Université Amar Telidji -Laghouat-

DIRASSAT

66
MAI 2018

Revue internationale

N°

- The Language Planning Question in the Middle East
Dr Hind Amel MOSTARI … University of Sidi Bel Abbés …1

- Le fonctionnement intrapsychique d’individus ayant un trouble
psychotique( en utilisant la méthode projective à partir du TAT et le
Rorschach)
Kaour Fatma Imene …Université Constantine 2 …12

ISSN 1112-4652

ج ــامعة عمار ثليـجي باألغـ ـواط

دراســــات

العدد66 :
ماي 8102

ISSN 1112-4652

ّ
ّ
مجـلة دولية محـكمة

مجلّة "دراسات"

التخصصات
مجلّة دولية علمية مح ّكمة متع ّددة
ّ
تصدر عن جامعة عمار ثليجي باألغواط

جملــة دراسات العدد  - 66 :ماي 8102

الرئيس الشريف:

أ.د.مجال ابن برطال
رئيس جامعة عمار ثليجي باألغواط

رئيس التحرير:

أ.د .داود بورقيبـة

الهيئة االستشبرية
 أ.دّ .الطيب بلعزبي-جامعت الجشائز -الجشائز

 -أ.د .علي بزاجل -جامعت باجىت  -الجشائز

 -أ.د.املبروك املىصوري-جامعت الطلطان قابوص -عمان  -أ.د.أحمد لىعان-جامعت دمشق -ضوريا

جملــة دراسات العدد  - 66 :ماي 8102

 -أ .د .بزهان الىفاش ي-جامعت الشيتوهت  -جووظ

 -أ.د .أحمد امجدل-جامعت طيبت -الطعوديت

 -أ.د .عبد القادر بً عشوس-جامعت الجشائز -الجشائز

 -أ.د .باجو مصطفى-جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .خلفان املىذري-جامعت الطلطان قابوص -عمان

 -أ.د .بحاس إبزاهيم-جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .لمال الخاروف-جامعت املجمعت -الطعوديت

 -أ.د .هواري معزاج -جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .بوداود حطين -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .عزعار ضاميت-جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .محمد ويىتن-جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .مصطفى ويىتن -جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .قاضم حاج امحمد-جامعت غزدايت  -الجشائز

 -أ.د .باهي ضالمي-جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .يح ى بوجزديً  -جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .داودي محمد -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .حميداث ميلود-جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .يوضف ويىتن -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .عبد هللا الخطيب-جامعت الشارقت -إلاماراث

 -أ.د.بً ضعد أحمد-جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .ابً الطاهز التيجاوي  -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .بوفاجح محمد -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .شزيقً مصطفى -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .صخزي محمد -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .أحمد بً الشين-جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .عمومً رمضان -جامعت ألاغواط -الجشائز

-أ.د .سقار رضوان-املزلش الجامعي جامىغطت -الجشائز

 -د .عون علي  -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .ضايل حدة وحيدة--جامعت الجشائز -الجشائز

 -د .جاللي هاصز  -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .قاضمي مصطفى  -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .لعمور رميلت -جامعت غزدايت -الجشائز

 -د .خضزاوي عبد الهادي-جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .شزع مزيم  -جامعت غزدايت -الجشائز

 -د .بزاهيمي ضعاد -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .سحيري سييب  -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -د .سويتي ضارة  -جامعت الطارف -الجشائز

 -أ .قطميت إلزام  -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ .لزوش ي هورالديً  -جامعت قطىطيىت -الجشائز

 -أ .عائشت حطين -جامعت ألاغواط -الجشائز

 أ.د.املبروك املىصوري-جامعت الطلطان قابوص -عمان  -أ.د.أحمد لىعان-جامعت دمشق -ضوريا -أ .د .بزهان الىفاش ي-جامعت الشيتوهت  -جووظ

 -أ.د .أحمد امجدل-جامعت طيبت -الطعوديت

 -أ.د .عبد القادر بً عشوس-جامعت الجشائز -الجشائز

 -أ.د .باجو مصطفى-جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .خلفان املىذري-جامعت الطلطان قابوص -عمان

 -أ.د .بحاس إبزاهيم-جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .لمال الخاروف-جامعت املجمعت -الطعوديت

 -أ.د .هواري معزاج -جامعت غزدايت -الجشائز

 -أ.د .بوداود حطين -جامعت ألاغواط -الجشائز

 -أ.د .عزعار ضاميت-جامعت ألاغواط -الجشائز

قواعد النشر

جملــة دراسات العدد  - 66 :ماي 8102

ّ
ّ
الخخططاث.
 -1جيشس اإلاجلت البحىث العلميت لألشاجرة الباحثين في مخخلف
ّ -2
جقدم البحىث على قسص مكخىب بىظام  wordأو عً طسٍق البرًد
ؤلالكترووي:
bourguiba_d@yahoo.fr
ّ
ّ
ثان
ً -3سفق البحث بملخظ في حدود  77كلمت مً هفض لغت البحث ،وملخظ ٍ
ّ
باللغت ؤلاهجليزًت ،مع الكلماث اإلافخاحيت ،وكرا ملخظ للصيرة الراجيت للباحث
(همىذج معخمد لدي اإلاجلت).
ّ
ّ
ً
 -4أن ال ًكىن البحث ميشىزا مً قبل ،أو مقد ًما لليشس في حهت أخسي ،وٍقدم
ً
الباحث ّ
مكخىبا برلك (همىذج معخمد لدي اإلاجلت).
حعه ًدا
ً
 -5أن ال ًكىن البحث فطال مً زشالت حامعيت.
 -6أن ال ّ
جقل ضفحاث البحث عً  15ضفحت (أي في حدود  4777كلمت) ،وأن ال
جزٍد عً  37ضفحت.
جخل ّ
 -7البحوث التي ّ
بأي ضابط مً الضوابط ال جؤخذ بعين الاعتبار.
ّ
 -8جخضع البحىث واإلاقاالث لسأي محكمين مً مخخلف الجامعاث.
 -9جسجيب البحىث ال ًخضع ّ
هأمميت البحث وال إلاكاهت الباحث.
ّ
 -17البحىث التي ّ
للمجلت ال ّ
جسد إلى أصحابها وشسث أم لم جيشس ،وال جلتزم
جقدم
ّ
اإلاجلت بئبداء أشباب عدم اليشس.
 قواعد التوجيق :جتبع إحدى الطزيقتين-1 :عىدما ٌشاز إلى اإلاساحع في اإلاتنً ،ركسّ
الاشم ألاخير للمؤلف وشىت اليشس بين قىشين ،مثل (القىص ي ،)1985،وعىد
الاقخباس ًىضع الىظ اإلاقخبض بين قىشين ضغيرًً " " وجركس أزقام الطفحاث
اإلاقخبض منها مثل( :القىص ي)43 :1985 ،
 -2عىدما ٌشاز إلى اإلاساحع في الهامشٌ ،شاز إليها بأزقام مدصلصلت- ،اشخعمال
التهميش آلالي -وجكىن في أشفل الطفحت هفصها ،وجركس اإلاعلىماث حصب اإلاخعازف
ً
مىهجيا.
عليه
ّ
ً
 -3في كلخا الطسٍقخين ،ججمع اإلاساحع في نهاًت البحث وجسجب ً
ألفبائيا حصب
جسجيبا
الاشم ألاخير للمؤلف ،وجكىن كاآلحي:
ّ
َّ
اإلاؤلف (شىت اليشس) عىىان اإلاؤلف( ،زقم الطبعت) ،اشم البلد ،اشم
 اشم ِّالىاشس.
مالحظت:
ّ
حعبر عً وحهت هظس أصحابهاو وال ّ
اإلاجلت ّ
حعبر بالضسوزة عً
حميع آلازاء الىازدة في
ّ
وحهت هظس اإلاجلت أو الجامعت.

فهرس المحتويات

-

ّ
الىبىي في جلمظان على املشسق إلاطالمي مً اللسن
أثس حهىد علماء الحدًث
السابع الهجسي وحتى الخاطع الهجسي
د .شفاء علي الفليه ...الجامعت ألازدهيت1...
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كياض مظخىياث الدافع املعسفي لدي عيىت مً جالمير الظىت الثاهيت ثاهىي شعبتي
(العلىم الخجسيبيت والخلني زياض ي)
أ.خيالي بللاطم...حامعت الجصائس 24....-2-
ّ
ّ
الخمسد على اللىاعد الىحىيت املخعللت بالجملت الشسطيت في هماذج مً الشعس
ّ
الجاهلي واملخضسم
د .منى "الحاج صالح" طالمت العجسمي.....مسكص اللغاث – الجامعت ألاز ّ
دهيت44...
هلد الىلد وإشكاليت جسحمت املصطلح
أ عاًب خىلت....حامعت  -طىق أهساض –64....
اللغت العسبيت في مىاكع الخىاصل الاحخماعي بين الخأصيل والخهجين-كساءة في لغت
الدزدشت –
أ.طىطً طكي …حامعت ططيف75…2
الاحخياحاث الخعليميت ألطاجرة الخعليم العالي مً مصادز املعلىماث الالكتروهيت-
دزاطت ميداهيت باملدزطت العليا لألطاجرة – كظىطيىت –
أً.حياوي زشيد ...حامعت باجىت 90… – 1-
كساءة في مشسوع "الجصائس إلالكتروهيت  "2013/2008كىمىذج للخحىل لإلدازة
إلالكتروهيت
د .بىشىيشت زكيت ،د .طلحي فاطمت الصهساء…حامعت طىق أهساض 110….
أطباب إعفاء املىخج مً املظؤوليت املدهيت
د .املس طهام ....املسكص الجامعي بمغىيت124...
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حم إلاوظان في عدم حعسضه للخعرًب
أ .شعالل هىال …حامعت – طكيكدة…137
إلاطاز اللاهىوي لحماًت ألاكلياث الثلافيت في العهد الدولي للحلىق املدهيت
والظياطيت .
د.بساهميت الصهسة ،أ.هب ـ ـه ـ ــىب فىشيـ ــت …حامعت عىابت157 ….
كياض الليمت املحللت مً الاطدثمازاث الفكسيت دزاطت حالت مؤطظت
إلاطمىذ بخبظت -الجصائس-
د.مدًـحت بـخىش...حامعت جبظت179 ….
هظام املعسفت العميلت لدًميىغ
ا.زشوق طهام  ....حامعت أم البىاقي194….
الاطدثماز الخدزيبي في زأض املال البشسي كمدخل لخحظين حىدة الخعليم
العالي :دزاطت آلزاء عيىت مً أعضاء الهيئت الخدزيظيت بالجامعاث الجصائسيت
د .طعيدي عبد الحليم حامعت بظكسة
د .مدفىوي هىدة حامعت أم البىاك ـ ــي 207 ....
جكييف صىادًم الاطدثماز إلاطالميت ودوزها في جفعيل الخىميت اطدىادا الى
الظىق املالي إلاطالمي مع إلاشازة إلى ججسبت صىدوق صائب للفترة (-2003
السبع ألاول مً )2016
أ.بً لخضس مظعىدة -حامعت محمد بىضياف املظيلت
أ .عطيت حليمت-حامعت محمد خيضس بظكسة224....
اللطاع الظياحي  :اليشاط البدًل لالطدثماز خازج املحسوكاث
د .حميدي فاطيمت...حامعت مظخغاهم249....
جأثير الاكخصاد الخضامني على الخىميت بالغسب الجصائسي(دزاطت ميداهي ـ ـ ـ ــت
بىالًت جلمظـ ـ ــان)
د .بً مىص ــىز الهـ ــام ...حامعـ ــت جلمظ ــان265....
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ّ
أزغ حهىص علماء الخضًث الىبىي في جلمؿان على اإلاكغق ؤلاؾالمي
مً اللغن الغابع الهجغي وختى الخاؾع الهجغي
ص .قفاء علي الفلُه
ولُت الكغَعت
الجامعت ألاعصهُت
ملخو
ً
جىاولذ َظٍ ّ
الضعاؾت ٖغيا ألبغػ ظهىص ٖلماء الخضًض في جلمؿان في مجا ٫الخضًض الىبىي الكغٍ٠
وٖلىمه في ٖهض الٟخىخاث ؤلاؾالمُت مً ال٣غن الغاب٘ الهجغي وختى جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ الهجغي.
وؤزغ َظٍ الجهىص ٖلى الجهًت الٗلمُت الخضًصُت في اإلاكغ ١ؤلاؾالمي ،وبسانت في بالص الكام ،وؤؾباب
طل.٪
ّ
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ؤزغ ٖلمي ٦بحر لٗلماء جلمؿان الظًً ٢ضمىا زضماث ظلُلت مً مالٟاث
َّ
خضًصُت ،وقغوخاث ٖلى ٦خب ّ
الؿىت الىبىٍت ،وخل لً٣اًاَا،
الؿىت ،ومىاهج ٖلمُت في الخٗامل م٘
وبق٩االتها ،ألامغ الظي ؤٞاص مىه ٖلماء اإلاكغ ١ؤلاؾالمي ،وٖلماء َّ
ألامت.
اليلماث اإلافخاخُت :جلمؿان ،ظهىص خضًصُت  .الجهًت الٗلمُت
Abstract
This study aims to highlight the most prominent efforts of Hadith scholars in the field of Hadith
and its sciences in Algeria's Tlemcen during the Islamic Conquest spanning from the fourth
century AH until the end of the ninth century AD. It also looks at how these efforts impacted the
modern Hadith renaissance in the Islamic Mashriq, especially in the Levant and the reasons for
that.
The researcher concludes there has been a great impact and value of these efforts. They were
manifested in the form of Hadith collections, Hadith interpretation books and the creation of
scientific methods to deal with Sunnah and issues and problems related to it. Scholars in the
Islamic Mashriq and worldwide have benefited from these efforts.

جمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُض
الخمض هلل عب الٗاإلاحن ،اإلاخٟ٨ل بد ٟٔالضًً ،والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض الضاعي بلى الخ٤
اإلابحن ،وٖلى آله وؤصخابه وؤجباٖه بلى ًىم الضًً.
وبٗض:
٣ٞض جىظهذ ظهىص اإلاؿلمحن في ؤهداء اإلاٗمىعة ٧اٞت مىظ بٗشت اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم بلى زضمت
ّ
الضًً والاقخٛا ٫بٗلىمه التي ؤزظث بالىطج ظُال بٗض ظُل ٞلم ًسلى مهغا مً ألامهاع ؤلاؾالمُت بال و٧ان
ِ
ّ
ؤَله ممً ٢ضمىا ظهىصَم وبم٩اهُاتهم في ؾبُل زضمت ٖلىم الضًً مً ٢غآن وخضًض وؾحرة وجاعٍش ولٛت
ّ
ونىٟىا لها الخهاهُ ٠ال٨شحرة و٢امىا بالغخلت في
وٚحرَا مً الٗلىم التي ؤؾؿها اإلاؿلمىن وؤهطجىَا
ؾبُلها.
1
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الضًً الُٗٓم واهدكا َم في ألامهاع اإلاٟخىخت ّ
و٢ض ٧اهذ ظهىص الصخابت في وكغ َظا ّ
الىىاة التي صٗٞذ
ع
ِ
َّ
٧ل مً صزل بلى ؤلاؾالم لٟهم ؤخ٩ام الضًً وقغاجٗهِٞ ،ؿغ هللا لهظٍ ألامت في ٧ل مهغ مً ؤمهاعَا َاثٟت
زغظىا لُخ٣ٟهىا في صًجهم وَٗلمىا ٢ىمهم.
و ٢ض ٧ان ههِب ٧ل مهغ مً ألامهاع اإلاٟخىخت ًسخل ًٖ ٠آلازغ في خغم ؤَل بلضٍ ٖلى َلب الٗلىم؛
وطل ٪جبٗا لٓغو ٝالٟخذ ؤلاؾالمي وػماهه واؾخ٣غاع ألاويإ الؿُاؾُت وألامىُت ُٞه.
و٢ض ٧ان َىاًٞ ٥ل للمكغ ١واإلاٛغب ٖلى خض ؾىاء في خَ ٟٔظا الضًً وخٖ ٟٔلىمه٨ٞ ،ما ٧ان ٖلماء
اإلاكغ ١خغٍهحن ٖلى زضمت صًجهم والاقخٛا ٫بٗلىمه ،لم ً٣ل ؤَل اإلاٛغب ٖجهم في طل ،٪بل ٧ان ل٩ل مجهم
الجىاهب التي جمحزوا بها وؤبضٖىا ٞحها.
وحٗض الجؼاثغ بما ٞحها مً مضن وخىايغ جاعٍسُت ٦خلمؿان وبجاًت ووَغان مً ؤَم بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي
والظي حك٩لذ ُٞه جغبت زهبت للش٣اٞت والخًاعة ،واػصَاع مسخل ٠الٗلىم ٞحها ،وٍخ ٤ٟال٨شحر مً اإلااعزحن
ٖلى وظىص ٚؼاعة وجىىٕ في الترار الش٣افي الجؼاثغي؛ جىىٕ قمل مسخل ٠الٗلىم واعج٣ى باألمت وؤبىائها ،ول٨ىه
لم ًل ٤الٗىاًت الالػمت التي جلُ ٤بذجم َظٍ الاهجاػاث.
و ٢ض ٧ان لهظا الترار الجؼاثغي ظظوعٍ الخاعٍسُت الش٣اُٞت والخًاعٍت في اإلاكغ ١واإلاٛغب وألاهضلـ ،و٧ان له
صوع في الخغ٦ت الٗلمُت والجهًت الٗلمُت ٖلى مغ ال٣غون٦ .ما ٧ان َىا ٥زلت مً الٗلماء الجؼاثغٍحن ممً ٧ان
لهم ُٖاء ٖلمي وظهىصا ؤٞاصوا بها في ّ
الضًاع اإلاكغُ٢ت٦ ،ما َى الخا ٫م٘ الٗلماء اإلاٛاعبت الظًً ؤزغوا ألامت
بٗلىمهم و٨ٞغَم ومهىٟاتهم.
ومً الٗلىم التي هالذ مً الاَخمام وبظلذ ٞحها الجهىص ٖلم الخضًض الىبىي الكغٍ ٠بمسخلٞ ٠غوٖه ،وَى
اإلاجا ٫الظي ؾُهب ٖلُه ظل خضًصىا في َظٍ الضعاؾت والتي ؾإخغم مً زاللها ٖلى جدب٘ ظهىص زلت مً
الضًً وٖلىمهٞ ،لهم ّ
٢ضمىا للخضًض وٖلىمه ظهىصَم وؤٞىىا ؤٖما َم في ؾبُل زضمت ّ
الٗلماء الظًً ّ
مىا ٧ل
ع
ؤلا٦باع والخ٣ضًغ.
مكيلت الضعاؾت:
تهضّ ٝ
الضعاؾت بلى ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث آلاجُت:
 -1ما الجهىص التي بظلها ٖلماء جلمؿان في مجا ٫الخضًض َّ
الىبىي وٖلىمه ؟
 -2ما الجىاهب الٗلمُت الخضًصُت التي بغٕ بها ٖلماء اإلاٛغب في جلمؿان وؤٞاصوا بها اإلاكغ١؟
أهمُت الضعاؾت:
جيب٘ ؤَمُت ّ
الضعاؾت مً خاظت ٖلماء اإلاكغ ١ؤلاؾالمي ،وَلبت الٗلم بلى مٗغٞت الجهىص الٗلمُت الُٗٓمت
التي ٢ضمذ لخضمت ؤلاؾالم وٖلىمه مً ٢بل ؤَل اإلاٛغب ؤلاؾالمي والجؼاثغ ٖامت ،وؤَل جلمؿان زانت،
وؾبب طلَ ٪ى بٗض ؤَل اإلاكغ ًٖ ١ؤَل اإلاٛغب ،وٖضم بَالٖهم ال٩افي ٖلى ما ّ
٢ضمه اإلاٛاعبت في مجاالث
الٗلىم اإلاسخلٟت ،ألامغ الظي ّ
صٖ ٫لى جًاٞغ الجهىص ووخضة وظهتها لخضمت الضًً وٖلىمه مىظ الٗهىص ألاولى
لئلؾالم٦ .ما ّؤن َظٍ ّ
الضعاؾت حؿعى بلى ببغاػ َىٍت وز٣اٞت الجؼاثغ الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،ومكاع٦خه ّ
الٟٗالت في
2
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جاعٍش الٗغب واإلاؿلمحن ٖبر ألاظُا ٫اإلاسخلٟت ،وببغاػ َظٍ الجهىص ٌؿهم في ػٍاصة الخىانل والخٗاون اإلاكتر٥
للٗمل ٖلى زضمت الٗلىم الكغُٖت ،وَؿاٖض ٖلى بًجاص لٛت مكتر٦ت بحن اإلاكغ ١واإلاٛغب جُٟض ٧ل مً
ً
آلازغ؛ ؾُٗا للخإُ٦ض ٖلى وخضة ألامت وعٚبت في اإلادآٞت ٖلى مهاصع الضًً والاعج٣اء بمؿخىي الُغح
الٗلمي ،مً زال ٫بصعا ٥ؤَمُت وظىص الخباص ٫الٗلمي واإلاٗغفي وؤزغ طلٖ ٪لى بٚىاء اإلاٗاع ٝاإلاسخلٟت وٖلىمها
مً زال ٫جباص ٫الخبراث الٗلمُت وج٩از ٠الجهىص بحن ٖلماء اإلاكغ ١واإلاٛغب.
وفي َظا ً٣ى ٫الكُش مدمض ٖىامتّ ":
ول ً٨ؤَل اإلاكغ ١الٗغبي ال ػالىا في ُبٗض ًٖ مٗاع ٝؤَل اإلاٛغب ٖامت:
مغا٦ل ،وجىوـ والجؼاثغ...و ؾاثغ بٞغٍُ٣ت ،وًٖ جل ٪الغٗ٢ت الُٗٓمت ألاهضلـ (ٞغصوؽ الضهُا) .و٧ل َظٍ
بالص ٖاف ٞحها ؤلاؾالم ...وٞحها ٖلماء وؤثمت ،خٟٓىا الٗلم وخغؾىا الضًً ،وزضمىا الٗلىم التي جسضم
1
ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ،وم٘ طل٣ٞ ٪ض ٚاب ًٖ ٦شحر َّ
مىا يغوعة ...ؤن هخٗغٖ ٝلحهم وٖلى جغاثهم".
ّ
زُت ّ
الضعاؾت:
٢ؿمذ َظٍ ّ
ّ
الضعاؾت بلى م٣ضمت وزالزت مباخض وزاجمت٦ما ًإحي:
َّ
اإلابدث ألاوٌ :حهىص أهل جلمؿان وما خىلها في مجاٌ الخضًث الىبىي وعلىمه:
اإلاُلب ألاو :٫الاقخٛا ٫بالخدضًض والخٗلُم في اإلاكغ ١ؤلاؾالمي مً ٢بل ٖلماء جلمؿان واإلاٛغب ؤلاؾالمي
اإلاُلب الشاوي :ظهىص ٖلماء الجؼاثغ وجلمؿان في زضمت اإلاهىٟاث وال٨خب الخضًصُت.
اإلابدث الثاوي :خغهت الخألُف وعىاًت أهل الجؼائغ وجلمؿان باإلاهىفاث الخضًثُت (صخُذ البساعي
همىطحا)
اإلاُلب ألاو :٫ظهىص اإلادضزحن في عواًت الصخُذ
اإلاُلب الشاوي :ظهىص ٖلماء جلمؿان في زضمت صخُذ البساعي
ّ
واإلادضزحن الجؼائغٍحن مً جلمؿان وهىاخيها.
اإلابدث الثالث :أبغػ ألاعالم
اإلاُلب ألاو :٫ؤبغػ ٖلماء الخضًض مً ال٣غن الغاب٘ وختى ال٣غن الؿاصؽ.
اإلاُلب الشاوي:ؤبغػ ألاٖالم واإلادضزحن مً ال٣غن الؿاصؽ وختى ال٣غن الخاؾ٘.
ّ
ّ
الضعاؾاث الؿابلت في الخعغٍف بجهىص العلماء اإلاغاعبت في الخضًث الىبىي الكغٍف:
٧اهذ َىا ٥ظهىص ُٖٓمت بظلها ٖلمائها ألاٞايل مً ؤؾاجظة الخضًض الىبىي ممً خغنىا ٖلى ببغاػ ما
للمٛغب ؤلاؾالمي مً ًٞل وظهىص ٓٞهغث الٗضًض مً اإلاالٟاث التي عنضث ظهىص اإلاٛاعبت في مسخل٠
اإلاجاالث والٗلىم الضًيُت وؤلاوؿاهُت؛ مجها ما ٦خب في اإلاٛغب ؤلاؾالمي مً مشل صعاؾت نالر ؤخمض
عيا:مضعؾت الخضًض في ألاهضلـ وبمامها ابً ٖبض البر ،واإلاضعؾت اإلاٛغبُت في الجغح والخٗضًل لـلض٦خىع
ببغاَُم بً الهضً ٤الٛماعي (1975م) ،و٦خاب الخضًض في بالص اإلاٛغب إلادمض بً ٖؼوػ.

 1الخلُضي ،مدمض بً ٖبضهللا ،جغار اإلاٛاعبت في الخضًض الىبىي وٖلىمه ،صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت ،1ٍ ،بحروث ،لبىان ( َ1416ـ1995-م)،في
ج٣ضًمه لل٨خاب.م.6
3
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وباإلياٞت لظل٣ٞ ٪ض اٖخجى ٦شحر مً الٗلماء بضعاؾت الخُاة الٗلمُت ألبغػ الٗلماء اإلاٛاعبت ممً بغٖىا
وجمحزث ظهىصَم في َظا الٗلم الجلُل؛ ٖلم الخضًض الىبىي عواًت وصعاًت ،وٞحها ٧ان ًخم اؾخٗغاى ظهىص
٧ل مجهم في ٖلم الخضًض ،ومً َظٍ ّ
1
الضعاؾاث صعاؾت مٗمغ(1983م) ًٖ مدمض بً وياح ال٣غَبي،
وصعاؾت الترابي ( ًٖ )1997ال٣اضخي ُٖاى ،2وصعاؾت الجُالوي (2005م) ًٖ ابً عقُض الؿبتي. 3
ومً اإلاهاصع ألازغي الهامت في مشل َظٍ الضعاؾاث ٦خب الخاعٍش مً مشل ٦خاب (ابً الٟغضخي جاعٍش ٖلماء
ألاهضلـ) ،و٦خب الغظا ٫التي ازخهذ باإلاٛغب ٖمىما ،و٦ظل٦ ٪خب الُب٣اث واإلاكُساث والٟهاعؽ ،مً
مشل (٦خاب ألاهِـ اإلاُغب بغوى ال٣غَاؽ في ؤزباع وملى ٥اإلاٛغب وجاعٍش مضًىت ٞاؽ)؛ ألبي الٗباؽ ؤخمض
بً ؤبي الؼعٕ الٟاسخي4.و ٦خاب ؤخمض بً ال٣اضخي اإلا٨ىاسخي بٗىىان (ظظوة الا٢خباؽ في ط٦غ مً خل مً
ألاٖالم في مضًىت ٞاؽ) .
ومً اإلاغاظ٘ ألازغي ٦خب اٖخيذ بغنض مالٟاث اإلاٛاعبت في الخضًض الىبىي الكغٍ ٠وٚحرٍ مً
الٗلىم٦،خاب (جغار اإلاٛاعبت في الخضًض الىبىي وٖلىمه) إلادمض بً ٖبضهللا الخلُضي وَى ٖباعة ًٖ ٞهغؾذ
للمالٟاث الخضًصُت للمٛغب ؤلاؾالمي.و (معجم ؤٖالم الجؼاثغ مً نضع ؤلاؾالم ختى الٗهغ الخايغ)،
وٞهغؾذ (مٗلمت الترار الجؼاثغي بحن ال٣ضًم والخضًض) لبكحر يُ ٠هللا لجؼاثغي.
وْهغث بٌٗ ّ
الضعاؾاث وألابدار التي اٖخيذ بةبغاػ الترار الجؼاثغي وظهىص ٖلماء الجؼاثغ في زضمت
الخضًض الىبىي الكغٍ ٠مً مشل بدض للض٦خىع خمُضاجى؛ بٗىىانٖ" :ىاًت ٖلماء الجؼاثغ بصخُذ
البساعي5".وبدض ُ٢اف "ٞهغؾت مسُىَاث ٖلم الخضًض ومهُلخه مً زال ٫الترار الجؼاثغي لٗلماء
6
ظؼاثغٍحن".
ّ
اإلادضزحن في مىاَ ٤مدضصة مً اإلاٛغب
٦ما ْهغث الغؾاثل الٗلمُت اإلاخسههت والتي اٖخيذ بةبغاػ ظهىص
ِ
ؤلاؾالمي ،ومً َظٍ الضعاؾاث الٗلمُت ،صعاؾت ال٨خاوي (مضعؾت ؤلامام البساعي في اإلاٛغب) ،7وصعاؾت قىاٍ
(مضعؾت الخضًض في ال٣حروان) ،وخمُضاجى (مضعؾت الخضًض في ألاهضلـ) ،وألن َاجحن اإلاضعؾخحن ٧ان لهما ؤزغ
٦بحر ٖلى الجهًت الخضًصُت في جلمؿان وهىاخحها ؤط٦غ ُٞما ًإحي ،بازخهاع ؤبغػ مٗالم ٧ل مضعؾت.
ّ
صعاؾت قىاٍ مضعؾت الخضًض في ال٣حروان(1407ﻫ) ،8خُض ؤل٦ ٠خابه خى ٫مضعؾت الخضًض في ال٣حروان
مً الٟخذ بلى مىخه ٠ال٣غن الخامـ الهجغي ،ل٨ىه لم ً٣خهغ في صعاؾخه ٖلى ظهىص ؤَل ال٣حروان ٖلى

 1هىعي مٗمغ ،مدمض بً وياح ال٣غَبي ماؾـ مضعؾت الخضًض باألهضلـ م٘ ب٣ي بً مسلضَ ،ب٘ في الغباٍ :م٨خبت اإلاٗاع.ٝ
 2البكحر ٖلي خمض الترابي ،ال٣اضخي ُٖاى وظهىصٍ في ٖلمي الخضًض عواًت وصعاًتَ،1ٍ ،ب٘ في بحروث ،صاع ابً خؼم .
ٖ 3بض اللُُ ٠بً مدمض الجُالوي ،الخا ٔٞابً عقُض الؿبتي الٟهغي ،وظهىصٍ في زضمت الؿىت الىبىٍتَ ،بٗذ في بحروث ،صاع البكاثغ.
 4جد:٤ُ٣مدمض الهاقمي الُٟاللي ،الغباٍ :صاع اإلاىهىع للُباٖت1972 ،م.
 5بدض ميكىع ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت.
ٖ 6بض الخُ٢ ُٟٔاف بدض ميكىع ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت.
 7ال٨خاويً ،ىؾ ،٠مضعؾت ؤلامام البساعي في اإلاٛغب ،بحروث :صاع الٛغب.
 8قىاٍ ،الخؿحن بً مدمض ،مضعؾت الخضًض في ال٣حروان ،1ٍ ،الغٍاىّ :
الضاع الٗاإلاُت لل٨خاب ؤلاؾالميَ1411 ،ـ.
4
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اٖخباع ؤجها جمشل اإلاغ٦ؼ الٗلمي والٗانمت الؿُاؾُت إلٞغٍُ٣ت ،ومىي٘ ججم٘ ؤَل الٗلم في جل ٪الٟترة،بل
حٗغى لجهىص ؤَل بٞغٍُ٣ت زالَ ٫ظٍ الٟترة الؼمىُت.
وحٗض ال٣حروان ٖانمت اإلاٛغب ألاصوى الظي ٧ان مغ٦ؼ اليكاٍ الؿُاسخي والخًاعي في ٖهغ الىالة ألامىٍحن
ٞالٗباؾُحنّ ،
زم في ٖهىع الضو ٫اإلاؿخ٣لت :ألاٚالبت ،والٟاَمُحن ،وبجي ػٍغي الهجهاظُحن ٖلى الخىالي.1
ً
ومً ّ
الضعاؾاث التي اٖخيذ بالجهىص الخضًصُت ؤًًا صعاؾت خمُضاجى مضعؾت الخضًض في ألاهضلـ(1428ﻫ).2
ً
خُض ُٚذ ظؼءا ٦بحرا مً مىُ٣ت اإلاٛغب ؤلاؾالمي:3،
ّ
وٖهغٍه ب٣ي بً مسلض ال٣غَبُان مً اإلااؾؿحن ألاواثل إلاضعؾت الخضًض في
ٌٗ.1خبر مدمض بً وياح
ألاهضلـ.
َّ
اإلاهىٟاث اإلاكغُ٢ت وٚحرَا بلى بالصَم ووسخها والاؾخٟاصة
.2خغم ٖلماء ألاهضلـ ٖلى ظلب ما ؤم٨جهم مً
مجها وج٩ىًٍ اإلا٨خباث التي ؾاَمذ في خ ٟٔم٣خيُاث ألامت مً الٗلىم الكغُٖت ،ومً ؤَم َظٍ اإلاهىٟاث :
ّ
ّ
ومهىٟاث ٧ل
مىَإ ؤلامام مال ،4 ٪وصخُذ البساعي، 5وصخُذ مؿلم ،وؾجن ؤبي صاوص واليؿاجي والترمظي،
وخماص بً ؾلمت ،وؾُٟان بً ُِٖىت ،وؾُٗض بً مىهىع ،ومؿاهُض ٧ل مً َّ
مً ٖبض الغػا ١بً َمامّ ،
البزاع
وؤلامام ؤخمض ،والُُالسخي ،وٚحرَا.
ّ
.3لم ً٨خ ٠ألاهضلؿُىن بما ونلهم مً ال٨خب اإلاكغُ٢ت وٚحرَا ،بل ؤل ٠مدضزى ألاهضلـ في مجا ٫الغواًت
مالٟاث مخمحزة لم ًال ٠مشلها ٦ ِ٢مؿىض ب٣ي بً مسلض ،و٦خاب الجم٘ بحن الصخُدحن ألبي ٖبضهللا
الخمُضي ألاقبُلي ،و٦خاب الخجغٍض في الجم٘ بحن اإلاىَإ والصخاح الخمؿت لغػًٍ بً مٗاوٍت الظي ٌٗخبر
ؤنال ل٨خاب ظام٘ ألانى ٫البً ألازحرّ .
ونىٟىا في ألاظؼاء ٓٞهغث ٦خب ال جؼا ٫مً اإلاغاظ٘ الهامت في ؤبىابها:
مً مشل ٦خاب البضٕ والىهي إلادمض بً وياح ال٣غَبي ،وظام٘ بُان الٗلم وًٞله البً ٖبض البر ،والاٖخهام
للكاَبي.
. 4لٗلماء ألاهضلـ مظاَب في ه٣ض الخضًض ،و٢ض ؤْهغ مدضزى ألاهضلـ بغاٖت ٞاث٣ت في ال٨كٖ ًٖ ٠لل
الخضًض زانت ابً خؼم وابً ٖبض البر.
٧.5ان إلاضعؾت ألاهضلـ ظهىص خُ٣ُ٣ت في ٖلم الغظا ٫وٖلم الجغح والخٗضًل مً خُض:

 1ص.خىالهً ،ىؾ ٠بً ؤخمض ،الخُاة الٗلمُت في بٞغٍُ٣ت "اإلاٛغب ألاصوى" مىظ اجمام الٟخذ وختى مىخه ٠ال٣غن الخامـ الهجغي،1ٍ،ظامٗت ؤم
ال٣غي ،م٨تَ1421،ـ2000/م،م .8
 2خمُضاجى ،مهُٟى مدمض ،مضعؾت الخضًض في ألاهضلـ ،1ٍ ،بحروث :صاع ابً خؼم2007 ،م.
 3ؤهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ط ،2م.772-766
 4والالٞذ في اإلاىيىٕ َىا َى ؤن ألاهضلـ صزلها ٦شحر مً عواًاث اإلاىَإ ٖلى ًض ٖضص مً مكاَحر الغواة مً ؤمشاً :٫دحى بً ًدحى
اللُثي(ثَ234ـ) ٖلى ًض ًدحى بً ٖبضهللا بً ب٨حر ثَ231ـ) ومىَإ ٖبضهللا بً مؿلمت الٗ٣ىبي ث وٚحرَمٞ .220مؿإلت الاٖخىاء بغواًاث ال٨خاب
ً
الىاخض ووسخه ٧اهذ ْاَغة باعػة ٖىض مضعؾت الخضًض في اإلاٛغبٖ ،مىما.
 5مً ؤقهغ الُغ ١التي عوي بها صخُذ البساعي في ألاهضلـ عواًت ألانُلي ٖبضهللا بً ببغاَُم(ثَ440ـ) وهي ؤولى عواًاث صخُذ البساعي ونىال
بلى ألاهضلـ ،و٦ظل ٪عواًت ؤبي طع الهغوي ٖبض بً ؤخمض (ثَ434ـ) .
5
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ؤْ -هىع اإلاخ٩لمحن في الغظا ٫وجباًً بؾهاماتهم ٞمً م٣ل (:ؤبى ٖلي الٛؿاوي ،وؤبى ب٨غ بً الٗغبي ،وال٣اضخي
ُٖاى ،وابً بك٩ىا ٫وٚحرَم) .ومً م٨ثر(مدمض بً وياح ال٣غَبي ،وابً خؼم ،وابً ٖبض البر).
ازخل ٠مدضزى ألاهضلـ في ج٣ؿُم مغاجب الجغح والخٗضًل ،خُض ٢ؿم ابً خؼم مغاجب الخٗضًل بلى ؤعب٘
والجغح بلى زمـ مغاجب ،في خحن ٢ؿم ابً ٖبض البر مغاجب الخٗضًل بلى زمـ ،ومغاجب الجغح بلى زمـ.
و٦ظل ٪صعاؾت ال٨خاوي مضعؾت ؤلامام البساعي في اإلاٛغب ،التي ؾعى ٞحها ال٨خاوي بلى بُان ظهىص اإلادضزحن في
عواًت صخُذ البساعي ،وما ّ
٢ضمه ٖلماء اإلاٛغب لخضمت صخُذ البساعي في ظىاهب مخٗضصة مً صعاؾت لغظا٫
الصخُذ ،واقخٛا ٫بكغح ؤخاصًشه وٚغٍب ؤلٟاْه...الخ.
وَظٍ ّ
الضعاؾت حؿعى بلى ببغاػ ظهىص ٖلماء جلمؿان في الخضًض الىبىي الكغٍ ٠وٖلىمه ،والتي ٧ان لها صوع
وؤزغ ٖلى اإلاكغ ١ؤلاؾالمي.
٣ٞض جىاولذ ٞحها ظىاهب مدضصة ؤعصث مً زاللها بل٣اء الًىء ٖلى الجهىص الخضًصُت ألَل جلمؿان
الض اؾت بلى اؾدُٗاب ظمُ٘ الجهىص الخضًصُت التي ّ
ّ
٢ضمها ٖلماء جلمؿان ،ب٣ضع ما ؤعصث
وال ؤَض ٝبهظٍ ِ ع
زضمت اإلاىيىٕ وببغاػ ما ّ
٢ضم مً ظهىص خضًصُت ،والخمشُل ٖلى ٧ل مجها؛ مً زال ٫الؿحر الُٗغة للٗلماء وما
ّ
ّ
ومهىٟاث جٓهغ َظٍ الجهىص ،و٢ض ّؤصي َظا بلى ج٨غاع في بًغاص بٌٗ الٗلماء لخٗضص
٢ضمىٍ مً مالٟاث
ظهىصَم الٗلمُت.
اإلابدث ألاوٌ :حهىص أهل جلمؿان 1وما خىلها في مجاٌ الخضًث الىبىي وعلىمه:
جىىٖذ الجهىص الخضًصُت التي ّ
٢ضمها ٖلماء جلمؿان والجؼاثغ في مجا ٫الخضًض الىبىي وٖلىمه ،عواًت
وصعاًت ،ختى قملذ مسخلٖ ٠لىم الخضًض ،و٢ض اؾخىٖب ابً ٖمغ الجؼاثغي في ٞهغؾخه ٖلى الترار ما
ّ
ً٣اعب ماثت ٖالم مً ٖلماء الجؼاثغ وجلمؿان ّ
ونىٟىا اإلاهىٟاث
ممً ٖىىا بالخضًض الىبىي وٖلىمه،
واإلاالٟاث الٗلمُت اإلاخٗضصة.
ٟٞي مجا ٫مهُلر الخضًض :وي٘ ابً مغػو ١الخُٟض مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً ؤبي ب٨غ(ثَ842ـ) "
2
الغويت" في ٖلم الخضًض ،و" مسخهغ الخضً٣ت" وَى عظؼ في ٖلم الخضًض ازخهغ ُٞه ؤلُٟت الٗغاقي.
و٦ظل ٪ما ؤلٟه ابً ٢ىٟظ ؤخمض بً خؿً بً ٖلي بً مُمىن ؤبى الٗباؽ ال٣ؿىُُجي ،له "قغ ٝاإلاُالب في
ّ
اإلاؿماة " ال٣هُضة الٛؼلُت في ؤل٣اب الخضًض" إلبً ٞغط ألاقبُلي ،وله
ؤؾجى اإلاُالب" ،وَى قغح للمىٓىمت
ً
في ٖلم جغاظم الغظا٦ ٫خاب" :الىُٞاث" وٍدخىي ٖلى جغاظم للٗلماء زهىنا اإلادضزحن مجهم مغجبت ٖلى
3
ال٣غون وٖلى جىاعٍش وُٞاتهم.
ُّ 1
حٗض جلمؿان٢" :اٖضة اإلاٛغب ألاوؾِ ،وخض اإلاٛغب ألاوؾِ مً واص ٌؿمى مجم٘ وَى في هه ٠الُغٍ ٤مً مضًىت ملُاهت بلى ؤو ٫بالص جاػا مً
بالص اإلاٛغب ،وبالص اإلاٛغب في الُى ٫والٗغى مً البدغ الظي ٖلى ؾاخله مضًىت وَغان وملُلت وٚحرَما بلى مضًىت ؾى ،٫وهي مضًىت في ؤو٫
الصخغاء وهي ٖلى الُغٍ ٤بلى سجلماؾت وواع٦الن وٚحرَما مً بالص الصخغاء ".الخمحري ،مدمض بً ٖبض اإلاىٗم ،الغوى اإلاُٗاع في زبر ألاُ٢اع
مدمض الخمحري ،2ٍ ،جد :٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،بحروث :ماؾؿت هانغ للش٣اٞت1980 ،م ،م .135
 2هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،م.142
 3ابً ٢ىٟظ ،الىُٞاث ،م ،6-3والخيب٨تي ،هُل الابتهاط ،م.76-75
6
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وفي اإلاهُلر ؤًًا َّ
نىَ ٠اَغ بً نالر بً ؤخمض بً مىَىب الؿمٗىوي الجؼاثغي "مبخضؤ الخبر في مباصيء
1
ٖلم ألازغ ،وجىظُه الىٓغ بلى ٖلم ألازغ".
ً
وظهىص ٖلماء الجؼاثغ مجها ما ْهغ وخ ٟٔمً زال ٫مالٟاتهم ومهىٟاتهم ومغوٍاتهم ،ومجها ما ٧ان ظهىصا
ّ
وجهضع مجالـ الخدضًض.
ٖلمُت في الخضعَـ ،ومجالـ الٗلم ومىذ ؤلاظاػاث،
وُٞما ًإحي جٟهُل لبٌٗ َظٍ الجهىص وبُان لها.
اإلاُلب ألاوٌ :الاقخغاٌ بالخدضًث والخعلُم في اإلاكغق ؤلاؾالمي مً كبل علماء جلمؿان واإلاغغب
ؤلاؾالمي:
"بن نلت اإلاٛغب بالكام نلت صاثمت مؿخمغة لىظىص عابُت الضًً والش٣اٞت والخًاعة ،وٍغظ٘ جاعٍش َظٍ
ّ
واإلادضزحن الكامُحن
الهلت بلى ال٣غن الشاوي الهجغي ٖىضما َاظغث بلُه ؤٞىاط ٦شحرة مخالخ٣ت مً الٗلماء
ٖملىا ٖلى وكغ خضًض عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم بحن ؤبىاء اإلاٛغبّ ،
زم عخل بلى الكام الٗضًض مً
ً
َلبا للخضًض ول٣اء ٦باع الخٟاّ و٧اهذ الُب٣اث ألاولى التي ؤٖ٣بذ الٟخذ َالب ٖلم ّ
زم ؤنبدىا
اإلاٛاعبت
ً
ُٞما بٗض قُىزا ٞغخلىا بلى الكام وازخاعوا اإلا٣ام َىا ٥مؼوصًً بما جل٣ىا مً ٖلىم وخاملحن طزاثغ مً
الترار وهىاصع مً ألانى ٫واؾخُاٖىا في مهاظغَم بالكام ؤن ًغسخىا وظىصَم الٗلمي ٞاهتهذ بلى بًٗهم
2
ؤلامامت والغثاؾت وجىاعر زل ٠مجهم محراثهم الٗلمي".
ً
"و٢ض ّ
ؤخب اإلاٛاعبت بالص الكام زهىنا صمك ٤وٞلؿُحنّ ،ؤما صمك٣ٞ ٤ض ٧اهذ في ال٣غن الشامً الهجغي
مً الٗىانم الٗلمُت اإلاغمى٢تٞ ،حها َاثٟت مً مكاَحر ألاٖالم طوي اإلاجزلت اإلامخاػة والكهغة الىاؾٗت وهاَُ٪
بالخٟاّ واإلااعزحن الشالزت ؤبي ال٣اؾم مدمض بً ًىؾ ٠البرػالي ،وؤلامام الظَبي ،واإلاؼي٦ ...ما خُٓذ
ً
يا م٣ضؾت باع ٥هللا خىلها وازخهها ّ
بإجها ؤولى
ال٣ضؽ الكغٍ ٠بم٩اهت ُٖٓمت ٖىض اإلاٛاعبت باٖخباعَا ؤع
ال٣بلخحن وزالض الخغمحن ،ولظل٣ٞ ٪ض ٧ان اإلاٛاعبت مكضوصًً بلى اإلاسجض ألا٢صخى اإلاباع ٥بإ٢ىي ألاؾباب
وؤمخجها ...و٢ض ٧ان مجهم مً ٌؿخ٣غ وٍازغ الب٣اء في ال٣ضؽ الكغٍ ...٠و٧ان بٌٗ ٖلماء اإلاٛغب ًم٨شىن
بال٣ضؽ الكغٍ ٠ألاًام وألاٖىام ؤمشا ٫الٗالمت ؤبي ب٨غ الُغَىشخي ،وابً ٧اػعووي ،وؤلامام ال٣اضخي ابً
3
الٗغبي اإلاٗاٞغي ،وٚحرَم".
و٢ض وكُذ خغ٦ت الٗلماء وعخالتهم في مسخل ٠الٗهىص التي خ٨مذ اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،ولم ًمى٘ الخ٩ام
الٗلماء مً الخى٣ل والترخل في ؾبُل َلب الٗلىم اإلاسخلٟت ،وباإلا٣ابل ٣ٞض َُإث ال٨شحر مً الٓغو ٝلُلبت
الٗلم لدصجُٗهم ٖلى الغخلت والخى٣ل في ؾبُل َلب الخضًض والٗلىم ألازغي ،ومً طلّ ٪ؤن َُإث اإلاضاعؽ
واإلاؿاظض ،و٦شحر مً ألاما ً٦الؾخ٣باَ ٫لبت الٗلم مً ؤي م٩ان ٧اهىا ً٣ضمىن مىه٣ٞ ،ض ٧اهذ ألاما ً٦مٗضة
إلًىاء الُالب باإلاجان والى٣ٟت ٖلحهم٦ ،ظل٧ ٪اهذ الغبِ والؼواًا والخىاه ٤مٟخىخت للمؿاٞغًٍ وال٣اصمحن.
 1هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،م .108
ٖ2ؼوػ ،مدمض ،مضعؾت الخضًض في بالص الكام ،1ٍ ،بحروث :صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت2000 ،م ،م .606بخهغ.ٝ
 3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.608-606
7
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و٢ض حٗضصث اججاٍ َظٍ ال غخالث الٗلمُت٣ٞ ،ض قملذ الغخلت في َلب الٗلم صازل بالص اإلاٛغب مٗٓم اإلاضن
اإلاٛغبُت وٖلى عؤؾها مغا٦ل وٞاؽ ٦ما قملذ الغخلت في َلب الٗلم ٦ال مً اإلاٛغب وألاهضلـٞ ،خض٤ٞ
َالب الٗلم والٗلماء مً اإلاٛغب ٖلى مغا٦ؼ الٗلم في ألاهضلـ ،وبٗض اخخال ٫ؤلاؾبان لؤلهضلـ جىاٞض ال٨شحر
مً الٗلماء مً ألاهضلـ ٖلى خىايغ اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،واؾخ٣غوا ٞحها .و٦ظل ٪اعجدل ال٨شحر مً ؤَل
٢ؿىُُىت والجؼاثغ وبجاًت و٢لٗت خماص وجلمؿان بلى اإلاكغ ،١واؾخ٣غوا في بالصَا ،ومجهم مً ٖاص بٗض
ؾىىاث بلى اإلاٛغب واؾخ٣غ به الخا ٫بلى ؤن جىفي ٞحها ،ومجهم مً ازخاع ؤلا٢امت في اإلاكغ ١واؾخ٣غ ٞحها بلى
وٞاجه.
و٢ض ٧ان ؤبىاء الخ٩ام اإلاغابُحن واإلاىخضًً ممً اعجدل ؤًًا في َلب الٗلم ،و٦ظل ٪في ٖهغ بجي مغًٍ ٣ٞض
ّ
وممً اعجدل مً اإلاٛاعبت لؤلهضلـ ؤبى ٖبضهللا بً مغػو١
اؾخمغث الغخلت في َلب الٗلم،
الخلمؿاوي(ثَ842ـ) والظي ؤؾىضث له مهمت الخُابت في مسجض ٚغهاَت٦ ،ما ؤؾىضث بلُه ؤًًا مهمت
ؤلا٢غاء والخضعَـ في مضعؾت ٚغهاَت.
ومً الظًً عخلىا بلى ٞاؽ وجلمؿان مً ألاهضلؿُحن ابً ٖباص الىٟؼي الغهضي(ثَ792ـ) ،الظي ٢غؤ بهما ال٣ٟه
وألانى ٫الٗغبُت.
ولم ج ً٨الغخلت ٢انغة ٖلى بالص اإلاٛغب وألاهضلـ ،بل قملذ بالص ٚغب بٞغٍُ٣ا ،ومً َاالء اإلاٛاعبت الظًً
عخلىا بلى بالص اإلاكغ ١الٗغبي ٖبضهللا اإلاغٍجي عخل بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت ،وؤ٢ام بها وؤهًم بلى ؤ٢غاهه مً ؤمشا ٫ابً
ً
عواط ،وؤبي الٗباؽ ال٣غَبي ،وابً ٖبض الؿالم ،وؤنبذ ٖبضهللا اإلاغٍجي مهضعا مهما مً مهاصع ٖلم
الخضًض.
ومً ٖلماء صولت مغًٍ مً الظًً جهلىا مً ٖ ٌُٞلماء مهغ ؤبى ٖبضهللا بً مغػو ١الخُُب والظي بلٜ
ً
ٖضص الٗلماء الظًً جخلمظ ٖلى ؤًضحهم و٢غؤ ٖلحهم في مهغ ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن ٖاإلاا 1مً ؤَل ال٣اَغة
ً
وؤلاؾ٨ىضعٍت ،ومضًىت بلُِـ .2ولم ًتر ٥ابً مغػو ١ؤخضا في مهغ بال وحٗلم مىه ،ؤو ٢غؤ ٖلُه ختى ٢ابل
3
الكُست اإلاؿىضة ٞاَمت بيذ مدمض الُٟىمي الب٨غي ،والتي ٧اهذ في ػماجها جل٣ب بـ (ؾذ ال٣ٟهاء).
"و٢ض جباصٖ ٫لماء اإلاكغ ١الغخلت م٘ ٖلماء اإلاٛغب٣ٞ ،ض عخل بلى الٗانمت ٞاؽ بٌٗ ٖلماء اإلاكغ ١مً
ً
ؤمشا ٫مدمض بً الهاصي بً ؤبي ال٣اؾم بً هِٟـ الكغٍ ٠وَى مً ظض الكغٞاء الٗغاُ٢حن بٟاؽ ،و٧ان ٖاإلاا
ؤصًبا خٓي بمجزلت عُٗٞت ٖىض الخانت والٗامت في صولت بجي مغًٍ ،و٢ض زغط الؿلُان ؤبى ؾُٗض ٖشمان
4
اإلاغٍجي الؾخ٣باله بىٟؿه ٖىض ٢ضومه بلى اإلاٛغب".

 1ط٦غَم اإلا٣غي في هٟذ الُُب.
()2مضًىت في مدآٞت الكغُ٢ت بمهغ ،مً ؤ٢ضم مضن مهغ و٧اهذ حٗخبر في الٗهىع ألاولي إلاهغ ٦مضزل ومٗبر للىاٞضًً ٖلى مهغ.
 3اهٓغٖ :بض الٗؼٍؼ ،مدمض ٖاص ،٫التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاٛغب ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب1987 ،م ،م(.)34-29
 4ال٨خاوي ،ؾلىة ألاهٟاؽ ،ط ،3م.17
8
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ً
"و٢ض ٖ٨ؿذ الغخلت في َلب الٗلم ٖلى ٖلىم الكغَٗت آزاعا َُبت ٦شحرة ،و٧اهذ مىبٗا ٚىُا بالخحر واليكاٍ
الضاثم وؾبُال بلى جد ٤ُ٣الخباص ٫الش٣افي والخٗاون ال٨ٟغي بحن اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت في عبىٕ اإلاٛغب وٚحرٍ مً
1
مغا٦ؼ الش٣اٞت في الٗالم ؤلاؾالمي في طل ٪الى٢ذ".
وزالنت ال٣ىّ ٫
ٞةن ٖلماء جلمؿان قاع٧ىا في وكغ الخغ٦ت الٗلمُت في الٗضًض مً الخىايغ اإلاٛغبُت
واإلاكغُ٢ت٩ٞ ،اهىا حهاظغون مً جلمؿان هدى مضن اإلاكغ ١ؤو مضن اإلاٛغب ،وٍإزظون مً ٖلمائها ،وفي هٟـ
الى٢ذ ًمىدىن ما ٖىضَم لُالب اإلاىاَ ٤وَٗىص مٗٓمهم بٗلم ؤوؾ٘ لخلمؿان .ومشا ٫طل ٪الٗالم ٖبضهللا
الكغٍ ٠الظي طَب وص ؽ في ٚغهاَت ،وّٖ ٠ُٟ
2
الضًً الخلمؿاوي(ثَ690ـ1291/م) الظي جىفي في صمك.٤
ع
ِ
ومً أمثلت العلماء الظًً اعجدلىا ئلى اإلاكغق وأفاصوا بعلىمهم أهلها واؾخلغوا فيها ما ًأحي:
. 1ؤخمض بً الخؿً بً ؾُٗض اإلاضًىوي الخلمؿاويُ٣ٞ :ه مال٩ي مدضر ،مً الً٣اة ،وَى ظض ؤلامام ابً
مغػو ١الخُٟض ألمه .عخل بلى اإلاكغ٢ ١بل ؾىت (  739ﻫ).
.2الؼعماو ي العجِسخيً :دحى بً ٖبض الغخمً بً مدمض بً نالر بً ٖلي بً ٖمغ بً ُٖ٣ل(862-777ﻫ):
ؤزظ ؤهىإ الٗلىم مً الخٟؿحر والخضًض وال٣ٟه وؤنىله وال٨الم والٗغبُت ًٖ قُىر الٛغب ٧اإلمام ؤبي ٖبض
هللا مدمض بً ٖغٞت ،وؤلامام ؤبي ٖبض هللا مدمض بً زلُٟت وآزغًٍ ،وبغٕ وهب ٜوج٣ضم وناع بماما ٖالمت في
ٞىىهه وعخل بلى ال٣اَغة ؾىت ؤعب٘ وزماهماثتٞ ،إ٢ام بها ً٣غي وٍُٟض وٍهى ٠له قغح ٖلى ألالُٟت هثر ,وقغح
ٖلحها مىٓىم ،وقغٕ في قغح البساعي ،و٢ض ؤزظ ٖىه مكاٞهت هدى مً ؤلٟحن ٧لهم مجتهض ؤو ٢اعب الاظتهاص,
ولي جضعَـ اإلاالُ٨ت في الكُسىهُت ,ماث في قٗبان ؾىت ازيخحن وؾخحن وزماهماثت.3
 .3والىضعومي ؤخمض بً ؤخمض بً ٖبض الغخمً بً ٖبضهللا قهاب الضًً الىضعومي الخلمؿاويُ٣ٞ ،ه م٣غيء،
ٖالم باإلاىُ ،٤مً ؤَل هضعومت ،ؤزظ ًٖ ابً مغػو ١الخُٟض وٚحرٍ ،وعخل بلى ال٣اَغة وجهضع ٞحها لئل٢غاء،
ً
4
٧ان خُا بٗض( 830ﻫ).
.4البجاجي :ببغاَُم بً مدمض بً ٖبض الغخمً بً ًدحى بً ؤخمض بً ؤخمض بً ؾلُمان الهض٢اوي ،الؼواوي
ألانلّ ،
زم البجاجي ،وَٗغ ٝباإلاهٗهُ٘٣ٞ :ه مال٩ي ،له بإلاام بالخٟؿحر ٌؿخدًغ مً ابً ُُٖت وٍدًغ
صعوؽ البرَاوي بً ْهحرة و ًُ٢اإلاضًىت .وكإ وحٗلم في بجاًت وبلحها وؿبخه ،عخل بلى اإلاكغ ١وؾ ً٨باإلاضًىت
5
اإلاىىعة مضةّ ،
زم اهخ٣ل بلى م٨ت وؤ٢ام بها بلى ؤن ماث ؾىت (882ﻫ) وَى ابً ؾذ وؾخحن.

ٖ1بض الٗؼٍؼ ،التربت ؤلاؾالمُت ،م.35
 2ق٣ضان ،جلمؿان في الٗهض الؼٍاوي ،م.237
 3ؤهٓغ:السخاوي ،الًىء الالم٘ ،ط ،5م  ،128والؿُىَي ،هٓم الُٗ٣ان في ؤُٖان ألاُٖان ،م ،61والؼع٦لي ،ألاٖالم ،ط ،8م.153
 4الخيب٨تي ،هُل الابتهاط بخُغٍؼ الضًباط ،م ،121وزلُٟت٦ ،ك ٠الٓىىن ،ط ،1م ،1986و٦دالت ،معجم اإلاالٟحن ،ط ،2م.150
 5السخاوي ،الًىء الالم٘ ،ط ،1م.93
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َُ
.5ابً عخمىن
الٗلمي(جىفي َ888ـ)ً :دحى بً ؤخمض بً ٖبض الؿالم بً عخمىن الكغ ٝؤبى ػ٦غٍا بً الكهاب
َُ
بالٗلمي بًم الٗحن وٞخذ الالم وعبما
ؤبي الٗباؽ ال٣ؿىُُجي اإلاٛغبي اإلاال٩ي هؼٍل ال٣اَغة زم م٨ت وَٗغٝ
1
ؾ٨ىذ وؿبت ُٞما ٢اله لي بلى الٗلم.
.6ؤخمض بً ؾُٗض بً مدمض الكهاب بً ٖباؽ الخلمؿاوي(َ874ـ)ُ٣ٞ :ه مال٩ي ،مً الً٣اة ،له مكاع٦ت في
الٗغبُت ،وكإ وحٗلم بخلمؿان ،وعخل بلى اإلاكغٞ ١ىلي ً٢اء ؤلاؾ٨ىضعٍت ،وصمك٢ ،٤ا ٫السخاوي٢":غؤ ٖلى
2
ابً حجغ صخُذ مؿلم وٚحرٍ ،وماث بضمك ،٤وص ًٞبم٣برة الٟغصاٌـ في الجهت الكغُ٢ت".
الهىعة الشاهُتٖ :لماء جغخلىا وؤزظوا الٗلم مً ؤَل اإلاكغ ١وٖاصوا بلى بالصَم:
 الخيسخي٧( :ان خُا ٢بل 737 :ﻫ  1337/م) ببغاَُم بً ًسل ٠بً ٖبض الؿالم الخيسخي اإلاُماَي.ؤبى بسخاُ٣ٞ ،١ه اهتهذ بلُه عٍاؾت الخضعَـ والٟخىي في ؤُ٢اع اإلاٛغب ،عوي ًٖ ابً ٦دُلت وهانغ الضًً
ّ
اإلاكظالي ،و٢غؤ بخىوـ ٖلى ظماٖت .عخل بلى اإلاكغٞ ١ؼاع مهغ والكام والدجاػ ،وؤزظ ًٖ الكمـ ألانبهاوي
وال٣غافي والؿُ ٠الخىٟيّ .
زم ٖاص واؾخ٣غ بخلمؿان وجىفي بها ؾىت  670ﻫ .مً جالمظجه :ابً الخاط الٗبضعي
3
ناخب اإلاضزل ( 737ﻫ  1337/م) ومً جهاهُٟه :قغح الخل٣حن لٗبض الىَاب في ٖكغة ؤؾٟاع.
ً٣ى ٫بكحر يُ ٠الجؼاثغي ّ
":بن للجؼاثغٍحن جغار ضخم ومخىىٕ٣ٞ ،ض ٧اهذ عخلت الجؼاثغٍحن بلى قتى الب٣إ
ؤلاؾالمُت ؾببا في جىػٖه ٖبر مغا٦ؼ اإلاسُىَاث ٧اإلاٛغب ،وجىوـ ،ومهغ ،وجغُ٦ا ،والكام .وفي َظا اإلاىيىٕ
ع٦ؼها ٖلى اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت اإلاىظىصة في الكام خُض حٗض بالٗكغاث ،وحٗخبر الكام مً ؤ٦ثر البالص زغاء
مً خُض جىاظض اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت ،بؿبب ٦شاٞت وجمحز الٗال٢اث بحن الجؼاثغٍحن والكامُحن.
وجىلؿم اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في الكام ئلى كؿمحن:
 .1اإلاسُىَاث التي ؤجىا بها مً الجؼاثغ إلاالٟحن ظؼاثغٍحن ومٛاعبت وؤهضلؿُحن ،وَكمل َظا مسُىَاتهم التي
٦خبىَا في الجؼاثغ.
ً
ً
"ولض ْىا بُٗض ال٣غن وخ ٟٔال٣غآن و٦خبا ،واقخٛل ببلضٍ وٚحرَا ٖلى ظماٖت مجهم ٢اضخي الجماٖت ٖمغ ال٣لكاوي؛ و٢ضم ال٣اَغة و٢ض ًٞل
بدُض ٢ا ٫ؤهه لم ًًٟ ً٨خ٣غ بلى ؤخض في الاقخٛا ،٫ول٨ىه ج٣ىي باألزظ ًٖ ابً الهمام وال٣اًاحي ومما ٢غؤٍ ٖلُه قغح ؤلُٟت الخضًض بخمامه،
ً
وؤزظ ًٖ قُسىا بًٗه بل خًغ مجلؿه في ألامالي وٚحرَا وخًغ ٌؿحرا ٖىض البؿاَي ،وخ٩ى لي مباخشت وٗ٢ذ بِىه وبحن ال٣غافي بدًغجه.
وؤزظ صخُذ مؿلم ًٖ الؼًٍ الؼع٦صخي ما بحن ٢غاءة وؾمإ ،وحج في ؾىت بخضي وؤعبٗحن وؾم٘ بم٨ت ٖلى ؤبي الٟخذ اإلاغاغي ومً طل ٪بٌٗ
مكُسخه جسغٍج الىجم بً ٞهض و٢غؤ باإلاضًىت ٖلى الجما ٫ال٩اػعووي مً ؤو ٫البساعي بلى الكهاصاث ،وٖاص  ًُ٣ٞال٣اَغة وؤصب ؤوالص ال٣اًاحي،
٧ان ً٣غؤ ٖلُه وإلاا ولي الً٣اء اؾدىابه في جضعَـ اإلاىهىعٍت واعج ٤ٟبةخؿاهه وبغٍ .وجهضي ٢بل طل ٪وبٗضٍ للخضعَـ بجام٘ ألاػَغ وٚحرٍ .واهخٟ٘
ً
به الًٟالء ؾُما في ال٣ٟه وناع بإزغة ؤوخض الجماٖت ٞحهم ،زم حج في ؾىت زمـ وؾبٗحن  ًُ٣ٞم٨ت ،واهخ ٟ٘به الًٟالء ؤًًا في ال٣ٟه
ً
وؤنىله والٗغبُت وٚحرَا ٧اإلاىُ ٤واإلاٗاوي والبُان وؤنى ٫الضًً .بل ؤ٢غؤ قغح الىسبت وٚحرٍ وعوي البساعي ومؿلما والكٟا وٚحرَا وامخى٘ مً
ً
ال٨خابت ٖلى الٟخُا جىعٖا بال بالل٦ ٟٔما ؤهه لم ًإطن ألخض ٞحها وفي الخضعَـ بها بال إلاٗمغ وللبدحري ؤخض مالػمُه بال٣اَغة وللبضع بً اإلادب
الخُُب .وبلٛجي ؤهه ٦خب ٖلى اإلاضوهت واإلاسخهغ والغؾالت والبساعي و٢ض لُ٣خه بال٣اَغة زم بم٨ت وبال ٜفي الخىاي٘ معي وؤلا٢باٖ ٫لي .ماث في
ٖهغ ًىم الازىحن عاب٘ عبُ٘ الشاوي ؾىت زمان وزماهحن ونلي ٖلُه بٗض نالة الهبذ ٖىض باب الٗ٨بت زم ص ًٞباإلاٗالة في جغبت ابً الؼمً و٧ان
ً
مُ٣ما بغباَه عخمه هللا وبًاها" .السخاوي ،الًىء الالم٘ ،ط ،10م.216
 2السخاوي ،الًىء الالم٘ ،ط ،1م.306
 3هُل الابتهاط ،م ،.35واهٓغ ٦دالت معجم اإلاالٟحن ،ط ،1م .128
1
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.2اإلاسُىَاث التي ا٦دكٟىَا ،ؤو خهلىا ٖلحها ؤو زُىَا بإًضحهم في الكام إلاالٟحن مٛاعبت ومكاع٢ت".
اإلاُلب الثاوي حهىص علماء الجؼائغ وجلمؿان في زضمت اإلاهىفاث والىخب الخضًثُت:
ً
أوال :عىاًتهم بؿماعها ،وهللها والعمل على جضعَؿها:
ً
ً
ً
بالؿىت ّ
ّ
الىبىٍت ؤمغا باعػا وواضخا في جاعٍش ؤَل اإلاٛغب و٢ض ججلذ ظىاهب
٧ان اَخمام ؤَل اإلاٛغب
ٖىاًتهم بالؿىت الىبىٍت في بضاًت ألامغ مً زال ٫اَخمامهم بى٣ل ؤواثل ما ُ
ن ّى ٠في الخضًض الىبىي الكغٍ٠
والٗىاًت بدَ ٟٔظٍ ال٨خب وعواًتها بإؾاهُضَا٩ٞ .ان نٗهٗت بً ؾالم الكامي(ث192ﻫ) َى في الخ٣ُ٣ت
2
ؤو ٫مً ؤصزل الخضًض ٖمىما في ألاهضلـ واإلاٛغب.
ّ
اإلاهىٟت في الخضًض الىبىي الكغٍ ٠بالضزى ٫بلى اإلاٛغب ؤلاؾالمي ًٖ َغٍ ٤ألاهضلـ
و٢ض بضؤث ال٨خب
ومجها بلى اإلاٛغب مىظ ال٣غن الشالض الهجغيٞ ،ضزل مىَإ ؤلامام مال ٪و٢ض جمحز ؤَل اإلاٛغب بٗىاًتهم الٟاث٣ت
بغواًت اإلاىَإ٣ٞ ،ض ٧ان صزى ٫اإلاىَإ للمٛغب ؤلاؾالمي مىظ ال٣غن الشالض الهجغيٖ .لى ًض ًدحى بً ًدحى
اللُثي الُىجي اإلاهمىصي(ث234ﻫ) ٖالم اإلاٛغب وألاهضلـ في ٖهغٍ ؾم٘ اإلاىَإ مً مال ٪وؾُٟان بً
ُِٖىت ووكغ مظَبه في ألاهضلـ ومىه ٖغ ٝاإلاىَإ في اإلاٛغب.3
ّ
وؤما صخُذ البساعي ٣ٞض ط٦غ الٗلماء ؤهه صزل ًٖ َغٍٖ ٤مغ بً الخؿً الهىػوي ،والىاّ ٘٢ؤن ؤو ٫مً
ؤصزله بلى ألاهضلـ ّ
زم اإلاٛغب َى ٖبضهللا بً ببغاَُم ألانُلي (392ﻫ1001/م).
وصزلذ ؾجن اليؿاجي ٖلى ًض ؤبي ب٨غ بً ألاخمغ مدمض بً مٗاوٍت بً مغوان اإلادضر ألاهضلسخي اإلاخىفى
(365ﻫ975/م) ،ول ً٨الاَخمام باليؿاجي لم ًىدكغ ألهه ٧ان قاُٗٞاٖ ،لى الغٚم مً جًُٟل بٌٗ اإلاٛاعبت
ّ
اليؿاجي ّ
ألن ؤلامام اليؿاجي ٢هض ظم٘ ما زبذ ًٖ الغؾىٖ ٫لُه الهالة والؿالم؛ مما ًم ً٨ؤن
لؿجن
ٌؿخض ٫به ال٣ٟهاء.
و٢ض ؤ٦ب ٖلماء اإلاٛغب –٦ما ط٦غ ابً زلضون – ٖلى صخُذ مؿلم زانت ،وؤظمٗىا ٖلى جًُٟله ٖلى
٦خاب صخُذ ؤلامام البساعي خمه هللا حٗالى ،وم٘ طلّ ٪
ٞةن اإلاٛاعبت بظلىا ظهىصا ُٖٓمت في زضمت صخُذ
ع
البساعي ٞا ١ما ٢ضمىٍ لصخُذ مؿلم ،وال ؤصٖ ٫لى َظا مً ٦ثرة اإلاهىٟاث والكغوح التي ؤلٟذ مً ٢بل
الٗلماء اإلاٛاعبت لصخُذ البساعي.
ومً مٓاَغ اَخمام الٗلماء اإلاٛاعبت باإلاهىٟاث الخضًصُت خغنهم ٖلى الؿمإ مً الكُىر وهُل بظاػاث
ال٨خب بإؾاهُضَا ٣ٞض ٧ان خغم اإلاٛاعبت ٖلى ؾمإ ٦خب الخضًض في اإلاكغ ١صا ٘ٞلخدهُل َظٍ ال٨خب
ّ
مهىٟحها ،والٗىصة بها لخضعَؿها وب٢غائها ألَل اإلاٛغب ،ومىذ الُلبت ؤؾاهُض وبظاػاث لهظٍ
بإؾاهُضَا بلى
اإلاهىٟاث الخضًصُت.

 1الجؼاثغي ،بكحر يُ ٠بً ؤبي ب٨غ بً البكحر بً ٖمغ ،مٗلمت الترار الجؼاثغي بحن ال٣ضًم والخضًض ،الجؼاثغ2002 ،م ،ط ،1م.118
 2ابً الٟغضخي ،جاعٍش الٗلماء والغواة ،ط ،1م.240
ٖ 3بض الٗؼٍؼ بً ٖبضهللا ،معجم اإلادضزحن ،م.39
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"وؤٖلى ؾىض في الخضًض صزل بلى اإلاٛغب َى ؾلؿلت مدمض بً ٖبضهللا الغظغاجي في صخُذ البساعيًٖ ،
"1
اإلاغُٚثي ًٖ ،ابً َاَغ ًٖ ،ال٣هاع ًٖ ،ابً زغو ،ٝبؿىضٍ بلى ؤلامام مدمض بً بؾماُٖل البساعي.
ومً ألامشلت ٖلى الاَخمام بؿمإ ال٨خب بإؾاهُضَا :
 -1مدمض بً الخًاع ال٨خامي الؿبتي الخلمؿاوي ؾم٘ ٖلىم الخضًض البً الهالح ٖلُه،بضمكٖ،٤ام
634ﻫ.
 -2مدمض بً ؤخمض بً ببغاَُم الخلمؿاوي ألاههاعي ألانل الؿىسخي الضاع(ثَ764ـ) عوي ًٖ ابً جُمُت
م٩اجبت.
ً -3دحى بً ؤخمض بً ٖبض الؿالم بً عخمىن الكغ ٝؤبى ػ٦غٍا بً الكهاب ؤبي الٗباؽ ال٣ؿىُُجي اإلاٛغبي
اإلاال٩ي(اإلاخىفى َ888ـ).ؾم٘ صخُذ مؿلم ًٖ الؼًٍ الؼع٦صخي ما بحن ٢غاءة وؾمإ ،وؾم٘ بم٨ت ٖلى ؤبي
الٟخذ اإلاغاغي ومً طل ٪بٌٗ مكُسخه جسغٍج الىجم بً ٞهض و٢غؤ باإلاضًىت ٖلى الجما ٫ال٩اػعووي مً ؤو٫
ً
2
البساعي بلى الكهاصاث ،وؤ٢غؤ قغح الىسبت وٚحرٍ وعوي البساعي ومؿلما والكٟا.
ومً مٓاَغ اَخمامهم باإلاهىٟاث الخضًصُت خغنهم ٖلى زضمتها مً زال ٫الاَخمام بٛغٍب الخضًض
مً مشل ٦خاب ٚغٍب مىَإ مال ٪إلادمض بً ٖبض الخ ٤بً ؾلُمان ال٩ىمي (ثَ625ـ)٢ ،اضخي جلمؿان ،وهؼٍل
ٞاؽ ومغا٦ل له٦ .3ظل٦ ٪خاب ( اإلاسخاع الجام٘ بحن اإلاىخ٣ى والاؾخظ٧اع).4
و٢ض ْهغ في الٗهىع الالخ٣ت الاَخمام بالبالٚاث إلاىَإ مال ٪بً ؤوـ وقغح ألاخاصًض والٗىاًت ب٣ٟه
ألاخاصًض وٚحرٍ.
ً
زاهُا :ئوكاء اإلاىخباث:
ّ
حٗض اإلا٨خباث الٗلمُت مً مٓاَغ الجهًت الٗلمُت التي لٟخذ ألاهٓاع بلحها ٣ٞض جمحزث بها صوع الٗلم وبُىجاجه،
وهي وظىص اإلا٨خباث ال٨شحرة وبسانت م٨خباث الؼواًا وما اخخىجه وال ػالذ جدخىٍه مً مسُىَاث جمشل ظؼءا
ً
َاما مً جغار ّ
ألامت وظبذ اإلادآٞت ٖلُه٣ٞ ،ض ْهغث في جلمؿان مشل ٚحرَا مً خىايغ الٗالم ؤلاؾالمي
ؤؾىا ١ال٨خب واإلا٨خباث الٗامت والخانتٗٞ ،لي ؾبُل اإلاشا ٫وظض ؤخض اإلاهخمحن بال٨خب التي حٗغى بؿى١
ال٨خب صازل جلمؿان مصخٖ ٠شمان بً ٖٟان عضخي هللا ٖىه ،الظي ٧ان م٘ اإلاغابُحنّ ،
زم اهخ٣ل بلى
5
اإلاىخضًًٞ ،إزبر الؿلُان ٌٛمغاؾً والظي يمه بلى هٟاجـ جلمؿان.
اَخم ؾالَحن جلمؿان باإلا٨خباث الٗامت صازل اإلاؿاظض واإلاضاعؽ ختى ًخم ً٨الُلبت مً الاؾخٟاصة ومٗغٞت
٧ل ظضًض ،مً الؿالَحن الظًً اَخمىا بةوكاء مشل َظٍ اإلا٨خباث الؿلُان ؤبى خمى ،الظي ؤوكإ م٨خبت
ٖامت صازل اإلاسجض ال٨بحر ؾىت َ760ـ.
ٖ 1بض الٗؼٍؼ بً ٖبضهللا ،مٗلمت ال٣غآن والخضًض ،م.99
 2اهٓغ :السخاوي ،الًىء الالم٘ ،ط ،10م .216
ٖ 3بض الٗؼٍؼ بً ٖبضهللا ،مٗلمت ال٣غآن والخضًض،م.109
ٖ 4بض الٗؼٍؼ بً ٖبضهللا ،مٗلمت ال٣غآن والخضًض ،م108
ً
 5اهٓغ ،ق٣ضان ،جلمؿان في الٗهض الؼٍاوي ،م ،243ه٣ال مً :الخيسخي ،هٓم الضعع ،م.123
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ومً ألامشلت ٖلى َظٍ اإلا٨خباث ؛ م٨خبت مدمض الؼظاي ،وم٨خبت ابً مغٍم وم٨خبت مضعؾت جلمؿان ،ومً
الؼواًا التي خُٓذ بهظٍ الثرواث الٗلمُت الهامت ػاوٍت الهامل (بى ؾٗاصة) وجدخىي ٖلى خىالي 1400
مسُىٍ ،ؤٞاص مجها الٗالمت ٖبض الغخمً الضٌسخي والكُش ابً ٖاقىع الخى٣ي ،وػاوٍت ٖبض ال٣اصع الخمامي،
و٢هغ ملى٦ت ،والتي ٧اهذ جًم ؤ٦بر زؼاهت لل٨خب في اإلاٛغب الٗغبي ،باإلياٞت بلى الؼاوٍت ال٣اصعٍت،
والىػاهُت ،وال٨غػاػٍت ،والؿىىؾُت.
ولٗل مً مٓاَغ مدآٞت ؤَل الجؼاثغ ٖلى جغار ألامت وٖلىمها ما ٧ان ً٣ىم به ال٨شحر مً مكاًش جىاث،
ً
والظًً ٧اهىا ًمخل٩ىن ؤمهاث ال٨خب ،والتي خآٞىا ٖلحها بةٖاصة وسخها ٧لما صٖذ الًغوعة ،خٟاْا ٖلى
1
اإلاٗاع ٝوالٗلىم مً الاهضزاع.
َّ
باإلاهىفاث الخضًثُت (صخُذ البساعي
اإلابدث الثاوي:خغهت الخألُف وعىاًت أهل الجؼائغ وجلمؿان
همىطحا):
ّ
جمحز ٖلماء اإلاٛغب ٖامت والجؼاثغ بٗىاًتهم البالٛت بغواًاث صخُذ البساعي مً مسخلَ ٠غ٢ها ،خُض خغم
ؤَل اإلاٛغب وألاهضلـ ٖلى حٗهض صخُذ البساعي وخٟٓه مً مسخلَ ٠غ٢ه ،و٢ض ق٩لذ َظٍ محزة ٦بحرة
للمٛاعبت.
"و٢ض ؤ٢بل اإلاٛاعبت ٖلى خ ٟٔصخُذ البساعي وجىا٢له بإؾاهُضٍ ،ومً ؤ٦ثر الغواًاث اهدكاعا باليؿبت
للمٛغب ؤلاؾالمي ٖمىما ،عواًت ؤبي ٖبضهللا مدمض بً ًىؾ ٠بً مُغ الٟغبغي ،التي اهخ٣لذ بىاؾُت َغ١
مخٗضصة مً ؤقهغَا ؾذ عواًاث وهي:
 -1عواًت ؤبي بسخا ١ببغاَُم بً ؤخمض اإلاؿخملي(ث376ﻫ).
 -2عواًت ؤبي ٖبضهللا الؿغزسخي (ث381ﻫ).
 -3عواًت ؤبي الهُشم مدمض بً م٩ي ال٨كمُنهي(ث389ﻫ)
**وَظٍ الُغ ١الشالزت عوٍذ ًٖ َغٍ ٤ؤبي طع الهغوي ٖبض بً ؤخمض(434ﻫ).
 -4عواًت ؤبي ٖلي بً الؿ( ً٨ث353ﻫ)
 -5وعواًت ؤبي ػٍض مدمض بً ؤخمض اإلاغوػي(ث371ﻫ).
 -6عواًت ؤبي ؤخمض مدمض بً مدمض بً ًىؾ ٠الجغظاوي (ث373ﻫ) ،عواَا ٖىه ؤًًا ٖبضهللا بً ببغاَُم
2
ألانُلي".
أقهغ َغق صخُذ البساعي وعواتها عىض أهل اإلاغغب:
 )1عواًت ألانُلي  :عوي ٖىه مً اإلاٛاعبت ؤبى ٖمغان الٟاسخي(430ﻫ) :مىسخى بً ِٖسخى بً ؤبي خاط
الٟٛجىمي ،عوي صخُذ البساعي ًٖ ألانُلي(392ﻫ)،وؤبى الخؿً بً ال٣ابسخي (403ﻫ)،وعوي ًٖ ؤبي
ٖمغان الٟاسخي ال٣اضخي ُٖاى الؿبتي ،وابً ُُٖت ألاهضلسخي .
 1اهٓغ :ابً ٖمغ الجؼاثغيٞ ،هغؾذ ومٗلمت الترار الجؼاثغي ،م٣ٞ .105-94ض ؤوعص ؤؾماء الٗضًض مً م٨خباث الجؼاثغ الٗامت والخانت،
والؼواًا وٚحرَا وط٦غ ًٖ بًٗها مٗلىماث َامت خى ٫م٣خيُاتها مً ٦خب ومسُىَاث.
 2ص.خمُضاجى ،مضعؾت الخضًض في ألاهضلـ.)157-152/1(،
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)2عواًت ٦غٍمت بيذ ؤخمض اإلاغوػٍت(ث463ﻫ) :
خُض عوي الصخُذ ٖجها مً هؼٍل ٞاؽ :ؤخمض بً مدمض بً ٖبض الغخمً ألاههاعي الكاعفي ألاهضلسخي
(ث500ﻫ) .وٖىه ؤزظ اإلاٛاعبت.
 )3عواًت ؤبي طع الهغوي ٖبض بً اخمض ًٖ مكاًسه الشالزت (اإلاؿخملي ،والؿغزسخي ،وال٨كمُنهي) :وهي ؤجً٣
الغواًاث ٦ما ط٦غ ابً حجغ في ٞخذ الباعي ؤزظَا ٖىه ؤعبٗت مً اإلاٛاعبت وَم :
ؤ -ؤبى ب٨غ بً مدغػ السجلماسخي ،ؾم٘ مىه ٖام 413ﻫ.
بً-ىؾ ٠بً خمىص زل ٠الهضفي الؿبتي (ث428ﻫ).
ط -ؤبى ٖمغان الٟاسخي( 433ﻫ).
ص-ابً الٛغصٌـ:ب٩اع بً بغَىن بً ِٖسخى الخٛلبي الٟاسخي زم السجلماسخي ٧،ان ٖلى ُ٢ض الخُاة ؾىت(492ﻫ)،
و٢ض ٖمغ َىٍال ختى بل ٜاإلااثت ؤو ًؼٍض ،وابً الٛغصٌـ مً ؤقهغ اإلادضزحن الظًً عووا صخُذ البساعي في
اإلاٛغب ألا٢صخى ،ومً جالمُظٍ اإلاٛاعبت الظًً اقتهغوا بالغواًت ٖىه  :ابً ٞغجىن :ببغاَُم بً ؤخمض بً زل٠
الؿلمي الٟاسخي (ث538ﻫ).
ولم ج٣خهغ ٖىاًت اإلاٛاعبت بصخُذ البساعي مً ٢بل الٗلماء وبهما ٧ان ألامغاء ًدغنىن ٖلى ؾمإ صخُذ
البساعي ؤًًا:
مً ؤمشا : ٫ألامحر اإلاغابُي :ؤبا ٖمغ بً مُمىن بً ًاؾحن الهجهاجي اإلالخىوي (ث530ﻫ) ؾم٘ صخُذ البساعي
بم٨ت اإلا٨غمت مً ؤبي م٨خىم ِٖسخى بً ؤبي طع ًٖ ؤبُه ،وابخإ مىه ؤنل ؤبُه بسُه ،وؾم٘ ٖلُه ُٞه ٖام
(497ﻫ) وٖاص بهظا ألانل بلى اإلاٛغب.1
اإلاُلب الثاوي :حهىص علماء جلمؿان في زضمت صخُذ البساعي:
جىىٖذ ظهىص ٖلماء الجؼاثغ وجلمؿان في زضمت صخُذ البساعي لدكمل الاَخمام بكغخه ومك٨الجه
وٚغٍبه ،وعظاله ،وٚحرَا.
ً
أوال :قغوح صخُذ البساعي:
ً٣ى ٫ابً زلضون :ول٣ض ؾمٗذ ٦شحرا مً قُىزىا عخمهم هللا ً٣ىلىن قغح ٦خاب البساعي صًً ٖلى
ّ
ألامتٌٗ ،ىىن ّؤن ؤخضا مً ٖلماء ألامت لم ًى ٝما ًجب له مً الكغح بهظا الاٖخباع".2
و٢ض ّ
ٞؿغ ابً زلضون ٦المه َظا بؿبب ؤن الىاؽ اؾخهٗبذ قغح صخُذ البساعي ،واؾخٛل٣ىا مىداٍ؛ مً
ؤظل ما ًدخاط بلُه مً مٗغٞت الُغ ١اإلاخٗضصة ،وعظالها مً ؤَل الدجاػ ،والكام ،والٗغا ،١ومٗغٞت
ؤخىالهم وازخال ٝالىاؽ ٞحهم .وطلً ٪دخاط بلى بمٗان الىٓغ في الخ٣ٟه في جغاظمه؛ ألهه ًترظم الترظمت
ً
وٍىعص ٞحها الخضًض مؿىضا ؤو َغٍ ٤زم ًترظم ؤزغي وٍىعص ٞحها طل ٪الخضًض بُٗىه إلاا جًمىه مً اإلاٗجى

 1اإلاىىوي ،صخُذ البساعي في الضعاؾاث اإلاٛغبُت.م .61
 2جاعٍش ابً زلضون ( -ط  / 1م )443
14
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الظي جغظم به الباب .و٦ظل ٪في ٧ل جغظمت بلى ؤن ًخ٨غع الخضًض في ؤبىاب ٦شحرة بدؿب مٗاهُه ،وازخالٞها
1
،ومً قغخه ولم ٌؿخىَ ٝظا ُٞه ٞلم ًى ٝخ ٤الكغح ٧ابً بُا ٫وابً اإلاهلب وابً الخحن وهدىَم.
وم٘ طلّ ٪
ٞةن الٗلماء اإلاٛاعبت بظلىا ظهىصا ٦بحرة في مداولت زضمت صخُذ البساعي وقغخه .وَٗض ؤو ٫قغح
لصخُذ البساعي وَى ٦خاب ّ
(الىهُذ ) لكُش ؤلاؾالم ؤبي ظٟٗغ ؤخمض بً ههغ الضاوصي الخلمؿاوي اإلاخىفى(
402ﻫ) بخلمؿان .2وَى ٦خاب ظلُل خاػ به الًٟل ٖلى ٚحرٍ مً ظمُ٘ مً ج٣ضمه ؤو جإزغ ٖىه مً ٖلماء
ؤلاؾالم ،وَٗض قغح ّ
الىهُذ ؤو ٫قغح وي٘ ٖلى صخُذ البساعي.
و٢ض ؾاع البىوي ؤبى ٖبضاإلال ٪مغوان بً ٖلي ألاؾضي (اإلاخىفى ٢بل ألاعبٗحن وألاعبٗماثت) ،وَى جلمُظ ؤبي ظٟٗغ
3
بً ههغ الضاوصي ٖلى ههج قُسه ٞإل٦ ٠خاب قغح البساعي.
ومً الٗلماء الظًً ٧اهذ لهم ظهىص في قغح صخُذ البساعي الٗالمت الخا ٔٞقمـ الضًً مدمض بً ؤخمض
بً ؤبي ب٨غ مدمض بً مغػو ١الخلمؿاوي ،الكهحر بل٣ب الخُُب والجض والغثِـ( 781-710ﻫ) مً ؤبغػ
الصخهُاث الجؼاثغٍت التي ٖغٞها الٗالم في ال٣غن الشامً الهجغي ،وله قغح ٖلى صخُذ البساعي.
و ٦ظل ٪الكُش الٗالمت ؤلامام قُش ؤلاؾالم ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً ؤخمض بً ب٨غ بً
مدمض بً مغػو ١بً ٖبض هللا العجِسخي ،اإلاٗغو ٝبابً مغػو ١الخُٟض الخلمؿاوي(ولض 766ﻫ) ،وله ظؼآن
مً قغح البساعي ٦الَما ٧ان مىظىصا بم٨خبت الجام٘ الجضًض بالجؼاثغ وَما بسِ اإلاال ,٠زم ٣ٞض الجؼء
ألاو ٫مجهما وب٣ي الشاوي وال ًؼا ٫الجؼءان بسؼاهت الجام٘ الجضًض جدذ ٖضص 143 :و 443وؾمي قغخه:
4
(اإلاخجغ الغبُذ واإلاؿعى الغظُذ واإلاغخب الٟؿُذ والىظه الهبُذ والخل ٤الؿمُذ في قغح الجام٘ الصخُذ)
5
.وَى مً ؤوؾ٘ الكغوح وؤٚؼعَا ماصة وؤظؼلها مباخض ,وعبما َى ٦ما ٢ا ٫مالٟه :ؤٚجى مً الكغوح ال٩املت.
و٦ظل ٪ؤلامام الٗالمت الخا ٔٞقغ ٝالضًً ًخي بً ٖبض الغخمً بً مدمض بً نالر بً ٖلي بً ٖمغ بً
الصخُذ.
قغح
في
قغٕ
٣ٞض
العجِسخي(862-777ﻫ)،
الؼعماوي
ُٖ٣ل
ومً َاالء الٗلماء ؤبى ٖبضهللا مدمض بً ًىؾ ٠بً ٖمغ بً قُٗب الؿىىسخي الخلمؿاوي الخؿجي مً ظهت
 1جاعٍش ابً زلضون ( -ط  / 1م .)443
ً
" 2ؤنله مً مضًىت اإلاؿُلت وُ٢ل مً بؿ٨غة ,ؾَ ً٨غابلـ الٛغب وبها ؤملى ٦خابه "الىامي" قغخا للمىَإ ,جىظض مىه وسخت في م٨خبت ال٣غوٍحن
بٟاؽ جدذ ع٢م  527.هؼ ٫جلمؿان ٞإ٢ام بها بلى وٞاجه .وله جٟؿحر لل٣غآن اإلاجُض جضاوله الٗلماء ٞى٣لىا ٖىه٢ .ا ٫ابً ٞغخىن٧ :ان ٣ٞحها ٞايال
ّ
مخ٣ىا مالٟا مجُضا له خٔ مً اللؿان والخضًض والىٓغ.ؤل٦ ٠خابه "الىامي" في قغح اإلاىَإ ,والىاعي في ال٣ٟه و"الىهُذ" في قغح البساعي
وؤلاًًاح في الغص ٖلى ال٣ضعٍت ,وٚحر طل.٪و٧ان صعؾه وخضٍ ,لم ًخ٣ٟه في ؤ٦ثر ٖلمه ٖلى بمام مكهىع وبهما ونل بةصعا٦ه .خمل ٖىه ؤبى ٖبض اإلال٪
البىوي وؤبى ب٨غ بً مدمض ابً ؤبي ػٍض.جىفي بخلمؿان ؾىت َ 402ـ .و٢برٍ ٖىض باب الٗ٣بت ".ابً ٞغخىن ،الضًباط اإلاظَب في مٗغٞت ٖلماء اإلاظَب،
م.21
و ٢ا ٫ابً حجغ في معجمه٦ :خاب قغح اإلاىَإ و٦خاب قغح البساعي ٦الَما جإلُ ٠ؤبي ظٟٗغ ؤخمض بً ههغ الضاوصي اإلاال٩ي الخلمؿاوي ؤهبإها بهما
ؤبى ٖلي الٟايلي ًٖ ؤخمض بً ؤبي َالب ًٖ ظٟٗغ بً ٖلي ًٖ مدمض بً ٖبض الغخمً الخًغمي ًٖ ٖبض الغخمً بً مدمض بً ٖخاب ًٖ
ًىؾ ٠بً ٖبض هللا الىمغي (ابً ٖبض البر) ٖىه بظاػة وماث ؾىت ازيخحن وؤعبٗماثت".
 3ابً بك٩ىا ،٫الهلت ،م.200
 4السخاوي ،الًىء الالم٘ ،ط ،7م.50
 5اهٓغ خمُضاجىٖ ،ىاًت ٖلماء الجؼاثغ بصخُذ البساعي ،م.4
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ألام ،اإلاال٩يٖ ،ا لم جلمؿان ونالخها ولض ؾىت ازيخحن وزماهماثت للهجغة ،وجىفي ؾىت زمـ وحؿٗحن
وزماهماثت .له قغح الجام٘ الصخُذ للبساعي ،ل٨ىه لم ً٨مله ،وونل ُٞه بلى باب مً اؾخبرؤ لضًىه وٖغيه،
وط٦غٍ ناخب شجغة الىىع وناخب حٗغٍ ٠الخل ٠وؾماٍ الكغح العجُب ٖلى البساعي٦ ،ما ّؤن له قغح
ً 1
مك٨الث البساعي في ٦غاؾحن ،ومسخهغ الؼع٦صخي ٖلى البساعي ؤًًا.
زاهُا :في يبِ الازخالف بحن الغواًاث ويبِ ألالفاّ وبُان اإلاعنى:
وممً اٖخجى بهظا اإلاجا ٫مً ٖلماء الجؼاثغ الخا ٔٞؤبى بسخا ١ببغاَُم بً ًىؾ ٠الىَغاوي الخمؼي
اإلاىلىص ؾىت 505ﻫ ،واإلاخىفى بٟاؽ ؾىت  569ﻫ .له ٦خاب :مُل٘ ألاهىاع ٖلى صخاح آلازاع نىٟه ٖلى مشا٫
مكاع ١ألاهىاع لل٣اضخي ُٖاى .ظم٘ ُٞه بحن يبِ ألالٟاّ وازخال ٝالغواًاث وبُان اإلاٗجى ,وزهه باإلاىَإ
وصخُخي البساعي ومؿلم 2.مىه وسخ في ظامٗت ال٣غوٍحن بٟاؽ ع٢م 1641 ،624 ،594 :وال٣اَغة ٦،ما
جىظض مىه وسخ في اإلا٨خباث الترُ٦ت.3
ً
زالثا في يبِ أؾماء عواة الصخُدحن:
ومً ٖلماء جلمؿان مً اٖخجى بغواة الخضًض ويبُهم ٞإل ٠في طل ٪مً ؤمشا ٫مدمض بً الخؿً بً
مسلى ٝبً مؿٗىص اإلاؼٍلي الغاقضي ،ؤبى ٖبض هللاُ٣ٞ :ه مال٩ي مدضر .مً ؤَل جلمؿان ٌٗغ ٝبإبغ٧ان
(ومٗىاَا بالبربغٍت :ألاؾىص) وَى ل٣ب ؤبُه.وله (اإلاكغٕ اإلاهُإ في يبِ مك٩ل عظا ٫اإلاىَإ) ،و(الؼهض الىاعي في
4
يبِ عظا ٫البساعي) و(ٞخذ اإلابهم في يبِ عظا ٫مؿلم).
ً
عابعا:في ويع اإلاسخهغاث:
وَظٍ مً ؾماث الجهىص الخضًصُت ٖىض اإلاخإزغًٍ ،خُض ٧ان ٌٗمض بٌٗ الٗلماء وًٍ٘ بٌٗ اإلاسخهغاث
لبٌٗ ٦خب الخضًض وقغوخه ،وؤمشلت طل ٪مسخهغ البساعي للكُش ًخي بً ؤخمض بً ٖبض الؿالم بً
5
عخمىن بً قغ ٝالضًً ؤبى ػ٦غٍا(ثَ888ـ) ،مً ؤَل جلمؿان.
ومً نىع َظٍ اإلاسخهغاث ما ٢ام به الغنإ الخلمؿاوي مدمض بً ٢اؾم ؤبى ٖبض هللا ألاههاعي(-831
َ894ـ)؛ 1في ازخهاعٍ قغح صخُذ البساعي للخا ٔٞبً حجغ الٗؿ٣الوي 2.وله ٦خاب (الدؿهُل والخ٣غٍب
3
والخصخُذ لغواًت الجام٘ الصخُذ).
 1اهٓغ :مسلى ،ٝشجغة الىىع ،ط ،1م ،266حٗغٍ ٠الخل ٠ط ،1م ،188الباباويَ ،ضًت الٗاعٞحن ط ،2م ،216ؾغِ٦ـ ،معجم اإلاُبىٖاث
م.1058
" 2ؤبى بسخا ١بً ٢غ٢ى ٫الىَغاوي ،الخمؼي .وخمؼة :مىي٘ مً ٖمل بجاًت .ولض باإلاغٍت .وؾم٘ مً :ظضة ألمه ؤبي ال٣اؾم بً وعص ،وؤبي الخؿً
بً ها .٘ٞوعوي ًٖ زل ٤مجهم :ؤبى ٖبض هللا بً ػٚبت ،وؤبى الخؿً بً مٗضان ابً اللىان ،وؤبى ٖبض هللا بً الخاط ،وؤبى الٗباؽ بً الٗغٍ .٠وؤزظ
ً
ً
ً
ً
ً
ًٖ ؤبي بسخا ١الخٟاجي صًىاهه٢ .ا ٫ألاباع :و٧ان عخاال في الٗلم ٣ٞحها هٓاعا ،ؤصًبا ،خآٞاً ،بهغ الخضًض وعظاله .نى ٠و٦خب الخِ ألاهُ،٤
وؤزظ الىاؽ ٖىه .واهخ٣ل مً مال٣ت بلى ؾبخت ،زم بلى ؾال ،زم بلى ٞاؽ ،وبها جىفي في قٗبان" .الظَبي ،جاعٍش ؤلاؾالم ،ط ،39م.332
[جاعٍش ؤلاؾالم لئلمام الظَبي ]332 /39
 3خمُضاجىٖ ،ىاًت ٖلماء الجؼاثغ بصخُذ البساعي ،بدض ٖلمي ميكىع ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت ،م.2
 4اهٓغ :الباباويَ ،ضًت الٗاعٞحن ،ط ،2م  ،203الؼع٦لي ،ألاٖالم ،ط ،6م .88و٦دالت ،معجم اإلاالٟحن ،ط ،9م.221
 5السخاوي ،الًىء الالم٘ ،ط ،10م  ،216الخيب٨تي ،هُل الابتهاط ،م .636ج٣ضمذ جغظمخه ،و٢ض ط٦غ ص .خمُضاجى في بدشه ٖىاًت ٖلماء
الجؼاثغ بصخُذ البساعي ،ؤهه مً ؤَل جلمؿان ،وؤقاع بلى وظىص مسخهغ له لصخُذ البساعي.
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زامؿا :في جىاوٌ مىهج البساعي في صخُده:
ومً طل ٪ما ؤلٟه الكُش الٗالمت ؤلامام قُش ؤلاؾالم ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض ،اإلاٗغو ٝبابً مغػو١
الخُٟض الخلمؿاوي ٦خاب"ؤهىاع الضعاعي في م٨غعاث البساعي".
اإلابدث الثالث :أبغػ ألاعالم واإلادضزحن الجؼائغٍحن في جلمؿان وهىاخيها
ًدىاوَ ٫ظا اإلابدض ٖغى هماطط مً ٖلماء جلمؿان ممً ٧ان لهم ظهىص في مجا ٫الخضًض الىبىي الكغٍ،٠
في ٧ل ٢غن مً ال٣غون الؿاب٣ت ،في َظا جإُ٦ض ٖلى اؾخمغاع َلب الٗلم وَلب الخضًض والٗىاًت به مً ٢بل
ؤَل جلمؿان ٖبر ال٣غون ،بط لم ًسل ٢غن مً ال٣غون مً وظىص زلت مً ٖلماء جلمؿان ٢ضمىا للؿىت
الىبىٍت ،واٖخىىا .ٝ
اللغن الغابع الهجغي:
ببغاَُم بً ٖبضالغخمً الخيسخي ،ؤبى بسخا ١الُ٣ٟه ،مً ؤَل ّ
جيـ ،صزل ألاهضلـ وؾ ً٨مضًىت الؼَغاء
ِ
وؾم٘ مً ؤبي وَب بً مؿغة الدجاػي وؤبي ٖلي ال٣الي ،و٧ان في ظام٘ الؼَغاء ًٟتي وماث في نضع قىا٫
4
ؾىت .307
اللغن الخامـ الهجغي:
 الكُش أبى حعفغ أخمض بً ههغ الضاوصي ألاؾضي:5ؤنله مً مضًىت اإلاؿُلت ،ومً مىالُضَا وُ٢ل مً مىالُض واخت لُاهت بإٖما ٫بؿ٨غة ،خُض ًىظض له
ً
ً
ً
ً
ً
مسجض وم٣برة ًدمالن اؾمه .و٧ان ٣ٞحها ٞايال مخٟىىا مالٟا مجُضا ،له خ ٟٔمً اللؿان والخضًض
والىٓغ ،و ٠٢يض الكُٗت الٟاَمُحن وٟ٦غ ٧ل مً ًضٖى لهم ٖلى اإلاىابغ ،عخل بلى َغابلـ وؤ٢ام بها مضة،
ً
ّ
زم ٖاص و٢هض بلى جلمؿان ٞغاعا مً الكُٗت ،وبها جىفي ٖام ( 402ﻫ1011/م) ،ومً ٦خبه وظهىصٍ الٗلمُت
التي زلٟها:
 الىامي ،وَى قغح ل٨خاب مىَإ ؤلامام مال ٪في ال٣ٟه والخضًض. الىهُدت ،وَى قغح ل٨خاب صخُذ البساعي في الخضًض.٢ 1ا ٫السخاوي في جغظمخه ":مدمض بً ٢اؾم ؤبى ٖبض هللا ألاههاعي الخلمؿاوي زم الخىوسخي اإلاٛغبي اإلاال٩ي وَٗغ ٝبابً الغنإ بمهملخحن
والدكضًض نىٗت ألخض آباثه .ممً ؤزظ ًٖ ؤخمض وٖمغ ال٣لكاهُحن وابً ٖ٣اب وآزغًٍ ٦إبي ال٣ؿم البرػلي ،وولي اإلادلت زم ألاه٨دت زم الجماٖت
ً
زم نغ ٝهٟؿه في ٧اثىت ناخبىا ؤبي ٖبض هللا البرهخِصخي وا٢خهغ ٖلى بمامت ظام٘ الؼٍخىهت وزُابخه مخهضًا لئلٞخاء وإل٢غاء ال٣ٟه وؤنى٫
ً
الضًً والٗغبُت واإلاىُ ٤وٚحرَا وظم٘ قغخا في قغح ألاؾماء الىبىٍت وآزغ في الهالة ٖلى الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وؤٞغص الكىاَض ال٣غآهُت مً
اإلاٛجى البً َكام وعجبها ٖلى الؿىع وج٩لم ٖلحهما وقغح خضوص ابً ٖغٞت".ط ،10م.287
٦ 2ظا ط٦غ السخاوي في الًىء الالمٖ٘ ،ىضما ط٦غ َظا اإلاسخهغ ،ب٣ىله ":بلٛجي ؤهه قغٕ في جٟؿحر وؤهه ازخهغ قغح البساعي لكُسىا وٖىضي
ؤهه اهخ٣اء ال ازخهاع وبلٛىا ؤهه في ؾىت ؤعب٘ وحؿٗحن ٖلى زُت" .اهٓغ ط ،8م .287
 3الؼع٦لي ،ألاٖالم ،ط،7م .5وط٦غ الؼع٦لي ّ
بإن للغنإ ٦خبا ؤزغي مً مشل ":الهضاًت ال٩اُٞت ,في الخضوص ال٣ٟهُت البً ٖغٞت (مُبىٕ) (،الجم٘
الٛغٍب في جغجِب آي مٛجي اللبِب .مسُىٍ في ألاخمضًت بخىوـ) و( ٞهغؾت الغنإ (مُبىٕ) ،وجدٟت ألازُاع في الكماثل الىبىٍت.وٚحرَا
 4بُٛت اإلالخمـ ،م .204الخمىي ،معجم البلضان ،ط ط ،1م .427
 5ال٣اضخي ُٖاى ،جغجِب اإلاضاع ،٥وجغجِب اإلاؿال ،٪ط ،1م .497
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 ٦خاب جٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم الظي اؾخٟاص مىه الكُش ٖبض الغخمً الشٗالبي في جٟؿحرٍ :ظىاَغ الخؿان.وٚحرَا مً ال٨خب والجهىص الٗلمُت.
و٢ض ٧ان َىا ٥زلت مً ٖلماء اإلاكغ ١واإلاٛغب ممً ؤٞاصوا مً ٖلمه ،ؤط٦غ مجهم:
1
ؤنب ٜبً الٟغط بً ٞاعؽ الُاجي ،مً ؤَل ٢غَبت ،وٍ٨جى :ؤبا ال٣اؾم.ؤزظ ٖىه ؤلاظاػاث. البىوي مغوان بً ٖلي ألاؾضي بً الُ٣ان ،صخب ؤبا ظٟٗغ الضاوصي زمؿت ؤٖىام ،وؤزظ ٖىه مٗٓم ما2
ٖىضٍ مً عواًخه وجىالُٟه .وله ٦خاب مسخهغ في جٟؿحر اإلاىَإ.
َكام بً ٖبض الغخمً بً ٖبض هللاٌٗ ،غ ٝبابً الهابىوي (ث 423ﻫ )؛ مً ؤَل ٢غَبت؛ ً٨جى :ؤباالىلُض٣ٞ.ض ؾم٘ مً ؤبي ظٟٗغ وؤٞاص مً ٖلمه ،وله ٦خاب في جٟؿحر البساعي ٖلى خغو ٝاإلاعجم٦،شحر
3
الٟىاثض.
اإلاُلب الثاوي :أبغػ علماء اللغن الؿاصؽ وختى الخاؾع الهجغي:
ـ ـ أبغػ علماء اللغن الؿاصؽ الهجغي:
خماص ،ؤبى بسخا ١ال٣لعيُ٣ٞ :ه مال٩ي ،مً ؤَل ٢لٗت بجي ّ
ببغاَُم بً ّخماص .له عواًت ًٖ ؤبي ٖلي الهضفي،
4
وٍدضر ٖىه ؤبى ٖبضهللا بً الغمامت ؤبى ال٣اؾم بً ب٣ي وٚحرٍ.
الهُ٣ل؛ مىسخى بً ِٖسخى بً ٖلي بً مدمض بً ؤخمض اإلاغي الخلمؿاوي (بٗض َ541ـ) مدضر خا ٔٞمً
٣ٞهاء اإلاالُ٨ت ،مً ؤَل جلمؿان ،وبها وكإ وحٗلم ،ؾم٘ في مغؾُه مً ال٣اضخي ؤبي ٖلي الهضفي اإلاخىفي ؾىت
5
(َ514ـ).
علماء اللغن الؿابع الهجغي:
ؤخمض بً ؤخمض بً ٖبضهللا بً مدمض بً ٖلي الٛبرًجي ،وؤبى الٗباؽُ٣ٞ :ه مال٩ي ،ماعر ،له مكاع٦ت فيٖلىم الخضًض والخٟؿحر والٗغبُت واإلاىُ.٤حٗلم ببجاًت وجىوـٞ ،إزظ ًٖ مدمض بً ٖبضالٗؼٍؼ الِ٣سخي
وٖبضالخ ٤بً عبُ٘ وؤخمض بً ِٖسخى الٛماعي ،وؤبي ال٣اؾم بً ؤبي ب٨غ الكهحر بابً ػٍخىن ،وؤخمض بً زالض
اإلاال٣ي.و٢ض بلٖ ٜضص الكُىر الظًً ؤزظ ٖجهم هدى الؿبٗحن قُسا مً ؤٖالم قُىر اإلاٛغب ألاوؾِ وجىوـ
6
وألاهضلـ.

 1اهٓغ :ابً بك٩ىا ،٫الهلت ،م.35
 2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.200
 3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.211
 4ابً آلاباع ،اإلاعجم ،م ،62والخ٨ملت ،ط ،1م .175-174هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،م.10
 5هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،م.187
 6ابً ٢ىٟظ ،الىُٞاث ،م.53الضًباط اإلاظَب ،م.80-79
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 مدمض بً ٖبض الخ ٤بً ؾلُمان ال٩ىمي الُٟٗغي الخلمؿاوي(َ625-536ـ) له مسُىٍ "مىٓىمت في عظا٫ؤلامام البساعي " ،ومسُىٍ " ٚغٍب اإلاىَإ " و" اإلاسخاع في الجم٘ بحن اإلاىخ٣ى والاؾخظ٧اع" وَظا اإلاسُىٍ
1
ً ٘٣في ٖكغًٍ ؾٟغا هدى زالزت آال ٝوع٢ت.
مدمض بً ٖلي بً خماص بً ِٖسخى بً ؤبي ب٨غ الهجهاجي(ث ،)628ؤبى ٖبضهللا ،ماعر ،قاٖغ ،ؤصًب ،لهمكاع٦ت في ٖلىم اللٛت وال٣ٟه والخضًض .وكإ ببرط خمؼة ٢غب البىٍغة وحٗلم في ٢لٗت بجي خماص وبجاًت
ومضًىت الجؼاثغ وجلمؿان .ألاٖالم بٟىاثض ألاخ٩ام لٗبض الخ ٤ألاقبُلي ،وجلخُو جاعٍش الُبري ،وقغح
2
ألاعبٗحن خضًشا.
علماء اللغن الثامً الهجغي:
 ببغاَُم بً ٖبضالغخمً بً مدمض بً ؤلامام الخلمؿاويُ٣ٞ ،ه ،خا ،ٔٞله مكاع٦ت في بٌٗ الٗلىم ،مً3
ؤَل جلمؿان اهخ٣ل بلى ٞاؽ ،واؾخ٣غ بها بلى ّؤن ماث ؾىت ( 797ﻫ).
مدمض بً ٢اؾم ألاههاعي الخلمؿاوي(ثَ764ـ) ،وَٗغ ٝباإلاغي ُ٣ٞه مال٩ي ،وكإ بخلمؿان ،ؤزظ ٖىهالىوكغَسخي.
ابً مغػو ١الجض (ثَ781ـ):مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً مغػو ١العجِسخى ؤبى ٖبض هللا قمـ الضًًُ٣ٞ ،ه مً ؤُٖان جلمؿان ،عخل
بلى اإلاكغ ١ؾىت  718هجغٍت م٘ والضٍ وؤ٢ام بمهغ مضة وٖاص بلى جلمؿان ،جىلى ؤٖماال ٖلمُت وؾُاؾُت بها
زم عخل بلى ال٣اَغة واؾخمغ بها بلى ؤن جىفى له ٦خب في الخضًض مجها":جِؿحر اإلاغام قغح ٖمضة ألاخ٩ام فى
الخضًض" في زمؿت ؤؾٟاع ،وقغح ألاخ٩ام الهٛغي ،لٗبض الخ ٤ألاقبُلي ،و"قغح الكٟا" ،و" واإلاؿىض
الصخُذ الخؿً في ؤزباع الؿلُان ؤبي الخؿً" ،وله "قغح صخُذ البساعي" ،وألاعبٗحن اإلاؿىضة في الخالٞت
4
والخلٟاء .وٚحرَا مً اإلاالٟاث.
 "الخُٟض ابً مغػو 1438 - 1364 = ٌ 842 - 766( ١م) مدمض بً ؤخمض بً مدمض ،ابً مغػو ١العجِسخيالخلمؿاوي ،ؤبى ٖبض هللا ،اإلاٗغو ٝبالخُٟض ،ؤو خُٟض ابً مغػوٖ :١الم بال٣ٟه وألانى ٫والخضًض والاصب.
ولض وماث في جلمؿان ،وعخل بلى الدجاػ واإلاكغ.١
له ٦خب وقغوح ٦شحرة ،مجها " اإلاٟاجُذ اإلاغػوُ٢ت لخل ألاٟ٢ا ٫واؾخسغاط زباًا الخؼعظُت ،و" ؤهىإ الظعاعي
في م٨غعاث البساعي " و" هىع الُ٣حن في قغح ؤولُاء هللا اإلاخ٣حن " و" جٟؿحر ؾىعة ؤلازالم " ٖلى َغٍ٣ت
الخ٨ماء ،وزالزت قغوح ٖلى " البرصة " و" اإلاخجغ الغبُذ " في قغح صخُذ البساعي لم ً٨مل ،و٧ان مىه

 1ابً ٢ىٟظ ،الىُٞاث ،م  ،310واهٓغ هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،م.153
 2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م ،48اهٓغ معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،م.166
 3حٗغٍ ٠الخل ،٠ط ،2م.2
 4هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،م.141
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الجؼآن ألاو ٫والشاوي ،بسُه في الجام٘ الجضًض بالجؼاثغ ،زم ٣ٞض ألاو ،٫و" الغويت " وَى"عظؼ في ٖلم
الخضًض".1
علماء اللغن الخاؾع:
مدمض بً ٢اؾم ألاههاعي الخلمؿاوي ،زم الخىوسخي ،ؤبى ٖبضهللا ،وَٗغ ٝبالغنإ (ثَ894ـ) ،وكإ بخلمؿان،
وٖاف بخىوـ ،مً مالٟاجه ":الدؿهُل والخ٣غٍب والخصخُذ لغواًت الجام٘ الصخُذ" ،وله" وجظ٦غة اإلادبحن
2
في قغح ؤؾماء ؾُض اإلاغؾلحن".
زاجمـ ـ ـ ــت
ّ
ّ
ّبن اإلاخدب٘ لجهىص ٖلماء الجؼاثغ ٖامت وؤَل جلمؿان زانت ًجض ؤن َىا ٥جىا٣ٞا بحن ما ٢ضمه ٖلماء الجؼاثغ
وبزىاجهم مً ٖلماء اإلاٛغب ألا٢صخى وألاهضلـ ،بط ّؤن ظهىص اإلاٛا بت في خّ ٟٔ
الضًً وخ ٟٔالٗلىم
ع
والاقخٛا ٫بها لم ج٣ل صعظت ًٖ ظهىص ؤَل اإلاكغ.١
وَٗخبر ب٢با ٫ؤَل اإلاٛغب ٖلى الغخلت في َلب الخضًض ومالػمت ٦باع اإلادضزحن في ٖهىعَم ،واعجُاص اإلاجالـ
الٗلمُت ،والخغم ٖلى الؿمإ مجهم ؾببا في الدصجُ٘ ٖلى َلب الٗلم والخضًض زانت ،ومً طل ٪خغنهم
ٖلى َلب ٖلىم الخضًض وجدهُل ؤلاظاػاث والؿماٖاث خُض ؾاَم بك٩ل ّ
ٗٞا ٫في حٗؼٍؼ خغ٦ت الٗلم
واؾخمغاعَا ،واػصَاعَا في بالص اإلاكغ٦ ١ما خهل في الكام ومهغ وٞلؿُحن.
ومً اإلاحزاث التي امخاػ بها ٖلماء جلمؿان زانت وٖلماء اإلاٛغب ٖامت خغنهم ٖلى ا٢خىاء اإلاالٟاث
ّ
واإلاهىٟاث الخضًصُت ووكغَا مما ؾاَم في وكغ الٗلىم اإلاسخلٟت ،وجيكُِ خغ٦ت اليسخ وْهىع اليؿار،
٣ٞض ٧اهىا خل٣ت ونل ؾاَمذ في حٗغٍ ٠ؤَل اإلاٛغب بجهىص بزىاجهم مً ؤَل اإلاكغ .١وَظا ًٟؿغ ْاَغة
وظىص اإلا٨خباث الؼازغة بمسخل ٠الخهاهُ ٠في مسخل ٠الٗلىم في الجؼاثغ وجلمؿان و٦ثرة ما ٞحها مً
مسُىَاث لل٨شحر مً اإلاالٟاث اإلاكغُ٢ت في مجا ٫الخضًض الىبىي وٖلىمه اإلاسخلٟت .وَظا ألامغ ؾاَم في
خ ٟٔجغار ّ
ألامت ،وما ػالذ آال ٝاإلاسُىَاث في الجؼاثغ وجلمؿان واإلاٛغب الٗغبي جيخٓغ جٓاٞغ ظهىص ؤبىائها
لخضمت َظٍ اإلاسُىَاث التي ما جؼا ٫جدىي ال٨شحر مً ٦ىىػ الٗلم واإلاٗغٞت والتي زلٟها الؿل ٠للخل.٠
٦ما ّؤن ب٢با ٫ؤَل جلمؿان ٖلى الاَخمام باإلاهىٟاث الخضًصُت وبسانت ؤمهاث ال٨خب ٧الصخُدحن ومىَإ
ؤلامام مال ٪ظٗل لٗلمائها م٘ بزىاجهم اإلاٛاعبت م٩اهت ٖلمُت َامت ؾاَمذ في ج٣ضًم زضماث ظلُلت اهخ ٟ٘بها
ّ
للمهىٟاث الخضًصُت مً زال٫
ؤَل اإلاكغ ١واإلاٛغب ٖلى خض ؾىاء ،ججلى في الجهىص الٗلمُت التي ٢ضمذ
٦خب الكغوح اإلاخٗضصة ،واإلاسخهغاث ،و٦خب الٛغٍب ،و٦خب اللٛت التي اٖخيذ بجىاهب ؤلاٖغاب والىدى
والًبِ والتي ؾاَمذ في زضمت الخضًض وٖلىمه .وَظٍ الجهىص اإلاباع٦ت ٖملذ ٖلى اؾخمغاعٍت الخغ٦ت
الٗلمُت ووكاَها.

 1الؼع٦لي ،ألاٖالم ،ط ،5م.331
 2اهٓغ :الخيب٨تي ،هُل الابتهاط ،م.323
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٦ما ٧ان لٗلماء جلمؿان ؤزغ في جإنُل مىهج الخدلُل والى٣ض مً زال ٫ظهىصَم في ه٣ض اإلاخىن ،وٖلىم
الخضًض.
وهىىٍ َىا بلى ؤَمُت بصعا٧ ٥ل مؿلم لهظٍ الجهىص الٗلمُت اإلاباع٦ت التي ٧ان لها ؤ٦بر ألازغ في جهًت ّ
ألامت،
ٖىضما الخ٣ذ ظهىص اإلاكاع٢ت بةزىاَم اإلاٛاعبت و٧ان ٧ل مجهم خغٍو ٖلى ؤلاٞاصة مً ٖلم آلازغ ،ولٗل َظٍ
جىنُت ؤوص الخغوط بها مً َظٍ الضعاؾت ،والتي جل٣ي ٖلى ٖاج٣ىا الُىم بٖاصة الىٓغ في الجهىص اإلابظولت
لخضمت الضًً والؿىت الىبىٍت والخاظت بلى جىخُض الُا٢اث مً زال ٫الٗمل في مكغوٖاث ٖلمُت جخ٩از٠
ٞحها ظهىص اإلاؿلمحن مً مسخل ٠ألاُ٢اب ،ولٗل َظا ما ؤعاصٍ الض٦خىع الٟايل ٖبض الخي ال٨خاوي في زًم
خضًشه ًٖ الهىعة اإلاكغ٢ت لخاعٍش اإلاكاع٢ت باإلاٛاعبت في َلب الٗلىم والخضًض ب٣ىله:
" ّ
...بن ما جُل٘ ٖلُه مً اعجباٍ ؤؾاهُض اإلاٛاعبت باإلاكاع٢ت ،وحٗىٍل آلازغًٍ ٖلى ألاولحن في مُضان اإلا٩اٞدت
واإلاؿاب٣ت ،وجهضًغ اإلاكاع٢ت ٖىض عواًاتهم بإثمت اإلاٛغب ،وجُاو ٫ؤٖالم اإلاٛغب واٞخساعَم باألزظ ًٖ
ُٞاخلت اإلاكغ ،١حٗلم ما ٧ان بحن اإلاؿلمحن ٢ضًما مً ؾجي الاجهاالث وواٞغ الغوابِ و٦بحر الهالث ،وظٗل
ل٩ل ج٣لُض ظُضٍ بٗض الدج والؼٍاعة بىاؾ٘ الغواًت ،والخٗؼػ بٗؼ ؤلاظاػة ؤٞسغ اإلا٣انض وؤبهجها ،وؤوؾ٘
اإلاخاظغ وؤعبدها ،مما ًبرًَ ل ًٖ ٪م٣ضاع ج٣ضمهم واعج٣ائهم ،و٦بحر ٖؼَم وُٖٓم اؾخٛىائهمٞ ،لما اهدلذ
عوابُهم وحكدذ ظامٗتهم ووؿىا ؤو جىاؾىا صًجهم وصهُاَم؛ ؤٞل هجمهم و٦ؿٟذ قمؿهمّ .
ؾىت هللا في الظًً
1
زلىا مً ٢بل ،ولً ججض لؿىت هللا جبضًال وهُلب هللا ؤن ًدحي ما ماث وٍسلٖ ٠لُىا ما ٞاث".
ً
ً
ّ
ّ
جهىعا واضخا ًٖ مدضسي
و زخاما ؤؾإ ٫هللا ؤن ؤ٧ىن ٢ض و٣ٞذ ُٞما ٖغيذ ،واؾخُٗذ ؤن ؤ٢ضم
جلمؿان ،وما ٢ضمىٍ مً ظهىص ٖلمُت زضمىا بها َظا ّ
الضًً الُٗٓم.
كائمت باإلاغاحع
 .1ابً بك٩ىا ،٫ابى ال٣اؾم زل ٠بً ٖبضاإلال1989(٪م) ،الهلت ،ال٣اَغة ،صاع ال٨خاب اإلاهغي.
 .2الباباوي ،بؾماُٖل باقاَ) 1955-1951( ،ضًت الٗاعٞحن ؤؾماء اإلاالٟحن وآزاع اإلاهىٟحن ،جغُ٦ا ،و٧الت
اإلاٗاع ٝالجلُلت في مُبٗتها البهُت ،بؾُىبى.٫
 .3البكحر ٖلي خمض الترابي ،ال٣اضخي ُٖاى وظهىصٍ في ٖلمي الخضًض عواًت وصعاًت ،)1ٍ (،بحروث ،صاع
ابً خؼم .
 .4الخلُضي ،مدمض بً ٖبضهللاَ1416 ( ،ـ1995-م)،جغار اإلاٛاعبت في الخضًض الىبىي وٖلىمه،)1ٍ( ،
بحروث ،صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت.
 .5الخلمؿاوي ،ؤخمض بً مدمض اإلا٣غي،)1968( ،هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب ،بحروث صاع
ناصع.
 .6الخيب٨تي ،ؤخمض بابا بً ؤخمض1899( ،م) ،هُل الابتهاط بخُغٍؼ الضًباطٞ ،اؽ.
ٞ 1هغؽ الٟهاعؽ وألازباث ،2ٍ ،جد:٤ُ٣ص.بخؿان ٖباؽ ،بحروث :صاع الٛغبَ1402 ،ـ\1982م ،ط ،1م.54
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 .7الجؼاثغي ،بكحر يُ ٠بً ؤبي ب٨غ بً البكحر بً ٖمغ2002( ،م) ،مٗلمت الترار الجؼاثغي بحن ال٣ضًم
والخضًض ،الجؼاثغ.
 .8الجُالوي ٖ،بض اللُُ ٠بً مدمض1972( ،م )،الخا ٔٞابً عقُض الؿبتي الٟهغي وظهىصٍ في زضمت
الؿىت الىبىٍت ،بحروث ،صاع البكاثغ ،الغباٍ ،صاع اإلاىهىع للُباٖت.
 .9خاجي زلُٟت ،مهُٟى ٖبضهللا ال٣ؿُىُُجي1990( ،م )٦،ك ٠الٓىىن ،بحروث ،صاع ال٨ٟغ.
الخمحري ،مدمض بً ٖبض اإلاىٗم1980( ،م)،الغوى اإلاُٗاع في زبر ألاُ٢اع ،)2ٍ( ،بحروث ،ماؾؿت
ِ .10
هانغ للش٣اٞت َب٘ ٖلى مُاب٘ صاع الؿغاط .
 .11خىالهً ،ىؾ ٠بً ؤخمضَ1421( ،ـ2000/م)،الخُاة الٗلمُت في بٞغٍُ٣ت "اإلاٛغب ألاصوى" مىظ اجمام
الٟخذ وختى مىخه ٠ال٣غن الخامـ الهجغي،)1ٍ( ،ظامٗت ؤم ال٣غي ،م٨ت.
 .12خمُضاجى ،مهُٟى مدمض2007( ،م ) ،مضعؾت الخضًض في ألاهضلـ ،)1ٍ( ،بحروث ،صاع ابً خؼم.
 .13خمُضاجى ،مهُٟى ،ؤيىاء ٖلى اإلادضزحن الجؼاثغٍحن الظًً زضمىا صخُذ البساعي ،م٣الت ٖلمُت
ميكىعة في مجلت ؤلاخُاء التي جهضع ًٖ ٧لُت الٗلىم ؤلاؾالمُت ،ظامٗت باجىت ،الٗضص .11
 .14ابً زلضونٖ ،بضالغخمً بً مدمض ،م٣ضمت ابً زلضون ،صاع جهًت مهغ.
 .15الظَبي ،قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض 1987(،م) ،جاعٍش ؤلاؾالم ،)1ٍ( ،لبىان ،بحروث ،صاع ال٨خاب
الٗغبي.
 .16الؼع٦لي ،زحر الضًً1979( ،م) ،ألاٖالم ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث.
 .17السخاوي ،قمـ الضًً مدمض بً ٖبضالغخمً (َ1355ـ) ،الًىء الالم٘ ألَل ال٣غن الخاؾ٘ ،ال٣اَغة،
م٨خبت ال٣ضسخي.
 .18الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ (2000م) ،هٓم الُٗ٣ان في ؤُٖان ألاُٖان م٨خبت
الش٣اٞت الضًيُت ،ال٣اَغة.
 .19ق٣ضان ،بؿام ٧امل ٖبض الغػا ،١جلمؿان في الٗهض الؼٍاوي( ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الىجاح الىَىُت،
هابلـ2002 ،م) .
ّ
 .20قىاٍ ،الخؿحن بً مدمضَ1411(،ـ) ،مضعؾت الخضًض في ال٣حروان ،)1ٍ( ،الغٍاى :الضاع الٗاإلاُت
لل٨خاب ؤلاؾالمي.
َّ
الُماع ،مدمض بً ٖمغو ،جلمؿان ٖبر الٗهىع صوعَا في ؾُاؾت وخًاعة الجؼاثغ ،الجؼاثغ ،اإلااؾؿت
.21
الىَىُت.
ٖ .22بض الٗؼٍؼ بً ٖبضهللا ،معجم اإلادضزحن واإلاٟؿغًٍ وال٣غاء باإلاٛغب ألا٢صخى.
ٖ .23بض الٗؼٍؼ بً ٖبضهللا ،مٗلمت اإلاٟؿغًٍ واإلادضزحن َ -بٗت ظامٗت ؤلامام بالغٍاى.
ٖ .24ؼوػ ،مدمض2000( ،م) ،مضعؾت الخضًض في بالص الكام ،)1ٍ( ،بحروث ،صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت.
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ٖ .25بض الٗؼٍؼ ،مدمض ٖاص1987( ،٫م ) ،التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاٛغب ؤنىلها اإلاكغُ٢ت وجإزحراتها
ألاهضلؿُت ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
 .26ابً ٖمحرة ،ؤخمض بً ًدحى بً ؤخمض (1884م) ،بُٛت اإلالخمـ في جاعٍش عظا ٫ؤَل ألاهضلـ ،جد٤ُ٣
ٞغاوؿِؿ٩ى ٧ىصًغا.
 .27ال٣اضخي ُٖاىُٖ ،اى بً مىسخى (1968م) ،جغجِب اإلاضاع ٥وجغجِب اإلاؿال ٪إلاٗغٞت ؤٖالم مظَب
مال ،٪بحروث ،صاع م٨خبت ال٨ٟغ.
 .28ابً الٟغضخيٖ ،بضهللا بً مدمض بً ًىؾ1997( ٠م) ،جاعٍش الٗلماء والغواة للٗلم باألهضلـ ،بحروث،
صاع ال٨خب الٗلمُت.
٦ .29دالتٖ ،مغ عيا1961( ،م ) ،معجم اإلاالٟحن ،صمك ،٤اإلا٨خبت الٗغبُت.
 .30ال٨خاويً ،ىؾ ،٠مضعؾت ؤلامام البساعي في اإلاٛغب ،بحروث ،صاع لؿان الٗغب.
 .31ال٨خاوي ،مدمض بً ظٟٗغ2004( ،م ) ،ؾلىة ألاهٟاؽ ومداصزت ألاُ٦اؽ بمً ؤ٢بر مً الٗلماء
والهلخاء بٟاؽ ،)1ٍ( ،صاع الش٣اٞت.
 .1ال٨خاوي ،مدمض َٖ ْبض َ
الخ ّي بً ٖبض ال٨بحر ابً مدمض الخؿجي ؤلاصعَسخيَ1402( ،ـ\1982م )ٞ ،هغؽ
الٟهاعؽ وألازباث،)2ٍ( ،بحروث ،صاع الٛغب.،
 .32ابً ٦شحر ،بؾماُٖل بً ٖمغ ،حٗغٍ ٠باألما ً٦الىاعصة في البضاًت والجهاًت.
 .33مسلى ،ٝمدمض بً مدمضَ1349( ،ـ )،شجغة الىىع الؼاُ٦ت في َب٣اث اإلاالُ٨ت ،بحروث ،صاع ال٨خاب
الٗغبي.
 .34اإلاىىوي ،مدمض1975( ،م ) ،صخُذ البساعي في الضعاؾاث اإلاٛغبُت ،بدض ميكىع في مجلت صٖىة الخ،٤
اإلاٛغب ،الٗضص ألاو ٫مً الؿىت الؿابٗت ٖكغة ،ماعؽ.
 .35هىعي مٗمغ ،مدمض بً وياح ال٣غَبي ،ماؾـ مضعؾت الخضًض باألهضلـ م٘ ب٣ي بً مسلضَ ،ب٘ في
الغباٍ ،م٨خبت اإلاٗاع.ٝ
 .36هىحهٌٖ ،اص1971( ،٫م ) ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ مً نضع ؤلاؾالم ختى مىخه ٠ال٣غن الٗكغًٍ،
(ٍ ،)1بحروث ،ميكىعاث اإلا٨خب الخجاعي.
 .37ابً ٢ىٟظ ،ؤخمض بً خؿحن بً ٖلي ال٣ؿىُُجي ( ،)1980الىُٞاث معجم ػمجي للصخابت وؤٖالم
اإلادضزحن وال٣ٟهاء واإلاالٟحن ،،طزاثغ الترار الٗغبي ،صاع ألاٞا ١الجضًضة.
ً .38ا٢ىث الخمىي ،قهاب الضًً ؤبى ٖبضهللا ًا٢ىث بً ٖبضهللا ( ،)1977لؿان الٗغب ،بحروث ،صاع ناصع.
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كُاؽ مؿخىٍاث الضافع اإلاعغفي لضي عُىت مً جالمُظ الؿىت الثاهُت زاهىي قعبتي
(العلىم الخجغٍبُت والخلني عٍاض ي)
أ.زُالي بللاؾم
حامعت الجؼائغ -2-
ملخو:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى مٗغٞت مؿخىٍاث الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي ُٖىت مً جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي
(الٗلىم الخجغٍبُت ،الخ٣جي عٍاضخي) ،وال٨ك ًٖ ٠الٟغو ١في مؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن الخالمُظ مً خُض
الكٗبت ومً خُض الجيـ ،ولبلى ٙالضعاؾت َضٞها ٢ام الباخض بخُبُ ٤مُ٣اؽ الضا ٘ٞاإلاٗغفي ٖلى ُٖىت
٢ىامها ( )203جلمُظا مىػٖحن خؿب الكٗبت الضعاؾُت ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت:
 ًخمخ٘ جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الٗلىم الخجغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي بمؿخىي مغج ٟ٘مً الضا٘ٞاإلاٗغفي.
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي حٗؼي للكٗبت(الٗلىم ججغٍبُت /الخ٣جي عٍاضخي).
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الٗلىمججغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي حٗؼي للجيـ.
اليلماث اإلافخاخُت:الضا ٘ٞاإلاٗغفي ،جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي ،قٗبتي الٗلىم الخجغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي.
Abstract:
The aim of this study is to identify the level of Cognitive motivation in a sample of second year
secondary students (Experimental Sciences, Technical Mathematics) and to detect the differences
in the level of Cognitive motivation among students in terms of stream and gender. (203)of
informants from secondary school chosen according to their stream (Experimental Science
/Technical Mathematics ). The study reached the following results:
- Second-year secondary students of the experimental sciences and technical mathematics have a
high level of cognitive motivation.
- There were no statistically significant differences in cognitive motivation among second year
secondary students attributable to the stream (Experimental Science / Technical Mathematics).
- There were no statistically significant differences in cognitive motivation among second year
secondary students of both Experimental Sciences and Technical Mathematics due to gender.
Keywords: Cognitive motivation, second year secondary students, Experimental Sciences and
Technical Mathematics.

ملضمت:
قهضث الجؼاثغ في الؿىىاث ألازحرة بنالخاث ٖضًضة مؿذ مسخل ٠اإلاجاالث  ،ولٗله مً بحن ؤبغػ اإلاجاالث
التي زًٗذ لٗملُت ؤلانالح مجا ٫التربُت والخٗلُم خُض قملذ ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث الضعاؾُت ومً بُجها
الخٗلُم الشاهىي ،وعٖاًت بججاَاتهم ،خُض صزلذ بنالخاث مىٓىمت التربُت والخٗلُم في الجؼاثغ مدُت
ظضًضة مً ؤلانالخاث بضاًت مً الٗ٣ض مً ال٣غن ألازحر وجدذ و ٘٢الٗضًض مً الٓغو ٝاإلاؿخجضة ٖلى
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نُٗض الؿاخت اإلادلُت والٗاإلاُت ٞ،ؿٗذ الجؼاثغ بلى جبجي بنالح قامل للىٓام التربىي بالخٗاون م٘ الٗضًض
مً الضو ٫واإلاىٓماث الضولُت و ٤ٞاجٟاُ٢اث مكتر٦ت للمؿاٖضة ٖلى الُ٣ام باإلنالخاث وجىظحهها ٩ٞان
مكغوٕ الُىهِؿُ، )MEDAII( ٠وبغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت (٦، )PNUDما ؾاَمذ مىٓمت الُىهِؿ٩ى في
حصجُ٘ الؿلُاث الجؼاثغٍت ٖلى ؤلا٢ضام ٖلى ؤلانالح التربىي مً زال ٫جؼوٍضَا باإلاؿاٖضاث الٟىُت
والبُضاٚىظُت ٩ٞان بغهامج الضٖم ألاو ٫ؾىت ( )2003والظي َض ٝؤؾاؾا بلى جىٞحر اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت
،وحٗؼٍؼ ظهاػ ؤلاقغاٖ ٝلى ؤلانالح وجىظحهه ،زم ظاء بغهامج الضٖم الشاوي ( )2006-2004وَى امخضاص
للبرهامج ألاوَ ٫ضٞه جىمُت ٢ضعاث اإلاؿحرًً واإلاغبُحن لخدؿحن هىُٖت حٗلماث الخالمُظ
ال جىظض مهاصع في اإلاؿدىض الخالي(.بىبىغ بً بىػٍض ،)73-71 :2009،و اهُال٢ا مً الضزى ٫اإلاضعسخي
 2006/2005جمذ بٖاصة َُ٩لت الخٗلُم الشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي في ظظٖحن مكتر٦حن ،الجظٕ اإلاكتر ٥آصاب
التي جخٟغٕ ٖىه في الؿىت الشاهُت والشالشت قٗبتي آلاصاب والٟلؿٟت وقٗبت اللٛاث ألاظىبُت ،والجظٕ اإلاكتر٥
ٖلىم وج٨ىىلىظُا والظي جخٟغٕ ٖىه في الؿىت الشاهُت والشالشت زاهىي ؤعب٘ قٗب هي :الغٍايُاث،الٗلىم
الخجغٍبُت ،الدؿُحر والا٢خهاص ،ج٣جي عٍاضخي والظي ًخًمً ؤعبٗت زُاعاث مم٨ىت :الهىضؾت اإلاُ٩اهُُ٨ت
،الهىضؾت ال٨هغباثُت ،الهىضؾت اإلاضهُتَ،ىضؾت الُغاث ،٤وجبرػ ؤَمُت الخٗلُم الشاهىي بؿبب ما ًٖ ٘٣لُه مً
جبٗاث جخُلب الىٞاء بخُلٗاث الخالمُظ ،وعٚباتهم ،وخاظاتهم مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي يغوعة مغاٖاة
الخاظاث الاظخماُٖت ،ومخُلباث الىمى في مسخل ٠اإلاجاالث؛ ٞالشاهىٍت مىاٍ بها صوع اظخماعي وحٗلُمي في آن
واخضٞ ،هي مضٖىة بلى جىمُت شخهُاث جالمُظَا  ،وهمىَم ال٨ٟغي  ،و٢ضعاتهم الٗ٣لُت  ،وا٦دكا ٝمىاَبهم
ال٩امىت و٢ضعاتهم الخال٢ت ،واؾدشماعَا بإهج٘ الُغ ١و ؤهجخها ٦ ،ما ًيبػي بٞؿاح اإلاجا ٫لٓهىع ٢ضعاتهم
ؤلابضاُٖت ،وجىمُت صاُٗٞتهم بما في طل ٪الضا ٘ٞاإلاٗغفي وَظا ما جًمىه ؤلانالح الخحر مً زال ٫جبيُه
للم٣اعبت بالٟ٨اءاث ُ٦غٍ٣ت للخضعَـ وما جخًمىه َظٍ مً اإلا٣اعبت مً ويُٗاث جهب في زاهت جىمُت
الضا ٘ٞاإلاٗغفي( .ؾلُماوي نبرًىت، )2013،وطل ٪ؾُٗا لخىمُت ٢ضعاث للخالمُظ إلاىانلت صعاؾتهم في اإلاٗاَض
والجامٗاث وحؿهُل ٖملُت اهضماظهم في الخُاة الٗملُت بٗض طل ،٪والؾخمغاع في جُىٍغ مٗاعٞهم ومهاعاتهم .
 -1ئقيالُت الضعاؾت:
جم بىاء َغٍ٣ت الخضعَـ اإلاٗخمضة في الهُ٩لت الجضًضة في الخٗلُم الشاهىي مً زال ٫جُبُ ٤اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
وهي جًُٟل إلاىُ ٤الخٗلم اإلاغ٦ؼ ٖلى الخلمُظ و وكاَه و عصوص ٗٞله لىيُٗاث مك٨الث،خُض ًيبػي ؤن جؼوص
اإلاضعؾت الخلمُظ باألصواث اإلاىهجُت وال٨ٟغٍت التي حؿمذ له بمىاظهت َظٍ اإلاك٨الث وبظل٩ً ٪ىن ٢ض خ٤٣
هجاخا بطا جم ً٨مً ججىُض مٗاعٞه و ججاعبه بهٟت ٗٞالت ٦،ما ٞغيذ َظٍ اإلا٣اعبت الاهخ٣ا ٫مً مٟهىم
البرهامج بلى مٟهىم اإلاىاهج بط ألاوٖ ٫باعة ًٖ مجمىٖت اإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝالتي ًجب جلُ٣جها للُٟل زال ٫مضة
مُٗىت في خحن الشاوي ٌكمل ٧ل الٗملُاث الخ٩ىٍيُت التي ٌؿاَم ٞحها الخلمُظ جدذ بقغا ٝومؿاولُت اإلاضعؾت
زال ٫مضة الخٗلُم ؤي ٧ل اإلاازغاث التي مً قإجها بزغاء ججغبت اإلاخٗلم زالٞ ٫ترة مُٗىت بىي٘ الخلمُظ في ٢لب
الٗملُت التربىٍت ٞهي ججٗل اإلاخٗلم مدىع الٗملُت الخٗلُمُت وَى ؤؾاؾها وطل ٪باإلاكاع٦ت في مؿاولُت وُ٢اصة
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وجىُٟظ ٖملُت الخٗلم٦،ما ؤجها ج٣ىم ٖلى ازخُاع ويُٗاث حٗلُمُت مؿخ٣اة مً الخُاة في نُٛت مك٨الث
)الىيُٗاث /اإلاك٩لت ( باٖخباعَا ألاؾلىب اإلاٗخمض للخٗلم الٟٗا ٫و خل اإلاك٨الث باؾخٗما ٫ألاصواث ال٨ٟغٍت
وبدسخحر اإلاهاعاث واإلاٗاع ٝوالٟ٨اءة مجمىٖت مً اإلاٗاع ٝهٓغٍت وٖلمُت٨ً ،دؿبها الخلمُظ ،في اإلاجا ٫التربىي،
ُٞدُل مٟهىم بلى مجمىٖت مً اإلاهاعاث اإلا٨دؿبت ًٖ َغٍ ٤اؾدُٗاب اإلاٗاع ٝاإلاالثمت،بياٞت بلى الخبراث
والخجاعب التي جم ً٨الٟغص مً ؤلاخاَت بمك٩ل ٌٗغى له وَٗمل ٖلى خله ٦،ما ؤجها هٓام مً اإلاٗاعٝ
اإلاٟاَُمُت ؤلاظغاثُت اإلاىخٓمت بُُٟ٨ت ججٗل الٟغص خحن وظىصٍ في ويُٗت مُٗىتٞ ،اٖال ُٞىجؼ مهمت مً اإلاهام،
ؤو ًدل مك٩لت مً اإلاكا٧ل  ،بجها جم ً٨الٟغص مً بصماط وجىُْ ٠وه٣ل مجمىٖت مً اإلاىاعص) اإلاٗلىماث،
مٗاع،ٝاؾخٗضاصاث،اؾخضالالث (...في ؾُا ١مٗحن إلاىاظهت مك٨الث جهاصٞه ؤو لخدٖ ٤ُ٣مل مٗحن(.ؾلُماوي
نبرًىت)2013،
وفي َظا ؤلاَاع هجض ؤن لضوا ٘ٞجلمُظ الخٗلُم الشاهىي ؤَمُت ٦بحرة في جد ٤ُ٣ما جيكضٍ الٗملُت الخٗلُمُت
و ٤ٞم٣خًُاث ؤلانالح التربىي اإلاُب،٤خُض حٗخبر الضوا ٘ٞمً اإلاىايُ٘ ألاؾاؾُت في جٟؿحر ؾلى ٥ال٩اثً
الخي ٞ ،الؿلى ٥الظي ً٣ىم به الخلمُظ ال بض ؤن ٌؿببه صا ٘ٞمٗحن  ،وهدً ال وؿخُُ٘ جٟؿحر ؾلى ٥مٗحن بضون
مٗغٞت الضوا ٘ٞوعاء طل ٪الؿلى٦ ،٥ما حٗخبر الضوا ٘ٞهُ٣ت البضاًت ألي ؾلى٣ً ٥ىم به ال٩اثً الخي،ومً
ً ً
اإلاالخٓاث اإلاُضاهُت هجض ؤن الضا ٘ٞاإلاٗغفي ًلٗب صوعا مهما في الخٗلم اإلاضعسخي  ،وٍخمشل َظا الضا ٘ٞفي الغٚبت
في اإلاٗغٞت والٟهم وبج٣ان اإلاٗلىماث وخل اإلاك٨الث و ٌٗض ٖامال مهما في جدضًض مضي ؤلا٢بـا ٫ؤو ؤلاصبـاع ٖلـى
مسخلـ ٠اليكاَاث و ألاٖما ٫اإلاضعؾُت  ,و ٧ل ما ًغجبِ بٗملُت ا٦دؿاب اإلاٗغٞت الٗلمُت و جىؾُٗها مً ٢بل
الخلمُـظ  ،وَـظا بضوعٍ ًدضص هىٕ الغابُت التي جغبُه بخل ٪اإلاٗغٞت ،وٍغي ٦شحر مً الباخشحن ؤن بجاخت الٟغنت
للخالمُظ لِؿخُلٗىا وَؿخ٨كٟىا ٌٗض ؤَم ظاهب في حٗؼٍؼ صاُٗٞت الخٗلم لضي َاالء الخالمُظ ٞ ،حري فُضلغ
( )vidler,1977ؤهه بطا لم ج ً٨البِئت اإلاضعؾُت مخىىٖت ومخٛحرة ٞةجها جضٖى بلى اإلالل وجبٗض ٖلى الدؿغب
مجها،لظل ٪البض ؤن ج٩ىن في البِئت اإلاضعؾُت هىٕ مً الخجضًض والخُٛحر باؾخمغاع بدُض جبٗض في الخالمُظ خب
الاؾخُالٕ والغٚبت في الاؾخ٨كا، )woolfolk,1980,p340(. ٝومً الىاخُت الىٓغٍت هجض ؤن َغاث٤
الخضعَـ التي جخبىاَا بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث اإلاٗخمضة ُ٦غٍ٣ت للخضعَـ بماؾؿاث الخٗلُم الشاهىي
بالجؼاثغ مخىىٖت بحن َغٍ٣ت بُضاٚىظُا خل اإلاك٩لت ،بُضاٚىظُت اإلاكغوٕ ،بُضاٚىظُت ؤلاصماط بُضاٚىظُا
الخُإ(.ؾلُماوي نبرًىتٞ،)2013،هظٍ الُغاث ٤ب٣ضع جىىٖها ٞهي حكتر ٥في الؿعي بلى جدٟحز الخلمُظ ٖلى
جدضي الهٗىباث وجبجي ألا٩ٞاع بك٩ل مغن ٌؿمذ له ببىاء مكغوٕ ٌؿهم في خل الىيُٗت اإلاك٩ل ،وَى
بظلً ٪ضمج مجمىٖت مً الخٗلماث الىٓغٍت في بَاع ظضًض ٌؿاٖضٍ في الخهىٖ ٫لى مٗاع ٝؤزغي وبزغاء
مٗاعٞه الؿاب٣ت،مؿخُٟضا مً جصخُذ ؤزُاء في بىاء بؾتراججُت حؿمذ له بالىجاح وفي َظا جال ١مٟاَُمي
واضر بحن َظٍ الُغ ١ومٟهىم الضا ٘ٞاإلاٗغفي ،الظي ٢ض ً٩ىن ؤ٢ىي صوا ٘ٞالخٗلم اإلاضعسخي ٖلى ؤلاَال ١و٢ض
ؤظغٍذ بٌٗ الضعاؾاث التي جىاولذ الضا ٘ٞاإلاٗغفي ومجها صعاؾت لخمضي الفغماوي ) (1980خى ٫الضا٘ٞ
اإلاٗغفي والخدهُل الضعاسخي لضي جالمُظ الخٗلُم الشاهىي خُض بُيذ جل ٪الضعاؾت وظىص ٖال٢ت مىظبت صالت
27

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

ً
بخهاثُا بحن مؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي ومؿخىي الخدهُل الضعاسخي ٦ ،ما بُيذ صعاؾت الجمُل قعلت )(1999
وظىص ٖال٢ت مىظبت بحن الضا ٘ٞاإلاٗغفي والاججاٍ هدى الضعاؾت (عبض الغخُم قلىعة ،)58-55 :2002،ومً
زالَ ٫ظٍ الضعاؾاث وٚحرَا ًدبحن ؤن الضا ٘ٞاإلاٗغفي ٖامل مهم في الٟٗل التربىي الظي ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن
ؤَضا ٝاإلاىٓىمت التربىٍت مهملت له،وهٓغا القخٛالىا في خ٣ل التربُت والخٗلُم لٟترة مً الؼمً في ؾل٪
الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي ؤخؿؿىا بإن َىا٦ ٥شحر مً الاوكٛاالث وألاؾئلت التي جُغح مً ٧اٞت الٟاٖلحن في
الخ٣ل التربىي جخمدىع خى ٫ؤن بنالح اإلاىٓىمت التربىٍت بإَضاٞها وَغاث٣ها الثرًت واإلاخىىٖت مً الىاخُت
الىٓغٍت وما جخبىاٍ اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث مً َغاث ٤جضعَـ وبىاء مىاهج ً ٠٣ؤمام مًٗلت ٦بحرة حك ٪٨في
مضي هجاٖخه وجد٣ُ٣ه لؤلَضا ٝاإلاغظىة مىه وال ؤصٖ ٫لى طل ٪بلٛاء الىيُٗت ؤلاصماظُت في بٖضاص مىايُ٘
قهاصة الب٩الىعٍا َظٍ الىيُٗت التي جً٘ الخلمُظ ؤمام جدضي خ٣ُ٣ي ًٓهغ مؿخىي صاٗٞه اإلاٗغفي الظي
ًم٨ىه مً خل اإلاك٩لت والاؾخٟاصة مً جىُْ ٠مٗاعٞه في مىاظهت َظٍ الهٗىباث ٦،ما ؤن َىا ٥اوكٛاالث
جخٗل ٤بالخلمُظ في خض طاجه زهىنا في مغخلت الخٗلُم الشاهىي وَى م٣بل ٖلى امخدان قهاصة الب٩الىعٍا
اإلاهحري باليؿبت إلاؿاعٍ الضعاسخي ٞ،خجض مً بحن اإلاالخٓاث التي جُغح مً زال ٫مجالـ ألا٢ؿام ؤن َىا٥
جٟاوجا في اإلاؿخىٍاث اإلاٗغُٞت باليؿبت للخالمُظ جسخل ٠بازخال ٝظيؿهم و٦ظل ٪بازخال ٝقٗبهم
الضعاؾُت،خُض جىاولذ ٦شحر مً اإلا٣االث في الصخ ٠الىَىُت ما ؤنُلر ٖلى حؿمُخه ْاَغة جٟى ١ؤلاهار
ٖلى الظ٧ىع هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫م٣ا ٫لخىان خُمغ( )2011وكغ في ظغٍضة اإلاؿاء جدذ ٖىىان جٟى١
ؤلاهار في الضعاؾت بحن الىا ٘٢والتهىٍل ؤن ما ؤ٢ل ٤وػاعة التربُت هي ألاع٢ام ،خُض ًخطر مشال في هخاثج
الب٩الىعٍا ؤن ؤلاهار ًخٟىٖ ً٢لى الظ٧ىع بهٟت ملٟخت لالهدباٍ ،وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بلٛذ وؿبت الىاجخاث
ّ
اإلاخٟى٢حن بيؿبت ٢اعبذ  65باإلااثت في
بالب٩الىعٍا في  58باإلااثت ؾىت  ، 2009وهي اليؿبت التي اعجٟٗذ بلى زلثي
ؾىت  2010وؤ٦ثر مً طل ٪ؤجهً خهضن اإلاغا٦ؼ ألاولى بٗض ؤن ٧اهذ اإلا٣ضمت والغجب ألاولى صاثما للظ٧ىع ،وؤن
ال٨بري
.ِ٣ٞ
اإلاضن
ولِـ
الىًَ
مىاَ٤
ب٩ل
ًخٗل٤
ألامغ
(٦ ،)https://www.djazairess.com/elmassa/43386ما ٖبر ألاؾاجظة وَم ؤ٦ثر ألاٞغاص ٢غبا
مً الخلمُظ في الىؾِ اإلاضعسخي ًٖ الازخال ٝاإلاالخٔ بحن ألاصاء الضعاسخي للخالمُظ بازخال ٝقٗبهم الضعاؾُت
والظي ًغظ٘ ؤخُاها لٗضم عياَم ًٖ جىظحههم الضعاسخي،وَى ما ؤزبخه الُالب ناخب الضعاؾت الخالُت في
صعاؾخه التي ظاءث بٗىىان ":بججاَاث جالمُظ الؿىت ألاولى زاهىي ظظٕ مكترٖ ٥لىم و ج٨ىىلىظُا هدى
الكٗب الضعاؾُت اإلاىبش٣ت ًٖ الجظٕ و جإزحرَا ٖلى جىظههم اإلاضعسخي" ،مجمل بججاَاث الخالمُظ هدى َظٍ
الكٗب الضعاؾُت بالؿلبُت (عٍايُاث،ج٣جي عٍاضخي،حؿُحر وب٢خهاص) ،ما ٖضا قٗبت صعاؾُت واخضة وهي
قٗبت الٗلىم الخجغٍبُت ،خُض ٧اهذ اججاَاث الخالمُظ هدىَا بًجابُت (زُالي بللاؾم،)214 :2011،لظل٪
ظاءث الضعاؾت الخالُت لدؿلِ الًىء ٖلى الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي قٗبتي الخ٣جي عٍاضخي بخٟغَٗاتها ألاعبٗت
،وقٗبت الٗلىم الخجغٍبُت خُض حٗض َظٍ ألازحرة ؤ٦ثر الكٗب جًُٟال لضي الخالمُظ وؤ٦ثرَا ٖضصا مً
الخالمُظ بد٨م الخذجُم اإلاسهو لها مً َغ ٝالىػاعة (%50بلى  )%55مً الخالمُظ اإلاىخ٣لحن مً الؿىت
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ألاولى زاهىي ظظٕ اإلاكترٖ ٥لىم وج٨ىىلىظُا وبُ٣ت الخالمُظ ًىػٖىن ٖلى الكٗب الشالر اإلاخبُ٣ت
(عٍايُاث،ج٣جي عٍاضخي،حؿُحر وا٢خهاص)،وهي جمشل اخض ٞغوٕ الخٗلُم الشاهىي الٗام،بِىما قٗبت ج٣جي
عٍاضخي زهو لها جذجُم ً٣ضع(%18بلى  )%22مً الخالمُظ اإلاىخ٣لحن مً َظا الجظٕ اإلاكتر ٥وهي جمشل
ؤخض ٞغوٕ الخٗلُم الشاهىي الخ٨ىىلىجي (.وػاعة التربُت الىَىُت ،)111 : 2006،وبد٨م الخهىنُت الٗلمُت
التي جخمخ٘ بها ٦ال الكٗبخحن َل ًم ً٨ؤن هخى ٘٢ؤن ًخمخ٘ الخالمُظ اإلاىخمحن لكٗبتي الٗلىم الخجغٍبُت
والخ٣جي عٍاضخي بمؿخىي مغج ٟ٘مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي؟ ،وبد٨م ججاوػ مك٩لت الىٟىع مً قٗبت الخ٣جي عٍاضخي
بةُٖاء خاملي قهاصة الب٩الىعٍا ٞحها الخ ٤في ازخُاع الخسههاث الُبُت في الجامٗت بىٟـ خٓىّ ب٩الىعٍا
قٗبت الٗلىم الخجغٍبُت ،وَى ما ٖبر ٖىه ألاؾاجظة ومؿدكاعي الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي مً زال٫
مجالـ ألا٢ؿام َل هخى ٘٢ؤن ال جىظض ٞغو ١بحن الكٗبخحن في الضا ٘ٞاإلاٗغفي؟ َل جىظض ٞغو ١بحن
الجيؿحن في الضا ٘ٞاإلاٗغفي؟
 -2فغيُاث الضعاؾت:
الفغيُت ألاولىً :ىظض مؿخىي مغج ٟ٘مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الخ٣جي
عٍاضخي والٗلىم ججغٍبُت.
الفغيُت الثاهُت :ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت حٗؼي
للكٗبت (الٗلىم ججغٍبُت/الخ٣جي عٍاضخي).
الفغيُت الثالثت :جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي
الٗلىم ججغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي حٗؼي للجيـ.
 -3أهمُت الضعاؾت:
حؿخمض الضعاؾت الخالُت ؤَمُتها مً ؤَمُت مغخلت الخٗلُم الشاهىي في اإلاىٓىمت الاظخماُٖت ٩٦لٞ،الخُل٘ بلى
الجهىى باإلاجخمٗاث والغقي بها في مسخل ٠الجىاهب ًخُلب جًاٞغ الجهىص ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث وجدؿحن
وجُىٍغ مسخل ٠ألاظهؼة ال٣اثمت ٖلى التربُت والخٗلُم ،والجؼاثغ ؾُٗا مجها إلاىا٦بت َظٍ الخُىعاث ٢امذ
بجملت مً ؤلانالخاث التي مؿذ ُ٢إ التربُت ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث ومجها الخٗلُم الشاهىي الظي ًدخل
ؤَمُت ٦بحرة في بَاع اإلاىٓىمت التربىٍت بد٨م ؤهه ًخماشخى م٘ الخٗلُم ؤلالؼامي جمهُضا ،وَؿاًغ بٖاصة جىُٓم
الخٗلُم الٗالي جدهُال ٦،ما ؤن الخىُٓم الجضًض للخٗلُم الشاهىي ٌؿاًغ الخىظهاث ال٨بري التي ٌكهضَا
الٗالم في مُضان جُىٍغ الخٗلُم الشاهىي الظي ًخجىب الٗمل بالخسهو اإلاب٨غ و٦ثرة الكٗب وجٟغَٗاتها ،بهما
َضٞه ألاؾاسخي َى جدًحر جالمُظ الخٗلُم الشاهىي المخدان قهاصة الب٩الىعٍا٦،ما ؤن ٚاًاث َظا الخٗلُم
جدًحر اإلاخٗلمحن للخُاة وؾِ مجخم٘ صًم٣غاَي ،خُض ٖلحهم الاٖخماص ٖلى ؤهٟؿهم وجدمل مؿاولُاتهم في
بَاع اخترام الٛحر واإلاؿاَمت في جضُٖم ُ٢م الش٣اٞت الىَىُت والخًاعة ؤلاوؿاهُت ،وَُ٩لت مغخلت الخٗلُم ما
بٗض ؤلالؼامي وجىُٓم الخٗلُم الشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي مً ظضًض ٌؿخضُٖان بالًغوعة بنالخا قامال
إلاسخل ٠ظىاهب الخٗلُم ومً بُجها الخىظُه اإلاضعسخي ،ومً َىا جهضع ؤَمُت َظٍ الضعاؾت الىابٗت مً وا٘٢
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مُضاوي ًضع٦ه الٗاملحن في َظا الخ٣ل – خ٣ل الخىظُه اإلاضعسخي -وهٓغا لىظىص هٟىع مً بٌٗ الكٗب
الضعاؾُت لضي الخالمُظ ٦كٗبت ج٣جي عٍاضخي َظا الىٟىع الظي حكترُٞ ٥ه ٦شحر مً الٗىامل  ،ولٗل ؤبغػَا
مً وظهت هٓغها ٖضم الاَخمام بدىمُت وج٣ىٍت الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي الخالمُظ ،وج٨مً ألاَمُت الىٓغٍت لهظٍ
الضعاؾت في ؤجها خاولذ ؤن حؿخ٨ك ٠الٟغو ١بحن الجيؿحن وبحن الكٗبخحن في الضا ٘ٞاإلاٗغفي ،ومٗغٞت
مؿخىٍاث الضا ٘ٞاإلاٗغفي للخالمُظ اإلاىخمحن لهظًً الكٗبخحنٞ ،ةًًاح مشل َظٍ الٟغو ١ؤو ؤو مؿخىٍاث
الضا ٘ٞاإلاٗغفي مً قإهه ؤن ٌٗمٞ ٤هم الباخشحن الظًً ًدىاولىن َظا اإلاخٛحر بالضعاؾت،ألامغ الظي مً قاهه ؤن
ً
ٌؿدشحر ؤ٩ٞاعا ظضًضة جدٟؼ ٖلى بظغاء صعاؾاث ؤزغي طاث ُ٢مت وٞاثضة٦،ما ؤهه مً الىاخُت الٗملُت ًلٟذ
اهدباٍ ٧ل مً مؿدكاعي الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي وال٣اثمحن ٖلى قإن جلمُظ الخٗلُم الشاهىي مً
جغبىٍحن وبصاعٍحن وظهاث ونُت بلى يغوعة الٗىاًت بهظا الجاهب مً زال ٫الٗمل ٖلى ع ٘ٞمؿخىٍاث الضا٘ٞ
اإلاٗغفي لضي الخالمُظ،ومً ظاهب آزغ ج٣ضم الضعاؾت جُبُ٣ا إلاُ٣اؽ الضا ٘ٞاإلاٗغفي الظي هغي بإهه طو ؤَمُت
في ٖمل مؿدكاعي الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي لُيخ٣ل بظل ٪الخىظُه مً مغخلت الخىظُه آلالي بلى
جىظُه مبجي ٖلى مٗغٞت مسخلٟت الجىاهب اإلاٗغُٞت والىٟؿُت للخلمُظ بما ًسضم الصخت الىٟؿُت للخلمُظ
ومً زم ج٣ضًم الخضماث ؤلاعقاصًت والتربىٍت اإلاىاؾبت لهم وَظا مً قإهه ؤن ًىٗ٨ـ بًجابُا ٖلى ألاصاء
التربىي بهٟت ٖامت.
 -4جدضًض مفاهُم الضعاؾت ئحغائُا:
 -1-4مفهىم الضافع اإلاعغفي:
وؤ٦ض ولِؿمحر ( "Klausmeir" )1985ؤن الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي الخلمُظ ًم ً٨ؤن هخلمؿه مً زال ٫الغٚبت
ً
ً
وخب الاؾخُالٕ والٟ٨اءة ،والاَخمام بالضا ٘ٞاإلاٗغفي مهم للخلمُظ ألن الخلمُظ الظي ًمخل ٪صاٗٞا مٗغُٞا
ً
ًبدض ًٖ اإلاٗغٞت ب٣ىاٖه طاجُت ،والخٗلم خُيئظ ً٩ىن طا مٗجى وَؿخمغ َىٍال .
ٞالضا ٘ٞاإلاٗغفي حكُ٘ ُٞه م٩ىهاث مٗغُٞت وال حٗجي اإلاٗغٞت اإلا٣خهغة ٖلى ال٨خب ألا٧اصًمُت والبدض في
خضوصَا الًُ٣ت ؤهما الخىؾ٘ في اإلاٗغٞت لدكمل ال٣غاءاث الخغة والبدض والاؾخ٣هاء ،والبدض اليكِ ًٖ
اإلاٗلىماث الجضًضة والاهجظاب هدى اإلاىيىٖاث الٛامًت التي حٗىػَا اإلاٗلىماث والخدضي للخهىٖ ٫لى
اإلاٗلىماث ( .وفاء مدمىص ًىوـ)2007 ،
و٢ض اٖخبر ٧ل مً واؾُىبى وبُتي )  Cacioppo, & Petty )1981الخاظت بلى اإلاٗغٞت ٦إخض الضوا ٘ٞوٖغٞاَا
ٖلى ؤجها " :الاوكٛا ٫بالخ٨ٟحر والاؾخمخإ به ".وٖغٞاَا ُٞما بٗض ٖلى" ؤجها الاوكٛا ٫بمؿاعاث مٗغُٞت جخُلب
اإلاؼٍض مً الجهىص " .و٢ض َىعا الباخشحن ؤصاة لُ٣اؽ الخاظت للمٗغٞت مخ٩ىهت مً ٖ 34باعة ،وطل ٪بٗض
اٖخباع الخاظت بلى اإلاٗغٞت ٖامال صاُٗٞا ًسخل ٠بازخال ٝألاٞغاص وٍمُ٢ ً٨اؾه(.عبض الىغٍم حغصاث وههغ
العلي، ) 320 : 2010،وَظٍ ألاصاة هي اإلاؿخسضمت في صعاؾدىا َظٍ بيسختها اإلاٗغبت مً َغ ٝنالح ؤبى
هاَُت.
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وَٗغ ٝالُالب الضا ٘ٞاإلاٗغفي بظغاثُا ٖلى ؤهه خغم وعٚبت الخلمُظ اإلاؿخمغة واإلاخىانلت التي جضٗٞه بلى
بظ ٫الجهض في ٞهم وبج٣ان ما ًخل٣اٍ مً حٗلماث مً زال ٫الخىؾ٘ في اإلاٗغٞت لدكمل ال٣غاءاث الخغة
والبدض والاؾخ٣هاء ختى ًخم ً٨مً بٖاصة بىاء ونُاٚت اإلاك٩لت الضعاؾُت (ما انُلر ٖلُه بالىيُٗت
ؤلاصماظُت ،والىيُٗت اإلاك٩ل) في بنالح اإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاثغٍت التي جخًمجها الامخداهاث الخانت
بالخ٣ىٍم الضعاسخي ،مما ًم ً٨الخلمُظ مً جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالضعاسخي والىجاح،وَى ما وؿخضٖ ٫لُه مً زال٫
اؾخجاباث جالمُظ الخٗلُم الشاهىي قٗبتي (الٗلىم الخجغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي) مُ٣اؽ الضا ٘ٞاإلاٗغفي الظي
ؤٖضٍ في ألانل حىن واؾِبى وعٍدكاعص بُتي ) " Cacioppo & Petty" )1982وكام نالح أبى هاهُت بخٗغٍبه
وج٣ىِىه ؾىت (، )1988والظي ٢مىا بخُُٟ٨ه بما ًدىاؾب م٘ جلمُظ الخٗلُم الشاهىي في الجؼاثغ.
 -2-4مفهىم جلمُظ الخعلُم الثاهىي:
ً٣هض بالخٗلُم الشاهىي اإلاغخلت الىؾُى مً ؾلم الخٗلُم الٗام ،بدُض ٌؿب٣ه الخٗلُم ألاؾاسخي و ًخلىٍ
الخٗلُم الٗالي ،و طل ٪في مٗٓم بالص الٗالم اإلاخ٣ضمت و الىامُت ٖلى خض الؿىاء  ،و َى ما ً٣ابل الٟئت الٗمغٍت
للخلمُظ مً  16بلى  19ؾىت،وَؿمى في الجؼاثغ الخٗلُم الشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي الظي ٌؿخٛغ ١زالر ؾىىاث،
وَى مهُ٩ل في ظظٖحن مكتر٦حن زال ٫الؿىت ألاولى َما الجظٕ اإلاكتر ٥آصاب التي جخٟغٕ ٖىه في الؿىت الشاهُت
والشالشت قٗبتي آلاصاب والٟلؿٟت وقٗبت اللٛاث ألاظىبُت ،الجظٕ اإلاكترٖ ٥لىم وج٨ىىلىظُا والظي جخٟغٕ ٖىه
في الؿىت الشاهُت والشالشت زاهىي ؤعب٘ قٗب هي :الغٍايُاث– الٗلىم الخجغٍبُت– الدؿُحر والا٢خهاص– ج٣جي
عٍاضخي والظي ًخًمً ؤعبٗت زُاعاث مم٨ىت :الهىضؾت اإلاُ٩اهُُ٨ت– الهىضؾت ال٨هغباثُت -الهىضؾت اإلاضهُت-
َىضؾت الُغاث.٤
وٍم ً٨حٗغٍُٖ ٠ىت الضعاؾت (جالمُظ الشاهُت زاهىي قٗبتي الٗلىم الخجغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي) مً الىاخُت
ؤلاظغاثُت بإجهم الخالمُظ الظًً ًؼاولىن صعاؾتهم في الؿىت الشاهُت زاهىي للكٗب الخالُت الٗلىم الخجغٍبُت
والخ٣جي عٍاضخي بسُاعاجه ألاعبٗت باٖخباعَما قٗبخحن مىبش٣خحن ًٖ الجظٕ مكترٖ ٥لىم وج٨ىىلىظُا و٤ٞ
الهُ٩لت اإلاٗخمضة في ماؾؿاث الخٗلُم الشاهىي بالجؼاثغ الخابٗت لُ٣إ جضزل مغ٦ؼ الخىظُه اإلاضعسخي واإلانهي
بإٞلى والًت ألاٚىاٍ ٦إهمىطط و٢ذ بهجاػ َظٍ الضعاؾت.
 -5ؤلاَاع الىٓغي للضعاؾت:
 -1-5مفهىم الضافع اإلاعغفي :
ًداو ٫بٌٗ الباخشحن مشل ؤج٨يؿىن (  )Atkinsonالخمُحز بحن مٟهىم "الضا" Motive ٘ٞومٟهىم "الضاُٗٞت "
ٖMotivationلى ؤؾاؽ ؤن "الضاٖ "٘ٞباعة ًٖ اؾخٗضاص الٟغص لبظ ٫الجهض ؤو الؿعي في ؾبُل جد ٤ُ٣ؤو
بقبإ َض ٝمٗحن ،ؤما في خالت صزىَ ٫ظا الاؾخٗضاص ؤو اإلاُل بلى خحز الخد ٤ُ٣الٟٗلي ؤو الهغٍذ ٞةن طل٪
ٌٗجي الضاُٗٞت باٖخباعَا ٖملُت وكُت(.عبض اللُُف زلُفت)67 : 2000،
ؾىداو ٫في ماًإحي جىيُذ مٟهىم الضا ٘ٞاإلاٗغفي:
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أـ الضافع لغت :مً مٗاوي ص ٘ٞما ًلي:
ص ٘ٞبلى ٞالن صٗٞا  ،اهخهى بلُه  ،و ً٣اَ ٫غًٍ ٤ض ٘ٞبلى م٩ان ٦ظا ؤي ًيخهي بلُه  ،وص ٘ٞشخيء  ،ؤي هداٍ وؤػاله
ب٣ىة  ،وٍ٣ا ٫صٖ ٘ٞىه ألاطي و الكغ و ص ٘ٞبلُه الصخيء عصٍ  ،و ً٣ا ٫ص ٘ٞال٣ى : ٫عصٍ بالدجت  ،صاٖ ٘ٞىه
مضاٗٞت و صٞاٖا  :خامى ٖىه و اهخهغ له  ،و مىه الضٞإ في الً٣اء  ،و صٖ ٘ٞىه ألاطي  :ؤي ؤ بٗضٍ و هداٍ.
(اإلاعجم الىؾُِ )28 : 2004،
و٧لمت صا ٘ٞفي ؤنلها ٧لمت الجُيُت وهي " ،" movreوفي اللٛت ؤلاهجلحزًت مإزىطة مً الٟٗل ٌٗ motiveجي
ًدغ ٥ؤو ًض، ٘ٞوفي اللٛت الٗغبُت مإزىطة مً الٟٗل الشالسي ص ٘ٞؤي خغ ٥الصخيء مً م٩اهه بلى م٩ان آزغ وفي
اججاٍ مٗحن( .مدمض مدمىص بني ًىوـ ) 14 : 2009 ،
بن الضا ٘ٞانُالح اٞتراضخي ٖام و قامل وَى مً الىاخُت اللٛىٍت ًدمل مٗاوي مجها :اإلاىبه -الخاٞؼ -الباٖض -
الخاظت -الغٚبت ..
ب ـ الضافع ئنُالخاَ:ىا ٥الٗضًض مً الخٗاعٍ ٠الانُالخُت وؿى ١بًٗها ُٞما ًلي:
حٗغ ٝآن لىضعؾلي ( )Anne Linderslyالضا ٘ٞبإهه ":مجمىٕ ال٣ىي التي جدغ ٥الؿلى ٥وجىظهه هدى َضٝ
مً ألاَضا ، "ٝوَٗغٞه ًىوغ ( )YOUNGبإههٖ " :ملُت اؾدشاع ة الؿلى ٥وجىُٓم وحٗؼٍؼ الؿلى ."٥وٖغٝ
مىعي( )Murryالضا ٘ٞبإهه ٖ":امل صازلي ٌؿدشحر ؾلى ٥ؤلاوؿان وٍىظهه لخد ٤ُ٣الخ٩امل"( .الضاهغي نالح
خؿً )99 :1999،
٦ما ًغي الباخض وٍدُج ؤن الضاٖ": ٘ٞامل هٟسخي قٗىعي ًيهئ الٟغص لخإصًت بٌٗ ألاٗٞا ٫ؤو ًىظه مُله
لخد ٤ُ٣بٌٗ ألاَضا)Madelin Blanque Ford ,2001 ,p2( "ٝ
وَٗغٞه ؤخمض ػ٧ي نالر بإجها مهُلر ٖام ٌؿخٗمل للضاللت ٖلى الٗال٢ت الضًىامُ٨ت بحن ال٩اثً الخي
وبُئخه(.أخمض ػوي نالح)335 : 1979،
ومً زال ٫الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت التي جُغ٢ىا بلحها و٦شحر مً الخٗاعٍ ٠التي اَلٗىا ٖلحها ًم ً٨ؤن هلخو بٌٗ
الٗىانغ التي جدضص مٟهىم الضا٧ ٘ٞاآلحي:
 الضاَ ٘ٞى مٟهىم ٞغضخي ٛ٦حرٍ مً اإلاٟاَُم الؿُ٩ىلىظُت ٌؿخضٖ ٫لُه مً زال ٫ؾلى ٥الٟغص في
ٖال٢خه الضًىامُ٨ت م٘ بُئخه ؾُٗا لخد ٤ُ٣الخىاػن مً زال ٫الشباث اليؿبي.
٢ ىي صازلُت هٟؿُت وٖ٣لُت حٗبر ًٖ خاظاث بُىلىظُت واظخماُٖت حؿدشحر و جدغ ٥الؿلى ٥وجىظهه هدى
جد ٤ُ٣الهض ٝبقباٖا لهظٍ الخاظاث.
ًً مً الضا ٘ٞاؾخمغاع الؿلى ٥وٍيكُه بضهُا وهٟؿُا.
 الضاً ٘ٞىٓم الؿلى ٥وٍىظه الُا٢ت والجهض بلى ٚاًت جد ٤ُ٣الهض.ٝ
ج ـ حعغٍف الضافع اإلاعغفي:
ل٣ض حٗضصث حٗغٍٟاث الضا ٘ٞاإلاٗغفي و ًغظ٘ طل ٪الزخالَ ٝغ ١الٗلماء و الباخشحن في صعاؾخه و هٓغتهم بلى
َظا اإلاٟهىم و مً َظٍ الخٗغٍٟاث هجض:
32

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

حٗغ٧ ٝل مً ٞااص ؤبى خُب وؤما ٫ناص ١الضا ٘ٞاإلاٗغفي بإهه  " :الغٚبت في اإلاٗغٞت والٟهم و بج٣ان اإلاٗلىماث
و نُاٚت اإلاك٨الث وخلها( ".فإاص أبى خُب وأماٌ ناصق( 444 :2000،
ٌكحر َظا الخٗغٍ ٠بلى ؤن الضا ٘ٞاإلاٗغفي جاقغ ٖلُه جل ٪الغٚبت اإلالخت لضي الٟغص في خاظخه للخهىٖ ٫لى
اإلاٗغٞت ،وجد ٤ُ٣الٟهم ،وبصعا ٥اإلاٗلىماث التي جم٨ىه مً جدلُل اإلاك٨الث و خلها٦.ما ًٓهغ ؤن الضا٘ٞ
اإلاٗغفي َى ٖباعة ًٖ خاظت الٟغص إلاٗغٞت بُئخه الخاعظُت ،وفي َظا ؤلاَاع الظي ًضلل ٖلى ٧ىن الضا ٘ٞاإلاٗغفي
خاظت مً الخاظاث الٟغصًت ًم ً٨ؤن وؿمحها الخاظت بلى اإلاٗغٞت ( ،)Consciousneخُض ؤن َظا اإلاهُلر
ب٢ترح مً َغ٧ ٝل مً ٧ىَحن وؾخىجالهض وول "Cohen , Stotland, & Wolf." )1955 (٠وٖغٞىٍ بإهه:
"الخاظت إلٖاصة بىاء وجىُٓم اإلاىا ٠٢اإلاٗىُت بالخٗلم بُغٍ٣ت ؤ٦ثر ج٩امال وؤوضر مٗجى ،والخاظت ألن ًٟهم الٟغص
ما ًمغ به مً زبراث بدُض ًجٗلها زبراث مىُُ٣ت ".
)(Cohen,Stotland & Wolf,1955,p291
٦ما ٖغٞه ٞالغ وآزغون ( "Valler at al" )1992بإهه الخدؿـ بالغاخت والغيا خحن ًخٗلم الخلمُظ شخيء ظضًض
ً
ؤو ً٨ك ًٖ ٠شخيء لم ًٌٗ ً٨غٞه ؤو مداولت جٟهم شخيء ظضًض لم ً ً٨مٟهىما ()Valler at al, 1992
ً
ً
والاَخمام بالضا ٘ٞاإلاٗغفي مهم للخالمُظ ألن الخلمُظ الظي ًمخل ٪صاٗٞا مٗغُٞا ًبدض ًٖ اإلاٗغٞت ب٣ىاٖه
ً
طاجُت ،والخٗلم خُيئظ ً٩ىن طا مٗجى وَؿخمغ َىٍال .
وبٗض َظا الٗغى اإلاىظؼ لبٌٗ الخٗاعٍ ٠التي جىاولذ الضا ٘ٞاإلاٗغفي ًم ً٨ؤن وٗغٞه بإهه :خاظت مً
خاظاث الٟغص في ظاهبه اإلاٗغفي حٗبر ٖجها عٚبت ملخت ومؿخمغة جض ٘ٞالٟغص للخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث وٞهمها ،و
الاؾخمخإ في بظ ٫الجهض إلج٣اجها ،وبٖاصة نُاٚت وبىاء اإلاك٨الث ختى ًخم ً٨مً خلها بما ًد ٤٣له الخىاػن
اإلاٗغفي الظي ًاصي بلى ج ٠ُ٨الٟغص م٘ بُئخه ،وفي الجاهب الخٗلُمي ًٓهغ الضا ٘ٞاإلاٗغفي في خغم وعٚبت
الخلمُظ اإلاؿخمغة واإلاخىانلت التي جضٗٞه بلى بظ ٫الجهض في ٞهم وبج٣ان ما ًخل٣اٍ مً حٗلماث مً زال٫
الخىؾ٘ في اإلاٗغٞت لدكمل ال٣غاءاث الخغة والبدض والاؾخ٣هاء ختى ًخم ً٨مً بٖاصة بىاء ونُاٚت اإلاك٩لت
الضعاؾُت (ما انُلر ٖلُه بالىيُٗت ؤلاصماظُت في بنالح اإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاثغٍت ،والىيُٗت اإلاك٩ل)
التي جخًمجها الامخداهاث الخانت بالخ٣ىٍم الضعاسخي ،مما ًم ً٨الخلمُظ مً جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالضعاسخي
والىجاح في مكغوٖه الضعاسخي.
 -2-5بعٌ أؾالُب جىمُت الضافع اإلاعغفي عىض اإلاخعلمحن:
ً٣ترح الباخشىن في ٖلم الىٟـ و التربُت ٖضة بظغاءاث و ؤؾالُب حؿاٖض في ع ٘ٞمؿخىي الضاُٗٞت ٖىض
اإلاخٗلمحن  ،و ًم ً٨جلخُهها ٦ما ًلي:
 وي٘ الخلمُظ في مى ٠٢البدض وؤلاَالٕ واؾخسضام ؤؾلىب ألاؾئلت بضال مً ج٣ضًم اإلاٗلىماث ظاَؼة،بدُض
هجٗل الخلمُظ ٖىهغا ٞاٖال في الٗملُت الخٗلُمُت بُغٍ٣ت بًجابُت ال ؤن ً٩ىن صوعٍ ؾلبُا في بىاء اإلاٗلىماث
الخانت بالضعؽ ،وهخم ً٨مً طل ٪ببىاء ويُٗاث مك٩لت ٌؿاَم الخلمُظ في بًجاص الخلى ٫لها.
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 بُٖاء الخىاٞؼ اإلااصًت مشل الى٣اٍ ؤلاياُٞت ؤو الخىاٞؼ اإلاٗىىٍت مشل اإلاضح والشىاء،هٓغا ألَمُت الخٗؼٍؼ في
الخٗلم ،و٦ظل ٪ج٣لُو الٟىاع ١في ما ًخٗل ٤بةقبإ الخاظاث ألاؾاؾُت وطل ٪بخُٟٗل صوع اإلاُاٖم
اإلاضعؾُت ختى ٌؿخُٟض مجها ؤبىاء الُب٣اث الهكت التي ج٨ضح مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤصوى مؿخىي مً ؾلم
الخاظاث ألامغ الظي ًىٗ٨ـ ٖلى ؤصاء ؤبىائهم الضعاسخي.
 بزاعة ٚحرة وعٚبت آلازغًٍ في الىنى ٫بلى ما ونل بلُه ػمُلهم ؤو بخ٩لُ ٠الخلمُظ بةل٣اء ٧لمت ،وبْهاعٍ
٦ىمىطط هاجر ًم ً٨ؤلا٢خضاء به ،ألن الخ٣لُض له صوع بًجابي في الٗملُت الخٗلُمُت.
 ج٣ىٍت الٗامل الضًجي ٦مدٟؼ مً ؤظل ع ٘ٞمؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي الخالمُظ مً وظىب ؤزظ اإلاؿلم
بإؾباب الٗلم واإلاٗغٞت مً ؤظل الجهىى باألمتً( .ىؾف كُامي)1998،
 ج٣ضًم اإلاٗغٞت بهىعة ٢ابلت للخُبُ ٤في الىا ٘٢ألامغ الظي مً قإهه ع ٘ٞصعظت ؤَمُت الخاظت بلى اإلاٗغٞت
لضي الخلمُظ وٍؼٍض مً بلخاخها ٖلُه.
 بجاخت الٟغم للمخٗلمحن للخ٩لم ًٖ ؤهٟؿهم ،وع ٘ٞمؿخىٍاث ج٣ضًغ الظاث لضحهم صازل ال٣ؿم وزاعظه
،وزهىنا بطا ٦ىا هخ٩لم ًٖ ٞئت اإلاغاَ٣حن اإلاخمضعؾحن (جالمُظ الخٗلُم الشاهىي).
 تهُئت بِئت حٗلم جىٞغ ٞغم الىجاح ،وحٗلي مً ُ٢مت الٗلم والخٗلم (.منى ئبغاهُم اللبىصي)2005،
 الاَخمام باإلاؿاعاث الجامُٗت وما جىٞغٍ مً مهً التي ًدُدها الىجاح في قهاصة الب٩الىعٍا.
 جىىَ٘ ألاوكُت الضعاؾُت ،لخ ٌٟمؿخىٍاث الغجابت التي جدضر اإلالل لضي الخالمُظ ٦،إن ج٩ىن َىا٥
وكاَاث ز٣اُٞت وعٍايُت مغا٣ٞت لليكاَاث الضعاؾُت.
 وي٘ بغامج بعقاصًت مً َغ ٝؤزهاثحي الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي لغ ٘ٞمؿخىٍاث الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي
الخالمُظ.
 -6ئحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت:
 -1-6اإلاىهج اإلاخبع :هٓغا لُبُٗت َظٍ الضعاؾت والتي حؿتهضُ٢ ٝاؽ مؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي جالمُظ
الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي (الٗلىم الخجغٍبُت ،والخ٣جي عٍاضخي)،ومٗغٞت مضي وظىص الٟغو ١مً خُض
الجيـ ،والكٗبت الضعاؾُت ٦ما هي في الىؾِ اإلاضعسخي صون جضزل لخٗضًلها ؤو حكُ٨لها ،وبالخالي ٧ان مً
م٣خًُاث الضعاؾت اٖخماص الُالب ٖلى اإلاىهج الىنٟي الظي ًغجبِ بضعاؾت اإلاىيىٖاث اإلاخٗل٣ت باإلاجاالث
ؤلاوؿاهُت ،وَٗخبر ألاؾلىب ألا٦ثر قُىٖا بحن ظمهىع الباخشحن في الى٢ذ الخايغ هدُجت الهٗىباث التي
جترجب ًٖ اؾخسضام ألاؾالُب ألازغي في البدض زانت ما ًخٗل ٤مجها باألؾلىب الخجغٍبي  ،وَٗغ ٝاإلاىهج
الىنٟي ٖلى ؤهه ":ؤخض ؤق٩ا ٫الخدلُل والخٟؿحر الٗلمي اإلاىٓم لىنْ ٠اَغة ؤو مك٩لت مدضصة وجهىٍغَا
٦مُا ًٖ َغٍ ٤ظم٘ بُاهاث ومٗلىماث م٣ىىت ًٖ الٓاَغة ،ؤو اإلاك٩لت ،وجهيُٟها وجدلُلها وبزًاٖها
للضعاؾت الض٣ُ٢ت (".ؾامي مدمض ملخم .)324 : 2000،
َ -2-6غٍلت ازخُاع العُىت :جم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت بُغٍ٣ت اإلاٗاًىت الٗى٣ىصًت ،خُض ًخم بزخُاع
مجمىٖاث ولِـ ؤٞغاصا ٞ،اإلاٗاًىت الٗكىاثُت الٗى٣ىصًت هي ؤلازخُاع الٗكىاجي إلاىاَ ٤ؤو مجمىٖاث ؤو
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ججمٗاث مسخلٟت مشل اإلاضاعؽ ؤو الٟهى ٫الضعاؾُت ،ؤو اإلاىاَ ٤الخٗلُمُتٞ،خمشل َظٍ اإلاضاعؽ ٖىاُ٢ض
٦،ما ًم ً٨جىُٟظ اإلاٗاًىت الٗى٣ىصًت في مغاخل جخًمً بزخُاع ٖىاُ٢ض يمً ٖىاُ٢ض ؤزغي ،وٍُلٖ ٤لى
َظٍ الُغٍ٣ت اإلاٗاًىت مخٗضصة اإلاغاخل ،مشا ٫طل ٪بزخُاع مجمىٖت ٖكىاثُت مً اإلاضاعؽ ٗ٦ىاُ٢ض ،زم
بزخُاع مجمىٖت ٖكىاثُت مً الٟهى ٫الضعاؾُت صازل ٧ل مضعؾت(.عحاء مدمىص أبى عالم-166 :2004،
)167
جمشلذ ُٖىت الضعاؾت الخالُت في جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي لكٗبتي (الٗلىم الخجغٍبُت،الخ٣جي عٍاضخي)
اإلاخمضعؾحن بماؾؿاث الخٗلُم الشاهىي الخابٗت لُ٣إ جضزل مغ٦ؼ الخىظُه اإلاضعسخي واإلانهي بإٞلى لىالًت
ألاٚىاٍ،خُض ًًم َظا الُ٣إ زالزت ٖكغة زاهىٍت مىػٖحن ٖلى ُ٢إ ظٛغافي واؾ٘،مشلذ ٖىاُ٢ض في
صعاؾدىا َظٍ جم بزخُاع بٌٗ الٗىاُ٢ض مجها بُغٍ٣ت السخب الٗكىاجي بٗض وي٘ ٢اثمت اؾمُت بإؾماء َظٍ
الشاهىٍاث ،وبٗض السخب و ٘٢ؤلازخُاع ٖلى ؤعبٗت زاهىٍاث وهي زاهىٍت مدمض بىيُا، ٝزاهىٍاث عابذ بغ٧احي
،زاهىٍت ؤبى ال٣اؾم الؼَغاوي ،وزاهىٍت ٖمغ صَُىت ،مشلذ َظٍ اإلاغخلت ألاولى مً اإلاٗاًىت ،زم سخب وبُغٍ٣ت
ٖكىاثُت ٞىظحن مً ٧ل ماؾؿت مً الكٗبخحن اإلاؿتهضٞخحن في الضعاؾت ٞىط (قٗبت الٗلىم الخجغٍبُت)
،وٞىط (قٗبت الخ٣جي عٍاضخي) مً مجمىٕ ألاٞىاط اإلامشلت لهاجحن الكٗبخحن ومشلذ َظٍ اإلاغخلت الشاهُت مً
اإلاُٗىت ،زم َب ٤اإلاُ٣اؽ ٖلى ظمُ٘ جالمُظ َظٍ ألاٞىاط اإلاسخاعة.
 -2-6زهائو العُىت:ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )203جلمُظا مً جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي
(الٗلىم الخجغٍبُت ،الخ٣جي عٍاضخي)ً،خمحز َظا اإلاؿخىي ب٩ىن جالمُظٍ ًخمخٗىن باؾخ٣غاع صعاسخي بلى خض ما
ٞ،هم ٢ض جسُى مغخلت الخىظُه الخانت بالؿىىاث ألاولى زاهىي هدى مسخل ٠الكٗب الضعاؾُت في الؿىت
الشاهُت زاهىي َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي َم في َىع ا٦دكا ٝقٗبهم الضعاؾُت في اهخٓاع اهخ٣الهم بلى
الؿىت الشالشت التي جخمحز بسهىنُت قهاصة الب٩الىعٍا،وطل ٪الؾدبٗاص ؤي جإزحراث جخٗل ٤بايُغاب في ازخُاع
الكٗبت ،ؤو ي ِٛهاجج زام هاجج ًٖ بمخان قهاصة الب٩الىعٍا .
جم بظغاء الضعاؾت اإلاُضاهُت زال ٫الؿىت الضعاؾُت (.)2017/2016
الجضو ٫آلاحي ًىضر جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت:
أ-خؿب الكعبت الضعاؾُت:
الجضوٌ عكم (ً:)01مثل جىػَع أفغاص العُىت خؿب الكعبت الضعاؾُت

ب-خؿب الجيـ:
الجضوٌ عكم (ً:)02مثل جىػَع أفغاص العُىت خؿب الجيـ
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 -3-6ألاصواث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت:
جم اؾخسضام مُ٣اؽ الضا ٘ٞاإلاٗغفي حٗغٍب نالح ؤبى هاَُت ( ،)1988ؤٖض َظا اإلاُ٣اؽ في ألانل ظىن ٧اؾِبى
وعٍدكاعص بُتي (، "Cacioppo & Petty" )1982و٢ام نالح ؤبى هاَُت بخٗغٍبه وج٣ىِىه ؾىت (، )1988وٍخ٩ىن
ً
اإلاُ٣اؽ مً ٣ٞ 34غة ،وجخم الاؾخجابت ٖلى ٧ل مجها و٣ٞا لخضعط زماسخي البضاثل ٖلى َغٍ٣ت لُ٨غث ،وهي :ؤوا٤ٞ
بكضة  5صعظاث ،ؤوا 4 ٤ٞصعظاث ،مترصص  3صعظاث ،ال ؤوا ٤ٞصعظخحن ،ال ؤوا ٤ٞبكضة صعظت واخضة
(.ِ٣ٞبؿام مدمض اإلاكهغاوي ،)106 :2010،بٗض ؤلاَالٕ ٖلى اإلاُ٣اؽ في وسخخه اإلاٗغبت وجُبُ٣ه ٖلى
ُٖىت بؾؿخُالُٖت إلاؿىا نٗىبت ٖباعجه ٖلى جالمُظ الخٗلُم الشاهىي مً ؤصي بىا بلى ٖغيه ٖلى الخدُ٨م
مً َغ ٝمجمىٖت مً ؤؾاجظة ٢ؿم ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت بجامٗت ٖماع زلُجي باألٚىاٍ ،واإلاغ٦ؼ
الجامعي بإٞلى ،واؾدكاعة ؤزهاثحي الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي وبٗض ظم٘ اإلاالخٓاث اإلا٣ضمت جم ج٠ُُ٨
اإلاُ٣اؽ بما ًخالءم م٘ جالمُظ الخٗلُم الشاهىي و ازتزا ٫البضاثل في الضعاؾت الخالُت بلى زالزت بضاثل ٧اآلحي:
مىا 3 :٤ٞصعظاث ،مترصص :صعظخحن ،مٗاعى :صعظت واخضة
باؾخصىاء ال٣ٟغاث الؿلبُت جصدر بٗ٨ـ َظا الاججاٍ وجدمل ألاع٢ام 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 8 ،6، 5:
. 23، 22، 19، 18، 17،
وٖلى اإلاٟدىم ؤن ًدضص مضي اهُبا٧ ١ل ٣ٞغة ٖلُه ،وطل ٪بىي٘ ٖالمت )  ( Xؤمام ال٣ٟغة جدذ الٗمىص الظي
ًخ ٤ٟم٘ عؤًه،وٍخم خؿاب الضعظت ال٩لُت للمٟدىم ٖلى اإلاُ٣اؽ بجم٘ صعظاجه في الٟئاث الشالر وجتراوح
الضعظاث ال٩لُت للمٟدىم ٖلى اإلاُ٣اؽ مابحن  90صعظت و  30صعظت،وجض ٫الضعظت اإلاغجٟٗت ٖلى مؿخىي
مغج ٟ٘مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي بِىما جض ٫الضعظت اإلاىسًٟت ٖلى مؿخىي مىس ٌٟمً الضا ٘ٞاإلاٗغفي.
 -3-6الخهائو الؿُىىمترًت ألصاة الضعاؾت:
للخإ٦ض مً الخهاثو الؿُ٩ىمترًت للمُ٣اؽ ٢مىا بخُبُ٣ه ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت ٢ضع ٖضص ؤٞغاصَا ب()95
جلمُظ وجلمُظة.
أ -الهضق:
جم الاٖخماص في ج٣ضًغ مٗامل نض ١اإلاُ٣اؽ ٖلى َغٍ٣ت اإلا٣اعهت الُغُٞت ؤو ما ٌٗغ ٝبالهض ١الخمحزي وطل٪
بةجبإ الخُىاث آلاجُت :
 جغجِب صعظت ؤٞغاص الُٗىت جغجِبا جىاػلُا مً ؤٖلى بلى ؤصوى صعظت . ج٣ؿُم الضعظاث اإلادهل ٖلحها بلى مجمىٖخحن ٞ ،اإلاجمىٖت ألاولى حكحر بلى اإلاجمىٖت الٗلُا مً الظًًجدهلىا ٖلى صعظاث مغجٟٗت في اإلاُ٣اؽ و اإلا٣ضع ٖضصَم ب (  ) 26ؤٞغاص بيؿبت ( )٪ 27ؤما اإلاجمىٖت الشاهُت
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ٞدكحر بلى اإلاجمىٖت الؿٟلى مً الظًً جدهلىا ٖلى صعظاث مىسًٟت في اإلاُ٣اؽ و اإلا٣ضع ٖضصَم ب()26
ؤٞغاص بيؿبت (.)٪27
 وبٗض طل ٪جم خؿاب الٟغ ١بحن مخىؾُى اإلاجمىٖخحن للمُ٣اؾحن بخُبُ ٤ازخباع "ث" ٞخدهلىا ٖلىالىخاثج الخالُت :
حضوٌ عكم (ً : )03مثل كُمت " ث " لضاللت الفغق بحن الُغف العلىي والُغف الؿفلى إلالُاؽ
الضافع اإلاعغفي

و ًخطر مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ؤن ُ٢مت  p=0.000الزخباع " ث " (ٖ )15,32ىض صعظت خغٍت (  ) 50ؤنٛغ
مً مؿخىي صاللت بخهاثُت ( ٞ ، ) 0.05هي صالت بخهاثُا وٖلُه جىظض ٞغو ١بحن اإلاجمىٖخحن و مىه
ٞاإلاُ٣اؽ له ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن ؤَغاٞه ٞهى ناص ١ونالر لالؾخسضام في الضعاؾت .
ب -الثباث:
ؤلٟا ٦غوهبار  :والظي ٌؿخسضم في خالت جُبُ ٤الازخباع
ـ جم خؿاب الشباث بُغٍ٣ت الاحؿا ١الضازلي
مغة واخضة مً ؤظل خؿاب مٗامل الخجاوـ الظي ًخمخ٘ به الازخباع .
حضوٌ عكم (ً :)04مثل معامل زباث ملُاؽ الضافع اإلاعغفي بمعاصلت ألفا هغوهبار .
كُمت ألفا هغوهبار
عضص البىىص
العُىت
0.71
30
95
ًخطر مً الجضو ٫ؤن مٗامل زباث اإلاُ٣اؽ اإلا٣ضع ب ـ (ٌٗ )0.71خبر مٗامل زباث ٖا ، ٫ومىه ًم ً٨الىزى١
به .
-7عغى هخائج الضعاؾت ومىاككتها:
-1-7عغى هخائج الفغيُت ألاولى :جىو الٟغيُت ألاولى ٖلى ؤههً ":ىظض مؿخىي مغج ٟ٘مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي
لضي جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الخ٣جي عٍاضخي والٗلىم ججغٍبُت ".
لخؿـ ــاب َـ ــظٍ الٟغيـ ــُت جـ ــم م٣اعهـ ــت بـ ــحن اإلاخىؾـ ــِ الٟغضـ ــخي للمُ٣ـ ــاؽ واإلاخىؾـ ــِ الخؿـ ــابي لـ ــضعظاث ُٖىـ ــت
الضعاؾت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي  ،ولخإُ٦ض الٟغو ١جم خؿـاب "ث" لُٗىـت واخـضة ٞ ،جـاءث الىخـاثج ٖلـى الىدـى آلاحـي
:
حضوٌ عكم (ً : )05ىضح هخائج الفغوق بحن اإلاؿخىٍحن في الضافع اإلاعغفي.
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ؤلاخهائُت
" "P
0.000

صاٖ ٫ىض 0.05

ًدبحن مً الجضو ٫ؤٖالٍ ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي لضعظاث ُٖىت الضعاؾت البالٖ ٜضصَم ( )203بل، )62 ,42( ٜ
واهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ ( )05,29ووؾِ ٞغضخي بل ، )60( ٜوٖىض م٣اعهت الىؾِ الٟغضخي للمُ٣اؽ م٘
اإلاخىؾِ الخؿابي لضعظاث ُٖىت الضعاؾت مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي ْهغ اإلاخىؾِ الخؿابي ؤٖلى مً الىؾِ
الٟغضخي ؛ وٖىض ازخباع صاللت الٟغو ١وظض بإهه صا ٫بخهاثُا ٖىض مؿخىي ( )0.05وبضعظت خغٍت ( )202بط
٧اهذ ُ٢مت "ث" ( ، )6,53وَظا ٌٗجي ؤن الٟغ ١بحن اإلاخىؾِ الخؿابي والىؾِ الٟغضخي طو صاللت بخهاثُت ،
ومً َظٍ الىخاثج ًخطر لىا ؤن ٞغيُت البدض جد٣٣ذ ألن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الخ٣جي عٍاضخي
والٗلىم الخجغٍبُت ًخمخٗىن بمؿخىي مغج ٟ٘مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي.
أ -مىاككت هخائج الفغيُت ألاولى:
ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫الؿاب ٤ؤن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي ًخمخٗىن بمؿخىي مغج ٟ٘مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي
وجخَ ٤ٟظٍ الىخاثج م٘ صعاؾت بؿام مدمض اإلاكهغاوي ( )2010التي وظضث ؤن َالب الشاهىي الٗامت ًخمخٗىن
بمؿخىي مغج ٟ٘مً الضا ٘ٞاإلاٗغفي (بؿام مدمض اإلاكهغاوي، )2010،ووكحر ؤن َظٍ الضعاؾت َب٣ذ هٟـ
اإلاُ٣اؽ اإلاُب ٤في صعاؾدىا الخالُت م٘ حكابه في ُٖىت الضعاؾت وهي جالمُظ الخٗلُم الشاهىي ،خُض هجض ؤن
ألاٞغاص طوي الضا ٘ٞاإلاٗغفي اإلاغجً ٟ٘خهٟىن بمجمىٖت مً الخهاثو مجها ؤلا٢باٖ ٫لى بج٣ان اإلاٗلىماث
ونُاٚت اإلاك٨الث وخلها ،وؤلا٢باٖ ٫لى اإلاٗلىماث الش٣اُٞت والٗلمُت ،والغٚبت في الخدضي في ؾبُل
الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث،وَظٍ الخهاثو الؿاب٣ت الظ٦غ جضزل في ج٩ىًٍ مٟهىم الضا ٘ٞاإلاٗغفي مً
الىاخُت الىٓغٍت،وٍم ً٨جٟؿحر الىدُجت اإلاخدهل ٖلحها في صعاؾدىا الخالُت بخُبُ ٤اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
ُ٦غٍ٣ت للخضعَـ في مغاخل الخٗلُم اإلاسخلٟت وزهىنا مغخلت الخٗلُم الشاهىي وٖلى ؤؾاؾها جم بىاء اإلاىاهج
الجضًضة التي قغٕ في جُبُ٣ها ابخضاء مً الؿىت الضعاؾُت ، 2004/2003خُض ؤجها جم ً٨الٟغص مً بصماط
وجىُْ ٠وه٣ل مجمىٖت مً اإلاىاعص) اإلاٗلىماث ،مٗاع،ٝاؾخٗضاصاث،اؾخضالالث ( في ؾُا ١مٗحن إلاىاظهت
مك٨الث جهاصٞه( .ؾلُماوي نبرًىت، )169 :2013،وطل ٪مً زال ٫الىيُٗت اإلاك٩ل َ،ظا قإهه ؤن ًغ٘ٞ
مؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي الظي ًبجى ٖلى ؤؾاؽ الخدضي والىنى ٫بلى خل اإلاك٨الث اإلاسخلٟت،ؤي ٠بلى طل٪
زهىنُت اإلاىاص اإلامحزة للكٗبت التي جدٟؼ ٖلى الخدضي ،وٞحها ٦شحر مً الهٗىبت واإلاك٨الث الخٗلمُت التي
جىاظه الخلمُظ الضاعؽ في َاجحن الكٗبخحن (الٗلىم الخجغٍبُت /الخ٣جي عٍاضخي)،خُض حكتر ٥الكٗبخحن في
ماصجحن ؤؾاؾِخحن الغٍايُاث والٟحزًاء ومً اإلاٗلىم ؤن مجهاط اإلااصجحن ًخدضي ٢ضعاث الخالمُظ مما ًدٟؼَم
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ٖلى بظ ٫مؼٍض مً الجهض الظي ًغ ٘ٞمً مؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضحهم٦،ما جإزظ اإلاىاص ألاؾاؾُت في
الكٗبخحن الخٓىة في مجمىٕ اإلاٗامالث ٞهي جمشل ما ً٣اعب  ٪ 54مً مجمىٕ اإلاٗامالث الخانت ب٩ل
اإلاىاص،وحؿخدىط ٖلى حجم ؾاعي ٌٗاص ٪ 41,18 ٫مً الدجم الؿاعي ألاؾبىعي ٖلما ؤجها زالر مىاص ِ٣ٞ
مً ؤنل ازىتي ٖكغة ماصة م٣غعة ٖلى الكٗبخحن في الؿىت الشاهُت زاهىي(.وػاعة التربُت الىَىُت2006،
، )105-103:والٗامل آلازغ َى وظىص اججاٍ بًجابي ًدمله الخالمُظ هدى قٗبت الٗلىم الخجغٍبُت وَظا ما
ؤزبخه صعاؾت ناخب البدض (زُالي بللاؾم، )2011،مما ًاصي بلى ع ٘ٞمؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي الخالمُظ
ً
وَظا ما ؤ٦ضجه صعاؾت الجمُل مدمض قٗلت ( )1999التي ؤ٦ضث وظىص ٖال٢ت مىظبت صالت بخهاثُا بحن الضا٘ٞ
اإلاٗغفي و الاججاٍ هدى الضعاؾت (عبض الغخُم قلىعة ٦،)58-55 :2002،ما ٌٗض اإلاؿخىي اإلاغج ٟ٘مً الضا٘ٞ
اإلاٗغفي لضي جالمُظ الكٗبخحن هدُجت واُٗ٢ت ؤٞغػتها اإلاماعؾت اإلاُضاهُت لٗلمُت الخىظُه اإلاضعسخي خُض جدًا
الكٗبخحن بإ٦بر جذجُم مسهو للكٗب الضعاؾُت اإلاىبش٣ت ًٖ الجظٕ اإلاكترٖ ٥لىم وج٨ىىلىظُا (الٗلىم
الخجغٍبُت ختى خضوص ،٪55والخ٣جي عٍاضخي ختى خضوص  ) ٪22مً مجمىٕ الخالمُظ اإلاىخ٣لحن مً الؿىت ألاولى
زاهىي ظظٕ مكترٖ ٥لىم وج٨ىىلىظُا(.وػاعة التربُت الىَىُت ،)111: 2006،مما ًجٗل الخالمُظ ًدىاٞؿىن
ٖلى ازخُاع الضعاؾت بةخضي الكٗبخحن ،وزهىنا بٗض بلخا ١الخانلحن ٖلى قهاصة الب٩الىعٍا ج٣جي عٍاضخي
بالكٗب التي جم ً٨مً الالخدا ١بخسههاث٧ ،الُب والهُضلت وظغاخت ألاؾىان ابخضاء مً اإلاىؾم
الجامعي  2011/2010م٘ اقتراٍ جىاٞغ اإلاٗض ٫اإلاغج ٟ٘في قهاصة الب٩الىعٍا( .وػاعة الخعلُم العالي والبدث
العلمي ٧، )51-50: 2011،ل َظٍ الٗىامل الؿاب٣ت الظ٦غ ججٗل مً الىدُجت اإلادهل ٖلحها هدُجت مىُُ٣ت
حٗؼػَا ال٣غاثً التي ٢ضمىاَا في َظا ؤلاَاع.
-2-7عغى هخائج الفغيُت الثاهُت :جىو الٟغيُت الشاهُت ٖلى ؤهه ":ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في
الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت حٗؼي للكٗبت (الٗلىم ججغٍبُت /الخ٣جي عٍاضخي)".
و٢هض الخد ٤٣مً َظٍ الٟغيُت جم جُبُ ٤ازخباع "ث" ل٨ك ٠الازخالٞاث اإلاىظىصة بحن قٗبتي الخ٣جي
عٍاضخي والٗلىم الخجغٍبُت في مخٛحر الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي ُٖىت الضعاؾت  ،والجضو ٫الخالي ًىضر الىخاثج
ؤلاخهاثُت اإلادهل ٖلحها .
حضوٌ عكم (ً :)06ىضح كُمت "ث" لضاللت الفغوق بحن مخىؾُي صعحاث جالمُظ الخلني عٍاض ي والعلىم
ججغٍبُت في مخغحر الضافع اإلاعغفي.
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ًدبحن مً الجضو ٫ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن الجيؿحن في الضا ٘ٞاإلاٗغفي خُض ؤن مؿخىي
اإلاٗىىٍت لُ٣مت ( )0,53( )Pالزخباع "ث" ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت ؤلاخهاثُت ( )0.05اإلا٣بىلت في الٗلىم
الىٟؿُت والاظخماُٖت  ،وهي ُ٢مت ٚحر صالت بخهاثُا  ،مما ٌكحر بلى ٖضم وظىص ٞغو ١بحن الجيؿحن  ،وَى ما
ًا٦ضٍ اوٗضام الٟغو ١بحن مخىؾِ جالمُظ قٗبت الٗلىم الخجغٍبُت اإلا٣ضع ب ـ  )62,20( :ومخىؾِ جالمُظ قٗبت
الخ٣جي عٍاضخي الظي بل ، )62,67( ٜومىه ٞالٟغ ١بحن اإلاخىؾُحن لِـ له صاللت بخهاثُت  ،وَظٍ الىخاثج
ججُب ٖلى الٟغيُت وجا٦ض ٖضم وظىص ٞغو ١بحن جالمُظ الكٗبخحن في مخٛحر الضا ٘ٞاإلاٗغفي.
أ -مىاككت هخائج الفغيُت الثاهُت:
مى ٤زال ٫الجضو ٫الؿابً ٤خطر اهه ال جىظض ٞغو ١في الضا ٘ٞاإلاٗغفي حٗؼي للكٗبت الضعاؾُت َ،ظٍ
الىدُجت جخ ٤ٟم٘ ما جىنلذ بلُه قغٍ ٠بً اخمض بً نض٢ت الخاػمي ( )2015في صعاؾخه ٖلى ُٖىت مً
جالمُظ الخٗلُم الشاهىي ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي لىىٕ الخسهو الضعاسخي (.قغٍف بً
اخمض بً نضكت الخاػمي،2015،م ث) ،وما ًا٦ض َظٍ الىدُجت َى حكابه الكٗبخحن بلى خض ٦بحر مً خُض
الدجم الؿاعي اإلاسهو للمىاص ألاؾاؾُت في ٦ال الكٗبخحن  ٪ 41,18مً الدجم الؿاعي ألاؾبىعي ،بياٞت
بلى حكابه َبُٗت اإلاىاص (الٟحزًاء،الغٍايُاث) جضعؽ في ٧ل مً الكٗبخحن م٘ اعجٟإ مٗاملهما بضعظت مخ٣اعبت
بحن الكٗبخحن ،و٧لها مىاص ٦ما ؾب ٤الظ٦غ حؿاَم في ع ٘ٞالضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي الخالمُظ( .وػاعة التربُت
الىَىُت، )105-103: 2006،م٘ حكابه في اإلاؿاعاث الجامُٗت التي ًمىدها الىجاح في ب٩الىعٍا الكٗبخحن
،وزهىنا الخسههاث الُبُت ابخضاء مً اإلاىؾم الجامعي ( 2011/2010وػاعة الخعلُم العالي والبدث
العلمي ، )51-50: 2011،ومٗلىم مضي الُ٣مت الاظخماُٖت التي جدٓى بها الخسههاث الُبُت في اإلاجخم٘
الجؼاثغ خُض حٗض مً الخًُٟالث اإلاهىُت التي جدٟؼ الخالمُظ ٖلى بظ ٫مجهىصاث بياُٞت ٦ما حؿاَم في
ج٩ىًٍ اججاَاث بًجابُت هدى الكٗب الضعاؾُت التي جم ً٨الىاجخحن ٞحها مً الالخدا ١بهظٍ الخسههاث في
الجامٗت وَظا ما وٟ٢ىا ٖلُه في صعاؾدىا خى ٫اججاَاث جالمُظ الخٗلُم الشاهىي هدى الكٗب الضعاؾُت وؤزغَا
ٖلى ازخُاعاتهم الضعاؾُت ،خُض ػالذ اإلاك٩لت اإلاخٗل٣ت باإلاؿاعاث الجامُٗت اإلامىىخت لب٩الىعٍا الخ٣جي عٍاضخي
والتي ٧اهذ ؤؾاؽ هٟىع َاالء الخالمُظ مً الكٗبت بهضوع اإلايكىع الؿاب ٤الظ٦غ بل ؤ٦ثر مً طل ٪خٟؼ
الخالمُظ لاللخدا ١بها بىٟـ مؿخىي الٗلىم الخجغٍبُت ،ولم حٗض قٗبت الٗلىم الخجغٍبُت جىٟغص بخل ٪اإلاحزة.
(زُالي بللاؾم، )2011،مما ؤصي بلى حؿاوي صعظاث ب٢با ٫الخالمُظ الىاجخحن ٖلى الكٗبخحن بىٟـ اإلا٣ضاع
،م٘ مالخٓت ج٣اعب بظغاءاث الخىظُه اإلاٗخمضة بلى الكٗبخحن مً خُض مىاص مجمىٖاث الخىظُه ،ومً خُض
اإلاٗامالث اإلامىىخت للمىاص اإلاك٩لت إلاجمىٖتي الخىظُه (الٗلىم الخجغٍبُت/الخ٣جي عٍاضخي) و ٤ٞآزغ ميكىع
مٗخمض في الخىظُه بلى ؾاٖت بهجاػ َظا البدض اإلايكىع الىػاعي اإلايكىع الىػاعي ع٢م 2012/0.0.3/168
،جىظُه جالمُظ الؿىت ألاولى زاهىي بلى قٗب الؿىت الشاهُت مً الخٗلُم الشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي (وػاعة
التربُت الىَىُت، )2012،ؤي ٠بلى طل ٪ؤن ٦ال الكٗبخحن جيخمُان بلى هٟـ الجظٕ اإلاكترٖ ٥لىم
وج٨ىىلىظُا و٩َُ ٤ٞلت الخٗلُم الشاهىي اإلاٗخمضة خالُا(.وػاعة التربُت الىَىُت٧، )111: 2006،ل َظٍ
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الٗىامل التي ط٦غهاَا ججٗل مً ج٣لُو الٟغو ١بحن جالمُظ الكٗبخحن في الضا ٘ٞاإلاٗغفي ؤو اوٗضامها ؤمغا
مىُُ٣ا وَبُُٗا بلى ؤبٗض الخضوص.
-3-7عغى هخائج الفغيُت الثالثت :جىو الٟغيُت الشاهُت ٖلى ؤهه ":جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في
الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الٗلىم ججغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي حٗؼي للجيـ ".
و٢هض الخد ٤٣مً َظٍ الٟغيُت جم جُبُ ٤ازخباع "ث" ل٨ك ٠الازخالٞاث اإلاىظىصة بحن ٞئت الظ٧ىع وٞئت
ؤلاهار في مخٛحر الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي ُٖىت الضعاؾت  ،والجضو ٫الخالي ًىضر الىخاثج ؤلاخهاثُت اإلادهل ٖلحها .
حضوٌ عكم (ً :)07ىضح كُمت "ث" لضاللت الفغوق بحن مخىؾُي صعحاث الظهىع وؤلاهار في مخغحر الضافع
اإلاعغفي.

ًدبحن مً الجضو ٫ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن الجيؿحن في الضا ٘ٞاإلاٗغفي خُض ؤن مؿخىي
اإلاٗىىٍت لُ٣مت ( )0,95( )Pإلزخباع "ث" ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت ؤلاخهاثُت ( )0.05اإلا٣بىلت في الٗلىم
الىٟؿُت والاظخماُٖت  ،وهي ُ٢مت ٚحر صالت بخهاثُا  ،مما ٌكحر بلى ٖضم وظىص ٞغو ١بحن الجيؿحن  ،وَى ما
ًا٦ضٍ اوٗضام الٟغو ١بحن مخىؾِ صعظاث الظ٧ىع اإلا٣ضع ب ـ  )62,40( :ومخىؾِ صعظاث ؤلاهار الظي بلٜ
( ، )62,44ومىه ٞالٟغ ١بحن اإلاخىؾُحن لِـ له صاللت بخهاثُت  ،وَظٍ الىخاثج ججُب ٖلى الٟغيُت وجا٦ض
ٖضم وظىص ٞغو ١بحن الجيؿحن في مخٛحر الضا ٘ٞاإلاٗغفي.
أ -مىاككت هخائج الفغيُت الثالثت:
مً زال ٫الجضو ٫الؿابً ٤خطر ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي حٗؼي للجيـ
وَى ما ًخ ٤ٟم٘ صعاؾت ؤیاص مدمض یدحى ( )2010التي جىنلذ بلى هدُجت مٟاصَا اهه ال ًىظض ؤزغ إلاخٛحر
الجيـ ٖلى الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن الخالمُظ الظ٧ىع وؤلاهار( .أًاص مدمض ًخي،2010،م، )80وعٚم مسالٟت
َظٍ الىدُجت إلاا جىٗ٢ىاَا بد٨م ٦شحر مً اإلاالخٓاث وؤلاخهاثُاث اإلا٣ضمت والتي جخضٖ ٫لى جٟى ١البىاث ٖلى
البىحن في هخاثج الب٩الىعٍا ٦ما ؤقاعث خىان خُمغ ( )2011بلى طل٪
( ، )https://www.djazairess.com/elmassa/43386ئال ؤن َظٍ الىدُجت لها ما ًبرعَا،وهي ؤن َظٍ
اإلاالخٓاث واليؿب جخٗل ٤بالخدهُل الضعاسخي بهٟت ٖامت ٦،ما ؤن هخاثج الب٩الىعٍا جخٗل ٤بخالمُظ الظًً
جم٨ىىا مً اظخُاػ مؿخىي الشاهُت زاهىي وفي َظٍ الخالت جخضزل ٖىامل ؤزغي ٧الغؾىب والدؿغب الظي
ًجٗل مً وؿب اهخ٣ا ٫ؤلاهار بلى الؿىت الشالشت مغجٟٗت وبالخالي ج٩ىن خٓىّ ؤلاهار مغجٟٗت ُٞما ًخٗل٤
بكهاصة الب٩الىعٍا َظا ظاهب ،ؤما الجاهب آلازغ ؤن َىا ٥جسههاث ٧اهذ بلى و٢ذ ٢غٍب خ٨غا ٖلى الظ٧ىع
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الٖخماصَا ٖلى الغٍايُاث بهٟت زانت لم حٗض ٦ظل ٪إلػالت ٦شحر مً الٟىاع ١اإلاخٗل٣ت بالجيـ في الىؾِ
اإلاضعسخي وفي الىؾِ الاظخماعي بهٟت ٖامت٦،ما ؤن الىهىم اإلاسخلٟت للخىظُه هدى َظٍ الكٗب الضعاؾُت
ال جٟغ ١بحن ط٦غ وؤزجى في الخُاعاث الضعاؾُت ،ؤي ٠بلى ٧ل َظا ؤن الىجاح في قهاصة الب٩الىعٍا في َاجحن
الكٗبخحن وبمٗضالث مغجٟٗت ًمىذ ؤًٞلُت صعاؾت الخسههاث الُبُت التي ٦ما ؾب ٤ؤن ٢لىا جدخل م٩اهت
اظخماُٖت مغمى٢ت ٖلى خض ؾىاء بحن الظ٧ىع ؤلاهار ٞىجض اإلاشابغة والاظتهاص لضي الجيؿحن وفي الكٗبخحن
ًغ ٘ٞمً مؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضحهما وبضعظاث مدؿاوٍت،ألامغ الظي ًجٗل مً الىدُجت اإلاخدهل ٖلحها
مىُُ٣ت وم٣بىلت.
 -8الاؾخيخاج العام والاكتراخاث:
٢مىا بهظٍ الضعاؾت بُٛت الخٗغ ٝوال٨كٖ ٠لى مؿخىي الضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي ُٖىت مهمت مً جالمُظ الؿىت
الشاهُت زاهىي قٗبتي (الٗلىم الخجغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي) وَما مً الكٗب اإلاىبش٣ت ًٖ الجظٕ اإلاكترٖ ٥لىم
وج٨ىىلىظُا ،وازخُاعها لهظا اإلاؿخىي ألهه ألا٦ثر اؾخ٣غاعا خُض ؤهه ًخىؾِ الؿىت ألاولى زاهىي وهي ؾىت
جىظُه لم ًدؿم ٞحها الخلمُظ جسههها ،والؿىت الشالشت زاهىي وهي ؾىت امخدان مهحري ججٗل مؿخىٍاث
الُ٣اؽ جخضازل ٞحها ٦شحر مً اإلاخٛحراث ،وؤما ًٖ الكٗبخحن بد٨م زهىنُت اإلاىاص اإلاضعؾت ٞحها
٧الغٍايُاث والٟحزًاء والتي ججٗل الخالمُظ ؤمام جدضًاث مٗغُٞت جمشل ع٦حزة ؤؾاؾُت لٓهىع الضا ٘ٞاإلاٗغفي
لضي َظٍ الٟئت مً الخالمُظ،وبٗض بظغاء صعاؾت اؾخُالُٖت بهض ٝالخٗغٖ ٝلى اإلاُضان وزهاثو الُٗىت
،و٦ظا صعاؾت الخهاثو الؿُ٩ىمترًت إلاُ٣اؽ الضا ٘ٞاإلاٗغفي لهالح ؤبىهاَُت وبهض ٝالخد ٤٣مً صخت
الٟغيُاث جمذ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت باؾخسضام ألاؾالُب اإلاىاؾبت زلهذ هخاثج الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت:
 ًخمخ٘ جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الٗلىم الخجغٍبُت و الخ٣جي عٍاضخي بمؿخىي مغج ٟ٘مً الضا٘ٞاإلاٗغفي.
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي حٗؼي للكٗبت(الٗلىم ججغٍبُت /الخ٣جي عٍاضخي).
 ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضا ٘ٞاإلاٗغفي بحن جالمُظ الؿىت الشاهُت زاهىي قٗبتي الٗلىمججغٍبُت والخ٣جي عٍاضخي حٗؼي للجيـ.
ومً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ه٣ترح ما ًلي:
 الاَخمام ؤ٦ثر بالضا ٘ٞاإلاٗغفي ٦إخض اإلاخٛحراث اإلاؿاَمت في الغ ٘ٞمؿخىي مسغظاث اإلاىٓىمت التربىٍت. يغوعة وي٘ بغامج بعقاصًت ٌكغٖ ٝلحها مؿدكاعو الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي واإلانهي للغ ٘ٞمً مؿخىٍاثالضا ٘ٞاإلاٗغفي لضي الخالمُظ ٖلى ازخال ٝقٗبهم الضعاؾُت،إلزباث ال٨شحر مً الضعاؾاث الٗال٢ت ؤلاًجابُت
بحن الضا ٘ٞاإلاٗغفي والخدهُل الضعاسخي بهٟت ٖامت.
 الاَخمام بالخُبُ٣اث الٗملُت للم٣اعبت بالٟ٨اءاث بىيُٗاتها اإلاسخلٟت. بزغاء الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بالضا ٘ٞاإلاٗغفي وٖال٢خه بمخٛحراث ؤزغي.42
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ّ
الخمغص على اللىاعض الىدىٍت اإلاخعللت بالجملت الكغَُت
ّ
ّ
الجاهلي واإلاسًغم
في هماطج مً الكعغ
ص .منى "الخاج نالح" ؾالمت العجغمي
مغهؼ اللغاث – الجامعت ألاع ّ
صهُت
اإلالخو
ّ
ّ
ّ
ؾٗذ الضعاؾت بلى عنض ال٣ىاٖض التي جخٗل ٤بالجملت الك ّ
غَُت وما زالف منها جل ٪ال٣ىاٖض مً زال٫
ّ
ّ
اإلاًٟلُاث وانٟت ألاؾباب التي ّؤصث بلى ّ
جمغصَا ٖلى
الكٗغٍت الىاعصة في صًىان
جدلُل هماطط مً الكىاَض
ّ
ّ
ّ
ّ
الكغَي في الكىاَض ُ٢ض الضعاؾت وما قظ ًٖ ال٣ىاٖض
الىدىٍتٞ ،بُيذ ؤهماٍ الترُ٦ب
ألانل في ال٣ىاٖض
الىدىٍت وزلهذ بلى ؤَم الىخاثج مً ّ
ّ
الضعاؾت.
ّ
اإلافخاخُتّ :
ّ
الخ ّ
مغص ،الكغٍ ،الىدى ،الكٗغ ،الجاَلي ،اإلاسًغم.
اليلماث
Abstract
This study aims at detecting the grammatical rules related to the conditional sentence and the
opposite rules through analyzing models of poetry from “Al-Mofadaliat” book of poetry. The
study also discusses the reasons which led to the rebilion of these grammatical rules by showing
the structural types of the conditional sentence in the examples under study and their irregular
conditions. Finally, it concludes to the most important results.
Keywords: Rebilion, conditional sentences, Grammar, Poetry, Pre-islamic period.

اإلالضمت:
الض اؾت بلى نض ال٣ىاٖض الىدىٍت التي جخٗل ٤بالجملت الكغَُت مً زال ٫اإلاالٟاث ّ
ّ
الىدىٍت التي
ع
تهض ٝع
ؤلٟذ ما بحن ال٣غن الشاوي الهجغي وال٣غن الٗاقغ الهجغي.
ً
وٖلى عؤؽ مالٟي َظٍ الٟترة ؾِبىٍه(ث َ180ـ) في ٦خابه عانضا آعاء قُسه الخلُل بً ؤخمض (ث َ175ـ)
وٍىوـ بً خبِب (ث َ182ـ) وٚحرَم مً اإلاض ؾت البهغٍت .وحؿخ٣صخي ّ
الضعاؾت الكىاَض التي جشبذ آعاء
ع
اإلاضعؾت ال٩ىُٞت ،ومً قُىزها الٟغاء (ث َ207ـ) الظي وي٘ جل ٪ال٣ىاٖض في ٦خابه"مٗاوي ال٣غآن"،
وألازٟل في ٦خابه "مٗاوي ال٣غآن".
و٢ض ههج مً ؤحى بٗض ؾِبىٍه مً البهغٍحن مىهجه ٦مشا ٫اإلابرص (ث َ285ـ) في ٦خابه
"اإلا٣خًب" ،والجغظاوي (ث َ337ـ) في ٦خابه "الجمل" ،والٟاعسخي (ثَ377ـ) في ٦خابه " ؤلاًًاح" ,الؼبُضي(ث
َ379ـ) في ٦خابه "الىاضر في ٖلم اللٛت" ،ابً ظجي (ث َ395ـ) في ٦خابُه "الخهاثو" و"ؾغ نىاٖت
ؤلاٖغاب"
ّ
ّ
الًبيّ .
ومبرع ازخُاع جل ٪ال٣هاثض
للمًٟل
و٢ض اٖخمضث في الاؾدكهاص ٖلى ؤعب٘ مً ٢هاثض اإلاًٟلُاث
ّ
ّ
صون ٚحرَا ّؤجها مىػٖت ٖلى ؤعب٘ مً ٖكاثغ الٗغب ٦ ،ما ؤجها ج ٘٣في ؤخض مٓان الكٗغ الٗغبي؛ اإلاًٟلُاث.
وجل ٪ال٣هاثض هي:
 .1اإلاًٟلُت الؿاصؾت ٖكغة للكاٖغ اإلاغاع بً مى٣ظ  ،وَى مً جمُم.
 .2اإلاًٟلُت الؿابٗت ٖكغة للمؼعص ؤدي الكمار ً ،ؼٍض بً يغاع مً بجي هؼاع.
45
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 .3اإلاًٟلُت الؿاصؾت والٗكغون لٗبضة بً الُبِب قاٖغ مسًغم مً ظكم بً ٖبض قمـ
 .4اإلاًٟلُت ألاعبٗىن لؿىٍض مً ؤبي ٧اَل الِك٨غي مً ب٨غ بً واثل (ألاهضلسخي.)309 :1982 ،
ؤٖضث ّ
ول٩ي ج٩ىن مىهجُت الٗمل واضخت ّ
الضعاؾت ظضاو ٫في ؤهماٍ الترُ٦ب الكغَي مً زال ٫الكىاَض
ّ
الكٗغٍت الىا صة في جل ٪اإلاًٟلُاث  ،زم ٖمضث بلى نض ما زال ٠ال٣ىاٖض ّ
الى ّ
دىٍت التي جخٗل ٤بالجملت
ع
ع
الكغَُت  ،وانٟت ألاؾباب التي ّؤصث بلى زغوظها ًٖ ال٣ىاٖض الىدىٍت.
ّ
ّ
الض اؾت مً ّ
ّ
م٣ضمت وزالزت ٞهى ٫وزاجمت ٌ ،كخمل الٟهل ألاوٖ ٫لى مهُلر الكغٍ وؤَمُخه
جدك٩ل ع
وؤع٧اهه  ،وؤصواث الكغٍ  ،والكغٍ والجىاب ،وو٢ىٕ الاؾم بٗض ؤصاة الكغٍ ٦ ،ظل ٪ا٢تران الكغٍ"
بالٟاء" ؤو "بطا" الٟجاثُت ٦ ،ما ًضعؽ خظٗٞ ٝل الكغٍ ؤو ظىابه.
ّ
اإلاًٟلُاث ُ٢ض الضعاؾت  ،ؤما الٟهل الشالض ُٞخى٠٢
وٍدىاو ٫الٟهل الشاوي :ؤهماٍ الترُ٦ب الكغَي في
الكغَُت وقظوطَا ًٖ ال٣ىاٖض ّ
ّ
الىدىٍت.
ٖىض الكىاَض التي جخٗل ٤بالجملت
ّ
وجإحي الخاجمت خاملت ؤَم ما جىنلذ بلُه الضعاؾت مً هخاثج.
 مهُلح الكغٍ ماهُخه وأعواهه:
الجؼاء َى ؤ٢ضم مهُلر اؾخسضمه ؾِبىٍه  ،وَٗجي به ؤصاة الكغٍ والجملت الٟٗلُت بٗضَا ,ل٨ىه ٖىضما
ًإحي بالكىاَض الىدىٍت ٖلى الجملت الكغَُت ٧ان ًظ٦غ ٖىانغَا ٧املت :ألاصاة جلحها ظملت الكغٍ جلحها
ظملت الجىاب .ؤما ٢ىله " ّبن الٟٗل لِـ في الجؼاء بهلت إلاا ٢بله" (ؾِبىٍهً )59،56 :1985 ،ا٦ض ؤهه
ّ
ًخدضر ًٖ ألاصاة والجملت الٟٗلُت التي جلحهاٗٞ ،ىضما ً٣ىّ : ٫
"وؤماٟٞ :حها مٗجى الجؼاء٦ ,إهه ً٣ىٖ :٫بض هللا
مهما ً ً٨مً ؤمغٍ ٞمىُل( "٤اإلاهضع الؿاب.)235/4 :٤
وٍخدضر ؾِبىٍه ًٖ ٞاثضة خغو ٝالجؼاء ب٣ىلهّ :
"وؤما خغو ٝالجؼاء ججؼم ألاٗٞا ، ٫وٍىجؼم الجىاب بما
٢بله"ٞ ،هىا ًظ٦غ ظىاب الجؼاء وَٗجي طل ٪ؤن خغو ٝالجؼاء ججؼم ألاٗٞا ٫التي في الجؼاء والجىاب  ،ؤي
ٗٞل الجىاب مجؼوم بما ٢بله  ،وَٗجي طل ٪ؤن الجىاب ًسخل ًٖ ٠الجؼاء ٞهى ظؼء م٨مل له  ،وػٍاصة
إلًًاح ما ؾب ٤ؤٖغى ل٣ى ٫ؾِبىٍه" :وؤٖلم ؤهه ال ً٩ىن ظىاب الجؼاء بال بٟٗل ؤو بالٟاء" (اإلاهضع
الؿابّ ،)63-62/6 :٤
مما ٌُٗي صاللت واضخت ٖلى ماَُت مهُلر الجؼاء ٖىضٍٞ ،هى ٌٗجي ؤن ظملت ظىاب
ً
الجؼاء لِؿذ ً
٢انضا بها ألاصاة والٟٗل بٗضَا.
ظؼءا مً ظملت الجؼاء،
ؾاع ّ
الٟغاء ٖلى ههج ؾِبىٍه بةَال ١مهُلر الجؼاء ٖلى ألاصاة والجملت التي جلحهاٟٞ ،ي ٢ىله ":بطا ٧ان
٢بلها ظؼاء وهي له ظىاب ٢لذ " :بن جإججي بطا ؤ٦غمخ( "٪الٟغاء ،ص.ث٦ ،)274/1 :.ما اؾخسضم الٟغاء َظا
اإلاهُلر ّ
للضاللت ٖلى ألاصاة (اإلاهضع الؿاب٣٦ ،)41/2 :٤ىله " :ؤن بن ٧ان ٢مُهه " لهلر ألن الكهاصة
حؿخ٣بل بإن وال ً٨خٟي بالجؼاء" (اإلاهضع الؿاب )225/1 :٤وَٗجي بالجؼاء ؤصاة الجؼاء ّ ،
وص ٫به ٖلى الٟٗل
ً
ؤًًا.
ّ َ
ّ
مؿمُا له :ظىاب
الٟٗلُت بٗضَا ؤو الجىاب
ؤما مهُلر اإلاجاػاة ٖىض ألازٟل٣ُٞ ،هض به ألاصاة والجملت
اإلاجاػاة (ألازٟل.)328،104 :1973 ،
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ّ
ّ
ّ
ووضر اإلابرص مٗجى الكغٍ ب٣ىله " :بهه و٢ىٕ الصخيء لى٢ىٕ ٚحرٍ" وٍم ً٨جٟؿحر طل ٪بإهه :عبِ ؤمغ بأزغ م٘
وظىص ؤصاة قغٍ  ،وال ًخد ٤٣الكغٍ ,وَٗجي اإلابرص بمهُلر الجؼاء :ألاصاة والجملت الٟٗلُت بٗضَا ٟٞي
٢ىله" :ؤي ظاػ ؤلايماع َىا ،ولم ًجؼ خُض ٧اها مخىؾُحن بحن الجؼاء وظىابه" ّ
(اإلابرص.)67،46/2 :1981 ،
ّ
ؤما ّ
(الؼظاط )86/1 :1973 ،لُضٖ ٫لى ألاصاة والجملت الٟٗلُت
الؼظاط ٞهى ّؤو ٫مً اؾخسضم مهُلر الكغٍ
بٗضَا .جلحها ظملت ظىاب الكغٍ ،ولِـ مً ظضًض َىا بال اؾخسضام مهُلر الكغٍ بض ٫الجؼاء.
 أصواث الكغٍ :
ّ
٢ؿم ؾِبىٍه ومً ؤحى بٗضٍ مً الىدىٍحن الٗغب ؤصواث الكغٍ بلى ٢ؿمحن:
 -1ؤصواث الكغٍ الجاػمت
ؤ) الخغو ، ٝؤو ٫مً ؤَلَ ٤ظا اإلاهُلر َى اإلابرص ( ،)46/2 :1981ومجها :بن وهي خغ ٝمبهم ٖىض
ؾِبىٍه ،وؤم خغو ٝالجؼاء ٦ما ونٟها الخلُل بً ؤخمض ّ ،
ألجها جإحي إلاٗجى الكغٍ وخضٍ( ،ؾِبىٍه:1985 ،
ً
ً
 )56/3وال ً٩ىن ما بٗضَا بال مؿخ٣بال لٟٓا ؤو مٗجى (خضاص ،)99 :1977 ،وَظا الخغ ٝالٗغبي ً٣ابله في
الٗبرًت  imوفي آلاعامُت  enوفي الخبكُت ( emبؾغ.)197 :1994 ،
ً
ً
 بطما  :ال ٌّٗضَا ؾِبىٍه ً
ْغٞا  ،وزالٟه ابً الؿغاط بجٗلها ْغٞا(.ابً ّ
الؿغاط)164/2 :1973 ،
اؾما ؤو
ب) ألاؾماء التي ًجاػي بها ,مجها ٚحر الٓغو ٝمشل :مً ,ماّ ,ؤحهم.
ّ
ط) الٓغو ٝوهي :ؤي ،خحن ،متى ،ؤًً ،ؤوى ،خُشما(،ؾِبىٍه )63،56/3 :1985 ،ولم حهخم ؾِبىٍه بةٖغاب
ّ
الٓغُٞت(.الجغظاوي)60،10 :1975 ،
ؤصواث الكغٍ ّ ،ؤما الٓغو ٝمشل :متى  ،ؤًً  ،خُىماٞ ,مىهىبت ٖلى
-1أصواث الكغٍ غحر الجاػمت:
 بطا :وهي ٖىض ؾِبىٍه ْغ ٝإلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان وال ًجاػي بها الا في الكٗغ للًغوعة وٍغج ٟ٘الاؾمبٗضَا(.ؾِبىٍه)434-433 /3 :1985 ،
ؤما الىداؽ ٞجٗل بطا بمجزلت ؤصواث الجؼم ّ ،
ّ
ظىاب(،الىداؽ،
ألجها ال ج ٘٣بال ٖلى ٗٞل وهي جدخاط بلى
ّ
ٞ )13،2 :1976سال ٠بظل ٪عؤي ؾِبىٍه والٟغاء اللظًً ال ّ
قٗغٍت  ،ل٩ىجها في
ًدبظان الجؼم بةطا بال لًغوعة
مغجبت خغ ٝالكغٍ في ببهامه ٞ ،ؼمان اإلاجيء ٚحر مٗلىم  ،و٢ض ًخد ٤٣ؤو ال ً٩ىن ,لظل ٪ؤظاػ ّ
الىداة و٢ىٕ
بطا بمغجبت بن(.خضاص)97 :1977 ،
ّ
ّ
ّ
ٖض ّ
اإلابرص في ٦خابه ال٩امل ألاصاة "لى" مً خغو ٝالكغٍ ٚحر الجاػمت  ،التي حكتر ٥م٘ خغو ٝالكغٍ
بابخضاء الٟٗل وظىابه ّ ،
ّ
ل٨جها جٖ ٘٣لى اإلااضخي( ّ
ّ
ٞكبهها
الؿغاط
اإلابرصّ ،)277،271،278/1 :1937 ،ؤما ابً
ّ
لخًمجها مٗجى الكغٍ  ،وال ًإحي بٗضَا بال ٗٞل  ،وهي جدخاط بلى ظىاب ّ
ّ
ل٨جها ٚحر ظاػمت(.ابً
بإصواث الكغٍ,
ّ
الؿغاط)166/2 :1973 ،
ط٦غَا ّ
ّ
اإلاٟهل ٖلى ّؤجها ؤصاة ٚحر ظاػمت  ،ل٨جها مشل بن جدخاط بلى ظملت قغٍ وظملت
الؼمسكغي في ٦خابه
ظىاب ( الؼمسكغي ،ص.ثّ ،)320 :.
وٍ٨غع طل ٪في ٦خابت "ألاهمىطط في الىدى" (.الؼمسكغي)104 :1981 ،
َىال ٪ؤصواث قغٍ ٚحر ظا مت مشا :٫لىال  ،لىما ّ ،ؤما ٧ ،لما وَظٍ ألاصواث لم جغص ٖلحها قىاَض في ّ
الضعاؾت.
ػ
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الكغٍ والجىاب:
ً
ً
ًض ٫الٟٗل في الجملت الكغَُت ٖلى الؼمً الخايغ واإلاؿخ٣بل ّبما مايُا ؤو مًاعٖا مجؼوما ٞ ،اؾخسضام
اإلااضخي ؤو ما ًإحي بمٗجى اإلااضخي في ظملت الكغٍ لُضٖ ٫لى الخايغ واإلاؿخ٣بل ،و٢ض وعصث نُٛخه ٦شحرا في
ّ
ّ
ّ
ألاّ ٧
والٗبرًتٞ ،هُٛت اإلااضخي هي ألانل في الجملت الكغَُت  ،بِىما ً٩ىن الخايغ واإلاؿخ٣بل في نُٛت
اصًت
ّ
الٗغبُت التي ؤَل٣ذ اإلااضخي ٖلى ظملت الكغٍ والجىاب الجبإ الجىاب بالكغٍ
الجؼاء مسالٟا
لخ٣ىٍخه(.بؾغ)198 :1994 ،
ججؼم ؤصواث الكغٍ الجاػمت ٗٞلحن مًاعٖحن :ألاوّ ٫
ٌؿمى ٗٞل الكغٍ ،والشاوي ظىاب الكغٍ ،وَى
ّ
(الؿُىَي٢ ،) 322 :1979 ،ا ٫ؾِبىٍه" :اٖلم ّؤن خغو ٝالجؼاء ججؼم
ألاًٞل لٓهىع جإزحر الٗمل ٞحهما
ألاٗٞا ٫وٍىجؼم الجىاب بما ٢بله ،مشا ٫طل: ٪بن جًغب ؤيغب"(ؾِبىٍه ،)63-62 /3 :1985 ،وٍجب ؤن
ً٩ىن ظىاب الكغٍ زبرًا مكخ٣ا ٚحر مبضئ بٟٗل ماى م٣ترن ب٣ض ،ما الىاُٞتَ ,لب ٧األمغ ،وال ّ
ًهضع
ُ
ؾى(ٝالؿ ّهُ ّلي ،)113 :1992 ،و٢ض ً٩ىن ٗٞال الكغٍ والجىاب مايُحن
بمًاعٕ  ،صٖاء م٣ترن بالؿحن ؤو
ًجؼمان في اإلادل  ،ؤو ً٩ىن ألاو ٫مايُا ،والشاوي مًاعٖا ،والٗ٨ـ ،و ؤخُاها ٌؿب ٤اإلاًاعٕ بلمُٞ ،جىػ
ً
ً
ّ
ّ
والغ(٘ٞالؿُىَي٦ ،)324 :1979 ،ما ًغي ؾِبىٍه ؤهه بطا ٧ان ٗٞل الكغٍ مايُا ؤو مًاعٖا
ُٞه الجؼم
ً
ً
مىُٟا ظاػ في ظىاب الكغٍ ّ
الغ ٘ٞؤو الجؼم ,مؿدكهضا ٖلى الٟٗل اإلااضخي ب٣ى ٫الكاٖغ ػَحر بً ؤبي ؾلمى:
ً٣ى ٫ال ٚاثب مالي والخغم
وبن ؤجاٍ زلُل ًىم مؿإلت
ٞجىاب الكغٍ "ً٣ى "٫عّ ،٘ٞ
والؿبب في طلّ ٪ؤن ٗٞل الكغٍ (ؤجاٍ) ٗٞل ماى٦ ،ما اؾدكهض ٖلى الجؼم في
َ
ّ ّ َْ
َ َْ َُ ْ
مىُٟا ب٣ىله ّ
الجىاب بطا ٧ان ٗٞل الكغٍ ًّ
اؾغًٍ"(.ؾِبىٍه،
ٖؼ
وظل":وبال حْ ِٟ ٛغ ِلي وج ْغخم ِجي ؤِ ً٦مً الخ ِ
)66/3 :1985
و٢ىٕ ؤلاؾم بٗض ؤصاة الكغٍ:
ّ
ّ
ً٣ى ٫ؤبى ّ
ٖلي الٟاع ّ
مشا":٫بن هللا ؤم٨ىجي مً ٞالن" ٞخ٣ضًغٍ بن
الكغَُت
سخي" :بن و ٘٢اؾم بٗض بن
ً
ّ
ٞخإزغ الٟٗل ّ
ألن ما ْهغ ًضٖ ٫لُه وَٛجي ٖىهّ ،
زم يغب مشال آزغ بٗض الخغ ٝبطا في
ؤم٨ىجي هللا ؤم٨ىجي،
ّ
اوك٣ذ"ّ ،
٢ىله حٗالى":بطا ّ
مٟؿ ًغاّ :ؤن ل ٟٔالجاللت هللا ٦ظل ٪الؿماء مدمىالن ٖلى الٟٗل صون
الؿماء
ً
ً
سخيّ ،)87-86 :1996 ،
مدظوٞا ّ
الابخضاء"(الٟاع ّ
ًضٖ ٫لُه ما ط٦غ٩ُٞ ،ىن ل ٟٔالجاللت هللا
م٣ض ًعا ٗٞال
ً
ّ
الؿماء ٞهي ّ
الكغٍ اإلادظوّ ، ٝؤما ظملت اوك٣ذ ّ
مٟؿغة للٟٗل زالٞا إلاا ٢اله
والؿماء ٞاٖلحن لٟٗل
ألازٟل ّ
بإن ّ
الؿماء مبخضؤ ( ألاههاع ّي ،ص.ث.)92 :.
ّ
ا٢تران ظىاب الكغٍ بالٟاء ؤو بطا الٟجاثُت:
ّ
ّ
٢ا ٫ؾِبىٍه" :واٖلم ؤهه ال ً٩ىن ظىاب الجؼاء بال بٟٗل ؤو بالٟاء(ؾِبىٍه٦ ،)435/1 :1985 ،ما ؤ٦ض ابً
ظجي عؤي ؾِبىٍهّ ،ؤن ظىاب الكغٍ ًإحي ٖلى همُحن :الٟٗل وط٦غ ؾاب٣ا ،ؤو الٟاءٞ ،كغٍ الجىاب ؤن
ً
ّ
ٗٞال ًّ
ّ
مخهغ ًٞا ٚحر م٣ترن ب٣ض ،لً ،ما الىاُٞت ،الؿحن ،ؾىٞ ،ٝةطا ا٢ترن
للكغٍ؛ ؤي ؤن ً٩ىن
زبرًا
ًهلر
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ّ
بما ط٦غ ؾاب٣ا ٣ٞض ًً ٘٣
ظىابا إلاا َى ٚحر نالر ،لظلً ٪جب ا٢تراهه بالٟاء لتربُه بالكغٍ بطا ٧ان ظىاب
الكغٍ:
 ظملت ٗٞلُت ٗٞلها َلبي ؤو ظامضً
 مؿبى٢ا بدغ ٝالىٟي لً ،ما. ًم٣ترها ب٣ض ،بالؿحن ،ؾى.ٝ
 ظملت بؾمُت.ّ
ّ
مهضعا ب٨إهما ؤو ع ّب.
ً
ٞةن ٧ان الجىاب مًاع ًٖا م٣ترها بالٟاء امخى٘ ظؼمه هدى" :مً ٖمل زحرا ٩ُٞاٞئه هللا (ابً ّ
ظجي:1978 ،
)216
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاىُٟت ،ؤو ٧اهذ الجملت
الُلبُت وٚحر
ؤلاؾمُت ٚحر
الٟجاثُت في ظىاب الجملت
حؿدبض ٫الٟاء ؤخُاها بةطا
ّ
ّ
ّ
ّ
ألاؾُىَي٦ ،)609 :1979 ،ما في ٢ىله حٗالى" :وبن
الكغَُت (ؾِبىٍه،64/3 :1985 ،
مهضعة بةن
الكغَُت
جهبهم ؾِئت بما ّ
٢ضمذ ؤًضحهم بطا َم ً٣ىُىن"(.ؾىعة الغوم ،آًت ٞ ،)35جملت بطا َم ً٣ىُىن في مدل
ظؼم ظىاب الكغٍ (خؿً.)422/4 :1962 ،
خظٗٞ ٝل الكغٍ:
ّ
ًُ٢ت خظٗٞ ٝل الكغٍ ٢اثال" :بطا ٧اهذ ؤصاة الكغٍ بن م٣ترهت بال ِٞكترٍ وظىص
ًىضر الؿحرافي
ّ
ً
نغٍدا في ال٨الم بٗضَا ما ّ
ًٟؿغَا ،و٢ض جب٣ى بٗض خظٞها ال الىاُٞت ٣٦ى٫
٢غٍىت جضٖ ٫لحها ،وؤال ًظ٦غ
ّ
ّ
ألاخىمُٞ :ل٣ها ٞلؿذ لها ب٠٨ء وبال ٌٗل مٟغ ٪٢الخؿام
ّ
ؤي ّ
اإلا٣ضع وبن ال جُل٣ها.
٦ما ًدظ ٝؤخُاها ٗٞل الكغٍ بٗض مً اإلا٣ترهت بال ٦ما في :مً ًضعؽ ؤ٧اٞئه ومً ال ٞال ؤٖبإ به ،ؤي ومً ال
ّ
الكىاَض ( الؿحر ّ
افي.)410/1 :1996 ،
ًضعؽ٣ٞ ،ض خظٗٞ ٝل الكغٍ في جل٪
ّ
ّ
وَٗغى الكمؿان لخظٗٞ ٝل الكغٍ بطا جب٘ ؤصاة الكغٍ اؾم ،مؿدىضا لغؤي الىدىٍحن في طل٪؛ بإال ًدب٘
ٞلما ّ
ّ
ؤصاة الكغٍ بال ٗٞلّ ،
ّ
البهغٍىن بلى ج٣ضًغ ٗٞل مدظو ٝللمدآٞت ٖلى
ايُغ
ج٣ضم الٟاٖل ٖلى ٗٞله
بإن ّ
ألاؾاؾُت للجملت ٖلى الغٚم مً ّؤن ال٩ىُٞحن ًامىىن ّ
ّ
ج٣ضم الاؾم في مشل طل ٪اإلاىي٘ ال ً٣ٟض
الهىعة
الٟٗلُت ّ
ّ
ؤَمُتها (الكمؿان.)355 :1981 ،
الجملت
خظ ٝظىاب الكغٍ:
ّ
حٗغيا للخظ ٝظملت الجىاب  ،وبن ّ
صٖ ٫لحها ؤو ّ
الكغَُت ّ
ٖغٞذ وال ًدخاط لخ٨غاعَا،
ؤ٦ثر ؤظؼاء الجملت
ٞاقترٍ الىداة ؤن ً٩ىن ٗٞل الكغٍ في الجملت اإلادظوٞت الجىاب مايُا.
ًدظ ٝظىاب الكغٍ ظىا ًػا:
 بطا ٧ان الكغٍ ٌكٗغ الكغٍ هٟؿه بالجىاب٣٦ ،ىله حٗالى ٞ":ةن اؾخُٗذ ؤن جغج٣ي ه٣ٟا في ألاعى ؤوّ
ؾلما في ّ
الؿماء ٞخإجحهم بأًت(ألاوٗام ،)35 ،ج٣ضًغ اإلادظو ٝبن اؾخُٗذ ٞاٗٞل.
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 بطا ٧ان الكغٍ ًظىابا ل٨الم٦ ،إن ً٣ى ٫مدمض ألزُه :ؤجغظ٘ بلى اإلاجز٫؟ ُٞجُبه بن ؤجهُذ ٖملي ،والخ٣ضًغ
بن ؤجهُذ ٖملي ؤعظ٘ (الؿحرافي.)410/1 :1996 ،
ًجب خظ ٝظىاب الكغٍ بن ٧ان ًّضٖ ٫لُه ظىاب في اإلاٗجى٣٦ ،ىلىا :ؤهذ عاؾب بن ؤَملذ والخ٣ضًغ بن
ّ
ؤَملذ عاؾب ّ
(اإلابرص ،81/2 :1981 ،ابً الصجغ ّي ،ص.ثّ .)355/1 :ؤما في مؿإلت خظ ٝالجىاب ألهه مٗغو،ٝ
ّ
ٞحرظ٘ ابً قمؿان طل ٪لٛغى بالغي ال ٚحرٞ ،ةطا وظض ما ّ
مؿض الجىاب خظ ٝالجىاب وظىبا،
ٌؿض
الكغَُتٞ ،الجىاب ال ّ
ّ
ّ
ً٣ضم
مىضخا مبضؤ الىداة الٗغب في خظ ٝالجىاب مدآٞت ٖلى الغجبت في الجملت
ّ
ٖلى الكغٍ ألهه جاب٘ له ومؿبب ٖىه ،ولى ٧ان ظىابا لهلر صزى ٫الٟاء ٖلُه (الكمؿان.)355 :1981 ،
ألاهماٍ الكغَُت في اإلافًلُاث كُض الضعاؾت
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ق٩ل الترُ٦ب

الؿاب٘ ظىاب الكغٍ م٣ضم
والٗكغ ًلُه ألاصاة
ون
ًلُه ظملت الكغٍ
مهضعة باؾم
مدظوٗٞ ٝل الكغٍ
بٟٗل ماى ها٢و ؤو
مهضعة بٟٗل ماى
ها٢و.
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ع٢م
ع٢م
الكىاَض اإلاىظىصة مً زال ٫اإلاًٟلُاث ُ٢ض الضعاؾت
ظىاب الكغٍ ألاصاة ظملت الكغٍ مهضعة باؾم وٗٞل اإلا ًٟالكا
َض
لُت
الكغٍ مدظوٝ
مخ٣ضم
َ
ؤها اإلاظ٧ىع
49
16
ٌِ ْٗ ٞل ط ِْ ٦غ
بن
ََ
َ
َٞإب ِْ ُذ ْ
12
40
ه ْج ٌم َل ْ٘
اللُل بطا
ِ
ن َْ َ
ْ
ْ
15
40
اللى اه٣ك٘
بطا
ًُ ْؼ ِظحها
ُ ََ
َ َ َ
الْ ٛى ِع
20
40
آلا ٫إلا ْ٘
بطا
ه ِاػح
َ ْ َُ
َ
24
40
الُ ْى ُم َم َخ ْ٘
بطا
آلا٫
ٌؿبذ ِ
َ ََ
ُه َُّ ُ٘ ٟ
31
40
شخ ْي ٌء هْ٘ ٟ
بن
الىا ِث ِل
ُُ ُ َ
ُ
ألا ْ
39
40
َُ ْم َوا َػهىا
بن
الم
خ
وػن
ِْ
ْ
ُ
َ
ؽه َ
َ
ناص٢ى َ
البإ ُ
39
40
ه ْ٘
البإ ِؽ بطا
ِ
َ
َ
َّ
الك ْٗ ُب ْاه َ
41
40
ه َض ْٕ
ًَ ْغؤ ُب الك ْٗ َب بطا
َّ ُ
47
40
الُ ْغَ ٝه َج ْ٘
بطا
ال ؤال٢حها
َّ ُ َ َْ
ًُ ْىُ ٢ض َّ
76
40
الكغ ؾُ٘
بطا
الى َاع
ِ
ّْ ُ َ
َ
ْ
ْ
َ
ََ ُّب ّ
4
40
الغٍ ٤زضٕ
بطا
٤
ٍ
الغ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ٌ١
َّ
ُّ
َ
َ
69
26
ألامغ ظض به
بطا
ِزغ ً ِجض
ْ ً
َ
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٦ىذ ُمِ ٛؼ َعا
بن
ّ َٗ ٞض

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

ّ
الىدىٍت
الكىاَض التي جخٗل ٤بالجملت الكغَُت وقظوطَا ًٖ ال٣ىاٖض
بٗض خهغ ألاهماٍ الكغَُت في اإلاًٟلُاث ألاعبٗت ُ٢ض الضعاؾت ّ
جم اؾخسالم بٌٗ الكىاَض التي زالٟذ
ّ
ّ
قغَُت الجىاب ٞحها ٚحر م٣ترن
الكغَُت ،لىخٔ مً زاللها جغاُ٦ب
ألانى ٫الىدىٍت ل٣ىاٖض الجملت
ّ
ّ
الكٗغٍت ٖىض ؾِبىٍهً( ،ا٢ىث)132 :1981 ،
بالٟاء ،م٘ ّؤن ال٣ىاٖض الىدىٍت ج٣خطخي ا٢تراهه بها بال للًغوعة
ّ
وخظٞها ازخُاع ّي ٖىض ال٩ىُٞحن(ؤلاؾتراباطي )263/2 :1979 ،مً الكىاَض:
ّ
اإلاًٟلُت الؿابٗت ٖكغة ،خظٞذ الٟاء مً ظىاب الكغٍ (َى) ها٧ل،
الكاَض الشامً وألاعبٗىن مً
ّ
م٘ ؤن الجىاب ظملت اؾمُت وظب ا٢تراجها بالٟاء.
الكاَض الشالض ٖكغ مً اإلاًٟلُت الؿاصؾت ٖكغة ،ظىاب الكغٍ ظملت اؾمُت مدظو ٝمبخضئَا (َى)
َُاعّ ،
ّ
ل٨جها لم ج٣ترن بالٟاء.
ّ
اإلاًٟلُت الؿابٗت ٖكغة ظىاب الكغٍ (٧اهذ ظضاًت) ،والكاَض الشالض
الكاَض الخامـ والشالزىن مً
ّ
ّ
ّ
اإلادىلخان لم ج٣ترها بالٟاء
اإلاًٟلُت الؿاصؾت والٗكغًٍ الجىاب (٦إهه قُب)َ ،اجان الجملخان
ٖكغ مً
م٘ وظىب طل.٪
ّ ً
الكاَض الؿاب٘ والؿخىن مً اإلاًٟلُت ألاعبٗحن خظٞذ الٟاء ٖلى ّ
الغٚم مً ّؤن ظىاب الكغٍ ظاء مهضعا
جمجى) وفي ؤي الىداة وظب ا٢تران ظىاب الكغٍ بالٟاء بطا ّ
ب٣ض (ً٣ى ٫الكاٖغ ٢ض ّ
نضع ب٣ض ،هلخٔ َىا
ع
ّ
مسالٟت لالنىّ ٫
الىدى ٍّتٞ .مً اإلاٗغوّ ٝؤن الكاٖغ ٖىضما ًىٓم الكٗغ ًخُ٣ض بٗضة ُ٢ىص جٟغيها نىاٖت
الكٗغ مجها:
 اإلادآٞت ٖلى جُٟٗلت البدغ الظي ازخاعٍ لُىٓم ُٞه ٢هُضجه ٦ظل ٪ال٣اُٞت ،باإلياٞت إلادآٞخه ٖلى
ّ
خغ٦ت ّ
الغوي في ال٣هُضة (ال٣ؼاػ )116 :1973 ،جل ٪الُ٣ىص ؤباخذ للكاٖغ ؤن ًسال ٠بٌٗ ٢ىاٖض الىدى
ً
ّ
اؾمُت ّ
ّ
مدىلت ؤو م٣ترها ب٣ض
مجها خظ ٝالٟاء م٘ ا٢خًائها في ظىاب الكغٍ بطا ٧ان ظملت اؾمُت ؤو
(ؾِبىٍه)64-63 /3 :1985 ،
٦ما هجض ّؤن الكاٖغ ًدب٘ ال٣ىاٖض الىدىٍت بكإن عبِ ظىاب الكغٍ في:
 اإلاًٟلُت الؿاصؾت ٖكغة ٖلى ؾبُل اإلاشا :٫ظاء ظىاب الكغٍ ظملت اؾمُت م٣ترهت بالٟاء.


في البِذ الخاؾ٘ ٖكغ (٣ٗٞب)



في الشامً ٖكغ (ٞدًاع)



في الخامـ والٗكغًٍ (ٞظلى)٫
ّ
الجملت الاؾمُت ّ
اإلادىلت في ال٣هُضة هٟؿها البِذ الشالض (ٞةوي ماظض)
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ّ
مما ط٦غ ؾاب٣ا ال وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى ٫ؤزُإ الكاٖغ ُٞما زالٞ ،٠هى ٢ض عاعى ألانى ٫الىدىٍت في ؤبُاث ؤزغي
مً ال٣هُضة٣ٞ ،ض ً٩ىن ا٢تران ظملت الجىاب بالٟاء ؤو ٖضمه لٛغى مٗىى ّي ،بضلُل وعصوَا في اإلاىاي٘
ً
التي مىٗها الىدىٍىن ،وٖضم وعوصَا في اإلاىاي٘ التي ؤوظبىَا ٦ما ؤقحر ؾاب٣ا.
ً
وعصث جغاُ٦ب قغَُت بٛحر الٟاء في ال٣غآن ال٨غٍم ٣٦ىله حٗالى في آلاًت  180مً ؾىعة الب٣غة ( :بن جغ ٥زحرا
الىنُت للىالضًً)ٞ ،جملت الىنُت اإلادظو ٝمبخضئَا خظٞذ مجها الٟاء ،وطل ٪جغُ٦ب صخُذ لىعوصٍ في
ال٣غآن ال٨غٍم.
جىاو ٫الىدىٍىن جل ٪الًُ٣ت ٣ٞالىاّ :بن الٟاء يغوعٍت ّ
جاصي وُْٟت الاعجباٍ ٖىضما ً٩ىن الجىاب ٚحر نالر
لالعجباٍ  ،ؤما بطا ٧اهذ الخاظت واضخت ٞال يغوعة لخ٣ضًغ الٟاء واٖخباعَا مدظوٞت (الٗ٨بر ّي.)146 :1987 ،
ّ
ًهضع بالٟاء ّ
ألهه لم ًجؼم ولم ّ
لخ٣ضمه ،لَ ً٨ىال ٪ما
ظىاب الكغٍ اإلا٣ضم ٖىض ال٩ىُٞحن ظىاب في اللٟٔ
زال ٠ال٣اٖضة الىدىٍت (ؤلاؾتراباطي ،)257/2 :1979 ،مً طلّ :٪
ج٣ضم ظىاب الكغٍ ٖلى ألاصاة وٗٞل
ّ
ّ
الكاَض الشالض والؿخحن ب٣ى٫
الكاٖغ(ٗٞض) ،والضلُل ؤن ظىاب
الكغٍ في اإلاًٟلُت الؿابٗت ٖكغة في
ّ
مهضع بمًاعٕ مغٞىٕ في اإلاًٟلُت
الكغٍ َلبي٦ ،ما هلخٔ ا٢تران ظىاب الكغٍ اإلا٣ضم بالٟاء عٚم ؤهه
ّ
ألاعبٗحن  ،الكاَض الشاوي ٖكغ ب٣ى ٫الكاٖغ( ٞإبِذ اللُل) ،و٢ض زغظذ ظملت ظىاب الكغٍ ًٖ ال٣اٖضة
ً ًّ
ً
ّ
دىٍت ّ
ّ
الى ّ
ؤومهض ًعا ّ
بغب ختى
َلبُا وال ظامضا ،ولم ً٣ترن بلً ،ما٢ ،ض ،الؿحن ،ؾى،ٝ
ألن (ؤبِذ) لِـ ٗٞال
ً
مسالٟا لؤلنىّ ٫
ّ
الى ّ
اإلاًٟلُت ألاعبٗحن
دىٍت في
ً٣ترن بالٟاء .وهغي ا٢تران ظىاب الكغٍ اإلاهضع بماى بالٟاء
في الكاَض الخاصي والؿخحن ب٣ى ٫الكاٖغ (٨ٞى٘) .وَٗل ٤ابً َكام في اإلاٛجي ٖلى ا٢تران الٟٗل اإلااضخي
ً
اإلاشبذ بالٟاء ب٣ىله ّبن الٟٗل اإلااضخي اإلا٣ترن بالٟاء ماى لٟٓا ومٗجىً ،جزَ ٫ظا الٟٗل لخد ٤٣و٢ىٖه مجزلت
ّ
َََ
ّ
ماى في الل ٟٔمؿخ٣بل في اإلاٗجى ،وبهظا ً٩ىن ٢ض
ما و ,٘٢لٖ ً٨ىض الغظىٕ بلى الكاَض وظض ؤن الٟٗل ٦ى٘ ٍ
٢غعٍ ابً َكامّ ،
زغط ًٖ الخ٨م الظي ّ
ألن ألاصاة بطا ؤصاة قغٍ إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان ٞ ،الجىاب بٗضَا
٢غعَا ّ
مما ٌكحر بلى زغوط ًٖ ال٣اٖضة ّ
الى ّ
الى ّ
ماى ؤٞاص مٗجى اإلاؿخ٣بل ّ
دىٍت التي ّ
دىٍىن( .ألاههاعي ،ص.ث:.
ٍ
.)141/2
ج٣ىم بطا الٟجاثُت م٣ام الٟاء ّ
الغابُت بالضزىٖ ٫لى ظملت ظىاب الكغٍ قغٍُت ؤن ً٩ىن ظىاب الكغٍ
ظملت اؾمُت ٚحر َلبُت وال مىُٟت (ٖبضالخمُضّ ،)346 :1963 ،
ل٨جها ٢ض زغظذ ًٖ ألانى ٫الىدىٍت
بضزىلها ٖلى ظملت الجىاب الٟٗلُت في الكاَض الشاوي ٖكغ مً اإلاًٟلُت الؿابٗت ٖكغة ب٣ى ٫الكاٖغ (بطا
ّ
ّ
٦كغث َىا ٗٞل ً
ماى.
٦كغث)،
ً
ّ 
خغ ٥ظىاب الكغٍ اإلاهضع (بماى) بالؿ٩ىن في مٗٓم اإلاًٟلُاث ؾاب٣ت الظ٦غ مسالٟا ألانل إلاىاؾبت
ال٣اُٞت.
ً
ٌ كحر ابً َكام بلى ّؤن لى ال ج ٘٣بال ٖلى ماى ؾىاء لٟٓا ؤم مٗجى ٣٦ىله حٗالى في آلاًت  5مً ؾىعة
ْ
الدجغاث( :لى لم ًس ٠هللا لم ٌَ ْٗ ِه ِه) ٞهي ماى في اإلاٗجى ،وآًت  65مً ؾىعة الىاٗ٢ت (لى لم وكاء
لجٗلىاٍ) ٞهي ماى في الل .ٟٔو٢ى ٫ؾِبىٍه ٌؿاٖض في حٗغٍ ٠مٗجى لىٞ ،هي ٖىضٍ خغ ٝإلاا ٧ان ؾُ٘٣
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ً
ً ّ
ّ
(الؿُىَي ،)345-342 :1997 ،ؤي ؤجها ج٣خطخي ٗٞال مايُا ٦إهه ًخى ٘٢زبىجه لشبىث ٚحرٍ٦ ،ما
لى٢ىٕ ٚحرٍ
في (لى ً٣خل ؤصع )٥في اإلاًٟلُت الؿاصؾت ٖكغة (في الكاَض الغاب٘ والدؿٗحن)ُ٢ ،ل ّبن لهجت جمُم قٗغٍت
وُ٢ل لٛت ج٣ضم٦ ،ما ُ٢ل ال ًجىػ في ال٨الم وال في الكٗغ (ألاههاعي ،)205 :1966 ،ل٨جها في اإلاًٟلُت
الؿاصؾت ٖكغة في البِذ الؿاب٘ والشماهحن زغظذ ًٖ ال٣اٖضة ّ
الىدىٍت بى٢ىٖها ٖلى اإلاًاعٕ ب٣ى ٫الكاٖغ
(لى ٌٗهغ)٦ ،ظل ٪في البِذ الغاب٘ والدؿٗحن مً هٟـ اإلاًٟلُت ً٣ى ٫الكاٖغ (لى ً٣خل) وفي اإلاًٟلُت
ألاعبٗحن ،الكاَض الخاؾ٘ والشماهىن (لى ً٣ٟضوي).
 ونّ ٠
ّ
الىداة الٗغب الالمّ ،
بإجها اإلا٣ترهت بجىاب لى ولىالّ ،
اإلاّ ًٟلُاث ا٢ترهذ
ل٨جها في بٌٗ ؤبُاث
ً
ّ
بجىاب بطا التي هي ْغ ٝإلاا ٌؿخ٣بل مً ّ
الؼمانٞ ،إٞاص ظىاب الكغٍ اإلااضخي لٟٓا واإلاؿخ٣بلُت مٗجى٦ .ما
ّ
في الكاَض الشامً والشماهحن (بطا ظغصتها ,لخؿبذ).
ّ
ً
ّ
مايُا بالًغوعة في مٛجي اللبِب (ألاههاع ّي،
زو ابً َكام الكغٍ اإلاًاعٕ والظي ً٩ىن ظىابه

ّ
ّ
ّ
البهغٍت  ،مً الكىاَض ٖلى طل ٪زالزت ؤبُاث قٗغٍت :ازىان مجها في
ص.ث )215-214 :وَى مجهاط الىٓغٍت
ّ
اإلاّ ًٟلُت الؿاصؾت ٖكغة للمغاع بً مى٣ظ ،في البِذ الشامً والؿخحن والغاب٘ والدؿٗحن والكاَض الشالض
ّ
اإلاّ ًٟلُت ألاعبٗحن.
والؿبٗحن في
ّ
الكغٍ ؤو ّ
 ازخلٟذ آ اء ّ
ّ
ّ
ٞىٓغٍت اإلاىهج البهغي
ج٣ضمه،
ًُ٢ت خظ ٝظىاب
الىداة الٗغب ال٣ضماء في
ع
ً
ّ
جغي ؤن ما ّ
ج٣ضم ٖلى ؤصاة الكغٍ والٟٗل لِـ ظىابا (ألاههاعي ،)206 :1966 ،بهما ّ
ًضٖ ٫لى مٗىاٍّ ،ؤما
ّ
ّ
ّ
ّ
لخ٣ضمه
ًهضع بالٟاء
ال٩ىفي ٞحرون ّؤن الجىاب في الل ِ٣ٞ ٟٔلم ًجؼم ولم
هٓغٍت اإلاىهج
ؤصخاب
(ؤلاؾتراباطي.)257 /2 :1979 ،
ّ
 ؤظاػ بٌٗ ال٩ىُٞحن ج٣ضًم ظىاب الكغٍ بطا ٧ان الكغٍ والجىاب مايُحن ،وٍغون ؤهه بطا لم ًٓهغ
ّ
ّ
اإلاّ ًٟلُت الؿاصؾت ٖكغة في
لؤلصاة ٖمل ُٞه لخإزغٍ ظاػ ج٣ضًمه ألهه م٣ضم ٦داله مازغ ،ولى هٓغها بلى
الكاَض الشامً وألا بٗحن لىظضها الجىاب (ولي) ج٣ضم ٖلى ألاصاة (بن) وٗٞل الكغٍ (٦با) ّ
،ألن الٟٗل
ع
ّ
ّ
والجىاب مايُانٞ ،لى جإزغ الجىاب ؤو ج٣ضم لم ًٓهغ لؤلصاة ُٞه ٖمل  ،مما ًىا ٤ٞعؤي بٌٗ هداة ال٩ىٞت
 ،وجل ٪الجملت قاَض ٖلى ّ
ج٣ضم الجىاب.
ً
ً
ّ ؤما ألازٟل ٞإظاػ ج٣ضًم الجىاب مايُا ؤم مًاعٖا٣٦ ،ىله في اإلاًاعٕ  ":ؤ٢ىم بن ٢مذ" ,وفي اإلااضخي":
ً
ً
مايُا ّ
٢مذ بن ٢مذ"ّ ،ؤما اإلاا وي ٣ٞض ّ
ٞةن
٢ضم الجىاب بطا ٧ان ٗٞل الكغٍ مًاعٖا ،ومىٗه بطا ٧ان
ػ
ّ
(الؿُىَي.)453/1 :1981 ،
اإلاًاعٕ ألانل
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حٗضصث الكىاَض الكٗغٍت التي جخٗل ٤بدظ ٝؤو ج٣ضم ظملت الجىاب  ،ل٨ىجي ال ؤوا ٤ٞبًٗهم في ٖضم ظىاػ
ج٣ضًم ظىاب الكغٍ واٖخبا ٍ مدظو ٝج٣ضًغٍ الجىاب اإلاظ٧ىعٟٞ ،ي اٖخ٣اصي ّؤهه لى ّ
ج٣ضم ما ًُٟض ظىاب
ع
ج٣ضم ًُٟض اإلاٗجىٞ ،مً زال ٫ال٣هاثض ألا بٗت ُ٢ض ّ
ألن ما ّ
الكغٍ ٞال صإ لخ٣ضًغ مدظوّ ،ٝ
الضعاؾت هجض
ع
ٍ
ً
صلُال ٖلى الجىاب في زمؿت وزالزحن قاَضاٞ ،هىال ٪الٗضًض مً ال٣هاثض التي هٓمذ في الٗهغ الجاَلي
ّ
ّ
وؤلاؾالمي ّ
ج٣ضم ٞحها ظىاب الكغٍ ٖلى ألاصاة والٟٗل ،وباٖخ٣اصي ؤهه صخُذ مً اإلاىخى اللٛى ّي ٞ ،هظا
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ّ
الكٗغ ألعبٗت مً الكٗغاء مً ٢باثل مسخلٟت مٗغوٞت هي :جمُم ،ب٨غ وهؼاعٞ ،كٗغاء َظٍ ال٣باثل هُ٣ىا
بالغي وألَمُت اإلاخ٣ض ّ
الٗغبُت بالُٟغة ،وما ّ
ّ
ّ
الىدىٍت لم ج٢ ً٨ض ويٗذ بٗض.
م،ألن ال٣ىاٖض
٢ضمىٍ لٛغى
ّ
اههب ّ
 وبٗض ؤلامٗان في آعاء الىداة هلخٔ ازخال ٝوظهاث هٓغَم في اإلاىخى ؤلاٖغ ّ
ظل اَخمامهم
ابي ٣ٞ ،ض
ّ
ٖلى ٖامل الجؼم في ظىاب الكغٍٞ ،األصاة هي التي ججؼم ٖىض البهغٍحن ,ؤو ألاصاة والٟٗل ،وال ًجىػ ؤن
ّ
الكغٍ ٖامله ،وظملت الجىاب اإلاخ٣ضمت صلُل ٖلى اإلادظوّ ،ٝ
ل ً٨ال٩ىُٞحن هٓغوا بلى ظؼم
ٌؿب ٤ظىاب
الجىاب بالجىاع ،ولم ٌٗخمضوا ألاصاة ؤو الٟٗل.
هخدب٘ قىاَض ال٣غآن ال٨غٍم هجض ؤصلت ٖلى ّ
 خحن ّ
ج٣ضم ظىاب الكغٍ ٦ما في ٢ىله حٗالى( :بن ٦ىخم في عٍب
مما ّهؼلىا ٖلى ٖبضها ٞإجىا بؿىعة مً مشله واصٖىا قهضاء٦م مً صون هللا بن ٦ىخم ناص٢حن)٣ٞ .ض ّ
ج٣ضم
ُ
ُ
ْ
ّ
ألاَم ،وال هدخاط بلى ج٣ضًغ مدظو ٝإلاىظىص ،عّبما ٧ان الخ٣ضًم
(اص ُٖى ق َه َض َاء٦م) لٛغى بالغي وَى ج٣ضًم
َ ََ َُ
َ ُ
ُ
ُ
ّ
اإلاىث( "..الب٣غةٞ ،)180:الجىاب ٦خب
ؤخض٦م
اإلاخ٣ضم٢ ،ا ٫حٗالىِ ٦" :خ َب َٖل ُْ٨م بطا خًغ
ػٍاصة في ؤَمُت
ّ
ّ
ّ
ج٣ضم ٖلى ألاصاة بطا وظملت الكغٍ خًغَ ،ظٍ هٓغٍت اإلاىهج ال٩ىفي بجىاػ ج٣ضًم الجىاب بطا ٧ان الكغٍ
والجىاب مايُحن (ابً ألاهباع ّي.)617-608/2 :1961 ،
اَخم ّ
ّ
 زالنت إلاا ؾب ٤وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫
الىداة الٗغب في اإلاغخلت ألاولى مً جإلُ ٠ال٣ىاٖض الىدىٍت
ّ
بالك٩ل ؤ٦ثر مً اإلاٗجى لهض ٝعثِـ َى خ ٟٔاللٛت الٗغبُت وال٣غآن ال٨غٍم مً اللخً.
ّ
ً غي ؾِبىٍه ّؤن الٟهل بحن خغو ٝالجؼاء وبحن ٗٞل الجؼاء باؾم ال ًجىػ بال في الكٗغ باؾخصىاء الخغٝ
ً
ّ
وٍمشل طلّ ٪
الىمِ الؿاصؽ والٗكغون مً
بنُٞ ،جىػ ٞحها الٟهل ،وٍب٣ى الٟٗل مجؼوما ؤو في مدل ظؼم ،
ً
زال ٫الجضاو ٫اإلاغ٣ٞت ً٩ىن ٗٞل الكغٍ مدظوٞا ٖىض البهغٍحن في ألامشلت اإلاظ٧ىعة ظمُٗهاًٟ ،ؿغٍ الٟٗل
ً
لٛغى بالغيٞ ,األنل ٖىضَم
اإلاظ٧ىع وَى اإلااضخي لٟٓا ومٗجى ،وٍغي البهغٍىن ّبن خظٗٞ ٝل الكغٍ
ٍ
بجبإ ؤصاة الكغٍ بالٟٗل.
 ؤما ال٩ىُٞىن ٞحرٗٞىن الاؾم بٗض ؤن  ِ٣ٞبالًمحر الٗاثض مً الٟٗل ,قغٍ ؤن ً٩ىن الٟٗل الظي ًلي
ً
مايُا(ؾِبىٍهّ ،)458/1 :1985 ،
ل ً٨الكاٖغ زغط ًٖ َظٍ ال٣اٖضة بغ ٘ٞالاؾم بٗض بطا.
الاؾم اإلاغٞىٕ
ّ
ً
الكغٍ في الجملت الكغَُت مدظوٞت الجىاب البض ؤن ً٩ىن
مايُا ،وال ًجىػ
ً ظَب الىداة بلى ؤن ٗٞل
خظ ٝالجىاب بطا ْهغ الجؼم في ٗٞل الكغٍ بطا لىخٔ ج٣ضم ما ٌكٗغ بالجىاب (اإلاهضع هٟؿه.)69/3 :
 هخائج الضعاؾت:
ّ
ّ
ّ
اٖخمضث ّ
الك ّ
غَُت في ؤعب٘ مً ال٣هاثض مً
الضعاؾت ٖلى اؾخ٣هاء الكىاَض الكٗغٍت التي جخٗل ٤بالجملت
ّ
ّ
الًبي التي ؾب ٤ط٦غَا.
للمًٟل
مجمىٖت اإلاًٟلُاث
ّ ّ
ّ
ّ
الك ّ
ّ
غَُت في ٢هُضة ؾىٍض بً ؤبي ٧اَل،
الىدىٍت التي جخٗل ٤بالجملت
الخمغص ٖلى ال٣ىاٖض
 .1ؤ٦ثر ما هجض
زانت في ج٣ضم ظىاب الكغٍ بطا جال ألاصاة اؾم ،وخظٗٞ ٝل الكغٍ لىظىص ّ
الضلُل ٖلُه بٗض الاؾم،
ً
ّ
اإلاًٟلُت الؿاصؾت ٖكغة
لىخٔ طل ٪في ؤخض ٖكغ بِخا في َظٍ اإلاًٟلُت٦ ،ما هغي َظا الىمِ ٢ض ْهغ في
للمغاع بً مى٣ظ في البِذ الخاؾ٘ وألاعبٗحن.
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 .2خظ ٝالٟاء في ظملت الجىاب اإلاهضعة ب٣ض في اإلاًٟلُت 7/40
ً
ً
 .3ا٢تران الٟاء بماى لٟٓا وٖضم ا٢تراجها به ظىاػا ,في اإلاًٟلُت 61/40
ً
 .4ج٣ضم اإلاًاعٕ اإلا٣ترن بالٟاء في ظىاب الكغٍ "ٞإبِذ اللُل" في اإلاًٟلُت  12/40زالٞا لؤلنل  ،و٢ض
ؤقاع ؾِبىٍه بلى الٟٗل اإلاًاعٕ اإلا٣ترن بالٟاء ّ ،
ٗٞضٍ ً
زبرا إلابخضؤ مدظو.ٝ
ّ
ّ
جل ٪الكىاَض زغظذ ًٖ ألانى ٫الىدىٍت ٞال وؿخُُ٘ ؤن ه٣ىّ ٫ؤن الكاٖغ ٢ض ؤزُإ ٞغبما ٧اهذ َظٍ
ألاهماٍ الكغَُت مؿخسضمت ب٨ثرة بحن قٗغاء ٢بُلت ب٨غ بً واثل صون ٚحرَا مً ال٣باثل الٗغبُت.
ّ
ّ
الكٗغ اإلاسًغم ّ ،
غَُت ّ
الك ّ
ألن َاالء الكٗغاء مً ب٨غ وهؼاع وجمُم
مىخضة في الٛالب في
هلخٔ ّؤن الجملت
ّ
٢ض اقتر٧ىا في ؤهماٍ الكغٍ التي ط٦غث في الجضاو ٫التي ج٣ضمذ ،ؾىي بٌٗ الازخال ٝالبؿُِ في قٗغ
ً
ؾىٍض بً ؤبي ٧اَلّ ،
ل٨جها جغاُ٦ب ٢لُلت ظضا بسال ٝألانل الظي حكابه ٖىض الكٗغاء ألاعبٗت  ،ووا ٤ٞما
حكابها لخل ٪ألاهماٍ الكغَُت ّالتي ّبِىتها ّ
ٗ٢ضٍ ّ
ّ
ّ
الىداة الٗغب  ،وٖىض ّ
ً
الضعاؾت.
مًٟلُاث ؤزغي هلخٔ
جدب٘
ّ
لى هٓغها بلى ما ّ
الك ّ
غَُت لىظضها ّؤن
ؾمي صلُل ٖلى الجىاب اإلادظو ٝفي الىمِ الؿاصؽ ٖكغ مً ألاهماٍ
ّ
ّ
ّ
ج٣ضًم الجىاب عبما أل ّ
البالُٚت  ،ألهه ٢ض جىاظضث ؤع٧ان الكغٍ ظمُٗها ٞال صإ لخ٣ضًغ مدظو، ٝ
َمُخه
ٟٞي طلٖ ٪ىاء وج٩لٟت.
ً
ً
ّبن الاٖخماص ٖلى الكٗغ في جُٗ٣ض ّ
صخُدا ّ ،
ل ً٨الاٖخماص ٖلى ال٣غآن ال٨غٍم في
الىدى ٢ض ال ً٩ىن مُ٣اؾا
ً
ّ
وي٘ جل ٪ال٣ىاٖض ؤًٞل ّ ،
ألن ال٣غاءاث ال٣غآهُت لها اجها ٫وزُ ٤بلهجاث الٗغب  ،ل٩ىجها ؾببا في وكىئها ،
ً
ّ
ّ
لّ ً٨
ؤخُاها ٢ض ًسُئ ّ
الىداة ال ًبالىن بهظٍ ألازُاء الٖخباعَم ّؤن الكٗغ َى اإلاهضع ألاو ٫لخُٗ٣ض
ٞالكاٖغ
الىدى.
ّ
الكغَُت ٞ ،مىهج ال٩ىُٞحن له صٖاثم ًجب ؤن حهخم بها الباخشىن
بن لل٩ىُٞحن آعاء خؿىت في مىيىٕ الجملت
ّ
 ،وٍم ً٨ؤلاٞاصة مً آعائهم ُٞما ًخٗل ٤بالجملت الكغَُت.
زبذ اإلاهاصع واإلاغاحع:
 .1ابً ألاهباعي٦ ،ما ٫الضًً بغ٧اث ( )1961ؤلاهها ٝفي مؿاثل الخال ٝبحن الىدىٍحن البهغٍحن
وال٩ىُٞحن ،جد ٤ُ٣مخي الضًً بً ٖبض الخمُض ،4ٍ ،صمك ،٤مُبٗت الؿٗاصة.
 .2ابً ظجي ،ؤبى الٟخذ ( )1973اللم٘ في الٗغبُت جد ٤ُ٣خؿحن مدمض قغ ،1ٍ ،ٝال٣اَغة٧ ،لُت صاع
الٗلىم ،ظامٗت ال٣اَغة.
الؿغاط ،ؤبى ب٨غ مدمض بً ّ
 .3ابً ّ
الؿغي ( )1973ألانى ٫في الىدى ،جدٖ ٤ُ٣بض الخؿحن الٟخلى ،بٛضاص:
مُبٗت ألآٖمي.
 .4ابً الصجغيَ ،بت هللا بً ٖلي (بال جاعٍش) ألامالي الصجغٍت ،بحروث ،صاع اإلاٗغٞت.
 .5ألازٟل ،ؤبى الخؿً ( )1973مٗاوي ال٣غآن ،جدٞ ٤ُ٣اثؼ ٞاعؽ مدمض الخمض ،عؾالت ص٦خىعاة ،ال٣اَغة.
 .6الاؾتراباطي ،عضخي الضًً ( )1979قغح ال٩اُٞت في الىدى ،2ٍ ،بحروث ،صاع ال٨خب الٗلمُت.
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 .7اؾغ ،بغظكتر ( )1994الخُىع ّ
الىدىي للٛت الٗغبُت ،صدخه عمًان ٖبض الخىاب ،2ٍ ،ال٣اَغة،
م٨خبت الخاهجي.
 .8ألاؾُىَيٖ ،بض الغخمً ( )1979الٟغاثض الجضًضة واإلاىاَب الجضًضة ،جدٖ ٤ُ٣بض ال٨غٍم اإلاضعؽ،
الٗغا ،١وػاعة ألاو٢ا.ٝ
 .9ألاهضلسخي ،ؤبى مدمض بً خؼم ( )1982ظمهغة ؤوؿاب الٗغب ،5ٍ ،مهغ ،صاع اإلاٗاع.ٝ
 .10ألاههاعي ،ؤبى مدمض ٖبض هللا ابً َكام (بال جاعٍش) مٛجي اللبِب ًٖ ٦خب ألاٖاعٍب ،جد ٤ُ٣مدمض
مخي الضًً ٖبض الخمُض ،ال٣اَغة ،مُبٗت اإلاضوي.
( )1966ؤوضر اإلاؿال ٪بلى ؤلُٟت ابً مال ،6ٍ ،٪بحروث ،صاع الىضوة
.11
الجضًضة.
 .12الجغظاويٖ ،بض ال٣اَغ بً ٖبض الغخمً ( )1975اإلا٣خهض ,جد٧ ٤ُ٣اْم بدغ اإلاغظان ,عؾالت ص٦خىعاة,
ال٣اَغة.
 .13خضاص ،خىا ظمُل ( )1977مل ٪الىداة ،1ٍ ،بٛضاص ،اإلا٨خبت الىَىُت.
 .14خؿًٖ ،باؽ ( )1962الىدى الىافي ،2ٍ ،مهغ ،صاع اإلاٗاع.ٝ
 .15الؼظاط ،ؤبى بسخا )1973( ١مٗاوي ال٣غآن وبٖغابه ،جدٖ ٤ُ٣بض الجلُل ٖبضٍ قلبي ،بحروث :اإلا٨خبت
الٗهغٍت.1973 ،
 .16الؼمسكغي ،ؤبى ال٣اؾم مدمض بً ٖمغ( )1981ألاهمىطط في الىدى ،جد ٤ُ٣لجىت ؤخُاء الترار الٗغبي،
ٍ ،1بحروث ،صاع آلاٞا ١الجضًضة.
ّ
اإلاٟهل في ٖلم الٗغبُت ،بحروثٖ ،الم ال٨خب.
(_________________ .17ص.ث)
 .18الؿهُلي ،ؤبى ال٣اؾم ٖبض الغخمً ( )1992هخاثج ال٨ٟغ في الىدى ،جدٖ ٤ُ٣اص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىظىص
وٖلي مدمض مٗىى ،1ٍ ،بحروث ،صاع ال٨خب الٗلمُت.
 .19ؾِبىٍه ،ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان )1985( ،ال٨خاب ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ،ال٣اَغة ،م٨خبت
الخاهجي.
 .20الؿحرافي ،ؤبى مدمض ًىؾ ٠بً اإلاغػبان ( ،)1996قغح ؤبُاث ؾِبىٍه ،جد ٤ُ٣مدمض الغٍذ َاقم،
ٍ ،1بحروث ،صاع الجُل.
 .21الؿُىَي ،ظال ٫الضًً (َ )1979م٘ الهىام٘ في قغح ظم٘ الجىام٘ ،جدٖ ٤ُ٣بض الٗا ٫ؾالم م٨غم،
ال٩ىٍذ ،صاع البدىر الٗلمُت.
اإلاؿماة بالٟغٍضة في ّ
ّ
الىدى
 )1981( __________________ .22اإلاُال٘ الؿُٗضة ،قغح الؿُىَي ٖلى ؤلُٟخت
والخهغٍ ٠والخِ ،جدَ ٤ُ٣اَغ ؾلمان خمىصة ،الاؾ٨ىضعٍت ،الضاع الجامُٗت.
 .23الكمؿان ،ؤبى ؤوؽ ببغاَُم ( )1981الجملت الكغَُت ٖىض الىداة الٗغب ،ال٣اَغة ،مُاب٘ الضظىي.
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ّ
ّ
ّ
اإلاًٟلُاث ،جد ٤ُ٣ؤخمض مدمض قا٦غٖ ،بض الؿالمَ ،اعون،
اإلاًٟل بً مدمض ()1964
الًبي،
.24
ٍ ،4مهغ ،صاع اإلاٗاع.ٝ
ٖ .25بض الخمُض ،مدمض مخي الضًً ( )1963قغح ُ٢غ الىضي ّ
وبل الهضي ،11ٍ ،بحروث ،صاع بخُاء
الترار الٗغبي.
 .26الٗ٨بري ،ؤبى الب٣اء ٖبض هللا بً الخؿحن ( )1987الخبُان في بٖغاب ال٣غآن ،جدٖ ٤ُ٣لي مدمض
البجاوي ،1ٍ ،بحروث ،صاع الجُل.
 .27الٟاعسخي ،ؤبى ٖلي ( )1996ؤلاًًاح ،جد٧ ٤ُ٣اْم بدغ اإلاغظان ،1ٍ ،بحروثٖ ،الم ال٨خب.
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ملخم بالكىاهض الكعغٍت اإلاؿخسضمت في متن البدث
اإلاًٟلُت "  "16اإلاغاع بً مى٣ظ:
َ ْ َ ً
َ
ّ
َ
ُ
طو َبال ٍء َخ َؿ ًٍ ْ ٚح ُر ُ ٚم ْغ
ماظ ٌض
ِ -3بن ج َغي قِبا ِ
ٞةوي ِ
َ
ُ ٌ ْ ُ
ُْ
ٞةطا َا َِ َئ َ ُّ ٌاع َِ ِم ّْغ
 -13ق ْى ُضِ ٝؤق َض ٝما َو َّع ْٖ ّخ ُه
َ ُ
ْ
ُ
ًَ ْسبِ ألاع َ
َّ -15
ى ازخباٍ اإلا ْد َخ ِْ ٟغ
ؤ٢هاَما
زم ْبن ًُج َز ْٕ ِبلى
ِ ِ
ْ ُ ً ً
ُ
اإلا َ
ٞد َ
ً ٌاع ّ
ؿخ ِٗ ْغ
٧الً ِغام
باصها
ٞ -18ةطا ِهجىاٍ ًىما ِ
ِ
َ
وخ ُ
 -19وبطا ْه ُ
ٌ ٣ْ ٗٞب ُ
وٖهغهاٍ َ
دً َخ َم ْ
ً ْغ
ه َىا ُب ْضهه
ُ َْ
ٌ ٌُ ْٗ ٌ
وبطا ًُ ْغ َُ ٦
ٟىع ِؤق ْغ
لب ْؤصوى َظ ْغٍِ ِه
ِ -21نٟت الشٗ ِ
ِ
َ َ ْ
ُ
َ َ
ُ
لم ًَ٨ض ًُل َج ُم بال ما ِ ٢ؿ ْغ
اصخي بطا ج ِْ ٟؼ ُٖ ُه
 -22ووك ِ
َ َ َُ
ُْ
 -25طو مغاح ٞةطا َو َُّ ٢
َٝطلى ٌَ ٫خ َؿ ًُ الخل َِ ٌَ ٤ؿ ْغ
غجه
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ -48ول َي ّ
بن ٦با ػهض لئُم ؤو ُ ٢
ه ْغ
الؼهض الظي ًُ َىعي ِبه
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
طْ ٦غ
ُاجها
بٟٗا ٫الخح ِر ِبن ٌِ ٗٞل ِ
 -49وؤها اإلاظ٧ىع ِمً ِٞخ ِ
ِ
َ
َ َْ
ّ ً
بن ؤحى زابِ ل ُْل لم ّ
حهغ
 -51ال جغي ٧ل ِبي بال آها
ٍ
َ
ُ َ ْ َ
َ -64ته ُ
ٞةطا ما ؤ ْع َؾل ْخ ُه ًَ ْى َٗ ِْ ٟغ
ل ٪ا ِإلا ْض َعاة في ؤَْ ٝه ِا ِهه
ِ َ ْ َ ُ َ
ُْ ُ ً
ْ ُ
َ
ْ
ىاها ََ َُّ ٢ض ْج ُه طا ُؤ ُقغْ
ؤ٢د
 -68وبطا جطخ ٪ؤبضي ِضخ٨ها
ْ
َ
ً
َ
 -69لى َج َُ َّٗ ْم َذ به َق َّب ْه ْ
َ
ٖ َؿال ق َ
ِب ِب ِه زل ٌج ز ِه ْغ
خه
ِ
ََ َ ُ
َ
لم جْ ٨ض ج ْبل َُ ٜختى ج ْى َب ِه ْغ
 -74وبطا جمصخي بلى ظاعاتها
َْ َ
َ َْ ُ
َ َ ٌ َ ْ َ ُْ
ْ -76
ؿم عصاح َُض٦غ
وه َي َب ّض ُاء بطا ؤَ ٢بل ْذ
ضخمت ِ
الج َ ِ
َ
َ
ُ ْ َ ُ َّ ُ َ
َْ َ
ٞةطا ما ؤَ ٦غ ََ ْخ ُه ًَ ْىِ ٨ؿ ْغ
بٗىن في زلخ ِال َها
ًً -77غب الؿ
َ
َ
َٖ َب ُ ٤اإلا ْؿَ ٪
 -87وهي لى ٌُ ْٗ َ
ل٩اص ْث ج ْى َٗ ِه ْغ
ه ُغ مً ؤ ْع َص ِجها
ِ ِ
ََْ ُ َ
الخ ْل ,٤بطا َظ َّغ ْص َ
َْ ٚح َر ؾ ْم َُ ْحن ٖلحها ُ
وؾ ُا ْع
ها
ت
 -88ؤملر
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٚمام ُمي َؿ ْ
ٟغ
الكمـ في ِظل َب ِابها
 -89لخؿبذ
َ ٢ض جبضث مً ٍ
ّ
ُ
ُ
ؤ ْصع ٥الُال ُب ُ ْ
وْْ ٟغ
 -94وهي لى ً٣خلها بي بزىحي
مجهم ِ
ِ
اإلاًٟلُت " "17للمؼصعص ؤزى الكمار:
ْ َْ
َ ْ َ ً َّ ْ
اثغ
ٞ -4ال مغخبا بالكِ ِب ِمً وِ ٞض ػ ٍ
ُ
اَ ٫
َ َٞ -12م ًْ ًَ ُِ ٪م ْٗ َؼ َ
الُ ْض ًًِ م٩اه ُه
ُ
 -15وٖىضي بطا َ
الخ ْغ ُب الٗىان ج َّلَ ٣د ْذ
ً
ا ٫ال٣غا٢ض َ
َ -16
ُ
َى ُ
ًظَب ٧اَال
٧اص
ً
مغ٧ىبا ًُ َْ ٣ل ُ
٢اهو
باػ
 -18متى ًُ َغ
ٍ

ُ
َ
اإلاضاز ُل
إث ال ج ْذ ِج ْب ٖلُه
متى ً ِ
ِ
َ َ ْ
َ ُ
زام ُل
بطا ٦ك َغث ًٖ هابها الخغب ِ
ُ
ىب َّ
َوؤ ْب َض ْث ََ َ
الخُ ُ
الػ ُ٫
الؼ
اصحها
ى
ِ
َْ
ُ
َْ ُ
٧ام ُل
ظىاص اإلاضي والِٗ ٣ب والخلِ ٤
َ ُ
وفي مكُه ٖىض الُ٣اص حؿاج ُل
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َُ َ ْ َ ٫
ٌ
ناثم
ه ْغج ُه وَى
 -19ج٣ى ِبطا ؤب
وؤخ ُ
وط ؤيامُم ْ
َ -20ز ُغ ُ
هً َم ْٗ ٍِ ٣ل
ْ ُ ٌَ
ًخل ٖاهت
ُ -21م َّبرػ ٚاًاث وبن
ً
ًَ -25غي َّ
الكض والخ٣غٍب هظعا بطا ٖضا
ُ -27
ون ُّم الخىامي ما ًبالي بطا َ
ظغي
ْ -33
وبن ُع َّص مً ًٞل الٗ َىان َّ
جىع َصث
ِ ِ ِ
َ َ َّ
َ
 -35بطا َ
ضاًت ُخل ٍب
ي ُم َغ ْث ٧اه ْذ ِظ
َ
َ ُ ُ
ألانا ُب٘ ه َدىَا
ُ -41مك َهغة جدجى
ِ
ْ -46
وؤم َل ُ
ـ َِ ْى ِض ُّي متى ٌَ ْٗ ُل َخ ُّض ٍُ
َ
الٗاصي به ه ْد َى ِْ ٢غِهه
 -47بطا ما ٖضا ِ
 -48ؤلؿذ َّ
هُ٣ا ما جلُ ٤ب ٪الظعي
ُ
ؤنم بطا ُ
ُّ -51
ماَ َّؼ ماعث َؾ َغاج ُه
٣ٞ -57ض ٖلمىا في ؾال ٠الضَغ ؤهجي
ً
ُ -60ج َُّ ٨غ ٞال َ
جؼص ُاص الا اؾ ِد َىاعة
٦ -62ظا ٥ظؼاجي في الهضي وبن ؤ٢ل
ُ
َ ّ
ْ
َ َّ
الك ْٗغ بن َ ٦ىذ ُمِ ٛؼ َعا
ِ ٗٞ -63ض ٢غٌٍ ِ
اإلاًٟلُت " "26لٗبضة بً الُبِب:
َ ٌّ َ
َ
َ
ؽ ؤدي ُ
ًىما جإ ِّوبه مجها َْٖ ٣اب ِي َِ ُ٫
الخ َّمى بطا َ ٚبرث
 -5ع
ؽ َ ٦غ ِ ّ ِ
ْ َٖ -10ي ُ ُ ْ
م ًْ َز ْ
ه َب ٍت بُ٣ذ ٞحها َق َم ُ
الُل
ىان بطا ُػ ِظ َغث
ِ
ـ ح ِكحر ِب ِ٣ى ٍ
ٍ
ُ
َ
َ َْ َ َ ْ ُ َ
َ ْ
َّ
َّ
ٞغٍ اإلاغ ِاح بطا ٧ل اإلاغاؾُل
دٌ ٌكٟٗها
٢ -11غواء م٣ظوٍ ٞت بالى ِ
َ
َ
َقُ ٌب ّ
بالؿ ْغ َوم ْغمى ُ٫
٦إ َّهه
 -13بطا ججاَض ؾحر ال٣ىم في ق َغ ٍ٥
َُ ٌ
بطا جى٢ضث ّ
ىُ ٝ
 -19تهضي ّ
الخؼ ُان واإلاُل
ٚاٞلت
ٚحر
الغ٧اب ؾل
ٍ
ِ
ِ
ُ
ْ ً
ٌ
ْ ٌُ -29كلي َ
ٞلِـ مجها بطا ؤ ْم َِ ًّ ٨ت ْه ِل ُْ ُل
ي َى ِاع َي ؤقباَا ُم َج ّى َٖت
ِ
َ
ََُُْ
ّ َْ ً
َ
ألا ْظ َىا ََ ٝم ْٗلىٌ.٫
وعو٢ت مً صم
ىاق ِجها
 -38ختى بطا مٌ َٗىا في ظ ِ
ْ
ن ّغ َٖ ًْ مً خُض َ
ُ
ً َّغ ٌ
ُم َ
َ -39و ّلى َو ُ
ظاث بإظغ ٍاح َو َم٣خى.٫
الخ َب ْؿً به
ُ ِ
ٌُْ ٌ ّ ٌ
َّ
َّ
ٖىط م ِغ٦بت ٞحها بغاَُل.
ألال ٠بغػٍ
 -64بطا ؤ ِبـ به في
ِ
َ
َ
َ
َ
في ْ ٟ٦ت َّ
هً بطا ْ
اؾت ْرْ ٚب َن حعج ُ
ُل.
ٌٛ -65لى بهً وٍشجي وَى ُم َْ ٣خ ِض ٌع
ِ
ِ
ُ َ ُ ّ
َّ
-69ز ْغ ًٌَ ١ج ُّض بطا ما ُ
اث ي ِّل ُ
ُل
ألامغ َظ َّض ِبه
ِ
مس ِالِ الل ْه ِى واللظ ِ ِ
ِ
اإلاًٟلُت ألاعبٗىن لؿىٍض بً ؤبي ٧امل:
َ ّ
ً
َ
َ
ًظا ََ ْٗ ُم ُ
الغ ُ
الل ْ
ّ
الغٍ ٤بطا ّ
َُب ّ
ن
ٍ ٤زض ْٕ
ه
لظ
ى
 -4ؤبٌُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
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زباء ٖلى َو ْكؼ ؤو َّ
الؿ ُْ ُض ُ
ٌ
مازل
ِ
َّ
َ
الجُاص َم َٗا ُِ ٢ل
بطا لم ج ً٨الا
٦ظوص ٖار ٞحها مساًل
ًظعَا
ٍ
ُّ ْ
َ َ
الكىاُ ٧ل
بالهل ِب مىه
و٢ض ل ِخْ ٣ذ
ِ
َ ْ ُ ً َّ
ُ
ظىاص ُ٫
ؤوٖذ ه٣ا ٖىذ له ؤم ِ
َ َّ
ُ
ألاظاص٫
ُ٢اة ؤجبٗتها
َ ِىي ٍ
ؤم َّغ ْث ؤٖالحها ّ
وقض ألاؾا ُِ ٞل
ِ
ُ َ ْ َ َ
اّ ال٣باثل
الخِ ٟ
بطا ظ ِمٗذ ًىم ِ
ُ
طعي البٌُ ال حؿلم ٖلُه ال٩ىاَل
َ َ َْ ً َْ
اإلاىان ُل
ٞضج َ٪
و٢ض ؾامه ٢ىال
ِ
ُّ
هاُ ٧ل
وال ؤهذ بن َالذ ب ٪الِ ٠٨
َُ
٦ما ماع ُس ْٗ َب ُ
ان ّ
المَوا ِث ُل
ما٫
الغ
ِ ِ
مًٗ بطا ظض الجغاء وهابل
ّ َْ ّ
َ
الك َُ ٟاٍ َ
الٗ َى ِام ُل.
الكٗغ ِ
بطا َعاػ ِث ِ
ٞال البدغ مجزوح وال الهىث ناخل
َ َ
َّ
ٞةن ٚؼٍغ الكٗغ ما قاء ٢ا ِث ُل
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 -10آ ِوـ ٧ان بطا ما اٖخاصوي
ُ
ُ
ٞإبِذ َ
اللُل ما ؤ ْعُ ٢ضٍ
-12
َ
 -13وبطا ما ُ
٢لذ ل ُْ ٌل ٢ض مطخى
ّ -15
وٍؼظحها ٖلى ببُائها
ِ
ُ ْ ُ ُ َّ َ
ً
َ
َ
 -19حؿ ِم٘ الخضار ٢ىال خؿىا
ْ َ َْ ُ َ ْ َ َْ َ ً
٦َ -20م َُٗ٢ىا صون ؾلمى مهمها
َ
ْ ٌَ -24ؿ ُبذ ُ
آلاٖ ٫لى ؤ ْٖالمها
ُ ُ ُ
ِ ْ
ألاً ِضي بطا ما ُؾ ِئلىا
 -31بؿ
َّ َ ً ْ
َبذ قماال ؤَ َٗ ُمىا
 -34وبطا
َ
ٌ
َ -38خ َؿ ُىىا ألا ْو ُظ ِه ٌ
بٌُ ؾاصة
ُ َ
ُ -39وػ ُن ألا ْخالم ِبن َُ ْم واػهىا
ٌ ُ
 -40ولُىر ج َّخ٣ي ُٖ َّغُت َها
َ
ٞ -41بهم ًُ ْى٩ى َٖ ُض ٌّو َو ِبهم
َْ
ُ
 -43وبطا ما ُخ ِّملىا لم ًَٓلٗىا
ُ
َْ
 -47ال ؤال ِ٢حها و٢ل ِبي ِٖىضَا
َ
٧الخاام َُّت ِب ْن َباق ْغَتها
-48
ِ
ُ
َ
ْ ًَ -53ب ُؿِ اإلا ْصخي بطا ّ
َُ ْج َخ ُه
ََ
 -58صاهُاث ما جل َّب ْؿ ًَ به
َّ
ْ ًُ -59غ َِ ُب الك ّغ بطا ؤ ْع ََ َْ ٣ى ُه
ُ َ
ؾا ً٦الْٟ ٣غ ؤزى َص ّو ٍِ ٍت
-60
ً -61
وبباء للضهُاث بطا
َ
ً -63
وبىاء للمٗالي بجما
ً َْ
َّ ُ -67ب َمً َؤ ْه َ
ط ْج ُذ ُٓٚا ٢ل َب ُه
ع
ْ
ُ -69م ْؼ ٌٍض ًَس ُِ ُغ ما لم ًَغوي
َ
ُ
هٟؿه
٢ -70ض ٟ٦ا ِوي هللا ما في ِ
َ
ُ -73وٍ َد ُِ ُِجي بطا الُ ُْ ٢خه
َ
َ
ُ -74م ْؿد ِؿ ُّغ الك ًْء لى ًَ ُْ ٣ِ ٟضوي
ناخب ا ِإلا َئرة ال ْ
ُ
ٌؿ ُإمها
-76
ِ
َْ ُ ْ َ
َ
هاَدها
ال٣غن بطا
 -90حٗ ًِب
 -91وبطا ما عامها ْ
ؤُٖا به
63

ُ َ َّ
الى ْىم م ّجي ْ
ٞام َخ َى ْ٘
خا ٫صون ِ ِ ِ
ََ
َ
َو ِب َٗ ُْ َج ّي بطا ه ْجم ٌَل ْ٘
ّ
َ
َ
َُٖ ٠ألاو ُ ٫مىه َ ٞغ َظ ْ٘
ّ
ّ ُ َْ َ
ْ
ُمَ ٛغ ُب اللى ِن بطا اللىن اه٣ك ْ٘
َ
لى ؤ َع ُاصوا ْ ٚح َرٍ لم ٌُ ْؿ َخ َم ْ٘
ُ ََ
َ
آلا ٫إلا ْ٘
هاػح الْ ٛى ِع بطا
ِ
الُىم َم َخْ٘
ُ
البُض بطا
وٖلى ِ
ٌ َ َْ
ُه َُّ ٟ٘
الىا ِث ِل بن شخيء هٟ٘
ْ
ُ
ُُ
اث لم ج َج ْ٘
في ٢ضو ٍع ُمك َب َٗ ٍ
َّ َ
َو َمغ ُ
ظض الَ ٟؼ ْٕ
اظُذ بطا
ُ
البإؽ هه٘
ناص٢ىا البإؽ بطا
َ
ِ ُ ّ
الغ ٍِذ بطا َاع الَ ٣ؼ ْٕ
ؾا٦ىى ِ
ّ
ًَ ْ َغؤ ُب ّ ْ
الك ْٗ ُب الًضٕ
الكٗ ُب بطا ِ
ِ
َ َّ ْ
ّ ّ
َ
َ َْ ٠لْ٘
الك ِ
وبطا خملذ طا ِ
َّ
ُ
ََْ
إلاام ِبطا الُ ْغَ ٝه َج ْ٘
ٚحر ِب ٍ
ْ َ
٢غث َ
اإلاًُ َج ْ٘
الٗ ْح ُن وَاب
َّ ِ
َ ْ َ
مشل ما ًَ ْب ُؿِ في الخُ ِى الظ ْعٕ
ضماء ْبن َع َظ ْ٘
واز٣اث ِب ِ
وبطا ّبغػ ّ
مجهً َعَب ْ٘
ٞةطا ما آوـ الهىث َّؤم َ
ه ْ٘
ُ
ً َ
ُ
اإلاُ ٨
شىع زُما َ ٨ٞى ْ٘
ؤ ْٖ ُِي
قاء َو َ
ًغ ٘ٞهللا ,ومً َ
ي ْ٘
ً
٢ض َ
مىجا لم ًُ ْ
ُ٘.
جمجى لي
ؤؾ َم ْٗ ُخ ُه َ
ٞةطا ْ
ن ْى ِحي اه٣م٘
ً
َْ
قِئا ال ًُ َ
ً ْ٘
٠
ومتى ما ًِ ٨
َ
وبطا ًسلى له لخمي َعح ْ٘
ٌ َ
طباب َ ٞى َب ْ٘
لبضا مىه
َّ ُّ َ َْ
٢ض ّ
ًى ُ
الى َاع بطا الكغ ؾُ٘
ِ
وبطا ناب بها ْ
اإلاغصي اهجؼٕ
الٗ ّضة ْ ٢ض ًما َ
َّ ٢ل ُت ُ
والج َض ْٕ
ِ ِ
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َ -97وج َدا َع ْ
يىا و٢الىا :بهما
ً
ً َ ً
ن ْحر ُِّ ٞا ناعما
 -103ولؿاها
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ألا٢ىام مً ٧ان َ
ُ
ُ
ي َغ ْٕ
ًىهغ
َّ َ َ
٦دؿام َّ
مـ ْ٘ ُ٢
الؿ ُْ ِ ٠ما
ِ
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هلض الىلض وئقيالُت جغحمت اإلاهُلح
أ عاًب زىلت
حامعت مؿاعضًت مدمض الكغٍف  -ؾىق أهغاؽ –
ملخو :
لٗل مً ؤبغػَا :ازخهام َّ
الى٣ض ًٖ ه٣ض َّ
ًسخل ٠مٟهىم َّ
الى٣ض مً ٖضة ؤوظهّ ،
الى٣ض بمىيىٕ ًخمشل في
الى٣ض ًهبذ مىيىٖا لى٣ض َّ
الى٣ض بلى مىيىٕ ؛ ؤي َّؤن َّ
و ألاصبي،لُخدى ٫م٘ ه٣ض َّ
َّ
الى ّ
الى٣ضٚ.حر َّؤن بٌٗ
الى٣ض َّ
الى٣ض لُُاَّ ٫
وؾٗذ خضوص ه٣ض َّ
الضعاؾاث ّ
والى ّ
و مٗا.
َ
َّ
بال َّؤن ه٣ض َّ
و٦ما ؤن َّ
ّ
الى٣ض بىنٟه زُابا
واؾخ٣ل بمىاهجه مىظ ؤمض بُٗض؛
الى٣ض ُٖ ِغ ٝبدضوصٍ،
َّ
ابؿخىمىلىظُا ٢اثم بظاجه لم ًخم الىعي الىٓغي به بال في الٗ٣ىص ألازحرة ٦.ما َّؤن الخال ٝلم ًُدؿم في
حؿمُخه بك٩ل ُ٢عي ،ما بن ٧ان ه٣ضا للى٣ض" ،"critique de la critiqueؤو مُخاه٣ض" ."métacritique
اليلماث اإلافخاخُت :الى٣ض ،ه٣ض الى٣ض ،جغظمت اإلاهُلر ،اإلاُخا لٛت ،اإلاُخا زُاب.
Abstract
The concept of criticism differs from criticism of criticism in several ways. Perhaps the most
prominent of these is: the competence of criticism in the subject of the literary text, to turn
criticism into criticism, that is, criticism becomes a subject of critical criticism. However, some
studies have expanded the limits of cash criticism to criticism and text together.
The critique of criticism as a distinct epistemological discourse has been only theoretical in recent
decades. The controversy has not been resolved definitively, whether it is critique de la critique
"critique ", or" métacritique.

جمهُض :
اَخمذ ألابدار الى٣ضًت الٛغبُت والٗغبُت بضعاؾت الىهىم ،مً زال ٫جدلُلها وجُُ٣مها وجمدُو مسخل٠
ً٢اًاَا وهي الٗملُت التي ؤَل٣ذ ٖلحها حؿمُت الضعاؾاث الى٣ضًت،بال ؤجها لم جض ٤٢في هخاثج جل ٪الضعاؾاث
الى٣ضًت في خض طاتها مشل ما خٓي به الىو ؤلابضاعي » وبطا ٖغٞىا ؤن الى٣ض ً٣ىم _ٖاصة_ ٖلى ؤلابضإ،
صعاؾت ،وج٣ىٍما وجُُ٣ما ومالخٓت وجصخُدا ٣٦غاءة ؤولىٞ،ان بٌٗ الضعاؾاث الى٣ضًت بداظت بلى ٢غاءة
زاهُت حؿمى (ه٣ض الى٣ض) «  1ومىه -ٝه٣ض الى٣ض -صعاؾت ه٣ضًت بال ؤجها جسو في َظا اإلاجا ٫الىهىم
الى٣ضًت التي جمسًذ ًٖ صعاؾت الىهىم ألاصبُت ؤلابضاُٖت مىيىٕ صعاؾتها.
و ٖلُه ٞةن مىيىٕ الضعاؾاث الى٣ضًت َى الىو ألاصبي ،في خحن ًهبذ الىو الى٣ضي في خض طاجه َى
مىيىٕ ومجا ٫بدض ه٣ض الى٣ض.
ًمشل مجا ٫ه٣ض الى٣ض عاٞضا ؤؾاؾُا مً عواٞض الخغ٦ت الى٣ضًت ألاصبُت ٢ضًما وخضًشا ٞهى بمشابت خغ٦ت
مخجضصة لخضاو ٫آلاعاء الى٣ضًت ومىا٢كتها في بَاع ؤوؾ٘ ًخجاوػ الىٓغة الٟغصًت لىا٢ض مٗحن ججاٍ هو ؤصبي
مٗحن لدك٩ل مؿاعا مخ٩امال ومخىانال ًدؿ٘ اإلاجاُٞ ٫ه لبروػ جُاعاث ه٣ضًت مخماًؼة جخٗامل م٘ الىو
 -1ؾلُان ؾٗض ال٣دُاوي :ه٣ض الى٣ض آلالُاث والغئي"جدىالث الخُاب الى٣ضي الٗغبي اإلاٗانغ".ماجمغ الى٣ض الضولي الخاصي ٖكغٖ،الم ال٨خب
الخضًض لليكغ والخىػَ٘ ،اعبض-ألاعصن ،1،2006 ٍ،م .361
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الىاخض بدىىٕ وزغاء ٌؿهم في بُٖاثه ُ٢مت ؤ٦ثر عؾىزا٦،ما ٌؿهم في بُٖاء الى٣ض طاجه نٟت جىٓحرًت ججٗل
مً ًماعؽ ه٣ض الى٣ض ًاؾـ إلاؿاعاث ه٣ضًت ًٟترى ؤن ج٩ىن ججضًضًت.
َّ
 - 1مفهىم هلض الىلض:
َّؤن ه٣ض َّ
الى٣ض ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا لم ًدٔ جىٓحرا وجُبُ٣ا باَخمام بال ٜمً ٢بل الضاعؾحن والباخشحن ال٣ضامى،
َّ
مشلما خٓي به َّ
الى٣ض هٟؿه ،وَٗىص طل ٪زانت بلى ٢لت ألابدار في َظا اإلاىيىٕ «بل َّؤن ٢غاءة ٦خاب ٖلى
٦خاب ال جشحر اَخمام ال٣غاء ٦شحرا ؾىاء في ؤصبىا ؤو في بٌٗ آلاصاب ألازغي،وطل٦ ٪ما ًغي "جىصوعو "ٝفي
٦خابه ه٣ض َّ
الى٣ض».1
َّ
ولٗل الضعاؾاث الخضًشت ؤولذ اَخماما بالٛا بهظا اإلاىيىٕ،وَظا عاظ٘ بلى جُىع البدض الٗلمي بالضعظت
َّ
ألاولى،وجُىع الضعاؾاث اللؿاهُت مً ظهت ؤزغي
،وزانت ما حٗل ٤باإلاىاهج والىٓغٍاث الخضًشت في الضعاؾاث
ّ
واحؿإ مىيىٖه و٦ثرة ال٨خاباث َّ
َّ
َّ
الى٣ضًت وؤخُاها جىا ٌ٢ألاخ٩ام وازخالٞها
ألاصبُت،بل ؤن هطج الى٣ض ألاصبي ِ
في اإلاىيىٕ الىاخض ظٗل الخاظت بلى َغ ٝزالض ًُ٣م الخ٨محن الؿاب٣حنٞ ،خُىع ه٣ض َّ
الى٣ض جبٗا
لظل،٪وْهغث له ٖضة مٟاَُم ٖلى خؿب جىظه الباخشحن ُّ
والى٣اص.
الى٣ض" مً وظهت هٓغ "هجىي الغٍاحي اللؿىُُني" زُاب «ًبدض في مباصت َّ
َّؤن "ه٣ض َّ
الى٣ض ولٛخه
الانُالخُت وآلُاجه ؤلاظغاثُت وؤصواجه الخدلُلُت» 2وَظا اإلاٟهىم ًخ ٤ٟم٘ ما طَب بلُه "حابغ عهفىع" في
الى٣ض ًضوع خى ٫مغاظٗت ال٣ىَّ ٫
الى٣ض ب٣ىله َّؤه ُه٢« :ى ٫آزغ في َّ
حٗغٍٟه لى٣ض َّ
الى٣ضي طاجه وٞدهه،وؤٖجي
مغاظٗت مهُلخاث ه٣ض َّ
الى٣ض وبىِخه اإلاىُُ٣ت ومباصثه ألاؾاؾُت وٞغيُاجه الخٟؿحرًت،وؤصواجه
مٗغفي ًتر٦ؼ مىيىٖه ؤؾاؾا في َّ
٩ٞ.ل مً اإلاٟهىمحن ًخ٣ٟان ٖلى َّؤهه ٌ
ؤلاظغاثُت»ٌّ 3
ٌّ
الى٣ض ألاصبيٞ،هى ٌٗمل
خ٣ل
ٖلى ٦ك ٠ؤَغٍ وؤصواجه ؤلاظغاثُت ومٗالجتها.
الى٣ض،وَى ًغي َّؤن ه٣ض َّ
وَٗض"علي خغب"مً بحن اإلاهخمحن بى٣ض َّ
الى٣ض َى«:وظىص ٢غاءة جيسج مً خى٢ ٫غاءة
حؿب٣ها،جهٟها،وجدللها ،وجضعؾها،وجبلىعَا وحؿخًُاَا وجبض ٞحها عوخا ظضًضة لخٛخضي مىخجت مشمغة».4
ٞمٟهىم ه٣ض َّ
الى٣ض خؿب "علي خغب " َى يغب مً ٢غاءة ال٣غاءة التي جغج٨ؼ ٖلى الخدلُل والىن٠
ٖمم "ٖلي خغب" جهىعٍ لى٣ض َّ
إلياءة ٖمل ه٣ضي ،ول٣ض َّ
الى٣ض ٖلى ظمُ٘ الخُاباث صون اؾخصىاءٞ،هى ال
ً٣هغٍ ٖلى َّ
َّ
َّ
َّ
الى٣ض ألاصبي ٞدؿب،بل ًىؾ٘ مً صاثغة بدشه بلى ٖلىم ؤزغي
تٞ،لؿُٟت،ولٗل
ت،صًيُ
ؾُاؾُ
َظا ما لم ٌكغ بلُه الباخشان الؿاب٣ان.

ً1ىٓغ :الٗغابي لخًغ :مٟهىم ه٣ض الى٣ض ٖىض ٖلي خغب (حُٗ٣ب وج٣ىٍم) ،مضازلت ؤلُ٣ذ في اإلالخ٣ى الضولي الشالض في جدلُل الخُاب ،ظامٗت
٢انضي مغباح ،م.132 :
 2هجىي الغٍاحي ال٣ؿىُُجي:الىعي بمهُلر ه٣ض الى٣ض وٖىامل ْهىعٍٖ،الم ال٨ٟغ،م،1ٕ 38ؾبخمبر،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب
،ال٩ىٍذ 2009،م.35:
 3اإلاغظ٘ هٟؿه،الهٟدت هٟؿها.
ً 4ىٓغ :الٗغابي لخًغ :مٟهىم ه٣ض الى٣ض ٖىض ٖلي خغب (حُٗ٣ب وج٣ىٍم)،م.134:
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في خحن ًظَب أهضعٍه أهضعؾىن بلى ؤن ه٣ض الى٣ض »بخضي الُغ ١التي جخمشل في ازخُاع ههىم ٖضص ٢لُل
مً ٦باع الى٣اص  ،ِ٣ٞو ٪ٞعمىػ مٟاَُمهم الٟغصًت ًٖ الٗالم ،و هٓغٍاتهم ًٖ ألاصب و٢ىاثم ُ٢مهم
وؤؾالُبهم ؤي ؤن جهى٘ م٘ الى٣اص ما ًهى٘ الى٣اص م٘ الكٗغاء« 1وٖلُه ٞةن ه٣ض الى٣ض مخٗل ٤بىهىم
مُٗىت ومىخ٣اة بض٢ت جسو ٦باع الى٣اص مً زال ٫جدلُلها
و ٪ٞقٟغاتها ،وبياءة مٗخماتها ،وال٨ك ًٖ ٠الٗال٢اث ال٣اثمت بحن ؤوؿا٢ها .ؤما ألاإلااوي ؾُجفغٍض
ملدكِىجغ ٢ Meltshengerام بدؿمُت ؤخض ٦خبه ب"ه٣ض الى٣ض" »ألن الى٣ض الخغ ٢ض جى ٠٢في ؤإلااهُا مىظ
ٖام  ،1933بؿبب الىاػٍت ولم ٌؿخُ٘ ؤن ٌؿترص ٖاُٞخه بٗض َؼٍمت َخلغ ٖام .2«1945
مً َىا ٧اهذ الىاػٍت ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت التي عجلذ باجهُاع وجغاظ٘ الى٣ض في ؤإلااهُا بك٩ل ٦بحر زانت بٗض
الهؼٍمت التي مجي بها َخلغ ٢ ٠ًًُ،اثال » ًٟ٨ي ؤن ًخدغ ٥الًمحر ل٩ي ٌٗتر ٝلىا بصخيء مخىاي٘ ظضا،
مبدض ه٣ضي في مباصت الٗلىمً ،ىضر بإماهت خضوص مٗغٞت الى٣ض ألاصبي ...و ًخٗل ٤بٗامت بإٖما ٫جخجاوػ
الى٣ضٞ ،هم ًيخ٣ضون ما َى زاعط الى٣ض وبُٗض ٖىه مشال ٢هُضة ؤو عواًت ول ً٨بٗض ؤن ًيخ٣ضوا ٖمال زُالُا
ؾىً ٝيخ٣ضون ٖمال َى بضوعٍ ًى٣ض ٖمال زُالُا ،وما ًهىٗىن َى ما هضٖىٍ ه٣ض الى٣ض . 3« Metacritique
َىا ٥صٖىة نغٍدت بلى الاٖترا ٝبمُضان ه٣ض الى٣ض ،وطلً ٪خجاوػ الى٣ض بلى ه٣ض ؤٖما ٫زُالُت وَى بظل٪
ًخجاوػ ما َى وا٢عي.
٦ما ٌٗخ٣ض ؾُجفغٍض ملدكِىجغ ؤن »ه٣ض الى٣ض ًجب ؤن ًإزظ ٖلى ٖاج٣ه مؿاولُت اإلاهمت الًغوعٍت
الٗاظلت بةعؾاء مؿخىٍاث هىُٖت مؿخ٣لت ًٖ ٧ل الاججاَاث « ، 4ولظل ٪مً الًغوعي ؤن ًبدض ه٣ض الى٣ض
ًٖ طاجه ،وَكُض ٖاإلاا زانا به مؿخ٣ال ًٖ ٧ل الٗىالم.
ؤقاع هغَـ بىلضًً بلى ه٣ض الى٣ض ٖىض خضًثها ًٖ ْهىع وبغوػ »ؾى ١ؤو باػاع مً الا٢تراباث الى٣ضًت
واإلاضاعؽ الىٓغٍت ،جضٖمه ؤزالُ٢اث الاهٟخاح والخٗضصًت والخىىٕ التي جخد٨م بضوعَا في وظهاث الىٓغ
اإلاخسظة بػاء الكغُٖت الخإوٍلُت وختى الُ٣مت الجمالُت« ،5مما ؾبً ٤ا٦ض ٦غَـ بىلضً ٪ؤن ه٣ض الى٣ض
ٖىضَا باػاع مً اإلاٟاَُم الى٣ضًت اإلاىٟخدت ٖلى الخٗضصًت في بنضاع ألاخ٩ام ووظهاث الىٓغ إل٦ؿاب َظٍ
اإلاٟاَُم ُ٢مت ظمالُت.
زهو الىا٢ض ؾمحر ؾعُض حجاػي مٟهىما لى٣ض الى٣ض في مالٟه " الىٓغٍت ألاصبُت ومهُلخاتها " ظاء ُٞه
ؤن " ه٣ض الى٣ض مُضان صعاسخي ًجهٌ ٖلى ؤؾاؽ جُُ٣م الى٣ض و ٤ٞمٗاًحر ٖلمُت  ،والى٢ىٖ ٝلى مك٨الجه
الىٓغٍت واإلاىهجُت  ،وبًجاص الخلى ٫لها وجٟؿحرَا صون الا٦خٟاء بىنٟها ؤو حسجُلها ٦ما جٓهغ في الىا٘٢
-1ؤهضعٍه ؤهضعؾىن آمبرث:مىاهج الى٣ض ألاصبي،جغظمت الُاَغ ؤخمض م٩ي،صاع الٗالم الٗغبي،ال٣اَغة ،2010 1 ٍ ،م .59
 -2اإلاغظ٘ هٟؿه  ،م .60
 -3اإلاغظ٘ هٟؿه  ،م .59
َ-4غاص ال٨بِسخي:مضازل في الى٣ض ألاصبي .صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان-ألاعصن 2009 ،م .75
٦-5غَـ بىلضً :٪الى٣ض والىٓغٍت ألاصبُت مىظ  .1890جغظمت :زمِسخي بىٚغاعة .ميكىعاث مسبر الترظمت في ألاصب واللؿاهُاث ،الجؼاثغ2004،
م .238
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الٗملي  .وَى مُضان لِـ زابخا ؤو مخٗاعٞا ٖلُه وبهما مخُىع وال٨خاباث ُٞه الػالذ مدضوصة 1 " .ؤي ؤهه
ٌٗخمض ٖلى لٛت الى٣ض في ؾبُل ال٨ك ًٖ ٠مك٨الجه اإلاىهجُت واإلاهُلخُت باإلياٞت بلى مؿاءلت بهجاػاث
الخُاب الى٣ضي والىعي بمىيىٖه .
٦ما وعص في ٦خاب ٞلؿٟت الى٣ض وه٣ض الٟلؿٟت مٟهىما زانا لى٣ض الى٣ض ًخ٣اعب ومٟهىم الىا٢ض ؾمحر
ؾُٗض حجاػي ًمشل في ٧ىن ه٣ض الى٣ض " جدى ٫الى٣ض بلى َض ٝفي خض طاجه ولِـ مجغص وؾُلت للخُٛحر
2
والخ٣ضم ال٨ٟغي والاظخماعي ٞما مً شخيء ًم ً٨ه٣ضٍ ختى الى٣ض طاجه في ه٣ض الى٣ض ".
ًهىع لىا َظا الخٗغٍ ٠الىا٢ض في َظٍ الخالت بمشابت ٧اجب ومبضٕ لظلٚ ٪ضا ه٣ضٍ ً٣غؤ ٨٦خابت ؤو ببضإ زان .
هٓغ مدمض الضغمىمي بلى ه٣ض الى٣ض في ٦خابه اإلاىؾىم ب "ه٣ض الى٣ض وجىٓحر الى٣ض الٗغبي اإلاٗانغ" بىنٟه
"عئٍت ببؿخمىلىظُت لىي٘ الى٣ض ومٟاَُمه وٖال٢اجه وؤؾئلخه وبظغاءاجه" ،3عئٍخه َظٍ جخجاوػ الىن٠
والخل ٤ُٟبلى الٛىم في الٗمل الى٣ضي بهض ٝا٦دكا ٝظىَغٍ مً زال ٫الٗال٢اث التي ٌك٩لها َظا الٗمل،
ألن ال٣غاءة الى٣ضًت وخضَا لم حٗض ٧اُٞت لئلخاَت ب٩ل ظىاهب الىو ؤلابضاعي وٞغوٖه.
ً٣ىم ه٣ض الى٣ض ٖلى ؤؾاؽ ومىُ ٤جدىٍلي ٌٗمل ٖلى الخدغع الكبه الخام واؾخ٣ال ٫بحن ألاصًب وما ً٨خبه
ألن اإلابضٕ لً ًهبذ له وظىص صازل الىو " ً٩ىن ؾىي جل ٪الهىٍت اإلادكُٓت التي جغي جمؼ٢ها صازل وؿُج
الىو ،وما ًدضر لها مً ازترا٢اث بٟٗل ال٣غاءةً ،إبى بال ؤن ٌؿم٘ ؤهحن ههه وَى ًخإلم".4
ًخدى ٫الىو في يىء حٗضصًت اإلاٗجى وال٣غاءة والخإوٍل بلى ههىم جيخج ٖىه ؤٖما ٫ؤزغي وٍهحر ؾببا في
بغوػ ال٨شحر مً ألاٖما ٫ؤلابضاُٖت  ،خُض " ًدُا ٩٦اثً له ؤًامه ً٩ىن ٧ل ما ٧ان لضًه مً ؤ٩ٞاع وؤخاؾِـ
خاملت للخُاة ...بط لم ٌٗض ؾىي ّ
الغماص هاعٍ ٢ض جىػٖذ في ٧ل آلاٞا ١ولم جىُٟئ".5
َظا صلُل ٖلى ؤَمُت مجا" ٫ه٣ض الى٣ض" الظي ٌٗخبر ؤ٦ثر اإلاجاالث واإلاباخض نلت بالى٣ض
و ظمالُخه إلاا ٌؿمذ به مً جٟدو للم٣ىالث وجُبُ٣ها ،والاخخ٩ام بلى صعظاث الخىاؾب والخٗاعى بُجها ٦ما
ؤهه " مُضان لُغح ألاؾئلت اإلاخىالُت ًٖ َىٍت الى٣ض ،وؤصواجه ومداوالجه ومغاظٗت الىا٢ض إلاىُل٣اجه الىٓغٍت،
وؤَغوخاجه الخٟؿحرًت مغاظٗت صاثمت جٟطخي بلى حٗضًلها بهىع قتى".6

 - 1ؾمحر ؾُٗض حجاػي  :الىٓغٍت ألاصبُت ومهُلخاتها الخضًشت  ،صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘ والخجهحزاث الٗلمُت  ،ال٣اَغة مهغ  ، 2004 ،م
.125
 2مجمىٖت مً اإلاالٟحن ٞ :لؿٟت الى٣ض وه٣ض الٟلؿٟت في ال٨ٟغ الٗغبي  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت  ، 1 ٍ ،بحروث – لبىان  ، 2005م
.19
ٖ -3بض الٗاَي الؼٍاحي :ه٣ض الى٣ض وؤبٗاص الخىٓحر الى٣ضي .مجلت ٖالماث ،ط  ،16م  ،2005 ،14م .127
ٖ - 4بض ال٣اصع بىصومت :الخضازت و٨ٞغ الازخال .ٝميكىعاث الازخال ،2003 ،1 ٍ ، ٝم .58
 - 5اإلاغظ٘ هٟؿه :م .69
َ - 6غاص ٦بِسخي :مضازل في الى٣ض ألاصبي  .م .75
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لظا ٞهى م٨مل للى٣ض ومخمم له  ،وله صوع في ج٣ضًم جىيُذ وٞهم ؤقمل لؤلٖما ٫ؤلابضاُٖت بمغاظٗت ه٣اصَا
ومىجؼاتهم٦ ،ما ؤن صوعٍ ال ًخلخو في بَال ١ألاخ٩ام لُخجاوػٍ بلى الخدلُل والبدض في ألاؾباب والضوا٘ٞ
وج٣ضًمها لل٣اعت بك٩ل واضر ،والؿعي للخسلو مً ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بالى٣ض وبُٖاثه نبٛت ظضًضة.
ًغي ؾامي ؾلُمان ؤن " ه٣ض الى٣ض بىنٟه وكاَا مٗغُٞا وه٣ضًا ًسً٘ الىهىم الى٣ضًت إلاجمىٖت مً
ألاَغوخاث والٟغيُاث التي جخٗامل م٘ ؤلاهخاط الى٣ضي بىنٟه مىيىٖا للمؿاثلت والازخباع مً ػواًا
مسخلٟت ؤو مخهلت بما ًاصي بلى جىىٕ اإلاضازل واإلاىاهج التي ٌٗىٖ ٫لحها صاعؾى جل ٪اإلاجاالث" .ؤن ما " ًٟخده
ه٣ض الى٣ض مً بم٩ان الىظىص مًاٖ ٠لل٩اثً ًجٗله ًىٟخذ ٖلى الىو وٍبضٕ مً زالله ههىنا ؤزغي،
وٍجترح ٖبر ٖبىعٍ وازترا٢ه الىو قب٨ت مً اإلاٟاَُم جمحز زُابه ومماعؾاجه ال٨ٟغٍت"، 1ؤي ؤهه بىظىص َظا
اإلاجا– ٫ه٣ض الى٣ض -جخًاٖٖ ٠ملُت ؤلابضإ باهٟخاح الىو ٖلى آٞا ١ظضًضة ومٟاَُم ؤزغي حؿاَم في
بهخاط ههىم ؤ٦ثر جمحزا وببضاٖا.
بياٞت بلى ما ؾب ٤هجض ؤن "عبض الؿالم اإلاؿضي" جدضر في ٦خابه "ألاصب وزُاب الى٣ض" ًٖ نىٟحن مً
الىاؽ الظًً ًالٟىن في ه٣ض الى٣ض "واخض ً٨خبه الظًً ٌٛاعون ٖلى الى٣ض الخضًض وواخض ً٨خبه الظًً
ٌٛاعون مً الى٣ض الخضًض ٞاألوً ٫خم بهخاظه صازل الضاثغة مً مىّ ٘٢
الىهحر
و الشاوي جيخجه آلت الاٖتراى ،ألاو ٫ابً الخمُت اإلاٗغُٞت وآلازغ ولُض الخمُت الش٣اُٞت وهي مؿاٞت ما بحن
2
ألاو ٫والشاوي الخ٣اث"٤
ًغي ٖبض الؿالم اإلاؿضي مً زال ٫طل ٪الٟهل بحن الظًً ٌٗملىن ٖلى بزغاء الٗمل الى٣ضي بمغاظٗخه
وال٨ك ًٖ ٠ؤزُاثه والخُٗ٣ب ٖلى ما ظاء به َم ً٢اًا ،وه٣اقاث ،اهُال٢ا مً ألاصواث اإلاٗغُٞت التي
ًمخل٨ها ها٢ض الى٣ض ،وفي الجهت اإلا٣ابلت َىا ٥مً ٌك ٪٨في ؾالمت ما ظاء به الٗمل الى٣ضي ،والًُٗ في
صخخه صون جبرًغ.
َّ
 _ 2اإلاهُلح بحن هلض الىلض واإلاُخاهلض:
جُغح في ه٣ض َّ
الى٣ض بق٩الُت حٗضص اإلاهُلخاث ؤو الدؿمُاث للمٟهىم الىاخض،ل ً٨الكاج٘ في ؤصبُاث الى٣ض
الٗغبي اإلاٗانغ َى مهُلر "ه٣ض َّ
الى٣ض"الظي ً٣ابله في الٟغوؿُت " ،"méta-critiqueوَى ما ٌٗبر ٖىه
باالهجلحزًت " ،"critism of critismفي خحن ؤن ال٨خاباث باللٛت الاهجلحزًت جخ٣لب بحن مهُلخحن في الاؾخٗما٫
َما :ه٣ض َّ
الى٣ض وَى ألا٦ثر قُىٖا ،ومهُلر "اإلاُخا ه٣ض"  ،méta-critisicimوَى ما ٌٗبر ٖىه
بالٟغوؿُت، Méta-critique3وهدُجت لظلٌٗ ٪اوي َظا اإلاهُلر مً الخٗضص والازخال ٝفي جدضًض مهُلر
واخض ًخٖ ٤ٟلُه.

َ - 1غاص ٦بِسخي :مضازل في الى٣ض ألاصبي  .م .75
ٖ - 2بض الؿالم اإلاؿضي :ألاصب وزُاب الى٣ض.صاع ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة ،بحروث-لبىان ،2004 1 ٍ ،م .244
ً3ىٓغ :با٢غ ظاؾم مدمض :ه٣ض ؤم اإلاُخا ه٣ض؟ (مداولت في جإنُل اإلاٟهىم) ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،3ٕ ،م ،37ماعؽ ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن
وآلاصاب ،ال٩ىٍذ ،2009 ،م.37 :
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الى٣ض"،ؤو" ماوعاء" َى «٦الم في َّ
و"اإلاُخاه٣ض" ؤو "ما بٗض َّ
الى٣ض ًمشل يغبا مً ال٣غاءة اإلاىظهت ل٣غاءة ؤزغي،
ال ًمى٘ ازخال ٝصعظاجه خضة ولُٟا وبلىٚها مغاث ٦شحرة خض الخمل ٤والتزل ،٠مهاصمت َّ
الى٣ض ٞحها للى٣ض
ألازغ» 1هٟهم مً َظا الخدضًض ّؤن اإلاُخاه٣ض ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ ه٣ض الى٣ض  ،ل ً٨مهُلر اإلاُخاه٣ض ًشحر
بق٩الُت ٦بحرة »،طل ٪ؤن الؿاب٣ت ( )Métaطاث ألانل ؤلاٚغٍ٣ي حٗجي الخٗا٢ب ،الخُٛحر ،واإلاكاع٦ت ،في خحن
ؤجها حٗجي في الٟلؿٟت والٗلىم ؤلاوؿاهُت ٚحر ما حٗىُه في الٗلىم الُبُُٗت ،وهي حٗجي في مهُلخاث جل٪
الٗلىم مٗجى "ما وعاء" ؤو "ما بٗض" ؤو "ما جداوع" ؤو " ما ٌكمل" بالُ٣اؽ بلى شخيء مً ألاقُاء» ،2وَظا ٌٗجي
ؤن الؿاب٣ت (مُخا) لها ٖضة مدمىالث مٗغُٞت وجسخل ٠مً مجا ٫مٗغفي بلى آزغ.
» ول٣ض ظغث الٗاصة ٖىض الى٣اص الٗغب اإلاٗانغًٍ ؤن ًترظمىا الؿاب٣ت ؤلاٚغٍُ٣ت التي اؾخسضمذ في اللٛت
الٗلماثُت ( )La langue savanteفي خ٣ى ٫اإلاٗغٞت لضي الٛغبُحن بلى مهُلر "ما وعاء" ؤو " ما بٗض"«ٞ ، 3ةطا
اؾخٗملذ جل ٪الضاللت في خ٣ل ه٣ض الى٣ض ّ
ٞةجها حٗجي «اهًُا ٝشخيء ؤو ٖلم بلى آزغ ؤزىاء اإلاهامكت ؤو
اإلاجاوعة ُٞلخد ٤شخيء بصخيء ،ؤو ًدؿغب ٖلم في ٖلم ،ؤو ًخدصخو مٗجى في مٗجى آزغ ،وطل ٪ال٢خًاء
الٗال٢ت اإلاٗغُٞت» ،4وَىا ً٣ترن مٗىاَا بى٣ض َّ
الى٣ض ،طل ٪ؤجها جخدى ٫بلى مماعؾت وكاٍ ٖلى وكاٍ ،ؤو ٖلم
ٖلى ٖلم ومٗجى يمً مٗجى زان.
بن َظٍ الترظمت جدمل مً الٛمىى ما ًجٗل ال٣اعت ًدؿاء ًٖ ٫اإلاٗجى اإلاغاص مجها َ،ل َى ؤلازغاط ؤو
ؤلابٗاص ،ؤو الاخخىا ء ألن َظا ما حكحر بلُه الؿاب٣ت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت بةياٞت ٖلم بلى آزغ ُٞىضمج ُٞه
وبظلً ٪دؿلل اإلاٗجى بلى مٗجى آزغ ،خؿب الٗال٢ت اإلاٗغُٞت التي جدخاط لظلٞ » ٪خهبذ اللٛت الشاهُت التي
ّ
جخدضر ًٖ اللٛت ألاولى مشال بمشابت َظٍ الالخ٣ت ؤلاٚغٍُ٣ت التي جًا ٝبلى ٖلم ما ؤو حٗؼي بلى شخيء ما«. 5
َىا ج٨مً ؤلاق٩الُت التي ج٣خطخي الدؿائُٞ ٫ما ًخٗل ٤باللٛت الشاهُت اإلايؿىظت ًٖ اللٛت ألاولى ؤهي» " ما
وعاء" ؤم " ما بٗض"؟ و"َل اللٛت الشاهُت شخيء ً ٘٣زاعط بَاع اللٛت ألاولى؟ ما مٗجى الخضًض ًٖ ه٣ض ؤو ًٖ
لٛت ه٣ض بى٣ض ٖلى َامكه ؤو مً خىله ُٞخم ٞهل الشاوي ًٖ ألاو٫؟ «، 6و ؤلاق٩اً ٫ب٣ى مُغوخا في َظا
الجاهب بال ّؤن الٟالؾٟت
» جغظمىا مهُلر اإلاُخاٞحزًُ٣ا الُىهاوي ألانل بمهُلر ٖغبي ظمُل وَى ما وعاء الُبُٗت«.7

 1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.121 :
ٖ 2بض اإلال ٪مغجاى :في هٓغٍت الى٣ض مخابٗت ألَم اإلاضاعؽ الى٣ضًت اإلاٗانغة وعنض لىٓغٍاتها ،صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘  ،ص ٍ
الجؼاثغ ،2007 ،م.221 :
 - 3اإلاغظ٘ هٟؿه  :م .225
ٖ -4بض اإلال ٪مغجاى :في هٓغٍت الى٣ض مخابٗت ألَم اإلاضاعؽ الى٣ضًت اإلاٗانغة وعنض لىٓغٍاتها  :م.221 :
 -5اإلاغظ٘ هٟؿه م .225
ٖ -6بض اإلال ٪مغجاى :ماثت ًُ٢ت ...وًُ٢ت " م٣االث وصعاؾاث حٗالج ً٢اًا ٨ٞغٍت وه٣ضًت مخىىٖت " .صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،
الجؼاثغ  ، 2012 ،م .54
-7اإلاغظ٘ هٟؿه :الهٟدت هٟؿها.
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َظا ما ٌٗىُه ٗٞال اإلاهُلر ؤلاٚغٍ٣ي ولَ ً٨ظا ال ًىُبٖ ٤لى ما وعاء اللٛت ألهه ٌكحر بلى مغخلت ؾاب٣ت
(ه٣ض الى٣ض) خُض ًخدى ٫زاللها الىو الى٣ضي بلى هو زان ًخإؾـ ٖلُه ه٣ض آزغ ًداوعٍ  ،وَسجل مإزظٍ
،و َظا ما ًجٗل الٗمل الى٣ضي صاثم ؤلاهخاط والؿحروعة والاهٟخاح والخٟاٖل.
اهُال٢ا مما وعص ط٦غٍ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الاَخمام بى٣ض الى٣ض خضًض بال ؤن البدض ُٞه عاظ٘ بلى جُىع
البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والضعاؾاث ألاصبُت الخضًشت ٧الؿُمُاثُت  ،وبطا ٧ان الى٣ض ًخسظ مً الٗمل
ألاصبي مىيىٖا له ٞان َظا الى٣ض هٟؿه ًهبذ مىيىٖا في ه٣ض الى٣ض.
و بٗباعة ؤزغي » الى٣ض الظي ٌٗخبر لٛت وانٟت للٛت ألاصبُت ألاولى –لٛت الٗمل ألاصبيٞ -ان ه٣ض الى٣ض لٛت
وانٟت للٛت وانٟتٚ ،حر ؤن َظٍ اللٛت جمخل٢ ٪ضعة ٖلى يبِ مىيىٖها مً زال ٫لٛت حؿٟٗها ٖلى
الى٢ىٖ ٝلى ُُٟ٦ت اقخٛا ٫اللٛت الى٣ضًت ألاولى « ، 1الن الىو الى٣ضي ٌكخٛل ٖلى الىو ؤلابضاعي
وٍخُلب بالًغوعة وظىصٍ ألهه ًبضؤ مً خُض ًيخهي الٗمل ألاصبي ،وه٣ض الى٣ض ٌكخٛل ؤؾاؾا ٖلى الىو
الى٣ضي بٗض ا٦خماله .
ّ
الى٣اص في خ٣ل "ه٣ض َّ
وَىا ٥الٗضًض مً ال٨خاباث التي ًهىٟها ُّ
الى٣ض" وهي ال٨خاباث التي جغاظ٘ اليكاٍ
الى٣ضي في ٗٞل اإلاماعؾت مً مىٓىع الىن ،٠والخٟؿحر والخُُ٣مٞ 2مهمت ه٣ض َّ
َّ
الى٣ض بطا هي مغاظٗت اليكاٍ
َّ
الى٣ضي في ٗٞل اإلاماعؾت مً مىٓىع الىن ٠والخٟؿحر ،والخُُ٣م ،وؤًًا مؿاءلخه الضاثمت لهٞ« .الؿمت
اإلاكتر٦ت في ججلُاث َظا الىعي (ؤي ه٣ض َّ
الى٣ض) وؤق٩اله ؤهه وعي وؿ٣ي في ٧ل ؤخىا ٫خًىعٍ اإلاؼصوط ،طل٪
الخًىع الظي ًبدض في اليؿ ،٤وٍىجظب بلُه ؾىاء ٖلى مؿخىي زُاب َّ
الى٣ض في بقاعجه اإلاباقغة بلى
مىيىٖه الظي َى ٚحرٍ ؤو بقاعجه بلى مىيىٖه الظي َى بًاٍ».3
َّ
وكاٍ ًبدض في مىيىٖه الغثِسخي ؤال وَى َّ
ٞمىيىٕ ه٣ض َّ
الى٣ض
الى٣ض طو وُْٟت مؼصوظت ٞ ،هى مً ظهت
(ؤي في مىيىٖه َى) ،ومً ظهت ؤزغي ًبدض ؤًًا في ه٣ض َّ
الى٣ض ألظل طاجه،وبالخالي ال ًم ً٨ؤن ًدهغ في
طاجه،ولٗل َظا خمل بٌٗ ُّ
َّ
الى٣اص ٖلى
مجغص ما وعاء مٗغٞت،وما وعاء ه٣ض  méta critiqueبل ؾُٟدو
ع ٌٞمهُلر اإلاُخاه٣ض.
وٍىضر "ٖبض اإلال ٪مغجاى "صاللت مهُلر ه٣ض َّ
َّ
الٗغبُت بإهه « ٢ض ًٟهم مىه ؤهه ٌٗجي ؤن
الى٣ض في اللٛت
الى٣ض الشاوي ٌؿعى بلى ه٣ض َّ
َّ
الى٣ض ألاو ٫الظي ً٨خب ٖىه بيُت الٛمؼ والخهجحن وبضا ٘ٞالىعي والخىُ٣و ،وَى
ؤمغ ٚحر واعص في ؤنل اإلاٟهىم الٛغبي ال٣اثم ٖلى اؾخٗما ٫الؿاب٣ت ؤلاٚغٍُ٣ت التي حٗجي الاخخىاء وؤلابٗاص ،ؤو
اإلاجاهُت واإلاهامكت ،صون ؤن حٗجي ٖلى وظه الًغوعة ٦بحر الٗىاًت بدؿلُِ الًىء ٖلى الى٣اثو اإلاىهجُت،
والطخالت اإلاٗغُٞت ،4»...هجض ؤن "ٖبض اإلال ٪مغجاى" ؤ٢غ بصخت ه٣ض َّ
الى٣ض ٖىض الٗغب ،الظي ً٨خب ٖلى
ه٣ض ؤو ٫مً ؤظل جدلُله وجُُ٣مه وبزغاط مداؾىه وُٖىبهٞ ،ى٣ض َّ
الى٣ض َى حؿلُِ الًىء ٖلى الى٣اثو
 -1ؤخمض بى خؿً :مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ .بحروث ،1982 ،60 ٕ ،م .58
ً 2ىٓغ :ظابغ ٖهٟىع :الىٓغٍاث اإلاٗانغة ،مُاب٘ الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ص ٍ ،1998 ،م.267 :
 3اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.272 :
ٖ4بض اإلال ٪مغجاى ،في هٓغٍت الى٣ض  ،م.227 :
71

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

ؾىاء اإلاىهجُت ٧اهذ ؤم اإلاٗغُٞت ،ومٗغٞت ؤنى ٫اإلاظَب ا َّلى٣ضي اإلاضعوؽ وجىيُذ مباصثه ؤلاظغاثُت وجبُان
زلُٟاجه التي ٌؿخمض مجها َظٍ ألانىَّ ٫
الى٣ضًت ،وَىا ٖلُىا ؤلاقاعة بلى اإلاٟهىم الظي ٢ضمه "مدمض
الى٣ض وجىٓحر َّ
الى٣ض في ٦خابه "ه٣ض َّ
الضٚمىمي" لى٣ض َّ
الى٣ض الٗغبي اإلاٗانغ" ،مً زال٢ ٫ىله« :بهه وكاٍ
مٗغفي ًىهغ ٝبلى مغاظٗت ألا٢ىاَّ ٫
الى٣ضًت ٧اقٟا ؾالمت مباصئها الىٓغٍت وؤصواتها الخدلُلُت وبظغاءاتها
الخٟؿحرًت»ٞ ،1هى ه٣ض ًى٨ب ٖلى ه٣ض ؤو ٫إلاغاظٗخه وجُُ٣مه ومداولت ٦ك ٠بظغاءاجه ومهُلخاجه وَى
و َّ
ؤًًا مداولت لـ«جَّ ٪ُ٨ٟ
الى ّ
الى٣ضي مً ؤظل بٖاصجه بلى ٖىانغٍ اإلاك٩لت له ،وٍبحن الٗملُت التي ؤوصخئ مً
زاللها في مداولت ظاصة لخدضًض الظَىُت التي ؤهخجخه».2
الى٣ض َى ججؼيء لىو ه٣ضي والخٗم ٤في بىِخه للىنى ٫بلى ؤؾغاع ببضإ َظا َّ
ُٞهبذ بظل ٪ه٣ض َّ
الى ّ
و
َّ
والى٣ض ٖلى خض ؾىاء«،ولٗله في ٦شحر مً ألاخُان جخدى ٫ال٣غاءة الشاهُت ٢غاءة للىهحن مٗاٞ ،ال َّى ّ
و اإلا٣غوء
في ال٣غاءة ألاولى مباقغ للمىيىٕ ،مً خُض الدكغٍذ وؤلاظما ٫والغئٍت الخانت بالىا٢ض ألاو ،٫وال٣غاءة
الشاهُت مباقغة لل٣غاءة ألاولى ومٗخمضة بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ٖلى َّ
الى ّ
و ألانلي».3
وٖلى الغٚم مً طل» ٪جسخل ٠آلُاث ٧ل مً ال٣غاءجحن خُىا ،وجخ ٤ٟؤخُاها ؤزغي ،والظي ٌؿاٖض ٖلى
مٗغٞت الاجٟا ١ؤو الازخال ٝبحن الىا٢ضًً هي :آلالُت اإلاخبٗت في َّ
الى٣ض و٦ظا الغئٍت الٟىُت لهماُٞ ،خطر مً
زال ٫طل ٪بما :اجٟا ١بحن الىا٢ضًً ؤو الازخال ٝبُجهما ،ؤو بياٞاث ٖلمُت لم ًىدبه بلحها الىا٢ض ألاو،4«٫
الى٣ض الشاوي (ؤي ه٣ض َّ
وَظا ًدضر بالًغوعة في َّ
الى٣ض).
ّ
ؤلر مجمىٖت مً الباخشحن ٖلى يغوعة اؾخسضام مهُلر "اإلاُخاه٣ض" بض ٫اإلاهُلخاث ألازغي؛ ألهه خؿب
عؤحهم –اإلاُخاه٣ض« -له ؾمت انُالخُت واضختٞ ،هى لِـ مجغص بياٞت لٛىٍت ل٩لمت َّ
الى٣ض بلى هٟؿها ،ول٨ىه
ٌٗبر ًٖ مؿخىي مً الاقخٛا ٫اإلاجهجي واإلاٗغفي مسخلَّ ًٖ ٠
الى٣ض ألاصبي٦ ،ما ؤهه لِـ بُٗضا ًٖ خ٣ل
اللؿاهُاث وًٖ مهُلخاث مً مشل :اإلاُخاٞحزً٣ا " "Metaphysicواإلاُخا لٛت " "Meta languageواإلاُخا
زُاب "...،"Meta discoursولظا ٞةن َظا اإلاهُلر ٌُٗي البٗض اإلاٟهىمي لى٣ض َّ
الى٣ض و٢البا انُالخُا
ؤوضر وؤصٞ ،5»١مهُلر ه٣ض َّ
الى٣ض خؿب َظا الُغح ال ٌٗبر ًٖ صاللت اإلاٟهىم الاًبؿدُمىلىظُت ،وٍبٗض
اإلاٟهىم ًٖ صاللخه الض٣ُ٢ت واقخٛاله اإلاجهجي وبما ؤهه ًلخ ٤بالى٣ض ألاصبيٞ ،هى مً َظا الجاهب ؤًًا ٌٗاوي
مً ازخالَه َّ
بالى٣ض وٖضم وظىص خض ٞانل ًٟغ ١بُجهما ،لظلً ٪غي َاالء اؾخسضام مهُلر اإلاُخاه٣ض إلاا له
الى٣ض ألاصبي ،وٍهبذ بظلَّ ٪
مً ؤبٗاص مٗغُٞت ،وؤًًا ل ٪ٟالاعجباٍ والاقدبا ٥الخانل بِىه وبحن َّ
الى٣ض
مىيىٕ اإلاُخاه٣ض
1مدمض الضٚمىمي :ه٣ض الى٣ض وجىٓحر الى٣ض الٗغبي اإلاٗانغ ،ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بالغباٍ ،1ٍ ،البًُاء  ،1999م.177 :
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.119 :
ً 3ىٓغ :ؾلُان ؾٗض ال٣دُاوي :ه٣ض الى٣ض (آلالُاث والغئي)،مُغوخت يمً جدىالث الخُاب الى٣ضي الٗغبي اإلاٗانغ
م.364 :
ً 4ىٓغ :اإلاغظ٘ هٟؿه م.364 :
 5با٢غ ظاؾم مدمض :ه٣ض الى٣ض ؤم اإلاُخا ه٣ض؟ (مداولت في جإنُل اإلاٟهىم) ،م.121 :
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ٞخ٩ىن للمُخاه٣ض وْاث ٠مهمت ججٗله ًسخلَّ ًٖ ٠
الى٣ض ،خُض ؤن وْاثٟه ألاؾاؾُت جخمشل ُٞما ًلي:
و َّ
٣ً-1ىم ب٣غاءة مؼصوظت الهضٞ ،ٝهى ً٣غؤ َّ
الى ّ
الى٣ضي ٢غاءة مداوعة وازخال ،ٝوفي الى٢ذ هٟؿه
ًىجؼ ٢غاءجه الخانت للىو ألاصبي اإلاى٣ىص.
٣ً-2ىم بخ ٪ُ٨ٟم٣ىالث َّ
الى٣ض ألاصبي لٟدو الٗىانغ ؤلاًضًىلىظُت الشاوٍت في اإلاؼاٖم
وَى ً٨كَ ًٖ ٠بُٗت اإلاازغاث الش٣اُٞت والاظخماُٖت والؿُاؾُت التي ٧ىهذ الخايىت الؿُاُ٢ت له،
وظٗلذ الىا٢ض ًدبجى مىهجا ه٣ضًا صون ؾىاٍ.
ً -3دضص َبُٗت ألاوؿا ١اإلاًمغة الظاجُت والىٟؿُت والش٣اُٞت التي ظٗلذ الىا٢ض ألاصبي ًدبجى مىهجا ه٣ضًا
مُٗىا مً صون ؾىاٍ.
٨ً -4ك ًٖ ٠ؾحروعة َّ
الى٣ض ألاصبي وجدىالجه.
ً -5ضعؽ لٛت ال َّى٣ض ألاصبي وآلُاجه بىنٟه مُٗى ؤصبُا طا َبُٗت زانت ً٣ىم ٖلى اإلاؼاوظت بحن خغٍت
ؤلابضإ مً ظهت والالتزاماث اإلاىهجُت واإلاٗغُٞت مً ظهت ؤزغي؛بهه ٌٗمل ٖلى بٖاصة حكُ٨ل وعي ال٣اعت ٚحر
اإلاىخج لُ٩ىن ٖلى بهحرة جخجاوػ مؿإلت ٞهم ما ٢اله الىا٢ض ألاصبي بدٖ ٤مل ؤصبي بُٗىه بلى مؿإلت مٗغٞت
 ٠ُ٦خا ٫الىا٢ض طل ٪ولم؟.1
َظٍ مجمىٖت الىْاث ٠الخانت باإلاُخاه٣ض والتي جبحن الٟغ ١بِىه وبحن َّ
الى٣ض٧ ،ىن اإلاُخا ه٣ض مىيىٖه
ألاؾاسخي واإلادىعي َى َّ
الى٣ض ألاصبي.
ٞىسلو مما ج٣ضم ّؤن اإلاهُلر ألاصَ ١ى اإلاهُلر الظي ُّ
ًمـ اإلاىيىٕ الظي ٌك٩ل مضاع بدض ه٣ض الى٣ض
و٢ض جىنلىا بلى ّؤن اإلاُخا حٗجي اإلااوعاء واؾخ٣اللُت خ٣ل ًٖ آزغ ،و٢ض جىنلىا ؤًًا بلى ّؤن ه٣ض الى٣ض ًمً٨
ّ
ؤن ًبدض في مىيىٖه الغثِسخي ؤال وَى الى٣ض ؛٦ما ؤهه ٚحر مؿدبٗض ؤن ًٟدو هٟؿه ،وبالخالي مهُلر
اإلاُخا ًضزلىا في مخاَاث مٗغُٞت ،ولظلًًٟ ٪ل مٗٓم الباخشحن اؾخٗما ٫مهُلر ه٣ض الى٣ض ّ
؛ألن مىيىٖه
وؾٗه بٌٗ الباخشحن لِكمل الى٣ض ،وختى الىو الظي ًخىظه بلى الى٣ض ؤو ختى ه٣ض الى٣ض هٟؿه.
و٢ض اؾخٗمل بٌٗ الى٣اص مٟاَُم جلخبـ م٘ ه٣ض الى٣ض٦،مهُلر «" َّ
الى٣ض الكاعح" "Méta
"criticismesالظي ْهغ بمىاػاة م٘ مهُلر اللٛت الكاعخت  méta langagesوٍلر ٦الَما ٖلى الاؾخسضام
الى٣ضي بىنٟهما صالحن ٖلى الخٟاث َّ
َّ
الى٣ض بلى هٟؿه ،وٖلى وعي لٛخه بدًىعَا الجاثؼ في بقاعاتها الظاجُت،
وٍىاػي ؤًًا َظا اإلاهُلر –اللٛت الكاعخت -مهُلر َّ
الى٣ض الكاعح في صاللت الخهىم صازل ؾُا٢اث
ّ
َّ
الى٣ض ألاصبي»ٞ ،2جابغ ٖهٟىع ٌؿخسضم مهُلر الى٣ض الكاعح بالضاللت هٟؿها التي ًدملها ه٣ض الى٣ض ؛أله ُه
«ٌكحر بلى هٓام لٛىي زانَ ،ى لٛت قاعخت لىٓام لٛىي ؤوَ ٫ى لٛت اإلاىيىٕ ( )...وهٓغا بلى الخُاب الكاعح
3
بىنٟه الخُاب الىٓغي ًٖ َبُٗت وؤَضاَّ ٝ
الى٣ض».
ً 1ىٓغ :با٢غ ظاؾم مدمض :ه٣ض الى٣ض ؤم اإلاُخا ه٣ض؟ (مداولت في جإنُل اإلاٟهىم)،م-م.123-122 :
ً 2ىٓغ :ظابغ ٖهٟىع :الىٓغٍاث اإلاٗانغة ،م.273 :
ً 3ىٓغ -ظابغ ٖهٟىع :الىٓغٍاث اإلاٗانغة  ،م.273 :
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ّ
ٞالى٣ض الكاعح مغاص ٝلى٣ض َّ
َّ
الى٣ض،أله ُه هٓام لٛىي قاعح لىٓام لٛىي ؤو ٬٫وَكحر "ٖبض اإلال ٪مغجاى" بلى
ظملت مً اإلاهُلخاث التي ًم ً٨ؤن هُل٣ها ٖلى اللٛت الجضًضة (لٛت ه٣ض َّ
الى٣ض) «ؤال وهي مهُلر "اللٛت
1
الىانٟت" ،ؤو "اللٛت الخاوٍت" ؤو "لٛت اللٛت" ؤو "٦خابت ال٨خابت"»
طل ٪ؤن َظٍ اإلاهُلخاث ٧لها جضٖ ٫لى مماعؾت وكاٍ مٗغفي ليكاٍ مٗغفي زاوي.
اإلاغاحع :
 .1ؤخمض بى خؿً ، )1982( :مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ، 60 ٕ :بحروث.
 .2ؤهضعٍه ؤهضعؾىن آمبرث :جغظمت الُاَغ ؤخمض م٩ي ، )2010( :مىاهج الى٣ض ألاصبي:
ٍ  ، 1ال٣اَغة  ،صاع الٗالم الٗغبي .
 .3با٢غ ظاؾم مدمض ، )2009( :ه٣ض ؤم اإلاُخا ه٣ض؟ (مداولت في جإنُل اإلاٟهىم) :مجلت ٖالم ال٨ٟغ ٕ ،3م،37
ماعؽ ،ال٩ىٍذ ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب.،
 .4ظابغ ٖهٟىع )1998( :الىٓغٍاث اإلاٗانغة :ص ٍ  ،مهغ  ،مُاب٘ الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
 .5ؾلُان ؾٗض ال٣دُاوي ، )2006( :ه٣ض الى٣ض آلالُاث والغئي"جدىالث الخُاب الى٣ضي الٗغبي اإلاٗانغ"
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اللغت العغبُت في مىاكع الخىانل الاحخماعي
بحن الخأنُل والخهجحن-كغاءة في لغت الضعصقت –
أ.ؾىؾً ؾيي
حامعت مدمض إلاحن صباغحن ؾُُف2
ملخو
حٗخبر مؿإلت اللٛت الٗغبُت في وؾاثل ؤلاٖالم الجضًضة زهىنا مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً ؤ٦ثر
اإلاىايُ٘ بلخاخا للُغح واإلاىا٢كت إلاا َالها مً قىاثب ؾاَمذ في اهدؿاعَا وجغاظٗها ،ألامغ الظي ٌك٩ل
زُغا ٖلى م٣ىماتها وزهىنُتها ومؿخ٣بلها ٦إخض ؤَم اللٛاث في الٗالم.
َظٍ الضعاؾت مداولت لغنض مالمذ اللٛت اإلاؿخسضمت في الضعصقت ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي إلاٗغٞت
مىٗ٢ها مً اللٛت الٗغبُت الٟهخى و ؤلاق٩الُاث التي حٗاوي مجها ومً زمت الخغوط بخىنُاث لخهىٍبها.
ولماث مفخاخُت :اللٛت الٗغبُت ،الخىانل  ،مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،الضعصقت الال٨تروهُت
Abstract
The issue of the Arabic language in the new media, especially the social networking sites, is one of
the most urgent topics for discussion of the many flaws that have contributed to its decline, which
poses a danger to its constituents, its uniqueness and its future as one of the most important
languages in the world.
This study is an attempt to monitor the features of the language used in chatting through social
networking sites to determine their location from the standard Arabic language and the problems
that they suffer from and propose the recommendations to correct them.

مـلـ ــضم ـ ـ ـ ــت
حك٩ل اللٛت الٗغبُت مغج٨ؼا ؤؾاؾُا مً مغج٨ؼاث الش٣اٞت بما جدمله مً ٨ٞغ وجغار وُ٢م وجغبُت ومٗالم
خًاعة حٗبر ًٖ ظىَغ َىٍت اإلاجخم٘ الٗغبي و ؤلاؾالمي٦ ،ما ؤجها الىؾُِ الظي مً زالله ًخم الخىانل بحن
ألاظُا.٫
وم٘ ما ًمخاػ به الٗهغ الخالي مً اهٟجاع ج٣جي وػزم مٗلىماحي وحٗضص في وؾاثِ الاجها ٫ؤلال٨ترووي ،
وما ًدمله مً مٗالم خىلذ اإلاٗمىعة بلى بىاًت ٖمال٢ت جخالخم ٞحها الش٣اٞاث والخًاعاث واللٛاث في ْل
جُاعاث الٗىإلات اإلاتهاٞخت زهىنا الش٣اُٞت مجها والتي حٗض ألاقض وٗ٢ا وؤزغا ٖلى َىٍت اإلاجخمٗاث الٗغبُت
زانت  ،باث يغوعٍا خماًت اللٛت الٗغبُت ٦إخض عمىػ الهىٍت الٗغبُت وؤلاؾالمُت مً مالمذ َظٍ الخُٛحراث
اإلاخالخ٣ت .
وبطا ٧اهذ ؤصواث ؤلاٖالم الجضًض بما ٞحها اإلاضوهاث وقب٩اث الخىانل الاظخماعي ٢ض ٞخدذ آٞا٢ا جىانلُت
ٚحر مؿبى٢ت ؤؾاؾها الؿغٖت و اإلاغوهت والخٟاٖلُت والخض ٤ٞالؿغَ٘ وخغٍت الخٗبحر… مخجاوػة الؿلُت
والغ٢ابت التي جٟغيها ؤق٩ا ٫ؤلاٖالم والاجها ٫الخ٣لُضي وظاٖلت مً اإلاخل٣ي مهضعا ومؿخ٣بال مٗا ٞ ،ةجها
ؤَاخذ باإلا٣ابل بالٗضًض مً اإلاٟاَُم واإلاؿلماث في الٗملُت الاجهالُت مجها مؿإلت اللٛت خُض ْهغ هىٕ
ظضًض مً اللٛت اإلاؿخسضمت في الخىانل ٖبر الاهترهِذ و عؾاثل الهاج ٠اإلادمى ٫وصعصقاث الكب٩اث
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الاظخماُٖت...و طإ نِخه في و٢ذ وظحز واهدكغ بؿغٖت ٦بحرة زهىنا بحن ؤوؾاٍ الكبابَ ،ظا ألازحر ًدمل
مالمذ صزُلت ًٖ اللٛت الٗغبُت ،ألامغ الظي ٌك٩ل زُغا ٖلى ؤنالتها وم٣ىماتها.
جإؾِؿا ٖلى ما ؾب ،٤جداو ٫الىع٢ت البدشُت عنض بق٩الُت اللٛت الجضًضة اإلاؿخسضمت في الخـأوـ ٖبر
مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مداولت الخٗغٖ ٝلى مؿبباتها وجضاُٖاتها ٖلى اللٛت الٗغبُت ألانُلت لؿاها وَىٍت،
وج٨دؿب ؤَمُتها مً ؤن جٟصخي َظٍ الٓاَغة اللٛىٍت الجضًضة باث ٌك٩ل زُغا ٖلى ؤنى ٫اللٛت الٗغبُت
ٌؿخضعي الخضزل الٗاظل لخضاعَ ٥ظا ؤلاجخا ٝفي خ٣ها ،مً زال ٫ما جخىنل بلُه الضعاؾت مً م٣ترخاث.
أوال :اللغت العغبُت ومىاًَ اللىة
بن اللٛت هي الىٖاء ألاؾاسخي الظي ًدخىي الٗلىم ،و الخ٨ىىلىظُا ،والش٣اٞت ،والخاعٍش واإلاكاٖغ ...والخًاعة
والهىٍت بىظه ٖام ،ومدآٞت ؤي ؤمت ٖلى لٛتها ًجٗلها ؤ٦ثر ج٣ضما وجُىعا.
وبهظا ج٩ىن اللٛت الٗغبُت مً مىٓىع جىانلي ٖباعة ًٖ وؿ ٤مً ؤق٩ا ٫الخٗبحر اإلاىُى٢ت واإلا٨خىبت
ٌؿخس ضمه ؤلاوؿان في الاجها ٫والخىانل م٘ ٚحرٍ لً٣اء خاظُاجه اإلاسخلٟت وهي بظل ٪حٗبر ًٖ ْاَغة
اظخماُٖت ز٣اُٞت ٞ ،اللٛت الٗغبُت مً ؤ٢ضم اللٛاث في الٗالم ،خُٓذ بٗىاًت وؤَمُت ٦بحرة ٧ىجها ظؼء مً
الش٣اٞت والترار والخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٞ ،هي لٛت ال٣غآن ال٨غٍم والغؾالت اإلادمضًت ،ألامغ الظي
ؤ٦ؿبها بالٚت وٞهاخت وبعجاػا لٛىٍا وٖلمُا ال ًًاهى،ظٗلها جخمحز ًٖ ؾاثغ اللٛاث بسهاثهها:
الٟهاخت :وهي ؤن ًسلى ال٨الم مما ٌكىبه مً جىاٞغ بال٩لماث ،ويٗ ٠الخإلُ ،٠والخُٗ٣ض اللٟٓي. التراص :ٝوَى ؤن ًضٖ ٫ضص مً ال٩لماث ٖلى هٟـ اإلاٗجى اإلاغاص.ألانىاث وصاللتها ٖلى اإلاٗاوي :بمٗجى ؤن ًٟهم مٗجى ال٩لمت بك٩ل ص ٤ُ٢مً زال ٫الهىث .ِ٣ٞ ٦ثرة اإلاٟغصاث :جؼزغ اللٛت الٗغبُت بٗضص واٞغ ظضا مً اإلاٟغصاث ،وال جدخىي لٛت ؤزغي ٖلى ٖضص ؤ٦ثر ؤوٌؿاوي الٗضص الظي جدخىٍه لٛت الًاص.
ٖلم الٗغوى :وَى الٗلم الظي ًىٓم ؤوػان الكٗغ وبدىعٍ ،وًٍ٘ ال٣ىاٖض الغثِؿُت ل٨خابت الكٗغ ،مماظٗل الكٗغ الٗغبي َى ألا٦ثر بالٚت وٞهاخت هدُجت الجباٖه ؤوػان مدضصة ،و٢ىاٖض عثِؿُت.
ّ
والخُىع في خحن
الشباث الخغ :مً ؤ٦بر الخدضًاث التي واظهتها الٗغبُت َى زباتها واهخهاعَا ٖلى ٖامل الؼمًؤن اللٛاث ألازغي مشل ؤلاهجلحزًت ٢ض ّ
جُىعث وازخلٟذ بك٩ل ٦بحر ٖبر الؼمً.
 الخس :٠ُٟوَى ؤن ؤٚلب اإلاٟغصاث في اللٛت الٗغبُت ؤنلها زالسي ،زم ًإحي ألانل الغباعي ،زم الخماسخي ٖلىالترجِب في ٦ثرة اهدكاعٍ في ؤنى ٫اإلاٟغصاث الٗغبُت (مدمض ٖبض الكاٞعي ال٣ىصخي.)2016،
الل :ٟٔهي الُغٍ٣ت التي جىُ ٤بها ٧لماث اللٛت الٗغبُت ،وجل ٟٔال٩لماث باالٖخماص ٖلى اؾخسضام خغ٧اثلٛىٍت ،وٍُلٖ ٤لحها اؾم الدكُ٨ل.
الهغَ :ٝى ألاؾلىب اإلاغجبِ باإلاٟغصاث؛ بط ٌٗخمض ٖلى هٓام ظظوع ال٩لماث التي ج٩ىن زالزُت في الٛالب،و٢ض جهبذ عباُٖت بٌٗ ألاخُان ٦ما جخمحز اللٛت الٗغبُت ًٖ ال٨شحر مً اللٛاث ألازغي بىظىص نُ ٜلل٩لماث
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الخانت بهاٞ ،مً اإلام ً٨جدىٍل ال٩لمت اإلاٟغصة بلى مشجى ،ؤو ظم٘ ،وٚحرَا مً الُغ ١التي حؿخسضمها اللٛت
الٗغبُت في جهيُ ٠ال٩لماث.
 الىدىَ :ى ؤؾاؽ الجملت في اللٛت الٗغبُتٌٗ ،خمض ٖلى اؾخسضام مجمىٖت مً ألاصواث التي جغبِ بحنالجمل ،والٗضًض مً الىؾاثل ألازغي التي جداٖ ٔٞلى ؾالمت مبىاَا؛ لظل ٪جهى ٠اللٛت الٗغبُت ٧ىاخضة
مً اللٛاث التي جدخ ٟٔبىٓام هدى ٍي زام بها ،وَؿاٖض في بٖغاب ظملها وبُان َغ٦ ١خابتها (اإلاىؾىٖت
الٗغبُت الٗاإلاُت)1999 ،
٦ما ؤن للٛت الٗغبُت مً الخهىنُت مً هىاحي ٖضًضة ،ما ًجٗلها جخٟى ًٖ ١ؾاثغ اللٛاث فمً
الىاخُت الضًيُت لِؿذ اللٛت الٗغبُت ب٢لُمُت جسو بلضا ؤو قٗبا بظاجه ٞ ،هي لٛت ال٣غآن ال٨غٍم  ،ومً
زمت ٧اهذ اللٛت اإلا٣ضؾت لضي ما ً٣اعب زمـ الٗالم ألجها لٛت الُٗ٣ضة والُ٣م والش٣اٞت والخًاعة والٗباصة
لضي ٧ل اإلاؿلمحن في ؤهداء ألاعى  ،أما كىمُا ٞهي لٛت الٗغب مً اإلادُِ بلى الخلُج  ،ما ًجٗلها ؤبغػ
م٣ىماث ال٣ىمُت الٗغبُت ٞ ،هي عباٍ ألامت اإلاخحن الظي ٌكض بٌٗ ؤبىائها بلى بٌٗ وٍهل مكغ٢ها بمٛغبها
وخايغَا بمايحها ومؿخ٣بلها وهي َىٍتها ووٖاء ٨ٞغَا ووؾُلت جىانلها وؤصاة اإلاٗغٞت ٞحها .
على الهعُض الضولي  ،ؤنبدذ اللٛت الٗغبُت لٛت عؾمُت ولٛت ٖمل لؤلمم اإلاخدضة ولجاجها الغثِؿُت مىظ
ٖام  ،1973بياٞت بلى ؤلاهجلحزًت والٟغوؿُت والهِىُت وؤلاؾباهُت والغوؾُت .وم٘ بوكاء اللجىت الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت لٛغبي آؾُا " الاؾ٩ىا"  ،ؤنبدذ بلى ظاهب اللٛخحن الاهجلحزًت والٟغوؿُت اللٛت الغؾمُت ولٛت
الٗمل في اللجىت  ،و٢ض ج٣غع ؤن ج٩ىن الٗغبُت اللٛت ألانلُت التي جها ٙبها ظمُ٘ ال٣غاعاث وجترظم بلحها
ظمُ٘ الىزاث ٤الخ٣ىُت وٚحر الخ٣ىُت الهاصعة ًٖ اللجىت بلٛاث ؤزغي .أما خًاعٍا ٞ،هي لٛت الخًاعة
ؤلاؾالمُت ب٩اٞت ٖلىمها وٞىىجها و بهجاػاتها ،وؤحى ٖلحها خحن مً الضَغ–امخض مً ال٣غن الشامً بلى ال٣غن
الشاوي ٖكغ مُالصي ٧ -اهذ ُٞه الٗغبُت اللٛت الىخُضة للٗلم و الٟلؿٟت في الٗالم بإؾغٍ .
وَكهض الخاعٍش ؤن اللٛت الٗغبُت مً ؤ٢ضم اللٛاث الخُتً ،مخض جاعٍسها بلى ٢غون ٖضًضة ٢بل ْهىع ؤلاؾالم
وهي م٘ طل ٪زابخت ألانى٢ ٫ىٍت البيُان ًٟ ،هم الخايغ مً ؤبىائها ما ٦خبه الٛابغ ٖلى هدى ال هجضٍ في ٦شحر
مً لٛاث الٗالم الُىم .ومً الىاخُت العلمُت ،حٗخبر اللٛت الٗغبُت مً ؤ٦ثر لٛاث الٗالم زغاء وَىاُٖت وطل٪
إلاا جخمخ٘ به مً مؼاًا الاقخ٣ا ١والخىلُض والُ٣اؽ ً ،خم ٞحها جىلُض مالًحن ال٩لماث اإلاكخ٣ت مً ٖضص
مدضوص مً اإلاىاص ؤو الجظوع .
وهي ٢اصعة ٖلى الخٗبحر ًٖ ؤص ١مهُلخاث الٗلىم وج٣ىُاث اإلاٗغٞت٦ ،ما ؤجها ٢اصعة ٖلى الخٗبحر ًٖ ؤع١
زلجاث الىٟـ والكٗىع و الىظضان ( مدمض خؿان الُُان)2013،
زاهُا :مىاكع الخىانل الاحخماعي –مغاحعت هٓغٍت-
جمشل حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي البضاًت الخُ٣ُ٣ت لٓهىع اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت ،ؤو اإلاؿماة بكب٩اث
الخىانل الاظخماعي ٖلى ؤلاهترهذ ،خحن نمم "عاهضي ٧ىهغاصػ" مىٗ٢ا اظخماُٖا للخىانل م٘ ؤنض٢اثه
وػمالثه في الضعاؾت بضاًت ؾىت  1995وؤَلٖ ٤لُه اؾم "." Classmates.com
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٦ما ْهغ مى " Six degress.com " ٘٢ؾىت ًً ، 1997م ٢اثمت ؤنض٢اء و ؤجاح مىظ ؾىت 1998
للمؿخسضمحن جهٟذ ٢اثمت ؤنض٢ائهم  ،وَظٍ الخهاثو ْهغث في ٖضص مً اإلاىا ٘٢التي ؾب٣ذ مىSix " ٘٢
ٞ " degress.com.اإلاٗلىماث الصخهُت " "Profilesوظضث في مىا ٘٢الخٗاع" Dating sites" ٝومى" ٘٢
 " Community sitesعٚم ؤن ٢اثمت ألانض٢اء لم جْ ً٨اَغة باليؿبت للمؿخسضمحن ،لهظا ٌٗخبر مىSix " ٘٢
 " degress.com.ؤو ٫مً ظم٘ بحن ٧ل َظٍ اإلاالمذ والخهاثو ،ول ً٨في الى٢ذ الظي اؾخُاٖذ َظٍ
الخضمت ؤن ججظب مالًحن اإلاؿخسضمحن ٞ ،كلذ في ؤن جب٣ى صاثمت ،خُض جم بً٣اٞها.
بلٛذ قٗبُت قب٩اث الخىانل الاظخماعي ٖبر الٗالم ما بحن ؾىتي  2002و 2004طعوتها مً زالْ ٫هىع
زالر مىا ٘٢اظخماُٖت جىانلُت ،ؤولها مى " Friendster " ٘٢ؾىت  ،2003زم جالٍ مى "My space" ٘٢وبغػ
مى "Facebook" ٘٢الظي ؤوكإٍ ماع " Mark Zuckerber " ٥ؾىت  2004بإمغٍ٩ا وؤنبذ بؿغٖت ؤَم اإلاىا٘٢
الاظخماُٖت.
زم ؾغٖان ما ٖغٞذ اهدكاعا واؾٗا مؿخُٟضة مً ؤلاؾتراجُجُت الخجاعٍت لالهترهِذ ،خُض ٧ان مىYahoo " ٘٢
" ؤو ٫اإلاباصعًٍ الؾخٛال ٫مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في ؾُاؾخه الخجاعٍت مً زال ٫بَال 360 ١مى٘٢
" "Yahooؾىت ٦ ، 2005ما جم قغاء مى " My space " ٘٢مً ٢بل مجمىٖت " Rupert Murdochجالَا
مى "Friendster " ٘٢الظي بُ٘ لكغ٦ت "  "ITVالبرًُاهُت في هٟـ الٗام وجىالى ْهىع الٗضًض مً اإلاىا٘٢
الاظخماُٖت .
و٢ض ؤخضزذ قب٩اث الخىانل الاظخماعي زال ٫الؿىىاث ألازحرة َٟغة هىُٖت في مجا ٫الاجها ٫بحن ألاٞغاص
والجماٖاث وجإزحراجه٩ٞ ،ان لهظا الخىانل هخاثج مازغة في اإلاجا ٫ؤلاوؿاوي والاظخماعي والؿُاسخي والش٣افي بلى
صعظت ؤنبدذ ؤخض ؤَم ٖىامل الخٛحر الاظخماعي مدلُا وٖاإلاُا وطل ٪بما جيخجه َظٍ الىؾاثل مً بم٩اهُاث
الخىانل والؿغٖت في بًها ٫اإلاٗلىمتٖ(.بض ال٨غٍم الضبِسخي وػَحر ًاؾحن الُاَاث)
وحٗغ ٝمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بإجها مىا ٘٢ؤو جُبُ٣اث مسههت إلجاخت الٟغنت للمؿخسضمحن
للخىانل ٞحها بُجهم مً زال ٫وي٘ مٗلىماث وحٗلُ٣اث وعؾاثل و نىعOxford University Press - (...
)2017
جىٞغ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي للمؿخسضمحن بىاء مى ٘٢ؤو سجل شخصخي ًدخىي ٖلى مٗلىماث
وبُاهاث ،حٗغ ٝباإلاؿخسضم واإلاؿخُٟض مً َظٍ الخضمت ٖلى قب٨ت الاهترهِذ وجدخىي ٖلى ألاٚلب" الاؾم،
الجيـ ،جاعٍش اإلاُالص ،م٩ان اإلاُالص  "...وٍم ً٨بياٞت مدخىٍاث ؤزغي مشل الهىاًت ،الهىع مظ٦غاث،
حسجُالث الُٟضًى "...خؿب َبُٗت ٖمل اإلاى ٘٢وزهاثهه وطل ٪مً ؤظل مىذ آلازغًٍ ٞغم ؤلاَالٕ
والخٗلُٖ ٤لحها.
ٌكتر ٥في مىا ٘٢الكب٩اث الاظخماُٖت الٗضًض مً اإلاؿخسضمحن ؾىاء بهىاًاث خُ٣ُ٣ت ؤو اٞترايُت جدُذ
الخٗاع ٝو الخىانل و الخٟاٖل اليكِ بُجهم ٖبر مجمىٖاث الخىاع وٚغ ٝالضعصقت ومجمىٖاث الى٣اف
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زال ٫الخٗاع ٝوالبرًض ؤلال٨ترووي والخٗلُ٣اث ...و ؤقهغَا " My " " Youtube " ، "Twitter" ،"Facebook
 "Wiki " ، "Spaceواإلاضوهاث .
حضوٌ عكمً 1ىضح قبياث الخىانل الاحخماعي ألاهثر اهدكاعا في العالم

80

01

الٟاٌؿبى٥

02

الُىجُىب

02

الخىٍتر

03

لُى٨ضان

04

ماٌؿبِـ

05

ظىظل +

06

صًٟىذ آعث

07

لُٟجىعها٫

08

جا٢ذ

09

ؤعُ٦ىث

10

٧اً ٠مىم

11

هِى٪

12

مُذ آب

13

ماي الً٠

14

ماي ًغبى٥

15

باصوو

16

ٞلُ٨غ
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ؾاَمذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في ظظب الٗضًض مً اإلاخٟاٖلحن ٖلى مؿخىي الٗالم باٖخباعَا
وؾُلت للخىانل والخ٣اَ٘ بحن اإلادلُت والٗاإلاُت  ،خُض ؤن ال٨ٟغة ألاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖلحها هي ٖاإلاُت
الاَخماماث و مدلُت اإلاغصوص ٞ ،الخٟاٖالث جخم ٖلى زلُٟت الؿُا ١الٗالمي وجدبلىع مخٛحراتها ٖلى الهُٗض
اإلادلي وطلٖ ٪بر ٖضة مخٛحراث ًم ً٨الى٢ىٖ ٝىضَا :
اإلاخغحراث الاحخماعُت جخلخو في بٗضًً ؤؾاؾحن ًمَ ً٨غخهما مً زال ٫الؿُا ١الخالي:
 ج٩ىًٍ الهضا٢اث :خُض م٨ىذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً بوكاء نضا٢اث ؾىاء ٧اهذ واُٗ٢ت ؤواٞترايُت ج٣ىم ٖلى مكاع٦ت الاَخماماث والجم٘ بحن ؤصخاب َظٍ الاَخماماث ٖبر الًٟاء اإلاٗلىماحي .
ًٖىٍت الجماٖاث :ؾمدذ الكب٩اث الاظخماُٖت بإن ججم٘ في َُاتها الجماٖاث طاث الاَخماماثاإلاخجاوؿت والتي مً اإلام ً٨ؤن ج٩ىن بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادلي ؤو ًخم الاقتراٞ ٥حها ٖلى الهُٗض الٗالمي.
اإلاخغحراث الؿُاؾُت خُض ؤنبذ الكإن الؿُاسخي مخٛحرا ؤؾاؾُا باليؿبت للكب٩اث الاظخماُٖت التي ؤؾهمذ
في صمج الخٟاٖالث الؿُاؾُت بحن ٖاإلاحن ألاو ٫وا٢عي والشاوي اٞتراضخي ،بن اإلاغصوص الباعػ للكب٩اث الاظخماُٖت
ًخجلى بىيىح في الىىاحي الؿُاؾُت ،وَؿخضٖ ٫لى طل ٪مً زال:٫
حٗبئت الغؤي الٗام :جلٗب قب٩اث الخىانل الاظخماعي صوعا ٗٞاال في حٗبئت الغؤي الٗام ججاٍ بٌٗ الً٣اًاالاظخماُٖت خُض ج٩ىهذ ٖبر قب٨ت الٟاٌؿبىٖ ٥ضة ظماٖاث ٖلى الهُٗض اإلادلي في ٖضة صو ٫ليل
البرامج الش٣اُٞت والاظخماُٖت والخٗلُمُت والؿُاؾُت...و بظل ٪ؤضخذ بىاباث إلاماعؾت بٌٗ الً٣اًا
الاظخماُٖت وطإ نُتها مازغا ٖلى الهُٗض اإلادلي والٗالمي.
ْهىع اإلاىاَىت الاٞترايُت :خُض ٞخدذ قب٩اث الخىانل الاظخماعي اإلاجا ٫ؤمام مماعؾت ً٢اًا اإلاىاَىتواإلاُالبت بالخ٣ى ١الؿُاؾُت في ْل الخىجغاث التي حٗاهحها الضولت ال٣ىمُت مً زال ٫الًٟاء الاٞتراضخي.
 جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي خُض ؤن الٗضًض مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤعؾذ ٢ىاٖضَا ٖبر مىا٘٢الخىانل الاظخماعي٦ ،ما حؿخٛلها بٌٗ الى٣اباث والجمُٗاث ألاَلُت الؾخُ٣اب اإلاؿخُٟضًً بلى بغامجها
ومكغوٖاتها وحٗؼٍؼ ٞغم الخىانل بحن ؤٞغاصَا ٧اإلاىٓماث البُئُت والجمُٗاث الخحرًت  (.ظبرًل الٗغشخي
وؾلمى الضوؾغي )2015،
زلٟذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي لخٗاْم اهدكاعَا وجؼاًض اؾخسضامها ًىما بٗض آزغ ال٨شحر مً ؤلاٞغاػاث
ؤلاًجابُت والؿلبُت ٖلى خض ؾىاء ،وُٞما ًلي مداولت لضعاؾت خضوص جإزحراتها في مسخل ٠الىىاحي بالتر٦حز ٖلى
الجاهب الاظخماعي ٦مضزل للخٗغى ألزغَا ٖلى اللٛت الٗغبُت:
حٗخبر الىٞغة الاجهالُت ؤَم ؾماث َظا الٗهغ ،خُض ؤنبذ اليكاٍ الاجهالي ٦ؿُل ظاعً ٝخض ٤ٞمىه
٦ ٌُٞبحر مً اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وآلاعاء واإلاكاٖغ التي ال ًمل ٪ؤلاوؿان ؤن ً٩ىن بمٗؼٖ ٫جها  ،وَظٍ الىٞغة
ٚالبا ما حك٩ل ٖبئا في خُاة الٟغص ،خُض ًجض هٟؿه في مىا ٠٢مغب٨ت وؤخُاها مدحرة جض ٘ٞبلى الهغوب
والاهُىاثُت ؤو بلى مؼٍضا مً الاوكٛا ٫بالىاٞ ،٘٢الخإزحراث مخًاعبت ومخباًىت  ،ل٨جها ظلُت وواضختٞ (.هل
ؤبى ِٖكت ،2009م )152
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صٖذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي الٟغص إلاؼٍض مً الخدغع مً الهُ٩لت ال٨الؾُُ٨ت التي جماعؾها الضولت وحؿعى
مً زاللها ل٨بذ الخغٍاث الٟغصًت ،وَظا بًٟل ما جدخىٍه مً مغوهت ماصًت و ج٣ىُت( .ظما ٫الغػن،
،2007م  )126ولم ًَ ٠٣ظا الخدغع ٖىض خضوص الخٗبحر  ِ٣ٞبل باث ًاؾـ لُ٣ام ماؾؿاث ٞغصًت
لالجها ٫وبصاعة مسخلٟت للمكهض ؤلاٖالمي ؤًًا.
م٘ بلٛاء ا لخىاظؼ الجٛغاُٞت والا٢خهاصًت واللٛىٍت للخىانل ْ ،هغ ما ٌٗغ ٝباإلاجخم٘ الاٞتراضخي ال٣اثم
ٖلى الخىانل ؤلال٨ترووي وبوكاء الٗال٢اث الاٞترايُت الٗابغة للخضوص مما ؤؾـ لُ٣ام مباصيء وُ٢م ظضًضة
ولُضة الخٟاٖل بحن اإلاىعور اإلادلي والٗالمي .
ؤنبذ الى٢ذ الظي ًًُ٣ه اإلاؿخسضم في جهٟذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مسهىما مً ٞتراث الخٟاٖل
الاظخماعي ؾىاء م٘ ألاؾغة ؤو ألانض٢اء ؤو ألا٢اعب و٦ظل ٪مً الىاظباث و اإلاؿاولُاث الاظخماُٖت اججاٍ
آلازغًٍ بىظه ٖام ما ً٨غؽ مٟاع٢ت " الخ٣اعب بحن اإلاخباٖضًً وببٗاص اإلاخ٣اعبحن "
حٛحر مىٓىمت الُ٣م الاظخماُٖت ٟٞي ْل الخٗغى الٟغصي إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وما بلى طل ٪مً ٖؼلت
واهُىاثُت  ،جتراظ٘ ُ٢م اإلاجخم٘ وٍؼصاص اهٟها ٫الٟغص ًٖ مجخمٗه وًٖ الىا ٘٢الظي ٌِٗل ُٞه خُض
ًجض في الٗالم الاٞتراضخي ألانض٢اء وألاخباب وألاٞالم والهىع وألازباع ....صوهما ُ٢ىص ومً زمت ً٩ىن َظا
ألازحر بضًال للٗالم الىا٢عي اإلاكب٘ باألٖباء .
ْهىع ما ٌٗغ ٝبـ " ؤعامل الاهترهِذ" وبن ٧ان اإلاهُلر ٢ض ٖغَ ٝغخا مددكما ٞةن الىا٨ً ٘٢ك ٠جإزغا
وزلخلت الٗال٢اث الؼوظُت هدُجت ؤلاصمان ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي  ،خُض ٌُٛب الكغٍٗٞ ٪لُا ًٖ
قغٍ٨ه هدُجت اوٛماؾه في الٗالم الاٞتراضخي ،ومً زمت ً٣ل جٟاٖله م٘ الُغ ٝآلازغ بل ٢ض ًاصي َظا ألامغ
بلى الخملو مً اإلاؿاولُاث الؼوظُت ل٨ال الُغٞحن ويٗ ٠الخىانل والخ٣اعب بُجهما مما ٢ض ًاصي بلى
الاهٟها.٫
في ْل اهضماط اإلاؿخسضم م٘ قب٩اث الخىانل الاظخماعي ًيخابه الكٗىع الضاثم بمالػمتها إلقبإ خاظاجه
الٗاَُٟت والىٟؿُت ،وَى ؤمغ ٌؿخدُل جد٣ُ٣ه ٖبر ٖالم اٞتراضخي مما ًجٗل َظا اإلاؿخسضم ٌٗاوي بٌٗ
الايُغاباث الىٟؿُت و٣ٞضان الغٚبت في الخُٛحر الظاحي ٞ ،الخىانل الاٞتراضخي اإلاؿخمغ م٘ آلازغًٍ ًًٗ٠
ٞغم الىٟ٢ت م٘ الظاث والخىانل مٗها وه٣ضَا .
اهدكاع الٗ٣ى ٫الاٞترايُت خُض ؤنبذ مدخىي وؾاثل الخىانل الاظخماعي في م٣ضمتها الٟاٌؿبىٌٗ ٥مل ٖلى
٢ىلبت ٖ٣ى ٫الكباب واإلاغاَ٣حن وألاَٟا ٫باٖخباعٍ ؾاخت لالخخ٩ا ٥باآلزغ والخٗبحر الخغ ًٖ الخىاَغ
والاهٟٗاالث وٚحرَا  ،مما ًهٗب ٖلى اإلاغبحن وآلاباء الخد٨م في َظٍ الٟئت والخيبا بخهغٞاتها ٖلى ؤعى
الىا ٘٢والؿُُغة ٖلى ز٣اٞتها الاٞترايُت باًجابُاتها وؾلبُاتها هٓغا لٗضم ا٦تراثهم بالُ٣م الاظخماُٖت
وجىظحهاث ألاؾغة .
ًاصي الاؾخسضام اإلاخىانل إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بلى حٛلب وجحرة ال٨الم واإلاكاَضة واإلاخابٗت
للمدخىٍاث اإلاسخلٟت ٖلى ؤلابضإ والخ٨ٟحر الاًجابي ( ظما ٫الؿىٍضي.)2014،
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مً ؤَم الخىظهاث الغاَىت في الًٟاء ؤلال٨ترووي ْاَغة " الكب٩اث الخٗلُمُت " التي جدُذ بم٩اهُت ع٘ٞ
اإلاىاص الضعاؾُت بلى قب٩اث الخىانل الاظخماعي والخٟاٖل بكإجها و٦ؿغ ُ٢ىص الؼمان واإلا٩ان التي جٟغيها
حجغة الضعؽ.
زالثا :اللغت العغبُت عبر مىاكع الخىانل الاحخماعي بحن ألالفت والاغتراب
مً بحن ؤبغػ الخإزحراث الاظخماُٖت لكب٩اث الخىانل الاظخماعي جإزغ اللٛاث و مجها اللٛت الٗغبُت بُبُٗت
الخا ، ٫خُض ؤن خالت الخدى ٫الٗاإلاُت هدى البضًل الغ٢مي حؿهم بالًغوعة في حكُ٨ل مؿخ٣بل اللٛاث
باٖخباعَا ؤصاة الخىانل  ،وباث الخضًض ًترصص بحن الباخشحن ًٖ لٛت مىخضة جدك٩ل مً الدكابه ال٨بحر
الظي ًخىلض بحن الظَىُاث وألاظُا ٫والش٣اٞاث ٞحربِ اإلاضع٧اث والٗ٣ى ٫وؤصواث الخُٛحر في " جيبااث " لها
جضاُٖاتها ال٨بري ٖلى الخهىنُاث الش٣اُٞت واللٛىٍت ومً زمت ًجض الٗالم هٟؿه ؤمام مداوالث ظاصة
حؿتهض ٝالاجٟاٖ ١لى لٛت صولُت جٟغى هٟؿها ٖلى ظمُ٘ الكٗىب والٗ٣ى ( ٫وؿُم الخىعي،2005،
م)445
وَىا ٥ال٨شحر مً الخدضًاث و الخإزحراث الؿلبُت واإلاٗى٢اث التي َالذ اللٛت الٗغبُت مجها ماَى اظخماعي
وؾُاسخي وا٢خهاصي وصًجي وب وؿاوي وز٣افي وٖلمي وؤصبي وحٗلُمي وؤ٧اصًمي وبٖالمي...ومجها بك٩ل زام
اػصواظُت الخٗلُم الٗغبي والاهجلحزي و الخإعجر بحن اإلادآٞت ٖلى الشىابذ والخ٣لُض للمخٛحراث بحن ٖضم
الاهخماء والاهبهاع باآلزغًٍ  ،بحن الظاث واإلاجخمًً٘...ا ٝبلى طلٖ ٪ؼو ٝال٨شحر مً الُلبت ًٖ صعاؾت اللٛت
الٗغبُت والخدضر وال٨خابت بىاؾُتها الؾُما الٟهُذ مجها ًٞ ،ال ًٖ ٚؼو الٗىإلات لٗاإلاىا الٗغبي وخغ٧اث
الترظمت والخٗغٍب وٖضم الخيؿُ ٤بحن مجام٘ اللٛت والخ٣هحر هدى الخٗغٍب الخ٣ُ٣ي (َاقم مىإ ،م .)10
وٖلى يىء الخلُٟت الؿاب٣ت ،جُغح بق٩الُاث مٗ٣ضة خى ٫مؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت لِؿذ ٧لٛت للخىانل
ٞدؿب بل لخمخٗها بؿُاصة صًيُت مُل٣ت ججٗلها حِٗل في اإلاؿاظض واإلاغا٦ؼ الضًيُت و٧لُاث ألانى٫
والكغَٗت وبٌٗ الضواثغ ألازغي الًُ٣ت وفي ُٖىن ألاصب الىثري والكٗغ ل٨جها ال جمل ٪الؿُُغة ٖلى
اللؿان٦ ،ما ؤهه ال وظىص لؿلُاث ؾُاؾُت وز٣اُٞت وؤصبُت وخ٣ىُ٢ت جدمحها(.ظما ٫الؿىٍضي،م)66
و مً ؤبغػ ؤلاق٩الُاث التي ج٨غؽ ؤػمت اللٛت الٗغبُت ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي:
ٚؼو الٗامُت  :جتراوح اللٛت اإلاؿخسضمت للخىانل ٖبر الكب٩اث الاظخماُٖت بحن الٟهخى والٗامُت بل ج٩اص
ج٩ىن ٖامُت في ٚالب ألاخُان بد٨م اعجباَها الىزُ ٤بىا ٘٢الىاؽ الُىمي والاؾخسضام الىاؾ٘ لٗىانغَا
ومٟغصاتها اإلاخدغعة مً يىابِ الك٩ل واإلاًمىن و ألاٚغاى ألازالُ٢ت والبالُٚت و ل٣ىة التزامها باإلاًامحن
والً٣اًا الكٗبُت .و جخُىع اللٛت الٗامُت بؿغٖت وحؿخمض قغُٖتها مً اؾخسضامها الىاؾ٘ ٖبر اإلاىا٘٢
الخىانلُت  ،ما ؤٞلذ اللٛت مً الًبِ اللؿاوي والخ٣جي و ال٣ىاٖض اإلاىٓمت لبىاء اإلاٗجى لخهبذ اإلاماعؾت
ؤلاٖالمُت مماعؾت ٖامُت قٗبُت في مخىاو٧ ٫ل مً ًمخل ٪الخض ألاصوى مً الش٣اٞت الغ٢مُت  ،لِـ َظا
ٞدؿب ،بل بن الاٖخماص الىاؾ٘ للهجت الٗامُت ٢ض ًاصي بلى اٖخُاصَا ٦إؾلىب للخُاب اللؿاوي والخىانل
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بحن البكغ  ،مما ًاصي بلى وؿُان اللٛت الٗغبُت الٟهخى والاؾخٛىاء ٖجها بل واٖخُاص ُٚابها ختى في مجاالث
ؤزغي ٧الخٗلُم .
واإلاخإمل للغؾاثل الىهُت ٖبر الهىاج ٠الى٣الت واإلاداصزاث ٖبر اإلاىخضًاث وٚغ ٝالخىاع ومؿاخاث
الخضوًٍ و مؿىجغ ٚحرَا مً جُبُ٣اث قب٩اث الخىانل الاظخماعيً ،جض ؤن اللٛت اإلاؿخسضمت في الضعصقت
٦ىمِ جىانلي لٛت هجُىت ٞ ،هي مؿخىخاة مً الٗغبحزًت ٦إؾلىب لٛىي ظضًض للخىانل والخىاع والخٗاعٝ
وَٗغ ٝبدؿمُاث ٖضًضة مجها " الٟغاه٩ى آعاب"" ،ألاعابِل"  "Arabish " ،صمجا بحن ٧لمتي "  " Arabicو "
 ..."Englishجخمحز َظٍ اللٛت بمهُلخاث ج٩اص ج٩ىن ؾغٍت ومٗغوٞت  ِ٣ٞلضي مً ٌؿخسضمها ،والدجت في
ابخ٩اع الٗغبحزًت في َظٍ اإلاىا ٘٢جلبُتها لخاظاث الخىانل ٖبر ألاظهؼة الال٨تروهُت اإلاٗانغة َ...ظٍ اللٛت
جخه ٠بغ٧ا٦ت ال٩لماث والجمل خؿب ج٣غٍغ اإلاٗغٞت الٗغبي لؿىت (2011/2010عخُمت
ِٖؿاوي،2013،م)20
وَىا ٥ال٨شحر مً الازخهاعاث الكاجٗت و اإلاخٖ ٤ٟلى مٗىاَا مً ٢بل اإلاؿخسضمحن ،وهي مؿخمضة ؤنال مً
خغو ٝالجُيُت طاث مضلى ٫اهجلحزي ؤو ٞغوسخي و ؤنبدذ مخضاولت في الضعصقت ؤلال٨تروهُت ٖبر مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي في الٗالم الٗغبي ٖمىما والجؼاثغ ٖلى هدى زام مجها:
حضوٌ عكم ً 2ىضح بعٌ الازخهاعاث الفغوؿُت والاهجلحزًت الكائعت في الضعصقت الالىتروهُت عبر
مىاكع الخىانل الاحخماعي
مضلىله في اللغت العغبُت
الازخهاع أنله ومعىاه
اهجلحزي
مغخبا
Hi
ؤعا ٥الخ٣ا
اهجلحزي See you
CU
الطخ ٪بهىث ٖا٫
اهجلحزي Laughing Out Loud
LOL
ال ؤٖلم
اهجلحزي I don’t know
IDK
ؤهذ
اهجلحزي You
U
ق٨غا
اهجلحزي Thanks
TNX
مشل – ٪حعجبجي
اهجلحزي Like you
L-U
ظُض
اهجلحزي Good
GD
ًا الهي
اهجلحزي Oh my god
OMG
خؿىا /مىا٤ٞ
اهجلحزي Okey
OK
زضمت الغؾاثل الىهُت
اهجلحزي Short Message Service
SMS
MRC
DSL
84

ٞغوسخي Merci
ٞغوسخي Désolé

ق٨غا
آؾ٠
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مىا٤ٞ
ٞغوسخي D’accord
DCR
نباح الخحر
ٞغوسخي Bonjour
BNJR
مؿاء الخحر
ٞغوسخي Bonsoir
BNSR
زُحر
ٞغوسخي Grave
GRV
ماؾ٠
ٞغوسخي Dommage
DMG
ؤعا ٥الخ٣ا
ٞغوسخي Au Plus tard
A+
ال بإؽ
ٞغوسخي Ça va
CV
مغخبا
ٞغوسخي Salut
SLT
ٖاصي
ٞ NRMLغوسخي Normal
٦ما ْهغث ازخهاعاث الجُيُت لل٨شحر مً ال٩لماث طاث ألانل الٗغبي ؤو الخٗبحر ًٖ ال٩لماث الٗغبُت
بدغو ٝؤظىبُت ،وقإ اؾخسضامها ٖلى هُا ١واؾ٘ زهىنا في الضعصقت والخىانل ٖبر الٟاٌؿبى٥
وٚحرٍ هظ٦غ مجها:
حضوٌ عكم ً 3ىضح الازخهاعاث الالجُيُت اإلاعبرة عً مضلىالث عغبُت الكائع اؾخسضامها في الضعصقت
ؤلالىتروهُت عبر مىاكع الخىانل الاحخماعي
مضلىله
الازخهاع
MSA
INSA
HMD
YA RAB
SLM
ALLAH
JAK

ما قاء هللا
بن قاء هللا
الخمض هلل
ًا عب
ؾالم
هللا
ظؼا٦م هللا زحرا

ًٞال ًٖ اهدكاع الخٗبحر ًٖ خغوٖ ٝغبُت ؤنُلت بلٛت ألاع٢ام جدذ مؿمى "لٛت الجاث" زهىنا في
الضعصقت ٖبر الٟاٌؿبى ٥و الخىٍتر والبرًض الال٨ترووي  ...ؤو اؾخسضام الضعاظت الٗامُت بلٛت ألاع٢ام والخغوٝ
الالجُيُت  ،و٢ض اهدكغث َظٍ الٓاَغة ٦شحرا بحن ؤواؾِ الكباب واإلاغاَ٣حن بذجت ؤن َظٍ اللٛت الجضًضة
والتي هي زلُِ ٚحر مخجاوـ مً الخغو ٝالالجُيُت وألاع٢ام لٛت ؾهلت جدُذ وحؿغٕ الخىانل الظي ًخم
ٚالبا ٖبر ؤظهؼة بل٨تروهُت خغوٞها الجُيُت .وُٞما ًلي بٌٗ الخغو ٝالالجُيُت ؤو ألاع٢ام اإلا٣ابلت لبٌٗ
الخغو ٝالٗغبُت:
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ر=  /THح=  /7ر = 5ؤو  /KHط=  /THف=  CHؤو GH=ٙ /3=ٕ/ 6 =ٍ /SH
9=١
ٞمشال بؾم " ؾُٗض" ؤنبذ ً٨خب بلٛت الضعصقت ؤلال٨تروهُت "  "،" Sa3idخ٨مت" ج٨خب " " "7ikmaزلىص"
ج٨خب " ... "khouloud
اؾخسضام اللٛاث الهجُىت ولٛت الجاث مً ٢بل الكباب لم ٌٗض ً٣خهغ ٖلى الضعصقت والخىانل ٖبر
الكب٩اث الاظخماُٖت ٞدؿب  ،بل امخض بلى خُاتهم الُىمُت ؤًً ؤنبدذ مٗٓم خىاعاتهم ومداصزتهم البُيُت
مبيُت ٖلى اؾخسضام الاعابِل ولٗل ؤَم ؤؾباب جٟصخي َظٍ الٓاَغة:
 يٗ ٠اللٛت الٗغبُت في ٧اٞت اإلاغاخل الخٗلُمُت والاؾخسٟا ٝبها .اٖخماص الخٗلُم في ال٨شحر مً اإلااؾؿاث والخسههاث باللٛخحن الٟغوؿُت ؤو الاهجلحزًت. اهدكاع اؾخسضام اللٛاث واللهجاث ألاظىبُت في الخساَب في الخُاة الُىمُت جماقُا م٘ الٗىإلات الش٣اُٞت. ببٗاص اللٛت الٗغبُت ًٖ مجا ٫الخٟاٖل م٘ الٗلىم الخضًشت اإلاسخلٟت في الخضعَـ والبدض و الترظمتوالخإلُ ٠و بالخالي ببٗاصَا ًٖ مؿاًغة الٗهغ الخ٨ىىلىجي الغاًَ.
 يٗ ٠جضُٖم اللٛت الٗغبُت في وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًض وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ٞمٗٓم ألاظهؼة الال٨تروهُتوبغمجُاث وج٣ىُاث خ ٟٔالبُاهاث بلٛاث ؤظىبُت(.عخُمت ِٖؿاوي،مغظ٘ ؾاب،٤م)25
 اؾخٟداْ ٫اَغة الاهبهاع باآلزغ والٛغب وج٣لُضٍ في ال٨شحر مً اإلآاَغ والؿلىُ٦اث بما ٞحها اللٛت وال هجضلظل ٪جٟؿحرا ؾىي م٣ىلت بان زلضون " اإلاٛلىب مىل٘ بخ٣لُض الٛالب "
 يٗ ٠الاهخماء لضي الكباب الٗغبي و قٗىعَم بإن اللٛت الٗغبُت ٚحر مىا٦بت للخُىع الٗالمي وؤنالخٗامل بها يغب مً الخسل.٠
يٗ ٠ألامت الٗغبُت اججاٍ ٧ل ماَى ٚغبي وخالت الاؾخالب التي حٗتري الكباب الٗغبي .ا٢خدام ال٨شحر مً اإلاهُلخاث ألاظىبُت ٢امىؽ اللٛت الٗغبُت وهجغ ٧لماث ٖغبُت ؤزغي في اإلا٣ابل.بن اؾخسضام الخهجحن اللٛىي ٦إصاة مإلىٞت للخىانل ٖبر قب٩اث الاظخماُٖت ًٟطخي بلى جإزحراث ؾلبُت
ٖلى ؾالمت اللٛت الٗغبُت هُ٣ا و ٦خابت ،وٖمىما ًم ً٨خهغَا في ما ًلي:
ؤُٞ /ما ًخٗل ٤بال٨خابت
الجهل ب٣ىاٖض ؤلامالء و مهُلخاجهالجهل بال٣ىاٖض الهغُٞت الىاضختالجهل ب٣ىاٖض الىدى الٗغبي٦ثرة ألازُاء اللٛىٍت الكاجٗت اإلاسالٟت للمؿمىٕ مً اللٛت وؤنىلها الشابخت واٖخُاصَاٖضم الؿالم في ألاؾلىب و ٚلبت الغ٧ا٦ت ٖلُه ( ههغ الضًً ٖبض ال٣اصع مغٍم نالر)2013،اٖخماص ال٨شحر مً اإلاهُلخاث الٟٓت واإلاهجىتبُٞ /ما ًخٗل ٤بالىُ ٤واللٟٔ
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 الخإزحر ٖلى الىُ ٤الصخُذ لل٨شحر مً الخغو ٝالٗغبُت ٧الشاء و الظا ٫والٓاء.ؤصاء ال٨الم اإلا٨خىب بالٟهخى بلهجت وبىبرة صاعظت لهٗىبت الخٗىص ٖلى الخٗامل بها.َُٛان ال٩لماث ألاظىبُت صون يغوعة عٚم وظىص م٣ابل ٖغبي لها . ٚلبت اللهجاث الٗامُت ٖلى الٟهخى في مسخل ٠اإلااؾؿاث الخٗلُمُت و الٗلمُت ...يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر الؿلُمز ــاجـم ـ ـ ــت
٢ا ٫ؤخض اإلاؿدكغ٢حن في اللٛت الٗغبُت  " :مً ؤٚغب اإلاضَكاث ؤن جىبذ جل ٪اللٛت ال٣ىمُت وجهل بلى
صعظت ال٨ما ٫وؾِ الصخاعي ٖىض ؤمت مً الغخل ،جل ٪اللٛت التي ٞا٢ذ ؤزىاتها ب٨ثرة مٟغصاتها وص٢ت
مٗاهحها  ،وخؿب هٓام مباهحها  ،ولم ٌٗغ ٝلها في ٧ل ؤَىاع خُاتها َٟىلت وال قُسىزت وال ه٩اص وٗلم مً
قإجها بال ٞخىخاتها واهخهاعاتها التي ال جباعي  ،وال وٗغ ٝقبحها بهظٍ اللٛت التي ْهغث للباخشحن ٧املت مً ٚحر
جضعط وبُ٣ذ خآٞت لُ٨اجها مً ٧ل قاثبت" .
َظا الشىاء ٖلى اللٛت الٗغبُتً ،جٗل مجها ؤم اللٛاث ،بما جدمله مً مؼاًا و ٢ىة مٗاوي وص٢ت الخهىٍغ،
بال ؤجها الُىم حِٗل بحن ؾىضان الهىٍت ويغوعة الخمؿ ٪بها وبحن مُغ٢ت الٗىإلات وبٚغاءاث مىا٦بتها  ،ولم
حٗض ؤػمتها ج٣خهغ ٖلى مساٞت الخسلي ًٖ خغوٞها و٧لماتها وؤصبُاتها التي ٧اهذ في خ٣بت ما مً مٟازغ
الٗغب ومالمذ ال٣ىة لضحهم  ،وال مً صؽ مهُلخاث ٚغٍبت في اإلاٗاظم والؿُا٢اث الٗغبُت عٚم وظىص
بضاثل ٖغبُت لها ،وال مً اؾخٗاعة ؤؾالُب ٞغوؿُت واهجلحزًت في الخىانل والخأوـ ...بل بن مدىتها الخُ٣ُ٣ت
في يٗ ٠هٟىؽ ؤبىائها مً ألاظُا ٫الخالُت ؤمام اإلاضاَماث اللٛىٍت الٛغبُت .
وبطا ٧ان الخىانل بحن ال٨شحر مً الكباب الٗغبي الُىم ًدمل مٗه بىاصع ٞىاء اللٛت الٗغبُت زهىنا ٖبر
الكب٩اث الاظخماُٖت جمغصا ؤو حؿغٖا ؤو ج٣لُضا لآلزغٞ ،األمغ ٌؿخضعي وٟ٢ت ظاصة الؾخٗاصة ؾُاصة اللٛت
الٗغبُت واؾترظإ م٩اهتها وَُبتها .ألن طل ٪مؿإلت َىٍت و اهخماء للٗغوبت ب٩اٞت م٨ىىهاتها و للضًً ؤلاؾالمي
ؤًًا.
ملترخاث الضعاؾت
بوكاء ٢ىاٖض مٗلىماجُت ٖغبُت جدخىي بغامج لخٗلُم اللٛت الٗغبُت والخٗغٍ ٠بها واإلاؿاَمت في وكغَازهىنا بحن ؤواؾِ الكباب.
حصجُ٘ الخٗاون بحن اإلاغا٦ؼ البدشُت واإلااؾؿاث الخٗلُمُت إلظغاء صوعاث جضعٍبُت َاصٞت إلاٗغٞت مؿخىٍاثالُالب في اللٛت الٗغبُت بك٩ل مؿخمغ.
حصجُ٘ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖلى هُا ١واؾٗت بخسهُو مغا٦ؼ ٖلمُت وبدشُت لها واٖخماصَا ٧لٛت ؤؾاؾُتفي ال٨شحر مً الخسههاث اإلاٟغوؿت ٦خسهو الُب والهُضلت في الجؼاثغ.
 الى٢ىٖ ٝىض ؤؾباب ٖؼو ٝمؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ًٖ اللٛت الٗغبُت مً زال ٫صعاؾاثوؤبدار ٖلمُت.
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جىُٖت مؿخسضمي الكب٩اث الاظخماُٖت باالؾدشماع ألامشل لها بما ًسضم الهىٍت الٗغبُت وَٗؼػ اللٛت ٦إخضؤَم م٩ىهاتها في مىاظهت الٛؼو الٛغبي الظي باث واضخا ؤهه ٞش مضبغ لئلَاخت ب٩ل م٣ىماث الهىٍت الٗغبُت
وؤلاؾالمُت.
ًيبػي ٖلى اإلااؾؿاث الخٗلُمُت مً ظامٗاث ومضاعؽ وٚحرَا جإَحر الُالب والكباب مىهجُا وؤ٧اصًمُازهىنا ُٞما ًخٗل ٤بالخٗامل الصخُذ م٘ ج٣ىُاث ؤلاٖالم الجضًض.
ج٨شُ ٠الىضواث واإلااجمغاث الٗلمُت التي جدىاو ٫مؿإلت اللٛت الٗغبُت و بق٩الُتها اإلاسخلٟت في الىًَ الٗغبيمً ؤظل َغح اإلاىيىٕ ٖلى ؤوؾ٘ هُا ١والاؾخٟاصة مً الخبراث والدكاع ٥في بٗض الخلى ٫اإلاىاؾبت إله٣اط
َظٍ اللٛت مً مسالب الٗىإلات .
يغوعة ابخ٩اع بغامج ومىا ٘٢ال٨تروهُت هاَ٣ت باللٛت الٗغبُت ج٩ىن مىاػٍت للمىا ٘٢الٛغبُت وجُُٟ٨ها و٤ٞزهىنُت اإلاجخمٗاث الٗغبُت وجدٟحز اإلاؿخسضمحن ٖلى اٖخماصَا .
 جدؿِـ ال٣اثمحن ٖلى الكإن التربىي و البُضاٚىجي في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٖمىما والجؼاثغ زهىنابإَمُت الخىانل والخٗامل باللٛت الٗغبُت للخٟاّ ٖلى الهىٍت .
جيكُِ صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي مً ظمُٗاث ومىٓماث للضٞإ ًٖ اللٛت الٗغبُت واؾخُ٣ابها أل٦بر قغٍدتمم٨ىت مً زال ٫مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مشل " ظمُٗت ا٦خب ٖغبي" ٖلى الٟاٌؿبى.٥
ؤلاٖالء مً قإن اللٛت الٗغبُت ومداولت الخدضر بها ٢ضع ؤلام٩ان ؾىاء في ألاؾغة ؤو اإلاضعؾت ...ػٍاصة الخضعٍب ٖلى اللٛت الٗغبُت زانت في اإلاغاخل الخٗلُمُت ألاولى مً ٢غآن وؤقٗاع زانت ؤن الخلمُظ فيَظٍ اإلاغخلت ٌؿخُُ٘ الخ٣لُض والخ ٟٔبك٩ل ؾغَ٘.
اؾخٛال ٫ج٣ىُاث الخاؾىب والاهترهِذ في جهمُم بغامج حٗلُمُت للٛت الٗغبُت ٧اإلاٗاظم ؤلال٨تروهُتو٢ىامِـ اللٛت وصواوًٍ الكٗغ ...
كائمت اإلاغاحع
أوال  :الىخب
 -1ؤبى ِٖكت ُٞهل( ،)2009ؤلاٖالم ؤلال٨تروويٖ ،مان ،ألاعصن ،صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.
 -2الخىعي وؿُم( ،)2005ؤلاٖالم الٗغبي واجهُاع الؿلُاث اللٛىٍت  ،لبىان ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.
 -3الغػن ظما ،)2007(٫جضوٍل ؤلاٖالم الٗغبي الىٖاء ووعي الهىٍت ،ؾىعٍا ،صاع نٟداث لليكغ
والضعاؾاث.
الؿىٍضي ظما ٫ؾىض ( ،)2014وؾاثل الخىانل الاظخماعي وصوعَا في الخدىالث اإلاؿخ٣بلُت مً ال٣بُلت بلى
الٟاٌؿبى ،3 ٍ، ٥م مً  68بلى 74
 -4الٗغَصخي ظبرًل بً خؿً و الضوؾغي ؾلمى بيذ ٖبض الغخمان مدمض( ، )2015الكب٩اث الاظخماُٖت
والُ٣م ،عئٍت جدلُلُتٖ ،1ٍ ،مان  ،ألاعصن ،الضاع اإلاىهجُت،م 26،27،28
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 -5ال٣ىصخي مدمض ٖبض الكاٞعي(ٖ ،)2016ب٣غٍت اللٛت الٗغبُت ،ميكىعاث اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت
والٗلىم والش٣اٞت ،الغباٍ ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت،بٌؿِؿ٩ى.م72-60
زاهُا :اإلاجالث و اإلاإجمغاث العلمُت
 -1الضبِسخي ٖبض ال٨غٍم ٖلي و الُاَاث ػَحر ًاؾحن  ،صوع قب٩اث الخىانل الاظخماعي في حكُ٨ل الغؤي
الٗام لضي َلبت الجامٗاث ألاعصهُت ،مجلت صاعؾاث الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ألاعصن اإلاجلض ،10
الٗضص ،1م 70
 -2مىإ َاقم نالر ،اؾخسضام َلبت الجامٗت اللٛت الٗغبُت بدغو ٝالجُيُت " ؤلاهجلحزًت وٚحرَا" في
ؤؾالُب الخىانل الخضًشت٧ ،لُت التربُت والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت عجمان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا.
 -3اإلاىؾىٖت الٗغبُت الٗاإلاُت( ،2ٍ ،)1999اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ماؾؿت ؤٖما ٫اإلاىؾىٖت لليكغ
والخىػَ٘ ،م131،132
 -4الُُان مدمض خؿً( ،)2013اللٛت الٗغبُت وؤلاٖالم ،وع٢ت ٖلمُت م٣ضمت بلى اإلااجمغ الضولي للٛت الٗغبُت
صبي  10-07ماي ،م5
ٖ -3شمان ههغ الضًً ٖبض ال٣اصع  ،نالر مغٍم مدمض(،)2013بق٩الُت اللٛت الٗغبُت في مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي  ،صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى ُٖىت مً مؿخسضمي الٟاٌؿبى ،٥وع٢ت ٖلمُت م٣ضمت للماجمغ الضولي
اللٛت الٗغبُت  ،صبي 10-07،ماي،م 21-20
ِٖ -4ؿاوي عخُمت الُُب(،)2013اللٛت الٗغبىجلحزًت في وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًض ؤو جهجحن اللٛت الٗغبُت في
وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًض ،الاهترهِذ وجُبُ٣اتها همىطظا ،وع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى اإلااجمغ الضولي اللٛت الٗغبُت
صبي 10-7 ،ماي .
زالثا  :اإلاىاكع ؤلالىتروهُت
1 -Oxford University Press :social network definition
oxford dictionaries.com/definition/english/social_network, accessed, October 31st ,2017
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الاخخُاحاث الخعلُمُت ألؾاجظة الخعلُم العالي مً مهاصع اإلاعلىماث الالىتروهُت
صعاؾت مُضاهُت باإلاضعؾت العلُا لألؾاجظة – كؿىُُىت –
أً.دُاوي عقُض
حامعت باجىت – 1-
اإلالخو:
ؤصي ْهىع الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت بلى حُٛحر مجخمٗاجىا مً مجخمٗاث ج٣لُضًت الى مجخمٗاث جمخاػ باؾخٗما٫
ً
الخ٣ىُت بضعظت ٦بحرة ظضا ،ؤزغث بضوعَا ٖلى اخخُاظاث ؤلاوؿان وألاٞغاص وؤلاصاعاث اإلاجخمٗاث ٩٦ل .وم٘
َظا الخدى ٫الظي ٌكهضٍ الٗالم اإلاخ٣ضم واهخ٣اله مً اإلاجخم٘ الهىاعي بلى مجخم٘ اإلاٗلىماثْ ،هغث خخمُت
الخد٨م في بهخاط اإلاٗلىماث ،ومٗالجتها ،ومداولت الاؾخٟاصة مجهاٞ .ىٟ٢ذ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت بكتى ؤهىاٖها
ٖاظؼة ٖلى جىٞحر ٧ل ما ًدخاظه ألاؾاجظة الباخشحن وؤلاإلاام بمؿخجضاث بدىثهم الخٗلُمُت .وم٘ ْهىع َغ١
خضًشت ،واؾخسضام ج٨ىىلىظُاث الخٗلُم والخٗلم .وبٓهىع الىؾاثِ الًىثُت ،واإلاٛىاَِؿُت ،وؤلال٨تروهُت،
واؾخسضام ج٣ىُاث خضًشت في اإلاٗالجت وبض اإلاٗلىماث ،هاَُ ًٖ ٪جىٞحرَا للهىعة والهىث .وهجض ؤن َظٍ
ألاوُٖت الجضًضة ٞغيذ هٟؿها ٖلى اإلااؾؿاث الخٗلُمُت واإلاىاهج التربىٍت ب٩ل ؤهىاٖها ومىظ ْهىعَا في جهاًت
ال٣غن اإلااضخي ،واؾخمغث بالخ٣ضم في ٧ل مجاالث الخٗلُم واإلااؾؿاث الجامُٗت بك٩ل زام ،وهدُجت لظل٪
قغٖذ الٗضًض مً الجامٗاث في الٗالم بدسخحر َظٍ اإلاهاصع الال٨تروهُت لالؾخٟاصة مً ج٣ىُاتها الخضًشت باٖخباع
ؤهه مً الهٗب ٖلحها جىٞحر ٧ل ما ًدخاظه ألاؾخاط مً مٗلىماث في اإلاىيىٖاث اإلاسخلٟت وباألق٩ا ٫واللٛاث
اإلاسخلٟت صون ؤن جخٗامل م٘ ج٣ىُت اإلاٗلىماث بجمُ٘ ؤق٩الها اإلاخاخت.
جداوَ ٫ظٍ الضعاؾت الخٗغٖ ٝلى اخخُاظاث ؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت مً اؾخسضامهم
إلاهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في الٗملُت الخٗلُمُت مً ظهت ،وؤي هىٕ مً اإلاهاصع الال٨تروهُت ًم ً٨الغظىٕ
بلُه لخلبُت اخخُاظاتهم الخٗلُمُت مً ظهت ؤزغي.
اليلماث اإلافخاخُت :الاخخُاظاث الخٗلُمُت ،الٗملُت الخٗلُمُت؛ مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت؛ ماؾؿاث
الخٗلُم الٗالي.
Abstract
Recent advances in science and technology have transformed our modern society from its
traditional industrial state to a society characterized by the use of information technology.
Therefore, higher education institutions need to manipulate, process, and use data in order to
satisfy their teachers researchers needs while undertaking their research endeavours. Educational
institutions nowadays have to adapt themselves to the changing information technologies manifest
in the different educational curricula in general and university curricula in particular. As a result,
universities worldwide provide a wide range of these resources and technologies in various
domains and languages.
This study scrutinizes the different pedagogical needs of teachers at the Ecole Normale Supérieure
of Constantine as far as the use of electronic resources in the teaching process as well as the type
of resources viable to meet their teaching needs.
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ملضمت:
ًىاظه الٗالم بك٩ل ٖام والضو ٫الىامُت بك٩ل زام جدضًاث متزاًضة ومدؿاعٖت هدُجت الخُىعاث
الؿغَٗت في قتى اإلاجاالث ،وٖلى وظه الخهىم اإلاجا ٫الٗلمي والخ٨ىىلىجي التي قهضَا الٗالم زال ٫الغب٘
ألازحر مً ال٣غن اإلااضخي والتي ًخى ٘٢اؾخمغاعَا بدؿاعٕ ؤ٦بر ،و٢ض حؿبب َظا الخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي الظي
ؾُُغ ٖلى ظمُ٘ مىاحي الخُاة في جُىع الخٗلُم وججضص َغ ١وؤؾالُب الخضعَـ وصزى ٫آلالت والىؾُلت
مجا ٫الخٗلُم والخٗلم ،خُض ؤنبدذ يغوعة وع٦ىا ؤؾاؾُا في الٗملُت الخٗلُمُت ولِـ هىٖا مً ال٨مالُت
والتر.ٝ
ولم حٗض ؤَمُت الخٗلُم الُىم مدل ظض ،٫وَظا إلاا للخٗلُم مً ؤَمُت خُض ٌٗخبر الٗامل اإلادغ ٥واإلايكِ
لخغ٦ت الخُٛحر اإلاُلىب في ؤي مجخم٘ مً اإلاجخمٗاثٞ ،الخٗلُم يغوعة الػمت بل ملخت باليؿبت للمجخمٗاث
الىامُت بطا ما ؤعاصث اللخا ١بغ٦ب الخًاعة ؤلاوؿاهُت٦ ،ما ؤن الخٗلُم لم ٌٗض َضٞه مدى ألامُت ٦ما ٧ان في
اإلااضخي بل ؤنبذ هىٖا مً الاؾدشماع الاظخماعي لئلوؿان ،بدُض ؤنبذ الخىاٞـ بحن ال٣ىي ال٨بري في الٗالم
ًغج٨ؼ ٖلى ال٣ضعاث وؤلام٩اهاث الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت .وطل ٪ألن الضو ٫اإلاخ٣ضمت ؾاعٖذ لىي٘ الخٗلُم في
ؤو ٫ؾلم اَخماماتها وؤولىٍاتها  ،وَظا إلاا للخٗلُم مً ؾالح و٢ىة ظضًضة ؤنبذ امخال٦ها ؤمغ ؤ٦ثر ٦م يغوعي،
والخ٣ُ٣ت ؤن الخىاٞـ في الٗالم َى جىاٞـ حٗلُمي ،و الخل إلاك٩لت زىعة اإلاٗلىماث لِـ ػٍاصة اإلادخىي وبهما
في جؼوٍض ألاؾخاط و الُالب بمهاعاث اإلاٗلىماث واإلا٨خباث  ،وؤمام َظا الاهٟجاع اإلاٗغفي الهاثل والا٢خدام
الخ٣جي ال٨بحر لجمُ٘ ٖملُاث الخٗلُم ،ؤنبذ مً الًغوعي للماؾؿاث الخٗلُمُت بمسخل ٠مؿخىٍاتها
وماؾؿاث الخٗلُم الٗالي و البدض الٗلمي بالخهىم ؤن حُٗض الىٓغ في اؾخسضام الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت
الخٗلُمُت الخضًشت بهض ٝجدؿحن اإلاغصوص الخٗلُمي  ،وعٟ٦ ٘ٞاءجه.
ول٣ض خشذ اإلااجمغاث الضولُت وؤلا٢لُمُت والىَىُت ٖلى يغوعة جُىٍغ مىاهج الخٗلُم وجىُْ ٠الىؾاثل
الخ٨ىىلىظُت الخضًشت لخضمت َظٍ اإلااؾؿاث في الٟترة ألازحرة خُض ل٨ضث الُىوؿ٩ى ٖلى طل ٪في اإلااجمغ
الضولي ألاو ٫للخٗلُم الخ٣جي واإلانهي في بغلحن بإإلااهُا ؾىت  .1987وفي اإلاكغوٕ الضولي للخٗلُم الخ٣جي واإلانهي ؾىت
 .1992وفي ماجمغاتها ؤلا٢لُمُت الخمـ التي ٖ٣ضث  1998في اؾترالُا ،الُىهان ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،
()1
ؤلا٧ىاصوعُ٦ ،يُا .وفي اإلااجمغ الشاوي للخٗلُم الخ٣جي واإلانهي الظي اوٗ٣ض في ؾُى ٫ب٩ىعٍا في ابغٍل ؾىت .1999
وَظا ما ؤصي بلى ْهىع َغ ١وؤهىإ ظضًضة مً الخٗلُم جخمحز باؾخسضام م٨ش ٠إلاهاصع اإلاٗلىماث
الال٨تروهُت و٦ظا الخىاؾِب والكب٩اث وٚحرَا مً الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت ،مً اظل البٗض ًٖ الخ٣لُضًت في
الخ٩ىًٍ مً ظهت ومً اظل جلبُت الاخخُاظاث الخٗلُمُت والتي عجؼ الىٓام الخٗلُمي الجامعي الخ٣لُضي ٖلى
جىٞحرَا.
ؤلاقيالُت

 - 1الٗىوي  ،مدـمض .الىؾاثل الخٗلُمُت والُالبٖ.مان :صاع ال٨ٟغ.2005 ،م.46.
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ٌٗخبر ٖهغها الُىم ٖهغ الخ٨ىىلىظُا بامخُاػ ؤًً جىالذ الازتراٖاث والىٓغٍاث الٗلمُت وجُبُ٣اتها
الخ٨ىىلىظُا بهىعة لم حكهضَا اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت مً ٢بل ول٣ض جىلض ًٖ َظٍ الشىعة الٗضًض مً
الخٛحراث والخُىعاث الؿغَٗت واإلاخالخ٣ت في ظمُ٘ مىاحي الخُاة  ،بل بن مٗضالث ؾغٖت َظا الخٛحر ج٩اص
جهضم ال٨شحر ؾىاء ٖلى مؿخىي ألاٞغاص ؤو اإلااؾؿاث  ،مما ٞغى الاؾخجابت لها مً زال ٫جُىٍغ ماؾؿاث
اإلاجخم٘ ب٩اٞت ؤهىاٖها و ؤق٩الها و مً بحن ؤَم َظٍ اإلااؾؿاث ،اإلااؾؿاث الخٗلُمُت  ،والتي ؤنبدذ
الخاظت ماؾت في َظا الى٢ذ بالظاث لخُىٍغ بغامجها بالك٩ل الظي ٌؿمذ باالؾخٟاصة مً هخاظاث َظٍ
الشىعة في جُٟٗل ٖملُاتها وجد ٤ُ٣ؤَضاٞها للىنى ٫لىىُٖت مً الخٗلُم جغقى باإلبضإ والخجضًض ٞالى٢ذ
الظي وِٗل ُٞه ًخُلب ؤؾخاطا له ال٣ضعة ٖلى الاجها ٫والخىانل وٍخد٨م في ج٣ىُاجه آلالُت.
و٩٦ل اإلااؾؿاث الخٗلُمُت حؿعى اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت ان ال ج٩ىن زاعط الغ٦ب الخًغي
وَظا مً زال ٫جىٞحر ٧ل ما َى خضًض في مجا ٫الخٗلُم وَغ ١وج٨ىىلىظُاث الخضعَـ والىؾاثل الخٗلُمُت
و٦ظا اجاخت مهاصع مٗلىماث ال٨تروهُت مخىىٖت لخُىٍغ اإلاىاهج التربىٍت وجدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت.
جداوَ ٫ظٍ الضاعؾت مٗغٞت الضوع الجىَغي لهظٍ الخ٨ىىلىظُاث وٖلى عؤؾها مهاصع اإلاٗلىماث
الال٨تروهُت في الٗملُت الخٗلمُت و٦ظا ماهي الاخخُاظاث الخُ٣ُ٣ت لؤلؾاجظة مً َاجه اإلاهاصع مً زال ٫مضي
اؾخسضامهم لها في الخدًحر وبل٣اء ومخابٗت الضعوؽ والٗملُت الخٗلُمُت ٩٦ل.
حؿاؤالث الضعاؾت
 -1ما هي مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت اإلاخىٞغة في اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت؟
 - 2ما هي مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت اإلاؿخسضمت مً َغ ٝؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة في الٗملُت
الخٗلُمُت؟
 - 3ما هي اَم ألاؾباب التي جض ٘ٞبإؾاجظة  -اإلاضعؾت الٗلُا ب٣ؿىُُىت  -إلؾخسضام مهاصع اإلاٗلىماث
ؤلال٨تروهُت؟
 - 4ما هي ؤلاياٞاث التي وظضَا ؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا في مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت وما هي اخخُاظاتهم
الخٗلُمُت مجها؟
َ - 5ل حؿاَم مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت اإلاؿخسضمت مً َغ ٝؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا في جُىٍغ الخٗلُم
وجدؿِىه؟
فغيــُاث الضعاؾــت :
 - 1جىٞغ اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة مجمىٖت مً مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الخضًشت التي ٌٗخمض ٖلحها
ألاؾاجظة في ج٣ضًم صعوؾهم.
ٌ – 2ؿخسضم ؤؾاجظة الخٗلُم الٗالي مهاصعة اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ب٨ثرة في الٗملُت الخٗلُمُت ،وَظا
لخلبُتها اخخُاظاتهم الخٗلُمُت والبدشُت.
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 – 3بن الؾخٗما ٫مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في الٗملُت الخٗلُمُت ؤزغ بًجابي في ٖملُت الخدهُل
الضعاسخي.
أهمُت الــضعاؾ ـ ــت:
ق٩ل جُىع الٗلم بجمُ٘ ٞغوٖه في و٢خىا الغاًَ ه٣لت خًاعٍت ٦بحرة بمجخمٗاجىا وٖلى ظمُ٘ مؿخىٍاجه
الٗلمُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت...الخ ،و٢ض ظاء طل ٪هدُجت لؼٍاصة ٦م اإلاٗاع ٝوػٍاصة ٖضص الُالب وػٍاصة وؿبت
ً
الىعي اإلاجخمعي بإَمُت الخٗلُم باإلاضاعؽ والجامٗاث(ٞ ،)1إنبذ لؼاما بىنٟخىا جغبىٍىن ؤن هىٓغ بلى الٗلم مً
وظهت هٓغ ؤزغي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة الخُىٍغ الٗلمي إلاىاهجىا ولُغ ١الخضعَـ وللىؾاثل الخٗلُمُت ،بل وللبِئت
الهُٟت اإلاىاؾبت ٩٦ل ٞ ،مً الخاؾىب في الخٗلُم بلى اؾخسضام ؤلاهترهذ في الخٗلُم بلى ْهىع مهُلر مهاصع
اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الظي ٌٗخمض ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُت الخضًشت في الخدًحر للضعوؽ وج٣ضًم اإلادخىي
الخٗلُمي للمخٗلم بُغٍ٣ت مىاؾبت وٗٞالت في آن واخض .
حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً ؤَمُت اإلاىيىٕ الظي حٗالجه ،وَى الاخخُاظاث الخٗلُمُت مً مهاصع
اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الخضًشت و٦ظا وصوعَا في جدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت ،خُض ٌٗخبر جىٞغ مهاصع
اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الُىم صازل اإلااؾؿاث الخٗلُمُت َمؼة الىنل بحن الُالب وألاؾخاط مً ظهت و٦ظا
حؿاَم في جبؿُِ اإلاىهج الخٗلُمي وجدؿِىه مً ظهت ؤزغي ،ومىه ٞإَمُت الضعاؾت جخجلى في الضوع الخ٣ُ٣ي
إلاهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الخضًشت في الٗملُت الخٗلُمُت وما مضي مؿاًغتها للمىهج واإلادخىي الخٗلُمي.
٦ما جخمشل ؤَمُت َظٍ الضعاؾت ؤًًا مً زال ٫ما ج٣ضمه مً مجمىٖت ؤلاياٞاث اإلاخىٗ٢ت والتي ًمً٨
ؤن جُٟض الباخشحن في الخ٣ل ألا٧اصًمي والٗاملحن واإلاماعؾحن في مجا ٫الٗملي والتي ًم ً٨ؤن هدىاولها ٦ما ًلي:
 بن مىيىٕ الخٗلُم وٖال٢خه الشالزُت ؤؾخاط َالب مىهج ؤو مدخىي طو ؤَمُت بالٛت وُ٢مت ٦بحرة.
 الضوع اإلاهم الظي جلٗبه اإلاٗلىماث في خُاة ألاٞغاص واإلااؾؿــاث وؤُ٦ض مٟخاح الىنى ٫لها َى الخٗلُم.
 الخدؿِـ بإَمُت بصزا ٫الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت في الٗملُت الخٗلُمُت وزانت الخٗلُم الجامعي في
بالصها.
 مداولت مٗغٞت ؤَم مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت اإلاؿخسضمت مً َغ ٝؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة
– ٢ؿىُُىت – في الٗملُت الخٗلُمُت.
أهــضاف الضعاؾـت :
حٗخبر اإلاهاصع الال٨تروهُت الخضًشت صازل اإلااؾؿاث الخٗلُمُت يغوعة خخمُت وطل ٪للضوع الظي جلٗبه في
الٗملُت الخٗلُمُت ٞهي الُيبىٕ ألاو ٫الظي ٌؿتزًض به ألاؾاجظة مً مٗلىماث خضًشت ومخىىٖت وؤصاة لخ٣ضًم
اإلادخىي وجبؿُِ اإلاىهج مً ظهت وهي َمؼة ونل بحن الُالب وألاؾخاط مً ظهت ؤزغي ،ومً َظا اإلاىُل٤

1 - Françoise. Coulon. Ressources électroniques et bibliothèques juridiques Montpellier: HAL , 2013.P.08.

.
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وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بن ٧ل ما ٧اهذ َاجه ألازحرة مخُىعة وجخماشخى م٘ اإلادخىي واإلاىهج الخٗلُمي ٧ل ما ٦ىذ
الاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث ظُضة والٗ٨ـ صخُذ ،وال وؿخُُ٘ الخ٨م ٖلحها بال بطا حٗغٞىا ٖلحها وٖلى صوعَا
الخ٣ُ٣ي ومً َىا وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بن صعاؾدىا َاجه تهض ٝبلى:
 مٗغٞت ؤَم مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت اإلاؿخٗملت في الٗملُت الخٗلُمُت اإلاخىٞغة بالجامٗت الجؼاثغٍت او
باألخغي باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت.
 جبُان ؤَمُت الىؾاثل الخ٨ىىلىظُا الخضًشت و٦ظا الضوع الخ٣ُ٣ي الظي جلٗبه في الٗملُت الخٗلُمُت.
 مٗغٞت وا ٘٢اؾخسضام اإلاهاصع الال٨تروهُت الخضًشت في الٗملُت الخٗلُمُت باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة
٦مهضع للمٗلىماث.
 الى٢ىٖ ٝلى ه٣اثو ونٗىباث وؤؾباب ٖضم اؾخٗما ٫الىؾاثِ الال٨تروهُت في الٗملُت الخٗلُمُت مً
َغ ٝؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة.
منهــج الضعاؾـت  :ال ق ٪ؤن هىٕ الضعاؾت وؤَضاٞها هي ٖىامل لها صوع ٦بحر في جدضًض اإلاىهج اإلاخب٘ في ؤًت
صعاؾت بياٞت لٗال٢ت َظا اإلاىهج باإلاك٩لت و٦ظا هىٕ البُاهاث التي حؿعى الضعاؾت للخهىٖ ٫لحها ،وهٓغا
لُبُٗت اإلاك٩لت التي ًدىاولها َظا البدض و الٗىانغ التي جخًمجها ٞغيُاجه ٞةن الباخض اؾخسضم في مٗالجت
َظٍ اإلاك٩لت والخد ٤٣مً صخت الٟغيُاث اإلاىهج الىنٟي ٦ما ؤن مهمت َظا ألازحر ال جخىٖ ٠٢ىض ججمُ٘
البُاهاث واإلاٗلىماث ًٖ ْاَغة ما بهما جمخض َظٍ اإلاهمت بلى ابٗض مً طل ٪وألن َظا َى َض ٝبدشىا
وزهىنا بن مىيىٕ الضعاؾت ًضوع خى :٫الاخخُاظاث الخٗلُمُت ألؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا ب٣ؿىُُىت مً
مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت.
عُىت البدث
حٗض مغخلت جدضًض الُٗىت مً ؤَم الخُىاث البدض اإلاُضاوي وازخُاع الُٗىت ٌٗخبر مً ؤ٦بر الهٗىباث
التي جىاظه الباخض للخهىٖ ٫لى هخاثج ٖملُت وٖلمُت ص٣ُ٢ت وطلً ٪خىٖ ٠٢لى خؿً ازخُاعَا ختى جد٤٣
هخاثج مىيىُٖت وؾلُمت وج٩ىن في زضمت الضعاؾت.
وا٢خهغث ُٖىدىا ٖلى ألاؾاجظة الضاثمحن باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت باإلياٞت بلى طل ٪ؤظغٍىا
م٣ابالث م٘ ٧ل مً:
 الؿُض مضًغ اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت
 مؿاولت مهلخت ؤلاٖالم آلالي باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت
 مؿاو ٫مهلخت الؿمعي البهغي باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت
 مؿاولت مهلخت الخٗلُم اإلاخلٟؼ والخٗلُم ًٖ بٗض باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت
إلاضي اعجباَها بجىاهب الضعاؾت التي وؿعى بلى ال٨كٖ ٠جها ومضي مؿاَمت َظٍ الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت
في حؿهُل وجبؿُِ وجدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت وجُىٍغَا ،ومضي ب٢با ٫ؤؾاجظة اإلاضعؾت ٖلى اؾخٗماَ ٫ظٍ
الىؾاثل بمسخل ٠جسههاتهم.
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و٢ض ٢ضع حجم الُٗىت ب ـ ـ  102ؤؾخاط صاثم باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة مىػٖحن ٖلى زمؿت ( )05ا٢ؿام مً
ؤنل  102ؤؾخاط صاثما ؤي وؿبت  %100مً مجم٘ الضعاؾت والجضو ٫الخالي ًىضر حجم الُٗىت خؿب
اإلاجم٘ اإلاظ٧ىع:
اليؿبت اإلائىٍت
حجم الُٗىت
ٖضص ألاؾاجظة الضاثمحن
اإلااؾؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
%100
102
اإلاضعؾت الٗلُا ٢ؿىُُىت 102
ظضو - 01 – ٫حجم الُٗىت مً اإلاجم٘ ال٨لي
مجاالث الضعاؾت:
ٖىض بظغاء صعاؾت مُضاهُت ٌكترٍ ٖلى الباخض ؤن ً٣ىم بخدضًض مجاالث البدض التي جخ٩ىن ؤؾاؾا مً
ٖىانغ مدىعٍت حٗخبر ع٦حزة البدض ،واإلاخمشلت في اإلاجاالث اإلا٩اهُت والؼمىُت البكغٍت خُض ؤن جدضًض َظٍ
اإلاجاالث الشالر هي في الخ٣ُ٣ت بمشابت جىٞحر ؤصواث للخد٨م في مىيىٕ البدض.
 اإلاجاٌ اإلاياوي:
وَى ؤلاَاع الظي ظغث ُٞه الضعاؾت والظي جخىػٕ ٖلُه ُٖىدىا و٢ض ا٢خهغث الضعاؾت ٦ ،ما َى واضر مً
الٗىىان ٖلى اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت.وهي ماؾؿت ظامُٗت مسخهت في ج٩ىًٍ ؤؾاجظة اإلاغاخل
الابخضاثُت ،اإلاخىؾِ،الشاهىٍت.
 اإلاجاٌ الؼمني:
وَكمل الى٢ذ الظي اؾخٛغ٢خه الضعاؾت مً جدضًض مجالها وازخُاع ُٖىتها ،وجهمُم ؤصواث ظم٘ البُاهاث
اإلاؿخسضمت ٞحها ،ووي٘ ؤؾئلت الاؾخبُان وجدُ٨مه زم نُاٚخه في ق٩له الجهاجي ،و جىػَ٘ الاؾخماعاث ٖلى
اإلاؿخُٟضًً واؾترظاٖها ونىال بلى جدلُل َظٍ البُاهاث والخغوط بالىخاثج٣ٞ ،.ض اؾخٛغ٢ذ ؾخت ؤقهغ
وٍؼٍض.
 اإلاجاٌ البكغي:
جخجلى الخضوص البكغٍت ألي صعاؾت في مجمىٖت اإلابدىزحن الظًً ؾخُبٖ ٤لحهم ؤصواث البدض وَظٍ
الضعاؾت حكمل ألاؾاجظة الضاثمحن باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت وبٌٗ اإلاؿاولحن باإلاضعؾت.
الجاهب الىٓغي للضعاؾت
حعغٍ ــف العملُت الخعلُمُت
الٗملُت الخٗلُمُت هي جل ٪الٗملُت التي جخٟاٖل ٞحها ومً زاللها اإلاضزالث اإلاسخلٟت بيؿب ومىانٟاث
()1
مُٗاعٍت مدضصة م٘ اإلاخٗلم بصخهِخه و اججاَاجه و صواٗٞه  ،ؾُٗا إلٖضاص اإلاخٗلم بٖضاص قامال مخ٩امال.
1
95

 -مدمـض ،ؤقغ ٝالؿُٗض ؤخمض .الجىصة الكاملت و اإلااقغاث في الخٗلُم الجامعي.ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ.2007،م.74.
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وٍ٣هض ٦ظل ٪بالٗملُت الخٗلُمُت ؤلاظغاءاث واليكاَاث التي جدضر صازل الٟهل الضعاسخي والتي تهض ٝبلى
ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن مٗغٞت هٓغٍت ؤو مهاعة ٖملُت ؤو اججاَاث بًجابُتٞ ،هي هٓام مٗغفي ًخ٩ىن مً مضزالث
ومٗالجت ومسغظاثٞ ،اإلاضزالث َم اإلاخٗلمىن واإلاٗالجت هي الٗملُت الخيؿُُ٣ت للخىُٓم اإلاٗلىماث وٞهمها
وجٟؿحرَا وبًجاص الٗال٢ت بُجها وعبُها باإلاٗلىماث الؿاب٣ت،ؤما اإلاسغظاث ٞخخمشل في جسغٍج َلبت ؤٟ٦اء
() 1
مخٗلمحن.
ومً زال ٫الخٗغٍٟحن الؿاب٣حن وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن اإلا٣هىص بٗملُاث الخٗلُم الجامعي هي ٧ل ألاوكُت
والاؾتراججُاث وألاؾالُب التي جخم صازل اإلاىٓىمت الجامُٗت لخدىٍل مضزالتها التي جدهل ٖلحها مً بِئتها
بلى مسغظاث ًخم جضاولها صازل الىٓام هٟؿه و التي ًخم مً زاللها جىمُت اإلاٗلىماث واإلاهاعاث والاججاَاث
ٖىض الٟغص ؤو مجمىٖت مً ألاٞغاص وَ ٤ٞظا الىٓام.
حعغٍ ــف جىىىلىحُ ــا الخعلُــم
مىٓىمت ٞغُٖت مً مىٓىمت الخٗلُم جخًمً مجمىٖت مً الٗىانغ اإلاغجبُت جباصلُا و اإلاخ٩املت
وُُْٟا والتي حٗمل ظمُٗها في بَاع واخض ٌؿتهض ٝالخُبُ ٤الٗلمي اإلاىٓم إلاجمىٖت ال٣غاعاث التي جخسظ
الىؾاثل والٗملُاث الخ٨ىىلىظُا التي ًخم مً زاللها جىمُت اإلاٗلىماث و اإلاهاعاث و الاججاَاث ٖىض الٟغص ؤو
مجمىٖت مً ألاٞغاص ؾىاء ٧ان طل ٪بك٩ل م٣هىص ؤو ٚحر م٣هىص  ،بىاؾُت الٟغص هٟؿه ؤو ٚحرٍ  -بُٛت
جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغظىة بإ٢صخى صعظت مم٨ىت مً الٟٗالُت و الٟ٨اءة .ؤما مهُلر ج٨ىىلىظُا الخٗلُم ٞهى
ٌٗجي بمٟهىمه الخضًض ٖلم جُبُ ٤اإلاٗغٞت في ألاٚغاى الخٗلُمُت بُغٍ٣ت مىٓمت و بمهاعاث ٞىُت في
()2
الخضعَـ.
وٍا٦ض َظا الخٗغٍٖ ٠لى ؤن ج٨ىىلىظُا الخٗلُم ٦ىٓام قإهه قإن ألاهٓمت ألازغي ًبجى مً اظل ٚاًت ؤو
مهمت مدضصة ،و َى ٌكخمل ٖلى ٖضة ٖملُاث و ٖال٢اث ،و ًخ٩ىن مً مجمىٖت مً الٗىانغ الجؼثُت
اإلاىٓمت م٘ بًٗها البٌٗ ،لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝمدضصة ؾلٟا.
حعغٍف اإلاهاصع اإلاعلىماث
ٌٗغٞها ببغاَُم ٖبض اإلاىظىص ؤجها٧":ل وزُ٣ت جدمل ٢ضع مً الخ٣اث ٤ؤو اإلاٗلىماث ؤو البُاهاث ؤو ألا٩ٞاع ؤو
()3
اإلاٟاَُم بك٩ل صاثم ب ٌٛالىٓغ ًٖ اإلااصة التي خملذ ٖلحها الىزُ٣ت ؤو ؾماث اإلاٗلىماث هٟؿها.
ؤما اإلاعجم اإلاىؾىعي إلاهُلخاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ُٗٞغ ٝالىؾُِ ٖلى ؤهه :ؤق٩ا ٫مُبىٖت ووؾاثل
ؾمُٗت وبهغٍت لالجها ٫وؤًت ؤظهؼة مُلىبت مما ًجٗلها مالثمت لالؾخٗما .٫الىؾاثل اإلااصًت ؤو الخ٣ىُت
()1
للخٗبحر الٟجي.
 - 1ؤخمض ،مدمض ُُٖت .الخٗلُم ماَُخه و مىاهجهٖ [.لى الخِ ] .جمذ الؼٍاعة ًىم  .2016.12,11مخاح ٖلى الغابِ الخالي :
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7ae06ea0e41b52ca
 - 2ؾٗاص ،بىٖىا٢تٗٞ .الُت الخٗلُم اإلابرمج باؾخسضام الخاؾىب في جسهو ٖلم اإلا٨خباث :صعاؾت ججغٍبُت لخضعَـ ماصة البِبلُىٚغاُٞت
اإلاخسههت .ؤَغوخت ص٦خىعاٍ الٗلىم في ٖلم اإلا٨خباث .ظامٗت مىخىعي ٢ .ؿىُُىت .2006 ،م.72.
ٖ - 3بض اإلاىظىص ،ببغاَُمٖ .هغ اإلاٗلىماث :الضوع الخىمىي لل٨خب واإلا٨خباث في ٖالم مخٛحر .ال٣اَغة :الضاع الكغُ٢ت،1993 ،م.82.
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اإلاهاصع الالىتروهُت
هي ٧ل ما ٌؿخسضم وؾاثل حسجُل ؤزغي ٚحر َباُٖه في الك٩ل الخ٣لُضي ومىاص ٚحر وعُ٢ت وبلٛت
َبُُٗت ؤو ٚحر َبُُٗت جساَب ؤ٦ثر مً خاؾت مً خىاؽ ؤلاوؿان وحؿترظ٘ بًٗها ؤو مٗٓمها باؾخسضام
ؤظهؼة ووؾاثل للدسجُل والٗغى وال٣غاءة٦.ما حٗغ ٝاإلا٨خباث الٗامت بجامٗت "بًمىعي" الىؾاثِ
الال٨تروهُت للمٗلىماث بإجها " ؤهماٍ مً ألاوُٖت حٗمل مً زال ٫الخاؾباث آلالُت بٟئخحها  :اإلاهٛغة
()2
وال٨بحرة.
مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت هي" ٞئت ٚحر ج٣لُضًت مً ؤوُٖت اإلاٗلىماث ،ج٣ىم ٖلى الخهاثو الال٨تروهُت
الزتزان البُاهاث ٖلى ؤقغَت ؤو ؤ٢غام ؤو اؾُىاهاث ؤو ٚحرَاٌ ،ؿخسضم الال٨ترووي ٞحها ٖىض الازتزان وٖىض
()3
الاؾترظإ.
()4
حٗغٍ" :ISO ٠جل ٪الىزاث ٤التي جخسظ ق٨ال ال٨تروهُا لُخم الىنى ٫بلحها ًٖ َغٍ ٤الخاؾب آلالي.
واإلاالخٔ ٖلى َظا الخٗغٍ٢ ٠هىعٍ وٚمىيه باليؿبت لهظٍ الىزاثُٞ ٤ما ًخٗل ٤بك٩لها الال٨ترووي و٦ظا في
ٖال٢ت الخاؾىب بها.
ؤما ٗٞ IFLAغٞتها بإن"اإلاهاصع الال٨تروهُت ٚالبا ما حكحر بلى ٞئت ٖغًٍت ومخىىٖت مً ألاوُٖت ،بضاًت مً
الضوعٍاث الال٨تروهُت وختى ألا٢غام اإلالحزعة ،بضاًت مً ال٨خب الال٨تروهُت واهتهاء باإلاىا ٘٢الال٨تروهُت،
بضاًت مً ٢ىاثم البرًض الال٨ترووي وختى بىى ٥اإلاٗلىماث ،ظمُٗهم ًدمل زانُت مكتر٦ت ؤال وهي
()5
الاؾخسضام ،وؤخُاها بم٩اهُت الخٗضًل اٖخماصا ٖلى الخاؾب آلالي.
ٞهظا الخٗغًٍ ٠ا٦ض ٖلى ؤن الخانُت اإلاكتر٦ت ل٩ل ؤهىإ مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت هي الاؾخسضام
وبم٩اهُت الخٗضًل ٞحها اٖخماصا ٖلى الخاؾب آلالي".
بِىما ٞ L’AFNORخٗغ ٝمهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت بإجها ٖباعة ًٖ جؼاوط بحن ج٣ىُت الاجها ٫التي
تهض ٝبلى جغجِب وجيؿُ٧ ٤اٞت الىؾاثل الؿمُٗت البهغٍت (نىعة ٞىجىٚغاُٞت ،عؾىم مخدغ٦تُٞ ،ضًى،
ؤنىاث وههىم) ٖلى هٟـ الضٖامت وبحن ؤلاٖالم آلالي (ببرمجُاجه وبغامجه) مً ؤظل وكغَا وبثها في ؤن
()6
واخض وبُغٍ٣ت جٟاٖلُت.
حعغٍف الىؾائِ الالىتروهُت الخعلُمُت
 - 1خؿب هللا ،ؾُض ،الكامي ،ؤخمض مدمض .اإلاعجم اإلاىؾىعي إلاهُلخاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماثٖ :غبي-بهجلحزي .الغٍاى ،صاع اإلاغٍش،1988،
م.117.
 - 2خمضي ،ؤخمض وظُه .اإلاهاصع الال٨تروهُت للمٗلىماث .ال٣اَغة  :الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت .2007 ،م.28 .
 - 3ؤوُٖت مٗلىماث ال٨تروهُت [ ٖلى الخِ ] .جمذ الؼٍاعة ًىم  2017.03.15مخاح ٖلى الغابِ الخاليhhtp://ar.wilipedia./org/wiki/ :
 - 4خمضي ؤمل وظُه ،اإلاهاصع الال٨تروهُت للمٗلىماث ،الازخُاع والخىُٓم وؤلاجاخت في اإلا٨خباث ،ؾلؿلت ؤؾاؾُاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث،
ال٣اَغة ،الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت ،2007 ،م.26
 - 5خمضي ،ؤخمض وظُه .اإلاغظ٘ الؿاب .٤م.27.
6 - Jacquesson, Alain.l’information des bibliothèque : historique, stratégie et perspectives Nouvelle édition. collection
bibliothèques, pris ; electre ed. du cercle de la librairie: 1995. p153.
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هي ٧ل ما ٌؿخسضم وؾاثل حسجُل ؤزغي ٚحر َباُٖه في الك٩ل الخ٣لُضي ومىاص ٚحر وعُ٢ت وبلٛت
َبُُٗت ؤو ٚحر َبُُٗت جساَب ؤ٦ثر مً خاؾت مً خىاؽ ؤلاوؿان وحؿترظ٘ بًٗها ؤو مٗٓمها باؾخسضام
ؤظهؼة ووؾاثل للدسجُل والٗغى وال٣غاءة٦ )1(.ما حٗغ ٝاإلا٨خباث الٗامت بجامٗت "بًمىعي" الىؾاثِ
الال٨تروهُت للمٗلىماث بإجها " ؤهماٍ مً ألاوُٖت حٗمل مً زال ٫الخاؾباث آلالُت بٟئخحها  :اإلاهٛغة
()2
وال٨بحرة.
ٞالىؾاثِ الال٨تروهُت هي طل ٪الىىٕ مً ألاوُٖت الال٨تروهُت الخضًشت الخاملت للمٗلىماث حٗخمض في
اؾترظإ وخ ٟٔجل ٪اإلاٗلىماث ٖلى ؤظهؼة ال٨تروهُت وحسجُل البُاهاث ٖلحها ًخم ًٖ َغٍ ٤جدىٍلها بلى
عمىػ ع٢مُت وطل ٪و ٤ٞالىٓام الشىاجي [ ]1-0ؤي حسجُل ع٢مي للمٗلىماث الؾخٗمالها في الخٗلُم.
حعغٍف الخعلم الالىترووي
َى ؤؾلىب خضًض مً ؤؾالُب الخٗلُم ،جىُْٞ ٠ه آلُاث الاجها ٫الخضًشت مً خاؾب ،وقب٩اجه،
ووؾاثُه اإلاخٗضصة مً نىث ونىعة ،وعؾىماث وآلُاث بدض ،وم٨خباث بل٨تروهُت ،و٦ظل ٪بىاباث ؤلاهترهذ
()3
ؾىاء ؤ٧ان ًٖ بٗض ؤم في الٟهل الضعاسخي.
الخٗلُم ؤلال٨ترووي َى َغٍ٣ت للخٗلُم باؾخسضام آلُاث الاجها ٫الخضًشت مً خاؾب وقب٩اجه ووؾاثُه
اإلاخٗضصة مً نىث ونىعة ،وعؾىماث  ،وآلُاث بدض ،وم٨خباث بل٨تروهُت و٦ظل ٪بىاباث ؤلاهترهذ ؾىاء
٧ان ًٖ بٗض ؤو في الٟهل الضعاسخي اإلاهم اإلا٣هىص َى اؾخسضام الخ٣ىُت بجمُ٘ ؤهىاٖها في بًها ٫اإلاٗلىمت
()4
للمخٗلم بإ٢هغ و٢ذ وؤ٢ل ظهض وؤ٦بر ٞاثضة.
الجاهب اإلاُضاوي للضعاؾت.
جسهو مفغصاث العُىت

 - 1خؿب هللا  ،ؾُض .اإلاغظ٘ الؿاب .٤م.117.
 - 2خمضي ،ؤخمض وظُه .اإلاغظ٘ الؿاب .٤م.29 .
 - 3حٗغٍ ٠الخٗلُم الال٨تروويٖ [ .لى الخِ ] .جمذ الؼٍاعة ًىم  2017.03.15مخاح ٖلى الغابِ الخالي https://www.elc :
.edu.sa/?q=node/315
 - 4مدمـض،احهاب مسخاع .الخٗلم ًٖ بٗض وجدضًاجه للخٗلم ؤلال٨ترووي وؤمىهٖ [ .لى الخِ ] .جمذ الؼٍاعة ًىم  2017.01.05مخاح ٖلى
الغابِ الخالي faculty.ksu.edu.sa/.../DocLib1 :
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ٌٗخبر
الخسهو مً ؤَم الٗىامل اإلاازغة في مضي اؾخسضام الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت في الٗملُت الخٗلُمُت وَظا
لالزخالٞاث اإلاىظىصة بحن الخسههاث في َغٍ٣ت ج٣ضًم اإلااصة الٗلمُت وجلُ٣جها و٦ظا َغ ١البدض ٖلحها
والىنى ٫الحها وزانت في ْل الهُمىت ال٨بحرة إلاهاصعة اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٖلى البدض الٗلمي وٖلى
اإلاهاصع اإلاىظىصة في اإلا٨خباث الجامُٗت والجامٗاث بهٟت ٖامه ،وإلاٗغٞت جسهو الاؾاجظة باإلاضعؾت الٗلُا
لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىتَ .غخىا ٖلحهم الؿاا ٫الخالي  :ما َى ال٣ؿم الظي جضعؽ ُٞه ؟ وؤصعظىا اَم
الخسههاث اإلاىظىصة باإلاضعؾت :ومً زال ٫الجضو -02- ٫هغي ؤن ا٦بر وؿبت لؤلؾاجظة اإلابدىزحن َم مً
٢ؿمي اللٛت وألاصب الٗغبي والٟلؿٟت والخاعٍش والجٛغاُٞا ٞهما ا٦بر ٢ؿمحن ٖلى مؿخىي اإلاضعؾت وَظا
بيؿبت  %27,50ل٩ل مجهما وَٗىص َظا بلى ٢ضم َظًً ال٣ؿمحن ٞهما او٢ ٫ؿمحن اهُل٣ذ بهما الضعاؾت ٖلى
مؿخىي اإلاضعؾت و٦ظا ألجهم ًًمىن ا٦ثر مً جسهو ( ٞلؿٟت جاعٍش ظٛغاُٞا) ومً ظهت ازغي ل٨بر ٖضص
الُلبت في َظًً ال٣ؿمحن مما ًخُلب َُئت جضعَـ ا٦بر )1(.ومً َىا وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن َظٍ الىدُجت ؾخ٩ىن
لها بٌٗ الخإزحراث ٖلى وؿب وصعظت اؾخسضام الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الن ماصحي الخاعٍش والجٛغاُٞا جدخاط
الى ال٨شحر مً الىؾاثل الخىيُدُه م٣اعهت بالخسههاث الى الازغي مشل الخغاثِ الغؾىماث الاق٩ا٫
الخىيُدُت وٚحرَا مً الىؾاثل .بِىما هجض اؾاجظة ٢ؿم وألاصب الاهجلحزي في اإلاغجبت الشاهُه وَظا بيؿبت
 %16,25وٍلحها مباقغة ٢ؿم اللٛت و ألاصب الٟغوسخي وَظا بيؿبت  %15مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت وهي ٦ظل٪
جسههاث جدخاط الى هىٕ مً اإلاهاصع الال٨تروهُت وزانت الؿمُٗت البهغٍه مجها .وفي ألازحر هجض ٢ؿم
ؤلاٖالم آلالي و الغٍايُاث بيؿبت  %12,50وَظا عاظ٘ بلى خضازت َظا الخسهو باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة .
الىؾائل الخىىىلىحُت الخعلُمُت الخضًثت اإلاخىفغة باإلاضعؾت

ا٢خىاء

 - 1م٣ابلت م٘ الؿُض مضًغ اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىتً.ىم ٖ ،2017-05-16لى الؿاٖت .15:00
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اإلا اؾؿاث الجامُٗت بالىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت وزانت اإلاىظهت مجها بلى الٗملُت الخٗلُمُت ؤ٦ثر مً
يغوعة  ،وَظا بلى الضوع ال٨بحر الظي جلٗبه َظٍ ألازحرة في جُىٍغ وجدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت ،وإلاٗغٞت ؤَم
الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت اإلاخىٞغة في اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة َغخىا الؿاا ٫الخالي ٖلى ؤٞغاص ُٖىدىا:
َل الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت الخالُت مخىٞغة في اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة؟ و ٢ام الباخض بازخُاع
مجمىٖت مً ألاظهؼة والىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت ألا٦ثر اهدكاعا واؾخٗماال وجىٞغا في الى٢ذ الغاًَ في
اٚلب اإلااؾؿاث الجامُٗت ٦،ما هي مىضخت في الجضو -03- ٫ومً زال ٫ؤع٢ام َظا الجضوً ٫غي الباخض ؤن
وؿبت مٗغٞت ألاؾاجظة لهظٍ الىؾاثل هي وؿبت يُٟٗت ظضا.

ق٩ل  : 01الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت اإلاخىٞغة
باإلاضعؾت
خُض ًخطر مً الجضو ٫ؤن وؾُلخحن  ِ٣ٞجدهلىا ٖلى وؿبت ؤٖلى مً  %90وهي الخاؾىب وظهاػ ٖغى
البُاهاث  %93,75و ٖ%92,50لى الخىالي وَظا عاظ٘ بلى ؾهىلت اؾخسضام َاجحن الىؾُلخحن واؾخٗمالهما مً
َغ٧ ٝل ألاؾاجظة وبازخال ٝجسههاتهم مً ظهت والعجباَهما ًبًٗهما البٌٗ ؤزىاء اؾخٗمالهما.و٦ظا
لخىاظضَا ٖلى مؿخىي ظمُ٘ اإلاضعظاث وبٌٗ ال٣اٖاث باإلاضعؾت .بِىما هالخٔ ؤن وؿب باقي الىؾاثل هي
ا٢ل مً  %50ما ٖضا ظهاػ ٖغى الكٟاٞاث الظي جدهل ٖلى وؿبت ، %55ومً زال ٫الجضو ٫هالخٔ
اليؿب الخالُت:
ظهاػ الُٟضًى %46,25
الخلٟؼٍىن الخٗلُمي و ألا٢غام اإلامٛىُت %32,50
مىهاث الخٗلُم الال٨ترووي %25
وهي وؿب يُٟٗت ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ووؿخُُ٘ ال٣ى ٫بن ٖضم مٗغٞت بٌٗ ألاؾاجظة بن صر الخٗبحر ألَم
اإلاهاصع الال٨تروهُت و الىؾاثل وألاظهؼة الخ٨ىىلىظُت اإلاخىٞغة ٖلى مؿخىي اإلاضعؾت عاظ٘ بلى خضازت جىُْ٠
ال٨شحر مً ألاؾاجظة باإلاضعؾت مً ظهت والى ٖضم اؾخٗمالهم لهظٍ الىؾاثل في الٗملُت الخٗلُمُت مً ظهت
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ؤزغي ،خُض هالخٔ اهه ؤزىاء جىػَٗىا الاؾخبُان الخجغٍبي ؤن مٗٓم ؤٞغاص الُٗىت لم ًخٗغٞىا ٖلى مهُلر
مىهاث الخٗلُم الال٨ترووي بالغٚم مً بصعاط اإلاهُلر باللٛت ألاظىبُت ( الاهجلحزًت ) وَظا ما ًا٦ض اليؿبت
الًئُلت  %25مً ألاؾاجظة الظًً ًا٦ضون ٖلى جىٞغ َظٍ الىؾُلت باإلاضعؾت  .وَظٍ اليؿب حكحر بلى خاظت
َاالء ألاؾاجظة بلى بٖالمهم وببالٚهم ب٩ل الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت اإلاخىٞغة باإلاضعؾت وزانت الخٗلُمُت مجها
وبك٩ل صوعي.
وَظا ما حؿعى بلُه بصاعة اإلاضعؾت بدُض ؤن ٧ل َظٍ الىؾاثل مخىٞغة باإلاضعؾت الٗلُا خُض جىظض باإلاضعؾت
مىهخحن حٗلُمُخحن باإلياٞت بلى ٢اٖاث الخٗلُم ًٖ بٗض و الخٗلُم اإلاخلٟؼ و٢اٖاث الؿمعي البهغي
والاقترا ٥في ال٨شحر مً ٢ىاٖض وبىى ٥اإلاٗلىماث مً َغ ٝاإلا٨خبت الجامُٗت و٦ظا جىٞغ ظهاػ ٖغى البُاهاث
()1
في ٧ل مضعط و بٌٗ ال٣اٖاث باإلياٞت بلى وظىص زالر مهالر زانت بةٖالم و بعقاص ألاؾاجظة بهظا اإلاجا.٫
اللاعاث اإلاسههت للىؾائل الخعلُمُت الخىىىلىحُت باإلاضعؾت

بن جسهُو ًٞاء للٗمل ؤو م٩ان الؾخٗما ٫الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت والبدض في مهاصع اإلاٗلىماث
الال٨تروهُت في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الجامُٗت ؤنبذ ؤ٦ثر مً يغوعة وَظا إلاا لهظٍ ألازحرة مً ؤَمُت في
جُىٍغ وجدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت و٦ظا باٖخباعَا وؾُلت اجها ٫وجىانل بحن الاؾاجظة وَلبتهم و٦ظل٪
باٖخباعَا مهضع ظضًض للمٗلىماث وإلاا جًُٟه َظٍ ال٣اٖاث اإلاخسههت مً ظى حٗلُمي ممحز ٌٗخمض اؾاؾا
ٖلى ًٞاء ج٨ىىلىجي  .ول٣ض ؤصع٦ذ بصاعة اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة لهظٍ ألاَمُت ٞؿٗذ ومىظ بوكاءَا ٖلى
جىٞحر ٧ل ما ٌؿاٖض ألاؾخاط والُالب لخدهُل ٖلمي ؤ٦ثر وَظا مً زال ٫جىٞحر ٖضث ٢اٖاث مسههت ل٩ل
ما ًدخاظه الاؾخاط والُالب مٗا ومجهؼة ب٩ل الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت ومً اَمها:
٢اٖاث لالهترهذ مسههت للُلبت وؤزغي لؤلؾاجظة ٢اٖاث للبدض الال٨ترووي ٖلى مؿخىي اإلا٨خبت اإلاغ٦ؼٍت،
٢اٖاث الؿمعي بهغي مسههت لُلبت اللٛاث ألاظىبُت بضعظت ؤولى ٢اٖت الخٗلُم اإلاخلٟؼ ؤو الخٗلُم ًٖ بٗض
()2
لؤلؾاجظة وَظا لخباص ٫الخبرة م٘ اإلاضاعؽ الٗلُا والجامٗاث ألازغي ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ؤو ألاظىبي.
 - 1م٣ابلت م٘ الؿُض مضًغ اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت .اإلاغظ٘ هٟؿه.
 - 2م٣ابلت م٘ الؿُض مؿاو ٫مهلخت الخٗلُم ًٖ بٗض و الخٗلُم اإلاخلٟؼ باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىتً .ىم ٖ .2017-05-15لى الؿاٖت:
.15:30
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ومداولت مً الباخض مٗغٞت ما بط ٧ان ألؾاجظة اإلاضعؾت ٨ٞغة خىَ ٫ظٍ ال٣اٖاث َغح ٖلحهم الؿاا ٫الخالي
َ :ل َىا٢ ٥اٖاث مسههت  :وؤصعط الباخض اؾم ٧ل ال٣اٖاث اإلاخىٞغة باإلاضعؾت ٧ازخُاع مً زالله
ٌؿخُُ٘ الاؾاجظة ازخُاع الاظاباث .و٧اهذ ؤلاظاباث ٦ما هي مبِىت في الجضو ٫ؤٖالٍ خُض ؤن وؿبت ؤ٦ثر %80
مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ًا٦ضون ٖلى وظىص ٢اٖاث مسههت لالهترهذ وؤزغي للؿمعي بهغي وَظٍ اليؿب
م٣بىلت وَظا بن صٖ ٫لى شخيء بهما ًضٖ ٫لى اؾخٗما ٫ألاؾاجظة لهظٍ ال٣اٖاث .بِىما ٢اٖت الخٗلُم اإلاخلٟؼ
و٢اٖاث البدض الال٨ترووي و٢اٖت الٗغى لم جخدهل بال ٖلى وؿبت  %25وٖ %42,50لى الخىالي وهي وؿب
جب٣ى مدضوصة ظضا .وٍغي الباخض ؤن الؿبب في ٖضم مٗغٞت ألاؾخاط لهظٍ ال٣اٖاث بالغٚم مً جىٞغ اإلاضعؾت
ٖلحها ٌٗىص لٗضم اؾخٗماَ ٫ظٍ ال٣اٖاث مً َغ ٝألاؾاجظة بضعظت ٦بحرة َظا ما ًدخم ٖلى بصاعة اإلاضعؾت
الؼٍاصة في الٗمل ٖلى ببال ٙو بٖالم ألاؾاجظة ب٩ل الخ٣ىُاث وؤلام٩اهُاث وًٞاء الخٗلُم الخضًض ولى ببرمجت
م٣اًِـ جضعؽ في َظٍ ال٣اٖاث ل٩ل ؤؾخاط.
اؾخسضام الىؾائل الخىىىلىحُت في العملُت الخعلُمُت

بن ا٢خىاء الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت مً َغ ٝؤي ماؾؿت حٗلُمُت صون اؾخٗمالها ًب٣ى مً ا٦بر اإلاكا٧ل التي
جىاظه َظٍ اإلااؾؿاث وَظا إلاا بدؿببه مً زؿاعة ؤوال مً الىاخُت اإلااصًت اإلاالُت وزاهُا مً الىاخُت
الخدهُلُت الخٗلُمُت الٗلمُت  ،وج٨ملت لؤلؾئلت -03 -02 -هالخٔ ؤن بظابت الؿاا ٫ألاولى  %93,75مً
ؤٞغاص الُٗيُت حٗلم بىظىص الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت صازل اإلاضعؾت بِىما ومً زال ٫بظاباث الؿاا ٫الشاوي ؤن
مٗٓم ؤؾاجظة اإلاضعؾت ً٣غ بىظىص مسخل ٠الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت ولى ؤن اليؿب مخىاجغة .و في ألازحر عبِ
الباخض بحن الاؾخٗما ٫ومٗغٞت الىظىص لهظٍ الىؾاثل  ،ومً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ هغي ؤن وؿبت %66,25
مً ؤٞغاص الُٗىت حؿخسضم الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت في الٗملُت الخٗلُمُت ،وَظا للُ٣مت ال٨بحرة لهظٍ الىؾاثل في
الٗملُت الخٗلُمُت والتي جُغ ١بلحها الباخض في الجاهب الىٓغي بالخدلُل و الخٟهُل  ،وهي وؿبت جب٣ى
يئُلت م٣اعهت بيؿب الجضو -03- ٫والتي ًا٦ض ٞحها
ؤؾاجظة اإلاضعؾت وبيؿبت ٖ %93,75لى ؤجهم ٌٗلمىن بىظىص َظٍ الىؾاثل باإلاضعؾت .بِىما ًا٦ض  %31,25مً
ُ
ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ؤجهم ال ٌؿخسضمىن َظٍ الىؾاثل في اإلاجا ٫الخٗلُمي وهي وؿبت ٦بحرة ظضا بالغٚم مً
ظهىص ؤلاصاعة الؿاُٖت بلى الخٗغٍ ٠بالىؾاثل وؤَمُتها ويغوعة اؾخسضامها خُض هالخٔ ؤن ألاؾخاط الظي ال
ٌؿخٗمل َظٍ الىؾاثل في الٗملُت الخٗلُمُت جسهم مىه مجمىٖت مً الى٣اٍ الخ٣ىٍمُت في مىدت
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اإلاغصوصًت )1(.وٍغي الباخض ؤن ٖضم الاؾخسضام َظا عاظ٘ بلى ٖضة ؤؾباب مً بُجها ما ًسو الىؾُلت في خض
طاجه نٗىبت اؾخٗمالها ؤو ٖضم جىٞغَا في الى٢ذ اإلاىاؾب.وٖضم زضمتها للمُ٣اؽ ؤو الخسهو اإلاضعؽ ؤو
ما ًسو ألاؾخاط ٦ظلٗ٦ ٪ضم مٗغٞخه ل٩ل ؤهىإ اإلاهاصع اإلاخىٞغة باإلاضعؾت بلى ٖضم عٚبخه في اؾخٗماَ ٫ظٍ
اإلاهاصع ؤو ٖضم جم٨ىه مً اؾخسضام بٌٗ الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت.

الهضف مً اؾخسضام الىؾائِ الالىتروهُت في العملُت الخعلُمُت

جسخل ٠ؤَضا ٝوؤؾباب اؾخسضام مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في الٗملُت الخٗلُمُت مً ؤؾخاط بلى آزغ
ومً جسهو بلى ؤزغ و إلاٗغٞت الٛغى مً اؾخٗماَ ٫ظٍ اإلاهاصع في الٗملُت الخٗلُمُت َغح الباخض ٖلى
ؤٞغاص ُٖيخه مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا الؿاا ٫الخاليَ :ل حؿخسضم مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ؟ مً
ؤظ ــل  :وازخاع الباخض مجمىٖت مً ألاَضا ٝؤو ألاؾباب التي ًغي بإجها ألاوؿب بلى َظا الٛغى وَظا مً
زال ٫بَالٖه ٖلى َظا اإلاىيىٕ باإلياٞت بلى ما جُغ ١بلُه في الجؼء الىٓغي و ٦ظا بٌٗ ؤعاء اإلاخسههحن
في َظا اإلاجا.٫
بن الخٟاٖلُت بحن الُالب وألاؾخاط هي الهض ٝألاو ٫الؾخٗما ٫مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت مً َغٝ
ؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا وطل ٪بيؿبت  %62,50في خحن ًغي البٌٗ آلازغ ؤن الهض ٝألاؾاسخي مً اؾخٗما ٫ؤي
وؾُلت ج٨ىىلىظُت َى الدؿهُل في الٗملُت الخٗلُمُت و َظا بيؿبت  %55بِىما ًغي البٌٗ ألازغ مً ؤؾاجظة
اإلاضعؾت ؤن الهض ٝمً اؾخٗماَ ٫ظٍ اإلاهاصع الخضًشت َى عبذ الى٢ذ ،وجبؿُِ اإلاُُٗاث وؤ٩ٞاع الضعؽ
خُض جدهال ٖلى وؿبت  %48,75وٖ %47,50لى الخىالي وفي ألازحر ًٞل بٌٗ ؤؾاجظة اإلاضعؾت الازخُاع
الغاب٘ وَى ج٣لُو الجهض وطل ٪بيؿبت  %25وهي وؿب م٣بىلت ٖلى الٗمىم وَظا للغئٍت الىاضخت مً َغٝ
ؤؾاجظة اإلاضعؾت و٦ظا إلاٗغٞت ؤؾباب وؤَضا ٝاؾخٗمالهم ألي وؾُلت .وفي ألازحر ؤصعط الباخض الازخُاع
 - 1م٣ابلت م٘ الؿُض مضًغ اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت .اإلاغظ٘ هٟؿه.
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الخجغٍبي ؤو اإلاٟخخ بن صر الخٗبحر وَى " يغوعة الٗهغ " والظي ها ٫وؿبت  %37,50وهي وؿبت ٖالُت ظضا
و٧ان الٛغى مً بصعاط َظا الازخُاع َى مٗغٞت ٖضص ؤو وؿبت ألاؾاجظة الظًً ٌؿخٗملىن الىؾاثل
الخ٨ىىلىظُت الخضًشت مً اظل الاؾخٗما ٫ؤو للخ٣لُض ؤو لخباهي باؾخٗمالها صون مٗغٞت الهض ٝالغثِسخي مً
اؾخٗمالها .بِىما ًٞل بٌٗ ؤٞغاص الُٗيُت ٖضم ؤلاظابت وَظا ٌٗىص لٗضم اؾخٗمالهم لهظٍ الىؾاثل في
الٗملُت الخٗلُمُت.
صوع الاهترهذ في الخىانل بحن ألاؾخاط و الُالب

لالهترهذ صوع ٦بحر في الخىانل ًبن ألاؾخاط و َلبخه مً ظهت و ألاؾاجظة ُٞما بُجهم مً ظهت ؤزغي وَظا مً
زال ٫مىا ٘٢الىٍب و البرًض الال٨ترووي و ٚحرَا مً الخضماث التي ج٣ضمها َظٍ ألازحرة  .وإلاٗغٞت عؤي ؤؾاجظة
اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ َغخىا ٖلحهم الؿاا ٫الخالي َ :ل حٗخ٣ض ؤهه مً اإلاهم ؤن ً٩ىن
ل٩ل ؤؾخاط مى ٘٢زام به ٖلى قب٨ت الاهترهذ لالؾخٟاصة ال٣هىي مً َظٍ الخ٣ىُت والخىانل م٘ َالبه
وألاؾاجظة آلازغًٍ مً هٟـ الخسهو ؟٩ٞاهذ ؤلاظابت ٦ما ًىضخها الجضو ٫ع٢م  -07-خُض ان وؿبت
 %87,50مً ؤٞغاص الُٗىت ًا٦ضون ٖلى ؤن َظٍ ألازحرة ( الاهترهذ) لها صوع َام في الخىانل بحن ألاؾاجظة
ُٞما بُجهم بما ًسضم الٗملُت الخٗلُمُت مً ظهت و٦ظا الخىانل بحن ألاؾخاط وَلبخه مً ظهت ؤزغي مً
زال ٫ؾهىلت جباص ٫اإلاٗلىماث ب٩ل ؤهىاٖها و بمسخل ٠ؤق٩الها و ؤحجامها وفي ؤي ػمان وم٩ان باإلياٞت بلى
ؾهىلت اؾخٗماَ ٫ظٍ الىؾُلت و٦ثرة اهدكاعَا.
بِىما ًغي  %08,50مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ؤن َظٍ الىؾُلت لِؿذ يغوعٍت في الخىانل ُٞما بُجهم وبحن َلبتهم
و َظا لٗضة ؤؾباب و مً بُجها وظهت هٓغَم اإلاخمشلت في ؤن الٗملُت الخٗلُمُت ج٨مً صازل ال٣اٖت ِ٣ٞ
وؤخؿً َغٍ٣ت للخىانل بحن ألاؾخاط و الُالب هي ألاؾخاط في خض طاجه و٦ظا جًُٟلهم الخىانل ًٖ الُغ١
الخ٣لُضًت و٦ظا للىٓغة الؿلبُت اججاٍ ٧ل ما َى ج٨ىىلىجي خضًض.وفي ألازحر ًٞل بٌٗ ألاؾاجظة ٖضم
ؤلاظابت وَظا بيؿبت .%03,75
مؿاهمت الىؾائِ الالىتروهُت في ئهجاح العملُت الخعلُمُت
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ًىضر الجضو ٫ع٢م  -08-مضي مؿاَمت مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في هجاح الٗملُت الخٗلُمُت خُض ومً
زال ٫ؤع٢ام َظا الجضو ٫هالخٔ ؤن ؤؾاجظة اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت ًا٦ضون ٖلى ؤن مهاصع
ً
اإلاٗلىماث الال٨تروهُت حؿاَم بك٩ل ٗٞا ٫ظضا في اهجاح الٗملُت الخٗلُمُت وَظا ما حٗ٨ؿه وؿبت
 ،%37,50بِىما ًغي البٌٗ ألازغ مً ؤٞغاص الُٗىت وَظا بيؿبت  %30ؤن َظٍ الىؾاثل لها صوع ٗٞا ٫في
هجاح الٗملُت الخٗ لُمُت وَظا إلاا لهظٍ ألازحرة مً اًجابُاث في جدؿحن وحؿهُل وجبؿُِ وبًًاح ....بلخ.
و٦ظا مً ظهت ؤزغي حٗخبر ٦مهضع للمٗلىماث لؤلؾخاط و الُالب مٗا و وؾُلت بًها ٫عؾالت ألاؾخاط للُالب.
٧ل َظا ما ظٗل ظل الاؾاجظة ً٣غون بهظا الضوع ال٨بحر و٦ظا َظٍ الٟٗالُت.
ؤما بٌٗ ألاؾاجظة وَظا بيؿبت ً %6,25غون ؤن مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الخضًشت لها صوع مخىؾِ في
بهجاح الٗملُت الخٗلُمُت وَظا إلاا لؤلؾخاط مً صوع ٦بحر ،وجلُه الىؾُلت باٖخباع ؤجها ٖىهغ ج٨مُلي وان صوعَا
ً٩ىن بك٩ل زاهىي مً ظهت ومضي جد٨م ألاؾخاط في َظٍ الىؾُلت ًجٗلها ؤو باألخغي ًدضص مً صوعَا
الخ٣ُ٣ي في ؤهجاح الٗملُت الخٗلُمُت  ،وفي ألازحر ًغي البٌٗ ألازغ مً ؤٞغاص الُٗىت وَظا بيؿبت  %25ؤن
صوع َظٍ اإلاهاصع ٗٞا ٫هىٖا ما وَظا إلاا لها مً ُٖىب زال ٫اؾخٗمالها الخاَئ ؤو ؾىء ازخُاعَا.بِىما ًٞل
البٌٗ ألازغ مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ٖضم ؤلاظابت وَظا بيؿبت  %1,25وَظا الامخىإ ٖلى ؤلاظابت ًبرعٍ ٖضم
اؾخٗمالهم لهظٍ اإلاهاصع الال٨تروهُت.
صوع الىؾائِ الالىتروهُت في جدلُم ألاهضاف اإلاعغفُت للعملُت الخعلُمُت

حؿعى الٗملُت الخٗلُمُت بلى جُىٍغ مٗاع ٝالُالب والخٛحر في مىاٟ٢ه مً زال ٫ب٦ؿابه ؾلىُ٦اث ظضًضة
ؤ٦ثر ٖلمُت وؤ٦ثر واُٗ٢ت وَظا مً زال ٫اإلاٗلىماث التي ً٣ضمها له اإلاٗلم وٖبر مغاخل وٞتراث مسخلٟت جغاعى
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ٞحها ٖمغ ومؿخىي الُالب ومً زال ٫ما ؾب ٤هداو ٫مٗغٞت مضي جإزحر الىؾاثِ الال٨تروهُت الخٗلُمت ٖلى
َظا الهض ٝالخٗلُمي وَظا ما ؤصي بىا بلى َغح الؿاا ٫الخالي ٖلى ؤٞغاص الُٗيُت اإلابدىزتَ :ل جغي ؤن الخٗلُم
باؾخس ضام الىؾاثِ الال٨تروهُت الخٗلُمُت الخضًشت اوؿب في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاٗغُٞت الخانت بماصج٪
الٗلمُت؟
مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ هغي ؤن َىا ٥ج٣اعب بحن الغؤًحن ألاو ٫و الشالض ،خُض ان وؿبت  %42,50مً ؤٞغاص
الُٗىت جإ٦ض ٖلى صوع مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في جد ٤ُ٣الاَضا ٝاإلاٗغُٞه للضعؽ والبدض الٗلمي
بهٟت ٖامت ،وَظا ما ًا٦ض ٖلى ؤن َىا ٥جإزحر مباقغ للمهاصع الال٨تروهُت الخٗلُمُت ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗاعٝ
اإلاغاص الىنى ٫بلحها مً زال ٫اإلااصة اإلاضعؾت وَظا إلاا ج٣ضمه َظٍ ألازحرة مً مٗلىماث خى ٫اإلاىيىٕ ومهاصع
مٗلىماجُت مسخلٟت نىجُت ومغثُت و٦ظا الخٗامل اإلاباقغ بحن الُالب واإلادخىي الٗلمي بىاؾُت َظٍ الىؾُلت
الخ٨ىىلىظُت وَظا ما ػاص باَخمامهم للخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت مً زال ٫الىؾاثِ الال٨تروهُت الخٗلُمُت مشل
الاهترهذ وألا٢غام الًىثُت والخاؾىب وٚحرَا .ؤما باليؿبت لؤلؾاجظة ٞةن الخ٨ىىلىظُا الخضًشت حؿاٖضَم
ً
ٖلى ؤن ً٩ىهىا ؤ٦ثر ببضاٖا في جُبُ٣اتهم الٗملُت وَغاث ٤جضعَؿهم في ْل مؿاخت مً الخغٍت مخاخت لخُىٍغ
اإلاٗغٞت لضي الُلبت م٘ مغاٖاة زهىنُت ٧ل َالب،بِىما ًا٦ض البٌٗ ألازغ مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ٖلى َظٍ
الىُ٣ت وبيؿبت  %46,50ول ً٨بخد ٟٔخُض ً٣غون ٖلى ؤجها حؿاٖض ٖلى بزغاء اإلاٗاع ٝالخانت باإلاىيىٕ و
الخٟاٖلُت بحن الُالب وألاؾخاط ولً ً٨ب٣ى ألاؾخاط َى اإلادىع ألاؾاسخي في الٗملُت الخٗلُمُت وَى اإلاهضع
ألاؾاسخي للمٗاع ٝوؤي ؾىء حٗامل م٘ َظٍ الىؾاثِ ًازغ ؾلبا ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت والهض ٝاإلايكىص مجها
وَى ا٦دؿاب اإلاٗاع ٝوحٛحر الؿلىُ٦اث الؿلب بلى ؤلاًجاب ،وهٓغا لهظا الضوع الظي ج٣ضمه َظٍ الىؾاثِ
للٗملُت الخٗلُمُت ص ٘ٞبةصاعة اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بلى الٗمل ٖلى حصجُ٘ َلبتها ٖلى اؾخسضام اإلاهاصع
ً
ً
اإلاٗغُٞت زاعط هُا ١الٟهى ٫الضعاؾُت ،وجلٗب ج٨ىىلىظُا الخٗلُم صوعا ٦بحرا في ٖملُت الخٗلُم ،وجخجؿض
َظٍ ألاَمُت في ع ٘ٞمؿخىي الخٗلُم والخٗلم وجىمُت الخ٨ٟحر )1(.وفي ألازحر هجض ؤن البٌٗ مً ؤٞغاص الُٗىت
وَظا بيؿبت  %07,50جغي الٗ٨ـ جماما بدُض جا٦ض ٖلى ؤن الىؾاثِ الال٨تروهُت الخضًشت الخٗلُمت ال
جسضم جماما ألاَضا ٝاإلاٗغُٞت الخانت بمىيىٕ مٗحن وَظا عاظ٘ إلادضوصًت الخد٨م في َظٍ الىؾاثِ مً
َغ ٝألاؾخاط والُالب.
الىخائج العامت للضعاؾت:
 وؿبت  %55مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ًضعؾىن في ٢ؿمي-الخاعٍش والجٛغاُٞا والٟلؿٟت .اللٛت وألاصب الٗغبي.
 امخال ٥اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة مجمىٖت مخىىٖت مً اإلاهاصع الال٨تروهُت اإلاسههت للٗملُت الخٗلُمُت.
 جمخل ٪اإلاضعؾت الٗلُا ًٞاءاث للخٗلُم بىاؾُت الىؾاثِ الخ٨ىىلىظُت ومً ؤَمها:
– ٢اٖاث لالهترهذ
– ٢اٖت للخٗلم ًٖ بٗض
 - 1م٣ابلت م٘ الؿُض مضًغ اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت .اإلاغظ٘ هٟؿه.
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– ٢اٖت للخٗلُم اإلاخلٟؼ
– ٢اٖخحن للخٗلُم الؿمعي البهغي
 بن وؿبت  %66.25مً ؤٞغاص الُٗىت حؿخسضم مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في الٗملُت الخٗلُمُت.
 %50 مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ًا٦ضون ٖلى اؾخٗمالهم لجهاػ الخاؾىب في الٗملُت الخٗلُمُت.
 %56.25 مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ٌٗخمضون ٖلى الاهترهذ في الخدًحر لضعوؾهم.
 جسخل ٠ؤَضا ٝاؾخٗما ٫الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت مً ؤؾخاط بلى ؤزغ .
 وؿبت  %37.25مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ٌؿخٗملىن الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت بضون َض ٝؤو باألخغي
الاؾخٗما ٫مً اظل الاؾخٗما.٫
 %91.25 مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ًا٦ضون ٖلى ؤن َظٍ الىؾاثِ الخضًشت يغوعٍت ل٩ل الخسههاث.
 %30 مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ال جًٟل ج٣ضًم اإلادخىي الخٗلُمي ًٖ َغٍ ٤الاهترهذ.
 %87 مً ؤٞغاص الُٗيُت اإلاضعؾت ًا٦ضون ٖلى الضوع اإلاهم لالهترهذ ٧ىؾُلت جىانل بحن ألاؾاجظة والُلبت.
 %98.75 مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت ًا٦ضون ٖلى ٗٞالُت َظٍ الىؾاثِ الال٨تروهُت في بهجاح الٗملُت
الخٗلُمُت.
 %42 مً ؤٞغاص الُٗيُت ًا٦ضون ٖلى ؤن مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت هي ألاوؿب لخد ٤ُ٣ألاَضاٝ
اإلاٗغُٞت الخانت للمىاص اإلاضعؾت.
 وؿبت  %47.50مً ؤؾاجظة اإلاضعؾت جغي ؤن ؤ٦ثر مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٗٞالُت في الٗملُت
الخٗلُمُت هي الخاؾىب.
الاكتراخاث:
 يغوعة جؼوٍض ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ ب٩ل ؤهىإ مهاصع اإلاٗلىماث الال٨تروهُت وبك٩ل ٧افي
وَظا خؿب ٖضص ألاؾاجظة والُلبت بالجامٗت.
 يغوعة جدضًض ؾُاؾت واضخت إل٢خىاء َظٍ الىؾاثِ مً زال ٫بقغا ٥ألاؾخاط بهظٍ الٗملُت وَظا
الٖخباعٍ اإلادىع ألاؾاسخي في الٗملُت الخٗلُمُت.
 وي٘ بغامج حٗغٍُٟت لهظٍ الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًشت للمضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ،مىظه بضعظت ؤولى
لؤلؾخاط ولى ببرمجت خهو في ٢اٖاث الخٗلُم ًٖ بٗض٢ ،اٖاث الؿمعي بهغي ،مسابغ اللٛاث....الخ.
٣ٖ ض صوعاث هضواث لؤلؾاجظة ًلخ٣ي ٞحها باإلاسخهحن و ألا٧اصًمُحن في مجا ٫مهاصع اإلاٗلىماث
الال٨تروهُت ختى ًدؿجى لهم مٗغٞت ٧ل ما َى خضًض في مجا ٫ج٨ىىلىظُا الخٗلُم.
 جُٟٗل صوع اإلاؿاو ٫اإلاسخو ٖلى َظٍ الىؾاثل وبُٖاثه نالخُاث ؤ٦ثر مً ج٩ىًٍ ألاؾاجظة ٖلى
الاؾخسضام ألامشل لهظٍ الخ٣ىُاث.
 الاَخمام ببرامج الخضعٍب والخ٩ىًٍ ؤزىاء الخضمت في مجا ٫الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت .
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 البض مً بصزا ٫الخ٣ىُاث الخضًشت في الخٗلُم الٗالي مىا٦بت م٘ جُىع اإلاىاهج ٞالبض ؤن ً٣ترن جُىع
اإلاىاهج م٘ جُىع الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت في الخٗلُم .
 يغوعة الُ٣ام بضعاؾت ًٖ ُُٟ٦ت الاؾخٟاصة اإلاشلى لهظٍ الىؾاثل في الخٗلُم الٗالي.
 يغوعة الُ٣ام بضعاؾاث مكابهت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ مً اظل م٣اعهت الىخاثج ومٗغٞت
ألاؾباب.
زاجمت:
ّ
ق٩ل جُىع الٗلم بجمُ٘ ٞغوٖه في و٢خىا الغاًَ ه٣لت خًاعٍت ٦بحرة بمجخمٗاجىا وٖلى ظمُ٘ مؿخىٍاجه
الٗلمُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت...الخ،و٢ض ظاء طل ٪هدُجت لؼٍاصة ٦م اإلاٗاع ٝوػٍاصة ٖضص الُالب وػٍاصة وؿبت
ً
الىعي اإلاجخمعي بإَمُت الخٗلُم باإلاضاعؽ والجامٗاثٞ ،إنبذ لؼاما بىنٟخىا جغبىٍىن ؤن هىٓغ بلى الٗلم مً
وظهت هٓغ ؤزغي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة الخُىٍغ الٗلمي إلاىاهجىا ولُغ ١الخضعَـ وللىؾاثل الخٗلُمُت ،بل وللبِئت
الهُٟت اإلاىاؾبت ٩٦ل ٞ ،مً الخاؾىب في الخٗلُم بلى اؾخسضام ؤلاهترهذ في الخٗلُم بلى ْهىع مهُلر
ج٨ىىلىظُا الخٗلُم الظي ٌٗخمض ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُت الخضًشت لخ٣ضًم اإلادخىي الخٗلُمي للمخٗلم بُغٍ٣ت
مىاؾبت ً
وٗٞالت في آن واخض .
ّبن اإلاٗلم الىاجر ٦ -ما ًغاٍ ال٨شحرون – َى الظي ًدؿً اؾخسضم الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخىىٖت ،
بياٞت بلى الٗىانغ ألازغي التي ًجب ؤن ًخمخ٘ بها في اإلاىا ٠٢التربىٍت اإلاسخلٟت  ،وبطا ٧اهذ هي َظٍ م٩اهت
الىؾُلت الخٗلُمُت في اإلاجا ٫الخٗلُمي ٩ٞ ،ان مً الًغوعي حؿلُِ الًىء ٖلحها بتر٦حز ٢ىي ًىضر َظٍ
الخ٣ُ٣ت إلاً ًجهلها  ،وٍظ٦غ اإلاخٛاٞلحن ًٖ ؤَمُتها  ،التي جيب٘ مً اإلابضؤ الظي ًٟغى هٟؿه ٖلى مجا٫
الخٗلُم  ،بإن الىؾُلت لِؿذ خ ً
كىا لٟغاٚاث  ،بل ألجها ج٣ىم بإصواع ؤؾاؾُت في بٖاهت اإلاٗلم ٖلى ؤصاثه
للمهمت التي ًخدملها في بًها ٫الغؾالت الٗلمُت والتربىٍت بلى ألاظُا ٫اإلاخلُ٣ت  ،بإؾالُب ظظابت ومكى٢ت ال
ًم ً٨ؤن ج٩ىن بال بىاؾُتها ٚالبا .
ب ّن الىؾُلت الخٗلُمُت في خض طاتها ججٗل اإلاخٗلم في مى ٠٢بًجابي مخٟاٖل م٘ اإلاى ٠٢التربىي  ،وهي
جى٣له  -قاء ؤم ؤبى  -مً شخو ؾلبي ظامض بلى ؤوؾ٘ مجاالث الخٟاٖل اإلاشمغ م٘ اإلاىا ٠٢التربىٍت .
ومً زالَ ٫ظا البدض اإلاخىاي٘ خاولذ ٢ضع ظهضي ؤن ؤي٘ بحن ًضي ألاؾاجظة والباخشحن في َظا اإلاجا،٫
ؤَم جل ٪ألاصواث وألاظهؼة التي ًم٨ىه اؾخٗمالها ؤزىاء الٗملُت الخٗلُمُت .ول٣ض ؾمدذ لىا َظٍ الضعاؾت
بالخٗغ٢ ًٖ ٝغب ٖلى وا ٘٢الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت اإلاخىٞغة باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ب٣ؿىُُىت،
ومضي ب٢با ٫ألاؾاجظة ٖلى اؾخٗمالها  ،وصوعَا في صٖم وجدؿحن وجُىٍغ الٗملُت الخٗلُمُت .
وطل ٪مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى مىًَ الًٗ ٠وال٣هىع التي ج ٠٣حجغة ٖثر ؤمام َظٍ الىؾاثل في جد٤ُ٣
صوعَا في الٗملُت الخٗلُمُت ،واعجإًىا ج٣ضًم بٌٗ ألا٩ٞاع والخلى ٫التي مً قاجها ؤن حؿاَم بلى خض ٦بحر في
الٗمل ٖلى جُىٍغ م٩اهت َضٍ الىؾاثل في اإلاىٓىمت الجامُٗت مً ظهت والى جُٟٗل صوعَا ؤ٦ثر في جدؿحن
وجغُ٢ت الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ.
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كغاءة في مكغوع "الجؼائغ ؤلالىتروهُت "2013/2008
هىمىطج للخدىٌ لإلصاعة ؤلالىتروهُت
ص .بىقىَكت عكُت ،صَ .لخي فاَمت الؼهغاء
حامعت مدمض الكغٍف مؿاعضًه ؾىق أهغاؽ
ملخو:
بن ؤلانالح ؤلاصاعي في بَاع مُُٗاث ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ً٣ىم ٖلى جُبُ ٤ؤؾالُب بصاعٍت خضًشت :مشل
الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت ،الخ٩ىمت الظُ٦ت ،وؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ،و٧لها ؤؾالُب مٗانغة ْهغث في آلاوهت ألازحرة
في بَاع ج٣ضم ج٣ىُت اإلاٗلىماث وجؼاًض اؾخسضام الخاؾب آلالي ،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن جُبُ ٤جل ٪ألاؾالُب
ؤلاصاعٍت اإلاٗانغة لِؿذ ونٟت ظاَؼة لالؾخسضام ،وبهما ًخُلب بم٩اهاث ماصًت وبكغٍت َاثلت.
جهض ٝمً زال ٫بدشىا َظا جُُ٣م مكغوٕ الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت  2013-2008وَظا مً زالٖ ٫غى ؤَم ه٣اٍ
ال٣ىة والًٗ ٠وجدضًض ؤَم اإلاٗى٢اث التي خالذ صون جُبُ ٤اإلاكغوٕ.
ّ
اليلماث اإلافخاخُت :ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ،الخُٛحر ؤلاصاعي ،ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ،الشىعة اإلاٗلىماجُت.
Summary:
Management reform in the context of the 21st century is based on the application of modern
management methods such as e-government, smart government and e-administration, all of which
have recently emerged in the context of the advancement of information technology and the
increasing use of computers. Contemporary management is not a ready-to-use recipe, but requires
enormous physical and human potential. Through this research, we aim to evaluate the e-Algeria
project 2008-2013 by presenting the most important strengths and weaknesses and identifying the
main obstacles that prevented the implementation of the project.
Keywords: electronic management, management change, information technology, information
révolution.

ملضمت:
ً
ً
حؿعى مٗٓم الضو ٫بلى جُٟٗل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت باٖخباعَا اججاَا ظضًضا في ؤلاصاعة اإلاٗانغة ،خُض
ؤنبدذ حؿىص الٗالم خغ٦ت وكُت الؾدشماع ٧ل الخ٣ىُاث الخضًشت لىٓم اإلاٗلىماث والاجهاالث اإلاؿخدضزت
ً
ؾىاء ٧اهذ مىٓماث ؤٖما ٫ؤو مىٓماث خ٩ىمُت وجدىٍلها بلى مىٓماث بل٨تروهُت
في جُىٍغ ؤٖما ٫اإلاىٓماث
حؿخسضم قب٨ت ؤلاهترهذ في بهجاػ ٧ل ؤٖمالها ومٗامالتها ؤلاصاعٍت مً جسُُِ وجىُٓم وجىظُه وع٢ابت و٦ظل٪
بهجاػ ٧ل وْاثٟها مً حؿىٍ ٤وبهخاط وجمىٍل واؾدشماع وؤٖما ٫م٨خبُت وٚحر طل ٪مً ؤٖما ،٫بٗ٣لُت ٖاإلاُت
وبؿغٖت ٞاث٣ت
*ـ وٍخ ٤ٟال٨شحر مً الخبراء ٖلى ؤن جُٟٗل "ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت" ؾُدل ال٨شحر مً اإلاكا٧لً ،
بضءا مً الاهتهاء
مً ؤلاظغاءاث "البحرو٢غاَُت" ،وتهُئت اإلاجخم٘ بلى مغخلت مخ٣ضمت مً الخٗامالث ؤلال٨تروهُت ،والتي جدؿم
بالجىصة وؾغٖت ؤلاهجاػ صوهما اؾتهال ٥للى٢ذ و٦ظل ٪الىع ،١وٍبضو ؤن الى٢ذ لخُبُ ٤طل ،٪الؾُما وؤن
َىا ٥ال٨شحر مً اإلا٣ضماث ؾب٣ذ َظا الخُٟٗل ،خُض جم جُبُ٣ها في ال٨شحر مً ؤلاصاعاث مشل "الجىاػاث"
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و"وػاعة الٗمل" ،بلى ظاهب الٗضًض مً الجهاث ألازغي التي جم جُبُ ٤الخٗامالث ؤلال٨تروهُت ٞحها ،وخ٣٣ذ
ال٨شحر مً الىجاخاث في ٖىامل ٦شحرة ،مجها الى٢ذ والٟ٨اءة والخض مً ؤلاظغاءاث الغوجُيُت ،والتي ٖاوى مجها
ال٨شحر مً الجهاث والضواثغ
ّ
ً
وجبضو الخاظت ملخت لخُبَُ ٤ظا الىٓام الجضًض ،ال ؾُما وؤن اإلاىاَىحن مهُئحن جماما الؾخ٣با ٫ؤلاصاعة
ؤلال٨تروهُت ،مً زالٖ ٫ضة ه٣اٍ مهمت ،ؤولها ؤن الٛالبُت ٌؿخسضمىن ؤظهؼة الخاؾب آلالي ،مما ٌٗجي ؤن ال
نٗىباث في ٢ضوم َظٍ الخٗامالث الجضًضة ،و٦ظل ٪هجاح الخجاعب الؿاب٣ت في ٖضة ظهاث خ٩ىمُتٚ ،حر ؤن
َىال ٪الٗضًض مً اإلاٗى٢اث التي ًجب ججاوػَا بدؿب الخبراء واإلاسخهحن ،والظًً قضصوا ٖلى يغوعة ػٍاصة
ً
الاؾدشماع في البجى الخدخُت ،بياٞت بلى جٓاٞغ الجهىص م٘ م٣ضمي الخضمت في الجؼاثغ ،للىنى ٫بلى زضماث
ظُضة جد ٤٣الغضخى الخام ٖجها ،مكضصًً ٖلى يغوعة جٓاٞغ الجهىص م٘ مؼوصي الخضمت ،للىنى ٫بلى
زضماث جغج٣ي بلى اإلاإمى. ٫
بن ؤَم ؾماث اإلاىٓماث اإلاٗانغة التي ًُلٖ ٤لحها مىٓماث ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ؤن ؤوكُتها حؿدىض بلى
اإلاٗغٞت اإلاٗلىماجُت  ،وؤجها مىٓماث ع٢مُت ؤو بل٨تروهُت ج٣ضم زضماتها للمىاَىحن واإلااؾؿاث وؾاثغ
اإلاؿخُٟضًً مجها صون الاٖخماص ٖلى ألاوكُت الىعُ٢ت.
وَٗض َظا الخدى ٫ؤخض اإلآاَغ التي ٞغيتها الخ٣ىُت،والٗىإلات وجدضًاتها ،وؤصي طل ٪بك٩ل ؤو بأزغ بلى حُٛحر
َُ٩ل الٗملُاث واإلاٗامالث وؤلاظغاءاث ًٞ،ال ًٖ امخضاص الخضمت في بٌٗ ألاخُان بلى زاعط ألاو٢اث
الغؾمُت  ،بط ؤن بٌٗ الخضماث ؤلال٨تروهُت حٗمل ٖلى مضاع الؿاٖت ،مما ًدُذ للمىاًَ بهجاػ مٗامالجه
صون خىاظؼ الى٢ذ واإلا٩ان وبكٟاُٞت بحن اإلاىاًَ وبحن اإلاىٓمت التي ٌؿخُٟض مً زضماتها.
ؤلاقيالُت:
بن مٟهىم ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٌٗ٨ـ ؾعي الخ٩ىماث بلى بٖاصة ابخ٩اع هٟؿها ل٩ي جاصي مهامها بك٩ل
ٗٞا ٫في الا٢خهاص الٗالمي اإلاخهل بًٗه ببٌٗ ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ،وؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت لِؿذ ؾىي
جدى ٫ظظعي في الُغ ١التي جدبٗها الخ٩ىماث إلاباقغة ؤٖمالها.
و بىاء ٖلى ما ؾب ،٤جخجه بق٩الُت َظٍ الضعاؾت هدى آلاحي:
ئلى أي مضي ًمىً جُبُم مكغوع الجؼائغ ؤلالىتروهُت في ئعؾاء مباصئ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في اإلاإؾؿت
الجؼائغٍت؟
أهضاف البدث:
حهضَ ٝظا البدض بلى :
 الى٢ىٖ ٝلى ؤَم ألاؾالُب اإلاخبٗت في جُبُ ٤ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.
 الخٗغٖ ٝلى مٗى٢اث جُبُ ٤ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.
 بل٣اء الًىء ٖلى مكغوٕ الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت .2013-2008
جلؿُماث البدث:
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لئلظابت ٖلى بق٩الُت البدض جم ج٣ؿُمه بلى اإلاداوع الخالُت:
أوال :مٟاَُم ؤؾاؾُت لئلصاعة ؤلال٨تروهُت
زاهُا :بىاصع الخدى ٫هدى ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت مً زال ٫همىطط ٖهغهت ُ٢إ الٗضالت .2003
زالثا:جُُ٣م مكغوٕ الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت .2013
أوال :مفاهُم أؾاؾُت لإلصاعة ؤلالىتروهُت
-1حعغٍف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت:
بن مٟهىم ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ؤوؾ٘ وؤقمل مً ٧ىهه وظىص خىاؾِب وبغمجُاث وٚحرَا مً الخ٣ىُاث ،بط
ؤجها بصاعة قاملت إلاسخل ٠ؤوظه الٗملُاث اللىظؿدُت وألاٖما ٫ؤلال٨تروهُت وبصاعة الٗال٢اث الٗامت ،وٖغى
الخ٨ىىلىظُاث الخانت بسضماث الخضمت الٗامت ،ويبِ َلباث الخهىٖ ٫لى الخضمت وجلبُت خاظاث
ٖمُل ؤلاصاعة وَى اإلاىاًَ .وجىُٓم الٗال٢ت بحن ماؾؿاث الضولت والُ٣إ الخام والهُئاث الغؾمُت وٚحر
1
الغؾمُت.
وكحر الى وظىص الٗضًض مً اإلاٟاَُم الخانت باإلصاعة ؤلال٨تروهُت مجها ما َى مبؿِ ومجها ما َى مغ٦ب
وؾيخُغ ١الى ؾغص بًٗها ٦ما ًلي :
ٖغٞها الؿالمي بإجهاٖ" :ملُت مُ٨ىت ظمُ٘ مهام وؤوكُت اإلااؾؿت ؤلاصاعٍت باالٖخماص ٖلى ظمُ٘ ج٣ىُاث
اإلاٗلىماث الًغوعٍت للىنى ٫بلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝؤلاصاعة الجضًضة في ج٣لُل اؾخسضام الىع ١وجبؿُِ
ؤلاظغاءاث والً٣اء ٖلى الغوجحن وؤلاهجاػ الؿغَ٘ والض ٤ُ٢للمهام واإلاٗامالث لخ٩ىًٍ ٧ل بصاعة ظاَؼة لغبُها
2
م٘ الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت الخ٣ا".
ٖغٞذ ؤًًا مً َغ ٝالبى ٪الضولي بإجها" :مٟهىم ًىُىي ٖلى اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث،
بخُٛحر الُغٍ٣ت التي ًخٟاٖل مً زاللها اإلاىاَىحن ،واإلااؾؿاث الخجاعٍت م٘ الخ٩ىمت للؿماح بمكاع٦ت
اإلاىاَىحن في ٖملُت نى٘ ال٣غاع ،وعبِ َغ ١ؤًٞل في الىنى ٫بلى اإلاٗلىماث ،وػٍاصة الكٟاُٞت وحٗؼٍؼ
3
اإلاجخم٘ اإلاضوي".
في خحن ع٦ؼث صعاؾاث ؤزغي ٖلى مداولت جبُحن مضي بم٩اهُت ازخهاع الى٢ذ والؿغٖت في بهجاػ اإلاٗامالث،
وج٣غٍب اإلاؿاٞاثٗٞ ،غ ٝؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت باجها" بهجاػ اإلاٗامالث ؤلاصاعٍت ،وج٣ضًم الخضماث الٗامت ٖبر
قب٨ت ؤلاهترهذ ،صون ؤن ًًُغ الٗمالء لالهخ٣ا ٫الى ؤلاصاعاث شخهُا إلهجاػ مٗامالتهم ،م٘ ما ًترا ٤ٞمً
بَضاع للجهض والى٢ذ والُا٢اث".4
- 1عا ٤ُٞبً مغؾلي ،ألاؾالُب الخضًشت للخىمُت ؤلاصاعٍت بحن خخمُت الخُٛحر ومٗى٢اث الخُبُ ،٤مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر جسهو
جىُٓماث ؾُاؾُت وٖال٢اث صولُت ،ظامٗت جحزي وػو ،2011 ،م .124
- 2عا ٤ُٞبً مغؾلي ،ألاؾالُب الخضًشت للخىمُت ؤلاصاعٍت بحن خخمُت الخُٛحر ومٗى٢اث الخُبُ ،٤مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر جسهو
جىُٓماث ؾُاؾُت وٖال٢اث صولُت ،ظامٗت جحزي وػو ،2011 ،م .124
ٖ - 3امغ َاعٖ ١بض الغئو "،)2003(،ٝؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هماطج معانغة"،صاع السخاب لليكغ،ال٣اَغة ،مهغ ،م .263
4
-RiadhBouriche ,(2009), «le rôle des TIC dans la bonne gouvernance, participation avec cette
communication au séminaire nationale intitulé information et société de la connaissance ,la faculté
112

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

وجغي الباخشخان ؤن ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت :هي ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الخاؾباث آلالُت في جىُٟظ ألاٖما٫
ؤلال٨تروهُت وألاوكُت ؤلاصاعٍت ٖبر ألاهترهذ والكب٩اث ،وج٣ضًم الخضماث آلُا للمؿخُٟضًً في ؤي م٩ان
وػمان.
-2أهضاف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت:
بن الٟلؿٟت الغثِؿُت لئلصاعة ؤلال٨تروهُت هي هٓغتها الى ؤلاصاعة ٦مهضع للخضماث ،واإلاىاًَ والكغ٧اث
٦ؼباثً او ٖمالء ًغٚبىن في الاؾخٟاصة مً َظٍ الخضماث ،لظلٞ ٪ةن لئلصاعة ؤلال٨تروهُت ؤَضاٞا ٦شحرة حؿعى
5
بلى جد٣ُ٣ها في بَاع حٗاملها م٘ الٗمُل هظ٦غ مجها ب ٌٛالىٓغ ًٖ ألاَمُت وألاولىٍت:
بصاعة ومخابٗت اإلا٣غاث اإلاسخلٟت باإلااؾؿت و٦إجها وخضة مغ٦ؼٍت؛جغ٦حز هُ٣ت اجساط ال٣غاع في ه٣اٍ الٗمل الخانت بها وبُٖاء صٖم ؤ٦ثر في مغا٢بتها؛ججمُ٘ البُاهاث مً مهضعَا ألانلي بهىعة مىخضة؛ج٣لُل مٗى٢اث اجساط ال٣غاع ًٖ َغٍ ٤جىٞحر البُاهاث وعبُها؛ج٣لُل ؤوظه الهغ ٝفي مخابٗت ٖملُاث ؤلاصاعة اإلاسخلٟت؛جىٞحر البُاهاث واإلاٗلىماث للمؿخُٟضًً بهىعة ٞىعٍت؛الخٗلم اإلاؿخمغ وبىاء اإلاٗغٞت؛ػٍاصة الترابِ بحن الٗاملحن وؤلاصاعة الٗلُا ؛بٖاصة الىٓغ في بظغاءاث الٗمل ،بؿبب جدىٍل الٗمل بلى ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ،وجبؿُِ ؤلاظغاءاث صازلَظٍ اإلااؾؿاث وألاظهؼة ،وَظا ًىٗ٨ـ بًجابُا ٖلى مؿخىي الخضماث التي ج٣ضم بلى اإلاىاَىحن ٦ما ً٩ىن
هىٕ الخضماث اإلا٣ضمت ؤ٦ثر ظىصة.
1
-3ممحزاث وؾماث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت:
هظ٦غ مجها:
ٖضم وظىص ٖال٢ت مباقغة بحن َغفي الٗملُت؛ٖضم وظىص وزاث ٤وعُ٢ت بل وظىص وزاث ٤بل٨تروهُت؛بم٩اهُت جىُٟظ ٧اٞت اإلاٗامالث بل٨تروهُا؛الاؾخسضام اإلا٨ش ٠لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث وجدىٍلها لخ٩ىن الىؾُِ ألاؾاسخي؛الخدى ٫مً مجمىٖت زابخت مً اإلاباصت ؤلاصاعٍت الجامضة ،الى مجمىٖت مً اإلاٟاَُم ؤلاصاعٍت اإلاغهت واإلاخٛحرةباؾخمغاع.
الخدى ٫مً الاهدهاع في الٓغو ٝواإلادضصاث اإلادلُت وؤلا٢لُمُت ،الى الٗىإلات واإلاؼط بُجها وبحن اإلادلُت؛des sciences sociales et humaines ,université mantouri constantine Algérie organise les 18/19 avril
2009 p 3.
َ- 1لخي ٞاَمت الؼَغاء ،جىمُت اإلاىاعص البكغٍت وصوعَا في جُٟٗل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت-،صعاؾت مُضاهُت لُٗىت مً ؤلاصاعاث الٗمىمُت بىالًت ؾى١
اَغاؽ ،-مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ جسهو ٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت ،2014 ،م م .103-102
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الخدى ٫مً هٓم ؤلاهخاط ال٣اثمت ٖلى الٗملُاث الُضوٍت واإلاؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ ،الى الٗملُاثؤلال٨تروهُت والخ٣ىُت والغ٢مُت؛
الخدى ٫مً جُبُ ٤آلُاث الؿى ١ومٟاَُم بصاعة ألاٖما ٫الخانت ٖلى اإلاىٓماث والضواثغ الخ٩ىمُتوماؾؿاث الُ٣إ الخام.
1
 4ـ زهائو ؤلاصاعة الالىتروهُت:
ؤلاصاعة الال٨تروهُت حٗخمض ٖلى اخضر ج٨ىىلىظُا َظا ال٣غن لخهل بلي الىجاح وج٣ضًم ؤًٞل الخضماث
وحٗخمض ٖلي اإلاٗلىماث والاجهاالث.
ً .خىىن هٓام ؤلاصاعة الالىتروهُت مً :
ؤ -جُبُ٣اث ؤلاصاعة الال٨تروهُت التي ال حٗخمض ٖلي ال٨مبُىجغ.
ب-جُبُ٣اث ؤلاصاعة الال٨تروهُت التي حٗخمض ٖلي ال٨مبُىجغ.
ط٢ -اٖضة بُاهاث.
 .مضزالث الىٓام هي:
ؤ -مىاعص ماصًت صازلُت.
ب -اإلاٗالجاث.
ط -اإلاىاعص الضازلُت الخاعظُت.
ص -مٗلىماث مً اإلادُِ الخاعجي.
 .جهىع لإلصاعة الالىتروهُت وهُف جلضم البُاهاث واإلاعلىماث مً احل اهجاػ ألاعماٌ اإلاسخلفت.
 .وحعمل ؤلاصاعة الالىتروهُت هىٓام هما ًلي:
ؤ) بصزا ٫البُاهاث مً زال ٫الىٓام الٟحزًاجي للكغ٦ت وٍخم مٗالجتها زم جضزل بلي ٢اٖضة البُاهاث.
ب)حؿخسضم اإلاٗلىماث ٦مضزل للخُبُ٣اث التي حٗخمض ٖلي ال٨مبُىجغ والتي حؿخسضم في ؤجمخت اإلا٩اجب عً
َغٍم الخُبُلاث الخالُت :
 .1مٗالجت ال٩لماث.
 .2البرًض الال٨ترووي والبرًض الهىحي والاظخماٖاث ًٖ بٗض.
 .3الخداوع ًٖ َغٍ ٤ال٨مبُىجغ.
٢ .4ىاٖض بُاهاث بصاعٍت مسخلٟت.
 .5الخُبُ٣اث ألازغي .
ط) ٌؿخسضم بٌٗ الخُبُ٣اث التي ال حٗخمض ٖلي ال٨مبُىجغ .

 1ـ خمض الؿُض ٦غصي >> :مباصت ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت< <ٖ ،لى اإلاى٘٢
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/links
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ص)ألاجمخت الجضًضة ؾدؿاٖض ف ي اهجاػ اإلاهام ًٖ َغٍ ٤الاجها ٫بحن اإلاؿخسضمحن م٘ بًٗهم بًٗا ؤو م٘
البِئت اإلادُُت ًٖ َغٍ ٤ال٨مبُىجغ والاجهاالث.
1
 5ـ جلىُاث وهٓم ؤلاصاعة الالىتروهُت:
بعٌ جلىُاث ؤلاصاعة الالىتروهُت:
 زضماث الىٍب.
 اإلادمى.٫
 بصاعة اإلاؿدىضاث الال٨تروهُت.
 بصاعة ٖال٢اث الٗمالء .
 الظ٧اء ؤلاصاعي.
 ألاعق.٠
 بصاعة ؤلاهخاط.
 ج٣ضًغ ؾبل ألاصاء.
 حٗاون بغامج الكغ٧اث.
 الكب٨ت.
 الخسُُِ.
وهىان العضًض مً ألاهٓمت الالػمت لإلصاعة الالىتروهُت:
 ؤهٓمت اإلاخابٗت الٟىعٍت وؤهٓمت الكغاء الال٨تروهُت.
 ؤهٓمت الخضمت اإلاخ٩املت.
 هٓم الخٗامل م٘ البُاهاث ٦بحرة الدجم.
 الىٓم الخبحرة والظُ٦ت.
 6ألُت عمل ؤلاصاعة الالىتروهُت: 2
ّبن مكغوٕ ؤلاصاعة الال٨تروهُت قإهه قإن ؤي مكغوٕ ؤو بغهامج آزغ ًدخاط بلى تهُئت البِئت اإلاىاؾبت
ّ ١
بال ؾُ٩ىن
واإلاىاجُت لُبُٗت ٖمله ٧ي ًخم ً٨مً جىُٟظ ما َى مُلىب مىه وبالخالي ًد ٤٣الىجاح والخٟى  ،و
مهحرٍ الٟكل وؾِؿب طل ٪زؿاعة في الى٢ذ ،اإلاا ٫والجهض ووٗىص ٖىضَا بلى هُ٣ت الهٟغ.
ٞاإلصاعة هي ببىت بِئتها جازغ وجخإزغ ب٩اٞت ٖىانغ البِئت اإلادُُت بها وجخٟاٖل م٘ ٧اٞت الٗىانغ ،الؿُاؾُت
الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت ،الش٣اُٞت والخ٨ىىلىظُت لظلٞ ٪ةن مكغوٕ ؤلاصا ة الال٨تروهُت ًجب ؤن ًغاعي ّ
ٖضة
ع
مخُلباث مجها:

 1ـ الض٦خىع بكاع ًؼٍض الىلُض" :هٓام اإلاٗلىماث ؤلاصاعٍت"ٖ ،مان:صاع الغاًت ،2009،م .27
 2ـ مىخضًاث ٖبض الغخمان الضوص ٖلى اإلاىhttp://abdo1990.watanearaby.com/t8-topic ٘٢
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ّ
الخدخُت :بط ؤن ؤلاصاعة الال٨تروهُت جخُلب وظىص مؿخىي مىاؾب بن لم ه٣ل ٖا ٫مً البيُت
أ ـ ـ البيُت
ّ
ّ
جدخُت مخُىعة لالجهاالث الؿلُ٨ت
الخدخُت التي جخًمً قب٨ت خضًشت لالجهاالث والبُاهاث وبيُت
والالؾلُ٨ت ج٩ىن ٢اصعة ٖلى جإمحن الخىانل وه٣ل اإلاٗلىماث بحن اإلااؾؿاث ؤلاصاعٍت هٟؿها مً ظهت وبحن
اإلااؾؿاث واإلاىاًَ مً ظهت ؤزغي.
ب ـ جىافغ الىؾائل الالىتروهُت الالػمت :لالؾخٟاصة مً الخضماث التي ج٣ضمها ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت والتي
وؿخُُ٘ بىاؾُتها الخىانل مٗها ومجها ؤظهؼة ال٨مبُىجغ الصخهُت واإلادمىلت والهاج ٠الكب٩ي وٚحرَا مً
ألاظهؼة التي جم٨ىىا مً الاجها ٫بالكب٨ت الٗاإلاُت ؤو الضازلُت في البلض وبإؾٗاع مٗ٣ىلت جدُذ إلاٗٓم الىاؽ
الخهىٖ ٫لحها.
ث ـ ـ جىافغ عضص ال بأؽ به مً مؼوصي الخضمت باالهترهذ :ووكضص ٖلى ؤن ج٩ىن ألاؾٗاع مٗ٣ىلت ٢ضع ؤلام٩ان
مً اظل ٞخذ اإلاجا ٫أل٦بر ٖضص مم ً٨مً اإلاىاَىحن للخٟاٖل م٘ ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت في ؤ٢ل ظهض وؤ٢هغ و٢ذ
وؤ٢ل ٧لٟت مم٨ىت .
ر ـ الخضعٍب وبىاء اللضعاث :وَى ٌكمل جضعٍب ٧اٞت اإلاىْٟحن ٖلى َغ ١اؾخٗما ٫ؤظهؼة ال٨مبُىجغ وبصاعة
الكب٩اث و٢ىاٖض اإلاٗلىماث والبُاهاث و٧اٞت اإلاٗلىماث الالػمت للٗمل ٖلى بصاعة وجىظُه "ؤلاصاعة الال٨تروهُت"
بك٩ل ؾلُم وًٍٟل ؤن ًخم طل ٪بىاؾُت مٗاَض ؤو مغا٦ؼ جضعٍب مخسههت وجابٗت للخ٩ىمت ،ؤي ٠بلى
َظا ؤهه ًجب وكغ ز٣اٞت اؾخسضام "ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت" وَغ ١ووؾاثل اؾخسضامها للمىاَىحن ؤًًا وبىٟـ
الُغٍ٣ت الؿاب٣ت.
ّ
ط ـ جىاٞغ مؿخىي مىاؾب مً الخمىٍل :بدُض ًم ً٨جمىٍل الخ٩ىمت مً زال ٫بظغاء نُاهت صوعٍت ،وجضعٍب
لل٩ىاصع واإلاىْٟحن والخٟاّ ٖلى مؿخىي ٖا ٫مً ج٣ضًم الخضماث ،ومىا٦بت ؤي جُىع ًدهل في بَاع
الخ٨ىىلىظُا و"ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت" ٖلى مؿخىي الٗالم.
ح ـ جىٞغ ؤلاعاصة الؿُاؾُت :بدُض ً٩ىن َىا ٥مؿاو ٫ؤو لجىت مدضصة جخىلى جُبَُ ٤ظا اإلاكغوٕ وحٗمل
ٖلى تهُئت البِئت الالػمت واإلاىاؾبت للٗمل وجخىلى ؤلاقغاٖ ٝلى الخُبُ ٤وجُُ٣م اإلاؿخىٍاث التي ونلذ بلحها في
الخىُٟظ
ر ـ وحىص الدكغَعاث والىهىم اللاهىهُت :التي حؿهل ٖمل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت وجًٟي ٖلحها اإلاكغوُٖت
واإلاهضاُ٢ت و٧اٞت الىخاثج ال٣اهىهُت اإلاترجبت ٖلحها.
ص ـ جىفحر ألامً ؤلالىترووي والؿغٍت ؤلالىتروهُتٖ :لى مؿخىي ٖا ٫لخماًت اإلاٗلىماث الىَىُت
والصخهُت .ولهىن ألاعقُ ٠ؤلال٨ترووي مً ؤي ٖبض والتر٦حز ٖلى َظٍ الىُ٣ت إلاا لها مً ؤَمُت وزُىعة
ٖلى ألامً ال٣ىمي والصخصخي للضولت ؤو ألاٞغاص.
ع ـ زُت صعائُت قاملت للتروٍج الؾخسضام ؤلاصاعة الالىتروهُت :مً زال ٫ببغاػ مداؾجها ويغوعة مكاع٦ت
ظمُ٘ اإلاىاَىحن ٞحها والخٟاٖل مٗها .وَكاع ٥في َظٍ الخملت ظمُ٘ وؾاثل ؤلاٖالم الىَىُت مً بطاٖت،
جلٟؼٍىن وصخ ٠والخغم ٖلى الجاهب الضٖاجي وب٢امت الىضواث واإلااجمغاث واؾخًاٞت اإلاؿئىلحن والىػعاء
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واإلاىْٟحن في خل٣اث ه٣اف خى ٫اإلاىيىٕ لتهُئت مىار قٗبي ٢اصع ٖلى الخٗامل م٘ مٟهىم ؤلاصاعة
الال٨تروهُت.
باإلياٞت بلى َظٍ الٗىانغ ًجب جىٞحر بٌٗ الٗىانغ الٟىُت والخ٣ىُت التي حؿاٖض ٖلى جبؿُِ وحؿهُل
اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ،بما ًدىاؾب م٘ ز٣اٞت ظمُ٘ اإلاىاَىحن ومجها :جىخُض ؤق٩ا ٫اإلاىا ٘٢الخ٩ىمُت
وؤلاصاعٍت ،وجىخُض َغ ١اؾخسضامها وبوكاء مى ٘٢قامل ٦ضلُل لٗىاوًٍ ظمُ٘ اإلاغا٦ؼ الخ٩ىمُت ؤلاصاعٍت في
البالص الال٨تروهُت .الخإ ُ٦ض ٖلى مبضؤ الجىصة الكاملت بمٟهىمها الخضًض ٞالجىصة ٦ما هي في ٢امىؽ
ؤ٦ؿٟىعص حٗجي الضعظت الٗالُت مً الىىُٖت ؤو الُ٣مت و ّ
ٖغٞتها ماؾؿت ؤو صي ؤي ألامغٍُ٨ت
اإلاخسههت…..بإجها بجمام ألاٖما ٫الصخُدت في ألاو٢اث الصخُدت ،ومً َىا جإحي ؤلاصاعة الال٨تروهُت لخإ٦ض
ٖلى ؤَمُت جلبُت اخخُاظاث الٗمل في الى٢ذ والؼمان الظي ً٩ىن ُٞه الٗمُل مدخاظا بلى الخضمت في ؤؾغٕ
و٢ذ مم٢ .ً٨ض ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤهه وٖىض جُبُ ٤اؾتراجُجُت "ؤلاصاعة الال٨تروهُت" ؾى ٝجؼو٧ ٫ل اإلاهاٖب
واإلاكا٧ل ؤلاصاعٍت والخ٣ىُت والٗلماهُت ,ل ً٨الىاٌ ٘٢كحر بلى ؤمغ مسخل ٠بمٗجى ؤن جُبُ ٤ؤلاصاعة الال٨تروهُت
ؾُدخاط بلى جض ٤ُ٢مؿخمغ ومخىانل لخإمحن اؾخمغاع ج٣ضًم الخضماث بإًٞل ق٩ل مم ً٨م٘ الاؾخسضام
ألامشل للى٢ذ واإلاا ٫والجهض
 7ـ مغاخل الاهخلاٌ الؿلُم مً ؤلاصاعة الخللُضًت ئلى الالىتروهُت:
ؤن ؤًٞل ؾِىاعٍى للىنى ٫بلى جُبُ ٤ؾلُم إلؾتراجُجُت ؤلاصاعة الال٨تروهُت م٘ اؾخٛال ٫ؤمشل للى٢ذ واإلاا٫
ّ
والجهض َى بخ٣ؿُم زُت الىنى ٫بلى اإلاغخلت الجهاثُت لئلصاعة الال٨تروهُت بلى زالر مغاخل َبٗا ٖلى ؤن ًخم
طل ٪بٗض الُ٣ام بةنالح بصاعي قامل وجام للىٓام ؤلاصاعي الخ٣لُضي(اط ال ًم ً٨الاهخ٣ا ٫مً هٓام بصاعي
ج٣لُضي مهترت ومٗ٣ض وٞاؾض بلى هٓام ال٨ترووي َ٨ظا صٗٞت واخضة) لظلّ ٪
ٞان ج٣ؿُم الخُت بلى مغاخل
ّ
ّ
مً قإهه ؤًًا ؤن ًاصي بلى اهضماط اإلاجخم٘ بك٩ل ٦لي في زُت ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت بدُض ًخإ٢لم مٗها
وٍخُىع بخُىعَا ٖلى ٖ٨ـ ما ًدضر ٖىض جُبُ ٤ؤلاصاعة الال٨تروهُت صٗٞت واخضة ّ
مما ًاصي بلى جٟاظإ
اإلاجخم٘ بها و٢ض ًخم عًٞها ؤو م٣اومتها في خُىه .
مغخلت ؤلاصاعة الخللُضًت الفاعلت :
و في َظٍ اإلاغخلت ًخم جُٟٗل ؤلاصاعة الخ٣لُضًت والٗمل ٖلى جىمُتها وجُىٍغَا في الى٢ذ الظي ًخم البضء ُٞه
ؤًًا وبك٩ل مخىاػي بدىُٟظ مكغوٕ ؤلاصاعة الال٨تروهُت بدُض ٌؿخُُ٘ اإلاىاًَ الٗاصي في َظٍ اإلاغخلت
جسلُو مٗامالجه وبظغاءاجه بك٩ل ؾهل وبضون ؤي عوجحن ؤو مماَلت في الى٢ذ الظي ٌؿخُُ٘ ُٞه مً ًمل٪
خاؾب شخصخي ؤو ٖبر ألا٦كا ٥الايُالٕ ٖلى وكغاث اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث والىػاعاث وؤخضر البُاهاث
وؤلاٖالهاث ٖبر الكب٨ت ؤلال٨تروهُت م٘ بم٩اهُت َب٘ ؤو اؾخسغاط الاؾخماعاث الالػمت وحٗبئتها إلهجاػ ؤي
مٗاملت.
مغخلت الفاهـ والخلفىن الفاعل:
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و حٗخبر َظٍ اإلاغخلت هي الىؾُِ بحن اإلاغخلت ألاولى واإلاغخلت التي ؾخإحي ُٞما بٗض وفي َظٍ اإلاغخلت ًخم جُٟٗل
ج٨ىىلىظُا الٟا٦ـ والخلٟىن بدُض ٌؿخُُ٘ اإلاىاًَ الٗاصي في َظٍ اإلاغخلت الاٖخماص ٖلى الخلٟىن اإلاخىٞغ في
٧اٞت ألاما ً٦واإلاىاػ ٫وزضمخه مٗ٣ىلت الخ٩لٟت ٌؿخُٟض مىه في الاؾخٟؿاع ًٖ ؤلاظغاءاث وألاوعا ١والكغوٍ
ّ
الالػمت إلهجاػ ؤي مٗاملت بك٩ل ؾلـ وؾهل وصون ؤي مكا٧ل وبدُض ؤهه ٌؿخُُ٘ اؾخٗما ٫الٟا٦ـ
إلعؾا ٫واؾخ٣با ٫ألاوعا ١ؤو الاؾخماعاث وٚحر طل ٪وفي َظٍ اإلاغخلت ً٩ىن ٢ؿم ؤ٦بر مً الىاؽ ٢ض ؾم٘ ؤو
ظغب همِ ؤلاصا ة الال٨تروهُت بدُض ٌؿخُُ٘ ٦باع ّ
ّ
الخجاع وؤلاصاعٍحن واإلاخٗاملحن وال٣اصعًٍ في َظٍ اإلاغخلت
ع
مً بهجاػ مٗامالتهم ٖبر َغٍ ٤الكب٨ت الال٨تروهُت ألن َظٍ اإلاغخلت ً٩ىن ٖضص اإلاؿخسضمحن لالهترهذ
مخىؾِ ٦ما مً الُبُعي ؤن ج٩ىن الخٗغٞت في َظٍ اإلاغخلت ؤ٦ثر ٧لٟت مً الهاج ٠والٟا٦ـ لظلٞ ٪ان
اإلاِؿىعًٍ وما ٞىَ ١م ألا٢ضع ٖلى اؾخٗماَ ٫ظٍ الخ٨ىىلىظُا.
مغخلت ؤلاصاعة الالىتروهُت الفاعلت:
و في َظٍ اإلاغخلت ًخم الخسلي ًٖ الك٩ل الخ٣لُضي لئلصاعة بٗض ؤن ً٩ىن ٖضص اإلاؿخسضمحن للكب٨ت
الال٨تروهُت ٢ض ونل بلى مؿخىي (خىالي  %30-25مً ٖضص الكٗب) ٖا ٫وجىٞغث الخىاؾب ؾىاء بك٩ل
شخصخي ؤو بىاؾُت ألا٦كا ٥ؤو في مىاَٖ ٤مىمُت بدُض ج٩ىن ج٩لٟتها ؤًًا مٗ٣ىلت وعزُهت ّ
مما ٌؿمذ
لجمُ٘ ٞئاث الكٗب باؾخٗما ٫الكب٨ت الال٨تروهُت إلهجاػ ؤي مٗاملت بصاعٍت وبالك٩ل اإلاُلىب بإؾغٕ و٢ذ
وؤ٢ل ظهض وؤ٢ل ٧لٟت مم٨ىت وبإ٦ثر ٗٞالُت ّ
٦مُت وهىُٖت (ظىصة) وٍ٩ىن الغؤي الٗام ٢ض ّ
جٟهم ؤلاصاعة
ّ
الال٨تروهُت و ّ
ج٣بلها وجٟاٖل مٗها وحٗلم َغ ١اؾخسضامها.
ّ
ؾلم الىجاح في الخدىٌ ئلى ؤلاصاعة الالىتروهُت :
ّ -1
ظضًت الٗمل ؤلاصاعي.
-2ؾالمت الخُبُ ٤الٗلمي.
-3ج٣ىٍم اإلاماعؾت الٗملُت.
-4الاعج٣اء بمؿخىي ألاصاء.
-5ج٣ضًم زضمت مخمحزة.
- 6بعياء اإلاجخم٘.
1
زاهُا :بىاصع الخدىٌ هدى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مً زالٌ همىطج عهغهت كُاع العضالت .2003
بن بصزا ٫ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم وؤلاجها ٫في ُ٢إ الٗضالت لِـ َضٞا في خض طاجه ،بل ٌٗض وؾُلت للىنى٫
الى ٖضالت في مخىاو ٫اإلاىاًَ بإ٦بر ٗٞالُت وؾغٖت ،وجمىذ لل٣اضخي الىؾاثل الخ٣ىُت إلجمام مهامه ٖلى اخؿً
وظه ،وطلًٟ ٪ترى بالًغوعة ان جهاخب َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ظهىص مىٓمت إلاغاظٗت وبٖاصة الىٓغ في الهُ٩لت

- 1خماص مسخاع ،جإزحر ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٖلى بصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام وجُبُ٣ها في الضو ٫الٗغبُت ،مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر جسهو
الخىُٓم الؿُاسخي وؤلاصاعي ،ظامٗت الجؼاثغ ،2007 ،م .49
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لهظٍ الخٗؼٍؼاث الخ٨ىىلىظُت الخضًشت ،واهُال٢ا مً جهىع قامل وٖام للُ٣إ جم التر٦حز ٖلى جُىٍغ الُ٣إ
مً زال ٫اٖخماص ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وؤلاجهاٖ ٫لى اإلاداوع ال٨بري الخالُت:
ئهجاػ اعيُت ألاهترهذ(:)ISPٞمىظ هىٞمبر  2003جم جؼوٍض ُ٢إ الٗضالت بممى ٫الضزى ٫الى ألاهترهذ طو هىُٖت عُٗٞت زانت بالُ٣إ.
اؾخسضام مىكع ئلىترووي :جم بوكاءٍ في اوازغ هىٞمبر ً 2003غمي الى بُٖاء مٗلىماث ٢اهىهُت لٗامت الىاؽ.
ئوكاء بىابت اللاهىن:جم بوكائَا في اوازغ هىٞمبر  ،2003جً٘ جدذ جهغ ٝاإلاخسههحن في ال٣اهىن ٧ل الىزاث ٤اإلاخٗل٣ت
بالدكغَ٘ ،الخىُٓم ،الاظتهاص الً٣اجي ،والاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت.
ئوكاء مغهؼ وَني للؿىابم العضلُت:ٌٗخبر مً اَم ؤلاهجاػاث التي حؿخد ٤الظ٦غ جم اؾخالمه في ُٟٞ 06غي  ،2004وَى مكغوٕ ًمشل مغظُٗت
خُ٣ُ٣ت لخُىٍغ وٖهغهت ؤلاصاعةَ ،ضٞه ألاؾاسخي ؤصاء زضمت ٖمىمُت َامت ،وبٖضاص ومىذ البُا٢ت ع٢م 03
لصخُٟت الؿىاب ٤الٗضلُت في ْغو ٝجدؿم بالؿغٖت والٟٗالُت.
الكبىت اللُاعُت لىػاعة العضٌ:قغٕ في وي٘ قب٩اث مدلُت في مىٗ٢حن عثِؿُحن (الجهاث الً٣اثُت للجؼاثغ ووَغان) ،و٢ض جم حٗمُمها في
َُ 144ئت ً٢اثُت في صٌؿمبر .2004
هٓام حؿُحر ومخابعت اإلالفاث اللًائُت:جم بهجاػ هٓام ومخابٗت اإلالٟاث الً٣اثُت وحٗمُمه ٖلى مؿخىي  736مجلـ ً٢اجي و 193مد٨مت،
واإلاد٨مت الٗلُا ومجلـ الضولت في ؾىت .2006
زالثا:جلُُم مكغوع الجؼائغ ؤلالىتروهُت .2013
في بَاع ؤلانالخاث الهُ٩لُت ال٨بري التي جمـ َُا٧ل ،ومهام الضولت وا٢خهاص الجؼاثغ٢ ،امذ وػاعة الضازلُت
والجماٖاث اإلادلُت بةَال ١وعقت ٦بري لٗهغهت ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت والجماٖاث اإلادلُت ،وطل ٪بةٖضاص مكغوٕ
الٗهغ وَى "مكغوٕ الجؼاثغ  "2013الظي ًىضعط يمً اإلاباصعاث واإلاكاعَ٘ الخىمىٍت التي جخبىاَا خ٩ىمت
الجؼاثغ لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت في مسخل ٠ظىاهب الخُاة.
 -1-3اهضاف مكغوع الجؼائغ خىىمت ئلىتروهُت :2013
1
بن الهض ٝألاؾاسخي مً مكغوٕ الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت  2013وباألزو مكغوٕ الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت َى:
يمان الٟٗالُت في ج٣ضًم الخضماث الخ٩ىمُت للمىاَىحن وان ج٩ىن مخاخت للجمُ٘ ،وطل ٪بدؿهُل وجبؿُِاإلاغاخل ؤلاصاعٍت التي ٌؿعى مً زاللها الخهىٖ ٫لى وزاث ٤ومٗلىماث؛
الخيؿُ ٤بحن مسخل ٠الىػاعاث والهُئاث الغؾمُت؛ - 1عا ٤ُٞبً مغؾلي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م م 155-151
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م٩اٞدت البحرو٢غاَُت التي حك٩ل ٦بدا للبالص؛ جدؿحن هىُٖت الخضماث اإلا٣ضمت للمىاَىحن في مسخل ٠مجاالث خُاة مجخمٗىا واإلاؿاَمت ٦ظل ٪في ججؿُضٖلى اعى الىا ٘٢مباصت الٗضالت ؤلاظخماُٖت واإلاؿاواة و٦ظا جد ٤ُ٣الؿُاؾت الىَىُت الجىاعٍت ًٖ َغٍ٤
ج٣غٍب ؤلاصاعة مً اإلاىاًَ.
خماًت مجخمٗىا وبالصها يض آٞت الجغٍمت اإلاىٓمت وباألزو الجغٍمت اإلاىٓمت الٗابغة للخضوص و٦ظا ْاَغة
ؤلاعَاب والتي حؿخٗمل ٚالبا جؼوٍغ وج٣لُض وزاث ٤الهىٍت والؿٟغ ٧ىؾُلت الهدكاعَا.
1
-2-3ئَالق مكغوع الجؼائغ ؤلالىتروهُت  2013/2008للخدىٌ هدى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت:
ب٣ي مهُلر ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت الى مغخل مخإزغة مٟهىم ً٨خىٟه الٛمىى في ؤطَان اإلاؿاولحن واإلاسخهحن
وال٣اثمحن ٖلى ُ٢إ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وؤلاجها ٫في الجؼاثغ ،خُض ًخطر مً زال ٫الى٣اقاث اإلاسخلٟت
اهدهاع اإلاٟهىم في ما ً٣ىم به ُ٢إ وػاعة البرًض وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ،وٍب٣ى جُبُ ٤الٛضاعة
ؤلال٨تروهُت مهمت َظا الُ٣إ بك٩ل اهٟغاصي ،الى ٚاًت نضوع مكغوٕ الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت  ،2013وهي
الىزُ٣ت التي نضعث في صٌؿمبر  2008والتي جمشل خؿب ما وعص ٞحها او ٫وزُ٣ت عؾمُت جدمل مٗالم بغهامج
بصاعة بل٨تروهُت مخ٩املت في الجؼاثغ.
حٗض الىزُ٣ت ٖباعة ًٖ بغهامج مؿُغ الى ٚاًت ؾىت  ،2013الهض ٝمجها الجهىى باال٢خهاص الىَجي ،وجدؿحن
م٩اهت اإلاىاًَ مً زال ٫ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها ،٫وجُىٍغ وصٖم اإلااؾؿاث ؤلاصاعٍت والا٢خهاصًت،
وجدؿحن مؿخىي مِٗكت اإلاىاًَ ًٖ َغٍ ٤اؾخٗمالهم لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وؤلاجها ،٫بياٞت الى حؿهُل
ٖملُت الدؿُحر ٖبر جىٞحر اإلاٗلىماث والؿغٖت في الٗمل ،وجىٞحر زضماث هىُٖت للماؾؿاث واإلاىاَىحن.
-3-3مكغوع الجؼائغ خىىمت ئلىتروهُت بحن الىاكع والُمىخاث:
مً اظل بضء جىُٟظ بغهامج جدضًض ؤلاصاعة الٗمىمُت وبصزا ٫ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم والاجهاالث ٢امذ الخ٩ىمت
بدىهِب لجىت جًم ممشلحن ًٖ ظمُ٘ الىػاعاث باإلياٞت لخبراء في ج٣ىُاث ؤلاٖالم وؤلاجها ٫ؾمُذ
باللجىت ؤلال٨تروهُت وهي جدذ بقغا ٝعثِـ الخ٩ىمت ،خُض جم بضء جُبُ ٤بغهامج الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت
2
بالجؼاثغ وجم جد ٤ُ٣الٗضًض مً الٗملُاث مجها:
جىهِب خ٩ىمت صازلُت INTRANETوالتي ازخهاعَا( )RIGوهي هٓام قامل ًخًمً مجمىٖت الىؾاثلالخضًشت لالجهاٖ ٫لى مؿخىي الخ٩ىماث الٗاإلاُت.
٦ظلٖ ٪لى مؿخىي الىُْ ٠الٗمىمي وٖلى مؿخىي مهلخت اإلاىاعص البكغٍت جم وي٘ بغهامج  ،IDARAامافي ما ًسو الدؿُحر الخيباي لٗما ٫الىُْ ٠الٗمىمي ،جم جىهِب قب٨ت مٗلىماث جغبِ ؤلاصاعاث م٘
الهُا٧ل اإلاغ٦ؼٍت واإلادلُت اإلا٩لٟت بالىُْ ٠الٗمىمي.
- 1بلٗغبي ٖبض ال٣اصع ،لٗغط مجاَض وؿُمت ،مٛبر ٞاَمت الؼَغاء ،جدضًاث الخدى ٫الى الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ ،مضازلت يمً ٗٞالُاث
اإلالخ٣ى الضولي الخامـ :ؤلا٢خهاص الاٞتراضخي واوٗ٩اؾاجه ٖلى الا٢خهاصًاث الضولُتً ،ىمي  14/13ماعؽ  ،2012اإلاغ٦ؼ الجامعي زمِـ ملُاهت،
م .8
 2ـ عا ٤ُٞبً مغؾلي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .162
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في بَاع ؤلانالخاث الكاملت التي باقغتها الجؼاثغ ،جإزظ الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت لئلٖالم وؤلاجها ٫خحزا ٦بحرامً اَخماماث الضولت خُض اصي طل ٪الى:
ؤجمخه الٗضًض مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمسخل ٠الضواثغ الخ٩ىمُت ٖبر مىا ٘٢الىٍب؛ ج٣ىحن الخضماث ؤلال٨تروهُت بةَال ١وعقت ٦بري لٗهغهت ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت والجماٖاث اإلادلُت مً زال:٫*بَال ١بُا٢ت الخٗغٍ ٠الىَىُت البُىمترًت وؤلال٨تروهُت؛
*بَال ١ظىاػاث الؿٟغ البُىمترًت وؤلال٨تروهُت؛
*بوكاء البرًض ؤلال٨ترووي؛
*بٖضاص هٓام حؿُحر ومخابٗت اإلالٟاث الً٣اثُت؛
*بٖضاص قب٨ت الصخت الجؼاثغٍت م٘ عبِ مسخل ٠اإلااؾؿاث الصخُت؛
*بٖضاص هٓام الض ٘ٞالبى٩ي والخؿاباث البرًضًت ،باإلياٞت الى بوكاء مىػٖاث بىُ٨ت ()CAB. DAB. TPE
وجىػَ٘ بُا٢اث السخب والض ٘ٞؤلال٨ترووي؛
*بوكاء قب٨ت ؤ٧اصًمُت وبدشُت جغبِ مجمىٖت ماؾؿاث الخ٩ىًٍ الٗالي؛
*قب٨ت لالَالٕ ٖلى هخاثج قهاصحي البا٧الىعٍا والخٗلُم اإلاخىؾِ؛
*الدسجُل ألاولي للخاملحن الجضص للبا٧الىعٍا؛
*بوكاء مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار في ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم وؤلاجها٦ )CERTIC( ٫ىُ٣ت اجها ٫للبدض.
1
-4-3جلُُم الىخائج ألاولُت إلاكغوع الجؼائغ ؤلالىتروهُت :2013
بٗض مغوع الٗضًض مً الؿىىاث ٖلى اهُال ١مكغوٕ الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت  2013لم جد ٤٣اَم اإلاداوع
الغثِؿُت ،التي مً اظلها وظضث باٖترا ٝال٣اثمحن ٖلى اإلاكغوٕ في خض طاتهم ،وطل ٪بٟٗل مجمىٖت مً
اإلاٗى٢اث التي خالذ صون ج٣ضم اإلاكغوٕ هظ٦غ مجها :
 ٖغ ٝمكغوٕ عثِـ الجمهىعٍت ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت خاؾىب ل٩ل اؾغة ،او ما ٌٗغ ٝباؾم ؤؾغج ٪والظيبهُلً ٤ىم  22ا٦خىبغ  2005مً اظل الىنى ٫الى حؿىٍ ٤ملُىن خاؾىب بىىُٖه م٨خبي ومدمى ،٫في اظل
ؤ٢هاٍ  12قهغٞ ،كال طعَٗا ولم ٌٗمغ َىٍال لٗضة ؤؾباب قاث٨ت ومٗ٣ضة نٗبذ مىت مهمت ال٨كًٖ ٠
َىٍت اإلادؿبب في ٞكله ،خُض ًدىهل ٧ل مكاع ٥في اإلاكغوٕ ًٖ اإلاؿاولُت ٖىه بسهىم ٞكل اإلاكغوٕ
وٍدملها لآلزغ.
 عجؼ ُ٢إ البرًض وج٨ىىلىظُاث ؤلاٖالم وؤلاجها ٫في جلبُت َلباث الٗمالء ٖلى بًها ٫الهاج ٠الظي ٌٗضؤَم ال٣ىىاث للخىانل ٖبر ألاهترهذ.
جإزحر بؾخ٨ما ٫البيُت الخدخُت لالجهاالث وجباًجها مً مىُ٣ت الى ازغي.مدضوصًت اؾخسضام ؤلاهترهذ في الجؼاثغٞ ،يؿبت اؾخسضام َظٍ الخ٣ىُت الىاؾٗت الاهدكاع ٖاإلاُا ال ػا٫يُٟٗا في الجؼاثغ م٣اعهت بالضو ٫اإلاجاوعة.
 - 1بلٗغبي ٖبض ال٣اصع ،لٗغط مجاَض وؿُمت ،مٛبر ٞاَمت الؼَغاء ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م م .12-11
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الخٗامالث اإلاالُت ؤلال٨تروهُت ال جؼا ٫في بضاًتها ،عٚم مغوع ٖضة ؾىىاث ٖلى قغوٕ الؿلُاث الجؼاثغٍتحٗمُم الخٗامالث اإلاالُت ؤلال٨تروهُت ٖلى مؿخىي مسخل ٠اإلااؾؿاث اإلاالُت والخجاعٍت.
زاجمت:
في الخ٣ُ٣ت لم حكهض مٗٓم البلضان الٗغبُت مداولت ّ
ظضًت وقاملت لخدؿحن ؤلاصاعة الٗامتٞ ،إوكإث
الىػاعاث واإلااؾؿاث الٗامت في ُٚاب مسُِ َُ٨لي ٖام لئلصاعة مما ؤونل ؤلاصاعة بلى ما هي ٖلُه الُىم مً
وا ٘٢ؾحئ ظضا ًّخه ٠بـ:
ّ
جضوي مؿخىي الخضماثٖ ،ضم الالتزام بال٣اهىن ،اهدكاع الٟؿاص والغقاوي واإلادؿىبُاث والٟىضخى ،اٖخماص
ّ
الخىُٟظ الاٖخباَي للمٗامالث ،الخماصي في حُٗ٣ض ؤلاظغاءاث وجإزغ في بهجاػ اإلاٗامالث بياٞت بلى جضزل
الؿُاؾُحن الٟاضر في الكاون ؤلاصاعٍت واإلادؿىبُت ؤلاصاعٍت.
ّؤما اإلاكا٧ل وألاؾباب التي ّؤصث بلى َظٍ الىخاثج الؿلبُت في ؤلاصاعة ٞهي مخٗضصة ومخىىٖت ومجها:
َ- 1بُعت الىٓام الؿُاس ي :بط ّان مٗٓم اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها ؤلاصاعة هي هاججت ًٖ َبُٗت الىٓام
الؿُاسخي في البلضان الٗغبُت وَى ؤَم ٖىهغ في ّ
جغصي وي٘ ؤلاصاعة ،وَى ؤمغ ؤٟٚله ؤو ًجهله ٦شحر مً الىاؽ،
ّ
بط ّؤن ؤلاصاعة لِؿذ الا ؤصاة لخُبُ ٤الؿُاؾاث التي ًًٗها الىٓام الؿُاسخي ،وبما ّان الىٓام الؿُاسخي في
مٗٓم البلضان الٗغبُت مكلى٣ٞ ٫ض ّؤصي َظا بلى قل ؤلاصاعة وج٣ؿُمها ٖلى ؤؾاؽ خهصخي مما ّؤصي بضوعٍ
بلى اهدكاع اإلادؿىبُاث والٟىضخى وبلى بَما ٫مبضؤ الٟ٨اءة في الخُٗحن وبَما ٫مبضؤ الشىاب والٗ٣اب.
- 2عضم هفاءة ااإلاىْفحن :وَى ٖىهغ ًّخهل بالؿبب الؿاب٦ ٤ما ّ
جم قغخه بط ّان ال٨شحر مً اإلاىْٟحن َم
ّ
مما ال ٌؿخُُٗىن ختى ال٨خابت ؤو ٖلى ألا٢ل بك٩ل ظُض وَم مً ٚحر اإلاخسههحن وال ًسًٗىن ختى بٗض
جىُْٟهم لضوعاث جسههُت ،وٍسخاعون ٖلى مُ٣اؽ خؼبي وَاثٟي و٧ل َظا ًاصي بلى اٖخماص الخىُٟظ
الاٖخباَي للمٗامالث وٖضم ّ
الخُ٣ض بال٣ىاهحن واػصعاء اإلاىاَىحن.
ّ
اإلاخذجغ بىو
- 3البحروكغاَُت الكضًضة :في الخ٣ُ٣ت ّان اإلاٟهىم الؿاثض للبحرو٢غاَُت َى الالتزام الكضًض و
ال٣اهىن لضعظت جاصي بلى ٖغ٢لت اإلاٗامالث وبالخالي الً٣اء ٖلى الهض ٝالظي مً ؤظله وي٘ ال٣اهىن وَى
ّ
حؿهُل مٗامالث الىاؽ .الا ّان البحرو٢غاَُت في مٗٓم البلضان الٗغبُت لِؿذ هاظمت ًٖ طل" ٪ؤي الالتزام
الكضًض بال٣اهىن" ,بل هي هدُجت لُٛاب ال٣اهىن في ٦شحر مً ألاخُان واٖخماص الاعججا ٫في اإلاٗامالث لضعظت ّؤن
ّ
مٗاملخحن مشال ًىُبٖ ٤لحهما هٟـ اإلاىيىٕ والخهاثو الا ؤن جىُٟظَا ًخم بُغٍ٣خحن مسخلٟخحن ،وطل٪
ٌٗىص بلى بحرو٢غاَُت "الجهل بال٣اهىن" ؤي الخمؿ ٪الكضًض بغٞ ٌٞهم ال٣اهىن ؤو ختى الايُالٕ ٖلُه.
- 4اوعضام اإلاؿاءلتّ :ان ؤهٓمت الغ٢ابت واإلاؿاءلت في اإلاجا ٫ؤلاصاعي ٚحر ّ
ٗٞا ٫وبالغٚم مً ٦ثرة ٖضص الهُئاث
الغ٢ابُت والخإصًبُت صازل الؿلُت الخىُٟظًت ،لم ًخم الخىنل ختى آلان بلى يبِ اإلاسالٟاث والخض مً ؾىء
ؤلاصا ةٖ .الوة ٖلى طلّ ٪
ٞان الىػاعاث ال جخ٣ضم ختى بالخ٣اعٍغ خى ٫وكاَاتها ٧ل ؾخت ؤقهغ جُبُ٣ا لل٣ىاهحن
ع
وٍ٣طخي ٖلى ٖامل الغصٕ ال٣اهىوي وَى ًاصي بلى اهدكاع الٟؿاص والدؿِب ؤلاصاعي.
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- 5جضوي مؿخىي الضزلً :ازغ َظا ٦شحرا ٖلى اإلاىْ ٠ختى ناخب ألازالُ٢اث واإلالتزم بال٣اهىن ،وٍضٗٞه بلى
٢بى ٫الغقاوي واإلاا ٫م٣ابل جِؿحر اإلاٗامالث وحؿهُلها وَٗض ٖامال ال ٌؿتهان به في ونى ٫ؤلاصاعة بلى مؿخىاَا
الخالي.
- 6اإلاغهؼٍت الاصاعٍت الكضًضة :حك٩ى َُ٩لُت ؤلاصاعة الٗامت مً مغ٦ؼٍت قضًضة وٖضم جغابِ ّ
ٗٞا ٫بحن بصاعتها
ٖلى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي وؤلاصاعاث اإلادلُت.
وؤ٦بر صلُل ٖلى ما جم بصعاظه َىٞ :كل مكغوٕ الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت  2013والضي ٌٗخبر ؤلاؾتراجُجُت
اإلاخ٩املت إلصاعة ٖملُت الخدى ٫هدى ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ ،ل ً٨مً الىاخُت الخُبُُ٣ت وعٚم مغوع
ٖضًض الؿىىاث ٞةن الىخاثج ٚحر مصجٗت ،وٖلُه ًجب ٖلى الخ٩ىمت بعؾاء ز٣اٞت ماؾؿاجُت صازل ؤلاصاعاث
الٗامت ًٖ َغٍ ٤اؾخدضار بغامج حٗلُمُت ُٞما ًسو الخ٨ىىلىظُاث الجضًضة في مجا ٫اإلاٗلىماث
وؤلاجها ،٫وبٖضاص ال٩ىاصع البكغٍت ال٣اصعة ٖلى ؤلاًٟاء بمخُلباث ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.لت ،وا٢خاص الجؼاثغ،
٢امذ وػاعة
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أؾباب ئعفاء اإلاىخج مً اإلاؿإولُت اإلاضهُت
ص .اإلاغ ؾهام
معهض الخلىق والعلىم الؿُاؾُت
اإلاغهؼ الجامعي بمغىُت
اإلالخو:
جسخل ٠ؤؾباب بٖٟاء اإلاىخج مً اإلاؿاولُت جبٗا لل٣ىاٖض التي ٌؿدىض بلحها لخ٣غٍغ اإلاؿاولُتٞ ،ةطا اؾدىض
اإلاًغوع بلى ال٣ىاٖض الٗامت في اإلاؿاولُت ٞةن َظٍ ألازحرة ال جيخٟي بال بةزباث خالت الخاصر اإلاٟاجئ ؤو ال٣ىة
ال٣اَغة ؤو زُإ اإلاًغوع ؤو زُإ الٛحر ،ؤما بطا اؾدىض بلى ال٣ىاٖض الخانت بمؿاولُت اإلاىخج ٞةن َظٍ ألازحرة
ال جيخٟي بال بةزباث ؤن اإلاىخج لِـ َى اإلاؿاو٢ ٫اهىها ،ؤو ٖضم وظىص الُٗب و٢ذ َغح اإلاىخىط للخضاو ،٫ؤو
الالتزام بال٣ىاٖض الدكغَُٗت والخىُٓمُت ،بياٞت بلى مساَغ الىمى ؤو الخُىع.
اليلماث اإلافخاخُت :اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،اإلاىخج ،اإلاؿاو ،٫اإلاؿتهل ،٪اإلاًغوع ،ؤؾباب ؤلاٖٟاء.
Summary:
The reasons of exemption vary according the rules on which the liability report is based. If the
injured relies on general rules, liability is not denied unless the case is proved to be an unexpected
event, a force majeure, an injured party’s fault or someone’s fault. However, if the injured relies
on rules related to the producer’s liability, the latter is not denied unless it is proved that the
producer is not legally responsible, or that the defect did not exist in the product at the time it was
put into circulation. It may also be due to the respect of regulatory and legislative rules or the risks
of growth and development.
Key-words : civil liability, the producer, responsible, consumer, the injured party, the reasons of
exemption.

ملضمت
ل٣ض ؤصي الخُىع الهىاعي والخ٨ىىلىجي في الٗالم زانت في مىخه ٠ال٣غن الٗكغًٍ ،بلى ْهىع مىخجاث
خضًشت ومخُىعة ،ؾاَمذ وبك٩ل ٦بحر في جِؿحر الخُاة الُىمُت للمؿتهلٚ ،٪حر ؤن َظا الخُىع في مجا٫
ؤلاهخاط ٢ض ناخبه جُىع آزغ في حجم اإلاساَغ التي ج٨خى ٠اإلاىخجاث الهىاُٖت مً مىاص ٚظاثُت ،ومىاص
ُ٦ماوٍت وؤظهؼة ٦هغباثُت .وٖلُه ومً ؤظل ج٣ىٍت الخماًت ال٣اهىهُت للمؿتهل ٪البض مً مؿاثلت اإلاىخج الظي
ؤزل بالتزاماجه زانت التزامه بًمان ؾالمت اإلاىخىط ،وطل ٪بهض ٝاؾخ٨ما ٫الجهىص اإلابظولت مً َغٝ
الضولت وظمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٨حن ،وٖلُه ٢ام اإلاكغٕ بىي٘ هٓام زام باإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج ًٖ
ألايغاع التي حؿببها مىخجاجه الخُغة والتي جمـ بصخت وؾالمت اإلاؿتهل ،٪خُض ًٟ٨ي ٞحها و٢ىٕ الًغع مً
َظٍ اإلاىخجاث ،وٍخاح بمىظبها ل٩ل مًغوع ؤن ًغظ٘ بالخٗىٌٍ ٖلى اإلاىخج ب ٌٛالىٓغ ًٖ َبُٗت الٗال٢ت
بحن اإلاىخج واإلاؿتهل.٪
وٖلُه ٞةطا ٧ان للمًغوع الظي لخ٣ه يغع مً ظغاء اؾخٗما ٫اإلاىخىط اإلاُٗب الخ ٤في مؿاءلت اإلاىخج
ومُالبخه بالخٗىٌٍ ،وهي ما حؿمى باإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت التي ج٣ىم بمجغص زبىث الًغع اإلاخإحي مً ُٖب
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في اإلاىخىط ،صون خاظت بلى بزباث زُإ اإلاىخجٞ ،ةهه بةم٩ان اإلاىخج في ؤن ًبرؤ مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت .بطن ما هي
ؤؾباب بٖٟاء اإلاىخج مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،ؤو بٗباعة ؤزغي ما هي الضٞىٕ اإلاخاخت ؤمام اإلاىخج ختى جيخٟي
مؿاولُخه؟
لئلظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت اعجإًىا ج٣ؿُم الضعاؾت بلى مبدشحن:
هدىاو ٫في اإلابدض ألاو: ٫ؤؾباب بٖٟاء اإلاىخج مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت اؾدىاصا بلى ال٣ىاٖض الٗامت ،ؤما اإلابدض
الشاوي ٞسههىاٍ ألؾباب ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت اإلاؿخدضزت بمىظب ال٣ىاٖض الخانت بمؿاولُت
اإلاىخج.
اإلابدض ألاو :٫الضٞىٕ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاٖض الٗامت
ههذ اإلااصة  127مً ال٣اهىن اإلاضوي بإهه(" )1بطا ؤزبذ الصخو ؤن الًغع ٢ض وكإ ًٖ ؾبب الًض له ُٞه
٦داصر مٟاجئ ،ؤو ٢ىة ٢اَغة ،ؤو زُإ نضع مً اإلاًغوع ؤو زُا مً الٛحر٧ ،ان ٚحر ملؼم بخٗىٌٍ َظا
الًغع ،ما لم ًىظض هو ٢اهىوي ؤو اجٟاً ١سال ٠طلً ."٪
بىاء ٖلى َظا الىو جخمشل ؤؾباب ؤلاٖٟاء الٗامت
في:
اإلاُلب ألاو :٫ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الخاصر اإلاٟاجئ:
ال٣ىة ال٣اَغة هي الىاٗ٢ت التي ال ً٩ىن في َا٢ت الصخو ؤن ًضٗٞها ،ؤو ؤن ًمى٘ ؤزغَا ؤو ًم٨ىه جىٗ٢ها ،ؤما
الخاصر اإلاٟاجئٞ ،هى الىاٗ٢ت التي ال ًم ً٨جىٗ٢ها وَؿخدُل صٗٞها ،وٖلى َظا ٣ٞض ُ٢ل بإن ال٣ىة ال٣اَغة
والخاصر اإلاٟاجئ ً٣هض بهما مؿمى واخضَ )2(،ى الىاٗ٢ت التي ٌؿخدُل ٖلى ؤلاوؿان صٗٞها ،وبالخالي متى زبذ
ّؤن الًغع وكإ ٖجهماٞ ،ةهه جىٗضم مؿاولُت اإلاىخج ًٖ ظبر الًغع.
ول٣ض خاو ٫الً٣اء الجؼاثغي حٗغٍ ٠ال٣ىة ال٣اَغة في ؤخ٩ام ٖضًضة ،وَى ما ٢امذ به اإلاد٨مت الٗلُا في
٢غاعَا الهاصع في  ،1990/06/11بإن" :ال٣ىة ال٣اَغة هي خاصزت َبُُٗت ٚحر مخىٗ٢ت وال ًم ً٨الخهضي لها
()3
وجٟلذ ًٖ مغا٢بت ؤلاوؿان".
وختى حٗض ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الخاصر اإلاٟاجئ ؾببا لض ٘ٞمؿاولُت اإلاىخج ججاٍ اإلاؿتهل ٪اإلاخًغعً ،جب ؤن
ٌؿخجم٘ الخاصر الخهاثو الخالُت:
ٖضم بم٩ان الخى :٘٢ومٗىاٍ ؤن ج٩ىن ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الخاصر اإلاٟاجئ ٚحر مم ً٨جىٗ٢ه مً ؤقض الىاؽ
()1
ًٓ٣ت وجبهغا باألمىع.
( )1الهاصع بمىظب ألامغ ع٢م  58-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،واإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  05-07اإلااعر في 13
ماي ؾىت .2007
(" )2مً خُض الخٟغ٢ت بحن ال٣ىة ال٣اَغة والخاصر اإلاٟاجئ و ٘٢بظمإ ال٣ٟه والً٣اء في ٞغوؿاٖ ،لى ٖضم الخٟغ٢ت بُجهما ،وٍغون ٞحهما مٗىُان
متراصٞان ٢هض بهما اإلاكغٕ مٗجى واخض ".م٣خبـ ًَٖ :بت ٖبض ال٨غٍم ،ؾىت  ،2002-2001الالتزام الخًامجي للمؿئىلحن في مىاظهت اإلاًغوع في
ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر ٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت وَغان ،م.175 .
( )3الهاصع ًٖ الٛغٞت اإلاضهُت في  ،1990/06/11ع٢م اإلال ،65919 ٠ع٢م الٟهغؽ  ،458م ،02.ٕ.١.لؿىت  ،1991مًُ٢(.88.ت الٗانٟت
ال٣ىٍت لؿىت  1980التي َؼث بٌٗ اإلاىاوئ الجؼاثغٍتٞ ،إلخ٣ذ بها ؤيغاع ظؿُمت).
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اؾخدالت الض :٘ٞوَكترٍ في ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الخاصر اإلاٟاجئ ؤن ً٩ىن مؿخدُال الضٞ ،٘ٞةن ؤم ً٨صٗٞه،
ختى لى اؾخدا ٫جىٗ٢ه لم ً٢ ً٨ىة ٢اَغة ؤو خاصزا مٟاظئا )2(،وبالخالي ٞمتى اؾخدا ٫ص ٘ٞالًغع مُل٣ا مً
()4
٢بل ؤي شخو في طاث مى ٠٢اإلاضًً (( )3اإلاىخج)٦ ،ىا ؤمام اؾخدالت ص ٘ٞجىٟي مؿاولُت اإلاىخج.
وبن ٧ان الغؤي الؿاثض ٣ٞها وً٢اءَ ،ى ؤن نٟتي ٖضم بم٩ان الخى ،٘٢واؾخدالت الضَ ٘ٞما وؾُلخان في ًض
ال٣اضخيً،م٨ىه بىاؾُتهما الخد ٤٣مً ؤن الخاصر ٧ان الؿبب الىخُض في بً٣إ الًغع ،و َى عؤي ًمً٨
الدؿلُم به بىظه ٖام ،ول٨ىه ال ًهلر ٖلى ؤلاَال ١في ظمُ٘ الٓغو ٝوألاخىا )5(،٫ولظلًً ٪ا ٝبلحهما
قغَان آزغان َما:
()6
 .1ؤن ً٩ىن الخاصر زاعظُا :ومٟاصٍ ؤن ال ًخهل الًغع باإلاىخجاث مدل اإلاؿاثلت وال باإلاكغوٕ الهىاعي.
 .2ؤن ال ً٩ىن الخاصر ميؿىبا بلى اإلاىخج :ؤي ال ً٩ىن له ًض ُٞهٞ ،ةطا ٧ان الخاصر الٟجاجي ؤو ال٣ىة ال٣اَغة
ّ
مغصٍ زُإ اإلاىخج الظي ٧ان بةم٩اهه جىٗ٢ه والخُلىلت صون و٢ىٖهٞ ،ةهه ًىٟي ون ٠ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الخاصر
الٟجاجي ،وجخد ٤٣بظل ٪مؿاَمخه في بخضار الُٗب وبلخا ١الًغع باإلاؿتهل ،٪وبىاء ٖلُه ج٣ىم مؿاولُخه
ًٖ حٗىٌٍ الًغعٞ ،مشال ناو٘ الُاثغة الظي ؤَمل في جهمُم الُاثغة ،ما ؤصي بلى حؿغب ٦مُاث مً ٚاػ
زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن بلى ٧ابِىت الُُاع ،مما جغجب ٖىه ٣ٞضان الؿُُغة ٖلى الُاثغة ،وبالخالي ازخال ٫جىاػجها
()7
وؾ٣ىَها ،ما ٢ض ًترجب ٖىه وٞاة مً ٞحها بؿبب َظا الُٗب في الخهمُم ،والظي ًيؿب لهاو٘ الُاثغة.
ؤما ُٞما ًسو اإلاكغٕ الٟغوسخيٞ ،لم ًىو ٢اهىن  )8(389 -98نغاخت ٖلى اٖخباع الخاصر اإلاٟاجئ وال٣ىة
ال٣اَغة ؾببا مً ؤؾباب بٖٟاء اإلاىخج مً اإلاؿاولُت )9(،و٢بله الخىظُه ألاوعبي لؿىت  ،1985ولَ ً٨ظا ال
ًمى٘ مً اٖخباعٍ ٦ظل ٪ماصام ؤهه ٢ض اؾخىظب ٖلى الطخُت بزباث ٖال٢ت الؿببُت بحن الُٗب في اإلاىخىط
والًغع الخانل ،وبالخالي ًم ً٨اهخٟاء مؿاولُت اإلاىخج متى زبذ ؤن الًغع و ٘٢بداصر مؿخ٣ل ٖىه وال ًض
له ُٞه٧ ،ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الخاصر اإلاٟاجئ.
اإلاُلب الشاوي :زُإ اإلاًغوع:
(ٖ)1بض الغػا ١الؿجهىعي ،ؾىت  ،2004الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ،هٓغٍت الالتزام بىظه ٖام ،مهاصع الالتزام (الٗمل الًاع والٗ٣ض ،ؤلازغاء
بال ؾبب وال٣اهىن) ط ،01.بضون َبٗت ،الاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝم.737 .
(ٖ)2بض الخمُض الكىاعبي ،ؾىت  ،2000مؿاولُت ألاَباء والهُاصلت واإلاؿدكُٟاث اإلاضهُت والجىاثُت والخإصًبُت ،ص ،ٍ.ميكإة اإلاٗاعٝ
باإلؾ٨ىضعٍت ،م.40 .
( )3مىحر عٍاى خىا ،ؾىت ،2007اإلاؿاولُت اإلاضهُت لؤلَباء والجغاخحن في يىء الً٣اء وال٣ٟه الٟغوسخي واإلاهغي ،01ٍ ،الاؾ٨ىضعٍت ،صاع ال٨ٟغ
الجامعي ،م.512 .
(ٖ)4لي ؾُض خؿً ،ؾىت  ،1999الالتزام بًمان الؿالمت في ٖ٣ض البُ٘ ،صعاؾت م٣اعهت ،بضون َبٗت ،مهغ ،صاع الجهًت الٗغبُت ،م.183 .
(ٞ)5خُدت ػٖىىن ،ؾىت  ،2006مٟهىم ال٣ىة ال٣اَغة وؤزغَا في اهخٟاء اإلاؿاولُت اإلاضهُت في ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،صعاؾت م٣اعهت ،مظ٦غة
ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت وَغان ،م.215.
(٢ )6اصة قهُضة ،ؾىت  ،2007اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج ،صعاؾت م٣اعهت ،مهغ ،صاع الجامٗت الجضًضة ،م.290.
(ٌ)7ؿغٍت ٖبض الجلُل ،ؾىت  ،2007اإلاؿاولُت الىاقئت ًٖ ُٖىب جهيُ٘ الُاثغاث ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ ،ميكئت اإلاٗاع ،ٝم.115 .
( )8ال٣اهىن ع٢م  389 – 98الهاصع في  19ماي  1998واإلاضمج في ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي واإلاخٗل ٤باإلاؿاولُت ًٖ ٗٞل اإلاىخجاث اإلاُٗبت.
(٢ )9اصة قهُضة ،اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.292.
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ههذ اإلااصة  127مً ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى ؤهه" :بطا ؤزبذ الصخو ؤن الًغع ٢ض وكإ ًٖ ؾبب ال ًض له ُٞه
٦داصر مٟاجئ ،ؤو ٢ىة ٢اَغة ،ؤو زُإ نضع مً اإلاًغوع ؤو زُإ مً الٛحر٧،ان ٚحر ملؼم بخٗىٌٍ َظا
الًغع ،ما لم ًىظض هو ٢اهىوي ؤو اجٟا٣ً ١طخي بسال ٝطل."٪
وبم٣خطخى َظٍ اإلااصة ٌٗخبر زُإ اإلاًغوع ؾببا مً ؤؾباب ؤلاٖٟاء ال٨لي ؤو الجؼجي مً اإلاؿاولُت ،والتي
جاصي بلى جس ٠ُٟمؿاولُت اإلاىخج( )1ؤو اؾدبٗاصَا )2(،باٖخباع ؤهه مً ٚحر اإلاؿى٢ ٙاهىها ؤن ًمىذ حٗىٌٍ
٦لي إلاً جضزل زُاٍ في جغجِب الًغع.
وختى ٌٗخض بسُإ اإلاًغوع ٦ؿبب مً ؤؾباب ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخجً ،جب ؤن جخىاٞغ ُٞه
()3
نٟتي الٟضاخت والجؿامت ،وٍمشلىن ٖلى طل ٪بكغب اإلاغٌٍ لٗكغ ُ٢غاث بظُ٢ ٫غجحن مً اإلادلى.٫
وبطا ٧ان ؤلاق٩ا ٫ال ًُغح ٖىضما ً٩ىن زُإ اإلاًغوع َى الؿبب الىخُض واإلاىخج للًغع ،ول ً٨اإلاك٩ل ًشىع
ٖىضما ٌؿاَم الُٗب في اإلاىخىط بلى ظاهب زُإ اإلاًغوع في بخضار الًغع باإلاؿتهلً ٠ُ٨ٞ ،٪خم ج٣ضًغ ٧ل
مجهما؟ وما َى ؤزغ طلٖ ٪لى جدضًض اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج وبالخالي الخٗىٌٍ؟
وَىا ًجب الخمُحز ما بحن ؤخض الٟغيحن:
 الٟغى ألاو :٫ؤخضَما ٌؿخٛغ ١آلازغ :وٍخدَ ٤٣ظا الٟغى في خالخحن :ألاولى :ؤن ًٟى ١ؤخضَما آلازغ
في ظؿامخه ،والشاهُت ؤن ً٩ىن ؤخضَما هدُجت لآلزغ.
 الخالت ألاولى :ؤخضَما ًٟى ١آلازغ في ظؿامخه،و ًخدَ ٤٣ظا في نىعجحن: الهىعة ألاولى :ؤن ً٩ىن ؤخضَما مخٗمضاٞ :ةطا ٖغى اإلاىخج مىخىظا مُٗبا و٢ض حٗمض طلٞ ،٪ةهه ج٣ىم
مؿاولُخه ال٩املت ختى لى ٧ان زُإ اإلاًغوع ٚحر اإلاخٗمض ٢ض ؾاَم في بخضار الًغع )4(،ؤما لى ٧ان اإلاًغوع
َى مً حٗمض بلخا ١الًغع بىٟؿه ،واؾخٛغ ١زُاٍ الُٗب في اإلاىخىط ٟٞي َظٍ الخالت جيخٟي مؿاولُت
()5
اإلاىخج الوٗضام الؿببُت.
 الهىعة الشاهُت :ؤن ً٩ىن اإلاًغوع عايُا بما و ٘٢له مً يغع :وَظا ٌٗخبر بضوعٍ زُإ مً ظاهب َظا
ألازحرً ،د ٤٣مؿاولُت اإلاؿئى ( ٫اإلاىخج).
 الخالت الشاهُت :ؤن ً٩ىن ؤخضَما هدُجت لآلزغ٦ :ما لى ٧ان زُإ اإلاًغوع َى هدُجت لىظىص ُٖب في()6
اإلاىخىطٞ ،خ٩ىن مؿاولُت اإلاىخج في َظٍ الخالت مؿاولُت ٧املت.
()1مدمض بىصالي ،ؾىت  ،2005مؿاولُت اإلاىخج ًٖ مىخجاجه اإلاُٗبت (صعاؾت م٣اعهت) ،الُبٗت  ،01ال٣اَغة ،صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘ ،م.44 .
()2مدمض بىصالي ،ؾىت  ،2006خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،الُبٗت  ،01الجؼاثغ ،صاع ال٨خاب الخضًض ،م.472 .
(٢)3اصة قهُضة ،اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.290.
( )4ومشا ٫طل ٪ؤن ً٣ىم مىخج الُاثغة بُغخها للخضاو ٫في ألاؾىا ١وَى ٌٗلم بالُٗب اإلاىظىص في زؼاهاث الى٢ىص ،وؤجها ٢ض جدؿبب في حُُٗل
ونى ٫الى٢ىص للمدغ ٥ؤزىاء الدكُٛل لٟترة وظحزة ،وَى ما ٢ض ؤصي لؿ٣ىَها ومىث ع٧ابهاٞ ،خ٣ىم مؿاولُت اإلاىخج ٖلى ؤؾاؽ َغح مىخىط
مُٗب في ألاؾىا.١
(ٌ)5ؿغٍت ٖبض الجلُل ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .113
()6مىحر عٍاى خىا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.520 .
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ؤما بطا ٧ان الُٗب في اإلاىخىط ٢ض خضر بؿبب زُإ اإلاًغوعٟٞ ،ي َظٍ الخالت جىٗضم عابُت الؿببُت ،وَٗض
()1
اإلاًغوع وخضٍ اإلادؿبب في الًغع.
 الٟغى الشاوي :اخخٟاّ ٧ل مجهما بظاجِخه اإلاؿخ٣لتٞ )2(،ةطا لم ٌؿخٛغ ١ؤخضَما آلازغ بل بُ٣ا مخمحزًً،
و٧ل مجهما ٢ض ؾاَم في بخضار الًغع٧ ،ان للًغع ؾببان (زُإ اإلاًغوع ،والُٗب في اإلاىخىط) ،خُض ًخم
جىػَ٘ اإلاؿاولُت بحن اإلاىخج واإلاًغوع ،خؿب مؿاَمت ٧ل مجهما (زُإ اإلاًغوع والُٗب في اإلاىخىط) في
()3
بخضار الًغع.
ٞباليؿبت للمكغٕ الٟغوسخيٞ ،ةن ٢اهىن  389-98لم ٌؿخثن زُإ اإلاًغوع مً حٗضاصٍ لؤلؾباب اإلاُٟٗت ؤو
اإلاسٟٟت إلاؿاولُت اإلاىخج،وَظا ما ؤ٦ضجه اإلااصة  13-1386و التي جىو ٖلى ّؤنً" :م ً٨ؤن جس ٌٟؤو جلػي
مؿاولُت اإلاىخجٖ ..ىضما ً٩ىن ٢ض قاع ٥في بخضار الًغع ٧ل مً الُٗب في اإلاىخىط ،وزُإ الطخُت ،ؤو
شخو ً٩ىن مؿئىال ٖىه"٦ ،ما اٖخبر الخىظُه ألاوعبي لؿىت  1985زُإ اإلاًغوع ؾببا إلٖٟاء اإلاىخج مً
()4
اإلاؿاولُت اإلاضهُت بمىظب اإلااصة ٣ٞ 8غة  02مىه.
()5
وٍالخٔ مً زالَ ٫ظا الىو ؤن اإلاكغٕ ٢ض ؤلخ ٤بإزُاء اإلاًغوع ،ؤزُاء مً َم مؿئىٖ ٫جهم،
٧األَٟا ٫والخابٗحن له ،وَظا ًمىذ لل٣اضخي ؾلُت واؾٗت في ج٣ضًغ مؿاَمت زُإ اإلاًغوع في بخضار الًغع.
( )6لظلٞ ٪ةن اؾخٗما ٫اإلاضعي (اإلاؿتهل )٪اإلاىخىط في ْغوٚ ٝحر ٖاصًتً ،م ً٨ؤن ًخمؿ ٪به اإلاىخج اإلاضعي
ٖلُه لخس ٌُٟمؿاولُخه ،بكغٍ ؤن ال ً٩ىن في وؾٗه ؤن ًخىٗ٢ها ،وَى في طل٧ ٪ال٣ىة ال٣اَغة ،بط ًجب
ؤن ًخىاٞغ في زُإ اإلاًغوع ٖضم بم٩ان الخى ٘٢وٖضم بم٩ان الض ٘ٞختى ً٩ىن ؾببا لخس ٌُٟمؿاولُت اإلاىخج
()7
ؤو بلٛائها.
اإلاُلب الشالضٗٞ :ل الٛحر

(ٖ)1بض الغػا ١الؿجهىعي ،الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ،هٓغٍت الالتزام بىظه ٖام ،مهاصع الالتزام ،الٗمل الًاع والٗ٣ض ،ؤلازغاء بال ؾبب،
وال٣اهىن) ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.547 .
()2هاصًت مدمض مٗىى ،2000 ،مؿاولُت ناو٘ الُاثغة ،02ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغبُت ،م.162.
()3خؿحن اإلااحي ،ؾىت  ،1998اإلاؿاولُت الىاقئت ًٖ اإلاىخجاث اإلاُٗبت في يىء ؤخ٩ام الخىظُه ألاوعبي الهاصع في ً 25ىلُى ؾىت  ،1985الُبٗت
 ،01ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغبُت ،م.64.
( )4والتي ههذ ٖلى ما ًلي:
Art 08 (02) de la directive dispose que: «la responsabilité peut être réduire ou supremée, compte tenu de toutes les
circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut de produit et par la faute de la victime ou
d’une personne dont la victime est respensable». voir: Simon Taylon, l’harmonisation communautaire de la
responsabilité du fait des produits défectueux, étude comparative de droit anglais et de droit français, L.G.D.J., p.144.

(ٖ)5الء الضًً زمِـ الٗبُضو ،بضون ؾىت ،اإلاؿاولُت الُبُت ًٖ ٗٞل الٛحر ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ال٣اَغة ،م 406.وما بٗضَا.
(٢)6اصة قهُضة ،اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 297 .وما بٗضَا.
(ٞ )7خخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا ،ؾىت  ،2005صعاؾاث اإلاؿاولُت الخ٣هحرًت هدى اإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت ،بضون َبٗت،الاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع،ٝ
م.200 .
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ٞل٣ض اٖخبر اإلاكغٕ الجؼاثغي ٗٞل الٛحر ؾببا مً ؤؾباب بٖٟاء اإلاىخج مً اإلاؿاولُت اؾدىاصا بلى ال٣ىاٖض
الٗامت ،بىاءا ٖلى اإلااصة  127مً ال٣اهىن اإلاضويٚ ،حر ؤن نٟت الٛحر ٢ض جىهغ ٝبلى ٧ل شخو مً ٚحر
اإلاخًغع (اإلاؿتهل )٪واإلاىخج ،و٦ظا مً ٌؿإلىن ٖجهم ٢اهىها ؤو اجٟا٢ا.
ً
ٞبىاء ٖلى هو اإلااصة  14-1386مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي(ٞ )1ةن مؿاولُت اإلاىخج ٢بل
ؤما اإلاكغٕ الٟغوسخي
الطخُت ال ّ
جس ،٠ٟإلاجغص بزباث مؿاَمت ٗٞل الٛحر في بخضار الًغع ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن ٗٞل الٛحر ال
()2
ٌٗخبر ؾببا مً ؤؾباب ؤلاٖٟاء الجؼجي للمؿاولُت اإلاضهُت للمىخج.
ٚحر ؤن َظا الىو ٢ض ؾ٨ذ ًٖ بُان ؤزغ ٗٞل الٛحر في الاؾدبٗاص ال٨لي إلاؿاولُت اإلاىخج ،وَظا ٖلى زالٝ
ال٣ىاٖض الٗامت التي اٖخبرث ٗٞل الٛحر ؾببا لئلٖٟاء ال٨لي مً اإلاؿاولُت ،بطا جىاٞغث ُٞه قغوٍ ال٣ىة
ال٣اَغة مً خُض ٖضم الخى ٘٢وٖضم ال٣ضعة ٖلى الض ،٘ٞوَظا ما ًا٦ض ٖلى اؾخ٣اللُت وطاجُت ٢اهىن  19ماي
()3
.1998
ّ
وه٣ى ٫ؤن زُإ الٛحر ٢ض ًخسظ مٓهغا آزغا في زهىم مؿاولُت اإلاىخج ،في خالت ما بطا ٧ان َىا ٥ؤ٦ثر مً
مكغوٕ مؿخ٣لٌ ،كاع ٥في بهخاط الؿلٗت ؤو اإلاىخىط ،ختى جهل بلى اإلاؿتهل ٪في ق٩لها الجهاجي ،وَى ًسو
اإلاىخجاث التي جخ٩ىن مً ٖضة ؤظؼاء٧ :الؿُاعاث ،ػظاظاث اإلاُاٍ الٛاػٍت ،الُاثغاث ٞمشال :جًغع اإلاؿتهل٪
اإلاكتري هدُجت الهٟجاع ػظاظت اإلاُاٍ الٛاػٍت بحن ًضًهٞ ،هل ٌؿخُُ٘ اإلاىخج الجهاجي ؤن ًخدلل مً اإلاؿاولُت،
ًٖ َغٍ ٤الخمؿّ ٪
بإن الخاصزت ٢ض هخجذ ًٖ زُإ ؤخض اإلاكغوٖاث الؿاب٣ت التي قاع٦ذ في بهخاط اإلاىخىط
٧اإلاكغوٕ الظي ٢ام بةهخاط الؼظاظت؟
ّبن الالتزام بالؿالمت الظي ًش٣ل ٧اَل اإلاىخج الظي ًٟغى ٖلُه واظب الٗلم بُٗىب الصخيء الظي ًهىٗه ،ال
ٌؿمذ بةم٩ان الخمؿ ٪بهظا ّ
الض ٘ٞفي مىاظهت اإلاؿتهل ٪اإلاكتري ،بل ً٩ىن ٖلى اإلاىخج الجهاجي بما ؤن ًىفى
بالخٗىٌٍٖ ،لى ؤن ًغظ٘ بضوعٍ ٖلى اإلاؿئى ًٖ ٫الُٗب الظي ؤصي بلى وكىء الًغع )4(،وَظا و٣ٞا لل٣ىاٖض
()5
الٗامت في اإلاؿاولُت الخ٣هحرًت.
ٚحر ؤن ال٣ٟه في ٞغوؿا ٢ض ظغي في ج٣ضًغ زُإ الٛحر في ص ٘ٞمؿاولُت اإلاىخج ٖلى الخٟغ٢ت بحن ٞغيحن:
 الٟغيُت ألاولى :اؾخٛغا ١ؤخضَما لآلزغ:في َظا الٟغى ل٩ل مً زُإ الٛحر والُٗب في اإلاىخىط قإن في
بخضار الًغع ،و٧ان ؤخضَما ٢ض اؾخٛغ ١آلازغ ،خُض ٧ان وخضٍ الؿبب في بخضار الًغعٞ ،ةطا ما ٧ان

( )1ج٣ابلها اإلااصة  2/8مً الخىظُه ألاوعبي لؿىت .1985
)(2
Art. 1386-14: «la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la
réalisation du dommage».
()3مدمض بىصالي ،خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.473 .
(ٖ)4لى ؾُض خؿً ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 179 .وما بٗضَا.
()5خؿحن اإلااحي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.56 .
129

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

الُٗب في اإلاىخىط ٢ض اؾخٛغ ١زُإ الٛحر٧ ،ان اإلاىخج وخضٍ مؿئىال مؿاولُت ٧املت ،ؤما بطا اؾخٛغ ١زُإ
()1
الٛحر الُٗب في اإلاىخىط ِٞؿإ ٫الٛحر وخضٍ مؿاولُت ٧املت ،وجيخهي جماما مؿاولُت اإلاىخج.
الٟغيُت الشاهُت :وهي الخالت التي ًدخٞ ٟٔحها ٧ل مجهما باؾخ٣اللُخه ول ً٨ؾاَم وقاع٧ ٥ل مجهما

في بخضار الًغع ،وفي َظا الىي٘ ه٩ىن ب اء يغع ّ
حٗضص اإلاؿاَمىن ُٞه-اإلاىخج والٛحر -وٍ٩ىن ٧لحهما مؿئىال
ػ
()2
في مىظهت اإلاًغوع ًٖ حٗىٌٍ الًغع.
ول٣ض جبجي اإلاكغٕ الجؼاثغي َظا اإلاى ٠٢مً زال ٫اإلااصة  126مً ال٣اهىن اإلاضوي والتي ههذ ٖلى" :بطا ّ
حٗضص
اإلاؿئىلىن ًٖ ٗٞل ياع٧ ،اهىا مخًامىحن في التزامهم بخٗىٌٍ الًغع ،وج٩ىن اإلاؿاولُت ُٞما بُجهم
ّ
بالدؿاوي ،بال بطا ٖحن ال٣اضخي ههِب ٧ل مجهم في الالتزام بالخٗىٌٍ".
اإلابدض الشاوي :الضٞىٕ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاٖض الخانت
ألانل ّؤن هٓام اإلاؿاولُت ًٖ ٗٞل اإلاىخجاث اإلاُٗبت الظي ّ
٢غعٍ الخىظُه ألاوعبي وجبىاٍ ال٣اهىن اإلاضوي
الٟغوسخي َى هٓام آمغ ًمى٘ ٧ل اجٟاٖ ١لى ؤلاٖٟاء ال٨لي ؤو الجؼجي مً اإلاؿاولُت ّ
اإلا٣غعة بم٣خًاٍ ،ومشل
()3
َظا الاجٟاٌٗ ١ض مٗضوما.
ول٣ض ؤوعص ٧ل مً الخىظُه ألاوعبي واإلاكغٕ الٟغوسخي ٖضة صٞىٕ ؤزغي لم ًدىاولها اإلاكغٕ الجؼاثغي
بالخٟهُلً ،م ً٨للمىخج ؤن ًخسلو بم٣خًاَا مً اإلاؿاولُت ٧لُا ؤو ظؼثُا وطل ٪في خالخحن:
اإلاُلب ألاو :٫اإلاضعى ٖلُه لِـ اإلاىخج اإلاؿاو٢ ٫اهىها
وفي َظٍ الخالت ال ً٩ىن اإلاىخج مؿاوال ٢اهىها( )4و٣ٞا لىو اإلااصة ٣ٞ 11-1386غة  1مً ال٣اهىن اإلاضوي
الٟغوسخي ،واإلااصة  7مً الخىظُه ألاوعبي بطا ؤزبذ ؤهه لم ٌٗغى اإلاىخىط للخضاو ،٫وطل ٪بإن ؤزغظه بعاصًا مً
جدذ ؾُُغجه )5(،ؤو بطا ؤزبذ ؤن اإلاىخىط وعٚم ٖغيه للخضاو ،٫بال ؤهه لم ً ً٨مىظها للبُ٘ ؤو ألي وظهت مً
ؤوظه الخىػَ٘ )6(،وبىاء ٖلى َظا ٞدتى ولى ا٢خهغ الٗغى للخضاوٖ ٫لى ُٖىاث مُٗىتٞ ،ةن طلً ٪اصي بلى
()7
ُ٢ام مؿاولُت اإلاىخج.

(ٞ)1خخي ٖبض الغخُم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.201 .
()2هاصًت مٗىى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.165 .
( )3ول ً٨اإلاكغٕ الٟغوسخي ٢ض ؤوعص اؾخصىاء في هو اإلااصة  15-1386مً ٢اهىن  ،389-98خُض ؤن الكغوٍ التي ًخٖ ٤ٟلحها لخدضًض اإلاؿاولُت ؤو
ؤلاٖٟاء مجها ج٩ىن صخُدت متى ٧اهذ بحن مدترٞحن ،وَظا ظاء مىاؾبا إلاا ٧ان ؾاثضا في ٢اهىن خماًت وبٖالم اإلاؿتهل٨حن الهاصع في ً 10ىاًغ 1978
خُض ههذ اإلااصة  25مىه ٖلى ؤههً":دٓغ في الٗ٣ىص التي جبرم بحن اإلادترٞحن وٚحر اإلادترٞحن ؤو اإلاؿتهل٨حن باٖخباعٍ حٗؿُٟا اقتراٍ بلٛاء ؤو
به٣ام خٚ ٤حر اإلانهي ؤو اإلاؿتهل ٪في الخٗىٌٍ في خا ٫بزال ٫اإلانهي بإي مً التزاماجه".
م٣خبـ ًٖٞ :خخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م196.
Art. 1386-11: «qu'il n’avait pas mis le produits en circulation».

)(4

()5مدمض بىصالي ،خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.472 .

Art. 1386-11: «que le produits n'a pas ere distiné à la vente ou à toute autre forme de distribution».

()7مدمض بىصالي ،مؿاولُت اإلاىخج ًٖ مىخجاجه اإلاُٗبت( ،صعاؾت م٣اعهت) ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.43 .
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٦ما ًضزل في خ٨م َظٍ الخالت ،مىخج الجؼء الظي ٌٟٗي مً اإلاؿاولُت ،بطا ما ؤزبذ ّؤن الُٗب عاظ٘ بلى
ٖضم ؾالمت جهمُم اإلاىخىط الظي ؤصمج في الجؼء اإلا٩ىن )1(،وَظا ما ً٢ذ به اإلااصة ٣ٞ 11-1386غة  6مً
ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي(ٌ )2ؿإ ًٖ ٫الًغع في َظٍ الخالت اإلاىخج الجهاجي بىاءا ٖلى الخٗلُماث اإلا٣ضمت مىه بلى
()3
مىخج الجؼء.
اإلاُلب الشاوي :الُٗب ال ًغظ٘ بلى ٗٞل اإلاىخىط:
ًضزل في َظا الض ٘ٞاإلاخٗل ٤بإن الُٗب ال ًغظ٘ بلى ٗٞل اإلاىخىط ،خالت ٖضم وظىص الُٗب و٢ذ َغح اإلاىخىط
للخضاو ٫و٦ظل ٪الالتزام بال٣ىاٖض الدكغَُٗت والخىُٓمُت ،بياٞت بلى مساَغ الىمى ؤو الخُىع.
الٟغٕ ألاوٖ :٫ضم وظىص الُٗب و٢ذ َغح اإلاىخىط للخضاو:٫
ال ً٩ىن اإلاىخج مؿئىال ًٖ الًغع الخانل هدُجت لخُٗب اإلاىخىط ،بطا ؤزبذ ؤن اإلاىخىط لم ً ً٨مُٗبا
و٢ذ َغخه في الؿىّ ،١
وؤن َظا الُٗب وكإ في و٢ذ الخ ٤ؤي ؤجها نممذ بُغٍ٣ت جىٞغ ألامان اإلاكغوٕ
الظي ًم ً٨ؤن ًيخٓغ )4(،وَظا ما جبىاٍ اإلاكغٕ الٟغوسخي مً زال ٫اإلااصة ٣ٞ 11-1386غة  02مً ال٣اهىن
()5
اإلاضوي الٟغوسخي.
الٟغٕ الشاوي :الالتزام بال٣ىاٖض الدكغَُٗت والخىُٓمُت:
ٞبم٣خطخى اإلااصة ٣ٞ 11-1386غة  )6(05مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي ٞةن اإلاىخج ال ً٩ىن مؿئىال بطا ما ؤزبذ
ؤن الُٗب ًغظ٘ بلى مُاب٣ت اإلاىخىط لل٣ىاٖض آلامغة للخىُٓم الدكغَعي ؤو الالثخي ،وَظٍ الخالت هي ؤقبه
"بٟٗل ألامغ" "."fait de prince
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن اإلاىخج ٌؿخُُ٘ ص ٘ٞمؿاولُت ٖما ًيكإ مً ؤيغاع هدُجت لخُٗب اإلاىخىط ،بطا ما ؤزبذ
ؤن الُٗب الظي ّ
ؾبب الًغع هاشخئ ًٖ زًىٖه لل٣ىاهحن والدكغَٗاث ؤلالؼامُت الهاصعة ًٖ الؿلُاث
()7
الٗامت للضولت،ؤو بسًىٖه للمىانٟاث التي جًمىتها ال٣ىاٖض آلامغة.
وبىاء ٖلى ما ؾبٞ ٤ةهه ًجب الخٟغ٢ت بحن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الالثدُت اإلاىٓمت للخض ألاصوى مً اإلاىانٟاث
التي ًخٗحن ٖلى اإلاىخج اخترامها ،وبحن ال٣ىاٖض آلامغة التي جلؼم بالخُ٣ض بمىانٟاث مُٗىت ال ًجىػ مسالٟتها
ختى و بن ٢هض بظل ٪ؤن ًدؿً مً َظٍ اإلاىانٟاثٟٞ ،ي الخالت ألاولى ٞةن الخض ألاصوى للمىانٟاث،
(ٚ )1حر ؤن مؿاولُت مىخج الجؼء ًخم الخسلو مجها في بَاع ال٣ىاٖض الٗامت بةزباث ٗٞل الٛحر ،وَظا الٛحر ٢ض ً٩ىن اإلاىخج الجهاجي.
)(2

Art. 1386-11: «le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est
imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le
producteur de ce produit».

(٢ )3اصة قهُضة ،مؿاولُت اإلاىخج اإلاضهُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.308.
(ٞ)4خخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.197.
مدمض بىصالي ،خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.305 .

)(5

Art. 1386-11: «que comporte tenu des circonstances, il y a lien destiner que le défaut ayant causé le dommage
n'existait pas au moment où le produit a été mise en circulation pas lin ou que ce défaut est né posterienement».
)(6
Art. 1386-11 «ou que le défaut est du à la conformité du produit avec les règles impératives d’ordre législatif ou
règlementaire».

(ٞ)7خخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.197.
مدمض بىصالي ،خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م305 .
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وبالغٚم مً ٧ىهه ملؼماٚ ،حر ؤهه ٧ان ًخٗحن ٖلى اإلاىخج ؤن ًيخج الؿلٗت بمىانٟاث ؤٖلى مً الخض ألاصوى
اإلا٣غعٞ ،اإلاىخج َىا ال ًم٨ىه ؤن ًض ٘ٞمؿاولُخه بذجت جمؿ٨ه بالخض ألاصوى للمىانٟاث ،ؤما الخالت الشاهُت
ٞةن اإلاىخج لم ً ً٨في اؾخُاٖخه ؤن ًضزل ؤي حٗضًل ٖلى مىانٟاث ؤلاهخاط ،و بالخالي ٞةن حُٗب اإلاىخىط
()1
ًغظ٘ بلى مُاب٣ت ال٣ىاٖض آلامغة اإلاُٗبت في خض طاتها ،و لظلٌ ٪ؿخُُ٘ ص ٘ٞاإلاؿاولُت ٖىه.
ولً ً٨الخٔ ؤن مُاب٣ت اإلاىخىط لل٣ىاٖض آلامغة ال ً ٠٨إلزباث ؤجها ٚحر مُٗبت ،وؤجها جخىاٞغ ٖلى ألامان
والؿالمت التي ًم ً٨ؤن ًيخٓغَا الجمهىعٞ ،مغاٖاة َظٍ ال٣ىاٖض ال ٌٗجي بالًغوعة جىاٞغ ألامان ،بط ًجب
إلٖٟاء اإلاىخج مً اإلاؿاولُت ؤن ً٩ىن حُٗب اإلاىخىط عاظ٘ الخترام ال٣ىاٖض آلامغة طاتها ،وَظا ما ؤزظ به
اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫اإلااصة  06مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  203-12اإلاخٗل ٤بال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في مجا٫
ؤمً اإلاىخجاث )2(.والتي ههذ ٖلى ما ًلي :جشبذ مُاب٣ت الؿلٗت ؤو الخضمت مً خُض بلؼامُت ألامً بالىٓغ
لؤلزُاع التي ًم ً٨ؤن جازغ ٖلى صخت اإلاؿتهل ٪وؤمىه.
ّ
جُ٣م مُاب٣ت الؿلٗت ؤو الخضمت مً خُض بلؼامُت ألامً بمغاٖاة :الخىُٓماث واإلا٣اًِـ الخانت اإلاخٗل٣ت
بها ،"...وٖلُه جيخٟي مؿاولُت اإلاىخج بطا ؤزبذ ؤن الُٗب وه٣و ألامان في اإلاىخىط ًغظ٘ بلى جىُٟظ الىهىم
ال٣اهىهُت الخىُٓمُت في َضا ؤلاَاع.
ٚحر ؤهه ال ًم ً٨ال خمؿ ٪بهظا الض ٘ٞاؾدىاصا للدكغَ٘ الٟغوسخي ،بطا ا٦دك ٠الُٗب زال ٫الٗكغ ؾىىاث
الخالُت لُغح اإلاىخىط للخضاو ،٫ولم ٌؿخسضم اإلاىخج ؤي بظغاءاث زانت به لُمى٘ الىخاثج الًاعة ،وَظا ما
()3
ً٢ذ به اإلااصة  12-1386مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي.
الٟغٕ الشالض :مساَغ الخُىع (مساَغ الىمى)""les risque de développement
ههذ اإلااصة ٣ٞ 11-1386غة ٖ 04لى ؤهه" :ال ً٩ىن اإلاىخج مؿئىال ب٣ىة ال٣اهىن ،بطا ؤزبذ ...ؤن خالت اإلاٗغٞت
()4
الٗلمُت والخ٣ىُت و٢ذ ٖغى اإلاىخىط للخـضاو ،٫لم ج٨ـً حؿمـذ با٦دكا ٝوظىص الُٗب".
وبالخالي ٞةن ُٖب الخالت الٟىُتٌٗ ،جي ؤن اإلاىخج ومً في خ٨مه ،لم ً ً٨له لُ٨دك ٠الُٗب ؤو ًخجىبه،
بؿبب ؤن خالت اإلاٗغٞت الٟىُت والٗلمُت اإلاخىٞغة لضًه ،و٢ذ َغح اإلاىخىط للخضاو ،٫لم حؿٟٗه في ؤلاَالٕ
ٖلُه والىدُجت هي ص ٘ٞمؿاولُخه )5(،وَظا ما ٢غعجه مؿب٣ا اإلااصة  E/7مً الخىظُه ألاوعبي ،خُض ظٗلذ
مؿإلت ألازظ بمساَغ الخُىع ٦ؿبب بٖٟاء مً اإلاؿاولُت مً ألامىع الازخُاعٍت للضو ٫ألاًٖاء )6(،و٢ض ٧ان
()1اإلاغ ؾهام ،الؿىت الجامُٗت  ،2017-2016اإلاؿاولُت اإلاضهُت إلاىخجي اإلاىاص الهُضالهُت و باجٗحها ،صعاؾت م٣اعهت،ي عؾالت ص٦خىعاٍ في الٗلىم،
٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض جلمؿان ،م.441.
( )2اإلااعر في  06ماي  2012اإلاخٗل ٤بال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في مجا ٫ؤمً اإلاىخىظاث ،ط.ع 28 .ٕ.اإلااعزت في  09ماي ؾىت .2012
)(3

Art. 1386-12-2 : « le producteur ne peut invoque les causes d’exonérations prévues aux 4°et 5° de l’article 1386-11
si, en présence d’un défaut qui s’est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n’a pas
pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables..».
)(4
Art. 1386-11-4 : « que l’état de connaissance scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en
circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut».

(٢)5اصة قهُضة٨ٞ ،2005 ،غة مساَغ الخُىع ،عَاهاث اإلاىاػهت بحن مهالر اإلاهىُحن وخ٣ى ١اإلاؿتهل٨حن في الخماًت٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤبى ب٨غ
بل٣اًض ،02.ٕ ،م.52.
(ٞ)6خخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.199.
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ألإلااهُا ًٞل الؿب ٤في مٗغٞت َظا اإلاٟهىم ،الظي ؤزظث به مد٨مت الٗض ٫الاجداصًت ألو ٫مغة ٦ؿب
لئلٖٟاء مً اإلاؿاولُت يمىُا مً زال٢ ٫غاع » «Huêhnerpestالكهحر وَظا بخاعٍش  26هىٞمبر  ،1968لُ٣ىم
بٗض طل ٪باؾخصىاء ألاصوٍت مً ؤلاٖٟاء إلاساَغ الىمى ،بمىظب ٢اهىن  24ؤوث ٖ ،1976لى بزغ الطجت التي
ّ
ؤخضزتها ًُ٢ت صواء ، THALIDOMIDEخُض حؿبب في ؤزاع ظاهبُت لليؿاء الخامالث الالحي جىاولىه ،وما جغجب
ٖىه مً حكىَاث لضي ألاظىت.
وبن ؤلاٖٟاء إلاساَغ ا لىمى ٌٗخبر مً اإلاٟاَُم ألا٦ثر حُٗ٣ضا مً الىاخُت الخ٣ىُت والخُبُُ٣ت ،وَظا ما ظٗل
اإلاكغٕ الٟغوسخي ًخإزغ في ه٣ل الخىظُه ألاوعبي لؿىت  1985بلى ٚاًت ؾىت  ،1998هٓغا للخالٞاث الخانت
بحن مىٓماث اإلادترٞحن اإلااٍضًً لؿىه ،وظمُٗاث اإلاؿتهل٨حن اإلاٗاعيحن لظل ،٪وما هجم ًٖ طل ٪مً ٖغ٢لت
()1
للٗمل البرإلااوي.
ّ
وبن ٖبء بزباث الخالت الٟىُت ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاىخج ،اإلاشحر للض ،٘ٞخُض ؤهه لم ً ً٨بىؾٗه الخٗغٖ ٝلى
الُٗب ؤو ججىبه ،بىاءا ٖلى اإلاٗغٞت الٗلمُت والخ٣ىُت اإلاخىٞغة و٢ذ َغح الؿلٗت للخضاو ،٫وبن جدضًض مضي
اإلاٗغٞت الٗلمُت والخ٣ىُت اإلاُلىب بصعا٦ها مً اإلاىخج ختى ً٣بل صٗٞه٩ً ،ىن بىاءا ٖلى الخالت اإلاىيىُٖت
()2
ألا٦ثر جُىعا للمٗغٞت اإلاخىٞغة خاَ ٫غح اإلاىخىط للخضاو ،٫وطلٖ ٪لى اإلاؿخىي الضولي ال الضازلي.
ٚحر ؤن اإلاكغٕ الٟغوسخي ٢ض اٖخبر ؤن مساَغ الىمى حٗخبر ؾبب وؿبي ولِـ مُل ٤لئلٖٟاء مً اإلاؿاولُت ًٖ
ٗٞل اإلاىخجاث اإلاُٗبت خُض ال ًازظ به في خالخحن:
()3
 ؤولهما :ال ًم ً٨الخمؿ ٪بهظا الض ،٘ٞبطا جغجب الًغع ًٖ ٖىهغ مً ظؿم ؤلاوؿان ؤو مكخ٣اجه ،وَظا()4
ما ً٢ذ به اإلااصة  12-1386مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي.
 زاهحهما :ال ًم ً٨للمىخج الخمؿ ٪بهظا الؿبب ،خالت وظىص ُٖب ً٨ك ٠زالٞ ٫ترة ٖكغ ؾىىاث ،ولم()5
ً٣م اإلاىخج باجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت مً ؤظل الى٢اًت مً آزاعٍ الًاعة.
وبىاءا ٖلى طلٞ ،٪ةن اإلاىخج باٖخباعٍ مدتر ٝملؼم بدؿلُم مىخىط زا ٫مً ٧ل ُٖب ؤو ٢هىع في الخهيُ٘،
بطا ما ٧ان مً قإن َظا الُٗب حٗغٌٍ ألاشخام وألامىا ٫للخُغ ،بمٗجى جىٞحر مىخىط جتهُإ م٘ اؾخسضامه
ؤو اؾتهال٦ه الؿالمت التي ًم ً٨للمؿتهل ٪اعج٣ابها ،ولًمان جدَ ٤٣ظاٞ ،غى اإلاكغٕ الٟغوسخي ٖلى اإلاىخج
التزام باإلاخابٗت » )6(،«obligation de suiviوَظا هٟؿه ما ؤزظ به اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫اإلااصة  14مً

()1مدمض بىصالي ،خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 473 .وما بٗضَا.
(٢)2اصة قهُضة ،اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 311.وما بٗضَا.
( )3وَظا هدُجت إلاا زلٟخه ًُ٢ت الضم اإلاىبىء بٟحروؽ الؿُضا ،التي ٖغٞتها ٞغوؿا في مىخه ٠الشماهِىاث مً ؤزغ سخيء ٖلى الغؤي الٗام.
)(4
«l’article 1386-12-1: « le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1386-11 lorsque le
dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
()5مدمض بىصالي ،مؿاولُت اإلاىخج ًٖ مىخجاجه اإلاُٗبت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.48 .
()6مدمض بىصالي ،خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.475 .
133

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  203-12اإلاخٗل ٤بال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في مجا ٫ؤمً اإلاىخىظاث( )1خُض ٢طخى ٞحها بما
ًلي" :بطا ٖلم اإلاىخجىن واإلاؿخىعصون وم٣ضمى الخضماث ؤو ٧ان ًجب ٖلحهم ؤن ٌٗلمىا ،الؾُما ًٖ َغٍ٤
جُُ٣م ألازُاع ؤو ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث التي ًدىػوجها بإن الؿلٗت اإلاىيىٖت في الؿى ١ؤو الخضمت اإلا٣ضمت
للمؿتهل ٪حك٩ل زُغا ٖلى صخخه ؤو ؤمىه ٞةجهم ملؼمىن بةٖالم مهالر الىػاعة اإلا٩لٟت بدماًت اإلاؿتهل٪
و٢م٘ الٛل اإلاسخهت ب٢لُمُا ٞىعا بظل."٪
وبمٟهىم اإلاسالٟت ال ٌؿإ ٫اإلاىخج ٖما لخ ٤اإلاؿتهل ٪مً يغع،بطا ٧اهذ اإلاٗغٞت الٗلمُت والٟىُت و٢ذ َغح
اإلاىخىط للخضاو ٫لم ج ً٨حؿمذ با٦دكا ٝوظىص الُٗبٚ ،حر ؤهه ًب٣ي ؾبب بٖٟاء وؿبي مً اإلاؿاولُت ٧ىن
ؤن اإلاىخج ًب٣ي مؿاوال ،ما صام ؤهه ملتزم بمخابٗت اإلاىخىط ،وبزُاع اإلاهالر اإلاٗىُت بًغوعة سخبه مً
الؿى ،١بطا ٧ان ٌك٩ل زُغا ٖلى صخت اإلاؿتهل ٪وؤمىه.
الخاجمت
مً زال ٫ما ج٣ضم هسلو بلى ؤهه للمىخج ؤن ًخسلو مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،بةزباث خالت مً خاالث الضٞىٕ
اإلاىهىم ٖلحها بما و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت مً ٢ىة ٢اَغة ؤو خاصر مٟاجئ بطا لم ً ً٨في اؾخُاٖخه جىٗ٢ه
وصٗٞه٦ ،ما ًجب ؤن ً٩ىن الخاصر زاعظُا ؤي ال ًخهل الًغع باإلاىخجاث مدل اإلاؿاثلت٦ ،ما ًجب ؤن ال
ً٩ىن له ًض ُٞه.
٦ما له ؤن ًضٖ ٘ٞىه اإلاؿاولُت بةزباث جضزل الطخُت في بخضار الًغع ،خُض ؤن َظا الض ٘ٞمً قإهه ؤن
ًس ٠ٟمً مؿاولُت اإلاىخج ؤو ٌؿدبٗضَا٦ .ما ؤن جضزل الٛحر في بخضار الًغع ٌٟٗي اإلاىخج مً اإلاؿاولُت،
الهخٟاء نٟت اإلاضعى ٖلُه في اإلاىخج ،وللمىخج ؤن ًخسلو مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٦ظل ٪بم٣خطخى صٞىٕ
مىهىم ٖلحها و٣ٞا لل٣ىاٖض الخانت باإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج ،جخمشل بما في ؤن اإلاضعى ٖلُه لِـ اإلاىخج
اإلاؿاو٢ ٫اهىها ،ؤو ؤن الُٗب ال ًغظ٘ بلى ٗٞل اإلاىخىط ،خُض ًضزل في َظا ؤلاَاع ٖضم وظىص الُٗب و٢ذ
َغح اإلاىخىط للخضاو ،٫و٦ظا الالتزام بال٣ىاٖض الدكغَُٗت والخىُٓمُت ،و٦ظل ٪مساَغ الىمى ؤو الخُىع والظي
مٟاصٍ ؤن اإلاىخج لم ً ً٨له ؤن ً٨دك ٠الُٗب ؤو ًخجىبه بؿبب ؤن خالت اإلاٗغٞت الٟىُت والٗلمُت اإلاخىٞغة
لضًه و٢ذ َغح اإلاىخىط للخضاو ،٫لم حؿٟٗه في ؤلاَالٕ ٖلى الُٗب وص ٘ٞالًغع.
٢اثمت اإلاهاصع و اإلاغاظ٘:
٢اثمت اإلاهاصع:
الىهىم ال٣اهىهُت:
 .1ألامغ ع٢م  58-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،واإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م -07
 05اإلااعر في  13ماي ؾىت .2007
 .2الخىظُه ألاوعوبي ع٢م  ،374-85اإلااعر في  25ظىٍلُت .1985
()1اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،203-12اإلااعر في  06ماي  ،2012اإلاخٗل ٤بال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في مجا ٫ؤمً اإلاىخجاث ،ط.ع 28.ٕ.الهاصعة في  09ماي
..2012
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 .3ال٣اهىن ع٢م  389 – 98الهاصع في  19ماي  1998واإلاضمج في ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي واإلاخٗل ٤باإلاؿاولُت
ًٖ ٗٞل اإلاىخجاث اإلاُٗبت.
 .4اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،203-12اإلااعر في  06ماي  ،2012اإلاخٗل ٤بال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في مجا ٫ؤمً
اإلاىخجاث ،ط.ع 28.ٕ.الهاصعة في  09ماي .2012
ال٣غاعاث الً٣اثُت:
٢ .1غاع اإلاد٨مت الٗلُا الهاصع ًٖ الٛغٞت اإلاضهُت في  ،1990/06/11ع٢م اإلال ،65919 ٠ع٢م الٟهغؽ
 ،458م ،02.ٕ.١.لؿىت  ،1991مًُ٢(.88.ت الٗانٟت ال٣ىٍت لؿىت  1980التي َؼث بٌٗ اإلاىاوئ
الجؼاثغٍتٞ ،إلخ٣ذ بها ؤيغاع ظؿُمت).
٢اثمت اإلاغاظ٘:
اإلاالٟاث و ال٨خب:
باللٛت الٗغبُت:
 .1خؿحن اإلااحي ،ؾىت  ،1998اإلاؿاولُت الىاقئت ًٖ اإلاىخجاث اإلاُٗبت في يىء ؤخ٩ام الخىظُه ألاوعبي
الهاصع في ً 25ىلُى ؾىت  ،1985الُبٗت  ،01ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغبُت.
ٖ .2بض الخمُض الكىاعبي ،ؾىت  ،2000مؿاولُت ألاَباء والهُاصلت واإلاؿدكُٟاث اإلاضهُت والجىاثُت
والخإصًبُت ،ص ،ٍ.ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع.ٝ
ٖ .3بض الغػا ١الؿجهىعي ،ؾىت  ،2004الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ،هٓغٍت الالتزام بىظه ٖام ،مهاصع
الالتزام (الٗمل الًاع والٗ٣ض ،ؤلازغاء بال ؾبب وال٣اهىن) ط ،01.بضون َبٗت ،الاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع.ٝ
ٖ .4لي ؾُض خؿً ،ؾىت  ،1999الالتزام بًمان الؿالمت في ٖ٣ض البُ٘ ،صعاؾت م٣اعهت ،بضون َبٗت،
ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغبُت.
ٞ .5خخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا ،ؾىت  ،2005صعاؾاث اإلاؿاولُت الخ٣هحرًت هدى اإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت،
بضون َبٗت ،الاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع.ٝ
٢ .6اصة قهُضة ،ؾىت  ،2007اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىخج ،صعاؾت م٣اعهت ،مهغ ،صاع الجامٗت الجضًضة.
 .7مدمض بىصالي ،ؾىت  ،2005مؿاولُت اإلاىخج ًٖ مىخجاجه اإلاُٗبت (صعاؾت م٣اعهت) ،الُبٗت ،01
ال٣اَغة ،صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘.
 .8مدمض بىصالي ،ؾىت  ،2006خماًت اإلاؿتهل ٪في ال٣اهىن اإلا٣اعن ،الُبٗت ،01الجؼاثغ ،صاع ال٨خاب
الخضًض.
 .9مىحر عٍاى خىا ،ؾىت ،2007اإلاؿاولُت اإلاضهُت لؤلَباء والجغاخحن في يىء الً٣اء وال٣ٟه الٟغوسخي
واإلاهغي ،01ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي.
 .10هاصًت مدمض مٗىى ،2000 ،مؿاولُت ناو٘ الُاثغة ،02ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغبُت.
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ٌ .11ؿغٍت ٖبض الجلُل ،ؾىت  ،2007اإلاؿاولُت الىاقئت ًٖ ُٖىب جهيُ٘ الُاثغاث ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ،
ميكإة اإلاٗاع.ٝ
باللٛت الٟغوؿُت
1.Simon Taylon, l’harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits
défectueux, étude comparative de droit anglais et de droit français, L.G.D.J.

اإلاظ٦غاث و الغؾاثل:
.1اإلاغ ؾهام ،الؿىت الجامُٗت  ،2017-2016اإلاؿاولُت اإلاضهُت إلاىخجي اإلاىاص الهُضالهُت و باجٗحها ،صعاؾت
م٣اعهت،ي عؾالت ص٦خىعاٍ في الٗلىم٧ ،لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض جلمؿان.
ٖ.2الء الضًً زمِـ الٗبُضو ،بضون ؾىت ،اإلاؿاولُت الُبُت ًٖ ٗٞل الٛحر ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ال٣اَغة .
َ.3بت ٖبض ال٨غٍم ،ؾىت  ،2002-2001الالتزام الخًامجي للمؿئىلحن في مىاظهت اإلاًغوع في ال٣اهىن اإلاضوي
الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر ٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت وَغان.
ٞ.4خُدت ػٖىىن ،ؾىت  ،2006مٟهىم ال٣ىة ال٣اَغة وؤزغَا في اهخٟاء اإلاؿاولُت اإلاضهُت في ال٣اهىن اإلاضوي
الجؼاثغي ،صعاؾت م٣اعهت ،مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت وَغان.
اإلا٣االث الٗلمُت:
٢اصة قهُضة٨ٞ ،2005 ،غة مساَغ الخُىع ،عَاهاث اإلاىاػهت بحن مهالر اإلاهىُحن وخ٣ى ١اإلاؿتهل٨حن
.1
في الخماًت٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض.02.ٕ ،
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خم ؤلاوؿان في عضم حعغيه للخعظًب
أ .قعالٌ هىاٌ
حامعت 20أوث  -1955ؾىُىضة
اإلالخـ ــو :
٧ان وال ًؼا ٫الخٗظًب ٌك٩ل ؤ ٘ٓٞألاٖما ٫التي ًم ً٨ؤن ًخٗغى لها ؤلاوؿان ،وؤ٦ثر اإلاماعؾاث اؾدى٩اعا في
الكغاج٘ الؿماوٍت وال٣اهىن الىيعي ٖلى خض ؾىاء ،وم٘ طلٞ ٪هى قاج٘ ٖلى هُا ١واؾ٘ في مسخل ٠ب٣إ
الٗالم ،وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت واإلاظلت ،الخاَت بال٨غامت
ؤلاوؿاهُت.
و حٗض ظغٍمت الخٗظًب ظىاًت ٖمضًت ،ؤ٢غتها الكغَٗت ؤلاؾالمُت وقضصث ٖلى ٖ٣ابها٦ ،ما مىدذ يماهاث
وآلُاث لخماًت ألاشخام مً الخٗغى لها ،زانت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ،مجها ما َى و٢اجي ٧الخضابحر الخٗلُمُت
والغ٢ابُت وججؿُضَا في ال٣ىاهحن اإلادلُت ،ومجها ما َى ٖالجي بخجغٍم الخٗظًب و٧ل مداوالجه وخماًت
وحٗىٌٍ ضخاًاٍ زهىنا .
اليلماث اإلافخاخُت :مىاًَت الخٗظًب ،الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ،اإلاٗاملت الىخكُت ،ال٣اهىن الضولي ،اإلاٗاملت
اإلادٓىعة.
Summary:
Human beings have been and continue to be victims of atrocities , such as torture and serve
treatment or punishment or inhuman or humiliating and degrading treatment which constitute
outrages upon personal dignity, and it is worth noting that torture is one of the most reprehensible
practices in both heavenly and positive law. In spite of that , it is widespread and practiced in
various part of the world.
Torture is considered as an intentional felony that is punishable by Islamic law, and there are
guarantees and mechanisms that have been set up, particularly at the international level, in order
to ensure that people are not subjected to this infraction .These guarantees are preventive and
repressive as well .The educational and monitoring measures, as well as the national legislations
can be classified as preventive guarantees. The incrimination of torture and the reparation of
victims fall under the repressive measures.

جــمهُ ــض :
مً ؤَم خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الضولي والىَجي خ ٤الٟغص في الخُاة والخغٍت وألامً ٖلى هٟؿه،
والخ ٤في ٖضم حٗغيه للخٗظًب ؤو بؾاءة مٗاملخه ،الظان ًماعؾان بهىعة قاجٗت في الٗضًض مً البلضان.
وفي صعاؾدىا َظٍ ؾىداو ٫البدض في اهتها ٥جل ٪الخ٣ى ١باللجىء بلى ظغاثم الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب
اإلاٗاملت اإلادٓىعةٞ ،هل ٟ٦لذ ال٣ىاهحن الىيُٗت خماًت ٧اُٞت وٗٞالت لخ ٤ؤلاوؿان في ٖضم حٗغيه
للخٗظًب٦ ،ما ٗٞلذ طل ٪الكغَٗت ؤلاؾالمُت؟
اإلابدث ألاوٌ :ماهُت الخعظًب
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ٌٗض حٗظًب ؤلاوؿان وبَضاع آصمُخه والاٖخضاء ٖلى ٦غامخه مً ؤ ٘ٓٞألاٖما ٫التي جإه ٠مجها الُٟغ
الؿلُمت والىٟىؽ الؿىٍت والٗ٣ى ٫الغاقضة ،1وَى مً ؤبك٘ اإلاماعؾاث التي ًخٗغى لها ؤلاوؿان والتي ال
ج٣ل بكاٖت ًٖ ال٣خل ،وهي مماعؾاث جٖ ٘٣لى ؤلاوؿان في ٞتراث الؿلم والخغب ؤًا ٧ان َظا ؤلاوؿان مً
اإلاتهمحن بجغاثم ال٣اهىن الٗام ؤو بجغاثم ؾُاؾُت ،ؤو ٧ان مً اإلاضهُحن ؤو الٗؿ٨غٍحن الظًً ًٗ٣ىن في ٢بًت
الخهم اإلاٗاصي لضولتهم.2
اإلاُلب ألاوٌ :مفهىم الخعظًب
هداو ٫في البضاًت حٗغٍ ٠الخٗظًب لٛت وانُالخا ،زم البض مً جمُحز الخٗظًب ًٖ ٚحرٍ مً يغوب
اإلاٗاملت اإلادٓىعة٧ ،اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ؤو اإلاهُىت ،وطل ٪ختى ًم ً٨يبِ حٗغٍٟه بك٩ل ؤص. ١
الفغع ألاوٌ :حعغٍف الخعظًب
أوال -الخعظًب لغت
العذَ ِ
اب) ،3والٗظاب
الخٗظًب مهضع ٖظب ،والٗظاب َى الى٩ا ٫والٗ٣ىبت٢ ،ا ٫حٗالىَ ( :ولَقَدَ اَخَذْ ُ
ناهم بِ َ
في ٦الم الٗغب مً الٗظب وَى اإلاى٘٣ً ،اٖ ٫ظبذ ٖىه اإلااء ،ؤي مىٗخه ٖىه ،وٖظب ٖظوبا ،ؤي امخى٘ ،وؾمي
ا إلااء الخلى ٖظبا إلاىٗه الُٗل ،والٗظاب ؾمي ٖظابا إلاىٗه اإلاٗا٢ب مً ٖىصة إلاشل ظغٍمخه ومىٗه ٚحرٍ مً
4
مشل ٗٞله.
وَىا ٥مً ًغي ؤن ؤنل الٗظاب ،الًغب ،زم اؾخٗحر طل ٪في الكضة .وٖمىماٞ ،الخٗظًب في اللٛت ًضوع
خى ٫مٗاوي الكضة واإلاى٘ والًغب ،و٧لها جاصي إلاٗجى واخض وٚاًت واخضة هي ؤلاًظاء الجؿضي ؤو الىٟسخي ٖلى
5
الٟغص.
زاهُا -الخعظًب في الانُالح
الخٗظًب انُالخا له حٗاعٍ ٠مخٗضصة ،ل٨جها ال جسغط ًٖ هٟـ اإلاٗجى اللٛىي للخٗظًب.
َظا ولم ًغص ؤي حٗغٍ ٠للخٗظًب في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وال في الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت ،و٢ض جهًذ بهظٍ اإلاهمت اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلاىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب
6
اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت لٗام .1974

 -1ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،ظغاثم الخٗظًب والاٖخ٣ا ،٫صعاؾت م٣اعهت ،الُبٗت ألاولى ،اإلاهضع ال٣ىمي لئلنضاعاث ال٣اهىهُت ،ال٣اَغة ،2015 ،
م .22
 -2وٛم بسخا ١ػٍا ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صون َبٗت ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2009 ،م
.206
 -3ؾىعة اإلاامىىن ،آلاًت .76
 -4ؤهٓغ :ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،الجؼء الشاويٞ ،هل الٗحن ،م .72،75
 والغاػي ،مسخاع الصخاح ،ماصة ٖظب ،م .420 -5ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .24
 -6مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان -الخ٣ى ١اإلادمُت -الجؼء الشاوي ،الُبٗت ألاولى ،ؤلانضاع الشاوي،
صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان -ألاعصن ،2009 ،م .174
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وٍ٣هض بالخٗظًب و٣ٞا لىو اإلااصة ألاولى مً َظٍ الاجٟاُ٢ت" :ؤي ٖمل ًيخج ٖىه ؤلم ؤو ٖظاب قضًض
ظؿضًا ٧ان ؤم هٟؿُاً ،لخٖ ٤مضا بصخو ما ب٣هض الخهى ٫مً َظا الصخو ؤو مً شخو زالض ٖلى
مٗلىماث ؤو اٖترا ٝؤو مٗا٢بخه ٖلى ٖمل اعج٨به ؤو ٌكدبه في ؤهه اعج٨به َى ؤو شخو زالض ؤو جسىٍٟه ؤو
بعٚامه َى ؤو ؤي شخو زالض ،ؤو ٖىضما ًلخ ٤مشل َظا ألالم ؤو الٗظاب ألي ؾبب مً ألاؾباب ً٣ىم ٖلى
الخمُحز ؤًا ٧ان هىٖه ،ؤو ًدغى ٖلُه ؤو ًىاٖ ٤ٞلُه ؤو ٌؿ٨ذ ٖىه مىْ ٠عؾمي ؤو ؤي شخو آزغ ًخهغٝ
بهٟخه الغؾمُت وال ًخًمً طل ٪ألالم ؤو الٗظاب الىاشخئ  ِ٣ٞمً ٖ٣ىباث ٢اهىهُت ؤو اإلاالػم لهظٍ
1
الٗ٣ىباث ؤو الظي ً٩ىن هدُجت ٖغيُت لها".
و٢ض ٖغٞذ لجىت خ٣ى ١ؤلا وؿان الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة الخٗظًب بإهه" :ل٣ً ٟٔهض به ٧ل ٗٞل ٌؿبب
بًالما ؤو مٗاهاة ظؿضًت ؤو ٖ٣لُت ،متى ٧ان طل٢ ٪ض وٖ ٘٢مضا مً مىْٖ ٠ام ؤو مً في خ٨مه ٖلى شخو
الهتزإ مٗلىماث ؤو اٖترا ٝمىه ؤو مً شخو آزغ ًٖ ظغٍمت اعج٨بها ؤو ٌكدبه في ؤهه َى مغج٨بها".
ؤما اإلاىؾىٖت الٗغبُت الٗاإلاُت٣ٞ ،ض ٖغٞذ الخٗظًب بإهه" :اؾخسضام َغ ١زانت للخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث
ًٖ َغٍ ٤مٗا٢بت الٟغص بضهُا باأللم الجؿضي ؤو الىٟسخي بالخد٨م في الخالًا الٗهبُت واؾخسضام الهضماث
2
التي حؿاٖض ٖلى ؾ٣ىٍ ظؿىع الخماؾ ٪لضي الٟغص والامخشا ٫الخام إلاا َى مُلىب".
وونٟه بٖالن خماًت ظمُ٘ ألاشخام مً الخٗغى للخٗظًب الظي اٖخمضجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
في  1975/12/09بإهه "امتهان لل٨غامت ؤلاوؿاهُت" ،وٍغي ُٞه ق٨ال مخٟا٢ما مً ؤق٩ا ٫اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت
ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو الخاَت بال٨غامت ،3ؤي ؤهه ٌك٩ل نىعة زُحرة ومخٗمضة مً الهىع ال٣اؾُت وٚحر
4
ؤلاوؿاهُت واإلاهُىت للمٗاملت ؤو الٗ٣اب...الخ.
الفغع الثاوي :الخمحز بحن الخعظًب وغحره مً يغوب اإلاعاملت اإلادٓىعة
بالغٚم مً ؤن اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ؤ٦ضث في حٗلُ٣ها الٗام ع٢م  )44( 20اإلاخٗل ٤باإلااصة
الؿابٗت ( )07مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ؤن الخٟغ٢ت بحن الخٗظًب وبحن مسخل٠
يغوب اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ؤو اإلاهُىت لِؿذ طاث قإن مً الىاخُت الٗملُت(ال٣ٟغة  ،)02بال ؤن
ل "ٟٔالخٗظًب" ًٓل خ٨غا ٖلى الاٖخضاءاث ألا٦ثر ظؿامت وزُىعة ٖلى الؿالمت الصخهُت لئلوؿان وٖلى
5
٦غامخه ؤلاوؿاهُت.
ومما ال قُٞ ٪ه ؤن الخٟغ٢ت بحن الخٗظًب واإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت لِؿذ
بِؿحرة ،ولَ ً٨ىاٖ ٥ضة يىابِ ومٗاًحر مً قإجها جدضًض الخٗظًب وجمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت
 -1مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  180وما ًلحها.
 -2ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .24
 -3مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .175
 -4ظابغ ابغاَُم الغاوي ،خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت في ال٣اهىن الضولي والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،الُبٗت ألاولى ،صاع واثل للُباٖت واليكغ،
ٖمان ،1999 ،م .148
 -5مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .180
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اإلادٓىعة ،لٗل ؤَمها ً٨مً في صعظت اإلاٗاهاة وألالم الظي ًلخ ٤بالطخُت مً ظغاء ٧ل مجهما ،وَى مُٗاع
اؾدىضث اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلُه مازغا للخٟغ٢ت بُجهماٞ ،ةطا ٧اهذ صعظت ألالم ؤو اإلاٗاهاة في
1
ؤ٢هاَا ه٩ىن ؤمام حٗظًب وبال ٞةن ألامغ ال ًخجاوػ مجغص مٗاملت ٢اؾُت ؤو ٚحر بوؿاهُت ؤو مهُىت.
ٞمً الىاضر بطن ؤن الٟغ ١بحن الخٗظًب وؤ٢صخى خضوص اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ال ٌٗخبر ص٣ُ٢ا٦ ،2ما ؤهه مً
الهٗىبت بم٩ان الخمُحز بض٢ت وبك٩ل ٢اَ٘ بحن اإلاٗاملت ) (treatmentوالٗ٣اب ( ، (punishmentوبحن
الخهغ ٝالىخصخي ٚحر ؤلاوؿاوي الخاٍ بال٨غامت ،ألهه ال ًىظض زِ ٢اَ٘ بحن نىع اإلاٗاملت اإلاهُىت اإلاسخلٟت،
٦ظلٞ ٪ةن الخٟغ٢ت بحن اإلاٗاملت والٗ٣اب لِؿذ طاث صاللت َامت ،خُض ؤن الٗ٣اب ٌٗجي ؤن َىا ٥ظغٍمت
3
اعج٨بذ بالٟٗل.
اإلاُلب الثاوي :الخُىع الخاعٍخي لجغٍمت الخعظًب
الخٗظًب لِـ له جاعٍش مٗحن ًم ً٨الغظىٕ بلُه والاهُال ١مىه في البدض٦ ،ما ؤهه لم ً ً٨م٣خهغا ٖلى
مجخم٘ صون آزغ مً اإلاجخمٗاث ال٣ضًمت ،بل ٧ان ؾاثضا لضي ؤٚلبها ،وٍم ً٨جىيُذ طل ٪مً زال ٫الٟغوٕ
الخالُت:
الفغع ألاوٌ :الخعظًب في الخًاعاث اللضًمت
أوال -في الخًاعة اإلاهغٍت اللضًمت
خُض ٧ان الخٗظًب والخمشُل باإلاتهم بخضي الىؾاثل اإلاكغوٖت للخىنل بلى اٖترا ٝاإلاتهم٩ٞ ،ان هٓام
ؤلازباث ٖىض اإلاهغٍحن ٚحر ٖ٣الوي ٌؿدىض ٖلى ؤلا٦غاٍ إلصاهت اإلاتهم الظي ًازظ بلى عثِـ ال٨هىت لِؿإٖ ٫ما
بطا ٧ان مظهبا ؤم بغٍئا ،وٍىي٘ ؤمامه ٦خابان ،ؤولهما ًمشل الاتهام ،وزاهحهما الضٞإٞ ،ةطا ٢بٌ ٖلى ألاو٫
4
اٖخبر اإلاتهم مظهبا وبطا ؤمؿ ٪بالشاوي اٖخبر بغٍئا ،بط ال ًم ً٨ج٨ظًب ال٨هىت.
وَ٨ظا هجض ؤن الخٗظًب ٧ان قاجٗا في الخًاعة الٟغٖىهُت ،وطل ٪بالغٚم مً بؾهاماتها في مجا ٫خ٣ى١
5
ؤلاوؿان ،ومضي اَخمام ال٣ضماء اإلاهغٍحن بها ول ً٨بخٛلُب مهلخت الجماٖت ٖلى مهلخت الٟغص.
زاهُا -في عهغ ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت اللضًمت
٧اهذ خُاة الاؾدبضاص والُُٛان الظي حِٗكه ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت اإلاىار اإلاالثم الظي مهض لٓهىع
الخٗظًب٣ٞ ،ض ٢امذ َظٍ ؤلامبراَىعٍت ٖلى ؤؾاؽ الؿُُغة ٖلى الؿلُخحن الٗؿ٨غٍت واإلاضهُت ،زم ما لبصذ
ختى يمذ بلحها الؿلُت الضًيُت.

 -1مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .184
 -2هبُل مهُٟى ابغاَُم زلُل ،آلُاث الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صون َبٗت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،2005 ،م .185
 -3هبُل مهُٟى ابغاَُم زلُل ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .187
 -4ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  25وما ًلحها.
ٖ -5همذ ٖضلي وَاع ١ابغاَُم الضؾىقي ،ج٣ضًم بهاء الضًً ابغاَُم ،خ٣ى ١ؤلاوؿان بحن الدكغَ٘ والخُبُ ،٤صون َبٗت ،صاع الجامٗت
الجضًضة ،ألاػاعٍُت -ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2008 ،م  49و.51
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و٧ان الخٗظًب مغجبُا بىٓام الٗبىصًت ،وطل ٪لغؾىر الاٖخ٣اص لضي الغومان بإن الٗبض ال ًخ٩لم ما لم
ًخإلم ،وبمغوع الؼمً ؤيخى الخٗظًب ؤمغا قاجٗا باليؿبت للمتهمحن الٗبُض في الى٢ذ الظي لم ً ٘٣الؿُض ؤبضا
جدذ وَإجهَ .1ظا بالغٚم مً مباصت الٗضالت واإلاؿاواة التي ٧ان ًىاصي بها ال٣ٟهاء الغومان ،الظًً ًغون ؤن
الهض ٝألاؾمى الظي ٌؿعى بلي جد٣ُ٣ه ؤي مجخم٘ َى الى ٟ٘ؤو الخحر الٗام ،وال ًم ً٨جدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝبال
2
بطا وظض حٗاص ٫ؤو مؿاواة بحن ألاٞغاص في ٖال٢اتهم اإلاخٗضصة.
الفغع الثاوي :الخعظًب في العهىع الىؾُى
في ال٣غن الشاوي ٖكغ اهدكغ هٓام الخٗظًب في ؤوعوبا ،واٖخبر مً الىٓم الُبُُٗت وألاؾاؾُت في
ؤلاظغاءاث الجىاثُت للىنى ٫بلى ؤصلت خاؾمت مً ؤظل الخهىٖ ٫لى الاٖترا.ٝ
و ٧ان ل٩ل ب٢لُم َغ٢ه في الخٗظًب ،ول٩ل مد٨مت َغ٢ها الخانت واإلاٗغوٞت بها ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ٨ٞغة ؤن
ال٨ىِؿت هي طاث الؿُُغة الىخُضة ،وهي التي ججغم الٟٗل وجدضص له هىٕ الٗ٣ىبت التي ٖاصة ما ج٩ىن
٢اؾُت ،وهي مترو٦ت لخ٣ضًغ الً٣اء.
واؾخمغ الخاٖ ٫لى ما َى ٖلُه ختى مىخه ٠ال٣غن الشامً ٖكغ ،بٗض ؤن َاظم ال٨خاب والٟالؾٟت
اؾخٗماَ ٫ظٍ
الىؾاثل الىخكُت ،وخٓغث ٧اٞت الضؾاجحر ألاوعوبُت بًظاء اإلاتهم ظؿماهُا ؤو مٗىىٍا ،وؤنبذ الخٗظًب
3
ظغٍمت حؿخىظب الٗ٣اب.
ومما ججضع اإلاالخٓت بلُه ،ؤن الخٗظًب في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت ٧ان ٖباعة ًٖ وؾُلت وبظغاء ٢اهىوي بلى
خض ؤن بٌٗ الضو٧ ٫اهذ جخضزل لخىُٓمه ٦ما خضر في ٞغوؿاٖ ،ىضما نضع ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت ٖام
 ،1670و٢طخى ُٞه نغاخت ٖلى وظىب ؾاا ٫اإلاد ٤٣اإلاتهم زالر مغاث للخهىٖ ٫لى اٖتراٞه ٢بل حٗظًبه،
4
و٢ض جم بلٛاء الخٗظًب في ٞغوؿا بٗض طلٖ ٪ام 1788م.
الفغع الثالث :الخعظًب في العهغ الخضًث
مً اإلاٗلىم ؤن الخٗظًب الجؿضي والىخصخي في الٗهغ الخضًض ًٖ ٘٣لى الؿُاؾُحن اإلاتهمحن بجغاثم
ؾُاؾُت ،ولى ؤلُ٣ىا هٓغة ٖاظلت ٖلى الخُىع الخاعٍذي للجغٍمت الؿُاؾُت ،لىظضها ؤن اإلاجغم الؿُاسخي ٌٗض
ؤزُغ مجغم في الضهُا في هٓغ َاالء ،لظلٞ ٪ةن الٗ٣اب ال ً٣خهغ ٖلُه ٞدؿب ،بل ًخٗضاٍ ٖلى ؤؾغجه
وممخل٩اجه وخ٣ى٢هَ ،ظا ٖلى الغٚم مً ؤن مبضؤ "شخهُت الٗ٣ىباث" ٢ض اؾخ٣غ في الدكغَ٘ الجىاجي وههذ
أُخرى).5
ٖلُه ؤٚلب ال٣ىاهحن٦ ،ما ؤ٢غٍ ؤلاؾالم الخىُ٢ ٠بل طل ٪في ٢ىله ٖؼ وظلَ (:والَ تَزُِر َوازَِرةٌ وِ ْزَر ْ
 -1ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .26
 -2ؾاسخي ؾالم الخاط ،اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖبر الؼمان واإلا٩ان ،الُبٗت الشالشت ،صاع ال٨خاب الجضًضة اإلاخدضة ،بحروث -لبىان،
 ،2004م .22
 -3ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .27
 -4مكاع بلحها في الهامل مً مغظ٘ ٖهمذ ٖضلي وَاع ١ابغاَُم الضؾىقي ،ج٣ضًم بهاء الضًً ابغاَُم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .351
 -5ؾىعة ؤلاؾغاء ،آلاًت .15
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وبن ألاهٓمت الض٦خاجىعٍت التي وكإث ٖ٣ب الخغب الٗاإلاُت ألاولى مً ٞاقُت وهاػٍت وقُىُٖت اٖخبرث
اإلاٗاعيت الؿُاؾُت ؤقض زُغا وؤبٗض ؤزغا مً الجغاثم الٗاصًت ،واٖخبرث اإلاٗاعى الؿُاسخي ٖضوا للكٗب،
ألهه ٖضو لىٓام الخ٨م ال٣اثم.
وجخجلى الكضة في بهؼا ٫الٗ٣اب ٖلى اإلاٗاعيت الؿُاؾُت في ال٣ىاهحن الاؾخصىاثُت واإلادا٦م الخانت ،و٢ض
جم الخٟجن في الخٗظًب الىخصخي لئلوؿان بما ظٗله ًٟى٧ ١ل ما مىعؽ ٖلى ؤلاوؿاهُت مً حٗظًب في ال٣غون
الٛابغة٣ٞ ،1ض ٦ثر الخٗظًب والخىُ٨ل في السجىن واإلاٗخ٣الث في الؿىىاث اإلاايُت ألؾباب ؾُاؾُت ،وؤزبذ
الُب الكغعي و٢ىٖه ب٩ل صعظاجه وؤهىاٖه٦ ،ما ؤ٦ضجه ؤخ٩ام اإلادا٦م وقهىص الُٗان ،ووؾاثل ؤلاٖالم
2
اإلاسخلٟت.
اإلابدث الثاوي :اإلاىاحهت الجىائُت لخماًت خم ؤلاوؿان مً الخعظًب
ل٣ض اَخمذ الدكغَٗاث مىظ ؤ٢ضم الٗهىع باخخىاء الٗىهغ البكغي بدماًتها الجىاثُت ،باٖخباع ؤلاوؿان
3
ؤؾاؽ اإلاجخم٘ وٖمىصٍ ال٣ٟغي وَى ناو٘ الخىمُت ومدىعَا وبلُه ًغجض ٖاثضَا.
و حٗض الخماًت الجىاثُت بهٟت ٖامت بخضي ؤهىإ الخماًت ال٣اهىهُت وؤزُغَا ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه
في آن واخض ،4وٖلُه وفي مٗغى بدشىا َظا وؿلِ الًىء ٖلى ظغٍمت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت
اإلادٓىعة ،و ٠ُ٦جهضي اإلاكغٕ الضولي والىَجي لها باٖخباعَا مً الجغاثم التي جمـ الخ٣ى ١والخغٍاث التي
ج٣غعث لؤلٞغاص بمىظب اإلاىازُ ٤الضولُت وال٣اهىهُت الضازلُت ،هاَُ ًٖ ٪الكغَٗت ؤلاؾالمُت بالضعظت ألاولى.
اإلاُلب ألاوٌ :ججغٍم الخعظًب
ً٩اص ال ًسلى حكغَ٘ مً الدكغَٗاث اإلاٗانغة (الضولُت مجها واإلادلُت) مً الىو ٖلى خٓغ الخٗظًب إلاا
ٌك٩له طل ٪مً َضم ظاهب ٦بحر مً ظىاهب الكغُٖت ؤلاظغاثُت ،التي مً مغج٨ؼاتها ؤن ألانل في اإلاتهم
5
البراءةًٞ ،ال ًٖ ٧ىهه ظغٍمت مٗا٢ب ٖلحها ظىاثُا.
َظا وحهض ٝججغٍم الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهىُت بلى
6
خماًت خ ٤ؤلاوؿان في الؿالمت البضهُت والٗ٣لُت ،وَى خ ٤مخمم بال ق ٪للخ ٤في الخُاة.
الفغع ألاوٌ :أعوان حغٍمت الخعظًب
طَب عؤي في ال٣ٟه الجىاجي بلى ؤن ظغٍمت الخٗظًب ج٣ىم ٖلى ع ً٦ماصي وع ً٦مٗىىي.
أوال -الغهً اإلااصيً :خ٩ىن مً الٗىانغ الخالُت:
 -1مدمض ٖىجغٍجي ،خ٣ى ١ؤلاوؿان بحن الكغَٗت وال٣اهىن ،هها وم٣اعهت وجُبُ٣ا ،الُبٗت ألاولى  ،صاع الكهاب لليكغ والخىػَ٘ وصاع الٟغ٢ان
لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن ،2002 ،م  54وما ًلحها.
 -2هسبت مً ؤؾاجظة وزبراء ال٣اهىن ،خ٣ى ١الاوؿان (ؤهىاٖها وَغ ١خماًتها في ال٣ىاهحن اإلادلُت والضولُت) ،صون َبٗت ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًض،
ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2008 ،م .148
 -3ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .43
 -4ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .45
 -5ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .22
 -6مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .174
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ٖىهغ مٟترى في الغ ً٦اإلااصيَ :ى نٟت اإلاىْ ٠ؤو اإلاؿخسضم الٗمىمي في ٞاٖل الجغٍمت.
-1
ؾلى ٥ماصي طو مًمىن هٟسخي ،وٍخمشل َظا اإلاًمىن في ألامغ بخٗظًب اإلاتهم خحن ٌٗ٣ب َظا ألامغ
-2
1
حٗظًب ٗٞلي له ؤو ؾلى ٥ماصي ،بدُض ًخمشل في الُ٣ام بهظا الخٗظًب.
َظا وٍ٣هض بٟٗل الخٗظًب ؤلاًظاء البضوي اإلاخًمً إلاٗجى الاهتزإ والاٖخهاع والاؾخسغاط بال٣ىة ،والخٗظًب
ًدؿ٘ لِكمل الًغب والجغح والخُُ٣ض باألٚال ٫والخبـ والخٗغى للهىان والخغمان مً الُٗام ؤو مً الىىم
ؤو ما قابه طل ٪مً ؾاثغ ؤلىان ؤلاًظاء والخغمان ،وبن ٧ان َىا ٥مً ٌكترٍ لخد ٤ُ٣عٗٞ ً٦ل الخٗظًب ؤن
َّ
ً٩ىن َظا ألازحر ٖلى صعظت ٦بحرة مً ؤلاًظاء الٗىُ ٠ال٣اسخي الظي ًيخج ٖىه ٗٞل ًٟذ ًٖ ٖؼٍمت اإلاٗظب
وٍدمله ٖلى الاٖترا ٝبهض ٝالخالم مً الخٗظًب .وٍخدضص َظا الٟٗل ال٣اسخي بطا ٧ان ٖلى صعظت مً
2
الكضة٧ ،الًغب بالؿُاٍ وخغ ١ألاَغا٦ ،ٝما ال ٌكترٍ ؤن ً٩ىن مً الخُىعة بدُض ًاصي بلى الىٞاة.
وٗٞل الخٗظًب ٢ض ال ً٩ىن مً هىٕ ؤلاًظاء البضوي وبهما باإلعٚام اإلاٗىىي ،وهي آلازاع الىٟؿُت وما جدضزه
مً جإزحر ٖلى الىٟىؽ وبَاهت لل٨غامت والٗىاَ ،٠ومشل َظا الىىٕ ال ً٣اؽ بضعظت ال٣ؿىة اإلااصًت ،ِ٣ٞ
3
وبهما بضعظت الاٖخضاء ٖلى خغٍت الٟغص.
زاهُا -الغهً اإلاعىىي
َى ال٣هض الجىاجي ،ؤي اههغا ٝبعاصة اإلاىْ ٠ؤو اإلاؿخسضم الٗمىمي بلى حٗظًب اإلاتهم خمال له ٖلى
4
الاٖترا.ٝ
وال٣هض الجىاجي َى الٛغى مً الخٗظًب ،وع ً٦ال٣هض ٌٗخبر ظغٍمت حٗبر ًٖ خالت الٟاٖل ؤو الجاوي
الظَىُت والىٟؿُت و٢ذ اعج٩ابها ،وهي حٗض مً الجغاثم الٗمضًت التي ًخىاٞغ لُ٣امها الىُت ؤلاظغامُت التي ٖاصة
ما ج٩ىن ب٣هض ٦ؿب ه ٟ٘شخصخي وُْٟيً ،ترجب ٖلُه مؼاًا وُُْٟت ؤو ماصًت ؤو ج٣ضًغٍت ،وبما ب٣هض
الاهخ٣ام والدؿلِ.
وٍخىاٞغ َظا ال٣هض متى ٧ان الجاوي ٖاإلاا بإن الصخو الظي ٌٗظبه ؤو الظي ؤمغ بخٗظًبه متهما با٢تراٝ
ٗٞل بظغامي ،والىُت مخجهت بلى ٗٞل الخٗظًب ؤو بنضاع ألامغ بظل ،٪ؤي ؤن ج٩ىن الىدُجت التي ؤعاصَا الجاوي
هي حٗظًب اإلاتهم.
َظا وَٗض ج٣ضًغ ال٣هض الجىاجي مً ٖضمه مً اإلاؿاثل التي ًهٗب ج٣ضًغَا وهي ٖاصة ما ج٩ىن مً
5
ازخهام الً٣اء.
وبجاهب ال٣هض الجىاجي الٗام اإلاخُلب لُ٣ام ظغٍمت الخٗظًب ًىظض ال٣هض الخام الظي ٌك٩ل
ٖىهغا ؤؾاؾُا لُ٣امها ولخمُحز الخٗظًب ًٖ ٧ل مً اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ،وصاللت طل٪
ٖ -1همذ ٖضلي وَاع ١ابغاَُم الضؾىقي ،ج٣ضًم بهاء الضًً ابغاَُم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .352
 -2ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .36
 -3ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  36وما ًلحها.
ٖ -4همذ ٖضلي وَاع ١ابغاَُم الضؾىقي ،ج٣ضًم بهاء الضًً ابغاَُم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .352
 -5ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  37وما ًلحها.
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ؤن ٖضصا مً َُئاث الغ٢ابت وباألزو اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لم ج ً٨حٗضٍ ٦ظل ،٪بال ؤجها
جُىعث باظتهاصاتها هدى ألازظ به ٗ٦ىهغ مغ٦ؼي لُ٣ام الخٗظًب ،وَى ًخمشل بباٖض زام ؤو هُت جد٤ُ٣
ٚاًت ؤو ٚغى مٗحن.
ومً الىاخُت الٗملُت ًالخٔ ؤن بٌٗ الضو ٫في حٗغٍٟها للخٗظًب لم جإزظ بال٣هض الخام لخد٤٣
الخٗظًب ،وبًٗها آلازغ ؤزظ بهىعة مُٗىت وجغ ٥ألازغي ،بِىما اقترَذ صو ٫ؤزغي جىاٞغ ال٣هض الخام
1
ويمىذ حكغَٗاتها ٢اثمت واؾٗت بهىع له.
وبطا ٧ان ؾبب ازخال ٝالضو ٫في َظا اإلاجا ٫لِـ واضخا ،بال ؤهه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن اقتراٍ ال٣هض
الخام ٧ان بهض ٝالخمُحز بحن الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ،بِىما
ٖضم اقتراَه ًٟؿغ ٖلى ؤهه مداولت مً بٌٗ الضو ٫لكمى ٫الخٗظًب ٖلى ؾاثغ ؤق٩ا ٫الٗى ٠الكضًض
2
الظي ٢ض ًهضع ًٖ ؤشخام عؾمُحن.
الفغع الثاوي :ئكغاع حغٍمت الخعظًب
أوال -في الكغَعت ؤلاؾالمُت
ال حؿمذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت الٛغاء بخٗظًب اإلاجغم ًٞال ًٖ اإلاتهم٦ ،ما ال ًجىػ خمل الصخو ٖلى
الاٖترا ٝبجغٍمت لم ًغج٨بها ،و٧ل ما ًىتزٕ مً اٖتراٞاث بىؾاثل ؤلا٦غاٍ باَل٣ٞ ،ض عوي ؤلامام ابً ماظت
بؿىض صخُذ ًٖ مدمض عؾى٫
3
هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا ( :٫عّ ًٖ ٘ٞؤمتي الخُإ واليؿُان وما اؾخ٨غَىا ٖلُه).
ول٣ض ؤ٦ض ؤلاؾالم ٖلى ؾالمت الٟغص وٖضم حٗغًٍه للخٗظًب ؤو ألاطي ؤو اإلاٗامالث ال٣اؾُت والىخكُت ؤو
جل ٪التي جدِ ب٨غامخه ٖىضما ؤو ٘٢الٗ٣ىباث الغاصٖت ٖلى مً ًغج٨ب َظٍ ألاٗٞا ٫ل٣ىله حٗالى (:يَا أيُّ َها
كم القِصاص فِي القَْتلَى الحُّر بِالحُّرِ والعبد بِ ِ
ِ
ِ
آمنُوا ُ ِ
ي لَهُ
الع ْبد واأل ُْنثَى بِاأل ُْنثَىَ ،
ين َ
َْ ُ َ
ُ
الذ َ
فم ْن عُف َ
كت َ
ب عَلَ ْي ُ ُ َ ُ
ِ
ِمن أ ِخ ِ
ِ
بإح َس ٍ
فيف مّن َّربّ ُ
ور ْح َمةٌ فََم ِن ْ
يه شَيءٌ فَإتّ ٌ
ان ،ذَلِ َ
ك تَ ْخ ٌ
اعتَدَى بَ ْعدَ
باع بِ َ
كم َ
الم ْعروف وأَدَاءٌ إِلَ ْيه ْ
َ
4
اب ألِيمٌ).
ذَلِ َ
ك فَلَهُ عَذَ ٌ
ٞهظٍ آلاًت ًىهغ ٝمٗىاَا بلى ٖضم بلخا ١الًغع بظاث ؤلاوؿان وبجؿمه ؾىاء مً الضولت ؤو مً
ألاٞغاص ٖلى خض ؾىاء ،بط ال ًجىػ للؿلُاث الٗامت وهي جماعؽ ازخهاناتها الٗاصًت ؤن حٗغى ظؿم

 -1ؤهٓغ :ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .41،38،40
وٖبض الخُ٨م طهىن ًىوـ الٛؼا ،٫الخماًت الجىاثُت للخغٍاث الٟغصًت ،م 227و، 229م٣ا ٫ميكىع في الاهترهذ ٖلى اإلاى: ٘٢
www.almerja.com/reading.php?idm = 41043
 -2ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .41
 -3مدمض ٖىجغٍجي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .54
 -4ؾىعة الب٣غة ،آلاًت .178
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ؤلاوؿان للخٗظًب ؤو للٗ٣ىباث ماصًت ٧اهذ ؤو مٗىىٍت ،ألن في طل ٪بَاهت له وٖبض بجؿمه وبؾاءة بلى ٖ٣له
1
و٢لبه.
ومهما ٧اهذ ظغٍمت الٟغص وُٟ٦ما ٧اهذ ٖ٣ىبتها اإلا٣ضعة قغٖاٞ ،ةن ٦غامخه جٓل مهىهت٣ً ،ى ٫ؤلامام
الٛؼالي عخمه هللا (بن ألامىا ٫والىٟىؽ مٗهىمت ،وٖهمتها ج٣خطخي الهىن مً الًُإ ،وبن ٖهمت
الىٟىؽ ؤال ٌٗا٢ب بال ظان،
2

و بن الجىاًت جشبذ بالدجت ،وبطا اهخٟذ الدجت اهخٟذ الجىاًت ،وبطا اهخٟذ الجىاًت اؾخدالذ الٗ٣ىبت).
زاهُا -في اللىاهحن اإلادلُت والضولُت
في الدكغَعاث الضازلُت للضوٌ
-1
جدٓغ صؾاجحر الضو ٫بزًإ ؤي بوؿان للخٗظًب ؤو إلاٗاملت مهُىت ؤو خاَت بال٨غامت ،وججغم ال٣ىاهحن في صو٫
٦شحرة ؤٖما ٫الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ،وحٗا٢ب ٧ل مً ًإجحها ممً
ًخمخٗىن بالهٟت الغؾمُت٦ ،ما ججغم ال٣ىاهحن الجؼاثُت ٦ظل ٪ألاٗٞا ٫اإلااؾت بؿالمت ظؿم ؤلاوؿان ،وهي
حكضص الٗ٣ىبت ٖمىما في خالت اعج٩اب ال٣خل ًٖ َغٍ ٤الخٗظًبَ 3.ظا ولم ًدضص اإلاكغٕ الٗغاقي وال ألاعصوي
وال اإلاهغي اإلا٣هىص بالخٗظًب.
و بالغظىٕ بلى اإلاكغٕ الجؼاثغي هجض ؤهه هو ٖلى الخٗظًب وٖغٞه في اإلااصة  263م٨غع 4،خُض ً٣هض به ٧ل
ٖمل ًيخج ٖىه ٖظاب ؤو ؤلم قضًض ظؿضًا ٧ان ؤو ٖ٣لُا ًلخٖ ٤مضا شخو ما ،مهما ٧ان ؾببه.
زم هو ٖلى ٖ٣ىبخه في اإلااصجحن  263م٨غع 01و 263م٨غع  ،502بٗ٣ىباث جتراوح ما بحن السجً اإلاا٢ذ مً
زمـ ( )05ؾىىاث بلى ٖكغ ( )10ؾىىاث ،وٚغامت  100.000صط بلى  1.000.000صط في خالت مماعؾت
الخٗظًب ؤو الخدغٌٍ ٖلُه ؤو ألامغ بمماعؾخه ٖلى شخو .وٖ٣ىبت السجً اإلاا٢ذ مً ٖكغ( )10ؾىىاث
بلى ٖكغًٍ ( )20ؾىت وبٛغامت مً  150.000صط بلى  1.600.000صط في خالت بطا ؾب ٤ؤو ناخب ؤو جلى
الخٗظًب ظىاًت ٚحر ال٣خل الٗمض (اإلااصة  263م٨غع ٦ ،)01ما ق ــضص ال٣اهىن في ٖ٣ىبت الخٗظًب في خالت ما
بطا مىعؽ ؤو خغى ٖلُه ؤو ؤمغ بمماعؾخه مً ٢بل مىْ ٠مً ؤظل الخهىٖ ٫لى اٖتراٞاث ؤو مٗلىماث ؤو
ألي ؾبب آزغ وطل ٪بالسجً اإلاا٢ذ مً ٖكغ ( )10ؾىىاث بلى ٖكغًٍ ( )20ؾىت وبٛغامت مً 150.000
صط بلى  1.600.00صط .وج٩ىن الٗ٣ىبت السجً اإلاابض بطا ؾب ٤الخٗظًب ؤو ناخب ؤو جلى ظىاًت ٚحر ال٣خل
الٗمض (اإلااصة  263م٨غع .)02

 -1ؾاسخي ؾالم الخاط ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .136
 -2مدمض ٖىجغٍجي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .54
 -3مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .174
 -4اإلااصة  263م٨غع مً ال٣اهىن ع٢م  15/04اإلااعر في  10هىٞمبر .2004
 -5اإلااصة  263م٨غع  01وم٨غع  02مً ال٣اهىن ع٢م  23/06اإلااعر في  20صٌؿمبر .2006
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و جًُ ٠اإلااصة هٟؿها ٖلى مٗا٢بت ٧ل مىًْ ٠ىا ٤ٞؤو ٌؿ٨ذ ًٖ ألاٗٞا ٫اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  263م٨غع،
بالسجً اإلاا٢ذ مً زمـ ( )05ؾىىاث بلى ٖكغ ( )10ؾىىاث وبٛغامت مً  100.000صط بلى 1.000.000
صط.
و َ٨ظا ًخطر لىا ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي جىاو ٫ؤٖما ٫الخٗظًب بصخيء مً الخٟهُل وٖا٢ب ٖلحها في خاالث
مُٗىت زم قضص ٖلى ٖ٣ابها في خاالث ؤزغي.
ؤما باليؿبت للدكغَ٘ اإلاهغي٣ٞ ،ض ههذ اإلااصة  126مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاهغي ٖلى ؤهه٧ ":ل مىْ ٠ؤو
مؿخسضم ٖمىمي ؤمغ بخٗظًب متهم ؤو ٗٞل طل ٪بىٟؿه لخمله ٖلى الاٖتراٌٗ ٝا٢ب باألقٛا ٫الكا٢ت ؤو
السجً مً زالر ؾىىاث بلى ٖكغ ،وبطا ماث اإلاججي ٖلُه ًد٨م بالٗ٣ىبت اإلا٣غعة لل٣خل ٖمضا".
في اللىاهحن الضولُت
-2
ٖلى نُٗض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان٧ ،ان لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤًٞلُت الؿب ٤في
الىو ٖلى خٓغ الخٗظًب واإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت في ماصجه الخامؿت (" : )05ال
ًجىػ بزًإ ؤخض للخٗظًب وال للمٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلادُت بال٨غامت".
ؤما الاجٟاُ٢ت الضولُت ألاولى التي جىو ٖلى خٓغ الخٗظًب نغاختٞ ،هي الاجٟاُ٢ت ألاوعبُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت في اإلااصة الشالشت ( )03مجها" :ال ًجىػ بزًإ ؤًا ٧ان للخٗظًب وال لٗ٣ىباث ؤو
مٗاملت البوؿاهُت ؤو مظلت" ،و٢ض حٗؼػث ٢اٖضة الخٓغ َظٍ بًٟل الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت الظي بٗض ؤن ٢غع ٖضم بزًإ ؤخض للخٗظًب ؤو للمٗاملت ؤو للٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو اإلاهُىت في اإلااصة
الؿابٗت ( )07التي ههها" :ال ًجىػ بزًإ ؤي شخو للخٗظًب وال لٗ٣ىباث ؤو مٗاملت وخكُت ،البوؿاهُت
ؤو مدُت مً ٢ضعٍ ،وٍمى٘ زانت بزًإ ؤي شخو صون عياٍ الخغ الزخباع َبي ؤو ٖلمي مٗحن"  ،ؤوظب
ٖلى الضو ٫ألاَغا ٝؤن حٗامل ظمُ٘ اإلادغومحن مً خغٍتهم مٗاملت بوؿاهُت جدترم ال٨غامت ألانُلت في
الصخو ؤلاوؿاوي في اإلااصة الٗاقغة ( ) 10في ٣ٞغتها ألاولى التي جىو ٖلى ؤهه٧" :ل شخو ًدغم مً خغٍخه
1
ًجب ؤن ٌٗامل بةوؿاهُت وباخترام ل٨غامخه اإلاالػمت لل٩اثً البكغي".
و َ٨ظا ٣ٞض باث جدغٍم الخٗظًب ظؼءا مً ال٣اهىن الضولي الٗغفي ومً ال٣ىاٖض الضولُت آلامغة ،وَى ظغٍمت
2
صولُت مدل اؾدى٩اع واؾ٘.
اإلاُلب الثاوي :خماًت الىفـ مً الخعظًب
ٚضا خ ٤ؤلاوؿان في الؿالمت البضهُت والىٟؿُت في ال٣اهىن الضولي الىيعي ًىُىي ٖلى ؾلؿلت مً
ألاٗٞا ٫ؤولها الخٗظًب وٍخلىٍ اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ؤو ال٣اؾُت ،زم الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الال بوؿاهُت،

 -1ههىم َظٍ اإلاىاص مً اإلاٗاَضاث الضولُت مكاع بلحها في مغظ٘ :ب .عوالن وب .جاٞحرهُِه ،حٗغٍب ظىعظُذ الخضاص ،الخماًت الضولُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان -ههىم وم٣خُٟاث -الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث ٖىٍضاث ،بحروث -لبىان ،1996 ،م.114،36،35،14
 -2مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  174وما ًلحها.
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بط ٌكمل َظا الخ ٤ظملت مً ألاٗٞا ٫اإلاخضعظت ُٞما بُجها بدؿب ظؿامت الٟٗل وزُىعجه التي جىا ٫مً
1
َظٍ الؿالمت وجازغ ٖلحها ماصًا ؤو مٗىىٍا.
الفغع ألاوٌ :مًمىن الخم في عضم حعغى الشخو للخعظًب وهُاكه
ٌك٩ل الخٗظًب ؤخض ؤ٦ثر اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ظؿامت وزُىعة ٖلى الؿالمت البضهُت والصخهُت
والىٟؿُت لئلوؿان ،وؤيخى الخٗظًب ٌكخمل ٖلى خٓغ نىع مسخلٟت مً نىع اإلاٗاملت الخاَت بالؿالمت
الصخهُت لئلوؿان ،ولِـ ٖلى مجغص الخٗظًب اإلادٌٞ ،الخٗظًب َى ؤ٢سخى وؤقض ؤق٩ا ٫اإلاٗاملت اإلااؾت
2
بالؿالمت الصخهُت لئلوؿان ،وٍىظض بلى ظاهبه ؤق٩ا ٫ؤزغي خاَت ب٨غامت ؤلاوؿان وبؿالمخه.
و ما ًالخٔ ًٖ هُا ١جل ٪ألاٗٞا ٫ظمُٗها ؤجها مدٓىعة بمىظب اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗامت ٧لها
باؾخصىاء "اإلاهُىت" مجها في الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،التي لم ًغص ٞحها َظا الل ،ٟٔولَ ً٨ظا
الى٣و لِـ طا با ،٫ألن اإلاٗاَضة اإلاظ٧ىعة جخًمً ؤلاقاعة بلى اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ،ومً
اإلاخهىع ؤن ج٩ىن اإلاٗاملت اإلاهُىت صازلت في هُا٢ها.
وباؾخصىاء اإلااصة ( )13في اإلاُشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي ؤ٦ضث ٖلى ؤن الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب
اإلاٗاملت الالبوؿاهُت حكمل ألالم اإلااصي واإلاٗىىيٞ ،ةن الاجٟاُ٢اث ألازغي لم حكغ بلى ألالم اإلاٗىىي وبن ٧ان
َظا ألامغ ألازحر ٢ض صزل في هُا ١جدغٍم الخٗظًب واإلاٗاملت اإلادٓىعة مً زال ٫اظتهاصاث وجإوٍالث َُئاث
الغ٢ابت وؤلاقغا ٝالاجٟاُ٢ت٣ٞ ،ض ؤوضخذ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ؤن الخبـ الاهٟغاصي زانت
ٖىضما ًتر ٥ؤلاوؿان مٗؼوال ومُ٣ىٖا ًٖ الٗالم الخاعجي إلاضة َىٍلت ٢ض ق٩ل زغ٢ا ألخ٩ام اإلااصة ( )07مً
3
الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت.
وَ٨ظا ًخطر لىا مً زال ٫بُان هُا ١الخ ٤في ٖضم حٗغى الصخو للخٗظًب ؤن خ٣ه َظا واؾ٘
اإلاجا ٫وَكمل ججغٍم الٗضًض مً ألاٗٞا ٫اإلااؾت ب٨غامخه وؾالمخه الصخهُت اإلااصًت مجها واإلاٗىىٍت مً ظهت
في ال٣اهىن الىيعي الضولي بهٟت ؤزو ،ومً ظهت ؤزغي باليؿبت للدكغَ٘ الضًجي في ؤلاؾالمٞ ،لم ج٣خهغ
الخٗالُم ؤلاؾالمُت ٖلى خماًت الظاث ؤلاوؿاهُت ول٨جها امخضث لدكمل اإلادآٞت ٖلى ٦غامخه وؾمٗخه
وقغٞه ،واجبٗذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؾُاؾت زانت جخٗل ٤بىؾاثل ؤلازباث يض اإلاتهمحن بال٣خل ؤو الخغابت ؤو
الؿغ٢ت ؤو ا ل٣ظ ٝؤو ٚحرَا مً ألاٗٞا ٫اإلاجغمت ٢اهىها وقغٖا ،بدُض اؾدبٗض مجها الىؾاثل الخٗظًبُت التي
جماعؽ ٖلى ؤظؿاص ؤولئ ٪اإلاتهمحن ؤو مٗىىٍاتهم ،4وؾل٣ٞ ٪هاء اإلاؿلمحن َغ٢ا مخ٣ضمت الؾخٓهاع الضلُل يض
اإلاتهمحن ال ًخًمً الخٗظًب الجؿضي ٦دبؿه بض ٫حٗظًبه ،ومى٘ ؤلاؾالم الخًُِٖ ٤لى اإلاتهم لضٗٞه بلى
الاٖترا ٝبالتهم اإلايؿىبت بلُه ،بل ؤهه ؤبُل ؤلا٢غاع الىاظم ًٖ الخٗظًب ٦ما ٗٞل ٖمغ بً الخُاب (عضخي

 -1م٣ا ٫ميكىع في الاهترهذ بٗىىان" :الؿالمت الجؿضًت والىٟؿُت لؤلٞغاص"ٖ ،لى اإلاىwww.abahe.co.uk/: ٘٢
 -2مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .179
 -3ال٣ٟغة ( )06مً الخُبُ ٤الٗام ع٢م  )44( 20الهاصع ًٖ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١الاوؿان بكإن اإلااصة ( )07مً الٗهض.
 -4ؾاسخي ؾالم الخاط ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .137
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هللا ٖىه)ٖ 1ىضما ٢غع ٖضم ألازظ بة٢غاع الخاث ٠وَى في طل ٪ؾب ٤ال٣ىاهحن الٗ٣ابُت الخضًشت التي ال جإزظ
2
باٖتراٞاث اإلاتهم التي اهتزٖذ مىه بىؾاثل الخٗظًب وؤلا٦غاٍ اإلااصي واإلاٗىىي.
َظا وبن ٧ان خ٣ُ٣ت ؤن بٌٗ ٣ٞهاء الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ض ؤظاػ يغب اإلاتهم ُ٦غٍ٣ت مً َغ ١مٗغٞت
الخ٣ُ٣ت وجدضًض الجاوي وْغو ٝاعج٩اب الجغٍمت ،ول٨جهم اقترَىا لجىاػ طل ٪قغوَا مخٗضصة ،3جخٗل ٤ب٩ل
مً ظؿامت الًغب ،4وجمغؽ اإلاتهم ،5و٢ىاٖت ولي ألامغ ،6وزُىعة الجغٍمت.7
وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؤلاؾالم نان الىٟـ البكغٍت مً الخٗظًب واٖخبر ؤن خماًتها مً م٣انض
الكغَٗت ،وعٚم ؤن ال٣ىاهحن الخضًشت ٢ض ههذ ؤزحرا ٖلى خماًت الىٟـ الاوؿاهُت مً الخٗظًب ،ولً٨
طل ٪ب٣ي في ؤ٦ثر بالص الٗالم خبرا ٖلى وع ،١زانت في صو ٫الٗالم الشالض ،ألن ال٣ىاهحن ال٣مُٗت واإلادا٦م
الاؾخصىاثُت التي اؾخدضزذ بلى ظاهب ال٣ىاهحن التي جدمي الىٟـ ؤلاوؿاهُت مً الخٗظًب ظٗلذ ألاولى حُٗل
الشاهُت ،وظٗلذ جُبُ ٤ال٣ىاهحن التي جهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان اهخ٣اثُت ،وهي ال جُبٖ ٤لى اإلاٗاعيحن
الؿُاؾُحن وال ٖلى ؤصخاب آلاعاء الخغة التي جسال ٠آعاء الخا٦محنٞ ،8ةطا ٧ان الخٗظًب ؤو الخىُ٨ل
والاٖخضاء ٖلى ال٨غامت ؤلاوؿاهُت ٢ض جى ٠٢ؤو ٧اص باليؿبت للمٗخ٣لحن الؿُاؾُحن وعظا ٫اإلاٗاعيتُٞ ،بضو
ؤن ألامغ لِـ ٦ظل ٪باليؿبت للمكدبه ٞحهم ؤو اإلاتهمحن في الجغاثم الٗاصًتٞ ،مً و٢ذ آلزغ جُلٗىا وؾاثل
ؤلاٖالم والصخ ٠بداالث الخٗظًب التي جاصي بدُاة َاالء ألاشخام ،مما ًض ٘ٞالؿلُاث اإلاسخهت بلى
ج٣ضًم اإلاؿاولحن ًٖ طل ٪بلى اإلادا٦م الجىاثُت ،وال ق ٪ؤن َىا ٥خاالث ؤزغي ؤ٦ثر ال جيخهي بةػَا ١ألاعواح
ال ً٨دك ٠ؤو ًٟخطر ؤمغَا بؿبب اهسٟاى اإلاؿخىي الاظخماعي والخٗلُمي لطخاًا الخىُ٨ل ،وحٗىص بٌٗ
9
اإلاجغمحن ٖلى ٗٞل طل ٪ألجهم مً مدترفي ؤلاظغام.
الفغع الثاوي :يماهاث وآلُاث خماًت ألاشخام مً الخعظًب
جخًمً اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلاىاًَت الخٗظًب ؤو ٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو
الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،التي اٖخمضتها الجمُٗت الٗامت في ٖ ،1984/12/10ضصا مً الًماهاث الى٢اثُت
والٗالظُت التي جخىدى م٩اٞدت الخٗظًب ونىع اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت اإلادٓىعة.
أوال -الًماهاث الىكائُت
 -1ومما عوي ٖىه في َظا الهضص ؤهه ٢ا ":٫لِـ الغظل بمإمىن ٖلى هٟؿه بن ؤظٗخه ؤو ؤزٟخه ؤو خبؿخه ؤن ٌٗترٖ ٝلى هٟؿه".
 -2ؾاسخي ؾالم الخاط ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .138
 -3هسبت مً ؤؾاجظة وزبراء ال٣اهىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .149
 -4بإن ً٩ىن الًغب ٚحر مبرح ،لِـ مً قإهه ؤن ًاصي بلى الىٞاة ؤو بلى بخضار ٖاَت مؿخضًمت ؤو بلى الاجهُاع الىٟسخي.
 -5بطا ٧ان اإلاتهم مً ؤصخاب الؿىاب ٤ؤو مٗخاصي ؤلاظغام الظًً ًغجر اعج٩ابهم للجغٍمت مدل البدض ،زانت بالىٓغ بلى هىُٖت الجغٍمت وَغٍ٣ت
اعج٩ابها.
 -6خُض ً٩ىن لضي ولي ألامغ مً ال٣ىاٖت الىٟؿُت وألاصلت ألاولُت ما ًغجر صخت الاتهام ،وبن ٧اهذ ال جٟ٨ي لئلصاهت الً٣اثُت.
 -7ؤي ؤن ج٩ىن الجغٍمت مً الجغاثم الخُحرة اإلا٨ضعة لهٟى الىٓام الٗام٧ ،ال٣خل و ُ٘٢الُغٍ.٤
 -8مدمض ٖىجغٍجي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .55
 -9هسبت مً ؤؾاجظة وزبراء ال٣اهىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  148وما ًلحها.
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خُض جىلي َظٍ الاجٟاُ٢ت ؤَمُت ٢هىي للخضابحر الى٢اثُت التي تهض ٝبلى الخُلىلت صون و٢ىٕ الخٗظًب،
وٍم ً٨بصعاط َظٍ الًماهاث الىاعصة ٞحها لهىٟحن ازىحن َما:
وحىب اجساط ول صولت َغف الخضابحر الفعالت إلاىع الخعظًب
-1
خُض وعص الىو ٖلى مشل َظٍ الخضابحر في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة الشاهُت ( )02مً الاجٟاُ٢ت ؾالٟت الظ٦غ،
والتي جىظب ٖلى ٧ل صولت َغٞ ٝحها ؤن جخسظ "جضابحر حكغَُٗت ؤو بصاعٍت ؤو ً٢اثُت ٗٞالت ؤو ؤًت بظغاءاث
1
ؤزغي إلاى٘ ؤٖما ٫الخٗظًب في ؤي ب٢لُم ًسً٘ لىالًتها وازخهانها الً٣اجي".
و ٢ض ههذ اإلااصة الشالشت ( )03مً الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤهه ال ًجىػ الخظعٕ بإًت ْغو ٝاؾخصىاثُت ؤًا ٧اهذ ،ؾىاء
ؤ٧اهذ َظٍ الٓغو ٝخالت خغب ؤو تهضًض بالخغب ؤو ٖضم اؾخ٣غاع ؾُاسخي صازلي ؤو ؤي خالت مً خاالث
الُىاعت الٗامت ألازغي ٦مبرع للخٗظًب.
2
٦ما ؤهه ال ًجىػ الخظعٕ باألوامغ الهاصعة ًٖ مىْٟي ؤٖلى مغجبت ؤو ًٖ ؾلُت ٖامت ٦مبرع للخٗظًب.
َظا ومً الُبُعي ؤن ٌٗىص للضو ٫ألاَغا ٝازخُاع الخضابحر اإلاىاؾبت للى٢اًت مً الخٗظًبٚ ،حر ؤن الاجٟاُ٢ت
جىعص ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫هىٖحن مً َظٍ الخضابحر ؤخضَما حٗلُمي وآلازغ ع٢ابي.
فعً الخضابحر الخعلُمُت :خُض جخُلب ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة الٗاقغة ( )10مً الاجٟاُ٢ت مً ٧ل
أ-
صولت َغٞا ٞحها ؤن جًمً بصعاط الخٗلُم وؤلاٖالم ُٞما ًخٗل ٤بدٓغ الخٗظًب ٖلى الىظه ال٩امل في بغامج
جضعٍب اإلا٩لٟحن بةهٟاط ال٣ىاهحن ،ؾىاء ؤ٧اهىا مً اإلاضهُحن ؤو الٗؿ٨غٍحن والٗاملحن في مُضان الُب
واإلاىْٟحن الٗمىمُحن ؤو ٚحرَم ممً ٢ض ج٩ىن لهم ٖال٢ت باخخجاػ ؤي ٞغص مٗغى ألي ق٩ل مً ؤق٩ا٫
الخى ٠ُ٢ؤو الاٖخ٣ا ٫ؤو السجً ؤو باؾخجىاب َظا الٟغص ؤو مٗاملخه.
و حكترٍ ال٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ اإلااصة ؤن ج٣ىم الضو ٫ألاَغا ٝبةصعاط َظا الخٓغ في ال٣ىاهحن ؤو الخٗلُماث
3
التي جهضعَا بكإن وْاث ٠وواظباث َاالء ألاشخام.
ب -أما عً الخضابحر الغكابُت٣ٞ :ض وعصث في اإلااصة الخاصًت ٖكغ( )11مً الاجٟاُ٢ت التي جلؼم ٧ل صولت َغٝ
بإن جب٣ى ُ٢ض الاؾخٗغاى ٢ىاٖض الاؾخجىاب وحٗلُماجه وؤؾالُبه ومماعؾاجه و٦ظل ٪الترجِباث اإلاخهلت بذجؼ

 -1ؤهٓغ :ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .58
 ومدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .193 -2ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .58
 -3خُض جىو اإلااصة ( )10مً اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب ٖلى ماًلي:
" /1حؿهغ ٧ل صولت َغٖ ٝلى ؤن ً٩ىن الخٗلُم وؤلاٖالم اإلاخٗل٣ان بمى٘ الخٗظًب ظؼءا ال ًخجؼؤ مً بٖضاص اإلاىْٟحن اإلاضهُحن ؤو الٗؿ٨غٍحن
اإلا٩لٟحن بخُبُ ٤ال٣ىاهحن ،والجؿم الُبي ومىْٟي الُ٣إ الٗام و٧ل ألاشخام الظًً ٌؿخُُٗىن الخضزل في خغاؾت ؤو اؾخجىاب ؤو مٗاملت
ؤي ٞغص مٗخ٣ل ،مى٢ى ٝؤو مسجىن ألي ؾبب ٧ان.
ُ
٧ /2ل صولت َغ ٝج ْض ِزل َظا اإلاى٘ يمً ال٣ىاٖض ؤو الخٗلُماث التي حٗضَا ُٞما ًخٗل ٤بىاظباث واَخماماث مشل َاالء ألاشخام" (ؤهٓغ ب.
عوالن وب .جاٞحرهُِه ،الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان -ههىم وم٣خُٟاث ،-اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .)102
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ومٗاملت ألاشخام الظًً ًخٗغيىن ألي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخى ٠ُ٢ؤو الاٖخ٣ا ٫ؤو السجً في ؤي ب٢لُم
1
ًسً٘ لىالًتها الً٣اثُت ،وطل ٪ب٣هض مى٘ خضور ؤًت خالت مً خاالث الخٗظًب.
و مً الخضابحر الغ٢ابُت ألازغي ما جًمىخه اإلااصة الشاهُت ٖكغ( )12مً اإلاٗاَضة التي ؤلؼمذ الضو ٫ألاَغاٝ
بةظغاء جد ٤ُ٣ؾغَ٘ وٗٞا ٫وهؼٍه ٧لما ٢امذ لضحها ؤؾباب مٗ٣ىلت جض ٘ٞبلى الاٖخ٣اص بى٢ىٕ ؤٖما ٫حٗظًب
يمً والًتها الً٣اثُت٦ ،2ما جخٟ٨ل الخ٩ىماث بٟغى ع٢ابت ص٣ُ٢ت طاث حؿلؿل ُ٢اصي واضر ٖلى ظمُ٘
اإلاىْٟحن اإلاؿاولحن ًٖ ال٣بٌ ٖلى ألاشخام وجىُٟ٢هم واخخجاػَم وخبؿهم وسججهم ،وٖلى اإلاىْٟحن
3
اإلاسى ٫لهم ٢اهىها اؾخٗما ٫ال٣ىة وألاؾلخت الىاعٍت.
 -2هٓام الؼٍاعاث اإلاىخٓمت ألماهً الاخخجاػ
جم اؾخدضار َظٍ الًماهت الى٢اثُت بمىظب البروجى٧ى ٫الازخُاعي ؤلايافي الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلاىاًَت
الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،الظي اٖخمضجه الجمُٗت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في .2002/12/18
ؤوكإ َظا البروجى٧ى ٫آلُت و٢اثُت مبيُت ٖلى ٨ٞغة الؼٍاعاث اإلاىخٓمت ألما ً٦الخى ٠ُ٢ؤو الاخخجاػ ؤو السجً.
و ٖىهغ الُغاٞت والجضة في َظٍ آلالُت ً٨مً في َبُٗتها اإلاسخلُتٞ ،هي آلُت صولُت ووَىُت في آن واخض،
ٞهي حٗض صولُت ٖىضما جماعؽ لجىت ٞغُٖت إلاىاًَت الخٗظًب ؤوكإَا البروجى٧ى ٫لهظٍ الٛاًت ،وج٩ىن وَىُت
4
ٖىضما حكغٕ في مماعؾتها ألاظهؼة الىَىُت اإلاسخهت صازل الضو ٫ألاَغا.ٝ
ول٣ض اؾخٗملذ اللجىت ألاوعوبُت إلاىاًَت الخٗظًب ؾلُاتها ٗٞال ألو ٫مغة يض جغُ٦ا في 1992/12/15
ٖ٣ب ػٍاعجحن زانخحن ،واهتهذ بلى وظىص مماعؾت واؾٗت ومخ٨غعة للخٗظًب مً عظا ٫الكغَت٦ .ما ؤن َظٍ
اللجىت ٢ض ج٣ىم بيكغ ج٣غٍغ ٖلجي عٚم ؾغٍت ٖملها وطل ٪باالجٟا ١م٘ الضولت اإلاٗىُت وبمباع٦تها ،ومً طل٪
ج٣غٍغَا اإلايكىع في ٣ٖ 1993/01/19ب ػٍاعتها بلى ٞغوؿا ،خُض وظضث ْغوٞا للخى ٠ُ٢والاٖخ٣ا ٫في بٌٗ
اإلاغا٦ؼ الٗ٣ابُت والخإَُلُت جىُىي ٖلى مٗاملت البوؿاهُت و٢اؾُت٦ ،إن ج٩ىن ملُئت ٞى٢ ١ضعتها باإلاى٢ىٞحن ؤو
5
مٟخ٣ضة للخجهحزاث الصخُت اإلاُلىبت.
زاهُا -الًماهاث العالحُت

 -1جىو اإلااصة (ٖ )11لى ؤهه" :جماعؽ ٧ل صولت َغ ٝع٢ابت مىخٓمت ٖلى ٢ىاٖض وحٗلُماث وَغ ١ومماعؾاث الاؾخجىاب وٖلى ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت
بدغاؾت ومٗاملت ألاشخام اإلاى٢ىٞحن ؤو اإلاٗخ٣لحن ؤو اإلاسجىهحن ألي ؾبب ٧ان ٖلى ٧امل ألاعاضخي الخايٗت ل٣ىاهُجها ،وطل ٪بهض ٝجالفي ؤًت
خالت حٗظًب" (ؤهٓغ ب .عوالن وب .جاٞحرهُِه  ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .)102
 -2جىو اإلااصة ( )12مً الاجٟاُ٢ت طاتها ٖلى ؤهه " :حؿهغ ٧ل صولت َغٖ ٝلى ؤن ج٣ىم الؿلُاث اإلاسخهت ٞىعا بالخدٚ ٤ُ٣حر اإلاىداػ ٧ل مغة جىظض
ؤؾباب مٗ٣ىلت ج٣ىص بلى الاٖخ٣اص بإن َىاٖ ٥مل حٗظًب مٗحن ٢ض ا٢تر ٝفي ؤي م٩ان ًسً٘ ل٣ىاهُجها" (ؤهٓغ ب .عوالن وب .جاٞحرهُِه ،اإلاغظ٘
هٟؿه ،م .)102
 -3ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .56
 -4مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .194
 -5مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  194وما ًلحها.
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ل٣ض حٗؼػث الخماًت الضولُت يض الخٗغى للخٗظًب ٖبر بوكاء اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب
اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو اإلاهُىت زانت ،وبسال ٝالًماهاث الى٢اثُتٞ ،ةن الًماهاث الٗالظُت ج٩ىن
بٗض اعج٩اب ؤٖما ٫الخٗظًب وٚحرٍ مً ؤهىإ اإلاٗاملت اإلادٓىعة ٢اهىهُا ،وج٣خطخي م٩اٞدت َظٍ ألاٖما٫
1
الٗضًض مً ؤلاظغاءاث ًم ً٨جلخُهها في الالتزاماث الخالُت التي ههذ ٖلحها الاجٟاُ٢ت اإلاظ٧ىعة.
 -1ججغٍم الخعظًب  :ؤي الٗمل ٖلى ججغٍم ٧ل ؤق٩ا ٫الخٗظًب ؤو مداوالث الخٗظًب ،وٍمشل الخ ٤في ٖضم
الخًىٕ للخٗظًب ُ٢مت اظخماُٖت ٦بري ًخٗحن مٗها ؤن ًداٍ ؤلاوؿان متهما ٧ان باعج٩اب الجغٍمت ؤو لم
ً ً٨بجضاع وا ١مً الًماهاث التي جدى ٫صون زًىٖه للخٗظًب ،ولؿض الى٣و الظي ٢ض ٌٗتري ال٣ىاهحن
الضازلُت ،جً٘ اإلااصة الغابٗت ( )04مً اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلاىاًَت الخٗظًب التزاما ٖلى ٖاج ٤الضو٫
ألاَغا ٝبجٗل ظمُ٘ ؤٖما ٫الخٗظًب ظغاثما بمىظب ٢اهىجها الجؼاجي ،وٍىُب ٤ألامغ طاجه ٖلى ُ٢ام ؤي
2
شخو بإًت مداولت إلاماعؾت الخٗظًب وٖلى ُ٢امه بإي ٖمل آزغ ٌك٩ل جىاَاا ؤو مكاع٦ت في الخٗظًب.
و مً الُبُعي ؤن ًخم الاؾترقاص في جدضًض الٗ٣ىبت بسُىعة الجغٍمت وما جمشله مً اٖخضاء زُحر ٖلى
الخغٍاث الٗامت ،ولهظا ٞةهه ًخٗحن ٖلى الضو ٫ألاَغا ٝبمىظب الىو طاجه ظٗل ظغٍمت الخٗظًب مؿخىظبت
للٗ٣اب بٗ٣ىباث مىاؾبت جإزظ في الاٖخباع َبُٗتها الخُغة ،وظؿامت الجغٍمت ًدخم في الىاٖ ٘٢ضم ج٣اصم
الجغٍمت ؤو الٗ٣ىبت َُلت خُاة مغج٨بها٦ .ما ؤن الاٖخباع طاجه ًىظب ٖ٣اب اإلاىْ ٠الظي ً ٘٣في ازخهانه
ظغٍمت حٗظًب ٖلم بها ولم ًبل ٜالؿلُاث ٖجها ،ووي٘ الُ٣ىص ٖلى اؾخسضام ال٣ىة في ؤما ً٦الاخخجاػ،3
٦ظل ٪خهغ اؾخٗما ٫ال٣ىة وألاؾلخت الىاعٍت في الخاالث ال٣هىي التي ال مٟغ ٞحها مً اؾخٗمالها ،م٘
اخترام مبضؤ الخىاؾب م٘ زُىعة الجغٍمت والهض ٝاإلاكغوٕ اإلاخىدى ،واللجىء بلى وؾاثل ٚحر ٖىُٟت ٢بل
4
اؾخٗما ٫ال٣ىة ،وجىٞحر ؤؾلخت قالت للخغ٦ت وٚحر ٢اجلت ج٩ىن ٢ابلت لالؾخٗما ٫في الى٢ذ اإلاىاؾب.
 -2ؤلازخهام العاإلاي (عاإلاُت العلاب)
ؤلاججاٍ الؿاثض آلان َى الازخهام الٗالمي باليؿبت للجغاثم التي جمشل زُىعة زانت حؿخضعي حٗ٣ب
مغج٨بحها وٖضم اٞالتهم مً الٗ٣اب ؤو مً اإلاؿاءلت الجؼاثُت في ؤي م٩ان ًىظضون ُٞه وبهغ ٝالىٓغ ًٖ
ظيؿُت الجاوي ؤو اإلاججي ٖلُه ؤو مدل و٢ىٕ الجغٍمت ،وَظا ٖلى زال ٝال٣اٖضة اإلاٗخاصة خُض حك٩ل ٢اٖضة
5
ب٢لُمُت ال٣ىاهحن ألانل في جُبُ ٤ال٣ىاهحن الجىاثُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظيؿُت مغج٨ب الجغٍمت.

 -1ؤهٓغ :ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .59
 ومدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .195 -2جىو اإلااصة ( )04مً َظٍ اإلاٗاَضة ٖلى ما ًلي" :حؿهغ ٧ل صولت َغٖ ٝلى ؤن حك٩ل ظمُ٘ ؤٖما ٫الخٗظًب مسالٟاث في هٓغ ٢اهىجها الجؼاجي،
و٦ظل ٪ألامغ مداولت مماعؾت الخٗظًب ؤو ؤي ٖمل ً٣تر ٝمً ٢بل ؤي شخو ٌك٩ل جىاَاا ؤو مكاع٦ت في ٖمل الخٗظًب" (ؤهٓغ ب .عوالن وب.
جاٞحرهُِه ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .)99
 -3مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  195وما ًلحها.
 -4ؤخمض ٖبض الالٍ اإلاغاغي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .59
 -5مدمض ًىؾٖ ٠لىان ومدمض زلُل اإلاىسخى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .196
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و ٢ض ؤظاػث اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلاىاًَت الخٗظًب للضو ٫ألاَغا ٝبؿِ ازخهانها الً٣اجي ٖلى ظغاثم
1
الخٗظًب ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ م٩ان اعج٩ابها ؤو ظيؿُت ؤي مً مغج٨بحها ؤو ضخاًاَا[اإلااصة الخامؿت()05مجها].
خماًت وحعىٌٍ ضخاًا الخعظًب
-3
جىظب اإلاٗاَضة يض الخٗظًب ويض الٗ٣ىباث ألازغي ؤو اإلاٗاملت الىخكُت وٚحر ؤلاوؿاهُت ؤو اإلاظلت ٖلى
الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها مىذ اإلالجإ آلامً لؤلشخام الظًً ًخٗغيىن لخُغ الخٗظًب مً زال ٫خٓغ ببٗاصَم ؤو
حؿلُمهم ؤو عصَم.
ومً ظهت زاهُت جًمً ٧ل صولت َغ ٝللٟغص الظي ًضعي ؤهه ٧ان ضخُت للخٗظًب الخ ٤في ؤن ًخ٣ضم
بك٩ىي بلى الؿلُاث اإلاسخهت وؤن ج٣ىم َظٍ ألازحرة بالىٓغ في ألامغ ٖلى وظه الؿغٖت وبجزاَت خؿب
اإلااصة الشالشت ٖكغ(٦ ،2)13ما جًمً ٖضم الاؾدكهاص بإي ؤ٢ىاً ٫شبذ ؤهه جم ؤلاصالء بها هدُجت الخٗظًب ؤو
اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ٦ضلُل في ؤي بظغاءاث ،بال بطا ٧ان طل ٪يض شخو
متهم باعج٩اب الخٗظًب خؿب ما ظاء في هو اإلااصة الخامؿت ٖكغ ( ،3)15واجساط الخُىاث الالػمت لًمان
خماًت م٣ضم الك٩ىي والكهىص مً ٧اٞت ؤٖما ٫اإلاٗاملت الؿِئت ؤو الخسىٍ( ٠اإلااصة .)13
و ًغجب الخٗظًب باٖخباعٍ ٖمال ٚحر مكغوٕ اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،ولهظا ًخٗحن ؤن جًمً الضولت في هٓمها
ال٣اهىهُت بهها ٝضخاًا الخٗظًب وجمخٗهم بد٢ ٤ابل للخىُٟظ في حٗىٌٍ ٖاص ٫ومىاؾب ،بما في طل٪
وؾاثل بٖاصة جإَُلهم ٖلى ؤ٦مل وظه مم[ ً٨ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة الغابٗت ٖكغ(.]4)14
و مما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤهه ٢ض وكإث لجىت لغ٢ابت جىُٟظ اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب
اإلاٗاملت ؤو ال ـٗ ٣ـىب ـ ـت ال ٣ـاؾـ ـُت ؤو  ٚـحر ؤلاو ـؿ ـاهـُت ؤو اإلاه ـُىت ،اإلا ـٗـ ـغو ٞـت بـ ـ ـ "لـ ـجـ ـى ـت مى ـاه ـًت الخـ ـع ـظًب" ٖ ـ ـام
،1987
 -1التي ههها٧ /1" :ل صولت جخسظ الاظغاءاث الًغوعٍت لخٗؼٍؼ ؤَلُتها بهض ٝمٗغٞت اإلاسالٟاث الىاعصة في اإلااصة ( )04في الخاالث الخالُت :
ؤٖ .ىضما ج٩ىن اإلاسالٟت ٢ض ا٢ترٞذ ٖلى ؤي ُ٢غ ًسً٘ ل٣اهىن جل ٪الضولت ؤو ٖلى متن ؤظؿام َاثغة ؤو مغا٦ب مسجلت في َظٍ الضولت.
بٖ .ىضما ً٩ىن اإلاتهم باإلاسالٟت مىاَىا لهظٍ الضولت.
طٖ .ىضما ج٩ىن الطخُت مىاَىا لهظٍ الضولت ،وحٗخبر َظٍ ألازحرة ؤن ألامغ مىاؾب.
٧ /2ل صولت َغ ٝجخسظ ؤًًا ؤلاظغاءاث الًغوعٍت لخإُ٦ض ؤَلُتها مً ؤظل مٗغٞت اإلاسالٟاث اإلاظ٧ىعة في خا٩ً ٫ىن اإلاتهم با٢تراٞها مىظىصا ٖلى
ؤي ُ٢غ جدذ ٢ىاهُجها ،وخُض جل ٪الضولت ال حؿلمه ،و٣ٞا للماصة  08بلى بخضي الضو ٫اإلاظ٧ىعة في البىض ألاو ٫مً َظٍ اإلااصة.
 /3ال حؿدشجي َظٍ اإلاٗاَضة ؤي ؤَلُت ظؼاثُت جماعؽ و٣ٞا لل٣ىاهحن الىَىُت" (ؤهٓغ ب .عوالن وب .جاٞحرهُِه ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .)100 ،99
 -2التي ههها٧ " :ل صولت َغ ٝجامً ألي شخو ًضعي بإهه زً٘ للخٗظًب في ؤي م٩ان زاي٘ ل٣ىاهُجها خ ٤ج٣ضًم ق٩ىي ؤمام الؿلُاث
اإلاسخهت لهظٍ الضولت ،التي ج٣ىم ٞىعا وبال جدحز بمٗالجت ؾببه ،وجخسظ بظغاءاث لخإمحن خماًت اإلاكخ٩ي والكهىص يض ؤًت مٗاملت ؾِئت ؤو ؤي
جسىٍ ٠بؿبب الك٩ىي اإلا٣ضمت ؤو بؿبب الكهاصة التي ًضلي بها" (ؤهٓغ ب .عوالن وب .جاٞحرهُِه ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .)102
 -3خُض ظاء ٞحها "حؿهغ ٧ل صولت َغٖ ٝلى ؤن ال ًجغي الخظعٕ بإي ب٢غاع جإ٦ض ؤهه خهل بىاؾُت الخٗظًب ٗ٦ىهغ بزباث في صٖىي مُٗىت ،بال
يض الصخو اإلاتهم بالخٗظًب إلزباث ؤن َىا ٥ب٢غاعا ٢ض خهل"(اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .)103
 -4ظاء ٞحها٧ /1" :ل صولت َغ ٝجًمً في هٓامها الً٣اجي للظي ً ٘٣ضخُت للخٗظًب الخ ٤في الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ ٖاص ٫وبك٩ل مالثم ،بما
في طل ٪الىؾاثل الًغوعٍت إلٖاصة جُٟ٨ه ألا٦ثر قمىال ،وفي خالت وٞاة الطخُت بؿبب الخٗظًب ًد ٤لىعزخه الخٗىٌٍ.
 /2ال حؿدبٗض َظٍ اإلااصة خ ٤الخٗىٌٍ الظي ًم ً٨ؤن جىاله الطخُت ؤو ًىاله ؤي شخو آزغ بمىظب ال٣ىاهحن الىَىُت" ( اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
.)102
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وهي جخ٩ىن مً ٖكغة زبراء ،1طوي مؿخىي ؤزالقي ع ُ٘ٞومكهىص لهم بالٟ٨اءة في مُضان خ٣ى ١ؤلاوؿان
وٍخم اهخسابهم إلاضة ؤعب٘ ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض مً بحن مىاَجي الضو ٫ألاًٖاء في اإلاٗاَضةٖ ،لى ؤن ًغاعى
الخىػَ٘ الجٛغافي الٗاص ٫في ازخُاعَم وجمشُل ظمُ٘ الش٣اٞاث وألاهٓمت ال٣اهىهُت اإلاسخلٟت ،وَم ٌٗملىن في
اللجىت بهٟتهم الصخهُت ولِؿىا ٦ممشلحن لضولهم.
وحٗ٣ض اللجىت ٖاصة صوعجحن في الؿىت ،بال ؤهه ًجىػ لها ٖ٣ض صوعة اؾخصىاثُت ب٣غاع جخسظٍ اللجىت هٟؿها ؤو
2
بُلب مً ؤٚلبُت ؤًٖائها ؤو مً صولت َغ.ٝ
و جسخو هظه اللجىت ب ـ ـ :
 صعاؾت الخ٣اعٍغ اإلا٣ضمت مً الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت (اإلااصة َ ًٖ )1،3،4/19غٍ ٤ألامحن الٗامإلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،بكإن الخضابحر التي جبىتها للٗمل ٖلى اخترام جُبُ ٤جل ٪الاجٟاُ٢ت ،وطل٣ٖ ٪ب ؾىت
مً هٟاط الاجٟاُ٢ت للضولت الُغٖ ،ٝلى ؤن ج٣ضم بٗض طل ٪ج٣اعٍغا ج٨مُلُت مغة ٧ل ؤعب٘ ؾىىاث ًٖ ؤًت جضابحر
ظضًضة جم اجساطَا ،خُض ٢ضمذ الجؼاثغ ج٣غٍغَا الضوعي الؿىىي ألاو ٫خؿب اإلاغنض الىَجي لخ٣ى١
3
ؤلاوؿان ،والظي ٧ان مىي٘ الضعاؾت مً ٢بل ؤًٖاء َظٍ اللجىت في  18هىٞمبر.1996
 بظغاء جد٣ُ٣اث ؾغٍت خى ٫الاهتها٧اث التي جغج٨ب ٖلى ب٢لُم صولت َغ ٝفي الاجٟاُ٢ت ٧لما بغػثالخاظت بلى طل ،٪وٍ٣ىم بهظا ًٖى ؤو ؤ٦ثر مً ؤًٖائها ٢هض الخإ٦ض مً صخت اإلاالخٓاث التي ٢ض ج٣ضمها
الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت ،و٦ظا الخهىٖ ٫لى ؤي مٗلىماث طاث نلت ج٩ىن الٟغنت مخاخت لها للخهىٖ ٫لحها،
والتي جخًمً صالثل ٖلى ؤن بخضي الضو ٫ألاَغا ٝفي اإلاٗاَضة جماعؽ حٗظًبا مىٓما ٞى ١ؤعايحهاٖ ،لى ؤن
جلمـ اللجىت حٗاون الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت إلاباقغة جد٣ُ٣ها ،و٢ض ًهل ألامغ ٦ -ما ؾل ٠وؤن ط٦غها -بلى
ػٍاعة ؤعايحها باالجٟا ١مٗها ،لُ٩ىن ُٞما بٗــض ٖلى اللجىت ج ـ٣ـضًم ج٣ــغٍغَا الؿىىي ٖــً هخاثج جدُ٣ــ٣ها
اإلاغٞــ٣ت ب٩ل الخٗــلُ٣اث والا٢تراخاث التي جبضو يغوعٍت لخد ٤ُ٣خماًت خ٣ى ١الاوؿان ل٨ـل مً الـضولت
الُغ ٝاإلا ـٗــىُت

 -1هسبت مً ؤؾاجظة وزبراء ال٣اهىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .340
 -2ؤهٓغ :قُاب ٦ما ،٫خ٣ى ١ؤلاوؿان في الجؼاثغ بحن الخ٣ُ٣ت الضؾخىعٍت والىا ٘٢اإلا٣ٟىص ( ،)2003 -1989صون َبٗت ،صاع الخلضوهُت لليكغ
والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،2005 ،م.166
 وٖمغ الخٟصخي ٞغخاحي وآزغون ،آلُاث الخماًت الضولُت لخ٣ى ١الاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت (صعاؾت في ؤظهؼة الخماًت الٗاإلاُتوالا٢لُمُت واظغاءاتها) ،الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان -ألاعصن ،2012 ،م.129
 وٗمان ُٖا هللا الهُتي ،خ٣ى ١الاوؿان (ال٣ىاٖض وآلالُاث الضولُت)،الُبٗت ألاولى ،صاع وماؾؿت عؾالن للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،ؾىعٍا -صمك ،2008 ،٤م.299
 وهبُل مهُٟى ابغاَُم زلُل ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .244 -3ؤهٓغ :قُاب ٦ما ،٫اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  166وما ًلحها.
 ووٗمان ُٖا هللا الهُتي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .300 وهسبت مً ؤؾاجظة ال٣اهىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م . 340153
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1

 حؿىٍت ما ٢ض ًيكإ مً مىاػٖاث بحن الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت بكإن جُبُ٣ها ،بكغٍ ؤن حٗترَ ٝظٍالضو ٫للجىت بهظا الازخهام.
 جل٣ي الك٩اوي اإلا٣ضمت مً ألاٞغاص ؤو هُابت ٖجهم بكإن ما ًغج٨ب يضَم مً اهتها٧اث ،ولً ً٨الخٔ ؤنجل٣ي اللجىت إلاشل َظٍ الك٩اوي مكغوَت باإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت مً الضولت الُغ ٝبازخهانها في َظا اإلاجا.٫
 بوكاء َُئاث ٞغُٖت للمؿاٖضة ٖلى حؿىٍت مشل َظا الىىٕ مً اإلاىاػٖاث.وختى جخم ً٨لجىت مىاًَت الخٗظًب مً آصاء وُْٟتها الغ٢ابُت ٖلى ؤخؿً وظه حٗخمض ٖلى وؾُلخحن
هامخحن َما:
 -1هٓام الخلاعٍغ الضوعٍت العامت  :الظي ههذ ٖلُه الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي ناص٢ذ
ٖلحها الجؼاثغ ،3ومجها الاجٟاُ٢ت الضولُت إلاىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت
ؤو اإلاهُىت في ماصتها ( ،)21وَى هٓام ٌؿخمض ؤؾاؾه ال٣اهىوي مً هصخي اإلااصجحن  56،55مً مُشا ١ألامم
اإلاخدضة ،خُض ًترجب ٖلى ٖاج٧ ٤ل صولت ًٖى في مىٓمت ألامم اإلاخدضة بلتزاما ٖاما الجساط ؤلاظغاءاث
اإلاكتر٦ت ؤو اإلاىٟغصة لخُىٍغ وي٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان والٗمل ٖلى مغاٖاة الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت والخغٍاث ألاؾاؾُت
4
للجمُ٘ صون جمُحز ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً....الخ.
 -2هٓام الكياوي والعغائٌ :ؤ٢غجه مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٦ةخضي وؾاثل الغ٢ابت ٖلى جُبُ ٤ؤخ٩ام
الاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،وَى ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الاٖترا ٝلؤلٞغاص والجماٖاث واإلاىٓماث ٚحر
الخ٩ىمُت بد ٤ج٣ضًم الك٩اوي اإلاخٗل٣ت باهتها ٥لخ٣ى ١ؤلاوؿان يض ؤي صولت مً الضو ٫الًٗىة في
اإلاىٓمت ؤو ختى يض الضوٚ ٫حر ألاًٖاء ٞحها ،و٢ض ههذ ٖلُه مٗاَضة مىاًَت الخٗظًب.
و٢هض ٢بى ٫الك٩اوي والٗغاثٌ ًيبػي اخترام بٌٗ ؤلاظغاءاث مجها:
2

 زًىٖها لكغٍ ٖامً ،خمشل في اؾدىٟاط َغ ١الًُٗ والخماًت الضازلُتٞ ،اللجىت ال جدىاو ٫ؤي مؿإلتجدا ٫بلحها بال بٗض ؤن جخإ٦ض مً ؤهه جم الالخجاء بلى ظمُ٘ وؾاثل الاهخها ٝاإلادلُت(اإلااصة  21مً
1
الاجٟاُ٢ت).
 -1ؤهٓغ :قُاب ٦ما ،٫اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .167
 هسبت مً ؤؾاجظة ال٣اهىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م. 340 ٖمغ الخٟصخي ٞغخاحي وآزغون  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .129 -2هسبت مً ؤؾاجظة ال٣اهىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .340
 -3ومً طل ٪ؤًًا الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت (اإلااصة  ،)40والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت
(اإلاىاص مً  16بلى  ،)23وؤلاجٟاُ٢ت الضولُت إلاى٘ ٧اٞت مٓاَغ الخمُحز الٗىهغي (اإلااصة .)09
 -4قُاب ٦ما ،٫اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  167وما ًلحها.
 -1ؤهٓغ  :قُاب ٦ما ،٫اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  168وما ًلحها.
 ووٗمان ُٖا هللا الهُتي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .301154
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 ؤن ج٩ىن الك٩اوي والُٗىن اإلا٣ضمت مٗلىمت اإلاهضع(ؾىاء ؤ٧اهذ مً ٢بل ؤشخام ؤو صو ٫ؤو مىٓماثٚحر خ٩ىمُت).
 جغ ٘ٞالك٩اوي ألي ظهاػ مً ؤظهؼة اإلاىٓمت ؤو ألامحن الٗام ؤو ؤي شخو في ؤماهت اإلاىٓمت.زاجم ـ ــت:
وفي زخام صعاؾدىا َظًٍ ،م ً٨ال٣ى ٫ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت الٛغاء ٢ض جهضث لجغاثم الخٗظًب ٢بل ؤن
حٗغ ٝالبكغٍت َظٍ اإلاىازُ ٤بمئاث الؿىحن ،وٍخٗؼػ طل ٪ظلُا ب٣ى ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم":بن هللا
ّ
ّ
ٌٗظبىن ّ
الىاؽ في الضهُا" ،وٍ٣ى ٫ؤًًا "مً ظغص ْهغ مؿلم بٛحر ّ
خ ٤ل٣ي هللا وَى ٖلُه
ٌٗظب الظًً
ًٚبان".
ّ
وٍب٣ى ٖلى اإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل ؤن ً٨ش ٠الجهىص ؤ٦ثر ٞإ٦ثر مً ؤظل يمان خماًت ؤوٞغ وؤقمل لؤلٞغاص مً
زُغ حٗغيهم ألٖــما ٫الخٗظًب والٗى ،٠وبٞاصة ضخاًا َظٍ اإلاماعؾاث الكيُٗــت بخٗىًٍاث مــىاؾبت ٢ض ال
جمدــي آزــاع الجغٍــمت اإلاغج٨بـت يضَم (الج ـؿــضًت مجها والى ـٟــؿُت) ول٨جها ؾخــسٟــ ٠مً وَـإج ــها ٖلى ألا٢ل،
ّ
ّ
اإلادؿببحن في جل ٪ألاٗٞا ٫بإ٢ـؿ ــى وؤقض ؤهىإ الجؼاءاث الجىاثُت واإلاضهُت وختى الخإصًبُت
ومـٗا٢ـبت باإلاـ٣ـابل
مجها.
الؿُــئت في ظمُــ٘ ّ
ّ
صو ٫الـٗالم
ومً َظا اإلاــىُــلً ٤جــب الاٖــترا ٝبجــؿامــت مــك٨ــلت الخــٗظًب واإلاــٗاملت
والالتزام ٖــلىا ّ
وظضًا بدىُٟظ ؾُاؾت ٖضم الدؿامذ اإلاُل ٤م٘ ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخٗظًب واإلاٗاملت ٚحر
ؤلاوؿاهُت واإلاهُىت.
ّ
الطخُت ظؿضًا ؤو مٗىىٍاٞ ،ال ًجب بطن ٢هغ مٟهىمه ٖلى ألاٖما ٫اإلااصًت
*وبما ّؤن الخٗظًب ٢ض ًهِب
التي جهِب ظؿم الاوؿان  ِ٣ٞصون الخٗظًب اإلاٗىىي الظي ًم ً٨ؤن ً ٘٣صون ؤن ًهاب الجؿم بإطي-
٦ما ٢هغث طل ٪ال٨شحر مً الدكغَٗاث ٧ ،الدكغَ٘ الٟغوسخي في اإلااصة  1/222مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ٞ -ال ّبض
مً جضاعَ ٥ظا ألامغ.
*ًجب ٦ظل ٪نغ ٝالىٓغ ًٖ نٟت الجاوي (مىْٟا عؾمُا ٧ان ؤم شخها ٖاصًا) واإلاججي ٖلُه (متهما ؤم ال)
مما ًجٗل الجغٍمت ّ
والٛاًت ؤو الباٖض ٖلى الخٗظًبّ ،
ّ
بمجغص جىاٞغ ال٣هض الٗام صون ال٣هض الخام
جخد٤٣
ّ
ؤؾىة باإلاكغٕ الٟغوسخي ،وَظا ٧له ختى ال ًٟلذ اإلاجغمىن الظًً ً٣ىمىن بإٖما ٫الخٗظًب مً الٗ٣اب.
كائمت اإلاهاصع واإلاغاحع:
 ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت الكغٍٟت. اإلاٗاظم الٗغبُت (لؿان الٗغب البً مىٓىع ومسخاع الصخاح للغاػي). ببغاَُم زلُل هبُل مهُٟى(،)2005آلُاث الخماًت الضولُت لخ٣ى ١الاوؿان (صون َبٗت)،ال٣اَغة ،صاعالجهًت الٗغبُت.
1

 -1قُاب ٦ما ،٫اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .169
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 الخاط ؾاسخي ؾالم( ،)2004اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت لخ٣ى ١الاوؿان ٖبر الؼمان واإلا٩ان (الُبٗتالشالشت)،بحروث -لبىان ،صاع ال٨خاب الجضًضة اإلاخدضة.
 الغاوي ظابغ ببغاَُم( ،)1999خ٣ى ١الاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت في ال٣اهىن الضولي والكغَٗتؤلاؾالمُت(الُبٗت ألاولى)ٖ ،مان -صاع واثل للُباٖت واليكغ.
 اإلاغاغي اخمض ٖبض الالٍ( ،)2015ظغاثم الخٗظًب والاٖخ٣ا، ٫صعاؾت م٣اعهت (الُبٗت ألاولى)،ال٣اَغة ،اإلاهضعال٣ىمي لئلنضاعاث ال٣اهىهُت.
 الهُتي وٗمان ُٖا هللا( ،)2008خ٣ى ١الاوؿان(ال٣ىاٖض وآلالُاث الضولُت)(،الُبٗت ألاولى)،ؾىعٍا -صمك،٤صاع وماؾؿت عؾالن للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.
 عوالن .ب وجاٞحرهُِه .ب ،حٗغٍب الخضاص ظىعظُذ ( ،)1996الخماًت الضولُت لخ٣ى ١الاوؿان -ههىموم٣خُٟاث (-الُبٗت ألاولى) ،بحروث -لبىان ،ميكىعاث ٖىٍضاث.
 ػٍا وٛم بسخا ،)2009(١ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١الاوؿان(صون َبٗت)،ؤلاؾ٨ىضعٍت -مهغ  ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت.
 قُاب ٦ما ،)2005(٫خ٣ى ١الاوؿان في الجؼاثغ بحن الخ٣ُ٣ت الضؾخىعٍت والىا ٘٢اإلا٣ٟىص(،)2003 -1989(صون َبٗت) ،الجؼاثغ ،صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘.
 ٖضلي ٖهمذ والضؾىقي َاع ١ببغاَُم ،ج٣ضًم ببغاَُم بهاء الضًً ( ،)2008خ٣ى ١الاوؿان بحن الدكغَ٘والخُبُ(٤صون َبٗت) ،ألاػاعٍُت -ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،صاع الجامٗت الجضًضة.
 ٖلىان مدمض ًىؾ ٠واإلاىسخى مدمض زلُل( ،)2009ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١الاوؿان -الخ٣ى ١اإلادمُت-(الُبٗت ألاولى)ٖ ،مان -ألاعصن ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘.
 ٖىجغٍجي مدمض( ،)2002خ٣ى ١الاوؿان بحن الكغَٗت وال٣اهىن -هها وم٣اعهت وجُبُ٣ا( -الُبٗت ألاولى)،ألاعصن ،صاع الكهاب لليكغ والخىػَ٘ وصاع الٟغ٢ان لليكغ والخىػَ٘.
 ٞغخاحي ٖمغ الخٟصخي وآزغون( ،)2012آلُاث الخماًت الضولُت لخ٣ى ١الاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت(صعاؾتفي ؤظهؼة الخماًت الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت واظغاءاتها)( ،الُبٗت ألاولى)ٖ ،مان -ألاعصن ،صاع الش٣اٞت لليكغ
والخىػَ٘.
 هسبت مً ؤؾاجظة وزبراء ال٣اهىن( ،)2008خ٣ى ١الاوؿان -ؤهىاٖها وَغ ١خماًتها في ال٣ىاهحن اإلادلُتوالضولُت( -صون َبٗت)،ؤلاؾ٨ىضعٍت -مهغ ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًض.
مىاكع الاهترهذ:
_www.almerja.com/reading.php?idm=41043
www.abahe.co.uk/-
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ؤلاَاع اللاهىوي لخماًت ألاكلُاث الثلافُت
في العهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت
ص.بغاهمُت الؼهغة ،أ.هب ـ ـه ـ ــىب فىػٍـ ــت
ولُت الخلىق حامعت عىابت
اإلالخو:
جخمُحز الخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث بُبُٗت مؼصوظت،مما ظٗلها جماعؽ و٣ٞا مىُل٣حن،بما مً مىُل ٤الخ٣ى١
الٟغصًت ؤو الجماُٖت،ؤي خماًت َظٍ الخ٣ى ١و٣ٞا للخماًت الٗامت اإلا٣غعة للٟغص في اجٟاُ٢اث خ٣ى١
ؤلاوؿان،ؤو خماًتها و٣ٞا للخماًت الخانت ٦إ٢لُت.وفي خ٣ُ٣ت ألامغٞ،ةن اإلاخهٟذ لىهىم الٗهض الضولي
للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُتً،جضٍ ًجم٘ بحن اإلاىُل٣حن،مً زال ٫خماًتها ٦إٞغاص و٦إ٢لُت.لهظا ؾىداو ٫في
َظٍ الىع٢ت البدشُت جهٟذ ههىم الٗهض،لخدضًض ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخماًت الخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث.
اليلماث اإلافخاخُت:ألا٢لُاث الش٣اُٞت،الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،ؤلاَاع ال٣اهىوي للخماًت.
Abstract:
The cultural rights of minorities are of a special double nature, which they have exercised in
accordance with the principles of individual or collective rights, namely, the protection of these
rights in accordance with the general protection of the individual in human rights conventions or
their protection in accordance with the special protection established in the conventions and
declarations of minorities. Thus, the browser of the International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR) finds it combining the two principles. It protects it as individuals and as a
minority. In this paper we will attempt to browse the texts of the Covenant, to determine the legal
basis, to protect the cultural rights of minorities.
Keywords: minorities culturals. The International Covenant on Civil and Political Rights. the
legal basis, to protect.
.

اإلالضم ـ ــت:
اخخضم زال٣ٞ ٝهي واؾ٘ الىُا ١بكإن ألاؾاؽ ال٣اهىوي للخماًت الضولُت لؤل٢لُاث،واقخض َظا الخالٝ
بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت،هٓغا للُبُٗت ال٣اهىهُت اإلاخمحزة واإلاؼصوظت لخ٣ى٢ها وٖلى عؤؾها الخ٣ى١
الش٣اُٞتَ.ظا ما ظٗل ال٣ٟه الضولي ً٣ؿمها بلى خ٣ى ١فغصًت ًخمخ٘ بها اإلاىخمي لؤل٢لُت ٟ٦غص صازل
اإلاجمىٖت،ؤوخ٣ى ١حماعُت ًخمخ٘ بها ألاٞغاص اإلا٩ىهحن للمجمىٖت.ومىه ٞالٟغص الظي ًيخمي الى ؤ٢لُت ز٣اُٞت
ًم٨ىه بىنٟه ٞغصا في اإلاجخم٘ ؤلاحؿٟاصة مً ههىم وؤخ٩ام ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت
اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان،مً زال ٫اخترام مبضؤ اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز.وله ٦ظل ٪خ ٤الخمخ٘ بد٣ى١
ظماُٖت طاث َبُٗت زانت ؤ٢غتها بٌٗ اله٩ى ٥اإلاخٗل٣ت بدماًت ألاٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لُاث،مً مىُل٤
خماًتهم ٦إ٢لُت.مً َظا اإلاىُل ٤بعجإًىا حؿلُِ الًىء ٖلى مى ٠٢الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت.مً زال  ٫ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت ألاجُت:ماَى ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخماًت ألا٢لُاث الش٣اُٞت في الٗهض
.
الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت.؟
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اإلاُلب ألاوٌ:مفهىم ألاكلُاث الثلافُت.
ألا٢لُت الش٣اُٞت مهُلر ٖام ًُلٖ ٤لى ظمُ٘ ألا٢لُاث مً ٖغُ٢ت ولٛىٍت صًيُت و٢ىمُت وازيُه ،وهي جل٪
الجماٖاث التي جهغ ٖلى الخٟاّ ٖلى َىٍتها وبعثها الش٣افي اإلااصي في مجخم٘ ٚحر مخجاوـ ز٣اُٞا،وجُالب
بالخماًؼ ًٖ بُ٣ت ؤٞغاص ألاٚلبُت،ومهما ازخلٟذ مُالبها بال ؤن مُالبها الش٣اُٞت جب٣ى ؤَم خ٣ى٢هاٖ،لى اٖخباع
ؤن ألا٢لُت ْاَغة ز٣اُٞت ٢ض ٌكتر ٥ؤٞغاصَا في واخض ؤو ؤ٦ثر مً م٣ىماث اللٛت ؤو الضًً ؤو الٗغ.١
الفغع ألاوٌ:اإلاداوالث الفلهُت واللاهىهُت لخعغٍف ألاكلُاث طاث الخهائو الثلافُت.مً ؤَم اإلاكا٧ل
التي جشحرَا ً٢اًا ألا٢لُاث هي مؿإلت حٗغٍٟهاٞ،ةلى ًىمىا الخايغ ال ًىظض حٗغٍ ٠مخٖ ٤ٟلُه إلاهُلر
ألا٢لُت.
أوال:اإلاداوالث الفلهُت لخعغٍف ألاكلُت طاث الخهائو الثلافُت:مً بحن ؤَم الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت َى
حٗغٍ٧" ٠ابىجىعجحي ٞغاوؿِؿ٩ى".اإلا٣ضم ٖام  1988 Francisco Capotortiبكإن خماًت خ٣ى ١ألاشخام
اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُت ازيُه ؤو لٛىٍت ؤو صًيُت ٖغ ٝألا٢لُت بإجها":مجمىٖت ؤ٢ل ٖضصا مً بُ٣ت ؾ٩ان الضولت
٩ً،ىن ؤًٖائَا في وي٘ ٚحر مؿُُغ ومخمخٗحن بجيؿُت الضولت اإلاىظضًً ٖلى ب٢لُمها،وٍخهٟىن بهٟاث
جسخل ًٖ ٠جل ٪التي ًخه ٠بها ؾاثغ مىاَجي الضولت٦،ما ًٓهغون بك٩ل يمجي قٗىعا بالخًامً َضٞه
اإلادآٞت ٖلى ز٣اٞتهم وج٣الُضَم ؤو ٖلى صًاهتهم و لٛتهم(. .)1
زاهُا:اإلاداوالث اللاهىهُت لخعغٍف ألاكلُاث وجغابِ اإلاهُلح بالخلىق الثلافُت:لم جخٗغى ال ؤلاجٟاُ٢اث
الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان وال الىهىم الضولُت الخانت باأل٢لُاث لخٗغٍ ٠لؤل٢لُت،ل ً٨ؾيخٗغى
ألَم مداوالث حٗغٍٟها في:
/1حعغٍف ألاكلُت مً َغف اللجىت الفغعُت إلاىع الخمُحز وخماًت ألاكلُاث.خاولذ اللجىت الٟغُٖت إلاى٘
الخمُحز وخماًت ألا٢لُاث في صوعث اوٗ٣اصَا والشالشت والغابٗت لٗام  1950حٗغٍ ٠ألا٢لُت بإجها":جل ٪الجماٖت
التي جخمخ٘ بسهاثو وج٣الُض صًيُت ؤو لٛىٍت مُٗىت جسخل ٠بهىعة واضخت ًٖ بُ٣ت الكٗب ،بدُض ً٩ىن
بةم٩اجهم اإلادآٞت وجُىٍغ َضٍ الخهاثو والخ٣الُض.وٍجب ؤن ج٩ىن َظٍ ألا٢لُت ٢اصعة للخٟاّ ٖلى
ج٣الُضَا ونٟاتها")2( .لم حٗاوص اللجىت الٟغُٖت مداولتها لخٗغٍ ٠مهُلر ألا٢لُت بال ٖام 1968في صوعتها
الٗكغًٍ مً زال ٫ال٣غاع ع٢م  9اإلاخٗل ٤بضعاؾت جُبُ ٤اإلاباصت الىاعصة في اإلااصة  27مً الٗهض الضولي
للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،م٘ ؤلاَخمام بخدلُل مٟهىم ألا٢لُت والازض بٗحن الاٖخباع الٗىامل الاجُت:الٗىامل

(1

– )Francisco Capotorti,Etude des droits des personnes appartennant aux minorites ethniques,
religieuses, linguistiques, Nations Unies,New York,1991,p 1,2.
.
(2
– )Rapport de la commission des droits de l’homme sur les travaux de la troisieme session de la
sous,commision,document des Nations Unies,E/CN ,4 janvier 1950,ch ,VI et résolution
Rapport de la commission des droits de lhomme sur sa premiere session,document officiel du . Conseil
economique et sociale,quatrieme session 1947,supplement no 3,E /259,chapitre IV.
.
158

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

الازيُت واللٛىٍت والضًيُت٣ٞ، )1( .ض ٢امذ بخُٗحن الؿُض"٧ابىجىعحي" م٣غعا زانا لضعاؾت خ٣ى ١ألاشخام
.
اإلاىخمحن لؤل٢لُاث ؤلازيُت والضًيُت اللٛىٍت (.)2
جبجى بزغَا ج٣غٍغٍ ٖام  1977لخٗغٍ ٠ألا٢لُت ٧اآلحي":ظماٖت جدخل مغجبت ؤصوى مً الىاخُت الٗضصًت م٣اعهت
ببُ٣ت ؾ٩ان الضولت ً٩ىن لها مغ٦ؼ ٚحر مهُمً وٍ٩ىن ؤٞغاصَا مً مىاَجي الضولت،وٍخمحزون بسهاثو ازيُت
ؤو صًيُت ؤو لٛىٍت جسخل ًٖ ٠جل ٪التي ًخمحز بها بُ٣ت الؿ٩ان،وٍٓهغون وان بك٩ل يمجي قٗىعا بالخًامً
(.)3
ًىظه هدى اإلادآٞت ٖلى ز٣اٞتهم ؤو ج٣الُضَم ؤو صًجهم ؤو لٛتهم"
.

مً زال ٫اؾخ٣غاثىا إلاجهىص اللجىت الٟغُٖت ُٞما ًسو حٗغٍ ٠ألا٢لُاث،هجض ؤجها لم حٗضص ؤهىإ ألا٢لُاث
ولم جظ٦غ مهُلر ألا٢لُت الش٣اُٞت نغاخت،ل٨جها ع٦ؼث ٖلى ؤَم مُٗاع ًمحز ألا٢لُت ًٖ ٚحرَا وَى
الخهاثو الش٣اُٞت ٧الضًً اللٛت والخ٣الُض وؤلاعاصة الجماُٖت بالخمُحز.
/2حعغٍف ألاكلُت في مؿىصة ؤلاجفاكُت ألاوعوبُت لخلىق ؤلاوؿانٖ:غٞذ ألا٢لُت بإجها":ظماٖت ٖضصَا ؤ٢ل
مً حٗضاص بُ٣ت الؿ٩ان في الضولت خُض ًخمحز ؤبىائَا ٖغُ٢ا ولٛىٍا وصًيُا ًٖ بُ٣ت ؤًٖاء اإلاجخم٘
وٍدغنىن ٖلى اؾخمغاع ز٣اٞتهم ؤو ج٣الُضَم ؤو صًاهتهم ؤو لٛتهم"()4وَى هٟـ الاججاٍ الظي جبىاٍ البرجى٧ى٫
ألاو ٫باليافي لئلجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان٣ٞ،ض ٖغ ٝألا٢لُت ال٣ىمُت بإجها":مجمىٖت مً ألاشخام
في صولت ما مُ٣محن ٖلى ب٢لُمها ومىاَىُحن لها،وٍخمخٗىن بغوابِ ٢ىٍت وصاثمت م٘ َظٍ الضولتً،خدلىن
بهٟاث بزيُت،ز٣اُٞت،صًيُت،لٛىٍت مخمحزة ٌك٩لىن ٖضصا ٧اُٞا ول٨جهم ؤ٢ل ٖضصا مً باقي ؾ٩ان الضولت
وٍغجبُىن مٗا بةعاصة ِٖل مكتر ٥للخٟاّ ٖلى الٗىانغ اإلا٩ىهت لهىٍتهم اإلاكتر٦ت زانت اإلاخٗل٣ت بش٣اٞخه ؤو
()5
بخ٣الُضَم وٖاصاتهم،ؤوبضًاهتهم ولٛتهم".
الفغع الثاوي:معاًحر جدضًض مفهىم ألاكلُاث طاث الخهائو الثلافُت.جسخل ٠مٗاًحر حٗغٍ ٠ألا٢لُت
الش٣اُٞت  ٛ٦حرَا مً ألا٢لُاث ٞمجها ما ًغظ٘ بلى مُٗاع اليكإة و الخ٩ىًٍ ٧الؿ٩ان ألانلُحن اللظًً ٌٗخبروا
ؤ٢لُاث َاظغث ٢ؿغا ؤو ألؾباب ؾُاؾُت وا٢خهاصًت،ومُٗاع الهٟاث اإلامحزة،واإلاُٗاع الجٛغافي ٦إ٢لُاث
ًىدهغ وظىصَا يمً خضوص الضولت الىاخضة و ؤزغي ًخجاوػ امخضاصَا خضوص مجمىٖت صو٧ ٫األ٦غاص
،الُىاع، ١الهىجى،الخىحسخي،واإلاُٗاع الٗضصي (مؿُُغة او مؿُُغ ٖلحها) و مُٗاع اإلاى ٘٢ؤو وػن ألا٢لُت
الؿُاسخي والا٢خهاصي .أوال:صوع اإلاعُاع اإلااصي في الخعغٍف ألاكلُت الثلافُتً.ىضعط يمً َظا اإلاُٗاع ٖضص
( – )1الخ٣غٍغ اإلاغخلي الشاوي اإلا٣ضم مً الؿُض "اؾبُىعن ؤًضي" للجىت الٟغُٖت خى ٫الؿبل والىؾاثل اإلام٨ىت لدؿهُل خل اإلاكا٧ل التي حكمل ألا٢لُاث خال
ؾلبُا ،وزُ٣ت .E/CN.4/sub ,2L1992L37
) (2
– Human Rights series, No ,5(Unieted Nations publications,sales,No,E91?XIV.2
) (3
– . Human Rights series, No ,5(Unieted Nations publications,sales,No,E91?XIV.2
( – )4اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن خماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث الهاصع ًٖ اإلاباصعة ألاوعوبُت اإلاغ٦ؼٍت بخىعٍىى في  18هىٞمبر،1994وحؿغي الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضازلي للضو ٫التي ناص٢ذ ٖلحها،ؤهٓغ عبض العؼٍؼ ؾغخان":الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت وال٣ىاٖض
اإلا٨ملت لها َب٣ا للمباصت الٗامت لل٣اهىن الضولي"،الُبٗت ألاولى،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،بضون جاعٍش وكغ،م .209
) (5
– Stéphane Pierré Caps,Peut on parler actuellement d’une droit européén des minorites ? AFRI ,Vol 40,1994,p86.
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مً الٗىانغ جخمشل في اللٛت ؤو الضًً ؤوالش٣اٞت ؤوالٗغ ١ؤو الازيُت.التي بمىظبها ًم ً٨لؤل٢لُت اإلاُالبت
بد٣ى٢ها اللٛىٍت ؤو الضًيُت ؤو الش٣اُٞت ٧الٗاصاث والخ٣الُض وؤلاعر الش٣افي.وَظا ما طَبذ بلُه اإلاد٨مت
الضاثمت للٗض ٫الضولي في عؤحها ؤلاؾدكاعي الهاصع  1930/07/31بسهىم الجماٖت الُىهاهُت والبلٛاعٍت
بىهها)1( ":خؿب الٗغٞ ٝةن اإلاجمىٖت جبضو ؤجها ظماٖت مً ألاشخام حِٗل في صولت ؤو مىُ٣ت مُٗىت
لضحها ٖغ،ٝصًً ،لٛت وج٣الُض زانت بها ومخدضة بىاؾُت َىٍتها،ولها قٗىع بالخًامً مً ؤظل اإلادآٞت
ٖلى ج٣الُضَا ومماعؾت قٗاثغَا الضًيُت ومً ؤظل طل ٪جش ٠٣وحٗلم ؤَٟالها خؿب َىاثٟها...الخ(.)2و٢ض
جبيخه ؤًًا اإلاد٨مت في عؤحها الاؾدكاعي الهاصع6ؤٞغٍل 1935بكإن مضاعؽ ألا٢لُاث في ؤلباهُا،وٍىُلَ ٤ظا
الاججاٍ مً مىُل ٤الخباًً بحن ؤٞغاص الكٗب الىاخض مً خُض الجيـ،الضًً،اللٛت،الش٣اٞتٞ.ى٣ٞا للمد٨مت
ج٩ىن ألا٢لُت ":مجمىٖت مً ألاٞغاص صازل الضولت جسخل ًٖ ٠ألاٚلبُت مً خُض اللٛت والش٣اٞت ؤو الُٗ٣ضة.
زاهُا:صوع اإلاعُاع الشخص ي في حعغٍف ألاكلُت الثلافُت:اٖخمض ؤصخاب َظا الاججاٍ ٖلى ؤؾاؽ صازلي
هٟسخي ًخجلى مً قٗىع ؤبىاء ألا٢لُت،وو٣ٞا لىظهت هٓغ ؤصخاب َضا اإلاُٗاع ٞاهه ال ًم ً٨اٖخباع مجمىٖت
مُٗىت ؤ٢لُت جدٓى بدماًت ال٣اهىن الضولي إلاجغص وظىص زهاثو مىيىُٖت مخمحزة ٧الضًً ؤو اللٛت ؤو الٗغ١
ؤو الش٣اٞت،ولً ً٨خٗحن ؤن ً٩ىن لضي ؤٞغاص ألا٢لُاث الغٚبت في الخٟاّ ٖلى جغاثهم وج٣الُضَم وصًجهم ولٛتهم.
َضا الاججاٍ الظي ؤًضجه اإلاد٨مت الضاثمت للٗض ٫الضولي في عؤحها اإلاخٗل ٤بخٟؿحر اإلاٗاَضة اإلابرمت بحن الُىهان
وبلٛاعٍا لٗام1919ما٦ضجا ٖلى الكٗىع بالخًامً مً اٞغص ألا٢لُت للمدآٞت ٖلى خ٣ى٢هم الش٣اُٞت.
الفغع الثالث:جهيُف ألاكلُاث خؿب ملىماتها الثلافُتً:م ً٨جهيُ ٠ألا٢لُت الش٣اُٞت بىاءا ٖلى مُٗاع
ٖضصي وطاحي وظٛغافي ٞ ،دتى ألا٢لُت الٗغُ٢ت التي جغج٨ؼ ٖلى م٣ىم الٗغ ١ؤو الؿاللت ٧لىن البكغة ؤو
الُٗىحن ؤو الكٗغ لها مً اإلا٣ىماث الش٣اُٞت التي جخمؿ ٪بها،وٍغظ٘ جماًؼَا بلى الترابِ بحن ٖغ٢ها وخ٣ى٢ها
الش٣اُٞت.
أوال:ألاكلُت ؤلازيُت .اههبذ خماًت ألا٢لُاث في ٖهض ٖهبت ألامم ٖلى ألا٢لُاث الٗغُ٢ت والضًيُت واللٛىٍت،بال
ؤن ألامغ حٛحر في مىٓمت ألامم اإلاخدضة،خُض ظغي اؾدبضا ٫مهُلر الٗغُ٢ت باإلزيُت زال ٫ألاٖما٫
الخدًحرًت لىو اإلااصة  27مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،لؿىت،1966ومىظ الؿخِىاث ؤنبذ
َظا اإلاهُلر ٌؿخسضم للضاللت ٖلى ظماٖت بكغٍت ٌكتر ٥ؤٞغاصَا في اللٛت والضًً والٗاصاث والخ٣الُض
والش٣اٞت وألانل والهٟاث الجؿماهُت.
زاهُا:ألاكلُت اللغىٍتٖ.غٞذ اإلااصة ألاولى مً اإلاُشا ١ألاوعوبي للٛاث الجهىٍت وألا٢لُت الهاصعفي1992/11/15
ألا٢لُت اللٛىٍت بإجها ":مجمىٖت ؤشخام حؿخٗمل لٛت مخضاولت ٖاصة ٖلى ب٢لُم صولت ومسخلٟت ًٖ اللٛت

(1

– ) Publications of the permanent court of international justice .series B-NO 77 July 31 st.1930 collection of advisory of opinions the GrecoBulgarian.
.
) (2
– Advisory opinion,the permanent court of international justice Greco_Bulgarian ; Communities ,serieB .N =7 «31 July 1930,op,cit,p30.
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الغؾمُت له ـ ــضٍ الضولت"(،)1وٍغجبِ ؤٞغاص ألا٢لُت اللٛىٍت بىخضة اللٛت ٞخ٩ىن هي الغابُت ؤو اإلا٣ىم ألاؾاسخي
لخماًؼَا ًٖ باقي اإلاجمىٖاث،وَظا الخباًً اللٛىي ًيخج ٖىه خخما الخباًً الش٣افي،وٍسغط ًٖ مٟهىم اللٛاث
اللهجاث. .
زالثا:ألاكلُت الضًيُـ ـ ـ ــت.جمشل الُٗ٣ضة م٣ىما باعػا مً اإلا٣ىماث الش٣اُٞتٞ،الضًً م٣ىم عثِسخي لظاجُت وَىٍت
البكغ وؤؾاؽ جماًؼ الجماٖاث ومً قإهه ب٢امت خًاعة ؤؾاؾها الازخال ٝالضًجي .حٗغ ٝألا٢لُت الضًيُت ٖلى
ؤجها ظماٖت مً الىاؽ جغج٨ؼ َىٍتها ٖلى ؤؾاؽ اؾخسضام صًاهتها،والتي جسخل ًٖ ٠الضًً الغؾمي للضولت
ألام(.)2
.
اإلاُلب الثاوي:مىُلم خماًت ألاكلُاث الثلافُت في العهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت(.)3
عٚبخا في اؾخ٨ما ٫ما وظه إلاُشا ١ألامم اإلاخدضة مً ه٣ض بكإن ٖضم بقخماله ٖلى هٓام ٢اهىوي زام
بدماًت ألا٢لُاث،زانت ؤن َضٍ ألازحرة لم ج٨خٟي بدماًتها في اَاع خ٣ى ١الاوؿان،بل ؾٗذ للمدآٞت
ٖلى خ٣ى٢ها الخانت الجماُٖت بهٟتها ظماٖت،لهضا ؾٗذ ألامم اإلاخدضة إلًجاص هٓام ٢اهىوي ًىاػن بحن
خ٣ى ١ألا٢لُاث مً ظهت ومً ظهت ازغي ًغاعي اإلاهالر الؿُاؾُت وألامىُت للضو .٫ؤولى وؤَم َظٍ
ؤلاجٟاُ٢اث هي ؤلاجٟاُ٢ت الضولُت للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،زانت اإلااصة  27مجها.وهي اإلااصة الىخُضة
اإلاسههت لخماًت ألا٢لُاث مً مىُل ٤خماًتها ٦إ٢لُت ولِـ مً مىُل ٤خماًت خ٣ى ١الاوؿان.
الفغع ألاوٌ:خماًت ألاكلُاث الثلافُت مً مىُلم خماًت خلىق ؤلاوؿان .بظتهض وايٗى الٗهض الضولي
للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في جدضًض ظملت مً الخ٣ى ١حؿمى بد٣ى ١الجُل ألاو،٫اإلا٣غعة للٟغص،بٌٛ
ٌ
الىٓغ ًٖ ؤنله وصًيُه وٖغ٢ه ولٛخه،ومً بحن ؤلاقاعاث الًمىُت للخ٣ى ١الش٣اُٞت،التي ًم ً٨ؤن حك٩ل
ً
ً
ؾىضا ٢اهىهُا لخماًت الا٢لُاث،الخ ٤في الخهىنُت ٦دغٍت ال٨ٟغ والىظضان والضًً وخغٍت الخٗبحر والخ ٤في
الخٗلُم الخجم٘ الؿلمي وخغٍت ج٩ىًٍ الجمُٗاث والخ ٤في الخماًت مً ؤلاباصة بجمُ٘ ؤهىاٖها الجؿضًت
والش٣اُٞت ٌ )4(.ك٩ل الىو ٖلى مشل َظٍ الخ٣ى ١يماهت ؤؾاؾُت وبالٛت ألاَمُت لؤلٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لُاث
في الخٟاّ ٖلى خ٣ى٢هم الش٣اُٞت،زانت صازل الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت،باٖخباعَم مىاَىُحن في َظٍ
الضو.٫وجؼصاص ؤَمُت َظا ال٣ى ٫ويىخا م٘ الالتزام الظي جلُ٣ه ؤلاجٟاُ٢ت ٖلى ٖاج٧ ٤ل صولت،بإن جٟ٨ل َظٍ

( – )1اإلااصة الاولى مً اإلاُشا ١الاوعوبي للٛاث الا٢لُمُت ؤو لٛاث الا٢لُاث،الهاصع ًٖ مجلـ ؤوعبا ٖام  1992الظي صزل خحز الخىُٟض ٖام.1998
( -)2زالض خؿحن العجزي ":خماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث في ال٣اهىن الضولي الٗام م٘ الخُبُٖ ٤لى خماًت ألا٢لُاث في ٧ىؾىٞا و الٗغا ،"١عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن
ظامٗت ال٣اَغة ٧،لُت الخ٣ى،2004 ،١م. 177،
( - )3ؤٖخمض مً َغ ٝالجمُٗت الٗامت بمىظب الالثدت ع٢م  )XX1( 2200اإلااعر في  16صٌؿمبر  ،1966صزل خحز الخىُٟظ في  23ماعؽ  ،1976عاظ٘ َظٍ
الالثدت ٖلى اإلاىhttp://www.un.org/french/documents/view-doc.asp?symbol_a/res:٘٢
بهًمذ الجؼاثغ بلى َظا الٗهض بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي 67-89اإلااعر في 16ماي،1989الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 20الهاصعة في17ماي ،1989اهٓغ في
طلUnited nations, multilatéral treaties deposited with the secretary genéral statis as at 31 decembre 1966, Neuyork, 1997,pp,110,111 .٪
et121.
( – )4عؼث ؾعض الؿُض":خماًت ألا٢لُاث في ْل الخىُٓم الضولي اإلاٗانغ" ،اإلاجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن الضوليٖ،ضص  ،42ؾىت ،1986م.15.
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الخ٣ى ١لجمُ٘ ألاٞغاص اإلاىظىصًً ٖلى ب٢لُمها والضازلحن في هُا ١والًتها صون جمُحز بؿبب الٗغ ١ؤو اللىن ؤو
.
الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً(.)1
أوال:الخم في جلغٍغ اإلاهحر والخهغف في الثرواث واإلاىاعص الُبُعُت.ؤ٦ضث اإلااصة ألاولى مً الٗهض الضولي
للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُتٖ،لى خ ٤ظمُ٘ البكغ في ج٣غٍغ مهحرَا بىٟؿها،وهي بم٣خطخى َظا الخ ٤خغة في
ج٣غٍغ مغ٦ؼَا الؿُاسخي،والؿعي لخد ٤ُ٣يماجها ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي والش٣افي(٦.)2ما ههذ ال٣ٟغة الشاهُت
مً هٟـ اإلااصة ٖلى خ ٤الكٗىب والجماٖاث في الخ ٤بالخهغ ٝفي زغواتها وومىاعصَا الُبُُٗتٞ .ال ًجىػ
خغمان ؤي قٗب مً ؤؾباب ِٖكه الخانت.بالغٚم مً ٖضم ؤلاقاعة نغاخت لؤل٢لُاث في هو اإلااصة
الؿالٟت الظ٦غ،وا٢خهاعَا ٖلى الكٗىب والجماٖاث ؤو اإلاجمىٖاث الٗغُ٢ت.بال ؤهه وفي بَاع خماًت الا٢لُاث
وزانت خ٣ى٢ها الش٣اُٞت مً مىُل ٤خماًت خ٣ى ١الاوؿانً،م ً٨لها خماًت مىاعصَا الُبُُٗت وؤعيها
وزغواتها الُبُُٗت وَغِٖ ١كها التي حٗض ظؼءا مً ز٣اٞتها)3(.لُهل ألامغ للمُالبت بد٣ها في ج٣غٍغ مهحرَا
الش٣افي،وَظا لً ًخد ٤٣بال في اَاع الاٖترا ٝبىٓام الخ٨م الضاحي.ول٨جها مؿإلت نٗبت الخد،٤ُ٣النُضامها
()4
باعاصة الضو ٫والخ٩ىماث التي جغ ٌٞبكضة مىذ ؤ٢لُاتها َظا الخ٧ ٤ىهه ًاصي بلى ج ٪٨ٟصولتها.
 ..زاهُا:عضم الخمُحز .ههذ اإلااصة الشاهُت مً طاث الٗهض ٖلى حٗهض ٧ل صولت َغ ٝفي خا ٫ما اطا ٧اهذ
جضابحرَا الدكغَُٗت ؤو ٚحر الدكغَُٗت ال٣اثمت ال جٟ٨ل ٗٞال اٖما ٫الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها في َظا الٗهض.بإن
جخسض َب٣ا الظغاءاتها الضؾخىعٍت وألخ٩ام َظا الٗهض،ما ً٩ىن يغوعٍا لهظا الاٖما ٫مً جضابحر حكغَُٗت ؤو
ٚحر حكغَُٗت ،بهض ٝجىُٓم مىذ خغٍت الُٗ٣ضة والضًً صون الايغاع بالىٓم ال٣اهىهُت صازل ٧ل صولت.
()5قضصث اإلااصة  1/2مً الٗهض ٖلى اخترام ظمُ٘ الخ٣ى ١لؤلٞغاص اإلاىظىصًً في ا٢لُمها والضازلُحن في
والًاتها،صوهما ؤي جمُحز بؿبب الٗغ ١ؤو اللىن ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو الغؤي الؿُاسخي ؤو ٚحر الؿُاسخي
..
ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الاظخماعي ؤو الثروة ؤو اليؿب ؤو ٚحر طل ٪مً ألاؾباب.
.
زالثا:عضم الخضزل في الخهىنُت أو قإون بِخه أو أؾغجهً.م ً٨للماصة الؿابٗت ٖكغ مً الٗهض ؤن
ج٩ىن بم شابت الؿىض ال٣اهىوي الظي ٌؿدىض الُه ؤٞغاص الا٢لُاث في الخٟاّ ٖلى خ٣ى٢هم الش٣اُٞت،بط ؤن اإلااصة
جا٦ض ٖلى ٖضم ظىاػ الخضزل حٗؿٟا ؤو بُغٍ٣ت ٚحر ٢اهىهُت،في زهىنُاث ؤي شخو ؤو قاون بِخه ؤو
()6
ؤؾغجه ،وٍم ً٨ألي شخو ؤن ًخمخ٘ بدماًت ال٣اهىن يض ؤي جضزل.

( - )1اإلااصة  2مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت.
( - )2اإلااصة  1/1مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
(–)3عبض العؼٍؼ ؾغخان":الاَاع ال٣اهىوي لخ٣ى ١الاوؿان في ال٣اهىن الضولي،صعاؾت م٣اعهت،صاع الهىا للُباٖت،1987،م.283
( – )4الـ ـ ــمغظ٘ هٟؿ ـ ــه .
( - )5اإلااصة  02مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
( - )6اإلااصة  17مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
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عابعا:اإلااصة الثامىت عكغ مً العهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت(:)1جغجبِ الخ٣ى ١الش٣اُٞت بضالالث
صًيُتٞ،الخ ٤في خغٍت ال٨ٟغ والىظضان والضًً ًغجبِ اعجباَا ٦بحرا بالخ٣ى ١الش٣اُٞت والترار الش٣افي زانت
ما ًخٗل ٤باألههاب واإلاىا ٘٢الضًيُت والخظ٧اعٍت،ومماعؾت الكٗاثغ الضًيُت.لهظا ًم ً٨لال٢لُاث زانت
الضًيُت ؤن حؿخُٟض مً هو اإلااصة  18في الخٟاّ ٖلى صًاهتها ومماعؾت قٗاثغَا ،و٢ض نضع الخٗل ٤ع٢م 22
للجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١الاوؿان مىضخا بٌٗ الجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلااصة 18و اإلاخمشلت في _:خغٍت ال٨ٟغ
والىظضان والضًً واٖخىا ١ؤي صًً ومماعؾخهٖ _.ضم ا٦غاٍ ؤي اوؿان في اٖخىا ١صًً بُٗىه .
_خ٧ ٤ل اوؿان في مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت.
_خ ٤الاؾغة في خماًت ُ٦ان واهخماء ؤبىائها وُٖ٣ضتهم.
حٗض مؿإلت خماًت الخغٍت الضًيُت واإلاجاَغة بها مً اإلاؿاثل التي ؤزاعث ٖضة بق٩االث،زانت في الضو٫
الٛغبُت٦،مى٘ ألا٢لُت اإلاؿلمت مً اعجضاء حجابها واإلاجاَغة بضًجها وتهضًم اماٖ ً٦باصتها.وَظا ما خاولذ
اللجىت اإلا٩لٟت بىي٘ الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾِىت اؾدبٗاصٍ واؾدى٩اعٍ ٖىض نُاٚت هو اإلااصة
()2
 18مً الٗهض.
ؤوضخذ "اللجىت اإلاعىُت بدلىق ؤلاوؿان" ؤن مٟهىم اإلاجاَغة بدغٍت الضًً و اإلاٗخ٣ض ٌكخمل ٖلى
مجمىٖت واؾٗت مً ألاٗٞا ٫خُض حكمل الُ٣ىؽ والكٗاثغ التي بىاؾُتها ًخم الخٗبحر وبك٩ل مباقغ ًٖ
الُٗ٣ضة ؤو الٗباصة واإلاماعؾاث اإلاسخلٟت التي حٗض ظؼءا مً َظٍ الُ٣ىؽ ٦بىاء اإلاؿاظض وؤًام الُٗل
الضًيُت والاُٖاص وبٌٗ الٗاصاث ألازغي٧ :اجبإ هٓام ٚضاجي مٗحن واعجضاء مالبـ مُٗىت ٦إُُٚت للغؤؽ ؤو
اعجضاء الدجاب والبر.٘٢واٖخبرث اللجىت ؤن اخترام َظٍ الُ٣ىؽ والٗاصاث مً الامىع التي حك٩ل ظؼء ال
()3
ًخجؼء مً الخغٍت الضًيُت.
هٓغا للترابِ بحن الضًاهت واللٛت والازيُت ؤو الٗغ ١والخ٣ى ١الش٣اُٞتٞ،ةهه ًم ً٨لؤلشخام اإلاىخمحن أل٢لُاث
صًيُت ؤو لٛىٍت ؤو ازيُت الاؾخٟاصة مً هو اإلااصة ٞ،18ال ًجىػ خغماجها مً خ٣ها في مماعؾت خغٍاتها الضًيُت
بمٟغصَا ؤو م٘ مً ٌكتر٧ىن مٗها في هٟـ الضًاهتٞ،لهم الخ ٤في ؤن ًماعؾى وٍخٗلمىا وَٗلمىا الضًً الخام
بهم ب٩ل خغٍت وبضون ٖغاُ٢ل.وٖلُه حك٩ل اإلااصة  18مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ألاؾاؽ

( – )1جىو اإلااصة  18مً الٗهض_:ل٩ل اوؿان الخ ٤في خغٍت ال٨ٟغ والىظضان والضًً وَكمل خ٣ه في ؤن ًضًً بإي صًً وخغٍخه في اٖخىا ١ؤي صًً ؤو مٗخ٣ض
ًسخاعٍ ،وخغٍخه في اْهاع صًىه ؤو مٗخ٣ضٍ بالخٗبض واْهاع صًاهخه وا٢امت قٗاثغٍ الضًيُت واإلاماعؾت والخٗلُم م٘ الجماٖت ؤو بمٟغصٍ وؤمام اإلاؤل ؤو في الؿغ
_ال ًجىػ حٗغٌٍ ؤخض ال٦غاٍ مً قإهه ؤن ًسل بدغٍخه في ؤن ًضًً بضًً ما ،ؤو خغٍخه في اٖخىا ١ؤي صًً ؤو مٗخ٣ض ًسخاعٍ.
_ال ًجىػ ازًإ خغٍت ؤلاوؿان في اْهاع صًىه ؤو مٗخ٣ضٍ الا للُ٣ىص التي ًٟغيها ال٣اهىن والتي ج٩ىن يغوعٍت لخماًت الؿالمت الٗامت والصخت الٗامت
والىٓام الٗام ؤو الاصاب الٗامت ؤو خ٣ى ١الازغًٍ وخغٍاتهم الاؾاؾُت.
_جخٗهض الضو ٫الاَغا ٝبإن جًمً اخترام خغٍت الاباء ؤو الاونُاء ان وظضوا في جإمحن جغبُت ؤوالصَم صًيُا وزلُ٣ا و٣ٞا ل٣ىاٖتهم الخانت.
(2
)
– Jean Bernard Marie ,"liberté de conscience dans les instruments internationaux des Droits de l'omme reconnaissance et interprétation
,"In Guide pour la protection des droits de l'omme, p31
.
( – )3أبى بىضق وائل ":الا٢لُاث وخ٣ى ١الاوؿان،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت  ،الاؾ٨ىضعٍت ،2005،م .32
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ال٣اهىوي لخماًت الخغٍت الضًيُت ألٞغاص ألا٢لُت الضًيُت،ختى في بَاع خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿانٖ،بر ؤعبٗت مً
()1
بىىصَا.
حكحر في َظا الهضص لجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان في حٗلُ٣ها بكإن خغٍت الضًً وال٨ٟغ والىظضان،بإهه ال
ًيبػي الُ٣ام بإًت ٖمل جمُحزي يض مٗخى٣ي ألاصًان ومىه ًدٓغ الٗهض الاؾدبٗاص الش٣افي للجماٖاث الضًيُت
بىاءا ٖلى اٖخماص جضابحر مً قإجها ؤن ج٣هغ الخإَُل للخضمت الخ٩ىمُت ألصخاب الضًً الٛالب او اُٖاء
مؼاًا ا٢خهاصًت الصخاب صًً ٖلى ازغ وٞغى جُُ٣ضاث ٖلى مجمىٖاث صًيُت ازغي(.)2وحكحر اللجىت الى ان
اإلااصة ٣ٞ20غة  2مً الٗهض جىو ٖلى يماهاث مهمت يض اهتها٧اث خ٣ى ١الا٢لُاث الضًيُت وٚحرَا مً
الجماٖاث الٗغُ٢ت والازيُت إلاماعؾت خ٣ى٢ها اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن  18و 27مً الٗهض يض ؤي ايُهاص
ؤو ٖى ٠مىظه يض َظٍ الجماٖاث(.)3
زامؿا:الخم في الخعبحر(ٌ.)4ؿاَم الخ ٤في الخٗبحر في جُىٍغ وجىمُت الخ٣ى ١الش٣اُٞت ألي ظماٖتٞ،خباص٫
اإلاٗلىماث مشال مً قإهه الخٗغٖ ٝلى ؤق٩ا ٫وؤهىإ الش٣اٞاث،والاإلاام بها لهُاهتها،مً زال ٫اإلاكاع٦ت في
الخُاة الش٣اُٞت.
حٗض اإلااصة 19مً ؤَم مىاص الٗهض طاث الهلت ولى بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة باأل٢لُاث الش٣اُٞت زانت الللٛىٍت
والضًيُت،بط حؿخُٟض َظٍ الازحرة مً خ٣ها في الخٗبحر ًٖ صًاهاتها ب٩ل خغٍت و٢ضعتها ٖلى الاجها ٫بلٛتهم
ألام ،وَظا ما جم الخإُ٦ض ٖلُه مً َغ ٝالخبحرة اإلاؿخ٣لت اإلاٗىُت بً٣اًا الا٢لُاث الؿُضة"ٞغٍضة قهُض"
التي ج٣غ بإن ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  19مً الٗهض واإلاخمشلت في خغٍت الخٗبحر وخغٍخه في الخماؽ ؤي يغب
مً يغوب ال ًٟوجباص ٫الا٩ٞاع،وجُىٍغَا لها ٖال٢ت بالخ٣ى ١الش٣اُٞت،زانت وان الٗهض ٌكضص في
اإلااصةٖ 2/20لى خٓغ ؤي صٖىة لل٨غاَُت ال٣ىمُت ؤو الٗىهغٍت ؤو الضًيُت التي حك٩ل جدغًٍا ٖلى الخمُحز او
الٗضاوة او الٗىٞ)5( .٠دغٍت الاهخماء الى الجماٖاث جمىذ ألا٢لُاث خ ٤ج٩ىًٍ جىُٓماث حٗلُمُت وز٣اُٞت
()6
وؾُاؾُت وٚحرَا.
ؾاصؾا:عضم الخمُحز واإلاؿاواة.والتي جىو ٖلى ٖضم الخمُحز واإلاؿاواة في اإلاٗاملت،وال ًمى٘ َظا الخ ٤الضولت
مً الخمُحز ألؾباب مٗ٣ىلت بحن ٞئاث مً ألاشخام،مشل الخاظت الؾخٗما ٫اللٛت الغؾمُت في ْغوٝ

( – )1اإلاـ ـ ـ ــغظ٘ هٟؿه ،م .33
(–)2اهٓغ الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  ًٖ 22اإلااصة  18مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،في وزُ٣ت الامم اإلاخدضة  HRI/GEN/1/Rev.5,مجمىٖت الخٗلُ٣اث
الٗامت والخىنُاث التي اٖخمضتها َُئاث الامم اإلاخدضة ،م ٣ٞ،144غة .1
( – )3الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  ًٖ 22اإلااصة  18مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اإلاغظ ـ ــ٘ الؿاب. ٤
( – )4جىو اإلااصة  19مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى ؤهه _:ل٩ل اوؿان الخ ٤في اٖخىا ١اعاء صون مًاً٣ت.
_ل٩ل اوؿان الخ ٤في خغٍت الخٗبحر وَكمل َظا الخ ٤خغٍخه في الخماؽ مسخل ٠يغوب اإلاٗلىماث وجل٣حها وه٣لها لالزغًٍ صوهما ؤي اٖخباع للخضوص،ؾىاء ٖلى
ق٩ل م٨خىب ؤو مُبىٕ ؤو في ٢الب ٞجي ؤو ؤي وؾُلت ًسخاعَا.
( - )5اإلااصة  2/20مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
( –)6مني ًىزىا ًاكى":خ٣ى ١الا٢لُاث ال٣ىمُت في ال٣اهىن الضولي الٗام"،صعاؾت ؾُاؾُت ٢اهىهُت،صاع ال٨خب ال٣اهىهُت،،مهغ،2010،م.234
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مُٗىت،ول٨ىه ًدٓغ الخمُحز الظي ٌؿدىض الى ؤؾباب ٚحر مٗ٣ىلت مشل اهخماء الصخو الى ؤخض ظماٖاث
()1
ألا٢لُاث.
الفغع الثاوي:خماًت ألاكلُاث الثلافُت مً مىُلم خماًتها هأكلُت.
بن ؤلاٖترا ٝبد٣ى ١ؤلاوؿان ومبضؤ ٖضم الخمُحز واإلاؿاواة في ؤلاجٟاُ٢اث الٗامت والخانت الٗاإلاُت مجها
وؤلا٢لُمُت،ال حك٩ل يماهت ٧اُٞت لخماًت الىظىص اإلااصي والش٣افي اإلاخمُحز لؤل٢لُاث الش٣اُٞت،التي جُالب
بمٗاملت جماًؼٍت وجًُٟلُت اًجابُت،مً زال ٫حكغَ٘ زام بهاً،دمحها ٦إ٢لُت جخمخ٘ بد٣ى ١ظماُٖتَ،ظا ما
ظٗل َُئت ألامم اإلاخدضة جل٣ي ٖلى ٖاج٣ها مهمت نُاٚت ؤخ٩امٚ ،اًتها خماًت ألاٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لُت
بهٟتها ؤ٢لُت(.)2وؤَم َظٍ الىهىم طاث الهلت اإلاباقغة بالخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث هي اإلااصة  27مً
العهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُتٞ.ال ًسخل ٠الضاعؾىن إلاىيىٕ خ٣ى ١ألا٢لُاث في الاٖتراٝ
بم٩اهت وؤَمُت اإلااصة  27مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،بط حٗ٨ـ الىٓغة الجضًضة لؤلمم
اإلاخدضة في ٌب٢غاع خماًت زانت لؤلٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لُاث،ومىه حك٩ل ؤؾاؽ ٢اهىوي لخماًت خ٣ى٢ها وٖلى
عؤؾها الخ٣ى ١الش٣اُٞت.
أوال:ألاعماٌ الخدًحرًت اإلااصة 27مً العهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت.لٗبذ الجمُٗت الٗامت
لؤلمم اإلاخدضة واللجىت الٟغُٖت إلاى٘ الخمُحز وخماًت ألا٢لُاث صوع باعػ في اٖخماص هو اإلااصةٞ،27بمىظب
الخىنُت ع٢م217ط (َ )3()ٝ3لبذ الجمُٗت الٗامت مً اإلاجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي بإن ً٩ل ٠لجىت
خ٣ى ١الاوؿان واللجىت الٟغُٖت إلاى٘ الخمُحز وخماًت الا٢لُاث،بةظغاء صعاؾت قاملت ًٖ مك٩لت
ألا٢لُاث،ختى جخم مٗالجتها وزانت مؿإلت الُبُٗت ال٣اهىهُت لخ٣ى٢ها،وُُٟ٦ت الاٖترا ٝلها بهظٍ الخ٣ى١؟.
ؤزىاء مىا٢كاث بٖضاص مكغوٕ الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،ؤبضي بٌٗ ؤًٖاء اللجىت الٟغُٖت
إلاى٘ الخمُحز وخماًت ألا٢لُاث عٚبتهم في بصعاط ظملت مً ألاخ٩ام،لخٟ٨ل ألاؾلىب ألامشل لخماًت خ٣ى١
ألا٢لُاث.ؤما بسهىم َبُٗت َظٍ الخ٣ى٣ٞ،١ض صاعث مىا٢كاث واؾٗت الىُا،١ولم جب٣ى مدهىعة في
هُا ١اللجىت الٟغُٖت،بل امخضث للجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان والجمُٗت الٗامتَ.ظٍ الازحرة التي ج٣ضمذ با٢تراخحن
جمذ مىا٢كتهما في الضوعة الشالشت للجىت الٟغُٖت إلاى٘ الخمُحز وخماًت ألا٢لُاث(.)4
ؤلاكتراح ألاوٌ:حهض ٝلخماًت ألا٢لُاث بمسخل ٠نىعَا بمىظب اجٟاُ٢ت ؤو بغجى٧ى.٫
.

(–)1اهٓغ الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  ًٖ 22اإلااصة  18مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
( –)2ازخلٟذ الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظٍ الىهىم ٞمجها مً ًغقى الى الاجٟاُ٢ت الضولُت اإلالؼمت وازغي الى اٖالهاث.
( – )2الخىنُت ع٢م  217ط(، )ٝ3الهاصعة ًٖ الجمُٗت الٗامت ،في ،1948/12/10واإلاخٗل٣ت بمصخي ألا٢لُاث.
(Capotorti, op,cit ,p,35. -) 4
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ؤلاكتراح الثاوي:وحهض ٝبلى بصعاط هو زام باأل٢لُاث،يمً مكغوٕ الٗهض بدُض ج٩ىن نُاٚتها ٖلى
الىدى آلاحي":ال ًجىػ به٩اع خ ٤ألا٢لُاث آلازيُت والضًيُت واللٛىٍت مً خ٣ها في الخمخ٘ بش٣اٞتها وبمماعؾت
قٗاثغ صًاهتها والجهغ باؾخٗما ٫لٛتها(.)1
جغ٦ؼ الا٢تراح اإلا٣ضم مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة واإلاىا٢ل في اللجىت الٟغُٖت إلاى٘ الخمُحز وخماًت
ألا٢لُاث ٖلى الاٖترا ٝلؤل٢لُاث الازيُت والضًيُت واللٛىٍت بد٣ى٢ها الش٣اُٞت،لِؿخ٣غ الغؤي ٖلى مىذ ألا٢لُاث
الخ ٤في الخمخ٘ بدُاة ز٣اُٞت زانت بهم،ومماعؾت ُٖ٣ضتهم الضًيُت،واؾخٗما ٫لٛتهم الخانت ب٩ل
خغٍت،وؤلاٖترا ٝلها بالخ ٤في امخال ٥مضاعؽ زانت وم٨خباث ومخاخ ٠وٚحرَا مً اإلااؾؿاث الخٗلُمُت
والش٣اُٞت ألازغي(.)2وَظا الا٢تراح وظض مٗاعيت قضًضة مً ظاهب الٗضًض مً الضو ٫الظًً ؤ٦ضوا يغوعة
جُبُ ٤الىهىم الخانت باأل٢لُاث بهىعة ال حؿمذ بالدصجُ٘ ٖلى ُ٢ام ؤ٢لُاث ظضًضة ؤو ظماٖاث
مدكابهت ألن طل ٪مً قإهه تهضًض وخضة الضولت(ٞ.)3اؾخسضام ٧لمت ألا٢لُت خؿب عؤي الضو ٫اإلاٗاعيت مً
قإهه زل ٤شخهُت ٢اهىهُت لؤل٢لُت ٦جماٖت مخمحزة وَظا ما ًازغ ٖلى الاؾخ٣غاع الضازلي للضو.٫
عًٞذ ؤٚلبُت الضو ٫مؿإلت الاٖترا ٝل٩ل شخو بالخ ٤في الخٗبحر بدغٍت ًٖ بهدؿابه إلاجمىٖت ٖغُ٢ت ؤو
صًيُى ؤو لٛىٍت،ومً زم ؤلاٖترا ٝله بالخ٣ى ١اإلا٣غعة لهظٍ الجماٖاث،إلاا عؤث ٞحها مؿاؽ بىخضة الضولت
وؾالمتها الا٢لُمُت باليؿبت إللتزاماث الضو ٫ألاَغا ٝبكإن ؤلاٖترا ٝبد٣ى ١ألا٢لُاث٣ٞ،ض ٧اهذ هي ألازغي
مدل ه٣اف مُى ٫قإجها في طل ٪قإن َبُٗت ومدخىي خ٣ى٢ها.وفي َظا الهضص ا٢ترح بٌٗ اإلاىضوبحن
وظىب يمان الضولت لخ٣ى ١ألا٢لُاث بما ٌؿمذ لها بمماعؾت َظٍ الخ٣ى ١وبهٟت زانت الخلىق
الثلافُت،ل ً٨عَ ٌٞظا الا٢تراح ألهه ًٟغى التزام بًجابي ٖلى الضو،٫مً قإهه بً٣اّ الكٗىع باالهخماء
لؤل٢لُت.
"،الخبحرة البرًُاهُت،وبىاءا ٖلى جل ٪اإلاٗاعيت الكضًضة ٖباعة Mme Monroeؾىت  1950اؾدبضلذ ٧لمت
ألا٢لُاث بٗباعة ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث،مبرعة ا٢تراخها بإن ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث َم
اإلاؿتهضٞىن في ألازحر مً َظٍ الخ٣ى٦،١د٣ىٞ ١غصًت،وال ًم ً٨ؤلاٖترا ٝلؤل٢لُاث بد٣ى ١الجماٖاث،ألن
َظا ؾُ٣طخي باإلٖترا ٝلها بالصخهُت ال٣اهىهُت اإلاخمحزة(.)4وَظا ُٞه مؿاؽ بالىٓام الؿُاسخي للضو.٫
وفي جهاًت ألامغ جىنلذ اللجىت الٟغُٖت لهُاٚت مكغوٕ اإلااصة اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ألا٢لُاث ٖلى هدى ًسضم
الاججاٍ الؿاب،٤خُض جىو بإهه":ال ًجىػ خغمان ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ٖغُ٢ت ؤو صًيُت ؤو لٛىٍت
باإلقترا ٥م٘ ألاًٖاء آلازغًٍ مً مجمىٖاتهم بالخمخ٘ بش٣اٞاتهم الخانت ؤو الجهغ بضًاهاتهم الخانت

- Les minorités ethnique, religieuses et linguistique ne peuvent être privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle de proffesser et de

()1

pratique leur propre religion ou demployer leur propre langue, Capotorti,op,cit,p,34.
(َ - )1ظا ب٢تراح اإلاىضوب الؿىُٞاحي
(ibid, p 36 - )2
( – )4العُضي فىعاع حماٌ ،مك٩لت خماًت ألا٢لُاث في يىء ال٣اهىن الضولي عؾالت لىُل قهاصة اإلااظِؿخحر٢ ،اهىن صولي وٖال٢اث صولُت،الجؼاثغ
،.2001م.108
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ومماعؾتها ؤو باؾخسضام لٛتهم الخانت(.)1وبٗض ؤن ؤخُل مكغوٕ َظٍ اإلااصة مً اللجىت الٟغُٖت بلى اللجىت
ألام لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان٢،امذ َظٍ ألازحرة بمىا٢كخه زال ٫اوٗ٣اص صوعتها الخاؾٗت في ؤٞغٍل وماي
،1953وزال ٫جل ٪اإلاىا٢كاث ج٣ضم مىضوب الدكُلي با٢تراح لخٗضًل مكغوٕ اإلااصة خُض ا٢ترح ؤن ًبضؤ ههها
بٗباعة في الضو ٫التي جىظض ٞحها ؤ٢لُاث،وجمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى الخٗضًل وؤ٢غجه لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان.وبٗضَا
ؤخُل اإلاكغوٕ بلى الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة،خُض ٖغيخه ٖلى لجىت زالشت لخىاٖ ٤ٞلحها صون حٗضًل،بزغ
اوٗ٣اص صوعتها الؿاصؾت ٖكغ في هىٞمبر1961ولُهبذ في ألازحر هو اإلااصة  27مً الٗهض الضولي للخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى َظا الىدى ألاحي":ال ًجىػ في الضوٌ التي جىحض فيها أكلُاث أزيُت أو صًيُت أو لغىٍت
أن ًدغم ألاشخام اإلاىدؿبىن الى ألاكلُاث اإلاظهىعة مً خم الخمخع بثلافاتهم الخانت أو اإلاجاهغة
بضًنهم وئكامت قعائغهم أو اؾخسضام لغتهم ،وؤلاقتران مع ألاعًاء آلازغًٍ في حماعاتهم"(.)2
زاهُا:اإلاعىُىن بىو اإلااصة :27ما ًلٟذ الىٓغ في نُاٚت َظٍ اإلااصة،ؤجها مىدذ ظملت مً الخ٣ى ١لِـ
لؤل٢لُاث طاتها،ول ً٨لؤلشخام اإلاىخمحن لؤل٢لُاث بزُت ؤو صًيُت ؤو لٛىٍت ولِؿذ ألا٢لُت
٦مجمىٖت.وؾيخُغ ١الى مى٧ ٠٢ل مً ال٣ٟه واللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ُٞماًلي.
:
-1عأي الفلهً.غظ٘ ال٣ٟهاء مغص مىذ اإلااصة  27خ٣ى٢ا لالٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لُت بلى ظملت ؤؾباب جاعٍسُت
وؾُاؾُت ومجها ما جخٗل ٤بالهُاٚت.
أ/الؿبب الخاعٍخي:ال ق ٪ؤن اإلاخهٟذ لخاعٍش مٗاَضاث ألا٢لُاث التي ؤبغمذ بٗض الخغب الٗاإلاُت
ألاولى،والىهىم الخانت باأل٢لُاث التي جًمتها مٗاَضاث الؿالم في جل ٪الٟترة،وما بٗضَا ؾُجض ؤن اإلاٗجي
بالخماًت َم ألاٞغاص اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاثٞ،لم جىهغ ٝالخماًت بلى ألا٢لُاث هٟؿها ٦مجمىٖت لها شخهُتها
ال٣اهىهُت الضولُت(.)3
ب/الؿبب الؿُاس ي:مٟاصٍ ؤن ب٢غاع خ٣ى ١ألا٢لُت بىنٟها ُ٦اها زام،وظماٖت مخمحزة،باٖخباعَا ؤخض
ؤشخام ال٣اهىن الضولي٢،ض ًاصي بلى مُالبتها بؿلُت ؾُاؾُت٧،اإلاُالبت باالهٟها.٫وَظا ما حهضص وخضة
الضولت واؾخ٣اللها وؾالمتها ؤلا٢لُمُت٦.ما ًاصي بلي ٖضم الاهضماط والخٗاٌل بحن ألا٢لُت وألاٚلبُت مً هاخُت
.
ؤزغي.
ج/الؿبب اإلاخعلم بالهُاغت:وٍخمشل في يغوعة ٢غاءة مسخل ٠ههىم الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت ٦دكُ٨لت مترابُت ومخماؾ٨تٞ..هظا الٗهض ٖلى ٚغاع الٗهض الضولي للخ٣ى ١والا٢خهاصًت

(- )1خُض وا٣ٞذ اللجىت ٖلى َظٍ الهُٛت في خلُتها  371بإٚلبُت  12نىث م٣ابل ع ٌٞنىث واخض و بمخىإ زالر ؤنىاث  ،عؼث ؾعض الؿُض ،اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م .54
( – )2اهٓغ اإلااصة  27مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت.
( – )3فىعاع العُضي حماٌ ،اإلاغظ٘ الؿاب، ٤م .109
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والاظخماُٖت والش٣اُٞت،وٚحرٍ مً الىزاث ٤الضولُت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت الهاصعة ًٖ
ألامم اإلاخدضةً،خًمً هماطط لخ٣ى ١الٟغص ولِـ الجماٖت(.)1
بن الخ ٤الىخُض اإلاسى ٫للجماٖاث َى خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا الىاعص في اإلااصة ألاولى مً
الٗهضًً،وٍغظ٘ طل ٪بلى ؤن َظا الخ ٤الجماعي ًسخل ًٖ ٠الخ٣ى ١الٟغصًت،ؤو الخ٣ى ١الجماُٖت التي
جماعؽ في اَاع ٞغصي٦،ما َى الخا ٫باليؿبت باليؿبت للخ٣ى ١الش٣اُٞت لئلوؿان.لِـ  ِ٣ٞألهه هخج مباقغة
ًٖ مبضؤ مً مباصت مُشا ١ألامم اإلاخدضة،بل ؤًًا ألن ٧اٞت الخ٣ى ١ألاؾاؾُت ألازغي إلوؿان جخىٖ ٠٢لى
مضي الخمخ٘ بالخ ٤في ج٣غٍغ اإلاهحر ألهه ٌك٩ل الاب ل٩اٞت الخ٣ى ١الازغي( .)2وٖلى ؤًت خا ٫وعٚم ألاؾباب
الشالزت الؿاب٣تٞ،ةن خماًت الٟغص اإلاىخمي أل٢لُت مً قإهه ؤن ً٣غع مهلخت لؤل٢لُت طاتها،لُاإلاا ؤهه ٌؿخمض
َظٍ الخماًت بىنٟه ًٖى في ؤ٢لُت ؾىاء بؿبب ؤلازيُت ؤو الضًاهت ؤو اللٛت.
-2مىكف اللجىت اإلاعىُت بدلىق ؤلاوؿان.في حٗلُ٣ها الٗام ع٢مٖ 23لى هو اإلااصة،27الخٓذ ؤن الخ٣ى١
اإلامىىخت بلى ألا٢لُاث بمىظب اإلااصة ؾالٟت الظ٦غ هي خ٣ى ١مدمُت لهالر ألاٞغاص اإلاىخمحن بلى
ألا٢لُاث،ول ً٨جماعؽ باالقترا ٥م٘ ؤبىاء ظماٖتهم الازغًٍ(.)3وهي خ٣ى ١مخمحزة وبياُٞت ًٖ الخ٣ى ١التي
(.)4
ًد ٤لهم ٦إٞغاص مشل ؾاثغ الىاؽ الخمخ٘ بها بمىظب الٗهض.
٧ان لخٟؿحر اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت لىُا ١جُبَُ ٤ظٍ اإلااصة في الٗهض ؤزغ في جدضًض مً
َم اإلاؿُٟضًً مً الخ٣ى ١اإلاًمىهت في اإلااصة  27ومىه جىُب ٤ؤخ٩ام اإلااصة ٖلى ؤٞغاص َىاث ٠الؿ٩ان
الانلُحن،التي ٢ض حك٩ل ؤ٢لُت (.)5
وو٣ٞا لل٣ٟغة  5/1مً طاث الخٗلُ ٤ج٣غ اللجىت بإن الٗباعاث اإلاؿخسضمت في اإلااصة 27جضٖ ٫ل ؤن ألاشخام
اإلاغاص خماًتهم َم اللظًً ًيخمىن الى ٞئت ما وَكتر٧ىن مٗا في ز٣اٞت ؤو صًً ؤو لٛت ما(.)6وجض ٫جل ٪الٗباعاث
ان ألاٞغاص اإلا٣هىص خماًتهم ال ًلؼم ؤن ً٩ىهىا مً مىاَجي الضولت الُغ،ٝؤي ٌؿخىي ؤن ً٩ىهىا عٖاًا ؤم
مىاَىحن،وال ًلؼم ؤن ً٩ىهىا مً اإلاُ٣محن الضاثمحن،ومً زمت ٞان الٗما ٫اإلاهاظغًٍ ؤو ختى الؼواع في الضولت
الُغ ٝاللظًً ًالٟىن جل ٪ألا٢لُاث،مً خ٣هم ؤال ًدغمىا مً مماعؾت جل ٪الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها في
.
اإلااصة.)7(27

( - )1الؿُض مدمض حبر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .485 ،484
(Capotorti,op, cit.p38. -)2
(–)3الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  23الضوعة الخمؿىن،اإلاخٗل ٤باإلااصة27مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،ال٣ٟغة ،1للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت،الضوعة الشامىت وألاعبٗىن.1993،
( – )4اإلاغظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ هٟؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
( – )5ال٣ٟغة ،3/2اإلا ـ ـ ـ ـ ــغظـ ـ ـ ــ٘ هٟؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
( – )6ال٣ٟغة ، 4اإلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغظ٘ هٟؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
( – )7ؤوضخذ اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في ال٣ٟغة 7مً حٗلُ٣ها الٗام ع٢م 15الهاصع  1986بكإن وي٘ ألاظاهب بمىظب الٗهض،ؤهه في
الخاالث التي ٌك٩ل ٞحها ألاظاهب ؤ٢لُت باإلاٗجى الظي ٢هضث بلُه اإلااصةٞ 27ال ًجىػ خغماجهم مً الخمخ٘ م٘ ؾاثغ ؤٞغاص ظماٖتهم بش٣اٞتهم الخانت واإلاجاَغة
بضًجهم الخام ومماعؾت قٗاثغٍ واؾخسضام لٛتهم،وهي هٟـ الخ٣ى ١التي ٟ٦لتها اإلااصة 27مً الٗهض لؤل٢لُاث.
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زالثا:الخلىق الثلافُت اإلالغعة لألكلُاث في هو اإلااصة .27حؿخجُب اإلااصة 27مً الٗهض الضولي للخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت،بةٖخباعَا ؤَم هو صولي ملؼم ٢اهىها زام باأل٢لُاث،م٘ مُالب ألا٢لُاث
الش٣اُٞت،واإلاخٗل٣ت بًغوعة الخٟاّ ٖلى َىٍتها اإلاخمحزة واإلاسخلٟت ًٖ بُ٣ت ؤٞغاص الكٗب،وَظا مً زال٫
جمخٗها بش٣اٞتها،واإلاجاَغة بمماعؾت قٗاثغَا الضًيُت،وخغٍت اؾخسضام لٛتها في مسخل ٠اإلاجاالث الؾُما في
.
مجا ٫الخٗلُم.
ٌكحر هو اإلااصة 27بلى زالر مؿاثل ؤؾاؾُت،ؾى ٝهإحي بضعاؾتها للى٢ىٖ ٝلى مضي ؤَمُتها في الاٖتراٝ
بالخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث.وجخمشل َظٍ الى٣اٍ في مًمىن الخ٣ى ١الش٣اُٞت اإلاٗتر ٝبها لؤل٢لُاث؟وما هي
َبُٗتها ال٣اهىهُت َل هي خ٣ىٞ ١غصًت ؤم ظماُٖت ؤم خ٣ى ١ظماٖاث؟ ومً َم اإلاٗىُىن بهظٍ الخ٣ى١؟َل
َم ألاشخام ؤم الجماٖاث؟.
/1مًمىن الخلىق الثلافُت اإلالغعة في اإلااصة.27لؤلشخام اإلاىدؿبىن بلى ؤ٢لُاث بزيُت ؤو صًيُت ؤو لٛىٍت
بالخ ٤في الخمخ٘ بش٣اٞتهم الخانت،ؤو اإلاجاَغة بضًجهم وب٢امت قٗاثغٍ ؤو اؾخسضام لٛتهم،باإلقترا ٥م٘
ألاًٖاء ألازغًٍ في ظماٖتهم.ومىه ؤ٦ضث اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى ؤهه ًيبػي ٖضم
الخلِ بُجها وبحن الخ٣ى ١الصخهُت ألازغي اإلامىىخت للجمُ٘ بمىظب َظا الٗهض(.)1
ل٣ض اقخمل هو اإلااصةٖ 27لى الخ٣ى ١الش٣اُٞت والضًيُت واؾخسضام اللٛتٞ،ماَى مًمىن َظٍ الخ٣ى١
وماهي َبُٗتها ال٣اهىهُت؟َل جىضعط يمً الخ٣ى ١الٟغصًت ؤم الخ٣ى ١الجماُٖت ؟.
أ-مًمىن الخم في الخمخع بثلافت ألاكلُت:حٗض الش٣اٞت ٖىهغا ؤؾاؾُا جىضعط يمىه الخماًت الضولُت لهىٍت
ألا٢لُاث وزهىنُاتها.
ًبضو ؤن ال٣اهىن الضولي لؤل٢لُاث ًخٗامل م٘ الش٣اٞت بىنٟها حكمل ؾاثغ الٗىانغ اإلا٩ىهت واإلامحزة لهىٍت
ألا٢لُت(ُٛٞ. )2ضو الخ ٤بالخمخ٘ في ز٣اٞت ألا٢لُت بطا ًضٖ ٫لى جمخ٘ ألاٞغاص اإلاىخمحن لؤل٢لُت بالخ ٤في جُىٍغ
وحٗؼٍؼ الٗىانغ التي جمُحزَم ًٖ ؾاثغ الؿ٩انُٞ،ما ًخهل بش٣اٞتهمٗ٦،اصاث ألا٢لُاث وؤهماٍ
خُاتهم،وَغاثِٖ ٤كهم وحٗلُمهم،وؤزالُ٢اتهم،وٞىىجهم واصابهم(.)3
ؤُٖذ اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في حٗلُ٣ها الٗام ع٢م 23بكإن اإلااصة 27خ ٤الخمخ٘
بالش٣اٞت مضلىال ومٗجى واؾ٘ٞ،اقاعث وفي اؾخيخاظاجه الهاصعة في ٖضص مً البالٚاث الٟغصًت اإلاغٞىٖت
ؤمامها،بلى ؤن الش٣اٞت جدبضي بإق٩ا٦ ٫شحرة وبهىع مخىىٖت مً بُجها:ؤؾلىب الِٗل الظي ًغجبِ باؾخسضام
مىاعص ألاعى،زانت باليؿبت للؿ٩ان الانلُحن٦.ما ٖضث اللجىت ؤن مماعؾت الخ٣ى ١الش٣اُٞت ٢ض ٌكمل
ٖضصا مً ألاوكُت الخ٣لُضًت الا٢خهاصًت مشل نُض الؿم ٪ؤو الهُض والخ ٤في الِٗل في اإلادمُاث
الُبُٗت(.)4
( – )1ال٣ٟغة  8مً الخٗلُ ٤الٗام للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
) (2
– Miodrag A. Jovanovic,Recognizing minority identities through collective rights,HRQ,Vol.27,2005,p641.

( – )3مدمض ًىؾف علىان،مدمض زلُل اإلاىس ى ،ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١الاوؿان،الخ٣ى ١اإلادمُت"،الجؼء الشاوي،.2005،م .483
( – )4ال٣ٟغة  7مً الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  23اإلاخٗل ٤باإلااصة ،27اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ومً ؤَم الخ٣ى ١اإلاغجبُت بد ٤الا٢لُت في الخمخ٘ بش٣اٞتها:
الخ ٤في الخٗلُمٞ:الخٗلُم ٌٗض قغٍ اؾاسخي الهخ٣ا ٫ز٣اٞت ألا٢لُت بحن ؤٞغاصَا،ومً ظُل الزغٞ،هى وؾُلتلهىن َظٍ الش٣اٞت والخٟاّ ٖلحها
الخ ٤في اإلاكاع٦ت في الخُاة الش٣اُٞت:ال ًماعؽ َظا الخ ٤الا في اَاع الجماعي بحن اٞغاص الا٢لُتٞ،هىبُبُٗخه ً٣طخي باقترا ٥اًٖاء الجماٖت في مماعؾت وكاٍ ز٣افي مٗحن،وال ًم ً٨للٟغص مماعؾخه لىخضٍ.
ًىُىي َظا الخٖ ٤لى عزهت جم ً٨الٟغص مً اإلاكاع٦ت في الخُاة الش٣اُٞت لؤل٢لُت التي ًيخمي بلحها،وفي
الخُاة الٗامت إلاجخمٗه والتي حٗض ز٣اٞت الا٢لُت ظؼءا مىه،وَى بظلٌ ٪ؿاَم في ج٨غَـ خ ٤ألا٢لُت بالخمخ٘
()1
بش٣اٞتها،وٍدُذ اإلاجا ٫لؤلًٖاء اللظًً ًيخمىن أل٢لُاث بالخٗبحر ًٖ ز٣اٞتهم صازل الضولت.
.
.
الخ ٤في الخٟاّ ٖلى الترار الش٣افي اإلااصي وٚحر اإلااصي لؤل٢لُاث..
خ ٤ألاٞغاص اإلاىخمحن ألُ٢اث في الخٟاّ ٖلى ٖاصاتهم وج٣الُضَم.ب-خم ألاكلُت باإلاجاهغة بضًنها وئكامت قعائغه.ؤ٦ضث اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في
حٗلُ٣ها الٗام ع٢م 22بكإن اإلااصة 18مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُتٖ،لى ؤن مٟهىم الضًً ال
ً٣خهغ ٖلى الضًاهاث الخ٣لُضًت،واهما ٌكخمل ٖلى ظمُ٘ الضًاهاث الالهُت او الؿماوٍت(.)2ومحزث ؤًًا اللجىت
()4
حٗغٍٟها للٗباصة()3بُجها وبحن مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت واإلاجاَغة بالضًً.
ًخمشل مًمىن خ ٤الاشخام اإلاىخمحن أل٢لُاث في الجهغ بضًاهتهم واجبإ حٗالُمها في الخ ٤بدغٍت جامت في
ازخُاع صًاهتهم والجهغ والاٞهاح بهىعة ٞغصًت ؤو الاقترا ٥م٘ الاشخام الازغًٍ اإلاىخمحن لؤل٢لُت طاتها ًٖ
صًاهتهم ؤو مٗخ٣ضاتهم٦،ما ًخًمً َظا الخ ٤ؤًًا خ ٤الىالضًً في ازخُاع الخٗلُم الضًجي الظي ًغجًُاهه
ألبىائهم(.)5
ج -مًمىن الخم في اؾخسضام اللغت الخانت.محزث اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١الؿُاؾُت واإلاضهُت بحن خ٤
ألاٞغاص اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُت لٛىٍت في اؾخسضام لٛتهم ُٞما بحن ؤهٟؿهم،وٖلى الهُٗضًً الٗام
والخام،والخ٣ى ١اللٛىٍت الازغي اإلاهىهت بمىظب الٗهض(.)6وٖلى وظه الخهىم،ؤ٦ضث اللجىت اهه ًجب
الخمُحز ًٖ الخ ٤الٗام في خغٍت الخٗبحر اإلاهىن بمىظب اإلااصة 19مً الٗهضٞ،هظا الخ ٤مخاح لجمُ٘
( – )1مدمض ًىؾف علىان،مدمض زلُل اإلاىس ى،اإلاغظ٘ هٟؿـ ـ ـ ـ ــه ،م .485
(–)2ظاء في ال٣ٟغة  2مً الخٗلُ ٤ع٢م  22الهاصع ًٖ اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت بكإن اإلااصة 18مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت"الخ ٤في خغٍت ال٨ٟغ والىظضان والضًً"،ؤن اإلااصة  18جدمي الٗ٣اثض الخىخُضًت وٚحر الخىخُضًت والالخاصًت و٦ظل ٪الخ ٤في ٖضم اٖخىا ١ؤي صًً
ؤو ؤًت ُٖ٣ضة وٍيبػي جٟؿحر ٧لمتي صًً وُٖ٣ضة جٟؿحر واؾ٘،واإلااصة 18لِؿذ م٣هىعة في جُبُ٣ها ٖلى الضًاهاث الخ٣لُضًت ؤو ٖلى ألاصًان والٗ٣اثض طاث
الخهاثو ؤو الكٗاثغ الكبحهت بسهاثو وقٗاثغ الضًاهاث الخ٣لُضًت،ولظا جىٓغ اللجىت ب٣ل ٤بلى ؤي مُل بلى الخمُحز يض ؤي ؤصًان ؤو ٖ٣اثض ألي ؾبب مً
ألاؾباب،بما في طل٧ ٪ىجها خضًشت اليكإة ؤو ٧ىجها جمشل ؤ٢لُاث صًيُت ٢ض جخٗغى للٗضاء مً ظاهب َاثٟت صًيُت مهُمىت.
( – )3حكمل الٗباصة ألاٖما ٫الخٗبضًت والكٗاثغٍت واإلاماعؾاث الازغي ٦بىاء ؤما ً٦الٗباصة،اؾخسضام قٗاعاث صًيُت،اجساص ؤًام الُٗض ؤًام عاخت،اؾخٗما٫
ؤلٟاّ حٗبضًت اهٓغ الخٗلُ 22 ٤للجىت خ٣ى ١الاوؿان ،اإلاغظ٘ هٟؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
(–)4وعص في ال٣ٟغة  4مً الخٗلُ ٤ؤٖالٍ ؤهه ال ً٣خهغ اجبإ َ٣ىؽ الضًً ؤو الُٗ٣ضة ومماعؾتها ٖلى الكٗاثغ ٞدؿب،بل بهه ٢ض حكمل ؤًًا ٖاصاث مشل اجبإ
٢ىاٖض ٚضاثُت،والا٦دؿاء بمالبـ ؤو ؤُُٚت للغؤؽ مخمحزة،واإلاكاع٦ت في َ٣ىؽ جغجبِ بمغاخل مُٗىت مً الخُاة ،الخٗلُ، 22 ٤اإلاغظ٘ هٟؿـ ـ ــه.
( – )5مدمض ًىؾف علىان،مدمض زلُل اإلاىس ى،اإلاغظ٘ الؿاب، ٤م .486
( – )6ال٣ٟغة  3/5مً الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  23للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت.
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الاشخام،بهغ ٝالىٓغ ًٖ اهخمائهم لؤل٢لُت مً ٖضمه.وٖالوة ٖلى طلٞ ٪ةهه الخ ٤اإلاهىن باإلااصة 27
ًيبػي ؤن ًٟغ ١بِىه وبحن الخ ٤واإلاىهىم ٖلُه باإلااصة٣ٞ 14غة  3و مً الٗهض لؤلشخام اإلاتهمحن وَى الخ٤
في الترظمت الكٟىٍت خُىما ال ً٩ىن بم٣ضوعَم ٞهم اللٛت اإلاؿخٗملت في اإلادا٦م ؤو الخ٩لم بها(.)1
ٌكخمل مًمىن خ٣ى ١ألا٢لُت اللٛىٍت ٖلى خ٣ها في ٖضم الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ اللٛت،وخماًتها مً الظوبان في
لٛت الاٚلبُت،ؤو اللٛت الغؾمُت للضولتٞ،ةن خ٣ها في اؾخسضام لٛتها ٌكمل خغٍت الاشخام اإلاىخمحن الى
ا٢لُاث في ازخُاع اؾخ سضام لٛتهم الخانت في ٖال٢تهم الخانت وفي ؤلاظخماٖاث،وفي وؾاثل الاجها٫
والٗال٢ت م٘ الؿلُاث،وام٩اهُت اوكاء وؾاثل اجها ٫زانت بهم جدذ اصاعتهم واقغاٞهم ٧الصخ٠
والاطاٖت والخلٟاػ وصوع الؿِىما. )2(.
َ/2بُعت الخلىق الثلافُت اإلالغعة لألكلُاث وفلا لىو اإلااصة.27بالغظىٕ لىو اإلااصة 27هجض اجها ؤ٢غث
ظملت مً الخ٣ى ١الش٣اُٞت مىدذ لؤلٞغاص اإلاىخمحن أل٢لُاث،وَى خ ٤ػاثض ومخمحز ًٖ الخ٣ى ١الازغي
اإلامىىخت لها بمىظب الٗهض ٦إٞغاص مشل ؾاثغ الىاؽ.ومىه هجض ؤن الخ٣ى ١اإلامىىخت بمىظب اإلااصة 27هي
خ٣ى ١زانت ومخمحزة ًخمخ٘ بها ألاٞغاص اإلاىخمحن أل٢لُاث هٓغا الهخمائهم أل٢لُت ازيُت او لٛىٍت ؤو صًيُت.
ؾمدذ اإلااصة 27بمماعؾت َظٍ الخ٣ى ١باإلقترا ٥م٘ ؤبىاء ظماٖتهمٞ،خسغط بظل ٪الخماًت اإلا٣غعة بها ًٖ
الخماًت الٗامت لال٢لُاث في اَاع خماًت خ٣ى ١الاوؿان،لخىضعط يمً الخماًت الخانت لؤل٢لُت مً مىُل٤
٧ىجها ؤ٢لُت بزيُت ؤو لٛىٍت ؤو صًيُت.ل ً٨م٘ ج٨غَؿها للُاب٘ الٟغصي في الخماًت واإلاماعؾت.
بطا نىٟىا الخ٣ى ١الش٣اُٞت لىظضهاَا طاث َبُٗت مؼصوظت،ؤما باليؿبت للخ٣ى ١الش٣اُٞت لال٢لُاث ٞهي
حٗض خ٣ى٢ا ظماُٖت،ل ً٨اإلاؿخُٟض مجها َى الٟغصٞ،الخ٣ى ١الش٣اُٞت اإلا٣غعة في هو اإلااصة  27حٗخبر خ٣ى٢ا
ظماُٖت مىدذ لؤلٞغاص اإلاىخمحن أل٢لُاث،هٓغا الهخمائهم أل٢لُت ازيُت او لٛىٍت او صًيُت مخمحزة ًٖ بُ٣ت
الاٞلبُت الؿ٩اهُت،ولم جمىذ لهم ٖلى ؤؾاؽ نٟتهم الٟغصًت.مما ًجٗل لؤل٢لُت َىٍت مخمحزة وزانتًٖ،
َىٍت باقي اٞغاص اإلاجخم٘.وٖلى َظا الاؾاؽ حٗض اإلااصة  27ؤخض اَم الىهىم الضولُت التي اٖترٞذ بُ٨ان
ووظىص الا٢لُاث الضًيُت واللٛىٍت والازيُت،صازل الضو،٫وبالخالي ًم ً٨لها الخٟاّ ٖلى ز٣اٞتها واؾخٗما٫
لٛتها والجهغ بضًجها.وَظا ما ؤ٢غجه اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،في حٗلُ٣ها الٗام ٖلى اإلااصة27
بىهها ٖلى ؤهه":وٖلى الغٚم مً ؤن الخ٣ى ١اإلاهىهت بمىظب اإلااصة 27هي خ٣ىٞ ١غصًتٞ،ةجها حٗخمض بضوعَا
ٖلى ٢ضعة ظماٖت ألا٢لُت ٖلى الخٟاّ ٖلى ز٣اٞتها ؤو لٛتها ؤو صًجها،ومىه ًخٗحن ٖلى الضو ٫اجساص جضابحر
اًجابُت لخماًت َىٍت ؤ٢لُت مً الا٢لُاث ونىن خ٣ى ١ؤٞغاصَا في الخمخ٘ بش٣اٞتهم ولٛتهم
.
وجُىٍغَما،ومماعؾت قٗاثغ صًجهم،وطل ٪باالقترا ٥م٘ ؤبىاء ظماٖتهم(.")3

( –)1ال٣ٟغة  3/5مً الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  23للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغظ٘ الؿاب.٤
(–)2مدمض ًىؾف علىان،مدمض زلُل اإلاىس ى،اإلاغظ٘ الؿاب، ٤م .490
( – )3نالح ؾعؿض ابغاهُم الضًب،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م .349
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ٞالخ٣ى ١الش٣اُٞت اإلامىىخت لؤل٢لُت الازيُت ؤو اللٛىٍت ؤو الضًيُت،بمىظب اإلااصة 27هي خ٣ى ١ظماُٖت
جماعؽ في بَاع ٞغصي،وؤن الاٖترا ٝبهضٍ الخ٣ى ١لهالر الاٞغاص اإلاىخمحن أل٢لُاث،ما َى بال ب٢غاع يمجي
بدماًت َىٍت ألا٢لُت وبًغوعة الاٖترا ٝبها وخمُت وظىصَا الش٣افي اإلاخمحز.
زالثاَ:بُعت الالتزام الظي جفغيه اإلااصة  27إلعماٌ الخلىق الثلافُت لألكلُاثَ.غخذ مؿإلت َبُٗت
الالتزاماث الىاعصة بىو اإلااصة  27بةلخاح زال ٫مىا٢كاث بٖضاصَا مً َغ٧ ٝل مً اللجىت الٟغُٖت ؤو
(.)1
لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو اللجىت الشالشت للجمُٗت الٗامت
ازخل ٠ال٣ٟه بكإن َبُٗت الالتزاماث اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤الضو ٫التي جخىاظض بها ؤ٢لُاث صًيُت،لٛىٍت،
بزيُت،والتي حك٩ل ظؼاءا مً قٗبها،لظا جلتزم َظٍ الضو ٫باخترام خ٣ى٢ها الش٣اُٞت وٖضم خغماجها مً الخمخ٘
بها في اَاع ظماعيٞ.مً ال٣ٟه مً بٖخبر ؤن َبُٗت الالتزام اإلال٣ى ٖلى ٖاج ٤الضو ٫بمىظب اإلااصة َ 27ى
بلتزام ؾلبيٞ،اإلااصة 27ظاءث بهُٛت الىٟي،ؤي ال جٟغى التزام اًجابي في مىاظهت ؤ٢لُاتها،بل ٖلُه ان ال
جدغمهم مً مماعؾت والخمخ٘ بد٣ى٢هم الش٣اُٞت اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ اإلااصة(.)2بدُض ؤن الضولت ال ججض
هٟؿها ملتزمت بًجابُا ؤو ماصًا بدىمُت ز ٣اُٞت ؤو لٛت ألا٢لُاث،ؤو بةوكاء ماؾؿاث زانت بها.وفي هٟـ
الؿُا ١هٟؿه اٖخبر ممشلى الضولت ؤن اإلااصة  27لِـ لها ؤي مٗجى وجب٣ى ٖلى ألاعجر بضون هدُجت،بن لم جلتزم
الضولت بالُ٣ام بةظغاءاث حكغَُٗت زانت مً ؤظل يمان الخ٣ى ١الخانت باأل٢لُاث(.)3
وبضوعٍ اٖخبر "بىواجىال"ؤن ؤلالتزام اإلاٟغوى ٖاج ٤الضو ٫بمىظب اإلااصة 27مً الٗهض َى التزام يُٗ ،٠وٖلى
ؤًت خاٞ ٫ةن اإلاؿاَمت اإلااصًت للضولت جبضوا يغوعٍت ُٞما ًخٗل ٤بخد ٤ُ٣الخ٣ى ١الش٣اُٞتٞ،مً اإلاىُ٣ي
ال٣ى ٫بإن خ٣ى ١ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث ؤزيُت صًيُت ؤو لٛىٍت ج٣ٟض ال٨شحر مً مٗىاَا في خالت عٌٞ
الضو ٫ج٣ضًم ؤًت مؿاٖضة٦،ما في ٖملُاث الخىمُت الش٣اُٞت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت(.)4لظل ٪صعى ٞغٍ ٤مً
ال٣ٟهاء بلى الخٟؿُحر الضًىامُ٩ي للماصة  27ؤي اٖخباع الالتزام اإلال٣ى ٖلى ٖاج ٤الضو ٫بمىظبها َى التزام
بًجابي،الجب٣ى ُٞه الضو ٫م٨خىٞت ألاًضي،بل ٖلحها ؤن جخضزل وج٣ضم الىؾاثل اإلااصًت والضٖم اإلاالي
(. )5
لؤل٢لُاث،ختى حؿخُُ٘ اإلادآٞت ٖلى ممحزاتها الخانت ال ؾُما الش٣اُٞت مجها
مً زال ٫اؾترا٢ئىا لىو اإلااصة،27هجض ؤجها جًمىذ بلتزام ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضو ٫ألاَغا،ٝبٗضم خغماجها
لؤلشخام اإلاىدؿبحن أل٢لُاث صًيُت ؤو بزيُت ؤو لٛىٍت مً الخمخ٘ بد٣ى٢هم الش٣اُٞت واؾخٗما ٫لٛتهم والجهغ
بضًجهم ومماعؾت قٗاثغٍ.وٍٟغى َظا الالتزام مبضثحن ؤؾاؾحن جم ب٢غاعَما في َظا الٗهض في ٧ل مً اإلاىاص

( – )1اإلاغظ٘ هٟؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
( – )2فاجذ الضًً بىمىجل":مكا٧ل ألا٢لُاث الضًيُت وخماًتها الضولُت"،مض٦غة ماظِؿِخحر٧،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت باجي مسخاع ٖ،ىابت،م
.103-102
( – )3الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمغظ٘ هٟؿـ ـ ـ ـ ـ ــه .
) (4
– Boukatoula Isse Omanga;l'organisation des Nation Unuis et la protection des minorités ,Bruylant
Bruxelles,1988,p191.
( –)5فىعاعي العُضي حماٌ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .111
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1/2و1/18و 2وَ، )1(26ما مبضؤ اإلاؿاواة،ومبضؤ ٖضم الخمُحزَ.ظًً اإلابضؤًً اللضًً جم الاٖترا ٝبهما في الٗهض
الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾت،لخماًت خ٣ى ١الاوؿان،ومىه ًم ً٨ألٞغاص الا٢لُاث الخمخ٘ بد٣ى٢ها
الش٣اُٞت،واؾخٗما ٫لٛتها والجهغ بضًاهتها صون ؤي جمُحز في اإلاٗاملت الهخمائها أل٢لُت ما،وٍم٨ىه و٣ٞا إلابضؤ
اإلاؿاواة ؤن جخمخ٘ وجماعؽ َظٍ الخ٣ى ١باإلاؿاواة م٘ ألاٚلبُت.
ل ً٨مً ما حهمىا َى جدضًض َبُٗت الالتزام الىاعص بىو اإلااصة  27باٖخباعَا هو زام بدماًت ألاٞغاص
ٌ
اإلاىخمحن ال٢لُاث مً مىُل ٤خماًتهم ٦إ٢لُت،ومىه ال ٌٗض مبضؤ ٖضم الخمُحز واإلاؿاواة مً ٢بُل الالتزاماث
اإلاٟغويت ٖلى الضو ٫لخماًت الخ٣ى ١الخانت ألٞغاص ؤ٢لُاتها،مً مىُل٧ ٤ىجهم ظماٖاث مخمحزة ًٖ الاٚلبُت
الؿ٩اهُتَ،ظا ما ًٟغى بلتزام بًجابي جم ب٢غاعٍ في هو اإلااصة،27وبال ؤنبدذ صون ظضوي ،وزغظذ ًٖ
اَاع الخماًت ال٣اهىهُت الخانت لؤل٢لُاث.ومىه هجض ؤن الالتزاماث الىاعصة باإلااصة  27جخمشل في:
-1اخترام مبضأ اإلاؿاواة وعضم الخمُحز:وَظا الخ ٤مٟ٨ى ٫في هو اإلااصة  27وبٌٗ الىهىم الازغي في
الٗهض ٧اإلااصة /2مىه واإلااصة 18واإلااصة،26بدُض جا٦ض اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى جمخ٘
ظمُ٘ الاٞغاص اإلاىظىصًً صازل ب٢لُم الضولت،بالخ٣ى ١اإلاٟ٨ىلت في الٗهض،ؾىاء ٧اهىا مىخمحن ؤو ٚحر مىخمحن
أل٢لُاث(..)2ؾيخُغ ١بلى صوع َاصًً اإلابضثً في ب٢غاع الخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث،وهخٗغٖ ٝلى ٖال٢ت َظًً
اإلابضؤًً بدماًت ألا٢لُاث.
وحكحر اللجىت اًًا الى مبضؤ ٖضم الخمُحز واإلاؿاواة في جدضًضَا لالشخام اإلاٗىُىن بدماًت اإلااصة ٞ،27دكحر
الى هو اإلااصة 1/2مً الٗهض لخىؾ٘ مً هُا ١الاشخام اإلاكمىلحن بدماًت اإلااصة ،27ومً زمت ال ًجىػ
للضولت الُلغ ٝؤن ج٣خهغ الخ٣ى ١اإلاٟ٨ىلت بىو اإلااصةٖ 27لى مىاَىحها وخضَم ماٖضا الخ٣ى ١اإلاىهىم
()3
ٖلحها نغاخت للمىاَىحنٖ،لى ؾبُل اإلاشا ٫الخ٣ى ١الؿُاؾُت اإلاٟ٨ىلت بمىظب اإلااصة 25مً الٗهض.
.
-2ؤلالتزام ؤلاًجابي اإلافغوى على الضوٌ بمىحب اإلااصة.27
ؤ٦ضث اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في حٗلُ٣ها الٗام بكإن اإلااصة 27بإهه ًجب الخمُحز بحن
الالتزام اإلاٟغوى في اإلااصة 27والالتزاماث اإلاٟغويت في ٧ل مً اإلاىاص 2،18،26مً الٗهضٞ،هضٍ اإلاىاص جٟغى
التزاماث ويماهاث جمىذ ل٩ل الاٞغاص اإلاىظىصًً صازل ا٢لُم الضولت،ؾىاء ؤ٧ان َاالءالاشخام مىخمحن ؤو
ٚحر مىخمحن أل٢لُاث(ٖ.)4لى الٗ٨ـ مً اإلااصة  27التي جسو الاٞغاص اإلاىخمحن أل٢لُاث بد٣ى ١ز٣اُٞت
ًماعؾىهه باالقترا ٥م٘ ظماٖتهم،بهٟتهم مىخمحن بلى ؤ٢لُت لٛىٍت ؤو بزيُت ؤو صًيُت.

(ً –)1ىظض ؤخُاها في الخ٣اعٍغ اإلا٣ضمت مً الضو ٫ألاَغا ٝبمىظب الٗهض اإلااصة  40مً الٗهض زلِ بحن الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلى الضو ٫ألاَغا ٝبمىظب
اإلااصة 1-2الظي ًلؼمها بٟ٨الت الخمخ٘ بالخ٣ى ١اإلاًمىهت بمىظب الٗهض صون جمُحزً،ىُبٖ ٤لى ظمُ٘ ألاٞغاص اإلاىظىصًً صازل ؤلا٢لُم ؤو الخايٗحن لىالًت
الضولت ؾىاء ؤ٧ان َاالء ألاشخام مىخمحن ؤو ٚحر مىخمحن بلى ؤ٢لُت ما.وبحن اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن وجىٞحر الخماًت ال٣اهىهُت اإلادؿاوٍت بمىظب اإلااصة .26اهٓغ
ال٣ٟغة  2مً الخٗلُ ٤الٗام للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
(–)2اهٓغ ال٣ٟغة  2مً الخٗلُ ٤الٗام للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اإلاغظ٘ الؿاب. ٤
( –)3ال٣ٟغة 1/5مً الخٗلُ ٤الٗام للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
( –)4ال٣ٟغة  4مً طاث الخٗلُ.٤
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بن وظىص ا٢لُت ازيُت ؤو لٛىٍت ؤو صًيُت ال ًخىٖ ٠٢لى ٢غاع جل ٪الضولت،بل ًلؼم ؤن ًخ٣غع بمىظب اإلاٗاًحر
اإلاىيىُٖتٗٞ،لى الغٚم مً ؤن اإلااصة 27مٗبر ٖجها بهُٛت الىٟي بال ؤهه حٗتر ٝبىظىص خ ٤وج٣طخي بٗضم
ظىاػ الخغمان مىه،وٖلُه ج٣غ اللجىت ؤهه ٖلى الضولت الُغ ٝبلتزاما بإن جٟ٨ل ؤن ً٩ىن وظىص َظا الخ٤
واؾخٗماله مهىهحن مً الاه٩اع ؤو الاهتها.٥ومً زم ٞةن الخضابحر الاًجابُت لهىجهما واظبت ال يض اٗٞا٫
الضولت الُغ ٝهٟؿها ٞدؿب،مدمُحن ؾىاء ًٖ َغٍ ٤ؾلُاتها الدكغَُٗت ؤو الً٣اثُت ؤو ؤلاصاعٍت صازل
()1
الضولت الُغ.ٝ
بما ان الخ٣ى ١الش٣اُٞت اإلاٗتر ٝبها في اإلااصة  27مً الٗهض مىدذ لالٞغاص اإلاىخمحن أل٢لُاث،الا اهه حٗخمض
ٖلى ٢ضعة الجماٖت ٖلى الخٟاّ ٖلى ز٣اٞتها ؤو لٛتها ؤو صًجها،وبىاءا ٖلى طلٞ ٪اهه ًخٗحن ٖلى الضو ٫اجساص
جضابحر اًجابُت لخماًت َىٍت ؤ٢لُت مً ألا٢لُاث ونىن خ٣ى ١ؤٞغاصَا في الخمخ٘ بش٣اٞتهم ولٛتهم وفي
جُىٍغَما،وفي مماعؾت قٗاثغَم،وَظا باالقترا ٥م٘ ابىاء ظماٖتهم الازغًٍ(.)2
ؤقاعث اللجىت بإن َظٍ الخضابحر الاًجابُت ًجب ؤن جدترم ؤخ٩ام اإلااصجحن 1/2و 26مً الٗهض،ؾىاء ُٞما
ًخٗل ٤باإلاٗاملت بحن مسخل ٠الا٢لُاث ؤو اإلاٗاملت بحن الاشخام اإلاىخمحن بلحها وباقي الؿ٩انَ.اإلاا ٧اهذ َظٍ
الخضابحر حؿتهض ٝجصخُذ الٓغو ٝالتي جدى ٫صون الخمخ٘ بالخ٣ى ١اإلاٟ٨ىلت بمىظب اإلااصة 27ؤو التي جى٣و
مجهاٞ،ةهه ًجىػ ؤن حك٩ل جٟغٍ٣ا مكغوٖا في اَاع الٗهض،قغٍُت ؤن ج٩ىن مؿدىضة بلى مٗاًحر مٗ٣ىلت
()3
ومىيىُٖت.
٦ما ا٦ضث اللجىت ٖلى الخضابحر الاًجابُت في مماعؾت الخ٣ى ١الش٣اُٞت اإلاًمىهت بىو اإلااصةٞ،27الخمخ٘ بهظٍ
الخ٣ىً ١خُلب جضابحر للخماًت ٢اهىهُت بًجابُت وجضابحر لًمان الاقترا ٥الٟٗا ٫ألٞغاص ظماٖاث ألا٢لُاث في
()4
ال٣غاعاث التي جازغ ٞحهم.
ومً زال ٫ما ج٣ضم ج٣غ اللجىت بإن اإلااصة  27ؤوعصث مجمىٕ مً الخ٣ى،١جٟغى خماًتها بلتزاماث ٖلى الضو٫
الاَغا ٝبهض ٝجُىٍغ الهىٍت الش٣اُٞت والضًيُت والاظخماُٖت لال٢لُاث اإلاٗىُت،ومً ًجب ٖلى الضو ٫خماًت
َظٍ الخ٣ى ١بهٟتها َظٍ.ولظلٞ ٪ةن ٖلى الضو ٫الاَغا ٝالتزاما بهىن َظٍ الخ٣ىٖ ١لى هدى ٧امل،وَظا
ال ًمـ بؿُاصة الضولت وال بؿالمتها ؤلا٢لُمُت(.)5وٍيبػي لها ؤن جبحن في ج٣اعٍغَا الخضابحر التي اجسضتها جد٣ُ٣ا
لهظٍ الٛاًت(. .)6
/3عالكت خماًت ألاكلُاث الثلافُت بمبضأ الخمُحز ؤلاًجابي:بن مى٘ الخمُحز وخماًت ألا٢لُاث جخجؿض في
اإلاؿاواة الخُ٣ُ٣ت والٟٗلُت بحن الا٢لُت والكٗب صازل اإلاجخمُ٘ٞ،م ً٨ؤن ج٩ىن َىا ٥مؿاواة ٢اهىهُت
وجخُٛب اإلاؿاواة الٟٗلُت،وَظا ما جُغ٢ذ الُه مد٨مت الٗض ٫الضولُت الضاثمت في عؤحها الاؾدكاعي الؿاب٤
( –)1ال٣ٟغة 1/6مً طاث الخٗلُ.٤
( –)2ال٣ٟغة  2/6مً طاث الخٗلُ.٤
( –)3ال٣ٟغة  2/6مً طاث الخٗلُ. ٤
( –)4ال٣ٟغة  7مً طاث الخٗلُ. ٤
(–)5ال٣ٟغة  2/3مً طاث الخٗلُ.٤
( –)6ال٣ٟغة  8مً طاث الخٗلُ. ٤
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الخُغ ١الُه بكإن مضاعؽ الا٢لُت في ؤلباهُا٣ٞ،ض ؤ٦ضث اإلاد٨مت":ؤن اإلاؿاواة ال حٗجي  ِ٣ٞاإلاؿاواة الك٩لُت
ؤمام ال٣اهىنٞ،اإلاؿاواة بحن الجمُ٘ ًم ً٨ؤن حٗلً ظُضا في ههىم ال٣اهىن،وم٘ طل ٪في الىاً ٘٢م ً٨ؤن
ج٩ىن َىاٖ ٥ضم مؿاواة ماصًت ٦ىدُجت الٖخباعاث اظخماُٖت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت(.)1زم جابٗذ اإلاد٨مت ال٣ى٫
بإن٦":ال الامغًٍ مغجبُحن ؤي اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز وخماًت الا٢لُاث الهه ال ًم ً٨ان ه٩ىن بهضص مؿاواة
خُ٣ُ٣ت بحن ألاٚلبُت وألا٢لُت م تى ٧اهذ َظٍ الازحرة ممىىٖت مً ا٢امت ماؾؿاتها الخانت التي جًمً لها
نُاهت ؾماتها وج٣الُضَا،و٧ل مً قإهه ؤن ٌك٩ل ظىَغ خُاتها ٦إ٢لُت(.)2والىاضر مً زالَ ٫ظا الغؤي ؤن
اإلاؿاواة الٟٗلُت ومى٘ الخمُحز ختى ًخجؿضوا ٖلى ؤعى الىا ٘٢ال جٟ٨ي اإلاؿاواة اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع
والدكغَٗاث الضازلُت،بل ًجب جىٞغ لضي الا٢لُت وؾاثل زانت بها للمدآٞت ٖلى زهىنُاتها وج٣الُضَا
ألن الهض ٝالاؾاسخي مً وظىص الاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت بدماًت الا٢لُاث َى يمان لجماٖت ألا٢لُاث وخ٣ى٢ها
الجماُٖت بالخدضًض م٘ ام٩اهُت الخٗاٌل الؿلمي م٘ بُ٣ت الكٗب واإلادآٞت ٖلى زهىنُاتها الخانت.لً٨
َل ًم ً٨يمان خماًت ؤُ٦ضة للخ٣ى ١الجماُٖت لال٢لُاث ٦د٣ى٢ها الش٣اُٞت مشال بمجغص مى٘ اجمُحز يضَا
ومؿاواتها باالٚلبُتٞ ،هظٍ الخماًت ججزوي بىاخُت خماًت الخ٣ى ١الٟغصًت لال٢لُاث ؤي خماًتهم ٦إٞغاص
وٖضم مماعؾت الخمُحز يضَم.واإلاؿاواة بُجهم وباقي الؿ٩ان في الخمخ٘ ب٩اٞت الخ٣ى ١والخغٍاث.ل ً٨خماًت
الا٢لُاث وخ٣ى٢ها في ال٣اهىن الضولي جمخض للمُالبت بىي٘ جضابحر زانت لخماًت َىٍت وز٣اٞت وُ٦ان َظٍ
اإلاجمىٖت،مشل خ ٤الا٢لُت في الخٗبحر ًٖ ز٣اٞتها ولٛتها و في حٗلُم ؤَٟالها بلٛتها وو٣ٞل لخٗالُم صًجها
وٖاصاجه والخٟاّ ٖلى جغاثها.والخ٣ُ٣ت ؤن خماًت َظٍ الخ٣ى ١ال ً٣خهغ ٖلى مى٘ الخمُحز يضَا ؤو اخترام
مبضؤ اإلاؿاواة بل جدخاط الى ؾبل ؤزغي للخماًت ختى جخماًؼ وجسخل ًٖ ٠باقي الؿ٩ان،وجدُذ لها ٞغنت
الخمخ٘ بد٣ى٢ها الش٣اُٞت في اَاع ظماعي ؤي باالقترا ٥م٘ ؤٞغاصَا في ظى ٌؿمذ لها الخمُحز والازخالٝ
والخٟاّ ٖلى ؾماتها وَىٍاتها اإلاخمحزة.
ٞمهىم الخمُحز الظي ًغجبِ بدماًت الخ٣ى ١الش٣اُٞتَ،ى طل ٪الخمُحز الاًجابي )3(.الظي حٗخمضٍ الضو٫
اإلاخٗضصة الش٣اٞاث وٚحر اإلاخجاوؿت ز٣اُٞا ٧اخضي الؿُاؾاث مً ؤظل يمان خ٣ى ١الا٢لُاث ٦جماٖاث
مخمحزة.وٍخسض الخمُحز الاًجابي ٖضة ؤوظه وَظا مً زال ٫اجساص الضو ٫الٗضًض مً الاظغاءاث الاًجابُت،وَظا
ما جإُ٦ضٍ في هو اإلااصة 27مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت الضي ًىو ٖلى التزام الضو ٫باجساص
( – )1اهٓغ الغؤي الاؾدكاعي للمد٨مت الضاثمت للٗض ٫الضولي الهاصع في 6ؤٞغٍل1935اإلاخٗل ٤بمضاعؾـ الا٢لُت في ؤلباهُا.
( – )2اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغظ٘ هٟؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه .
(3
) – لم ًخجغؤ البٌٗ مً اإلاهخمحن بً٣اًا الا٢لُاث ٖلى حؿمُت الخمُحز الاًجابي زىٞا مً مىذ الا٢لُاث مغ٦ؼ ٢اهىن حهضص اؾخ٣غاعَاًٟٞ،لى حؿمُت
parmi les mesures spéciales,il y a lieu desمىذ اظغاءاث زانت لهالر الا٢لُاث وفي َظا الهضص ؤوعص بىواجىال ه٣ال ًٖ وزاث ٤الامم اإلاخدضة ماًلي:
mentionner les mesures de discrimination positive qui peuvent permettre aux minorites d'acquérir légalité
réelle revendiqué ;ces mesures de discrimination positive font bénéficier les minorites d'un traitement
préférentiel qui vise à compenser l'inégalité dont t’ elle sont victimes toutefois ,à la différance des autres
mesures spéciales qui assurent aux minorités la possibillité de conserver leur caractéristiques propre, et qui
doivent etre parmanentes ,les mesures de discrimination positive doivent etre temporaire et abrogées des
que les objectifs en matiére d'egalité de fait ont été atteints;Boukatoula Isse Omanga ;l'organisation des
Nation Unuis et la protection des minorités,Bruylant ,bruxelles,1988,p191.
.
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اظغاءاث اًجابُت لتهُئت الٓغو ٝاإلاالثمت لخد ٤ُ٣طواتهم والخٟاّ ٖلى َىٍاتهم،وبغامج الٗمل الاًجابي هي
واخضة  ِ٣ٞمً الُغ ١التي ًجب اجباٖها لخ٣ضًم الٛغم اإلاكغوٖت لؤل٢لُاث اإلادغومت مً الخمخ٘ بد٣ى٢هم
وزانت خ٣ى٢هم الش٣اُٞت ٧اوكاء مضاعؽ زانت بهم والؿماح لهم باؾخٗما ٫لٛتهم في مجاالث ٖضًضة
والؿماح لهم بمماعؾت قٗاثغَم الضًيُت ب٩ل خغٍت ،ومً بحن الىؾاثل الٗضًضة التي ً٣ضمها الُت الٗمل
الاًجابي لًمان جمشُل الا٢لُاث الش٣اُٞت حجؼ م٣اٖض مُٗىت ٦ما جٟٗل هُىػٍلىضا لؿ٩اجها في اإلااوعي والهىض
()1
لل٣باثل والُب٣اث اإلاىبىطة و٦غواجُا ال٢لُاتها مً طوي الانى ٫الهىٛاعٍت وؤلاًُالُت وألاإلااهُت وٚحرَم.
الخاجمت:
بالغٚم مً الٗىاًت التي ؤولتها ألامم اإلاخدضة لً٣اًا ألا٢لُاث ومىدها خ٣ى٢ا جىضعط في بَاع الخماًت لٗامت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان،بال ؤن َظٍ الخماًت لم جد ٤٣الٛغى اإلايكىصٞ،األ٢لُاث ال ج٨خٟي باإلاؿاواة وٖضم الخمُحز
في اإلاٗاملت م٘ ألاٚلبُتٞ،هي ججزٕ للمُالبت بخُىٍغ َىٍتها ؤلازيُت والش٣اُٞت اإلاخمحزة.وهي مؿإلت جخُلب جىانال
وجٟاٖال بحن اًٖاء ألا٢لُت،ومٗاملت جًٟلُت مكغوٖت جًمً الخٟاّ ٖلى َظٍ الخ٣ى ١وجُىٍغَا،وجد٣ُ٣ا
ل٨ٟغة الخماًت الخانت لؤل٢لُاث،ؤ٢غث ألامم اإلاخدضة لؤلشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث الخ ٤في الخهىٖ ٫لى
مٗاملت جًُٟلُت ُٞما ًسو الخٟاّ ٖلى ز٣اٞتهم ولٛتهم وصًاهتهم وَىٍتهم ؤلازيُت.و٧اهذ اإلااصة27مً الٗهض
الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ؤَم هو ٢اهىوي ٦غؽ خماًت للخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث مً مىُل٤
خماًتها ٦إ٢لُت،ل ً٨جىُٟظ ؤلالتزاماث التي ؤ٢غتها َظٍ اإلااصة،بنُضمذ بمىا ٠٢الضو،٫التي ال حٗتر ٝبىظىص
ألا٢لُاث وال بالخٗضصًت الش٣اُٞت،وٖلى عؤؾها ٞغوؿا التي جدٟٓذ ٖلى هو َظٍ اإلااصة.
/1الىخائـ ـ ـ ـ ــج.
جىضعط خماًت الخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث يمً مىُل٣حنَ:ما مىُل ٤خماًتها في بَاع خماًت الٟغص ؤيخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ومً مىُل ٤خماًتها ٦إ٢لُت .
جخُلب خماًت الخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث خماًت زانت جىضعط يمً خماًتها ٦إ٢لُت.ظم٘ الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت بحن مىُل٣ي الخماًتٞ،إخخىي ٖلى الٗضًض مً اإلاىاص التيحؿخُٟظ مجها ألا٢لُاث الش٣اُٞت٦إٞغاص،وٖلى الخماًت اإلا٣غعة في هو اإلااصة  27مىه والتي حٗتر ٝبدماًت
الخ٣ى ١الش٣اُٞت لال٢لُاث مً مىُل٧ ٤ىجها ؤ٢لُت.
ؤ٦ضث اإلااصة  27مً الٗهض ٖلى الُاب٘ الجماعي للخ٣ى ١الش٣اُٞت واإلاماعؾت الٟغصًت لها.ؤ٦ضث ٖلى يغوعة اجساص الخضابحر الاًجابُت مً ؤظل بخترام الهىٍت الش٣اُٞت واللٛىٍت وؤلازيُت لؤل٢لُاثوبٖمالها ومماعؾتها.
/2الخىنُاث.
-ؤلاقاصة بالضوع الٟٗا ٫للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في جىُٟظ الٗهض وجٟؿحر اإلااصة 27مىه.

( – )1بغهامج الامم اإلاخدضة الاهمائي ":ج٣غٍغ خى ٫الخغٍت الش٣اُٞت في ٖاإلاىا اإلاخىىٕ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م .67
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 يغوعة الاٖترا ٝبالخ٣ى ١الجماُٖت لؤل٢لُاث،بةٖخباع ؤن ألا٢لُاث ال جُالب بد٣ىٞ ١غصًت،بل ظماُٖت بماٞحها خ٣ى٢ها الش٣اُٞت.
يغوعة الجهىى باأللُاث الخٗاَضًت وٚحر الخٗاَضًت لًمان خماًت َظٍ الخ٣ى.١اخترام الضو ٫لخهىنُاث ؤ٢لُاتها الش٣اُٞت مً قإهه ؤن ًثري الخىٕ الش٣افي واللٛىي صازل الضولت وَؿاَمفي اؾخ٣غاعَا وؤمجها.
الٗمل ٖلى بٖما ٫الخ٣ى ١الش٣اُٞت لؤل٢لُاث مً زال ٫بخترام ؾُاؾت الخضابحر ؤلاًجابُت التي خشذاإلااصةٖ 27لحها.
.
كائمت اإلاغاحع واإلاهاصع:
.
أوال:اإلاغاحع باللغت العغبُت:
أ/الاجفاكُاث الضولُت/1:مُشا ١ألامم اإلاخدضة  /2.ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١الاوؿان/3،الٗهض الضولي للخ٣ى١
اإلاىضًت والؿُاؾُت .
ب/الى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخب:
 _1أبى بىضق وائل ":الاؤ٢لُاث وخ٣ى ١ؤلاوؿان،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت .2005،
 -2الؿُض مدمض حبر":اإلاغ٦ؼ الضولي لؤل٢لُاث في ال٣اهىن الضولي الكغَٗت ؤلاؾالمُت" ،صاع اإلاٗاعٝ
ؤلاؾ٨ىضعٍت.
-3زالض خؿحن العجزي ":خماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث في ال٣اهىن الضولي الٗام م٘ الخُبُٖ ٤لى خماًت ألا٢لُاث
في ٧ىؾىٞا و الٗغا ،"١عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن ظامٗت ال٣اَغة ٧،لُت الخ٣ى.2004 ،١
 -4عبض العؼٍؼ ؾغخان":ؤلاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت وال٣ىاٖض اإلا٨ملت لها
َب٣ا للمباصت الٗامت لل٣اهىن الضولي"،الُبٗت ألاولى،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،بضون جاعٍش وكغ.
 _5عبض العؼٍؼ ؾغخان":ؤلاَاع ال٣اهىوي لخ٣ى ١الاوؿان في ال٣اهىن الضولي،صعاؾت م٣اعهت،صاع الهىا
للُباٖت.1987،
 _6عؼث ؾعض الؿُض":خماًت ألا٢لُاث في ْل الخىُٓم الضولي اإلاٗانغ" ،اإلاجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن
الضوليٖ،ضص  ،42ؾىت .1986
 -7مدمض الُاهغ":الخماًت الضولُت لؤل٢لُاث في ال٣اهىن الضولي الٗام"،صاع الجهًت الٗغبُت،ال٣اَغة.
-8مدمض ًىؾف علىان،مدمض زلُل اإلاىس ى":ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١الاوؿان،الخ٣ى ١اإلادمُت"،الجؼء
الشاوي2005.،
-9مني ًىزىا ًاكى":خ٣ى ١الا٢لُاث ال٣ىمُت في ال٣اهىن الضولي الٗام"،صعاؾت ؾُاؾُت ٢اهىهُت،صاع ال٨خب
ال٣اهىهُت،،مهغ،2010،م.234
ج/الغؾائل والاَغوخاث. :
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_ 1فىػي العُضي هماٌ:مك٩لت خماًت ألا٢لُاث في يىء ال٣اهىن الضولي عؾالت لىُل قهاصة اإلااظِؿخحر،
٢اهىن صولي وٖال٢اث صولُت،الجؼاثغ .2001
 _2ؾعض ؾالم ؾلُان الكبيي":يماهاث خ٣ى ١الا٢لُاث في ال٣اهىن الضولي الٗام"،عؾالت صبلىم ٖالي في
٢اهىن خ٣ى ١الاوؿان ،الٗغا2014. ،١
 -3فاجذ الضًً بىمىجل":مكا٧ل ألا٢لُاث الضًيُت وخماًتها الضولُت"،مض٦غة ماظِؿِخحر٧،لُت الخ٣ى١
والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت باجي مسخاع ٖ،ىابت.
ص/الخلاعٍغ والىضواث واإلاجالث.
 _1الخ٣غٍغ اإلاغخلي الشاوي اإلا٣ضم مً الؿُض اؾبُىعن أًضي للجىت الٟغُٖت خى ٫الؿبل والىؾاثل اإلام٨ىت
لدؿهُل خل اإلاكا٧ل التي حكمل الا٢لُاث خال ؾلبُا ،وزُ٣ت .E/CN.4/sub ,2L1992L37
 -2بغهامج الامم اإلاخدضة الاهمائي ":ج٣غٍغ خى ٫الخغٍت الش٣اُٞت في ٖاإلاىا اإلاخىىٕ ،وزُ٣ت ع٢م E/C .12/40/17
 -3اهٓغ الغؤي الاؾدكاعي للمد٨مت الضاثمت للٗض ٫الضولي الهاصع في 6ؤٞغٍل1935اإلاخٗل ٤بمضاعؾـ الا٢لُت
في ؤلباهُا
 -4الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  )50( 23اإلاخٗل ٤باإلااصة27مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،ال٣ٟغة
،1للجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،الضوعة الشامىت وألاعبٗىن1993.،
 -5الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  ًٖ 22اإلااصة  18مً الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،في وزُ٣ت الامم اإلاخدضة
 HRI/GEN/1/Rev.5,مجمىٖت الخٗلُ٣اث الٗامت والخىنُاث التي اٖخمضتها َُئاث الامم اإلاخدضة ،م
٣ٞ،144غة .1
-6Rapport de la commission des droits de lhomme sur les travaux de la troisieme session de la
sous,commision,document des Nations Unies,E/CN ,4 janvier 1950,ch ,VI et résolution C
Rapport de la commission des droits de lhomme sur sa premiere session,document officiel du .
conseil
economique et sociale,quatrieme session 1947,supplement no 3,E /259,chapitre
IV.
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كُاؽ اللُمت اإلادللت مً الاؾدثماعاث الفىغٍت
صعاؾت خالت مإؾؿت ؤلاؾمىذ بخبؿت -الجؼائغ-
ص.مضًـدت بـسىف
حامعت العغبي الخبس ي بخبؿت –
اإلالخو
اؾتهضٞذ الضعاؾت ازخباع ؤزغ الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بم٩ىهاجه مً عؤؽ اإلاا ٫البكغي وعؤؽ ما٫
الٗال٢اث وعؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي في جد ٤ُ٣الُ٣مت باإلاىٓماث ،وؤؾُ٣ذ الضعاؾت ٖلى ماؾؿت ؤلاؾمىذ
بخبؿت باؾخسضام مٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت( )VAICوجم الخىنل لغ ٌٞالٟغيُت الغثِؿُت و٢بى٫
الٟغيُت البضًلت؛ ألن ()VAICؤزبذ ؤن الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت جدُ٢ ٤٣مت ه٣ضًت باإلاىٓمت مدل الضعاؾت م٘
وظىص جظبظب في طل .٪وؤزحرا ٢ضمذ الضعاؾت ٖضصا مً الىخاثج والخىنُاث اإلاخٗل٣ت باإلاىيىٕ.
اليلماث اإلافخاخُت :الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ،جد ٤ُ٣الُ٣مت ،مٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت،
ماؾؿت ؤلاؾمىذ.
Abstract:
The study aims to test the impact of intellectual capital investment by its components: human
capital, relational capital and structural capital in achieving organization value. The study place
was Cement organization of Tebessa by using value added intellectual coefficient (VAIC). It has
)reached to reject the main hypothesis and the acceptance of the substituting one because (VAIC
demonstrated that intellectual investments achieve monetary value in the study organization, with
a fluctuation in it. Finally the study has presented a number of results and suggestions related to
subject.

 :Iملضمت:
ؤصي ْهىع واحؿإ جُبُ٣اث الكب٨ت الضولُت زال ٫الٗ٣ض ألازحر بلى الاهخ٣ا ٫الخضعٍجي بلى ٖهغ ظضًض
ؤنُلر ٖلُه بٗهغ اإلاٗغٞت٣ً ،ىم ٖلى ٧ل ما جدُده ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وٍخٗاْم ُٞه صوع اإلاٗغٞت التي
حؿدىض بلى ؤنىٚ ٫حر ماصًت في بخضار الخُىعاث ال٨بحرة والخضًشت مما ؾاَم في بغوػ مٟهىم عؤؽ اإلاا٫
ال٨ٟغي ل٩ىهه ؤنبذ ًمشل وؿبت ٖالُت ظضا مً الُ٣مت ؤلاظمالُت إلاىٓماث ألاٖما ٫الىاجخت ٖلى الهُٗض
الٗالمي .وٍُغح َظا اإلاٟهىم بمسخل ٠ؤبٗاصٍ وزهاثهه ٖلى اإلاىٓماث يغوعة اهتهاط ؤؾلىب ٖلمي واعي
لالؾدشماع ُٞه ب٩اٞت َا٢اتها .وفي ْل َظٍ الخدىالث ؤنبذ ؾعي ٧ل مىٓمت هدى جد ٤ُ٣الب٣اء والاؾخمغاع ال
ًغج٨ؼ ٖلى حُٗٓم ألاعباح ألجها عئٍت ؤزبدذ ٢هىعَا في اإلاضي الُىٍل عٚم ما جدٓى به مً اَخمامٞ .خدىلذ
ال خىظهاث هدى جد ٤ُ٣الُ٣م وزل٣ها ٦إؾاؽ لالؾخمغاع وصا ٘ٞإلزباث الٟ٨اءة والٟٗالُت في اإلاضي الُىٍل.
وَى ما ؾِخم البدض ُٞه مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت التي ؾدؿلِ الًىء ٖلى آلُت ُ٢اؽ الُ٣مت مً الاؾدشماع
في عؤؽ اإلاا ٫مٗغفي باٖخباعٍ ؤخض ؤَم بٞغاػاث الٗهغ الجضًض .وجُغح اإلاك٩لت الخالُت":بلى ؤي مضي جاصي
الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت بلى جد ٤ُ٣الُ٣مت في مىٓماث ألاٖما٫؟ وما وا ٘٢طل ٪في قغ٦ت اؾمىذ جبؿت؟"
 :IIأهمُت الضعاؾت:
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جبرػ ؤَمُت الضعاؾت مً زال ٫ما ًدخله مىيىٕ عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي مً و٧ىهه مضزل ًخالءم ومخُلباث
الا٢خهاص الجضًض (الا٢خهاص ال٨ٟغي) الظي ً٨دؿب ُٞه عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي وَغاث ٤الاؾدشماع ُٞه بٟٗالُت
ؤَمُت بالٛت جٟىٖ ١ىانغ ؤلاهخاط اإلااصًت َظا مً ظهت .ومً ظهت ؤزغي ٣ٞض ٧ان وال ًؼا ٫مىيىٕ الُ٣مت
وآلُاث جد٣ُ٣ها وزل٣ها ٌكٛل ال٨شحر مً الٗ٣ى ٫الشا٢بت التي جداو ٫جبؿُِ اإلاٟهىم والىنى ٫بلى آلُاث
ٖلمُت ص٣ُ٢ت لخُُ٣مها بٗض ؤن احؿٗذ ؤبٗاصَا م٘ اإلاٗغٞت وٖهغَا.
:IIIأهضاف الضعاؾت:
جخمشل ؤَضا ٝالضعاؾت ُٞما ًإحي:
 جىيُذ للمٟاَُم اإلاغجبُت باالؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي وجد ٤ُ٣الُ٣مت. الخىنل بلى ُ٢اؽ الُ٣مت الخُ٣ُ٣ت لالؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي والتي ًم ً٨ؤن ًًُٟها للمىٓمتمدل الضعاؾت ومضي مؿاَمخه في بلىٚ ٙاًتها وؤَضاٞها.
 :IVفغيُاث الضعاؾت:
٢امذ الضعاؾت ٖلى ٞغيُت ألاؾاؽ آلاجُت" :ال جىظض ٖال٢ت جإزحر مٗىىٍت )طاث صاللت بخهاثُت( لالؾدشماع في
عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي في جد ٤ُ٣الُ٣مت".
 :Vالخعغٍفاث ؤلاحغائُت:
 :1عأؽ اإلااٌ الفىغيٌ :كحر بلى ٧ل اإلاٗاع ٝالتي جمل٨ها اإلاىٓمت وحسخغَا لخضمتها ،وَى ٖباعة ًٖ مجمىٖت
مً ألا٩ٞاع والازتراٖاث والخ٨ىىلىظُاث واإلاٗغٞت الٗامت وبغامج الخاؾىب والخهامُم ومهاعاث البُاهاث
والٗملُاث وؤلابضإ والخُبُ٣اث في اإلاىٓمت؛ ؤي ٧ل مٗغٞت ًم ً٨جدىٍلها بلى عبذ بما ٌؿهم في ػٍاصة الُ٣مت
الؿىُ٢ت للمىٓمت .وٍهى ٠بلى عؤؽ اإلاا ٫البكغي وَُ٨لي و الٗال٢اث والتي حٗغ ٝبما ًلي( :الجغاصاث
وآزغون)228-226:2011 ،
 عأؽ اإلااٌ البكغيٌٗ :بر ًٖ اإلاٗغٞت التي ًمخل٨ها وٍىلضَا الٗاملىن وحكمل ال٣ضعاث والخبراثَ
والج َضاعاث والخٗلُم واإلاهاعة والخضعٍب ،وٚحر طل ٪مما ًمل٨ه الٗاملىن باإلاىٓمت.
 عأؽ اإلااٌ الهُىليً :مشل اإلاٗغٞت الهغٍدت وَكمل ألاهٓمت وبغاءاث الازترإ و٢ىاٖض البُاهاث والش٣اٞتالخىُٓمُت ...و٧ل الُ٣م التي جب٣ى في اإلاىٓمت ختى لى جغ ٥ألاٞغاص الٗمل.
 عأؽ ماٌ العالكاثٌ :كمل الُ٣مت اإلاكخ٣ت مً الؼباثً واإلاىعصًً الظًً ٌٗىٖ ٫لحهم ،و٦ظل ٪اإلاهاصعالخاعظُت التي ج٣ضم ُ٢مت مًاٞت للمىٓمت ظغاء ٖال٢اتها اإلاخمحزة بها.
 :2الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغيً :مشل ٧اٞت ؤوظه ؤلاهٟا ١اإلاىظهت لخ٩ىًٍ ألانى ٫ال٨ٟغٍت في اإلاىٓمت
والتي حؿخسضم في بهخاط الؿل٘ وج٣ضًم الخضماث وفي الُ٣ام باليكاَاث والىْاث ٠اإلاسخلٟت.
)الُغاوهت )20 :2011،والاؾدشماع في اإلاىاعص ال٨ٟغٍت ٌٗجي ألاؾلىب ؤو آلالُت التي ًم ً٨ؤن جسهو بها الكغ٦ت
مبل ٜمٗحن بُٛت ج٩ىًٍ ظهاػَا ال٨ٟغي بك٩ل ٖلمي وؾلُم بما ٌؿاَم في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها .والٗبرة ال ج٨مً في
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وظىص مىاعص مٗغُٞت ،وبهما بخىٞغ م٣ىماث اؾدشماع َظٍ اإلاىاعص والتي جخمشل في الجىاهب الخىُٓمُت( .خؿً،
ٖ ،2013لى اإلاى) http://www.iasj.net:٘٢
 :3اللُمت :ازخل ٠الباخشىن في بًجاص حٗغٍ ٠واضر ومدضص للُ٣مت باٖخباعَا مٟهىما هٓغٍا وَٗض الؿٗغ
الخٗبحر الى٣ضي ٖجها والظي ًسً٘ بضوعٍ لخ٣لباث ألاؾىا١؛ وبهٟت ٖامت حٗبر الُ٣مت ًٖ ٢":ضعة الؿلٗت ؤو
الخضمت ؤو ؤي وكاٍ ؤو ألاوكُت باإلاىٓمت ٖلى جلبُت الخاظت ؤو جىٞحر عبذ لصخو ؤو وخضة ٢اهىهُت .وَظا
اإلاٟهىم ٌكمل ظمُ٘ ؤهىإ ألاوكُت (اإلالمىؾت وٚحر اإلالمىؾت) التي حؿاَم بًجابا في ظىصة الخُاة ،واإلاٗغٞت،
والاخترام ،وألامان ،والًمان اإلااصي واإلاالي ،وبجاخت الٛظاء ،والخماًت ،والى٣ل ،والضزل(Haksever et al, ."...
)2013:2
 :4زلم اللُمت وجدلُلها :بضؤ الخمُحز خضًشا بحن اإلاهُلخحن ٖلى الغٚم مً قُىٕ ألاو(٫زل ٤الُ٣مت) صون
الشاوي (جد ٤ُ٣الُ٣مت) بحن الباخشحن والضاعؾحن ،بل واٖخباعَما ٌٗبران ًٖ هٟـ اإلاٟهىم؛ ٞسل ٤الُ٣مت
َى"هدُجت ل٣ضعة اإلاىٓمت ٖلى جد ٤ُ٣اؾدشماع ؤو اؾدشماعاث ً٩ىن مٗض ٫الٗاثض اإلاد ٤٣ؤ٦بر مً اإلاٗض٫
اإلاُلىب (مخىؾِ اإلاغجر لخ٩لٟت عؤؽ اإلاا )٫م٘ ؤزظ مساَغ الاؾدشماع .وزل ٤الُ٣مت َض ٝمىُ٣ي ألي
مضًغ مىٓمت؛ ٟٞي ْل ٖالم جىاٞسخي ًهٗب الٗشىع ٖلى الاؾدشماعاث اإلاؿخضامت التي جضع ؤ٦ثر مً ج٩لٟت عؤؽ
اإلاا ٫هٓغا إلاساَغَا ،وطل ٪ألن مشل َظٍ الٟغم بك٩ل َبُعي ججظب الٗضًض مً اإلاؿدشمغًٍ وَظا ما ًازغ
في ز ٌٟالغبدُت .وزل ٤الُ٣مت َى ٖمل ال جهاًت له لظا ًجب ؤن ًبضؤ في و٢ذ مىاؾب .وٍ٩ىن َىا ٥جد٤ُ٣
للُ٣مت ٖىض جدى ٫الٗمل بلى ه٣ض والظي ًم ً٨اؾخسضامه ألٚغاى ؤزغي ٧اؾدشماعاث ظضًضة ؤو الخ٣اٖض مً
ألاٖما ٫الخالُت...وجد ٤ُ٣الُ٣مت ًم ً٨ؤن ًدضر م٘ مغوع الى٢ذ ،ؤو في ٧ل مغة مً زال ٫بُ٘  %100مً
ألاٖما) Loomer,2013:4(٫
 :5معامل اللُمت اإلاًافت الفىغٍت( :)value added intellectual-VAIC coefficientجم ا٢تراخه مً ٢بل
( )Pulicؾىت ٦ 1998مُ٣اؽ ٚحر مباقغ لٟ٨اءة الُ٣مت اإلاًاٞت لغؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي باإلاىٓماث .واإلااقغ
ًدُذ مٗلىماث خىٟ٦ ٫اءة ألانى ٫اإلالمىؾت وٚحر اإلالمىؾت التي ًم ً٨اؾخسضامها لخىلُض ُ٢مت باإلاىٓمت.
وبىاء ٖلى َظا اإلااقغ ٣ٞض جم حُٗحن ٧ل مً عؤؽ اإلاا ٫اإلاالي (الى٣ضي واإلااصي) ،وعؤؽ اإلاا ٫البكغي ،وعؤؽ
اإلاا ٫الهُ٨لي ٦م٩ىهاث عثِؿُت لـ ( ،)VAICوَٗبر ُ٣٦مت ٖضصًت ًٖ م٣ضاع ما جد٣٣ه الاؾدشماعاث باإلاىٓمت
مً ٖىاثض ه٣ضًت ل٩ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة لخبحن الُ٣مت ال٨بري لـ( )VAICبإن َىاٟ٦ ٥اءة ٦بحرة في
اؾخٗما ٫عؤؽ اإلاا ٫باإلاىٓمت(Muhammad, Ismail,2009:207) .
 :VIمىهج الضعاؾت:
بُٛت بُٖاء الضعاؾت نٟت اإلاىيىُٖت وجىا٣ٞا م٘ َبُٗتها وؾُٗا للىنى ٫بها لئلظابت ٖلى الٟغيُاث
والدؿائالث اإلاُغوخت جم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي باٖخباعٍ ألاوؿب ،وخؿب) ٖبضٍ)2004:12 ،
"ً٣ىم َظا اإلاىهج بخىٞحر بُاهاث مٟهلت ًٖ وا ٘٢الٓاَغة ؤو اإلاك٩لت التي ًٖ َغٍ٣ها ًم ً٨ج٣ضًم جٟؿحراث
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واُٗ٢ت للٗىامل واإلاخٛحراث اإلاغجبُت بها والخيبا باآلزاع والاججاَاث اإلاؿخ٣بلُت لها".وإلاٗالجت البُاهاث ألاولُت
التي جم ظمٗها مُضاهُا جم الاٖخماص ٖلى مٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت ٦إصاة للضعاؾت.
 :VIIمجخمع الضعاؾت:
زهذ الضعاؾت خالت ماؾؿت اؾمىذ جبؿت زال ٫الٟترة (.)2015-2003
 : VIIIؤلاَاع الىٓغي:
 :1مفهىم الاؾدثماع الفىغي:
في ؾىت ٢ ،1992امذ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت ( )OCDEفي وزُ٣ت ٖمل خى ٫الا٢خهاص
والخ٨ىىلىظُا بُغح حٗغٍ ٠خى ٫الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بإههٌُٛ":ي ٧ل اإلاهاعٍ ٠ألازغي مً قغاء
ألانى ٫الشابخت َىٍلت ألاظل ،التي حؿخسضمها اإلاىٓماث بهض ٝجدؿحن هخاثجها ،باإلياٞت بلى الاؾدشماعاث
الخ٨ىىلىظُت (مهاعٍ ٠البدض والخُىٍغ ؤو جدهُل هخاثجها) ،وٍخٗل ٤ؤًًا بمهاعٍ ٠الخضعٍب في جىُٓم
ؤلاهخاط ،وفي ٖال٢اث الٗمل ،وفي الهُا٧ل ؤلاصاعٍت ،وجُىٍغ الٗال٢اث الخجاعٍت والخ٨ىىلىظُت م٘ بُ٣ت
اإلاىٓماث واإلاىعصًً واإلاؿتهل٨حن ،والىنى ٫لؤلؾىا ،١بياٞت بلى الخهى ٫واؾخٛال ٫البرامج"(OCDE, .
)1992:124
وٍ٣ؿم الاؾدشماع ال٨ٟغي جبٗا إلاىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام حكمل الاؾدشماع
الخ٨ىىلىجي والاؾدشماعاث اإلااَلت التي جإزظ بٗحن الاٖخباع اإلاىاعص البكغٍت و في اإلاىاعص اإلاٗلىماجُت الخانت
بالؿى ١لخ٣ضًغ جُىعاجه والبرمجُاث اإلاخٗل٣ت بجمُ٘ جُبُ٣اث الخاؾىب )( Escaffre, 2002:17-18
وباليؿبت لـ(ٞ )Kaplan,1987:26-27ةن الاؾدشماع ال٨ٟغي ٌؿلِ الًىء ٖلى ؤَمُت اإلااصة الغماصًت؛ ٞةطا ٧ان
الاؾدشماع باليؿبت ألي مىٓمت َى ه٣ٟاث ٚحر مىخجت ٖلى الٟىع وجخجاوػ في مضاَا الؿىت الىاخضة الؾترظاٖها
وٖاثضَا وعبما جمخض إلاضة ٖ٣ىص ٞخ٩ىًٍ عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ًخجاوػ عؤؽ اإلاا ٫اإلااصي هدى ؤلاهٟاٖ ١لى البدض
والخضعٍب والدؿىٍ ٤بل جازغ ٖلى ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى اإلاىاٞؿت الضولُت.
وٍخمحز الاؾدشماع ال٨ٟغي بٗضص مً الخهاثو جخمشل في ما ًلي(Pribac, 2010:280) :
 ٖضم الخجاوـًٓ :هغ ط ل ٪في الى٣ٟاث التي ال ج٨مل بًٗها البٌٗ ل٨جها مخىىٖت اإلاىاٞظ وجمشل ظؼء مًَُ٩ل ه٣ٟاث اإلاىٓمت وٍ٩ىن لها جإزحر ٖلى َظٍ ألازحرة.
 الكغا٦ت البكغٍت حٗض زانُت عثِؿت لالؾدشماعاث ال٨ٟغٍت ،ولها آزاع ٦بحرة حكغح عبدُت َظٍ الاؾدشماعاثمشل بغاءاث الازترإ الىاججت ًٖ ٖملُاث البدض والخُىٍغ.
 الُاب٘ الاظخماعي والجماعيً :برػ الخ٩ىًٍ باإلاىاػاة ٧اؾدشماعاث ٞغصًت وظماُٖت ٖامت. ٖمغ الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت ٌٗخمض ٖلى اؾخسضاماتها اإلاسخلٟت. ٞترة اؾترصاص الاؾدشماع ال٨ٟغي ؤ٢ل مً اإلااصي (م٘ الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت جضَىع الغوابِ ألازالُ٢ت ًدضرفي و٢ذ الخ ٤مما ًدضر في الاؾدشماعاث اإلااصًت).
 الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت مغهت ،وج٩ىن ؤ٢ل جسهها م٣اعهت باالؾدشماع اإلااصي.182
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 جإزحراث الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت مخٗضصة (ا٢خهاصًت ،واظخماُٖت ،وبوؿاهُت).وجخُلب ٖملُاث الاؾدشماع ال٨ٟغي خؿب (الؼٍاصاث)285-284:2008،ماًلي:
 زل ٤ؤُ٢اب نىاُٖت مً زالٖ ٫ملُاث صمج وصًت لبٌٗ مىٓماث ألاٖما ٫الخانت بما ٌؿاٖضَا ٖلىزل٢ ٤ضعة ماصًت وبكغٍت حؿخُٟض مً اإلاٗغٞت اإلاخاخت.
 تهُئت بَاع مٗغفي ً٣ىم ٖلى ألاعيُت اإلاىاؾبت ٖلى الهُٗض الخام في ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وبٖاصة الىٓغفي ؤلاظغاءاث وال٣ىاهحن الخانت بها وج٩ىًٍ ألاُ٢اب ال٨ٟغٍت.
 يغوعة وظىص ظامٗاث ومغا٦ؼ بدىر عاثضة مغجبُت بالُ٣اٖاث الا٢خهاصًت اإلادىعٍت م٘ حٗاون الُ٣إالٗام والخام بكإن زل ٤وج٩ىًٍ اإلاٗغٞت والاؾخٟاصة مجها.
 خؿً بصاعة الٗىانغ الجىَغٍت في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ٧ي ال جدكدذ الجهىص وجدبٗثر اإلاىاعص. جىمُت ٢ضعة حصخُو َىٍت ألانى ٫ال٨ٟغٍت الخُ٣ُ٣ت ،خُض ؤن َىا ٥بق٩الُت جخجؿض في اٖخباع ؤلاصاعةالٗلُا هٟؿها ؤو بٌٗ الخل٣اث ؤلاصاعٍت ال٣غٍبت مجها مىعصا مٗغُٞا وخُضا في اإلاىٓمت ألامغ الظي ًىلض
ؤلاخباٍ ٖىض بُ٣ت ألانى ٫ال٨ٟغٍت.
 بظ ٫الجهىص لخل ٤عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي الخام باإلاىٓمت.والاؾدشماع ال٨ٟغي ًخٗل ٤باإلابال ٜاإلاالُت اإلاىظهت إلاسخل ٠م٩ىهاجه.
 :2أهمُت الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي
ط٦غ(مهُٟى )26:2004 ،ؤن":عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ٚحر اإلاؿدشمغ خؿب )ٖ (Brownملُت ًم ً٨حكبحهها
بالظَب ٚحر اإلاؿخسغط" .بط ًاصي الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي وجىمُت ألانى ٫ال٨ٟغٍت خؿبه بلى جد٤ُ٣
بٌٗ اإلاىاَ ٘ٞىٍلت ألاظل مجها مماًلي:
 ػٍاصة ال٣ضعة ؤلابضاُٖت وحٗؼٍؼ ال٣ضعة الخىاٞؿُت. ببهاع وظظب الٗمالء وحٗؼٍؼ والئهم. حٗؼٍؼ الخىاٞـ بالى٢ذ بخ٣ضًم اإلاؼٍض مً اإلاىخجاث الجضًضة واإلاُىعة ،وج٣لُل ٞترة الابخ٩اع. ز ٌٟالخ٩الُ ٠وبم٩ان البُ٘ بإؾٗاع جىاٞؿُت م٘ جدؿحن ؤلاهخاظُت. ٌٗخبر عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي مً ؤ٦ثر اإلاىظىصاث ُ٢مت في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ،ألهه ًمشل ٢ىة ٢اصعة ٖلىبصزا ٫الخٗضًالث الجىَغٍت ٖلى ٧ل شخيء في ألاٖما.٫
٦ما ً٣ىص الاَخمام بغؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي والاؾدشماع ُٞه بلى جىمُت ؾمٗت َُبت ًٖ اإلاىٓمت وزل ٤اهُبإ
طَجي ظُض ٖجها لضي الؼباثً و٧اٞت ؤَغا ٝاإلاجخم٘ اإلاضويٖ( .بض الٗاَي)5:2006،
وجبرػ مسخل ٠ؤلاخهاءاث جؼاًض حجم الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت؛ ٣ٞض ٢ضم اإلاٗهض الىَجي لئلخهاءاث()INSEE
بٟغوؿا ؾىت 1995صعاؾت صولُت زهذ ٖكغة صو(٫الىمؿا ،وبلجُ٩ا ،والضاهماع ،٥وٞغوؿا ،وؤإلااهُا،
والجروٍج ،وؾىَؿغا ،والىالًاث اإلاخدضة ،وَىلىضا ،واإلامل٨ت اإلاخدضة)جمدىعث خى ٫وػن ٖىانغ الاؾدشماع
ٚحر اإلااصي بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي لؿىت ٩ٞ ،1995اهذ خهت الى٣ٟاث ٚحر اإلالمىؾت خىالي %10في خحن
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جغاوخذ الى٣ٟاث اإلالمىؾت بحن( )%24-%14مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي .وفي طاث الؿُا ١وكغ طاث اإلاٗهض
صعاؾت خى ٫همى الاؾدشماعاث ٚحر اإلالمىؾت زال ٫الٟترة( ،)1991-1972ؤًً جم جدلُل الاؾدشماعاث ٚحر
اإلالمىؾت مً ه٣ٟاث الخضعٍب والبدض والخُىٍغ والبرمجُاث ،وقملذ الضعاؾت ظمُ٘ ُ٢اٖاث اليكاٍ في
الٟترة بحن 1972و 1991لخهل بلى ؤن خهت الاؾدشماع ٚحر اإلااصي مً ٢بل باإلا٣اعهت م٘ الى٣ٟاث الغؤؾمالُت
٢ض جًاٖٟذ( Escaffre, 2002:11-13).
وٍدبحن مما ج٣ضم ؤن الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ؤنبدذ له ؤَمُت بالٛت في ْل ٖهغ اإلاٗغٞت بل ٌٗض
ؾالخا جىاٞؿُا ٗٞاال بطا ؤخؿيذ اإلاىٓمت اؾخٛال٧ ٫اٞت ؤبٗاصٍ.
 :3مجاالث الاؾدثماع الفىغي
بن بىاء عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي خؿب (خؿًٗ٦ )2008:131،ملُت اؾدشماعٍت َى هخاط ٖملُاث مٗ٣ضة جدخاط بلى
اؾدشماعاث ٦بحرة وؤوظه بهٟا ١لٟترة ػمىُت َىٍلت لخ٩ىٍجهاٞ ،ةطا ٧اهذ بٌٗ اإلاهاعاث ال٨ٟغٍت ًمً٨
اؾخُ٣ابها بك٩ل مباقغ مً ؾى ١الٗمل ؤو البِئت الخاعظُتٞ ،ةن اإلاىٓمت جدخاط ؤن ج٩ىن مشل َظٍ
اإلاٗاع ٝمضزالث ججغي ٖلحها ٖملُاث الخدىٍل اإلاىاؾبت ل٩ي جهبذ مٗاع ٝحؿدىض ٖلحها في زل٢ ٤ضعاث
ؤؾاؾُت طاث ؤَمُت لخ٩ىًٍ ظاهب عؤؽ اإلااٚ ٫حر اإلالمىؽ اإلاهم .وٍم ً٨بىاء عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي باإلاىٓماث
خؿب (ٖبض هللا )66:2008 ،مً زالٖ ٫ضة بظغاءاث مً ؤَمها:
 جُبُ ٤مٗاًحر ؤصاء ٖالُت وٖضم التهاون م٘ يٗ ٠ألاصاء. ملئ الكىاٚغ باإلااَلحن ،وبظغاء ٖملُت الخضوٍغ الىُْٟي لظوي اإلاهاعاث الٗالُت. بصزا ٫مهاعاث ٖالُت باؾخمغاع وحُٛحراث مىاؾبت في الهُ٩ل والش٣اٞت وؾُاؾاث. الخدى ٫هدى الكغ٧اث اإلا٣لىبت والخسلي ًٖ الهُا٧ل الهغمُت الؿاثضة.والٗىانغ التي جيخمي لالؾدشماعاث ال٨ٟغٍت حكمل ما ًلي(Pribac, 2010:280):
 بدىر الخىمُت ؤًً ٌك٩ل الظ٧اء والخبرة ٖىهغا ؤؾاؾُا لالؾدشماع. الخضعٍب وجىمُت اإلاىاعص البكغٍت التي حٗض اإلا٩ان اإلاىاؾب لخمل وٖغيها. الاؾدشماع الخجاعي ؤًً ًم ً٨للمىعص البكغي جُبُ ٤زبراجه لخدضًض ؤبٗاص ؤٖماله. الاؾدشماع في هٓم اإلاٗلىماث التي ج٣ؿم ال٣ضعاث لٗضة ؤق٩ا ٫مً الخبراث. الاؾدشماع في الخىُٓم واإلاكاع٦ت في ال٣غاعاث ،والاؾدشماع الاؾتراجُجي في ٧ل ما ؾب.٤وٍىهب الاؾدشماع ال٨ٟغي ٖلى ٧اٞت اإلابال ٜاإلاالُت التي جىظهها اإلاىٓماث هدى عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بمسخل٠
م٩ىهاجه والتي مً قإجها ؤن جد ٤٣للمىٓمت ؤَضاٞها.
: IXأصاة الضعاؾت:
بؼٍاصة ؤَمُت ُ٢اؽ الُ٣مت اإلاخىلضة مً عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي والاؾدشماعاث اإلاىظهت له جم وي٘ الٗضًض مً
اإلا٣اًِـ مً ؤَمها مٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت ( )VAICاإلاٗغو ٝؤًًا باؾم" جدلُل ٟ٦اءة زل ٤الُ٣مت
" ًداو ٫ؤن ً٣ابل اإلاخُلباث ألاؾاؾُت لال٢خهاص اإلاٗانغ(ا٢خهاص اإلاٗغٞت) ٦ىٓام للُ٣اؽ ٌكحر بلى الُ٣مت
184
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الخُ٣ُ٣ت وؤصاء اإلاىٓماث واإلاىاَ ٤وختى الضو .٫وٍم ً٨مً الُ٣اؽ وجى ٘٢ال٣ضعاث اإلاؿخ٣بلُت بُغٍ٣ت
مىيىٖ ُت وؿبُا  .وَى مً اإلا٣اًِـ ؾهلت الاؾخٗما ٫واإلاخاخت ل٩ل ألاَغا ٝاإلاٗىُت بٗملُت زل ٤الُ٣مت في
مىٓماث ألاٖما ٫مً مىْٟحن وؤعباب ٖمل و٢اصة بصاعٍحن ومؿدشمغًٍ ومؿاَمحن وقغ٧اء ججاعٍحن وٍمً٨
جُبُ٣ه ٖلى ٧ل مؿخىٍاث ألاٖما .٫وٍغج٨ؼ اإلااقغ ٖلى ٧اٞت اإلاىاعص التي مً قإجها زل ٤الُ٣مت بمىٓماث
ألاٖما ٫مً عؤؽ ما ٫مٗغفي ( )intellectual capitalوماصي ( )Physicalومالي ( )Financialوٍداو ٫ببغاػ صوع
عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي جدضًضا في زل ٤الُ٣مت في مىٓماث ألاٖما .٫وٍخم خؿاب َظا اإلااقغ اهُال٢ا مً الُ٣مت
اإلاًاٞت باٖخباعَا اإلااقغ ألا٦ثر مالثمت للخٗبحر ًٖ هخاثج ألاٖما٦ ٫ما نىٟخه وػاعة الخجاعة والهىاٖت
البرًُاهُت بإن الُ٣مت اإلاًاٞت " ؤًٞل مُ٣اؽ للثروة التي جم زل٣ها مً ٢بل وكاَاث اإلاىٓمت" .وجخضعط
اإلاغاخل التي ًخم ٞحها خؿاب َظا اإلاٗمل ٦ما ًلي(Without the name of writer,2013:3):
 خؿاب اللُمت اإلاًافت :جدؿب الُ٣مت اإلاًاٞت بالٟغ ١بحن اإلاضزالث واإلاسغظاث؛ؤي ؤنVA=OUT-IN :
خُض ؤن -:الُ٣مت اإلاًاٞت باإلاىٓمتVA (value added for the company):
 بظمالي اإلابُٗاث مً ؾل٘ وزضماث زال ٫الٟترةOUT(total sales): بظمالي اإلاضزالث (ج٩الُ ٠اإلاىاص ،اإلا٩ىهاث والخضماث الضازلت في ؤلاهخاط) IN(cost of bough-inmaterials, components and services):
 خؿاب هفاءة اإلاىىهاث الفغعُت لغأؽ اإلااٌ الفىغي :بٗض خؿاب الُ٣مت اإلاًاٞتً ،خم الاهخ٣ا٫الخضعٍجي للماقغ اإلاخٗل ٤بغؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بخ٣ؿُمه بلى ٢ؿمحن عؤؽ ما ٫بكغي وعؤؽ ما٨َُ ٫لي ،و٧ل
الى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بالٗمالت جضعط يمً عؤؽ اإلاا ٫البكغي ٧اؾدشماعاث ُٞه ولِؿذ ٦خ٩الُ .٠وٍخم خؿاب
ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي بالٗال٢ت آلاجُتHCE=VA/HC:
خُض ؤن - :مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي )HCE(human capital efficiency coefficient
 الُ٣مت اإلاًاٞت )VA:(Value added بظمالي ألاظىع والغواجب بما في طل ٪الخىاٞؼ )HC(total salaries and wages for companyوَٗبر مٗامل ( ًٖ )HCEم٣ضاع ما جد٣٣ه ٧ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫البكغي مً ُ٢مت ه٣ضًت
مًاٞت .ؤما عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي ٦م٩ىن زان لغؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ًدؿب بالٗال٢ت آلاجُتSC=VA-HC:
خُض ؤن -:عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي باإلاىٓمتSC(structural capital for company) :
 الُ٣مت اإلاًاٞت VA(value added): بظمالي ألاظىع والغواجب باإلاىٓمت)HC(total salaries and wages for companyلُخم بٗض طل ٪خؿاب مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي بالٗال٢ت آلاجُتSCE=SC/VA:
خُض ؤنٟ٦ - :اءة عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي باإلاىٓمت)SCE(structural capital efficiency for company
 عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨ليSC(structural capital) :185
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 الُ٣مت اإلاًاٞتVA(value added) :وَٗبر مٗامل ( ًٖ )SCEم٣ضاع ما جد٣٣ه ٧ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي مً ُ٢مت ه٣ضًت
مًاٞت .وٍخم الخهىٖ ٫لى ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بةياٞت ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي بلى الهُ٨لي مً زال٫
الٗال٢ت آلاجُتICE = HCE + SCE:
خُض ؤن -:مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي )ICE (intellectual capital efficiency coefficient
 مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغيHCE ( human capital efficiencyCoefficient) : مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨ليSCE (structural capital efficiency coefficient) :وَٗبر مٗامل ( ًٖ )ICEم٣ضاع ما جد٣٣ه ٧ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي مً ُ٢مت مًاٞت.
 خؿاب هفاءة عأؽ اإلااٌ اإلاؿخسضم :بما ؤن عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي لِـ وخضٍ اإلاؿئىٖ ٫لى الُ٣مت التي جمبوكائَا باإلاىٓمت بل َىا ٥ظاهب مالي صٞتري ؾاَم في طلًُ ٪لٖ ٤لُه بغؤؽ اإلاا ٫اإلاؿخسضم ( capital
 )employedو ًم ً٨خؿاب ٟ٦اءة َظا اإلا٩ىن مً زال ٫الٗال٢ت آلاجُتCEE = VA / CE :
خُض ؤن - :مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿخسضمCEE ( capital employed efficiency coefficient) :
 الُ٣مت اإلاًاٞت VA ( value added): الُ٣مت الضٞترًت لهافي ؤنى ٫اإلاىٓمتCE (book value of the net asset for a company):وَٗبر مٗامل ( ًٖ )CEEم٣ضاع ما جد٣٣ه ٧ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿخسضم مً ُ٢مت
مًاٞت.
 خؿاب الىفاءة اليلُت للمىٓمت :وبهض ٝالخم ً٨مً اإلا٣اعهت بحن الٟ٨اءة ال٩لُت لخل ٤الُ٣مت بمىٓماثألاٖما ٫للماقغاث الشالزت ًم ً٨بياٞت الٗال٢ت آلاجُتVAIC = ICE + CEE:
خُض ؤن -:مٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍتVAIC(value added intellectual coefficient) :
 مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغيICE ( intellectual capital efficiency coefficient) : مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿخسضمCEE (capital employed efficiency coefficient) :وَظا اإلااقغ ؤلاظمالي ًدُذ للباخض ٞهم الٟ٨اءة الٗامت للمىٓمت و ٌكحر بلى ٢ضعتها ال٨ٟغٍتٞ .ماقغ ()VAIC
ًِ٣ـ م٣ضاع الُ٣مت الجضًضة التي جم بوكائَا في الىخضة الى٣ضًت اإلاؿدشمغة في اإلاىاعص .واعجٟإ اإلاٗامل ٌكحر
بلى وظىص ُ٢مت ؤٖلى جم زل٣ها باؾخسضام مىاعص اإلاىٓمت ؾىاء ؤ٧اهذ مٗغُٞت ؤو مسجلت في صٞاجغ اإلاىٓمت؛
ولظلً ٪دُذ اإلااقغ َغٍ٣ت ظضًضة لٟهم الٟ٨اءة الخىُٓمُت.
 :Xازخباع ٞغيُت الضعاؾت:
جم اٖخماص ماقغ مٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت بىاء ٖلى ما جىٞغ هٓغٍا خى ٫آلُت خؿابه وما جم ظمٗه مً
بُاهاث مالُت باإلاىٓمت مدل الضعاؾت ؾِخم ازخباع ٞغيُت الضعاؾت:
 :1جدلُم اللُمت اإلاًافت بمإؾؿت ؤلاؾمىذ
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بالغظىٕ بلى البُاهاث اإلاالُت للماؾؿت في الٟترة اإلامخضة بحن( )2015-2003جم الخهىٖ ٫لى َظٍ الىخاثج
اإلاخٗل٣ت بالُ٣مت اإلاًاٞت:
الجضوٌ عكم( :)1جُىع اللُمت اإلاًافت بمإؾؿت ؤلاؾمىذ في الفترة()2017-2005

اإلاهضع :جم بٖضاصٍ بىاء ٖلى ظضو ٫خؿاباث الىخاثج في الٟترة (.)2017-2005
وبخمشُل الُ٣مت اإلاًاٞت للمىٓمت ًخم الخىنل بلى اإلاىدجى آلاحي:
الكيل عكم( :)1جُىع اللُمت اإلاًافت زالٌ الفترة()2017-2005
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اإلاهضع:جم بٖضاصٍ بىاء ٖلى هخاثج الجضو ٫ع٢م(.)1
وٍدبحن مً الك٩ل ( )1ؤن َىا ٥جظبظبا في الُ٣مت اإلاًاٞت باإلااؾؿت اإلاٗىُت بالضعاؾت بحن الاعجٟإ في ٖضص
مً الؿىىاث والاهسٟاى في ؾىىاث ؤزغي؛ وٍغظ٘ اإلاؿئىلىن طل ٪بلى ٖضة ؤؾباب ؤَمها ٖضص الخُٗالث
التي جدضر في ٞغن اإلاهى٘ ٧ل ؾىت وٞترة الهُاهت الٗالظُت التي حؿخٛغٞ ١تراث مسخلٟت وما ًهاخبها مً
مهاعٍ ٠م٩لٟت َظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي جظبظب ؤؾٗاع البُ٘ لىىعي ؤلاؾمىذ اإلابإ مً ٢بل اإلااؾؿت
وحجم الاؾتهال٧اث اإلا٩ىهت لدجم ؤلاهخاط مً ؾىت ألزغي .لُدبحن ؤن َىاُ٢ ٥مت مًاٞت مد٣٣ت في اإلااؾؿت
في ٧ل ؾىت بال ؤهه ال جىظض ؾُاؾت واضخت ججاٍ حُٗٓم جل ٪الُ٣مت.
 :2جدلُل معامل اللُمت اإلاًافت الفىغٍت إلاإؾؿت اؾمىذ جبؿت
مً زال ٫جدلُل الُ٣مت اإلاًاٞت باإلااؾؿت زال ٫الٟترة ( )2017-2005وبدؿاب اإلااقغاث اإلاخٗل٣ت بمٗامل
الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت ًخم الخىنل للجضو ٫آلاحي:
الجضوٌ عكم(:)2معُُاث خىٌ معامل اللُمت اإلاًافت الفىغٍت بمسخلف مىىهاجه بمإؾؿت ؤلاؾمىذ في
الفترة()2017-2005
187
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اإلاهضع :جم بٖضاصٍ بىاء ٖلى ٢ىاٖض خؿاب اإلاٗامالث اإلاسخلٟت.
وجبٗا للجضو ٫ؤٖالٍ ؾِخم جىيُذ الىخاثج الىاعصة ُٞه واإلاخٗل٣ت بٟ٨اءة عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بُاهُا مً زال٫
آلاحي:
الكيل عكم(:)2اإلاإقغاث اإلاىىهت إلاعامل اللُمت اإلاًافت الفىغٍت زالٌ الفترة( )2017-2005بمإؾؿت
اؾمىذ جبؿت
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اإلاهضع:جم بٖضاصٍ بىاء ٖلى هخاثج الجضو ٫ع٢م(.)2
وبىاء ٖلى ما وعص في الجضو ٫والك٩ل ع٢م ( )2اإلامشل له بُاهُا ًم ً٨ج٣ضًم الخدلُل آلاحي:
 :1-2معامل هفاءة عأؽ اإلااٌ البكغي (:)HCE
ًالخٔ وظىص جظبظب في ُ٢مت مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي باإلاىٓمت زال ٫الٟترة اإلاضعوؾت(-2005
)2017؛ ٞمشال بلٛذ ُ٢مت اإلاٗامل ؾىت ُ٢ 2005مت ( )4.76ؤي ؤهه ل٩ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا٫
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البكغي زال ٫الؿىت  2005جم جد )4.76( ٤ُ٣وخضة ه٣ضًت ُ٣٦مت مًاٞت للماؾؿت مً َظٍ الاؾدشماعاث
في خحن اعجٟٗذ الُ٣مت بلى( )5.09وخضة ه٣ضًت في ؾىت 2006؛ وٍٟؿغ طل ٪بالغظىٕ للٗال٢ت التي ًدؿب بها
َظا اإلاٗامل الظي َى خانل ٢ؿمت الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاسجلت زال٧ ٫ل ؾىت ٖلى بظمالي ألاظىع والغواجب
و٧اٞت اإلاؿخد٣اث اإلاالُت التي صٗٞذ للمىاعص البكغٍت في جل ٪الؿىت وبالخالي ٞالخظبظب ٌٗىص لـ:
 جظبظب الُ٣مت اإلاًاٞت في اإلااؾؿت وحٛحرَا مً ؾىت ألزغي و٢ض جم في اإلاُلب الؿاب ٤الخٗغى لكغحؤؾباب َظٍ الخٛحراث التي جغجبِ بك٩ل عثِـ باإلهخاط وخالت اإلاهى٘ مً ظهت وُ٢مت الاؾتهال٧اث مً ظهت
ؤزغي.
 بالغظىٕ لل٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ٞةظمالي الغاجب اإلاؿلم ل٩ل مىْ ٠في ٧ل ؾىت ًسً٘ للخٛحراث التيج ٘٣في اإلااؾؿت ٞالغاجب ال٣اٖضي زابذ ل ً٨اإلا٩اٞأث جغجبِ بمضي جد ٤ُ٣حجم ؤلاهخاط اإلاؿُغ زال٫
الؿىت وبالخالي جازغ ٖلى بظمالي عواجب اإلاىْٟحن ؾىىٍا.
وبالىٓغ بلى َظًً الٗاملحن ًم ً٨جدلُل جل ٪الخٛحراث ٞمشال ػٍاصة حجم الاهخاط في ؾىت  2007ناخبه ػٍاصة
في الُ٣مت اإلاًاٞت وبظمالي الغواجب وبالخالي ػاصث ُ٢مت مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي وونلذ بلى
()5.19وهي ؤٖلى ُ٢مت في الؿلؿلت اإلاضعوؾت وباإلا٣ابل ٖغَ ٝظا اإلااقغ ؤ٢ل ُ٢مه في ؾىت 2015
بُ٣مت()3.02وٍٟؿغ طل ٪بةهسٟاى في الُ٣مت اإلاًاٞت لم حٗغٞه اإلااؾؿت م٣اعهت م٘ بُ٣ت الؿىىاث لظل٪
٧ان اإلاٗامل في ؤصوى مؿخىٍاجه .وبالخالي ٟ٨ٞاءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي جغجبِ صازل اإلااؾؿت بالُ٣مت اإلاًاٞت
وم٣ضاع الغواجب وألاظىع اإلاسههت للمىاعص البكغٍت في ٧ل ؾىت.
 :2-2معامل هفاءة عأؽ اإلااٌ الهُىلي (:)SCE
مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي ٌكحر إلا٣ضاع ما جد٣٣ه ٧ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي مً
ُ٢مت صازل اإلااؾؿت ،وبالخالي ٩ٞل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي حؿاَم في ( )0.79ون ُ٣٦مت
مًاٞت صازل اإلااؾؿت ؾىت .2005وبالىٓغ إلاٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي وعؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي ٞمٗامالث
َظا ألازحر ؤ٢ل ب٨شحر بل ويُٟٗت م٣اعهت بمٗامالث ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي ومؿاَمتها في زل ٤الُ٣مت
يُٟٗت باإلا٣اعهت م٘ عؤؽ اإلاا ٫البكغي.
 :3-2معامل هفاءة عأؽ اإلااٌ الفىغي (:)ICE
بن مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ٦ما جم ؤلاقاعة بلُه َى خانل ظم٘ مٗاملي الٟ٨اءة ل٩ل مً عؤؽ اإلاا٫
البكغي وعؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي وبما ؤن اإلاٗاملحن ٧اهذ ُ٢مهما مخظبظبت زال ٫الٟترة (ٞ )2017-2005ةهه بظاث
الُغٍ٣ت ٧اهذ ُ٢م مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي مخٛحرة مً ؾىت ألزغي .وسجل اإلاٗامل ؤٖلى مؿخىٍاجه
في ؾىت  2007ألن مٗاملي الٟ٨اءة ل٩ل مً عؤؽ اإلاا ٫البكغي وعؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي ٧اها في ؤٖلى ُ٢مهما
بم٣ضاع  )0.81+5.19( 6ؤي ؤهه ل٩ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي جيخج ُ٢مت( 6ون)ُ٣٦مت
مًاٞت للماؾؿت .وبظاث اإلاىٓاع جم حسجُل ؤ٢ل ُ٢مت في ؾىت  2015وطل ٪جبٗا الهسٟاى ٧ل مً مٗاملي
الٟ٨اءة ل٩ل مً عؤؽ اإلاا ٫البكغي والهُ٨لي ٖلى خض ؾىاء.
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 :4-2معامل هفاءة عأؽ اإلااٌ اإلاؿخسضم (:)CEE
مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿخسضم ًِ٣ـ مضي مؿاَمت عؤؽ اإلاا ٫اإلااصي باإلااؾؿت في جد ٤ُ٣الُ٣مت
باإلاىٓمت .وبالغظىٕ بلى هخاثج الجضو ٫ع٢م ( )2والك٩ل ع٢م ( )2اإلامشل له ًالخٔ ؤن مؿاَمت عؤؽ اإلاا٫
اإلااصي باإلااؾؿت مدل الضعاؾت يُٟٗت م٣اعهت بغؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي ٞاإلااقغ الضاٖ ٫لى ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا٫
اإلاؿخسضم لم ًخجاوػ الىاخض زالٞ ٫ترة الضعاؾت ( )2017-2005وسجل ؤٖلى ُ٢مت له ؾىتي  2013و2016
بُ٣مت ( )0.37ؤي ؤهه ٧ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫اإلااصي باإلااؾؿت ًيخج ٖجها ( )0.37ون ُ٣٦مت
مًاٞت بها .وَظٍ الُ٣مت يُٟٗت بالىٓغ بلى َبُٗت اإلااؾؿت التي جغ٦ؼ ٖلى مهىٗها لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالب٣اء
والىجاح ومىاظهت ؤي مىاٞؿت خالُت ومؿخ٣بلُت.
 :5-2معامل اللُمت اإلاًافت الفىغٍت باإلاإؾؿت (:)VAIC
باليؿبت إلاٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت باإلاىٓمت(ُٞ )VAICم ً٨اإلا٣اعهت بحن ٧ل مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا٫
ال٨ٟغي ( )ICEومٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿخسضم ( )CEEللخ٨م ٖلى الٟ٨اءة ال٩لُت لخل ٤الُ٣مت ()VAIC
مً زال ٫الك٩ل آلاحي:
الكيل عكم( :)3معامل اللُمت اإلاًافت الفىغٍت باإلاإؾؿت زالٌ الفترة()2017-2005
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اإلاهضع :جم بٖضاصٍ بىاء ٖلى هخاثج الجضو ٫ع٢م(.)2
بن الك٩ل ع٢م(ً )3ا٦ض ؤن مؿاَمت عؤؽ اإلاا ٫اإلااصي في جد ٤ُ٣الُ٣مت باإلااؾؿت مدل الضعاؾت يُٗ٠
م٣اعهت بغؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي .وباٖخباع وظىص جظبظب في ٧ل مً مٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي وعؤؽ اإلاا٫
اإلاؿخسضم مً ؾىت ألزغي زال ٫الٟترة (ٞ )2017-2005الٟ٨اءة ال٩لُت للماؾؿت مخٛحرة مً ؾىت ألزغي
و٢ض سجلذ ؤٖلى مؿخىٍاتها ؾىت  2007ل٩ىن عؤؽ مالها ال٨ٟغي خ ٤٣ؤٖلى مؿخىٍاث الٟ٨اءة في جل٪
الؿىت بُ٣مت( )6.00+0.19=6.19ؤي ؤهه ل٩ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة في عؤؽ اإلاا ٫باإلااؾؿت ؾىاء ؤ٧ان
مٗغُٞا ؤو ماصًا جد ٤٣اإلااؾؿت ( )6.19ون ُ٣٦مت مًاٞت.
وبالخالي جغ ٌٞالٟغيُت الغثِؿُت بالضعاؾت لخدل مدلها الٟغيُت البضًلت.
 :XIالىخائج والخىنُاث
بن ؤبغػ ما ًد٨م جىظهاث الخُىٍغ والخدضًض في ظمُ٘ اإلاىٓماث ٖلى مسخل ٠ؤق٩الها الُىم ًم ً٨بٖاصجه
بلى ؤمغًٍ؛ ألاو ٫الخُٛحر اإلادؿاعٕ طو الُبُٗت الكاملت الظي امخض ؤزغٍ لِكمل ٧ل شخيءٞ ،إنبدذ اإلاؿلمت
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ال٣اثمت هي خخمُت الخُٛحر .والشاوي ؤن لهظا الخُٛحر اججاَاث مدضصة مؿخمضة مً َبُٗت الٗهغ .وباالهخ٣ا٫
هدى ا٢خهاص اإلاٗغٞت بغػث ؤق٩ا ٫الاؾدشماعاث ال٨ٟغٍت وجىىٖذ اإلاجاالث التي ًم ً٨ؤن جىظه لها اإلاىٓماث
ؤمىالها في َظا الىىٕ مً الاؾدشماعاث .ول ً٨جب٣ى جل ٪ألامىا ٫عَُىت لئلصاعة الجُضة التي جدغم ٖلى ؤن
جد ٤٣جل ٪ألامىا ٫ما ويٗذ ُٞه.
وحٗض ٖملُت زل ٤الُ٣مت وجد٣ُ٣ها الكٛل الكاٚل للمىٓماث وألاَغا ٝاإلاٗىُحن بظلٞ ٪ىظضث ٖضة
ماقغاث لظل .٪ومٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت ال٨ٟغٍت (ً )VAICداو ٫جُُ٣م مضي مؿاَمت ٧اٞت الاؾدشماعاث
بهىعتها اإلااصًت اإلالمىؾت وال٨ٟغٍت ٚحر اإلالمىؾت في جد ٤ُ٣اإلاىٓماث لُ٣مت مًاٞت ،وَٗخمض ٖلى اإلاُُٗاث
اإلاالُت باإلاىٓماث مما ًدُذ ؾهىلت في اؾخسضامه .ومً صعاؾت خالت ماؾؿت ؤلاؾمىذ بخبؿت جم الخىنل إلاا
ًلي:
 جىظض ٖال٢ت بحن الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي وجد ٤ُ٣الُ٣مت بماؾؿت ؤلاؾمىذ بخبؿت وَظا ما ًىٟيٞغيُت الضعاؾت لخدل مدلها الٟغيُت البضًلت.
 ماؾؿت ؤلاؾمىذ جدُ٢ ٤٣مت مًاٞت بك٩ل ؾىىي ٌؿاَم ٞحها بك٩ل ؤؾاؽ عؤؽ مالها البكغي وعؤؽمالها الهُ٨لي باإلاغجبت الشاهُت وبضعظت ؤ٢ل عؤؽ مالها اإلااصي .
 جد ٤ُ٣الُ٣مت بك٩لها اإلاالي بإي ماؾؿت ًخُلب ج٩امال بحن عؤؽ مالها ال٨ٟغي وعؤؽ مالها اإلااصي. ٖملُت الُ٣اؽ باؾخسضام اإلاٗامل الظي جم جُبُ٣ه مً قإجها ج٣ضًم نىعة خى ٫آلُت جد ٤ُ٣الُ٣متباإلااؾؿاث والٗىامل الٟاٖلت في طل ٪لخٗؼٍؼَا والٗىامل التي حٗغ٢ ٝهىعا لخُىٍغَا.
وبخدلُل الُ٣مت اإلاًاٞت في نىعتها الى٣ضًت باإلااؾؿت مدل الضعاؾت جبحن وظىص جظبظب في ُ٢مها مً ؾىت
ألزغي وَظا ؤزغ ٖلى ماقغ ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫البكغي وعؤؽ اإلاا ٫الهُ٨لي وبالخالي مٗامل الُ٣مت اإلاًاٞت
ال٨ٟغٍت٦ .ما ٖغ ٝمٗامل ٟ٦اءة عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿخسضم (عؤؽ اإلاا ٫اإلااصي) جظبظبا وُ٢ما ؤنٛغ مً جل٪
اإلاسجلت في عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بمسخل ٠م٩ىهاجه.وفي ْل َظٍ الىخاثج ًم ً٨ج٣ضًم الخىنُاث آلاجُت:
 يغوعة حٗؼٍؼ الاؾدشماعاث اإلاىظهت هدى مسخل ٠ؤظؼاء عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي بٗض بزباث ؤن له صوعا باعػا فيجد ٤ُ٣الُ٣مت باإلااؾؿت مدل الضعاؾت.
 ٖلى ماؾؿت ؤلاؾمىذ جدلُل ُ٢متها اإلاًاٞت والٗمل ٖلى جُىٍغَا بك٩ل بًجابي مً ؾىت ألزغي ،وٖضمالا٢خهاع ٖلى جد ٤ُ٣حجم ؤلاهخاط وألاعباح اإلاسُُت ؾىىٍا ألن طلً ٪دُذ لئلصاعة ال٣ضعة ٖلى الخد٨م في
مسخلٖ ٠ىامل جظبظبها.
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هٓام اإلاعغفت العمُلت لضًمُىغ
ا.عػوق ؾهام
ولُت العلىم الاكخهاصًت والعلىم الخجاعٍت وعلىم الدؿُحر
حامعت العغبي بً مهُضي-ام البىاقي
اإلالخو:
ل٣ض ؤزظث ال٨شحر مً اإلااؾؿاث بٟلؿٟت صًمُى ٜإلصاعة الجىصة الكاملت .وما ٌؿاٖض ألاٞغاص وؤلاصاعة ٖلى
ٞهم َظٍ الٟلؿٟت؛ َى الى٢ىٖ ٝلى ماَُت هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت لضًمُى ٜبإظؼاثه ألاعب٘ .
لظا ظاءث َظٍ الىع٢ت لخدىاو ٫ألاظؼاء ألاعب٘ لىٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت لضًمُى ،ٜمً زال ٫ؤعب٘ مداوع :ؤولها
مٗغٞت الىٓام ،وزاهحها مٗغٞت الخباًً ،وزالثها هٓغٍت اإلاٗغٞت ،وعابٗها مٗغٞت ٖلم الىٟـ.
اليلماث اإلافخاخُت :اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ،صًمُى ،ٜهٓغٍت صًمُى ٜفي ؤلاصاعة.
Abstract:
Many institutions have taken the Deming philosophy of TQM. What helps individuals and
management for understand this philosophy; is to see what Deming's system of profound
knowledge has in its four parts.
So, this paper come to deal with the four parts of Deming's system of profound knowledge,
through four axes: the first is knowledge of a system, the second knowledge of variation, the third
Theory of knowledge, and the fourth knowledge of psychology.

جمهُض:
ب٢غاعا مً صوبُجز لىٍض بإَمُت ٞلؿٟت صًمُى ٜفي ؤلاصاعة؛ ً٣ىٞ ًٖ ٫لؿٟت صًمُىّ ٜ
بإجها "ؤؾلىب ؤلاصاعة
الىخُض الظي وٗخ٣ض ان لضًه ؤًٞل الاخخماالث لخ٣ضًم هخاثج ا٢خهاصًت واظخماُٖت واؾٗت اإلاجا ٫وَىٍلت
اإلاضي ٞ.اإلاىيىٖاث التي حؿمى باإلاٗغٞت الٗمُ٣ت والى٣اٍ ألاعب٘ ٖكغة ال ججٗل الىبٌ ٌؿغٕ ،وم٘ طل٪
ٞىدً ٖلى ز٣ت باه ٪ما لم جخٗغٖ ٝلى َظٍ الىىاحي مً ٞلؿٟت صًمُىٞ ،ٜلِـ لضً ٪امل في ٞهم ٠ُ٦
جدضر ألاقُاء ،وما الظي ًجٗلها جدضر ،او ً ٠ُ٦م ً٨ان جخدؿً مىٓمخ.)1("٪
٦ما ان صًمُىً ٜضٖى الى ان ً٩ىن هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ً٦غوعة في جضعٍب ٧ل مضًغ(.)2
ان هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت  The system of profound knowledgeعٚم ؤَمُخه في ٞلؿٟت صًمُى ٜإلصاعة
الجىصة ،ال هجض في ٦خاباث وابدار ال٨شحرًً مً اإلاهخمحن بالجىصة خحزا له ٌٗبر ًٖ ؤَمُخه ويغوعٍت ٞهمه،
الؾدُٗاب وخؿً جُبُ ٤مباصت صًمُى ٜألاعبٗت ٖكغ التي جمشل ٢ىاٖض َغٍ ٤لخد ٤ُ٣الجىصة٦ ،ما ان َظٍ
اإلاباصت حٗبر ًٖ ؤؾلىب جُبُ ٤هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت .مً اظل طل ٪اعجإًىا ان ؾيخٗغى مً زالَ ٫ظا
اإلا٣ا ٫هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت بم٩ىهاجه ألاعب٘ ،وهي:
( )1اهٓغ اإلاغظ٘ صوبُجز لىٍض ،الجىصة الكاملت (الخُىع الاكخهاصي وئصاعة الجىصة الكاملت) ،جغظمت خؿحن ٖبض الىاخض ،صاع ال٨خاب الخضًض،
ال٣اَغة /ال٩ىٍذ /الجؼاثغ ،2008 ،م.16
2
) , Deming’s Approach to Management, The University of York, United Kingdom, 2003, p3.
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 مٗغٞت الىٓام knowledge of a system؛ مٗغٞت الخباًً  knowledge of variation؛ هٓغٍت اإلاٗغٞت  Theory of knowledge؛ مٗغٞت ٖلم الىٟـ .knowledge of psychologyأوال /معغفت الىٓام
ىصر ّ
ٌ"ً َ
نىإ ال٣غاع في اإلااؾؿاث والكغ٧اث بًغوعة صعاؾت اإلااؾؿت بالىٓغ بلحها بىنٟها مىٓىمت
مخ٩املت ،ال مجمىٖت ؤ٢ؿام؛ ٞةن مً الهٗب ٞهم جل ٪اإلاىٓىمت بمٗؼ ًٖ ٫الىٓغة التي جغي ّؤن اإلااؾؿت
َّ
ومىخض لضي ظمُ٘ ألاٞغاص ؤال
هي مجمىٖت ؤهٓمت جخٟاٖل وجخىانل ُٞما بُجها لخدٚ ٤ُ٣اًت ؤو َض ٝؤؾمى
َى عؾالت اإلااؾؿت وعئٍتها َ ...ظا ما ٖلمه صًمُى ٜللُاباهُحن مىظ ؤ٦ثر مً ؾبٗحن ؾىت!"(.)1
ٟٞي 1990م اصواعص صًمُى٦ ٜخب ّان ما ؤزظٍ بلى الُابان لم ً ً٨جهضًغ اإلاماعؾت ألامغٍُ٨ت ،واهما ؤزظ بلى
الُابان اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت بالىٓام ،و٢ام بخضعَـ ؤلاصاعة واإلاهىضؾحن في الهىاٖت الخدىٍلُت في الُابان ٦ىٓام،
ّ
وؤن الٗالم الٛغبي ال ًؼا ٫ال ًٟهم الىٓام والخدؿحن مىه(.)2
ّ
[بن ٖضم ٞهم الىٓام والخدؿحن مىه ًجٗلىا] ٧األشخام الظًً ٌؿخسضمىن زغاثِ ،وٚالبا ما جًُ٘ لِـ
بؿبب اجهم ال ٌٗغٞىن ؤًً َم طاَبىن ول ً٨ألجهم ٚحر مخإ٦ضًً مً ؤًً َم(.)3
و٢ض ّ
ٖغ ٝصًمُى ٜالىٓام ٖلى اهه :قب٨ت مً ٖىانغ مترابُت التي حٗمل مٗا في مداولت لخد ٤ُ٣الهض ٝمً
الىٓام ،وٍجب ؤن ً٩ىن لؤلهٓمت َضٞا ألهه بضون َض ٝال ًىظض هٓام(.)4
"و٢ض ٢ام صًمُى ٜبالتر٦حز ٖلى َظٍ الىُ٣ت ٦شحرا ؤزىاء مؿاٖضجه للُاباهُحن واؾخُإ ان ًىنلها بلحهم جماما
مما ٧ان له ابل ٜألازغ بٗض طل٣ٞ .٪ض جم ً٨صًمُى ٜان ً٣ى٘ الُاباهُحن ان الىٓام َى الُابان وَظا َى الؿغ
الظي ؾاٖض ٖلى ص ٘ٞالُابان الن ج٩ىن ٢ىة ا٢خهاصًت ٖٓمى ،ول ً٨لىإحي للؿاا ٫الهام؛ الُابان ٧اهذ
الىٓام ٞما َى الهضٝ؟ و٢ض ؤظاب صًمُىٖ ٜلى الؿاا ٫بان الهض ... ٝاإلاشالُت للىٓام [َىا ]٫الى٢ذ " (.)5
ٞالهضَ ٝى شخيء مغمىً ١خُل٘ الُه.

(ٖ )1اص ٫مىهىع الؼٖبي ،الخغُحر الفعاٌ صازل اإلاإؾؿاث ،مجلت ٖالم الجىصة ؤلال٨تروهُت (مجلت عب٘ ؾىىٍت) ،ماؾؿت الخ٣ىُت ،ظمهىعٍت
مهغ الٗغبُت ،الٗضص الٗاقغ ،ؾبخمبر  ،2016م .51
2
) ( Morgen Witzel and Malcolm Warner ,The Oxford Handbook of Management Theorists, Oxford University Press, United
Kingdom, 1st edition, 2013, p199.
)3( Nigel Bennett, Megan Crawford and Colin Riches, Managing Change in Education: Individual and Organizational
Perspectives, Published in association with The Open University and Paul Chapman Publishing Ltd, London, 1992, p33.
)4( Thomas J .Evans, Deming's System of Profound Knowledge: An Overview for International Educators, published by the
Educational Resources Information Center(ERIC), Nov 96, p3.
 اإلاشالُت َىا بمٗجى الاؾخٟاصة ال٣هىي مً ٖىانغ الىٓام.
( )5ؾلُمان زُاب ،هٓام اإلاعغفت العمُلت ،مجلت الخ٣ىُت (مجلت ج٣ىُت مخسههت جهضع ٧ل قهغًٍ) ،لُبُا ،الٗضص الؿاب٘  ،2007،م.64
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اطن "ًدخاط َض ٝالىٓام ؤًًا لخٗغٍ ،٠وَى لِـ ما حٗاع ٝالىاؽ ٖلى حؿمُخه بالٛغى .و٢ض ؤوضر
صًمُى ٜفي ٦خابه ألازحر بٗىىان «الا٢خهاصًاث الجضًضة للهىاٖت والخ٩ىمت والخٗلُم» ّؤن ؤي هٓام ًجب ان
ًيخج قِئا له ُ٢مت ،وان ج٩ىن له هخاثج .وَظٍ الىخاثج وه٣ٟاث جد٣ُ٣ها والٗمالء اإلاؿتهضٞىن٦ ،ما ً٣ى٫
صًمُى ٜهي التي ؾخدضص َض ٝالىٓام .وَظا لِـ ٧ل شخيء ٦ما ً٣ى ٫صًمُىٞ :ٜمً اإلاهم [ ...ؤن] ًخم حٗغٍ٠
الهض ... ٝمً زال ٫اليكاٍ او الىؾاثل .بل ًجب صاثما بًجاص ٖال٢ت مباقغة بُُٟ٨ت جدؿحن الخُاة التي
ٌِٗكها ٧ل بوؿان .وٍجب ان ً٩ىن َض ٝالىٓام واضخا ل٩ل بوؿان ٌكاعُٞ ٥ه٦ .ما ًجب ان ٌكمل
الىٓام زُُا للمؿخ٣بل .والهضَ ٝى ُخ٨م بالُ٣مت.
ً٣ى ٫صًمُى ٜبن مهمت ؤلاصاعة لِؿذ  ِ٣ٞجدضًض الهض ٝمً الىٓام بل ؤًًا بصاعة الىٓام لخدَ ٤ُ٣ظا
الهض .ٝزم ً٣ىً :٫خٗحن ان ج٩ىن َىا ٥بصاعة للىٓام ألهه لً ًضًغ هٟؿه.
وُُٟ٦ت بصاعة الىٓام  ...هي في خض طاتها هٓام ؤًًا .ولظلٞ ٪ان ٞلؿٟت صًمُى ٜهي هٓام للخ٨ٟحر في
ألاهٓمت"(.)1
"ل٩ل هٓام ٖملُاجه وحٗغٍ ٠الٗملُت ببؿاَت هيٖ :مل بؿُِ والتي ًم ً٨ان ج٩ىن ظؼء واخض مً وُْٟت
لصخو ما صازل الىٓام .ول٩ل ٖملُت مضزالث ومسغظاث ،ومضزالث الٗملُت ًم ً٨ان ج٩ىن في نىعة
ؾل٘ او زضماث او مٗلىماث والتي ًخم جدىٍلها الى نىعة ؤزغي بىاؾُت الٗملُت ،وللخهىٖ ٫لى ؾل٘ او
زضماث ٦مىخج جهاجي مً هٓام هدخاط الى الٗضًض مً َظٍ الٗملُاث؛ والخغط مً ٖملُت ً٩ىن َى الضزل
لٗملُت او ٖملُاث ؤزغي ،و٧ل َظٍ الٗملُاث مخهلت ببٌٗ جيصخئ هٓام مغ٦ب ومخ٩امل .وٍجب ٖلُىا ان
ّ
هالخٔ اهه في ؤي هٓام ،الٗملُاث الٟغصًت لِؿذ مؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ ،ول ً٨البض مً وظىص
اٖخماصًت بُجهم وان ٧اهذ صعظت الاٖخماصًت مخٛحرة مً خالت الى ؤزغي .واي جإزحر او ٗٞل ٖلى ٖملُت واخضة في
الىٓام ؾى٩ً ٝىن لها جإزحر ٖلى الى٣اٍ ألازغي؛ ٗٞىض جإزحرها ٖلى ٖملُت ما صازل الىٓام بخإزحر ما ٞالبض ان
ًدب٘ َظا الخإزحر جإزحرا ٖلى الىٓام ٩٦ل ،لَ ً٨ظا الخإزحر ٢ض ًإزظ و٢خا ل٩ي ًخطر ؤزغٍ ولً ً٩ىن َىا٥
جُُ٣م ٞىعي لها .وطل ٪الن َظا الخإزحر عبما ًٓهغ في م٩ان ازغ او في ٖملُت ؤزغي بُٗضة ًٖ هُ٣ت الخإزحر او
ًٓهغ ؤزغٍ ٦ما ٢لىا بٗض ٞترة مً الؼمً"(.)2
"وٍا٦ض صًمُىٖ ٜلى ؤَمُت اإلاجخم٘ الظي جخم ُٞه الٗملُت ،ألهه ًمشل ظؼءا مً مضي الٗملُتَ ،ظا
اإلاجخم٘ ًخًمً اإلاؿتهل٨حن والٗاملحن و٧ل شخو ًخإزغ بٗملُاث اإلاىٓمت بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة .بهه
إلاً اإلاهم بصعا ٥ؤن اإلاجخم٘ اإلاخىا ٤ٞاإلايسجم ًضٖم ؤوكُت اإلاىٓمت ،وٍجٗلها ج٣ىم بإوكُتها بؿهىلت إلهجاػ
الجىصة الكاملت ،خُض ؤن الخضُٖم اإلا٣ضم مً اإلاجخم٘ ًًمً ٖ٣باث ؤ٢ل في م٣اومت الخُٛحر"(.)3

( )1صوبُجز لىٍض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.46-45
( )2ؾلُمان زُاب ،هٓام اإلاعغفت العمُلت ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.64-63
( )3ؤقغ ٝالؿُٗض ؤخمض مدمض ،بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاإؾؿاث الخعلُمُت :عؤٍت ئؾالمُت ،عؾالت ص٦خىعاٍ٢ ،ؿم ؤنى ٫التربُت٧ ،لُت
التربُــت ،ظامٗت اإلاىهىعة ،2005 ،م.96
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ُ
ىظض امغؤن خغظان .ؤولهما َى جدضًض
وَظا الجؼء-مٗغٞت الىٓام -في جُبُ ٤هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت لضًمُىِ ً ٜ
وجمُحز خضوص الىٓامٞ .مشال ،بطا ٧اهذ قغ٦خ ٪حٗمل في شخً الؿُاعاث ،هٓامٌ ٪كمل مىعصً ٪وٖمالء٥
ومىٓمخ ،٪او ٌكخمل ٖلى ٧ل الكغ٧اث التي حٗمل في مجال-٪شخً الؿُاعاث -و٧ل اإلاىعصًً و٧ل الٗمالء؟
ْ
قملذ مىاٞؿُ٪؛ ُٞجب ان حٗمل ظىبا الى ظىب م٘ مىاٞؿُ٪
ان الخٟغٍ ٤بحن ألامغًٍ شخيء مهم ،ألهه بطا ِ
لخدؿحن الىٓام .وزاهُا جدضًض الهض.)1(ٝ
و٣ٞا لضًمُى ٜؤي هٓام ًاصي الى اها ٞؼث اطن اهذ جسؿغ؛ َى هٓام صون مؿخىي ان ً٩ىن مشالي .الىٓام
اإلاشالي ًاصي الى اها ٞؼث؛ اهذ ج٨ؿب ،في اإلاضي الُىٍل .وَظا ًىُبٖ ٤لى ٧ل ٞغص و٧ل شخيء ًغجبِ باإلاىٓمت.
ّ
وٍم ً٨جد ٤ُ٣طل ٪بال مً زالٞ ٫هم قامل للىٓام وبٌٗ ال٣ضعة في ؤؾالُب الخدؿحن(.)2
ومً زال ٫مٗغٞت وبصعا ٥الىٓام ٖىض صًمُىٜ؛ ًم ً٨بصعاط مجمىٖت مً الخُىاث ألاولُت التي مً زاللها
()3
حؿخُُ٘ الُ٣اصة البضء في الخُٛحر ،وهي ٦ما ًلي:
 .1جدضًض خضوص الىٓام٦ :ىُ٣ت اهُالٞ ،١ةن الخضوص عبما ج٩ىن الكغ٦ت وٖمالئها ومىعصحها واإلاجخم٘
الظي جىظض ُٞه الكغ٦تّ .
وان َظٍ الخضوص ٢ض جخٛحر في اإلاؿخ٣بل٢ ،ض جخٛحر الخضوص لدكمل اإلاىاٞؿحن،
والٗمل م٘ اإلاىعصًً الظًً ًٟهمىن هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ،و٢ض جًُغ بلى حٗلُم مىعصً ٪وػباثى٪؛
 .2حٗغٍ ٠وجدضًض الهض ٝللىٓامٖ :اصة ًجب ؤن ًخًمً الهض ٝالخدؿحن اإلاؿخمغ في ألاٖما ٫ألاؾاؾُت،
جس ٌُٟالخ٩الُ ،٠وجدؿحن هىُٖت الخُاة للمىْٟحن ،والابضإ مً ؤظل اإلاؿخ٣بلً .جب ٖلى ؤلاصاعة الٗلُا
جُىٍغ الهض ٝألاولي زم ٌُؿإ ٫اإلاىْٟحن والؼباثً واإلاىعصًً ألظل الخهىٖ ٫لى مٗلىماث .وٖىض الا٢خًاء،
بٖاصة الىٓغ في الهض ٝلُٗ٨ـ َظٍ اإلاٗلىماث ،والهض ٝال ً٨خب بك٩ل ٚحر ٢ابل للخُٛحر (نلب وزابذ) .ألهه
م٘ حٛحر ْغو ٝالٗمل؛ ٞمً اإلام ً٨ؤن الهض ٝؾِخٛحر .وم٘ طلٞ ،٪ةن الهضَ ٝى جد ٤ُ٣ؤمشلُت َىٍلت
الاظل للىٓام ولِؿذ ٢هحرة الاظل؛
ّ
ٖ .3لم ال٣ىة الٗاملت ُٞما ًخٗل ٤بما َى الىٓام ،وما َى الهض ،ٝوما صوعَا في جد ٤ُ٣الهض .ٝمجغص
جىنُل َظٍ اإلاٗلىماث ٖاصة لً ً٩ىن ٧اُٞاً .جب ؤن ً٩ىن ل٩ل مىْٞ ٠هم ٖمُ ٤لهظٍ الى٣اٍ (الىٓام،
َض ٝالىٓام ،صوعٍ في جد ٤ُ٣الهض)ٝ؛
 .4صعاؾت الىٓام لٟهم الٗال٢اث بحن اإلا٩ىهاث ،وحُٛحر الخٟاٖالث الؿلبُت الى جٟاٖالث بًجابُت٦ .ما ّان
ؤلاصاعة الٗلُا ًجب ؤن حُٗض الىٓغ في الخىٗ٢اث التي ويٗتها ل٩ل ٞغص في اإلاىٓمت ،وما َى جإزحر َظٍ الخىٗ٢اث
ٖلى حُٗٓم الاؾخٟاصة مً الىٓام؟؛

)1( Bill Mc Neese, Dr. W. Edwards Deming and Profound Knowledge ( Part 1), Copyright by BPI Consulting-LLC, October
2006.
)2( , Op.Cit., p3.
)3( Bill Mc Neese, Dr. W. Edwards Deming and Profound Knowledge ( Part 1), Op.Cit..
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 .5مغاظٗت ٧اٞت الؿُاؾاث ال٣اثمت في يىء الاؾخٟاصة اإلاشلى مً الىٓام؛ بمٗجى حُٛحر ؤو خظ ٝجل ٪التي ال
حؿاٖض ٖلى جدؿحن الىٓام .وَظا ًخُلب مهاظمت الب٣غة الخاثٟت في اإلاىٓمت ،والىماطط ال٣ضًمت ال بض مً
٦ؿغَاَ .ظا ًم ً٨ؤن ً٩ىن مهمت حؿخٛغ ١و٢خا َىٍال للٗضًض مً اإلاىٓماث.


زاهُا /معغفت الخباًً
ٌكحر بلى مٟهىم قُىاعث  Shewhartلؤلؾباب الٗامت في الخباًً وألاؾباب الخانت في الخباًً .
ّان مٗغٞت الىٓغٍت ؤلاخهاثُت شخيء يغوعي إلاٗغٞت ٖمُ٣ت .اإلاضًغون ًجب ؤن ً٩ىهىا ٢اصعًٍ ٖلى ان ًمحزوا
الىٓام اإلاؿخ٣غ وٞهم مٗجى ألاؾباب الخانت والٗامت للخباًً(الخىىٕ) .وٖضم بصعا ٥الٟغً ١اصي بلى ؤلاخباٍ
وػٍاصة الخباًً واعجٟإ الخ٩الَُ .٠ظٍ آلازاع الؿلبُت هاججت ًٖ ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً ؤلاصاعة والخهضي
للمكا٧ل صون مٗغٞت بطا ٧ان الؿبب ٌٗىص بلى الىٓام (ٖام) ؤو بطا ٧ان مىيُٗا (زام)ّ .ان ُ٢اؽ الخباًً
ًىٞغ وؾُلت للخيبا بؿلى ٥الىٓام(.)2
" ولٗمل الًبِ الاخهاجي ألي هٓام ٞان  ...ؤلاصاعة ًجب ٖلحها بػالت ألاؾباب الخانت  ...زم بٗض طل ٪حٗمل
ٖلى جدؿحن الٗملُت وج٣لُل جإزحر ألاؾباب الٗامت  ...للمك٩لت ٧لما ٧ان طل ٪مم٨ىا .ولىٗلم ان ؤلاظغاء
اإلاُلىب إلًجاص وبػالت ؾبب زام َى مسخل ٠جماما ًٖ ؤلاظغاء اإلاُلىب لخدؿحن الٗملُت او الخٗامل م٘
ألاؾباب الٗامت"(.)3
ً٨غع صًمُى٦ ٜشحرا ان مٗٓم اإلاك٨الث ًدضثها الىٓام ،وؤلاصاعة هي اإلاؿاولت ًٖ الىٓام ،وٖلُه ٞان ؤلاصاعة
مؿاولت ًٖ مٗٓم اإلاك٨الث ٦ما ٢ا ٫صًمُى ٜبهه ٖىضما جىظض مك٩لت ظىصةً ،ىظض اخخما ٫بيؿبت جتراوح
()1

بحن  85و  94ان ؤلاصاعة هي التي حؿببذ ٞحها ،وهي لِؿذ ببؿاَت مؿاولت ٖجها  ،ِ٣ٞول٨جها ؤخضزتها
بالٟٗل .وج٣ى ٫اخضي الىزاث ٤اإلاخٗل٣ت بالجىصة الخابٗت لؤلؾُى ٫البدغي ألامغٍ٩ي :جىظض ألاؾباب الٗامت
للخىىٕ بؿبب الىٓام او الُغٍ٣ت التي ًضاع بها الىٓام .وَظٍ ألاؾباب بُٗضة ًٖ مخىاوً ٫ض الٗما،٫
وألاشخام الظًً ًضًغون او ًخد٨مىن في الىٓام َم  ِ٣ٞاإلاؿاولىن ٖجها(.)4
()5
وٍم ً٨جلخُو ؤ٩ٞاع صًمُى ٜبسهىم الخباًً٦ ،ما ًلي:

 البٌٗ ًُلٖ ٤لحها مٗغٞت الخباًً والبٌٗ الازغ مٗغٞت الخىىٕ٢ ".ض ٧اهذ هٓغٍت الخىىٕ وألاؾباب الخانت والٗامت هي التي ٢اصث صًمُىٜ
إلصعا ٥ان مىذ م٩اٞأث الخمحز والاؾخد٣ا ،١وؤهٓمت اإلا٩اٞأث ألازغي ،م٘ الخُُ٣م الصخصخي ووي٘ صعظاث ومغاجب للٗما٧ ،٫اهذ ؤؾبابا ٖامت
مىٗذ الىاؽ مً الخٗاون صازل الىٓام" .صوبُجز لىٍض  ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.64
1
( ( James R. Martin, Deming's Theory of Profound Knowledge.
)2( J. Gerald Suarez, Three Experts On Quality Management: Philip B. Crosby; W. Edwards Deming; and Joseph M. Juran,
Department of the Navy Total Quality Leadership office, July 1992, p7.
( )3ؾلُمان زُاب ،اإلاعغفت العلمُت العمُلت  ....معغفت الخباًً -الجؼء الثاوي ،مجلت الخ٣ىُت (مجلت ج٣ىُت مخسههت جهضع ٧ل قهغًٍ)،
لُبُا ،الٗضص الشامً ،2007،م.66
4
) صوبُجز لىٍض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م ( .63-62
( )5صوبُجز لىٍض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.64-59
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 .1الخباًً زغط مً ٖلم ؤلاخهاء وخؿاب الخٟايل والخ٩امل وٖلم الاخُاء ،ومً الؿهل لىا ان هٟهم في ٖلم
ألاخُاء ان الخىىٕ ٌٗتر ٝان ال٩اثىاث الخُت لِؿذ مخمازلت؛
 .2الخباًً ًىظض في ٧ل ألاقُاء؛
ّ
 .3ال ًىظض شخهان مخمازالن ،واهه ال ً٩ىن الصخو َى هٟـ الصخو ًىما بٗض ازغ وال ؾاٖت بٗض
ؤزغي .ولى ٧ان ٖىض ٥هٟـ الصخو ًٟٗل هٟـ الصخيء بىٟـ اإلاىاعص وهٟـ آلاالث ٧ل ًىمٞ ،ان اإلاىخجاث
ؾى٩ً ٝىن بُجها ازخالٞاث َُٟٟت .ولً ج٩ىن اإلاىخجاث بالًغوعة مسخلٟت بضعظت ملخىْت ،ول٨جها ؾخ٩ىن
مسخلٟت؛
 .4بطا ٧ان مً اإلامُ٢ ً٨اؽ الخباًًٞ ،اهه مً اإلام ً٨ان حٗغ ٠ُ٦ ٝج٣ىم بخدؿحن الىٓام بخ٣لُل ٦مُت
الخباًً اإلاىظىص في ٧ل ٖملُت؛
 .5بطا لم ج٣ـ ٦مُت الخباًً اإلاىظىص في ٧ل ٖملُتٞ ،لً حؿخُُ٘ باي خا ٫مً ألاخىا ٫ان ج٣لل الخباًً،
وؤلاق٩ا ٫ألا٦بر ً٨مً في ؤه ٪لً جخإ٦ض ان الٗملُت مؿخ٣غة-بمٗجى ًم ً٨الخيبا بها-او ما بطا ٧اهذ زاعط
الؿُُغة؛
 .6ان ُٖبا نٛحرا ظضا وٚحر مدؿىؽ ج٣غٍبا في ٖملُت ًم ً٨ان ًجٗل زُا ؤنٛغ في الٗملُت التي جلُه ؤ٦ثر
ؾىءا مما ٧ان ٖلُه .وَ٨ظا ،جخٟا٢م ألازُاء الهٛحرة الى ان جخدى ٫الى مك٩لت ٦بري ًُلٖ ٤لحها جٟاٖل
ال٣ىي؛
 .7ؤؾباب الخباًً و ٤ٞصًمُى ٜهي ٖلى هىٖحنَ ،ما:
 ٖامت :مبيُت صازل الىٓام وؾى ٝجىظض الى الابض ما لم ًخم اؾدئهالها؛ ؤي ان ظؼءا مً الٗملُت اوالىٓام ًجب ان ًدؿً ،وجٓهغ ؤؾباب الخىىٕ الٗامت بؿبب الُغٍ٣ت التي بها ًضاع الىٓام؛
 زانت :ألاؾباب الخانت ٚالبا ال ًم ً٨ججىبها ،وٖاصة ال جدضر مغة ؤزغي باي خا ٫ألجها لِؿذ مبيُتصازل الىٓام .ان مداولت ا٦دكا ٝؾبب خضور ًُ٢ت جىىٕ زانت ٢ض ً٩ىن مًُٗت للى٢ذ ،ل٩ىجها ٢ض ال
جدضر ابضا مغة ؤزغي؛
 .8ان اَم جُبُ ٤إلاباصت الخد٨م الاخهاجي للجىصة-والظي ٢هض به اإلاٗغٞت باألؾباب الٗامت والخانتَ-ى
في بصاعة الىاؽ (ٞالىاؽ اَم مً ألاقُاء).
ومً زال ٫مٗغٞت وبصعا ٥الخباًً ٖىض صًمُىٜ؛ ًم ً٨اصعاط مجمىٖت مً الى٣اٍ التي مً زاللها حؿخُُ٘
ؤلاصاعة الخٗامل م٘ الخباًً باإلياٞت الى ٖمل الًبِ الاخهاجي ،وَظٍ الى٣اٍ و٣ٞا إلاا ط٦غٍ ؾلُمان
()1
زُاب ،هي:
 .1الخباًً مىظىص في ٧ل الٗملُاث؛ لظا وظب الخٗامل مٗه ٖلى اهه مً اإلاؿلماث؛
 .2ؤؾباب الخباًً ٖلى هىٖحنَ ،ما:
 ألاؾباب الٗامت؛( )1ؾلُمان زُاب ،اإلاعغفت العلمُت العمُلت  ....معغفت الخباًً -الجؼء الثاوي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.66
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 ألاؾباب زانت.ّ .3ان الخدضًض الىاضر ألؾباب الخباًً صون الخلِ بُجهما؛ َى بضاًت الخٗامل الصخُذ مٗه؛
 .4البض مً حُٗحن-بض٢ت-ألاؾباب الخانت للخباًً ،زم اػالتها؛
 .5الخد ٤٣مً ان الخباًً الظي ماػا ٫في الٗملُتَ ،ى جباًً هاظم ًٖ ألاؾباب الٗامت؛
 .6بطا لم جٓهغ ؤؾباب زانت ؤزغي بالٗملُت-زالٞ ٫ترة مُٗىتً ،خم مباقغة الخدؿحن الضاثم للٗملُت؛
 .7يغوعٍت اؾخسضام واؾخمغاعٍت اؾخسضام الًبِ الاخهاجي؛
 .8اؾخ٣غاع او وظىص الىٓام لؤلبض هاصعا ما ً٩ىن خالت َبُُٗت ،وَٗخبر معجؼة؛
 .9بػالت ألاؾباب الخانت واخض بٗض الازغ الى ان جتر ِ٣ٞ ٥الخباًً الٗكىاجي لٗملُت مؿخ٣غة؛
 .10بٗض جىُٟظ الًبِ الاخهاجي ٞان الخُىة الخالُت هي جدؿحن الٗملُت ،الخدؿحن عبما ٌٗجي:
 خهاع الخباًً؛ جدغٍ ٪اإلاخىؾِ اٖلى او ؤؾٟل لخد ٤ُ٣ؤًٞل مؿخىي؛ جد ٤ُ٣الٗاملحن الؿاب٣حن مٗا. .11الًبِ الاخهاجي للجىصة ًجب ان ًُبٖ ٤لى ٧ل مً اإلاىخج وجهمُم اإلاىخج ،وبطا ما جد ٤٣طلٖ ٪ىضَا
 ِ٣ٞحؿخُُ٘ ال٣ى ٫باهٚ ٪حرث في الىٓام الانلي اإلاىظىص؛
 .12ان ججض ألازُاء لِـ ٧اُٞا اط اهه مً الًغوعي ان ججض ألاؾباب التي هي وعاء جل ٪ألازُاء؛ لخخمً٨
مً بىاء هٓام به ا٢ل ٖضص مً ألازُاء ،مؿخ٣بال.
زالثا /هٓغٍت اإلاعغفت
٢ا ٫الض٦خىع صًمُى« :ٜاإلاٗغٞت جإحي مً الىٓغٍت» .للخٗلم ،الٟغص ًجب ؤن ج٩ىن لضًه هٓغٍت .بضون هٓغٍت ال
ًم٨ىىا ؤن ّ
وٗض جيبااث بكإن ما ٢ض ًدضر .اطن ٞالؿبب الغثِسخي لىظىص هٓغٍت َى الخيبا٦ ،ما ؤن الىٓغٍت
قغٍ الػم للخٗلم( .)1وَظا ما ًا٦ضٍ الك٩ل اإلاىالي ،والظي ٌٗبر ًٖ يغوعة حُٛحر الىٓغٍت بطا لم جهب
جيبااجىا ال٣اثمت ٖلحها.

)1( Bill Mc Neese, Dr.W. Edwards Deming and Profound Knowledge(Part 3), Copyright by BPI Consulting-LLC, December
2006.
200

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

الخيبإ )(Prediction

) : Bill Mc Neese - Dr.W. Edwards Deming and Profound Knowledge (Part 3اإلاهضعOp.Cit.
اطن "الٟهم ًخُلب هٓغٍت ،او اٞتراى ؤؾاسخي ،او بخؿاؽ ،او ٨ٞغة والتي ًم ً٨ان جسخبر ٖلحها ججاعب٪
وامشلخ٧ .٪ان صًمُى ٜمٛغما بان ً٣ى ٫لُالب خل٣اجه الٗلمُت« :الخجغبت ال حٗلمىا قِئا بضون هٓغٍت».
وما ٧ان ًخدضر ٖىه صًمُى ٜلِـ هٓغٍت اليؿبُت او هٓغٍت ألالٗاب او ؤي مً ألا٩ٞاع ال٨بحرة ألازغي لهظا
الٗهغ والتي ال ًٟهمها ال٨شحر مىا ولً ًٟهمىَا ابضا .وم٘ طلٞ ٪مٗٓمىا لضًه هٓغٍاث صخُدت جماماٞ .هي
ظؼء مً خُاجىا ،هي الاٞتراياث التي ههىٗها واإلاباصت التي هُب٣ها والتي حؿاٖضها في جٟؿحر ما ًدضر .هدً
هدخاظها ل٩ي هخٗلم ،وهي ٖىضها ظمُٗا ،ول٨ىىا لم ه٨ٟغ ٞحها بك٩ل عوجُجي ٦ىٓغٍاث .وٍجب ٖلُىا ان هبضؤ في
ٗٞل طل ،٪ؤن هض  ٥ؤهىا وٗمل بىٓغٍت ،وبد٨م حٗغٍٟها ،ال ًمً ً٨
ابضا ازباث ؤي هٓغٍت ،لظلً ٪جب ان
ع
()1
ه٩ىن مؿخٗضًً لخٗضًل هٓغٍاجىاٖ ىضما ج٣ٟض ظضتها"

ّ
ؤخُاها ج٩ىن ا٩ٞاعها هي التي حٗى٢ىا .وهي هٓغٍاث وٗخ٣ضَا ،بال ؤهه زبذ ألان اجها ٚحر ص٣ُ٢ت .لظا ٗٞلُىا ان وٗض ٫هٓغٍاجىا ُٞما ًخٗل ٤بهظٍ
ألا٩ٞاع ،وهدً ٖاصة هُلٖ ٤لى َظا الخٗضًل ،حُٛحر ٨ٞغ او حٗلم شخيء ظضًض .و٦ما َى الخا ٫م٘ ألاقُاء ألازغيٞ ،ان ما جُل٣ه ٖلُه لِـ مهما
مشل خ٣ُ٣ت ؤه ٪حٗغٞه .صوبُجز لىٍض  ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.65
( )1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.65
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هٓغٍت اإلاٗغٞت جه ٠هٓام للخٗلم ،وؤَمُت واؾخسضام هٓغٍت لخٗؼٍؼ الخٗلم .ؤوصخى الض٦خىع صًمُىٜ
باؾخسضام صوعة )٦ (PDSAىمىطط لخدَ ٤ُ٣ظا الهض .ٝوهٓغٍت اإلاٗغٞت مً خُض الٟهم لِؿذ ؤؾهل ظؼء في
هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت .ال٨شحر مىا ًٟكل في الخيبا بما وٗخ٣ض ؾُدضر (وإلااطا) ٖىضما هجغب .صون َظا الخيبا،
وهٟكل ان هخٗلم ؤ٦بر ٢ضع ما وؿخُُ٘٦.ما ٢ا ٫الض٦خىع صًمُى« ٜؤن ؤلاصاعة هي الخيبا»ٖ .ىضما جٟهم َظا،
ٞؿى ٝجٟهم جإزحر ألاظؼاء الشالزت ألازغي مً هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت .وإلاا حؿخ٨ك ٠ؤؾاؽ الخيبا الظي
جهىٗه ،جضع ٥وظىب ٞهم الىٓغٍت التي حؿخسضمها لهى٘ الخيبا(.)1
ًلر صًمُىٖ ٜلى جُىٍغ هٓغٍت حؿمذ ل ٪بالخيبا بما ؾىً ٝدضر .ومً زم اؾخسضام صوعة  PDSAلغئٍت ما
بطا ٧ان جيبا ٥صخُذ .بطا لم ً٦ ً٨ظل ،٪ؾى ٝجدخاط بلى حُٛحر هٓغٍخ .٪ولٖ ً٨لى ألا٢ل حٗلمذ قِئا(.)2
ّ
ٖغ Dennis Sergent ٝاإلاٗغٞت ٖلى اجها :بُان ًخيبإ بيخاثج مؿخ٣بلُت٦ ،ما اجها بىِذ ٖلى هٓغٍت ،وَظٍ
ألازحرة ًم ً٨بزباتها ًٖ َغٍ ٤اإلاالخٓت والُ٣اؾاث ،م٘ زُغ الخٗغى للخُإ (.)3
()4
وٍم ً٨جلخُو هٓغٍت اإلاٗغٞت في الى٣اٍ الخالُت:
 .1ؤلاصاعة هي الخيبا؛
 .2اإلاٗغٞت جبجى ٖلى هٓغٍت؛
 .3اإلاٗلىماث لِؿذ مٗغٞت؛
 .4الخيبا الغقُض ًخُلب هٓغٍت؛
َ .5ىا ٥خاظت الى حٗغٍٟاث بظغاثُت  [ ،operational definitionsبمٗجى ان ًخم الاجٟاٖ ١لى حٗغٍٟاث ،وَظٍ
ألازحرة حٗخمض ٖلى هٓغٍاث ٞغصًت .والهض ٝمً وي٘ حٗغٍٟاث مخٖ ٤ٟلحها َى بخضار ٖملُت الاجها.]٫
عابعا /معغفت علم الىفـ
[الجؼء الغاب٘ مً هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت َى مٗغٞت ٖلم الىٟـ] ،وٖلم الىٟـ َى ٖلم وصعاؾت للٗال٢اث
بحن الٗ٣ل والخهغٞاث ،لٟهم الؿلى ٥والٗملُاث الٗ٣لُت .وبظل ٪جدل اإلاكا٧ل في الٗضًض مً اإلاجاالث
اإلاسخلٟت لليكاٍ ؤلاوؿاوي(.)5
" وإلاى٘ خضور ؤي زلِ مدخملٞ ،ان ٖلم الىٟـ في هٓغٍت اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ًخٗل ٤بالىاؽ الٗاصًحن ،و٠ُ٦
ٌؿخجُبىن وٍخٟاٖلىن في اإلاىا ٠٢اإلاس خلٟت .وَى لِـ الُب الىٟسخي ،الظي ًخٗامل م٘ الامغاى الٗاَُٟت
والٗ٣لُت .ما هخدضر ٖىه َى  ...مهمم لئلظابت ٖلى ألاؾئلت اإلاترابُت ٠ُ٦ :اخهل ٖلى ؤًٞل ما ٖىض
الىاؽ؟  ٠ُ٦اُٖي ؤًٞل شخيء للىاؽ؟"(.)1
)1( Bill Mc Neese - Dr.W. Edwards Deming and Profound Knowledge (Part 3)-Op.Cit.
)2( Idem
)3( Dennis Sergent, What Can We Do With a System of Profound Knowledge?, published by Capital Quality and Innovation,
May 2011, p5.
)4( Dennis Sergent, What Can We Do With a System of Profound Knowledge?, p5.
)5( Ibid, p8.
( )1صوبُجز لىٍض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.68
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وحكخمل مٗغٞت ٖلم الىٟـ ،صًىامُُ٨ت الىاؽ في م٩ان الٗمل ،وؤصاء اإلاجمىٖت ؤو الٟغٍ ،٤وؤؾالُب الخٗلم،
والخُٛحر الش٣افي .جدخاط ؤلاصاعة بلى مٗغٞت الىاؽ وُُٟ٦ت جٟاٖلهم ،واخخُاظاتهم الٟغصًت ،وؤؾالُب ٖملهم
وحٗلمهم .الىاؽ ًسخلٟىن ًٖ بًٗهم البٌٗ ،ومً مؿاولُت ؤلاصاعة ؤن ج٩ىن مضع٦ت لخل ٪الازخالٞاث
واؾخسضامها لجٗل ألاصاء ؤًٞل(.)1
"ًا٦ض صًمُىٖ ٜلى يغوعة ٞهم اإلاباصت ألاؾاؾُت لٗلم الىٟـ وألاؾـ الٗلمُت لهظٍ اإلاباصت  ...والاَخمام
بالضاُٗٞت الخُ٣ُ٣ت التي حؿاٖض ٖلى حٗؼٍؼ ال٣ىة واؾخسضام الٟغم اإلاخاخت "(.)2
ًىلض الىاؽ م٘ الضوا ٘ٞالظاجُت ،والاٖتزاػ بالظاث ،والغٚبت في الخٗلم وؤلابضإ والٟغح في ؤلاهجاػ ،والخاظت
بلى الخغٍت والاهخماء .الخجاعب اإلاب٨غة٢ ض جًٗ ٠الاٖتزاػ بالظاث ،ول ً٨ؤلاهجاػاث الىاجخت جى ٟ٘في
جدؿِىه .مىذ الىاؽ صعظت مُٗىت مً الؿُُغة ٖلى ٖملهم جٟي الخاظت بلى الخغٍت وجىٞغ ٞغنت لجٗل
الٗمل ممخٗا .الٗمل الجماعي والىالء إلا٩ان الٗمل ًلبي الخاظت لالهخماء(.)3
وٖالوة ٖلى طل ،٪قضص صًمُىٖ )1993( ٜلى ؤهه بُٛت جدىٍل ؤلاصاعة واإلاىٓماث ،ال بض مً وي٘ َغٍ٣ت
ظضًضة للم٩اٞإة ،مما ؾُاصي بلى جد ٤ُ٣اما ٫واٖضة وهخاثج ٖمُ٣ت .وبازخهاع ،وبضال مً الخ٨م ٖلى
الىاؽً ،يبػي لل٣اصة /اإلاضعاء ؤن حهُئىا الٓغو ٝالتي مً زاللها ًخم ً٨ألاٞغاص مً حُٗٓم اؾخسضام ٢ضعاتهم
ٖلى جدؿحن الىٓام الى ا٢صخى خض مم ،ً٨وبظل ٪الجمُ٘ مٗجي بخد ٤ُ٣اإلا٩اؾب(.)4
ًم ً٨جلخُو مٗغٞت ٖلم الىٟـ في بَاع هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ٖىض صًمُى٦ ٜما وعصث ٖىض صوبُجز لىٍض
()5
وصًىِـ ؾاعظىذ ،في الى٣اٍ الخالُت:
ّ
ٖ .1لم الىٟـ ٌؿاٖض ٖلى ٞهم الىاؽ والخٟاٖالث التي جدضر بُجهم٦ ،ما اهه ٌؿاٖض ٖلى الاخخٟاّ
باإلامحزاث ؤلاًجابُت اإلاخإنلت وجىمُتها؛
 .2لؤلشخام خاظاث ؤؾاؾُت ٧اإلًجاع والا٧ل ،وختى ًخم اقباٖها ،ال ًم ً٨ان ًدضر ؤي شخيء ازغ.
ٞالٗامل الظي لم جلبى له ولى ظؼء مً َظٍ الخاظاث ،مً ٚحر اإلادخمل ان ً٨ٟغ في َغٍ٣ت ألصاء ٖمله
باإلاىٓمت ٖلى هدى ؤًٞل؛
)1( . J. Gerald Suarez, Op.Cit., p8
( )2ؤقغ ٝالؿُٗض ؤخمض مدمض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .97
الخجاعب اإلاب٨غة :مً الخجاعب اإلاب٨غة ما ًُلٖ ٤لحها صًمُى ٜال٣ىي اإلاُٗ٣ت .وٍظ٦غ بًٗها ،وهي :الضعظاث في اإلاضعؾت ،هٓام الاؾخد٣ا ،١ص٘ٞ
اإلا٩اٞأث ،اَضاٖ ٝضصًت بضون اع٢ام.
Bill Mc Neese, Dr. W. Edwards Deming and Profound Knowledge ( Part 4), Copyright by BPI Consulting-LLC,
January 2007.
)3( Barbara Berry, There is a Relationship Between Systems Thinking and W. Edwards Deming’s Theory of Profound
Knowledge, The Berry wood Group-Inc,p2.
)4( Thomas J. Evans, Op.Cit.,p7.
( )5اهٓغ ٦ال مً:
صوبُجز لىٍض ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .70-67

Dennis Sergent,Op.Cit.,p8
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٧ .3ل شخو ًسخل ًٖ ٠ازغ؛
ً .4ىلض ألاشخام ولضحهم مُل َبُعي للخٗلم؛
ً .5خٗلم الىاؽ بُغ ١مسخلٟت وبؿغٖاث مسخلٟت؛
 .6الىاؽ ًىلضون م٘ يغوعة ؤن ً٩ىهىا في ٖال٢اث م٘ آلازغًٍ ،والخاظت للمىصة والاخترام والخ٣ضًغ مً ٢بل
آلازغًٍ؛
٧ .7ل الىاؽ ًضٗٞىن بك٩ل مسخل ٠مً ٢بل الٗىامل الخاعظُت والضازلُت؛ ألن ل٩ل شخو زلُِ مً
صوا ٘ٞزاعظُت وصازلُت ،وَى جىاػن إلا٣ابلت ٧ل اخخُاظاجىا ليكٗغ بالغيا ٖما هٟٗله ولىٗغّ ٝان الازغًٍ
عايىن ٖىا .وٖىضما وكٗغ اهىا هل٣ى الخ٣ضًغ؛ ٞةهىا همُل الن هٟٗل ؤ٦ثر مما َى يغوعي بالًبِ .اهىا وٗمل
طل ٪ازخُاعٍا ،وَظا ألازحر ال ًم ً٨الخهىٖ ٫لُه بُغٍ٣ت ازغي؛
 .8وُْٟت اإلاضًغ هي حصجُ٘ الٗمل الخؿً واؾدئها ٫الغصيء .ول٩ي ًٟٗل طلً ،٪جب ان ً٩ىن مضع٧ا
وواُٖا لىظىص صوا ٘ٞصازلُت وزاعظُت-الخاظاث في صازلىا وال٣ىي مً الخاعط (الىٓام ،والىٓام اإلاىؾ٘)-
وٍجب ان ًخظ٦غ اإلاضًغ الخىىٕ ،وٍضع ٥ان الىاؽ ؾىٌ ٝؿخجُبىن بإق٩ا ٫مسخلٟت ،وؾى ٝج٩ىن لهم
خاظاث مسخلٟت؛ الضوا ٘ٞالضازلُت والخاعظُت جخدٟؼ بُغ ١مسخلٟت ٦شحرا؛
 .9م٩اٞأث الخمحز ّ
وؤي شخيء ازغ ٌكبهه ًجب الٛائٍ ،مشل ؤي شخيء ازغ ً ٠٣في َغٍ ٤حٗاون الجماٖت ،مشل
وي٘ الٗما ٫في صعظاث ومغاجب ،وؤهٓمت الخُُ٣م؛
ً .10ىظض زُغان ،ألاو :٫ان الضوا ٘ٞالضازلُت ًم ً٨ان حُٛي ٖلحها الضوا ٘ٞالخاعظُت ،زاهُاً :م ً٨ان
ج٩ىن اإلا٩اٞأث الخاعظُت ٚحر مخىاؾبت او في ٚحر مدلها .وفي ؤي مً الخالخحن ًم ً٨ان جضمغ الضوا٘ٞ
الضازلُت ،وهي جل ٪الضوا ٘ٞالتي ولضها بها  ،وهي الضوا ٘ٞالىخُضة التي ًم ً٨ان وٗخمض ٖلحها مضي الخُاة.
ولؿىء الخٔ ٞان اإلاجخم٘ ً٣ىم هٓامه ٖلى ج٣ضًم صوا ٘ٞزاعظُت ؤ٦ثر مىه الضوا ٘ٞالضازلُت  ...وبطا
ؤنبدىا مخٗىصًً ٖلى ٨ٞغة اإلا٩اٞأث الخاعظُتٞ ،ةهىا ؾى ٝهخٗغى خخما للضماع ٖىضما ال جىظض ؤي مجها.
ُّ
وازغ شخيء ًدخاظه ؤي شخو في ؤي مىٓمت َى شخو ٌك ٪في ُ٢مت هٟؿه واَمُخه الظاجُت .والىعي
بىٓغٍت ٖلم الىٟـ وهٓغٍت الخىىٕ ٢ض ًمى٘ خضور طل.٪
الخاجمت:
مً زال ٫ما ؾب ٤ههل الى مجمىٖت مً الى٣اٍ ،لٗل ؤبغػَا ما ًلي:
 .1هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ًمشل بٗىانغٍ ألاعب٘ اإلاخضازلت ألاؾاؽ لخُبُ ٤هٓام الجىصة الكاملت في ؤي
مىٓمت؛
 .2البض ان حعي ؤلاصاعة ّاجها حٗمل ٖلى الىٓام وباقي اٞغاص الىٓام ٌٗملىن في الىٓام؛
ّ .3بن جٟاٖل ألاظؼاء اإلاسخلٟت لىٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ُٞما بُجها ًجٗلها ٚحر ٢ابلت ألن جىٟهل ًٖ بًٗها
البٌٗٞ .مشال-للخىيُذ-اإلاٗغٞت خىٖ ٫لم الىٟـ ٚحر م٨خملت مً صون مٗغٞت الخباًً؛
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ّ .4بن اإلااؾؿاث حؿىصَا في مٗٓم ألاخُان ز٣اٞت الخىاٞـ؛ وَظٍ ألازحرة حُٗ ٤الضٖم والخٗؼٍؼ اللظًً
ًدخاظهما اٞغاص اإلااؾؿت لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها ،لظا ظاء هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت لضًمُى ٜلخُٛحر ز٣اٞت الخىاٞـ
الى ز٣اٞت الخٗاون؛
ّ
ّ .5بن هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت بإظؼاثه ألاعب٘ ًُم ً٨اٞغاص اإلااؾؿت مً اإلاؿاَمت في جدؿحن ماؾؿتهم؛
ّ .6ان ٞهم مٟاَُم اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ؤمغ بال ٜألاَمُت لٟهم ههج صًمُى ٜللجىصة؛
 .7ان جُغ٢ىا لىٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ًضٖىها لضٖىة جضعٍب وحٗلُم ٧ل مضًغ ٖلى هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت؛
ّ .8ان الٟغص ال ًدخاط ؤن ً٩ىن مخٟى ١في ٧ل ؤظؼاء اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت او ؤي ظؼء ل٩ي ًٟهمها وٍُب٣ها؛
 .9جُبُ ٤هٓام اإلاٗغٞت الٗمُ٣ت ًدى ٫اإلااؾؿت الى هٓام.
 كائمت اإلاغاحع: ؤقغ ٝالؿُٗض ؤخمض مدمض ،ئصاعة الجىصة الكاملت في اإلاإؾؿاث الخعلُمُت :عؤٍت ئؾالمُت  ،عؾالتص٦خىعاٍ٢ ،ؿم ؤنى ٫التربُت٧ ،لُت التربُــت ،ظامٗت اإلاىهىعة.2005،
 صوبُجز لىٍض ،الجىصة الكاملت(الخُىع الاكخهاصي وئصاعة الجىصة الكاملت) ،جغظمت خؿحن ٖبض الىاخض،صاع ال٨خاب الخضًض،ال٣اَغة/ال٩ىٍذ/الجؼاثغ.2008،
 ؾلُمان زُاب ،هٓام اإلاعغفت العمُلت ،مجلت الخ٣ىُت(مجلت ج٣ىُت مخسههت جهضع ٧ل قهغًٍ)،لُبُا ،الٗضص الؿاب٘.2007،
- Available on line: http://issuu.com/min-mag/docs/mag7/2 , View in: 20/05/2012.
 ؾلُمان زُاب ،اإلاعغفت العلمُت العمُلت  ....معغفت الخباًً  -الجؼء الثاوي ،مجلت الخ٣ىُت(مجلتج٣ىُت مخسههت جهضع ٧ل قهغًٍ) ،لُبُا ،الٗضص الشامً.2007،
- Available on line: http://www.pdf-books.org/yaksn/www.alkottob.com-Technical-magazineIssue-VIII.zip , View in: 28/01/2018
 ٖاص ٫مىهىع الؼٖبي ،الخغُحر الفعاٌ صازل اإلاإؾؿاث ،مجلت ٖالم الجىصة الال٨تروهُت (مجلت عب٘ؾىىٍت) ،ماؾؿت الخ٣ىُت للخُىٍغ والاؾدكاعاث وؤهٓمت الجىصة ،ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ،الٗضص الٗاقغ-
ؾبخمبر .2016
- Available on line:
http://alamelgawda.com/download/number/D8A7D8B9D8AFD8A7D8AF_D8A7D984D985D8A
CD984D8A9/alamegawdaV10.pdf , View in: 11/01/2018.
- Barbara Berry, There is a Relationship Between Systems Thinking and W. Edwards
Deming’s Theory of Profound Knowledge, The Berrywood Group-Inc. Available on line:
http://www.berrywood.com/wp-content/uploads/2011/08/demingpaper.pdf
, View in:
28/01/2018.
- Bill Mc Neese, Dr. W. Edwards Deming and Profound Knowledge ( Part 1), Copyright by
BPI
Consulting-LLC,
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الاؾدثماع الخضعٍبي في عأؽ اإلااٌ البكغي همضزل لخدؿحن حىصة الخعلُم العالي
صعاؾت آلعاء عُىت مً أعًاء الهُئت الخضعَؿُت بالجامعاث الجؼائغٍت
 ؾعُضي عبض الخلُم حامعت بؿىغة.ص
 مضفىوي هىضة حامعت أم البىاك ـ ــي.ص
:اإلالخو
اثم ٖلى جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي٣ َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء وألاَمُت ٖلى اإلاىهج الٝتهض
الجامٗت الجؼاثغٍت حؿعى هدى جدؿحن نىعتهاٞ ،خهاصي واليؿُج الهىاعي٢وعبِ الجامٗت باإلادُِ الا
. الٗالمي للجامٗاث٠ُضم في الخهي٣ والخ،٘لٗمالئها اإلادلُحن واإلاجخم
امذ الباخشت بخهمُم اؾخماعة اؾخبُان جم جىػَٗها ٖلى ؤًٖاء الهُئت٢  َظٍ الضعاؾتٝ ؤَضا٤ُ٣ولخد
) ؤؾخاط قملتها الضعاؾت اإلاُضاهُت465(ًىهت م٩ لُٗىت م، صعظاتها الٗلمُت واإلاهىُتٝالخضعَؿُت ٖلى ازخال
ً بغهامج الخدلُل ؤلاخهاجي بلى ظملت م٫ خُض جىنلذ هخاثج جدلُل اؾخماعة الاؾخبُان مً زال،للبدض
ض ٖلى وظىص صوع لئلؾدشماع٦ والتي جا،غيُاثٟ بازخباع ال٤الىخاثج اإلاغجبُت بالجامٗت الجؼاثغٍت ؤَمها ما ًخٗل
 ظىصة بِئت الخٗلُم:ًل م٧ ٫ البكغي ٖلى جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي مً زال٫الخضعٍبي في عؤؽ اإلاا
خبت٨ ظىصة اإلا،ـ ظىصة ألاصاء الجامعي٨ٗ ؤلاصاعٍت طاث الغئٍت الاؾتراجُجُت التي ح،والخٗلم والخجهحزاث
. الؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت ألًٖاء َُئت الخضعَـ،ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت
. البكغي٫ عؤؽ اإلاا، الجامٗت الجؼاثغٍت، الاؾدشماع الخضعٍبي، ظىصة الخٗلُم الٗالي:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract:
This study aims to show the approach of improving the quality of higher studies, and linking the
university with the economic and industrial environment. The Algerian university attaints to
improve its picture towards Community and its stakeholders. And progress in the world ranking of
universities.
To achieve the objectives of this study, the researcher Designing a questionnaire was distributed to
faculty members with various academic and professional degrees, Composed of a sample of (465)
Professor, Where they found the results of the analysis of the questionnaire through the statistical
analysis program, to a certain number of results associated with the Algerian university, especially
as regards the tests of hypotheses. This confirms the existence of the role of training investment in
human capital to improve the quality of higher studies through: The quality of the environment of
studies, learning and accessories, the quality of educational programs, Administrative Leadership
with Strategic Vision, which reflects the quality of university performance. The good quality of the
Library and the information sources, Reputation and productivity of educational scientific faculty
members.
Keywords: Quality Of Higher Studies, Training Investment, Algerian University, Human Capital.
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 جلضًم ئقيالُت الضعاؾت:بن الخٗغٖ ٝلى جىمُت اإلاىاعص البكغٍت ٦مضزل اؾتراجُجي لخُٗٓم الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ٌٗجي الخد٤٣
مً مضي جىُْ ٠اؾتراجُجُاث الخىمُت وؤزغَا الٟاٖل في بٖضاص اإلاىْ ٠ال٠٨ء واإلااَغ والٟٗا ٫واإلاضعب واإلاٗض
بٖضاصا ظُضا مبيُا ٖلى ؤؾـ ٖلمُت و٢ضعجه ٖلى ه٣ل مٗاعٞه مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤصاء مخمحز ًغقى بلى مهاٝ
الجىصة ٗٞملُت الاؾدشماع الخضعٍبي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي في ماؾؿاث الخٗلُم الجامعي ال جغجبِ ِ٣ٞ
بخىُْ ٠ج٣ىُاث حؿُحرَا ،بل جغجبِ ؤًًا بال٣ضعة ٖلى بىاء الٟ٨اءاث ال٣اصعة بلى الىنى ٫بلى الجىصة والخمحز.
 الؿإاٌ الغئِس ي وألاؾئلت الفغعُتٖ :لى َظا ألاؾاؽ اعجإًىا َغح ؤلاق٩الُت ٦ما ًلي :ما صوع الاؾدثماعالخضعٍبي في عأؽ اإلااٌ البكغي في جدؿحن حىصة الخعلُم العالي ؟
وٍىضعط جدذ َظا الؿاا ٫الغثِسخي مجمىٖت مً ألاؾئلت الٟغُٖت ٦ما ًلي:
 َل للضوعاث الخ٩ىٍيُت اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي (الاؾدشماع الخضعٍبي) ٖال٢ت بخدؿحن ظىصةالخٗلم الٗالي؟
 َل الؾخضامت عؤؽ اإلاا ٫البكغي مً َغ ٝؤلاصاعة الجامُٗت ٖال٢ت بخدؿحن ظىصة الخٗلم الٗالي؟ فغيُاث الضعاؾت :لئلظابت ًٖ ألاؾئلت الؿاب٣ت ه٣ترح الٟغيُاث ألاؾاؾُت الخالُت: ًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت بحن الضوعاث الخ٩ىٍيُت اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي (الاؾدشماعالخضعٍبي) وجدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي.
 ًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت اؾخضامت عؤؽ اإلاا ٫البكغي مً َغ ٝؤلاصاعة الجامُٗت وجدؿحن ظىصةالخٗلُم الٗالي.
 أهمُت الضعاؾت :بن الجامٗت جلٗب صوعا َاما في جد ٤ُ٣الىمى والخُىع الا٢خهاصي ،بما جىٞغٍ مً عؤؽما ٫بكغي ماَل طو ٟ٦اءاث وَا٢اث و٢ضعاث جض ٘ٞبالضو ٫هدى ع٦ب الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي وؤلابضإ
والابخ٩اع ،وَى ما ًجٗل الاَخمام بخدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي وعبِ الجامٗت باإلادُِ الا٢خهاصي
واليؿُج الهىاعي مً اَخماماث الضو ٫بهٟت ٖامت والضولت الجؼاثغٍت بهٟت زانت التي حؿعى هدى جدؿحن
نىعتها لٗمالئها اإلادلُحن واإلاجخم٘ ؤوال والخ٣ضم في الخهيُ ٠الٗالمي للجامٗاث ٦ما هي في خاظت ماؾت
الزخباع اإلاجهىصاث اإلابظولت وجبرًغ الخمىٍل الهاثل لهظا الُ٣إ.
 أهضاف الضعاؾت :وؿعى مً زالُ٢ ٫امىا بهظٍ الضعاؾت الٗلمُت بلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاَضا ٝؤَمها: الخٗغٖ ٝلى اإلاٟاَُم الىٓغٍت اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ،و٦ظا ظىصة الخٗلُم الٗاليبمضازلها اإلاسخلٟت.
 ججمُ٘ اإلاٗلىماث والخ٣اث ،٤بهض ٝحصخُو ألاويإ الغاَىت لئلصاعة الجامُٗت الجؼاثغٍت ،وجدضًضمخُلباث جُبُ ٤بصاعة الجىصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.
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 خضازت مىيىٕ الجىصة ومضي جُبُ٣ه في بصاعة الجامٗاث الجؼاثغٍت ،خُض ٌٗض مٟهىم الجىصة مً اإلاٟاَُمالخضًشت في ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغ -في الىًَ الٗغبي والجؼاثغ زانت -وٍم ً٨الاؾخٟاصة مىه في جُىٍغ
بصاعاث الخٗلُم الٗالي الجؼاثغي للجهىى بالخٗلُم بىظه ٖام وجصخُذ مؿاعٍ.
 همىطج الضعاؾتً :غبِ همىطط الضعاؾت بحن الاؾدشماع الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ٦مخٛحر مؿخ٣ل وظىصةالخٗلُم الٗالي ٦مخٛحر جاب٘ ،باليؿبت للمخٛحر اإلاؿخ٣ل ًمشله بىاء ٖلى هٓغٍاث عؤؽ اإلاا ٫البكغي ٦ما ظاءث
ٖلى ًض ال٨شحر مً الا٢خهاصًحن ؤمشا ٫جُىصوع قىلتز و٢اعي بُ٨غ وظا٧ىب مُيؿغ:
 االؾدثماع الخضعٍبي في عأؽ اإلااٌ البكغي :وهي اإلاغخلت الشاهُت بٗض الاؾدشماع الخٗلُمي مً جىمُت وجيكُِعؤؽ اإلاا ٫البكغي.
 اؾخضامت عأؽ اإلااٌ البكغيٞ :بٗض الخمىٍل وؤلاهٟاٖ ١لى عؤؽ اإلاا ٫البكغي في اإلاغخلت الؿاب٣ت وظب ٖلىاإلاىٓمت اإلادآٞت ٖلُه واؾخضامخه في زضمتها وٖضم حٗغًٍه لالٚتراب الىُْٟي واهخ٣اله بلى مىٓماث ؤزغي.
ؤما اإلاخٛحر الخاب٘ ٞخمشله ؤعبٗت ٖىانغ مخٗل٣ت بجىصة الخٗلُم الٗالي هي :ظىصة بِئت الخٗلُم والخٗلم
والخجهحزاث ،الُ٣اصة ؤلاصاعٍت طاث الغئٍت الاؾتراجُجُت التي حٗ٨ـ ظىصة ألاصاء الجامعي ،ظىصة اإلا٨خبت
ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت ،الؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت ألًٖاء َُئت الخضعَـ والتي جم ازخُاعَا بىاء ٖلى
صعاؾت ص٣ُ٢ت واؾدكاعة اإلاسخهحن في اإلاجا ٫و٦ظل ٪اعجباَها باالؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫البكغي.
 جلؿُماث الضعاؾت :بىاء ٖلى ما ؾب ٤وجد٣ُ٣ا ألَضا ٝالضعاؾت ٢مىا بخ٣ؿُم مىيىٖىا بلى زالزت مداوععثِؿُت ٖلى الىدى الخالي:
اإلادىع ألاوٌ :اإلالاعبت الىٓغٍت إلاخغحراث الضعاؾت
أوال .الاؾدثماع الخضعٍبي في عأؽ اإلااٌ البكغيٌٗ :خبر الخضعٍب آلالُت الشاهُت لالؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫البكغي
والتي ؤقاع بلحها بُ٨غ مً زال ٫بدىزه الُ٣مت خى ٫الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫البكغي.
 .1الخــضعٍب والخُــىٍغ اإلاؿــخمغًٍ :ال ً٣خهــغ الخــضعٍب ٖلــى الجاهــب الًٗــلي ٣ٞــِ ،بــل ختــى الجاهــب ال٨ٟــغي،
وطلــ ٪بهــض ٝالخهــىٖ ٫لــى الٗامــل الــظي ًدؿــً الخ٨ٟحــر والخدلُــل ومىــه اجســاط ال ٣ـغاعاث الهــاثبت ،والخىمُــت
ال٨ٟغٍت ج٩ىن بسل ٤عوح الى٣ض البىاء لىٟؿه اإلاخٗاملحن مٗه ،والٗمل م٘ الٟغٍ.٤
وفي َظا الؿُاٞ ١ةن الخضعٍب ًسخلٖ ٠ما ٧ان ٖلُـه ،وؤنـبذ ًخمحـز بىـىٕ مـً اإلاغوهـتُٞ ،خٛحـر بخٛحـر اخخُاظـاث
ألا ٞـغاص والىْــاث ،٠ألن الهــض ٝمىــه َــى الخــضعٍب اإلاهــاعي وجم٨ــحن الٗــاملحن ؤي نــ٣ل اإلاهــاعاث وبجاخــت الٟــغم
ؤمامها ،وَظا الخم٨حن في الىْاث٣ً ٠ىصٍ ٖىهغًٍ ؤؾاؾُحن َما:
 الخضعٍب ؤلابخياعي :وطل ٪بالىٓغ بلى الٗاملحن ٖلى ؤجهم ٖ٣ى ٫م٨ٟغةَ ،ظٍ الٗ٣ى٢ ٫اصعة ٖلى الخ٨ٟحرالىا ،٘ٞوبًجاص َغ ١ظضًضة في الٗمل ،والخضعٍب َىا ً٩ىن مً ؤظل ٞخذ الٟغم لالبخ٩اع والخ٨ٟحر ؤلابضاعي،
وٖلُه ٞةن الخضعٍب ًُب٘ في هٟىؽ اإلاخضعبحن مجمىٖت ؤ٩ٞاع ٞالٗمل ؤلابضاعي ًخُلب ج٣بل الظاث والدؿامذ
1
م٘ الخالٞاث والاؾخٟاصة مً ؤ٩ٞاع آلازغًٍ ،واخترام زبراتهم وؤعائهم.
 .1مدمض ؤخمض ٖبض الجىاص ،أؾغاع الىجاح ومىُللاث الخمحز ،صاع البكحر للش٣اٞت والٗلىم ،الُبٗت ألاولى ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2000 ،م.31
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 الخضعٍب الؿلىويً :ىٓغ َظا الىىٕ مً الخضعٍب بلى ألاَضا ٝالخىُٓمُت ،وخاظاث ألاٞغاصٖ ،لى ؤجهمامخ٩امالن ،ولظل ٪البض مً الخى ٤ُٞبُجهماٞ ،الخضعٍب الؿلى٧ي ٌٗمل ٖلى بخضار حُٛحر اإلاٟاَُم والُ٣م
والاججاَاث ،والتي جهب ٧لها في جُىٍغ اإلاىٓمت ،وطل ٪مً زال ٫الً٣اء ٖلى الازخالٞاث ،واإلاىاػٖاث
اإلاىظىصة ،طل ٪باالهًمام في ٞغٖ ١مل ظماُٖتٌ ،ؿىصَا الخٟاَم والخٟاٖل ؤلاًجابي بُجها ،وعوح الجماٖت
التي حؿاَم في خل اإلاكا٧ل التي ٢ض جىاظه ؤو حٗغ٢ل مؿاع الٗمل .مً زال ٫ما ؾبً ٤م ً٨ؤن هسخهغ ؤزغ
الخضعٍب ٖلى عؤؽ اإلاا ٫البكغي في اإلاسُِ الخالي:
الكيل عكم ( :)01أزغ الاؾدثماع في الخضعٍب على عأؽ اإلااٌ البكغي

جدضًض
الاخخُاظاث

اإلاٗغٞت

ئؾتراجُجُت الخضعٍب
جىُٟظ البرهامج
جهمُم البرهامج

ج٣ىٍم البرهامج

عأؽ اإلااٌ البكغي
الخبراث
اإلاهاعة

ؤلابخ٩اع

اإلاهضعٖ :ضهان ؾالم ال٣اؾم ألاٖغجي وآزغون ،أزغ اؾتراجُجُت الخضعٍب في جىمُت عأؽ اإلااٌ البكغي ،صعاؾت جدلُلُت آلعاء عُىت مً اإلاىْفحن
في الكغهت العامت للىبرًذ اإلاكغاق ،اإلااجمغ الضولي الؿىىي الشاوي ٖكغ لؤلٖما ٫خى ٫عؤؽ اإلاا ٫البكغي في ا٢خهاص اإلاٗغٞت ،ظامٗت الؼٍخىهت
ألاعصهُت ،ألاعصن 25-22 ،ؤٞغٍل  ،2013م .564

 خُض ًمشل الكُغ ألاو ٫مً الك٩ل اؾتراجُجُت الخضعٍب اإلاخمشلت في جدضًض الاخخُاظاث والتي جبدض ًٖ
الجىاهب وال٣ضعاث التي ًغاص جىمُتها وجُىٍغَاٞ ،مً زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت ًخم جهمُم بغهامج و ٤ٞمدخىي
مٗحن ،لخلحها مغخلت جىُٟظ البرهامج وهي ٖباعة ًٖ ه٣ل اإلادخىي الىٓغي بلى الىا ٘٢الخُبُ٣يَ ،ظا البرهامج
البض له مً جُُ٣م ًٖ َغٍ ٤مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث جِ٣ـ وجسخبر ٟ٦اءجه في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاُلىبت.
َظٍ الاؾتراجُجُت حٗخبر ٦مضزالث ًىٓغ مجها مسغظاث طاث ٟ٦اءة جىُٓمُت مخمشلت في عؤؽ ما ٫بكغي
ًمخل :٪اإلاٗغٞت ،اإلاهاعة ،الخبراث الالػمت ،ولضًه ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم خلى ٫ظضًضة وا٢تراخاث ؤًٞل وَؿاَم
1
بةبضاٖاث جسضم اإلاىٓمت ٩٦ل.
 .2جضعٍب اإلاهاعاث جبعا إلالاعبت الجىصة٦ :ما جبِىه ال٨شحر مً الضعاؾاث ٞةن بصعاط م٣اعبت الجىصة في ٖملُت
الخضعٍب ٞغى ٖضم الا٦خٟاء بدؿُحر الىيُٗاث وألاٖما ٫البُضاٚىظُت ،وم٣اعبت الجىصة ٦ما َى الخا٫
ٖ .1ضهان ؾالم ال٣اؾم ألاٖغجي وآزغون ،أزغ ئؾتراجُجُت الخضعٍب في جىمُت عأؽ اإلااٌ البكغي ،صعاؾت جدلُلُت آلعاء عُىت مً اإلاىْفحن في
الكغهت العامت للىبرًذ اإلاكغاق ،اإلااجمغ الضولي الؿىىي الشاوي ٖكغ لؤلٖما ٫خى ٫عؤؽ اإلاا ٫البكغي في ا٢خهاص اإلاٗغٞت ،ظامٗت الؼٍخىهت
ألاعصهُت ،ألاعصن 25-22 ،ؤٞغٍل  ،2013م .572
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باليؿبت للمىخجاث جٟغى ٖلُىا الخ٨ٟحر بمٟهىم الٗملُت ،وٍم ً٨ؤن هجض لها ؤعب٘ مغاخل ٦ما بِىه الك٩ل
الخالي:
الكيل عكم ( :)02جىىًٍ اإلاهاعاث جبعا إلالاعبت الجىصة
اإلاهضع :بؾماُٖل حجاػي ،مٗالُم ؾٗاص ،حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت مً زالٌ اإلاهاعاث ،صاع ؤؾامت لليكغ
جودة مباشرة العمل
جودة اإلنجاز
جودة التصور
جودة التوجيه
والخىػَ٘ ،ألاعصن ،2013 ،م .130
1
واإلاغاخل الؿاب٣ت ًم ً٨ؤن وؿخٗغيها بةًجاػ:
اإلاغخلت ألاولى :في َظٍ اإلاغخلت ًخم حُٗحن مجمىٖت ألاَغا ٝاإلاٗىُحن بالخضعٍب ،باإلياٞت بلى جدضًض
الهندست
اءاث ،ال٣غاعاث مرحلت
السياست
مرحلت
العمل اإلاغخلت
مرحلت َظٍ
اإلنجازٍب ،وبك٩ل ٖام جب٣ى
الًغوعٍت لخدضًض جىظه
والٗملُاث
ؤلاظغ
الىؾاثل،
مرحلت الخضع
هي اإلادضصة الؾتراجُجُاث الخضعٍب.
اإلاغخلت الثاهُت :ؤو مغخلت َىضؾت الخضعٍب ،وهي ألاٖما ٫اإلاخىاؾ٣ت اإلااصًت بلى جهىع وبهجاػ ؤهٓمت الخضعٍب
المؤشراث المسيطرة
وزُ٣خحن َما :صٞترالمؤشراث
المؤشراث األساسيت
المؤشراث
الاؾدشماع في
المسيطرةٌٗخبر الٗملُت إلاٟهىم
الكغوٍ الظي
المسيطرةالٗملُت مً زال٫
وجخجلى َظٍ
اإلاٗضة،
الخضعٍب ،واإلالٟاث البُضاٚىظُت ،لظل ٪حٗخبر َظٍ اإلاغخلت هي اإلادضصة لجىصة الخضعٍب.
اإلاغخلت الثالثت  :ؤي مغخلت ؤلاهجاػ ،والتي مً زاللها ًخم الخىظُه والخدًحر ،وطل ٪مً زال ٫ويُٗاث
مسخلٟت ،جلخ٣ي في هُ٣ت ؤؾاؾُت هي ؤجها اإلاغخلت التي ًخمٞ ً٨حها اإلاخٗلم مً جدهُل اإلاٗاع ٝالًغوعٍت.
اإلاغخلت الغابعت :في َظٍ اإلاغخلت جهبذ مدضصاث الجىصة هي ال٣اصعة ٖلى بهخاط اإلاهاعاث وحٗبئتها في ويُٗت
الٗمل ،وَى ما ًٟغيه ؤًًا مىهج اإلاهاعاث التي مً ؤؾؿها ؤجها ال جد ٤٣بال في ويُٗاث ٖمل خ٣ُ٣ت.
زاهُا .مفهىم حىصة الخعلُم العالي٧ :اهذ مدل ازخال ٝبحن اإلا٨ٟغًٍ ،ول ً٨ختى ًدؿجى ون ٠مضازل
2
الجىصة بصخيء مً الٗمٞ ،٤ةن الؿماث الخالُت ٢ض حؿهم في جمُحز مٟاَُم الجىصة:
بن حٗغٍ ٠الجىصة في الخٗلُم الٗالي ًمشل بق٩الُت وجدضًا ٦بحرا خُض ط٦غ "حكِىج وجام" ؤن ظىصة الخٗلُم
مٟهىم ٚامٌ ومكخ ،٤ولظل٧ ٪اهذ َىا ٥مداوالث مخٗضصة لالٖخماص ٖلى الىماطط اإلاؿخ٣اة مً مجا٫
الهىاٖت لخُىٍغ هماطط جُُ٣م لجىصة الخٗلُم الٗالي ،ومً ؤَم جل ٪الىماطط اإلاخٗاعٖ ٝلحها ٖاإلاُا َى بصاعة
الجىصة الكاملت التي حٗغٖ ٝلى ؤجها ":مضزل بصاعي للخىُٓم ًغج٨ؼ ٖلى الجىصة وٍ٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت
مً ظاهب ٧ل ألاًٖاء بهض ٝجد ٤ُ٣هجاخاث ٖلى اإلاضي الُىٍل مً زال ٫بقبإ اإلاؿتهل ٪وبٞاصة ٧ل
3
ؤًٖاء الخىُٓم واإلاجخم٘ ،لظا ًدضص "َاعفي وظغًٍ" ؤعبٗت مىٓىعاث للجىصة في الخٗلُم الٗالي:
 .1بؾماُٖل حجاػي ،مٗالُم ؾٗاص ،حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت مً زالٌ اإلاهاعاث ،صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن ،2013 ،م م .131-130
ٖ .2هام ظما ٫ؾلُم ٚاهم ،ئصاعة الجىصة الكاملت مضزل لخفؼ الجىصة ؤلاصاعٍت في مإؾؿاث الخعلُم العالي اإلاهغٍت في يىء بعٌ
الخبراث العاإلاُت ،وع٢ت بدض م٣ضمت للماجمغ الٗغبي الضولي الشاوي لًمان ظىصة الخٗلُم ،البدغًٍ 05-04 ،ؤٞغٍل  ،2012م م .842 -841
3
. Maguth P et al, Quality management practices in kenyan educational institution the case of the university of Nairobi,
African journal of business management, Vol 1 ,2010, P14.
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 الجىصة هخمُحز :وحكحر بلى اإلاد ٪الىاضر الظي جًٗه اإلااؾؿت ،وجمشل الىٓغة ألا٧اصًمُت الخ٣لُضًت التيتهض ٝبلى بْهاع مٗاًحر ؤ٧اصًمُت ٖالُت.
 الجىصة هأزُاء نفغٍت :وج٩ىن ؤ٦ثر مالثمت في الهىاٖت الىمُُت خُض ًم ً٨جشبُذ الىنٟاث اإلاٟهلتللمىخج وٍم ً٨للُ٣اؾاث الٗباعٍت ؤن جٓهغ جُاب٣ا لها ،ؤما في الخٗلُم الجامعي ٞباإلم٩ان جُبُ٣ها ٖلى مىاص
الخٗلم.
 الجىصة هخدؿحن :بط حكضص ٖلى الخُىع اإلاؿخمغ. الجىصة باعخباعها مالئمت الغغى :وجغ٦ؼ ٖلى ؾض الٟجىة في نىاٖت الخٗلُم باٖخباع خاظاث اإلاؿتهل،٪٦ما جغ٦ؼ ٖلى خاظاث اإلاؿتهل٨حن ؤو خاملي ألاؾهم٧ ،الُلبت ؤو اإلاىْٟحن ؤو اإلاجخم٘ ألا٧اصًمي ؤو الخ٩ىمت ؤو
اإلاجخم٘ ،و٦ما مدضص في ألاَضا ٝاإلاٗلىت ٦ىخاثج للخٗلم مً البرهامج الضعاسخي في الٗ٣ضًً ألازحرًً ؤنبذ َظا
اإلاٗجى َى الؿاثض ٖىض اؾخسضام ٧لمت الجىصة.
1
وٍىٓغ بلحها ٦ظلٖ ٪لى ؤجها:
 الجىصة هدض عخبت :وحكحر بلى جلبُت اإلاُٗاع ألاصوى ،وٍخم جدضًض اإلاٗاًحر الضهُا في مٗٓم ؤهٓمت الخٗلُمالجامعي في ؤوعوبا لخد ٤ُ٣ؤصوى خض مً اإلا٣اعهت اإلاىيىُٖت للىخضاث ؤو البرامج و ٌٗخ٣ض ؤن اإلاٗاًحر الضهُا
ؾِخم ججاوػَا ٢غٍبا.
 .2صوع الاؾدثماع الخضعٍبي في عأؽ اإلااٌ البكغي في الخأزحر على مإقغاث حىصة الخعلُم الجامعي:
ماقغاث ظىصة الخٗلُم الجامعي ،حكحر بلى اإلاٗلىماث التي ظمٗذ بُغٍ٣ت بصاعٍت ؤو مً زال ٫الاؾخُالٕ
والاؾخ٣هاء ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي لخدضص بصخيء مً الض٢ت مؿخىي الجىصة ال٣اثم في ماؾؿاث الخٗلُم
الجامعي ،وَظٍ اإلااقغاث جدىىٕ جبٗا للٛغى مجها وجدؿ٘ وجخذجج جبٗا للمؿخىي الظي حؿخسضم له ،ول٣ض
٢ؿمذ ؤو نىٟذ َظٍ اإلااقغاث في مجاالث عثِؿُت جدخىي الٗضًض مً الخ٣ؿُماث ؤو الخهيُٟاث الٟغُٖت،
2
خاولىا التر٦حز ٖلى اإلاجاالث الغثِؿُت طاث الٗال٢ت باالؾدشماع الخضعٍبي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ٦ما ًلي:
أ .الاؾدثماع في حىصة أعًاء هُئت الخضعَـ :ؾىداو ٫مً زالَ ٫ظا الٗىهغ ،جىيُذ مضي ؤَمُت
الاَخمام بجىصة ؤًٖاء الهُئت الخضعَؿُت والبرامج البدشُت في جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي.
 حىصة أعًاء هُئت الخضعَـ :بن الضوع الظي ًًُل٘ به ًٖى َُئت الخضعَـ طو ؤَمُت قضًضة في بهجاػالٗملُت الخٗلُمُت وجد ٤ُ٣ألاَضا ٝال٩لُت التي ًيخمي بلحها وَٗجي ظىصة ًٖى َُئت الخضعَـ مؿخىي جإَُله
الٗلمي وم٩اهخه الٗلمُت وؾمٗخه ألا٧اصًمُت ٞهى الظي ً٣ىم بالخضعَـ والبدض وجضعٍب الُلبت والُا٢اث
3
البكغٍت ألازغي في اإلاجخم٘ ،وٍخُلب مً ؤظل جد ٤ُ٣ظىصة ًٖى َُئت الخضعَـ ما ًلي:
 الٟ٨اًاث ألا٧اصًمُت ،الٟ٨اًاث الخٗلُمُت.ٖ .1هام ظما ٫ؾلُم ٚاهم ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .842
 .2ؤقغ ٝمدمض الؿُٗض ؤخمض ،ؤقغ ٝالؿُٗض ؤخمض مدمض ،الجىصة الكاملت واإلاإقغاث في الخعلُم الجامعي :صعاؾت هٓغٍت وجُبُلُت ،صاع
الجامٗت الجضًضة لليكغ ،الاؾ٨ىضعٍت ،2007 ،م .193
 .3عاٞضة ٖمغ الخغٍغي ،اللُاصة وئصاعة الجىصة في الخعلُم العالي ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،ألاعصن ،2010 ،م .230
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 مىانلت البدض الٗلمي والخإلُ ٠في مجا ٫جسههه و٢ضعجه ٖلى الُ٣ام بضوع اإلاىظه واإلاؿدكاع للُلبت. الخىىَ٘ في وؾاثل الخضعَـ والخ٣ىٍم ،اإلاكاع٦ت في الٗمل ؤلاصاعي ،اإلاكاع٦ت في زضمت اإلاجخم٘ ،الخُىٍغ1
اإلانهي اإلاؿخمغ ،وٍم ً٨قغح ؤصواع ًٖى َُئت الخضعَـ مً زال ٫ما ًلي:
 أصواعه ججاه َالبه :وحكمل الخضعَـ والخ٣ىٍم وؤلاعقاص والخىظُه وؤلاقغاٖ ٝلى البدىر والغؾاثلوالضعاؾاث الخانت بُالبه ،وبٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت وألاصلت الضعاؾُت.
 أصواعه ججاه اليلُت التي ٌعمل بها :وحكمل الٗملُاث ؤلاصاعٍت ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها واإلاكاع٦ت في وي٘الؿُاؾاث والخُِ ،واإلاكاع٦ت في الاظخماٖاث واللجان واليكاَاث اإلاسخلٟت.
 أصواعه ججاه اإلاجخمع اإلادُِ به :وحكمل الخضماث اإلاجخمُٗت وبظغاء الضعاؾاث والبدىر التي مً قإجهاحؿاٖض ٖلى خل اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘ ،وجضُٖم ٖال٢ت الجامٗت باإلاجخم٘ اإلادلي.
 أصواعه ججاه هفؿه :ؤي الؿعي وعاء جُىٍغ طاجه مهىُا واإلاكاع٦ت في الىضواث واإلااجمغاث وجىُٓم الؼٍاعاثوالضوعاث الخضعٍبُت ووعف الٗمل ،وٍدخل ًٖى َُئت الخضعَـ مً خُض ؤَمُخه في هجاح الٗملُت
الخٗلُمُتٞ ،مهما بلٛذ البرامج الخٗلُمُت مً جُىع في الخضماث التربىٍت والخٗلُمُت ومهما بلٛذ َظٍ
البرامج مً الجىصةٞ ،ةجها ال جد ٤٣الٟاثضة اإلاغظىة مجها بطا لم ًىٟظَا مٗلمىن ؤٟ٦اء مضعبىن جضعٍبا ٧اُٞا.
ب .حىصة اإلاباوي الخعلُمُت والخجهحزاثٌٗ :ض اإلابجى الخٗلُمي وججهحزاجه مً اإلاداوع الهامت للٗملُت
الخٗلُمُت ،طل ٪ألهه ًخم ُٞه الخٟاٖل بحن ظمُ٘ ٖىانغ اإلاىٓىمت الجامُٗت ،وحٗخبر ظىصة اإلاباوي والخجهحزاث
ؤصاة ٞاٖلت لخد ٤ُ٣الجىصة في الخٗلُم ،وجخًمً ظىصة اإلاباوي الخٗلُمُت والخجهحزاث ،مى ٘٢اإلابجى ومؿاخخه
و٢اٖاجه الضعاؾُت وناالجه ومغا٣ٞه وم٨خبخه ومُٗمه وظىصة التهىٍت وؤلاهاعة وؾٗت اإلا٩ان وظىص ألازار
ومازغاث الهىث ،واإلاسخبراث واإلاٗامل والخ٣ىُاث بإهىاٖها ،بياٞت بلى الجمالُاث التي جًٟي ٖلى اإلابجى
إلاؿاث ٞىُت ظمُلت وجًُ ٠الُ٣مت الظوُ٢ت والٟىُت م٘ تهُئت البِئت اإلاغٍدت واإلاالثمت التي جشحر الضاُٗٞت لضي
الُالب للخٗلم واإلاخمحزة بالهضوء والخٗاون.2
وبما ؤن ماؾؿاث الخٗلُم الجامعي مً ماؾؿاث اإلاٗغٞت اإلاخسههت ،لظل ٪البض ؤن جىٞغ لها مىاعصَا
اإلااصًت بما جدخىٍه مً :ؤبيُت وميكأث ،ججهحزاث ووؾاثِ ج٨ىىلىظُت ،م٨خباث ومهاصع مٗلىماث بم٩اهُاث
الخُىع الخٗلُمي والبدثي والخ٣جي.
ج .مإقغاث حىصة بِئت الخعلُم والخعلم :بِئت الخٗلُم والخٗلم هي اإلاىار الظي جخم ُٞه ٗٞالُاث ٖملُاث
الخضعَـ وؤوكُت البدض والخىُ٣ب وهي ؤًًا اإلاىار الظي جخم ُٞه ؤوكُت الخٗلم والىمى اإلانهي وألا٧اصًمي،
وٖلى ٢ضع بًجابُتها ٖلى ٢ضع ظىصة ٧ل ٗٞالُاث الٗمل الجامعي.
3
ص .حىصة ألاصاء الجامعيً :خدضص الخىُٓم ؤلاصاعي في مىٓىمت بصاعة الجىصة للجامٗت ٖلى الىدى الخالي:
 .1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .231
 .2عاٞضة ٖمغ الخغٍغي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .233
 .3عاٞضة ٖمغ الخغٍغي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م م.234-233
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 الاَخمام باإلاىاعص البكغٍت واؾخُ٣اب الٗىانغ الٟٗالت ،وٍإحي طل ٪مً زالٖ ٫ضة ؾبل ،مجها الازخُاعالؿلُم و ٤ٞمٗاًحر مكخ٣ت مً ؾُاؾاث الجىصة ،والخضعٍب اإلاؿخمغ ،والتر٦حز ٖلى بعياء ظمُ٘ الٗاملحن،
وجدٟحزَم وػٍاصة صاُٗٞتهم للٗمل.
 التر٦حز ٖلى ٞغٍ ٤الٗمل ،خُض ؤن ٖملُت جدؿحن الجىصة اإلاؿخمغة البض لها مً عوح الجماٖت واإلاؿاهضةللٗمل الجماعي.
 صعاؾت ؤلام٩اهاث اإلاخاخت في البِئت الخاعظُت واؾدشماعَا في جدؿحن الجامٗت وجُىٍغَا. صعاؾت الاخخُاظاث اإلاجخمٗت آلاهُت واإلاؿخ٣بلُت والٗمل ٖلى الخسُُِ مً ؤظل ؤلاًٟاء بها. الاَخمام بازخُاع الُ٣اصاث ٖلى الخدٟحز ،وجدلُل وه٣ض الىي٘ الغاًَ ،وجدضًض ألاويإ اإلاخىٗ٢ت مؿخ٣بال،و٦ظل ٪الالتزام بالخدؿحن اإلاؿخمغ ،وبما ؤن ماؾؿاث الخٗلُم الجامعي مً ماؾؿاث اإلاٗغٞت اإلاخسههت،
لظل ٪البض ؤن جىٞغ لها مىاعصَا اإلااصًت بما جدخىٍه مً :ؤبيُت وميكأث ،ججهحزاث ووؾاثِ ج٨ىىلىظُت،
م٨خباث ومهاصع مٗلىماث بم٩اهُاث الخُىع الخٗلُمي والبدثي والخ٣جي.
و .حىصة مهاصع الخعلمً :يبػي ؤن جدىىٕ مهاصع الخٗلم في الجامٗت ٧اإلا٨خباث واإلاسخبراث ومغا٦ؼ الخضعٍب،
1
وؤن جخىاٞغ في الجامٗت بيُت ج٨ىىلىظُت مخ٩املت ومالثمت للخٗلم الظاحي.
اإلادىع الثاوي :الخدلُل ؤلاخهائي لىخائج الضعاؾت
جمذ الضعاؾت اإلاُضاهُت و٣ٞا إلاجمىٖت مً ؤلاظغاءاث في خضوص ؤلام٩اهُاث وال٣ضعاث البدشُت ،والتي ًمً٨
جىيُذ ؤَمها في آلاحي:
أوال.جدضًض مجخمع وعُىت الضعاؾتً :خمشل مجخم٘ الضعاؾت في ظمُ٘ ؤؾاجظة الهُئت الخضعَؿُت والتي جدخىي
ٖلى مجمىٖت مً الٗىانغ التي هغٚب في صعاؾتها مً ؤظل الخهىٖ ٫لى الىخاثج ،والخابٗحن لجمُ٘ ماؾؿاث
الخٗلُم الٗالي الجؼاثغٍت ،وجم اؾتهضا ٝألاؾاجظة ٖلى وظه الخهىم ؤي م٣ضمي الخضمت بهٟت ٖامت ؤي
الجامٗت وؤؾاجظتها باٖخباع ؤن الُ٣اصاث الجامُٗت هي مً ٞئت الهُئت الخضعَؿُت ٢هض جدؿِؿها بًغوعة
الخىظه بلى مضزل الجىصة ٦سُاع اؾتراجُجي ومىا٦ب للخدضًاث اإلاٗغُٞت م٘ مداولت جىظُه ٧ل اإلاؿاولُاث
بلى َظٍ الُ٣اصاث مً ؤظل الخغم ٖلى الخىظُه الٟٗا ٫للمىاعص البكغٍت واإلاالُت واإلااصًت ،بياٞت بلى ؤن
الهُئت الخضعَؿُت هي الجهت ألاًٞل ٢هض صعاؾت عؤحها ُٞما ًسو اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بجىصة الخٗلُم الٗالي،
2
َظا وٍبلٖ ٜضص ألاؾاجظة اإلاؿتهضٞحن بالضعاؾت  53.622ؤؾخاط ظامعي.
ؤما ًٖ وخضة اإلاٗاًىت والتي حٗبر ًٖ ٞغص مٗحن ٌك٩ل ظؼءا مً مجخم٘ مٗحنً ،ازظ ٖلى ؤهه ممشل لؤلٞغاص مً
هٟـ الٟئت بهض ٝجدضًض ُٖىاث َظا اإلاجخم٘ٞ ،خخمشل في ٧ل ؤؾخاط ًضعؽ بهٟت صاثمت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ال٩لُت
التي ًيخمي بلحها وًٖ الخسهو الظي ًضعؾه ،خُض اؾتهض ٝالاؾخبُان عؤي ؤؾاجظة خضًثي الخىُْ ٠وطوي
الخبرة ومً مسخل ٠الخسههاث ،مؿخسضمحن في طل ٪عُىت هغة الثلج اإلاخدغحت والتي جم ازخُاعَا لهٗىبت
 .1عاٞضة ٖمغ الخغٍغي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .233
 .16خؿب بخهاثُاث الؿىت الجامُٗت  ،2016/2015واإلاخدهل ٖلحها مً اإلاضًغٍت الٟغُٖت لالؾدكغا ٝوالخسُُِ بىػاعة الخٗلُم الٗالي الجؼاثغٍت.
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الىنىٖ ٫لى ٧اٞت ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت٦ ،ما وكحر بلى ازخُاع َظٍ الُٗىت هٓغا الزخال ٝالجضو ٫الؼمجي
لؤلؾاجظة واعجباَاتهم بمؿاثل ؤلاقغا ،ٝباإلياٞت بلى الاظخماٖاث الضوعٍت وألامىع ؤلاصاعٍت ألازغي ،ؤًً جم
ازخُاع ؤؾاجظة مً بحن اإلاٗاع ٝوألانض٢اء زم َلبىا مجهم ا٢تراح ؤؾاجظة آزغًٍ مً هٟـ اإلاىانٟاث ؤي
ؤؾاجظة بُ٣إ الخٗلُم الٗالي ،واؾخٗىا في طل ٪بالبرًض ؤلال٨ترووي ومىا ٘٢الخىانل الاظخماعي و٦ظا اإلاىخضًاث
الخانت باألؾاجظة الجامُٗحن باإلياٞت بلى الخىػَ٘ الىعقي.
ولخدضًض حجم الُٗىت بىاء ٖلى اإلاجخم٘ اإلادضص )  56.061ؤؾخاط ظامعي( ٢ض حؿخسضم الٗضًض مً اإلاٗاصالث ؤو
الهُ ٜالغٍايُت والتي هظ٦غ مجها (مٗاصلت  – Steven Thampsonمٗاصلت  - Robert Masonمٗاصلت Herbert
 – Larkinمٗاصلت  - Taro Yamaneمٗاصلت  ... Richard Geigerوٚحرَم)،1خُض جىظض ل٩ل مجها زهاثو
جدضص قغوٍ اؾخسضامها ،لظل٩ً ٪ىن مً ألاًٞل اؾخسضام مٗاصلت واخضة  ِ٣ٞمً ؤظل ججىب الاؾخٟايت
في طل ،٪بالخالي ه٣خهغ ٖلى اؾخسضام مٗاصلت  Taro Yamaneالتي جخىا ٤ٞم٘ اإلاٗاًىاث الاخخمالُت باٖخباع ؤن
الهض ٝمً الضعاؾت الخٗمُم والهض ٝمً اإلاٗاًىت الخمشُلُتَ ،ظٍ اإلاٗاصلت ج٨خب و٣ٞا للهُٛت الخالُتn = :
 N/1+N(e)2خُض:
 :nحجم الُٗىت : N ،حجم اإلاجخم٘ :e ،مؿخىي الض٢ت٧ :لما ٧ان ٦بحرا٧ ،لما ػاص زُإ اإلاٗاًىت ،وفي
الضعاؾت ً٣بل ٦ % 5سُإ للمٗاًىت ،وبالخالي ً٣ضع حجم الُٗىت ألاصوى ٧الخالي:
n = N/1+N(e)2 = 56.061/1+56.061(0.05)2 = 397.16 ≈ 397
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٧لما ٧ان حجم الُٗىت ؤ٦بر مً ٧ 397لما ٧ان طل ٪ؤًٞل لخمشُلها للمجخم٘ اإلاضعوؽ،
بما ؤن ٖضص الاؾخبُاهاث اإلا٣بىلت ) 465اؾخبُان( ًٟى ١حجم الُٗىت ألاصوى ) 397ؤؾخاط( ،و٦ظا وؿبت َظٍ
الاؾخبُاهاث بلى الاؾخبُاهاث اإلاىػٖت جٟى %80 ١ؤي ما وؿبخه (ً )%84.54م ً٨اٖخماص وحٗمُم هخاثج الضعاؾت
ٖىض مجا ٫ز٣ت م٣ضع ب  95 %و٢بى٦ 5% ٫سُإ للمٗاًىت.
جم بٖضاص اؾخبُان ًدخىي ٖلى مجمىٖت مً ألاؾئلت وٍخًمً زالزت مداوع ؤؾاؾُت ٦ما ًلي:
اإلادىع ألاوًٌ :خٗل ٤بالبُاهاث الٗامت اإلاغجبُت باإلاؿخجىبحن و٢ض قمل :الجيـ ،الغجبت الٗلمُتٖ ،ضص ؾىىاث
الخبرة ،واإلاىانب الٗلُا ؤلاصاعٍت.
اإلادىع الثاوي :مٗىىن ب ـ ـ ــ :اإلاٗغٞت الٗلمُت والاؾدشماع الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ،واإلا٣ؿم بضوعٍ بلى:
 الاؾدشماع الخٗلُمي عؤؽ اإلاا ٫البكغي(٣ٞ 05غاث) ،بؾخضامت عؤؽ اإلاا ٫البكغي(٣ٞ 05غاث)،اإلادىع الثالث :مٗىىن ب ـ ـ ــ :ظىصة الخٗلُم الٗالي ،واإلا٣ؿم بضوعٍ بلى ؤعبٗت مداوع ٞغُٖت جسو:
 ظىصة البرامج واإلاىاهج الخٗلُمُت (٣ٞ 05غاث) ،الُ٣اصة ؤلاصاعٍت طاث الغئٍت ؤلاؾتراجُجت التي حٗ٨ـ ظىصةألاصاء الجامعي(٣ٞ 05غاث) ،ظىصة اإلا٨خبت ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت(٣ٞ 05غاث) ،الؿمٗت وؤلاهخاظُت
الٗلمُت ألًٖاء َُئت الخضعَـ(٣ٞ 05غاث).
 .1زلُل قغقي ،صوع ئصاعة الجىصة الكاملت في جدؿحن أصاء مإؾؿاث الخعلُم العالي :صعاؾت ألعاء عُىت مً ألاؾاجظة في ولُاث ؤلاكخهاص
بالجامعاث الجؼائغٍت ،ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في ٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت بؿ٨غة ،2016/2015 ،م .176
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زاهُا .الازخباعاث ؤلاخهائُت :جخمشل في:
 .1خؿاب معامل ألفا هغوهبار ( :)Cronbach’s Alpha Coefficientمً مٗامالث ُ٢اؽ الشباث وَى
ٖباعة ًٖ مٗامل اعجباٍ بحن ٖباعاث اإلاُ٣اؽ ،وظاءث هخاثجه خؿب الجضو ٫اإلاىالي.
الجضوٌ عكم ( :)01هخائج ازخباع ألفا هغوهبار للُاؽ زباث الاؾخبُان
اإلاداوع
معامل ألفا هغوهبار
اإلادىع ألاو٫
.894
.900
اإلادىع الشاوي
.904
وافت الاؾخبُان
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت باإلٖخماص ٖلى مسغظاث spss
مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ًخطر ؤن ُ٢مت معامل ألفا هغوهبار جٟى 0.8 ١وهي ُ٢مت ظُضة جضٖ ٫لى زباث

واؾخ٣غاع هخاثج ل٩ل مً بٗض ؤلاؾدشماع الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي و٦ظا بٗض ظىصة الخٗلُم الٗالي لى ؤُٖض
ؤلازخباع م٘ هٟـ ألاٞغاص وفي هٟـ الٓغوُ٣ٞ ٝمت َظا اإلاٗامل باليؿبت للمدىع ألاوٞ 0.894 ٫هي ظُضة،
ؤما باليؿبت للمدىع الشاوي ٞهي ممخاػةَ ،ظا الشباث ٌٗ٨ؿه مٗامل ؤلٟا ٦غوهباط ل٩اٞت الاؾخبُان ،وبىاء ٖلى
َظٍ الىخاثج جخإ٦ض ٗٞالُت اإلاُ٣اؽ وٗٞالُت الٗباعاث اإلاٗخمضة في ٦ال البٗضًً مً زال ٫ج٣ؿُماجه الٟغُٖت
اإلاٗخمضة.
 .2زهائو عُىت الضعاؾت :جخمحز ُٖىت البدض بمجمىٖت مً الخهاثو هضعظها في الجضو ٫الخالي:
الجضوٌ عكم( :)02زهائو عُىت الضعاؾت








* :ؤؾخاط مؿاٖض نى ٠ب ** ،ؤؾخاط مؿاٖض نى ٠ؤ *** ،ؤؾخاط مدايغ نى ٠ب **** ،ؤؾخاط مدايغ
نى ٠ؤ :***** ،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي.
ًخطر مً زال ٫الجضو ٫ازخال ٝؤٞغاص الُٗىت مً هاخُت الجيـ ،خُض ًمشل الظ٧ىع وؿبت  57.4وهي
وؿبت جٟى ١وؿبت ؤلاهار التي جمشل هي ألازغي  42.6مً ُٖىت الضعاؾت٦ ،ما ًخطر ازخال ٝالضعظت
الٗلمُت لُٗىت الضعاؾت ،خُض جخهضعَا عجبت أؾخاط مدايغ نىف ب بيؿبت  31.4وَظا ٌٗ٨ـ حٗاون
َظٍ الٟئت م٘ الُالبت م٘ الٗلم ؤن َظٍ الٟئت اؾترصصها مجها الاؾخبُان بؿغٖت وؾهىلت م٣اعهت م٘ الغجب
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ألازغي ،لخلحها عجبت أؾخاط مؿاعض نىف أ بيؿبت  ،28.00في خحن جلحها عجبت أؾخاط مدايغ نىف أ
بيؿبت  ،19.6لخإحي بٗضَا عجبت ألاؾاجظة اإلاؿاعضًً نىف ب بيؿبت  ،11.6في خحن جدخل عجبت ؤؾخاط
الخٗلُم الٗالي طبل الترجِب بيؿبت  9.5وَظا عاظ٘ للٗضص اإلاخىاي٘ ألؾاجظة الخٗلُم الٗالي بمسخل٠
الجامٗاث الجؼاثغٍتً ،خهضع ُٖىت البدض مً هاخُت الخبرة اإلاهىُت الٟئت الٗمغٍت ؤ٢ل مً  10ؾىىاث بيؿبت
 ،64.3لخلحها الٟئت الٗمغٍت مً  10بلى  20ؾىت بيؿبت  ،17.80بٗضَا ٞئت الهُئت الخضعَؿُت التي جتراوح
ؾىىاث ٖملهم بالجامٗت مً  21بلى  30ؾىت بيؿبت  ،11.6ؤما الٟئت ألازحرة والتي جمشل طوي الخبرة
اإلاهىُت ؤ٦ثر مً  30ؾىت ٞخمشل ما وؿبخه  6.20مً مجمىٕ ؤٞغاص الُٗىت ،في خحن ٌٛلب ٖلى ؤٞغاص الُٗىت
مً هاخُت جىلي مىانب اإلاؿاولُت ،ألاؾاجظة الجامٗحن ٚحر مٗىُحن بهظٍ اإلاىانب الٗلُا بيؿبت ،60.9
وبيؿبت لِؿذ ببُٗضة ًٖ َظٍ ألازحرة ٖضص ألاؾاجظة الجامُٗحن الظًً ًدىػون ٖلى مىهب هىعي بيؿبت
.39.10
 .3اإلاإقغاث ؤلاخهائُت الخانت باإلادىعًٍ ألاوٌ والثاوي :لٛغى جدضًض مؿخىٍاث ؤوػان ٣ٞغاث مداوع
الضعاؾت ،اإلاٗبر ٖجها في مداوع الاؾخبُان ،جم اٖخماص مُ٣اؽ لُ٨غث الخماسخي ٩ُٞىن اإلاضي ؤلاظمالي
لالزخُاعاث ( ،)4=1-5وَى ٫مجا٧ ٫ل ازخُاع َى ( ، )0,8=4:5ومىه وؿخيخج مجاالث ٧ل ازخُاع .
الجضوٌ عكم ( :)03صعحاث ملُاؽ لُىغث لالؾخبُان

اإلاهضع :مً اٖضاص الباخشت اؾدىاصا الى اؾخماعة اؾخبُان الضعاؾت
هداو ٫مٗغٞت اججاٍ بظاباث ؤٞغاص الُٗىت مً زال ٫اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغا ٝاإلاُٗاعي بما ؤهىا
اؾخسضمىا مُ٣اؽ لُ٨غث الخماسخي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
الجضوٌ عكم ( :)04اإلاإقغاث ؤلاخهائُت الخانت بعباعاث اإلادىعًٍ
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اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت باالٖخماص ٖلى مسغظاث SPSS
مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ًدبحن عؤي الهُئت الخضعَؿُت الجؼاثغٍت خى ٫اإلادىع ألاو ٫الخام الضوعاث الخ٩ىٍيُت
اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي (الاؾدشماع الخضعٍبي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي) ،وبهٟت ٖامت ؤبضي ألاؾاجظة
الجامُٗحن عؤحهم باإللتزام اإلاخىؾِ ٖلى ٖباعاث اإلادىع الٟغعي ألاو ٫بمخىؾِ خؿابي ٢ضعٍ 3.24 :واهدغاٝ
مُٗاعي ٢ضعٍ ،0.88 :وباليؿبت للمدىع الٟغعي الشاوي ؤبضي ألاؾاجظة الجامُٗحن عؤحهم بالخُاع اإلاخىؾِ ٖلى
ٖباعاث َظا اإلادىع بمخىؾِ خؿابي ٢ضعٍ 3.15 :واهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ0.78 :
ًم ً٨جٟؿحر َظٍ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها بإن الجامٗت جداو ٫جيكُِ ؤًٖاء الهُئت الخضعَؿُت الخابٗت لها
مً زال ٫الضوعاث الخ٩ىٍيُت اإلاخسههت واإلالخُ٣اث الٗلمُت الىَىُت والضولُت ول ً٨ال جخىٞغ الجامٗت ٖلى
وخضاث مخسههت إلاخابٗت وجىلُض ألا٩ٞاع الجضًضة بال٣ضع ال٩افي ،في خحن ؤن ؤلاصاعة الجامُٗت ؾاَمذ بك٩ل
٦بحر في اٚتراب عؤؽ اإلاا ٫البكغي في الجامٗت الجؼاثغٍت وطل ٪مً زال ٫ؾُاؾاث ماصًت ٗ٦ضم ويٗها هٓام
ٗٞا ٫للم٩اٞأث ًغضخي ؤؾاجظتها وٍدٟؼَم ٖلى الٗمل ؤ٦ثر ،وؤزغي مٗىىٍت مشل ٖضم اَخمامها بالك٩ل
ال٣ىي ؤلاًجابي بمك٨الث الٗمل وبًجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت لها وبقغا ٥بٌٗ ؤؾاجظتها  ِ٣ٞفي اجساط
ال٣غاعاث اإلاهحرًت بضازلها.
ؤما باليؿبت للمدىع الخام بجىصة الخٗلُم الٗالي :باليؿبت للمدىع الٟغعي ألاو ٫اإلاخٗل ٤بجىصة بِئت الخٗلُم
والخٗلم والخجهحزاثٞ ،خا٦ض الهُئت الخضعَؿُت التزامها باإلاىا٣ٞت لٗباعاث َظا اإلادىع ،وَظا ما ٌٗ٨ؿه
اإلاخىؾِ الخؿابي ال٨لي لهظا اإلادىع بُ٣مت  3.79واهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ0.63 :
ؤبضي ألاؾاجظة الجامُٗحن عؤحهم بالخُاع اإلاخىؾِ ٦ظلٖ ٪لى ٖباعاث مدىع الُ٣اصة ؤلاصاعٍت طاث الغئٍت
الاؾتراجُجت التي حٗ٨ـ ظىصة ألاصاء الجامعي بمخىؾِ خؿابي ٢ضعٍ 3.12 :واهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ،0.78 :
ُٞما ًسو اإلادىع الٟغعي اإلاٗىىن بجىصة اإلا٨خبت ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت ،خُض ظاءث بظاباجه بضعظت
واخضة وهي صعظت اإلاىا٣ٞت ٖلى ظمُ٘ ٖباعاجه ،ؤما ُٞما ًسو اإلادىع الٟغعي ألازحر مً اإلادىع ال٨لي لجىصة
الخٗلُم الٗالي واإلاخٗل ٤بالؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت ألًٖاء َُئت الخضعَـ ،ؤًً خاػ اإلادىع ٖلى صعظت
اإلاىا٣ٞت مً ٢بل الهُئت الخضعَؿُت بالجامٗت الجؼاثغٍت بمخىؾِ خؿابي ٢ضعٍ  ،3.53اهدغا ٝمُٗاعي ُ٢مخه
 ،0.71وجٟؿغ َظٍ الىخاثج بإن الهُئت الخضعَؿُت الجؼاثغٍت جماعؽ مهام البدض الٗلمي ٦مكاع٦تها في جُُ٣م
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البدىر في مجاالث مسخلٟت ،وج٣ضم البدىر البُيُت ؤو مخضازلت الخسههاث بهٟت مؿخمغة ،في خحن ؤن
الُ٣ام جإلُ ٠ال٨خب وجغظمتها بهٟت صوعٍت ٞهى خ٨غ ٖلى ُٖىت ٢لُلت  ِ٣ٞوٍم ً٨اعظإ طل ٪بلى اجهما٥
بٌٗ ألاؾاجظة باألٖما ٫ؤلاصاعٍت وألامىع الدؿُحرًت واإلاكا٧ل واإلاؿاثل اإلاغجبُت بها٦ ،ما ؤن ؤلاهسغاٍ في
الجمُٗاث الٗلمُت واإلاهىُت اإلادلُت والضولُت ًدخاط َى آلازغ بلى مؿاع منهي وٖلمي بدثي ظُض وَظا ما ٖلى
ألاؾاجظة الجؼاثغٍحن الؿعي مً ؤظل بلىٚه.
اإلادىع الثالث :ازخباع الفغيُاث وهخائج الضعاؾت
مً ؤظل ازخباع ٞغيُاث الضعاؾت ٢مىا باؾخسضام هماطط ؤلاهدضاع لضعاؾت الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الخٗلُمي
في عؤؽ اإلاا ٫البكغي وؤبٗاصٍ م٘ ظىصة الخٗلُم وؤبٗاصٍ ؤًًاٞ ،ىماطط ؤلاهدضاع ججُبىا ٖلى ؾاالحن:
 َل جىظض ٖال٢ت بحن اإلاخٛحرًً؟ ما هي ٢ىة َظٍ الٗال٢ت ؟ٞالؿاا ٫ألاو ٫هجُب ٖلُه مً زال ٫بزخباع ِٞكغ ،ؤما الؿاا ٫الشاوي ٞىجُب ٖلُه مً زالُ٢ ٫مت مُل
زِ الاهدضاع ( اإلاٗلمت .)b1
أوال .ازخباع الفغيُت الغئِؿُت ألاولى :والتي جىو ٖلى:
 ًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت بحن الضوعاث الخ٩ىٍيُت اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي (الاؾدشماعالخضعٍبي) وجدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي.
خُض جم ازخباع َظ الٟغيُت مً زال ٫صعاؾت الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الخضعٍبي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي واإلادىع
(ظىصة الخٗلُم الٗالي)٦ما ًلي:
الجضوٌ عكم ( :)06معاصلت ؤلاهدضاع بحن ؤلاؾدثماع الخضعٍبي وحىصة الخعلُم العالي

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت باالٖخماص ٖلى مسغظاث SPSS
مً زال ٫هخاثج ازخباع ِٞكغ ًدبحن لىا مٗىىٍت مٗلماث الىمىطط خُض هالخٔ ؤن مؿخىي الضاللت اإلادؿىب
( )0,00( )sigؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت اإلاٗخمض ( )0,05وَظا ما ًىضر وظىص ٖال٢ت بحن اإلاخٛحرًً ؤي ؤن
ؤلاؾدشماع الخضعٍبي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ًازغ ٖلى ظىصة الخٗلُم الٗالي جإزحرا صالا بخهاثُا٦ ،ما جىضر بقاعة
اإلاٗلمت  b1اإلاىحبت الٗال٢ت الُغصًت بحن اإلاخٛحرًً ،ؤما ُ٢مت اإلاٗلمت والتي بلٛذ ٞ 0,36خىضر ٢ىة جإزحر
اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ٖلى اإلاخٛحر الخاب٘ ٩ٞلما اعج ٟ٘الاؾدشماع الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي بىخضة واخضة ؤصي
طل ٪بلى اعجٟإ ظىصة الخٗلُم الٗالي بـ  0,36وخضة ،ؤًًا ًم ً٨الاؾخٗاهت بك٩ل الاهدكاع لخىيُذ َظٍ
الٗال٢ت بُاهُا.
الكيل عكم ( :)03قيل الاهدكاع بحن الاؾدثماع الخضعٍبي في عأؽ اإلااٌ البكغي وحىصة الخعلُم العالي
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اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت باالٖخماص ٖلى مسغظاث SPSS
مً زال ٫الك٩ل ؤٖالٍ هالخٔ وظىص ٖال٢ت زُُت وَغصًت بحن اإلاخٛحرًً ٩ٞلما ػاصث ُ٢مت الاؾدشماع الخضعٍبي
في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ؤصي طل ٪بلى جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي.
مً زالٌ هخائج الضعاؾت ؤلاخهائُت الزخباع العالكت بحن ؤلاؾدثماع الخضعٍبي وحىصة الخعلُم العالي هإهض
على صخت الفغيُت الغئِؿُت ألاولى والتي جىو على وحىص صوع طو صاللت ئخهائُت بحن الضوعاث
الخىىٍيُت اإلاخسههت وأوكُت البدث العلمي (الاؾدثماع الخضعٍبي) وجدؿحن حىصة الخعلُم العالي.
زاهُا .ازخباع الفغيُت الغئِؿُت الثاهُت :والتي جىو ٖلى:
 ًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت اؾخضامت عؤؽ اإلاا ٫البكغي مً َغ ٝؤلاصاعة الجامُٗت وجدؿحن ظىصةالخٗلُم الٗالي.
خُض جم ازخباع َظ الٟغيُت مً زال ٫صعاؾت الٗال٢ت بحن اؾخضامت عؤؽ اإلاا ٫البكغي واإلادىع (ظىصة
الخٗلُم الٗالي) ٦ما ًلي:
الجضوٌ عكم ( :)06معاصلت الاهدضاع بحن اؾخضامت عأؽ اإلااٌ البكغي وحىصة الخعلُم العالي

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت باالٖخماص ٖلى مسغظاث SPSS
مً زال ٫هخاثج ازخباع ِٞكغ ًدبحن لىا مٗىىٍت مٗلماث الىمىطط خُض هالخٔ ؤن مؿخىي الضاللت اإلادؿىب
( )0,00( )sigؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت اإلاٗخمض ( )0,05وَظا ما ًىضر وظىص ٖال٢ت بحن اإلاخٛحرًً ؤي اؾخضامت
عؤؽ اإلاا ٫البكغي ًازغ ٖلى ظىصة الخٗلُم الٗالي جإزحرا صالا بخهاثُا٦ ،ما جىضر بقاعة اإلاٗلمت  b1اإلاىحبت
الٗال٢ت الُغصًت بحن اإلاخٛحرًً ،ؤما ُ٢مت اإلاٗلمت والتي بلٛذ ٞ 0,45خىضر ٢ىة جإزحر اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ٖلى
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اإلاخٛحر الخاب٘ ٩ٞلما اعجٟٗذ اؾخضامت عؤؽ اإلاا ٫البكغي بىخضة واخضة ؤصي طل ٪بلى اعجٟإ ظىصة الخٗلُم
الٗالي بـ  0,45وخضة ،ؤًًا ًم ً٨الاؾخٗاهت بك٩ل الاهدكاع لخىيُذ َظٍ الٗال٢ت بُاهُا.
الكيل عكم ( :)04قيل الاهدكاع بحن اؾخضامت عأؽ اإلااٌ البكغي وحىصة الخعلُم العالي

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت باالٖخماص ٖلى مسغظاث SPSS
مً زال ٫الك٩ل ؤٖالٍ هالخٔ وظىص ٖال٢ت زُُت وَغصًت بحن اإلاخٛحرًً ٩ٞلما ػاصث اؾخضامت عؤؽ اإلاا٫
البكغي ؤصي طل ٪بلى جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي.
مً زالٌ هخائج الضعاؾت ؤلاخهائُت الزخباع العالكت بحن اإلاخغحرًً هإهض على صخت الفغيُت الغئِؿُت
الثاهُت والتي جىو على وحىص صوع طو صاللت ئخهائُت بحن اؾخضامت عأؽ اإلااٌ البكغي وجدؿحن حىصة
الخعلُم العالي.
 الخاجمت :في ؤلاق٩الُت مدل الضعاؾت ،جم الخىنل بلى الٗضًض مً الىخاثج م٣ضمت بك٩ل هخإ٦ض مٗه مًمضي صخت الٟغيُاث:
 حٗض ٖملُت الاؾدشماع في اإلاىعص البكغي وألانى ٫ال٨ٟغٍت ؤو بصاعة الالملمىؾاث هي اإلاٟخاح الغثِـ فيٖملُاث جدؿحن الجىصةٞ ،هظٍ الٗملُت جدضص مضي الاخخُاط لخدؿحن الجىصة ،واإلاهاصع اإلاؿخسضمت،
والُغ ١وألاؾالُب التي جدخاظها إلهجاػ طل ٪الهضٞ ،ٝالخٛحراث الخ٣ىُت ظىَغَا ما َى بال ه٣لت حٗلُمُت
جضعٍبُت في اإلا٣ام ألاوٗٞ ،٫ىضما جخىاعي ؤَمُت اإلاهاصع الُبُُٗت واإلااصًت جبرػ اإلاٗغٞت ٦إَم مهاصع ال٣ىة،
وجهبذ ٖملُت جىمُت اإلاىاعص البكغٍت هي التي جيخج اإلاٗغٞت وجىْٟها.
 ؤْهغث هخاثج الخدلُل ال٨مي والُغ ١ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت و٦ظا همظظت اإلاٗاصلت البىاثُت ،وظىص صوعلالؾدشماع الخضعٍبي في عؤؽ اإلاا ٫البكغي ٖلى جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي مً زال ٫جدؿحن :ظىصة بِئت
الخٗلُم والخٗلم والخجهحزاث ،ظىصة الُ٣اصة ؤلاصاعٍت طاث الغئٍت الاؾتراجُجُت التي حٗ٨ـ ألاصاء الجامعي،
ظىصة اإلا٨خبت ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت ،جدؿحن الؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت ألًٖاء َُئت الخضعَـ
وطل ٪بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الجؼاثغٍت.
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 ٖلى الغٚم مما خ٣٣خه ؤلانالخاث مً هخاثج بًجابُت في صٖم الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،بال ؤنمىٓىمت الخٗلُم الٗالي الجؼاثغٍت بُ٣ذ جمحزَا ظملت مً الازخالالث والى٣اثو ؾىاء مً الىاخُت الهُ٩لُت
والخىُٓمُت للماؾؿاث ؤو مً الىاخُت البُضاٚىظُت والٗلمُت للخ٩ىًٍ اإلا٣ضم للُالب.
الخىنُاث :مً الىخاثج الؿاب٣ت ًم ً٨ؤن هىعص مجمىٖت مً الخىنُاث آلاجُت ،والتي هغي ؤجها ؤؾاؾُت:
 الاؾخٟاصة مً زبراث وججاعب وعئي الضو ٫اإلاخ٣ضمت في مجا ٫الخٗلُم الجامعي ،وجُىٍغٍ وجدؿحن ألاصاءوؤلاهخاظُت وعٟ٦ ٘ٞاءجه وٞاٖلُخه مً زال ٫ؤخضر آلُاث ؤلاصاعة الجامُٗت ،ؤي بصاعة الجىصة الكاملت.
 اإلاكاع٦ت الجامُٗت في الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وفي زضمت البِئت وجلبُت خاظاث اإلاجخم٘ وؾى١الٗمل.
 مىاظهت جدضًاث وجضاُٖاث الٗىإلات وجدؿحن ال٣ضعاث الخىاٞؿُت للجامٗاث الجؼاثغٍت.هىامل ومغاحع الضعاؾت:
 -1بؾماُٖل حجاػي ،مٗالُم ؾٗاص ،حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت مً زالٌ اإلاهاعاث ،صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘،
ألاعصن.2013 ،
 -2ؤقغ ٝمدمض الؿُٗض ؤخمض ،ؤقغ ٝالؿُٗض ؤخمض مدمض ،الجىصة الكاملت واإلاإقغاث في الخعلُم
الجامعي :صعاؾت هٓغٍت وجُبُلُت ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،الاؾ٨ىضعٍت.2007 ،
 -3زلُل قغقي ،صوع ئصاعة الجىصة الكاملت في جدؿحن أصاء مإؾؿاث الخعلُم العالي :صعاؾت ألعاء عُىت
مً ألاؾاجظة في ولُاث ؤلاكخهاص بالجامعاث الجؼائغٍت ،ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في
ٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت بؿ٨غة.2016/2015 ،
 -4عاٞضة ٖمغ الخغٍغي ،اللُاصة وئصاعة الجىصة في الخعلُم العالي ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،ألاعصن،
.2010
ٖ -5ضهان ؾالم ال٣اؾم ألاٖغجي وآزغون ،أزغ ئؾتراجُجُت الخضعٍب في جىمُت عأؽ اإلااٌ البكغي ،صعاؾت
جدلُلُت آلعاء عُىت مً اإلاىْفحن في الكغهت العامت للىبرًذ اإلاكغاق ،اإلااجمغ الضولي الؿىىي الشاوي ٖكغ
لؤلٖما ٫خى ٫عؤؽ اإلاا ٫البكغي في ا٢خهاص اإلاٗغٞت ،ظامٗت الؼٍخىهت ألاعصهُت ،ألاعصن 25-22 ،ؤٞغٍل .2013
ٖ -6هام ظما ٫ؾلُم ٚاهم ،ئصاعة الجىصة الكاملت مضزل لخفؼ الجىصة ؤلاصاعٍت في مإؾؿاث الخعلُم
العالي اإلاهغٍت في يىء بعٌ الخبراث العاإلاُت ،وع٢ت بدض م٣ضمت للماجمغ الٗغبي الضولي الشاوي لًمان
ظىصة الخٗلُم ،البدغًٍ 05-04 ،ؤٞغٍل .2012
 -7مدمض ؤخمض ٖبض الجىاص ،أؾغاع الىجاح ومىُللاث الخمحز ،صاع البكحر للش٣اٞت والٗلىم ،الُبٗت ألاولى،
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جىُُف نىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُت وصوعها في جفعُل الخىمُت
اؾدىاصا الى الؿىق اإلاالي ؤلاؾالمي مع ؤلاقاعة ئلى ججغبت نىضوق نائب
للفترة (-2003الغبع ألاوٌ مً )2016
أ.بً لخًغ مؿعىصة -حامعت مدمض بىيُاف اإلاؿُلت
أ .عُُت خلُمت-حامعت مدمض زًُغ بؿىغة
اإلالخو:
حٗخبــر الؿــى ١اإلاالُــت اإلادــغ ٥ألاؾاســخي لليكــاٍ الا٢خهــاصي فــي الــضو ٫اإلاخ٣ضمــت ،ل٨ــً فــي الــضو ٫الٗغبُــت ال
ًـؼا ٫صوعَــا يــُٟٗا ومهمــال فــي الٗضًــض مجهــا ،ومــً َىــا ع٦ــؼث َــظٍ الضعاؾــت ٖلــى ؤَمُــت ؾــى ١اإلاــا ٫ؤلاؾــالمُت
٦بــضًل لؿــى ١ألاوعا ١اإلاالُــت مــ٘ يــغوعة مىا٦بــت َــظٍ الؿــى ١بألُــاث جمىٍــل بؾــالمُت حؿــهم فــي جمىٍــل َــظٍ
الؿى ،١ومً بحن َظٍ آلالُاث نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت.
وبهـظا حٗمـل نـىاصً ٤الاؾـدشماع ؤلاؾـالمُت ٖلـى جىظُــه الؿـُىلت بلـى الؿـى ١اإلاالُـت ؤلاؾـالمُت ،وجـىٞحر ال٣ــضعة
ٖلــى اهخ٣ــاء ألاوعا ١اإلاالُــت اإلاخىا٣ٞــت مــ٘ الكــغَٗت ؤلاؾــالمُت ،وَغخهــا فــي َــظٍ ألاؾــىا ،١ممــا ٌؿــاَم فــي صزــى٫
اإلاؿدشمغًٍ بلى ألاؾىا ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت وجيكُُها والغ ٘ٞمً مؿخىي آصائها.
وٖلُ ــه  ٞــةن َ ــظٍ الىع ٢ــت ته ــض ٝبل ــى مداول ــت جى ــاو َ ٫ــظا اإلاىي ــىٕ م ــً ز ــال ٫الخٗغٍ ــ ٠بماَُ ــت نـ ــىاصً٤
الاؾ ــدشماع ؤلاؾ ــالمُت وؤهىاٖه ــا وال ــضوع اإلاخى ٢ــ٘ باليؿ ــبت لال٢خه ــاص و ٦ــظل ٪للمؿ ــدشمغًٍ ،و ٦ــظا م ــضزل هٓ ــغي
جه ــىعي للؿ ــى ١اإلاالُ ــت ؤلاؾ ــالمُت وَُ٩لته ــا ومٗغ ٞــت مخُلب ــاث ُ٢امه ــا وم ــً ز ــم اصعا ٥صوع وؤَمُ ــت ن ــىاصً٤
الاؾ ــدشماع اإلاخىا ٣ٞــت م ــ٘ الك ــغَٗت ؤلاؾ ــالمُت ف ــي جيك ــُِ ؾ ــى ١ألاوعا ١اإلاالُ ــت م ــً ز ــال ٫الخجغب ــت ؤلاؾ ــالمُت
لهىضو ١ناثب للمخاظغة بالؿل٘ وطل ٪زال ٫الٟترة ( -2003ؤواثل .)2016
اليلماث اإلافخاخُت:
نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت ،ؾى ١ألاؾهم الؿٗىصي ،نىضو ١ناثب ،اإلااقغ الاؾترقاصي.
Summary:
Financial market is considered the main engine of economic activity in developed countries,
but in the Arab countries is still its weak and neglected in many of them, hence this study focused
on the importance of the Islamic capital market as an alternative to market Alawarq with the need
to keep pace with this market Islamic financing mechanisms contribute to this funding market, and
among these Islamic investment funds mechanisms.
Thus, Islamic investment funds operate on direct liquidity to the Islamic financial market,
providing the ability to pick securities compliant with Islamic law, and put it in these markets,
which contributes to the entry of investors to the Islamic financial markets and revitalization and
increase the level of their performance.
Therefore, this paper aims to attempt to address this issue through the definition of what the
investment funds and Islamic types and the expected role for the economy as well as to investors,
as well as the entrance to a theoretical conceptual Islamic Market and structured knowledge of its
requirements and then realize the role and importance of compliant investment funds with Islamic
sharia law in the revitalization of the market securities through the Islamic experience Fund Saeb
for trading commodities during the period (2003- early 2016).
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ُ
حٗض نىاصً ٤الاؾدشماع مً الىؾاثل الخضًشت في ألاؾىا ١اإلاالُت التي ج٣ىم بخجمُ٘ اإلاضزغاث مـً ٖـضص ٦بحـر
م ــً اإلاؿ ــدشمغًٍ ،لخُٗ ــض اؾ ــدشماعَا ف ــي قـ ـغاء وبُ ــ٘ ألاوعا ١اإلاالُ ــت باؾ ــخسضام بصاعة طاث زب ــرة ٖالُ ــت وبه ــضٝ
جدُ٣ـ ٤ألاعبـاح للمؿـدشمغًٍ ،و٢ـض اهدكـغث نـىاٖتها بكـ٩ل ٦بحـر فـي ألاؾـىا ١اإلاالُـت إلاـا ج٣ضمـه مـً مؼاًـا ٖضًــضة
إلاؿــدشمغحها باإلا٣اعهــت مــ٘ الاؾــدشماع اإلاباقــغ ومــً ؤَمهــا الخ٣لُــل مــً اإلاســاَغ ،وجدُ٣ــٖ ٤اثــض ظُــض للمؿــدشمغًٍ،
واٖخماصَـا فـي بصاعتهـا ٖلـى زبـراث بصاعٍـت مدترٞـت ،ال جخـىٞغ فـي الٗضًـض مـً ؤٖمـا ٫اإلاؿـدشمغًٍ بيـاٞت إلاـا ج٣ضمـه
م ــً مؼاً ــا ف ــي جىُْ ــ ٠ال ٟــاثٌ م ــً الؿ ــُىلت للمه ــاع ،ٝوجيك ــُِ ألاؾ ــىا ١اإلاالُ ــت بج ــظبها أل٦ب ــر ٖ ــضص م ــً
اإلاؿدشمغًٍ.
ُ
وفــي طاث الؿــُا ،١حٗــض الؿــٗىصًت ؤو ٫الــضو ٫الٗغبُــت التــي ؤوكــئذ ٞحهــا نــىاصً ٤الاؾــدشماع وجمحــزث باػصَــاع
نىاٖتها ،وان اػصًاص ٖضص نىاصً٣ها الاؾـدشماعٍت وصوعَـا فـي جيكـُِ ؾـى ١اإلاـالي الؿـٗىصًت وظـظبها للمـضزغاث
٧ـان البــض مـً وظــىص ؤهٓمـت و٢ــىاهحن جًـبِ ٖمــل َـظٍ الهــىاصًُٞ ٤غخـذ َُئــت الؿـى ١اإلاــالي الثدـت نــىاصً٤
الاؾ ــدشماع ٖ ــام  2006ب ٣ـغاع ع ٢ــم  2006-212-1وؤلؼم ــذ به ــا ظمُ ــ٘ الك ــغ٧اث ،ول ٨ــً خ ــضور الاجهُ ــاعاث اإلاالُ ــت
الٗاإلاُــت ؤزــغث ٖل ــى ن ــىاصً ٤الاؾــدشماع الؿ ــٗىصًت واهس ٟــٌ ٖ ــضصَا فــي ٖــام  2009بل ــى  244ن ــىضو ١بإن ــى٫
مالُــت  89.55ملُــاع عٍــا ٫ؾــٗىصي ،واوٗ٨ـــ َــظا باالوســخاب ال٨بحــر لخملــت الىزــاث ٤مــً نــىاصً٣هم لــظل٧ ٪ــان
الب ــض م ــً بًج ــاص ٢ىاٖ ــض ظضً ــضة جد ٨ــم ٖم ــل ن ــىاصً ٤الاؾ ــدشماع الؿ ــٗىصًت وجً ــمً لخمل ــت الىز ــاث ٤خماً ــت
ؤمىالهم ،وفي ْل َظٍ اإلاخٛحراث ٢مىا بُغح بق٩الُت صعاؾدىا في الهُٛت آلاجُت:
هل ًمىً اعخباع الخجغبت الؿعىصًت في زلم أصواث مالُت حضًضة مثل نىاصًم الاؾدثماع واهذ الؿبب
الغئِس ي في حظب اإلاضزغاث اإلادلُت وألاحىبُت وجدىٍلها ئلى اؾدثماعاث مً زالٌ ؾىق ألاوعاق اإلاالُت ؟.
* ولئلظابت ٖلى بق٩الُت الىع٢ت البدشُت ًخُلب ألامغ وي٘ الدؿائالث الٟغُٖت الخالُت:
 ما هي نىاصً ٤الاؾدشماع؟
َ ل ًم ً٨جضاو ٫ؤصواث نىاصً ٤الاؾدشماع في ؾى ١اإلاا ٫؟
َ ل ًازغ وظىص بَاع ّ
ٗٞا ٫لخماًـت خ٣ـى ١خملـت الىزـاث ،٤وحؿـهُل مماعؾـتهم لخلـ ٪الخ٣ـىٖ ،١لـى جدؿـحن
آصاء نىاصً ٤الاؾدشماع؟
 ما َى وا ٘٢نىاصً ٤الاؾدشماع في الجؼاثغ؟ .
* أهضاف البدث :حهضَ ٝظا البدض بلى:
 ببغاػ ؤَمُت وصوع نىاصً ٤الاؾدشماع في الخىمُت الا٢خهاصًتالخٗغٍـ ٠بهـىاصً ٤الاؾـدشماع ؤلاؾـالمُت وؤصواتهـا ممـا ٌصـج٘ اإلاؿـدشمغًٍ فـي الـضو ٫ؤلاؾـالمُت ٖلـى ؤلا٢بـا ٫بلـىبوكاء َظٍ الهىاصً٤
 جبُـان ُُٟ٦ـت اؾـخسضام نـىاصً ٤الاؾـدشماع ؤلاؾـالمُت ٦ـإصاة ٗٞالـت فـي جُـىٍغ ألاؾـىا ١اإلاالُـت وجدىٍلهـا مـًؤؾىا ١ؤوعا ١مالُت ج٣لُضًت بلى ؤؾىا ١ؤوعا ١مالُت بؾالمُت.
* مىهج الضعاؾت :جم الاٖخماص ٖلى:
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 اإلاىهج الاؾخ٣غاجي في اؾخ٣غاء ججغبت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت إلاٗغٞت هجاح ؤو بزٟا ١الخجغبت. وجدبـ٘ اإلاـىهج الخدلُلـي فـي * :جدلُـل البُاهـاث اإلاخاخـت الخانـت بـإصاء نـىاصً ٤الاؾـدشماع فـي اإلامل٨ـت الٗغبُـتالؿٗىصًت مً ؤظل مٗغٞت مضي هجاخهـا فـي جيكـُِ ؾـى ١ألاوعا ١اإلاالُـت مـً زـال ٫نـىاصً ٤الاؾـدشماع فـي ظـظب
واؾخُ٣اب عئوؽ ألامىا ٫اإلادلُت وألاظىبُت وجىظحهها بلى الاؾدشماعاث ألا٦ثر ٖم٣ا وجىؾٗا.
* جدلُل بُاهاث بٌٗ نىاصً ٤الاؾدشماع الؿٗىصًت -نىضو ١ناثب للمخاظغة بالؿل٘-
* مدخىٍــاث الضعاؾــت :ولئلظابــت ٖلــى ؤلاقــ٩الُت الغثِؿــُت والدؿــائالث الٟغُٖــت جــم ج٣ؿــُم الضعاؾــت بلــى زــالر
مداوع ؤؾاؾُت:
 اإلاد ـ ـ ـ ـ ــىع ألاوٌ :نـ ــىاصًم الاؾ ـ ــخثماع ؤلاؾالمُت همضزل لالؾدثماع في أؾىاق اإلااٌ ؤلاؾالمُت. اإلاد ـ ـ ـ ــىع الث ــاوي :ماهُ ـ ـ ــت ألاؾ ـ ـ ــىاق اإلا ـ ـ ــالُت ؤلاؾالمُت. اإلاد ـ ـ ـ ــىع الثال ــث :كـ ـ ـ ـغاءة ف ــي صوع نىـ ـ ــاصًم الاؾ ــدثماع ف ــي جف ـ ـ ـ ــعُل خ ـ ـ ـ ــغهت ؾ ـ ـ ــىق ألاؾ ــهم الؿ ـ ـ ـ ــعىصي –نـ ـ ــىضوق نائب للمخـ ــاحغة بالؿ ـ ـ ــلع هـ ــمىطحا-
اإلادىع ألاوٌ :نىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُت همضزل لالؾدثماع في أؾىاق اإلااٌ ؤلاؾالمُت
عٚم ألاَمُت ال٨بحرة التي جدٓى بها نىاصً ٤الاؾدشماع الخ٣لُضًت بال ؤن نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت
حٗغ ٝاَخماما مُغصا وؤَمُت متزاًضة في مسخل ٠صو ٫الٗالم زانت في الضو ٫ؤلاؾالمُت ،وبهىعة ؤ٦ثـر ص٢ـت صو٫
الخلُج بهضوهِؿُا ومالحزًا
أوال :مضزل جهىعي لهىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُت
 -1حعغٍ ــف ن ــىاصًم الاؾ ــدثماع ؤلاؾ ــالمُت :ه ــي ؤخ ــض اإلااؾؿ ــاث اإلاالُ ــت ؤلاؾ ــالمُت الت ــي جخ ــىلى ججمُ ــ٘ ؤم ــىا٫
اإلاؿــدشمغًٍ فــي نــىعة وخــضاث ؤو نــ٩ى ٥اؾــدشماعٍت ،وَٗهــض بةصاعتهــا بلــى ظهــت مــً ؤَــل الخبــرة والازخهــام،
ً
لخىُْٟها و٣ٞا لهُ ٜالاؾدشماع ؤلاؾالمُت اإلاىاؾبت ،وٍد٨م ٧اٞـت مٗامالتهـا ؤخ٩ـام ومبـاصت الكـغَٗت ؤلاؾـالمُت
1
وال٣ىاهحن وال٣غاعاث والخٗلُماث الخ٩ىمُت واللىاثذ والىٓم الضازلُت
٦ما ً٣هض بهىضو ١الاؾدشماع ؤلاؾالميَ :ى طل ٪الهىضو ١الظي ًلتزم اإلاضًغ ُٞـه بًـىابِ قـغُٖت جخٗلـ٤
.2
باألنى ٫والخهىم والٗملُاث ُٞه ،وبسانُت ما جخٗل ٤بخدغٍم الٟاثضة اإلاهغُٞت
حضوٌ عكم :1:نىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُت في بعٌ الضوٌ الغائضة في الهىاعت ؤلاؾالمُت ؾىت 2010م

اإلاهــضع :مدمــض ب ـغا ،١مهــُٟى ٢مــان ،ؤَمُــت الاؾــدشماع اإلاؿــئى ٫اظخماُٖــا والهــىاصً ٤ؤلاؾــالمُت فــي جُٟٗــل
وجيكُِ ألاؾىا ١اإلاالُـت للبلـضان الىامُـت ،مجمـ٘ مـضازالث اإلالخ٣ـى الـضولي الشـاوي خـى ٫ألاصاء اإلامحـز للمىٓمـاث
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والخ٩ىمــاث وهمــى اإلااؾؿــاث والا٢خهــاصًاث بــحن جدُ٣ــ ٤ألاصاء اإلاــالي وجدــضًاث ألاصاء البُةــي ،اإلاىٗ٣ــض بجامٗــت
وع٢لت ًىمي 23-22هىٞمبر  ،2011م.174:
 -1العلىص التي جدىم عالكاث أَغاف نىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُت
حٗخبر نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت مً الىخضاث الاؾدشماعٍت اإلاخٗضصة ألاَغا ،ٝوٍد٨م الٗال٢اث
الؿببُت بُجها مجمىٖت مً الٗ٣ىص ًجب بُان َبُٗتها لضوعَا اإلاباقغ في جدضًض ؤهىإ وهٓم وآلُاث
الغ٢ابت الكغُٖت واإلاالُت ،وجخمشل َظٍ ألاَغا ٝفي آلاحي:
 الجهت اإلايكأة للهىضوق٢ :ض ج٩ىن ؤخض اإلاهاع ٝؤلاؾالمُت ؤو مجمىٖت مً عظا ٫اإلاا ٫وألاٖما ،٫وٍُل٤
ً
ٖلحهم اإلااؾؿحن ؤو اإلاؿاَمحن ،وجغبُهم بالهىضو٣ٖ ١ض اإلالُ٨ت وَم ًمشلىن الهىضو٢ ١اهىها ؤمام الٛحر؛
 اإلاكترهىن في الهىضوق :وَم الظًً ٌكترون الىخضاث (الهـ٩ى ٥ؤو مـا فـي خ٨مهـا) الاؾـدشماعٍت ،وٍـغبُهم
بالهىضو٣ٖ ١ض اإلاًاعبت؛
 ئصاعة اله ــىضوق :وه ــى الجه ــت الٟىُ ــت اإلاىىَ ــت ب ــةصاعة مٗ ــامالث وٖملُ ــاث اله ــىضو ١وبه ــٟت زان ــت بصاعة
مدا ٔٞالاؾدشماعاث وألاوعا ١اإلاالُت ،وٍغبُها بالهىضو٣ٖ ١ض الى٧الت؛
 حه ـ ــاث حؿ ـ ــىٍم الىخ ـ ــضاث (اله ـ ــىىن) الاؾ ـ ــدثماعٍت ٢ :ـ ــض حٗه ـ ــض الجه ـ ــت اإلايك ـ ــإة لله ـ ــىضو ١بل ـ ــى بٗ ـ ــٌ
ً
اإلااؾؿ ـاث اإلاالُــت فــي بنــضاع وحؿــىٍ ٤الىخــضاث الاؾــدشماعٍت م٣ابــل الخهــىٖ ٫لــى ٖمىلــت ؤو ؤظــغ و٣ٞــا لٗ٣ــض
الى٧الت ٦إظغ.
 -2زهائو وأهىاع نىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُت
 زهائو نىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُت
جدؿم نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت بسهاثو ممحزة لها ،والتي ًم ً٨ؤن هىضخها ٦ما ًلي:
 جخمخـ ــ٘ نـ ــىاصً ٤الاؾـ ــدشماع ؤلاؾـ ــالمُت بصخهـ ــُت مٗىىٍـ ــت مؿـ ــخ٣لت ٖـ ــً اإلاؿـ ــدشمغًٍ مـ ــال٩ي الىخـ ــضاث
الاؾــدشماعٍت وٖــً الجهــت اإلا٩لٟــت بةصاعتهــا ،وبالخــالي ٞهــي ماؾؿــت لهــا نــٟت ٢اهىهُــت وبكــ٩ل جىُٓمــي وبَــاع مــالي
مداؾبي مؿخ٣ل؛
 ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ٖ٣ض اإلاًاعبت الكغُٖتٞ ،اإلاؿدشمغون اإلا٨خدبىن في عؤؽ ما ٫الهىضوً ١مشلىن في
مجمىٖهم عب اإلاا ،٫الظي ًىاٖ ٤ٞلى حُٗحن الجهت اإلاهضعة التي ج٣ىم بضوع اإلاًاعبت الكغُٖت وقغوٍ
وكغة الا٦خخاب ؤو الثدت الهىضو١؛
ً د ٤إلاال٩ي الىخضاث الاؾدشماعٍت اؾترصاص ُ٢مت مؿاَمتهم و ٤ٞيىابِ وقغوٍ مُٗىت ،بما ًدىاؾب
م٘ الاؾخمغاعٍت ألظا ٫مسخلٟت ،وٍىاؾب نٛاع اإلاؿدشمغًٍ ،وَى ٌؿخلؼم بٖاصة ج٣ىٍم الىخضاث الاؾدشماعٍت
ٖلى ٞتراث صوعٍت؛
 بياٞت بلى الالتزام بإخ٩ام ومباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُتً ،لتزم الهىضو ١الاؾدشماعي ؤلاؾالمي ؤًًا
بال٣ىاهحن وال٣غاعاث والخٗلُماث الهاصعة ًٖ الجهاث الهاصعة ًٖ الجهاث الخ٩ىمُت اإلاكغٞت ًٖ
الهىاصً3٤؛
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ً خىلى بصاعة الهىضو ١ظهت مخسههت ًد٨م ٖال٢تها بالهىضو٣ٖ ١ض الى٧الت ؤو ٖ٣ض الٗمل ؤو ؤي ٖ٣ىص
مؿخدضزت والتي حٗمل في بَاع ألاَضا ٝؤلاؾتراجُجُت واإلاغظُٗت الكغُٖت وال٣اهىهُت والاؾدشماعٍت ,وَظا
ًىظب الغ٢ابت ٖلى ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت مً مجلـ ؤلاصاعة ومضًغ الهىضو١؛
ً
 جىْـ ٠ألامـىاَ ٫ب٣ــا إلاجمىٖـت مـً الًــىابِ واإلاٗـاًحر ؤلاؾـالمُت والٟىُــت فـي مجـا ٫الاؾــدشماع اإلاباقـغ وٚحــر
ً
اإلاباقغ وطلَ ٪ب٣ا لهُ ٜالاؾـدشماع ؤلاؾـالمُت ومجهـا اإلاؿـاَماث فـي ؤوعا ١مالُـت واإلاًـاعبت واإلاكـاع٦ت واإلاغابدـت
والؿلم والاؾخهىإ وؤلاظـاعة وؤي نـُٛت مؿـخدضزت ال جخٗـاعى مـ٘ ؤخ٩ـام ومبـاصت الكـغَٗت ؤلاؾـالمُت ،وَـظا
ًىظب ٖلحها الالتزام باإلاٗاًحر الكغُٖت الهاصعة ًٖ َُئت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت للماؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت؛
ً د ٤للمكتر٦حن في الهىضو ١اؾترصاص ُ٢مت مؿاَمتهم و ٤ٞيىابِ وقغوٍ مُٗىت بما ًدىاؾب م٘
الاؾخمغاع إلاضص مسخلٟت وٍىاؾب نٛاع اإلاؿدشمغًٍ .4
 -3أهىاع نىاصًم الاؾدثماع ؤلاؾالمُتَ :ىا ٥الٗضًض مً ؤهىإ نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت هظ٦غ ؤَمها:
ّ
ؤلاؾالمُت :وٍ٣ىم مبضؤ َظا الهىضوٖ ١لى:
 نىاصًم ألاؾهم
ً
ؤ .زخُاع الكغ٧اث التي ً٩ىن ؤؾاؽ وكاَها مباخا؛
ب .ؤن ًدؿب اإلاضًغ ما صزل ٖلى الكغ٧اث ,التي ج٩ىن ؤؾهمها في الهىضو ١مً بًغاصاث مدغمت مشل الٟىاثض
ّ
اإلاهغُٞت ,زم ً٣ىم باؾدبٗاصَا مً الضزل الظي ًدهل ٖلُه اإلاؿدشمغ في الهىضو١؛
ًخُ٣ض بكغوٍ ّ
ط .ؤن ّ
صخت البُ٘ ,وؤن ًخُ٣ض بكغوٍ الهغ ٝفي خالت الى٣ىص.
 نىاصًم الؿلع :وٍ٩ىن وكاَها ألاؾاسخي قغاء الؿل٘ بالى٣ض زم بُٗهـا باآلظـل ,واججهـذ َـظٍ الهـىاصً ٤بلـى
الض ْو ّلُ ــت هٓـ ـ ًغا لخُ ــىع ؤؾ ــىا ١الؿ ــل٘ َ
ؤؾ ــىا ١الؿ ــل٘ َ
الض ْو ّلُ ــت ,ووظ ــىص ظه ــاث مخسهه ــت مٗخم ــضة ف ــي جى ُٟــظ
ٖملُ ــاث اله ــىضو ١ب ــإظغ ,وٍ٣ه ــض َى ــا بالؿ ــل٘ جل ــ ٪الت ــي ً ٩ــىن له ــا ؤؾ ــىا ١بىعن ــت مىٓم ــت مش ــل ألاإلاىهُ ــىم
والىدــاؽ والبتــرو ٫وٍ٣خهــغ الخٗامــل بالؿــل٘ اإلاباخــت ,والتــي ًجــىػ قـغائَا بالى٣ــض وبُٗهــا باآلظــلُ ,وَؿــدشجى مــً
5
طل ٪الظَب والًٟت ،و٢ض حٗمل نىاصًّ ٤
الؿل٘ بهُٛت البُ٘ آلاظل ؤو اإلاغابدت ؤو الؿلم.
 نىاصًم اإلاغابدت :ج٣ىم نىاصً ٤اإلاغابدت ٖلى الخدىٍل باألظل بُغ ١اإلاغابدت٣ُٞ ،ىم الهىضو ١بكغاء
٦مُت مً ؾلٗت الخضًض مشال بالى٣ض ،زم ًبُٗها بلى َغ ٝزالض ٚحر مً اقتراٍ مىه باألظل ،وٍ٩ىن ألاظل
٢هحر في الٛالب ًتراوح بحن الكهغ و 6ؤقهغ ،وَؿخُٟض مً ٖملُاث الخمىٍل الكغ٧اث اإلاخٗاملت في ؤؾىا١
الؿل٘ لخمىٍل اإلاسؼون.
 نىاصًم الؿلم :الؿلم َى بُ٘ ًاظل ُٞه ٢بٌ اإلابُ٘ وَعجل ُٞه ٢بٌ الشمً ،وٍم ً٨جىلُض الغبذ مً
بُىٕ الؿلم مً الهىاصً ٤الاؾدشماعٍت ًٖ َغٍ ٤الضزى ٫في ٖ٣ض ؾلم مدله بًاٖت مىنىٞت في الظمت
٧ال٣مذ .6
 نىاصًم ؤلاحاعةٌٗ :خمض ٖمل نىاصً ٤ؤلاظاعة ٖلى امخال ٥الهىضو ١ألنى٦ ٫مٗضاث ،الؿُاعاث،
الُاثغاث وؤخُاها الٗ٣اعاث زم جإظحرَا والاؾخٟاصة مً ؤلاًغاصاث الاًجاعٍت ،ؤو الخٗامل م٘ َظٍ ألانى٫
٧البُ٘ الخإظحري اإلاىخهي بالخملُ ،٪وجسخل ٠الهىاصً ٤بازخال٣ٖ ٝىص ؤلاًجاع ؤنى ٫الهىضوٞ ،١مجها
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ما ً٣ىم ٖلى ٖ٣ض ؤلاًجاع اإلاٗخاص ،وَىا ًخدمل الهىضو ١مساَغة اهسٟاى زمً ألانىٖ ٫ىض اهتهاء الٗ٣ىص
ومجها ما ً٩ىن ٖلى ق٩ل بًجاع مىخهي بالخملُ ،٪وفي َظٍ الخالت حُٗي ؤلاًغاصاث الاًجاعٍت ٧امل ُ٢مت
7
ألانل.
زاهُــا :الاؾــدثماع بهــىاصًم الىكــفٌٗ :ــض الى٢ــ ٠هٓامــا وكــإ وجُــىع فــي ْــل الخًــاعة ؤلاؾــالمُت ،و٢ــض ٖــغٝ
مى ــظ ٖه ــض الىب ــىة وٖب ــر الٗه ــىع ؤلاؾ ــالمُت هم ــىا وجىىٖ ــا واحؿ ــاٖا ،وف ــي ج ــاعٍش ألاو ٢ــا ٝالجؼاثغٍ ــت ٢ب ــل الٗه ــض
الاؾــخٗماعي ،ؤي زــال ٫الٗهــض الٗشمــاوي ،هجــض ؤجهــا ٧اهــذ جلٗــب صوعا َامــا فــي خُــاة اإلاجخمــ٘٩ٞ ،اهــذ ألاو٢ــاٝ
جــىٞغ مىانــب قــٛل َامــت ختــى زــاعط اإلاىانــب الضًيُــت ،وهجــضَا ؤًًــا ٧اهــذ حؿــهم فــي بنــالح خــا ٫ال ٣ٟـغاء
واإلادخاظحن في صازل الضولت وزاعظهـا (ؤو٢ـا ٝالخـغمحن الكـغٍٟحن) ،وجغُ٢ـت الخٗلـُم ،وجـىٞحر الخضمـت الٗمىمُـت
مً زال ٫ماء الؿبُل ،وبنالح الُغ٢اث ،وؤلاهٟاٖ ١لى الخهىن...
ّ
بال ؤن ألاو٢ا ٝالجؼاثغٍت بضؤث حٗغ ٝج٣ه٣غا وجغاظٗا ٦بحرًً زال ٫الٗهض الاؾخٗماعي ،خُض باصع
اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي بلى مهاصعتها ،ومداولت ج٣ىٍم ؤي صوع لها في اإلاجخم٘ ،هٓغا لخُٟىه إلاضي الاؾخ٣اللُت التي
٧اهذ جمىدها َظٍ ألاو٢ا ٝللمجخم٘ لُسضم هٟؿه بىٟؿه.
 -1حعغٍف الىكفٌٗ :غ ٝالى ٠٢مً الىاخُت الا٢خهاصًت ٖلى ؤهه جدىٍل ظؼء مً الضزى ٫والثرواث بلى
مىاعص ج٩اٞلُت صاثمت جس ٌٟمىاٗٞها مً ؾل٘ وزضماث وٖىاثض لخلبُت اخخُاظاث الجهاث والٟئاث اإلاخٗضصة
اإلاؿخُٟضة ،مما ٌؿاَم في ػٍاصة ال٣ضعاث ؤلاهخاظُت الالػمت لخ٩ىًٍ وهمى الُ٣إ الخ٩اٞلي الخحري الظي ٌٗض
8
ؤؾاؽ الا٢خهاص الاظخماعي في الا٢خهاص ؤلاؾالمي
حعغٍ ــف الىك ــف ف ــي الدك ــغَع الجؼائ ــغي :ل ٣ــض ٖ ــغ ٝاإلاك ــغٕ الجؼاث ــغي الى ٢ــ ٠ف ــي اإلا ــاصة  03م ــً  ٢ــاهىن
 10/91اإلاــاعر فــي  12قــىا ٌ1411 ٫اإلاىاٞــ 27 ٤ؤٞغٍــل 1991م ٖلــى ؤهــه":خبـ الٗــحن ٖــً الخملــٖ ٪لــى وظــه
الخإبُض والخهض ١باإلاىٟٗت ٖلى ال٣ٟغاء ؤو ٖلى وظه مً وظىٍ البر والخحر"
 .1أهــىاع الىكــف :ل٣ــض ؤزــظ اإلاكــغٕ الجؼاثــغي ج٣ؿــُم الى٢ــ ٠وٞــ ٤مُٗــاع الجهــت اإلاى٢ــىٖ ٝلحهـا٣ٞ ،ؿــمه بلــى
و ٢ــ ٖ ٠ــام وو ٢ــ ٠ز ــام ،وَ ــظا واض ــر م ــً ز ــال ٫اإلا ــاصة  06م ــً ال ٣ــاهىن  10/91الت ــي هه ــذ ٖلى":الى ٢ــ٠
هىٖان ٖام وزام...".
 .2.1الىكف العام :حٗغ ٝاإلااصة  06مً ٢اهىن  10/91الى ٠٢الٗام ٖلى ؤهه":ما خبـ ٖلى ظهاث زحرًت مً
و٢ذ بوكاثه ،وٍسهو عَٗه للمؿاَمت في ؾبل الخحراث وَى ٢ؿمان:
اللؿم ألاوًٌ :دضص ُٞه مهغ ٝمٗحن لغَٗهٞ ،ال ًصر نغٞه ٖلى ٚحرٍ مً وظىٍ الخحر بال بطا اؾدىٟظ.
وٍ٣هــض به ــا ؤن ًهــغ ٝعَ ــ٘ اإلاــا ٫اإلاى ٢ــى ٝبلــى الجه ــت التــي خ ــضصَا الىا٢ــ ،٠م ــ٘ ظــىاػ ن ــغٞ ٝــاثٌ َ ــظا
الغَ٘ بلى ظهاث ؤزغي اؾخصىاء ،وَظا و ٤ٞبعاصة الىا ٠٢وقغوَه وجغزُهه.
اللؿــم الثــاوي :ال ٌٗــغُٞ ٝــه وظــه الخحــر الــظي ؤعاصٍ الىا٢ــِٞ ٠ؿــمى وٟ٢ــا ٖامــا ٚحــر مدــضص الجهــت ،وٍهــغٝ
عَٗه في وكغ الٗلم وحصجُ٘ البدض ُٞه وفي ؾبل الخحراث.
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ل ــم ًد ــضص الىا ٢ــ ٠ف ــي َ ــظا الى ــىٕ م ــً الى ٢ــ ٠الجه ــت الت ــي ٌٗ ــىص بلحه ــا عَ ــ٘ َ ــظا الى ٢ــ ٟٞ ،٠ــي َ ــظٍ الخال ــت
ًهغ ٝعَ٘ َظا الى ٠٢في مسخل ٠ؤوظه الخحر ،وفي م٣ضمتها حصجُ٘ البدض الٗلمي.
واإلاخدبــ٘ لؤلو٢ــا ٝالٗامــت فــي الدكــغَ٘ الجؼاثــغي ًجــضٍ جدٓــى بالخماًــت ال٣اهىهُــت ،وٍخطــر طلــ ٪مــً زــال٫
اإلاـاصة  08مــً ٢ـاهىن  10/91التــي جـىو ٖلــى ّؤن ألاو٢ــا ٝالٗامـت مًــمىهت٦ ،مـا ّؤن مٟهــىم ألاو٢ـا ٝالٗامــت َــى
مٟهىم واؾ٘.
 .2.1الىكــف الخــام :حٗــغ ٝاإلا ــاصة  06م ــً ٢ــاهىن  10/91الى ٢ــ ٠الخــام ٖل ــى ؤه ــهَ":ى مــا ًدبؿ ــه الىا ٢ــ٠
ٖلــى ٖ٣بــه مــً الــظ٧ىع وؤلاهــار ؤو ٖلــى ؤشــخام مُٗىــحن زــم ًــاو ٫بلــى الجهــت التــي ٌُٗجهــا الىا٢ــ ٠بٗــض اهُ٣ــإ
اإلاى٢ىٖ ٝلحهم".
لــم ًــىلي اإلاكــغٕ الجؼاثــغي ؤَمُــت ٦بحــرة للى٢ــ ٠الخــام ٦مــا ؤوالَــا للى٢ــ ٠الٗــام ،وَــظا عاظــ٘ لتــر ٥بصاعجــه
وجىُٓمه إلعاصة الىا.٠٢
 .3.1ألاوكاف اإلاكترهتَ :ى طل ٪الى ٠٢الظي ًجم٘ ُٞه الىا ٠٢بحن الى ٠٢الٗام والى ٠٢الخام ،وَى ما
٧ان ُٞه ههِب زحري ٖام ،وههِب ؤَلي زام.
لم ًىو اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى َظا الىىٕ مً ألاو٢ا ،ٝوٍخمشل َظا الىىٕ فـي ؤو٢ـا ٝالؼواًـا التـي ٌٗـىص عَٗهـا
9
ٖلى ؤشخام مُٗىحن ٧ال٣غابت وألاَل والظعٍت ،وٖلى ؤٚغاى طاث مهلخت ٖامت في آن واخض
 -2اله ــىاصًم الىكفُ ــت َ :ــى وٖ ــاء ججخم ــ٘  ُٞــه ؤم ــىا ٫مى٢ى ٞــت حؿ ــخسضم لكـ ـغاء ٖ ٣ــاعاث وممخل ٩ــاث وؤؾ ــهما
وؤنىال مخىىٖت جضاع ٖلـى نـٟت مدٟٓـت اؾـدشماعٍت لخدُ٣ـ ٤ؤٖلـى ٖاثـض مم٨ـً يـمً م٣ـضاع اإلاسـاَغ اإلا٣بىلـت،
والهـ ــىضوً ١ب٣ـ ــى طا نـ ــٟت مالُـ ــت بطا ٧ـ ــان ق ـ ـغاء الٗ٣ـ ــاعاث وألاؾـ ــهم وألانـ ــى ٫اإلاسخلٟـ ــت وجمىٍـ ــل الٗملُـ ــاث
ّ
الخجا ٍــت ال ٌٛحــر مــً َبُٗــت َــظا الهــىضوّ ١
ألن ٧ــل طلــ ٪بهمــا َــى اؾــدشماع لخدُ٣ــ ٤الٗاثــض للهــىضوٞ ١لِؿــذ
ع
الٗ٣ــا اث طاتهــا هــي الى٢ــ ٠وألاؾــهم ،ومــً َزـ ّـم ٞـ ّ
ـةن مدخىٍــاث َــظا الهــىضو ١لِؿــذ زابخــت ،بــل جخٛحــر بدؿــب
ع
ؾُاؾــت بصاعة الهــىضو ،١وَٗبــر ٖىــه صاثمــا بالُ٣مــت ال٩لُــت للمدخىٍــاث التــي جمشــل مبلٛــا ه٣ــضًاَ ،ــظا اإلابلــَ ٜــى
الى٢ذ . 10
 نـ ـ ــىاصًم الاؾـ ـ ــدثماع الىالئُـ ـ ــت -الجؼائـ ـ ــغ :-و٣ٞـ ـ ــا ألخ ٩ـ ـ ــام اإلا ـ ـ ــاصة  100مـ ـ ــً ألام ـ ـ ــغ اإلاخٗلـ ـ ــ ٤ب ٣ـ ـ ــاهىن اإلاالُ ـ ـ ــتالخ٨مُل ــي ،2009ؤوك ــإث الخ٩ىم ــت  48ن ــىضو ١اؾ ــدشماع ًس ـ ّ
ـو ظمُ ــ٘ الىالً ــاث خُ ــض ؤو٧ل ــذ بصاعته ــا له ــالر
خؿاب الضولت ،وبمىظب الاجٟا٢اث اإلاىٗ٢ت م٘ وػاعة اإلاالُت زمؿت قغ٧اث اؾدشماع (03) ،مجها ٖملُت آلان:
 الجؼائ ـ ــغ اؾ ـ ــدثماع ،حٗ ـ ــىص مل ُ٨ـ ــت عؤؽ مالهـ ـ ـا بل ـ ــى البى ـ ــ ٪الجؼاث ـ ــغي للخىمُ ـ ــت الغٍ ُٟـ ــت  ٪70و ٪30له ـ ــالراله ــىضو ١ال ــىَجي للخ ــىٞحر والاخخُ ــاٍ؛ -اإلااؾؿ ــت اإلاالُ ــت لالؾ ــدشماع ،اإلاؿ ــاَمت والخىُْ ــ ،٠ج ــم بوك ــائٍ م ــً
َغ ٝاإلاجلـ الىَجي إلاؿاَماث الضولت؛  -الكغ٦ت اإلاالُت الجؼاثغٍت ألاوعوبُت للمؿاَمت،
 قغ٦ت مكتر٦ت ظؼاثغٍت ؤوعوبُت ّأما البىـ ٪الخـاعجي الجؼاثـغي والبىـ ٪الـىَجي الجؼاثـغي ،ؾـُ٩ىهان مؿـاوالن ٖـً بصاعة َـظٍ الهـىاصً ٤عٍشمـاًخم بوكاء ٞغٖحهما اإلاخسههحن في عؤؽ اإلاا ٫الاؾدشماع.
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ألاخيام الغئِؿُت التي جدىم هظه الهىاصًم الاؾدثماعٍت: -1اإلاه ــام :جمىٍ ــل اإلاك ــاعَ٘ اإلاىج ــؼة م ــً َ ــغ ٝؤص ــخاب اإلاك ــاعَ٘ الك ــباب باإلاؿ ــاَمت ف ــي عؤؽ اإلا ــا ٫ق ــغ٧اتهم
الهــٛحرة واإلاخىؾــُت؛ حؿــهُل ونــى ٫اإلااؾؿــاث الهــٛحرة واإلاخىؾــُت طاث ال ـغؤؽ اإلاــا ٫الًــئُل بلــى الاثخمــان
اإلاهغفي مً زال ٫جدؿحن َُا٧لها الخمىٍلُت.
 -2جمىٍل ول نىضوقَ ًٖ :غٍ ٤الى ٠٢الضوعي  1 ٫ملُاع في خؿاب جسهُو زام لخؼٍىت الضولت
 -3مؿخىي الخض ألاكص ى للخضزل :اإلاؿاَمت بيؿبت  %49في عؤؽ ما ٫اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت م٘
وي٘ خض ؤٖالٍ  50ملُىن صًىاع ظؼاثغي ما ٖضا الاؾخصىاءاث التي حؿمذ بها وػاعة اإلاالُت
 -4أقياٌ الخـضزل٢ :ـض ج٩ـىن اإلاكـاع٦ت فـي الخـاالث الخالُـت :عؤؽ مـا ٫اإلااؾؿـاث الهـٛحرة واإلاخىؾـُت فـي َـىع
ؤلاهجــاػ؛ -عؤؽ مــا ٫الخىمُــت؛  -بٖــاصة َُ٩لــت الخمىٍــل ،ه٣ــل وق ـغاء ألاؾــهم التــي جدــخ ٟٔبهــا قــغ٦ت عؤؽ اإلاــا٫
ألازغي وطل ٪بهض ٝيمان اؾخضامت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و اإلادٟاْت ٖلى مىْٟحها.
 -5ألاوك ــُت اإلاإهل ــت :وبه ــغ ٝالىٓ ــغ ٖ ــً ؤوك ــُت الخج ــاعة والٟالخ ــت الت ــي لِؿ ــذ ماَل ــت للخه ــىٖ ٫ل ــى َ ــظا
الىٓام ،ؾُ٩ىن ٖلى ٧ل بى ٪ؤو قغ٦ت اؾدشماعٍت ج٣ترح ٖلى وػاعة اإلاالُت ألاوكُت التي ّ
جىص صٖمها.
 -6ألاقياٌ اللاهىهُت لخمىٍل اإلاإؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت اإلاإهلت:
 اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت طاث ألاهٓمت الخانت بالكغ٧اث طاث ألاؾهم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت طاث ألاهٓمت الخانت بالكغ٧اث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة. -7معاًحر اهخلاء اإلاكاعَع اإلامىٌ -:هىُٖت اإلاكغوٕ وزانت مً خُض ظضوي الخ٣ىُت والؿى.١
–ظــىصة مسُــِ ألاٖمــا ٫والــغبذ اإلاــالي - ،هىُٖــت ؤلاصاعة- .اإلاؿــاَمت فــي زلــ ٤مىانــب الكــٛل- .اإلاكــاع٦ت فــي
الخىمُت الا٢خهاصًت للمىُ٣ت - .اإلاؿاَمت في الخٟاّ ٖلى البِئت.
 -8مخابعت اإلاؿاهمت :ماؾؿت عؤؽ اإلاا ٫الاؾدشماعي ؤو البى ٪اإلاؿحر لهىاصً ٤الاؾدشماع ملؼمت ؤن ً٩ىن لها
جمشُل في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خُض ؤزظث اإلاكاع٦ت لدكمل اإلاخابٗت ومغا٢بت.
 -9حؿضًض الهىاصًم :بزغاط عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿدشمغ مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلامىلت ًخم مً  3بلى 5
ؾىىاث مً جاعٍش بؾهام اإلاكاع٦ت.
الجضوٌ عكم : 02:اإلاإؾؿاث والبىىن اإلاؿحرة لهىاصًم الاؾدثماع الىالئُت لؿىت :2009
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اإلاهضع :الى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع , 20/05/2016, 16.00
http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement
اإلادىع الثاوي :ماهُت ألاؾىاق اإلاالُت ؤلاؾالمُت
جلٗ ـ ــب ألاؾ ـ ــىا ١اإلاالُ ـ ــت صوعا  ٗٞـ ــاال ف ـ ــي ٖملُ ـ ــت الخىمُ ـ ــت الا٢خه ـ ــاصًت ،وال ًسخل ـ ــ ٠مٟه ـ ــىم الؿ ـ ــى ١اإلاالُ ـ ــت
ّ
ؤلاؾــالمُت ٖــً مٟهــىم الؿــى ١اإلاالُــت الخ٣لُضًــت مــً خُــض الجــىَغ والُبُٗــت ،بال ّؤجهــا جخمحــز باهًــباَها بإخ٩ــام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت وَظا ما هىضخه مً زالَ ٫ظا اإلادىع.
أوال :ألاؾــىاق اإلاالُــت مــً مىٓــىع جللُــضي :حٗــغ ٝألاؾــىا ١اإلاالُــت بإجهــا ألامــا ً٦التــي جيخ٣ــل ٞحهــا ألامــىا ٫مــً
الىخــضاث التــي ج٣ــىم باالصزــاع ولــضحها ٞــاثٌ مــالي ولــِـ لــضحها ٞــغم اؾــدشماعٍت ٧اُٞــت الؾــخسضام َــظٍ ألامــىا٫
بلى الىخضاث التي لضحها ٞغم اؾدشماعٍت ول ً٨ال جخىاٞغ لضحها ألامىا ٫ال٩اُٞت الؾخٛالَ ٫ظٍ الٟىاثٌ .11
زاهُا :ألاؾىاق اإلاالُت مً مىٓىع ئؾالمي :بضؤث نىاٖت الخٗامل باألوعا ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت مىظ جاعٍش ْهىع
٨ٞغة ؤؾلمه ألاوعا ١اإلاالُت وويٗها في ٢الب بؾالمي بًىابِ قغُٖت و ٤ٞؤؾـ الا٢خهاص ؤلاؾالمي ،خُض
َغخذ ٨ٞغة ؾىضاث اإلا٣اعيت ألو ٫مغة مً َغ ٝالض٦خىع ؾامي خؿً مدمىص بمىاؾبت ُ٢امه بةٖضاص
مكغوٕ ٢اهىن البى ٪ؤلاؾالمي ألاعصوي الظي نضع باألعصن بمىظب ال٣اهىن ع٢م  13ؾىت  ،1978زم جبجي ٨ٞغة
بنضاع ٢اهىن زام لؿىضاث اإلا٣اعيت لئلٖماع ألامال ٥الىُٟ٢ت خُض نضع ال٣اهىن ع٢م  10لؿىت ،1981
زم َغخذ جغُ٦ا ن٩ى٧ا للمكاع٦ت لخمىٍل بىاء ظؿغ مٗل ٤ؾىت  ،1984بلى ؤن ظاء الض٦خىع ؾامي خمىص
ب٨ٟغة ؾى ١مالُت بؾالمُت ،وطل ٪زالَ ٫غح ٨ٞغجه في هضوة البر٦ت الشاهُت اإلاىٗ٣ضة في جىوـ ؾىت ،1984
ول٣ض جىانلذ الىضاءاث بٗض طل ٪بًغوعة بوكاء ؾى ١عؤؽ اإلاا ٫ؤلاؾالمُت لخ٩ىن بمشابت ؾى ١زاهىٍت
م٨ملت للؿى ١ألاولُت التي بضؤث جٓهغ بىاصعَا في بنضاع بٌٗ البىى ٥ؤلاؾالمُت ،وبُ٣ذ ٨ٞغة َظٍ الؿى١
ٖباعة ًٖ ٦خاباث وؤصواث ًخٗامل بها في ألاؾىا ١الىيُٗت ،و٢ض ؾٗذ مجمىٖت مً الضو ٫بلى بوكاء َظٍ
الؿى ١مجها ؾى ١عؤؽ اإلاا ٫في مالحزًا ؾىت  ،1994بياٞت بلى جدىٍل بٌٗ ألاؾىا ١اإلاالُت في الضو ٫الٗغبُت
بلى ؤؾىا ١مالُت بؾالمُت.
 -2حعغٍف ألاؾىاق اإلاالُت ؤلاؾالمي :حؿخمض ألاؾىا ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت مٟهىمها مً مٟهىم ألاؾىا ١اإلاالُت
بك٩ل ٖام ،بط ؤجها جمشل آلالُت التي مً زاللها خكض وججمُ٘ اإلاضزغاث مً ؤصخاب الٟاثٌ الخمىٍلي
وجدىٍلها بلى ؤصخاب العجؼ الخمىٍلي مً زال ٫بنضاع ؤصواث مالُت وجضاولها ،خُض ًيبػي ؤن ج٩ىن ألاصواث
اإلاالُت التي ًخٗامل بها في الؿى ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت جخىا ٤ٞوؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت بنضاعا وجضاوال،
٧األؾهم الٗاصًت ،في خحن ال ًجىػ الخٗامل بالؿىضاث القخمالها ٖلى الٟاثضة ّ
الغبىٍت.
12
٦ما حٗغ ٝبإجها "ؾى ١مىٓمت ًخم ٞحها جالقي بعاصة اإلاخٗا٢ضًً للخٗامل بمسخل ٠ألاصواث اإلاالُت اإلاكغوٖت"
و"ؾــى ١مىٓمــت جىٗ٣ــض فــي م٩ــان مٗــحن فــي ؤو٢ــاث صوعٍــت للخٗامــل الكــغعي بُٗــا وقـغاء إلاسخلــ ٠ألاصواث اإلاالُــت،
13
وتهض ٝبلى حٗبئت اإلاضزغاث الى٣ضًت وجىظحهها هدى اإلاكغوٖاث اإلاىخجت".
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َ
َ
وهــي" طلــ ٪ؤلاَــاع ؤو اإلاجــا ٫الكــغعي الــظي ًــخم ُٞــه بنــضاع ألاصواث اإلاالُــت اإلاخىا٣ٞــت والكــغَٗت ؤلاؾــالمُت
مً َغ ٝؤصخاب العجؼ زم ا٢خىائَا وجضاولها ٖبر ٢ىىاث بًهاّ ٫
ٗٞالت بـحن ؤصـخاب الٟـاثٌ بهـىعة مىٓمـت
14
ومغا٢بت مً َغ ٝالهُئت الكغُٖت للؿى ١وطل ٪مً ؤظل جشمحر ألامىا ٫في بَاع قغعي" .
 -1أهىاع ألاؾىاق اإلاالُت ؤلاؾالمُت
الكيل عكم :01 :أهىاع ألاؾىاق اإلاالُت ؤلاؾالمُت
األسواق في االقتصاد اإلسالمي

انسوق انمانية

انسوق انحقيقة

سوق اننقذ

سوق انتمويم بانمشاركة

سوق رأس انمال

سوق األوراق انمانية

اإلاهضع :عٗٞذ الؿُض الٗىضخي،ألاؾىا ١اإلاالُت في الا٢خهاص اإلاٗانغ والا٢خهاص ؤلاؾالمي ،الىضوعة الٗكغون
للمجخم٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي اإلاىٗ٣ضة في م٨ت ،الٟترة  29-25صٌؿمبر 2010م ،م.26
ُ
 ألاؾــىاق الخلُلُــت :وهــي ألاؾــىا ١التــي جبــإ ٞحهــا الؿــل٘ والخــضماث ،وٍشبــذ الخٗــغٖ ٝلــى الؿــىت الىبىٍــت
ً
اإلاُهــغة التــي ٧اهــذ جُبُ٣ــا لل ٣ـغآن ال٨ــغٍم ّؤن ؤلاؾــالم َــى الــظي ؤهجــؼ الخُــىع الغثِســخي فــي ألاؾــىا ١مــً خُــض
الاهخ٣ا ٫بها مً ا٢خهاص اإلا٣اًًت بلى ا٢خهاص الخباصّ ٫
الى٣ضي.
ٍ
 ؾــىق الىلــض :وهــي التــي جاؾـــ للى٣ــىص مــً خُــض ماؾؿــاث بنــضاعَا ,واإلاــاصة التــي جهــى٘ مجهــا ,ووْــاث٠
الى ٣ــىص ,والخ ــإزحراث اإلاخباصل ــت ب ــحن الى ٣ــىص وألاؾ ــٗاع  َ -ــظا وٚح ــرٍ مم ــا ًخٗل ــ ٤ب ــالى٣ىص ظ ــاء ؤلاؾ ــالم بخإنـ ــُله
ً
ً
وبإؾؿه الخا٦مت٦ ,ما ّؤن لئلؾالم ججغبخه الخًاعٍت الغاثضة في َظا اإلاجا ٫جىٓحرا وجُبُ٣ا.
ً
 أؾــىاق الخمىٍــل باإلاكــاعهت :جإؾِؿــا ٖلــى مــا ظــاء فــي ال ٣ـغآن ال٨ــغٍم والؿــىت الىبىٍــت اإلاُهــغة ٢ــضم ال٣ٟهــاء
مؿ ــاَماث ف ــي ن ــُاٚت ٖ ٣ــىص الخمىٍ ــل باإلاك ــاع٦ت ,ؾ ــىاء الٗ ٣ــىص اإلاؿ ــماة ؤو الٗ ٣ــىص ٚح ــر اإلاؿ ــماة ,وم ــا ٢ضم ــه
ً
ً
ً
ال٣ٟه ــاء  ٢ــضًما باإلي ــاٞت بل ــى م ــا ٢ضم ــه ال٣ٟه ــاء واإلاك ــخٛلىن باال٢خه ــاص ؤلاؾ ــالمي خ ــضًشا ًمش ــل ؤؾاؾ ــا لبى ــاء
ؤؾىا ١الخمىٍل باإلاكاع٦ت.
ً
ّ
 -4ؾـ ـ ــىق ألاوعاق اإلاالُـ ـ ــتَ :ـ ـ ــظا الىـ ـ ــىٕ مـ ـ ــً ألاؾـ ـ ــىاٌٗ ١خبـ ـ ــر خـ ـ ــضًشا فـ ـ ــي ٧ـ ـ ــل ا٢خهـ ـ ــاصًاث الـ ـ ــضهُا بإؾـ ـ ــغَا.
ً
والا٢خهـ ــاصًاث ألازـ ــغي ٖملـ ــذ ٖلـ ــى جإؾِؿـ ــه هٓغٍـ ــا وويـ ــٗه فـ ــي الخُبُـ ــ ٤الٗملـ ــي .وَـ ــى ؾـ ــى ١لـ ــه وُْٟخـ ــه
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الغثِؿ ــُت ف ــي الا٢خه ــاص .والا٢خه ــاص ؤلاؾ ــالمي ٖل ــى هد ــى ٖ ــام وؤؾ ــىا ١الخمىٍ ــل باإلاك ــاع٦ت ٖل ــى ز ــام جد ــضص
ألاؾـ التي ًمٖ ً٨لحها بىاء ؾى ١ؤوعا ١مالُت.
زالثا :أصواث الؿىق اإلاالُت ؤلاؾالمُت
ً
هــي ؤوعا ١مالُــت جــضٖمها ؤنــى ٫مهــممت و٣ٞــا ألخ٩ــام الكــغَٗت ؤلاؾــالمُت وٍم٨ــً جــضاولها فــي ألاؾــىا 15١وهــي
ً
ٖب ــاعة ٖ ــً وز ــاث ٤مدؿ ــاوٍت الُ٣م ــت جمش ــل خهه ــا ق ــاجٗت ف ــي مل ُ٨ــت ؤُٖ ــان ؤو مى ــا ٘ٞؤو ز ــضماث ؤو ف ــي ؤن ــى٫
مك ــغوٕ مٗ ــحن ؤو وك ــاٍ اؾ ــدشماعي ز ــام ,وطل ــ ٪بٗ ــض جده ــُل ُ٢م ــت اله ــ٩ى ٥و ٟ٢ــل ب ــاب الا٦خخ ــاب وب ــضء
اؾخسضامها ُٞما ؤنضعث مً ؤظله .16
ً
وٍم ً٨ال٣ىّ ٫ؤن ّ
اله٩ى ٥مً ؤصواث الاؾدشماع التي جم جُىٍغَا لخ٩ىن بضًال ًٖ ؤصواث الضًً (الؿىضاث)
ِل ُِؿخٟاص مجها في جمىٍل الاؾدشماعاث بهُٛت جخىا ٤ٞم٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت م٘ ٢ابلُتها للخضاو.17 ٫
وَظٍ ألاصواث مخىىٖت هظ٦غ مجها:
أ /اإلاكاعهتْ :
ؤي ؾىضاث اإلاكاع٦ت اإلاؿخمغة ؤو اإلاخىا٢هت ،خُض ً٣ىم اإلاخٗاملىن بةبغام ٖ٣ض مكاع٦ت جخمشل
في ؾىضاث ًمشل ٧ل ؾىض خهت ؤؾهم مكاع٦ت في عؤؽ ما ٫مكغوٕ ،وجم حُٗحن َُئت إلصاعة اإلاكاع٦ت
بدؿب قغوٍ وكغة ؤلانضاع م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع الكغوٍ الكغُٖت لٗ٣ض اإلاكاع٦ت وٍخم جضاوَ ٫ظٍ
الخهو في الؿى ١اإلاالي ؤلاؾالمي وجدضًض هىٕ اإلاكاع٦ت بطا ٧اهذ مؿخمغة ؤو مخىا٢هت ،وطل ٪ل٣اء ٖاثض
ٗٞلي خ٣ُ٣ي خؿب هدُجت اإلاكغوٕ مً عبذ ؤو زؿاعة .18
ب /نىىن اإلاغابدت :وهي ٖباعة ًٖ وزاث ٤مدؿاوٍت الُ٣مت ًخم بنضاعَا لخمىٍل قغاء ؾلٗت اإلاغابدت،
وجهبذ ؾلٗت اإلاغابدت مملى٦ت لخملت اله٩ى ،٥والهض ٝمً بنضاع ن٩ى ٥اإلاغابدت َى جمىٍل ٖ٣ض بُ٘
بًاٖت مغابدت ٦مٗضاث وؤظهؼةٞ ،خ٣ىم اإلااؾؿت اإلاالُت بخىُٗ٢ه م٘ اإلاكتري مغابدت هُابت ًٖ خملت
اله٩ى ،٥وحؿخسضم اإلااؾؿت اإلاالُت خهُلت اله٩ى ٥في جمل ٪بًاٖت اإلاغابدت و٢بًها ٢بل بُٗها مغابدت.
ج /نىىن الاؾخهىاع  :هي ن٩ى ٥جُغح لجم٘ مبل ٜإلوكاء مبجى ؤو نىاٖت آلت ؤو مٗضاث مُلىبت مً
ماؾؿت مُٗىت بمبلً ٜؼٍض ًٖ اإلابل ٜالالػم لهىاٖتها ،وخ٣ى ١خملت اله٩ى ٥جخمشل ُٞما صٗٞىٍ زمىا لهظٍ
19
اله٩ى ٥بياٞت بلى الغبذ الظي ًمشل الٟغ ١بحن ج٩لٟت الهىاٖت وزمً البُ٘ .
ص/نىىن اإلالاعيت اإلاًاعبت :نُٛت اإلا٣اعيت ؤو اإلاًاعبت حٗجي اجٟاُ٢ت بحن َغٞحن بمىظبها ً٣ضم اخض
ألاَغا ٝعؤؽ اإلاا ٫وَؿمى عب اإلاا ،٫بِىما ً٣ضم الُغ ٝآلازغ الٗمل ٖلى ؤن ًخم ج٣ؿُم ألاعباح الىاججت ًٖ
َظا اإلاكغوٕ و٣ٞا ليؿب ًتراضخى ٖلحها الُغٞان ابخضاء وفي مجلـ الٗ٣ض ،وهي بظل ٪جسخل ًٖ ٠الغبا في
َ
ّ
٧ىن الٗاثض ٚحر مدضص ؾلٟا ِ ٦يؿبت مً عؤؽ اإلاا ٫وبهما وؿبت مً ألاعباح ،وبالخالي ٞهي مخٛحرة و٢ض ال جد،٤٣
ون٩ى ٥اإلاًاعبت ٢ابلت للخضاوَ ٫اإلاا ّؤجها جمشل مدال ألنل مٗغوٌٗ ٝمل في وكاٍ مٗلىم ٚحر ُمىاٝ
للكغٕ.20
عابعا :ملىماث ئكامت ألاؾىاق اإلاالُت ؤلاؾالمُت ومخُلباتها
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ب ــالغٚم م ــً ّؤن ؤؾ ــىا ١ألاوعا ١اإلاالُ ــت ف ــي ال ــضو ٫ؤلاؾ ــالمُت وك ــإث اٖخم ــاصا ٖل ــى اإلا ــىهج الغؤؾ ــمالي ّ
الغب ــىي,
ّ ّ
وب ُ٣ــذ ي ــُ٣ت ف ــي حج ــم مٗامالتهــا ،وماؾؿــاتها  ،21بال ؤه ــه ًخ ــىٞغ له ــا  ٧ــل م٣ىم ــاث  ُ٢ــام ؾ ــى ١م ــالي بؾ ــالمي,
هظ٦غ مجها ما ًلي:
 اإلااٌ :وَى مخىٞغ ,بطا جم اؾدشماعٍ صازل البالص ؤلاؾالمُت؛
 ألاوعاق اإلاالُــت ؤلاؾــالمُت :ل٣ــض جم٨ــً عظــا ٫ال٣ٟــه والا٢خهــاص ؤلاؾــالمي مــً نــُاٚت ؤوعا ١مالُــت ،زالُــت
مً اإلاٗامالث ّ
الغبىٍت ،ج٩ىن بضًلت إلاشُالتها في الؿى ١اإلاالي الخ٣لُضي؛
 اإلاإؾؿ ــاث اإلاالُ ــت اإلاه ــضعة ل ــألوعاق اإلاالُ ــتٞ :ه ــي ف ــي خاظ ــت بل ــى جمىٍ ــل بؾ ــالمي لخماًته ــا م ــً جالٖ ــب
اإلاًاعبحن واإلا٣امغًٍ في اؾدشماعَا إلاضزغاتها؛
ّ
 جىٞغ اإلاخسههحن مً ٖلمـاء ال٣ٟـه ؤلاؾـالمي وزبـراء اإلاـا ٫وألاؾـىا ١والا٢خهـاص ؤلاؾـالمي ,الـظًً ٌٗملـىن
ٖلى جىظُه اإلاٗامالث اإلاالُت و ٤ٞالًىابِ الكغُٖت.
وختى ًخم بوكاء ؾى ١مالي بؾالمي بم٣ىماجه الؿاب٣ت ًخُلب ألامغ ما ًلي:22
 بٖــاصة نــُاٚت ال٣ــىاهحن التــي جد٨ــم ؤؾــىا ١ألاوعا ١اإلاالُــت ال٣اثمــت فــي الــبالص ؤلاؾــالمُت لخخٟــ ٤مــ٘ ٢ىاٖــض
ومباصت وؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ّ
 بنــضاع ؤوعا ١مالُــت ظضًــضة ٦بــضًل لــؤلوعا ١اإلاالُــت الخالُــت ،والتــي جبــحن ؤجهــا مسالٟــت للكــغَٗت ؤلاؾــالمُت,
ٌ
مدؿ٘ لظل.٪
وفي ال٣ٟه ؤلاؾالمي
 ويــ٘ مُش ــا ١ب ــحن ٧ا ٞــت ال ــضو ٫ؤلاؾ ــالمُت للخٗ ــاون والخيؿــُ ٤بُ ــجهم ف ــي الخٗام ــل ف ــي ؤؾ ــىا ١ألاوعا ١اإلاالُ ــت
اإلاىظىصة لضحهم.
 الخىؾ ــ٘ ف ــي بوك ــاء اإلااؾؿ ــاث اإلاالُ ــت ؤلاؾ ــالمُت "مه ــاع ٝبؾ ــالمُت -قــغ٧اث اؾ ــدشماع بؾ ــالمُت -ن ــىاصً٤
اؾدشماع بؾالمُت -قغ٧اث ؾمؿغة بؾالمُت "...لضٖم الخٗامل في ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت.
اإلاـ ــدىع الث ــالث :ك ـ ـ ـغاءة في صوع نىاصًم الاؾدثماع في ج ـ ــفعُل خغهت ؾ ـ ــىق ألاؾهم الؿعىصي
– نىضوق ن ـ ــائب للمخاحغة بالؿلع همىطحا-
ٖلـى اإلاؿـدشمغًٍ اإلادخملـحن ٢ـغاءة وكـغة اإلاٗلىمـاث ٢بـل اجسـاط ؤي ٢ـغاع اؾـدشماعي بكـإن الهـىضو٦ ،١مـا ّؤن
ّ
الاؾـدشماع فـي ألاؾـهم ًىُـىي ٖلـى مسـاَغة ٖالُـت ،بال ّؤن الاؾـدشماع فـي الهـىضوٌٗ ١خبـر ؤ٦ثـر ؤماهـا وؿـبُا مـً
الاؾـدشماع اإلاباقـغ فـي ؾـى ١ألاؾـهم ،هٓـغا للخىىَـ٘ الاؾـدشماعي وٍغجــى الاَـالٕ بٗىاًـت ٖلــى قـغوٍ وؤخ٩ـام
الهىضو ١و٦ظا مساَغ الاؾدشماع ُٞه للخٗغٖ ٝلى اإلاساَغ اإلادخملت لالؾدشماع في الهىضو.١
ُ
 -1وكـأة وجُـىع ؾـىق ألاوعاق اإلاالیـت الؿـعىصةت :حٗ ّـض الؿـى ١اإلاالیـت الؿـٗىصیت مـً ألاؾـىا ١خضیشـت اليكـإة
م٣اعهت بإؾىا ١الضو ٫اإلاخ٣ضمت وألا٦ثر همىا بحن ؤؾىا ١صو ٫الخلیج والكغ ١ألاوؾِ.
ویٗخبر هٓام الكغ٧اث الهاصع ؾـىت  1965اإلاهـضع اإلاـىٓم إلنـضاع ألاوعا ١اإلاالیـت وفـي ؾـىت  1983جـم جىٓـیم
الؿـى ١الشاهىیـت والتـي ٧ـان بمىظبهـا یـخم جـضاو ٫ؤؾـهم الكـغ٧اث ٖـً َغیـ ٤اإلاهـاع ٝالخجاعیـت ،ول٣ـض قـهض ؾـى١
ألاؾهم الؿٗىصي جُىعا ٦بحرا مغ بشالر مغاخل ؤؾاؾیت جمشلذ ٞیما یلي:
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اإلاغخلـت ألاولـى -1954ئلـى أوائـل الثماهیىـاث خیـض بلـٖ ٜـضص قـغ٧اث اإلاؿـاَمت خـىالي  10قـغ٧اث بغؤؾـما٢ ٫ـضعٍ1.7ملیـىن ﷼ ،و٧ـان جـضاو ٫ألاؾـهم یـخم ٖـً َغیـ ٤الاجهـا ٫اإلاباقـغ ،فـي مىخهـ ٠الؿـبٗیيیاث بـغػث م٩اجـب
الىؾـاَت واػصاصث ٖملیـاث بیـ٘ وقـغاء ألاؾـهم ّ
ممـا ّؤصي بلـى اعجٟـإ حجـم الخـضاو ٫ومـ٘ بضایـت ٖ٣ـض الشماهیىـاث
سجلذ ؤؾٗاع ألاؾهم في الؿى ١مؿخىیاث ٖالیت
اإلاغخلـت الثاهیـت  :أوائــل الثماهیىــاث ئلــى  2003جمحــزث َــظٍ اإلاغخلــت بمداولــت جىٓــیم ھی٩ــل الؿــى ١اإلاــاليالؿـٗىصي ،ؤیـً ج ّـم جإؾـیـ الكـغ٦ت الؿـٗىصیت لدسـجیل ألاؾـهم ؾـىت  1983ونـضع مغؾـىم ی٣طـخي بوكـاء لجىـت
ع٢ابیت ٖلى مؿخىي ؾى ١ألاؾهم وؤنضعث ماؾؿـت الى٣ـض الؿـٗىصي ميكـىعا ،یىضـر ؤؾـلىب جـضاو ٫ألاؾـهم فـي
ٖام  1990بضؤ الٗمل ّ
بإو ٫هٓام آلي للخـضاو ٫وجـم اؾـخدضاثها ٖـام  2001بـةَال ١ظیـل ظضیـض مـً ؤهٓمـت الخـضاو٫
ؾمي ب" جضاو" ٫
اإلاغخلت الثالثت  :2005-2003جإؾؿذ َُئت الؿى ١اإلاـا ٫بمىظـب هٓـام الؿـى ١اإلاالیـت الهـاصع فـي 2003-7-31وهـي َُئـت خ٩ىمیـت طاث اؾـخ٣ال ٫مـالي وبصاعي جخمشـل مهامهـا فـي جىٓـیم ٖمـل اإلاؿـدشمغیً ،الىؾـُاء ومخابٗـت
23
ٖملیاث َغح وبصعاط وجضاو ٫ألاوعا ١اإلاالیت ومخابٗت ؤوامغ الخىٟیظ و٧ل ما یخٗل ٤بٗملیاث البىعنت.
-2عضص نىاصًم الاؾدثماع الىاقُت في ؾىق ألاؾهم الؿعىصي بىىعيها العامت والخانت
حضوٌ عكم :02 :مإقغاث كُاع نىاصًم الاؾدثماع لؿىتي  2014و.2015

اإلاهضعَُ :ئت ؾى ١اإلاا ،٫الخ٣غٍغ الؿىىي لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي ،2015 ،م .52
حضوٌ عكم :03:مإقغاث الهىاصًم العامت مهىفت بدؿب هىع الاؾدثماع

اإلاهضعَُ:ئت ؾى ١اإلاا ،٫الخ٣غٍغ الؿىىي لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي ،2015 ،م .52

236

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

خُ ــض مشل ــذ  ٢ــُم ؤن ــى ٫ن ــىاصً ٤الاؾ ــدشماع الٗام ــت م ــا وؿ ــبخه  %57.1م ــً بظم ــالي  ٢ــُم ؤن ــى ٫ن ــىاصً٤
الاؾـدشماع بجهاًـت ٖـام  ،2015وجغاظٗـذ ٢ــُم ؤنـىلها بجهاًـت ٖـام  2015بيؿــبت  %7م٣اعهـت بالٗـام الؿـاب ٤لخبلــٜ
 %102.9ملُــاع عٍــا ،٫وظــاء َــظا الاهسٟــاى متزامىــا مــ٘ اهسٟــاى ٖــضص اإلاكــتر٦حن ٞحهــا بيؿــبت  %3.7بلــى 236.7
ؤل ــ ٠مك ــاع ٥ع ٚــم اعج ٟــإ ٖ ــضص اله ــىاصً ٤بيؿ ــبت ُ ،1.5%وَٗ ــؼي اهس ٟــاى ن ــىاصً ٤الاؾ ــدشماع الٗام ــت بل ــى
اهسٟاى ُ٢م ؤنى٧ ٫ل مً نىاصً ٤ؤؾىا ١الى٣ض وألاؾهم  ،24وَى ما ًخطر بهىعة ؤ٦ثـر مـً زـال ٫الكـ٩ل
اإلاىالي
قيل عكم :02 :وؿب أنىٌ الهىاصًم العامت مهىفت بدؿب هىع الاؾدثماع لؿىت 2015

اإلاهضعَُ :ئت ؾى ١اإلاا ،٫الخ٣غٍغ الؿىىي لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي ،2015 ،م .54
حضوٌ عكم : 04:مإقغاث الهىاصًم العامت اإلاؿدثمغة في ألاؾهم مهىفت بدؿب الىُاق الجغغافي

اإلاهضعَُ :ئت ؾى ١اإلاا ،٫الخ٣غٍغ الؿىىي لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي ،2015 ،م .55
خُض اهسًٟذ ُ٢م ؤنى ٫نىاصً ٤الاؾدشماع الٗامت اإلاؿدشمغة في ألاؾـهم بجهاًـت ٖـام  2015بلـى  33ملُـاع
عٍا ٫وبيؿبت  ًٖ 7.2%الٗام الؿاب.٤
لُىضـ ــر الجـ ــضو ٫آلاحـ ــي ماق ـ ـغاث نـ ــىاصً ٤الاؾـ ــدشماع الخانـ ــت مهـ ــىٟت بدؿـ ــب هـ ــىٕ الاؾـ ــدشماع ،خُـ ــض
اعج ٟٗــذ  ٢ــُم ؤن ــى َ ٫ــظٍ اله ــىاصً ٤بجهاً ــت ٖ ــام  2015بيؿ ــبت  % 50.5بل ــى  77.4ملُ ــاع عٍ ــا ٫ون ــاخب َ ــظا
الاعجٟإ ػٍاصة ٖضص اإلاكتر٦حن بيؿبت ٖ %10.5ـً ؾـىت ، 2014عٚـم اهسٟـاى ٖـضص الهـىاصً ٤بيؿـبت  13%بلـى
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ُ
 274ن ــىضو ،١وحٗ ــؼي َ ــظٍ الؼٍ ــاصة ف ــي ؤن ــى َ ٫ــظٍ اله ــىاصً ٤بل ــى اعج ٟــإ ؤن ــى ٫اله ــىاصً ٤الٗ٣اعٍ ــت بُ٣م ــت
2
 14.2ملُاع عٍا ٫ونىاصً ٤ألاؾهم بلى  9.8ملُاع عٍا.٫
حضوٌ عكم : 05:مإقغاث الهىاصًم الخانت مهىفت بدؿب هىع الاؾدثماع

اإلاهضعَُ :ئت اإلاهضع :الخ٣غٍغ الؿىىي لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي ،2015 ،م .56
وٍبحن الجضو ٫الخالي همى ٖضص نىاصً ٤الاؾدشماع في الؿٗىصًت وبظمالي ؤنىلها ما بحن ).(2013 –2000
الجضوٌ عكم :06:معضٌ همى أنىٌ وعضص اإلاكترهحن في الهىاصًم في الؿعىصًت ( )2013- 2000

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشخحن باالٖخماص ٖلى الخ٣اعٍغ الؿىىٍت لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي للؿىىاث (-2000
.)2013
بالىٓغ بلى الجضو ٫الؿاب ٤هجض ما ًلي:
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 جُىع همى الهىاصً ٤واػصاص ٖضصَا ما بحن ٖام  1992وٖام  2005خُض هما ٖضص الهىاصً ٤بلى ما وؿبخهٖ %283ام  ،2005وفي بضاًت ٖام  2006اهخ٣ل ؤلاقغاٖ ٝلى نىاصً ٤الاؾدشماع بلى َُئت الؿى ١اإلاالي.
 اػصاص ٖ ـ ــضص اله ـ ــىاصً ٖ ٤ـ ــام  2007بيؿ ـ ــبت  %385باإلا٣اعه ـ ــت بٗ ـ ــام  1992وف ـ ــي ٖ ـ ــام  2009اهس ٟـ ــٌ ٖ ـ ــضصالهـىاصً ٤اإلاــضاعة مــً ٢بــل الكـغ٧اث بلــى  244نــىضو ١ؤي بيؿــبت ٖ %6.9ـً ٖــضص الهــىاصًٖ ٤ــام  2008بِىمــا
اػصاص بظمالي ألانى ٫بىدى  14,7ملُاع ؤي بمٗض.%19.7 ٫
 اهسٟاى ٖضص اإلاكتر٦حن في الهىاصً ٤في ٖام  2009بيؿبت ٖ ًٖ % 4.97ام  2008وطل ٪هدُجت ألاػمتاإلاالُت التي ّ
مغ بها الؿى ١اإلاالي الؿٗىصي.
 اهسٟاى ٖضص الهىاصً ٤ؾىت  2013بيؿبت  %3.27م٣غهت بؿىت  2009وَظا بؿبب صزى ٫مجمىٖت مًنىاصً ٤الاؾدشماع جدذ بصاعة مضًغ واخض مشل قغ٦ت الاؾدشماع لؤلوعا ١اإلاالُت والىؾاَت التي يمذ لها ؤ٦ثر
مً زمؿت نىاصً ٤ظضًضة ؾىت  ،2011وٚحرَا مً الخاالث اإلامازلت.
لُٓهغ الك٩ل اإلاىالي جُىع ؤنى ٫نىاصً ٤الاؾدشماع الؿٗىصًت (-2005الغب٘ ألاو ٫مً )2016
قيل عكم :03 :جُىع أنىٌ نىاصًم الاؾدثماع في الؿعىصًت ( -2005الغبع ألاوٌ مً )2016

اإلاهضع :مى ٘٢جضاو.٫
قيل عكم :04 :جىػع أنىٌ نىاصًم الاؾدثماع الؿعىصًت لؿىت 2015

اإلاهضع :مى ٘٢جضاو.٫
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ًخطـر مـً الكـ٩ل ؤٖـالٍ ّؤن ؤنـىَ ٫ـظٍ الهـىاصً ٤جىػٖـذ بـحن مدلُـت وؤظىبُـت ،خُـض هالخـٔ ؤهـه زــال٫
الؿضاس ــخي ألاو ٫م ــً ؾ ــىت ّ 2015ؤن وؿ ــبت ؤن ــى َ ٫ــظٍ اله ــىاصً ٢ ٤ــضعث بيؿ ــبت  %80م ــً ألان ــى ٫اإلادلُ ــت
والبُ٣ــت ٧اه ــذ م ــً هه ــِب ألان ــى ٫ألاظىبُــتِ ،لُد ــضر الٗ ٨ـــ ز ــال ٫الىه ــ ٠الشــاوي م ــً ه ٟـــ الؿ ــىت خُ ــض
٢ــضعث وؿــبت ألانــى ٫ألاظىبُــت اإلاكــاع٦ت فــي َــظٍ الهــىاصً ٤ب %96.08و 23.9%ؤنــى ٫مدلُــت ،وَــظا ٌٗجــي
ٖضم اؾخ٣غاع مىخى َظٍ ألانىّ ٫
ألن م٣ضعة َظٍ الهىاصًٖ ٤لى اؾخُ٣اب عؤؽ اإلاا ٫ألاظىبي جخٛحر جبٗـا ِلٗـضة
مخٛحراث طاث الٗال٢ت باال٢خهاص الؿٗىصي بهٟت ٖامت وبؿى ١ألاؾهم الخاب٘ له بهٟت زانت.
-3جلُُم ججغبت نىضوق نائب للمخاحغة بالؿلع – مفخىح مخىافم مع الكغَعت ؤلاؾالمُت– زالٌ الفترة
()2013-2003
 الخعغٍ ــف باله ــىضوق :ن ــىضو ١ن ــاثب للمخ ــاظغة بالؿ ــل٘ ن ــىضو ١اؾ ــدشماعي مٟخ ــىح م ــىس ٌٟاإلاس ــاَغة،حه ــض ٝبل ــى جد ُ٣ــ ٤هم ــى مٗخ ــض ٫ل ـغؤؽ اإلا ــا ٫م ــ٘ اإلادا ٓٞــت ٖل ــى ؾ ــُىلت ٧ا ُٞــت م ــً ز ــال ٫الاؾ ــدشماع ف ــي ؤصواث
مخىىٖـ ــت مخىا٣ٞـ ــت مـ ــ٘ مٗـ ــاًحر الكـ ــغَٗت ؤلاؾـ ــالمُت ،خُـ ــض حؿـ ــدشمغ الهـ ــىضو ١فـ ــي ؤصواث مالُـ ــت طاث مسـ ــاَغ
مىسًٟــت وؾــُىلت ٖالُــت مــ٘ الٗلــم ؤهــه ال جىظــض ؤًــت يــماهاث بــإن الهــىضو ١ؾــِخم ً٨مــً جدُ٣ــ ٤ؤَضاٞــه،
خُ ـ ــض خه ـ ــل اله ـ ــىضوٖ ١ل ـ ــى مىا ٣ٞـ ــت َُئ ـ ــت ؾ ـ ــى ١اإلا ـ ــا ٫لالؾ ـ ــخمغاع ف ـ ــي َ ـ ــغح وخ ـ ــضاث اله ـ ــىضو ١بخ ـ ــاعٍش
.26 2013/11/26
وُٞما ًلي ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو:١
حضوٌ عكم :07 :أعًاء مجلـ ئصاعة نىضوق نائب للمخاحغة بالؿلع

اإلاهضع :الاؾدشماع ٧ابِخا ،٫نىضو ١ناثب للمخاظغة بالؿل٘ (نىضو ١مٟخىح) مخىا ٤ٞم٘ الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،وكغة مٗلىماث ،2008،م .17
آلاصاء الخاعٍخي للهىضوق:حضوٌ عكم:08:آلاصاء الخاعٍخي للهىضوق (بعض زهم حمُع الغؾىم واإلاهاعٍف) واإلاإقغ الاؾترقاصي
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اإلاهضع :الاؾدشماع ٧ابِخا ،٫نىضو ١ناثب للمخاظغة بالؿل٘ (نىضو ١مٟخىح) مخىا ٤ٞم٘ الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،وكغة مٗلىماث ،2008،م .30
هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ؤن ٖاثض الهىضوًٟ ١ى ١ب٨شحر ٖاثـض اإلااقـغ الاؾترقـاصي والـظي ًمشـل
ماقـغ"ؾـخاهضعص ؤهـض بـىعػ" ألؾـهم الكـغ٧اث الؿـٗىصًت اإلاخىا٣ٞـت مـ٘ الًـىابِ الكـغُٖت ولـِـ بالًـغوعة ؤن
ٌٗ٨ــ ٧امـل م٩ىهـاث الهـىضو ،١وطلـ ٪ألن َـظا اإلااقـغ ًـخم خؿـابه بىاؾـُت َـغ ٝزالـض ،وٍـخم جدضًـض م٩ىهاجـه
بىاؾُت َُئت ع٢ابت قغُٖت مؿـخ٣لت ،بط هجـض ّؤن الٟـغ ١لـِـ ببُٗـض لخ٩ـىن ؤ٦بـر ٞجـىة مـً ههـِب ؾـىت 2004
ِبٟاع 1.79% ١وباإلا٣ابل سجلذ ٧ـل مـً ؾـىتي  2010و 2012ؤيـٗٞ ٠ـاع ١بمٗـضُ %0.15 ٫لُمشـل الٟـغ ١بـحن
٧ل مً ٖاثض الؿى ١وٖاثض اإلااقغ الاؾترقاصي ما ٌؿمى بالُ٣مت اإلاًاٞت وَى ما ًىضخه البُان الخالي
قيل عكم :05 :اللُمت اإلاًافت (%آصاء الهىضوق – آصاء اإلاإقغ الاؾترقاصي) زالٌ الفترة ()2013-2003
2
1,5
1

القيمة المضافة

0,5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

اإلاهضع :مً اٖضاص الباخشخحن اؾدىاصا الى الجضو ٫ؤٖالٍ.
قيل عكم :06 :آلاصاء الخاعٍخي التراهمي للهىضوق (بعض زهم حمُع الغؾىم واإلاهاعٍف) واإلاإقغ
الاؾترقاصي
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اإلاهضع :الاؾدشماع ٧ابِخا ،٫نىضو ١ناثب للمخاظغة بالؿل٘ (نىضو ١مٟخىح) مخىا ٤ٞم٘
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وكغة مٗلىماث ،2008 ،م .31
هالخ ــٔ م ــً ز ــال ٫الج ــضو ٫ؤن ؾ ــٗغ وخ ــضة ؤن ــى ٫ن ــىضو ١ن ــاثب للمخ ــاظغة بالؿ ــل٘  ٢ــض س ــجل اعجٟاٖ ــا
بيؿــبت  %1.11لؿــىت ٖ 2013مــا ٧ــان ٖلُــه فــي ؾــىت  2012وبيؿــبت ٞا٢ــذ ٖ 4%لــى مــضاع  5ؾــىىاث (-2009
ُٞ )2013ما ؤههى اإلااقغ الاؾترقاصي للهىضو ١ؾىت ٖ 2013لى اعجٟإ بيؿبت ؤ٢ل مً .%1
ز ـ ــاجمت:
مــً ز ــال ٫م ــا ؾ ــب ٤وؿــخيخج ؤن ن ــىاصً ٤الاؾ ــدشماع ؤلاؾ ــالمُت م ــً بــحن الخُ ــىعاث الت ــي ق ــهضتها اله ــىاٖت
اإلاالُـ ــت فـ ــي آلاوهـ ــت ألازحـ ــرة ،خُـ ــض حؿـ ــاَم فـ ــي جيكـ ــُِ وجُٟٗـ ــل الؿـ ــى ١اإلاالُـ ــت ؤلاؾـ ــالمُت مـ ــً زـ ــال ٫ظـ ــظب
اإلاؿدشمغًٍ الظًً ًغًٞىن الخٗامل الغبـىي زانـت نـٛاعَم٦ ،مـا حٗخبـر ؤخـض ؤؾـالُب الاؾـدشماع ؤلاظمـالي التـي
جخ ــىلى ججمُ ــ٘ م ــضزغاث اإلاؿ ــدشمغًٍ فـ ــي ن ــىعة ن ــ٩ى ٥اؾ ــدشماعٍت مدؿـ ــاوٍت الُ٣م ــت لخىُْٟه ــا و ٞــ ٤ؤخ٩ـ ــام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
الىخ ــائج:
 بن نــىاصً ٤الاؾــدشماع ؤلاؾــالمُت لِؿــذ مجــغص وؾــُِ مــالي ٣ٞــِ ،بــل حٗخمــض ؤًًــا ٖلــى مــىهج الاؾــدشماع
ؤلاؾالمي الظي ًمؼط بحن عؤؽ اإلاا ٫والٗمل.
ً مش ــل الا٦خخ ــاب ف ــي وز ــاث ٤الاؾ ــدشماع الت ــي جه ــضعَا ن ــىاصً ٤الاؾ ــدشماع ؤلاؾ ــالمُت  ٢ــىة ق ـغاثُت ف ــي الؿ ــى١
اإلاالُت ؤلاؾالمُت بخىٞحرَا الؿُىلت الالػمت للكغ٧اث.
 حه ــض ٝن ــىضو ١ن ــاثب بل ــى جد ُ٣ــ ٤الىم ــى ٖل ــى اإلا ــضي الُىٍ ــل م ــً ز ــال ٫الاؾ ــدشماع اإلاخىا ٞــ ٤م ــ٘ ؤخ ٩ــام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت في ألاؾهم اإلاضعظت والا٦خخاباث ألاولُت في ؤؾىا ١اإلاا.٫
ً خٗامـ ــل نـ ــىضو ١نـ ــاثب باإلاىخجـ ــاث الاؾـ ــدشماعٍت ٢هـ ــحرة ألاظـ ــل ونـ ــىاصً ٤اإلاغابدـ ــت ونـ ــىاصً ٤اإلاخـ ــاظغة
بالؿل٘.

ؤلاخاالث:
 -1مدمـ ــض ب ـ ـغا ،١مهـ ــُٟى ل٣مـ ــان ،ؤَمُـ ــت الاؾـ ــدشماع اإلاؿـ ــئى ٫اظخماُٖـ ــا والهـ ــىاصً ٤ؤلاؾـ ــالمُت فـ ــي جُٟٗـ ــل
وجيكُِ ألاؾىا ١اإلاالُـت للبلـضان الىامُـت ،مجمـ٘ مـضازالث اإلالخ٣ـى الـضولي الشـاوي خـى ٫ألاصاء اإلامحـز للمىٓمـاث
والخ٩ىمــاث وهمــى اإلااؾؿــاث والا٢خهــاصًاث بــحن جدُ٣ــ ٤ألاصاء اإلاــالي وجدــضًاث ألاصاء البُةــي ،اإلاىٗ٣ــض بجامٗــت
وع٢لتً ،ىمي  23-22هىٞمبر  ،2011م169.:
-2نُٟت ؤخمض ؤبىب٨غ ،نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت زهاثهها وؤهىاٖها٧ ،لُت الكغَٗت وال٣اهىن بجامٗت
ؤلاماعاث الٗغبُت ،اإلااجمغ الٗلمي  ،14م835. :
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 -3قاُٞت ٦خا ،ٝصوع ألاصواث اإلاالُت ؤلاؾالمُت في جيكُِ وجُىٍغ الؿى ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت صعاؾت جُبُُ٣ت
لخجاعب بٌٗ ألاؾىا ١اإلاالُت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٖلىم في الٗلىم الا٢خهاصًت ،ظامٗت
ؾُُ ،2014 ،1٠م م(.300-298 :بخهغ)ٝ
- 4ؤمُمت مدمضٖ ،بض الخلُم قُا ،ج٣ىٍم آصاء نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت
الخجاعة ظامٗت ألاػَغ ،مهغ ،2003 ،م.7
 5مبرو ٥هؼٍه ,نىاصً ٤الاؾدشماع بحن الا٢خهاص ؤلاؾالمي والا٢خهاص الىيعي ,صاع ال٨ٟغ الجامعي،
مهغ ,2006،م.109:
 -6بغا ١مدمض٢ ،مان مهُٟى ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.10 :
 -7قــغٍا ١عُٞــ ،٤جىؾــُ٘ اإلاكــاع٦ت الكــٗبُت فــي جيكــُِ ؾــى ١ألاوعا ١اإلاالُــت وجدُ٣ــ ٤الخىمُــت الا٢خهــاصًت مــً
ز ــال ٫ن ــىاصً ٤الاؾ ــدشماع ؤلاؾ ــالمُت ،م ــاجمغ صول ــي خ ــى ٫مىخج ــاث وجُبُ ٣ــاث الابخ ٩ــاع والهىضؾ ــت اإلاالُ ــت ب ــحن
اله ــىاٖت اإلاالُ ــت الخ٣لُضً ــت واله ــىاٖت اإلاالُ ــت ؤلاؾ ــالمُت ً ،ــىمي  5و 6م ــاي  ،2014ظامٗ ــت ٞغخ ــاث ٖبـ ـاؽ،
ؾُُ ،٠م.09:
َ -8كام بً ٖؼة ،بخُاء هٓام الى ٠٢في الجؼاثغ -هماطط ٖاإلاُت الؾدشماع الى ،-٠٢مجلت البدىر
الا٢خهاصًت واإلاالُت ،الٗضص الشالض/ظىان  ،2015ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ،م.117:
 -9هانغ الضًً ؾُٗضووي :صعاؾاث في اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت ،اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،1986 ،
م150.:
 -10مدمض عٍاى ،جُٟٗل صوع الهىاصً ٤الاؾدشماعٍت للى ٠٢وجىمُت اإلاكغوٖاث الهٛحرة ،مضازلت للملخ٣ى
الضولي بق٩الُت بصماط اإلاىخجاث اإلاالُت الاؾالمُت في الؿى ١اإلاالي الجؼاثغيً ،-ىمي  12-11ؤٞغٍل ،2016
م4.:
 -11هىػاص الهُتي ،م٣ضمت في ألاؾىا ١اإلاالُت ،صاع الكِ لئلٖما ٫الٟىُت ،صمك ،1998،٤م14.:
 -12الؿٗض ؤخمض ،،ألاؾىا ١اإلاالُت اإلاٗانغة :صعاؾت ٣ٞهُتٖ ،مان :صاع ال٨خاب الش٣افي ،2008 ،م.19 :
 -13ؤخمــض مدحــي الــضًً ،ؤؾــىا ١ألاوعا ١اإلاالُــت وآزاعَــا ؤلاهماثُــت فــي الا٢خهــاص ؤلاؾــالمي ،ؾلؿــلت نــالر ٧امــل
للغؾاثل الجامُٗت في الا٢خهاص ؤلاؾالمي ،ال٨خاب الشاوي ،1995 ،م.24 :
 -14مى ٤ٞبكغ ،حٗغٍ ٠ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ،مىخضًاث مىؾىٖت الا٢خهاص والخمىٍل ؤلاؾالمي ،اإلاى٘٢
الال٨تروويhttp://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t= :
 -15عصمــان مدم ــض ٖشمــانٖ ،ب ــض ال٣ــىي ,اله ــ٩ى ٥ؤلاؾــالمُت وبصاعة الؿ ــُىلت ,وع٢ــت م٣ضم ــت بلــى اإلا ــاجمغ الغاب ــ٘
للمهاع ٝؤلاؾالمُت ؾىعٍت .2009مجم٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي م.03 :
 -16الكٗاع ,مدمض هًا ،٫حؿائالث ا٢خهاصًت ,الُبٗت الغابٗت ,ؾىعٍت ،خلب ،2009 ,م.308
 -17اله٩ى ٥ؤلاؾالمُت مالها وما ٖلحها ,مى ٘٢اإلاجلـ الٗام للبىـى ٥واإلااؾؿـاث اإلاالُـت ؤلاؾـالمُت ,مغ٦ـؼ ؤزبـاع
الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت
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.http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=638&Cat=8&RetId=2
 -18مه ــضاوي َى ــض ،ن ــباح ٞاَم ــت ،ن ــُا ٙع ٣ُٞــت ،الا٢خه ــاص ؤلاؾ ــالمي الىا...٘٢وعَاه ــاث اإلاؿ ــخ٣بل ،اإلالخ ٣ــى
الضولي ألاو ٫إلاٗهض الٗلـىم الا٢خهـاصًت والخجاعٍـت وٖلـىم الدؿـُحرً ،ـىمي ُٟٞ 24-23ـغي  ،2011اإلاغ٦ـؼ الجـامعي
ٚغصاًت ،م.3:
 -19هىا ٫بً ٖماعة ،اله٩ى ٥ؤلاؾالمُت وصوعَا في جُىٍغ الؿى ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت ججغبت الؿى ١اإلاالُت
ؤلاؾالمُت الضولُت البدغًٍ ،مجلت الباخض ،الٗضص  ،2014/09وع٢لت ،م.256:
 -20مدمــض ألامــحن زىُــىة ،خىــان ٖلــي مىســخى ،مىخجــاث الهىضؾــت اإلاالُــت ؤلاؾــالمُت :الىا٢ــ٘ والخدــضًاث ومىــاهج
الخُىٍغ ،مجلت الىخضاث للبدىر والضعاؾاث ،الٗضص  ،2011/12م644.:
 -21ؤخمــض مخــي الــضًً ؤخمــض ،ؤؾــىا ١ألاوعا ١اإلاالُــت وآزاعَــا ؤلاًجابُــت فــي الا٢خهــاص ؤلاؾــالمي ظــضة ،مجمىٖــت
صلت البر٦ت ،ؾلؿلت نالر ٧امل للغؾاثل الجامُٗت في الا٢خهاص ؤلاؾالمي ،1995/1415 ،م57. :
 -22ؤخمــض مخــي الــضًً ؤخمــض ،ؤؾــىا ١ألاوعا ١اإلاالُــت وآزاعَــا ؤلاًجابُــت فــي الا٢خهــاص ؤلاؾــالمي  ،مجمىٖــت صلــت
البر٦ت ،ؾلؿلت نالر ٧امل للغؾاثل الجامُٗت في الا٢خهاص ؤلاؾالمي ،الؿٗىصًت ،1995/1415 ،م.57 :
 -23مدمض بً ؾلیمان الجاؾغ ،جُىع الُ٣إ اإلاالي لخد٣ی ٤همى ا٢خهاصي ؤًٞل ،وع٢ت ٖمل م٣ضمت للجلؿت
الٗامت لىضوة الغئیت اإلاؿخ٣بلیت لال٢خهاص الؿٗىصي بلى ٚایت  ،2020م3
َُ -24ئت ؾى ١اإلاا ،٫الخ٣غٍغ الؿىىي لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي ،2015 ،م 52
 -25هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .55
 -26الاؾدشماع ٧ابِخا ،٫نىضو ١ناثب للمخاظغة بالؿل٘ (نىضو ١مٟخىح) مخىا ٤ٞم٘ الكغَٗت الاؾالمُت،
وكغة مٗلىماث ،2008 ،م .11
كائمت اإلاهاصع واإلاغاحع:
-1الىخب:
 -1الؿٗض ؤخمض ،،ألاؾىا ١اإلاالُت اإلاٗانغة :صعاؾت ٣ٞهُت ،صاع ال٨خاب الش٣افي ،ألاعصن.2008 ،
 -2الكٗاع مدمض هًا ،٫حؿائالث ا٢خهاصًت ,الُبٗت الغابٗت ,ؾىعٍت2009. ,
 -3الهُتي هىػاص ،م٣ضمت في ألاؾىا ١اإلاالُت ،صاع الكِ لئلٖما ٫الٟىُت ،ؾىعٍا1998.،
 -4ؾُٗضووي هانغ الضًً ،صعاؾاث في اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت ،اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ1986. ،
 -5مدحــي الــضًً ؤخمــض ،ؤؾــىا ١ألاوعا ١اإلاالُــت وآزاعَــا ؤلاهماثُــت فــي الا٢خهــاص ؤلاؾــالمي ،ؾلؿــلت نــالر ٧امــل
للغؾاثل الجامُٗت في الا٢خهاص ؤلاؾالمي ،ال٨خاب الشاوي.1995 ،
 -6هؼٍه مبرو ،٥نىاصً ٤الاؾدشماع بحن الا٢خهاص ؤلاؾالمي والا٢خهاص الىيعي ،صاع ال٨ٟغ الجامعي،
مهغ.2006،
-2أَغوخاث الضهخىعاه:
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 -7قُا ؤمُمت مدمض ٖبض الخلُم ،ج٣ىٍم ؤصاء نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخجاعة
ظامٗت ألاػَغ ،مهغ.2003 ،
٦ -8خــا ٝقــاُٞت ،صوع ألاصواث اإلاالُــت ؤلاؾــالمُت فــي جيكــُِ وجُــىٍغ الؿــى ١اإلاالُــت ؤلاؾــالمُت صعاؾــت جُبُُ٣ــت
لخج ــاعب بٗ ــٌ ألاؾ ــىا ١اإلاالُ ــت الٗغبُ ــت ؤلاؾ ــالمُت ،ؤَغوخ ــت ص٦خ ــىعاٍ ٖل ــىم ف ــي الٗل ــىم الا٢خه ــاصًت ،ظامٗ ــت
ؾُُ2014. ،1 ٠
 -3اإلالخلُاث واإلاإجمغاث العملُت:
 -9ؤبى ب٨غ نُٟت ؤخمض ،نىاصً ٤الاؾدشماع ؤلاؾالمُت زهاثهها وؤهىاٖها٧ ،لُت الكغَٗت وال٣اهىن بجامٗت
ؤلاماعاث الٗغبُت ،اإلااجمغ الٗلمي 14.
 -10الجاؾغ مدمض بً ؾلیمان ،جُىع الُ٣إ اإلاالي لخد٣ی ٤همى ا٢خهاصي ؤًٞل ،وع٢ت ٖمل م٣ضمت للجلؿت
الٗامت لىضوة الغئیت اإلاؿخ٣بلیت لال٢خهاص الؿٗىصي بلى ٚایت 2020
 -11بـ ـغا ١مدم ــض ،ل٣مـ ــان مه ــُٟى ،ؤَمُ ــت الاؾـ ــدشماع اإلاؿ ــئى ٫اظخماُٖ ــا والهـ ــىاصً ٤ؤلاؾ ــالمُت ف ــي جُٟٗـ ــل
وجيكُِ ألاؾىا ١اإلاالُـت للبلـضان الىامُـت ،مجمـ٘ مـضازالث اإلالخ٣ـى الـضولي الشـاوي خـى ٫ألاصاء اإلامحـز للمىٓمـاث
والخ٩ىمــاث وهمــى اإلااؾؿــاث والا٢خهــاصًاث بــحن جدُ٣ــ ٤ألاصاء اإلاــالي وجدــضًاث ألاصاء البُةــي ،اإلاىٗ٣ــض بجامٗــت
وع٢لتً ،ىمي  23-22هىٞمبر 2011.
 -12عصم ــان مدم ــض ٖشم ــان ٖب ــض ال ٣ــىي ,اله ــ٩ى ٥ؤلاؾ ــالمُت وبصاعة الؿ ــُىلت ,وع ٢ــت م٣ضم ــت بل ــى اإلا ــاجمغ الغاب ــ٘
للمهاع ٝؤلاؾالمُت ؾىعٍت  ،2009مجم٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي.
 -13عٍــاى مدمــض ،جُٟٗــل صوع الهــىاصً ٤الاؾــدشماعٍت للى٢ــ ٠وجىمُــت اإلاكــغوٖاث الهــٛحرة ،مضازلــت للملخ٣ــى
الضولي بق٩الُت بصماط اإلاىخجاث اإلاالُت الاؾالمُت في الؿى ١اإلاالي الجؼاثغيً ،-ىمي  12-11ؤٞغٍل 2016.
 -14قغٍا ١ع ،٤ُٞجىؾُ٘ اإلاكاع٦ت الكٗبُت في جيكُِ ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُـت وجدُ٣ـ ٤الخىمُـت الا٢خهـاصًت مـً
ز ــال ٫ن ــىاصً ٤الاؾ ــدشماع ؤلاؾ ــالمُت ،م ــاجمغ صول ــي خ ــى ٫مىخج ــاث وجُبُ ٣ــاث الابخ ٩ــاع والهىضؾ ــت اإلاالُ ــت ب ــحن
اله ــىاٖت اإلاالُ ــت الخ٣لُضً ــت واله ــىاٖت اإلاالُ ــت ؤلاؾ ــالمُت ً ،ــىمي  5و 6م ــاي  ،2014ظامٗ ــت ٞغخ ــاث ٖب ــاؽ،
ؾُُ.٠
 -15مه ــضاوي َى ــض ،ن ــباح ٞاَم ــت ،ن ــُا ٙع ٣ُٞــت ،الا٢خه ــاص ؤلاؾ ــالمي الىا...٘٢وعَاه ــاث اإلاؿ ــخ٣بل ،اإلالخ ٣ــى
الضولي ألاو ٫إلاٗهض الٗلـىم الا٢خهـاصًت والخجاعٍـت وٖلـىم الدؿـُحرً ،ـىمي ُٟٞ 24-23ـغي  ،2011اإلاغ٦ـؼ الجـامعي
ٚغصاًت.
 -4اإلاجالث العلمُت:
 -16بً ٖؼة َكام ،بخُاء هٓام الى ٠٢في الجؼاثغ -هماطط ٖاإلاُت الؾدشماع الى ،-٠٢مجلت البدىر
الا٢خهاصًت واإلاالُت ،الٗضص الشالض/ظىان  ،2015ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان.
 -17بً ٖماعة هىا ،٫اله٩ى ٥ؤلاؾالمُت وصوعَا في جُىٍغ الؿى ١اإلاالُت ؤلاؾالمُت ججغبت الؿى ١اإلاالُت
ؤلاؾالمُت الضولُت البدغًٍ ،مجلت الباخض ،الٗضص  ،2014/09وع٢لت.
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 -18زىُــىة مدمــض ألامــحن ،مىســخى خىــان ٖلــي ،مىخجــاث الهىضؾــت اإلاالُــت ؤلاؾــالمُت :الىا٢ــ٘ والخدــضًاث ومىــاهج
الخُىٍغ ،مجلت الىخضاث للبدىر والضعاؾاث ،الٗضص 2011. ،12
 -5الخلاعٍغ:
َُ -19ئت ؾى ١اإلاا ،٫الخ٣غٍغ الؿىىي لؿى ١ألاؾهم الؿٗىصي.2015 ،
-20الاؾدشماع ٧ابِخا ،٫نىضو ١ناثب للمخاظغة بالؿل٘ (نىضو ١مٟخىح) مخىا ٤ٞم٘ الكغَٗت الاؾالمُت،
وكغة مٗلىماث.2008 ،
 -6بدىر أزغي:
 -21مى ٤ٞبكغ ،حٗغٍ ٠ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ،مىخضًاث مىؾىٖت الا٢خهاص والخمىٍل ؤلاؾالمي ،اإلاى٘٢
الال٨تروويhttp://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t= :
 -22اله٩ى ٥ؤلاؾالمُت مالها وما ٖلحها ,مى ٘٢اإلاجلـ الٗام للبىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ,مغ٦ؼ ؤزباع
الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت
.http://www.cibafi.org/NewsCenter/Details.aspx?Id=638&Cat=8&RetId=2
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اإلا ـ ـ ــالخم:
حضوٌ عكم:01:عضص نىاصًم الُغح العام مهىفت بدؿب هىع اؾدثماع الهىضوق

حضوٌ عكم:02:عضص نىاصًم الُغح العام مهىفت بدؿب هىع اؾدثماع الهىضوق

حضوٌ عكم :03 :كُم أنىٌ نىاصًم الُغح اإلاؿدثمغة في ألاؾهم (ملُىن عٍاٌ) مهىفت بدؿب الىُاق
الجغغافي

حضوٌ عكم :04 :عضص اإلاكترهحن في نىاصًم الُغح العام مهىفحن بدؿب هىع اؾدثماع الهىضوق
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اللُاع الؿُاحي :
اليكاٍ البضًل لالؾدثماع زاعج اإلادغوكاث
ص .خمُضي فاَُمت
حامعت مؿخغاهم
اإلالخو
حٗخبر الؿُاخت وكاٍ ا٢خهاصي َام ًم ً٨بمىظبه الجؼاثغ ؤن ججٗله بضًل إلاضازُل اإلادغو٢اث بةجباٖها
لؿُاؾت وَىُت مد٨مت حٗخمض ٖلحها للخهضي ألي ؤػمت ٢ض جمـ الا٢خهاص الىَجيٖ .لى َظا ألاؾاؽ
اٖخمضث الضولت مىظ ؾبٗت ٖكغ ؾىت ٖلى الخسُُِ ٖلى اإلاضي ال٣هحر اإلاخىؾِ والُىٍل مضة  20ؾىت
للىنى ٫بلى مبخػى واخض وَى جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت في ٧ل الُ٣اٖاث ٞ ،هاص٢ذ الخ٩ىمت ٖلى
اإلاسُِ الىَجي لتهُئت ؤلا٢لُم ؾىت  2010لظل ٪جم بىاء ٖلُه بٖضاص مسُِ جىظُهي لتهُئت الؿُاخُت
 2025الظي خضص ؤؾـ مؿخ٣بل الخىمُت الؿُاخُت بترُ٢ت الاؾدشماع في َظا الىىٕ مً ألاوكُت ،وَظا
بًٟل ماؾؿاث ٖمىمُت جلتزم بخىٞحر الٗ٣اع الؿُاحي وحؿُحرٍ خؿب َلباث اإلاؿدشمغًٍ.
اليلماث اإلافخاخُت :ؾُاخت ،اؾدشماع٣ٖ ،اع  ،وكاٍ ا٢خهاصي.
Abstract :
Tourism is an important economic activity under which Algeria can make it an alternative to
hydrocarbon revenues by adopting a national policy that relies on it to deal with any crisis that
may affect the national economy. On this basis, the country adopted 17 years of planning in the
short term, medium and long term for 20 years, to reach one goal of achieving sustainable
development in all sectors. The government approved the national plan for the preparation of the
region in 2010 .
Therefore, a plan was prepared to prepare tourism 2025, which set the foundations of the future of
tourism development by promoting investment in this type of activities, thanks to public
'institutions committed to providing tourism property and manage it according to investors
requests.

ملضمت
قهضث الجؼاثغ مىظ بضاًت ألالُٟت زىعة قاملت مً ؤلانالخاث لخد ٤ُ٣الخىمُت في ٧ل الُ٣اٖاث وَظا مىظ
جىلي ٞسامت عثِـ الجمهىعٍت الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت م٣الُض الخ٨م ؾىت  1999بلى ًىمىا َظا  .بط
جؼامً َظا م٘ مهاص٢ت الضولت ٖلى بٖالن َُئت ألامم اإلاخدضة لؤللُٟت مً اظل الخىمُت في ؾبخمبر ٖ.2000لى
َظا ألاؾاؽ ٧ان لؼاما ٖلى الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت زال ٫الٟترة الؼمىُت مً 2000بلى ًىمىا َظا ؤن ج٩ىن
ؤٖمالها جخماشخى والالتزاماث الىَىُت و الضولُت اإلاى٧لت لها .
ومً زم ٞان بجبإ وَىىا ؤؾاؾُاث الىٓام الا٢خهاصي الخغ ؤو ماٌؿمى با٢خهاص الؿىٞ ١غى ٖلُه ؤن ٌٛحر
ظظعٍا الىهىم ال٣اهىهُت بما ٞحها جل ٪اإلاخٗل٣ت بالك ٤الا٢خهاصي ؤي جىُٓم الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت و٤ٞ
الؿُاؾُت الىَىُت للخىمُت اإلاؿخضامت.
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وٖلُه ٞان بالصها ؤولذ اَخمام ٦بحر ب٩ل اليكاَاث الا٢خهاصًت ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالهىاٖت  ،الؿُاخت ،
الٟالخت ختى ج٩ىن بضًل للمدغو٢اث  ،وإلاا ٧اهذ الؿُاخت اخض َظٍ الُ٣اٖاث الهامت في الا٢خهاص الىَجي
ٖمضث الىػاعة ألاولى ٖلى بٖاصة بٗثها مىظ بضاًت ألالُٟت بلى الى٢ذ الخالي و ٤ٞاؾتراجُجُت مد٨مت لخىمُتها.
بن الخضًض ًٖ اؾتراجُجُت جىمُت الُ٣إ الؿُاحي في بالصها ًخُلب جدضًض الى٣اٍ الخالُت:
 الخسُُِ لتهُئت الؿُاخت
 ظظب الاؾدشماع الؿُاحي
اللؿم ألاوٌ :الخسُُِ لتهُئت الؿُاخت
باصعث الضولت بالؿُاؾت الىَىُت لتهُئت ؤلا٢لُم وجىمُخه اإلاؿخضامت بمىظب ال٣اهىن ع٢م  102-01والظي
بمىظبه خضصث ألاصواث التي مً قإجها ؤن حؿاٖض الخ٩ىمت ٖلى يمان جدَ ٤ُ٣ا باالٖخماص ٖلى الخسُُِ
الىَجي لتهُئت ؤلا٢لُم  ،بط ًخم بةٖضاص مكاعَ٘ اإلاسُُاث مً الهُئاث اإلاسخهت ٖلى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي
واإلادلي .ومً زم ٞان الخضًض ًٖ الخسُُِ لتهُئت الؿُاخت ًخُلب الخُغ ١بلى اإلاسُِ الىَجي لتهُئت
ؤلا٢لُم ألهه ٌٗخبر ؤلاَاع اإلاغظعي الظي حٗخمض ٖلُه الؿلُاث ٖىض بوكاء مسُِ التهُئت الؿُاخُت.
أ .اإلاسُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم
جخىلى الضولت بٖضاص اإلاسُِ الىَجي لتهُئت ؤلا٢لُم 2وٍخم اإلاهاص٢ت ٖلُه ًٖ َغٍ ٤الدكغَ٘ إلاضة ٖكغًٍ
ؾىت ٦ ،3ما ًخم جُُ٣مه ٧ل زمـ ؾىىاث  .4وَظا خضر ٖلى اعى الىا ٘٢اط اٖضث الخ٩ىمت اإلاسُِ
الىَجي لتهُئت ؤلا٢لُم وجم اإلاهاص٢ت ٖلُه ؾىت  52010لُ٩ىن اإلاغظ٘ في جىُٟظ اؾتراجُجُت الضولت للخىمُت
الكاملت  .اط ًإزظ اإلاسُِ الىَجي لتهُئت ؤلا٢لُم 6في الخؿبان الخهىنُاث التي ًخمحز بها ٧ل ب٢لُم وٍغاعي
اإلاباصت 7التي جد٨م جمى ٘٢البجى الخدخُت ال٨بري للى٣ل والخجهحزاث ال٨بري والخضماث الجماُٖت طاث اإلاىٟٗت
الىَىُت ،الخىُٓم الًٟاجي ،8اإلادآٞت ٖلى اإلاىاَ ٤الؿاخلُت والجغ ٝال٣اعي وجشمُجها٦ .9ما ٌٗمل ٖلى
جىمُت اإلاغجٟٗاث الجبلُت 10وجغُ٢ت مىاَ ٤الهًاب الٗلُا 1وتهُئت الؿهىب ،وٍغاعي زهىنُاث مىاَ٤
الجىىب  2واإلاىاَ ٤الخضوصًت.
 1ال٣اهىن ع٢م 20-01اإلااعر في 12صٌؿمبر  2001واإلاخٗل ٤ب بتهُئت ؤلا٢لُم وجىمُخه اإلاؿخضامت  ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 15صٌؿمبر ، 2001
الٗضص  ، 27الهٟدت . 20
 2اإلااصة  19مً هٟـ ال٣اهىن .
 3اإلااصة  20مً ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ.
 4اإلااصة  21مً ال٣اهىن الاه ٠الظ٦غ.
 5ال٣اهىن ع٢م  20-10اإلااعر في 29ظىان  2010واإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاسُِ الىَجي لتهُئت الا٢لُم  ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في
21ا٦خىبغ  ، 2010الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 21ا٦خىبغ  ، 2010الٗضص  ، 61الهٟدت . 2
 6اإلااصة  12مً ال٣اهىن ع٢م.20-01
 7اإلااصة  10مً هٟـ ال٣اهىن.
8
اإلااصة  11مً ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ.
 9اإلااصة  13مً ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ.
 10اإلااصة  14مً ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ.
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ًضعط اإلاسُِ الخىظُهي للتهُئت الؿُاخُت 3يمً اإلاسُُاث الخىظحهُت الخانت بالبجى الخدخُت ال٨بري
والخضماث الجماُٖت طاث اإلاهلخت الىَىُت 4وهي ؤصواث مسههت لخُىٍغ ؤلا٢لُم الىَجي وجىمُخه
اإلاؿخضامت وج٣ضع ب زمؿت ٖكغ مسُِ.
وفي هٟـ الؿُاً ١خم جضُٖم اإلاسُِ الىَجي 5بمسُُاث ظهىٍت ٖبر بغهامج ظهت مُٗىت م٩ىهت مً ٖضة
ًٞاءاث ظهىٍت مك٩لت مً ٖضة والًاث ،وَظا ًخُُ٣م ألاويإ اإلاخٗل٣ت بها ،6جدضًض وزُ٣ت جدلُلُت ،وي٘
زُت مغ٣ٞت جبحن مكغوٕ تهُئت ؤلا٢لُم وجىمُخه اإلاؿخضامت ل٩ل ظهت .جخىلى الىػاعة اإلاسخهت بٖضاص
اإلاسُُاث الجهىٍت 7إلاضة ممازلت إلاضة اإلاسُِ الىَجي ٦ ،ماًخم اإلاهاص٢ت ٖلحها ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم .وجاؾـ
ل٩ل بغهامج ظهىي هضوة ظهىٍت لتهُئت ؤلا٢لُم.
بِىما مسُُاث تهُئت ؤلا٢لُم الىالثُت ٞ 8ان الىالة َم اإلاسخهىن بةٖضاصَا خؿب اإلاضة اإلاخٗل٣ت
باإلاسُُاث الجهىٍت وحٗغى ٖلى اإلاجالـ الكٗبُت الىالثُت للمهاص٢ت ٖلحها.
حٗمل الضولت لًمان جىُٟظ َظٍ اإلاسُُاثٖ 9لى ببغام ٖ٣ىص جىمُت م٘ الجماٖاث ؤلا٢لُمُت واإلاكاع٦حن
واإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن.
ب .مسُِ التهُئت الؿُاخُت
ٖغ ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي مسُِ التهُئت الؿُاخُت بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 10 86-07اإلااعر في 11
13
ماعؽ  2007جُبُ٣ا للماصة  1113مً ال٣اهىن ع٢م ، 1203-03وٍ٣هض به مجمىٕ ال٣ىاٖض الٗامت والخانت
بتهُئت واؾخٗما ٫مىُ٣ت جىؾ٘ ؾُاخُت ومىانٟاث زانت بالخٗمحر والبىاء و٦ظا الاعجٟا٢اث اإلاُب٣ت ُٞما
ًسو اؾخٗما ٫وخماًت ألامال ٥والٗ٣اعاث اإلاُيُت خؿب الُاب٘ الؿُاحي للمى٦ .٘٢ما ؤقاع بلُه بمىظب
 1اإلااصة  15مً ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ.
 2اإلااصجحن  16و  17مً ال٣اهىن الاه ٠الظ٦غ.
 3اإلااصة  22مً هٟـ ال٣اهىن.
 4اإلااصة  23مً هٟـ ال٣اهىن.
 5اإلااصة  48مً ال٣اهىن . 02-01
 6اإلااصة  49مً ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ.
 7اإلااصة  50مً ال٣اهىن الاه ٠الظ٦غ.
8اإلااصة  53مً هٟـ ال٣اهىن.
9اإلااصة  59مً هٟـ ال٣اهىن.
 10اإلاغؾىم الخىُٟظي  86-07اإلااعر في 11ماعؽ  2007اإلاخٗل ٤بخدضًض ُُٟ٦اث بٖضاص مسُِ تهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤الخىؾ٘ واإلاىا٘٢
الؿُاخُت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 14ماعؽ  ، 2007الٗضص ،17الهٟدت .10
 11جىو اإلااصة ً : 13ىضعط مسُِ التهُئت الؿُاخُت اإلاظ٧ىع في اإلااصة  12ؤٖالٍ ،في بَاع ؤصواث تهُئت ؤلا٢لُم والٗمغان.وفي َظا الهضص ٌٗاص٫
مسُِ التهُئت الؿُاخُت عزهت ججؼثت لالظؼاء ال٣ابلت للبىاء .جدضص ُُٟ٦اث جُبَُ ٤ظٍ اإلااصة ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم.
 12ال٣اهىن ع٢م  03-03اإلااعر في ُٟٞ17غي  2003اإلاخٗل ٤بمىاَ ٤الخىؾ٘ واإلاىا ٘٢الؿُاخُت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في ُٟٞ19غي،2003
الٗضص ،11الهٟدت .14
 13اإلااصة 2مً اإلاغؾىم الخىُٟظي.
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ال٣اهىن ع٢م ٞ 02-01اٖخبرٍ ظؼء مً اإلاسُِ الىَجي لتهُئت ؤلا٢لُم .1بِىما ال٣اهىن ٞ 201-03ل٣ض ٖغٝ
التهُئت الؿُاخُت وعبُها بخد ٤ُ٣الخىمُت في ألاوكُت الؿُاخُت وجغُ٢ت الاؾدشماع في ُ٢إ الؿُاخت خؿب
الؿُاؾت الىَىُت لتهُئت ؤلا٢لُم والخىمُت اإلاؿخضامت.3
ًجضع ال٣ى ٫ؤن وػٍغ الؿُاخت َ4ى اإلااَل ٢اهىها الجساط ٢غاع بٖضاص اإلاسُِ اإلاخٗل ٤بالتهُئت الؿُاخُت ل٩ل
مىُ٣ت جىؾ٘ ؾُاخُت مدضصة ،وما ٖلى الهُئاث اإلا٩لٟت 5بةٖضاص ٌ اخترام مىانٟاث الدكغَ٘ اإلاٗمى ٫بها
في مجا ٫خماًت الؿاخل والجبل والخىمُت اإلاؿخضامت لئل٢لُم .
ًغؾل وػٍغ الؿُاخت ٢غاعٍ بلى والي 6الىالًت اإلاسخو الظي بضوعٍ ًسُغ عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت الىالثُت
7
والبلضًاث الخابٗت للمىُ٣ت ختى ًخم وكغٍ بم٣غاتها زال ٫قهغٖ .لى ؤؾاؽ طل٩ً ٪ل ٠مضًغ الؿُاخت
م٨خب صعاؾاث مٗخمض إلٖضاص مسُِ تهُئت ؾُاخُت َب٣ا للخىُٓم اإلاٗمى ٫به وَى ًبل ٜالىالي والىػٍغ.
٦ما ٌٗمل مضًغ الؿُاخت ٖ8لى اؾدكاعة ؤلاصاعاث الٗمىمُت واإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة للضولت وٖ٣ض مكاوعاث
زانت بٗملُت بٖضاص اإلاكغوًٕ .سُغ والي 9الىالًت اإلاجلـ الكٗبي الىالجي باهتهاء مً اهجاػ اإلاكغوٕ
للمهاص٢ت ٖلُه  ،زم ًبل ٜالؿلُاث اإلاسخهت إلبضاء عؤحها زال ٫زالزحن ًىم ،وٖىض ٖضم الغص زال ٫ألاظل
اإلادضص ٌٗخبر الغؤي مىاً .٤ٞيكغ اإلاسُِ ب٣غاع مً الىالي 10بىاء ٖلى ا٢تراح مضًغ الؿُاخت وٍبلٖ ٜلى ؾبُل
الٗغى للىػٍغ.
ٚحر ؤن ال٣اهىن ٞغى ٖلى الىالي 11ؤن ًسً٘ مكغوٕ اإلاسُِ للخد ٤ُ٣الٗمىمي إلاضة ؾخحن ًىم بٗض بٖالهه
بم٣غ الىالًت والبلضًاث ً .خىلى اإلادا ٔٞاإلاد ٤٣بٗض اهً٣اء اإلاُٗاص ٌٛل ٤السجل اإلاسهو لخضوًٍ
اإلاالخٓاث اإلاخٗل٣ت باإلاكغوٕ وٍاقغ ٖلُه زم ًدغع مدًغ زال ٫زمؿت ٖكغ ًىم وٍغؾله للىالي مغ٣ٞا
بمل ٠الخد ،٤ُ٣خُجها ً٣غع َظا ألازحر عؤًه زال ٫زمؿت ٖكغ ًىم مً اؾخالمه اإلال ، ٠بٗض مغوع َظٍ اإلاضة
ٌٗخبر عؤًه مىا. ٤ٞ

 1اإلااصة  38مً ال٣اهىن  02-01الؿال ٠الظ٦غ.
2ال٣اهىن ع٢م  03-01اإلااعر في ُٟٞ17غي  2003اإلاخٗل ٤بالخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في ُٟٞ19غي ،2003الٗضص،11
الهٟدت .04
3
اإلاىاص  3،6، 10و 11مً ال٣اهىن . 01-03
 4اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىُٟظي.
 5اإلااصة  3مً اإلاغؾىم الخىُٟظي.
 6اإلااصة  7مً اإلاغؾىم الخىُٟظي.
 7اإلااصة  8مً اإلاغؾىم الخىُٟظي.
 8اإلااصة  9مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ.
 9اإلااصة  11مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ.
 10اإلااصة  12مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ.
 11اإلااص جحن  13،14مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ.
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ٌٗغى مكغوٕ مسُِ التهُئت الؿُاخُت 1مصخىبا بسجل الخد ٤ُ٣ومدًغ الٛل ٤الظي خغعٍ مدأٞ
الخد ٤ُ٣و٦ظا عؤي الىالي ٖلى اإلاجلـ الكٗبي الىالجي زم بٗض اإلاهاص٢ت ٖلُه ًغؾل اإلال٧ ٠امال للىػٍغ .
ٌكمل مسُِ التهُئت الؿُاخُت ٖ2لى ج٣غٍغ ًىضر الىيُٗت الخالُت إلاىُ٣ت الخىؾ٘ الؿُاحي التي وي٘ مً
ؤظلها اإلاسُِ م٘ بُان الخضابحر اإلا٣غعة لدؿُحرَا  ،مً خُض خالت الُغ ١وقب٩اث نغ ٝاإلاُاٍ الهالخت
للكغب ونغ ٝمُاٍ ألامُاع واإلاُاٍ ال٣ظعة ٦ .ما ًجب بن ًخًمً خالت البىاء بها  ،ؤلاَاع الضًمٛغافي
والاظخماعي والا٢خهاصي بها ،هٓام خى ٫خ٣ى ١البىاء الظي ًدضص ٢ىاٖض اؾخٗما ٫ألاعاضخي وَبُٗتها
ال٣اهىهُت مً اظل يمان التهُئت والاؾدشماع  ،ال بض ؤًًا اْهغ اإلاسُُاث الخ٣ىُت للميكأث ال٣اٖضًت
بخدضًض ألاوكُت الخجاعٍت وألاظهؼة الٗمىمُت وخغ٦ت الى٣ل  .جخمم َظٍ الخُىاث ٖبر زالزت مغاخل.3
ًخىلى وػٍغ الؿُاخت 4باالجها ٫م٘ والي جىُٟظ اإلاسُِ اإلاخٗل ٤بالتهُئت الؿُاخُت اإلاىاٖ ٤ٞلُه  ،مغ٣ٞا
بغزهت ججؼثت ألاظؼاء اإلابيُت.
5
ٚحر ؤن الى٧الت الىَىُت لخىمُت الؿُاخت ج٩ل ٠با٢خىاء وتهُئت وجغُ٢ت وبٖاصة بُ٘ ؤو جإظحر ألاعاضخي الىاٗ٢ت
باألظؼاء ال٣ابلت للبىاء اإلادضصة باإلاسُِ واإلاىظهت إلهجاػ ميكاث ؾُاخُت.
6
إلاا ٧ان اهجاػ َظا اإلاسُِ التزام ٖلى ٖاج ٤الخ٩ىمت ٞان َظٍ ألازحرة هٟظجه بمىظب ٢غاع وػاعي مكتر٥
ماعر في 9ظىٍلُت  2006والظي ًخطر ظلُا مً زالله بن الهُئت اإلا٩لٟت بةهجاػٍ هي لجىت مغ٦ؼٍت ًترؤؾها
ألامحن الٗام لىػاعة الؿُاخت وهي جًم ؤًٖاء ممشلحن ًٖ ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالؿُاخت وؤًٖاء ًٖ ؤلاصاعة
اإلا٩لٟت بتهُئت ؤلا٢لُم وؤًٖاء جابٗحن إلصاعاث ؤزغي.
وجخىلى َظٍ اللجىت صعاؾت اإلاكغوٕ الظي حٗضٍ وػاعة الؿُاخت والُ٣ام ب٩اٞت الاؾدكاعاث واإلاكاوعاث
اإلاخٗل٣ت بةٖضاص اإلاسُِ الخىظُهي  .بن َظا الىو الخىُٓمي ٢ض وػٕ ؤقٛا ٫اللجىت بحن ؤعبٗت مغاخل :
جًم اإلاغخلت ألاولى ؤلاٖضاص بلى ً 31ىهُى ،2006بِىما جخٗل ٤اإلاغخلت الشاهُت باالؾدكاعة وخضصث مضتها بلى
 31ؤوث  ،ؤما اإلاغخلت الشالشت ٞترجبِ باإلاهاص٢ت بخاعٍش 30ؾبخمبر  ، 2006وؤزحرا مغخلت ؤلاجمام في 31
صٌؿمبر .2006

 1اإلااصة  15مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ
 2اإلااصة  16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ
 3اإلااصة  17مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ التي جىوٌٗ" :ض مسُِ التهُئت في زالزت مغاخل:حصخُو وبٖضاص مسخل ٠ؤهىإ التهُئت ،بٖضاص
مسُِ التهُئت الؿُاخُت ،مل ٠جىُٟظ قب٩اث ال٣ىىاث والكب٩اث اإلاسخلٟت ."VRD
 4اإلااصة  19مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ
 5اإلااصة  21مً اإلاغؾىم الخىُٟظي الؿاب ٤الظ٦غ
 6ال٣غاع الىػاعي اإلاكترً ٥دضص حكُ٨لت ا للجىت لىػاعٍت اإلاكتر٦ت إلٖضاص مكغوٕ اإلاسُِ الخىظُهي الُ٣اعي للتهُئت الؿُاخُت وُُٟ٦ت ٖملها
اإلااعر في ً9ىلُى  ،2006الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 15ا٦خىبغ  ، 2006الٗضص ، 65نٟدت . 28
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و٧اهذ ؤوٖ ٫ملُت لخدضًض مىاَ ٤الخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا ٘٢الؿُاخُت بمىُ٣ت ػلٟاهت وخمام بىحجغ ؾىت
٢ 1 2009هض الخهغٍذ بهما وجهيُٟهما.
وٖلُه جىالذ الىهىم الخىُٟظًت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بةٖالن مىاَ ٤الخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا ٘٢الؿُاخت
٩ٞان اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  277-11الظي بمىظبه اٖلً ًٖ مٟغ ٙالٛغب ببلضحي بً مهُضي والكِ
٦مىاَ ٤جىؾ٘ ؾُاحي بىالًت الُاع ،ٝاإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  1273-13اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ
التهُئت الؿُاخُت إلاىُ٣ت ؾُضي زلُٟت  ،مىُ٣ت اػٞىن و مىُ٣ت الٗىاهت.
٦ما نضعث ٢غاعاث وػاعٍت ؾىت  2013مخٗل٣ت بخ٣غٍغ بٖضاص مسُُاث تهُئت ؾُاخُت إلاىاََ4 ٤ىل٣تٞ ،م
ٚغػة ٖ،حن هىي الكٟت جابٗت لىالًت بؿ٨غة  ،و٦ظا مىاَٖ5 ٤حن خماصي واصي صؾاؽ مُىِـ وواصي مٛغة
جابٗت لىالًت قل .٠اؾخ٨ملذ الىػاعة الىنُت بٖضاص مسُُاث التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤جىؾ٘ ومىا٘٢
ؾُاخُت لٗضة والًاث ؾىت  ،62014وفي ؾىت  2015ؤنضعث مغاؾُم جىُٟظًت للمهاص٢ت ٖلحها .7بِىما في
ؾىت  12016جضاع٦ذ بٌٗ اإلاىاَٞ ٤إنضعث ٢غاعاث وػاعٍت بكإجها.
 1اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  226-09اإلادضص إلاىُ٣تي الخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا ٘٢الؿُاخُت لؼلٟاهت وخمام بىحجغ والخهغٍذ بهما وجهيُٟهما اإلااعر
فيً 29ىهُى ،2009الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في ً1ىلُى  ،2009الٗضص  ، 39نٟدت . 16
2اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  77-11اإلااعر في ُٟٞ16غي ٌٗ 2011ض ٫اإلالخ ٤اإلاخًمً ؤلاٖالن ًٖ مىاَ ٤الخىؾ٘ الؿُاحي الىاعصة باإلاغؾىم ع٢م
 232-88اإلااعر في5هىٞمبر  ، 1988ظغٍضة عؾمُت ماعزت في ُٟٞ 20غيٖ ، 2011ضص  ،11نٟدت .12
3اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  127-13اإلااعر في 6ابغٍل  2013اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى مسُُاث التهُئت الؿُاخُت لبٌٗ مىاَ ٤الخىؾ٘ و إلاىا٘٢
الؿُاخُت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 17ابغٍل  ، 2013الٗضص  ، 19نٟدت . 18
٢4غاع ماعر في 10ابغٍل  2013مخًمً ج٣غٍغ بٖضاص مسُُاث التهُئت الؿُاخُت إلاىاَٖ ٤حن خماصي واصي صؾاؽ مُىِـ وواصي مٛغة جابٗت
لىالًت قل ،٠الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في  25ؾبخمبر  ، 2013الٗضص  ، 47نٟدت . 47
٢ 5غاع ماعر في 10ابغٍل  2013مخًمً ج٣غٍغ اٖضاص مسُُاث التهُئت الؿُاخُت إلاىاََ ٤ىل٣تٞ ،م ٚغػة ٖحن هىي الكٟت جابٗت لىالًت بؿ٨غة
الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في  25ؾبخمبر  ، 2013الٗضص  ، 47نٟدت . 48
٢6غاع ماعر في 9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ بٖضاص مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤ػلٟاهت  2لىالًت ٚغصاًت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 26
ؾبخمبر  ، 2014الٗضص  ، 64نٟدت ٢ . 49غاع ماعر في 9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ بٖضاص مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤بىػظاع لىالًت ٖحن
جمىقيذ ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في  26ؾبخمبر  ، 2014الٗضص  ، 64نٟدت ٢ . 50غاع ماعر في 9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ بٖضاص مسُِ
التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤بىَاعون وؾُضي بغاَُم جِباػة ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 26ؾبخمبر  ،2014الٗضص  ، 64نٟدت ٢ . 48غاع ماعر في
9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ اٖضاص مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤بىصواو وواصي ؾباٚى و٢ىعنى و٢ىعنى  2والؿبست وال٨غمت و ػمىعي
الٛغبي وػمىعي الكغقي وجا٢ضمذ و عاؽ ظىاث  ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 26ؾبخمبر  ،2014الٗضص  ، 64نٟدت ٢ . 46غاع ماعر في
9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ اٖضاص مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤إلاغسخى ظؼٍغة ٧ىإلابي وواصي مالن وال٣لخت وصومُتوجغهاهُت وبىقغا ٫وبجي
خىاء والًت قل ،٠الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 26ؾبخمبر  ،2014الٗضص  ، 64نٟدت ٢ . 43غاع ماعر في 9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ
اٖضاصمسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىاَٖ ٤حن ٞغهاهحن ومغسخى الدجاط والًت وَغان ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 26ؾبخمبر  ،2014الٗضص ، 64
نٟدت ٢ . 42غاع ماعر في 9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ اٖضاص مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤الكاَىء ال٨بحر والًت ؾ٨ُ٨ضة ،الجغٍضة
الغؾمُت اإلااعزت في 26ؾبخمبر  ،2014الٗضص  ، 64نٟدت ٢ . 44غاع ماعر في 9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ اٖضاص مسُِ التهُئت الؿُاخُت
إلاىاَ ٤مغسخى بً مهُضي ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 26ؾبخمبر  ،2014الٗضص  ، 64نٟدت ٢ . 48غاع ماعر في 9ا٦خىبغ  2014مخًمً ج٣غٍغ
اٖضاص مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىاَ ٤خمام عَٛت ٖحن الضٞلى ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 26ؾبخمبر  ،2014الٗضص  ، 64نٟدت . 45
 7اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 82-15اإلااعر في 8ماعؽ  2015اإلاخٗل ٤باإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىُ٣ت الخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا٘٢
الؿُاخُت لىالًت اصعاع ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 11ماعؽ  ، 2015الٗضص  ، 13نٟدت  .7اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 83-15اإلااعر في 8ماعؽ
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اللؿم الثاوي :حظب الاؾدثماع الؿُاحي
ؤ٦ضث الىهىم ال٣اهىهُت التي نضعث مىظ  2001بلى ًىمىا َظا اإلاخٗل٣ت بالؿُاخت بنغاع الضولت ٖلى بٖاصة
بٗض َظا اليكاٍ الا٢خهاصي مً ظضًض لخىىَ٘ الا٢خهاص الىَجي وال ًم ً٨ؤن ًخدَ ٤٣ظا اإلابخػى بال بطا
ويٗذ الىػاعة ألاولى ؾُاؾت وَىُت لجظب الاؾدشماع الؿُاحي مً زال ٫الٗمل ٖلى حؿهُل ؤلاظغاءاث
للخهىٖ ٫لى الٗ٣اع الؿُاحي و جىٞحر الهُا٧ل الُٟ٨لت باؾخُ٣اب الؼباثً .
أ .جىفحر العلاع الؿُاحي
حٗخبر الؿُاخت وكاٍ ا٢خهاصي ظىَغي إلخضار الخىىٕ اإلاُلىب في الا٢خهاص الىَجي خالُا ختى ج٩ىن بضًل
للمدغ٢اث .بط حؿعى الخ٩ىمت الُىم لدؿهُل بظغاءاث الاؾدشماع ببالصها ٢هض ظلب ٖضص ا٦بر مً عظا٫
ألاٖماٖ .٫لى َظا ألاؾاؽ الًم ً٨جغُ٢ت َظا الُ٣إ بال بطا جىاٞغث ألاوُٖت الٗ٣اعٍت اإلاىاؾبت لُلباث
اإلاؿدشمغًٍ خؿب مىاَ ٤الخىؾ٘ واإلاىا ٘٢الؿُاخُت اإلادضصة.
ومً زم ٌٗض الٗ٣اع الؿُاحي حجغ الؼاوٍت لترُ٢ت الاؾدشماع في مسخل ٠ألاوكُت الؿُاخُت لظل ٪خضص اإلاكغٕ
الجؼاثغي الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للٗ٣اع الؿُاحي والهُئاث الُٟ٨لت بدؿُحرٍ.
 .1الىهىم اللاهىهُت اإلاىٓمت للعلاع الؿُاحي
ٌك٩ل الٗ٣اع الؿُاحي 2مً ألاعاضخي اإلادضصة في مسُِ التهُئت الؿُاخُت وًٍم ألامال ٥الىَىُت الٗمىمُت
والخانت وجل ٪الخابٗت للخىام و ٤ٞال٣اهىن 03-03اإلاظ٧ىع ؤٖالٍٚ .حر بن لخىيُذ ؤهىإ ألامال ٥الىَىُت
ًجب الغظىٕ بلى ألامغ ع٢م  314-08اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م  30-90اإلاخًمً ٢اهىن ألامال ٥الىَىُت
 2015اإلاخٗل ٤باإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىُ٣ت الخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا ٘٢الؿُاخُت لىالًت بؿ٨غة ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في
11ماعؽ  ، 2015الٗضص  ، 13نٟدت  .8اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 82-15اإلااعر في 8ماعؽ  2015اإلاخٗل ٤باإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت
الؿُاخُت إلاىُ٣ت الخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا ٘٢الؿُاخُت لىالًت الىاصي ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 11ماعؽ  ، 2015الٗضص  ، 13نٟدت .8
٢ 1غاع وػاعي ماعر في  27ماعؽ ً 2016خًمً اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاىُ٣ت جىؾ٘ ومىا ٘٢ؾُاخُت لىالًت ؾ٨ُ٨ضة ،
الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 22ظىان ٖ 2016ضص 16الهٟدت ٢ ، 14غاع وػاعي ماعر في 4ابغٍل ً 2016خًمً اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت
الؿُاخُت إلاغاظٗت مىُ٣ت جىؾ٘ ومىا ٘٢ؾُاخُت إلاىُ٣ت ؾبُٗاث ؾاؾل جاع٢ت عق٣ىن ٖحن جمىقيذ الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 22ظىان
ٖ 2016ضص 16الهٟدت ٢، 14غاع وػاعي ماعر في 6ابغٍل ً 2016خًمً اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاغاظٗت مىُ٣ت جىؾ٘ ومىا٘٢
ؾُاخُت إلاىُ٣ت بىػظاع ٖحن جمىقيذ الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 22ظىان ٖ 2016ضص 16الهٟدت ٢ ، 15غاع وػاعي ماعر في 6ابغٍل 2016
ًخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاغاظٗت مىُ٣ت جىؾ٘ ومىا ٘٢ؾُاخُت إلاىُ٣ت ػلٟاهت ٚ 2غصاًت الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في
22ظىان ٖ 2016ضص 16الهٟدت  15و ٢غاع وػاعي ماعر في 6ابغٍل ً 2016خًمً اإلاهاص٢ت ٖلى مسُِ التهُئت الؿُاخُت إلاغاظٗت مىُ٣ت
جىؾ٘ ومىا ٘٢ؾُاخُت إلاىُ٣ت ٖحن اوعجت بىالًت الىٗامت الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 22ظىان ٖ 2016ضص 16الهٟدت .16
 2اإلااصة  20مً ال٣اهىن  03-03الؿال ٠الظ٦غ.
 3ال٣اهىن ع٢م  14-08اإلااعر في  20ظىٍلُت  2008اإلاٗض واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م  30-90اإلااعر في  1صٌؿمبر 1990اإلاخًمً ٢اهىن ألامال٥
الىَىُت  ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في  3ؤوث  ، 2008الٗضص  ،44الهٟدت .2
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والظي بمىظبه جخ٩ىن مً الخ٣ى ١وألامال ٥اإلاى٣ىلت والٗ٣اعٍت 1التي ٌؿخٗملها الجمُ٘ واإلاىيىٖت جدذ
جهغ ٝالجمهىع اإلاؿخٗمل لها بما مباقغة ؤو بىاؾُت مغٖ ٤ٞام قغٍُت ؤن حؿخٛل خؿب َبُٗتها ؤو تهُئتها
الخانت.
وفي هٟـ الؿُا ١بٗض ؤن اجسظث وػاعة الؿُاخت ٢غاع بةٖضاص مكغوٕ مسُِ تهُئت الؿُاخت ؾىت ، 2006
ؾاًغث الخ٩ىمت َظا الىو الخىُٓمي بةنضاع ألامغ ع٢م  211-06اإلادضص لكغوٍ وُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ
والخىاػ ًٖ ٫ألاعاضخي الخابٗت ألامال ٥الخانت واإلاىظهت إلهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ٚحر اهه اؾدشجى الُ٘٣
اإلاخىاظضة صازل مىاَ ٤الخىؾ٘ واإلاىا ٘٢الؿُاخُت  .زم جبٗه مغؾىم جىُٟظي ع٢م  3121-07الظي ظاء
لُُب ٤ؤخ٩ام اإلاىاص  4و  10و 12مً ألامغ ع٢م  ،11-06ؤًً ؤ٦ض اإلاكغٕ 4بن مىذ خ ٤الامخُاػ لؤلعاضخي الخابٗت
لؤلمال ٥الضولت واإلاىظهت الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت طو َاب٘ ؾُاحي ًخم ًٖ َغٍ ٤مؼاص ٖلجي مٟخىح ؤو
بالخٗهضاث اإلاسخىمت ٖىضما ج٩ىن واٗ٢ت ٖلى مؿخىي والًاث الجؼاثغ الٗانمت٢ ،ؿىُُىت ،وَغان ؤو لضي
بلضًاث م٣غ الىالًت وم٣غ الضاثغة في والًاث الكما ٫ؤو بلضًاث م٣غ والًت في الهًاب الٗلُا .وٍمىذ خ ٤الامخُاػ
بالتراضخي ٖلى ؤؾاؽ ص ٘ٞبجاوة اًجاعٍت ؾىىٍت جدضصَا بصاعة ؤمال ٥الضولت ٖىضما ج٩ىن ال ُ٘٣ألاعيُت
زاعط البلضًاث وفي والًاث الجىىبً .مىذ خ ٤الامخُاػ ب٣غاع مً الىالي بٗض ا٢تراح مً لجىت ؤو الثدت مً
اإلاجلـ الىَجي لالؾدشماع 5بٗض مٗاًىت الى٧الت الىَىُت لالؾدشماع و٦ظا قهاصة مُاب٣ت حؿلمها مهالر
الخٗمحر بٗض مىا٣ٞت اللجىت.
٦ما جضزل اإلاكغٕ لُبحن قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ مغة ؤزغي ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت
للضولت واإلاىظهت الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت بمىظب ألامغ ع٢م  ،6 04-08بط ٢ض ًخم بما ًٖ َغٍ ٤اإلاؼاص الٗلجي
اإلاٟخىح ؤو اإلاٛل ٤ؤو بالتراضخي 7لؤلعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت التي حٗىص للماؾؿاث والهُئاث
الٗمىمُت وألاشخام الُبُُٗحن واإلاٗىىٍحن الخايٗحن لل٣اهىن الخام .و٦ظا ألامال ٥الٗ٣اعٍت التي حك٩ل
ؤنى ٫مخبُ٣ت إلااؾؿاث ٖمىمُت مدلت وألانى ٫اإلاخبُ٣ت لٟاثضة اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت إلاضة 33
ؾىت ٢ابلت للخجضًض صون بن جخٗضي  99ؾىت .8خُيئظ ًغزو الامخُاػ ًٖ َغٍ ٤اإلاؼاص الٗلجي ب٣غاع مً وػٍغ
 1اإلااصة  6مً ال٣اهىن ع٢م  14-08اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ.
 2ألامغ ع٢م  11-06اإلااعر في  30ؤوث  2006الظي ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ و الخىاػ ًٖ ٫ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت بالضولت
واإلاىظهت الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 30اوث  ، 2006الٗضص  ، 53الهٟدت .4
 3اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  121-07اإلااعر في 23ابغٍل  2007الظي ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ والخىاػ ًٖ ٫ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال٥
الخانت بالضولت واإلاىظهت الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 25ابغٍل  ، 2007الٗضص  ، 27الهٟدت .9
 4اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 120-07اإلاظ٧ىع اٖالٍ.
 5اإلااصة  7مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  121-07الؿاب ٤الظ٦غ.
 6ألامغ ع٢م  04-08اإلااعر في 1ؾبخمبر ً 2008دضص قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ خ ٤الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت اإلاىظهت
الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 3ؾبخمبر ، 2008الٗضص  ، 48الهٟدت .3
 7اإلااصة  3مً ألامغ ع٢م  04-08اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ .
 8اإلااصة  4مً ألامغ ع٢م  04-08اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ .
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الؿُاخت ٖىضما ج٩ىن ُٗ٢ت ألاعى اإلاٗىُت باالمخُاػ جابٗت لٗ٣اع ؾُاحي ال٣ابل للبىاء بمىظب صٞتر ؤٖباء،1
بِىما ًغزو مىذ الامخُاػ بالتراضخي 2ب٣غاع مً مجلـ الىػعاء با٢تراح مً اإلاجلـ الىَجي لالؾدشماع
بسهىم اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت التي حك٩ل ؤَمُت لال٢خهاص الىَجي ولها ؤولىٍت  ،حؿاَم في جىمُت مىاَ٤
مدغومت و ٪ٞالٗؼلت ٖجها ،مدضزت إلاىانب قٛل و حكاع ٥في جلبُت الُلب الىَجي للؿ. ً٨
ٚحر ؤن اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  1523-09ظاء لحزًل الٛمىى الظي اٖتري ألامغ ع٢م  04-08وٍُب ٤اإلاىاص 3
و 7مىه وَظا بالتر٦حز ٖلى قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت
واإلاىظهت إلهجاػ اإلاكاعَ٘ بالخٟهُل خى ٫الُغ ١باإلاؼاص الٗلجي اإلاٟخىح ؤو اإلادضوص ؤو بالتراضخي لٟاثضة
ؤشخام َبُُٗحن ؤو مٗىىٍحن زايٗحن لل٣اهىن الٗام .
ٚحر ؤن َظا اإلاغؾىم جُغ ١بلى ال ُ٘٣ألاعيُت 4التي ج ٘٣صازل مىاَ ٤جىؾ٘ ؾُاخُت جابٗت للضولت وفي َظٍ
ؤو اإلادضوص ب٣غاع مً
الخالت ًيبػي ٖلى اإلاؿخُٟض الخهى ٫خ ٤الامخُاػ ًٖ َغٍ ٤اإلاؼاص الٗلجي اإلاٟخىح
وػٍغ مً الؿُاخت با٢تراح مً الهُئت اإلا٩لٟت بدؿُحر مىاَ ٤الخىؾ٘ الؿُاخُت و ٤ٞصٞتر قغوٍ جدضصٍ
الىػاعة اإلاٗىُت ،بِىما بطا ٧اهذ ألاعاضخي زاعط مىاَ 5٤الخىؾ٘ ُٞخم ج٣ضًم الُلب للخهىٖ ٫لى امخُاػ ًٖ
َغٍ ٤اإلاؼاص الٗلجي اإلاٟخىح ؤو اإلادضوص بلى الىالي الجساط ال٣غاع با٢تراح مً اللجىت اإلاىهىم ٖلحها إلاضة 33
ؾىت ٢ابلت للخجضًض مغجحن ؤ٢هاَا 99ؾىت م٘ ص ٘ٞاإلاؿخُٟض إلجاوة بًجاعٍت ؾىىٍت لٟاثضة الضولت٦ .ما ًمً٨
بن ًمىذ خ ٤الامخُاػ بالتراضخي 6بىاء ٖلى ٢غاع مً الىػٍغ ؤو الىالي بٗض ٖغى اإلاكاعَ٘ ٖلى اإلاجلـ الىَجي
بطا ٧اهذ تهم الا٢خهاص الىَجي ؤو جىٞغ مىانب الكٛل ؤو تهض ٝلخىمُت اإلاىاَ ٤اإلادغومت.
٦ما ؾاَمذ ٢ىاهحن اإلاالُت في جغُ٢ت الاؾدشماع الؿُاحي بدؿهُل ؤلاظغاءاث ومىذ مؼاًا لٟاثضة اإلاؿدشمغًٍ بط
ٖضلذ اإلااصة  15مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  7 2011ؤخ٩ام اإلاىاص 30و5و8و٦ 9ما ؤلٛذ اإلاىاص  6و 7وؤ٦ضث ؤن
مىذ خ ٤الامخُاػ ًخم بالتراضخي ٖلى ؤؾاؽ صٞتر قغوٍ و بىاء ٖلى ٢غاع ًخسظٍ الىالي مً ظهت ،وؤًًا بىاء
ٖلى ا٢تراح مً الى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع باليؿبت لؤلعاضخي الخابٗت للضولت والىاٗ٢ت بمىُ٣ت الخىؾ٘
الؿُاحي .ؤما ٢اهىن اإلاالُت لؿىت ٞ 82012إ٦ض ؤن مضازُل الىاججت ًٖ اؾخٛال ٫الكىاَئ حٗىص للبلضًاث
 1اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  04-08اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ.
 2اإلااصة  8مً ألامغ ع٢م  04-08اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ.
 3اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  152-09اإلااعر في 2ماي ً 2009دضص ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ خ ٤الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت
للضولت اإلاىظهت الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 6ماي ، 2009الٗضص  ، 27الهٟدت .4
 4اإلااصة  8مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  152-09اإلاظ٧ىع اٖالٍ.
 5اإلااصة 11مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  152-09اإلاظ٧ىع اٖالٍ
6اإلااصة 13مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  152-09اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ .
7ال٣اهىن ع٢م  13-10اإلااعر في 29صٌؿمبر  2010اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ، 2011الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في  30صٌؿمبر  ،2010الٗضص
،80الهٟدت . 2
 8ال٣اهىن ع٢م  16-11اإلااعر في 29صٌؿمبر 2011اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت ، 2012الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 29صٌؿمبر ،2011الٗضص
 ،72الهٟدت . 3
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الؿاخلُت خؿب الازخهام الا٢لُميٚ .حر ؤن اإلااصة ٢ 34اهىن اإلاالُت لؿىت ٖ 20131ض ٫اإلااصة  5مً ألامغ
ع٢م  04-08اإلاخممت بمىظب اإلااصة  15مً ٢اهىن اإلاالُت  2011وؤ٦ضث ؤن خ ٤الامخُاػ ًمىده الىالي ب٣غاع
ًخسظٍ بىاء ٖلى ا٢تراح مً الى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الؿُاخت ُٞما ًخٗل ٤باألعاضخي الىاٗ٢ت بمىاَ ٤الخىؾ٘
الؿُاحي وٍخم بالتراضخي.
بِىما ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  22014ههذ اإلااصة  38مىه ٖلى ؤن الخىاػ ًٖ ٫ألامال ٥الؿُاخُت ًخم باإلاجان
لٟاثضة البلضًاث.
وًٍُ٢ ٠اهىن اإلاالُت لؿىت  32015بمىظب اإلااصة  60مىه ؤن الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت اإلاخٗل٣ت باألمال ٥الىَىُت
حٟٗى مً خ٣ى ١الدسجُل وعؾم الكهغ الٗ٣اعي بطا اعجبُذ بمكاعَ٘ اؾدشماعٍت.
ل٢ ً٨اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 4 2015بحن بن مىذ الامخُاػ ًخم ب٣غاع مً الىالي بٗض مىا٣ٞت الى٧الت
الىَىُت لخُىٍغ الؿُاخت بطا ٧اهذ ألاعاضخي جابٗت إلاىاَ ٤الخىؾ٘ الؿُاحي  .ؤما بطا ٧اهذ جخٗل ٤باألمال٥
الخانت للضولت وزاعظت ًٖ مىاَ ٤الخىؾ٘ الؿُاحي ُٞخم ب٣غاع مً الىالي بىاء ٖلى ا٢تراح اإلاضًغ الىالجي
اإلا٩ل ٠باالؾدشماع الظي ًخهغ ٝبالدكاوع م٘ اإلاضًغٍحن الىالثُحن إلاسخل ٠الُ٣اٖاث اإلاٗىُت.بِىما ٢اهىن
اإلاالُت لؿىت  52017عزو للخىام الُ٣ام بتهُئت وحؿُحر مىاَ ٤اليكاٍ ؤو مىاَ ٤نىاُٖت ؤو مىاَ٤
لىظؿدُت ٖلى ؤعاضخي طاث َاب٘ ٚحر ٞالحي ٌك٩ل ملُ٨تهم ؤو ً٩ىن مً ألاعاضخي جابٗت لؤلمال ٥الخانت
بالضولت ٖلى ؤؾاؽ مىدهم خ ٤امخُاػ بالتراضخي إلاضة  33ؾىت م٘ اؾخٟاصتهم مً جسًُٟاث ٖلى مبل ٜبجاوة
ؤلاًجاع خؿب اإلاى ٘٢الجٛغافي للمكغوٕ بن ٧ان بىالًاث الكما ٫ؤو الهًاب الٗلُا ؤو الجىىب ال٨بحر بىاء
ٖلى صٞتر قغوٍ.
ب .الهُئاث الضاعمت لالؾدثماع الؿُاحي
خضص الدكغَ٘ الجؼاثغي الهُئاث التي جخىلى صٖم وظلب الاؾدشماع الؿُاحي ٦ما ًلي:
 .1الىوالت الىَىُت لخىمُت الؿُاخت

 1ال٣اهىن ع٢م  12-12اإلااعر في 26صٌؿمبر 2012اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ، 2013الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 30صٌؿمبر ، 2012الٗضص
 ، 72الهٟدت .2
2ال٣اهىن ع٢م  08-13اإلااعر في 30صٌؿمبر 2013اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ،2014الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 31صٌؿمبر ، 2013الٗضص،68
الهٟدت .2
 3ال٣اهىن ع٢م  10-14اإلااعر في 30صٌؿمبر 2014اإلاخًمً ٢اهىن مالُت لؿىت، 2015الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 31صٌؿمبر ، 2014الٗضص ،78
الهٟدت .2
 4الامغ ع٢م  01-15اإلااعر في 23ظىٍلُت 2015اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  ، 2015الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 23ظىٍلُت ،2015
الٗضص  ،40الهٟدت .4
 5ال٣اهىن ع٢م  14-16اإلااعر في 29صٌؿمبر 2016اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت ، 2017الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في  29صٌؿمبر ، 2016الٗضص
 ، 77الهٟدت .2
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ؤوكئذ الى٧الت الىَىُت لخىمُت الؿُاخت بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 1 70-98وهي ماؾؿت ٖمىمُت طاث
َاب٘ نىاعي وججاعي جخمخ٘ بصخهُت مٗىىٍت ولها اؾخ٣ال ٫مالي  ،جخٟ٨ل َظٍ الهُئت بخيكُِ وجغُ٢ت
اليكاَاث الؿُاخُت وج٣ضًم الخضمت الٗمىمُت و ٤ٞصٞتر قغوٍ ًىضر جبٗاتها ٦ .ما حؿىض بلحها الؿلُت في
مماعؾت خ ٤الكٟٗت لهالر الضولت ً٩ىن مىيىٕ جهغ ٝبم٣ابل ؤو بضوهه ً ،م٨جها بن حُٗض بُ٘ ؤعاضخي ؤو
حُٗض خ ٤الامخُاػ ٖلحها إل٢امت مكغوٕ ؾُاحي ؤو خمام مٗضوي ً.خىلى حؿحرَا مجلـ بصاعة ًضًغٍ مضًغ ٖام.
ًترؤؽ مجلـ بصاعة الى٧الت الىَىُت لخىمُت الؿُاخت وػٍغ الؿُاخت ؤو ممشل ٖىه وَى ًخ٩ىن مً ؤًٖاء
جابٗحن لٗضة وػاعاث٦ .ما ؤ٦ض ال٣اهىن  01-03ؤَمُت َظٍ الهُئت في جىُٟظ الؿُاؾت الىَىُت لخىمُت
الؿُاخت.
٦ما ًٖ ٘٣لى ٖبء َظٍ الهُئت مهمت ظلب اإلاؿدشمغًٍ الؿُاخُحن بدؿهُل خهىلهم للٗ٣اع الؿُاحي
لخم٨ىحهم مً ب٢امت مكاعَٗهم الاؾدشماعٍت م٘ مغاٖاة الخيؿُ ٤م٘ الى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع واإلاجلـ
الىَجي لالؾدشماع باٖخباعَما الهُئاث اإلا٩لٟت ٢اهىهُا بترُ٢ت الاؾدشماع في البالص.
 .2الىوالت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدثماع
ًالخٔ مً زال ٫اؾخ٣غاء اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  12-93اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي هٓم ؤخ٩ام
مخٗل٣ت بالى٧الت الىَىُت لالؾدشماع في زالزت مىاص  ِ٣ٞبحن حٗغٍٟها في اإلااصة الؿابٗت  ،زم خضص مهامها في
اإلااصجحن الشامىت والخاؾٗت.
ل٨ىه ؤيا ٝؾخت مىاص في ألامغ ع٢م  03-01الؿاب ٤الظ٦غ مً زال ٫الٟهل الشاوي مً الباب الغاب٘ اإلاٗىىن
بإظهؼة الاؾدشماع ،خُض ٖغ ٝالى٧الت بإجها جيكا لضي عثِـ الخ٩ىمت وهي ٖباعة ًٖ ماؾؿت ٖمىمُت جخمخ٘
بالصخهُت اإلاٗىىٍت والاؾخ٣ال ٫اإلاالي ًىظض م٣غَا بالجؼاثغ الٗانمت ولها َُا٧ل مدلُت ممشلت في قبا٥
وخُض م٩ىن مً ٖضة بصاعاث مٗىُت باالؾدشماع٦ ،ما ًم٨جها بوكاء م٩اجب جمشُل لها بالخاعط.
جخىلى الى٧الت يمان جغُ٢ت الاؾدشماعاث وجُىٍغَا ومخابٗتها ،اؾخ٣با ٫اإلاؿدشمغًٍ اإلاُ٣محن وٚحر اإلاُ٣محن
وبٖالمهم ومؿاٖضتهم ،حؿهُل الُ٣ام بالك٩لُاث وججؿُض اإلاكاعَ٘ بىاؾُت الكبا ٥الىخُض ،حؿُحر نىضو١
صٖم الاؾدشماع ،الخإ٦ض مً اخترام اإلاؿدشمغًٍ لاللتزاماث وحؿُحر خآٞت الٗ٣اعٍت وٚحر اإلاى٣ىلت لؤلنى٫
الخابٗت للماؾؿاث الٗمىمُت اإلاىدلت٦ .ما ؤهه ًجضع ال٣ى ٫مً زال ٫اإلا٣اعهت بحن الىهُحن ال٣اهىهُحن ؤن
الضولت ؤعاصث مىذ اإلاؿدشمغ امخُاػاث في مضة ػمىُت ٢هحرة بمىظب ألامغ ع٢م  03-01وَظا ما جا٦ضٍ اإلااصة
الؿابٗت مىه ؤًً خضص اظل جبلُ ٜاإلاؿدشمغ بشالزحن ًىم ب٣غاع مىذ الامخُاػاث بضال مً ؾخحن ًىم في اإلاغؾىم
الدكغَعي  12-93وفي خالت الغ ٌٞله الخ ٤في الاخخجاط بغ ٘ٞالًُٗ ؤمام لجىت جابٗت للؿلُت الىنُت،
٦ما ٌؿخُُ٘ اإلاٗجي باألمغ اللجىء للً٣اء لغ ًَٗ ٘ٞيض ٢غاع الى٧الت بٗضما ٧ان َظا ألامغ مغٞىيا في ْل
اإلاغؾىم الدكغَعي .12-93
 1اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  70-98اإلااعر في ُٟٞ21غي 1998اإلاخًمً اوكاء الى٧الت الىَىُت لخىمُت الؿُاخت وجدضًض ٢اهىجها الاؾاسخي ،الجغٍضة
الغؾمُت اإلااعزت في ُٟٞ21غي  ، 1998الٗضص  ،11نٟدت . 31
259

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

ٚحر اهه وبالغٚم مً الىهىم ال٣اهىهُت اإلاظ٧ىعة ؤهٟا بال ؤجها لم ج٧ ً٨اُٞت لجلب اإلاؿدشمغ الىَجي وألاظىبي،
٩ٞان مً الًغوعي ٖلى الخ٩ىمت ؤن جس ٠ٟالٗىاء ٖلى اإلاخٗامل الا٢خهاصي بدؿهُل ألامىع ٖلى الهُئت
اإلاؿخ٣بلت لالؾدشماعاث واإلاخمشلت في الى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع ،وطل ٪بةُٖائها يماهاث ا٦بر  .لهظا
الؿبب ٖض ٫وجمم ألامغ ع٢م  03-01الؿاب ٤الظ٦غ باألمغ ع٢م  08-06اإلااعر في  5ظىٍلُت  2006وانضع
اإلاكغٕ الجؼاثغي الىهىم الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت به مً بُجها اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  356-06اإلااعر في
9ا٦خىبغ .2006
ًجضع ال٣ى ٫مً زال ٫اؾخ٣غاء ألامغ ع٢م  08-06اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ ؤن الضولت مىدذ للىػاعة اإلا٩لٟت بترُ٢ت
الاؾدشماع الدؿهُالث الالػمت لخىُٟظ البرامج اإلاؿُغة وَظا واضر مً زالٞ ٫غيه ٖلى الى٧الت الىَىُت
لالؾدشماع ج٣لُو مضة الخهىٖ ٫لى م٣غع اإلاخٗل ٤باإلاؼاًا الخانت باالهجاػ بلى 72ؾاٖت و٦ظا م٣غع الخام
باإلاؼاًا اإلاخٗل٣ت باالؾخٛال ٫في ًٚىن 10اًام ابخضاء مً جاعٍش بًضإ اإلاؿدشمغ لُلبه ٦ .ما ٌؿخُُ٘ اإلاىصٕ
للُلب الاخخجاط بطا لخ٣ه ٚبن ؤمام اللجىت زانت جابٗت للهُئت الىنُت زالً15 ٫ىم مً الغص ؤو ؾ٩ىث
ؤلاصاعة باإلياٞت بلى مماعؾخه الًُٗ ؤمام الً٣اء.
ٚحر ؤن اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  356-06الؿاب ٤الظ٦غ ٖغ ٝالى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع في ماصجحن وؤ٦ض
بإجها َُئت جدذ وناًت الىػٍغ اإلا٩ل ٠بترُ٢ت الاؾدشماعاث ولِـ عثِـ الخ٩ىمت .وجُغ ١بلى مهامها الؿبٗت
مً بٖالم  ،حؿهُل ،جغُ٢ت اؾدشماع  ،اإلاؿاٖضة  ،حؿُحر امخُاػاث ومخابٗت و ألو ٫مغة مؿاَماتها في حؿُحر
الٗ٣اع الا٢خهاصيً .ضًغ َظٍ الهُئت مجلـ بصاعة م٩ىن مً ًٖ 18ى مً مسخل ٠الىػاعاث ًغؤؾهم ممشل
ًٖ الىػاعة اإلا٩لٟت بترُ٢ت الاؾدشماعاث ٦ما ٌؿحرَا مضًغ ٖام.
٦ما جمشل الى٧الت مدلُا بكبا ٥وخُض ٖلى مؿخىي ٧ل والًت لدؿهُل جىُٟظ اإلاكاعَ٘ خُض ًجم٘ ٖضة ممشلحن
لُ٣اٖاث مسخلٟت.
بُض ؤن الى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع ؤنبدذ الُىم بمىظب ٢اهىن الاؾدشماع الجضًض 1جخٟ٨ل بالخيؿُ٤
م٘ ؤلاصاعاث والهُئاث الٗمىمُت لترُ٢ت الاؾدشماع وزل ٤جىىَ٘ في الا٢خهاص الىَتي وٖلى َظا ألاؾاؽ جًم
مجمىٖت مً اإلاهالر اإلااَلت لخ٣ضًم زضماث مخُىعة إلوكاء اإلااؾؿاث وصٖمها والٗمل ٖلى جىُٟظ
مكاعَٗها الاؾدشماعٍت جخمشل في مغا٦ؼ ؤعبٗت.2
بط ٖض ٫اإلاكغٕ الجؼاثغي مهام َظٍ اإلااؾؿت الٗمىمُت بمىظب مغؾىم جىُٟظي ع٢م  ، 3100 -17وؤ٦ض ؤجها
جدك٩ل مً ممشل الىػاعة الىنُت اإلاخمشلت في وػاعة الهىاٖت واإلاىاظم وؤًٖاء آزغًٍ ٦ ،ما بن َظٍ الهُئت

٢1اهىن ع٢م  09-16اإلااعر في 3اوث  2016اإلاخًمً جغُ٢ت الاؾدشماع ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في3اوث  ، 2016الٗضص  ، 46نٟدت . 18
 2اإلااصة  26مً هٟـ ال٣اهىن ع٢م . 09-16
 3اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  100-17اإلااعر في 5ماعؽ ٌٗ 2007ض ٫وٍخمم اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  365-06اإلاخًمً نالخُاث الى٧الت الىَىُت
لالؾدشماعوجىُٓمها وؾحرَا  ،الجغٍضة الغؾمُت اإلااعزت في 8ماعؽ  ، 2017الٗضص  ، 16نٟدت.3
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جخ٩ىن ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي مً َُا٧ل مدلُت مجمٗت في ق٩ل قبا ٥وخُض المغ٦ؼي جخمشل في مغ٦ؼ اؾدُٟاء
ؤلاظغاءاث  ،مغ٦ؼ الضٖم إلوكاء اإلااؾؿاث  ،مغ٦ؼ الترُ٢ت ؤلا٢لُمُت.
 .3اإلاجلـ الىَني لالؾدثماع
لم ًىٓم اإلاكغٕ الجؼاثغي ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باإلاجلـ الىَجي لالؾدشماع في اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م 12-93
الؿال ٠الظ٦غ ول٨ىه جُغ ١بلحها بمىظب ألامغ  03-01اإلاٗض ٫واإلاخمم للمغؾىم الدكغَعي ع٢م  12-93اإلاخٗل٤
بخُىٍغ الاؾدشماع ً .خطر ظلُا ؤن ؾُاؾت الخ٩ىمت ٢ض حٛحرث مً ؾىت  1993بلى ؾىت  2001مً جغُ٢ت
الاؾدشماع اإلاىظىص بلى جُىٍغٍ وَظا بالُب٘ ما صٗٞها زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت اإلاٗىىهت باإلوٗاف الا٢خهاصي بلى
ببغاػ َظٍ الهُئت حؿمى باإلاجلـ ًىي٘ جدذ ؾلُت عثِـ الخ٩ىمتً ،خىلى مٗالجت اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت
باؾخحراجُجُت الاؾدكاعاث وؾُاؾت الضٖم لها باإلاىا٣ٞت ٖلى الاجٟاُ٢اث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  12مً
ألامغ  03-01الؿاب ٤الظ٦غ .بِىما لم ًدضص اإلاكغٕ في َظا الىو ال٣اهىوي حكُ٨لت اإلاجلـ و ؾحرٍ بل جغ٦ها
للخىُٓم ٚ .حر ؤهه وفي ْل ألامغ ع٢م  08-06اإلااعر في 15ظىٍلُت  2006اإلاخٗل ٤بترُ٢ت الاؾدشماع ٖض ٫اإلاكغٕ
اإلااصة  19مً ألامغ  03-01وؤلػى اإلااصجحن 20و 21مىه  ،وَظا ألن الخ٩ىمت ؤنضعث مغاؾُم جىُٟظًت جدضص
بمىظبها ألاظهؼة اإلا٩لٟت باالؾدشماع والتي مً بُجها اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  355-06اإلااعر في 9ا٦خىبغ 2006
اإلاخٗل ٤بهالخُاث اإلاجلـ الىَجي لالؾدشماع و حكُ٨لخه وؾحرٍ وجىُٓمه .خُض ًخىلى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بترُ٢ت
الاؾدشماع وجُىٍغٍ ؾحر اإلاجلـ الىَجي لالؾدشماع جدذ ؾلُت عثِـ الخ٩ىمتً ،دك٩ل مً ٖضة ؤًٖاء
جابٗحن لُ٣اٖاث وػاعٍت مسخلٟت٦ .ما ًدًغ الاظخماٖاث عثِـ مجلـ ؤلاصاعة ومضًغ الى٧الت الىَىُت
لخُىٍغ الاؾدشماع ٦مالخٓحن  .ِ٣ٞبط ًجخم٘ اإلاجلـ مغة ٧ل زالزت ؤقهغ ٚحر اهه ًم ً٨اؾخضٖاثه ٧لما صٖذ
الًغوعة .وفي َظا الهضص ًخىلى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بترُ٢ت الاؾدشماع ؤماهت اإلاجلـ وٖلى َظا ألاؾاؽ ًدضص ظضو٫
ؤٖماله لخيخهي اظخماٖاجه ب٣غاعاث وجىنُاث وآعاء .وفي هٟـ الؿُا ١خضصث اإلااصة الشالشت مً اإلاغؾىم
الخىُٟظي اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ مهام اإلاجلـ الىَجي لالؾدشماع.
زاهُا  :جىفحر الهُاول اللاعضًت الؾخلُاب الؿُاح
ًالخٔ مً زال ٫جمدُو اإلاسُِ الىَجي الخىظُهي لئل٢لُم مؿخ٣بل الاؾدشماع الؿُاحي بالجؼاثغ والظي
ٖالج اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها الؿُاخت  ،واؾدىض مسُِ التهُئت الؿُاخُت ٖ 1 2025لى ألاؾـ التي ًخم
الاعج٩اػ ٖلحها للخُٛحر الجظعي لالؾدشماع الؿُاحي ببالصها خؿب اإلاُُٗاث الُبُُٗت واإلاىعور الش٣افي التي
جؼزغ به مسخل ٠اإلاىاَ ٤الؿُاخُت ٖلى الكغٍِ الؿاخلي والجىىب  .ؤصع٦ذ الىػاعة الاولى ؤن ؤَم بضًل
لُ٣إ اإلادغ٢اث هي الؿُاخت لظل ٪ال بض تهُئت اإلاىاَ ٤الؿُاخُت واإلاىا ٘٢وجىٞحر اإلاىاعص اإلااصًت والهُا٧ل
ال٣اصعة ٖلى جدىٍل الجؼاثغ بلى بلض ظاطب للؿىاح ماصامذ بالصها جُل ٖلى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ مً ظهت
وصولت اٞغٍُ٣ت مً ظهت ؤزغي .صون ؤن هيسخى بإجها ٖغبُت ومٛاعبُت َ ،ظٍ اإلاىانٟاث ججٗلها في مغ٦ؼ جىاٞسخي
1لخؿحن ٖبض ال٣اصع ،اؾخاعجُجُت جىمُت مؿخضامت لُ٣إ الؿُاحي بالجؼاثغ خؿب مسُِ التهُئت الؿُاخُت  ، 2025مجلت ؤصاء اإلااؾؿاث
الجؼاثغٍت ،الٗضص ، 2013-2نٟدت . 187
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م٘ هٓحرتها مً الضو ٫التي ؾب٣تها في الاَخمام بهظا الُ٣إٖ .لى َظا ألاؾاؽ ًجب ٖلى الضولت الُىم جىٞحر
ؤُ٢اب امخُاػ ؾُاخُت ٖلى اإلاؿخىي الىَجي  ،1وبوكاء َُا٧ل ظضًضة لالؾخ٣با ٫الؿُاح بمىانٟاث ٖاإلاُت.
أ .جىفحر أكُاب امخُاػ ؾُاخُت
جخىػٕ ؤُ٢اب الامخُاػ الؿُاخُت ٖبر ؤلا٢لُم الىَجي بالىٓغ بلى الخ٣ؿُم الىاعص باإلاسُِ الىَجي الخىظُهي
لئل٢لُم ٖ 2030لى الىدى الاحي:
2
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ قما ٫قغًً ١م والًاث ٖ:ىابت الُاع ٝؾ٨ُ٨ضة ٢اإلات ؾى ١اَغاؽ جبؿت
حك٩ل مخجمٗت قغٍِ ؾاخلي ج٣ضع مؿاخخه ب ٦ 300م ًًم  18مىُ٣ت ؾُاخُت بها ٞ 137ىض.١
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ قما ٫وؾًًِ 3م والًاث الجؼاثغ الٗانمت بىمغصاؽ بلُضة قلٖ ٠حن صٞلى
مضًت بىٍغة جحزي وػو بجاًت حك٩ل مخجمٗت ٦ 615م مً الكغٍِ الؿاخلي بها ٞ 313ىض ١و 67مىُ٣ت
ؾُاخُت.
4
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ قماٚ ٫غب ًًم والًاث وَغان مؿخٛاهم ٖحن جمىقيذ جلمؿان مٗؿ٨غ
ؾُضي بلٗباؽ ٚلحزان بها  37مىُ٣ت ؾُاخُت .
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب ٚغب 5بذ زالر والًاث ٚغصاًت بؿ٨غة الىاصي جًم اعب٘ مىاَ ٤ؾُاخُت.
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب قغًً 6١م والًاث اصعاع بكاع .
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب ٦بحر 7جاؾلـ هاظغ بالؼي زم الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب ٦بحر 8اَ٣اع
جمجراؾذ.
ب .اهجاػ هُاول اؾخلباٌ حضًضة
جخد ٤٣الخىمُت اإلاؿخضامت 9للؿُاخت بةقغا ٥الجمُ٘ الخ٩ىمت ،اإلاؿدشمغًٍ الىَىُحن وألاظاهب و٦ظا
اإلاىاَىحنٖ .لى َظا ألاؾاؽ ٞخدذ الجؼاثغ ألابىاب ؤمام الاؾدشماع ألاظىبي في ُ٢إ الؿُاخت الخضار جُىٍغ

 1مى ٘٢وػاعة الؿُاخت والهىاٖاث الخ٣لُضًت٦ ،خاب ع٢م  3مٗىىن بإُ٢اب الامخُاػ الؿبٗت ،مسُِ تهُئت الؿُاخت  ، 2025ظاهٟي ، 2008
نٟدتمً 5الى . 110
 2اإلاى ٘٢الؿال ٠الظ٦غ  ،ال٨خاب الشالض ،نٟدت .7
3اإلاى ٘٢الؿال ٠الظ٦غ  ،ال٨خاب الشالض ،نٟدت . 24
4اإلاى ٘٢الؿال ٠الظ٦غ  ،ال٨خاب الشالض ،نٟدت . 57
5اإلاى ٘٢الؿال ٠الظ٦غ  ،ال٨خاب الشالض ،نٟدت . 73
 6اإلاى ٘٢الؿال ٠الظ٦غ ،ال٨خاب الشالض ،نٟدت . 84
7اإلاى ٘٢الؿال ٠الظ٦غ  ،ال٨خاب الشالض ،نٟدت.97
8اإلاى ٘٢الؿال ٠الظ٦غ  ،ال٨خاب الشالض ،نٟدت .104
9ؾماُٖجي وؿِبت ،صوع الؿُِاخت في جد ٤ُ٣الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في الجؼاثغ ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت وَغان  ،2014 ،نٟدت117
.
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في َُا٧ل الاؾخ٣با ٫التي ج٩ىن بمىانٟاث الجىصة الٗاإلاُت ٩ٞ .ان طل ٪مىظ ؾىت  2008والى ًىمىا َظا
الهجاػ ٞىاص ١و٢غي ؾُاخُت بامخُاػ عاُ٢ت لخلبُت َلباث الؼباثً .1
اط ؾِخم اهجاػ ٞىاص ١عُٗٞت اإلاؿخىي 2باألُ٢اب الؿُاخُت الؿبٗت اإلاظ٧ىعة اٖالٍ ٖلى الىدى ألاحي:
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػقما ٫قغ ١ؾبٗت ٞىاص ١مً اهجاػ قغ٧اث و 79مً زىام ب٣ضعة اؾدُٗاب ٫
 5955ؾغٍغ.
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ قما ٫وؾِ زماهُت ٞىاص ١مً اهجاػ قغ٧اث مخسههت و 41مً اهجاػ زىام
ب٣ضعة اؾدُٗابل 9295ؾغٍغ.
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ قماٚ ٫غب ٞىض٢حن مً اهجاػ قغ٧اث مخسههت و 83مً اهجاػ زىام ب٣ضعة
اؾدُٗاب  10146ؾغٍغ.
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب ٚغب اهجاػ ٞ 26ىض ١مً زىام ب٣ضعة اؾدُٗاب . 2092
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب قغٞ ١ىض٢حن مً اهجاػ قغ٧اث مخسههت وٞ 21ىض ١مً اهجاػ زىام
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب ٦بحر جاؾلي هاظغ اهجاػ ٞىض ١واخض ب٣ضعة اؾدُٗاب  150ؾغٍغ.
 الُ٣ب الؿُاحي بامخُاػ ظىىب ٦بحر اَا٢اع جمجراؾذ ؤعب٘ ٞىاص ١مً اهجاػ زىام ب٣ضعة اؾدُٗاب 225
ؾغٍغ.
و٦ظا اهجاػ ٢غي ؾُاخُت بامخُاػ 3في الٗضًض مً الىالًاث مً َغ ٝقغ٧اث ؤظىبُت وظؼاثغٍت و ٤ٞماًلي:
 ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة مؿُضة الُاع ٝب٣ضعة اؾدُٗاب 2440ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت اماعجُت. ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة ؾُضي ؾالم ٖىابت ب٣ضعة اؾدُٗاب 4938ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت ؾٗىصًت. ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة اػٞىن بجاًت ب٣ضعة اؾدُٗاب 1282ؾغٍغ مً اهجاػ مجمىٖت ؾدُٟا.٫ ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة نٛحراث بىمغصاؽ ب٣ضعة اؾدُٗاب 2679ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت ٧ىٍدُت. ٢غٍت ؾُاخت مؿماة مُضي بىمغصاؽ ب٣ضعة اؾدُٗاب  17510ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت مسخلُت. ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة ٖحن جغب َاًت ب٣ضعة اؾدُٗاب 5985ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت مسخلُت. ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة ملخ٣ى الجؼاثغ ب٣ضعة اؾدُٗاب 4200ؾغٍغمً اهجاػ قغ٦ت اماعجُت ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة الؿاخل ب٣ضعة اؾدُٗاب 4500ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت ماعٍىث ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة ػعالضة ب٣ضعة اؾدُٗاب 6885ؾغٍغمً اهجاػ قغ٦ت ؾُضاع ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة ُٖ٣ض ٖباؽ جِباػة ب٣ضعة اؾدُٗاب 1240ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت اٖماع1مى ٘٢وػاعة الؿُاخت والهىاٖاث الخ٣لُضًت٦ ،خاب ع٢م 5مٗىىن بمكاعَ٘ ألاولىٍت للؿُاخت ،مسُِ تهُئت الؿُاخت  ، 2025ظاهٟي ، 2008
نٟدت مً 5الى. 35
 2اإلاى ٘٢الؿاب ٤الظ٦غ  ،ال٨خاب الخامـ ،نٟدت مً6الى .14
 3اإلاى ٘٢الؿاب ٤الظ٦غ  ،ال٨خاب الخامـ ،نٟدت مً15الى .32
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 ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة جِباػو واص بالح ب٣ضعة اؾدُٗاب 2440ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت ؾُٟخا٫ ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة مضا ٙب٣ضعة اؾدُٗاب 5900ؾغٍغ ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة ٦غَكخل مً اهجاػ قغ٦ت ٞغوؿُت ب 220ؾغٍغ ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة مىؾ٨ضة ب٣ضعة اؾدُٗاب 732ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت اماعجُت ٢غٍت ؾُاخُت اإلاؿماة ٢هغ ماؾحن اصعاع ب٣ضعة اؾدُٗاب 92ؾغٍغ مً اهجاػ قغ٦ت ظؼاثغٍت٦ما ؾِخم بوكاء خضاث ٤اً٩ىلىظُت وؾُاخُت اإلاؿماة :صهُا الجؼاثغ ،صهُا وَغان  ،صهُا ٖىابت مً اهجاػ
قغ٦ت اماعجُت.
وفي الخخام ًم ً٨ال٣ى ٫بان بالصها الجؼاثغ وٞغث بجى جدخُت و ههىم ٢اهىهُت ُٟ٦لت بخُٛحر نىعة الجؼاثغ
اإلاؿخ٣بلُت هدى ألاًٞل ٢هض جد ٤ُ٣اؾدشماع ؾُاحي زاعط اإلادغو٢اث ،وَظا ال ًم ً٨ؤن ًى٨غٍ ؤي واخض
مىا لظا ًجب ٖلُىا ج٣ضًم َظٍ الخىنُاث:
 يمان اؾخ٣غاع الىهىم ال٣اهىهُت الخالُت م٘ الٗمل ٖلى جُبُ٣ها .
 الٗمل ٖلى الاؾدشماع في الثروة البكغٍت الن الٗضًض مً اإلاكاعَ٘ جخُلب جىاٞغ مىْٟحن ماَلحن لضي
َُئاجىا ؤلاصاعٍت لدؿهُل جىُٟظَا.
 اؾخسضام وؾاثل ؤلاٖالم و ج٨ىلىظُاث الاجها ٫الخضًشت ٢هض جىٞحر الؿغٖت في اإلاٗامالث
 وكغ ز٣اٞت خؿً اؾخ٣با ٫الؿُاح مىظ ونىلهم بلى بالصها  ،ازىاء ا٢امتهم وٖىض مٛاصعتهم لًمان
ٖىصتهم.
 الخٗىص ٖلى ج٣ضًم مىخىط ؾُاحي طو ظىصة ٖالُت ٌؿخُُ٘ زل ٤مىاٞؿت م٘ اإلاىخىظاث الازغي.
 اإلادآٞت ٖلى هٓاٞت البِئت الؿُاخُت .
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جأزحر الاكخهاص الخًامني على الخىمُت بالغغب الجؼائغي
(صعاؾت مُضاهُ ـ ـ ـ ــت بىالًت جلمؿـ ـ ــان)
ص .بً مىه ــىع الهـ ــام
حامعـ ــت جلمؿ ــان
اإلالخ ــو:
مً هخاثج َُمىت ا٢خهاص الؿى ١الخىا ٌ٢الهاعر بحن الخُىع الهاثل ٖلى مؿخىي ؤلاهخاط صون ؤن
ًىٗ٨ـ طل ٪بك٩ل بًجابي ٖلى مسخل ٠الُب٣اث الاظخماُٖت خُض حٗىص الٟاثضة ٖلى ٞئت ٢لُلت التي جغا٦م
الثرواث بِىما جدؿ٘ ٢اٖضة الهغم الاظخماعي بتزاًض خضة ال٣ٟغ وقٓ ٠الِٗل واوٗضام قغوٍ ؤلاههاٝ
وازخال ٫الخىاػن الاظخماعي.
وم٘ جٟا٢م ال٣ٟغ واإلاكا٧ل الاظخماُٖت والا٢خهاصًت وحٛحر اإلاىارّ ،بحن الازخهانُىن في بَاع ؾٗحهم
بلى الخىمُت الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت ،الخاظت بلى ؤصواث قاملت وظامٗت إلاٗالجت الً٣اًا الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت والبُئُت ،وَٗخبر الا٢خهاص الخًامجي وؾُلت َامت ألٖما ٫الخىمُت بمسخل ٠ؤهىاٖها خُض جًمً
ً
ً
مهالر ّ
ؤقض الٟئاث ٖىػا ،و٢ض بضؤ َظا اإلاٟهىم ًىدكغ في الدؿُٗىاث وؤزظ ًدٓى بخإًُض متزاًض باٖخباعٍ بضًال
ً
مبخ٨غا ًٖ همىطط الخىمُت الخ٣لُضي ال٣اثم ٖلى صٖم الىمى.
الا٢خهاص الخًامجي الٗاصَ ٫ى الا٢خهاص الظي مدىعٍ ألاؾاسخي الىاؽ ،خُض ٌٗخبر الهض ٝألاؾاسخي
لليكاٍ الا٢خهاصي ،ؤي بهخاط الؿل٘ والخضماث التي جلبي اخخُاظاث الىاؽ ولِـ جد ٤ُ٣الخض ألا٢صخى مً
ّ
والخُىع) في مجاالث
ألاعباح ،وَظا الا٢خهاص ًسخل ًٖ ٠الىماطط الا٢خهاصًت الٗاصًت ،بط ٌؿدشمغ الخ٣ضم
الا٢خهاص والخ٨ىىلىظُا وٚحرَا (في جد ٤ُ٣الخىمُت الاظخماُٖت.و الا٢خهاصًت وَى ٌسخغ ألاصواث الا٢خهاصًت
ً
لخضمت ٚاًاث البكغ ،ؤَمها الغٞاٍ والىمى للجمُ٘ ،بضال مً التر٦حز ٖلى جد ٤ُ٣م٩اؾب جسضم الغبذ الٟغصي
٦ما في الىماطط الخ٣لُضًت لؤلٖما.٫
اليلماث اإلافخاخُت:الخىمُت ،الا٢خهاص ،الا٢خهاص الخًامجي ،اإلاجخم٘.
ABSTRACT :
One of the results of the dominance of the market economy is the striking contradiction
between the tremendous development in the level of production without a positive reflection on
the various social strata, where the benefit accrues to a small group that accumulates wealth while
the social pyramid is expanded by increasing poverty, severe living conditions and inequalities.
As poverty, social and economic problems and climate change intensify, among specialists
in their quest for social and economic development, there is a need for comprehensive and
inclusive instruments to address economic, social and environmental issues. The solidarity
economy is an important means of development in all its forms. The concept is widespread in the
1990s and is increasingly supported as an innovative alternative to the traditional developmentbased model of growth support.
The economy is basically the people. The main objective of economic activity is to produce
goods and services that meet people's needs and not to maximize profits. This economy is different
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from ordinary economic models. It invests progress and development (in the fields of economy,
technology, etc.) In economic development. It harnesses the economic tools to serve the ends of
mankind, the most important of which is welfare and growth for all, rather than individual profit
gains as in traditional business models.
Keywords: development, economy, solidarity economy, society.

ملضم ـ ـ ـ ــت:
جخٟا٢م ؤويإ ال٣ٟغاء في ٖالم الُىم  ،مما ٖم ٤مً مٗاهاة ألاٚلبُت مً ؾ٩ان الٗالمٞ ،دؿاعٕ ألاػماث
الا٢خهاصًت وجطخم العجؼ اإلاالي الغؾمي ،وٞخذ ألاؾىا ١وجإزحر الٗىإلات ٌ ،ؿخضعى بٖاصة الىٓغ في ٧ل مً صوع
الضولت وجغُ٦بت الؿىٞ ، ١الضولت في ٦شحر مً الخاالث ؤنبدذ ٖاظؼة ًٖ مىاظهت الخدضًاث الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت إلاىاَىحها  ،والؿى ١تهؼٍ مً خحن آلزغ ؤػماث ٢ىٍت جس ٤ٟآلُاجه الظاجُت في مٗالجتها ،مما ٞخذ الباب
لٓهىع ببضاٖاث ظضًضة  ،ؤبغػَا ما ؾمي الا٢خهاص" الخًامجي "ؤو" الاظخماعي "ؤو" الكٗبي "ؤو" الُ٣إ الٛحر
عبخي"...بلخ ،وَى ً٨مل ؤصواع ٧ل مً الضولت والؿى ،١وَؿعى بلى اإلاؿاَمت في مٗالجت وجصخُذ الازخالالث
اإلاترجبت ًٖ اإلاماعؾاث الخاَئت للُ٣اٖحن .
٦ما ٌؿعى َظا الخ٣ل بلى مغاظٗت الُ٣م الا٢خهاصًت للىٓام الا٢خهاصي ال٣اثم مً زال ٫وي٘
ؤلاوؿان ٦إولىٍت للؿُاؾاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت) ؤولُت في الاؾدشماع ،ؤولُت في الؿُاؾاث الغؾمُت...الخ(،
وهدى بعؾاء صٖامت ا٢خهاصًت بضًلت حٗالج الخلل الاظخماعي اإلاترجب ًٖ اإلاماعؾاث الا٢خهاصًت الخاَئت،
وٍاؾـ إلاٟاَُم الٗضالت واإلاؿاواة بك٩ل خضًض و مخجضص.
وٖلُه ًم ً٨نُاٚت ؤلاق٩الُت الغثِؿُت للىع٢ت البدشُت:
ؤلاقيالُت:
 ما مضي مؿاهمت الاكخهاص الخًامني في صعم الخىمُت بالجؼائغ ؟
الدؿاؤالث الفغعُت:
ومً الدؿائ ٫الغثِسخي ً٣ىصها البدض بلى َغح ظملت مً الدؿائالث الٟغُٖت الخالُت الظ٦غ:
 ما اإلا٣هىص باال٢خهاص الٗاص ٫و الخًامجي ؟ ما مضي اَخمام اإلاؿاولحن بترُ٢ت الا٢خهاص الخًامجي؟ ما َبُٗت الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الا٢خهاص الخًامجي و الخىمُت اإلادلُت ؟ ً ٠ُ٦خم جدؿحن مؿخىي الخىمُت الا٢خهاصًت ٖبر جُىٍغ ُ٢إ الا٢خهاص الٗاص ٫والخًامجي؟فغيُاث البدث:
وٖلُه ً٣ىم بدشىا ٖلى ٞغيُت عثِؿُت مٟاصَا:
 جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الا٢خهاص الٗاص ٫والخًامجي والخىمُت .
مدـ ــاوع البدـ ـ ـ ــث:
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وألظل ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت والدؿائالث الٟغُٖت ٞةن وع٢خىا البدشُت ٢ض اهُىث ٖلى اإلاداوع
الخالُت:
 اإلادىع ألاو :٫ؤؾاؾُاث خى ٫الا٢خهاص الٗاص ٫والخًامجي. اإلادىع الشاويٖ :مىمُاث خى ٫الخىمُت. اإلادىع الشالض :جإزحر الا٢خهاص الٗاص ٫والخًامجي ٖلى الخىمُت (صعاؾت مُضاهُ ـ ـ ـ ــت بىالًت جلمؿـ ـ ــان)أهضاف الضعاؾت:
مً ؤبغػ وؤَم ألاٚغاى التي جغمي بلحها صعاؾدىا:
 التر٦حز ٖلى اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت لال٢خهاص الخًامجي زانت وؤن اإلاغاظ٘ حٗخبر مدضوصة هىٖا ما في َظا
اإلاجا ٫م٣اعهت باإلاىايُ٘ ألازغي.
 جبُان بض٢ت وويىح ؤَمُت الا٢خهاص الٗاص ٫و الخًامجي في جغُ٢ت مؿخىي الا٢خهاص اإلادلي و جىمُخه في
مسخل ٠اإلاجاالث و ألانٗضة.
و مً زال ٫البدض اإلاىالي ؾىداو ٫بْهاع ُُٟ٦ت صٖم الا٢خهاص الخًامجي لال٢خهاص الجؼاثغي ٩٦ل
والجهىى به .
مىهجُت البدث:
ومً اإلاىاَ ــج التي اعج٨ؼها ٖلحها في َظٍ الضعاؾت:
 اإلاسر اإلا٨خبي :خُض جم الاٖخماص ٖلى مجمىٖت مً اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت واللٛاث ألاظىبُت و٦ظا مىا٘٢
ألاهترهذ.
 اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي وطل ٪باٖخباعٍ اإلاىهج ألاوؿب إلاٗالجت َظا اإلاىيىٕ،خُض ٖملىا ٖلى ظم٘ ؤ٦بر
٢ضع مم ً٨مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بخبُان صوع الا٢خهاص الخًامجي في صٖم الخىمُت الجؼاثغٍت ،زم ٢مىا
بخدلُلها بك٩ل ص ٤ُ٢للخىنل بلى بظاباث مىُُ٣ت و ٖلمُت خى ٫اإلاىيىٕ مدل صعاؾدىا.
اإلادىع ألاوٌ :أؾاؾُاث خىٌ الاكخهاص العاصٌ والخًامني
 -1ماهُت الاكخهاص العاصٌ والخًامني:
٦ما َى واضر ٞةن اإلاٟهىم ًخ٩ىن مً:
الا٢خهاص ،ولٛت َى مً ال٣هض وَى الخىؾِ وَلب ألامض .وٍ٣اَ ٫ى ٖلى ٢هض :ؤي عقض وَغٍ٢ ٤هض :ؤيؾهل .و٢هضث ٢هضٍ ،ؤي هدىٍ ،وانُالخا َ:ى ٖلم اظخماعي مىيىٖه ؤلاوؿان طو ؤلاعاصة .حهض ٝبلى صعاؾت
الٗال٢ت بحن الخاظاث اإلاخٗضصة واإلاىاعص اإلادضوصة ،بٛغى جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً بقبإ الخاظاث ًٖ
1
َغٍ ٤الاؾخسضام ال٠٨ء للمىاعص اإلاخاخت ،م٘ الٗمل ٖلى بهمائها بإ٢صخى َا٢ت مم٨ىت.
 1مهُٟى ٧امل الؿُٗض ،مدايغاث في ٖلم الا٢خهاص ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة  ، 1980م. 1
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ومىه ًم٨ىىا ا٢خهاع الخٗغٍٖ ٠لى ؤهه َى الٗلم الظي حهخم بُُٟ٨ت جدؿحن الخُاة اإلااصًت لئلوؿان واإلاجخم٘.
الخًامً ،ولٛت َى :جًامً ٖلى وػن ٗٞل ،جًامً ًخًامً ،جًامىا ٞهى مخًامً؛ جًامىىا :التزم ٧ل مجهمُ
جًامً)اؾم( ،اإلاهضع ) جٌ ام ن(  ،الخًامً :التزام ال٣ىي ؤو الٛجي
ؤن ًاصي ًٖ آلازغ ما ً٣هغ ًٖ ؤصاثه؛
مٗاوهت الًُٗ ٠ؤو ال٣ٟحر بالخًامً بالخٗاون اإلاكتر ٥والٗمل اإلاكتر ،٥جًامً اظخماعي حٗاون بحن ؤٞغاص
اإلاجخم٘ ،جًامىا مٗه جإًُضا ومكاع٦ت لهٖ ،غي الخًامً عوابُه) مً معجم" اإلاٗاوي الجام٘"(.
َ
1
وانُالخا٧ ،لمت" الخًامً "اإلاٗبرة ًٖ هٓام ،ومظَب ا٢خهاصي ْهغث ٖىض بُحر لغو ,في ٦خابه.1840
ّ
ّ
والخًامجي ًٖ مجمىٕ ألاوكُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي جيخٓم في
الاظخماعي
حٗغٍ ٠ازغٌٗ :بر الا٢خهاص
ّ
ّ
ق٩ل بيُاث ْ
مهُ ََ ٩لت ؤو ّ
إلاجخمُٗت،
الجماُٖت وا
جد ٤ُ٣اإلاهلخت
بهضٝ
مٗىىٍحن،
ؤو
طاجُحن
ألشخام
ٗاث
ججم
ِ
ُ
ّ
اٍ ُٞه ّ
ّ
مؿخ٣ل وصًم٣غ ّ
خغا.
وحكاع٧ي٩ً ،ىن الاهسغ
اَي
لخضبحر
وهي ؤوكُت مؿخ٣لت جسً٘
ٍ
ّ
ّ
ألاؾاؾُت بالضعظت ألاولى،
والخًامجي ظمُ٘ اإلااؾؿاث التي جغج٨ؼ ؤَضاٞها
٦ما جيخمي بلى الا٢خهاص الاظخماعي
ً
ّ
ومضمجت مً الىاخُت الا٢خهاص ًّت ،وبهخاظها ؾلٗا
زا ٫ج٣ضًمها لىماطط مؿخضامت
ِ
ٖلى ما َى اظخماعي ،مً ِ
ّ
جغ٦ؼ ٖلى الٗىهغ البكغ ّيْ ،
ؤلا٢هاء.
وجىضعط في الخىمُت اإلاؿخضامت ومداعبت
وزضماث
ِ
وَٗغٞه) ٍ.ػٍاوي ،م .بً بىػٍان (بإهه" الُغ ١اإلاترابُت واإلاخٗضصة لخل ٤الثروة وججؿُض الخًامً والتي ج٣اوم
٢ىة اإلاىاٞؿت والٟغصًت والاؾخ٣ال".٫
الا٢خهاص الخًامجي ٌؿعى بلى الخس ٠ُٟمً آزاع" آلُت الؿىٖ" ١لى الٟئاث الهكت والًُٟٗت ،وخؿب مُالع )
2004صازل ا٢خهاص الؿى ١جىظض ٖال٢اث ا٢خهاصًت ال حٗخمض ٖلى اإلاىاٞؿت ٦مبضؤ ؤؾاسخي بل ٖلى الخٗاون،
الخ٩اٞا ؤو الٗضالت ،الخىىٕ والاٖخماص ٖلى الظاث وَظا ما ٌٗغ ٝب" الا٢خهاص الخًامجي "ؤو"الا٢خهاص
الكٗبي".2
وٍغجبِ الا٢خهاص الخًامجي ب٩ل مً اإلاجخم٘ ،الضولت والؿى٣ٞ ،١ض جيب٘ اإلاباصعة مً ؤخض ألاُ٢اب الشالزت ،ولها
صوعة خُاة ٢ض حكترٞ ٥حها ألاُ٢اب الشالزتٞ ،ةن ٧اهذ مشال ؾل٘ وزضماث للبُ٘ٞ ،هي جبإ في الؿى ١مً زال٫
٢ىاهحن الضولت وفي خماًتها .و٧ل اإلاباصعاث الخًامىُت ؤلاهخاظُت جدك٩ل مً الخبرٖاث وجدخاط للؿى ١للبُ٘
وإلاؿاٖضة الضولت.
وحٗغ ٝمشال مىٓمت الٗمل الضولُت" الا٢خهاص الخًامجي والاظخماعي "ٖلى ؤهه ٌٗجى اإلااؾؿاث واإلاىٓماث-
زانت الخٗاوهُاث والخٗايضًاث والغابُاث ،والهُئاث واإلااؾؿاث الاظخماُٖت-التي جيخج بك٩ل زام ؾل٘
وزضماث ومٗاع ٝحؿتهض ٝؤَضا ٝا٢خهاصًت واظخماُٖت وجضٖم الخًامً ؤًًا.
 -2زهائو الاكخهاص الخًامني:
مً اإلامحزاث التي ًخه ٠بها الا٢خهاص الٗاص ٫و الخًامجي هجض:
1

François Espagne ; Economie Sociale et Solidaire : histoire et valeurs ; Forum régional de l’emploi
dans l’économie social et solidaire en Rhône-Alpes Lyon, 11 janvier 2008
2الُاَغ ػٍاوي ،مدمض بً بىػٍان ،ا٢خهاص الخًامً والخس ٌُٟمً ال٣ٟغ :ؤًت ٖ٣الهُت ،مجلت الا٢خهاص واإلاىاظمىذ ،ظامٗت ؤبىب٨غ ال٣اًض-
جلمؿان-الجؼاثغ٧ ،لُت  .الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُحرٖ ،ضص" الا٢خهاص الخًامجي :الخ٣ل الىٓغي والخُبُ٣ي"ٖ ،ضص  5ظىان  ، 2006م. 347
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 -1-2الدؿُحر الضًملغاَي :
ال٣غاعاث الاؾتراجُجي) اإلاهحرًت واإلاهمت (ًخم ؤزظَا بك٩ل ظماعي)شخو=نىث( ،مهما ٧اهذ مكاع٦خه،
بقغا ٥ألاٞغاص اإلاىًىًٍ ؤو اإلاؿخُٟضًً في ٧ل مغاخل اإلاكاعَ٘ مً جهىع وحؿُحر.
وجخٗضص مؿخىٍاث اإلاكاع٦ت خؿب اإلاغاخل اإلاسخلٟت ألي ٗٞل ؤو مكغوٕ للىخضة الخًامىُت:
ؤ -اإلاكاع٦ت الجؼثُت :ؤي جل ٪م٣خهغة ٖلى ٞئت مُٗىت ،ؤو ٖلى ظؼء ؤو مغخلت مُٗىت.
ب -مكاع٦ت صوع الٟئاث اإلاؿتهضٞت َى اإلاهاص٢ت ٖ ِ٣ٞلى زُىاث وآلُاث اإلاكغوٕ ،بضون اإلاكاع٦ت في اإلاغاخل
ألاولى ٧الخسُُِ ،وبضون اإلاكاع٦ت ؤًًا في ؤلاصاعة.
ث -اإلاكاع٦ت الخامت :حؿدكاع ٞحها الُب٣ت اإلاؿتهضٞت مً البضاًت في الخسُُِ ،وجخاح لها ؤًًا اإلاكاع٦ت بهىعة
ٗٞلُت في ؤلاصاعة.
ر -اإلاكاع٦ت ال٩املت :حكاعٞ ٥حها الٟئاث اإلاؿتهضٞت مً بضاًت اإلاكغوٕ ختى جهاًخه ،وٍإزظ بغؤحها ،ل ً٨جب٣ى
آعائها ٚحر ملؼمت.
ط -مكاع٦ت جدُذ للٟئاث اإلاؿتهضٞت نى٘ ال٣غاعاث ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ،وَٗخبر َظا اإلاؿخىي َى ؤخؿً
اإلاؿخىٍاث وؤ٦ثرَا ٗٞالُت في جُىٍغ اإلاؿخُٟضًً.
 -2-2خغٍت الاهدؿاب :ال ًٟغى ٖلى ؤخض الاهدؿاب مً ٖضمه ألخض جىُٓماث الا٢خهاص الخًامجي
 -3-2عضم الغبذ الفغصي :
َظٍ الخانُت ال جىٟى ٢اهىهُت الغبذ-الخٗاوهُاث ،الخٗايضًاث ،وبٌٗ الغوابِ-جدُذ ٞىاثٌ مٗخبرة ،ل٨جها
جمى٘ اإلالُ٨ت الٟغصًت ؤو الاؾخٗما ٫الٟغصي لؤلعباح.
 -4-2اإلاىفعت الجماعُت أو اإلاىفعت الاحخماعُت للمكغوع :
َُ٩لت الا٢خهاص الخًامجي جىظب ؤن ً٩ىن اإلاكغوٕ ًسضم في  jean gadreyاإلاجخم٘ ،ولِـ مكغوٕ ًضًغٍ ٞغص
إلاهلخخه الصخهُت .و"اإلاىٟٗت الاظخماُٖت "ٖغٞها ج٣غٍغٍ للجىت الىػاعٍت الٟغوؿُت لال٢خهاص الاظخماعي
"اإلاىٟٗت الاظخماُٖت إلاىٓماث الا٢خهاص الخًامجي والاظخماعي مشل" وكاٍ مىٓمت لال٢خهاص الخًامجي مً
ؤظل هدُجت ملمىؾت)ًم ً٨بزباتها( ،ؤو بك٩ل ٖام َض ٝواضر ،ؤو اإلاغاص مً َض ٝآزغ مدخمل إلهخاط ؾلٗت ؤو
زضمت مىظهت لالؾخٗما ٫الٟغصيً ،اصي للخماؾ ٪الاظخماعي)زهىنا جسٖ ٌُٟضم اإلاؿاواة(َ ًٖ ،غٍ٤
الخًامً)،وَىُاٖ ،اإلاُا ،مدلُا :الٗال٢ت الاظخماُٖت الجىاعٍت( ،بإلٟت  ،وبلى جدؿحن الٓغو ٝالجماُٖت للخىمُت
البكغٍت اإلاؿخضًمت)بما ٞحها الخٗلُم ،الصخت ،البِئت والضًم٣غاَُت(1
 -5-2اإلاىاعص مسخلُت وهجُىت :

EFIGIP : Economie sociale et solidaire : quelques repères ; Mai 2011
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وٗجى بمسخلُت ،اإلاىاعص مً خُض اإلاهضعٞ ،مىاعص َظا الخ٣ل مخٗضصة٢ ،ض ج٩ىن زانتٖ ،امت ؤو مسخلُت ،ؤما
هجُىتٞ ،اإلاىاعص هجُىت حٗجي :مىاعص ؾىُ٢ت ًٖ َغٍ ٤مىخجاث للبُ٘ ،مىاعص ٚحر ؾىُ٢ت ًٖ َغٍ ٤بٖاصة
الخىػَ٘ مً الضولت ،مىاعص ٚحر ه٣ضًت مً الالتزاماث الصخهُت الُىُٖت ؤو َبُٗت ؤلاٖاعة.
 -6-2اكخهاع الخللت عً َغٍم الخباصٌ اإلاباقغ ما بحن اإلاىخج واإلاؿتهلً.
 -7-2الهىٍت) الفلؿفت (ألازالكُت اإلالاعبت اللُمُت الىبري اإلاخعللت باالكخهاص الاحخماعي.
 -3أهضاف الاكخهاص الخًامني:
مً بحن الٛاًاث التي ًغمي بلحها الا٢خهاص الخًامجي هجض:
 -1-3ألاهضاف الاحخماعُت :وجخمشل في:
بقاٖت مبضؤ الخًامًالخإؾِـ لخماؾ ٪اظخماعي ٢ىي :خُض وحٗض مىٓماث الا٢خهاص الخًامجي مً زال ٫ؤوكُتها الخانت الُىمؤصاة ٢ىٍت وٗٞالت في ؾض الشٛغاث في الٗال٢اث الاظخماُٖت مما ً٣ىي الخماؾ ٪الاظخماعي وٍىؾ٘ مً اهدكاعٍ
ٞالخماؾ ٪الاظخماعي ؤو الٗىصة بلى الهىٍت الجماُٖتَ ،ى ؤخض الٗىامل التي حؿعى مىٓماث الا٢خهاص الخًامجي
1
والاظخماعي بلى بٖاصة جإؾِؿه وجغؾُسه.
 -2-3ألاهضاف الاكخهاصًت :وجخمشل في:
 جىٞحر الخضماث ألاؾاؾُت :ج٣ىم مىٓماث الا٢خهاص الخًامجي بضٖم الٟئاث واإلاىاَ ٤اإلادغومت ٖبر ج٣ضًممجمىٖت مً الخضماث ألاؾاؾُت٦ ،خىنُل مغا ٤ٞالبيُت الخدخُت مً مُاٍ و٦هغباء ونغ ٝالهخي ،وبوكاء
قب٩اث الغٖاًت الصخُت مشل بىاء اإلاجمٗاث الُبُت وجىٞحر ه٣ٟاث الٗالط الا٢خهاصي ،وج٣ضًم اإلاىذ الخٗلُمُت
ً
اخخُاظا مشل الُخامى
للُالب ٚحر ال٣اصعًٍ واإلاخٟى٢حن ،والضٖم اإلااصي واإلاٗىىي للٟئاث الهكت وألا٦ثر
واإلادكغصًً وطوي الاخخُاظاث الخانت ،وبما ً٣لل مً ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ٖلى َظا الجاهب وَؿمذ بخىظُه َظٍ
اإلابال ٜاإلاىٞغة بلى ُ٢اٖاث ومىاَ ٤ؤ٦ثر ؤَمُت.
 جضُٖم الٗضالت الاظخماُٖت :حؿاَم مىٓماث الُ٣إ الخًامجي بك٩ل ظؼجي في ٖملُت بٖاصة جىػَ٘ الضزى٫والثرواث بحن الُب٣اث الاظخماُٖت اإلاخٟاوجت ،مً زال ٫جل٣ي الخبرٖاث وجىظحهها بلى الهغ ٝفي مجاالث تهضٝ
باألؾاؽ بلى ع ٘ٞمؿخىي مِٗكت الُب٣اث ألا٣ٞغ ،وبما ً٣لل مً وؿبت اهدكاع ال٣ٟغ وٍدض مً جضَىع ألاويإ
اإلاِٗكُت لُ٣إ ٦بحر مً اإلاجخم٘ ،ألامغ الظي ًإزظ ؤَمُت زانت في ٖالم الُىم الظي جخٟا٢م ُٞه الالمؿاواة.
 جىٞحر ٞغم حكُٛل :جىٞغ جىُٓماث الا٢خهاص الخًامجي ٞغم حكُٛلُت مخىىٖت ؾىاء صازل َُ٩لها اإلااؾسخيؤو مً زال ٫مكغوٖاث البرامج الا٢خهاصًت التي جغٖاَا ،ومً زم جدض مً اعجٟإ وؿب البُالت بحن الٟئاث
ألا٦ثر َكاقت وزانت بحن الٟئاث الكبابُت واليؿىٍت) وزانت اإلاُٗالث مجهً( ،وبما ًهاخب طل ٪مً جإزحراث
بًجابُت مترا٦مت مً خُض ػٍاصة َلب َظٍ الٟئاث طاث اإلاُى ٫الاؾتهالُ٦ت اإلاغجٟٗت ٖلى الؿل٘ والخضماث
1

Centre International de formation de l’Organisation internationale du Travail, «Economie sociale et solidaire : noter
chemin commun vers le travail décent», Deuxième édition de l’Académie sur l’Economie Sociale et Solidaire, 24-28
Octobre 2011, Montréal, Canada, p.14-15.
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اإلاسخلٟت ،ومً زم اؾخمغاع الُلب الٟٗاٖ ٫لى َظٍ اإلاىخجاث وبما ًًمً ب٣اءَا ،ألامغ الظي ًاصي في اإلاجمل
بلى بوٗاف الا٢خهاص ومً زم ػٍاصة الضزل ال٣ىمي.
ً
ً
ً
ؤؾاؾُا لٗملُت الىمى ،وقغٍ٩ا ال ٚجى ٖىه في جىُٟظ زُِ
ولهظٍ ألاؾباب ،حٗخبر الىخضاث الخًامىُت مدغ٧ا
ؤلانالح الؿاُٖت هدى ع ٘ٞمؿخىٍاث مِٗكت اإلاىاَىحن ،وٍتزاًض َظا الضوع في ؤو٢اث ألاػماث التي ًهاخبها
جضَىع في ماقغاث الا٢خهاص و٢هىع في وْاث ٠الضولت وجغاظ٘ في ؤصاء الُ٣إ الخام ،بما ٌؿاٖض ٖلى
الخس ٠ُٟمً وَإة ألاٖباء زال ٫ألاػماث الا٢خهاصًت.
 -4الفاعلىن في الاكخهاص العاصٌ و الخًامني:
ج٨ك ٠الٗضًض مً الضعاؾاث التي خاولذ م٣اعبت مىيىٕ الا٢خهاص الخًامجي وحصخُو واٗ٢ه وؤخىاله،
ؤهه بك٩ل ٖام ً٣ىم ٖلى الخٗاوهُاث والخٗايضًاث والجمُٗاث ،بياٞت بلى اإلا٣اوالث الاظخماُٖت.
 -1-4الخعاوهُاث :وهي ٖباعة ًٖ جىُٓماث جخإل ٠مً مجمىٖت مً ألاشخام اج٣ٟىا ٖلى ؤن ًىًم بًٗهم
لبٌٗ مً ؤظل الٗمل ؾىٍت في ؾبُل جلبُت خاظُاتهم الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،و٣ٞا للُ٣م واإلاباصت
ألاؾاؾُت للخٗاون اإلاخٗاعٖ ٝلحها ٖاإلاُا.
وَك٩ل اليؿُج الخٗاووي اإلا٩ىن الغثِسخي لُ٣إ الا٢خهاص الخًامجي ،وطل ٪بالىٓغ بلى حجم مؿاَمخه في
الخىمُت الا٢خهاصًت و٢ضعجه ٖلى ؤلاصماط الاظخماعي (ٖضص مىانب الكٛل).
 -2-4الخعايضًاث :هي َُئاث ال تهض ٝبلى ا٦دؿاب ألاعباح ،وبهما حؿعى بىاؾُت واظباث ؤًٖائها
للُ٣ام -لٟاثضة َاالء ألاًٖاء ؤو ٖاثالتهم -بٗمل مً ؤٖما ٫ؤلاؾٗا ٝوالخًامً ،مضاعٍ الخإمحن مً ألازُاع
الالخ٣ت باألشخام.وٍتر٦ؼ ٖمل الخٗايضًاث ؤؾاؾا في ُ٢اعي الخُُٛت الصخُت والخإمحن ٖلى اإلاساَغ٦ ،ما
حٗمل بٌٗ الخٗايضًاث في مجا ٫مىذ ال٣غوى الاؾدشماعٍت ؤو يمان ٢غوى ؤًٖائها لضي اإلااؾؿاث
الاثخماهُت.
 -3-4الجمعُاث :هي اجٟا ١بحن شخهحن ؤو ؤ٦ثر مً ؤظل الؿعي في ؾبُل ٚاًت ٚحر جىػَ٘ ألاعباح .و٧ان ٖملها
جاعٍسُا ًتر٦ؼ باألؾاؽ في مجاالث الش٣اٞت والخٗلُم والغٍايت وألاٖما ٫الاظخماُٖت ،بال ؤن بٌٗ الجمُٗاث
التي عؤث الىىع زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة ازخاعث الاَخمام بً٣اًا الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت زهىنا في
ألاعٍا.ٝ
 -4-4اإلالاوالث الاحخماعُت :وهي م٣اوالث جدهل ٖلى نٟت "م٣اولت اظخماُٖت" مً الضولت بطا اؾخىٞذ ٖضة
قغوٍ مشل الخىهُو ٖلى اخترام مباصت الا٢خهاص الخًامجي في ٢ىاهُجها ألاؾاؾُت ،وجىظُه ظؼء مً
ألاعباح بك٩ل صاثم هدى ٚاًاث اظخماُٖت (صٖم الدكُٛل ؤو الخٗلُم ؤو بىاء مؿا ً٦لٟاثضة الٗما.)٫
وجسً٘ ؤوكُت َظٍ اإلا٣اوالث للخدب٘ والغ٢ابت مً َغ ٝالهُئاث اإلاسخهت صازل الضولت ،مً ؤظل الخإ٦ض مً
نبٛتها الخًامىُت.
اإلادىع الثاوي :عمىمُاث خىٌ الخىمُت:
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ٌٗض مٟهىم الخىمُت مً ؤَم اإلاٟاَُم الٗاإلاُت في ال٣غن الٗكغًٍ ،بط ؤَل ٤مهُلر" ٖملُت الخىمُت "ٖلى ٖملُت
جإؾِـ ٌهٓم ا٢خهاصًت وؾُاؾُت مخماؾ٨ت ،وَكحر اإلاٟهىم لهظا الخدى ٫بٗض الاؾخ٣ال ٫في الؿخِىُاث مً َظا
ال٣غن في آؾُا وبٞغٍُ٣ا بهىعة ظلُت .وجبرػ ؤَمُت مٟهىم الخىمُت في حٗضص ؤبٗاصٍ ومؿخىٍاجه ،وحكاب٨ه م٘
الٗضًض مً اإلاٟاَُم ألازغي مشل الخسُُِ وؤلاهخاط والخ٣ضم ٦.ما ؤهه قهض جُىعاث ٖضًضة مىظ ْهىعٍ وختى
الُىم٧ ،ان هدُجت طل ٪الخُىع ْهىع مٟاَُم ٖضًضة مً ٢بُل الخىمُت الا٢خهاصًت ،الخىمُت البكغٍت ،الخىمُت
الاظخماُٖت...ؤلخ.
 -1مفهىم الخىمُت:
ًه ٠البٌٗ مٟهىم الخىمُت بالٛمىى وٍبرع طل ٪ب٩ىهه ًخًمً زالر نىع طَىُت مخالػمت في ٧ل ظهض ًبظ٫
مً ؤظل ٞهم ْاَغة الخىمُت والخٗامل مٗها وهي الخىمُت ٓ٦غو ٝخُاة ،و٦هضً ٝغاص بلىٚه و٣٦ضعة ٖلى الىمى
والخُٛحر والخُىع...1
ولخمُحز مٟهىم الىمى الا٢خهاصي ًٖ مٟهىم الخىمُت الا٢خهاصًتٖ ،غ٦ ٝال مً" قىمبُتر "و"مؿؼ ًىعؾىال
َُ٨ـ" ،ألاوٖ ٫لى ؤن اإلاغاص به جد ٤ُ٣الاعجٟإ اإلاؿخمغ في مخىؾِ صزل الٟغص الخ٣ُ٣ي ٦ما َى ٖلُه في الضو٫
الغؤؾمالُت اإلاخُىعة ،ؤما الشاوي ُٞخُلب بظغاء حُٛحر في الهُ٩ل الا٢خهاصي والاظخماعي لخد ٤ُ٣حُٛحر ظظعي في
ؤؾلىب ؤلاهخاط الؿاثض وفي ؾلى ٥ألاٞغاص الا٢خهاصًت ،بياٞت بلى جد ٤ُ٣اعجٟإ مؿخمغ في مخىؾِ صزل
2
الٟغص.
وحٗغ ٝالخىمُت ٖلى ؤجها الٗملُت التي ًم ً٨بها جىخُض ظهىص ٧ل مً اإلاىاَىحن والخ٩ىمت لخدؿحن الٓغوٝ
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت في اإلاجخمٗاث اإلادلُت ،إلاؿاٖضتها ٖلى الاهضماط في خُاة ألامت واإلاؿاَمت في ج٣ضمها
بإ٢صخى ما ًم.3ً٨
ٖغ "ٝمٟهىم الخىمُت "اإلااجمغ الضولي الخاصي ٖكغ للخضمت الاظخماُٖت الظي ُٖ٣ض في البراػٍل ٖام  ،1962بإهه
ٌٗجى" الىمى ػاثضا الخُٛحر في الاججاَاث الؿلىُ٦ت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت".4
ُٞما ؤن اإلاٟهىم الخضًض للخىمُت) خؿب مٗتز باهلل ٖشمان ( ٌ 2013ؿخىظب الً٣اء ٖلى ؤَم مهاصع الخغمان
مً الخغٍت ٧ال٣ٟغ ،واوٗضام الٟغم الا٢خهاصًت ،والخغمان الاظخماعي ،وبَما ٫الخضماث الٗامت ،ومٓاَغ
ال٣م٘ الؿُاسخي والا٢خهاصي .وٖلُه ٞةن اإلااقغاث التي هِ٣ـ بها الخ٣ضم هدى جد ٤ُ٣الخىمُت جخٗل ٤بُ٣اؽ
ال٣ٟغ وال٣ٟغاء ومٗضالث البُالت والالمؿاواة والخغمان مً الخضماث والؿل٘ الٗامت ،ولِـ باالٖخماص ٖلى
ماقغاث صزل الٟغص الخؿابي والىاجج ال٣ىمي وخضَاٞ ،ما هي ظضوي الخىمُت بطا ػاص صزل الٟغص وبُ٣ذ
ماقغاث ال٣ٟغ
1

Schumpeter and Mr Usule Hick: Schumpeter J.A The theory of economic development, pp63-66, lerning about
economic development, Oxford economic paper, Fubruary, 1957, p.1 in M.L Jhingan, p.4.

2يُاء مجُض اإلاىؾىي ،ؤؾـ ٖلم الا٢خهاص ،الجؼء ألاو ،٫صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت )الجؼاثغٍت ،الُبٗت الشاهُت  ، 2013م. 72
٧ 3امل ٖبض اإلال ،٪ز٣اٞت الخىمُت :صعاؾت في ؤزغ الغواؾب الش٣اُٞت ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت ،ال٣اَغة ،صاع مهغ اإلادغوؾت ، 2008 ،م. 20
 4مدمض ؤخمض صاوي ،الالمغ٦ؼٍت والخىمُت في ألالُٟت الشالشت اإلاُالصًت ،مجلت الخىىٍغ ،مغ٦ؼ الخىىٍغ اإلاٗغفي ،الؿىصان ،الٗضص الخامـ ببغٍل ، 2008
م. 67
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والبُالت والالمؿاواة ٦ما هي؟.
وَٗؼػ َظا اإلاٟهىم الخضًض مً صوع الىاؽ في اإلاكاع٦ت في بخغاػ الخ٣ضم باٖخباعَم قغ٧اء ُٞه ولِؿىا ِ٣ٞ
ٟ٦ئاث مؿخُٟضة مً بغامج الخىمُت التي ًُب٣ها مً بغامج الخىمُت التي ًُب٣ها ؤشخام آزغون ،وجُُ٣م ما بطا
٧اهذ َظٍ الخىمُت ٢ض ؾاَمذ في حٗؼٍؼ وجىؾُ٘ الخغٍاث التي ًخمخ٘ َا الىاؽ.
 -2هٓغٍاث الخىمُت:
 -1-2هٓغٍت اكخهاصًاث الخىمُت :جبلىع زال ٫ألاعبُٗيُاث والخمؿُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي ما ؤؾماٍ" ج٣لُض
ٖلمي ٖام "جغجب ٖلُه ع٢ ٌٞابلُت جُبُ ٤هخاثج وم٣ىالث الىٓغٍت الا٢خهاصًت الخ٣لُضًت الخضًشت ٖلى ٧ل
الضو ٫ب ٌٛالىٓغ ًٖ مغخلتها الخىمىٍت ،مً ظاهب؛ و٢بى ٫م٣ترح وظىص مىا ٘ٞمخباصلت بحن مسخل ٠الضو،٫
اؾخٗماعٍت ٧اهذ ؤو مخسلٟت ،مً ظاهب آزغ َ.ظا و٢ض ٧ان مً ؤَم ؤؾباب جبلىع َظا" الخ٣لُض الٗلمي الٗام "ما
ازخو به ٖضص مً الضو ٫اإلاخسلٟت مً زهاثو ز٣اُٞت جدضص ؤهىإ الؿلى ٥الا٢خهاصي والاظخماعي وجسخل٠
ازخالٞا ظىَغٍا ًٖ الخهاثو الش٣اُٞت في الضو ٫اإلاخ٣ضم.
 -2-2الىٓغٍت الخللُضًت الخضًثت للخىمُت :حؿدىض َظٍ الىٓغٍت ٖلى ال٣ى ٫بىظىص هٓغٍت واخضة لال٢خهاص هي
الىٓغٍت الخ٣لُضًت الخضًشت والتي جخ٩ىن مً ٖضص مً الىٓغٍاث البؿُُت ول٨جها طاث ٢ىة جٟؿحرًت ٖالُت٢ ،ابلت
للخُبُ٩ُٞ ٤ل ػمان وم٩ان ٦.ظل ٪حؿدىض َظٍ الىٓغٍت ٖلى ٢بى ٫م٣ترح اإلاىا ٘ٞاإلاخباصلت بحن الضو ٫وطل ٪بد٨م
الىدُجت ال٣اثلت بإن اإلاىا ٘ٞاإلاترجبت ٖلى ا٢خهاصًاث الؿى )١بمٗجى حُٗٓم صالت عٞاَُت اإلاكاع٦حن في الخُاة
الا٢خهاصًت جىُبٖ ٤لى ألاٞغاص والضوٖ ٫لى خض ؾىاء.
 -3-2هٓغٍت الخىمُت الاكخهاصًت اإلااعهؿُت الخضًثت :هي هٓغٍت حؿدىض ٖلى ع ٌٞم٣ترحي ٖاإلاُت ٖلم الا٢خهاص
ووظىص اإلاىا ٘ٞاإلاخباصلت .وَؿدىض َظا الغٖ ٌٞلى مالخٓت ؤن ؤَم الؿماث الجىَغٍت للٗال٢اث بحن الضو٫
اإلاخسلٟت واإلاخ٣ضمت .في بَاع الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي الظي ٧ان ؾاثضا هي الاؾخٛال ٫والخباص ٫الالمخ٩افئ،
وؤجه٨ىدُجت لٗملُت الاؾخٛال ٫التي َا ٫ؤمضَا ٣ٞض ؤنبدذ الترُ٦بت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت للضو ٫اإلاخسلٟت
مسخلٟت ٧ل الازخال ًٖ ٝؤي وي٘ َُ٨لي قهضجه الضو ٫اإلاخ٣ضمت في ماضخي ؤًامها ،ومً زم ٞةهه ؾُ٩ىن مً
اإلاؿخدُل ٖلى الضو ٫اإلاخسلٟت ؤن حؿل ٪في مؿاع جىمُتها هٟـ الُغٍ ٤الظي ؾل٨خه الضو ٫اإلاخ٣ضمت مما ٌٗجي
ؤهه ؾى ٝلً ًخاح لها بخضار جهًت نىاُٖت هاجخت جدذ هٓام عؤؾمالي .وبمٗجى آزغ ،بطا ٧ان م٣ترح ؤخاصًت
ٖلم الا٢خهاص في الخُاب اإلااع٦سخي ٌٗجي ؤن الضو ٫اإلاخ٣ضمت حٗ٨ـ نىعة اإلاؿاع الا٢خهاصي للضو ٫اإلاخسلٟت،
ٞةن الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت الخضًشت جغ ٌٞمشل َظا اإلا٣ترح َ.ظا وججضع ؤلاقاعة في َظا الخهىم بلى ؤن َظٍ
الىٓغٍت ٢ض جبلىعث جدذ جإزحر" باعان "في ٦خابه الهام " الا٢خهاص الؿُاسخي للىمى ".و٦ما َى مٗغو٣ٞ ،ٝض
جبلىعث هٓغٍت الخبُٗت اإلاكهىعة لخٟؿحر جُىع الغؤؾمالُت في ؤمغٍ٩ا الالجُيُت.
* هٓغٍت الخىمُت الا٢خهاصًت اإلااع٦ؿُت :هي هٓغٍت جغ ٌٞم٣ترح وظىص مىا ٘ٞمخباصلت بحن الضو ٫اإلاخسلٟت
والضو ٫اإلاخ٣ضمت) بؿبب الاؾخٛال٦ ٫ما في الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت الخضًشت بال ؤجها ج٣بل م٣ترح ؤخاصًت ٖلم الا٢خهاص
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اإلااع٦سخي في َظا الخا ، ٫التي اؾدكٟذ مً مالخٓت ماع٦ـ الكهحرة ال٣اثلت بإن" الضو ٫الهىاُٖت ألا٦ثر ج٣ضما
ال جٟٗل قِئا ؾىي ع ٘ٞنىعة مؿخ٣بلها هي لخل ٪الضو ٫التي حٗ٣بها ٖلى الؿلم الهىاعي".
 -3أهىاع الخىمُـ ـ ـ ـ ــت:
الجضو ٫ع٢م (:)01جهيُٟاث الخىمُت
مفهىمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
هىع الخىمُـ ـ ـ ـ ــت
َظا اإلاٟهىم ال ًىٓغ بلى الخىمُت ٦مجغص همى ا٢خهاصي بدذ وبمٗىاٍ الًُ )٤الاصزاع،
الترا٦م ،ألاؾٗاع ،ؤلاهخاظُت ،مٗض ٫الىمى (...بل ٗ٦ملُت جمـ ٖلى خض ؾىاء الجىاهب
اإلاخ٩املت
1
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿُاؾُت في اإلاجخم٘ .
ؤلاوؿان َى الظي ًدضص ؤَضا ٝالخىمُت ،وَى الظي ًبظ ٫الجهض في ٖمل واعي إلزًإ
الخىمُت لخدَ ٤ُ٣ظٍ ألاَضا ٝوٍيبػي ؤن ً٩ىن َى اإلاؿخُٟض مً جل ٪الخىمُت ٩٦ل،
اإلاغ٦ؼة ٖلى ؤلاوؿان
ٞالخىمُت ال حٗجي مجغص جىمُت ألاقُاء ول٨جها جضٖ ٫لى جىمُت ؤلاوؿان ؤوال و٢بل ٧ل
شخيء.
ج٣ىم ال٨ٟغة اإلاغ٦ؼٍت لهظا اإلاٟهىم ٖلى ؤن مهضع الخىمُت ًىظض صازل البلض اإلاٗجى
بدُض جىط الخىمُت هدى هٟـ البلض٦ ،ما ًغَ ٌٞظا اإلاٟهىم ؤن ج٩ىن الخىمُت حٗخمض
ٖلى ٖال٢اث زاعظُت ًٖ ؾلُت جد٨م َظا اإلاجخم٘ ،ومٟهىم الخىمُت اإلاىظهت للضازل
مىظهت للضازل
ً٣ترب مً مٟهىم الاٖخماص ٖلى الىٟـ باٖخباعَما جىمُت مىاً٢ت ل٨ٟغة الخىمُت
2
الخابٗت.
قامل ـ ـ ـ ـ ــت

وتهض ٝبلى بخضار حٛحراث ظىَغٍت في البىاء الاظخماعي ٩٦ل لدكمل ٧اٞت الُ٣اٖاث
ؾىاء الا٢خهاصًت ؤو الاظخماُٖت ؤو الؿُاؾُت البُئُت التي حٗخمض ٖلحها ؤلاوؿاهُت في
مجملها.

بإجها الٗمل الاظخماعي والا٢خهاصي في مىاَ ٤مدضصة ،ج٣ىم ٖلى ؤؾـ و ١واٖض
ومىاهج الٗلىم الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ،وَظا ألاؾلىب ً٣ىم ٖلى بخضار حُٛحر
خًاعي في َغٍ٣ت الخ٨ٟحر والٗمل والخُاة ًٖ َغٍ ٤بزاعة وعي البِئت اإلادلُت ،وان
مدلُت
ً٩ىن طل ٪الىعي ٢اثما ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت في الخ٨ٟحر وؤلاٖضاص والخىُٟظ مً ظاهب
3
ؤًٖاء البِئت اإلادلُت ظمُٗا في ٧ل اإلاؿخىٍاث ٖملُا وبصاعٍا.
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت خؿب اإلاغاظ٘ اإلابِىت صازل الجضو.٫
٢ 1اصعي مدمض الُاَغ :الخىمُت اإلاؿخضامت في البلضان الٗغبُت بحن الىٓغٍت والخُبُ ،٤م٨خبت خؿً الٗهغٍت ،بحروث ، 2013 ،م.26
 2ؤوؾ٩اع بِىى ؾاهخىؽ :ظمُٗت ا٢خهاصي الٗالم الشالض ،الىضوة الخانت لىاصي عوما اإلاىٗ٣ضة في الجؼاثغ ًىمي  25 - 28هىٞمبر1976
3
- https : //mayadin.net/mode/1620 .
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 -4جأزحر الاكخهاص الخًامني على الخىمُت:
ًازغ الا٢خهاص الخًامجي ٖلى الخىمُت ٖلى الىدى الخالي:
 -1-4الخىمُت الاحخماعُت:
 الٗمل ٖلى جدؿحن مؿخىي الخٗلُم والصخت زانت باليؿبت للٟئاث ال٣ٟحرة.
 مؿاٖض الٗىهغ اليؿىي ماصًا وزانت اإلاُٗالث لؤلؾغ.
 جدؿحن ْغو ٝالخُاة اإلااء والهغ ٝالهخي ،الؿ ً٨الهخي ،الُا٢ت اإلاجزلُت...
 جس ٌُٟالخىاظؼ اإلاخٗل ٤بالىٟاط للخضماث الصخُت والخٗلُمُت.
 ج٣ىٍت الًمان الاظخماعي .
 بىاء بغامج اإلاؿاٖضة الاظخماُٖت وصٖم اإلاجمىٖاث الهكت.
 مؿاٖضة اإلاى٩ىبحن وضخاًا ال٩ىاعر.
 الخض مً الٟىاع ١الاظخماُٖت.
 -2-4الخىمُت الاكخهاصًت:
 اإلاؿاَمت في م٩اٞدت اوٗضام ألامً الٛظاجي وؾىء الخٛظًت مً زال ٫خمالث الخىُٖت والبرامج
الخدؿِؿُت.
 جىؾُ٘ الٗمالت اإلاىخجت والخض مً البُالت.
 ج٩ىًٍ بَاعاث و ٟ٦اءاث ٖلمُت و صٖمها ماصًا.
 مؿاٖضة نٛاع اإلاؿدشمغًٍ) اإلاؼاعٖحن ،اإلاىمحن ،الهُاصون ،الخجاع(.
اإلادىع الثالث :جأزحر الاكخهاص العاصٌ والخًامني على الخىمُت ( صعاؾت مُضاهُت بىالًت جلمؿان)
حمع البُاهاث واإلاعلىماث :
-1
ل٣ض جم الاٖخماص في ٖملي ظم٘ البُاهاث اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت الخُبُُ٣ت ٖلى مجمىٖت مً ألاصواث والخ٣ىُاث
والتي جمشلذ في:
 اإلاالخٓت الض٣ُ٢ت.
 اإلا٣ابلت م٘ الٟاٖلحن واإلاؿاولحن بمجا ٫الا٢خهاص الخًامجي بىالًت جلمؿان.
 جىػَ٘ اؾخماعة الاؾخبُان ٖلى اإلاخسههحن بمجا ٫جغُ٢ت الا٢خهاص الخًامجي بىالًت جلمؿان والظًً
٢ضع ٖضصَم ب ٞ 40غصا ،خُض جم ازخُاعَم بك٩ل ٢هضي (ُٖىت ٢هضًت).
 -2اؾخعغاى البُاهاث و اإلاعُُاث و جفؿحرها:
ومً البُاهاث التي جم مٗالجتها هجض:
 بُاهاث مخٗل٣ت بضعظت جإزحر الا٢خهاص الخًامجي ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت بىالًت جلمؿان .
الؿإاٌ عكم  :01ما أهم الفاعلىن في الاكخهاص الخًامني بىالًت جلمؿان؟:
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الجضو ٫ع٢م ( :)02ؤَم الٟاٖلىن في الا٢خهاص الخًامجي بىالًت جلمؿان
اإلاجمـ ـ ـ ــىع
اإلاغجبت04
اإلاغجبت03
اإلاغجبت  01اإلاغجبت02
الترجِب
ؤلا٢تراح
%
ث
%
ث
%
ث
ث %
ث %
100 40
32.5
13
30 12
10 04 27.5 11
الجمُٗاث
100 40
20
08
7.5 03 17.5 07 55 22
الخٗاوهُاث
100 40
17.5
07
25 10 47.5 19 10 04
الخٗايضًاث
اإلا٣اوالث
100 40
30
12 37.5 15
25 10 7.5 03
ؤلاظخماُٖت
/
100
40 100 40 100 40 100 40
اإلاجم ـ ـ ـ ــىع
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت خؿب مُُٗاث الضعاؾت الخُبُُ٣ت.
الهض ٝمً َظا الؿااَ ٫ى:
مٗغٞت اعاء ُٖىت الضعاؾت اإلا٣ضعة ب ٞ 40غصا خى ٫ؤَم الٟاٖلىن في الا٢خهاص الخًامجي بالىالًت .
ومً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ًخبن لىذ ؤن الخٗاوهُاث اخخلذ اإلاغجبت ألاولى بيؿبت  % 55ومً ؤبغػ ،جلحها في
الترجِب الشاوي الخٗايضًاث بمٗض، %47.5 ٫وفي اإلاغجبت الشالشت هجض اإلا٣اوالث الاظخماُٖت ، % 37.5وفي
الترجِب ألازحر هجض الجمُٗاث الخحرًت بمٗض. % 32.5 ٫
الؿإاٌ عكم  :02ما مضي أهمُت الاكخهاص العاصٌ و الخًامني بمىُلت جلمؿان للؿيان؟:
الجضو ٫ع٢م ( :)03ؤَمُت الا٢خهاص الٗاص ٫و الخًامجي بىالًت جلمؿان
اإلاجمىع
اإلاغجبت04
اإلاغجبت03
اإلاغجبت  01اإلاغجبت02
الترجِب
الا٢تراح
%
ث
%
ث
%
ث
ث %
ث %
ٞغم
جىٞحر
100 40
2.5
01
20 08 22.5 09 55 22
الكٛل
جدؿحن اإلاؿخىي
100 40
32.5
13
40 16 12.5 05 15 06
اإلاِٗصخي
جىٞحر الخضماث
100 40
27.5
11
10 04
45 18 17.5 07
ألاؾاؾُت
مؿاٖضة طوي
100 40
37.5
15
30 12
20 08 12.5 05
الاخخُاظاث
الخانت
/
100
40 100 40 100 40 100 40
اإلاجمىع
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت خؿب مُُٗاث الضعاؾت الخُبُُ٣ت.
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الهض ٝمً َظا الؿااَ ٫ى:
مٗغٞت ؤعاء ُٖىت الضعاؾت اإلا٣ضعة ب ٞ 40غصا خى ٫ؤَمُت الا٢خهاص الخًامجي باإلاىُ٣ت باليؿبت بلحهم زانت
مً خُض جىٞحر لهم مىانب ٖمل وبظل ٪الخض مً البُالت بالىالًت وجدؿحن مؿخىي الِٗل وجىٞحر
الخضماث ألاؾاؾُت ،بياٞت بلى مؿاٖضة طوي الاخخُاظاث الخانت.
ومً الجضو ٫ؤٖالٍ ًدبحن لىا ؤن الا٢خهاص الخًامجي ًىٞغ مىانب قٛل بيؿبت ج٣ضع ب  % 55وهي وؿبت
ظُضة باليؿبت ألٞغاص الُٗىت البدشُت.
جلحها جىٞحر الخضماث ألاؾاؾُت بيؿبت  %45والتي جخمشل في اإلاُاٍ ،ال٨هغباء٢،ىىاث الهغ ٝالهخي مً ؤظل
جدؿحن مؿخىي الِٗل.
ؤما في اإلاغجبت الشالشت ٞىجض جدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗصخي بمٗض % 40 ٫مً زال ٫ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث للمدخاظحن
وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫الُالب اإلاخٟى٢حن ال٣ٟغاء.
وفي اإلاغجبت ألازحرة هجض مؿاٖضة طوي الاخخُاظاث الخانت ب  %37.5وطل ٪صلُل ٖلى الا٢خهاص الٗاص ٫و
الخًامجي ًلي اَخمام لهظٍ الٟئت التي حٗاوي في اٚلب ألاخُان مً التهمِل.
الؿإاٌ عكم :03ما أهم ألاؾـ التي ًلىم عليها الاكخهاص الخًامني بىالًت جلمؿان؟:
الجضو ٫ع٢م ( :)04ألاؾـ التي ًخ٣ىم ٖلحها الا٢خهاص الخًامجي بىالًت جلمؿان
اإلاجمىع
اإلاغجبت03
اإلاغجبت  01اإلاغجبت02
الترجِب
الا٢تراح
%
ث
%
ث
ث %
ث %
100
40 32.5
13 42.5 17 25 10
الخىاػن الا٢خهاصي
100
40 37.5
15 35 14 27.5 11
جىَحن عؤؽ اإلاا ٫الجماعي
100
40
30
12 22.5 09 47.5 19
الخىاػن في جىػَ٘ الاؾدشماعاث
/ 100
40 100 40 100 40
اإلاجمىع
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت خؿب مُُٗاث الضعاؾت الخُبُُ٣ت.
الهض ٝمً َظا الؿااَ ٫ى:
مٗغٞت اعاء ُٖىت الضعاؾت اإلا٣ضعة ب ٞ 40غصا خى ٫ؤَم ألاؾـ لتي ًغج٨ؼ ٖلحها الا٢خهاص الخًامجي بىالًت
جلمؿان مً خُض جد ٤ُ٣الخىاػن الا٢خهاصي و جىَحن عؤؽ اإلاا ٫الجماعي ،بياٞت بلى الخىاػن في جىػَ٘
اإلاكاعَ٘ و الاؾدشماعاث.
ومً الجضو ٫ؤٖالٍ ًدبحن لىا ؤن الا٢خهاص الخًامجي بالىالًت حهخم بالخىػَ٘ الٗاص ٫لالؾدشماعاث ؾىاء اإلادلُت
ؤو ألاظىبُت ٖلى ٞئاث اإلاجخم٘ صون ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤمىع زلُٟت بيؿبت ظُضة ظضا ج٣ضع ب . % 47.5
جلحها في اإلاغجبت الشاهُت الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الخىاػن الا٢خهاصي ب ،%42.5مً زال ٫جد ٤ُ٣الخىاػن بحن ٞئاث
اإلاجخم٘ ٖبر ه٣ل ما ًخبرٕ به طوي الضزل الٗالي للٟئت ال٣ٟحرة مً مؿاٖضاث ماصًت.
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وفي اإلاغجبت الشالشت ٞىجض وؿبت جىَحن عؤؽ اإلاا ٫الجماعي ج٣ضع ب  %37.5وهي وؿبت مخىؾُت بما ؤجها ؤ٢ل
مً  %50م٣اعهت ب٨مُت ألامىا ٫اإلاهضعة في الخاعط والتي ٧اهذ حٗغ ٝاعجٟاٖا َاثال في الؿىىاث اإلاايُت و َظا
جدؿً ظُض البض مً اإلاىانلت ُٞه.
الؿإاٌ عكم  :04ما مضي جأزحر الاكخهاص الخًامني على الخىمُت بىالًت جلمؿان
الجضو ٫ع٢م ( :)05جإزحر الا٢خهاص الخًامجي ٖلى الخىمُت بىالًت جلمؿان
اإلاغجبت  05اإلاجمىع
اإلاغجبت04
اإلاغجبت03
اإلاغجبت  01اإلاغجبت02
الترجِب
الا٢تراح
%
ث
ث %
ث %
%
ث
ث %
ث %
جمىٍل اإلاكاعَ٘
100 40 05 02
05 02 12.5 05 22.5 09 55 22
الهٛحرة
واإلاخىؾُت
بغامج
ػٍاصة
100 40 17.5 07 17.5 07
50 20
05 02 10 04
الدكُٛل
بىاء و جغمُم
100 40 12.5 05 47.5 19
10 04
الُ٣إ الهخي 10 04 20 08
والخٗلُمي
زل ٤ال٣غوى
100 40 20 8 17.5 7
10 04 52.5 21 2.5 01
الاؾدشماعٍت
100
40 45 18 12.5 05 17.5 07
الخىمُت الغٍُٟت 10 04 12.5 05
100 40

100 40 100 40 100 40
اإلاجمىع
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت خؿب مُُٗاث الضعاؾت الخُبُُ٣ت.
الهض ٝمً َظا الؿااَ ٫ى:
مٗغٞت اعاء ُٖىت الضعاؾت اإلا٣ضعة ب ٞ 40غصا خى ٫ؤَم جإزحراث الا٢خهاص الخًامجي ٖلى الخىمُت بالىالًت في
الؿىىاث ألازحرة.
في اإلاغجبت ألاولى هجض ؤن الا٢خهاص الٗاص ٫و الخًامجي ٢ض ؾاَم في جمىٍل اإلاكاعَ٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت
بيؿبت ٦بحرة ٢ضعث ب % 55وهي وؿبت ظُضة ظضا جضٖ ٫لى الٗمل ٖلى الغ ٘ٞمً الخىمُت الا٢خهاصًت
للمىُ٣ت ًٞال ًٖ جىٞحر مىانب ٖمل للبُالحن و بظل ٪الخ٣لُل مً آلاٞاث الاظخماُٖت ٧الؿغ٢ت ،...جلحها
مباقغة في اإلاغجبت الشاهُت زل٢ ٤غوى اؾدشماعٍت بمٗض %52.5 ٫ؤي بجاخت الٟغنت للكباب بإزظ ٢غوى
لبىاء ؤٖما ٫زانت جىمىٍت للىالًت ،ؤما في اإلاغجبت الشالشت ٞىجض بىاء وجغمُم الُ٣إ الهخي و الخٗلُمي
بمٗضٖ % 47.5 ٫بر جغمُم اإلاؿدكُٟاث و اإلاؿخىنٟاث والُٗاصاث الُبُت و اإلاضاعؽ الخدًحرًت ٦ما
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قهضث الىالًت ػٍاصة مٗخبرة في باء الىا٢و مً َظٍ ألازحرة ،وهجض في اإلاغجبت ألازحرة الخىمُت الغٍُٟت بمٗض٫
 %45خُض ٖغٞذ ألاعٍا ٝاَخمام ٦بحر في آلاوهت ألازحرة بىالًت جلمؿان ٖبر حٗبُض الُغ٢اث و جىٞحر اإلاغا٤ٞ
الصخُت والخٗلُمُت بهظٍ اإلاىاًَٞ ٤ال ًٖ جدؿحن الى٣ل و اإلاىانالث بيؿب ال بإؽ بها.
الؿإاٌ عكم  :05ما اإلاكاول التي جىاحه الاكخهاص الخًامني بىالًت جلمؿان
الجضو ٫ع٢م ( :)06ما اإلاكا٧ل التي جىاظه الا٢خهاص الخًامجي بىالًت جلمؿان
اإلاغجبت  05اإلاجمىع
اإلاغجبت04
اإلاغجبت03
اإلاغجبت  01اإلاغجبت02
الترجِب
الا٢تراح
%
ث
 %ث %
ث
%
ث
ث %
ث %
في
الخٟاوث
100 40 05 02 2.5 01 17.5 07 22.5 09 52.5 21
اإلاضازُل
100 40 10 04 45 18
البُالت اإلاخىامُت 7.5 03 17.5 07 20 08
ْغو ٝالٗمل
100 40 42.5 17 20 08 12.5 05
7.5 03 17.5 07
اإلاخضَىعة
جضوي الخضماث
100 40 22.5 9 20 08 47.5 19
و 2.5 01 7.5 03
الصخُت
البيُاث الخدخُت
100
12.
الضٖم
ه٣و
40 20 08
05
15 06
50 20 2.5 01
5
الخ٩ىمي
/ 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40
اإلاجمىع
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت خؿب مُُٗاث الضعاؾت الخُبُُ٣ت.
الهض ٝمً َظا الؿااَ ٫ى:
مٗغٞت اعاء ُٖىت الضعاؾت اإلا٣ضعة ب ٞ 40غصا خى ٫ؤبغػ اإلاك٨الث التي ج ٠٣في وظه الا٢خهاص الخًامجي
باإلاىُ٣ت للٗمل ٖلى جُُ٣مها و بًجاص خلى ٫لها.
ومً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ًخطر لىا ؤن الخٟاوث في اإلاضازُل ج٣ضع بمٗض % 52.5 ٫واإلاخمشلت في ٖضم الخىاػن
بحن الُب٣اث اإلاجخمُٗت خُض ان الٗما ٫بإٖلى الهغم جخ٣اضخى ؤظىع بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الٗما ٫بإصهت الهغم
مما ًسل ٤مكا٧ل ا٢خهاصًت ظمت مجها ه٣م َظٍ ألازحرة ٖلى اإلاؿاولحن ومىه التراظ٘ في اإلاغصوص الٟغصي ...جلحها
في اإلاغجبت الشاهُت ه٣و الضٖم الخ٩ىمي بمٗض %50 ٫ؤي ٢لت اَخمام الضولت بظوي الاخخُاظاث الخانت مً
الىاخُت اإلااصًت واإلاٗىىٍت وَظا ما ٌٗمل الا٢خهاص الخًامجي ٖلى ؤلاؾهام ُٞه ،وفي اإلاغجبت الشالشت هجض جضوي
الخضماث الصخُت و البيُاث الخدخُت بمٗض %47.5 ٫واإلاخمشلت في بَما ٫الجاهب الهخي للمىاًَ بك٩ل
واضر بالىالًت ٖبر ٢ضم اإلاؿدكُٟاث و اوٗضام الترمُم ،ؤما في الترجِب الغاب٘ ٞىجض جىامي مٗض ٫البُالت
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بمٗض %45 ٫ؤي ٖضم جىٞغ مىانب قٛل ٧اُٞت زانت للٟئت الكبابُت او اليؿىٍت ،ؤما في اإلاغجبت ألازحرة
ٞىجض ْغو ٝالٗمل اإلاخضَىعة بيؿبت ٗ٦ %42.5ضم ٟ٦اءاث مهىُت وٖضم ج٩اٞا الٟغم ،اإلادؿىبُت...
الؿإاٌ عكم  :06ما ؤلاحغاءاث الالػمت لىجاح الاكخهاص الخًامني وجدلُم الخىمُت بىالًت جلمؿان؟
الجضو ٫ع٢م ( :)07ؤلاظغاءاث الالػمت لىجاح الا٢خهاص الخًامجي وجد ٤ُ٣الخىمُت
اإلاغجبت  04اإلاجم ـ ـ ــىع
اإلاغجبت03
اإلاغجبت02
اإلاغجبت 01
الترجِب
الا٢تراح
%
ث
ث %
%
ث
ث %
ث %
اَاع
اٖخماص
100 40 20 08 52.5 21 10 04 17.5 07
٢اهىوي زام
ٖلى
الاعج٩اػ
100 40 12.5 05 17.5 07 12.5 05 57.5 23
الخى٦مت ؤلاصاعٍت
الاهضماط يمً
الؿُاؾاث
100 40 17.5 07 17.5 07 55 22
10 04
الا٢خهاصًت
وألاوعاف ال٨بري
للبالص
جضابحر
جىؾُ٘
100
الخدٟحز الًغٍبي
40 50 20 12.5 05 22.5 09
15 06
لٟاٖلي الا٢خهاص
الخًامجي
/ 100 40 100 40 100 40 100 40
اإلاجم ـ ـ ــىع
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت خؿب مُُٗاث الضعاؾت الخُبُُ٣ت.
الهض ٝمً َظا الؿااَ ٫ى:
مٗغٞت اعاء ُٖىت الضعاؾت اإلا٣ضعة ب ٞ 40غصا خى ٫ؤلاظغاءاث الالػمت لىجاح الا٢خهاص الخًامجي وجد٤ُ٣
الخىمُت بىالًت جلمؿان وٖلُه مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ًخطر لىا ؤهه مً الىاظب الاعج٩اػ ٖلى الخى٦مت
ؤلاصاعٍت بمٗض % 57.5 ٫ؤي جضعٍب و ج٩ىًٍ مىْٟحن طوي ٟ٦اءة ٖالُت لبلى ٙألاَضا ٝالخىمىٍت اإلاُلىبت
بالىالًت ،و في الترجِب الشاوي هجض يغوعة الاهضماط يمً الؿُاؾاث الا٢خهاصًت و ألاوعاف ال٨بري للبالص
ٞدؿب ؤٞغاص الُٗىت ٢ضعث اليؿبت ب ،%55وفي اإلاغجبت الشالشت بمٗض % 52.5 ٫هجض وظىب اٖخماص بَاع
٢اهىوي زام باال٢خهاص الخًامجي لخماًت الجمُٗاث و اإلاؿاَمحن في َظا اإلاجا ٫الخًامجي وفي اإلاغجبت
ألازحرة هجض يغوعة جىؾُ٘ جضابحر الخدٟحز الًغٍبي لٟاٖلي الا٢خهاص الخًامجي ٦ %50خس ٌُٟالًغاثب
اإلاٟغويت ٖلى اإلااؾؿاث الخحرًت لضٖم ٖملها و ؤلاؾهام في الخىمُت ؤلاظخماُٖت.
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هخائـ ـ ـ ــج الضعاؾـ ـ ـ ـ ــت:
الؿاا ٫الظي خاولىا ؤلاظابت ٖلُه مً زال ٫صعاؾدىا َى :ما مضي جإزحر الا٢خهاص الخًامجي ٖلى الخىمُت
بىالًت جلمؿان ؟
مً الىخاثج التي جىنلذ بلحها صعاؾدىا:
جىىٕ الٟاٖلىن في الا٢خهاص الخًامجي في الىالًت مً ظمُٗاث وحٗايضًاث و م٣اوالث...
ًازغ الا٢خهاص الخًامجي جإزحرا بًجابُا ٖلى ؾ٩ان والًت جلمؿان بخىٞحر مىانب ٖمل والخض مً البُالت،
بياٞت ؤلى جدؿحن مؿخىي اإلاِٗكتًٞ ،ال ًٖ جىٞحر الخضماث ألاؾاؾُت ومؿاٖضة الٟئاث ال٣ٟحرة وطوي
الاخخُاظاث الخانت.
مً ألاؾـ البُئُت التي ًغج٨ؼ ٖلحها الا٢خهاص الخًامجي هجض جد ٤ُ٣الخىاػن الا٢خهاصي ،الخىاػن في
جىػَ٘ اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت بياٞت بلى جىَحن عؤؽ اإلاا ٫الٗمىمي بالىالًت وٖضم َضعٍ.
ل٣ض بُيذ الضعاؾت ؤهه مً ألازاع ؤلاًجابُت لال٢خهاص الخًامجي بالىالًت جمىٍل اإلاكاعَ٘ الهٛحرة
واإلاخىؾُت و ػٍاصة بغامج الدكُٛل ،ENSEJ،ANEMبياٞت بلى بىاء و جغمُم الُ٣إ الهخي و الخٗلُمي ،وزل٤
ال٣غوى الاؾدشماعٍت بمٗضالث ٦بحرة في الؿىىاث ألازحرة ما بحن  2010و ،2017م٘ جد ٤ُ٣الخىمُت في ألاعٍاٝ
التي ٖغٞذ تهمِل ٦بحر لٗضة ؾىىاث مايُت.
مً اإلاك٨الث التي ج ٠٣في وظه الا٢خهاص الخًامجي الخٟاوث في اإلاضازُل بحن الٟئاث الٗمالُت الٗلُا
والضهُا ،و البُالت اإلاخىامُت زانت م٘ ػٍاصة خملت الكهاصاث الجامُٗت ،بياٞت بلى ْغو ٝالٗمل اإلاخضَىعة،
و جضوي الخضماث الصخُت و البيُاث الخدخُت م٘ ه٣و الضٖم اإلاالي مً الجهاث اإلاؿاولت.
ؤلاظغاءاث الالػمت لىجاح الا٢خهاص الخًامجي وجد ٤ُ٣الخىمُت بىالًت جلمؿان اٖخماص اَاع ٢اهىوي زام
ًضٖم الا٢خهاص الخًامجي و الاعج٩اػ ٖلى الخى٦مت ؤلاصاعٍت ٖبر ج٩ىًٍ اإلاهاعاث م٘ الاهضماط يمً الؿُاؾاث
الا٢خهاصًت و الىعقاث ال٨بري للبالص ًٞال ًٖ جىؾُ٘ جضابحر الخدٟحز الًغٍبي لٟاٖلي الا٢خهاص الخًامجي
٧اإللٛاء الًغٍبي للجهاث الخحرًت.
الخاجم ـ ـ ـ ـ ــت:
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤزحرا  ،ؤهه بالغٚم مً ه٣و الاَخمام بخىؾُ٘ هُا ١جُبُ ٤الا٢خهاص الٗاص ٫و الخًامجي
هدُجت ٢لت الدكغَٗاث والىهىم ال٣اهىهُت لهظا ألازحر و ٖضم الضٖم اإلااصي للٟاٖلحن ُٞه ٦خسٌُٟ
الخىاظؼ الًغٍبُت مشال ،بال ؤن الا٢خهاص الخًامجي الٗاص ٫بضؤ ًضزل يمً خحز اَخمام الٟاٖلحن بىالًت
جلمؿان ،ل ً٨بسُى مخإهُت ومضعوؾت لخد ٤٣الٛاًاث الخىمىٍت اإلاغظىة
اإلاغاحع اإلاعخمضة:
اإلاغاح ــع اإلاعخمضة باللغــت العغبُ ــت:
 الىخــب:
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 .1يُاء مجُض اإلاىؾىي "،ؤؾـ ٖلم الا٢خهاص" ،الجؼء ألاو ،٫صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت )الجؼاثغٍت،
الُبٗت الشاهُت. 2013 ،
٢ .2اصعي مدمض الُاَغ "،الخىمُت اإلاؿخضامت في البلضان الٗغبُت بحن الىٓغٍت والخُبُ ،"٤م٨خبت خؿً
الٗهغٍت ،بحروث. 2013،
٧ .3امل ٖبض اإلال "،٪ز٣اٞت الخىمُت :صعاؾت في ؤزغ الغواؾب الش٣اُٞت ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت" ،ال٣اَغة ،صاع
مهغ اإلادغوؾت. 2008 ،
 .4مهُٟى ٧امل الؿُٗض " ،مدايغاث في ٖلم الا٢خهاص"  ،صاع الجهًت الٗغبُت  ،ال٣اَغة.1980،
 اإلالخلُاث العلمُت و اإلايكىعاث:
 .1ؤوؾ٩اع بِىى ؾاهخىؽ"،ظمُٗت ا٢خهاصي الٗالم الشالض" ،الىضوة الخانت لىاصي عوما اإلاىٗ٣ضة في الجؼاثغ
ًىمي  25 - 28هىٞمبر. 1976
 .2الُاَغ ػٍاوي ،مدمض بً بىػٍان ،ا٢خهاص الخًامً والخس ٌُٟمً ال٣ٟغ :ؤًت ٖ٣الهُت ،مجلت الا٢خهاص
واإلاىاظمىذ ،ظامٗت ؤبىب٨غ ال٣اًض-جلمؿان-الجؼاثغ٧ ،لُت  .الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُحرٖ ،ضص" الا٢خهاص
الخًامجي :الخ٣ل الىٓغي والخُبُ٣ي"ٖ ،ضص  5ظىان . 2006
 .3مدمض ؤخمض صاوي "،الالمغ٦ؼٍت والخىمُت في ألالُٟت الشالشت اإلاُالصًت" ،مجلت الخىىٍغ ،مغ٦ؼ الخىىٍغ اإلاٗغفي،
الؿىصان ،الٗضص الخامـ ببغٍل . 2008
اإلاغاح ــع اإلاعخمضة باللغ ــت الفغوؿُ ــت:
 Livre :
1. François Espagne ; Economie Sociale et Solidaire : histoire et valeurs ; Forum régional de
l’emploi dans l’économie social et solidaire en Rhône-Alpes Lyon, 11 janvier 2008.
2. Centre International de formation de l’Organisation internationale du Travail, «Economie
sociale et solidaire noter chemin commun vers le travail décent», Deuxième édition de l’Académie
sur l’Economie Sociale et Solidaire, 24-28 Octobre 2011, Montréal, Canada.
3. Schumpeter and Mr Usule Hick: Schumpeter J.A The theory of economic development, pp6366, lerning about economic development, Oxford economic paper, Fubruary, 1957in M.L Jhingan.
4. EFIGIP : Economie sociale et solidaire : quelques repères ; Mai 2011

 مىاكع ؤلاهترهِذ:
1. https : //mayadin.net/mode/1620.

282

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاغىاٍ – الجؼائغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 66
ماي 2018

اإلستمارة انمخصصة نهذراسة انميذانية

الجمهىعٍـ ــت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُ ـ ــت
وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي
حامعت أبي بىغ بللاًض* جلمؿان*
٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ،الدؿُحر و الٗلىم الخجاعٍت
عىىان الضعاؾت :جأزحر ؤلاكخهاص الخًامني على الخىمُت بالغغب الجؼائغي
صعاؾت مُضاهُت :صعاؾت مُضاهُ ـ ـ ـ ــت بىالًت جلمؿـ ـ ــان
ئعضاص الباخثت :ص .بً مىه ـ ــىع ئله ـ ــام
ؾُضحي ،ؾُضي.....
في بَاع مٗالجت مىيىٕ مً ؤَم اإلاىايُ٘ الخضًشت  ،و لئلظابت ًٖ بٌٗ الٟغيُاث التي جم َغخها في ؤلاق٩الُت٢ ،مىا بةٖضاص
َظٍ الاؾخماعة.
تهضَ ٝظٍ الاؾخماعة بلى مٗغٞت آعاء اإلاؿخجىبحن خى ٫مضي جإزحر الا٢خهاص الٗاص ٫و الخًامجي ٖلى الخىمُت اإلادلُت بمسخل٠
ؤهىاٖها بالٛغب الجؼاثغي و بالخهىم بىالًت جلمؿان.
الغظاء مى٨م ملء الاؾخماعة ب٩ل نغاخت ونض ١هٓغا الؾخٗمالها لٛغى ٖلمي بدذ ،وطل ٪بىي٘ ٖالمت )×( في الخاهت
اإلاىاؾبت في ال٣ؿم ألاو ٫وجغجِب ؤلاظاباث خؿب ألاولىٍت في ال٣ؿم الشاوي .
ووك٨غ٦م مؿب٣ا ٖلى خؿً حٗامل٨م.
اللؿم ألاوٌ :معلىماث شخهُت خىٌ اإلاؿخجىب:
الؿً:
مً  21ؾىت بلى  35ؾىت
ؤ٦ثر مً  51ؾىت
مً  36ؾىت بلى  50ؾىت
-2الجيـ:
ؤهثى
ط٦غ
-3اإلاؿخىي الخعلُمي:
ؤؾاسخي
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مً 15000صط الى 30000صط
ا٦ثر مً 50000صط

ّ
اللؿم الثاوي :كُاؽ مضي جأزحر الاكخهاص الخًامني على الخىمُت بالغغب الجؼائغي " عكم ؤلاحاباث مً  01ئلى)..
 -1ما أهم الفاعلحن في الاكخهاص الخًامني بىالًت جلمؿان؟
الخٗايضًاث
الخٗاوهُاث
الجمُٗاث
 -2ما مضي أهمُت الاكخهاص العاصٌ و الخًامني بمىُلت جلمؿان للؿيان؟
جىٞحر ٞغم الكٛل

إلا٣اوالث الاظخماُٖت

جدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗصخي

مؿاٖضة طوي الاخخُاظاث الخانت
جىٞحر الخضماث ألاؾاؾُت
 -3ما أهم ألاؾـ التي ًلىم عليها الاكخهاص الخًامني بىالًت جلمؿان؟
جىَحن عؤؽ اإلاا ٫الجماعي
الخىاػن الا٢خهاصي
 -4ما مضي جأزحر الاكخهاص الخًامني على الخىمُت بىالًت جلمؿان؟
جمىٍل اإلاكاعَ٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت

لخىاػن في جىػَ٘ الاؾدشماعاث

ػٍاصة بغامج الدكُٛل
زل ٤ال٣غوى الاؾدشماعٍت

بىاء و جغمُم الُ٣إ الهخي و الخٗلُمي
الخىمُت الغٍُٟت
 -5ما اإلاكاول التي جىاحه الاكخهاص الخًامني بىالًت جلمؿان؟
الخٟاوث في اإلاضازُل
جضوي الخضماث الصخُت و البيُاث الخدخُت
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البُالت اإلاخىامُت

ْغو ٝالٗمل اإلاخضَىعة
ه٣و الضٖم الخ٩ىمي
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 -6ما ؤلاحغاءاث الالػمت لىجاح الاكخهاص الخًامني وجدلُم الخىمُت بىالًت جلمؿان؟
اٖخماص اَاع ٢اهىوي زام

الاعج٩اػ ٖلى الخى٦مت الاصزاعٍت

الاهضماط يمً الؿُاؾاث الا٢خهاصًت و ألاوعاف ال٨بري للبالص
جىؾُ٘ جضابحر الخدٟحز الًغٍبي لٟاٖلي الا٢خهاص الخًامجي

وفي ألازحر ؤوص ق٨غ٦م ظؼٍال ٖلى خؿً حٗاوه٨م مٗىا....

285

العضص 66
ماي 2018

0 Revue Dirassat- Université de Laghouat- N°66 - Mai

8108

The Language Planning Question in the Middle East

Dr Hind Amel MOSTARI
Djillali Liabés University of Sidi Bel Abbés
1. Summary
As its title indicates, the present paper attempts to investigate the language
planning question in Palestine as well as the development of a Palestinian
language education policy for foreign language teaching. In fact, after 1948 the
Jordanian curriculum was in force in the West Bank, and the Egyptian
curriculum in the Gaza Strip, even during Israeli occupation. Only very recently
were attempts starting to be made in order to define an independent language
policy. َAccordingly , this paper will endeavour to shed light on the educational
policy meant for foreign languages teaching.
:ملخ ــص
إشكالية التخطيط اللغوي في الشرق ألاوسط
 جحاوى هره اإلاقالت دزاشت إشهاليت الخخؼيؽ اللغىي في فلصؼين ولرلو وطع شياشت لغىٍت,لما ٌشير العىىان
 و اإلانهاج، مان اإلانهاج ألازدوي معمىال به في الظفت الغسبيت8491  فبعد عام. فلصؼيييت لخعليم اللغاث ألاجىبيت
. بدأث محاوالث في جحدًد شياشت لغت مصخقلت، إال مؤخسا جدا. حتى أثىاء الاحخالى ؤلاشسائيلي،اإلاصسي في قؼاع غزة
 فان هد اإلاقاى هى محاولت لدصليؽ الظىء على الصياشت الخعليميت اإلاخصصت لخعليم اللغاث,على هدا ألاشاس
.ألاجىبيت

2. Introduction
For many centuries, Palestine has been the cradle of many cultures and religions
throughout the Islamic as well as Christian crusades. Consequently, its
sociolinguistic and cultural heritage has been deeply affected and influenced by
many languages, different cultures and beliefs. Accordingly, the present article
will endeavour to highlight the basic characteristics of language planning in
Palestine in an attempt to understand the main components which constitute its
linguistic map. The aim is to investigate the developments of foreign language
education policies in Palestine, at a time when the establishment of a Palestinian
state has become a real option, and when, following the Oslo agreements the
Palestinians became responsible for Palestinian education.
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2. A Socio-Historical Background of Languages in Palestine
With the spread of Islam during the first decades of the seventh century CE,
Syria, including Palestine, was conquered by the Arabs. Arabic replaced the
Syrian Aramaic language. Ever since, Arabic has been the native language of the
Palestinian Arabs. During the Crusades, French, German, and English were
used. However, the language of daily communication was Arabic. The
Franciscan Fathers who came to Palestine after the Crusades introduced the
teaching of Italian among Christians in Bethlehem and Jerusalem.
In 1517 Palestine was conquered by the Ottoman Turks who ruled the
country till 1917. Ayish et al (1983) indicate that during Ottoman rule, Turkish
was the official language of the government. During the Ottoman rule, the
Arabic language was weakened. However, the nineteenth century witnessed a
cultural renaissance due to Napoleon‟s campaign in Egypt and Syria in 1799.
This renaissance developed during the Egyptian rule of Mohammed Ali and his
son Ibrahim. Arabic gained additional strength as a result of the opening of
Western missionary schools in Syria, Lebanon, and Palestine1. In this
connection, Maoz (1975) reports that there was an unending competition among
the various Christian churches. Each church taught its own language: French or
Italian (Catholics), English (Presbyterians, Anglicans, and Quakers), German
(Lutheran), and Russian (Orthodox). Spolsky and Cooper (1991) give a lucid
account of Palestinian multilingualism in Jerusalem where the following
languages were used in the late nineteenth century: Spoken Arabic, Classical
Arabic, Turkish, Greek, Latin, French, Armenian, English and German. Towards
the end of Ottoman rule in the Arab countries (including Palestine), Turkish was
made the official language and Arabic was discouraged as an educational
language.2
During the British Mandatory period in Palestine, English became the main
language of the government. However, in spite of the fact that the communities,
Arabic and Jewish, operated their own separate school systems, there exists a
language contact, generally with the Jews learning Arabic.
In 1948 Israel was established on most of Mandatory Palestine with the
exception of the central hilly part, known as the West Bank of Jordan (which
was annexed to Jordan), and a small enclave to the South adjoining Egypt,
known as the Gaza Strip, which was administered by Egypt. Arabic is the
official language of Jordan and Egypt 3. English was and is the only foreign
language taught at Palestinian government schools 4. In private schools, French,
German, and Spanish are taught in addition to English. Similarly in the Gaza
Strip, English is the only foreign language taught at government schools. The
Hassassian (1987).
2
Ayish et al (1983).
3
By Arabic, we mean the modern version of Classical Arabic.
4
Tushyeh (1990).

3 Revue Dirassat- Université de Laghouat- N°66 - Mai

8108

Jordanian and Egyptian curricula were in effect in the West Bank and Gaza
respectively during the Israeli occupation of these areas from 1967 till 1994. It is
important to note that during the Israeli occupation of the West Bank and Gaza,
English served as a lingua franca between Palestinians who did not know
Hebrew and Israelis who did not know Arabic. English is therefore viewed as a
neutral language1.
With the establishment of the Palestinian National Authority in Gaza and
Jericho in 1994, and in 1995 and 1996 in major West Bank cities, the
multilingual situation remained essentially unchanged. However, some changes
in relation to teaching English, Hebrew and other European languages were
observed2 . In brief, the existence of so many diverse languages in the
Palestinian linguistic repertoire is due to several factors such as political
developments, studying abroad, immigration and resettlement, trade, tourism,
travel, and the founding of several religious missionaries and institutions.
Let us first examine the linguistic situation of major languages notably
Palestinian Arabic, English and Hebrew, then review the status of modern
European languages such as French, Spanish, German, Italian, and Russian, and
finally look briefly at minority languages such as Assyrian, Armenian, Greek,
Coptic, and Latin.
2.1 English
English is by far the most widely known and used foreign language among
Palestinians in the West Bank and Gaza. The spread of English began with the
British Mandate in Palestine after World War I. English was the main language
of government3. English became the first official language of Palestine: English,
Arabic, and Hebrew were mentioned in that order as the languages of official
documents. Its legal status was defined in 1922 in the King‟s Orders in Council
4
.During the past three decades there has been a huge increase in the use and
diffusion of English. What Abu-Lughod (1997) describes applies to Palestine:
“The ever-increasing demand for individuals who are adequately proficient in
English makes the issue more acutely felt”. The importance of English in the
lives of individuals, groups, and institutions in our region hardly needs to be
underscored
Today English is the main language for international communication and
for overcoming barriers to the flow of information, goods, and people across
national boundaries, and the language for which there is the strongest local
demand. By the early 1970s, the effects of the process of globalization were

1

Al-Masri (1988).

2

Abu-Lughod (1997).

3
4

Dweik (1986).
Fishman et al (1977)
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obvious. The demand for English has continued to grow: it serves as a language
for access to business, science, education and travel.
During Israeli rule of the West Bank 1967-1995 and Gaza 1967-1994, the
Jordanian and Egyptian systems of education were kept intact. This applies also
to the English language curriculum used in these two Palestinian areas. English
is taught at the Palestinian universities for several reasons. English is a required
subject for all first-year university students. English is also a Faculty of Arts
requirement at these universities when students take courses in English language
and literature. Furthermore, English is the medium of instruction in the sciences
and mathematics at all universities and in some disciplines, such as nursing,
business, political science and cultural studies, at some Palestinian universities
The relationship between high school students‟ achievement in English
and their motivation to learn English was investigated by Bakir (1996). Her
findings emphasized the importance of motivation in accounting for success or
failure in learning English. Instrumental motivation was a factor since students
sought the social advantages of learning English.
The relationship between students‟ attitudes towards English and their
achievement scores at the secondary stage in Nablus, in the West Bank, was
investigated by Shakhshir (1996). In this study achievement scores of students
who had positive attitudes towards learning English, towards the English
language teaching situation at their schools, and towards the culture of Englishspeaking peoples were better than those who had negative attitudes towards
these three factors.
The implications of the importance of English for the Palestinians are that there
is a socioeconomic value of English, that the culture of the language should be
taught, and since English is the universal language of the modern world, it
should be taught from the first grade and this means that there will be more for
English and more jobs for English language teachers in Palestine.
The first Palestinian Curriculum for General Education (1996) emphasized the
fact that English has occupied a prominent place in school curricula in Palestine
for many years. English has been chosen as the required second language of
Palestinian students since it is the dominant international language. The
proposed Palestinian curriculum criticizes the existing English curriculum in the
West Bank, which is based on that of Jordan and the English curriculum in
Gaza, which follows the Egyptian system. It calls for a Palestinian English
language curriculum, which emphasizes the Palestinian situation and experience.
The curriculum recommends the teaching of English in view of the heavy
involvement of the Palestinians with the modern world. As such, it proposes
enabling Palestinians to “read, write, speak and appreciate English as a world
language by teaching it throughout all twelve years of education.” The new
curriculum is different from the ones prevalent in the West Bank and Gaza Strip
for more than three decades in three important ways:
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English is perceived as the language of modernity. In order for Palestinians
to achieve modernity, English is an important vehicle.
 English is a world language. Since the Palestinians are in a transition state,
and at a stage of State formation, Palestinians perceive English as a window on
the world.
 The proposal to teach English from the first grade in all Palestinian schools,
government as well as private, is completely different from the current situation,
and very courageous in comparison with other Arab countries.
2.2 Hebrew
Some older Palestinians learned Hebrew during the British Mandate through
contacts with the Jews. This use of Hebrew by Palestinians in the West Bank
and Gaza came to an end after the 1948 war, with the establishment of the State
of Israel, and the attachment of the West Bank to Jordan and the Gaza Strip to
Egypt.
With the occupation of the West Bank and Gaza in 1967 by Israel, contact
between Palestinians in these two areas and Israelis was re-established. Many
Palestinians learned Hebrew informally, as it became the main language of
business and trade between Israelis and Palestinians. In addition, thousands of
Palestinian workers flocked to the Israeli labour market where they acquired
knowledge of spoken, but not written, Hebrew.
While the Palestinians were, at least until the first Intifada, closely
integrated into the Israeli labour market, it was for the most part only in
agriculture or construction, where the degree of Hebrew knowledge required
was limited1 . At the same time, the Intifada did have an important influence on
the spread of Hebrew among Palestinians in the West Bank and Gaza, as
Hebrew was taught in prisons by fellow-prisoners.
The spread of Hebrew among Palestinians has been mainly instrumentally
motivated2. They explain that knowledge of Hebrew in Jerusalem was inversely
correlated with education, for it was those who were willing to work in hotels
and restaurants, in the building industry, and in the market place who learned
Hebrew. Educated Arabs who worked inside their own community in
professional roles were able to continue to function effectively without Hebrew.
In the West Bank and Gaza, then, the primary function of Hebrew has been
instrumental and work-related.
Hebrew is also taught at schools such as the Terra Sancta School in
Bethlehem as well as in all Palestinian universities, where it is attached to the
Arabic department and offered as either a required course or an elective. The
1
2

Spolsky (1997)
Spolsky and Cooper (1991)
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introduction of Hebrew was dictated by the current situation in the West Bank
and Gaza and by the peace process. Hebrew was also introduced on instructions
from the Palestinian National Authority. The rationale for teaching Hebrew is
that it is used in business and politics with the Israelis as well as for coexistence
between Arabs and Jews.
The effectiveness of teaching Hebrew at the university level was criticized by
Hamed (1995). He claimed that the students learned the basics of Hebrew but
they could not speak it well. The Palestinian worker who experienced life in
Israeli society can speak Hebrew much better than the student who learns
Hebrew at the University.
In sum, though Hebrew is an important language in the Palestinian
linguistic repertoire, the language is mainly learned informally through a direct
contact with Israeli Jews, mainly at work, in commercial transactions, and in
prisons. Its formal learning is extremely limited, and confined to basic courses at
Palestinian universities and other institutions.
The drastic change in the proposed Palestinian curriculum is in teaching a
third language. In the Palestinian public schools, two languages are taught:
Arabic and English. It is proposed to provide a third language competence: a
world language such as French, or Hebrew as a functional language of the
region. Considering Hebrew as a possibility for teaching as a third language is
extremely interesting, given that Hebrew is the language of the Israeli
occupation in Palestine. However, the fact that Palestinians are ready to consider
teaching Hebrew seriously is a sign of the significance and high linguistic value
of this language for Palestinians.
Unlike English, teaching Hebrew is suggested in what is called „ the takeoff stage ‟in the last three years of schooling. It is clear that in the new policy
English enjoys a unique status among foreign languages.
In sum, though Hebrew is an important language in the Palestinian linguistic
repertoire, the language is mainly learned informally in direct contact with
Israeli Jews, mainly at work, in commercial transactions, and in prisons. Its
formal learning is extremely limited, and confined to basic courses at Palestinian
universities and other institutions.
2.3 European Languages
The existence of modern European languages in the linguistic repertoire of
Palestine is attributable to several factors, namely, immigration, tourism, travel,
study abroad, European missionaries, and European cultural centers such as the
British Council, the French Cultural Centers, and the Palestinian-Greek
Friendship Society.
Noting that in the second half of the nineteenth century there was a
proliferation of primary, secondary, and vocational schools established by
Italian, French, German, and American missionaries. The first mission school in
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Palestine in the nineteenth century came with the establishment of the Latin
Patriarchate in Jerusalem in 1847.
The Russians1 came to Palestine and established Al-Maskobiyyah in Jerusalem
in 1856. They also opened a teachers‟ seminary in Nazareth in 1886. Maoz
(1975) points out that the German Templars established schools in Haifa, Jaffa,
Jerusalem and Bethlehem. The Protestant Mission under Bishop Gobat built two
schools in Jerusalem.
In addition to language instruction in Arabic and English, required
for all students at all Palestinian institutions of higher education, various foreign
languages such as French, German, Spanish, and Italian are also taught, but in
general these languages are not mandatory. Thus at Bethlehem University
French is offered as a general elective as well as a minor for English majors.
However in the Tourist Guides‟ Program at Bethlehem University, French,
German, and Spanish, in addition to English and Hebrew, are required courses.
At the center for languages and translation in Bir Zeit University, French,
German, and Spanish are taught.
The objectives of teaching the various European languages such as
French, German, Spanish, and Italian include the use of these languages in the
future careers of the students, especially in hotel management and tourism.
Furthermore, these languages are useful for students who intend to study in
European countries, use academic and scientific texts and become acquainted
with European culture.
In addition to private schools and the Palestinian universities, which
promote Palestinian multilingualism, there are also other instructional sources.
The various monasteries teach languages other than those taught at schools and
universities. Thus the Franciscan Fathers teach Latin and Italian for monks and
the Greek Orthodox teach Greek and Russian in their monasteries.
2.4 Ancient Languages
In addition to Latin and Greek discussed above there are other languages that are
used by small-sized Christian denominations in Jerusalem and Bethlehem. These
languages are Armenian, Assyrian, Coptic and Abyssinian.
There has been an Armenian minority group in Palestine since the fourth century
CE2. Many Armenians immigrated to Syria, Lebanon, and Palestine after the
Ottoman massacres of the Armenians and the Assyrians in Turkey in 1908.
Today most of the Armenians live in the Armenian monasteries in Jerusalem
and Bethlehem 3. They have many religious, social, and cultural institutions, all
of which are located within the Armenian compound in the Old City of
Jerusalem. Ironically, Armenians make up a good proportion of the speakers of
Turkish in the Old City.
1

Spolsky & Cooper (1991)
Al-Arif (1961)
3
Bannourah (1982)
2
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The Assyrians have a long history in Palestine. Their language resembles the
Aramaic spoken in Palestine at the time of Christ. Like the Armenians, many
Assyrians settled in Jerusalem and Bethlehem after the massacres by the
Ottoman Turks in 1908. The Assyrians and the Armenians conduct their
religious services in Aramaic and Armenian respectively. Assyrian is taught
only at Assyrian religious institutions. Dweik (1986) points out that Armenian
and Assyrian are mostly used at home, at school, in social clubs, in the church,
in personal letters, and in informal conversation.
The Abyssinians were converted to Christianity in the fourth century CE
and they came to Jerusalem after that date and established many churches and
monasteries in Jerusalem. However, as Al-Arif (1961) noted, they lost most of
these institutions. The Abyssinians are the Christians of Ethiopia. They speak
the Amharic language. Today there are tiny Abyssinian communities in
Jerusalem and Bethlehem. They conduct their religious services in Geez.
The first Coptic groups came to Jerusalem in the middle of the fourth
century CE1. Today, the Copts are mainly concentrated in Bethlehem and
Jerusalem as tiny minorities. They conduct their church services in the Coptic
language, which was used in Egypt before the Muslim Arab conquest of Egypt
in the seventh century CE.
Unfortunately, though the proposed Palestinian curriculum is relatively
progressive, it has ignored totally the Palestinian heritage languages. The
inclusion of these languages in the Palestinian curriculum as heritage languages
worth developing and teaching to native speakers and Palestinians interested in
them would make the new Palestinian curriculum different, in many important
ways, from what exists in the majority of the Arab countries.
3. The Status of Palestinian Arabic in Israel
We therefore see a variety of conflicting facts about the intensity of
contact between Arabic and Hebrew, and these facts intertwine with the already
complex state of affairs regarding Arabic dialects in general and the local
varieties in Israel and Palestine as a subset of the Arabic-speaking world. A
fundamental difference is observed between the varieties of Palestinian Arabic
(here after PA) which is spoken in the West Bank and those spoken in Israel.
The former are more like the dialects in other Arab countries, while the latter is
a minority language In some countries minority Arabic is one of two or more
official languages (only in Chad, Israel and Somalia2. Spolsky & Shohamy
(1999:117) compare Arabic‟s secondary role in Israel to “that of Swedish in
Finland or of French in Canada.

1

2

Al-Arif (1961).

According to Spolsky & Shohamy (1999).
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4. Conclusion
Palestine is a fertile ground for the study of Palestinian multilingualism, which
hitherto has not received attention from sociolinguists. In addition to Arabic
(including Modern Standard Arabic and Palestinian Arabic) and English, the
Palestinian linguistic repertoire includes Hebrew and various European
languages such as French, Spanish, German, and Italian. The domains of these
languages are educational institutions, places of work, immigration, tourism and
travel.
Various factors contributed to the making of this colourful linguistic
mosaic in Palestine. These factors include the rich ethnic and cultural heritage of
Palestine, educational institutions mostly private, contact with tourists and
visitors, immigration and travel. The Palestinian National Authority has recently
shown an interest in promoting Palestinian multilingualism with its intention to
teach French in addition to English in public schools in the West Bank and
Gaza.
It is obvious that education plays a role in the development of the identities of
the people in Palestine more generally and that it will also play a role as an
instrument in the development of a new Palestinian identity that is emerging
with independence. That new identity will have many faces. As the New
Curriculum shows, an international orientation is clearly part of it, and
accordingly the learning and teaching of languages are a primary concern in that
process Knowledge of other foreign languages will be needed to maintain
contacts with other parts of the world. This probably would largely contribute in
the construction of the new Palestinian identity; the fantastic outcome of such
various contacts with both the west as well as the middle east .
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Le fonctionnement intrapsychique d’individus ayant un trouble
psychotique( en utilisant la méthode projective à partir du TAT et le
Rorschach)
Kaour Fatma Imene
Université Constantine 2

Résumé :
Selon la psychanalyse, certains types de troubles sont plus souvent retrouvés
chez certains individus, en raison de leur structure de personnalité. (Bergeret,
2012). Il est possible d‟étudier les troubles psychotiques à partir du DSM
(2015).
Afin de mieux cerner la problématique d‟un individu qui présente de symptômes
associés aux critères diagnostiques de ces troubles. Une alternative pour évaluer
le fonctionnement psychique d‟individus présentant ce type de tableau clinique
concerne l‟utilisation de l‟approche psychanalytique. Certaines études ont
démontré que le TAT et le Rorschach sont de bons outils de diagnostic
différentiel de la structure psychotique.
L‟objectif de notre étude est de déterminer si le TAT et le Rorschach permettent
l‟identification que les deux cas étudiés ayant un diagnostic relié à un trouble
psychotique. Notre étude à permis une analyse approfondie de la relation d‟objet
intériorisée , du rapport à la réalité et de l‟intégration de l‟identité du cas étudié.
Selon les résultats des tests projectifs du cas étudié qui a fait preuve de déni de
la réalité au niveau de la relation d‟objet. Il souffrait d‟isolement , de
persécution et de perte d‟objet.
Enfin , le cas a marqué une pauvreté de sa vie fantasmatique. Il avait une image
pessimiste de lui-mêmes , ces dimensions étant davantage issues de l‟approche
psychanalytique.
Mots clés :
Trouble psychotique – projection – TAT - Rorschach
:ملخص
 هىاك بعع الاطؼساباث التي غالبا ما جىجد ادي بعع آلاشخاص بصبب هيهلهم،اشدىادا للخحليل الىفس ي
.(Bergeret, 2012). الشخص ي
 و لفهم أعمق الطؼساباث ألافساد الرًً ٌعاهىن. ( 2015) DSM اهه إلاً اإلامنً دزاشت الاطؼساباث الىفصيت مً خالى
ًً هحاوى جقييم اإلاعاش الىفس ي لآلشخاص الر. مً ألاعساض اإلاسجبؼت بمعاًير حشخيص هره الاطؼساباث الرهاهيت
 اًً بييذ بعع الدزاشاث بأن اخخباز جفهم اإلاىطىع. ٌعاهىن مً الاطؼساب الرهاوي باالشدىاد على الخحليل الىفس ي
.و اخخباز السوزشاخ هما وشيلخان جيدجان للقيام بالدشخيص الفسقي للبييت الرهاهيت

03 Revue Dirassat- Université de Laghouat- N°66 - Mai

8108

الهدف مً هره الدزاشت هى جحدًد ماذا أن اخخباز جفهم اإلاىطىع و اخخباز السوزشاخ ًمنىاهىا مً حشخيص
.  لقد قمىا بالخحليل اإلاعمق لحالت الدزاشت اعخمادا على الاخخبازاث الاشقاػيت. الاطؼساب الرهاوي
 مشامل في العالقت مع, و مً خالى هخائج الاخخبازان الاشقاػيان قد جبين أن حالت الدزاشت حعاوي مً اههاز للىاقع
 صىزة حشائميت،  و أخيرا فالحالت حعاوي مً فقس في الخياالث. لرا حعاوي مً حالت اهؼىاء و الاطؼهاد, اإلاىطىع
. مل ألاعساض الصابق ذلسها مً القظاًا التي ًدزشها الخحليل الىفس ي, للراث
:الكلمات املفتاحية
.الاطؼساب الرهاوي – الاشقاغ – اخخباز جفهم اإلاىطىع – اخخباز السوزشاخ
Summury :
According to psychanalysis, certain types of disorders are more often found in
certain individuals, because of their personality structure (Bergeret, 2012).
It is possible to study psychotic disorders from the DSM (2015).
To better understand the problem of an individual who has symptoms associated
with the diagnostic criteria of these disorders. An alternative to evaluate the
psychic functioning of individuals presenting this type of disorder concerns the
use of the psychoanalytic approach .
Some studies have shown that TAT and Rorschach are good tools for
differential diagnosis of psychotic structure. The aim of our study is to
determine if the TAT and Rorschach allow the identification of the case studied
with
a
diagnosis
related
to
a
psychotic
disorder.
According to the results of the projective tests, the case studied showed a denial
of reality in the object relation. They suffered from isolation, persecution and
loss
of
purpose.
Finally, both cases marked a poverty of their fantasy life. They had a pessimistic
image of themselves, these dimensions being more from the psychoanalytic
approach.
Keywords :
Psychotic disorder - projection – TAT – Rorschach
Introduction :
Il est possible d‟étudier les troubles psychotiques à partir du DSM (APA, 2015).
afin de mieux cerner la problématique d'un individu qui présente des symptômes
associés aux critères diagnostiques de ces troubles.
Une alternative pour évaluer le fonctionnement psychique d' individus
présentant ce type de tableau clinique concerne l'utilisation de l'approche
psychanalytique.
Bien qu' elle soit peu utilisée pour étudier les troubles psychotiques, certaines
études ont démontré que le TA T et le Rorschach sont de bons outils de
diagnostic différentiel de la structure psychotique.
L'objectif de cet article est de déterminer si le TAT et le Rorschach permettent
l'identification d' indices chez des individus ayant tous un diagnostic relié à un
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trouble psychotique. Plus précisément, cette étude a permis une analyse
approfondie du rapport à la réalité, de la relation d' objet intériorisée et de
l'intégration de l' identité de quatre individus ayant un trouble psychotique et de
faire des liens par la suite avec la structure de personnalité psychotique .
Problématique :
« Techniques »ou « Méthodes » projectives sont des expressions employées dés
1939 par L. K. Franck dans un article du Journal of Psychology. Il montrait la
parenté entre 2 tests :
- Le test de Rorschach (1920) ou test des taches d‟encre. Ce test est considéré
comme une épreuve d‟imagination ; Rorschach, lui, affirmait que « les
interprétations des images fortuites se situent plutôt sous la rubrique de la
perception et de l‟idée ». Ce test est aujourd‟hui considéré comme un des
tests projectifs majeurs.
- Le Thematic Aperception Test (Murray, 1935). Le sujet doit raconter une
histoire à
partir des planches qui lui sont présentées ; le héros exprimait des conflits, des
besoins qui étaient compris comme ceux du sujet passant le test. Ce test a évolué
dans la manière de l‟interpréter, et a aujourd‟hui le statut d‟une méthode
projective majeure.
Ce qu‟il y a de commun à ces méthodes, c‟est une approche dynamique et
globale de la personnalité. Ces méthodes se différencient des autres tests par le
côté ambigu du matériel (Rorschach, TAT) et par la liberté totale des réponses
accordée au sujet (Rorschach, TAT). Elles sollicitent donc le mécanisme de
projection.
Selon la psychanalyse, certains types de troubles sont plus souvent retrouvés
chez certains individus, en raison de leur structure de personnalité (Bergeret,
1996, 2012).
Il est possible d'affirmer que les troubles psychotiques peuvent ainsi être plus
fréquemment associés à la structure de personnalité psychotique. Les tests
projectifs du Thematic Apperception Test (TAT) et du Rorschach permettent
d'analyser plusieurs dimensions du fonctionnement de la personnalité,
renseignant ainsi sur la structure de personnalité sous-jacente.
L' objectif de cet article est de déterminer si le TAT et le Rorschach permettent
l' identification d' indices convergents chez les individus ayant un diagnostic
relié à un trouble psychotique issu de l'approche catégorielle du DSM. Les
dimensions à l'étude concernent le rapport à la réalité, la relation d'objet
intériorisée et l' intégration de l' identité, ces dimensions étant davantage issues
de l'approche psychanalytique.
Par ailleurs, une section sur l' évaluation du fonctionnement intrapsychique
d'individus à partir des méthodes projectives est abordée, ainsi que les
recherches portant précisément sur les troubles psychotiques ou sur la structure
psychotique en lien avec le TAT et le Rorschach.
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Hypothèse de travail :
Nous tentons de révéler les symptômes liées à un trouble psychotique avec les
deux tests projectifs (TAT et Rorschach).
1-les concepts de la recherche :
1-1-La projection :
Le sens renvoie à une action physique : on projette de l‟eau, de la peinture ;
projeter signifie donc lancer, éclabousser. Par analogie, Freud s‟est servi de ce
terme pour désigner une action psychique particulière : celle d‟expulser de la
conscience ou de soi des sentiments, affects qu‟on ne peut supporter, admettre,
reconnaître comme siens et de les attribuer à autrui.
Il s‟agit d‟envoyer à partir d‟un point, appelé le foyer, des rayons sur une
surface. C‟est le cas de la projection cinématographique.
Ainsi pour Anizeu & Chabert (1987, Les méthodes projectives) « le test
projectif est comme un rayon X qui, traversant l‟intérieur de la personnalité, fixe
l‟image du noyau secret de celle-ci sur un révélateur (passation du test) et en
permet ensuite une lecture facile par agrandissement ou projection, sur un écran
(interprétation du protocole). Ce qui est caché est mis en lumière, le latent
devient manifeste ; ce qui est stable et noué se trouve dévoilé ».
Rappelons enfin que le concept de projection, dans la perceptive freudienne,
évoluera. En 1911 Freud considèrera le mécanisme de projection comme « une
perception interne réprimée et, à sa place, son contenu après avoir subi une
certaine déformation, parvient à la conscience sous forme de perception venant
de l‟extérieur ». C‟est ce qui expliquera selon Freud la paranoïa. Plus tard Freud
élargira le concept, la projection devenant la simple méconnaissance (et non
l‟expulsion) par le sujet de désirs et d‟émotions qu‟il n‟accepte pas comme
siens, dont il est partiellement inconscient et dont il attribue l‟existence à des
réalités extérieures. La projection a donc quelque chose à voir avec le
déplacement autant qu‟avec la défense.
1-2- la méthode projective :
Il s‟agit d‟associer à partir d‟un stimulus visuel extérieur, que tout le monde peut
voir, des représentations personnelles, internes, inconscientes.
La passation requiert en fait trois types d‟activité :
- Une activité perceptive : le sujet est devant un stimulus sur lequel il doit
s‟appuyer pour donner des réponses.
- Une activité cognitive : la présentation des planches est autant de
résolutions de problèmes à effectuer.
- Une activité projective : ce qui est perçu va faire écho à l‟intérieur de soi
et c‟est cela que le sujet va devoir restituer.
Les réponses vont donc rendre compte de ce que l‟activité perceptive sollicite de
profond, d‟inconscient et qui est projeté sous formes d‟images et d‟associations.
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Il faut donc que le sujet s‟appuie sur ce qu‟il perçoit et qui est réel. Mais on ne
lui demande pas de décrire ce qu‟il voit, on lui demande de dire « à quoi cela lui
fait penser » ou encore on lui demande de « raconter une histoire »
Ainsi il doit se laisser aller à sa fantaisie – il faut donc que quelque chose de sa
réalité interne soit sollicité et convoqué au point de pouvoir émerger ; il faut
qu‟il laisser parler ce qui d‟ordinaire est caché. La production du sujet nous
renseignera donc sur l‟équilibre entre le principe de plaisir (associations libres)
et le principe de réalité (pouvoir communiquer, être compris, s‟appuyer sur le
stimulus).
Les méthodes projectives sont des tests qui visent à évaluer les conduites et les
processus psychiques d‟un sujet. Ce sont donc des tests de personnalité. Le but
est de comprendre le fonctionnement psychique du sujet, les conflits, les modes
défensifs, les potentialités de changement, les ressources et les défaillances.
C‟est pour cette raison que les techniques projectives apportent leur concours à
l‟étude psychopathologique du sujet.
1-3- les tests projectifs :
Qu‟il s‟agisse du Rorschach ou du TAT il faut insister sur la standardisation du
matériel et de la passation. Par ailleurs il y a une nécessité absolue
d‟objectivation. Il y a donc des références, des critères, des échelles, des
psychogrammes à utiliser.
Ce type de tests favorise l‟émergence de processus psychiques particuliers et la
passation doit être intégrée à la relation clinique : neutralité, bienveillance,
empathie… Le transfert peut être sollicité dans la mesure où il existe une baisse
du contrôle, une régression, une réémergence ou une reviviscence des conflits.
Le contre transfert peut également être sollicité.
La consigne est peu précise et même ambiguë puisqu‟il s‟agit de dire tout ce que
le stimulus nous évoque tout en devant rester dans la réalité. C‟est la même
expérience que celle du jeu ou de la créativité (Winnicott). Le matériel est lui
aussi peu structuré, ambigu. Il permet une infinité de réponses.
1-4- TAT (Thematic Aperception Test):
En 1935 Murray et Morgan publient une 1ère ébauche du TAT. En 1943 la forme
définitive est adoptée avec un jeu de 31 planches. Murray isole 3 composantes
de la personnalité :
1) les motivations et besoins,
2) les instances psychiques qui, en interaction avec les besoins, vont déclencher
les conduites,
3) les traits généraux et états internes comme les émotions.
Dés lors on sera sensible aux différentes formes d‟activités requises lors de la
passation : l‟activité perceptive (la planche comme stimulation perceptive),
l‟activité projective (la planche comme stimulation fantasmatique) et l‟activité
cognitive (l‟histoire qui doit être construite de façon à être communiquée).
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Ce n‟est donc plus tant le héros et ses aventures qui vont intéresser le clinicien
que la façon dont le sujet va pouvoir repérer et résoudre les conflits inhérents à
la problématique de chaque planche.
Ce qui intéresse désormais le clinicien c‟est :
- la qualité et la souplesse des défenses,
- le jeu entre processus primaire et processus secondaire, principe de plaisir
et principe de réalité.
- l‟analyse du fonctionnement psychique dans ses aspects positifs
(adaptation et « création ») comme dans ses aspects les plus inquiétants
(fragilité, précarité voire effondrement).
1-5- Rorschach:
les planches utilisées sont celles élaborées par Hermann Rorschach. Selon
Debroux (2009), Hermann Rorschach (1918) a élaboré des planches définitives
de son test de personnalité, représentant des taches d'encre symétriques, au
nombre de dix dont certaines noires, certaines noires et rouges, certaines en
couleur, toutes ayant un fond blanc. Poursuivant ses recherches sur la
psychopathologie pendant plusieurs années, il publie un ouvrage intitulé
«Psychodiagnostic » en 1921 reliant les mêmes pathologies aux mêmes types de
réponses données au test.
La passation du Rorschach pour les sujets adultes se veut le plus standardisé
possible, c' est-à-dire que les planches sont présentées selon un certain ordre,
tous dans le même sens et est composé de deux périodes principales. La
première correspond aux associations verbales découlant de chacune des
planches, suite à la consigne: Qu'est-ce que cela pourrait être? (Rorschach,
1947, p. 2).
Selon Chabert (1997), la deuxième période du test constitue l'enquête et consiste
à effectuer un retour avec l'individu sur chacune de ses réponses. Baudin (2007)
ajoute que la visée de l'enquête est de déterminer où la personne a vu son
percept sur la tâche, c'est-à-dire de spécifier la localisation et ensuite de
déterminer ce qui lui faisait voir sa réponse, c' est-à-dire le déterminant.
Rappelons tout d‟abord que la consigne du Rorschach invite le sujet à se laisseraller à exprimer ses fantaisies de par la technique des associations libres, et en
même temps à ne pas oublier la situation dans laquelle il se trouve. C‟est là tout
un jeu qui se crée entre le processus primaire et le processus secondaire, le
principe de plaisir et le principe de réalité.
Nous allons retrouver dans les protocoles de psychotiques une difficulté à gérer
la situation de test ; le processus primaire est envahissant ; les défenses
« lâchent », le contrôle faiblit ; les failles identitaires apparaissent.
1-6- Trouble psychotique :

08 Revue Dirassat- Université de Laghouat- N°66 - Mai

8108

Est un terme générique psychiatrique désignant un trouble ou une condition
anormale de l'esprit, évoquant le plus souvent une perte de contact avec
la réalité .
Il existe plusieurs sortes de psychoses, comme les délires, la schizophrénie, etc.
Leurs causes encore mal comprises peuvent être d'origine organique, psychique
ou génétique. Il s'agit de troubles graves, qui altèrent la personnalité, et qui
empêchent le malade de communiquer rationnellement avec son entourage. Ils
nécessitent habituellement un traitement neurochimique et une hospitalisation
ponctuelle. Trouble mental grave et invalidant.

2- Méthodologie :
2-1- la population :
Les critères d'inclusion pour les participants concernaient la nécessité d'avoir un
diagnostic du DSM issu d'une entrevue psychiatrique relié à un trouble associé à
la psychose, (les diagnostics de trouble psychotique se posant habituellement au
début de l'âge adulte) afin d' éviter chez la population la présence de problèmes
cognitifs ou de dégradation cognitive.
Les critères d'exclusion concernaient la présence d'une déficience intellectuelle,
d'un état de décompensation psychotique (état non stabilisé), d'une psychose
causée par une affectation médicale générale ou induit par une substance.
La population de notre recherche est composée de deux sujets qui ont un
fonctionnement intrapsychique ayant un trouble psychotique.
notre cas âgé de 35 ans, souffre d‟un trouble psychotique, il est hospitalisé à
l‟hôpital psychiatrique ER RAZI Annaba.
2-2- les outils d’investigation :
2-2-1- l’entretien :
Ce genre d‟entretien n‟a ni visée diagnostique ni visée thérapeutique mais il
n‟est par pour autant dénue de but. Il correspond à un plan de travail du
chercheur.
Cet entretien créé pour cette étude comprend des questions sur l‟âge,
l‟occupation et sur son diagnostic.
2-2-2- le DSM -5 :
le DSM utilise la catégorisation des troubles psychotiques dans un sens distinct
de l' approche psychanalytique. Selon le DSM-5 (APA, 2015), ces troubles se
définissent par la présence d'au moins une anomalie dans le fonctionnement d'un
individu parmi cinq domaines; soient la présence d'idées délirantes, d'
hallucinations, d'une pensée ou d'un discours désorganisé, d'un comportement
moteur très désorganisé et de symptômes négatifs.
Le DSM-5 propose des diagnostics concernant la schizophrénie et les troubles
psychotiques en passant par divers troubles associés et troubles de la
personnalité. Bien qu' il y ait habituellement un bon arrimage entre le diagnostic
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issu du DSM-5 quant aux troubles psychotiques et le diagnostic psychologique
de structure de personnalité psychotique, cette concordance n'est pas garantie.
En effet, selon Husain, Choquet, Lepage, Reeves et Chabot (2009), il n' y a pas
toujours d'équivalence à établir entre ces deux approches au niveau de la
nomenclature des termes utilisés. Néanmoins, dans les études portant sur la
structure de personnalité psychotique, les échantillons sont souvent composés
d'individus ayant un trouble psychotique issu du DSM, car ce type de trouble se
mesure aisément à partir de critères.
2-2-3- le Test du TAT :
Selon Anzieu et Chabert (2011), c'est en 1935 que Morgan et Murray publient
leur première version de ce que l'on nomme le TAT, c' est-à-dire le Test
d'Apperception Thématique.
Puis en 1938, Murray intègre les résultats de ses dernières recherches dans son
ouvrage intitulé « Exploration de la personnalité ».
Finalement, c'est en 1943 qu' il publie la version finale de son test, accompagné
d'un manuel d' application.
Par la suite, Shentoub (1990) apporta d'importantes modifications au test de
Murray, notamment en réduisant le nombre de planches à 16 pour les femmes et
à 15 pour les hommes, ne conservant ainsi que les plus pertinentes selon elle. On
y retrouve désormais les planches 1, 2, 3BM, 4, 5, 6BM, 6GF, 7BM, 7GF, 8BM,
9GF, 10, Il , 12BG, 13B, 13MF, 16 et 19. La consigne du TAT, selon cet auteur,
est: «Imaginez une histoire à partir de chaque planche» (Shentoub, 1990, p. 39).
Cette consigne signifie que le sujet imagine, symbolisant une baisse du contrôle,
mais qu' il prend également compte de la réalité du matériel et de la
conflictualisation des relations sous-jacentes.
C'est ainsi que cette consigne fait appel de façon simultanée aux capacités de
secondarisation, c' est-à dire de par le fait d'imaginer une histoire cohérente et
compréhensible et suscite aussi une régression suffisamment importante laissant
émerger les fantasmes et les processus primaires.
Shentoub (1990) a aussi élaborer une méthodologie considérant la nature et la
qualité formelle du discours et créa la première feuille de dépouillement du TA
T. Puis, en 2003, Brelet-Foulard et Chabert révisent les travaux de Shentoub,
dont la grille de dépouillement des procédés pour la rendre plus simple à utiliser.
Cette méthode consiste à relever la présence de procédés spécifiques, ceux-ci
étant divisés en quatre grandes catégories comportant elles-mêmes des souscatégories. Ces procédés comportent les procédés A qui sont reliés à la rigidité,
les procédés B traduisant la labilité émotionnelle, les procédés C se référant à
l'évitement des conflits et finalement, les procédés E qui renvoient à l'émergence
des processus primaires.
trois dimensions sont évaluées pour chacun de ces tests: le rapport à la réalité, la
relation d'objet et l' identité. En fonction de la feuille de dépouillement de
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Brelet-Foulard et Chabert (2003), les procédés reliés au rapport à la réalité sont
les procédés El-l , EI-2, EI-3, les procédés E4-1, E4-2, E4-3 et E4-4. Les
procédés reliés à la relation d' objet sont les procédés B3-2, CN-2 et CM-l. Les
procédés reliés à l'identité sont les procédés E3-1 , E3-2, CM-2 et CL-l, CL-2,
CL-3 et CL-4.
Dans le cadre de cet étude, seuls les contenus manifestes seront à l'étude afin de
permettre le meilleur arrimage possible entre l'analyse des procédés, celui des
contenus manifestes, et l'analyse des indices retenus au Rorschach au niveau des
convergences d' indices.
Chabert (1998) affirme que l'analyse des sollicitations manifestes au TAT
représente un point d'appui objectif, ceci permettant d' éviter des évaluations
trop subjectives, des cotations et des interprétations trop projectives. Par ailleurs,
les contenus manifestes seront associés au rapport à la réalité, puisque la
reconnaissance de ceux-ci témoigne d'un bon rapport à la réalité.
2-2-4-Le test du Rorschach :
Il existe plusieurs approches permettant d'analyser et d' interpréter le Rorschach.
Parmi celles-ci, mentionnons Exner (2001, 2003) qui représente l'École
Américaine permettant d'aborder le test du Rorschach.
Ce système d' interprétation a ainsi été choisi dans cet essai pour permettre une
analyse plus objective et faire un arrimage clair avec les procédés du T AT.
Dans l'approche d'Exner, les planches utilisées sont celles élaborées par
Hermann Rorschach. Selon Debroux (2009), Hermann Rorschach (1918) a
élaboré des planches définitives de son test de personnalité, représentant des
taches d'encre symétriques, au nombre de dix dont certaines noires, certaines
noires et rouges, certaines en couleur, toutes ayant un fond blanc.
Poursuivant ses recherches sur la psychopathologie pendant plusieurs années, il
publie un ouvrage intitulé «Psychodiagnostic » en 1921 reliant les mêmes
pathologies aux mêmes types de réponses données au test. Dix ans après la mort
de Rorschach, de nombreux auteurs tels que Beck (1936), Klopper (1939) et
Exner (1975, 1986) entre autres, tous cités par Debroux, se sont intéressés au
test deHermann Rorschach. De par ses recherches, John Exner (1975, 1986, cité
par Debroux, 2009) a rendu possible une normalisation de ce test. Dans son
ensemble, le Rorschach, tel que l'affirme Debroux, permet d'établir des
hypothèses dynamiques sur les ressources actuelles et latentes de l' individu. Ce
test permet aussi d'avoir accès aux vulnérabilités du sujet.
La passation du Rorschach pour les sujets adultes se veut le plus standardisé
possible, c' est-à-dire que les planches sont présentées selon un certain ordre,
tous dans le même sens et est composé de deux périodes principales. La
première correspond aux associations verbales découlant de chacune des
planches, suite à la consigne: « Qu'est-ce que cela pourrait être? » (Rorschach,
1947, p. 2). Selon Chabert (1997), la deuxième période du test constitue
l'enquête et consiste à effectuer un retour avec l'individu sur chacune de ses
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réponses. Baudin (2007) ajoute que la visée de l'enquête est de déterminer où la
personne a vu son percept sur la tâche, c'est-à-dire de spécifier la localisation et
ensuite de déterminer ce qui lui faisait voir sa réponse, c' est-à-dire le
déterminant.
Puis, selon Exner (2001), les prochaines étapes consistent en la cotation, en
l'approfondissement du résumé formel, à l' interprétation qui fait finalement
place à la conclusion. Cette dernière partie porte ainsi sur une description
intégrée, reposant de façon équilibrée sur les variables clés négatives et
positives.
Quant aux qualités psychométriques du Rorschach, une étude d'Andronikof et
Réveillère (2004) élabore la notion du diagnostic psychiatrique et s' intéresse à
la pertinence du Rorschach face à l'établissement de ce dernier.
Ainsi, les auteurs abordent divers troubles, tel que la schizophrénie, où le
Rorschach est un outil puissant qui permet de saisir les particularités
idéationnelles d'un sujet, son degré de rupture face à la réalité et possiblement
son potentiel de dangerosité. Les auteurs rapportent que le Rorschach permet d'
interpréter le fonctionnement global d'un individu par son fonctionnement
cognitif, affectif et par son rapport à lui-même et aux autres. Par ailleurs, selon
Brunet (2008), le Rorschach a subi un effort de normalisation pour le
transformer en un test nomothéthique via le développement des travaux d'Exner
avec ses systèmes de cotation plus ou moins opérationnalisés.
Toutefois, comme le rapporte Brunet (2008), les méthodes qualitatives
demeurent par définition difficiles à normaliser et donnent difficilement lieu à
des études statistiques, car il faudrait réduire en un nombre précis et restreint un
éventail de réponses possibles alors que la nature même du test donne lieu à un
éventail infini de réponses.
C'est, entre autres, pour cette raison que la validité du système d'Exner est
remise en question par certains psychométriciens. Brunet (2008) affirme, quant à
lui, que la valeur d'un instrument clinique ne dépend pas que de ses qualités
psychométriques.
Finalement, selon Brunet (1998), une voie de légitimation et de validation des
évaluations via des méthodes projectives concerne l' arrimage de la méthode d'
administration, de la méthode d' analyse et de la théorie de personnalité utilisée.
3 – Présentation du cas :
Riad habitait à la colonne Annaba. Il était menuiser. il est l‟enfant unique de ses
parents.
Il est dans la mi-trentaine et il a été hospitalisé à deux reprises, soit il y a une
dizaine d' année pour des symptômes reliés à une schizophrénie puis peu de
temps avant l'entrevue, pour les mêmes motifs. Son diagnostic consiste
précisément en une schizophrénie de type paranoïde, avec des délires en lien
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avec la persécution incluant des hallucinations auditives. Son état était stabilisé
au moment de l' entrevue.
J‟ai rencontré ce Riad chez la psychiatre du service de l‟hôpital psychiatrique.
ER RAZI . Annaba.
Riad a reconnu complètement les contenus manifestes.
Planches aux contenus manifestes
Planches aux contenus manifestes
partiellement reconnus
reconnus
3BM, 8BM et la
1, 2, 4, 5, 6BM,
7BM, Il, 12BG,
13B, 13MF et 19
Résultats du rapport à la réalité aux méthodes projectives :
Au niveau du rapport à la réalité au TAT, le 1 er participant a reconnu
partiellement les contenus manifestes de certaines planches dont la 3BM, où l'on
retrouve un scotome du divan, la 8BM où il y a un scotome au niveau du
nombre de personnages et au niveau de la différence des générations qui n'est
pas exprimée. L' individu présente aussi à la planche 10 une difficulté à
reconnaitre le contenu manifeste au niveau de l'âge des personnages qu' il
identifie comme étant de générations différentes (mère-fille) et non de la même
génération. Le participant a reconnu le contenu manifeste de toutes les autres
planches.
Au niveau des procédés de la série E, trois scotomes sont présents tel qu' indiqué
plus haut (E1-1). Puis, deux valorisations d'éléments peu importants sont
relevées, l'une portant sur une description des rideaux à la 6BM et l'autre portant
sur des caractéristiques faciales d'un personnage à la 7BM (El-2). Une fausse
perception à la planche 10 et une perception sensorielle quasi-hallucinatoire à la
planche Il sont aussi notées (El-3).
Précisément, à la planche Il, le participant mentionne qu' il y a une dimension
surnaturelle, qu' il y a un dragon ou un insecte géant, tout en ajoutant que c'est
hallucinant.
Un flou du discours est présent à la planche Il dans le protocole du 1 er
participant où, il y a un contexte dangereux qui reste toutefois indéterminé sur sa
finalité (E4-2). Une association courte a été relevée dans ce protocole à la
planche 13MF où le participant utilise un détail pour déterminer le sexe d'un des
protagonistes sans que ce détail ait une valeur prégnante pour déterminer le sexe
(E4-3). Finalement, aucune association par contiguïté, de présence de coq-àl'âne ou de troubles de la syntaxe n' ont été relevés chez ce participant (E4-4 et
E4-1).
Au niveau du rapport à la réalité au Rorschach, le 1 er participant présente
quelques ratés cognitifs se manifestant par l' utilisation de mots parfois
inappropriés (DVl , DV2). Il a un léger raisonnement concret ou une
problématique conceptuelle à discriminer (incoml, incom2).
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De plus, il démontre une tendance générale au dysfonctionnement médiationnel
(X-%) et une pensée légèrement désorganisée (Index Sum PT!) est présent dans
son protocole. Cet indicateur pourrait être mis en lien avec un raisonnement
concret(incoml). Par ailleurs, ce participant ne présente pas d'indécision ou de
difficulté de contrôle des impulsions (Dr 1, Dr2).
Également, il ne présente pas de mépris pour la réalité, d' idéations immatures ni
de jugements erronés (fabcom 1, fabcorn2). Ce participant n'émet pas de
relations de cause à effets erronés (Alog) et ne présente pas de pensée détachée
de la réalité (Contam).
De plus, il a une pensée conceptuelle claire (Sum6 et WSum6, FQ des M) et ne
présente pas de déni de la réalité (PSV). Enfin, ce 1er participant n'a pas de
difficulté à voir les détails et ne tend pas à voir tout en un ensemble avec des
éléments non cohérents (W non dominant).
En résumé, les résultats obtenus par notre cas pour le rapport à la réalité
concernent une difficulté à reconnaitre la différence des générations. On relève
la présence de valorisation d'éléments peu importants, de fausses perceptions et
de perceptions quasi hallucinatoires.
quelque peu présenté du flou dans son discours, accompagné d'une association
courte. Il a parfois utilisé des mots inappropriés pour décrire ses perceptions. Sa
pensée est plutôt concrète et légèrement désorganisée.
Résultats de la relation d'objet aux méthodes projectives :
une angoisse de perte d'objet plutôt qu'une angoisse de morcellement propre à la
structure psychotique est relevée cinq fois dans un contexte d'amants qui se
quittent, d' amants surpris et d'une femme amoureuse d'un homme dit macho qui
ne lui rend pas cet amour (B3-2).
Il présente le besoin de garantir son repérage identitaire et de pouvoir se
différencier lui-même de l'autre à trois reprises et d' idéaliser la représentation
de soi ou de l'objet à 10 reprises (CN-2). Il tente de se défendre contre l'
angoisse d'abandon cinq fois sans toutefois faire appel au clinicien (CM- 1) et il
n'a pas fait preuve d' érotisation des relations, de symbolisme transparent ou d'
utilisation de détails narcissiques à valeur de séduction (B3-2).
Au niveau de la relation d' objet au Rorschach, le 1 er participant vit un
sentiment d' insécurité concernant son intégrité personnelle dans les situations
interpersonnelles intimes. Notre cas vit des soucis quant à son espace personnel
et se montre prudent dans l'établissement et le maintien de liens émotionnels
proches avec autrui (Sum T).
Il tend à devenir autoritaire de manière défensive face à ce sentiment d'
insécurité et cette attitude joue le rôle d'un bouclier contre ce qu' il perçoit
comme une mise en cause de lui-même dans les situations relationnelles. En
effet, il sent le besoin de se rassurer mais cette tactique peut aussi servir à
dominer les autres (PER).
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De plus, le participant est moins actif quant aux interactions sociales qu' il ne
serait souhaitable (Indice d ' isolement social) bien qu' il y ait présence d'un
intérêt pour les autres (COP et rapport a :p). Bien que cet individu serait
intéressé par les autres comme la plupart des gens, il aurait tendance à mal
interpréter les gestes relationnels (Rapport H: (H)+Hd+(Hd)). D'un autre côté, ce
participant ne démontre pas d' incompétence ou d' immaturité relationnelle
(Index CDI).
De plus, il ne semble pas hypervigilant dans ses relations (Index HVI). Il adopte
un style relationnel actif (rapport a :p) sans signes de dépendance, ni besoin
d'étayage prononcé (FOOD).
L' individu anticipe généralement des interactions positives entre les gens et est
intéressé à y participer (COP et AG). Finalement, il s' implique généralement
dans des formes de comportements interpersonnels adaptées à la situation. Il est
probable que ces comportements soient efficaces dans une grande palette de
relations et que ceux -ci soient considérés favorablement par les autres (Ratio
GHR :PHR).
En résumé, les résultats obtenus par notre cas pour la relation d' objet concernent
la présence d'une angoisse latente davantage reliée à la perte d' objet.
Toutefois, des failles identitaires et une difficulté à bien se différencier de l'
objet ont été relevées.
Notre cas est insécure dans ses relations et il est prudent. Il a de la difficulté à
interpréter les gestes relationnels et il peut se montrer autoritaire et dominant
pour se protéger. Malgré tout, il est intéressé par les autres et il anticipe des
relations positives.
Résultats de l'intégration de l'identité aux méthodes projectives :
Au niveau de l'intégration de l'identité au TAT, il est pertinent de s‟intéresser
aux procédés de la série C, représentant l'évitement du conflit. Plus
spécifiquement, les procédés à l'analyse sont les procédés CL, traduisant l'
instabilité des limites qui, selon Brelet-Foulard et Chabert (2003), sont
susceptibles de se retrouver chez des individus ayant une dépendance à l'objet,
une différenciation entre soi et l'autre problématique et aussi chez ceux ayant
une pensée empreinte de processus primaires.
Le procédé CL-l traduit une porosité des limites. Le procédé CL-2 est noté
lorsqu' il y a un appui sur le ' percept ou le sensoriel témoignant d'une
dépendance aux objets externes pour contrebalancer la précarité de l'
intériorisation des objets internes. Le procédé CL-3 traduit une hétérogénéité des
modes de fonctionnement, caractéristique de l'organisation limite, qui se produit
souvent lorsque le participant n' est pas en mesure de gérer les mouvements
pulsionnels violents ou les affects dépressifs induits par les planches .
Le procédé CL-4 sous-tend l'utilisation du clivage de l'objet selon Klein ou du
Moi selon Freud (Brel et-Foulard & Chabert, 2003). Le clivage de l'objet est
plus présent dans la position paranoïde-schizoïde où il porte sur des objets
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partiels tandis que le clivage du Moi se retrouve dans les psychoses où une
partie du moi tient compte de la réalité et l'autre la dénie. Toujours au niveau des
procédés de la série C, un procédé pertinent issus de la catégorie CM, procédés
antidépressifs, est le procédé CM-2 traduisant une hyperinstabilité des
identifications. Ce procédé sous-tend des prises de positions identificatoires
multiples et instables ayant pour but d' occuper tous les rôles à la fois, pour ne
pas être confronté à la perte.
Puis, au niveau de la série E, représentant l'émergence des processus primaires,
il est pertinent. de se pencher sur deux procédés de la catégorie E3 qui
représente une désorganisation des repères identitaires et objectaux. Le premier
procédé est le E3-1 qui sous-tend une confusion des identités ou un télescopage
des rôles qui peut relever toutefois de modalités de fonctionnement variées et
qui demeure problématique lorsqu' utilisé massivement.
Le deuxième procédé est le E3-2 qui sous-tend une instabilité des objets
renvoyant à l' instabilité de l' identité. L' individu n' investit les objets que
faiblement sans s'attacher spécifiquement à l'un d' entre eux, rendant les objets
interchangeables, ce qui traduit un défaut de permanence des bons objets.
Au Rorschach, les indicateurs de l'Index d'égocentrisme, le FD et le SumV, le
MOR, les réponses de contenu humain, An+Xy et les Index OBS et HVI
mesurent l' intégration de l' identité. Ces indicateurs sont tous répertoriés dans le
Tableau 6 de la section portant sur la méthode.
Notre cas fait état d' identification projective une fois à la planche 3BM lorsqu' il
y a un vacillement des limites entre lui-même, le narrateur de l' histoire et le
personnage de son histoire (CL-1). À la planche 8BM, il prend une fois appui
sur le sensoriel, bloquant ainsi l'accès à son imaginaire et témoignant de ses
difficultés à recourir à ses objets internes (CI-2).
On relève une hyperinstabilité des identifications à cinq reprises (CM-2). Au
niveau de la série E, on note que son discours à la planche 12BG rend confus
l' identité du personnage dû aux pronoms personnels il-elle qu' il interchange
(E3-1). Un autre indice associé à l‟instabilité des objets est relevée à la planche
Il alors que le participant interchange l‟identité à trois reprises du protagoniste
de son histoire (E3-2). Finalement, le participant n'a pas démontré de clivage au
niveau de son protocole (CL-4).
Au nIveau de l' identité au Rorschach, ce 1er participant se dévalorise (index
d'égocentrisme). Il ne démontre pas beaucoup de capacité d' introspection, pas
de sentiments de culpabilité ni de remords chroniques focalisés sur les traits
négatifs du soi (FD et Sum V). L'individu serait moins mûr et aurait des
représentations déformées de lui même.
Son image ou sa valeur de soi aurait tendance à être fondée sur l'imaginaire ou
sur des déformations de l' expérience réelle (Réponses de contenu humain) et il
n' aurait pas tendance à s'accorder une valeur trop élevée (Reflets).
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Il ne démontre pas de préoccupations pour son corps et ne porte pas son
attention de façon inhabituelle sur celui-ci (An+Xy).
Enfin, il n'y a pas d' indicateur de problèmes au niveau du perfectionnisme et de
l'hypervigilance (Index OBS et HVI) dans son protocole.
En résumé, les résultats obtenus par le 1 er participant pour l' intégration de
l' identité concernent l'usage de l' identification projective à une planche. Le
participant présente une difficulté à recourir à ses objets internes. Une
hyperinstabilité des identités a été relevée, comme lorsqu' il interchange les
pronoms personnels pour un même personnage.
Il se dévalorise et a des représentations de lui-même qui sont déformées.
Finalement, il démontre une capacité d' introspection limitée.
Conclusion :
L'objectif de cet essai était de déterminer si le TAT et le Rorschach permettaient
l'identification d' indices convergents chez des participants ayant un diagnostic
relié à un trouble psychotique. Cette étude a permis une analyse approfondie du
rapport à la réalité, de la relation d'objet intériorisée et de l' intégration de l'
identité de quatre cas cliniques et de faire des liens avec la structure de
personnalité psychotique.
En résumé, les principaux résultats convergents aux méthodes projectives pour
le rapport à la réalité concernent le fait que les participants sont marqués par du
déni de la réalité sans qu' il y ait détachement
de cette pensée à celle-ci. De plus, ils démontrent une tendance au
dysfonctionnement médiationnel. D'un autre côté, leur rapport à la réalité est
sans fuite des idées, sans précipitation au niveau de leur pensée. Ils n'éprouvent
pas de problématique au niveau du contrôle de leurs impulsions et leur pensée
conceptuelle est généralement claire.
La relation d'objet est la dimension qui semble être la plus problématique pour
ces participants. Les participants sont tous moins actifs au niveau social qu'il ne
serait souhaitable et vivent tous de l' isolement. Ils ressentent des angoisses d'
intrusion, de persécution mais aussi de perte d' objet.
Ainsi, ils sont plus prudents au niveau du maintien et de l'établissement de liens
significatifs et de liens émotionnels proches. D'un autre côté, ils ne démontrent
aucun signe de dépendance ni de besoin d'étayage. Finalement, l' intégration de
l'identité est marquée par une certaine pauvreté de leur vie fantasmatique. Les
participants doivent prendre appui sur le monde extérieur afin de combler les
défaillances de l'intériorisation de leurs objets internes. Ils sont d' ailleurs moins
matures et ils ont une image d'eux-mêmes fondée sur des déformations de
l'expérience réelle et fondée sur l' imaginaire.
De plus, ils ont tous un point de vue pessimiste sur cette image et ils ont
tendance à se dévaloriser. D'un autre côté, la fragilité des limites et l'utilisation
du clivage n'ont pas été relevées chez ces participants. Ils ne démontrent pas de
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problématique de perfectionnisme ni de traits de personnalité narcissiques. Les
résultats obtenus ont permis de faire certains liens avec la structure de
personnalité psychotique.
Il serait approprié dans une future recherche de pouvoir mener une entrevue
structurale auprès des participants, inspirée de l'approche psychodynamique tel
que représentée par Kernberg (2006) ou Gillérion (2004), afin de mieux évaluer
leur structure de personnalité.
Il pourrait être nécessaire de voir quels sont les indices convergents au sein
d'une plus grande population qui ne comprendrait pas exclusivement des
hommes afin de permettre une meilleure généralisation des résultats. Afin de
palier à la limite concernant les trois dimensions analysées, il serait pertinent
d'étudier un plus grand nombre de dimensions, tel que les mécanismes de
défenses, simultanément au sein d'une même recherche.
Finalement, il serait approprié pour l'avancement des connaissances d'enrichir
l'analyse de telles méthodes projectives en utilisant conjointement une approche
qualitative.
Résumé des résultats aux méthodes projectives (TAT et Rorschach):
Rapport à la réalité

TAT

Reconnaissance
partielle des contenus
manifestes des
planches 3BM et 8BM

Utilisation du procédé
El-l (scotome d'objet
manifeste, déni de la
réalité)

Rorschach

Absence du procédé
E4- 4 (pas de fuites
des idées, de
précipitation au
niveau de la pensée)
Tendance au

relation d‟objet

intégration de
l‟identité

Utilisation du
Utilisation du
procédé B3-2
procédé CL-2
(érotisation des
(certaine pauvreté de
relations en
la vie fantasmatique)
réponse à des
angoisses de perte
d' objet, d'intrusion
et de
Absence des
persécution où l'
procédés CL-3 et
autre est le
CL-4 (Fragilité des
mauvais objet)
limites et utilisation
du clivage)

Plus prudent au

Tendance à la
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niveau des liens
émotionnels
proches, sentiment
d'insécurité quant à
leur intégrité dans
les relations
intimes, dans les
Pas de difficulté au
échanges tactiles
niveau du contrôle des
(Sum T)
impulsions ou d'
indécision (Dr l , Dr2)
Pas de relations de
cause à effets erronés
(A log), ni de pensée
Vécu d' isolement
détachée de la réalité
(Indice d'
(Contam)
isolement social)
Pensée conceptuelle
généralement claire
(Sum6, WSum6, FQ
Absence d'
des M)
hypervigilance
dans leurs relations
(Index HVI)
Aucun signe de
dépendance ni de
besoin d' étayage
prégnant (FOOD)

dévalorisation
(Index d'
égocentrisme) Point
de vue pessimiste
sur eux-mêmes
(MOR)
Généralement une
maturité moindre et
des images d'euxmêmes fondées sur
l‟imaginaire et sur
des déformations de
l' expérience réelle
(Réponses de
contenu humain)

Pas de traits de
personnalité
narcissiques
(Reflets)
Pas de
problématique au
niveau du
perfectionnisme ou
d' hypervigilance
(Index OBS et HVI)

Références :
1- American Psychiatric Association. (2015). DSM-5 : Manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux (5e éd.), (version internationale)
(Washington, DC, 2013).Traduction française par J. D. Guelfi et al., Paris,
France: Masson.
2- Andronikof, A., & Réveillère, C. (2004). Rorschach et psychiatrie: à la
découverte du malade derrière la maladie. Psychologie française, 49, 95110.
3- Anzieu, D., Chabert, C. (1987). Les méthodes projectives (8e éd.). Paris:
Presses universitaires de France.

89 Revue Dirassat- Université de Laghouat- N°66 - Mai

8108

4- Baudin, M. (2007). Clinique projective Rorschach et TAT. Paris:
Hermann.
5- Bergeret, J. (2012). Psychologie pathologique. Théorie et clinique. Paris:
Elsevier Masson.
6- Brelet-Foulard, F., & Chabert, C. (2003). Nouveau manuel du TAT
Approche psychanalytique. Paris: Dunod.
7- Brunet, L. (1998). Pour une revalorisation de l'analyse qualitative des
instruments projectifs. Une méthode associative-séquentielle. Bulletin de
psychologie, 51(4),459- 468.
8- Brunet, L. (2008). Réflexions sur la validité et la légitimité des méthodes
diagnostiques. Revue québécoise de psychologie, 29(2), 29-42.
9- Debroux, P. (2009). Historique. Dans 1. Richelle, P. Debroux, L. De
Noose, M. Malempré, M. Dejonghe, & C. Migeal (Éds), Manuel du test
de Rorschach. Approche formelle et psychodynamique (pp. 13-18).
Belgique: De Boeck.
10- exner, J. (2001). Manuel de cotation du Rorschach pour le système
intégré. Paris : FrisonRoche.
11- Freud, S. (1966). Essais de psychanalyse (4e éd.). Paris: Payot.
12- Gillérion, E. (2004). Le premier entretien en psychothérapie. Paris:
Dunod.
13- Husain, O., Reeves, N., Choquet, F., Chabot, M., & Revaz, O. (2006).
À la recherche d'une organisation maniaco-dépressive au TAT.
Psychologie clinique et projective, 12( 1), 429-458.
14- Kemberg, O. F. (2006). Les troubles graves de la personnalité
psychothérapiques. Paris: Presses universitaires de France.
15- Murray, H. A. (1935). Thematic Apperception Test manual. Cambridge,
MA: Harvard University Press.
16- Rorschach, H. (1947). Psychodiagnostic. Paris: Dunod.
17- Shentoub, V. (1990). Manuel d 'utilisation du T.A .T. (Approche
psychanalytique). Paris: Dunod.

