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 مقدمة: 
 

الشباب سٌف ذو حدٌن، فهو ٌشكل الطاقة المستدٌمة، والخزان الطبٌعً للموارد  

البشرٌة المتجددة، الذي ٌسمح بإنتاج وإعادة إنتاج رأس المال االجتماعً، الذي ٌعتبر عماد 

ٌإّرق األسر واآلباء، وفً ذات الوقت، ٌبقى الشباب هاجسا بقدر ما . التنمٌة المستدٌمة

فهذه الفئة، باإلضافة إلى كونها مصدر . ٌإّرق المسإولٌن السٌاسٌٌن فً مختلف المستوٌات

وربما هذه . ثروة، ٌمكن أن تكون أٌضا مصدر قلق، فً حالة تعّرضها لإلهمال أو للتجاهل

شباب االزدواجٌة كانت سببا فً بروز نظرتٌن مختلفتٌن للشباب، نظرة تنطلق من كون ال

شرٌحة هّشة، وما زال غٌر قادر على تقدٌر األمور تقدٌرا سلٌما، وهو فً حاجة للمساعدة 

والحماٌة المستمّرة، وحالته تدعو للشفقة علٌه، وٌكون ذلك مبررا لممارسة الوصاٌة 

المفرطة واألبوٌة الزائدة على اللزوم، أو تقدٌم بعض الصدقات والمنن فً شكل برامج، 

والنظرة . تقدٌم البالً من األلبسة للفقٌر المعدم، بحجة أّنه بحاجة ماّسة إلٌه تماما كما ٌتمّ 

الثانٌة ترى فً الشباب تهدٌد لها ولمصالحها ومكانتها، وتبرر نظرتها بكونه متسّرع، وما 

زال غٌر قادر على تحّمل المسإولٌة، لذلك ٌجب الوقوف فً طرٌقه، عدم إتاحة الفرصة 

االقصاء والتهمٌش علٌه، وغٌرها من األسالٌب التً قد تكون مصحوبة  لدٌه للتعلّم، ممارسة

 .بكلمات تمجد الشباب وتتغنى به

. وكال النظرتان خاطئتان، وما ترتب عنهما من أعمال وبرامج مآلها الفشل ال محالة

فاألصل فً ذلك، أالّ ٌكون التعامل مع الشباب بإعطائه فً كل مرة سمكة، ولكن عن طرٌق 

كٌف ٌصطاد، وعن طرٌق أٌضا االستماع إلى رسائله، وأن نخلًّ بٌنه وبٌن طرٌق تعلٌمه 

التقّدم والتنمٌة، عن طرٌق إتاحة الفرصة أمامه لٌساهم هو أٌضا فً لعب الدور الذي ٌتطلبه 

فاألمر الذي ٌخفى على الكثٌر من المسإولٌن، أن الكثٌر من الشباب، . السٌاق الموجود فٌه

الجزائرٌٌن منهم، قادر على تحسٌن وضعٌته المادٌة كؤفراد، ولكّن أو على األقل بعض 

خصوصا  -المشكلة بالنسبة إلٌه، كٌف ٌمكن أن ٌساهم فً تحسٌن وضعٌة بالده، ألّنه ٌعتقد

بؤّنه المعنى للرفاهٌة فً بلد فقٌر، خصوصا وأّن هذا البلد مرتبط بهوٌته،  -فً ظل العولمة

 .-كما ٌقال–باه وال ٌستطٌع االنسان أن ٌختار أ

إن االنتفاضات الشبانٌة أو الحركات االحتجاجٌة الشبابٌة التً اجتاحت العالم أو التً 

، ولكن تؤتً هذه األحداث فحسب حدثث فً بالدنا، لم تؤت لتإكد أهمٌة الشباب فً المجتمع



  ت

 

أو من حٌن آلخر لتغٌٌر الصورة النمطٌة عن الشباب، بكونه طاقة إنتاجٌة أو قوة عسكرٌة 

بمثابة احتٌاطً انتخابً أو مجرد طاقات معطلة وفق حسابات هإالء وأولئك، ولتكون 

اإلقصاء واإلهدار القصدي لطاقات الشباب التهمٌش وتبعات  تلفت االنتباه إلى منبهات

بعدم أهمٌة الشباب ألحد االدعاء ال ٌمكن  وعلى أٌة حال. وإبعادهم من دوائر صنع القرار

هً العوامل والمعطٌات التً تإكد هذه األهمٌة وتسجل للشباب  فً المجتمع، فكثٌرة

 . حٌاة المجتمعاتوضرورته الوجودٌة بالنسبة الستمرار  ه،حضور

من هنا تساهم المشاركة السٌاسٌة للشباب فً لعب أدوار ذات أهمٌة بالغة فً الحفاظ 

دنا أن نطمئن على على استقرار وتوازن المجتمع، وفً تواصل األجٌال والتحامها، وإذا أر

 .مستقبل بلد من البلدان ٌمكن اعتماد مدى المشاركة السٌاسٌة لشبابه كمإشر هام على ذلك

من أجل ذلك، جاءت هذه الدراسة لتربط بٌن أمرٌن من المفروض أن ٌكونا 

متالزمٌن، هما المشاركة السٌاسٌة والشباب، وتسلّط األضواء على جوانب من الواقع  

التؤسٌس : واعتمدنا على خّطة تتضّمن ثالث مراحل أساسٌة هً. المجال الجزائري فً هذا

 : المنهجً للدراسة، التؤسٌس النظري للموضوع، المحك المٌدانً، وذلك حسب الهٌكلة اآلتٌة

دور حولها البحث واإلجراءات المنهجٌة المتبعة اإلشكالٌة التً ت تضمن الفصل األول

الثانً فتطرق إلى المفاهٌم المركزٌة والمحٌطٌة التً  وأما الفصل. فً الدراسة المٌدانٌة

تناولتها الدراسة، أما الفصل الثالث فقد خصص للتفسٌر النظري للمشاركة السٌاسٌة 

ولمستوٌات المشاركة السٌاسٌة، والفصل الرابع تناولنا من خالله السٌاق التارٌخً للمشاركة 

فقد تم تخصٌصه لـعرض وتحلٌل البٌانات  وأما الفصل األخٌر . السٌاسٌة للشباب الجزائري

 .المٌدانٌة واستخالص نتائج الدراسة

وفً األخٌر تجدر اإلشارة إلى بعض الصعوبات التً واجهت البحث، خصوصا مع 

قلة الدراسات الجزائرٌة حول الموضوع، وغٌاب مساهمات علمٌة عربٌة حول 

 .سوسٌولوجٌا الشباب بصفة عامة
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 رًهُذ: 

 

  ٟ حُظٔخإٍ  ػٖؿخرش ك٢ ٍكِش حإل ،ٜخ حُزلغٓ٘ق ٌٛح حُلَٜ حَُإ٣ش حُظ٢ ٣٘طِن ٣ٞ

أٓخّ ُْ ٣ٌٖ ُٚ  حأٝ ٣ٜٔي اً إٔ ٣زِؾ طٔخٓٚ،ٝال ٣ٌٖٔ  ،ر٘خء ػزخٍس ػٖحُزلغ ٝ حُٔطَٝف،

ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٓظ٤٘ش ٣ٔظ٘ي ا٤ُٜخ، ٝذ هخػيس ِٛزش ٣ظطِ   ، ٌُُي ك٣َٜٞطٌِ ػ٤ِٚ ٛل٤ق ٓظ٤ٖ

ٕ  كٔخى حالرظيحء ٖٓ  ،"حُظؤ٤ْٓ"٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٜخ ػزخٍس  ٗؤٗٚ إٔ ٣٘لَف حُزلغ ػٖ أل

كٌَس حُظؤ٤ْٓ أٗخٍص ا٤ُٜخ حُٔوُٞش حُ٘خثؼش ُيٟ ٍؿخٍ حُوخٕٗٞ ٝ حُٔؼخٍس،  ٌخ٤ُظٚأٛيحكٚ ٝ اٗ

ٕ  : "حُظ٢ ٓلخىٛخ ٢ طظ٤ٔ ِ ، ٌُُي طٔظويّ حُِـش حُوخ٤ٗٞٗش حُظ"٠ِ رخ١َ كٜٞ رخ١َػ ر٢٘ٓخ أ

 ُإلٗخٍس ا٠ُ  حُو٠خ٣خ ٝحألكٌخّ ٝحُيػخٟٝ حُزخ١ِش" ؿ٤َ ٓئٓٔش"رخُيهش ٝحُلِّ، ػزخٍس 

٣٘ط١ٞ حُظؤ٤ْٓ حُٜٔ٘ـ٢ ُٟٔٞٞع حُزلغ ػ٠ِ ٍٛي ٝٛل٢ َُِٔحكَ حُٜٔ٘ـ٤ش ٝ

  َ  .ص رٜخ ًَ حُيٍحٓشحُظ٢ ٓ

 

 االشكبنُخ: أوال

 

 :أهًُخ انذراسخ وأسجبة اخزُبر انًىضىع -1

ُلخ٤ُش ٖٓ أ٤ٔٛش حُٟٔٞٞع ك٢ كي  ًحطٚ، كخُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش حط٘زغ أ٤ٔٛش حُيٍحٓش 

ُِ٘زخد ٢ٛ ؿَٞٛ حُ٘وخٕ حُيحثَ ح٥ٕ كٍٞ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ٝهَٝؽ حُيُٝش ٖٓ كخُش حُظوِ ق 

ٕ  حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ حُو٤٠ش حألٓخ٤ٓش حُظ٢ طيٍٝ  هٜٞٛخ ك٢ حُؼخُْ حُؼخُغ، ًُي أ

ٌ ٖ ٖٓ طٞظ٤ق حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ُويٓش  كُٜٞخ اٌٗخ٤ُش اٛالف حُيُٝش ٝأؿِٜطٜخ، كظ٠ طظٔ

حُظ٤ٔ٘ش، ٝحُ٘زخد ْٛ ح٣َُ٘لش حُـخُزش ٝحألًؼَ ٗٞػ٤ش ك٢ حُٔـظٔغ، ٝحالٛظٔخّ رٚ ٣ؼ٢٘ 

٤ش ٌٛٙ حُيٍحٓش حُٔظؼِ وش رخُٔ٘خًٍش   ٔ ، ٖٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ طظَٜ أٛ حالٛظٔخّ رخُٔـظٔغ ًِٚ 

 .٘خك٤ش حُظطز٤و٤شح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ػ٠ِ حألهَ ٖٓ حُ٘خك٤ش حألًخى٤ٔ٣ش ٖٝٓ حُ

 

ُخ األكبدًَُخ - أ ًّ  :األه

ٕ  حُ٘وٚ حُِٔلض ُالٗظزخٙ ك٢ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِٔش كٍٞ حُ٘زخد ك٢ حُـِحثَ، ٣ـؼَ  ا

ٙ ٛيكخ ٣لظ٠ رخأل٣ُٞٝش، ك٤ِْ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣ـٜي أ١ رخكغ ٗلٔٚ، ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ  ٓي 

زَحص رلؼ٤ش ػ٠ِ ىٍحٓش طظؼِ ن رخُ٘زخد حُـِحث١َ، كال ٣ٌخى ٣ـي ٓخ ٣ٔظؼ٤ٖ رٚ ٖٓ ه

َ  ُالٗطالم ٖٓ حُٜلَ، أٝ حالٗطالم ٖٓ ىٍحٓخص أؿ ْ  ٠٣ط ٘ز٤ش هي طظلن ك٢ ٓخروش، ٖٝٓ ػ
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خ طوظِق ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُـٞحٗذ ُيٍؿش حُظ٘خهٞ ك٢ ؿٞحٗذ ٓؼ٤٘ش ٓغ  حُٞحهغ حُـِحث١َ، ٌُٜ٘ 

 .رؼٞ حألك٤خٕ ٓغ ه٤ٜٛٞخص حُ٘زخد حُـِحث١َ

ٜ ٚ أٝ حُٔ٘ظٍٞ ح١ٌُ ٣٘طِ  ٞ  حُ٘ظَ ػٖ حُظو خ الٗي  ٝرـ  ٔ ن ٓ٘ٚ حُزلغ، كبٗٚ  ٓ

٤ش ًز٤َس ك٢ طط٣َٞ حُزلغ ك٢   ٔ ٕ  ُِظَحًْ حُزلؼ٢ ٝحُؼ٢ِٔ كٍٞ حُٟٔٞٞع، أٛ ك٤ٚ أ

حٕ حُٔؼَك٢ ٝاػَحثٚ ر٘ظخثؾ حُيٍحٓخص   ِ حُٟٔٞٞع، كٖٔ ٗؤٕ ٌٛح حُظَحًْ حُؼ٢ِٔ ط٤ٔ٘ش حُو

طط٣َٞ ٝحإلكٜخءحص ٝحُٔؼِٞٓخص ٝحُظل٤ِالص حُٔظؼِ وش رخُ٘زخد، ًٔخ ٖٓ ٗؤٗٚ أ٠٣خ 

خ ٣ـؼِٜخ أًؼَ ىه ش ٟٝٓٞٞػ٤ش،   ٔ حُويٍحص حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ك٢ حُزلغ كٍٞ حُ٘زخد، ٓ

ٕ  حُ٘ق  ح١ٌُ طؼَكٚ حٌُٔظزش . ٝأًؼَ ًلخءس ك٢ كْٜ كخَٟٛخ، ٝحُظ٘زئ رظطٍٞحطٜخ ٝٓٔظوزِٜخ ٝا

 .حُـِحث٣َش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٣يػٞ ربُلخف حُزخكؼ٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ ُظ٘خُٝٚ رخُيٍحٓش ٝحُزلغ

ٕ  ح٤ُٔخم حالؿظٔخػ٢ ٝحُظخ٣ٍو٢ ٣ـؼَ ٖٓ حُ٘زخد حُـِحث١َ ٣ظ٤ٔ ِ رو٤ٜٛٞخص ا

، اٟخكش ػ٤ِٔش  م ا٠ُ ٌٛٙ حُو٤ٜٛٞخص ٤ٌٕٓٞ ٖٓ ىٕٝ ٗي   َ ط٤ٔ ِٙ ػٖ ؿ٤َٙ، ٝحُظط

ْ حألىر٤خص ٝحُيٍحٓخص حألًخى٤ٔ٣ش حُٔٞؿٞىس ُلي  ح٥ٕ  .طيػ 

٤ُٜخ حُيٍحٓخص ٤ٓٝل٤ي ًُي ك٢ حُٔٔخٛٔش ك٢ ر٘خء طٍٜٞحص ٗظ٣َش ػ٤ِٔش طٔظ٘ي ا

ٟ حُٜٔ٘ـ٤ش، ىٕٝ حُوزٍٞ رخُظؼ٤ٔٔخص حُـخِٛس ٝحُظ٤ٔ٘طخص   َ ٝحُزلٞع، طظ٤ِٔ رخُٞحهؼ٤ش ٝطظل

ْ  حُظؼخَٓ ٓؼٜخ  حُ٘ظ٣َش حُظ٢ طِٞٛض ا٤ُٜخ حُيٍحٓخص حُـَر٤ش كٍٞ ٓـظٔؼخطْٜ، ٝرخُظخ٢ُ ٣ظ

يم رٞٛلٜخ هزَحص ػ٤ِٔش ٣ٔظلخى ٜٓ٘خ هيٍ حُلخؿش، ٤ُْٝ ٖٓ ٓ٘طِن حُظ٤ِْٔ حُوز٢ِ رٜ

 .ٗظخثـٜخ

ٕ  حألرؼخى حُؼوخك٤ش ٝحُظخ٣ٍو٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُي٤٘٣ش ُِٔـظٔغ حُـِحث١َ، طئى١ ا٠ُ  ا

رَُٝ ٝحهغ ٗزخ٢ٗ ٓ٘ٔـْ ٓؼٜخ ٣ٝلَٔ ٓالٓلٜخ، ٝال ٣ٌٖٔ رؤ١ كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٍٛٞس ١زن حألَٛ ُٔـظٔؼخص أهَٟ، ٍؿْ ٝؿٞى أٝؿٚ ط٘خرٚ ًؼ٤َس ط٘ظَى ك٤ٜخ ٌٛٙ 

خ طِلض حٗظزخٛ٘خ ػ٘ي طلخهْ حُٔـظٔؼخص، ٌٛٙ  حُو٤ٜٛٞش هي ِٜٜٗٔخ ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس، ٌُٜ٘ 

رؼٞ حُظٞحَٛ ٝحٌُٔ٘الص حُ٘زخ٤ٗش، حُظ٢ ٣٘ظـٜخ أٝ ٣ؼ٤ي اٗظخؿٜخ حُٞحهغ حُـِحث١َ، ٣ٝطِن 

ش رٚ، ٓؼَ  ٛ  .حُن...حُلوَس، حُلَهش، ك٤ط٤ٔض،: ػ٤ِٜخ ٤ٔٔٓخص هخ

 

 :األهًُخ انزطجُقُخ - ة

ٕ  ٍٝٛٞ حُ٘ظ٣َش حُـَر٤ش رٌ٘ ِٜخ حُـخِٛ حُ٘خؿِ، ا٠ُ ٓـظٔؼخص حُؼخُْ حُؼخُغ، ُْ ا

٣ٔٔق ربكيحع حُظلخػَ حُٔطِٞد ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ػ٢ِٔ ٝٓخ ٛٞ ػ٢ِٔ، ك٤غ ٓخ طِحٍ حُلـٞس 

ًز٤َس ر٤ٖ حُظ٘ظ٤َ ٝحُٔٔخٍٓش، ٝٓخ ٣ِحٍ حُظَحع حُ٘ظ١َ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ رؼ٤يح ػٖ 
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٤ُزو٠ كز٤ْ ٓيٍؿخص حُظٞظ٤ق ك٢ ح٤ُٔيحٕ حالؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخك٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ٝحالهظٜخى١، 

حُـخٓؼش أٝ حٌُظذ أٝ حُيٝحثَ حألًخى٤ٔ٣ش، ٝٓظخَٛ حُطالم حُزخثٖ ر٤ٖ ًَ ٖٓ حُ٘ظ٣َش 

ىس ٝٓظ٘ٞػش، ٝال ٣ٌٖٔ كَٜٛخ ك٢  حالؿظٔخػ٤ش حُؼ٤ِٔش، ٝحُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِٔش حُٞحهؼ٤ش، ٓظؼي 

 . شٓـخٍ ىٕٝ آهَ، ٝحألَٓ ٣٘ٔلذ ػ٠ِ ٓـخٍ رلؼ٘خ حُٔظؼِ ن رخُ٘زخد ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓ

ٚ . ٝهي أكٖٔ ى ٓلٔي ػخ١ق ؿ٤غ حُظؼز٤َ ٖٓ هالٍ حُظ٘ز٤ٚ ُوطٍٞس ٌٛح حُظٞؿ 

َ ٖٓ أكٌخٍ ٞكظإ ه٤ٔش حُؼَٔ حُ٘ظ١َ ح٤ُّٞ ك٢ ػَٔ حالؿظٔخع ، ٤ُْ ك٢ كـْ ٓخ ٣»: روُٞٚ

، هخٛش رؼي إٔ ٠٠ٓ أًؼَ طخ٣ٍو٤ش ُ٘ظ٣َش أٝ ٌٓٛذ ٤ُْٝ ك٢ طظزغ ططٍٞحص ٝ ه٠خ٣خ،

ًخٗض ٍى كؼَ  أٝحالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٛخكزض حُزلٞع  ٖٓ ٜٗق هَٕ ػ٠ِ كًَش حُظ٘ظ٤َ

كظ٠ ظَٜ ك٢ ٝهض ه٣َذ إٔ حُ٘ظ٣َش ط٤٤َٔ ك٢ ٣َ١ن ٓظٞحُ ال ٣ِظو٢ ٓغ ىٍحٓش  .ُٜخ

  ٞ رال ؿيٟٝ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أ١  ٜٔخ ىٕٝ ح٥هَ ، ٣ؼي  أ٣   حُٞحهغ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٗٔ

 .1 «٢ٗء، ؿ٤َ إٔ ٣ٌٕٞ ػِْ حالؿظٔخع

، ٝحُٞحهغ حالؿظٔخػ٢ حُلـٞس ر٤ٖ ػِْ حالؿظٔخع ٤َش طـٔػ٘يٓخ ٗظليع ػٖ ٓلخُٝٝ 

ػٖ ٣ٝ٘ؤٟ رٜخ ، ٣لخٍٝ إٔ ٣ؼط٢ ٓؼ٠٘ ُِٔؼَكش، ط٢، ٝكن ٓ٘ظٍٞ رَحؿٔخأٝ حُٔٔخٍٓش

حُ٘ظَس  أ٤َٓسحُوٞحُذ حُلخٍؿش ٖٓ ٓلظٞحٛخ، كٌُي ال ٣ؼ٢٘ رؤ١ كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ، إٔ طزو٠ 

َ  ظحُ ُٚ رخُؼِْ ًحطٚ، ٝ ٞظ٤ل٤ش حُٔطل٤ش حُظ٢ ط٠  ٞ َ   ا٠ُطل ى ٝٛلخص ؿخِٛس، أٝ ٜٗخثق ٓـ

 .ٝٝٛخ٣خ ػ٠ِ ٌَٗ اكؼَ ٝال طلؼَ

ٕ  ح٤ُٜجخص حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝحُٔئٓٔخص حُ٘زخ٤ٗش حُظ٢ طظؼخَٓ ٓغ حُ٘زخد،  خ الٗي  ك٤ٚ، أ  ٔ ٓٝ

  ٓ ٓؼَكش ػ٤ِٔش ٝىٍحٓخص ٤ٓيح٤ٗش، طؼظٔي ػ٤ِٜخ ٖٓ أؿَ اػيحى رَحٓـٜخ   ش ا٠ُرلخؿش ٓخ

اًح أٍحىص ٌُٜٙ ح٤ُٔخٓخص ٝحُزَحٓؾ إٔ طئط٢ أًِٜخ، ٝر٘خء ٤ٓخٓخطٜخ حُٔظؼِ وش رخُ٘زخد، 

ٝطٌٕٞ ؿي ٣ش ٝٓـي٣ش، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ ٌُٜٙ حُيٍحٓش إٔ طٔخْٛ ا٠ُ ؿخٗذ رلٞع ٝىٍحٓخص 

ش حُِٔوخس   ٔ أهَٟ، ك٢ ط٣ِٝي ٌٛٙ ح٤ُٜجخص رخُٔظطِزخص ٝحألىٝحص حُٔؼَك٤ش حُظ٢ طوظ٤٠ٜخ حُٜٔ

ش ٖٓ ؿخٗذ كْٜ ٌٛٙ ح٣َُ٘لش ٝٓؼَ  ٛ  .كش هٜخثٜٜخ ٝحكظ٤خؿخطٜخػ٠ِ ػخطوٜخ، هخ

ٕ  ٓٞحؿٜش حٌُٔ٘الص حُ٘زخ٤ٗش حُظ٢ ٣ؼَكٜخ حُٔـظٔغ، ال ٣ـذ إٔ  ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ كب

ٕ  حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض ٝحُـٜي ٝحإلٌٓخ٤ٗخص ٓظ٤٠غ  ْ  رٜيٍٝ ػخ٣ٍش ٖٓ حُٔؼَكش، ٝاال  كب ٣ظ

ى اٛيحٍ   َ ٖٓ ىٕٝ طلو٤ن ٗظخثؾ ِٓٔٞٓش أٝ ٤َٟٓش،  ًٔخ ال ٣ٌٖٔ حُو٠خء ػ٤ِٜخ رٔـ

ح٤ْٓ ٝهٞح٤ٖٗ، أٝ ػٖ ٣َ١ن حُو٤خّ رلٔالص ٓ٘خٓزخط٤ش، ًٌَٝٗ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٖٓ ر٤ٖ َٓ
                                                

، ىحٍ حُٔؼَكش 3ٓيهَ ُِظَحع ٝحٌُٔ٘الص ٝحُٟٔٞٞع ٝحُٜٔ٘ؾ، ١.ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي، ػِْ حؿظٔخع حُظ٘ظ٤ْ: ة كتابمقدم. محمد عاطف غٌث 1 

 .7ص،  2003حُـخٓؼ٤ش، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 
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حُـ٣َٔش، حُٔويٍحص، حُؼ٘ق، حُٜـَس ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش، حالٗظلخٍ، حإلهٜخء : حُٔ٘خًَ حُ٘زخ٤ٗش

٢ٛٝ ك٢ أؿِزٜخ ٌٓ٘الص طوظ٢٠ . حُن...ٝحُظ٤ٜٖٔ، حإلٍٛخد، حُالٓزخالس ح٤ُٔخ٤ٓش،

خص ػ٤ِٔش طظْٔ رخُٞحهؼ٤ش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش، كظ ٠ طٌٕٞ حإلؿَحءحص ٓٞحؿٜظٜخ، حُظِٔ ق ريٍحٓ

 .حُٔظوٌس ًحص ًلخءس ٝكخػ٤ِش

ٕ  ٖٓ ٣ط ِغ ػ٠ِ ح٤ُِٔح٤ٗخص ح٠ُؤش حُٔوٜٜش ُِ٘زخد ك٢ حُـِحثَ ػ٠ِ ٓز٤َ  ا

حُٔؼخٍ، اٟخكش ا٠ُ ح٤ُٜخًَ ٝحُز٠٘ حُظلظ٤ش ٝحُٔئٓٔخص، حُظ٢ طؼَٔ ك٢ ٤ٓيحٕ حَُػخ٣ش 

٣  ْ وخٍٜٗخ رؼيى حُيٍحٓخص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طلخٍٝ كْٜ حُ٘زخد ٝٓؼَكش ٝحالٛظٔخّ رخُ٘زخد، ػ

حكظ٤خؿخطٚ ٝهٜخثٜٚ، ٓٞف ٣ظٔخءٍ ٓغ ٗلٔٚ ال ٓلخُش ػٖ كؼخ٤ُش ٌٛٙ حألٓٞحٍ 

ٜش  . ٝحإلٌٓخ٤ٗخص ٝحُزَحٓؾ ٖٓ ىٕٝ ىٍحٓخص َٓٗيس ٝٓٞؿ 

ٝكظ٠ حُٜ٘ٞٙ حُظ٣َ٘ؼ٤ش، حُظ٢ طٜيٍ ٖٓ أؿَ حُلي  أٝ حُو٠خء ػ٠ِ رؼٞ 

خ حٌُٔ٘الص حالؿظ ٔخػ٤ش حُظ٢ ٣ؼَكٜخ ح٢ُٓٞ حُ٘زخ٢ٗ، ال ٣ـذ إٔ طؤط٢ ٖٓ كَحؽ، ٝاٗٔ 

ٓ ْ ػ٠ِ ىٍحٓخص ػ٤ِٔش طؤهٌ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ حألرؼخى حُ٘ل٤ٔش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُي٤٘٣ش  طئ

 .ٝؿ٤َٛخ، كظ٠ طٌٕٞ حُٜ٘ٞٙ ه٣ٞ ش ٤ِٓٝٔش، ٝال طٌٕٞ ػَٟش ُِظـخُٝ

ِء ٖٓ كخؿخص ٛخٗؼ٢ ٝط٘٘ي حُيٍحٓش حُلخ٤ُش حُٔٔخٛٔش ك٢ ٌٛح حُـخٗذ، رٔي  ؿ

ح٤ُٔخٓخص، ٝأٛلخد حُوَحٍ، ا٠ُ ىٍحٓخص ػ٤ِٔش كٍٞ حُ٘زخد حُـِحث١َ ُالػظٔخى ػ٤ِٜخ 

ش رْٜ  ٛ ٖ  حُوٞح٤ٖٗ حُوخ  .ك٢ ر٘خء ح٤ُٔخٓخص ٝطوط٢٤ حُزَحٓؾ ٝٓ

 

 :يشكهخ انجحشرحذَذ  -2

ء ، ٓٞحؿي٣يح، ٝٛٞ ك٢ طِح٣ي ٓٔظَٔ حالٛظٔخّ رخُيٍحٓش حُؼ٤ِٔش ُِ٘زخد ٤ُْ أَٓح

ٓظيحهِش ٝطظزخىٍ حُظؤػ٤َ، ، ٣َٝؿغ ًُي ُؼيس حػظزخٍحص ظٟٞ حُؼخ٢ُٔ أٝ حُٔل٢ِػ٠ِ حُٔٔ

 .ٌد ُٔوظِق حُزخكؼ٤ٖ ٝ حُٔظؼخ٤ِٖٓـؼَ ٖٓ ٟٓٞٞع حُ٘زخد ٓلَ ؿط

  َ ك٢ ٓـظٔؼخص  رشاَذ َسجخ انشجبةػٖ حُيحُش  ،٤َحص حَُه٤ٔشظؼزحُٝ حإلٗخٍحص ُٝؼ

ٔـظٔغ، أٛزلض ٍحٓوش ك٢ حألًٛخٕ ٝؿِزظْٜ حُؼيى٣ش ٓوخٍٗش رزخه٢ كجخص حُ ،حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش

  ،%75 ٓوَٝٗخ ر٘ٔزش ال  ٓؼال، ٝك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ، ا رل٤غ ال ٣ًٌَ حُ٘زخد ك٢ حُـِحثَ

ٔ  حُظ٢ طؼز   ، ٢ٝ ك٢ حُٔـظٔغ حُـَِ ػٖ كـٔٚ حٌُ  َ ٔ  حث١َ ًٌ ٤ش حُ٘زخد ٣زيٝ حٍطزخ١ أٛ

خكش ًظِش ر٣َ٘ش ٚ اًح ُحىص ًؼٗ  ٝحٟلخ، ك٤غ أ رخُؼخَٓ حُي٣ٔٞؿَحك٢ ح١ٌُ ٣ٔؼِٞٗٚ أَٓح

َ  ١ ًُي ا٠ُ ٗظ٤ـظ٤ٖ ٣ئى   ٖٔ حُٔلظَٔ إٔٓؼ٤٘ش ك خ : ػ٠ِ حأله  ٓ ٞ  ا خ طِح٣ي طٜخ حُى٣خى ه  ٓ ٝا

ْ   .ٓطخُزٜخ ٝٓظطِزخص ك٤خطٜخ ٓ   كخٌُ خٗذ ٣ٝٔخْٛ ا٠ُ ؿ ،خ إٔ ٣ؼَٔ ك٢ حطـخٙ ح٣ـخر٢حُٔظِح٣ي ا
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ٓ  حُوٞس حُيحكؼش ُِظ٤ٔ٘ش ٞ  ، ٝا ريٍ ِش ُِظ٤ٔ٘ش، ٝحُٔؼط   سخ إٔ ٣ؼَٔ ك٢ حالطـخٙ حُٔؼخًْ ٤ُيػْ حُو

ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، اًح ؿخُ ُ٘خ ٝ. إٔ ٣ٌٕٞ اٟخكش ح٣ـخر٤ش ٤ٌٕٓٞ ٗؤش ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص

ز٢٤ٔ ٣َٟ رؤٕ ٣ُخىس ػيى حُظل٤ٌَ حُ ٕ  ب، كٔؼًَش حُظ٢ طوٞىٛخ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓشط٘ز٤ٚ حُظ٤ٔ٘ش رخُ

، ًخُظوط٢٤ حُـ٘ٞى ٓٞف ٣ٔخْٛ ك٢ ٍرق ٌٛٙ حُٔؼًَش ٓغ طٞحكَ ػٞحَٓ ٓؼ٤٘شحُـ٤ٕٞ ٝ

 .حُن ...ٝحُظ٘ظ٤ْ حُٔلٌْ ٟٝٝٞف حَُإ٣ش  حُـ٤ي،

  ٌ خٝ ،َ حُ٘زخد هطخػخ ػ٠٣َخ ٖٓ حٌُٔخٕ ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٣ٝ٢٘ ِٙ ٌٛح ٓخ ٤ٔ٣   ٍرٔ 

  ٔ ً  ٖٓ ك٤غ ر٤٘ظٚ حُي٣ٔٞؿَحك٤ش ػٖ حُٔـظٔؼخص حألهَٟ، ٓ ٔ  خ ٣ئ ٤ش هطخع حُ٘زخد ك٢ ي أٛ

  ً ٕ  حُٔـظٔغ  حُؼَر٢ ، كِوي أ  37ًخٕ  1985يى حُ٘زخد حُؼَر٢ ػخّ ػ يص حإلكٜخث٤خص أ

ٕ  حُ، ٤ِٕٓٝٞ ٗخد 58ح٠ُ  2000حٍطلغ ػخّ ٤ِٕٓٞ ٗخد ٝ ٓـٔٞع حٌُٔخٕ  ـي٣َ رخًٌَُ أ

% ٣20.5ٔؼَ حُ٘زخد ٗٔزش  ،٤ِٕٓٞ 300ًخٕ ٣وخٍد   2000ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ ك٢ ػخّ 

 ْٜ٘ٓ
1
. 

ٔ   االػزجبر انضبٍَ ْٜ ٣ٔؼِٕٞ كش ٤ظْٜ حُي٣ٔٞؿَحك٣٤ٌٖٔ ك٢ ًٕٞ حُ٘زخد اٟخكش ا٠ُ أٛ

  ٞ ٝٗٞػ٤ظٜخ ٗخرؼش ٖٓ ١ز٤ؼش َٓكِش حُ٘زخد، ٝ ه٤ٜٛٞظٜخ حُ٘ل٤ٔش ٝحُز٤ُٞٞؿ٤ش  ،س ٗٞػ٤شه

 ك٢ ِس ، ٣ٌٖٔ إٔ طٔخْٛ رو٢ٔ ًز٤َ، حُظ٢ طـؼَ ْٜٓ٘ ٓٞحٍى ر٣َ٘ش ٓظ٤ٔ  ؿظٔخػ٤شحالٝ

 حُظـي٣ي، ٝٓخ طٔظٌِٚ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ُٔخ طظٔظغ رٚ ٖٓ حُويٍس ػ٠ِ حإلريحع ٝ حالرظٌخٍ ٝ كذ  

ٜخ الكظالٍ ٌٓخٗش ه٤خى٣ش ِ، ٢ٛٝ ٛلخص طئٛ  ٖٓ حُطخهش ٝحُل٣ٞ٤ش حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓشٌٛٙ حُلجش أ٠٣خ 

ٕ  ُِٔـظٔغ أٝ  ،ٍٝحء ًَ طـ٤٤َ حؿظٔخػ٢ كو٤و٢ ، ٝحُ٘ٞحٛي حُظخ٣ٍو٤ش ٝ حُٞحهؼ٤ش طظَٜ أ

  ٞ ٞ  طل  .س ٗزخر٤ش طيػٍٔٚ ك٠خ١ٍ ه

   ٔ ؼ٤ِٔش، حُٔؼَك٤ش ى ر٣َ٘ش ٗٞػ٤ش ٓٔظ٣ٞخطْٜ ح٤ُش ؿ٤َ حُ٘زخد ًٔٞح٣ِ٣ٍٝي ك٢ أٛ

 ، رَ أٛزلضٓشَحثٚ ك٢ حُيٍٝ حُـَر٤ش حُٔظوي  ػٖ ٗظ حُؼوخك٤ش حُظ٢ أٛزلض ال طزظؼيٝ

ٖٓ ٌٛٙ حُٔٞحٍى  ، ٓٔخ ىكؼض رٌٜٙ حُيٍٝ ا٠ُ ٓلخٝالص حالٓظلخىسط٠خ٤ٛٚ ك٢ ٓـخالص ٓؼ٤٘ش

ٞهض ، ك٢ حُُزِيحٕ حُؼخُْ حُؼخُغ تش حُٞحهغ ح٤ُٔ  ٓٔظـِ  ٝأٓخ٤ُذ حإلؿَحء،  حُز٣َ٘ش ٓٔظويٓش

  ْ ٕ   ،ِش ٝطؼخ٢ٗ حإلهٜخء ٝحُظ٤ٜٖٜٔخ ٌٓز  رؤٗ   ،ك٤ٚ ٌٛٙ حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش حُظ٢ طل ٛ٘خى  ٝأ

  ْ ٟٝؼٜخ ك٢ ٣َ١وٜخ كظ٠ طلٍٞ ىٕٝ ٓٔخٛٔظٜخ ٝٓ٘خًٍظٜخ ك٢ ػ٤ِٔش  كٞحؿِ ًؼ٤َس ٣ظ

 .حُظ٤ٔ٘ش 

                                                
1
لبحوث اإلستراتٌجٌة، أبو ظبً، دولة اإلمارات الدوافع والمتغٌرات، مركز اإلمارات للدراسات وا: محمود صادق سلٌمان، مشكالت الشباب  

 .5، ص2002، 1العربٌة المتحدة، ط
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انًشكالد ، ُالٛظٔخّ ريٍحٓش حُ٘زخد ربُلخف ر٤ٖ حالػظزخٍحص أ٠٣خ حُظ٢ طيػٖٞٓ ٝ

حُظ٢ ُْ ٣٘ـٞ ٜٓ٘خ أ١ ٓـظٔغ أٝ ٤ًخٕ ر١َ٘ ، هٜٞٛخ ك٢ ، ٝب هذا انقطبعانزٍ َؼزفه

حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش ح٤َُٟٔش حُظ٢ ٣ؼَكٜخ أرَُ  ٣ٌٖٔ إٔ ٤َ٘ٗ ٛ٘خ ا٠ُ ،ٝهظ٘خ حُلخ٢ُ

، حُٜـَس حإلٍٛخد ، حالٗظلخٍ، حُـ٣َٔش، حُظطَف،حإلىٓخٕ ، ًخالٗلَحف،ح٢ُٓٞ حُ٘زخر٢

٢ٛ ٌٓ٘الص طِىحى ٝ. ٝؿ٤َٛخحُظ٤ٜٖٔ  حُزطخُش،حُـ٤َ َٗػ٤ش، حُؼِٝف، حُالٓزخالس، 

ٝحُ٘وٚ حُ٘ٔز٢ ُٔ٘ٔٞد  .َُٔكِش ًحطٜخ هخٛش ٜٓ٘خ حُٔؼخ٤ُشطؼو٤يحطٜخ رلؼَ هٜخثٚ ح

ح٠ُ٘ؾ ُيٟ ٌٛٙ حُلجش ٝ ٛٞ ٓخ ٣ـؼَ ح٢ُٓٞ حُ٘زخر٢ ر٤جش ٓالثٔش ُِ٘ٔٞ ح٣َُٔغ ٌُٜٙ 

ٔ  حُيُٝش حُِلخم رٜخ ٝ ، رٞط٤َس ال ٣ٌٖٔ ُِٔـظٔغ ٝحُظٞحَٛ ح٤َُٟٔش َ ٓليٝى٣ش ٌٛح ٓخ ٣ل

ك٢ ٓٞحؿٜش ٌٛٙ  ،حُوٞح٤ٖٗكؼخ٤ُش حُٞٓخثَ ٝحإلٌٓخ٤ٗخص ٝح٤ُِٔح٤ٗخص ٝكظ٠ حَُٔح٤ْٓ ٝ

 .حُظٞحَٛ ح٤َُٟٔش

٢ٜ رخُـش ك ،ِ حٌُٔ٘الص حُظ٢ ٣ظوز٢ ك٤ٜخ حُ٘زخد أٜٗخ ًحص ١خرغ ٓؤٓخ١ٝٓخ ٤ٔ٣  

 ،حٌُٔ٘الص ح حأله٤َ ٣٘ظَ ا٠ُ حُ٘زخد ح١ٌُ ٣وغ ك٢ َٗحى ٌٛٙحُظؤػ٤َ ك٢ حُٔـظٔغ، ٌٛ

  ِ َ   ٓؼِٔخ ٣٘ظَ ا٠ُ حٍُٞىس حُظ٢ طٌرَ كـؤس ك٢ ػ ح٤ُِٔس حُ٘زخد ٍر٤غ حُؼَٔ، ٝ ٕ  ر٤غ ألحُ

 ٕ  ، ألحُٔـظٔغ ؼش ٝطلخؿتٜخ ٣ٌٖٔ إٔ طظَٜ رٍٜٞس ؿ٤َ ٓظٞه  حألهَٟ ٌُٜٙ حٌُٔ٘الص أٗ  

هي ٣يكغ ا٠ُ اٗظخؽ ظٞحَٛ ؿ٣َزش ُْ ٣ٌٖ حٓظخط٤ٌ٤خ، ُٝ٘زخ٢ٗ ح٣َُٔٞ ٤ُْ حح٢ُٓٞ 

  ٞ ًٔخ ٛٞ حُ٘ؤٕ ٓؼال  ،غ كيٝػٜخ رظِي حُيٍؿشحُٔـظٔغ ، ٝػ٠ِ حألهَ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞه   ٍٛخ٣ظٜ

  ٔ  .خُلَهش ر٠ ك٢ ظخَٛس حُٜـَس ح٣َُٔش أٝ ٓخ ٣ٔ

ح حُظؼخَٓ ٓغ ٌٛٙ حُلجش، ٣٘طِن ـخٙ طزٍِٞ ٓٙ حٌُٔ٘الص ىكؼض رخط  ٌٛ ٞهل٤ٖ ٤ِٓ 

ُوٞف ٖٓ حٝ. ٘طِن حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوٞف ػ٠ِ حُ٘زخد٣ٝ، أكيٛٔخ ٖٓ حُوٞف ٖٓ حُ٘زخد

، هٜٞٛخ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طؼٜق رٖٔ ٣وق ك٢ ٣َ١وٚ ،٣َش٤حُ٘زخد ٗخؿْ ػٖ هيٍحطٚ حُظـ٤

َ  ِ رخَُحى٣ٌخ٤ُش، ٝٗخٜخ طظ٤ٔ  أٗ  ٝ ـؼَ ٖٓ ِٓٞى حَُكٞ ح١ٌُ ٣ى ٝؿْ ًٌُي ػٖ ٍٝف حُظٔ

ٗلٞ حُؼ٘ق ٝ  ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٘لٞححُظ٢ ط ،حٗظلخٟخطٚحُٜؼذ حُظلٌْ ك٢ ػٍٞحطٚ ٝ

ٛ   ،٣ز٠٘ حُوٞف ػ٠ِ حُ٘زخد ػ٠ِ أٓخّ حُٔوخ١َٝحُظو٣َذ ٝ حُلَم،  ٌٛٙ  يحُظ٢ طظَ

ًٌح حُٟٞؼ٤ش حُٔٞء، ٝ ٓٞء حٓظويحّ حالٗظَٗض ٝأٛيهخءحُلجش ٖٓ ػُٞٔش ٝؿِٝ ػوخك٢ ٝ

، ٝٛؼٞرش ٝحُظ٤ٜٖٔ ٝحإلهٜخء ُٜخ ًخُزطخُشحُٜؼزش حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ ٍؿْ حُٔـٜٞىحص حُظ٢ ٣زٌ

 .حُن...حُِٝحؽٝ وَحٍحُٔؼ٤٘ش ٝ ػيّ هيٍطٚ ػ٠ِ طلو٤ن ٓظطِزخص حالٓظ

س ػ٠ِ أٝالىٛخ هٜٞٛخ حَُٔحٛو٤ٖ ٣٘زٚ هِن حُيٍٝ ػ٠ِ ٗزخرٜخ ًؼ٤َح هِن حألَٓٝ

 ٓش ػ٠ِ ٗزخرٜخ َٓطز٢ روِوٜخ ػ٠ِ ٓٔظوزَ حُيُٝش ك٢ كي  هِن حُيٍٝ حُٔظوي  ٝحُ٘زخد ْٜٓ٘، ٝ
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ٕ  ًحطٜخ ، ٗزخرٜخ٣لٞم رٌؼ٤َ هِن حُيٍٝ حُٔظوِلش ٝىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ػ٠ِ ٌٛح حُوِن  ، ٣ٝزيٝ أ

، ػ٠ِ حٌُٔخٗش حُظ٢ ٣لظِ ٜٞٗخ شحُٔلخكظٓش طظٔخءٍ ىحثٔخ إ ًخٕ ٗزخرٜخ ربٌٓخْٜٗ كخُيٍٝ حُٔظوي  

ك٢ حُٞهض حُلخَٟ ػٖ حُيٍٝ حُٔظوِ لش، ٝرخُظخ٢ُ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔٔخكش حُظ٢ طلِْٜٜ 

ٌ   هٜٞٛخ، ه٤٘ش حُِلخم رْٜ حالٗلالٍ حألهاله٢، ٝحُٔزذ ك٢ ٝ ي حأل١َٓٓغ طِح٣ي حُظل

، رٔؼ٠٘ ٤ُْ ُٜخ ٓـي طوخف ٖٓ حُيٍٝ حُٔظوِلش ٤ُْ ُٜخ ٓخ طؤَٙر٢٤ٔ ٝٛٞ ًٕٞ  ًُي

ٕ  حُؼَٝس ٝ حُِٔطش ٤ٟخػٚ اال ىٍٝ حُـَد ُْ طوق ٌٓظٞكش حأل٣ي١ أٓخّ ٌٛح حُوِن،  ، ؿ٤َ أ

٤ٌٕٞ هخىٍح ػ٠ِ ٓٞحِٛش ح٤َُٔٔس ُ ،ك٤غ طؼَٔ ػ٠ِ طؤ٤َٛ ٗزخرٜخ ك٢ ٓوظِق ح٤ُٔخى٣ٖ

ٗٞػ٤ش ؿ٤ِخ ٖٓ هالٍ حٌُٔخٗش حُٔؼطخس ُٚ، ٝ الكع ًُيٝٗ ػ٠ِ حٌُٔظٔزخص، حُٔلخ ك٠شٝ

 .ٓئٓٔخص حُظ٘٘جش ك٢ ًُي ىٍٝح٤ُٔخٓخص ٝحُزَحٓؾ حُٔٞؿٜش ا٤ُٚ، ٝ

ىٍحٓش حُٞحهغ  ٕ  ٗلٞ ٍكغ ٓوق حالٛظٔخّ رخُ٘زخد، ألهَ ح١ٌُ ٣يكغ ح٥حالػظزخٍ 

٢ ٛٞ ٗٞع ٖٓ حٓظل٠خٍ حٍُٜٞس حُظٝ ،، ٝكٜٔٚ ٛٞ حٓظَ٘حف ُِٔٔظوزَحُلخ٢ُ ُِ٘زخد

حُ٘زخد ك٢ حُٞهض ح٣ٌُٖ ٣٘ظٕٔٞ ُلجش  ٕ  حُٔـظٔغ رؼي كظَس ٤ُٔض رخُط٣ِٞش، أل ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜخ

أىٝحٍ ٣ـِذ ػ٤ِٜخ ٛلش  ، ٝرخُظخ٢ُ ٣٘ظوِٕٞ ٖٓٞف ٣٘ظوِٕٞ ُلجش حٌٍُٜٞ ك٤ٔخ رؼي، ٓحُلخ٢ُ

 ، ٓٞحء ك٢ أَْٓٛحُٔٔئ٤ُٝش ٝحُو٤خىس ىٝحٍ أهَٟ طـؼِْٜ ك٢ ٛق  حُظزؼ٤ش، ٗلٞ أ

أٝ ك٢ طلَٔ حُٔٔئ٤ُٝخص ح٤َُٔٓش ٝ ؿ٤َ ح٤َُٔٓش ، ٝ ٖٓ ٌٛح  ،هٜٞٛخ رؼي حُِٝحؽ

ٓ٘خًٍش ٝ  حُٔوٜٞى رٚ حألًؼَٝ ،حُ٘زخد حُلخػَ ٕ  ٗـي أ حُٔ٘طِن كخٗٚ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ

ٞ  طلخػَ ٓغ ه٠خ٣خٙ ٝه٠خ٣خ ٓـظٔؼٚ ء َٓحًِ ٛ٘خػش حُوَحٍ ، ٣ٌٕٞ ُٚ كع أًؼَ ُظز

ٖٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ هَحءس ٓٔظوزَ أ١ رِي ٚ، ٤ٝخّ رؤىٝحٍ أًؼَ طؤػ٤َ ك٢ ٓـظٔؼحُوٝحُو٤خىس، ٝ

َ  ، ٝريٍحٓش ٝحهغ ٗزخرٚ  سخى٤هطُٞ ٠  ح١ٌُ هخى حُؼٍٞس ػْحُـ٤َ ٗؼ٢٘ رٜخ لخُش حُـِحث٣َش ٝحُ ُؼ

 . طؼزض حٌُؼ٤َ ٓٔخ ًٛز٘خ ا٤ُٚ ،حُزالى رؼي حالٓظوالٍ

ُالٛظٔخّ ريٍحٓش حُ٘زخد، رويٍ ٓخ طيكغ حُزخكؼ٤ٖ  ،ٌٛٙ حالػظزخٍحص حُظ٢ ًًَص ٓخُلخ

كٔق حُط٣َن أٓخٓٚ ٗلٞ هِن ح٣ُِٔي ٖٓ كَٙ ٓ٘خًٍظٚ، ٝيٍ ٓخ طيكغ ٛخٗؼ٢ حُوَحٍ ور

 ٕ  ك٢ حطـخٙ حُظ٤ٔ٘ش حُ٘خِٓش، أل ١ أىٝحٍ ح٣ـخر٤ش طٜذ  الكظالٍ حٌُٔخٗش حُالثوش رٚ كظ٠ ٣ئى  

ٗ  ٟٝؼ٤ظٚ ٝ ، ٝ طؼي  ُٜخ ، ٝىػخٓش أٓخ٤ٓشح أٓخ٤ٓخ ك٢ طلو٤وٜخحُ٘زخد ػَٜ٘ َح كخُظٚ ٓئ

، ك٢ حُيُٝش ٝ حُٔـظٔغ ٢ٛ خ إٔ حٌُٔخٗش حُظ٢ ٣لظِٜخ حُ٘زخد، ًُٔٔـظٔغكو٤و٤خ كٍٞ ٝحهغ ح

  ٗ ٖٓ ٛ٘خ كخٕ حُٔ٘خًٍش كيحػش حُيُٝش ، َٝ حُٔـظٔغ َٝ كو٤و٢ ٣ٌ٘ق ػٖ ٓيٟ طل٠  ٓئ

ش طلَٟٜخ ػ٤ِٔش حُٔؼ٢ ٗلٞ ٔخ ٍَٟٝس ِٓل  اٗ  ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ُْ طؼي ٓٔؤُش ك٤ٜخ ٗظَ ، ٝ 

 .ّ حُظوي  َ ٝحُظل٠  
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ٝؿٞى ىُٝش أٝ ٤ًخٕ ال ٣ٞحؿهٚ ٓ٘هخًَ  ،ظٍٜٞ ك٢ ٓـظٔؼخط٘خ حَُحٛ٘شٝ ٤ُْ ٖٓ حُٔ"

كخالطلخم ػ٠ِ إٔ طـخٛهَ حُ٘هزخد ٝ حٓهظزؼخىْٛ ػ٤ِٔهخ  ،ٗزخ٤ٗش رٍٜٞٛخ ٝٓظخَٛٛخ حُٔوظِلش

ٖٓ ٤َٔٓس حُظ٤ٔ٘ش، رظ٤ٜٖٔ ىٍْٝٛ ٝ ػطهخءْٛ، ٣٘هٌَ ىٕٝ ٗهي هِهال حٓهظَحطـ٤خ ؿ٣َٛٞهخ 

 .1"ٗـخف ٌٛٙ ح٤َُٔٔس  ك٢ ١َٝٗ حٓظٌٔخٍ ٓوٞٓخص

ٝط٤ٜٖٔ ىٍٝ حُ٘زخد هي ٣طخٍ ٓـخالص ػي٣يس، ٌُ٘ٚ  ٣ظَٜ رٌَ٘ ٝحٟق ك٢  

حُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ، ح١ٌُ طَؿذ رؼٞ أكَحى حألؿ٤خٍ حُٔخروش ك٢ ط٤٤ٔـٚ، ٝٓ٘غ حُ٘زخد ٖٓ 

حُظَِٔ ا٤ُٚ، رلـؾ ٓوظِلش هي طٌٕٞ ٗخرؼش ٖٓ حُوٞف ػ٠ِ حُ٘زخد ، أٝ ٖٓ حُوٞف ٓ٘ٚ، أٝ 

ٌ َ ٌٛٙ حُؼو٤ِش ٌٝٛٙ حُٔٔخٍٓخص، هطَح ٓليهخ ٖٓ حُوٞف ػ٠ِ ٓٔظوزَ حُزالى، ٝ هي ط٘

،  َ ٕ ػيّ كٔق حُٔـخٍ ُٔ٘خًٍش كو٤و٤ش ُِ٘زخد أٝ ط٤ْٜٜٔ٘ ٝ ػيّ حالٓظٔخع أل رخُٔـظٔغ ًٌ

طْٜ، ٝ هي خا٤ُْٜ، هي ٣يكؼْٜ ُِزلغ ػٖ ريحثَ أهَٟ إلٓٔخع ٛٞطْٜ، أٝ حُظؼز٤َ ػٖ حكظ٤خؿ

ذ ػٜ٘خ حٗؼٌخٓخص ِٓز٤ش ٝػٞحهذ ش ٝ ٣ظَط  طٌٕٞ ٌٛٙ حُزيحثَ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ػ٤٘ل

َ  ُِ٘زخد ال طؼ٢٘ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ. ٝه٤ٔش ى حالٗظَحى ك٢ حُظ٣ٜٞض ُٜخُق َٓٗق ٓـ

٢ كِد ٤ٓخ٢ٓ أٝ ؼ٢٘ حالٗوَح١ كٓليىس، ًٔخ ال ط ٓؼ٤ٖ أٝ هخثٔش ٓؼ٤٘ش ك٢ كظَس حٗظوخر٤ش

ٛ٘غ حُوَحٍ ٣خ رؼ٤ِٔش ٝ ٓٔخٍ ي  خال ؿٗ٘ـٝ اٗٔخ طؼ٠٘ طٞؿٜخ، ٝ ح. ٓ٘ظٔش ؿ٤َ ك٤ٌٓٞش

 .ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ ١َف حُ٘زخد

لٞ ِٗع ؿطخء حُِٔز٤ش ػ٘ي حُلَى، ٣ٜزٞ ٗ ،ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ ٜٗؾ ى٣ٔوَح٢١

ٓ  ، حُٔـظٔؼ٢رؼيٙ حالؿظٔخػ٢ ٝ اػخٍسٝ ش رخػظزخٍٙ ُيكؼٚ ُِظؼخ٢١ ٝحُظلخػَ ٓغ ٗئٝٗٚ حُؼخ

، ٍى حُلخػَحُٔ٘خ ٞٛلٚ حُٔٞح١ٖ حُلخػَ أٝ، أٝ رٝكن ػزخٍس حرٖ هِيٕٝ حؿظٔخػ٢ رطزؼٚ

 ، أٝ"ٓٞٗظ٤ٌٔ٤ٞ"طؼز٤َ  ، أٝ حُٔٞح١ٖ حُٜخُق ػَ كي  "ٓظ٤ٞحٍص ٤َٓ"طؼز٤َ  ػ٠ِ كي  

ْ  حُٔٞح١ٖ حُـخِٛ ٝ َ  "... ح٣ٔخ٣َٞٗ ٓز٤ْ"رخُ٘ئٕٝ حُؼخٓش كٔذ  حُٜٔظ َ  ًُي ٣٘يٍؽ  ُٝؼ ً

حُؼِٝف ح٤ُٔخ٢ٓ أٝ حُٔٞح١٘ش، ٝحُظ٢ طظ٘خك٠ ٓغ حُالٓزخالس ٝ: طلض ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ كي٣ؼخ

 .        ػظٔخى حُل٤خى٣ش رٔؼ٘خٛخ حُٔخًٖ ٝحُِٔز٢ّ حالًظَحع الطوخً أ١ ٓٞهق أٝ حكخُش ػي

رصذ ورحهُم واقغ انًشبركخ  ئنً رسؼً انذراسخ انحبنُخثُبء ػهً يب سجق، 

انسُبسُخ نهشجبة انجشائزٌ، كًب َذركهب هى، يٍ خالل انزؼّزف ػهً يظبهزهب يٍ 

 .َبحُخ أخزي َبحُخ، وانؼىايم انزٍ رإصّز ػهً درجزهب يٍ

                                                
1
، القااررة، ماار  23الشاباب و التنمٌة،الادورة : محماود رساول، مارتمر العمال العرباً بكار  تقرٌر المدٌر العاا  ،  منظمة العمل العربً، 

 . 8، ص 1991
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ٝ  ٜ ٌُٞٗٚ ٣ظ٤ِٔ رؤٗٚ  ىٕٝ ؿ٤َٙ، ض حُيٍحٓش رخُزلغ ح٤ُٔيح٢ٗ حُ٘زخد حُـخٓؼ٢هي ه

أط٤لض ُْٜ حُلَٛش ُظِو٢  حُظ٢حُ٘زخد حُوخىٍ ػ٠ِ ه٤خىس كجش حُ٘زخد رخػظزخٍْٛ حُلجش حُٔؼولش 

، حألَٓ ح١ٌُ ٣ئِٜٛخ ُِؼذ أىٝحٍ ٤ٓخ٤ٓش، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ال ٓٔظٟٞ َٓطلغ ٖٓ حُظؼ٤ِْ

ٛؼٞرش ك٢ حُظلخػَ ٓغ حالٓظز٤خٕ ح١ٌُ أػيىٗخٙ ُـَٝ ؿٔغ حُٔؼط٤خص ح٤ُٔيح٤ٗش، ٣ـي 

 .حُٔؼزَس ػٖ اىٍحًخ طٚ ُٞحهغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش

ْ  ػ٠ِ أٓخّ اىٍحى حُ٘زخد ُو٤٠ش ٓ٘خًٍظْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش رخػظزخٍ ٝحُظ٤ًَِ  ٛ٘خ ط

ىس، ػ٠ِ أ٤ٗخء ٟٝٓٞٞػخص  حإلىٍحى ٣ؼز َ ػٖ ػ٤ِٔش اػطخء ٓيُٞالص ٝاٟلخء ٓؼخ٢ٗ ٓلي 

ٓلي ىس، ٝطٌٕٞ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔيُٞالص ٗخرؼش ٖٓ هزَحص حُ٘وٚ ٝطـخٍرٚ حُٔخروش 

 .ٝٓلَىحص حُز٤جش حُظ٢ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜخ

: خُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ٓٔخٛٔظْٜ ك٢ حُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ هالٍر حُٔوٜٞىٝ

حالٗظوخر٢، حالٛظٔخّ رخُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝط٤ٌِْٜ٘ ٤ٍٛي ٖٓ حُٔؼَكش ح٤ُٔخ٤ٓش، ًِْٜٝٓٞ 

 .ٝٗ٘خ١ حُـٔؼ١ٞ ٝحُلِر٢

٣ٝؼي  حالٛظٔخّ رخ٤ُٔخٓش أكي  ٓئَٗحص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ طـخِٜٛخ، ًُٝي 

ٕ  ٌٛح حالٛظٔخّ ال ٣ٌٖٔ ٓٔخٝحطٚ ٓغ حُٔٔخٍٓش، ٌُٝ٘ٚ  ٓغ ًُي ٣ؼي  رٔؼخرش  ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أ

ٗلٞ ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔ٘خًٍش،  هطٞس أ٠ُٝ، هي طيكغ رٜخكزٜخ إلٟخكش هطٞس ػخ٤ٗش، أًؼَ طويٓخ

ْ  حالٗظوخٍ ُِٔٔخٍٓش ىٕٝ حٍَُٔٝ ػ٠ِ حالٛظٔخّ  .ٝك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ال ٣ظ

ٖٝٓ ر٤ٖ ٓئَٗحص حُٔ٘خًٍش أ٠٣خ حُٔؼَكش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝط٤َ٘ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ا٠ُ حُلي  

حألى٠ٗ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ؼَكٜخ حُ٘زخد، كظ٠ ٣ٔظط٤غ كْٜ حُل٤ًَش ح٤ُٔخ٤ٓش، 

ْ  ح إلٜٓخّ رخَُأ١ أٝ رخألػٔخٍ ك٢ حُو٠خ٣خ حُظ٢ طؼ٤٘ٚ، أ١ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٖٝٓ ػ

ٔ ٖ ٓؼَكش حُٔٔج٤ُٖٞ ػٖ ٛ٘غ حُوَحٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٓٞحء ًخٗٞح ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ  ٝطظ٠

٤ٖ ٖٓ ١َف حُيُٝش أٝ ٓ٘ظوز٤ٖ ٖٓ  ح١ًَُِٔ أٝ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔلِ ٢، ٝٓٞحء ًخٗٞح ٓؼ٤٘ 

ٓليٝى ٖٓ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظٞحؿيس ك٢ ١َف حُ٘ؼذ، ًٌٝح ٓؼَكش ط٤ٔٔخص ػيى 

ٓخكش حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ حُـِحث١َ، ًٌُٝي ٓؼَكش رؼٞ حُو٠خ٣خ حُوخ٤ٗٞٗش حُز٤ٔطش ًخُلي  

ٖ  حُظ٣ٜٞض ٝؿ٤َٛخ ٕ  حُ٘خد  . حألى٠ٗ ُٔ ػش ط٤َ٘ ا٠ُ رؤ  ٞ ٗ َحص ٓظ٘ ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ٓئ

ٕ  ُي٣ٚ ٓؼِٞٓخص ٝٓؼخٍف ٤ٓخ٤ٓش ٤ُٔض ٓوظَٜس ػ خ رؤ ٠ِ ٌٛٙ حألٓٔخء ح١ٌُ ٣يٍى ؿِٜ 

حٛخ ا٠ُ ٓؼخٍف أهَٟ رلؼَ حٍطزخ١ٜخ رو٠خ٣خ  خ طظؼي  ٤خص ر٤ٜـش ٓؼُِٝش، ٝاٗٔ   ٔ ٝحُٔٔ

 .ٝٓٞح٤ٟغ ٝكظ٠ ٌٓ٘الص ٤ٓخ٤ٓش ٓوظِلش
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 ٖ ٔ ٗ َحص حُيحُ ش ػ٠ِ ٝحهغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش حُِٔٞى حالٗظوخر٢، ح١ٌُ ٣ظ٠ ٖٝٓ حُٔئ

٘خًٍش ك٢ حُظ٣ٜٞض، ٝحُظَٗق أٝ رؼٞ حألرؼخى حُظ٢ طظؼِ ن رخٓظالى رطخهش حُ٘خهذ، ٝحُٔ

ًٔخ ٣ؼظزَ حالٗظٔخء . اريحء ٤ٗش حُظَٗق، ٝحُٔٔخٛٔش ك٢ حُلٔالص حالٗظوخر٤ش، ٝؿ٤َٛخ

ش ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، رخػظزخٍٙ هطٞس ٓظوي ٓش ك٢   ٓ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٖٓ ر٤ٖ حُوَحثٖ حُٜخ

 .حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٓٞحء ًخٕ ك٢ حُـٔؼ٤خص أٝ ك٢ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش

ػ٠ِ حُزخكغ ٝحُوخٍة ػ٠ِ حُٔٞحء، كْٜ حُٔظخَٛ حُٔوظِلش ُٔ٘خًٍش حُ٘زخد ٝهي ٣ٜؼذ 

حُـِحث١َ، ك٢ ٟٞء حُو٤ٜٛٞش حُظخ٣ٍو٤ش، ىٕٝ ىٍحٓش ح٤ُٔخم حُظخ٣ٍو٢ ُظلخػالص 

 .حُلًَش حُ٘زخ٤ٗش ٝحُطالر٤ش ٓغ ٓوظِق حألكيحع ٝحَُٔحكَ

 

 انزسبؤل انزئُس وانزسبؤالد انفزػُخ -3

 :حُظٔخإٍ حألٓخ٢ٓ حُظخ٢ٍُٞ اٌٗخ٤ُش ىٍحٓظ٘خ كٍٞ ٝٓظظٔل

، ويبب انؼىايبم انزبٍ ربإصّز انًشبركخ انسُبسُخ نهشبجبة فبٍ انجشائبزيظبهز  يب هٍ -      

 ؟ انزاهُخخالل انًزحهخ ػهً درجزهب 

 :٣ٝظلَع ػٖ ٌٛح حُظٔخإٍ حُظٔخإالص حُلَػ٤ش حُظخ٤ُش

  :حُظٔخإٍ حُلَػ٢ حألٍٝ -

 ؟ك٢ حَُٔكِش حُلخ٤ُش َُِ٘زخد ك٢ حُـِحث ىٍؿش حالٛظٔخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٓخ ٢ٛ

 

 :حُظٔخإٍ حُلَػ٢ حُؼخ٢ٗ -

 ؟ٓٔظٟٞ حُٔؼَكش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ حُ٘زخد حُـِحث١َ ٓخ ٛٞ 

 

 :حُظٔخإٍ حُلَػ٢ حُؼخُغ -

 ؟ُِ٘زخد ك٢ حُـِحث١َز٤ؼش حُِٔٞى حالٗظوخر٢ ٓخ ٢ٛ  

 

 :حُظٔخإٍ حُلَػ٢ حَُحرغ -

 ؟ُـٔؼ١ٞٓخ ٓيٟ ٓ٘خًٍش حُ٘زخد حُـِحث١َ ٖٓ هالٍ حُ٘٘خ١ ح 

 

 حُوخْٓ حُظٔخإٍ حُلَػ٢ -

 ؟ٓخ ٓيٟ ٓ٘خًٍش حُ٘زخد حُـِحث١َ ٖٓ هالٍ حُ٘٘خ١ حُلِر٢
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 :انذراسبد انسبثقخ -4

ظهه٢ طوههيّ ٝظ٤ل٤ههخ حُزلههغ، كٔههٖ ١ز٤ؼههش حُؼِههْ أٗ ههٚ ٝهههي كخُٝههض حٗظوههخء حُيٍحٓههخص حُ 

ًهخٕ طَح٢ًٔ، ٣ٌَٔ حُالكوٕٞ ٓخ ريأٙ حُٔخروٕٞ، ُٖٝ ٣ظلون حُظطٍٞ ٝحُظويّ ك٢ حُزلهغ، اًح 

  .ًَ رخكغ ٣٘طِن ك٢  رلؼٚ ٖٓ حُٜلَ

انًشبركخ انسُبسُخ نهشجبة: األونً انذراسخ -
1

 

 انهذف يٍ انذراسخ : 

طٜيف ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ ٓؼَكش حألرؼخى حُٔظؼيىس ُٟٔٞٞع حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد    

ىس رخإلٟخكش ا٠ُ ٓؼَكش ٓالٓق حُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِ٘زخد ٝ أْٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ ٣ُخ

ٝ هي رٍِٞ حُزخكغ أٛيحف ىٍحٓظٚ  .حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طؼَهَ ٌٛٙ حُٔ٘خًٍش

 :ك٢ حُ٘وخ١ ح٥ط٤ش

ٓلخُٝش حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ أٌٗخٍ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي حُ٘زخد ك٢ حُٔـظٔغ  -1

 .ح١َُٜٔ

 .حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ ىٝحكغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي حُ٘زخد -2

 .٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي حُ٘زخد حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ ٓؼٞهخص حُٔ -3

 .حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ ؿٞحٗذ حُٔؼَكش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي حُ٘زخد -4

 .حٌُ٘ق ػٖ ٓيٟ كْٜ حُ٘زخد ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ أ٤ٔٛظٜخ -5

 .حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ ٜٓخىٍ حُٔؼَكش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي حُ٘زخد -6

حُظؼَف ػ٠ِ حُؼالهش ر٤ٖ حُوٜخثٚ حالؿظٔخػ٤ش ٝ حُ٘و٤ٜش ُيٟ حُ٘زخد ٝ ر٤ٖ  -7

 .ْٜ ٝ ٓؼَكظْٜ ُألٍٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓشٓ٘خًٍظ

 .ٓلخُٝش حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ حُٔوظَكخص حُ٘زخر٤ش كٍٞ ٟٓٞٞع حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش -8

 رسبؤالد انذراسخ: 

ٟٝغ حُزخكغ هٔٔش طٔخإالص ٍث٤ٔ٤ش طظلَؽ ٜٓ٘خ ٓـٔٞػش ٖٓ حألٓجِش حُلَػ٤ش طٔؼ٠    

 :حُيٍحٓش ُإلؿخرش ػ٤ِٜخ ٝ ٢ٛ

 ر انسُبسُخ ؟ و يب يذي وػُه انسُبسٍ ؟يب يذي يؼزفخ انشجبة انًصزٌ ثبأليى   - أ

 :ٝ ٣ظلَع ٖٓ ٌٛح حُظٔخإالص حُلَػ٤ش ح٥ط٤ش      

                                                
1
 . 1992أسٌوط،  -السٌاسٌة، رسالة دكتورة  غٌر منشورة ، كلٌة اآلداب بسوراج الشباب و المشاركة: أحمد عبد العال الدردٌر   - 
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  ٓخ ٓيٟ ٓؼَكش حُ٘زخد رخألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش حَُحٛ٘ش؟ 

  ٓخ ٓيٟ ٓؼَكش حُ٘زخد رٔؼ٠٘ أٝ ٓلّٜٞ حُلِد ح٤ُٔخ٢ٓ؟ 

  ٓخ ٓيٟ ٓؼَكش حُ٘زخد رؤ٤ٔٛش حُيٍٝ حُلِر٢ ك٢ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٢ٓ؟ 

 فخ انشجبة ثبنًشبركخ انسُبسُخ و أهًُزهب؟ يب يذي يؼز  - ة

 :ٝ ٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حُظٔخإٍ حُلَػ٤ش ح٥ط٤ش      

  ٓخ ٓيٟ ٓؼَكش حُ٘زخد ُٔؼ٠٘ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ؟ 

  ٓخ ٓيٟ كْٜ حُ٘زخد أل٤ٔٛش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش؟ 

  ٓخ ٓيٟ ٓؼَكش حُ٘زخد رؤٓزخد أ٤ٔٛش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش؟ 

 جه انًشبركخ انسُبسُخ نهشجبة؟يب هٍ أهى جىاَت و أو  -د    

 :٣ٝ٘ؤْ ٌٛح حُظٔخإٍ ا٠ُ حُظٔخإالص حُلَػ٤ش ح٥ط٤ش      

  ٓخ ٓيٟ ٓ٘خًٍش حُ٘زخد ك٢ حالٗظوخرخص؟ 

  ٓخ ٓيٟ ٓ٘خًٍش حُ٘زخد ك٢ حالطلخىحص حُطالر٤ش؟ 

  ٓخ ٓيٟ ٓ٘خًٍش حُ٘زخد ك٢ حُ٘وخرخص حُؼٔخ٤ُش؟ 

  ش؟ٓخ ٓيٟ ٓ٘خًٍش حُ٘زخد ك٢ ػ٣ٞ٠ش حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓ 

  ٓخ ٓيٟ ٓ٘خًٍش حُ٘زخد ك٢ ك٠ٍٞ حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش حُظ٢ طؼيٛخ حألكِحد؟ 

 أهى دوافغ انًشبركخ انسُبسُخ؟ وأهى يؼىقبرهب ػُذ انشجبة؟ يب هٍ - س

 :٣ٝ٘ؤْ ٌٛح حُظٔخإٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٔخإالص حُلَػ٤ش ح٥ط٤ش      

  ٓخ ٓيٟ ٓؼَكش حُ٘زخد ريٝحكغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ؟ 

  ُ٘زخد ٓؼٞهخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش؟ٓخ ٓيٟ ٓؼَكش ح 

   َٓخ ٓيٟ ٝػ٢ حُ٘زخد رٔٔئ٤ُٝخطٚ حالؿظٔخػ٤ش ٓظٔؼِش ك٢ ٓٔخٛٔظٚ ك٢ ك

 حٌُٔ٘الص؟

يب هٍ أهى يصبدر انًؼهىيبد انسُبسُخ ػُذ انشجبة؟ و يب هى دورهب فٍ حضهى  -د   

 ػهً  انًشبركخ؟

 :٣ٝظ٠ٖٔ ٌٛح حُظٔخإٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٔخإالص حُلَػ٤ش ح٥ط٤ش     

  ٓخ ٛٞ ىٍٝ ٝٓخثَ حإلػالّ ك٢  كغ حُ٘زخد ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش؟ 

  ٓخ ٛٞ ىٍٝ حألَٓس ك٢ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد؟ 

  ٓخ ٛٞ ىٍٝ حُٔيٍٓش أٝ حُـخٓؼش ك٢ كغ حُ٘زخد ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش؟ 

  ٓخ ٛٞ ىٍٝ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ كغ حُ٘زخد ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش؟ 
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  ُ٘زخد حُظ٢ طل٤ي ك٢ ٣ُخىس حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش رخُ٘ٔزش ُْٜ؟ٓخ ٢ٛ حهظَحكخص ح 

 يُهج انذراسخ: 

 .حػظٔي حُزخكغ ك٢ اؿَحء ىٍحٓظٚ ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ حُزلغ حالؿظٔخػ٢ رط٣َوش حُؼ٤٘ش

 أدواد انذراسخ: 

 :غ ر٤خٗخص حُزلغ ٓـٔٞػش ٖٓ حألىٝحص ٢ٛحٓظويّ حُزخكغ ك٢ ؿٔ    

ٓئحال طْ حهظزخٍٛخ  56لظ١ٞ ػ٠ِ ٝ ط( حالٓظز٤خٕ رخُٔوخرِش ) ٛل٤لش حالٓظزخٍ  -1

 .حهظزخٍح هز٤ِخ ٝ رؼي٣خ ُِظؤ٤ًي 

 .حُٔؼخُـخص حإلكٜخث٤ش ًخُ٘ٔذ حُٔج٣ٞش ٝ حهظزخٍحص حُيالُش ٝ ٓؼخٓالص حالٍطزخ١ -2

 .حُٔوخٍٗش ك٤غ هخٍٕ حُزخكغ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ ر٘ظخثؾ حُزلٞع حألهَٟ -3

 يجبالد انذراسخ: 

 300ٚ ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ ٗزخد ٓٞٛخؽ هٞحٜٓخ أؿَٟ حُزخكغ ىٍحٓظ :انًجبل انجشزٌ*

ٓزلٞع حأل٠ُٝ ٖٓ  100ٓزلٞع ُٓٞػش ػ٠ِ ػالع كجخص ٍث٤ٔ٤ش ٌَُ كجش 

ٗزخد ٤ًِخص كَع ؿخٓؼش أ١ٞ٤ٓ رٔٞٛخؽ ٝ حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رٜٔ٘غ حُـٍِ ٝ 

حُلجش حُؼخُؼش ٖٓ حُلالك٤ٖ، ٝ ٝكيس  حُظل٤َِ طٔؼِض  ك٢ حُ٘زخد ٗلٔٚ ٖٓ ٖٓ 

 .ٓ٘ش 15-30

طْ اؿَحء حُزلغ ك٢ ٓلخكظش ٓٞٛخؽ ٝ حُظ٢ طوغ ؿ٘ٞد ٓلخكظش  :انجغزافٍ انًجبل*

ػٖ أٓٞحٕ ٤ًِٞٓظَح، ٝ 489طزؼي ػٖ حُوخَٛس أ١ٞ٤ٓ، ٝ ٗٔخٍ ٓلخكظش ه٘خ ٝ

 .٤ًِٞٓظَح 425رلٞح٢ُ 

حٓظـَهض حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش كٞح٢ُ ٓظش أَٜٗ، ريأص ك٢ ٓزظٔزَ  :انًجبل انشيٍُ*

1991 ّ. 

 ػُُخ انذراسخ: 

ٓ٘ش كظ٠  15ػ٤٘ش حُزلغ ػالع كجخص ٢ٛ حُطالد ٝ حُؼٔخٍ ٝ حُلالك٤ٖ ٖٓ ٖٓ  ط٠ْ      

ٗخد ٖٓ ٜٓ٘غ ؿٍِ  100ٓ٘ش، ٝ طُٞػض حُؼ٤٘ش ا٠ُ ػالع ٓـٔٞػخص حأل٠ُٝ  30

ٗخد ٖٓ ٗزخد حُلالك٤ٖ رو٣َش  100ٖٓ اؿٔخ٢ُ حُطالد حُٔ٘ظظ٤ٖٔ،   % 5ٓٞٛخؽ رٞحهغ 

 .الٗظوخرخصٖٓ حُ٘زخد حُٔو٤ي٣ٖ رـيحٍٝ ح % 5رٞحهغ  "اىكخ"

 َزبئج انذراسخ: 

ٜخطِٞٛض حُيٍ       ٔ  :حٓش ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ظخثؾ أٛ
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إٔ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٜٓٔش،  ٣َٕٝ( ػِؼ٢ أكَحى حُؼ٤٘ش)٘زخد إ ٗٔزش ػخ٤ُش ٖٓٔ حُ  -

 .٣٘خًٍٕٞ ٤ٓخ٤ٓخي٣ْٜ كٌَس ػٖ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ٝٝؼَكٕٞ ٓؼ٠٘ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُٝ

 .٤ٖ حُظؼ٤ِْ ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخدإ ٛ٘خى ػالهش ا٣ـخر٤ش ر -

 .إ حُؼالهش ر٤ٖ ٓٔظٟٞ حُيهَ ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػالهش ح٣ـخر٤ش -

إ ٛ٘خى ػالهش ا٣ـخر٤ش ر٤ٖ حُٜٔ٘ش ٝ ر٤ٖ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ٌُٜٝ٘خ ٤ُٔض  -

 .ريٍؿش حُوٞس ٝ حُظؤػ٤َ ٓؼَ حُظؼ٤ِْ ٝ ٓٔظٟٞ حُيهَ

حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ػالهش ا٣ـخر٤ش كخُ٘زخد  إ حُؼالهش ر٤ٖ حُلخُش حُِٝحؿ٤ش ٝ -

 .حُٔظِٝؽ أًؼَ ٓ٘خًٍش ك٢ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ حُ٘زخد ؿ٤َ حُٔظِٝؽ

طلظَ حُٔ٘خًٍش ػٖ ٣َ١ن حالٗظوخرخص حُٔوخّ حألٍٝ ٖٓ أٝؿٚ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش  -

 ُِ٘زخد ٤ِ٣ٜخ حُٔ٘خًٍش ػٖ ٣َ١ن ٓظخرؼش حألهزخٍ ح٤ُٔخ٤ٓش ػْ حالٗظَحى ك٢ ٓ٘خه٘خص

حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ػْ ػ٣ٞ٠ش حُ٘وخرخص ٝ حالطلخىحص حُؼٔخ٤ُش، ٝ طلظَ حُٔ٘خًٍش ٖٓ هالٍ 

 .حالطلخىحص حُطالر٤ش حُٔوخّ حأله٤َ

طز٤ٖ ٖٓ حُيٍحٓش حٗولخٝ ٗٔزش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ٖٓ هالٍ ػ٣ٞ٠ش  -

٤ٔٛش حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش، ٓٔخ ٣ٟٞق ػيّ كؼخ٤ُش حألكِحد ك٢ ؿٌد حُ٘زخد ٝ حهظ٘خػْٜ رؤ

 .حُٔ٘خًٍش

 ،إ ىٝحكغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد طظٔؼَ كٔذ أ٤ٔٛظٜخ ك٢ طلو٤ن ٌٓخٗش أىر٤ش -

ػْ حُؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن ٤ٓخىس حُوخٕٗٞ، ر٤٘ٔخ طلظَ  ،٤ِ٣ٜخ طلو٤ن حُل٣َش ٝٓٔخٍٓش حُي٣ٔوَح٤١ش

طلو٤ن ٌٓخٓذ حَُؿزش ك٢ كَ ٌٓ٘الص حُٔـظٔغ، ٝحػظ٘خم كٌَ ٤ٓخ٢ٓ، ٝ ىٝحكغ ٓؼَ

 .زش حأله٤َس ٝ ريٍؿخص ٓظٔخ٣ٝشٗو٤ٜش حَُٔط

إ ٓؼٞهخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد طَؿغ كٔذ أ٤ٔٛظٜخ ا٠ُ حٌُٔ٘الص حُظ٢  -

٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُ٘زخد ك٢ حُٔوخّ حألٍٝ ٤ِ٣ٜخ حُوٞف ٖٓ حُِٔطش ػْ حكظٌخٍ حُزؼٞ ُِؼَٔ 

 .ح٤ُٔخ٢ٓ كؼيّ ٝؿٞى آٌخ٤ٗش ٓخى٣ش ٝ أه٤َح ػيّ حطٜخٍ حُو٤خىحص رخُ٘زخد

حالطٜخٍ حُـٔخ٣َ٤ٛش ًخإلًحػش ٝحُظِل٣ِٕٞ أْٛ ٜٓخىٍ حُٔؼِٞٓخص طٌَ٘ ٝٓخثَ  -

 . ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ػْ ٢ِ٣ ًُي حُوَحءس

إ ىٍٝ حألَٓس ك٢ ٣ُخىس حُٔؼِٞٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ىٍٝ ٓليٝى، ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ  -

 .حألَٓس ح٣َُٜٔش رٌَ٘ ػخّ ال طٜظْ رظ٘٘جش حألر٘خء ٤ٓخ٤ٓخ
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ٝحُـخٓؼش طِؼذ ىٍٝح ٖٓ أْٛ حألىٝحٍ ك٢ كغ إ ؿخُز٤ش حُ٘زخد ٣َٕٝ إٔ حُٔيٍٓش  -

حُ٘زخد ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝىٍٝٛخ ٣لٞم ىٍٝ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُلغ ػ٠ِ 

 .حُٔ٘خًٍش

إ ٓوظَكخص حُ٘زخد ُيكغ ػ٤ِٔش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُٔـظٔغ طظٔؼَ ك٢ حالٛظٔخّ  -

خ٤ٓش ٖٓ هالٍ ٝٓخثَ رٌٔ٘الص حُ٘زخد ٝحُؼَٔ ػ٠ِ كِٜخ ػْ حالٛظٔخّ رخُظٞػ٤ش ح٤ُٔ

حإلػالّ ٝحألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ٢ِ٣ ًُي حالطٜخٍ حُيحثْ ر٤ٖ حُ٘زخد 

ٝحُو٤خىحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝٓؼخُـش ٌِٓ٘ش حُزطخُش ر٤ٖ حُ٘زخد ٝحٗظَحى حُ٘زخد ك٢ ٟٝغ حُوط٢ 

 .ُ٘زخر٤شحُٔظؼِوش رٔٔظوزِْٜ ػْ طط٣َٞ حُظؼ٤ِْ ٣ُٝخىس ػيى حُِوخءحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔؼٌَٔحص ح

ٖ  ٌِٓ٘ش حُزلغ حُٔؼخٍس، ٍرٔخ طوظِق ٤ٗجخ   ٌٛٙ حُيٍحٓش ط٘خُٝض ٗلْ حُٟٔٞٞع، ٌُ

ٓخ ػٖ ىٍحٓظ٘خ، رخػظزخٍ ٌٛٙ حأله٤َس أًؼَ طلي٣ي ٖٓ ٗظ٤َطٜخ، ٝحالهظالف حألٓخ٢ٓ ر٤ٖ 

حُيٍحٓظ٤ٖ ٣ٌٖٔ ك٢ حُزؼي حُــَحك٢، ٝهي أػطظ٘خ ٍٛٞس ػٖ حُٞحهغ ح١َُٜٔ، ٍٝٛٞ 

ؤٕ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٍٝرٔخ أٗخٍص ػ٠ِ رؼٞ حُو٤ٜٛٞخص حَُٔطز٢ طؼخ٢١ حُ٘زخد ٓغ حُ٘

 .رخ٤٣َُٜٖٔ

 

دور انضقبفخ انسُبسُخ فٍ يىاقف انشجبة َحى انؼًم انسُبسٍ: انضبَُخانذراسخ  -
1

 

 :هذف انذراسخ -

طٜيف ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ ٓلخُٝش حُظؼَف ػ٠ِ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ 

ش حُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ُيٟ حُ٘زخد، ٝٓؼَكش ح١َُٜٔ، ٝحُٞهٞف ػ٠ِ ٓٔظٞحٛخ، ٝىٍؿ

حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٓخٛٔض ك٢ ط٣ٌٜٞ٘خ ٝط٤ٌِٜ٘خ، ٝأْٛ حُٔئٓٔخص حُظ٢ ٗوّٞ رؼ٤ِٔش حُظ٘٘جش 

 .ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝٓلخُٝش ط٤ٟٞق حُؼالهش ر٤ٖ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔٞهق ٖٓ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ

  :انفزضُخ األسبسُخ -

ً ي ٖٓ اػزخص ٛلش أٝ هطؤ حالكظَحٝ  ٖٝٓ أؿَ طلو٤ن ٛيف حُيٍحٓش، ٝحُظؤ

ٕ  حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ًحص ىٍٝ ك٢ طلي٣ي ٓٞحهق حُ٘زخد ٖٓ : حألٓخ٢ٓ ح١ٌُ طوّٞ ػ٤ِٚ ٝٛٞ أ

 .حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ

 :رسبؤالد انذراسخ -

                                                
1
شحاتة السٌد أحمد، دور الثقافة السٌاسٌة فً مواقف الشباب نحو العمل السٌاساً، رساالة دكتاوراي غٌار منشاورة، جامعاة ابساكندربة، كلٌاة  

 .1993اآلداب، قس  عل  ابجتماع، 
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ٟٝؼض حُيٍحٓش ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٔخإالص حألٓخ٤ٓش، طظزؼٜخ ٓـٔٞػش طٔخإالص كَػ٤ش،  

 :طظ٠ُٞ حُيٍحٓش حإلؿخرش ػ٤ِٜخ، ٢ٛٝ

 ٍؿش حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔٞؿٞىس ر٤ٖ حُ٘زخد؟ٓخ ٛٞ ٓٔظٟٞ ٝى -1

 ٓخ ٢ٛ أرؼخى ٝكيٝى ٌٛٙ حُؼوخكش؟ -2

 ٤ًق طٌٞٗض حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ر٤ٖ حُ٘زخد؟ -3

 ٓخ ٢ٛ ٜٓخىٍ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝأْٛ حُٔئٓٔخص طؤػ٤َح ك٢ ط٤ٌَ٘ طِي حُؼوخكش؟ -4

ٓخ ٛٞ ىٍٝ حُٔئٓٔخص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُظ٘٘جش حالؿظٔخػ٤ش؟ ٝٓخ ٢ٛ أْٛ ٌٛٙ  -5

 ئٓٔخص ٗـخكخ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٘٘جش؟حُٔ

 ٓخ ٢ٛ ىٍؿش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝٓخ ٓٔظٞحٛخ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ حُ٘زخد ح١َُٜٔ؟ -6

 أٝ حُؼِٝف ػٖ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ؟ حإلهزخٍٓخ ٢ٛ حألٓزخد حُظ٢ طئى١ ا٠ُ  -7

ٓخ ٛٞ ىٍٝ حُظ٘ظ٤ٔخص ح٤َُٔٓش ًخألكِحد ٝحُ٘وخرخص ك٢ ط٘٘جش ٝطؼو٤ق حُ٘زخد  -8

 َٔ ح٤ُٔخ٢ٓ؟ٝكؼٚ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُؼ

 :ٌٛح رخإلٟخكش ا٠ُ ٓلخُٝش ا٣ـخى ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼالهخص ر٤ٖ ػيى ٖٓ حُو٠خ٣خ ٜٓ٘خ

َٛ ٛ٘خى ػالهش حٍطزخ٤١ٚ ر٤ٖ ٓٔظٟٞ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝط٢ٔ حُظ٘٘جش ٝحُٔ٘خًٍش  -1

 ك٢ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ؟

ٝحُٔٞهق ٖٓ حُؼَٔ  ٓخ ٢ٛ حُؼالهش ر٤ٖ ٓٔظٟٞ حُظؼ٤ِْ ٝىٍؿش حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش -2

 ؟ح٤ُٔخ٢ٓ

، ٝٓٔظٟٞ حُؼوخكش (٣ٍق ٝك٠َ)َٛ ٛ٘خى حهظالف ر٤ٖ حُز٤جش حالؿظٔخػ٤ش  -3

 ٝحُٔٞهق ٖٓ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ؟ ح٤ُٔخ٤ٓش

ٝحُٔٞهق ٖٓ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝر٤ٖ  ٓخ ٛٞ حالٍطزخ١ ر٤ٖ ٓٔظٟٞ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش -4

 حهظالف حُ٘ٞع أٝ حُـْ٘؟

٢، ٝر٤ٖ ٝحُٔٞهق ٖٓ حُؼَٔ ح٤ُٔخٓ ر٤ٖ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش َٛ ٛ٘خى حهظالف -5

 حالٗظٔخء أٝ ػيّ حالٗظٔخء ا٠ُ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش؟

ٝحُٔٞهق ٖٓ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝر٤ٖ حُؼَٔ  ر٤ٖ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش َٛ ٛ٘خى ػالهش -6

 ٝٗٞػ٤ظٚ أٝ حُزطخُش ٝػيّ ٝؿٞى ػَٔ أٝ ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش؟

 :انًُهج وانطزَقخ واألداح -

وش حُٔٔق حالؿظٔخػ٢ حٓظويّ حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ حُظل٢ِ٤ِ، رخالػظٔخى ػ٠ِ ٣َ١

 .رٞحٓطش حُؼ٤٘ش، رخٓظويحّ أىحس حالٓظز٤خٕ
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 :يجزًغ انذراسخ وانؼُُخ -

ٝح٥هَ ٣ٍل٢ ( حالٌٓ٘ي٣ٍش)ٓـظٔغ ك١َ٠ : طْ ططز٤ن حُيٍحٓش ػ٠ِ ٓـظٔؼ٤ٖ

 ، ٝحهظخٍ  ٜٓ٘خ ػ٤٘ش ػٔي٣ش(حُزل٤َس)

 :َزبئج انذراسخ -

ٟٜخ ك٢ ػالع طَٞٛ حُزخكغ ٖٓ هالٍ ىٍحٓظٚ ح٤ُٔيح٤ٗش ا٠ُ ػيى ٖٓ حُ٘ظخثؾ ػَ

 :ٓلخٍٝ

 :ٗظخثؾ هخٛش رخُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ح١َُٜٔ - أ

٣ِٔي حُ٘زخد ح١َُٜٔ ػوخكش ٤ٓخ٤ٓش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ؿ٤ي، طظ٤ِٔ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ  -1

حُٔؼَكش رخألٗوخٙ ٝحألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔٔج٤ُٖٞ ػٖ ٛ٘غ حُوَحٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٓغ 

 .ص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔـظٔغطٔـ٤َ حٗولخٟخ ِٓلٞظخ اًح ه٤ْ رٔؼَكش حُٔئٓٔخص ٝحُِٔطخ

 .طِؼذ حألَٓس ٝٗظخّ حُظؼ٤ِْ ىٍٝح ٓليٝىح ًٜٔيٍ ُِؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد -2

 طِؼذ ؿٔخػش حألٛيهخء ٝٝٓخثَ حإلػالّ ىٍٝح ٓئػَح ك٢ ُِؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش -3

 .ُِ٘زخد

طوظِق حُ٘ظَس ا٠ُ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش رخػظزخٍٛخ ٜٓيٍح ُِؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝكوخ  -4

 .ٚ ه٤خٓخ رخُؼ٣ٞ٠ش ا٤ُٜخُالٗظٔخء أٝ حٗؼيحٓ

 :ٗظخثؾ هخٛش ط٘٘جش حُ٘زخد ح١َُٜٔ - د

طظوٌ حألَٓس ح٣َُٜٔش ٓٞهق حُظل٣ٌَ ٝحُٔؼخٍٟش ه٢ ٓخ ٣ظؼِن رخطـخٙ أٝ ٍؿزش 

ْ  ط٘٘ت حألَٓس ح٣َُٜٔش أػ٠خءٛخ ػ٠ِ  ٗزخرٜخ  ك٢ حُٔ٘خًٍش ك٢ أ١ ػَٔ ٤ٓخ٢ٓ، ٖٝٓ ػ

ٗلّٞ ٗزخرٜخ أك٤خٗخ حُزؼي ػٖ حُٔ٘خًٍش ٝحُؼِٝف ػٖ أ١ ٗ٘خ١ ٤ٓخ٢ٓ، رَ ٝطـَّ 

حُوٞف ٖٓ ػٞحهذ طِي حُٔ٘خًٍش ٝحَُٛزش ٓٔخ ٤ٜ٤ٓزْٜ إ أهزِٞح ػ٠ِ هٟٜٞخ، ًُٝي 

ػٖ ٣َ١ن َٓى ٓخ كيع ك٢ حُٔخ٢ٟ ُزؼٞ حُ٘زخد، أٝ ٓخ ػخ٣٘ظٚ حألَٓس ٗلٜٔخ ٖٓ 

 .أكيحع ٝٓخ حًظٔزظٚ ٖٓ هزَحص طئ٣ي ٝؿٜش ٗظَٛخ

 :١َٜٗظخثؾ هخٛش رٔٔظ٣ٞخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد حُٔ - ص

ٝٓ٘خه٘ظٜخ، أًؼَ ٖٓ  ٤ٔ٣َ ٓؼظْ حُ٘زخد ح١َُٜٔ ا٠ُ حُلي٣غ ػٖ ح٤ُٔخٓش -1

 .حالٗظـخٍ رٜخ ٝحُٔ٘خًٍش ٝحُؼَٔ ك٢ ٤ٓيحٜٗخ

ٕ  ٓٔظٟٞ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ح١َُٜٔ، ٝحُوخٙ رل٠ٍٞ حُ٘يٝحص  -2 ا

 .ٝحُِوخءحص ح٤ُٔخ٤ٓش، أهَ ٖٓ حُٔ٘خًٍش ك٢ ٓ٘خه٘ش حألٍٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓش
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ش حُ٘زخد ح١َُٜٔ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٣ٜٞض ػ٘ي حُٔ٘ظ٤ٖٔ حٍطلؼض ٗٔزش ٓ٘خًٍ -3

ُألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝط٠خءُض رٍٜٞس ٝحٟلش ػ٘ي ؿ٤َ حُٔ٘ظ٤ٖٔ، ٝطظَٜ ٗظَس حُ٘ي 

ٝح٣َُزش ٝػيّ حُؼوش ك٢ ِٗحٛش حُؼ٤ِٔش حالٗظوخر٤ش ر٤ٖ حُ٘زخد ٝهخٛش ؿ٤َ حُٔ٘ظ٤ٖٔ، أٝ 

 .حُٔ٘ظ٤ٖٔ ْٜٓ٘ ألكِحد حُٔؼخٍٟش

حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُظ٤َٗق  ٣لـْ حُ٘زخد ػٖ حُٔ٘خًٍش ك٢ -4

 .ُالٗظوخرخص حُٔوظِلش رٜلش ػخٓش

طِؼذ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ىٍٝح ٓئػَح ك٢ طلي٣ي ٓٞهق حُ٘زخد ٖٓ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ،  -5

ٕ  ٌٛح حُيٍٝ ٣ٌٕٞ ٓليٝىح اًح ٓخ  ٓٞحء رخُٔ٘خًٍش ك٤ٜخ أٝ رخُؼِٝف ػٜ٘خ، اال  أ

 .هٍٕٞ رظؤػ٤َ حُٔ٘خم حُؼخّ حُٔخثي ك٢ حُٔـظٔغ

حٓظطخػض ٌٛٙ حُيٍحٓش أ٠٣خ، إٔ ط٘وَ ٍٛٞس ػٖ ىٍؿش حُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝٓٔظٟٞ 

حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ حُ٘زخد ح١َُٜٔ، ٓؼظٔيس ػ٠ِ هٞحػي ٝأىٝحص ٜٓ٘ـ٤ش، 

ٌٓ٘ظٜخ ٖٓ طٞظ٤ق حُٔؼط٤خص ح٤ُٔيح٤ٗش ح٤ُِٔٔس ُِلخُش ح٣َُٜٔش، ُٜخُق حُوَٝؽ رظل٤ِالص 

 .ٝٗظخثؾ ٓل٤يس

 

انًزأح وانًشبركخ انسُبسُخ فٍ انجشائز: خانضبنض انذراسخ -
1

 

 :يشكهخ انجحش

طَطز٢ ىٍؿش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس ك٢ أ١ ٓـظٔغ رخٌُٔخٗش حُلو٤و٤ش حُظ٢ طلظ٠ رٜخ 

ر٤ٖ أكَحىٙ ٝحُٞحهغ ح١ٌُ حُؼخّ ح١ٌُ طؼ٤٘ٚ، ٌٛح حأله٤َ ح١ٌُ ٣وغ طلض طؤػ٤َ حُؼي٣ي ٖٓ 

زش ك٢ حألًٛخٕ ٝك٢ حُٔٔخٍٓخص أ٠٣خ، ًٌُٝي حُؼٞحَٓ حُوخٛش رخُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي حُٔظَٓ

حُ٘ٔن حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٔـظٔغ ٝٓخ ٣ظ٠ٔ٘ٚ ٖٓ هٞح٤ٖٗ ُٝٞحثق ط٘ظ٤ٔ٤ش، رخإلٟخكش ا٠ُ ًَ ًُي 

 .حُؼ٤ِٔش حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ ه٠ؼض ُٜخ ٤ٍَٛٝس حُظـ٤َ ك٤ٚ ٝطؤػ٤َ ًُي ػ٠ِ حَُٔأس

٤َحص ٝحُؼٞحَٓ ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن، كبٗ٘خ ك٢ ٌٛح حُزلغ ٓ٘لخٍٝ حٌُ٘ق ػٖ أْٛ حُٔظـ

حُزخٍُس ٝحُٔئػَس ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس حُـِحث٣َش ٖٓ هالٍ طل٤َِ ٝٓ٘خه٘ش 

ٓوظِق ٓظخَٛٛخ ٝأرؼخىٛخ ٝأ٠٣خ ىٍؿش كؼخ٤ُظٜخ ٓؼظٔي٣ٖ ك٢ ًُي ػ٠ِ حُظٔخإٍ حَُث٢ٔ٤ 

يب هٍ انًزغُزاد انجُبئُخ وانىظُفُخ انًإصزح فٍ انًشبركخ انسُبسُخ نهًزأح ": حُظخ٢ُ

                                                
 

1
 .19شاركة السٌاسٌة فً الجزائر، رسالة دكتوراي غٌر منشورة، جامعة عٌن شم ، كلٌة اآلداب، قس  ابجتماع، نعٌمة نصٌب، المرأة والم  
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ُٝإلكخ١ش رـٞحٗذ ٌٛح حُظٔخإٍ طْ طلي٣ي ٓظـ٤َحطٚ ك٢ حُظٔخإالص حُلَػ٤ش  ".زَخانجشائ

:حُٔٞح٤ُش

  

 :رسبؤالد انجحش (1

 ا٠ُ أ١ ٓيٟ ٣ئػَ حُٔل٢٤ حأل١َٓ ػ٠ِ حُظ٣ٌٖٞ ح٤ُٔخ٢ٓ َُِٔأس حُـِحث٣َش؟ .1

ٓخ ٓيٟ طؤػ٤َ ٓ٘خًٍش حَُٔأس ك٢ حُ٘ٞحى١ حُؼوخك٤ش ٝٓئٓٔخص حُٔـظٔغ  .2

 ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس حُـِحث٣َش؟حُٔي٢ٗ ػ٠ِ كؼخ٤ُش حُٔ٘خًٍش 

ٓخ ٢ٛ أْٛ حُو٠خ٣خ ٝ حُٔـخالص ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ طيحكغ ػٜ٘خ حَُٔأس ٝحُظ٢  .3

 طل٠َ إٔ ط٢٘٘ ك٢ ا١خٍٛخ؟

ٓخ ٢ٛ أْٛ حُظلي٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ حَُٔأس حُـِحث٣َش ك٢ ٗ٘خ١ٜخ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝٓخ  .4

 ٢ٛ أْٛ آ٤ُخص طط٣َٞ ٌٛح حأله٤َ؟

 ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُـِحثَ؟٤ًق ط٘ظَ حَُٔأس حُـِحث٣َش ُٔٔظوزَ حُٔ .5

 :رحذَذ انًفبهُى  (2

ُوي طْ حالػظٔخى ػ٠ِ ٖٓ ٓـٔٞػش حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ُٜخ ػالهش ٓزخَٗس رٟٔٞٞع حُزلغ 

ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطٌٖٔ  ٝحُٔظٔؼِش ك٢ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، حُي٣ٔوَح٤١ش، حُيُٝش حُِٔطش حألكِحد

 .حَُٔأس

 :انًُهج (3

 .زلغ كوي طْ حٓظويحّ ٜٓ٘ؾ ىٍحٓش حُلخُشٗظَح ُِطز٤ؼش ح٤ٌُل٤ش حُٔظؼٔوش ُٟٔٞٞع حُ

 :أدواد جًغ انجُبَبد (4

رخُ٘ظَ ا٠ُ حُٜٔ٘ؾ حُٔطزن ك٢ ٌٛح حُزلغ كبٕ حألىحس حَُث٤ٔ٤ش حُٔٔظويٓش ُـٔغ   

حُز٤خٗخص، ٢ٛ أىحس ى٤َُ ىٍحٓش حُلخُش اٟخكش ا٠ُ ًُي، كوي طْ حالٓظؼخٗش رٔـٔٞػش ٖٓ 

.شحألىٝحص حألهَٟ ًخُٞػخثن ٝحُٔـالص ٝحُٔالكظ

   

 :ػُُخ انجحش (5
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ْ  ططز٤ن حُزلغ ح٤ُٔيح٢ٗ ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ حُٔزلٞػخص، رؼيى ٢ًِ   كخُش ٖٓ  41ُوي ط

ٓزلٞػش ٖٓ  30حُ٘ٔخء حُِٞحط٢ ُٜٖ ٗ٘خ١خص ٤ٓخ٤ٓش كؼ٤ِش، ٝهي حٗؤٔض حُؼ٤٘ش ا٠ُ 

كخُش ٖٓ حُِٞحط٢ ٣٘٘طٖ ػ٠ِ  11حُ٘خٗطخص ك٢ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٝال٣ش ػ٘خرش، ٝ 

.ك٢ ا١خٍ حُزَُٔخٕ حُٔٔظٟٞ ح٢٘١ُٞ

   

 :رقسُى فصىل انزسبنخ  (6

ُوي طْ ػَٝ ٌٛح حُزلغ ك٢ ا١خٍ هٔٔش كٍٜٞ، ػالع ٜٓ٘خ ٗظ٣َش ط٠ٖٔ  

حالطـخٛخص حُ٘ظ٣َش حُظ٢ ط٘خُٝض ٟٓٞٞع حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ًٌٝح ٍإ٣ش طل٤ِ٤ِش 

ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس ك٢ ٗٔخًؽ ٓوظخٍس ٖٓ رؼٞ حُٔـظٔؼخص ػْ كٜال ُِيٍحٓخص 

 .شحُٔخرو

أٓخ حُل٤ِٜٖ حُزخه٤٤ٖ ك٤ظؼِن حألٍٝ رخإل١خٍ حُٔلخ٢ٔ٤ٛ ٝحُٜٔ٘ـ٢ ُِزلغ ك٢ ك٤ٖ ٣َ٘ٔ 

حُؼخ٢ٗ ٓظـ٤َحص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس حُـِحث٣َش رٜلش ػخٓش ػْ ػَٝ ٝطل٤َِ ٗظخثؾ 

.حُيٍحٓخص ح٤ُٔيح٤ٗش

  

.ٝحٗظ٠ٜ حُزلغ روخطٔش ػخٓش طويّ ٍإ٣ش ػخٓش ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس   

 

 :ئج انجحشَزب (7

  ٖريح٣ش إ حُؼَٝ حُظخ٣ٍو٢ ُظطٍٞ حُٟٞغ ح٤ُٔخ٢ٓ َُِٔأس حُـِحث٣َش هي ر٤

كؼخ٤ُظٜخ حُظَك٤ش، حُٔظؼِوش رخألكيحع ح٤ٗ٥ش حُظ٢ طؼ٤ٜ٘خ حُـِحثَ ٝحُظ٢ طظطِذ طيهَ حَُٔأس 

ٝٓ٘خًٍظٜخ، ٝهي ًخٗض ٌٛٙ حأله٤َس ٖٓ هالٍ طؼزجش ٝحٓؼش ٝٓ٘ظٔش ٝكوخ ُألٛيحف ٤٘١ُِٞش، 

ؿؼَ حُلًَش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحث٣َش طيٓؾ حٛظٔخٓخطٜخ حُؼخٓش ك٢ حُو٠خ٣خ ح٤٘١ُٞش  حألَٓ ح١ٌُ

 .ٝطزظؼي ٗٔز٤خ ػٖ حُو٠خ٣خ حُ٘ٔخث٤ش

  ٕٝؿٞى طؤػ٤َ رخٍُ ُِٔل٢٤ حأل١َٓ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس، ك٤غ أ

حالطـخٙ ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔٞؿٚ ُألَٓس هي ػَٔ ػ٠ِ طلؼ٤َ ىٍٝ حَُٔأس ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحٓظلخىطٜخ ٖٓ 

ٓظ٤خُحص حُٜٔخكزش ٌُُي، ٝػ٤ِٚ كبٕ ط٘٘جش حَُٔأس ك٢ ؿٞ أ١َٓ ٤ْٔٓ هي ٓخْٛ ك٢ حال

 .هِن حُظَٝف حُٔ٘خٓزش ُٔٔخٍٓظٜخ حُلؼ٤ِش ٤ُِٔخٓش

  ّٝؿٞى ػالهش ح٣ـخر٤ش ر٤ٖ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس ٝٓ٘خًٍظٜخ ك٢ حُ٘٘خ١ حُؼخ

ز٤ش َُِٔأس، ػِٔض ٖٓ ٝط٘ظ٤ْ حُٜٔ٘ؾ حُٔي٢ٗ، ك٤غ طؼظزَ ٌٛٙ حأله٤َس رٔؼخرش َٓكِش طي٣ٍ
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هالُٜخ ػ٠ِ حالكظٌخى رٔ٘خًَ ػخٓش حُ٘ؼذ ٝٓخٛٔض ك٢ كِٜخ، ٝأ٠٣خ طزخىُض هالُٜخ 

ح٥ٍحء ٝحألكٌخٍ ٓغ ُٓالثٜخ ٖٓ حُلخػ٤ِٖ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝرخُظخ٢ُ ط٣ٌٖٞ ٍإ٣ش ػخٓش 

 .رٍِٞص أكٌخٍٛخ ٝٓخٛٔض ك٢ طٞؿ٤ٜٜخ ٤ٓخ٤ٓخ

 ٓ٢ كٍٞ حُو٠خ٣خ ًحص حُطخرغ طظًَِ حٛظٔخٓخص حَُٔأس ٖٓ هالٍ ٗ٘خ١ٜخ ح٤ُٔخ

ٔخػ٢ حُويٓخط٢ ٢ٛٝ رٌُي طئًي حُظو٤ْٔ حالؿظٔخػ٢ ُألىٝحٍ رٔلٞ اٍحىطٜخ، ك٤غ حالؿظ

٢ٛٝ . حُن...طٔلٍٞص حٛظٔخٓخطٜخ ك٢ حُظؼ٤ِْ، حُٜلش، حُويٓخص، كوٞم حإلٗٔخٕ حُطلُٞش

ٝرخُظخ٢ُ كبٕ ؿَ حُٜٔخّ حُظ٢ ط٠طِغ رؤىحثٜخ ال . ٗلْ حألىٝحٍ حُظ٢ كيىٛخ ُٜخ حُٔـظٔغ

 .طوَؽ ػٖ ٌٛح حإل١خٍ

 َُٔأس ط٘خُٝض حُو٠خ٣خ حُوخٛش رٜخ ػٖ ٣َ١ن حُ٘ؼخٍحص ٝحُوطخرخص ال ؿ٤َ، إ ح

 .ٝرو٤ض رؼ٤يس ػٖ ط٘خُٜٝخ رٍٜٞس كؼ٤ِش ٓئػَس ٓٞحء ك٢ حُزَُٔخٕ أٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حألكِحد

  ٖٓ َإٔ حُظٞحؿي ح٤ُٔخ٢ٓ َُِٔأس ٛٞ ك٢ حألؿِذ ١ٍٞٛ ؿ٤َ كؼخٍ ٣ـؼ

 .حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس، ٢ٛ حُـخ٣ش حُٜ٘خث٤ش ُٚ

  إٔ ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُظلي٣خص حُظ٢ طؼٞم حَُٔأس ٖٓ حُٔٔخٍٓش حُلخػِش ُِ٘٘خ١

 :ح٤ُٔخ٢ٓ، ٣ٌٖٝٔ كَٜٛخ ك٢ حُ٘وخ١ حُظخ٤ُش

حُظؤػ٤َ حُِٔز٢ ٍُِٔٞٝع حُؼوخك٢ ٝػالهش ًُي رخُ٘ظَس حُظ٣ِ٤٤ٔش ر٤ٖ حَُؿَ  .1

 .ٝحَُٔأس ٝطؤػ٤َ ًُي ػ٠ِ طوزِٜخ حؿظٔخػ٤خ ك٢ ح٢ُٓٞ ح٤ُٔخ٢ٓ

، ٝٛؼٞرش حُظٞك٤ن (٤ٓخ٤ٓش –٤ٜ٘ٓش  –أ٣َٓش )٠ٓخػلش  طلَٔ حَُٔأس ألػزخء .2

 .ر٤ٜ٘خ ٓٔخ ٣وَِ ٖٓ كؼخ٤ُظٜخ ٝٗ٘خ١ٜخ ح٤ُٔخ٢ٓ

حُظزؼ٤ش حُٔٔظَٔس ٖٓ هزَ حَُٔأس َُِؿَ أػ٘خء ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍحص ٓٞحء  .3

حأل٣َٓش أٝ حُؼخٓش، حألَٓ ح١ٌُ أػَ ِٓزخ ػ٠ِ ػوظٜخ ك٢ ٗلٜٔخ ٝػوش ح٥ه٣َٖ ك٤ٜخ ٝرخُظخ٢ُ 

 .٢ هيٍحطٜخحُظ٤ٌ٘ي ك

آ٤ُخص حُٔٔخٍٓش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝحُظ٢ طَطز٢ أٝال رخإلٍحىس حُ٘ؼز٤ش ٝحُظ٢ ط٤َٔ ك٢  .4

أؿِزٜخ ُٜخُق حَُؿَ رخإلٟخكش ا٠ُ ٓوظِق حُٔٔخٍٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُؼ٤٘لش أك٤خٗخ ٝحُظ٢ طئػَ 

 .ِٓزخ ػ٠ِ حَُٔأس
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 .حكظوخٍ حَُٔأس ُِٜٔخٍحص حُالُٓش ُِٔحُٝش حُٜٔخّ ح٤ُٔخ٤ٓش ٗظ٤ـش هِش حُوزَس .5

ػيّ حالٛظٔخّ حُلِر٢ رو٠خ٣خ حَُٔأس ػخٓش، ٝرظلؼ٤َ ىٍٝٛخ ك٢ ٤ٛخًِٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش  .6

 .حُوخٛش رٜخ

ٓٔخٛٔش حَُٔأس ك٢ ط٘٘جش أؿ٤خٍ  طلَٔ أكٌخٍ طؼَٔ ػ٠ِ اهٜخء حَُٔأس ٖٓ  .7

 .حُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ

ٝرخُ٘ٔزش الٓظَ٘حف حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش َُِٔأس حُـِحث٣َش كبٕ حُيٍحٓش هي أًيص أٗٚ 

ٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظلخإٍ ال ٤ٓٔخ اًح طيػْ ٟٝغ حَُٔأس رخالػظٔخى ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ ٓٔظوزَ ك٤

 :ح٤ُ٥خص حُظ٢ ٣ٌٖٔ ا٣ـخُٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣

ط٠خكَ ؿٜٞى ؿ٤ٔغ حألكَحى حُٔـظٔغ ُِٔٔخٛٔش ك٢ طط٣َٞ حَُٔأس ٤ٓخ٤ٓخ ٖٓ  .1

هالٍ حالٓظؼٔخٍ حُٟٔٞٞػ٢ ُِٔوٞٓخص حُل٠خ٣ٍش ٝحالٓظلخىس ٖٓ حُؼ٘خَٛ حإل٣ـخر٤ش 

 .حُؼوخك٢ ك٢ طيػ٤ْ ٓ٘خًٍش ٤ٓخ٤ٓش كخػِش َُِٔأس ٍُِٔٞٝع

حٛظٔخّ حَُٔأس ك٢ كي ًحطٜخ، رخُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ ٗلٜٔخ ك٢ ط٤ٔ٘ش  .2

 .هيٍحطٜخ

ػ٠ِ حُلٌٞٓش حُو٤خّ رخُظطز٤ن حُلو٤و٢ ُِٔزخىة حُيٓظ٣ٍٞش حُوخٛش رخُل٣َخص  .3

ٗ٘خء حَُٔحكن حُؼخٓش حُظ٢ حألٓخ٤ٓش، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ىػْ ٓ٘خًٍش حَُٔأس ٤ٓخ٤ٓخ، ٖٓ هالٍ ا

طولق حألػزخء حُِٔوخس ػ٠ِ ػخطوٜخ، رخإلٟخكش ا٠ُ َٗ٘ كٌَ حؿظٔخػ٢ ٣ئٖٓ رو٤ْ حُٔ٘خًٍش 

رخإلٟخكش ا٠ُ . ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘، ًُٝي رخالػظٔخى ػ٠ِ ٝٓخثَ حإلػالّ حُٔوظِلش، ٝحُٔيٍٓش

خُـش ه٠خ٣خ اطخكش حُلَٙ ُِ٘ٔخء ُظ٢ُٞ حُٔ٘خٛذ حُو٤خى٣ش ك٢ حُيُٝش، ٝأ٠٣خ حُؼَٔ ػ٠ِ ٓؼ

 .حَُٔأس ك٢ ا١خٍ حُو٠خ٣خ ح٤٘١ُٞش حٌُزَٟ

رخُ٘ٔزش ُألكِحد كؼ٤ِٜخ طز٢٘ ه٠خ٣خ حَُٔأس ٝطوي٣ٜٔخ َُِأ١ حُؼخّ، رخإلٟخكش ا٠ُ حُؼَٔ 

 .ػ٠ِ طي٣ٍذ ٝط٣ٌٖٞ حُ٘ٔخء ٝىػْ ٓ٘خًٍظٜٖ ك٢ حالٗظوخرخص

٤َ ٖٓ ٝطظوخ١غ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓغ ىٍحٓظ٘خ ك٢ حُزؼي حُــَحك٢، ٓٔخ ٣ـؼِٜخ ًخٗلش ٌُؼ

حُٔظـ٤َحص حُظ٢ طئػَ  رٌَ٘ ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ، ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُـِحثَ، 

 ْ ٌ َ هِل٤ش ٓؼَك٤ش، طيػ  ٗخ رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼط٤خص حُٔظؼِوش رخُلخُش حُـِحث٣َش، ط٘ ٝرخُظخ٢ُ طٔي 

أِٓٞد طل٤ِِ٘خ ُِٔؼط٤خص حُوخٛش رخُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد، ٌٝٛح حٗطالهخ ٖٓ ًٕٞ 
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زخد ٝحَُٔأس ؿِء ٖٓ ٓـظٔغ ٝحكي ٛٞ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ، ٜٝٓٔخ ًخٗض حُو٤ٜٛٞخص حُ٘

خ ال طٔظط٤غ إٔ طِـ٢ حُوٜخثٚ حُٔ٘ظًَش ر٤ٜ٘ٔخ  . ح٤ُِٔٔس ٤ٌُِٜٔخ، كبٜٗ 

 

حبنخ وهزاٌ: فٍ انجشائز انفؼم انجًؼىٌ: انزاثؼخانذراسخ  -
1

 

ظَٝف ٗ٘ؤطٚ، ريأ حُزخكغ ربػطخء ُٔلش ػٖ طخ٣ٍن حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ حُـِحثَ، ٝ

 . أًظٞرَ 05ٝحألكيحع حٌُزَٟ حُظ٢ ٓخٛٔض ك٢ رَُٝٙ، ٓؼَ أكيحع 

ٝحُيٍحٓش ػزخٍس ػٖ رلغ ٤ٓيح٢ٗ، حٓظويّ ٣َ١وش حُٔٔق رخُؼ٤٘ش، ك٤غ ِٗٔض 

ٝطؼظزَ ػخ٢ٗ ٝال٣ش ك٢ حُـِحثَ رؼي )ؿٔؼ٤ش ط٢٘٘ ًِٜخ رٞال٣ش َٝٛحٕ  95ىٍحٓظٚ 

ق(حُؼخٛٔش، ٝطوغ ك٢ ؿَد حُزالى  ٟ حُوٞحػي حُظ٢ حػظٔيٛخ ك٢ حهظ٤خٍ  ، ٖٓ ىٕٝ إٔ ٣ٞ

هٜخثٚ حُـٔؼ٤خص : ٝطيٍٝ ٌٛٙ حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش كٍٞ ػالػش ٓلخٍٝ ٍث٤ٔ٤ش ٢ٛ حُؼ٤٘ش،

حَُٞٛح٤ٗش، حٌُٔٞٗخص حالؿظٔخػ٤ش ُٔئ١ ١َ حُـٔؼ٤خص، طو٤٤ْ حُٔئ٣َ١ٖ ٝطٔؼالطْٜ  ُِٞحهغ 

ُـٔؼ٤خص ٓ٘ش ٝؿَص ٌٛٙ حُيٍحٓش ك٢ َٓكِش حُظؼيى٣ش، أ١ رؼي ٛيٍٝ هخٕٗٞ ح. حُـٔؼ١ٞ

1990. 

 : ٝهي طْ ػَٝ أْٛ ٓخ طِٞٛض ا٤ُٚ حُيٍحٓش ًٔخ ٢ِ٣

 ٌخصبئص انحُبح انجًؼىَخ فٍ والَخ وهزا: 

ػْ % ٤٘٣ٝ42.10َ ٛ٘خ ا٠ُ ٤ٛٔ٘ش حُـٔؼ٤خص حُؼوخك٤ش ر٘ٔزش : طجُؼخ انجًؼُبد (1

ٕ  حُـٔؼ٤خص حُؼوخك٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش %30ط٤ِٜخ حُـٔؼ٤خص حالؿظٔخػ٤ش ر٘ٔزش  ، ًٔخ الكع ح

ٜل٤ش طظًَِ ك٢ ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش، أٓخ حُـٔؼ٤خص ح٣َُخ٤ٟش ُٝـخٕ حألك٤خء كظ٘ظَ٘ ك٢ ٝحُ

 .ح٠ُٞحك٢

رؤْٜٗ ُْ ٣ٞحؿٜٞح أ٣ش % ٣40وَ : انًشكالد انزٍ رؼززض رأسُس انجًؼُبد (2

  ٕ  :٣ًٌَٕٝ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حٌُٔ٘الص% 60ٛؼٞرخص ػ٘ي اٗ٘خء ؿٔؼ٤خطْٜ، ك٢ ك٤ٖ أ

 .ٗوٚ حإلٌٓخ٤ٗخص ال٤ٓٔخ ا٣ـخى ٓوَ ُِـٔؼ٤ش -

 .ػوَ ر٤َٝهَح٤١ش حإلىحٍس -

 :(يٍ انُشأح ئنً اٌِ)رطىر أػضبء انجًؼُبد  (3

 .ٜٗيص ؿخُز٤ش حُـٔؼ٤خص ٣ُخىس ٓؼظزَس ك٢ ػيى أػ٠خثٜخ -

                                                
1
 Omar DERRAS: le fait associatif  en Algérie le cas d’Oran, INSANIYAT, Revue Algérienne 

d’anthropologie et de sciences sociales, CRASC, N:8,may-aout,1999,pp 95,117. 
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ْٜٓ٘ ُي٣وْ ٓ٘و٤١َٖ % 34.74طلٞم ػيى حُـٔؼ٤خص ٛـ٤َس حُلـْ، ك٤غ إٔ  -

ٕ  ٌٛٙ حألٍهخّ . ٓ٘و١َ 50ٝ 31ْٜٓ٘ ُي٣ْٜ ٓخ ر٤ٖ % 19ػ٠ٞ، ٝ 30ٝ 10ر٤ٖ  ؿ٤َ أ

ٕ  ٓؼظْ حُٔئ٣َ١ٖ ٤ٔ٣ِٕٞ ُظ٠و٤ْ حُٔ٘ظ٤ًَٖ، الػطخء ٍٛٞس كٔ٘ش ٟٓٞ غ طللع، أل

 .ػٖ ؿٔؼ٤خطْٜ

حُؼَٔ حُـٔؼ١ٞ ك٢ َٝٛحٕ ػَٔ  ٣ؼظزَ رٜلش ػخٓش:سٍ األػضبء ويسزىاهى (4

ٝك٤ْٜ ٗٔزش ًز٤َس ٖٓ حُطِزش . ٖٓ اؿٔخ٢ُ حألػ٠خء% 70ٗزخ٢ٗ، ك٤غ ٣ٔؼَ حُ٘زخد 

 .حُـخٓؼ٤٤ٖ

 : ػٔش ٓزز٤ٖ :انذوافغ نالَضًبو (5

 ٣ٔؼَ ػِغ حُؼ٤٘ش٣ٌٖٝٔ ك٢ ٗؼٍٞ حُلَى رؤٗٚ ٣٘لغ ٗلٔٚ ٝحُٔـظٔغ: حألٍٝ ٓ٘لؼ٢ -

حٗيٓخؿ٢، ٓٞؿٞى ر٘لْ حُ٘ٔزش٣ٌٖٝٔ ك٢ حُ٘ؼٍٞ رخالٗيٓخؽ حؿظٔخػ٤خ : حُؼخ٢ٗ -

 .٤ٜ٘ٓٝخ

طظ٤ِٔ حُـٔؼ٤خص حَُٞٛح٤ٗش ريٍؿش ٖٓ حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش  :ثزايج َشبط انجًؼُبد (6

 .ٝحُل٣ٞ٤ش

ّ ُِـٔؼ٤خص، ًخٕ ٓززخ ك٢ طؼَٝ حُـٔؼ٤خص حُيػْ حُٔوي: رًىَم انجًؼُبد (7

 .ألُٞحٕ ٓظؼيىس ٖٓ ح٠ُـ٢ ٝحَُٜحع، هخٛش ٖٓ ١َف حُِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش

طظْٔ رؼيّ حٌُؼخكش ٝحُظٞٓغ حُٔليٝىٖٓ ؿٜش، ٝطظْٔ ًٌُي : شجكبد انجًؼُبد (8

 .رٌٜٞٗخ هطخػ٤ش ٝٓليىس ؿـَحك٤خ ٝؿ٤َ ٓ٘ظظٔش

 انًكىَبد االجزًبػُخ نًإطّزٌ انجًؼُبد: 

ٖٓ ط٣ُٞغ هخىس ٣ظ٠ق :الجزًبػُخ انًهُُخ ضًٍ كىادر انجًؼُبدانفئبد ا (1

ٕ  حإل١خٍحص ٝحُطزوش حُٞٓط٠، طٔؼَ  ، %19، ٝكجش حُطِزش طٔؼَ %25حُـٔؼ٤خص أ

 %.10، ٝحُ٘وزش الطٔؼَ ٟٓٞ %15ٝحُطزوخص حُ٘ؼز٤ش 

ٓ٘ش، حٌُٔٞٗش  30-21 طظْٔ رٞؿٞى ٌٓؼق ُِلجش: سٍ وَىع قبدح انجًؼُبد (2

 .ُطِزشأٓخٓخ ٖٓ حُؼخ٤ِ١ٖ ٝح

٣ـِذ ػ٤ِٚ حُٔٔظٟٞ ُـخٓؼ٢ ر٘ٔزش  :انًسزىي انزؼهًٍُ ألػضبء انًكبرت (3

40.2% 

ٖٓ ه٤خىحص % 60َٛف  :وضغ قبدح انجًؼُبد ثبنُسجخ نهُشبط انسُبسٍ (4

% 20ْٜٓ٘، ٝحػظَف %21حُـٔؼ٤خص ر٘ل٢ حُؼالهش ٓغ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش، ر٤٘ٔخ طَىى 
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ؿزٜش حُظل٣ََ ح٤٘١ُٞش، : ح حُظَط٤ذأكي حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝكن ٌٛ علىرؤْٜٗ ٣٘ظٕٔٞ 

 .حُظـٔغ ح٢٘١ُٞ حُي٣ٔوَح٢١، كًَش ٓـظٔغ حُِْٔ، ٝأه٤َح كًَش ح٠ُٜ٘ش

 رصىر ورؤَخ انقبدح نىاقغ انؼًم انجًؼىٌ حبنُب: 

 .(حُظ٣ِٞس ًٔؼخٍ) حُظطٞع ٣ٔؼَ اكيٟ ٍٛٞ حُظ٠خٖٓ ك٢ حُٔخ٢ٟ  (1

حُٜل٢ ٝٓخ طَطذ حالكظوخٍ ا٠ُ ٍٝف حُٔزخىٍس، حُـٞ ؿ٤َ : حُ٘وي حٌُحط٢ ُِٞحهغ (2

 .ػ٘ٚ ٖٓ َٛحػخص

 :ٛ٘خى ٍأ٤٣ٖ: طو٤٤ْٜٔ ُٞحهغ حُـٔؼ٤خص كخ٤ُخ ك٢ حُـِحثَ (3

 .طي٢ٗ ٓٔظٟٞ حُٔٔخٍٓش -

كخُش حُلظٍٞ حُظ٢ طٜ٘يٛخ حُل٤خس حُـٔؼ٣ٞش، رٔزذ طؤػ٤َحص حألُٓش ح٤ُٔخ٤ٓش  -

 .ٝحأل٤٘ٓش حُظ٢ طَٔ رٜخ حُزالى

 .ك٢ َٓكِظٜخ حُـ٤٘٤٘ش ك٢ حُٜ٘خ٣ش هِٚ حُزخكغ ا٠ُ إٔ حُلًَش حُـٔؼ٣ٞش ٓخ ُحُض

ٝٓغ ٟٓٞٞع حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش  ،ع حُ٘زخد ٖٓ ؿٜشٞٝطظوخ١غ حُيٍحٓش ٓغ ٟٓٞ

، رخُ٘ٔزش ُظ٘خُٝٚ ُِ٘زخد ٣ظَٜ ٖٓ هالٍ ط٘خٍٝ ٓظـ٤َ حُؼَٔ ك٢ ػالهظٚ ٖٓ ؿٜش أهَٟ

رخالٗوَح١ ك٢ حُـٔؼ٤خص، ٝك٢ ػالهش ٓظـ٤َ حُؼَٔ أ٠٣خ رظؤ٤١َ حُـٔؼ٤خص، ٝهي أَٗٗخ ك٢ 

ٕ  حُ٘٘خ١ حُـٔؼ١ٞ ٛٞ ٍٛٞس ٖٓ ٍٛٞ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ًٔخ ٗالكع أ٠٣خ ىٍحٓظ٘خ ر ؤ

ٖٓ هالٍ ىٍحٓظٚ ط٘خُٝٚ ُو٤٠ش ػالهش حُـٔؼ٤خص ًحطٜخ، ًٌٝح ػالهش ه٤خىحطٜخ رخُؼَٔ 

 .ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُلِر٢

 

انشجبة انؼىنًخ وَسق انقُى:  انخبيسخ انذراسخ
1

 

 ُ٘زخد ك٢ ح٤ُٔخم حٓظَٜ حألٓظخً حُزخكغ ىٍحٓظٚ رخإلٗخٍس ا٠ُ أ٤ٔٛش ح

ْ  ط٘خٍٝ حُظٍٜٞحص حُلي٣ؼش كٍٞ حُ٘زخد ًٔلّٜٞ، ًٟٝٔٞٞع ُِيٍحٓش ٖٓ  حُلخ٢ُ، ػ

 حُٔ٘ظٍٞ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ ٤ُوِٚ ا٠ُ طٔخإالص حُزلغ

 ٝهي حٗطِن ٖٓ حُظٔخإالص حُظخ٤ُش/ رسبؤالد انجحش: 

ٕ  حُٔزخد  ٤ًق ٤ٌٕٓٞ ٤َٜٓ حُو٤ْ أٓخّ ػوخكش حُؼُٞٔش حُـخٍكش، هخٛش اًح ػِٔ٘خ أ

ْ أًؼَ حُلجخص حالؿظٔخػ٤ش طؤػَح رخُظـ٤َحص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُو٤ٔ٤ش ح٣َُٔؼش؟ ٤ًٝق ٛ

٣٘ظَ حُ٘زخد حُؼَر٢ ا٠ُ حُؼُٞٔش ًؼوخكش ٝه٤ْ؟ َٝٛ ٣ؼ٤ٖ ٗزخر٘خ كؼال َٛحع حُو٤ْ؟ ٝٓخ 

                                                
 

1
فً عبد العالً دبلة، الشباب، العولمة ونسق القٌ ، مجلة اآلداب والعلو  ابجتماعٌة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطنً حول التغٌر القٌمً 

 .9، ص2009المجتمع الجزائري، جامعة فرحات عبا  بسطٌف، ماٌو 
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٢ٛ أْٛ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ ٣لٌَ رٜخ ٗزخر٘خ، َٝٛ حُ٘زخد ْٛ ٜٓيٍ ٌٓ٘الط٘خ حالؿظٔخػ٤ش أّ 

ٕ  ٓـظٔؼخ ط٘خ ٢ٛ رلي  ًحطٜخ ٌَٓ٘ ُِ٘زخد ح٤ُّٞ؟ ٤ًٝق ٣ظٍٜٞ حُ٘زخد ٓٔظوزِْٜ ٝٓخ ٢ٛ أ

 حُٔٔظوزَ، ك٢ ظَ ٌٛٙ حُظَٝف ٝحُٔظـ٤َحص؟ علىٗظَطْٜ حُوخٛش 

 انًفبهُى األسبسُخ نهجحش: 

 :ك٤غ هخّ رظلي٣ي هٔٔش ٓلخ٤ْٛ طؼظزَ أٓخ٤ٓش ُِزلغ ٢ٛٝ 

 حُظـ٤َ حالؿظٔخػ٢ -

 حُو٤ْ -

 َٛحع حُو٤ْ -

 حُؼُٞٔش -

 حُ٘زخد -

 أؿ٣َض ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ ١الد ؿخٓؼش رٌَٔس : زاءاد انذراسخئج

١خُزخ، ُٓٞػ٤ٖ ػ٠ِ طوٜٜخص ٤ًِش ح٥ىحد، ٣ٝيٍٕٓٞ رخُٔ٘ش حُؼخُؼش  280رِـض 

، ُْٝ ٣لَم ر٤ٖ حإلٗخع ٝحًٌٍُٞ، ٝحػظٔي ػ٠ِ ػ٤٘ش (الٓظالًْٜ حُوزَس ٝحُيٍح٣ش)ٝحَُحرؼش 

حألىحس حُٔطزوش، كوي طْ حالػظٔخى رٌَ٘ ٢ًِ  ػ٘ٞحث٤ش ر٤ٔطش، ٝحٓظويّ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢، أٓخ

 .ٓئحال، ٣ـط٢ طٔخإالص حُزلغ23ػ٠ِ حٓظز٤خٕ حكظٟٞ 

 ٝهي ًخٗض حُ٘ظخثؾ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :َزبئج انذراسخ: 

ٕ  أؿِذ حُٔزلٞػ٤ٖ ًخٗٞ .1 ، ٢ٛٝ حُلجش حُـخُزش كخ٤ُخ ك٢ حُٔئٓٔخص ٖٓ حإلٗخع حأ

 .حُظؼ٤ٔ٤ِش

 .ٓ٘ش 25ٝ 20طَحٝكض أػٔخٍْٛ ر٤ٖ  .2

ٕ  ٗظَس حُ٘زخد ًخٗض ؿي ا٣ـخر٤ش ر٘ٔزش  ػٌْ .3 ٓخ ًخٕ ٣ظٞهغ حُزخكغ، كب

ٕ  حُ٘زخد حُـِحث١َ ٍؿْ %(85)، ٍٟٝخْٛ ػٖ حُٞحهغ رِؾ %(90) ، ٝكَٔٛخ رؤ

حُٜؼٞرخص حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ، ٝحألكيحع حُظ٢ َٓص رٜخ حُـِحثَ، ُْ طئػَ ك٢ ػوظٚ ر٘لٔٚ، 

 .حُظ٘خإّ ٝرٔٔظوزِٚ ٝٓٔظوزَ حُزالى، ُْٝ ٣َى إٔ ط٤ٔطَ ػ٤ِٚ ٗظَس

٤ٓطَ ٟٓٞٞع حُؼَٔ ػ٠ِ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ ٣لٌَ ك٤ٜخ حُ٘زخد، ر٘ٔزش طَٜ ا٠ُ  .4

ْ  ٟٓٞٞػ٢ حُٜـَس ٝحٌُٖٔ %(10)، ٝحُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ٛٞ حُِٝحؽ ر٘ٔزش %(80) ، ػ

 .ٌَُ ٜٓ٘ٔخ%( 5)ر٘ٔزش 

ٕ  أؿِز٤ش حُ٘زخد ُي٣ٚ ٗظَس ا٣ـخر٤ش ُِؼُٞٔش،  علىٝطِٞٛض حُيٍحٓش أ٠٣خ  .5 أ

 .أريٝح ٗظَس ِٓز٤ش%( 35)ٓوخرَ %( 65)ًٝخٗض حُ٘ٔزش 
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ٕ  حُ٘زخد حُـِحث١َ ؿ٤َ ٓظٔٔي رظوخ٤ُيٙ، رٔزذ طؤػ٤َحص  .6 ًٔخ أظَٜص حُ٘ظخثؾ أ

 .حُؼُٞٔش ٝٝٓخثَ حالػالّ

ْٜٓ٘، %( 92)ًخٗض آٍحء حُ٘زخد طٜذ ك٢ حطـخٙ ط٘ـ٤غ حُٜـَس ح٣َُٔش ر٘ٔزش  .7

٣َُٔش كظ٠ ُٞ أط٤لض ٌُٖٝ ك٢ ٗلْ حُٞهض ال ٣َؿذ حُ٘زخد حُـخٓؼ٢ حُٔزلٞع رخُٜـَس ح

 .ُٚ حُلَٛش

ٕ  حُ٘زخد حُـِحث١َ ٜٓظْ أًؼَ رخُٔٞح٤ٟغ حالؿظٔخػ٤ش،  .8 حُ٘ظ٤ـش حُؼخٓ٘ش أرَُص أ

ػْ حُٔٞح٤ٟغ حُي٤٘٣ش، ٝٓٞح٤ٟغ حُٔٔظوزَ، ٝر٘ٔزش أهَ حُٔٞح٤ٟغ ح٤ُٔخ٤ٓش، ػْ 

 .حُن..ح٣َُخ٤ٟش،

ٝأؿِز٤ظْٜ )ٖٓ حُ٘زخد حُٔزلٞع %( 74)ٝػٖ ٟٓٞٞع حُـْ٘، ًًَص ٗٔزش  .9

 . ، أٗٚ  ٓخُحٍ ٖٓ حُطخرٞٛخص(حإلٗخع ٖٓ

ٝطظوخ١غ حُيٍحٓش ٓغ رلؼ٘خ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼ٘خَٛ، ك٢ٜ ػ٠ِ ؿخٗذ ًٜٞٗخ ىٍحٓش 

ٕ  حُٔٔق رخُؼ٤٘ش  ؿِحث٣َش، ٝهي أَٗٗخ ا٠ُ ٗق  حُيٍحٓخص حُـِحث٣َش ك٢ ٟٓٞٞع حُ٘زخد، كخ

ْ  ك٢ ح٢ُٓٞ حُـخٓؼ٢، ٝٓلَ ىحطٚ ْٛ حُطِزش أٝ ٓخ ح١ٌُ حػظٔيص ػ٤ِٚ  حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش، هي ط

أ١ِو٘خ ػ٤ِْٜ حُ٘زخد حُـخٓؼ٢، ُى ػ٠ِ ًُي رؼٞ حُٔؼط٤خص حُظ٢ طظ٘خري ٓغ ؿخٗذ ٖٓ 

 .ؿٞحٗذ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد، هٜٞٛخ حالٛظٔخّ ح٤ُٔخ٢ٓ
 

 انًجزًغ انًذٍَُ انسىرٌ انزفبود انضقبفٍ ثٍُ األجُبل فٍ :انسبدسخ انذراسخ -

كش حُ٘زخد ح١ٍُٞٔ، رلغ ٤َُ٘ ىٍؿش حُهيًظٍٞحٙ ػوخ ىٍحٓش ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤ش ٤ٓيح٤ٗش ك٢

ػزهي حٌُه٣َْ : ١هالٍ ػزهي حُٔؼطه٢ ٜٓهطل٠، اٗهَحف حُهيًظٍٞ: ٖٓ اػيحى ك٢ ػِْ حالؿظٔخع

 ٝحُيًظٍٞ ػيٗخٕ ِْٓٔ، ؿخٓؼش ىٓ٘ن ح٤ُخك٢

حُظلخٝص حُؼوخك٢ ره٤ٖ حألؿ٤هخٍ كه٢ حُٔـظٔهغ  ٛيكض ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ ٓؼخُـش ٟٓٞٞع

ٓٞٓه٤ُٞٞؿ٤ش ٤ٓيح٤ٗهش كه٢ ػوخكهش حُ٘هزخد حُٔه١ٍٞ كه٢  ٍحٓهشحُهي٢٘٣ حُٔه١ٍٞ حٓهظ٘خىح اُه٠ ى

حألٍٝ حُؼوخكهش ٝحُؼهخ٢ٗ  :حُيٍحٓهش ػِه٠ ٓلٜه٤ٖٓٞ أٓخٓه٤٤ٖ ٓي٣٘ش ىٓ٘ن ٝرخُظخ٢ُ حٓظ٘يص ٌٛٙ

 .حُ٘زخد

ُو٤هض حٛظٔخٓهخو ٝحٓهؼخو كه٢ حُٞههض حُلخٟهَ  ٝحُؼوخكش ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش حُظه٢

ظويٓٚ حألٗظَرُٞهٞؿ٢ ٝحُٔهئٍم ٝػهخُْ حٓه خكوي حٓظويٓٚ حألى٣هذ ٝحُل٤ِٔهٞف ٝح٤ُٔخٓه٢ ًٔه

ُِؼالهههش حُٞظ٤ل٤ههش رهه٤ٖ حُؼوخكههش  ٝكههن حُٔ٘ظههٍٞ حُهه١ٌ ٣٘خٓههذ طوٜٜههٚ ٝٗظههَحو  حالؿظٔههخع 

حألٓخٓه٤ش كه٢ ػِههْ حالؿظٔهخع ٌُٝهٖ ٗظههَح  ٝحُٔـظٔهغ كوهي ٗهٌَ ٓلٜههّٞ حُؼوخكهش أكهي حُٔلهخ٤ْٛ
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ٝحُ٘ظ٣َهش ػِه٠  ًٝؼخكهش حُزلهٞع ح٤ُٔيح٤ٗهش الطٔخع ٤ٓيحٕ ػِْ حالؿظٔهخع كه٢ حُٞههض حُلخٟهَ

 ٓلخ٤ٛٔٚ طظوٌ ُ٘لٜٔخ ه٘ٞحص ٓٔظوِش أٝ ٓٔظٟٞ ٓوظِق كَٝػٚ حُظو٤ٜٜش كوي ريأص رؼٞ

 .ٓويٓظٜخ ٓلّٜٞ حُؼوخكش كَٝػخو طو٤ٜٜش ك٢ ٗطخم ػِْ حالؿظٔخع حُؼخّ ٝك٢

حٛظٔخٓهخ ٝحٓهؼخ كظه٠ أٟهل٠ ظهخَٛس ػخ٤ُهش ًٔهخ  أٓخ حُٔلّٜٞ حُؼخ٢ٗ حُ٘زخد ٝهي ُوه٢

حُ٘ٔخث٤هش رخػظزهخٍ حُوطهخع حألًزهَ ٝحُل٤ه١ٞ كه٢  ٔه٤َس حُٔـظٔهغُِ٘زخد ىٍٝ رخٍُ ٤ِٔٓ ك٢ ٓ

حالٛظٔخّ رٚ ٣ؼهي ٓئٗهَح ػِه٠ حٛظٔهخّ حُٔـظٔهغ رٔٔهظوزِٚ  ٓـَٔ حُظ٤ًَزش حُٔـظٔؼ٤ش ًُٝي إٔ

حُلٜهَ حألٍٝ ٓهٖ ٛهٌح حُزلهغ حالطـخٛهخص حُ٘ظ٣َهش  حُه١ٌ ٓه٤ٌٕٞ رهٚ ٝٓهٖ هالُهٚ ٣ٝلظه١ٞ

 :وخكش حُ٘زخد ٝهي ط٠ٖٟٔٓٞٞع ػ حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ػِْ حالؿظٔخع ٝحُظ٢ ط٘خُٝض

حُ٘هزخد ٝره٤ٖ  ك٤هٚ حُزخكهغ ٓلهٍٞ حٛظٔخٓهٚ كه٢  حالطـخٙ حُهٞظ٤ل٢ ُيٍحٓهش ػوخكهش: أٝالو 

ٍَٟٝس طل٤َٔ حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُه٘ظْ كه٢  ىٍحٓش ػوخكش حُ٘زخد ٖٓ هالٍ طؤ٤ًيٙ ػ٠ِ

 .حالؿظٔخػ٢ ٟٞء ٓخ طٜظْ رٚ ك٢ طلو٤ن حُؼزخص ٝحُظٞحُٕ

ٓهٖ أرهَُ ٓٔؼِه٢ ( ًهخٍٍ ٓخٜٗهخ٣ْ)حألؿ٤خٍ ٣ٝؼهي َٝٛحع حطـخٙ حُلًَش حُـ٤ِ٤ش: ػخ٤ٗخو 

حُٞكهيحص حُـ٤ِ٤هش كه٢ ٍإ٣ظهٚ ُٔ٘هٌالص حُلـهٞس ره٤ٖ  ٌٛح حالطـخٙ ٖٓ هالٍ حٓظ٘خىٙ ا٠ُ كٌهَس

 .حألؿ٤خٍ

ٓههٖ أرههَُ ٓٔؼِهه٢ ٛههٌح ( ٤٘٤ًههغ ٤ً٘ٔههظٕٞ) ٣ٝؼههي حالطـههخٙ حُ٘لٔهه٢ حالؿظٔههخػ٢: ػخُؼههخو 

ُ٘زخد ًـ٤َٛخ ٓهٖ َٓحكهَ حُل٤هخس حألههَٟ َٓكِش ح حالطـخٙ ٣ٝ٘لَى ٌٛح حالطـخٙ رخُ٘ظَس ا٠ُ

 .حٗظوخ٤ُش ػ٠ِ أٜٗخ َٓكِش

ٓههخًالؽ ُهه٢ ) ٓٔؼِهه٢ ٛههٌح حالطـههخٙ ًههَ ٓههٖ حطـههخٙ حُؼوخكههش حُلَػ٤ههش ٝٓههٖ أرههَُ: ٍحرؼهخو 

حُٔظطِزهخص حَُث٤ٔه٤ش ُيٍحٓههش  ٝػَٟه٘خ ك٤هٚ ألٛهْ( ٝؿهٍٞىٕ ٣ٍٝٔهٕٞ ك٤هَص ٝٓه٣ٞ٘ـٍٞى

 .ُيٍحٓش ػوخكش حُ٘زخد حُؼوخكش حُلَػ٤ش ٝحُوطٞحص حُظ٢ ػزَ رٜخ ٌٛح حالطـخٙ

 .حُ٘زخد ٝحُؼوخكش أٓخ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٣ٝلظ١ٞ ًَ ٖٓ ٓلّٜٞ

حُ٘هزخر٤ش ٝحُٔؼط٤هخص حالهظٜهخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤هش  أٓخ حُلَٜ حُؼخُغ كوي ط٘هخٍٝ حُلًَهش

 :ط٠ٖٔ ك٢ حُٔـظٔغ ح١ٍُٞٔ حُٔؼخَٛ ٝهي

 .ٝحُؼوخك٤ش ك٢ أٝحهَ حُلٌْ حُظ٢ًَ حُٔؼط٤خص حالهظٜخى٣ش حالؿظٔخػ٤ش: أٝألو 

 .1924 -1920كظَس حإلٗظيحد حُل٢َٔٗ  حُٔؼط٤خص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ك٢: ػخ٤ٗخو 

 .1962 -1945ٝحُؼوخك٤ش ك٢ كظَس ٓخ ر٤ٖ  حُٔؼط٤خص حالهظٜخى٣ش حالؿظٔخػ٤ش: ػخُؼخو 

 .1998 -1963ٝحُؼوخك٤ش ك٢ كظَس ٓخ ر٤ٖ  حُٔؼط٤خص حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش: ٍحرؼخو 
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حُٔـظٔههغ حُٔهه١ٍٞ ٝأرههَُ ك٤ههٚ حُظههخَٛس  ٗههيٓخؽ كهه٢حُ٘ههزخد ٝاٗههٌخ٤ُش حال: هخٓٔههخو 

 .ُؼوخكظْٜ حألٓخ٤ٓش ُٔٔخٍٓش حُ٘زخد

 :حُظ٤ْٜٔ ٝحُظ٘ل٤ٌ ٝهي أكظٟٞ ٓخ٢ِ٣ حُلَٜ حَُحرغ ط٠ٖٔ حإلؿَحءحص حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢

 .ح٤ُٔيح٤ٗش حُلَٝٝ حُؼ٤ِٔش ح٤َُٔٔس ُِيٍحٓش -

 .حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش حُٔلخ٤ْٛ حألٓخ٤ٓش حُظ٢ طظ٠ٜٔ٘خ -

 .ح٤ُٔيح٤ٗش حُيٍحٓشٓـخالص  -

 .ح٤ُٔيح٤ٗش حُٔـظٔغ حأل٢ِٛ ٝحُؼ٤٘ش ك٢ حُيٍحٓش -

 .ح٤ُٔيح٤ٗش حُط٣َوش حُٔظزؼش ك٢ حُيٍحٓش -

 .حُز٤خٗخص ٝط٤ٜ٘لٜخ كِٔش ؿٔغ حُز٤خٗخص ك٢ ػ٤ِٔش طل٣َؾ -

ًٔهخ أًهيص  ،حُ٘ظخثؾ ٝطل٤ِِٜهخ ٝٓ٘خه٘هظٜخ أٓخ حُلَٜ حُوخْٓ كوي أٗظَٔ ػ٠ِ ػَٝ 

زخد ٝحألىرههخء ػههيىح ٓهٖ حُٔالٓههق حألٓخٓهه٤ش ُ٘وٜهه٤ش حُ٘ههزخد حُ٘هه ٛهٍٞس حُههٌحص كهه٢ ػوخكههش

 .حُـَر٢ ح١ٍُٞٔ رخُٔوخٍٗش رخُ٘زخد

 ٓهٖ ههالٍ طٌه٣ٖٞ ،أظَٜص حُ٘ظخثؾ ٤َٓ ػوخكش حُ٘هزخد اُه٠ حُظ٤ٔهِ ػهٖ ػهخُْ حٌُزهخٍ 

طظـهٚ  ٝػوخكش حُ٘زخد ك٢ ٓه٣ٍٞش ،ؿٔخػش حألهَحٕ حُوخٛش رْٜ حُٔٔظ٘يس ا٠ُ حُظٞحكن رخ٥ٍحء

 ػوخكهش طؼ٤هَ حُٔ٘هٌالص ٓ٘هٌالص هخٍؿهش ػهٖ ال ،حألٓه٣َش ٝحُٔـظٔؼ٤هش ا٠ُ كَ حُٔ٘هٌالص

حُلهَ  ٝرخُظخ٢ُ ٗٔظط٤غ حُوٍٞ رؤٗٚ ال ٣ٞؿي أُٓش ٓٔظؼ٤ٜش ،طظؼِن رخُٞحهغ حُٔؼخٕ  اٍحىطْٜ

حههظالف  أٝ ٓخ ٣ٌٖٔ طٍٜٞٙ ٖٓ ٛهٞس ره٤ٖ حُـ٤ِه٤ٖ اٗٔهخ حُلخٛهَ ٛهٞ ،ر٤ٖ حُ٘زخد ٝحٌُزخٍ

 .ك٢ حَُإ٣ش ر٤ٖ حُـ٤ِ٤ٖ

 

 اسبد انسبثقخانذر رىظُف : 

رٔؼخرش هزَحص ؿخِٛس، ٣ؼ٤ٖ حُزخكغ ُوي ًخٗض ٌٛٙ حُيٍحٓخص حُٔخروش رخُ٘ٔزش ُ٘خ           

ٖٓ هالُٜخ ٓغ طـخٍد حُزخكؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٓزوٞٙ ك٢ ٌٛح حُط٣َن، كٜ٘خى ىحثٔخ كَهخ ر٤ٖ ٣يهَ 

ػخُْ ٓـٍٜٞ ال ٣ؼِْ ػ٘ٚ ٢ٗء، ٝر٤ٖ ٖٓ ٣ٔظِي ٓؼِٞٓخص ػٖ ٌٛح حُؼخُْ حٓظوخٛخ ٖٓٔ 

ٕ  أًزَ اكخىس أطخكظٜخ حُيٍحٓخص حُٔخروش حُظ٢  ُحٍٝح ٌٛح حُؼخُْ، ٝحًظ٘لٞٙ ٖٓ هزَ، ٖٓ ٛ٘خ كب

ح١ِؼض ػ٤ِٜخ رخُ٘ٔزش ٢ُ ٢ٛ ًحص ١خرغ ٓؼ١ٞ٘، كال أهل٢ َٓح إ هِض رؤ٢٘ٗ ػ٘يٓخ 

٢ ك٤٘ٔخ  حٗطِوض ك٢ حُٟٔٞٞع ًخٕ ٣ٔظ٢ٌِ٘ ٗٞع ٖٓ حُوٞف ٖٓ حهظلخّ ٓـخٍ ًٌٜح، ٌُ٘٘ 

حٓخص حُٔخروش ٝح١ ِؼض ػ٤ِٜخ ريأص أٗؼَ رخال١ٔج٘خٕ، ٝطُٞ يص ُي١  كِٜض ػ٠ِ رؼٞ حُيٍ

 .ىحكؼ٤ش ُِظوي ّ أًؼَ ك٢ حُزلغ
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ًٝخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ أؿي ك٢ حُيٍحٓخص حُٔخروش حُؼي٣ي ٖٓ حألؿٞرش ػ٠ِ حألٓجِش    

ْ  حُـٞحٗذ حُظ٢ طْ طٞظ٤لٜخ  حُظ٢ ًخٗض طَحٝى٢ٗ هٜٞٛخ ك٢ حُٜٔ٘ـ٤ش، ٣ٌٖٝٔ حٕ أًًَ أٛ

 :زلغ حُلخ٢ُ حػظٔخىح ػ٠ِ حُيٍحٓخص حُٔخروش حًٌٍُٔٞس ًٔخ ٢ِ٣ُٜخُق حُ

ٌٝٛح ٖٓ هالٍ  ٟز٢ حُظٔخإٍ حَُث٢ٔ٤ ٝحُظٔخإالص حُلَػ٤ش٣ُخىس حُيهش ك٢  -

 .حُٔوخٍٗش ٓغ حُل٤َٟخص ٝحُظٔخإالص حُظ٢ حٗطِوض ٜٓ٘خ رؼٞ ٌٛٙ حُيٍحٓخص

خًٍش حالٓظلخىس ٖٓ ٌٛٙ حُيٍحٓخص ك٢ ػ٤ِٔش حٓظوَحؽ حُٔئَٗحص حُوخٛش رخُٔ٘ -

ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝهي حٓظطؼض حُوَٝؽ رٔئَٗحص أًؼَ ىالُش ٖٓ هالٍ حالػظٔخى ػ٠ِ ٌٛٙ 

 .حُظـخٍد حُزلؼ٤ش

حالٓظلخىس ٖٓ حؿظٜخىحطْٜ ك٢ حُظلي٣يحص حإلؿَحث٤ش ٌَُ ٖٓ حُ٘زخد ٝحُٔ٘خًٍش  -

 .ح٤ُٔخ٤ٓش، رخػظزخٍ ٌٛٙ حُظلي٣يحص طظ٤ٔ ِ رخُٞحهؼ٤ش، رل٤غ ُْ ٗ٘طِن ٖٓ كَحؽ ك٢ ٓخ هٔ٘خ رٚ

ْ  طط٣َٞٛخ ٝاػَحإٛخ ال ٗ - ٕ  حُوطش حُظ٢ حطزؼٞٛخ ًخٗض رخُ٘ٔزش ُ٘خ أ٤ٍٟش ط ي  أ

 .ٝط٤٤ٌق رؼٞ حألكٌخٍ حُٞحٍىس ك٤ٜخ ٝرٌُي ٓخٛٔض ك٢ اػيحىٗخ ُوط ش حُزلغ حُٔؼظٔيس

ٖٓ ر٤ٖ أْٛ ؿٞحٗذ حالٓظلخىس حُظ٢ ِٗ٘خٛخ ٖٓ هالٍ ح١ الػ٘خ ػ٠ِ حُيٍحٓخص  -

ْ  حٓظويحٓٚ ك٢  ٌ ِض رخُ٘ٔزش ُ٘خ أ٤ٍٟش حُٔخروش، حالٓظز٤خٕ ح١ٌُ ط ٌٛٙ حألرلخع ٝحُظ٢ ٗ

 .حٗطالم، أػخٗظ٘خ رٜلش ٓؼظزَس ك٢ ر٘خء حٓظز٤خٕ حُيٍحٓش حُلخ٤ُش

حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طِٞٛض ؿ٤ِٜخ ٌٛٙ حُيٍحٓخص كٍٞ ٝحهغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش  -

ُِ٘زخد، كظ٠ ٝإ حهظِلض ح٤ُٔخهخص حُــَحك٤ش ٝح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ أٗـِص ك٤ٜخ، كوي ٓٔلض ُ٘خ 

 . ٞ حُٔوخٍٗخص حُظ٢ طل٤ي كْٜ حُ٘ظخثؾ حُٔظَٞٛ ا٤ُٜخرؼوي رؼ

 

 اإلجزاءاد انًُهجُخ انًزجؼخ فٍ جًغ انًؼطُبد انًُذاَُخ: صبَُب

 :يجبالد انذراسخ .1

، ٣ٌٖٝٔ ٝطَ٘ٔ حُٔـخالص حُؼالػش حُٔؼَٝكش ًحص حُزؼي حُز١َ٘ ٝحُــَحك٢ ٝح٢ُِ٘ٓ

 :ط٤ٟٞلٜخ ًٔخ ٢ِ٣

 : انًجبل انًكبٍَ - أ

ٌٛٙ حُيٍحٓش رـخٓؼش ٓ٘ظ١ٍٞ رؤ٘ط٤٘ش، ٢ٛٝ اكيٟ أْٛ ؿخٓؼخص أؿ٣َض               

ٛخ ح١ًَُِٔ ػ٠ِ رؼي   َ ًْ ٖٓ ٢ٓٝ ٓي٣٘ش هٔ٘ط٤٘ش، ػ٠ِ  5حُوطَ حُـِحث١َ، ٣ٝوغ ٓو

، ٌُُٝي (ٓلٔي ر٤ٟٞخف كخ٤ُخ)ٓ٘خٍف حُط٣َن حُٔئى ١ ا٠ُ ٓطخٍ ػ٤ٖ حُزخ١ رؤ٘ط٤٘ش 
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ْ  ٟٝغ كـَ ح ألٓخّ إلٗ٘خء ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش ًخٗض طؼَف رخْٓ ؿخٓؼش ػ٤ٖ حُزخ١، ٝهي ط

 .١َف حَُث٤ْ حَُحكَ ٛٞح١ٍ رٞٓي٣ٖ ٖٓ 1968ٓ٘ش 

ْ  اٗ٘خإٙ رٔوظ٠٠ حَُّٔٓٞ حُٜخىٍ ٓ٘ش          ُِظ٤ًٌَ حًَُِٔ حُـخٓؼ٢ رؤ٘ط٤٘ش، ط

، ح٠٠ُٔٔ ٖٓ ١َف ٍث٤ْ ىُٝش حالٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ، ح١ٌُ ٣لَٔ اٗ٘خء ٣ًَِٖٓ 1961

 .1ٝح٥هَ ك٢ هٔ٘ط٤٘شٝحكي ك٢ َٝٛحٕ : ؿخٓؼ٤٤ٖ ك٢ حُـِحثَ

ٍ طـَرش ُٜخ ك٢ حُٔ٘ش حُـخٓؼ٤ش           ٝ ك٢  1969/1970حٗطِوض ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش ك٢ أ

،رخػظزخٍٛخ ؿخٓؼش ٓٔظوِش طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش (رخُٔيٍٓش)ر٘خ٣ش ٛـ٤َس ر٢ٓٞ حُٔي٣٘ش طؼَف 

هزَ ٛيٍٝ حألَٓ  2حُؼخٛٔش حُٔؼ٣ٞ٘ش رؼي إٔ ًخٗض ًَِٓح ؿخٓؼ٤خ ٣ظزغ ؿخٓؼش حُـِحثَ

ٔ ٖ  54-69: ٛيٍ حألَٓ ٍهْ 1969ؿٞحٕ  17ٝرظخ٣ٍن ُٔظؼِ ن ربٗ٘خثٜخ، ك٤غ ح حُٔظ٠

ٝط٘ظَٜ حُـخٓؼش ح٣ًَُِٔش رز٘خ٣ظٜخ حُٜ٘ي٤ٓش حُٔزيػش، ك٤غ هخّ . اٗ٘خء ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش

 ".scar NIEMEYER"٤َٔٗ أٌٝٓخٍ"حُٔؼَٝف رظ٤ٜٜٔٔخ حُٜٔ٘يّ حُزَح٢ِ٣ُ 

ٛخ حُلخ٢ُ رط٣َن ػ٤ٖ حُزخ١، ٝهي حٗظوِض  1970ٝك٢ أًظٞرَ ٖٓ ٓ٘ش            َ ا٠ُ ٓو

ػَكض ٌٓ٘ ًُي حُظخ٣ٍن ططٍٞح ٣َٓؼخ ًٔخ ٤ًٝلخ، ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔـخالص ٝحُظوٜٜخص 

روَحٍ " حالهٞس ٓ٘ظ١ٍٞ" أ١ِن ػ٤ِٜخ آْ  1998ٝرظخ٣ٍن  3.رخػظزخٍٛخ ؿخٓؼش ًٗٔٞؿ٤ش

 .12/12/1997ٓئٍم ك٢  136ُٝح١ٍ ٍهْ 

أٓظخً  289أٓظخًح ٖٓ ٍطذ ٓوظِلش، ْٜٓ٘  2276كخ٤ُخ ٣زِؾ ػيى ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش رخُـخٓؼش 

 .ٓٔخػي 72أٓظخً ٓٔخػي، ٝ 742أٓظخً ٓلخَٟ،  360طؼ٤ِْ ػخ٢ُ، 

ْ  حُـخٓؼش كخ٤ُخ  ٔ ؼخص ًٔخ ٢ِ٣ 11ٝط٠  :٤ًِش ُٓٞػش ػ٠ِ ػيى ٖٓ حُٔـ

-   ْ  ش٤ًِش حُؼِّٞ حُيه٤وش، ٤ًِش ػِّٞ حُطز٤ؼ: ٓـٔغ حُـخٓؼش ح٣ًَُِٔش ٝط٠

 .ٝحُِـخص دٝحُل٤خس، ٤ًِش ح٥ىح

-   ْ حُؼِّٞ حُيه٤وش، طٌُ٘ٞٞؿ٤خ، ) حُـٌع حُٔ٘ظَى ٓـٔغ ٗؼخد حَُٛخٙ ٠٣ٝ

 (.اػالّ آ٢ُ

ْ  ًِ ٤ش حُلوٞم - حّ ٠٣ٝ غ ط٤ـخ٢ٗ ٛي   ٔ  ٓـ

غ أكٔي كٔخ٢ٗ  -  ٔ ْ  ٤ًِش حُٜ٘يٓش( ٍُُحٍس ٓخروخ)ٓـ ٠٣ٝ. 

                                                
1 UNIVERSITE MENTOURI DE CONSTANTINE, parcours et perspectives, décembre 2007,p03. 

، 2006، 2ك٤٠َ ى٤ُٞ ٝآهَٕٝ، حُٔ٘خًٍش حُي٣ٔوَح٤١ش ك٢ ط٤٤َٔ حُـخٓؼش، ٓوزَ ػِْ حالؿظٔخع حالطٜخٍ، ؿخٓؼش ٓ٘ظ١ٍٞ رؤ٘ط٤٘ش، ١ 2

ٙ168. 
 .169، ٙٗلٔٚحَُٔؿغ  3
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ْ  ٤ًِش ػِّٞ حألٍٝ ٝحُــَحك٤خ ٝحُظ٤ٜجش حُؼَٔح٤ٗش،  - ٔ غ ُٝحؿ٢ ٤ِٓٔخٕ ٠٣ٝ ٓـ

 .ُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓشٝهْٔ ح

ْ  ٤ًِش حُطذ - ٔ غ ك٢ حُٜ٘ٞرَ ٠٣ٝ  .ٓـ

ْ  ًَ ٖٓ ٤ًِش حُؼِّٞ حالهظٜخى٣ش ٝػِّٞ  - غ حُٔي٣٘ش حُـي٣يس ػ٢ِ ٓ٘ـ٢ِ ٝط٠  ٔ ٓـ

 .حُظ٤٤َٔ، ٤ًِٝش حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش ٝحُؼِّٞ حالؿظٔخػ٤ش

ْ  هْٔ ح٤ُٜيُش، ٝؿَحكش حألٓ٘خٕ - غ حأل٤َٓ ػزي حُوخىٍ ٠٣ٝ  ٔ  .ٓـ

ْ  هْٔ - غ حُوَٝد ٠٣ٝ  ٔ  .حُؼِّٞ حُز٤ط٣َش ٓـ

 : ٍَبانًجبل انشي - ة

ٍ ك٢             ٝ ٔ ض ٌٓ٘ حُظٔـ٤َ حأل ٕ  حٗطالهش حُؼَٔ حُزلؼ٢ ك٢ حُٟٔٞٞع، ط ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أ

ْ  ك٢ أًظٞرَ ٖٓ ٓ٘ش  ، رؼي ٓ٘خه٘ش ٓغ حألٓظخً حَُٔ٘ف ح١ٌُ 2001حُيًظٍٞحٙ ح١ٌُ ط

٢ٜ٘ ُظ٘خٍٝ حُٟٔٞٞع َ  ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص ػِٔض ػ٠ِ ػالع . ٝؿ  ٢ٛٝ : ؿزٜخصٝهالٍ ً

ٝحُؼَٔ ك٢ . حُظؤ٤ْٓ حُٜٔ٘ـ٢ ُِٟٔٞٞع ٝحُظؤ٤ْٓ حُ٘ظ١َ ُٚ، ٝأه٤َح حُٔلي  ح٤ُٔيح٢ٗ

ٔ ض ك٢ كظَس ٤ُ٘ٓش ط٤ِٜخ حُظ٢ رؼيٛخ،  ٌٛٙ حُـزٜخص ُْ ٣ٌٖ ٓظؼخهزخ، رٔؼ٠٘ إٔ ًَ َٓكِش ط

خ رو٤ض ٍٝٗخص ٓلظٞكش، ا٠ُ ؿخ٣ش ٜٗخ٣ش حُزلغ ك٢ أك٣ََ ٓ٘ش  ، ٝٛٞ أَٓ ١ز٤ؼ٢ 2010ٝاٗٔ 

ٕ  حُزلغ ٛٞ ٗٔن طظٔخٗي ٝطظٌخَٓ ؿ٤ٔغ ػ٘خَٛٙ رٔزذ كظ٠ ٝإ ًخٗض ٍٝٗش حُزلغ  ،أ

ْ  ططز٤ن حالٓظز٤خٕ هالٍ حُلظَس  ح٤ُٔيح٢ٗ، ٢ٛ آهَ حٍُٞٗخص حُظ٢ أٜٗض أػٔخُٜخ، ك٤غ ط

س ٖٓ ريح٣ش َٜٗ أك٣ََ  ْ  اطٔخّ طل٤َِ حُٔؼط٤خص  2009حُٔٔظي  ا٠ُ ؿخ٣ش ٜٗخ٣ش َٜٗ ؿٞحٕ، ٝط

 .2010ا٠ُ ؿخ٣ش ٜٗخ٣ش َٜٗ ٓخٍّ ٖٓ ٓ٘ش  ًٝظخرش حُظو٣ََ حُٜ٘خث٢

 

  :انًجبل انجشزٌ - د

ٝكـٜٔخ ٝٗٞػ٤ظٜخ  ػ٤٘ش حُزلغًٌح ٝ ٤ِٔٓٝحطٚ، ٓـظٔغ حُزلغػ٠ِ طلي٣ي َٔ ظ٣ٝ٘        

 .٣َ١ٝوش حُٔؼخ٣٘ش

  :يجزًغ انجحش -1.ص

٣ٝؼَف ٓـظٔغ حُزلغ ػ٠ِ أٗٚ  ؿ٤ٔغ حُٔلَىحص أٝ حُٞكيحص حُظ٢ طظٞكَ ك٤ٜخ         

٣ٌٖٝٔ حػظزخٍ ٓـظٔغ حُزلغ رخُ٘ٔزش ُِيٍحٓش حُلخ٤ُش،  1ٔطِٞد ىٍحٓظٜخ،حُوٜخثٚ حُ

 ،2009/2010هالٍ حُْٔٞٓ حُـخٓؼ٢  ،رـخٓؼش هٔ٘ط٤٘شحُٔٔـ٤ِٖ  ًخكش حُ٘زخد حُـخٓؼ٢ 

                                                
1
 .127ػ٢ِ ؿَر٢، أرـي٣خص حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢ ًظخرش حَُٓخثَ حُـخٓؼ٤ش، ٙ 
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ٖٝٓ حُوٜخثٚ حُٔؼَٝكش ػ٠ِ ٓـظٔغ حُزلغ حُٔؼ٢٘ ريٍحٓظ٘خ،  ،67869 ْٛرِؾ ػيىك٤غ 

، ٌٝٛح ٗظ٤ـش ُِظوخٍد حٌُز٤َ حُظـخْٗ ٍ ًز٤َ ٖٓ ٝٗوٜي حُٔـظٔغ حُطالر٢، ًٞٗٚ ٣ظ٤ٔ ِ روي

حُٖٔ، حالٗظٔخء حُــَحك٢، : ر٤ٖ ٓلَىحطٚ  ك٢ ػيى ٖٓ حُٔظـ٤َحص حَُث٤ٔ٤ش، هخٛش ٜٓ٘خ

 .حُن...حُٟٞؼ٤ش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔٔظٟٞ حُؼوخك٢

  :ػُُخ انجحش - 2.ص

ْ  ُ ػ٠ِ ٌٛح حُـِء، طـَٟ حُيٍحٓش، ٝحُؼ٤٘ش ٢ٛ ؿِء ٖٓ ٓـظٔغ حُزلغ         طؼ٤ْٔ  ٤ظ

ٓـظٔغ  إٔ طؼٌْ هٜخثٚٓـظٔغ حُزلغ، ٌُُي ٣٘ظ١َ ك٤ٜخ حٌَُ حُٔظٔؼَ ك٢ ػ٠ِ  حُ٘ظخثؾ

ْ  حالػظٔخى ك٢ حُزلغ ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ حُ٘زخد حُـخٓؼ٢ رِؾ كـٜٔخ. حُزلغ ٗخد ٖٓ  200 :ط

هٜخثٚ ٓـظٔغ حُزلغ  ٛٞ كـْ ٓوزٍٞ رخُ٘ظَ ا٠ُٝ، %3أ١ إٔ ٗٔزش حُؼ٤٘ش ، 67869ر٤ٖ 

حُ٘ٔز٢، ٖٓ ك٤غ طوخٍد حُٖٔ ٝحُٔٔظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٝح٤ُٔخم ح٤ُٔخ٢ٓ  خْٗحُٔظ ٔٔش رخُظـ

ش، هزَ حُظطَم ُٔـٔٞػش ٖٓ حالػظزخٍحص طوٍٞ» .حُؼخّ حُٔل٢٤ رْٜ  ٓ ٕ  حُوخػيس حُؼخ أٗٚ  : أل

ٕ  ػ٤٘ش ٛـ٤َس طٌٕٞ  اًح ًخٗض ٓلَىحص ٟٓٞٞع حُيٍحٓش ٖٓ  ًُي حُ٘ٞع حُٔظـخْٗ، كب

خ اًح ًخٗض حُٔلَىحص أ  ٓ َ  حُيٍحٓش، ٖٓ ًُي حُ٘ٞع حُٔظزخ٣ٖ، ك٤٘زـ٢ ًخك٤ش، أ ٝ حُٞكيحص ٓل

 . 1«إٔ طٌٕٞ حُؼ٤٘ش ًز٤َس حُلـْ

خ ٗٞػ٤ش حُؼ٤٘ش حُظ٢ حػظٔيطٜخ حُيٍحٓش ك٤طِن ػ٤ِٜخ حُؼ٤٘ش حُؼ٤َٟش حُي٣ٍٝش،      ٓ أ

، طليى (Haphazard)اطزخع ٣َ١وش ٗزٚ ػ٘ٞحث٤ش هي طٌٕٞ ٗز٤ٜش رخُٔٔٔخس »ٌٝٛح ػٖ ٣َ١ن 

ٖ حألٓخًٖ حإلٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٢ ٣َطخىٛخ أكَحى ٓـظٔغ حُيٍحٓش ُظطزن ك٤ٜخ ٓـٔٞػش ٓ

ك٤غ ٣وظخٍ حُزخكغ ًَ ٖٓ ٣ٜخىكٚ ٝط٘طزن ػ٤ِٚ ». 2«حالٓظٔخٍس ػ٠ِ ٖٓ هي ٣ظٞحؿي رٜخ

ْ  حهظ٤خٍ . 3«١َٝٗ حُؼ٤٘ش حُظ٢ كي ىٛخ ٔ ؼخص 04ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي، ط ْ  حهظ٤خٍٛخ ػ٠ِ  ٓـ ط

ػٜخ، ٝ  ٞ طظٞحؿي رٜخ أهٔخّ ٤ًِٝخص ٓوظِلش، ٌٛٙ أٓخّ حُظزخ٣ٖ ك٢ حُظوٜٜخص ٝط٘

ٔ ؼخص ٢ٛ  :حُٔـ

-   ْ غ حُـخٓؼش ح٣ًَُِٔش ح١ٌُ ٠٣  ٔ  ش٤ًِش حُؼِّٞ حُيه٤وش، ٤ًِش ػِّٞ حُطز٤ؼ: ٓـ

 .ٓ٘ٚ طظٞحؿي أ٠٣خ ٤ًِش حُلوٞم ٝرخُوَد ٝحُل٤خس، ٤ًِش ح٥ىحد ٝحُِـخص،

غ أكٔي كٔخ٢ٗ  -  ٔ ْ  ٤ًِش حُٜ٘يٓش، ٝهْٔ حُظَر٤ش ح( ٍُُحٍس ٓخروخ)ٓـ  .ُزي٤ٗش٠٣ٝ

ْ  ٤ًِش حُطذ - ٔ غ ك٢ حُٜ٘ٞرَ ٠٣ٝ  .ٓـ

                                                
2
 .129، ٙٗلٔٚحَُٔؿغ  
3
 .150، ٤1999َٙ ى٤ُٞ ٝآهَٕٝ، أْٓ حُٜٔ٘ـ٤ش، ٍٓ٘٘ٞحص ؿخٓؼش ٓ٘ظ١ٍٞ ، هٔ٘ط٤٘ش، ك٠ 
 .56، 2002ٙأْٓ ٜٓ٘ـ٤ش ٝططز٤وخص ػ٤ِٔش، ٌٓظزش حألٗـِٞ ح٣َُٜٔش، حُوخَٛس، : أكٔي أرٞ ٣ُي، ط٤ْٜٔ حُزلغ حالؿظٔخػ٢ 4
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ْ  ًَ ٖٓ ٤ًِش حُؼِّٞ حالهظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظ٤٤َٔ،  - حُٔي٣٘ش حُـي٣يس ػ٢ِ ٓ٘ـ٢ِ ٝط٠

 .٤ًِٝش حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش ٝحُؼِّٞ حالؿظٔخػ٤ش

ى ػ٠ِ          ٕ  طَى  ٔ ض ك٢ أٝهخص ى٣ٍٝش، أ١ أ ٕ  ٣ُخٍحص حُؼَٔ ط ٤ٔٓٝض ى٣ٍٝش أل

ٔ ؼخص حُـخٓؼ٤ش  س ك٢ حُٔٔخء، ك٤غ حُٔـ  َ س ك٢ حُٜزخف ٝٓ  َ حُٔؼ٤٘ش ك٢ أٝهخص ٓوظِلش، ٓ

ي ٖٓ ٓطخروش   ً ْ  ٣ظؤ ق ُٚ ١ز٤ؼش حالٓظز٤خٕ ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ، ػ  ٟ ٣ِظو٢ حُزخكغ ٓغ حُطخُذ، ٣ٝٞ

َ  ك٣َش، ٤َ٘ٗٝ ٛ٘خ  ٚ حالٓظز٤خٕ ٤ُـ٤ذ ػ٘ٚ رٌ حُٔؼ٢٘ ُٜلش حُ٘خد حُـخٓؼ٢، ٝرؼيٛخ ٣ِٔٔ 

ٕ  ػيى ه٤َِ ٖٓ ر٤ٖ ٓلَىحص حُ ؼ٤٘ش، ٍك٠ض حُظؼخٕٝ ٓؼ٘خ ٌٓ٘ حُزيح٣ش، ٝرؼ٠ٜخ ح٥هَ رؤ

٘خ حألَٓ، ُْٝ ٣ٌٖ ٌُُي أ١  طؤػ٤َ ػ٠ِ ٓـ٣َخص حُؼَٔ ف ك٢ ٢ٓٝ حإلؿخرش، ٝهي طلٜٔ   ّ  .طٞم 

 .رٔزذ ططز٤ن حُزخكغ ُالٓظز٤خٕ ك٢ أٝهخص ٓوظِلش

 (: 1) انجذول رقى 

 .حست انزخصصَىضح رىسَغ انًجحىصٍُ  

 

 % د انزخصص

 21.0 42 واجثهاعية عمون إىساىية

 18.0 36 أدب ولغات أجىةية

 40.0 80 عمون ثقىية ورياضية

 21.0 42 عمون طةيعية وطةية

 100 200 الهجهوع

 

ع ح١ٌُ ٤ٔ٣ ِ ٓلَىحص حُؼ٤٘ش، ٝحهظالف ػيى   ٞ ٖٓ هالٍ حُـيٍٝ ٗالكع حُظ٘

يٙ حُزخكغ، ٝا  ٔ ٗٔخ ًخٕ ٗظ٤ـش حُٔزلٞػ٤ٖ ٖٓ أكَحى حُؼ٤٘ش ر٤ٖ حُظوٜٜخص حُٔوظِلش، ُْ ٣ظؼ

 .١ز٤ؼ٤ش ُ٘ٞػ٤ش حُؼ٤٘ش حُظ٢ حهظخٍٛخ

 (:  2) انجذول رقى 

 .َىضح رىسَغ انًجحىصٍُ حست انسٍ وانًسزىي انذراسٍ

 

 الهسثوى الدراسي

 السو

 الهجهوع السىة الخاهسة السىة الراةعة السىة الثالثة السىة الثاىية السىة األولي

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
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 100 85 00 00 00 00 16.5 14 23.5 20 60.0 51 سىة 22إلي   18هو 

 100 67 00 00 00 00 58.2 39 29.9 20 11.9 8 سىة  24إلي  21هو 

 100 48 37.5 18 37.5 18 12.5 6 12.5 6 00 00 سىة فأكثر 25هو 

 100 200 9.0 18 9.0 18 29.5 59 23.0 46 29.5 59 الهجهوع

 

 

 :انًُهج انًسزخذو .2

 

ُيٍحٓش طلخٍٝ حُظؼَف ػ٠ِ ١ز٤ؼش رطز٤ؼش حُيٍحٓش، كبًح ًخٗض ح ٣َطز٢ حُٜٔ٘ؾ

ٝحهغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد حُـِحث١َ، كبٜٗخ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ طؼ٠٘ ريٍحٓش حُلوخثن ٝ

ظ٢ ٣ظْ ؿٔؼٜخ رخُظل٤َِ ٝ حَُحٛ٘ش حُٔظؼِوش رطز٤ؼش حُٟٔٞٞع، ٝ طظ٘خٍٝ حُز٤خٗخص ح٤ُٔيح٤ٗش حُ

الٍطزخ١خص حُٔلظِٔش ر٤ٖ ٓظـ٤َحص حُيٍحٓش ، ٖٓ ٌٛح ، كظ٠ طَٜ ا٠ُ ؿِٔش ٖٓ ححُظل٤َٔ

حُٔ٘طِن كخٕ حالػظٔخى ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ حُظل٢ِ٤ِ ٣زيٝ حألًؼَ ٓالثٔش ُِيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش، 

٤َ ح٢ٌُٔ ٝ ح٤ٌُل٢ ُٔخ ٣ظ٤لٚ ٖٓ أىٝحص ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ ؿٔغ حُٔؼط٤خص حُالُٓش، ٝ ًٌُي حُظلِ

ى ٝٛق حُٔظـ٤َحص حُٔوظِلش ٞه  ٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُيٍحٓش ال طظٌُٜٙ حُٔؼط٤خص، ٝ  َ ق ػ٘ي ٓـ

 .ٟ ا٠ُ طل٤َِ ٌٛح حُٞحهغٜخ طظؼي  حُٔظِٜش رخُٞحهغ حُٔيٍّٝ، ٌُٝ٘  

ٝهي أطخف ُ٘خ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢، حػظٔخى اكيٟ حُطَم حُظ٢ ط٘يٍؽ طلض ا١خٍٙ، ٢ٛٝ 

 .٣َ١وش حُٔٔق رخُؼ٤٘ش، ٝحُظ٢ ٓٔلض ُ٘خ رخٓظويحّ أىٝحص ٝطو٤٘خص ٓالثٔش ُطز٤ؼش حُيٍحٓش

 

 :سهىة انزحهُمأ .3

ٕ  ١ز٤ؼش حُيٍحٓش ٝٓظطِزخطٜخ ٣لَٝ ػ٠ِ حُزخكغ حٗظٜخؽ أٓخ٤ُذ ٓظؼي ىس ُِظل٤َِ  ا

ٖٓ ىٕٝ حإلهالٍ رخُوٞحػي حُٜٔ٘ـ٤ش، ٝك٢ ٌٛح حال١خٍ حػظٔيص حُيٍحٓش ػ٠ِ ػالػش أٓخ٤ُذ 

ٔ ٢، ٝحألِٓٞد ح٤ٌُل٢، ٝحألِٓٞد حُظخ٣ٍو٢: ك٢ حُظل٤َِ  .حألِٓٞد حٌُ

ٜٓيٍ : ٗلٞ ؿٔغ حُٔخىس حالٓز٣َو٤ش ٖٓ ٜٓي٣ٍٖ ٌُُٝي ٓؼض ٌٛٙ حُيٍحٓش

ف ػ٠ِ حألؿ٤خٍ حُٔوظِلش   َ طخ٣ٍو٢ ٜٝٓيٍ ٤ٓيح٢ٗ، رل٤غ ٣ل٤ي حُٜٔيٍ حُظخ٣ٍو٢ ك٢ حُظؼ

ٝحٍُٜٞ حُٔوظِلش ُظلخػالطٜخ ٓغ حُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ، ًٌٝح ٛ٘خػظٜخ ُألكيحع ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝٛ٘خ 

 .ٓخ رؼي حالٓظوالٍ ٣ـذ إٔ ٗؼظَف رٜؼٞرش حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔخىس هٜٞٛخ ك٢ َٓكِش
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ْ  ٖٓ هالُٜخ حٌُ٘ق ػٖ  ًٝخٕ الري  ٖٓ اطٔخّ حٍُٜٞس حُظخ٣ٍو٤ش رؤهَٟ آ٤ٗش ٣ظ

طـ٤ِخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ك٢ حُٞهض حَُحٖٛ، ٝطل٤َِ ٓوظِق حُؼٞحَٓ ٝحُٔظـ٤َحص 

ٝهي كخُٝض حُيٍحٓش حػظٔخى ٓزيأ حُـٔغ ر٤ٖ حُـٔغ ر٤ٖ أِٓٞد . حُظ٢ ططزغ ٌٛٙ حُٔ٘خًٍش

ٔ ٢، رل٤غ ٣ظٌخَٓ حألِٓٞرخٕ ُظوي٣ْ حُز٤خٗخص حالٓز٣َو٤ش حُظل ٤َِ ح٤ٌُل٢ ٝأِٓٞد حُظل٤َِ حٌُ

ْ  . ك٢ ٟٞء كَٝٝ حُيٍحٓش ْ  حالػظٔخى ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُظ٢ ط ٔ ٢ كوي ط رخُ٘ٔزش ُِظل٤َِ حٌُ

 حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ر٘خء ػ٠ِ ططز٤ن أىحس حالٓظز٤خٕ، ٌٝٛح ػٖ ٣َ١ن ط٘ظ٤ْ حُٔؼط٤خص ك٢

ً زش، ٝحٓظوَحؽ ه٤ٔش ؿيحٍٝ ر٤ٔطش، ٝؿ ًخ ٓؼخَٓ حالٍطزخ١يحٍٝ َٓ
2
،

 
ٝٓٔظٟٞ ىالُش 

 .ًُٝي ٖٓ أؿَ حُظلون ٖٓ ٝؿٞى ىالُش ُِؼالهش ر٤ٖ حُٔظـ٤َحص ،حُلَٝم رخُ٘ٔزش ٌَُ ؿيٍٝ

ٝهي حٓظٌِٔض حُـٞحٗذ ح٤ٌُٔش رز٤خٗخص ٤ًل٤ش، رٞحٓطش حُٔالكظش ٝحُٔوخرالص 

س، ٝػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ،  َ ْ  ػَٝ حُز٤خٗخص  حُل ٤ش ر٤ٜـش ٓ٘لِٜش ػٖ حُز٤خٗخص ُْ ٣ظ  ٔ حٌُ

خ ًخٗض حُوخػيس ٢ٛ ٓالثٔش حُز٤خٗخص ٝحُٔؼط٤خص ُِٔٞهغ ح١ٌُ طؼَٝ ك٤ٚ  .ح٤ٌُل٤ش، ٝاٗٔ 

 

 :أدواد جًغ انجُبَبد .4

ْ  حالٓظؼخٗش رٜخ ٖٓ أؿَ  أىٝحص ؿٔغ حُز٤خٗخص رخُ٘ٔزش ُِزخكغ ٢ٛ طو٤٘خص ٣ظ

خإلؿخرش ػ٠ِ طٔخإالص حُزلغ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص ح٣ٍَٝ٠ُش، حُظ٢ طٔٔق ر

ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ، ٝحهظ٤خٍ أىحس أٝ طو٤٘ش ٓلي ىس ٤ُْ ؿخ٣ش ك٢ كي  ًحطٚ، كٜٞ َٓطز٢ رٌلخءطٜخ ك٢ 

ْ  حالػظٔخى رٜلش أٓخ٤ٓش  ٤ش حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣لظخؿٜخ، ٖٓ أؿَ ًُي ط  ٔ ط٣ِٝي حُزخكغ ر٘ٞع ًٝ

س ٖٓ أؿَ ػ٠ِ حالٓظز٤خٕ، ٓغ حالٓظؼخٗش رٜلش ػخ٣ٞٗش رخُٔالكظش  ٝحُٔوخرال  َ ص حُل

ٌ ٖ ٜٓ٘خ رٞحٓطش حالٓظز٤خٕ  .حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص حُظ٢ ٗظٔ

 

  :االسزجُبٌ - أ

ك٢ حُِـش ١ِذ حإلرخٗش ٝحإل٠٣خف، كٜٞ إً ٓلخُٝش  Questionnaireحالٓظز٤خٕ 

ٝكظ٠ )ٝحالٓظز٤خٕ ك٢ حُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش . الٓظ٠٤خف ؿٞحٗذ ك٢ حُِٔٞى ٝحالطـخٛخص أٝ حُو٤ْ

ٕ  حالٓظز٤خٕ ٣ؼَف ػ٠ِ أٗ ٚ ً٘ق Question  ، ٓ٘ظن ٖٓ ٤ٛـش حُٔئحٍ(٤ٔٗشك٢ حُلَ ،  ٌُُٝي كب

أٓجِش، أٝ ٛل٤لش أٓجِش أٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼزخٍحص طٔظٟٞق رؼٞ حُـٞحٗذ ٖٓ حُِٔٞى أٝ حُوٜخثٚ 
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حالؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘ل٤ٔش أٝ حُظٞؿٜخص حُٔؼ٤خ٣ٍش، ٣ٝٔظٜيف حالٓظز٤خٕ ؿٔغ ٓخىس طظٜق رؤٜٗخ ٝحٓؼش 

حُ٘طخم
1
. 

، ٌٝٛح ٗظَح ٣ٝؼي  ًٔخ أِٓل٘خ حألىحس حَُث٤ٔ٤ش حُٔٔظويٓش ك٢ ؿٔغ حُٔؼط٤خص ح٤ُٔيح٤ٗش

ُطز٤ؼش حٌُِٔ٘ش حُزلؼ٤ش حُٔؼخٍس، ٝحُظ٢ طظؼِ ن ربىٍحًخص حُطِزش ُٞحهغ ٓ٘خًٍظْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش، 

ٔ ٢ ٝحُ٘ٞػ٢،  ٕ  حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣لظخؿٜخ، ٝكن حُزؼي٣ٖ حٌُ ك٤غ ٝؿي حُزخكغ أ

٤ظٜخ، ٝٗوٜي ر  ٔ ٔ ٢ ٛ٘خ ًلخ٣ش حُٔؼط٤خص ح٤ُٔيح٤ٗش حُٔظؼِ وش رخُٟٔٞٞع ٖٓ ك٤غ ً خُزؼي حٌُ

ٕ  ٗوٚ حُٔخىس  كظ٠ طظٞكَ  ُي٣٘خ حُٔخىس حُوخّ كٍٞ طٍٜٞحص حُ٘زخد ُٔٔؤُش ٓ٘خًٍظْٜ، أل

ٝحُٔوٜٞى رخُزؼي حُ٘ٞػ٢ حُز٤خٗخص حُظ٢ . حُوخّ ٣ؼ٢٘ طٞه ق حُزخكغ ػٖ حُظل٤َِ ٝحُظل٤َٔ

ْ   طَطز٢ رٌَ٘ ٓزخَٗ ٗ َحص حُظ٢ ط أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ رخُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٌٝٛح ر٘خء ػ٠ِ حُٔئ

 .حٓظوَحؿٜخ حٗطالهخ ٖٓ حُظؼ٣َق حإلؿَحث٢  ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد

ٕ  حالٓظز٤خٕ ٛٞ حألًؼَ ٓالثٔش ُِٟٔٞٞع ٖٓ ؿخٗز٤ٖ  :ًٔخ هي ٍ حُزخكغ رخ

ش ططز٤وٚ، هٜٞٛخ ٓغ  -  ٔ ط٤٤ٌق حألٓجِش ًٕٞ كجش حُٔزلٞػ٤ٖ ٖٓ حُطِزش ٣ٜٔ َ ٜٓ

ٝحُؼزخٍحص ٓغ ٓٔظ٣ٞخطْٜ حُؼوخك٤ش، ٌٝٛٙ حُلجش ٖٓ حُٔلظَٔ ؿيح إٔ ٣ٌٕٞ ُي٣ٜخ حٓظؼيحى 

ٓزيث٢ ُإلؿخرش ػ٠ِ أٓجِش حالٓظٔخٍس، ٤ُْ كو٢ ٖٓ ٓ٘طِن حُٔئٛالص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طٔظٌِٜخ 

ٌُٖٝ أ٠٣خ حٗطالهخ ٖٓ ١ز٤ؼش حُز٤جش حُظ٢ طظٞحؿي رٜخ، ٝحُظ٢ ٓخُحُض َٓر١ٞش رخُزلغ 

 .حُن..حُيٍحٓش ٝحالٓظلخٗخص،ٝ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ظ٤ق ٌٛح حالٓظز٤خٕ حُلَٛش ُِ٘زخد حُـخٓؼ٢ حُٔزلٞع، ُِظؼز٤َ ػٖ  -

اىٍحًخطٚ ٝطٍٜٞحطٚ ٛٞ ُٔ٘خًٍظٚ ح٤ُٔخ٤ٓش، ٖٓ ىٕٝ إٔ ٣ظلي ع ح٥ه٣َٖ ك٢ ٌٓخٗٚ أٝ 

ٕٞ ػ٠ِ ُٔخٗٚ، ٝهي طؼَٔ ح٤ُٜخؿش حُٔؼظٔيس ك٢ أٓجِش حالٓظز٤خٕ ػ٠ِ حُٔٔخػيس أًؼَ  ٣ظٌِٔ 

 . ك٢ حٓظ٘طخهٚ، ٝىكؼٚ ُِظؼز٤َ ػٖ آٍحثٚ

اػيحى ٌٛٙ حُظو٤٘ش، ُظٌٕٞ أًؼَ ًلخءس ك٢ ط٣ِٝي حُزخكغ رخُٔؼط٤خص ػ٤ِٔش  ططِزضٝهي 

 :ح٤ُٔيح٤ٗش ح٣ٍَٝ٠ُش، ػيى ٖٓ حُوطٞحص ٣ٌٖٔ إٔ ٤َ٘ٗ ا٤ُٜخ ًٔخ ٢ِ٣

ٔ ض ر٘خء ػ٠ِ أٓخّ حُظٔخإالص حُلَػ٤ش ُِزلغ،  يزحهخ انصُبغخ األونُخ - ٝهي ط

  ٗ ٔ ض حالٓظؼخٗش رخالٓظز٤خٗخص ٝحُٔئ َ  طٔخإٍ، ٝك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ط َحص حُٔظؼِ وش رٌ

ش رخُ٘ٔزش ُ٘خ، كظ٠ ال ٣ظْ   ٔ ٌ ِض أ٤ٍٟش ٜٓ حُٔٔظويٓش ك٢ حُيٍحٓخص حُٔخروش، حُظ٢ ٗ

حالٗطالم ٖٓ حُٜلَ، ٌٛح ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٤ٓظ٤ق ُ٘خ حالٓظؼخٗش رخالٓظز٤خٗخص 

                                                
 .47-46: أكٔي أرٞ ٣ُي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙ 1
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يم ٝػزخص حالٓظز٤خٕ حُٔٔظويّ، اٟخكش ا٠ُ ػٞحَٓ حُٔخروش ٖٓ ىٕٝ ٗي، ٣ُخىس ٓؼيٍ ٛ

 .أهَٟ

٢ُ ػ٠ِ ػيى ٖٓ  :يزحهخ انزحكُى -  ٝ ْ  ػَٝ حالٓظز٤خٕ ك٢ ٌِٗٚ حأل ك٤غ ط

ْٝٛ ٖٓ حألٓخطٌس حُـخٓؼ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ُي٣ْٜ رخع ك٢ حُزلغ، ًٝيح ٖٓ  07حُوزَحء،رِؾ ػيىْٛ 

ْ  حُٔٔخ٤ٍٖٓ ك٢ ح٤ُٔيحٕ ٖٓ أٛلخد حُوزَس ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘زخد، ٝ ٌٛح رؼي إٔ ط

ح١الػْٜ ػ٠ِ اٌٗخ٤ُش حُزلغ ٝطٔخإالطٚ، ٝهي ٓٔلض ٌٛٙ حُوطٞس رخُلٍٜٞ ػ٠ِ 

ش ٓخٛٔض ك٢ اؿَحء طؼي٣الص ػ٠ِ حُ٘ٔوش حأل٤ُٝش ُالٓظز٤خٕ  ٔ  .ٓالكظخص ٜٓ

ك٤غ هخّ حُزخكغ رظطز٤ن حالٓظز٤خٕ ػ٠ِ ٓـٔٞػش  :يزحهخ انزجزَت انًحذود -

ٓٔلض ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٖٓ ٓؼَكش ٓيٟ ط٘خٓذ ، 10ٓليٝىس ٖٓ حُ٘زخد حُـخٓؼ٢ رِؾ ػيىْٛ 

أٓجِش ٝػزخٍحص حالٓظز٤خٕ ٓغ حُٔزلٞػ٤ٖ، ٝٓٔلض ٌٛٙ حُوطٞس أ٠٣خ ربؿَحء رؼٞ 

حُظؼي٣الص هخٛش ك٢ ٓخ ٣ظؼِ ن رظـ٤٤َ رؼٞ حُؼزخٍحص حُظ٢ ططَف حُظزخٓخ أٝ طل٤ٖٔ حُظؼز٤َ 

 .ُظـ٘ ذ حُلْٜ حُٔظؼي ى

زؼٞ حُزخكؼ٤ٖ، رؼي إٔ أٟٝلض ٝهي هٔض رخالٓظؼخٗش ر :يزحهخ انزطجُق انُهبئٍ -

 .رٔخ طظ٠ٔ٘ٚ ٖٓ طٔخإالص حُزلغ ٝٓلخ٤ٛٔٚ حإلؿَحث٤شُْٜ اٌٗخ٤ُش حُزلغ، 

ٔ ٖ حالٓظز٤خٕ  ، ٣َطز٢ ًَ ٓلٍٞ رظٔخإٍ ٖٓ ٓئحال ُٓٞػخ ػ٠ِ هْٔ ٓلخٍٝ ٣ٝ61ظ٠

 :ًٔخ ٢ِ٣ طٔخإالص حُزلغ، ٢ٛٝ

 ٓلٍٞ حُز٤خٗخص حُ٘و٤ٜش : ٝال أ -

 ٓلٍٞ حالٛظٔخّ ح٤ُٔخ٢ٓ : ػخ٤ٗخ  -

 ٓلٍٞ حُٔؼَكش ح٤ُٔخ٤ٓش : خُؼخػ -

 ٓلٍٞ حُِٔٞى حالٗظوخر٢ : ٍحرؼخ -

 ٓلٍٞ حُ٘٘خ١ حُـٔؼ١ٞ : هخٓٔخ -

 ٓلٍٞ حُ٘٘خ١ حُلِر٢ : ٓخىٓخ -

 : انًالحظخ  - ة

ْ  حٓظويحٜٓخ ًؤىحس ٓٔخػيس ٌِٝٓٔش ُالٓظز٤خٕ، ٝكؼَ ًٔخ ٣وٍٞ  –حُٔالكظش  ٝهي ط



ٚٛٞ  "ى٤ًٝظ٢ِ٤" ُٜيف ٜٗخث٢ ٝٓ٘ظْ ٣ٜ٘ذ  ٓٔخٍ ٣يٓؾ حالٗظزخٙ حإلٍحى١ ٝحًٌُخء، ٓٞؿ 

 .1كٍٞ ٟٓٞٞع ٓلي ى، ًُٝي رـَٝ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص حُالُٓش

٠ ٖٓ حٓظويحّ حُزخكغ ٌُٜٙ حألىحس ٛٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔؼط٤خص  ٝحُٜيف حُٔظٞه 

ح٤ُٔيح٤ٗش، حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ػٖ ٣َ١ن حالٓظز٤خٕ، ٝحُٔظؼِ وش هٜٞٛخ رزؼٞ 

الر٢ ٝحُ٘زخر٢ رٜلش ػخٓش، ٝرؼٞ ح٤ًُِٞٔخص ٖٓ ٓظخَٛ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِٔـظٔغ حُط

ٔ ض ٗلْ حُـٞحٗذ ٝحُٔلخٍٝ حُظ٢ ػخُـٜخ . (les non dits) "حُظ٢ ال طوخٍ"حُ٘ٞع  ٝهي ٓ

حالٓظز٤خٕ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ أْٛ ٌٛٙ حُـٞحٗذ، ٖٓ هالٍ ػالع أٛ٘خف ٖٓ حُٔالكظخص 

 :ًٔخ ٢ِ٣

  :ػهً يسزىي انىسظ انجبيؼٍالحظبد ي  -1

ٕ   رخػظزخٍ ْ  ك٢ ٌٛح ح٢ُٓٞ، ٝكخُٝ٘خ ٖٓ هالُٚ أ  حُؼَٔ ح٤ُٔيح٢ٗ ط

ٓالكظش ٓيٟ حهظ٘خء حُطِزش ُِـَحثي، ٖٓ هالٍ حُٞهٞف ُِٖٓ ه٤َٜ، ٓوخرَ  -

ٕ  . حُظ٢ طز٤غ حُـَحثي، ٝحُٔٞؿٞىس ك٢ هِذ ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش ح٣ًَُِٔش حألً٘خى ٝهي الكظ٘خ رؤ

 .ػيى ٓؼظزَ ٖٓ حُطِزش ٣وزَ ػ٠ِ َٗحء حُـَحثي

ٗ َحص حالٛظٔخّ ٓالكظش ٓيٟ ٓ - ٗ َ ٖٓ ٓئ طخُؼش حُطِزش ُِـَحثي، رخػظزخٍٛخ ٓئ

ٕ  حُزخكغ هي ٣لَؽ حُ٘خد رٔئحُٚ ٓؼال َٛ طوَأ حُـَحثي؟ كوي ٣لخٍٝ حُٔزلٞع : ح٤ُٔخ٢ٓ، أل

 .طـ٘ ذ حُلَؽ رخُـٞحد ٗؼْ، كظ٠ ُٞ ًخٕ ال ٣وَأٛخ

ٓالكظش اهزخٍ حُ٘زخد حُـخٓؼ٢ ػ٠ِ رؼٞ حألٗ٘طش، حُظ٢ ط٘ظٜٔخ ٓوظِق  -

 .٤ٔخص حُطالر٤شحُظ٘ظ

ٓالكظش ٤ًل٤ش ٤َٓ رؼٞ حُظلًَخص حالكظـخؿ٤ش، حُظ٢ طٌٕٞ حُـخٓؼش َٓٔكخ  -

ُٜخ، ًخ٤َُٔٔحص حُظ٢ ٣و٤ٜٔٞٗخ ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢، ٝحالػظٜخّ أٓخّ ٓيهَ حإلىحٍس 

 .ح٣ًَُِٔش

 

 :2227انًحهُّخ انزٍ أجزَذ سُخ يالحظبد خالل فززح ئجزاء االَزخبثبد -2

                                                

1 MOURAD Alaoua, Elément de méthodologie pour rédiger une recherche, Edition HOUMA, Algérie, 1996, 

p76. 
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ٌ َ ٝهي ٓـِض ٌٛٙ حُٔالكظخص  أػ٘خء حُلٔالص حالٗظوخر٤ش، ٣ّٝٞ حُظ٣ٜٞض ك٤غ ٗ

رؼٞ ح٤ًُِٞٔخص حُ٘زخ٤ٗش حَُٔطزطش ٝطٔـ٤َ ُٔالكظش  ِزخكغ،ٌٛح حُٔٞػي كَٛش ُ

حُظ٢ ُٜخ ػالهش رٌَ٘ أٝ رآهَ رخُِٔٞى حالٗظوخر٢ ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش رٜلش ٝ رخُٟٔٞٞع،

 :، ًٌَٗ ٖٓ ر٤ٜ٘خػخٓش

ٝحُٔٔخٛٔش حُِٔز٤ش ُِ٘زخد  ظوخر٤ش،ٓالكظش ٓيٟ ٓ٘خًٍظْٜ ك٢ حُلٔالص حالٗ -

ٔ ؼخص حُٔوخٓش، . ك٢ حُلٔالص حالٗظوخر٤ش ًظوط٤غ حٍُٜٞ ٝؿ٤َٛخ ٝٓيٟ ك٠ٍْٞٛ ك٢ حُظـ

 .ٝرؼٞ حألٗ٘طش حُظ٢ ٣وٕٞٓٞ رٜخ ك٢ ٌٛٙ حُلٔالص

ٓالكظش ٓيٟ اهزخٍ حُؼَٜ٘ حُ٘زخ٢ٗ رٜلش ػخٓش ػ٠ِ حُظ٣ٜٞض، ٓوخٍٗش  -

ش حُلجش ح٣ُٞٔ٘ش، ٝكجش حٌٍُٜٞ ٝح٤ُ٘ٞم، ٟٝؼق رزخه٢ حُلجخص حالؿظٔخػ٤ش، ك٤غ الكظ٘خ ؿِز

 .اهزخٍ حُ٘زخد ك٢ ػيى ٖٓ حُٔٞحػ٤ي

ٝهي ٓـِض ٌٛٙ : يالحظخ رفبػههى يغ انُشبط انجًؼىٌ وانحشثٍ  -3

 :، ٣ٌٖٝٔ إٔ ًٌَٗ ٖٓ ر٤ٜ٘خحُٔالكظخص ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ػي٣يس

ٓالكظش اَٗحف حُؼَٜ٘ حُ٘زخ٢ٗ ػ٠ِ رؼٞ حألٗ٘طش حُظ٢ طو٤ٜٔخ حُـٔؼ٤خص،  -

٣ّٞ حُؼِْ، ػ٤ي حُـٔؼ٤خص، ػ٤ي حُؼٍٞس، ٠ٍٓخٕ، ح٤ُّٞ )ك٢ حُٔ٘خٓزخص حُٔوظِلش  هٜٞٛخ

، (حُؼخ٢ُٔ ُِطلَ، ح٤ُّٞ حُؼخ٢ُٔ ٌُٔخكلش حُظيه٤ٖ، ػ٤ي حالٓظوالٍ ٝحُ٘زخد، ٝؿ٤َٛخ

 .ٝٓالكظش ٓيٟ طلخػَ حُ٘زخد ٓؼٜخ ٝحإلهزخٍ ػ٤ِٜخ

ص ٓالكظش رؼٞ حألٗ٘طش حُظ٢ طو٤ٜٔخ حألكِحد ٢ٛ حألهَٟ ك٢ ٓ٘خٓزخ -

 .هخٛش رٜخ أٝ ٓ٘خٓزخص ٤٘١ٝش، ٝٓالكظش ٓيٟ حُظلخػَ ٓؼٜخ، ٝىٍٝ حُ٘زخد ك٤ٜخ

 : انًقبثهخ - ص

ػٖ حٓظويحّ حالٓظز٤خٕ  ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طظَطذحُظ٢  ،ٖٝٓ أؿَ حٓظيٍحى رؼٞ حُ٘وخثٚ

س ٓغ رؼٞ حُٔٔخ٤ٍٖٓ ُِؼَٔ ك٢ حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗشًؤىحس ٓ٘لَىس   َ ، ُـؤٗخ إلؿَحء ٓوخرالص ك

١ٞ، ىحٍص كٍٞ ٍأ٣ْٜ ك٢ ٝحهغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد حُـِحث١َ، ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُـٔؼ

حالٛظٔخّ ٝحُٔؼَكش ح٤ُٔخ٤ٓش، : ٖٓ هالٍ حُٔلخٍٝ حألٓخ٤ٓش ُِيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش حُٔظٔؼِش ك٢

ٝهي ًخٗض ٓل٤يس ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ . ٝحُِٔٞى حالٗظوخر٢، ٝحالٗظٔخء حُـٔؼ١ٞ ٝحُلِر٢

ػش رِؾ ٓؼط٤خص ُْ طظلٜخ ُ٘خ ًَ ٖٓ حُٔالكظش   ٞ ٝحالٓظز٤خٕ، ٝحهظَٗخ ٌُُي ٓـٔٞػش ٓظ٘

ٝهي حٓظـز٘خ َُؿزظْٜ ك٢ ػيّ طٔـ٤َ اؿخرخطْٜ ٝػيّ )ًِْٜٝ ٓو٤ٔ٤ٖ رؤ٘ط٤٘ش  ،05ػيىٛخ 

 : ، ْٝٛ ُٓٞػ٤ٖ ًٔخ ٢ِ٣(ًًَ حألٓٔخء

 .ػ٠ٞ ٌٓظذ ٝالث٢ ُلِد ٤ٓخ٢ٓ ٌِٓق رخُ٘زخد -
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 .ػ٠ٞ ٌٓظذ ٝالث٢ ك٢ ط٘ظ٤ْ ١الر٢ -

 .ر٢ آهَػ٠ٞ ٌٓظذ ٢٘١ٝ ك٢ ط٘ظ٤ْ ١ال -

ٌِٓق رخُؼالهش ٓغ حُٔـظٔغ ( رَُٔخ٢ٗ)ػ٠ٞ ٌٓظذ ٢٘١ٝ ُلِد ٤ٓخ٢ٓ  -

 .حُٔي٢ٗ

 .ٍث٤ْ ؿٔؼ٤ش ٗزخ٤ٗش ٝالث٤ش، ط٢٘٘ رٞال٣ش هٔ٘ط٤٘ش -

ٓ  ٌٝٛح  ٓٔلض ُ٘خ ك٢ طيػ٤ْ طل٤َِ حُز٤خٗخص، حُٔوخرالصٌٝٛٙ  ػٖ ٣َ١ن خ ا

ي أٝ ط٘ل٢ ط٣َٜلخص حُٔزلٞػ٤ٖ ٖٓ حُ٘زخد، حُلٍٜٞ ػ٠ِ   ً ك٢  هٜٞٛخٓؼط٤خص طئ

ٌ َ ٜٓيٍ هٞف رخُ٘ٔزش ا٤ُْٜ ًخٗض طل٤َٔحص ٤ًل٤ش أٝ . حألٍٓٞ حُٔظؼِ وش رخ٤ُٔخٓش، حُظ٢ ط٘

٤ش حُظ  ٔ رزؼٞ ٠َٗٝد ٓؼخال ٛ٘خ  ٢ كِٜ٘خ ػ٤ِٜخ ػٖ ٣َ١ن حالٓظز٤خٕ،ُِٔؼط٤خص حٌُ

 :حُو٠خ٣خ حُظ٢ أػ٤َص ًٔخ ٣خ١

 .ظخَٛس حُظٌظ ْ ػٖ حالٗظٔخء حُلِر٢ رٜلش هخٛش -

 .ظخَٛس حُوٞف ٖٓ ح٤ُٔخٓش -

 .حُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِ٘زخد -

ٓيٟ حٛظٔخّ حُ٘زخد رٜلش ػخٓش رخ٤ُٔخٓش، ٝٓ٘خًٍظْٜ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٣ٜٞض،  -

 .ٍٝإ٣ظْٜ ُِؼٞحَٓ حُظ٢ طوق ٍٝحء ظخَٛس حُالٓزخالس ك٢ حُٔـظٔغ حُ٘زخ٢ٗ

ٓيٟ حٗوَح١ حُ٘زخد ٝطلخػِٚ ٓغ حُؼَٔ حُـٔؼ١ٞ ٝحُلِر٢، ٝحألٓزخد حُظ٢  -

 .ُلِر٢ ٝحُـٔؼ١ٞطوق ٍٝحء ظخَٛس حُؼِٝف ػٖ حُ٘٘خ١ ح

 

 
 



 :الفصل الثانً

 للدراسة المفاهٌم المركزٌة والمحٌطٌة
 مفهوم المشاركة السياسية والمفاهيم المرتبطة به: أوال

 المقصود بالمشاركة .1

 اجتهادات الباحثين في تحديد مفهوم المشاركة السياسية .2

 محاولة للتصنيؾ - أ

 تعريؾ سعد الدين ابراهيم - ب

 تعريؾ هنتنؽتون - ت

 التعريؾ االجرابي - ث

 به المرتبطةالسياسية والمفاهيم  مفهوم المشاركة .3

 العمل السياسي والدور السياسي - أ

 السلوك السياسي والسلوك االنتخابي - ب

 االنتماء السياسي والمواطنة - ت

 الثقافة السياسية والوعي السياسي - ث

 االؼتراب السياسي والتهميش - ج

 العنؾ السياسي واإلرهاب - ح

 مفهوم الشباب والمفاهيم المرتبطة به: ثانيا

 وي لمفهوم الشبابؽلالتحديد ال -1

 االتجاهات العلمية في تحديد مفهوم الشباب -2

 االتجاه الديموؼرافي - أ

 االتجاه السيكولوجي - ب

 االتجاه األنثربولوجي - ت

 القانوني –االتجاه الشرعي  - ث

 االتجاه السوسيولوجي   - ج

 المفاهيم المرتبطة بمفهوم الشباب  -3

 مفهوم الجيل - أ
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 :تمهٌد

مجموعووة موون األشووياء أو  بؤّنووه ،كمووا يعرفووه الووبع  conceptمووي إّن المفهوووم العل

الرمووووو أو الحووووادث الخاصوووة التوووي يوووتّم تجميعهوووا معوووا، علووو  أسوووا  مووون الخصووواب  

 .والتي يمكن الداللة عليها باسم محّدد أو رمو معّين ،المشتركة

يم حيوث تشوّكل المفواه وهو بذلك يشّكل وحود  اللؽوة العلميوة أي اللبنوة األولو  فيهوا،

والمصطلحات مكّونات الرإيوة سوواء أكانوت نةريوة أم علميوة، وتنبوت أهميتهوا فيموا ترموو 

إليووه وتقووؾ مقابلووة لووه، موون خبوورات محووّدد  أو تعريفووات إجرابيووة، وإذا كووان المفهوووم بهووذا 

وتعتمود الدراسوة . 1فإّن وةيفته هي الرموو والتحديود معوا ،المعن  يعّد رموا لمتؽير واقعي

المشاركة السياسية والشباب، ولكل منهما ارتباطات : ومين مركويين هماالحالية عل  مفه

 .مت مفاهيم قريبة منه ومحيطة به، تقتضي الدراسة تحديدها

 

 مفهوم المشاركة السٌاسٌة والمفاهٌم المرتبطة به: أوال

 :المقصود بالمشاركة .1

" األمرأشركه في  يقال"و " أدخل"بمعن  " أشرك"من الفعل  المشاركة لؽة تشتقّ 

وهي تقابل في اللؽة اإلنجليوية . 2، وشاركه أي كان شريكهأدخله فيه: أي

(participation )أصلها و(participate) وكلمة 3التي تعني شارك أو اشترك أو قاسم ،

، (Participare)مشتقة من اسم المفعول للكلمة البلتينية  (participation)المشاركة 

( part)بمعن  جوء( pars)األول هو  ،جوأينمن  ويتكون هذا المصطلح البلتيني

 To) بالتالي فإن كلمة المشاركة تعني حرفيا، و"ـالقيام ب"يعني و (compar)الثاني هو و

take parte ) وأن تشترك . 4بدورالقيام  أيto participate يكون لك حصة  أن تعني

 . 5أو نصيب أو سهم مت اآلخرين

                                                             
ركو البحوث والدراسات السياسية، علي ليلة، المفاهيم ومشكلة التعريؾ، ندو  تصميم البحوث في العلوم االجتماعية، جامعة القاهر ، م 1 

 .7،  1991ديسمبر، القاهر ، 
 .341،   2002،  2001 القاهر ،مجمت اللؽة العربية، المعجم الوجيو، الهيبة العامة لشإون المطابت األميرية،    2

3
 .355،  1987، عالم الكتب القاهر  ،  2، ط(عربي-انجليوي)حامد عبد السبلم وهران، قامو  علم النف  

4
 .106-105،  2000طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية، دار ؼريب، القاهر ، 

5 Trident press international: the new international Webster’s comprehensive dictionary of the English 

language. Deluxe Encyclopedia, Edition Florida, 1999,p 920. 
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في النطق حيث  ابل ال يختلؾ عن اللؽة اإلنجليوية إالّ المق نّ فإوفي اللؽة الفرنسية 

محاولة إعطاء دور لؤلفراد في عملية : ويقصد بها participationيقابلهاة أن المشارك

أو الفعل الذي من خبلله يتم االشتراك في نشاط .اتخاذ القرار داخل جماعة معينة

  1.اقتصادي، اجتماعي أو سياسي

 ،ؤن المشاركة تشير إل  حصة الفرد التي يساهم بها في الكلّ ي بنا للقول بوهو ما يإدّ 

 (.حص )والجماعة في هذه الحالة هي مجموع مساهمات األفراد 

في اللؽة العربية بؤن نستنتج " مشاركة"ويمكن أن يقودنا االشتقاق اللؽوي لعبار  

ال  ثم الولوج أن المشاركة تشير إل  الخروج من بيبة تتسم بالهامشية و السلبية والبلمبا

 .حولهمفي بيبة تتسم باهتمام األفراد و تؤثيرهم فيما يجري ( الدخول)

 يستلومبؤنها الوضت الذي  ،المشاركةوقد عرفت موسوعة العلوم االجتماعية 

كما قدم أحمد .(2)من خبلل مساهمته في تحقيق هدؾ التنةيم  ،اشتراك الفرد في التنةيم

انفعاليا في موقؾ لجماعة بطريقة تشجعه الفرد عقليا وشاركة بؤنها تفاعل وكي بدوي الم

 .(3)عل  المساهمة في تحقيق أهداؾ الجماعة و المشاركة في تحمل المسإولية 

من أشهر التعاريؾ للمشاركة في أدبيات علم اجتماع العمل ذاك الذي  لعلّ و

 بان المشاركة هي االندماج الذهني و العاطفي"حيث يقول " ي فكيث دي"وضعه 

للشخ  في وضعية جماعية تشجعه عل  المساهمة في تحقيق أهداؾ الجماعة و تحمل 

الجدير باإلشار  أن هذا التعريؾ يشتمل عل  مجموعة  خصاب  و".المسإوليات معهم

بالتالي فهي تنطبق اركة بهذا المعن  محدود  بؤي وضت، ولعل أهمها أن المش ،ومميوات

كما أنه يستند إل  ثبلثة عناصر . لمشاركةعل  أية جماعة تكون في وضت يتطلب ا

 :هيالمعاني التي تحملها المشاركة و أساسية و التي تشكل جوهر

 .االندماج العاطفي و الذهني للفرد -1

                                                             
1André AKOUN et Pierre ANSART, dictionnaire de sociologie,le Robert, seuil,1999,P385. 
2David sills, (ed.,) “International Encyclopedia of social sciences”, vol.11-12, new York, the Macmillan 

company, 1968, p 436. 

. 
3

 .30،  1986ة، بيروت، مكتبة لبنان، جم مصطلحات العلوم االجتماعيمعأحمد وكي بدوي، 
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 .مساهمته في تحقيق أهداؾ الجماعة -2

 .استعداده القتسام المهام و المسبوليات -3

الوصل األساسية بين الفرد  ويمثل العنصر األول الذي هو االندماج العاطفي صلة

و في هذا المقام فان االندماج الذهني يعتمد . و الجماعة التي يعد جوءا منها و عضوا فيها

و هذان . أساسا عل  التفكير العقلي للذهن مما يضفي صبؽة عقبلنية عل  الجماعة

 .  الرابطان أساسيان بحيث يصعب تصور وجود مشاركة ذات معن  حقيقي بدونها

ر العنصر الثاني عن انتماء الفرد و اندماجه في الجماعة بمساهمته فيها و يعبو

عنصر المساهمة هذا يضت حدا فاصبل بين المشاركة االيجابية التي تكون مبنية عل  

اإلسهام الفعلي للفرد و اندماجه في الجماعة من جهة و المشاركة السلبية و التي يبق  

 .ي بإعطاء رأيه بالقبول أو الرف  كما يقرره الفريقالفرد فيها بعيدا عن العمل و يكتف

قناعته بانجاو المهام يق الذات بالنسبة للفرد و وعيه وأما العنصر الثالث فيإكد تحق

و بهذا . الموكلة إليه ضمن الفريق كما يتحمل مسإولياته أيضا في تحقيق أهداؾ الجماعة

عن ة يمارسها الفرد عن وعي وأخبلقي تصبح المشاركة عبار  عن مسإولية اجتماعية و

        1.قناعة تامة

باللؽة ، والشراكةالمشاركة و: بين هماالتمييو في العاد  بين مصطلحين متقار يتمّ و

 :وباللؽة الفرنسية ، participation, partnership: اإلنجليوية

participation،partenariat  . 

ين أو أكثر لتنفيذ مشروع أو عمل االرتباط أو اإلتحاد بين شخصفي القانون  تعنيو

ما، حيث يشتركون في األموال و العمل والمهارات والنتابج ، أو أي منهم ، وعليهم أن 

و الشراكة . (2)يشتركوا في الفابد  التي تعود من وراء هذا االرتباط و يتحملوا الخسابر 

السلطة  هي إجراء تطوعي بين طرفين أو أكثر يتفقون عل  العمل معا ، و تقاسم

                                                             
، 2مخبر علم االجتماع االتصال، جامعة منتوري بقسنطينة، طفضيل دليو وآخرون، المشاركة في التسيير الديمقراطي للجامعة،   1

2006. 17. 
2 Ibid. p921. 
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والمسإولية، و استثمار الموارد والمكاسب، من أجل تحقيق هدؾ مشترك، أو أهداؾ 

 .1تكاملية

وتوصؾ المشاركة بؤنها شكل ضعيؾ من أشكال النشاط، أما الشراكة فتنطوي عل  

ارتباط أكثر التواما ونشاطا، حيث أن الشركاء يشتركون في المسإولية، أما المشاركين 

 .(2)ط مافيتعاونون في نشا

هذا التحديد والتمييو بين المشاركة والشراكة، يشير بوضوح إل  أن الشراكة هي 

ل العواقب حسنة كانت أم مة من المشاركة ، تلوم فيها ألطراؾ المعنية بتحمّ حالة متقدّ 

عل  حّد  ارموالمؽسيبة مثل ما تم تحمل المقدمات، وتتقاسم من خبللها أيضا المؽانم 

 .سواء

بين ه عام بين العمومية و التحديد، وتعريفات المختلفة للمشاركة بوجوتتفاوت ال

الواوية التي ينةر من خبللها  الشمول والضيق وتختلؾ النةر  إليها باختبلؾ النةر  أو

كل باحث، و باختبلؾ المجال الذي يعمل فيه، و العلم الذي ينتمي إليه، و البيبة التي 

، في حين يراها رجل االجتماع من معّينمنةور  يوجد فيها، فرجل السياسة يراها من

 .وهكذا... جل اإلدار منةور آخر ،وكذلك رجل االقتصاد ، ور

المشاركة الجماهيرية : يات المشاركة، فهناك من يطلق عليهاوتختلؾ أيضا مسمّ 

(mass participation)، المشاركة الشعبية : و هناك أيضا(publicparticipation) 

و أيضا المشاركة العامة  ،(Citizen participation)اركة المواطنين وكذلك أيضا مش

(populaire participation)(3).  ويمكن إضافة كذلك المشاركة المجتمعية، وكل تلك

المصلحات إنما تعبر عن المشاركة بمفهومها الواست، بمعن  أنها ليست محدد  في مجال 

.مقتصر  عل  فبة اجتماعية خاصةأو بعينه، أو محصور  في حيو مكاني محّدد، 

                                                             
1 Kennedy, Robeit, et al : Public Private Partnerships and communication technologies, in Education-

risks and Rewards, final report prepared in duty canad’s school Net, CANADA,11 oct 2000, p7. 

2
في ضوء ـ تصور مقترح تعويو المشاركة المجتمعية لتطوير التعليم بجمهورية مصر العربية  لدسوقي إبراهيم المسلماني،المياء إبراهيم 

 .30  ،2007رسالة دكتوراه ؼير منشور ، جامعة القاهر ، معهد الدراسات التربوية،  بع  التجارب المعاصر ـ،

3
 .106-105    ، 2000طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية، دار ؼريب، القاهر ،  
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وتشير المشاركة المجتمعية إل  تلك األنشطة التطوعية التي يقوم بها أعضاء 

تصادية واالجتماعية لخدمة مجتمعهم في كافة المجاالت السياسية و االق ،المجتمت

د سإولية اجتماعية من جانب الفرتعبيرا تطبيقيا لم ها تعدّ أي أنّ . التعليميةوالثقافية و

لمجتمعية عل  تحمل ا، حيث تنطوي المشاركة عة نحو المجتمت الذي ينتمون إليهالجماو

عن االنخراط معهم في  ، فضبلتماعية تجاه نفسه و تجاه اآلخرينالفرد مسإولية اج

وفنيا في ، والمساهمة فكريا وماليا ،وضوعات والقضايا التي تإثر عليهممناقشة الم

 (1) «التوصل لحلول عملية لها

. األولوياتالممكن أو إعاد  ترتيب  هي فنّ  "كارل دويتش"والسياسة عل  حّد تعبير 

 (2) أو هي مجال للحركة و الفعل تتداخل فيها االتجاهات الفردية والجماعية

، (أو الشعبية)لمشاركة المجتمعية هي جوء من الذلك فإن المشاركة السياسية 

ي تقوم عليها المجتمعات رق التنةيم التباعتبارها ؼاية وآلية، لكونها طريقة من ط

 .، ومدخبل تنمويا ينصح باعتماده من أجل تحقيق التنميةالمتقدمة

 :اجتهادات الباحثٌن فً تحدٌد مفهوم المشاركة السٌاسٌة .2

 
و ذلك ناجم عن تركيو  ع حول المشاركة السياسية ،د التعريفات و تتنوّ تتعدّ 

صين عل  عنصر أو مجموعة عناصر لها من الباحثين و المتخصّ  اتريفأصحاب التع

ية و أولوية بالنسبة إليهم أكثر من ؼيرها ، تحت تؤثير السياق الذي أصدروا فيه أهمّ 

 .االجتماعيةهذه التعريفات ، ولقد أصبح ذلك بديهيا في العلوم 

 

 

 

 

                                                             
1

  92-91.    .  2007صور  ،محمد حسنين العجمي، المشاركة المجتمعية و اإلدار  الذاتية للمدرسة، المكتبة العصرية ، المن

 
كلية  ،، جامعة القاهر األمةالتنمية السياسية وبناء : التطور السياسي و التحول الديمقراطي، الكتاب األول . ي بصشاد القعبد الؽفار ر 2

 .83و  81  ،  2006، 2ط العلوم السياسية ،االقتصاد و
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 :محاولة للتصنٌف - أ

مشاركة سيكولوجية ال: قد قام طارق محمد عبد الوهاب في دراسته الموسومة بـو

سياسية إل  أربعة اتجاهات السياسية بتقسيم التعريفات التي تناولت المشاركة ال

 .(1)ربيسية

تحت إطارها جملة من التعاريؾ الصادر  عن  ر كل اتجاه عن فبة تضمّ يعبّ و

العناصر التي يمكن اعتبارها تختلؾ في بع  التفاصيل و وؼريبة، عربيةدراسات 

 ه تمّ ال يعني هذا التصنيؾ أنّ و ،عناصر الربيسية للتعريؾترك في الها تشثانوية، لكنّ 

ؾ أن يصنّ  يمكنتعريؾ يةهر  أيّ  أو أنّ  ،حصر كل تعريفات المشاركة السياسية

 :كما يلي 2تحت فبة من الفبات و يمكن عر  هذه الفبات

  :الفئة األولى-

تي تستهدؾ األعمال الو عل  األنشطة وتركالتي  ،تعريفات المشاركة السياسية ضمّ تو

، وصنت السياسة العامة ومن بين أهم م والتؤثير في القرارات الحكوميةاختيار الحكا

مشروعية أو عدم مشروعية  ية، تبرو قضولها في هذه التعريفاتالقضايا المختلؾ ح

ؼير القانونية ال ؼير المشروعة والعديد من الباحثين أن األنشطة  ، حيث أقرّ األنشطة

، فيما رأى فريق آخر، عدم استبعاد إطار المشاركة السياسيةيمكن إدراجها تحت 

ما هو إال شكل من أشكال  ،األنشطة ؼير المشروعة باعتبار أن العنؾ السياسي مثبل

 .المشاركة السياسية ، بؽ  النةر عن الحكم عليه 

يمكن أن نذكر تعريؾ  ،المدرجة تحت هذه الفبة 3من بين أهم التعريفاتو

التي جاء فيها أن المشاركة السياسية هي تلك  ،ية للعلوم االجتماعيةالموسوعة العالم

في ، في اختيار حكامه واألنشطة اإلرادية التي يشارك بمقتضاها أفراد المجتمت

                                                             
  .113-107، مرجت سابق،    طارق محمد عبد الوهاب1

ولكّننا آثرنا استخدام  ،"اتجاه"كلمةفي تصنيفه للتعريفات المتعلقة بالمشاركة السياسية طارق محمد عبد الوهاب . دستخدم اوقد 

عن اختبلفات  يعّبر  منسجمة داخل كل اتجاه ، بقدر مامتقاربة أو أو إيديولوجية نةرية  ألن األمر ال يتعلق بتوّجهات" فبة"  عبار

  .متقاطعة في كثير منهابل إّنها  ها،بين بسيطة

     
3

سوؾ يبلحة القارىء أّن هذه التعريفات قد روعي فيها الترتيب الومني، ونقصد بذلك أّن عرضها بهذا الترتيب قد تّم عل  أسا  تاريخ 

   .التي تبّنتهاصدور الدراسات 
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ها تعني اشتراك الفرد في ، أي أنّ العامة بشكل مباشر أو ؼير مباشر صياؼة السياسة

" NIE"و ناي " Verba"يؾ فيربا تعرو .(1)النةام السياسيويات العمل وتمختلؾ مس

التي تهدؾ نونية التي يقوم بها المواطنون وبؤنها تلك األنشطة القا ،للمشاركة السياسية

لموةفيها أو لؤلعمال التي ار الحكومة ؤثير عل  اختيإل  التبطريقة أو بؤخرى 

كل  بؤنها ،للمشاركة السياسية" لوينير"ونشير هنا أيضا إل  تعريؾ  ،(2)يقومون بها

، مرحلي أو مستمر، يفتر  اللجوء ي ناجح أو فاشل منةم أو ؼير منةمعمل إراد

اختيارات سياسية أو إدار  إل  وسابل شرعية أو ؼير شرعية بهدؾ التؤثير عل  

عل  كل المستويات الحكومية محلية أو إون العامة أو اختيارات الحكام والش

  .(3)وطنية

هي عملية ذي يرى أن المشاركة السياسية صبلح منسي ال.تعريؾ دنذكر أيضا و

 ،الحيا  السياسية لمجتمعه بشكل إرادي وواع يشارك الفرد من خبللها في ،ديناميكية

لحة العامة التي تتفق مت بما يحقق المص ،من أجل التؤثير في المسار السياسي العام

 :أهمها ،طةهذه المشاركة من خبلل مجموعة من األنش تتمّ ، وانتمابه الطبقيآرابه و

الحيا  االهتمام بللمإسسات التشريعية والترشيح ، واالشتراك في األحواب السياسية

ومتؽير الطبقة،  السياسي،شار  إل  مسؤلة الوعي فيه إو ،(4)التصويتو السياسية 

ها بؤنّ  ،للمشاركة السياسية  Uhlaner"هلينر أ" أيضا تعريؾ  السياقفي هذا  ونجد

و نبلحة بؤّن هذا   ،(5)ؾ إل  التؤثير في القرارات السياسيةيهد عمل تطوعي مقصود،

بقدر ما وست حقل التدخل الذي  ألنشطة فيما هو مقصود،التعريؾ بقدر ما حصر ا

" براون"و" ماكريد "، ونسجل هنا أيضا تعريؾ يمكن أن تتم فيه المشاركة السياسية

رادية المشروعة التي يقوم هي تلك األنشطة اإل جاء فيه بؤّن المشاركة السياسيةالذي 

                                                             
1 Mc CLLOSKY,H , Plitical participation , , in :sills, D., International Encyclopedia of social Science , vol. 

11, N.Y.:the Macinillan Company and the free press, 1968, P.253. 

2 Verba, Nie, Participation  and political Equality: Asevin Notcons Comparison Combridge univer sity 

press, London, 1978 , p46. 

 
3
 .154،   1987المركو الثقافي العربي ،  -نقدية تحليليةدراسة –ياسية المعاصر  ودول العالم الثالث المفاهيم الس: ديم العوى س 

 . 12،   1984المشاركة السياسية للفبلحين ، القاهر ، دار الموقؾ العربي ، : صبلح منس  4
5
 .109   مرجت سابق،طارق محمد عبد الوهاب ، 
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في عملية اختيار الحكام  ،بشكل مباشر أو ؼير مباشر بهدؾ التؤثير ،بها المواطنون

  ( 1).التي يتخذونهاالسياسات أو التؤثير في القرارات و

  :الفئة الثانٌة

دت المشاركة السياسية في العملية التي يلعب من خبللها الفرد هي التعريفات التي حدّ 

في صنت األهداؾ العامة لمجتمعه، دون أن يتضمن  يشاركي الحيا  السياسية، و دورا ف

ذكر أيضا ختيار الحكام، و دون أن تبصور  صريحة األنشطة المتعلقة بالمشاركة في ا

بوضوح مسؤلة التؤثير في القرارات المتخذ  ، رؼم أنها يمكن أن تكون ضمنيا موجود  

هب أؼلب التعاريؾ المنطوية تحت هذه الفبة إل  تذ، وعليها الن ّ  ن لم يتمّ إحت  و

 .، ينبت من إراد  المشاركيناعتبار المشاركة نشاطا طوعيا ؼير إلوامي

كمال .دعبد الهادي الجوهري و.ددرج في الفبة الثانية تعريؾ كل من تيمكن أن و

، فقد صراللذان يعتبران من رّواد الدراسات المتعلّقة بالمشاركة السياسية في موفي، نالم

ويرجت  قام و أشرؾ كل منهما عل  أعمال علمية و بحثية كثير  ومبّكر  حول الموضوع

فها عبد الهادي الجوهري بؤنها العملية حيث يعرّ  .العديد من الباحثين في دراساتهم إليها

يلعب الفرد من خبللها دورا في الحيا  السياسية لمجتمعه ، و تكون لديه الفرصة بؤن التي 

، وقد ، وتحديد أفضل الوسابل إلنجاوها وضت األهداؾ العامة لذلك المجتمت يهم في

تكون عملية المشاركة من خبلل نشاطات سياسية مباشر  أو نشاطات سياسية ؼير 

 .( 2)مباشر  

حر  الفرد عل  أن يكون : "وفي فيرى أن المشاركة السياسية تعنيأما كمال المن

من خبلل المواولة اإلرادية لحق التصويت أو  له دور إيجابي في الحيا  السياسية

الترشيح للهيبات المنتخبة أو مناقشة القضايا السياسية مت اآلخرين أو االنضمام إل  

هنا ، ويجابيةفهو يشير إل  انحصار المشاركة عل  األدوار اإل (3).الوسيطةالمنةمات 

ك بالنسبة للجهة التي قول أن ما هو إيجابي بالنسبة للفرد المشارك قد ال يكون كذلن

ر اإلراد  الذاتية للمشاركين مما يعني يوجه إليها مشاركته، و يشير أيضا إل  توفّ 

 .اق المشاركة السياسيةطاستبعاد األنشطة التعبوية من ن

                                                             
1
 .110،    نفسه المرجت 

 .23،  1985، مكتبة نهضة الشرق، القاهر ، السياسي االجتماعدراسات في علم  لجوهري،عبد الهادي ا 2
3
 .34،   1979، 34اإلستراتيجية األهرام،عمركو الدراسات السياسية و  ،، الثقافة السياسية المتؽير ، القاهر يوفكمال المن 
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العملية التي يإّدي من خبللها الفرد  »:وثّمة تعريؾ جامت للمشاركة السياسية وهي 

هم في وضت األهداؾ سعه، و تكون لديه الفرصة بؤن يدورا في الحيا  السياسية لمجتم

العامة لذلك المجتمت ، و تحديد أفضل الوسابل إلنجاوها، و ذلك من خبلل نشاطات 

، أو خابات، أو مناقشة القضايا العامةسياسية مباشر  كؤن يقوم بترشيح نفسه لبلنت

مباشر  كؤن يقتصر  االشتراك في الحمبلت السياسية ، أو من خبلل نشاطات سياسية ؼير

الفرد عل  مجرد قراء  الصحؾ السياسية، و المعرفة، والوقوؾ عل  المسابل العامة أو 

 1.«االنتساب عضوا في بع  الهيبات التطوعية

 :الفئة الثالثة -

و بتوويت المفهوم ليشمل كل سلوك له تعريفات المشاركة السياسية التي تتميّ  و تضمّ  

KASFIR(1976 ) "كسفير"يندرج تحت هذه الفبة تعريؾ و. عبلقة بالنشاط السياسي

الذي يرى أن المشاركة السياسية تعني االنشؽال بالسياسة و هو تعريؾ واست المدى ال 

  .(2)يستبعد أي عمل سياسي 

الذي يرى أن المشاركة السياسية هي انشؽال  ،إسماعيل علي سعد.دوأيضا تعريؾ 

ق مجتمعه سواء أكان هذا االنشؽال عن طريق المواطن بالمسابل السياسية داخل نطا

 rush "روش"و كذلك تعريؾ ( 3)التؤييد أو الرف  أو المقاومة أو التةاهر و ما إل  ذلك

الذي يرى أن المشاركة السياسية هي مشاركة الفرد في مستويات مختلفة من النشاط في 

يمكن و. (4)سياسيالنةام السياسي و هي تتراوح بين عدم المشاركة و بين شؽل منصب 

ذلك البعد من السلوك : هابؤنّ  للمشاركة السياسيةأيضا تعريؾ حامد ربيت  هنا درجأن ين

                                                             
  
1

دراسات أس  نةرية و -م اإلجتماع المعاصررون، مجاالت علمحمد عاطؾ ؼيث و آخ: فيعلي جلبي، الشباب و المشاركة السياسية، 

 . 522- 521،   1982دار المعرفة الجامعية، : ، اإلسكندرية 1، ط -واقعية

2
 .112   طارق محمد عبد الوهاب، مرجت سابق،

3
 .191،   1981قضايا علم اإلجماع السياسي ،اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، : إسماعيل علي سعد 

4 Rush , M, politics and Society , an introduction to political Sociology ,N .Y M prentice Hall, 1992,p110.  
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عضوا في تلك بوصفه  ة أمور الجماعةير دفّ يدخل المواطن في تستالسياسي حيث ي

 . 1الجماعة رؼم بقابه مستقبل عن السلطة الحاكمة متميوا عنها

الفرنسيون بين نمطين من المشاركة السياسية، في هذا السياق يمّيو السياسيون و

المشاركة السياسية التعاقدية هي إشراك المواطن في الحيا  . تعاقدية وؼير تعاقدية

دور المشاركة التعاقدية حول االنتخابات والسلوك االنتخابي، ، وتالسياسية المإسساتية

متابعة الحص  ) النتخابية لكّنها يمكن أن تمتّد لتشمل كّل ما من شؤنه إنتاج العملية ا

والمشاركة (. الخ...السياسية، المناقشات السياسية، حضور اللقاءات والتجمعات، 

إمضاء : السياسية البلتعاقدية هي مجموع التةاهرات التي يمكن أن تكون سلمية مثل

احتبلل المقّرات، : الخ، أو عنيفة مثل...عريضة، مقاطعة منتوج، إضراب عن الطعام

 2.الخ...لوثابق،إتبلؾ ا

 : الفئة الرابعة-

وتندرج تحت إطارها مجموعة التعاريؾ التي تختول المشاركة السياسية في عملية 

والتركيو عل   و المشاركة في االنتخابات ، أو ما يسم  بالسلوك االنتخابي ،التصويت 

ل في التؤثير ية هذا الفععل  أهمّ  يستند مامن فراغ ، و إنّ نابت السلوك االنتخابي لم يكن 

ال يتساوى مت باقي مصيرية بالنسبة للجماعة والمجتمت، وعل  صناعة القرارات ال

 .بالنسبة إليه مجهريهاألنشطة التي تكاد تكون 

الذي  greenstin (1985)"ؼرينستين"يمكن أن نشير إل  تعريؾ  وفي هذا السياق

فتحي "تعريؾ و. (3)ويت يرى أن المشاركة السياسية تتمثل في المشاركة في عملية التص

السياسية تعني أن يحمل الفرد بطاقة الذي يذهب إل  أن المشاركة ( 1986") الشرقاوي 

انتخابية و يذهب لئلدالء بصوته في صناديق االقتراع في كافة الموضوعات السياسية 

 . (4)ها الدولة يالتي تجر

                                                             
1

خبر  الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية نموذجا، رسالة ماجستير ؼير منشور ، جامعة  –عو  جبلل أحمد هاشم، المشاركة السياسية للمرأ  

  .  32،  2006العلوم السياسية، القاهر ، كلية االقتصاد و
2
 GROUX Guy , crise de la médiation et mouvement sociaux: vers une démocratie de l’entre-deux . In, le 

désenchantement  démocratique, pascal perrineau (dir) . la tour d’aigues: Edition de l’Aube , p231,2003. 
3

 .112  وهاب، مرجت سابق، طارق محمد عبد ال

4
 رسالة دكتوراه ؼير منشور ،،  -تنةيم األسر لدراسة في مجاالت االنتخابات و الدعو   –اد النفسية للمشاركة الشعبية األبع:فتحي الشرقاوي 

 .49  ، 1986جامعة عين شم ،  كلية اآلداب،
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لؽة، سواء من إن التصنيؾ الذي قام به طارق محمد عبد الوهاب ذو أهمية با

البيداؼوجية، و تةهر قيمته بصفة خاصة في التسهيل عل  من الناحية الناحية العلمية أو 

الباحثين و القراء التعامل مت مختلؾ التعريفات الوارد  في تحديد مفهوم المشاركة 

و كل فبة من الفبات ياسية، و معرفة الفروق الجوهرية، و عناصر التركيو التي تميّ الس

 ،ها في هذا السياقاراستحضتّم ، لذلك تاباها صاحب الكر  أو االتجاهات كما سمّ المذكو

 .مةفة منةّ لؾ التعريفات بطريقة مصنّ تلنستعر  من خبللها مخ

ةات حول إمكانية فرو كل التعاريؾ ال يمنعنا هذا األمر من إصدار بع  التحفّ و

، أو  تستؽرقها أي فبةا من الممكن أالهوجعلها محسوبة عل  فبة دون أخرى، رؼم أنّ 

بالنسبة  مثبل ن تحت إطار فبتين مختلفتين مثل ما هو الحالما يمكن إدراج تعريؾ معيّ ربّ 

ها محاولة للتؤثير ؾ المشاركة السياسية بؤنّ الذي يعرّ ، (1981) (bootH) "وثب"لتعريؾ 

سم يتّ  هعل  المصالح العامة حيث صنفه طارق محمد عبد الوهاب ضمن الفبة الثالثة ألنّ 

هو العنصر المميو ة أخرى أشار إل  عملية التؤثير وه من جهلكنّ بالشمول واإليقاع و

 .تحت الفبة األول  نطويةللتعريفات الم

طارق محمد عبد . الذي ورد في دراسة د ،في هذا التصنيؾنا نا الحةأنّ كما 

نقاشات طويلة بها  االهتمامؼياب أكثر التعريفات ذيوعا و التي أثار عل  هامش الوهاب 

، حت  وإن لم يكن يختلؾ اسيةللمشاركة السي "هنتنجتون"عني بذلك تعريؾ نحولها، 

م تعريفين للمشاركة السياسية أحدهما يتقد لذلك آثرنا  .التعريفات السابقة الذكر كثيرا عن

هو ر ، وأكسبته شهجدال و أطروحاتهأثارت بع  باحث معروؾ ينتمي للبيبة العربية، ل

 "ونتهنتنج"التعريؾ الثاني هو تعريؾ سعد الدين إبراهيم، و.د و ابن خلدونربي  مرك

د المفهوم األمر الذي من شؤنه المساهمة في اإلحاطة بؤبعا، ربيةباعتباره ينتمي للبيبة الؽ

 .المحوري بالنسبة للبحث

 

 :تعرٌف سعد الدٌن إبراهٌم - ب

ر  مختلؾ القوى السياسية هي قد أن المشاركة»حيث يرى سعد الدين إبراهيم 

 ،بشكل مباشر أو ؼير مباشر ،الفبات في المجتمت عل  التؤثير في القرارات و السياساتو

ها األقص  قدر  المجتمت ن في حدّ وتتضمّ  ،ساتمن خبلل العديد من القنوات و المإسّ 
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عل  صياؼة شكل الدولة نفسها و تحديد طبيعة نةام الحكم، و تشكيل الحكومة أو 

الصامت ها األدن  في أشكال السخط ، و يتمثل حدّ اقابة عل  تصرفاتهإسقاطها و الر

 .( 1)«معدم التعاون المنةّ و

 :نجد ما يلي العناصر التي يتضمنها تعريؾ سعد الدين إبراهيم أهمّ و

مختلؾ القوى والفبات في المجتمت معنية بعملية المشاركة، ال تستبعد منها مبدبيا  أنّ  -

 .من األجنا جن  ق من األعراق أو حت  عر أي فبة من الفبات أو

 إل في التعريؾ إشار  ي القرارات و السياسات، والتؤثير فمسؤلة القدر  عل   -

أو مشاركة من  ،بمعن  أّنها ليست مشاركة شكليةالنتابج المترّتبة عن هذه المشاركة 

  .أجل المشاركة

عبر و كذا  النتخاب مثبل،استخدام الطرق المباشر  كا المشاركة السياسية عبر تتمّ  -

من خبلل العديد من القنوات السيما وسابل اإلعبلم و  ،استخدام الطرق ؼير مباشر 

 .وؼيرها ونقابات وأحواب سياسيةمإسسات المجتمت المدني، من جمعيات 

بين الحّدين المشار التباعد الكبير إل  ر لنةأن المشاركة السياسية مشاركة واسعة با -

سعد الدين إبراهيم في أدناها يمكن .عريؾ، فالمشاركة السياسية حسب دإليهما في الت

المنّةم والمقاطعة، وهي سلوكات أن تنول إل  ؼاية السخط الصامت وعدم التعاون 

سياسية تحمل رسابل موّجهة للمحتكرين لصناعة القرار، ورّبما تكون من أبلػ 

درجات هذه المشاركة هو  وأقص . الرسابل االتصالية وقد تحدث التؤثير المرؼوب

صياؼة شكل الدولة ذاتها، وبلور  مشروع المجتمت وتحديد طبيعة نةام الحكم، 

 .الخ..وتشكيل الحكومة أو سحب الثقة منها،

 

 :تعرٌف هنتنجتون للمشاركة السٌاسٌة - ج

أنشطة األفراد الهادفة إل  التؤثير »ها المشاركة السياسية بؤنّ  "هنتنجتون"ؾ يعرّ و

جماعية، منةمة أو عفوية،موسمية أو  قرار الحكومي و هي فردية أوعل  صنت ال

ونبلحة . (2)«، شرعية أو ؼير شرعيةة أو عنيفة، فعالة أو ؼير فعالةمستمر ، سلبي

اوال كور  آنفا، ورؼم ذلك فهو األكثر تدو كثيرا عن التعريفات المذبؤنه ال يتميّ 

                                                             
1
 .185،   1988، 1مركو دراسات الوحد  العربية، ط: بيروت.يمجتمت و الدولة في الوطن العرب، ال(محررا)سعد الدين إبراهيم،  
 .30عو  جبلل أحمد هاشم، مرجت سابق،  2
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تعريؾ هنتنجتون  و ينطوي كة السياسية،اسات الخاصة بالمشاروذيوعا في الدر

 :كما يلي  يمكن عرضهاعل  مجموعة من المعاني  للمشاركة السياسية

أن معن  المشاركة هو األنشطة و لي  االتجاهات، عل  خبلؾ من يرى بؤن  -

 .سلوك الفعليال فهو يرّكو عل ن اتجاهات األفراد إواء السياسة المفهوم يتضمّ 

لهادفة إل  التؤثير عل  صنت القرار الحكومي، عل  األنشطة ا ينصبّ  االهتمامأن  -

ة التي تملك القرار الشرعي حول و عل  السلطات العامّ و مثل هذا النشاط يركّ 

م به يقوال يمكن اعتبار إضراب  تخصي  القيم سلطويا في المجتمت و من ثمّ 

إل   الذي يهدؾ  عمال في مصنت لرفت رواتبهم مشاركة سياسية، ولكن اإلضراب

 .ير عل  الحكومة لرفت الرواتب يعد مشاركة سياسيةلتؤثا

ويتست ليشمل  المشاركة بالشكل الذي يراه هنتنجتون نشاطا يهدؾ للتؤثير، -

األنشطة التي تإتي آثارا فعالة و تلك التي ال تإتي أثارا، و بذلك يتست تعريفها بما 

من يتناق  مت ما ذهب إليه بع  الباحثين من أن المشاركة السياسية تتض

 .الجهود الناجحة فقط،

 ساعي إل  التؤثير عل  صنت القرارال ست لتستوعب نشاط المرءاركة قد تتّ أن المش -

ن أيضا نشاط آخر للتؤثير عل  هذه و ما يطلق عليه المشاركة التلقابية، وتتضمّ أ

فإدالء .  Mobilized participationالمشاركة التعبوية : العملية أو ما يطلق عليه

بؤصواتهم في االنتخابات أو مشاركتهم في المةاهرات و ؼيرها يعد من األفراد 

عل نية المرء التؤثير في بف و هذه السلوكيات قد ال تتمّ  السياسة،قبيل المشاركة 

صنت القرار، ولكن ألن فردا آخر طلب منه أن يفعل ذلك عبر اإلقناع أو 

 ( 1).اإلكراه

، هل "التعببة"هنتنجتون هي قضية ابل الخبلفية التي تطرق لها سالم بين ومن

يرى بع  الباحثين أن التعببة ففي حين يمكن اعتبارها نوع من المشاركة أم ال ؟ 

و اإلكراه و أشياء مدفوع بالخوؾ التصويت فيها مد في األنةمة الشمولية وتتع

موقفا معاكسا يرى من  التي ال تتيح المشاركة لمواطنيها، يقؾ هنتنجتون.. ،أخرى

 : (2)أن التعببة هي من صميم المشاركة السياسية، وهذا بناءا عل  الحجج التالية خبلله

                                                             
.30المرجت نفسه،   1 
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ين المشاركة التلقابية و التعببة تفرقة نةرية أكثر منها واقعية هذا أن التمييو ب -1

إضافة إل  أن المشاركة في العديد من النةم التنافسية الديمقراطية تحتوي عل  

 .عنصر الضؽط أو اإلكراه

المشاركة التلقابية و التعبوية، جا بين ةم السياسية ببل استثناء تعرؾ موينأن كل ال -2

وإن اختلفت طبيعة المويج من نةام إل  آخر، فعل  المستوى الفردي ترتفت 

المشاركة التلقابية في النةم الديمقراطية منها في النةم الديكتاتورية، و من الخطؤ 

لشمولية بنوعيها التلقابي و التعبوي، وإن ه ال توجد مشاركة في النةم التقرير بؤنّ ا

حدث المشاركة التلقابية كنتيجة لعمليات التنشبة، تحيث قد  ااختلؾ شكلها و درجته

 .عيا يرمي بسلوك األفراد لصالحهم النةام بالثقافة، و خلقه ووتحكّ 

استعرا  الباحث لهذا العدد من  خبلل من ،لنهايةاما تجدر اإلشار  إليه في 

 يقود إل  معرفة أكثر تدقيقا بحدودأّن هذا العمل  التركيو عل  أشهرها، ات ثمّ التعريف

التؤسي   عليه في وهو األمر الذي نعتمد ومإّشرات مفهوم المشاركة السياسية،

الستخدامه في الدراسة ( يإجراب)صياؼة تعريؾ امبريقي  فييعيننا النةري للبحث و

 .الميدانية

 

 :المفاهٌم القرٌبة منهمفهوم المشاركة السٌاسٌة و .4

يقود البحث في هذا المجال إل  اكتشاؾ تشكيلة متنوعة من المصطلحات القريبة  

من مفهوم المشاركة تتقاطت معه في كثير من القضايا،و يضمه هذا التقاطت بوضوح 

 :ذاتها و من بين هذه المصطلحات نذكر من خبلل التسمية في حدّ 

 .السياسي( الدور، النشاط)العمل  -

 طنةاالمو -

 االنتماء السياسي  -

 الثقافة السياسية -

 الوعي السياسي -

 (أو االنتخابي)السلوك السياسي  -

 (بلت السياسية يضو الميول والتف)االتجاهات  -

 ..(.السياسيالسلبية السياسية، البلمباال  السياسية، االنسحاب )االؼتراب السياسي  -
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 ( االستبعادو)التهميش السياسي  -

 (إلرهابوا) سياسي العنؾ ال -

عمق الفهم وء عل  هذه المفاهيم المحيطية سوؾ يلضّ ا تسليط أنّ  شكّ و ال 

إضافة ) ها مفهوم المشاركة بوصفه مفهوما مركويا تضمنّ لؤلبعاد التي يمكن أن ي

 .لدراسة الحالية ا في (إل  مفهوم الشباب

 

 : politiqueLe roleلسٌاسًاو الدور  politique ’actionLالعمل السٌاسً  - أ

لت عليه الدراسة، تعريؾ سعد إبراهيم جمعة الذي ن بين التعاريؾ التي تحصّ م

الجماهير التلقابية إل  حركة  يرى بؤن العمل السياسي يعني في األسا  توجيه حركة

ها ب ة التي يمرّ للقومية التي ترتبط بالمرحا مة واعية في اتجاه تحقيق األهداؾمنةّ 

و تنمية  ،القدراتيؾ وتوة ،وتعببة الطاقات ،ركةم هذه الحالمجتمت، مما يستلوم تنةي

وعل  أن تتوافر للحركة . ق ذلك الهدؾالذي يحقّ  االتجاهفي  ،المتاحة الموارد البشرية

الجماهيرية المنةمة طابت الشرعية وأن يتم ذلك من خبلل تنةيمات سياسية معترؾ 

 ( 1). بها من المجتمت

ه، من مصدر مركوي نحو موجّ  و العمل السياسي وفق هذه الرإية هو عمل

مت واقت األمر،  يتناف  ذلكأطراؾ محيطية، يطلق عليها حركة الجماهير، ربما 

أو " )الفوق"ه إل  أي المجتمت، و يوجّ " التحت"أؼلبه نابت من  فيفالعمل السياسي 

مط ، و لكن لي  بالضرور  أن يحصر في النّ (إل  مستويات أخرى ؼير الفوقية

اهير أو إشباع حاجات الجمبها في سبيل  أنشطة السلطة التي تقومالناول ، وجميت 

 ( .gouvernance)طار التسيير أو اإلدار  توجيهها، قد يندرج تحت إ

 السياسة، و في هذاول من عبارتين، العمل و إذا رجعنا للمصطلح نجده يتشكّ 

 عليه يطلقي أجر، أو ما ان المبذول من أجل تلقّ السياق ال يقصد بالعمل جهد اإلنس

ومجاالت عديد  ،  في سياقات" العمل"، حيث كثيرا ما نصادؾ هذه عبار  "الشؽل"

العمل االجتماعي، العمل االقتصادي، العمل النقابي، العمل الثقافي، العمل : ذكر منهان

 ".الشؽل"و لي  بمعن  " الفعل"بمعن الجمعوي، و كلها تشير إل  العمل 

                                                             
1
 .24-23،     1984سعد إبراهيم جمعة، الشباب و المشاركة السياسية، القاهر ، دار الثقافة للنشر و التوويت،  
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شير إل  جميت أنشطة األفراد و المإسسات التي العمل السياسي بهذا المعن  يو

تصب في المجال السياسي، والتي تهدؾ إل  تحقيق ؼايات سياسية، أو التي تستخدم 

ا لمفهوم النشاط وهو بذلك يكاد يكون مرادف. ساليب السياسية في تحقيق ؼاياتهااأل

 .السياسي و الممارسة السياسية 

ر عن األشخا  الذين و هو يعبّ " ياسيالفعل الس"يقودنا ذلك لئلشار  إل  و

المشاركة السياسية في مستوياتها أو  أجل المشاركة،المشاركة من  تجاوووا مرحلة

أيضا ذلك صناعة القرار السياسي، و يدفعنا ، لينتقلوا إل  مرحلة التؤثير والدنيا

الذي ال يعني بؤي حال من األحوال  ،"االحتراؾ السياسي"ما يسّم لئلشار  إل  

بمعن  أن  -كما هو حاصل في واقعنا في بع  األحيان –االسترواق من السياسة 

تكون السياسة هي مصدر روق وقوت، وهي حالة مرضية و لها تؤثير سلبي عل  

نوعية العمل السياسي في حد ذاته، و لكن المقصود باالحتراؾ السياسي حالة متقدمة 

يم بالمهارات و الخبرات بما ينعك  للممارسة السياسية ، يتشبت منها الفرد والتنة

 .الّنوعي عل  أدابه السياسي

يستخدم مصطلح  حيث ،ويتقاطت مت مفهوم العمل السياسي مفهوم الدور السياسي

الدور في علم االجتماع بمعان مختلفة، فينطلق كمةهر للبناء االجتماعي عل  وضت 

شطة تخضت لتقييم اجتماعي معّين يتمّيو بمجموعة من الصفات الشخصية و األن

قبل اآلخرين، وهذا بك الذين يكونون في الموقؾ ومن من قبل أولما  معياري إل  حدّ 

. بين المكانة والدور  "الؾ لينتونر"في اعتباره التفرقة التي أقامها ال يؤخذ  التعريؾ

ؾ الدور من ناحية أخرى كعنصر في التفاعل االجتماعي و هو هنا يشير إل  ويعرّ 

 .يها شخ  معين في موقؾ تفاعل من األفعال المكتسبة التي يإدّ  رنمط متكرّ 

اجبات، و أن الدور أن المكانة هي مجموعة الحقوق و الو "رالؾ لينتون"ويعتقد 

للمكانة، فالسير عل  هذه الحقوق و الواجبات معناه القيام  هو المةهر الدينامكي

 مإلؾ النسق االجتماعي ، وفي  "بارسونو"ا هو التعريؾ الذي يستخدمه وهذ. بالدور

روبرت "في مإلفه البناء و الوةيفة في المجتمت البدابي، و "راد كليؾ براون"

 .(1)في النةرية االجتماعية و البناء االجتماعي "ميرتون

                                                             
 .1245وعة البحث العلمي و إعداد الرسابل و األبحاث و المإلفات الكرنك للكمبيوتر، اإلسكندرية،   عبد الفتاح مراد، موس 1
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ت ه السلوك المتوقّ ؾ بؤنّ و ال يبتعد عن هذا المعن  مفهوم الدور السياسي الذي يعرّ  

ما  الذي عاد و(.1)نيّ ة واحد  و نةام سياسي معويّ ن في هاألفراد يشتركوعدد من ل

ر بشكل كبير في طبيعة العمل السياسي ر و تإثّ ، التي تتؤثّ "المكانة"يرتبط بمفهوم 

قصد بالمكانة الموضت الذي يشؽله الفاعل ، ويكذا فعاليته و حجمه، ونوعيتهو

الخ ، ... و السلطةالسياسي في التنةيم، أو في الجماعة و المجتمت، أو في هرم الدولة 

به للحصول عل  المكانة المكافبة  وتؤديته كما ينبؽي، قد يدفت الدور القيام بمتطلباتف

ة التي احتلّها لعب بت منه المكانلهذا الدور، وقد يحدث العك  في حالة ما إذا  تطلّ 

 .بالمسرح إل  حّد بعيداألمر شبيه  دور سياسي معّين منسجم معها،

 :و السلوك اإلنتخابً السلوك السٌاسً -ب

بمعن   "سلوك"و "فعل": خدمون مصطلحيستبع  الباحثين ي ؼم من أنّ عل  الرّ 

ما يمارسه الفرد،  ه يشتمل عل  كلّ من الفعل، ألنّ  اصطبلح السلوك أعمّ  أنّ  واحد إالّ 

ةر عن القصد و المعن  الذي ينطوي عليه السلوك النّ  ؽ ّ ر فيه و يشعر به، بيفكّ و

ق يشير السلوك السياسي إل  انعكاسات تفاعل الفرد ل،من هذا المنط(2)دبالنسبة للفر

هذا التفاعل من خبلل  السياسية التي ينتمي إليها، ويتحّددمت البيبة االجتماعية 

ة الوعي السياسي، االنتماء السياسي و التنشبالثقافة السياسة، : هامتؽيرات عديد  أهمّ 

 .الخ..السياسية،

االجتماع و علماء السياسة اهتماما خاصا لدراسة السلوك يعطي كل من علماء و

عتبر ت، ألن عملية التصويت -الجوء األهم في السلوك السياسي بوصفه-االنتخابي 

ة و خطير  في تؤثيراها عل  العمليات السياسية، حيث ينةر إل  طريقة هامّ 

أن  ؼم منرّ لاو الحكم األخير، وعل   بات في الببلد الديمقراطية الفيصلاالنتخا

الواقت  لسياسية، إال أنّ فة دابمة عل  القرارات اتكتيكات الضؽط وؼيرها تإّثر بص

لقد و. كل العمليات السياسية األخرى السيطر  عل   ود أن الناخبين يملكون القوّ يإكّ 

                                                                                                                                                                                         
 

1
كلية  رسالة دكتوراه ؼير منشور  ، –التطبيق عل  مجتمت القاهر   –أماني مسعود محمد الحديثي، الدور السياسي لمهمش جعفر مصر 
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موا الكثير عن عبلقته و تعلّ  االنتخابيو السياسة السلوك  االجتماعدر  علماء 

 .(1)لمهنة والتعليم وؼيرهاا، واالجتماعيةين، والطبقة بالدّ 

لمويد من اإعطاء : مل يقوم بوةيفتين كبيرتيناالواقت أن االنتخاب العام و الشّ و

وتنشيط اإلحسا  لدى المحكومين  السلطة الشرعية ألولبك الذين يمارسون السلطة،

ا يتضمن ، وهذالمتياو مشتركللمجموعة الكبير  بفضل ممارستهم الجماعية  بانتمابهم

لتصويت هو ا»:نهاأن تبيّ  "ستيوارت هيل"ـ يفة الشعور بالمسإولية التي سبق لوة

 (2).«وسيلة لتثقيؾ الروح العامة و الذكاء السياسي

ذاتها ؼير كافية مطلقا  ؼم ذلك فهناك اتجاه يرى أن عملية التصويت في حدّ رو

و األشكال  تلضعؾ العبلقة بين عملية التصوي نةرا ،لقيا  عملية المشاركة

فضبل عن أن مدى انشؽال أو انؽما  الفرد في السياسة  ،األخرى للمشاركة السياسية

باإلضافة إل  أن عملية  .   مستويات تتوقؾ عل  طبيعة النسق السياسي ذاتهله عدّ 

به ب من المعلومات و الدافعية نف  القدر الذي تتطلّ التصويت في االنتخابات ال تتطلّ 

في السياسة قد ال الكثير من المنؽمسين  سياسية األخرى، كما أنّ معةم األنشطة ال

يوعجون أنفسهم بالتصويت في االنتخابات، و بالمثل فكثير من األفراد الذين يدلون 

هناك العديد من األبحاث  بؤصواتهم ؼير نشطين سياسيا، وهذا عل  الرؼم من أنّ 

من خبلل قيا  نتابج  شاركة يتمّ ر السياسي و وياد  فعالية المالتطوّ  د عل  أنّ إكّ ت

 .(3)التصويت

من ما فيه الكفاية واليوم نموا كبير ذا جذور قديمة ب االنتخابيويشهد علم االجتماع 

الؽربية في عهد  نسالفراللوحة السياسية »دراسته  يف "أندريه سيجفريد"بين رواده 

لعلم االجتماع حدثت والد  جديد  في الواليات المتحد  و. «الجمهورية الثالثة 

لمقاببلت أثناء ا بطريقة االستقصاء من خبلل" بول الوار سفيلد"نها االنتخابي دشّ 

اختيار "ؾ كتاب كان مإلّ و. 1940لبلنتخابات الرباسية عام الحملة االنتخابية 

التي  يطمح لفهم الطريقة ،"ناخب عقله أثناء الحملة الرباسيةكيؾ ينةم ال :الشعب

                                                             
، الثقافة السياسية في مصر بين االستمرار (تحرير)كمال المنوفي : في،سيناءمحمد السيد علوان، المشاركة السياسية للشباب في شمال  1

 .814و  813   جامعة القاهر ، والتؽير، مركو البحوث والدراسات، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
2
، 1998،  1لمإسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوويت،بيروت، طافيليب برو، علم االجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيبل ،  
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، و في ي خضت لهاو ينمو رأي الناخب تحت تؤثير الدعاية الت يتشكل بها، ويتحّول

  مصدرا لما سيسمّ " الناخب األمريكي":   آخر بعنوانبعد سيكون كتاب مإسّ 

  مختلؾ، تسع  إلقامة سعو هذه الدراسة التي تمحورت حول م. "ميتشيؽن"بنموذج 

ومن ذلك . دلسلوك االنتخابي و الخصاب  االجتماعية لؤلفرااعبلقات تبلوم بين 

هام فيما يتعلق بالتحليل  و قد وجد طلب اجتماعي ..الحين تضاعفت الدراسة العلمية 

، وبخاصة األحواب و صدر هذا الطلب عن الفاعلين السياسيين. ت االنتخابيالتوقّ و

 ...(1)أيضا وسابل اإلعبلم و

 :يةأساس ثبلث صور في ، عل  األقّل،و يةهر السلوك االنتخابي للشباب

 .رّشح واحتبلل مكانة مناسبة في القوابم االنتخابيةالت -

بها من خطوات كالتسجيل في القوابم وحياو   قّ وما تعل المشاركة في التصويت -

 .بطاقة االنتخاب

 .االنتخابية المشاركة في الحمبلت -

تختلؾ  هاولكنّ  ،دول العالم و ترتبط بالسلوك االنتخابي مشكلة الومت جلّ 

لتصويت أو عدم ، وهي ةاهر  مقاطعة الة إل  أخرىدرجاتها من دووتتفاوت 

حجم الشباب في المجتمت، و  باوديادالمشاركة في االنتخابات، ويوداد حجم المشكلة 

ت هذه الةاهر  و ماوالت اهتماما ملفتا من طرؾ السياسيين و من طرؾ بطد استقق

ا مصدر قلق بالػ وماوالت البلمباال  باالنتخابات ومقاطعة الشباب له .الباحثين أيضا

للسياسيين وأنةمة الحكم، لي  فقط لثقل الكتلة الشبابية وكبر حجمها ولكن أيضا 

عدد من ألهّمية رأي الشباب الرتباطه بصور  المستقبل، وهو عامل مهّم دفت ب

 المويد من اإلجراءاتالتخاذ ، خاصة في دول الؽرب، األنةمة والفاعلين السياسيين

 .باب للمشاركة في االنتخاباتتويد من حافو الشالتي 

 :citoyennetéالمواطنة  و politiqueAppartenance االنتماء السٌاسً -ج

ري أن االنتماء يعني إحسا  الفرد في تصوّ : كتور عبد الهادي الجوهرييقول الد

ن هذه م، فإذا كان عضوا في أسر  فهو جوء ال يتجوأ أو المواطن أنه جوء من كلّ 
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فردا في مجتمت فهو جوء من لحمة و بنية هذا المجتمت يعيش فيه األسر ، وإذا كان 

ك بها ل ثقافته ويتمسّ ويتعايش معه و يتفاعل مت تفاعبلته، و يعتنق إيديولوجيته، ويتمثّ 

ة فاالنتماء إحسا  وبصفة عامّ . .أوال وأخيرا لهذا المجتمت أو الوطن ويكون والإه 

جاته، تتباين درمن أشكال السلوك  و شعور وإدراك نفسي اجتماعي يترجم في شكل

يمكن قياسه من خبلل المواقؾ واألفعال وردود الفعل، و مدى مشاركة المواطن أو و

إل  عووفه، ومدى التعاون أو الصراع، ومدى االلتوام بالسلوك السوي أو االنحراؾ 

  (1).وؼير ذلك من المعايير ،االجتماعيالسلوك المرضي، ومدى التماسك أو التفكك 

: عل  بعدين أساسيين متكاملين في مفهوم رجال السياسة االنتماءيفة واستندت وة

ليكونا تصويرا  ، obligationو ثانيهما اإللوام  patriotismeلهما التعبير عن الوطنيةأوّ 

، حيث (2)سواء تجاه ؼاية واحد  أال وهي الدولة الجماعة عل  حدّ لمواقؾ الفرد و

اك عبلقة ايجابية بين الشعور بالوطن و بين ممارسة عدد من الدراسات أن هن أثبت

و يوجد في الواقت أنواع عديد  من االنتماءات . أنشطة و أعمال سياسية لصالح الوطن

لحوب معين، و االنتماء لجمعية  الفرد انتسابيعني السياسية، كاالنتماء الحوبي الذي 

توى المحلي أو أي مإسسة من مإسسات المجتمت المدني عل  المس وأ معينة،

ؼير أن  ،الخ...ار فكري معين أو اتجاه إيديولوجيلتيّ  االنتماءاإلقليمي أو الدولي، 

 .المواطنة تقتضي أن يكون االنتماء للوطن أقوى من أي انتماءات أخرى

 تمّ  قدقترب كثيرا من مفهوم المواطنة، وي يمفهوم االنتماء السياس فؤنومن هنا 

ة أو عبلقة اجتماعية تقوم بين شخ  طبيعي، وبين تعريؾ المواطنة بؤنها مكان

و يتول  " الوالء"، ومن خبلل هذه العبلقة يقدم الطرؾ األول (الدولة)مجتمت سياسي 

و قد تطور هذا المفهوم تطورا كبيرا حيث لم يعد يشير إل  . (3)"الحماية"الثاني 

و تؤدية واجبات  فضيلة انتماء و انتساب الفرد لدولة معينة، أو الحصول عل  حقوق

معينة، أو حت  مسؤلة التعايش و تعميق القواسم المشتركة بين أفراد الدولة الواحد ، 

ولكن أكثر من ذلك حيث اتجه المفهوم نحو تكثيؾ مشاركة المواطن في كل الشإون 
                                                             

 137-136،     2000اإلسكندرية،  عية،امسي، المكتبة الجعبد الهادي الجوهري، أصول علم االجتماع السيا 1

، 1986اآلداب جامعة القاهر ، عبد الفتاح إبراهيم متولي، تحليل سوسيولوجي لةاهر  االنتماء للعمل،ماجستير ؼير منشور ، كلية  2

 52. 

 .59،  1990لجامعية، اإلسكندرية، المعرفة ا دارمحمد عاطؾ ؼيث، قامو  علم االجتماع،  3
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المتعلقة بالمجتمت الذي ينتمي إليه سواء عل  المستوى المحلي أو عل  المستوى 

الذي يعني  "الحماية" حدود مفهومتتجاوو  اآلن،لي فإن المواطنة وبالتا .المركوي 

 ."المشاركة"لتنتقل نحو مفهوم  الحصول عل  الحقوق المدنية

العاطفي بالنسبة  در عن حالة من حاالت الحياةاهر  نفسية تعبّ  االنتماءوعدم 

هذه للشخ  اآلخر أو بالنسبة لآلخرين أو بالنسبة للمجتمت، وبهذا المعن  تصبح 

الةاهر  عرضا مرضيا مرادفا لؤلنانية، ألن الشخ  الذي ال يشعر بانتمابه لآلخر قد 

أوقد ال يكون بالضرور  منحصرا في مدى اهتمام الشخ  .. إال بنفسه  نجده ال يهتمّ 

نا قد نجد في بع  الشباب حالة من الركود مبعثها عدم وجود رؼبة، أو بنفسه، ألنّ 

شعر بالؽربة، فهو قد فقد القدر  عل  التفاعل أو قد أصابه ه يت، أو أنّ دافت أو تطلّ 

له بحيث يحوّ  ينتةر منه، منه و ال ضرر يرج  ال نفت يعتقد أن شعور ؼريب جعله

كم في مقدراته إل  أيد ؼريبة و قد ترك خيوط التح ،كشعوره هذا إل  شيء يتحرّ 

 .(1)عنه، ال يعلم تؤويلها و ال توجد لديه القدر  عل  فهم كنهها

المواطنة مفهوم ؼربي المنشؤ، تعك  جذوره تطّور الفكر االجتماعي والسياسي 

وقد ارتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بالبيبة الؽربية، وتبلور هذا المفهوم  . الؽربي

واكتسب مضامين ومعان مختلفة مواوا  مت تطّور الجماعة السياسية في الؽرب 

ولهذا يعتبر البع  . اليونانية" المدينة"ءا من مجتمت والتشكيبلت االجتماعية داخلها، بد

 . الفكر الليبرالي الؽربي من أكثر االتجاهات التي ساهمت في إثراء مفهوم المواطنة

، فهي الوطن عل  قدم المساوا وبقدر ما تعني المواطنة ضمان الحقوق ألبناء 

سا  الذي يقوم عليه عملية فالمواطنة هي األ. تعني أيضا االلتوام بالواجبات تجاه الوطن

اندماج األفراد داخل الوطن الواحد، وتمثل حجر الواوية في مفهوم الدولة الوطنية 

الحديثة، باعتبارها اإلطار القانوني والسياسي والجؽرافي الذي تمار  فيه حقوق 

 .المواطنة وواجباتها

لح والمواطنة كمصطلح قانوني يرّكو عل  الهوية أكثر من الفعل، وكمصط

ه يعني االلتوام الّنشط والمسإولية، إّنها تعني إحداث التؽيير االيجابي "سياسي فإن

المواطنة السياسية في الدولة الشمولية لم تإّد . داخل الجماعة والمجتمت والبلد

                                                             
 .17م،  2002، 1المصرية اللبنانية، القاهر ، ط لدارا سيد صبحي، الشباب و أومة التعبير، 1
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وةيفتها، حت  لو كان البلد صؽيرا فإّن شإون الحكم بعيد  ومنعولة بحيث ال يمكن 

جابي، بإمكان األفراد أن يصّوتوا، وقد عرفنا بصعوبة للفرد من أن يقوم بفعل إي

أهمية التصويت الصحيح خبلل العقود األخير ، وباستطاعة األفراد دفت الضرابب، 

لكّن . عرفنا بعد مشقّة في العقود األخير  أّن ذلك يعتبر التواما أصيبل ومّر  أخرى

فعل من أجل إحداث األفراد ال يضطلعون بالمسإولية، وال يبادرون بالقيام بال

ويمكن أن يكون هنالك . وبدون المواطنة يصبح المجتمت السياسي فارؼا.التؽيير

الؽلو في ) قومية، إالّ أّنه بدون المواطنة من المرّجح أّنها تتفّسخ وتتحّول إل  شوفينية 

لخلق المواطن  المسبولومن دون المواطنة الحّقة ال يمكن أن يوجد االلتوام (. الوطنية

 .1ذي يعتبر بمثابة النسيج الذي يعمل عل  ترابط الجسم السياسيال

 :الثقافة السٌاسٌة و الوعً السٌاسً -د

ب نمط الثقافة السياسية نمط من القيم والمعتقدات و االتجاهات العاطفية، و يتركّ 

في الشإون  االسيّ ب و القيم من أفكار األفراد عن الصواب و الخطؤ و عن الطيّ 

بما يجب أن يكون، والمعتقدات عن الوضت  ذا النمط المعياري يهتمّ السياسية، وه

ا ية قيم الفرد و معتقداته حدّ وتبلػ أهمّ . القابم في عالم السياسة وثيقة الصلة بتلك لقيم

لسياسة، وتحمل هذه العواطؾ السياسية القيم اعواطفه في ميدان  إثار ي إل  يإدّ 

 .(2)والمعتقدات ويستثيرها الرموو

و كثيرا عل  األبنية الرسمية و ؼير ها ال تركّ ت في أدبيات الثقافة السياسية أنّ ويشي

كالسلطات الحكومية و األحواب السياسية و جماعات  ،في النةام السياسيالرسمية 

المصالح وما شابه ذلك، أو عل  السلوك السياسي الواقعي الذي يمكن مبلحةته داخل 

تمام هذه األدبيات ينصب بشكل أساسي عل  المجتمت، ولكن عوضا عن ذلك فإن اه

جوهر الثقافة السياسية في  وعليه فإنّ ألفراد بشكل األبنية و الممارسات، ما يعتقده ا

وأنماط السلوك المختلفة والمعارؾ  واالتجاهاتمجتمت معين يدور أساسا حول القيم 

                                                             
، 2001صبلح بن معاد المعيوؾ، معهد االدار  العامة، المملكة العربية السعودية، : بيتر دراكر، مجتمت ما بعد الرأسمالية، ترجمة 1  

 297. 
 .165   ،2000، 2ط اإلسكندرية،  المكتبة الجامعية، ،السياسي أصول علم االجتماع ،عبد الهادي الجوهري 2
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نوية ؼير ر عن عناصر معر  أخرى فهي تعبّ االسياسية ألفراد هذا المجتمت و بعب

 .(1)مادية

لربيسية في أية ثقافة سياسية، وتعك  االستجابة ألعمال معينة اإن الثقة أحد القيم 

السابقة، ومقدار الخبلؾ   ا يعك  الخبرحجم الثقة التي تقوم في المجال السياسي ممّ 

وتنشؤ خطوط االتصال بين ألفراد والجماعات المختلفة حيث . حول القيم في المجتمت

ل واست للتفاو  و الحلول ب عل  ذلك تقبّ رتّ تلفرد مساير  اآلخرين، وييحبذ ا

ا  األهمية عل  حفة العبلقات لمدنية و يبدون ق النّ الوسط  و التصالح، ويعلّ 

و  «أو ال شيء إما الكلّ »التركيو عل  صيؽة  اهتماما أقل بحرفية القانون، و يقلّ 

 .(2)«ي أعيشعش و دعن»د أسلوب ويتؤكّ  «االستسبلم دون شرط»

الفرد في فمن ناحية يّمر: ب الثقة السياسيةهناك مصدرين الكتسا أنّ  "فيربا"ويرى 

. مختلؾ مراحل حياته داخل األسر  و المدرسة و التنةيمات السياسية المختلفة

ومن ناحية أخرى تجمت لديه خبرات . بخبرات ؼير سياسية تؤثر عل  سلوكه السياسي

  لوسابل االتصال لتعرّ االحركة السياسية و من  سياسية من تعامله مت رجال

  .(3)السياسي

ثبلث أنماط متتالية للثقافة السياسية استنادا إل  مدى " فيربا"و "ألموند"د وقد حدّ 

طنين في دولة معينة بشكل إيجابي للنةام السياسي القابم، وهو ما ااستجابة المو

 :4يوضحه الجدول التالي

 

 

                                                             
، الثقافة السياسية في مصر بين (تحرير)كمال المنوفي : فيالسياسية للفبلحين، حمدي عبد الرحمان حسن، ثقافة المشاركة  1

 .750،  االستمرار والتؽير، مركو البحوث والدراسات، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهر 

 .168  مرجت سابق،عبد الهادي الجوهري ، أصول االجتماع السياسي، 2

3 Verba sidney, comparative political culture, un luycian pys and sidney verba , eds.,p.p 529-533. 

 
4
Al monde and S.Verba, the civic culture, boston, littlee, Brown and co.,1965, p 16. 
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توجهات األفراد إواء 

 أنماط الثقافة السياسية

النةام 

 كهدؾ عام

وةابؾ 

 لمداخبلت

وةابؾ 

 المخرجات

دورهم كمشركين 

 نشيطين

 ثقافة محدود  -1

 فة رعويةاثق -2

 ثقافة مشاركة -3

 صفر

1 

1 

 صفر

 صفر

1 

 صفر

1 

1 

 صفر

 صفر

1 

 

 درجة صفر تعني عدم وجود استجابة عل  اإلطبلق -

 :درالمص.   تعني وجود استجابة إيجابية( 1)درجة  -

ة أو المحدود ، قيّ اء النةام السياسي في الثقافة الضإو ،سم توجهات المواطنينوتتّ 

 نجد أنّ  ،مما سبقوعل  النقي  .. ةوؼياب الوعي بالسياس بالضعؾ و الؽمو 

هم و لكنّ  ،المواطنين في النمط الثقافي الرعوي عل  وعي تام بوجود النةام السياسي

بمقدورهم التؤثير  القيام به في هذا النةام، أو أنّ  لديهم دورا يمكن ال يشعرون بؤنّ 

سم نمط ثقافة المشاركة بوجود درجة عالية من ويتّ .. عل  القرارات الصادر  عنه

 .(1)المشاركة السياسية لدى المواطنينالوعي و

قليل من  ؼيرهذا المفهوم في عدد ه رؼم تكرار نجد أنّ إذا جبنا إل  تحديد الوعي 

يوال محاطا بقدر واضح من الؽمو ، ألسباب عديد  منها عل   الكتابات فهو ال

ون مسؤلة الوعي االجتماعي مسؤلة سبيل المثال ال الحصر أن بع  الباحثين يعدّ 

 .(2)ماركسية ، ويحجم بعضهم عنها ألسباب و ؼايات إيديولوجية

 والوعي في معناه المكثؾ عقيد  وعقل ووجدان، وهي األشياء تقريبا التي انشؽلت

العقل : تدقيق في البعدين بها محاوالت تعريؾ الوعي، رؼم اختبلؾ منطلقاتها ، وال

و الذي   conception, perception: الوجدان يةهر أنهما تعبير عن اإلدراك و التصورو

                                                             
 .342-340     قافة المشاركة السياسية للفبلحين، مرجت سابق،حمدي عبد الرحمان حسن، ث 1

، 1987عبد الباسط عبد المعطي، البحث اإلجتماعي ، محاولة نحد رإية نقدية لنهجه وأبعاد، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  2

 359. 
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فاإلدراك يشتمل عل  المشاعر ، يشمل كل منهما مكونات و عناصر بداخله 

ر فهو بلقات و تفسير أوضاعها، أما التصوّ االتجاهات و الموقؾ من الةواهر و العو

وباختصار . (1)لمرؼوبة لهاايعني في عمقه بدابل الةواهر و العبلقات و المستقببلت 

 (2)«الوعي يعني إدراك الفرد لما يحيط به»: فإن

االختبلفات أّن فهي قديمة قدم اللؽة إال  توجد لدى البشر،ا الوعي كصفة إنسانية أمّ 

، وما يرتبط به من موضوعات وأحداث .الوعيفي مضمون هذا  تةهر بين األفراد

إذ ينبؽي توافر  ،مية و تطوير المجتمت في جانب منها عل  هذا العنصروتعتمد التن

ا في بشرط أن تلعب دورا هامّ  ،عنصر الوعي عل  مستوى القيادات و الجماهير

من خبلل استخدامها ؾ و كيفية إحداث التنمية وذلك لّ الجماهير بالواقت المتخر يصتب

يل وعي الجماهير تشكيبل حقيقيا التي يمكن بواسطتها تشك ناعاإلق  و لمصادر القوّ 

 .ؼير مويفاو

ل الثقافة السياسية بحيث تمثّ  ،حيث أن الوعي كمفهوم أشمل من الثقافة السياسية

تمثل الثقافة السياسية لدى ب وجود الوعي وجود معارؾ جوء من الوعي ويتطلّ 

أكثر عقبلنية  المشاركة كانت، كلّما ما ارتفت مستوى الوعيه كلّ وأنّ ن، شخ  معيّ 

يتمثل ذلك في الرؼبة في عدم المشاركة السياسية ، وقد يحدث العك ، وأكثر فعالية

أكثر معرفة بطبيعة المشاركة في الحيا  السياسية  الشخ  يعدّ  ألنّ  ،من جانب آخر

لديه  ي إل  التؽيير ولي  مشاركة ةاهرية ألنّ ه يرؼب بالمشاركة الفعلية التي تإدّ وأنّ 

ي إل  يإدّ قد مستوى الوعي  ارتقاء ةاهرية، ولذلك فإنّ  معرفة بؤن المشاركة تعدّ 

في ذلك العووؾ عن المشاركة  يعدّ و .عن المشاركة في الحيا  السياسية عاالمتنا

 السياسية ولذلك فإن مفهوم الوعي و الثقافة ،الحيا  السياسية أقص  درجات الوعي

  3.يرتبط وجود أحدهم باآلخرمرتبطان و متبلومان و

                                                             
 .9،   2000وسيولوجية، كلية النبات، جامعة عن شم ، القاهر  ،عبد الباسط عبد العطي، المجتمت المصري، دراسات س 1

 .204   مرجت سابق،عبد الفتاح مراد،  2

 
جامعة عين الشم ،  كلية اآلداب، نشؤت أدور أديب، الثقافة السياسية للشباب الجامعي في المجتمت المصري، ماجستير ؼير منشور ،  3

2004  ،20. 
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علي ليله إل  أن امتبلك الوعي يعني أن الشخ  يدرك واقعه  ذهبلذلك ي

و يشير مفهوم . (1)االجتماعي و من ثم فهو ربما يتدخل لتؽييره في مسارات معينة

نةام السياسي رإية أعضاء الفبات االجتماعية في المجتمت لل»الوعي السياسي إل  

لقابم والعمليات السياسية والممثلين السياسيين وأهداؾ وبرامج التنةيمات السياسية ا

ومدى مشاركتهم في نشاطها وصنت وتوجيه القرارات السياسية في  ،مواقفهم منهاو

 :ومن بين أهم محدودات الوعي السياسي نجد .(2)المجتمت

 وعي الشباب بالمعارؾ السياسية  -

 بقضايا المجتمت و مشكبلته وعي الشباب  -

وعي الشباب بالمشاركة السياسية أي إدراكه للعملية السياسية كيفية المشاركة فيها  -

 .كي يصبح ذا تؤثير في البنية االجتماعية

ثافة مية الوعي السياسي و الثقافة السياسية من شؤنهما الرفت من كومن هنا فإّن تن

ضييق مساحات االؼتراب واالنعوال المشاركة السياسية ونوعيتها، ومن ثّم ت

والبلمباال ، وتلعب مإسسات التنشبة دورا مهما في تنمية الوعي السياسي لؤلفراد، 

انطبلقا من المدرسة واألسر ، ثّم المإسسات األخرى كالمسجد والجامعة ومإسسات 

 .المجتمت المدني واألحواب السياسية ووسابل اإلعبلم

 :شالسٌاسً والتهمٌ االغتراب -ه

يشير االؼتراب السياسي إل  نوع من السلبية السياسية التي تميو بع  األفراد 

جل تحديد من أبرو المحاوالت التي سجلت من أ الخ ولعلّ ...والجماعات أو الثقافات،

د خمسة أبعاد إذ حدّ  Seeman(1959)، المحاولة التي قام بها مفهوم االؼتراب السياسي

،انعدام   Powerlessnessانعدام القو  : وهي  ؼترابأساسية تستخدم للتعبير عن اال

، العولة الذاتية   isolation، العولة Nonlessness ، البلمعيارية Meaninglessnessالمعن  

Selfestrangemant  . 

                                                             
 551،  1985يا و مشكبلت، دار الثقافة للنشر و التوويت، القاهر  علي ليلة، العالم الثالث قضا 1

محمود إبراهيم محمود، الوعي االصطناعي لدى مختلؾ الفبات االجتماعية بالريؾ المصري، رسالة دكتوراه ؼير منشور  ، كلية  2

 83،  1985اآلداب، جامعة القاهر ، 
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التي اقتصرت عل  بعدي  Neal & Retting (1693) "ريتينجنيل و "وكذلك دراسة 

:  أربعة من هذه األبعاد وهي" روبرت بلوو"در  كما . انعدام القّو  والبلمعيارية

 ب الذات و قام بتطويرها في كتابهانعدام القو  وانعدام المعن  ، العولة، اؼترا

الدراسات التي عرفت االؼتراب  توبعد ذلك توال ."(1964)االؼتراب و الحرية "

ر فيما بينهما، من خبلل أبعاده السابقة و بدون اختبلؾ كبي( ريقيابام)تعريفا إجرابيا 

 : العناصر التالية مثبل فيفاق عل  دراسة االؼتراب السياسي مفكان هناك شبه ات

ه ليست لديه القدر  عل  التؤثير في تعني شعور الفرد بؤنّ  :انعدام القوة السٌاسٌة -

 .السياسيةالمواقؾ االجتماعية المحيطة به ويطلق عليه أيضا عدم الفعالية 

به إحسا  الفرد بؤن األحداث و الوقابت المحيطة به قد ويقصد  :انعدام المعنى -

  .داللتها و معقوليتها تفقد

حالة من الشعور بعدم وجود قيم أو معايير أخبلقية واحد  للموضوع : الالمعٌارٌة -

ر الوسيلة مما الواحد، ومن هنا تحدث الفجو  بين الؽاية والوسيلة، فالؽاية تبرّ 

 ( عند دوركايمومي نةرية األن) ن المعايير م و فقدايشعر الفرد بضياع القي

البعد عن المشاركة في أية ، وب االتصال باآلخرينوتعني تجنّ  :العزلة السٌاسٌة -

 .جماعية أنشطة

  .في الحكومة و القابمين عليها أي الشكّ  :عدم الثقة السٌاسٌة -

ه من أحداث ومواقؾ حولبمعن  عدم اهتمام الفرد بما يجري من  :الالمباالة -

 .ةروؾو

يبتعد كثيرا مفهوم االؼتراب عن مفهوم التهميش، بل ويتقاطت معه في  وال

 لمقاربةاألب الروحي لهذه  يعتبر" روبرت بارك" وهنا نشير بؤّن . عناصر عديد 

الهجر  قضية موضوع ر في كتاباته األول  أواخر العشرينيات عن ، إذ فجّ التهميش

فهو ذلك اإلنسان الذي   cultural hybridقافي ش هو هجين ثالمهمّ  د أنّ التهميش ، وأكّ 

والإه  يحيا بعقلية مجتمعين في إطار بيبة ثقافية ذات عادات و تقاليد معينة، ويتؤرجح

، وهو المجتمت الذي ينتمي بجذوره إليه ه وبين مجتمعه الذي يعيش بالفعل مت أفراد

الجديد أو البقاء في ية في المجتمت في ذلك مسلوب اإلراد  ، عاجو عن االندماج كلّ 

في تعريؾ التهميش  Park" بارك"مت   stonequist "استونكست"فق واتّ .  المجتمت األمّ 

ش وفقا لكتاباته هو ذلك الذي فالمهمّ  ،و إن كان قد أضف  عليه مويدا من البعد النفسي
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من ينتمي ) يسيطر عليه وهو يعيش نفسيا بين عالمين أو أكثر ، أحد هذين العالمين 

من ينتمي إليه ثقافيا بحكم )شا وهو و اآلخر يعتبره مهمّ  ،(يه عرقيا بحكم المولدإل

للمنطقة إل  أفكار بارك هو تعريفه   Stonequistما أضافه  أهمّ  ولعلّ  ،(الحيا  فيه

في  تحي التي اعتبرها منطقة تتعايش فيها ثقافتان ، وتتبن  الجماعة التي المهمشة 

تين معا، وأينما وجدت تؽيرات و صراعات ثقافية وجد هذه المنطقة مفردات الثقاف

االختبلفات الثقافية والتناقضات االجتماعية حت  داخل   األنا  المهمشون، وكؤنّ 

 .(1)و التهميشالمجتمت الواحد تعوّ 

تي تتعّر  لها بع  قطاعات الشباب، وفي سياق معالجة ةاهر  التهميش ال

حياء الفقير ، قّدم لنا الباحثان في علم خصوصا منها المتمركو  في الضواحي واأل

شباب المعانا  : مقولتهم المشهور  (olivier galant)و  (françois dubet): االجتماع

(la jeunesse de la galère) . 

 اإلطاراسة الذين يعيشون تؤثيرات تدهور وشباب المعانا  هم شباب األحياء الحسّ 

إذ يؽادرون المدار  في سّن مبّكر  ويةلّون المعيشي ومناخ العبلقات االجتماعية، 

يعانون البطالة والفراغ، ويضطّرون للفت االنتباه إليهم بممارسة العنؾ والتعّدي عل  

في المجتمت  système d'action وتنتج المعانا  عن تفّكك نةام العمل. الملك العمومي

دثار الحركة الشعبي التقليدي، وعن ان الصناعي، وعن قطيعة في نمط اإلدماج

التي تشهدها أشكال المشاركة والحراك  العمالية كفاعل اجتماعي، وعن التحّوالت

 la)التفّكك االجتماعي : وتنتةم المعانا  وفق مبادئ ثبلثة هي. االجتماعي

désorganisation social) اإلقصاء ،l'exclusion، ( الؽضب عل  كل شيء)الؽضب

la rage.  ردود الفعل كاالستسبلم الذي ينجّر عن االنطواء نوعا من  اإلقصاءويولّد

والذي  frustrationأو الشعور بالكبت   survieعل  الذات من أجل مواصلة العيش

يفضي إل  الجنوح، كإستراتيجية اندماج ؼير شرعي في مواجهة صيػ االندماج 

 .2الشرعي المسدود 

                                                             
التطبيق عل  مجتمت القاهر ، رسالة دكتوراه ؼير منشور ، بي حضر مصر أماني مسعود محمد الحديني، الدور السياسي لمهمش 1

 .13و12،  1998 وم السياسية،جامعة القاهر ، كلية اإلقتصاد والعل

 
2
 .27-26:،    2007، مركو النشر الجامعي، تون ، -دراسة سوسيو ثقافية في مضامين ثقافة الشارع –المنجي الويدي، ثقافة الشارع   
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يطر  شروطها التهميش فعل اجتماعي يستوجب مقابله، وهو السيطر ، وللسو

ال يمكننا تناول فعل التهميش بمعول عن فعل  ، ومن ثمّ لمادية و الثقافية و السياسية ا

بفتح )طرؾ مهمَّش  :لتهميش يقتضي وجود طرفيناومن هنا فإن فعل . (1)السيطر 

ل هو الذي يقت ضحية التهميش، أما ، فاألوّ (بكسر الميم)وطرؾ مهمِّش ( الميم

كبل الطرفين قد ، وبم بعملية التهميش أو الذي يقؾ وراءهاالطرؾ الثاني فهو القا

 .الخ...فرد، جماعة، منطقة، دولة، سلطة، ثقافة، تيار، حوب، مإسسة،: يمثبلن 

حجام عن المشاركة ، إل  لمويد من اإلمن دون شكّ  ،يوإذا كان االؼتراب يإدّ 

من الممكن أن  ة، فإن التهميش، و المشاركة في االنتخابات بصفة خاصّ ةبصفة عامّ 

 : ب عليه ثبلث احتماالت يترتّ 

لسياسي امفاده مويد من االنعوال هو بمثابة تحصيل حاصل، االحتمال األول  -

 .وهي نتيجة منطقية لعملية التهميشالبلمباال  السياسية و

ا االحتمال الثاني فهو إمكانية حصول رد  فعل مشاركة، حيث أن فعل التهميش أمّ   -

فبة معينة داخل المجتمت، قد يكون دافعا قويا و حافوا مهما    لهالذي قد تتعرّ 

داخل الجماعة و ( مركو)عل  أو انتواع مكانة  والحصول نحو المشاركة

لة التهميش ، ها مرحفعلأساسية تتجاوو بار المجتمت، يتيح لهذه الفبة لعب أدو

إل  ال هذا االحتميشير  ما، ربّ ا بنةرية ابن خلدون حول العصبيةرنا هذيذكّ و

ركات و الجماعات و العرقية التي ؼوت عدد من الحأالجهوية  ّياراتبع  الت

ة للوصول إل  مناصب مرموقة، أو االحتماء بها من أجل مطيّ  تهاذالنافذ ، أو اّتخ

 .والمواقت كوااستمرارية احتبلل المر

ن األحياو في بع   ،فعل راديكالي أما االحتمال الثالث فقد يكون للتهميش ردّ   -

التصويت كالتصويت العقابي و ،المشاركةو الشرعية قانتقامي باستخدام طر

 .الخ..االنتقامي ،

 

                                                             
 ،دكتوراه ؼير منشور طاوي سليمان، التهميش االجتماعي بين آليات السيطر  اإليديولوجية وأشكال الممارسة السياسية، رسالة طن أمال سيد 1

 .9،  1998 ،جامعة القاهر  ،كلية اآلداب
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 :العنف السٌاسً و اإلرهاب -و

عة للعنؾ السياسي، نذكر هنا تعريؾ د  والمتنوّ المتعدّ  اتريفمن بين التع

ه ؾ العنؾ السياسي بؤنّ لذي يعرّ ا Ritcharde Fording (1661)" ريتشارد فوردنج"

ن استخدام فعلي للقو  إللحاق التدمير ة الممارسات التي تتضمّ الذي يشمل كافّ  السلوك

باألشخا  أو الممتلكات لتحقيق أؼرا  سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لها أبعاد 

 .(1)سياسية

، يحصل العنؾ عندما تكون المإسسات "جونسن"  K.Jonsonوحسب مقولة

لة في إرضاء رؼبات الشعب و آماله، األمر الذي السياسية في مجتمت معين ؼير فعا

تحقيق االستقرار السياسي  أنّ " هنتنجتون"ويرى . السياسي ي إل  حالة من النفوريإدّ 

يقترن بإيجاد مإسسات سياسية تنةم المشاركة السياسية، وتمنت انتشار العنؾ و 

يار األشخا  الفساد بتوسيت المساهمة الشعبية في وضت السياسات العامة، وفي اخت

  معالجة للمناصب السياسية وتوفير آليات المشاركة للنةام السياسي ، والقدر  عل

الثورات في المجتمت، و االستجابة للمطالب الشعبية عبر األومات و االنقسامات و

 .(2)ات لضمان المساوا الديمقراطية وعدالة توويت المهمّ 

ه يمكن أن يبدو ت عليه اليقين بؤنّ يشجّ  ،"تيدؼور"كما يقول لنا  ،االنتقال للعنؾ إنّ 

النجاحات التي سبق : د هذا المإلؾ عدد من العوامل المواتيةيعدّ و. أمرا رابحا 

 اللجوء في الماضي إل  العنؾ، االجتماعية أن حصلت عليها بفضلللمجموعة 

النجاحات التي انتوعتها مجموعات أخرى، و الذي يدعو للتقليد من خبلل العدوى 

ابية، مكانة العنؾ في الذاكر  التاريخية، طريقة اإلشار  لفعاليته في اإلنتاجات اإليم

خيرا الشعور الذاتي بكون أو ،عالجة اإلعبلمية لؤلخبار الحاليةالثقافية أو في الم

ي وكل هذا يمكن بالفعل أن يقوّ . المجموعة مهمشة في اللعبة المإسساتية العادية 

                                                             
داب، جامعة مطبوعات مركو البحوث و الدراسات االجتماعية، كلية اآل. أحمد فاروق أحمد حسن اتجاهات الشباب نحو اإلرهاب 1

 .53،  2005، 1ط. القاهر 

ياسية، رسالة ماجستير ؼير أحمد محمد عبد الؽاني محمد ، دولة الرفاهية وتنةيمات المجتمت المدني، دراسة ميدانية لؤلحواب الس 2

 .70،   2005جامعة القاهر ، ؾ ، كلية اآلداب، يفرع بني سو، منشور 
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بات المتطلّ  أو بآخر ، يسمح بالحصول عل  أخذكل اليقين بؤن العنؾ وحده، بش

 .(1)االعتبارالجماعية بعين 

و ؼير السياسية التي تقؾ وراء اتخاذ بع  رات السياسية ومهما كانت المبرّ 

فت جوء النتهاج العنؾ السياسي، أو الدّ أو السياسية قرار اللّ الشبابية  الفبات

ياسية في وجه قنوات المشاركة السر بشكل واضح عن انسداد عبّ تها الستخدامه، فإنّ 

، ومن جهة أخرى يؤتي العنؾ السياسي للتعبير عن رف  هإالء ، هذا من جهة

 سات معينة تخ ّ بع  القرارات السياسية أو للتعبير عن عدم الرضا تجاه سيا

التجاهل و مباال بللفي طرق معاكسة  موضتيتما المجتمت، وهذا الشكل من التعبير ربّ 

الفعل السلبي الذي يختار الصمت للتعبير عن السخط ،  ما يسم  بردّ  السياسي ، أو

ر عن مستوى عال من ومن هنا فإن العنؾ السياسي في كثير من األحيان يإشّ 

المشكلة تكمن في  االهتمام بالقضايا السياسية و المجتمعية، وتفاعل كبير معها ، ولكنّ 

للتعبير بل و الطرق المستخدمة طريقة التعبير عن هذا التفاعل، و مشروعية الوسا

 .عن الموقؾ الراف 

فقد  أحد أشكال المشاركة السياسية، بع  الباحثين أن العنؾ السياسي هوويرى 

 :إل  العديد من أشكال المشاركة العنيفة في كتابه Muller  (1979) "مولر"أشار 

عن نفسه  يرى أن العنؾ يكشؾ وهو ،  Agressive participationالعنيفةالمشاركة 

ةاهرات العنيفة أو أعمال الشؽب كما أن في بع  أشكال المشاركة السياسية كالم

منةمات السياسية و شبه بر وسيلة فعالة لتحقيق أهداؾ بع  التالعنؾ قد يع

هم في وقوع أعمال سإل  أن الحكومات ت Gorden "جوردن"ويشير  ..السياسية

بع  أشكال العنؾ  أنّ Schlesinger (1991 )ويرى شليونجر .. هاالعنؾ التي تقت ضدّ 

هناك إجماعا يلؽي النةر  التقليدية  وأنّ  ،ذات الدوافت السياسية قد تكون مقبولة تماما

ه أصبح عمبل هادفا يقصد به بل إنّ  سلوكا ؼير منطقيّ وع من العنؾ باعتباره لهذا النّ 

 .(2)ا بشكل مباشر أو ؼير مباشرالتؤثير في القرارات السياسية إمّ 

                                                             
، 3سة و النشر و التوويت ، لبنان طجمة مجمد عرب صاصيبل، المإسسة الجامعية للدرافيليب برو، علم االجتماع السياسي ، تر 1

1998   ،348. 

 
 .28-26،     مرجت سابق ،طارق محمد عبد الوهاب 2
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إليه  لجبوا، وحت  الذين العنؾ السياسي مرفو  لدى جميت أفراد المجتمت و

ية ين لذلك ، وهذا نتيجة األضرار البشرية و المادّ هم كانوا مضطرّ عون دابما أنّ يدّ 

ل للتفاعل مت القضايا والعواقب المترتبة عنه، و المشاركة السياسية هي البديل المفضّ 

د أن ه ال بّ ة الشاملة ، وفق المنةور التشاركي، ؼير أنّ ميالسياسية والمساهمة في التن

عدا لدفت سال دابما عامبل موجود ةاهر  العنؾ السياسي، شكّ  نلفت النةر إل  أنّ 

األنةمة السياسية نحو إتاحة مساحات أكبر للمشاركة ، فاألنةمة بطبيعتها تنوع نحو 

ليست بحاجة إل  مشاركة  هااحتكار اتخاذ القرار في كثير من األحيان و تعتقد أنّ 

ي مهام ها تملك كل المعلومات و اإلمكانيات و المكانة التي تجعلها تإدّ ألنّ  ،المجتمت

  المساءلة سواء أخطؤت أم أصابت،و الالحكم منفرد ، و لن تتعر  إل  المحاسبة 

ها إذا وضعت نصب أفسدت أم أصلحت ، رضي عنها الشعب أم سخط عنها، لكنّ 

ل  طرق أخرى للتعبير عن رفضه و عدم رضاه تلحق إمت قد يلجؤ عينيها أن المجت

ب ؾ، بتجنّ ذلك يجعلها تختار أسلوب الوقاية ؼير المكلّ  أضرار مإلمة بالجميت، فإنّ 

 .الدفت نحو العنؾ، وفتح قنوات المشاركة

ة بشكل أو بآخر بموضوع العنؾ السياسي صل التي لها من الةواهر المرضيةو

و بع  الباحثين بين العنؾ السياسي و اإلرهاب و قد ميّ هو ةاهر  اإلرهاب، 

ختلؾ عن الصور ه يالسياسي ، باعتباره صور  من صور العنؾ السياسي، ولكنّ 

 :جوانب االختبلؾ نذكر و من أهمّ  األخرى اختبلفا بّينا،

ة ما يرؼب اإلرهابيون في إثار  أهداؾ اإلرهاب عاد  ما تكون الدعاية لقضي -

العنؾ  مرتكبير ألهداؾ الم نحو أبعادها، عل  نحو مؽايالع جذب انتباهو

 .السياسي

ليصل تؤثيره إل   ،عل  تجاوو نطاق الهدؾالحر  من خبلل العمل العنيؾ  -

ينطوي عل  الفعل  ،ما إيحاءأفراد أو طوابؾ أخرى وذلك عبر رسالة أو 

في حين أن صور العنؾ السياسي األخرى عاد  ما تكون أهدافها  ،اإلرهابي

ت الرموي الذي رات النفسية ودون أن تؤخذ الطابدون التركيو عل  المإثّ  ،باشر م

 .اإلرهابييتميو به الفاعل و
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ر بدوره عل  و هذا يإثّ  ،ا  و شعورهمو عل  تفكير النّ ل اإلرهابي يركّ العم -

ق بصور العنؾ لي  قاصرا بصور  مطلقة فيما يتعلّ  األمر، وهذا سلوكهم

 .السياسي األخرى

ه مرتكب لجرم دون أن يراع  بالعمل اإلرهابي عاد  ما ينةر إليه عل  أنّ  القابم -

تحقيقه، وذلك عل  النقي  من في ذلك الهدؾ السياسي الذي يسع  اإلرهابي إل  

ث ، حيث عاد  ما يإخذ الباعموقؾ مرتكبي صور العنؾ السياسي األخرى

 .ه و توقيت العقاب عليهعند محاكمتالسياسي في االعتبار 

 ادوليا بصور  أو بؤخرى معتمد اعدبالكثير من األحيان يإخذ العمل اإلرهابي  في -

العنؾ السياسي األخرى قليبل ما  صور ، بينماعل  وسابل االتصال الجماهيري

 .(1)ا داخليا أو إقليمياتؤخذ ذلك الطابت وعاد  ما تؤخذ طابع

را من العنؾ السياسي وتجدر اإلشار  هنا أن الشباب هم أكثر الفبات االجتماعية تضر

  :عل  األقلّ  العتبارين أساسيين ولكن ،هم هدؾ لهذا العنؾلي  ألنّ 

 :األول االعتبار

ؼير  الشباب الشديد  وتفاعله مت قضايا مجتمعاتهم ودولتهم، وشعورهم بالمسإولية عن 

وجود اآلذان الصاؼية لهم، مستقبل ببلدهم، في مقابل التهميش الذي يتعرضون له وعدم 

هم يقفون وجها لوجه مت العنؾ ذلك يجعل كلّ  ،مشاكلهمم لة ال تعير أي اهتمابيي بف

  .مارسوه إنوحّت  ويتحملون عواقبه، فهم ضحايا العنؾ  فينتهجون طريقه

 :الثاني االعتبار

 ،الشباب هم األدا  المفضلة لبلستخدام و التوةيؾ في طريق العنؾ السياسي أنّ 

االجتماعية للشباب و التي تتسم بنق  النضج نةرا للخصوصيات الثقافية و 

رف  القديم و النووع للتجديد والتؽيير و ميولهم لرف  ل، ونووعهم االجتماعي

 .التي تفر  عليهمواألبوية المفرطة السلطة 

سيبلحة القارئ في نهاية هذا العر ، التداخل والتقاطت بين كّل هذه المفاهيم مت 

ادلها التؤثير معه، ويكون الباحث من خبلل هذا وتبمفهوم المشاركة السياسية، 

                                                             
1
 .62،  1996، 1، طولي، مكتبة مدبعبد الناصر حريو، اإلرهاب السياسي دراسة تحليلية، القاهر  
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قد قام بتنمية وإثراء خلفية نةرية مهّمة حول مفهوم  العر ، من دون شّك، 

المشاركة السياسية، لتساهم في تكوين أسا  نةري وإمبريقي لباقي فصول البحث، 

، وتساعد أيضا في تفكيك هذا المفهوم المحوري إل  العناصر التي تدخل في بنيته

  .تتيح تحديده، وتفيد في بناء أدوات العمل الميداني واكتشاؾ المإّشرات التي

 :التعريؾ االجرابي للمشاركة السياسية -4

يتيح لنا العر  السابق، من خبلل التعرؾ عل  المفاهيم المرتبطة 

بالمفهوم المركوي، تشّكل خلفية تعيننا عل  تحديد مفهوم المشاركة من 

 :نقصد بهاعتماد عليه في الدراسة الميدانية، حيث لبل اإلجرابيةالناحية 

االهتمام بالحيا  السياسية، : مساهمة في المجال السياسي من خبللال»

وتشكيل رصيد من المعرفة السياسية، والسلوك االنتخابي، والنشاط 

 .«الجمعوي والحوبي
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 :والمفاهٌم المرتبطة به مفهوم الشباب: ثانيا

من المفاهيم االشكالية التي ماوالت تثير جدال بين المختصين وؼير ب مفهوم الشبا

المفهووم مويود مون الضووء علو  إلقواء  المختصين، وسنسواهم مون خوبلل هوذا العنصور فوي

 .والمفاهيم القريبة منه، خاصة منها مفهوم الجيل ومفهوم المراهقة

 :مفهوم الشبابالتحدٌد اللغوي ل -1

من الناحية اللؽوية ومن الناحية العلمية، وسيتيح  تمّ ي أنتحديد مفهوم الشباب يمكن 

لنا التحديد اللؽوي للمفهوم معرفة األس  التي قام عليها التحديد العلمي، وبالتالي 

 .إضفاء المويد من الدقّة والوضوح للمفهوم

الشباب لؽة كما جاء في لسان العرب المحيط البن منةور وؼيره من المعاجم 

 ، والفتاء بمعن  الحيوية والقوى الدينامية، وكلمة شّب من شبيب العربية تعني الفتو

وأّن الشباب هو الفتاء والحداثة، وشباب الشيء أّوله، وتجمت عل  شباب وشّبان 

 .1وشواب

ترتيبا متميوا دقيقا ألصول الؽبلم  "العربية فقه اللؽة وسرّ "وأورد الثعالبي في 

دام في الرحم فهو جنين ، فإذا ولد فهو وليد،  به إل  أن يتناها شبابه ما ل السنّ وتنقّ 

وما دام يرضت فهو رضيت، ثّم إذا قطت عن اللبن فهو فطيم، ثّم هو إذا دّب ونما فهو 

فهو مثؽور،  رواضعهدارج، فإذا بلػ طوله خمسة أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت 

ػ الحلم أو بلؽه فهو فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثؽر بالتاء والثاء، فإذا كاد يبل

يافت ومراهق، فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حوور وموور واسمه في جميت األحوال 

التي ذكرنا ؼبلم، فإذا اجتمعت لحيته وبلػ ؼاية شبابه فهو مجتمت، ثّم ما دام بين 

 2.الثبلثين واألربعين فهو شاب ثّم كهل إل  أن يستوفي الستين

الشيء الحي حيويا طاوجا تعني كون  youthّن كلمة أ االنجليويةوتفيد القوامي  

و المراهقة ، اكتشاؾ النمو التام أفتر  البلوغ إل  من حيا  المرء أو  األول  أو الفتر 

 3شيء ر  من كلّ أو أول فتر  مبكّ 

                                                             
1
 .257وتصنيؾ ، دراسات العربي، بيروت، ببل طبعة وال تاريخ،  ، لسان العرب، إعداد ابن منةور 

 .141،143:الثعالبي، فقه اللؽة وسر العربية، المكتبة التجارية، القاهر ، دون تاريخ،     2
3
 .189،  2002، 1، دار هادي، دمشق، ط-نةريات ونقد -طبلل عبد المعطي مصطف ، أبحاث في علم االجتماع  
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 :االتجاهات العلمٌة فً تحدٌد مفهوم الشباب -2

اعية، عل  مفهوم واالجتم اإلنسانيةوالمتخصصين في العلوم الباحثين  لم يتفق

واحد لمرحلة الشباب، بسبب عوامل عّد  من بينها اختبلؾ مشارب الباحثين 

صات العلمية، انية موضوعا تتناوله معةم التخصّ وتخصصاتهم، باعتبار الةاهر  الشبّ 

 :كما يلي ت بنيت وفق منةور معين يمكن عر  أبروهاأّن هناك اتجاها الّ إ

 :الدٌمغرافًاالتجاه  - أ

ل من حاول تقديم تحديد أوّ  هم علماء السكانير من الدراسات أّن تإّكد الكث

ل في العمر ل  معيار خارجي يتمثّ ، و قد استندوا في هذا التحديد إلمفهوم الشباب

ويجب أن نسّجل هنا أّن االعتماد  .المرء في أتون التفاعل االجتماعيالذي يقضيه 

، يمكن اعتباره المعيار األكثر وضوحا عل  متؽير الومن في تحديد فبة الشباب

 نالباحثو و قد اختلؾ ية، لكونه يستند عل  أسا  عملي وقابل للتحديد،وأهمّ 

وا المعيار الذين تبنّ  ،واإلقليميةوالديمؽرافيون وحت  المإسسات والهيبات الدولية 

 إل في تحديد بداية ونهاية مرحلة الشباب، ويمكن أن نشير هنا فيما بينهم الومني 

 :راء بارو  في هذا السياقآ أربعة

 سنة 30إل  13من : الرأي األّول

فتر  الشباب األول  : يقوم هذا االتجاه عل  تقسيم مرحلة الشباب إل  فترتين هما

وفتر  الشباب الثانية، ويرى هذا االتجاه أّن فتر  الشباب األول  أو فتر  الفتّو   تبدأ 

  ، وتمتّد إل  حوالي سّن الواحدببلوغ االحتبلم شرفي سّن الثانية عشر أو الثالثة ع

وفيها يكتمل بلوغ الرجل أو المرأ  ونضجهما الجنسي، ويبلؽان مستوى  والعشرين

ويعقب هذه الفتر  فتر  الرشد أو فتر  الشباب الثانية، 1.عاليا من النضج االنفعالي

 .وتمتّد من سن الواحد والعشرين إل  سّن الثبلثين

 سنة  30إل   15من : يالرأي الثان

مسة عشر والثمانية عشر ااألول  تنحصر بين سّني الخ: وتشتمل عل  مرحلتين

الثامنة عشر وتنتهي  باعتباره سّن الرشد كما يحّدده القانون، والثانية تنطلق من سنّ 

                                                             
1
 .235،   1971القاهر ، دار المعارؾ، في علم النف ،  سيد جبلل، المرجت 
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في سّن الثبلثين، وتتمّيو بالحيوية والنشاط واألمل في المستقبل، واكتساب قدر معين 

 .والمسإولية من الوعي

 سنة 25 إل  15من : الرأي الثالث

الشباب العرب المنعقد في وهذا الرأي يمثل حصيلة نقاش المإتمر األول لووراء 

: " الذي استعر  مختلؾ وجهات النةر ليخرج بالتوصية التالية 1969القاهر  عام 

 25و 15يرى المإتمرون أّن مفهوم الشباب يتناول أساسا من تتراوح أعمارهم بين 

سنة، انسجاما مت المفهوم الدولي المّتفق عليه في هذا الشؤن، ؼير أّن ةروؾ الوطن 

العربي وطبيعة الشخصية الشاّبة النامية فيه، تستوجب تخصي  رعاية عميقة 

متكاملة بمرحلة الطبلبت التي تسبق سّن الخامسة عشر ، ورّبما تفر  الةروؾ 

سة والعشرين، وفق متطلبات الشباب في أي قطر امتداد هذه الرعاية إل  ما بعد الخام

ومعن  هذا أّن هذه الفتر  تشمل الطبلب في المراحل اإلعدادية والثانوية  .عربي

والجامعية الدنيا والعليا، ومن مثلهم في قطاعات المجتمت العاملة، وهم جميعا يتفقون 

بشرية، ووياد  في الحاجة للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تنمية مواردها ال

 1.مهارات األفراد وعلومهم وثقافتهم

عوت حجاوي الذي يرى أّن مرحلة الشباب أو .وهو ذات الرأي الذي اعتنقه د

المراهقة كما تسّم  في بع  الكتابات، تبدأ بمرحلة بلوغ الحلم أو اكتمال النضج 

الشباب  الجنسي، ويحدث ذلك عند سّن الخامسة عشر أو قبلها بقليل، وتؽّطي مرحلة

ألّن هذه هي  2.مّد  عشر سنة تقريبا، وتنتهي في الخامسة والعشرين أو ما حولها

فعندها يترك الفرد التعليم بعد . السّن التي تحدث عندها تحّوالت هاّمة في حيا  الفرد

استكماله ويلتحق بعمل دابم، ويتوّوج أو يسع  إل  تحقيق ذلك عل  األقّل، وهو بذلك 

، ومن ثّم يرتبط بالعديد من adultesويبدأ حيا  الراشدين" بفتر  الطل"يترك 

المإّسسات التي يتعامل معها الراشدين، وبذلك يتؽّير تصّوره لذاته ولآلخرين 

 3.وللمجتمت

                                                             
1
 .36مرجت سابق،   ونقلها عبد العالي دردير،. 112،  1969تقرير المإتمر األول لووراء الشباب العرب، المنعقد بالقاهر  عام   

البيطاش سنتر للنشر ،-عرفيةالم األنثربولوجيادراسة في  –المتؽيّر للشباب المصري  اإلدراكيحي مرسي بدر، : ووردت أيضا في
 .155  ،1998،اإلسكندريةوالتوويت،

 .33عوت حجاوي، مرجت سابق،    2
3
 .14،  نفسهالمرجت   
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 :سنة 30إل   18: الرأي الرابت

حيث يرى بع  الباحثين في الؽرب أّن بلوغ سّن الرشد أصبح يتؤّخر عّما كان 

 :مّيوون بين ثبلثة مراحلعليه في السابق، في

 18 إل  12ـ البلوغ من 

 24إل   18ـ المراهقة من 

 30إل   24ـ ما بعد المراهقة من 

تتفاعل  ،ولكل مرحلة من هذه المراحل خصوصيات وسمات نفسية واجتماعية

 ،وتتطّور لتحقيق الشخصية وبلوغ النضج، ونحن نشهد منذ تسعينات القرن العشرين

 .1صل إل  سّن الثبلثينالمراهقة التي تتوا

و في الحقيقة يرجت هذا االختبلؾ بين علماء السكان ال  طبيعة السياق  

 ،ليه الشباب موضت االهتمامإ عيش بداخله هإالء العلماء  و ينتمياالجتماعي الذي ي

امية عنها في ذ يختلؾ المدى العمري الذي تقت فيه هذه الفبة في المجتمعات النإ

الشباب ينتهي في األول   األقص  لسنّ  بحيث نجد أن الحدّ  ،ةالمجتمعات المتقدم

 .مبكرا عن الثانية

  :االتجاه السٌكولوجً -ب

  مرحلة عمرية، تتحدد بسن و يرى أيضا أنصار هذا االتجاه أن الشباب لي

شابا بمقدار ما يشعر  فالفرد يعدّ  فسية ال عبلقة لها بالعمر الومني،ما حالة نوإنّ  معينة،

و بمقدار ما يستطيت أن  ة و الحما  و الحركة و الطموح، و األمل في الحيا ،يويبالح

و حين يخفق في ذلك، يشعر    يكون شابا،يولد في اآلخرين الرؼبة في العمل و الحيا

 .و الرؼبة في الهروب من الحيا ، و هذه بدايات مرحلة الشيخوخة اإلحباطباليؤ  و

النف  مرحلة الشباب ونهايتها بمدى  يربط علماء الديموؼرافيونعل  خبلؾ و

يكتمل  أو هوية،ه كذات نّ ذا ولد الفرد كتكوين بيولوجي، فإ، فإاكتمال البناء الدافعي

ذا استوعب مجموعة التوجيهات القيمية الكابنة في السياق االجتماعي من خبلل بناإه إ

                                                             
1
ROTA Michel ML:"18 – 25 ans. La poste adolescence et ses problèmes". Ed PRIVAT. PARIS. 1993. p15. 
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ذا استطاعت ، إتماعية عديد  عل  مراحل متتابعةعملية التنشبة التي تقوم بها نةم اج

 حاجاتها واهتماماتها األساسية إشباعأن توابم بين هذه التوجيهات القيمية من ناحية و 

امتبلك الشخ  لبناء دافعي متكامل  إل بحيث تشير هذه المواءمة  من ناحية ثانية،

 .نه من التفاعل السوي في المجال االجتماعي يمكّ 

جديدا، وإّنما كان اهتماما مبّكرا، لي  اهتماما  واهتمام علم النف  بالمراهقة

من أّن المراهقة هي فتر  مليبة بالضؽوط " روسو"ويمكن أن نسّجل هنا ما ذهب إليه 

والتوّترات، وربط بين هذه المرحلة والنوعة الجنسية، وقد سار معةم الكّتاب في 

قة كما حةي تحديد طبيعة المراه. عل  هذا النحوالقرنين الثامن عشر والتاست عشر 

من المنةور السيكولوجي بةهور عدد من النةريات يمكن اإلشار  إل  ثبلث 

 :نةريات تعّد من أبروها كما يلي

  المراهقة باعتبارها  مرحلة ميبلد جديد:  

هو صاحب هذه النةرية التي  george stanly hall"جورج ستانلي هول" ويعتبر

بنةرية الشّد  ، وتعرؾ أيضا 1904صدرت في مجلدين عن المراهقة عام 

يلّخ  في حياته  –اإلنسان  -وتقوم عل  أسا  أّن الفرد ، stress and strainوالمحن

من البداية إل  فترات المعانا  واأللم والجهد، إل  مرحلة النضج تجربة البشرية كلها 

التي تحقّقت بالمدنية األوربية الؽربية، وتبعا لهذه النةرية فإّن مرحلة المراهقة هي 

ميبلد جديد مصحوب بعديد من المإّثرات وصعوبات التكّيؾ، فهي تشهد بووغ  فتر 

. أرق  السمات اإلنسانية وأكملها، وفيها تةهر وةابؾ هاّمة لم تكن موجود  من قبل

وتتّم كّل خطو  ارتقابية بنوع من االنهيار للجسم والعقل واألخبلق، ويتحّكم الجن  

ي به إل  االنهيار، وتةهر مشاعر عديد  في سلوك وانفعاالت الشباب، وقد تإدّ 

بالرف  تجاه البيت والمدرسة، وتستيقة مشاعر الحّب والّدين، وينقلب المواج ويويد 

 1.وؼيرها، ومن ثّم فهي تعّد مرحلة ميبلد جديد، عجيب مثير..الطموح

 التحّول العضوي والجنسي في المراهقة: 

                                                             
1
 .50-49     عوت حجاوي، الشباب العربي ومشكبلته، مرجت سابق،  
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وجهة النةر هذه، عل  أهّمية صاحب  sigmund frud" سيجموند فرويد"وقد أّكد 

التحّول العضوي والجنسي في مرحلة المراهقة، وأؼفل أثر الواقت االجتماعي 

، super egoوالحضاري إؼفاال تاّما، ففي تلك المرحلة تةهر عند الفرد األنا األعل  

بصدد اإلشباع الجنسي والؽريوي  بصفة وتةهر لدى الفرد الصراعات العقلية، 

 neurotic symptomsو مرحلة المراهقة عنده بشّد  األعرا  العصابية عاّمة، وتتميّ 

التي ترجت إل  طبيعة الّنمو الجنسي من الطفولة إل  المراهقة، فالرؼبات الجنسية 

التي كانت قد هدأت أثناء فتر  الطفولة تةهر مر  أخرى بقو  عةيمة، وتستيقة 

 1.الدوافت العدوانية

 نةرية المجال field theory 

، وهي محاولة للتوفيق بين التفسيرات   kurt lewin"كورت ليفن"وتنسب إل  

النفسية والتفسيرات االجتماعية الحضارية، والمشكلة في المراهقة والشباب في 

، تكمن في أّن الشباب ال يعرؾ بوضوح كاؾ من هو، ومالمطلوب "ليفين"رأي 

. ه كإنسان هامشيمنه، ومالمسموح له به، وما يقبل منه، وهذا يعك  وضع

والفكر  األساسية في محاولة التوفيق، هي أّن القوى االجتماعية والحضارية ال 

وجودها الموضوعي، ولكّنها تإّثر حين تصير جوء من تإّثر في الشباب بمجّرد 

المجال النفسي لهم، سواء كان ذلك بطريقة شعورية كعبلقات الفرد باآلخرين، أو 

 2.لفرد الطبقي مثبلبطريقة ؼير شعورية كوضت ا

م النف  في تحليل مرحلة كبيرا من قبل عل إسهاماهناك  ومن الواضح أنّ 

و هي دراسات  الجسمية و النفسية و االجتماعية،و بيان خصابصها  المراهقة،

كانت  إنوهي و ،نةريا سيكولوجيا لدراسة مرحلة المراهقة إطاراحاولت أن تصوغ 

هقة و الشباب نةرا الهتمامها بالموضوع األشمل و و تركيوا كامبل عل  المرالم تركّ 

 صلة بهذه الدراسة،ها أةهرت عددا من الحقابق المتّ أنّ  إالّ .  اإلنسانيةهو الشخصية 

 جاها نةريا و صاؼت فروضا عديد ،جهت اتّ ها اتّ أنّ  يإخذ عل  هذه الدراسة عموما،و

ق ة ما يتعلّ و بخاصّ  فرو ،ة هذه الق من صحّ م الشواهد الكافية للتحقّ ها لم تقدّ ولكنّ 

 .بمرحلة المراهقة 

                                                             
 .52المرجت نفسه،    1
2
 .205يحي  مرسي عيد، مرجت سابق،    
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 :االتجاه الشرعً القانونً -ج

بنا أن نسّجل في هنا عدم إدراج هذا االتجاه، الذي يستند إل  أس  شرعية  ويجذر

الدراسات التي تّم الحصول عليها،  الشباب فيوقانونية ضمن اتجاهات تحديد مفهوم 

تجعل هذه المحاولة ضمن ّمية بالؽة، وهو ما دفعنا إلضافته كاتجاه يحة  بؤه

جوع إليها في تحديد مبلمح هذه المرحلة العمرية، كما نسّجل المساهمات التي يتّم الرّ 

لم يشيروا إل  النةر  القانونية في تحديد هذه الفبة رؼم  ،أيضا أّن أؼلبية الباحثين

 1.أهّميتها

، إالّ أّن تؤثير "شباب"ار  ورؼم أّن هذا االتجاه يتعامل مت سّن الرشد أكثر من عب

ووفق هذا . األس  التي قام عليها هذا االتجاه بدا واضحا في تحديد هذه الفبة العمرية

في  –المنةور فإّن مرحلة الشباب تبتدئ عند الحّد الومني الذي يصبح فيه الفرد 

مسبوال عن سلوكا ته وتصرفاته، ويتحّمل تبعاتها من دون وصاية  -مرحلة من عمره

 .والية عليه، وهذا الحّد يعّبر عنه بمسؤلة التكليؾ أو األهلية القانونية أو

دينية، مبنية عل  أسا  بلوغ الحلم،  -شرعيةوتستند مسؤلة التكليؾ عل  قاعد  

وإذا بلػ األطفال منكم الحلم فليستؤذنوا كما استؤذن الذين : "فقد ورد في اآلية القرآنية

بؤّن الطفل يصبح اآلية ، وتفيد 2"آياته وهللا عليم حكيممن قبلهم كذلك يبّين هللا لكم 

وجاء في الحديث النبوي بؤّنه . مكلّفا بمجّرد االحتبلم، وفي هذا إجماع الفقهاء والعلماء

، كما جاء في الحديث النبوي ..رفت القلم عن ثبلث، من بينها الصبي حّت  يحتلم

وهم عليها لعشر، وفّرقوا بينهم مروا أوالدكم بالصبل  لسبت، واضرب" :الشريؾ أيضا

( العاشر  في ذلك الوقت)، وفي هذا تؤكيد عل  أّن بلوغ سّن الحلم "في المضاجت

والتي تصل إل  حّد  عن تصّرفاته إل  حّد توقيت العقوبة عليه مسبواليجعل الولد 

 .الضرب

صد بها القانونية وباألخ  أهلية األداء، فهي قضية قانونية ويق أّما مسؤلة األهلية

صبلحية الشخ  للقيام بالتصرفات القانونية عل  وجه يعتّد به القانون، والتي 

                                                             
1
ذلك في ، وسوؾ نتطّرق إل  ة باعتماده عل  القانون الجوابريعلي بوعناق. د.وم الشباب الذي قّدمه أهنا التحديد اإلجرابي لمفهنستثني   

 .العنصر الموالي
2
 .من سور  النور 59اآلية   
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وقد حّددت مراحل أهلية . واإلدراكيكتسبها مت  توافرت لديه القدر  عل  التمييو 

 :األداء عل  أسا  ومني كما يلي

 :مرحلة الصبي ؼير الممّيو: المرحلة األول  -

من  42وغ سّن الثالثة عشر، وهذا بناء عل  الماّد  وتمتّد من الوالد  إل  ؼاية بل

لمباشر  حقوقه ال يكون أهبل : "القانون المدني الجوابري التي تنّ  عل  ما يلي

يعتبر ؼير ممّيو من لم . لصؽر السّن، أو عته، أو جنون المدنية من كان فاقد التمييو

 1".يبلػ ثبلث عشر  سنة

 :ممّيومرحلة الصبي ال: ثانيةالمرحلة ال -

ناق  التمييو، وتمتّد من بلوغ سّن الثالثة عشر  -ناق  األهليةويطلق عليها أيضا 

 40وسّن الرشد كما حّددته الماّد  . من العمر لتمتّد إل  أن يبلػ الشخ  سّن الرشد

وقد يختلؾ سّن الرشد من . من القانون المدني الجوابري، هو تست عشر  سنة كاملة

 .سنة 21:ل المثال يحّدد سّن الرشد في جمهورية مصر بـقطر إل  آخر، فعل  سبي

 :بلوغ سّن الرشدمرحلة : ثالثةالمرحلة ال -

أداء كاملة، ويمار  بمفرده كافة الحقوق ويتحّمل كاّفة وتصبح للشخ  أهلية 

 .االلتوامات

 :األنثربولوجًاالتجاه  -3

تحديدها لمراحل لقد أوضحت الدراسات األنثروبولوجية كيؾ تختلؾ المجتمعات في 

وهناك العديد من  خ  فيما يتصل بالشباب و الرجولة،و باأل ،النمو االجتماعية و النفسي

 .الدراسات التي تناولت الفروق بين المجتمعات المتقدمة في هذا الصدد 

حيث  ،م الكثير فيما يتعلق بدراسة هذه القضيةهي العلم الذي قدّ  ألنثروبولوجيةا

عه من المراهقين يختلؾ من ثقافة ما نتوقّ  أنّ  ،األنثروبولوجيةأوضحت معطيات علماء 

و قد ال يعرؾ أحد . و تعك  سلوكيات المراهقين و اتجاهاتهم هذه التوقعات  ،أخرى إل 

                                                             
المعّدل والمتّمم، المنشور في الجريد  الرسمية  1975ديسمبر 26المإّرخ في  58-75الجوابري، الصادر بموجب األمر رقم القانون المدني   1

 .30/09/1975:، بتاريخ78:للجمهورية الجوابرية، عدد
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ؼير أنه من الواضح أن لهذا التؤثير فاعلية حت   ،تؤثير البيبة أي مدى يمكن أن يمتدّ  إل 

عالمة  إليهما ذهبت . مثال عل  ذلك  Franz bladu"دوفرانو ببل"د كما يإكّ  ،بداية البلوغ

ؼينيا "حيث كانت تصؾ الشباب في  Magaret mead "مارجريت ميد"األنثروبولوجية 

 إذ ،و القهر و الصراع بؤنها سنوات التوتر و القلق ،بعد البلوغ أي سنوات ما ،"الجديد  

و بالنسبة لكبل الجنسين  ،وضةسنوات السلبية المفر لئلناثتعتبر هذه السنوات بالنسبة 

 .تعتبر هذه الفتر  السنوات األخير  للحرية 

في  ،وبولوجيةاألنثراء فهناك المعطيات القيمة التي قدمها علم ،ذلك إل  إضافة 

النةر ، الختبار صبلبة المراهق ووصؾ طقو  التعميد التي تجريها المجتمعات البدابية

والتي يمكن  ،بناء القبيلة كوحد  اجتماعية في مدى استحقاقه العضوية الكاملة في

و عليه  ،اعتبارها أساسا لبلعتراؾ االجتماعي بالشاب عضوا كامبل له كل حقوق البالؽين

 .كل التواماتهم 

  :االتجاه االجتماعً – 4

حاولوا أن يقدموا تصورا  إنما، ولم يقؾ علماء االجتماع بعيدا عن هذا الميدان

تخدام واستطاعوا باس ،ي صلتها بمشكبلت المجتمت المعاصرلمعالجة قضايا الشباب ف

م به والتنمية والثقافة و المشاركة أن يكشفوا الدور الذي يقو مفاهيم االؼتراب و الثور  ،

المجتمعات المتقدمة أو  سواء في ،ي للمجتمت المعاصرالشباب داخل البناء االجتماع

يتسم بالتؽير  ،في عالم مضطرب يعيش ،وفقا لهذا االتجاه ،و الشباب. المتخلفة

تصارعت فيه القيم ، وو في أكثر من مكان ،والتحوالت المفاجبة عل  أكثر من صعيد

االجتماعية و المادية مما جعله في صراع نفسي وقيمي و عدم استقرار في طريقة حياته 

 . بحيث يتمرد تار  و ينحرؾ تار  أخرى 

و هو التشخي   ضوعي لفبة الشباب،العلمي و المو لعلماء االجتماع تشخيصهمو

فتر  الشباب تبدأ حينما يحاول  التحديد العمري السابق فانّ  إل  باإلضافةه الذي يرى أنّ 

إّدي دورا أو أدوارا في بنابه، المجتمت تؤهيل الشخ  الذي يمثل مكان اجتماعية و ي

وفقا  االجتماعي،أداء دوره في السياق ن الشخ  من احتبلل مكانته و تنتهي حينما يتمكّ و

 ة طالما أنشابّ  الشخصية تضلّ  دون بذلك أنّ و هم يإكّ  لمعايير اللعبة االجتماعية،

 .صياؼتها النةامية لم تكتمل  بعد
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و الدور في  اإلعدادذلك يفرق علماء االجتماع بين الدور في مرحلة  إطارفي و 

بينما يعتبر  ،ع األولفدور الطالب و الحرفي يعد من النو ،مرحلة االكتمال و الفاعلية

حديد علماء االجتماع للشباب و بذلك يعتمد ت ،دور العامل و الموةؾ من النوع الثاني

و يستتبت  ،عل  الطبيعة و المدى الكتمال األدوار التي تإديها الشخصية الشابة كفبة،

عند هإالء الذين لم تكتمل ، تؤكيدهم عل  انتشار الرف  و العنؾ و التةاهر, ذلك 

و ذلك نةرا لنق  اكتمال صياؼتها  اإلعدادأو ماوالت في طور  ،ارهم بعدأدو

كانتشار هذه الةواهر بين الطلبة أو العمال أو الموةفين الذين شؽلوا  ،النةامية

 .أدوارهم المهنية حديثا

تنوع األطر أو المعايير التي  إل ع في تشخي  مرحلة الشباب يرجت هذا التنوّ و 

في عملية التحديد من  –من مختلؾ االتجاهات –ن المختلفون يعتمد عليها الباحثو

الةاهر  الشبابية من  إليهاال  اختبلؾ السياقات أو الةروؾ التي تنتمي ناحية، و

 . ناحية أخرى

و بعضهم  ،تتابت منةومة سنوات العمر إل فبعضهم يهتم لتتابت األجيال استنادا  

بينما يهتم بع  ثالث بطبيعة  ،ر المصاحبةيهتم بالنمو النفسي و حاالت القلق و التوت

الحركة بين األدوار االجتماعية المتباينة عل  حين يهتم رابت بالتحديد الثقافي 

عل  حين يهتم بعضهم األخير بمبلمح النمو البيولوجي و طبيعة  ،للشريحة الشبابية

قافية لمبلمح الثالتؽيرات التي تنتاب الجسم الشاب ثم الدالالت النفسية و االجتماعية و 

 . التؽير و النمو هذه

 التحدٌد اإلجرائً لمفهوم الشباب اجتهادات الباحثٌن فً -3

عدد من الدراسات الميدانية، الحة بؤنها أشارت عل   من خبلل اطبلع الباحث

إل  االختبلفات الحاصلة في تحديد مفهوم الشباب، ومت ذلك حاولت كل دراسة تقديم 

باب يتماش  مت المنةر الذي تبنته والمعطيات المتوفر  تحديد إجرابي لمفهوم الش

لديها، وهذه الدراسات ملومة من الناحية المنهجية بتقديم هده التحديدات اإلجرابية 

لتتمكن من اختيار عينة المبحوثين الذين تتعامل معهم، ومت توايد الدراسات المتعلقة 

الشباب، وبالرؼم من عدم  بموضوع الشباب، توايدت التعريفات اإلجرابية لمفهوم
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إال أن تجميعها وعرضها يعتبر ذا أهمية من ناحيتين عل   نوجود تباينات كبير  بينها

 :األقل

 :الناحٌة األولى -

ميوها  أنها تشكل إضافات مهمة بالنسبة لمسؤلة تحديد مفهوم الشباب، خصوصا ت  -

نفسية، ) منةوراتها وتخصصاتهاتعّدد والتها وبالطابت العلمي، وتنّوع مدل

 (.الخ...اجتماعية، أنثربولوجية، سياسية، قانونية

هي اتسام هذه التحديدات اإلجرابية بالواقعية، وهنا نشير لي  فقط  :الناحٌة الثانٌة -

التحديد الومني لبداية ونهاية مرحلة الشباب هو المهم، ولكن األهم من ذلك هو 

واألس  التي قامت عليها هذه  ،التبريرات العلمية التي تستند عليها هذه التحديدات

 .االختيارات، وهو ما يفيد أكثر في قضية تحديد مفهوم الشباب

من هذا المنطلق يرى الباحث أن التوقؾ عند هذه الجهود العلمية ضروري لتحقيق 

 .التراكم العلمي، وال يوجد مبرر للقفو عليها وتجاووها

عل  الرؼم من كونها  ،دانيةويفضل الكثير من الباحثين الذين يجرون دراسات مي

عل   ،(إجرابيا)االعتماد عل  المعيار الومني في تحديد مفهوم الشباب  ،سوسيولوجية

أسا  أن هذا المعيار يتميو بالواقعية، حيث يتم تحديد مرحلة الشباب خبلل مجال ومني 

لدى توضح بدايته ونهايته، ويمكن أن نبلحة هنا اختبلؾ ومن البداية أو ومن النهاية 

عل   ،سنة 25و  16فمنهم من يعتمد عل  المجال الومني المحصور بين  ،الباحثين

كما ذهب ، والنهاية مطابقة للمفهوم الدولي، أسا  أن البداية هي سنة االلتحاق بالجامعة

تماعية ومشكلة العنؾ مإسسات التنشبة االج: في بحثهحسام جابر أحمد صالح إل  ذلك 

  .1بين الشباب

سنة وحت  سّن 15أن مرحلة الشباب تبدأ من  الدردٌرالسياق أيضا، يإكد وفي هذا 

أّن أفضل دليل عل  : ، حيث أّن سن الثبلثين هسن الرشد وسن النضج، ويتابت بالقول30

النضج هو الكيفية التي يواجه بها الفرد مشكبلته التي تفرضها عليه ةروؾ المجتمت، 

في استؽراق الشباب في التفكير في القيم ّن هذا النضج يسبقه تمهيد يتمثل كما أ
                                                             

آلداب  قسم علم االجتماع، م، كلية ا.غ رسالة ماجستير ،مإسسات التنشبة االجتماعية ومشكلة العنؾ بين الشباب ،حسام جابر أحمد صالح 1

 .22،   1997جامعة القاهر  فرع بن سويؾ، 
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واالتجاهات والتؽيرات األخبلقية وقواعد السلوك ومعايير النشاط، وهذا في حّد ذاته 

يعتبر مدخبل لبلوغ النضج، ولي  أدل عل  هذا من أن تحديد بداية سن العضوية لمجل  

حلة النضج عاما، عل  أسا  أّن الشباب يكون قد وصل إل  مر 30الشعب المصري هو 

التي تتيح له المشاركة في دوره التشريعي والرقابي عل  المستوى القومي، وبالتالي فإّن 

 15مرحلة الشباب التي يقصدها الباحث في هذه الدراسة هي المرحلة التي تبدأ من سّن 

 .1سنة 30سنة وحت  

بشري إل  أن الشباب في دراسته هو ذلك الكابن الاقة د علً بوعن. أويذهب كذلك 

من العاهات والذي يعتبره قانون العقوبات الجوابري  ي بلػ الثامنة عشر  كاملة، خالياالذ

وك لقد امتلك األهلية، ويعاقب عل  كل فعل اعتبره قانون العقوبات سلوكا مخالفا للس

وأن إبعاد فبة الشباب األكثر من ثبلثين سنة له ما يبرره حسب تصور الباحث، ... العام

ون قد تووج وأصبح ذا مسإولية عابلية، تحتم عليه القبول باألمر الواقت كما فؤكثرهم يك

 .إشار  مهمة لؤلسا  القانوني يتضمن عريؾت، وفي هذا ال2تقيد من سلوكه

فبة عمرية، تتسم بعدد من الصفات والقدرات :الشبابأّن :شحاتة السٌد .دويرى 

فبة العمرية ونهايتها، باختبلؾ االجتماعية النفسية المتميو ، وتختلؾ بداية هذه ال

 .3األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية السابد  في المجتمت

علينا أن نحدد المرحلة العمرية التي سنختار عل  أساسها العينة، ونعتمد عل  المعيار 

الذي اتخذته أؼلب الدراسات التي تناولت من الشباب موضوعا لها، وحددت الفبة 

 .4كؤنسب ما تكون تمثيبل للشباب( سنة 30-18)العمرية 

: المتؽير للشباب المصري اإلدراكفي دراسته ٌحً مرسً عٌد بدر . دويقول 

 –أن من الصعوبة بمكان تحديد سن معين للشباب  -( دراسة في األنثربولوجيا المعرفية)

. صددفمراحل اإلنسان متصلة بعضها باألخرى، وهناك اختبلفات فردية كثير  في هذا ال

والباحث يهتم أساسا بدراسة الشباب بوصفه قطاعا من المجتمت في ضوء المجتمت ككل 

قطاع )مدى تفاعل هذا المجتمت الكبير مت المجتمت الصؽير أو الفرعي  إبراوومحاولة 

                                                             
.37أحمد علي عبد العالي الدردير، مرجت سابق،   1  

2
 . 31-30،    1989كلية اآلداب، جامعة القاهر ،  جرابم الشباب في األحياء المتخلفة، رسالة دكتوراه، قسم االجتماع،علي بوعناقة،  

 .194بق،  شحاتة السيد، مرجت سا 3
4
 .200 المرجت نفسه، 
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 –جوبيا  –ودراسة الشباب بوصفه مجتمعا يتميو بؤنماط سلوكية وقيم تختلؾ ( الشباب

وتحديد األنماط السلوكية والقيم التي تميو هذا . مجتمت ككلعن القيم الموجود  في ال

  .1فليست المسؤلة هنا مسؤلة سن، بقدر ارتباط تلك السن بسلوك معين. القطاع

بسن الثامنة عشر، ألن تلك السن  -موضوع دراسته–وقد حدد الباحث بداية مرحلة 

سن يطلب فيه الشباب  يمكن للشباب عندها أن يمار  حقوقه المدنية والقانونية، وأول

للخدمة العسكرية والوطنية، ولما كان الباحث يضمن دراسته العديد من الشباب ؼير 

فإن ( العمال المهر ، أنصاؾ المهر ، الحرفيون، العمال الوراعيون، الفبلحون)الطبلبي 

يكون قد دخل سوق العمل بالفعل،   –وربما قبله  –كثيرا من الشباب في تلك السن 

تووج وينجب قبل التحاقه بالخدمة العسكرية الوطنية، خاصة الشباب المتعلم وربما ي

يكون قد أنه  دراسته الجامعية ويكون قد حصل عل  عمل وتووج وأنجب ( الطبلبي)

بوصفه عضوا كامبل في  Adultesأطفاال، ومن ثم يكون عل  مشارؾ حيا  البالؽين 

2المجتمت
. 

اق الومني والةروؾ إل  اختبلؾ السي يرجت ،فبة الشبابالتنوع في تشخي  و

 .التي جرت فيها هذه الدراسات الميدانية ،والثقافية االجتماعية

نبلحة  أن المرحلة الومنية المطابقة  ،ومن خبلل عر  هذه التحديدات اإلجرابية

سنة كحد أقص  لهذه  30سنة ولم تود عن  15لم تنول عن سن  ،لمرحلة الشباب

سنة، وهذا  30-18ستكون من دون شك مرحلة  إجماعااألكثر  المرحلة، ولعل المرحلة

ما يساعدنا في صياؼة تعريفنا اإلجرابي فيما بعد، خصوصا وأن دراستنا الحالية تتعامل 

سنة وهي  19أو  18مت الشباب الجامعي، ألن مرحلة ما قبل الجامعة تبدأ في العاد  

ؤشير  الدخول للجامعة ويمكن أن التي تعتبر ت ،تتوج بالحصول عل  شهاد  البكالوريا

أقص  تقدير للبقاء بالجامعة تحت صفة شاب جامعي، ويرتبط سن  ،سنة 30يكون سن 

سنة بالمرحلة الومنية التي تعبر عن بلوغ النضج العقلي و النفسي واالجتماعي  18

لذلك فإن هذه  ،يسمح للشخ  بتحمل مسإولياته وعواقب تصرفاته ،والثقافي قدرا معقوال

 :لمرحلة تتوامن مت عدد من المحطات الهامة مثلا

                                                             
  .156مرجت سابق،   ،يحي مرسي عيد بدر 1
2
 .157المرجت نفسه   



99 
 

 (.أو يكون بينها مجال ومني قصير)سن الدخول للجامعة  -

 .سن الوواج -

 .سن االنتخاب وربما الترشح -

 .سن الحصول عل  رخصة قياد  السيار  -

 .سن الرشد القانوني -

ينا من وهي كلها محطات مهمة لقرارات حاسمة، وهو ما يجعلها تتطلب قدرا مع

النضج، وهو إيذان بدخول مرحلة جديد ، يحل فيها الجد محل الهول، وتحل فيها 

المسإولية محل االستهتار، وكؤن الشخ  ينتقل خبللها من مرحلة الكتابة عل  

إل  الكتابة عل  ورقة االمتحان التي سيتم تقييمها، ويتوقؾ ( ورقة وسخ)مسود  

 .التقييمالنجاح عل  أسا  هذا 

 :المرتبطة بهالشباب والمفاهٌم وم مفه -4

نشووير هنووا بصووفة خاصووة إلوو  مصووطلحين طالمووا ارتبطووا بالشووباب علوو  المسووتوى 

دالالت  طاالمفاهيمي وعل  مستوى الممارسة، لدرجة تصوعب فيهوا أّي محاولوة لفوك ارتبو

، ومصووطلح الثقافووة ، نقصوود بهمووا مصووطلح المراهقووة ومصووطلح الجيوولهووذه المصووطلحات

 .الفرعية

 :مراهقةمفهوم ال -5

، (Adolescere)مشووتقة موون الفعوول البلتينووي (Adolescence)إن كلمووة مراهقووة 

ومعناهووا التوودرج نحووو النضووج الجنسووي واالنفعووالي والعقلووي وكثيوورا مووا تسووتخدم المراهقووة 

والبلوغ عل  أنهما مترادفتان، وفي الحقيقة أن ثمة اختبلؾ في معن  اللفةين فكلمة بلووغ 

(puberty ) عل  النمو الفسيولوجي والجنسي وهي مرحلوة تسوبق مرحلوة يقتصر معناها

تطلوق علو  مرحلوة تبودأ بوالبلوغ ( مراهقوة)المراهقة مباشر  وفيها تنضج التناسلية وكلموة 

 .1وتستمر حت  مرحلة النضوج

ومن بين التعريفات الومنية التي قدمها الباحثون لمرحلة المراهقة تعريؾ 

الفتر  االرتقابية لبلنتقال من مرحلة الطفولة إل  : لمرحلة المراهقة بؤنها  سانتروك
                                                             

، ةعمر أحمد عبد العليم دوير، فاعلية برنامج لتنمية االتجاه نحو المشاركة السياسية، دكتوراه ؼير منشور ، معهد الدراسات العليا للطفول 1

 .31،  2008جامعة عين شم ، 
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سنة  12إل   10مرحلة الرشد المبكر، والتي تبدأ تقريبا في الفتر  العمرية من 

معةم تعريفات مرحلة المراهقة  وتإكد .سنة 20إل   18وتنتهي عند الفتر  من 

 بؤنها" بٌوكناز  الخصاب  السيكولوجية لهذه المرحلة ومن ذلك تعريؾ عل

المرحلة التي يبحث فيها الفرد عن ذاته بانضمامه لجماعة بعبلقة حميمة وتكوين 

شلة األقران، واكتشاؾ القيم والمثل العليا، وارتقاء الشخصية، وتشكيل الذات، 

  كونوفاوترى ".وتحقيق مكانة الراشد من خبلل المهارات والمسإوليات االجتماعية

ق أشكال جديد  من التوافق، وهي بصفة أن المراهقة موقؾ هامشي يتم فيه تحقي

 .1خاصة الفتر  التي تميو بين سلوك الطفل وسلوك الراشد في مجتمت معين

ويرى آخر أن المراهقة هي مرحلة الدراسة الثانوية وتعتبر هذه المرحلة 

مكملة لفتر  البلوغ وؼير منفصلة، ولكنها تسير بالمراهقة نحو اكتمال النضج 

ي مرحلة تطور تدريجي ونمو شامل لجميت مكونات الجنسي بالتدريج وه

الشخصية، الجسمية، العقلية والدور الذي يعط  للفت  والفتا  في المجتمت من حيث 

 .2تحمل المسإولية واالستقبلل الذاتي

تلك الفتر  من الحيا  التي تةهر : مرحلة المراهقة بؤنها  "جنسن"ويعرؾ 

ي السلوك، واالرتقاء المعرفي لدى الفرد، فيها تؽيرات أو مهام ارتقابية حاسمة ف

 :تلك المهام االرتقابية في اآلتي "روبرت هافٌجهرست"ويحدد 

 .تقبل الفرد لبنية جسمه واستخدام جسمه بصور  أكثر كفاء . 1

 .تحقيق نضج أكبر في العبلقات مت األقران واألشخا  من الجنسين. 2

 .نثويتحقيق الدور المبلبم للجن  الذكري أو األ. 3

 .تحقيق االستقبلل االنفعالي عن الوالدين والراشدين اآلخرين. 4

 .اإلعداد للمستقبل االقتصادي. 5

 .تصور وتحقيق سلوك اجتماعي مسبول. 6

اكتساب مجموعة من القيم والنسق األخبلقي كمرشد للسلوك وارتقاء . 7

 .الهوية

                                                             
1
مود محمد المؽربي، المحددات النفسية والنفسية االجتماعية للسلوك العدواني، دكتوراه ؼير منشور ، قسم علم النفي، كلية الطاهر مح  

 .19،  2000اآلداب، جامعة القاهر ، 
2
 .31ير، مرجت سابق،  الدردعمر أحمد عبد العليم  
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 .1اإلعداد للوواج والحيا  األسرية. 8

ثقافة خاصة يتحكم "السبعينات كان باإلمكان تعريؾ المراهقة بكونها إل  حدود نهاية 

، والتي كان من يتم التعبير عنها "فيها استعمال خا  للترفيه المرتبط بالفتر  الدراسية

لقد كانت المراهقة . في أنماط االستهبلك وأشكال اللبا  والممارسات الترفيهية والتثقيفية

من أهم مميوات هذا االستعمال يكمن ذكر تناول )الفراغ لوقت " عبثي"تتميو باستعمال 

هل يمكن الكبلم اليوم عن استمرار هذا النوع من (. المخدرات كوسيلة للترفيه الجماعية

في الحقيقة ماوال هذا الجانب . الثقافة الفرعية العابر  والمعبر  عن عدم المباال  والتهاون

لحالية المتميو  بالتفقير الذي بدأ يطؽ  حت  المميو للمراهقة سابدا حت  في األوضاع ا

، ألن عدم "تمديد ومن الطفولة " عل  الطبقات المتوسطة، لقد سبق أن تكلمنا سابقا عن 

التحديد المهني يمكن أن يكون مناسبة لبلرتفاع المإقت لعدم المباال  المميو  للشباب في 

عندما يتجاوو حدوده  بع  الةروؾ، وخصوصا تلك التي تتعلق بالتضامن العابلي

ولكن هذا التعريؾ للمراهقة ؼير كاؾ ألن الفتر  الوسيطة ما بين . وأشكاله المعتاد 

الطفولة وسن الرشد أصبح لها وون اجتماعي مهم لم يكن لها من قبل، ويمكن أن نقول 

إل  تعريؾ جديد إذا ما " للعبثية"بؤن المراهقة أصبحت تمر من تعريفها كثقافة فرعية 

برناها كنمط معيشي لليونة، وهذا يعني أن المراهقة أصبحت تجربة وإعدادا اعت

المتباهي باالختبلؾ في األذواق اجتماعيين ومهنيين لعدم التحديد، ولم تعد ذلك المةهر 

.2في أشكال الترفيهو

  

وبالتركيو عل  المفاهيم المستخدمة في علم النف  نجد أنها تشير إل  الشباب 

أما أولبك الذين ". صؽار البالؽين"، أو عل  أنهم "ار المراهقينكب"إما عل  أنهم 

يستخدمون المفهوم األول، فنراهم يميلون إل  اعتبار سلوك السباب كما لو كان 

بقايا من مةاهر عدم النضج الذي تتميو به مرحلة الطفولة، ثم يميلون إل  استخدام 

شباب، فيتخذون من معارضة السلوك لدى ال ثباتيصفون بها عدم " المراهقة"لفةة 

الشباب للحرية والعنصرية والتلوث واالمبريالية، عل  أنها شكل من أشكال التمرد 

صؽار "في فترتي الطفولة والمراهقة، وفي المقابل نجد من يستخدم المفهوم الثاني 

أكثر تفاإال، ليعني اإلشار  إل  النضج والمسإولية والعقبلنية التي تكمن " البالؽين

ء ما يبديه هإالء الشباب من سلوكيات مضطربة وؼير مستقر ، هذا في الوقت ورا
                                                             

 .20الطاهر محمود محمد المؽربي، مرجت سابق،   1
2
 .108،  2000والحداثة، منشورات الومن، مطبعة النجاح الجديد ، الدار البيضاء، المؽرب، ...ابة والسلطةمحمد شقرون، الكت 
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وجهتي النةر السابقتين مإكدا أن  كٌنٌث كٌنستونالذي ينتقد فيه البع  مثل 

الشباب ببلوؼه سن الرابعة والعشرين يكون قد تخط  مرحلة التمرد عند المراهق 

د وجهات نةره ويستقر لديه بما ال يقل عن عشر سنوات، وأنه في هذه السن تتحد

عن نفسه، عل  نحو يختلؾ كثيرا عما تكون عليه حال  ثابت وإحسا معن  

وقت يختلؾ عن البالػ أو الراشد المراهق في سن الرابعة عشر، كما أنه في نف  ال

 .1أنجب أطفاال لذي تحددت مكانته في المجتمت فالتحق بالعمل، أو تووج، أوا

وما لفت " المراهقة"لم النف  بدا واضحا بمرحلة وقد الحةنا بؤن اهتمام ع

انتباهنا من خبلل االطبلع عل  عدد من الدراسات السيكولوجية ؼياب عبار  

، في أؼلب "المراهقة"أو قلة استخدامها، حيث تم استبدالها بعبار  " الشباب"

األحيان، وربما يرجت تفسير ذلك إل  عدم وضوح بالقدر الكافي لمفهوم الشباب، 

في مقابل مفهوم المراهقة الذي يعبر عن تؽيرات عميقة، بيولوجية ونفسية، وينسجم 

 .استخدام هذا المصطلح مت التحديد السيكولوجي لهذه المرحلة باعتبارها حالة نفسية

لدراسة الشباب عل  تصور أساسي ويرتكو المدخل السيكولوجي الحديث 

 تتوسط –م يكن معترؾ بها من قبل ل  -ه أن الشباب مرحلة من مراحل الحيا  ادّ مإ

مرحلتي المراهقة والبلوغ أو الرشد، تتحدد وفق الةروؾ التاريخية المتؽير ، ذلك 

ال  -ممثبل في الطابت الكلي لدور  الحيا  البشرية –أن اتجاه ومدى التطور البشري 

دان في ضوء التركيب البيولوجي لئلنسان، بل عل  العك  من ذلك يمثبلن يتحدّ 

حصلة النهابية لتفاعل المعطيات البيولوجية مت الةروؾ األسرية، واالجتماعية، الم

والتعليمية، واالقتصادية، والسياسية المتؽير  والتي تشكل بدورها السياق الذي ينمو 

فيه الطفل، لذلك فإن ؼياب السياق البلوم للنمو يكون من أهم معوقات التطور 

بتوافر أشكال أخرى من البيبة أو السياق، أو البشري في نف  الوقت الذي يدفت به 

بعبار  أخرى قد توحد بع  الةروؾ التاريخية واالجتماعية التي تعمل عل  إبطاء 

تؤخير أو تعويق هذا التطور، بينما تعمل ةروؾ أخرى عل  تنشيطه بما في  أو

ذلك تحديد مراحل مختلفة وةهور مراحل جديد  للحيا ، نتاجا مباشرا للةروؾ 

                                                             
1
 .19،  1987، اإلسكندريةدراسة في ثقافة الشباب،دار المعرفة الجامعية، : السيد عبد العاطي السيد، صراع األجيال 
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وبذلك فإن المراهقة إما أن تكون . 1جتماعية واالقتصادية والتاريخية المتؽير اال

 .فتر  قصير  أو طويلة حسب المجتمت والسياق الذي تتواجد فيه

ه أن ادمختصر، مإإن هذا العر  المستفي  يدفعنا إل  تتويجه باستنتاج 

تقت بعد مرحلتي وإنما هي مرحلة انتقالية  مفاجامرحلة الشباب ال تمثل مرحلة نمو 

 .الطفولة والمراهقة، وقبل مرحلتي الرجولة الكاملة والشيخوخة

وفي هذه المرحلة يبدأ فهم السياسة في الشيوع والتقدم المستمرين ويوداد 

الوعي ببناء الحكومة وميكانيوماتها، وبالقانون واألحواب السياسية، وبؤهمية 

ن االتجاهات السياسية، كما يولد في وتبني أس  قيام اآلراء وتكوي. المجتمت المحلي

لؤلفعال السياسية،  لمستقبل، وتوقت النتابج المحتملةالواقعي ل اإلدراكهذه المرحلة 

ليطور ويضاعؾ الجماعات االجتماعية ذات  اإليديولوجيوينطلق منها أيضا الفكر 

 البعد السياسي، وتبدأ هنا مرحلة مناقشة القضايا العامة واالهتمام بالحكومة

والسياسة، وتحويل االهتمام بذلك إل  نشاط فعلي كالقراء  والمناقشات ومشاهد  

البرامج السياسية في التلفويون، ومتابعة األحداث الجارية، والمساهمة في نجاح 

مرشح معين في االنتخابات، ويتجل  كل ذلك أثناء سنوات الدراسة الثانوية وفي 

 .(1)مرحلة المراهقة بوجه عام

  بع  الدارسين إل  أن التنشبة السياسية للفرد خبلل مرحلة وقد انته

 :يلي المراهقة تتميو بما

 :نمو القدرات االدراكٌة -

أسباب ونتابج المشكبلت وإمكانية تبرير االختيارات  إدراكأي القدر  عل  

أثار حل المشكبلت  إدراكأو التفضيبلت السياسية، وكذلك القدر  عل  

 .االجتماعية

 :س بالجماعٌةنمو االحسا -

أي ةهور فكر  التمركو االجتماعي، إذ ينتقل الفرد من دابر  األنا الضيقة 

األوست، ويعني ذلك استيعابه لهيكل وعمل النةام  االجتماعيةإل  الدابر  

االجتماعي الكلي وعبلقته بالمإسسات االجتماعية المكونة له، واقتناعه بؤن 

                                                             
1
 .20،  نفسه المرجت 
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السياسية، ومن الجدير بالذكر التصرؾ الجماعي سبيل إل  حل المشكبلت 

أن توافر هذه النوعة االجتماعية لدى األفراد شرط حيوي لتخطيط السياسة، 

صفة الشرعية  إلضفاءفبدونها ينعدم االستعداد من جانب هإالء المواطنين 

 .عل  الحل الجماعي للمشكبلت التي تواجه المجتمت

شاعر إل  أفكار، إال أن إذ تتحول الم :واإلٌدٌولوجٌةمٌالد األطر الفكرٌة  -

عامة،  مبادئ، وال تتبلور في صور  ثابتةهذه األفكار تةل منقطعة وؼير 

 .1كما يتناق  بعضها مت البع ، فضبل عن سهولة رفضها

تشير إل  درجة عالية من التفاعل مت ما هو سياسي، ومن الممكن أن إّن هذه المرحلة 

ستقبلي للفرد، حيث أّن جرعات التنشبة التي تحّدد هذه الفتر  مبلمح السلوك السياسي الم

 .يتلقاها المراهق تةل تحدث تؤثيرها في مواقفه المستقبلية

أن نشير أيضا إل  الفروق بين الشباب والمراهقة من خبلل تمثبلت المجتمت  مكني

لكليهما، وفق نةريتين سمتهما األساسية هي الخوؾ، ؼير أنهما متباينتان، تشير إحداهما 

، فالموقؾ الؽالب للمجتمت تجاه المراهق "من "والثانية إل  الخوؾ " عل "خوؾ إل  ال

يتميو بالخوؾ عليه، باعتباره يمر بمرحلة صعبة تعرؾ تؽيرات عميقة بيولوجية 

هذه المرحلة االنتقالية،  الجتياوونفسية، وبذلك يتطلب مساعد  من حوله، واألخذ بيده 

المجتمت، وفي المقابل تؽلب نةر  الخوؾ من حت  ال يإدي نفسه أوال قبل أن يضر 

الشباب، باعتباره طاقة حيوية، وقادر  عل  إحداث التؽيير، وفي سبيل تحقيق ذلك قد 

 .تلجؤ إل  استخدام طرق العنؾ والقو ، وبهذا فإن المجتمت يخش  ثور  الشباب

، ومن جهة أخرى فإن مرحلة المراهقة التي تعرؾ نمو قدر  التمييو لدى الشخ 

تشير إل  درجة عالية من التفاعل مت ما هو سياسي، ومن الممكن جدا أن تتبلور في هذه 

الفتر  مبلمح السلوك السياسي المستقبلي للفرد، حيث أن جرعات التنشبة التي يتلقاها 

المراهق في هذا الوقت، تكون شديد  الفعالية وتةل تمار  تؤثيرها في مواقفه واتجاهاته 

مراهقة إّما أن تكون فتر  قصير  أو طويلة حسب المجتمت الذي تتواجد وال .المستقبلية

 .فيه

 

                                                             
.16-15كمال المنوفي، مرجت سابق،     
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 :مفهوم الجٌل -9

 إل يقترن مصطلح الجيل بالشباب لدرجة كبير  قد تصل في بع  األحيان 

، هذا األمر يقتضي توضيح و تحديد أكثر دقة، مما يعين عل  تحديد معالم التماهي

 . المصطلح، و تجنب الخلط المفاهيمي

كافة أعضاء ( أ)لئلشار  إل  عد  معاني فهو قد يعني " الجيل"يستخدم مصطلح و

كافة ( ب)قرابي مشترك و يمثلون جماعة عمر واحد ،  أصل إل المجتمت الذين ينتمون 

فتر  ( ج)أعضاء المجتمت الذين ولدوا في فتر  متوامنة و لكن ال تربطهم روابط قرابية، 

مجتمت الذين ولدوا في فتر  واحد ، و بين الجيل التالي، ومنية معينة تفصل بين أعضاء ال

 .1سنة30و تقدر هذه الفتر  بحوالي 

الشباب كفبة اجتماعية مخصوصة،  يعد مفهوم الجيل مفهوما أساسيا في دراسةو

في التفسير الةواهر المرتبطة بالتطور التاريخي و تحليل العوامل المحدد  للتؽيير و

ذات أصل إؼريقي و هي مصطلح أساسي في الفلسفة  generationاالجتماعي، فكلمة 

ة بين األعمار ليست بالضرور  ق القدام  كانوا واعين بؤن العبلقاليونانية، فاإلؼري

بالتالي كانوا متفطنين للنتابج االجتماعية و السياسية للتعار  بين األجيال، ومتناؼمة، 

  محركة للتؽيير االجتماعي، قو كان يرى في الصراع الجيلي" أفبلطون" الفيلسوؾف

كان يفسر الثورات بالصراع بين األبناء و اآلباء، و لي  فقط بالصراع بين " أرسطو"و

التي يمكن أن تكون السنة المدنية، أو األشخا  الذين عايشوا في نف  الوقت  2الطبقات

 .حدثا محددا، مثل الحصول عل  دبلوم

التي  ،بناء نةرية نشؤ  و انحبلل الدولةفي  ،لقد استعمل ابن خلدون هذا المفهومو

و من ثمة فان . قدر الجيل بؤربعين عاما، واعتبر أن لها أعمارا طبيعية كما األشخا 

عل  مابة و عشرين عاما، عل  اعتبار أنها تمر بثبلثة  -في الؽالب –عمر الدولة ال يويد 

 .3أجيال هي جيل الترؾ و االنحبلل و الهرم

السبلالت ، فالجيل يمثل  للمصطلح، الذي يتناوله ؼالبا علم "يالجين" أما المعن  

منه حسب  مجموع  األشخا  المرتبين في نف  المستوى من النسب الذي ينحدرون

                                                             
.205،  2002محمد عاطؾ ؼثيث و آخرون، قامو  علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية  

1
  

2
  .46-45     ، 2002مار ، -، يناير30:، المجلد3:المنجي الويدي، مقدمات لسوسيولوجيا الشباب، عالم الفكر،العدد 

.46المنجي الويدي، مرجت سابق،   
3
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هوم في هذين الحقلين العلميين  إذا كان استخدام المفو. عبلقة تصنيفية معينة

، فان استخدامه classificatoireاتسم خصوصا بؤنه تصنيفي ( ولوجيالديموؼرافي و االنط)

استلوم عدد من ب عليه عدم التحديد في التاريخ وفي علم االجتماع، وأخد منح  يؽل

ه مصطلح الجيل شيبا فشيبا في البيولوجيا، لكنّ  و استقرّ  ..19ن النقاشات منذ نهاية القر

قني، ؼير مسبوقة أو بؤفكار متحدثة في المجال الثقافي، التبقي موصوال بؤحداث جديد  و

حيث أصبحنا نتحدث عن أجيال اجتماعية، أجيال ثقافية، . الروحي، التعليمي، و السياسي

 1.و أجيال تاريخية

عندما نبتعد عن التحديد الديموؼرافي الصرؾ لربط  burguiéreد كما أكّ و

جه نحو تقاسم أفكار أو نتّ كي مهمة، لبالتؽيرات االجتماعية أو الثقافية، بؤحداث " الجيل"

 عل  اثر ذلك تمّ .2لعندبذ يصبح الموضوع صعب التناو ،فكرية وضعيةأو ث أحدا

ثور ، حرب، اختراع ) بؤن األحداث لها أهمية كبير  هنا  -بالتوافق مت ما سبق –التؤكيد 

لتشمل حسب هذا التحديد كل أفراد المجتمت، فهم إذن يشكلون أجيال  و تمتدّ ...( تقني،

مجموعات عمرية متقاربة في  هوم الثقافات التي تضمّ أخيرا و بعد اكتشاؾ مف، متعدد 

...( مدرسة ، ترفيه ، الدخول في سوق العمل،)مراحل مختلفة من حيا  األشخا  

ضاءات مرجعية   أكثر من هذه األحداث الكبير  كفأصبحت تةهر بؤنها ذات معن

 .3مشتركة

ذات المجتمعات  ، خصوصا فيمدت األجيال في الحضارات القديمةكما اعت

، كؤدا  لقيا  الومن التاريخي و تفسير حركته، و كانت بالتالي محور التقاليد الشفهية

 .4تفكير في الحيا  و الموت

في الوجود البيولوجي لؤلفراد و ذريتهم في المجتمت،  متجّذر"الجيل"و مصطلح 

مكن التي ي سنة30من والدتهم إل  ؼاية وفاتهم، حيث يشير هنا إل  مرحلة ومنية تقارب 

                                                             
1
 ATTIAS – Donfut (claudine) et NICOLE Lapierre : la dynamique des générations, dans Communication, 

N=°59, centre d’étude transdisciplinaires (CETSAH) ; Paris 1994, P :5. 
2 ATTIAS et LAPIERRE, op.cit, p.p :7-8. 
3 MYRIAM Simard, définir la jeunesse d’origine immigrée, dans :  Madleine GAUTHIER et Jean-François  
GHILLAUME : définir la jeunesse d’un bout à l’autre du monde. Les presses de l’université LAVAL , 
CANADA,1999, p :125. 
4
 ATTIAS –DONFUT (claudine) : sociologie des génération : l’empreint du temps, ed.PUF , Paris,1988, P.P : 

17-58.  
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أو " )الومر "معن  " الجيل"ؤخذ مصطلح و في الديمؽرافية ي. 1ؾ فيها األب ابنهأن يخلّ 

في حقبة ومنية محدد ، وفي التاريخ يشير إل  قيا   و تمثل كل أفراد الذين ولدوا( الفبة

ومن تاريخي يقارب الثبلثين سنة، وفي علم االجتماع يشير إل  األفراد الذين يتقاسمون 

 .2نشبون بينهم رابطة وقسمات مشتركةية من التاريخ، ونف  المرحل

، يمكن أن نميو بوضوح بين ابتداء من القرن التاست عشر وفي الجوابر الحديثة

 :أربعة أجيال، نتيجة للقواسم المشتركة التي تجمعهم، كما يلي

الجيل األول الذي يشمل وعماء ورواد الحركة الوطنية من مختلؾ التيارات  -

 ...(إصبلحيين، اندماجيين،استقبلليين، )  اإليديولوجيةوالسياسية 

الجيل الذي شهد قيام ثور  التحرير، ومسك ومام تسيير الببلد بعد : الجيل الثاني -

، وقد استثمر كثيرا في الشرعية االستقبلل، ويطلق عليه في العاد  جيل الثور 

 .التاريخية

لبلستقبلل، ولذلك يسم  جيل  الجيل الذي نشؤ في السنوات األول : الجيل الثالث -

 .بةبلله من سوء حّة هذا الجيل أن جيل الثور  ألق  عليه و. االستقبلل

، ورؼم الوضعية (حت  ال نقول الديمقراطية) هو جيل التعددية : الجيل الرابت -

الصعبة التي يعرفها هذا الجيل، فإّن أمامه فرصة كبير  للمشاركة السياسية، 

ة لؤلجيال السابقة التي قد يستفيد منها، خصوصا وأن وسيجد أمامه تجربة ثري

 .جيل الثور  بدأ يتناق 

ومت ذلك يجب أن ننبه في هذا السياق، إل  عدم وجود حدود تعسفية، أو فواصل 

صارمة، في ترسيم الحدود، وتحديد التخوم بين جيل وجيل، وبالرؼم من أّنه من 

الواحد، فالمفرو  أن تتسم بالمرونة الممكن أن تتبدى سمة بارو  تجمت أبناء الجيل 

إل  مصطلحين يترددان  لئلشار وقد يقودنا الحديث عن الجيل بصفة عامة . والنسبية

 .كثيرا في هذا الميدان، وهما مصطلح الجيل الثاني، وصراع األجيال

 

                                                             
5 LEMIEUX denise, la place des génération,  TRANSMARGE, n:26, 1986,p1. 
2
 Madleine gravitz, lexique des sciences sociales, DALLOZ, paris, 8

e
edition,2004,P187. 
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 : ( deuxieme generation")الجٌل الثانً"مصطلح  -

ثق من مفهوم الجيل، يتردد كثيرا في أّن مصطلح الجيل الثاني المنبنسجل هنا  و

لمي والسياسي، خاصة في الساحة الؽربية، وعاد  ما يشير إل  الشباب من ذوي عالحقل ال

الصول المهاجر ، حيث استطاعت هذه الفبة أن تلفت االنتباه إليها من خبلل الوضعية 

 .المعقد  التي تعيشها، وما ترتب عن هذه الوضعية من نتابج وردود فعل 

 :لمفهوم الجيل الثاني، يتعلق أكثر بثبلث جوانب ربيسية اإلشكاليواالستخدام 

 .المرجعية الحصرية نحو الوةيفة االقتصادية للجيل األول الذي يمثله اآلباء -1

 .األمرا  االجتماعية والشخصية الضمنية -2

 .1التنميط  والتصنيؾ الذي يشمل الشباب من أصول مهاجر  -3

 :صراع األجٌال -

د متوايد  من بوجود فاصل ومني ومساحة من التفكير المختلؾ بينها تشعر أعدا 

وتإدي االختبلفات في طرق التفكير والسلوك إل  . وبين الجيل أو األجيال التي تسبقها

احتفاة كل طرؾ بنةر  مسبقة عن الطرؾ األخر ؼالبا ما تكون نمطية وتحتوي عل  

بلة للنقاش والتؽيير، فبينما ينةر الشباب العديد من األحكام الجاهو  والبداهات ؼير القا

ومثقفين عل  أنهم أكثر محافةة  ومسبولينإل  األجيال األكبر منه من أهل ومربين 

وجمودا وتمسكا باألعراؾ والضوابط االجتماعية، ويؤخذون عليهم تسلطهم في التعامل 

، وانعدام قيم مت األجيال الجديد  عبر التعليمات التي تتصؾ بؽلبة األوامر والنواهي

التفاهم والحوار وممارسة الوصاية عل  الشباب والتدخل في اختياراتهم الشخصية عل  

 .الخ...مستوى المهنة أو الوواج أو التعليم، وربما حت  في اللبا  والمةهر

ال يرى الكبار في الشباب إال الحما  واالندفاع وقلة الخبر  ويتهمونهم بعدم تحمل 

باال  والطيش، وعوضا عن سعي الطرفين إل  تجاوو األحكام والنةر  المسإولية والبلم

المسبقة عبر آليات النقاش والتفاهم الهادفة إل  تقريب وجهات النةر، واالتفاق عل  

خطوط وأطر عامة مت الحر  عل  ترك المسابل الخبلفية لبلختيارات الحر  لكبل 

                                                             
1
 MYRIAM Simard, op.cit, p121. 
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نهابية، يتمسك كل طرؾ باعتباراته  الطرفين، واالحتكام إل  الوقابت قبل إصدار أحكام

وأرابه ويتعمق الشعور باالؼتراب عند الشباب خصوصا مت اودياد عوامل التهميش 

األخرى االقتصادية والسياسية والثقافية، وتطؽ  سلوكيات ردود الفعل ومحاوالت إثبات 

ت الذات وانتواع االعتراؾ، عل  السلوكيات المبنية عل  القناعة و تحمل مسإوليا

  .  1االختيار وتصحيح األخطاء وذلك بسبب ضعؾ الح  النقدي وانقطاع قنوات الحوار

 تنتمي إل  النةرية األول جيال، هناك نةريتان أساسيتان تسعيان إل  تفسير صراع األ

والتي تطورت بصفة خاصة في أعمال  Structural-Functionalالنموذج البنابي الوةيفي 

ويستند هذا النموذج إل  منةور وةيفي عام، يشبه ذلك الذي ( Eisenstadt) إيونشدت

تنه  عليه النةرية التعددية، من حيث يفتر  أن المجتمعات تعيش حالة استقرار 

وانسجام وتواون، وأن كل عنصر من العناصر المكونة لبناء هذه المجتمعات يسهم في 

والنتيجة . في الوجود يتهاراستمروتحقيق   (Social Order) دعم النةام االجتماعي العام

العبلقات الجيلية لما ( Continuity)المترتبة عل  هذا النموذج هي تؤكيد مبدأ استمرارية 

فهي  أما النةرية الثانية .ينطوي عليه من أهمية خاصة في استقرار النةام االجتماعي

 K.Manneheimتستعين بنموذج للتؽير التاريخي عبرت عنه دراسة نشرها كارل مانهايم 

، ووفقا لهذا النموذج لي  ثمة افترا  باستقرار المجتمعات، أو حالة التواون 1920عام 

العام للنةام االجتماعي العام، وإنما يمثل محور االهتمام في دراسة أدوار الشباب في 

التؽير االجتماعي، والمفهوم الربيسي المستخدم في هذا المجال هو مفهوم الوعي 

أن المجتمت : هاادّ ذلك الوعي بالحقيقة التي مإ( Historical Consciousness) التاريخي

 .2يشهد تؽيرات حاسمة خبلل حقب تاريخية متعاقبة

من هنا فإّن استخدام مصطلح صراع األجيال، قد يبلقي اعتراضا من المإيدين  

ل، للمدرسة الوةيفية، فهم يتحدثون عاد  عن الحوار بين األجيال، التباعد بين األجيا

التفاوت بين األجيال، وفي بع  األحيان الفجو  بين األجيال، وهذا لتجنب البعد العدابي 

.والخصومي الحتمي، المترتب عن مصطلح صراع األجيال

  

 

 

                                                             
1
، صيؾ 9مجلة تصدر عن مركو الدراسات والبحوث االسترتيجية، جامعة دمشق، عكريم أبو حبلو ، صراع األجيال، دراسات استراتيجية،  

2003  ،128. 
2
 .186،  1985محمد علي محمد، الشباب العربي والتؽير االجتماعي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  
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 :مفهوم الثقافة الفرعٌة -7

 ،ورهاأو من وضت محا فرعية،ؾ الثقافة المن عرّ منهم لقد اتفق العلماء سواء 

 .ر الثقافة األم، و تؤثرها بها رؼم استقبللها النسبييرها كلية من تؤثعل  عدم تحرّ 

أن الثقافة الفرعية هي تلك التي تتكون داخل المجتمت  ،و يرى أحمد وكي بدوي

، تختلؾ عن الثقافة العامة للمجتمت ،حيث تكون بع  الفبات لنفسها ثقافة خاصة ،الواحد

ست منفصلة عنه تماما، بل لي فإنهاهي رؼم تميوها عن الخط الثقافي العام للمجتمت و

 .1به ارتباطا عامامنه وترتبط أصولها  ستمدّ ت

ن كان يعطي للثقافة الفرعية أكثر من جانب ، وإ"ريدنج هوجو" هو يتفق مع

 :هيحسبه يؾ راؼبا في المويد من الشمول، و الثقافة الفرعية عرالت

مستقلة و متؽاير  عن و التي تتميو بؤنها  ،الخاصة بالطبقة أو الجماعة االجتماعية -أ

 .الثقافة الكلية و ال تتعار  معها 

 .من داخل الجماعة نفسها إليهانةرنا  إذا ،التي تميو الجماعة بصفة التكامل و الكلية -ب

 .السلوكية الشابعة في مجتمت فرعي معين هي الخصاب  الثقافية أو -ج

 .طلق عليها الجماعة الثقافيةالتي تميو جماعة فرعية معينة ي ،هي تلك السمات الثقافية -د

 2.هي التي يتميو بها نمط معين من المجتمعات الفرعية -ه

مت التعريفات  "brake michael"، اتفق عند وضعه لمحاور تفيد الثقافة الفرعيةو

و تتلخ  هذه  .أو رؼما عنهاطواعية تتؤثر الثقافة الفرعية بالثقافة األم  السابقة، حيث

 : المحاور في

ٌىٕٙب ِخزٍفخ " parent culture " أٚ اٌثمبفخ األَ اٌىجشٜن اٌثمبفبد اٌطج١ؼ١خ رشبس -أ

 .ػٕٙب أٚ ١ِّضح ػٕٙب

ال  اإلػالَِٓ ٚعبئً  ٔفبر٘بٚ اٌزٟ ٠ذىُ  اإلجّب١ٌخٌٙب ػاللخ ثبٌثمبفخ اٌّغ١طشح  -ة

 .٠ّىٓ اجزٕبثٙب

 

                                                             
1
 .412،  1993أحمد وكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان،   

سماح عبد هللا عبد الحميد حسن  .121،  1997، اإلسكندريةاني الكيال، الثقافات والثقافات الفرعية، دار المعرفة الجامعية، ته  2

 .26،  2005األوهري،الثقافة الفرعية للشباب المصري، ماجستير، كلية اآلداب، قسم االجتماع، 
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مخ ٚلذ رزعّٓ ثبٌعشٚسح اٌؼع٠ٛخ فٟ ثمبفخ اٌطج اٌؼع٠ٛخ فٟ اٌثمبفخ اٌفشػ١خ -ج

ٌثمبفخ اٌطجمخ إدالالأٚ  ارىْٛ اِزذاد
1
.  

فعٍذ اٌزشو١ض ػٍٝ رؼش٠ف اٌثمبفخ اٌفشػ١خ ػٍٝ  ،ٚاٌّجّٛػخ اٌثب١ٔخ ِٓ اٌزؼش٠فبد

 ١ٗ ٚ ٠غبُ٘ ف١ٗ ثشىًٚ اٌم١ُ ٚ اٌّؼب١٠ش اٌزٞ ٠شبسن ف أٞ ٔغك ِٓ اٌّؼزمذاد" :أٔٙب

"داخً ثمبفخ ِؼ١ٕخ ،ِٓ إٌبط -٠ّىٓ رمذ٠ش٘ب -خ لٍ   د٠ٕبِٟ،
2

 . 

  ِ اٌفش٠ك : أدذ فش٠م١ٓ إٌٝ، فزجذ أْ رؼش٠فبرٗ أزّذ ػٓ ِفَٙٛ اٌثمبفخ اٌفشػ١خ ٌٍشجبةب أ

ثّفشد٘ب أٚ ٚظغ ٌٙب ِذبٚس، ٚاٌفش٠ك اٌثبٟٔ آِٓ ثٛجٛد ِب  األٚي ػشف ثمبفخ اٌشجبة

ٙب أدل  ألصش اٌطشق ٚ رٛص١فٗٚ ،داخً ثمبفخ اٌشجبة اٌفشػ١خ style ٠غّٝ األعٍٛة

ْ  ٌفش٠ك األٚي ٠شٜ اٚ .ٚ ششح ِذبٚس٘ب ٌزؼش٠ف ٘زٖ اٌثمبفخ ِٓ ظٙش ثؼط اٌشجبة  ثأ

ِٓ اٌّٛع١مٝ بد الخزالفاٌىجبس و١ٍخ ٚلذ رؼذدد ٘زٖ ا اٌٍٛ٘خ األٌٚٝ، ِخزٍف١ٓ ػٓ

 أعٍٛةف اعزخذَ ٌٛص" ثمبفخ اٌشجبة" االرجب٘بد ٚاٌغٍٛن، ِٚصطٍخ  إٌٝاٌّالثظ ٚ

ِذب١ٌٚٓ  ،ذ ِٓ اٌزٛظ١خ ٚ اٌذلخٔذٛ ِض٠ اٌفش٠ك اٌثبٟٔ،٠ٕطٍك ٚ .ٌٍشجبة اٌذ١بح ا١ٌّّض

ثٛصفٙب  ،رذ١ػ ثبٌشجبة اٌزٟٟ٘ ِالِخ اٌثمبفخ اٌفشػ١خ ، اٌزٟ ذبٚس ٌثمبفخ اٌشجبةِٚظغ 

 :رٕٛػب اجزّبػ١ب ٚ رذٛٞ

 .١ّضح خبصخ فٟ اٌّٛع١مٝ ٚ اٌّالثظاألدٚاد ٚ اٌّٛظخ اٌّ -أ

 ِٓأوثش  ،اٌجّبػبدٚ رّشوض اٌؼاللبد االجزّبػ١خ دٛي ػاللبد اٌصذالخ -ة

 .رّشوض٘ب دٛي األعش

 .رّشوض دٛي أٚلبد اٌفشاؽ أوثش ِٓ اٌؼًّ -ج

 .ِغ ارخبر غش٠مخ ِؼ١ٕخ فٟ اٌذ١بح ،اٌزجشثخ اٌفشد٠خ٠ٓ ٚرذذٞ ٌم١ُ اٌشاشذ -د

.اٌؼبِخ ٚ فٟ اٌغٍٛن قاألرٚادسجخ ِٓ إّ٘بي االٔزّبء اٌطجمٟ فٟ  -ٖ
3
 

بٔت اٌشِضٞ ، ثأْ إّ٘بي اٌجٌٛظغ رؼش٠ف دل١ك ٚ شبًِ( جبسٞ) سغُ ِذبٚالدٚ 

، د١ث ال رخٍٛ ِٕٗ ثمبفخ وج١شا ثبٌم١بط أل١ّ٘خ ٘زا اٌجبٔتلصٛسا  فٟ ثمبفخ اٌشجبة ٠ؼذ  

 .ٚ ألصذ ثٗ اٌٍغخ ٚ اإلشبساد اٌّشرجطخ ثٙب أٚ غ١ش اٌّشرجطخ ثٙب -فشػ١خ

                                                             
1
 .26،  2005للشباب المصري، ماجستير، كلية اآلداب، قسم االجتماع، سماح عبد هللا عبد الحميد حسن األوهري،الثقافة الفرعية  
2
 .26،  نفسهالمرجت  
3

 .27المرجت نفسه،  
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 styleٚ ٌمذ رذاسن اٌفش٠ك اٌثبٟٔ ٘زا اٌخطأ ، فمذ اعزطشد ِّثٍٖٛ فٟ ششح األعٍٛة 

أْ األعٍٛة ٠ؼجش ػٓ  mike brake) (ِب٠ه ثشان "اٌفشػ١خ، ف١شٜداخً ثمبفخ اٌشجبة 

٠خ فٟ ثمبفخ ِؼ١ٕخ، ٚ ٠ؼشف ػٍٝ اٌؼعٛ ٚ ٠ذي   ،دسجخ ِٓ االسرجبغ ثبٌثمبفخ اٌفشػ١خ

 :األعٍٛة ثثالثخ ػٕبصش أعبع١خ

، اإلوغغٛاس، ِثً رصف١ف اٌشؼش، اٌذٍٟ، ٠ٚزىْٛ ِٓ اٌؼبداد: Imageاٌصٛسح  -

 .اٌفْٕٛ

٠زىْٛ ِٓ اٌزؼج١ش، غش٠مخ اٌّشٟ ٚا١ٌٙئخ، ِب ٠شرذ٠ٗ اٌفبػٍْٛ ٚ :Demeanorاٌغٍٛن  -

 .و١ف١خ اسرذائُٙ ٌٗٚ

و١ف ِفشداد ٌغ٠ٛخ ِؼ١ٕخ ٚ"  Argot"اٌٍغخ اٌزٟ رصٛغٙب فئخ اجزّبػ١خ ِؼ١ٕخ  -

 .رصً

أخشٜ ٌألعٍٛة فٟ ثمبفخ  ٠شٜ اٌغ١ذ ػجذ اٌؼبغٟ ثالثخ ِمِٛبد رٌه،ػٍٝ خالف ٚ

 :ٟ٘اٌشجبة ٚ

ٕٙب اٌشجبة ل١ّٗ ِ ذ  ّغزاٌزٟ ٠ ،ف١ّب ٠ؼشف ثجّبػخ األلشاْ ٗ اٌزبَشج االٔغّبط -

 .أّٔبغ عٍٛوٗ ٚ ِالِخ صٛس اٌزاد ٚ ا٢خش٠ٓٚػبدارٗ ٚ

ص اٌشجبة ػٍٝ اٌظٙٛس ٠ذش ، د١ثاٌز١ّض اٌشِضٞ ٚ اٌّبدٞ ػٓ ػبٌُ اٌىجبس -

 .إٌٛع ثفشٚقػذَ اٌزم١ذ ثّظٙش ِغب٠ش، ٚ

اٌزٟ رزجٗ أد١بٔب إٌٝ ِّبسعخ  ،ٚلذ اٌفشاؽ أعب١ٌت خبصخ ٌشغًاإللذاَ ػٍٝ ٚعبئً ٚ -

اٌّجزّغاألفؼبي ثؼ١ذا ػٓ عٍطخ ا٢ثبء ٚ ٘ٛ ِّٕٛع ِٓوً ِب 
1
. 

ٚلذَ ِب٠ه ثشان ر١ّٕطب إجشائ١ب ٌٍشجبة فٟ دذٚد اٌثمبفخ اٌفشػ١خ، ٚرٌه ػٍٝ إٌذٛ 

 :اٌزبٌٟ

ِٚثً ٘زا إٌّػ ٠ؼزجش ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌثمبفبد : ّٔػ اٌشجبة اٌغٛٞ أٚ اٌّغب٠ش -

 .ٌفشػ١خ  ٌٍشجبة ّٔطب عٍج١ب، أٚ ِغزم١ّب ٚسجؼ١با

 .ٚ٘ٛ أوثش رشو١ض فٟ ثمبفخ اٌطجمخ اٌؼّب١ٌخ: ّٔػ اٌشجبة إٌّذشف -

 .ٌج١خ اٌؼظّٝ ُِٕٙ ِٓ اٌطجمخ اٌٛعطٝباٌغ: ّٔػ اٌشجبة اٌّزّشد ثمبف١ب -

                                                             
1
 .196،197:    مرجت سابق، ، صراع األجيال،السيد  السيد عبد العاطي  
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٠ٚٛجذ ٘زا إٌّػ ِٓ ث١ٓ اٌجّبػبد راد اٌزٛج١ٗ : ّٔػ اٌشجبة اٌّمبرً ع١بع١ب -

د٠ىبٌٟاٌغ١بعٟ اٌشا
1
. 

ْ  اٌثمبفخ اٌفشػ١خ ٟ٘ ثمبفخ ٠ّىٓ ِٓ ٘زا اٌؼشض ٚ ٠جذػٙب اٌشجبة خبصخ أْ ٔمٛي أ

 .رزعّٓ غشق اٌزصشف، لٛاػذ اٌغٍٛن، اٌٍّجظ ٚ اعزخذاَ اٌشِٛص ٚ اٌٍغخٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .50-49،    2008، 2دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، طالسيد عبد العاطي السيد، ثقافة الشباب في عالم متؽير،  
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 ذًٓٛذ: 

 

حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٣وظ٢٠ ٓ٘خ حُ٘ظَ  عإ حُظؤ٤ْٓ حُ٘ظ١َ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ ُٟٔٞٞ

ك٢ حُظَحع ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ حُٔظؼِن رخُٟٔٞٞع، ٝػَٟٚ ًٔ٘طِوخص ٗظ٣َش ٗؼظٔي ػ٤ِٜخ ك٢ 

كْٜ أرؼخى حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٣ٝـذ إٔ ٤َ٘ٗ ك٢ حُزيح٣ش ا٠ُ ٓالكظش ؿخ٣ش ك٢ حأل٤ٔٛش، ٢ٛٝ 

حى ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش ُْ ٣ظ٘خُٝٞح حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش رٍٜٞس  ّٝ ٍ ّٕ ٓزخَٗس ٝؿِث٤ش، ٝرٔؼ٠٘ أًؼَ أ

 .طلي٣ي ٗـي أّْٜٗ ط٘خُٝٞٛخ ك٢ ا١خٍ ٟٓٞٞع حُي٣ٔوَح٤١ش

 

 انًقارتاخ انُظرٚح انًفسرج نهًشاركح انسٛاسٛح  :أٝال

، ِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓشرٔؼخرش طـ٤ٔي ُحالؿظٔخػ٢  حُٔ٘ظٍٖٞٓ  حُي٣ٔوَح٤١شٝحػظزَص 

ٝٛ٘خى طؼ٣َلخص  .حالٓز٣َو٢ ُِزلغ، ظخَٛس هخرِش ُِو٤خّ ٝحُي٣ٔوَح٤١شؿؼَ ٖٓ ح١ٌُ  حألَٓ

ؽ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ػ٠ِ ػي٣يس ُِي٣ٔوَح٤١ش  َّ  ُِي٣ٔوَح٤١شحُٔلّٜٞ حالؿظٔخػ٢ ؿ٤َ أّٗ٘خ ٗؼ

 ،ػي٣ي ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ا٤ُٚر٘خءح ػ٠ِ ٓخ ًٛذ  ،خُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓشررآهَ  أٝرٌَ٘ الٍطزخ١ٚ 

٠ق ، ُٝوي حطّ ٣ٔوَح٤١شطؼ٣َلخص ػي٣يس ُِي ٛ٘خى: ك٤غ ٣وٍٞ ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ 

 ّٕ  أ٠٣خ، ًٔخ ٣لَٔ حُـ٣ٝٞٔ٘ط١ٞ ػ٠ِ ًؼ٤َ ٖٓ حُظؼو٤يحص ٝ حُي٣ٔوَح٤١شٓلّٜٞ  ُ٘خ ٤ًق أ

ّٕ ٝحُٞحهغ . رؼٞ حُيالالص حُظو٤ٔ٣ٞش ٝحُٔؼ٤خ٣ٍش ؿظٔخػ٢ ُِي٣ٔوَح٤١ش ٛٞ ًُي حُٔلّٜٞ حال أ

ك٢  حُي٣ٔوَح٤١ش، ٣ٝظ٘خٍٝ ظخَٛس ٤خ٤ٓش٠ ٓٞهق حُؼِّٞ حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ حُو٠خ٣خ حُٔزّ٘ ح١ٌُ ٣ظ

طِي  ٜخأّٗ ػ٠ِ  حُي٣ٔوَح٤١ش حألٗظٔش ا٠ُ "ٍٝرَص ىحَٛ" أٗخٍُٝوي . ٟٞء كٌَس حُٔ٘خًٍش

، حالهظ٤خٍ أٝ حُٔ٘خكٔش ر٤ٖ ٓـٔٞػخص ٖٓ حُوخىسُِٔ٘خًٍش ٝ أٝٓغحُظ٢ طظ٤ق كَٛخ  حألٗظٔش

ّٓ  إً كخٗظ٘خٍ حُٔ٘خًٍش حُـٔخ٣َ٤ٛش ك٢ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُوَحٍحصٝ حُٔٔش ، ٛٞ شح٤ُٔخ٤ٓش حُٜخ

٣ٔٔق رٔ٘خًٍش ٛٞ ًُي ح١ٌُ ٣وزَ ٝ حُي٣ٔوَح٢١ٝرخُظخ٢ُ كخُ٘ظخّ  حألٓخ٤ٓش ُِي٣ٔوَح٤١ش،

َ ػ٠ِ ٤ٛخؿش حُوَحٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ؿ٤َ ٓزخَٗ ك٢ حُظؤػ٤ أٝحُٔٞح١ٖ ٓٞحء رٌَ٘ ٓزخَٗ 

ٖح٤ُٔخ٤٤ٓحهظ٤خٍ حُوخىس ٝ
1
. 

 

 

                                                
1

، 2حُـخٓؼ٤ش، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ؽأٍٛٞ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، حألْٓ حُ٘ظ٣َش ٝ حُٜٔ٘ـ٤ش ، ىحٍ حُٔؼَكش  ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي 

ٙ238. 
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ّْ  كوي ٝػ٤ِٚ ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُٔ أ٤ٔٛش، طزيٝ ًحص حُظ٘خٍٝ رخُزلغ ػالع ٓوخٍرخص ط

٢ٛٝ : 

 ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤شحُٔوخٍرش  -1                                   

  .حُوٞسٓوخٍرش  -2                                   

  .حُظ٣ٞٔ٘شحُٔوخٍرش  -3                                   

 ّٕ ػَٟٜخ رٌٜح حٌَُ٘ ال ٣ؼ٢٘ ٓطِوخ إٔ طٌٕٞ ًَ ٓوخٍرش ٓ٘لِٜش رٌحطٜخ ػٖ  ا

ًّ  ٔخاّٗ ، ٝحألهَٟحُٔوخٍرخص  ، حأل١َٝكخصطظوخ١غ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ  ٜخّٗ ي ػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي رؤٗئ

ّْ  ٓؼظٔيس ػ٠ِ أّْٛ  ،ط٘ظ٤ٔ٤ش٤ٛـض رٌٜح حٌَُ٘ ُيٝحػ٢ ٜٓ٘ـ٤ش ٝٝهي  حُظ٤ًَِ ػ٤ِٚ ك٢  ٓخ ٣ظ

 : ٗظ٘خٍٝ ٌٛٙ حُٔٔخٛٔخص ًٔخ ٢ِ٣ٓٞف ٝ ،ًَ ٓوخٍرش

 :انسٛكٕنٕجٛحانًقارتح  -1

٤ض  ّٔ ٓٔخص ٤ٌُٔٞٞؿ٤ش ُظ٤ًَِٛخ ػ٠ِ حُلَى ٓٞحء رٔلخُٝش ٓؼَكش حُرخُٔوخٍرش ٓ

حُٔ٘خ٤ًٍٖ أٝ ه٤خّ ٓيٟ ٓ٘خًٍش أٝ ٤ًل٤ش ط٤ٔ٘ش هيٍحطٚ ك٢ حطـخٙ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، رٔؼ٠٘ 

  . أٜٗخ طزلغ ك٢ أػٔخم حُ٘و٤ٜش حُٔ٘خًٍش

 : ٌٛٙ حُٔ٘خًٍش ػالع حطـخٛخص ػَكض ٝهي

  :األٔلاالذجاِ  - أ

ؿٕٞ "ٖٝٓ ٍٝحى ٌٛح حالطـخٙ  ،ٛٞ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ ٗظ٣َش حُٔٞح١ٖ حُٔ٘خٍى حال٣ـخر٢

، "٤ٔٓغ"ٝ" ط٘خٍُِ ٣َ٤ٓخّ: "رلٌَطٚ أٓؼخٍ ٝ رؼٞ حُيح٤ٍٖٓ ح٣ٌُٖ حٛظٔٞح ،"ٓظ٤ٞحٍص ٤َٓ

 ٜٞٝط٘. ك٢ حٗـِظَح "٤ُ٘ي٢ٓ"ٝ "َٛخّ ٝالّؿ"ٝ ،ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس "ؿٕٞ ى١ٞ٣"ٝ

 : ٠ كو٤وظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٛٔخ حُ٘ظ٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش ٌُٜح حالطـخٙ ػِ

ّٕ رٔؼ٠٘  ،(individuals autonomy) حالػظوخى ك٢ حالٓظوالٍ حٌُحط٢ ُِلَى -  حُلَى ٛٞ أ

 .أك٠َ ٖٓ ٣لٌْ ػ٠ِ ٜٓخُلٚ حُوخٛش

ّٕ رٔؼ٠٘  ،(individuals improvability) ّٝحالػظوخى رويٍس حُلَى ػ٠ِ حُظويّ  -  أ

ّٞ ٖٓ حُظويّ  حن ٣ِٓيطلوّ  إٔحُويٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ُِلَى ٣ٌٖٔ   أٝٓغ٠ طظخف ُٚ كَٙ كظّ  ،ّ ٝحُ٘ٔ

 . ُِظؼ٤ِْ ٖٓ هالٍ رؼٞ حُٔظـ٤َحص حالؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش

هِن ٔخع ٗطخم ٍٝف حُٔٞح١٘ش، ٝطؼ٢٘ ٗٔٞ ٝحطّ  ٔخاّٗ  ،٣ِخىس ٓؼيالص حُٔ٘خًٍشكٌٌٝٛح 

حُٔ٘خًٍش ًو٤ٔش أٝ  ا٠ُط٘ظَ ٌٛٙ حُٔيٍٓش . حُٔٔجٍٞطط٣َٞ حُٔـظٔغ حُٔٞح١ٖ حال٣ـخر٢ ٝ



119 

 

َّ  ٗطخهخ أٝٓغحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ ٢ٗء  ّٕ كب ّْ ٖٓ ػٝ، ًحطٜخ ؿخ٣ش ك٢ كيّ  ى حُظ٣ٜٞض ٖٓ ٓـ

حُِٔٞى حالٗظوخر٢ٝ
1
.     

 : حُٔ٘خٍى ٢ٛٝ ُِٔٞح١ٖإٔ ٛ٘خى ػيس ٓؼخ٤٣َ  "رَٕٓٞ"ٝ ٣َٟ 

ّْ  : انذافع -حانًُاقش –االْرًاو  - ٣ٝ٘خٍى ك٢  ،رخ٤ُٔخٓش كخُٔٞح١ٖ حُي٣ٔوَح٢١ ٣ٜظ

ٝٛٞ ٣ٔظِي حُويٍس ػ٠ِ حُٔ٘خكٔش  ،حإلػال٤ٓشُِٔٞحى ٓٔظٔغ ٝكٜٞ هخٍة  ،حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش

 . ٣ظٔظغ رخُيحكغ حُو١ٞ ُظِي حُٔ٘خًٍشٝ ،ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٓٔخٍٓظٜخ

رخُٔٔخثَ ح٤ُٔخ٤ٓش   أُخّإٔ ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ  ،حُي٣ٔوَح٣٢١لظَٝ ك٢ حُٔٞح١ٖ ٝ : انًعرفح -

، ٜٓ٘خ( حألكِحد)ٓٞحهق حُوٟٞ حُٔظزخ٣٘ش ٝهخثؼٜخ ٝ، ٖٝٓ ك٤غ ٟٓٞٞػخطٜخ ٝطخ٣ٍوٜخ

 . حُ٘ظخثؾ حُٔلظِٔش ُٜخٝ

ّٞ  ،٣لظَٝ ك٢ ح١ُٖٞٔٝ :انًثذأ - خ ُٔؼخ٤٣َ ال طَطز٢ كو٢ رخُِٜٔلش ص ١زوإٔ ٣ٜ

 .رخُٜٔخُق حُؼخٓش أ٠٣خطَطز٢  ٔخاّٗ ، ٝحُ٘و٤ٜش

٣ٌٕٞ ٤ٍٗيح ك٢ ٓ٘خًٍظٚ ح٤ُٔخ٤ٓش أ٣ٕلظَٝ  : انرشادج -
2

 . 

  

  :االذجاِ انصاَٙ - د

 ّْ ي حٗطِوض هٝ". ٔضز٤ُ "ٝ" ٗٞٓز٤ظَ"ٝ "خرك٤َ"ٝ "ٔٞٗيأُ: "ٗـي َ ٌٛح حالطـخٖٙٓ ٣ٔؼّ  أٛ

ٛٞ ٓخ ؿؼِْٜ حُٔـظٔغ، ٝحُالٓزخالس ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ، ك٤غ الكظٞح حٗظ٘خٍ ىٍحٓظْٜ ٖٓ حُٞحهغ

ّٝ حالطـخٙ  ألٛلخدٜٕٞ حٗظوخىحطْٜ ٣ٞؿّ  ح١ٌُ طٍٜٞٙ  حًُ٘ٔٞؿ٢رؤٕ كٌَس حُٔٞح١ٖ  ٍحأل

٤ٜخ ٝال ٣ٔخٍّ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش اال أه٤ِش ٖٓ حُ٘خّ طظٞكَ ك .ٗظ٣َظْٜ، ال ٣ظلون ك٢ حُٞحهغ

 ".ى٣ٔوَح٤١ش حُٜلٞس"، ٌُُي أ١ِن ػ٤ِٜخ ٗظ٣َش هٜخثٚ ٓؼ٤٘ش ًخُٔؼَكش ٝحال٣ـخر٤ش

حالػظٔخى ػ٠ِ  ٞس ا٠ُك٢ حُيػ ،ٌٌٝٛح حٓظ٘يص ٌٛٙ حُٔيٍٓش ػ٠ِ حالطـخٙ ح٢ًُِٞٔ 

. ز٤َ ُلْٜ حُؼخُْ ح٤ُٔخ٢ٓ حُٞحهؼ٢كٌُي ٛٞ حُٔ ،حُِٔٞى حُلؼ٢ِ ُِٔٞح١ٖىٍحٓش حالطـخٛخص ٝ

ػٖ أٛلخد حالطـخٙ ِٕٝ ػٖ ٓٔؼ٢ِ ٗظ٣َش حُٜلٞس ْٜٝ ٣ظ٤ّٔ ٣ٝؼظوي أٛلخد ٌٛح حالطـخٙ أّٗ 

ّٞ  أٝال ٣ؼظٔيٕٝ ػ٠ِ ٓلخ٤ْٛ  أّْٜٖٗٓ ك٤غ  ،(ٗظ٣َش حُي٣ٔوَح٤١ش)حألٍٝ  ، ٓؼ٤خ٣ٍش ٍحصطٜ

ٖٓ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٓخ ٣ـذ إٔ ، ريال ـ١َ ك٢ حُٞحهغ حالؿظٔخػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓحٛظٔخٓخ رٔخ ٣ أًؼَكْٜ 

ٖٝٓ  ،(حالٓز٣َو٤ش)٤ُِٜخؿش حإلؿَحث٤ش طو٠غ  إْٜٔ ٣لخُٕٝٞ طط٣َٞ كَٝٝ ٣ٌٖٔ ، ٝأّٗ ٣ٌٕٞ

٢ٛ ٜٓ٘ؾ كٔزْٜ  حُي٣ٔوَح٤١شٝ. ن ٖٓ ٓيٟ ٛلظٜخ٣ظلوّ  أ٣ٕٔظط٤غ حُزخكغ حُؼ٢ِٔ  ّْ ػ

                                                
1

. 241-239حَُٔؿغ، ٗلٔٚ، ٙ ٙ     
2

 .30، ٙ 1984ٓؼي ارَح٤ْٛ ؿٔؼش، حُ٘زخد ٝ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، حُوخَٛس، ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ، 
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 (أ١ حُي٣ٔوَح٤١ش) أٜٗخ ":ٗٞٓزظ٤َ"٣وٍٞ ٝ. ض ٍٛٞس ُِٔـظٔغ أٝ ؿخ٣ش ك٢ ًحطٜخ٤ٓخ٢ٓ ٤ُٝٔ

حُويٍس  حألكَحى٣ٌظٔذ ٖٓ هالُٜخ  ،هَحٍحص ٤ٓخ٤ٓش ا٠ًُُي حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٣ٌٔ٘٘خ ٖٓ حٍُٞٛٞ 

ٜخ رؤّٗ  "ٔضز٤ُ"، ٣ٜٝلٜخ ٍ حُظ٘خكْ ر٤ٖ حُ٘خّ ػ٠ِ حُظ٣ٜٞضٖٓ هال ،حُوَحٍحص حطوخًػ٠ِ 

ك٢ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ  ،ًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ ٓ٘خًٍش حُٔٞح٤٘١ٖن أح٤ٌُٔخ٤ِّٗ حالؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٣لوّ 

حُوَحٍحص حُٜخٓش
1
. 

س ٓلخ٤ْٛ ٍث٤ٔ٤ش ٖٓ رؼيّ  ،أٌٗخٍ حُلٌْ ٖٓ ًٌَ٘( ى٣ٔوَح٤١ش حُٜلٞس)طَطز٢ ٗظ٣َش ٝ

ّْ حالُظِحّ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝحُل٣َأرَُٛخ حُوزٍٞ ٤ش ٖٓ حُوزٍٞ ٣ؼ٢٘ ٓٞحكوش حألؿِز، ٝش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ

، هخثٔش ػ٠ِ طٜزق حُلٌٞٓش كٌٞٓش ٗؼز٤شٌٛح ػ٠ِ ُٔٞح٤٘١ٖ ػ٠ِ ٌٛح حٌَُ٘ ٖٓ حُلٌْ، ٝح

 -ى٣ٔوَح٤١ش حُٜلٞس –٣يٍٝ حُؼَٜ٘ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ػ٘خَٛ حُي٣ٔوَح٤١ش ح٤ُ٘خر٤ش اٍحىس حألؿِز٤ش، ٝ

اريحء حَُأ١  حُٔٞح١ٖ ك٢ ٢ٛ كنّ غ ًَ ٓٞح١ٖ رخُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝكٍٞ ٍَٟٝس طٔظّ 

ٓؼ١ٞ٘ ك٢ حُل٤خس  أٝك٠ال ػٖ حُٔ٘خًٍش ىٕٝ أ١ ٟـ٢ ٓخى١ . ٝ حَُكٞرخُٔٞحكوش أ

٣٘زؼن ٜٓ٘ٔخ ح١َُ٘  –حُوزٍٞ ٝ حُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش – حألٝالٕٓخ طٞكَ ح١َُ٘خٕ  اًحح٤ُٔخ٤ٓش، ٝ

ّٔ ٛٞ ٝ - حُٜلٞس – ى٣ٔوَح٤١شحُؼخُغ ُو٤خّ  حُٜلٞس ًَ ىػخٝحٛخ ، أال  ٖٓ ك٤غ ط٤ًَِ ٜخأٛ

حُظ٢  ،٣ِظِّ حُٔٞح١ٖ رٔـٔٞػش ٖٓ حُٞحؿزخص أٓخٓٚح١ٌُ ػ٠ِ  ،حالُظِحّ ح٤ُٔخ٢ٓ: ٝٛٞ

. ٖٓ حُلوٞم ُِٔٞح٤٘١ٖ ػ٠ِ حُلٌٞٓش أهَٟٗظ٤َ ٓـٔٞػش  ،٣لَٟٜخ حُٔـظٔغ ح٤ُٔخ٢ٓ ػ٤ِٚ

 ا٠ُٓخ ٝحُٜلش ٝ حألٖٓ، ًخُؼَٔ ٝحُظؼ٤ِْ ٝك٢ٜ ِٓظِٓش رظٞك٤َ حكظ٤خؿخص ٓؼ٤٘ش ُِٔٞح١ٖ

ٌٛٙ حُويٓخص ك٢  أٓخٓٚطظُٞع ػ٠ِ  ح١ٌُ ،ٓغ ٍَٟٝس ٟٝغ حُظٔخ٣ِ حالؿظٔخػ٢ ،ًُي

٣ٌٕٞ حُٔٞح١ٖ ِٓظِٓخ رخُو٠ٞع ُِوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣ويّ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٙ أػ٠خء  ّْ حالػظزخٍ، ٖٝٓ ػ

َّ  االّ ٣ٌٕٞ ِٓظِٓخ رخُطخػش ٝ، ٝحُٜلٞس حُؼوخدٝ ُِٔلخًٔش ٝطؼ
2
. 

 

  :االذجاِ انصانس  -ؽ

 ًَّىس، ٝؿخء حُظ٘خ٤ًٍشأٝ حُي٣ٔوَح٤١ش ( ٘خًٍشحُي٣ٔوَح٤١ش حُٔ) ٣َٝطٌِ ػ٠ِ كٌَس 

ن طظؼِّ حالٓز٣َو٤ش طٜخ خٛخ ٖٓ ؿخٗذ ًٕٞ ىٍحٓٝحٗظوي ،(ى٣ٔوَح٤١ش حُٜلٞس)كؼَ ػ٠ِ ٗظ٣َش 

.  ٣ٔؼ٠ ُِللخظ ػ٠ِ حألٟٝخع حُوخثٔشٗظخّ ٓلخكع  ٞٝٛ ،أ٢ٌ٣َٓ-حألٗـِٞ: رخُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ

، طؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش ًحطٜخ ال ٣٘ظَ أٛلخد ٌٛح حالطـخٙ ا٠ُ حُٔ٘خًٍش رخػظزخٍٛخ ؿخ٣ش ك٢ كيّ ٝ

                                                
1

 .240-241، َٓؿغ ٓخرن ، ٙ ٙ 2ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي ، ؽ  
2

ك٢ حُ٘ظ٣َخص ٝ حٌُٔحٛذ ٝ حُ٘ظْ ، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش ىٍحٓخص : آٔخػ٤َ ػ٢ِ ٓؼي ، حُٔـظٔغ ٝ ح٤ُٔخٓش   

  .343، ٙ 1995حإلٌٓ٘ي٣ٍش ، 
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ًّ ِٚ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝطلخػهيٍحص حُلَى ٣ُٝخىس حٗيٓخؿٚ ٝ ِٕٝ ٗظَْٛ كٍٞ ٌُٖ ريال ٖٓ ًُي ٣َ

ٌُٜح  .كؼخ٤ُش حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٤ٔ٢ٓخ٤ٓش ُِلَى رخُ٘ٔزش الٓظوَحٍ ٝزش ػٖ حُٔ٘خًٍش حُحُ٘ظخثؾ حُٔظَطّ 

ك٢ حُل٤خس خًٍش حألكَحى كٌَس ى٣ٔوَح٤١ش حُٔ٘خًٍش طٜ٘ٞ ػ٠ِ حالٛظٔخّ رظ٤ٔ٘ش ٓ٘ ّٕ كب

 .ُ٘و٤ٜش حألكَحى ، ُظلو٤ن ٣ِٓي ٖٓ حُ٘ٔٞ ح٤ُٔخ٢ٓح٤ُٔخ٤ٓش

ج -2 ّٕ  :يقارتح انق

ال ٣ِحٍ كظ٠ ح٥ٕ حالطـخٙ ك٢ ىٍحٓش حُوٞس ٣ٜ٘ٞ ػ٠ِ طو٤ْٔ حُٔيحهَ حُ٘ظ٣َش ك٢ ىٍحٓش 

ٔيهَ حُظؼّيى١، ٝاًح ًخٗض ٗظ٣َش حُٜلٞس ٓيهَ حُٜلٞس ٝحُ: س ا٠ُ ٓيه٤ِٖ ٛٔخحُوٞ

ٍص  ّٞ ٍص حُٔؼخَٛس، هي ١ ّٞ أكٌخٍ ٗخرؼش ٖٓ طل٤ِالص ٓخًٍْ كخٕ حُ٘ظ٣َش حُظؼّيى٣ش هي ١

ٌِّض ٍٗخرؼش ٖٓ طل٤ِالص ٓخًْ ك٤زَ، ٌُُٝي كبًح ًخٗض أكٌخٍ ًَ ٖٓ ٓخ حأكٌخٍ ًْ ٝك٤زَ هي ٗ

االّ كٞحٍ ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ٌٛح حأله٤َ ، حألٓخّ حُ٘ظ١َ ُزيح٣خص ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔؼخَٛ

ى٣ش ٖٓ ؿٜش أهَٟحُظؼيّ حُ٘ظ٣َش ٗظ٣َش حُٜلٞس ٖٓ ؿٜش ٝ
1

 . 

أرَُ ػُٞؾ رطَم ٓوظِلش ػ٘ي حُؼِٔخء، ٌُٖٝ ٓلّٜٞ حُوٞس حٓظويّ ٝ ٤َ٘ٗ ك٢ حُزيح٣ش إٔٝ

حُوٞس ٓويٍس ٗوٚ أٝ أٗوخٙ ػ٠ِ كَٝ اٍحىطْٜ ػ٠ِ : "طؼ٣َلخطٜخ ح١ٌُ ٣َٟ رؤٕ

 :٣٘يٍؽ طلض ٌٛٙ حُٔوخٍرش ٓخ ٢ِ٣ إٔ، ٣ٌٖٝٔ "ح٥ه٣َٖ

 .َٓٔخٛٔش ًخٍٍ ٓخًٍْ ٝ ٓخًْ ك٤ز -أ

 .ٓيهَ حُٜلٞس-د

 . ى١حُٔيهَ حُظؼيّ  -ؽ

 

 : يساًْح ياركس ٔ فٛثر  - أ

 :ياركس يساًْح/  1-أ

 أٝحُظ٢ ُٜخ ػالهش رٌَ٘ ٢ٟ٘ٔ  ،حُٔخ٤ًٍٔش حإلٗخٍحصحؿظٜيص حُيٍحٓش ك٢ حٓظوَحؽ 

ّْ  ،أٝ حُظ٢ ًخٗض أٓخٓخ ُإلٜٓخٓخص حُالكوش ،٣َٛق رخُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ط٘ظ٤ْ ٌٛٙ  ٝط

 ،ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼ٣ٜٞؼذ كِٜٜخ ٓظيحهِش ٝ ٜخأّٗ ٍؿْ ك٢ ٌَٗ ٗوخ١ ٓ٘لِٜش  حإلٗخٍحص

 :ك٠ال ػٖ طِو٤ٜٜخ ٌٝٛٙ حُ٘وخ١ ًٔخ ٢ِ٣

-  ّٞ  .ٍ حُ٘ظْ حالؿظٔخػ٤شطط

 .١خػش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ُِزَؿٞح٣ُش -

                                                

.96، 2006ٙ، 1أكٔي ػزي هللا ُح٣ي ، ٓويٓش ك٢ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، ٠ٜٗش َٜٓ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘، حُوخَٛس، ١ 
1
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  .حُ٘ؼٍٞ رخالؿظَحد -

 .حُٞػ٢ حُطزو٢ -

  .حُظـ٤٤َ حُؼ١ٍٞ -

ّٓ  آٜخّ أّْٛ ُٝوي ًخٕ  ٛٞ طو٤ْٔ  ،ٖٓ رؼيحُظ٢ ؿخءص  ػ٤ِٚ ػيى ٖٓ حُيٍحٓخص ٔضأ

ّٞ . أؿِز٤ش٢ٛ ١زوش ٓلٌٞٓش ٝٝ ،أه٤ِش١زوش كخًٔش ٢ٛٝ : ا٠ُ ١زوظ٤ٖحُٔـظٔغ  حُ٘ظَ ػٖ  رـ

ًُي ٖٓ هالٍ  ا٠ُ، ٓ٘ظؼَٝ ػ٤ِٜخ أ١ِوٜخحُظو٤ْٔ أٝ ط٤ٔٔظٚ حُظ٢  أٓخٍّأ١ ٓخًٍْ ك٢ 

 . حُ٘وخ١ ٓخُلش حًٌَُ

  :ذطٕر انُظى االجرًاعٛح /1

ّٕ ٣َٟ ٓخًٍْ  ّٞ  أ ٍر٢ ٌٛح ش طخ٣ٍو٤ش، ٍٝ ػ٤ِٔحُ٘ظخّ حالؿظٔخػ٢ حُٔخثي ٛٞ ٗظخؽ طط

 ّٞ  : ًخألط٢ٛ٢ أٗٔخم ٌٓ٘ كـَ حُظخ٣ٍن، ٝ أٍرغِ ر٤ٖ ، ك٤غ ٤ّٓ ٍ رخ٤ٌُِٔشحُظط

، ًٝخٕ ٣وِٞ ٖٓ ك٤ٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى حُ٘ؼٍٞ رخ٤ٌُِٔش حُلَى٣شٝ: حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ حُزيحث٢ -

 . حالٍٓظوَح٤٤١ٖ

٤ٓي  أٛزقك٤غ  ،ك٢ ٌٛح حُٔـظٔغ ًخٗض ٛ٘خى ٤ٌِٓشٝ: حُوخثْ ػ٠ِ حُؼزٞى٣شحُٔـظٔغ  -

ك٤ٚ ظَٜص حُطزو٤ش ، ٣ِٝٔي حُ٘خّ أ٠٣خرَ  حإلٗظخؽٝٛٞ ٓخُي ٤ُْ كو٢ ُٞٓخثَ  "حألٍهخء"

 .حُٞحٓؼش

ٚ ٌُّ٘  ،ال ٣ِٔي حُلالف حإلهطخػ٢ حألٍٝٝك٢ طِي حُلظَس أٛزق ٓخُي : حإلهطخػ٢حُٔـظٔغ -

 .حُظ٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ حأل٣ٍِٝٝٔي ٓـٜٞىٙ ك٢  ،٣ِٝٔي حٟطٜخى حُلالف ،حإلٗظخؽ٣ِٔي ٝٓخثَ 

ّٔ  أًؼ٢َٛ  ،طؼظزَ ٌٛٙ حَُٔكِش ك٢ طل٤َِ ٓخًٍْ: حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ - ٤ش كظ٠ حَُٔحكَ أٛ

ّٕ ًٔخ  ،ٝأٝالٛخ ػ٘خ٣ش كخثوش ،ُوي أػطخٛخ ٍػخ٣ش هخٛش  أًؼَطل٤ِِٚ ُظِي حَُٔكِش ٛٞ ٖٓ  أ

  .ع ح٤ُٔخ٢ٓحُظل٤ِالص طؤػ٤َح ك٢ ػِْ حالؿظٔخ

ّٕ ٖٝٓ ػّ   :ٔؼخص حَُأٓٔخ٤ُش طلَُ ١زوظ٤ٖك٢ حُٔـظ حإلٗظخؽػالهخص  ْ ٣َٟ ٓخًٍْ أ

 االّ ش ال طِٔي حُطزوش حُؼخ٤ٗؿٞح٣ُش، ٝأ١ِن ػ٤ِٜخ حُطزوش حُزَ حإلٗظخؽ١زوش ط٤ٔطَ ػ٠ِ ٝٓخثَ 

 ّٞ ٌّ  ،أؿَحس ػِٜٔخ ح١ٌُ طظوخ٠ٟ ػ٤ِٚ ه  .حُز٤َُٝظخ٣ٍٚؽ ٗلٜٔخ ٢ٛٝ حُطزوش ٜ٘خ ٖٓ اػخىس اٗظخ٣ٔ

 :طاعح انثرٔنٛرارٚح نهثٕرجٕازٚح/ 2

 ٌّ ، ْ ك٢ أؿِز٤ش ر٤َُٝظخ٣ٍش٣ظؼَٝ ٓخًٍْ ُألٓزخد حُظ٢ طـؼَ أه٤ِش رَؿٞح٣ُش طظل

٣ٝوٍٞ ٓلٔي . حُٔظًَِس أٓخٓخ كٍٞ ٤ٌِٓش ٝٓخثَ حإلٗظخؽ  ٣ٝٙلَٔٛخ ر٘خءح ػ٠ِ ٝؿٜش ٗظَ

 ّٔ َ ح٥ٕ ٓلٍٞ ٖٓ ٓلخٍٝ حٛظٔخٓخص ػِْ ض ٓٔؤُش ٛخٓش ٗخهٜ٘خ ٓخًٍْ ٝطٔؼّ ػ٢ِ ٓلٔي ط

كِٔخًح ٣ط٤غ حُ٘خّ  ح٤ُٔخ٢ٓ،حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، ٢ٛٝ طِي حُوخٛش رٜٔيٍ حُطخػش ُِ٘ظخّ 
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ّٕ ٌٛح حُ٘ظخّ؟  ُٔخًح ٣ط٤غ أكَحى : ٕ ٣ٜخؽ رط٣َوش أهَٟ أًؼَ ٟٝٞكخ ٢ٛٝحُٔئحٍ ٣٘زـ٢ أ ا

ّٕ  ٣لظَٝ ٓخًٍْٔخ٢ُ حَُأٓٔخ٤ُٕٞ؟ حُطزوش حُؼخِٓش ك٢ حُٔـظٔغ حَُأٓ ٌّ  أ ْ ر٤ٖ حُؼيحء ٓظل

َّ حُطزوظ٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍش ٝحُزَؿٞح٣ُش ّٕ حأله١َٟزوش ك٢ َٛحع ٓغ  ، كٌ  ، ٝك٠ال ػٖ ًُي كخ

ّٔ ٖٓ ، حُظ٢ أٛيحكٜخحُطزوش حَُأٓٔخ٤ُش طَؿذ ىحثٔخ ك٢ ط٤ٓٞغ آكخم  طَحًْ ٍأّ  حٓظَٔحٍٜخ أٛ

ّّ حُٔخٍ، ٝ ٤ُْ ، ٝك٢ حُؼَٔ ٛخأٝحَٓإٔ طوظ٘غ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رؤٕ طط٤غ  م ًُي الريّ ٢ٌُ ٣ظلّن

ّٕ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حهظ٤خٍ أٓخّ  ح٥الصط٘ـ٤َ ظويحّ ٝق ػ٠ِ حٓٓظٞهّ  أَٓك٤خطٜخ ح٤ٓٞ٤ُش  اهخٓش ، كخ

ّٕ ٌٌٝٛح ...ك٢ حُٜٔخٗغ حإلٗظخؿ٤ش حألىٝحصٝ ّٕ حَُأٓٔخ٤ُٕٞ ٣ؼظويٕٝ  ، كخ ٤ٌِٓظْٜ ُٞٓخثَ  أ

طـِذ  ٔخاّٗ ، حالهظٜخى١ حألٓخّػ٠ِ ح٤ُٔطَس ُطخػش حُؼٔخٍ، ٝ حألٓخ٢ٛ٢ٓ حُٜٔيٍ  حإلٗظخؽ

حُطزوش حَُأٓٔخ٤ُش ، ٝ..ش ؿٞحٗذ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤شٓؼٜخ رخ٠ٍَُٝس أٝؿٚ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ًخكّ 

ٌّ  أُٝجيرَ٘حء طِٔي حُؼَٝس حُظ٢ طٔٔق  .ِٕٞ حَُٔحًِ ح٤ُٔخ٤ٓش ًحص حُوٞسح٣ٌُٖ ٣٘
1

 

ّٕ ، ًٔخ حُؼخَٓ حُز٤َُٝظخ١ٍ ٤ُْ كَح ٤ُْٝ ٗوٜخ، كٜٞ ٤ُْ ُي٣ٚ ٤ٌِٓش ّٕ ٝا  أٝؿٚ أ

ّٖ  ،حُ٘٘خ١ حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حَُٝف حُٔطِوش حُؼخَٓ  ّٕ ٝا حإلٗٔخٕكِٔلش ٢ٛ ٓخ٤ٛش ٝى٣ٖ ٝ ٖٓ ك

حُ٘٘خ١ أٝؿٚش ال طظَى ُٚ ٝهض ٣ٔخٍّ ك٤ٚ ك٤خطٚ حُ٘خهّ  ّٕ َ ػٖ ٓخ٤ٛظٚ، ألٓ٘لٜ
2
كٜٞ  .

 .٣٘خٍى ٤ٓخ٤ٓخ إٔال ٣ٌٖٔ  رخُظؤ٤ًي

 :انشعٕر تاالغرراب/ 3

ك٤ٚ ٣ٜزق حُلَى طلض حالؿظَحد ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝ ٍٛٞ ٗظ٠ ٜٓ٘خُالؿظَحد ك٢ ٍأ١ ٓخًٍْ 

 َّ ّٞ ى ٤ِٓٝش ٝطؤػ٤َ حُِٔطش حُطخؿ٤ش ٓـ ، ٝحالؿظَحد حالؿظٔخػ٢ ٝك٤ٚ س هخٍؿش ػُ٘ٚؼزش ُو

 االّ ٚ ٖٓ ًُي ال ٓز٤َ ُِظوِّ ، ٤ٝشُألهِّ  حألؿِز٤شطو٠غ ٞحثق ١ٝزوخص ١ٝ ا٣٠ُ٘ؤْ حُٔـظٔغ 

ؿظَحد ح٤ُٔخ٢ٓ ٝك٤ٚ طٔٞى ٛٞ ػ٘ي ٓخًٍْ حالحالؿظَحد حالهظٜخى١ ٝ ٝأه٤َح، رخُؼٍٞس

ي حُيُٝش رظِّٔ  االّ ٝال ػالؽ  ،خٜؿ٤ٔؼ حإلٗظخؽٝٓخثَ حَُأٓٔخ٤ُش ٝطٔظ٢ُٞ ١زوش هخٛش ػ٠ِ 

.ىكؼش ه٣ٞش حإلٗظخؽىكغ ٌُٜٙ حُٞٓخثَ ٝ
3

 

 َّ ٣وّٞ رظ٣َ٘ق حُؼالهش ر٤ٖ َأٓٔخ٤ُش، ٝحُلٌَ حُٔخ٢ًٍٔ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حَُٔكِش حُ ٣ٝٔظٔ

، ٝػالهش ًُي رظ٤٣ِق ٝػ٢ حُؼٔخٍ ًطزوش طوق ٝكيٛخ حإلٗظخؿ٤شَحد حُؼخَٓ ػٖ حُؼ٤ِٔش حؿظ

                                                

.208-207َٓؿغ ٓخرن، ٙحألْٓ حُ٘ظ٣َش ٝ حُٜٔ٘ـ٤ش ،  1ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي ، أٍٛٞ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ ، ؽ 
1

  

.283، 1983ٙحُٔؼخَٛس، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس،  شػ٢ِ ٤ُِش، حُ٘ظ٣َش حالؿظٔخػ٤ 
2

  
3

ٓؼـْ حُؼِّٞ حالؿظٔخػ٤ش ، اػيحى ٗوزش ٖٓ حألٓخطٌس ح٤٣َُٜٖٔ ( ح٤ٌُٞٗٔٞ)حُ٘ؼزش حُو٤ٓٞش ُِظَر٤ش ٝ حُؼِّٞ ٝ حُؼوخكش  

 . 50، 1975ٙٝحُؼَد حُٔظو٤ٜٜٖ ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، 
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ٔزذ أًؼَ ٖٓ ػَٜ٘ أٍٝىٛخ ٓخًٍْ ٖٝٓ ال طِٔي حُويٍس ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ًُي ر

 :ر٤ٖ طِي حُؼ٘خَٛ ٓخ ٢ِ٣

          -  ّٕ ّٔ  ا هخٟؼٕٞ ُوٟٞ  ْٜأّٗ ، ٤ٖ ُأل٤ٗخء حُظ٢ ٣ؼِٕٔٞ ك٤ٜخخٍ أٛزلٞح هخٟؼحُؼ

ٔخ ُحى اٗظخؽ ًِّ ، ٝكظ٠ أٛزلٞح ٣ٞحؿٜٕٞ ٌٛٙ حُوٟٞ ٢ٛٝ ٓـظَرش ػْٜ٘ ،ٛ٘ؼٞٛخ رؤٗلْٜٔ

ػ٠ِ ، ُٝحىص أ٠٣خ ٜٓخىٍ ح٤ُٔطَس ػ٘ي ح٣ٌُٖ ٣ٌِٕٔٞ ٝٓخثَ حإلٗظخؽ ، ُحىص حُٔ٘لؼشحُؼٔخٍ

ٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُؼٔخٍ ك٤٘ٔخ كويٝح ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٗخطؾ حُؼٔخٍ ٖٓ هزَ أٛلخد حألػٔخٍ، ٝ

 .ػِْٜٔ حؿظَرٞح ػٖ حُؼَٔ ًحطٚ

ٍ حُزطخُش ، ُحى ٖٓ ٓؼيّ حَُأٓٔخ٢ُ إٔ ٣وِن حكظٌخٍحص ًزَٟحُ٘ظخّ  أ٠٣خحٓظطخع  -          

ّٕ  ،أكٌخٍ حُؼٔخٍ ُحىص ح٤ُٔطَس ػ٠ِر٤ٖ حُؼٔخٍ ٝ ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ ًَ ػَٜ  حألكٌخٍ ك٤غ أ

ّٝ  ،حُطزوش حُلخًٔش أكٌخٍ ىحثٔخ٢ٛ  ن رٜٔخُق ٢ٛ طظؼِّ ، ٝؽ ُٜخ حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِشحُظ٢ طَ

حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٖٓ َ حُٞػ٢ حُطزو٢ طوِّ ، ُٝظ٢ طويّ ٓزخَٗس ٜٓخُلٜخ حالهظٜخى٣شحُزَؿٞح٣ُش ح

ّٕ هالٍ ٝػ٢ ُحثق كي ٢ٗٞٗ ك٢ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ ٣ٔؼَ أحُ٘ظخّ حُوخ ، ك٤غ ٣ؼظوي ٓخًٍْ أ

حُظ٢ طٔخٍٜٓخ  حُظ٢ طلون ٖٓ هالُٜخ حُزَؿٞح٣ُش طِي ح٤ُٔطَس حالهظٜخى٣ش ،حُٞٓخثَ حَُث٤ٔ٤ش

َّ ، كوي كِّ ك٢ حُٔـظٔغ ، حإلهطخػ٢ح٤ٌُِٔش حٍُٞحػ٤ش ك٢ حُٔـظٔغ  ض حُـ٣ٍٜٞٔش حُزَُٔخ٤ٗش ٓل

، ظلن طٔخٓخ ٓغ حالهظٜخى حَُأٓٔخ٢ُٝٓ٘ق حُٔٞح٤٘١ٖ هيٍح ٖٓ حُل٣َش ٌُٖ ٌٛٙ حُظـ٤٤َحص ط

 ّٕ ٓلخُٝش ُز٤غ ٓـٜٞى  حُٔٔخٝحس ك٢ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ ٢ٛ ك٢ ٝحهغ حألَٓ ٤ُٔض االّ  ًُٝي أ

 ّٔ أ١ ٓخًٍْ إٔ ٌٛٙ حُٔٔخٝحس كظلض حُٔـخٍ الٓظـالٍ حُؼٔخٍ ا٠ُ ك٢ ٍ، ٝخٍ رؤهَ ٓؼَحُؼ

.أه٠ٜ ىٍؿخص حالٓظـالٍ
1

   

 :انٕعٙ انطثقٙ/4

٣ؼ٢٘ حُظ٘ز٤ٚ ح١ٌُ ٣زي٣ٚ أر٘خء كجش ٓؼ٤٘ش أْٜٗ أػ٠خء ك٢  ،حُٔخ٤ًٍٔش حأل٣ي٣ُٞٞؿ٤شك٢ 

 ا٠ُٚ ٤حُظ٘ز: ػيى ٖٓ حُؼ٘خَٛ ٖٓ أٜٛٔخ أٓخّٝ ٣وّٞ ٌٛح حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ  .ٝحكيس١زوش حؿظٔخػ٤ش 

ٖٓ  حألهَٟرخُ٘ٔزش ُِلجخص حالؿظٔخػ٤ش ، ٝحإلٗظخؽحُظـخْٗ ك٢ ٟٝؼْٜ ٖٓ ك٤غ ٤ٌِٓش ٝٓخثَ 

٣ظؼِّن حُظـخْٗ ر٤ْٜ٘ ك٤ٔخ  ا٠ُحُظ٘ز٤ٚ ٗلٜٔخ، ٝك٤غ ػالهش ٌٛٙ حُلجخص رٌٜٙ ح٤ٌُِٔش 

ٖٓ طلي٣ي ُط٣َن ، ٝ هخٛش حالكظ٤خؿخص حالهظٜخى٣ش ٝٓخ ٣لَٟٚ ٌٛح حُظـخْٗ رخكظ٤خؿخطْٜ

 .ألػ٠خء ٗلٞ اٍٟخء ٌٛٙ حالكظ٤خؿخص٤٠ٔ٣خٕ رخ ،ك٢ هط١ٜٞٔخ حُؼ٠٣َشف ٓظـخ٤ٖٔٗ ٛيٝ

                                                

.198-197ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙ 
1
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٤ش ٠ٓٔٞٗٚ رخُظَٝف حالؿظٔخػُٞػ٢ حُطزو٢ ٣ظؤػَ ٖٓ ك٤غ ٗٔٞٙ ًٝٝٔخ إٔ ح

َ ك٢ ط٤ٌَ٘ ٌٛٙ حُظَٝف ػٖ ٣َ١ن طل٣َي ١خهش ، كخٗٚ ٣ئػّ حالهظٜخى٣ش حُظ٢ طٌظ٘ق حُطزوش

.حُلؼَ ػ٘ي أر٘خء حُطزوش ٝ طٞؿ٤ٜٚ
1

 

ّ ُـظٚ ، ٓغ طويّ ٚ ٣٘ٔٞ ٓؼٚ، حّٗ ًْ َٓطز٢ طخ٣ٍو٤خ رطز٤ؼش حإلٗٔخٕكخُٞػ٢ ػ٘ي ٓخٍ        

ًّ ٓغ حُٞٓخث٢ حُٔظٔخى٣ش حُظؼو٤ي، ٝ ،ٝػَحء ػالهخطٚ حالؿظٔخػ٤ش ّٕ ٓغ ًُي كٜٞ ٣ِئ أِٓٞد  ي أ

ّٞ ى ٣ٝليّ  ،أٝ ٓخ ٤ٔٔ٣ٚ ٓخًٍْ رخُز٤٘ش حُظلظ٤ش ،حإلٗظخؽ ٗخص حالؿظٔخػ٤ش ُِٞػ٢ ٣ٌ٘ق حٌُٔ

ّٔ  ،(ٔخص أهاله٤ش ، ٤ٓخ٤ٓش ، أ٣ي٣ُٞٞؿ٤شٓئٓ) كخإلٗٔخٕ  ،٤شلٞه٤ٚ ٓخًٍْ رخُز٤٘ش حُأٝ ٓخ ٣ٔ

 َّ ّٖ ػ٘ي ٓخًٍْ ك ٌُ ،  َّ ، حُٞػ٢ ػَٜ٘ ٢٤٘ٗ ك٢ طط٣َٞ حُظخ٣ٍن ٌُ٘ٚ ال ٣ظٚ ١َٝ٘ٓشك

ّْ ٣ٞلظ١ٞ رٌحطٚ ػ٠ِ ٌٛح حُظطٍٞ، حُ ٌُٖ كو٢ ػ٘يٓخ طظ٤ٜؤ  ،حُؼٍٞحص ػ٢ ١ٍَٟٝ ٢ٌُ طظ

ّٞ أ١ ػ٘ ،حُٔخى٣ش حُظَٝف ح٠ُوْ حُـي٣ي ُِوٟٞ حُٔ٘ظـش ٝ ر٤ٖ  يٓخ ٣ٞؿي ط٘خهٞ ر٤ٖ حُ٘ٔ

 ّٞ ػ٘يٓخ طظلون ٌٛٙ ، ٝحُوي٣ْ حإلٗظخؿ٢حُ٘ظخّ  أٓخّٗض ػ٠ِ حُؼالهخص حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طٌ

َّ  حُظَٝف ى أ١ ٣ظلون حٍطزخ١ حُٞػ٢ حُؼ١ٍٞ رخُظـَرش ٝرخُٞحهغ ال ٣ٌٕٞ ٌٛح حُٞػ٢ ٓـ

ْٛٝ
2
. 

 :انرغٛر انصٕر٘/5

ظٚ، ٛٞ طـ٤٤َ ػ١ٍٞ ك٢ ر٤جش حُٔـظٔغ ،رٚ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ط٠طِغ ح٤١ٌَُ ٤إ حُظـ  ّٓ ٤ُْٝ  رَ

ك٢ ط٤ٟٞق ٌٛٙ حُظـ٤٤َحص  ن ٓخًٍْ ٓ٘طوٚ حُـي٢ُ، ٝهي ١زّ ٤َح ٤ٌِٗخ ك٢ حألؿِٜس حُوخثٔشطـ٤

ًّ  فٝظَحُ ، ٝطؼيّ حُلخٓٔش ش هِّ ِ ٍأّ حُٔخٍ، ٝطِح٣ي حُؼٍٞس حَُأٓٔخ٤ُش ٝحالهظٜخى٣ش ٓؼَ طَ

، اكٔخٜٓخ ُطزو٢ ٗظ٤ـش ُ٘ٔٞ حُطزوش حُؼخِٓش، ك٠ال ػٖ طؼخظْ حُٞػ٢ ححُٔخٌُشػيى حُطزوش 

.َ حُؼ٤١ٍٞرخُٞحهغ حُٔخى١ حُٔئُْ ح١ٌُ طؼ٤٘ٚ ٖٓ حُٔويٓخص حألٓخ٤ٓش ُِظـ٤
3

 

 يساًْح فٛثر :  2-أ

ًّ كوي  حُز٤َٝهَح٤١ش،٣َطٌِ آٜخّ ك٤زَ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٓل١ٍٞ ٛٞ  ي ك٢ أ

 ّٕ كظ٠  حإلٗٔخٕأًؼَ حألٌٗخٍ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُظ٢ أريػٜخ  ؼيّ ٣ ٢ظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَح١حُ ٓؼظْ ًظخرخطٚ أ

حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ  ا٠ُك٤غ ط٤َ٘ ، ش ًٔخ ٣ظ٘خُٜٝخ ك٤زَ ظخَٛس ٓؼويسحُز٤َٝهَح٤١ٝ"ح٤ُّٞ ًلخءس، 

 ا٠ُك٢ٜ طٔظ٘ي  ّْ ، ٖٝٓ ػطلو٤ن ؿخ٣ش ال ٗو٤ٜش ا٠ُ ،٣ٜيف ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٤ٚ

                                                
، ٓؼـْ حُؼِّٞ حالؿظٔخع ، اػيحى ٗوزش ٖٓ حألٓخطٌس ح٤٣َُٜٖٔ ( ٣ٌٞٗٔٞ)ش حُٔ٘ظٔش حُؼَر٤ش ُِظَر٤ش ٝ حُؼِّٞ ٝ حُؼوخك1

.645، 1975ٙٝحُؼَد حُٔظو٤ٜٜٖ ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ،  

 
2

  Henri Lefebvre, la pensée de Karl MARX, Bordas, printed in France , paris , 1966, 

p138.  

.209-208ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي، ٙ ٙ 
3
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ّٔ  ،ُظو٤ْٔ حُؼَٔ أِٓٞد ّٜ ٣ظ٠ ٣ي ٖٓ حُٞظخثق حُٞحٟلش حُظزخ٣ٖ حُؼي ا٠ُٚ رخُ٘ظَ ٖ حُظو

، ٣٘ظظْ رٌَ٘ ْ آهَ ُِِٔطشٌٛح حُظو٤ْٔ ٣َطز٢ رٚ طو٤ٔٝ. ٝكوخ ُزؼٞ حُٔلخًٔخص حُل٤٘ش

 ٍّ ، ٤ًٍٖ ك٤ٚؿ٢، رل٤غ ٣ظ٠ٖٔ ػ٠ٞح ٣ًَِٓخ ػ٠ِ هٔظٚ ٝ ٓئٛالص ك٤٘ش ٖٓ ؿخٗذ حُٔ٘خطي

َّ ػ٠ِ أّٗ  ،ٍ ًَ ٓ٘خٍىك٤غ ٣ظليى أٝ ٣يٍى ىٝ  ا٠ُف ٖٓ هالُٜخ رخُ٘ظَ ٚ حُٞظ٤لش حُظ٢ ٣ظٜ

ّٔ ٝ. ٘و٢ٜحَُٙ ٤ؤػط ا٤ُ٠ُْ ، ٌٝٛٙ حُٞظ٤لش ا٠ُ حُٔ٘ٔٞرشحُِٔطش  ٖ ًُي ط٤٤ِٔح ٝحٟلخ ٣ظ٠

ر٤ٖ ػالهخطٚ ، ٝر٤ٖ ػالهخص حُلخػَ ٝ طَٜكخطٚ ك٢ ٝظ٤لظٚ ٖٓ ٗخك٤ش ،ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُـٞحٗذ

ّٔ ٝ. حُ٘و٤ٜش ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ آٌخٗخطٚٝ  ح٤١ش رٌَ٘ ػخّ حُلَٜ ر٤ٖ حُؼَٔ حُز٤َٝهَٖ طظ٠

َّ ر٤ٖ ٓخ٤ُش حُٞظ٤لش ٝر٤ٖ حُؼَٝس حُوخٛش ٝحُ٘و٤ٜش، ٝ حٍُِٔ٘،ٝ ٢ٗء ر٤ٖ حُِٔطش ك٢  هزَ ً

."ر٤ٖ حُظؤػ٤َ حُ٘و٢ٜ هخٍؽ ٗطخم حُؼَٔظ٤لش ٝحُٔٔخثَ حُٔظؼِوش رخُٞ
1

 

           ٝ ّٕ طز٢ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ طَ رٞٛلٜخ ٗظخٓخ حهظٜخى٣خ،حَُأٓٔخ٤ُش حُـَر٤ش  أٟٝق ك٤زَ أ

ٓخ  كيّ  ا٠ُحُظ٢ ط٠خٍرض  حُي٣ٔوَح٤١ش، طِي ك٢ حُؼخُْ حُـَر٢ شحُـٔخ٣َ٤ٛ حُي٣ٔوَح٤١شرظٍٜٞ 

 - حُظ٢ كيػض ك٢ ُٓخٗٚ -ُٝوي أٟٝق إٔ هطٍٞس حُلًَخص حالٗظَح٤ًش  ...ٓغ حُ٘ٔٞ حُظ٘ظ٢ٔ٤

حُظ٘ظ٤ٔخص حُظ٢ ، طِي حُظ٘ظ٤ٔخص حُز٤َٝهَح٤١ش حُل٤ٌٓٞشٖٓ ٤ٓطَس  ا١ٚ٤ُ طٌٖٔ ك٤ٔخ طئىّ 

ـّ  حُل٣َش حُلَى٣ش طّٜيىغ ػ٠ِ ظٍٜٞ ٗظخّ ١ًَِٓ ٝ ط٘
2
. 

ٝ َّ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، طط٣َٞ حُظلَهش حُظ٢  ا٠ُٜٓخ ك٤زَ حُظ٢ هيّ  حإلٜٓخٓخصٖٓ  ُؼ

( حُِٜٔٔش) حُِٔطش حٌُخ٤ِٓ٣ٍش ، ٢ٛٝ حُِٔطش حُظو٤ِي٣ش ٝحُؼالع ُِِٔطش حُ٘ٔخًؽٛخؿٜخ ر٤ٖ 

 . حُِٔطش حُوخ٤ٗٞٗشٝ

ٚ ح١ٌُ ٣٘ـَ حالٓظؼخٍ ٛ٘خ ٣ظلون ُِ٘و٣ٌٕٞ حُلٌْ ٗو٤ٜخ، ٝ :ظو٤ِي٣شحُِٔطش حُ -

 . ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٞحػي ا٠ُ، ٝ ال ٣َؿغ ٟٝؼخ ِٓط٣ٞخ طو٤ِي٣خ

ّٕ : حُِٔطش حٌُخ٤ِٓ٣ٍش - حُلخًْ ُي٣ٚ ٛلخص ؿ٤َ ػخى٣ش أٝ حٓظؼ٘خث٤ش  ٝ طوّٞ ػ٠ِ حػظوخى رؤ

 . روي٤ٓش ٌٛٙ حُٜلخص حإل٣ٔخٕ، ٜٝٓيٍ حَُ٘ػ٤ش ٛ٘خ ٛٞ أِٜٛخطـؼَ ٓ٘ٚ هخثي 

ّ ػ٠ِ طويّ  ألٜٗخ حٗظَ ،حألٝحَٓرٜيم  حإل٣ٔخٕػ٠ِ  أٓخٓخطؼظٔي :  حُِٔطش حُوخ٤ٗٞٗش -

ى رٟٞٞف حُٞحؿزخص طليّ  ،شش ػخٓش ٓـَىس ٖٓ حُوٞحػي حُالٗو٤ٜٓـٔٞػ

َّ  ،حُٔٔئ٤ُٝخصٝ ٜٓيٍ حالٓظؼخٍ ٛ٘خ ٛٞ ١خػش حُوخٕٗٞ حُٔل٤ٌٖٓٞ، ٖٝٓ حُلخًْ ٝ ٌُ

٣وظِق ػٖ ٓخرو٤ٚ ك٤غ ٣ؼظٔي أٓخٓخ  حًُ٘ٔٞؽًُٝي  ،حألٗوخ٤ُْٝٙ ١خػش  ،أٓخٓخ

                                                

. 641-640حُ٘ظ٣َش حالؿظٔخػ٤ش حُٔؼخَٛس ،َٓؿغ ٓخرن،ٙ  ػ٢ِ ٢ِ٤ُ ، 
1

  

.53ح٤ُٔي حُل٢٘٤ٔ، حُظ٘ظ٤ْ ٝحُز٤َٝهَح٤١ش، ٙ 
2
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٣ٜزق حُوخٕٗٞ ٛٞ حُلخَٛ ر٤ٖ حُوٞح٤ٖٗ، ٝىة ٓـَىس ٖٓ حُوٞحػي ٝػ٠ِ ٓزخ

ّٓ ُ٘ظخّ ػ٠ِ حالٓظؼخٍ ٌُٜح حُوخٕٗٞطَطٌِ حُؼيحُش ك٢ ًُي ح، ٝحألٗوخٙ ّْ ، أ  خ حُلخًْ ك٤ظ

. حُلَٙ حُٔظٌخكجش ُِٔٞح٤٘١ٖ شاطخكٙ رخكظَحّ ٝطٞك٤َ حُؼيحُش ُِـ٤ٔغ ٝحهظ٤خٍٙ رؼي طؼٜي

 ّٓ حُز٤َٝهَح٤١ش حُظ٢  حإلىحٍس٢ٛ  ،حًُ٘ٔٞؽحُظ٢ ط٘٘ؤ ٓؼخٝٗش ٌُٜح  حإلىح٣ٍشخ ح٤ُٜجش أ

ال أٗلْٜٔ ٌُٜٙ حُوٞحػي ٝ حُٔٞظلٕٞ، ٣ٝو٠غ حُي٣ٔوَح٤١شطؼَٔ ػ٠ِ طؼز٤ض أًٍخٕ 

حُز٤َٝهَح٤١ش  كخإلؿَحءحص٣ٌِٕٔٞ حٓظويحّ َٓحًِْٛ ٖٓ حؿَ طلو٤ن ٜٓخُلْٜ، 

.ِ ػ٠ِ هَحٍحص ٌٓظٞرش ِٝٓلخص ٓللٞظش ٣ٜؼذ حُظالػذ ك٤ٜخطَطٌ
1

 

، طِي حُظ٢ طوّٞ حُز٤َٝهَح٤١ش حإلىحٍسحُظ٢ ط٘٘ؤ ٓؼخٝٗش ٌُٜح ح٢ُٔ٘ ٢ٛ  حإلىح٣ٍشٝح٤ُٜجش 

طو٣َذ حُلٞحٍم حالؿظٔخػ٤ش  ا٠ُطٔؼ٠  ألٜٗخ، ك٢ حُ٘ظخّ حُوخثْ حُي٣ٔوَح٤١شرٜٔٔش طؼز٤ض أًٍخٕ 

أػ٠خء ًخكش حُطزوخص ُالُظلخم  أٓخّحُلَٙ  اطخكش، ٝحُٔل٤ٌٖٓٞهظٜخى٣ش ر٤ٖ حُلٌخّ ٝ ٝحال

.حُز٤َٝهَح٢١ حإلىح١ٍرخُؼَٔ 
2

 

ٔش ر٤ٜ٘خ كظق ٓـخٍ حُٔ٘خك، ٝحألكِحدح٤ُٔخ٤ٓش طؼ٢٘ ٝؿٞى  حُي٣ٔوَح٤١ش أ٣َٕٟ ك٤زَ ٝ

، طٜيف ؿٔخػش ١ٞػ٤ش ٓئٓٔش رط٣َوش ٤ٍٔٓش حُلِد ح٤ُٔخ٢ٓ ٛٞٝ .الًظٔخد حُظؤ٤٣ي حُ٘ؼز٢

٢ طٔخٍّ ك٢ ٤ٛجش ٓخ أٝ ك٢ حُيُٝش، ٣ٝٔؼ٠ حُلِد ٢ ػالهخص حُِٔطش حُظحُظؤػ٤َ ك ا٠ُ

ٌٔ٘ٞح ٖٓ طلو٤ن حٗـخُحص ٓخى٣ش حًظٔخد حُوٞس حالؿظٔخػ٤ش روخىطٚ ٢ٌُ ٣ظ ا٠ُح٤ُٔخ٢ٓ 

زيأ ٣ٌٔذ ٖٓ هالُٜخ حُوٞس ، ط إٔ، ٝٛ٘خى ٝٓخثَ ػي٣يس ٣لخٍٝ حُلِد  ألػ٠خثٚحؿظٔخػ٤ش ٝ

 ..حُ٘خهز٤ٖ  أٛٞحصٓلخُٝش حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُزَُٔخ٤ٗش ٝ حألٗ٘طشٖٓ حٓظويحّ حُؼ٘ق حُل٣ِ٤و٢ ٝ

٤ش ُِلِد ٓؼَ ٤ٛخؿش حُٜٔخّ حَُث٤ٔ أىحء٣ظ٠ٖٔ ًَ ؿِء ٤ٓخ٢ٓ ؿٔخػش ٣ًَِٓش طظ٠ُٞ ٝ

ّْ ح٣ـخر٤ش حألػ٠خء ح٣ٌُٖ ٣ٌٕٞ ىٍْٝٛ أهَ، ٝٓـٔٞػش ٖٓ حُزَحٓؾ ٝحهظ٤خٍ حُٔٔؼ٤ِٖ  ، ػ

ْ ػ٠ِ حُٔلخِٟش ر٤ٖ حُٔٔؼ٤ِٖ ُٔوظِق حُـٍٜٔٞ حُؼ٣َٞ ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ ح٣ٌُٖ ٣وظَٜ ىٍٝٛ

 .أػ٘خء ػ٤ِٔش حالٗظوخد حألكِحد

ى ٝكوخ ٢ٛ ٓوُٞش حؿظٔخػ٤ش حهظٜخى٣ش طظليّ  "حُل٤ز١َ"ٝحُٔؼَٝف إٔ حُطزوش ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ        

ّٓ ، ٢ٔٗ ك٤خطٚ رٌَ٘ ػخّٜالى حُلَى ٢ُٔ٘ٝ حٓظ غ رٚ حُلَى ٖٓ ٓخ ٣ظٔظّ  ا٠ُط٤َ٘  ٜخكبّٗ حٌُٔخٗش  خأ

ّٓ  ،ش حؿظٔخػ٤ش٤ٛز ك٢ ٟٞء حُظلَهش ر٤ٖ ٌٛٙ ٝ... هيٍطٜخ ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ح٤ُٔخ٢ٓ ٜخكبّٗ حُوٞس  خأ

١ٌُ ، كٜٞ ٣َطز٢ رخُظزخ٣ٖ حزَ ك٢ حُظـ٤٤َ ح٤ُٔخ٢ٓطلْٜ ٝؿٜش ٗظَ ٓخًْ ك٤ أ٣ٌٕٖٔ  ،حُٔلخ٤ْٛ

                                                
1

 Julien Freund , sociologie de max weber, presses universitaire de la France , paris , 1966, 

p.201 

.219-216، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  1ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي ، ؽ 
2
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ك٢ ٝطؼوي حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَح٢١، ٝ ،ػَ ٗٔٞ حُِٔٞى حُؼوال٣٢ٗؼظ١َ حُز٘خء حالؿظٔخػ٢ ػ٠ِ ا

 حكيٝى، ٣ٜٝزق ٤ًخٗخ ُٚ ٣ٞٛش ٓظ٤ِٔس ٝن ح٤ُٔخ٢ٓ ٣ِٓيح ٖٓ حالٓظوال٣ٍلون حٌُ٘ٔٛٙ حُلخُش 

٣ظَطذ ػ٠ِ ٌٛح ٓـٔٞػش ٖٓ ٜٓ٘خؿخ، ٝ ٣ٙظوٌٝحٟلش ىحهَ ٓـظٔغ ٣ئٖٓ رخُظوٜٚ ٝ

 ّٓ  : ٗلَٜٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ إٔش ٣ٌٖٔ حُظـ٤َحص حُٜخ

ػالهش ٓلظٞكش رل٤غ ال  أهَٟإٔ طٜزق حُؼالهش ر٤ٖ حُلِد ٖٓ ٗخك٤ش ٝ حُطزوش ٖٓ ٗخك٤ش  /1

 .ط٤ٔطَ ١زوش ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ كِد ٓؼ٤ٖ

إٔ طٜزق حُوٞس ٓ٘لِٜش ػٖ ػالهخص حُطزوش ٝ حٌُٔخٗش ٝ طٜزق ح٤ُٔخٓش ٓـَى كَكش ٓؼِٜخ  /2

  .أهَٟٓؼَ أ١ كَكش 

ٓويٓش رٌُي طٞؿ٤ٜخ  حٌُلخءس،ىٍؿخص حَُٗي ٝ  أػ٠ِإٔ طٜزق حُي٣ٔوَح٤١ش أىحس ُظلو٤ن  /3

 .ًلخءس ُِيُٝش أًؼ٤َٓخ٤ٓخ 

أه٤َح ٣ٜزق ح٤ُٔخ٤ٕٓٞ ك٢ حُٔـظٔغ حُي٣ٔوَح٢١ حُلي٣غ ٓلظَك٤ٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ أؿَ ٝ/ 4

طٜزق ٝظ٤لش حُيُٝش ط٘ظ٤ْ ح٤ُٔطَس ػٖ ٣َ١ن حالٓظويحّ ٝ ػ٤ِٜخ،ٓٔخٍٓش ح٤ُٔخٓش أٝ 

حَُ٘ػ٢ ُِوٞس حُل٣ِ٤و٤ش
1
. 

ّٔ  اٗخٍحص ط٠ٔ٘ضحُظ٢  ،ٗوٍٞ ر٘خءح ػ٠ِ ٌٛٙ حَُإ٣ش حُل٣ِ٤و٤ش أ٣ٌٕٖٝٔ  إٔ  ،شٜٓ

 اػطخءكخُي٣ٔوَح٤١ش كٔذ ك٤زَ ال طؼ٢٘  ،حُٔ٘خًٍش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ك٤زَ ٢ٛ كؼَ ػوال٢ٗ

 إُٔظلو٤ن أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حَُٗي ٝحٌُلخءس، ٝال ٣ٌٜٔ٘خ  أىحس٢ٛ  اٗٔخحُل٣َش ُِـٔخ٤َٛ ٝ

ك٢ أ١َ ط٘ظ٤ٔ٤ش طَحػ٢ حُظوٜٚ ٓ٘خًٍش ُِلَى  إً، ك٢ٜ طلِض ٖٓ حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَح٢١

ٝ ٍّ ، ٝحُوٞس ٛ٘خ ال طئى١ ا٠ُ حُٔ٘خًٍش حُٞحٓؼش رويٍ ٓخ طئى١ ا٠ُ ؽ ك٢ حَُّٜ حُِٔط١ٞحُظي

 . ٖٓ حؿَ ط٤َٗي ػ٤ِٔش اٛيحٍ حُوَحٍحص  ،ط٤ًَِ حُوٞس

 

  :يذخم انصفٕج ب 

ًّ  ،حُلٌَس حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ طٜ٘ٞ ػ٤ِٜخ ٗظ٣َخص حُٜلٞس ّٞ ٢ٛ كٌَس طَ س ىحثٔخ ك٢ ِ حُو

ّٔ ر ، ط٠طِغأ٣ي١ أه٤ِش ك٤غ  ،ًحص ٗظخّ ٗخَٓ حَُث٤ٔ٤ش، ٌٝٛٙ حُوَحٍحص حُوَحٍحصش حطوخً ٜٔ

ظٔؼَ ٝط. ، ٝطوِن َٗػ٤ش ُلٌٜٔخ ٤ٓٝطَطٜخٖٓ ٌٓخٕ حُٔـظٔغحُـخُزش حُـخُز٤ش ك٢ طئػَ 

ًظخد حُؼوَ ٝحُٔـظٔغ، ٝ": رخ٣ٍظٞ"ق حُٜٔخىٍ حٌُال٤ٌ٤ٓش ُ٘ظ٣َخص حُٜلٞس ك٢ ٓئُّ 

 ا٤٠ٗ٠ُق   إٔػ٤ِ٘خ ٝ، ٤ُٔخ٤ٓشح حألكِحد: "٤٘٤ِِٓ"ىٍحٓش حُطزوش حُلخًٔش، ٝ": ٌٓٞٓخ"

                                                

.63-62، ٙ 2006ٙ، 1أكٔي ُح٣ي، ٓويٓش ك٢ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، ٠ٜٗش َٜٓ، حُوخَٛس، ١ 
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، ح١ٌُ ٛلٞس حُوٞس": ٍح٣ض ٤ِِٓ"ٓئُق ، ٝحإلىح٣ٍشحُؼٍٞس : "ر٤َٜٗخّ"ىٍحٓش  ٌٛٙ حُٔئُلخص

 . حٌُال٤ٌ٤ٓش ُألكٌخٍَح ػٖ حٓظَٔحٍ ٝحع ػزّ ٝ ،ٝحٓؼش صأػخٍ ٓ٘خه٘خ

ّٕ  ،حُٔخثي ر٤ٖ أٛلخد ٗظ٣َخص حُٜلٞس حٌُال٤ٌ٤ٓش لخمػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حالطٝ ٛ٘خى  كخ

ٝطظ٘خٍٝ ٌٛٙ حُلَٝم حُٜلخص ٝحُلَٙ حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢  ،رؼٞ حُلَٝم ر٤ٖ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َخص

، حطـخٛخص ٍث٤ٔ٤ش ك٢ ٌٛح حُٜيىى أٍرؼش ٗليّ  أ٣ٌٕٖٔ ٝ. لظخؿٜخ حُـٔخػش ٢ٌُ طٜزق ٛلٞسط

ّٕ ٖٓٔ ٣َٕٝ  ،كٜ٘خى أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣٘زٜٕٞ ٌٓٞٓخ ٝ ٤٘٤ِِٓ حُوٞس ٖٓ هالٍ حُٜلٞس طٌظٔذ  أ

ّٕ ظ٘ظ٤ٔ٤شحُويٍحص حُ ّٞ ٞ ٝظ٣رخٍ ، ػ٠ِ ك٤ٖ أ ا٠ُ هٜخثٜٜخ س حُٜلٞس طال٤ٌٓٙ ٣َؿؼٕٞ ه

٢ ك٢ ىٍحٓظٚ حُٜلٞس كخٍٝ ر٤َٜٗخّ إٔ ٣ِحٝؽ ر٤ٖ حالطـخٙ حٌُال٤ٌٓح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش، ٝ

ّٓ  ،٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ حُٔٞحٍى حالهظٜخى٣ش ا٠ُحػظزَ هٞس حُٜلٞس ٍحؿؼش  ٝحُٔخ٤ًٍٔش، اً خ ٍح٣ض أ

حُظ٢ ٣ٔؼِٜخ أػ٠خثٜخ ك٢  ،حُ٘ظخ٤ٓش حَُث٤ٔ٤ش حألٟٝخع٤ِِٓ كٜٞ ٣َٟ إٔ هٞس حُٜلٞس طٌٖٔ ك٢ 

حطـخٛخص  أٍرؼش ا٠ُٗظ٣َخص حُٜلٞس  طو٤ْٔ "geraint parry" ٝ ٣َٟ حُزؼٞ ٓؼَ. حُٔـظٔغ

 . ٗظخ٢ٓٝ، ط٘ظ٢ٔ٤، حهظٜخى١ ،٤ٌُٓٞٞؿ٢ حطـخ٢ٛٙ ٓوظِلش ٝ ألرؼخى ٍث٤ٔ٤ش ١زوخ

 :انسٛكٕنٕجٙاالذجاِ  -1.ب

ٖٓ أرَُ ٍٝحى ٌٛح حالطـخٙ، ٝ ٣ظطِذ ٓ٘خ كْٜ ٗظ٣َش ىٍٝس حُٜلٞس ػ٘ي  "ٞظرخ٣ٍ" ٣ؼيّ ٝ

 ّٞ حَُٝحٓذ )حألىٝحص حُٔلخ٤ٔ٤ٛش حُظ٢ حٓظويٜٓخ ، ٍٝٙ ػٖ حُٔـظٔغرخ٣ٍظٞ إٔ ٗلْٜ أٝال طٜ

ػ٘خَٛ : ٗٔن ك٢ كخُش طٞحُٕ، ٣ظٌَ٘ ٖٓ ػالع ػ٘خَٛ كخُٔـظٔغ كٔزٚ ٛٞ، (ٝحُٔ٘ظوخص

 حألهَٟحُٔـظٔؼخص )، ٝػ٘خَٛ هخٍؿ٤ش (حُن...، ًخُظَرش ٝحُٔ٘خم ٝحُ٘زخص ٝحُل٤ٞحٕ)ك٣ِ٤و٤ش 

ٌّ ٝ ،(حُظ٢ طظلخػَ ٓؼٚ خٍ حُظ٢ ٗٔوخ ٤ًِٞٓخ ٣ٌٖٔ ىٍحٓظٚ ٖٓ هالٍ حألكؼَ ػ٘خَٛ ىحه٤ِش ط٘

ٌّ ، ٝأكؼخٍ حألكَحى ال ط..(٣ُٞٞؿ٤خصحُؼٞح١ق، حإل٣يحُٔ٘خػَ، ٝ)٣ؤط٤ٜخ حألكَحى  ْ ك٤ٜخ ظل

ٌّ  ،أكؼخٍ ؿ٤َ ٓ٘طو٤شك٢ٜ حُ٘ظ٣َخص حُؼ٤ِٔش،  ْ ك٤ٜخ حَُٝحٓذ حُظ٢ طٔؼَ حَُٔآس حُؼخًٔش طظل

َّ ٝحُٔ٘خػَ ٝ ُِؼٞح١ق حُظ٢ طظ٤ِٔ  ٔ٘ظوخصحُطٌٕٞ أًؼَ ػزخطخ ػ٠ِ ػٌْ س ٝحُيٝحكغ حُٔٔظو

َّ  حألٓخ٤ُذ حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ ٓـٔٞػش رخُظـ٤َ، ٝ هي ، ٝ(حال٣يُٝٞؿ٤خ)ٍ رٜخ حُزَ٘ أكؼخُْٜ حُظ٢ ٣ز

 ّٔ حُظٌخَٓ ٍٝٝحٓذ حٓظَٔحٍ حُـٔخػخص، ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٍٝحٓذ  ،ٓظش أٗٞحع ا٠ُْ حَُٝحٓذ ه

٣َطز٢ حُؼخ٤ٗش رخٓظويحّ حُظِّٜذ رخٓظويحّ حًٌُخء ٝحُٜٔخٍس ٝ حأل٠ُُٝظلو٤ن حُـخ٣خص طَطز٢ ٝ

 . حُوٞسٝ
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      ٝ ّٔ ٛٞ ٝ Lower stratum حألى٠ٗح٣َُ٘لش حُي٤ٗخ أٝ حَُحم : كجظ٤ٖ ا٠ُٞ حُٔـظٔغ ظْ رخ٣٣ٍو

، لٞس٢ٛ حُٜٝ  upper stratum حألػ٠ِحَُ٘ػ٤ش حُؼ٤ِخ أٝ حَُحم ، ٝٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ حُالٛلٞس

لٌْ ك٤ٌِٕ٘ٞ ٛلٞس كخًٔش ٣ٝؼَٔ رؼ٠ٜخ أٍٓٞ حُحُظ٢ ٣ؼَٔ رؼٞ أػ٠خثٜخ رخ٤ُٔخٓش ٝ

حالهظٜخى٣ش ًحص  ًخألٗ٘طشٓـخالص َٓٓٞهش  ٌُٜٝ٘خ ،الص ٗ٘خ١ ؿ٤َ ٤ٓخ٤ٓشخك٢ ٓـ ح٥هَ

كخُٜلٞس حُظ٢ طلٌْ ...ئالء ٖٓ حُٜلٞس ٌُّْٜٝ٘ ال ٣لٌٕٔٞ،ٛٝحُن، ...ح٤ُٔ٘ٔخ،حُيهَ حَُٔطلغ ٝ

 ّٞ .ُي٣ْٜ ٖٓ ٍٝحطذ حٓظويحٓخ أك٠َ حٓظويحّ ٓخ ربٌٓخْٜٗح٣ٌُٖ  حألكَحىٕ ٖٓ طظٌ
1
  

ػ٠ِ حٓظويحّ ٍٝحٓذ  حألهي٢ٍٛ كجظ٤ٖ، كجش حُؼؼخُذ ٝ ا٠ُحُٜلٞس حُلخًٔش ط٘ؤْ ٝ

، أ١ حٓظويحّ حُؼ٘ق َ ٍٝحٓذ حالٓظَٔحٍحُظ٢ طٔؼّ  حألٓٞىكجش ًخُويحع ٝحًٌُخء، ٝ ُظٌخَٓح

، طَٜ ٖٓ هالٍ َٛحع ٤ٓخ٢ٓ ٓٔظَٔ ر٤ٜ٘ٔخ، حألٓٞىٝحُوٞس، ٝحُلٌْ ٣ظؤٍؿق ر٤ٖ حُؼؼخُذ ٝ

ػَٕ حُِٔطش رلؼَ طِح٣ي طلٞهٜخ ك٢ حٓظويحّ حَُٝحٓذ حُظ٢ ًخٗض ٓززخ ك٢  ا٠ُ اكيحٛٔخ

 .ىٍٝس حُٜلٞس ػ٘ي رخ٣ٍظٞ: حُلٌْ، ٌٝٛح ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ ا٠ُُٜٝٛٞخ 

ّٕ ٗالكع ٝ ، ى ٢ًِ ُيٍٝ حُـٔخ٤َٛ أٝ حُالٛلٞس ٖٓ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓشٛ٘خى حٓظزؼخ أ

طظٔؼَ ك٢  ،َطز٢ رؼٞحَٓ ٗل٤ٔشا٤ُٚ ٣ حٍُٞٛٞر٘ٞػ٤ٜخ، ٝ حُٜلٞسكخُلٌْ ٓلظٌَ ٖٓ هزَ 

ه٤ٖ ػهيٍحص ٓؼ٤٘ش ُيٟ رؼٞ أكَحى  ّٞ ٣ظيحُٕٝٞ ػ٠ِ حُلٌْ ، ٖٝ ؿ٤َْٛحُٔـظٔغ طـؼِْٜ ٓظل

.ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘
2
  

 : االذجاِ انرُظًٛٙ -2.ب

٣َؿؼخٕ  ٕحٌُِح ،"٤ِِٓ٘"ٝ ط٤ٌِٔٙ  guento mosca "ٌٓٞٓخ"ٍٝحىٙ  أْٛح١ٌُ ٖٓ ٝ

 ّٞ ٢ُ خغ ر٢ٔ٘ حطٜرخػظزخٍٛخ ٓـٔٞػش ٛـ٤َس حُؼيى ٝ طظٔظّ  ،هيٍحطٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ا٠ُس حُٜلٞس ه

 .٣َٓغ

 ،حُٜلٞس رؤٕ ٣ٞكَ هيٍح ٓليٝىح ٖٓ حُي٣ٔوَح٤١ش ح٤ُِزَح٤ُش٣ٜظْ ٌٓٞٓخ ك٢ ٗظ٣َظٚ ػٖ 

ًُٝي ك٤٘ٔخ أًي ٍَٟٝس طٞحؿي حُظ٘ظ٤ْ حالؿظٔخػ٢ َُٔحهزش ٟٝز٢ حُـَحثِ ح٠ُؼ٤لش ػ٘ي 

                                                
1

 .73أكٔي ُح٣ي ،َٓؿغ ٓخرن، ٙ  

.74حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ
2
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حإلٗٔخٕ رخإلٟخكش ا٠ُ إٔ ٗظ٣َش ٌٓٞٓخ ك٢ حُٜلٞس ال طَطٌِ ػ٠ِ كظ٤ٔش ٤ٌُٓٞٞؿ٤ش ًٔخ ٛٞ 

حُلخٍ ػ٘ي رخ٣ٍظٞ
1

 . 

رؤٕ حٗٚ ك٢ حُلو٤وش ٗٔظط٤غ إٔ ٗـِّ : ٙ ك٤٘ٔخ ًظذ ٣وٍٞٗظَٝؿٜش  أٟٝقٗٚ ًٔخ أ

١زوش ي ١زوظخٕ ٖٓ حُ٘خّ، ١زوش طلٌْ ٝطخ٣ٍن حُز٣َ٘ش حُٔظل٠َس هي أًيص ُ٘خ حٗٚ ىحثٔخ طٞؿ

، حُطزوش حأل٠ُٝ طٌٕٞ ىحثٔخ حهَ ػيىح ٢ٛٝ طلظٌَ حُوٞس ٝطئى١ ؿ٤ٔغ أهَٟ ٓلٌٞٓش

ػيىح  حألًؼَحُٞظخثق ح٤ُٔخ٤ٓش، ًٔخ طٔظٔظغ رخالٓظ٤خُحص ك٢ ك٤ٖ إٔ حُطزوش حُٔلٌٞٓش ٢ٛٝ 

أك٤خٗخ  حُظؼٔقرخُوخ٤ٗٞٗش أك٤خٗخ  أٝ رخُؼ٘ق ٝ طٞٛقرٍٜٞس  حأل٠ُٝك٢ٜ طلض ٤ٓطَس حُطزوش 

٤ض ٝؿٞىٛخ ٤ٓٝطَطٜخ ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ حُـٜخُ ، ٝرخُظخ٢ُ طؼَٔ ػ٠ِ طؼزأهَٟ

ّٕ أٓخّ ٝؿٞى ٌٛٙ حُطزوش ح٤ُٔٔطَس ٣ؼٞى ا٠ُ ػٞحَٓ ٤ٌُٓٞٞؿ٤ش  ح٤ُٔخ٢ٓ، ٣َٟٝ ٌٓٞٓخ أ

َٓطزطش رخ٠ُ٘خٍ حُيحثْ ٖٓ أؿَ حُظلٞم
2
 ا٠ُحُٜلٞس ٜٓ٘خ  ا٠ُوش ػ٘يٙ ٢ٛ أهَد زحُطٝ .

هيٍطٜخ ػ٠ِ  أٓخٌُّٖ طوّٞ ػ٠ِ ٝ حهظٜخى١ألٜٗخ ال طوّٞ ػ٠ِ أٓخّ  ،حُٔلّٜٞ حُٔخ٢ًٍٔ

 .حُظ٘ظ٤ْ

ٝ ّٕ ٓظ٠  ،حُـٔخ٤َٛ طٔظط٤غ ٓٔخٍٓش ح٠ُـ١ٞ ػ٠ِ حُلٌخّ ٓغ ًُي ٣ؼظوي ٌٓٞٓخ رؤ

ّٔ ط٘لٌٛخ طِي حُطزوش حُلخًٔشحٓظخءص ٖٓ رؼٞ ح٤ُٔخٓخص حُظ٢  ، ٝك٢ ا١خكظٜخ ا٠ُخ ٣ئى١ ، ٓ

ٓغ ٜٓخُق ، طظَٜ ١زوش كخًٔش ٖٓ ر٤ٖ حُـٔخ٤َٛ طظز٠٘ ٤ٓخٓش ؿي٣يس أًؼَ طالإٓخ ٌٛٙ حُلخُش

ّٕ ٣ؼظوي ٌٓٞٓخ حُـٔخ٤َٛ، ٝ ّٞ  أ ٌّ  أّٜٗخس حُطزوش حُلخًٔش ط٘زغ ٖٓ ه ك٢ ٓٞحؿٜش  ،ٔش٤ش ٓ٘ظّ َ أهِّ ط٘

 حألؿِز٤شطٔظط٤غ ، طٔظط٤غ إٔ طلون ٓخ ال رلٌْ هِش ػيىٛخ حأله٤ِشٕ ، ٝأأؿِز٤ش ؿ٤َ ٓ٘ظٔش

ّٕ  ا٠ُـٚ ٌٓٞٓخ ٣ٝظّ ، طلو٤وٚ ّٔ  حُظؤ٤ًي رؤ ٣ـؼَ  حإلٗٔخٕ،١ز٤ؼش   ش هخٕٗٞ حؿظٔخػ٢ ًخٖٓ ك٢ػ

ّٓ ٕ٘ٞ أٝ ٣٘ظوزٕٞ ُِيكخع ػٖ ٜٓخُق ٖٓ ٣ؼ٤ّ  َّ ػخ ٕٞ ٜٓخُلْٜ ّ٘ ، ٣ـؼِْٜ ٣ظزش حُٔـظٔغ ًٌ

ّٕ  ا٠ًُٔخ ٣ٌٛذ  ،ه٣ٞشًُي أٓخٓخ ُظ٤ٌَ٘ أه٤ِش ٤ٔٓطَس ٣ٌٕٝٞ ، ٝحُ٘و٤ٜش حُوخٕٗٞ  أ

ّٞ ح٠ُ٘خٍ ٖٓ أخّ ػ٠ِ ح١ٌُ ٣ـزَ حُّ٘  حألٓخ٢ٓح٤ٌُُٔٞٞؿ٢  ش ظٍٜٞ حُوِّ  ا١٠ُ ٣ئىّ  ،مؿَ حُظل

حُلخًٔش
3
. 

                                                

. 249ٓلٔي ػ٢ِ ، أٍٛٞ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ ، حُـِء حألٍٝ ، َٓؿغ ٓخرن ،ٙ 
1

  
2

 .32ٗؼ٤ٔش ٤ٜٗذ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 

.159-120َؿغ ٓخرن ، ٙ ٙح٤ُٔي حُل٢٘٤ٔ ، ٓ 
3
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     ٝ ّٕ ُظؤػ٤َ حالؿظٔخػ٢ ػ٠ِ ح٤ُٜجخص ٣ٔظط٤ؼٕٞ ٓٔخٍٓش ح حألؿ٤٘خء ٖٓ ٍأ٣ٚ أ٠٣خ أ

ٓـظٔؼخص ًخٗض ح٤ُٔطَس حُي٤٘٣ش إٔ حُظخ٣ٍن هي ٜٗي ريٍؿش أًزَ ٖٓ حُلوَحء، ٝحُٔئٓٔخص ٝ

حٍطزطض حُٔؼَكش  أهَٟك٢ ٓـظٔؼخص ، ٣ِٓٝي ٖٓ حُوٞس حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ا١٠ُ خ طئىّ ك٤ٜ

حالؿظٔخػ٤ش روخٛش،  ش٤ٗٝحُيحٌٍخ ، ٝهي ػخٍٝ ٓٞٓر٘لًٞ ٤ٓخ٢ٓحُؼ٤ِٔش حُٔظوٜٜش 

ٝ ّٓ رٜخ حالٍٓظوَح٤١خص حُٔوظِلش، كخُوٜخثٚ حُل٣َيس حُظ٢ طظٔظغ  ،شحُ٘ظ٣َخص حُؼ٣َٜ٘ش رؼخ

ػٞحَٓ  ا٠ُػٞحَٓ كط٣َش ٌٓظٔزش رويٍ ٓخ طؼٞى  ا٠ُال طؼٞى  ،حُطزوخص حُلخًٔش ػزَ حُظخ٣ٍنٝ

، ًخُٟٞغ طْٜٔ ك٢ ظٍٜٞ حُوٜخثٚ حُلَى٣ش حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ رؼٞ حألكَحى ،حؿظٔخػ٤ش

حُؼخىحص حُطزو٤شحأل٣َٓش ٝحُظوخ٤ُي حالؿظٔخػ٢ ٝ
1
. 

حُؼٍٞحص إٔ حُلًَخص حالؿظٔخػ٤ش ٝ ا٠ٌُٛح ٝهي ٝحكن ٌٓٞٓخ ػ٠ِ حُلو٤وش حُظ٢ ط٤َ٘ 

ّٕ ٝ ،ىٍٝح كخٓٔخ ك٢ طـ٤٤َ حُٜلٞس طِؼذ َّ  اكالٍ ا١٠ُ ًُي ٣ئىّ  أ ٚ أهَٟ، ًٔخ حّٗ  ٛلٞس ٓل

 ّٕ َّ إٔ ٣ظزّ٘  ،ػ٠ِ حُِٜٔل٤ٖ ٝ حُؼ٤٣ٍٖٞ ٣ئٖٓ رؤ ٌّ  ،ٍ ح٤ُِٓٞشٞح كٌَس حُـخ٣ش طز ٘ٞح ٖٓ كظ٠ ٣ظٔ

ّٕ  ا٠ًُٔخ ًٛذ . حألٍٓٞحُوزٞ ػ٠ِ ُٓخّ  ْٜ  ٣و٠ؼٕٞ ُِلٌْ رؤّٗ  ُالػظوخىحُ٘خّ ٣لظخؿٕٞ  أ

، حُـٔخػخص ح٤ُٔخ٤ٓش طزٍَ طٞحؿيٛخ ٌٌٛح كخٕ حُلخؿش ٌُٜٙأٓخّ أهاله٢، ٣ٝٔظؼِٕٞ ُٚ ػ٠ِ ٝ

إٔ طلظٌَ حُوٞس ٣ؼظوي رؤٕ حُٜلٞس ٣ظؼ٤ٖ ىحثٔخ  ،ٌٓٞٓخ ٗؤٗٚ ٗؤٕ رخ٣ٍظٞ إٔٓٔخ ٣زَٖٛ ػ٠ِ 

ٛٞ ٓيٍى ُِطز٤ؼش ٚ ٣لؼَ ًُي ّٝٗ اظٜخٍ ىٍٝ حُوٞس حالؿظٔخػ٤ش، كبٛٞ ك٤٘ٔخ ٣ِ٘ع ٗلٞ ٝ

كٌٜح  ،حٌُٔخكلش ٖٓ حؿَ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُٔـظٔغ ا٠ُحُظ٢ طللِ رخٓظَٔحٍ  أله٤ِخص،ُحُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

أَٓ ًخٖٓ ك٢ حُطز٤ؼش حُز٣َ٘ش
2
. 

حُيٍٝ ح١ٌُ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ  ا٠ُ ،ٌٓٞٓخ اٗخٍسٍؿْ  ٚ، ٗالكع رؤّٗ ٝر٘خءح ػ٠ِ ٓخ ٓزن

ّٕ  االّ ، ـ٤٤َ حُطزوش حُلخًٔشك٢ ط طوّٞ رٚ حُـٔخ٤َٛ طٔؼَ  ،كخًٔش أهَٟحُزي٣َ ٛٞ ىحثٔخ ١زوش  أ

 ٌّ ّٕ ، ًٔخ ٔش ك٢ أؿِز٤ش ؿ٤َ ٓ٘ظٔش ٖٓ هالٍ هيٍحطٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش أه٤ِش ٓظل  حألهَٟحُوٜخثٚ  أ

 ًّ حُظ٢ طٔظويٜٓخ  حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش  حألٓخ٤ُذ االّ ٢ٛ  ، ٓخحُؼٍٞس ـخٗذِ ػ٤ِٜخ ٌٓٞٓخ رحُظ٢ ٍ

  .ح٤ُٔخ٤ٓش طو٘ن ٓ٘خًٍظٚ، ٝظٔغـ٣ِٔي ٖٓ هز٠ظٜخ ػ٠ِ حُٔظز٢ٔ حُحُطزوش حُلخًٔش ُ

حال٤ُٝـخ٤ًٍش "أٝ  ،حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٜلٞس حألٓخّٝهي حطلن ٤ِِٓ٘ ٓغ ٌٓٞٓخ ػ٠ِ 

طٔخٍٓٚ ٌٛٙ  حُي٣ٔوَح٤١شهيٍ ٖٓ  ١٥حُٔـخٍ  لٔق، ؿ٤َ حٗٚ ُْ ٣ٔذ طؼز٤َٙك "حُلخًٔش

                                                

120حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ 
1

  

.250-249ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي ، أٍٛٞ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ ، حُـِء حألٍٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ   
2
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س طٔخٍّ رخ٠ٍَُٝس ىحهَ ًخٗض حُوٞ كبًح، ا٠ُ كٌْ حأله٤ِش١ كخُظ٘ظ٤ْ ٗلٔٚ ٣ئىّ  ،حال٤ُٝـخ٤ًٍش

ّٕ حُظ٘ظ٤ٔخص  ا٠ُطئى١ ػ٠ِ حُؼٌْ  ا٠ُ ط٣ُٞغ حُوٞس، ٝاٗٔخ١ ٌٛٙ حُٔٔخٍٓش ال طئىّ  ، كخ

ٗظليع  إٔٝ ، الريّ حألكَحى، كؼ٘يٓخ ٗظليع ػٖ حُظ٘ظ٤ْٓـٔٞػش ه٤ِِش ٖٓ  أ٣ي١ط٤ًَِٛخ ك٢ 

ػخّ ٣لٌْ حُِٔٞى  رٔؼخرش هخٕٗٞ إٔ ًُي ٣ؼيّ  ٣ِِ٘٤ٓؼظزَ ٝ. رخ٠ٍَُٝس ػٖ حال٤ُٝـخ٤ًٍش

ٖٓ  ظَٚ ػ٠ِ ٛلّ ىُّ ٝ. حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُال٤ُٝـخ٤ًٍش: حُوخٕٗٞ حُٔطل٢ أ٣خ ًخٕ، ٝأ١ِن ػ٠ِ ٌٛح

هخٛش حُلِد ٗظَح٤ًش ك٢ كظَس ٓخ هزَ حُلَد، ٝحال حألكِحدط٘ظ٤ٔخص  ظٚىٍحٓهالٍ 

ًّ ، ٝحألُٔخ٢ٗحالٗظَح٢ً  ّٕ أ ّٞ  االحُظ٘ظ٤ْ حُلِر٢ ٓخ ٛٞ  ي أ ٣ظْ طؤ٤ٜٓٔخ ػ٠ِ  ،س أ٤ُٝـخ٤ًٍشه

ه٤خ٤ُش أٝ ٓؼَ أػ٠ِ ال ٣ٌٖٔ إٔ ُٞش ٓو االّ ًؤٕ حُي٣ٔوَح٤١ش ٛ٘خ ٤ُٔض ، ٝى٣ٔوَح٢١ أٓخّ

 . شكٌْ حُوِّ  ا١٠ُ طئىّ  ٜخأّٗ ١خُٔخ  ،٣ظلون

ظٍٜٞ حُِ٘ػش  ا٠ُٛ٘خى أٓزخد ٍث٤ٔ٤ش طئى١  إٔ ا٣ٝ٠ٌُٛذ ٤ِِٓ٘ ك٢ ىٍحٓظٚ  

ّٞ حُظ٘ظ٤ْ ٝ: حألٍٝ، حُٔزذ حال٤ُٝـخ٤ًٍش ىحهَ حُٔ٘ظٔخص : حُؼخ٢ٗ، حُٔزذ حُى٣خى كـٔٚٗٔ

ّٓ  ،ٓٔخص حُظ٘ظ٤ْ ، ك٤غ ٣لخٍٝ ٤ِِٓ٘ حُيكخع ػٖ كٜٞ ٓٔخص حُـٔخ٤َٛ: حُٔزذ حُؼخُغخ أ

، ٝطزيٝ ٌٛٙ حُِٔز٤ش ٝحٟلش ك٢ ػيّ حُـٔخ٤َٛ هالٍ حُ٘٘خ١خص ح٤ُٔخ٤ٓشِٓز٤ش  ربرَحُٗظ٣َظٚ 

َّ  ُِٔٞظل٤ٖ اىحٍطٜخطَى ػخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُؼخى٣ش ٝحالؿظٔخ ك٠ٍٞحُٔٞحظزش ػ٠ِ  ًُي  ،ؿ٤ٖحُٔظل

 ّٕ ٖٓ خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػزجخ ػو٤ال ػ٤ِٚ ٝرل٤غ ٣ـي حُٔ٘ ،حُؼخَٓ رطز٤ؼظٚ ٓٔظـَم ك٢ ػِٔٚ أ

حُوخى٣ٍٖ حألرطخٍظٍٜٞ حُوخىس رٔظَٜ  ،حُ٘ظخثؾ حُٔظَطزش ػ٠ِ ًُي
1
. 

 ،ال طظٜق كو٢ رخُِٔز٤ش رَ أ٠٣خ رؼيّ حٌُلخءس ح٤ُٔخ٤ٓش ،٤ِِٓ٘ٝحُـٔخ٤َٛ ك٢ ٗظَ 

كظ٠ ُٞ ًخٗض  ،طل٣ٞٞ ٖٓ ٣ظ٠ُٞ ٤ٗخرش ػٜ٘خ حُٜٔخّ ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔوظِلش ا٠ُط٤َٔ ىحثٔخ  ٜخأّٗ كظ٠ 

 ٜخ طْٜٔ ك٢ ٣ُخىس ِٓز٤ش حُـٔخ٤َٛأّٗ  ٤ِِٖٓ٘ٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٍأٟ الطٚ ٝهيٍحطٚ ٓليٝىس، ٝٓئّٛ 

 حُ٘وخرخص حالٗظَح٤ًش، كخُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٖٓٝ ُألكِحد حُؼ١َٔطلٞم حُوخىس، ًُي حُز٘خء ٝ

٢ ٌٛٙ ٖٓ حُٔؼَٝف إٔ حُ٘زخد ك، ٝٓ٘ش39-25طوغ ك٢ حُلجش حُؼ٣َٔش حُ٘خرش ر٤ٖ  حألػ٠خء

ٌّ  ،رؤٝهخص حُلَحؽحَُٔكِش ٤ٔ٣ِٕٞ ُالٓظٔظخع  ْٜ٘ ٖٓ طل٤ٖٔ أٝ حُزلغ ػٖ أٓخ٤ُذ طٔ

ّٕ  ،ًُي ا٠ُ رخإلٟخكش. ٝكْٜ ػٖ حالُظلخم ر٘وخرخص حُؼٔخٍػِ ا١٠ُ ٌٛح هي ٣ئىّ ، ٝأٟٝخػْٜ  كخ

                                                

. 85-84ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  
1
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 ًّ ، ٣ؤطٕٞ ٖٓ حُطزوش حُٞٓط٠ ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُيٍٝ كِحدحألي إٔ ُػٔخء ٤ِِٓ٘ ٣ئ

ّٞ رخُظخ٢ُ كْٜ ٣ظ٤ِٕٔٝ ٝ ٣ظٔظّ ٝ م ػوخك٢ أٝ ك١ٌَ ٌٓ٘ حُزيح٣شؼٕٞ رظل
1
. 

ّٕ ٛٞ . حٓظ٘ظخؽ ٝك٤ي ا٠ُ ٤ِِٓ٘ر٘خءح ػ٠ِ ًُي، ٣ٌٖٔ إٔ طوٞىٗخ ٗظَس  حُي٣ٔوَح٤١ش   أ

ّٕ ٝ، حُـَر٤ش ال طظ٤ق أ١ هيٍ ٖٓ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِـٔخ٤َٛ ٛ٘خى كظ٤ٔش ُِوخٕٗٞ حُلي٣ي١  أ

كظ٠ حألكِحد حالٗظَح٤ًش حُظ٢ ًخٕ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ ٝ حكي، ٜٓ٘خ ٣لِضال  ،ُال٤ُٝـخ٤ًٍش

حُـٔخ٣َ٤ٛش ٝ حُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش، ُْ طٔظطغ طَؿٔش ٓزخىثٜخ ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ حُٔ٘خًٍش  ا١٠ُ طئىّ 

     . ٝحهغ كو٤و٢

 :االذجاِ االقرصاد٘ -3.ب

ّٝ  أّْٛ ٖٓ ٝ ّٞ ، ٝ"ر٤َٜٗخّ"حىٙ ٍ ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ ٝٓخثَ  ا٠ُس حُٜلٞس ح١ٌُ ٣َؿغ ه

حُلٌَ طـخٙ ٣ـٔغ ر٤ٖ حُلٌَ حُٔخ٢ًٍٔ ٌٝٛح حال، ٝحإلىحٍسحالهظٜخى١ ػٖ ٣َ١ن  حإلٗظخؽ

 .٣لخٍٝ حُظٞك٤ن ر٤ٜ٘ٔخٝ ُٜل١ٞح

 Managérial حإلىح٣ٍشٝهي ػَٝ ر٤َٜٗخّ أكٌخٍٙ ك٢ ٓئُق ٤َٜٗ رؼ٘ٞحٕ حُؼٍٞس  

Révolution ٝ حُ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ ك٢ حُظ٢ ٣ٜ٘ٞ ػ٤ِٜخ ٌٛح حٌُظخد ٢ٛ  إٔ  حألٓخ٤ٓشحُو٤٠ش

طظ٠ُٞ ٗئٝٗٚ  اىح٣ٍشٓـظٔغ ط٤ٔطَ ػ٤ِٚ ٛلٞس  ا٠ُأٗٚ ٤ٓظلٍٞ طي٣ٍـ٤خ طيٍٛٞ ٓٔظَٔ، ٝ

ًظخرخص ػِٔخء حُٜلٞس كخٓظؼخٕ رٜخ ك٢ ٤ٛخؿظٚ  ا٠ُحالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ُٝوي ُـؤ ر٤َٜٗخّ 

َٛحع ر٤ٖ حُـٔخػخص ًلخف ٝ اال٢ٛ  إٔ ح٤ُٔخٓش ٓخ أْٛ ٌٛٙ حُلَٝٝ، ٝحألٓخ٤ٓشكَٟٝٚ 

 ّٞ ّٕ ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُو َّ  حُـٔخػش س، ٝأ حُٔـظٔؼخص ٢ٛ حُظ٢ طظ٠ُٞ  حُٜـ٤َس ك٢ ً

٣زيٝ طؤػَ ر٤َٜٗخّ رخُ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش أٟٝق ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ ، ٝحألٓخ٤ٓشحُوَحٍحص  حطوخًكظ٤ٔخ 

ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔ٘لٜخ  حإلٗظخؽ، كظلٌٜٔخ ك٢ ٝٓخثَ حُٜلٞس ا٤ُٜخحُظ٢ طٔظ٘ي  ُألْٓكٜٔٚ ٝ طل٤َٔٙ 

إٔ ٗزلغ ػٖ حُطزوش  أٍىٗخ اًح -:ٜٗخّ ٣وٍٞ ٟٞغ ح٤ُٔٔطَ ك٢ حُٔـظٔغ، ٝك٢ ًُي ٗـي ر٤َحُ

ٓيهٍٞ أػ٠ِٗزلغ ػٖ حُطزوش حُظ٢ طلَٜ ػ٠ِ  إٔحُلخًٔش كؼ٤ِ٘خ 
2
. 

٣ؼظٔي ػ٠ِ حكظٌخٍٛخ  اٗٔخك٤َٟ ر٤َٜٗخّ إٔ ٗـخف حُٜلٞس أٝ كِٜ٘خ ك٢ حٓظَٔحٍ هٞطٜخ  

َٜٗخّ أُٓش حُٜلٞس ك٢ إٔ ٤ُٝوي ٝٛق ر. أٝ طٔظليع أٓخ٤ُذ ؿي٣يس ك٤ٚ حإلٗظخؽُٞٓخثَ 

                                                

.168حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ
1

  

.173ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ ، َٓؿغ ٓخرن ،ٙ: ح٤ُٔي حُل٢٘٤ٔ 
2
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ُِٔي٣َ٣ٖ حُل٤٤ٖ٘  حإلىحٍس٠٣طَٕٝ ُِظ٘خٍُ ػٖ ٜٓٔش  حإلٗظخؽحُٔالى ح٤٤َُٖٔٓ ُوٟٞ 

ٝ حُلؼ٢ِ  حإلٗظخؽحُٔظو٤ٜٜٖ ، ٝ ٌٌٛح طظخف حُلَٛش أٓخّ ٌٛٙ حُطزوش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ ػ٤ِٔخص 

حُظ٢ ٓٞف طٔخٍٜٓخ حُطزوش حإلىح٣ٍش ػ٠ِ ٝٓخثَ حإلٗظخؽ طئى١ ا٠ُ ال ٗي إٔ ٌٛٙ ح٤ُٔطَس 

٤ٓطَس ٤ٓخ٤ٓش ، كِوي ط٘زؤ ر٤َٜٗخّ رؤٕ طظلٍٞ حُلٌٞٓش ك٢ ٜٗخ٣ش حألَٓ ا٠ُ كٌٞٓش حإلىح٤٣ٍٖ 

حُل٤٤ٖ٘
1
. 

ش رطخرغ ك٢ ؿَٞٛٛخ ٛل٣ٞش ٓـِّل ًخٗض آٍحء ر٤َٜٗخّ طؼيّ  إٌٌٛح ال ٗي١ٍ رخ٠ُز٢ ٝ

ًّ ، ٜٝخ ٓخ٤ًٍٔش ٓـِّلش رطخرغ ٛل١ٞأّ أّٗ  ،ٓخ٢ًٍٔ ٌَس ٝؿٞى حُوِش كي ٓغ ًُي كٜٞ ٣ئ

    .ػ٠ِ حألؿِز٤ش حُوخٟؼش ،ح٤ُٔٔطَس

 :ُظايٙاناالذجاِ  -4.ب

ك٢ ٓٞهلٚ ٖٓ إٔ ر٘خء حٌُٔخٗش ك٢ حُٜلٞس ال ٣لَٔ ك٢  ّر٤َٜٗخ "ٍح٣ض ٤ِِٓ"٣٘خٍى 

٣ظؼ٤ٖ ىٍحٓش حُٜلٞس ٖٓ هالٍ  أػ٠خء حُٜلٞس، ٝاٗٔخ حإلكَحىٟٞء حُؼزو٣َش أٝ ٤ٌُٓٞٞؿ٤ش 

حالؿظٔخػ٤ش،  حألىٝحٍكَٔحًِ حُوٟٞ طَطز٢ رظ٣ُٞغ . حُز٘خء حالؿظٔخػ٢ ٝ حالهظٜخى١ ُِٔـظٔغ

، الكع ٍح٣ض حإلٗظخؽر٤٘ٔخ أٍحى ر٤َٜٗخّ إٔ ٣َر٢ حُوٞس ك٢ حُٔـظٔغ رخ٤ُٔطَس ػ٠ِ ٝٓخثَ ٝ

حُٔ٘ظٔخص حُٜخثِش حُظ٢ حٗظَ٘ص ك٢ حُٔـظٔغ ٤ِِٓ إٔ حُوٞس ٜٓخكزش ُظِي حُ٘ظْ حٌُزَٟ ٝ 

حُلي٣غ، ٝ ُوي ًخٕ ٤ِِٓ ٣ٔظيٍ ػ٠ِ ٛلش أكٌخٍٙ ٖٓ هالٍ طل٤َِ حُز٘خء حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٞال٣خص 

ّٕ . حأل٤ٌ٣َٓشحُٔظليس  حُوٞس ك٢ حُٔـظٔغ حُلي٣غ ٢ٛ هٞس ٗظخ٤ٓش، كٜ٘خى ٓ٘ظٔخص ٓؼ٤٘ش ط٘ـَ  ا

 ٢َٜٓحُظيٍؽ حُ أٓخّٔ٘ظٔخص ػ٠ِ ٍث٤ٔ٤ش ك٢ حُٔـظٔغ رل٤غ ٣ٌٖٔ طَط٤ذ ٌٛٙ حُ أٟٝخػخ

إٔ حُٜلٞس طظؤُق : حٛخحُ٘ظ٤ـش حُظ٢ ٓئىّ  ا٠ٌُُِٔخٗش، ٝ ٓؼَ ٌٛح حُٔٞهق ٣ـؼِ٘خ ٗوِٚ رزٔخ١ش 

ّٕ ًٔخ . ٖٓ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣٘ـِٕٞ َٓحًِ  ػ٤ِخ ك٢ حُٔ٘ظٔخص حَُث٤ٔ٤ش طٔخٓي حُٜلٞس ٓٔظٔي  أ

ّٓ حُوخثٔش ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔخص حَُٝحر٢ٖٓ هٞس  ٌّ خ ٟؼق ٌٛٙ حُ، أ ي َٝحر٢ كٜٞ ح١ٌُ ٣لَٔ طل

حُٜلٞس
2

 .1956ح١ٌُ ٛيٍ ػخّ  Power Eliteٝهي ػخُؾ ٌٛٙ حَُإ٣ش ك٢ ًظخرٚ ٛلٞس حُوٞس . 

ّٕ ٛٞ طؼيّ  ،٤ِِٓ يٝؿَٞٛ ٓلّٜٞ ٛلٞس حُوٞس ػ٘  ى ٜٓخىٍ حُوٞس ك٢ حُٔـظٔغ، ؿ٤َ أ

ط٣ٌٖٞ ٛلٞحص  ا٠ُ، أٝ كظ٠ ط٣ُٞغ حُوٞس ك٢ حُٔـظٔغ ا١٠ُ ى ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ال ٣ئىّ طؼيّ 

                                                

.81،82ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
1

  

.82،َٓؿغ ٓخرن، 2ٙٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي، أٍٛٞ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ ،ؽ 
2
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. ٜ٘خ ٓظَحرطش حُز٤٘خٌُٕٝ حألْٓ، ٓظؼيىس ٝؿٞى ٛلٞس ٝحكيس ه٣ٞش ا٣٠ُئى١  اٗٔخ، ٝىسٓظؼيّ 

ّٔ ؼيىس ك٢ حُز٘خء حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٔـظٔغٝطٌٖٔ ٜٓخىٍ حُوٞس حُٔظ ٖ ٣َ٘كٕٞ ػ٠ِ ، كٌزخٍ حُٔخٓش ٓ

ٛلٞس ٖ ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ٌِٕ٘ٞ ًزخٍ أٛلخد حًَُ٘خص ٝ ًزخٍ حُوخىس حُؼ٤٣ٌَٔ، ٝأؿِٜس حُيُٝش

ٝحالهظٜخى٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش   institutionsْٛ ٣ٔظيٕٝ هٞطْٜ ٖٓ حُٔئٓٔخص أٝ حُ٘ظْ حُوٞس، ٝ

ال ٣ؼ٢٘ طؼيى ٜٓخىٍ حُوٞس رٌٜح ٝ. حُوٞس ا٢ٛ٠ُ ٝٓخثِْٜ حُؼ٣ٌَٔش حُظ٢ ٣ظلٌٕٔٞ رٜخ ٝٝ

حٌَُ٘ إٔ ٌٛٙ حُـٔخػخص طَطز٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رَرخ١ ٝػ٤ن ، كٜ٘خى ٗزٚ حطلخم ر٤ٖ أػ٠خثٜخ ػ٠ِ 

، أٝ ٣ٔخٍٕٓٞ أىٝحٍ ك٢ حَُٔحًِ حُؼ٤ِخ حألىٝح٣ٍظزخىُٕٞ  أْٜٗ، ًٔخ خص حُؼخٓش حُو٤ْ٤خٓحُٔ

س كؤػ٠خء حُٜلٞ. حألىٝحٍ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ٓظؼيىس رل٤غ طزيٝ حُؼ٤ِٔش رَٓظٜخ ٝ ًؤْٜٗ ٣ظزخىُٕٞ 

ْٝٛ ٣ٌِٕ٘ٞ أه٤ِش . ، ٝ ه٘ٞحص ىه٤وش ُالطٜخٍ ٝ طزخىٍ حُٜٔخُق٣وِوٕٞ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ حطلخهخ ػخٓخ

حُيٝحثَ حُؼ٤ِخ ُظٜيٍ هَحٍحص ٤ٓخ٤ٓش طْٔ ك٤خس ؿٔخ٤َٛ ؿل٤َس ٖٓ حُ٘خّ ٣لٌْ  طؼ٤ٖ ك٢

، ٝاٗٔخ ٖٓ ك١َ ٘ظـخٕ ال ٖٓ طٍٜٞ حُـٔخ٤َٛ ًحطٜخًِٜٓٞخ حُؼُِش ٝ حُالٓزخالس ، حُِظخٕ ط

حُظلٌْ ٝ حالٓظـالٍ حُظ٢ طٔخٍٜٓخ ٛلٞس حُوٞس
1
. 

حُظ٢ طٔظويٜٓخ حُٜلٞس حُلخًٔش ُِزوخء ػْ  حألٓخ٤ُذٓؼَكش  ا٠ُٔخ طل٤ِ٘خ ٌٛٙ حُ٘ظَس ٍرّ 

ػٖ ٣َ١ن ٍر٢ ٗلٜٔخ ٍرطخ ٝػ٤وخ رخُلجخص ، ٍ ك٢ حُظلٌْ ك٢ حُـٔخ٤َٛ حُؼ٠٣َشحالٓظَٔح

٢ٛ أٓخ٤ُذ ح٢١ ٝحُ٘ظخ٢ٓ ُِٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ، ٝحألهَٟ حُظ٢ أكَُٛخ حُ٘ٔٞ حُز٤َٝهَ

 . ًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُظ٤ٜٖٔ ُِـٔخ٤َٛحُٔ٘خ

 :د٘انًذخم انرعذّ  -خ

ّٕ  ضألكٌخٍ ٗظ٣َش حُٜلٞس، ٝحٗطِوكؼَ  ؿخءص حُ٘ظ٣َش حُظؼيى٣ش ًَىّ  ٖٓ كٌَس أ

أٝ حُوٞس  حُ٘لًٞ، ٖٝٓ ُي٣ٚ زَٝح حُوٞس طظْٔ روخ٤ٛش ح٣ًَُِٔشأٛلخد أهطجٞح  ك٤ٖ حػظ

إٔ طٔخٍّ ك٤ٚ ، كٌَِ ٗوٚ ٓـخٍ ٣ٌٖٔ ٓٔخٍٓش ح٤ُٔطَس ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔـخالص ربٌٓخٗٚ

ّٕ ، أ١ ٗلًٞٙ ّٞ ى َُٔحًِ ٛ٘خى طؼيّ  أ  .س ك٢ حُٔـظٔغحُو

ّٝ  -رـالءٝطظ٠ّق  ػٖ  "ٍح٣ض ٤ِِٓ"ٌُظخد  "رخٍِٓٞٗطخٌُٞص "ك٢ ػَٝ  -ٍ َٓسٝأل

 طلظَٝ ٓلٜٞٓخ ٛل٣َخ ألّٜٗخ ،"٤ِِٓ"ٝؿٜش ٗظَ  "رخٍِٓٞٗ"، ك٤غ ٛخؿْ "ٛلٞس حُوٞس"

(Zéro-sium)  ّٞ ًّ  ،سُِو . كَٓخٕ حُٔـٔٞع ٜٓ٘خػ٠ِ حُوٞس ٝ ي ػ٠ِ حٓظلٞحً ؿٔخػش كو٣٢ئ

                                                

.95أكٔي ُح٣ي، ٓويٓش ك٢ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
1
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٤َٜٔ أىحء ٝظ٤لش ط ا١٠ُ ال طئىّ  "٤ِِٓ"ـ حُوٞس رخُ٘ٔزش ُ:"٣ٝوًٍٞظذ رخٍِٓٞٗ ٓ٘ظويح ٤ِِٓ ٝ

ّٗٔخ، حُٔـظٔغ ً٘ٔن ٝرخ٤ُ٘خرش ػ٘ٚ ّٔ  ٝا  -طلون ٖٓ هالُٜخ ؿٔخػش ٓؼ٤٘ش  أىحس أٜٗخَ ػ٠ِ طل

ٓغ ٓ٘غ حُـٔخػخص  ،َؿذ ك٤ٚٓخ طٝطلون ٔخػش حُظ٢ طٔظلًٞ ػ٠ِ حُوٞس، ٢ٛ حُـٝ -ٝحكيس 

٢ٗء ٣٘ظَ٘ ك٢  أٜٗخر٘خءح ػ٠ِ ًُي ٣لْٜ رخٍِٓٞٗ حُوٞس ػ٠ِ ٝ". طلو٤ن ٍؿزخطٜخ حألهَٟ ٖٓ

٣ٜخ حُ٘ٔن ٢ٛ طَطز٢ رٞظ٤لش طلو٤ن حُٜيف حُظ٢ ٣ئىّ أٍؿخء حُٔـظٔغ ًخُ٘وي طٔخٓخ، ًَٝ 

 GENERALIZEDهيٍس ٓؼٔٔش " :أٜٗخحُوٞس ػ٠ِ  ا٠ُكوي ًخٕ رخٍِٓٞٗ ٣٘ظَ . ح٤ُٔخ٢ٓ

CAPACITY  لَم ر٤ٖ كَى ٝ آهَ أٝ ر٤ٖ ُحإٔ ظٔغ رٌَ٘ ػخّ، ُٝٞػش ك٢ حُٔـٓ أٜٗخأ١

٣ظَٜ ٌٛح ح٠َُد ٝ. حُظ٢ طٔظِي ٤ُْٝ ك٢ ٗٞع حُوٞسأهَٟ ٣ٌٖٔ ك٢ ىٍؿش حُوٞس خػش ٝؿٔ

كوي ًخٕ رخٍِٓٞٗ ٣٘طِن ك٢ طل٤ِِٚ ، هخٛش حُي٣ٔوَح٤١شٖٓ ط٣ُٞغ حُوٞس ك٢ حُٔـظٔؼخص 

ّٞ . ٓخًْ ك٤زَ ا٠ُُِ٘ٔن ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ أهَد   ا٠ٍُ حُٔـظٔؼخص كؼ٘يٓخ طظل

ٓـظٔؼخص رٜخ ىٍؿخص ػخ٤ُش ٖٓ حُظزخ٣ٖ حُز٘خث٢ حُٞظ٤ل٢ ٣لون حُ٘ٔن ح٤ُٔخ٢ٓ هيٍح ٖٓ 

ّٞ حألهَٟ حألٗٔخمحالٓظوالٍ ػٖ  ٖٓ ، ٝى١ٗٔن طؼيّ  ا٠ٍُ حُ٘ٔن ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ حُيحهَ ، ٝ ٣ظل

 ّْ ّٞ خػش ٓؼ٤٘ش، ٝ، ال طلظٌَٛخ ؿُٔٓٞػشىس ٝحُوَحٍ ٓظؼيّ  حطوخًطٜزق ِٓطش  ط ٍ رخُظخ٢ُ ٣ظل

ؿٔخػش  أ٣ي١ى١، ك٤غ ال طَطٌِ ك٢ حُظ٣ُٞغ حُظؼيّ  ا٠ُط٣ُٞغ حُوٞس ٖٓ حُظ٣ُٞغ حُٜل١َ 

ؿٔؼ٤ش أٛيحفٓظيحُٝش ُظلو٤ن طٜزق ٤ِٓٝش حطٜخٍ  ، ٝاٗٔخٓؼ٤٘ش أٝ ٛلٞس ٓؼ٤٘ش
1

ٝهي ٓخٍ . 

ى٣ل٤ي "ًٌح ٝ "ُٝل٘ـَ"ٝ  "رُٞٔز٢"٤ُِٓٚ ٝ" ٍٝرَص ىحٍ": ػ٠ِ ٗلْ حُٔ٘ٞحٍ ًَ ٖٓ

 ."٣ٍٔٔخٕ

ٌٓخٗخ ٛخٓخ ر٤ٖ إٔ ٣٘ظِػٞح ُِ٘ظ٣َش حُظؼيى٣ش  أطزخػٚػيى ٖٓ هي حٓظطخع ىحٍ ٛٞ ٝٝ

ّٕ  ا٣ٝ٠ٌُٛذ ىحٍ  .حُ٘ظ٣َخص حُٔخروش ٝ ًُي رؼي ىٍحٓخص ٓطُٞش حُٜلٞس هي كِ٘ض  ٗظ٣َخص أ

، ٝ ظَٜ ُي٣٘خ ه٢ِ ٝحٟق ر٤ٖ حُٜلٞس حُلخًٔش ٝ ر٤ٖ حُـٔخػش حألٓخ٢ٓك٢ حهظزخٍ كَٟٜخ 

٣وظَف ىحٍ حهظزخٍح طٔظِي طؤػ٤َح حًزَ ٖٓ ؿ٤َٛخ ىحهَ حُ٘ٔن ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ك٢ ٓوخرَ ًُي حُظ٢ 

حرَُ ىٍؿش حُظؤػ٤َ حُ٘ٔز٢ ُِـٔخػخص حُٔوظِلش  ألٗٚ، ٣ؼظوي حٗٚ أك٠َ ٖٓ ؿ٤َٙ ُ٘ظ٣َش حُٜلٞس

ك٢ ٗطخم حُٔٔخٍٓش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٣وّٞ ٌٛح حالهظزخٍ ػ٠ِ ىٍحٓش ىٍؿش طؤػ٤َ حُـٔخػخص 

وَحٍحص ح٤ُٔخ٤ٓشح٤ُٔخ٤ٓش ػ٠ِ حُ
2

. 
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رٜيف  Newhavenُي ٓخ هخّ رٚ ىحٍ ٗلٔٚ، كوي ىٍّ ر٘خء حُوٞس ك٢ ٓي٣٘ش ٤ٗٞٛخكٖ ًٝ

هي لش ك٢ ٗطخم حُٔٔخٍٓش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝحُ٘ٔز٢ ُِـٔخػخص حُٔوظِحُظؼَف ػ٠ِ ىٍؿش حُظؤػ٤َ 

 ّْ حطوخًٛخ ك٢ ٌٛح  هَؽ ر٘ظخثؾ ٓؼ٤٘ش رؼي كلٚ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُوَحٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ط

ى ىٍؿش ٌُٖ طظؼيّ  ،ٖ ُٚ إٔ حُوٞس ال طظًَِ ك٢ أ٣ي١ ؿٔخػش ٝحكيس، ك٤غ طز٤ّ حُٔـظٔغ حُٔل٠ِ

٣ٝز٤ّٖ ىحٍ أّٗٚ ك٢  طؤػ٤َ طِي حُـٔخػخص رخهظالف ىٍؿش طؤػ٤َٛخ ك٢ حُوَحٍحص حُظ٢ أٛيٍطٜخ

ًُي ٗظ٤ـش ُظ٣ُٞغ حُوٞس ىحهَ ٓي٣٘ش ٤ٗٞٛخكٖ، ٝهالٍ أهَ ٖٓ هَٕ ٖٓ حُِٓخٕ، كيع طلٍٞ 

حُز٘خث٤ش حُظ٢ ١َأص ػ٠ِ حُٔـظٔغ حأل٢ٌ٣َٓ ، كوي طـ٤َ كٌْ حأله٤ِش ٤ُٜزق كٌْ  حُظـ٤َحص

حألؿِز٤ش ًٔخ إٔ ط٣ُٞغ حُوٞس ىحهِٚ أٛزق أًؼَ ػيحُش، رَ إٔ رؼٞ ٓظخَٛ ػيّ حُٔٔخٝحس حُظ٢ 

ًِّس .ًخٗض طظَٜ أك٤خٗخ ك٢ هطخع ٓؼ٤ٖ ًخٗض ٓ٘ظظش ٝؿ٤َ َٓ
1
ٝرٔؼ٠٘ آهَ كخٕ ىحٍ أٍحى ػٖ  

 .ؼيى٣ش حُظؤ٤ًي ػ٠ِ حٗلظخف حَُٔحًِ حُو٤خى٣ش ُل٘ي أٝٓغ ٖٓ حُـٔخ٣َ١َ٤ٛن ٤ٛخؿظٚ ُِظ

ُظ٢ ٣ظليع رٜخ رخ٣ٍظٞ أٝ ٌٓٞٓخ، ر٘لْ حُط٣َوش ح ،٣ظليع ىحٍ ػٖ حُطز٤ؼش حُز٣َ٘شٝ

حُٔي٢ٗ ٛٞ  كخإلٗٔخٕ ،ح٤ُٔخ٢ٓ حإلٗٔخٕحُٔي٢ٗ ٝ حإلٗٔخٕٖٓ حُلخػ٤ِش ُوي كَم ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٝ

٢ كٜٞ ٓـخٍ حُظؤػ٤َ ح٤ُٔخٓ ا٠ُال ٣َٜ ، ٝحُؼخى١ ح١ٌُ ٣ـٞٙ ك٢ ٛٔٞٓٚ ح٤ٓٞ٤ُش حإلٗٔخٕ

ّٓ ، ٤ُْ ك٤ٞحٗخ ٤ٓخ٤ٓخ رطز٤ؼظٚ ٣ظٔظغ  ألٗٚح٤ُٔخ٢ٓ كٜٞ ٤ٓخٍ ٤ُِٔخٓش رطز٤ؼظٚ  حإلٗٔخٕخ أ

  ،"ح٣َُ٘لش حُال٤ٓخ٤ٓش" حألٍٝػ٠ِ حُ٘ٞع ٣طِن ىحٍ ، ٝرزؼٞ حُٜٔخٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش رطز٤ؼظٚ

 ّٓ د ٌٛٙ حُظلَهش ٖٓ طلَهش رخ٣ٍظٞ طوظَ، ٝ"ح٣َُ٘لش ح٤ُٔخ٤ٓش"٤ِٚ ك٤طِن ػخ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ أ

ّْ ٌٝٓٞٓخ ػٖ حُٜلٞس ٝ حُالٛلٞس ّٕ  ، ػ ٚ ٤ٍٗي، ّٗ ٍٛٞ ِٓٞى ح٣َُ٘لش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٠ِ أ ىحٍ ا

ِٓٞى ح٣َُ٘لش حُال٤ٓخ٤ٓش ػ٠ِ حٗٚ ِٓٞى ؿ٤َ ٤ٍٗيٝ
2
. 

ًَّ  :طؼخٍ ٛ٘خ ٗوطظخٕٗخ ٌٛٙ حُظلَهش رظلَهش رخ٣ٍظٞ ر٤ٖ حُٜلٞس ٝ حُالٛلٞس ٝ ٝطٌ

ر٤ٖ ٢ٔٗ حُؼوَ ؿ٤َ  إٔ ىحٍ ُْ ٣َر٢ ر٤ٖ ِٓٞى ح٣َُ٘لش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝ: حأل٠ُٝ -

ّٞ ّٗ حُٔ٘طو٢، رؤ ٍ ِٓٞى ٌٛٙ ح٣َُ٘لش ٝ ًؤٗٚ ِٓٞى ٤ٍٗي ٣وّٞ ػ٠ِ كٔخد ٚ ٛ

ّٞ . حُٞٓخثَ ٝ حُـخ٣خص ، ًٝؤٗٚ ٍ ِٓٞى حَُ٘حثق ؿ٤َ ح٤ُٔخ٤ٓشٝك٢ ٗلْ حُٞهض ٛ

                                                

 
1

 R.Dahl , qui gouverne ?, traduit de l’américaine par Birman Et Birnbaum, Parie, A. 

Colin, p.95.  

.61أكٔي ُح٣ي ، َٓؿغ ٓخرن ،ٙ 
2

  



139 

 

 كيّ  ا٠ُِٓٞى ٤ٍٗي ، كؤػ٠خإٛخ ال ٣لٕٔ٘ٞ حالهظزخٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٝ ٣ظؤػَ ًِْٜٓٞ 

 .حُ٘و٤ٜش ٝ حُؼٞح١ق صحُٞ الءحرؼ٤ي رخُؼخىحص ٝ 

" رخ٣ٍظٞ"ٝٓغ ٗطخهخ ٖٓ حُٜلٞس ػ٘ي طؼي ح٣َُ٘لش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي ىحٍ حًزَ ٝأ: حُؼخ٤ٗش -

ُِظؤػ٤َ ك٢  حٓظؼيحى ُٚٝ ،ح٤ُٔخ٤ٓش رخألٍٓٞأ١ كخػَ ُٚ حٛظٔخّ  ، ك٢ٜ ط٠ّْ "ٌٓٞٓخ"ٝ

كخ٣َُ٘لش ح٤ُٔخ٤ٓش ال طلٌْ  ،٤ُْ ٓوٍٜٞح ػ٠ِ ٌٛح حُليّ  حألَٓ إٔؿ٤َ . ٓـَحٛخ

، طِي ٢ٛ ٠ ٓوخ٤ُي ح٤ُٔخٓشكجش ٛـ٤َس ٖٓ ٌٛٙ ح٣َُ٘لش ٢ٛ حُظ٢ طظُّٞ  إ، رَ ًِٜخ

. أه٠ٜ ىٍؿش ا٠ُحُلجش حُظ٢ طٔظط٤غ إٔ طٔظويّ ًَ ٓخ ٣ظخف ُٜخ ٖٓ ٜٓخىٍ ح٤ُٔخٓش 

أه٠ٜ ىٍؿش ُِظؤػ٤َ ك٢  ا٠ُش حُو٤ِِش ٖٓ ٓلظَك٢ ح٤ُٔخٓش ُلجش حُوِّ ٌٛٙ ح ٝط٠ّْ 

حألٍٓٞٓـ٣َخص 
1
. 

ػٖ ر٘خء حُوٞس ك٢ ًظخد  أكٌخٍٙهي ظَٜص ٗـي ىحك٤ي ٣ٍٔٔخٕ ٝ ،ٖٓ ر٤ٖ ٍٝحى ٌٛح حالطـخٙٝ

ح١ٌُ حٛظْ ك٤ٚ ريٍحٓش ر٘خء حُوٞس حُو٤ٓٞش ك٢ حُٔـظٔغ ، ٝ"The lonely crowd" :ُٚ رؼ٘ٞحٕ

ًّ ٝ ،حأل٢ٌ٣َٓ ك٤غ ٣ٌٕٞ  ،(Veto groups)ٛ٘خى طٞحُٗخ ر٤ٖ ؿٔخػخص حالػظَحٝ  إٔك٤ٚ  يأ

٣َْٓ ٝ .ٖٓ طٜي٣ي ٜٓخُلٜخ حألهًََٟ ٖٓ ٌٛٙ حُـٔخػخص هخىٍح ػ٠ِ ٓ٘غ أ١ ٖٓ حُـٔخػخص 

٤ِِٓ ٝ ٣زو٠ ػ٠ِ ٓٔظ٤٣ٖٞ كو٢، ٣ٍٔٔخٕ َّٛ حُوٞس ػ٘يٙ ربُحُظٚ هٔش حَُّٜ حُظ٢ ٟٝؼٜخ 

ك٤غ ٗـي  ػ٘ي هٔش حُوٞس،" ٛلٞس حُوٞس"٠٣غ  ٗٚ ُْٝ حُوخػيس ، ك٤غ أ ٛٔخ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗٝ

حُظ٘ٞع  ا٠ُ رخإلٟخكش، حألػ٠ِك٢ حُٔٔظٟٞ " ؿٔخػخص حالػظَحٝ"٣ٍٔٔخٕ ٟٝغ  إٔ

 طٜخخكٌَ ؿٔخػش طٔظؼي ُلٔخ٣ش ِٓط « Intérêts groups»  حُظٞحُٕ ك٢ ؿٔخػخص حُِٜٔلشٝ

ر٘خء  إٔٗـي ٝ.حُظ٢ طزيٝ ًظٜي٣ي ُظِي حُِٔطش حألهَٟرظـ٤ٔغ أكؼخٍ حُـٔخػخص  ،حَُٔ٘ٝػش

و٤خّ رٔص حُِٜٔلش ك٤غ طٌٖٔ حُوٞس ػخىس ٝحُوٞس ػ٘ي ٣ٍٔٔخٕ ٣زيٝ ك٢ حُظلخػَ ر٤ٖ ؿٔخػخ

٢ ٣َٟ ٣ٍٔٔخٕ إٔ حُوٞس كُظٞهؼخص حُٔظزخىُش ر٤ٖ حُ٘خّ، ٝححُٔٞحهق، ًٝز٤َ ك٢ حُؼالهخص ٝ

ِٜخ ا٠ُ حالٗظ٘خٍ حُظ٤ًَِ ٖٓ هالٍ ٤ٓ ، ٝطوّٞ رٔلخٝالصأ٣ٌَٓخ طزيٝ ػ٠ِ أٜٗخ ٓظوِزش ٝٓٞهل٤ش

ػ٠ِ ٜٓخُلٜخ أًؼَ ٖٓ ٓلخُٝظٜخ طوي٣ْ ٤ٓخٓخص ر٤ٖ حُـٔخػخص ٝطلخٍٝ ًَ ٜٓ٘خ حُٔلخكظش 
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ػخٓش
1

ٌٌٛح كخٕ حُلٌْ ػ٘ي ٣ٍٔٔخٕ ٣ظوخٓٔٚ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔـٔٞػخص ٝحُوَحٍحص ال ، ٝ

ص ح٠ُـ٢طٜ٘غ ٖٓ ٗوزش ٝحكيس، رَ ٗظ٤ـش ٗٔزش ٖٓ هٟٞ ِٓئهظش ر٤ٖ ٓوظِق ٓـٔٞػخ
2
.  

ػ٤ِٚ ٓخ رؼي  أ١ِنِ٘ظ٣َش حُظؼيى٣ش حطـخٙ ؿي٣ي ُ ٚػ٠ِ ٌٛح كوي ظَٜ ٖٓ هالٍ حُ٘وي حُٔٞؿّ ٝ

٣٘خ٤ٓش ىحهَ حُـٔخػخص حُٔوظِلش ٝحُلًَش ىحهَ ٝ ح١ٌُ حٛظْ رخُي" Post farland"ى٣ش حُظؼيّ 

ٝ ح١ٌُ ُٚ ػي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص ػ٠ِ " Mc farland"ٖٓ أرَُ ٓل٣ٌَٚ حُلؼَ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝ

 Social"ٝ 1987 ك٢ "Interest Groups Theories of power"ٜٓ٘خ  حأل٢ٌ٣َٓحُٔـظٔغ 

Movements and The Theories of American Politics"  هي ظَٜص أكٌخٍ ٝ .1998ك٢

« Mc Farland »  هالٍ ٓ٘خه٘ظٚ ٥ٍحء ٖٓ"Baratz and bacharch" ٝ ٍٚإ٣ظٜٔخ ُِٞؿ

، ك٤غ حٛظْ ريٍحٓش ح٤ُٔخ٤ٓش حألؿ٘يسك٢ ُِوٞس ٝ حُوٞس ؿ٤َ حُٔ٘ظٍٞس ٖٓ هالٍ حُظلٌْ  ح٥هَ

ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٓخ طؼٌٔٚ ٖٓ أٌٗخٍ ُِوٞس ، ٝ هي  حألؿ٘يسح٤ٌُل٤ش حُظ٢ طزَُ رٜخ ه٠خ٣خ ؿي٣يس ىحهَ 

حُٔـظٔغ ٣ل١ٞ ٛلٞحص ٓظؼيىس طلٌْ ٓ٘خ١ن ٓليىس ٖٓ  إٔ ا٠ُ Mc farlandطَٞٛ 

أٝ حُٔؼِغ " Sub Government"ػ٤ِٜخ كٌٞٓخص كَػ٤ش  أ١ِنح٤ُٔخٓش حُؼخٓش، ٝ هي 

هخٙ ٖٓ حُٔ٘طوش ٣ٜزق ًَ ؿِء  ،ى ك٢ حُٜلٞحصرٌٜح حُظؼيّ ٝ" Iron Triangle"حُلي٣ي١ 

ح٤ُٔخ٤ٓش طلض ٤ٓطَس ٛلٞس ٛـ٤َس
3
. 

ال " حُٜلٞحص حُٔظؼيىس"إٔ ؿٔخػخص حُِٜٔلش أٝ طِي " ى٣شٓخ رؼي حُظؼيّ " أٟٝلضهي ٝ

إٔ " Mc Farland"ٓظٔخ٣ٝش أٝ ط٘ظْ رط٣َوش آ٤ُش، ك٤غ ٣َٟ  أ٣ٌْٖٓٔ إٔ طوّٞ ػ٠ِ 

رؼٞ حُـٔخػخص هي طظِح٣ي هٞطٜخ ٓؼَ حُـٔخػش حالهظٜخى٣ش ٝ ٌُٖ طوَ هطٍٞس ٌٛح حُٔٞهق 

ك٢ ٓ٘خ١ن ٓ٘لِٜش ٖٓ حُلؼَ  ُظٍٜٞ رؼٞ حُوٟٞ حُٔؼخٍٟش ُٜخ ٝ حُظ٢ طظَٜ رطَم ٓـِأس

ٝ رٌٜح طؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن طٞحُٕ ك٢ ٓوخرَ  شحُـٔخػش حالهظٜخى٣ح٤ُٔخ٢ٓ ُٔٞحؿٜش ٜٓخُق 

إٔ حُلًَخص " Mc Farland"ٓ٘ظٔخص ط٤َٔ ُالكظٌخٍ، ًٔخ ٣َٟ  أل١ حُوٞس حُٔظِح٣يس

ػْ ص حُلَػ٤ش ٝ ٖٓ حالؿظٔخػ٤ش ٛخٓش ٝ ٜٓيٍ أٓخ٢ٓ ُظ٣ٌٖٞ حُوٞس حُٔؼخٍٟش ىحهَ حُلٌٞٓخ

                                                

.  262َٓؿغ ٓخرن ، ٙ-آٔخػ٤َ ػ٢ِ ٓؼي ، 
1

  
2

ٍٞس، هْٔ حالؿظٔخع، ٤ًِش ح٥ىحد، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ٤َٗس ٓلٔي، ر٘خء حُوٞس ك٢ حُظ٘ظ٤ْ حُلِر٢، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٓ٘٘ 

2002ٙ ،96. 
3

 .106حَُٔؿغ ٗلٔٚ،  ٙ 
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حُظـ٤٤َ ٝحُلًَخص حالؿظٔخػ٤ش  أ٤ٔٛش ىٍحٓش " ٓخ رؼي حُظؼيى٣ش" أًيصٌُح طلو٤ن حُظٞحُٕ، ٝ

حالؿظٔخػ٢ ًؤ١َ ٓٔخػيس ُظل٤َِ ى٣٘خ٤ٌ٤ٓخص حُوٞس
1
. 

ٍٓٞطٖ رخٍطِ ٝ( Peter Bachrach) "ر٤ظَ رخًَحى"ًظذ  1962ك٢ ػخّ ٝ  

(Morten Baratz) ٕٝؿٜخٕ ُِوٞس"  ٓوخال رؼ٘ٞح "
2

٤َ رخُؾ ػ٠ِ ططٍٞ طؤػ، ٝ ًخٕ ُٚ 

ظؼيى٣ش ك٢ كْٜ ر٘خء هي حٓظٜيف حُٔوخٍ ٗوي ٝؿٜش حُ٘ظَ حُٝ. ٗظ٣َخص حُوٞس ٝحُٜلٞس ك٤ٔخ رؼي

ٖٓ ىحٍ ٝ ُٓالإٙ  إٔكل٢ ٍأ٣ٜٔخ . ُِوٞس حألٍٝحُظ٢ أ١ِن ػ٤ِٜخ ًخطزخ حُٔوخٍ حُٞؿٚ حُوٞس، ٝ

ٜخ ٝحكيح ٖٓ ٝؿٞٙ إٔ ٣لٜٔٞح حُلو٤وش ًخِٓش ػ٘يٓخ أرَُٝح ٝؿ ح٣ٔظط٤ؼٞػِٔخء ح٤ُٔخٓش ُْ 

رخُٞؿٚ  أ٤ٔٓخٙػٔخ  "رخٍطِ"ٝ  "رخًَحى"ر٘خءح ػ٠ِ ٌٛح حُ٘وي ريأ كي٣غ ٝ .حُوٞس ح٤ُٔخ٤ٓش

 اٗٔخ، ٝك٢ حُٔٔخثَ ٝ حُوَحٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ، كخُوٞس ال طٔخٍّ كو٢ ٖٓ هالٍ حُظؤػ٤َحُؼخ٢ٗ ُِوٞس

ٖٝٓ حُٔٔخٍٓخص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش، ٖٓ حُو٤ْ حالؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، إٔ ٣وِوٞح ، هي كخٍٝ أُٝٞ حُوٞس

هَحٍحص  حطوخً، ٝاػخٍطٜخحُظ٢ ٣َؿزٕٞ حالٛظٔخّ كو٢ رخُٔٔخثَ  ا٠ُٓخ ٣ل٤َ حُؼ٤ِٔش ح٤ُٔخ٤ٓش 

 "طؼزجش حُظل٤ِ" ط٤ٔٔش ؼ٤ِٔشػ٠ِ ٌٛٙ حُ "رخٍطِ"ٝ  "رخًَحى"أ١ِن ر٘ؤٜٗخ، ٝ

(Mobilisation of Bias.) ٝ َ٣ٔظط٤غ أُٝٞ حُوٞس ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش إٔ ٣لـزٞح حُٔٔخث

ٛ٘خ طظلٍٞ ٌٛٙ حُٔٔخثَ ٖ حُظٍٜٞ ػ٠ِ َٓٔف حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٝٓ Key Issues حألٓخ٤ٓش

ٞس هي حُو أُٝٞكظ٠ ػ٘يٓخ طلَٝ رؼٞ حُٔٔخثَ ٗلٜٔخ، كخٕ ٝ Non – Issuesال ٓٔخثَ  ا٠ُ

هَحٍ ر٘ؤٕ ٌٛٙ حُٔٔخثَ،  حطوخًػيّ  ا٠ُٖٓ حُٔٔخٍٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٓخ ٣ئى١ ٣وِوٕٞ ٖٓ حُو٤ْ ٝ

.Non-Décisionال هَحٍ  ا٠ُٖٓ ػْ ٣ظلٍٞ حُوَحٍ ٝ
3

 

 :انًقارتح انرًُٕٚح -3

أ١ِن ػ٤ِٜخ حُٔوخٍرش حُظ٣ٞٔ٘ش الٍطزخ١ٜخ رخُ٘ظ٣َخص حٌُزَٟ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش، ٝحُطَف حُلخ٢ُ 

ٖٓ . االّ حٓظيحى ُِ٘ظ٣َخص حُظ٣ٞٔ٘ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍحُٔظؼِّن رٟٔٞٞع حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓخ ٛٞ 

ٝ َُإ٣ش حُ٘ظ٣َظ٤ٖ حَُث٤ٔ٤ظ٤ٖ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ُٔٔؤُش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش،  ،ٛ٘خ َّ كبٗ٘خ ٓ٘ظؼ

 .ٗظ٣َش حُظلي٣غ ٝٗظ٣َش حُظزؼ٤ش: ٝٗوٜي رٜٔخ

 

 

                                                
1

 .107-106حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ ٙ 

.106،107أكٔي ُح٣ي ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙ 
2

  

.107حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ
3
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 :ٔانًشاركح انسٛاسٛح َظرٚح انرحذٚس - أ

، ٝ ططٍٞص ٓغ ٗظ٣َش حُٔٔخٍٓش حُٔلخكعغ ٖٓ ٍكْ حالطـخٙ حُ٘ظ١َ ُٝيص ٗظ٣َش حُظلي٣

٣ٌٖٝٔ إٔ ًٌَٗ أْٛ حألْٓ حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ . حُـَر٤ش هٜٞٛخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش

 : ٗظ٣َش حُظلي٣غ ًٔخ ٢ِ٣

طؼ٢٘ حٗظوخٍ حُٔـظٔغ ٖٓ َٓكِش طو٤ِي٣ش  ،كخُظ٤ٔ٘ش ٖٓ ٓ٘ظٍٞٛخ (:طو٤ِي١، كي٣غ)حُؼ٘خث٤ش  -أ

، ٝ ٣ظْ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ َٓكِظ٤ٖ ػٖ ٣َ١ن ٢ٔٗ ر٤خٕ حُو٤ْ حُٔخثي ك٢ حُٔـظٔؼخص ا٠ُ َٓكِش كي٣ؼش

حُظو٤ِي٣ش ٝ ٢ٔٗ حُو٤ْ حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش، ٝ حُظ٤ٔ٘ش ٓخ ٢ٛ اال ػ٤ِٔش حٗظوخٍ ٖٓ 

ًخ٣ْ ك٤غ هْٔ ا٠ُ أػٔخٍ ىٍٝح٢ُٔ٘ حألٍٝ ا٠ُ ح٢ُٔ٘ حُؼخ٢ٗ ، ٝ َٗؿغ أٍٛٞ ٌٛٙ حُٔوخٍٗش 

حُظ٠خٖٓ ح٢ُ٥ ٝ ال ٣ٔٞىٛخ  ا٠ٍُٝحر٢ حُظٔخٓي ك٤ٜخ  ا٠ُـظٔؼخص طٔظ٘ي ٓ ا٠ُحُٔـظٔؼخص 

، ٝ طط٣َٞ حُؼَٔ ٖٓ خص طٔظ٘ي ا٠ُ حُظ٠خٖٓ حُؼ١ٞ٠ ٝ ٣ٔٞىٛخ حُظٔخ٣ِطو٤ْٔ ُِؼَٔ ٝ ٓـظٔؼ

ٌٛٙ حُـٌٍٝ ٝ... ظ٠خٖٓ حُؼ١ٞ٠حُ ا٠ُحالٗظوخٍ ٖٓ حُظ٠خٖٓ ح٢ُ٥  ا٠ُٗؤٗٚ إٔ ٣ئى١ 

 ،ح٥ٝٗش حُلي٣ؼش روٜخثٚ حُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُؼخُْ طلَٔ حٛظٔخّ حُظلي٣غ ك٢ ،حُ٘ظ٣َش

 .هخٛش ٜٓ٘خ رِيحٕ آ٤ٓخ ٝ اك٣َو٤خ ٝ أ٣ٌَٓخ حُالط٤٘٤ش ٝ ٓوخٍٗظٜخ رخُ٘ظْ حُـَر٤ش

، أ١ حالٗظوخٍ ٖٓ حُٔـظٔغ ٤ًٌِش ٌَ ػ٤ِٔش طلي٣غ ٢ٛ ػ٤ِٔش حُظٔخ٣ِكخُ٘ٞحس حأل٠ُٝ ُ

ك٢ ا١خٍ  شٓظَح طزظَحًزش ، ًٝٔـٔٞػش ر٤٘خص ٓ ٔـظٔغحُ ا٠ٍُٝك٤ش، َٜٜٓ٘س ٝ ٓظـخٗٔش، 

حُلجخص حالؿظٔخػ٤ش ٝ طٔخ٣ِ ٝ حالٓظوالٍ حُ٘ٔز٢ ُِٔـخالص ، ٝ، ى٣٘خ٤ٌ٤ٓش ال ٓظ٘خ٤ٛش ٖٓ حُظٔخ٣ِ

حُظؼّيى، ، ٤ٍَٛٝٝس ٓظ٘خ٤ٛش ٖٓ حُظٔخ٣ِ، ػ٤ِٔش حُظلي٣غ ٖٓ ٌٛٙ حُِح٣ٝش طُٞي طو٤ْٔ حُؼَٔ

حَُإ٤َٟ ٝحُو٤ْ ٝحُٔؼخ٣حُٜٔخُق ٝظخثق ٝٝحُظ٘ٞع ك٢ حُٔـخالص ٝحألىٝحٍ، ٝحُٞ
1
. 

  :كيحع حُظ٤ٔ٘شاىٍٝ حُو٤ْ ك٢  -د

حُو٤ْ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ٖٓ   آٜخّ ا٣٠ُؼظزَ ٓخًْ ك٤زَٖٓ أٝحثَ ح٣ٌُٖ ُلظٞح حالٗظزخٙ 

ػ٠ِ   ك٤ٚ ٤ًق أػَص ه٤ْ حُزَٝطٔظ٘ض ٝ ٍٝف حَُأٓٔخ٤ُش ح١ٌُ ر٤ٖ شهالٍ ىٍحٓش حُزَٝطٔظخٗظ٤

 ّٞ ٗظ٣َش حُظلي٣غ إٔ حُٟٞؼ٤ش حُٔوظِلش حُظ٢  طَٟ ر٘خء ػ٠ِ ًُي. حَُأٓٔخ٤ُش ظٍٜٞ ٝ ٗٔ

ٌٛٙ حُيٍٝ  أٍحىص اًح٢ٛ ٗظ٤ـش ُٞؿٞى ه٤ْ طؼ٤ن  ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش ، ٝ  ،٣ؼَكٜخ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ

٠ ػٖ  ٌٛٙ حُو٤ْ حُظو٤ِي٣ش أ١ إٔ طظوِّ  ،«٢حُظلِّ ٢ ٝ حُظوِّ »طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ػ٤ِٜخ إٔ طوّٞ رؼ٤ِٔش 

 .كي٣ؼش٠ رو٤ْ  ٝ إٔ طظلِّ  ،حُٔؼ٤وش

                                                
 

 
1

حُٔؼخَٛ، ٓطزؼش حُٔؼخٍف أُٓش حُو٤ْ ٝ ىٍٝ حألَٓس ك٢ ططٍٞ حُٔـظٔغ : ك٢. ٓلٔي ٓز٤ال ، حُظلي٣غ ٝ طلٞالص حُو٤ْ 

  .364، 2002ٙحٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش،  حُـي٣يس ، حَُرخ١،
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ُِو٤ْ ٝ حُٔؼخ٤٣َ حُلي٣غ ، ٝ ٣لٔذ  حألٓخ٤ٓشحُٔؼخ٢ُ حُـَر٢ حَُٔؿؼ٤ش  حًُ٘ٔٞؽ٣ٔؼَ ٝ

ػٖ ٌٛٙ حُو٤ْ حُـَر٤ش  ،ى ٓيٟ هَد أٝ رؼي ه٤ْ أ١ ىُٝشحُٔٔخكش حُظ٢ طليّ  أٓخّحُظويّ  ػ٠ِ 

 .حَُٔؿؼ٤ش

َّ ، ٗظ٣َش حُظلي٣غطلظَٝ ٝ ى١ رَٔكِش ٖٓ حُظطٍٞ حالهظٜخ إٔ رِيحٕ حُؼخُْ حُؼخُغ طٔ

َص طـ٤ّ  ٓش ك٢ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ، ٝاًحط٘زٚ طِي حُظ٢ َٓص رٜخ حُٔـظٔؼخص حُٔظويّ  ،حالؿظٔخػ٢

ّٞ  ٣ـذ إٔ ط٤َٔ ك٢ ٗلْ ه٢ّ  كبٜٗخٌٛٙ حُٔـظٔؼخص  ٓخٍص ك٤ٚ حُٔـظٔؼخص حُـَر٤ش  ٍ ح١ٌُحُظط

.حُٔظويٓش
1

 

ال ىحػ٢ الٕ طـظٜي حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ك٢ حُزلغ ػٖ ٣َ١ن ٛٞ ٓليى ِٓلخ ٝٝ: ٓٔخٍ حُظلي٣غ -

 أٓخٜٓخحُوَٝؽ ٖٓ كخُظٜخ حُٔظوِلش، الٕ حُيٍٝ حُـَر٤ش هي ٝكَص ػ٤ِٜخ ٌٛح حُؼ٘خء، رل٤غ ٤ُْ 

 .«حُظو٢٢ِ ٝحُظلِّ » حُوخػيس حألٓخ٤ٓش ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٟٓٞ ِٓٞى ٗلْ حُط٣َن ح١ٌُ

َٓحكَ حُ٘ٔٞ "ك٢ ًظخرٚ " ٝحُض ٍٝٓظٞ"هخّ حُٔئٍم حالهظٜخى١  حإل١خٍك٢ ٌٛح ٝ

حُٔـظٔغ  -1: رظلي٣ي هْٔ َٓحكَ ٌُٜح حُٔٔخٍ ٝ ٢ٛ  ،"حالهظٜخى١ ر٤خٕ ؿ٤َ ٤ٗٞػ٢

َٓكِش حالٓظٜالى  -5.حُظلَى ٗلٞ ح٠ُ٘ؾ -3.ظَٝف ٓخ هزَ حالٗطالم -2. حُظو٤ِي١

حُـٔخ١َ٤ٛ حُؼخ٢ُ أٝ حٌُٔؼق، ٝ َٓكِش حالٗطالم ٢ٛ حُٔلطش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طًَذ ٜٓ٘خ 

 . طلو٤ن حُ٘ٔٞ ا١خ٤ٍٓش ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ

ّٞ  حُلظ٤ٔشٝٛق رالى َٓحكَ حُظلي٣غ ك٢ ٓلخُٝش ُظـ٘ذ ٝ ، أكخى٣ش حُو٢ ٣ٍشحُظط

 : ٛخا٠ُ ٌٛٙ حَُٔحكَ رخػظزخٍُ٘ظ٣َش ًحص َٓحكَ ر٤ٔطش كؤٗخٍ  ،حالطـخٙٝ

1-  َّ ّٞ  -3حُو٤خىس حُظو٤ِي٣ش،ٝطٔخٓي حُو٤خىس حُظلي٣ؼ٤ش  -2لي٣غ ، ظٟ حُطل ٍ حالهظٜخى طل

 .طٌخَٓ حُٔـظٔغ -4حُظل٠َ ٝ حُٜ٘خػش ،  ا٠ُحُٔـظٔغ ٝ ح٣َُق ٝ حٍُِحػش ٝ

َٓحكَ ك٢ ًظخد َٓحكَ حُظ٤ٔ٘ش  أٍرؼشىٍٝ حُلٌٞٓش هالٍ  "أٍٝؿخ٢ٌٔٗ"ٝطللٚ 

حَُكخ٤ٛش حُو٤ٓٞش،  -3حُظ٤ٜ٘غ،  -2، حأل٢ُٝحُظٞك٤ي حُو٢ٓٞ  -1: ٢ٛ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٌٛٙ حَُٔحكَ

 . حُٞكَس -4

رخػظزخٍٛخ طؼ٢٘ حٌُلخءس أٝ حُلخػ٤ِش حُل٤ٌٓٞش حُٔظِح٣يس ك٢ طؼزجش ٝكيى حُظ٤ٔ٘ش حٍُِحػ٤ش 

حُؼخُْ  إٔكٌَطٚ ػٖ حُظ٤ٔ٘ش طلظَٝ ٝ ...ُز٣َ٘ش طـخٙ حُـخ٣خص حُو٤ٓٞشحُٔٞحٍى حُٔخى٣ش ٝ ح

                                                

. 164أكٔي ُح٣ي ، ٓويٓش ك٢ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ ،َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
1
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كخُٞكَس ػْ حالٓظٜالى  حُي٣ٔوَح٤١ش،َٓكِش  ا٠ُٓٞف ٣٘ٔٞ ٖٓ هالٍ َٓكِش حُظوِق  ،حُؼخُغ

.حُـٔخ١َ٤ٛ
1

 

حُٔوظِلش ٖٓ  حألؿِحءطوغ ك٢  حُي٣ٔوَح٤١شطَحع  ا٠ُحُزالى حُظ٢ طلظوَ  أ٣َٕٟ ٓخًْ ك٤زَ ٝ

طليع ك٢ ظَٝف  أٌٗخُٜخ، ٣ٌٖٔ إٔػظ٠ أحُلي٣ؼش ك٢  حُي٣ٔوَح٤١ش إًٔٔخ ٝ ٣َٟ . حُؼخُْ

 .حُظ٤ٜ٘غ حَُأٓٔخ٢ُ

طظَٜ ٖٓ  إٔطظليى ٗظ٣َش حُظلي٣غ ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٣ٌٖٔ  حألْٓك٢ ٟٞء ٌٛٙ ٝ

ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش -ًش ، دحَُر٢ ر٤ٖ حُلخُش حالهظٜخى٣ش ٝ حُٔ٘خٍ -أ :حُظخ٤ُش حُؼ٘خَٛ هالٍ

٤ٓخٓش حُظلي٣غ ًٔخ ط٘خُٜٝخ  -،ى" ٛ٘ظ٘ـظٕٞ"٤خٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ًظخرخص كٌَس حالٜٗ -،ؽح٤ُٔخ٤ٓش

 . ى٣ل٤ي حرظَ

 انرتط تٍٛ انحانح االقرصادٚح ٔ انًشاركح - أ

حألرؼخى حالؿظٔخػ٤ش حالهظٜخى٣ش  ٖٝٓ حٌُظخرخص حُلي٣ؼش حُظ٢ أػخٍص ٟٓٞٞع حُؼالهش ر٤ٖ

" ى٣ٝظٖ"ٝ" حُٔٞٗي"ٝ" ًُٞٔخٕ"ٝ " ٤ُزٔض"ُِظلي٣غ ٝػ٤ِٔخص حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش، ًظخرخص 

َّ ىٍحٓش ُز٤ٔض ػٖ حُؼالهش ر٤ٖ حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُي٣ٔوَح٤١ش ػ٠ِ "٤ََُٗ"ٝ ، ُٝؼ

خثؾ ح٤ُٔخ٤ٓش ُِظ٤ٔ٘ش، ك٢ حُٔٔظٟٞ حُو٢ٓٞ، طؼّي ٖٓ أٝحثَ حُيٍحٓخص حُظ٢ ًٍِص  ػ٠ِ حُ٘ظ

حأل٠ُٝ ط٤َ٘ ا٠ُ : ٓـخُٜخ حالؿظٔخػ٢ ٝ حالهظٜخى١ ٝ هي حٗظ٠ٜ ٤ُزٔض ا٠ُ ٗظ٤ـظ٤ٖ ٓليىط٤ٖ

ٝؿٞى ػالهش ١َى٣ش ر٤ٖ حُي٣ٔوَح٤١ش ٝ ىٍؿش حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ ٓٔظويٓخ ك٢ ًُي ٓـٔٞػش 

ظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش إٔ ٠ٕٓٔٞ حُ: ، ٝػخ٤ٗخ، حُظؼ٤ِْ، حُظل٠َحُظ٤ٜ٘غ ،حُؼَٝس :ٖٓ حُٔوخ٤٣ْ ٓؼَ

 .ٝ ٛٞ ح١ٌُ ٣ليى رٌَ٘ ًز٤َ ٌَٗ  حَُٜحع  حُطزو٢

ح٠ُ ٝؿٞى ػالهش حٍطزخ٤١ٚ ر٤ٖ حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش، ٝحُظ٢ " ؿ٤ْٔ ًُٞٔخٕ"ًٔخ طَٞٛ 

أٌٖٓ ُٚ ٖٓ ه٤خٜٓخ ٓٔظويٓخ ك٢ ًُي حكي ػَ٘ ٓئَٗح ٓ٘لٜال، ٢ٔٗٝ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ 

ُش حك٣َو٤ش ٝ أ٣ٞ٤ٓش أٌٖٓ ط٤ٜ٘ق ٓزغ ىٍٝ ىٝ (42)كٖٔ ر٤ٖ ( ط٘خكْ ٝ ٗزٚ ط٘خكْ ِٓط١ٞ)

كو٢ رخػظزخٍٛخ ًحص ٗظْ ٤ٓخ٤ٓش ط٘خك٤ٔش، ٌٝٛٙ حُيٍٝ حُٔزغ ٖٓ حُيٍٝ حُظٔغ ػَ٘س ًحص حًزَ 

خ حُيٍٝ ًحص حُ٘ظْ حُظِٔط٤ش كوي ًخٗض طؼزَ ك٢ أؿِزٜخ ػٖ . ٓؼيالص ُِ٘ٔٞ حالهظٜخى١ ّٓ أ

 .حٗولخٝ ك٢ ٓؼيالص حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١

ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ئًيٕٝ أ٤ٔٛش طلو٤ن حُظؼزجش حالؿظٔخػ٤ش ًٜيف " ًخٍٍ ىٝرظٖ"٣ٝؼي 

، رَ أٓخّ خى١ ٛٞ أٓخّ حُي٣ٔوَح٤١ش حُٜل٤لشٖٓ ٛ٘خ ٗـي حُؼخَٓ حالهظٜ، ٝأٓخ٢ٓ

                                                
٤ًِش حالهظٜخى ٝ . حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش : حٌُظخد حألٍٝ. ػزي حُـلخٍ ٍٗخى حُوٜز٢، حُظطٍٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حُظلٍٞ حُي٣ٔوَح٢١  1

.٤ُٔ2006ٙ،42،43خ٤ٓش ، ؿخٓؼش حُوخَٛس ، حُؼِّٞ ح
1
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حُٔٔخٝحس حُلو٤و٤ش ر٤ٖ حُٔٞح٤٘١ٖ ألٗٚ ريٕٝ حُٔٔخٝحس ك٢ حُٔـخٍ حالهظٜخى١ ال ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ 

 .ٛ٘خى ى٣ٔوَح٤١ش ٛل٤لش أٝ ًخِٓش

 

 :ًُٛح انسٛاسٛح ٔ انًشاركحانر - د

، رَ طـؼَ حالٗظوخٍ ٖٓ حُٔـظٔغ لي٣غ ٓٔخكش ٝحٓؼش ُِو٤ْ ح٤ُٔخ٤ٓشطلَٝ ٗظ٣َش حُظ

خطن حُ٘وزش ه٤خىس حُظو٤ِي١ ٗلٞ حُٔـظٔغ حُلي٣غ ١َٝ٘ٓ رخُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝط٠غ ػ٠ِ ػ

طِؼذ  طِذ ٜٓ٘خ إٔ، كٖٔ ٓ٘ظٍٞ حُظلي٣غ، حٌُٔخٗش حُظ٢ طلظِٜخ حُٜلٞس طظػ٤ِٔش حالٗظوخٍ

، ُظلَ ٓلَ حُو٤ْ حُظو٤ِي٣ش  حُٔؼ٤وش حُو٤ْ حُلي٣ؼش حُٔ٘ظَ٘س ك٢ حُـَدطؼ٤ْٔ ىٍٝٛخ ك٢ َٗ٘ ٝ

 .ُؼ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘ش 

حُظؼ٣َلخص  حُٔوظِلش ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ػيى ٖٓ  ػيى ًز٤َ ٖٓا٠ُ ٝهي ُوٚ ٤ُٓٞخٗزخ١     

 : ٢ِ٣ حُلوَحص ، ٌُ٘٘خ ٓ٘٘ظو٢ ٜٓ٘خ طؼ٣َل٤ٖ ُٜٔخ ػالهش رخُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ًٔخ

ُيكؼٜخ  ٢ٛ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِـٔخ٤َٛ إٔ ا٣٠ٌُٛذ  حألٍٝحُظؼ٣َق 

كظَحٝ إٔ ح٤ُٔخٓش ك٢ ٣ٝوّٞ ٌٛح حُظؼ٣َق ػ٠ِ ح. ٣ِٓي ٖٓ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ا٠ُ

ُٜخ حُـٔخ٤َٛ ه٠ٞػخ ال  حُٔـظٔؼخص حُظو٤ِي٣ش طلظٌَٛخ كجش ه٤ِِش حُؼيى ٖٓ حُ٘خّ، طو٠غ

ٗخٍى حًزَ   اًح االط٢َٓ ىػخثٔٚ  إٔك٢ ٌٛٙ حُلخُش كخٕ حُٔـظٔغ حُلي٣غ ال ٣ٌٖٔ ١ٞػ٤خ، ٝ

ٍ ك٢ ك٢ ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحح٤ُٔخ٢ٓ حُٔالثْ ٝ حألِٓٞدػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حألكَحى ك٢ ٤ٛخؿش 

ًخٕ  كبًح، حُٜيف حَُث٢ٔ٤ ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش هِن حُٔٞح١ٖ حُلؼخٍ حُٔ٘خٍى، ٛٞ إ. حُٔـظٔغ

ك٢ حُٔـظٔؼخص حُظو٤ِي٣ش ال ٣٘خًٍٕٞ ك٢ ح٤ُٔخٓش رويٍ ٓخ ٣ظِوٕٞ حُوَحٍحص حُٜخىٍس  حألكَحى

حألكَحى ٤ش، أ١ ىكغ الري إٔ ٣ظلُٞٞح ٖٓ هالٍ حُظؼزجش ح٤ُٔخٓ حألكَحىٖٓ أػ٠ِ، كخٕ ٛئالء  ا٤ُْٜ

ٓٞح٤٘١ٖ  ٣٘خًٍٕٞ ك٢  ا٠ُٝهِن حُظ٘ظ٤ٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔالثٔش ٌُٜٙ حُٔ٘خًٍش ا٠ُ حُٔ٘خًٍش 

ح٣ٌُٖ ٣٘خًٍٕٞ ك٢ ح٤ُٔخٓش ًِٔخ طلٍٞ  حألكَحىًِٔخ طِح٣ي ػيى ، ٝحُؼ٤ِٔش ح٤ُٔخ٤ٓش رلخػ٤ِش

 .حُٔـظٔغ هطٞس ٗلٞ ًٗٔٞؽ حُٔـظٔغ حُلي٣غ

حُظ٤ٔ٘ش  إٔحُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش طؼ٢٘ ر٘خء حُي٣ٔوَح٤١ش أ١  أ٣َٕٟ ك٤ٚ : حُظؼ٣َق حُؼخ٢ٗٝ

ْ حُٔٔخٍٓخص ٤طيػخ٢ٓ ر٘خء حُٔئٓٔخص حُي٣ٔوَح٤١ش ٝطليع ًِٔخ حٓظطخع حُ٘ظخّ ح٤ُٔ ح٤ُٔخ٤ٓش

ح٤ُٔخ٤ٓش حُي٣ٔوَح٤١ش، ٣ٝوّٞ ٌٛح حَُأ١ ػ٠ِ حكظَحٝ إٔ حُظ٤ٔ٘ش  ح٤ُٔخ٤ٓش رٔخ طظطِذ ٖٓ 

٢ ظَٝف حُوَٜ حُظ٢ ٣ٜ٘يٛخ حُ٘ظخّ حُظو٤ِي١، ٌُُٝي طلون ك إٔهيٍس ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ال ٣ٌٖٔ 
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ك٢ طلو٤ن حُظطٍٞ حالهظٜخى١ ح٤ُٔخ٢ٓ، ال ري ٝإٔ طؤط٢ ٖٓ ٍكغ أٌٗخٍ حُوَٜ  حأل٠ُٝكخُوطٞس 

ٝاكالُٜخ ر٘ظْ ى٣ٔوَح٤١ش أ٣خ ًخٕ ٌَٗ حُٔٔخٍٓش حُي٣ٔوَح٤١ش ،ٌٛٙ
1
. 

 

، ؿ٤َ أٜٗخ ال حألٓخُّٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٛيكٜخ ٗالكع ٖٓ هالٍ ٣ٌٖٛ حُظؼ٣َل٤ٖ إٔ ح

ٝ حُوزخثَ ٝ حُـٔخػخص  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظلون ك٢ حُز٤جش حُظو٤ِي٣ش، طظ٤ِٔ رٞؿٞى حُطٞحثق

حُٜـخٍ  حألكَحىٖٓ ٍإٓخء حُوزخثَ ٝ طظٌَ٘ حُظو٤ِي٣شحُز٤جش حُن، الٕ حُِٔطش ك٢ ٌٛٙ ...حُي٤٘٣ش

رلويحٕ ِٓطظْٜ أٝ حُظ٘خٍُ ػٜ٘خ ُٜخُق ِٓطش ٣ًَِٓش ػْ رؼي ًُي  طوزَأٝ ٤ٗٞم حُـٔخػخص ال 

، هيٍح ٖٓ حُٔ٘خًٍش ُٜخُق أكَحى ٓـظٔؼخطْٜ ، ٓؼ٠٘ كٔذ ٗظ٣َش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش طظ٤قال 

ش، حُو٤ْ حُظو٤ِي٣ش ٓخىحٓض ٓؼ٤وش ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ٜ ٓؼ٤وش أ٠٣خ ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓ إًُٔي 

 ،، ٣و٠غ حُلَى ىحهِٜخ ٢ُٔ٘ ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ طلي ٖٓ ك٣َظٌُٜٚٞٗخ ِٓطش ٓطِوش ؿ٤َ ٓو٤يس

 .كٔذ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش

 :االَٓٛار انسٛاسٙ عُذ ُْرُجرٌٕ - خ

حالؿظٔخػ٤ش ٝ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش –٣َٟ ٛ٘ظ٘ـظٕٞ ٝ ٤ِٕٗٔٞ إٔ حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش 

طليع حُٔ٘خًٍش ىٕٝ  إٔؿ٘ذ  ٌُٖٝ ك٢ رؼٞ حُلخالص ٣ٌٖٔ  ا٠ُػ٤ِٔخص طليع   ، ؿ٘زخ 

حُظـ٤٤َ ك٢ ٓٔظ٣ٞخص  إٔط٤ٔ٘ش ٝ ك٢ كخالص أهَٟ ٣ٌٖٔ إٔ طليع حُظ٤ٔ٘ش ىٕٝ ٓ٘خًٍش ، ًٔخ 

كل٢ حُزِيحٕ حُٔوظِلش . حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش  ٣ئػَ ػ٠ِ ١ز٤ؼش ػ٠ِ ١ز٤ؼش ٝ ٓٔظ٣ٞخص حُٔ٘خًٍش

ٝ ػ٘يٓخ ٣ليع حُظـ٤٤َ طزيأ حُٔ٘خًٍش . ٛ٘خى هيٍ ٓليٝى ٖٓ حُٔ٘خًٍش  حُٔؼزؤس أٝ حُٔٔظوِش

زؤس كخُٔٔظوِش ك٢ حالطٔخع، ًٔخ طوظِق أٗٔخ١ حُٔ٘خًٍش ٓخ ر٤ٖ ٓ٘خًٍش ٓٔظوِش ٝ ٓؼزؤس حُٔؼ

ىحهَ حُٔـظٔغ حُٞحكي ك٢ حُٔـظٔؼخص حُٔوظِلش ٝ ٌُٖ ٣وَ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٖٓ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُٔيٕ 

ك٢ ٓوخرَ ٣ُخىس أٗٔخ١ حُٔ٘خًٍش حُٔٔظوِش ، ٝ طٞؿي ك٢ حُٔـظٔؼخص حُظو٤ِي٣ش ػالهخص طزؼ٤ش 

ػش طظٜخٟٝ أْٓ حُ٘ؼز٤ش حُ٘و٤ٜش ٓغ حُظ٤ٔ٘ش ٝ حُظٞٓغ حَُأٓٔخ٢ُ ك٢ حٍُِح ٗو٤ٜش ٌُٖ

طوظل٢ طِي حُؼالهخص طي٣ٍـ٤خ ٖٓ حُٔيٕ ٓغ ظٍٜٞ حُز٤٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔئ٤ٔٓش ٝ ٓغ ًُي طظَ ٝ

ٖٓ حُظزؼ٤ش حُ٘و٤ٜش آػخٍ
2
. 

ُِظ٤ٔ٘ش  ٗٔخًؽّ ٛ٘ظ٘ـظٕٞ هْٔ ، هي1976ك٢ ًظخرخطٚ حُظ٢ حٗظَى ك٤ٜخ ٓغ ٤ِٕٗٔٞ ػخّ ٝ

٢ٛ: 

                                                
1

 .143-142أكٔي ُح٣ي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙ 
2

ؿٔخٍ ٛخُق ٓظ٢ُٞ حُِٗخط٢، ٓ٘ول٠ٞح حُيهَ ٝحُلالك٤ٖ ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش ح٤ُ٘ٔخ، ٤ًِش   

 .92،93، ٙ  1996ح٥ىحد، هْٔ حالؿظٔخع، 
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حُظ٤ٔ٘ش حُظلي٣غ ٣ٝلظَٝ رؤٕ ٝ حأل٢ٌ٣ًَٓٔخ ٛٞ ٝحٟق ك٢ حُٔـظٔغ : ح٤ُِزَح٢ُ حًُ٘ٔٞؽ

حالكظوخٍ ُٔظخُْ ٝػيّ حُٔٔخٝحس حُؼ٘ق ٣ِٜٝلخٕ حَٝف حُٔخى٣ش ُِٔـظٔغ ٝٓٞف ٣ؼُِحٕ حُظ

 .حُٔ٘خًٍش حُي٣ٔوَح٤١ش ك٢ حُٔـظٔؼخص حُٔوظِلش ا٠ُ

ػظزخٍٙ حُلخؿخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُطزوش حُٞٓط٠ حُزخُؿش ٠٣غ ك٢ حٝ: حُزَؿٞح١ُ ُِظ٤ٔ٘ش حًُ٘ٔٞؽ

ط٤ٔ٘ش حُٔئٓٔخص حُظ٣َ٘ؼ٤ش ، ٝظًَِ كٍٞ حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ حُل١َ٠رٔطخُزٜخ حُظ٢ ط

 .حالٗظوخر٤شٝ

حُيُٝش ُؤغ ٓ٘خًٍش حُطزوش  هٞسهي طٔظويّ ِٓطش حُلٌٞٓش  ٝك٤ٚ: حالطٞهَح٢١ حًُ٘ٔٞؽ

 .حألى٠ٗحُٞٓط٠ ٝ ٠ُٔخٕ ٝ طؤ٤ٖٓ حُظؤ٤٣ي ٖٓ حُطزوخص 

ٓٔظٚ ٓ٘خًٍش ٤ٓخ٤ٓش ٓ٘ول٠ش ٝحٓظؼٔخٍ أؿ٘ز٢ ػخ٢ُ : ٞهَح٢١ ُِظ٤ٔ٘شحًُ٘ٔٞؽ حُظٌ٘

 .٤يس ُٜخُق حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣شحُٔ٘خًٍش ٓوٝ

حُٔ٘خٍٝس حالهظٜخى٣ش ٓغ ؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ًَِٝ ػ٠ِ ىٍ: حُ٘ؼز٢ حًُ٘ٔٞؽ

 .ٗٔٞ حهظٜخى١ ٓ٘ولٞ

حُؼالهش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ  ارَح٣ٌُٖٔ حػظزخٍ ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ ً٘ٔخًؽ ٓؼخ٤ُش ٌُٜ٘خ طلخٍٝ ٝ

حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش
1
. 

هظٜخى٣ش حُظـ٤َحص حال٣غ ٝهي أًي ٛ٘ظ٘ـظٕٞ ػ٠ِ حالٓظوَحٍ ك٢ ٓٞحؿٜش حُظـ٤َ حَُٔٝ

ر٠ز٢ ػ٤ِٔش حُظلي٣غ رظو٤٤ي حُـٔخػخص حُـي٣يس ٖٓ  ٗخى١طلي٣غ ٝ ، ٝحُظ٢ طٜخكذ حُظلي٣غ

ْ ٝطلي٣ي حٍُٞٛٞ ُِظؼ٤ِْ ط٘ظ٤ آٌخ٤ٗش، ٝطلي٣ي حُظؼَٝ حُـٔخ١َ٤ٛ ٝح٤ُٔخٓش ا٠ُحُيهٍٞ 

، ...ْ ػٖ ػيّ حٓظوَحٍ ٝحُؼَٝسٓل٠ال حُٟٞغ حُوخث، ٝحُؼخ٢ُ، ٝطلي٣ي أٝ طو٤٤ي طؼزجش حُـٔخ٤َٛ

٣ؼٌْ ػيّ حالٓظوَحٍ أٝ حُلٔخى  حأله٤ٌَٛح . االَٓٛار انسٛاسٌٌٙٛح كخٗٚ ٣ًَِ ػ٠ِ ه٤٠ش ٝ

حُويٍس ػ٠ِ حُللخظ ػ٠ِ  أٜٗخحُظ٢ طؼَف ػ٠ِ ُؼ٘ق ٝٛٞ ٗظ٤ـش ُلَ٘ حُظ٤ٔ٘ش، ٝٝحُِٔط٣ٞش ٝ ح

 إ. حُٔظِح٣يس ٓطخُذ حُٔ٘خًٍش١ ٣لَٟٚ رخ٠ٍَُٝس طلي١ حُظلي٣غ ٝحُظلٍٞ حُٔٔظَٔ حٌُ

 ا٠ُهيٍس حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ هي ٣ئى١  حُ٘ظخّ ٖٝٓ ػْ طؼ٣ِِظالٍ حُظٞحُٕ ك٢ حطـخٙ حُظ٤ٜ٘غ ٝحه

ػيّ حال٤ٜٗخٍ ٝ ا٠ُحُؤغ، ر٤٘ٔخ حُظِح٣ي حٌُٔؼق ك٢ حُٔطخُذ ٣وّٞ ػ٠ِ ٓ٘خًٍش أػظْ هي طئى١ 

حالٓظوَحٍ
2
. 
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ًٍش رؼٞ حُيٍٝ ُي٣ٜخ ٓٔظ٣ٞخص ٓوزُٞش ٖٓ حُٔ٘خ إٔ ا٠ُٛ٘ظ٘ـظٕٞ ٣ٌٛذ  أ٣ٕظز٤ٖ ُ٘خ 

ٓٔخ طظلِٔٚ ١ز٤ؼش  أًؼَُي٣ٜخ ٓٔظ٣ٞخص َٓطلؼش  أهَٟ، ٝ ىٍٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٓظٌخكجش ٓغ ٟٝؼ٤ظٜخ

، هي ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ حالهظالٍ ك٢ حُظٞحُٕ َٓكِش حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش ٝ حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طؼَكٜخ ،

، كيٍؿش طلَٔ أ١ ٓٔظٟٞ ٖٓ ٓٔظ٣ٞخص حُٔ٘خًٍش ػٜ٘خ حُل٠ٟٞ ٝ حال٤ٜٗخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٗـْ

ُيٟ " حُٔئ٤ٔٓش"ططٍٞ  إٔ ا٠ًُٛذ ، ٝ ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُظ٢ طلووٜخ ٌٛٙ حُيٍٝرخُظويّ  ش٤ٍٛ٘

، ٣لون حالٓظوَحٍ ٣ٝـ٘ذ ػي ك٢ ٟز٢ ٓٔظٟٞ ٓالثْ ُِٔ٘خ٣ٖ٤ًٍٔخ أ٣ٌٕٖٔ  ،حُيُٝش

 .حال٤ٜٗخٍ

 :سٛاسح انرحذٚس ٔ انًشاركح انسٛاسٛح - ز

ػٖ ط٢٤ٔ٘ رخٍِٓٞٗ ُِو٤ْ حُٔخثيس " ٤ٓخٓش حُظلي٣غ: "ك٢ ًظخرٚ" ى٣ل٤ي حرظَ"ُْ ٣ؼظٔي 

حُلي٣ؼش ، ٤ُيٍّ طـَرش حُظلي٣غ أٝ ٤ٓخٓش حُظلي٣غ حُٔظزو٤ش ُظوخٍٕ ك٢ حُٔـظٔؼخص حُظو٤ِي٣ش ٝ 

 .ر٤ٖ ططز٤وخطٜخ ك٢ ًَ ٖٓ ؿخٗخ ٝ أٝؿ٘يح ، حٌُِحٕ ٣ٔؼالٕ طـَرظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ 

ر٤ٖ ٗٔط٤ٖ ُِ٘ظْ حُظو٤ِي٣ش ٣ٔٞى ك٢ ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص ٢ٔٗ " ى٣ل٤ي حرظَ"ٝ هي ٤ِٓ 

  :ًٍحثؼ٢ ٝ ٢ٔٗ ٌٓظَٔ

طزظٌَ ٝ طزيع ٌُٖ ىٕٝ إٔ طـ٤َ أٝ طزيٍ ٓئٓٔخطٜخ  إٜٔخ حُ٘ظْ ٣ٌٔ٘: ح٢ُٔ٘ أٌٍُحثؼ٢

 –إٔ ٠٣ْ ر٘خء ٤ٓخ٢ٓ ٤َٛح٢ًٍ  ا٠ُحالؿظٔخػ٤ش رٜلش أٓخ٤ٓش ، ٤ٔ٣َٝ ٗٔن حُو٤ْ أٌٍُحثؼ٢ 

ر٘خء ك٢ٌٓٞ  إ. ٣ٝؼ٢٘ رٚ ح٢ُٔ٘ حُؼ١ٌَٔ ُِظ٘ظ٤ْ ٓغ ٝؿٞى ٗوٚ ٝحكي ك٢ هٔش حُِٔطش

ٝ ٤ُْ رلخؿش ًز٤َس ُيػْ َٗػ٤ش  حُلخًْ ٤ٍٖٛ ًٌٜح ٣ٔظط٤غ حإلريحع ىٕٝ إٔ ٣زيٝ ٜٓيىح ، 

 .رٞٓخثَ أهَٟ

ٝ حُيُٝش ٝحُِٔطش طٌٕٞ ؿ٤ٔؼخ ؿِءح ٖٓ ر٘خء ػ٠ِ  حُٔـظٔغ ،ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ :ح٢ُٔ٘ حٌُٔظَٔ

، حإلريحع  ٝ ح١ٌُ ٣ظوِِٚ حُي٣ٖ ًَٔٗي ٜٓطِقىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُظ٠خٖٓ حُٔلٌْ ٝ حُؼخرض 

ُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حالؿظٔخػ٢ ، ٝ ٠٣ْ ر٘خء ٤ٓخ٢ٓ حالرظٌخٍ ٛ٘خ ال ٣ظلن ٝ حُو٤ْ حُظ٢ ٣ٔؼِٜخ حٝ

ٝ ٛٞ أهَ هٞس، ك٤غ طٞؿي ك٢ حُٔـظٔغ َٓحًِ ٗزٚ ٓٔظوِش ُِِٔطش ٝ طٌٕٞ ؿِء ال " ٢َٓٛ"

ٝطٌٕٞ حُٔـظٔغ حٌُٔظَٔ هي . حأله٣َٟظـِأ ٖٓ حُٔئٓٔخص حُي٤٘٣ش ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔئٓٔخص 

ّٜٞ حالرظٌخٍ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ ٓظ٠ٔ٘ش٣لْٜ ٝ ٣َٟ ٓخ ٣لَٟٚ ٓل إٔرٍِٞ ٓؼظويحطٚ ، كخٗٚ ٣ٔظط٤غ 
1
. 

ـَرش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٣٘طزن ػ٠ِ ط أٌٍُحثؼ٢كخٕ ح٢ُٔ٘ " ى٣ل٤ي حرظَ"كٔذ ٝ

، حُظ٢ حٓظطخػض إٔ طٔظٞػذ حال٣يُٝٞؿ٤خ حُؼ٣َش ك٢ ٌِٜٗخ ح٤ُٔٔل٢ ىٕٝ اُلخم أٝؿ٘يح

                                                
1
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ـخٗخ حُظ٢ أريص أٓخ ح٢ُٔ٘ حٌُٔظَٔ كوي ٤ِٓ حُظـَرش حُظ٣ٞٔ٘ش ُ ، ٢ٓٝح٠ٍَُ رز٘خثٜخ ح٤ُٔخ

ك٢ ٤٤ِٔ ر٤ٖ ًٗٔٞؿ٤ٖ ُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش، ، ٝ ر٘خء ػ٠ِ ًُي هخّ رخُظا٤ُٜخٓوخٝٓش ٌُٜٙ حُو٤ْ حُٞحكيس 

 .زجشه٢ ٓٔظَٔ ُِِٔطش ٣ٔؼَ حُ٘ٔط٤ٖ ١َك٢ ٌٛح حُو٢ ، ٗظْ حُظؼيى٣ش ٝ ٗظْ حُظؼ

رخُلٍِٞ حُظٞك٤و٤ش حُؼِٔخ٢ٗ حُِزَح٢ُ ٣ٝظ٤ِٔ  حًُ٘ٔٞؽطٔؼَ ٓغ :  ٗظْ حُظؼيى٣ش -

ًٔخ ك٢  ، ٝأٓؼِظٚ حُي٣ٔوَح٤١ش ح٤ُِزَح٤ُشحُِٔطش حُٔظ٘ٞػشحُو٤خىس ٝخص ٝلخٟٝٔحُٝ

ػ٠ِ  حألكِحدك٤غ  -كٔذ حرظَ–٢ٛٝ ال طٞؿي ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش . حُٞال٣خص حُٔظليس

 .كيطٚ ّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ طٜيى ٝطًَّ٘ ٝ طلٌي حُ٘ظخ ا٠ُطئى١  إٔ ا٠ُٓز٤َ حُٔؼخٍ ط٤َٔ 

حُـٔخػ٢ ٣ٔؼِٚ ٗظخّ ٗو٢ٜ ٝ ػو٤يس ٤ٓخ٤ٓش ٝ  أُؼو٤ي١ حًُ٘ٔٞؽ٤ٔ٣ِٛخ :  ٗظْ حُظؼزجش -

ػزي "ٝ َٜٓ ك٢ ػٜي " ٓخٝ"ط٘ظ٤ْ حُلِد حُـٔخ١َ٤ٛ طٔؼَ ح٤ُٜٖ ك٢ ظَ كٌْ 

" ٛٞح١ٍ رٞٓي٣ٖ "، ٝ حُـِحثَ ك٢ ػٜي "ٌَٗٝٓخ"ٝ ؿخٗخ ك٢ ظَ ٗظخّ كٌْ  "حُ٘خَٛ

ٝ  ألٗظٔشح طـؼَ حُ٘ؼذ ؿخِٛح ُالٗظَحى ك٢ ؿ٤ٔغ حألٗظٔشٌٛٙ . ٓؼِش ُ٘ظْ حُظؼزجشأ

ٗظخّ حُلِد حُٞحكي ٣ـؼَ حُ٘خهذ هخىٍ  ٣ٔٔقحُزَحٓؾ ٝ حُٔوططخص ٝحالهظ٤خٍحص، ٝ

 .ػ٠ِ حالٍطزخ١ رٔ٘خًٍش ه٣ٞش ِٝٓٔٞٓش

، هخٛش ه٢ ح٤َُٔ ح١ٌُ ٍٓٔٚ ٍٝحى حُظلي٣غ٣ٝظ٠ق ؿ٤ِخ رؤٕ ى٣ل٤ي حرظَ ُْ ٣لي ػٖ 

، حُٔلي أٝ حَُٔؿغؿؼ٢ ٝ ٛٞ رٔؼخرش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـؼَ حًُ٘ٔٞؽ حُـَر٢ ٛٞ حًُ٘ٔٞؽ حَُٔ

إٔ  ا٤ُٚكزخُ٘ٔزش  .حُٔؼخ٢ُ حًُ٘ٔٞؽٝطوي٣َ حُظويّ ٣ؼظٔي طوي٣َ حُٔٔخكش ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔوظِلش ٌٝٛح 

ه٤ْ ٌٓظِٔش  ا٠ُطوٞى  إٔحُظٞك٤و٤ش حُظ٢ ٣ٔؼِٜخ حًُ٘ٔٞؽ حُؼِٔخ٢ٗ ح٤ُِزَح٢ُ ٗؤٜٗخ  حُي٣ٔوَح٤١ش

ٍٝ حُٔوظِلش إٔ طظو٠ِ ػٖ ػ٠ِ حُي، ٝربٜٗخء حالؿظَحد" حإلٗٔخ٤ٗش" حُزلغ ػٖ ا٠ُؿي٣يس ٝ

إٔ ػ٠ِ ٌٛٙ حُظٔخٓي، ٝ ا٣ُِٜٞ٠ُش حُظ٢ طئى١  ربهخٓظٜخ، ُؼ٤ِٔش حُظـ٤٤َ شحإل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُٜٔخىٓ

ػ٠ِ حألهيٍ، الٕ حُؼِٔخء ٝحُل٤ٕ٘ٞ ْٛ حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤شحُيٍٝ حالُظِحّ رخَُٝف حُؼ٤ِٔش ك٢ ٓوخرَ 

، حُظ٢ ًًَٗخٛخ ٓخروخ" ٢٢ ٝحُظلِّ حُظوِّ "ٌٛح ًِٚ ال ٣وَؽ ػٖ ػ٤ِٔش ، ٝحُو٤خّ رؼ٤ِٔش حُظلي٣غ

حُ٘ظْ  ا١خٍإٔ حُٔ٘خًٍش حُظ٢ ط٘لغ حُظ٤ٔ٘ش ٢ٛ حُظ٢ طظْ ك٢  ا٤ُٚٓخ ًٛذ  هالٍٝٗلْٜ ٖٓ 

حُ٘ظْ حُظؼز٣ٞش ك٢ حُو٤ْ ٝ حُـٔخ٤َٛحُلِد  ا١خٍإٔ حُٔ٘خًٍش حُظ٢ طظْ ك٢ ، ٝحُظؼيى٣ش

 . حال٣يُٝٞؿ٤خ حُٔخثيس حُظ٢ طزو٠ ٓؼ٤وش ُِظلي٣غٝ

َٓطزطش ك٢ ظَ ٗظ٣َش حُظلي٣غ  شح٤ُٔخ٤ٓإٔ حُٔ٘خًٍش  ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ ،ٖٓ هالٍ ٓخ ٓزن

خُغ ُٔٔخص ؼحًظٔخد حُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُؼخُْ حُ ا٠ُ، ٝ حُظ٢ ط٤َ٘ رظلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش

 .حُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش حُـَر٤ش
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ك٤غ طَٟ إٔ حُظوِق  ؿٜش ُ٘ظ٣َش حُظلي٣غٖٞٓ حالٗظوخىحص حُٔ حُظزؼ٤شط٘طِن ٗظ٣َش  

، ٝ إٔ حالٓظؼٔخٍ حُلي٣غ ح١ٌُ هخىطٚ حُيٍٝ ِش ك٢ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ حُلخ٤ُش٤ُْ ٛلش أ٤ٛ

ٜٗذ ه٤َحطٜخ ٝحٓظويّ ػَٝحطٜخ ُظلو٤ن  إٔ، رؼي خٕ ٓززخ ٍث٢ٔ٤ ك٢ طوِق ٌٛٙ حُيٍٝحُـَر٤ش ً

حَُٔحًِ : ه٤ٖٔٔ ا٠ُٝط٘ظَٜ ٗظ٣َش حُظزؼ٤ش رظو٤ٜٔٔخ حُٔـظٔؼخص .. .ٓٚ ٝحُىٛخٍٙطويّ 

ؼِٜخ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ طٔ حأل١َحفطٔؼِٚ حُيٍٝ حُـَر٤ش حُٔظويٓش ٝ ، حًَُِٔ ح١ٌُحأل١َحفٝ

ا٣ٔخ٣َٞٗ "، "٤َٔٓ أ٤ٖٓ"، "كَحٗيأٗي١ٍ ؿ٘يٍ " ،"رٍٞ رخٍحٕ" :ًَ ٖٓ ؼظز٣َٝ ،حُٔظوِلش

 .ك٢ ٟٝغ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش أٜٓٔٞححَُٝحى ح٣ٌُٖ أرَُ ٖٓ  "ٝحَُٗظخ٣ٖ

طزؼ٤ش أٝ حُؼالهش ٖٓ ٓلّٜٞ ٤ٛٔ٘ش حًَُِٔ ُٝطز٤ؼش ٌٛٙ ك٢ طلي٣يٙ  حُزؼٞ ٝ ٣٘طِن

إٔ حُؼالهش ر٤ٖ حُ٘ظخّ حُؼخ٢ُٔ ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ٣ظٍٜٕٞٝ ٝ. حأل١َحفه٠ٞع حُٔل٢٤ أٝ 

حُٔل٢٤ أٝ ٖٓ حُوِذ  ا٠ُط٤َٔ ىحثٔخ ك٢ حطـخٙ ٝحكي ٖٓ حًَُِٔ  حإله٤ٔ٤ِشحُ٘ظْ حُلَػ٤ش أٝ ٝ

ٛٞ أٗٚ ك٢ كخُش كيٝع طلٞالص ٢ٟ٘ٔ ٝ ١ٞ ٌٛح حُظٍٜٞ ػ٠ِ حكظَح٣ٝٝ٘ط. حأل١َحف ا٠ُ

طلٍٞ ك٢ ١ز٤ؼش حُ٘ظخّ حُؼخ٢ُٔ كخٗٚ ال ٣ٜزق أٓخّ  ا١٠ُ ػ٤ٔوش ىحهَ ٓ٘طوش حُوِذ طئىّ 

أ١ ه٤خٍ ٟٓٞ إٔ ط٤ٌق ٗلٜٔخ أٝ طظؤهِْ ٓغ ٌٛٙ حُظلٞالص حأل١َحف
1
. 

ك٢ ٟٞء ٌٛٙ حُز٠٘ حُظخرؼش حُوخٟؼش ٤ُِٔطَس حَُأٓٔخ٤ُش ٗليى ١ز٤ؼش حُلجخص حُلخًٔش 

 .ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ٝ ًٌُي هٜخثٚ حُيُٝش ٝ ٝظخثلٜخ  ك٢

 : طثٛعح انجًاعاخ انحاكًح/ 1-ب

حُالط٤٘٤ش ، ًٔخ ًخٕ ٣ؼظوي ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ، ٗلٞ  أ٣ٌَٓخال طظلَى : ٣وٍٞ" كَحٗي"ًظذ 

طظلَى ٗلٞ ح٤ٔ٤ُٖ ، أٝ حُزَؿٞح٣ُش ٢ٛ حُظ٢ طٜ٘يّ ٌٛح حُظلَى ٖٓ  اٗٔخ، ٝ ٤ُٔخٍؿ٘خف ح

ٝ ٖٓ هالٍ حالٗظوخالص  ،ًُي ٓز٤ال ا٠ُػ٘يٓخ طظ٠ق  ،ُزَُٔخ٤ٗش حُوخ٤ٗٞٗشهالٍ حُو٘ٞحص ح

ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ كيٝػٜخ ٍَٟٝس كظ٤ٔش ،شحُؼ٣ٌَٔ
2
. 

إٔ حُوٞس ح٤ُٔخ٤ٓش ال ط٘لَٜ ك٢ كَحٗي ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خَٛ أُٜٝخ  ٝطظ٠ٖٔ ٤ٛخؿش

ك٢ أ٣ي١ كجش ٤ُٔخ٤ٓش طظًَِ ػخ٤ٜٗخ إٔ حُوٞس حٝ حُٔـظٔؼخص حُظخرؼش ػٖ حُـٞحٗذ حالهظٜخى٣ش

ظـ٤َ ٝكوخ ُظَٝف حُ٘ٔن حُؼخ٢ُٔ ٝٓظطِزخص ٢ٛ ط، ٝ"أ٤ُٝـخ٢ًٍ"ه٤ِِش، ٢ٛٝ ًحص ١خرغ 

                                                
1

: حُل٤َٔٗش حُؼخُؼش، حُوخَٛس-٤ٗل٤ٖ ػزي حُٔ٘ؼْ ٓٔؼي، حُظلٞالص حُي٣ٔوَح٤١ش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢، أػٔخٍ حُ٘يٝس ح٣َُٜٔش  

، 1993ٜخى ٝحُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ، ًَِٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش، ٤ًِش حالهظ1990أًظٞرَ-ٓزظٔزَ 29

ٙ41. 
2

 .147أكٔي ُح٣ي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
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.حُز٘خء حُظخرغ
1

٤ُْ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ٝ .. ٤ْ كِوش حُظوِق ك٢ ٌٛٙ حُزِيحٕٝ ًَ ًُي ٣ْٜٔ ك٢ طيػ 

رَ طلخٍٝ  .ك٢ ٗظَ ٤َٔٓ أ٤ٖٓ إٔ طٌٕٞ حُلجش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ أؿِٜس حُيُٝش ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش

ط٘ظَى ٓؼٜخ ك٢ رؼٞ  أٜٗخإٔ طَطز٢ ٓؼٜخ رَٝحر٢ أٜٛٔخ حَُٝحر٢ حأل٣َٓش ، ًٔخ  ُزَؿٞح٣ُشح

حُزَؿٞح٣ُش حُظخرؼش ط٘ـق ك٢ رؼٞ  إٔؿ٤َ  ،حُوٜخثٚ ٓؼَ حُلٔخى ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حالهظٜخى١

ك٢ طلخُق ه١ٞ ٓغ  ،حُظ٢ ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ حُز٤َٝهَح٤١ٕٞحُيُٝش  أؿِٜسك٢ حُظـِـَ ك٢  ،حألك٤خٕ

وش ٤ٓٝطش أٝ ٖٓ هالٍ  ١ز ،ٝٓزخَٗ ٓلظٞف قرظلخُحأل٤ُٝـخ٤ًٍش حٍُِحػ٤ش ك٢ ح٣َُق، ٓٞحء 

٢ٛ حُطزوش حٌُٔزَحى٣ٍٝش
2
. 

ّٕ حُيُٝش ك٢ ٝ ّٕ ه٤٠ش حالٓظوال٤ُش حُ٘ٔز٤ش رؼ٤يس ػٖ حُٞحهغ، ١خُٔخ أ رخُ٘ٔزش ُلَحٗي كب

ّٖ ػيّ حُٔـظٔؼخص حُ٘خ٤ٓش، طلون ٜٓخُق حُزَؿٞح٣ُش حُٔل٤ِش ٝ حُزَؿٞح٣ُش ك٢ حًَُِٔ، رَ ؿ

حالٓظوال٤ُش ُِيُٝش الرّي ٓ٘ٚ ُِٔـظٔغ ُِللخظ ػ٠ِ ػ٤ِٚ، ٝرخُظخ٢ُ ٟٔخٕ حُٜٔخُق حُٔخى٣ش ُيٍٝ 

حًَُِٔ ٝحُزَؿٞح٣ُش حُؼخ٤ُٔش
3
. 

ك٢ ظَ ٌٛٙ حُظزؼ٤ش حُظ٢ طٔؼَ حُطزوش حٌُٔزَحى٣ٍٝش، حُلِوش : ٣لن ُ٘خ إٔ ٗظٔخءٍ ٛ٘خ

حَُحرطش ر٤ٖ حًَُِٔ ٝحأل١َحف، َٛ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُِـٔخ٤َٛ، هخٍؽ حُـٔخػش حُلخًٔش 

أ١ طؤػ٤َ ػ٠ِ ح٤ُٔخٓخص ٝحُوَحٍحص حُٜٔٔش ٝحألٓخ٤ٓش، هخٛش اًح ًخٗض ال طظالءّ ٓغ 

ّٕ حُطزوش حُلخًٔش ك٢ ظَ ٤ٍَٓٝس حُظزؼ٤ش،  حًَُِٔ؟ ٝحإلؿخرش ٖٓ ىٕٝ ّٗي ٓظٌٕٞ رخُِٔذ، أل

ًِّ أًؼَ ٝحكظٌخٍ أّٗي، ٌٝٛٙ حُطزوش ٤ُٔض  ٤ٔ٤َٓ ط٘ظ٤ٜٔخ حالهظٜخى١ حالؿظٔخػ٢ ٗلٞ طَ

رلخؿش ا٠ُ َٗػ٤ش ٓؼ٤٘ش طزٍَ ٓٔخٍٓظٜخ، أًؼَ ٖٓ ٍٟخ حًَُِٔ ػ٤ِٜخ، ألّٗٚ ٛٞ ح٠ُٔخٕ 

ٖٓ حُٔؼ٢ ٌُٔذ طؤ٤٣ي حُـٔخ٤َٛ ػٖ ٣َ١ن ؿيٟٝ  حأل٤ًي الٓظَٔح٣ٍظٜخ، ٖٝٓ ٛ٘خ كال

ٓ٘خًٍظْٜ، ٝحُي٣ٔوَح٤١ش ٛ٘خ طٔظويّ ًؤىحس ُالٓظَٔح٣ٍش، ٝٓويحٍ حُٜخٖٓ حُي٣ٔوَح٢١ حُٔظخف 

ٖٓ ١َف حأل٤ُٝـخ٤ًٍش حُؼ٣ٌَٔش حُز٤َٝهَح٤١ش، ٣ٞظق ٌُٜح حُـَٝ، ٝرخُظخ٢ُ حٓظَٔحٍ 

 .ػالهخص حُظزؼ٤ش ٝحُظوِق

 :خصائص انذٔنح انراتعح/ 2-ب

ا٤ُٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ  ططَهضا٠ُ أٍرغ هٜخثٚ ٍث٤ٔ٤ش  ٤َ٘ٗ ٛ٘خ٣ٌٖٔ إٔ 

 :كَحٗي ٝكِٔس ػ١ِٞ، ًٔخ ٢ِ٣ًَ ٖٓ ًظخرخص 

                                                
1

 .96، 2006ٍٙحرق ًؼزخٕ، ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُيُٝش، ٓوزَ ػِْ حؿظٔخع حالطٜخٍ، ؿخٓؼش ٓ٘ظ١ٍٞ، هٔ٘ط٤٘ش،  
2

 .148أكٔي ُح٣ي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
3

١ز٤ؼظٜخ ٝىٍٝٛخ، ٓؼخٍ حُـِحثَ، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ؿخٓؼش : ػزي حُؼخ٢ُ ىرِش، حُيُٝش ك٢ حُؼخُْ حُؼخُغ  

 .256-255، ٙ 1997ٙهٔ٘ط٤٘ش، 
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، أٍٝ هخ٤ٛش أٗخٍ ا٤ُٜخ كَحٗي ُِ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش حُظخرؼش ٢ٛ ػيّ حالٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ -

ٖٓ  ٣ٝظـ٠ِ ًُي ك٢ ػيّ حُؼزخص ك٢ طز٢٘ ط٤خٍ ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٓؼ٤ّٖ، ٝٓخ طٜ٘يٙ ٌٛٙ حُيٍٝ

ّٕ ػيّ حالٓظوَحٍ ٛٞ رٔؼخرش ػ٤ِٔش . حٗوالرخص ػ٣ٌَٔش، ٝٓٞحهق ٓظ٘خه٠ش ٤َ٘ٗٝ ٛ٘خ أ

 .ًزق ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش

ي  - ًّ ػ٤ِٜخ كَحٗي أ٠٣خ، هخ٤ٛش حُظ٢ِٔ ٝحالٓظزيحىٖٝٓ حُوٜخثٚ حُظ٢ أ
1

، ٝط٣ِي 

حُيُٝش حُظخرؼش ٖٓ طِٔط٤ظٜخ ػ٘يٓخ ٣ؼخ٢ٗ حُ٘ٔن حَُأٓٔخ٢ُ ٖٓ أُٓش طَحًْ، ٝطوق 

ٝٛ٘خ الرّي إٔ ٗلَم ر٤ٖ ٗظَس كَحٗي ُِظِٔط٤ش ٝٗظَس . ػ٘يٓخ ط٘لَؽ ٌٛٙ حألُٓش كيطٜخ

طوظَكٚ ٗظ٣َش حُظلي٣غ ٗظ٣َش حُظلي٣غ، ك٤غ ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ إٔ حُظ٣َخم ح١ٌُ 

ّْ ح١ٌُ ٣ِ٣ي ٖٓ طلخهْ حَُٔٝ، كخُو٠خء  ُِظوِٚ ٖٓ حُظِٔط٤ش، ٛٞ رخُ٘ٔزش ُلَحٗي حُٔ

لي٣غ، رظٌؼ٤ق حُؼالهش ٓغ حُـَد، ػ٠ِ ٌٛٙ حُظِٔط٤ش ٣ٌٕٞ كٔذ أٛلخد حُظ

ّٕ كَحٗي ٝأطزخػٚ ٖٓ ٗظ٣َش حُظزؼ٤ش، ٣ئًيٕٝ إٔ  ّٔٚ ه٤ٔٚ ٝٓؼخ٤٣َٙ، ك٢ ك٤ٖ أ ٝطو

حُظِٔط٤ش ٢ٛ ٗظ٤ـش ٖٓ ٗظخثؾ حُظزؼ٤ش، ٣َ١ٝن ٖٓ ١َم ط٠خػق ٌٓخٓذ حُطزوش 

 .حٌُٔزَحى٣ٍٝش، ٖٝٓ هالُٜخ ٣ُخىس ٜٓخُق حًَُِٔ

ٝطؼ٢٘ طؼخظْ ؿٜخُ حُيُٝش  pmentoverdeveloٝحُوخ٤ٛش حُؼخُؼش ٢ٛ حُظ٠وْ  -

ٌّٖ حُيُٝش طًَِٔٙٝ ، ك٢ ٓوخرَ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش حُيحه٤ِش حُٔ٘لِٜش ػ٘ٚ ٖٓ أؿَ إٔ طظٔ

حُظخرؼش ٖٓ اه٠خػْٜ، ٣ٌٕٝٞ ٌٛح حُـٜخُ حُز٤َٝهَح٢١ حُؼ١ٌَٔ ك٢ ٓؼظْ حألك٤خٕ، 

ٌَّ أىحس ٜٓ ش رخُ٘ٔزش هي ٍٝػظٚ حُيُٝش حُظخرؼش ٖٓ حُوٟٞ حالٓظؼٔخ٣ٍش حُظ٢ حكظِظٜخ، ٣ٝ٘ ّٔ

 .ُِيُٝش حُظخرؼش ك٢ ٟٔخٕ الٓظَٔح٣ٍش

ٝٛٞ ك٢ حُـخُذ ٣٘ـْ ػٖ حُوٞف ٖٓ ظٍٜٞ َٓحًِ هٟٞ ري٣ِش، : حُِ٘ٝع ا٠ُ ح٣ًَُِٔش -

ٌُُي طظلخُق حُطزوش حُزٍٞؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس ٓغ حُـٜخُ حُز٤َٝهَح٢١ حُؼ١ٌَٔ، ٖٓ 

 .أؿَ حكظٌخٍ ح٤ُٔطَس ٝحَُٔحهزش

ّٕ ٌٛٙ  ر٘خء ػ٠ِ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ أٛلخد ٓيٍٓش حُظزؼ٤ش، ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔـَ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، أ

ّٕ حُيُٝش حُظخرؼش ٝكن ٌٛح حُٔلّٜٞ،  حُوخ٤ٛخص حألٍرؼش، ال ٢ٛ طظَى ٓـخال ُِّ٘ي ك٢ حُوٍٞ رؤ

حألىحس حألهيٍ ػ٠ِ ه٘ن حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِـٔخ٤َٛ، ٝر٢ٔ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ًَ حُٔـخالص، 

آٍحثْٜ، ٌٝٛح رل٠َ ٓخ طٔظٌِٚ حُطزوش حُلخًٔش ٖٓ ٝرخُظخ٢ُ حٓظزؼخى ؿخُز٤ش حألكَحى، ٝ ط٤ٜٖٔ 

 .ػ١ٌَٔ، ٝرل٠َ حُيػْ ٝحُٔٔخٗيس حُٔٔظ٣َٖٔ ٖٓ ١َف ىٍٝ حًَُِٔ ٢ؿٜخُ ر٤َٝهَح١

                                                
1

 .95ٍحرق ًؼزخٕ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  
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 :يسرٕٚاخ انًشاركح انسٛاسٛح: شاَٛا

ٓٔظ٣ٞخص  ا٠ُٖ ٓٔظ٣ٞخص ى٤ٗخ ٝ طظيٍؽ أٌٗخُٜخ ٓ ،طظؼيى أٗٔخ١ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش

ٝحُو٘ٞحص  ٝحألر٤٘شٞحٖٓ حُٔظخكش ، ٝػ٠ِ حُٔئٓٔخص ٜ، ٝ طظٞهق ػ٠ِ حُلَٙ ٝ حُػ٤ِخ

ح٤َُٔٓش ٜٓ٘خ ٝ ؿ٤َ ح٤َُٔٓش، ٝ ًٌُي حُٜٔخُق ٝ حُظ٤خٍحص ٝ حالطـخٛخص حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ 

، ٌُُي كوي كظ٤ض أىر٤خص حُٔ٘خًٍش رؼيى ٖٓ حُ٘ٔخًؽ حُظ٢ طٟٞق ٓٔظ٣ٞخص حُٔخًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش 

 حإلٌٓخ٤ٗخصٍٛٞس كٍٞ  إلػطخءُظٌٕٞ ًخك٤ش طؼَٝ ٜٓ٘خ هٔٔش ٗٔخًؽ  إٔحُٔوظِلش ، ٣ٌٖٔ 

 .حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ا١خٍك٢  حألكَحىحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئى٣ٜخ  حألىٝحٍٝ 

 :Lestar Milbrath  ذذرض نسرر يٛهثراز -1
هخّ ُٔظَ ٤ِٓزَحع رخٓظؼخٍس ٜٓ٘ي رخٍُ ٖٓ ، (1965)"حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش"ك٢ ًظخرٚ 

ٝ ٣ظٔؼَ حُٜٔ٘ي حُوي٣ْ . حأل٢ٌ٣َٓٓ٘خٛي ٍٝٓخ حُوي٣ٔش ح٢َُٜٓ ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُٔـظٔغ 

ُوي٣ٔش ىحهَ حُٔالػذ أٝ حُظ٢ ًخٗض طـ١َ ك٢ ٍٝٓخ ح ،ك٢ حُٔزخٍُس ٝ حُوظخٍ كظ٠ حُٔٞص

 ،حُٔظلَؿ٤ٖ إلٓظخعطظوخطَ كظ٠ حُٔٞص   حُٔـخى٤ُٖ، ك٤غ ًخٗض ؿٔخػش ٛـ٤َس ٖٓ حُٔيٍؿخص

ًَش، ٝ هي ٤ُوٍَٝح ٖٓ ح١ٌُ ًٔذ حُٔؼ ،٣ٜلوٕٞ ػْ ٣يُٕٞ رؤٛٞحطْٜٝٝ ْٛ ريٍْٝٛ ٣ٜظلٕٞ 

 . زخُٕٞ ال ٣ٜظٕٔٞ كظ٠ رٔ٘خٛيس حُؼَٝٝال ٓ ٣ٌٕٞ ك٢ ٍٝٓخ

ػ٠ِ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش  ،حُظ٢ ٤ِٓص ٌٛح حُٜٔ٘ي حألىٝحٍ هي هخّ ُٔظَ ٤ِٓزَحع رخٓوخ١ٝ

 :ًٔخ ٢ِ٣ حُلخ٤ُش

ْٛ ُش ٗ٘خ١ ىحثْ ك٢ ٓـخٍ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝك٢ كخ ٕٗٞٝ ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ٌٞ gladiators :انًجادنٌٕ -

 .47ح٠ُ 5ر٤ٖ 

٣ٔؼِٕٞ ٝ حألى٠ٗخًٍٕٞ ك٢ ح٤ُٔخٓش رٔويحٍ حُلي ٘ٝ ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ spectators :انًرفرجٌٕ -

 .60: كٞح٢ُ

ٝ ٣ٔؼِٕٞ  حإل١المٝ ْٛ ح٣ٌُٖ ال ٣٘خًٍٕٞ ك٢ ح٤ُٔخٓش ػ٠ِ  Apathetics: اناليثانٌٕ -

 .33كٞح٢ُ 

رٟٞغ  هخّ حُزخكؼخٕ ،1977 ٓ٘ش "Goelٍٞ ؿ" حٗظَى ك٤ٚ ٓغك٢ ًظخرٚ ح١ٌُ ٝ

ٝهخٛش  ،حُٔـخى٤ُٖحُٔوظِلش ٖٓ  حألٗٞحعًخٗخ ٣ٔؼ٤خٕ ُِظٞك٤ن ر٤ٖ طَِٔٔ ٢َٓٛ أًؼَ طؼو٤ي، ٝ

أكخى١ حُزؼيريال ٖٓ حهظَحف طَِٔٔ ٢َٓٛ  ،ٓوظِلش ٖٓ حالكظـخؽ أٌٗخٍٖٔ ٣٘ـٕٔٔٞ ك٢ ٓ
1
. 

                                                
1
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ّٕ ٓيٟ حُٔ٘خًٍش ٣ظلخٝص رلؼَ طؤػ٤َ ٓظـ٤َحص ػي٣يس، ٗز٤ٜ٘خ ٣َٟٝ  ٤ِٓزَحع ٝؿٍٞ أ

ك٢ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ
1

: 

 

 (3:)ؿيٍٝ ٍهْ

 ١زوخ ُيٍؿش حُلؼخ٤ُش  ٓيٟ حُٔ٘خًٍش ٣ز٤ٖ

 

 درجح انفعانٛح األَشطح

 .ط٢ُٞ ٜٓ٘ذ ػخّ أٝ كِر٢ -

 .ػخّ حُظ٤َٗق ُٜٔ٘ذ  -

ِٔش رٌٍ حُٞهض ك٢ ك -.ُـٔغ ط٣َٞٔ كِر٢حُيػٞس  -

 حٗظوخر٤ش

 

  أٗ٘طش حُلؼخ٤ُش 

 

 

 

 

 ك٠ٍٞ حؿظٔخع ٤ٓخ٢ٓ

 طوي٣ْ ٓٔخٛٔخص ٓخ٤ُش -

 .حالطٜخٍ رٔٞظق ػخّ أٝ هخثي ٤ٓخ٢ٓ -

ٓلخُٝش حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ط٣ٜٞض ح٥ه٣َٖ ك٢ حطـخٙ  -

 .ٓؼ٤ٖ

 

 أٗ٘طش حٗظوخ٤ُش 

 

 

 

 .١خرغ ١ٍِٓ ٤ٓخ٢ٓخص ًحص ٓػالحٍطيحء ٗخٍحص ٝ -

 اؿَحء ٓ٘خكٔخص ٤ٓخ٤ٓش  -

 حُظ٣ٜٞض  -

 .حُظؼَٝ ُٔ٘زٜخص ٤ٓخ٤ٓش -

 

  أٗ٘طش ُِٔ٘خ٤ًٍٖ ػٖ رؼي 

 

 

 
ّٕ ٤ِٓزَحع هي هْٔ طيٍؽ ًٗٔٞؿٚ ا٠ُ ػالػش أهٔخّ ٍث٤ٔ٤ش ٝطزَُ  حألٗ٘طش ٝ ٗالكع رؤ

 طٔظلًٞك٤غ  ،َٓكِش ح٠ُ٘ؾ ح٤ُٔخ٢ٓ ُالٗظوخٍ ٗلٞالُٓش ُظ٤ٜجش حُلَى ًؤٗ٘طش حالٗظوخ٤ُش، 

                                                
1

 .29ٗلٔٚ، ٙحَُٔؿغ  
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 ٣ٕٞ٘٤ؼٓؼظْ ٝهض حألكَحى ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش، ٝطٌٕٞ ح٤ُٔخٓش حُٜٔ٘ش حُظ٢ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش 

ٖ حٌُخَٓ ٤ُِٔخٓش، ٝحألكَحى ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣وظِلٕٞ ا٠ُ إٔ ٣ِٜٞح ا٠ُ َٓكِش حُظّٜٔ  ػ٤ِٜخ،

ك٢  ٝح٣ٌُٖ هي ال ٣٘خًٍٕٞ اال ،ػٖ حُٔظلَؿ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣لظِٕٞ أى٠ٗ طيٍؽ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش

 .أٝهخص كَحؿْٜ

أٍرؼش ػَ٘ ٌٗال  ٣14لظ١ٞ ػ٠ِ  "ِزَحع٤ٓ"٣ٝظ٠ق ٖٓ حٌَُ٘ حُظخ٢ُ إٔ ًٗٔٞؽ 

ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ظيٍؽ ٖٓ طوِي ٜٓ٘ذ ٤ٓخ٢ٓ أٝ كِر٢ ٍَٓٝح رخُظزَع ح٤ُٔخ٢ٓ ُلِد 

رخُظؼَٝ ُٔؼ٤َ أٝ ٓ٘زٚ ٤ٓخ٢ٓ ٝحٗظٜخءأٝ َٓٗق 
1
. 

 طوِي ٜٓ٘ذ ٤ٓخ٢ٓ أٝ كِر٢. 

 حُظ٤َٗق. 

 ص ح٤ُٔخ٤ٓشؿٔغ حُظزَػخ. 

 ك٠ٍٞ ٓئطَٔ كِر٢ ُظو٣ََ ح٤ُٔخٓش حُلِر٤ش. 

 حُؼ٣ٞ٠ش حُ٘٘طش ك٢ كِد ٤ٓخ٢ٓ. 

 حإلٜٓخّ ك٢ حُيػخ٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش حإلٗظوخر٤ش. 

 ك٠ٍٞ حؿظٔخع ٤ٓخ٢ٓ. 

 حُظزَع حُٔخ٢ُ ُلِد أٝ َٓٗق. 

 حإلطٜخٍ رو٤خىس ٤ٓخ٤ٓش أٝ ٤ٍٔٓش ػخٓش. 

 ٟٝغ ٗؼخٍ أٝ ٍٝهش ِٜٓوش ػ٠ِ ٤ٓخٍس. 

  ح٥ه٣َٖ ٝ اؿَحثْٜ ُِظ٣ٜٞخ ك٢ حطـخٙ ٓؼ٤ٖٓلخُٝش حُظليع ٓغ. 

 حُٔزخىٍس رٔ٘خه٘ش ح٤ُٔخٓش. 

 حُظ٣ٜٞض. 

 حُظؼَٝ ُٔؼ٤َ ٤ٓخ٢ٓ. 

 حُالٓزخالس. 

ّٕ ٤ِٓزَحع ٢ُٞ٣ حٛظٔخٓخ هخٛخ رخُالٓزخالس ح٤ُٔخ٤ٓش،  ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُظيٍؽ، ٣ظ٠ق ؿ٤ِخ، أ

حُالٓزخ٤ُٖ ٣ٌِٕ٘ٞ ٝإ ًخٕ ال ٠٣ؼٜخ ٟٖٔ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ ىٍؿخص حُظيٍؽ، ٌُّٝ٘ٚ ٣ـؼَ 

ّٕ حالٓظ٘خع ػٖ حُٔ٘خًٍش ػٖ هٜي ٝحػ٢  هي ٣لٞم أك٤خٗخ حُٔ٘خًٍش ؿ٤َ  هِل٤ش حُظيٍؽ، أل

 .حُٞحػ٤ش

                                                
1
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 ( Norman nie–Sidney verba) ذذرض فٛرتا ٔ َٙ  -2

٣ظ٤ِٔ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ رظؼيى أٌٗخٍ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ ٣ظ٠ٖٔ حػ٢٘ ػَ٘ ٓٔظٟٞ، 

 : ٢ٛ ًٔخ ٢ِ٣ٝ. ٤ٓخ٢ٓ ًؤش ٌٛح حُظيٍؽ ْ أ١ ٗخى١ٓٔظٟٞ حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ط٘ظ٤

ٓٔظٟٞ حُظ٣ٜٞض رٜلش  ا٠ًُوخػيس حُظيٍؽ ٝ ط٘ظ٢ٜ رخُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ط٘ظ٤ْ أٝ ٗخى١ ٤ٓخ٢ٓ طزيأ 

 :ى٣ٍٝش ك٢ حٗظوخرخص حَُثخٓش ، ًؤش ٌٛح حُظيٍؽ، ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣

 .حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ط٘ظ٤ْ أٝ ٗخى١ ٤ٓخ٢ٓ -1

 .حُظزَع ُلِد أٝ َٓٗق هالٍ كِٔش حٗظوخر٤ش -2

 .ط٤ٌَ٘ ؿٔخػش أٝ ط٘ظ٤ْ ًٔلخُٝش ُلَ رؼٞ ٌٓ٘الص حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ -3

 .ك٢ٌٓٞ ه٢ٓٞ ُلَ رؼٞ حُو٠خ٣خ رٔٔجٍٞحالطٜخٍ  -4

 .ك٠ٍٞ رؼٞ حالؿظٔخػخص ح٤ُٔخ٤ٓش -5

 . ك٢ٌٓٞ ٓل٢ِ ُلَ رؼٞ حُو٠خ٣خ  رٔٔجٍٞحالطٜخٍ  -6

 .حُؼَٔ ر٘٘خ١ هالٍ حالٗظوخرخص ُٜخُق كِد أٝ َٓٗق  -7

 .ح٥ه٣َٖ ُِظ٣ٜٞض ٓلخُٝش اه٘خع -8

 . حُؼَٔ ٓغ ح٥ه٣َٖ ُلَ رؼٞ ٌٓ٘الص ٓـظٔغ حُٔل٢ِ -9

 .حالٗظَحى ػ٠ِ حألهَ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٝحكي ٣ٜظْ رٌٔ٘الص حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ -10

 .حُظ٣ٜٞض رٜلش ىحثٔش ك٢ حالٗظوخرخص حُٔل٤ِش -11

 . حُظ٣ٜٞض رٜلش ى٣ٍٝش ك٢ حٗظوخرخص حَُثخٓش  -12

ػْ ػ٠ِ ىٍٝ أهَٟ ًخ٤ُخرخٕ  ،حُٔـظٔغ حأل٢ٌ٣َٓ خٍ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ػ٠ِٝ هي طْ حهظز

 : ٝ أْٛ ٓخ ٣ِلض حٗظزخٙ ٛ٘خ ٖٓ هالٍ ٌٛح حُظيٍؽ ٓخ ٢ِ٣ ،حُٜ٘ي ٝ ٤ٗـ٣َ٤خٝ

 .حػظزخٍ حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ ًؤه٠ٜ اٌٗخٍ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش -

، ٌُٖٝ ح٤ُٔخ٤ٓش كلٔذ ٝ حُظ٣ٜٞض كلٔذ حألٍٓٞحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ال طوظَٜ ػ٠ِ  -

 .حالٛظٔخّ رٌٔ٘الص حُٔـظٔغ ٝ حُٔؼ٢ ُلِٜخ ا٣٠ُظؼيحٙ 

 .اػطخء حُٔ٘خًٍش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِ ٌٓخٗش ك٢ حُظيٍؽ -
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 :Michael Rush ٛم رٔش شذذرض يٛ -3
ٛااخؽ ٤ٓ٘اا٤َ ٍٕٝ طاايٍؿخ ُِٔ٘ااخًٍش ح٤ُٔخٓاا٤ش ٣ااَٟ حٗااٚ ٓالثااْ ُٔوظِااق أٗٔااخ١ حُ٘٘ااطش 

ح٤ُٔخ٤ٓش، ٣ٝـط٢ ؿ٤ٔغ ٓٔظ٣ٞخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخٓا٤ش، ٝطٌٔاٖ أ٤ٔٛاش ٛاٌح حُظايٍؽ ٓاٖ ٝؿٜاش 

ٗظَٙ ك٢ ُٗٔٞٚ ٌُاَ حُٔٔاظ٣ٞخص، ٝ آٌخ٤ٗاش ططز٤واٚ ػِا٠ حٗٔاخم ٤ٓخٓا٤ش ٓوظِلاش، ٝهاي ٛاخؽ 

ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢ (٢َٓٛ) ٤َٛح٢ًٍحُظيٍؽ رٌَ٘ 
1

: 

 

 ٗخؿ٢ِ حُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحإلىح٣ٍش -

 ا٠ُ حُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ حإلىح٣ٍش ٕحُٔظطِؼٞ -

 حألػ٠خء حُ٘٘طخء ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ -

 حألػ٠خء حُ٘٘طخء ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ٗزٚ ح٤ُٔخ٢ٓ -

 حُن..حُٔ٘خًٍش ك٢ حُٔئطَٔحص حُؼخٓش ٝحُٔظخَٛحص -

 حألػ٠خء ؿ٤َ حُ٘٘طخء ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ -

 حألػ٠خء ؿ٤َ حُ٘٘طخء ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ٗزٚ ح٤ُٔخ٢ٓ -

 حُٔ٘خًٍٕٞ ك٢ حُٔ٘خه٘خص ح٤ُٔخ٤ٓش ؿ٤َ ح٤َُٔٓش -

 رؼٞ حالٛظٔخّ رخ٤ُٔخٓش -

 حُٜٔٞطٕٞ  -

 ؿ٤َ حُٜٔظ٤ٖٔ أٝ حُالٓزخُٕٞ رخ٤ُٔخٓش  -

 

٠٣غ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ٖٓ ٣٘ظـِٕٞ رخُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ حإلىح٣ٍش ػ٠ِ هٔش حُظيٍؽ ، ٝ 

حُ٘ٞع ٖٓ حُٔ٘خًٍش ٖٓ آٌخ٤ٗخص ٝ ٛلخص ٗو٤ٜش ٝ اػيحى ٝ هزَس ًُي ُٔخ ٣ظطِزٚ ٌٛح 

٤ٓخ٤ٓش ٝ َٓحٕ ٤ٓخ٢ٓ ال طظٞكَ ٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ،حألَٓ ح١ٌُ ٣ئَٛ ٗخؿ٢ِ ٌٛٙ 

حُٔ٘خٛذ ُٟٞؼٜخ ػ٠ِ هٔش طيٍؽ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ،ػْ ٢ِ٣ ٌٛٙ حُلجش حُٔظطِؼٕٞ ا٠ُ 

٠ْ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ٖٓ ه٤خىحص حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حإلىح٣ٍش ٝ ٢ٛ حُلجش حُظ٢ ط

 .هخٍؽ حُِٔطش ،ًٔخ ط٠ْ ه٤خىحص ؿٔخػخص ح٠ُـ٢ ٝ حُٜٔخُق

٣ِلض حٗظزخٛ٘خ حُظل٣َن ر٤ٖ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حُظ٘ظ٤ْ ٗزٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ

 .ك٤غ ٣لظَ ح٥ٕ حَُٔطزش حألػ٠ِ ك٢ ىٍؿش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش

                                                
1
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رٚ ُظل٤َٔ  ٝؿٞى هيٍ ٖٓ حالطلخم ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخألهٌٚ، ٝئهٌ ػ٠ِ ٌٛح حُظيٍؽ ٍؿْ ٓؼو٤ُٞظ٣

 : أٌٗخٍ حُٔ٘خًٍش ح٥ط٢

، الٕ حُوَحٍ ٣ظوٌ ىٝٓخ رٞحٓطش ٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ر٤ٖ حُز٤َٝهَح٤٤١ٖحُظ٣ٞٔش ر٤ٖ ٗخؿ٢ِ حُٔ٘خ

حُيٝحثَ ح٤ُٔخ٤ٓش ر٤٘ٔخ حُز٤َٝهَح٤٤١ٖ ٣وٕٞٓٞ رخُظ٘ل٤ٌ أٝ ػ٠ِ حألهَ حُظوط٢٤ ُِظ٘ل٤ٌ، ٝرٌُي ال 

، ٣َٟٝ ٌٛح ُظخ٢ُ ك٢ ىٍؿش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓشٕٝ ك٢ ىٍؿش أٝ هٞس حُظؤػ٤َ ٝحُلؼخ٤ُش ٝرخ٣ظٔخٝ

، ٤ُٝٔض هٞس ٤ٓش ٢ٛ هٞس ٤ٍٔٓش طٜيٍ ػٖ حُٜٔ٘ذحُظيٍؽ إٔ هٞس حُظؤػ٤َ ك٢ حُؼ٤ِٔش ح٤ُٔخ

حُلَى حُ٘خؿَ ٌُٜح حُٜٔ٘ذ
1

  . 

 

 ًَٕرض ٔنٛاو سرٌٕ -4

ّٕ طيٍؿااٚ طايٍؽ طٌااَح١ٍ، رٔؼ٘ا٠  ّٕ حُ٘ااوٚ حُا١ٌ ٣٘ااخٍى ٓااٖ ٣لظاَٝ ُٝاا٤ْ ٓاظٕٞ أ أ

َّ كا٢ حُظَط٤اذ، ٝهاي ٛاخؽ  هالٍ حُٔٔظ٣ٞخص حُؼ٤ِخ، ٣ٌإٞ ٓ٘اخًٍخ ٓاٖ هاالٍ حُٔٔاظ٣ٞخص حألها

 :ًٗٔٞؿخ ُٔٔظ٣ٞخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢

 :ذقهذ يُصة

 طوِي ٜٓ٘ذ ه٢ٓٞ. 

 طوِي ٜٓ٘ذ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٞال٣ش. 

 طوِي ٜٓ٘ذ ٓل٢ِ. 

 :انررشٛح نًُصة سٛاسٙ

  ُٜٔ٘ذ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُو٢ٓٞحُظ٤َٗق. 

 حُظ٤َٗق ُٔ٘خٛذ حُٔوخ١ؼش أٝ حُٞال٣ش. 

 حُظ٤َٗق ُٜٔ٘ذ ٓل٢ِ كَر٢. 

 حُظ٤َٗق ُٜٔ٘ذ ٓل٢ِ ؿ٤َ كِر٢. 

 :اٌشرراك فٙ ذُظًٛاخ انذعاٚح االَرخاتٛح عٍ طرٚق 

 ٗـَ ٜٓ٘ذ كِر٢. 

 ٗ٘خ١ حُلِد ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِ أٝ حُٞال٣ش. 

 ٍِ٘ٓ حالٗظوخٍ ُِيػخ٣ش ٖٓ ٍِٓ٘ ا٠ُ. 

 ط٣ُٞغ حَُ٘٘حص ٝحإلػالٗخص حُوخٛش رخُيػخ٣ش. 

                                                

.365آٔخػ٤َ ػ٢ِ ٓؼي، ٓويٓش ك٢ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  
1
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 :انًشاركح غٛر انًثاشرج يٍ خالل

 ْٟٝغ حُ٘خٍحص ح٤ُِٔٔس ُِلِد ػ٠ِ حُٔالر. 

 ٖطزخىٍ حُٔ٘خه٘ش ٓغ ح٥ه٣َ. 

 ّٓظخرؼش حُظ٣َٜلخص ك٢ ٝٓخثَ حإلػال. 

  :انرصٕٚد فٙ

 حالٗظوخرخص حُٔل٤ِش. 

  ٟٞحُل٤يٍح٢ُحٗظوخرخص حُٔ٘خٛذ حٌُزَٟ ك٢ حُٞال٣ش ٝػ٠ِ حُٔٔظ. 

 ك٢ حٗظوخرخص حَُثخٓش كو٢. 

 :عذو انرصٕٚد -صفر

 رؼٞ حُٞػ٢ ٌُٖٝ ريٕٝ ىحكغ ًخك٢ ُِظ٣ٜٞض. 

 ػيّ حُٞػ٢. 

خ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٜٓ٘ ، ٣ٝ٘ظَٔ ٣ًَظٌٕٞ حُظيٍؽ حُٔخرن ٖٓ هْٔ ٓٔظ٣ٞخص ٍث٤ٔ٤ش 

ال ُٔٔظ٣ٞخص ػ٠ِ ٌٛح ٣ؼظزَ حُظيٍؽ ٖٓ أًؼَ حُظيٍؿخص طل٤ٜػيس ٓٔظ٣ٞخص كَػ٤ش، ٝ

 .ح٤ُٔخ٤ٓشحُٔ٘خًٍش 

 :ٖٓ هالٍ ٌٛح حُظيٍؽ ٣ٌٔ٘٘خ اريحء حُٔالكظخص حُظخ٤ُش

٤ِٓزَحع ٝ طوظِق ٓغ ك٤َرخ ٝ ٢ٗ، ك٢ ٟٝغ ٗظَس ٤ُٝخّ ٓظٕٞ ٓغ ًَ ٖٓ ٍٕٝ ٝ طظلن -

 .ٗـَ ٜٓ٘ذ ػ٠ِ هٔش حُظيٍؽ ٝ ٤ُْ حالٗظٔخء أٝ حُؼ٣ٞ٠ش ك٢  حُظ٘ظ٤ْ ح٤ُٔخ٢ٓ

 .ٌخٍ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش كلٔذاٛٔخٍ حُٔ٘خًٍش حالؿظٔخػ٤ش ٝ حالًظلخء رظَط٤ذ أٗ  -

 .حُظلَهش ر٤ٖ حُٔ٘خًٍش حُٔزخَٗس ٝ حُٔ٘خًٍش حُـ٤َ ٓزخَٗس -

٣ؼظزَ ٤ِ٣ٝخّ ٓظٍٞ ػيّ حُظ٣ٜٞض ًؤكي حُٔٔظ٣ٞخص حُظ٢ طؼزَ ػٖ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش  -

ػيّ حُٔ٘خًٍش هي طٌٕٞ ػٖ ػيّ  إٔ ا٠ُحكظَ حَُٔطزش حُي٤ٗخ ، ٝ ٣ِلض حٗظزخٛ٘خ  إكظ٠ ٝ 

 . ٝػ٢

 

 :نهًشاركح االجرًاعٛح عهٗ انًسرٕٖ انًحهٙ" أَٔشرٍٛ شر٘ "ًَٕرض   -5

ػ٠ِ  ػٔخ٤ٗش ٓٔظ٣ٞخص ُٔ٘خًٍش حُٔٞح٤٘١ٖر٤ٖ ( 1969" )١َٗ أٍٗ٘ظ٤ٖ"حأل٤ٌ٣َٓش  ٤ِّٓص

ٓخُحٍ  رٚح١ٌُ ؿخءص " ِْٓ حُٔ٘خًٍش"ٝ، ُظ٢ طؼ٤ُْٜ٘ٔ٘خ٣ٍغ ححُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِّ ك٢ ح

 .ٓٔظويٓخ
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 حُٔٞح٤٘١ٖ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِّ ٓٔظ٣ٞخص ٓ٘خًٍش٣ز٤ٖ (:4)ؿيٍٝ ٍهْ

ؿظٔغ   contrôle de  citoyen: انًٕاطٍ يٍ طرف ًراقثحان -

 . ك٢ ٌٓخ٢ٗ ٝطـ٤ِٜ ٓؼ٤ٖ أٓل٢ِ ٤ٔ٣َ رط٣َوش ٓٔظوِش 

 

 

 

 ش ُِٔٞح٤٘١ٖكخػِ( ِٓطش)هٞس 

Pouvoir effectif des 

citoyens 

حُِٔطش  delegation des pouvoirs :انصالحٛاخض ٚذفٕ -

ٛالك٤خص إلهَحٍ رَٗخٓؾ ٝ حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ ّٞ لط ٣شحًَُِٔ

 .ٝ طلو٤وٚ

 

 

 

حطوخً حُوَحٍ ٣ظْ رؼي اؿَحء   partenariat :انشراكح -

 .ٓلخٟٝخص ر٤ٖ حُِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝحُٔٞح٤٘١ٖ

 

 

 

 ا٠ٍُٝٝٛٞ رؼٞ حُٔٞح٤٘١ٖ  ٍحٗظوخ :Conciliation  انرٕافق

ٓٞحهغ ٛ٘خػش حُوَحٍ ٖٝٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ طؤػ٤َ ػ٠ِ 

 .ط٘ل٤ٌ حُٔ٘خ٣ٍغ

٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ آ٤ُخص ٓؼ٤٘ش :Consultation االسرشارج 

، أٝ حٓظطالػخص حَُأ١ أٝ حالؿظٔخػخص ًخُيٍحٓخص حُٔٔل٤ش

حُؼخٓش، حُظ٢ طٔٔق ٌُِٔخٕ رخُظؼز٤َ ػٖ آٍحثْٜ كٍٞ حُظـ٤٤َحص 

 .حُٔ٘ظظَس

كٍٞ إٔ ٣ظِو٠ّ حُٔٞح١ٕ٘ٞ اػالّ كو٤و٢  :Information االعالو

ٌّ٘ٞح ٖٓ اريحء آٍحثْٜ  .حُٔ٘خ٣ٍغ حُـخ٣ٍش، ٌُٖ ىٕٝ إٔ ٣ظٔ

 

 

 

 

 

 أٝ ٓ٘خًٍش ٓؼ٣ٞ٘شطؼخٕٝ 

Coopération symbolique 

ط٘خٍٝ رؼي١ ُِٔ٘خًَ حُظ٢ ٛخىكٜخ  : Thérapieحانًعانج

م َُِٛخٗخص حُلو٤و٤ش َّ  .حٌُٔخٕ، ٖٓ ىٕٝ حُظط

" ُظ٘٘جش"ٝٛٞ اػالّ ٓ٘ل٢ ٣ٔظويّ  :Manipulationانرٕجّٛ 

ّْٜٗ ٓ٘خًٍٕٞ ك٢ ٤ٍَٛٝس حُؼ٤ِٔش  .حُٔٞح٤٘١ٖ رب٣ٜخْٜٓ رؤ

 

 

 حُالٓ٘خًٍش

Non-participation 
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 :انعرتٛح نًسرٕٚاخ انًشاركح انسٛاسٛح تعض ٔجٓاخ انُظر -6

 

٤ِ ر٤ٖ ٤ٌِٖٗ ٖٓ حُٔ٘خًٍش أٝالٛٔخ ٓ٘خًٍش ٤ٔحُظا٠ُ  إسًاعٛم عهٙ سعذ٣ٌٛذ  - أ

٤ٓخ٤ٓش ٤ٍٔٓش، ٝ ػخ٤ٜٗٔخ ٓ٘خًٍش ٤ٓخ٤ٓش ؿ٤َ ٤ٍٔٓش، ػْ حهظَف طيٍؿخ أٗٚ أًؼَ 

ٝحهؼ٤ش
1

: 

، كٜٞ طيٍؽ ٓلظٞف ٣ٔٔق رخُٜؼٞى ٣ٝٔؼَ طيٍؽ حُٔـظٔغ حُـٔخ١َ٤ٛ حُلي٣غ

حُٜز١ٞ، كٌَِ كَى ٝكوخ ُويٍحطٚ ٝ ىٍؿش ٓ٘خًٍظٚ إٔ ٣ٜؼي ِْٓ حُٔ٘خًٍش ٖٓ حُوخػيس ا٠ُ ٝ

 .٣ٜز٢ ا٠ُ ٓٔظٟٞ أهَ أٝ كظ٠ حُوخػيس–َ ُٔزذ أٝ ٥هَ حُؤش، اًح ُْ ٣ٔظطغ إٔ ٣ٔظٔ

٤٘٣َ ٌٛح حُظيٍؽ ا٠ُ هٔٔش ٓٔظ٣ٞخص ُِٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ك٤غ طؼِٞ هٔظٚ حُٔ٘خٛذ 

٤ش هخٍؽ حُِٔطش، ُػٔخء حألكِحد ح٤ُٔخٓح٤ُٔخ٤ٓش حُؼ٤ِخ، ٤ِ٣ٜخ حُز٤َٝهَح٤١ٕٞ حٌُزخٍ ٝ

ح٤ُٔخ٤ٓش  ر٤ٖ حُٔ٘خٛذ حُزخكؼٕٞ ػٖ حُٔ٘خٛذ، رٔؼ٠٘ أٗٚ ٤ٔ٣ِٝؿٔخػخص ح٠ُـ٢ ٝ

ٝحكي، ك٢  ٟ، اً طؤط٢ أه٤َس ك٢ ىٍؿش أهَ ٖٓ ٓخروظٜخ ٝ ك٢ ٓٔظٞٝحُٔ٘خٛذ حُز٤َٝهَح٤١ش

ك٤ٖ ٣ـؼَ حُِػٔخء ك٢ حُظ٘ظ٤ٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٗزٚ ح٤ُٔخ٤ٓش أػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ حُ٘٘ط٤ٖ، ٠٤ُغ 

ظوخرخص إلىالء رؤٛٞحطْٜ ك٢ حالٗك٢ حُٔٔظٟٞ حَُحرغ حُٜٔٞطٕٞ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٍٕٓٞ كوْٜ ك٢ ح

ط٠ْ  -ٝحألػَحُظ٢ طٔؼَ حُٔـخٍ ٝ -٤ُـؼَ هخػيس حَُّٜ ًٔٔظٞ هخْٓحالٓظلظخءحص، ٝ

ٝك٤ًَش ٖٓ ك٤غ طلي٣يٙ  شٜٓيحه٤أًؼَ  ،٣ٌٔ٘٘خ حػظزخٍ حَُّٜ حُظي٣ٍـ٢ٝ. حُالٓزخ٤ُٖ ٤ٓخ٤ٓخ

ر٤ٖ حُٔ٘خٛذ حإلىح٣ٍش أٝ ، ٝ(هٞسًًَِٔ ِٓطش ٝ) ٖ حُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓشكِٜٚ ر٤حُٔ٘طو٢، ٝ

حُ٘٘ط٤ٖ ك٢ حُظ٘ظ٤ٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش كِٜٚ ر٤ٖ حُِػٔخء ٝ، ٝ(ًؤىٝحص ط٘ل٣ٌ٤ش)ُز٤َٝهَح٤١ش ح

 . ٝٗزٚ ح٤ُٔخ٤ٓش

 

حُظل٤َِ أٌٗخٍ أٗٚ ػ٘يٓخ ط٘خٍٝ رخُيٍحٓش ٝ "شعثاٌ طاْر األسٕد"٣ٌٛذ ٖٓ ؿٜظٚ  - د

حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٤ِ٘خ إٔ ٤ِٔٗ ر٤ٖ ٤ٌِٖٗ ٖٓ أٌٗخٍ ٌٛٙ حُٔ٘خًٍش
2

: 

ٝ ٢ٛ طِي حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ح٤َُٕٔٓٞ ٝ ٓظوِيٝ حُٔ٘خٛذ ٖٓ ٝحهغ  :انًشاركح انرسًٛح-1

حُللخظ ػ٠ِ ٜٓخُلْٜ حُوخٛش، ٝ ًُي ٖٓ هالٍ حُيٝحّ ٝ حالٓظَٔحٍ ا٠ُ ؿخٗذ حالٓظوَحٍ 

                                                

.298-297آٔخػ٤َ ػ٢ِ ٓؼي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙ  
1

  

.177ٗؼزخٕ ١خَٛ حألٓٞى، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
2
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ُِ٘ٔن ح١ٌُ ٤ٔ٣طَٕٝ ػ٤ِٚ، ٝ ال ؿَحرش إٔ طظَٜ كخُش ٖٓ حَُٜحع اًح ٝحؿٜظْٜ ٜٓخػذ 

 .ٝط٠خٍرخ ُِٜٔلْٜ

طٔؼِٜخ ؿٔخػخص حُِٜٔلش ٝ ح٠ُـ٢ ٝ حأله٤ِخص، ٝ ك٢ ٌٛح  ٝ :انًشاركح غٛر انرسًٛح-2

ح٤ُٔخم طؼظزَ حُٔؼخٍٟش ك٢ أ١ ٗٔن ٤ٓخ٢ٓ ٢ٛ رٔؼخرش ٓ٘خًٍش ٤ٓخ٤ٓش ؿ٤َ ٤ٍٔٓش ػْ ٣يٍؽ 

هٔٔش ٓٔظ٣ٞخص ُِٔ٘خًٍش ك٢ حألٗظٔش حُظو٤ِي٣ش ٢ٛ
1
 : 

ٕٞ ػ٤ِٔش ٝ ٣ٔؼِٚ ح٣ٌُٖ ٣٘ـِٕٞ حُٔ٘خٛذ ح٤ُٔخ٤ٓش حُؼ٤ِخ ، ح٣ٌُٖ ٣ٔظٌِ :حُٔٔظٟٞ حألٍٝ -

 .ٛ٘غ حُوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ح١ٌُ ٣ئػَ ك٢ حُٔـظٔغ ٝ ػالهخطٚ حُوخٍؿ٤ش

ٝ ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ ٖٓ أُٝجي ح٣ٌُٖ ْٛ هخٍؽ حُِٔطش ٝ حُزخكؼ٤ٖ ػٜ٘خ، ا٠ُ  :حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ-

ؿخٗذ ٛـخٍ حُٔٞظل٤ٖ ٝ ًُي رٔخ رٔخ ُي٣ْٜ ٖٓ هيٍس ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ك٢ ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍ رٔخ 

 .حُظ٢ ريٍٝٛخ هي طئػَ ػ٠ِ حُ٘ٔن (Power social.)٣ٔظٌِٞٗٚ ٖٓ ٜٓخىٍ ُِوٞس 

ٝ ٠٣ْ أػ٠خء حُظ٘ظ٤ٔخص ح٤ُٔخ٢ٓ، أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣يػٕٞ حُيكخع ػٖ  :حُٔٔظٟٞ حُؼخُغ -

حُِٜٔلش حُؼخٓش رٔ٘خًٍظْٜ ك٢ حُٔئطَٔحص ٝ حُِوخءحص ح٤َُٔٓش ٝ ؿ٤َ ح٤َُٔٓش، ٝ ٌٛح ػ٠ِ 

 .أ٣ش كخٍ ٣وَ طؤػ٤َٙ ك٢ ٓـخٍ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ

، ٝ ال طؤط٢ ٝ ْٛ أُٝجي ح٣ٌُٖ ُْٜ كن حإلىالء رؤٛٞحطْٜ ك٢ حالٗظوخرخص :حُٔٔظٟٞ حَُحرغ -

ٖٓ ٝحهغ اكٔخْٜٓ  رخُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝ اٗٔخ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ  -ك٢ حُؼخىس–ٓ٘خًٍش ٛئالء 

 .طوظِق ٖٓ كَى ٥هَ

ٝ ٣ؤط٢ ك٤ٚ حُؼخرؼٕٞ ٤ٓخ٤ٓخ، ٝ ْٛ ٣ٔؼِٕٞ هخػيس ػ٠٣َش َٜٓ٘كش ػٖ  :حُٔٔظٟٞ حُوخْٓ -

 .حُٔخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ال طؤهٌ كظ٠ ىٍٝ حُٔظلَؽ

 

أٌٗخٍ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِٔٞح٤٘١ٖ ك٢ "نجْٕر٘عثذ انٓاد٘ ا"ٝ ٣يٍؽ  - ص
2

: 

 . حالٗظَحى ػٖ ٣َ١ن حُٞكيحص ٝ حُٔـخُْ حُٔل٤ِش ػ٠ِ ًخكش ٓٔظ٣ٞخطٜخ -1

 . حالٗظَحى ػٖ ٣َ١ن حُـٔؼ٤خص حُظؼخ٤ٗٝش -2

 .حالٗظَحى ػٖ ٣َ١ن حُـٔؼ٤خص حأل٤ِٛش -3

 .حالٗظَحى ػٖ ٣َ١ن حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش -4

                                                

.178-177،ٙ ٙحَُٔؿغ ٗلٔٚ 
1

  

.327-326ػزي حُٜخى١ حُـ١َٛٞ، َٓؿغ ٓخرن،ٙ ٙ 
2

 . 
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 .حُِـخٕ حُٔل٤ِشحالٗظَحى ػٖ ٣َ١ن  -5

 .حالٗظَحى ػٖ ٣َ١ن اريحء حَُأ١ ٝ حٌُ٘خٟٝ حُؼخٓش -6

ّٕ حُطَٝكخص حُؼَر٤شٖٓ ًَ ٓخ ٓزن ُْ طزظؼي ًؼ٤َح ػٖ  ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٤ٌُِ٘ش، ، ٗالكع رؤ

حُظيٍؿخص حُظ٢ ٟٝؼخ حُـَر٤ٕٞ، رَ ؿخءص ٓوِّيس ُٜخ، ٓغ رؼٞ حُٔلخٝالص ُظ٤٤ٌلٜخ ُٝٞ 

ّٕ ٛ٘خى ؿغ ُظز٢٘ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٌَُِ٘ حُلي٣غ ُِيُٝش٤ٌِٗخ ٓغ حُز٤جش حُؼَر٤ش، ٝٛٞ ٍح ، ؿ٤َ أ

حهظالف ؿ١َٛٞ ك٢ ٖٓ ٗخك٤ش ٠ٕٓٔٞ حُٔ٘خًٍش ٝكؼخ٤ُظٜخ، ٣زو٠ ٝحهغ حُلخٍ ٣ؼزَّ ػٖ كـٞس 

 .ٓظزخػيس ر٤ٖ حُيٍٝ حُـَر٤ش ٝحُيٍٝ حُؼَر٤ش

  

 :اإلساليٙ قّيٍ يُظٕر انفانسٛاسٛح انًشاركح  -7

م ُِلي٣غ ػٖ  َّ ٟٓٞٞع حُٔ٘خًٍش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُلوٚ حإلٓال٢ٓ، أٝ ٖٓ حُْٜٔ حُظط

ٍرّٔخ ًٔخ طلخٍٝ إٔ طٔظّٔي ٓ٘ٚ حُلًَخص حإلٓال٤ٓش طٍٜٞٛخ ٝٓٔخٍٓظٜخ، ك٤ِْ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ 

إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٓؼ٢٘ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٙ ٖٓ حُظ٤خٍحص، رٜلش ٓزخَٗس 

١ ٝكو٢ٜ، أٝ طؤ٤َٛ َٗػ٢ ٌُٜٙ ك٢ ػ٤ِٔش حُٔ٘خًٍش، ٖٓ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى أٓخّ كٌَ

ٝٛٞ ٓخ ىكغ حُزخكغ ُالؿظٜخى ٖٓ هالٍ  .حُٔٔؤُش، ػ٠ِ حألهَ رخُ٘ٔزش ُِظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ًحطٚ

حالػظٔخى ػ٠ِ حُظَحع حُٔٞؿٞى ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٖٓ أؿَ حُٔٔخٛٔش ك٢ ر٘خء طٍٜٞ كٍٞ 

 .ٓٔظ٣ٞخص حُٔ٘خًٍش ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ حُلو٢ٜ

 اإلساليٙ انفقّ ريثادئ انًشاركح انسٛاسٛح يٍ يُظٕ  - أ

ّٕ حُٔ٘خًٍش ٝكن ٓ٘ظٍٞ حُلوٚ  ، طوّٞ ػ٠ِ ػالع ٓزخىة أٓخ٤ٓش حإلٓال٣٢ٌٖٓٔ حُوٍٞ أ

 .حُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش ، حُٔٔخٝحس ، َٓ٘ٝػ٤ش حالهظالف: ٢ٛ 

 

 :انحرٚح انسٛاسٛح/ انًثذأ األٔل .1

ٍ حإلٗٔخ٢ٗ ٖٓ أ١ّ ػزٞى٣ش ٟٓٞ  َّ حُل٣َش ك٢ حإلٓالّ ٗخرؼش ٖٓ ٓ٘طِن أٓخ٢ٓ ٛٞ حُظل

"ش حُوِذحُل٣َش ك٣َش حُوِذ ، ٝ حُؼزٞى٣ش ػزٞى٣"هللا ٓزلخٗٚ طؼخ٠ُ ، ٝ ًٔخ هخٍ حرٖ ط٤ٔ٤ش 
1
 

، ٝ ًِٔخ حُىحى ُٚ ػزٞى٣ش ، حُىحى كزخ ٝ ك٣َش  ػزٞى٣شًِٝٔخ حُىحى حُوِذ كزخ هلل حُىحى ُٚ .

.ػٖٔ ٓٞحٙ
2

ّٕ ٖٓ ًخٕ ٓٞٛٞال رخهلل طؼخ٠ُ ًخَٓ حُطخػش ُٚ ، ٓٔظ٤و٘خ ٖٓ هيٍطٚ ٝ هَٜ ٙ أ١ أ

                                                

.47حرٖ ط٤ٔ٤ش ، ٍٓخُش حُؼزٞى٣ش، ىٓ٘ن،ريٕٝ طخ٣ٍن َٗ٘ ،ٙ 
1

  

.57ٙ َٓؿغ ٓخرن،
2
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َّ كوخ اٍحىطٚٝ ٗلخً  خ ؿ٤َ ٛئالء ٖٓٔ طؼِّوض هِٞرْٜ رخُي٤ٗخ ٝ أٛلخرٜخ ، . ٝ أَٓٙ ، ٛٞ حُل ّٓ أ

ٝ ١ٔؼٞح ك٤ٔخ ػ٘ي حُ٘خّ ٝ ٗٔٞح ٓخ ػ٘ي هللا كْٜ ؿ٤َ أكَحٍ ، ُٝٞ ًخٗٞح ر٤ٖ حُ٘خّ ٖٓ ١ًٝ 

ر٤ٖ ٝ ح٤ٌَُٖٓٔ َّ .حٌُٔخٗش ٝ حُـخٙ أٝ ًخٗٞح ٖٓ ػ٘ي ١ًٝ حُِٔطخٕ ٖٓ حُٔو
1

 

ك٣َظٚ ٝ رخُظخ٢ُ حُظوِّٚ ٖٓ  حإلٗٔخٕ ربػطخءحُوخُٜش ُِوخُن ٢ٛ ًل٤ِش  كخُؼزٞى٣ش

ػزخىس ؿ٤ٔغ حُٔوِٞهخص حُز٣َ٘ش ٝ حُٔخّى٣ش ، ٝ ال ٠٣طَ ك٤ٜ٘خ حإلٗٔخٕ ُِظ٘خٍُ ػٖ ك٣َظٚ 

ٝ ٛٞ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ هٜيٙ حُوٍٞ . حُن...، أٝ ٓخٍ ، أٝ ٜٗٞس، آهَ ، أٝ ْٛ٘ اٗٔخُٕٜخُق 

 ..٘خ ُ٘وَؽ حُؼزخى ا٠ُ ػزخىس ٍّد حُؼزخىؿج: حٍُٜٔ٘ٞ ألكي حُلخطل٤ٖ 

كٖٔ ٗؤٕ حُؼزخىس حُٔوِٜش إٔ ط٣َِ ػوخكش حُوٞف حُٔظَطّزش ػٖ حُؼزٞى٣ش ُـ٤َ هللا ، كال 

كٖٔ ٣ئٖٓ رَرٚ كال } هٞف ػ٠ِ حَُُم ٝ ال ػ٠ِ حُل٤خس، ٝال ػ٠ِ حٌُٔخٗش ك٢ حُٔـظٔغ 

{٣وخف رؤخ ٝال ٍٛوخ
2

َّ ر٤ي هللا ٝكيٙ  ، ٝ إٔ ؿ٤َٙ َٓرٞد ِٓٔٞى  ٝطِي ٢ٛ كخُ٘لغ  ٝح٠ُ

ٌَّ حُز٤جش حُٔالثٔش .ٟؼ٤ق ال ٣ِٔي ُ٘لٔٚ  ٝال ُـ٤َٙ ٗلؼخ ٝال َٟح َّ ٌٛٙ حُؼزٞى٣ش طظ٘ ٝك٢ ظ

ُو٤خّ ٓ٘ظٞٓش حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ، ٝ ح٤ُّٜ٘لش هلل ٍُٝٓٞٚ ٝألثٔش ح٤ُِٖٔٔٔ 

ظْٜ، أٝ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِن ػ٤ِٚ حُظؼز٤َ حُلي٣غ  ّٓ  .-حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش –ٝػخ

 ا٠ُ، ٝ إ ًخٕ ٣يػٞ  حإلٓالّػ٠ِ طزي٣َ ػو٤يطٚ ٝ حػظ٘خم  حإلٗٔخٕٝ حإلٓالّ ال ٣ٌَٙ 

ٍ َٓ٘ٝع ٝ  حإلًَحٌٙٛٙ حُؼو٤يس، ٌُٖٝ حُيػٞس ا٠ُ حإلٓالّ ٢ٗء ٝ  ّٝ ػ٤ِٚ ٢ٗء آهَ،  كخأل

حُؼخ٢ٗ ٓٔ٘ٞع
3

ًّي حُوَإٓ ٌٛح حألَٓ ك٢ أًؼَ ٖٓ آ٣ش، ٝ.  ي رخُلٌٔش أىع ا٠ُ ٓز٤َ ٍرّ }هي أ

{ٝحُٔٞػظش حُلٔ٘ش ٝؿخىُْٜ رخُظ٢ ٢ٛ أكٖٔ
4

ٝ ُٞ ٗخء ٍري ٥ٖٓ ٖٓ ك٢ حألٍٝ ًِّْٜ }  

{ؿ٤ٔؼخ أكؤٗض طٌَٙ حُ٘خّ كظ٠ ٣ٌٞٗٞح ٓئ٤ٖ٘ٓ
5

ال اًَحٙ ك٢ حُي٣ٖ هي طز٤ّٖ حَُٗي ٖٓ }،  

{حُـ٢ّ 
6
. 

ك٢ ٗؤٕ ٓٔؤُش  -حألٍٝ حإلٓالّٜٓيٍ ط٣َ٘غ  -ٝإ ًخٗض ٌٛٙ ٢ٛ أكٌخّ حُوَإٓ 

ّٕ حُل٣َش ك٢ حإل١المس ٝ حإل٣ٔخٕ، ٢ٛٝ أػظْ ٓٔخثَ حُي٣ٖ ػ٠ِ حُؼو٤ي ّٕ ٌٛح ٣ؼ٢٘ أ ، كخ

ط٣َ٘غ حإلٓالّ أَٛ ػخّ ٣ؼَٔ كظ٠ ك٢ ٗطخم حُؼو٤يس ك٠ال ػٖ ػِٔٚ ك٤ٔخ ٟٓٞ ًُي ٖٓ 

ّٕ طؼخ٤ُْ ٌٛح حُي٣ٖ طلـَ ػ٠ِ حُ٘خّ حإلٗٔخ٤ٗشٓـخالص حُل٤خس  ، كَٜ ٣ـُٞ رؼي ًُي إٔ ٣وخٍ أ
                                                

1
  .214 ،2006ٙ، 8ٓلٔي ٤ِْٓ حُؼٞح، ك٢ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِيُٝش حإلٓال٤ٓش، ىحٍ حَُ٘ٝم،حُوخَٛس، ١ 

2
   ّٖ  .13ح٣٥ش : ٍٓٞس حُـ

.70ػزي ح٣ٌَُْ ٣ُيحٕ ، حُلَى ٝ حُيُٝش ك٢ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش ، ىحٍ حُلظق حُز٤ِيس ، حُـِحثَ ،ٖٓ ىٕٝ ٓ٘ش، ٙ
3

  
4

   . 125ح٣٥ش  : حُ٘لٍَٓٞس  
5

 .99ح٣٥ش : ٍٓٞس ٣ْٞٗ 
6

 .256ح٣٥ش : ٍٓٞس حُزوَس 
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ألهَٟ ُل٤خطْٜ حالؿظٔخػ٤ش ٝ كْٜ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝػِْٜٔ ك٢ ٓوظِق آٍحثْٜ ك٢ حُ٘ٞحك٢ ح

حُؼٍٜٞ؟
1

٣ش حَُأ١ كن ُِلَى ك٢ حُيُٝش .  َّ رخُؾ حأل٤ٔٛش ٝ حُوطٍٞس ال ٣ـُٞ  حإلٓال٤ٓشٝك

اّٗٚ ١ٍَٟٝ ٤ٌُخٕ حُلَى حُل١ٌَ ..ُِيُٝش إٔ ط٘ظوٚ ٓ٘ٚ ٝ ال ٣ـُٞ ُِلَى حُظ٘خٍُ ػ٘ٚ

كخألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ٖٓ ..  ٓالّحإلٝحإلٗٔخ٢ٗ ٝالُّ ُو٤خّ حُِْٔٔ رلَحثٞ 

ّْ كَحثٞ حإلٓالّ ٝطلو٤وٚ ٣ٔظِِّ ريحٛش ك٣َش حَُأ١،  ٝكّن حُلَى كظ٠ ك٢ َٓحهز٠ حُلٌخّ  أٛ

٣ش حَُأ١ ، ٝ طو٣ََ ٓزيأ  َّ َّ ًُي ٣ٔظِِّ ٍَٟٝس طٔظّغ حُلَى رل كخطْٜ، ً َّ ٝ ٜٗلْٜ ٝ ٗوي طٜ

ِِّ أ٠٣خ ك٣َش حَُأ١ ، كال ٣ٌٖٔ ططز٤ن حٍُٟ٘ٞ ٝ ٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓ٘خه٘خص ، ٣ٔظ

ٍ حُيُٝش حألهٌ رٔزيأ حٍُٟ٘ٞ ٝ . حٍُٟ٘ٞ ريٕٝ ك٣َش حَُأ١  َّ ٝ ٖٓ حُؼزغ حُٔل٠ٞف إٔ طو

٢ٛ طٔطٞ ػ٠ِ ك٣َش حَُأ١ كظِٔزٜخ ٖٓ حألكَحى
2
. 

 :انًسأاج تٍٛ انُاس  /انصاَٙ انًثذأ-2

ش ك٢   ّٓ ٕ ُأل ّٞ حإلٓالّ، ٣ٝٔظّٔي ٓلّٜٞ حُٔٔخٝحس طٔؼَّ حُٔٔخٝحس حُزؼي ح٤ُٔخ٢ٓ حُؼخ٢ٗ حٌُٔ

ٍ ٓٔخٝحس حُزَ٘ ؿ٤ٔؼخ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ ٓغ  َّ ٓيُُٞٚ ٖٓ حُ٘ظَس حُؼوي٣ش حإلٓال٤ٓش حُظ٢ طو

حهظالف أُٞحْٜٗ ٝأُٔ٘ظْٜ ٝأُٓ٘ظْٜ ٝأٌٓ٘ظْٜ، ٝٓخ ا٠ُ ًُي ٖٓ حُلَٝم حُلط٣َش، رخٓظؼ٘خء 

ٍحى١ ُِ٘خّ ح١ٌُ ٓؼ٤خٍ حُؼِْ أٝ حُظوٟٞ أٝ حُؼَٔ حُٜخُق، ٝٓخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ حٌُٔذ حإل

ٝػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ طؼظزَ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ . ٣ظلخِٟٕٞ رٔززٚ، ٝك٢ ًُي ك٤ِظ٘خكْ حُٔظ٘خكٕٔٞ

حُ٘خّ ٖٓ حُو٤ْ حٌُزَٟ ك٢ حإلٓالّ ٝك٢ حُؼو٤يس حإلٓال٤ٓش، رَ ٢ٛ حُـخٗذ حإلٗٔخ٢ٗ ك٢ ٍإ٣ش 

، كخإلهالٙ رلو٤وظٜخ ٣ل٢٠ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ حإلهالٍ رؼو٤يس حُ َّ ِّ ٝؿ ّٕ طٞك٤ي هللا ػ ظٞك٤ي، أل

ٝحُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُ٘خّ ٖٓ حُو٤ْ حُظ٢ أ٠ٛٝ . حإلٗٔخ٤ٗش طٔظ١ٞ ًِّٜخ ك٢ ٓوِٞه٤ظٜخ ُِزخ١ٍ طؼخ٠ُ

٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ، : " رٜخ ٍٍٓٞ هللا ك٢ كـش حُٞىحع رؼي طٔخّ ٍٓخُش حإلٓالّ ًٝٔخُٜخ، ك٤غ هخٍ

ّٕ أرخًْ ٝحكي، ًٌِّْ ٥ىّ، ٝآىّ ٖٓ طَحد ّٕ ٍرٌْ ٝحكي، ٝا ش ك.." ا ّٔ َّ طلَهش ر٤ٖ اٗٔخٕ ٖٝٓ ػ ٌ

ٝآهَ، ال طظّوٌ ٖٓ حُؼِْ، أٝ حُظوٟٞ، أٝ حُؼَٔ حُٜخُق ٓؼ٤خٍح ُِظ٤٤ِٔ، ٢ٛ هَم ٣َٛق 

.ُٞكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ ٤ُِٔٝحٗٚ ح١ٌُ ال ٣وطت
3

 

ّٕ حُٔو٤خّ ح١ٌُ ٣ظلخِٟٕٞ رٚ ٛٞ  ّٕ حُّ٘خّ ٓٞح٤ٓش ًؤٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ، ٝ أ ٍ أ َّ حإلٓالّ ٣و

ًلْٜ ػٖ ُليٝىٙ، ٝ اهخٓظْٜ، ٝ ٝطؼخ٠ُ ٝ هٞكْٜ ٓ٘ٚهللا ٓزلخٗٚ ٓويحٍ حُظِحْٜٓ رؤَٓ 

                                                
1

 . 2006ٓلٔي ٤ِْٓ حُؼٞح، َٓؿغ ٓخرن،  

.77-76ػزي ح٣ٌَُْ ٣ُيحٕ ، َٓؿغ ٓخرن ، ٙ ٙ 
2

  
3

ػٔخٍ ١ٔطخّ، حُزؼي حالؿظٔخػ٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ُؼو٤يس حُظٞك٤ي، ىًظٍٞحٙ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش أٍٛٞ حُي٣ٖ ٝح٣َُ٘ؼش   

 .254، ٙ 2006-2005ٝحُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش، ؿخٓؼش حأل٤َٓ ػزي حُوخىٍ رؤ٘ط٤٘ش، 
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٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ اّٗخ هِو٘خًْ ٖٓ ًًَ ٝأٗؼ٠ ٝؿؼِ٘خًْ ٗؼٞرخً ٝهزخثَ  }:ٓؼخ٤ٛٚ، هخٍ طؼخ٠ُ

.{ُظؼخٍكٞح إ أًٌَْٓ ػ٘ي هللا أطوخًْ إ هللا ػ٤ِْ هز٤َ 
1

 ا٠ُطؼخ٠ُ ال ٣٘ظَ كخهلل ٓزلخٗٚ ٝ 

خ ٖٓٓ ه٤َ أٝ َٗ، ٝهِٞرْٜ ٝٓخ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٚ  ا٠ُأُٞحْٜٗ، رَ ٣٘ظَ أكٞحٍ حُ٘خّ ٍْٝٛٞٛ ٝ

 ا٠ُهللا ال ٣٘ظَ  إ}:، هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٣ٜيٍ ػْٜ٘ ٖٓ أػٔخٍ ٤١زش هخُٜش

{هِٞرٌْ ٝ أػٔخٌُْ ا٠ًٍُْٛٞ ٝ أٓٞحٌُْ رَ ٣٘ظَ 
2
. 

ػيّ حُٔٔخٝحس ٛٞ ك٢ كّي ًحطٚ ٓٔخّ أٓخّ ٓٔخٍٓش حُل٣َخص حُؼخٓش، ٝ حُٔٔخٝحس ٢ٛ

ش َٓر١ٞ رٌٜح حُٔزيأ ، كال ٣ّٜق إٔ ٣لٌْ رخُل٣َخص  ّٓ حُؼخٓش ، ٝ اريحء حَُأ١ ك٢ حُو٠خ٣خ حُؼخ

ٍأ٣ٜخ ك٢ ه٠خ٣خٛخ رٔزذ ٗٔزٜخ أٝ كٔزٜخ أٝ  اريحءػَ كجش ٖٓ حُٔـظٔغ رخٌُق ػٖ حٌُالّ ٝ 

ٌٝٛح ٓخ ٗطِن ػ٤ِٚ ك٢ ٝهظ٘خ رٜٔطِلخص طلَٔ ٓؼخ٢ٗ ِٓز٤ش طظَحٝف ىٍؿش .. ،ُٕٞ رَ٘طٜخ

ٔخ إٔ حُٔٔخٝحس ٢ٛ أٓخّ ً. خء ٝ حُظ٤ٜٖٔ ا٠ُ حالٓظزؼخى ٝحُظ٤٤ِٔ حُؼ١َِٜ٘ٓز٤ظٜخ ٖٓ حإلهٜ

، ٝال ٣ٌٖٔ أ٠ُٝ، ٝٓٞح١ٖ ىٍؿش ػخ٤ٗش ؿ٤خرٜخ ٣ظَٜ ٓخ ٠ٔٔ٣ رٔٞح١ٖ ىٍؿش ، كل٢حُٔٞح١٘ش

 .إٔ ٗظليع ػٖ ٓ٘خًٍش

 يشرٔعٛح االخرالف /انًثذأ انصانس -3

ش ٝحكيس ٝال ُٝٞ ٗخء ٍرّي " ه٠ض ٤٘ٓجش هللا إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘خّ ٓوظِل٤ٖ ّٓ ُـؼَ حُ٘خّ أ

"٣ِحُٕٞ ٓوظِل٤ٖ، االّ ٖٓ ٍكْ ٍرّي، ٌُُٝي هِوْٜ
3
. 

ٝألٕ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ًٞك٢ ا٢ُٜ ٛٞ ٜٓيٍ حُظل٤َٔحص أٝ حُوَحءحص حُٔظؼّيىس ٝحالُظِحّ 

ع ٝحُظؼّيى ّٞ كٜ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ ح٣٥خص ح٣ٌَُٔش حُظ٢ طظلّيع ػٖ . كٜٞ ٣َ٘ػٖ حالهظالف ٝحُظ٘

ّٕ حُوَإٓ ال ٣لزٌّ حالٗ٘وخهخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُلظٖ، االّ أّٗٚ . ٢ ٤ٓٝخ٢ٓحالهظالف ًؼخَٓ ١ز٤ؼ ٝٓغ أ

ع حألػَحم ٝحُِّـخص  ّٞ ع حُوز٢ِ ٝحُطخثل٢ ٝحأل٢ٔٓ ٝحُ٘ؼز٢ ٝط٘ ّٞ ٣ظلّيع رب٣ـخر٤ش ػٖ حُظ٘

ّٕ حُوَإٓ . ٝحُل٠خٍحص ع . رخالهظالكخص حُطز٤ؼ٤ش حُـٔي٣ش ٝحُل٣ٌَش ُألكَحى ٣ظؼَفًٔخ أ ّٞ كخُظ٘

ّٕ . حُظّٞكيٛٞ ؿخٗذ ٖٓ حُوِن حإل٢ُٜ، ٝػ٤ِٚ، ال ٣ـُٞ اؿزخٍ حُ٘خّ ػ٠ِ  ك٢ ١َم حُٔؼخٕ ا

كٔؼ٠٘ حُ٘ٚ ٣لظَٔ . ش ُالهظالف ٝحُظؼّيى٣ش ٛٞ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ٗلٔٚأكي حُؼٞحَٓ حَُٔ٘ٝػ٤

ِٜخ ُِٔؼ٠٘ حُلو٤و٢  ّٛ حُظل٤َٔحص حُٔظؼّيىس، كال ٣ٌٖٔ أل١ّ ِٓطش إٔ طّيػ٢ حّىػخء هطؼ٤خ رظٞ

ٌٌٝٛح، ًخٗض حُظل٤َٔحص حُٔوظِلش ٝحالهظالكخص . رخالُظِحّ حُي٢٘٣ ُِ٘ٚ ٖٓ ىٕٝ حإلهالٍ

                                                
1

 .13 ح٣٥ش:  حُلـَحصٍٓٞس    
2

  .42-41ٓلٔي ػزي حُوخىٍ أرٞ كخٍّ ، حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حإلٓالّ، ىحٍ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ر٤َٝص ، ُز٘خٕ ،ٙ 
3

 .119-118ح٣٥خص : ٍٓٞس ٛٞى  
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ٝر٤٘ٔخ ٝكي حإلٓالّ ًؼو٤يس ٣َٗٝؼش حُـٔخػش، االّ أّٗٚ . حُٜٔ٘ـ٤ش ٗظخثؾ ١ز٤ؼ٤ش ُطز٤ؼش حُ٘ٚ

..ٓٔق رخُظؼّيى ٝحالهظالف ٝكظ٠ حُٔؼخٍٟش، روخٛش ػ٘ي ٍر٢ حُ٘ٚ ر٤ٔخم ٓؼ٤ٖ
1

 

ّٕ حُؼو٤ِش حُظ٢ ال طوزَ حال هظالف ٢ٛ ػو٤ِش ٓٔظزيس ، ٝ اًح طُّٞض ٌٛٙ حُؼو٤ِش ٖٓ ٛ٘خ كب

حُِٔطش ، كٔظؼَٔ ال ٓلخُش ػ٠ِ ه٘ن حُٔ٘خًٍش ٝ ط٤٤٠ن ه٘خطٜخ ، ٝ ط٤ٌْٔ حألكٞحٙ ، ٝ كظَ 

ال " ح٥ٍحء حُٔوخُلش ٝحُٔؼخٍٟش ، ٓٔظ٘يس ك٢ ًِٜٓٞخ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ٢ٔٗ كٌٜٔخ ػ٠ِ هخػيس 

 ."أ٣ٌٍْ اال ٓخ أٍٟ ٝ ٓخ أٛي٣ٌْ اال ٓز٤َ حَُٗخى

 

 :صٕر انًشاركح ٔفق يُظٕر انفقّ اإلساليٙ  - د

طؤهٌ حُٔ٘خًٍش حُٔـظٔؼ٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝكن ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ أٌٗخال ٓوظِلش، ٣ٌٖٔ حإلٗخٍس ا٠ُ  

ّْ حٍُٜٞ حُظ٢ طظَٜ ٖٓ هالُٜخ ًٔخ ٢ِ٣  :أٛ

 االْرًاو تأير انًسهًٍٛ -1

ّٕ حٗظٔخء حُلَى ا٤ُٚ ، ٣وظ٢٠ ٓ٘ٚ حُظلخػَ ٓغ ٗئٕٝ  ٍ حإلٓالّ رؤ َّ ظٚ ، ٝحالٛظٔخّ ٣و ّٓ أ

ّْ رؤه٤ٚ حُِْٔٔ ، ٝ  رو٠خ٣خٛخ ، كٜٞ ٣يػٞ ا٠ُ حُٔ٘خًٍش حُ٘ؼ٣ٍٞش ، حُظ٢ طـؼَ حُِْٔٔ ٣ل

ّْ رخٌُٔ٘الص حُظ٢ ٣ظوز٢ّ ك٤ٜخ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ ، ٝ ٣ظؼخ١ق ٓغ ٓؼخٗخس رؼٞ كجخطٚ ،  ٣ل

 .شكخإلٓالّ ال ٣َ٣ي ٖٓ حُلَى إٔ ٣ٌٕٞ ِٓز٤خ ٓ٘ط٣ٞخ ػ٠ِ ًحطٚ ، ؿخٍهخ ك٢ حألٗخ٤ٗ

كؤ١ّ ِْٓٔ ٣ؼط٢ ٌُٜٙ حالٛظٔخٓخص ، ٝ ُظِي حُٔ٘خًٍش ظَٜٙ ، ٣ٌٕٞ هي كن ػ٤ِٚ هٍٞ 

ّْ رؤَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ِْ ْٜٓ٘" :حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ  ، كخُِْٔٔ ح١ٌُ ٣و٢٠ ٜٗخٍٙ ٛخثٔخ "ٖٓ ُْ ٣ٜظ

ّْ رؤٍٓٞٛخ ، ال ٣ٌٕٞ ٖٓ ػيحىٛخ ٝ ال  ظٚ، ٝ ال ٣ٜظ ّٓ ّْ ٣٘لٞ ٣ي٣ٚ ٖٓ ٌٓ٘الص أ ٝ ٤ُِٚ ٓظزظاّل، ػ

ألٕ أ٢٘ٓ ك٢ كخؿش أم ٢ُ كظ٠ : " -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ–ٝ ٣وٍٞ حٍَُٓٞ . لٔذ ػ٤ِٜخ٣

، ٌٛح حُلي٣غ ٤٘٣َ ٓؼ٘خٙ ا٠ُ كخؿش "طو٠٠ أكّذ ا٢ُّ ٖٓ إٔ أػظٌق ك٢ ٓٔـي١ ٌٛح َٜٗح

؟...حُلَى ، ك٤ٌق رلـخص حألٓش ٌٝٓ٘الص حُٔـظٔغ ، ٤ٓٝخٓش حُيُٝش
2

 

 األير تانًعرٔف ٔ انُٓٙ عٍ انًُكر -2

حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ٣ؼزَ ػٖ حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش ٝ حُل٣ٞ٤ش حُظ٢ طٔٞى ٝظ٤لش 

ٝطٌٕٞ حألٓش حإلٓال٤ٓش رل٠َ حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ، . حُٔـظٔغ حُِْٔٔ 

ًخُـْٔ حُل٢ّ ح١ٌُ ربٌٓخٗٚ ٓؼخُـش ٗلٔٚ ر٘لٔٚ أٝ حٓظَؿخع ػخك٤ظٚ ىٝٗٔخ حُلخؿش ُظيهَ 

                                                
1

، ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش، كوٞم حإلٗٔخٕ ك٢ حُلٌَ حإلٓال٢ٓٝ ٢ِٛٞٔ، ؿي٤ُخص حٍُٟ٘ٞ ٝحُي٣ٔوَح٤١ش أكٔي حُ 

 .93، 2007ٙر٤َٝص، 
2

  .2006ٙ،28ٌَ حُـخٓؼ٢،حإلٌٓ٘ي٣ٍش،حُزخُ، كن حُٔ٘خًٍش ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش، ىحٍ حُل ىحٝى 
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ّٕ ًَ أكَحى حُـٔخػش ٓؼ٤٤ٖ٘ رٌٜٙ حُٞظ٤لش ، ٣ؼخرٕٞ اًح هخٓٞح ٓوِٞهخص ٖٓ هخٍؽ حُـٔخػش ، أل

ٝحألٓش حُظ٢  طِٔي حُويٍس حٌُحط٤ش ػ٠ِ حإلٛالف  ٢ٛ . ك٤ٜخ حرٜخ ٝ ٣ؼخهزٕٞ ػ٤ِٜخ اًح ك١َٞ

ّٕ حُظل٢٣َ ك٢ حُو٤خّ . ، ٝ ربٌٓخٜٗخ حُو٤خّ رخُٜ٘خىس ػ٠ِ حُ٘خّ"ه٤َ أٓش"ؿي٣َس رٜلش  ًٔخ أ

٢ ك٢ حألُٓخص ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘،  ٣ئّى١ ا٠ُ حُظوِّق ٝ حُظوزّ رل٠٣َش حألَٓ رخُٔؼَٝف 

 .حٓظَٔحٍ حُلٔخىٝ

ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٣وٍٞ حإلٓخّ أر٠ كخٓي حُـِح٢ُ ك٢ ًظخرٚ اك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ ٝ ك٢ ٌٛح ٝ

حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝح٢ُٜ٘ : "ح٤ُٔخم ٣وٍٞ حإلٓخّ أرٞ كخٓي حُـِح٢ُ ك٢ ًظخرٚ اك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ

ؼغ هللا ُٚ حُ٘ز٤٤ٖ أؿٔؼ٤ٖ، ُٝٞ ػظْ ك٢ حُي٣ٖ، ٝٛٞ حُْٜٔ ح١ٌُ حرحُوطذ حألػٖ حٌَُٔ٘ ٛٞ 

ّٔض حُلظَس، ٝك٘ض  س، ٝحٟٔلِّض حُي٣خٗش، ٝػ ّٞ ١ٞ١ رٔخ١ٚ ٝأَٛٔ ػِٔٚ ٝػِٔٚ ُظؼطِض حُ٘ز

ح٠ُالُش، ٝٗخػض حُـٜخُش ٝحٓظَٟ٘ حُلٔخى، ٝحطّٔغ حُوَم، ٝهَرض حُزالى، ِٝٛي حُؼزخى ُْٝ 

"ّ حُظ٘خى٣٘ؼَٝح رخُٜالى االّ ٣ٞ
1
. 

٣ٌٝٛذ ؿٍٜٔٞ حُؼِٔخء ا٠ُ إٔ حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ٖٓ كَٝٝ 

حٌُلخ٣ش ، اًح هخّ رٚ حُزؼٞ ٓو٢ ػٖ ح٥ه٣َٖ ، ًٔخ ٛٞ ك٢ ٛالس حُـ٘خُس ٝ ٍّى حُٔالّ ٝ 

ٝ ُوي أكٖٔ حُؼالٓش حرٖ ريٍحٕ حُل٘ز٢ِ ك٢ ا٠٣خف حُلَم ر٤ٖ كَٝٝ حُؼ٤ٖ ٝ .. " ؿ٤َٛخ

كَٝ حٌُلخ٣ش ٝ كَٝ حُؼ٤ٖ ٓ٘ظًَخٕ ك٢ حُظؼزّي ٝ حُِٜٔلش ، ٝحُلَم : وخٍكَٝٝ حٌُلخ٣ش، ك

ّٕ حُٔوٜٞى ك٢ كَٝ حٌُلخ٣ش طل٤َٜ حُِٜٔلش حُظ٢ ط٠ٜٔ٘خ ، كٖٔ أ١ ٗوٚ  ر٤ٜ٘ٔخ أ

"كِٜض ًخٕ ٛٞ حُٔطِٞد، ٝ ك٢ كَٝ حُؼ٤ٖ طؼزّي حألػ٤خٕ رلؼِٚ
2
. 

ٍح ُ َّ ّْ حطّوخًٙ ٓز ّٕ حُظل٤َٔ ح٤٠ُّن ُلَٝٝ حٌُلخ٣ش ط ِظوخػْ ػٖ حُو٤خّ رٌٜح ؿ٤َ أ

ش ك٢ حُو٤خّ  ّٓ ّْ حُلجش حُظ٢ ط٘ٞد ػٖ حأل ّٕ ٌٛح حألَٓ ال ٣ظؼِّن رلـْ ٝ ً رٌٜٙ حُٞحؿذ، ٝ ًُي أ

، ٝاّٗٔخ ٣َطز٢ رـِذ حُِٜٔلش ٝ ىكغ حُٔلٔيس (ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ) حُل٠٣َش 

 .، ٝ طلو٤ن ٓوٜٞى حُ٘خٍع

ٝٝكن ٌٛح حُلْٜ كخٕ حٓظَ٘حء ٝ حٗظ٘خٍ حُٔلخٓي رٍٜٞس طّٜيى ر٤٠خع حُّي٣ٖ، ٝػ٠ِ ٗلٞ ٣ـؼَ 

ٌٍّ ػ٠ِ حُلَى أٝ حُـٔخػش حُٜـ٤َس حُو٠خء ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔلخٓي ٗظَح ُؼيّ ًلخ٣ش حُلَى  ٖٓ حُٔظؼ

ّٕ حُـٔخػش ك٢ ٓؼظٜٔخ ، ٝ ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس ٣ـذ إٔ طظٌخكَ ًِٜخ ك٢  أٝ حُـٔخػش حُٜـ٤َس، كب

غ ٌٛح حُلٔخى، رل٤غ طٜزق حٌُلخ٣ش ٛ٘خ ًلخ٣ش ؿَٝ ٝ هٜي ال ًلخ٣ش ًْ، رٔؼ٠٘ ًلخ٣ش ٓ٘

                                                
1

 .269، 2ٙ، ؽاك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ، أرٞ كخٓي حُـِح٢ُ  
2

ح٤ُٔي ؿالٍ حُي٣ٖ حُؼ١َٔ ، حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ، طَؿٔش ٓلٔي أؿَٔ أ٣ٞد حإلٛالك٢ ، حالطلخى  

  .1984ٙ،57ص حُطالر٤ش ، ىحٍ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، ر٤َٝص ،حإلٓال٢ٓ حُؼخ٢ُٔ ُِٔ٘ظٔخ
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ّٕ كَٝ ًلخ٣ش ٣ٔو٢ رلؼَ حُٞحكي ، رٔخ ٣ـؼَ كَٝ  َّٔٙ رؼٞ حُلوٜخء، ٖٓ أ حُٞحكي ًٔخ ك

، كخٕ كَٝ حٌُلخ٣ش ُٚ ٛلش حألَٓ ػ٠ِ ؿ٤َ ٌٛحٝ. حٌُلخ٣ش ٍرّٔخ ك٢ ٓوخّ حُّٔ٘ش أٝ حُ٘خكِش

٠ حإلُِحّ حُظ٢ طظّ  ّٔ ع ، ٝاالّ ُٔخ ٣ٔ ّٞ ٠ق ٖٓ ط٤٤ٌلٚ رخُلَٝ ح١ٌُ ال ٓـخٍ ك٤ٚ ُالهظ٤خٍ أٝ حُظط

ّْ ٝ حُؼيى ْ ك٢ ًلخ٣ش  حٌُ ٌّ كَٟخ ، ٝ حٌُلخ٣ش ك٤ٚ طٌٕٞ ًلخ٣ش هٜي أٝ ؿَٝ طظل
1
. 

حُظ٢ طوق ٟي " حُٔٞح١٘ش"رٌٜح حُلْٜ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظليع ػٖ ٓخ ٠ٔٔ٣ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ 

ّٔ رٔؼ٠٘ طل٣ٞٞ حُٔ" حُظل٣ٞٞ"ٓزيأ  حُٔٞح١ٖ ، ٝحُظ٢ طيػٞ ِٜخٔئ٤ُٝش ُِـ٤َ ٝػيّ طل

ّٞ ُِٔ٘خًٍش ك٢ ط٤٤َٔ ٗئٝٗٚ ٔغ ٝ ، ٝحُؼَٔ ُويٓش حُٔـظع ٖٓ أؿَ حُِٜٔلش حُؼخٓش، ٝحُظط

ٓلخٍرش حُلٔخى ٝ حالٗلَحف ح١ٌُ ٣ظَٜ ك٢ حُٔـظٔغ أٝ ك٢ حُـٔخػش حُظ٢ ٣ظٞحؿي رٜخ، ٝ

 .٣ٞٞ حألٍٓٞ ًِٜخ ُِلخًْطلٚ ٖٓ حُِٔز٤ش، ٝحُٔئٓٔخص ح٤َُٔٓش ، ٝ رخُظخ٢ُ حُظوِّ 

 

 

 :انحسثح -3

خ : "ٓلخٍرش حُلٔخى، هخٍ حُؼالٓش رٖ هِيٕٝزش ٛ٘خ ٢ٛ حُظلَؽ إلٛالف حُٔـظٔغ، ٝحُلٔ ّٓ أ

حُلٔزش ك٢ٜ ٝظ٤لش ى٤٘٣ش ٖٓ رخد حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ، ح١ٌُ ٛٞ كَٝ 

كَٟٚ ػ٤ِٚ، ٣ٝظوٌ حألػٞحٕ ػ٠ِ حُوخثْ رؤٍٓٞ ح٤ُِٖٔٔٔ، ٣ؼ٤ّٖ ٌُُي ٖٓ ٣َحٙ أٛال ُٚ ، ك٤ظؼ٤ّٖ 

ػ٠ِ ًُي ٝ ٣زلغ ػٖ حٌَُٔ٘حص ٣ٝئّىد ػ٠ِ هيٍٛخ ، ٝ ٣لَٔ حُ٘خّ ػ٠ِ حُٜٔخُق حُؼخٓش 

"ك٢ حُٔي٣٘ش
2
. 

ش حُ٘ؼذ أ٠٣خ         ّٓ ع ُِو٤خّ ر٤ُٝٚٔض حُلٔزش رؼَٔ طٔظلَى رٚ حُلٌٞٓش ، رَ ُؼخ ّٞ ، كن حُظط

ق " حُٔخٍٝى١"ٖ ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ططخٍ كٔزظْٜ كظ٠ حُلٌخّ ٝ حُٞالس ، ٝهي ر٤ّ  ّٟ طٔؼش أٝؿٚ طٞ

ع ، ك٢ ًظخرش حألكٌخّ حُِٔطخ٤ٗش ٝ حُٞال٣خص حُي٤٘٣ش ّٞ حُلَم ر٤ٖ حُٔلظٔذ حٌُِّٔق ٝحُٔظط
3
. 

 :ٝ ٗٔظط٤غ إٔ ٗؤْ ٓخ ًًَٙ حُؼِٔخء ٖٓ أػٔخٍ ٝال٣ش حُلٔزش ا٠ُ ػالػش أهٔخّ 

ش  هخٓش حُٜالس ،ٗلٞ اُِحّ حُ٘خّ رب: اٛالف حألٓش حُي٢٘٣ ٝ حُوِو٢  :األٔل - ّٔ ٝ طلوّي حألث

١ٞح ٝ َّ ٤ًّٖٗ أالّ ٣ل ٓ٘غ ؿ٤َ حألًلخء ٖٓ اىالء ٍأ٣ْٜ ٝال ٣ظٜخٝٗٞح ك٢ أىحء ٝحؿزْٜ، ٝحُٔئ

                                                
1

، ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔش، حُوخَٛس  -ٍإ٣ش آال٤ٓش-٤ٓق حُي٣ٖ ػزي حُلظخف ، حُظـي٣ي ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حُٞحهغ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ 

1898ٙ،372.  
2

  .229، 1965ٙؼش حُؼخ٤ٗش ، حُطز3ػزي حَُكٔخٕ حرٖ هِيٕٝ، حُٔويٓش، ُـ٘ش حُز٤خٕ حُؼَر٢، ٖٓ ىٕٝ ٌٓخٕ حُطزغ ،ؽ  
3

، حٌُٔظزش حُـ٣ٍٜٞٔش رَٜٔ ىحٍ 231حُٔخٍٝى١ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي ، حألكٌخّ حُِٔطخ٤ٗش ٝ حُٞال٣خص حُي٤٘٣ش  ٙ 

 . 300-299حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، ر٤َٝص ُز٘خٕ، ريٕٝ طخ٣ٍن ،ٙ ٙ
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طلوّي حُّ٘خّ أالّ ٣ؤطٞح رٔخ ٣ؼخٍٝ حألهالم أٝ ح٣َُ٘ؼش ًخُـِّٞ ك٢ ٓٔخثَ ح٣َُ٘ؼش، ٝ

ّٖ  ٝؿ٤َ ًُي  .ا٠ُ حُ٘ٔخء حُٔلَٓش ٝٓوخُطظٜ

َ ك٢ ٗطخم حُو٠خء أٝ ٣ٜؼذ ٍكؼٜخ ا٠ُ ٓلٌٔش، َٓحهزش حُ٘ئٕٝ حُظ٢ ال طيه :انصاَٙ -

ُؼٖٔ  ، ٝحُظي٤ُْ ك٢ حُٔز٤غ أٝ حوْ أٝ حُظطل٤ق ك٢ ح٤ٌَُ أٝ حُُٕٞػ٠ِ ٗلٞ حُز

ٝحُؼوٞى حُٔلَٓش ٝحالكظٌخٍ ، س، ٝر٤غ حأل٤ٗخء حُٔلظٍٞٝحُـٖ ك٢ حُٔطخػْ ٝحُٔٔخٍد

 .ٝؿ٤َ ًُي

 

ٍْٓٞٛ، ٝٓؼٞٗش أر٘خء  ٝر٘خء ،َٓحهزش حَُٔحكن حُؼخٓش، ٗلٞ اٛالف َٗرْٜ :انصانصح -

أهٌ حُّ٘خّ ػ٠ِ حالُظِحّ رٜخ، ص ُْٜ، ٝطو٣ََ هٞح٤ٖٗ حٍَُٔٝ، ٝحُٔز٤َ، ٝطٞك٤َ حُظ٤ٜٔال

َّ ر٘لْ ٝال ٓخٍ ٝ ؿ٤َ ًُي ٝٛيّ حُز٘خ٣خص حَُٔ٘كش ػ٠ِ حُٔو١ٞ، رل٤غ ال ط٠
1
. 

ّْٓ الكوخ ك٢ ٓئٓٔش حُلٔزش، ٛٞ ٓزيأ  ّٕ حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ح١ٌُ طؤ ا

كخص  َّ ٗخَٓ ٣َ٘ػٖ حُٔؼخٍٟش ال ك٢ حألٍٓٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حالؿظٔخػ٤ش كلٔذ رَ ك٢ حُظٜ

كٜٞ ٝحؿذ كَى١ ٝ ٤ٓخ٢ٓ ألٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٣لَٝ ٍَٟٝطٚ ُو٤خّ حُٔـظٔغ . حألهاله٤ش 

٢ٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘، ك٤غ إ كخُلٔزش ٢ٛ حُظل٤َٔ ح٤ُٔخ٢ٓ ُألَٓ رخُٔؼَٝف ٝحُ. " حُٜخُق

ُٝش ٣ؼزَٕٝ ػٖ آٍحثْٜ ٖٓ ٓ٘طِن حُلٔزش ًٔخ إٔ ٖٓ ٝحؿذ حُلَى ٝ ًٌُي حُيحُـٔخػش ٝ

"حُلخًْ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٙ حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘
2
. 

خص حُظ٢ ًخٗض طًَٞ ا٠ُ حُٔلظٔز٤ٖ، ٝك٢ ٝهظ٘خ حُلي٣غ   ّٔ : هي أهٌص حطـخ٤ٖٛ، كخٕ حُٜٔ

ؿ٤َ ٢ٍٔٓ  ٓئٓٔخطٜخ حُٔوظِلش، ٝحطّـخٙك٤غ أٛزلض ٖٓ ٤ْٔٛ ػَٔ حُيُٝش ٝ ،حطّـخٙ ٢ٍٔٓ

ظٌلَ رٔوظِق ، ٣ٝؼزَّ ػٖ ٓ٘خًٍش أكَحى حُٔـظٔغ ٣ُِطِن ػ٤ِٚ كي٣ؼخ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٛٞ ٓخ

 .، ا٠ُ ؿخٗذ حُٔئٓٔخص ح٤َُٔٓشحُلخؿ٤خص حالؿظٔخػخص

 :انثٛعح  -4

ّٕ حُز٤ؼش ٢ٛ ػٜي ػ٠ِ حُطخػشأػ: "٣وٍٞ حرٖ هِيٕٝ روٜٞٙ ٓلّٜٞ حُز٤ؼش  ّٕ ِْ أ ، ًؤ

. َُٙي، ٣ٝط٤ؼٚ ك٤ٔخ ٣ٌِّلٚ رٚ ٖٓ حألَٓ ػ٠ِ ح٢ُ٘٘ٔ ٝ حٌُٔحُٔزخ٣غ ال ٣٘خُػٚ ك٢ ٢ٗء ٖٓ ً

ػويٝح ػٜيٙ ؿؼِٞح أ٣ي٣ْٜ ك٢ ٣يٙ طؤ٤ًيح ُِؼٜي ، كؤٗزٚ ًُي كؼَ ًٝخٗٞح اًح رخ٣ؼٞح حأل٤َٓ ٝ

حُزخثغ ٝ حُٔ٘ظ١َ، ك٢ٔٔ ر٤ؼش ٜٓيٍ رخع، ٝٛخٍص حُز٤ؼش ٜٓخُلش رخأل٣ي١، ٌٛح ٓيُُٜٞخ ك٢ 

                                                

.170-169ح٤ُٔي ؿالٍ حُي٣ٖ حُؼ١َٔ ، حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝ ح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ، َٓؿغ ٓخرن ٙ 
1

  

..1ٙ،2007.112أكٔي ٢ِٛٞٓ ، ؿي٤ُخص حٍُٟ٘ٞ ٝ حُي٣ٔوَح٤١ش ، َٓؿغ ٓخرن، ١ 
2
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".ػَف حُِـش ٝٓؼٜٞى حَُ٘ع
1

ٔغ حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ ػٜي حُٜلخرش ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ػ٠ِ ٝهي أؿ 

َٓ٘ٝػ٤ش حُز٤ؼش ٝ أهٌٛخ ، ٓٔظ٘ي٣ٖ ك٢ ًُي ػ٠ِ ٓخ ٍٝى ك٢ حُٜ٘ٞٙ حُوَآ٤ٗش ، ٝ ػ٠ِ 

 .حألُٔ٘ش حُلؼ٤ِش ٝ حُو٤ُٞش ٍَُِٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ 

 :ػخٓش ٝ هخٛش: ٝحُز٤ؼش ٗٞػخٕ

ّٓ  : انثٛعح انخاصح - َّ ٝحُؼوي ك٢ حأل ش ٣وّٞ رٜخ أَٛ حُل ّٓ ش، ٢ٛٝ ٓظوّيٓش ػ٠ِ حُز٤ؼش حُؼخ

ُٓ٘خ ٝحػظزخٍح، ٝ ّٜٓٔيس ُٜخ ، ك٢ٜ ٝإ ًخٗض رٔؼخرش ط٤َٗق ُِو٤ِلش ، كخُٞحهغ حُظخ٣ٍو٢ 

َّ ٝحُؼوي ٖٓ حألٓش، أٝ ٓؼظْٜٔ  ّٕ ح١ٌُ ٣َط٤٠ٚ أَٛ حُل ٍ أ َّ ُِلٌْ حإلٓال٢ٓ ٣و

ش ٝطَٔع ا٠ُ ٓزخ٣ؼظٚ ّٓ  .٣ٝزخ٣ؼٞٗٚ، طَط٤٠ٚ حأل

ّٓش ُـ٤ٔغ حُ٘خّ ٝ ٢ٛ  : انثٛعح انعايح - حُز٤ؼش حُظ٢ طؤط٢ رؼي حُز٤ؼش حُوخٛش، ٝطٌٕٞ ػخ

.ك٢ حُلٞحَٟ ٝحُزٞحى١ ، ٣ؤهٌ حُو٤ِلش حُز٤ؼش ْٜٓ٘ ر٘لٔٚ أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ ػ٘ٚ
2

 

٣ؼزَّ ػٖ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حَُ٘ػ٤ش ،  انثعذ األٔل:ٝحُز٤ؼش رٌٜح حُٔؼ٠٘ طلَٔ رؼي٣ٖ أٓخ٤٤ٖٓ 

أ١ ٓٞحكوش حُٔل٤ٌٖٓٞ ػٖ حُلخًْ ٝاهَحٍْٛ رؤكو٤ظٚ ك٢ ط٢ُّٞ حُِٔطش ػ٤ِْٜ ، ٝٛٞ ٓخ ٣٘زٚ 

خ . حالٗظوخرخص ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ ّٓ ح١ٌُ ال ط٠ٔ٘ٚ حالٗظوخرخص ك٢ ٝهظ٘خ حُلي٣غ  انثعذ انصاَٙأ

ّٔض ٓزخ٣ؼظٚ، رَ ٝ أًؼَ ٛٞ حُظ٣َٜق رخالُظِحّ رخُطخػش ٖٓ هزَ حُٔزخ٣ؼ٤ٖ ُٜخُق حُل خًْ ح١ٌُ ط

ٖٓ رخ٣غ آخٓخ ، : "ٖٓ ًُي ، ٓلخٍرش ًَ ٖٓ ٣٘خُػٚ ك٢ ٌٛح حألَٓ، كوي ؿخء ك٢ حُلي٣غ 

"كؤػطخٙ ٛلوش ٣يٙ ٝ ػَٔس هِزٚ إ حٓظطخع ، كخٕ ؿخء آهَ ٣٘خُػٚ كخَٟرٞح ػ٘ن ح٥هَ
3

 .

٤ش حَُ٘ػ٤ش حالٗظوخر٤ش ّٔ  . ٝك٢ ًُي اٗخٍس ه٣ّٞش ا٠ُ أٛ

 :انشٕرٖ -5

 ّٚ حٍُٟ٘ٞ ك٢ حإلٓالّ ٝحؿزش ػ٠ِ ًَ ٖٓ ط٠ُٞ أَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ، كوي ؿخء ك٢ حُ٘

كزٔخ ٍكٔش ٖٓ هللا ُ٘ض ُْٜ ٝ ُٞ ً٘ض كظخ ؿ٤ِع حُوِذ الٗل٠ّٞح ٖٓ كُٞي كخػق } :حُوَآ٢ٗ

ّٕ هللا ٣لّذ  ػْٜ٘، ٝحٓظـلَ ُْٜ، ٝٗخٍْٝٛ ك٢ حألَٓ، كبًح ػِٓض كظًَٞ ػ٠ِ هللا، ا

ٖ٤ِ ًّ {حُٔظٞ
4

: ظخَٛ حألَٓ ُِٞؿٞد كوُٞٚ : "َُح١ُ ك٢ طل٤َٔ ٌٛٙ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔشٝهخٍ حُلوَ ح. 

                                                

.229،َٙٓؿغ ٓخرنػزي حَُكٔخٕ حرٖ هِيٕٝ،  
1

  

.313ٓلٔي ػزي حُوخىٍ أرٞ كخٍّ ،َٓؿغ ٓخرن ،ٙ 
2

  

.234-12/233ٛل٤ق ِْٓٔ رَ٘ف ح١ُٝٞ٘ 
3

  
4

 .159ح٣٥ش : ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ 
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"ٝ ٗخٍْٝٛ ٣وظ٢٠ حُٞؿٞد
1

ّٚ حُوَآ٢ٗ طَٜف ٌٛح حألَٓ : ، ُْٝ طَى أ٣ّش ه٣َ٘ش ك٢ حُ٘

 .ٝٗخٍْٝٛ ٖٓ حُٞؿٞد ا٠ُ حُ٘يد

حُٜٟٞ،  ٝحُٔئ٣ّي رخُٞك٢ كال ٣٘طن ػٍٖ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ، حُٔؼّٜٞ ٝاًح ًخٕ حَُٓٞ 

كخٍُٟ٘ٞ ك٢ كّن ؿ٤َٙ ٣ٔظ٤َ٘ أٛلخرٚ، ٝأٝؿذ ػ٤ِٚ ًُي، طؼخ٠ُ إٔ هللا ٓزلخٗٚ ٝ ٝهي أَٓٙ

ّٕ . ٖٓ حُلٌخّ ٝحألَٓحء أٝؿذ ٍّ ػ٠ِ أ ٝهي هَٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ حٍُٟ٘ٞ ربهخٓش حُٜالس ، كي

َُرّْٜ ٝأهخٓٞح حُٜالس ٝأَْٓٛ ٍٟٗٞ  حٝح٣ٌُٖ حٓظـخرٞ}: كٌٜٔخ ًلٌْ حُٜالس كوخٍ طؼخ٠ُ

{ر٤ْٜ٘
2

ظؼز٤َ رـؼَ أَْٓٛ ًِٚ ٍٟٗٞ ر٤ْٜ٘، ُٜزؾ حُل٤خس ًِٜخ رٌٜٙ ٝحُ: حُظالٍ، هخٍ ٛخكذ 

.ٛٞ ًٔخ هِ٘خ ه٤خّ حُيُٝش حإلٓال٤ٓشحُٜزـش، ٝ
3

    

 :ٝحٍُٟ٘ٞ ك٢ حإلٓالّ كِٔلش ًخِٓش ُِل٤خس ، ٝ ٢ٛ ًٌُي طظوَِّ ًَ ٓٔظ٣ٞخص حُل٤خس

ّٕ حٍُٟ٘ٞ كؼ٠ِ ٓٔظٟٞ حألكَحى ٝ حُـٔخػخص حُٜـ٤َس ًخألَٓس ٝ حُـٔخػش ٝحَُحرطش - ، كب

ّٔق أٝ هَٜ أٝ ًزض،  ٢ٛٝ اػطخء حَُأ١ ٝ رٌٍ  ٢ٛ طزخىٍ حَُأ١ ك٢ ك٣َش ٝ ٓٔخكش ىٕٝ طؼ

 .حُؼيٍُٜ٘ق رَٝف ٟٓٞٞػ٤ش طزظـ٢ حُلّن ٝح

ش ٝحُوزٍٞ ٝحَُٟخ، ٝك٢ ٝ - ّٓ ك٢ ٓٔظٟٞ ػخٓش ح٤ُِٖٔٔٔ، طٌٕٞ رخالٓظلظخء ٝ رخُز٤ؼش حُؼخ

 َّ  .س ح٣ُِٜ٘ش ٝرخالٗظوخرخص حُظٜخػي٣ش حُؼَٜ حُلي٣غ طٌٕٞ رخالٗظوخرخص حُٔزخَٗس حُل

ٜش ٝح٤ُ٘خر٤ش ٝح٤ُٜ٘ٔش، ْٝٛ أَٛ حالهظ٤خٍ ٝ - ّٜ ك٢ ٓٔظٟٞ حُوخٛش، طٔخٍٜٓخ حُٔـخُْ حُٔظو

، ٝ ًُي ألّْٜٗ ٣وظخٍٕٝ حُلٌخّ ٝ حُٞالس ٝ حألثٔش ٝ حُوِلخء، ْٝٛ "حُٔخٍٝى١"ًٔخ أٓٔخْٛ 

٤ٗخرش ػٖ حألٓش حُظ٢ طؼط٤ْٜ  ، ألّْٜٗ ٣ظوٌٕٝ حُوَحٍحص"أَٛ حُلَ ٝحُؼويس"٣ٕٔٔٞ ًٌُي 

.طل٠٣ٞخ رٌُي، ٝاالّ كال َٗػ٤ش ُْٜ ٖٓ ىٕٝ ٌٛح حُظل٣ٞٞ
4
  

 .ٍٟٗٞ ػخٓش ٝ ٍٟٗٞ حُوخٛش: ٝ ٍُِٟ٘ٞ ٛ٘ل٤ٖ

  :شٕرٖ انعايح  -

ٝحٌُِٔل٤ٖ ٝحُوخى٣ٍٖ ػ٠ِ ٣وٜي رٜخ طؼ٤ْٔ ػ٤ِٔش حٍُٟ٘ٞ ػ٠ِ ًَ أكَحى حُٔـظٔغ حُزخُـ٤ٖ 

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٣ليػ٘خ . حُلؼَ ح١ٍُٞ٘ ٣ظطِذ ًُي، ٢ٛٝ ١َٝٗ ٤ٟ٘ٔش رخػظزخٍ إٔ حُظ٤٤ِٔ

ّٕ ٛ٘خى أٍٓٞح أًؼَ ػ٤ٓٞٔش ٝ ٗٔٞال ُْ ٣ٌظق ك٤ٚ رؼَٝ حألَٓ ػ٠ِ حُِػٔخء  حُظخ٣ٍن أ

ِْٓ ُْ ٖ ًُي إٔ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝكٔ. حُٔٔؼ٤ِٖ، رَ ٣٘خٍى ًَ كَى ربىالء ٍأ٣ٚ ك٤ٚ
                                                

.67ٙ 9،ىحٍ حٌُظذ حُؼخ٤ُٔش،١َٜحٕ،ؽ2حُووَ حَُح١ُ ، حُظل٤َٔ حٌُز٤َ،١ 
1

  

 
2

  .ٖٓ ٍٓٞس حٍُٟ٘ٞ 38ح٣٥ش 
3

  .90-89ٓلٔي ػزي حُوخىٍ أرٞ كخٍّ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
4

،ٌٓظزش ٍٝحثغ ٓـيال١ٝ،  -حُو٠خ٣خ ٝ حُ٘ظ٣َخص-َإٓ ح٣ًَُْ٣ٌَُخ ر٤َ٘ آخّ ، أٍٛٞ حُلٌَ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُو 

 .266-265، ٙ ٙ 2000، 1ػٔخٕ،حألٍىٕ ،١
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ُٔزخ٣خ ىٕٝ حَُؿٞع ا٠ُ حُّ٘خّ ، رَٟخ حُؼَكخء ػٖ حُظ٘خٍُ ػٖ ح"ُٛٞحٕ"٣ٌظق ك٢ ٓز٠ 

َّ كَى ػٖ ٍٟخٙ ٝ ًٌُي ك٢ ٓٔؤُش ط٤ُٞش حُو٤ِلش. ٤َُٟٞح رٌُي َٛحكش ، كال رّي إٔ ٣ؼزَّ ً

ّٕ ػزي حَُكٔخٕ رٖ ػٞف ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ًخٕ ٣ٔؤٍ حًَُزخٕ  َّ ر٘خ أ ػٖ ٣َ١ن حُز٤ؼش، ٝهي ٓ

ّٖٔ ٣َ٣يٕٝ ه٤ِلش ُْٜ .ا٠ُ حُٔي٣٘ش ػ
1

 

-، ػ٘يٓخ ًخٕ ٣وٍٞ ػ٤ِٚ ِْٝٓ، أٝ حُوِلخء حَُحٗي٣ٍٖٞ إٔ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللاٌُٜٝح ٗو

ّٕ ًِٔش حُ٘خّ طَ٘ٔ حُلَى حُؼخى١(أ٤َٗٝح ػ٢ِ أ٣ٜخ حُ٘خّ) -أكيْٛ أ٠٣خ ٝال طوظَٜ ػ٠ِ  ، كخ

خ حُلَى حُؼخى١ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِذ حَُأ١ أٝ حُٜ٘ق ُيٟ حُوخىٍ ػ٤ِرؼٞ حُٜلخرش ّٓ ، ٚ، ٝأ

ٝحُظ٢ ه٤َ ك٤ٜخ أ٤َٗٝح ػ٢ِ أ٣ٜخ  –أٝ ٓؼظٜٔخ  –كخُٞحهغ إٔ حُٔٔخثَ حُظ٢ ٖٓ ٌٛح حُوز٤َ 

حُ٘خّ، ٤ُٔض ٖٓ حُٔٔخثَ حُل٤ّ٘ش حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ىٍحٓش ك٤ّ٘ش ٓؼ٤ّ٘ش، ٝاّٗٔخ ٢ٛ ٖٓ هز٤َ حألٍٓٞ 

حُٔؼ٤٘٤ش حُظ٢ ك٢ ٓظ٘خٍٝ اىٍحى أ١ّ اٗٔخٕ ػخى١، ٝٛٞ رٌٜٙ حُٜلش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔخْٛ ك٢ ٌٛح 

ّْ أّٗٚ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حألٍٓٞ ُْ ٣. حألَٓ  ٌٖ ٣طِذ ٖٓ حُلَى حُؼخى١ أٝ ٖٓ حُـٍٜٔٞ حُلخ٣َٟٖ ػ

ر٤خٕ ٝؿٚ حُٜٞحد ك٤ٜخ، رٔويحٍ ٓخ ًخٕ ٣طِذ ك٤ٚ ٓٞحكوظٚ ػ٠ِ حألَٓ حُٔٔظ٘خٍ ك٤ٚ أٝ ػيّ 

ٓٞحكوظٚ 
2
٣ٟٝٞق ح٤ُ٘ن ٓلٔي أرٞ َُٛس ىٍٝ حُؼخٓش، ك٤ٖ ًًَ حٍُٟ٘ٞ حُؼخٓش ُؼَٔ ٖٓ .

. ٘خء ٣٘ظًَٕٞ ك٢ ٌٛٙ حٍُٟ٘ٞ حُؼخٓشأَٛ حُٔي٣٘ش أؿٔؼ٤ٖ، ٝهخٍ إ ًَ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رال حٓظؼ
3
  

 

ش ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ ؿ٤ٔغ أكَحى حُٔـظٔغ، طوظَٜ  ّٓ ٌٛٙ حُٔ٘خًٍش ك٢ حٍُٟ٘ٞ حُظ٢ طٔظّي ا٠ُ ػخ

ػ٠ِ اريحء حُٔٞحكوش أٝ ػيّ حُٔٞحكوش، أٝ حهظ٤خٍ ري٣َ ٖٓ حُزيحثَ حُٔؼَٟٝش ، ُٔزز٤ٖ ػ٠ِ 

 :حألهَ

حَُحؿق، ْ حُزلغ ػٖ حَُأ١ حُل٤ٜق ٜٝ٘خ ٤ًُٜٞٗخ ٓٞؿٜش ُِؼخٓش ٝحُوٜي ٓ :انسثة األٔل

ش ٖٓ ٣ ّٓ ّٖ حُٔوخّ ال ٣ظ٤ق ِٔي حُلٌٔش ٝ ح٥ٍحء حُ٘ٞػ٤ش ، ٍٝؿْ أّٗٚ هي ٣ٞؿي ٖٓ ر٤ٖ حُؼخ ٌُ

ّْ حُو٤خّ رخٍُٟ٘ٞ رٌٜح حٌَُ٘  هٍٞ ٌٕٗٞ هي ٓخ٣ٝ٘خ ر٤ٖ هٍٞ حُؼخُْ ٝحُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ، ُٝٞ ط

َٝػ٤ش حُوَحٍحص حُظ٢ طظوٌ، حُـخَٛ، ٖٓ ٛ٘خ ًخٕ حُوٜي ٖٓ ٍٟٗٞ حُؼخٓش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓ٘

٤ش حُوَحٍحص ًحطٜخ، رل٤غ طظطِّذ ٓٞحكوش ٓٔزوش ٖٓ حألٓش ػ٤ِٜخ ّٔ  .ٌٝٛح ٗظَح ألٛ

                                                
ر٤َٝص حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش، ( ىٍحٓش ٓوخٍٗش)ػزي حُل٤ٔي آٔخػ٤َ حألٜٗخ١ٍ ، حٍُٟ٘ٞ ٝ أػَٛخ ك٢ حُي٣ٔوَح٤١ش حُلي٣ؼش  

١3 ،1980ٙ،231.
1

  

.232حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ 
2

  

.231ٔـظٔغ حإلٓال٢ٓ ك٢ ظَ حإلٓالّ، ىحٍ حُلٌَ، ريٕٝ طخ٣ٍن، ٙٓلٔي أرٞ َُٛس، حُ 
3
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ش أّٗٚ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش :انسثة انصاَٙ ّٓ ، ٖٓ حُٜؼذ إ ُْ ٗوَ ٖٓ حُٔٔظل٤َ ؿٔغ أكَحى حأل

 ْٜ٘ٓ َّ إلريحء ٝؿٜش ٗظَٙ ًِّْٜ، ُٔ٘خه٘ش ح٥ٍحء، ٝحالٓظٔخع ُِلـؾ،  ٝاػطخء  كَٛش ٌُ

ٌُٜح طٞهق حألَٓ ػ٠ِ ا٣ـخى ح٤ُٜـش حُٔالثٔش الٓظلظخثْٜ رخإل٣ـخد أٝ رخُ٘ل٢ ، . كٍٞ حُو٤٠ش

 .أٝ حٗظوخد ري٣َ ٖٓ ريحثَ ٓطَٝكش

 :شٕرٖ انخاصح -

ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُـَٝ ٖٓ حٍُٟ٘ٞ طو٤ِذ حألَٓ، ٝحُزلغ ػٖ ٝؿٚ حُٜٞحد ، ٝحُظ٘و٤ذ 

ّٕ حُل٠خء حُٔل٠َّ َّ ٝحُؼوي، هٜٞٛخ اًح  ػٖ حَُأ١ حُٜٞحد، كخ ٌُُي ٛٞ حؿظٔخع أَٛ حُل

٤ش طظؼِّن  ّٔ ش، أٝ هَحٍحص ًحص أٛ ّٓ طؼِّن حألَٓ رو٠خ٣خ ٣َ٤ٜٓش أٝ ًحص هطٍٞس ػ٠ِ حأل

ش ّٓ َّ ٝحُؼوي ٣٘ٞرٕٞ ػٖ ؿٍٜٔٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ ػٖ حألٓش . رٜٔخُق ًزَٟ ُأل ّٕ أَٛ حُل ٝرٌٜح كخ

شك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش، ُٔخ طظٞكَّ ك٤ْٜ ٖٓ ٛلخص طئِّْٜٛ ُِ ّٔ  .و٤خّ رخُٜٔ

ه٤٠ش حُٔزن ك٢ طلي٣يٙ ١َٝٗ ٓؼ٤٘ش ٣ـذ إٔ طظٞكَّ ك٢ " حُٔخٍٝى١"ٝهي ًخٕ ُإلٓخّ  

ِظٜخ أٝ أٟخكض  ّٜ ٌَّ َٓؿؼخ ٌَُ حالؿظٜخىحص حُظ٢ ك َّ ٝحُؼوي، ٝأٛزلض ٍإ٣ظٚ ط٘ أَٛ حُل

خ أَٛ حالهظ٤خٍ كخ١َُٝ٘ حُٔؼظزَس ك٤ْٜ ػالػش: "ػ٤ِٜخ، ك٤غ ٣وٍٞ ّٓ ؼش أكيٛخ حُؼيحُش حُـخٓ: كؤ

١َُٜٝ٘خ، ٝحُؼخ٢ٗ حُؼِْ ح١ٌُ ٣ظَٞٛ رٚ ا٠ُ ٓؼَكش ٖٓ ٣ٔظلن حإلٓخٓش ػ٠ِ ح١َُٝ٘ 

حُٔؼظزَس ك٤ٜخ، ٝحُؼخُغ حَُأ١ ٝ حُلٌٔش حُٔئّى٣خٕ ا٠ُ حهظ٤خٍ ٖٓ ٛٞ ُإلٓخٓش أِٛق ٝ رظير٤َ 

".حُٜٔخُق أهّٞ ٝ أػَف
1

 

 :اإلساليٙدٔائر انًشاركح انسٛاسٛح يٍ يُظٕر انفقّ   - ؽ

ّٔيٛخ ٖٓ هالٍ ٖٓ هالٍ ٍٛٞ حُٔ٘خٍ ًش ٣ٌٖٔ حٓظ٘ظخؽ حُظ٣َٜٞ حُز٤خ٢ٗ ح١ٌُ ٣ـ

، ٌٝٛح ػ٠ِ ؿَحٍ ٓٔظ٣ٞخص ٝٓيٍؿخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٘ي حإلٓال٢ٓٓ٘ظٍٞ حُلوٚ 

 :حُـَر٤٤ٖ، ٣ٌٖٝٔ حٕ ٣ٌٕٞ ًُي ًٔخ ٢ِ٣

 .ىحثَس حالٛظٔخّ رؤَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ:  انذائرج األٔنٗ -

ٖٓ ُْ ٣ٜظْ رؤَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ِْ :" ٌٝٛح ر٘خء ػ٠ِ كي٣غ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ

ْٜ٘ٓ." 

ش ٝ أَٛ حُز٤ؼش حُؼخٓش :انذائرج انصاَٛح - ّٓ  .ىحثَس أَٛ حٍُٟ٘ٞ حُؼخ

 (.حُلخًْ)ٝطَ٘ٔ ؿٍٜٔٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ح٣ٌُٖ ربٌٓخْٜٗ حُٔ٘خًٍش ك٢ حالٓظلظخءحص ٝ ٓزخ٣ؼش حإلٓخّ 

 .ح٥َٕٓٝ رخُٔؼَٝف ٝ حُ٘خٕٛٞ ػٖ حٌَُٔ٘ ىحثَس:  انذائرج انصانصح -

                                                
1

أر٠ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي كز٤ذ حُز١َٜ حُزـيحى١ حُٔخٍٝى١، حألكٌخّ حُِٔطخ٤ٗش ٝ حُٞال٣خص حُي٤٘٣ش، ىحٍ حٌُظذ  

  .6ىٕٝ طخ٣ٍن ٙ. حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص ُز٘خٕ
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خ ػالع َٓحطذ ، َٓطزش طـ٤٤َ حٌَُٔ٘ رخُوِذ أ١ حٓظ٘ؼخٍ ػيّ حَُٟخ ٝ حُٔو٢ ، ٝ ك٤ٜ

ٝرخُظخ٢ُ ػيّ حُظطز٤غ ٓغ أٗٞحع حُلٔخى ٝ حٌَُٔ٘ ، ػْ َٓطزش طـ٤٤َ حٌَُٔ٘ ٝ ح٤ُٜ٘لش ألثٔش 

ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ ُؼخٓظْٜ ، ػْ َٓطزش طـ٤٤َ حٌَُٔ٘ رخ٤ُي ٝرط٣َوش ػ٤ِٔش ال طظٞهق ػٖ ىٍؿش 

 .رَ طٔظي ا٠ُ حُلًَش ٝ حُؼَٔ حالٓظٌ٘خٍ ٝ حٌُالّ

 ىحثَس حُٔلظٔزٕٞ:  انذائرج انراتعح -

 ".ُٝظٌٖ ٌْٓ٘ أٓش ٣يػٕٞ ا٠ُ حُو٤َ: "ٌٝٛح ٜٓيحهخ ُوُٞٚ طؼخ٠ُ 

َّ ٝ حُؼوي : انذائرج انخايسح -  .ىحثَس أَٛ حُل

( أَٛ حٍُٟ٘ٞ)أٓخ ٜٓطِق ..أَٛ حالؿظٜخى٠٣خ أَٛ حٍُٟ٘ٞ ٝأَٛ حالهظ٤خٍ ٣ٝٝطِن ػ٤ِْٜ أ

ٌُٖ ٍٝى ٌٛح ٖ هزَ ًُي، ك٢ حُؼٜي حُ٘ز١ٞ، ٝكظ٠ ٓٓؼَٝكخ ٓ٘ي ػٜي حَُحٗي٣ٖ ٝي ًخٕ كو

ٝال ٗٔظط٤غ إٔ ٗؼَف ... حُٜٔطِق رٜلش أًؼَ ، ػَف ك٤ٔخ رؼي حَُحٗي٣ٖ رؤَٛ حُلَ ٝ حُؼوي

 .ٝال أٍٝ ٖٓ أ١ِوٚ أٝ حٓظؼِٔٚ( أَٛ حُلَ ٝ حُؼوي)ٜٓيٍ ٌٛح حُٜٔطِق  -رٜلش ؿخُٓش–

ك٢ ( 450ٙ)، حإلٓخّ أرٞ حُلٖٔ حُٔخٍٝى١ حُٔظٞك٠ ٘ؤُٕٝؼَ أٍٝ ٖٓ ًظذ ك٢ ٌٛح حُ

أَٛ "هي حٓظ٘ظؾ حُزخكؼٕٞ ك٢ ح٤ُٔخٓش حَُ٘ػ٤ش ٖٓ أهٞحٍ إٔ ٝ" حألكٌخّ حُِٔطخ٤ٗش"ًظخرٚ

...أَٛ حُلَ ٝ حُؼويس"ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رخهظ٤خٍ حإلٓخّ ْٛ " حالهظ٤خٍ
1

: ٝحٕ حُٜٔطِلخص حُظخ٤ُش 

، ػ٘ي ػِٔخء ح٤ُٔخٓش حَُ٘ػ٤ش حالهظ٤خٍ، أَٛ حالؿظٜخى، أَٛ ، أَٛ حُلَ ٝحُؼويٟأَٛ حٍُ٘ٞ

.طئى١ ا٠ُ ٓؼ٠٘ ٝحكي
2

 

 .٢ٛ ىحثَس ًِٔش حُلن ػ٘ي حُِٔطخٕ: انذائرج انسادسح -

 ".أ ك٠َ حُـٜخى ًِٔش كن ػ٘ي ِٓطخٕ ؿخثَ: "ك٤غ ؿخء ك٢ حُلي٣غ 

ِٝ ٝٓؼ٠٘ ٌٛح أٗٚ ؿؼَ ٓوخٝٓش حُطـ٤خٕ ٝ حُلٔخى حُيحه٢ِ أٍؿق ػ٘ي هللا ٖٓ ٓوخٝٓش حُـ

ّٕ حألٍٝ ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓززخ ُِؼخ٢ٗ .حُوخٍؿ٢ أل
3

 

ٓخ ٣ٌٖٔ حٓظ٘ظخؿٚ ٖٓ هالٍ ٍإ٣ش حُلٌَ حإلٓال٢ٓ  ُٔٔؤُش حُٔ٘خًٍش ، إٔ حُٜ٘ٞٙ 

، خص ططز٤وٜخحُوَآ٤ٗش حُظ٢ أٗخٍص ا٠ُ ٍٛٞٛخ ر٤٘ض حألْٓ حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ ، طخًٍش أَٓ ٤ًل٤

ِحّ حُ٘خّ ، ىٕٝ اُخ ا٠ُ حُؼوَ حُز١َٖ٘ إٔ طظلون رٜح٤ُٜخًَ حُظ٢ ٣ٌٔٝ طلخ٤َٛ حألٌٗخٍ ٝ

 .، أٝ ٌَٗ ٖٓ حألٌٗخٍرؤ١ ٤ًل٤ش ٖٓ ح٤ٌُل٤خص

                                                

.235ػزي حُل٤ٔي آٔخػ٤َ حألٜٗخ١ٍ ،َٓؿغ ٓخرن ،ٙ 
1

  

237ٗلٔٚ،ٙ حَُٔؿغ
2

 

.2009ٙ،20، ٓخ466ٍّع . ٣ٞٓق حُوَٟخ١ٝ، حالٗظوخرخص ٗٞع ٖٓ حُٜ٘خىس ، حُ٘زؤ حُـي٣ي 
3
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 ذعهٛق: 

طٔخْٛ أًؼَ ٖٓ رؼي ٌٛح حُؼَٝ ٣لن ُ٘خ إٔ ٗظٔخءٍ ػٖ حُٔوخٍرش حُ٘ظ٣َش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ 

ؿ٤َٛخ ك٢ كْٜ ٝحهغ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ك٢ حُـِحثَ، ٣ٝـذ إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ ٓالكظظ٤ٖ 

 :أ٤ُٝظ٤ٖ

ّْ ػَٟٜخ ُْ طلَى ؿخٗزخ  - حُٔالكظش حأل٠ُٝ طظٔؼَ ك٢ ًٕٞ حُٔوخٍرخص حُ٘ظ٣َش حُظ٢ ط

خص ٝكظ٠ رخه٢ حُلج)هخٛخ ٖٓ ٓ٘خه٘خطٜخ ٝطل٤ِالطٜخ ُٔٔخُش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد 

، ألٜٗخ ط٘خُٝض ه٤٠ش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ا١خٍٛخ (حألهَٟ ًٔ٘خًٍش حَُٔأس ٓؼال

 .ح٢ٌُِّ، حَُٔطز٢ رطز٤ؼش حُيُٝش ٢ٔٗٝ طٍٜٞٛخ ُٚ

حُٔالكظش حُؼخ٤ٗش طظٔؼَ ك٢ أّٗٚ ٖٓ حُٜؼذ طز٢ّ٘ ٓوخٍرش ٖٓ حُٔوخٍرخص أٝ ٗظ٣َش ٖٓ  -

ٌِش ط٤١ٖٞ حُ٘ظ٣َخص حُ٘ظ٣َخص، ُالػظٔخى ػ٤ِٜخ ك٢ طل٤َٔ حُٞحهغ حُـِحث١َ، ٝٓ٘

ش، أػخٍص  ٝٓخُحُض طؼ٤َ ؿيال ٝٗوخٗخ ًز٣َ٤ٖ ك٢ ح٢ُٓٞ حُؼ٢ِٔ  ّٓ حُـَر٤ش ٢ٛ ٌِٓ٘ش ػخ

ٝحألًخى٢ٔ٣، ٢ٛٝ ٤ُٔض ٓوظَٜس ػ٠ِ ٓـخٍ رؼ٤٘ٚ ٌُٜٝ٘خ طَ٘ٔ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ظ٣َخص 

ّٕ ٝؿٜخص حُ٘ظَ حُظ٢ كخُٝض كْٜ ٝطل٤َٔ حُٞحهغ حُٔل٢ِّ ٖٓ هالٍ ٗظ٣َخص . حُـَر٤ش ا

ؽ أٝ رَحى٣ـٔخص ؿَر٤ش ٓؼ٤٘ش رٜلش أكخى٣ش، هي ُو٤ض حٗظوخىحص ًز٤َس، رَ ٝكَ٘ أٝ ٗٔخً

 .رؼ٠ٜخ ك٢ كْٜ ٌٛح حُٞحهغ

َّٔص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٓخٛٔض ك٢  ّٕ ٓوظِق حُ٘ظ٣َخص حُظ٢ ك ٝرخَُؿْ ٖٓ ًُي، كب

، ٣ٌٖٔ حُ٘ظَ ا٠ُ آٌخ٤ٗش ٗظ٣َش حُٜلٞسكٖٔ هالٍ  طؼ٣ِِ حُظؤ٤ْٓ حُ٘ظ١َ ُٟٔٞٞع حُزلغ،

الى حُ٘زخد ُِوٞس ٖٓ ٓ٘طِن ًْٜٞٗ ٣ٌِٕ٘ٞ ٛلٞس حُٔـظٔغ،  ٝحُ٘زخد حُـخٓؼ٢ ٣ٔؼَ ٛلٞس حٓظ

حُٜلٞس ٝٛٞ ٓخ ٣ئِْٜٛ ُو٤خىس ػ٤ِٔش حُظـ٤٤َ ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝطل٤يٗخ ٝؿٜش ٗظَ حُٔيٍٓش 

٘ظَ٘ ك٢ ًَ أٍؿخء ط ،حُ٘وي طٔخٓخٓؼَ  حُظؼيى٣ش طؼّيى َٓحًِ حُوٞس ك٢ حُٔـظٔغ، ٝحػظزخٍ حُوٞس

، طل٤يٗخ ك٢ طؼ٤ْٔ ظخَٛس حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُظَ٘ٔ ؿ٤ٔغ -ػ٠ِ كّي طؼز٤َ رخٍِٓٞٗ -ُٔـظٔغح

ًٔخ طٟٞق ُ٘خ حُٔوخٍرش حُظ٣ٞٔ٘ش ٖٓ هالٍ ٗظ٣َش . كجخص حُٔـظٔغ ٝرخألهٚ حُ٘زخد ْٜٓ٘

حُظلي٣غ، حُؼالهش ر٤ٖ حُـخٗذ حالهظٜخى١ ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝٛٞ ٓخ ٣ِلض حٗظزخٛ٘خ طؤػ٤َ 

َٝف حالؿظٔخػ٤ش ُِ٘زخد ػ٠ِ ٓ٘خًٍظٚ ح٤ُٔخ٤ٓش، ًٔخ طِلض حٗظزخٛ٘خ ٗظ٣َش حُظلي٣غ طل٤ٖٔ حُظ

ا٠ُ أ٤ٔٛش ٝؿٞى حُٔئٓٔخص حُظ٢ ُٜخ حُويٍس ػ٠ِ حٓظ٤ؼخد حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطلخى١ حال٤ٜٗخٍ 

ح٤ُٔخ٢ٓ، ًٔخ ػزَ ػ٘ٚ ٛ٘ظ٘ـظٕٞ، ٝطل٤يٗخ ٓيٍٓش حُظزؼ٤ش ك٢ كْٜ ٤ًل٤ش ٓٔخٛٔش ػالهش حُظزؼ٤ش 

ًَِ ٝحُٔل٢٤ ػ٠ِ ط٤٤٠ن ه٘خس حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُيٍٝ حُٔظوِلش، ٤ًٝق طؼَٔ ر٤ٖ حُٔ

 ٜٓخُق حٍطزخ١ هالٍ ٖٓ، حُطزوش حٌُٔزَحى٣ٍٝش ػ٠ِ حكظٌخٍ حُِٔطش، طلض كٔخ٣ش ىٍٝ حًَُِٔ
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 حُؼخ٤ٗش ٝط٠ٖٔ حُؼخ٤ٗش، ٜٓخُق حأل٠ُٝ كظ٠ٖٔ حُـَر٤ش، حُيٍٝ رٜٔخُق حٌُٔزَحى٣ٍٝش حُطزوش

ٝهي أػخٗظ٘خ ٓوظِق حُٔيٍؿخص . حُٔـظٔغ أؿِز٤ش كٔخد ػ٠ِ  ًُي ًخٕ ُٝٞ حأل٠ُٝ، حٓظَٔح٣ٍش

ٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد حُظ٢ طز٤ٖ ٓٔظ٣ٞخص حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ػ٠ِ حٓظوَحؽ أْٛ ٍٛٞ حُ

  .حُـِحث١َ
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 : الفصل الرابع

 
 السٌاق التارٌخً للمشاركة السٌاسٌة للشباب الجزائري

 ط٤ٜٔي 

 .أزمة المشاركة السٌاسٌة فً الجزائر :أوال

 مدخل لسوسٌولوجٌا الشباب :ثانٌا

 مؤسسات تنشئة الشباب على المشاركة السٌاسٌة :ثالثا

البٌة بعد نظرة تارٌخٌة للمشاركة السٌاسٌة للشبٌبة الجزائرٌة غٌر الط :خامسا

 .االستقالل

 نظرة تارٌخٌة للمشاركة السٌاسٌة للطلبة فً الجزائر: سادسا

 .فً عهد االستعمار للطلبةالمشاركة السٌاسٌة  .1

 .المشاركة السٌاسٌة للطلبة فً عهد نظام الحزب الواحد .2

 .فً ظل التعددٌة الحزبٌة للطلبةالمشاركة السٌاسٌة  .3

 

 

 

 

 

 

 

 حًهُذ: 
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ّْ ظطَم ا٠ُ أْٛ ٓخ ٣َ حٌُٛح حُلٜ ٗلخٍٝ ٖٓ هالٍ ٘ٚ ػِْ حؿظٔخع حُ٘زخد، ػ ّٔ ظ٠

ٗظ٘خٍٝ آ٤ُخص ط٘٘جش حُ٘زخد ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ػْ ٗوّٞ رَٛي ح٤ُٔخم حُظخ٣ٍو٢ 

رخػظزخٍ  ُِٔ٘خًٍش حُ٘زخ٤ٗش، ٝحُٞهٞف ػ٠ِ حألكيحع حُظ٢ طؼٌْ ٗ٘خ١ْٜ ٝٓ٘خًٍظْٜ،

َ ً٘ق ٍٛٞ حُٔ٘خًٍش حالػظٔخى ػ٠ِ حألكيحع ح٤ُِٔٔس ٤ُٔخم طخ٣ٍو٢ ٓؼ٤ٖ، ٖٓ أؿ

ٝىٍؿخطٜخ ْٜٓ ؿيح، ٣ٌٖٝٔ إٔ طظـخُٝ ٜٓيحه٤ظٚ ػ٤ِٔش حُو٤خّ حالؿظٔخػ٢ ُِٔ٘خًٍش،  

ٔخٍٓش حُطالر٤ش، ٝهي ٤ِٓٗخ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ ر٤ٖ حُٔٔخٍٓش حُ٘زخ٤ٗش ُـ٤َ حُطِزش، ٝحُٔ

حُؼي٣ي ٖٓ ؿٞحٗذ حألكيحع حَُٔطزطش رخُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ٌَُ رَحُ كظ٠ ٣ظ٠ّ٘ٔ ُ٘خ ا

 . خٜٓ٘ٔ

 

 :فٍ انجضائش أصيت انًشبسكت انسُبسُت -1

رظ٤٤ٔؾ حُ٘ؤٕ حُؼخّ،  حُلخًٔش  حألٗظٔشأُٓش حُٔ٘خًٍش رَأٜٓخ ػ٘يٓخ طوّٞ  َّ طط 

ط٤ٜٖٔ حٌُلخءحص حَُحؿز٤ٖ ك٢ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝ ٝط٤٤٠ن ه٘خس حُٔ٘خًٍش ٝحٓظزؼخى

 .َحى رخُلٌْحالٓظل٣ئى١ ا٠ُ  حُو٘خم ػ٤ِْٜ ، ػ٠ِ ٗلٞ نرظ٤٤٠ٝحُظ٤خٍحص حُٔؼخٍٟش 

طٔؼَ اكيٟ حُٔٔخص  –رٔيُُٜٞخ ٌٛح  –ط٤َ٘ حُٔالكظش ا٠ُ إٔ أُٓش حُٔ٘خًٍش ٝ  

ًُي ا٠ُ ٤َٓ  ، ٝ ٣َطيّ ٤ٔخ٤ٓش ىحهَ رِيحٕ حُؼخُْ حُؼخُغحُزخٍُس حُظ٢ طظْٔ رٜخ حُل٤خس حُ

، ٝ اهخٓش ٗظْ ى٣ٌظخط٣ٍٞش هز٠ظٜخحُو٤خىحص ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٌٛٙ حُزِيحٕ ا٠ُ ط٤ًَِ حُِٔطش ك٢ 

كَٝ ه٤ٞى ٛخٍٓش ػ٠ِ ٓ٘خًٍش حُـٔخ٤َٛ ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝحػظزخٍ ًخكش ٤ٝش، طِٔط

خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش طَٜكخص ؿ٤َ حُٔلخٝالص حُظ٢ طوّٞ رٜخ حَُػخ٣خ ٤َُ٘ حُلن ك٢ حُٔ٘

ك٤غ طؼظزَ حُٜلٞس أٜٗخ ٝكيٛخ ٛخكزش حُلن ك٢ حُلٌْ حٓظ٘خىح ا٠ُ طخ٣ٍوٜخ  ،َٓ٘ٝػش

، ٝ ًؤٕ ُٔخٕ كخٍ طِي حُٜلٞس ٣وٍٞ أٗٚ رٔخ أٗ٘خ ٍحالٓظوالح٠ُ٘خ٢ُ هالٍ َٓكِش ٓخ هزَ 

ٞ ٣ؼي ٌِٓخ هخُٜخ ُ٘خ ٗظَٜف رٚ ٗلٖ ح٣ٌُٖ هِٜ٘خ ٌٛح حُزِي ٖٓ ٍروش حُٔٔظؼَ إً كٜ

 1.رٔٔظوزِٚ ٤ًلٔخ أٍىٗخٝ

هالٍ َٓكِش  –ء حألك٣َو٤ٕٞ حُِػٔخحٓظويّ : " ٝ ٣ؼزَ حُزؼٞ ػٖ ًُي حُٞحهغ روُٞٚ  

ش طٔـي أىٝحٍْٛ حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ ػ٤ِٔش حٌُلخف ح٢٘١ُٞ ٖٓ ٓوٞالص ه٤ٓٞ -ٓخ رؼي حالٓظوالٍ

ٝ ك٢ ا١خٍ ٓؼ٤ْٜ . هي أكخ١ ٛئالء حُِػٔخء أٗلْٜٔ رٔوظِق أرؼخى حُِٔطشأؿَ حالٓظوالٍ، ٝ

ُٔخى٣ش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش ػ٠ِ حألكَحى ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُظؤ٤٣ي ح٤ُٔخ٢ٓ هخٓٞح رظ٣ُٞغ حُِٔح٣خ ح

ٔؼخٍٟش كوي كَٓٞح ٖٓ ػٞحثي حُِٔطش  ، أٓخ أػ٠خء حُـٔخػخص حُػخص حُٔئ٣يس ُْٜحُـٔخٝ

                                                
 .42، 2000ٙ، َٜٓ، حإلٌٓ٘ي٣ٍشحُظوِق ح٤ُٔخ٢ٓ ٝؿخ٣خص حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخ٤ٓش، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، أكٔي ٝٛزخٕ،  1
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أؿِذ حُٜلٞحص حُظ٢ حػظِض ٓيس حُلٌْ ك٢  إ  -ػ٠ِ حُٜؼ٤ي آهَ –٣ٝالكع  1."حُـي٣ي

حُزِيحٕ حُؼخُْ حُؼخُغ ؿيحس حٓظوالُٜخ هي ٍحكض طـَّ ه٤خّ حألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ 

َحكٞ ُٞؿٞى ٖ ٓٞهلٜخ حُحُٔ٘ظٔخص حُال٤ٍٔٓش، ػْ ٓخ ُزؼض طِي حُٜلٞحص إٔ طوِض ػ

أٝؿيص ٗظخٓخ ُِلِد حُٞحكي رل٤غ ؿؼِض حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ؿ٤َ حُٔظيػَس حألكِحد ٝ

٠ِ ح١ٌُ طوزٞ حُٜلٞس ػ –اً ٍحف ٌٛح حُلِد . رؼزخءس ًُي حُلِد أَٓح ؿ٤َ َٓ٘ٝع

ك٢ ًحص  –،  ٝ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٠ِ ٓئٓٔخص حُيُٝش هخ١زش ، ٝ ٣ٔؼَ ٣لظٌَ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش -ُـخٓٚ

 –ح١ٌُ ٛٞ رطز٤ؼظٚ حُلخٍ ٍث٤ْ حُلِد أ٠٣خ  –٤ٔطَس ٍث٤ْ حُيُٝش ط٣ٌَٔخ ُ –حُٞهض 

 2.ص حألٍٓٞ ىحهَ حُٔـظٔغ ٤ٓطَس ٓطِوشحػ٠ِ ٓويٍ

ّٕ حَُ٘ػ٤ش ٝ ٓٔؤُش حُلٌْ ح٤َُٗي ه٤٠ظخٕ ٓظالُٓظخٕ، ٝال ٣ٌٖٔ  ٤َ٘ٗٝ ٛ٘خ ا٠ُ أ

ٍحص حُ َّ ّٕ ٣َ١وش حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُِٔطش، أ٣ّخ ًخٗض ٌٛٙ حُِٔطش، ٝٓز زوخء حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ، أل

ٝٛٞ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٔٔٗٚ ػويس حَُ٘ػ٤ش،  ك٤ٜخ ُٜٔخ طؤػ٤َ ٝحٟق ػ٠ِ ٢ٔٗ حُظ٤٤َٔ ٝ حُلٌْ،

لًٞ ػ٠ِ حُِٔطش ػٖ ٣َ١ن ك٤غ ٗالكع ًُي ٖٓ هالٍ ٓٔخٍٓخص حألٗظٔش حُظ٢ طٔظ

، ك٢ٜ ػخىس ٓخ طظْٔ رخُيًظخط٣ٍٞش ٝط٤٤٠ن ٛٞحٖٓ حُل٣َش ٝحُٔ٘خًٍش، ٝكَٝ حالٗوالد

حٙ ٝحُؼ٘ق، ٝٓخ ١َٔ٣ ػ٠ِ حُيُٝش رٜلظٜخ ط٘ظ٤ْ ًز٤َ، ٣٘ٔلذ هَحٍحطٜخ ٤ٓٝخٓخطٜخ رخإلًَ

 ... ٝحهظٜخى٣ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٝؿ٤َٛخ حؿظٔخػ٤شػ٠ِ حُٞكيحص حُٜـَٟ ٖٓ ط٘ظ٤ٔخص 

اًح ٍؿؼ٘خ ا٠ُ كخُش حُـِحثَ ٗـي رؤٕ حَُ٘ػ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ حٓظ٘ي ا٤ُٜخ ٗظخّ ٝ 

كخُش  ٖٓ حإلؿٔخع حُ٘ٔز٢، طْ ٢ طلو٤ن حُلٌْ رؼي حالٓظوالٍ ، ًخٗض ًل٤ِش ا٠ُ كّي رؼ٤ي ك

ه٤خٍحص ٤ٓخ٤ٓش ًزَٟ ٌٓ٘ حُزيح٣ش، ك٤غ طزّ٘ض ٖٓ هالُٚ حُيُٝش حُٜ٘ؾ طٞظ٤لٚ ُٜخُق 

رِػخٓش حَُحكَ ٛٞح١ٍ رٞٓي٣ٖ ًخٗض طَٟ  L'état providenceحالٗظَح٢ً، كخُيُٝش ح٤ُٜٔٔ٘ش 

 ه٤خٍ ُٚ ػٖ رؤٕ طؼّيى حُٞٛخ٣خ ػ٠ِ حُٔـظٔغ ٣٘ظض ١خهخطٚ، ٝ ٠٣ؼق اٍحىطٚ حُظ٣ٞٔ٘ش ٝ ال

، ٝ ًَ ٖٓ ٣ؼخٍٝ ًُي كٜٞ ٖٓ الٗظَح٢ً ح١ٌُ حهظخٍطٚ ُٚ حُيُٝشحالٗيٓخؽ ك٢ حالهظ٤خٍ ح

أػيحء حُؼٍٞس، ُْٝ ٣لِق هَٝؽ رؼٞ ُػٔخء حُؼٍٞس ػٖ ٌٛح حإلؿٔخع ك٢ ح٤َُ٘ ٖٓ ٌٛٙ 

حَُ٘ػ٤ش، ٝٓخ ُحُض حُِٔطش طؼظٔي ػ٤ِٜخ هٜٞٛخ ك٢ حألٝهخص حُلَؿش ٌٝٛح رٔزذ 

 .ُٔو٤خٍ حُـِحث١َ ػٖ ػٍٞس حُظل٣َََُحٓوش ك٢ ححٍُٜٞس حَُٔ٘هش ح

...( ؿ٤َْٛ آ٣ض أكٔي، ٓلٔي ر٤ٟٞخف  ٝ)٣و٤٤ٖ ٝاًح ًخٗض ٓٞحهق حُِػٔخء حُظخٍ 

ؿيحس حالٓظوالٍ ُْ طئػَ ًؼ٤َح ك٢ حٓظَٔحٍ حُظٞظ٤ق َُِ٘ػ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش ، ٝ طَطذ ػٜ٘خ 

                                                
، ًَِٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش، ؿخٓؼش ٝطِ٘ح٤ٗخٝحُظ٤ٔ٘ش ك٢ اك٣َو٤خ، ىٍحٓش ٓوخٍٗش ُظـَرظ٢ ٤٘٤ًخ  حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤شكٔي١ ػزي حَُكٔخٕ،  1

 .168، 1991ٙحُوخَٛس، 
 .43غ ٓخرن، ٙأكٔي ٝٛزخٕ، َٓؿ 2
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ؼي ٓخ ٢ٔٓ رخُظٜل٤ق حإلرؼخى ٌُخكش أػ٠خء ٌٛح حُل٣َن، كوي أػ٤ي ١َف ٟٓٞٞع حَُ٘ػ٤ش ر

ّْ حُظلٌْ ك٢ حألَٓ ، اٟخكش  حُؼ١ٍٞ ح١ٌُ هخىٙ حَُث٤ْ ٍٛٞح١ رٞٓي٣ٖ ، ٌُٖ َٓػخٕ ٓخ ط

ا٠ُ ًُي رَُص أٛٞحص أهَٟ ٓؼخٍٟش ُزؼٞ حالهظ٤خٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ُِيُٝش آٌٗحى طْ 

ّْ ( حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُـِحث١َ )ط٣ٞٔش رؼٞ ٜٓ٘خ ٝى٣خ ٓؼِٔخ ؿَٟ ٓغ حُزخًْ  آٌخص  ٝط

ٌُٖ ٌٛٙ حألٛٞحص  .ٝٓخثَ حإلًَحٙ ٓؼَ ٓخ كيع ٓغ حإلٓال٣َ١ٖ٤٤ٓن حُٔـٖ ٝأهَٟ ػٖ 

ُظخ٣ٍو٤ش ٝحالهظ٤خٍحص حُظ٣ٞٔ٘ش حٓظطخػض إٔ طليع َٗهخ ٝ ُٞ ر٤ٔطخ  ر٤ٖ حَُ٘ػ٤ش ح

ٍحص ، ح١ٌُ ؿؼَ ٌٛٙ حالهظ٤خٞ ٓخ ٣َك٠ٚ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ آٌٗحىٛٝح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظز٘خس، ٝ

ٌُ٘ٚ ٣ْٔ أ٠٣خ ُوَٝؽ ػٜ٘خ ال ٣ْٔ رخُلخَٟ كو٢،  ٝٝإٔ ح طظٔخٛخ ٓغ حَُ٘ػ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش

ك٢ ىٝحثَ ٤ٟوش رؼ٤يح ػٖ ػ٤ٕٞ حُ٘ظخّ  رخُٔخ٢ٟ ٝهي ١َكض ٓٔؤُش حَُ٘ػ٤ش ك٤ٔخ رؼي

ٓخ طـيٍ حإلٗخٍس ٝ. % 99.99هخٛش ك٢ ٓ٘خٓزخص حإلػالٕ ػٖ ٗظخثؾ حٗظوخرخص حَُثخٓش 

ًخُظ٘خٍُ  ،حُلٔخى ٖٓ ػ٤ِٔخصخ حُزؼٞ ُظـط٤ش حُؼي٣ي ا٤ُٚ ٛ٘خ إٔ حَُ٘ػ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش حٓظـِٜ

ٔ٘خٛذ ٖٓ ؿ٤َ ٝحُظٔخرن ا٠ُ حُ ُٔٔظٌِخص حُؼخٓش رخُي٣٘خٍ ح١َُِٓػٖ حألٍح٢ٟ ٝح

 .حُن...حُٔئٛالص

حُٔزؼ٤٘خص ٝ ريح٣ش  ءرخٓظؼ٘خُْ طؼَف حُـِحثَ ٌٓ٘ حالٓظوالٍ حٓظوَحٍ ٤ٓخ٤ٓخ ٓظٞحُٗخ   

حُٔؼ٤٘ش رل٠َ حُيهَ  حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ٝ ٣ؼٞى حُٔزذ ك٢ ًُي ا٠ُ حُظلٖٔ حُ٘ٔز٢ ك٢ ٓٔظٟٞ

ّٓ  .حُـخَُٔطلغ ك٤ٜ٘خ ٖٓ ػخثيحص حُزظٍَٝ ٝحُ خ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٤ُٔخ٢ٓ كبٕ حَُٜحع ػ٠ِ أ

حُلٌْ ر٤ٖ حُِٔطش ٝحُٔؼخٍٟش ًخٕ ٓٞؿٞى ػ٠ِ حُيٝحّ، ٝ إ ًخٕ ًُي ؿ٤َ ٓؼَٝف ُيٟ 

ٖٝٓ ٓظخَٛ ػيّ حالٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ حُظؼي٣الص حُيٓظ٣ٍٞش حُٔظٌٍَس . حُؼخٓش ٖٓ حُ٘ؼذ

ظ٢ طؼظزَ ٓئَٗح ػ٠ِ ٝؿٞى حُٔؼخٍٟش ٖٓ ؿٜش ٝٓلخُٝش حكظٞحثٜخ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ػٖ حُ

ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ؿؼَ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش  ح٤َُٔٓش،ٓطخُزٜخ ٟٖٔ حُيٓخط٤َ ٝحُٔٞحػ٤ن  اىٍحؽ٣َ١ن 

كوالٍ حػ٘خٕ  .حُظ٘خهٞٝحالٗظوخ٤ُش ٝ  رخالكظٞحث٤شكِد ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ طظٜق 

هْٔ َٓحص رٔؼيٍ َٓس ًَ ٓض  ؼي٣َ حُيٓظٍٞػْ ط(  1996-1964) ٝػالػٕٞ ٓ٘ش 

ٝٓٔخ ٣ئًي ٌٛٙ حُلو٤وش حُؼ٘ق ح٤ُٔخ٢ٓ . ٌٝٛح ى٤َُ ٝحٟق ػٖ كخُش حُالحٓظوَحٍ. ٓ٘ٞحص

حإلهٜخء حُظٜل٤ش حُـٔي٣ش ٝحُٔـٖ طخٍس ٝ :ح١ٌُ طوَِ ٌٛٙ حُلظَس ٝح١ٌُ أهٌ أٌٗخال ٓوظِلش 

ٝحُظ٤ٜٖٔ طخٍس أهَٟ
.1 

حُؼخُْ حُؼخُغ ك٢ ظخَٛس ٝؿٞى حُلِد حُٞحكي  ط٘ظَى حُـِحثَ ٓغ رِيحٕ ػي٣يس ٖٓٝ  

. حُظ٢ أٜٗض ػالهظٜخ رخالٓظؼٔخٍ ػٖ ٣َ١ن كَد َّٟٝ حُلظ٤ش،ح١ٌُ ٣وٞى ُٞكيس حُيُٝش 

                                                
 .31-30:، ٙ 2009ٙ، أك٣ََ 08ٛخُق ك٤ال٢ُ، حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٝحُي٣ٔوَح٤١ش ك٢ حُـِحثَ، حُٜ٘خد حُـي٣ي، ػيى 1
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ٝؿخُزخ ٓخ طؤهٌ ٌٛٙ حألكِحد حألكخى٣ش ١خرؼخ ١الثؼ٤خ أٝ ؿٔخ٣َ٤ٛخ ك٢ ه٤خىطٜخ ٝ طؼزجظٜخ 

ططٍٞص ك٢ حُٔظ٤٘خص ٓغ  ُِـٔخ٤َٛ ٟي حالٓظؼٔخٍ ٝحُلِد حُٞحكي ظخَٛس كي٣ؼش حُؼٜي

ٌٝٛٙ حألكِحد حألكخى٣ش ٢ٛ حُظ٢ طوٞى ؿٜخُ حُيُٝش، ٝطلخكع .  حإلك٣َو٤شحٓظوالٍ حُيٍٝ 

ػ٠ِ حُٞكيس ح٤٘١ُٞش ًٔخ إٔ ط٘ظ٤ْ ٌٛٙ حألكِحد حُظٌظ٢ِ ٣٘خرٚ ا٠ُ كي ٓخ حألكِحد 

٣َ ٗخرؼش ٖٓ كًَش ٤٘١ٝش ٗؼز٣ٞش ٖٝٓ ٛ٘خ طٔؼَ ؿزٜش حُظلَ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ظٜخحُٔخ٤ًٍٔش ٌُٖ 

١خرغ ٣ظطخرن ٓغ حٌُلخف ٖٓ أؿَ حالٓظوالٍ ح٢٘١ُٞ أك٠َ ٖٓ : ح٢٘١ُٞ اًح ١خرؼخ اٟخك٤خ 

ؿ٤َٛخ ٖٓ حألكِحد َٗػ٤ظٜخ طخ٣ٍو٤ش  ٝ ٢ٛ ال طي٣ٖ ُؼ٤ِٔش حالٓظ٤الء ػ٠ِ حُِٔطش ػ٠ِ 

ألٓش حُظو٤ِي٣ش حُٔؼَٝكش، ك٢ٜ ٗخطـش ٓزخَٗس ػٖ ٝظ٤لظٜخ ًَِٓ ُ حُي٣ٔوَح٤١شحُط٣َوش 

حُطالثؼ٢ ٣وخّ هزَ ًَ ٢ٗء ك٢ ٤ٓيحٕ حالٓظَٔح٣ٍش حُؼ٣ٍٞش  هظ٤خٍ حُلِدح" حُـِحث٣َش ، 

ٌٌٛح " رل٤غ ػ٤ِٜخ إٔ طٔظـ٤ذ ٠ٍَُٝس حُللخظ ٝطط٣َٞ ٌٓخٓذ  ػٍٞس حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ 

ح٢٘١ُٞ ك٢ ِٓظو٠ كٍٞ حالٗظَح٤ًش حُؼَر٤ش  َؿزٜش حُظل٣٣َ٘ٚ حُظو٣ََ حُٔويّ ٖٓ ١َف 

ٝال " ٓلخٍد ٓخ٢ٓ " ٌُُي ُْ طؼَف حُـِحثَ ال ٝ. 1967 ٞٓخ٣حُـِحثَ ك٢   ٢حُٔ٘ؼويس ك

 1.كخُلِد ٛٞ ح١ٌُ ٣وّٞ ٓوخّ ًَ ٌٛٙ حَُُٓٞ" ُػٔخء طخ٣ٍو٤٤ٖ " 

اال  ،ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُٔ٘خًٍش حُٞحٓؼش ُِـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش ك٢ حٌُلخف ٖٓ أؿَ حالٓظوالٍ

ّْ إٔ ٌٛٙ حُـٔخ٤َٛ  ٤ش ٝ حُؼوخك٤ش حٓظزؼخىٛخ طي٣ٍـ٤خ ٖٓ حُٔ٘خًٍش حُلؼ٤ِش ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخٓط

 حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤شٌٛح حإلهٜخء هي ٣ؼٞى ا٠ُ ١ز٤ؼش حُظ٘خه٠خص  إ َٓىّ . ُِزالى رؼي حالٓظوالٍ

ػ٠ِ حُِٔطش ر٤ٖ هخىس ؿزٜش  خ٢ُ ٖٓ ؿٜش ٝ ا٠ُ حَُٜحع٤ٍٓٞٝػش ػٖ حُؼٜي حٌُُٞٞٗ

ك٤غ ًخٕ حالػظوخى حُٔخثي ُيٟ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوخىس إٔ حُٔـخٍ . حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ٖٓ ؿٜش ػخُؼش

أٛزلض ٣ٌَ٘ هطَح ػ٠ِ حُٞكيس ح٤٘١ُٞش ٝ ظؼيى٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُٔٔخٍٓش حُي٣ٔوَح٤١شُِ

كًَش أٝ اٗخٍس طٜيٍ ػٖ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ أٜٗخ  حُِٔطش حُلخًٔش ط٘ظَ ا٠ُ أ١

هي ىكؼٜخ ًُي ا٠ُ حالٌٗٔخٕ ػ٠ِ ٓزخَٗح، ٝٓؼخٍٟش ٤ٓخ٤ٓش ٍٝك٠خ ُِٔطش حُيُٝش ٝطٜي٣يح 

هخٛش ٝط٤ٔ٘ظٜخ، ٝ رخُظخ٢ُ طو٤ٜٚ حُؤْ حألًزَ ٖٓ ٓٞحٍى ٗلٜٔخ ٝ طؼ٣ِِ هٞحٛخ حَُىػ٤ش 

حُيُٝش  ٝاٗٔخ ُظؼظ٤ْ ٝٓخثَ حُو٠خء ػ٤ِٚ
2

. 

كٌخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ طظ٘خ٠ٓ ػ٠ِ حُلٞح٢ٗ ٝ حُظوّٞ ه١ٞ ٤ٓخٓش ٓي٤ٗش ٝ ٓؼخٍٟش      

ش ًٔخ ٣ـذ حُظ٤ِْٔ رؤٕ حُيُٝ. ى٤٘٣ش ططخُذ رخُظـ٤٤َ ٝرلوٜخ ك٢ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش

ػٔش ًخٗض أهَ كظ٠ ٖٓ حُطٔٞف حُ٘ؼز٢ ٝح٤٘١ُٞش ُْ طٌٖ طِي حُٔؼـِس حُٔ٘ظظَس، ٍٝرٔخ 

                                                
، 1، 1١ٝحُٔٔخٍٓش ح٤ُٔخ٤ٓش، ىحٍ ٛٞٓش،حُـِحثَ، ؽ حأل٣ي٣ُٞٞؿ٢ر٤ٖ حُظٍٜٞ ( 89-62)حُطخَٛ رٖ هَف هللا، حُ٘وزش حُلخًٔش ك٢ حُـِحثَ 1

2007ٙ ٙ ،71-72. 
2
، حُـِحثَ، 7ٓـِش ٗوي ُِيٍحٓخص ٝحُ٘وي حالؿظٔخػ٢، حُؼيى،ر٘خء حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢رَٛخٕ ؿ٤ِٕٞ،   - 

1994ٙ ،  ٙ20-21. 
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طٌٖٔ حُٜٞس حُلو٤و٤ش ر٤ٖ طٞهؼخص حُٔ٘ٞحص حأل٠ُٝ ٖٓ حالٓظوالٍ ٝ ٓٔخٍ ططٍٞ حألٍٓٞ ك٢ 

كظَحص الكوش، ٝهي حٗظي ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس حُ٘ؼٍٞ رخُؼـِ ا٠ُ ىٍؿش طُٞي ٓؼٜخ حالهظ٘خع 

َّ . ؼَ ٝحُظـ٤٤َ ًُي إٔ ٤َُ حُلَ٘ هي ١خٍ ريٕٝ أَٓ ًز٤َرخٓظلخُش حُل حٗلـخٍ أًظٞرَ  ُٝؼ

كخػِش أٓخٜٓخ  ى٣ٔوَح٤١شٛٞ ى٤َُ ػ٠ِ كخؿش حُٔـظٔغ حُؼ٤ٔوش ا٠ُ حُظـ٤٤َ ٝ ا٠ُ  1988

ك٢  شكخُي٣ٔوَح٤١. ط٣ُٞغ حُؼَٝحص ط٣ُٞؼخ ػخىال ٝحُلي ٖٓ حُلٔخى ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحإلىح١ٍ

هزَ إٔ طٌٕٞ ط٘ظ٤َح ػي٣ْ حُـيٟٝ حُٞػ٢ حُـٔخػ٢ ٢ٛ ٓٔخٍٓش كؼ٤ِش
1. 

لددٍٞ ٗلددٞ حُظؼيى٣ددش، ًددخٕ ٓددٖ حُٔلددَٝٝ إٔ ط٠ددغ حُـِحثددَ كدديح ألُٓددش ٝرؼددي حُظ

حُٔ٘ددخًٍش ح٤ُٔخٓدد٤ش، ػددٖ ٣َ١ددن حُظوِّدد٢ ػددٖ حألكخى٣ددش ٝكددظق ٓـددخٍ حُل٣َددخص ح٤ُٔخٓدد٤ش، 

أْٛ ٓخ ٤ِٓٛخ ٛدٞ كدظق حُٔـدخٍ رٌدَ ك٣َدش  ٝاهَحٍ حالٗظوخرخص ًط٣َن ُِٔ٘خًٍش ك٢ حُلٌْ،

رخُـٔؼ٤ددخص ًحص حُطددخرغ "ط٘دد٤ٌَ حألكددِحد ح٤ُٔخٓدد٤ش، أٝ ٓددخ حٛددطِق ػ٤ِٜددخ حُيٓددظٍٞ  كدد٢

 .كِرخ( 60)ٝظَٜ ػ٠ِ حُٔخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ ". ح٤ُٔخ٢ٓ

ػِدد٠ حُٔـددخُْ  1990ُألكددِحد كدد٢ ٗددَٜ ؿددٞحٕ  حٗظوددخر٢ًٝددخٕ أٍٝ ط٘ددخكْ           

 853ٓال٤ٓش ُنإٗودخً رد  ػٖ كُٞ ٓخكن ُِـزٜش حإل حالٗظوخرخصحُٔل٤ِش ٝهي أٓلَص ٗظخثؾ 

رِي٣ش ُلِد حألٍٓد٤ي١، ًٔدخ كدخُ  87رِي٣ش ُـزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ٝ 487رِي٣ش، ٓوخرَ 

ٓـِدْ ٝالثد٢ ُـزٜدش  14ٓـِدْ ٝالثد٢ ٓوخردَ  32 :رد  كِد حُـزٜش حإلٓدال٤ٓش ُنإٗودخً

ّْ ط٘ظد٤ْ حٗظوخردخص ط٘د٣َؼ٤ش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ٝٓـِْ ٝحكي ُلِد حأل٤ٍٓي١  ، ٝرؼيٛخ ط

، (ٓوؼدي  188)  كد٢ حُديٍٝ حألٍٝ رد ؤؿِز٤ش حُٔوخػدي  خ حُـزٜش حإلٓدال٤ٓش ُنإٗودخًكخُص رٜ

ّْ طٞه٤ق حُٔٔخٍ  ، حالٓدظوخُش، ٝ أؿزَ حُدَث٤ْ حُ٘دخى٢ُ ردٖ ؿي٣دي ػِد٠ حالٗظوخر٢ػ٘يٛخ ط

ألٕ حُيٓظٍٞ ُْ ٣٘ٚ َٛحكش ػ٠ِ كخُش حهظَحٕ ٗـٍٞ ٜٓ٘ذ  ،ع كَحؽ ىٓظ١ٍٞكيٝ

ؼ٤ٞ حُزَُٔدددخٕ رٔـِدددْ حُزَُٔدددخٕ، ٝحٓدددظ ٍثخٓدددش حُـ٣ٍٜٞٔدددش رخالٓدددظوخُش ٓدددغ ٗدددـٍٞ

َّ آظ٘خ١ٍ ٝرؼيٛ كِد حُـزٜش حإلٓال٤ٓش ُنإٗوخً، َٝٗػض هٞحص حألٖٓ رظٞه٤ق  خ طْ ك

ه٤ددخى١ ٝٓ٘خٟدد٢ِ حُـزٜددش حإلٓددال٤ٓش ُنإٗوددخً، ٝحُددِؽ رٜددْ كدد٢ حُٔؼددظوالص رخُٜددلَحء، 

ق ٝحُٜؼٞى ُِـزخٍ، ٝىهِدض حُدزالى كد٢ ىٝحٓدش ػ٘د حُِـٞء ُِوٞس حهظخٍ ٓ٘خِٟٞ حُل٤ْٝ

٢ّٔ  ارَحٜٓخِٓٔق، ُْ طِْٔ ٓ٘ٚ اال رؼي   الطلخهخص ٓغ حُِٔٔل٤ٖ، ٝحُظ٢ حٗزؼدن ػٜ٘دخ ٓدخ ٓد

 05، أ١ رؼددي 2006ر٤ٔؼددخم حُٜٔددخُلش ح٤٘١ُٞددش حُدد١ٌ ىهددَ ك٤ددِ حُظ٘ل٤ددٌ كدد٢ ك٤لدد١َ 

  .حالٓظلظخء حُ٘ؼز٢ حُٔظؼِن رخُِْٔ ٝحُٜٔخُلش ح٤٘١ُٞش

                                                
 . 29-28  ٙ ، َٓؿغ ٓخرن ، ٙٛخُق ك٤ال٢ُ  - 1
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ٓطَٝكددش، ُٞؿددٞى كجددخص ؿ٤ددَ أّٗددٚ ُلددّي ح٥ٕ ٓددخ طددِحٍ أُٓددش حُٔ٘ددخًٍش ح٤ُٔخٓدد٤ش 

ٌّٖ ٓدٖ حُظؼز٤دَ ػدٖ آٍحثٜدخ، ٝٛدٞ ٓدخ  ػ٠٣َش ٓخ ُحُض هخٍؽ حُِؼزدش ح٤ُٔخٓد٤ش، ٝال طدظٔ

 .٤٘٣َ ا٠ُ ٛ٘خٗش حُٟٞغ حُلخ٢ُ

 يذخم نسىسُىنىجُب انشببة -2

ىأرض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍحٓخص ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش حُٔظؼِوش رزؼٞ حُٟٔٞٞػخص حٌُزَٟ  

 صػ٠ِ ؿؼِٜخ طوٜٜخ ٝؿ٤َٛخ، ظؼ٤ِْ، حَُٔأسًخُيُٝش، حُلًَخص حالؿظٔخػ٤ش، حألَٓس، حُ

٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حَُٔأس ، ٝؿ٤َٛخ  ثٔش رٌحطٜخ، ك٘ـي ٓؼال ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُيُٝش ٝخه ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ

ٝطؤط٢ ػزخٍس ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُ٘زخد ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٣ٝوٞىٗخ ًُي ا٠ُ حُوٍٞ رؤٗٚ ٤٘٣َ ا٠ُ 

 :أكي أ٣َٖٓ

 ٌٍُٜح حُٔـخٍ ٣ظْ ػ٠ِ أٓخّ حُٔ٘ظٞ آخ أٗٚ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ  حُظ٘خٍٝ حُزلؼ٢ ٝحُؼ٢ِٔ -1

ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢، أ١ أٗٚ ٣ؼظٔي حُ٘ظ٣َخص ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش ُظل٤َٔ حُو٠خ٣خ 

 .حَُٔطزطش رٚ

ٝاالّ حُوٜي ٜٓ٘خ حإلٗخٍس ا٠ُ ٤ٓيحٕ ٣ظٔظغ ر٘زٚ حٓظوال٤ُش ، هي ٣ظْ ط٘خُٝٚ ٝكن  -2

ٞ رٌُي ٓ٘ظٍٞ ٓظؼّيى حُظوٜٜخص ٌُٖٝ ٣ـِذ ػ٤ِٚ حُٔ٘ظٍٞ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢، ٝٛ

 .٣ٌٖٔ إٔ ٣يٍؽ ٟٖٔ طوٜٜخص ػِْ حالؿظٔخع

ؿ٤َ إٔ ًال حأل٣َٖٓ ط٤َ٘حٕ ا٠ُ ه٤٠ش ٓ٘ظًَش طئًي ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُٟٔٞٞع  كّي ًحطٚ 

 .ٝحطٔخػٚ ٝطؼوّيٙ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ

ػِْ حؿظٔخع حُ٘زخد ٛٞ حكي كَٝع ػِْ : حُٔـخٍ إٔ حٌُُي ٣َٟ أكي حُزلؼ٤ٖ ك٢ ٌٛ

حُؼِّٞ حالؿظٔخػ٤ش ٛيح حُلَع حُـي٣ي ٓخُحُض ك٢  حالؿظٔخع ح١ٌُ ٣ٞؿي ك٢ ٗوطش طوخ١غ

هطؼض ٓٔخكش ٣ٞ١ِش ٓ٘ي حُيٍحٓخص حأل٠ُٝ كٍٞ حُ٘زخد ٝهي ٓٔلض  أٜٗخريح٣ظٜخ ٍؿْ 

حُزلٞع حالٗؼ٣َُٞٞؿ٤ش كٍٞ حُ٘زخد رخٌُ٘ق حُٔؼٔن ػٖ حُِٔٞى أُ٘زخ٢ٗ ٝٛيح ٓخ ٣ٔٔق 

 .ػِْ ٗلْ حَُٔحٛنرلَٜ ٓلّٜٞ حُ٘زخد  ػٖ 

أْٓ رخىٍص  1950طؤ٤ًي ى٢ُٝ ح١ٌُ ُْ ٣ظْ اال ك٢ ٓ٘ٞحص ٌُٖٝ ًخٕ ٣ـذ حٗظظخٍ 

٤ٛجش حألْٓ حُٔظليس ػٖ ٣َ١ن ح٤ٌُٞٗٔٞ ربؿَحء ىٍحٓخص ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ كٍٞ حُ٘زخد 

ٝحهظ٢ِ رَٔػش ػِْ حؿظٔخع حُ٘زخد ٓغ   ػِْ . ٓلٍٜٞس ك٢ ًُي حُٞهض ك٢ ػخُْ حُظَر٤ش

ّٖ حُولِس حُلو٤و٤ش ُؼِْ حؿظٔخع حُ٘زخد، .حؿظٔخع حُظَر٤ش ُْ طظلون االّ ٓغ ػٍٞحص حُ٘زخد ٌُ

، ٝرؼي ًُي ك٢ أٗلخء 1968أٝال ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس، ػْ ك٢ كَٗٔخ ٓ٘ش  1960ك٢ ٓ٘ش 
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ٌٛح حُٔـخٍ حُـي٣ي ٓخ ٣ِحٍ ك٢ هطٞحطٚ حأل٠ُٝ، ٌُّ٘ٚ ٣ؼَٝ ًظوٜٚ .. ًؼ٤َس ٖٓ حُؼخُْ،

 1ٓظ٤ِّٔ رٟٔٞٞػٚ

م ا َّ ّْ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظط ّٕ أٛ ٤ُٜخ ػِْ حؿظٔخع حُ٘زخد ٝهي الكظ٘خ رؤ

ٝطٍٜٞٛخ ُليٝىٛخ، ِن ٖٓ ٓ٘خه٘ش ٓـَٔ حالطـخٛخص حُؼ٤ِٔش ك٢ كٜٜٔخ ٌُٜٙ حَُٔكِش، طط٘

ػْ طٔظّي ا٠ُ ٓوظِق حُو٠خ٣خ ١ٝز٤ؼش حُوٜخثٚ حُظ٢ ط٤ِّٔٛخ ػٖ رخه٢ حَُٔحكَ حُؼ٣َٔش، 

ٌٔ٘الص ، ًٌٝح حُحُن..  حُظ٢ ٣ٜظْ رٜخ حُ٘زخد ٖٓ طَك٤ٚ ٝ ٣ٍخٟش ٤ٓٝخٓش ٝحهظٜخى ٝطي٣ٖ

َس ح٣َُٔش ٝحُزطخُش ًخالٗلَحف ٝحُؼ٘ق ٝحالٗظلخٍ ٝحُٜـ: حُظ٢ ٣ظوز٢ ك٤ٜخ أٝ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ

ا٠ُ إٔ ط٘ظ٢ٜ ا٠ُ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ُٜخ ػالهش رخُظ٘٘جش حالؿظٔخػ٤ش ٝحُظ٘٘جش ...ٝحُظ٤ٜٖٔ،

ّٓ  حإلٗخٍسٔخ ك٢ ٍرّ ...٤خٓخص ٝحُزَحٓؾ حُٔٞؿٜش ا٤ُٚ،ح٤ُٔخ٤ٓش ٝىٍحٓش كؼخ٤ُش حُٔ ٜخص ا٠ُ أ

ّْ حُٔؼخُْ حُظ٢ طليّ  ،ُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ٣ظ٘خُٜٝخ ػِْ حؿظٔخع حُ٘زخدح ٌٛح  ىطؤ٤ًي ػ٠ِ أٛ

 .حُظوٜٚ

إ ٟٓٞٞع حُ٘زخد ح٤ُّٞ ٛٞ ك٢ هِذ ًَ حُٔ٘خه٘خص، ك٤غ ١ـ٠ ػ٠ِ حُٔخكش  

، رٌَ٘ ُْ ٣ٔزن ُٚ ٓؼ٤َ ٖٓ هزَ، ٝهخٛش ٖٓ ١َف ٝحإلػال٤ٓشحُل٣ٌَش ٝحألًخى٤ٔ٣ش 

ًخٕ ٣ـذ حٗظظخٍ حُٟٔٞٞع ُلظَس ٣ٞ١ِش ٖٓ حُِٖٓ، ٝ ٌٛح حأِٛٔٞػِٔخء حالؿظٔخع ح٣ٌُٖ 

كظَس حألٍرؼ٤٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ، كظ٠ َٟٗ رخٍِٓٞٗ ٣ظ٘خٍٝ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٖٓ هالٍ 

ٗظَس ٝظ٤ل٤ش أٝ ػوخك٣ٞش، ك٤غ ٗظَ ػ٠ِ حُ٘زخد ًؼوخكش كَػ٤ش، ًخٕ ٣ـذ حالٗظظخٍ ٖٓ 

٠ُ ٌٛٙ حُلجش حُؼ٣َٔش حُٜٔٔش ك٢ ، حُظ٢ ُلظض حالٗظزخٙ ا1968ؿي٣ي، كظ٠ طليع أكيحع ٓخ٣ٞ 

ك٤خس حُ٘ؼٞد ٝحُٔـظٔؼخص، ك٤غ أىٍى ػِٔخء حالؿظٔخع طو٤َْٜٛ ٝاٛٔخُْٜ ٌُٜٙ حُلجش ٖٓ 

حُٔـظٔغ، ٜٝٓ٘خ ريح حالٛظٔخّ ٣ِىحى ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ ٝرطز٤ؼش حُلخٍ طؤهَ ػِٔخء حالؿظٔخع 

حُؼَد ك٢ ًُي
2

. 

ُْ حالؿظٔخع حأل٢ٌ٣َٓ ٝحألِٓٞد حُٞظ٤ل٢ ُيٍحٓش حُ٘زخد هي ػَٟٚ ألٍٝ َٓس ػخ

، هالٍ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗشParsonsطخٌُٞص رخٍِٓٞٗ
3

، ٖٓ هالٍ ٓوخُظٚ حُظ٢ َٗ٘ٛخ 

حُٖٔ ٝحُ٘ٞع ك٢ حُز٘خء : " ك٢ حُٔـِش حأل٤ٌ٣َٓش ُؼِْ حالؿظٔخع، طلض ػ٘ٞحٕ 1942ٓ٘ش 

خػخص ،  ٓلخٝال طلي٣ي حألىٝحٍ حُظ٢ طوّٞ رٜخ ؿٔ"حالؿظٔخػ٢ ُِٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش

                                                
1
 -Mohamed Saïd MUSETTE, et autre: regards critiques sur les jeunes la santé en Algérie, 

centre de recherche en économie appliqué pour le développement, Alger, 2004, pp 23-24. 
 

 .9حُؼُٞٔش ٝٗٔن حُو٤ْ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ: ػزي حُؼخ٢ُ ىرِش، حُ٘زخد  2
لٖٔ ٝآهَٕٝ، ٓلٔي حُ اكٔخٕ: ٤٘٤َٓ ٛخٍح الٓزّٞ، حطـخٛخص ؿي٣يس ك٢ ػِْ حالؿظٔخع، طَؿٔش: ٓخ٣ٕٔٞ ك٣َغ، ػِْ حؿظٔخع حُ٘زخد، ك٢ 3

 .434، 2001ٙر٤ض حُلٌٔش، رـيحى، حُؼَحم، 
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ّٕ ح٤ُٜخؿش حُٔ٘ظٔش ٝحُٔظو٘ش ُظطز٤ن حُٔيهَ  حُؼَٔ حُٔوظِلش ك٢ حُٔـظٔغ، ٝٓغ ًُي كب

ك٢ ًظخرٚ ح١ٌُ "  S.N.Eisenstadtح٣ِٗٔظ٤ي"حُٞظ٤ل٢ ُيٍحٓش حُ٘زخد، ًخٗض ػ٠ِ ٣ي 

"ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ ؿ٤َ:" طلض ػ٘ٞحٕ 1956َٗ٘ٙ ٓ٘ش 
1

. 

ّٕ ٌٛٙ حُـٔخػخص حُ ٘زخر٤ش اٗٔخ ط٘٘ؤ ٗظ٤ـش ُٝوي ًٛذ رخٍِٓٞٗ ك٢ ٌٛح حُٜيى ا٠ُ أ

ُِظوِق  أٝ حُٜٞس حُؼوخك٤ش، كل٢ حُٔـظٔغ حأل٢ٌ٣َٓ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، طـغ ا٠ُ كَ٘ ه٤ْ 

كِوي طلٍٞ ٌٛح . حُٔـظٔغ حأل٢ٌ٣َٓ ك٢ حُظٞحكن ٝحُظ٤ٌق ٓغ حألٗٔخ١ حالؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس

ال إٔ حُٔـظٔغ ا٠ُ ٓـظٔغ ٛ٘خػ٢ ر٤َٝهَح٢١ ط٘ظَ٘ ك٤ٚ حُظ٘ظ٤ٔخص ح٤َُٔٓش حٌُزَٟ، ا

ٗٔن حُو٤ْ حُٔخثي ُْ ٣الكن رؼي ٌٛٙ حُظـ٤َحص، ُْٝ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حُظٞحكن ٓؼٜخ
2

. 

، طـٔي ح١ٌُ ريأ ك٤ٚ ػ٘ي " S.N.Eisenstadtح٣ِٗٔظ٤ي"ٝحُ٘وطش حُظ٢ ًٍِ ػ٤ِٜخ 

ٓطِغ حُيٍحٓش، ٝٛٞ ٤ًق طلخكع ػوخكش حُ٘زخد ػ٠ِ حُ٘ظخّ حالؿظٔخػ٢؟ ٝؿٞحرٚ ًخٕ ًٔخ 

، ػ٠ِ ػوخكش حُ٘زخد إٔ طئى١ ٝظ٤لش ط٤َٜٔ حَُٔكِش ػ٘ي ٓـخرٜش كخؿخص حُ٘زخد: ٢ِ٣

ّٕ حُ٘وطش . حالٗظوخ٤ُش حُظ٢ ٣٘ظوَ ك٤ٜخ حُلَى ٖٓ َٓكِش حُطلُٞش ا٠ُ َٓكِش ح٠ُ٘ٞؽ ٝحُزِٞؽ ا

ّٕ ٓؼظْ  حُٜٔٔش حُظ٢ ٣ئًي ػ٤ِٜخ ح٣ِٗٔظ٤ي ٤ُٔض إٔ رؼٞ حُ٘زخد ٣ٌٕٞٗٞ ٓ٘لَك٤ٖ، رَ ا

ّٕ ٛخ٤٘ٓش حُ٘زخد ٝرٍٜٞ. حُٔ٘لَك٤ٖ حُ٘زخد ٣ٜزلٕٞ ًزخٍح أ٣ٞٓخء س ػخٓش ٗالكع أ

ٝرٍٜٞس ػخٓش . ٤ُٔض ٢ٛ ٓززخ ُِظَٔى ح٤ُٔخ٢ٓ ٝال ٢ٛ ٓززخ ٌُِٔ٘الص حُ٘ل٤ٔش حُٔٔظَٔس

ٗالكع إٔ حُٔـظٔؼخص حُٜ٘خػ٤ش حُٔؼخَٛس ط٘ـق ك٢ ط٘٘جش حُـ٤َ حُـي٣ي ٝط٤٘ٔش أٍٓٞ 

حُٔـظٔغ ك٢ ٝهض ٣ظؼَٝ هالُٚ حألكَحى ا٠ُ حُظـ٤َ
3

. 

زخد ٣زلؼٕٞ ػٖ حالٓظوَحٍ ُِظؼ٣ٞٞ ػٖ هزَحص حُظـ٤٤َ حُظ٢ ٣ٝؼظوي ح٣ِٗٔظ٤ي إٔ حُ٘

ٝٗظ٤ـش ًَ . َٓٝح رٜخ، ٣ٝزلؼٕٞ ػٖ حالكظَحّ ُِظؼ٣ٞٞ ػٖ هزَحص ػيّ ٓٔخٍٓظْٜ حُوٞس

ٌٛح ظَٜص ػوخكش حُ٘زخد، ٌٛٙ حُؼوخكش حُظ٢ طِٝىْٛ رٔ٘ظٞٓش ٝحٟلش ٖٓ حُو٤ْ ٝحُٔٞحهق 

ُٔظٞهغ ٖٓ حألكيحع ٝحُٔلخٍحهخص، ػِٔخ ٝحُٔوخ٤٣ْ ح٤ًُِٞٔش حُظ٢ طٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓظخرؼش ؿ٤َ ح

رؤٕ ٤َٓ حُ٘زخد ك٢ ٓـخٍ حُوٞحػي حُؼوخك٤ش ُِ٘زخد ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ حالػظوخى رؤْٜٗ ٓخٟٕٞ ك٢ 

حُط٣َن حُٜل٤ق ٜٓٔخ طٌٖ حُٔٞحهق حُظ٢ ٣ؼزَ ػٜ٘خ ح٥هَٕٝ اُحءْٛ
4

. 

هٜزش حُٔزن ك٢ حُلي٣غ ػٖ حُٞكيحص  K. Mannheimًخٍٍ ٓخٜٗخ٣ْ : ًٝخٗض ُ 

رو٤ض ػ٠ِ  1927حُظ٢ ًخٕ هي ًظزٜخ ٓ٘ش " ٌٓ٘الص حألؿ٤خٍ" ٓغ ٓوخُظٚ حُٔؼ٘ٞٗش حُـ٤ِ٤ش، 

                                                
 .37ح٤ُٔي ػزي حُؼخ٢١ ح٤ُٔي، َٛحع حألؿ٤خٍ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 1
 .188ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي، حُ٘زخد حُؼَر٢ ٝحُظـ٤َ حالؿظٔخػ٢، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  2
 .437ٓخ٣ٕٔٞ ك٣َغ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 3
 .436حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  4



187 

 

أِٜٛخ حألُٔخ٢ٗ ُْٝ طظَؿْ كظ٠ أٝحثَ حُو٤ٔٔ٘خص، أ١ ظِض ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ ػ٣َٖ٘ ػخٓخ ال 

٣ؼَكٜخ ػِٔخء حالؿظٔخع ك٢ ًَ ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ ٝأ٣ٌَٓخ
1

ٝطز٠٘ ٗظ٣َش ٓخٜٗخ٣ْ ػ٠ِ ٓلّٜٞ . 

ّي ػ٘خَٛٛخ ٖٓ ٓلّٜٞ حُٟٞغ حُطزو٢ ح١ٌُ ٣وٜي رٚ رٌَ٘ ػخّ حُٞكيس حُـ٤ِ٤ش، حُظ٢ طٔظٔ

ٟٝؼ٤ش ٓظـخٗٔش ُٔـٔٞػش ٖٓ حألكَحى ك٢ ا١خٍ ر٤٘ش حهظٜخى٣ش ٝٗظخّ ِٓطش ُٔـظٔغ ٓخ :" 

 ٍ ّٞ  ٣ظلّيى ٝكوٜخ ٤َْٜٓٛ حُـٔخػ٢، ٝال ٣ٌٖٔ حُوَٝؽ ٖٓ ٌٛٙ حُٟٞؼ٤ش االّ ػزَ طل

حُٔلّٜٞ حالهظٜخى١ ػ١َٜ٘  ٣ٝٔظؼ٤َ ٓخٜٗخ٣ْ ٖٓ ٌٛح...حؿظٔخػ٢ كَى١ أٝ ؿٔخػ٢

: حُٟٞؼ٤ش حُٔظـخٗٔش ٝحُل٠خء حالؿظٔخػ٢ ٤ُليى ٓلّٜٞ حُٞكيس حُـ٤ِ٤ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

ٝكيس حُـ٤َ ٢ٛ ٟٝؼ٤ش ٓظـخٗٔش ك٢ ك٠خء حؿظٔخػ٢ ألكَحى ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ حُـ٤َ ٗلٔٚ
2

 . 

 ّٕ رٌٜح حُٔؼ٠٘ ٢ٛ أًؼَ ٖٓ ٓـَى ؿٔخػش ػَٔ ر٤ُٞٞؿ٤ش، ٝأًؼَ ٖٓ " ٝكيس حُـ٤َ"ا

اٜٗخ ٤ُٔض رزٔخ١ش طـٔؼخ ٖٓ أكَحى ًحص أػٔخٍ (. an age cohort)ٓـَى ِٗش ػ٣َٔش 

ٓظٔخ٣ٝش أٝ ٓظوخٍرش، رَ ٢ٛ ٝكيس حؿظٔخػ٤ش طَطز٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رٔٞهغ أٝ ٌٓخٗش ر٘خث٤ش 

ٓ٘ظًَش، ٝر٘ٔن ػوخك٢ ٓ٘ظَى، ٝرٞػ٢ ًحط٢ ًٞكيس حؿظٔخػ٤ش، ٝريٍؿش ًز٤َس ٖٓ 

ّٕ ٝكيس حُـ٤َ ط٘٘ؤ ك٢ حألَٛ ًَى . ٠خثٜخحُظ٠خٖٓ ٝحُظلخػَ حالؿظٔخػ٢ ر٤ٖ أػ ٝٓغ أ

كؼَ أٝ حٓظـخرش ُِظـ٤َحص حُٔـظٔؼ٤ش، اال أٜٗخ ٓخ إ طظٌٕٞ كظ٠ طٜزق ريٍٝٛخ ػخٓال 

ٌٝٛح ٛٞ حُٔزذ ح١ٌُ ىكغ ٓخٜٗخ٣ْ ا٠ُ إٔ ٣ؼظزَ ظٍٜٞٛخ رٔؼخرش ٣ٌَٗ . ٣ُِٔي ٖٓ حُظـ٤َحص

ظزٍِٞ حُٞػ٢ رٞكيس حُـ٤َ ػ٘ي ٝػ٘يٓخ ٣. رال حٓظَٔح٣ٍش حُؼ٤ِٔش حالؿظٔخػ٤ش أٝ طـ٤َٛخ

ٍٝرٔخ  –ؿي٣ي ٓ٘لَٜ ػٖ " أِٓٞد ؿ٤َ"حُ٘زخد، َٓػخٕ ٓخ ٣ٞٓغ ٖٓ هخػيطٚ ٣ٌٕٝٞ 

حألِٓٞد حُٔخثي ُـ٤َ حُزخُـ٤ٖ أٝ حٌُزخٍ -٣ؼخٍٝ
3

. 

ٖٝٓ ر٤ٖ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤٤ٖ حُٔؼخ٣َٖٛ ح٣ٌُٖ طًَٞح رٜٔخص ٝحٟلش ك٢ ٓـخٍ ػِْ 

، هخٛش ٖٓ هالٍ "pierre Bourdieuٍٞى٣ٞر٤خٍ ر"حؿظٔخع حُ٘زخد، ٗـي ػخُْ حالؿظٔخع 

(. la jeunesse n’est qu’un mot)حُ٘زخد ٓخ ٛٞ اال ًِٔش ٝكو٢ : ػزخٍطٚ حٍُٜٔ٘ٞس

كمجموعة منظمة، لها مصالح ٝث عن الشباب كوحدة اجتماعٌة، ّّ التحد"كزخُ٘ٔزش ا٤ُٚ 

حدٌد المجحف بالنسبة لت ػيّ حُلْٜي إلى ّّ مشتركة، ولها رؤٌة موحدة، ٌمكن أن ٌؤد

"ٌمثل إذن تحٌزا واضحا" إرجاع هذه المصالح إلى عمر محدد بٌولوجٌا ٝالمفهوم، 
4

. 

                                                
 .30َؿغ ٓخرن، ٙح٤ُٔي ػزي حُؼخ٢١ ح٤ُٔي، ٓ 1
 .47حُٔ٘ـ٢ ح٣ُِي١، ٓويٓخص ٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤خ حُ٘زخد، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 2
 .29ح٤ُٔي ػزي حُؼخ٢١ ح٤ُٔي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  3

4 Pierre Bourdieu, « La jeunesse n'est qu'un mot », Questions de sociologie, Ed. Minuit, Paris, 1984,p144. 
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ّٕ حُٔٞؿش حُـي٣يس ٖٓ ػِٔخء حالؿظٔخع ُْ ٣وظ٘ؼٞح رٌٜح حُطَف، ًٔخ ٗـي ًُي ػ٘ي أكي  ا

أ٤ُٝل٤٤ٚ "ػِٔخء حالؿظٔخع حُل٤٤َٖٔٗ حُٔوظ٤ٜٖ رٟٔٞٞع حُ٘زخد ٌٝٓ٘الطٚ 

"Olivier GALLANDؿخُٕٞ
1

كظ٠ ر٤خٍ رٍٞى٣ٞ ٗلٔٚ، : ٣وٍٞ ك٢ اكيٟ ٓوخالطٚك٤غ . 

ّْ رو٤٠ش حألػٔخٍ ُْ ٣ظ٘خُٜٝخ اال ك٢ كيٝى حَُٜحع حُطزو٢ ر٤ٖ حُ٘زخد ٝح٤ُ٘ٞم،  ػ٘يٓخ حٛظ

ٝكجخص حألػٔخٍ حُظ٢ ٣ظْ اٗظخؿٜخ ٓخ ٢ٛ ٝكن ٌٛٙ حَُإ٣ش اال ٓلِٜش حَُٜحع ٖٓ أؿَ 

يٍٛٞ، ٝحُ٘زخد ا٠ُ كخُش ٖٓ اٍؿخع ح٤ُ٘ٞم ا٠ُ كخُش ٖٓ حُظ لىحُظ٤ٔٔش، حُظ٢ طئّى١ ا

": حُ٘زخد ٓخ ٛٞ االّ ٓـَى ًِٔش" كل٢ ٌٛح حالطـخٙ ٣ـذ كْٜ  ٓوخٍ ٗلْ حٌُخطذ  حُ٘وٚ، 

حُؼَٔ ٛٞ أٝال ٝهزَ ًَ ٢ٗء، ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ ٟٝغ ٓؼخُْ حؿظٔخػ٤ش ٣ظْ ططز٤وٜخ ػ٠ِ 

ّٞ  -" ح٤ُ٘ٞم"ٝ" حُ٘زخد"ٝرخُـِٔش  -ٓظ٘خكٔش  ٓـٔٞػخص هٚ ٤ُظْ حُظٔـ٤َ حُٔؼ١ٞ٘ ُظل

حُلخ٢ُ أٝ حُٔٔظوز٢ِ
2

. 

ّٕ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤٤ٖ حُؼَد ٓخُحُٞح  ٝٓخ الكظ٘خٙ ك٢ ٓـخٍ ػِْ حؿظٔخع حُ٘زخد، أ

ؿخثز٤ٖ ػ٘ٚ، أٝ ػ٠ِ حألهَ  ٓخُحُض  أ١َٝكخطْٜ ُْ طظزٍِٞ رؼي، كٍٞ كجش ٗزخ٤ٗش ٖٓ ؿٜش 

ُٜخ ٖٓ حُو٤ٜٛٞخص حُؼوخك٤ش ٝحُي٤٘٣ش ٓخ ٣ـؼِٜخ طوظِق طٔخّ ػٖ ٗزخد حُـَد، ٖٝٓ ؿٜش 

أهَٟ طؼ٤ٖ ٌٛٙ حُلجش ك٢ ٟٝؼ٤ش حؿظٔخػ٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٝحهظٜخى٣ش ط٤ِٔ حُؼخُْ حُؼَر٢ 

 .ٓـخ٣َس طٔخٓخ ُٟٞؼ٤ش حُؼخُْ حُـَر٢

 :يؤسسبث حُشئت انشببة ػهً انًشبسكت انسُبسُت  :سابؼب

ف حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش رؤّٗ  َّ ؿ٤َ حُٔوط٢ حُظِو٤ٖ ح٢َُٔٓ ٝؿ٤َ ح٢َُٔٓ حُٔوط٢ ٝ: ٜخطؼ

ًُي ك٢ ًَ ُ٘و٤ٜش ًحص حُيالُش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝهٜخثٚ ححُٔٔخٍٓخص ٝٝ ُِٔؼِٞٓخص ٝحُو٤ْ

.٣ن حُٔئٓٔخص حُٔوظِلش ك٢ حُٔـظٔغَٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُل٤خس ػٖ ١َ
3

 

، ٝ حالطـخٛخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٌٓ٘ ١لُٞظ٣ٚظِو٠ حُلَى ك٢ ًخكش حُٔـظٔؼخص ؿَػخص ٖٓ حُو٤ْ ٝ

، ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ  ػزَ ٓئٓٔخص ٓـظٔؼ٤ش ٓوظِلش ، طؼَٔ رٜلش ٓزخَٗس أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗس

ًِٓٞٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ٓوظِق حَُٔحكَ حُؼ٣َٔش ، ٌُُي كخٕ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ ٓليىحص 

حَُث٤ٔ٤ش ُطز٤ؼش حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ، ٝ ٢ٛ ك٢ حُلو٤وش ٓالف ًٝ كي٣ٖ ، كوي طؼَٔ 

خٕ ك٢ حطـخٙ ح٣ـخر٢ ُظ٤ٔ٘ش حُٔ٘خًٍش ٝ ٣ؼَٔ ك٢ حطـخٙ ِٓز٢ ٣ؼ٤ن ػ٤ِٔش حُٔ٘خًٍش ، ر٤

حألَٓس، حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُـخٓؼش، حألكِحد : ٓئٓٔخص حُظ٘٘جش حُظخ٤ُش إلٜٓخّ

 .، ك٢ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخدح٤ُٔخ٤ٓش
                                                

 .9ُٞٔش ٝٗٔن حُو٤ْ، َٓؿغ ٓخرن، ٙحُؼ: ػزي حُؼخ٢ُ ىرِش، حُ٘زخد  1
2 Olivier GALLAND, l’entrée dans la vie adulte en France, sociologie et sociétés, no 1,printemps 1996,p38. 

 .39، 2ٙ، ١حإلٌٓ٘ي٣ٍشػزي حُٜخى١ حُـ١َٛٞ، أٍٛٞ ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، حٌُٔظزش حُـخٓؼ٤ش،   3
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 :ألسشة و انخُشئت ػهً انًشبسكت ا .1

، رٔؼ٠٘ َٓس ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞظخثق حُـ٣َٛٞش، ٌٛٙ حُٞظخثق ؿ٤ٔؼٜخ حؿظٔخػ٤شطويّ حأل

حُٞظخثق : ٣ٌٖٔ إٔ ٗؤٜٔخ ا٠ُ ٓـٔٞػظ٤ٖ خػال ٓغ أر٤٘ش حُٔـظٔغ ، َٝ ٝ طلإٔ ٛ٘خى طيحه

ٝ حُٞظخثق حُؼوخك٤ش ( ش حُلٔخ٣شٓؼَ حُظٌخػَ ٝ حُٞظ٤لش حالهظٜخى٣ش ٝ ٝظ٤ل) حُل٣ِ٤و٤ش 

لَى ػٖ ٣َ١ن حُؼوخكش ٝحُظَر٤ش ًظ٣ٌٖٞ حُ) حُؼخ١ل٤ش ٝ حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ ؿخٗذ آهَ ٝ

(ألَٓسحُىٛخٍ ًَ ػ٠ٞ رخٝحُظ٘٘جش حالؿظٔخػ٤ش ٝ
1

. 

 ّْ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٝٓئٓٔش ُِظ٘٘جش حالؿظٔخػ٤ش رٜلش ػخٓش ٌُُي كخٕ حألَٓس طؼظزَ أٛ

 حُؼي٣ي ٖٓ حُؼٞحَٓ ٖٓ أٜٛٔخ ١ز٤ؼش حُؼالهش حُظ٢ طلٌْ ر٤ٖ ُظ٠خكَرٜلش هخٛش ، ٗظ٤ـش 

 ًٌِٓٞٚ ٓ٘، ح١ٌُ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٌَ٘ ػو٤يطٚ ُٝنإٗٔخٕ أكَحىٛخ ، ٝ ًٜٞٗخ حُٔل٠ٖ حألٍٝ

 .أل٠َُٝٓحكِٚ ح

ش ُِظـ٤٤َ أػ٘خء ٣ؼزض ريٍؿش ٓوخٝٓ ،كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ ٓخ ٣ـَّ ك٢ حُطلُٞش حُٔزٌَس 

ٕ حألَٓس طوّٞ رخُٞظخثق حُـ٣َٛٞش ُِلَى ٝ حُٔـظٔغ ٓؼخ ، ك٢ٜ طوّٞ ا. حُٔ٘ٞحص حُزخُـش

اٗٔخٕ ٓئْٗ ٓظطزغ رطزخع ٓـظٔؼٚ رٞٓخ١ش حُظِو٤ٖ ٝحُظ٤ٔ٘ذ  ا٠ُرظل٣َٞ حٌُخثٖ حُز١َ٘ 

ٓؼْٜ ٗزٌش ْ حُظلخػَ ح١َُِٓ حالؿظٔخػ٢ ر٤ٖ حألكَحى ، ٝر٘خء ػ٤ِٚ ٣و٤ْ حُٔز٢٘ ػ٠ِ أٓ

، ىس ٝ ٣ٔخٍّ أىٝحٍٛخ ر٤َٔ ال رؼ٣َٔلظَ ٓٞحهغ ر٘خث٤ش ٗو٤ش ٓظؼيٖٓ حُؼالثن حالؿظٔخػ٤ش، ٝ

ٓظ٤ٌق ٓغ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ًحى ٣زخص حإلٗٔخٕ اً
2

. 

ًٍش ٖٓ هالٍ ٗوطظ٤ٖ ، ٗز٤ٖ آٜخّ حألَٓس ك٢ ط٘٘جش حُ٘زخد ػ٠ِ حُٔ٘خ أ٣ٌٕٖٔ ٝ

حُظَر٤ش ػ٠ِ حٍُٟ٘ٞ : ٤ٖ ٝ ٛٔخ٣َٟ حُزخكغ أٜٗخ رخُـش حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ١ز٤ؼش حُٔ٘خًٍ

 .رٍِٞس  حالطـخٙ ٗلٞ حُِٔطش-حُي٣ٔوَح٤١ش ٝ

 :انخشبُت ػهً انشىسي و انذًَقشاطُت  -أ

، ػ٠ِ 1983ٓ٘ش  Kallay And Goodwen" ؿٞىٕٝ"ٝ " ٢ِ٤ً"ٝك٢ ىٍحٓش أؿَحٛخ 

ػالهش ًُي ٍٓش، ٝف ػ٠ِ ًِْٜٓٞ حُي٣ٔوَح٢١ ك٢ حُٔيحُؼخ٣ٞٗش حُٞه١ِٞزش حُٔيحٍّ 

، ٗ٘جٞح ك٢ أَٓ ى٣ٔوَح٤١ش ثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش إٔ حألر٘خء ح٣ٌُٖ، أٟٝلض ٗظخرظ٘٘جظْٜ حأل٣َٓش

، أًؼَ ٖٓ ٛئالء ح٣ٌُٖ ؿخءٝح ٖٓ كٞح رخ٣ـخر٤ش اُحء ِٓطش حُٞحُي٤ٔ٣ٖ٣ِٕٞ ا٠ُ إٔ ٣ظَٜ

َ حإلكَحى  ْٝٛ ًزخٍ ري٣ٔوَح٤١ش، ٤ْ حُْٜٔ إٔ ٣ؼخٓ، حٗٚ ُش أٝ ؿ٤َ ٓظٔخٓلشأَٓ ٓظِٔط

                                                
 .13، 1994ٙألَٓس، ىحٍ حَُ٘ٝم َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ، حألٍىٕ، ٓؼٖ ه٤َِ ػَٔ، ػِْ حؿظٔخع ح 1
 .12، ٙٗلٔٚحَُٔؿغ   2
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٣ٔوَح٤١ش، ٝط٘٘جظْٜ ػ٤ِٜخ، ٌُٖ حُْٜٔ إٔ ٣٘٘ؤ ٛئالء حأل١لخٍ ك٢ أَٓ طؼِْٜٔ حُيٝ

ح١ٌُ ٣ٜزق ك٤ٔخ رؼي ؿِءح ٞح ِٓظ٤ِٖٓ رخُِٔٞى حُي٣ٔوَح٢١ ٝطٔخٍٜٓخ ٓؼْٜ كظ٠ ٣٘٘جٝ

.ٖٓ ٗو٤ٜخطْٜ
1

 

ش ٓٔخٍٓش ٌٛٙ حُِٔطش ػ٠ِ طئػَ ٣َ١و، ٢ٝ أٍٝ ٢ٔٗ ُِِٔطش ٣ؼخ٣٘ٚ حُطلَكخألَٓس ٛ

، كبًح ًخٕ حألد ٗوٜخ ِٓط٣ٞخ ك٢ ػالهظٚ رؤكَحى أَٓطٚ أٛزق ٖٓ ه٤ٜٔخ ٝحطـخٛخطٜخ

حألد ى٣ٔوَح٤١خ كخٕ ًخٕ  اًحء ه٤ْ حإلًَحٙ ٝ حُِٔز٤ش حُلَى٣ش، ٝحُٔلظَٔ إٔ طظؤًي ُيٟ حألر٘خ

ر٘خءحُـٔخػش ٣ٌٖٔ إٔ طـي ٣َ١وٜخ ك٢ ٗلّٞ حألٝ حالٛظٔخّه٤ْ حُل٣َش ٝ
2

. 

 بهىسة االحجبِ َحى انسهطت - ة

٣ـِذ إٔ طٌٕٞ ٍٛٞس حُطلَ ػٖ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٓ٘خرٜش  ،ك٢ ريح٣ش َٓكِش حُطلُٞش

ٍُٜٞطٚ ػٖ ٝحُيٙ، ٝ ٗظَح ألٗٚ ٣َٟ ك٢ حُِٔطش حألر٣ٞش طؼز٤َح ػٖ كو٤وش ٓؼخ٤ُش رلٌْ 

خَُأكش ؼض حَُث٤ْ رٜلخص ك٤ٔيس ًٗ ا٠ُق رخُٔؼَ ٘ـحألٖٓ ٝ حُلٔخ٣ش، كخٗٚ ٣ كخؿظٚ ا٠ُ

، ٝٓغ طويّ حُٖٔ ٣ِىحى اىٍحى حُطلَ َُِث٤ْ ًـِء حَُ٘ف ٝ حٌَُحٓش ٝ كذ ح٥ه٣َٖٝ

س حُٔؼخ٤ُش ٓظؼِوش ر٘وٚ حَُث٤ْ ال طٜزق حٍُٜٞ ٖٓ ٗظخّ ك٢ٌٓٞ أّٗي طؼو٤يح، رل٤غ

، ٝ رل٤غ ٣٘ظوَ حُظؤ٤٣ي ٖٓ ٍؿخٍ حُِٔطش ا٠ُ رخَُثخٓش ًحطٜخ ًٔئٓٔش ٤ٓخ٤ٓش اٗٔخٝ

.ل٤ٌٓٞشحُٔئٓٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ حُ
3

 

ح٣َُٞ٘ )، ك٢ هز٤ِظ٤ٖ حُِٔطش ٝ حطـخٛخص حألكَحى ٗلٞٛخ" ٤ُل٤ٖ" ٝ هي كلٚ 

ِظ٤ٖ، كخ٣َُٞ٘ ٤كٞؿي طزخ٣٘خ الكظخ ُِ٘ظَ ك٢ حطـخٛخص حألكَحى ٗلٞ حُِٔطش ك٢ حُوز ،(حُـ١ُٞٝ

ٝهي  .ًخٗٞح ٓؼخ٤ٍٟٖ ُٜئالء ح٣ٌُٖ ٣٘ـِٕٞ ٓٞحهغ حُِٔطش، أٓخ حُـُٟٞ كال ٣ؼخٍٟٕٞ

إ ٌٛح حٗٔخ : طش ٌٛٙ حالهظالكخص ك٢ ِٓٞى حُوزِظ٤ٖ ٗلٞ حُِٔطش روُٞٚحُِٔ" ٤ُل٤ٖ"رٍَ 

٣ؼٞى ا٠ُ أْٓ حُظ٘٘جش ػ٘ي حُوزِظ٤ٖ ، ك٤غ ٣ظؼٞى حُ٘خٗجش ك٢ حُـُٟٞ ٖٓ هالٍ حألَٓس أٝ 

حُوز٤ِش حإلًػخٕ ُِِٔطش ٖٓ ٝحهغ حُو٤ْ حُٔخثيس ك٢ ٓـظٔؼْٜ، أٓخ ح٣َُٞ٘ ك٤ؼخٍٟٕٞ حُِٔطش 

ى٣ٞٓش ٣ظؼِٜٔخ حُ٘خٗجش أ٠٣خ ٖٓ هالٍ ْٗٔٞٛ ك٢ أك٠خٕ ُٔخ ٣ٔٞى ر٤ْٜ٘ ٖٓ ػيحٝحص 

حُوز٤ِش
4

. 

حالطـخٛخص ٗلٞ أىٝحٍ حُِٔطش  إٔحُيٍحٓخص حُظ٢ أٟٝلض  ا٠ُ" ٤ُل٤ٖ"ًٌُي أٗخٍ 

طٔزن حًظٔخد حُٔؼَكش حُؼو٤ِش كٍٞ حُِٔٞى حُٔظ٠ٖٔ ك٢ حٗـخُ حألىٝحٍ، ًٔخ  ،ح٤ُٔخ٤ٓش

                                                
 .124، 1993ٙ، حُؼيى حُؼخ٢ٗ، ح٣ٌُٞض، 22ٜٓطل٠ أكٔي ط٢ًَ، حُِٔٞى حُي٣ٔوَح٢١، ٓـِش ػخُْ حُلٌَ، ٓـِي  1
، ٣٘خ٣َ 24، حُٔ٘ش 91يٍح٤ٓش، ٓـِش ح٤ُٔخٓش حُي٤ُٝش، عًٔخٍ حُٔ٘ٞك٢، حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِطلَ ك٢ َٜٓ ٝح٣ٌُٞض، طل٤َِ ٠ٕٓٔٞ حُٔوٍَحص حُ 2

1988 ٙ ،41 . 
 .42، ٙحَُٔؿغ ٗلٔٚ 3

 .314ػ٢ِ ٓؼي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ آٔخػ٤َ 4
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ٕ ػ٠ِ أٗلْٜٔ ؿ٤٣ٍٜٖٞٔ أٝ ُٞكع إٔ حأل١لخٍ ك٢ ٖٓ حُٔخرؼش ٝٓخ هزِٜخ ٣طِوٞ

ى٣ٔوَح٤٤١ٖ طؤػَح رآرخثْٜ، ًُٝي ُلظَس ٣ٞ١ِش هزَ إٔ طظٞكَ ُي٣ْٜ أ٣ش ٓؼَكش أٝ كْٜ 

٣وطٞ هطٞحطٚ حأل٠ُٝ ك٢ حُلَٜ  إٔرخألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ حُطلَ هزَ 

ُِظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش حأل٠ُٝ حُيٍح٢ٓ طٌٕٞ ُي٣ٚ حألْٓ
1

. 

 

 :انًشبسكت انسُبسُتخُشئت ػهً ان انًؤسسبث انخؼهًُُت و - 2

 :انًذسست وانخُشئت انسُبسُت - أ

حُٔـظٔدغ ُظلٔدَ ٓٔدئ٤ُٝش حُظؼِد٤ْ طؼظزَ حُٔيٍٓش حُٔئٓٔدش حالؿظٔخػ٤دش حُظد٢ أٝؿديٛخ 

ٗوَ حُظَحع حُؼوخك٢ ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ آهَ، رَ ٝ ططٍٞص ٝظ٤لش حُٔيٍٓش ٓدٖ ٓـدَى ٓئٓٔدش ٝ

 ،٤ددش ٝ اػدديحى حُٔددٞح٤٘١ٖ ُِٔـظٔددغاُدد٠ حالٛظٔددخّ رظَر ،طؼٔددَ ػِدد٠ طِودد٤ٖ حُؼِددّٞ ٝ حُٔؼَكددش

، ػو٤ِددخ ٝ ٝأٛدزلض ٜٓٔدش حُٔيٍٓدش اكديحع طؼدي٣َ ٓٔدظَٔ ٝ ؿد١َٛٞ كد٢ ٗوٜد٤ش حُلدَى

 .حؿظٔخػ٤خٓؼَك٤خ ٝٗل٤ٔخ ٝ

 ٓ٘خهٜخ ، ٣الكع إٔ حُٔيٍٓش ٝكيس حؿظٔخػ٤ش ُٜخ٤ٔخ ٣ظؼِن رطز٤ؼش حُ٘ظخّ حُٔي٢ٍٓٝك

ك٢ خُلخػ٤ِش حُ٘و٤ٜش، ٝحُظ٤ٌِٔ ر ح١ٌُ ٣ٔخػي ريٍؿش ًز٤َس ك٢ ط٤ٌَ٘ اكٔخّ ،حُوخٙ

طلي٣ي ٗظَطٚ حطـخٙ حُز٘خء حالؿظٔخػ٢ حُوخثْ، ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣٘خٍ ا٠ُ طؤػ٤َ ًَ ٖٓ طٞػ٤ش 

حُٔي٤ٍٓشحُٔيٍّ ٝ ١ز٤ؼش ػالهظٚ رخُظ٤ٌِٔ  ٝ ٓيٟ طٞحؿي حُظ٘ظ٤ٔخص 
2

. 

٣ٌٔ٘٘خ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُظَر٤ش  كيّ  ٠ُ أ١ّ اٌُي ػ٤ِ٘خ إٔ ٗظٔخءٍ ٤ًق َٗر٢ حُطلَ؟ ُٝٝ

إٔ " ى١ٞ٣ ؿٕٞ"ٍٞ ًٔخ ٣و... ... ؿظٔخػ٢ ٝ ر٤ٖ حُظَر٤ش ًٜٔ٘ؾ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُل٣َش؟ً٘ظخّ ح

اٗٔخ ، "ُلَى ٍٗٞع ٛٞحط٤ي أ"ق ٣لٌَٕٝ ٝ ٤ُْ ٓخ ٣لٌَٕٝ ك٤ٚ، ًٝٔخ ٣وٍٞ ٗؼِْ حأل١لخٍ ٤ً

حُٔز٤َ ٝ حُٜٔ٘ؾ ال حُٔؼظويحص  ، حُط٣َوش ال حُ٘ظخثؾ،ـذ إٔ ٗؼِْ حُطلَ ح٤ٌُق ال ح٢ُ٘ء٣

ّ ُِطلَ ٓش إٔ طويػ٠ِ حُٔي٤ٍخس ٝ حُظَر٤ش ٢ٛ حُل٤خس ٗلٜٔخ ٝش اػيحى ُِلحُ٘ظخثؾ كخُٔيٍٓٝ

كظوِن حُظَر٤ش ك٢ حُطلَ  ،ك٤ش ٝهٜزش، ًلوخثن ٓزٔطش ًَٝ ٓخ ٣ظَٜ رَ٘حثق حُل٤خس

ًحط٤ظٚ ٝ كَى٣ظٚ حأل٤ِٛش
3

. 

ًخٕ ػٔش ططخرن ر٤ٖ  اًح ،طزِؾ حُٔيٍٓش أه٠ٜ ىٍؿخص حُلخػ٤ِش ك٢ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓشٝ

ٝإٔ ال ٣ٞؿي ط٘خهٞ ر٤ٖ ٠ٕٓٔٞ ٓٞحى حُيٍحٓش ٝ ر٤ٖ طَٜكخص ٤ٛجش  ،ٓخ طلؼِٚٓخ طوُٞٚ ٝ 

ه٤ٔخ ٓؼ٤٘ش  ،ٝأٓؼِش ٌٛح حُظ٘خهٞ إٔ طظ٠ٖٔ ٓوٍَحص حُظَر٤ش ح٤٘١ُٞش ٝ حُظخ٣ٍن ،حُظي٣ٍْ
                                                

 .153، 1987ٙ، َٜٓ،  ، ؿخٓؼش ح٤ُ٘ٔخ، ٤ًِش ح٥ىحدػؼٔخٕ ك٤ٖٔ ػؼٔخٕ ٛ٘ي١، حُظؼ٤ِْ ٝحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس 1
 .88، 1988ٙي حُلظخف، حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِطلَ، ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُالٓظؼالٓخص، حُوخَٛس، ػز آٔخػ٤َ 2
 .487، 1980ٙ، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ػِْ حالؿظٔخع ح٤ُٔخ٢ٓ، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، آٔخػ٤َهزخٍٟ ٓلٔي   3
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ر٤٘ٔخ ط٘ط١ٞ ٓؼخِٓش حُٔي٤ٍٖٓ ُِطالد ػ٠ِ ًَ ٢ٗء ػيح  ،ٓؼَ حٌَُحٓش ٝحُٔٔخٝحس

حٌَُحٓش ٝ حُٔٔخٝحس
1

. 

حُظ٢ أًيص ػ٠ِ أ٤ٔٛش ىٍٝ حُٔيٍٓش ك٢ ػ٤ِٔش  ،حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخصُوي أؿ٣َض ٝ

حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِطالد، كل٢ ىٍحٓش ػ٤ِٔش ٓٞػوش ػٖ أُٓش حُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ح١ُٖٞ 

ئٓٔش ٛخٓش أًي ػ٠ِ إٔ حُٔيٍٓش طؼظزَ ٓ ،(1988)٤ٔٓغ حُؼَر٢، أؿَحٛخ ٛخُق كٖٔ 

ػ٠ِ أٓخّ أٜٗخ طٔخْٛ ك٢  ،٘جش ح٤ُٔخ٤ٓشحُٔئػَس ك٢ ػ٤ِٔش حُظٖ٘ٓ حُٔئٓٔخص حُؼخِٓش ٝ

شّٓ خلوٞم ٝ حُل٣َخص حُؼِؿَّ حُو٤ْ ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ طويّ حُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش حُـخٓؼش ُ
2

ك٢ ٝ. 

، حٗظٜض (1988)أؿَحٛخ حٓٔخػ٤َ ػزي حُلظخفُِطلَ  ح٤ُٔخ٤ٓش ىٍحٓش أهَٟ ػٖ حُظ٘٘جش

طط٣َٞ حُٔ٘خٛؾ  ًُٝي ٖٓ هالٍ ،ٍَٟٝس ٍر٢  حُظؼ٤ِْ رؤٛيحف حُٔـظٔغ ا٠ُحُيٍحٓش 

حُيٍح٤ٓش رٔخ ٣ظٞحكن ٓغ حُو٤ْ حُٔٔظٜيكش ٝحُو٤ْ حُٔخثيس ُٝظلظ١ٞ ػ٠ِ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ 

، طٔخْٛ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٘٘جش حُو٤ٔش ٗظَح أل٤ٔٛش ىٍٝ حُٔيٍٓش حُزخُؾ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٘٘جش ػٔٞٓخ

 .ح٤ُٔخٓش هٜٞٛخٝحُظ٘٘جش 

٤ٔ٤ش رٟٞؼٜخ حُوخثْ كخ٤ُخ ك٢ ك٤ٌْ إٔ حُؼ٤ِٔش حُظؼِ" ػخرض ًخَٓ"ط٤َ٘ ٗظخثؾ ىٍحٓش ٝ

َٜٓ ال طْٜٔ ك٢ اػيحى حُظال٤ٌٓ ُِٔ٘خًٍش ك٢ ك٤خس ٓـظٔؼْٜ  ، ًٔخ أٜٗخ ال طٞكَ حُٔ٘خم 

حُٔي٢ٍٓ حُٔالثْ ُِظي٣ٍذ ػ٠ِ ح٤ًُِٞٔخص حُٔظِٜش رٔـخالص حُظَر٤ش ٝ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش 

َح٤١ش ريٍٝ حُؼِْ ك٢ ُِظال٤ٌٓ ٝ حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ طئٖٓ ك٤ٚ حُ٘ظْ حُظَر٣ٞش حُي٣ٔو

ىكغ حُظال٤ٌٓ ٝ كؼْٜ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٝ ٖٓ ػْ طظ٤ق ُٔؼ٤ِٜٔخ كَٛخ أًؼَ ُِلًَش 

ك٢ حُ٘ظْ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝ ُٔخ ًخٗض حُٔيٍٓش ٓئٓٔش حؿظٔخػ٤ش طَر٣ٞش ؿ٤َ ٓلخ٣يس ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

٤ٓش ح٤ُٜٔٔ٘ش ٝ حُوٟٞ ح٤ُٔخ ،رؼالهظٜخ رخُلٌَ حأل٣ي٣ُٞٞؿ٢ حُٔخثي ك٢ حُٔـظٔغ رٜلش ػخٓش

رٜلش هخٛش ، ٣ٌٕٞ حُظؼ٤ِْ ك٢ أ١ ٓـظٔغ طؼز٤َ ػٖ حهظ٤خٍ ٤ٓخ٢ٓ، ٝ ٛ٘غ هَحٍ 

.٤ٓخ٢ٓ ك٢ حُٔلَ حألٍٝ
3

   

ػٖ ٌٓ٘الص حُي٣ٔوَح٤١ش ٖٓ هالٍ ، EVANS(1987)ْح٣لخٗ: " ك٢ ىٍحٓش ُٝ

ٖ ٤ٖ ٓىٍحٓش ُِٔ٘خٛؾ حُيٍح٤ٓش ك٢ حُٔيحٍّ حُؼخ٣ٞٗش، طز٤ٖ إٔ ٛ٘خى طؤػ٤َح َُِٔر٤ٖ ٝحُٔؼِٔ

ُْٜ، ٝٓؼظويحطْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش، خص حُظ٢ طظَٜ رو٤ْٜٔ ٝآٓخهالٍ رؼٞ حُٔؼخ٤٣َ أٝ حُٔلٌ

ٝحٗؼٌخّ ٌٛٙ  ،ٝاىٍحًْٜ ٌُِٔ٘الص ك٢ حُٔـظٔغ حأل٢ٌ٣َٓ ،لظْٜ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُظَر٣ٞشٝكِٔ

                                                
 .88ػزي حُلظخف، َٓؿغ ٓخرن، ٙ آٔخػ٤َ 1
 .488، 1988ٙحُؼَر٢، حُوخَٛس،  ُنإػالّٖ حُؼَر٢، حَُِٛحء ٛخُق كٖٔ ٤ٔٓغ، أُٓش حُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ح١ُٞ  2
، 1990، 2ؽػخرض ًخَٓ ك٤ٌْ، رؼٞ ؿٞحٗذ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُٔؼ٢ِٔ حُظؼ٤ِْ حُؼخّ، حُٔـِش حُظَر٣ٞش، ٤ًِش حُظَر٤ش رٔٞٛخؽ، حُؼيى حُوخْٓ،  3

ٙ648. 
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حُٔظـ٤َحص ػ٠ِ ٓلظ٣ٞخص حُٔ٘خٛؾ حُيٍح٤ٓش ك٤ٔخ ٣ظَٜ رخًظٔخد حُطالد رؼٞ 

ٜٔخٍحص ٝهٜخثٚ حُٔٞح١٘ش حُٜخُلش ٝحُظؤػ٤َ ك٢ ًَ حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ رؼٞ حُ ،حُوٜخثٚ

طز٤ٖ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓيٟ أ٤ٔٛش ٝ .ٖٓ حُ٘ٞحك٢ حُ٘و٤ٜش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش ُِطخُذ

ٍحصهي  ٤َحألهحُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝىٍٝ حُٔيٍٓش ك٢ ًُي ، ٌٛح  َّ  ٣ظَٜ أًؼَ ٖٓ هالٍ حُٔو

  .رٜخ، حُٔيٍّ، ٗظخّ حُٔيٍٓش ٝحُظ٘ظ٤ٔخص حُٔٔٔٞف حُيٍح٤ٓش

 

ٛدد٢ حُظدد٢ طظلٔددَ رؼددي  -حُٔدديحٍّ ٝحُـخٓؼددخص -طؼظزددَ ٓئٓٔددخص حُ٘ظددخّ حُظؼ٤ِٔدد٢ ٝ

حألٓددَس أػزددخء حُظ٘٘ددجش حالؿظٔخػ٤ددش ك٤ددغ إ حُٔيٍٓددش ط٘ددٌَ حٓددظَٔحٍح ُألٓددَس كدد٢ ؿددَّ 

ٓـٔٞػددش ٓددٖ حُودد٤ْ ٝحُٔزددخىة ٝحُٔؼددخ٤٣َ حألٓخٓدد٤ش رخإلٟددخكش اُدد٠ ط٣ِٝددي حُطددالد رددزؼٞ 

، ٛددٌح اُدد٠ ؿخٗددذ حهددظالف ش اػٔددخٍ حُؼوددَ كدد٢ حُظل٤ٌددَٓددغ ٓٔددخكحُٔؼدخٍف حُـي٣دديس حُظدد٢ طٞ

١ز٤ؼش ٌَٝٗ حُظ٘٘جش حُظ٢ طئ٣يٛخ حُٔيٍٓش ػٖ طِي حُظ٢ طوّٞ رٜخ حألَٓس، ك٤دغ إ حألُٝد٠ 

 .1طئى١ ىٍٝٛخ رٍٜٞس ك٤خى٣ش رؼ٤يح ػٖ حُؼٞح١ق حُظ٢ طـِق حألىحء حأل١َٓ ُِظ٘٘جش

خ ٣لٞم حُؼذء ح١ٌُ ٣ظلِٔٚ ٣َٟٝ حُزؼٞ إٔ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٣ظلَٔ ػزج

ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُٔـظٔؼخص حُٔظويٓش ٝحُٔٔدظوَس ٤ٓخٓد٢، كودي كدَٝ ػِد٠ حُ٘ظدخّ حُظؼ٤ِٔد٢ 

ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش طول٤ق حُيٍٝ ح١ٌُ طوّٞ ردٚ ٝٓدخث٢ حُظ٘٘دجش حُظو٤ِي٣دش كد٢ ٛدٌٙ حُٔـظٔؼدخص 

ٖ ُِظؼِد٤ْ ًخألَٓس، ٝرخُظخ٢ُ ط٠خػق ك٢ ؿَّ حُود٤ْ حُـي٣ديس كد٢ ٗلدّٞ حُٔدٞح٤٘١ٖ، ٣ٌٝٔد

حُٔيٍٓدد٢ إٔ ٣ددئػَ كدد٢ ط٘٘ددجش حُظال٤ٓددٌ ٤ٓخٓدد٤خ، ٝرخُظددخ٢ُ ٓ٘ددخًٍظْٜ ػددٖ ١دد٣َو٤ٖ حألٍٝ 

٣وظٚ رخُظؼو٤ق ح٤ُٔخ٢ٓ أٝ ٓخ ٣طِن ػ٤ِدٚ حُظؼِد٤ْ ح٤ُٔخٓد٢ ٝحُؼدخ٢ٗ ٣ظؼِدن رطز٤ؼدش حُٔ٘دخم 

 .2حُٔي٢ٍٓ ٝٓخ ٣ظ٠ٔ٘ٚ ٌٛح حُٔ٘خم ٖٓ ٗ٘خ١خص طَر٣ٞش ٝحهؼ٤ش

٣َزخ ٣زيأ ك٢ حالٛظٔخّ رخُ٘ظْ ح٤ُٔخ٤ٓش ُِظ٘٘جش ك٢ ُٝٔخ ًخٕ حُطلَ ٌٓ٘ ٖٓ حُٔخرؼش طو

حُٔيٍٓش، ٝهي ٣لخٍٝ حال٠ٗٔخّ ا٤ُٜخ أٝ ٓٔخٍٓش حُ٘٘خ١ ك٤ٜخ ٣ٌٕٝٞ حٛظٔخٓٚ ًَِٓح ػ٤ِٜخ 

أًؼَ ٖٓ حألَٓس، ٣ٜٝزق أًؼَ حطٜخال ٝطلخػال ٖٓ حُ٘ظْ حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طوظِق حُيٝحٍ 

َٓس، ك٤غ طٜزق ِٓطش حُٔيٍّ أهَد ك٤ٜخ ٝطظٔخ٣ِ أًؼَ ٖٓ حهظالكٜخ ٝطٔخ٣ِٛخ ك٢ حأل

ا٠ُ حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش ٖٓ حُٞحُي٣ٖ ك٢ حألَٓس، ك٤ظؼِْ حُطلَ ١خػش حُٔيٍّ، ًٔخ ٣ٌٕٞ 

ُِٟٔٞٞػخص حُيٍح٤ٓش حُظ٢ ٣ظِوخٛخ حُطلَ ك٢ حُٔيٍٓش أػَ ًز٤َ ػ٠ِ ٌٛح حُِٔٞى، ك٤لخٍٝ 

ٕ ٣ٌٕٞ ٓٞح١٘خ إٔ ٣ظٔؼَ ٛئالء حألٗوخٙ حُؼظٔخء ك٢ طخ٣ٍن ٓـظٔؼٚ، كظ٘ٔٞ ك٤ٚ حَُؿزش أ

                                                
 .153ػؼٔخٕ ك٤ٖٔ ػؼٔخٕ ٛ٘ي١، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 1
   .154حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ 2
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ٛخُلخ، ٝطئػَ حُٟٔٞٞػخص حُيٍح٤ٓش ك٢ طٞؿ٤ٚ ٝط٣ٌٖٞ حالطـخٛخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالؿظٔخػ٤ش 

 .1ُي٣ٚ

ّٕ ه٤خّ حُٔيٍٓش رخُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِطلَ ٢ٛ  ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُؼَٝ، أ

 ػ٤ِٔش طل٤٠َ ٝطؤ٤َٛ ٌُٜح حُطلَ ُُٞٞؽ ػخُْ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٣ٝؼظٔي ًُي ػ٠ِ ػالع

 .حُٔؼِْ، حُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش، حُ٘ظخّ حُظَر١ٞ: آ٤ُخص ٢ٛ

ٛ٘خ ا٠ُ ه٤٠ش ٛخٓش حٍطزطض رٔٔئ٤ُٝش حُٔيٍٓش ٝحُٔ٘ظٞٓش حُظَر٣ٞش  حإلٗخٍسٝطـيٍ 

ك٢ حُـِحثَ رخُٔٔئ٤ُٝش ػٖ ٓخ آُض ا٤ُٚ حألٟٝخع هالٍ حُؼ٣َ٘ش حُٔٞىحء، ك٤غ ظَٜص 

ٜخ، طظٔؼَ ك٢ حػظزخٍ أ١َٝكش طظطِذ حُٞهٞف ػ٘يٛخ، ٝػيّ طـخُٝٛخ ٗظَح ُوطٍٞط

، ٝهي طَىىص ٌٛٙ حأل١َٝكش ػ٠ِ أُٖٔ حإلٍٛخدحُٔيٍٓش حُـِحث٣َش ٢ٛ حُظ٢ أٗـزض 

ّٜ٘خ ُْ طٜيٍ ك٢  حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘خّ، ٤٤ٍٖٔٓ ٝؿ٤َ ٤٤ٍٖٔٓ، أًخى٤٤ٔ٣ٖ ٝؿ٤َ أًخى٤٤ٔ٣ٖ، ٌُٝ

ّٕ طٔخٍع ٓخ ٠ٔٔ٣   رخإلٛالكخصٝػخثن ٤ٍٔٓش، أٝ ك٢ ىٍحٓخص ٣َٛلش، ٍٝؿْ ًُي كب

ّْ أٜٗخ ط٘طِن ٖٓ ٌٛح حالكظَحٝ، حُٔ٘ظٜـش حُظَر٣ٞش  رؼي ٌٛٙ حُؼ٣َ٘ش حُٔٞىحء، ٣ـؼِ٘خ ٗل

ًٔزٍَ ُؼ٤ِٔش حإلٛالف، ٜٝٓٔخ ٣ٌٖ حُٔٞهق ٖٓ ٌٛٙ حأل١َٝكش، كٜ٘خى حػظَحف روطٍٞس 

 . ٝأ٤ٔٛش حُيٍٝ ح١ٌُ طئّى٣ٚ حُٔيٍٓش حُـِحث٣َش ك٢ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش

 

 :انجبيؼت و انخُشئت انسُبسُت - ة

٣ٔظي رخُـخ، رَ طٔظَٔ ػزَ حألؿ٤خٍ، ٝ ال ط٘ظ٢ٜ ػ٘يٓخ ٣ٜزق حُطلَ٘٘جش ٝحُظال طظٞهق 

طٜزق  روخء حُٔـظٔؼخص ٖٓ هالٍ حٓظ٤ؼخد أػ٠خثٜخ ُِؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔخثيس ك٤ٜخ، رل٤غ

أٓخ٤ٓخ ك٢ ط٣ٌْٜٞ٘ ؿِءح
2

حُـخٓؼش حٗطالهخ ٖٓ ٌٓخٗظٜخ ٝٝظ٤لظٜخ ٝحإلٌٓخ٤ٗخص  طؼيّ ٝ. 

ٝأًخرْٜ  ،حألهيٍ ػ٠ِ ُؼذ ىٍٝ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ،حُز٣َ٘ش ٝحُٔخى٣ش حُظ٢ طلُٞٛخ

ٖٓ حُٔالكع إٔ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٜٗي حٛظٔخٓخ ، ٝحُِٔٞى ح٤ُٔخ٢ٓ ح٤َُٗي

ًز٤َح رخُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ أًؼَ رِيحٕ حُؼخُْ، ٓٔخ طظطِزٚ حُٔـظٔؼخص حُٔؼخَٛس ًؼخَٓ ٛخّ 

ّٔ طلخٝطض ك٢ ٗٞػٚ ٝ ش طؤهٌ رٌٜح حالطـخٙ ٝإرالىٗخ حُؼَر٤طلٞهٜخ، ٝطويٜٓخ ٖٝٓ ػٞحَٓ  ً ،ٚ

، ٤ُٝٔض ريػخ ك٢ ك٤خط٘خ حُؼَر٤ش٤ًِخطٚ ٝ ؿخٓؼخطٚ، ػ٠ِ إٔ ؿخٓؼخط٘خ حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ٤ُٔض 

رخ٢ُ٘ء حُطخٍة ػ٤ِ٘خ، ٝاٗٔخ ٢ٛ حٓظج٘خف ُٔخ٤ٟ٘خ حُٔـ٤ي ك٤٘ٔخ ػَكض حألٓش حُؼَر٤ش ىٍٝ 

                                                
 .336ص  يزجغ طاتك،يمديح يف ػهى االجرًاع انظٍاطً، : إمساػٍم ػهً طؼد - 1

 .2، 1984ٙ، حإلٌٓ٘ي٣ٍشه٤ِلش، ٓلخ٤ْٛ ك٢ ػِْ حالؿظٔخع، حٌُٔظذ حُـخٓؼ٢ حُلي٣غ،  ارَح٤ْٛ  2
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ْٓ حُلي٣ؼش، ك٤٘ٔخ كِٔض أٓخٗش حُؼِْ كَ٘٘ص ألهزَ إٔ طؼَكٜخ ح ،حُؼِْ ٝ حُٔؼخٛي ٝ حُـخٓؼخص

حإلٗٔخ٤ٗش ؿٔؼخء ا٠ُص ٍٓخُش حُل٠خٍس ٍٗٞ حُٔؼَكش ٝأىّ 
1

  . 

 ّٕ حُو٤٠ش ٤ُٔض حكظظخف ؿخٓؼخص ًٔخ َٟٗ ك٢ رالى حُؼخُْ حُؼخُغ، ألٕ حُٔز٠٘  ػ٠ِ أ

ٝحٌُٔظزش،  حُـخٓؼ٢ ٤ُْ ٛٞ هٞحّ حُـخٓؼش، ٝ اٗٔخ هٞحّ حُـخٓؼش ٛٞ حُطخُذ ٝحألٓظخً

حُـخٓؼش " رخٍِٓٞٗ"ٝه٤ي حػظزَ. ّ رٞحؿزخطٜخكٖٔ هالُْٜ طٔظط٤غ حُـخٓؼش إٔ طوٞ ،ٔوزَٝحُ

طٔخْٛ ك٢ طٜي٣َ حُٔٞحٍى  THE MOTHER ORGANISATIONرؤٜٗخ حُظ٘ظ٤ْ حألّ 

ٍس ػ٠ِ حُوخىحُز٣َ٘ش ُٔوظِلش حُظ٘ظ٤ٔخص حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ، ٝ طِٝىٙ رخٌُلخءحص ٝحُو٤خىحص 

 . ح طط٣َٞ حُٔٔخٍٓش ٝ حألىحء ك٢ ٓوظِق حُٔـخالصاىحٍس ٝاكيحع حُظ٤ٔ٘ش ٝ ًٌ

٣ٌٖٝٔ ُِـخٓؼخص حُو٤خّ ريٍٝٛخ ك٢ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِطالد، اًح ٓخ طٞكَص ُٜخ ٓزَ 

حالٓظؼٔخٍ حُٞحػ٢ إلٌٓخٗخص حُل٤خس حُـخٓؼ٤ش ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُيٍح٤ٓش، ٝ حألٗظٔش 

ٜخ كخُـخٓؼخص ط٠ْ كجخص حُ٘زخد ح٣ٌُٖ حُطالر٤ش ٝ حالطٜخٍ ر٤ٖ حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ حُٔل٢٤ ر

. ُْٜ ٓـخالص حُٔ٘خًٍش حُلخػِش ٓخ أط٤لض اًحُي٣ْٜ ٍؿزش ك٢ حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش 

ٖٓ هالٍ حُٔ٘خٛؾ حُيٍح٤ٓش حُٔؼ٤٘ش رٌٜح  ،ُِـخٓؼخص طؤػ٤َ ك٢ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخدٝ

 . ظ٤ٌَ٘ حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓشُطٞكَٙ ٌٛٙ حُٔوٍَحص ٓخ ك٤غ  ، ٖٓحُـخٗذ

 رخٓظويحّ طوّٞ حُـخٓؼش ك٢ ُؼذ ىٍٝٛخ ك٢ حُظ٘٘جش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد حُـخٓؼ٢ٌٖٔ إٔ ٣ٝ

ـ٤غ ، ٝط٘ط٤ٔ٘ش ٝطؼ٤ٔن حُؼوخكش ح٤ُٔخ٤ٓش: أٓخ٤٤ٖٓ ٛٔخ آ٤ُظ٠ُٖ٤ ا، ٤َ٘٘ٓٝ ٛ٘خ آ٤ُخصػيس 

 .ٓٔخٍٓش حألٗ٘طش حُطالر٤ش

 تنمية وتعميق الثقافة السياسية /1-ب
اح اهيضخوّْ اهشٖبشوٕ    ذيً اهيـوّيبح  فبهنوٖج يذل اهيدرشج خلدى كدرا نتٖرا

ِّٖخى دارشّا اهخٌضئج فٕ اهنوٖج تلٖى اهدٖيلراػٖج اهخٕ خخخوف يوً ضٖود يغويٌِّب    
ّاخسبُبخِب ؿً اهيدرشج  فبهيلرراح ذاح ظتغج شٖبشٖج ّاغضج فٕ اهـدٖد يً اهـوّى 

نّيج فٕ االسخيبؿٖج ّاإلٌشبٌٖج  إهٓ سبٌة خيٖزُب تبهاليرنزٖج ضٖد ٌبدرا يب خدخل اهض
ث ٖيخونًّ اهضرٖج األنبدٖيٖج ّإً نبٌح هٖشح يػولج فوٕ  ذظٖبغخِب ّيضخّاُب  ّاألشبخ

ّاهتضد اهـويٕ ّاهخأهٖف  ّٖخـرغًّ تبهخفظٖل هشٖبشوبح اهدّهوج ّاهٌؼوبى     االتخنبر
اهشٖبشٕ  فٕ إػبر يً اهضٖبدٖج فٕ تـع األضٖبً تغرع ؿدى اهيشبس تأشس اهشوػج 

                                                
 .73ٙ، 1992حُوخَٛس،  ، ٌٓظزش حألٗـِٞ ح٣َُٜٔش،3خَٛس، ١ػَكخص ػزي حُؼ٣ِِ ٤ِٓٔخٕ، حالطـخٛخص حُظَر٣ٞش حُٔؼ  1
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يّكف يخـبًّ يـِب أّ يـبرع  ذاخخبأضٖبً أخرْ  فّٕاهراٌُج أّ ٌّاضٕ كظّرُب  
 . (1)هِب تظّرث غيٌٖج أّ ؿالٌٖج

ّهـل اهيضخّْ اهشٖبشٕ هويلرراح اهذٔ ٖلدى هوػالة ٖؤدٔ إهٓ خّشٖؾ يـرفوج  
ّاهخأذٖر ؿوٓ كٖيِى ّضذِى ؿوٓ اهيضبرنج فٕ اهٌضبػ اهشٖبشٕ  ّكد خضوسـِى    اهػالة

رادٖنبهٖج  ٌّؼرا ألً اهػالة ٖخـبيوًّ يؾ أفنوبر  ؿوٓ االُخيبى تبهترايز ّاألشبهٖة اه
ّكٖى ّيفبُٖى ّخظّراح ؿلوٖج ّفنرٖج يً خالل دراشخِى  فئً ُذا ٖسـوِى أنذر كدرث 
ؿوٓ فِى اهٌؼى ّاألٖدّٖهّسٖبح  ّيً ذى ٖنًٌّّ أنذور خوأذرا تبهضرنوبح اهيّسِوج     

 .(2)أٖدّٖهّسٖب
اهخـبيول يوؾ اهشووػج     فٕ خزّٖد اهػبهة تأظوّل  اهـبهٕ نذهم ٖشبُى اهخـوٖى

اهشٖبشٖج اهلبئيج فٕ اهيسخيؾ  فٖـرف اهػبهة نٖف ٖتدٔ رأَٖ  ّنٖف ٖشبُى فٕ إٌيوب   
ّاهفنر اهشٖبشٕ هيظوضج اهيسخيؾ  ّٖشبُى فٕ خٌيٖج يِبرث شيبؽ اهورأٔ  . اهرأٔ اهـبى
 . الشخفبدث يٌَهاهيـبرع 
 

 تشجيع ممارسة األنشطة الطالةية /2-ب
هسبيـج هٖشح ينٌٌب ٖـيول ؿووٓ خزّٖود اهػوالة     نر أً اذييب ُّ سدٖر تبه

تبهيـبرف فلػ  أّ ال خخـدْ ضٖبخِى اهسبيـٖج ظفّفب ّكبؿوبح دراشوٖج خٌخِوٕ إهوٓ     
ضظّل اهػالة ؿوٓ ضِبداح هوّهّر إهٓ شّق اهـيل أّ اهتضد ؿً ّؼٖفوج  ّهنوً   

 إً اهسبيـج ٖسة أً خينً اهػبهة يً تٌوب  " ىنبٖدر"شٌّاح اهضٖبث اهسبيـٖج نيب ٖرْ 
ضخظٖخَ اهيخنبيوج   تبإلغبفج إهٓ اهخغٖراح اهخٕ خػرأ ؿوٓ يـبرفَ ّيـخلداخَ  ّزٖبدث 
كدرخَ ؿوٓ اهخظدٔ هويضنالح اهخٕ خّاسَِ ّاهـيل ؿوٓ ضوِب  ّؿوَٖ فوئً ُوذا هوً    
ٖخضلق إال تئؿداد اهػبهة يً اهٌبضٖج اهخرتّٖج ّاهـيوٖج ّظلل يونبخَ ّخٌيٖج كدراخَ ؿوٓ 

هخنًّٖ اهيخّازً هضخظٖخَ اهضرث  ّخػوّٖر يـوّيبخوَ ّشووّنَ    اهخفنٖر اإلتخنبرٔ ّا
هٖظتص يّاػٌب ظبهضب كبدرا ؿوٓ اهٌِّع تبهيسخيؾ ّاإلشِبى فٕ ضل يضنالخَ  ُّوذا  

                                                
 .212ؿذيبً ضشًٖ ٌُدٔ  يرسؾ شبتق    -(1)
 .233اهيرسؾ ٌفشَ  ط   -(2)
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ال ٖينً خضلٖلَ إال ؿً ػرٖق ييبرشج األٌضػج اهػالتٖج تبهسبيـج  ضٖد إٌِوب سوز    
 .(1)ينيل هرشبهج اهسبيـج فٕ خنًّٖ ضخظٖج اهػبهة اهيخنبيوج

أٌضوأُب اهيسخيوؾ     جيسخيـٖو اهسبيـج يؤششج خرتّٖج تضذٖج ّيً اهيشوى تَ أً 
هظبهص أتٌبئَ  ّيً ُذا اهيٌػوق فئً األٌضػج اهخٕ خلّى تِب اهسبيـج خـد أضد اهرنوبئز  
اهِبيج اهخٕ ٖينً أً خضلق هوسبيـج رشبهخِب اهخرتّٖج  فبألٌضػج اهػالتٖج خوؤدٔ إهوٓ   

خشبة تـع اهيِبراح ّاهلوٖى االسخيبؿٖوج اهيرغّتوج    خِٖئج اهفرظج أيبى اهػالة الن
 .(2)نبالٌخيب  ّاهّال  هوّػً

أً االضخرام فٕ األٌضػج ّاألؿيبل اهسبيـٖج ّّرص " ٌّٖٖس ّآخرًّ"ّكد ّسد 
اهـيل ٖضسؾ اهػالة ؿوٓ اهخفنٖر فٕ اهلغبٖب اهشٖبشٖج ّٖشبُى فٕ خضونٖل اهِّٖوبح   

 .(3)يً أسل يضبرنج يدٌٖجاهشٖبشٖج هدِٖى ّخػّٖر ؿبداح ػّٖوج األسل 
خـختر اهدؿّث إهٓ اهفظل تًٖ اهخـوٖى اهسبيـٕ ّاهٌضبػ اهشٖبشٕ تبؿختوبرٍ   همهذا

ّاهضتبة خبظج دؿّث اٌفظبهٖج  جأضد األٌضػج اهيسخيـٖج األشبشٖج هضٖبث اهيّاػًٌٖ ؿبي
خشخِدف خفرٖغ اهٌؼبى اهخـوٖيٕ يً يضخّاٍ اهضلٖلٕ  تل إً ُب خـختور دؿوّث يغوبدث    

هتج تخػّٖر اهخـوٖى تيب ٖخٌبشة يؾ اهّاكؾ اهيسخيـٕ  ّاهذٔ ٖلخغٕ إؿداد اهضوتبة  هويػب
اإلؿداد اهيٌبشة اهذٔ ٖينٌَ يً اهيضبرنج فوٕ يخخووف اهٌضوبػبح يٌِوب اهٌضوبػ      

 .(4)اهشٖبشٕ
 :ّؿوَٖ فٌِبم ؿبيالً أشبشٖبً ٖخضنيبً فٕ ٌسبش اهخرتٖج اهشٖبشٖج ُّيب

يؾ تأُيٖج ّسدّْ اهخرتٖج اهشٖبشٖج إلؿداد اهيّاػً اهلٖبدث اهشٖبشٖج فٕ اهيسخ إٖيبً -1
 .خديج اهّػً

اهلٖبدث اهخرتّٖج تأُيٖج خوم اهـيوٖج إلضراز ٌّؽ يً االهخزاى االسخيبؿٕ هودْ   إٖيبً -2
ـوى أٌَ ٌٖتغٕ أً خنًّ اهخرتٖج اهشٖبشٖج سز ا أشبشوٖب يوً اهشٖبشوج    اهيؾ .اهيّاػًٌٖ

                                                
 .341-340ُبضى فخص اهلل ؿتد اهرضيً  يضيد يضيد اهيِدٔ  يرسؾ شبتق  ط ط  -(1)
  . 353  ط اهيرسؾ ٌفشَ -(2)

(3)
- Youniss James, And Miranda Yates, Community Service And So al Responsibility In 

Youth, University of Chicago Press, Chicago, 1997.   
  .167شـد إتراُٖى سيـج  يرسؾ شبتق  ط  -(4)
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يج اهداخوٖج ّتًٖ اهيشؤّهٖج اهخبرسٖوج هوـيوٖوج   اهخرتّٖج ضخٓ خشخلٖى اهيـبدهج تًٖ اهيِ
 . (1)اهخـوٖيٖج

فبهسبيـج تبؿختبرُب يؤششج اسخيبؿٖج هِب يً أُى ّؼبئفِب اهـيل ؿووٓ ّغوؾ   
يٖنبٌٖزيبح خـيل هظبهص اٌشسبى اهفرد فٕ اإلػبر اهذلبفٕ اهـبى هويسخيؾ  ييب ٖؤدٔ إهٓ 

فـبهج فٕ يسخيؾ  خخٌبشة يؾ ينبٌخَ  خٖشٖر خنٖفَ أّال  ذّى خضّيوَ هويشؤّهٖج ّهـة أدّار
 .ّيشخّاٍ اهـويٕ

 :المشاركة السٌاسٌةالتنشئة على األحزاب و - 3

أهمٌييية ومو عيييا متمٌيييزا للجانيييب " وننغتيييهنتصيييموئٌل "ٌعطيييً العيييالم ا مرٌكيييً 

المؤسسيً، خصوصيا ميا ٌتعليي  منيا ا حيزاب السٌاسيٌة فييً تحقٌي  المشياركة السٌاسييٌة، 

والتعبئيية االجتماعٌيية ٌمكيين أن تييؤدي إلييى تحلييل النظييام  حٌييث ٌيير  أن تزاٌييد المشيياركة

ما لم تتم موازنة واسيتٌعاب عملٌيات  ،السٌاسً وانعدام االستقرار وانتشار العنف والفساد

بمؤسسات سٌاسٌة  وٌية وفعالية، وتقيع ا حيزاب  ،التعبئة االجتماعٌة والمشاركة السٌاسٌة

أهمٌييية لتنظيييٌم اتسييياع المشييياركة السٌاسيييٌة عليييى رأا تليييت المؤسسيييات وتعتبييير أكثرهيييا 

 .2السٌاسٌة

عليى -إن مجرد وجيود ا حيزاب، ال ٌضيمن بذاتيا تحقٌي  المشياركة السٌاسيٌة ولكين

هنييات بعييح ا حييزاب واليينظم الحزبٌيية تعمييل علييى  مييع المشيياركة  -العكييا ميين ذلييت

السٌاسييٌة أو الحييد منهييا حفاظييا علييى مكتسييبات الطبقيية المسييٌطرة وامتٌازاتهييا االجتماعٌيية 

 .3اال تصادٌة، وٌظل النفوذ فً أٌدي القلة من القادة وتكون مسؤولٌة الكثرة محدودة جداو

أن هنيات ثالثية عواميل تيرتبط بقميع المشياركة وهيذه " البالومبيارا"و " وٌنر"وٌر  

 .4العوامل هً

نظام القٌم الذي تتبناه النخبة الحاكمة سواء كانت تلت القٌم ا تصادٌة أو دٌنٌة أو  -1

ٌة، خصوصا إذا ما نظر إلى تزاٌد المشاركة ٌعتبر نوعا من التهدٌد لتلت اجتماع

 .القٌم

                                                
  4فٖظل اهرأّ رفبؿٕ  دّر األضزاة فٕ اهخرتٖج اهشٖبشٖج هويـويًٖ ّضتبة اهسبيـبح  اهيسوج اهخرتّٖوج  ؽ   -(1)

 .457-456  ط 1988نوٖج اهخرتٖج تشُّبر  يبرس 
 .91-99ا حزاب السٌاسٌة فً العالم الثالث، مرجع ساب ، ص : ً حربأسامة الغزال - 2
3
 .179دراسات فً علم االجتماع السٌاسً، مرجع ساب  ص : عبد الهادي الجوهري - 
4
 .199-189ا حزاب السٌاسٌة فً العالم الثالث، مرجع ساب ، ص : أسامة الغزالً حرب - 
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مو ع  ٌمة الحفاظ على النظيام الحزبيً وأولوٌتهيا داخيل النظيام التيدرجً للقيٌم،  -2

فإذا كانت  ٌمة الحكم النٌيابً ذات أولوٌية متيةخرة، فإنيا ٌتو يع التيردد فيً  بيول 

نظير إليى توسيٌع  اعيدة المشياركة عليى أنهيا فكرة توسٌع المشاركة، كما أنا إذا 

 .تهدٌد لقٌم أعلى، فإن القمع ٌكون هو االستجابة المتصورة والمنتظرة

الطابع السٌكولوجً للنخيب الجدٌيدة والتيً تعميل فيً ظيل النظيام الحزبيً حٌيث  -3

القيوة أو السيلطة التيً  –مع الطالبٌن الجيدد  –تجد من الصعب علٌها أن تتقاسم 

 .هً نفسها أن تنتزعها من النظام القدٌمتعٌن علٌها 

هييذا فٌمييا ٌتعليي  بييا حزاب بصييفة عاميية، أمييا فٌمييا ٌتعليي  بالبلييدان النامٌيية، فييإن هييذه 

البلدان تتسم بغٌاب أو ضعف التجمعات السٌاسٌة التً ٌمكن أن تساهم فً تزوٌد المواطن 

ت مين خلي  فيرد بالمعارف السٌاسيٌة، إذ أن كثٌيرا مين ا حيزاب السٌاسيٌة مجيرد تنظٌميا

وبالتالً تتحدد طبٌعتها بشخصٌة هذا الفرد أكثر من تةثرهيا بررائيا السٌاسيٌة، بيل وٌمكين 

أن تنتهً بمجرد وفاتا أو فقدانا االهتمام بالسٌاسٌة، بل وٌمكن أن تنتهً بمجرد وفاتيا أو 

فقدانا االهتمام بالسٌاسية  ي سيبب كيان، وهنيات أحيزاب ذات إطيار أٌيدٌولوجً، ولكنهيا 

عٌفة تنظٌما، وتعانً معظم ا حيزاب مين نقيص الكيوادر السٌاسيٌة واةدارٌية و صيور ض

الموارد المالٌة، فضال عن أنها تعميل فيً إطيار غٌير تنافسيً، حٌيث ٌسيود نظيام الحيزب 

الواحد فيً كثٌير مين اليدول النامٌية بيدعو  أن التعيدد الحزبيً ٌيؤدي إليى تفيا م الصيراع 

الييدول تةخييذ بنظييام تعييدد ا حييزاب، إال أن الوضييع وتهدٌييد وحييدة الدوليية، ومييع أن بعييح 

انتهى مين الناحٌية العملٌية بسيٌطرة حيزب واحيد عليى بيا ً ا حيزاب، ا مير اليذي ٌعنيً 

 .1بالطبع سٌادة رأي واحد هو رأي السلطة

ّخشـٓ األضزاة هوخٌضئج اهشٖبشٖج ألؿغبئِب ضخٓ ٖؼوّا ؿوٓ ّالئِى ّاكخٌبؿِى 
د كّث اهضزة ٌّسبضَ فٕ االٌخخبتبح  نيوب خشوـٓ   تبهضزة ّخيشنِى تَ  ّضخٓ خزدا

األضزاة يً خالل ّشبئل إؿاليِب اهخبظج ّيً خالل اهٌدّاح ّاهيضبغراح  ّيوً  
خالل أٌضػخَ األخرْ اهخأذٖر ؿوٓ اٗخرًٖ  إيب تلظد اٌغيبيِى هوضزة أّ خأٖٖودُى  

نّادر  هشٖبشخَ أّ أغـبف األضزاة األخرْ  ّهذهم خوسأ األضزاة اهشٖبشٖج إهٓ خوق
فٕ يٌؼيبح ضتبتٖج خبظج تبهضزة ضخٓ خزداد كّخَ فوٕ  " اهضتبة"ّخٌضئج أتٌب  اهضزة 

                                                
.981ط    1984   4 اهـدد 14يسوج ؿبهى اهفنر  اهيسود . اهنّٖح.ٌبيٖجاهرأٔ اهـبى فٕ اهدّل اه: نيبل اهيٌّفٕ - 1
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ّٖينً خوخٖط اهدّر اهذٔ خلّى تَ األضزاة فٕ اهخٌضوئج اهشٖبشوٖج فوٕ     .(1)اهيشخلتل
 :اهٌلبػ اهخبهٖج

 .غرس اهلٖى اهشٖبشٖج اهخٕ خخػوتِب يرضوج يـٌٖج ٖيّر تِب اهيسخيؾ -
 .هشوّم اهشٖبشٕ ّخبظج فٕ اهيسخيؾ اٗخذ فٕ اهخضدٖدّغؾ أشس ّيـبٖٖر ا -
 .خٌيٖج اهّؿٕ اهشٖبشٕ ّاهذلبفج اهشٖبشٖج هوسيبُٖر -
 .ضد اهسيبُٖر ؿوٓ اهيضبرنج اهشٖبشٖج اهفـبهج ّخـوٖيِى اهيشؤّهٖج اهشٖبشٖج -
 .خلوٖل فبؿوٖج اهخّسَٖ اهشٖبشٕ اهخلوٖدٔ اهيـّق هوخٌيٖج -
 .السخيبؿٖج اهلبئيج ّنٖفٖج اهخغوة ؿوِٖبختظٖر اهسيبُٖر تبهيضنالح ا -
 .(2)خٌيٕ هدْ اهسيبُٖر اهضـّر تبهّال  ّاالٌخيب  ّخوق إضشبس تبهِّٖج اهلّيٖج -

ّخـخيد يِيج كٖبى األضزاة تظفج ؿبيج تبهخٌضئج اهشٖبشٖج هوضتبة  تظفج أشبشٖج 
ٕ اهخأذٖر ؿوٓ ؿوٓ يدْ كّث األضزاة فٕ خأدٖخِب ّإذتبح فبؿوٖخِب  ّؿوٓ كدرخِب اهفٌٖج ف

هيّاسِج اهيضنالح اهخٕ   ّؿوٓ كّث اهترايز ّاهضوّل اهخٕ خيخونِب اهسيبُٖر ّاهخأذر تِى 
 . ّتـالكبخِى تبهيؤششبح اهشٖبشٖج األخرْ فٕ اهٌؼبى اهشٖبشٕٖـبٌٕ يٌِب اهيسخيؾ  

 

 

 

 

 

 

َظشة حبسَخُت نهًشبسكت انسُبسُت نهشبُبت انجضائشَت غُش انطالبُت بؼذ : خبيسب

 :سخقاللاال

٣َطز٢ طخ٣ٍن حُـِحثَ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ رخُ٘زخد ، رَ إ حُ٘زخد ْٛ ٖٓ ٛ٘غ ٌٛح 

وذ ٔغ حُٔـخٍ ُظز٤خٕ ٌٛٙ حُلوخثن ػزَ ٓوظِق حُلظّ ٔخ ال ٣حُظخ٣ٍن ٌٓ٘ ٝهض ٣ٞ١َ، ٍرّ 

 َّ ، ٌُٖ ال ٣ٔ٘ؼ٘خ ًُي ٖٓ حإلٗخٍس ا٠ُ رؼٞ حألٓؼِش حُظ٢ ص رٜخ حُـِحثَح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ ٓ

، كوي هخى حأل٤َٓ ػزي حُوخىٍ حُٔوخٝٓش ك٢ ٓٔخٍ طخ٣ٍن حُـِحثَ حُٔؼخَٛس طٟٞق طؤػَ حُ٘ز٤زش
                                                

 .20نيبل اهيٌّفٕ  اهخٌضئج اهشٖبشٖج فٕ اهفنر اهشٖبشٕ اهيـبظر  يرسؾ اشتق  ط   -(1)
 .93ظبتر يضيد ؿتد رتَ  يرسؾ شبتق  ط   -(2)
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حُل٤ٔي رٖ ٠ِٛ حإلٓخّ ػزي ػَٔٙ، ٝ ٛٞ ك٢ حُؼ٣َٖ٘ ٖٟٓي حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُل٤٤َٖٔٗ ٝ

 "رٞ حُؼ٤يٜٓطل٢ رٖ "، ٝهي طَأّ ح٤ُٜ٘ي ٣َٖ٘ٛٞ ىٕٝ حُؼرخى٣ْ رـٔٞع ح٤ُِٜٖٔ ٝ

ًخٕ ػَٔٙ آٌٗحى ٍ حُؼ٠ٞ حألًزَ ٓ٘خ ٝؼٍٞس رخػظزخحُظ٢ أػِ٘ض حُ 22حؿظٔخع ٓـٔٞػش 

ٓٔئ٤ُٝش حُٞال٣ش حُؼ٣ٌَٔش حُوخٓٔش ٝٛٞ رَطزش ػو٤ي  ٠1957 رٞٓي٣ٖ ػخّ ٝهي طُّٞ  .ٓ٘ش32

ٝكَٔ ح٤ُٔي ػزي  .ٓ٘ش33ػَٔٙ ٝ ٠1965 حُلٌْ ٓ٘ش ٝ طُّٞ  ،ٓ٘ش25ٝ ال ٣ظـخُٝ ػَٔٙ 

. ٓ٘ش25ك٢ ٖٓ  ِ٘زخد ٝح٣َُخٟش رؼي حالٓظوالٍ ٝٛٞحُؼ٣ِِ رٞطل٤ِوش كو٤زش أٍٝ ُٝحٍس ُ

ّٞ ، ٌُّٝ٘ ش ال ٣ٌٖٔ كَٜٛخحألٓؼِش ًؼ٤َس ُيٍؿٝ أ حُ٘زخد حُٜلٞف حألٓخ٤ٓش، ٜخ ط٤َ٘ ا٠ُ طز

 . حُظ٢ أطخكض ُْٜ حُظؤػ٤َ حُٞحٟق ك٢ ٛ٘خػش حألكيحع حُظخ٣ٍو٤ش

 

 :انشببة فٍ ظم انُظشة انخقهُذَت  -1

ؿٞى حُؼخثِش ك٢ ٓ٘ٞحص ٤ُٔض رخُزؼ٤يس رٞ ،طظ٤ِٔ حُز٤جش حالؿظٔخػ٤ش ُِٔـظٔغ حُـِحث١َ

ال ٣لظَ حُ٘خد أٝ حَُٔحٛن ٌٓخٗش ٓظ٤ِٔس، ٝال ٣ٔظلًٞ ػ٠ِ حٛظٔخّ حُؼخثِش ، ٝحُٔٔظيس

 .س ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟحُٔٔظيّ 

حُو٤ْ حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس ك٢ ًُي حُٞهض، طلَٝ ٗظخٓخ ٛخٍٓخ ُِطخػش ٝ حالكظَحّ ُألم ٝ

َٛحٓش ٌٛح حُ٘ظخّ حُٔخثي ٖٓ  َطظ٣ٌٜٖٔ إٔ  ،"حألم حألًزَ" أٝ " حألد"حُٜـ٤َ طـخٙ 

حُظ٢ ١خُٔخ ٣ِظِّ رٜخ حألم طـخٙ ٖٓ ْٛ أًزَ ٓ٘ٚ ك٢ حُؼخثِش، ٓؼَ  ،هالٍ ؿِٔش ٖٓ حُِٔٞى

ك٢ ك٠َطْٜ، هلٞ حُؼ٤٘٤ٖ  ح٠ُلي رٜٞص ػخٍ طـّ٘ذ أٝ ،ػيّ ٍكغ حُٜٞص أٓخْٜٓ

 خه٘ش كظ٠ ك٢ أٍٓٞ، ط٘ل٤ٌ أٝحَْٓٛ ىٕٝ ٓ٘ػ٘ي ٓالهخطْٜ، ػيّ حالػظَحٝ ػ٠ِ آٍحثْٜ

 .ؿ٤َٛخحُِٝحؽ ٝ

ٓوخٍٗش  ،حالكظَحّ ُظٜ٘غ ٌٓخٗش ًز٤َس ُألم حألًزَ ٓ٘خ ك٢ حُؼخثِشطٔظِؽ ح٤ُٜزش ٝٝ 

ك٤غ ال ٣ٌٖٔ كظ٠ ٓ٘خىحس حألم حٌُز٤َ رخٓٔٚ ، ٝ اٗٔخ ٣٘خىٟ  ،ٓ٘خ ٓ٘ٚ ٛـَرخألم حأل

ٌٛٙ حٍُٜٞس ٓخُحُض ٍحٓوش ك٢ ح٤ٌُ٘ٛش ، ٝ"الالّ : "ؼزخٍسط٘خىٟ حألهض  رٝ" حىحىّ : "ؼزخٍسر

: شُـِحث٣َش، ٝطٌَ٘ ا١خٍ َٓؿؼ٤خ ُظو٤٤ْ أ١ ِٓٞى حؿظٔخػ٢ ُِ٘زخد، أٝ ٠ُز٢ حُؼالهح

٢ٛ ٓؼط٠ أٓخ٢ٓ ٖٓ أؿَ اٛيحٍ ٍأ١ ٟٓٞٞػ٢ ٣ظؼِن ر٤ٓٞ٤خص ٝ ،أَٓس–ٗزخد 

 .حُ٘زخد
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ص ك٢ ه٤ٜٔخحألَٓس حُظ٢  ِّ ، ٓخُحُض طٔخٍّ حُظلٌْ حُٜخٍّ ك٢ حُل٤خس حُـ٤ٔ٘ش حٛظ

ٓزخَٗس ك٢ ط٤٤َٔ  طظيهَ رٜلشٝحألٗؼ٣ٞش، ٝ ح٣ًٌٍُٞش ٣ٌٖٞ ٝ ط٤٤ِٔ حألىٝحٍك٢ طٝ .ُِ٘زخد

.أٝهخص كَحؿْٜ ، اٜٗخ طويّ ٗلٜٔخ ًزي٣َ ػٖ حُزطخُشأٝهخص ٗ٘خ١ْٜ ٝ
1

 

 ّٛ ٤ٓٞٞؿَحك٤ش أ٤ُٝش ٓ: ِض حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش كٍٞ ػخُْ حُ٘زخد ك٢ حُـِحثَ هي طٞ

٢ ٝحُظ٤ٔ٘ش ، طلض اَٗحف ًَِٓ حُزلغ ك٢ حالهظٜخى حُظطز٤و"ٛٞحرَ كٔخٕ" حُظ٢ هخّ  رٜخ

(CREAD)
2

إٔ حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣َؿغ ا٤ُْٜ حُ٘زخد ك٢ كخُش حُلخؿش  ٓئّىحٛخا٠ُ ٗظ٤ـش  ،

ٝطزو٢ حألّ ٢ٛ . حألّ ، حألد ، حإلهٞس ٖٓ حًٌٍُٞ ٝحإلٗخع ٝحألٛيهخء: ػ٠ِ حُظَط٤ذْٛ 

ّٕ ٘ش حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش حُظ٢ أٗـِٛخ، ك٤غ ٝؿي ٖٓ هالٍ ػ٤ ،ػ٘ي حُلخؿش شحألًؼَ َٓحؿؼ  أ

َّ ٖٓ حُ٘زخد  %65ٖٓ أًؼَ  ٣ؤط٢ ْ ٣طِزٕٞ ٍأ١ أٜٓخطْٜ ٝهض حُلخؿش، ٝرؤٜٗ ك٣ٕٜٞ

 . حألٗوخءُؼخ٤ٗش ػْ حألٛيهخء ٝ حُ٘و٤وخص ٝحألد ك٢ حَُٔطزش ح

 

 :حأسُس شبُبت جبهت انخحشَش واَطالق أَشطت انخطىع  -2

حُلِد حُٞحكي أ٤ٔٛش طؤ٤١َ ٌٓ٘ حُزيح٣ش أىًٍض ه٤خىس رؼي حٓظوالٍ حُـِحثَ، ٝ

ٞؿ٤ْٜٜ ٗلٞ هيٓش أٛيحف حُؼٍٞس، ٝ حٓظٌٔخٍ ٓؼًَش حُظل٣ََ رٔؼًَش حُز٘خء ، ٝطحُ٘زخد

ٝكن حُوطخد ح١ٌُ ًخٕ ٓظيحٝال ك٢ ًُي حُٞهض، ٖٓ أؿَ ًُي ٍأص حُو٤خىس ك٢ ًُي حُٞهض 

ٍر٢ حُ٘زخد ٓزخَٗس رخُلِد ػٖ ٣َ١ن ٓ٘ظٔش ؿخٓؼش، ٤ٔٓض ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ 

ؼ٢ ُـزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ حُظ٢ هخىص ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ح٣ٍُٞغ حُطز٤  (JFLN)ح٢٘١ُٞ 

     .حُزالى ٗلٞ حالٓظوالٍ 

رخػظزخٍٛٔخ ٣ٔؼالٕ  ،"ٍحرق ر٤طخ١"ٝ "ٓلٔي ه٠٤َ"هخّ ًَ ٖٓ  1962كل٢ ٓزظٔزَ 

رظ٤ٜ٘ذ أٍٝ ُـ٘ش ٤٘١ٝش ٌِٓ٘ش ٖٓ حُ٘زخد  ،ح٤ُٜجش حُو٤خى٣ش ُلِد ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ

ٖٓ ح٣ٌُٖ هَؿٞح ٖٓ حُٔـٕٞ حُل٤َٔٗش ؿيحس  أٝ ،ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ك٢ حُـزخٍ أػ٘خء ػٍٞس حُظل٣ََ

ٓ٘خ٢ِٟ  ر٤ٖ حد ّٖٓٞ ُٚ ٗ، ٝ" كخَٟػزي هللا"ـ٘ش ا٠ُ اػالٕ حالٓظوالٍ، ٝأٓ٘يص ٌٛٙ حُِ

ٜخ ُِـ٘ش ٓزخَٗس رؼي ط٤ٜ٘زحهخٓض ٌٛٙ خ٢ٗ، ُٝ٘زّ ح٣ٌُٖ ٣ٌِٕٔٞ ًلخءحص ك٢ حُٔـخٍ ح حُلِد

س ٖٓ ٓزظٔزَ ا٠ُ ى٣ٔٔزَ يّ ُلظَس حُٔٔظحهالٍ ٝ. رٔٔق ٓؼظْ أٍؿخء ح١ُٖٞ ك٢ ٝهض ه٤خ٢ٓ

حُظ٢ طؼَكٜخ ( ٝال٣ش) ىحثَس  15طؤ٤ْٓ كيٍح٤ُخص ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ك٢  ّْ ، ط62

                                                
1 MUSETTE Mohamed saib et autre, op.cit, p 40.  
2 Op.cit. P 64. 
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كخ٤ُخ )ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٢٘١ُٞ رًَِٔ ح٣َُخٝ  ك٢ ًُي حُٞهض، ٝهي طْ ػوي ُوخء حُـِحثَ

ٓ٘خٍى، ٣ٌٖٝٔ حػظزخٍ ٌٛٙ  450كٞح٢ُ  ّْٟ ك٢ ٜٗخ٣ش ى٣ٔٔزَ  (Mouflan d'orك٘يم

(.  JFLN)حُٔ٘خٓزش رٔؼخرش ٤ٓالى أٍٝ ٓـِْ ٢٘١ٝ ُٔ٘ظٔش ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ

 ّْ ٠، ًٔ٘ظٔش ؿٔخ٣َ٤ٛش حٓظطخػض إٔ طٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ٖٓ ٛ٘خ حػظزَص

ّٕ ح١ٌُ ُْ ٣ٌٖ ُي٣ٚ أ١ ط٣ٌٖٞ ٤ٓخ٢ٓ رَ  ،ٖٓ حُ٘زخد ٣ِٓؾ ّٓ  ا ٝهي . ٤شأؿِزْٜ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حأل

ّٞ هّ كخم ػيى حُٔ٘و٤١َٖ حُظٞ خ٤ُٜجش ح١ٌُ ٓخى كظَس ٓخ رؼي حالٓظوالٍ، ك ؼخص، ٗظ٤ـش ُِـ

حٓظطخػض إٔ  ٔخثظ٤ٖحُظ٢ ٖٓ حُٔلَٝٝ أال ٣ظـخُٝ ػيىٛخ حُحُوخػي٣ش حُٔٔٔخس حُلَع ٝ

.ٗخد 600طـٔغ ك٢ رؼٞ حُ٘ٞحك٢ حُيحه٤ِش ُِزالى أػيحىح ٖٓ حُ٘زخد طَٜ 
1

 

زخَٗس ُْ طٌٖ ٢ٛ كٌَس اٗ٘خء ٗز٤زش ُِلِد ٍؿْ أٜٗخ ؿخءص رؼي حالٓظوالٍ ٓٝ

حأل٠ُٝ ػ٠ِ حإل١الم، كوي أ١ِؼظ٘خ رؼٞ حُٜٔخىٍ ػٖ طـَرش ٤ُٔض رخُزؼ٤يس ػٖ كظَس 

حُظ٢ طؼ٢٘ ٗز٤زش حالطلخى  "JUDMA"٢ٛ ٓ٘ظٔش، ٝ( JFLN)طؤ٤ْٓ ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ

 ".كَكخص ػزخّ"حُلِد ح١ٌُ ًخٕ ٣ظَأٓٚ  ٝٛٞ، (UDMA)حُـِحث١َحُي٣ٔوَح٢١ ُِ٘زخد 

ك٢ حُٞؿٞى ُٔيس كٞح٢ُ ٓض ٓ٘ٞحص  "٤زش حالطلخى حُي٣ٔوَح٢١ٗز"ٝحٓظَٔص ٓ٘ظٔش 

ٝهي ػوي . حأل٠ُٝ ا٠ُ حُظلخم أػ٠خثٜخ رؼٍٞس حُظل٣ََ سٖٓ ظٍٜٞ حُلٌَ( 1949-1955)

 .1953 أٝص 30ا٠ُ  26ٓئطَٔٛخ حألٍٝ ٖٓ 

١ُِٖٞ ًِٚ أ٠٣خ، ك٢ ط٣ٌٖٞ ا١خٍحص ُٜخُق حُلِد ٝ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش أٛزلض ٍحثيس

٣ٍن ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش ُْ ٣ٌظذ طخٝ، ٘ؤص ك٤ٔخ رؼي ٓغ طلو٤ن حالٓظوالٍٗك٤غ إٔ ٌٛٙ حإل١خٍحص 

ال ِٗٔي اكٜخث٤خص أٝ ٓؼِٞٓخص طل٤يٗخ ك٢ كَٜ حُٔٔؤُش، ٝ ٓغ ًُي كٜ٘خى أٓؼِش ، ٝرؼي

، حُظ٢ "ٗز٤زش حالطلخى حُي٣ٔوَح٢١" ٓ٘ظٔشىحهَ إلٌٓخ٤ٗخص حٌُٔظٔزش ك٢ ح٤ُٔيحٕ ٝطٌ٘ق ُ٘خ ح

ؿض َّ ك٢ حُي٤ُٝش كخُلَع حُظخرغ ُٜخ ئٓٔخص ح٤٘١ُٞش ٝحص ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔرؼٞ حإل١خٍ ه

ٛٞ ّ ُِـِحثَ رؼي حالٓظوالٍ ٝح٢ُ ٖٝٓ ر٤ٖ أ٢٘ٗ حُلَٝع، هيّ  -ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ-" كَٗيس"

ٝحأل٤ٖٓ ح٢٘١ُٞ ٌُٜٙ  ."هيٍٝ رٖ ػ٤خىس"ح ٛٞ ٗو٤وٚ ٓل٤َ، ٝ"حُوخىٍ رٖ ػ٤خىس ػزي"

٢ ُٔٞظق ى٢ُٝ ك٢ ٤ٛجش أٛزق ٣َُٝح ُِظـخٍس ٝحٗظ٠ٜ رٚ ٓٔخٍٙ حُٜٔ٘حُٔ٘ظٔش  ح١ٌُ 

(ONU)حألْٓ حُٔظليس
2

. 

                                                
1 KAMEL BOUCHAMA , La  JFLN un passe glorieux un avenir interrompu, édition ANEP, Alger , 1997, 

PP 95-69. 
2 AMAR BELKHOUJA , JUDMA histoire d’un événement de jeunesse , L’expression , 03 mai 2009 
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ك٢ ًُي حُٞهض، ٓٞحء ( JFLN)" ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ"ٓ٘ظٔش ٝحػظزَص 

رخُ٘ٔزش ٤ُٜجظٜخ حُو٤خى٣ش أٝ رخُ٘ٔزش ُوٞحػيٛخ حُ٘زخ٤ٗش، ًظ٘ظ٤ْ ٣ـٔي ٍٝف حالٓظَٔح٣ٍش ُؼٍٞس 

ٖٓ أؿَ حُؼيحُش ٝ ،ٝحػي ُِ٘ؼذ حُـِحث١َُِٔؼ٢ ٖٓ أؿَ ٓٔظوزَ َٓ٘ف ٝ 54َ ٗٞكٔز

ٌِّضٝ. ٝحُؼ٤ٖ ح٣ٌَُْ ٝآٍخء ػَٔ ِّٓٔٞ ُز٘خء ٓـظٔغ كي٣غ حُٔ٘ظٔش ك٢ حُزيح٣ش  ط٘

 ّٓ خ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُوخػي١ رظ٤ٜ٘ذ كَٝع ػ٠ِ ٓٔظٟٞ هٔٔخص ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ، أ

 ّٔ .أٍٝ أ٤ٖٓ ٢٘١ٝ" ػزي هللا كخَٟ"٤ض أٓخٗش ٤٘١ٝش ٝ هي ًخٕ ح٤ُٜجش حُو٤خى٣ش كٔ
1

 

ُظؼزجش حُٔ٘ظٜـش ك٢ ًُي حُٞهض ٖٓ ١َف ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ١َم ح ٖٓ أّْٛ ٝ

ٛٞ أَٓ حُٔ٘ظٔش ٗ٘خ١خ ٓل٣ٍٞخ، ٝػ٤ِٔخص حُظطٞع، ٝحػظزَطٚ  :٢ٛ( JFLN)ح٢٘١ُٞ 

حُلَد حُظل٣َ٣َش ّٟي حُٔٔظؼَٔ حُل٢َٔٗ، ٤ٓٝخٓش ١ز٤ؼ٢ رخُ٘ظَ ا٠ُ هَٝؽ حُزالى ٖٓ 

خ١ حُظطٞػ٢ ؿ٤ٔغ حُٔ٘ظٔخص ٣ِٝظو٢ ك٢ حُ٘٘ .ٜخظ٢ حٗظٜـحُٔلَٝهش حُحُظـ٤َٜ ٝحألٍٝ 

، ٗـي حالطلخى ح٢٘١ُٞ ( JFLN)حُٔٞؿٞىس، كزخإلٟخكش ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ح٤٘١ُٞش

حالطلخى حُؼخّ ٝ( SMA)، ٝحٌُ٘خكش حإلٓال٤ٓش حُـِحث٣َش (UNEA)ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ 

ٌّ (UNFA)ٝ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِ٘ٔخء حُـِحث٣َخص( UGTA)ُِؼٔخٍ حُـِحث٤٣َٖ  ِض ، ٝهي ط٘

ّٞ ٤ٛجش ٓٞكّ  ،ٖٓ ٓٔؼ٢ِ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔخص حُِـ٘ش : ػ٤ش ٤ٔٓضيس طَ٘ف ػ٠ِ حُزَحٓؾ حُظط

 .ح٤٘١ُٞش ُِؼَٔ حُظطٞػ٢

ّٔ  (JFLN)" ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ"َص ٝهي ٓوّ  ش طلض حُظَٜف ؿٜٞى ٜٓ

حُٔلخٓز٤ٖ، ٝ ٓـٔٞػخص أهَٟ ٖٓ ح٤ٌُٔخ٤٤ٌ٤ٖٗ ٝ حٌَُٜرخث٤٤ٖ ٝح٤َُٟٖٔٔ ٝٓـٔٞػخص 

. ٢ ٓـخٍ ٓليى، حطـٜض ٗلٞ حُلوٍٞ ُٔٔخػيس ُـخٕ حُظ٤٤َٔ حٌُحط٢ؿ٤َ ٓظوٜٜش ك

 ّْ ط٤ٌَ٘ ٓـٔٞػخص ٝ هٞحكَ ط٠ْ ا١خٍحص ًوٞس رـَٝ اه٘خع حُ٘خّ  رخإلٟخكش ا٠ُ ًُي، ط

ٓش ٖٓ ١َف ٓ٘خ٢ِٟ ٗز٤زش خُٔٔخٛٔش حُٔويّ ك .حػ٤شرظ٤ٓٞغ حُٔ٘خًٍش ك٢ حإلٛالكخص حٍُِ

ٌُٜ٘خ أ٠٣خ ٗلْ ؿي٣ي ُِؼَٔ حُٔ٘ظَى ح١ٌُ ٝ، ؿزٜش حُظل٣ََ ُْ طٌٖ كو٢ ُظؼ٣ِِ حُٔؼ٣ٞ٘خص

.٣ؼظٔي ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش ه٢ ٓؼًَش حإلٗظخؽ
2

 

 

 

 :انخأطُش انسُبسٍ نهشبُبت  -3

                                                
 .أُٛٞٚ ٖٓ ػ٘خرش  1

2 Kamel Bouchama, op . cit , P.112  
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لٔخّ حٌُز٤َ ح١ٌُ ٤ِٓ هي حٓظطخع حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ًُي حُٞهض حالٓظلخىس ٖٓ حُٝ

ظ٤ْٜ ٗلٞ هٟٞ ىحكؼحُـٔخ٤َٛ ٝحُ٘زخد ر٘٘ٞس حَُٜ٘، ٝح١ٌُ ُحى ك٢ ٓ٘ٔٞد ٤٘١ٝظْٜ، ٝ

ظٍٞ ح١ٌُ طز٘خٙ حُظ٠ل٤ش ٝ حُظطٞع ُٜخُق طـ٤٘ي حُ٘ؼذ ُِؼَٔ ٖٓ أؿَ حُظ٤ٔ٘ش ٝكن حُٔ٘

ٜٓٔخ ًخٗض ٗٞح٣خ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ حُلخًْ ك٢ ًُي حُٞهض كوي ًخٗض ك٢ رَٗخٓؾ ١َحرِْ، ٝ

 :ٍٝهش ٜٓٔش ػَف ٤ًق ٣ٔظويٜٓخ هخٛش ك٢ ا٤ٍُٚٝهش حُ٘زخد رخُ٘ٔزش 

َّ  ط٤َٓن َٗػ٤ظٚ ٝ ٓلذ حُزٔخ١ -1 ى، حُظ٢ كَٔ ُٞحثٜخ رؼٞ ٖٓ طلض أٍؿَ ؿزٜش حُظٔ

 .ٝؿ٤َْٛ...آ٣ض أكٔي ، ر٤ٟٞخف، ٗؼزخ٢ٗ، ٣ًَْ رِوخْٓ،: حُوخىس حُظخ٣ٍو٤٤ٖ

حالٗظَح٢ً ح١ٌُ  حُلِد حُٞحكي ٝحُٜ٘ؾ ٗظخّكَٝ ٓخ ٢ٔٓ رخالهظ٤خٍحص حألٓخ٤ٓش، ٝ -2

 ّْ ّٕ ، ك٤، ٌٝٛح حُظٞظ٤ق أٛزق أَٓح ػخى٣خحُلَٜ ك٤ٚ ك٢ ٓئطَٔ ١َحرِْ ط حُ٘زخد ْٛ  غ أ

 .ىحثٔخ حُ٘ؼخٍ حُٔل٠َ ٝ حألىحس حألَٜٓ ُالٓظويحّ ٝ حُظٞظ٤ق

حُيُٝش ا٠ُ حٓظؼٔخٍ ٓزيأ حُظطٞع حُ٘زخر٢ ُٜخُق طؼز٤ض أٍؿِٚ ك٢  -هي ُـؤ حُلِدٝ 

حُلٌْ ٝ ط٤َٓن حهظ٤خٍحطٚ ، ٝ ٖٓ ػْ ٓٞحؿٜش هٜٞٓٚ ح٣ٌُٖ ٣٘خُػٞٗٚ حَُ٘ػ٤ش، ٖٝٓ أؿَ 

 :ٖ ػ٠ِ ٓز٤َ حإلٗخٍس ٝ ٤ُْ حُلَٜط٤ٟٞق ًُي ٍٗٞى ٓؼخ٤ُٖ ٝحهؼ٤٤

 :انًثبل األول -

، ػ٘يٓخ حكظظلض ٍٝٗش 1963خ كخ٣َٟٖ ك٢ ٓ٘ش ًّ٘ : ١َٝ٣ ًٔخٍ رٞٗخٓش هخثال 

١ٌ حُٝ( JFLN)ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ا١خٍ ك٢ ٗز٤زش " ػ٠ِ ُػّٔٞ"ُِظطٞع، ٖٓ ١َف 

ّْ طؼ٤٤ زي حُل٤ٔي ػ" ػ٠ِ ٍأّ ٝال٣ش ط١ِ٤ ُٝٝ، ٜٓلٞد ر" ٝحٍ"ك٢ ٜٓ٘ذ   كي٣ؼخ ٚ٘ط

( URSS)أكي حُ٘ٞحد حألٓخ٤٤ٖٓ ُأل٤ٖٓ ح٢٘١ُٞ، ٝ ًٌح ٓل٤َ حالطلخى حُٔٞك٤ظ٢ " رٖ ٗخَٛ

٣جخ رَ ًخٕ حهظ٤خٍح َرحهظ٤خٍ ٌٛٙ حُـٜش الكظ٠خٕ حٍُٞٗش حُي٤ُٝش ُْ ٣ٌٖ ٝ .ك٢ حُـِحثَ

ّٝ حٓظَحط٤ـ٤خ ٤ٓٝخ٤ٓخ ٔخ ال ُٔخ ػخٗظٚ حُٔ٘طوش أػ٘خء حٌُلخف ٖٓ أؿَ حالٓظوالٍ ح٢٘١ُٞ، ٝك٤، أ

حُوخى٤ٖٓ ٖٓ  ،ٖ ٖٓ هالٍ ك٠ٍٞ ٓـٔٞػخص ٖٓ حُ٘زخدٚ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٗز٤ّ رؼي ألّٗ 

ّٝ ىٍٝ ٛي٣وش رؤّٗ  رؼٞ ٝٓخثَ حإلػالّ  خؽ ُٜٚ ال طٞؿي ك٢ حُـِحثَ كَد ٓي٤ٗش، ًٔخ طَ

حُ٘ظخّ حُلخًْ ٝ( FFS)حالٗظَح٤ًش  ٟحُوخٍؿ٤ش، ٗظ٤ـش ُِوالف ح١ٌُ ٗ٘ذ ر٤ٖ ؿزٜش حُوٞ

.آٌٗحى
1

 

ٚ ك٢ ٛٞ ٓؼخٍ أ٠٣خ ٓٔظو٠ ٖٓ ٗلْ حَُٔؿغ حُٔخرن، ٍٝى ك٤ٚ رؤّٗ ٝ :ٍانًثبل انثبَ -

ُ٘ز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ  1971حُِٔظو٢ ح٢٘١ُٞ حُٔ٘ؼويس رٍِحُيس ك٢ ؿٞحٕ 

                                                
1 Kamel Bouchama , op, cit. P107. 
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(JFLN)ٝ ، ْس ، هَؽ حُٔـظٔؼٕٞ رؼيّ حُؼَٔ حُظطٞػ٢ ٌٓ٘ طؤ٤ْٓ حُٔ٘ظٔشك٢ ٓلخُٝش ُظو٤٤

 :ٗوخ١ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٓخ ٢ِ٣

حُط٣َوش حألك٠َ َُر٢ حُؼَٔ رخَُه٤ش حالؿظٔخػ٤ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٣ٔؼَ حُؼَٔ حُظطٞػ٢  -

 .كظ٠ ٣ٔخٛٔٞح ك٢ حُٔـٜٞى ح٢٘١ُٞ ُظ٣ٌٖٞ ا١خٍحص حُٜ٘ؾ حالٗظَح٢ً ،ُِ٘زخد

 .ٚ ٠٣ٖٔ طو٤٤ْ حُٞػ٢ حُؼ١ٍٞ ُِ٘ز٤زش ٝ ٣ؼُِ ط٠خٜٓ٘خ ٓغ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤شّٗ ا  -

أ٠٣خ حُٔٔخٛٔش حُلؼ٤ِش ٣ٔٔق ػ٠ِ حُوٜٞٙ رظؼزجش حُ٘زخد ُِؼَٔ ٝ حُ٘٘خ١، ٝ ٣زَُ  -

.ُِ٘زخد ك٢ حُز٘خء ٝ ط٤َٓن حُٜ٘ؾ حالٗظَح٢ً ُِزالى
1

 

ٝطزيٝ حألكٌخٍ حُٔخ٤ًٍٔش ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُٞػ٤وش ٝحٟلش ؿيح، ٝ ٣ؼط٤٘خ ًُي ٍٛٞس 

ػٖ حُٞحهغ ح٤ُٔخ٢ٓ ح١ٌُ ٜٗي طوخٍرخ ًز٤َح ك٢ طِي حُٔ٘ش ر٤ٖ كِد حُط٤ِؼش حالٗظَح٤ًش 

(PAGS )ٍػ٠ِ حُيُٝش حُٔٔؼَ ك٢ ح٥كالٕ ٝ-ُلِدححُـِحثَ، ٝك٢ ح٤ُ٘ٞػ٢  ًٔٔؼَ ُِظ٤خ

 .ٍأٓٚ حَُث٤ْ ٛٞح١ٍ رٞٓي٣ٖ

َٓحهزظٚ ػ٠ِ حُطِزش ٖٓ هالٍ  ر٢ٔ حُيُٝش هي ٝؿي ٛؼٞرش ك٢-اًح ًخٕ حُلِدٝ

. حُظ٢ ًخٗض طلض ٤ٛٔ٘ش ح٤ُٔخ٤٣ٍٖ( UNEA)طِزش حُـِحث٤٣َٖٓ٘ظٔظْٜ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِ

ِش ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُؼٜيس حأل٠ُٝ ٖٓ كٌْ رٞٓي٣ٖ، هٜٞٛخ هالٍ حُلظَس حُٔٔظيس ٖٓ كٌْ رٖ ر

حُؼٍٞس ُٔـِْ ُْ ٣ٌٖ ًٌُي، كوالٍ حؿظٔخع ( JFLN)اال إٔ حألَٓ رخُ٘ٔزش ُِٔ٘ظٔش حُ٘زخ٤ٗش 

 ًّ ن ٝ حُظ٢٤٘٘ ُٔـٔٞع ٍَٟٝس هِن حالٗٔـخّ ٝ حُظ٤ٔ٘"ي ٖٓ أؿَ اػخىس ط٘ظ٤ْ حُلِد أ

ح٤ُّٞ حُؼخ٢ُٔ ُِ٘ز٤زش حُٜٔخىف  ، ٝك٢ ٌٛح حإل١خٍ ط٘يٍؽ  ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ"خ٤ٗشحُٔ٘ظٔخص حُ٘ز

ٍ ٖٓ ؿ٣َيس  أك٣ََ، 24  ُ ّٝ ٗز٤زش ؿزٜش ٓ٘ظٔش حُ٘خ١وش رخْٓ " حُ٘زخد"ٝاٛيحٍ حُؼيى حأل

 23حُؼخ٢ٗ حرظيحء ٖٓ  ٝ ػوي ٓئطَٔ حٌُ٘خكش حإلٓال٤ٓش حُـِحث٣َش ،(JFLN)حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ

٢٘١ طلض ٍثخٓش حُؼخُغ ُِٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُ٘ز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ حُٞ حالؿظٔخع، ٝؿ٤ِ٣ٞش

حُٜٔخىف ًٌَُِٟ  ٝك٢ حُوخْٓ ٖٓ ؿ٤ِ٣ٞش. حُلِد رخ٤ُ٘خرش آٌٗحى ٓٔجٍٞ" ٓٔخػي٣ش"

ٔق ًُي َُث٤ْ حُيُٝش ٤ُٞؿٚ ٘ش ُالٓظوالٍ طْ حػظزخٍٛخ ػ٤ي حُ٘زخد ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ، ٝٓحُؼخٓ

.ٗيحءح ؿي٣يح ُِ٘زخد ٖٓ أؿَ حُٔ٘خًٍش ك٢ ط٤٤٘ي ح١ُٖٞ، ٖٓ هالٍ حُٔوط٢ حَُرخػ٢
2

 

                                                
1 Ibid, P.120 
2 Hubert Michel, Annuaire de l’Afrique de Nord, 1970, CNRS, paris France 1971, P.267. 
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 ّٕ  ٢ٛ ٓٔخ ال ٗي ك٤ٚ ػ٤ِٔش طل٤٠َ ألَٓ ،ش طٌؼ٤ق حألٗ٘طش رٌٜح حٌَُ٘ػ٤ِٔ ا

ٓ ّْ 1971٢ّٔأكٜلض ػ٘ٚ ٓ٘ش ، ٜ : رخإلٛالكخص حٌُزَٟ، هخٛش ٜٓ٘خ ، طٔؼَ ك٢ ٓخ ٓ

حُؼٍٞس طلض ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُؼٍٞس حٍُِحػ٤ش ٝ يٍؽألٍح٢ٟ ٝ طؤ٤ْٓ حُٔلَٝهخص ح١ٌُ ٣٘طؤ٤ْٓ ح

ّٕ خػ٤ش، ؿ٤َ إٔ ٓخ ٣َٗي طٔـ٤ِٚ ٛ٘خحُٜ٘ ُظ٤ًَِ ػ٠ِ طـ٤٘ي حُ٘زخد هالٍ ٌٛٙ حَُٔكِش ح ، أ

ًؼ٤َح هي ٍحٖٛ  ،رِػخٓش ٛٞح١ٍ رٞٓي٣ٖ( حَُث٤ْ-أٝ حُيُٝش)حُيُٝش -ى٤َُ ػ٠ِ إٔ حُلِد

 .ػ٠ِ ٌٛٙ حُلجش ٖٓ أؿَ اٗـخف ٓوططخطٚ ٝ رَحٓـٚ

 :1991جىاٌ  19و حشكت ( JFLN)يُظًت   -4

ًش هخىٛخ ٛٞح١ٍ ٛٞ اُحكش حَُث٤ْ رٖ رِش ٖٓ حُلٌْ رلَ 1965أْٛ كيع ٤ِٓ ٓ٘ش 

 ّٔ ّٔ رٞٓي٣ٖ هخثي أًٍخٕ حُـ٤ٖ آٌٗحى، ٓ ٌٛٙ خٛخ ح٣ٌُٖ ػخٍٟٞح ٤ض رخُظٜل٤ق حُؼ١ٍٞ، ٝ ٓ

ح إٔ ٣ِو٠ ٌٛح حُليع رظالُٚ ػ٠ِ ًخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ ؿيّ ٝ. حُوطٞس رخالٗوالد حُؼ١ٌَٔ

 (.JFLN)ٓ٘ظٔش ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ 

ٞع ٌٛح حُليع ك٢ ًُي حُٞهض ٝه ،(JFLN)  ٓ٘ظٔش حُحُـِحثَ ٖٝٓ ٓٞء كع ٗز٤زش 

إٔ طلظ٠ٖ حُـِحثَ ١زؼش حَُٜٔؿخٕ حُؼخ٢ُٔ حُظخٓغ ُِ٘زخد،  ِٔٓغكوي ًخٕ ٖٓ حُرخٌُحص، 

٣ٔؼَ كيػخ ٛخٓخ رخُ٘ٔزش ُ٘ز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ٌٛح حَُٜٔؿخٕ  ًخٕ، 1965ٝؿ٤ِ٣ٞخ  ٣05ّٞ 

(JFLN)،  كٞؿجض ٣ّٞ حُظ٢ حٓظطخػض إٔ ط٘ظِع ٓٞحكوش ح٤ُٜجخص حُؼخ٤ُٔش ػ٠ِ ًُي، ٌُٜ٘خ

حٗؼوخى حَُٜٔؿخٕ  رٞٓي٣ٖ ػ٠ِ رٖ رِش، ٌٝٛح حألَٓ ىكغ ٗلٞ اُـخء رخٗوالد 65ؿٞحٕ  19

ٗخد ٖٓ ٓوظِق  25000حُؼخ٢ُٔ حُظخٓغ ُِ٘ز٤زش ح١ٌُ ًخٗض طٔظ٤٠ق حُـِحثَ هالُٚ 

رٜلظٜٔخ " ٤ٔٓي١" ٝ " ٗخٝ ػٔخٍ"ٝ حٟطَص حُٔ٘ظٔش ُظ٤ٌِق ًَ ٖٓ . ؿخء حُؼخُْأٍ

رظز٤ِؾ حُِـ٘ش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِليٍح٤ُش حُؼخ٤ُٔش ُِ٘ز٤زش  ،(JFLN)  ػ٠ٞ حألٓخٗش ح٤٘١ُٞش ُ

 .رؤٕ حُـِحثَ طؼظٌٍ ٤ٍٔٓخ ػٖ حٓظ٠خكش ٌٛح حَُٜٔؿخٕ (FMJD)حُي٣ٔوَح٤١ش 

هي ًخٕ أ٤ٓ٘خ ػخٓخ ُالطلخى ح٢٘١ُٞ ) "حُٜٞح١ٍ نكٓٞ"٣ل٢ٌ ٖٓ ؿخٗذ آهَ،   

ث١َ، ػٖ ٓـ٣َخص ٓٔخٍ ١خُذ ؿِح: ك٢ ًٌَٓحطٚ ،(ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ ك٢ ًُي حُٞهض

إٔ ٛٞح١ٍ رٞٓي٣ٖ حٓظيػ٠ ٍإٓخء حُٔ٘ظٔخص : ؿٞحٕ ك٤و19ٍٞحألكيحع رؼي كًَش 

ٓخٕ )، "حُـِحثَ"حٓظوزِْٜ ك٢ ىحٍ ٓٞؿٞىس كٞم ك٘يم ، 65ٝؿٞح20ٕحُـٔخ٣َ٤ٛش ٣ّٞ 

١ّ ُْ ٗو٠غ ألٖٝٓ ١َف رؼٞ أكَحى ح١َُ٘ش،  االُْٝ طٌٖ حُيحٍ ٓلَٝٓش ( ؿٍٞؽ ٓخروخ
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ٓللٞف رزؼٞ حألػ٠خء ٖٓ ٓـِْ حُؼٍٞس، ٝ هي ك٠َ  "ٞٓي٣ٖر"ٝؿيٗخ ، ٝػ٤ِٔش طلظ٤ٖ

، JFLNٓ٘ظٔش  ٓٔج٢ُٞٝ ًٌح  ، UGTA ٢ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِؼٔخٍ حُـِحث٤٣َٖٓٔجُٞأ٠٣خ 

ع حالٗؤخّ ك٢ ٛلٞف حُٔـخٛي٣ٖ، ٝ أهي رٞٓي٣ٖ حٌُِٔش ، َٝٗع ك٢ حطٜخّ رٖ رِش رٍِ

ًّ ٝ. ٣ٌظخط٣ٍٞش حُ٘و٤ٜش، ٝكظ٠ ه٤خٗش حُزالىيحُكَٝ ٝ ١ٍٞ هخّ رظـ٤ٔغ رؤٕ حُٔـِْ حُؼي أ

٢ٗء ك٢ ه٤خىس حُٔ٘ظٔخص أًي رؤٗٚ ُٖ ٣ظـ٤َ ٝ. ىس ر٘خء حُيُٝش ٝ حٗوخى حألٓشحُؼ٤٣ٍٖٞ إلػخ

ال أهزَ رظخطخ إٔ ٣لٔذ ٌٛح حُظٜل٤ق حُؼ١ٍٞ رؤٗٚ حٗوالد :"حهظظْ رخُوٍٞ ح٤٘١ُٞش ٝ

".ػ١ٌَٔ
1

 

 19وذ كًَش ؿخٗذ ٖٓ حألؿٞحء حُظ٢ ٓخىص طِي حُلظَس ػ "ًٔخٍ رٞٗخٓش"٣ٜٝق 

ّْ ": ؿٞحٕ ك٤غ ٣وٍٞ حٓظيػخء حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خ٤ِٟٖ ٖٓ ١َف حألؿِٜس حألؿ٘ز٤ش،  ٝهي ط

، (JFLN)هٜٞٛخ حُٔ٘ظ٤ٖٔ ا٠ُ حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٣َ٤ٛش، ٝ ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ 

 َّ حُٔ٘ظٔش ا٠ُ  ٓٔج٢ُٞٝ رؼٞ حُزؼٞ ح٥هَ طْ حػظوخُٚ ٖٓ ىٕٝ ٓلخًٔش، ٝ هي طؼ

ػ٠ٞ كيٍح٤ُش " ٓٞحك٢ ٓيح٢ٗ"ػ٠ٞ حألٓخٗش ح٤٘١ُٞش، ٝ" حُٞٗخًّٔخٍ "حُٔٔخءُش، ٓؼَ 

ٖٓ  "٤ٓي١ حُٔؼ٤ي"ٖٓ حُِ٘ق، ٝ" ٤يٓلٔي ؿِ"ٖٓ ٓؼ٤يس، ٝ" ِٓٞى ٓللٞظ"ػ٘خرش، ٝ

كيٍح٤ُش حُـِحثَ حُؼخٛٔش، ٝ ؿ٤َْٛ ًؼ٤َ ٓٔخ ال ٣ظٔغ حُٔـخٍ ًٌَُْٛ، ٝ هي ػخ٠ٗ حُزؼٞ 

ٌل٢ ك٢ ًُي حُٞهض حطٜخّ ريٕٝ ى٤َُ ، كوي ٣"ؿ٤َ ٓو٘ؼش"ٗظ٤ـش ُٔخ حٓظويّ ٓؼْٜ ٖٓ ١َم 

ٓوَ حُلِد ٝ .. حألكيحع ، كظ٠ طٌٕٞ ٌٓخٕ طٞه٤ق ٓخى١، أٝ حُظؼز٤َ ػٖ ٓٞهق ٖٓ

َّ حُٔظَىى٣ٖ ػ٤ِٜخٓوَحص حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٣َ٤ٛش ًخٗض طلض حَُٔحهزش ٝ ٣ظْ طٔـ٤َ  ً"..
2

. 

ُٔ٘خه٘ش  1965 شؿ٤ِ٣ٞ ٢ٓٞ٣4  ٝ5 ( JFLN)هي حؿظٔغ حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُٔ٘ظٔش ٝ 

 65ؿٞحٕ 19رؼي طل٤َِ ط٣َٜق :" أٛيٍ ر٤خٗخ ؿخء ك٤ٚ ٝ ...حُليع ٝ حطوخً حُٔٞهق

َّ  65ؿ٤ِ٣ٞش 5هطخد ٝ ٍ حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُألم ٛٞح١ٍ رٞٓي٣ٖ رخْٓ ٓـِْ حُؼٍٞس، ه

ألٛيحف حُٔوظَكش حُٔٞحكوش ٝ حالٗوَح١ ٤ًِش ك٢  ح (JFLN)ُ٘ز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ

ـِحثَ، ٣َٜٝف رؤٗٚ ػ٠ِ حٓظؼيحى ُِؼَٔ ٖٓ أؿَ ر٘خء ػ٠ِ ٗؼز٘خ ٝ حُٔظ٠ٔ٘ش ك٢ ٤ٓؼخم حُ

ٝػ٠ٞ  (JFLN)ٝ ُْ ٣ٌٖ حأل٤ٖٓ ح٢٘١ُٞ ٍ". حالٗظَح٤ًش ٝ حُيكخع ػٖ ٌٓظٔزخص حُؼٍٞس

ك٤غ ٣ؼظزَحٜٗخ ؿ٤َ  ،ٓظلوخٕ ٓغ هَحٍ حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ "ح٤ُٔي ٓؼٌٞف"حألٓخٗش ح٤٘١ُٞش 

                                                
1 Houari Mouffok, parcours d’un étudiant algérien de l’UGEMA à l’UNEA, édition Bouchene, Alger, 1999, 

P22. 
2 Kamel Bouchama,OP.CIT, PP 137-138. 
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ّٝ ، ٝهيّ 64ٓطخروش ٤ُٔؼخم  ّْ  ٍ حٓظوخُظٚ ٖٓ ٜٓ٘زٚ ًؤ٤ّٖٓ حأل حػظوخٍ حُؼخ٢ٗ ك٢  ُِٔ٘ظٔش، ٝط

ٝ ُْ ٣زن ٖٓ حألٓخٗش ح٤٘١ُٞش ُِٔ٘ظٔش اال ػالػش، رٔزذ ٍكٞ رخه٢ حألػ٠خء . 1965أٝص 

.حالٓظَٔحٍ
1

  

 ّْ ٤ش حُظ٢ ًخٗض طلظ٠ رٜخ حُ٘ز٤زش ٖٓ ؿٜش، رل٤غ ط ّٔ ٝط٤َ٘ ٌٛٙ حألكيحع ا٠ُ حألٛ

ًحص حُٞهض طؼز٤َ ػٖ  ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٓلخُٝش حٓظٔخُظٜخ ُٜخُق حُظٜل٤ق حُؼ١ٍٞ، ٝٛٞ ك٢

ى ح٠ُٔخى ُ٘ز٤زش، ٝح١ٌُ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣لَ٘  َّ ٓوطّطخص حُل٣َن ح١ٌُ حُٔوخٝف ٖٓ حُظل

ًٔخ طل٤يٗخ ٌٛٙ حألكيحع ك٢ حًظ٘خف رؼٞ ٍٛٞ حُل٠ٍٞ . هخى حالٗوالد ػ٠ِ رٖ رِش

حُو١ٞ ُِ٘ز٤زش ػ٠ِ حُٔخكش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝهَرٜخ رٌَ٘ أٝ رآهَ ٖٓ ًَِٓ ػ٤ِٔخص حُ٘ظخّ 

 .آٌٗحىح٤ُٔخ٢ٓ 

 :يُظًت جًبهُشَت نهشببة -1

حُظلَى حُلؼ٢ِ ُِِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٔظَؿْ ُِٔٞهق حُٔؼخى١ ُِظؼيى٣ش، ٝح١ٌُ 

ٓخٍ . ٣ظٔخ٠ٗ ٓغ حُظٞؿٜخص حالٗظَح٤ًش ٝح٤ُٔخ٣ٍش، ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُٔخكش ك٢ طِي حُلظَس

 :ك٢ حطـخ٤ٖٛ ٓظٌخ٤ِٖٓ

حُٔظؼِّن  79-71ًخٕ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ربٛيحٍ حألَٓ : حالطـخٙ حألٍٝ -

ٖٝٓ أهطَ حألكٌخّ  ، ُظ٠َد رٚ حُِٔطش كٜخٍ ػ٠ِ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ،رخُـٔؼ٤خص

٘ش ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ حُظ٣َ٘ؼ٢، اػطخء  ّٔ َّ حُـٔؼ٤ش ٖٓ ىٕٝ  حإلىحٍسحُٔظ٠ كّن ك

 .14ٚ٘ٓٝحُٔخىس  8حٍَُٔٝ ػ٠ِ حُو٠خء، ٝٛٞ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس 

طؤ٤ْٓ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ، رخػظزخٍ ٓ٘ش كوي ًخٕ ػ٤ِٔخ طٔؼَ ك٢ : أٓخ حالطـخٙ حُؼخ٢ٗ -

٢ٛ ػخّ حُظؤ٤ٓٔخص، ٤ُْ كو٢ ػٖ ٣َ١ن حُظو٢ِ ػٖ حُظ٣َ٘غ حُل٢َٔٗ  1971

، ٝاٗٔخ أ٠٣خ رط٣َوش ػ٤ِٔش طظٔؼَ ك٢ َٗٝع حُلِد (1901)حُٔظؼِن رخُـٔؼ٤خص

ٝهي طؤْٓ ك٢ ٌٛح . ٓ٘ظٔخص ؿٔخ٣َ٤ٛش: حُٞحكي رظؤ٤ْٓ ٓ٘ظٔخص طخرؼش ُٚ ٤ٔٓض

ٗز٤زش ؿزٜش حُظل٣ََ  ، ػ٠ِ أٗوخٝ ًَ 1975ٖٓٓخ١  19 رظخ٣ٍن( UNJA)ح٤ُٔخم

حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش ٝ( SMA)حُـِحث٣َش حإلٓال٤ٓشحٌُ٘خكش ٝ( JFLN) ح٢٘١ُٞ

(.UNEA)حُـِحث٤٣َٖ
 

                                                
1 Ibid , P139. 
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ٌٛٙ حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٣َ٤ٛش كظ٤ض رٌٔخٗش ٜٓٔش ىحهَ حُلِد، ٍٝٛيص ُٜخ 

ُٞالث٢ ٝحُزِي١ ًٌٝح ػ٠ِ ححُٔوَحص ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٢٘١ُٞ ٝ آٌخ٤ٗخص ٛخثِش حٗطالهخ ٖٓ

ٓٔظٟٞ حألك٤خء، ا٠ُ حإلٌٓخ٤ٗخص ٝحُٞٓخثَ حُٔخى٣ش ًٌٝح حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش، ا٠ُ ط٤ٜٔالص 

ػ٠ِ " 76، ٝهي أًّي ٤ٓؼخم ه٤خىحطٜخ ُِؼَٔ رخُٔ٘ظٔش حٗظيحدأهَٟ ألىحء حُٜٔخّ ٖٓ ر٤ٜ٘خ 

ٌٕٞ هخىٍس حُلِد إٔ ٣ٔخْٛ رٌَ حُٞٓخثَ ك٢ طو٣ٞش حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٣َ٤ٛش حُظ٢ ٣ـذ إٔ ط

"ػ٠ِ طؼزجش أًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ ٜٓٔخ ًخٗض أػٔخٍْٛ ٝأٟٝخػْٜ
1

. 

ٝال ٗي١ٍ رخ٠ُز٢ إ ًخٗض ٌٛٙ حُوطٞس حُؼ٤ِٔش، حُٔظٔؼِش ك٢ َٜٛ ط٘ظ٤ٔخص 

طؼزَّ ػٖ (  .F.L.N)حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ ٓ٘ظٔخص ؿٔخ٣َ٤ٛش طلض ٝٛخ٣ش حُلِد حُٞحكي 

ٔي٢ٗ ٖٓ حُظ٘خكَ ٝحُظؼّيى ٝحُظ٘ظض ح١ٌُ ٠٣ؼق حُوٞف ػ٠ِ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُٔـظٔغ حُ

َّ ر٤ٌخٗٚ، ٝهي طٜزق ُي٣ٚ هخر٤ِش حالٓظـالٍ ٖٓ ١َف حالٓز٣َخ٤ُش أٝ حُوٟٞ  طٔخٌٓٚ ٠٣ٝ

حُظالٓزش ٠َُد حٌُٔخٓذ ح٤٘١ُٞش حُٔلووش، أّ أّٜٗخ طؼزَّ ػٖ حُوٞف ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ 

ّٕ حُٔـظٔغ ألّٗٚ ٣ّٜيى طٔخٓي حُـٔخػش ح٤٘١ُٞش حُلخًٔش، ٣ِٝػِع ٗؼ ٍٞٛخ رخألٓخٕ، ًُي أ

حُٔي٢ٗ ٛٞ حُلوَ حُٔالثْ ُ٘ٔٞ حُـ٤ٞد حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُٔؼخٍٟش، حُظ٢ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طِظق 

كُٜٞخ حُـٔخ٤َٛ ُظ٤ٌَ٘ كًَش حؿظٔخػ٤ش ٓ٘خ٠ٛش ُِِٔطش ٝحُلِد، أٝ طوّٞ رظؼز٢٤ 

حث٣َش، حُو٤ٜٛٞش حُـِ ١ًحُـٔخ٤َٛ ٝحُلّي ٖٓ ػ٣ِٔظْٜ ك٢ ٓٔخٗيس حُظّٞؿٚ حالٗظَح٢ً 

حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش ٝحُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٝحُؼٍٞس حٍُِحػ٤ش : ٝحُظ٤ٌ٘ي ك٢ ٗـخػش ػٍٞحطٚ حُؼالع

أٝ حُوٞف ٖٓ حُٔـظٔغ /حُوٞف ػ٠ِ ٝ: ٝك٢ ؿ٤ٔغ حُلخالص. ٝرخألهٚ ٌٛٙ حأله٤َس

حُٔي٢ٗ ، طوظ٢٠ حٓظؼٔخٍ ًَ  حُٞٓخثَ ُلَٝ حُلٜخٍ ػ٤ِٚ ٝحٓظ٤ؼخرٚ أٝ هٔؼٚ ٝه٘وٚ 

ٝحٓظؼخال ُيحػ٢ " ال ك٣َش ألػيحء حُؼٍٞس: "ًش ٝحُ٘ٔٞ، طلض ٗؼخٍٖٝٓ ػْ ٓ٘ؼٚ ٖٓ حُلَ

. Raison d'étatحُِٜٔلش حُؼ٤ِخ 
 

حُظد٢ ٣دّٞى   Message  Révolutionnaireٝكظد٠ طٜدَ رٟٞدٞف حَُٓدخُش حُؼ٣ٍٞدش            

حُلددِد   حُيُٝددش طز٤ِـٜددخ ُِٔـظٔددغ، ُظلدديع حالٓددظـخرش حَُٔؿٞرددش، ٣ؼٔددي الٓددظويحّ ٣َ١وددش 

٠ِ َٓكِظ٤ٖ، طظٔؼَ حَُٔكِش حأل٠ُٝ ك٢ ٗلٖ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔخص رخألكٌخٍ ٝحُٔزدخىة حالطٜخٍ ػ

حألٓخ٤ٓش، ُظظ٠ُٞ ريٍٝٛخ ػ٤ِٔدش حُ٘٘دَ حإل٣دي٣ُٞٞؿ٢، كد٢ أٝٓدخ١ حُـٔخٛد ٤َ رخ٤ٌُل٤دش حُظد٢ 

                                                
ُٝظز٤خٕ ٌٓخٗش ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ ك٢ ًُي حُٞهض .  68ٙ. 1976ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ . حُـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش ى ٕ ،كِد ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ 1

ّٚ حُٔخىس  ٜٔيٍ ٝحَُٔؿغ ٓش حألٓش ٝهٞح٤ٖٗ حُيُٝش، ٝٛٞ حُخح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ ٛٞ حُٜٔيٍ حألٓخ٢ٓ ٤ُٔ: "ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ 76كٖٔ ىٓظٍٞ  6ط٘

 ".حإل٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ُٔئٓٔخص حُلِد ٝحُيُٝش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔٔظ٣ٞخص،ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ ٛٞ أ٠٣خ َٓؿغ أٓخ٢ٓ أل١ طؤ٣َٝ ألكٌخّ حُيٓظٍٞ
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 ّٕ ٣لٜٜٔٞٗددخ ٣ٝوظ٘ؼددٕٞ رٜددخ، ٝٛ٘ددخ طٜددظْ ًددَ ٓ٘ظٔددش ؿٔخٛدد ٣َ٤ش رخُلجدد ش حُظدد٢ ط٘ظٔدد٢ ا٤ُٜددخ، أل

ٛٞ أًؼدَ … ، أٝ ٗٔخء   ٗٔخء، أٝ ػٔخٍ   ػٔخٍ، أٝ كالف   كالف، ٗزخد   ٗزخد: حُو طخد

ددْ : "كخػ٤ِددش َٝٓىٝى٣ددش ،ٝ ٣وظٜددَ ٟددلخى ٛددٌح حُٔ٘ددٜي روُٞددٚ ّٓ حُيُٝددش ٛدد٢ ػٜ٘ددَ ٓئ

ُِل٠ددخء حُـٔؼدد١ٞ، كٜدد٢ ال طظدديهَ كدد٢ ٛددٌح حُٔـددخٍ، اّٜٗددخ طؼدديٍ ك٠ددٍٞٙ، ٝٛدد٢ ال ط٘ددـَ 

ُلٌَس ك٢ حُٔخىس حُٔخثش ك٤غ ٣٘ٚ ٤ُئًي ٌٛٙ ح 76، ٣ٝؤط٢ ىٓظٍٞ 1"حُل٠خء، اّٜٗخ ط٘٘ـَ رٚ

حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٤ٛ ٣َش ربَٗحف حُلِد َٝٓحهزظٚ، ٌِٓلش رظؼزجش أٝٓدغ كجدخص : "ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣

حُ٘ؼذ ُظلو٤ن ًز٣َدخص حُٔد ٜخّ ح٤ُٔخٓد٤ش ٝحالهظٜدخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤دش ٝحُؼوخك٤دش حُظد٢ طظٞهدق 

٣َ٤ش ٌِٓلش ىٕٝ ؿ٤َٛخ، ػ٤ِٜخ ط٤ٔ٘ش حُزالى، ٝحُ٘ـخف ك٢ حُز٘خء حالٗظَح٢ً ُِٔ٘ظٔخص حُـٔخٛ

رٜٔٔش ط٘ظ٤ْ حُؼٔخٍ ٝحُلالك٤ٖ ٝحُ٘زخد ٝحُ٘ٔخء، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طؼ٤ٔدن ٝػد٤ْٜ ُٔٔدئ٤ُٝخطْٜ 

"ُِٝيٍٝ حُٔظؼخظْ ح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٠٣طِؼٞح رٚ ك٢ ر٘خء ح١ُٖٞ
2

. 

االّ أّٗٚ ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش طٔـ٤َ حُٞظ٤لش حإل٣ـخر٤ش حُظ٢ أىطٜخ حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٣َ٤ٛش    

ٌِّض  روٜي أٝ رـ٤َ هٜي " ٓ٘ظِٚ" ، كَؿْ طـ٤٤ذ حُلن ك٢ ك٣َش طؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤خص، كوي ٗ

ٓٔلض رظ٣ٌٖٞ حألكَحى ٝطؤ٤ِْٜٛ، ٝأًخرْٜ حُٜٔدخٍحص حُالُٓدش، ًٝخٗدض رٔؼخردش ك٠دخء ُ٘ٔدٞ 

ٍ حُدي٣ٔوَح٢١ ٗلدٞ حُظؼّيى٣دش،  ّٞ ش، حػظٔيص ػ٤ِٜخ حُٔٔخٍٓش حُـٔؼ٣ٞدش رؼدي حُظلد ّٓ هزَحص ٛخ

٣ش حالؿظٔخع ٝطؤٓ ٤ْ حُـٔؼ٤خص ّٜٓي ُٜ خ حُوخٕٗٞ أ٣ٖ ظَٜص ط٣َ٘ؼخص ؿي٣يس طَه ّٚ كَ

ٜٓخ ىٓظٍٞ  87-15 َّ  .31-90ٝ حُوخٕٗٞ   89ًٝ

ا٤ُٜخ ك٢ رَٗخٓؾ  حإلٗخٍس، طٔض طلض ٓظِش ٝحكيس حُ٘ز٤زشٓغ حُؼِْ إٔ كٌَس طٞك٤ي 

َّ ربؿٔخع أػ٠خء حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُِؼٍٞس، ٓزيأ حُلِد 62ؿٞحٕ -١َحرِْ ٓخ١ ، ح١ٌُ أه

: ٖٓ حُـِء حُؼخُغ ٓخ ٢ِ٣ 22َس ك٤غ ٗوَأ ك٢ حُلو ٤ٓ1964ؼخم ٍٝىص ك٢ حُٞحكي، ٝ

ٝؿٞى ػيس كًَخص ُِ٘زخد ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ ا٠ُ طٞؿ٤ٜخص ٓؼخًٔش، ٤ُْ ىحثٔخ ٓ٘ٔـٔش »

َّٔ ح٤ُّٞ أ١ . ٓغ ه٢ حُلِد، كخُ٘ز٤زش حُـِحث٣َش حُظ٢ حٗظَٜص هالٍ حُؼٍٞس ٣ـذ إٔ طٌ

ٞكيس ٝطلض ٓٞكيس ٝطلض َٓحهزش حهظ٤خٍ، ٝإٔ طٌٕٞ ٓ٘ظٔش ك٢ طـٔغ ٢٘١ٝ طلض ه٤خىس ٓ

 آٜخُّز٤ٖ رظؤ٤ْٓ كًَش ٝحكيس طلظَّ خٓط JFLNٝ UNEA  ٝSMA حُلِد كظ٘ظ٤ٔخص 

.«ًَ ٝحكي ٜٓ٘خ 
(3)

 

                                                
1 DAHAK (B), «  Pour une approche théorique du mouvement associatif  » in RASJEP, 88/2 P530. 

 .100، حُٔخىس 1976، كِد ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ، حُيٓظٍٞ وَح٤١ش حُ٘ؼز٤شحُي٣ٔحُـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش  2
 .110، ص64يٍثاق اجلشائز : انهجُح املزكشٌح نهرىجٍّ. حشب جثهح انرحزٌز انىطين  (3)
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 !رٞٓي٣ٖ ٢ءش، رؼي ًٛخد رٖ رِش ٝٓـٓ٘ 11َ ططز٤ن ٌٛح حُ٘ٚ ٝٗالكع ٤ًق طؤهّ 

، ٝهي 1975ٓخ١  23ا٠ُ 19ؼوخى حُ٘يٝس ح٤٘١ُٞش ُِ٘زخد، روَٜ حألْٓ، ٖٓ ٗح يٌٝٛح رؼ

طٔوٞ ػٖ ٌٛٙ حُ٘يٝس اٗ٘خء حُؼي٣ي ٖٓ حُِـخٕ حُ٘زخ٤ٗش، ك٢ حألك٤خء ٝحُـخٓؼخص ٝحُؼخ٣ٞٗخص 

ّٚ ٤ٓؼخم . هخٛش، ٝطُّٞيص ػٜ٘خ ك٤ًَش ٗزخ٤ٗش ٝحٓؼش ش حألٓخ٤ٓش  76ٝهي ٗ ّٔ ّٕ حُٜٔ ػ٠ِ أ

٢ٛ حُظؤ٤١َ حُو١ٞ ُِ٘زخد حُـِحث١َ ٝاىٓخؿٚ (UNJA)ُالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِ٘ز٤زش حُـِحث٣َش 

كًَش حُظلٞالص حُؼ٣ٍٞش ُِزالى ك٢
1

. 

 :ػ٠ِ أْٓ ٤ٓخ٤ٓش ٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٢ٛ (UNJA )ٝطوّٞ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش

 .حُٔٔخٛٔش ك٢ ٗـخف ٣َٓغ ُِؼٍٞس حٍُِحػ٤ش -

اػطخء أرؼخى ٤٘١ٝش ػ٣ٍٞش ػ٤ِٔش ُِؼوخكش، ٌٛٙ حُؼوخكش حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ إٔ طلَٔ  -

 .حٗظَح٤ًش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش

 .٠ِ حُظ٘خه٠خص حالؿظٔخػ٤ش حُٔٞؿٞىسط٣ٌٖٞ حُ٘زخد ٤ٓخ٤ٓخ ٝػوخثي٣خ ُِو٠خء ػ -

 :أٓخ حألْٓ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظٔش ك٤ٌٖٔ كَٜٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣

ط٤٤َٔ حالطلخى ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؿَحٍ حُلِد ٝؿ٤ٔغ حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٣َ٤ٛش، ٣و٠غ  -

إٔ ٓ٘خه٘ش حُو٠خ٣خ ٣ٌٕٞ رل٣َش ىحهَ : ُٔزيأ ح٣ًَُِٔش حُي٣ٔوَح٤١ش حُظ٢ ٓؼ٘خٛخ

 .ُألؿِز٤ش حال٠ٗٔخّٝحأله٤ِش ٓـزٍٞس ػ٠ِ  حألؿِٜس ح٤َُٔٔس،

ٝكيس حإل١خٍ حُ٘ظخ٢ٓ رلَٝ : ٣ـذ إٔ طوّٞ ٤ٛخًَ حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ حُٔؼط٤خص حُظخ٤ُش -

حُو٠خء ػ٠ِ حُظ٘خه٠خص ٝحُلٞحؿِ ر٤ٖ كجخص حُ٘زخد، ٝاهخٓش ٤ٛخًَ حؿظٔخػ٤ش 

زش ٤ٜ٘ٓٝش هخػي٣ش، ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ ح٤ُٜخًَ ٗـي حُلَٝع حُـخٓؼ٤ش حُظ٢ ٣٘ظْ ك٤ٜخ حُطِ

ك٢ هال٣خ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔيٍؿخص ك٢ ًَ ٓؼٜي، ك٤غ ط٘ظوذ ًَ ه٤ِش ُـ٘ظٜخ، ػْ 

٠ ٌٛح حُ٘لٞ ُـ٘ش حُلَع ٣٘ظوذ ؿ٤ٔغ أػ٠خء حُِـخٕ حُٔوظِلش حٌُٔٞٗش ػِ

.حُـخٓؼ٢
(2)

  

ًٔخ ؿخء )٣ٝلّيى ٓلّٜٞ حُ٘ز٤زش كٔذ حُوطخد ح٤ُٜٖٔٔ آٌٗحى، رخػظزخٍٛخ هٞس حؿظٔخػ٤ش 

ّْ طي٣ٍـ٤(76ك٢ ٤ٓؼخم  ٍ حُ٘ز٤زش ، ٤ٓظ ّٞ خ ٤ٌِٛظٜخ هالٍ ٌٛٙ حَُٔكِش، اّٜٗخ َٓكِش طط

                                                
 .51، ص1976، املٍثاق انىطين حشب جثهح انرحزٌز انىطين  1

(2) 
Donald. K Emmerson, OP.CIT, P26. 
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ّٕ حُ٘زخد ك٢  ح٤ُٔخ٤ٓش ٤ُٝٔض َٓكِش ططٍٞ ٤ٓخٓش ٗزخ٤ٗش، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ر٤ٜـش أهَٟ، أ

ٌَّ ػَٜ٘ح  َّ كخػَ ك٢ ح٤ُٔخٓش ٣٘ َّ ٓلؼٍٞ رٚ، ٤ُْٝ ك٢ ٓل ًُي حُٞهض ًخٕ ك٢ ٓل

.ء حُٔـخٛي٣ٖأٓخ٤ٓخ، ك٢ ٗلْ ٓٔظٟٞ حُ٘ٔخء، حُلالك٤ٖ، حُؼٔخٍ، ٝهيٓخ
1

 

، ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ كِد ىحهَ (PAGS)ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش طٌٖٔ حُظ٤خٍ ح٤ُٔخ١ٍ

،ٝط٤ٓٞغ هخػيطٚ ح٠ُ٘خ٤ُش كظ٠ ىحهَ حألك٤خء (UNJA)حُلِد، ٖٓ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

، ُالٓز٣َخ٤ُشحُ٘ؼز٤ش، ٜٝٗيص حُٔخكش حُ٘زخ٤ٗش حٗظ٘خٍ ٝحٓؼخ ُألكٌخٍ ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُٔ٘خ٠ٛش 

، ػٖ ٣َ١ن (UNJA)طلض ٓظِش  اىهخُٚػ٠ِ ط٘ظ٤ْ حٌُ٘خكش رؼي  ٝهي طٌٔ٘ٞح ٖٓ ح٤ُٔطَس

طِٜلٖ ك٤ٜخ  ٗز٤زش طوي٤ٓش ٓخ» طلض ٗؼخٍ " حَُؿؼ٤٤ٖ"١َى ٝاهٜخء ٖٓ ْٓٔٞٛ 

ّٖ  ٝحطـخُٝ ٖٓٔ ًحص ًلخءس،  ٝطْ رٌُي اهَحؽ ا١خٍحص «حَُؿؼ٤ش كش ٝحألٍرؼ٤ٖ ٝحُٔؼَ ٓ

حّ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ ُِٔ٘ظٔش ٝٗزٌٛخ ُألكٌخٍ ح٤ُٔخ٣ٍش، ٌٝٛح رخٓظوي ،رظٌٜٔٔخ رخألٛخُش

(UNJA ) ّحُظخ٣ٍن ٣ؼ٤ي ٗلٔٚ، ك٤غ  ،خىى ٖٓ حألػ٠خء حُٔ٘و٤١َٖ ك٢ حالطلح١ٌُ ٣لي ٌُٖٝ

، حُظ٢ ٓظٔخْٛ ك٢ (120)، رؼي ٛيٍٝ حُٔخىس ٠ ح٤ُٔخ٤٣ٍَٖٟٓ٘ رؤٕ حُيٍٝس ٓظيٍٝ ػِ

 (.UNJA)١َىْٛ ٖٓ 

 :يببالة انسُبسُتأو شبُبت انال( la jeunesse des années 80)شبُبت انثًبَُُبث  -9

غ رخُل٠ٍٞ ح٤ُٔخ٢ٓ، ُيٍؿش ًخٗض حُٔ٘ٞحص حُٔخروش ط٤ِٔص رزَُٝ ٗز٤زش طظٔظّ  اًح

ؿؼِض حُزؼٞ ٣طِن ػ٤ِٜخ َٓكِش حُ٘ز٤زش ح٤ُٔخ٤ٓش، كخٕ أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ حُؼٔخ٤ٗ٘خص ٖٓ ػَٔ 

حُـِحثَ، ٛٞ ح٠ٍُٔٞ حُزخثٖ ُِ٘زخد ػ٠ِ حُٔخكش ح٤ُٔخ٤ٓش، ُيٍؿش ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٜخ 

ز٤زش حُالٓزخالس ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد ك٢ ًُي حُٞهض، ٓخ ٣يكغ ُِل٤َس أًؼَ ك٢ ٌٛح َٓكِش ٗ

ح٤ُٔخم ٛٞ إٔ كخُش حُؤٍٞ ٌٛٙ، هي أػوزض كخُش ٖٓ حإلٗؼخع ٝ حُ٘٘خ١ حُ٘زخ٢ٗ حُٔ٘وطغ 

 ّٕ حُ٘و٤ٞ، ريأص طلخ٤ِٛٚ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـخٓؼش  ا٠ُٛ٘خى حٗظوخٍ ٖٓ حُ٘و٤ٞ  حُ٘ظ٤َ، أ١ أ

 .ًٌَُٔخكش حُ٘زخ٤ٗش حُظ٘ظوَ 

ؿ٤َ إٔ أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ وق ٍٝحء ًُي ك٢ حُؼ٘خَٛ حُٔٞح٤ُش، ٟٓ٘ٞق حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٝ

حُٔخكش حُ٘زخ٤ٗش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حأل٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٛٞ طَحؿغ حُؼ٘خَٛ ح٤ُٔخ٣ٍش، ٝ طٜخػي حُظ٤خٍ 

 .حإلٓال٢ٓ ٝ حُظ٤خٍ حُزَر١َ

                                                
1MUSETTE SAIB , OP.CIT,P 37 . 
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يٍٝس الٗظوخٍ ٖٓ َٓكِش حُ٘ز٤زش ح٤ُٔخ٤ٓش ٗلٞ ٤ٓخٓش ٗزخ٤ٗش  ٌَٗ ٓلٞ أٗـخٍ حُح

روَٜ  1982ؿٞحٕ  17ا٠ُ  15حُظ٢ حٗؼويص ٖٓ ( FLN) حُٔخرؼش ُِـ٘ش ح٣ًَُِٔش ُِلِد

 .حُ٘زخد ٝ حإلػالّ: حألْٓ، ٝ حٜٗزض ػ٠ِ ىٍحٓش ِٓل٢

ّٓ ٓٔؤُش ك٤غ حػظزَص حُِـ٘ش ح٣ًَُِٔش ه٤٠ش حُ٘زخد  ٝٛلظٜخ رخإلٓظَحط٤ـ٤ش ، ٝشٛخ

طَٜ ا٠ُ  ،ٓ٘ش 30ٔخٍْٛ ػٖ رؼي إٔ أرَُص اكٜخث٤ش طل٤ي إٔ ٗٔزش حٌُٔخٕ ح٣ٌُٖ طوَ أػ

 ٤ِٓ17ٕٞ ٗوٜخ، ٝ إٔ حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ طظَحٝف أػٔخٍْٛ ٖٓ 14أ١ ٓخ ٣وخٍد  70%

ٓخ ٣ٌٖٔ  إٓال٤٣ٖ ٗخد أ١ هْٔ ٓـٔٞع حٌُٔخٕ،  4: طو٣َزخ ا٠ُ ػيىْٛ ٣َٜ 27ا٠ُ 

٤٘١ُٞش حُظ٢ ٓٞف طظٌلَ رخُ٘زخد حُٞهٞف ػ٘ٚ رٜيى ٗظَس حُِـ٘ش ح٣ًَُِٔش ٤ُِٔخٓش ح

حُو٤خىس ح٤ُٔخ٤ٓش طلي٣يٛخ ٓٞف ٣ٌٕٞ َٓؿؼٜخ ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ ٝ هَحٍحص  حُظ٢ طؼظِّٝ

ٓئطَٔحص حُلِد، ٝ حُٜيف كٔزٜخ ٛٞ ا٣ـخى حُلٍِٞ حُٔالثٔش ك٢ ه٠خ٣خ حُ٘زخد ك٢ حُظؼ٤ِْ 

.ٝ حُظَر٤ش ٝ حُظ٣ٌٖٞ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي ح٢ُٜ٘ٔ ٝ حأل٣ي٣ُٞٞؿ٢ 
1

 

٣ًَِش ٍ ح٥كالٕ ٖٓ ١َف حُِـ٘ش ح1982ُٔٝ ٖٓ هالٍ حُٞػ٤وش حُظ٢ طٜيٍص ٓ٘ش 

(FLN )ٕطو٣ََ ػٖ ح٤ُٔخٓش ح٤٘١ُٞش ُِ٘زخد، ٣ظْ حػظزخٍ حُ٘ز٤زش حُـِحث٣َش : طلض ػ٘ٞح

٢ٛٝ ٟٓٞٞع ٤ٓخٓش ٤٘١ٝش ٗخِٓش ًَٛخٕ كخْٓ ُظ٤٤٘ي ح١ُٖٞ ٝ حٓظَٔح٣ٍش حُؼٍٞس، 

ٓ٘ٔـٔشٝ
2

ش اهٜخء زلض كٔذ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُ٘زخد ٤ًٔخٌٓٛٙ ح٤ُٔخٓش حُ٘زخ٤ٗش أٛ.. 

.حؿظٔخػ٢
3
  

حُلي٣غ ػٖ حُ٘زخد ٝ ٓ٘خًٍظٚ ح٤ُٔخ٤ٓش هالٍ كظَس حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ىٕٝ  ٣ٜقّ ٝال 

 َّ حُٟٞغ ح٤ُٔخ٢ٓ ح١ٌُ ٤ِٓ طِي حَُٔكِش، حُظ٢ ٜٗيص ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُي٢ُٝ  ا٠ُٝ حُظؼ

 حُٔٞك٤ظ٤٢غ ًخٕ هطخد حَُث٤ْ حُٔخرن ُالطلخى ُؼي حُظ٘خ٢ُُ ُألٗظٔش ح٤ُُٞٔ٘ش، كريح٣ش ح

د ٜٗخ٣ش ػٖ هَ اػالٕرٔؼخرش  ،(1985)ص ك٢ ٓ٘ظٜق حُؼٔخ٤ٗ٘خ" ؿٍٞرخط٘ٞف"

ًٔخ ط٤ِٔص حُٔخكش . حألٗظٔش حُٔ٘زؼوش ػٜ٘خحأل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝحالٗظَح٤ًش ٝ

حٗظ٘خٍ حُلٔخى ح٤ُٔخ٢ٓ ٓي٣ٖ، ٝحُـِحث٣َش، ر٠ؼق حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ رؼي ٝكخس ٛٞح١ٍ رٞ

 .حُن...حُؼ٤ٓٞٔش رخُي٣٘خٍ ح١َُِٓ،حَُٗٞس ٝ حُٔلٔٞر٤ش، ٝ ر٤غ ٓٔظٌِخص ٝ

                                                
.244، ىٕٝ ٓؼِٞٓخص ػٖ حُطزغ، ٙ-ؿٌٍٝ حألُٓش –٣ُـش ٣ُيحٕ ، ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ   1  

2 Mussette saib,Op.cit, P37. 
3 IBID , P39. 
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 ،ؿ٤َٛخ، ٌِٗض ر٤جش ٓالثٔش ُظٍٜٞ كجظ٤ٖ ٓظؼخًٔظ٤ٖ ٖٓ حُ٘زخدٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٝ

" ط٢٘-ال ط٢٘"ض حُلجش حأل٠ُٝ ٖٓ ١َف حُٔـظٔغ ٤ٔٓ. "ٓلوٍٞس"أؿِز٤ش أه٤ِش ٓلظٞظش ٝ

(la tchi-tchi)، ٝ ٢ٛ كجش ٗزخ٤ٗش ٖٓ أر٘خء ح٣ٍٞٔ٤ُٖٔ ٝ ٓٞظل٢ ٝ ا١خٍحص حُيُٝش حُظ٢

َص ُٜخ ١ن حُل٣َ٠ش حُظ٢ كظ٤ض رؼ٘خ٣ش حُيُٝش، ك٤غ ٝكّ طوطٖ رخألك٤خء حَُحه٤ش، ٝ حُٔ٘خ

 َّ ٝ طظ٤ِٔ ٌٛٙ  .رض ٜٓ٘خ ًَ ٓخ طلظخؿٚ ٖٓ ٓئٓٔخص طؼ٤ٔ٤ِش ٝ هي٤ٓشحَُٔحكن حُؼخٓش، ٝ ه

حالٛظٔخّ رخ٤ُٓٞٔو٠ ط٣َٔلش حُ٘ؼَ ٝٛخ رخُؼوخكش حُـَر٤ش ك٢ حُِزخّ ٝحُلجش رظؤػَ

 .حُن....حُـَر٤ش،

ؼز٤ش، ٢ٛٝ حُلجش حُٔلَٝٓش ٖٓ ًخكش حَُٔحكن ٝحُلجش حألهَٟ ٢ٛ ٗزخد حألك٤خء حُ٘

ٜخ ٓغ طِح٣ي حُز٘خء حُل١ٟٞٞ ح٣ٍَٝ٠ُش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓ٘خ١ن ٌٓ٘خٛخ، ُٝحىص ٓؼخٗخط

حُز٤ٞص حُوٜي٣َ٣ش، ٝ هي ٓخٛٔض ٌٛٙ حُز٤جش ك٢ ٗٔٞ ػوخكش حُؼ٘ق ُيٟ ٌٛٙ حُلجش، ٝ طِح٣ي ٝ

كٔخْٜٓ رخُلوَس ، رٔزذ آٖ ٣ٔؼٍُِٞٗٚٓٞٙ ُٝي٣ٜخ حٌَُٙ ُِ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ُـ٤ٔغ 

طٞؿ٤ٚ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش ُويٓش حُطزوش حُظ٤ٜٖٔ، ٝحُلَٓخٕ ٖٓ حٌُٖٔ ٝحُ٘ـَ ٝٝ

 ٝهي ٓخػيص ٌٛٙ حُٟٞؼ٤ش حُلًَش حإلٓال٤ٓش ػ٠ِ رغّ . ح٤ٍُٔٔٞس ىٕٝ أؿِز٤ش حُٔـظٔغ

 ّٞ  أكٌخٍٛخ ٝط٤ٓٞغ هخػيطٜخ، ٝك٢ ًحص حُٞهض ٌَٗ ٌٛح حُلوي ػ٠ِ حُ٘ظخّ أٓخٓخ ه٣ٞخ ُ٘ٔ

ٗٞع ٖٓ حٌُٕٔٞ  رَ إ ٓ٘ٞحص حُالٓزخالس ح٤ُٔخ٤ٓش ُْ طٌٖ االّ  ،ك٤ٔخ رؼي حُؼ٘ق ح٤ُٔخ٢ٓ

 .ح١ٌُ ٣ٔزن حُؼخٛلش

ال ٣ٌٖٔ كَٜ ٓ٘خًَ حُ٘زخد حُٔؼخَٛ ػٖ حُظلٞالص حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طَٔ رٜخ ٝ

ٜٞٙ ك٢ ٓٔظٟٞ حُظ٤ٓٞغ حُؼَٔح٢ٗ ٝحُظ٢ طظـ٠ِ ػ٠ِ ٝؿٚ حُو ،حُٔـظٔؼخص ح٤ُّٞ

ٝ ّٔ  banlieues et les quartiers sensiblesحألك٤خء حُٜؼزش  –٠ رخ٠ُٞحك٢ ظٍٜٞ ٓخ ٣ٔ

ٓخ ٣ظَٜ رٜخ ٖٓ ه٠خ٣خ حإلىٓخؽ حالؿظٔخػ٢ ٝ حالهظٜخى١ ٝ ح٢ُٜ٘ٔ، ٝ حُظ٢ طلَُ ريٍٝٛخ ٝ

ظٞحَٛ حُؼ٘ق ٝ حُـ٘ٞف ٝ حُظؼز٤َحص حُؼوخك٤ش حُٔٔظـيس حُظ٢ طظٌَ٘ ٓالٓلٜخ ك٢ ٓٔخٍٓخص 

.حُؼٜخرخص حُ٘زخ٤ٗش
1

 

ٝ ًّ ػ٠ِ حُ٘ظ٣َش حُوخثِش رؤٕ ظٍٜٞ  ،"ٓيٍٓش ٤ٌٗخؿٞ" خص ٌٓ٘ يص أؿِذ حُيٍحٓهي أ

٢ٛ ٍىس كؼَ ػ٠ِ ٗٔن حُظلٌي حالؿظٔخػ٢، ٝ ٢ٛ ؿٔخػخص طٌَ٘ ك٢  ،ػٜخرخص حألهَحٕ

٢٤ ػوخك٤ش حُٔخثيس ك٢ حُٔل -٤ٓخم اىٓخؽ ؿٔخػ٢ حٗطالهخ ٖٓ حأل١َ ح٤ُٓٞٔٞ

                                                
.24ٙ َٓؿغ ٓخرن،حُٔ٘ـ٢ ح٣ُِي١، ػوخكش حُ٘خٍع،  1  
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ْ ػزَ ط٘ظ٤ٜٔخ حُظ٢ طؼٌٝ ،..(.ه٤ش، أك٤خء كو٤َس،أك٤خء ػٔخ٤ُشأك٤خء ػَ)حالؿظٔخػ٢

ٛخص ك٢ حُظل٤َِ ا٠ُ ٓوُٞش ٗزخد حُيحه٢ِ حُز٘خء حالؿظٔخػ٢ حُؼخّ ٝ أك٠ض ٌٛٙ حالطـخ

 :خٕحُل٤َٔٗ خٕح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤حُظ٢ ٛخؿٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ   la galère" حُٔؼخٗخس"

Olivier GALAND et François DUB .ٝ ٗزخد حُٔؼخٗخس ْٛ ٗزخد حألك٤خء حُلٔخٓش

ٓ٘خم حُؼالهخص حالؿظٔخػ٤ش، اً ٣ـخىٍٕٝ طيٍٛٞ حإل١خٍ حُٔؼ٢٘٤ ٝطؤػ٤َحص  ح١ٌُ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ

حُٔيحٍّ ك٢ ٖٓ ٓزٌَس ٣ٝظِٕٞ ٣ؼخٕٗٞ حُزطخُش ٝحُلَحؽ ٠٣طَٕٝ ُِلض حالٗظزخٙ ا٤ُْٜ 

 . رٔٔخٍٓش حُؼ٘ق ٝحُظؼي١ ػ٠ِ حُِٔي حُؼ٢ٓٞٔ

ٖٓ حُ٘ٔط٤ٖ  ، ا٠ُ ٣ٌٖٛ"ٓلٔي رٞهزِس"خٍ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ حُـِحث١َ ٝهي أٗ

ػ٘يٓخ ٗظليع ػٖ حُ٘زخد، ٣ـذ إٔ ٗلَم ر٤ٖ ٗز٤زش : ك٤غ هخٍ ،حُؼٔخ٤ٗ٘خصحُ٘ز٤زش هالٍ 

ٓلظٞظش، طِي حُٔ٘ليٍس ٖٓ ١زن حؿظٔخػ٤ش طٌِ٘ض هالٍ حُؼ٣َٖ٘ ٓ٘ش حأله٤َس، ٝرخه٢ 

 حُٔـظٔغ حُ٘زخ٢ٗ، ح١ٌُ ٣ـط٢ حألؿِز٤ش حُٔخكوش ٖٓ أر٘خء ٛـخٍ ٝٓظٞٓط٢ حُيهَ،

.ٓظِح٣يس ٝحُظـخٍ حُٜـخٍ، ٝأر٘خء حُزطخ٤ُٖ ْٝٛ رؤػيحى
1

 

ك٢ حألك٤خء ؿ٤َ حُٔوططش  خصخهش ا٠ُ ٟٝؼ٤ش ٗزخد حُؼٔخ٤ٗ٘رٞػ٘.ُلض حٗظزخٛ٘خ ىٝ

إ حألؿِز٤ش حُٔليػ٤ٖ هي طٌٞٗض ُي٣ٜخ رؼٞ ؿٌٍٝ حالٗلَحف، اٜٗخ : " ٝػزَّ ػٖ ًُي روُٞٚ

"! حُؼظزش
2

ٍٝؿْ أٗٚ ًخٕ ٣وٜي حالٗلَحف ٗلٞ حُـ٣َٔش، كخٗٚ  ٝػ٘يٓخ هَأص ٓخ هخُٚ،. 

حُؼ٘ق ، ٝرٜلش ػخٓش "ػظزش حُؼ٘ق"ًُي حُٞهض، ػ٠ِ ك٢ حُ٘ز٤زش ك٢ أؿِزٜخ رخُلؼَ ًخٗض 

 .ح٤ُٔخ٢ٓ رٜلش هخٛش

 

 :88أكخىبش 1أحذاد انشببة و -7

حُظطٍٞ حُطز٤ؼ٢ ُألكيحع حُٔظٜخػيس حُظ٢ ػَكظٜخ حُـِحثَ ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص  

٤خ٤ٓش ٌٓ٘ ريح٣ش حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ًخٕ ٣ٌٖٔ إٔ طَٜ ك٢ َٓكِش ٖٓ َٓحكِٜخ ا٠ُ اٛالكخص ٓ

ػ٤ٔوش، طزيأ رخُظو٢ِّ حُٜ٘خث٢ ػٖ حُ٘ظخّ حالٗظَح٢ً رط٣َوش ٤ِٔٓش، ٝطٔ٘ق حُٞهض حٌُخك٢ 

                                                
1 WASSINI Belabed-zénati , le quotidien d’Oran 27/04/2003, P.7 

٤ِٓٔخٕ : ك٢ ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش ٓوخٍٗش ك٢ ٓي٣٘ش ؿِحث٣َش،: حألك٤خء ؿ٤َ حُٔوططش ٝحٗؼٌخٓخطٜخ حُ٘ل٤ٔش حالؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ حُ٘زخد، ػ٢ِ رٞػ٘خهش2

، 1996حألُٓش حُـِحث٣َش حُوِل٤خص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش ٝحُؼوخك٤ش،ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش، ر٤َٝص،  ح٣َُخ٢ٗ ٝآهَٕٝ،

ٙ320. 
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ُِٔـظٔغ الٓظ٤ؼخد حُؼوخكش حُي٣ٔوَح٤١ش ٝ حُظ٤ٌّق ٓغ حُٔؼط٤خص حُـي٣يس حُظ٢ طلَُٛخ، ؿ٤َ 

ٍ، رَ ٝاكيحع هلِس ًز٤َس ٗلٞ  ّٞ ّٕ ٛ٘خى ٍؿزش ٓؼ٤ّ٘ش أٍحىص حُظؼـ٤َ رٌٜح حُظل أ

ش كظ٠ ٝإ طـخُٝص ١ٞٓت هيّ حُيٍٝ حُظ٢ أٗـزض ٌٛٙ حُي٣ٔوَح٤١ش، ٝال ٣ظلوّن حُي٣ٔوَح٤١

ٍح ًخك٤خ ٝٓو٘ؼخ ألكيحع ٌٛٙ  َّ ى ػ٤٘ق ُِٔـظٔغ ٣وِن ٓز َّ ًُي االّ ٖٓ هالٍ طَِٔٔ ٝ طل

 . أًظٞرَ ػ٠ِ ٓٞػي ٓغ ٌٛٙ حُلٌَس 05حُولِس، كٌخٕ 

كدي أػدَم حألك٤دخء حٗطِودض رزدخد حُدٞحى، ٝٛدٞ أ 1988كل٢ ٤ُِش حَُحرغ ٖٓ أًظٞرَ   

حُ٘ددؼز٤ش رخُؼخٛددٔش، أكدديحع ٗددـذ طٞحٛددِض كدد٢ حأل٣ددخّ حُٔٞح٤ُددش رزددخه٢ حألك٤ددخء ٝحُ٘ددٞحٍع 

ٝحٓظّيص ا٠ُ ػيى ٖٓ حُٞال٣خص ، ٓغ ػيّ حٓظيحىٛخ ا٠ُ ًَ ٖٓ ٝال٣دش هٔد٘ط٤٘ش ٝط٤د١ِ ُٝٝ 

ٝٛٔدخ ٓدٖ حُٔديٕ حُٔؼَٝكدش رظـخٝرٜدخ ٓدغ ٓؼدَ ٛدٌٙ حُو٠دخ٣خ ألٓدزخد ػي٣ديس ال ٣ٔدٔق حُٔودخّ 

 .ٜخرؼَٟ

س حألُٝدد٠ طوددَؽ ك٤ٜددخ حُٔئٓٔددش حُؼٔدد٣ٌَش اُدد٠ ٗددٞحٍع   َّ َ أّٗددٚ ُِٔدد ـّ ٣ٝـددذ إٔ ٗٔدد

  ٌٝٛح رؼّي اػالٕ كخُش حُطٞحٍة ػ٤٘ش  1965حُؼخٛٔش   ١زؼخ ٌٓ٘ حُظٜل٤ق حُؼ١ٍٞ ٓ٘ش 

ّْ ٍكؼٜخ ٣ّٞ ( 06)حُٔخىّ   .1988أًظٞرَ ٖٓ ٓ٘ش  11ٖٓ أًظٞرَ، ٝحُظ٢ ط

ػَكظٜدخ حُـِحثدَ كد٢ ٓد٘ٞحص حُؼٔخ٤ٗ٘ددخص ٝاًح ًخٗدض رؼدٞ حألكديحع حُـِث٤دش، حُظدد٢ 

ّٕ أكيحع أًظٞرَ أك٠ض ا٠ُ حَُ٘ٝع ك٢ اٛالكخص ٤ٓخ٤ٓش ػ٤ٔوش،    1حٗظٜض ٓؼِٔخ ريأص، كب

ّٔديص  10أػِٖ ػٜ٘خ حَُث٤ْ حُ٘خ٢ًُ رٖ ؿي٣ي ٖٓ هدالٍ هطخردٚ حُٔظِلدِ ٣دّٞ  أًظدٞرَ، ٝطـ

ٍ ٗلٞ ( أ١ اٛيحٍ ىٓظٍٞ ؿي٣ي)ريح٣ش ريٓظَس ؿي٣يس  ّٞ حُ٘ظخّ حُي٣ٔوَح٢١، طظَؿْ ٌٛح حُظل

ٓٞحُحس ٓغ طي٤ٖٗ ٜٗخ٣ش حُلِد ٝحُظز٤َ٘ ريُٝش حُل٣َخص ٝحُلوٞم، ٖٓ هالٍ كَٜ كدِد 

ؿزٜددش حُظل٣َددَ حُدد٢٘١ٞ ػددٖ حُيُٝددش ، ٝ طددَه٤ٚ حُظؼّيى٣ددش ح٤ُٔخٓدد٤ش ٝحُـٔؼ٣ٞددش، ٝكٔددق 

حُٔـخٍ أٓخّ ك٣َش حُظؼز٤َ، ٍٝكدغ ٤ٛٔ٘دش حُيُٝدش ػِد٠ حالهظٜدخى ، ٝىهدٍٞ حهظٜدخى حُٔدٞم، 

ٜٝٓٔدخ ًدخٕ طو٤د٤ْ ٛدٌٙ حَُٔكِدش، كبّٜٗدخ ٓدخٛٔض كد٢ … ك٣َش أًؼدَ ُِوطدخع حُودخٙٝاطخكش 

ّْ ُِلًَش حُـٔؼ٣ٞش ك٢ َٓكِظٜدخ حُـ٤٘٤٘دش ّٚ ىٓدظٍٞ ٝ .ا٣ـخى ر٤جش ؿّي ٓالثٔش الٗظؼخٕ ٜٓ ٗد

٠ّٔ ريٓددظٍٞ حُظؼّيى٣ددش، كدد٢ ٓـددخٍ ك٣َددش حُظـ 89 ددغ ٝاٗ٘ددخء حُـٔؼ٤ددخص ػِدد٠ ٓددخ حُدد١ٌ ٣ٔدد ّٔ

٣ش حُظؼز٤َ ٝ اٗ٘خء ح":٢ِ٣ َّ "ٔؼ٤خص ٝ حالؿظٔخع ٠ٓٔٞٗش ُِٔٞح١ُٖـك
2

. 

                                                
1

 ٤ٓخ٤ٓش ربٛالكخص ططخُذ ًخٗض َٛ حالٟطَحرخص رٌٜٙ هخٓٞح ح٣ٌُٖ حُ٘زخد ٓويٓظٜخ ٝك٢ حُـٔخ٤َٛ ًخٗض إ ٛ٘خ ٝٗظٔخثَ 

 ؟حُ٘ظخّ رظَك٤َ أّ
م ك٢  18-89ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ  39حُٔخّىس  2 ٍّ ٣َيس ح٤َُٔٓش ، حُـ 1989كزَح٣َ  23ٝ حُٔظؼِّن رَ٘٘ ٗٚ طؼي٣َ حُيٓظٍٞ حُٔٞحكن ػ٤ِٚ ك٢ حٓظلظخء  28/02/89حُٔئ

 . 01/03/89، حُٜخىٍس رظخ٣ٍن  26حُٔ٘ش  9ُِـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش ، حُؼيى 
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ط٤ِّٔص أكيحع حُ٘ـذ ٌٛٙ، ر٤ٜٔ٘ش ػَٜ٘ حُ٘زخد ٝ حَُٔحٛو٤ٖ، ٝػَكض أػٔخٍ ٝ

ػ٘ق ٝطلط٤ْ َُِٔحكن ٝحُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝاطالف ح٥الص ٝكَم ٝٓخثَ حُ٘وَ ٜٝٗذ 

ش ك٢ حألٓٞحم حُظخرؼش ُِوطخع حُؼخّ، ًٌٝح رؼٞ حألٓالى حُوخٛش حُظخرؼش ُ٘و٤ٜخص ٓؼَٝك

حُن، ٝهي هِّلض أ٠٣خ ا٠ُ ؿخٗذ حُؤخثَ حُٔخى٣ش، هٔخثَ ر٣َ٘ش هّيٍٛخ ٣َُٝ ...حُيُٝش

 . ٟل٤ش 159: حُيحه٤ِش آٌٗحى ر 

ٝهي طًَض ٌٛٙ حألكيحع حُؼي٣ي ٖٓ ػالٓخص حالٓظلٜخّ حُظ٢ ٓخ ُحُض َٓٓٞٓش ا٠ُ 

هخٛش  كّي ح٥ٕ، كَٜ ٢ٛ حٟطَحرخص ػل٣ٞش هخّ رٜخ حُٔـظٔغ ًَّى كؼَ ُظيٍٛٞ أٟٝخػٚ

ٖٓ حُ٘خك٤ش حالؿظٔخػ٤ش ؟  أّ ٖٓ ٍٝحء ٌٛح ح٤ُٜـخٕ هٟٞ هل٤ش، هخٓض رخٓظـالٍ حُ٘زخد 

ُظلو٤ن أؿَحٟٜخ ؟ ٖٝٓ طٌٕٞ ٌٛٙ حُوٟٞ ؟ ٝك٤ٔخ طظٔؼَ أؿَحٟٜخ ؟ َٛ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٛق 

حُٔـظٔغ أّ ا٠ُ ٛق حُ٘ظّخّ ؟ َٛ ٢ٛ ٖٓ حأل١َحف حُيحه٤ِش أّ ٖٓ حأل١َحف حُوخٍؿ٤ش أٝ 

 .١الْٓ ػي٣يس ٓخُحُض طزلغ ػٖ أؿٞرش ٝطل٤ًَِ٤ٜٔٔخ؟ أٓجِش ٝ

ّٕ ٌٛٙ  حإلرَح٣ٝ٢ٔ٤ٛٔـَ ح٤ُٔي ػزي حُل٤ٔي  ح١ٌُ ًخٕ ٍث٤ٔخ ٍُُِٞحء، ٝح١ٌُ ٣َٟ أ

ًخٕ "  :حألكيحع ُْ طٌٖ طلًَخ ػل٣ٞخ ٝاٗٔخ حكظؼِظٜخ أ١َحف ٓؼ٤ّ٘ش، رؼٞ ٓخ كيع روُٞٚ

حٓظٜيكض أٓٞحم حُٔوَرٕٞ ك٢ حُٔيٕ ٓلظَك٤ٖ، ٣وٞىٕٝ حُ٘زخٕ حُؼخ٤ِ١ٖ ك٢ ٛـٔخص 

. ، ٝٓوَ ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ، ٝرؼٞ حألر٤٘ش حُؼخٓش(ٓلالص ؿٌحث٤ش طخرؼش ُِيُٝش)حُلالف 

ٝك٢ حُـِحثَ حُؼخٛٔش ُٞكع ػالٝس ػ٠ِ ٜٗذ ٓلالص حُيُٝش ُألؿ٣ٌش ٝٓزخٕ ػخٓش أهَٟ 

ٝ ُِل٣َن، ٝؿَٟ ٜٗذ  َّ ّٕ ٓوَ ُٝحٍس حُ٘زخد ٝح٣َُخٟش هي طؼ ٝاِٗحٍ أَٟحٍ رٜخ، أ

 ".٣ش حالؿظٔخػ٤ش ٝطو٣َزٚٓوَ حُلٔخ

، ك٢ طل٤ِِٚ الٓظٜيحف ٛخط٤ٖ حُُٞحٍط٤ٖ ىٕٝ حإلرَح٢ٔ٤ٛٝهي أٍؿغ ػزي حُل٤ٔي 

ّٕ حألَٓ ٓيرَّ ك٤غ ٣وٍٞ ّٕ ٓ٘ظ٢ٔ حألكيحع ٝٓل٢ًَ ه١ٞ٤ٜخ، هي : "ؿ٤َٛٔخ، رؤ ٣زيٝ أ

حهظخٍٝح ٛخط٤ٖ حُُٞحٍط٤ٖ حُٔٔظٜيكظ٤ٖ رؼ٘خ٣ش ٖٓ ر٤ٖ ػالػ٤ٖ ُٝحٍس ٌَٗ حُلٌٞٓش، ٌٝٛح 

ػزي حُلن رَحٍك٢ ٝٛٞ .ى: ػٖ طِي حُُٞحٍط٤ٖ حُٔٔجٞالًٕخٕ .. هظ٤خٍ أًؼَ ٖٓ ١ٍِٓحال

ٓؼوق ٣ٔخ١ٍ، ٝح٤ُٔيس ٍُٛٞ ٢ٔ٤ٗٝ ٢ٛٝ ٓ٘خِٟش ٗ٘طش ألؿَ حُظؼ٣َذ، ٓٔظٜيك٤ٖ ٖٓ 

ػ٠ِ ٓيٟ ٓ٘ٞحص، ٖٓ ىٕٝ إٔ ٣ـؼَ حَُث٤ْ حُ٘خ٢ًُ ٣و٤ِٜٔخ، ػ٠ِ  ١َف حُؼَر٢ رِو٤َ

ّٕ حَُؿْ ٖٓ ؿٜٞىٙ ح٠ُؤش ُِػِػش ٟٝؼٜ ٔخ، رخص ٛيف رِو٤َ ٌٛٙ حَُٔس إٔ ٣ظَٜ أ

 . أُحكٜٔخ حُ٘ؼذ ٛٞ ح١ٌُ
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ّٕ طّٞؿٚ حُ٘زخد ٗلٞ كَم  َّ ٝطو٣َذ ؿ٤َ أّٗ٘خ ٖٓ ٓٞهؼ٘خ، ٗؼظوي أ ُٝحٍس  ًَ ٖٓ ٓو

 ُٝٝحٍس حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش، الٍطزخ١ٜخ رخُ٘زخد، ك٢ ٓوخرَ حُٟٞؼ٤ش حُ٘زخد ٝح٣َُخٟش

ُٔ٘خًَ حُظ٢ ًخٗض طظوز٢ّ ك٤ٜخ، ٖٓ ىٕٝ إٔ طـي لجش، ٝححُٜؼزش حُظ٢ ًخٗض طؼَكٜخ ٌٛٙ حُ

 .آًحٕ ٛخؿ٤ش طٔظٔغ الٗ٘ـخالطٜخ

ّٕ ٣ـذ ٝ َ ٛ٘خ أ ـّ َّ رٔالّ، ٝاٗٔخ هِلض  أًظٞرَ 5 أكيحعإٔ ٗٔ ٟلخ٣خ ك٢ ُْ طٔ

ٟل٤ش ٝكوخ ُٜٔيٍ ٢ٍٔٓ، ك٢ ك٤ٖ طظلّيع طوي٣َحص  200ٛلٞف حُ٘زخد رِـض كٞح٢ُ 

.هظ٤َ 500ػٖ أًؼَ ٖٓ  ٓٞػٞم رٜخ
1

 

ّْ طـخُٝ حألُٓش حُظ٢ ًخٕ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُ٘ظخّ، ٝكِد  ٝك٢ ًُي ىالُش ػ٠ِ أّٗٚ كظ٠ ٣ظ

ّٕ ٌٛٙ حُوَحر٤ٖ ٣٘ظ١َ ك٤ٜخ إٔ طٌٕٞ ٖٓ  ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ، الرّي ٖٓ طوي٣ْ هَحر٤ٖ، ٝأ

ّٕ حُ٘زخد ْٛ ح٣ٌُٖ  حُ٘زخد، ٣ٌٖٝٔ طٔـ٤ي ٌٛٙ حُظ٠ل٤ش ػٖ ٣َ١ن حالػظَحف ُْٜ، رؤ

هخىٝح حُزالى ٗلٞ حُظؼّيى٣ش، ٝهّيٓٞح ط٠ل٤خص ًز٤َس ٖٓ ٓخٛٔٞح ك٢ طلو٤ن حُي٣ٔوَح٤١ش، ٝ

 .أؿَ ًُي

 :انؼُف انسُبسٍيسخُقغ  انجضائشٌ فٍانشببة  -8

أْٛ ٓخ ٤ِٓ كظَس حُظٔؼ٤٘خص ٛٞ حٗوَح١ حُ٘زخد روٞس ًز٤َس ك٢ ٛلٞف حُـزٜش 

ُْ ٣ٌٖ كِرخ ػخى٣خ، كٜٞ طؼز٤َ ػٖ كًَش حؿظٔخػ٤ش  "حُل٤ْ"ٝ. (FIS)حإلٓال٤ٓش ُنإٗوخً 

ُظـ٤٤َ حُ٘ظخّ ( ..،١ِزش، ػٔخٍ ، ا١خٍحص ، رطخُش، ٗزخد ، ًٍٜٞ) ، ُـ٤ٔغ حُلجخص ٗخِٓش

 .حألٍٝ ػٖ حُٟٞغ حُٔظيٍٛٞ ح١ٌُ ًخٗض طؼ٤٘ٚ حُٔٔجٍٞرٜلظٚ 

 :ٝ ٖٓ أْٛ ػٞحَٓ ٌٛح حالٗوَح١ حُو١ٞ ُِ٘زخد 

حُٞػ٢ حإلٓال٢ٓ حُٔظ٘خ٢ٓ ك٢ هالٍ حُؼٔخ٤ٗ٘خص ك٢ أٝٓخ١ حُ٘ز٤زش ٌَٗ أ٤ٍٟش  -

 .ُالٗطالم

كَ٘ حًُ٘ٔٞؽ حُٔخ٢ًٍٔ ح١ٌُ ؿ٘ي حُ٘زخد ك٢ كظَس حُٔزؼ٤٘خص ٝ حَُكٞ حُٔٔظَٔ  -

كٔق حُٔـخٍ ألٕ .. ًُِ٘ٔٞؽ ح٤ُِزَح٢ُ ٌُٞٗٚ ٣ٔؼَ كَٗٔخ حُٔٔظؼَٔس طظـٚ ُِ٘وي حُٔخ٢ًٍٔ

 .٣لظ٠ حًُ٘ٔٞؽ حإلٓال٢ٓ رخألك٤ِ٠ش، هٜٞٛخ ٝ أٗٚ ُْ ٣ظْ طـ٣َزٚ ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ
                                                

 .199،َٓؿغ ٓخرن، ٙحإلرَح٢ٔ٤ٛػزي حُل٤ٔي   1
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٣ي حُٔخك٤خ  ظل٣ََ ٝ ؿؼَ ٜٓ٘خ أىحس ك٢ ٣ي أٛلخد حُلٔخى ٝ ك٢حُـٔٞى ح١ٌُ ٤ِٓ ؿزٜش حُ -

حُ٘ظخّ حُلؼ٢ِ ٝ ُْ طؼ٤ي ُٜخ ٗؼز٤ش ُيٟ حُلجش حُ٘زخ٤ٗش ، كلخُٝض ؿزٜش حإلٗوخً إٔ طٌٕٞ ري٣َ ٝ

 .ُٜخ، حٓظوطزض حُ٘ز٤زش حُظ٢ ًخٗض ٜٓٔ٘ش

زالى كٌخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ طلُٞ حُـزٜش حإلٓال٤ٓش ُنإٗوخً رؤ١ حٗظوخرخص طؼوي ك٢ حُ

ك٢ ًُي حُٞهض، ٝ ٛٞ ٓخ كيع ك٢ حالٗظوخرخص حُٔل٤ِش، أ٣ٖ ٤ٓطَص ؿزٜش حإلٗوخً ػ٠ِ 

ٝ ك٢ . ٖٓ أؿِز٤ش ػيى حُٔٔـ٤ِٖ %65حُٔـخُْ حُٔل٤ِش حُظ٢ رِـض ٗٔزش حُٔ٘خًٍش ك٤ٜخ 

ٓوؼي  25ٓوؼيح ٤ٗخر٤خ، ٓوخرَ 189حالٗظوخرخص حُزَُٔخ٤ٗش، كخُص حُـزٜش حإلٓال٤ٓش ُنإٗوخً د

 ُـزٜش حُوٟٞ حالٗظَح٤ًش، رؼي ًُي طْ حإلػالٕ ػٖ طٞه٤ق حُٔٔخٍ 16ٝ ُلِد ح٥كالٕ

٤ٛجش  ٝاٗ٘خءحَُث٤ْ حُ٘خ٢ًُ  اهخُش، ٝطٔض هزَ ًُي حالٗظوخر٢ ٝ اػالٕ كخُش حُطٞحٍة

 62ٓؼخٍٟش ُِ٘ظخّ ٌٓ٘  ًخٗض ٜخ ٗو٤ٜش طخ٣ٍو٤شظطَأٓ ،٤ٔٓض حُٔـِْ حألػ٠ِ ُِيُٝش

 .ر٤ٟٞخف ٗوٜي ٓلٔي

  َّ ٝ طْ حَُ٘ٝع ك٢ طٞه٤ق ه٤خى٤٣ٜخ حُٔ٘ظٔخص حُظخرؼش ُٜخ، ٤ٓش ٝحُـزٜش حإلٓال ٝطْ ك

ٝحهظخٍ أٜٗخٍ حُل٤ْ آٌٗحى . ِؽ رْٜ ك٢ حُٔؼظوالص رخُٜلَحء ٝحُٔـٕٞحُٝٓ٘خ٤ِٟٜخ ٝ

ػ٠ِ حهظ٤خٍ حُ٘ؼذ، كظَٜص ا٠ُ  شكظالٓظويحّ حُوٞس الٓظَؿخع كوْٜ ٝحُٔلخ حُِـٞء

حُـ٤ٖ ٝ( GIA)ٓال٤ٓش حُِٔٔلش حُـٔخػش حإل :ظ٤ٖ ٛٔخ٤ٖ ٍث٤ٔ٤ظ٤ٖ ِٓٔلظحُٞؿٞى ٓ٘ظٔ

ٌُٜح ط٤ِٔص حُظ٤خٍ حُِٔل٢ حُـٜخى١ ٝ ٠ حأل٠ُٝذ ػِهي ؿِٝ(.  AIS)حإلٓال٢ٓ ُنإٗوخً

، ٝ أٛزق 1994أٓخ حُـ٤ٖ حإلٓال٢ٓ ُنإٗوخً كوي طؤْٓ ػخّ  .رٌٜٞٗخ أًؼَ ط٘يىح ٝ ططَكخ

ر٤خٗخ  1999ٝ هي أٛيٍ ك٢ ؿٞحٕ  حُٔ٘لِش،٣ٔؼَ حُـ٘خف حُِٔٔق ُِـزٜش حإلٓال٤ٓش ُنإٗوخً 

 .ػٖ ٜٗخ٣ش حُؼَٔ حُِٔٔق ٝ حٍُِ٘ٝ ٖٓ حُـزخٍ رؼي حطلخم ٓغ حُـ٤ٖ

ّٔ ٣ٓخ   ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٛٞ حُل٠ٍٞ حٌُٔؼق ُِ٘زخد ك٢ ًال حُظ٘ظ٤ٔ٤ٖ  ٘خٜ

ٜٝٗيص ٓ٘ٞحص حُظٔؼ٤٘خص . حُِٔٔل٤ٖ، ُيٍؿش ٣ٌٖٔ حػظزخٍٛخ ط٘ظ٤ٔخص ٗزخ٤ٗش ِٓٔلش

ي ؿ٘يص حُيُٝش ك٢ حُٔوخرَ ٗزخد حُويٓش ػ٤ِٔخص هظَ كَى١ ٝؿٔخػ٢ ٣٘يٟ ُٜخ حُـز٤ٖ، ٝ ه

حُؼ٣ٌَٔش ُٔلخٍرش ٌٛٙ حُظ٘ظ٤ٔخص حُِٔٔلش ٝ ٓالكوظٜخ ك٢ حُـزخٍ، كٌخٗض ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص 

َّ ٝٛ٘خ ٗ. ٠لخ٣خ حُ٘زخد ٖٓ حُطَك٤ًٖل٤ِش رؤٕ طوِق حُؼي٣ي ٖٓ حُ س أهَٟ أٓخّ ٜٓ٘ي وق ٓ

ي إٔ ؼي هخك٤خ ػ٠ِ أكحالؿظٔخػ٢، كِْ ٣ ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن حُِْٔ" ًوَحر٤ٖ" طوي٣ْ حُ٘زخد

حألُٓش حُظ٢ ػَكظٜخ حُزالى طَؿغ ك٢ ػٜٔٞٓخ ا٠ُ حُلَ٘ ك٢ ر٘خء ىُٝش ه٣ٞش، طظٞؽ حُ٘ـخف 
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أٝ  ٓٔجٞالحُٔلون ٖٓ هالٍ ١َى حُٔٔظؼَٔ، ُْٝ ٣ٌٖ حُ٘زخد رؤ١ ٌَٗ ٖٓ حألٌٗخٍ 

 ٣ظلَٔ ػٞحهزٜخ٣يكغ ػٜٔ٘خ ؿخ٤ُخ، ٝٛٞ ٖٓ ٓظ١ٍٞخ ك٢ أٓزخد ٌٛٙ حألُٓش، ٝ ٌُ٘ٚ ٓغ ًُي 

 .حُٞه٤ٔش رخُيٍؿش حأل٠ُٝ

ـّ ٗٝ َ ٛ٘خ أ٠٣خ ٓالكظش ُٜخ ػالهش رٟٔٞٞع حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِ٘زخد، إٔ ٌٛٙ ٔ

ٌِٗض ػخٓال ٜٓٔخ ، ٝ"كٞر٤خ ح٤ُٔخٓش"أّىص ا٠ُ طلخهْ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ حألكيحع هي 

ك٢ ارؼخى حُ٘زخد ػٖ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ رٜلش ػخٓش ٝػٖ حُؼَٔ حُـٔؼ١ٞ حُلِر٢ رٜلش 

ٝ ىكؼظٚ ٗلٞ حُؼِٝف ح٤ُٔخ٢ٓ ، رخػظزخٍٙ أْٛ ىٍّ ٣ٔظوِٜٚ ٖٓ حُٔؤٓخس حُظ٢ ُْ  هخٛش،

ـّ  ػ٠ِ ُِ٘زخد َ ٣٘ـٞ ٜٓ٘خ طو٣َزخ أ١ ر٤ض ك٢ حُـِحثَ، ٣ٝظؤًي ٌٛح حألَٓ ٖٓ حُظ٘خهٚ حُٔٔ

 .ٓٔظٟٞ حُٔ٘خًٍش ك٢ ٓوظِق ٓٞحػ٤ي حُظ٣ٜٞض حُٔزَٓـش الكوخ

 :شببة انحشكت انجًؼىَت -9

حُٔظؼِن رخُـٔؼ٤خص أىٟ ا٠ُ  1990ى٣ٔٔزَ  04ك٢  31-90ٛيٍٝ هخٕٗٞ حُـٔؼ٤خص 

ٖٓ ك٤غ ػيىٛخ ٝ ط٘ٞع ٓٞح٤ٟؼٜخ  كيٝع حٗلـخٍ ك٣َي ٖٓ ٗٞػٚ ُِظخَٛس حُـٔؼ٣ٞش

ٓـخالص طيهِٜخ، ٝ ًٌح حُلجخص حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ط٘٘طٜخ ٝ ط٤َ٘ حإلكٜخث٤خص  رؤٕ ػيى ٝ

هي رِؾ ٓ٘ش ( ُيحه٤ِشحالػظٔخى ٣ِْٔ ٖٓ ١َف ُٝحٍس ح)حُـٔؼ٤خص ًحص حالٓظيحى ح٢٘١ُٞ 

 .ؿٔؼ٤ش778ٓخ ٣وخٍد  1996

ك٢ ًحص حُٔ٘ش ٓخ ( حالػظٔخى ٣ِْٔ ٖٓ ١َف حُٞال٣ش)رِؾ ػيى حُـٔؼ٤خص حُٔل٤ِش ٝ

٣ٌٖٔ طل٤َٔ ٌٛح حُظطٍٞ ح٢ٌُٔ ٝ. ، ُٓٞػش ػ٠ِ ٓوظِق حُٔـخالص٣42116وخٍد 

 :رؼخ٤ِٖٓ

حُؼخٓش ٝ حُظٌلَ طؼطٖ ًز٤َ ُِٔـظٔغ ٖٓ أؿَ ٓٔخٍٓش ك٣َخطٚ ٝ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُل٤خس  -

 .رزؼٞ ؿٞحٗذ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طوِض ػٜ٘خ حُيُٝش

حُظ٤ٜٔالص حٌُز٤َس حُظ٢ ط٠ٔ٘ظٜخ أكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝ ح٤ُِٞٗش حُظ٢ طٔض رٜخ ططز٤ن أكٌخٓٚ،  -

ؿٜخطْٜ حُل٣ٌَش ٝ حأل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٓٔخ كٔق حُٔـخٍ أٓخّ أكَحى حُٔـظٔغ ٜٓٔخ ًخٗض طٞ

 .ا١خٍ حُوخٕٗٞ حُلِر٤ش، ُظؤ٤ْٓ ؿٔؼ٤خطْٜ ك٢ٝ

 .ٝ ٌٛح ٖٓ ؿخٗز٤ٖ ػ٠ِ حألهَ ، ٝ هي حٍطزطض حُلًَش حُـٔؼ٣ٞش رخُ٘زخد حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ



222 

 

ٝ حالٗوَح١ ك٢ حُـٔؼ٤خص،  ػ٠ِ طؤ٤ْٓ -كٔذ حُٔالكظخص ح٤ُٔيح٤ٗش-إٔ حُلجش حُـخُزش  -

َّ جخص حُ٘زخد، ٝ طلظَ حٌُٔخٗش حُو٤خى٣ش ٓؼِٔخ ٢ٛ ٖٓ ك  .هخػيس حُـٔؼ٤خصطلظ

ّٞ  أٗٚ ٝ ٜٓٔخ - كوي حكظِض ه٠خ٣خ حُ٘زخد ٝ حٛظٔخٓخطٚ ٝ حكظ٤خؿخطٚ ، ع ٗ٘خ١ ٌٛٙ حُـٔؼ٤خصط٘

غ ٛيكخ ٖٓ أٛيحكٜخ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٔخ ٗـي ؿٔؼ٤ش ُْ ط٠ًَِٓ حٛظٔخٜٓخ، ُيٍؿش أٗ٘خ هِّ 

 . شحُ٘زخ٤ٗ حُلجش ُويٓش ،هخٜٗٞٗخ حألٓخ٢ٓ

ٖٓ  ٌٛح حالٍطزخ١ ًَّ كو٤وش ٜٓٔش، هٜٞٛخ ك٢ ٓ٘ٞحص حُظٔؼ٤٘خص ٝ ٢ٛ إٔ

، حُٜؼذ حُلَٜ ر٤ٖ حُلًَش حُـٔؼ٣ٞش ٝ حُلجش حُ٘زخ٤ٗش، رَ أٛزلخ ٝؿٜخٕ ُؼِٔش ٝحكيس

 . أكيٛٔخ ك٢ ح٥هَ ٣ظٔخ٠ٛ

 :ػهذة وفقظ: انًجهس األػهً نهشببة  -11

ّْ كيع ٤ِّٓ حُٔخكش حُ٘زخ٤ٗش ٓ٘ٞحص حُظٔؼ٤٘خص ٝرخ٠ُز٢ ك٢ حُلظَس  ّٕ أٛ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أ

كٚ  ،1999ؿ٤ِ٣ٞش  05ا٠ُ  1995ؿ٤ِ٣ٞش  05ٖٓ َّ طؤ٤ْٓ حُٔـِْ حألػ٠ِ ُِ٘زخد، ح١ٌُ ػ

، رؤّٗٚ ؿٜخُ حٓظ٘خٍس ٝط٘خٍٝ ٝحهظَحف ٝطو٣ْٞ ك٢ ٓـخٍ 256-95: حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ

ٌَّ ٖٓ . ح٤ُٔخٓش ح٤٘١ُٞش ُِ٘زخد ٗخد ٓ٘ظوذ ٖٓ ١َف حُ٘يٝس  164ػ٠ٞ ْٜٓ٘  ٣189ظ٘

ٖٓ ١َف  ٓٔؼال ُٔئٓٔخص ٝأؿِٜس حُيُٝش، ٣ٝؼ٤ٖ ٍث٤ٔٚ 25ح٤٘١ُٞش ُِ٘زخد، ٖٝٓ 

 :ٖٝٓ ر٤ٖ ٜٓخٓٚ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ٓخ ٢ِ٣. ٍث٤ْ حُيُٝش

ٗخِٓش ط٠ٖٔ حُظٌلَّ رلخؿخص حُ٘زخد  آظَحط٤ـ٤ش٣٘خٍى رآٍحثٚ ك٢ طلي٣ي  -

 .١ٝٔٞكخطٚ ك٢ ح٤ُٔخى٣ٖ حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش

 .٣ْٜٔ ك٢ طؼ٣ِِ حُٞػ٢ ح٢٘١ُٞ ٍٝٝف ُٔٞح١٘ش ٝٓلّٜٞ حُظ٠خٖٓ -

 .ُـٔؼ٣ٞش حُ٘زخ٤ٗش أٝ حُظ٢ طٔؼ٠ ُويٓش حُ٘زخد٣ْٜٔ ك٢ طَه٤ش حُلًَش ح -

 .٣وّٞ رظَه٤ش ٌٓخٗش حُ٘زخد ك٢ أٝٓخ١ كًَش حُ٘زخد حُـ٣ٜٞش ٝحُؼخ٤ُٔش -

٣َٜٔ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ٤ٓخٓش ٓ٘ٔـٔش ٝكؼخُش ُظ٣َٞٔ حألٗ٘طش حُظ٢ ٣زخىٍ رٜخ ُويٓش  -

 حُ٘زخد

ّ حٓظويحّ حُٞٓخثَ حُظ٢ ط٠ؼٜخ حُِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش طلض طَٜف حُلًَش  - ّٞ ٣و

 .ٔؼ٣ٞشحُـ
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 ٣.1َكغ حُٔـِْ ا٠ُ ٍث٤ْ حُيُٝش طو٣ََح ٣ٞ٘ٓخ ػٖ ح٤ُٔخٓش ح٤٘١ُٞش ُِ٘زخد -

ّْ رٌٜٙ حُلجش ٣ٝؼزَّ ػٖ حٗ٘ـخالطٜخ، ا٠ُ  ٝطَؿغ  كٌَس طؤ٤ْٓ ا١خٍ ٗزخ٢ٗ ٓٔظوَ ٣ٜظ

ّْ حُظؼز٤َ ػ٘ٚ ك٢ حُـِٔخص ح٤٘١ُٞش ُِ٘زخد  ٓ٘ٞحص ٓخروش ُظؤ٤ْٓ حُٔـِْ، ٝٛٞ ٓخ ط

١ إ ًخٕ طؤ٤ْٓ حُٔـِْ هي ؿخء الٓظويحّ حُ٘زخد أّ ، ٝال ٗي1993ٍحُٔ٘ؼويس ٓ٘ش 

ُويٓظْٜ، رٔؼ٠٘ َٛ  ؿخء ُِٔٔخٛٔش ك٢ طؼ٣ِِ َٗػ٤ش حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ آٌٗحى، رؼي اُـخء 

ّٕ حُ٘زخد ك٢ كخؿش ا٠ُ ٓؼَ ٌٛٙ ح٤ُٜجش،  حُٔٔخٍ حالٗظوخر٢، أّ ؿخء الهظ٘خع حُِٔطخص رؤ

هٜٞٛخ ٓغ حٗوَح١ رؼٞ حُ٘زخد ٜٝٓخ ٣ٌٖ حألَٓ، كوي طزٍِٞص ه٘خػش ك٢ ًُي ح٤ُٔخم، 

ّْ حإلَٓحع ك٢ ٟٝغ ٤ٓخٓخص ُلخثيس حُ٘زخد أًؼَ  ك٢ حُؼَٔ حُِّٔٔق، ٓلخىٛخ أّٗٚ اًح ُْ ٣ظ

ّٕ حألُٓش ٓظِىحى طؼو٤يح ٝٓؤٓخ٣ٝش  .ؿّي٣ش كب

ّٕ كٌَس اٗ٘خء ٓـخُْ ُِ٘زخد، ػ٘ي حُيٍٝ حُظ٢ أهٌص ٜٓ٘خ أٓٔخء ٌٛٙ ح٤ُٜجخص، ؿخءص  ا

خ٤ٗش ُظ٤ٓٞغ ٓٔخكخص حُٔ٘خًٍش حُ٘زخ٤ٗش، ٝط٤٤٠ن ٓخكخص ًٔطِذ ِّٓق ٖٓ حُلًَخص حُ٘ز

خ حُٔـِْ  ّٓ حإلهٜخء،  ٝال ؿَحرش إٔ ٗـي ك٢ حُـَد ٓـخُْ رِي٣ش ُِ٘زخد ٝحُطلُٞش، أ

حألػ٠ِ ُِ٘زخد كوي ًخٕ ٤ٓالىٙ رٔؼخرش ُز٘ش ك٢ حَُٜف حُٔئٓٔخط٢، ٍٝرّٔخ ؿخء ٠ًٍَٝس 

ّٕ حُ ِٔطش طوِّٜض ٓ٘ٚ ٓزخَٗس كَٟظٜخ ظَٝف أهَٟ ؿ٤َ ٓطِذ حُٔ٘خًٍش، ٌُُٝي كب

ّْ اػخىس اك٤خثٚ ك٢ كخُش طٞكَّ ظَٝف  ػ٘يٓخ ُْ طؼي رلخؿش ا٤ُٚ، ٖٝٓ حٌُٖٔٔ ؿيح إٔ طظ

 .ٓٔخػِش

ٖٝٓ ىٕٝ حُوَٝؽ ػٖ ١ز٤ؼظٚ حالٓظ٘خ٣ٍش،  ًخٗض ٌُٜح حُٔـِْ رؼٞ حُٔٔخٛٔخص، 

هٜٞٛخ ك٢ ِٓق حُظ٘ـ٤َ، ِٝٓق حُويٓش ح٤٘١ُٞش، ِٝٓق حٌُٖٔ ُٜخُق حُ٘زخد، ٝهخٕٗٞ 

ّٖ أؿِذ ط٤ٛٞخطٚ رو٤ض كز٤ٔش أىٍحؽ حُٔـِْ، ٝرو٢ ٛٞص . حُـٔؼ٤خص، ٝؿ٤َٛخ ٌُٝ

ّٕ حُٔـِْ ٛٞ ٓ٘زَ إلٓٔخع ٛٞص حُ٘زخد  .حُ٘زخد رؼ٤يح ػٖ حألٓٔخع ٍؿْ ٓخ ٣َّىى ٖٓ أ

 :نظرة تارٌخٌة للمشاركة السٌاسٌة للطلبة فً الجزائر :سادسا

تعمار وحتى غداة االستقالل ٌبدو ارتباط الطلبة الجزائرٌٌن بالسٌاسة، سنوات االس

واضحا، بل ال توجد فئة من با ً فئات المجتمع الجزائري فً تلت ا ثناء، اهتّمت 

بالسٌاسة مثلما اهتّم بها الطلبة الجزائرٌون، فقد فرضت علٌهم ا حداث والسٌا  الذي 

                                                
. 3،4،7،14:، حُٔٞحى4، 1416ٍٙر٤غ حُؼخ٢ٗ 11: ، رظخ٣ٍن49حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش ُِـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش، حُؼيى  1  
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ٌث عاٌشوه، أن ٌكونوا كذلت، ا مر الذي ٌتطلّب مّنا أن نخصص مكانة فً البحث، للحد

 .عن مشاركتهم السٌاسٌة، حتى وإن كانوا جزء من المجتمع الشبانً

ُظخ٣ٍن حُلًَش حُطالر٤ش، إٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُو٠خ٣خ حُظ٢  ٢ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٣ظَٜ حُظل٤َِ  

ًخٗض ططَكٜخ ٓوظِق حُظ٘ظ٤ٔخص ٌٓ٘ ٗ٘ٞثٜخ ك٢ حُلوزش حالٓظؼٔخ٣ٍش، ٝ حالهظالكخص 

ك٢ حُيُٝش حُـِحث٣َش رؼي حالٓظوالٍ، ٝك٢  حُل٣ٌَش حُظ٢ ٤ِّٓطٜخ، هي ػَكض حٓظيحىحص ُٜخ

رؼٞ حألك٤خٕ طؼخى ُِ٘وخٕ ٖٓ ؿي٣ي، ٓٞحء ك٢ ػٜي حألكخى٣ش أٝ ك٢ ظَ حُظؼيى٣ش، ٝال 

٣ٌٖٔ ػٍِ حُوطخد ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُي٣ٔوَح٢١ حُلخ٢ُ ػٖ حُظٞؿٜخص حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُظ٢ ٤ِّٓص 

 .حُلًَش حُطالر٤ش ك٢ حُـِحثَ ٌٓ٘ ظٍٜٞٛخ ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح

 َّ ٖٓ هالٍ  ِلًَش حُطالر٤شحُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ُم ك٢ ٌٛح حُلَٜ ا٠ُ ٝٓ٘ظط

ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ اؿٔخُٜخ ك٢ ػالػش َٓحكَ ٍث٤ٔ٤ش ٢ٛٝ ػ٠ِ  ،حَُٔحكَ حُظ٢ َٓص ك٢ حُـِحثَ

 :حُظٞح٢ُ ًٔخ ٢ِ٣

 .حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ػٜي حالٓظؼٔخٍ  -              

 .حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ػٜي ٗظخّ حُلِد حُٞحكي   -

 .حُٔ٘خًٍش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ظَ حُظؼيى٣ش حُلِر٤ش   -

 .ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ٓ٘ظؼَٝ ا٠ُ ٌٛٙ حَُٔحكَ رخَُ٘ف ٝحُظل٤َِ

 

 :انًشبسكت انسُبسُت فٍ انحقبت االسخؼًبسٌ: أوال

 بذاَبث حُظُى انطهبـت انجضائشَىٌ نصفىفهـى. 1

ٍؿْ  ًُٝي ، ريأ ػيى حُطِزش ٝحُٔظٔي٤ٍٖٓ حُـِحث٤٣َٖ ٣ظِح٣ي19ٌٓ٘ ريح٣ش حُوَٕ

ش ٖٓ ١َف حالكظالٍ، ٝك٢ ًحص حُٞهض ريأ حُٞػ٢ حُطالر٢ ٣ظ٘خ٠ٓ، ٤ٓخٓش حُظـ٤َٜ حُٔ٘ظٜـ

ٓٞحُحس ٓغ ط٘خ٢ٓ حُلًَش ح٤٘١ُٞش، حُظ٢ ر٤ّ٘ض ُِ٘ؼذ هخ١زش رؤٕ حُـِحثَ ىُٝش ُٜخ طخ٣ٍن 

ص رٜخ ٌٛٙ  َّ َّ كَٛش ٟؼق ٓ ٝأٓـخى، ُْٝ طٌٖ هطؼش ٖٓ كَٗٔخ، ٝإٔ ٌٛح حالٓظؼٔخٍ حٓظـ
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ك٢  –ٖٝٓ ٛ٘خ كوي طزٍِٞص ه٘خػش ... ِٜخ رخُوٞس ٣ٜٝ٘ذ ه٤َحطٜخ ٣ٝٔظـَ ٗؼزٜخحُيُٝش ٤ُلظ

ُيٟ حُطِزش، رؤّٗٚ ال ٣٘زـ٢ إٔ ٣زوٞح ٌٓظٞك٢ حأل٣ي١ ىٕٝ إٔ ٣ويٓٞح ٤ٗجخ  -طِي حألػ٘خء

 . حُٔـظٔغ ُريس١ُْٜٞ٘، هٜٞٛخ ٝأْٜٗ ٣ٔؼِٕٞ 

كَٗٔخ حُٔٔؼِش ك٢  ٝطَٞٛ حُطخُذ ا٠ُ ه٘خػش إٔ كَٗٔخ حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ ك٢ رخ٣ٍْ ٢ٛ ٗلٜٔخ

حُلخًْ حُؼخّ ٝحٌُُٕٞٞ ك٢ رِيٙ حُـِحثَ، ٝٓخ حُلوٞم ٝحُٔٔخٝحس ٝٓخ ا٠ُ ًُي ٖٓ هٞح٤ٖٗ 

حُل٤خس ٟٓٞ ٝػٞى ػ٠ِ حٍُٞم ال ًٕٞ حُٜالك٤ش ك٤ٖ ٣ظؼِن حألَٓ رظطز٤وٜخ ػ٠ِ حألٛخ٢ُ، 

غ هخٛش ٝحُٔـخٍر٢ ػخٓش ٍَٟٝس حُزل ٢حُلَحٌٗلٖٞٗٝٓ ٛ٘خ طُّٞي ُيٟ حُطخُذ حُـِحث١َ 

َّ ح٤ُِٔ ٝحُالّٓٔخٝحس، ًٌُٝي ُٔٞحؿٜش ٌٛح حألَٓ حُٞحهغ ح١ٌُ ال  ػٖ ٤ٛخًَ ط٘ظ٤ٔ٤ش طو٤ٚ ٗ

٣ٌٖٔ حٌُٔٞص ػ٤ِٚ، ألٕ حُظـَرش أػزظض أٗٚ ٜٓٔخ كخٍٝ حُطخُذ حُـِحث١َ حالهظَحد ٖٓ 

ٗو٤ٜش حُل٢َٔٗ أًؼَ ًخٕ حُلخٍم ٣ظَ ٗخٓؼخ ٝحٓظلخُش حالٗيٓخؽ ٓؼٚ طظَ أَٓ 

 (1.)ٓٔظل٤ال

حُظ٣ِ٤٤ٔش حُظ٢ ًؼ٤َح ٓخ ػخ٠ٗ ٜٓ٘خ حُطِزش حُـِحث٣َٕٞ  صح٤ًُِٞٔخ ُوي ٓخٛٔض

ى ٝحُوَٝؽ ٖٓ حُِٔز٤ش، كٞؿيٝح ك٢ حُـٔؼ٤خص حُظ٢ ًخٗض  َّ ٝحُٔـخٍرش ٖٓ ىكؼْٜ ُِظل

حُٔظؼِن  1901َٓهٜش ٖٓ ١َف كَٗٔخ هخٛش رؼي ٛيٍٝ حُوخٕٗٞ ح٤َُٜ٘ 

ـِحث٤٣َٖ ُِؼَٔ ٣ٞٓخ ٖٓ ٝؿيٝح ك٤ٚ حإل١خٍ حألًؼَ ٓالثٔش ٠ُْ ؿٜٞى حُ( 2)رخُـٔؼ٤خص،

أؿَ أٛيحف َٓك٤ِش، ٍرّٔخ طٌٕٞ طل٤٠َح َُٔحكَ أًؼَ كٔٔخ، ٤َ٘ٗٝ ٛ٘خ ا٠ُ حٓظلخىس 

حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ ٖٓ هالٍ حكظٌخًْٜ رخُظ٘ظ٤ٔخص حُطالر٤ش حُل٤َٔٗش، رٌؼ٤َ ٖٓ حُو٠خ٣خ 

 ...حُٔظؼِوش رطَم حُظ٘ظ٤ْ ٝٝٓخثَ حُؼَٔ ٝحُ٘٘خ١،

ٌ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ اك٣َو٤خ حُ٘ٔخ٤ُش ك٢ ٤ُٞىحى٣ش ُِظالٓطؤٓٔض حُـٔؼ٤ش ح 1918كل٢ ٓ٘ش 

حُـِحثَ، ًٝخٗض ط٠ْ ١الرًخ ٖٓ ؿخٓؼش حُـِحثَ حُظ٢ ًخٗض طو٠غ ُ٘ظخّ حُـخٓؼخص 

 ٣ٝ1885ؼٞى ٓزذ طؤ٤ٜٓٔخ ا٠ُ إٔ ؿٔؼ٤ش حُطِزش حُل٤٤َٖٔٗ حُظ٢ طؤٓٔض ٓ٘ش . حُل٤َٔٗش

ح ُٜئالء ػ٠ِ اٗ٘خء كٌخٕ ًُي ك. ك٢ حُـِحثَ هي ١َىص حُطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ ٛلٞكٜخ ًِ خك

ٓ٘ظٔش هخٛش رْٜ، ٣ٝؼٞى حُل٠َ ك٢ طؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش حُٞىحى٣ش ا٠ُ ح٤ُٔي حرٖ كز٤ِْ ح١ٌُ 

                                                
 .52ص( 1994)، محادي عبد اهلل  (1)
ر خطز، ميكٍ أٌ ولد أدركد انظهطاخ االطرؼًارٌح أٌ ظهىر وذطىر حزكح مجؼىٌح يرحزرج وذظرًد أطىهلا ويثادئها يٍ ذارٌخ ْذا انثهد ودٌُّ ونغرّ ذشكم يظد  (2)

 .نمٍىد ػدٌدج ختدو أغزاػها 1901ذهرّف حىنّ اجلًاْري نهًطانثح تاالطرمالل، نذنك لايد تئخؼاع ذطثٍك انماَىٌ انفزَظً 
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، ػْ هِلٚ ك٢ ًُي ح٤ُٔي كَكخص ػزخّ ح١ٌُ حٓظَٔ ك٢ ٍثخٓظٜخ اٗ٘خثٜخط٠ُٞ ٍثخٓظٜخ ٌٓ٘ 

٢ أًؼَ ٖٓ أٍرغ ٓ٘ٞحص، ٝطٞح٠ُ ػ٠ِ ٍثخٓظٜخ ػيى ٖٓ ؿٔخػش حُ٘وزش، ْٜٝٓ٘ ح٤ُٔي ػِ

ًٔخ َٗك٤خ ُٜخ 1931ٕٝ ح١ٌُ ًخٕ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ٓ٘ش ححُِ  .ر٤٘ٔخ ًخٕ ػزخّ ٍث٤

، ًٝخٕ (ؿٔؼ٤ش حُـِحث٤٣َٖ ح٣ُِظ٤٤ٖٗٞ)طؤٓٔض ك٢ طْٞٗ  1933ٓ٘ش  كٞح٢ُك٢ ٝ

طؤ٤ٜٓٔخ ٗظ٤ـش ُظٌخػَ حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ ك٢ ؿخٓغ ح٣ُِظٞٗش رل٤غ أٛزق ػيىْٛ ٓ٘ش 

. ىْٛ ال ٣ِ٣ي ػٖ ه٤ٖٔٔ هز٤َ ًُي١خُذ، ر٤٘ٔخ ًخٕ ػي( 200)كٞح٢ُ ٓخثظ٢  1936

٣ٝظَٜ إٔ طٌخػَ حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ رـخٓغ ح٣ُِظٞٗش ًخٕ ٗظ٤ـش حُيػٞس حإلٛالك٤ش حُظ٢ 

ح ٖٓ أػ٠خء . ٠ٜٗض رٜخ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ك٢ حُوطَ حُـِحث١َ ًَ ٖٝٓ حُٔؼَٝف إٔ ًؼ٤

٤ٌٓٙ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش ًخٗٞح ْٛ أٗلْٜٔ ٖٓ هَؿ٢ ؿخٓغ ح٣ُِظٞٗش ٝإٔ حرٖ رخى٣ْ ًخٕ ٣ٞؿٚ طال

 (1.)ٌٛح حُـخٓغ

طؤٓٔض ؿٔؼ٤ش ١ِزش ٗٔخٍ اك٣َو٤ش ح٤ُِٖٔٔٔ رلَٗٔخ  1927ٝك٢ ى٣ٔٔزَ ٖٓ ٓ٘ش 

ًٝخٕ ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ ػيى ٖٓ ُػٔخء حُٔـَد حُؼَر٢ ك٢ حُٔٔظوزَ، رؼ٠ْٜ ٓخ ٣ِحٍ 

ٝهي حطوٌص ٌٛٙ ( 2)ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ٝٓخْٛ رلؼخ٤ُش ك٢ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼوخك٤ش ُزالىٙ 

ش ػيس ٓٞحهق ٖٓ حُظـْ٘ ٝ حُِـش ٝحُظؼ٤ِْ ٝحَُٔأس ؿي٣َس رخُظؤَٓ ٝ حُيٍّ، ًٝخٗض حُـٔؼ٤

ٍ ٓ٘ش  ّٝ طؼوي ٓئطَٔحطٜخ ٣ٞ٘ٓخ ك٢ اكيٟ ٓيٕ حُٔـَد حُؼَر٢، ٝهزَ إٔ طؼوي ٓئطَٔٛخ حأل

هٍَص ػيّ هزٍٞ حُٔظـ٤ّٖٔ٘ ٖٓ أر٘خء حُٔـَد حُؼَر٢ ك٢ ٛلٞكٜخ ٗظَح ألٜٗخ  1931

٤َٕٔٗٞ، ٝألٜٗخ آال٤ٓش ْٝٛ ٤ُٔٞ ٤ِٖٔٔٓ، ٝحُٔالكع إٔ ؿٔؼ٤ش طؼخ٤ٗٝش ٝحُٔظـٕ٘ٔٞ ك

 (3.)حُؼِٔخء ٍكزٞح رٌٜٙ حُلٌَس ٝحػظزَٝٛخ حٗظٜخٍح ُٔزيثْٜ

ٍ  22ٝ 20ٓخ ر٤ٖ  1931كل٢ ٓ٘ش  ّٝ أك٣ََ ػويص ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ٓئطَٔٛخ حأل

رخُٔيٍٓش حُوِي٤ٗٝش ك٢ طْٞٗ، ٝٗخٍى ك٤ٚ ٝكي ١الر٢ ؿِحث١َ ٛخّ ٖٓ ٓزؼش أٗوخٙ 

ػويص ٓئطَٔٛخ  1932أٝص  29ٝ  ٤25ي٢ُ كَكخص ػزخّ، ٝك٢ ٓخ ر٤ٖ رَثخٓش حُٜ

                                                
 .106-105صيزجغ طاتك،  ،أبو القاسم سعد اهلل  (1)
املرًثهح يف جايؼح اجلشائز، حٍث كاَد ذؼى طهثح يٍ ذىَض واملغزب، وكاٌ . ال ٌىجد يف املغزب كّهّ إال جايؼح واحدج ػظزٌح(. 1)يف طُىاخ انؼشزٌُاخ وتؼدْا  (2)

مجؼٍح انطهثح املظهًني إلفزٌمٍا انشمًانٍح،  ( AEMAN)تٍح وانظٍاطٍح، حتد إطار انرُظٍى املزكشي إىل جاَة سيالئهى اجلشائزٌني حتزكاهتى انُما اٌظجهىيٍ انطثٍؼً أٌ 
ظهًني نشًال مجؼٍح انطهثح امل( AEMNA)ولد أطظد أٌؼا فزوع يشاهبح يف كم اجلايؼاخ انفزَظٍح انيت ذؼى يف طفىفها ػُاطز يغارتٍح، ونكٍ ْذا املزج حتد إطار 

، نهًثادرج ترأطٍض إحتاد وطين خاص هبى، مّسً االحتاد انؼاو نهطهثح انرىَظٍني، كًما أٌ  1955ىَظٍىٌ مل ٌُرظزوا االطرمالل انداخهً نثهدْى طُح نكٍ انطهثح انر..إفزٌمٍا
 SALIH Benkobbi, op.cit,P47,48. خطىاخ سيالئهى انرىَظٍني إلذثاعاملغزب كاٌ ٌرفاوع حىل اطرمالنٍرّ وْى يا دفغ طهثح املغزب 

 .107صيزجغ طاتك،  ،أبو القاسم سعد اهلل  (3)



227 

 

حُؼخ٢ٗ ر٘خى١ حُظَه٢ ك٢ حُـِحثَ حُؼخٛٔش ٝطَأّ حُِـ٘ش حُظل٣َ٤٠ش حُطخُذ حُـِحث١َ 

هيٍٝ ٓطخٍٝ، حٌُخطذ حُؼخّ ُٜخ، ٝطَأّ حُٔئطَٔ كَكخص ػزخّ، ٝهطذ ك٤ٚ ح٤ُ٘ن حُط٤ذ 

٘ط٤٘ش ٖٓ ١َف ح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٔي رٖ حُؼوز٢، ٝطٞك٤ن حُٔي٢ٗ، ٝحٓظوزَ أػ٠خإٙ ك٢ هٔ

حٗؼوي حُٔئطَٔ حَُحرغ ُٜخ ك٢ حُٔيٍٓش حُوِي٤ٗٝش رظْٞٗ  1934رخى٣ْ، ٝك٢ َٜٗ أًظٞرَ 

رَثخٓش حُٔ٘ـ٢ ٤ِْٓ، ٝٗخٍى ك٤ٚ ػٖ حُـِحثَ، حُٔؼ٤ي حُِح١َٛ، ٝٓلي١ ٣ًَُخ، 

حكظظلٚ حٗؼوي حُٔئطَٔ حُوخْٓ رٔي٣٘ش طِٔٔخٕ ٝ 1935ٓزظٔزَ  15ٝ 6ٝك٤ٔخ ر٤ٖ . ٝؿ٤َٛٔخ

ٝحٗؼوي حُٔخىّ ك٢ ط٤طٞحٕ رخُٔـَد رؼي إٔ ٍك٠ض حُِٔطخص . ح٤ُ٘ن حُز٤َ٘ حإلرَح٢ٔ٤ٛ

، ٝٗخه٘ض ًَ ٌٛٙ حُٔئطَٔحص ه٠خ٣خ حُظؼ٤ِْ، 1936حُل٤َٔٗش ػويٙ رخَُرخ١، ًُٝي ػخّ 

ٝٓ٘خًِٜخ حُٔوظِلش ٝه٠خ٣خ حُظخ٣ٍن ح٢٘١ُٞ، ٝحُظَر٤ش ح٤٘١ُٞش ٝحَُٔأس، ٝىحكؼض رٍٜٞس 

ش حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش ُِـِحثَ حُظ٢ ٓٔوٜخ حالٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ ٝػَٔ هخٛش ػ٠ِ حُ٘و٤ٜ

ػ٠ِ ١ٜٔٔخ، ٝط٘ـغ حُطِزش حُـِحث٣َٕٞ ريػْ اهٞحْٜٗ حُظ٤٤ٖٔٗٞ ٝحُٔـخٍرش كطخُزٞح 

رظل٤ٖٔ أكٞحٍ حُظؼ٤ِْ، ٝكَٝ حُِـش ٝح٥ىحد حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش ك٢ حُٔيحٍّ رٌَ َٓحكَ 

 (1. )ٗؼزْٜ حُظؼ٤ِْ، ١ٝخُزٞح رَكغ ح٤٠ُْ ح٢ُِٔٔ ػ٠ِ

 ػٍ قُبو هزِ انًُظًبث انطالبُت؟انطشف  نًبرا غّضج فشَسب. 2

ٍ ح١ٌُ ٣ـؼَ حُِٔطخص حُل٤َٔٗش طوزَ حػظٔخى ٌٛٙ  َّ هي ٣ظٔخءٍ رؼ٠٘خ ػٖ حُٔز

ٌَّ هطَح ػ٤ِٜخ، ٝحإلؿخرش ػ٠ِ  حُٔ٘ظٔخص حُطالر٤ش حُٔئ١َّس ُِـِحث٤٣َٖ، ٝال طوٖ إٔ ط٘

ك٢ كن ٓخ ٓٔٞٙ حالٗظِـ٤ٔ٘خ  "ؿٍٞ ًخٓزٞ"ُؼخّ ٌٛح حُظٔخإٍ ٗٔظ٘لٚ ٖٓ ط٣َٜق حُلخًْ ح

اْٜٗ رٔؼخرش ٤ٛجش أًٍخٕ » حُِٔٔٔش ًٔخ ٣طِوٕٞ ػ٤ِٜخ ك٢ ٝػخثوْٜ  حالٗظِـ٤ٔ٘خحُلًَل٤ٗٞش أٝ 

اْٜٗ رٔؼخرش ٤ٛجش أًٍخٕ ٌِٓ٘ش ٖٓ ٓؼول٤ٖ ؿِحث٤٣َٖ ٤ِٖٔٔٓ، ٜٓٔظْٜ ُؼذ ىٍٝ ح٢٤ُٓٞ 

ي ػ٠ِ ٌٛح حُظّٞؿٚ ح١ُٞ٘ٔ ر٤ٖ ح٤ُٔخٓش ح٤ٌُُٗٞٞخ٤ُش حُل٤َٔٗش ٝحألٛخ٢ُ حُـِح ًّ ث٤٣َٖ، ٝهي أ

َٜٓس ػ٠ِ ٍَٟٝس ٝؿٞى ١زوش  1904ك٤ٔخ رؼي ػخّ ( Le Temps)رٌٜٙ حُ٘وزش ٛل٤لش 

. ٓؼولش ُظوّٞ ريٍٝ ح١ُٞٔي ُِظوخٍد ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘ حُل٢َٔٗ ٝحُـِحث١َ شكَحٌٗل٤ٗٞحُـِحث٣َش 

َّ حُظؤ٤ًي ٝحإلُلخف حالٓظؼٔخ١ٍ ػ٠ِ حٗظٜخؽ ٓؼَ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓ  حالٗيٓخؽش حَُح٤ٓش ا٠ُ ٣ٝٔظٔ

أّٗٚ ٖٓ ِٜٓلظ٘خ : 1908ػخّ ( Jonnart" )ؿٞٗخٍ"حُؼوخك٢ ك٤وٍٞ حُلخًْ حُؼخّ حُل٢َٔٗ 

                                                
 . 349صيزجغ طاتك،  ،حيي بوعزيز  (1)
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.. حُؼَٔ ػ٠ِ هِن ٗوزش ٓؼولش ٖٓ حألٛخ٢ُ حُوخىٍس ػ٠ِ حالٓظـخرش ألكٌخٍٗخ حُظوي٤ٓش ٝحُؼخىُش

َّٜٔ ُ٘خ ط٘ل٤ٌ ٓوططخط٘خ   (1. )«اٗ٘خ ك٢ كخؿش ا٠ُ رَؿٞح٣ُش ٓلخكظش طٔخػيٗخ ٝط

، «حُؼٔخٓش حُوي٣ٔش» إٔ طٌٕٞ حُزي٣َ حُؼ١َٜ، ُ : حُِٔٔٔش خحالٗظِـ٣َ٣ٝ٤ٔ٘يٕٝ ٖٓ 

.. كَؿْ ٝكخء ٛئالء ُويٓش كَٗٔخ، االّ أّْٜٗ ال ٣ٌْٜٔ٘ ٓٔخ٣َس حُظويّ ٝحُظطٍٞحص حُلخِٛش

رؤّ أػ٤ْٜ٘ رؼٞ حُ٘ٔخًؽ حُظ٢ طوِّض ػٖ ػو٤يطٜخ أٓؼخٍ حُطخُذ حُـِحث١َ  حٝهي ٍأٝ

( AEMA)ػٔخٍ ٗخٍٕٝ ح١ٌُ ٗـَ ٜٓ٘ذ ٍث٤ْ ؿٔؼ٤ش ( حإلٓالَّطّي ػٖ ح٤ُٔٔل٢ حُٔ)

 .٣ٍْ ٍث٤ٔخ َٗك٤خ ُٜخٞؿٔؼ٤ش حُطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُظ٢ ؿؼِض ٖٓ ك٤ُٞ٤ض ٓ

" ٍٓخثَ ؿِحث٣َش " ح١ٌُ أُق ًظخد « ك٘ل٢ ُلٔي» ًٌَٗ  أ٠٣خٖٓ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ ٝ

ّٖٔ ٓؼخىحس ٣َٛلش . هخّ رخُظوي٣ْ ُٚ ك٤ُٞ٤ض ٣ٍْٞٓ ٝىػخ٣ش ًز٤َس ُالٗيٓخؽ ٓغ  ُنإٓالّط٠

ك٢ ٝهض  1909كَٗٔخ ٣ًٌَٝ ػزي ح٣ٌَُْ ٛلٜخف رؤٕ حُـخٓؼش حُـِحث٣َش ظَٜص ٓ٘ش 

رِؾ ك٤ٚ حالٓظؼٔخٍ ًٍٝطٚ، ًٝخٗض ط٠ْ ك٢ أهٔخٜٓخ ٝكَٝػٜخ حُٔوظِلش أر٘خء حُـخ٤ُش 

ٝهي ط٠ُٞ  حألٍٝر٤ش رخإلٟخكش ا٠ُ كجش ه٤ِِش ؿيح ٖٓ أر٘خء حُطزوش ح٤ٍُٔٔٞس ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ

حُـخٓؼش  أٗظـضر٤ي ٖٓ كي٣ي ٝؿؼِٜخ ك٢ هيٓش ٜٓخُلٚ ٝرخُظخ٢ُ  حالٓظؼٔخٍط٤٤َٔٛخ 

حُـِحث٣َش ٗوزش حؿظٔخػ٤ش ٓظ٤ِٔس ٖٓ أر٘خء ح١ُٖٞ، ٌٛٙ حُ٘وزش طَ٘رض رخُؼوخكش حُل٤َٔٗش 

، كؤٛزلض ط٘ؼَ رؤٜٗخ كجش ٓٔظخُس ك٢ ٢ٓٝ ٖٓ حُـِٜش، رَ إ رؼ٠ْٜ ًٛذ حالٓظؼٔخ٣ٍش

ًخٗض أىحس  حالكظالٌٌٍٝٛح كبٕ حُـخٓؼش حُـِحث٣َش ك٢ ػٜي . ١ُٞ٘ٚ ٝأِٛٚ ا٠ُ كي حُظٌَ٘

كؼخُش ك٢ ط٣ِٔن ٝكيس حُٔـظٔغ حُـِحث١َ، ٝهِن ٣َٗلش حؿظٔخػ٤ش ٓظ٤ِٔس طٌَ٘ص 

 (2.)ُٔخ٤ٟٜخ ٝػوخكظٜخ ٓلخُٝش ٍر٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ رـ٤ٔ٘ش حُٔٔظؼَٔ ُٝـظٚ

ك٢ ًٕٞ إٔ حُطِزش  ؼٔخ٣ٍشحالٓظًٌُي ٓخ ٣٘زٚ حُو٘خػخص ُيٟ حُِٔطخص  ٝٗالكع

حُـِحث٤٣َٖ ٖٓ ر٤ٖ اهٞحْٜٗ حُٔـخٍرش ٝحُظ٤٤ٖٔٗٞ ْٛ أهَد ٝأُٜن رخُؼوخكش حُل٤َٔٗش ٝهي 

 Georges)أًي ػ٠ِ ٌٛٙ حُو٘خػخص ػ٤ٔي ؿخٓؼش حُـِحثَ حُل٤َٔٗش ؿٍٞؽ ٛخٍى١ 

Hardy ) ّ٣زيٝ  -ٝال ٣وٍٞ حُـِحث٤٣َٖ ١زؼخ –إ ١الر٘خ ح٤ُِٖٔٔٔ » : ك٤غ هخٍ 1934ػخ

أْٜٗ أًؼَ ٝػ٤خ ٖٓ اهٞحْٜٗ حُٔـخٍرش ٝحُظ٤٤ٖٔٗٞ اْٜٗ أًؼَ حُظٜخهخ رخُِـش حُل٤َٔٗش ك٢  ٢ُ

ك٤ٖ ٓخ ٣ِحٍ ح٥ه٣َٖ ٖٓ ط٤٤ٖٔٗٞ ٝٓـخٍرش ٣لِٕٔٞ ر٠ٜ٘ش هي طْٔ حُِـش حُؼَر٤ش 

                                                
 .55ص، 1994مشارب ثقافية وأيديولوجية، مىشورات الرابطة الوطىية للطلبة، اجلزائر، سبتمرب : محادي عبد اهلل، احلركة الطالبية يف اجلزائر ،عبد اهلل محادي  (1)
 .58ص، املرجع وفسه (2)
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ٖٓ حُظوَد  حالٗيٓخؿ٤٤ًْٖٝ ًخٗض كَٗٔخ طو٠٘ ػ٠ِ ٛئالء حُطِزش ..«ٝػِٜٞٓخ ك٢ ٣ّٞ ٓخ

ء ح٤ُِٖٔٔٔ ألٜٗخ ًخٗض طَٟ ك٢ ٌٛح حُظوخٍد ُٞ كَٜ ٤ٌٕٓٞ رٔؼخرش ٓؼال ٖٓ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخ

ٌٌٛح طوٍٞ « ٝى٣ٌخٍص ػ٠ِ كَٗٔخ -ٙ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ –حُٜـّٞ حُٔٞكي ر٤ٖ ٓلٔي » 

 .رؼٞ حُٜٔخىٍ

ٝرخُلؼَ كوي ظِض ٌٛٙ حُظ٘ظ٤ٔخص حُطالر٤ش رؼ٤يس ػٖ ح٤ُٔخٓش ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ كظ٠ ا٠ُ 

هَٝٗٞرَ ػخّ ( Grenoble)٤ٗش، هٜٞٛخ رؼي ٓئطَٔ ٓ٘ٞحص ٓخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ

ح١ٌُ « ٤ٓؼخم حُ٘وخرش حُطالر٤ش حُي٢ُٝ» ك٤غ طز٠ّ٘ حُٔئطَٕٔٝ ك٤ٚ ٝ ألٍٝ َٓس  1946

أػط٠ ُْٜ ٗٞع ٖٓ حَُ٘ػ٤ش ُطَف أكٌخٍ ٤ٓخ٤ٓش، كِْ ٣ظٞحٗٞح ك٢ ١َف ه٤٠ش ح٤ُٔخىس 

ّٖ ًُي ُْ ٣ؼـذ اطلخى حُطِزش حُل٤٤َٖٔٗ  ح١ٌُ ًخٗض ط٘ط١ٞ طلظٚ )ح٤٘١ُٞش حُـِحث٣َش، ٌُ

هَم ُِوخٕٗٞ  ، ٝحػظزَ((AEMANE)ؿ٤ٔغ حُٔ٘ظٔخص حُطالر٤ش حُل٤َٔٗش آٌٗحى رٔخ ك٤ٜخ 

 .حألٓخ٢ٓ ُالطلخى ح١ٌُ ٣ٔ٘غ حُوٞٝ ك٢ حُٔ٘خًَ ح٤ُٔخ٤ٓش

 :االسحببط بٍُ انطهبت و حُبساث انحشكت انىطُُت. 3

٤٘ش ػ٠ِ طٞؿٜخص ٣٘زـ٢ إٔ ٤َ٘ٗ ٛ٘خ ا٠ُ حُظؤػ٤َ حُٞحٟق ُظ٤خٍحص حُلًَش ح١ُٞ

حُٔ٘ظٔخص حُطالر٤ش، ٝكظ٠ ػ٠ِ طؤ٤ٜٓٔخ، كـٔؼ٤ش حُـِحث٤٣َٖ ح٣ُِظ٤٤ٖٗٞ حُظ٢ طؤٓٔض ٓ٘ش 

ُْ طٌٖ اال ٗظ٤ـش حُـٜٞى حُظ٢ ًخٗض طوّٞ رٜخ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء، ًٌٝح حُزؼؼخص حُظ٢  1933

طَِٜٓخ ا٠ُ ؿخٓغ ح٣ُِظٞٗش إلطٔخّ حُيٍحٓش، ٝح٤ُ٘ن حرٖ رخى٣ْ ٗلٔٚ ٛٞ ه٣َؾ ٌٛح 

ٝٗالكع أ٠٣خ حُيٍٝ حُو٤خى١ ٤ُِٔي كَكخص ػزخّ ك٢ ؿٔؼ٤ش ١ِزش ٗٔخٍ اك٣َو٤خ ... ٓغحُـخ

ح٤ُِٖٔٔٔ، ٝٛٞ ح١ٌُ هخى ك٤ٔخ رؼي كِد حُز٤خٕ، ًٔخ ٗالكع حكظ٠خٕ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء 

ح١ٌُ حٗؼوي  1932ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ ُـٔؼ٤ش حُطِزش هخٛش ك٢ ٓئطَٔٛخ حُؼخ٢ٗ ٓ٘ش 

ح١ٌُ حكظظلٚ حُز٤َ٘  1935ُوخْٓ ح١ٌُ حٗؼوي رظِٔٔخٕ ٓ٘ش ر٘خى١ حُظَه٢ ٝهالٍ حُٔئطَٔ ح

 .حإلرَح٢ٔ٤ٛ

الكع حٌُظخد حُٔؼخَٕٛٝ رؤٕ حُطِزش ًخٗٞح ٣ٔظٔؼٕٞ ا٠ُ ٛٞص حألؿيحى، ٝٛٔٞح 

آًحْٜٗ ػٖ حُٔ٘طن حُؼو٢ِ ح١ٌُ طؼِٔٞٙ ك٢ حُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش ٝكظلٞٛخ ػ٠ِ حُٔ٘طن 

هَ إٔ ٓئطَٔ ١الد ٌُٖٝ ٝال كع ًخطذ آ.حُٜٞك٢ حُـخٓٞ ح١ٌُ ٣يؿيؽ حُؼٞح١ق

ٓئطَٔ ٤٤٘١ٖٝ ٝآال٤٤ٖٓ، كوي ًخٗٞح ٣وطزٕٞ ٣ٝظليػٕٞ رخُِـش حُؼَر٤ش ٍؿْ ك٠ٍٞ ٤ٗن 
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ٝهي حطْٜ ٌٛح حٌُخطذ حُٔئطَٔ رؤٗٚ ًخٕ . رِي٣ش طِٔٔخٕ حُل٢َٔٗ ح١ٌُ حكظؾ ر٘يس ػ٠ِ ًُي

 (1.)ٟي كَٗٔخ« حُلوي حألػ٠ٔ » ٣َ٘٘

حُـِحث٣َش كجخص حُؼٔخٍ ٝحُ٘زخد كٌٔخ حٓظوطزض حألكِحد ٝ ح٤ُٜجخص ح٤ُٔخ٤ٓش 

كِيػخس حُلَٗٔش . ٝحُلالك٤ٖ ٝ حُظـخٍ، حٓظوطزض ًٌُي كجخص حُطِزش ىحهَ حُـِحثَ ٝهخٍؿٜخ

ٗـْ ٗٔخٍ اك٣َو٤خ، كِد )أطزخع ْٜٓ٘، ٝٗلْ ح٢ُ٘ء رخُ٘ٔزش ُِظ٤خٍ حالٓظوال٢ُ  ٝحإلىٓخؽ

حُظَه٢،  ٗخى١)ُِٝظ٤خٍ حإلٛالك٢( حُ٘ؼذ، ٝكًَش حالٗظٜخٍ ُل٣َخص حُي٣ٔوَح٤١ش

ٍس(ٝؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ّٞ  (2.)، ٝرؼٞ حُِٝح٣خ حُٔظط

٤ش ١ِزش ٗٔخٍ اك٣َو٤خ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٝوٍٞ أرٞ حُوخْٓ ٓؼي هللا ٝٛٞ ٣ظلّيع ػٖ ؿٔؼ

 1939-1937ٖٝٓ حألٓق أّٗ٘خ ال ٗؼَف ح٥ٕ أ٠٣خ ٓخ كيع ٌُٜٙ حُٔ٘ظٔش ٓ٘ٞحص »

. حُٔـَد حُؼَر٢ ٝح١ٌُ ال ٗي ك٤ٚ ٛٞ أٜٗخ ظِض طؼَٔ ر٘٘خ١ ك٢ كَٗٔخ، ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ

ٝهي ريأ ه٣َـٞٛخ طظُٞػْٜ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ رالىْٛ، ًٔخ ريأص حألكِحد حُٔل٤ِش 

طـظٌرْٜ ا٤ُٜخ كيهَ رؼ٠ْٜ ك٢ حألكِحد ٝح٤ُٜجخص حُٔٞؿٞىس ػ٘يثٌ، ًٕٝٞ آهَٕٝ أكِحرًخ 

ٝٗالكع رخُ٘ٔزش . ٤ٛٝجخص هخٛش رْٜ ٝىهِٞح ؿ٤ٔؼخ ك٢ ٓؼًَش حُل٣َش ٟي حالٓظؼٔخٍ

ٓؼظْ ٓؼول٢ حُطِزش ًخٗٞح ك٢ رَحٓـْٜ حُؼوخك٤ش ٣يٍٕٝٝ ك٢ كِي حُؼِٔخء، أٓخ ك٢  ُِـِحثَ إٔ

ك٤خطْٜ ح٤ُٔخٓش كوي ًخٗٞح ٖٓ حُ٘وزش ٖٝٓ ػ٘خَٛ كِد حُز٤خٕ ك٤ٔخ رؼي، ٝه٤َِ ْٜٓ٘ كو٢ 

 ( 3.)«ح٠ٗٔٞح ُِ٘ـْ ٝكِد حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ح١ٌُ هِلٚ

ِزش حُـخٓؼ٤٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ ٝهزَ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش رو٤َِ ريأ حُؼي٣ي ٖٓ حُط

ح١ٌُ « كِد حإلطلخى حُي٣ٔوَح٢١ حُـِحث١َ» رظـ٤٤َ حطـخْٜٛ ٖٓ كِد كَكخص ػزخّ 

كِد » ٓغ كَٗٔخ ا٠ُ كِد ٓظٔٔي رخُٔزخىة حُؼ٣ٍٞش ٝحُ٘٘خ١ ٝٛٞ  ٓخؽحالٗي٣ئٖٓ 

كِد ٜٓخ٢ُ حُلخؽ حَُؿَ حألٍٝ ح١ٌُ ١خُذ رـِحثَ ٓٔظوِش ٌٓ٘ ٓ٘ش « حُ٘ؼذ حُـِحث١َ

ََّ ك٢ حألٍرؼ٤٘خص ٝأٛزق ٢ٔٔ٣ كًَش حٗظٜخٍ حُل٣َخص  ّ، ٌٛح1924 حُلِد ُك

 . حُي٣ٔوَح٤١ش

                                                
 1992أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنٌة الجزائرٌة، دار الغرب اةسالمً، بٌروت، لبنان، ، لقاسم سعد اهللأبو ا   (1)

 .112ص ،4ط
 .350ص ،1999حيي بوعزيز، مع تاريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطىية والدولية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  حيي بوعزيز (2)
  .113صيزجغ طاتك،  ،أبو القاسم سعد اهلل  (3)
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 "انًُى"يؼشكـت . 4

هٍَ حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ، ٍر٢ ٤َْٜٓٛ ر٤َٜٔ ٗؼزْٜ، ٌُُي هٍَٝح حالٗٔالم ػٖ 

حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش حُل٤٤َٖٔٗ، ح١ٌُ حطوٌ ٓٞهلخ ٓؼخى٣خ ُِؼٍٞس حُـِحث٣َش، ٝهخٓٞح 

حالطلخى حُؼخّ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ  UGEMAر٤ش ٓٔظوِش ػَكض رخْٓ رظؤ٤ْٓ ٓ٘ظٔش ١ال

٢ّٔ رٔؼًَش  ا٣ي٣ُٞٞؿ٢حُـِحث٤٣َٖ، ٌُٖ ػ٤ِٔش حُظؤ٤ْٓ ط٤ِّٔص روالف  ، "ح٤ُْٔ"ٓ

 )*(.٣ٝظـ٢ِ رلٌف أٝ اٟخكش ًِٔش ٤ِٖٔٔٓ

ٝهي ىحٍص ٓؼًَش ح٤ُْٔ ر٤ٖ حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ ح٤٤٘١ُٖٞ ٝأٛلخد حُظٞؿٚ 

ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش،  "٤ٗٞػ٤٤ٖ -ٌٞثال-حُلٌَٗٞ"حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ  ٖ ؿٜش ٝ ر٤ٖحإلٓال٢ٓ ٓ

حُظخرؼ٤ٖ ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُـِحث١َ، ٝحُؼخ٤ِٖٓ طلض ٝٛخ٣ش حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُل٢َٔٗ 

آٌٗحى حُطخُذ  AEMANك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم هخّ ٍث٤ْ UNEA(1 )حُٔ٘ط٣ٖٞ طلض ٓظِّش 

رظلًَخص  MTLDر٢ ُ حُـ٘خف حُطال ٓٔجٍٞرِؼ٤ي ػزي حُٔالّ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔؼَ أ٠٣خ 

ػي٣يس، حُظو٠ ٖٓ هالُٜخ روخىس حُٔ٘ظٔخص حُطالر٤ش حُـِحث٣َش ٝحٓظطخع إٔ ٣و٘غ حُؼي٣ي ْٜٓ٘ 

ل٤َٖٔٗ ٖٓ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ أٓؼخٍ أكٔي ١خُذ ٔهخٛش ْٜٓ٘ حُ

ر٤ٖ ٖٓ حالطلخى حُي٣ٔوَح٢١ ُِز٤خٕ حُـِحث١َ، ٓؼَ ٗخ١و( 2)حإلرَح٢ٔ٤ٛ َّ ٚ ٝكظ٠ رؼٞ حُٔو

ٝهي طٞؿض (. UNEA)ح٢َُٔٓ ػ٤خ٢ٗ رخًَ، اٟخكش ا٠ُ ػيى ٖٓ حُٔ٘و٤١َٖ ك٢ ٛلٞف

 27ٝ حُٔـٜٞىحص رخُ٘يحء ح١ٌُ ٝؿٚ ٖٓ ١َف ؿٔؼ٤ش حُطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢  ٌٛٙ حُظلًَخص

ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ ط٤ٌَ٘ حالطلخى حُؼخّ  حال٠ٗٔخٌَُّ حُطِزش ٣لؼْٜ ػ٠ِ  1955ك٤ل١َ ػخّ 

كؤٍِٓض حُٔ٘خ٤َٗ ك٢ ٌٛح حُـَٝ ٌَُ ( UGEMA)ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ 

ٓزؼٞػ٤ٖ َُ٘ف ٌٛح حُـَٝ ٖٓ أٓؼخٍ ٓلٔي حُٜي٣ن رٖ ٣ل٢  أٝكيحُظـٔؼخص حُطالر٤ش ًٔخ 

 MTLD( .3)ٛلٞفٝحأل٤ٖٓ هخٕ ًٝالٛٔخ ًٔخ ٗؼَف ٓ٘خٟال ك٢ 

                                                
ٍم وًْ أٌ ْذا انظزاع مل ٌظهز يف ذأطٍض تالً املُظًاخ انراتؼح جلهح انرحزٌز انىطين، يثم االحتاد انؼاو حته حباجح إىليالحظح  ُْا إىل يالحظح ْايح حباجح إىل وَشري)*( 

 .وكذا احتاد انفُاَني وغريْا يٍ املُظًاخ 1956نهؼًال اجلشائزٌني انذي ظهز طُح 
أػهٍ ػٍ   Veilleur Banne مبؤدتز فٍهز تاٌ  1935طُح ذمزٌثا، ويف طُح  15ظّم انشٍىػٍىٌ اجلشائزٌىٌ ٌؼًهىٌ حتد طٍطزج احلشب انشٍىػً انفزَظً طٍهح   (1)

ً أتى طانة، اندار املظزٌح نهرمأنٍف  ثىرج اجلشائز، ذزمجح ػثد انزمحٍ طدل: جىاٌ ػهٍظيب. د. ذأطٍض احلشب انشٍىػً اجلشائزي يظرمال ػٍ احلشب انشٍىػً انفزَظً 
 .84-83، ص 1966وانرزمجح، 

 .1955جىٌهٍح يٍ ػاو  14و 8كزئٍض نالحتاد انؼاو نهطهثح املظهًني اجلشائزٌني يف املؤدتز انرأطٍظً انذي اَؼمد تثارٌض تني  اإلتزاًًٍْولد  دتد ذشكٍح أمحد طانة   (2)
 .65-64ص يزجغ طاتك، ص ،عبد اهلل محادي (3)
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هالٍ حُ٘يٝس حُظل٣َ٤٠ش ُِٔئطَٔ حُظؤ٢ٔ٤ٓ ( M)ٝهي طـ٢ِ حَُٜحع كٍٞ حُلَف 

، ك٤غ حٗؤْ أٜٗخٍ 57أك٣ََ  7ا٠ُ  4ْ ك٢ حُلظَس حُٔٔظيس ٖٓ حُظ٢ حٗؼويص رزخ٣ٍ

UNEA  إٔ ٣وٞٝ  آػَ ا٠ُ ك٤ٖ، ٝهْٔ آهَ" ٤ِٖٔٔٓ"حُٔظ٘زّؼ٤ٖ رلٌَطْٜ رِ٘ع ًِٔش

ـخ ر٠ٍَٝس ححَُٜ ـّ لظخف حالطلخى ػ٠ِ ًخكش حَُ٘حثق حُطالر٤ش ٗحع ىحهَ حُ٘يٝس ٓظل

طلض ٗؼخٍ حُـِحثَ  ْٜ ٝػَهْٜ ُٝـظْٜ ٝى٤ْٜ٘٣ظحُـِحث٣َش رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ؿ٘ٔ

 .ُِـِحث٤٣َٖ

رخُظ٤ًٌَ رخُو٤ٜٛٞش حُؼوخك٤ش ٝحُظخ٣ٍو٤ش " M"ٝهي ٍّى ػ٤ِْٜ أٜٗخٍ طؼز٤ض كَف  

طلٍٞ ىٕٝ حإلٌٗٓخؽ ٓغ أر٘خء حٌُُٕٞٞ ٝؿ٤َْٛ، ٝال ٣َٕٝ ٓخٗؼخ إٔ  حُظ٢ُِطخُذ حُـِحث١َ 

 (1.)رؼي إٔ طؼخى ُٚ ٌٛٙ حُو٤ٜٛٞش حطلخىحص٣ظؼخٕٝ ٣ٝظ٠خٖٓ ٓؼْٜ ك٢ ا١خٍ 

خّ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُطِزش ح٤ُ٘ٞػ٤٤ٖ كوي كخٍرٞح حُ٘يٝس ٖٓ حُوخٍؽ، ٝىػٞح ا٠ُ أٓ

ٓئطَٔ ٓٞحُ رزخ٣ٍْ ُْ طل٠َٙ االّ أه٤ِش ١الر٤ش ٖٓ رؼٞ حُـخٓؼخص حُل٤َٔٗش ًـخٓؼش 

رخ٣ٍْ ٝطُُٞٞ ٝٓٞ ٗز٢ِ٤ ٝهَٝٗٞرَ، ٝحٗظ٠ٜ رلَ٘ ٣ًٍغ، كِْ ٣زن أٓخْٜٓ اال حالُظلخم ر  

UGEMA ٖ٤ٌَٛٓ ْٛٝ. 

٢ٛ حُٔٔؼَ حُٞك٤ي ٝحَُ٘ػ٢ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ  UGEMAٌ ًُي حُل٤ٖ أٛزلض ٝٓ٘ 

 .1954حُـِحثَ حُٔٔخٗي٣ٖ ُٔزيأ ٝهَحٍحص حُلخطق ٖٓ ٗٞكٔزَ 

 :يبٌ 19َـذاء . 5

ّ ُْ ٣ظَىى حُظال٤ٌٓ  1954ٝػ٘يٓخ حٗيُؼض حُؼٍٞس حُِٔٔلش ك٢ أٍٝ ٗٞكٔزَ ػخّ 

ش، ُؼيس ظَٝف، ألٕ حألؿِز٤ش ْٜٓ٘ ٝحُطِزش ك٢ حالُظلخم رٜخ ٌُٖٝ رٜلش ٓليٝىس، ٝؿِث٤

حػظويٝح آٌٗحى إٔ ٓ٘خًٍظْٜ ك٢ حُؼٍٞس حُِٔٔلش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُ٘ؼذ ٓظٌٕٞ ك٢ ٗطخم 

حُؼَٔ حُيػخث٢ ىحهَ ح٢ُٓٞ حُطالر٢ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٤ٚ ك٢ حُٔيٕ ٝحُوَٟ حٌُز٤َس ىحهَ 

ح ًخِٓش، ٝكخُٝٞ. حُـِحثَ ٝك٢ حُوخٍؽ ًَ ح إٔ ٣ؼزظٞح ٌُٜٝح حُٔزذ حٗظظَٝح طٔؼش ػَ٘ ٜٗ

ُِٓالثْٜ حُطِزش حُل٤٤َٖٔٗ ػيحُش ه٤٠ش ٗؼزْٜ حُـِحث١َ، ٝهيٓٞح ُْٜ ٜٗخىحص ٍٝٛٞح 

ك٤ش ػٖ حإلٍٛخد حُلظ٤غ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حُـ٤ٖ حُل٢َٔٗ حالٓظؼٔخ١ٍ ٟي حُؼٞحٍ 

                                                
ػهى اطرمالهلا وْى تؼغ املظادر لاند فئٌ ْذا االَرظار مل ٌكٍ حامسا، ألَّ تمً يؼهك يشزوطا تىجىب حذف حزف املٍى يٍ شؼار االحتاد تؼد أٌ حتظم اجلشائز    (1)

 .66ْذا يا أشز إنٍّ ػثد اهلل محادي ص . يا مت فؼال
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ُٝٔخ كوي حُطِزش ٝحُظال٤ٌٓ حُـِحث٣َٕٞ حألَٓ ك٢ طـِذ حُؼوَ ػ٠ِ . ٝحُٔـخٛي٣ٖ حُـِحث٤٣َٖ

ٔخ٣ٍش ٖٓ ١َف ُٓالثْٜ حُل٤٤َٖٔٗ، ٍأٝح ٝطؤًيٝح إٔ ٌٓخْٜٗ ٤ُْ ك٢ ٓوخػي حُِ٘ػش حالٓظؼ

حُؼخ٣ٞٗخص ٝحُـخٓؼخص حُل٤َٔٗش، ٝٓيٍؿخطٜخ، ٌُٖٝ ك٢ حُـزخٍ ا٠ُ ؿخٗذ ؿ٘ٞى ٝٓ٘خ٢ِٟ 

حالطلخى حُؼخّ ُِطِزش : ؿ٤ٖ ٝؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ، كوٍَص ٓ٘ظٔظْٜ حُ٘وخر٤ش حُطالر٤ش

َحد ػخّ ال ٜٗخث٢ ػٖ حُيٍّٝ ٝحالٓظلخٗخص ك٢ ؿخٓؼش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حُو٤خّ ربٟ

، ٝأَٓص ًَ 1956ٓخ١  19حُـِحثَ ٝػخ٣ٞٗخطٜخ ٝك٢ حُـخٓؼخص حُل٤َٔٗش، ٝٗليص ًُي ٣ّٞ 

حُطالد ٝحُظال٤ٌٓ حُـِحث٤٣َٖ إٔ ٣ِظلوٞح رـ٤ٖ حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ك٢ حُـزخٍ ٝهالُٜخ ؿزٜش 

ٝؿ٘ٞى، ٝٓل٤ٟٖٞ ٤ٓخ٤٤ٖٓ،  حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ ك٢ حُٔيٕ ٝحُوَٟ، ٤ُؼِٔٞح ٤ًَٟٖٔٔ،

 (1.)ٝٓي٤ٍٖٓ ٓ٘ظو٤ِٖ، ٝٓؼخس ر٣َي ٝحطٜخٍ، ٝٓيٍر٤ٖ ػ٠ِ حٌُلخف ح٢٘١ُٞ حُِٔٔق

 :ٝٓٔخ ؿخء ك٢ حُز٤خٕ ٗوَأ

ٖٝٓ حُٞحٟق إٔ أ٣ش ٜٗخىس ىٍح٤ٓش اٟخك٤ش ٗلَٜ ػ٤ِٜخ، ُٖ طـؼَ ٖٓ أؿٔخٓ٘خ 

رخٓظَٔحٍ ر٤٘ٔخ كٔخ ٢ٛ إً كخثيس ٌٛٙ حُٜ٘خىحص حُظ٢ طٔ٘ق ُ٘خ . ؿؼؼخ أؿَٔ ٖٓ ؿ٤َٛخ

ػ٠ِ ًَحٓش أٜٓخط٘خ ُٝٝؿخط٘خ ٝأهٞحط٘خ، ٝر٤٘ٔخ  ٣ؼظي٣١وٞٝ ٗؼز٘خ ًلخكخ رط٤ُٞخ، ٝر٤٘ٔخ 

٣ٔو٢ أ١لخُ٘خ ٤ٗٝٞه٘خ طلض ٍٕ حُز٘خىم، ٝٝحرَ حُو٘خرَ ٝطلض حُ٘خرخُْ ٝٗلٖ ا١خٍحص حُـي 

 ٣وظَف ػ٤ِ٘خ إٔ ٗئ١َ ٓخًح ٝإٔ ٗئ١َ ٖٓ؟ ٍرٔخ حألٗوخٝ ٝطِي حألًٞحّ ٖٓ حُـؼغ حُظ٢

، ٤ٌٌٓٝيس، ٝطِٔٔخٕ، ٝأٓخًٖ أهَٟ ىهِض رؼي ٟٖٔ ٝطزٔٚهِلظٜخ كٞحىع هٔ٘ط٤٘ش، 

 ( 2. )ِٓلٔش ح١ُٖٞ

س حُ٘ٚ حُظ٢ ٣ظ٤ِٔ رٜخ حُز٤خٕ، ػٖ ٓٔظٟٞ حُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظ٤ِٔ  ّٞ ّْ ه ٝط٘

 .رٚ حُطِزش ك٢ ًُي حُٞهض، ٝكْٜٜٔ ُطز٤ؼش حُٔؼًَش، ٝحُزؼخى حُٔٔظوز٤ِش ٌُٜح حَُٜحع

ٜخىٍ ػ٠ِ إٔ حٓظـخرش حُؼخ٤٣ٖٞٗ هخٛش ْٜٓ٘ حُٔ٘و٤١َٖ ك٢ ؿٔؼ٤ش حُ٘ز٤زش ٝطـٔغ حُٔ

ًخٗض أك٠َ رٌؼ٤َ ٖٓ حٓظـخرش حُطِزش حُـخٓؼ٤٤ٖ، ك٤غ ، (AJEM) حإلٓال٤ٓشحُطالر٤ش 

  .ًخٗٞح أًؼَ طـ٤٘يح ٝحُظلخهخ رخُـزخٍ ٝرخُؼٍٞس ٓوخٍٗش رخُطِزش حُـخٓؼ٤٤ٖ

                                                
 .353وص 350ص يزجغ طاتك، ،حيي بوعزيز  (1)
 .74ص ، 1991ٍ االحتاد انطاليب احلز ياي طاحل تٍ لىّب، جزٌدج االحتاد، ذظدر ػ ،صاحل به القيب  (2)
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ك٢ ٍٝهش حُؼَٔ حُظ٢ ٜٗض َٛحكش ٣ٝئًي ٌٛح حَُأ١ ٓخ ٍٝى ك٢ ر٤خٕ حُٜٞٓخّ أٝ 

ػٖ ػيّ حٍط٤خف ه٤خىس ؿزٜش حُظل٣ََ ٖٓ ٓٞهق حُطِزش ح٣ٌُٖ روٞح ٌٓظٞك٢ حأل٣ي١ ٍؿْ 

. 1956حُ٘يحء حُّٔٞؿٚ ُْٜ ٖٓ ١َف حطلخىْٛ ك٢ َٜٗ ٓخ١ 
(1)

  

َّ  1958ؿخٗل٢  28ظخ٣ٍن رٝ ، ٗظ٤ـش ُ٘٘خ١خطٚ ؿ٤َ ح٤٘١ُٞش UGEMAٛيٍ هَحٍ رل

 .ه٤خى٤٣ٚٝكزْ ٝٓظخرؼخص ك٢ ٛلٞف ٓ٘خ٤ِٟٚ ٝحٍحص طٞه٤ق ٝطزؼظٚ هَ FLNٝطٞح١جٚ ٓغ 

 انًشبسكت انسُبسُت نهطهبت انجضائشٍَُ فٍ ػهذ األحبدَت: ثبَُب

 بٍُ انُظبو و انطهبت  بذاَت االحخكبك. 1

ٝحُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ  حالٓظوالٍأْٛ ٓخ ٤ِّٓ حُؼالهش ر٤ٖ حُلًَش حُطالر٤ش ؿيحس 

ٓلخُٝش اىهخُٜخ ك٢ ر٤ض حُطخػش طلض ٓظِش حُـِحث١َ ك٢ ظَ ٍثخٓش أكٔي رٖ رِش ٛٞ 

ّْ حَُ٘ٔ ٝطٞك٤ي حُـٜٞى (حُلِد حُِٔطش) ُ ،ٍ َّ ، ٝرخُظخ٢ُ حُلّي ٖٓ حٓظوال٤ُظٜخ طلض ٓز

ٝطٞؿ٤ٜٜخ ٗلٞ ر٘خء حُيُٝش، ٌُٖٝ حُطِزش ٍك٠ٞح ىُي ُْٝ طٔظطغ حُِٔطش ح٤ُٔخٓش كَٝ 

س، ٓوخٍٗش رخُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓ ّٞ ش ك٢ ًُي حُٞهض حُظ٢ ٍإ٣ظٜخ رٔزذ ٝؿٞى حُطِزش ك٢ ٓٞهق ه

ٝؿيص ٗلٜٔخ ك٢ ٓٞحؿٜش ٓ٘خًَ ٤ٓخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش ًز٤َس، هخٛش ٜٓ٘خ حٗ٘وخم ٛق 

حُؼو٤َ ح١ٌُ  حالؿظٔخػ٢ٝحإلٍع ( 2)أر٘خء حُؼٍٞس ٝظٍٜٞ حَُٜحع حُيحه٢ِ ػ٠ِ حُِٔطش

 .حُن...هِّلٚ حالٓظؼٔخٍ، ٝٗوٚ حُظؤ٤١َ،

 ًَ ح، حًظٔزظٚ ٖٓ هالٍ ٝك٢ حُٔوخرَ ٍٝػض حُلًَش حُطالر٤ش ٤ٍٛيح ٠ٗخ٤ُخ ًز٤

ع حُٔ٘خٍد  ّٞ  حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤شطلًَخطٜخ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُوخٍؿ٢ ٝحُيحه٢ِ، ٖٝٓ هالٍ ط٘

ٌُٞحىٍٛخ، ٌٛٙ حُٟٞؼ٤ش ىكؼض حُِٔطش آٌٗحى ػيّ حُوٞٝ ك٢ حَُٜحع حُٔزخَٗ ٓغ 

 .حُلًَش حُطالر٤ش، ٝك٢ ًحص حُٞهض حٓظويحٜٓخ ُٜخُلٜخ ٝٓلخُٝش ًٔذ طؤ٤٣يٛخ

ٖٓ هالٍ ( UGEMA)ُِظ٘ظ٤ْ حُطالر٢ حُٞك٤ي آٌٗحى، ٝطظ٠ق ٓـخُُش حُِٔطش 

، حَُث٤ْ أكٔي رٖ رِّش، 1963حُوطخد ح١ٌُ أُوخٙ، رٔ٘خٓزش حٗؼوخى ٓئطَٔٙ حُوخْٓ ٓ٘ش 

، ك٤ض ًٛذ رؤٗٚ ال ط٘خهٞ ر٤ٖ حإل٣ي٣ُٞٞؿ٤شٝكخٍٝ إٔ ٣ـٔغ ك٤ٚ ر٤ٖ حُٔظ٘خه٠خص 

                                                
 .78ص يزجغ طاتك، ،عبد اهلل محادي (1)
 :خاطح يُها    (2)

 .فزحاخ ػثاص وحمًد حٍُفح وكزمي تهماطى: يؼارػح آٌد أمحد املظهحح، ويؼارػح حمًد تىػٍاف، ولادج ذارخيٍني أيثال
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٤ًش ػ٤ِٔش ٌُٖٝ ط٠غ حالٗظَح٤ًش ٝحإلٓالّ، ٝإٔ حالٗظَح٤ًش حُظ٢ ٣ظزّ٘خٛخ ٢ٛ حٗظَح

ّْ ًَ ٖٓ  –حُؼَر٢ : رخُلٔزخٕ حُؼٔن حإلٓال٢ٓ، ًٝخٕ رٖ رِّش ٣ٜيف ٖٓ هالٍ ًُي ا٠ُ ٟ

 .حُٔخ٤٤ًٍٖٔ ٝحإلٓال٤٤ٖٓ طلض ؿ٘خكٚ

ٝهي حٗؼٌْ ٌٛح حُٔٞهق ح٣ـخر٤خ ػ٠ِ حُظ٘ظ٤ْ حُطالر٢ آٌٗحى، ك٤غ رو٢ ٣٘ؼْ رٜخٖٓ ْٜٓ ك٢ 

، ٝك٢ ًحص حُٞهض ُْ ٣زن حُ٘ظخّ (FLN)يك٣َش طلًَخطٚ، رؼ٤يح ػٖ حُظزؼ٤ش ُِلِد حُٞحك

ؿ٤َ حُٔزخَٗ ػ٠ِ ٗ٘خ١خص  نحُظ٤٤٠ٌٓظٞف حأل٣ي١ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝاٗٔخ ػٔي ا٠ُ 

حُطِزش، رظؤ٤ْٓ ط٘ظ٤ْ ٗزخ٢ٗ طخرغ ُلِد ؿزٜش حُظل٣ََ أ١ِن ػ٤ِٚ ط٤ٔٔش ٗز٤زش ؿزٜش 

ّٔض ٤ٌِٛظٚ رخُٔٞحُحس ٓغ حالٗطالم ك٢ ٤ٌِٛش حُل(JFLN)حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ  ِد ٌٓ٘ ، ٝط

 (.JFLN)اػالٕ حالٓظوالٍ، ١زوخ ُظ٤ٛٞخص ٓئطَٔ ١َحرِْ ح١ٌُ هٍَ اٗ٘خء 

 يٍ دوٌ يؼشكت" انًُى"حزف . 2

حُٔئطَٔ حُوخْٓ ُالطلخى حُؼخّ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حٗؼوي رؼي ػيس طؤؿ٤الص، 

(UGEMA ) أْٓ "، ٝهي ٝٛق أكي هخىس حُطِزش ٌٛح حُٔئطَٔ رؤٗٚ 1963ٓزظٔزَ  5ك٢

ىُٝش، ٝح٣ٌُٖ ٣لِٕٔٞ هِل٤خص ػوخك٤ش ٓوظِلش  20س ٜٓـَس ٖٓ حُطِزش ألًؼَ ٖٓ ٓظلي

 (1".)ٓظزخ٣٘ش  ٝا٣ي٣ُٞٞؿ٤خصٝطَر٤ش ٓوظِلش 

ّٔض ػ٤ِٔش طـ٤٤َ حُظ٤ٔٔش، رلٌف كَف  ٍ حالطلخى " ح٤ُْٔ"ٝك٢ ٌٛح حُٔئطَٔ ط ّٞ ٝطل

ا٠ُ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش ( UGEMA)حُؼخّ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ 

ك٤غ ٜٗض حُٔخىس حأل٠ُٝ ٖٓ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ حُٜٔخىم ػ٤ِٚ ك٢ ، (UNEA)ِحث٤٣َٖحُـ

ٌَّ ر٤ٖ حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ، ٖٓ ٓوظِق حُـخٓؼخص ٝحُٔئٓٔخص : ًُي حُٞهض ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ ٣ظ٘

٠ّٔ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش : " حُٔ٘خرٜش، حُظ٢ ط٘و١َ ك٢ ٌٛح حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ، اطلخى ٣ٔ

ٙ ك٢ حُـِحثَ حُؼخٛٔش، ُٔي(UNEA")حُـِحث٤٣َٖ َّ ّٚ . س ؿ٤َ ٓلّيىس، ٝٓو حُٔخىس ٝط٘

 ّٕ ٢ٛ حٓظَٔحٍ ُالطلخى حُؼخّ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ، ( UNEA)حأل٠ُٝ ٌٍَٓ ػ٠ِ أ

(UNEA: )٣زو٠ ٤ٌِٓش هخ٤ٗٞٗش ُ ( UGEMA)ٝحُ٘ؼخٍ 
2

٣ٝوٍٞ ٛٞح١ٍ ٓٞكن ٝٛٞ أٍٝ  .

                                                
(1 )  Donald. K Emmerson, Student and Politics Port.1 Hall Press, London, 1968,P23. 
2 Comité Exécutif de l’UNEA, 5e congrès de l’UGEMA et programme de l’UNEA, p51. 



236 

 

طلخى حُؼخّ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ حال :ٌُٜح حُظ٘ظ٤ْ حُطالر٢ رؼي حالٓظوالٍ أ٤ٖٓ ػخّ 

(UGEMA ) أٛزق(UNEA ) اهٜخء ّْ حُطِزش ١ًٝ ٓؼظويحص ؿ٤َ آال٤ٓشكظ٠ ال ٣ظ
1

. 

حُٔظٞكَّس ُي٣٘خ ا٠ُ أ١ َٛحع ٣ٌٕٞ هي ٗ٘ذ رٌَ٘ رخٍُ ر٤ٖ  ُْٝ طَ٘ حُٜٔخىٍ

ٝٛ٘خ ٣ـذ إٔ ٗٔـَ  ،"M"أ١ كٌف حُلَف حُٔئط٣َٖٔ كٍٞ اؿَحء ٌٛٙ حُوطٞس،

 :ٓالكظظ٤ٖ

ُْ ٣ٌٖ  1955حأل٠ُٝ ٓ٘ش " ح٤ُْٔ"ُٔالكظش حأل٠ُٝ إٔ حُلْٔ ك٢ ٓؼًَش ح -

ٖٓ ( M)كخٓٔخ ًٔخ طوٍٞ حُٜٔخىٍ ألٗٚ رو٢ ٓؼِّوخ ١َٝ٘ٓٝخ رٞؿٞد كٌف

( M)ٗؼخٍ حالطلخى رؼي إٔ طلَٜ حُـِحثَ ػ٠ِ حٓظوالُٜخ ٝكؼال حٗظِع كَف 

٤ٖ ًُٝي ك٢ ٤ٗٞػ٤٤ٖ، ٝح٣َُٔق رخُ٘ٔزش ٤٘١ُِٞ -ٌٞثال -حُِٔػؾ رخُ٘ٔزش ُِلٌَٗٞ

٤ٗٞػ٤ش -ٌٞثال-رؼي حالٓظوالٍ ٓزخَٗس ٝحٓظؼ٤يص حُظ٤ٔٔش حُلٌَٗٞ 1963ػخّ 

ٝحٗيٓخؿ٤ش طو٣َزخ ٤ُٜزق حطلخى حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ ٣ؼَف ٌٓ٘ ًُي حُٞهض رخْٓ 

(UNEA ) َٔٗ ّْ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ ٣ٝلٔق حُٔـخٍ آٌٗحى ُِ

َّ ٝه٘خػظٚ حُٔ ٝحُؼوخك٤ش  ٝحإل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش٤خ٤ٓش حُـ٤ٔغ طلض ٌٛح حُ٘ؼخٍ، ً

ٓـٜٞىحص حإلهٞس حألػيحء ػ٠ِ ٓخ ٠ٔٔ٤ٓ رخَُ٘ٝع ك٢ َٓكِش ر٘خء  ُٝظظ٠خكَ

٣زو٠ ك٢ آهَ ٌٛح حَُٜحع آٌخ٤ٗش ١َف ٓئحٍ ٓلَؽ ٌُٖٝ . حُـِحثَ ٝط٤٤٘يٛخ

طَٟ رخإلٌٓخٕ إٔ ٗز٢٘  ال ٣َٗي إٔ ٗـ٤ذ ػ٤ِٚ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خٓزش ٝٓلخىٙ َٛ ٣خ

ك٢ اٗـخُٙ ػ٠ِ ػ٘خَٛ ٓظ٘خه٠ش هي حػزض ٓٔخٍٛخ َٓ٘ٝع ٓـظٔغ ٓؼظٔي٣ٖ 

حُظخ٣ٍو٢ ٝحُل١ٌَ أٜٗخ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٓ٘خٍد ٓوظِلش؟ ٓئحٍ َٗؿجٚ ا٠ُ ٓ٘خٓزخص 

 (2... )أهَٟ

كو٢، ألٗٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش " ح٤ُْٔ "ٝحُٔالكظش حُؼخ٤ٗش أٗٚ ك٢ حُلو٤وش ُْ ٣ظْ كٌف  -

ٌُٝ٘ٚ ك٢ ( UGEA)طٜزق حُظ٤ٔٔش حُـي٣يس حالطلخى حُؼخّ ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ 

ّْ حَُؿٞع ا٠ُ حُظ٤ٔٔش حُظ٢ أ١ِوٜخ ح٤ُ٘ٞػ٤ٕٞ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْٜٔ  حألَٓكو٤وش  هي ط

ٝٛٞ حطلخى الث٢ٌ ٣لَٔ ٗلْ »  1953حُطالر٢ ح١ٌُ طْ طؤ٤ٓٔٚ ك٢ ى٣ٔٔزَ 

حألكٌخٍ حُظ٢ ٣لِٜٔخ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُـِحث١َ ٤َِٓ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ 

                                                
1 Houari Mouffok, parcours d’un étudiant algérien de l’UGEMA a l’UNEA, édition Bouchene, Alger, 1999, 

p78. 
 .66ص،يزجغ طاتك، د اهلل محاديعب (2)
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ٌُٖ  1954َٔٙ رلَٗٔخ ػخّ ط٘ظ٤ْ ٓئط( UNEA)ٝهي كخٍٝ حالطلخى .. حُل٢َٔٗ

ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُل٢َٔٗ ح٢ُٛٞ ٍكٞ حُٔوظَكخص حُِٔٓغ طوي٣ٜٔخ ك٢ ٌٛح 

حُٔئطَٔ، ٝحُظ٢ ٣ؤط٢ ك٢ ٓويٓظٜخ ػَٔ حالطلخى ػ٠ِ ط٤ٜ٘ذ ٗلٔٚ ٗخ١وخ رخْٓ 

. «...ألٗٚ ًخٕ ٣وط٢ ُزي٣َ آهَ. ًَ حُطِزش حُـِحث٤٣َٖ
(1)

ّٕ حُل٤ٖ٘   ٣ٝزيٝ ٛ٘خ أ

طِزش، ٝىكؼْٜ ُلَٝ اػخىس اك٤خء حُظ٤ٔٔش حُوي٣ٔش هي ٍحٝى ح٤ُٔخ٤٣ٍٖ ٖٓ حُ

ُظ٘ظ٤ْٜٔ، ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ُْ طٌٖ حُظ٤ٔٔش حُـي٣يس ططَف ٌٓ٘ال ٓغ ح٤٤٘١ُٖٞ، 

، حُظ٢ رويٍ ٓخ ط٤َ٘ ا٠ُ حالٓظيحى حُــَحك٢، "حالطلخى ح٢٘١ُٞ"هخٛش ٤ٛـش 

 ".ح٤٘١ُٞش"حُ٘خك٤ش ح٤ٌُِ٘ش ا٠ُ  رويٍ ٓخ طلَٔ ُٝٞ ٖٓ

ثَ أَٓح ١ز٤ؼ٤خ ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حُـِح" ٤ِٖٔٔٓ"كٌف ًِٔش  ٣ٌٝٛذ حُزؼٞ رؤٕ أَٓ

ٝال ٓزٍَ ُٞؿٞىٛخ، ٣ٝوَِ أٛلخد ٌٛح  رخإلٓالّي٣ٖ ٣رؼيٓخ حٓظوِض، أٛزق ًَ حُ٘ؼذ 

حَُأ١ ٖٓ ٗؤٕ ٌٛٙ حُلخىػش، ٝال ٣ؼظزَٕٝ رؤٜٗخ طٌَ٘ اكيٟ طـ٤ِّخص حَُٜحع ٖٓ أؿَ 

رو٤ض ٓلخكظش ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜلش  ؿ٤َ أّٗٚ  ك٢ ًحص حُٞهض ٗـي إٔ رؼٞ حُظ٘ظ٤ٔخص. ح٣ُٜٞش

حٌُ٘خكش حإلٓال٤ٓش : ك٢ ط٤ٔٔظٜخ رؼي حالٓظوالٍ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓؼال رخُ٘ٔزش ُٔ٘ظٔش

 .حُـِحث٣َش

 :ُبس انُسبسٌ ػهً انحشكت انطالبُتسُطشة انخ. 3

أهٌص ٤ٓخٓش حالطلخى حُوخٍؿ٤ش ٤ٓال  1964ك٢ حُٔئطَٔ حُٔخىّ ُالطلخى ٓ٘ش 

ٝهي طْ ًُي أ١ ح٤َُٔ ٗلٞ ٌٛح حُٔؼٌَٔ رخُظ٣ٜٞض، كخٓٔخ طـخٙ حُٔؼٌَٔ ح٤ُ٘ٞػ٢، 

ٝحهظخٍ حُؼ٣ٞ٠ش حٌُخِٓش ك٢ ٓ٘ظٔش ٌٓٞٓٞ حُي٤ُٝش حُٔيػٔش، ٌٌٝٛح ٣ـظخُ حالطلخى طِي 

، االّ إٔ (حُـَر٢ ر٤ٖ حُٔؼٌَٔ حَُ٘ه٢ ٝحُٔؼٌَٔ)حُلوزش حُط٣ِٞش حُظ٢ ط٤ِٔص رخُل٤خى 

، ٝٓـَ أٜٗخٍ كِد 1964ٔزَ حَُث٤ْ رٖ رِش طلَى ٟي ه٤خىس حُطِزش ح٤ُ٘ٞػ٤٤ٖ ك٢ ٗٞك

ّْ ُلِد  ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حألهَ ػ٠ِ ٤ٓخٓش حالطلخى ( FLN)حُط٤ِؼش ك٘ال ٣ًٍؼخ، ٝرٌُي ط

 .حُوخٍؿ٤ش، ًٔخ أٛزق ُٚ ٛٞص كٍٞ ٗئٕٝ حالطلخى حُيحه٤ِش

ٝهي ريأ حَُٜحع حُؼ٢ِ٘ ر٤ٖ حُلًَش حُطالر٤ش ٝحُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓزخَٗس رؼي حٗوالد 

طِزش حُٔئ٣يٕٝ ُزٖ رِش ا٠ُ حُ٘خٍع حكظـخؿخ ػ٠ِ ٓخ ، ك٤غ هَؽ ح1965ُؿٞحٕ  19

                                                
 .63-62ص َفظّ،زجغ امل  (1)
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ّٕ حُل٘ي ُْ ٣ٌٖ ًز٤َح، ك٤غ ُْ ٣ظؼّي حألُق، االّ أٗٚ أكِع رٞٓي٣ٖ،  رخالٗوالدأٓٔٞٙ  ٍٝؿْ أ

كؤٍَٓ هٞحص حُـ٤ٖ ٝطؼ٣ِِحص أ٤٘ٓش ُظٞه٤ق حُطِزش، ٝهخٓض حألؿِٜس حأل٤٘ٓش ربؿَحء 

.حػظوخالص ك٢ ٛلٞف حُطِزش
(1) 

اً ُْ طظٞهق . ْ ٣ظٌٖٔ حُطِزش ٖٓ ػوي ٓئطَْٔٛ حُٔخرغ٤١ِٝش ٌٛٙ حُٔيس ُ

حالٟطَحرخص ٝحالػظوخالص، كؤ٢ٜٗ حَُٜحع ُٜخُق حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش رخُظلخُق ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ 

ح١ٌُ ٤ٓطَ ػ٠ِ حُٔ٘ظٔش ( PAGS)ح٤ُٔخٍ ٓٔؼال ك٢ ٓ٘خ٢ِٟ كِد حُط٤ِؼش حالٗظَح٤ًش 

رؼي َٛحع ( UNEA)ُطالر٢ حُطالر٤ش، ك٤غ طٌٖٔ ح٤ُٔخ٤ٕٓٞ ٖٓ حُظَرغ ػ٠ِ حُظ٘ظ٤ْ ح

ّْ ك٢ ( FLN)ٓغ أٜٗخٍ  ، ٌُُٝي رَٖٛ ح٤ُٔخ٣ٍٕٞ 1967أك٣ََ  15ك٢ ُوخء ػخّ ٝػ٤٘ق ط

 (2.)إٔ ُْٜ ىػْ ٖٓ هزَ حُوخػيس حُطالر٤ش أًؼَ ٖٓ حُوخىس حُٔيػ٣ٖٞ ٖٓ ١َف حُلِد

، حُظ٘ظ٤ٔخص حُظ٢ ًخٗض ط٤ٜٖٔ ػ٤ِٜخ حألكٌخٍ ح٤ُٔخ٣ٍش 1970ٝك٢ ٜٗخ٣ش ٓ٘ش 

هخٛش ٓ٘ٚ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ، ٝحالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِؼخ٤٣ٖٞٗ ٝحُظوي٤ٓش، ٝ

ّْ حُيُٝش -حُـِحث٤٣َٖ، ىكؼض ػٖٔ ح٠ُـ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحأل٢٘ٓ حُو١ٞ ٖٓ ١َف حُلِد ، ٤ُظ

1971كِّٜٔخ ك٢ ؿخٗل٢ 
3

ٌٌٝٛح هيّ ح٤ُٔخ٣ٍٕٞ ٝالءْٛ ُلِد ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ  .

(FLN )ًٝخٕ ػَٔس ٌٛح حُظلخُق: 

 .خ١ حُطِزش ك٢ حُؼَٔ حُظطٞػ٢ إلٗـخف حُؼٍٞس حٍُِحػ٤شكَٜ ٗ٘

 .ارؼخى حُطِزش ػ٠ِ حُؼَٔ حُ٘وخر٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ

 (4.)ُِيُٝش حالٗظَح٢ًطٞؿٚ حُطِزش ٗلٞ حُيػٞس ُظ٤َٓن حُٜ٘ؾ 

٣ٝزيٝ إٔ ح٤ُٔخم حُؼخ٢ُٔ هي ٓخْٛ ك٢ ٤ٓطَس ح٤ُٔخٍ ػ٠ِ حُلًَش حُطالر٤ش ك٢ 

َ َُٛس حالُىٛخٍ ح٤ُ٘ٞػ٢ ك٢ حُؼخُْ، أٟق ا٠ُ حُـِحثَ، ٌٝٛح ألٕ ٓ٘ٞحص حُٔظ٤٘خص طٔؼ

ًُي إٔ حالهظ٤خٍحص حٌُزَٟ حُظ٢ حٗظٜـظٜخ حُيُٝش طظالءّ ا٠ُ كّي ًز٤َ ٓغ حألكٌخٍ حُظ٢ ًخٗٞح 

 (.ٍُحػ٤ش، ٛ٘خػ٤ش، ػوخك٤ش)٣يػٕٞ ُٜخ، ٗؼ٢٘ رٌُي حالٗظَح٤ًش ٝحُؼٍٞحص حُؼالع 

                                                
(1 )  Donald. K Emmerson, OP.CIT, P26. 
(2 )  Ibid P.26. 
3 Kamel Rarrbo, l’Algérie et sa jeunesse, l’Harmattan, Paris,1995, p86. 

 .5ص 91يارص  31،  23/3 ،انؼدد(UGEL)يُظًح االحتاد انؼاو انطاليب احلزجزٌدج االحتاد ذظدرْا   (4)
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، آٌٗحى (UNEA)خ ك٤ٜخحإلٗخٍس ٛ٘خ، إٔ حُظ٘ظ٤ٔخص حُـٔؼ٣ٞش حُٔخثيس رٔ ٝطـيٍ

ٍ  157-62، ٌٝٛح ر٘خء ػ٠ِ حُوخٕٗٞ 1901ًخٗض طو٠غ ًِٜخ ُِوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ  َّ ح١ٌُ طو

ّْ رخ٤ُٔخىس ح٤٘١ُٞش، ٝك٢ حطـخٙ  ٖٓ هالُٚ ٓٞحِٛش حُؼَٔ رخُوٞح٤ٖٗ حُل٤َٔٗش حُظ٢ ال طٔ

ّٚ  ٓظ٘خهٞ ٓغ ًُي زَ اٗٚ ك٢ ٓـظٔغ حُي٣ٔوَح٤١ش ح٤ٌُِ٘ش طؼ: ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ ٤ٓ1964ؼخم  ٣٘

حُ٘وخرخص ٝحُٔ٘ظٔخص ػٖ ٜٓخُق ًٝظَ ٓظؼيىس ٝٓظ٘خه٠ش، أٓخ حُٔـظٔغ حُٔخثَ ٗلٞ 

حالٗظَح٤ًش كبٕ طؼيى ح٤ُٜجخص ٣ٔظـ٤ذ كو٢ ُِوخ٤ٛش ح٤ُِٔٔس ٌَُ كجش ٖٓ حٌُٔخٕ 

 (1.)ٝح٣ٍَٝ٠ُش ٠ُٔخػلش آٌخ٤ٗش كًَش حُلِد ك٢ ػِٔٚ ُظؼزجش حُـٔخ٤َٛ

ٞع ٖٓ حُل٠ٟٞ ٝحُظَّىى ٗخؿٔش ال ٗي أٗٚ ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٣ٌٖٔ ٓالكظش ٗ

ػٖ حُـٔغ ر٤ٖ حُٔظ٘خه٠خص، ح١ٌُ ٤ِّٓ حُيُٝش حُـِحث٣َش حُ٘خٗجش، كل٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ظْ طٔي٣ي 

حُؼَٔ رٔٞؿذ حُوٞح٤ٖٗ حُل٤َٔٗش ح٤ُِزَح٤ُش، ٣ظْ أ٠٣خ طز٢٘ حالهظ٤خٍ حالٗظَح٢ً، كَٜ ٣ٌٖٔ 

طٍٜٞ ٗظخّ حٗظَح٢ً ٣ظْ طـ٤ٔيٙ روٞح٤ٖٗ ٤ُزَح٤ُش؟ 
(2) 

، حُٔظؼِن رخُـٔؼ٤خص 79-71طْ حٓظيٍحى ًُي، ربٛيحٍ حألَٓ  ٢1971 ٓ٘ش ٌُُي ك

ع ُؼ٤ِٔش حُظَحؿغ ػٖ ك٣َش ٗ٘خ١ طؤ٤ْٓ حُظ٘ظ٤ٔخص حُـٔؼ٣ٞش ٝ ح٤ُٔي ٗلٞ  َّ ح١ٌُ ٣٘

حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ، ُظـ٤٘ي حُـ٤ٔغ طلض ٍح٣ش ٝحكيس اٗـخف ٓٔؼ٠ حُؼٍٞس حٍُِحػ٤ش، " أىُـش"

 َّ أ١ ط٘ظ٤ْ ٓز خَٗس ٝىٕٝ حٍَُٔٝ ػ٠ِ حُو٠خء، ٝأػط٠ ٌٛح حألَٓ حُلن ُِِٔطخص رل

 َّ ّْ ك َّ رؼٞ ( UNEA)ٝك٢ ٌٛح حإل١خٍ ط ٤ُِظلن ٓ٘خِٟٞٛخ رخُِـخٕ حُظطٞػ٤ش ٝطْ ك

" ؿٔؼ٤ش حُو٤ْ "حُـٔؼ٤خص ٓؼَ 
(3)

 .إلٌٓخص أ١ ٛٞص ٣٘ظوي ٌٛح حُظٞؿٚ 

 

 

 

 ظهىس انخُبس اإلساليٍ داخم انحشكت انطالبُت .4

                                                
 .112ص 1964يٍثاق اجلشائز، أفزٌم . انهجُح املزكشٌح نهرىجٍّ. حشب جثهح انرحزٌز انىطين  (1)
 .72ص 2001رطانح ياجظرري، لظى ػهى االجرًاع، جايؼح يُرىري لظُطٍُح . خظائض احلزكح اجلًؼىٌح يف اجلشائز ،بوبكر جيملي  (2)
 .1963هحزكح اإلطاليٍح تاجلشائز ولد ذأطظد يف فرباٌز طُح شكهد ْذِ اجلًؼٍح َىاج أوىل ن  (3)
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ك٢ حُلًَش حُطالر٤ش، ًخٗض ك٢ حُٔ٘ٞحص حأل٠ُٝ  ُلظش ريح٣ش طَحؿغ حُظ٤خٍ ح٤ُٔخ١ٍ

ٖٓ حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ٝطٞحَٛ طيٍٛٞ ك٠ٍْٞٛ ك٤ٜخ ا٠ُ ؿخ٣ش حُـ٤خد حُظخّ ك٢ ػٜي حُظؼيى٣ش، 

ٝٛٞ أَٓ ُْ ٣ٌٖ ٣وطَ ػ٠ِ رخٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٗخٛيٝح حُوٞس حُظ٢ ًخٗض ط٤ِٔ ٌٛح حُظ٤خٍ، 

ٌُٖٝ ٌٛح ... حَُح٣ش حُلَٔحء،ٝهيٍطٚ حٌُز٤َس ػ٠ِ حُظـ٤٘ي، ٝٗٞػ٤ش حألكَحى ح٣ٌُٖ كِٔٞح 

ّٕ ح٠ُ٘خٍ ٓٞف ٣٘ظوَ )ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلًَش حُطالر٤ش " ٢ٍٓ حُٔ٘٘لش"حُظَحؿغ ا٠ُ كّي  أل

ٜخ ٛٞ ريح٣ش طَحؿغ حألكٌخٍ ( ا٠ُ ٓٔظ٣ٞخص أهَٟ ّٔ ٜخ ٝ أٛ ّٔ َّ أػ ًخٕ ٓززٚ ػيس ػٞحَٓ، ُؼ

خ رخُ٘ٔزش ح٤ُٔخ٣ٍش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُٔ، ٝكَ٘ حًُ٘ٔٞؽ حُظ١ٞٔ٘ ح١ٌُ ٣طَكٚ، هٜٞٛ

ّٖ ُٜخ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حَُٔؿٞس، ٌُٖ ٛ٘خى أ٠٣خ ػٞحَٓ طَطز٢  ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش حُظ٢ ُْ ٣ظٔ

 :رخُلخُش حُـِحث٣َش ٣ٌٖٔ إٔ ًٌَٗ ٜٓ٘خ ػالع ػٞحَٓ َٗحٛخ ًحص أ٤ٔٛش رخٍُس

٣ظٔؼَ ك٢ ط٘خ٢ٓ حُٜلٞس حإلٓال٤ٓش ػ٠ِ حُٔخكش حُـخٓؼ٤ش  انؼبيم األّول

حإلٓال٢ٓ ىحهَ حُـخٓؼش حرظيحء ٖٓ أٝحهَ حُٔظ٤٘خص، رخُوٜٞٙ، ٝهي ًخٕ ٝؿٞى حُظ٤خٍ 

 حُؼٔخ٤ٗ٘خصؿ٤َ أّٗٚ ُْ ٣ظزٍِٞ ًظ٤خٍ طؼز١ٞ ٓؼخٍٝ اال ك٢ أٝحهَ حُٔزؼ٤٘خص ٤ُٜزق ك٢ 

 .ٓلَى حُطِزش ٝهخثيْٛ ىٕٝ ٓ٘خُع

هٜٞٛخ ٖٓ " ح٤٤٘١ُٖٞ"ٝهي هخٝ حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ٓؼًَش حُؼٞحرض رخُظلخُق ٓغ 

، ٝك٢ 1979ُطالر٤ش كٍٞ ه٤٠ش حُظؼ٣َذ ٓ٘ش ح ٝحإلَٟحرخصهالٍ حُٔظخَٛحص 

ًُٝي ك٢ حُـخٓؼش ح٣ًَُِٔش، ك٠َٙ ح٥الف  ُٖنإٓال٤٤ٓأه٤ْ أٍٝ طـٔغ  12/11/1982

ٖٝٓ هالُٚ طْ حًظ٘خف حُوٞس حُ٘ؼز٤ش حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ٝٛ٘خ ٗالكع حُٜؼٞى 

ٓوخرَ حٍُِ٘ٝ حُٔٔظَٔ حُٔٔظَٔ ُٔ٘ل٢٘ طِح٣ي حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُوخػي١ ك٢ 

 .ُٔ٘ل٠٘ حُظ٤خٍ ح٤ُٔخ١ٍ

ك٢ ًٕٞ ػِش ًز٤َس ٖٓ كجش حُ٘٘ط٤ٖ ح٤ُٔخ٤٣ٍٖ، حُظ٢ ًخٗض  انؼبيم انثب٣ٍَٝظٔؼَ 

ٝطُٞي ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ كجخص حُٔـظٔغ ( 1" )طزَؿِص"طّيػ٠ حٗظٔخءٛخ ُِطزوش حُز٤َُٝظخ٣ٍش هي 

٣ٞش ًخٗض ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُل٤ٔش، كخُوط٤ؼش حُٔؼ٘ –حُٔؼ٣ٞ٘ش : حألهَٟ، ٗٞع ٖٓ حُوط٤ؼش

٤ّٔش  حٌُؼ٤َ ٖٓ حألكٌخٍ حُظ٢ ًخٗض طؼظ٘وٜخ ٖٓ هزَ ٝطوِّض ػٜ٘خ ٤ٗجخ ك٤٘جخ، ٝحُوط٤ؼش حُل

٠ُ حُزٍٞؿٞح٣ُش، آٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍش  ، رخالٗظوخٍحُ٘خؿٔش ػٖ حُظَه٤ش حُظ٢ كِٜض ػ٤ِٜخ

٘طش ٣ٌٖٝٔ حًظ٘خف ًُي هالٍ طظزؼ٘خ ُٔآٍ حُلجخص حُ٘.. ٝحٗؼٌٔض ػ٠ِ ٟٝؼ٤ظٜخ حُٔخى٣ش

                                                
 .أطثحد تىرجىاسٌح  (1)
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حُظ٢ ًخٗض طلَٔ ٓ٘ؼَ ح٤ُٔخ٤٣ٍٖ ك٢ حُـخٓؼش، ٝأٛزلض طلظَ َٓحًِ ٛخٓش ك٢ َّٛ 

ٌّ٘ض ٖٓ حُظٔٞهغ ٝحُظـِـَ ك٢ ىٝحثَ ٛ٘غ حُوَحٍ ٣ٔخػيٛخ ك٢ ًُي ٗٞػ٤ش  حُِٔطش، ٝطٔ

حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش حُظ٢ طظ٤ِٔ رٜخ ٖٓ ك٤غ ط٣ٌٜٞ٘خ ٝػوخكظٜخ، رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ظٜخ، 

 .حُو٣ٞش حُظ٢ ٌِٗظٜخ ٝحُظ٢ طظ٤ِٔ رخُظٔخٗي ٝحُظ٠خٖٓٝٓخػيٛخ أ٠٣خ حُ٘زٌش 

خ حُؼخَٓ حُؼخُغ ك٤ظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ٔٓ رخُٔخىس  ّٓ ّٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ حألٓخ٢ٓ 120أ ، حُظ٢ ٗ

َّ ٖٓ ال ٣ِٔي رطخهش  ُِلِد، ٝحُظ٢ طٔ٘غ ط٢ُٞ ٓٔئ٤ُٝخص ك٢ حُٔ٘ظٔخص حُـٔخ٤َٛ ٌُ

ٞ طًَِ حُؼَٔ حُطالر٢ ٝٓخ طـيٍ حإلٗخٍس ا٤ُٚ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ٛ.حٗوَح١ ك٢ حُلِد

حُٔؼظَف رٚ ٤ٍٔٓخ ػ٠ِ ٤ٌَٛ ٝا١خٍ ١الر٢ ٝحكي حٓظطخػض حُِٔطش ط٠٣َٝٚ ٝاروخثٚ ك٢ 

، ٌٛح اًح حٓظؼ٤٘٘خ رؼٞ كخالص 1988ٛلٜخ ١ٞحٍ حَُٔكِش حُٔٔظيس ٖٓ حالٓظوالٍ ا٠ُ ؿخ٣ش 

، حُظَٔى ٝحُٔؼخٍٟش ٓٞحء ك٢ ريح٣ش حالٓظوالٍ أٝ كظ٠ ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٖٓ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ

ٝك٢ ًحص حُٞهض ػَف ٌٛح حإل١خٍ حُٔٞكي ػيس . ٌُٜٝ٘خ رو٤ض ٓليٝىس ٤ُ٘ٓخ ٝؿـَحك٤خ

 :طـ٤٤َحص ٣ٌٖٔ حػظزخٍٛخ رؤٜٗخ ُْ طظـخُٝ كي حٌَُ٘ حُظ٘ظ٢ٔ٤ أٝ حُظ٤ٔٔش ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣

 UGEMA  (62-63.)حإلطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ 

 UNEA (1963-1971.)حإلطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ 

 C.V.E (1972-1975.)حُِـخٕ حُظطٞػ٤ش حُطالر٤ش 

 UNJA (1975-1982.)حإلطلخى ح١ُٖٞ ُِ٘ز٤زش حُـِحث٣َش 

 B.N.E (1982-1990.)حٌُٔظذ ح١ُٖٞ ُِطِزش 

 

 

 

 :انًشبسكت انسُبسُت نهطهبت انجضائشٍَُ فٍ ػهذ انخؼذدَت: ثبنثب
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 :انطهبت وسبػت انخحّىل َحى انخؼّذدَت -1.3

ّٕ ٌٝٛٙ حألكيحع،  أَٗٗخ ا٠ُ ٓخُحُض طيٍٝ  ،حُؼي٣ي ٖٓ ػالٓخص حالٓظلٜخّ ٓـِ٘خ رؤ

ّٕ حُظٔخإٍ حَُٔطز٢ رٟٔٞٞػ٘خ ٛٞ ... ٜخكُٞ ُٔخًح ؿخرض حُلًَش حُطالر٤ش ػٖ ٌٛٙ : ؿ٤َ أ

 حألكيحع؟

ّْ ٓخ ٣يكؼ٘خ ا٠ُ ١َف ٌٛح حُظٔخإٍ، ٤ُْ كو٢ ًٞٗ٘خ حػظيٗخ ػ٠ِ ه٤خىس حُلًَش        ّٕ أٛ ٝا

ص حُظـ٤٤َ ٝحإلٛالف ك٢ ؿ٤ٔغ رِيحٕ حُؼخُْ ، ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ طـ٤٘ي حُـٔخ٤َٛ حُطالر٤ش ُؼ٤ِٔخ

ٖٓ أؿَ طـ٤٤َ ح٤ُٔخٓخص ٝآوخ١ حألٗظٔش، ٝحُٔٔخٛٔش ك٢ ٛ٘خػش حَُأ١ حُؼخّ حُٔٔخٗي 

ُو٠خ٣خْٛ حُٔطَٝكش، كوي ًخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ ؿيح إٔ ٣ٌٕٞ حُطِزش حُـخٓؼ٤٤ٖ ك٢ حُٜلٞف 

ُض حأل٠ُٝ ُِٔظخَٛحص، حُظ٢ أٛزلض ٓلطّ  ّٞ ش أٓخ٤ٓش ٣ـذ حُٞهٞف ػ٘يٛخ كل٤ٜخ طل

 .حُـِحثَ ٖٓ ٗظخّ ا٠ُ ٗظخّ آهَ، ٖٝٓ َٓكِش ا٠ُ َٓكِش أهَٟ

كخ٤ُِٔس حُو٤خى٣ش ُِلًَش حُطالر٤ش ٢ٛ ه٤٠ش ٓؼَٝكش ٝٓظلن ػ٤ِٜخ، ٌُٖٝ ٛ٘خى ىحكغ 

٤ش، ٣َٝطز٢ رخ٤ُٔخم ح١ٌُ ظَٜص ك٤ٚ ٌٛٙ حألكيحع، ٣يكؼ٘خ ٛٞ أ٠٣خ ُِظٔخإٍ  ّٔ آهَ ًٝ أٛ

ّٕ حُلًَش حُطالر٤ش ك٢ حُـخٓؼخص حُـِحث٣َش، ػٖ ؿ٤ خد حُطِزش ك٢ طِي حألكيحع، ٝٛٞ أ

، ُْٝ طٌٖ ك٢ َٓكِش ٟؼق، رَ حُؼٌْ ٖٓ ًُي، كوي "ٗخثٔش" هالٍ طِي حألػ٘خء ُْ طٌٖ 

ّٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طلُٞض ا٠ُ ه٤خىحص  ّٕ ٛ٘خى طٜخػيح ًز٤َح ُ٘٘خ١ٜخ، ٝأ الكظ٘خ رؤ

ُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ٓخُحُض ط٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ، ٢ٛٝ ػ٘خَٛ كخػِش ىحهَ كِر٤ش، هخٛش ٖٓ أر٘خء ح

َ ٛ٘خ أكٍٞ ٗـْ حُطِزش ح٤ُٔخ٤٣ٍٖ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ـّ  ! حُلَّ حُـخٓؼ٢، ٣ٝـذ إٔ ٗٔ

َّ حالٟطَحرخص حُظ٢ ٜٗيطٜخ ٓي٣٘ش هٔ٘ط٤٘ش ك٢ ٗٞكٔزَ         َّ 1985ُٝؼ ، أ١ ك٢ ظ

ؼ٢ ُظٔظّي ا٠ُ أٍؿخء حُٔي٣٘ش، حُلِد حُٞحكي، ٝحُظ٢ حٗطِوض َٗحٍطٜخ ٖٓ حُلَّ حُـخٓ

ُليٝع  -ٗٔز٤خ -ٝػَكض ٢ٛ حألهَٟ أػٔخٍ ػ٘ق ًز٤َس، ُؼِّٜخ طؼٌْ حٍُٜٞس حُطز٤ؼ٤ش

 .ٓؼَ ٌٛٙ حالٟطَحرخص، كظ٠ ٝإ ُْ ٣ظَطذ ػٜ٘خ أ١ّ طـ٤٤َحص أٝ اٛالكخص ٤ٓخ٤ٓش

خ٣ٍن حُٜخّ ك٢ ط إٔ طظوِّق حُلًَش حُطالّر٤ش ػٖ ٌٛح حُٔٞػي ،ك٤ِْ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إً       

، ٝحُلَّ حُـخٓؼ٢ ٣ؼَف ؿ٤ِخٗخ ًز٤َح ُ٘٘خ١ٜخ، ٝك٠ٍٞح ٌٓؼّلخ ُظ٤خٍحطٜخ حُلخػِش، حُـِحثَ

 .حُٔؼخٍٟش ُِ٘ظخّ حُوخثْ ك٢ ًُي حُٞهض
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٤ٖ رخُٟٔٞٞع،        ّٔ طل٤َٔ طوِّق حُطِزش ػٖ ٌٛٙ حألكيحع رؼّيس 1ُوي كخٍٝ أكي حُٜٔظ

َّ كجخص حُٔـظٔغ ط٠ ٜخ ًٕٞ كجخص حُطِزش أه ّٔ ٍح ٖٓ ٤ٓخٓش حُلٌٞٓش ٤١ِش كظَس ػٞحَٓ، أٛ َّ

حالٓظوالٍ، حُظ٣ٌٖٞ حُؼوخك٢ ح١ٌُ ٗخُٚ حُطِزش اٟخكش ا٠ُ حُظل٤ٌَ حُؼوال٢ٗ ح١ٌُ ٣ّٞؿٚ 

 ّٕ خ ٣ّٜؼذ آٌخ٤ٗش حٓظيٍحؿْٜ ك٢ ػَٔ ىٕٝ إٔ ٣ٔظٞػزٞٙ ٣ٝلٜٔٞح َٓح٤ٓٚ، ٝأ ّٔ ٓ ،ًِْٜٞٓ

ّٖ حَُٔحٛوش ٤ّٓٝخ٤ُٖ ا٠ُ حُ –ؼ٘ق ٝٛٞ أَٓ الكظ٘خٙ رَُٝ حُؼخ٤٣ٖٞٗ ٣ؼٞى ا٠ُ ًْٜٞٗ ك٢ ٓ

، ٖٝٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ًًَٛخ أ٠٣خ كَٙ 56ٓخ١  19ك٢ حُظلخػَ ٓغ ٗيحء  -ًٔخ هخٍ

حإلٓال٤٤ٖٓ ػ٠ِ ٓالٓش حُزالى ٝٓٔظٌِخطٜخ ٝحٗظٜخؿْٜ أِٓٞد حُٔؼخٍٟش ح٤ُِٔٔش، ٌُُي ًِّٚ 

 ّٓ ّٕ حُطِزش ُْ ٣ظـخٝرٞح ٓغ حألكيحع إل٣ؼخٍْٛ حُلٞحٍ ٝ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔٔظٌِخص حُؼخ  .شكب

ّٕ ٌٛٙ حُظل٤َٔحص ٛيٍص ك٢ ٝهض ه٣َذ ٖٓ حألكيحع، االّ أّٗٚ ؿِذ          ٝرخَُؿْ، ٖٓ أ

ّٕ ًؼ٤َح ٖٓ حُِّٔٔٔخص  ػ٤ِٜخ ١خرغ حُظؼ٤ْٔ، ٝحُظ٘ظ٤َ ٝحُٔؼخ٤ُش، ٝحالرظؼخى ػٖ حُٞحهؼ٤ش، ٝأ

ٌّرظٜخ أكيحع حُؼ٘ق حُظ٢ ػَكظٜخ ٓ٘ٞحص حُظٔؼ٤٘خص  .حُظ٢ ر٘خ ػ٤ِٜخ طل٤ِِٚ ٌُٜٙ حُؼٞحَٓ، ً

َّٔ أ٠٣خ ؿ٤خد حُطِزش ػٖ          أًظٞرَ، ٌُٕٞ ٌٛٙ حألكيحع هي كخؿؤص  ٣ٝ5ٌٖٔ إٔ ٗل

حُلجخص حُطالّر٤ش حُّ٘٘طش ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢، ُيٍؿش أّٜٗخ ُْ طّٜيم ٓخ كيع، هٜٞٛخ 

ّٕ حإلٓال٤٤ٖٓ  ّٕ حُٔخكش حُطالّر٤ش ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ آٌٗحى حإلٓال٤ٕٓٞ، ٣ٝؼِْ حُـ٤ٔغ أ اًح ػِٔ٘خ أ

ُْٜ ٣ي ك٢ أكيحع حُوخْٓ ٖٓ أًظٞرَ، ٍؿْ أّٜٗخ أك٠ض ا٠ُ طـ٤٤َحص ؿ٣َٛٞش ُْ طٌٖ 

ٝىٓظ٣ٍٞش ًخٗٞح ٣طخُزٕٞ رٜخ ْٛ ٖٓ هزَ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣طخُذ رٜخ ؿٔٞع حَُٔحٛو٤ٖ ح٣ٌُٖ 

 .هَؿٞح ا٠ُ حُ٘خٍع

ّٕ حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُـ٤خد حُطِزش ػٖ ٌٛح حُٔٞػي، ٣زو٠ رؼ٤ي         ٌُٖ ٓغ ًُي، كب

ـٔٞٝ ح١ٌُ ٓخُحٍ ٣ٌظ٘ق ٌٛٙ حألكيحع ا٠ُ ؿخ٣ش ٝهظ٘خ حُلخَٟ، ك٤غ ك٢ حُٔ٘خٍ رٔزذ حُ

 .ؿ٤خد حُؼي٣ي ٖٓ حُٔؼط٤خص ٣زو٠ حُظل٤َِ ٗخهٜخ

 

 :انخشَطت األَذَىنىجُت نهحشو انجبيؼٍ -2.3

                                                
 .15، ص1991، يارص، 2/3االحتاد انؼاو انطاليب احلز، انؼدد ٍ، ذظدر ػ"االحتاد"جزٌدج   1
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ّٔخكش حُطالر٤ش ٤ٓؼ٤٘٘خ ًؼ٤َح ك٢ كْٜ        ٌِّش ُِ ّٕ ٓؼَكش حألُٞحٕ حأل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُٔ٘ الّٗي أ

 .ؼخّ حُطالر٢، ٝٓؼَكش ٓيٟ طلخػِٚ ٓغ حُوطخد حُي٣ٔوَح٢١حطـخٛخص حَُأ١ حُ

ٝاًح أٍىٗخ طَط٤ذ حُظ٤خٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحأل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُٔخكش حُطالر٤ش         

ك٢ ػٜي حُظؼيى٣ش، ر٘خء ػ٠ِ ٗ٘خ١ٜخ ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ حُظـ٤٘ي، ٝك٠ٍٞٛخ ػ٠ِ حُٔخكش، 

ّٕ حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ٝحُظلخف حُطِزش كٍٞ حُٔٞحهق حُظ٢ طظوٌٛخ ٝحُ٘ ٘خ١خص حُظ٢ طو٤ٜٔخ، كب

َّ حُظ٤خٍ ح٢٘١ُٞ، ٓغ طٔـ٤َ ؿ٤خد طخّ  َّ ٖٓ ىٕٝ ّٗي حَُٔطزش حأل٠ُٝ، ٤ِ٣ٚ ريٍؿش أه ٤ٓلظ

ُِظ٤خٍ حُٔخ٢ًٍٔ ح١ٌُ ٤ٓطَ ػ٠ِ حُٔخكش ٌٓ٘ حُٔ٘ٞحص حأل٠ُٝ حالٓظوالٍ ا٠ُ ؿخ٣ش 

 .َر١َحُؼٔخ٤ٗ٘خص، اٟخكش ا٠ُ ك٠ٍٞ ؿِث٢ ٝ ٓليٝى ؿـَحك٤خ ُِظ٤خٍ حُز

ّٕ حٗزؼخع حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ك٢ حُـِحثَ رؼي ط٤ٜٖٔ ىٍٝ ؿٔؼ٤ش         َ ك٢ حُزيح٣ش رؤ ـّ ٔٗٝ

حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ ٝرؼٞ ٍٝحكيٛخ، ًخٕ ػ٠ِ حُٔخكش حُـخٓؼ٤ش، ٝهي ظَٜ ك٢ 

رل٤غ ٤ٌٕٓٞ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُطِزش  ٜٗخ٣ش حُٔزؼ٤٘خص ٝريح٣ش حُؼٔخ٤ٗ٘خص ًظ٤ّخٍ ّٓٞكي،

ٓخُي رٖ ٗز٢، أكٔي ٓلٕ٘ٞ، ػزخ٢ٓ ٓي٢ٗ، ٓللٞظ ٗل٘خف، ٓؼي ؿخد هللا : ٓؼخٍحألٓخطٌس أٝ

 .ىٍٝ طؤ٢ٔ٤ٓ ٝه٤خى١ ك٢ حألكِحد حإلٓال٤ٓش حُظ٢ ظَٜص ك٤ٔخ رؼي... ٝؿ٤َْٛ

حالٗ٘وخهخص ىحم حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ ريأص طظَٜ حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ٝأٛزق حإلٓال٤ٕٓٞ ك٢       

 َّ ٜخحُـخٓؼش ٓ٘ؤٕٔٞ ا٠ُ ؿٔخػخص ًحص ١خرغ ٓ ّٔ حإلهٞحٕ حُِٕٔٔٔٞ حُؼخ٤ُٕٔٞ، : ١، أٛ

حإلهٞحٕ حُِٕٔٔٔٞ حإله٤ٔ٤ِٕٞ، ٝؿٔخػش حُـِأٍس، ٝرِؾ حُظ٘خكْ ٝحَُٜحع ر٤ٖ ٌٛٙ 

ش ك٢ حَُٜحع ػ٠ِ ٓٔي ُٓخّ  ّٛ ٍٙ، ٝطـ٠ِّ ًُي رٜلش هخ ّٞ حُـٔخػخص كّيح ال ٣ٌٖٔ طٜ

ٌَّ ٗوخ١ حكظٌخى ٝحطٜخٍ  ٓغ حُطِزش ٓٔخؿي حُـخٓؼش ٝحألك٤خء حُـخٓؼ٤ش، رخػظزخٍٛخ ط٘

 .الًظٔخد أٜٗخٍ ؿيى

كْٜ حإلٓال٤٤ٖٓ ُِؼَٔ حُطالر٢ ك٢ طِي حألػ٘خء ٣وظِق ػٖ حُٔلّٜٞ حُٔخثي ُي٣ْٜ         

كخ٤ُخ، ك٤غ ًخٕ ٣ؼظزَ ٤ِٓٝش ُِيػٞس حإلٓال٤ٓش، ٝحألَٓ رخُٔؼَٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘، 

 .حُن...ػ٤ش ٝحُالث٤ٌش، ٝٓ٘خَٛس ه٠خ٣خ ح٤ُِٖٔٔٔ، ٞٝٓلخٍرش حالٗظَح٤ًش ٝح٤ُ٘

٣ش، ٝحُؼَٔ         َّ ٝرؼي أكيحع أًظٞرَ ٍأص ٌٛٙ حُـٔخػخص حُطالر٤ش إٔ طوَؽ ٖٓ حُٔ

س ُلّي ح٥ٕ ٗـي َّ ّْ ٌٛٙ حُظ٘ظ٤ٔخص حُظ٢ ٓخُحُض ٓٔظٔ َّ أٛ  :طلض ٓ٘ظٔخص ٓؼظَف رٜخ، ُٝؼ
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ّْٓ رظخ٣ٍن ، ٝػوي ٓئطَٔٙ 1988ٗٞكٔزَ  11: حالطلخى حُؼخّ حُطالر٢ حُلَ ح١ٌُ طؤ

ٝحُظ٘ظ٤ْ ٓلٔٞد ػ٠ِ ؿٔخػش حإلهٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝكًَش  1989ٓخٍّ 23حُظؤ٢ٔ٤ٓ ٣ّٞ 

 .ٓـظٔغ حُِْٔ

ّٓٔض ك٢  ، ٝػويص 1988أًظٞرَ  30حَُحرطش ح٤٘١ُٞش ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ حُظ٢ طؤ

 .، ٢ٛٝ ٓلٔٞرش ػ٠ِ كًَش ح٠ُٜ٘ش1990أًظٞرَ  11: ٓئطَٔٛخ حُظؤ٢ٔ٤ٓ رظخ٣ٍن 

َّ رٔزذ ًٔخ ظَٜص ك٢ ريح٣ش حُظؼّيى٣ش رؼٞ حُظ٘ظ٤ٔخص حُط الر٤ش حُظ٢ ُْ طٔظٔ

أكيحع حُظٔؼ٤٘خص حُظ٢ ػَكظٜخ حُـِحثَ، ك٤غ ًخٕ ُِـِأٍس ط٘ظ٤ْٜٔ حُطالر٢، ًٔخ أٗ٘ؤص 

حُـزٜش حإلٓال٤ٓش ُنإٗوخً حُظ٢ كِّض، حَُحرطش حإلٓال٤ٓش ُِطِزش ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍ حَُحرطش 

 1991حإلٓال٤ٓش ُِؼَٔ، ك٤غ ٓخٛٔض ٢ٛ حألهَٟ ك٢ طؼزجش حُطِزش ُالُظلخم ربَٟحد 

 .ح١ٌُ ٗخىص رٚ حُـزٜش حإلٓال٤ٓش

ّْ ٓخ ٤ِّٓ حُظ٘ظ٤ٔخص حُطالّر٤ش حُٔلٔٞرش ػ٠ِ حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ، هخٛش ك٢  َّ أٛ ُٝؼ

َّ ط٘ظ٤ْ رخُظٍٜٞ ػ٠ِ أّٗٚ حُٔٔؼَّ ُِطِزش حإلٓال٤٤ٖٓ،  حألٓخ٢ٓ كظَس حُظؤ٤ْٓ، ٛٞ ٍؿزش ً

َّ ؿٔخػش طّيػ٢ أٓزو٤ظٜخ ك٢ حُظؤ٤ْٓ ٝرخُظخ٢ُ ٍَٟٝس حُظل خم ح٥ه٣َٖ رٜخ ًٝخٗض ً

ٍص ٌٛٙ حٍُٜٞس ك٢ حُٜٔ٘ي ... ٝطؤ٤ْٓ ط٘ظ٤ٔخ آهَ ٣ؼظزَ ٗوخ ُِّٜق حُطالر٢  َّ ٝهي طٌ

 .ح٤ُٔخ٢ٓ ػ٘ي طؤ٤ْٓ حألكِحد حإلٓال٤ٓش

 ّٔ س حُظ٘ظ٤ٔخص حُطالر٤ش ػ ّٞ ّٕ ه ش طلَٔ حُؼي٣ي ٖٓ حُيالثَ، ٢ٛٝ أ ّٔ ش اٗخٍس ٜٓ

ٜخص  ّٜ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٝك٢ حُٔ٘ط٣ٞش طلض حُظ٤خٍ حإلٓال٢ٓ، طظَٜ أًؼَ ك٢ حُظو

ٝاًح ٍؿؼ٘خ  1،(رلٌْ ٤ُْٜٓٞ ٗلٞ حُِـش حُؼَر٤ش)حُؼِّٞ حُطز٤ش، اٟخكش ا٠ُ حألىد حُؼَر٢ 

هٕٞ ٝهظجٌ، ٗالكع رؤّٜٗخ طو٢٠ رؤٕ ٣ظّـٚ ححُظَر١ٞ ا٠ُ حألْٓ حُٔؼظٔيس ك٢ حُظٞؿ٤ٚ  ّٞ ُٔظل

ّٜٜخص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝحُؼ٤ِٔ حألٝحثَ ٖٓ حُّ٘خؿل٤ٖ ش، ىٕٝ حُؼِّٞ ك٢ أؿِزْٜ ٗلٞ حُظو

ٌّٖ ًُي ٖٓ ٓؼَكش ٗٞػ٤ش حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش حُظ٢ ؿِزض ػ٠ِ ط٤ٌِ٘ش ط٘ظ٤ٔخص  حإلٗٔخ٤ٗش، ٤ٓٔ

س ط٘ظ٤ٔخطْٜ،  ّٞ حإلٓال٤٤ٖٓ حُطالر٤ش ك٢ ريح٣ش حُظؤ٤ْٓ، ٝٓخْٛ ٌٛح حُؼخَٓ ك٢ ٣ُخىس ه

ِٚ، ؿ٤َ أ ٌّ س حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش حُظ٢ ط٘ ّٞ س أ١ّ ط٘ظ٤ْ ط٘زغ أٓخٓخ ٖٓ ه ّٞ ّٕ ه ّٗٚ ٓغ رخػظزخٍ أ

ٍَٓٝ حُٞهض، ٝطـ٤َّ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔؼط٤خص، حهظلْ حُطِزش حإلٓال٤٤ٖٓ حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش، 

                                                
ٍ ٗٞحس ُٚ رٔؼٜ  1 ّٝ ِض أ ٌّ َّ ٝٛٞ أكي ٌٛٙ حُظ٘ظ٤ٔخص، ط٘ ّٕ حالطلخى حُؼخّ حُطالر٢ حُل  .ي حُٜ٘خػخص حُٔؼ٤ِٔش رزَٞٓىحّٖٝٓ أىُّش ًُي أ
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 ٍ ّٝ ٜخص حُـ٤َ حُو٤خى١ حأل ّٜ ٣ٌٖٝٔ اػزخص ٌٛٙ حُلو٤وش ٖٓ هالٍ ػ٤ِٔش ٓوخٍٗش ُظو

ٜخص حُـ٤َ حُو٤خى١ حُلخ٢ُ ُو٤خىحص ٌٛٙ حُظ٘ظ٤ٔخص ّٜ  .رظو

حُطالر٤ش، ٣َٟٝ رؼٞ  حإلٓال٤ٓشحُلًَش ٣ٝٔؼَ ١ِزش ح٤ٌُِخص حُؼ٤ِٔش أًزَ ٗٔزش ك٢ 

ّٕ ػ٤ِٔش حُظؼو٤ق ًخٗض أًؼَ كخػ٤ِش ك٢ ٓـخٍ  ّٕ ًُي ٣َؿغ ا٠ُ أ ىح٢ٍٓ ٌٛٙ حُظخَٛس أ

حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحألىر٤ش ػٜ٘خ ك٢ حُٔـخٍ حُظـ٣َي١، ح١ٌُ طظْٔ رٚ حُؼِّٞ حُزلؼش، ٌُُي 

ّٕ ح٤ٌُِخص رخُلَحؽ حُؼوخك٢ ظٍٜٞح ٝحٟلخ حإلكٔخّظَٜ ػ٘ي حُلجش حأله٤َس،  ، ٝك٤غ أ

حُؼ٤ِٔش ظِض ٓظلَٗٔش ُٔيس أ١ٍٞ، كٖٔ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٌُٜح حُٟٞغ ىٍٝ ك٢ ط٠وْ ٌٛح 

ّْ طؼزجظْٜ ٖٓ . حُ٘ؼٍٞ ٍ ٖٓ ط ّٝ ّٕ ٗٔزش أ ٝػ٠ِ ػٌْ ٝؿٜش ٗظَ ٓ٘ظَ٘س ا٠ُ كي ًز٤َ، كب

ر٤ٖ، إ ُْ طٌٖ أًزَ ٖحُٔظل٤َٔٗر٤ٖ  َّ ّٔض طؼزجظْٜ ٖٓ حُٔؼ رٖ "، ٣ٝئ٣ّي طٔخ١ٝ ٖٓ ط

ٝٛٞ أكي ٓئ٢ٔٓ  كٞحٍ حٌُخطذ ٓغ رٖ ػ٠ٔ٤)ٌٛح حَُأ١ ك٢ ٓخ ٣وٚ حُـِحثَ " ٠ٔػ٤

ش أىُش ًل٤ِش رظ٣ٌٌذ ٝؿٜش حُ٘ظَ ٌٛٙ ك٤ٔخ (1988، رخ٣ٍْ، أر٣ََط٤خٍ حُـِأٍس ّٔ ، ٤ُْٝ ػ

ّٚ طْٞٗ، ٖٝٓ حَُّٔؿق إٔ طٌٕٞ كًَش اػخىس َٗ٘  ، هي طٔض ػ٘يٓخ َٝٛ ا٠ُ حإلٓال٣ّو

اٟلخء حُطخرغ حُي٣ٔوَح٢١ ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ، ْٝٛ أر٘خء  حُـخٓؼش حُٔٔظل٤يٕٝ حألٝحثَ ٖٓ

.ح٣َُق ًٔخ ٣َٟ رٖ ػ٠ٔ٤
1

 

َّ حُظ ٌُِٞحىٍ حُطالر٤ش أك٤خٗخ، ٖٓ ٣َ١ن حُٔخ٤ًٍٔش أٝ ٖٓ  حإل٣ي٣ُٞٞؿ٣ٞ٢ٖ ٌٝهي ٓ

أكي أٌٗخٍ حُزؼغ، ٖٝٓ حُ٘خ٣َٛش، حُظ٢ ٝؿي حُٔؼولٕٞ حُؼَد أٗلْٜٔ ك٤ٜخ، ْٜٝٓ٘ ٍحٗي 

.حُـ٢ٗٞ٘ رؼي ًُي
2

  ّٓ ً٘ض هي هَأص َٓحٍح . ً٘ض ٓخ٤ًٍٔخ ِٓٔٔخ: "خ رٖ ػ٠ٔ٤ ك٤وٍٞأ

كِْ أًٖ أريح ٖٓ ر٤ٖ . .ُلَحِٗ كخٕٗٞ، ًٝظذ ؿخٍٝى١ ُٝٞك٤ـَ" حُٔؼٌرٕٞ ك٢ حألٍٝ"

ا٠ُ  -أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٌٕٞ أٍٝ ٍى كؼَ ُي٣ْٜ ٛٞ ٓ٘خ٠ٛش حُٔخ٤ًٍٔش، رَ ً٘ض ٓخ٤ًٍٔخ ٓخ٣ٝخ

كًَش ُٜن  1968ػ٘يٓخ ريأٗخ كٞح٢ُ ر٤٘ٔخ ُْ ٣ٌٖ حُٔخ٤ًٍٕٔٞ ػ٘يٗخ ًٌُي، ٝ -كي ٓخ

.الكظخص ٓ٘خ٠ٛش حُلٌٞٓش ك٢ حُـخٓؼش، ً٘خ ِٗـؤ ا٠ُ أِٓٞد ٓخ٢ًٍٔ ٓٞحٍ ٤ُِٜٖ
3

  

 FLNح٢٘١ُٞرخُ٘ٔزش ُِظ٤خٍ ح٢٘١ُٞ  ٝح١ٌُ ٣ٔؼِٚ أٜٗخٍ كِد ؿزٜش حُظل٣ََ  

غ ح٢٘١ُٞ حُي٣ٔوَح٢١ ح١ٌُ ظَٜ ك٢ ٓخ (حُلِد حُٞحكي ٓخروخ ) ّٔ ، اٟخكش ا٠ُ أٜٗخٍ حُظـ

                                                
 ، 1992طَؿٔش ٣ٍُٖٞ ١ًَُ، ىحٍ حُؼخُْ حُؼخُغ، حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼَر٤ش حأل٠ُٝ، ،-ٛٞص حُـ٘ٞد -ح٤ُٔخ٢ٓ حإلٓالّكَحٗٔٞح رٍٞؿخ،   1

ٙ112. 
 .113ٗلٔٚ، ٙ حَُٔؿغ  2
 .113، ٙٗلٔٚ حَُٔؿغ  3
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حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ : ٝحُٔ٘ظٔش حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ًخٗض طٔؼَّ ٌٛح حُظ٤خٍ ٢ٛ. ؼير

UNEA   ْٜٔح٤ُ٘ٞػ٤ٕٞ ط٘ظ٤ ّْٓ ٢ٛٝ ط٤ٔٔش هي٣ٔش طؼٞى ا٠ُ ٝهض حالٓظؼٔخٍ ػ٘يٓخ أ

رؼي  UGEMAهزَ ح٠ٗٔخْٜٓ ا٠ُ ٛلٞف حالطلخى حُؼخّ ُِطِزش ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث٤٣َٖ 

 15، ٝك٢ 1963ن، ٝطٔض حٓظؼخىس حُظ٤ٔٔش ك٢ خ ػٜ٘خ ك٤ٔخ ٓزٓؼًَش ح٤ُْٔ حُظ٢ طلّيػ٘

َّ  1971ؿخٗل٢  ّْ ك روَحٍ ٖٓ ٣َُٝس حُيحه٤ِش ُظؼ٤ي حُظٍٜٞ ٖٓ ؿي٣ي رؼي حُظؼّيى٣ش  UNEAط

ّٕ حُزؼٞ ٖٓ ه٤خىحطٜخ  حإلٗخٍسًٔ٘ظٔش ٖٓ ٓ٘ظٔخص كِد ؿزٜش حُظل٣ََ ح٢٘١ُٞ، ٓغ  ا٠ُ أ

غ ح٢٘١ُٞ حُي٣ٔوَح٢١ هي حُظلوض رخُظـ ،ح٣ًَُِٔش ٠حُٔل٤ِّش ٝكظّ  ّٔRND ٚٔػ٘ي طؤ٤ٓ   ٌُّٚ٘

 .ُْ ٣ٔظطغ اُلخهٜخ رٚ

ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طِن حٓظويّ حالطلخى ح٢٘١ُٞ ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ حَُ٘ػ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش، ُْٝ  

٣ٌظق رخالٓظؼٔخٍ كو٢ ك٢ ح٤َُٛي حُظخ٣ٍو٢ ُِلًَش حُطالر٤ش ك٢ حُـِحثَ، ٌُٖٝ أٟخف 

طٚ ٖٓ هَرٚ ٖٓ حُ٘ظخّ، ًٔخ ٣ٔ. FLNا٤ُٚ ح٤َُٛي حُظخ٣ٍو٢ ُ   ّٞ ظّٔي ٌٛح حُظ٘ظ٤ْ حُطالر٢ ه

ٌّص ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش حُِٔطش رخُؼي٣ي ٖٓ حُؼ٘خَٛ، حُظ٢ ال طـي ٛؼٞرش ًز٤َس ك٢  ٝهي ؿ

ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِّ أٝ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح١ًَُِٔ، حألَٓ ك٢ حإلىحٍحص حُؼ٤ٓٞٔش، حٗيٓخؿٜخ 

ّٓغ ٖٓ ٗزٌش ػالهخص حُظ٘ظ٤ْ رخ  .شحُؼ٤ٓٞٔ ُِٔطخصح١ٌُ ٣ٞ

ا٠ُ ؿخٗذ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش ، رَُص ك٢ حُٔخكش حُـخٓؼ٤ش ط٘ظ٤ٔخص ١الر٤ش ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ  

خ رؼٞ حُ٘و٤ٜخص ٖٓ ىحهَ  ّٓ ٝرؼٞ  FLN ٝRNDٌٛح حُظ٤خٍ، ًخٕ ٍٝحء طؤ٤ٜٓٔخ ا

حالطلخى حُؼخّ : حألكِحد حُو٣َزش ٜٓ٘ٔخ، أٝ ٖٓ ىحهَ حُِٔطش ًحطٜخ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ًٌَٗ ٖٓ ر٤ٜ٘خ

غ ح٢٘١ُٞ حُطالر٢، حُٔ٘ظٔش ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ، حُٔ٘ظٔ ّٔ ش ح٤٘١ُٞش ُِظ٠خٖٓ حُطالر٢، حُظـ

ٌٛٙ حُٔ٘ظٔخص ر٤ٖ ٖٝٓ ... ٝؿ٤َْٛ حُظ٠خٖٓ ح٢٘١ُٞ حُطالر٢ ح٤٘١ُٞش ُِطِزش حُـِحث٤٣َٖ،

ّْ حهظل٠ ٜٝٓ٘خ ٖٓ ٣وظَٜ ٗ٘خ١ٚ ػ٠ِ حُؼخٛٔش ٝ ٝال٣ش أهَٟ ٖٓ حُٞال٣خص،  ،ٖٓ ظَٜ ػ

ّٕ رؼ٠ٜخ ٣لظوي الػظٔخى ٢ٍٔٓ ٌُّٝ٘ٚ ٢٘٘٣ رظَه٤ٜخص ٓئهّظش طٔ٘ق ُْٜ، ٣ٝزَُ  ًٔخ أ

 .ٗ٘خ١ٜخ ك٢ حُٔٞحػ٤ي حالٗظوخر٤ش ٝػخىس ٓخ ٣ـّ٘يٛخ حُ٘ظخّ إلٗـخف ٌٛٙ حُٔٞحػ٤ي

ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُؼَٝ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظ٠ق ُ٘خ ٛؼٞرش حُوَٝؽ رؤكٌخّ طِٜق إٔ 

ٍ طوظٍِ ٌٛٙ حألكيحع، أٝ ٍرٔخ حُؼي٣ي ٜٓ٘خ ٖٓٔ ُْ ٗٔظطغ حإلكخ١ش رٜخ ؿ٤ٔؼخ، ًؤٕ ٗوٞ

 َّ ّٕ حُ٘زخد ًخٕ ٤١ِش ٌٛٙ حُلظَحص أٝ ك٢ كظَحص ىٕٝ أهَٟ ك٢ ٓلَ كخػَ، أٝ ك٢ ٓل رؤ

ّٕ ًُي ٣ظٞهّق ػ٠ِ ١ز٤ ح١ٌُ ٣ظٍٜٞٙ ًَ ٖٓ ٣ظٜيٟ ٌُٜح  حُ٘زخد ىٍٝؼش ٓلؼٍٞ رٚ، أل
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ّٕ ٌٛح حُظٍٜٞ هي ٣ؼَف حهظالكخ ٝطزخ٣٘خ ، الٍطزخ١ٚ حُٞػ٤ن رخ٤ُٔخم ح٢ُِ٘ٓ حألَٓ،  ػِٔخ رؤ

٣َٟ حُزؼٞ رؤّٗٚ كظ٠ ٣ٌٕٞ حُ٘زخد كخػال ػ٤ِٚ إٔ ٣ِظِّ رؼوخكش ٝٓؼخ٤٣َ ٝحُظخ٣ٍو٢، كوي 

ى ػ٤ِٚ، ٝاًح ِٓي ؿ٤َ ٌٛح حُط٣َن ًُي كٜٞ  َّ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ظٞحؿي رٚ، رٔؼ٠٘ أالّ ٣ظٔ

ّٕ حُ٘زخد ٝكن ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ  ٓلؼٍٞ رٚ ٖٓ ١َف ؿٜخص أهَٟ، ٝحُزؼٞ ح٥هَ ٣َٟ رؤ

اكيحع حُظـ٤٤َ، ٝػ٠ِ ًَ كخٍ، ٜٓٔخ ًخٗض  ٓلؼٍٞ رٚ ٖٓ ١َف حُِٔطش، ٝؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ

ّٕ ٌٛح  حُٔ٘ظٍٞ ح١ٌُ ٗ٘طِن ٓ٘ٚ، ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُ٘زخد ػٖ ًخٕ كخػال أّ ٓلؼٍٞ رٚ، كب

ّٕ حُ٘زخد حُـِحث١َ ًخٕ ٓظلخػال ٓغ ٝحهؼٚ ، ٝح٤ٍَُٜٝس حُؼَٝ ٍرٔخ ٤٘٣َ ػ٠ِ أ

 .حُظخ٣ٍو٤ش ُألكيحع طز٤ٖ حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُظ٢ ط٤ِّٔ رٜخ
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 الىشاط الدزةٌ: الهدور الخاهس

 

 (:13)الجدول ركن 
 .الثٍار الشٍاشٌ الذً ٍهٍل إلٍه الهةدوحٍو دشب ػضوٍثهن فٌ أدد األدزابٍوضخ  
 

ٍهٍل إلي 
 الثٍار

 ػضو
 فٌ دزب 

 الذً ٍغمب ػمٍه
الطاةغ 
 اإلشالهٌ

الذً ٍغمب 
 ػمٍه

الطاةغ 
 الوطىٌ

 الذً ٍغمب ػمٍه
 الطاةغ الؼمهاىٌ

 الهجهوع

 % ت % ت % ت % ت

 100% 32 00 00 56.3 18 43.8 14 ىؼن

 100% 168 7.10 12 44.6 75 48.2 81 ال

 100% 200 60 12 46.5 93 47.5 95 الهجهوع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًّ شبتب أٔ يب ٖؾبدل  23خشٖر اهيؾعٖبح اهخبّضج تبالٌخشبة إهٓ األدزاة،  تأ
شبتب جبيؾٕ  611يً تًٖ أفراد اهؾٌّٖج أكّر تبٌخيبئَ إهٓ دزة شٖبشٕ، تٌٖيب ذنر %( 61)

يوضح التيار السياسي الذي يميل إليه (: 28)رسم بياني رقم
.المبحوثين

الذي يغلب عليه الطابع 
اإلسالمي

الذي يغلب عليه الطابع 
الوطني

الذي يغلب عليه الطابع 
العلماني
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ّٔ دزة شٖبشٕ، %( 18)أٔ يب ٖؾبدل  يً تًٖ أفراد اهؾٌٖج، تأٌِّى هٖشّا أؽظبء فٕ أ
تبالٌخشبة هوجيؾٖبح، يً أجل يلبرٌخِب تيؾّدل االٌخشبة ٌّشخدظر ٌُب اهيؾعٖبح اهخبضج 

 ًّ فلع يً يجيّػ اهشتبة %( 63)أّ يب ٌشتخَ  300يً تًٖ  38هألدزاة، دٖد شٌجد أ
يٌِى، ذنرّا تأٌِّى غٖر %( 11)اهجبيؾٕ اهيتدّد، أكّرّا تبٌخيبئِى إهٓ جيؾٖج، فٕ دًٖ 

ًّ ٌشتج اٌخراع اه ّٔ جيؾٖج،  شٌالدغ تأ شتبة فٕ األدزاة خزٖد تلوٖل يٌِب يٌخرعًٖ فٕ أ
 ًّ ًّ اهجيؾٖبح أكرة إهٓ اهشتبة، نيب أ فٕ اهجيؾٖبح، ّنٌّب ٌخّّكؼ اهؾنس، ؽوٓ اؽختبر أ
خؾّدد يجبالح ؽيل اهجيؾٖبح ٖؾعٕ تدائل يخؾّددث هالخخٖبر هدْ اهشتبة، زد ؽوٓ ذهم 

ج، ّاهخٕ ال خشّجؼ اهضّرث اهٌيعٖج اهشوتٖج اهشبئدث فٕ اهيجخيؼ ننل، ؽً األدزاة اهشٖبشٖ
 .ؽوٓ االٌخراع فِٖب

ّاالٌخشبة هألدزاة ٖدخّل يرنزا يخلّديب فٕ درجبح اهيشبرنج اهشٖبشٖج، ّال ٌخنّوى 
 دٌِٖب ؽً يّاعً ّهنً ؽً يٌبظل، 

ُل اهخول فٕ األدزاة؟ أى فٕ :ٌّؾٖد فٕ ُذا اهشٖبق عرح اهشؤال يّرث أخرْ
 اهشتبة؟

، تؾد أً "اهخنّخى ؽوٓ االٌخيبء"ٌبكشج يشأهج ّيً اهيِّى فٕ ُذا اهشٖبق، أً ٌؾٖد ي
ًّ ُذٍ اهغبُرث  ، أنذر (اهخنّخى ؽً االٌخيبء اهدزتٕ)أشرٌب إهِٖب فٕ يجبل اهجيؾٖبح، أل

ّظّدب ّترّزا يً اهخنّخى ؽً االٌخيبء اهجيؾّٔ، ُّذٍ اهفنرث نبٌح ٌخٖجج يالدغبح 
ًّ ُذٍ ا. يٖداٌٖج هغبُرث يّجّدث؟ يؾرفج ذهم ّاهخشبؤل اهذٔ ٖفرط ٌفشَ ٌُب، ُل فؾال أ

ًّ األفراد فٕ تؾط األدٖبً كد ٖؾعٖم  يً خالل اهيلبتالح ّاهيالدغج تبهيؾبٖشج، تل إ
يؾوّيج غٖر ضدٖدج فٕ ُذا اهيجبل نأً ّٖدؽٕ تيٌبضرخَ هوخٖبر اهّعٌٕ يؼ أٌَّ إشاليٕ 

د ّخوم يالدغبح كد ٖراُب اهتؾط يً تًٖ ظرائة اشخخداى االشخيبرث فٕ اهتد. هوٌخبػ
 تضفج ؽبّيج، 

ًّ أدد اهيتدّذًٖ كد أخفٓ كظٖج اٌخيبءٍ هودزة؟ ال ِّٖى تلدر  ّنٖف ٌؾرف تأ
يؾرفج اهغبُرث، ّيؾٌٓ ذهم أً ؽدد اهيٌخيًٖ كد ٖنًّ أنذر ّاكؾٖب، غٖر أٌَّ هً ٖخظبؽف 

 أّ ٖزٖد تأركبى يوفخج هالٌختبٍ
ّكتل اهددٖد ؽً األشتبة اهخٕ خلف ّراء اهغبُرث ٌشٖر تأٌَّ يً اهيشخدٖل  

ًّ األدزاة تيخخوف خّّجِبخِب ال  ّٔ دزة شٖبشٕ أل اهدضّل ؽوٓ كبئيج اهيٌخرعًٖ أل
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خشيخ تذهم خدح يتّرراح يخؾّددث، هختلٓ اهيؾوّيبح اهيخؾّولج تِذا اهيجبل ذاح عتٖؾج 
ًّ اهيخبتراح ّددُب هدِٖب  اهيؾوّيبح اهضدٖدج فٕ ُذا اهيّظّػ،   أيٌٖج، فئ

 األير اهذٔ ٖدفؾٌب هوددٖد ؽً األشتبة اهخٕ خلف ّراء إخفبء اهشتبة الٌخيبءاخِى
 

الهدشوةة ²كا الهجدولة ²كا هشثوى الخطأ درجات الدرٍة   اللرار 
 ثوجد داللة 05.99 0.05 02 03.18

 
اهيجدّهج  ²أنتر يً نبُّٕ ( 03.18)اهيدشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالدغ  

، ُّذا يب (05.99)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخعأ   (02)ؽٌد درجبح اهدرٖج 
هوخٖبر اهشٖبشٕ اهذٔ ٖيٖل إهَٖ اهيتدّذًٖ  ٖؾٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إدضبئٖج فٕ

يّٖل اهعوتج تضفج ؽبيج يّزؽج تًٖ األدزاة  ، أٔ أًدشة ؽظّٖخِى فٕ أدد األدزاة
اإلشاليٕ ّذاح اهخٖبر اهّعٌٕ تغط اهٌغر ؽً يدْ ؽظّٖخَ فٕ أدد  ذاح اهخٖبر

  .اهدزة
 (:13)الجدول ركن 

 .ٍوضخ الىشاطات الثٌ اشثؼد الهةدوحٍو اللٍان ةها هو أجل الدزب الذً ٍىثهوو إلٍه 

 %الىشةة  الثكرار هشثؼد

 %13 26 لدضور لملاءاثه

 %15 30 لثددج ػو ةرىاهجه

 %20.5 41 لالىخراط فٍه

 0%3 6 لمهشاركة فٌ ثظاهراثه

 0%9 18 لمثةرع ةالهال لضالده

 %13.5 27 لثوزٍغ هىشوراثه

 %26 52 وال وادد هىها

 %100 200 الهجهوع
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خيّذل ؽيوٖج االٌظيبى اهرشيٕ إهٓ اهدزة اهشٖبشٕ ّاهخيّخؼ تؾظّٖخَ، أنذر ضّر 
اهخعّؽٕ إٖجبتٖج، ّذهم ألٌِّب خؾّتر ؽً اهيشبرنج اهشٖبشٖج فؾبهٖج ّأُى أٌّاػ اهشوّم 

درجج ؽوٖب يً االُخيبى اهشٖبشٕ ّاهّؽٕ االجخيبؽٕ، هدْ اهذًٖ ٖدرضًّ ؽوِٖب، ّخشٖر 
إهٓ خعّوؾِى إهٓ أدد اهيٌبضة اهشٖبشٖج، أّ األّظبػ اهيؤّذرث فٕ اهدزة أّ ؽوٓ 

ّّث ّاهخأذٖر اهيتبشر  1.فٕ اهشٖبشج اهؾبّيج اهيشخّْ اهؾبى، ّتبهخبهٕ اهرغتج فٕ اهخيّخؼ تبهل
 ًّ يً اهشتبة هٖشح %( 31)يً خالل اهيؾعٖبح اهخٕ خظّيٌِب اهجدّل ٌالدغ أ

ّٔ ٌشبع يً أٌشعج اهدزة، ُّٕ يؤّشر ّاظخ ؽً  هدَٖ االشخؾداد ٌِبئٖب هويشبرنج فٕ أ
دبهج اهٌفّر ّاهؾزّف اهييّٖزث هّاكؼ اهيشبرنج اهشٖبشٖج هوشتبة، ّؽدى االشخؾداد دهٖل ؽوٓ 

 .ؽبهٖج يً اهرفط خجبٍ اهغبُرث اهدزتٖج درجج
يً اهشتبة اهجبيؾٕ اهيتدّد، اشخؾدادُى هالٌخراع فٕ %( 3002)نيب أتدْ 

يً اهشتبة أٌِّى يشخؾّدًٖ هدظّر اهولبءاح اهخٕ ٌّٖغيِب %( 61)األدزاة اهشٖبشٖج، ّذنر 
هوددٖد يٌِى اشخؾدادُى %( 62)اهدزة، ّاهيشبرنج فٕ اهخغبُراح اهخٕ ٖلٖيِب، ّأتدْ 

                                                
 2200عبد الرزاق حلبي، مرجع سابق، ص   1

يوضح النشاطات التي استعد المبحوثين القيام بها (: 29)رسم بياني رقم 
.من أجل الحزب الذي ينتمون إليه

لحضور للقاءاته

لتحدث عن برنامجه

لالنخراط فيه

للمشاركة في تظاهراته

للتبرع بالمال لصالحه

لتوزيع منشوراته

وال واحد منها
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يٌِى اشخؾدادُى هخّزٖؼ يٌشّراح اهدزة، ، ّأتدْ %( 6202)ؽً ترٌبيج اهدزة، ّأتدْ 
 يٌِى اشخؾدادٍ هوختّرػ تبهيبل هضبهخ اهدزة،%( 9)

 ًّ ّتغّط اهٌغر ؽً اٌخيبء أّ ؽدى اٌخيبء اهشتبة اهيتدّد هودزة اهشٖبشٕ، فئ
ألٌِّب خؾّتر ؽً ٌٖج اهيتدّد اشخؾداداخَ ّكبتوٖخَ هوؾيل يؼ اهدزة اهشٖبشٕ ختدّ يِّيج، 

هويشبرنج يشخلتال أّ ؽٌديب خدًٖ اهغرّف، نيب خنيً أُّيٖخِب أٖظب، تبؽختبرُب خجبّزا 
ًّ اهؾيل يؼ اهدزة  ّّل ُّّ اهدبجز اهٌفشٕ فٕ االٌخيبء اهخٌغٖيٕ، غٖر أ هودبجز األ

خّزٖؼ  اهشٖبشٕ هدَٖ يشخّٖبح يخدّرجج، ختدأ يً يشخّْ دظّر اهولبءاح ّخضل إهٓ غبٖج
ّٖينً اؽختبر االٌخراع فٕ اهدزة اهشٖبشٕ تأٌَّ اهدّد اهيخّّشع هوٌشبع . اهيٌشّراح

اهدزتٕ،أّ يب ٖينً أً ٌعوق ؽوَٖ ؽختج اهٌشبع اهدزتٕ، ّيب خدح ُذٍ اهؾختج ٖشٖر إهٓ 
يشبرنج أكل يً اهيخّشع، ّٖخؾّوق األير ٌُب تدظّر اهولبءاح ّاهيشبرنج فٕ اهخغبُراح، 

يؼ ٌبس آخرًٖ ؽً ترٌبيج اهدزة، ُّذا اهيشخّْ ٖؾّتر ؽً يشبرنج  ّنذا اهخدّدد
ّتبهٌشتج هوٌشبع اهدزتٕ . دزتٖج أدٌٓ، ّٖينً أً ٌعوق ؽوَٖ يردوج يب كتل اهٌظبهٖج 

اهذٔ ٖخجبّز اهيخّشع، فِّ اهختّرػ تبهيبل، ّخّزٖؼ اهيٌشّراح، ُّٕ يشخّٖبح يشبرنج 
 .هيردوج اهٌظبهٖجدزتٖج جّد يخلّديج، ّٖينً أً ٌعوق ؽوِٖب ا

 

الهدشوةة ²كا الهجدولة ²كا هشثوى الخطأ درجات الدرٍة   اللرار 

46.75 06 0.05 92.59 
ثوجد 
 داللة

 
اهيجدّهج  ²ُّٕ أنتر يً نب( 46.75)اهيدشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالدغ  

، ُّذا يب (92.59)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخعأ   (06)ؽٌد درجبح اهدرٖج 
اهٌشبعبح اهخٕ اشخؾد اهيتدّذًٖ اهلٖبى تِب  ضبئٖج فٕأٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إد ٖؾٌٕ

يؾغى اهعوتج غٖر يشخؾدًٖ خيبيب هالٌخراع فٕ  ، أٔ أًيً أجل اهدزة اهذٔ ٌٖخيًّ إهَٖ
 .أٔ دزة شٖبشٕ أيب اٗخرًٖ فأندّا ؽوٓ اشخؾدادُى هالٌخراع فَٖ ّفلع

 
 



316 

 

 
 (:11)الجدول ركن 

ٍوضخ شةب ػدن اىخراط الهةدوحٍو فٌ األدزاب الشٍاشٍة دشب هدى هشاركثهن فٌ  
 .االىثخاةات

 
 الشةب

 

 

شةق 

وأو 

 اىثخب

 ةدوو إجاةة

لؼدن هؼرفثهن 

ةها وىلص 

الهؼموهات 

 ػىها

لٍشت لدٍهن 

هٍول ىدو 

كل ها هو 

 شٍاشٌ

لضٍق الوكت 

واالىشغال 

 ةأهور أخرى

ألو االىخراط 

فٌ األدزاب 

الهؼارضة 

ثشةب 

 الهشاكل

لؼدن 

اهثهاهها 

ةلضاٍا 

 الشةاب

ألىها ال ثؤحر 

فٌ الشمطة 

 والهجثهغ

لؼدن 

وضوح 

أهدافها 

 وةراهجها

 

 

 الهجهوع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 100 84 00 00 00 00 00 00 14.3 12 40.5 34 16.7 14 14.3 12 14.3 12 ىؼن

 100 116 5.2 60 12.1 14 6.90 8 5.20 60 31 36 10.3 12 12.1 14 17.2 20 ال

 100 200 3 60 70 14 40 8 90 18 35 70 13 26 13 26 16 32 الهجهوع

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

.يوضح سبب عدم انخراط المبحوثين في األحزاب السياسية(: 30)رسم بياني رقم 

بدون إجابة

لعدم معرفتهم بها ونقص المعلومات عنها

ليست لديهم ميول نحو كل ما هو سياسي

لضيق الوقت واالنشغال بأمور أخرى

ألن االنخراط في األحزاب المعارضة 
تسبب المشاكل

لعدم اهتمامها بقضايا الشباب

ألنها ال تؤثر في السلطة والمجتمع

لعدم وضوح أهدافها وبرامجها
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يً خالل اهيؾعٖبح اهيؾرّظج فٕ اهجدّل، ٖينً خرخٖة اهؾّايل اهخٕ خلف ّراء 
 :ؽدى اٌظيبى اهشتبة إهٓ األدزاة نيب ٖوٕ

 هظٖق اهّكح ّاالٌشغبل تأيّر أخرْ -

 هؾدى يؾرفخِى تِب ٌّلص اهيؾوّيبح ؽٌِب -

 هٖشح هدِٖى يّٖل ٌدّ نل يب ُّ شٖبشٕ -

 االٌخراع فٕ األدزاة اهيؾبرظج خشتة اهيشبنلألً  -

 ألٌِب ال خؤذر فٕ اهشوعج ّاهيجخيؼ -

 هؾدى اُخيبيِب تلظبٖب اهشتبة -

 هؾدى ّظّح أُدافِب ّترايجِب -

ًّ أنتر ٌشتج يً اهشتبة اهيتدّد أٔ  يٌِى، خرجؼ %( 53)ّٖجة أً ٌشٖر ٌُب تأ
ّّل، ا هيخيّذل فٕ ظٖق اهّكح اهشتة يً ّراء ؽدى اٌظيبيِى هألدزاة، إهٓ اهؾبيل األ

ّاالٌشغبل تأيّر أخرْ، ّكد نبً اهفبرق تٌِٖب ّتًٖ اهٌشة اهيؾّترث ؽً تبكٕ اهؾّايل 
نتٖرا، دٖد توغح أكضبُب خوم اهيخؾّولج تؾبيل ٌلص اهيؾرفج ّاهيؾوّيبح اهيخؾّولج 

يً اهشتبة اهيتدّد، ُّٕ ٌفس اهٌشتج %( 35)تبألدزاة، اهخٕ دبزح ؽوٓ ٌشتج خأٖٖد 
 دبز ؽوِٖب شتة ؽدى اهيّٖل  ٌدّ نل يب ُّ شٖبشٕ،اهخٕ 

ّاهخدّجج تظٖق اهّكح أّ االٌشغبل تأشٖبء أخرْ ُّ دهٖل ؽدى إؽعبء األُيٖج هِذا 
إّيب ؽً ٌلص اهّؽٕ : األير، أّ ؽدى اهشؾّر تأُّيٖخَ، ّكد ٖنًّ ٌبجيب ؽً أدد أيرًٖ

دزاة اهشٖبشٖج ّفٕ اهييبرشج اهشٖبشٕ، أّ ّإّيب ٌّٖى ؽً اهشّم اهشٖبشٕ ّؽدى اهذلج فٕ األ
 .اهشٖبشٖج تضفج ؽبّيج، ّاالؽخلبد تؾدى كدرخِب ؽوٓ اهخغٖٖر ّاهيشبرنج اهشٖبشٖج اهفبؽوج

ّكد دبّهٌب يلبرٌج رأٔ اهشتبة اهذًٖ كبيّا تبهخضّٖح يؼ ٌغرائِى اهذًٖ هى 
ًّ اه ًّ تب ّّخًٖ ال ٖؾخلدًّ تخبخب تأ ًّ اهيض ّّخّا، فٕ ُذٍ اهيشأهج، فالدغٌب أ ؾزّف ؽً ٖض

ألٌِب ال خؤذر فٕ اهشوعج : اهؾيل اهدزتٕ هدْ اهشتبة ٖينً أً ٖرجؼ ألدد األشتبة اهخبهٖج
ّاهيجخيؼ، هؾدى اُخيبيِب تلظبٖب اهشتبة، هؾدى ّظّح أُدافِب ّترايجِب، دٖد دبزح 
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ًّ ٌغرخِى هتبكٕ األشتبة نبٌح غٖر تؾٖدث ؽً ٌغرث %(.00)جيٖؾِب ؽوٓ ٌشتج  غٖر أ
ّّخًٖ يً أفراد اهؾٌٖجٌغرائِى غٖر اهي  .ض

ًّ يً تًٖ اهّغبئف األشبشٖج هألدزاة  ّال ٖخفٓ ؽوٓ اهيِخّيًٖ تِذا اهيّظّػ، أ
ُٕ خٌيٖج اهؾظّٖج ّيدبّهج اشخلعبة يٌبظوًٖ ّيٌبضرًٖ، خضّضب يً األجٖبل 
ًّ اهؾيل اهدزتٕ ّاهشٖبشٕ ٖؾخيد تضفج نتٖرث ؽوٓ اهؾدد، ّؽدد اهيٌخيًٖ  اهجدٖدث، أل

ٌبشة عردا يؼ ؽدد اهيؤٖدًٖ ّاهيخؾبعفًٖ، ّنّويب دّلق اهدزة ٌخبئج أدشً ّاهيٌبظوًٖ ٖخ
فٕ اهيّاؽٖد االٌخخبتٖج، نّويب خيّنً يً خؾزٖز خيّكؾَ، ّخدشًٖ يّكفَ اهخفبّظٕ فٕ 
ًّ يدبّهج اشخلعبة اهشتبة إهٓ ضفّف اهدزة ٖؾّد أّهّٖج يً  اهؾيوٖج اهشٖبشٖج، يً ٌُب فئ

ّٔ دزة شٖبشٕ  .أّهّٖبح أ
أردٌب كراءث يشخلتل دزة شٖبشٕ ؽوٌٖب اهٌغر إهٓ يّاردٍ اهتشرٖج اهدبهٖج، ّإذا 

ًّ هودزة  فئذا نبٌح هدَٖ يّارد تشرٖج شبتج، ذاح عتٖؾج نّيٖج ٌّّؽٖج، دّل ذهم ؽوٓ أ
يشخلتل يزدُر، ّإذا غبة اهجٖل اهشتبٌٕ يً اهخرنٖتج اهتشرٖج هودزة، فيً اهيدخيل جدا 

ًّ ذهم اهدزة شٖخؾّرط إهٓ تؾ ط اهضؾّتبح اهخٕ يً شأٌِب اهخأذٖر شوتب ؽوٓ ينبٌخَ أ
ّأدائَ فٕ اهشبدج اهشٖبشٖج، أّ رّتيب خؤّدٔ تَ إهٓ أً ٖيّر تفخرث فراؿ كد خعّل يّدث يً  

 .اهزيً إذا هى ٖخّى اشخدرانِب
 

 

 

الهدشوةة ²كا الهجدولة ²كا هشثوى الخطأ درجات الدرٍة   اللرار 

 ثوجد داللة 94.07 0.05 07 27.96

 
اهيجدّهج  ²ُّٕ أنتر يً نب( 27.96)اهيدشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالدغ  

، ُّذا يب (94.07)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخعأ   (07)ؽٌد درجبح اهدرٖج 
شتة ؽدى اٌخراع اهيتدّذًٖ فٕ األدزاة ه ٖؾٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إدضبئٖج فٕ
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اهعوتج تضفج ؽبيج ٖرجؾًّ ؽدى  ، أٔ أًاالٌخخبتبحاهشٖبشٖج دشة يدْ يشبرنخِى فٕ 
 .اٌخراعِى فٕ األدزاة اهشٖبشٖج إهٓ ظٖق اهّكح ّاٌشغبهِى تبهدراشج

 
 (:13)الجدول ركن 

 .إلٍه ىضهاناال الشةاب الدزب الذً ٍفضلفٌ الهةدوحٍو رأً ٍوضخ 
 

 %الىشةة  الثكرار الدزب الهفضل

 %59 118 ال ٍفضل أً دزب

FLN 20 10% 

RND 14 7%0 

HMS 6 3%0 

PT 18 9%0 

FFS 18 9%0 

RCD 6 3%0 

 %100 200 الهجهوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

يوضح رأي المبحوثين في (: 39)رسم بياني رقم
.الحزب الذي يفضل الشباب االنضمام إليه

ال يفضل أي حزب

FLN

RND

HMS

PT

FFS

RCD
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ّّل يب ٖوفح اٌختبٌُب ُّ ٌشتج  ، %(35)يً خالل يالدغج اهيؾعٖبح اهيبذوج أيبيٌب، أ
ّٔ دزة يً األدزاة اهشٖبشٖج اهيّجّدث فٕ  ًّ غبهتٖج اهشتبة ال ٖفّظل أ اهخٕ خشٖر إهٓ أ
اهشبدج، فبألدزاة اهشٖبشٖج فٕ أغوتِب ختلٓ جشيب غرٖتب ّغٖر يرغّة فَٖ يً عرف 
ًّ األدزاة  اهشتبة، ّكد جبءح ُذٍ اهٌشتج هخؤّند تؾط اهيالدغبح اهنٖفٖج، اهخٕ يفبدُب أ

 .اهشٖبشٖج أضتدح ؽبيل عرد، تدل أً خنًّ ؽبيل جذة هوشتبة
ة األدزاة اهشٖبشٖج اهيذنّرث نيب خدفؾٌب اهيؾعٖبح اهّاردث فٕ اهجدّل إهٓ خرخٖ

ًّ %( 13)ّفق ٌشتج خفظٖالح اهشتبة هِب، تٌبء ؽوٓ رؤٖج  يً أفراد اهؾٌٖج فلع، أل
ًّ دزة جتِج %( 35) ّٔ دزة شٖبشٕ، ٌُّب ٌجد أ يٌِى ذنرّا تأٌِّى ال ٖفّظوًّ أ

، ّٖوَٖ دزة اهؾيبل %(30)ٖدّز ؽوٓ اهيرختج األّهٓ تٌشتج ( FLN)اهخدرٖر اهّعٌٕ 
(PT )ذّى درنج يجخيؼ اهشوى تٌشتج %(5)ٌشتج ت ،(HMS ) ذى ٖوِٖب نل %(7)تٌشتج ،

%( 6)تٌشتج ( FFS)ّجتِج اهلّْ االشخرانٖج ( RND)يً اهخجّيؼ اهّعٌٕ اهدٖيلراعٕ 
 %(.5)هنل يٌِيب، ّفٕ األخٖر درنج اهٌِظج تٌشتج 

ًّ ُذٍ اهخفظٖالح هٖشح ذبتخج، تدٖد كد خخغّٖر تخغّٖر اهزيً ّ األدداد ّ ٌؤّند أ
اهشٖبشٖج، غٖر أٌِّب ال خٌزل ؽً دّد يؾًّٖ ؽٌد تؾط األدزاة اهؾرٖلج، اهخٕ هدِٖب خّع 
شٖبشٕ ّاظخ أّ إٖدّٖهّجٖب خبضج تِب، ُّذا اهخّع ٖخّّكف ؽٌد دّد اهيٌبظوًٖ 
ّاهيٌبضرًٖ، ّٖؾّتر ذهم ؽً كدرث ُٖبنل اهدزة ؽوٓ اشخٖؾبة اهيٌخشتًٖ إهَٖ، ّتِذا 

زة يؾًّٖ ؽوٓ اهشبدج اهشٖبشٖج، أّ فٕ يّؽد يً اهيّاؽٖد ٖينً فِى شعّػ ٌجى د
ُّذٍ غبُرث خيّس نبفج أفراد اهيجخيؼ . االٌخخبتٖج، ذّى أفّهَ ذبٌٖج تؾد يّدث زيٌٖج كضٖرث
 .غٖر أٌِّب كد خنًّ أنذر ّظّدب هدْ اهفئج اهشتبٌٖج

ل ؽّايل ُذا االخجبٍ اهشوتٕ هوشتبة ٌدّ األدزاة اهشٖبشٖج فٕ تالدٌب كد خنّرس تفؾ
ًّ أُّيِب فٕ ٌغرٌب ٖخيّذل فٕ يب ٖعوق ؽوَٖ اهضّرث اهٌيعٖج  رّتيب خنًّ يخؾّددث، غٖر أ

ّيً ييٖزاح . اهشوتٖج اهخٕ ٖديوِب اهشتبة ؽً األدزاة اهشٖبشٖج ّاهشٖبشج تضفج ؽبّيج
 :ُذٍ اهضّرث اهٌيعٖج أٌِّب خؤّدٔ إهٓ

ُّّ يّكف شوتٕ ٖشٖر ختوّر ؽلوٖج شوتٖج خدفؼ اهشتبة إهٓ اهؾزّف اهخٌغٖيٕ،  -
إهٓ االيخٌبػ ؽً اهؾيل ّاهٌشبع اهشٖبشٕ فٕ إعبرٍ اهعتٖؾٕ ّاهشرؽٕ، اهيخيّذل 

 .فٕ األدزاة اهشٖبشٖج
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اهيتبهغج فٕ اهخؾيٖى تّظؼ نبفج األدزاة اهشٖبشٖج فٕ خبٌج ّاددث، دًّ يراؽبث  -
اهفرّق اهيّجّدث تٌِٖب، ّيً دًّ ّظؼ أٔ اؽختبر هٌّؽٖج اهترايج ّاألفنبر 

اهيّاكف، أّ عتٖؾج اهيّارد اهتشرٖج يً جبٌة اهنفبءث ّ األيبٌج، أّ ٌيع ّ
 .اهخشٖٖر ّأشوّة اخخبذ اهلراراح داخل اهخٌغٖى اهدزتٕ

اإلفراع فٕ اهختشٖع إهٓ درجج ّظؼ نل األدزاة اهشٖبشٖج، ّاهييّذوًٖ هِذٍ  -
نبفج ، هٖؾّوق ؽوِٖب "كفص االخِبى"األدزاة ّخضّضب اهعتلج اهلٖبدٖج يٌِب، فٕ 
 .اهيشنالح اهخٕ خؾرفِب اهتالد ّاهشبدج اهشٖبشٖج

ّكد خرّشخح ُذٍ اهضّرث اهٌيعٖج هألدزاة فٕ اهيجخيؼ اهجزائرٔ، تفؾل ؽّايل 
ؽدٖدث، ّكد هؾتح اهؾّايل اهخبرٖخٖج دّرا دبشيب فٕ ذهم، ٌجد يذال ختٌّٕ اهدّهج اهجزائرٖج 

د هوٌغرث اهؾدائٖج هألدزاة ّخؾّددُب، اهفخّٖج هٌغبى اهدزة اهّادد غداث االشخلالل، ُّ خجشٖ
ّرّتيب ٖنًّ ٌجبح اهذّرث اهجزائرٖج فٕ خدلٖق االشخلالل ذّتبً نل اهخٖبراح ّاألدزاة 
ّاهخٌغٖيبح اهخٕ نبٌح يّجّدث فٕ إعبر جتِج اهخدرٖر اهّعٌٕ، ُّ يً اهؾّايل 

يجّردث يً  اهخبرٖخٖج اهدبشيج فٕ ختوّر ُذٍ اهٌغرث، تفؾل إشلبعِب ؽوٓ اهّاكؼ اهدبهٕ
 .شٖبكِب ّدٖذٖبخِب

ًّ يرارث اهخجرتج اهخؾّددٖج فٕ اهخشؾٌٖبح نبً هِب دّر نتٖر فٕ خٌبيٕ اهٌغرث  نيب أ
االشخخفبفٖج أّ اهؾدائٖج، يً عرف اهيجخيؼ ؽيّيب  ّاهشتبة ؽوٓ ّجَ اهخضّص، اخجبٍ 

اهخؾّددٖج نل يب هَ ؽالكج تبألدزاة، ُّذا ٌغرا هوؾّاكة اهّخٖيج اهيخرّختج ؽً إكرار 
اهدزتٖج، ّاهخشبئر اهتشرٖج ّاهيبّدٖج اهينّوفج اهخٕ دفؾح هخشيٖخِب تبهيأشبث اهّعٌٖج، ّتغّط 
اهٌغر ؽً يً ٖخدّيل يشؤّهٖج ُذٍ اهيأشبث، فئٌِّب نبٌح نبفٖج هخولٕ تذلوِب فٕ ضٌبؽج ُذٍ 

جٖبل، اهضّرث اهٌيعٖج اهشوتٖج ؽً اهؾيل اهدزتٕ، ّهٖس يً اهشِّهج يدّ آذبرُب ؽتر األ
ًّ خأذٖر ُذٍ اهيردوج ؽوٓ اهشتبة ٖتدّا جوٖب، ّكد ٖنًّ أنذر يً غٖرٍ يً  ٌّؤّند ٌُب أ

 .اهفئبح االجخيبؽٖج األخرْ، ألٌَّ تتشبعج، اهشتبة نبً ُّ اهظدّٖج األّهٓ هِذٍ األدداد
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الهدشوةة ²كا الهجدولة ²كا هشثوى الخطأ درجات الدرٍة   اللرار 

 ثوجد داللة 92.59 0.05 06 333.40

 
اهيجدّهج  ²ُّٕ أنتر يً نب( 333.40)اهيدشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالدغ  

، ُّذا يب (92.59)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخعأ   (06)ؽٌد درجبح اهدرٖج 
اهدزة اهذٔ ٖفظل فٕ اهيتدّذًٖ رأٔ  ٖؾٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إدضبئٖج فٕ

اهعوتج تضفج ؽبيج ٖؤندًّ ؽوٓ أً اهشتبة اهجزائرٔ ال  ، أٔ أًإهٌَٖظيبى االاهشتبة 
 .ٖفظل االٌظيبى إهٓ األدزاة اهشٖبشٖج يِيب نبٌح عتٖؾخِب
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 االهخهبن الشيبشي:ولالهدور األ
 :( 5) الجدول ركن 

 .األىشطج الخي يهخن تهب الهتدوثيو خبرج الدراشج يوضخ أهّن  

 
 

 % ح األىشطج
 6.0 60 اهيػبهـج

 6..6 06 اهرشى ّاهيّشٖلٓ
 4.1 41 االٌخرٌح
 66.0 41 اهرٖبغج

 .4 61 ال ِٖخى تأٔ ٌضبػ
 466 666 اهيجيّؽ

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

اهرٖبغج ؿوٓ االُخيبى األنتر  خشخحّذ، ُذا اهجدّلاهيـػٖبح اهيبذوج فٕ يً خالل 
، ذّى %66هوػوتج يلبرٌج تبألٌضػج  اهذبٌّٖج األخرْ خبرر يجبل اهدراشج، تٌشتج خخجبّز 

ًّ فٕ اهيرختج اهخٕ خوِٖب حٖد ٖحّز ؿوٓ  هختلٓ يً اُخيبيبح ؿٌٖج اهتحد، % .6ٖأخٕ اهف
، ٌّشّجل ٌُب اهغٖبة اهخبّى هوٌضبػ اهشٖبشٕ اهػوتج إهِٖباهخٕ ال خجذة اهيػبهـج يً األٌضػج 

.ن خارج الدراسةويوضح أهّم األنشطة التي يهتم بها المبحوث(: 1)رسم بياني رقم 

المطالعة

الرسم والموسٌقى

االنترنت

الرٌاضة

ال ٌهتم بأي نشاط
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ؿً كبئيج األٌضػج اهخٕ ٖزاّهِب اهػبهة تبهرغى يً  إينبٌٖج خّاجد اهيٌخيًٖ إهٓ األحزاة 
 :أشبشًٖٖ ُيب تًٖتاهـٌٖج، ّرّتيب ٖرجؾ ذهم هش اهشٖبشٖج غيً أفراد

 .ألشتبة يّغّؿٖج ّذاخٖجاهرغتج فٕ ؿدى اهخظرٖح تبهٌضبػ اهشٖبشٕ ّذهم  -

ًّ اهٌضبػ اهشٖبشٕ ال -  .إهَٖ اإلضبرثٖشخحّق  ٖحؼٓ تبألُّيٖج ّتبهخبهٕ ال أّ أ

 
  (: 6)الجدول ركن 

 .ل الهتدوثيو هطبلؼخهب في الجرائديوضخ أهن الهواضيغ الخي يفّض 
 

 يفضل هطبلؼخهب
 الهواضيغ

 الهجهوع ال ىؼن
 % ح % ح % ح

 100 200 45 90 55 110 اجخهبػيج

 100 200 73.5 147 26.5 53 خرفيهيج

 100 200 49.5 99 50.5 101 شيبشيج

 100 200 58 116 42 84 ريبضيج

 100 200 59 118 41 82 ديىيج

 100 200 60 46 94 188 ثلبفيج  -ػمهيج

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ن ويوضح أهم المواضيع التي يفّضل المبحوث(: 2)رسم بياني رقم 
.مطالعتها في الجرائد

اجتماعٌة

ترفٌهٌة

سٌاسٌة

رٌاضٌة

دٌنٌة

ثقافٌة  -علمٌة
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إذا نبٌح اهيّاغٖؾ ذاح اهػبتؾ اهـويٕ اهذلبفٕ خأخٕ ؿوٓ رأس خفغٖالح اهػوتج  
تفبرق نتٖر ؿً تبكٕ اهيّاغٖؾ، ُّذا أير ػتٖـٕ ٌٖشجى يؾ خظبئط اهـٌٖج الٌخيبئِب 
ًّ اهجدّل ٖوفح اٌختبٌُب إهٓ جبذتٖج ٌشتٖج  إهٓ أُّى يؤششج ؿويٖج ُّٕ اهجبيـج، فئ

ًّ اهـٌٖج اهيتحّذج خفغل يػبهـخِب  (%66)توغح أنذر يً  هويّاغٖؾ اهشٖبشٖج ، حٖد تدا أ
، (%16)نل يً اهيّاغٖؾ اهرٖبغٖج اهخٕ توغح ٌشتخِب  أنذر يّيب خفّغل يػبهـج

خنبد خخشبّْ يؾ االُخيبى  رغى أٌِّب ،(%14)ّاهيّاغٖؾ اهدٌٖٖج اهخٕ توغح ٌشتج خفغٖوِب 
، ّٖرجؾ األير فٕ ذهم إهٓ األحداد اهخٕ خضِدُب اهتالد يٌد شٌّاح تبهيّاغٖؾ االجخيبؿٖج

ّػٌٖج، ُذٍ األحداد خفرع ٌفشِب ؿوٓ يٖنٖج اهخٕ خيّٖز اهشبحج اهاهخشـٌٖبح ّاهدٌٖب
 .اُخيبيبح اهضتبة، الهخظبكِب تّاكـِى ّخأذٖرُب ؿوٓ حٖبخِى اهّٖيٖج ّؿوٓ يشخلتوِى

 
الهدشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الدريج   اللرار 

 توجد داللة 11.07 0.05 05 35.43

 
اهيجدّهج  ²أنتر يً نبُّٕ ( 35.43)اهيحشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالحؼ  

، ُّذا يب (11.07)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخػأ   (05)ؿٌد درجبح اهحرٖج 
يػبهـخِب  ػوتجأُى اهيّاغٖؾ اهخٕ ٖفّغل اه ٖـٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج فٕ

ِى ٖخجًِّ ٌحّْ يػبهـج اهيّاغٖؾ اهـويٖج اهذلبفٖج تبهدرجج األّهٓ ، أٔ أٌفٕ اهجرائد
 .ُب اهيّاغٖؾ االجخيبؿٖجّتـد
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 (:7)الجدول ركن 
 .اللىواح الخي يفضل الهتدوثيو هشبهدخهب يوضخ أهّن 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ًّ االٌضغبل تبهشٖبشج يً  ،اهييٌّحج يً ػرف ؿٌٖج اهتحد (%60)خدّل ٌشتج  ؿوٓ أ

خالل اهلٌّاح اهخٕ ٖغوة ؿوٓ ترايجِب اهػبتؾ اهشٖبشٕ ٖتدّ ّاغحب، ّٖزٖد خفغٖل 
اهخٕ توغح ٌشتح خفغٖوِب   اهلٌّاح اهشٖبشٖج تٌشتج نتٖرث ؿً خفغٖل اهلٌّاح اهرٖبغٖج

ٖأخٕ ، ّ (%60)، ّاهلٌّاح اهخرفِٖٖج اهخٕ توغح ٌشتج خفغٖل أفراد اهـٌٖج هِب (%.4)
 .اهذبٌٖج تـد اهلٌّاح اهدٌٖٖجاالُخيبى تبهلٌّاح اهشٖبشٖج فٕ اهدرجج 

 

 
 

 % ح اللىواح

 60 46 الخرفيهيج
 .4 61 الريبضيج
 60 6. الشيبشيج

 14 46 الديىيج
 466 666 الهجهوع

( 3: )رسم بياني رقم
.ن مشاهدتهاويوضح أهّم القنوات التي يفضل المبحوث

الترفٌهٌة

الرٌاضٌة

السٌاسٌة

الدٌنٌة
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  (:8)لجدول ركن 
 .يوضخ أهن الهواكغ الخي يفضل الهتدوثيو الدخول إليهب ػتر االىخرىح 

 

 يفضل هطبلؼخهب
 الهواكغ

 الهجهوع ال ىؼن
 % ح % ح % ح

 %100 200 %38.5 77 %61.5 123 ػمهيج

 %100 200 %70 140 %30 60 شيبشيج

 %100 200 %71 142 %29 58 ريبضيج

 %100 200 %70.5 141 %29.5 59 خرفيهيج

 %100 200 %67 134 %33 66 ديىيج

 %100 200 %82 164 %18 36 ...(ثلبفيج، إثبرث ) أخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ًّ حّظج اهخفغٖل هويّاكؾ اهشٖبشٖج تبهٌشتج هويتحّذًٖ اهخٕ نبٌح  تبهٌشتج هالٌخرٌح فئ

%( 62)خنبد خنًّ يخشبّٖج يؾ  ٌشتج خفغٖل  اهيّاكؾ اهرٖبغٖج %( 66)فٕ حدّد 
هيّاكؾ  يً كتل اهيتحّذًٖ ، يؾ خشجٖل خفغٖل نتٖر%(66) ّاهدٌٖٖج %(62.6) ّاهخرفِٖٖج

ًّ خّّجَ اهضتبة اهجبيـٕ الشخخداى ّ ، %(04)االٌخرٌح اهـويٖج  فٕ ذهم إضبرث إهٓ أ
األٌخرٌح ٖنًّ تظفج غبهتج هخوتٖج حبجبح ؿويٖج، يـٌٓ ذهم أٌَّ ؿٌد اهحبجج هالّػالؽ ؿوٓ 

 .اهيّاغٖؾ اهشٖبشٖج ٖخّى اهوجّء إهٓ ّشبئل أخرْ نبهجرائد ّاهلٌّاح اهخوفزٌّٖٖج

ن ويوضح أهم المواقع التي يفضل المبحوث(: 4)رسم بياني رقم 
.الدخول إليها عبر االنترنت

علمٌة

سٌاسٌة

رٌاضٌة

ترفٌهٌة

دٌنٌة

...(ثقافٌة، إثارة ) أخرى 
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الهدشوتج ²كب جدولجاله ²كب هشخوى الخطأ درجبح الدريج   اللرار 

 توجد داللة 11.07 0.05 05 36.09

 
 ²ُّٕ أنتر يً نب( 36.09)اهيحشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالحؼ يً  

، (11.07)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخػأ   (05)اهيجدّهج ؿٌد درجبح اهحرٖج 
 اهػوتجأُى اهيّاكؾ اهخٕ ٖفغل  ُّذا يب ٖـٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج فٕ

، أٔ أٌِى ٖفغوًّ زٖبرث اهيّاكؾ اهـويٖج تبهدرجج األّهٕ ذى اهدخّل إهِٖب ؿتر االٌخرٌح
 .خوِٖب اهيّاكؾ اهخرفِٖٖج فبهرٖبغٖج

 
 

  (:9)الجدول ركن 
 .و هغ أصدكبئهنن الهواضيغ الخي يىبكشهب الهتدوثويوضخ أه 

 

 يفضل هطبلؼخهب
 الهواضيغ

 الهجهوع ال ىؼن
 % ح % ح % ح

 %100 200 51.5 103 48.5 97 دراشيج أهور

 %100 200 62 124 38 76 أختبر ريبضيج

 %100 200 68 136 32 64 كضبيب شيبشيج

 %100 200 53 106 47 94 كضبيب الشتبة

 %100 200 65 130 35 70 كضبيب الديىيج

 %100 200 56 112 44 88 كضبيب الؼبلن الؼرتي واإلشالهي

 %100 200 75.5 151 24.5 49 والشيبراحالهوضج والمتبس 

 %100 200 94 188 66 12 ...(ػمهيج، ثلبفيج ) أخرى 
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ًّ اهـٌٖج اهيخنٌّج يً اهضتبة اهجبيـٕ غبهتب يب خخٌبّل  ٌالحؼ يً خالل اهجدّل أ
ّال ختخـد ؿٌِب ،%(14.6)تبهيٌبكضج اهتٌٖٖج يّاغٖؾ يرختػج تبهدراشج تٌشتج خظل إهٓ 

، ّنذا اهلغبٖب %(64)نذٖرا حٖد ٖضٖر اهجدّل تأٌِّب ختوغ  أختبر اهرٖبغجٌشتج يٌبكضج 
ّتٌشتج غـٖفج يلبرٌج تغٖرُب خٌبكص ؿٌٖج اهتحد يّاغٖؾ اهيّغج ّاهوتبس  .اهدٌٖٖج

، ّنل ُذٍ %(0)ّحّؼ اهيّاغٖؾ اهـويٖج ّاهذلبفٖج ُّ األغـف  ،%(61)ّاهشٖبراح
 .ؿً اهيجبل اهشٖبشٕ تبهضتبة ٌٖأْ اهيّغّؿبح

ج ينبٌج يحخريج فٕ يٌبكضبح اهػوتج تٌشتج ختوغ ّخحخّل اهلغبٖب اهشٖبشٖج اهتحخ 
، ّٖغبف إهِٖب يّاغٖؾ كرٖتج يً اهحلل اهشٖبشٕ، ٌلظد كغبٖب اهضتبة تٌشتج %(66)

 %(.11)ّكغبٖب اهـبهى اهـرتٕ ّاإلشاليٕ تٌشتج ، %(.1)خٌبّل ختوغ 
ًّ ، شٌجد أٌفشٌب ّدًّ أً ٌدرٔ يِيب حبّهٌب االتخـبد ؿً اهشٖبشج ّفٕ ُذا إضبرث تأ

دؿٌّب يً "ّكـٌب فٕ ضرانِب أّ يٌغيشًٖ فِٖب، ّاهيلّالح اهخٕ غبهتب يب ٖرّددُب اهتـع 
 .فٕ حلٖلخِب غرة يً اهشٖبشجّ، ُٕ ذاخِب "اهشٖبشج

 
الهدشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الدريج   اللرار 

 توجد داللة 14.07 0.05 07 33.26

 

(: 5)رسم بياني رقم 
.ن مع أصدقائهمويوضح أهم المواضيع التي يناقشها المبحوث 

أمور دراسٌة

أخبار رٌاضٌة

قضاٌا سٌاسٌة

قضاٌا الشباب

قضاٌا الدٌنٌة

قضاٌا العالم العربً واإلسالمً

الموضة واللباس والسٌارات

...(علمٌة، ثقافٌة ) أخرى 
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اهيجدّهج  ²ُّٕ أنتر يً نب( 22.33)اهيحشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالحؼ  
، ُّذا يب (70.07)اهيلدرث تـ ( 0.00)ّيشخّْ اهخػأ   (07)ؿٌد درجبح اهحرٖج 

أُى اهيّاغٖؾ اهخٕ ٌٖبكضِب اهيتحّذًٖ يؾ  ٖـٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج فٕ
يـؼى اهػوتج ٌٖبكص اهيّاغٖؾ اهيخـولج تبهدراشج ّخوِٖب اهلغبٖب اهخبظج  أٔ أً، أظدكبئِى
 .تبهضتبة

 (:01)الجدول ركن 
 .يوضخ أشتبة ػدن اهخهبن الشتبة تبلشيبشج دشة رأي الهتدوثيو  

 

 األشتبة
 الهجهوع ال ىؼن

 % ح % ح % ح

 %100 200 %72 144 %28 56 الىشغبلهن تبلهشخلتل

 %100 200 %86.5 173 %13.5 27 وخفبهخهبلؼدن جديخهب 

 %100 200 %93 186 %67 14 الىشغبلهن تبألشرث

 %100 200 %91 182 %69 18 الىشغبلهن تبلدراشج واىؼدان الوكح

 %100 200 %83.5 167 %16.5 33 ػدن فهههن لمشيبشج

 %100 200 %47 94 %53 106 لشؼورهن تبإلدتبط هو ظروف الديبث

 %100 200 %97 194 %63 66 ...(،)أشتبة أخرى 

 
 
 
 
 
 

 
ًّ اهضـّر  تشتة  تبإلحتبػيً خالل إجبتبح اهيتحّذًٖ اهيتٌّٖج فٕ اهجدّل ٌالحؼ أ

اهؼرّف اهخٕ ٖـٖضٌِّب ّاهغغّػ اهخٕ ٖخـرغًّ هِب ، ٖـّد اهـبيل اهنتٖر اهذٔ ٖلف 

(:6)رسم بياني رقم 
.يوضح أسباب عدم اهتمام الشباب بالسياسة حسب رأي المبحوثين 

النشغالهم بالمستقبل

لعدم جدٌتها وتفاهتها

النشغالهم باألسرة

النشغالهم بالدراسة وانعدام الوقت

عدم فهمهم للسٌاسة

لشعورهم باإلحباط من ظروف الحٌاة

...(،)أسباب أخرى 
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يً تًٖ %( 64)فٖيب رأح ٌشتج %(. 66)ّراء ؿدى اُخيبى اهضتبة تبهشٖبشج، تٌشتج توغح 
ًّ ذهم ٖرجؾ إهٓ  حّل تيشخلتوِى، ّخّزؿح اٗراء اهيختلٖج  اٌضغبهِىاهضتبة اهيتحّد أ

غـٖفج تًٖ اهـّايل األخرْ، ؿدى فِيِى تٌشة أشبة ؿدى اُخيبى اهضتبة تبهشٖبشج ، 
، االٌضغبل %(2)، االٌضغبل تبهدراشج %(46.6)ّؿدى اهجدٖج  ، اهخفبُج%(40.6)هوشٖبشج 
 %(..)تبألشرث 

اهخٕ ٖـٖضِب اهضتبة ّاهخٕ خضنل  اإلحتبػّفٕ ُذٍ اهيـػٖبح إضبرث كّٖج إهٓ حبهج 
 .هاليتبالث اهشٖبشٖجؿبئلب نتٖرا هويضبرنج ّدافـب كّٖب ٌحّ االٌـزال ّا

 
الهدشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الدريج   اللرار 

 توجد داللة 12.59 0.05 06 99.27

 
 ²ُّٕ أنتر يً نب( 99.27)اهيحشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالحؼ  

، (12.59)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخػأ   (06)اهيجدّهج ؿٌد درجبح اهحرٖج 
تبهشٖبشج أشتبة ؿدى اُخيبى اهضتبة  ُّذا يب ٖـٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج فٕ

يـؼى اهػوتج ٖرجـًّ شتة ؿدى اُخيبى اهضتبة تبهشٖبشج  ، أٔ أًحشة رأٔ اهيتحّذًٖ
 .إهٓ ضـّرُى تبإلحتبػ يً ؼرّف اهحٖبث اهلبشٖج اهخٕ ٖـٖضٌِّب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



261 

 

 
  (:11)الجدول ركن 

 .يوضخ أشتبة اهخهبن الشتبة تبلشيبشج دشة رأي الهتدوثيو 
 

 يفضل هطبلؼخهب
 الهواكغ

 الهجهوع ال ىؼن
 % ح % ح % ح

 %100 200 %73.5 147 %26.5 53 الدس الوطىي

 %100 200 %63 126 %37 74 الرغتج في الخغيير

 %100 200 %93 186 %67 14 الشؼور تبلهشئوليج

 %100 200 %97 194 %63 6 خأثير األشرث

 %100 200 %90 180 %10 20 خأثير أصدكبء الدي

 %100 200 %84.5 169 %15.5 31 خأثير الوشط الجبهؼي

 %100 200 %97 194 %63 6 ...(، )أشتبة أخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 

ًّ أنتر  ًّ اهضتبة  اهذًٖ ضيوخِى ؿٌٖج اهتحد، ٖرًّ تأ يً خالل اهجدّل ٌالحؼ أ
ًّ األشرث خأذٖرُب فٕ ذهم %(.6) دافؾ ٌحّ االُخيبى تبهشٖبشج، ُّ اهرغتج فٕ اهخغٖٖر ، ّأ

: ، ّتًٖ اهدرجخًٖ خحّز اهـّايل األخرْ ؿوٓ ٌشة يخفبّخج نيب ٖوٕ%(6)ٖتلٓ يِيال 
، خأذٖر أظدكبء اهحٕ %(46.6)، خأذٖر اهّشػ اهجبيـٕ %(60.6)اهحس اهّػٌٕ توغ 

 %(..)، ّاهضـّر تبهيشؤّهٖج %(46)

(: 7)رسم بياني رقم 
.أسباب اهتمام الشباب بالسياسة حسب رأي المبحوثين

الحس الوطنً

الرغبة فً التغٌٌر

الشعور بالمسئولٌة

تأثٌر األسرة

تأثٌر أصدقاء الحً

تأثٌر الوسط الجامعً

...(، )أسباب أخرى 
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  .اهضتبتٖجيرحوج ّخٌشجى ُذٍ اهيـػٖبح اهيٖداٌٖج يؾ خظبئط اه
الهدشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الدريج   اللرار 

 توجد داللة 12.59 0.05 06 111.75

 
 ²ُّٕ أنتر يً نب( 111.75)اهيحشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالحؼ  

، (12.59)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخػأ   (06)اهيجدّهج ؿٌد درجبح اهحرٖج 
أشتبة اُخيبى اهضتبة تبهشٖبشج  ٖـٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج فُّٕذا يب 

اهػوتج ٖـخلدًّ أً اهرغتج فٕ اهخغٖٖر ُٕ اهخٕ خدفؾ  ، أٔ أًحشة رأٔ اهيتحّذًٖ
 .تبهضتبة تبهدرجج األّهٓ هالُخيبى تبهشٖبشج ذى اهحس اهّػٌٕ فٕ اهيرختج اهذبٌٖج

  (:21)الجدول ركن 
 .يوضخ رأي الهتدوثيو في درجج أههيج الهشبركج الشيبشج تبلىشتج لمشتبة 
 

 % ح درجج األههيج
 00.6 466 جدا هههج
 6..6 66 ىوػب هب هههج

 60 46 ال يؼرف
 66 66 غير هههج

 66 66 غير هههج خهبهب
 466 666 الهجهوع

 
 

 
 
 

 

(:8)رسم بياني رقم 
يوضح رأي المبحوثين في درجة أهمية المشاركة السياسة بالنسبة  

.للشباب

مهمة جدا

مهمة نوعا ما

ال ٌعرف

غٌر مهمة

غٌر مهمة تماما
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األُّيٖج اهخٕ ّٖهِٖب اهضتبة اهيـػٖبح اهيٖداٌٖج اهيظٌّفج فٕ اهجدّل خّّغح 
، حٖد ال ٖخخوف اهذنّر ؿً اإلٌبد فٕ اؿختبر اهيضبرنج اهشٖبشٖج هويضبرنج اهشٖبشٖج

، فٕ حًٖ ال أحد يً أفراد اهـٌٖج %(00)يِّيج جدا تبهٌشتج إهِٖى تٌشتج توغح أنذر يً 
ة ال ٖرفع اؿختر اهيضبرنج اهشٖبشٖج غٖر يِّيج أّ غٖر يِّيج خيبيب، يـٌٓ ذهم أً اهضتب

ّأُّيٖخِب  يً اهٌبحٖج االؿخلبدٖج ّتغّع اهٌؼر ؿً اهّاكؾ اهيضبرنج اهشٖبشٖج فٕ حّد ذاخِب،
 :ُيب أيرًٖخنيً فٕ 

 .شاليج ػرٖق اهيضبرنج اهشٖبشٖج الٌخِبجَ اهلّاؿد اهشويٖج ّاهضرؿٖج -
 .جدّْ اهػرٖق ّإينبٌٖج اهخغٖٖر ّخحلٖق يب ٖظتّ إهَٖ اهضتبة -

  (:01)الجدول ركن  
 .يوضخ رأي الهتدوثيو في أشتبة ػدن رغتج الشتبة في الهشبركج الشيبشيج 

 
 % ح الشتة

 46 61 له أولويبح
 61 64 ألىه شمتي

 60 446 لؼدن جذوخهب
 6..4 66 ال خخبح له الفرصج

 46.6 64 ألىه غير واع
 466 666 الهجهوع

 
 

 
 
 
 

 

يوضح رأي المبحوثين في أسباب عدم رغبة الشباب في المشاركة السياسية (: 9)رسم بياني رقم 
.

له أولوٌات ألنه سلًب

لعدم جذوتها ال تتاح له الفرصة

ألنه غٌر واع
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ًّ آراء اهيتحّذًٖ  ًّ ّاكؾ األير يخخوف، أل ًّ األشتبة اهخٕ خجـل غٖر أ خضٖر إهٓ أ
اهيضبرنج جدّْ  ىاهضتبة ال ٖرغة فٕ أً ٖضبرم شٖبشٖب خخـّوق تدرجج نتٖرث تـد

، ُّذٍ اهٌشتج اهـبهٖج خؤّند حبهج اهضّم اهضتبة اهيتحّديً %( 60)اهشٖبشٖج ُّّ رأٔ 
يً اهشٖبشٕ ّيشبُيخِب فٕ فريوج اهيضبرنج اهشٖبشٖج هوضتبة، حخٓ ّإً نبٌّا ٖؤيًٌّ 

 .ٖج تأُّيٖج ػرٖق اهيضبرنج ّجدّاٍاهٌبحٖج اهٌؼر
  ًّ  حاألػرّحباهضتبة اهيتحّد ال ٖخفق يؾ نيب خضٖر اهيـػٖبح اهيٖداٌٖج أ
اهخٕ خرجؾ أشتبة ؿدى رغتخَ فٕ اهيضبرنج اهشٖبشٖج يخـّولج تبهضتبة فٕ حّد ذاخَ،  األخرْ 

ًّ هَ أّهّٖبح أخرْ، أّ هـدى إخبحج اهفرظج هَ، أّ ألٌّ  .َ غٖر ّاؽ، أّ أٌَّ شوتٕأل

  (:01)الجدول ركن 
 .يوضخ الطرق الخي يراهب الهتدوثيو هىبشتج لمخغيير دشة رأيهن 

 
 الطريلج

 
 % ح

 46 66 الهظبهراح والهشيراح
 44 60 االىخخبتبح

 60 66 االدخجبجبح واإلضراتبح
 44.6 .6 الهجخهغ الهدىي

 6..6 66 األدزاة الشيبشيج
 66 66 الخخرية والؼىف

 466 666 الهجهوع
 

 
 
 
 
 

.يوضح الطرق التي يراها المبحوثين مناسبة للتغيير حسب رأيهم(: 10)رسم بياني رقم 

المظاهرات والمسٌرات

االنتخابات

االحتجاجات واإلضرابات

المجتمع المدنً

األحزاب السٌاسٌة

التخرٌب والعنف
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ًّ االحخجبجبح  ٖـخلد اهضتبة اهيتحّد ّفق اهتٖبٌبح اهّاردث فٕ اهجدّل أؿالٍ، أ
ذّى  .هوخغٖٖرنذر يالئيج  اهػرٖلخبً األ ُيبّاهٌغبل فٕ األحزاة اهشٖبشٖج   ّاإلغراتبح

 .ٖوٕ ذهم نل يً اهيجخيؾ اهيدٌٕ ّاالٌخخبتبح
 ًّ ٖرْ فٕ اهخخرٖة ّاهـٌف ػرٖلج يٌبشتج  اهضتبة اهجبيـٕ النيب ٖوفح اٌختبٌُب أ

تـع يؼبُر اهـٌف ّاهخخرٖة ٌُب، خخٌبكع يؾ  اهيتحّذًٖ ػوتج هوخغٖٖر، ّإجبتبح اه
كبيبح ّاهخٕ ؿبدث يب خنًّ اإل ،اهيشخخديج يً ػرف اهػوتج يً أجل خوتٖج تـع يػبهتِى

خِبر شتل اهـٌف ّاهخخرٖة يً ُّذا يب جـوٌب ٌخشبءل إً نبً اٌ اهجبيـٖج يشرحب هِب،
ٌبجى ؿً حبهج يً اهغغة، خجـل اهضتبة اهجبيـٕ  ػرف اهػوتج ُّ يجّرد رّد فـل

ُّّ غٖر يلخٌؾ تِب، تل كد ٖرفغِب إذا   حٖؤيً تِب أّ ٖلّى تشوّنٖب كد ال تأفـبلٖخظّرف 
 .جبءح فٕ شٖبق آخر

 
الهدشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الدريج   اللرار 

 توجد داللة 11.07 0.05 05 10.36

 
 ²ُّٕ أنتر يً نب( 10.36)اهيحشّتج اهيلدرث تـ ²أً كٖيج نبٌالحؼ  

، (11.07)اهيلدرث تـ ( 0.05)ّيشخّْ اهخػأ   (05)اهيجدّهج ؿٌد درجبح اهحرٖج 
اهػرق اهخٕ ٖراُب اهيتحّذًٖ  ُّذا يب ٖـٌٕ أٌَ خّجد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج فٕ

يـؼى اهػوتج ٖرًّ أً ُٕ اهػرٖلج اهنفٖوج تخحلٖق  ، أٔ أًيٌبشتج هوخغٖٖر حشة رأِٖى
 اهيتحّذًُّٕ ّجّد أحزاة شٖبشٖج كّٖج خبظج اإلٌبد يٌِى فٕ حًٖ ٖرْ يـؼى  اهخغٖٖر

 .اإلغراتبح ّاالحخجبجبح ُٕ اهػرق اهنفٖوج تخحلٖق اهخغٖٖراألحزاة ّأً 
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 المعرفة السياسية: انيالمحور الث
 

 (:51)الجدول رقم 

 .يوضح المعرفة السياسية للمبحوثين 
 

 ادلعزفة السٍاسٍة
 اجملمىع ال ٌعزف ٌعزف

 % ت % ت % ت

 أمساء خلمس وسراء

 91 45.5% 109 54.5% 200 100% 

 الىالٌة يف الربدلان مثلًأمساء 

 08 04% 192 96% 200 100% 

 والٌتهم احلشبٍة لربدلايناالوتماءات 

 46 23% 154 77% 200 100% 

 سم رئٍس بلدٌتهما

 34 17% 166 83% 200 100% 

 سم وايل والٌتهما

 99 49.5% 101 50.5% 200 100% 

 أمساء مخسة أحشاب سٍاسٍة

 65 32.5% 135 67.5% 200 100% 

 اجملالس ادلىتخبة

 120 60% 80 40% 200 100% 

 على األغلبٍةاحلشب الذي حيىس 

 %100 200 %27 54 %73 146 يف اجمللس الشعيب الىطين

 احلشب الذي حيىس على األغلبٍة

 %100 200 %55 110 %45 90 يف اجمللس الشعيب البلدي لبلدٌتهم

 معزفة ادلبحىثني للسه القاوىين لالوتخاب

 194 97% 06 03% 022 100% 

 اجملمىع

 398 %..44 0021 %..4. 0222 100% 
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خضٕر َذٌ انعًبظر انْ انحّد األدًْ ىي انىعهِىبح انخٔ ٕسة ؤي ٕعرؿُب انضتبة، 
حخْ ٕشخػٕع ؿُو انحرمٕج انشٕبشٕج، ِىي ذّو اإلشُبو تبنرؤٓ ؤِ تبألعىبل ؿٔ انكغبٕب انخٔ 
 خعًٍٕ، ؤٓ انىضبرمج انشٕبشٕج، ِخخغّىي ىعرؿج انىشئِنٕي عي ظًع انكراراح انشٕبشٕج

شِاء مبًِا عهْ انىشخِّ انىرمزٓ ؤِ عهْ انىشخِّ انىحّهٔ، ِشِاء مبًِا ىعًّٕٕي ىي 
ػرؾ اندِنج ؤِ ىًخختٕي ىي ػرؾ انضعة، ِمذا ىعرؿج خشىٕبح عدد ىحدِد ىي 
األحزاة انشٕبشٕج انىخِاسدث ؿٔ شبحج انعىل انشٕبشٔ انسزائرٓ، ِمذنل ىعرؿج تعع 

َِٔ عتبرث عي ىئّضراح . دًْ نشّي انخظِٕح ِؼٕرَبانكغبٕب انكبًًِٕج انتشٕػج مبنحّد األ
ِّعج خضٕر انْ تإّي انضبّة انذٓ ٕدرل سّهُب تإّي ندٍٕ ىعهِىبح ِىعبرؾ شٕبشٕج نٕشح  ىخً
ىكخظرث عهْ َذٌ األشىبء ِانىشّىٕبح تظٕؽج ىعزِنج، ِاًّىب خخعّداَب انْ ىعبرؾ ؤخرّ 

 .ىخخهـجتـعل ارختبػُب تكغبٕب ِىِاغٕع ِحخْ ىضمالح شٕبشٕج 

(:  11)رسم بياني رقم
.يوضح المعرفة السياسية للمبحوثين

أسماء لخمس وزراء

أسماء مثلً الوالٌة فً البرلمان

االنتماءات الحزبٌة لبرلمانً والٌتهم

اسم رئٌس بلدٌتهم

اسم والً والٌتهم

أسماء خمسة أحزاب سٌاسٌة

المجالس المنتخبة

الحزب الذي ٌحوز على األغلبٌة

فً المجلس الشعبً الوطنً

الحزب الذي ٌحوز على األغلبٌة

فً المجلس الشعبً البلدي لبلدٌتهم

معرفة المبحوثٌن للسن القانونً لالنتخاب
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ِانؼبَر ىي خالل انىعػٕبح انىًؼىج ؿٔ انسدِل، ؤّي ًشتج انضتبة انسبىعٔ انذٓ 
، ِانضتبة انىتحِد انذٓ ال ( %44..)ٕىهل انحّد األدًْ ىي انىعرؿج انشٕبشٕج تهػ 

، ِحّخْ ِاي مبًح (%.4..)ٕخسبِز ىب خّو اعختبرٌ حّدا ؤدًْ ىي انىعهِىبح انشٕبشٕج تهػ 
ِّف انمّىٔ نهذٕي ال ٕعرؿِي عهْ حشبة انذٕي ٕعرؿِي، ٕدّل انًشتخٕي  ىخكبرتخٕي، ؿبّي انخـ

عهْ ؤّي انىعرؿج انشٕبشٕج عىِىب خخىّٕز تبنغعؾ ندّ انضتبة، ِرّتىب َذا راسع نشتتٕي 
 :عهْ األقّل
 

مِي انىعهِىبح انخٔ خّو اخختبر انضتبة ؿُٕب، ِخّو اعخىبدَب مىئّضر نهىعرؿج  -
ّٓ ىِاػي عبدٓانشٕبشٕج َٔ ىعهِ  .ىبح تشٕػج، ِؿٔ ىخًبِل ؤ

مِي انـئج انىتحِذج  ؿئج ًِعٕج، ؿبنعًّٕج انىخخبرث مّهُب ىي انػهتج انسبىعٕٕي،  -
ِندُٕب ىي انخإَٕل انعهىٔ انذٓ ٕشىح نُب تبدرال ىب ٕدِر حِنُب ؿٔ انىسخىع 
تظـج عبّىج، ِؿٔ انىسبل انشٕبشٔ تظـج خبّظج، ًبَٕل عي تعع انكغبٕب 

دؿَِب ؿٔ انتراىز انخعهٕىٕج خالل ىضِارَو اندراشٔ، ِانخٔ نُب عالقج انخٔ ظب
 .تظـج ىتبضرث ؤِ ؼٕر ىتبضرث تخهل انىعهِىبح

 

تعع انىعػٕبح انِاردث ؿٔ انسدِل خمضؾ عي تعع عِٕة انىىبرشج انشٕبشٕج 
ؿٔ تالدًب، ِخضٕر انْ سبًة ىي خًبقغبح انِاقع انشٕبشٔ ؿٔ عالقخٍ تبنضتبة، ىًُب ًشتج 

نضتبة اسبتبخُو انىخعّهكج تبنشئال حِل انحزة انذٓ ندٍٕ األؼهتٕج، ؿتبنًشتج نهترنىبي نو ٕسد ا
ىًُو ٕعرؿِي اإلسبتج انظحٕحج، %( 18)انضتبة ظعِتج ؿٔ اإلسبتج، حٕد ِسدًب ؤّي 

ِمًّب ًخِّقع ؤي خزٕد انًشتج تبنًشتج نهىسبنس انتهدٕج تـعل قرتُب، عهْ األقل ىي انًبحٕج 
، ىي انىِاػًٕي ىكبرًج تبنترنىبي، ؼٕر ؤّي انىعػٕبح خشٕر ؿٔ اخسبٌ آخر، حٕد انسؽراؿٕج

ىي انضتبة انسبىعٔ انىتحِد، ال ٕعرؾ انحزة انذٓ ٕحِز عهْ %( ..)ِسدًب ؤّي 
األؼهتٕج ؿٔ انىسهس انضعتٔ انتهدٓ نتهدٕخُو، ِخعمس َذٌ انخعتٕراح انمّىٕج انِاقعٕج تضمل 

ٕص، ؤِ انعزنج ِاالؼخراة، ؤِ حبنج انالىتبالث انشٕبشٕج انخٔ ؤِ تأخر حبنج اإلقظبء ِانخُى
خىّٕز انـئج انضتبتٕج خظِظب عهْ انىشخِّ انىحّهٔ، ألًٍّ عهْ انىشخِّ انىرمزٓ قد خشّد 
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ِانظحؾ تعع انـراغ، ِخكِو تخزِٕد انضتبة تتعع انىعهِىبح ذاح  اإلعالوِشبئل 
 .ىحظِرث مىب َِ انحبل ؿٔ انتهدٕج انػبتع انِػًٔ، ؤٓ خُّو ؿئج ِاشعج مّىٕب ِنٕشح

ِاذا خعّىكًب ؿٔ قراءث ىعػٕبح انسدِل شًمخضؾ ؤضٕبء ؤخرّ، شًسد ؤّي انضتبة 
ٕمِي ؤمذر ادرامب نهىعرؿج انشٕبشٕج انتشٕػج ذاح انػبتع انخًؼٕىٔ ِحخْ انكبًًِٔ، ىي 

ال ؿٕىب ٕخعّهف ىي ذنل ىذ. انىعرؿج انشٕبشٕج انىرختػج تِاقع انىىبرشج انشٕبشٕج ِاالًخخبتٕج
ىي انضتبة انسبىعٔ %( 91)ًسد ؤّي  ،تبنحّد األدًْ نهشّي انكبًًِٕج انىػهِتج ؿٔ انخظِٕح

انىتحِد ٕعرؿِي ذنل، ؤٓ خكرٕتب مّهُو، ِاألىر ًـشٍ ؿٕىب ٕخعّهف تذمر انىسبنس انىًخختج، 
ذٕي نُو انخٔ خًدرر غىي انُٕئج انخضرٕعٕج ِانسىبعبح انىحهٕج، حٕد تهؽح ًشتج انضتبة ان

ؤشىبء ىىذهٔ انِالٕج  ، ِنمّي انظِرث خًكهة عًدىب ٕخعّهف األىر تىعرؿج%(42)ىعرؿج تُب 
 ِتهؽح ًشتج انضتبة انذٓ ٕسُل ،%(96) ؿٔ انترنىبي، حٕد تهؽح ًشتج انسُل تُو

، ِتهؽح ًشتج انذٕي ال ٕعرؿِي ؤشىبء خىشج %(77)االًخىبءاح انحزتٕج نترنىبًٔ ِالٕخٍ 
 %(..414) ؤحزاة شٕبشٕج

 
ِٕىمي خإِٕل ذنل تًكط انىخبتعج نهِاقع انشٕبشٔ، ِانًؼرث انًىػٕج انشبئدث حِل  

انىًخختٕي ِانىشئِنٕي تحٕد ال ٕسدِي سدِّ ىي انخعّرؾ عهْ ؤشىبئُو، ىي سُج ؤخرّ 
ؿبّي ؿٔ ذنل دالنج انْ ؤّي انىشئِنٕي شِاء مبًِا ىًخختِي ؤو ىعًِّٕي نو ٕكّدىِا االًسبزاح 

نُٕو ِخسعهُو ٕخعّرؿِي عهُٕو، َِذا األىر الحؼًبٌ ؿٔ اسبتبح انضتبة انخٔ خهـح انضتبة ا
حِل ؤشىبء انِزراء انذٕي ٕعرؿًُِو، حٕد ِسدًب ؤّي األشىبء انخٔ خخرّدد مذٕرا ؿٔ 

ؼِل، شالل، : االشختٕبي، َٔ ؤشىبء انِزراء األمذر ًضبػب ىكبرًج تًؼرائُو، ىذل
 .انخ..زرًَِٔ، تي تِزٕد،

 

ًب، انًشتج انغعٕـج نىعرؿج انضتبة الشو رئٕس تهدٕخُو، ِانخٔ تهؽح مىب ٕهـح اًختبَ
ىي انضتبة انسبىعٔ ٕسُل اشو رئٕس تهدٕخٍ، ِؿٕىب ٕخّط %( 38)، تىعًْ ؤّي (17%)

، تىعًْ ؤّي حِانٔ ًظؾ انضتبة %(49.5)ىعرؿج اشو ِانٔ ِالٕخُو ؿكد تهؽح انًشتج 
ٕتدِ نهتعع ؤّي االشو ؿٔ حّد ذاخٍ ؼٕر انسبىعٔ انىتحِد ال ٕعرؾ اشو ِانٔ ِالٕخٍ، قد 

ىُّو ِال ٕعّتر عي انذكبؿج انشٕبشٕج نهضتبة، ؼٕر ؤّي انىشإنج ال خخِّقؾ عًد حدِد االشو، 
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ِاًّىب خىخّد انْ االرختبػبح انِذٕكج ىعٍ ِانخٔ خغـٔ َبنج ىي انىعهِىبح ىالزىج نالشو، 
ِمٕـٕج حظِنٍ عهْ َذٌ انىمبًج ، (ِانٔ، رئٕس انتهدٕج)مبنىعًْ انذٓ خحىهٍ َذٌ انظـج 

انْ ..، ِػتٕعج اندِر انذٓ ٕهعتٍ ِانِؼٕـج انخٔ ٕئّدُٕب، ِخكٕٕو انًبس نٍ،(خعٕٕي، اًخخبتبح)
ؼٕر ذنل ىي انعًبظر انىرختػج تبالشو، ِانخٔ خضّمل ضتٍ قّظج شٕبشٕج خشبَو ؿٔ زٕبدث 

 .ٕبشٕجانرظٕد انىعرؿٔ نهًبس تظـج عبىج، ِخئّدٓ انْ اذراء ذكبؿخُو انش
 

انتهدٕج َٔ ًكػج االحخمبل تٕي انشهػبح انرشىٕج ِانىِاػي، ِاندِنج تبنًشتج 
ِّل  نهىِاػي خسّشدَب انتهدٕج، ؿىي ؼٕر انػتٕعٔ ؤي ٕمِي انىِاػي سبَال تبنىشئِل األ
عًُب، ؿىي انىـرِع ؤًٍّ ضخط ىعرِؾ ندّ انعبو ِانخبط قتل ؤي ٕخكّدو نالًخخبتبح، ذّو 

اًخخبتٕج دعبئٕج قتل تدإج ىُّىخٍ، اي مبي ىي انمـبءاح ؼٕر انىعرِؿج،  ؤًٍّ ٕمِي قبد حىهج
ِىي انىىمي سدا ؤي خشىح نٍ َذٌ انحىهج تبالخظبل ىع انشّمبي انىًخىٕي انْ انحّٕز 
انسؽراؿٔ نهتهدٕج، ِتبنخبنٔ خكدٕو ًـشٍ نُو، تظـج ىتبضرث عي ػرٕف االخظبل ِانحِار 

ج ؼٕر ىتبضرث عي ػرٕف انظِر، ؤِ تِشبػج انضخظٔ ؤِ ىي خالل انهكبءاح، ِتظـ
ىعبًٍِٕ، ؤِ ىي خالل ىًبقضبح شمبي انتهدٕج ِؤحبدٕذُو، ؿٔ ىخخهؾ انـغبءاح ِانخًؼٕىبح 
انرشىٕج ِؼٕر انرشىٕج، األىر انذٓ ٕخرخة عهٍٕ، عهْ األقّل، انخعرٕؾ تٍ ؤِ خرشٕخ اشىٍ 

انعِاىل، ؿبنعىل انسِارٓ انذٓ ِاذا ؼبتح مل َذٌ  .ندّ ؤؼهتٕج انىِاػًٕي تىب ؿُٕو انضتبة
ٕكِو تٍ ؿٔ اػبر خإدٕج ىُبّىٍ، خالل عُدخٍ االًخخبتٕج، ٕسعل اشىٍ عهْ نشبي مل شمبي 

تًبء عهْ ذنل، ؿبنسُل . انتهدٕج، تًبء عهْ انحمىج انخٔ ىئّداَب ؤّي انعىل ٕعّرؾ تظبحتٍ
عالىج خعّسة متٕرث تبشو رئٕس انتهدٕج تًشتج ىرخـعج خـِف انذىبًٕي تبنىبئج ٕسعهًب ًغع 

، ِقد ًرتػ َذٌ انحكبئف تغعؾ انىضبرمج (حخْ ِاي خكتهًب األىر تبنًشتج نهِانٔ)ؤىبىُب، 
انشٕبشٕج نهضتبة، ىع اعخكبدًب تإّي عِاىل مذٕر شبَىح ؿٔ اًخبر َذٌ انِغعٕج، تل 

 .ِاالشخىرار ؿٔ اعبدث اًخبسُب
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المحسوبة ²كا المجدولة ²كا مسثوى الخطأ درجات الحرية   القرار 

 توجد داللة 19.08 9.90 90 87.87

 
َِٔ ( 87.87)انىحشِتج انىكدرث تـ ²انسدِل ؤي قٕىج مبًالحؼ ىي خالل َذا  

انىكدرث تـ ( 9.90)ِىشخِّ انخػإ   (09)انىسدِنج عًد درسبح انحرٕج  ²ؤمتر ىي مب
انىعرؿج انشٕبشٕج  ، َِذا ىب ٕعًٔ ؤًٍ خِسد ؿرِف ذاح دالنج احظبئٕج ؿٔ(19.08)

ًَبل ؿئج ىعخترث ىي انػهتج انذٕي نهٕشح ندُٕو ىعبرؾ شٕبشٕج خبظج ىب  ، ؤٓ ؤينهػهتج
ٕخعهف تإشىبء ىىذهٔ انترنىبي نِالٕخُو ِمذا اًخىبءاخُو انحزتٕج، َِِ ىئضر عهْ عدو 

 .اَخىبو َئالء انػهتج تبنكغبٕب انشٕبشٕج
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 :هوشتبة اهسزائرً اهشووم االٌخخبتٌ:اهيحور اهذبهد

 
 (:61)اهسدول ركى 

 .ٍوظح شتة اشخخرار اهيتحوذًٍ هتعبكج اهٌبخة وشتة ؽدى اشخخراسهب  
 

 

 
 %اهٌشتج اهخنراراح اهشتة

 
 

 ٍيونوً تعبكج ٌبخة

 %15.2 14 تدافؼ خولبئٌ

 %28.3 26 هويشبرنج فٌ االٌخخبتبح

 %8.7 8 الٌخخبة شخص يؾًٍ

 00% 00 ألٌهى نتروا

 %47.8 44 إلينبٌٍج اهحبسج إهٍه فٌ يوف إدارً

 %100 92 اهيسيوػ
46.0% 

 
 

ال ٍيونوً تعبكج 
 اهٌبخة

 00 00 ال ٍؾرفوً نٍف ٍشخخرسوٌهب

 %07.4 80 هضؾوتج اشخخراسهب

 %29.6 32 هؾدى سدوى االٌخخبتبح

 %38.9 42 ال ٍرٍد اهيشبرنج فٌ االٌخخبتبح

 %24.1 26 هٍس هدهى وكح الشخخراسهب

 %100 108 اهيسيوػ
% 45 

 %100 000 اهيسيوػ
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 ًّ يً اهشتبة اهسبيؾٕ اهيتضّد ٖيونًّ تعبكج اهخضّٖح، %( 64)ٖتًّٖ اهسغّل ؤ
ُّّ يب ٖخٖص هِى اهيشبؼنج فٕ اإلغالء تؼؤِٖى فٕ يعخوف اهيّاؽٖغ االٌخعبتٖج اهؼؿيٖج، 

 ٖيوم تعبكج اٌخعبة، يّيب ٖؾٌٕ  يً اهشتبة اهسبيؾٕ اهيتضّد ال%( 46)ّٖتلٓ تبهخبهٕ 
ًّ ؽٌّٖج اهتضد ٌٖضضؼ ؽيؼُب تًٖ اهخغّٖة ؽً اهيشبؼنج فٕ اال  81ٌخعبتبح، ٌّشٖؼ ٌُب تإ

ؿٌج، ؤٔ ؤٌِّب خسبّؽح اهضّغ األغٌٓ يً اهؿً اهيشخؼع هوضضّل ؽوٓ تعبكج اهٌبعة  03ّ
 .حاالٌخعبتبّاهيشبؼنج فٕ 

ًّ اهشتبة  نيب  اهػٔ  ٖتغّ ّاظضب يً عالل اهيؾعٖبح اهيضٌّفج فٕ اهسغّل، ؤ
ً شيوِى االؿختٖبً ٖؼسؾًّ ؤُّى ؿتة هضٖبؽخِى ؽوٓ تعبكج يً اهػٖٖيخوم تعبكج اهخضّٖح 

، ضٖد كبؼة ؽغغُى ٌضف يً ٖيونًّ اهخضّٖح،اهٓ اينبٌٖج اهضبسج اهِٖب فٕ يوف اغاؼٔ
، ذّى ٖوَٖ اؿخعؼار اهتعبكج تؿتة اهيشبؼنج فٕ %(6.71) تعبكج اٌخعبة ؤٔ يب ٌؿتخَ

، ّتؾغٍ اؿخعؼاسِب %(8473)تٌؿتج  ، ذّى ٖوَٖ اهغافؼ اهخولبئٕ%(3170)تٌؿتج   االٌخعبتبح
 .%(1)يً ؤسل اٌخعبة شعص يؾًٖ تٌؿتج

 
 
 
 
 
 
 

يوضح مدى ملكية المبحوثين لبطاقة (: 12)رسم بياني رقم 
.طالب

ٌملكون بطاقة ناخب

ال ٌملكون بطاقة ناخب

يوضح سبب استخراج المبحوثين لبطاقة (: 13)رسم بياني رقم 
.الناخب

بدافع تلقاًئ

للمشاركة فً االنتخابات

النتخاب شخص معٌن

ألنهم كبروا

إلمكانٌة الحاجة إلٌه فً 
ملف إداري

يوضح سبب عدم استخراج (: 14)رسم بياني رقم 
.المبحوثين لبطاقات الناخب

ال ٌعرفون كٌف 
ٌستخرجونها

لصعوبة استخراجها

لعدم جدوى االنتخابات

ال ٌرٌد المشاركة فً 
االنتخابات

لٌس لدهم وقت 
الستخراجها
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يتضّد ال ٖيخوم تعبكج اهٌبعة، ٖؼسؼ  شبة 831تًٖ ٌّالضغ ؤٖظب ؤٌَّ يً 

يً تٌِٖى ؿتة ؽغى ايخالنِى هوتعبكج، تنٌِّى ال ٖؼٖغًّ اهيشبؼنج فٕ %( 0173)
ًّاالٌخعبتبح ّٖتّؼؼ ،اهؿتة اهٓ ؽغى سغّْ االٌخعبتبحيٌِى ٖؼسؾًّ %( 3374) ، نيب ؤ

ُّٕ اشبؼث هؾغى اؽعبء األُّيٖج ‘ يٌِى تؾغ ّسّغ اهّكح هغِٖى الؿخعؼاسِب%( 3678)
ًّ ال ؤضغ تّؼؼ ؽغى ضٖبؽخَ ؽوٓ اهتعبكج .  ّاهاليتبالث اهخٕ خيّٖؽ ُئالء ّيب ٖوفح االٌختبٍ ؤ
ًّ  %(76.) ؽغغ كوٖل يٌِى ّؼؤْتسِوَ هنٖفٖج اؿخعؼاسِب،   .ج فٕ اؿخعؼاسِبهغَٖ ضؾّتتإ

ًّ يّكف اهؼفط هالٌخعبتبح غٖؼ اهيسغٖج،  ٖؾّتؼ ؽٌَ ُػٍ اهيؾعٖبح خضٖوٌب ا هٓ ؤ
، ّضخٓ ايخالنِب ألغؼاط ؤعؼْ يً عؼف اهشتبة تؾغى اهؿؾٕ اليخالم تعبكج اهٌبعة

ًّ اهشتبة  ؽوٓفٕ اهغبهة،  ،ُّ خؾتٖؼاٌّيب هيشبؼنج ا غٖؼ اهؼغتج فٕ غٖؼ يؾٌٕ ؤ
 .تبالٌخعبتبح

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 83.84 8.85 81 81.28

 
اهيسغّهج  ²ؼ يً نبضغُّٕ ؤ( 81.28)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²ؤً كٖيج نبٌالضغ  

، ُّػا يب (83.84)اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (81)ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج 
، اؿخعؼار اهيتضّذًٖ هتعبكج اهٌبعة يغْ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕال ٖؾٌٕ ؤٌَ 

 .ٌؿتج اهعوتج اهػًٖ اؿخعؼسّا اهتعبكبح يخلبؼتج يؼ اهػًٖ هى ٖؿخعؼسُّب ؤٔ ؤً
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  (:61)اهسدول ركى 
 .ٍوّظح يشبرنج اهيتحوذًٍ تبهخضوٍح فٌ االٌخخبتبح يؼ ؽدد يراح اهيشبرنج 

 
 ؽدد اهيراح

 اهيشبرنج فٌ االٌخخبة
ذالد يراح أو  يرخًٍ يرث واحدث

 أنذر
 اهيسيوػ

شتق وأً شبرم فٌ 
 االٌخخبتبح

 % ح % ح % ح % ح

43 %.8.6 81 %3876 34 %3.73 16 %6470 

هى ٍشتق هه اهيشبرنج 
 فٌ االٌخخبتبح

 884 %467. 

 833% 338  اهيسيوػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ًّ ٌؿتج اهيشبؼنج فٕ اهخضّٖح االٌخعبتٕ هيّؼث ّاضغث توغح  ّّٖظص اهسغّل ؤ

، هخإعػ ُػٍ اهٌؿتج اخسبُِب ٌضّ االٌضغاؼ، تضٖد توغح ٌؿتج اهيشبؼنج هيّؼخًٖ %(876.)
ًّ يشبؼنج ؤغوتٖج %(3.73)، ّتوغح اهيشبؼنج فٕ ذالد يّاؽٖغ %(3876) ، ّيً ٌُب فب

ُّوج هؾيوٖج اهخضّٖح اهشتبة اهيتضّد هيّؼث ّاضغث عتٖؾٖج تبهٌغؼ هنٌِّى ضغٖذٕ ًّ اهيئ  .اهؿ
ًّ نيب  يً اهشتبة اهسبيؾٕ شبؼم ؽيوٖج %( 6470)ٌالضغ يً عالل اهسغّل ؤ

 ًّ اهخضّٖح فٕ اهيّاؽٖغ االٌخعبتٖج اهيعخوفج ؿّاء نبٌح يضّوٖج ؤّ خشؼٖؾٖج ؤّ ؼئبؿٖج، ّؤ

(:  15)رسم بياني رقم 
.يوّضح مشاركة المبحوثين بالتصويت في االنتخابات مع عدد مرات المشاركة

لم ٌشارك أبدا

شارك مرة واحدة

شارك مرتٌن

شارك ثالث مرات أو أكثر
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ّّل هى ٖؿتق هِى اهيشبؼنج فٕ االٌخعبتبح، ُػٍ اهيؾعٖبح كغ ختغّ فٕ ؤيٌِى %( ..46)
ًّ اخسبٍ يلبعؾج اهخضّٖح ؤّ اهؾؽّف ؤّ اهاليتبالث ٖغوة ؽوٓ اخسبٍ  ُّوج تإٌِّب خشٖؼ تإ

يّٖؽ اهفئج ٕ خاهيشبؼنج فٕ اهخضّٖح، غٖؼ ؤٌَّ اػا ؤعػٌب تؾًٖ االؽختبؼ ضبهج اهاليشبؼنج اهخ
ًّ اكخؼاة ؽغغ اهشتبة اهػًٖ شبؼنّا فٕ اهخضّٖح يً ٌضف ؽغغ  اهشتبتٖج تضفج ؽبّيج، فب

ًّ يشبؼنج اهشتبة اهيت ضّذًٖ، ٖسؾل يً ُػٍ اهٌؿتج ػاح ؤُّيٖج، ّٖينً ؤً ٌلّل تإ
ًّ اهخضوٖل ال ٖسة ؤً ٖلف ؽٌغ ُػا  اهسبيؾٕ فٕ اهخضّٖح ُٕ ٌؿتج ؽبهٖج ٌؿتٖب، غٖؼ ؤ
اهضّغ، ٌّٖتغٕ ؤً ٖيخّغ اهٓ يؾٌٓ ُػٍ اهيشبؼنج يً عالل اهٌغؼ فٕ األؿتبة اهخٕ خلف 

 .هسغّل اهيّاهّٕؼاءُب، نيب ؿخّّظضَ يؾعٖبح ا
 

اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 89.49 8.85 81 85.12

 
اهيسغّهج  ²ُّٕ ؤنتؼ يً نب( 85.12)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²ٌالضغ ؤً كٖيج نب 

، ُّػا يب (89.49)اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (81)ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج 
هيتضّذًٖ تبهخضّٖح فٕ يشبؼنج ا ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕٖؾٌٕ 

ؽغغ اهعوتج اهيشبؼنًٖ فٕ يعخوف االٌخعبتبح ّغٖؼ اهيشبؼنًٖ  ، ؤٔ ؤًاالٌخعبتبح
 .يخلبؼة
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  (:61)سدول ركى 
 .ٍوظح شتة يشبرنج اهيتحوذًٍ فٌ االٌخخبتبح 

 
 %اهٌشتج  اهخنرار شتة اهيشبرنج

 %33.3 28 وواسةألٌه حق 

 %00 00 ؽيوٍج روخٌٍٍج

 %14.3 12 هولٌبؽج تأحد اهترايز اهيلديج

 %00 00 يسبيوج هوغٍر

 %37.1 06 يسرد فظولر

 %16.7 14 اهذلج فٌ أحد اهيرشحًٍ

 %00 00 خوفب يً اهخؾرط هوؾلوتج

37.1% 06 هخأٍٍد أحد األحزاة 

 %14.3 12 هورغتج فٌ اهخغٍٍر

 %37.1 06 اهيرشحًٍهيؾرفخهى ألحد 

 %100 16 اهيسيوػ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.يوضح سبب مشاركة المبحوثين في االنتخابات(: 16)رسم بياني رقم 

ألنه حق وواجب

عملٌة روتٌنٌة

للقناعة بأحد البرامج المقدمة

مجاملة للغٌر

رمجرد فضول

الثقة فً أحد المرشحٌن

خوفا من التعرض للعقوبة

لتأٌٌد أحد األحزاب

للرغبة فً التغٌٌر

لمعرفتهم ألحد المرشحٌن
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ّّل يب ٖوفح اٌختبٌُب ُّ اهؾغغ اهظؾٖف هوشتبة يً ؤفؼاغ اهؾٌٖج اهػًٖ ؽّتؼّا ؽً  ؤ
شبتب يً ؤفؼاغ   38يً يسيّػ  63ة يشبؼنخِى  فٕ االٌخعبتبح، ضٖد توغ ؽغغُى بؤؿت

ؽغى ػنؼ األؿتبة يٌِى،  63ؤٔ اهؾٌّٖج يّيً كبيّا تؾيوٖج اهخضّٖح،  تٌٖيب فّظل اهتبكًّ 
، فبّيب ؤً ٖشٖؼ ُػا اهؾغغ األعٖؼ تإً كؼاؼُى تبهيشبؼنج اهخٕ خلف ّؼاء كٖبيِى تبهخضّٖح

فٕ اهخضّٖح هى ٖنً ّؼاءٍ ؿتة يؾًّٖ، ؤّ نبٌح اهيشبؼنج تغافؼ يً األؿتبة اهخٕ ال 
  .ٖؼٖغًّ اّعالػ اٗعؼًٖ ؽوِٖب

ًّ يً تًٖ اه اهػًٖ ؽّتؼّا ؽً ؤؿتبة  63ـ نيب ٌالضغ يً عالل اهسغّل ؤ
ًّ يشبؼنخِى فٕ اهخضّٖح، ٌسغ  ًّ يشبؼنخِى فٕ اهخضّٖح خؼسؼ %( 0070)ؤ ٖؼًّ ؤ

، %(.847)هنًّ ػهم ضق ّّاسة، ّاهذلج فٕ ؤضغ اهيؼشضًٖ نبٌح ؿتتب فٕ خضّٖح 
تٌٖيب خؿبّح ٌؿتج اهؼاغتًٖ فٕ اهخغٖٖؼ يً عالل خضّٖخِى ّاهيلخٌؾًٖ تإضغ اهتؼايز 

هنل يٌِيب، ّتوغح ٌؿتج اهيشبؼنج فٕ اهخضّٖح يً ؤسل %( 8670)د توغح ضٖ اهيلّغيج
، ُّٕ ػاح اهٌؿتج يً اهشتبة اهيشبؼم تؿتة يؾؼفخَ تإضغ %(78.) خإٖٖغ ؤضغ األضؽاة

 .اهيؼّشضًٖ
ًّ اهعّف يً اهخ  ؤضغ  ؾّؼط هوؾلّتج ؤّ اهخضّٖح هيسبيوجّٖشٖؼ اهسغّل ؤٖظب ؤ

اهيؼّشضًٖ ؤّ ؤضغ يئّٖغَٖ، ؤّ نًّ اهخضّٖح ؽيوٖج ؼّخٌٖٖج، هى ٖنً ؤٔ يٌِب ُّ اهؿتة 
 .ّؼاء اهيشبؼنج فٕ اهخضّٖح

ًّ ٌُبم يً اهشتبة يً هغَٖ ؼغتج فٕ اهخغٖٖؼ، ضخٓ ّاً نبً  نيب ختًّٖ اهيؾعٖبح ؤ
األيؼ  ، ُّػافٕ االٌخعبتبح ااهػًٖ شبؼنّ 63يً تًٖ  83ضٖد هى ٖخسبّؽ ؽغغُى كوٖل 

ٖتغّ سّغ عتٖؾٕ ألٌَّ تضفج ؽبّيج اهخغٖٖؼ فٕ ؤغوة األضٖبً خلّغٍ عوٖؾج، خنخؿة اهخإٖٖغ يً 
  .اهسيبُٖؼ شٖئب فشٖئب 

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 16.92 8.85 89 38.67
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اهيسغّهج  ²ُّٕ ؤنتؼ يً نب( 38.67)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²ؤً كٖيج نبٌالضغ  
، ُّػا يب (16.92)اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (89)ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج 

،  ؿتة يشبؼنج اهيتضّذًٖ فٕ االٌخعبتبح ٖؾٌٕ ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕ
يشبؼنج اهعوتج فٕ االٌخعبتبح نبً ٌخٖسج اؽخلبغُى تإٌِب ضق ّّاسة هنل ّؽوٓ نل  ؤٔ ؤً

 .عًيّا
 (:61)سدول ركى 

 .ٍوظح شتة ؽدى يشبرنج اهيتحوذًٍ فٌ االٌخخبتبح 
 

 %اهٌشتج  اهخنرار شتة ؽدى اهيشبرنج
 %36.9 08 ؽدى االكخٌبػ تأً ترٌبيز يً اهترايز اهيلديج

 %22.4 26 هؾدى االهخيبى

 %17.2 20 الؽخلبدهى تخزوٍر االٌخخبتبح

 33% 33 هؾدى خشسٍؾهى ألً حزة شٍبشٌ

 %24.1 28 هالٌشغبل اهدائى

 %10.3 12 الؽخلبدهى تأٌه ال كٍيج هضوخهى

 %19 22 الؽخلبدهى أً اهيرشح هً ٍفؾل شٌء

 %100 116 اهيسيوػ

 

 
 

 
 
 
 
 

 

يوضح سبب عدم مشاركة المبحوثين في (: 17)رسم بياني رقم
.االنتخابات

عدم االقتناع بأي برنامج من 
البرامج المقدمة

لعدم االهتمام

العتقادهم بتزوٌر االنتخابات

لعدم تشجٌعهم ألي حزب سٌاسً

لالنشغال الدائم

العتقادهم بأنه ال قٌمة لصوتهم

العتقادهم أن المرشح لن ٌفعل 
شًء
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االّعالػ ؽوٓ اهيؾعٖبح اهخٕ ٖضيوِب اهسغّل، ٖسؾوٌب ٌنخشف تؿِّهج اهفسّث تًٖ 
فٕ االٌخعبتبح ّتًٖ ؽغغ اهشتبة ؿتة يشبؼنخِى  ؽً اهػًٖ ؽّتؼّا اهشتبة اهيتضّذًٖ ؽغغ

، ضٖد هى ٖخسبّؽ اهفئج فٕ االٌخعبتبح اهػًٖ ؤشبؼّا اهٓ ؤؿتبة ؽغى يشبؼنخِى اهيتضّذًٖ 
شبتب ُّػا  884شبتب نيب ّؼغ فٕ اهسغّل اهؿبتق، تٌٖيب ّضل ؽغغ اهفئج اهذبٌٖج  63األّهٓ 

ًّ ؽغى اهيشبؼن338يً ؽٌٖج كغؼُب  ج فٕ اهخضّٖح ؽيوٖج يلضّغث، ، ّفٕ ػهم غالهج ؤ
ًّ اهيش بؼنج فٕ يؾغيِب ؽيوٖج غٖؼ يلضّغث، ّكغ خنًّ فٕ ؤغوة األضٖبً فبؼغج يً ّؤ

 .يؾٌبُب، نأهٖج هوخغٖٖؼ ؤّ هويشبؼنج
 ًّ تبهٌؿتج ألؿتبة ؽغى يشبؼنج اهشتبة اهيتضّد فٕ االٌخعبتبح فبهيؾعٖبح ختًّٖ ؤ

يٌِى هى خشبؼم هؾغى %( 3376)غائى، ّيً اهشتبة هى خشبؼم تؿتة اٌشغبهِب اه%( 3678)
ًّ االٌخعبتبح اػا نبٌح خؿخضّػ ؽوٓ اُخيبى اهؿوعج  اُخيبيِب تبأليؼ، يؾٌٓ ػهم ؤ
ّاألضؽاة، فبٌِّب ال خولٓ ٌفؾ االُخيبى ؽٌغ اهشتبة، ّؽغى ؤُّيٖخِب تبهٌؿتج اهَٖ خسؾوَ 

 .ٌٖشغل ؽٌِب تإيّؼ ؤعؼْ
ًّ  اهشّم اهؿٖبؿٕ يبؽال ضبظؼا هغْ اهشتبة، ضٖد يٌِى %( 8.73)ٌالضغ تإ

ًّ االٌخعبتبح خخؾّؼط هوخؽّٖؼ، ّ ًّ اهيؼّشص هٖؾ %( 83)ٖؾخلغًّ تإ يٌِى ٖؾخلغًّ ؤ
ّٔ شٕء، ّ ًّ ؤضّاخِى هٖؿح هِب ؤٔ خإذٖؼ ّال %( 8370)تبينبٌَ فؾل ؤ يٌِى ٖؾخلغًّ تإ

ّٔ%( 473)، ٌّؿتج كٖيج هِب غيج تؼٌبيز يً اهتؼايز اهيل يً اهشتبة اهيتضّد هى خلخٌؼ تإ
 .جؤّ اهيؾؼّظج فٕ اهضيالح االٌخعبتٖ

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 14.87 8.85 87 16

 
ُّٕ ؤنتؼ ( 16)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²اهسغّل ؤً كٖيج نبٌالضغ يً عالل ُػا  

اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (87)اهيسغّهج ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج  ²يً نب
ؿتة ؽغى يشبؼنج  ، ُّػا يب ٖؾٌٕ ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕ(14.87)
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يؾغى اهعوتج هى ٖشبؼنّا فٕ االٌخعبتبح تؿتة اٌشغبهِى  ، ؤٔ ؤً اهيتضّذًٖ فٕ االٌخعبتبح
 .ّنػا ؽغى االُخيبى تبهؿٖبؿج

 

  (:00)اهسدول ركى 
ٍوظح يدى يشبهيج اهيتحوذًٍ فٌ خٌشٍع حيالح اٌخخبتٍج حشة يشبرنخهى فٌ  

 .االٌخخبتبح
 

 ٌشع حيوج اٌخخبتٍج
 شتق وأً اٌخخة

 اهيسيوػ ال ٌؾى
 % ح % ح % ح

 %100 84 76.2 64 21.7 20 ٌؾى

 %100 116 100 116 33 33 ال

 %100 200 90 180 83 20 اهيسيوػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًّ يً اهشتبة اهسبيؾٕ اهيتضّد ال %( 33)خشٖؼ اهيؾعٖبح اهيخظّيٌج فٕ اهسغّل ؤ
ٖشبؼم فٕ خٌشٖع اهضيالح االٌخعبتٖج اهخٕ ٖلّى تِب اهيؼّشضًّ ؤّ األضؽاة كتل ؽيوٖج 

ّنبً يً اهعتٖؾٕ يٌِى فلع  كغ ؿبُيّا فٕ اهضيوج االٌخعبتٖج، %( 83)اهخضّٖح، هٖتلٓ 
نيب نبً يً اهعتٖؾٕ . ٕ اهضيوج فٕ اهيشبؼنج فٕ اهخضّٖحؤً ٖشبؼم سيٖؼ اهيؿبُيًٖ ف

ًّ اهشتبة اهسبيؾٕ اهػٔ هى ٖشبؼم فٕ اهخضّٖح ، هى ٖشبؼم ؤٖظب فٕ خٌشٖع اهضيالح  ؤ

رسم بياني رقم)(: يوضح مدى مساهمة المبحوثين 

في تنشيط حمالت انتخابية.

نعم

ال
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ًّ األؼكبى ختًّٖ اؽخيبغ اهيؼّشضًٖ هالٌخعبتبح ؤّ األضؽاة اهؿٖبؿٖج . االٌخعبتٖج ّيؼ ػهم فب
 تبهخّغٖف االٌخعبتٕ هوشتبة، ُّػا تبهٌغؼيب ٖخّى اهخؾتٖؼ ؽٌَ  ؤّ ؽوٓ ؽٌضؼ اهشتبة،

هإلينبٌٖبح اإلكٌبؽٖج اهخٕ ٖيخونِب، هٖؾ فلع ؤذٌبء يعبعتخَ هوشتبة يً ؤيذبهَ، ّهنً ؤٖظب 
 .هولتّل اهػٔ ٖضغٓ تَ اهشتبة هغْ اهيسخيؼ ؽيّيب

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 دالهجخوسد  83.84 8.85 02 38.69

 
اهيسغّهج  ²ُّٕ ؤنتؼ يً نب( 38.69)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²ؤً كٖيج نبٌالضغ  

، ُّػا يب (83.84)اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (02)ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج 
يغْ يؿبُيج اهيتضّذًٖ فٕ خٌشٖع ضيالح  ٖؾٌٕ ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕ

يؾغى اهعوتج هى ٖشبؼنّا فٕ خٌشٖع  ، ؤٔ ؤًاٌخعبتٖج ضؿة يشبؼنخِى فٕ االٌخعبتبح
فٕ ( ضّخّا)اهضيالح االٌخعبتٖج يً كتل عبضج اهػًٖ هى ٖؿتق هِى ّؤً شبؼنّا 

 .االٌخعبتبح
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  (:06)اهسدول ركى 
ً أذٌبء اهحيالح االٌخخبتٍج حشة يشبرنخهى فٌ اهيتحوذٍوظح اهولبءاح اهخٌ حظرهب ٍ

 .االٌخخبتبح
 
 اهحظور

شتق 
وأً 

 اٌخخة
 

هنل 
 اهيسيوػ هى ٍحظر ألحد هواحد تؾٌٍه هتؾظهى فلع ألغوتٍخهى اهيرشحًٍ

 % ح % ح % ح % ح % ح % ح

 100 92 37 34 23.9 22 26.1 24 13 12 33 33 ٌؾى

 100 108 92.6 100 33 33 33 33 37.4 8 33 33 ال

 100 200 67 134 11 22 12 24 80 20 33 33 اهيسيوػ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
لبءاح اهخٕ ٖسؼِٖب اهيؼّشضًّ عالل اهضيالح هّواهسبيؾٕ ؽغى ضظّؼ اهشتبة 

يً اهشتبة هّاضغ فلع يً ُػٍ %( 88)، فٕ ضًٖ ضظؼ %(.4)توغح  االٌخعبتبح
ألغوتٖج اهولبءاح اهخٕ خلبى %( 83)هتؾط اهولبءاح، ّضظؼ %( 83)اهولبءاح، ّضظؼ 

 . ج االٌخعبتٖجؤذٌبء اهضيو

يوضح اللقاءات التي حضرها المبحوثين أثناء (: 18)رسم بياني رقم 
.الحمالت االنتخابية

لكل المرشحٌن

ألغلبٌتهم

لبعضهم فقط

لواحد بعٌنه

لم ٌحضر ألحد
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ّخإخٕ اهيؾعٖبح هخإنٖغ يؿإهج االؼختبع تًٖ ضظّؼ اهيِؼسبٌبح ّاهولبءاح اهيلبيج 
 ًّ يً %( 3374)ؤذٌبء اهضيالح االٌخعبتٖج ّتًٖ اهيشبؼنج فٕ اهخضّٖح ضٖد ٌالضغ تإ

هى ٖؿتق هِى اهيشبؼنج اهػًٖ هى ٖضظؼّا اهولبءاح اهيٌغؼسج فٕ اعبؼ اهضيوج االٌخعبتٖج، 
ًّ فٕ اهخضّٖح، ٌّسغ فٕ اهي فلع يً اهشتبة اهسبيؾٕ اهػًٖ كبيّا تؾيوٖج %( .0)لبتل ؤ

ّٔ ّاضغ يً اهيؼّشضًٖ ؤذٌبء اهضيوج االٌخعبتٖج، ُّٕ ٌؿتج ظؾٖفج  اهخضّٖح هى ٖضظؼّا أل
األضؽاة يً عالل  حّؤعؼّضبٌؿتٖج ّيً اهيينً ؤً خخؾّؼف ؽوٓ تؼايز اهيؼّشضًٖ 

  ج اهخضّٖح هىّضخٓ اهػًٖ كبيّا تؾيوٖه.   يعخوف  ّؿبئل االؽالى
ُػٍ األؼكبى ختًّٖ تّظّش  اضسبى نتٖؼ يً عؼف اهشتبة ؽً خوتٖج غؽّاح  

ّٖينً خإّٖل ػهم تبضخيبهًٖ ؽوٓ  األضؽاة ّاهيؼشضًٖ هضظّؼ هلبءاح اهضيوج االٌخعبتٖج،
ًّ اّيب :األكّل هضظّؼ  األضؽاة ّاهيؼّشضًٖ هٖؿح هِى اهلغؼث ؽوٓ اؿخلعبة اهشتبة ؤ

ًّ اهشتبة الخٕ ٖؾلغٌِّب فٕ اعبؼ ضيالخِى اهغؽبئٖجّيخبتؾج اهولبءاح اه ٖغؼم  ، ّاّيب ؤ
 .ٖج اهيعوّتجل يؼ ؤيؼ يِّى نبالٌخعبتبح تبهسغ، ّال ٖخؾبييؿئّهٖبخَ
 

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 89.49 8.85 84 55.24

 
ُّٕ ( 55.24)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²نباهسغّل ؤً كٖيج ٌالضغ يً عالل ُػا  

اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (84)اهيسغّهج ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج  ²ؤنتؼ يً نب
اهولبءاح اهخٕ ضظؼُب  ، ُّػا يب ٖؾٌٕ ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕ(89.49)

يؾغى اهعوتج  ، ؤٔ ؤًاهيتضّذًٖ ؤذٌبء اهضيالح االٌخعبتٖج ضؿة يشبؼنخِى فٕ االٌخعبتبح
هى ٖؿتق هِى ّؤً ضظؼّا هضيالح اٌخعبتٖج عبضج اهػًٖ هى ٖشبؼنّا يً كتل فٕ ؤٔ 

 .اٌخعبتبح
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 (:00)اهسدول ركى 
ٍوظح األشتبة اهخٌ خدفؼ اهشتبة هويشبهيج فٌ اهحيالح االٌخخبتٍج حشة يشبرنخهى  

 .فٌ اهحيالح االٌخخبتبح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ًّ ٖتّٖ شبتب فلع كبيّا تبهيشبؼنج فٕ اهضيالح االٌخعبتٖج هويؼّشضًٖ،  33ً اهسغّل ؤ
اهتبكٖج فِٕ هى خٌّشع ؤٔ ضيوج %( 33)يً يسيّػ اهؾٌٖج، ّؤّيب %( 83)ؤٔ يب ٌؿتخَ 

 األشتبة
 

ٌشع 
حيوج 

 اٌخخبتٍج

اهلٌبؽج 
 تنفبءث

وٌزاهج 
 اهيرشحًٍ

ألً دؽى 
 اهنفبءاح
واستب 
 وعٌٍب

ألٌهى يً 
 اهخٍبر
اهذً 

ٌٍخيوً 
 إهٍه

ألٌهى يً 
 يؾبرفهى

أو 
 أكبرتهى

يسبيوج 
 هويرشح

ألٌهى 
 ٍخولوً
يلبتال 
 يبدٍب

 اهيسيوػ

 % ح % ح % ح % ح % ح % ح % ح

 100 20 40.0 38 30 36 33 33 30 6 33 33 33 33 ٌؾى

 100 180 41.7 75 14.4 26 33 33 25.6 46 37.8 14 10.6 19 ال

 100 200 41.5 83 16 32 33 33 26 52 37 14 39.5 19 اهيسيوػ

(:19)رسم بياني رقم 

.يوضح األسباب التي تدفع الشباب للمساهمة في الحمالت االنتخابية 

القناعة بكفاءة ونزاهة المرشحٌن

ٌا ألن دعم الكفاءات واجبا وطن

ألنهم من التٌار الذي ٌنتمون إلٌه

ألنهم من معارفهم أو أقاربهم

مجاملة لمرشح

ٌا ألنهم ٌتلقون مقابال ماد
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اٌخعبتٖج، ّٖؼْ اهشتبة يً اهػًٖ ٌشعّا اهضيوج االٌخعبتٖج تإٌِّى هى ٖلّيّا تِػا األيؼ 
، ّال ضخٓ هنًّ تؾط اهيؼّشضًٖ، ّال تغافؼ اهّاسة اهّعٌٕهلٌبؽخِى تنفبءث ٌّؽاُج 

ؤفؼاغ يً تٌِٖى ؤٌِى شبؼنّا فٕ اهضيوج  4اهيؼّشضًٖ يً ؤكبؼتِى ّيؾبؼفِى، ضٖد ٖؼْ 
ًّ اهيؼّشضًٖ يً اهخٖبؼ اهػٔ ٌٖخيًّ اهَٖ، ّؼؤْ  آعؼًٖ ؤٌِّى شبؼنّا فٕ  4االٌخعبتٖج  أل

ِٖى يلبتال يبغٖب ٌلختلًٖ ٖؼسؾًّ يشبؼنخِى هخواهي 1هويؼّشص، ّ  جاهضيوج االٌخعبتٖج يسبيو
اهيشبؼنج ، ّال ٌسغ ؿتتب يً تًٖ األؿتبة اهيػنّؼث ٖشٖؼ تشنل ؤّ تأعؼ اهٓ هلبء ػهم
 .اهؿٖبؿٖج

ّٖينً ؤً ٌشٖؼ ٌُب اهٓ اهخسٌٖغ تبأليّال هوشتبة يً عؼف اهيؼّشضًٖ ؤذٌبء 
، ؤّ اهِخبفبح ؤّ يلء اهلبؽبح ؤّ فٕ خٌغٖى اهولبءاح،ضّؼ فٕ خؾوٖق اه اهضيالح االٌخعبتٖج

ًّ اهضيالح ضيوح تضيبح شتبتٖج ػاح عتٖؾج  ّاألُبؽٖز، ّختًّٖ اهيالضغبح اهيٖغاٌٖج ؤ
ؿوتٖج، نخلعٖؼ ّخشَّٖ ضّؼ اهيؼّشضًٖ ؤّ اهضبق ضّؼ اهيؼّشص  فّق  ضّؼث اهيٌبفؾ، 

، ّنّل ُػٍ ..ّخؾوٖق اهضّؼ فٕ غٖؼ األيبنً اهيعّضضج، ّاهنخبتج ؽوٓ اهسغؼاً
ّشضًٖ، اهؿوتٖج غبهتب يب خضغٓ تبهخشسٖؼ اهيؾٌّٔ ّضّخٓ اهيبّغٔ يً عؼف اهيؼ حؿوّنٖباه

ّّل اهيؾؼنج اهخٕ يً اهيفؼّط ؤً خغّؼ تًٖ اهيؼّشضًٖ ؽً عؼٖق اؿخؾؼاط  يّيب ٖض
  .هشتبةاهتؼايز االٌخعبتٖج، اهٓ يؾؼنج تًٖ ا

 ًّ يً تٌِٖى ٖؼسؾًّ %( 3474)تبهٌؿتج هوػًٖ هى ٖشبؼنّا فٕ اهضيالح االٌخعبتٖج فب
ؿتة اهيشبؼنج هيٌبضؼث اهخٖبؼ اهػٔ ٌٖخيًّ اهَٖ، ّكغ خنًّ ُػٍ اهفئج يغؼنج ألتؾبغ 
اهيشبؼنج اهؿٖبؿٖج، يً عالل اٖيبٌِب تبهيشؼّػ ؤّ األفنبؼ اهخٕ خيّٖؽ اهخٖبؼ اهؿٖبؿٕ ؤّ 

فٕ  اإلٖغّٖهّسٕ اهػٔ ٌٖخيًّ اهَٖ، ذّى اهؾيل ؽوٓ اهخؼّٖز هِػا اهيشؼّػ  ُّػٍ األفنبؼ
 .اعبؼ اهشؼؽٖج ّّفق اهعؼق اهؿويٖج، تغّط ؽً ٌّؽٖج ُػٍ األفنبؼ

 ًّ ُّٕ ؤنتؼ ٌؿتج فٕ  ،يً اهشتبة اهيتضّد%( 6874)ؤُّى يب ٖوفح االٌختبٍ، ؤ
ًّ اهؿتة ّؼاء يشبؼنج اهشتبة فٕ اهضيالح االٌخعبتٖج ُّ اهيلبتل اهيبّغٔ اهسغّل،  ٖؾخلغ ؤ

خخؿبّْ فٕ ُػا األيؼ ٌؿتج اهػًٖ ٌّشعّا اهضيوج  اهػٔ ؿّف ٖخوّلٌَّ يً اهيؼّشضًٖ، ّخنبغ
ًّ ،يؼ اهػًٖ هى ٖشبؼنّا فِٖب يؿبُيج اهشتبة فٕ  ُّػا ٖئّنغ هٌب ضلٖلج  ّاكؾٖج يفبغُب ؤ

ّّٖز ألفنبؼ اهيؼّشضًٖ ّتؼايز األضؽاة، غٖؼ ٌبتؾج يً كٌبؽخِى تِب، ّاٌّيب ٖفؾوًّ ػهم  اهخؼ
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ج يً ُػا اهيٌعوق ُٕ ضٖوج يً اهضٖل هوضضّل ؽوٓ يضؼّف ّٖيِى، فبهيشبؼنج اهؿٖبؿٖ
 .هخغتٖؼ اهضبسبح اهيبغٖج

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهجال  11.87 8.85 85 86.54

 
ُّٕ ( 86.54)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²اهسغّل ؤً كٖيج نبٌالضغ يً عالل ُػا  
اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (05)اهضؼٖج اهيسغّهج ؽٌغ غؼسبح  ²ؼ يً نبضغؤ
األؿتبة اهخٕ خغفؼ  خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕال ، ُّػا يب ٖؾٌٕ ؤٌَ (11.87)

 ، ؤٔ ؤًاهشتبة هويؿبُيج فٕ اهضيالح االٌخعبتٖج ضؿة يشبؼنخِى فٕ اهضيالح االٌخعبتبح
يً كتل ّاهػًٖ هى ٖشبؼنّا ـ  يؾغى اهعوتج ـ اهػًٖ شبؼنّا فٕ خٌشٖع اهضيالح االٌخعبتٖج

ٖؾخلغًّ ؤً اهيلبتل اهيبغٔ اهػٔ ٖخولٍّ اهشتبة يً سؼاء يشبؼنخِى فٕ اهضيالح االٌخعبتٖج 
 .ُّ اهػٔ ٖغفؾِى هػهم

  (:02)اهسدول ركى 
ٍوظح رأً اهيتحوذًٍ فٌ دوافؼ يشبرنج اهشتبة نيراكتًٍ فٌ ينبخة االكخراػ حشة  

 .يشبرنخهى نيراكتًٍ فٌ االٌخخبتبح
 

 اهدوافؼ
 
 

 شبرم نيراكة

هوحضول 
ؽوي يلبتل 

 يبدً

حرضب ؽوي 
شفبفٍج 
 االٌخخبتبح

هوخؾرف ؽوي 
 يسرٍبح اهؾيوٍج

 اهيسيوػ

 % ح % ح % ح % ح

 100 32 18.8 63 25 83 56.3 18 ٌؾى

 100 168 16.7 28 33 33 83.3 140 ال

 200 %17 34 3%4 83 %79 158 اهيسيوػ
100
% 
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، كغ خنًّ ؽيوٖبح اهيؼاكتج فٕ االٌخعبتبح يئشؼا يً يئّشؼاح اهؿوّم االٌخعبتٕ
ّيؼاكتج يسؼٖبح ؽيوٖج اهخضّٖح فٕ ينبخة االكخؼاػ ُٕ ضق يً اهضلّق اهخٕ ؤكّؼُب 
اهلبًٌّ هضبهص اهيؼّشص، ّٖيبؼؿَ ؽً عؼٖق خفّٖط ؤشعبص هضظّؼ ؽيوٖج اهخضّٖح 
يٌػ تغاٖخِب اهٓ غبٖج فخص اهضٌبغٖق، ّفؼؽ األضّاح ّاهضضّل ؽوٓ ٌؿعج ؤضوٖج يً 

ّٔ خسبّؽ ٖضغد عالل اهؾيوٖج، ّاهيؼاكتج ُٕ  ّٖينً اهختوٖغ ؽًيضظؼ فؼؽ األضّاح،  ؤ
ًّ اهيؼّشضًٖ ٖسغًّ  اسؼاء يِى هختغٖغ شنّم اهيؼّشضًٖ ضّل ٌؽاُج االٌخعبتبح، غٖؼ ؤ
ّّؽًٖ اهػًٖ تبينبٌِى اهينّد  ضؾّتج فٕ خغعٖج نبّفج ينبخة االكخؼاػ  هضؾّتج خسٌٖغ اهيخع

ّٖخّى اهوسّء فٕ ِب اهٓ ٌِبٖخِب، هّٖى نبيل يً االكخؼاػ ّيخبتؾج ؽيوٖج اهخضّٖح يً تغاٖخ
اهؾبغث اهٓ اهشتبة اهػٔ ٖيوم ضّغا ؤغٌٓ يً اهذلبفج اهؿٖبؿٖج  خؿيص هَ تبهلٖبى تِػٍ اهيِّيج، 

خخؼاّش فٕ اهؾبغث تًٖ ؤهف ّذالذج آالف )تبؽعبئِى يٌضج يبهٖج  يؼ اينبٌٖج خضفٖؽُى يبّغٖب
ضٖد يً شتبة هولٖبى تِػٍ اهيِّيج، ؽاح اهيبّغٖج ّضغُب ُٕ اهخٕ خغفؼ اه، ّهٖؿح اهيضّف(غر

 .اهظ..اهيينً ؤً خنًّ يؾٌّٖج يذل اهغّافؼ اإلٖغّٖهّسٖج ّاهفنؼٖج ّاالٌخيبءاح اهضؽتٖج،
ًّ شبتب ٖيذوًّ ضسى اهؾٌٖج،  333يً  841 يً اهيؾعٖبح اهيٖغاٌٖج اهخٕ ٌالضغ ؤ

 ،اهخسؼتج ُػٍشبتب فلع عبظّا  03خسؼتج يؼاكتج االٌخعبتبح، تٌٖيب  ؾغى عّطت ؤكّؼّا
 ًّ ًّ يشبؼنخِى فٕ اهيؼاكتج نبٌح يً ؤسل اهضضّل  81ضٖد ٌسغ ؤ يً ُئالء ػنؼّا تإ

يوضح رأي المبحوثين في دوافع مشاركة (: 28)رسم بياني رقم
.الشباب كمراقبين في مكاتب االقتراع

للحصول على مقابل مادي

حرصا على شفافٌة االنتخابات

للتعرف على مجرٌات العملٌة
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يٌِى نبٌح  4يٌِى نبٌح يً ؤسل اهضؼص ؽوٓ شفبفٖج اهخضّٖح، ّ 1ؽوٓ يلبتل يبّغٔ، ّ
ًّ اهخضّٖح،  يً ؤسل اهخؾّؼف ؽوٓ يسؼٖبح ؽيوٖج ّكغ تٌّٖح هٌب اهيالضغبح اهيٖغاٌٖج ؤ

خنؿة اهشتبة ذلبفج ؿٖبؿٖج ّيؾوّيبح ضّل اهيؼّشضًٖ ّيعخوف اهيشبؼنج فٕ اهيؼاكتج 
يؾبؼف كبٌٌّٖج خخؾّوق تبهخٌغٖيبح اهعبّضج تبالٌخعبتبح ّغٖؼُب، األيؼ اهػٔ ّ األضؽاة، 

 .ٖؽٖغ يً يٌؿّة اهّؽٕ اهؿٖبؿٕ هغْ اهشتبة
ًّ اهضضّل ؽوٓ يلبتل يبّغٔ نضبفؽ هو ؤٖظب، ً يؾعٖبح اهسغّلّختّٖ يشبؼنج ؤ

وػًٖ كبيّا تِػٍ تبهٌؿتج هضؿة اؽخلبغ ؽٌٖج اهتضد، ّضخٓ %( 3.)نيؼاكة توغ ٌؿتج 
ًّ ؤغوتٖخِىاهيِّيج  ًّ ّؼاء يشبؼنخِى فٕ اهيؼاكتج غافؼ يبّغٔ  %(56.3)ؤٔ  ،فب ٖلّؼًّ تإ

يّيً هى ٖشبؼنّا فٕ اهيؼاكتج %( 83.3)، اهٓ سبٌة ٖخيّذل فٕ ضضّهِى ؽوٓ يلبتل
ًّ اهضؼص ؽوٓ شفبفٖج هى ٖنً ُّ اهغافؼ هيشبؼنج ٖئّنغًّ ٌفؾ اهؼؤٔ،  تل ّٖػُتًّ اهٓ ؤ

ّّث اهغّافؼ اهيبّغٖج يبؽاهح ُٕ اهشتبة فٕ ؽيوٖج اهيؼاكتج،  ًّ ك ّفٕ ػهم اشبؼث اهٓ ؤ
افؼ األعؼْ اهيؿٖعؼث ؽوٓ خّّسَ اهشتبة ٌضّ ُػا األيؼ، ُّػا فٕ غٖبة ؤّ ظؾف اهغّ

م فبهخإذٖؼ االٖسبتٕ ػاح اهعتٖؾج اهيؾٌّٖج، اهخٕ خؼختع تسُّؼ ؽيوٖج اهخضّٖح، ّؼغى ػه
 .هويؼاكتج ؽوٓ ّؽٕ اهشتبة اهيشبؼم كغ ٖخضّلق يِيب نبٌح عتٖؾج اهغّافؼ

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 85.99 8.85 82 44.56

 
ُّٕ ( 44.56)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²اهسغّل ؤً كٖيج نبٌالضغ يً عالل ُػا  

اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (82)اهيسغّهج ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج  ²ؤنتؼ يً نب
ؼؤٔ اهيتضّذًٖ فٕ  ، ُّػا يب ٖؾٌٕ ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕ(85.99)

الكخؼاػ ضؿة يشبؼنخِى نيؼاكتًٖ فٕ غّافؼ يشبؼنج اهشتبة نيؼاكتًٖ فٕ ينبخة ا
ؤغوتٖج اهعوتج ٖؾخلغًّ ؤً يشبؼنج اهشتبة نيؼاكتًٖ هالٌخعبتبح ٖؾّغ  ، ؤٔ ؤًاالٌخعبتبح
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اهٓ اهيلبتل اهيبغٔ اهػٔ ٖخولٌَّ يلبتل ػهم عبضج اهػًٖ هى ٖشبؼم فٕ ُػٍ اهؾيوٖج يً 
 .كتل

 (:05)اهسدول ركى 
 .خفنٍرهى فٌ اهخرشح يشخلتالٍوظح يدى خرشح اهيتحوذًٍ هالٌخخبتبح أو  

 
ٍرغة فٌ  رشح ٌفشه 

 اهخرشح
 %اهٌشتج  اهخنرار

 33% 33 ٌؾى       

 
 ال

 31% 62 ٌؾى

 34% 68 حشة اهغروف

 35% 70 ال

 100% 200 اهيسيوػ

 100% 200 اهيسيوػ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

يوضح مدى ترشح المبحوثين (: 21)رسم بياني رقم
.لالنتخابات أو تفكيرهم في الترشح مستقبال

رشح نفسه

ٌرغب

حسب الظروف

ال ٌرغب
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ص فٕ االٌخعبتبح ٖضخّل اهيؼاخة األّهٓ فٕ يعخوف اهيغاؼر اهخٕ خٌبّهح اهخؼّش
نيب ؤشؼٌب اهٓ ػهم فٕ اهفضّل اهٌغؼٖج، ّيؼّغ ػهم ٖينً يؿخّٖبح اهيشبؼنج اهؿٖبؿٖج، 

 .خفؿٖؼٍ تنًّ اهخؼّشص ععّث سّغ يخلّغيج فٕ اهيشبؼنج اهؿٖبؿٖج
 

ؿتق ّؤً خؼّشص ال ّٖسغ ظيً اهشتبة اهسبيؾٕ اهػٔ كيٌب تبؿخسّاتَ يً ّ
ًّ هالٌخعبتبح يٌِى هى  %(06)يً تٌِٖى ؽّتؼّا ؽً ؼغتخِى هوخؼّشص، ّ%( 08)، غٖؼ ؤ

ٖئّنغّا ّهى ٌٖفّا ّسّغ ٌّٖج اهخؼّشص يؿخلتال، ّهنٌِّى  خؼنّا اهفضل فٕ األيؼ هوغؼّف، 
ًّ . يٌِى ؽغى ؼغتخَ هوخؼّشص يؿخلتال%( 04)ّكغ ؤتغْ  ّّٖضٕ هٌب ُػٍ اهيؾعٖبح تإ

ًّ اهغؼّف اهضبهٖج الاهشتبة ٖ اهخؼّشص  تبينبٌٖجخشّسؼ ؽوٓ اهخؼّشص، ّتلٕ يضخفغب  ؼْ تب
ًّ آؼاءُى ُٕ ّهٖغث اهّاكؼ يؿخلتال ، ّضخٓ اهػًٖ ٌفّا ؤٔ ٌّٖج ؤّ ؼغتج هوخؼّشص يؿخلتال، فب

ّتٌح ؿٖبق اسخيبؽٕ ٖخيّٖؽ تؾغى اهذلج اهؿٖبؿٖج ّاهشّم اهؿٖبؿٕ ّنّل اهؾّايل األعؼْ 
هويشبؼنج اهؿٖبؿٖج هوشتبة، ّيً اهيينً ؤً ٖئّغٔ خغّٖؼ اهّاكؼ  اهخٕ خسؾوَ يؾبغٔ

 .ّاهغؼّف اهٓ خغّٖؼ اهيّاكف اهضبغؼث يً عؼف اهشتبة
 

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهجال  85.99 8.85 82 8.52

 
ُّٕ ( 8.52)اهيلغؼث تـاهيضؿّتج  ²اهسغّل ؤً كٖيج نبٌالضغ يً عالل ُػا  
اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (82)اهيسغّهج ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج  ²ؼ يً نبضغؤ
يغْ خؼشص  خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕال ، ُّػا يب ٖؾٌٕ ؤٌَ (85.99)

ؤؼاء اهعوتج يّؽؽج  ، ؤٔ ؤًاهيتضّذًٖ هالٌخعبتبح ؤّ خفنٖؼُى فٕ اهخؼشص يؿخلتال
تًٖ يضيى ؽوٓ اهيشبؼنج يِيب نبٌح اهغؼّف ّيً ّظؼ هِب شؼّع تبهخؿبّٔ خلؼٖتب 

 .ّيً ؤنغ ؽوٓ ؽغى يشبؼنخَ
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  (:04)اهسدول ركى 
 .حشة يشبرنخهى فٌ االٌخخبتبح اهرغتج فٌ اهخرّشحٍوظح  

 
 فٌ ٍرغة

 اهخرشح  
 

 شتق وأً اٌخخة

هالٌخخبتبح اهشؾتٍج 
 اهتودٍج

هالٌخخبتبح 
اهشؾتٍج 
 اهوالئٍج

هالٌخخبتبح 
اهشؾتٍج 
 اهوعٌٍج

 اهيسيوػ

 % ح % ح % ح % ح

 %100 54 %22.2 12 %25.9 14 %51.9 28 ٌؾى

 %100 34 %41.2 14 %41.2 14 %17.6 36 ال

 %100 88 %29.5 26 %31.8 28 %38.6 34 اهيسيوػ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ًّ شبتب يً يسيّػ اهشتبة اهيتضّد ؤفضص هٌب ؽً  11ٌالضغ يً عالل اهسغّل ؤ
ًّ ؽغغ اهػًٖ ؽّتؼّا ؽً ٌٖخِى فٕ اهخؼّشص  االٌخعبتبح اهخٕ ٌّٖٔ خؼشٖص ٌفؿَ فِٖب، ّتيب ؤ

ًّ اؼخفبػ اهيسيّػ اهٓ  43يؿخلتال ّفق اهسغّل اهؿبتق كغ توغ  ًّ سؽء  11شبتب، فب ٖؾٌٕ ؤ
 ًّ يً اهشتبة اهػًٖ ؼتعّا األيؼ تبهغؼّف، كغ ضّغغ ؤّٖج يسبهؾ ٌّٖٔ اهخؼّشص اهِٖب، نيب ؤ

ٌّا ؽً ٌٖخِى فٕ اهخؼشص نبٌّا يً اهػًٖ ؿتق هِى اهيشبؼنج فٕ اهخضّٖح ؤغوتٖج اهػًٖ ؤؽو
 .يٌِى هى ٖؿتق هِى ؤً اٌخعتّا( 06)، ّ(46)

.يوضح الرغبة في الترّشح(:  22)رسم بياني رقم

لالنتخابات الشعبٌة البلدٌة

لالنتخابات الشعبٌة الوالئٌة

لالنتخابات الشعبٌة الوطنٌة
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ًّ ٌُبم ختبٌٖب اهٓ ضّغ اهخؾبنؾ تًٖ اهشتبة اهػًٖ ؿتق هِى اهيشبؼنج  ّٖخظص سوٖب  ؤ
ص يٌِب فٕ اهخؼّش%( 4873)فٕ اهخضّٖح ّاهػًٖ هى ٖشبؼنّا، فبهفئج األّهٓ خؼغة 

يٌِب الٌخعبتبح اهيسبهؾ اهشؾتٖج اهّالئٖج، %( 3473)الٌخعبتبح اهيسبهؾ اهشؾتٖج اهتوغٖج  ّ
يً %( 6873)يٌِى الٌخعبتبح اهيسبهؾ اهشؾتٖج اهّعٌٖج، فٕ ضًٖ ٖؼغة  %(3373)ّ

ّّخّا هوخؼّشص الٌخعبتبح اهيسبهؾ اهشؾتٖج اهّعٌٖج  ، ّتٌفؾ اهٌؿتج (اهتؼهيبً)اهػًٖ هى ٖض
 .يٌِى هوخؼّشص هويسبهؾ اهتوغٖج%( 8.74)ّالئٖج، ّٖؼغة فٕ اهيسبهؾ اه

هوخؼّشص يؿخلتال يً عؼف تؾط اهشتبة، ؼّتيب ٖؼسؼ ّخفظٖل االٌخعبتبح اهتوغٖج 
ًّ اهتؾط اٗعؼ كغ خغؼَٖ  اهٓ يضبّهج اهخغّؼر فٕ انخؿبة اهعتؼاح ّؽغى اهيغبيؼث، غٖؼ ؤ

 .ّفب هوخؼّشص اهَٖااليخٖبؽاح اهخٕ ٖخيّخؼ تِب ؤؽظبء اهتؼهيبً فخسؾوَ شغ
 

 
اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 85.99 8.85 82 23.48

 
ُّٕ ( 23.48)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²اهسغّل ؤً كٖيج نبٌالضغ يً عالل ُػا  

اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (02)اهيسغّهج ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج  ²ؤنتؼ يً نب
اهؼغتج فٕ اهخؼّشص  ، ُّػا يب ٖؾٌٕ ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕ(85.99)

ٌُبم ٌؿتج يؾختؼث يً اهعوتج اهػًٖ ٖؼغتًّ فٕ  ، ؤٔ ؤًضؿة يشبؼنخِى فٕ االٌخعبتبح
 .عبضج اهػًٖ ؿتق هِى ّؤً اٌخعتّا اهخؼشص هالٌخعبتبح اهتوغٖج
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 (:01)اهسدول ركى 
اهينبٌج اهخٌ ٍحخوهب اهشتبة فٌ اهلوائى االٌخخبتٍج حشة يدى ٍوظح رأً اهيتحوذًٍ فٌ 

 .خٌشٍعهى هوحيبالح االٌخخبتٍج
 

 
 اهينبٌج
ٌشع حيوج 

 اٌخخبتٍج

 ٍحخل ينبٌج
 الئلج

 إهي 
 يب حّد

 ال ٍحخل 
 اهينبٌج اهالئلج

 اهيسيوػ

 % ح % ح % ح % ح

 %100 20 %70 14 %30 36 %33 33 ٌؾى

 %100 180 %39.4 71 %38.9 70 %21.7 39 ال

 %100 200 %42.5 85 %38.0 76 %19.5 39 اهيسيوػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًّ ؼؤٔ اهشتبة اهسبيؾٕ اهػٔ ؿبُى فٕ خٌشٖع اهضيوج االٌخعبتٖج ضّل اهينبٌج اهخٕ  ا
ًّ اهيشبؼنج فٕ اهضيوج ج، ٖضخوِب اهشتبة فٕ اهلّائى االٌخعبتٖج، ُّ ؼؤٔ ػّ ؤُّيٖج عبّض أل

 .خسؾل اهشبّة ؤنذؼ فِيب ّخضغٖغا هِػٍ اهينبٌجاالٌخعبتٖج  ؼّتيب 

يوضح رأي المبحوثين في المكانة التي يحتلها (: 23)رسم بياني رقم 

.الشباب في القوائم االنتخابية

ٌحتل مكانة الئقة

إلى حّد ما

ال ٌحتل المكانة الالئقة
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ًّ اهشتبة ال ٖضخّل %( 6374)خؼْ ؤنتؼ ٌؿتج يً اهشتبة اهسبيؾٕ اهيتضّد  ؤ
يً اهػًٖ ٌشعّا اهضيوج االٌخعبتٖج، %( 3.)اهينبٌج اهالئلج تَ، ّكغ ؤّنغ ُػا اهضنى  

ًّ فٕ يلبتل ػهم ٌس. عّا اهضيالح االٌخعبتٖجيً اهػًٖ هى ٌّٖش%( 0376)ّ %( 8374)غ ؤ
 ًّ ًّ اهشتبة ٖضخّل ينبٌج الئلج ، ّهؾّل ؤُّى يب ٖوفح اٌختبٌُب ٌُب، ؤ يً اهشتبة يّيً ٖؼًّ ؤ
ًّ اهشتبة ٖضخّل ينبٌج الئلج فٕ  ال ؤضغ يً اهشتبة اهيشبؼم فٕ اهضيوج االٌخعبتٖج ٖؾخلغ ؤ

%( 0173)يً اهػًٖ ٌشعّا اهضيالح االٌخعبتٖج، ّ%( 03)اهخؼشٖص، فٕ ضًٖ ؽّتؼ كّائى 
ًّ اهشتبة ٖضخّل ينبٌج اهٓ ضّغ يً اهػًٖ هى ٌّٖشعّا اهضيالح االٌخعبتٖج، ؽً يب ّٖشٖؼ ُػا  ؤ

 .اهخؾتٖؼ اهٓ ٌؿتٖج ُػٍ اهينبٌج ؤّ اهٓ اؽختبؼُب يلتّهج
ّّؼ اهشتبة هوينبٌج اهخٕ ٖضخّوِب فٕ كّائى اهخؼّشص،  ٌُّب ختغّ اهفسّث نتٖؼث  تًٖ خض

اهخٕ  فٕ تؾط األضٖبً األؿعّاٌج اهييّوج ٓؤّ يب ٖؿّيّتًٖ اهععبة اهؿٖبؿٕ اهؿبئغ، 
خضح ؽٌّاً ظؼّؼث خؿوٖى اهيشؾل هوشتبة، ُّٕ اهيلّهج اهخٕ اهؿٖبؿٖج  خخغٌّٓ تِب اهعتلج

اهّاكؼ  ٌٖتئٌبنبٌح يضّل اهؾغٖغ يً اهٌنح، هغؼسج ؤضتص خؼغٖغُب فٕ ضّغ ػاخَ ٌنخج، ضٖد 
ًّ اهععبة اهؿٖبؿٕ  ، اإلؽاليٕ ّاهيٌبؿتبخٕهالؿخِالم خؿخعغى  سؾل يً اهشتبة كظٖجؤ

ّفٕ ُػا اهؿٖبق، كغ ال ٌسغ خؾوٖق ؤفظل يً يّيب ػنؼٍ ؼئٖؾ خضؼٖؼ سؼٖغث اهشؼّق  تٌبء 
ًّ ؽٌضؼ ا :كبل فَٖ .333االٌخعبتٖج هخشؼٖؾٖبح  اهخؼشٖص ظيًّ ّكّائىؽوٓ خضوٖوَ هي

فٕ " اهشّٖط"ٖج، ّٖخؿّوٓ تَ خلّى ؽوَٖ اهغؽبٖج االٌخعبتاهشتبة يب ُّ فٕ اهٌِبٖج ؿّْ ّكّغ 
اهخسّيؾبح ّاهضيالح ذّى ال ٖنًّ ااّل يب خؼٖغٍ غٌٖبضّؼاح اهؿٖبؿج اهخٕ خلبخل يً ؤسل 

ّنذٖؼا يب خٌبهِب ؽوٓ غِؼ اهشتبة اهػٔ ٖلّى تنّل األشغبل اهشبّكج فٕ .. ؽِغث ذبهذج ّؼاتؾج
خإعٖؼ اهضيالح اهضيوج االٌخعبتٖج ّيب كتوِب اٌعالكب ضخٓ يً اهيوضلبح اهضبئعٖج ّ

اهٓ غٖتبسج اهتؼايز ّاهّؽّغ ّّضّال اهٓ يؼاكتج اهضٌبغٖق ّسؼغ اهضؿبتبح االٌخعبتٖج، 
ًّ اهػٔ ٖلعف ذيبؼُب .. ّاهٌخبئز نّوِب ؤشغبل شبّكج ٖلّى تِب فٕ اهغبهة ؽٌضؼ اهشتبة، هن

 1.. ُى اهشّٖط
 
 
 

                                                
 37، ص .333أفريل  34الشروق، يومية وطنية، الخميس   1
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اهيحشوتج ²نب اهيسدوهج ²نب يشخوى اهخعأ درسبح اهحرٍج   اهلرار 

 خوسد دالهج 85.99 8.85 82 88.66

 
اهيسغّهج  ²ُّٕ ؤنتؼ يً نب( 88.66)اهيضؿّتج اهيلغؼث تـ ²ؤً كٖيج نبٌالضغ  

، ُّػا يب (85.99)اهيلغؼث تـ ( 8.85)ّيؿخّْ اهععإ   (02)ؽٌغ غؼسبح اهضؼٖج 
ؼؤٔ اهيتضّذًٖ فٕ اهينبٌج اهخٕ ٖضخوِب  ٖؾٌٕ ؤٌَ خّسغ فؼّق ػاح غالهج اضضبئٖج فٕ

اهعوتج  ، ؤٔ ؤًاهشتبة فٕ اهلّائى االٌخعبتٖج ضؿة يغْ خٌشٖعِى هوضيبالح االٌخعبتٖج
ٖئنغًّ ؽوٓ ؤً اهشتبة ال ٖضخل ينبٌج الئلج ّيٌبؿتج هِى فٕ اهلّائى االٌخعبتٖج اهيعخوفج 

 .عبضج اهػًٖ كبيّا تخٌشٖع ضيالح اٌخعبتٖج يً كتل
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 لمشتبة الجزائرً الىشبط الجهعوً: الهحور الراتع
 

 

 (:72)الجدول رقن 
 .ٍوضح هدى اىخراط الهتحوثٍو فٌ الجهعٍبح وطتٍعج الههبن الهشىدث إلٍهن 

 
االىخراط فٌ 

 الجهعٍج
 %الىشتج  الخكرار الههبن

 
 ىعن

 %75 18 قٍبدٍج

 %25 60 غٍر قٍبدٍج

 %12 24 الهجهوع

 %88 176 ال        

 %100 200 الهجهوع

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نبهيضبرنج االسخيبؿٖج، : ٖػوق ؿوٓ اهٌضبػ اهسيـّٔ فٕ ُذا اهشٖبق، ؿّدث خشيٖبح
ؤّ اهيضبرنج اهضـتٖج، ؤّ اهيضبرنج اهيسخيـٖج، ّكد تـرزح اهسيـٖبح ؤّ اهيٌـؼيبح غٖر 
اهضنّيٖج نإضد ؤضنبل اهخٌـؼٖيبح االسخـيبؿٖج اهػّؿٖج ، ّ خزاٖد االُخيبى تِب يؾ خـبؼى 

مدى انخراط المبحوثٌن فً (: 24)رسم بٌانً رقم
.الجمعٌات وطبٌعة المهام المسندة إلٌهم

قيادية

غير قيادية

غير منخرط
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بالح، اهشٖبشٖج ّاالكخـظبدٖج ّاالسخيبؿٖج ّاهذلبفٖج ّاهتٖئـٖج دّرُب فٕ سيٖؾ اهيسـ
ّغٖرُب ، ّخيّنٌح يً خّشٖؾ كٌبث اهيضـبرنج هخشخّؿة فئبح نذٖرث يً اهيسخيؾ نبٌح 
يِّيضج ، ّخّّهدح يً خالل ؿيوِب دٌٖبيٖنٖج خٌيّٖج ّخغٖٖرَٖ، ضلّّّلح اٌخظبراح سدٖدث فٕ 

يبؿٖج، ٌّسضح فٕ خركٖج ّخـيٖى ّضخٓ اٌخبر كٖى يسبل االُخيبى تبإلٌشبً ّتسيبؿخَ االسخ
اهخغبيً ّاهخنبفل، ّاهيضبرنج، ّاهيّاػٌج، ّضرٖج اهخـتٖر، ّؿّززح سِّد اضخراى ضلّق 
اإلٌشبً، ّضّنوح فغبءاح يِّيج إلديبر اهفئبح اهيِّيضج، ّهخـّوى اهدٖيلراػٖج، ّهخدرٖة 

ع تإٌِّب خيذل اهخّزاً هذهم ٖظفِب اهتـ. األفراد ّخذيًٖ رؤس اهيبل االسخيبؿٕ
ُّوًٖ هويضبرنج، نيب ٖظفِب آخرًّ  االشخراخٖسٕ اهذٔ ٖلّى تخزّٖد اهيسخيؾ تبألفراد اهيئ

 . تإٌِّب يضخوَ هوفبؿوًٖ، ّيدرشج هخـّوى اهييبرشج اهدٖيلراػٖج ّاهخرتٖج ؿوٓ اهيّاػٌج
ًّ ..يً خالل اهيـػٖبح اهيـرّغج فٕ اهسدّل ركىّ  400يً تًٖ  42، ٌالضؼ ؤ

فلػ يً يسيّؽ اهضتبة اهسبيـٕ اهيتضّد، ؤكّرّا تبٌخيبئِى اهٓ %( 24)يب ٌشتخَ  ؤّ
ّٔ سيـٖج، ّيً تًٖ %( 88)سيـٖج، فٕ ضًٖ   42يٌِى، ذنرّا تإٌِّى غٖر يٌخرػًٖ فٕ ؤ

 ًّ يٌِى هدَٖ يِبى كٖبدٖج، ّاهشخج اهتبكًّ ٖئّدًّ  28ضبتب اهيٌخيًٖ اهٓ اهسيـٖبح، ٌسد ؤ
ر يب خضٖر ُذٍ األركبى اهٓ ضبهج اهـزّف اهخٌؼٖيٕ اهذٔ ٖيّٖز اهفئج يِبيب غٖر كٖبدٖج، ّتلد

اهضتبتٖج، تلدر يب خضٖر ؤٖغب اهٓ ّاكؾ اهضرنج اهسيـّٖج فٕ تالدٌب، ُّّ ّاكؾ ؤكلّّ يب ٖلبل 
 . ؿٌَ تإٌَّ ال ٖتـد ؿوٓ االرخٖبش

ّكد ٌٖبكص اهتـع يشإهج اخفبء االٌخيبء اهخٌؼٖيٕ يً ػرف اهيتضّذًٖ، ُّٕ 
ػبهيب خيّٖزح تِب يسخيـبح اهـبهى اهذبهد، اهخٕ ال خخّّفر ؿوٓ كدر يـلّل، يً  ؼبُرث

اهضّرٖج اهشٖبشٖج ّاهدٖيلراػٖج، ؤّ خضنيِب ؤٌؼيج خشوػٖج تّهٖشٖج، ؤّ خـرف ضبهج يً 
اهاّلاشخلرار االسخيبؿٕ، ُّٕ يً تًٖ ؤُّى ؼرّف اهخٕ خئّدٔ اهٓ اٌخضبر ذلبفج اهخّف فٕ 

كد ٖضخيل ُذا اهرؤٔ كدرا . فراد هوخشّخر ؿوٓ اٌخيبءاخِى اهخٌؼٖيٖجاهيسخيؾ، ّكد خدفؾ األ
نتٖرا يً اهظّضج، فٕ ضبهج اهسيـٖبح اهخٕ خنًّ كرٖتج يً تـع األضزاة اهشٖبشٖج 
اهيـبرغج هوٌؼبى اهشٖبشٕ اهلبئى، ؤّ اهخٖبراح اإلٖدّٖهّسٖج اهخٕ خخضبُب اهشوػج، تضٖد يً 

هسيـٖبح يً تـع ؤٌّاؽ اهخغٖٖق غٖر اهيـوٌج، ّٖخّى اهيينً ؤً ٖـبٌٕ اهيٌخيًٖ اهٓ ُذٍ ا
خظٌٖفِى يً ػرف اهشوػج فٕ خبٌج يـٌٖج، خئخذ تـًٖ االؿختبر فٕ ضبالح خلٖٖى اهفرد 
ًّ ذهم ٖئّذر ؿوٓ ّالئِى  هوشوػج،  خظّظب ؿٌد اهخرّضص هّؼبئف ؤّ يشئّهٖبح يـخلدًٖ تإ
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ر االٌخيبء اهِٖب اغبفج اٖسبتٖج ؿوٓ ؿنس اهسيـٖبح اهخٕ خدّر فٕ فوم اهشوػج، اهخٕ ٖـخت
ّّؤ ينبٌج يريّكج فٕ اهسشى اهتٖرّكراػٕ  ُّوَ هخت ٖلبتوِب ٌلبػ فٕ ظبهص اهفرد اهيـٌٕ، خئ

ًّ ُذٍ اهييبرشبح ُٕ ضنل يً ؤضنبل اهخيٖٖز اهخٕ ؤضبر اهِٖب اهخظرٖص . هودّهج رغى ؤ
خّر اهسزائرٔ، اهـبهيٕ هضلّق اإلٌشبً، ّؤكّرخِب اهٌظّط اهخضرٖـٖج ّؿوٓ رؤشِب اهدش

ًّ اهيّاػًٌٖ يخشبًّّ فٕ اهضلّق ّاهّاستبح ُّذٍ اهظّر اهّاكـٖج يب .  اهذٔ ٌّٖط ؿوٓ ؤ
ُٕ ااّل خـتٖر ؿً ضنل يً ؤضنبل اهخٌبكغبح اهيّسّدث فٕ دّل اهـبهى اهذبهد، ّاهسزائر 
سزء يٌَ، تضٖد خيٌص اهشوػبح اهـيّيٖج اؿخيبدا هسيـٖبح، يب ٖسـوِب خٌؼٖيبح كبٌٌّٖج 

رؿٖج، يرخط هِب تبهٌضبػ فٕ اػبر األُداف اهخٕ رشيِب، ّتبهخبهٕ فِٕ يفخّضج ؤيبى ّض
سيٖؾ اهيّاػًٌٖ هويشبُيج فِٖب تسِدُى ّؤّكبخِى،  هنٌِّب يً اهٌبضٖج اهـيوٖج، ّفٕ نذٖر يً 
األضٖبً خخـبيل يـِب نخٌؼٖيبح خبرسج ؿً اهلبًٌّ، ّاألفراد اهيٌػًّٖ خضح يؼّوخِب غٖر 

ّاهدّهج ٌُب هٖس هِب خٖبر آخر، فلد ٖئّدٔ ؿدى يٌص . ّ ٖسة اهضذر يٌِىيرغّة فِٖى، ؤ
االؿخيبد اهلبٌٌّٕ هوسيـٖبح يً سِج ؤخرْ اهٓ خٌبيٕ اهسيبؿبح اهشّرٖج، اهخٕ يً اهيينً 
ؤً خشخلػة اهضتبة اهِٖب، ُّٕ ؤنذر خػّرث يً األّهٓ، ّؿبدث يب خلّى تّؼٖفج اهخٌضئج 

ّيً ٌُب كد ٖنًّ . ج  هوضتبة، كد خئّدٔ اهٓ ؿّاكة ّخٖيجاالسخيبؿٖج ّاهشٖبشٖج اهيخػّرف
اهخشّخر ؿوٓ االٌخيبء اهخٌؼٖيٕ ؼبُرث يّسّدث، ُّٕ يً ُذٍ اهزاّٖج يتّررث ّٖينً 

ِّيِب  .خف
ّال ٖـٌٕ ذهم اهخضنٖم فٕ يظداكٖج اهيـػٖبح اهيـرّغج فٕ اهسدّل، غٖر ؤٌٌّب 

، ٖينً ؤً ٌئّند اهٓ ضّد تـٖد تإٌِّب يً خالل اهيالضؼبح اهـيٖلج ّاهخترث فٕ ُذا اهيسبل
ؼبُرث اهخشّخر ؿً االٌخيبء ؿٌديب ٖخـّوق األير تبهسيـٖبح، ُٕ ؼبُرث يضدّدث سدا، ٌخٖسج 

 .هخضّشً األّغبؽ األيٌٖج، ٌّخٖسج هخٌبيٕ ٌشتٕ تفـل اهزيً هوذلبفج اهسيـّٖج
 
 

الهحشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الحرٍج   القرار 

 خوجد داللج 00.40 0.00 02 06
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اهيسدّهج ؿٌد  ²ُّٕ ؤنتر يً نب( 06)اهيضشّتج اهيلدرث تـ ²ؤً كٖيج نبٌالضؼ  
، ُّذا يب ٖـٌٕ ؤٌَ (00.00)اهيلدرث تـ ( 0.00)ّيشخّْ اهخػإ   (02)درسبح اهضرٖج 

يدْ اٌخراػ اهيتضّذًٖ فٕ اهسيـٖبح ّػتٖـج اهيِبى  خّسد فرّق ذاح دالهج اضظبئٖج فٕ
يـؼى اهػوتج غٖر يٌخرػًٖ فٕ اهسيـٖبح ّاً اٌخرػّا فـبدث يب  ، ؤٔ ؤًاهيشٌدث اهِٖى

 .خشٌد اهِٖى اهيِبى اهلٖبدٖج
 (:72)الجدول رقن 

ٍوضح رأً الهتحوثٍو فٌ األشتبة الخٌ خجعل الشتبة ال ٍىضّهوو إلي الجهعٍبح حشة  
 .هن فٌ الجهعٍبحخراطاى

 
 أشتبة 

 
هىضن 

 جهعٍجل

لعدن هعرفخهن 
 لهب

الىشغبلهن 
 تبلدراشج

لٍشح ذاح 
 هىفعج

 لعدن جّدٍخهب
ألّو فٍهب 

شتهج العهل 
 الشٍبشٌ

 الهجهوع

 % ح % ح % ح % ح % ح % ح

 100 24 00 00 25 60 25 6 00 00 50 12 ىعن

 100 176 19.9 35 34.1 60 6.8 12 26.7 47 12.5 22 ال

 100 200 17.5 35 33 66 90 18 23.5 47 17 34 الهجهوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(:20)رسم بٌانً رقم

.ٌوضح رأي المبحوثٌن فً األسباب التً تجعل الشباب ال ٌنضّمون إلى الجمعٌات  

لعدم معرفتهم لها

النشغالهم بالدراسة

ليست ذات منفعة

لعدم جّديتها

ألّن فيها شبهة العمل السياسي
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تيٌبكضج األشتبة اهخٕ خلف ّراء ؼبُرث اهـزّف :  ّشٖشيص هٌب اهسدّل ركى
ّّهٖج خضٖر اهٓ خفبّح تشٖػ  اهسيـّٔ اهييّٖزث هوضتبة، نيب ٖدرنٌِّب ُى، شٌسد اهٌخبئز األ

ؿّايل ذبٌّٖج كد تًٖ اهـّايل اهخيشج، تبؿختبرُب ؿّايل ؤشبشٖج، يؾ اإلكرار تّسّد 
ًّ اهٌشتج األنتر يً اهضتبة اهسبيـٕ  خشبُى فٕ خفبكى اهؼبُرث اهٓ سبٌتِب، ّتظفج ؿبّيج فب

خرسؾ ؼبُرث اهـزّف اهسيـّٔ اهٓ ؿدى سّدٖج اهسيـٖبح، فٖيب ٖرْ %( 33)اهيتضّد 
يً %( 2.32)يٌِى ؤً ُذا اهـزّف ٌبسى ؿً االٌضغبل تبهدراشج، ّٖرسؾ %( 4332)

ًّ فِٖب ضتِج اهـيل اهشٖبشٕ، ّٖرْ اهضتبة اهيتض ّد شتة ؿدى االٌغيبى هوسيـٖبح، أل
ًّ اهشتة ُّ ؿدى اهيـرفج تبهسيـٖبح، ّاهشتة ؿٌد %( .2) ًّ %( 9)يٌِى ؤ يً اهضتبة ؤ

 .اهسيـٖبح هٖشح ذاح يٌفـج
ّٖوفح اٌختبٌُب فٕ ُذا اإلػبر، ؿوٓ األكلّّ، ؤيراً ٖرختػبً تتـغِيب اهتـع نيب 

 :ٖوٕ
ًّ ّسِج ٌ - ًّ ؼبُرث ؿزّف اهضتبة ؿً اهـيل اهسيـّٔ، شتتِب ؤ ؼر اهخٕ خرْ تإ

ًّ اهسيـٖبح هٖشح ذاح يٌفـج، ضظوح ؿوٓ ُّٕ اهٌشتج %( 9)اؿخلبد اهضتبة تإ
ًّ ُئالء  األغـف فٕ اهسدّل، ّتٌِٖب ّتًٖ تبكٕ اهٌشة فبرق يـختر، يـٌٓ ؤ

 .اهضتبة ُى ؤكّوٖج يلبرٌج تتبكٕ ؤفراد اهـٌّٖج

ًّ ؤغوتٖج اهضتب - ة ٖرسؾ شتة ؿزّفَ ؿً اهـيل اهسيـّٔ، ٖـّد اهٓ ؿدى سّدٖج ؤ
ُّٕ ؤنتر ٌشتج، ّتٌِٖب %( 33)اهسيـٖبح، ّكد ضظوح ّسِج اهٌؼر ُذٍ ؿوٓ 

 .ّتًٖ تبكٕ اهٌشة فبرق يـختر

ارختبػ ُذًٖ األيرًٖ ّخالزيِيب، ٖدفـٌب الشخٌخبر يفبدٍ، ؤً رؤٔ ؤغوتٖج اهضتبة 
اهـزّف اهسيـّٔ ٖشٖر فٕ اخسبٍ خترئج ذّيج اهسبيـٕ اهيتضّد، فٕ ؿّايل ؼبُرث 

ًّ اهخول ٖنيً فٕ اهسيـٖبح هـدى سّدٖخِب ّهٖس فٕ اهضتبة، ّفٕ ذاح اهّكح  اهضتبة، ؤٔ ؤ
ٖلّر تإُّيٖج اهدّر اهذٔ ٖينً ؤً خوـتَ اهسيـٖبح فٕ اهيسخيؾ، تضٖد ال ٖخفق ؤغوتٖخِى يؾ 

ًّ ّاكـِب اهضب  .هٕ ٖخشى تبهغـف ّؿدى اهسّدٖجيً ّٖدؿٕ تإٌِّب هٖشح ذاح يٌفـج، رغى ؤ
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ّٖسة ؤً ٌئّند ٌُب كبؿدث يٌِسٖج، ٌـخلد ؤٌَّ يً اهغرّرٔ اهّكّف ؿٌدُب، يً 
ؤسل كراءث اهيـػٖبح اهركيٖج كراءث ظضٖضج، ّتبهخبهٕ فِى يب خضيوَ ُذٍ األركبى يً 

، ففٖيب ٖخط رؤٔ اهضتبة فٕ األشتبة اهخٕ خضّل دًّ يضبرنج اهضتبة ّدالالح يـبٌٕ
ًّ رؤٔ اهضتبة غٖر يٌغّى هوـيل اهسيـّٔ ؤنذر ؤُّيٖج، يلبرٌج فٕ ا هـيل اهسيـّٔ، أل

ّّث، " ؤنذر ؤُّيٖج"ترؤٔ اهضتبة اهيٌغّى، ٌّلظد تـتبرث  ًّ االشخدالل تأرائِى ٖنًّ ؤنذر ك ؤ
ضبتب يً غيً  2.1ّيرّد ذهم ال ٖرختػ تضسى فئج اهيٌغّيًٖ فضشة، ضٖد ٖتوغ ؿددُى 

ذا اهـدد فٕ ضّد ذاخَ، ُّّ يب سـل آراءُى ُٕ اٗراء اهغبهتج فٕ ضبة، رغى ؤُّيٖج ُ 400
ًّ يرّد ذهم ؤٖغب اهٓ نًّ اهضتبة غٖر  اهسدّل ّخنبد خنًّ يػبتلج هيب تٌّٖبٍ يً كتل،  ّهن
اهيٌغّيًٖ، ُى اهيـًٌٖٖ تبهدرسج األّهٓ تِذٍ اهؼبُرث، ّتبينبً نلّّ ّاضد اهخـتٖر ؿً 

ّاهـنس ٌُب ظضٖص . ً اٌخراػَ فٕ اهـيل اهسيـّٔضبهخَ، ّؿً األشتبة اهخٕ خضّل دّ
 .اهٓ ضّد تـٖد، نيب شٌرْ يؾ اهسدّل اهيّاهٕ

ّتخظّط ؿدى اهيـرفج تبهسيـٖبح، ختًّٖ اهيـػٖبح اهّاردث فٕ اهسدّل، فسّث 
نتٖرث تًٖ اهضتبة اهيٌخيٕ هوسيـٖبح ّاهضتبة غٖر اهيٌخيٕ هوسيـٖبح يً اهيتضّذًٖ، ضٖد 

ًّ يً ؤشتبة اهـزّف اهسيـّٔ، ؿدى اهيـرفج يً اهضتبة %( 20)ٖرْ  اهيٌخيٕ ؤ
يً اهضتبة غٖر اهيٌخيٕ %( 2432)تبهسيـٖبح ؤٔ اهسِل تِب، تٌٖيب ال ٖرْ ذهم ااّل 

ّّل ظبدر يً اهداخل، فِّ يتٌٕ ؿوٓ خسرتج،  ًّ األ هوسيـٖبح، ّاهفرق تًٖ اهيّكفًٖ، ؤ
ًّ ؤغوتٖج اهيٌغّيًٖ يً ؤفراد اهـٌّٖج ُٕ ؿٌبظر  28) كٖبدٖج  فٕ اهسيـٖبح  خظّظب ّؤ

ًّ اهيّكف (فرد 42يً تًٖ  ، ّاهيّكف اهذبٌٕ ظبدر يً خبرر اهخٌؼٖيبح اهسيـّٖج، ّنإ
ًّ يّاكف اهذًٖ هى ٖضبرنّا فٕ اهـيل اهسيـّٔ، يتٌٖج ؿوٓ  ّّل ٖضيل يـٌٓ يفبدٍ، ؤ األ
ؤضنبى يشتلج، ٌبسيج ؿً ٌلط ؤّ ؿدى يـرفج تبهـيل اهسيـّٔ، ّخضّل دًّ اٌخراػ 

 .ضتبة فٕ اهـيل اهسيـّٔاه
نيب ٖضٖر اهسدّل اهٓ يشإهج يرختػج تيّغّؽ اهيضبرنج اهشٖبشٖج، ّ ٌـٌٕ تذهم 

يً %( 2932)يشإهج اهـالكج تًٖ اهـيل اهسيـّٔ ّاهـيل اهشٖبشٕ، ُّذا يً خالل اؿختبر 
ًّ اهسيـٖبح فِٖب ضتِج اهـيل اهشٖبشٕ، ُّٕ رئٖج يً  اهضتبة غٖر اهيٌخيًٖ هوسيـٖبح تإ

%( 0)برر نيب ؤشوفٌب، خخخوف خيبيب يؾ اهرئٖج يً اهداخل اهخٕ ٌٖفٕ يً خالهِب خيبيب اهخ
اهضتبة اهيٌخرػ فٕ اهسيـٖبح، ؤً ٖنًّ ٌلط االٌغيبى راسؾ هنًّ اهسيـٖبح فِٖب ضتِج 
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ًّ ذهم ُّ سزء يً  اهشٖبشج، اهخٕ خيّٖز اهّاكؾ " فّتٖب"اهـيل اهشٖبشٕ، ّٖينً ؤً ٌلّل ؤ
 .ـٌٖبحشاهتالد شٌّاح اهخ بضبُدخٌِذ األزيج اهشٖبشٖج اهخٕ اهسزائرٔ، خظّظب ي

ّٖرْ اهتبضد  يً خالل يـبٖضخَ هّاكؾ اهضرنج اهسيـّٖج، ّخترخَ اهيخّاغـج فٕ  
ًّ يشإهج اهـالكج تًٖ اهضرنج اهسيـّٖج ّاهٌضبػ اهشٖبشٕ ٖسة يٌبكضخِب يً  ُذا اهيسبل، ؤ

ّد ذاخِب تبهٌضبػ اهشٖبشٕ، ّسبٌة ٖخـّوق سبٌة ٖخـّوق تـالكج ُذٍ اهخٌؼٖيبح فٕ ض: سبٌتًٖ
 .تبهيّارد اهتضرٖج هِذٍ اهخٌؼٖيبح ّؿالكخِب تبهٌضبػ اهشٖبشٕ

ّّل، اهيخـّوق تبهيضبرنج اهشٖبشٖج هوخٌؼٖيبح فٕ ضّد ذاخِب،  ففٖيب ٖخّط اهسبٌة األ
ًّ اهسيـٖج ٖسة ؤً خنًّ ال  فلد اؿختر تـع اهيِخيًٖ يً اهييبرشًٖ ّغٖر اهييبرشًٖ، ؤ

ظٌف ٖـٕ يب ذُة اهَٖ، : ، ّؤظضبة ُذا اهرؤٔ ٌٖلشيًّ اهٓ ظٌفًٖ Apolitiqueشٖبشٖج 
ًّ اهشٖبشج ُٕ ي ٌػلج يضّريج ؿوٓ اهسيـٖبح، ّيرخظج فلػ هألضزاة ّاهدّهج، ّٖرْ تإ

ُّذا اهرؤٔ ٖـّتر ؿً اهٌؼرث اهلبظرث هوشٖبشٖج، فِٖب اتـبد هوسيـٖبح ؿً اإلدالء تأرائِب 
اهخضغٖل، اهضيبٖج االسخيبؿٖج، ضلّق اإلٌشبً، : ضّل اهشٖبشبح اهيخخوفج، فٕ يٖبدًٖ

اهخ، ُّذا تضّد اهشوػبح ّاهخإذٖر فٕ …يضبرنج اهضتبة، ضلّق اهيرؤث، ضلّق اهػفل، 
األضزاة ّخسٌٖد اهرؤٔ اهـبى، ضّل كغٖج يـٌٖج خخّط اهشٖبشج اهيٌخِسج فٕ يسبل يً 

 . اهيسبالح، تغٖج خرضٖدُب ّاكخراش اهخضرٖـبح اهتدٖوج، ؤّ اإلسراءاح اهـيوٖج اهالزيج
اة، ّؤاّل ؤّيب اهظٌف اهذبٌٕ فِّ ٖلظد ؿيوٖج فم االرختبػ تًٖ اهسيـٖبح ّاألضـز 

خظتص اهسيـٖبح ؤدّاح فٕ ٖد األضزاة خشخخديِب فٕ خإٖٖد ّيشبٌدث اهيرّضـضًٖ، ؤذٌـبء   
 .اهخ…اهضيالح االٌخخبتٖج، ّاهدؿبٖج هألضزاة، 

اهخـٕ    90/32يً كبًٌّ اهسيـٖـبح  ( 22)ُّذا اهلظد ينّرس يً ػرف اهيبدث 
ؿً ؤٖج سيـٖج ذاح ػـبتؾ  خخيّٖز اهسيـٖبح تِدفِب ّخشيٖخِب ّؿيوِب  : "خٌّط ؿوٓ يب ٖوٕ

شٖبشٕ ّال ٖينٌِب ؤً خنًّ هِب ؤٖج ؿالكج تِب، شّاء نبٌح خٌؼٖيٖج ؤى ُٖنوٖـج، نيـب ال   
ٖينٌِب ؤً خخولٓ يٌِب اؿبٌبح ؤّ ُتبح ؤّ ّظبٖب يِيب ٖنً ضنوِب ّال ٖسّز هِب ؤٖغـب ؤً  

ًّ دشخّر  ،"خشبُى فٕ خيّٖوِب شـّيبُب   89ّٖلظد تبهسيـٖبح اهشٖبشٖج ٌُب األضزاة، ذهم ؤ
ًّ اهسيـٖبح اهشٖبشٖج فٕ اهضلٖلج، ُٕ اهسيـٖبح اهخـٕ   سيـٖبح ذاح ػبتؾ شٖبشٕ، غٖر ؤ
خِخّى تلغبٖب شٖبشٖج يذل يٌؼيبح ضلـّق اهيـرؤث ّاهيٌؼيـبح اهضـتبتٖج، ّاهيٌؼيـبح      

يً ٌفس اهلبًٌّ، ّاهخٕ خيٌؾ ( 22)ُذا األير يً خالل اهيبدث  ّخّى خـزٖز  .اهخ…اهػالتٖج
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ّٔ ضخط يـٌّٔ  ًّ ٌُبم ٌلط فٕ يسـبل  ؤ ؤّ ػتٖـٕ يً اهخدخل فٕ ؿيل اهسيـٖج، ااّل ؤ
 .خّغٖص تـع اهيسبالح اهشٖبشٖج ـ اهضزتٖج، اهخٕ ال ٖضق هوسيـٖبح انخشبضِب

ؤّيب فٖيب ٖخّط اهسبٌة اهذبٌٕ، اهيخـّوق تبهيضبرنج اهشٖبشٖج هويّارد اهتضرٖج هِذٍ 
ًّ اهتـع ٖرْ ًّ اهيٌخختًّ فٕ اه" اهخٌؼٖيبح، فب ِٖئبح اهلٖبدٖج هوسيـٖبح ال ٖضّق هِى ؤ

تلٖح تغٖر " اهيِبى اهلٖبدٖج"ّاذا نبٌح ؿتبرث  ،"يزاّهج يِبى كٖبدٖج فٕ ؤضزاة شٖبشٖج
ًّ ُذا اهضنى يً سِج : خضدٖد، تيـٌٓ ُل ُٕ ؿوٓ يشخّْ تودٔ، ؤى ّالئٕ، ؤى ّػٌٕ؟ فب

رّػ اهيخـّولج يً كبًٌّ اهسيـٖبح اهخٕ خٌّط ؿوٓ اهض( 2)ؤخرْ، يخـبرع يؾ اهيبدث 
( 23)تبألضخبط، اهذًٖ ٖرٖدًّ ؤً ٖئّششّا ؤّ ٖدٖرّا ؤّ ٖشٖرّا سيـٖج، ّنذهم اهيبدث 

يً كبًٌّ اهسيـٖبح، اهخٕ ٌّظح ؿوٓ ؤٌَّ ٖضّق ألٔ ؿغّ ؤً ٖضبرم فٕ اهِٖئبح اهلٖبدٖج 
ًّ اكظبء اػبراح ضزتٖج،  هسيـٖخَ، ُذا يً اهٌبضٖج اهلبٌٌّٖج، ّيً اهٌبضٖج اهيّغّؿٖج فب

يً ػبكبح تضرٖج خخيٖز تبهضّٖٖج فٕ اهغبهة، ّخخيّخؾ  اهسيـّٖجـٌٕ ضريبً اهضرنج ٖ
تبهنفبءث ّاهٌضبػ، ُّٕ نيب ؤشوفٌب رّداح فـل يخشّرؿج، ؿوٓ تـع اهييبرشبح اهشوتٖج، 

ًّ اهّاكؾ ٖسـوٌب ٌيّٖز اهٓ ضّد يب تًٖ .اهيخيّذوج فٕ اهخّؼٖف االٌخِبزٔ هوـيل اهسيـّٔ غٖر ؤ
 :اهيّارد اهتضرٖج هوسيـٖبح ضشة يّكفِى يً اهشٖبشجذالد ؤٌيبػ يً 

ّّلاهٌّ - ٖـخلد تإٌَّ ال شٖبشج فٕ اهسيـٖبح، ّال سيـٖبح فٕ اهشٖبشج، ّتبهٌشتج : يػ األ
اهَٖ يً ؤراد ؤً ٖيبرس اهشٖبشج فوٖلّدى اشخلبهخَ يً اهسيـٖج، ٌّٖخشة اهٓ 

 .األضزاة

ًّ األفراد اهيٌخشتًٖ هوسيـٖب: اهٌيػ اهذبٌٕ - ح تبينبٌِى ييبرشج اهشٖبشج ٖرْ تإ
 .نإفراد، ّال ٖضّق هِى اهزّر تسيـٖبخِى فٕ اهيـخرم اهشٖبشٕ ّاهضزتٕ

ًّ ؿيوِب : اهٌيػ اهذبهد - ٖلّر تخيّٖز اهسيـٖبح نخٌؼٖيبح ؿً األضزاة، هنٌَّ ٖرْ تإ
خٌلظَ اهفـبهٖج، ّتـد اهٌؼر، اذا هى خٌّشق ؿيوِب ّخرتػ ؿالكبح خـبًّ يؾ اهيسخيؾ 

 .اهشٖبشٕ
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الهحشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الحرٍج   القرار 

 خوجد داللج 00.40 0.00 04 36.94

 
ُّٕ ( 36.94)اهيضشّتج اهيلدرث تـ ²اهسدّل ؤً كٖيج نبٌالضؼ يً خالل ُذا  

اهيلدرث تـ ( 0.00)ّيشخّْ اهخػإ   (04)اهيسدّهج ؿٌد درسبح اهضرٖج  ²ؤنتر يً نب
رؤٔ اهيتضّذًٖ فٕ  ٖـٌٕ ؤٌَ خّسد فرّق ذاح دالهج اضظبئٖج فٕ ، ُّذا يب(00.40)

، ؤٔ ِى فٕ اهسيـٖبحخراػاألشتبة اهخٕ خسـل اهضتبة ال ٌٖغّيًّ اهٓ اهسيـٖبح ضشة اٌ
اهػوتج ٖرسـًّ ؤشتبة ؿدى اٌخراػِى فٕ اهسيـٖبح اهٓ ؿدى سدٖخِب ّنذا الٌضغبهِى  ؤً

 .تبهدراشج
 

 (:72)الجدول رقن 
ٍوّضح رأً الهتحوثٍو فٌ األشتبة الخٌ خجعل الشتبة ٍىضّن إلي الجهعٍبح حشة  

 .هن فٌ الجهعٍبحخراطاى
 

 أشتبة
 االىضهبن

 
هىخرط 
فٌ 
 جهعٍج

اهخالكهب 
إلهكبىٍبح 
 كثٍرث لمعهل

فضبء لاللخقبء 
 تبألصدقبء

تعٍدث عو 
 العهل الشٍبشٌ

إطبر لمخعبوو 
 عمي الخٍر

خكهل العهل 
 الشٍبشٌ

بر لخجشٍد أفك
الشتبة 

 وهشبرٍعهن

إطبر لمخواصل 
 هع الىبس

فرصج لمخهّرس 
 الهجهوع أشتبة أخرى عمي العهل

 % ح % ح % ح % ح % ح % ح % ح % ح % ح % ح

 100 24 00 00 00 00 00 00 25 60 25 60 25 60 00 00 00 00 25 60 ىعن

 100 176 4.5 80 26.1 46 6.80 12 19.9 35 6.80 12 12.5 22 3.40 60 3.40 60 16.5 29 ال

 100 200 40 80 23 46 01 12 20.5 41 90 18 14 28 30 60 30 60 17.5 35 الهجهوع
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خدفؾ اهيـّترث ؿً رؤٔ اهيتضّذًٖ، فٕ األشتبة اهخٕ  اهيـػٖبح اهنّيٖج ٌّٖؼى اهسدّل
اهضتبة هالٌغيبى اهٓ اهسيـٖبح، ّكد خّّزؿح آراء اهضتبة اهسبيـٕ ؿوٓ ُذٍ األشتبة 
تٌشة يخفبّخج، ٖينً خظٌٖف ُذٍ اٗراء ؿوٓ ؤشبس اهٌشتج اهخٕ خضّظوح ؿوِٖب اهٓ فئخًٖ 

 :يً األشتبة
ًّ ُذٍ اٗراء %(9)ّ%( 3: )فئج يً األشتبة اٌضظرح ٌشتج خإٖٖدُب تًٖ - ، ؤٔ ؤ

فردا  400فردا فلػ، يً يسيّؽ  28ّ  1ؿددُى ٖخراّش تًٖ  ظدرح يً ضتبة
 .ٖيذوًّ ؿٌٖج اهتضد

، ّ ُذٍ اٗراء %(43)ّ%( 22: )ّفئج يً األشتبة اٌضظرح ٌشتج خإٖٖدُب تًٖ -
فردا  400فردا، يً يسيّؽ  21ّ  48ظدرح يً ضتبة ؿددُى ٖخراّش تًٖ 

 .ٖيذوًّ ؿٌٖج اهتضد

ًّ ظدّر آراء اهضتبة تِذٍ ًّ ادرانِى ألشتبة  ّيـٌٓ ذهم ؤ اهػرٖلج، خسـوٌب ٌلّل تإ
ّّل ٖضٖر اهٓ سيوج يً األشتبة، ذاح  االٌغيبى هوسيـٖبح، سبء فٕ يشخًّٖٖ، يشخّْ ؤ

 :اهخإذٖر األنتر، ُّٕ نيب ٖوٕ
 ايخالنِب إلينبٌٖبح نذٖرث هوـيل -

(:26)رسم بٌانً رقم 

.ٌوّضح رأي المبحوثٌن فً األسباب التً تجعل الشباب ٌنضّم إلى الجمعٌات 

امتالكها إلمكانيات كثيرة للعمل

فضاء لاللتقاء باألصدقاء

بعيدة عن العمل السياسي

إطار للتعاون على الخير

تكمل العمل السياسي

لتجسيد أفكار الشباب ومشاريعهم

إطار للتواصل مع الناس

فرصة للتمّرس على العمل

أسباب أخرى
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 خيّذل اػبرا هوخـبًّ ؿوٓ اهخٖر -

 خيّذل اػبرا هخسشٖد ؤفنبر اهضتبة ّيضبرٖـِى -

 وخيّرس ؿوٓ اهـيلفرظج ه -

ّيشخّْ ذبٌٕ يً األشتبة خـختر ؿّايل ؤكلّّ خإذٖرا يلبرٌج تبألّهٓ، ضشة اهيتضّذًٖ، 
 :ُّٕ نيب ٖوٕ

 خيّذل فغبء هالهخلبء تبألظدكبء -

 تـٖدث ؿً اهـيل اهشٖبشٕ -

 خنيل اهـيل اهشٖبشٕ -

 خيّذل اػبرا هوخّاظل يؾ اهٌبس -

 .ؤشتبة ؤخرْ، ُّٕ ؤشتبة يخخوفج غٖر يخنّررث -
اإلضبرث ٌُب ؤً ُذٍ األشتبة اهيخـّولج تدّافؾ االٌغيبى اهٓ اهسيـٖبح، اهخٕ  ّخسدر

خـّرغٌب اهِٖب نبٌح ؿتبرث ؿً يسيّؽ رئٖخًٖ يخخوفخًٖ، رئٖج يً خبرر خٌؼٖى 
اهسيـٖبح، ٖيّذوِب غٖر اهيٌخشتًٖ هوسيـٖبح، ّرئٖج يً داخل اهسيـٖبح، خخيّذل فٕ ّسِبح 

ًّ ٌؼر اهضتبة اهيٌخيٕ هوسيـٖبح يً  تًٖ ؤفراد اهـٌٖج، ّٖينً ٌُب ؤً ٌـختر يتدئٖب، ؤ
ًّ آراء اهضتبة اهيٌخرػ، خيّذل ؿوٓ  اهرئٖج اهداخوٖج ؤنذر ؤُّيٖج يً اهرئٖج اهخبرسٖج، أل
األغوة خفشٖرا هشوّم ؿيوٕ يسّرة، ّرؤٔ اهذًٖ هى ٖشتق هِى االٌخراػ، ؿتبرث ؿً 

ٖج اهداخوٖج ظبدرث يً ؿدد كوٖل خخيٌٖبح ؤّ خفشٖر هشوّم يخّكّّّؾ، ضخٓ ّاً نبٌح اهرئ
 .فردا 42يً ؤفراد اهـٌّٖج ٖتوغ 

ّفٕ ُذا اهشٖبق فلد سبءح اسبتبخِى ضّل األشتبة اهخٕ خدفـِى هالٌخشبة اهٓ 
 :، ُّٕ نيب ٖوٕ%(42)اهسيـٖبح يخشبّٖج فٕ اهٌشتج 

 ايخالنِب إلينبٌٖبح نذٖرث هوـيل -

 خيّذل اػبرا هوخـبًّ ؿوٓ اهخٖر -
 اهشٖبشٕخنيل اهـيل  -
 خيّذل اػبرا هخسشٖد ؤفنبر اهضتبة ّيضبرٖـِى -

 
 

الهحشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الحرٍج   القرار 
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 خوجد داللج 00.00 0.00 08 21.90

 
ُّٕ ( 21.90)اهيضشّتج اهيلدرث تـ ²اهسدّل ؤً كٖيج نبٌالضؼ يً خالل ُذا  

اهيلدرث تـ ( 0.00)ّيشخّْ اهخػإ  (08) اهيسدّهج ؿٌد درسبح اهضرٖج ²ؤنتر يً نب
رؤٔ اهيتضّذًٖ فٕ  ، ُّذا يب ٖـٌٕ ؤٌَ خّسد فرّق ذاح دالهج اضظبئٖج فٕ(00.00)

 ، ؤٔ ؤًِى فٕ اهسيـٖبحخراػاألشتبة اهخٕ خسـل اهضتبة ٌٖغّى اهٓ اهسيـٖبح ضشة اٌ
 اهػوتج ٖرسضًّ شتة اٌخراػ اهضتبة فٕ اهسيـٖبح اهٓ رغتخِى فٕ اهخيرس ؿوٓ اهـيل

 .اهسيـّٔ ّانخشبة اهخترث فَٖ
 
 

  (:03)الجدول رقن 
ٍوضح هدى رغتج الهتحوثٍو فٌ خأشٍس جهعٍبح أو االىخشبة إلٍهب هشخقتال وطتٍعج  

 .ىشبطهب
 

 ٍرغة فٌ خأشٍس
 %الىشتج  الخكرار هجبل ىشبطهب أو االىخشبة إلي جهعٍج

 
       

 
 ىعن

 %14 28 ثقبفٍج

 00% 00 تٍئٍج

 %17 34 اجخهبعٍج

 00% 00 خرفٍهٍج

 00% 6 رٍبضٍج

 %14 28 دٍىٍج

 00% 00 أخرى

 %48 96 الهجهوع

 %52 104 ال                  

 %100 200 الهجهوع                 
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ًّ ٌشتج اهضتبة اهذًٖ ٖرغتًّ يشخلتال، فٕ خإشٖس ؤّ  خضٖر األركبى اهخٕ ؤيبيٌب تإ
، ّخّزؿح ُذٍ اهٌشتج ؿوٓ ؤرتؾ يسبالح، ٖرغة اهضتبة %(28)  االٌخشبة اهٓ سيـٖج

يشخلتال اهيضبرنج فِٖب يً خالل اهسيـٖبح، اضخّوح اهٌشتج األنتر اهسيـٖبح االسخيبؿٖج 
%( 22)، ّخإخٕ تـدُب نل يً اهسيـٖبح اهذلبفٖج ّاهسيـٖبح اهدٌٖٖج تٌشتج %(.2)تٌشتج 

 %(.3)ٌشتج هنل يٌِيب، ذّى خوِٖب اهسيـٖبح اهرٖبغٖج ت
ؤّيب اهذًٖ ال ٖرغتًّ، ؤّ هٖشح هدِٖى ٌٖج هالٌغيبى ؤّ خإشٖس سيـٖبح يشخلتال، فلد 

ًّ ٌشتج اهّراغتًٖ ّغٖر اهّراغتًٖ سّد يخلبرتج، ّيـٌٓ %(24)توغح ٌشتخِى  ، ّيـٌٓ ذهم ؤ
ًّ ٌظف اهضتبة اهسبيـٕ اهيتضّد خلرٖتب، هدَٖ ٌٖج هويضبرنج االسخيبؿٖج، ّكراءث  ذهم ؤ

هيـػٖبح اهيـرّغج فٕ اهسدّل، خضٖوٌب اهٓ يلبرٌخِب تبهيـػٖبح اهيخـّولج تـدد ُذٍ ا
ًّ ٌشتج اهيٌخشتًٖ هوسيـٖبح : اهيٌخشتًٖ اهضبهًٖٖ، فٕ اهسدّل األشتق ركى ، ضٖد شٌسد ؤ

، ّاهزٖبدث اهنتٖرث اهيوفخج هالٌختبٍ %(88)فلػ، ّتوغح ٌشتج غٖر اهيٌخشتًٖ %( 24)توغح 
ًّ ٌُبم اخسبٍ يشخلتوٕ هدْ فٕ نّفج اهراغتًٖ فٕ  اهيضبرنج، خضٖر ؿوٓ األغوة، اهٓ ؤ

 .اهضتبة هويضبرنج فٕ اهسيـٖبح
ًّ اهرغتج ؤّ اهٌٖج فٕ اهيضبرنج يِّيج فٕ ُذا اهيسبل، فِٕ  تٌبء ؿوَٖ، ٖينً اهلّل تإ
خـتٖر ؿً يّكف  يخلّدى فٕ اهيضبرنج، ّاهخـتٖر ؿٌَ ّؿدى نخيبٌَ ُّ يّكف ؤنذر خلديب، 

 
وضح مدى رغبة المبحوثٌن فً  رسم بٌانً رقم )(:ٌ 

ٌها مستقبال وطبٌعة  تأسٌس جمعٌات أو االنتساب إل

نشاطها.

ثقافية

بيئية

اجتماعية

ترفيهية

رياضية

دينية

 يرغب
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يب ٖخـّوق األير تبهضتبة، فِّ ٖـّتر ؿوٓ اشخـداد هويضبرنج فٕ اهّكح خظّظب ؿٌد
ًّ ٌُبم كتّل يتدئٕ هفنرث اهيضبرنج، ّاهخإسٖل اهزيٌٕ هوـيوٖج رّتيب ٖرختػ  اهيٌبشة، ؤٔ ؤ

  .تؼرّف يـٖلج
الهحشوتج ²كب الهجدولج ²كب هشخوى الخطأ درجبح الحرٍج   القرار 

 خوجد داللج 00.00 0.00 02 19

 
اهيسدّهج ؿٌد  ²ُّٕ ؤنتر يً نب( 19)اهيضشّتج اهيلدرث تـ ²ؤً كٖيج نبٌالضؼ  

، ُّذا يب ٖـٌٕ ؤٌَ (00.00)اهيلدرث تـ ( 0.00)ّيشخّْ اهخػإ   (02)درسبح اهضرٖج 
يدْ رغتج اهيتضّذًٖ فٕ خإشٖس سيـٖبح ؤّ  خّسد فرّق ذاح دالهج اضظبئٖج فٕ

 .يـؼى اهػوتج هٖشح هدِٖى يّٖل ٌضّْ خإشٖس اهسيـٖبح ، ؤٔ ؤًاالٌخشبة اهِٖب يشخلتال
 

 



323 
 

 النتائج العامة للدراسة: 

 

من خالل هذا العنصر، نحاول الخروج بخالصة عامة ألهّم نتائج الدراسة، على 

الخلفٌة النظرٌة والسٌاق )التراث النظري أساس التساإالت األولٌة للبحث، وفً ضوء 

 .والدراسات السابقة (التارٌخً

 

 الجزائريالصيرورة التاريخية للمشاركة السياسية للشباب  :أوال

ٌّن، من أجل كشف صور   ٌّزة لسٌاق تارٌخً مع االعتماد على األحداث المم

المشاركة ودرجاتها، مفٌد جدا، وٌمكن أن تتجاوز دقة وموضوعٌة نتائجها، عملٌة القٌاس 

االجتماعً للمشاركة، فالدول المتخلّفة التً تعٌش أزمة مشاركة سٌاسٌة، وعملٌة احتكار 

عاد بعض التٌارات المعارضة، ومع ذلك ٌبقى فً حالة استاتٌكٌة، للسلطة، وإقصاء واستب

، فذلك واإلقصاءبمعنى ال تسّجل فٌها مبادرات من أجل التغٌٌر، تتجاوز حالة التخلّف 

 .ٌشٌر إلى ضعف فً المشاركة السٌاسٌة

أّما إذا عرفت مجتمعات هذه الدول نوع من الدٌنامٌكٌة التً تتجّسد من خالل  

تخرج األفراد من حالة السلبٌة، حتى لو كانت هذه المبادرات تجد مقاربة من مبادرات 

طرف الطبقة الحاكمة، وهو أمر طبٌعً، فهذا ٌعّبر عن نزوع هذه المجتمعات نحو 

ٌّز هذه األنظمة فً مقابل إصرار على . المشاركة وقد تدفع مقاومة التغٌٌر التً تم

رضة، لتولّد حالة صدام، ٌهٌمن علٌها العنف المشاركة من طرف القوى االجتماعٌة المعا

إلى  -حتى لو كانت هناك خسائر –، وتفضً فً النهاٌة السٌاسً فً كثٌر من األحٌان

 .االقتناع بضرورة مشاركة السلطة لهذه القوى االجتماعٌة

األحداث السٌاسٌة المختلفة التً عرفتها ساحة العمل الشبانً، من هنا كانت 

مشاركة السٌاسٌة لهذه الفئة، خالل مختلف الحقب الزمنٌة التً مّرت مإّشرا مهما عن ال

السٌاسٌة  لمشاركةالطبٌعة الدٌنامٌكٌة لبوضوح لقد كشف لنا التحلٌل التارٌخً و. بها

من خالل مساهمتها فً الثورة الجزائرٌة وتحقٌق االستقالل، أو من  ،لحركة الشبانٌةل

فقد كان للطلبة دور ختلفة بعد نٌل االستقالل، خالل الدور الذي لعبته فً المراحل الم

ٌّز فً مرحلة النضال السٌاسً قبل الثورة، حٌث تجّسد من خالل تنظٌمهم لصفوفهم  مم

بإنشاء تنظٌمات خاصة بهم، واالرتباط الواضح بٌن هذه التنظٌمات وتٌارات الحركة 
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ٌّز هذه ال  اإلضرابمرحلة هو الوطنٌة بمختلف اتجاهاتها، ولعّل الحدث البارز الذي م

 .والتحاقهم بصفوف ثورة التحرٌر 9191 ماٌو 91العام المعلن من طرف الطلبة فً 

وأظهرت الفئة الشبانٌة بشقٌها الجامعً وغٌر الجامعً، خالل السنوات األولى 

من االستقالل حركٌة ملفتة للنظر، بحٌث االنتصار الذي حققه الشعب الجزائري فً طرد 

االستعمار من أرضه، شّكل بالنسبة لها مصدرا إلرادة قوٌة من أجل خوض معركة 

تً ورثها المجتمع الجزائري بعد حرب البناء، خصوصا مع الوضعٌة الكارثٌة ال

أظهرت التنظٌمات الفتٌة نقصد على الخصوص شبٌبة جبهة التحرٌر التحرٌر، وقد 

ة فً تؤطٌر الشباب وقٌادة العمل التطوعً، وفً ر، قدرات كبٌاإلسالمٌةوالكشافة 

 .محاربة اآلفات والجهل والمساهمة فً محو األمٌة وغٌرها

وٌبدو ر التٌار الٌساري فً الوسط الشبانً و الطالبً وقد بات واضحا نمو وانتشا

أن السٌاق العالمً قد ساهم فً سٌطرة الٌسار على الحركةة الطالبٌةة فةً الجزائةر، وهةذا 

ألن سةةنوات السةةتٌنات تمثةةل زهةةرة االزدهةةار الشةةٌوعً فةةً العةةالم، أضةةف إلةةى ذلةةك أن 

كبٌةةر مةةع األفكةةار التةةً كةةانوا االختٌةةارات الكبةةرى التةةً انتهجتهةةا الدولةةة تةةتالءم إلةةى حةةّد 

و بغض  (.زراعٌة، صناعٌة، ثقافٌة)ٌدعون لها، نعنً بذلك االشتراكٌة والثورات الثالث 

التً هٌمنةت علةى الحركةة الطالبٌةة، هةو التكةوٌن النضةالً الةذي  النظر عن اإلٌدٌولوجٌة

ب الواحةد الحةزإلٌةه فةً هةذا السةٌاق قٌةام  اإلشةارة، ومةا تجةدر تمٌز به الشباب الٌسارٌٌن

االتحةاد  اإلطةاروقد تؤسس فً هذا . منظمات جماهٌرٌة: بتؤسٌس منظمات تابعة له سمٌت

، علةةةى أنقةةةاض كةةةل مةةةن 9199 مةةةاٌو 91بتةةةارٌ  ( UNJA)الةةةوطنً للشةةةبٌبة الجزائرٌةةةة 

(JFLN )و(SMA )و(UNEA)وقد استطاع الٌسارٌٌن السٌطرة على هذا التنظٌم قبل أن ، 

 .اإلسالمًٌار ٌنازعهم فٌه الت ٌتراجعوا و

فً الظهور والنمو، مبرزا  اإلسالمًوابتداء من سنوات السبعٌنات، بدأ التٌار 

تنامً  قدرات كبٌرة فً تجنٌد الشباب، خصوصا على الساحة الجامعٌة، وهذا مع

، وقد كان وجود التٌار اإلسالمً داخل الجامعة ابتداء فً تلك الحقبةالصحوة اإلسالمٌة 

غٌر أّنه لم ٌتبلور كتٌار تعبوي معارض إال فً أواخر السبعٌنات من أواخر الستٌنات، 

ٌبدو أّن فترة الثمانٌنات  و .محرك الطلبة وقائدهم دون منازع الثمانٌناتلٌصبح فً 

تمٌزت بكونها مرحلة كمون بالنسبة للمشاركة السٌاسٌة للشباب، ولكّنها كانت بمثابة 

أكتوبر  59التارٌ  قٌام الشباب بانتفاضة فً السكون الذي ٌسبق العاصفة، حٌث سّجل 

 .أفضت إلى االنتقال نحو التعّددٌة 88
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هو انخراط الشباب بقوة بعد التحّول نحو التعّددٌة أهم ما مٌز فترة التسعٌنات 

، وتتابع األحداث وٌتم توقٌف المسار (FIS)كبٌرة فً صفوف الجبهة اإلسالمٌة لإلنقاذ 

سه غارقا فً العنف السٌاسً، لتشهد الجزائر بعد ذلك ظهور ٌجد الشباب نفاالنتخابً، و

وبالموازاة نشؤت  وقد كانت فئة الشباب هً التً دفعت الثمن غالٌا، ،اإلرهابظاهرة 

 وعملت األحزاب ونمت حركة جمعوٌة ٌغلب على تشكٌلتها البشرٌة الفئة الشبانٌة،

األحداث األلٌمة التً مٌزت التسعٌنات  السٌاسٌة على استمالة الشباب نحوها، غٌر أنّ 

 .من الحقل السٌاسًالشباب بتعاد كعامل مساعد على اتركت آثارها واضحة 

من خالل العرض التارٌخً ٌتبٌن لنا أّن واقع الشباب فً الجزائر بعد االستقالل 

ساهمت فً إحداث تغٌٌرات  ،ٌرةأحداث كث  وتفاعل مع ، بحٌث عرفاستاتٌكٌالم ٌكن 

عٌة وكانت ذات تؤثٌر كبٌر على المجتمع والدولة، وٌتبٌن لنا أٌضا أّن وٌدّل على اجتما

ٌّز بهالدٌنامٌكٌة الت  .ا الشبٌبة الجزائرٌةً تتم

 

 :الجزائر شاركة السياسية للشباب فيمظاهر الم :ثانيا

فً الجزائر كغٌرها من دول العالم، نجد أن االنشغال السٌاسً بالشباب لم ٌغادر 

السٌاسٌة منذ االستقالل أو قبل ذلك، ألّن الشباب ٌبقى عالمة مفّضلة ومربحة فً الساحة 

 .التسوٌق السٌاسً

كٌفٌة توظٌف  أي بناء على ،ذات الموقع وتناقش قضٌة المشاركة السٌاسٌة من

هذا الكتلة البشرٌة الكبٌرة لتحقٌق ما تصبو إلٌه القوى السٌاسٌة أو األنظمة، وٌثار النقاش 

حول عزوف الشباب عن السٌاسة، وعدم ذهابه إلى ممارسة حق التصوٌت، مما ٌتسبب 

فً ضعف نسب مشاركة المصّوتٌن وهو ما ٌمّس بشرعٌتهم، واألكثر من ذلك التخلّص 

 .نقص الذي ٌصٌب الفائز جراء عدم اكتراث أهّم شرٌحة بهم وببرامجهممن مرّكب ال

 

 :االهتمام السياسي للشباب  -1

االهتمام السٌاسً صورة من صور المشاركة السٌاسٌة، حتى وإن اعتبرها البعض 

، بحٌث ٌظهر هذا االهتمام فً مدى مطالعتهم للمواضٌع السٌاسٌة اإلٌمانبمثابة أضعف 

وتفضٌلهم للبرامج السٌاسٌة للقنوات الفضائٌة وتناولهم للمواضٌع السٌاسٌة فً الجرائد 

 .ال ...فً نقاشاتهم،
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تفرض نفسها على السٌاسٌة األحداث وقد الحظنا من خالل الدراسة المٌدانٌة، بؤّن 

عل ، األمر الذي ٌجاهتمامات الشباب، اللتصاقها بواقعهم وتؤثٌرها على حٌاتهم الٌومٌة وعلى مستقبلهم

المواضٌع السٌاسٌة فً الجرائد ذات جاذبٌة نسبٌة بالنسبة إلٌهم، كما ٌجعل القنوات السٌاسٌة تحظى 

بتفضٌل نسبً محترم مقارن بباقً القنوات خاصة الرٌاضٌة منها، على عكس استخدامهم لالنترنت 

البحثة مكانة  وتحتّل القضاٌا السٌاسٌة .الذي غالبا ما ٌتم ألغراض علمٌة دون األغراض السٌاسٌة

السٌد، التً توصلت  شحاته وهذا األمر أّكدته دراسة .مع بعضهم البعض الطلبة أحادٌثمحترمة فً 

الشباب المصري ٌمٌل فً معظمه إلى الحدٌث عن السٌاسة ومناقشتها، أكثر من إلى أّن 

االشتغال بها والمشاركة والعمل فً مٌدانها، حٌث وجد أّن نسبة من ٌشاركون فً 

وهً نسبة عالٌة، ونسبة من ال ٌشاركوا فً مناقشة تلك األمور % 9977اسة السٌ

  .1%9.79السٌاسٌة بلغت 

حول هذه قضٌة الموضوعات التً ٌناقشها الشباب مع بعضهم، اتضح من خالل و

العولمة ونسق القٌم، : الدراسة التً قام بها األستاذ الباحث عبد العالً دبلة، حول الشباب

المواضٌع / 9: أّن أهّم المواضٌع التً ٌدور حولها الحدٌث والنقاش فٌما بٌنهم هً

مواضٌع حول المستقبل /7، %28اضٌع الدٌنٌة بنسبة المو/ 2، %79االجتماعٌة بنسبة 

، %7مواضٌع رٌاضٌة بنسبة /9، %9مواضٌع سٌاسٌة بنسبة /.، %.2بنسبة 

مواضٌع اقتصادٌة /8، %9موضوع الجنس بنسبة /9، %2موضوع الهجرة بنسبة /1

ا وكما ٌبدو فإّن االنشغال بالسٌاسة ٌحتّل المرتبة الرابعة بنسبة ضعٌفة جد. 2%5بنسبة 

مقارنة بسابقاتها، غٌر أّن ما لم ٌكن متوقعا أن تحتل مكانة من اهتمام الشباب أكثر من 

 .الرٌاضة

وبناء على آراء . وكلّها مإّشرات تدّل أّن هناك انشغال عفوي بالسٌاسة لدى الشباب الجامعً 

الشعور : هما ٌرجع عدم االهتمام السٌاسً المقصود إلى عاملٌن رئٌسٌٌن  ،الشباب الجامعً المبحوث

 .وكذا انشغالهم بمستقبلهم والضغوط التً ٌتعرضون لها، ،ٌشونهابسبب الظروف التً ٌع  باإلحباط

 

 :المعرفة السياسية -2

أظهرت نتائج الدراسة المٌدانٌة عوز كبٌر فً المعلومات والمعارف السٌاسٌة لدى 

الشباب بصفة عاّمة، وخلصت الدراسة إلى أّن الشباب ٌكون أكثر إدراكا للمعرفة 
                                                             

 .952شحاته السٍد أحود، هرجع سابق، ص  1

فً عبد العالً دبلة، الشباب، العولوة ونسق القٍن، هجلة اَداب والعلوم االجتواعٍة، عدد خاص بأعوال الولتقى الوطنً حول التغٍر القٍوً 2 

  .92ص ،9002جاهعة فرحات عباس بسطٍف، هاٌو  الوجتوع الجزائري،
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السٌاسٌة البسٌطة ذات الطابع التنظٌمً وحتى القانونً، من المعرفة السٌاسٌة المرتبطة 

ونشٌر هنا إلى أّن ما توصلت إلٌه هذه الدراسة  نتخابٌة،بواقع الممارسة السٌاسٌة واال

شحاتة السٌد  :ٌعاكس تماما، النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة السابقة، التً أجراها

، حٌث دور الثقافة السٌاسٌة فً مواقف الشباب نحو العمل السٌاسً: تحت عنوانأحمد، 

على مستوى جٌد، تتمٌز بارتفاع الشباب المصري ٌملك ثقافة سٌاسٌة  توصلت إلى أنّ 

مستوى المعرفة باألشخاص واألحزاب السٌاسٌة والمسئولٌن عن صنع القرارات 

السٌاسٌة مع تسجٌل انخفاضا ملحوظا إذا قٌس بمعرفة المإسسات والسلطات الموجودة 

 .فً المجتمع

انٌن بنسبة تجاوزت الثم)جهل أغلبٌة الشباب وأهّم ما لفت االنتباه فً هذا السٌاق 

، وقد ٌكون األمر عادي بالنسبة لمعرفة اسم والً الوالٌة، أو سم رئٌس بلدٌتهمال( بالمائة

ٌصل األمر إلى درجة جهل فئة نوعٌة  أنممثلٌها فً البرلمان، لكن من غٌر المعقول 

فإذا كان هذا األمر متعلّق بالشباب الجامعً، فلنا أن عن أقرب هٌئة للمواطنٌن،  بالمسئول

 .واقع الحال بالنسبة للفئات األخرىنتصّور 

 

 :السلوك االنتخابي -3

مإّشر هام عن المشاركة السٌاسٌة، لدرجة أّن بعض الرإى تحصر السلوك االنتخابً 

وللتعّرف على طبٌعة السلوك االنتخابً لدى المشاركة السٌاسٌة فً عملٌة االنتخابات، 

المتعلّقة بامتالك بطاقة التصوٌت، الشباب، قامت الدراسة المٌدانٌة مالحظة الجوانب 

والمشاركة فً التصوٌت، والمشاركة فً الحمالت االنتخابٌة للمرشحٌن، وكذا الترشّح أو 

 .إبداء الرغبة فً الترّشح

وعدم السعً المتالك بطاقة  ال ٌملك بطاقة انتخاب، وقد تبٌن أن أغلبٌة الشباب 

فً المشاركة إّنما هو تعبٌر، فً  الناخب، وحتى امتالكها ألغراض أخرى غٌر الرغبة

بؤّن اتجاه مقاطعة التصوٌت أو العزوف  الغالب، على أّن الشباب غٌر معنً باالنتخابات،

وفً ذلك داللة أّن عدم المشاركة  أو الالمباالة ٌغلب على اتجاه المشاركة فً التصوٌت،

ودة، وقد تكون فً التصوٌت عملٌة مقصودة، وأّن المشاركة فً معظمها عملٌة غٌر مقص

 .السٌاسٌة فً أغلب األحٌان فارغة من معناها، كآلٌة للتغٌٌر أو للمشاركة

معنى ذلك أّن االنتخابات إذا كانت تستحوذ على اهتمام السلطة واألحزاب، فإّنها 

ال تلقى نفس االهتمام عند الشباب، وعدم أهّمٌتها بالنسبة إلٌه تجعله ٌنشغل عنها بؤمور 
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وقد أكدت أغلبٌة الدراسات السابقة ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة فً  .أخرى

فقط من % 21االنتخابات، فالمعطٌات المٌدانٌة التً جمعها شحاتة السٌد تشٌر إلى أّن 

 .1الشباب المصري ٌشارك فً التصوٌت

كموضوع أو كؤشخاص،  التوظٌف االنتخابً للشبابوقد بٌنت الدراسة المٌدانٌة  

 لجاذبٌة موضوع الشباب من جهة،  ، وهذا بالنظرالمرّشحٌن واألحزاب من طرف

ورغم تركٌز األحزاب والمرّشحٌن  .الذي ٌمتلكه الشباب ونظرا أٌضا للموقف االقناعً

ال ٌعٌر اهتماما بهم ٌكافئ تركٌزهم علٌه، حمالتهم على الشباب، إالّ أّن هذا األخٌر خالل 

عن تلبٌة دعوات األحزاب والمرشحٌن لحضور  إحجام الشبابوٌّتضح ذلك من خالل 

نعٌمة نصٌب فً وٌحٌلنا هذا إلى النتٌجة التً توصلت إلٌها .لقاءات الحملة االنتخابٌة

أن التواجد السٌاسً  :، والتً مفادهاالمرأة والمشاركة السٌاسٌة فً الجزائردراستها عن 

سٌاسٌة للمرأة، هً ٌجعل من المشاركة ال ،للمرأة هو فً األغلب صوري غٌر فعال

 .، واألمر ال ٌختلف كثٌرا بالنسبة للشبابالغاٌة النهائٌة له

خالل الحمالت االنتخابٌة، ٌخوض كما خلصت الدراسة المٌدانٌة إلى أّن الشباب 

من طرفهم أو  معركة بالنٌابة عن المرّشحٌن واألحزاب، وفً كثٌر من األحٌان بإٌعاز

، وقد ترك الشباب بصماته واضحة فً هذه المعارك، ممنهماّدي ومعنوي تشجٌع ب

وتتجلّى خاصة فً تقطٌع وتشوٌه صور المرّشحٌن، أو إلصاق صور المرّشح  فوق  

صورة المنافس، وتعلٌق الصور فً غٌر األماكن المخّصصة، والكتابة على 

 .ال ..الجدران،

انة الالئقة به وٌرى الشباب الجامعً المبحوث أّن األحزاب ال تعطً للشباب المك

ها مع الشباب، فهً من جهة وفً ذلك تعبٌر عن ازدواجٌة تعاملفً القوائم االنتخابٌة، 

، وفً ذات الوقت (بفتح الدال)الرابحة، كقضٌة أو كمستخدم ( الماركة)العالمة  ترى فً

وٌإّدي تتٌح له احتالل المكانة المناسبة، وهذا ما ٌزٌد فً درجة الشك السٌاسً لدٌه،  ال

 .به للتعبٌر عن عدم رغبته للترّشح، ما لم تتغٌر هذه العقلٌة السلبٌة

 

 النشاط الجمعوي -4

بصفة عامة ٌعتبر الفعل الجمعوي فً وهران فعل شبابً، هذه النتٌجة توصلت إلٌها 

عن الجمعٌات الوهرانٌة، حٌث ٌمثل الشباب  "عمر دراس"الدراسة المٌدانٌة للباحث 
                                                             

 .962، صنفسه الورجع  1
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من % 95سنة وأكثر إالّ  5.من إجمالً األعضاء، فً المقابل ال ٌمّثل الجٌل من  95%

أعضاء الجمعٌات، وٌبدو من خالل تصرٌح رإساء الجمعٌات، بؤّن مستوى تمدرس 

من أعضاء الجمعٌات ٌمتلكون مستوى % 29المنخرطٌن معتبر نسبٌا بصفة عامة، ألّن 

اقً على المستوٌات األخرى بنسب أقل لهم مستوى ثانوي، وٌتوزع الب% 98جامعً، و

 .1من ذلك

الجمعوي، أي عدم اشتراك أماطت الدراسة الحالٌة اللثام عن ظاهرة العزوف وقد 

الشباب فً الجمعٌات، بالرغم أّن الحركة الجمعوٌة فً الجزائر ٌغلب على تشكٌلتها 

هذا وتفسٌر هذه القضٌة ٌرجع إلى أّن  كما أّكدته الدراسة السابقة،البشرٌة الطابع الشبانً،

وتعود  فئات المجتمع،ال تستثنً أي فئة من  ةعام هً ظاهرة ،مشاركةو الالّ  العزوف

المبحوثٌن كما  آلراءأسباب هذا العزوف إلى األسباب التالٌة حسب الترتٌب المراعً 

 :ٌلً

 أن هذا العزوف ناجم عن االنشغال بالدراسة -

 السٌاسًألّن فٌها شبهة العمل  -

 أّن السبب هو عدم المعرفة بالجمعٌات -

 أّن الجمعٌات لٌست ذات منفعة -

إّن رأي أغلبٌة الشباب الجامعً المبحوث، فً عوامل ظاهرة العزوف الجمعوي 

ٌسٌر فً اتجاه تبرئة ذّمة الشباب، أي أّن الخلل ٌكمن فً الجمعٌات لعدم جّدٌتها ولٌس 

ٌة الدور الذي ٌمكن أن تلعبه الجمعٌات فً فً الشباب، وفً ذات الوقت ٌقّر بؤهمّ 

المجتمع، بحٌث ال ٌتفق أغلبٌتهم مع من ٌّدعً بؤّنها لٌست ذات منفعة، رغم أّن واقعها 

 .الحالً ٌتسم بالضعف وعدم الجّدٌة

 بمالحظات مهمة، حٌث من بٌن ما أشارت إلٌه، وقد أفادتنا أٌضا المعطٌات المٌدانٌة

وث، فقط من مجموع الشباب الجامعً المبح%( 92)أو ما نسبته  255من بٌن  .2أّن 

منهم  98شابا المنتمٌن إلى الجمعٌات، نجد أّن  .2ومن بٌن  أقّروا بانتمائهم إلى جمعٌة،

، وفً ذلك دلٌل على الدور لدٌه مهام قٌادٌة، والستة الباقون ٌإّدون مهاما غٌر قٌادٌة

الشاب الجامعً فً المشاركة المجتمعٌة بصفة عامة، وهذه  القٌادي الذي ٌلعبه

عمرٌة للقٌادات المالحظات تلتقً مع ما توصل إلٌه أٌضا عمر دراس، حول التركٌبة ال

                                                             
1 Omar DERRAS: le fait associatif  en Algérie le cas d’Oran, INSANIYAT, Revue Algérienne 

d’anthropologie et de sciences sociales, CRASC, N:8,mai-aout,1999,p000. 
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سنة، والمكونة أساسا من  75-29التً تتسم بوجود مكّثف للجٌل الذي ٌنحصر عمره بٌن 

  .1الطلبة والعاطلٌن عن العمل

 

 :النشاط الحزبي -5

االنتساب لألحزاب مركزا متقّدما فً درجات المشاركة السٌاسٌة، وحٌن نتكلّم  ٌحتلّ 

" المواطن"عن المنتسبٌن لألحزاب بصفة عامة، فإّننا نكون بصدد االنتقال من مستوى 

، والمستوى الثانً بالطبع أكثر مشاركة سٌاسٌة من المستوى "المناضل"إلى مستوى 

واطن، ولكن لٌس بالضرورة أن ٌكون كّل مواطن األّول، وكّل مناضل هو بالضرورة م

مناضال، وال ٌرتبط الفارق بٌنهما، بصٌغة حاسمة، بالقرب والبعد عن السٌاسة ومستوى 

ٌّن أكثر تسٌٌسا وٌحمل ثقافة سٌاسٌة  الثقافة السٌاسٌة المكتسبة، فقد ٌكون مواطن مع

ا أو اختٌار سٌاسً أو أفضل من نظٌره المناضل، ولكّن المناضل هو الذي ٌتبّنى مشروع

إٌدٌولوجً محّدد، وٌسهر على مناصرة هذا االختٌار والتمكٌن له، وتروٌج أفكاره، 

ومحاولة استقطاب واستمالة أنصار آخرٌن له، وحشد الدعم الالزم الستمراره ونجاحه، 

 .وٌسّخر من أجل ذلك ماله وجهده ووقته

الحزبً، حٌث ٌمكن  وقد وقفت الدراسة على ظاهرة عزوف الشباب عن العمل

 :ترتٌب العوامل التً تقف وراء عدم انضمام الشباب إلى األحزاب كما ٌلً

 لضٌق الوقت واالنشغال بؤمور أخرى -

 لعدم معرفتهم بها ونقص المعلومات عنها -

 لٌست لدٌهم مٌول نحو كل ما هو سٌاسً -

 سبب المشاكلن االنخراط فً األحزاب المعارضة ٌأل -

 السلطة والمجتمعألنها ال تإثر فً  -

 لعدم اهتمامها بقضاٌا الشباب -

 لعدم وضوح أهدافها وبرامجها -

: تحت عنوان التً قام بها أحمد عبد العال الدردٌر تبٌن الدراسةوفً هذا السٌاق 

من المصري انخفاض نسبة المشاركة السٌاسٌة للشباب  ،المشاركة السٌاسٌةالشباب و

فعالٌة األحزاب فً جذب الشباب  ضح عدما ٌوممّ  السٌاسٌة،خالل عضوٌة األحزاب 

 .، فالمشكل بالنسبة غلٌه ٌكمن فً األحزاب ولٌس فً الشباببؤهمٌة المشاركة ناعهموإق
                                                             

1 Omar DERRAS,op.cit,p107. 
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ٌطلعنا شحاته السٌد بالمعطٌات الخاصة بدراسته، التً تشٌر إلى أّن ومن جهة أخرى 

ما ذكروه لى عدم االنضمام لألحزاب، ب المصري إعلى رأس األسباب التً تإّدي بالشبا

ألّن  :قولهم بعدهٌؤتً أّن عضوٌة األحزاب تسبب مشاكل مع األمن والسلطة، ثّم من 

ه ال توجد أحزاب تتفق مع مبادئهم وأهدافهم، ألنّ  :بعد ذلك ثمّ األحزاب ال تفعل شًء، 

اركة معوقات المش نّ أكما خلصت دراسة الدردٌر، إلى . 1وأخٌرا لعدم وجود وقت

السٌاسٌة للشباب ترجع حسب أهمٌتها إلى المشكالت التً ٌعانً منها الشباب فً المقام 

ومن خالل ذلك نالحظ باّن الخوف من السٌاسة ظاهرة  ،األول ٌلٌها الخوف من السلطة

تعّم أرجاء العالم العربً، لكّنها تتفاوت من قطر آلخر، وقد تكون الشبٌبة الجزائرٌة أقّل 

 .لشبٌبة المصرٌة فً هذا األمرمعاناة من ا

وأمام ظاهرة العزوف عن العمل الحزبً، نعٌد فً هذا السٌاق طرح السإال مّرة 

هل الخلل فً األحزاب؟ أم فً الشباب؟ قد ٌحتاج الجواب فً حّد ذاته إلى بحث : أخرى

ورّبما ودراسة مستقلّة، تتعّمق فً دراسة فعالٌة األدوار والوظائف التً تإّدٌها األحزاب، 

ال ٌمكن عزل ذلك عن دور ووظائف باقً مإسسات التنشئة، كاألسرة والمدرسة 

 .واألسرة والجامعة وغٌرها

، ٌتقاسمه أّن الشباب الجامعًومن بٌن القضاٌا التً أشارت إلٌها الدراسة المٌدانٌة، 

. مانًكل من التٌار الوطنً والتٌار اإلسالمً، وأّن هذا الجٌل ال ٌمٌل إلى التٌار العل

وهذه المعطٌات ال تختلف كثٌرا عن النتائج العاّمة لالنتخابات فً مختلف المحّطات 

 .االنتخابٌة، وهً معطٌات قد تفٌد فً قراءة مستقبل األحزاب السٌاسٌة فً الجزائر

 

 

                                                             
 .966شحاته السٍد أحود، هرجع سابق، ص 1
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 خاتمةال: 

 

نؤكد علٌه فً نهاٌة الدراسة هو الحاجة إلى المزٌد من  ما ٌمكن أن إّن أهمّ 

وال ٌعنً ذلك االنطالق من مدخل أو  الدراسات التً تجعل من الشباب محورا لها، 

منظور واحد، بقدر ما ٌعنً تنوٌع الرؤى العلمٌة والمنطلقات الفكرٌة والتخصصٌة، بما 

فهما أكثر عمقا وأكثر المرتبطة بالموضوع،  واإلشكالٌاتٌسمح من فهم جمٌع القضاٌا 

 .ابتعادا عن التجزيء

معطٌات والحقائق المتعلقة لقد مكنتنا هذه الدراسة من الوقوف على جملة من ال

، وربما لم ٌعد ظاهرة هً فئة الشباب ة من المجتمعبالمشاركة السٌاسٌة لدى فئة مهمّ 

العزوف والالمباالة السٌاسٌة التً ٌعرفها الشباب الجزائري فً حاجة إلى التدلٌل 

 : للشباب قد ٌرتبط بثالث مستوٌاتالمشاركة السٌاسٌة  تفعٌلوالبرهان مع قناعتنا بان 

هو مستوى النظام السٌاسً، الذي علٌه أن ٌتخلى عن منطق : المستوى األول

االحتكار السٌاسً، فإذا كان االحتكار االقتصادي مرفوض لدواعً أخالقٌة واقتصادٌة، 

فإّن االحتكار السٌاسً ٌجب أن ٌجابه لما له من نتائج سلبٌة على المجتمع والدولة، 

من فئة أو جٌل على السلطة وٌمتنع عن مشاركة وٌقصد باالحتكار السٌاسً أن تهٌ

وجعله دولة بٌن مجموعة اآلخرٌن، بالعمل على تضٌٌق دائرة صناعة القرار السٌاسً، 

محصورة، هذا األمر سٌؤدي ال محالة إلى حدوث أزمة كنتٌجة حتمٌة لتوسع الهوة بٌن 

امل من عوامل المشاركة السٌاسٌة هنا هً ع. هذه المجموعة وشرائح المجتمع األخرى

من هنا فإن حالة . االستقرار، وقد ال ٌعنً بالضرورة االستمرار لحكم فئة معٌنة

الالمشاركة إذا كانت نهجا وقناعة لدى النظام السٌاسً، فإنها ستشمل كافة شرائح 

 .المجتمع وال تقتصر على الشباب فحسب

عن نظرة  باألحزاب السٌاسٌة التً علٌها أن تتخلى ٌتعلق: المستوى الثانً

االستخدام والتوظٌف االنتخابً للشباب، وأن تعطٌه المكانة التً تلٌق به كموضوع فً 

بحٌث  البرامج التً تسعى لتطبٌقها، وكفاعل اجتماعً له استعدادات للتغٌٌر والتطوٌر، 

ال ٌجب أن تتحول هً األخرى حواجز تقف فً وجه الشباب تمنعه من المشاركة 

تستخدم فً ٌد دوره فً أن ٌشكل إحدى درجات السلم التً الحقٌقٌة، عن طرٌق تحد

 .إلى سدة الحكم، لٌتم التخلص منه بعد ذلكالصعود  عملٌة
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ٌتعلق بالشباب فً حّد ذاتهم، الذٌن ال ٌجب أن ٌنتظروا أن ٌمّن : المستوى الثالث

استخدام علٌهم اآلخرٌن بالمشاركة السٌاسٌة، ألّن ذلك ٌؤخذ وال ٌعطى، وال نقصد بذلك 

العنف، ولكن عن طرٌق فرض أنفسهم وإثبات جدارتهم، بالرفع من منسوب وعٌهم 

 .السٌاسً، والخروج من السلبٌة واالنعزال، والتخلص من عقلٌة الهروب من الواقع

التً تحتاج على  واإلشكالٌاتكما أّن هذه الدراسة ربما أثارت العدٌد من المواضٌع 

ثٌن آخرٌن، من بٌن هذه المواضٌع نذكر على سبٌل إلقاء الضوء علٌها من طرف باح

األسرة الجزائرٌة والتنشئة السٌاسٌة لألبناء، دور النظام التعلٌمً فً تنمٌة : المثال

المشاركة السٌاسٌة، ثقافة الرعب فً المجتمع الجزائري، فوبٌا السٌاسة فً المجتمع 

ب السٌاسٌة، قضٌة الشباب فً الجزائري، العالقة بٌن السٌاسً والمدنً، الشباب واألحزا

برامج األحزاب السٌاسٌة، الشباب والنظام السٌاسً، الشباب والمجتمع المدنً، وغٌرها 

التً من الممكن أن تثري علم اجتماع الشباب من جهة ومن جهة أخرى من المواضٌع 

 .تشكل خلفٌة علمٌة للممارسة فً جمٌع المستوٌات
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.االستبيان الخاص الدراسة الميدانية  
 

 : ؽٛي ثؾشاعزج١بْ اعزّبسح 

 الشباب و المشاركة السياسية في الجزائر

 دراسة لعيىة مه الشباب الجامعي بجامعة مىتوري بقسىطيىة
 ثؾش ِىًّ ١ًٌٕ دسعخ دوزٛساٖ

  :إششاف                                   :                                  إػذاد اٌطبٌت

 فؼ١ً د١ٌٛ/ د.أ                                                                     ثٛثىش ع١ٍّٟ
 

 رغزخذَ إالّ ألغشاع  اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ االعزج١بْ عش٠خ، ٚال :مالحظة أولية
 اٌجؾش

 ستبيانمحاور اال:  

  ث١بٔبد شخظ١خ: أٚال 

 اال٘زّبَ اٌغ١بعٟ : صب١ٔب 

 اٌّؼشفخ اٌغ١بع١خ : صبٌضب
 اٌغٍٛن االٔزخبثٟ : ساثؼب

 إٌشبؽ اٌغّؼٛٞ : خبِغب

 إٌشبؽ اٌؾضثٟ : عبدعب
 

 :بياوات شخصية: أوال

 :اٌغٓ .1
 :اٌّغزٜٛ اٌشاعٟ .2

 :ضاٌشؼجخ ٚاٌزخظ .3

 :اٌٛال٠خ:                          اٌجٍذ٠خ:  األطٍٟ اإللبِخِىبْ  .4
 :  هتمام السياسيثاويا اال

 ؟ ٚاٌجؾش اٌزٟ رٙزُ ثٙب خبسط اٌذساعخ  األٔشطخ أُ٘ػٓ  رطٍؼٕب أًْ٘ ٠ّىٓ  .5
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 ؟ً ِطبٌؼزٙبٌغشائذ اٌزٟ رفؼّ ِب ٟ٘ ا .6
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 فٟ اٌغشائذ ؟  ِطبٌؼزٙب رفّؼًاٌزٟ  اٌّٛاػ١غ أُّ٘ ٟ٘ ِب  .7

 بػ١خِٛاػ١غ اعزّ -

 ِٛاػ١غ رشف١ٙ١خ -
 ِٛاػ١غ ع١بع١خ -

 س٠بػ١خِٛاػ١غ  -

 د١ٕ٠خ ِٛاػ١غ  -



 :رزوش أخشٜ -

 

 اٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌزٟ رفؼً ِشب٘ذرٙب ؟ أُٟ٘٘  ِب .8
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
فٟ اٌمٕٛاد  رزبثؼٙب اٌجشاِظ ٚ اٌؾظض اٌزٟ إ١ٌهثبٌٕغجخ  األ١ّ٘خت ؽغت سرّ  .9

 :اٌزٍفض١ٔٛ٠خ

 ش٠بػ١خ اٌجشاِظ اٌ -

  اٌجشاِظ االلزظبد٠خ -
 اٌجشاِظ اٌزشف١ٙ١خ -

  اٌجشاِظ اٌغ١بع١خ -

  اٌجشاِظ اٌضمبف١خ -
 اٌجشاِظ اٌذ١ٕ٠خ -

 األخجبس  -

 :ٚرشرّت رزوش أخشٜ -
...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 ؟االٔزشٔذ ٙب ػجشاٌذخٛي إ١ٌ اٌزٟ رفّؼً ٟ٘ أُ٘ اٌّٛالغ ِب .10

 ِٛالغ ػ١ٍّخ -

 ِٛالغ ع١بع١خ  -
  ِٛالغ س٠بػ١خ -

 ِٛالغ رشف١ٙ١خ -

 ِٛالغ د١ٕ٠خ -
 :أخشٜ رزوش -

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ٟ٘ أُ٘ اٌّٛاػ١غ اٌزٟ رٕبلشٙب ِغ أطذلبئه ؟ ِب .11

 اٌذساعخ  أِٛس -
 اٌش٠بػخ  أخجبس -

 ع١بع١خ  لؼب٠ب -

 لؼب٠ب اٌشجبة  -
  ١خد٠ٕلؼب٠ب  -

  اإلعالِٟاٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌُ  لؼب٠ب -
  اٌغ١بسادٚ اٌّٛػخ ٚ اٌٍجبط -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 :ثبٌغ١بعخاٌشجبة اٌغضائشٞ  ا٘زّبَ ً٘ رشٜ ثبْ .12

 لٛٞا٘زّبَ  -



 لٛٞ ٔغج١با٘زّبَ  -

 ا٘زّبَ ِزٛعؾ  -

 ا٘زّبَ ػؼ١ف  -
 ا٘زّبَ ِٕؼذَ -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ؟ رمذ٠شنؽغت ، صش ػٍٝ ا٘زّبَ اٌشجبة ثبٌغ١بعخاألعجبة اٌزٟ رؤِب   .13

 ش اٌذساعخ غ١ خشآ ثشٟءٚلذ االٔشغبي ال رز١ؼ ٌٗ ِزطٍجبد اٌذساعخ  -

 ػذَ فُٙ اٌشجبة ٌٍغ١بعخ  -
 ثّغزمجٍٗ  ٌٗبٔشغا -

  ثأعشرٗ ٌٗبٔشغا -

 ِٓ ظشٚف اٌؾ١بح إلؽجبؽثب ِؼبٔبرٗ -
 األِٛسثزٛافٗ ٚاال٘زّبَ  خ٠غذّ اٌ ٌؼذَ -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 : بعخ ٠ؼٛد اٌٝ ١ً٘ ا٘زّبَ اٌشجبة ثبٌغ ،سأ٠هؽغت   .14

 اٌؾظ اٌٛؽٕٟ  -

 اٌشغجخ فٟ اٌزغ١١ش  -

 اٌشؼٛس ثبٌّغؤ١ٌٚخ  -
  عشحاألرأص١ش  -

 اٌؾٟ اٌزٞ ل١ُ ف١ٗ بءرأص١ش أطذل -

 رأص١ش اٌٛعؾ اٌغبِؼٟ -
 :أخشٜ رزوش -

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 المعرفة السياسية  :ثالثا

 اٌٛصساء اٌز٠ٓ رؼشفُٙ  أعّبءاروش ثؼغ  .15
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
  ؟فٟ اٌّغٍظ اٌشؼجٟ اٌٛؽٕٟ هٚال٠ز ِّضٍٟ  ِٓرؼشف  أروشأعّبء ِٓ .16

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
17. ٟ   ؟هٚال٠ز االٔزّبءاد اٌؾضث١خ ٌجشٌّب١ٟٔ ِب ٘

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
  ؟إ١ٌٙبرٕزّٟ ِب اعُ سئ١ظ اٌجٍذ٠خ اٌزٟ  .18

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ؟ِب اعُ ٚاٌٟ اٌٛال٠خ اٌزٟ رٕزّٟ ا١ٌٙب  .19



...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 

 أروش األؽضاة اٌغ١بع١خ اٌزٟ رؼشفٙب .20
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 أروش اٌّغبٌظ إٌّزخجخ فٟ اٌغضائش .21

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 فٟ اٌّغٍظ اٌشؼجٟ اٌٛؽٕٟ  األغٍج١خِب ٘ٛ اٌؾضة اٌزٞ ٠ؾٛص ػٍٝ  .22

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 فٟ اٌّغٍظ اٌشؼجٟ اٌجٍذٞ  األغٍج١خِب ٘ٛ اٌؾضة اٌزٞ ٠ؾٛص ػٍٝ  .23

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ؟١بع١خ غػجبسح اٌّشبسوخ اٌ ٌه ثبٌٕغجخ  ِبرا رؼٕٟ .24

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
       ً٘ رشٜ ثبْ  اٌّشبسوخ اٌغ١بع١خ ٌٍشجبة ؟ .25

 خِّٙ غ١ش                         خِّٙ غ١شعذا                          ِّٙخ
 ؟ٌّبرا .26

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ؟ ٠شغت اٌشجبة فٟ اٌّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ، ؽغت سأ٠ه ٌّبرا .27

 ٔٗ ٠شؼش ثبٌؾش٠خأل -
 ٗ ٚ ؽّٛؽبر أ٘ذافٌٗزؾم١ك  -

 ش ػٓ سأ٠ٗ ١ؼجّ ٌ -

  اٌغ١بع١خ ثأ١ّ٘خ دٚسٖ فٟ اٌّشبسوخ ألٔٗ ٚاع -
 ٚٚاعت ٚؽٕٟؽك ٗ ّٔ ٌشؼٛسٖ ثأ -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ؟اٌغ١بع١خاٌّشبسوخ فٟ اٌشجبة  ال ٠شغت ا ٌّبر .28

-  ّْ  أخشٜ أ٠ٌٛٚبدٌٗ أل

 ال رزبػ ٌٗ اٌفشطخ -

 ٗ عٍجٟ ّٔ أل -
 شؼٛسٖ ثؼذَ عذٜٚ اٌّشبسوخ ثغجت  -

 اٌّشبسوخ   ثأ١ّ٘خ ٗ غ١ش ٚاعّٔ أل -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ؟، فٟ ٔظشنِب ٟ٘ ؽشق اٌزغ١١ش اٌزٟ رشا٘ب رأرٟ ثٕز١غخ .29



 اٌّظب٘شاد ٚ اٌّغ١شاد  -

 االٔزخبثبد  -

 شاثبد االؽزغبعبد ٚ االػط -
 االشزشان فٟ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -

 اٌغ١بع١خ     األؽضاةاالٔخشاؽ فٟ   -

 اٌزخش٠ت ٚ اٌؼٕف  -
 رزوش  أخشٜ -

........................................................................................................................................... 
 : رابعا السلوك االوتخابي

 ....................................... ؟ِب ٟ٘ اٌغٓ اٌمب١ٔٛٔخ ٌالٔزخبة .30

 ال -                                 ٔؼُ      -؟     ٔبختً٘ ٌذ٠ه ثطبلخ  .31
 ال -ٔؼُ                                    - عجك ٚأْ لّذ ثبٌزظ٠ٛذ ؟ ً٘  .32

 :فٟ ؽبٌخ ٔؼُ  ً٘ اعزخشعذ اٌجطبلخ  .33

 ثٙذف اٌّشبسوخ  -
 ثذافغ رٍمبئٟ -

 ؼ١ٕخ الٔزخبة شخض ث -

 ثأٔه وجشد  ؽغبعهإل -
        إداسٍٞف ِفٟ  إ١ٌٙب٠ّىٓ ثأْ رىْٛ ثؾبعخ  -

 :رزوش أخشٜ -
........................................................................................................................................... 

 :عجت ػذَ اعزخشاط اٌجطبلخ ِب ٘ٛ  إٌبخت، ثطبلخفٟ ؽبٌخ ِٓ ١ٌظ ٌٗ  .34

ُّ ال اػش -  عٙب  ااعزخش ف و١ف ٠ز
 عذ طؼٛثخ فٟ اعزخشاعٙب أ -

 بثبد ػذَ عذٜٚ االٔزخ -

 س٠ذ اٌّشبسوخ فٟ االٔزخبثبد ال أ -
  العزخشاعٙب ١ٌظ ٌذٞ اٌٛلذ -

 :رزوش أخشٜ -
........................................................................................................................................... 

 ال  -                                  ٔؼُ -     أزخجذ ؟ ْأً٘ عجك ٌه  .35

 :فٟ ؽبٌخ االعبثخ ثٕؼُ  .36

 أوضش  -صالصخ                   -ِشربْ                    -          ِشح   -:  وُ ِشح  -أ
 

 اٌشئبع١خ  -اٌزشش٠ؼ١خ                  - اٌّؾ١ٍخ                 -؟  أزخبثبد خفٟ أ٠ -ة
 :ً٘ وبْ رٌه  -ط

 ػزمبدن ثأٔٗ ؽك ٚ ٚاعت ٚؽٕٟ ال -

 صمزه فٟ اؽذ اٌّششؾ١ٓ  -
 الزٕبػه ٚ ٚػ١ه ثأؽذ اٌجشاِظ اٌّمذِخ  -

  األؽشاف ألؽذ اٌّؤ٠ذ٠ٓ األطذلبءأٚ  ألبسثه ألؽذِغبٍِخ  -



 ٌّغشد اٌفؼٛي  -

  ١خ١ٕػ١ٍّخ سٚر -

 اٌغبئذح ٚ اٌشغجخ فٟ اٌزغ١١ش  األٚػبعػٓ  اٌشػبػذَ  -
 غزّغ وْٛ فشدا فبػال فٟ اٌّأ أْاٌشغجخ فٟ  -

 ِؼشفزٟ ؼاٌّششّ الْ  -

 ٌزأ١٠ذ ؽضة  -
 خٛفب ِٓ اٌزؼشع ٌؼمٛثبد إداس٠خ -

 :رزوش أخشٜ -
........................................................................................................................................... 

 : ال ً٘ وبْ رٌه ثغجت :ـث اإلعبثخفٟ ؽبٌخ 

 ػذَ اال٘زّبَ -
 ِٓ اٌجشاِظ اٌّمذِخ ثأٞ اللزٕبعػذَ ا -

 االٔشغبي اٌذائُ  -

ّْ ث الػزمبدٞ -  اٌّششؼ ٌٓ ٠فؼً أٞ شٟء أ
 أٞ ؽضة ع١بعٟ  أشغغال  -

 الػزمبدٞ ثزض٠ٚش االٔزخبثبد -

 ال ل١ّخ ٌظٛرٟ  -
 :أخشٜ رزوش -

........................................................................................................................................... 
 ً٘ عبّ٘ذ فٟ رٕش١ؾ ؽٍّخ أزخبث١خ ٌظبٌؼ ِزششؼ ِؼ١ٓ ؟  .37

 ال  -ٔؼُ                       -

  ؟اٌزغّؼبد اصٕبء اٌؾٍّخ االٔزخبث١خًٚ٘ ؽؼشد اٌٍمبءاد  .38
  اٌّششؾ١ٓ ألغٍت -

 ٌجؼغ ُِٕٙ فمؾ -

 ٌٛاؽذ ثؼ١ٕٗ  -
 ؽذألؽؼش ٌُ أ -

اٌزٟ رذفغ اٌشجبة ٌٍّغبّ٘خ فٟ اٌؾّالد االٔزخبث١خ  األعجبةفٟ سأ٠ه ِب  .39

 ؟ ٌٍّششؾ١ٓ
 ثىفبءح ٚ ٔضا٘خ اٌّششؾ١ٓ اٌز٠ٓ رغبٔذُ٘  ٌٗمٕبػز -

 ألبسثٗ أٚ ٗالْ ُِٕٙ ِؼبسف -

  إ١ٌٗرٕزّٟ  اٌزٞاٌز١بس  أِٚٓ اٌؾضة  اٌّششؾ١ٓالْ  -
 ٚؽ١ٕبٚ  أخالل١بالْ دػُ اٌىفبءاد ٚاعجب  -

  ٌٍّششؼِغبٍِخ  -

 ٞ ػٍٝ رٌه ِمبثً ِبدّ  ٝزٍم٠ ٗألٔ -
 رزوش أخشٜ -

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ً٘ شبسوذ ثظفخ ِشالت فٟ ِىبرت االلزشاع؟  .40

 ال -              ٔؼُ        -



 ت االلزشاع؟رِب ٘ٛ اٌذافغ ٌّشبسوخ اٌشجبة ثظفخ ِشالت فٟ ِىب .41

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِمبثً ِبّدٞ -

 ثغشع اٌؾشص ػٍٝ شفبف١خ اٌؼ١ٍّخ االٔزخبث١خ -
 غش٠بد ػ١ٍّخ فشص األطٛادِؾبٌٚخ ٌٍزؼّشف ػٍٝ ِ -

 ....................................................................................................:رّزوش أخشٜ -

ُّ  أًْ٘ عجك ٚ  .42  ال -ٔؼُ                       -رشش١ؾه ٌالٔزخبثبد ؟  ر
 ش ثزشش١ؼ ٔفغه فٟ اٌّغزمجً ؟ ً٘ رفىّ -38 .43

 ال-                     اٌظشٚفؽغت  -            ٔؼُ  -
 فٟ ؽبٌخ ٔؼُ ِب ٟ٘ االٔزخبثبد اٌزٟ رشغت فٟ رشش١ؼ ٔفغه ف١ٙب ؟  .44

 اٌّغٍظ اٌشؼجٟ اٌجٍذٞ  -

 اٌّغٍظ اٌشؼجٟ اٌٛالئٟ -
 اٌّغٍظ اٌشؼجٟ اٌٛؽٕٟ -

 ..........................................................................................................:رزوش أخشٜ -

 ً٘ رشٜ ثبْ اٌشجبة ٠ؾزً ِىبٔخ الئمخ ثٗ فٟ اٌمٛائُ االٔزخبث١خ ؟ .45
 ال-ؽذ ِب                     إٌٝ -ٔؼُ                            

 الىشاط الجمعوي :خامسا

 ال -                          ٔؼُ   -ػؼٛ فٟ عّؼ١خ ؟  أٔذً٘  .46
 ؼُ ِب ٟ٘ اٌّٙبَ اٌزٟ رمٍذرٙب ؟ فٟ ؽبٌخ ٔ .47

 ِٙبَ ل١بد٠خ -

 غ١ش ل١بد٠خِٙبَ ثغ١طخ  -
 ِب ٟ٘ اٌّذح اٌزٟ لؼ١زٙب فٟ إٌشبؽ اٌغّؼٛٞ؟ .48

 عٕخ ِٓ لًأ -

 صالس عٕٛاد ألً ِٓ  إٌِٝٓ عٕخ   -
 صالس عٕٛاد فّب فٛق -

 و١ف ٠زؼشف اٌشجبة فٟ سأ٠ه ػٍٝ اٌغّؼ١خ  .49

  األطذلبءِٓ خالي  -
 األلبسةِٓ خالي  -

 اٌغّؼ١خ أٔشطخِٓ خالي  -

 ِٓ خالي رٛع١ٙبد ؽضث١خ  -
 ِٓ خالي ٚعبئً اإلػالَ -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ؟ٔظشنفٟ ، ٌٝ اٌغّؼ١بدإاالٔؼّبَ  إٌٝاٌزٟ رذفغ اٌشجبة  األعجبةٟ٘  ِب .50

 وض١شح ٌٍؼًّ إِىب١ٔبدرٍّه ألّٔٙب  -

 األطذلبءفؼبء ٠ٍزمٟ ف١ٗ رّضًّ ألّٔٙب  -

 ٌٍزؼبْٚ ػٍٝ اٌخ١ش ٚ رمذ٠ُ خذِخ ٌٛعٗ هللا إؽبسألّٔٙب رّضًّ  -
 ثؼ١ذح ػٓ اٌغ١بعخ ألٔٙب -



 رىًّ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ  ألٔٙب -

 ٌٍزٛاطً ِغ إٌبط إؽبس ألٔٙب -

 اٌشجبة ٚ ِشبس٠ؼٗ أفىبسٚع١ٍخ ٌزغغ١ذ  -
  اإلداسٞاٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚ  ػٍٝ طفشطخ ٌٍزّشّ  -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ، ؽغتٌٝ اٌغّؼ١بدإػذَ  االٔؼّبَ  إٌٝاٌزٟ رذفغ اٌشجبة  األعجبةٟ٘  ِب .51

 ؟سأ٠ه 

 خ ثبٌغّؼ١بد ٚؽشق اٌّشبسوخ ف١ٙب ١ٌغذ ٌذ٠ٗ ِؼشف -
 االٔشغبي ثبٌذساعخ -

 ١ٌغذ راد ِٕفؼخ -

 ػذَ عذ٠خ اٌغّؼ١بد  -
 ف١ٙب شجٙخ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ  -

 :رزوش أخشٜ -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ال-                ٔؼُ  -فٟ رأع١ظ عّؼ١خ ِغزمجال ؟ ً٘ ٌذ٠ه سغجخ ٌٍّغبّ٘خ  .52
 ٔؼُ ِب ٘ٛ ِغبي ٔشبؽ ٘زٖ اٌغّؼ١خ؟فٟ ؽبٌخ  .53

 صمبفٟ  -

 ث١ئٟ -
 اعزّبػٟ -

  شف١ٟٙر -

 س٠بػٟ -
 د٠ٕٟ -

 ..........................................................................................................:رزوش أخشٜ -

 الىشاط الحزبي : سادسا 

 اٌغ١بعٟ اٌزٞ ر١ًّ ا١ٌٗ ؟ اٌز١بسِب ٘ٛ   .54

  اإلعالِٟ ٠غٍت ػ١ٍٗ اٌطبثغ -

 اٌٛؽٕٟ ٠غٍت ػ١ٍٗ اٌطبثغ -
 اٌؼٍّبٟٔ ٗ اٌطبثغ٠غٍت ػ١ٍ -

 :اخشٜ رزوش -
...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
٘ٛ األِش اٌزٞ ٌذ٠ه اعزؼذادا ٌٍم١بَ ثٗ ِٓ أعً  ِٓ ث١ٓ ٘زٖ إٌشبؽبد، ِب .55

 اٌؾضة اٌزٞ ر١ًّ إ١ٌٗ؟

 ؽؼٛس اٌٍمبءاد اٌزٟ ٠ٕظّٙب -

 اٌزؾّذس ػٓ ثشٔبِغٗ -
 االٔخشاؽ ف١ٗ -



 االشزشان فٟ رظب٘شح دػب إ١ٌٙب -

 اٌزجشع ثبٌّبي ٌؾغبثٗ -

 رٛص٠غ ِٕشٛسارٗ -
 ٖ األِٛسِٓ ٘ز ذٚال ٚاؽ -

 ال -ٔؼُ                           -ػؼٛ فٟ ؽضة ع١بعٟ ؟  أٔذً٘  .56

 
 ِب ٟ٘ دسعخ ػؼ٠ٛزه داخً اٌؾضة؟ .57

 ِزؼبؽف -
 ِٕبػً ثغ١ؾ -

 ل١بدٞ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؾٍّٟ -

 ل١بدٞ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛؽٕٟ -
 ِب٘ٛ اٌؾضة اٌزٞ ٠فّؼً اٌشجبة االٔزّبء إ١ٌٗ، ؽغت رمذ٠شن؟ .58

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
 ٌّبرا؟ .59

 ٔشغبالد اٌشجبة ٌٍغٍطخا إ٠ظبيػٓ ؽش٠مٗ ٠ّىٓ  -
- ّ   إ١ٌٗ أ١ًًِ اٌز١بس اٌزٞ ضّ ٠

 ؽضة إٌظبَ ألّٔٗ  -

 ٌذٚاػٟ ربس٠خ١خ  -
 ٝ ٚ ٠ذافغ ػٓ لؼب٠ب اٌشجبة ٠زجّٕ ألّٔٗ  -

-  ّْ  ٚاػؾخ  ِجبدئٚ  أفىبسٌٗ أل

 ؽضة ِؼبسع ألّٔٗ  -
 ٌذٚافغ أعش٠خ ٚػشبئش٠خ -

 ٌالعزفبدح ِٓ اٌخذِبد ٚاالِز١بصاد اٌزٟ ٠مّذِٙب ٌّٕبػ١ٍٗ -

 :رزوش أخشٜ -
........................................................................................................................................... 

 ؟األؽضاة إٌٝ ٌّبرا ال رٕؼُّ فٟ ؽبٌخ ال،  .60

 ٌؼذَ ِؼشفزه ثٙب  -
 ٔؾٛ إٌشبؽ اٌغ١بعٟ ػِّٛب ٚ اٌؾضثٟ خظٛطب  ١ِٛيأٞ  ١ٌظ ٌذ٠ه -

 اٌغٍطخ رغجت اٌّشبوً  أؽضاةػذا  األؽضاةالْ اٌؼؼ٠ٛخ فٟ  -

 اٌؾضث١خ اٌغبئذح األفىبسال رزفك ٚ  ألٔه -
 أخشٌٜؼ١ك اٌٛلذ ٚ أشغبٌه ثأِٛس  -

 إ١ٌٙبٚ و١ف١خ االٔؼّبَ  األؽضاةٌٕمض اٌّؼٍِٛبد ثبٌمذس اٌىبفٟ ػٓ  -
  أ٘ذافٙبٌؼذَ ٚػٛػ ثشاِغٙب ٚ ٔشبؽبرٙب ٚ   -

 رأص١ش فٟ اٌغٍطخ ٚ اٌّغزّغ ١ٌظ ٌٙب دٚس ٚ  األؽضاة ّْ أل -

 ال رٙزُ ثمؼب٠ب اٌشجبة  األؽضاة ّْ أل -
 :رزوش أخشٜ -

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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