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 اًٌجٔت اًػٌِيت

 
 أُٔت ُحِدي بىشئتد. : اًػٌِيت اًٌجٔت زئيظت

 
 .اًػساق -بغداد جاُػت واًدوًيت، االطرتاجٌجيت اًدزاطاث ُسهص  ، غٌٍ كاطؼ طٌيّ أ.د. 
 .اجلصائس– اًِظيٌت بىضياف، ُحِد جاُػت ُسشوق، بٕ غٔرتة أ.د. 
  ُـس  ،اجٌجيتأ.د ُحِد ؿادق ئطِاغٌٍ  ُدًس ُسهص اًدزاطاث اًظياطيت واإلطرت. 
 .اًظػىديت اًػسبيت اًٌِِوت فهد، بٕ ُحِد األُي  .جاُػت طالُت ُػِس  د. 
 االُسيويت اًِححدة اًىالياث اًدوًيت، اًؼإوْ فٍ باحز زاجح، د.ئيالف. 
 اجلصائس -،ػٌف بىغٌٍ بٕ حظٌبت جاُػت آُٔت، بىشئت د.ُحِدي. 
 اجلصائس ، اًظياطيت ًٌػٌىَ اًػٌيا اًىطٔيت اًِدزطت خىاؾ، د.ُـطفى. 
 اًِغسب– اًبيضاء اًداز  اًرآٍ، احلظٕ جاُػت اًهىازي، د.ػيِاء. 
 جىٓع جٔدوبت، جاُػت ، خسايفٍ د.زابح.  
 اًػساق ، اًِظحٔـسيت اجلاُػت هللا، غبد د.شئب. 
 .ًٌبيا األطِسيت، اجلاُػت أبىزشيصة، بٌػيد فححٍ د. 
 اجلصائس -3 اجلصائس جاُػت زنجت، د.شهيت. 
 ّاجلصائس  – اًبٌيدة ، دحٌب طػد جاُػت، شاْ  د.ُسي.  
 ّجىٓع ، أًِاز  جاُػت اًسفاغٍ، د.ئبساهي. 
 اجلصائس – وزش جزيي ، ُػِسي ٌُىد جاُػت  بسد، د.زتٌبت. 
 .اجلصائس  -بىُسداض ، بىكسة اُحِد جاُػت بىزياح، طٌِت د.  
 اجلصائس -اًِديت فازض، ًحٍ جاُػت غسابجٍ، .ايِاْ د. 
  اجلصائس.-ُيٌت،غبد احلفيظ بىؿىف ، ِسهص اجلاُػٍ اً ،د. ُىالي كاٌُت 
 اجلصائس، 2بجاُػت   غبد احلِيد ُهسي كظٔطئت -د. هؼاَ ُـباح  أطحاذ فٌظفت. 
  اجلصائس. 22جاُػت اجلصائس  ،د. ػسيف زضا ، 
 اجلصائس .-جيظِظيٌخ،أحِد بٕ ًحٍ اًىٓؼسيظٍ-اًِسهص اجلاُػٍ،بىًػؼاز .د 
  د ِّ  اجلصائس.– جيازت، ابٕ خٌدوْ جاُػت، د. جسهــــــٍ أُح
  اجلصائس .جاُػت وهساْ، د. جبىز أَ اخلي ، 
  ٍاجلصائس  ،ُسهص اًبحز اًػٌٍِ واًحلين ًحطىًس اًٌغت اًػسبيت وحدة وزكٌت، د.غبد اًلادز غٌٍ شزوك. 

 

 

 

 



 أًؼس كىاغد
 

 ًٌِػاًي وفلا  ت ، و ذًىجٔؼس اًِجٌت اًدزاطاث واألوزاق اًبحريت فٍ ُجاالث اًػٌىَ االٓظآيت و االجحِاغي 

 اًِساجؼ جكىْ أْ غٌى واًحىذٌم واًدكت اًِىضىغيت وهى األكاديِيت اًدوزياث فٍ بها اًِػِىي  اًػٌِيت

 . Footnote““  بٔظاَ

 جٔؼس اًِجٌت اًِلاالث باًٌغت اًػسبيت ،اًفسنظيت ،االٓجٌزييت. 

 ٌفيت اًحػٌيِيت واخلربة اًظابلت وأبسش األغِاي ًسفم اًكاجب ُؼ اًِادة اًِسطٌت طية ذاجيت ُخحـسة جحضِٕ اخل
 .أًِؼىزة

 ْوفلا ًحىجهاث اًِجٌت أكاديِيت زؤيت ُجٌت فٍ ًٌٔؼس أغدث كد اًِلدُت اًِىاد  ًجب أْ جكى  . 

  جٌِؼ اًِىاد اًِسطٌت جسطٍ ئًى اًححويّ وجٌزَت اًِجٌت واًكاجب بلبىي كساز جلٔت اًححويّ وفٍ حاي كبىي

 بلساز ئخطازه ُٕ  اي جػديالث يٌزَت اًكاجب باجساء اًحػديالث اًِطٌىبت خالي اًِدة اًِحددةاًِادة ًٌٔؼس ُؼ ئدخ
 .اًٌجٔت

 الث جحسيسيت فٍ أًف حظب ُلحضياث أًؼس بِا ال ًخٍ بأطٌىب اًكاجب أو األفكاز جػدي اًححسيس هٌئت  ججسي
 .األطاطيت فٍ أًف

 ذًى ئغادة ٓؼسها فٍ ُىكػها االًورتوٍٓ أو فٍ حلىق أًؼس اخلاؿت باًِىاد أًِؼىزة ُحفىظت بِا ف ٍ
 .اإلؿدازاث ويظِح باالكحباض ُٔها ُؼ ُساغاة األؿىي اًِحػازف غٌٌها فٍ االكحباض وجىذٌم اًِـادز

   جحدد هٌئت جحسيس اًِجٌت خطت اًػٍِ فٍ كٍ غدد خالي األػهس اًرالذت اًظابلت ًـدوزه جبػا ًحطىزاث األحداد

 إلغداد ُوحىب  واًلضايا ُؼ االغحِاد غٌى اًحكٌيفاث اًِباػسة كِا يظػدٓا أْ ٓحٌلى أي ُلرتحاث ػفىيت أو
ُظإوًٍ األكظاَ حىي اًؼكٍ ضىغاث بػد أًلاغ ُؼ اًِى ئغداد يحّ أْ غٌى اًِجٌت فٍ ُىضىغاث

  .واًِضِىْ اًِحػٌم بها

  اًِلاالث األكاديِيت جحضِٕ اًىزكت األوًى اًػٔىاْ اًكاٍُ ًٌِلاي، اطّ اًباحز وزتبحه اًػٌِيت اًِإطظت اًحابؼ
باًٌغحني اًهاجف ، اًػٔىاْ االًورتوٍٓ وٌُخـني ًٌِىضىع فٍ حدود ُأجٍ كٌِت  (كظّ، كٌيت وجاُػت)ًها 

 اإلٓجٌزييت .اًػسبيت و 

 . ًسفم ٌُخف اًدزاطت  بأزبؼ كٌِاث ُفحاحيت  باًٌغحني اًػسبيت و اإلٓجٌزييت 

 جوحب اًِادة اًػٌِيت اًػسبيت بخط ُٕ ٓىع Sakkal Majalla  ٓلطت بني األططس، اًػٔىاْ  58بِظافت  55ُلاطه
أُا اًفسنظيت أو االٓكٌزييت ، Sakkal Majalla 16Gras ، اًػٔاوًٕ اًفسغيتSakkal Majalla  18 Gras اًسئيظٍ

 .52ُلاطه  Times New Roman فحلدَ بخط ُٕ ٓىع

  5.25، أطفٍ اًىزكت 5.5، زأض اًىزكت 22، يظاز 22، يِني 22، أطفٍ 22هىاُؽ اًـفحت جكىْ كِا يٌٍ: أغٌى. 

 ب أو اًِلاي، ًسكّ اًحهِيؽ واإلحاالث بطسيلت أكاديِيت فٍ آخس اًِلاي باًرتتيب اًحاًٍ: اًِإًف: غٔىاْ اًوحا
 .غٔىاْ اًِجٌت أو اًٌِحلى، أًاػس، اًبٌد، اًظٔت، اًطبػت واًـفحت



 جػرب اًِضاُني اًىازدة فٍ اًِلاي غٌى أؿحابها وال جِرٍ جىجه اًِجٌت واًِسهص 

 

 :ُالحظت

يضِٕ ٓه فٍ اًىكخ اًري ٌٓزَت فيه بِساجػت جٌِؼ اًِلاالث اًيت ٓحٌلاها بػٔايت فائلت، ئال أْ ئزطاي ُلاي ال ئ -
 .أًؼس دائِا، وال جإذس اًٌغت اًيت ًسطٍ بها اًِلاي بأي ػكٍ ُٕ األػكاي غٌى جلئِا ًه

 ٌُخف ًٌظية اًراجيت ًٌباحز .ًجب ئزطاي  -

 .آخس ُكاْ أي فٍ ًٌٔؼس أًظس كيد وًيظخ ًجب أْ جكىْ جٌِؼ اًِلاالث اًيت جسطٍ خاؿت فٍ اًِجٌت -

 :وطفخ ووزد، ئًى اًربيد اإلًورتوٍُٓٔظله غٌى ػكٍ ٌُف ُا يوس  جسطٍ اًِظاهِاث  -

magazin@afakcenter.com 
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 إفححاحيت  كنيت ام 

 د.أىَت أىحيدي بوشيَت                    

 

يادي كسائَا أضع بني جأٌ    -ىجنت عنييت دوميت ىحكيت- زؤيت أكاديييتىجنت  جحسيس هٌئت  يسعد                                   
جضيُ امعدد  ىجيوعت ىيزية ىُ  اميلاالث اميت جً إٍحلائها ، 0202 حصيساٌ-ًوٌٍو مشهس  امثاٍٍاألفاضه امعدد 

فٍ إٍحلائها عنى  زؤيت أكاديييتىجنت عحيد ج إذ.ىُ ضيُ امعديد ىُ اميلاالث اموازدة منهٌئت امححسيسبدكت 
جسعى هٌئت امححسيس و  ىُ جاٍب أخس  ،حلس عنٌها  بامدزاساث األكاديييتامعنييت اميحبعت و اميساميعاًري 

امعنييت واجلودة فٍ  و األىاٍت بشكه دائً عنى جشجٌع اإلبداع امفكسي وامدكتامسادة أعضاء امنجَت امعنييت  
فٍ جلديً أفضه امبحوث فٍ كه عدد  ٍحاول  إذ، عنييتث امبني كربياث اميجالىيزيا ىوكعا  ىنحيست امحلديً، 

 ىجاالث امعنوو اإلجحياعيت و اإلٍساٍيت. 

امثوزة امصَاعيت ، فلد عاجل  امعدد ىُ امدزاساث واألبحاث اميحَوعت  ىجيوعتامعدد عنى هرا شحيه إوكد   
امضياٍاث املاٍوٍيت ميشسوعيت امسكابت بجعنم عنى ىلال  كرمك، كيا اشحيه امسابعت وٍهايت امعصس األكادييٍ

األجسأة  ىوضوعا حول  يَا اٍحلو فٍ ذاث امسياق و ضيُ إخحصاص اميجنت   ،اإلدازيت عنى اجلياعاث اميحنيت
اميَظوىت جكيف امساعت  وضوععاجلت ميى و ٍلرتح عنى كسائَا ؛ سرتاجٌجيت احليائيت منبٌئت باميغسبامرتابيت مال

ىجال إخحصاص اخسى جحأجى ضيُ  اضٌعىوكيا اححوى امعدد  ، اكوزوٍأشىت ىع  املاٍوٍيت واإلدازيت فٍ اجلصائس 
  . اميجنت

 



 

 
 د. شاهس ئسِاعيٍ اًشاهس

 

 
 اًصٔاعيت اًسابعت وٓهايت اًعصس األكاديِي اًثىزة

 

 

          
 ُسهص أفاق  ًٌدزاساث و اًحكىيٕ اًِحخصص                         

 
  0202حصيساْ   -يىٓيى، اًِخٌد األوي ، اًثآيُخٌت زؤيت أكاديِيت ، اًعدد 
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 اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت وٓهايت اًعصس األكاديِي
 

Fourth Industrial RevolutionAnd the end of the academic era 
 

 1د. شاهس ئسِاعيٍ اًشاهس   
 
 

 اًٌِخص: 
سىف جٔاكش هره اًىزكت ُفهىَ اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعتاًيت ججِع بني اًححىي اًسكِي اًشاٍُ واًحكاٍُ في أًِظىُت 
اًسكِيت ُع اًشسكاء في سالسٍ اًليِت.وعالكحها باًبحث اًعٌِي، واًححدياث اًيت جىاحه جطبيم جلٔياث اًثىزة اًصٔاعيت 

اًثىزة، واًِعضالث االخالكيت اًيت افسشتها جطبيلاث جٌى اًثىزة، واحلاحت ئًى  اًسابعت، وأوًىياث اًبحث اًعٌِي في ضىء جٌى
 جخديد اًبحث اًعٌِي في ضىء اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت.

جىصٌخ اًدزاست ئًى أْ اًكّ اًهائٍ ُٕ اًبيآاث واًِعٌىُاث سيغري ُٕ أًِىذج اًعٌِي اًحلٌيدي ًٌحفوري أو  وكد
ُا يِوٕ أْ ٓسِيه "ٓهايت أًظسيت"، وباًحاًي ٓهايت اًبحث اًعٌِي حسب ُفهىُٔا احلاًي. وأْ اإلٓساْ في عاًّ اًيىَ ًّ 

، بٍ أصبح هى اًسٌعت ذاجها، وهى ُا 
ً
ٓساه في ُىاكع اًحىاصٍ االححِاعي عٌى سبيٍ اًِثاي.  وأْ اًِادة كد سيطست يعد شبىٓا

عٌى اًِخحِعاث، فٌّ يعد هٔان شيء ُخآي. وأْ اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت جإثس في طسيلت صٔع األشياء وفهّ األشياء، 
، وهى ُا يحطٌب صياغت ُعايري كآىٓيت وأخالكيت ج

ً
 وزبِا ُِحعا

ً
 حٔاسب ُع ُا هى كادَ.واًلادَ سيكىْ ُخيفا

 
 اًكٌِاث اًِفحاحيت: 

  اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت. -االبحكازاث –اًبيآاث اًضخِت  -آرتنخ األشياء -اًركاء االصطٔاعي -اًححىي اًسكِي 
 

Summary: 

The greatest amount of growth and integration in the digital ecosystem with value partners. 

She wept about scientific research, the challenges facing the school of techniques of the fourth 

industrial revolution, the priorities of scientific research in light of that revolution, the ethical 

dilemmas created by the applications of that revolution, and the need to renew scientific 

research in the light of the industrial revolution. 

The study concluded that the vast amount of data and information will change the traditional 

scientific model of thinking, or what we might call "the end of the theory", and thus the end of 

scientific research according to our current concept. And that the person in today's world is no 

longer a customer, but has become the commodity itself, which is what we see on social 

media, for example. Matter has taken over societies, so nothing is free anymore. And that the 

Fourth Industrial Revolution affects the way things are made and things are understood, and 

the next will be frightening and perhaps fun, which requires the formulation of legal and 

ethical standards commensurate with what is to come. 
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Digital transformation - artificial intelligence - the Internet of things - big data - innovations - 

the fourth industrial revolution. 
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 ُلدُت:
وعِش الُىم عطغ الثىعة الطىاعُت الغابعت التي جمخاػ بؿغعت هبحرة في الكهىع والخؿبُم، وكض ؤزغث في مىاحي 

الحُاة وافت، لىنها جازغ بطىعة ؤهبر في الخعلُم والبدث العلمي. فةطا وان مً اإلامىً جىكع الخسططاث العلمُت التي 

الثابذ في هظا اإلاىغىع ؤن جسططاث اإلاؿخلبل ؾخيىن ؾتزوٌ، فمً الطعىبت جىكع الخسططاث التي ؾخكهغ، لىً 

جلً التي حعجؼ آلالت عً اللُام بها. لظلً علُىا ؤن وعي ملىلت: "ال جغبىا اوالصهم هما عباهم آبائهم، فلض زللىا لؼمان ػحر 

ع كاهىوي حضًض ًىك م واكعىا ػماهىم". فالغوبىث ؾُدل مدل البشغ والغكابت ؾخطل الى جفىحرها، وؾىدخاج بلى حشَغ

 الجضًض.

وفي غىء هظه الثىعة ؾخكهغ حامعاث حضًضة بؿُاق مسخلف عما عغفىاه، ما ًمحز هظه الجامعاث هى الؿابع الافتراض ي 

 ؾدخمحز هظه الجامعاث بؼُاب 
ً
الظي بضؤ ًىدشغ بثلت وكىة في قل ما ٌعِشه العالم الُىم مً زؿغ وباء وىعوها،والخلا

ؿُت بالؿ لت التي اعخضها عليها، لُيىن معُاع الىجاح والخمحز للؿلبت هى الابخياع واللضعة على جلضًم اإلاىاهج واإلاىاص الخضَع ٍغ

فىغة حضًضة ؤو مىخج حضًض، وهظلً الخضَعـ ؾِخإزغ بشيل هبحر هدُجت وحىص مىطاث حعلُمُت ؾدىهي صوع اإلاعلم 

 "الىاكل للمعلىمت". 

اعت والثرواث الىفؿُت، بل ؤضبدذ اإلاعغفت اإلاطضع الحلُلي ففي عالم الُىم الثروة لم حعض جإحي مً الؼعاعت والطى

اء في عالم الُىم هم اإلابضعحن والعلماء، فإضبدذ الضٌو جغهؼ على الابضاع والازتراع، وما ؤهثر اإلابضعحن في  للثروة، وألازٍغ

ل ابضاعهم بلى مىخج ججاعي ًجلب لهم الثروة وهظا هى الضوع الظي على الضولت ؤن جخبىاه.  وؾىىا، لىنهم بداحت بلى جدٍى

 فاالؾدثماع الحلُلي هى الاؾدثماع باإلاؿخلبل، هظا اإلاؿخلبل الظي جغؾمه وجغاه علٌى مبضعُىا الىحرة.

 
ً
 كُض الدشيل ؾُلعب ؤلاوؿان صوعا

ً
فلم ٌعض اإلاؿخلبل كضع مدخىم، على ؤلاوؿان الخػىع له، لىىه ؤضبذ عاإلاا

 إلاا  في ضُاػخه. فعلم اإلاؿخلبل علم كضًم اؾخسضم
ً
 مؿخلبلُا

ً
في الحلل الؿُاس ي مىظ ؤًام افالؾىن الظي وغع جطىعا

ًجب ؤن جيىن علُه الضولت. وهُف هيخلل مً الخيبىءاث الخُالُت )الىابعت مً ؤؾاؽ علاثضي ال كُمت علمُت له( بلى 

ى بوشاء حامعاث ضُاػت عئي اؾتراجُجُت كابلت للخدلم واللُاؽ. لظا فلض لجإث العضًض مً صٌو العالم اإلاخدػغ بل

 …ومغاهؼ بدثُت مخسططت بالضعاؾاث اإلاؿخلبلُت، إلاإؾؿت هظا العلم. وهلي ؤمل ؤن وؿحر بهظا الاججاه 

 ُشكٌت اًبحث:
ٌعض البدث العلمي ؤخض مغجىؼاث الابخياع، وعهً ؤؾاس ي للخلضم في ؾلم الخىافؿُت العاإلاُت، والثىعة الطىاعُت 

 في مجاٌ الخعلُم العالي والبدث 
ً
ش وؾُيىن جإزحرها الهاثل ضاعلا الغابعت اإلاعؼػة بلىة الظواء الاضؿىاعي ؾخؼحر وحه الخاٍع

لخه الحالُت، فمىهجُت البدث العلمي بطُؼتها الحالُت العلمي، خُث حعض مً الابخياعاث اإلاضمغة لل بدث العلمي بؿٍغ

 جغاحع 
ً
صوع ألاواصًمُحن. وهىا ًبرػ  -وعبما اهتهاء -ؾخيخهي. لظا فىدً بداحت الى فلؿفت حضًضة مسخلفت، وهى ما ٌعجي ؤًػا

 ؤمامىا؟
ً
 ؤمامىا الؿااٌ الخالي: إلااطا هخعلم؟ بطا وان ول ش يء ؤضبذ مخاخا
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 ٌت اًبحث:أسئ
 ًىؿلم الباخث في بدثه مً الدؿائالث الخالُت:

بلى ؤًً ؾخطل الثىعة الطىاعُت الغابعت؟ وهل ؾِبلى البدث العلمي هما عغفىاه؟ وهُف ًطبذ البدث العلمي  -

 مضي الحُاة زلافت مجخمعُت؟

 في ؾحر جلً الثىعة؟ وهل ؾىدخاج بلى مىكىمت حضًضة مً اإلاعاً -
ً
حر ألازالكُت هل ؾُمىً الخدىم ازالكُا

 واللاهىهُت؟

 هُف ًمىً ؤن هلِـ بوؿاهُت زىاعػمُاث الظواء الطىعي؟ -

 أهداف اًبحث:

 بىاًء على ما جلضم في مشيلت البدث وؤؾئلخه الؿابلت حشيلذ مجمىعت مً ألاهضاف والؼاًاث، وهي: 

الاؾخفاصة مً الخدٌى الغكمي والخلىُاث اإلاعاضغة في مجاٌ البدث العلمي، فاألمُت لً جيىن عضم  هُفُت -

اللضعة على اللغاءة والىخابت، والخضَعـ لً ًيىن مجغص بًطاٌ للمعغفت وهلل للمعلىماث صون ازتراعها، فيل مً ًخىكف 

. وؾُيىن هىان ضعىبت بالؼت في الخمُحز بح
ً
ن الاوؿان وآلالت وبحن الص يء الؿبُعي والاضؿىاعي. عً الخعلم ؾُيىن ؤمُا

ت وحعاقم "عؤؾمالُت البُاهاث" التي ؤضبدذ ؤزمً  هما ؤن ؤزالكُاث العلم ؾخسخلف في قل اهتهاواث خلىق اإلالىُت الفىٍغ

اث الؼاػ.....بلخ(. فالبُاهاث الطخمت ؤضبدذ جخدضر عً هفؿها صون الحاحت الى ال –مً اإلاىاعص الؿبُعُت )الىفـ  ىكٍغ

 ؤو الىماطج ؤو الفغغُاث. 

 أهِيت اًبحث:
ل الغكمىت 

ِّ
ل الغكمىت البؿُؿت، ؤما الغابعت فخمث 

ِّ
جىمً ؤهمُت البدث في ؤن الثىعة الطىاعُت الثالثت جمث 

م زىاعػمُاث مبخىغة. فهي جخؿىع بسؿى   عً ؾٍغ
ً
ٍج مً الازتراكاث الخلىُت اإلاخفاعلت جيافلُا ؤلابضاعُت اللاثمت على مٍؼ

ؿاععت وفي حمُع الاججاهاث، وؾىف جازغ على حمُع الخسططاث والاكخطاصاث والطىاعاث. فمعكم الضعاؾاث مد

الُىم جبجى على اؾخلغاء هاكظ خُث جبجى باالعخماص على عُىت ٌعخلض الباخث ؤنها ممثلت للمجخمع اإلاضعوؽ، بِىما ؾُدُذ 

ت العل لها الى اإلاىث على ًض جدلُل البُاهاث الطخمت.الظواء الاضؿىاعي صعاؾت وامل مجخمع العُىت، فالىكٍغ  مُت في ؾٍغ

 ُٔهد اًبحث:
خي لضعاؾت مغاخل جؿىع الثىعة الطىاعُت واؾخعغاع ؤزالكُاث البدث العلمي  ؾِخم اؾخسضام اإلاىهج الخاٍع

 وجؿىعها. وولً اإلاىهج الىضفي الخدلُلي لضعاؾت البُاهاث واإلاعؿُاث وجدلُلها والاؾخفاصة منها.
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: ُفهىَ اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت وأسسها وُِزياجها:
ً

 أوال
مع الخؿىع الخىىىلىجي الهاثل الظي ٌشهضه العالم، جػاعف اهخاج اإلاعاعف واعجفعذ وجحرة جباصٌ اإلاعلىماث بحن 

اث كطىي. وؾاهمذ البرمجُاث العلمُت في مجاٌ علىم الاجطاٌ والخىاضل في  الافغاص والجماعاث واإلااؾؿاث بلى مؿخٍى

 زلم اكخطاص كىي ًلىم على الاعالم واإلاعغفت. 

 لخلم الثروة وجىفحر فغص العمل وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت 
ً
وؤمام هظا الغهان الاكخطاصي الجضًض الظي ؤضبذ مجاال

ت واملحضصة اإلاضي مً ؤحل الاهسغاؽ  ؤضبدذ الضٌو جدىافـ فُما بُنها لىغع الخؿـ والاؾتراجُجُاث الىاضحت الغٍئ

 عالُت غمً هظا الىاكع اإلادؿم بالتزاًض اإلاػؿغص للمعغفت. بف

وهىا ًمىىىا ؤن هدؿاءٌ عً ؾبُعت ؤلامياهُاث واإلاىاعص التي هخىفغ عليها لالؾخفاصة مً هظا الىىع مً الاكخطاص. وهُف 

 ي؟جسؿـ اإلااؾؿاث الحيىمُت اإلاؿاولت لخلم مىار اكخطاصي ٌصجع على الاؾدثماع في مجاٌ الاكخطاص اإلاعغف

 ُفهىَ اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت - أ
لطض بها اإلاىحت  (،4IR(: وحعغف باالزخطاع ؤلاهجلحزي )Industrial Revolution 4.0الثىعة الطىاعُت الغابعت ) وٍُ

الطىاعُت الجضًضة التي حؿدىض على الطىاعت في ؾىعها الغابع مً خُث اؾخسضامها للخلىُت، الؾُما الخىىىلىحُا الحضًثت 

في مجاالث حضًضة مثل الغوبىجاث، والظواء الاضؿىاعي، والؿباعت زالزُت ألابعاص وإهترهذ ألاشُاء وػحرها، واؾخسضام هظه 

 حُاة الُىمُت.الخىىىلىحُا في ال

ت املحغن الغثِـ لها. الثوزة الصناعية ألاولى:  بضؤث في اللغن الثامً عشغ، وواهذ الؿاكت البساٍع

 ما كبل ٠٧٦١قهغث ؤوازغ اللغن الخاؾع عشغ ) الثوزة الصناعية الثانية:
ً
ً، وجدضًضا ( وختى بضاًاث اللغن العشٍغ

ت (، خُث اهؿللذ ضى٠٨٠٧-٠٨٠٣الحغب العاإلاُت ألاولى ) اعاث حضًضة وازترع املحغن الظي ٌعمل على الؿاكت الحغاٍع

 والؿاكت الىهغباثُت.

ً واؾخمغث ختى العلض ألاٌو مً اللغن الحالي، اعخمضث على  الثوزة الصناعية الثالثة: بضؤث مع زماهُيُاث اللغن العشٍغ

 الخىىىلىحُا الغكمُت والحاؾب الصخص ي والاهترهذ.

مً كبل الحيىمت  ١١٠٠ي ما وشهضه الُىم، وكض بضؤ قهىع اإلاطؿلح ألٌو مغة في العام ه الثوزة الصناعية السابعة:

ؿغا عام   . ١١٠٥ألاإلااهُت زم اؾخسضم مً كبل اإلاىخضي الاكخطاصي العالمي في صافىؽ بؿَى

اء" : الاؾخسضام الىثُف للخىىىلىحُا في عملُاث الخطيُع وجفعُل "بهترهذ ألاشُفالثوزة الصناعية السابعة جعني

 و"الحىؾبت السحابُت" و"الظواء الاضؿىاعي" والغوبىث للخدٌى بلى ما ٌؿمى "اإلاطىع الظوي".

ٍج مً الازتراكاث  ل الغكمىت ؤلابضاعُت اللاثمت على مٍؼ
ِّ
ل الغكمىت البؿُؿت، ؤما الغابعت فخمث 

ِّ
فالثىعة الطىاعُت الثالثت جمث 

م زىاعػمُاث مبخى  عً ؾٍغ
ً
 غة.الخلىُت اإلاخفاعلت جيافلُا
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 أسس اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت:  - ب
 :2جدبجى هظه الثىعة العضًض مً الخلىُاث منها

هي بُاهاث جىلضث مً زالٌ اؾخسضامىا اإلاتزاًض لؤلحهؼة الغكمُت، وألاصواث واإلاىطاث البيانات الضخمة:  -１

ملُاع  ٧مؿخسضمي الجىاٌ الُىم بدىالي اإلاضعىمت مً شبىت ؤلاهترهذ في خُاجىا الُىمُت. فعلى ؾبُل اإلاثاٌ: ًلضع عضص 

خطفدىن الاهترهذ ...الخ. ًيخج عً طه ألاوشؿت  ؿخسضمىن مىاكع الخىاضل ٍو شترون َو مؿخسضم، ًجغون الاجطاالث َو

، هظه اإلاعلىماث الغكمُت حشيل في مجمىعها الجؼء ألاهبر مً البُاهاث الطخمت. فحجم البُاهاث املخؼهت ًؼصاص 
ً
 عكمُا

ً
ؤزغا

 . 3بحربشيل ه

رعً فىغة اجطاٌ مسخلف ألاحهؼة اإلااصًت بشبىت ؤلاهترهذ، وكضعة ولِّ :IoTانترنت ألاشياء -２ مفهىم خاؾىبي ٌعبِّ

 حهاػ على الخعٍغف بىفؿه لؤلحهؼة ألازغي. 

وهىا وشحر بلى ؤن مطؿلح "ألاشُاء" في بهترهذ ألاشُاء ال ًلخطغ على الجماص وألاحهؼة الطؼحرة، فلض ًيىن "الص يء" 

صة بإحهؼة اؾدشعاع، ؤهكمت شخ ع، ؾُاعة مؼوِّ  ًدمل حهاػ جدبِّ
ً
، ؤو ؾفال

ً
 إلاغاكبت هبػاث الللب مثال

ً
 ًدمل معه حهاػا

ً
طا

ق الىبري، ماهُىاث البُع وػحرها.... . بازخطاع ٌشمل اإلاطؿلح ولِّ ش يء كض ًسؿغ على  ؤلاغاءة في اإلاىاٌػ ومغاهؼ الدؿىِّ

 الباٌ.

عت آلاالث الظهُت، الغوبىث ؤخض مكاهغها، ومما هى مؿغوح في مجاٌ بدثىا: هى علم ضىا الركاء الاصطناعي: -３

اؾدبضاٌ الصحفُحن والىخاب بالغوبىث،الظي ؤضبذ ًدل مدل البشغ ختى في ألامىع ؤلابضاعُت، فمً اإلاخىكع ؤهه في العام 

جغي العملُاث الجغاخُت.  ١١٣٨  ؾُىخب الظواء الاضؿىاعي ؤفػل الىخب ٍو

ع كاهىوي حضًض،فالغكابت ؾخطل بلى جفىحرها، وهى ما  وهظلً وغع عكاثم في علٌى البشغ، وهى ما ًجعلىا هدخاج بلى حشَغ

اث بمفهىمها الخللُضي.  ًؿغح حؿاٌئ هبحر خٌى مؿخلبل الحٍغ

اقع املعصش: -４ ػ ) الو (: جلىُت خضًثت حعخمض على اإلاؼج بحن اإلاعلىماث الغكمُت Augmented Reality. ARالىاكع اإلاعؼِّ

 عبر ضىعة مغهبت ػىُت باإلاعلىماث. وعلى عىـ جلىُت الىاكع 
ً
واإلاعلىماث اإلاؿخلاة مً البِئت املحُؿت، زم حعغغها معا

ػ ال حعغع ضىعة اضؿىاعُت باليامل وإهما جضمج اإلاعلىماث الVRالافتراض ي ) جضًضة مع (، فةنِّ جلىُت الىاكع اإلاعؼِّ

 .4اإلاعلىماث اإلاؿخلاة مً الىاكع في ججغبت مغثُت واخضة

 على شيل ؤفياع وؤبدار، وحعض بخضي  40قهغث الؿباعت زالزُت ألابعاص كبل  الطباعة جالجية الابعاد: -５
ً
عاما

م بلى ؾبلاث  لؿِّ مخخالُت جلىُاث الخطيُع اإلاخؿىعة، خُث ًخم جطمُم الشيل اإلاغاص ؾباعخه عبر ؤحهؼة الحاؾىب، ٍو

ضؼحرة، ومً زم بعؾاله بلى الؿابعت. وحعخمض هظه الخلىُت على بىاء هماطج ؤولُت للمجؿماث اإلاغاص جىفُظها، مع بمياهُت 

الخعضًل عليها كبل جىفُظ اإلاشغوع، ما ًىفغ الىثحر مً الجهض وؤلاهفاق اإلاالي، وجخعضص اؾخسضاماتها لدشمل العضًض مً 

 حؿهم في حؿهُل العملُت الخعلُمُت.اللؿاعاث، ؤهمها الخعلُم، خُث 

 بلى  ألامن السيبراني: -６
ً
هى مماعؾت خماًت ألاهكمت والشبياث والبرامج مً الهجماث الغكمُت، التي تهضف عاصة

ت.  الىضٌى بلى اإلاعلىماث الحؿاؾت ؤو حؼُحرها ؤو بجالفها ؤو ابتزاػ اإلااٌ مً اإلاؿخسضمحن ؤو ملاؾعت العملُاث الخجاٍع



 

 
 د. شاهس ئسِاعيٍ اًشاهس

 

 
 اًصٔاعيت اًسابعت وٓهايت اًعصس األكاديِي اًثىزة

 

 

          
 ُسهص أفاق  ًٌدزاساث و اًحكىيٕ اًِحخصص                         

 
  0202حصيساْ   -يىٓيى، اًِخٌد األوي ، اًثآيُخٌت زؤيت أكاديِيت ، اًعدد 
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حعجي جىفحر مىاعص جلىُت اإلاعلىماث خؿب الؿلب عبر ؤلاهترهذ مع حؿعحر الخيلفت خؿب  السحابية:الحوسبة  -７

 مً شغاء مغاهؼ البُاهاث الفعلُت وامخالهها والاخخفاف بها، ًمىىً الاؾخفاصة مً الخضماث 
ً
الاؾخسضام. فبضال

ً، وكىاعض البُاهاث.  الخىىىلىحُت، مثل بمياهُاث الحىؾبت، والخسٍؼ

جم اؾخسضام مطؿلح الحىؾبت اإلاعغفُت لئلشاعة بلى ؤحهؼة و / ؤو بغامج حضًضة جداوي عمل وسبة املعسفية: الح -８

 .5الضماغ البشغي وحؿاعض على جدؿحن كضعة ؤلاوؿان على اجساط كغاع

ت، وهي عباعة عً جدضًض اله ثحديد الترددات الساديوية: -９ ت باؾخسضام مىحاث عاصًٍى ت جلىُت حعجي جدضًض الهٍى ٍى

" ًمىً بصعاج هظا الجهاػ باإلاىخجاث ؤو الحُىاهاث ؤو ؤلاوؿان، وهى RFID Tagsبشيل جللاجي باالعخماص على حهاػ ٌؿمى "

دت مً الؿُليىن وهىاجي ًمىً مً اؾخلباٌ البُاهاث وإعؾالها، والاؾخعالماث مً زالٌ مىحاث  ًدخىي على شٍغ

ت  .6عاصًٍى

" على blockchainهي عملت عكمُت مىحىصة فلـ في شبىت مً ؤحهؼة الىمبُىجغ حؿمى " العملة املشفسة: -１１

ت ومخىاحضة زاعج هؿاق ألاعماٌ اإلاطغفُت الخللُضًت ولىً ال ًؼاٌ ًمىً جضاولها  ؤلاهترهذ. بنها عمالث افتراغُت ػحر مغهٍؼ

عملت مشفغة  1000لىً هىان آلان ؤهثر مً هي العملت اإلاشفغة ألاضلُت واإلاعغوفت،  Bitcoinمثل ؤي عملت ؤزغي. وحعض 

 ؤزغي، حعخمض على هفـ الخىىىلىحُا.

 ثكامل النظم:  -１１
ً
 ؤو وقاثفُا

ً
هي عملُت عبـ هكم الىمبُىجغ املخخلفت مع بعػها البعؼ وجؿبُلاث البرامج ماصًا

 وىخضة ميؿلت واخضة.
ً
 لخعمل معا

 ومن ألامثلة على منحجات الثوزة الصناعية السابعة:

 لؿُاعة طاجُت اللُاصة. ا -

ؤهكمت الخبراء الطىاعُحن )الخبحر الؿبي والخبحر اللاهىوي والخبحر الؼعاعي(،خُث ؾُدل الخبحر الالىترووي مدل الىثحر  -

حن ؾِؿدبضٌ عمل الىثحر منهم بالحاؾىب.  مً ألاؾباء، وهظلً فةن اإلاهىضؾحن واإلاطممحن واإلاعماٍع

ت حعغف عىا ؤهثر مما وعغف عً ؤهفؿىا.بىىن اإلاعلىماث الطخمت، فمً اإلاخ -  ىكع ؤهخطبذ البُاهاث اإلاغهٍؼ

اإلاعلىماث الجُيُت الهاثلت.وبالخالي ؾُيىن هىان ضعىبت بالؼت للخمُحز بحن الاوؿان وآلالت، وبحن الص يء الؿبُعي والص يء  -

 الاضؿىاعي.

 مميزات الثوزة الصناعية السابعة: -ج

 جخمحز الثىعة الطىاعُت الغابعت بعضة محزاث، ؤهمها: 

الخؿىع الؿبُعي للحػاعة ؤلاوؿاهُت، وصمج الخلىُاث اإلااصًت والغكمُت والبُىلىحُت، وؾمـ الخؿىؽ الفاضلت  -

 بُنها. 

 –. اإلاىقف الغكمي -ملغاث العمل الافتراغُت.  –الىاكع اإلاعؼػ. اهترهذ ألاشُاء.  –الؿباعت زالزُت ألابعاص.  - -

 اكخطاص العمل الحغ.

الخدىم ألافػل باإلاىاعص الؿبُعُت، فعلى الغػم مً اعخماص هظه الثىعة على البيُت الخدخُت وجلىُاث الثىعة  -

 ال ًخجؼؤ مً املجخمع وختى 
ً
، بدُث جطبذ الخىىىلىحُا حؼءا

ً
 جماما

ً
 حضًضة

ً
الطىاعُت الثالثت، بال ؤنها جلترح ؾغكا
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ت وإفغاٍص، مثل: اإلاضن الظهُت واعجباؽ خغهت الفغص واملجخمع بالشبىت وجىىىلىحُا الفػاء  مً ؤحؿامىا البشٍغ

 الخاعجي. 

اصة في مخىؾـ عمغ الاوؿان هدُجت لخلىُاث الخعضًل الجُجي. -  الٍؼ

ت، في قل الخعلم اإلاخعمم لآللت وألاشياٌ الجضًضة للظواء الاضؿىاعي. -  جىاكظ الاعخماص على اللىة البشٍغ

 (.Blockchainحىهمت حعخمض على ؾغق حشفحر مبخىغة مثل ؾلؿلت الىخل )ملاعباث حضًضة لل - -

ض مً الغفاهُت واهضماج ؤهبر للخُاعاث الفغصًت والجماعُت للىاؽ، بدُث:  -  جدلُم اإلاٍؼ

ع الخلىُاث الجضًضة.  -  لً جيىن زُاعاث الباخثحن واإلاطممحن واملخترعحن هي فلـ ما ًؿىِّ

ؿخسضمىن هظه الخلىُاث في الحُاة الُىمُت شغواء في ًطبذ اإلاؿدثمغون واإلاؿتهليىن واإلا - ىاؾىىن الظًً ًخبىىن َو

غها.  ضىعها وجؿٍى

: ُسحلبٍ اًبحث اًعٌِي في ظٍ اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت:
ً
 ثآيا

بما ؤن الغوبىث في قل الثىعة الطىاعُت الغابعت ؤضبذ ًدل مدل البشغ ختى في ألامىع ؤلابضاعُت، لضعحت ؤهه مً 

ع الاكخطاصًىن وعلماء اإلاؿخلبلُاث بشيل حُض الىقاثف 
َّ
اإلامىً اؾدبضاٌ الصحفُحن والىخاب بالغوبىث، فلض جىك

صة بسؿغ الازخفاء. لىنهم لم ًيىهىا هظلً باليؿب هضَّ
ُ
ت بلى الىقاثف التي ؾخكهغ، بؿب حعلم طلً بىاكع الخعلُم اإلا

 ومؿخلبله، الظي ًجب ؤن ًإزظ بعحن الاعخباع الحلاثم الخالُت:

الثىعة الطىاعُت الغابعت جخمحز بؿغعت عالُت في الكهىع والخؿبُم، هما ؤنها جازغ في هثحر مً اللؿاعاث واملجاالث • 

ت والصحُت والؼعاعُت واللاهىهُت  وجازغ بطىعة ؤكىي على الخعلُم. الخجاٍع

 باألجمخت، وعلُه ؤن ًلحم بالخؿىعاث • 
ٌ
 آزظ

ً
ًغجىؼ الىكام الخعلُمي الحالي كاثم على الاكخطاص الطىاعي الظي هى خالُا

 الحاضلت واإلاغجلبت.

 "هدً ال وؿخؿُع حعلُم ؤوالصها ؤن ًىافؿىا آلاالث"، هما ًلٌى حان ما ماؾـ مجمىعت "علي بابا".• 

 وقاثف اإلاؿخلبل ؾخيىن جلً التي ال حؿخؿُع آلالت اللُام بها. بن• 

مً اإلامىً ؤجمخت العمل وؤوؿىت الىقاثف، مً زالٌ زالزت مجاالث عثِؿت ؾِبلى البشغ ًخؼلبىن فيها على آلالت في اإلاضي • 

 اإلاىكىع، وهي:

اصة ألاعماٌ.•   الشاون الخالكت، مثل الاهدشاف العلمي والىخابت ؤلابضاعُت وٍع

 العالكاث الاحخماعُت الخفاعلُت، ألهه لً ًيىن للغوبىجاث في اإلاضي اإلاىكىع هىع الظواء العاؾفي الظي ًخمخع به البشغ.• 

ل والؿباخت والغكظ.•  اغُت، فاإلوؿان مفؿىع مىظ اللضم على حؿلم الجباٌ واإلاص ي الؿٍى  البراعت البضهُت والحغهت الٍغ

 فُلىم على "ببــضاع اإلاعغفت كُام الىكام اللضًم على "خلاثم جل• 
ً
ـل خالُا

ِّ
ابلها بحغاءاث"، ؤما الىكـام الظي هى كُــض الدشى

."  اإلاؿابلت الحتراح الحلٌى

حؿخؿُع آلاالث الظهُت الحلٌى مدل ؤؾاجـظة الىكام الخعلُمي اللضًم بطا اؾخمغ هما هى، واإلاؿلىب جدىله. ولً ًيىن • 

. فالىخب اإلاضعؾُت 
ً
عض الخضَعـ ألامغ ؾهال

ُ
 ألنها ح

ً
والجامعُت مخجظعة مىظ ؤوازغ اللغن الخاؾع عشغ، وؤضبدذ عخُلت

 مً جطمُمها وإبضاعها.
ً
 مجغص بًطاٌ اإلاعغفت مً زالٌ جىحيهاث، بضال
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ً لً ًيىهىا ؤولئً الظًً ال •  ًلٌى ؤلفحن جىفلحر في هخابه "ضضماث اإلاؿخلبل": "بن ألامُحن في اللغن الحاصي والعشٍغ

اللغاءة والىخابت، ولىً ؤولئً الظًً ال ٌؿخؿُعىن الخعلم، ؤو ال ٌؿخؿُعىن الخسلي عما حعلمىه، ؤو ال  ٌعغفىن 

 ٌؿخؿُعىن بعاصة الخعلم".

فالثىعة الطىاعُت الغابعت جخمحز بؿغعت عالُت في الكهىع والخؿبُم، هما ؤنها جازغ في هثحر مً اللؿاعاث واملجاالث 

ت والصحُت والؼعاعُت وا  للاهىهُت وجازغ بطىعة ؤكىي على الخعلُم.الخجاٍع

ت مً وحهت هكغي لِؿذ ؾىي  ، فالعبلٍغ
ً
ا لظا ًخىحب علُىا ؤن هغهؼ في مضاعؾىا على حعلُم الؿالب هُف ًطبذ عبلٍغ

 اهخمام ػاثض ال حُىاث وعازُت هما هىا هخىهم، وهى ما ؾبب جيلـ علٌى ؤحُاٌ هثحرة اكخىعذ ؤنها لم جسلم لخبضع.

 ى جخديد اًبحث اًعٌِي في ضىء اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت:احلاحت ئً -أ

لت علمُت عضِىت،  م بلى جؿىع شتى العلىم بؿٍغ ٌعض البدث العلمي طا ؤهمُت هبحرة في جؿىع البلضان وجلضمها، فهى الؿٍغ

لىم بةصعاحها ختى ًدُذ ل ؿعى للحطٌى على هخاثج وؤحىبت زاضت بضعاؾخه، ٍو لاعت فالباخث ًدبع زؿىاث مدضصة، َو

طلً البدث مخابعت الخؿىع مً زالٌ اإلاىغىع الظي كام الباخث بضعاؾخه. هما ًداٌو حؼُحر بعؼ اإلافاهُم وألافياع 

وحعلها حؿخسضم في بؾاعها الصحُذ. وحؿعى ألابدار العلمُت بلى جىغُذ وضُاػت مفاهُم حضًض حؿهم في بزغاء اإلاعغفت 

داٌو ؤبىاء املجخمع فهمها، وهظلً حعؿي مفهىم وجدلُل للكىاهغ التي لضي اللاعت، وحعؿي جىغُذ شامل لللػاًا التي ً

لضم البدث العلمي ملترخاث لحل مشيلت ؤو قاهغة معُىت. هما جلىصها ألابدار العلمُت بلى  ًداٌو اللغاء جفؿحرها. ٍو

اصة اإلاعغفت والثلافت.  الخعغف على املجخمعاث ألازغي وٍػ

لت وهخعغف مً زالٌ ألابدار على ؤخض الض عخبر البدث العلمي ؾٍغ عاؾاث التي كضمتها الضعاؾاث والخجاعب الؿابلت. َو

 ؾلُمت حؿعى هدى جدضًض فىغ املجخمع وطاجه. وهى مً ؤهم الىؾاثل التي جىاحه اإلاشىالث بضعاؾتها صعاؾت وافُت شاملت.

 في العالم في 2017وبدؿب ماشغ الابخياع العالمي لعام 
ً
، هي جلً التي ، فةن ؤهثر البلضان ابخياعا

ً
با حمُع املجاالث جلٍغ

غ، ؾىاء في املجمىع ؤو مً خُث ؤلاهفاق. وحشمل  جىفم ؤهبر كضع مً هاججها املحلي ؤلاحمالي على البدث العلمي والخؿٍى

ىُت واإلاملىت اإلاخدضة والضهماعن وؾىؼافىعة وفىلىضا  ض وهىلىضا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ؿغا والؿٍى هظه البلضان: ؾَى

 اهُا وؤًغلىضا. وبالخالي فةن مً ًمٌى البدث العلمي، هى مً ًلغع، وهم مجمىعت مً الافغاص في الشغواث العمالكت.وؤإلا

غ البدث العلمي في قل الثىعة الطىاعُت الغابعت ًجب العمل على:   لخؿٍى

غ البدث العلمي -  الاؾخفاصة مً الخلىُاث اإلاعاضغة في الثىعة الطىاعُت الغابعت في جؿٍى

 لترهحز على الاعماٌ ؤلابضاعُت ال الغوجُيُت ا -

 العمل على البدث الجماعي وحصجُع الضعاؾاث اإلاخعضصة الخسططاث -

 الغبـ بحن البدث العلمي وجىىىلىحُا اإلاعلىماث وؾىق العمل ومشىالث العالم -

 غ اإلاىاهج الترهحز على جضَعـ الظواء الاضؿىاعي في اإلاىاص الجامعُت والخسططاث املخخلفت، وجؿٍى -

 الاؾخفاصة مً الخدٌى الغكمي في مجاٌ البدث العلمي -

الظواء  -الظواء العاؾفي -خل اإلاشىالث اإلاعلضة -الخفىحر الىاكض -بعاصة حشىُل مهاعاث الباخث العلمي )الخفىحر ؤلابضاعي -

 اجساط اللغاعاث( -الخىاضل العلمي -الاحخماعي
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اعض الباخثحن في جدلُم زؿىاث البدث العلمي، ؤي ؤن على الباخث ؤن ًيىن بن جلىُاث الثىعة الطىاعُت الغابعت حؿ -

 بعطغه.
ً
 زبحرا

 علُىا الخفىحر بالخىحه هدى 
ً
وفي املجخمعاث العغبُت، والتي حعِش ما ًمىً ؤن وؿمُه "اكخطاص الُإؽ"، باث لؼاما

برػ ؤمامىا جدضي الخىؾع في  اكخطاص اإلاعغفت، وهىا جبرػ ؤهمُت الخعلُم الظي ٌعض الغهحزة ألاؾاؾُت الكخطاص اإلاعغفت. ٍو

طاالث الى حاهب الاهدؿاع في بعؼ الخسططاث التي لً ًيىن لها مؿخلبل الخعلُم الخلجي وجىىىلىحُا اإلاعلىماث والاج

بيل جإهُض، وهظا وله بالنهاًت هى كغاع ؾُاس ي. فما هدخاحه الُىم هى بعاصة ؾُاؾُت خلُلُت لخدلُم الخىمُت، والخىمُت 

 لبشغي.  هي مؿاولُت الجمُع صٌو وافغاص وخيىماث وشغواث، مع الخإهُض على كُمت وؤهمُت عؤؽ اإلااٌ ا

غ ؤصواجىا الخدلُلُت ومداججاجىا اإلاىؿلُت، باؾخسضام مفغصاث علمُت مىهجُت، ال  بهىا الُىم مؿالبىن بخؿٍى

عباعاث اًضًىلىحُت مهترثت، فالضٌو في عالم الُىم هىعان: صٌو جدغهها الخىىىلىحُا، وصٌو جدغهها الاًضلىحُا، وول هىع 

ضم ؤو الؿلىؽ. لظا ًخىحب علُىا العمل على الخىاحض الفىغي والعلمي في مً هظه الضٌو ٌعغف بلى ؤن ٌؿحر، بلى الخل

مسخلف اإلاىابغ والؿاخاث الافتراغُت، لىلضم وحهت هكغها ووؿمع العالم ضىجىا، فالىسبت الاواصًمُت مهمتها اهخاج 

لىطج ألاواصًمي، فما الخؿاب وبىاء الاؾتراجُجُاث، وػحر طلً لِـ بال حعبحر عً مؿخىي حعلُمي معحن، ال ًغقى بلى ا

 هدخاحه هى مثاكفت مشىالجىا الؿُاؾُت، ال حؿُِـ مشىالجىا الثلافُت هما هفعل في هثحر مً ألاخىاٌ.

 أخالكياث اًبحث اًعٌِي في ضىء اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت - ث
 

 ٩ مً البشغ ؾُلبؿىن ؤلبؿت مغجبؿت باإلهترهذ. ٠١فةن  ١١١٤مً اإلاخىكع ؤهه في العام  -

والعملُاث الجغاخُت. وغع عكاثم في علٌى البشغ.. هدخاج  -ؾُىخب الظواء الاضؿىاعي ؤفػل الىخب ١١٣٨وفي العام  –

 حاهب كاهىوي حضًض 

عاث ؤزالكُاث العمل العلمي في الجامعاث وجيؿُم الجهىص العلمُت الؿاعُت بلى  - بىاء مغحعُت علمُت لضعاؾاث وحشَغ

 ٌُ ؼ العمل ألازالقي، بط لم   ًفغغه عالم الُىم.حعٍؼ
ً
 اؾتراجُجُا

ً
 بل مخؿلبا

ً
 عض طلً زُاعا

اث  - الاؾخسضاماث الؼحر ؤزالكُت لشبىت الاهترهذ مثل الاعخضاء علي الخطىضُاث والخجؿـ اإلاعلىماحي وؾغكت الهٍى

ل ؤلالىترووي وؾغكت البرامج الحاؾى  ت وؾغكت ألاعضضة البىىُت عبر الخمٍى بُت وجضمحر الصخطُت واهتهان اإلالىُت الفىٍغ

 ؤحهؼة الىمبُىجغ.

 غغوعة مخابعت جؿبُم بخطاء وكُاؽ وجلُُم ومعاًغة ماشغاث ؤزالكُاث العمل العلمي ليافت الجامعاث. -

 اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت وٓهايت اًعصس األكاديِي: -ج
لخه الحالُت، لؤلؾ  باب الخالُت: حعض الثىعة الطىاعُت الغابعت مً الابخياعاث اإلاضمغة للبدث العلمي بؿٍغ

لم وعض بداحت بلى بدث ؤو اؾخبُان ؤو ؤي ش يء، هما ؤهىا لً هدخاج بلى ؤزظ عُىت للضعاؾت ومً زم الخعمُم، فجمع  -

الحىؾبت السحابُت.  البُاهاث ؤضبذ ال خاحت له، فهى عطغ نهاًت البُاهاث ألاولُت، فالبُاهاث ؤضبدذ مىحىصة في الىالوص

هما ؤن ؤصواث الخدلُل واهذ جدُذ لىا جدلُل عضص كلُل مً العُىاث باإلائاث عبما، بِىما الظواء الطىعي ًدُذ جدلُل مالًحن 

 على بعؿاء الىخاثج. 
ً
 العُىاث وبؿغعت فاثلت ًيىن كاصعا
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مىً ؤن ً - خلضم العلم ختى بضون هماطج مخماؾىت او همُت بُاهاث ضخمت جدل العالكت الاعجباؾُت )العالكت الؿببُت(، ٍو

اث مىخضة.  هكٍغ

ىخب ؤهم  - ع ٍو اهتهذ فىغة اللغاءة، ومً زم الخلخُظ للخغوج باألفياع الهامت، فالظواء الاضؿىاعي ًلخظ بشيل ؾَغ

ا ًىخبه الىخب، وال ملاعهت بحن بمياهاث الاوؿان وإمياهاث الظواء الاضؿىاعي، وبالخالي ؾُيىن هىان فجىة هبحرة بحن م

ملُىن عامل في  ٧١١ؾخدل الغوبىجاث مدل  ١١٢١الاوؿان وما ًىخبه الظواء الاضؿىاعي، ومً اإلاخىكع ؤهه بدلٌى عام 

غ إلااؾؿت ماهيس ي.   العالم وفم جلٍغ

 .Springerعً صاع  ١١٠٨ؤٌو هخاب بدثي هخبه خاؾىب باؾخسضام الظواء الطىعي وشغ عام  -

 Lithium-Ion Batteries: A Machine-Generated Summary of Currentعىىان الىخاب: 

اهترهذ ألاشُاء، لم حعض  -البُاهاث الطخمت-في قل الىمىطج الجضًض للثىعة الطىاعُت الغابعت بثالزِخه: الظواء الطىاعي  -

ت العلمُت الىالؾُىُت جدؿم مع هظه ألاصواث، وهىا ًبرػ ؤمامىا ؾااٌ إلااطا هخعلم؟ بطا وان ول ش يء   الىكٍغ
ً
ؤضبذ مخاخا

ش، فهل ؾخيىن نهاًت العطغ  ؤمامىا. وعىضما جطبذ ؤحهؼة الىمبُىجغ كاصعة على فهم واؾدُعاب الاصب والفً والخاٍع

 ألاواصًمي؟

 وهناك جالجة ميادين سيحدث فيها جغيرات كبيرة، وهره امليادين هي:

 ؤهبر البُاهاث: خُث ؤضبدذ البُاهاث بمثابت اإلاىاعص الؿبُعُت والىفـ والؼا -１
ً
ػ، بل هي ؤهم مً طلً، وجدلم عاثضا

 ،
ً
م في اؾترالُا مثال بىثحر، ججمع البُاهاث مً الؿبُعت وجدخاج بلى مجؿاث والتي جىغع على ألاشجاع لخىظع بالحٍغ

 على 
ً
البُاهاث جدخاج الى جدلُالث طهُت والشغواث التي ججمع عً مٌُى ػباثنها وعػباتهم، فعىضما هبدث عً مىخج معحن مثال

ت، بل خغب بُاهاث ومعلىماث  الفِـ بىن، هجضه ًبضؤ بعغع اإلاىخجاث اإلامازلت إلاا هبدث عىه.فالحغوب لم حعض عؿىٍغ

 فمً ًمخلً اإلاعلىمت ًمخلً اللغاع.

اهترهذ ألاشُاء: فاألشُاء ؾخدطل على اإلاعلىماث مً الاهترهذ، وكضعة ولِّ حهاػ على الخعٍغف بىفؿه لؤلحهؼة  -２

 . 7ألازغي 

ش ألاعؿاٌ ألالت -３ اإلافىغة: ولها جؿبُلاث هثحرة، والطُاهت الاؾدباكُت، ؤي ؤن ألاالث لً حعؿل، خُث ؾِخم جدضًض جاٍع

 وجضاعهها كبل وكىعها. 

: اًِعضالث األخالكيت اًيت أفسشتها جطبيلاث اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت:
ً
 ثاًثا

عىص طلً بلى:مً الثابذ ؤن هىان جىاؾب عىس ي بحن الازالق والخلضم الخلجي،   َو

غ ألاؾلحت التي حعمل بالبرمجت وصون ؤي جضزل بشغي وهى ما ؾُدؿبب بالعضًض مً مأس ي - الخلضم العلمي ًاصي بلى جؿٍى

ت.  للبشٍغ

 ؤضبذ الهضف الغثِـ للخؿىع الخلجي هى الىؿب اإلااصي صون مغاعاة ألي اعخباع آزغ. -

 في اإلاؿخلبل.ألابدار الجُيُت وما حؿببه مً مأس ي ؤزالكُت ؾخكهغ  -

ث البِئت مً كبل الضٌو اإلاخلضمت الؼىُت وعفػها اإلاؿاهمت في اإلاعالجت وجدمل اإلاؿاولُت. -  جلٍى

 ال وعغف بلى ؤًً ؾخطل الثىعة الغابعت، فؿلف العلم ػحر مدضوص. -
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 في ؾحر الثىعة الطىاعُت الغابعت، وماطا لى حعاعع العلم مع الضًً ؤو مع ألازالق؟ هل -
ً
 ؾُمىً الخدىم ؤزالكُا

ػعف العالكاث الاحخماعُت. -  الخعلم آلالي ًمىً ؤن ًلىص الى مإس ي ؤزالكُت، ٍو

عاث حضًضة ، والتي ؾخدخاج بلى وغع كىاهحن وحشَغ
ً
 :ومً اللػاًا التي ًجب البدث بها مؿخلبال

ت -الاعخضاء على الخطىضُاث -)الخجؿـ اإلاعلىماحي   -اهتهان اإلالىُت الفىٍغ
ً
ؾغكت  -ؾغكت ألاعضضة البىىُت الىتروهُا

 كػاًا الظواء الاضؿىاعي....بلخ(. -اػصًاص البؿالت -الؿاثغاث بال ؾُاع  -خىاصر الؿُاعاث طاجُت اللُاصة -البرامج الحاؾىبُت

 :اًت عِس اإلٓساْاًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت وئط -أ

للض ؤضبدذ فىغة الخلىص خلُلت، فسلىص الاوؿان مغجبـ بعؿاثه الفىغي ال ببلاثه العػىي، وحشحر اإلاعؿُاث بلى ؤن 

 الظواء الطىعي ؾِؿاهم في بؾالت عمغ ؤلاوؿان مً زالٌ:

الث. -٠  ٌؿخسضم الظواء الطىعي إلحغاء الفدىضاث الؿبُت اإلاعخمضة على آالف اإلاعام 

 الظواء الطىعي حصخُظ ووضفاث عالحُت ؤفػل مً ؤلاوؿان.ٌعؿي  -١

العمل اإلاشترن بحن الظواء الطىعي والشبياث الاحخماعُت وألاصواث الؿبُت املحمىلت ٌعؿي بمياهُت مغاكبت صاثمت  -٢

 للصحت.

ت املخخلفت. -٣  ٌؿخؿُع الظواء الطىعي فهم الىطىص اإلاىخىبت باللؼاث البشٍغ

 بمياهُت ببضاع ؤفياع حضًضة وإحغاء ججاعب مسخلفت زم وشغها علمُا بحن املجخمع الؿبي.ٌعؼػ الظواء الطىعي  -٤

 في زضمت اللؿاع الطخي. -٥
ً
 ًمىً اؾخسضام الظواء الطىعي إلوشاء هكم طواء ضىعي ؤهثر جلضما

ؿت للضماغ البشغي. -٦  ٌؿاعض الظواء الطىعي في عؾم زٍغ

نها في الحاؾىب.ٌؿاعض الظواء الطىعي في عملُت هلل مشاع -٧  غ ؤلاوؿان ووعُه لُخم جسٍؼ

 اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت وخطس اخحفاء اًىظائف -ب

لعل ؤهثر اإلاهً اإلاهضصة باالزخفاء والاهلغاع هي اإلاهً التي حعمض على اإلاهاعاث البؿُؿت هلُاصة الؿُاعاث ؤو عملُاث 

 هبحر هدُجت وحىص مىطاث حعلُمُت. جىكُف اإلاباوي والؿُاعاث واللباؽ، وهظلً الخضَعـ ؾِخإزغ بشيل 

: مؿىعوا الخىاعػمُاث، مهىضؾىا البُاهاث، اإلاهً التي فيها حاهب هفس ي واحخماعي )الغعاًت لؤلؾفاٌ 
ً
ؤما ؤكل اإلاهً جإزغا

الخمٍغؼ(، ألاؾباء الىفؿُىن، الخمٍغؼ، الخضَعـ والصحافت، واإلاهً الؿُاؾُت. لظا فةهه ال بض مً بعاصة  -واإلاؿىحن

 مهاعاث اإلاهىُحن. ضُاػت 

ففي قل الثىعة الطىاعُت الغابعت والتي ٌعض الغوبىث ؤخض مكاهغها، ؤضبذ هىان كلم ًسُم في ول ميان خٌى ازخفاء 

الىقاثف لطالح الغوبىجاث والظواء الاضؿىاعي. فهل مً ؤؾاؽ لهظا الخىف؟ وما هي وؿبت هظه الىقاثف التي ًمىً ؤن 

 جلىم بها آلالت؟

اه بلى خلُلٍت ضعبٍت، وهي ؤن وؿبت الىقاثف التي ازخفذ مً الطىاعت والؼعاعت، زالٌ الثىعة الطىاعُت ًجضع هىا الاهدب

الثالثت، اؾخىعبها كؿاع الخضماث. فهل ؾُكهغ كؿاٌع ال وعغفه الُىم ٌؿخؿُع ؤن ٌؿخىعب مئـاث مالًُـً العاؾلُــً مً 

ع؟
َّ
 العمل هما هى مخىك

ىىا حىلت على ب
ِّ
 عؼ الضعاؾاث مً مالخكت الخالي:في ول ألاخىاٌ جمى

 هىان جفاوث ملحىف في ؤلاخطاءاث بحن صعاؾت وؤزغي خٌى وؿبت الىقاثف اللابلت لالزخفاء.• 
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ذ في حامعت ؤهؿفىعص عام •  يا، آلاالث ؾدؿخؿُع  702م، وشملـذ 2013اؾخسلطذ صعاؾت ؤحٍغ وقُفت مسخلفت في ؤمٍغ

 لبلحن.منها في العلض ؤو العلضًً اإلا 47اللُام بىدى %

ن ؤن  34م، وشملذ 2015في صعاؾت ؤزغي ؤحغتها مىكمت الخعاون الاكخطاصي في عام •  صولت معكمها مً الضٌو الؼىُت، جبحِّ

 لخؿٍغ هبحر، و% 14هىان %
ٌ
 لخؿٍغ ؤكل. وزلطذ الضعاؾت بلى ؤن  32مً الىقاثف في بلضان اإلاىكمت معغغت

ٌ
 210معغغت

 للخؿغ 32مالًحن وقُفت في 
ٌ
 . صولت معغغت

 لخؿٍغ ؤهبر • 
ٌ
مت والضٌو الىامُت، بلى ؤن الىقاثف في الضٌو الىامُت معغغت ِّ

حشحر ملاعهت ازخفاء الىقاثف بحن الضٌو اإلاخلض 

ا ج. ووىٍع ت ؾلىفاهُا كض جسؿغ غعف الىقاثف التي ؾخسؿغها الجرٍو مت. فجمهىٍع ِّ
الجىىبُت  مً جلً في الضٌو اإلاخلض 

مت مىظ آلان في مؿإلت ألاجمخت عً  ِّ
 بحن البلضًً، فاألولى مخلض 

ٌ
ؾخسؿغ وقاثف ؤكل مً هىضا، ألن بصاعة ؤلاهخاج مسخلفت

.  هثحٍر مً الضٌو

 سٌبياث اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت وجأثرياجها االححِاعيت  -ج

جإزحراتها، بال ؤن هىان زالزت مجاالٍث جثحر كلم اإلاغاكبحن،  على الغػم مً ؤهىا ال هؼاٌ في بضاًت هظه الثىعة وال وعغف بالخدضًض

 وهي:

 الال مؿاواة الىاججت زاضت عً: • 

اػصًاص عضص العاؾلحن عً العمل وزاضت في الضٌو الىامُت، بط بن اعخماصها ألاؾاس ي في وشاؾىا الاكخطاصي على اإلاىطاث • 

ض مً فلضان فغص العمل، وبالخالي فلضان ألا   عً الال مؿاواة والبؿالتالغكمُت، ًٍؼ
ً
 .8مً الىاجج ؤؾاؾا

 •.
ً
 الاؾخعماٌ الجاثغ للمىاعص الؿبُعُت واعخمـاص الىقاثـفعلى مهاعاث عالُت حضا

ت الهاثلت في ًض الشغواث الطخمت مخعضصة الجيؿُاث مثل ػىػل وؤماػون ...بلخ. •   اإلاغهٍؼ

غ اإلاىخضي الاكخطاصي لعام  اواة هظه معؿىفت على عالم شضًض الترابـ، ؾُيخــج عنهـا م، بلى ؤن الالمؿ2016ٌشحر جلٍغ

 . ػ وشاؽ اإلاىكماث الخاعحت عً ؤؾغ الحيىماث والضٌو  جفخٌذ وفطـٌل عىطغٌي واغؿغاٌب حعؼ ِّ

ر الفػاء الاؾتراجُجي للطغاع، خُث ًىؾع الىضٌى بلى الخلىُاث •  بن الجمع بحن العالم الغكمي والخلىُاث الىاشئت، ٌؼح ِّ

جعل مؿإلت الحىهمت ؤضعب وؤضعب.اإلااطًت و  سلم ؾاخاث ضغاع حضًضة ٍو  اإلاػغة ٍو

ًــض للطغاع هى الفػاء ؤلالىترووي.•   بغافت بلى البــغ والبدــغ والجــى، هىان مؿغح اؾتراجُجي حض

 للطغاعاث خؿبما ًلٌى حاًمؼحُ• 
ً
 حضًضا

ً
ىعصاهى اػصًاص الاهتهاواث ألازالكُت، خُث ؾُيىن الضماغ في اإلاؿخلبل مؿغخا

ػُف ؤن جلىُاث الؿُؿغة على ألاصمؼت لً جلخطغ على الالعبحن الضولُحن بل  مً ولُت الؿب في حامعت حىعج جاون، ٍو

، واإلاؿإلت هي متى؟
ً
ً ؤًػا  على آلازٍغ

 ضعىبت الخىضل بلى اجفاكُاٍث ومعاًحر للحلٌى الؿلمُت مع اإلاىكماث ػحر الحيىمُت ؾىف جفاكم الىغع.• 

ت ومؿإلت •   الاهخماء الهٍى

ت جخعغَّع لخإزحراث هبحرة في الثىعة الثالثت، مً زالٌ الاعخماص الىبحر عل مىطاث عكمُت مدضوصة )مثل •  بضؤث الهٍى

 مً هظه اإلاىطاث ؾخىاضل اؾخلؿابها للىاؽ في الثىعة الطىاعُت 
ً
تر...بلخ(. وحشحر الضعاؾاث بلى ؤن عشغا فاٌؿبىن، جٍى

 وؾلىهُاث
ً
 مسخلفت. الغابعت، وجفغع ؤعغافا
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 في املجاٌ البُىلىجي، ؾدخىؾع ؤهثر في الثىعة الطىاعُت الغابعت، وؾخؿغح ؤؾئلت حضًضة • 
ً
بن الخلىُاث الىاشئت، زاضت

 مً هيىن على 
ً
 ال ًخجؼؤ مً صازلىا وحؼحر عمضا

ً
، خُث ؾخطبذ ألاصواث الخىىىلىحُت حؼءا

ً
خٌى معجى ؤن هيىن بشغا

 زالٌ حُل واخض فلـمؿخىي جغهُبىا الجُجي. ومً اإلاخىكع ؤ
ً
 .9ن جطبذ هظه مخاخت

اػصًاص الفجىة بحن الؼغب الؼجي وباقي صٌو العالم، ألن اإلاهاعة ؾخيىن ؤهم مً الغؤؾماٌ اإلااصي. ولظلً ؾحزصاص جدىم • 

، وؾِىلؿم ؾىق العمل بشيل خاص بحن:   الؼغب اإلاخلضم بباقي الضٌو

، وؾُيىن البدث العلمي في ؤمً اإلاعلىماثمجخمع جلجي مفغؽ في الؼجى ومجخمعاث فلحرة مخسلفت ج
ً
البدث العلمي  -لىُا

ججاعة اإلاعلىماث مً ؤعبذ الخجاعاث الُىم  -مً ًمخلً اإلاعلىماث ؾُيىن هى اإلاخدىم -الغكمي مً ؤهم مىاغُع ألابدار

 )واكع الاخخياع الغكمي(، البدث العلمي العؿىغي...الخ.

لُت الػالذ حعِش الثىعة الطىاعُت الثاهُت، خُث وؾُفاكم طلً الطغاعاث الاحخماعُت، فعلى ؾب ُل اإلاثاٌ: اللاعة الافٍغ

 ملُاع وؿمت لِـ لضيهم اهترهذ.  ٣/ ملُىن بوؿان بال ههغباء، هما ؤن هىان في العالم خىالي ٠٢١١ؤن هىان / 

 مع مغاخل هطج الثىعة الثالثت في الغبع ألازحر مً اللغن 
ً
ً، إلااطا اهسفػذ  وجفؿغ هظه الكاهغة التي بضؤث عملُا العشٍغ

مت: بنها الخىىىلىحُا، ؾلب مغجفع على الظًً هم فىق ومىسفؼ على الظًً هم  ِّ
مضازُل ػالبُت الؿيان في البلضان اإلاخلض 

 جدذ، والىدُجت فغاغ الىؾـ.

 :10اسرتاجيخياث ُلرتحت ًٌحعاٍُ ُع اًثىزة اًصٔاعيت اًسابعت -د

مسغحاث كؿاع الخعلُم الظي ًغجىؼ على الخىىىلىحُا والعلىم اإلاخلضمت، ومنها "بوؿان اإلاؿخلبل" مً زالٌ جدؿحن  -1

ت، جىىىلىحُا الىاهى، والظواء الاضؿىاعي.  الهىضؾت الحٍُى

اث الغعاًت  -2 جبجي الخؿـ والاؾتراجُجُاث في مجاٌ الؿب الجُىىمي، والؿُاخت الؿبُت الجُىىمُت عبر جدؿحن مؿخٍى

غ خلٌى ؾبُت وؤ ت حُىىمُت شخطُت خؿب خاحت اإلاغض ى.الصحُت، وجؿٍى  صٍو

ؼ بمياهاث جلضًم زضماث  -3 الترهحز على الغعاًت الصحُت الغوبىجُت، والاؾخفاصة مً الغوبىجاث وجىىىلىحُا الىاهى، لخعٍؼ

م الخىىىلىحُا اللابلت  الغعاًت الصحُت والجغاخُت عً بعض، وجلضًم خلٌى ؾبُت طهُت على مضاع الؿاعت عً ؾٍغ

 والؼعع في الجؿم البشغي.لالعجضاء، 

"ؤمً اإلاؿخلبل" مً زالٌ جدلُم ألامً اإلااجي والؼظاجي عبر مىكىمت مخياملت ومؿخضامت لؤلمً اإلااجي والؼظاجي، جلىم  -4

ت والخىىىلىحُا اإلاخلضمت للؿاكت اإلاخجضصة.  على جىقُف علىم الهىضؾت الحٍُى

ؼ ألامً الاكخطاصي عبر جبجي الاكخطاص الغكمي، و  -5  جىىىلىحُا الخعامالث الغكمُت.حعٍؼ

ؼ مياهت الضولت همىطت عاإلاُت للجهاث  -6 اصة اإلاؿخلبل" مً زالٌ الاؾدثماع في ؤبدار الفػاء والعمل على حعٍؼ "ٍع

ع واؾدثماع الفػاء.  الؿمىخت في مجاٌ صعاؾت وؤبدار ومشاَع

ؼ حصجُع ألابدار والخؿبُلاث الىؾىُت في الجامعاث واإلاغاهؼ اإلاخسططت في  -7 مجاٌ علىم الضماغ وألاعطاب، والخعٍؼ

 البشغي وؤلاصعاوي بالشغاهت مع الجهاث العاإلاُت اإلاخسططت.
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 اخلاجِت وأًحائد: 

 :  مما جلضم ًمىىىا اللٌى

غ اإلاهاعاث والجىاهب الاؾتراجُجُت  ، ٌشمل الابخياع والخعلُم وجؿٍى
ً
 واؾعا

ً
بن الخدٌى الغكمي ٌعض هكاما

 والاؾدثماع، ومً ؤهم ؾماث هظا العطغ، ما ًلي: 

 هظا العطغ هى عطغ آلالت اإلافىغة الظهُت التي جىاحه اإلاشىالث وجلضم الحلٌى صون الغحىع بلى الاوؿان.-

اء اليىهُت هدُجت  جضازل العلىم: خُث- ، مثل: الفحًز
ً
 وفغوعا

ً
اء وهىخفي، ؤما الُىم فلضؤضبذ هىان جضازال هىا هضعؽ الفحًز

اغُاث، وهظلً الخضزل بحن علم الىفـ وعلم الاحخماع، وعلم الاحخماع والؿُاؾت ...الخ. فكهغث  اء والٍغ جضازل الفحًز

 جسططاث حضًضة.

 بةجلان مهاعاث العغع والاللاء في عالم الُىم ػاصث اإلاهاعاث التي ًجب عل -
ً
مثال

ً
ى الاوؿان اجلانها، فإضبذ الجمُع مؿالبا

 وان طلً ًلخطغ على املخخطحن.
ً
 واؾخسضم الىمبُىجغ، بِىما ؾابلا

ولما جمىىا مً بصاعة الخدٌى الغكمي بشيل ؤفػل، فةهىا ؾىػع ؤهفؿىا في ميان ؤفػل وؤكىي في العطغ  -

الحُاة هى الخؼُحر. واإلاعغفت الحلُلُت ال جيىن باالؾخماع بلى ألازباع وزلافت الببؼاواث، الجضًض.فالثابذ الىخُض في هظه 

 ىمت واؾدثماعها لطُاػت ػض ؤفػل.بل بامخالن اإلاهاعاث الالػمت لخىقُف اإلاعل

 اًحىصياث:

ؼ البيُت الخدخُت، مً زالٌ جدؿحن اإلاغاهؼ البدثُت اللاثمت، والاهخما - م باملجمىعاث مىاهبت الخدٌى الغكمُىحعٍؼ

جحن لُيىهىا على اؾخعضاص للخىحه هدى الخدٌى الغكمي،ووغع  والفغق البدثُت وصعمها،والعمل على جإهُل الخٍغ

آلُاث إلاىاضلت البدث العلمي بعض الخسغج مً الجامعت، وجىمُت عوح اإلاباصعة والابخياع لضي ؾلبت الجامعاث 

 واإلاهاعاث اإلاعغفُت العملُت. 

غ جبؿُـ العملُاث الب - اصة الاهفاق على البدث العلمي والخؿٍى غ، وٍػ حروكغاؾُت اإلاخعللت بالبدث العلمي والخؿٍى

 والابخياع للىضٌى في طلً بلى مطاف الضٌو اإلاخلضمت.

اصة الاهخمام بإمً اإلاعلىماث والاجطاالث.  -  العمل على ٍػ

ب والخعلُم العالي، وألازظ بمخؿلباث هلل اإلاعغف - غ الخىؾع في الخعلُم والخضٍع ت ووشغها وجىلُضها مً زالٌ جؿٍى

غ، وجدؿحن  اصة حهىصها في البدث والخؿٍى ب اإلاعلمحن وألاؾاجظة، واعخماص بغامج مخسططت لٍؼ اإلاىاهج، وجضٍع

 حىصة الخعلُم لُىاهب ؾىق العمل واعخماص بغامج وؾىُت لظلً.

 الهوامش و إلاحاالت

                                                           
 الطحن  -حامعت ضً ًاث ؾحن كلية الدزاسات الدولية،  -أسحاذ مشازك  1

 
ذ: مجلت الخلضم العلمي، العضص  -2  .٠٧، ص١١٠٧، ؤهخىبغ ٠١٢دمحم مغاًاحي، الثىعة الطىاعُت الغابعت: آفاكها ومؿخلؼماتها في الىؾً العغبي، اليٍى

3 - Laura Gray. How to boost GDP stats by 60% (BBC News Magazine, 9 December 2012) 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20639775
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 . ٧، ص ١١٠٨الثىعة الطىاعُت الغابعت، شغهت جىمُت هفـ عمان،  -4

5  - Lars Ludwig (2013).  "Extended Artificial Memory. Toward an integral cognitive theory of memory and 

technology". Technical University of Kaiserslautern . 

 http://www.itstunisie.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=153وػاعة الىلل في جىوـ، على الغابـ:  -6
ذ: مجلت الخلضم العلمي، العضص  -7  .٣٠، ص١١٠٧، ؤهخىبغ ٠١٢خىان عىاص، اهترهذ ألاشُاء.. جغابـ ؤلاوؿان والؼمان واإلايان، اليٍى

 
 . ١١٠٨، ألامم اإلاخدضة: اللجىت الاكخطاصًت والاحخماعُت لؼغبي آؾُا، ىاعُت الغابعت على الخىمُت في الضٌو العغبُتجإزحر الثىعة الط -8

 
ذ: مجلت الخلضم العلمي، العضص  -9  .٤٠، ص١١٠٧، ؤهخىبغ ٠١٢ضفاء ػمان، ؤمً اإلاعلىماث في عطغ الثىعة الغابعت، اليٍى

ش  -10  ، على الغابـ: ١١١٠ًىاًغ  ١٧اؾتراجُجُت ؤلاماعاث للثىعة الطىاعُت الغابعت، بىابت خيىمت الاماعاث، جاٍع

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-strategy-for-

the-fourth-industrial-revolution 

 

https://web.archive.org/web/20191223075114/https:/kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/index/index/docId/3662
https://web.archive.org/web/20191223075114/https:/kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/index/index/docId/3662
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 جاك مونو: اللغة والدماغ البشري

Jack Monod: Language and the human brain 

 1عبد الوهاب خطاطد.                             

 

 الملخص: 

ٗان "صًٙاعث" ٌهخبر أن ؤلاوؿان مً خُض َى طاث ٌهٍغ مً زالٛ الىعي أو الُ٘غ َان "ئمُل بىُُىِؿذ"  ئطا 

ٌهخبر أن ؤلاوؿان مً خُض َى طاث ٌهٍغ مً زالٛ اللًت وباللًت. وحهض اللًت محزة ئوؿاهُت بامخُاػ أي صون يحٍر 

ٗان اٖدؿاب اللًت لضي "ظإ مىه ى" مغجبـ بىمى الضماى البشغي، خُض حؿانض مً الٙائىاث الحُىاهُت. وإطا 

ئخضي وقائِ الضماى الُغص نلى اٖدؿاب اللًت وهمى الىقُُت ؤلاصعاُٖت لضًه، مما ًجهل اٖدؿاب اللًت وهمى 

 الىقُُت ؤلاصعاُٖت مغجبؿحن أشض الاعجباؽ.

ت، م٘دؿبتكلمات مفجاحية  .: لًت، صماى، َؿٍغ

Abstract: 

 If Descartes considered that the human being as a subject is known through consciousness or 

thought, then Emil Benvenist considers that man as a subject is known through language and 

by language. Language is a human feature par excellence, the thing that distinguishes him 

from other living beings. And if the acquisition of language iaccording to Jack Monod is 

related to the development of the human brain, where one of the brain functions helps the 

individual to acquire language and in the growth of his cognitive function, which makes 

language acquisition and the growth of cognitive function closely related. 

Keywords: language, brain, innate, acquired. 
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 مقدمة:

جلخظ نباعة "انٍغ هُؿٚ بىُؿٚ" التي هٓشذ نلى باب مهبض "صولِ" وهي لؿٓغاؽ، اوشًاٛ الُلؿُت نلى 

ت ؤلا وؿان وطلٚ َى مىغىم َلؿُت الحضازت ونلى عأؾ ا َلؿُت "صًٙاعث"، ولِـ َىإ أو م مً نباعة مهَغ

غ ٗل  1"أها أَ٘غ ئطن أن مىخىص" ذ مً طلٚ أهني ظَى ،  أي أن ماَُت ؤلاوؿان الُ٘غ أو الىعي أو الىُـ "َهَغ

وال ًخهلٔ بأي ش يء ماصي، بمهنى أن  ماَُخه أو ؾبُهخه ال جٓىم ئال نلى الُ٘غ، وال ًدخاط في وظىصٍ ئلى أي مٙان،

ض أؾؿذ ٗل َلؿُت "صًٙاعث" نلى َظٍ الهباعة "أها أَ٘غ ئطن أها مىظىص"،  "ألاها" أي الىُـ التي أها بها أها"  ْو

بُحن، م ما ًً٘ َيها مً شؿـ. خ٘مذ بأهني  "أها أَ٘غ ئطن أها مىظىص هي مً الغؾىر بدُض ال جؼنؼن ا َغع الٍغ

، بمهنى أن َلؿُت "صًٙاعث" جيبني نلى 2أجسظَا مبضأ أٛو للُلؿُت التي ٖىذ أبدض ننها"  أؾخؿُو مؿمئىا أن 

غ مُ٘غ ًٙىن  ٗائً مُ٘غ أو ظَى انخباع أن ؤلاوؿان ٌهٍغ مً زالٛ الخُ٘حر وبالُ٘غ أي أن ئصعإ ؤلاوؿان أهه 

ٗان طلٚ ٖظلٚ َان "ئمُل بىُُىِؿذ " ٌهخبر أن  ؤلاوؿان ٌهٍغ مً زالٛ اللًت بالهٓل أو بالُ٘غ أو الىعي. وإطا 

وباللًت وطلٚ بالٓٛى "ًدشٙل ؤلاوؿان مً خُض َى طاث في اللًت وباللًت، ئط هي وخضَا التي جإؾـ في خُٓٓت 

    3ألامغ مُ ىم ألاها غمً واْه ا الظي َى واْو الىظىص"

ُت الهمىصًت لئلوؿان أو الُ٘غ أو الطىو... وإهما حهض اللًت بما  ال ًٓخطغ الُاّع بحن ؤلاوؿان والحُىان  نلى الْى

ت، الؿمت الباعػة التي حهلى نلى ٗل َظٍ اإلامحزاث وججهل ؤلاوؿان مخمحز نلى الحُىان.  هي ؾمت عمٍؼ

ى ما أٖضٍ  ض ؾانضث اللًت ؤلاوؿان نلى جٓلُظ الىاْو اإلااصي وظهلخه ال ًغي الهالم ئال بىاؾؿت اللًت َو ْو

: "لم ٌهض ؤلاوؿان ْاصعا نلى أن ًىاظه الىاْو مباشغة، أي لم ٌهض ٌؿخؿُو أن ًدضّ َُه " ئعوؿذ ٖؿغع" بالٓٛى

ت. وبضال مً أن ٌهالج ؤلاوؿان  خٓلظ الىاْو اإلااصي َُما ًبضو ٗلما جٓضمذ َهالُت ؤلاوؿان الغمٍؼ وظ ا لىظه، ٍو

ت ... ختى ضبذ ال ًغي  ألاشُاء هُؿ ا، هغاٍ، بمهنى مً اإلاهاوي، ًخدضر صائما نلى هُؿه، َٓض جلُذ باألشٙاٛ اللًٍى

 شِئا ئال بىاؾؿت َظٍ الىؾائل اإلاطؿىهت" 

ت  ا وضهىبت ئصعإ أنها م٘دؿبت أو َؿٍغ وال ًسُى نلُىا ما جبضو نلُه اللًت مً حهُٓض خُض ضهىبت جُُ٘ٚ عمىَػ

ىن في صعاؾتها مً ألؿىهُىن و  نلماء هُـ وأؾباء ومسخطىن بالج اػ واعجباؾ ا بالضماى مما ظهل الهضًض ٌشتٗر

ش...  ومً بحن  ٗاألصب والخاٍع اغُاث ونلماء الاظخمام، ئلى ظاهب ظملت مً الخسططاث ألازغي  الهطبي ونلماء الٍغ

ت أو م٘دؿبت. ً ونلماء الىُـ، َل هي َؿٍغ  أَم الىٓاؽ اإلاخهلٓت باللًت واإلاشحرة للجضٛ لضي الُالؾُت واإلاٍُ٘غ

ض نلى أن اللًت هي بمشابت  ومً بحن مً ًغي أنها خه أٖثر جضاوال ئط ًٖإ ٗاهذ هكٍغ ت هجض "حشىمؿٙي" والظي  َؿٍغ

ظا الاؾخهضاص َى بمشابت اإلاىهج الظي ٌؿانض الُغص نلى الؿُؿغة نلى الغمىػ  اؾخهضاص َؿغي في ؤلاوؿان َو
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شِ وؤلاشاعاث الطىجُت اإلاخىاظضة خىله زم ٌؿىض ل ا مهان زاضت بها ختى حؿانضٍ نلى ئهخا ط ألاضىاث ٖو

الٓىانض البىائُت التي جد٘م بىاء َظٍ اللًت وجغاُٖبها. ولً٘ الؿابو البُىلىجي للًت ال ًمىو غغوعة الخهغع ئلى 

ت مىعوزت بمهنى  ت لدؿ ُل نملُت اٖدؿابها وحهلم ا.  وفي مٓابل مً ٌهخبر أن اللًت َؿٍغ ؾمام ألضىاث اللًٍى

" بأن اللًت م٘دؿبت وطلٚ نىض ما ًٓٛى وبهباعة أزغي َىإ اؾخهضاص َؿغي لئلوؿان ًٓغ "ظىعط ي ىؾضوٍع

لِـ زمت أبضا، ئوؿان ازترم اللًت، )...( َٙل لًت، هي في البضء مخٓبلت: ًخلٓاَا الؿُل ظاَؼة مً الىؾـ، ٖما 

 .  .4ًخلٓى مىه يظاءٍ"

ض وغمً َظٍ الخطىعاث املخخلُت، اإلاخهلٓت باللًت جخجٛز هكغة الهالم والُُلؿٍى "ظإ  مىهى" ئلى اللًت َ ى ًٖإ

نلى أن اللًت محزة ئوؿاهُت ولِؿذ محزة خُىاهُت.  وجسخلِ نما هجضٍ نىض الحُىان مً ئًماءاث وضغار ٌهبر به 

ه وظؼنه أو يحر طلٚ،... وهي مغجبؿت أشض الاعجباؽ بىمى الضماى البشغي والج اػ الهطبي.   نً زَى

ظا الاعجباؽ ال ًضٛ نلى أن اللًت مً هخائج جؿىع الضماى ؤلاوؿاوي َدؿب، بل حهض شغؽ مً شغوؽ جؿىع  َو

ؤلاوؿان وهمٍى بىضِ أن جؿىع الج اػ الهطبي لضي ؤلاوؿان مغجبـ اعجباؽ وزُٔ بخؿىع ؤلاهجاػ الىخُض الظي 

 ًمحز ؤلاوؿان أال وهي اللًت. 

خهمل اللًت نلى َظا وللًت هُـ الخهُٓض مىظ وشأتها، َاؾخهمال ا نلى هدى مهٓض الُىم مشله مشل أٛو مً اؾ

ٗاء وبالخالي جىظُه غًـ اهخٓائي ْىي ومىظه لطالم  اصة ُْمت الظ ؿاَم اؾخهماٛ اللًت في ٍػ الىدى في الٓضم.  َو

ل غًـ اهخٓائي مغجبـ باؾخهماٛ اللًت  ٗائً آزغ بانخباٍع يحر ْاصع نلى ال٘الم. ٗو ى ما لم ٌش ضٍ أي  الضماى َو

ٗاء.ؾُىظه الج اػ الهطبي هدى همـ مهحن   مً الظ

ت خؿب   ٗان طلٚ ٖظلٚ َان ؤلاشٙاٛ ألاؾاس ي الظي بٓي نلُىا ؾغخه َى: َل أن اللًت م٘دؿبت أو هي َؿٍغ وإطا 

ى ما ؾيخؿّغ ئلُه الخٓا.   "ظإ مىهى؟ َو

 وبىاء نلى ما أشغها ئلُه ؾىٓؿم نملىا ٖما ًلي:

 .اإلنسان واللغة .2
 اكجساب اللغة. .2
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 .  اإلنسان واللغة1

 مزية إنسانية. اللغة 2.2

ٗائً عامؼ، وال ًمً٘ أن جستٛز اللًت في وؾائل الاجطاٛ التي جىظض لضي  جسظ اللًت ؤلاوؿان صون ؾىاٍ بىضُه 

ا... وطلٚ عاظو ئلى أن  ت أو ؾمهُت أو يحَر ٗاهذ وؾائل اجطاٛ بطٍغ الٙائىاث ألازغي أي الحُىاهاث وؾىاء أ

ل ا والخطٍغ  الحُىاهاث لِـ ل ا صماى ْاصع نلى حسجُل اإلاهلىماث اصع نلى عبـ بهػ ا ببهؼ والُٓام بخدٍى ْو

ا. ووهني بظلٚ  في جغجُبها إلغُاء ضبًت طاجُت أو َغصًت نلى َظا الترجِب ونً جألُِ ٖالم منها حهبر به نلى أَٙاَع

: "ال٘الم أؾاؾ ى ما طَب ئلُه "عوالن باعث"  بالٓٛى ، َو ا، ُٖهل ال٘الم اإلاغجب الظي ًضٛ نلى وعي اإلاخٙلم بما ًٓٛى

 .5َغصي، َهل اهخٓاء واهجاػ" 

ا حؿخؿُو ئن   ٗالببًاء أو يحَر عجؼ الحُىاهاث نلى ال٘الم لِـ هٓظ في أنػاء الحُىاهاث ألن َىإ خُىاهاث 

ى ما نبر نىه "ظإ مىهى" بالٓٛى "ئن صماى  أن جىؿٔ ببهؼ ألالُاف مشلىا ل٘نها يحر ْاصعة نلى ال٘الم َو

ل ا زم عص هخائج َظٍ الهملُاث ئلى  الحُىاهاث لِـ ْابال لدسجُل اإلاهلىماث وخؿب بل عبـ بهػ ا ببهؼ وجدٍى

ا نلى شٙل ٌؿمذ بىٓل أو بض جغابـ أو جدٛى مبخ٘غ  ىا الىٓؿت الغئِؿُت، ال ًك َغ شٙل ئهجاػ َغصي، ئال أهه، َو

ا ْض ق غث  ت التي ًمً٘ انخباَع ظا بالػبـ ما حؿمذ به اللًت البشٍغ غصي ئلى َغص آزغ. َو مىظ أن اؾخؿانذ َو

."  وما ٌعجؼ  ض جدٓٓذ نىض َغص ما، أال جىضزغ مهه بهض أن اهخٓلذ ئلى يحٍر ُباث زالْت أو جغابؿاث ظضًضة، ْو جٖغ

 ..." : با لضي "صًٙاعث" وطلٚ بالٓٛى ِ هجضٍ جٍٓغ بضو أن الخىظه أو َظا اإلاْى نىه الحُىان ًٓضع نلُه ؤلاوؿان. ٍو

ت الُّغ بحن ؤلا وؿان والحُىان، ئط مً اإلاالخل أهه لِـ في الىاؽ، وال أؾدشني البل اء منهم، زم ئهه ًمً٘... مهَغ

مً َم مً الًباوة والبالصة بدُض ٌعجؼون نً جغجِب ألالُاف املخخلُت بهػ ا مو بهؼ، ونً جألُِ ٖالم منها 

ٗامال، وقغٍو م في خحن أهه ال ًىظض خُىان ٌؿخؿُو أن ًُهل طلٚ م ما ًً٘  وشأجه  ٌهبرون به نً أَٙاَع

ض أن اللًت محزة ئوؿاهُت ولِؿذ محزة الحُىان.  مىاجُت..."  ، طلٚ ما ًٖإ

هض شغؽ الحىاع أَم شغؽ محز لًت ؤلاوؿان طلٚ أن عؾائل الحُىاهاث أو ألاضىاث ال حؿخىظب ما ٌؿمى  َو

ضٍ بالحىاع الظي حؿخىظبه لًت ؤلاوؿان أو َى الحىاع بما َى شغؽ مً أَم شغوؽ لًت ؤلاوؿان. طٕ ما ً ٖإ

(Emil, Benveniste بالٓٛى "ًبرػ ٖظلٚ َاّع عئِس ي ًسظ الؿُاّ الظي ًخم َُه الخىاضل، طلٚ أن عؾالت ) .,

ظا ٌهني أن  الىدل ال حؿخضعي مً املحُـ أًت ئظابت باؾخصىاء هىم مً الخطٍغ الظي ال ًمً٘ انخباٍع ئظابت، َو

م ًخٙلمىن، طلٚ َى الىدل ال ٌهٍغ الحىاع الظي َى شغؽ اللًت ؤلاوؿاهُت َىدً  ً َم بضوَع هساؾب آزٍغ

 .6الىاْو ؤلاوؿاوي." 
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ٗاث الىدل في عضض أماًٖ الًظاء التي  ٗاث التي ًٓىم بها الحُىان جخهلٔ بمهؿى واخض )وهٓطض خغ ٗاهذ الحغ وإطا 

اث أي ًمً٘ أن حهب ر جدضر ننها بىُُىِؿذ(، َان لًت ؤلاوؿان نلى زالٍ طلٚ َهي جخمحز بال مدضوصًت املحخٍى

ى ما أشاع ئلُه     بالٓٛى "وإطا ما هكغها آلان ئلى مدخىي الغؾالت َؿُٙىن مً الِؿغ أن  نلى مىاغُو مخهضصة َو

هاث الىخُضة التي ًخػمنها جخهلٔ بمهؿُاث مٙاهُت  هالخل أهه ًخهلٔ بمهؿى واخض َٓـ َى الًظاء وأن الخىَى

اث اللًت ؤلاوؿاهُت   . َاالزخالٍ بضًهي مو ال مدضوصًت مدخٍى

غي "ظإ مىهى" أن جٙىن اللًت لضي ؤلاوؿان الػاعب في الٓضم وؤلاوؿان الظي ًلُه هي هُؿ ا خُض وضل  ٍو

ش ئلى هُـ الضعظت مً الخهُٓض في الحضًض والاجطاٛ. َ ى نلى ن٘ـ "ظىن ظإ  ؤلاوؿان في مسخلِ َتراث الخاٍع

ـ له ضىانت وال ٖالم وال مؿً٘ ولِـ له عوؾى" الظي ٌهخبر أن ؤلاوؿان في بضاًاجه أو ؤلاوؿان اإلاخىخش  لِ

ى ما نبر نىه "ظىن  ٗاهذ شبيهت بلًت الًغبان والٓغصة التي حهِش في ججمهاث َو اعجباؾاث مو يحٍر خُض أن لًخه 

ت والىخُضة التي اخخاظ ا ْبل أن ًدخاط ئلى  : "اللًت ألاولى لئلوؿان، اللًت الٙىهُت ألاٖثر خٍُى ظإ عوؾى بالٓٛى

ؼة جدذ غًـ اإلاىاؾبت لؿلب ئْىام الىاؽ  مجخمهحن هي ضغار الؿبُهت وألن الطغار لم ًً٘ ًىؿلٔ ئال مً الًٍغ

ػه "مىهى" الظي ٌهخبر أن اللًت ؤلاوؿاهُت ال 7الىجضة مً ألازؿاع املحضْت أو لخسُُِ أالم مبرخت ."  طلٚ ما َع

ا مً ا ت نىض الٓغصة أو يحَر لحُىاهاث، َهي جسخلِ نما هجضٍ نىض جضًً ئلى هكام الىضاءاث والخدظًغاث اإلاهغَو

ه وظؼنه أو يحر طلٚ، وطلٚ بالٓٛى "... أن اللًت ؤلاوؿاهُت مىظ  الحُىان مً ئًماءاث وضغار ٌهبر به نً زَى

ٗالتي جدباصل ا الٓغصة ال٘بحرة، ش يء آزغ.  البضاًت لم ًً٘ مشال جضًً بأي ش يء ئلى هكام مً الىضاءاث والخدظًغاث 

ى في ٗل خاٛ َغغُت يحر مُُضة" ئن طلٚ ًبضو جطىٍع ض  8هبا اليؿبت لي َو

ظا الاعجباؽ ال ًضٛ نلى أن اللًت مً هخائج جؿىع الضماى ؤلاوؿاوي، بل  جغجبـ اللًت بالضماى والج اػ الهطبي َو

حهض شغؽ مً شغوؽ جؿىع ؤلاوؿان وهمٍى بىضِ أن جؿىع الج اػ الهطبي لضي ؤلاوؿان مغجبـ اعجباؽ وزُٔ 

: "ئن الُغغُت التي جبضو بخؿىع ؤلاهجاػ  ض نبر "ظإ مىهى" بالٓٛى الىخُض الظي ًمحز ؤلاوؿان أال وهي اللًت ْو

ض بغػ باٖغا في ؾاللخىا، ْض صنم باإلمٙاهُاث  ألاٖثر اخخماال باليؿبت لي هي أن الاجطاٛ الغمؼي ألاٖثر بضائُت، ْو

ت الجضًضة التي ْضم ا، أخض َظٍ الازخُاعاث ألاولُت التي ج لؼم مؿخٓبل الىىم بسلٓ ا غًؿا اهخٓائُا ظضًضا. الجظٍع

ٗان الاهخٓاء أن ٌصجو همى ؤلاهجاػ اللًىي هُؿه وبالخالي همى الضماى، الهػى الظي ًسضمه. وأنخٓض بأن َىإ  و

ت."   ت في ضالم َظٍ الىكٍغ  9بغاَحن ٍْى

ا ٌؿمى باالجطاٛ الغمؼي ْض أعاص "ظإ مىمى" مً زالٛ َظا الٓٛى أن ًى م لىا أن اٖدؿاب ؤلاوؿان اإلاب٘غ إلا

ٍى اإلاىخطب اإلآغون بخسطظ الٓضم وخؿب أو بىظه نام  جدٓٔ بُػل ؤلامٙاهُاث الجضًضة اإلاخمشلت في الْى

ىا  حًحراث نضًضة في الجؿم لُطبذ ٖما ًٓٛى "عؾى" في ٖخابه "أضل الخُاوث" أظضي الحُىاهاث ٗل ا أضلح ا جٍٙى
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خًلب نلى الحُىاهاث بخٙامل ْىاٍ مو ب هػ ا البهؼ َ ى نلى ن٘ـ  الحُىاهاث التي جخمخو بمٓضعة ظؼئُت ال ٍو

ى ما ًسضم ؤلاهجاػ اللًىي هُؿه وبالخالي مؿانضة الضماى الظي ًسضم  يحر طلٚ ما أَغػ غًؿا اهخٓائُا ظضًضا َو

 بضوٍع أو ًضنم ؤلاهجاػ اللًىي.  

حن لضًىا آلان )ألا  حن  الحُُٓٓحن اإلاهغَو ؾترالىبِخٚ وألاؾترالىتروب( هالخل جمحز ؤلاوؿان َبالهىصة ئلى أْضم البشٍغ

نً بُٓت الٙائىاث ئط أن له الٓضعة نلى الُٓام باهجاػاث ال ًمً٘ للٙائىاث الحُىاهُت الُٓام بها. وطلٚ عيم وظىص 

بت مً ألاصواث الؿبُهُت التي لم ًضزل نليها أي حًُحر ئوؿاوي ئلى خض أنها  لم ضىاناث شضًضة البضائُت أي أنها ٍْغ

ت.   جً٘ جطىِ نلى أنها مطىىنت ئال بد٘م جىاظضَا ْغب بٓاًاٍ ألازٍغ

 .  ارتباط اللغة بالدماغ واجلهاز العصيب.  0.2

ًغي "ظإ مىهى" أن ما جمشله اللًت مً اهجاػاث َامت وحؿمذ به في آن مها ًضٛ نلى اعجباؾ ا الىزُٔ بىمى الج اػ 

ؼي نىض ؤلاوؿان الهاْل.  الهطبي اإلاٖغ

ؼ باألؾاؽ نلى ظمجمخه  حن ْض جٖغ وبىاء نلى طلٚ َان الخؿىع نىض ؤلاوؿان ابخضاء مً أْضم أؾالَه اإلاهغَو

الهكمُت، أي نلى صمايه طلٚ ما جخؿلب مضة ػمىُت حهض ْطحرة ئط وضلذ ئلى ملُىوي ؾىت، لً٘ َظا الخؿىع الظي 

يحر مخٓاعب مً خُض ما وضل ئلُه الضماى وضل ئلُه الضماى في َظا الكٍغ مً الؼمً الىظحز ٌهض يحر مخٓاعب )

في جؿىٍع واإلاضة الؼمىُت التي اؾخًْغ ا( مما ًجهلىا وهخبر أن غًـ اهخٓائي جمحز بالحضة ؾىاء نلى مؿخىي الضْت 

ت مسخلُت ومخمحزة باإلآاعهت مو الٙائىاث ألازغي، َ ظٍ الؿغنت والضْت مً الػًـ  أو الؿغنت، وهي نملُت جؿىٍع

زػو له الضماى البشغي زالٛ َظٍ اإلاضة الؼمىُت ال ًمً٘ مالخكتها لضي أي ؾاللت مً الحُىاهاث  الاهخٓائي الظي

ألازغي ئط ًٓٛى  مهّبرا نلى طلٚ "ومً اإلامً٘ الخأُٖض نلى أن نملُت الخؿىع نىض ؤلاوؿان، مىظ أْضم أؾالَه 

ؼث بالضعظت ألاولى نلى ظمجمخه الهكمُت، أي نلى صمايه. حن، ْض جٖغ ض لؼم لظلٚ غًـ اهخٓائي مىظه  اإلاهغَو ْو

خمحز َظا الػًـ بٙىهه شضًضا، ألن َظٍ الُترة حهخبر ْطحرة وؿبُا،  ومؿخمغ ومضنىم ألٖثر مً ملُىوي ؾىت ٍو

 10ومخمحزة، ألهه ال ًالخل ش يء ممازل في أًت ؾاللت أزغي" 

ت وج٘غاع البنى هُؿ ا والتي لم ى ما ال  ئن وظىص بهؼ ألاصواث خٛى بهؼ ال ُاٗل ألاخُىٍع جسػو للطٓل َو

ٗاألشجاع والحجاعة... وجبها لظلٚ ًمً٘ أن وؿخيخج  هجضٍ نىض الٓغصة التي حهض مً مؿخهملي ألاصواث الؿبُهُت 

ابىع" شضًض البضائُت وجؿىع  أهه باإلمٙان الغبـ بحن جؿىع الخهبحر اللًىي نىض َظا ؤلاوؿان الحاطّ "أمَى

َى اعجباؽ ًمً٘ أن ًٙىن وزُٓا، طلٚ ما نبر نىه )ظإ مىهى( الطىانت لضًه بىضُ ا وشاؽ َاصٍ ومىكم و 
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: "ًجب انخباع الؼهجاهتروب نلى أهه ئوؿان خاطّ شضًض البضائُت. ئط أهه مً املحخمل ظضا بحن جؿىع  بالٓٛى

   11الخهبحر اللًىي مً ظ ت وجؿىع ضىانت حش ض بيشاؽ َاصٍ ومىكم مً ظ ت أزغي، ًىظض اعجباؽ." 

ٗاء وبالخالي جىظُه غًـ اهخٓائي ْىي ًبضو أن اؾخهماٛ  اصة ُْمت الظ ٗاهذ بضائُت ٌؿاَم طلٚ في ٍػ لًت ما وم ما 

ل غًـ اهخٓائي مغجبـ  ٗائً آزغ بانخباٍع يحر ْاصع نلى ال٘الم. ٗو ى ما لم ٌش ضٍ أي  ومىظه لطالم الضماى َو

ٗاء.  باؾخهماٛ اللًت ؾُىظه الج اػ الهطبي هدى همـ مهحن مً الظ

ٗاهذ بيُت الضماى البشغي جؼصاص هضجا وحهُٓضا ما ًمً٘ مال  خكخه َى أهه في ٗل زؿىة مً زؿىاث الخؿىع 

مدٓٓت بظلٚ ئهجاػا أوؾو مً الهٓل الٙامً لخىؿلٔ مً ظضًض ئلى ماصة صمايُت أَػل حهبحرا نً عوح نٓلُت أعقى 

طمُم عائو وصؤوب صام مالًحن ئلى أن وضلذ ئلى أؾمى هضج ا في ؤلاوؿان التي حهخبر وسخت صمايه الحالُت هخاط ج

 الؿىحن.

ِ الٓائل بأن اللًت لم جك غ زالٛ الخؿىع بل  ؼ "مىهى" اإلاْى ٗان َظا الىمى مغجبؿا اعجباؾا وزُٓا باللًت. و ًَغ و

بهضما جمً٘ البشغ مً جىلُض ألاَهاٛ وجطيُُ ا وفي ئًضام الخطىعاث الهٓلُت لؤلشُاء الحىاصر والهالْاث 

لهملُت بما ًٓو لضي ألاؾُاٛ الغغو خُض أن صماى الؿُل ٌشخًل في جطىع اإلاُاَُم وجطيُُ ا. حشبه َظٍ ا

ا وفي اؾخدػاع نشغاث ألاَهاٛ ْبل أن ًىؿٔ َإالء الطًاع بٙلمتهم املخخاعة ألاولى زم في ما بهض  واؾخدػاَع

ى أمغ غ َظٍ الجمل واؾدبضاٛ ٗلماتها َو دطلىن نلى مهاوي مخهضصة بُػل جدٍى بىن الجمل ٍو ػه  ًٖغ ًَغ

 "مىهى"، َُِ٘ ًٙىن الاٖدؿاب ألاولي للًت؟

 .اكجساب اللغة2

 .  االكجساب األولي للغة.2.0

ً ونلماء هُـ اللًت، َ ىإ مً  جبضو مؿألت اللًت خؿب عأًىا مً اإلاشحراث للجضٛ لضي الُالؾُت واإلاٍُ٘غ

ت مىعوزت ومنهم مً ًغي أنها ؾلٕى ًخهلم أو ً٘دؿب. ا ْضعة َؿٍغ  ٌهخبَر

ض نلى أن اللًت هي َأما  خه أٖثر شُىنا ئط ًٖإ ٗاهذ هكٍغ ت ومىعوزت هجض "حشىمؿٙي" الظي  مً ًغي أنها َؿٍغ

ظا الاؾخهضاص َى بمشابت اإلاىهج الظي ٌؿانض الُغص نلى الؿُؿغة نلى الغمىػ  بمشابت اؾخهضاص َؿغي في ؤلاوؿان َو

شِ وؤلاشاعاث الطىجُت اإلاخىاظضة خىله زم ٌؿىض ل ا مهان زاضت بها خت ى حؿانضٍ نلى ئهخاط ألاضىاث ٖو

الٓىانض البىائُت التي جد٘م بىاء َظٍ اللًت جغاُٖبها. ولً٘ الؿابو البُىلىجي للًت ال ًمىو غغوعة الخهغع ئلى 

ت لدؿ ُل نملُت اٖدؿابها وحهلم ا.  ؾمام ألضىاث اللًٍى
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ظَب "مىهى" ئلى الٓٛى بأن اللًت ج٘دؿب بالخهلم ول٘نها مسجلت في جغازىا الىعاسي أي أنها مبرمجت في البرهامج  ٍو

جي.  الىعاسي لئلوؿان. ًبضو أن حهلم اللًت نىض ألؾُاٛ لضي "مىهى" مغجبـ بالُؿغة. ًخم َظا الخهلم نلى هدى جضٍع

ت لضي "ظان  ٗاة أو ما ٌؿمى باإلاُغصاث اللًٍى ئط ً٘دؿب الؿُل في البضاًت بهؼ الٙلماث ختى مً باب املحا

مال ا مىُغصة ٗل ٗلمت لىخضَا. والٓٛى باٖدؿاب اللًت لضي "ظإ مىهى" مسجلت في الترار بُاجي" زم ًٓىم باؾخه

ت جخجاوػ نلماء ألاهتروبىلىظُا الظًً ٌهخبرون أن  ظٍ الىكٍغ الىعاسي للُغص بمهنى أنها مبرمجت في بغهامجه الىعاسي. َو

ت لُخىاضل مو يحٍر مً بني ظيؿه.  إلوؿان لم ًً٘ لضًه لًت مىؿْى

ى ما طَب له  أي أهه يحر ْاصع نلى الغبـ بحن َظٍ ألالُاف وبالخالي َ ى ٌؿخهمل الٙلمت نىغا نً الجملت َو

٘ظا صوالُٚ "َُي البضاًت )هدى  ش غا(  18أًػا "بُاجي" زم ئلى مغخلت زاهُت وهي الٓضعة نلى الغبـ بحن الٙلمخحن َو

ٗاة. زم  ًٙىن للؿُل مجمىنت مً نشغة ٗلماث ٌؿخهمل ا مُغصة صون أن ًغبـ بهػ ا ببهؼ ولى مً باب املحا

ٗاة للًت  ُب ال ًمً٘ انخباٍع مجغص جغصاص أو مدا جبضأ بهض طلٚ مغخلت عبـ ٗل ٗلمخحن زم ٗل زالر ئلخ... خؿب جٖغ

 12الغاشض"  

ت والٓضعة نلى الغجِب الظي اهؿلٔ في البضاًت مً ٗلمت ئلى ظملت مً  زم ًبضأ الؿُل في اٖدؿاب التراُٖب اللًٍى

. وبالخالي الٙل ى ما ًضٛ نلى ونُه بما ًٓٛى ماث وبالخالي ًطبذ ْاصعا نلى ئغُاء اإلاهنى نلى الجمل التي ًىؿٓ ا، َو

ى ما هجضٍ نىض ابً  ًطبذ ْاصعا نلى َ م ما ًٓاٛ وما ٌؿمو َ ى ْاصع نىضئظ نلى ال٘الم واٖدؿاب اللًت َو

ٗاهذ مل٘ت اللًت  زلضون" في املجلض ألاٛو مً اإلآضمت الُطل الؿاصؽ وألاعبهىن، "َاإلاخٙلم مً الهغب خُض 

م نً مٓاضضَم: ٖما  ُُُت حهبحَر الهغبُت مىظىصة َيهم. ٌؿمو ٖالم أَل ظُله، وأؾالُبهم في مساؾباتهم ٖو

ٌؿمو الطبي اؾخهماٛ اإلاُغصاث في مهاهيها، َُلٓنها أوال، زم ٌؿمو التراُٖب بهضَا َُلٓنها ٖظلٚ، زم ال ًؼاٛ 

ٙىن  ؾمانه لظلٚ ًخجضص في ٗل لحكت ومً ٗل مخٙلم واؾخهماله ًخ٘غع ئلى أن ًطحر طلٚ مل٘ت وضُت عاسخت ٍو

 .  13ٗأخضَم"

ى ما  جبضو أن اإلاغخلت اإلاخمشلت في ألاش غ ألاولى للؿُل واإلاخهلٓت باٖدؿاب اللًت جٙىن في الحُٓٓت بؿُئت ظضا َو

حن مشل "بُاجي" الظي اَخم ٖشحرا  بىم ظلٚ التربُت،... هجضٍ نىض نلماء الىُـ واللًٍى ى الؿُل وجٙىن اللًت لضًه ٖو

 في خحن بهض الؿىت ألاولى جطبذ مٓضعة الؿُل في الؿُؿغة نلى اللًت مغجُهت أو لىٓل مظَلت ٖما وضُ ا "مىهى".

طلٚ ما ًُؿغ خؿب "مىهى"  باالعجباؽ الىزُٔ بحن اللًت واليشىء الُىقي للضماى البشغي الظي جىمى زالله البنى 

ت َُِ٘ ًمً٘ جُؿحر طلٚ.الهطبُت   اإلاىظ ت لئلهجاػاث اللًٍى
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 اكجساب اللغة المربمج خالل النمو النشوئي الفوقي للدماغ 0.0

"أما خحن ًبلٌ ؤلاوؿان عشضٍ َانها  1/8خحن ًىلض ؤلاوؿان جٙىن وؿبت وػن صمايه باليؿبت للجؿض ٖٙل ما ًٓاعب 

اصة وػن الهكام والهػال  1/50ال جبلٌ  اصة وػن الضماى ئلى خض ٖبحر"  ومهنى َظا أن ٍػ  14ث بهض الىالصة جُّى ٍػ

خمحز َظا الىمى بالؿغنت ختى ًطل ئلى نهاًت همٍى أو لىٓل ًيخهي مو  ًىؿلٔ الضماى مىظ الىالصة في همى مؿغص، ٍو

ى ما نبر نىه "مىهى" "َمً اإلاهغٍو أن هضج الضماى ٌؿخمغ بهض الىالصة لُيخهي مو مغخل ت مغخلت بلىى اإلاىلىص َو

 15البلىى"  

خمشل في ئخضار عوابـ بحن الخالًا الهطبُت للٓشغة  ظا الىمى اإلاؿغص الظي ًسػو له الضماى البشغي ٍو َو

ها في الؿيخحن ألاولُخحن بهض الىالصة لُخسظ في ما بهض مؿاعا بؿُئا نلى  ٙىن َظا الىمى ؾَغ الضمايُت وجضنُم ا، ٍو

هبر نً مؿخىي قاَغي، وفي الُترة ألاولى مً الىالصة ) ؾيخحن( ًٙىن الؿُل ْاصعا نلى الاٖدؿاب ألاولي للًت َو

هت في الؿىت ألاولى والشاهُت مً الهمغ، زم جطبذ بؿُئت بهض طلٚ  ظٍ الؿحروعة جبضأ ؾَغ طلٚ "مىهى" بٓىله "َو

ا( بهض مغخلت البلىى لخًؿي بظلٚ اإلاغخلت الحغظت التي ًٙىن زالل ا الاٖدؿاب ألاولي مم٘ىا" ِ )قاٍَغ  16  وجخْى

َالؿُل َىا ًطبذ مؿخهضا الٖدؿاب اللًت في بضاًخه مً الٙلماث اإلاخٓؿهت ئلى يحر طلٚ... أي اٖدؿب الٙلماث 

صون أن ًٙىن ًضٕع بىاء الجمل واإلاهاوي التي جإصيها َظٍ الٙلماث َ ى ً٘دؿب ألالُاف واإلاُغصاث صون البىاء وصون 

 اإلاهنى.  

ا اللًت أل  ن اللًت في جلٚ الُترة ًٓو حسجُل ا أو حسجل في زػم همى وشىئي وإطا أمً٘ للؿُل أن ً٘دؿب نٍُى

َىقي للضماى. خُض جٓىم ئخضي وقائِ َظا الىمى اليشىئي الُىقي بظلٚ. وبالخالي َ ى بامٙاهىا الٓٛى بأن الىمى 

ل بأن أليشىئي الُىقي للضماى الظي ًخم َُه جضنُم الغوابـ بحن الخالًا الهطبُت للٓشغة الضمايُت جمً٘ الؿُ

ى  ا وطلٚ عاظو ئلى أن ئخضي وقائِ الضماى جٓىم بهملُت الاؾخٓباٛ للًت َو ًٙىن ْاصعا نلى اٖدؿاب اللًت نٍُى

 ما ٌؿانض نلى همى الىقُُت ؤلاصعاُٖت.

ٓت وؾُضة ومخىائمت ئلى خض  وما ًمً٘ ْىله َى أن زالٛ َظٍ اإلاغخلت ًخم عبـ اللًت بالىقُُت ؤلاصعاُٖت بؿٍغ

ا أي ئلى خض الخضزل الظي ًطهب َُه الخضزل الظي ًطه ت التي ًك َغ ب َُه الُطل بحن ؤلاهجاػ اللًىي واإلاهَغ

ى ما نبر نىه "ظإ مىهى" بالٓٛى "ئن م اإلاؿلم به نامت انخباع أن اللًت لِؿذ ؾىي بيُت  الُطل ًً الازىحن، َو

ت الىاججت نً الخؿىع الخال ُت وطلٚ ما ًك ٍغ الخىىم الشضًض للًاث البشٍغ  . 17ي، أي جؿىع الشٓاَتَْى
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ُت أي هي مخهلٓت بالىمى اليشىئي  ما ًظَب ئلُه "مىهى" مً زالٛ َظا ؤلاْغاع َى أن اللًت لِؿذ ئال بيُت َْى

ت  الىاججت نً جؿىع الشٓاَت. َأزىاء َظا  ى ما ٌه٘ؿه الخىىم الشضًض للًاث البشٍغ الُىقي للضماى البشغي َو

 ًت َخٙىن خُنها اللًت اإلا٘دؿبت َغوؿُت أو نغبُت أو ًاباهُت.  الىمى ٖما ؾبٔ وأشغها ًٓو اٖدؿاب الل

ت مخىىنت َى اعجباؾ ا بخؿىع الضماى البشغي نلى ن٘ـ "حشىمؿٙي"  ًغي "مىهى" أن ما ًجهل اللًاث البشٍغ

ت واخضة مو ازخالَاث في ال ىامش َٓـ.  الظي ًغي أن اللًاث هي لًت بشٍغ

الىقائِ ؤلاصعاُٖت في اٖدؿاب اللًت وجلٚ الهالْت التي جيشأ بُنها، َان ئن ما ؾبٔ وأشغها ئلُه في ما ًسظ صوع 

هني طلٚ أن مؿألت ئضالح َظٍ الىقائِ ال  م ا نىض ؤلاوؿان ئال في اللًت وباللًت، َو َظٍ الىقائِ ال ًمً٘ جٍٓى

م ا نىض ؤلاوؿان ئال بىاؾؿت اللًت التي جلهب صوع اإلآىم في خض طاجه أي أن َظٍ ال ىقائِ ال ًمً٘ أن ًٙىن جٍٓى

 جٓىم ئال باللًت.

ٗأن  ى ما ًجهل "مىهى" ٌؿخيخج أن الهالْت بحن الىقائِ ؤلاصعاُٖت واللًت هي نالْت جٙامل ونالْت جغابـ و َو

ت الىقائِ ؤلاصعاُٖت ال ج٘دؿب اللًت، وباوهضام اللًت جخهؿل  يُاب أخضَما َى يُاب لآلزغ وبهضم ظاٍَؼ

 الىقائِ ؤلاصعاُٖت.

ض اإلآخىو بما طَب ئلُه "حشىؾٙي" في انخباع أن الخدلُل اللًىي الهمُٔ ًك غ، خؿب  ًِٓ "مىهى" ِ اإلاٍإ مْى

ت عيم جىىن ا الشضًض.  ٗا لٙل اللًاث البشٍغ  عأي "حشىمؿٙي" ومضعؾخه، ش٘ال مشتر

ى اٖدؿاب مو غغوعة الخأُٖض نلى الجاهب البُىلىجي اإلاخهلٔ بالىمى اليشىئي الُىقي للٓشغة الضمايُت والٓضعة نل

اللًت والتي ًغاَا "مىهى" أنها اٖدؿبذ مىظ الٓضم أي مىظ بضأ ؤلاوؿان في اؾخهماٛ آلاالث البؿُؿت التي لم جسغط 

ى ما  ت َو ٗالحجاعة أو الهص ي وؤلاْضام نلى اضؿُاص الحُىاهاث الخؿحرة والٍٓى نً هؿاّ ألاصواث الؿبُهُت، 

خالي اؾخهماٛ اللًت. والخالي َاٖدؿاب اللًت لضي البشغ ٌؿخىظب اظخمام ألاشخاص للُٓام بهظٍ اإلا مت وبال

ى ما نبر نىه "مىهى" بالٓٛى "مهنى طلٚ الدؿلُم بأن اللًت املحُ٘ت، نىض  ت، َو غ الشٓاَت البشٍغ ؾاَمذ في جؿٍى

غ الشٓاَت َدؿب، ول٘نها ؾاَمذ  ت، لم حؿمذ بخؿٍى ا في الؿاللت البشٍغ ائي لئلوؿان"ق ىَع  .أًػا بالخؿىع الُحًز

ا َهي ؾاَمذ في همى الجؿم ؤلاوؿاوي بما َى قاَغة  ا ؾاَمذ في همى الٓشغة الضمايُت وجؿىَع وبانخباَع

ت التي جيشأ مو الخؿىع اليشىئي الُىقي للضماى ممشلت لجؼء مً  ائُت. وهدُجت لظلٚ جٙىن الٓضعة اللًٍى َحًز

 ً الخسلي نىه بىضُه ؾبُهُا.الؿبُهُت ؤلاوؿاهُت وما َى بالؿبو ًٙىن مخىاعزا نبر الخىاؾل وال ًم٘
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نلى  ومدطلت الٓٛى أن اللًت هي محزة ئوؿاهُت باألؾاؽ وهي مغجبؿت أشض الاعجباؽ بىمى الضماى البشغي. وهي

هُـ الخهُٓض مىظ وشأتها، َاؾخهماٛ اللًت نلى هدى مهٓض الُىم مشله مشل أٛو مً اؾخهمل اللًت نلى َظا 

ٗان خؿب عأًىا أن هدىاول ا في الُطل الخاص باللًت التي أنضث  الىدى في الٓضم. جلٚ ئطا هي ظملت الىٓاؽ التي 

 الضماى...(.ىم الحُاة )ألانطاب، مً ؤلاخغاظاث التي ؾغختها جؿىعاث نل

 خاثمة:

ًىكاٍ اَخمام "ظإ مىهى" باللًت في ٖخابه "اإلاطاصَت والػغوعة" ئلى اَخمام الظًً اوشًلىا باللًت، ول٘ىه لِـ  

ؿبِب اشخًل نلى نلم ألانطاب والضماى  َأٖض أن اللًت هي  ٗأي اَخمام بل مً وظ ت هكغ َُلؿٍى مً ظ ت ٖو

مغجبؿت أشض الاعجباؽ بىمى الضماى البشغي. وهي نلى هُـ الضعظت  محزة ئوؿاهُت باألؾاؽ ولِؿذ خُىاهُت وهي

 مً الخهُٓض لضي ئوؿان الُىم وأٛو مً اؾخهمل ا في الٓضم. 

ى ال ًغي أن ؤلاوؿان ًىلض وصمايه ضُدت بُػاء، بل ًىلض وصمايه  ٌهخبر "ظإ مىهى" اللًت بالًت الخهُٓض َو

لضًه في جغازه الىعاسي. أي ج٘دؿب اللًت بالخهلم ول٘نها مسجلت  مؼوص بٓضعة زاضت نلى اٖدؿاب اللًت  وهي مسؼهت

ى ما ال ًسخلِ َُه مو  ٗأن اللًت مىلىصة مهه، َو في جغازىا الىعاسي أي أنها مبرمجت في البرهامج الىعاسي لئلوؿان، و

ىا ً ٘مً صوٍع في جصحُذ ما َيها مً أزؿاء، َو ٘مً صوع "حشىمؿٙي" الظي ٌهخبر أن اللًت جىلض مو الؿُل ٍو

 ؤلاوؿان في ؤلابضام والخجضًض. 

ا  ائي لئلوؿان، بانخباَع غ الشٓاَت وأبهض مً طلٚ الخؿىع الُحًز ا لضي ؤلاوؿان بخؿٍى ؾاَمذ اللًت، نىض ق ىَع

ائُت. ا َهي ؾاَمذ في همى الجؿم ؤلاوؿاوي بما َى قاَغة َحًز  ؾاَمذ في همى الٓشغة الضمايُت وجؿىَع

الظي ؾغخه ضاخبه "ظإ مىهى" غمً ٖخابه الُدُم "اإلاطاصَت والػغوعة"، بل لِؿذ اللًت اإلاىغىم الىخُض 

ت، و جؿىع الٙائىاث الحُت، واعجباؽ جؿىع الٙائىاث الحُت بالحمؼ  َىإ مؿائل طاث أَمُت منها ألازالّ واإلاهَغ

خمحز جىاٛو َظٍ اإلاؿائل مً ْبل ضاخبها بالؿغاَت والهمٔ في آن ب ىضُ ا هابهت الىىوي مىٓىص ألاٖؿُجحن. ٍو

 نً نمل َُلؿٍى وؾبِب في آن.

 الهوامش و االحاالت

                                                           
ُت، بحروث   1 ٓت لحؿً ُْاصة الهٓل للبدض نً الحُٓٓت في الهلىم، جغظمت ظمُل ضلُبا، اإلا٘خب الشْغ ني، مٓالت الؿٍغ لبىان، صًٙاعث، ٍع

 136، ص. 2016الؿبهت الشالشت، 
ني 2  136هُؿه، ص.  ، اإلاغظوصًٙاعث، ٍع

3 Emil, Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Ed. Gallimard, Paris, France, 1966, p. 259 
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4 Georges, Gusdorf, La Parole, Ed. P. U. F, 1968, p. 47 

 
ً اإلاخدضًً، الغباؽ، اإلاًغب، عوالن، باعث،   5 ت اإلاًغبُت للىاشٍغ ، 1982الضعظت الطُغ مً ال٘خابت، جغظمت دمحم بغاصة، صاع الؿلُهت واليشغ، لبىان، الشٖغ

 35ص. 

6Emil, Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Ed. Gallimard, Paris, France, 1966, p.59 

ت، جىوـ،  ظىن ظإ عوؾى، أضل الخُاوث 6  93، ص. 2005بحن البشغ، جغظمت هىع الضًً الهلىي، صاع اإلاهَغ
 

 126ظإ، مىهى، مطضع مظٗىع...، ص.  8
 127هُؿه، ص. اإلاغظو   9

 127هُؿه، ص.  اإلاغظو 10
 128هُؿه، ص.  اإلاغظو 11
 159هُؿه، ص.  اإلاغظو 12
ت،   13 ضي، اإلا٘خبت الهطٍغ ش الجٍى  320م، ص.  2000ٌ،  1420ضُضا، بحروث، لبىان، الؿبهت الشاهُت، ابً زلضون، اإلآضمت، جدُٓٔ صعَو
و، وؾـ البلض ؾاخت الجامو الحؿُني، نماعة الحجحري، نمان ألاع   14 صن، الؿبهت دمحم ظاؾم دمحم، مضزل ئلى نلم الىُـ الهام، صاع الشٓاَت لليشغ والخىَػ

 .165، ص. 2004ألاولى، 
 130ظإ، مىهى، مطضع مظٗىع، ص.   15
 130هُؿه، ص.  اإلاغظو  16
 131هُؿه، ص.  اإلاغظو 17
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 على اجلهاعاث الهحليت الظهاياث القايىييت لهشسوعيت السقابت اإلدازيت

Legal guarantees of the legality of administrative control over local communities 
 

 د.سانٍ  الىافٍ  
 

 نلخص: 
ري شؤوى الدولت يقحظٍ وجىد زابطت زقابيت  بني السلط الهسكزيت أو ٌيظام الالنسكزيت اإلدازيت فٍ جسإى جبين 

زقابيت نحعددة على هاجه  آلياثنهثلٌها على الهسحىي الهحلٍ و بني الهٌئاث الالنسكزيت ، نا ًجزي نهازست 
و هرا لهًع  .سوعيت و سيادة القايىى األخري حهايت لىحدة الدولت السياسيت و القايىييت و صيايت لهبدأ الهش

إيحساف اجلهاعاث الهحليت و جخاذلها و إساءة إسحعهالها للسلطاجها جحقيقا لهشسوعيت أعهالها و عدم 
جعازطها نع الهصلحت العانت، و عليه ال جعد السقابت هدفا بحد ذاجها بل إيها نجسد وسيلت لححقٌق أهداف 

 أخسي . 
و بالهقابل ال يًبغٍ أى جكىى السقابت اإلدازيت نٌ القىة و الشدة بحيث جفقد اجلهاعاث الهحليت إسحقالليحها فٍ 

و جححىل نٌ كىيها هٌئت  لالنسكزيت جحهحع بالشخصيت الهعًىيت إلى هٌئت عدم جسكزي إدازي   .جسٌري شؤويها
نادفع الهشسع اجلزائسي الى إقساز ت ، ليس لها أي سلطت سىي جطبٌق أوانس و جعليهاث السلط الهسكزي

 كفالت إلسحقالليت اجلهاعاث الهحليتطهاياث قايىييت 
 ،  طهاياث قايىييت .الكلهاث الهفحاحيت : اسحقاللليت جسٌري، الالنسكزيت، السقابت اإلدازيت   

Abstract: 
Administrative decentralisation in the conduct of State affairs requires an 

organisational link between central authorities or their representatives at local level and 

decentralised bodies, allowing the exercise of various control mechanisms, at the local level, 

to protect the unity of the State and to enforce the principle of legality and the rule of 

law. This ensures that decisions are legitimate and not inconsistent with the public interest, so 

oversight is not an end in itself, but simply a means of achieving other objectives. 

On the other hand, administrative oversight should not be so powerful and severe that local 

communities would lose their autonomy in the conduct of their affairs. It ranges from a 

decentralised body with legal personality to a body without administrative guidance which 

has no power but to apply the orders and instructions of the central authority. The Algerian 

legislator sought to establish legal guarantees to ensure the independence of local 

communities. 

Keywords: independence of management, decentralization, administrative control, legal 

guarantees. 
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 نقدنت :
  

ت أو ممشلحها  ت في حظحر شإون الدولت ًلخض ي وظىد زابؼت زكابُت  بحن الظلؽ اإلاسكٍص ت ؤلاداٍز ئن جبني هظام الالمسكٍص

ت ، ما ًجحز ممازطت آلُاث زكابُت مخػددة غلى هاجه ألازحر خماًت  غلى اإلاظخىي املحلي و بحن الهُئاث الالمسكٍص

دأ اإلاشسوغُت و طُادة اللاهىن . و هرا إلاىؼ ئهدساف الجماغاث لىخدة الدولت الظُاطُت و اللاهىهُت و صُاهت إلاب

املحلُت و جساذلها و ئطاءة ئطخػمالها للظلؼاتها جدلُلا إلاشسوغُت أغمالها و غدم حػازطها مؼ اإلاصلحت الػامت، و 

 غلُه ال حػد السكابت هدفا بدد ذاتها بل ئنها مجسد وطُلت لخدلُم أهداف أزسي . 

ت مً اللىة و الشدة بدُض جفلد الجماغاث املحلُت ئطخلاللُتها في و باإلالابل ال ًيبغ ي أن جكىن السكابت ؤلاداٍز

ت ئلى هُئت غدم جسكحز ئدازي  لِع لها  ت جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى حظُحر شإونها. و جخدىل مً كىنها هُئت  لالمسكٍص

ت ، و جسسط السكابت ت غً أهدافها لخصبذ آلُت  أي طلؼت طىي جؼبُم أوامس و حػلُماث الظلؽ اإلاسكٍص ؤلاداٍز

ع جبػُت الجماغاث املحلُت .  لخكَس

ت جمشل ئطخصىاءا غلى ئطخلاللُتها و   و وغُا مً اإلاشسع بمدي أهمُت ئطخلالل الجماغاث املحلُت وأن السكابت ؤلاداٍز

اث املحلُت  و جمازض في ئػاز كاهىوي مددد، كفل اإلاشسع الجصاةسي طماهاث كاهىهُت خماًت إلطخلاللُت الجماغ

جدد مً حػظف الظلؽ الىصُت في ممازطاتها السكابُت و ئطاءة ئطخػمالها آلُاتها .  فىص اإلاشسع بلاهىن البلدًت 

غلى آلُتي الخظلم و الؼػً اللظاتي طد كسازاث الىالي و اإلاخػللت بالغاء مداوالث املجلع، أما باليظبت  11-11

لى الىالي زفؼ دغىي كظاةُت إلكساز ئبؼالها ، و بهر ًكىن اإلاشسع كد للىالًت فالىطؼ  ًسخلف خُض فسض اإلاشسع غ

كفل لكل مً الىالًت و البلدًت ألُاث للحد مً حػظف الظلؽ الىصُت و خماًت إلطخلاللُت الجماغاث املحلُت 

 طماها لدظُحر فػال. و هى ما ًظػىا أمام حظاؤل  ظىهسي مفاده: 

ص  ئلى أي مدي طاهمذ الظماهاث اإلاظخددزت  ت و  حػٍص مً كبل اإلاشسع الجصاةسي  في جسفُف خدة السكابت ؤلاداٍز

 اطخلاللُت الجماغاث املحلُت ؟و ما أزس ذلك غلى كفاءة الدظُحر؟

ولئلظابت غلى هره ؤلاشكالُت كان مً الظسوزي دزاطت اإلاىطىع مً ظاهبحن ، ظاهب ًخظمً آلالُاث السكابُت 

اغاث املحلُت  و كدزتها غلى  ئجساذ كسازاث هابػت مً ئخخُاظاتها الفػلُت ،  و اإلاخىىغت و  جأزحرها غلى صالخُاث الجم

ظاهب ًخظمً الظماهاث اللاهىهُت الهادفت أطاطا للحد مً حػظف الظلؽ الىصُت لكفالت ئطخلاللُت 

 الجماغاث املحلُت  و كفالت لفػالُت الدظُحر .
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 إلسحقالليت اجلهاعاث الهحليت و فعاليت جسٌريهاالهبحث األول : حدود السقابت اإلدازيت جعزيز 

ت  ؤلاػاز اللاهىوي ت و ممشلحها غلى اإلاظخىي املحلي مً زكابت   حػخبر  السكابت ؤلاداٍز   اإلاسكٍص
ْ
الري ٌظمذ لُظلؽ

مشسوغُت أغمال الجماغاث املحلُت و مدي جىافلها مؼ  اإلاصلحت الػامت الىػىُت و املحلُت. و في ذاث  الظُاق  

هرا ختى جخم  ُت  في  الىظام الالمسكصي الري جخبىاه الدولت ،كفلذ الىصىص  اللاهىهُت  ئطخلاللُت الجماغاث املحل

ت وفلا ألهداف ومبرزاث كاهىهُت جىدصس أطاطا  في خماًت اإلاصلحت الػامت و طمان مشسوغُت  السكابت ؤلاداٍز

ت بهرا ئطخصىاء ال جمازض ئال في الحدود و بالىطاةل  و وفم  ألاغس  اض  التي أغمال الهُئاث املحلُت. فالسكابت ؤلاداٍز

 جبُجها الىصىص اللاهىهُت.

 الهطلب األول: األسس القايىييت لهشسوعيت  السقابت اإلدازيت

ت ، فهي السابؽ اللاهىوي بحن الهُئاث ؤلاكلُمُت و  الدولت ت السكً السكحن بىظام الالمسكٍص ، و 1جمشل السكابت ؤلاداٍز

لى وخدتها مً الىاخُخحن الظُاطُت واللاهىهُت ختى ال ألاداة اللاهىهُت التي  تهدف الدولت مً زاللها للمدافظت غ

ت مً هاخُت طسوزة  لخدلُم  ؤلازجباغ  و الىخدة   ت دوال طمً الدولت. فالسكابت ؤلاداٍز جصبذ  الهُئاث الالمسكٍص

ت  ذاتها ،  ً  الالمسكٍص ئذ ال بحن الهُئاث  ؤلاكلُمُت  و بحن الدولت ، و مً هاخُت أزسي فهي غىصس  مً غىاصس  جكٍى

ت بدونها.   ًخصىز  كُام الالمسكٍص

 الفسع األول : أهداف و نربزاث السقابت اإلدازيت 

ت ئطخصىاء و ألاطاض هى   ختى ال جدُد الظلؽ الىصُت زالل ممازطتها  طلؼت السكابت غً كىن  السكابت ؤلاداٍز

 ا فُما ًلي:وظب مساغاة  الػدًد مً ألاهداف و التي هركس أهمه  ئطخلالل الجماغاث املحلُت

 خماًت الىخدة الظُاطُت للدولت  -

ت  ؤلاكلُمُت  ت  جدلُم  وخدة كُان الدولت الظُاطُت و املحافظت  غلحها ، فىظام الالمسكٍص حظتهدف  السكابت  الاداٍز

ت مخػددة ئلى ظاهب  شخصُت الدولت. و أن ئطخلالل ت   ًلىم غلى وظىد أشخاص المسكٍص الىخداث  الالمسكٍص

ت  . و هى أمس يهدد وخدة  الدولت ، ما 2بادازة شإونها كد ًإدي  ئلى ئهلؼاع الصلت بُجها  و بحن الظلؼت اإلاسكٍص

ت  مً ظاهب الدولت  غلى الىخداث الالمسكصبت ؤلاكلُمُت   ٌظخىظب مً الىاخُت الظُاطُت  وظىد زكابت ئداٍز

ل هدى طُاطُت فُدزالُت. لظمان خماًت وخدة الدولت في مىاظهت  3أي مداولت  للخدٍى

 طمان خظً حظُحر الهُئاث  املحلُت  -

ت  حظتهدف طمان خظً  ئدازة  و حظُحر  ت وظىد  زكابت  ئداٍز ئن مصلحت الدولت  حظخىظب  مً الىاخُت ؤلاداٍز

ت ، كما حظتهدف طمان وخدة ؤلاججاه ؤلادازي مً ظاهب طاةس الهُئاث الال   مسكصي.الهُئاث الالمسكٍص

ئن زظىع  الهُئاث املحلُت  للسكابت  يهدف ئلى  الخأكد مً خظً  ئدازة و حظُحر اإلاسافم املحلُت  و برلك   جخدلم    

خماًت  اإلاصالح  املحلُت  في خالت  غدم كُام  الهُئاث  املحلُت  بصالخُاتها أو  خالت ئطاءة ئطخػمال  الظلؼت . 

و الػمل غلى ئصالخها و الىكىف غلى  اإلاشاكل  و اإلاػىكاث و الػلباث    هرا ئلى ظاهب كشف ألازؼاء و أطبابها
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ت  في أداء مهامها ، و بالخالي البدض  غً غالط  لهره  اإلاشاكل و ئشالتها و ذلك  لدظهُل  التي جىاظه ألاظهصة  ؤلاداٍز

 .4غلى الهُئاث املحلُت اللُام بمهامها في أخظً الظسوف  و ألاخىال

 سوغُت كفالت مبدأ اإلاش -

ًدكم الدولت اإلاػاصسة مبدأ ذو أهمُت زاصت و هى مبدأ اإلاشسوغُت، جفسغا غً مبدأ أغم و هى مبدأ طُادة 

فها أنها شخص مً أشخاص اللاهىن جلخـصم به و جسظؼ  اللاهىن. ذلك أن الدولت التي هدُاها ألان ئطخلس في حػٍس

و كسازاتها الجهاةُت ال جكىن صحُدت و ال هافرة و ال ملصمت له. فاهه ًخػحن جسجِبا غلى ذلك أن أغمال هُئاتها الػامت 

في مىاظهت املخاػبحن بها ئال ئذا صدزث بىاءا غلى اللاهىن و ػبلا له. بل و أخُاها أزسي بالخؼبُم الصحُذ له 

بدُض ئذا أصدزث كسازاتها غلى غُـس هرا الىدى جكىن غُـس مشسوغت و ًكىن لكل صاخب شأن خم ػلب ئلغائها و 

ع ألاطساز التي حظببـهاو   .5كف جىفُرها، فظال غً ػلب حػٍى

ئن ئخترام مبدأ اإلاشسوغُت ٌشكل كُدا هاما غلى ظمُؼ جصسفاث الجماغاث املحلُت  بما فحها ما جصدزه مً كسازاث 

ت والتي حشكل غصب الػمل ؤلادازي، مً ذلك ًؼلم غلى الدولت حػبحر "الدولت اللاهىهُت"  هظسا لخظىغها  ئداٍز

 ال كىال غلى الجمُؼ خكاًما و مدكىمحن. فُ
ً
ما جلىم به مً ئظساءاث و أغمال لحكم اللاهىن وإهصال أخكامه خلُلت

وجأطِظا غلى هرا ال جلىم الدولت بأي وشاغ ئال وفلا لؤلوطاع و الشسوغ اإلالسزة لرلك، و غلُه فان الدولت 

هرا ما حػازف الفلهاء غلى حظمُخه "مبدأ اللاهىهُت جلىم غلى فكسة أطاطُت هي أن اللاهىن هى الحاكم، و 

 .6اإلاشسوغُت"

 خماًت اإلاصلحت الػامت . -

ت جدلُم  غاًت غلى دزظت غالُت مً ألاهمُت  جخمشل  في خماًت اإلاصالح املحلُت ، فسظىع  حظتهدف  السكابت ؤلاداٍز

هاجه الهُئاث  ئدازة  اإلاهام   الهُئاث املحلُت للسكابت   ًدلم و ًظمً  خماًت  اإلاصالح املحلُت  طُما خحن  حس يء 

ت  للسكابت  إلاىؼ  ؤلاهمال  و   اإلاىكلت ئلحها .  ئن اإلاصالح املحلُت  جبرز زظىع  أغظاء  و أغمال  الهُئاث  الالمسكٍص

. فمما الشك فُه  أن غدم زظىع الهُئاث 7الخلصحر  و الخدحز  بما ال ًسدم اإلاصالح املحلُت و اإلاىاػىحن املحلُحن 

ٍت  للسكابت كد ًإدي ئلى ؤلاطساف  في  ؤلاهفاق املحلي  و جبدًد  ألامىال  املحلُت  في أغمال  و مشسوغاث  ال  الالمسكص 

ت   جسدم  اإلاىاػىحن ، مما  خمل  بػع  الفلهاء  غلى اللىل  بأن  السكابت  غلى  الهُئاث املحلُت  أداة طسوٍز

ت ذاتها.  لرا  حػد حظخسدم لحماًت مصالح  ألافساد  الرًً  ًكىهىن أخُاه ا  بداظت للحماًت  مً الهُئاث  الالمسكٍص

ت  إللصام  الهُئاث املحلُت  غلى ئخترام  اللاهىن و الخلُد بأخكامه ت  وطُلت كاهىهُت  مهمت  و طسوٍز  .8السكابت ؤلاداٍز

ت   الفسع الشاوي :آلُاث مخىىغت لسكابت ؤلاداٍز

ت  طسوزة  لخدلُم   ؤلازجباغ  و الىخدة  بحن الهُئاث  ؤلاكلُمُت  و بحن الدولت ، و للحد  أًظا مً حػد السكابت ؤلاداٍز

  ً املخاػس  الىاظمت غً وشاػها  و لخدلُم  ؤلادازة السشُدة. و مً هاخُت أزسي  فهي  غىصس  مً غىاصس جكٍى

ت  ذاتها ت  كجصء ال ًخجصأ في9الالمسكٍص ت الري  . و غلى هرا ألاطاض جخضح أهمُت السكابت ؤلاداٍز هظام  الالمسكٍص
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ت الهُئاث املحلُت ، أو مػىكا ت  كُدا غلى خٍس ألغمالها ما دامذ جمازض في  جيخهجه الدولت. فال حػخبر السكابت ؤلادٍز

ئذ ال ًيبغي أن جكىن السكابت مً اللىة  10اإلاظاهدة و اإلاشازكت. ًلىم غلى ممازطتها خدود اللاهىن و كان أطلىب

تها في الػمل  وجلض ي غلى الغسض مً ئوشائها ت خٍس .  كما ًيبغي أن ال 11والشدة بدُض جفلد الهُئاث الالمسكٍص

 جكىن مً الظػف  بدُض  جىدسف هره الهُئاث املحلُت غً الهدف املحدد لها.

جمازض طمىه آلُاث السكابت املخخلفت ، و في هرا الصدد  ئػازا كاهىهُا للظلؽ الىصُت و كد خدد اإلاشسع الجصاةسي 

ال ًمكً  للظلؽ الىصُت أن جخجاوش ألاهداف  املحددة زالل ممازطتها للىظُفتها السكابُت ، خماًت إلطخلاللُت 

 الجماغاث املحلُت  و فػالُت حظُحرها.

طىاءا  كأغظاء مىفسدًً أو غلى مجلع  جمازض الظلؼاث الىصُت زكابتها غلى الهُئت الخمشُلُت للجماغاث املحلُت 

ككل، و كد خدد اإلاشسع  الجصاةسي  مً ظاهبه ؤلاػاز اللاهىوي للسكابت غلى أغظاء املجالع الشػبُت  الىالةُت و 

البلدًت و  املجالع ككل  و خددها في  ئكصاء الػظى اإلاىخسب  بظبب  خاالث الخىافي أو غدم اللابلُت  لئلهخساب ، 

إلاىخسب بظبب اإلاخابػت الجصاةُت، ئكصاء الػظى اإلاىخسب بظبب ؤلاداهت  الجصاةُت، ؤلاكالت. غمىما ئًلاف الػظى ا

ؼ الجصاةسي حظخىظب  ئجساذ ئظساءاث زكابُت مً كبل الظلؽ الىصُت ، دون أن  ئن الحاالث التي خددها الدشَس

جدزل الظلؽ الىصُت خماًت  ًكىن لهره ألازحر دزل في جلدًسها، و هي غمىما خاالث مخػللت بىكاتؼ جخؼلب

،  ئال أن ما ًمكً حسجُله مً مالخظاث  طُما بلاهىوي البلدًت و الىالًت ما وزد ببػع 12للمصلحت الػامت 

الحاالث مً غبازاث غامظت و مبهمت  كان مً اإلافسوض أن ًخجىبها  اإلاشسع الجصاةسي ئغخبازا مً أنها جفخذ مجاال 

  . لخػظف الظلؽ الىصُت

كابت الظلؽ الىصُت غلى أغمال املجالع الشػبُت فهي زكابت تهدف باألطاض ئلى طمان مشسوغُت ما غً ز  أما و

ًصدز غً الجماغاث املحلُت مً كسازاث، خماًت لىخدة الدولت  الظُاطُت و اللاهىهُت و صُاهت إلابدأ اإلاشسوغُت 

ئطخػمالها لظلؼاتها جدلُلا إلاشسوغُت و طُادة اللاهىن ، و مىػا إلهدساف الجماغاث املحلُت و جساذلها و ئطاءة 

أغمالها و غدم حػازطها مؼ اإلاصلحت الػامت كما طبم و بِىا.  ئال أن الىاكؼ الػملي أغؼى هدُجت غكظُت خُض 

ت حشكل زكابت زاهلت تهدد ئطخلاللُت الجماغاث املحلُت طُما و أن كافت كسازاتها جسظؼ  أصبدذ السكابت ؤلاداٍز

دت، كما أظاشث اللىاهحن  للظلؽ الىصُت أًظا في بػع الحاالث أن إلاصادكت الىصاًت طىاء  الظمىُت أو الصٍس

جلغي كسازاث املجالع املحلُت  و جدل مدلها في ئجساذها، هرا ئطافت ئلى ما وزد مً هصىص غامظت و مبهمت جفخذ 

ت كُدا غلى أغمال  املجالع ا لبلدًت و الىالةُت  جدىل مجاال لخػظف الظلؽ الىصُت، لخصبذ برلك السكابت ؤلاداٍز

 .13ما ًإزس بشكل مباشس غلى خظً حظُحرها    دون  ممازطتها إلاهامها باطخلاللُت

 الهطلب  الثايٍ : القٌىد الىازدة على السقابت اإلدازيت

ت ختى  ال جدُد غً أهدافها ، و جخدىل   خدد اإلاشسع الجصاةسي ؤلاػاز اللاهىوي الري جخم طمىه السكابت ؤلاداٍز

ت و تهدد ئطخلاللُت الجماغاث املحلُت.  وطُلت جخػظف مً زاللها الظلؽ اإلاسكٍص
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 أوال: القيد الحشسيعٍ 

للاهىن و ػبلا له ، و ًيبني  غلى ذلك  أن ظهت  و ٌػني  هرا اللُد أن ال جمازض  ظهت الىصاًت  طلؼاتها  ئال با

ت  و جلتزم   الىصاًت  ال جمازض  طلؼاتها  مهما  واظهذ مً أغمال  غحر  مشسوغت  صادزة  مً الهُئاث  الالمسكٍص

ت و اللُد   الصمذ  خُالها  في خال ئوػدام الىص اإلالسز  لهره الىصاًت . فاألصل  هى  ئطخلالل الهُئاث  الالمسكٍص

ري  ًسد  غلى هرا  ؤلاطخلالل  هى ئطخصىاء  مً ألاصل .و  ًيبني  غلى الصفت  ؤلاطخصىاةُت  أن جكىن  الىصىص  ال

دت   و أن  جسظؼ  في جفظحرها  للاغدة  الخفظحر  الظُم  فالخىطؼ  في الخفظحر   اإلالسزة  لهره  الىصاًت صٍس

 .14ًخػازض  مؼ هره الصفت  ؤلاطخصىاةُت 

 شكل و اإلجساءاث ثاييا:  وجىبيت ال

ت غلى الجماغاث املحلُت  ئن جددًد اإلاشسع مً  زالل الىصىص اللاهىهُت  لآللُاث و طبل فسض السكابت ؤلاداٍز

ت ختى ال جلجأ  ئال للىطُلت  التي هص  غلحها اللاهىن،  و دون أي وطُلت أزسي  ختى و  ٌػد كُدا غلى الظلؼت اإلاسكٍص

ت  و ئطخلال تلى كاهذ  أكل مظاطا بدٍس  . 15ل  الهُئاث الالمسكٍص

ت ًجب ئخترام ؤلاظساءاث التي وزدث صلب الىصىص اللاهىهُت ، و هي غادة  و غىد اللجىء لىطاةل السكابت ؤلاداٍز

ئظساءاث شكلُت جخفاوث بحن أزر السأي أو ؤلاغراز ، أو الدظبِب و اليشس وؤلاغالن و اإلاىاغُد. و هره ؤلاظساءاث 

ت  الشكلُت جلسز  لفاةدة  اله ت و للصالح الػام ، و الغسض  مجها  طمان  و خماًت  الهُئاث الالمسكٍص ُئاث الالمسكٍص

 . 16و الحد  مً جدزل  طلؼت الىصاًت

 ثالثا: القيد على أغساض السقابت 

ت  و ت ئلى الخدلم مً مشسوغُت ألاغمال التي جصدز مً الهُئاث الالمسكٍص غدم مسالفتها   تهدف الىصاًت ؤلاداٍز

ت حظتهدف خماًت اإلاصالح الػمىمُت وال حظتهدف خماًت مصالح طُاطُت  أو   للصالح الػام. فالسكابت ؤلاداٍز

شخصُت  فال  ًجىش للظلؼت  الىصاًت  أن جلجأ لىطاةل جدلُلا  ألغساض  غحر  التي خددها اإلاشسع . فالسكابت 

ت  ختى في خدود الغسض الري  ٌظتهدفه اإلا شسع  ملُدة  باجباع  بػع ؤلاظساءاث . فهي  جفدص  مشسوغُت  ؤلاداٍز

ت  و جخىلى  فدصه  مً هاخُت  مؼابلخه  لللىاغد  اللاهىهُت  اللاةمت  خظب  الػمل الصادز غً الهُئت الالمسكٍص

ػاث و اللىاةذ ، زم  ت و الدشَس جدزظها  في طلم اإلاشسوغُت ختى ًكىن هرا الػمل  مؼابلا  للىصىص  الدطخىٍز

جفدصه مً هاخُت  مؼابلخه  مؼ اللىاغد اللاهىهُت الػامت . و هي أًظا في مجال بدثها غً مشسوغُت ألاغمال 

الخاطػت لسكابتها ، لها أن جفدص مدي مؼابلتها  للىاغد الشكل و ؤلازخصاص و مً خُض الظبب و الغاًت  مىه  

ٍت و ممشلحها غلى اإلاظخىي املحلي  في جدزلها  . و جخلُد الظلؼت اإلاسكص 17ختى جخأكد مً أن الػمل طلُم  و مشسوع

خماًت  لصالح الػام  بىظهاًت الخدزل أي أن  ًكىن جكُُفها للىكاتؼ  جكُُفا طلُما مبيُا غلى أطباب مظخسلصت  

 مً وكاتؼ زابخت  و مىخجت  و كاةمت  وكذ جدزلها .
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 ٌري اجلهاعاث الهحليتالهبحث الثايٍ : جكسيس الظهاياث القايىييت و أثسها على كفاءة جس

ص  ئطخلاللُت الجماغاث املحلُت ٌػد ئخدي أهم السكاةص التي ٌظدىد  ئلحها  الخىظُم  ؤلادازي الىاظؼ، هرا  ئن حػٍص

الجماغاث املحلُت   بالىظس  إلاا  جكفله مً طماهاث  للدظُحر الفػال  غلى اإلاظخىي املحلي . و جكسض  ئطخلاللُت

ت و جخضح مً  بىظام كاهىوي ًكفلها جخضح غلى أطاطه ػبُػت الػالكت بحن  الجماغاث املحلُت و الظلؽ  اإلاسكٍص

زالله مدي ئطخلاللُتها طىاء الاطخلاللُت الهُكلُت ، الىظُفُت ، اإلاالُت ، و غلى غساز الػدًد مً الدول  خاول 

ؤلاصالخاث اإلاخىالُت و ًمشل ئكساز طماهاث كاهىهُت للحد مً حػظف   اإلاشسع الجصاةسي ججظُد ذلك  مً زالل

 الظلؽ الىصُت  زؼىة هامت جىػكع آزازها بصىزة ئًجابُت غلى حظُحر الجماغاث املحلُت.

 الهطلب األول : الظهاياث القايىييت لفعاليت جسٌري اجلهاعاث الهحليت

ذ لها مً ؤلاغتراض غلى السكابت  الخػظفُت لظلؽ مكً اإلاشسع الجصاةسي الجماغاث املحلُت مً آلُاث حظم

 الىصاًت والتي حظتهدف ئلغاء كسازاتها و التي جخمشل في الخظلم ؤلادازي و دغىي ؤلالغاء .

 الفسع األول : الحظلو االدازي

ت الراجُت  غلى ألاغما ت فػالت في جؼبُم غملُت السكابت ؤلاداٍز ت ، ٌػد الخظلم ؤلادازي وطُلت كاهىهُت و خٍُى ل ؤلاداٍز

ت الىالةُت أو السةاطُت  طماها لخؼبُم  مبدأ الشسغُت غلى  ك  و ممازطت  طلؼاث  و مكىاث  السكابت ؤلاداٍز و جدٍس

ت  اث ألافساد في الدولت.  فالخظلم ؤلادازي  وطُلت  ئداٍز أغمال  ؤلادازة  و خماًت الىظام اللاهىوي  لحلىق  و خٍس

م  ؤلادازي الىدي خُض جإدي جؼبُم  فكسة الخظلم ؤلادازي  ئلى خل  هامت و فػالت  في خل اإلاىاشغاث   ت  بالؼٍس ؤلاداٍز

ا بأكصس  ت  ئداٍز م ؤلاجفاق  و الصلح ، ألامس الري ًإدي  ئلى خل  اإلاىاشغاث ؤلاداٍز الخالفاث  و اإلاىاشغاث  بؼٍس

  .الؼسق و بأكل الجهىد و الخكالُف

ت املخخصت في الىظام ؤلادازي للدولت ئلى أوظه  و مظاهس  أزؼاء ئن الخظلم ؤلادازي ًإدي ئلى جىبُه  الظلؼاث ؤلاداٍز

أغمالها، فخخدزل للػمل غلى جصحُدها بجػلها أكثر ئجفاكا و جؼبُلا  إلاصادز و مبدأ  ؤلادازة الػامت وغدم  شسغُت

اث  ألافساد ، و  جدافظ غلى هُبت و مصداكُت  الشسغُت ، و أكثر مالةمت جىظُمُا و غدالت في مىاظهت خلىق  و خٍس

ت  ت غىد الىظس و الفصل في الخظلماث ؤلاداٍز الىظام ؤلادازي أمام السأي الػام ، هرا ئلى ظاهب أن الظلؼاث ؤلاداٍز

  18.  الدزىل في مخاهاث و جكالُف  غملُاث الخلاض ي  اإلاػلدة بمىطىغُت ججىب هفظها

ئًجابُاث لئلدازة و اإلاخظلم مً كسازاتها و ظهاث اللظاء ؤلادازي ، و غلى السغم  مما كد ًىفسه الخظلم ؤلادازي مً 

ت  اإلاؼللت  التي جخمخؼ بها ؤلادازة  في السد  أو غدم السد  غلى   ئال أن الىاكؼ الػملي أظهس الػدًد مً الػُىب  كالحٍس

ئلى أهىاع مخػددة ، و ًصداد  و مً غُىب الخظلم ؤلادازي أًظا كىهه ًخفسع .  الؼػىن  هدُجت البحروكساػُت  اإلاخفشُت

هرا الخػلُد  في طسوزة الػمل  بأخد أهىاغه  و طسوزة جىظحهه الخىظهه الظلُم  و ئال أصبذ في خكم الػدم أي 

 19. دون فػالُت ، كما ًخجلى  الخػلُد أًظا في طسوزة مساغاة  آلاظال اللاهىهُت لخلدًمه 

ىص اإلاشسع الجصاةسي باإلاادة  غلى أهه ًمكً لسةِع املجلع الشػبي  البلدي وفلا  11-11دًت مً كاهىن البل 11ٍو

ا أو دغىي  كظاةُت أمام الجهاث املخخصت ، و  لشسوغ و ألاشكال  اإلاىصىص  غلحها كاهىها أن ًسفؼ  ئما جظلما ئداٍز
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ت زفؼ جظلم أمام ال جهاث هى ما ًفُد بأن اإلاشسع أزر بفكسة الخظلم ؤلازخُازي )الجىاشي(. فلسةِع املجلع خٍس

ت، أو أن ًلجأ ئلى الجهاث اللظاةُت املخخصت مباشسة دون أن ًسجب ذلك أي ظصاء، و لػل مً أهم ألاطباب   ؤلاداٍز

 . التي دفػذ اإلاشسع لؤلزر بىظام الخظلم  ؤلازخُازي  هى حظهُل و جبظُؽ ؤلاظساءاث و حظهُل اللجىء ئلى اللظاء

لم ًبحن ما ئن كان الخظلم والةُا أم زةاطُا، أي أن ًسفػه زةِع   11-11مً كاهىن البلدًت   11ئال أن هص اإلاادة 

س الدازلُت بىصفه الظلؼت السةاطُت  ت مصدزة اللساز، أو أن ًسفػه ئلى وٍش املجلع  ئلى الىالي بصفخه الجهت ؤلاداٍز

ت  للجهت مصدزة اللساز، و ًبلى الىص في هره الجصةُت غامظا. و بالػىدة للاهىن  ؤلاظساءاث اإلادهُت  -10و ؤلاداٍز

مىه لم ٌشس ئلى الخظلم السةاس ي و ئكخفى بالىص غلى  الخظلم  الىالتي   031هجد أن اإلاشسع و مً زالل اإلاادة    10

ت مصدزة  و هى ما وظدشفه مً كىله " ًجىش للصخص اإلاػني باللساز ؤلادازي ، جلدًم جظلم ئلى الجهت ؤلاداٍز

لسةاس ي  جبظُؼا لئلظساءاث و طماها  لحظً طحر اإلاسافم  الػمىمُت، هرا اللساز...." ما ٌػني  جسلُه غً الخظلم ا

بالىظس  إلاا كد ٌظفس غىه الخظلم السةاس ي مً زلل ؤلاظساءاث و الخباػإ في جىفُرها، هرا ئلى ظاهب اإلاظاوب  التي 

لماث  فخكىن جكخىفه مً صػىبت  في جىظحهه فكشحرا  ما كان  اإلاخلاض ي  ًسؼئ  في جىظُه هرا الىىع مً الخظ

ت  بظبب  طىء الخىظُه  و بخالي  طُاع  الػدًد مً الحلىق.  و غلى السغم مً ذلك  الىدُجت  زفع الدغاوي ؤلاداٍز

ت الجزاع ؤلادازي بشكل ودي ، هظسا إلاا ًمخاش به هرا ألازحر مً بظاػت  ئال أن اإلاشسع خظىا فػل بفخذ املجال لدظٍى

  . 20للىكذفي ؤلاظساء و كلت الخكالُف و ئزتزال 

، هجد أن اإلاشسع لم ًىص غلى آلُت الخظلم ، خُض لم ًجص  10-11و باليظبت للىالًت فبالسظىع ئلى كاهىن الىالًت  

ا بلسازاث الظلؽ الىصُت ، و باإلالابل  هجد اإلاشسع كد فسض غلى الظلؼت  للمجلع الشػبي الىالتي أن ًؼػً ئداٍز

الىالتي باػلت أن جلجأ ئلى ظهاث  اللظاء املخخص كصد ئبؼال الىصُت ئذا ئزجأث أن مداولت املجلع الشػبي 

 اإلاداولت و هى ما ٌػد كفالت  للمجلع الشػبي الىالتي مً حػظف الظلؽ  الىصُت .

 الفسع الثايٍ: الطعٌ القظائٍ

جكىن فُه  ئن غبازة دولت اللاهىن حػــني الدولت الــتي ًيشئها اللاهىن و جيظب ئلُه، و هي  جصف هــظاما مإطظاجُـا

الظلؼت الػامت زاطػت للىة اللاهىن. فــسظىع الدولت خـكاما و مدكىمحن ئلى اللاهىن هى  جفُػل إلابدأ اإلاشسوغُت 

اث بالدولت و هى مدلىل ٌػكع مظخىي الخلدم و الخدظس  والدًملساػُت  و السغبت  في الحد مً  غلى كل اإلاظخٍى

ام مبدأ اإلاشسوغُت ٌشكل   كُدا هاما غلى ظمُؼ جصسفاث ؤلادازة بما الخػظف و  ئطدبداد  ؤلادازة  الػامت .  فاختر 

ت والتي حشكل غصب الػمل ؤلادازي، مً ذلك ًؼلم غلى الدولت حػبحر "الدولت  فحها ما جصدزه مً كسازاث ئداٍز

 ال 
ً
كىال غلى اللاهىهُت"  هظسا لخظىغها فُما جلىم به مً ئظساءاث و أغمال لحكم اللاهىن و ئهصال أخكامه خلُلت

الجمُؼ خكاًما و مدكىمحن، فال جلىم بأي وشاغ ئال وفلا لؤلوطاع و الشسوغ اإلالسزة لرلك، و غلُه فان الدولت 

 .  21اللاهىهُت جلىم غلى فكسة أطاطُت هي أن اللاهىن هى الحاكم
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دازة طسوزة خخمُت و جفػُال  إلابدأ اإلاشسوغُت وظب فسض السكابت غلى أغمال ؤلادازة ، فخػد السكابت غلى أغمال الا 

حظخىظبها دولت اللاهىن. و حػخبر السكابت اللظاةُت  غلى أغمال ؤلادازة  أكثر أهىاع السكابت  أهمُت و فػالُت ، هظسا 

إلاا ًخمخؼ به  اللظاء  مً ئطخلالل و طماهاث كاهىهُت ، و ئجصاف بالحُاد و اإلاىطىغُت، و جىلُه مهمت  جدلُم 

  22.ً أخكام جدىش  كىة الش يء اإلالض ي فُه  باغخبازها غىىان الحلُلتالػدالت  بىاطؼت  ما ًصدزه م

ً اإلاشسع الجصاةسي زةِع املجلع الشػبي البلدي مً زالل كاهىن البلدًت     
ّ
ظا لهرا اإلابدأ مك طُما  11-11و جكَس

مً آلُت الؼػً اللظاتي طد كسازاث الىالي اللاطُت ببؼالن مداولت املجلع الشػبي البلدي ، ئغخبازا  11اإلاادة 

ت و أكثرها  فاغلُت و خدة في خماًت فكسة الدولت اللاهىهُت و مبدأ مً أن  دغىي ؤلالغاء أهم الدغاوي ؤلاداٍز

اث في الدولت اإلاػاصسة ، و هي أًظا الىطُلت اللاهىهُت و اللظاةُت  الشسغُت و جأكُد خماًت الحلىق و الحٍس

ك و جؼبُم غملُت السكابت اللظاةُت غلى أغمال الدولت و ؤلادازة الػامت ت و الفػالت لخدٍس  .23الحٍُى

غلى  أن الىالي  10-11ىالًت  فالىطؼ مسخلف ئلى خد ما خُض هص اإلاشسع مً زالل كاهىن الىالًت أما باليظبت لل

خاإلاا جبحن له أن اإلاداولت جمذ زسكا لللاهىن فاهه ًسفؼ دغىي أمام اللظاء ؤلادازي املخخص إلكساز ئبؼالها. و ًبدو 

 ئبؼال ئكساز ا مً زالل لجىةه إلاصؼلحطُم  10-11أن اإلاشسع كد جدسي الدكت مً زالل هصىص كاهىن الىالًت 

، و هرا ئغخبازا مً أن مداولت املجلع  33،35،30مىه طُما اإلاىاد ما جكسز بػدد مً الىصىص اإلاداولت، وهى

ت و التي ًمكً اللجىء ئلى اللظاء ؤلادازي للمؼالبت بالغائها و  الشػبي الىالتي ال حػخبر مً كبُل اللسازاث ؤلاداٍز

 . 24خماع زطمي ألغظاء مىخسبحن ال جخمخؼ بسصاةص اللساز ؤلادازي  و ال جدىش الصُغت الخىفُرًت  ئهما هي هخاةج ئظ

 ألزازه غىد  
ً
 ومىخجا

ً
خػحن للبىلها أن ًكىن اللساز كاةما ئن دغىي ؤلالغاء دغىي غُيُت جىصب غلى اللساز ؤلادازي. ٍو

ت  و التي جىلظم ئلى  اكامت الدغىي. ئال أن ئججاها مً الباخشحن وإطدىادا مجهم  ئلى الخلظُم الفلهي للدغاوي ؤلاداٍز

دغاوي  كظاء ئلغاء و كظاء كامل ، ًسون أن دغىي ئكساز بؼالن مداولت املجلع الشػبي الىالتي جيخمي ئلى دغاوي 

كظاء ؤلالغاء ، غحر أنها جدكمها كىاغد ئظساةُت زاصت زالفا للمىصىص غلُه بلاهىن ؤلاظساءاث اإلادهُت و 

  25. تؤلاداٍز

 010جشحر ئشكالُت ئظساةُت، خُض جىص اإلاادة  10-11و مً هاخُت أزسي فالىصىص الظابلت مً كاهىن الىالًت  

ت  غلى أن  "مؼ مساغاة الىصىص الخاصت ، غىدما جكىن الدولت أو  10-10مً كاهىن ؤلاظساءاث اإلادهُت و ؤلادٍز

ت ػسفا في الدغىي  بصفت مدعي أو مدعى غلُه ، اإلاإطظت الػمىمُت ذاث الصبغت ؤلاد الىالًت أو البلدًت أو اٍز

س اإلاػني ، الىالي ، زةِع املجلع الشػبي البلدي غلى الخىالي ، و اإلامشل اللاهىوي  باليظبت  جمشل بىاطؼت الىٍش

ت.". ًدبحن مً زالل الىص أن الىالًت ممشلت  في الىالي كؼسف مدعي ئغخبازا مً أنها  للمإطظت ذاث الصبغت ؤلاداٍز

ت جخ ت و مً زمت خم الخلاض ي ، بِىما املجلع الشػبي الىالتي  ال ًملك الصخصُت ؤلاغخباٍز مخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى

، و لئن  فكُف ًمكً ملاطاجه ، و هى ما ًؼسح ئشكالُت في جىظُه الدغىي أمام ظهاث اللظاء ؤلادازي املخخص
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ت ، هص زاصت ًــلُد الىص الػ 10-11ئغخبرها أن أخكام كاهىن الىالًت ام وهى كاهىن ؤلاظساءاث اإلادهُت و ؤلاداٍز

ل الغمىض  .26فان اإلاشسع لم ًفصل في ذلك غلى هدى ًٍص

أصبذ ٌشكل غلبت جدىل دون  10-11مً كاهىن الىالًت  33،35،30ئن الغمىض  الري  ًكخىف  أخكام اإلاىاد 

 .  27ئشالت للغمىضجفػُل طبُل  اللجىء لللظاء، ما ٌظخدعي مً اإلاشسع مساظػت  الىصىص الظابلت  

  الهطلب الثايٍ : إيعكاساث جكسيس الظهاياث القايىييت  على جسٌري اجلهاعاث الهحليت

ت في حظُحر شإون الدولت  ٌظخىظب خخما جمخؼ الجماغاث املحلُت  بلدز مً  ت الاداٍز ئن جبني  هظام الالمسكٍص

جخمكً بمىظبها  الجماغاث املحلُت  مً ممازطت صالخُاتها كؼسف أصُل  و لِظذ  الاطخلاللُت،  ئطخلاللُت

غمالها للخىظُه أو الخػدًل. وغلى السغم  مً ؤلاطخلاللُت التي جخمخؼ بها أكىكُل أو  هاةب ، و دون أن جسظؼ 

ابت  التي جمازطها الظلؽ املجالع املحلُت كىنها أظهصة مىخسبت ، ئال أن ئطخلاللُتها  ال جىفي  وظىد هىع  مً السك

ت  أو ممشلحها غلى اإلاظخىي املحلي ، و هرا كصد جدظع  مىاػً الخلل و مً زمت طمان  أغلى مظخىي  اإلاسكٍص

ت  تهدف باألطاض ئلى  مساكبت  مدي ئخترام  املجالع  املحلُت لللاهىن  طىاء 28كفاءة و فاغلُت  . فالسكابت ؤلاداٍز

هظام  مظمىن  دُد غً ذلك، فػدم ؤلاغتراف  بأهمُت السكابت  ًبػدها غًكأغظاء  أو كمجلع ككل  دون أن ج

ت و أبػاده . و مً ظاهب أزس فمً  الظسوزي أن جخلُد السكابت  باإلػاز الري خدده لها اللاهىن ، ئذ أهه  الالمسكٍص

ت أو ممشلحها غلى اإلاظخىي املحلي زالل ممازطت دوزها ا لسكابي غلى مً الظسوزي أن  جلتزم الظلؽ اإلاسكٍص

الجماغاث املحلُت  بالىطاةل و الصالخُاث  املخىلت لها صلب الىصىص اللاهىهُت ، دون  أن ًدظم ػابػها السكابي 

ت و طسوزة ئطخلاللُت الجماغاث املحلُت.  و كد بالشدة ، هرا بهدف ئخدار الخىافم بحن مخؼلباث السكابت ؤلاداٍز

مً زالله  الظلؽ الىصُت  آلُاث زكابُت  مخػددة غلى الهُئت   خدد اإلاشسع الجصاةسي  ئػازا كاهىهُا جمازض

الخمشُلُت  طىاء كأغظاء مىفسدًً أو غلى املجلع ككل وفم ئظساءاث و شكلُاث مدددة جخفاوث بحن  الشدة و 

 ؤلاغخدال. و هرا بهدف  مساكبت  ممشلي الجماغاث املحلُت و خماًت للمصلحت الػامت و وخدة الدولت  مً ظهت ،  و

ظا إلابدأ اإلاشسوغُت و دولت اللاهىن مً ظهت أزسي   .29جكَس

ئن حظُحر الشإون الػامت املحلُت ًىاظه الػدًد مً ؤلاشكاالث و الػلباث التي جدىل دون حظُحر الجماغاث 

ت اإلادشددة  غلى املجالع  املحلُت لشإونها و ممازطت ئزخصاصاتها  باطخلاللُت وكفاءة، وحػد السكابت ؤلاداٍز

ت.  الشػبُت البلدًت و الىالةُت ئشكاال مفصلُا ئغخبازا مً كىنها جمشل الهُاكل ألاطاطُت في الىظام الالمسكٍص

فالسكابت اإلادشددة غلى الجماغاث املحلُت جظُم الخىاق غلحها و جدد مً كدزتها غلى ؤلاطخجابت للمخؼلباث 

لُت، ما ًىحي بػدم زلت الظلؼت الىصُت بلدزة الجماغاث املحلُت غلى الدظُحر  و هى ما  ٌشكل زؼسا و تهدًدا  املح

ت و ؤلاطخلاللُت  ئلى  ت جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى إلطخلاللها في ممازطت ئزخصاصاتها. بل ًىللها مً هُئاث المسكٍص

، وهى ماال ًدغم بأي شكل مً ألاشكال  ؽ الىصُتهُئاث غدم جسكحز ئدازي ال جملك طىي جىفُر كسازاث الظل

فػالُت الدظُحر.  فالسكابت الخاهلت غلى أغمال و كسازاتها و غدم اللدزة غلى ئجساذ كسازاث هابػت مً ئخخُاظاتها  
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ٌػد غاةلا هدى جدلُم  حظُحر هاظؼ و جىمُت مدلُت فػالت و مً زمت جىمُت شاملت للدولت . و هى ما ًخؼلب 

ت في  ؤلاػاز املحدد لها طمً  الخسفُف مً ت بما ًكفل ممازطت الظلؽ الىصُت للسكابت ؤلاداٍز خدة  السكابت ؤلاداٍز

 .30الىصىص  اللاهىهُت كىنها ئطخصىاءا غً ئطخلاللُت  املجالع الشػبُت البلدًت و الىالةُت

ػالُت حظُحر شإونها بػُدا و كد ئطدشػس اإلاشسع الجصاةسي أهمُت كفالت  ئطخلاللُت الجماغاث املحلُت  طماها لف

د مً حػلُد الشأن املحلي و  ت و اللسازاث التي غادة ما ال حػكع ؤلاخخُاظاث املحلُت بل جٍص غً الظُؼسة اإلاسكٍص

حػُم حظُحر الشإون املحلُت غلى هدى هاظؼ و فػال. فىص اإلاشسع غلى طماهاث  كاهىهُت للجماغاث املحلُت جدد 

ت ، مخمشلت في الؼػً ؤلادازي )الخظلم ؤلادازي( اإلامازطاث الخػظفُت للظلؽ الىص ُت في ئػاز السكابت ؤلاداٍز

ػُت الظابلت . و هى ما ٌػد زؼىة ئًجابُت هدى  والؼػً اللظاتي )دغىي ؤلالغاء( و هرا زالفا للىصىص الدشَس

ئزجباػا وزُلا  فىجاغت حظُحر الجماغاث املحلُت ًسجبؽ  جكَسع ئطخلاللُت الجماغاث املحلُت في حظُحر شإونها، 

بمدي  كفالت ئطخلاللُتها في ممازطت ئزخصاصاتها و حظُحر شإونها ، ئغخبازا مً أن ئكساز الظماهاث و آلالُاث 

اللاهىهُت إلطخلاللُت  الجماغاث املحلُت ًإدي ئلى حظُحر فػال  ًلبي  ؤلاخخُاظاث املحلُت و جؼلػاث اإلاىاػً ،  

الػامت املحلُت ًإزس بصىزة مباشسة غلى ئطخلاللُت ئجساذ اللساز ما ففسص هظام مدشددة غلى  حظُحر الشإون 

 ًىػكع بالظلب  غلى هجاغت الدظُحر و مً زمت الخىمُت املحلُت و مجها الخىمُت الشاملت للدولت  . 

غحر أن الىصىص اللاهىهُت جظمىذ غدة سغساث و ئشكاالث ئظساةُت ما ٌظخدعي مً اإلاشسع  ئغادة الىظس فحها مسة 

سي ختى جإدي الدوز اإلاىىػت بها هرا مً ظهت ، و مً ظهت أزسي فان غصوف الجماغاث املحلُت غً اللجىء ئلى أز

ألُاث الؼػً ؤلادازي و اللظاتي  بغع الىظس غً ألاطباب أصبذ ٌشكل غامال ٌظاهم في حػظف الظلؽ الىصُت 

 الجماغاث املحلُت .في زكابتها غلحها و  ًكسض جبػُتها هدى اإلاسكص و ًدغم فػالُت حظُحر 

 خاجهت:

جمازض الظلؽ الىصُت آلُاث زكابُت مخػددة غلى الجماغاث املحلُت في ظل الىظام الالمسكصي الري جيخهجه 

الدولت  خماًت لىخدتها الظُاطُت و اللاهىهُت و صُاهت إلابدأ اإلاشسوغُت و طُادة اللاهىن ، مىػا إلهدساف 

خػمالها للظلؼاتها جدلُلا إلاشسوغُت أغمالها و غدم حػازطها مؼ الجماغاث املحلُت و جساذلها و ئطاءة ئط

ت حشكل تهدًدا  اإلاصلحت الػامت . ئال أن الىاكؼ الػملي أغؼى هدُجت غكظُت خُض أصبدذ السكابت ؤلاداٍز

ا إلطخلاللُت الجماغاث املحلُت  و وػكع طلبا غلى  حظُحرها بشكل  أكثر فػالُت ومسدودًت طُما و أن كافت كسازاته

دت، كما أظاش اإلاشسع  للظلؽ الىصُت أًظا في بػع الحاالث  جسظؼ إلاصادكت الىصاًت طىاء الظمىُت أو الصٍس

ان جلغي كسازاث املجالع املحلُت و جدل مدلها في ئجساذها، هرا ئطافت ئلى ماوزد مً هصىص غامظت و مبهمت 

ت كُ دا غلى الجماغاث املحلُت جدىل دون  جفخذ مجاال لخػظف الظلؽ الىصُت، لخصبذ برلك السكابت ؤلاداٍز

 ممازطتها إلاهامها باطخلاللُت  .
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مً ظهت أزسي كفل اإلاشسع طماهاث  كاهىهُت للجماغاث املحلُت طد اإلامازطاث الخػظفُت للظلؽ الىصُت في 

ؤلا أن زغم  اإلاظاعي  والجهىد  هدى ئطفاء فػالُت غلى حظُحر الشإون املحلُت  ئػاز زكابت ؤلاشساف ،  غحر أهه 

جظمً غدة ئشكاالث ئظساةُت حظخدعي جدازكها  لخإدي الدوز اإلاىىػت ؤلاػاز اللاهىوي للصماهاث التي كفلها اإلاشسع 

بها هرا مً ظهت ، و مً ظهت أزسي فان غصوف الجماغاث املحلُت غً اللجىء ئلى ألُاث الؼػً ؤلادازي و اللظاتي  

في حػظف الظلؽ الىصُت في زكابتها غلحها و  ًكسض جبػُتها بغع الىظس غً ألاطباب أصبذ ٌشكل غامال ٌظاهم 

ظاهم في  د َو ٍص  الخىظُه اإلاسكصي للسازاث املحلُت، هدى اإلاسكص ٍو

و جبلى هره الظماهاث مجسد هصىص ال ًخم جفػُلها ئال هادزا،  و ًسظؼ ذلك ئلى  الػدًد مً ألاطباب  كظػف 

ً ألاغظاء اإلاىخسبحن و ظهلهم باإلظساءاث و ع  جكٍى جسىفهم مً الاصؼدام مؼ الظلؽ الىصُت ، ما ًإدي ئلى جكَس

تها في حظُحر شإونها و ؤلاطخجابت  جبػُت الجماغاث املحلُت و ؤلاهخلاص مً ئطخلاللُتها  و جفلد برلك خٍس

 للمخؼلباث املحلُت  و اإلابادزة و اإلاظاهمت  في الخىمُت املحلُت و الىػىُت. 

 الهىانش و اإلحاالث 

                                                           
ت ، 1 ت و الهُئاث الالمسكٍص للد ئزخلف الفله في جددًد حظمُت أو  ئصؼالح للػالكت السكابُت السابؼت بحن الظلؼت اإلاسكٍص

و الترظمت الحسفُت  لهرا ، La tutelle administrativeفرهب ظاهب مً الفله الفسوس ي ئلى حظمُت  هرا السابؽ  

، ئال أن هرا ؤلاصؼالح حػسض ئلى هلد شدًد غلى أطاض أن الىصاًت  حظخسدم  في مجال  إلادارية الوصايةؤلاصؼالح هي 

زوابؽ اللاهىن الخاص  بمفهىم  ًبػد كشحر غً اإلالصىد  في مجال زوابؽ اللاهىن الػام ، و مً هىا  زأي  ئججاه  مً الفله  

ت ، جمحزا لهرا الىىع  مً ؤلاشساف ، غً ؤلاشساف  اإلالصىد  في مجال اللاهىن أن ٌظخسدمىا  ئصؼالح السكابت ؤلاداٍز

 الخاص.

 
أطع الخىظُم ؤلادازي و ؤلادازة املحلُت بالجصاةس، دًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت ، الؼبػت الشاهُت دمحم ظػفس أوع كاطم،   2

 .1000، الجصاةس، 

ؼ، لبىان ، كامل بسبس، هظام ؤلادازة املحلُت، اإلاإطظت  الجامػُت  لدزاطاث  و الي 3 ؼ و اليشس و الخىَش ، 1001شس و الخىَش

 .130ص 
ؼ الجصاةسي، داز الهدي ، الجصاةس،  4  .101، ص1113الىافي طامي، هظام البلدًت في الدشَس
الجسف ػػُمت، مبدأ اإلاشسوغُت و طىابؽ زظىع الادازة الػامت لللاهىن، الؼبػت الشالت، داز الجهظت الػسبُت ، اللاهسة  5

 .3ص ،1001مصس، 
ت، مصس،  6  .11،  ص 1003ماظد زاغب الحلى، اللظاء ؤلادازي، داز اإلاؼبىغاث الجامػُت، ؤلاطكىدٍز

ؼ ، الؼبػت الشاهُت ، ألازدن، 7  .110.، ص1110غلي زاػس الشىؼاوي، ؤلادازة املحلُت ، داز واةل ليشس و الخىَش
ت ، داز الجهظت الػسبُت ، مصس ،   8  .131، ص 1003بكس اللباوي ، السكابت ؤلاداٍز



 

 
 الىافٍ سانٍ د.   

 

 
 على اجلهاعاث الهحليت الظهاياث القايىييت لهشسوعيت السقابت اإلدازيت

 
 

          
 نسكز أفاق  للدزاساث و الحكىًٌ الهحخصص                         

 
  0202حزيساى   -ًىيٌى، الهجلد األول ، الثايٍنجلت زؤيت أكاديهيت ، العدد 

 

 

41 

                                                                                                                                                                                     
حشكُل املجالع املحلُت  و أزسه غلى كفاًتها في هظم ؤلادازة املحلُت ، دزاطت ملازهت، مكخبت داز زالد طمازة الصغبي ، 9

ؼ، الؼبػت الشالشت ، غمان، ألازدن،   .100، ص 1003الشلافت لليشس و الخىَش
 .101مظػىد شحهىب ، أطع ؤلادازة املحلُت ، اإلاسظؼ الظابم ، ص  10
 .0بىطؼػت صالح، اإلاسخؼ الظابم، ص  11
ت غلى الجماغاث املحلُت في الجصاةس،  مجلت ؤلاظتهاد اللظاتي ، كلُت  12 غبد الحلُم بً مشسي، هظام السكابت  ؤلاداٍز

 .113-111، ص ص1110بظكسة ، الجصاةس،  ،11الحلىق و الػلىم الظُاطُت ، ظامػت دمحم زُظس، الػدد 
ت غلى اغمال ؤلادازة املحلُت ، مجلت ؤلاظتهاد اللظاتي ، كلُت الحلىق و الػلىم  13 غخُلت بلحبل، فاغلُت السكابت ؤلاداٍز

 .101، ص1110الظُاطُت، ظامػت دمحم زُظس ، الػدد الظادض ،بظكسة ، الجصاةس، 

 لخفصُل أهظس:

،ًخظمً كاهىن  1111فبراًس  11، مإزر في 10-11مً كاهىن زكم  110،110، 113،  33، 35،  50،33، 51، 55 اإلاىاد :

دة زطمُت غدد  .11الىالًت ، ظٍس

، اإلاخظمً  1111ًىهُى 11اإلاإزر في 11-11،مً اللاهىن زكم   111،  111،111، 11، 50،31،30، 53،50، 53اإلاىاد: 

دة زطمُتغدد  .30كاهىن البلدًت ، ظٍس
  .311، ص 1111خظحن غشمان دمحم غشمان، أصىل اللاهىن ؤلادازي، ميشىزاث الحلبي الحلىكُت ، لبىان،  14
 .101خظحن غبد الػال ، اإلاسظؼ الظابم، ص   15
 .113غادل مدمىد خمدي، اإلاسظؼ الظابم،  16
 .130كامل بسز، اإلاسظؼ الظابم، ص  17
ت ، مصس، دمحم ئبساهُم زحري الىكُل، الخظلم ؤلادازي و مظلك 18 ؤلادازة ؤلاًجابي، داز الفكس الجامعي، ؤلاطكىدٍز

 .11،ص 1110
ت، غماز غىابدي، 19 ت الدغىي ؤلاداٍز ت ، الجصء الشاوي، هظٍس ت الػامت للمىاشغت ؤلاداٍز  .301اإلاسظؼ  الظابم، ص  الىظٍس
 .131الىافي طامي، اإلاسظؼ الظابم، ص 20
 .11ماظد زاغب الحلى، اإلاسظؼ الظابم، ص  21
د فهمي، اللظاء ؤلادازي ،  الؼبػت  الخامظت ، ميشأة اإلاػازف ، مصس، مص 22  .300، ص1003ؼفى أبى ٍش
 .113الىافي طامي ،اإلاسظؼ الظابم، ص 23
فازوق زلف ، مظخلبل  الجماغاث املحلُت في ظل آلالُاث اإلاظخددزت للسكابت ، اإلالخلى الدولي الشالض خىل الجماغاث  24

 11و11ت ، كلُت الحلىق و الػلىم الظُاطُت ، ظامػت خمت لخظس الىادي،الجصاةس،  أًاماملحلُت في الدول اإلاغازبُ

 .03، ص1113دٌظمبر
ت آلُت لحىكمت  الجماغاث املحلُت ، اإلالخلى الدولي خىل الجماغاث املحلُت فىاغل   25 بػلي دمحم الصغحر، الدغىي ؤلاداٍز

 .1110مازض  15و 13جصاةس، أًام الخىمُت ، كلُت الحلىق ظامػت باجي مسخاز، غىابت ، ال
 .05فازوق زلف ، اإلاسظؼ الظابم، ص 26
 بػلي دمحم الظغحر، اإلاسظؼ الظابم.  27
 .111غخُلت بلحبل ، اإلاسظؼ الظابم ، ص  28
 .03فازوق  زلف ، اإلاسظؼ الظابم، ص  29



 

 
 الىافٍ سانٍ د.   

 

 
 على اجلهاعاث الهحليت الظهاياث القايىييت لهشسوعيت السقابت اإلدازيت

 
 

          
 نسكز أفاق  للدزاساث و الحكىًٌ الهحخصص                         

 
  0202حزيساى   -ًىيٌى، الهجلد األول ، الثايٍنجلت زؤيت أكاديهيت ، العدد 

 

 

42 

                                                                                                                                                                                     
30 Lotfi Tarchouna , Décentralisation  et  déconcentration en Tunisie , Thése   de  doctorat  droit publique , 

Faculté de droit et  des sciences  politiques, Université  de Tunis-Elmanar, Tunisie,2005.P247 . 



 

 
  ثمان بامفليَد.ع

 
 امجنلٍ امعشبٍ منشعش املذيم

 

 

          
 مشكض أفاق  منذساظات ُ امجكًِى اممجخطظ                         

 
  0202حضيشان   -ًِهٌِ، اممجنذ األُل ، امثاهٍسؤية أكاديمية ، امعذد مجنة 

 

 

43 

 امجنلٍ امعشبٍ منشعش املذيم

arabic reception of ancient poetry 

 

 1د.عثمان بامفليَ

 اممنخظ

أن عشع املطيذة امِاحذة عنى كّشاء مخجنفني ظيعطٍ ثأُيالت مجعّذدة؛ ٌزا امجعّذد ٌِ مذاس ٌزً  ملذ غذا مى اآلكاد
امِسكة اميت ظوجبنّي مى خالمٍاهمط امجفكري امعشبٍ فٍ كِاهني ثنلٍ امشعش امعشبٍ، ُرمك عرب همِرجني ٌما 

الن  فٍ امشفٍٍ 272ُي( ُاجلشجاهٍ )033اجلاحظ )
ّ
 امكجابٍ.ي(، ُرمك عرب ُظيطني يجمث

لان بججذيذ 
ّ
ٍ امعشبٍ منشعش مذخه أظاط مإلجابة عى ظإامني أظاظٌني فٍ ثاسيخ امبالغة ُامولذ امعشبٍ؛ يجعن

ّ
امجنل

ش منجفكري امعشبٍ فٍ 
ّ
ح "اممفجاح"، ُبيان امِعٍ اممبك امشؤية امبالغية ُثجاُص حذُدٌا امجعنيمية امموحِعشة فٍ شُش

 منية امجِاضنية.خطائظ اممجنلٍ، ُمٍاّمَ فٍ ئهجاح امع

 هظشية امجنلٍ، امبالغة امعامة، هلذ امشعش، اجلاحظ، اجلشجاهٍ. امكنمات اممفجاحية:

abstract 

It has become undeniable that the presentation of one poem to different readers will result in 

getting multiple interpretations .This pluralism is the focus of this study. So, this paper will 

shed light on the Arab thinking style in the laws of receiving poetry through two models Al-

Jahiz(225AH) and Al-Jarjari (471AH) via two major mediums represented in the oral and the 

written . 

Receiving Arabic poetry is a basic introduction to answering two fundamental questions in the 

history of rhetoric and Arabic criticism. These questions are concern renewing the rhetorical 

vision and transcending its educational limits that are confined in the explication of the "al-

Miftāḥ"; and the early awareness of the Arab thinking about the characteristics of the recipient 

and its role in making the rhetorical process a success. 

Key words: Receipt theory   , General rhetoric, Al-Jahiz,  EL-Jorjani 

 

 

                                                           
1
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة دمحم الخامس الرباط، المغرب.،األدبي، قسم اللغة العربية. أستاذ البالغة والنقد 

 



 

 
  ثمان بامفليَد.ع

 
 امجنلٍ امعشبٍ منشعش املذيم

 

 

          
 مشكض أفاق  منذساظات ُ امجكًِى اممجخطظ                         

 
  0202حضيشان   -ًِهٌِ، اممجنذ األُل ، امثاهٍسؤية أكاديمية ، امعذد مجنة 

 

 

44 

  ثلذيم

ت الهشب للخللي هى حذًث نً شلحن ًفشق بُنهما الهامل الضمني باألظاط، فاألٌو ًىؿلم مىز  بن حذًثىا نً سٍئ

هـ( بلى ؤواخش اللشن ألاٌو ومؿلو الثاوي الهجشي وظّمُىاه بالالهظ، والثاوي مىز نطش 200 - 150الهطش الجاهلي )

ً بلى آلان، وبُاهه ؤن الىظ هى مجمىم اإلاطّىفاث و  فاث الهشبُت في الىلذ والبالغت التي وكفذ بالىلذ الخذٍو
ّ
اإلاال

والخىكحر نىذ كػُت الخللي، وظىىخفي بـ "البُان والخبُحن " للجاحل، " ودالثل ؤلاعجاص للجشحاوي"، لىً كبل رلً 

ُاث الخللي
ّ
ً، وونُا مّىا بإن ججل جمو اإلاماسظاث الشفهُت التي ظبلذ الخذٍو  ظىلّذم الالهظ ألهه ألاظبم؛ ٍو

حاغشة في ألاخباس التي بلغخىا مىز الهطش الجاهلي، والتي حهخبر حضءا ال ًخجضؤ مً مىابذ الّذسط البالغي الهشبي 

 اللذًم، ظُيىن مً اإلاىاظب بُان خطاثطها الفىُت والخلىُت لهزه الهملُت.

لي الهشبي ظيخذاسط كػُت الخل ؛ونلى هزا ألاظاط الىص ي والالهص ي، وججاربهما مً حُث الضمً والخطاثظ

للشهش اللذًم؛ مدعاثلحن ؤوال حٌى ؾبُهخه بحن الجاحل والجشحاوي؟ ونً الخطىضُاث اإلاىهجُت والاضؿالحُت 

ت البالغُت الهامت؟ . ولإلحابت نً هزه ألاظئلت  التي مّحزتهما؟ وهُف امخّذث آسائهما في الخهامل مو الشهش بلى الىكٍش

خي هخدبو مً خالله املخ شق جلّلُه، وما ٌعخذنُه ظيعخهحن بمىهج جاٍس
ُ
ؿاث الىبري لخؿىس الىعي الهشبي بالىظ وؾ

هزا اإلاىهج مً مىاصهاث داخلُت جلىم نلى آلُاث الىضف والخحلُل، وؤخشي ملاِسهت وسخب بها العابم الهشبي نلى 

ت الخللي الغشبُت.  معخجذاث هكٍش

ت مفادها: )وح  ىد الىظ الشهشي ٌهىبي بالػشوسة وحىد جخإظغ ألاؾشوحت الهامت لهزه الىسكت نلى فىشة  مشهٍض

وحذها نذدا  -التي دّوهتها هخب ألاخباس والشواة -مخلّم له، بذءا بالشانش راجه(، وإرا جإملىا اإلاالحكاث الىلذًت ألاولى 

ت الخللي الشهشي، هما ًخضر في الشاهذ آلاحي مً كٌى للىابغت  ش بىكٍش
ّ
مً الخىحيهاث التي جىحي بىحىد وعي مبى

 (1):الجهذي

 

لّذم شهش ًلُم بها؛ شهش هلي ال ًذخله ألاشب ىكم ٍو ًُ وال  فملام اإلااظعت )اإلالىُت( ًلخط ي بالػشوسة ؤن 

الخشب )مثلبخان جذخالن نلى اللفل الشهشي(، ؤو بمهنى آخش بن نشب الجاهلُت كذ فؿىىا بلى ششوؽ الاظخلباٌ 

شفػه، ومً رلً ظالمت اإلافشد مً اللخً وبعاؾت ألاظلىب وخلّىه مً  ُمّجه ٍو ًَ وما ًجهل الخللي حعىا وما 

ل وؤلاًجاص والبُان م اإلاعيىث ننها حٌى الخللي ظدىضج ؤهثر خالٌ ، والخاٌ ؤن هزه اإلافاهُ(2)الخشى والخؿٍى

ً والخإلُف بذءا مً اللشن الثاوي والثالث الهجشي.   نطش الخذٍو

 فاسحل بشهش هلي غحر مخشىب  برا سحلذ بلى ملً لخمذحه لخمذحه
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 . اجلاحظ: بيان امشظامة ُثبنّي امجنلٍ -1

ذاُمٍ -2.2
ّ
ُغ امج

َ
ف

َّ
 امعوِان ُامجنلٍ : امو

ت مذاسها ) ب.ي.ن(،  (3)بن الىكش في البيُت الترهُبُت الثىاثُت للهىىان) البُان والخبُحن( جىشف لىا نً مادة لغٍى

يىن الىضل مً بان ًبحن  والتي جحُل نلى الخػاد، فـ" البحن في هالم الهشب حاء نلى وحهحن ًيىن البحن الفشكت، ٍو

ان (4)وبِىىهت" شكت، والخاٌ ؤن اإلاهىُحن ألاٌو والثاوي؛ ًىاٍس
ُ
، فهما للبُان الزي هى قهىس، وللبحن الزي هى ُبهذ وف

نهما واتآحي: مال  ُّ  م  الاظخلباٌ في نملُت الخىاضل وهب

للي واإلاخللي، وال ًخحّلم هزا الّشبـ بال  الوصل: .أ 
ُ
شبـ بحن اإلا بن البُان الىاجر هى الزي ًفُذ الىضل، ٍو

بالىظاثـ التي جحلم الّذاللت، وكذ حّذدها في خمغ:" وحمُو ؤضىاف الّذالالث مً لفل وغحر لفل خمعت 

ذ ننها، ؤولها اللفل زم ؤلاشاسة زم الهلذ زم الخـ  والخاٌ"ؤشُاء ال جىلظ وال وبهزه ألاضىاف ًخحلم  (5) جٍض

الىضل والاجطاٌ، بل بن جىقُفها ال ٌعدىذ بلى هىي اإلاشِظل ولىً بلى الىغهُت الخىاضلُت التي جشاعي ملام 

عخذنُه دون غحره، وؤلاشاسة والهلذ فُما اظخ ذناه مىغو آخش ؤفػل اإلاخللي، فاللفل له حاٌ ًلخػُه َو

وؤبلغ، فال ًحعً اللفل في مخاؾبت مخللي ؤعجمي ظخيىن ؤلاشاسة ؤحذي وؤهفو، وال ًحعً الخـ في ملام 

 اإلاشافهت، ألامش الزي ًىشف لىا نً مالم  جذاولُت جخاؾبُت في مىكىس الجاحل للخللي.

ًىلؿو الىضل برا لم جحلم ششوؽ ؤلاباهت، وال ًىضف البُان بُاها بال برا ؤبلغ اإلاشاد واإلالطىد، وإلاا  الفصل: .ب 

 وان بُان الجاحل ماظعا نلى جطىس حجاجي بكىاعي فةن اللطذ ال ًخحلم بال بمشاناة ششوؽ هزا الىضل. 

 امبيان ُاحلجاج:ملجضى احلال -0.2

خالٌ جخحلم مشامي مادة الدجاج؛ حُث ًفُذ "اللطذ، ًاظغ الجاحل لخذاٌو حجاجي ملطىد، ومً 

ت الشانش بلى اإلاخللي وجحللها في ظلىهه ؤو كىاناجه ًجهل (6)وحاججذ فالها برا غلبخه بالدجت" ُّ ، ولهل وضٌى ه

حُل الدجاج في مهاحم اللغت (7)بُاهه الشهشي حجت، وجيىن بزلً "وّل ُحجت بمثابت َحّجت ؤي كطذا" ، هزا ٍو

لخىاصم والخخاضم والخذافو والخغالب حٌى كػُت ؤو مىكف، وهي نلى وصن )جفانل( ًلخط ي اإلاشاسهت، ًحُل نلى ا

 اإلاشظل بلُه(. -الشظالت  -بمهنى ؤن ششؽ الدجاج ؤؾشافه ) اإلاشظل 

ىسد مً ؤخباس بشش بً  -الزي هى حىهش الخفىحر البالغي في نطش الاحخجاج-ًشاعي الجاحل ملخط ى الخاٌ  ٍو

يبغي للمخيلم ؤن ٌهشف اكذاس اإلاهاوي اإلاهخمش في س  ىاصن ظالخه حٌى الىالم واإلالام كىله: " ٍو فيها وبحن ؤكذاس  ٍو

م ؤكذاس اإلاعخمهحن  ُّ وبحن ؤكذاس الخاالث، فُجهل ليل ؾبلت مً رلً هالما وليل حالت مً رلً ملاما حتى ًل



 

 
  ثمان بامفليَد.ع

 
 امجنلٍ امعشبٍ منشعش املذيم

 

 

          
 مشكض أفاق  منذساظات ُ امجكًِى اممجخطظ                         

 
  0202حضيشان   -ًِهٌِ، اممجنذ األُل ، امثاهٍسؤية أكاديمية ، امعذد مجنة 

 

 

46 

م ؤكذاس اإلاهاوي نلى ؤكذاس اإلالاماث، ُّ ل وؤكذاس اإلاعخمهحن نلى ؤكذاس جلً الخاالث  الىالم نلى ؤكذاس اإلاهاوي، ٍو

 ، واإلاالحل مً مهؿُاث الشاهذ ؤن الشحل ًبني الهملُت نلى الهىاضش الخىاضلُت آلاجُت:(8)"

 

 عواضش امجِاضه امشعشي عوذ اجلاحظ

اث وؤفياس وسئي وكىاناث ومىاكف، فما ًيسخب نلى الاشتراوي كذ ال ًطذق نلى ألاقدار .أ  : بن الىاط معخٍى

الشُىعي، وما ًطذق نلى اإلاهتزلي كذ ال ًيسخب نلى ألاشهشي، ومىه فةن ؤكذاس الىعي واإلاهشفت مخخلفت 

ذخل ؤظاط هحى ضُاغت مخفاوجت، ونلى الشانش ؤن ًشاعي ؤكذاس الىاط، ألن هزا الاهخمام بالخاٌ وألاحىاٌ م

ت، وؤن ًثحر ؤًػا "حشص الجمهىس نلى ما ًلٌى ؤو صهذهم فُه ساثذة " ٍش ، (9)شهش ومػامحن جخُُلُت جطٍى

ت في ؤن ًيىن ألادًب ؤدًبا بلفكه دون مهىاه وال بمهىاه دون لفكه ولىً نلُه ؤن ًخخّحر ما  فلِعذ اإلاٍض

اظخحعً شهشَن فلذ ؤفاد بُاهً، وإن مّجخه  ًىاظب ؤكذاس نلم الىاط باإلاىغىم ومىكفهم مىه، فةرا

 اإلاعامو فلغى في غحر مىغهه.  

ليل حاٌ همـ خاص مً الخهبحر، رلً ؤن حاٌ العهادة ال ًلخط ي نباساث ألالم واإلااظاة، وحاٌ   الحاالث: .ب 

 العهادة ٌعخذعي نباساث جخّطه، ومما ؤوخز نلى اإلاخىبي ؤهه كاٌ ًخاؾب وافىسا:

 للذ هىذ ؤسحى ؤن ؤسان فاؾشب   بذنت  وما ؤؾشبني إلاا سؤًخً

فالشاهذ ؤن حاٌ اإلالام ًلخط ي حاال مً الخؿاب، فلاٌ ابً حّني في هزا البِذ: "ما صدث نلى ؤن حهلذ الشحل 

 ، فجهل مً حاٌ والي مطش مىغىنا مضخيا، ومما ٌهاب نلُه هزلً كىله في سزاء ؤم ظُف الّذولت:(10)كشدا"

 بالجماٌنلى الىحه اإلاىفً  ضالة هللا خاللىا حىىؽ           

 األقدار الموازنة

 السامع الحاالت
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وألابلغ في هزا اإلالام، ؤن الشزاء ال ًلخط ي اظخزواس الىحه الجمُل، فالخعً ال ًحعً في حاٌ الشزاء، وهى هفغ 

ني بلىله "الخىىحر ًباًً ملام الخهٍشف، وملام ؤلاؾالق ًباًً ملام الخلُُذ وملام  اإلاهنى الزي نّبر نىه اللضٍو

 .(11)خلذًم ًباًً ملام الخإخحرال

شث ؾبُهت الخىاضل لخكت الفهل،)هفترع ؤهه  السامع: .ج 
ّ
ًشحو مفهىم العمو بلى الىغهُت الثلافُت التي ؤؾ

هـ(، فالعمام مفهىم مشهضي بّبان الىظُـ الشفاهي، وإلاا وضل الىظُـ الىخابي آن لىا ؤن وعدبذله 255كبل 

خابت، والهشب مىز الجاهلُت اهخمىا بإزش الشهش في ظمو اإلاخللي، مً العمام والى وأشملبالخللي ليىهه ؤنم 

بُاوي ًثرب وفي شهشه ش يء مً ؤلاكىاء
ّ
ظمو ِشهشه ُمغّنى فاهدبه بلى  (12)ووعخحػش هىا دخٌى الىابغت الز

ُ
فإ

بكىاثه فإضلخه، مما ًىشف نً حلُلت مذاسها ؤن: نالكت ؤلاللاء بالعمو حاغشة مىز فجش الشهش،  وهى 

هـ( مً خبر؛ حُث 276لزي ًخإهذ لىا برا هكشها في في هُيل اللطُذة الهشبُت فُما سواه ابً كخِبت )ألامش ا

: "وظمهذ بهؼ ؤهل ألادب ًزهش ؤن ملّطذ اللطُذة بهما ابخذؤ بزهش الذًاس والذمً وآلازاس فبيى  ًلٌى

)..( زم وضل رلً وشيا وخاؾب الشبو واظخىكف الشفُم، لُجهل رلً ظببا لزهش ؤهلها الػانىحن ننها 

طشف غلُه الىحىه  باليعِب فشيا شذة الىحذ وؤلم الفشاق وفشؽ الطبابت والشىق هحى الللىب ٍو

ب مً الىفىط الثـ بالللىب، إلاا كذ حهل هللا في جشهُب  عخذعي به بضغاء ألاظمام بلُه الن اليعِب كٍش َو

ُل وحش الهجحر وإهػاء الشاحلت والبهحر " الهباد مً محبت الغٌض واليعاء )...( وشيا الىطب والعهش وظشي الل
. ونلُه؛ فةن هىذظت اللطُذة مىز مؿلهها مشوسا بالىاظؿت واهتهاء بالغشع؛ جشاعي خطىضُت العامو (13)

فخيخخل في اإلالّذمت مً ألالفاف ما ًثحر ألاظمام بلُه، وفي الىاظؿت ما ًازش في العامو)اإلامذوح ؤو اإلاخغٌض بها 

يهئ العامو  نادة( ما ًىحب الخلىق  )الخىعب(، ووإن ُملّطذ اللطُذة ًطىو لىفعه ِوغهت لخللي شهشه، ٍو

 إلاهاوي كىله.

بن البلُغ بحم هى مً اظخؿام الجمو بحن هزه الهىاضش وواصن بحن مبادئها وششوؾها، فاخخاس ما  املوازنت: .د 

ًىاظب ؤكذاس الىاط مً ألالفاف واإلاهاوي، واهخخل ما ًالثم حاٌ اإلالام ووغهه، وجبّحن مىكف العامو وما ًجزم 

هت للهملُت الشهٍش  ت.بلُه، هزا الجمو هى مىاصهت بحن مخخلف الهىاضش اإلايّىِ

 املشاءة ُامضمى:  فٍ ثحٌني اموطِص -1.2

شِظل 
ُ
وخطاثظ  (14)لم جخإظغ فىشة الخللي في مششوم الجاحل نلى ششوؽ الاظخلباٌ بمهٌض نً ملىماث اإلا

الّىظ، وإرا هكشها في بيُت الخؿاب ونالكخه بالخللي فةن الشحل ًاظغ لجذلُت كاثمت بُنهما، بر بن الخاحت بلى 

ت لخلم ا  لخىاضل، وحاحت ؤلاوعان بلى الخىاضل ال جخخلف نً ظاثش حاحاجه البُىلىحُت، إلاارا؟الشظالت مشهٍض



 

 
  ثمان بامفليَد.ع

 
 امجنلٍ امعشبٍ منشعش املذيم

 

 

          
 مشكض أفاق  منذساظات ُ امجكًِى اممجخطظ                         

 
  0202حضيشان   -ًِهٌِ، اممجنذ األُل ، امثاهٍسؤية أكاديمية ، امعذد مجنة 

 

 

48 

ً ؤلاوعاوي احخمانُت باألظاط، وبمىحب رلً جيبني حاحخه بلى اإلاشاسهت والخلاظم، وؤلافطاح  بن ؾبُهت الخيٍى

اظغ لعلعلت مً الخفانال  ث الفشدًت الخاضت زم نّما في الىفغ مً اهفهاالث، هزا ؤلاخباس الزي ًبني نالكاث ٍو

ل وعلا احخمانُا ناما، وإرا افترغىا ؤن ؾبُهت ؤخشي ال جبحن ما في ضذسها فةن مبذؤ الشهىس ومىتهاه 
ّ
شي

ُ
جخؿّىس لد

ملخطش نلى ضاحبه دون غحره، وإال فـةن "اإلاهاوي التي هي كاثمت في ضذوس الهباد اإلاخطىسة في ؤرهانهم، مخخلجت في 

ومت، بر ببلائها في هزا الىغو ال ٌهشف ؤلاوعان غمحر ضاحبه وال حاحت ؤخُه هفىظهم مىحىدة في مهان مهذ

ىه وإهما جحُا هزه اإلاهاوي باإلفطاح ننها وإخشاحها مً راث جحملها بلى ؤخشي جخللاها "  (15)وخلُله ال مهنى شٍش

ِبْن نً حاحخه، ولىً البُان نّما في  ًُ ا ولما قّل في ضذس ضاحبه ولم  الىفغ مً مهان، وكطذ فُكل اإلاهنى مخىاٍس

اإلاخيلم بلى بهعابها ضُغ حمالُت ببذانُت ججهل الىطىص جخجّذد وجذوس حٌى هفعها وكّشائها، وهى ما ؤساده 

الجاحل مً حذًثه نً الزاث ألاخشي التي جخللى الىظ؛ بنها دوسة ججهل الىظ الفّني مخّجذدا في ظُاق غانذ 

ل بزلً "اإلاىخىب بذاًاث ال جيخهي: بنها جيّىس اإلاىخىب نلى هفعه، فُه ؤهثر خؿاباجىا الخىاضلُت الّىفهُت، وججه

فهى ال ًضاٌ بها ًذوس، حتى ليإن ول بذاًت فُه جكل بذاًت ولزا واهذ هطىص اللشاءة هي هطىص البذاًاث 

واهذ هطىص اإلافخىحت: بنها جىخب وجلشؤ، ولىنها لً جبلغ همالها هخابت، وال جمامها كشاءة، ولهل هزا هى الّعش في ؤنها 

ىمى (16)اللزة " ، وهىزا جترّسخ ؤؾشوحت حُاة الّىظ التي جىؿلم لخكت الشهىس باإلاىغىم والخهبحر نىه ؤوال، ٍو

خؿىس ؤو ًمىث بلشاءاجه، لىً هل ول الىطىص جلبل الخحُحن؟   ٍو

ظخمىحه  بن كشاءة ؤلابذام بطشف الىكش في هىنه )حشىُل، مىظُلى، هحذ، سكظ( كابلت للخحُحن مادامذ كشاءجه

ذة مً رهً اللاست، ولزلً ًػو الجاحل ششوؽ 
َّ
مى  مً مهاوي مىل

ُ
مهان حذًذة، فالىطىص جخجّذدة بما ج

الىالم اللابل لللشاءة ؤلابذانُت، واللاثم ؤظاظا نلى مخالفت ما جإلفه ؤرهان الىاط والبحث نً الغشابت وشىاسد 

شهب ألا (17)اإلاهاوي لفاف غحر الترهُب اإلاهشوف فـ "الص يء مً غحر مهذهه فُلبغ ألالفاف غحر اللباط اإلاإلىف، ٍو

ما وان ؤغشب وان ؤبهذ في الىهم، وولما وان ؤبهذ في الىهم وان ؤؾشف، وولما وان ؤؾشف وان ؤعجب 
ّ
ؤغشب، وول

فاإلبذام  مً مىكىس الجاحل  هى اللذسة نلى الخىلُف بحن الغشابت والؿشافت  (18)وولما وان ؤعجب وان ؤبذم"

فةن الغشابت فيها جخحم نىذ الخلاء  -مثال-ً اإلاهخاد في الخخاؾباث الُىمُت، وإرا اهؿللىا مً اللطُذة والهذٌو ن

ناإلاحن هما اإلاإلىف والالمإلىف، حُث بن "كشاءة كطُذة جحملً بلى فػاء لغىي مخالف لفػاثً اللغىي 

ًُّ لً ؤن حعخهملها   . (19)في مخاؾباجً"الُىمي، فخلخلي بطُاغاث وحهابحر وؤوصان وكىافي ال ٌه

والخاٌ ؤن الهامل الىفس ي ال ًمىً الخغاض ي نىه في هزا الخىاقش بحن الىظ ونملُت جللُه، فةرا وان ابً كخِبت كذ 

ض نلى اإلاذاخل الىفعُت 
ّ
ؤشاس فُما ؤوسد مً خبر بلى ؤزش اليعِب في حزب اإلاخللي وإزاسة ظمهه واهدباهه فلذ سه

 :(20)ألاسبهت
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فعية منجنلٍ عوذ ابى كجٌبة
ّ
 اممذاخه امو

ب واظخؿشاف  ؤزاس الجاحل ؤًػا هزه اإلااششاث الىفعُت في فهل الخللي بلىله: " والىاط مىولىن بخهكُم الغٍش

ب الللُل وفي البهُذ ولِغ لهم في اإلاىحىد الّشاهً، وفُما جحذ كذسهم مً الشؤي والهىي مثل الزي ل هم في الغٍش

 ، فاالظخؿشاف والهىي لِغ ؤمشا نابشا في نملُت الخللي الشهشي.(21)الىارس الشار"

 جركيب أولي

وهىزا؛ فةن الىطىص ال جحّحن اظدىادا بلى فهل الخللي فلـ، ولىً ؤًػا ًيبغي نلى الىظ ؤن ًحافل نلى 

ذ 
ّ
الىطىص ولىً ببذانُتها، ولِغ ؤلابذام مً ًحيي ظماث الغشابت والؿشافت في بىاثه، فلِغ الضمً مً ًخل

 حهاكب مخلّليها.ه الىطىص ولىى

  

االثر 
 النفسي

إصغاء 
 االسماع

صرف 
الوجوه 

 إليه

يستدعي 
به 

 اإلصغاء

قريب من 
 النفوس
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 ثاهيا: اجلشجاهٍ؛ هظشية اموظم ُحذُد امجنلٍ 

شجبـ الثاوي  مىا ؤلابذام، ٍو
ّ
هل

ُ
م بالبالغت التي ح

ّ
ً؛ ألاٌو ًخهل ًجمو الهىىان الزي اكترحىاه لهزا اإلابحث بحن نىطٍش

حر ُِ مىا حه
ّ
بشيل ؤو -الخؿاب وهلذه، لزلً بذا مً اإلاىاظب الابخذاء بـبالغت الىكم التي جخفي  بالبالغت التي حهل

 .(23جشاعي حػىس اإلاخللي فيها، زم بالغت الىلذ التي  جىكم الخللي الهشبي للشهش (22)مشحهُت ؤسظؿُت -بأخش

 بالغة اموظم -2.0

اإلاىكىم في ما ًلخم باإلاىكىم له ؤو ألحله، ًشهض هزا اإلابحث نلى بالغت الىكم، وخاضت مهّماث الىاِقِم ووقاثف 

وإرا وان الىكم في بُان الجاحل ًلّذم اللفل نلى اإلاهنى، فةهه في ؤظاس الجشحاوي ودالثله ًلّذم اإلاهاوي نلى 

 اللفل، وظىجهل اإلافاهُم الىلذًت والبالغُت التي ؤزاسها مذخال لفهم هزه  اإلاهاّم والىقاثف:

خه؛ دعى اإلاخللَي بلى اإلاشاسهت في الىشف نً حىهشه،  الغموض:  .أ  ولما حى  الشانش بلى بغماس اإلاهنى وجىٍس

شا وحهُِىا، والخاٌ ؤ الشانش في غمىع نباساجه ًماسط خذٌهت  ووان ؤبلغ وؤحذي وؤهثر جإزحرا مً بقهاسه  جلٍش

العجُبت التي حعم  بةدسان اللغت نلى ظلؿت اللغت، ففي الغمىع "مشاوغت اللغت وخُاهتها )...( هزه الخذٌهت 

، ومهىاه ؤهىا هذسن مهاوي اللغت خاسج الّذواثش الىفهُت الخىاضلُت التي هي ؤظاط وحىدها (24)خاسج ظلؿتها 

،  فال هشهى الخبلُغ في ؤلابذام بل هىظو مً مذاساث اللغت، وفي هزا الخىظُو هىإي نً الهادة اإلاباششة،  ألاٌو

شبه الجشحاوي اإلاهاوي الغامػت ب" وفي هزا الىإي وهاهم الشهش  ٍت الخخُُلُت الفىُت الدجاحُت املخاِجلت، َو

ض اإلاخذّجب"  ض هى ول هفٍِغ ًحخاج حهذا إلدساهه ؤو الخفاف نلُه، اإلالطىد هىا هى (25)الهٍض ، حُث بن الهٍض

ش اإلا التمثيل:الذالالث اليامىت الغامػت دون لبغ ؤو حهلُذ هنى الخاضل في بن الخمثُل آلُت مً آلُاث جطٍى

الىفغ، وهى غشب مً الخخُُل ولِغ الىاكو،  وان كذ نّبر نىه العياوي بلىله: " وانلم ؤن الدشبُه متى وان 

غحر ؤن الخمثُل نىذ الجشحاوي  (26)وحهه وضفا غحر حلُلي، ووان مىتزنا مً نذة ؤمىس، خّظ باظم الخمثُل "

حىحه بلى جذبشه وفً ضذفه فـ " اإلاهنى برا ؤجان ًلطذ به آلالُت التي حعفش جحمل اإلاهنى بلى ضذس اإلا خللي ٍو

ً الخاؾش له الهمت في ؾلبه، "  (27)ممثال فهى في ألاهثر ًىجلي لً بهذ ؤن ًحىحً بلى ؾلبه بالفىشة وجحٍش

 فالخللي حاغش مىز نملُت حشىُل الخؿاب بلى لخكت بللاثه.

بن ألاخز اإلاؿلم بالهىاضش العابلت ًجهل مً بالغت الىكم بالغت حشٍى ال ؾاثل منها، إلاارا؟ ، ألن  عقل املعنى: .ب 

الخخُُل بمهٌض نً سابـ ًاّظُغ نلُه في الىاكو ظُجهلىا ؤمام مهاوي معخغللت ال فاثذة منها، ولىً الشانش 

هُت اإلاهِشت، فـ" بن جىاظلذ داللتها البلُغ الخطُف مً اظخؿام الجمو بحن اإلاهاوي الزهىُت الخخُُلُت والىاك

م والىلش وول ما  وجالكذ مهاهيها نلى الىحه الزي اكخػاه الهلل، وإهه هكحر الطُاغت والخخُحر والخفٍى
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ش " ـ فـ"ول بفشاؽ (28)ًلطذ له الخطٍى ، وجبذو بالغُت الشهاس مً اللذسة نلى الجمو دون بفشاؽ وال جفٍش

 .(29)لخىمت"باألهثر ؤو باألكل ًفعذ الفػُلت وا

شاول اإلاهنى)ؤ(  كذ ال  التناسب: .ج  ٌُ بن الخؿاب الزي ًطلر لـلمخللي)ط( كذ ال ًطلر ٌ)ج(، واللفل الزي 

لفت بحن (30)ٌشاول اإلاهنى) ب(، وبمىِحِب الخىاظِب بحن"الغشع واللطذ "
ُ
، ًيبغي للّىاقم ؤن ًخغّيى خلم ؤ

ا وملطذه، وبحن هزه ألاؾشاف وحاٌ اإلاخللي الهباساث وما جحُل نلُه، وبحن الىظ الزي هى حاضل جفانلهم

ّىاه في ملخط ى الخاٌ نىذ الجاحل ِّ . وإلى هزا جىػاف نىاضش ؤلاحادة في الخحىًُ (31)وووغهُخه؛ وهى ما ب

واإلاىاصهت والاخخُاس، فُيىن اإلابذم بهزا اإلاهنى ؤٌو كاست إلبذانه وؤٌو هاكذ له، " وهزا باب ًيبغي ؤن جشانُه 

ذ هُف جطىو، فطممذ بلى ول شيل شيله وكابلخه بما هى هحر وؤن جفي به حّتى ب را واصهذ بحن هالم وهالم دٍس

 .(32)له ومحزث ما الطىهت مىه في هكمه"

ت الىكم في الخفىحر البالغي نىذ الجشحاوي كذ اهخبهذ  ت نلى ؤن هكٍش
ّ
بن في هزه الششوؽ التي ظلىاها شىاهذ دال

ي بلى خطىضُت اإلاخللي في نملُت بىاء الىظ 
ّ
وحشُِذ بالغُخه، فياهذ جػو له وحىدا افتراغُا ظابلا نلى الخجل

 الّىص ي، رلً ؤن اإلاخللي ًحػش في رهً الّىاقم كبل ؤن ًحػش وحىده اإلااّدي نىذ فهل اللشاءة.

 بالغة امجنلٍ: ـ  حِل امِظائف ـ -0.0

ىا مهالم اإلاىكىم، وجإهذ لىا ؤهه ؤبلى و  ِّ ؤدوم إلاا احخىاه مً فشاغاث جحخاج اإلاأل، آلان وكذ اهتهذ وقُفت الّىاقم وجب

لي للبالغت لىشف نً كػاًا الخللي نىذ  وؤن اللشاءة وحذها ججّذد الىطىص، هىؿلم مً اإلاهنى الخفعحري الخإٍو

 الجشحاوي مً خالٌ الهىاضش آلاجُت:

وهزا الخىاقش : جحُلىا هزه الثىاثُت نلى مهاوي اإلاشلت والبحث الُجهذ في ؤنماق البحاس، املحارة والغواص .أ 

 الفّني كاثم نلى اإلاشابهت بحن ؤلابذام والخللي:

 

 

 امجمثٌه امفين مِظائف اممجنلٍ

 اإلبداع التلقي الغواص المحارة
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بن اللاست في هزه الخالت ًلف ملام الغىاص الزي ٌعخغىس البحاس لجمو الّطذفاث، والطذفت هي الىناء ؤو 

الّطذف هىا ًحُلىا نلى الىف واإلاىو،  الشيل الزي ًحمي اإلاىكىم مما ظُإجُه مً مهاوي هى بشاء منها، ولهل مهنى

ت وفّىُت ال حهؿي الّذاللت حاهضة  غٍض
ُ
وهزلً الىطىص جمىهىا مً وغو ؤلاضبو نىذ اللطذ؛ إلاا شملذ نلُه مً ل

نلى ؾبم إلاخلّليها، ولىنها جذفو به بلى بخشاج الّذسس مً الطذفت الىاحذة، وهى ما نبر نىه الجشحاوي بلىله: "حتى 

، وفي بحالت اللاثل نلى (33)الىاحذة نّذة مً الّذسس وججني مً الغطً الىاحذ ؤهىانا مً الثمش"جخشج مً الطذفت 

الخهّذد ) الّذسس( هذسن ؤهه ال ًىّحذ داللت الخؿاب،  ولىً الخهّذد الّذاللي كذس ال محُذ نىه وهخاج ماهذ ًخإهذ 

خُت ٌعخخشج بخهّذد اإلاخفانلحن مو الىظ الىاحذ، بل بن اللاست الىاحذ لىّظٍ في  وغهت مهشفُت وملامُت وجاٍس

محاسة ما، وفي وغهت غحرها  ٌعخخشج ؤخشي مً الخؿاب هفعه، ونلى هزا ألاظاط؛ ال حهني وحذة اإلاىكىم 

 بالػشوسة وحذة الذاللت.

ض  إماطت الحجاب: .ب  ًشجبـ هزا الهىطش بالعابم، وفُه ًيُـ الجشحاوي باإلاخللي مهمت بماؾت العخاس نً الهٍض

"بهً حهلم نلى ول حاٌ ؤن هزا الػشب مً اإلاهاوي والجىهش في الّطذف ال ًبرص بال ؤن حشّله نىه، املخخجب و

ً وحهه حتى حعخإرن نلُه، وال ول خاؾش ًارن له في الىضٌى بلُه" ض املخخجب ال ًٍش  .(34)ووالهٍض

الىُف، ؤي؛ ًجُب الهىطشان )ؤ ـ ب( نً ظااٌ الىقُفت، ولىً الخخُُل ًجُب نً ظااٌ  إعمال التخييل: .ج 

 الىطىص الخخُُلُت؟. 
ُ
لشا

ُ
اإلاهاوي مػمشة في زىاًا الىظ الشهشي، ولِعذ حاهضة مؿشوحت في إن هُف ج

م ال ًشقى ألن ًىضف باإلبذام، بل ولما واهذ اإلاهاوي ؤغشب واظخؿانذ الجمو بحن  م، فاإلاؿشوح في الؿٍش الؿٍش

ل الهالثم اإلامىىت بحن ؤنىاق اإلاخىافشاث واهذ ؤبلغ، ومىه فةن كشاءة الىطىص دون ب ُُّ نماٌ الزهً وجخ

 اإلاخىافشاث ) الخّعُت والخخُُلُت( ٌعلـ نً الّىظ ؤهثر ؤدبِخه وىَن الخخُُل ماّدجه.

 جركيب

ت شُخ البالغُحن باللذسة نلى اإلاضاوحت بحن نىاضش ؤلابذام والخللي، وهى بهزا الجهذ الخإظِس ي للبالغت  جمحزث سٍئ

للى )الشظالت( واإلاخللي، وإن لم اإلاىّظهت وخطاثظ الخللي فيه
ُ
للي واإلا

ُ
ا؛ ًشاعي اإلالاضذ الخىاضلُت الثالزت: كطذ اإلا

ه ملاسهت باالظخهاسة واملجاص مثال؛ بال ؤهىا هبّرس رلً باإلششاؾاث  ُْ ف
ّ
ًخّطظ للمخللي حّحزا هبحرا في مال

لُت )بعجاص اللشآن(، ومهما ًىً مً خُتوغاًاث الخإلُف الّذًيُت والخإٍو ألامش؛ فةن الجشحاوي كذ كّذم  الخاٍس

 همىرحا مبىشا مخيامال في الهالكت اللاثمت بحن الىظ الشهشي ومخللُه.
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 خاثمة

للذ ؤجاحذ لىا اإلاذّوهت البالغُت )الجاحل، الجشحاوي( بمياهُت الخهشف نً كشب نلى خطاثظ الخفىحر الهشبي في 

اظخلباٌ الىظ الشهشي، وجبّحَن ؤن اهخمام الّذسط البالغي لم ًىً ملخطشا نلى زىاثُاث اللفل واإلاهنى وجلص ي 

ان جفىحره في جشهُب الىظ البلُغ، ٌعخحػش مىكو العشكاث واإلافاغلت بحن اللذًم واملخذر فحعب، وإهما و 

بششاؾاث  جللُه وجذاوله، فياهذ ألابهاد الخىاضلُت ؤضُلت في الىمىرج البالغي الزي ًاّظغ له الجاحل 

 والجشحاوي.

ني ومً جبههما في  بن الخفىحر البالغي الهشبي في جللي الشهش ؤوظو مً اإلاػاًم التي ُدفو بليها مو العياوي واللضٍو

ت ششح ا لبالغت اإلاىحِعشة وجلخُطها، ونلى الشغم مً رلً فةن الخجشبت البالغُت مً خالٌ مالحكاتها الىكٍش

ت في ألاوظاؽ  خُت إلاا ظُلخلها مو الذساظاث اللعاهُت اللغٍى ل ظبلا جاٍس
ّ
والخؿبُلُت نلى جللي الشهش جمث

 الجامهُت الغشبُت والهشبُت.

 امٍِامش ُ االحاالت 

                                                           

لُا الششق  1   53.ص 1999د.ؽ/  -ـ دمحم الهمشي، البالغت الهشبُت ؤضٌى وامخذاداث. ؤفٍش

ني. ؤلاًػاح في نلىم البالغت ) اإلاهاوي والبُان والبذٌو( ، داس ا - 2  .7بحروث لبىان ، د.ؽ، ص -لجُلاهكش: اللضٍو

خي حــٌى الهىــىان بــحن مــً رهــب فــي ؤهــه ) جبُــحن( وهلطــذ هىــا نبــذ  - 3 ال هــشي ؤي ؾاثــل مــً الخــذًث نــً الســجاٌ الخــاٍس

شبـإ بالجـاحل ؤن ًلـو فـي هـزا  العالم هاسون في جحلُلاجه اإلاؿبىنت وبحن الشاهذ البىشُخي الزي ًلر نلـى ؤهـه ) جبـّحن( ٍو

 مً البُان مً مشادفا للخبُحن.الّضلل الزي ًجهل 

 م، مادة ) بحن(.2003ابً مىكىس، لعان الهشب، داس ضادس، د.ؽ/ - 4

 78.ص1م .ج1998/ 7الجاحل، البُان والخبُحن، جحلُم نبذ العالم هاسون، مىخبت الخاهجي، مؿبهت اإلاذوي. ؽ - 5
 31مادة ) حّج( ، ص 2ابً فاسط، معجم ملاًِغ اللغت. ج - 6
، مؿبهت -1994-1993 -الذسط الهاشش -لشحمان، الخىاضل والدجاج، ظلعلت الذسوط الافخخاحُت ؾه نبذ ا - 7

 10داس اإلاهاسف الجذًذة .ص
 .138/ ص1الجاحل، البُان والخبُحن، داس الجُل، بحروث،  ج - 8
 اإلاشحو هفعه. - 9

 .9.ص 1/2015ؤمحن، البالغت الىاضخت البُان واإلاهاوي والبذٌو، مىخبت آٌ الشُخ، ؽ نلي الجاسم. مطؿفى 10 - 

ني ؤلاًػاح في نلىم البالغت )اإلاهاوي والبُان والبذٌو( ، داس الجُل11 -  ني، اللضٍو بحروث لبىان ، د.ؽ، ص  -اللضٍو

7. 
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شوي. ؤٌو مً وكف نىذه مً ٌعمى ؤلاكىاء ؤو ؤلاهفاء وهى نُب مً نُىب الهشوع، وهى اخخالف حشهت ال -12

م الجمخي ؾبلاث فحٌى الشهشاء، ، كشاءة وششح ؤبى فهش محمىد 
ّ
الّىلاد ابً ظالم الجمخي. اهكش: محّمذ بً ظال

 .65دمحم شاهش.د.ؽ، ص
 .75-74.ص: 1م، ج1966ابً كخِبت، الشهش والشهشاء، جحلُم وششح ؤحمذ دمحم شاهش، داس اإلاهشف، مطش  - 13
) الهص ى ( التي جحُل نلى ششوؽ الخؿُب وما ًيبغي ؤن ًيىن نلُه، وال هشي ؤي حاحت بلى  هلخطش نلى باب : -14

 الىكىف نىذ ششوؽ الخؿُب مادام بحثىا في آلُاث الخللي.
 .75/ ص1الجاحل، البُان والخبُحن، داس الجُل، بحروث،  ج -15
 11ص 1/1992هض ؤلاهماء الخػاسي، ؽسوالن باسر " لزة الىظ " ـ جشحمت مىزس نُاش ي، ألانماٌ الياملت، مش  - 16
ب اللشآن، ولىً كطذها به شىاسد ألابُاث - 17 ب اللفل بمهىاه نىذ ابً كخِبت في غٍش ذ منها هىا غٍش الشىاسد ال هٍش

 هما هي نىذ اإلاشصوقي في نمىد الشهش.
 .89/ ص1الجاحل، البُان والخبُحن، )م.ط(،  ج - 18

ت في ألادب الهشبي (، داس جىبلاٌ لليشش. ؽنبذ الفّخاح هُلُؿى. ألادب والغشابت  - 19  12.ص2010/  7) دساظاث بيٍُى

 ، محىس )ج(.2.1اهكش الخبر في  - 20

 .90/ ص1الجاحل، البُان والخبُحن، داس الجُل، بحروث،  ج - 21

 اص: الجشحاوي مخإزش بـ "فً الشهش" والشاهذ ما هلله نبذ الشحُم وهابي نً شىشي نُاد بلىله في دالثل ؤلاعج - 22

ت الىخاب ؤهه كذ اؾلو نلى هخب الفالظفت اإلاعلمحن واظخفاد مً مفهىم الخخُُل الزي وغهه الفشابي  " ولهل مٍض

وؾىسه ابً ظِىا حتى ضاس دلُال إلافهىم املخاواة ألاسظؿُت " اهكش: نبذ الشحُم وهابي، اللشاءة الهشبُت لىخاب فً 

 .  271،ص 1/2011ؽ -سدنبسبذ، ألا  -الشهش ألسظؿى ؾالِغ، نالم الىخب الخذًث

 الىاقش في نالكت البالغت الهشبُت بالغشبُت ًجذ ؤن: - 23

البالغت الهشبُت: وشإث مً حػً الخفىحر في الىظ الذًني وججزيهه، ومً اإلاالحكاث الّىلذًت التي ضاحبذ الىظ 

زش الخللي الهشبي للمىسور الشهشي، ومً مهحرة اللغت التي اهخبهذ بلى الخلذًم والخإخحر وؤحىاٌ اإلاهاوي، وإلى ؤ

لُا الششق.د.ؽ/   .20. ص1999ألاسظؿي، اهكش:  دمحم الهمشي، البالغت الهشبُت ؤضٌى وامخذاداث، ؤفٍش

ىىا مً 
ّ
البالغت الغشبُت: وشإث مً حػً الدجاج العفعؿاجي، فاهدبه الخؿابُىن بلى غشوسة جإظِغ نلم ًمى

زا اإلاهنى بالغت بهخاج ولِعذ بالغت جفعحر، وهى ما ًاهذه هُلُؿى فهم هُفُت بهخاج الخؿاب، فالبالغت الُىهاهُت به

لا لإلحابت نً العااٌ الخالي: هُف ٌعخؿُو الخؿُب بكىام الجمهىس واهتزام  ؿىٍس بلىله: " للذ وشإث الٍش

مىافلخه، حتى ولى واهذ هزه اللػُت غحر نادلت؟ ، لخلبُت هزه الخاحت قهش اخخطاضُىن جىحطش وغُفتهم في 

، بحُث ًخم بخػام اإلاعخمو بلى ما  بسشاد الخؿُب بلى ما ًجب كىله وإلى الترجِب الزي ججب مشاناجه في اللٌى

 .63/  62ًشمي بلُه الخؿُب " اهكش: نبذ الفخاح هُلُؿى، ألادب والغشابت، ص 
  14. ص3/1993ـ سوالن باسر ـ دسط العُمُىلىحُا ، جشحمت نبذ العالم بىهبذ الهالي، داس جىبلاٌ لليشش، ؽ 24
 .116نبذ اللاهش الجشحاوي، ؤظشاس البالغت، ص - 25
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/ 1لبىـــــــــــــان.ؽ -العـــــــــــــياوي. مفخـــــــــــــاح الهلـــــــــــــىم.داس الىخـــــــــــــاب الهلمُـــــــــــــت.  غـــــــــــــبـ وحهلُـــــــــــــم وهـــــــــــــُم صسصوس.بحـــــــــــــروث -26

 346، ص م1983
 .114نبذ اللاهش الجشحاوي، ؤظشاس البالغت، ص - 27
 .323.ص2/1987نبذ اللاهش الجشحاوي، دالثل ؤلاعجاص، جحلُم دمحم الذاًت، مىخبت ظهذ الّذًً،دمشم، ؽ - 28
ت اللاهشة  -29 ؤسظؿى، " نلم ألاخالق بلى هُلىماخىط" جشحمت ؤحمذ لؿفي العُذ. مؿبهت داس الىخب اإلاطٍش

  229م.ص1924

 .96نبذ اللاهش الجشحاوي، دالثل ؤلاعجاص، )م.ط(، ص - 30
 ـ  محىس ) ب(.2.1اهكش:   - 31
 .77نبذ اللاهش الجشحاوي، دالثل ؤلاعجاص، )م.ط(.ص - 32
تر، داس اإلاعحرة ، بحروث، لبىان،ؽ -33  .41م. ،ص2/1983نبذ اللاهش الجشحاوي، ؤظشاس البالغت، جحلُم ٍس

 
 .116اإلاشحو هفعه، ص - 34
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 .أشىت كىزوناىع  امينغىىت امقانىنيت واإلدازيت في اجلصائس جكيف 

 .بسيك  نىزامديند.

 ىنخص

وىا امري  ،ىظحقبالع اوضإول ئميه االحنا ئمى امحفكري فييا طادفعيواميالىح غري امىاضحت مفريوض كىزونا  امساهنئن امىضع 
حنىل جحرتو حقىق األفساد وطنطت اإلدازة في ىيازطت ئحساءاث منىصىل ئمى  امقياو به عنى أصحاب امقساز في امدومت يخب

وفق  مرمكامقانىنيت واإلدازيت حيث يخب عنى امدومت اجاحت كه امىطائه  ،امضبط بيخحنف ىفاهييه في عه عسوف غري عاديت
ىن خالل امينغىىت اإلدازيت وذمك ونا اميظحخد واحلفاظ عنى امنغاو امعاو واميصنحت امعاىت، طياطت ىكافحت فريوض كىز 

 وامقانىنيت اميعحيدة وامظازيت اميفعىل.

امىضع  امينغىىت اإلدازيت، امينغىىت امقانىنيت، أشىت كىزونا، احلاالث االطحثنائيت، حامت امطىازئ، امكنياث اميفحاحيت:
 .امعاميي اجلديد

Abstract  :  

The current situation and the unclear features of the CORONA virus prompt us to think about 

what the future situation will be, and what decision makers in the state should do to reach 

solutions that respect the rights of individuals and the authority of the administration to exercise 

the procedures of different concepts under unusual circumstances, where the State must provide 

all legal and administrative means for this in accordance with the policy of combating the new 

CORONA virus and maintaining public order, through the administrative and legal system 

adopted and in effect. 

Keywords: state of emergency, exceptional situations, Corona crisis, legal system, administrative 

system, new global situation. 
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 ىقدىت

ت اهدؽاس فحروط وىسوها الزي اوػىغ ظلبا غلى حمُؼ الاولاع الػاإلاُت؛ خاـت العُاظُت  إن اظخمشاٍس

والاكخفادًت والاحخماغُت منها، ومؼ غذم كذسة الذٌو غلى إًجاد الخلٌى الػلمُت له، أـبذ مً غحر اإلاػلٌى 

هحن الػادًت في مخخلف املجاالث إغخباس الىلؼ في ظله خالت إظخثىابُت مؤكخت خاـت وأهه أوكف الػمل باللىا

 وفشك كىاهِىه الخاـت واإلالشسة للىكاًت مىه غلى الػالم بأحمػه.

خ ًبحن لىا أن ول ألاوبئت غبر غفىسه أـابذ مىاوم مػُىت وفي مذد صمىُت مدذدة غلى غىغ فحروط  فالخاٍس

خ وىسوها الزي احخاح الػالم بأهمله ولم جخطح مػالم اهتهاء مذجه بػذ، مما ًجػل ه الفحروط ألاخىش غلى مش الخاٍس

بدُث ال جىاظبه وال حعخىُؼ إخخىاءه والخدىم فُه اللىاهحن الػادًت وال ختى اللىاغذ واللىاهحن اإلاخػللت 

بالخاالث الاظخثىابُت "خالت الىىاسا، خالت الخفاس، خالت الخشب...وغحرها" والتي جلشها الذٌو بففت اظخثىابُت 

ليىاسر وألاوبئت وألاخىاس، خاـت أن الخبراء ألامىُحن ًفىفىهه غلى اهه اخذ أهىاع واظخعجالُت غىذ حػشلها ل

 الخشوب "" الخشب البُىلىحُت "".

فال ًخخلف ازىان غلى أن الخاالث ؤلاظخثىابُت جبلى مؤكخت مهما والذ مذتها، وبالخالي ًيخهي الػمل باألهظمت 

ا بففت اظخثىابُت واظخعجالُت الخخىاء الىلؼ، باهتهاء الخالت واللىاهحن التي جم ظنها والخذابحر التي جم اجخاره

ػىد الػمل باللىاهحن اإلاػمٌى  والعبب أو الخىش الزي جم إكشاسها مً أحله، وحػىد ألاولاع إلى خالتها الىبُػُت َو

ظخغحر بها في الظشوف الػادًت غحر أن مالمذ هزا الفحروط جىحي بأن الىلؼ مخخلف وأهه الخذر والىاكػت التي 

ً واإلابادا واللىاهحن واللىاغذ الػامت الثابخت في ول أهداء الػالم.  اإلاىاٍص

ألامش الزي ًدخم غلى حمُؼ الذٌو غلى اخخالف فلعفاتها وهظمها واًذًىلىحُاتها، إغادة الىظش في اظتراجُجُاتها 

غاًش جماما أي ظُخلم غاإلاا للخػاٌؾ والخػاوي مؼ هزا الفحروط الزي ًبذو أهه ظِىلل الػالم مً ولؼ إلى ولؼ م

 حذًذا بعُاظاجه وزلافاجه وكىاهِىه وغاداجه وأغشافه.

 وغلُه ظىدىاٌو في هزه الذساظت واكؼ هظم الخأوحر في الجضابش، والتي ًجب غليها إغادة الىظش فيها وهي:

ؼ ألا   ظا  ي هضوال إلى اإلاىظىمت اللاهىهُت: بمػنى لشوسة جىلُذ مػالم اإلاىظىمت اللاهىهُت "ابخذاء مً الدؽَش

 مخخلف اللىاهحن" ختى جخماش ى مؼ الىلؼ الجذًذ الزي فشله هزا الفحروط.

ت: ورلً مً خالٌ الخىشق إلى الهُئاث التي أوولذ إليها مهمت حعُحر الىلؼ.  اإلاىظىمت ؤلاداٍس

 إذ تكمن أهمية هره الدزاسة في:

ه وؤلاؼاسة إلى  ت وغذم جىاظبها مؼ الىلؼ الاظخثىاةي الجذًذ مما دفػىا إلى الخىٍى غذم هفاًت اللىاهحن العاٍس

ت.  لشوسة إغادة الىظش في اإلاىظىمت اللاهىهُت وؤلاداٍس
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 والهذف مً رلً هى:

ت بما ًخماش ى  مؼ الىلؼ الزي فشله مداولت لفذ الاهدباه إلى لشوسة إغادة الىظش في اإلاىظىمت اللاهىهُت وؤلاداٍس

 فحروط وىسوها.

في وفم أداة الخدلُل ورلً بدىاٌو الىفىؿ اللاهىهُت اإلاخػللت  وظىػخمذ في هزه الذساظت غلى اإلاىهج الـى

ؼ الجضابشي، وبُان مذي جىاظبها وهفاًتها إلاىاحهت خىش فحروط وىسوها.  بدىظُم الخاالث الاظخثىابُت في الدؽَش

 طسحنا الاشكالية التالية:

ت في الجضابش أن جىاحه خىش فحروط وىسوها؟؟إ  لى أي مذي ًمىً للمىظىمت اللاهىهُت وؤلاداٍس

 :جياآل اميخطططنحناول امدزاطت وفق 

 اميحعنقت بامغسوف االطحثنائيت. أوال: امينغىىت امقانىنيت -

 اميخحصت بحأطري احلامت االطحثنائيت ميىاحهت فريوض كىزونا. ثانيا: امينغىىت اإلدازيت -
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 اميحعنقت بامغسوف االطحثنائيت. أوال: فييا يخص امينغىىت امقانىنيت

ت الظشوف الاظخثىابُت اظخثىاًءا ًشد غلى مبذأ ظمى الذظخىس، فلذ اظخػملذ غذة مفىلخاث للخػبحر  حػذ هظٍش

ت لخىظُم غمل العلىاث مً أحل خلم الخىاصن بحن اخترام ال خلىق غً هزا اإلافهىم، وحاءث هزه الىظٍش

ت لىظام كاهىوي جخمخؼ بمىحبه ؤلاداسة  وإحشاءاث المبي خاسج الظشوف الػادًت، خُث جخمؼ هزه الىظٍش

 1بعلىاث حعدىذ إلى مبذأ اإلاؽشوغُت في إحشاءاث جىبُلها.

خ  غً مجمىغت مً إحشاءاث المبي للخدىم في  2020ماسط  24فلذ أغلً أصخاب اللشاس في الجضابش بخاٍس

 وىسوها ورلً وفلا لإلحشاءاث الخاـت بالخاالث الاظخثىابُت اإلاىفىؿ غليها في الذظخىس.الىلؼ في ظل أصمت 

لىً العؤاٌ اإلاىشوح هى هل أن هزه ؤلاحشاءاث والبروجىوىالث وافُت للخدىم في الىلؼ الاظخثىاةي الخىحر الزي 

خ؟  لم ٌعبم له مثُل في الخاٍس

ؼ الجضابشي.  ظىداٌو ؤلاحابت  غلى هزا العؤاٌ وفم الخىشق إلى جىظُم الخاالث الاظخثىابُت في الدؽَش

غىذ الخىشق إلى اإلاىظىمت اللاهىهُت في الجضابش مىز الاظخلالٌ هالخظ أهه لم ٌعبم للمؽشع الجضابشي أن هظم 

ىق غليها في مجمىغت مً الخاالث الاظخثىابُت بمىحب كىاهحن وإهما جشن ألامش للمؤظغ الذظخىسي الزي جىلى ال

مىاد حػذ همبادا أظاظُت، و ًالخظ رلً في حل الذظاجحر التي مشث غلى الجضابش، هما ًالخظ أن العلىت 

ت.  م اإلاشاظُم الخىفُزًت والخػلُماث ؤلاداٍس  الخىفُزًت جباؼش غملُت لبي ألاولاع الشاهىت غً وٍش

 ظىىشق إلى الخاالث التي هق غليها الذظخىس الجضابشي واآلحي: وغلُه

 / حامت امطىازئ وحامت احلصاز: 2

لم ًمحز اإلاؤظغ الذظخىسي بحن خالتي الخفاس والىىاسا ظىاء مً خُث الخاالث اإلاىحهت إلغالنها أو مً خُث 

اث  ؤلاحشاءاث التي جخخز في ظلها، سغم أن الفله كذ إغخبر أن خالت الىىاسا أكل شامت وجمُِلا للخٍش خىىسة ـو

مً  105مً خالت الخفاس إال أهىا الخظىا أن اإلاؤظغ الذظخىسي ولؼ فشوكا بحن الخالخحن، خُث كُذث اإلاادة 

 إحشاء إغالن خالتي الىىاسا والخفاس بخىفش ؼشوه ؼيلُت وأخشي مىلىغُت. 20162الخػذًل الذظخىسي لعىت 

 في: : جخمثل هزه الؽشوهأ/ امشسوط امشكنيت

ت مً ـالخُاث إال أهه ال ًمىً في هزه الخالت أن  ــ إحخماع املجلغ ألاغلى لألمً: فشغم ما ًخمخؼ به سبِغ الجمهىٍس

 ًخخز كشاسا اهفشادًا دون احخماع املجلغ ألاغلى لألمً الزي خذد الذظخىس مهمخه.

ػُت.ــ إظدؽاسة سبِغ املجلغ الؽػبي الىوني وسبِغ مجلغ ألامت، باغخباسهما ممث  لحن غً العلىت الدؽَش
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ش ألاٌو باغخباسه ممثال للعلىت الخىفُزًت  ــ اظدؽاسة الىٍص

ت اللىاهحن مً حهت، والهُئت  ــ إظدؽاسة املجلغ الذظخىسي: باغخباسه الهُئت ألاولى اإلايلفت بالعهش غلى مذي دظخىٍس

ت ب  شباظت مجلغ ألامت مً حهت.التي ًيلف سبِعها بشباظت الذولت في خالت إكتران ؼغىس سباظت الجمهىٍس

 ب/ امشسوط اميىضىعيت:

 جخمثل هزه الؽشوه في خالت المشوسة واإلاذة:

خالت المشوسة: إن ألامش الزي ًجذس حسجُله بخفىؿ هزا الؽشه هى أن اإلاؤظغ الذظخىسي كذ أغمل  -

الخمُحز الىالظُيي، بحن خالتي الخفاس والىىاسا اإلاػشوفت في بػن ألاهظمت خاـت الىظام الفشوس ي، 

ش، في اهخظاس فجػل للخالخحن هفغ ألاظباب، وحمػهما في ؼشه واخذ هى المشوسة اإلالخت دون أي جمُحز آخ

ـذوس اللاهىن الػمىي اإلاىفىؿ غلُه في الذظخىس، سغم أن الخالخحن جخخلفان مً خُث ألاظباب و 

اإلافادس ودسحت الخىىسة، فدالت الىىاسا هي أٌو دسحت في خاالث الظشوف الاظخثىابُت مً خُث الخىىسة 

ث حػلً خالت الىىاسا في خالت وجمثل اإلاشخلت الىظىُت بحن خالت الظشوف الػادًت وبحن خالت الخفاس،خُ

الخىش اإلاهذد للىظام الػام والىاجج غادة غً الخىادر التي جأخز بدعب وبُػتها وابؼ اليىاسر أو الىىباث 

الػامت والفُماهاث والضالٌص وظابش ألاخىاس الىبُػُت؛ أما خالت الخفاس فهي راث ـلت باألغماٌ اإلاعلخت 

بُت.   هدالت الخشب وألاغماٌ الخخٍش

 إلاذة: خُث ًخم إغالن خالتي الىىاسا والخفاس إلاذة مػُىت مؼ إمياهُت جمذًذها إرا اكخض ى الىلؼ رلً.ا  -

واظدىادا لىق اإلاادة اإلازوىس أغاله هجذ أن خالت الىىاسا مشجبىت بالخىش الزي يهذد هظام الخىم والعحر الػادي 

ت في الذولت، وال ًىفشف إلى الخىش الزي يهذد  الصخت الػامت باغخباسها غىفش مً غىاـش للمؤظعاث الذظخىٍس

 الىظام الػام.

خُث ًثحر مفىلح خالت الىىاسا الصخُت إؼياالث كاهىهُت، فىما ظبلذ ؤلاؼاسة إلُه لم جخممً أخيام 

ؼ مػالجت الخاالث الاظخثىابُت، خاـت خالت الىىاسا الصخُت باظخثىاء هق اإلاادة  التي مىذ مً  105الدؽَش

ت ـالخُت إكشاس خالت الىىاسا في خالت المشوسة اإلالخت مً كبُل خاللها اإلاؤظغ الذظخ ىسي لشبِغ الجمهىٍس

خذور الىشاباث داخلُت في الذولت أو في مىىلت مدذدة، وهى ما ًفهم مً الخىبُم الػملي لخالت الىىاسا التي 

 .34اإلاخممً إغالن خالت الىىاسا  92/44بمىحب اإلاشظىم الشبا  ي  1992جم إكشاسها ظىت 

غلى خالت الىىاسا الصخُت، باظخثىاء الخذابحر اإلاىفىؿ غليها  اإلاخػلم بالصخت 18/11هزلً لم ًىق اللاهىن 

في اللعم الثاوي مً الباب الثاوي جدذ غىىان " الىكاًت مً ألامشاك راث الاهدؽاس الذولي وميافدخه ". خُث حاء 

غُت واللىاغُت اإلاؽترهت الشامُت إلى وكاًت اإلاىاوىحن أهه: " جمؼ الذولت الخذابحر الصخُت اللىا 43في هق اإلاادة 

 وخماًتهم مً ألامشاك راث الاهدؽاس الذولي،
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مفلخت اإلاشاكبت الصخُت بالخذود هي مفلخت وبُت جماسط وؽاوها بىاظىت مشاهض صخُت مخىاحذة غلى 

 5معخىي هلاه الذخٌى الخذودًت ".

ألاخىاس الىبري وحعُحر اليىاسر في إواس الخىمُت اإلاعخذامت  اإلاخػلم بالىكاًت مً 04/20هما لم ًخىشق اللاهىن 

إلى ألاخيام الخاـت بالىكاًت مً ألاخىاس  37و 36لخالت الىىاسا الصخُت، وإهما أؼاس مً خالٌ هق اإلاادجحن 

اإلاخفلت بصخت ؤلاوعان خُث ًدذد املخىي الػام للىكاًت مً ألاخىاس اإلاخفلت بصخت ؤلاوعان فُما ًخق 

ت غلى خىش الػذوي أو الىباء، ومىظىمت اإلاىاهبت ومىظىماث ؤلاهزاس اإلابىش باإللافت إلى الخذابحر ألامشاك  اإلاىىٍى

 التي ًمىً جىفُزها في خالت وكىع هزه ألاخىاس.

 /احلامت االطحثنائيت: 0

ت إ 2016مً الخػذًل الذظخىسي لعىت  107خذدث ؼشووها وإحشاءاتها اإلاادة  را خُث ًلشسها سبِغ الجمهىٍس

ت أو اظخلاللها أو ظالمت جشابها، وال ًخخز  واهذ البالد مهذدة بخىش داهم ًىؼً أن ًفِب مؤظعاتها الذظخىٍس

مثل هزا ؤلاحشاء إال بػذ اظدؽاسة سبِغ مجلغ ألامت وسبِغ املجلغ الؽػبي الىوني، وسبِغ املجلغ الذظخىسي، 

 خمؼ البرإلاان وحىبا.والاظخماع إلى املجلغ ألاغلى لألمً ومجلغ الىصساء، هما ًج

فالخىش هىا ًىفشف إلى ول واكػت جىزس بمشوسة الخذخل لخماًت اإلافلخت الػامت، وال ًىفي جىافش الخىش ختى 

 مً الذظخىس. 105ًخم مباؼشة ؤلاحشاءاث، بل ًمىً للتهذًذ ان ًيىن غحر مباؼش وهى اإلالفىد في هق اإلاادة 

 الاظخثىابُت في الجضابش مً خُث الؽشوه وؤلاحشاءاث الخظىا ما ًلي:فبػذ غشك ألاخيام اإلاخػللت بدىظُم الخاالث 

بما أن الفله اللاهىوي ٌعلم بىحىب لجىء الذولت في الخاالث ؤلاظخثىابُت إلى إحشاءاث اظخثىابُت غلى معخىي 

الىاكؼ الىوً لذسء الخىش الزي يهذدها إر غلى أصخاب اللشاس في الذولت في هزه الخالت أن ًخفشفىا بىاء غلى 

ت كاهىهُت، خُث ًىغى خىم الىاكؼ غلى خىم اللاهىن، فالخىش اإلاىهىم الزي  ولِغ وفلا لللاهىن وال غلى هظٍش

ًيؽأ في رهً أو جفىس أو خُاٌ العلىت الخىفُزًت وخذها ال ٌػذ خىشا خاال وحعُما؛ لزلً وبىاء غلى ما جلذم 

فُت وال جىاظب الخالت الاظخثىابُت الخالُت لزلً ًجب فئن هزه ؤلاحشاءاث والبروجىوىالث اإلاىفىؿ غليها غحر وا

غلى اإلاؤظغ الجضابشي إغادة الىظش في جىظُم الخاالث الاظخثىابُت، مً خُث ألاظباب والؽشوه وؤلاحشاءاث 

عي  بمشاغاة الاخخالف الىاضح بحن ظشوف ول خالت، وخاـت الخالت الاظخثىابُت الشاهىت وغلى البرإلاان هجهاص حؽَش

ؼ  كاهىن للىىاسا أن ًثبذ  ؼ كاهىن ؼامل للخالت ؤلاظخثىابُت الشاهىت او حؽَش بادس بدؽَش دوسه ومعؤولُخه ٍو

 الصخُت خاؿ بها ًشاعي اإلافلخت الػامت بما ًلخمُه الىاكؼ اإلاػاػ.

 ألن اإلافلخت الػامت هي ؼشه حىهشي ًشد غلى مخخلف اغماٌ ؤلاداسة.
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 اميخحصت بحأطري احلامت االطحثنائيت ميىاحهت فريوض كىزونا.ثانيا: فييا يخص امينغىىت اإلدازيت 

 / امينغىىت اإلدازيت اميخحصت بدزاطت احلامت االطحثنائيت. 2

ت بمجمىغت مً ؤلاحشاءاث  غىذ إكشاس أي خالت مً الخاالث الاظخثىابُت فئهه هما كذمىا ًلىم سبِغ الجمهىٍس

لإلحخماع مً أحل دساظت ومخابػت الىلؼ وجخمثل هزه  الاظخعجالُت جخمثل في اظدؽاسة ودغىة بػن الهُئاث

 الهُئاث في: 

ت بؽأن حمُؼ اإلاعابل  ت مهمتها جلذًم الاظدؽاساث لشبِغ الجمهىٍس ــ املجلغ ألاغلى لألمً: وهى هُئت اظدؽاٍس

خ  ت بخاٍس  احخماغا للمجلغ 2020ماسط 23اإلاخػللت باألمً اللىمي ووفلا للذظخىس، وكذ جشأط سبِغ الجمهىٍس

 ألاغلى لألمً خفق لذساظت ومخابػت جىىس وباء فحروط وىسوها في البالد.

ت مً ـالخُاث واظػت، إال أهه ال ًمىىه  ــ مجلغ ألامت واملجلغ الؽػبي الىوني: سغم ما ًخمخؼ به سبِغ الجمهىٍس

 لىوني.إغالن أي خالت مً الخاالث ؤلاظخثىابُت دون إظدؽاسة سبِغ مجلغ ألامت وسبِغ املجلغ الؽػبي ا

ت إظدؽاسة املجلغ الذظخىسي غىذ إغالن خالت الىىاسا وخالت  ــ املجلغ الذظخىسي: ًخػحن غلى سبِغ الجمهىٍس

 6الخفاس، هما ًخػحن غلُه إظدؽاسة سبِغ املجلغ الذظخىسي غىذ إغالن الخالت الاظخثىابُت.

ت اإلايلفت بخىبُم إحشاءاث الخالت الاظخثىابُت اإلاخ 2  ػللت بمىاحهت فحروط وىسوها./ اإلاىظىمت ؤلاداٍس

 دفؼ اهدؽاس وباء فحروط وىسوها بالعلىاث الػمىمُت في الجضابش ممثلت في :

إلى اجخار حملت مً ؤلاحشاءاث بؽأن الىكاًت مً اهدؽاس فحروط وىسوها وميافدخه ال ظُما  :امظنطت امحنفيريتأ / 

وباء فحروط وىسوها وميافدخه واإلاشظىم الخىفُزي اإلاخػلم بخذابحر الىكاًت مً اهدؽاس  20/69اإلاشظىم الخىفُزي 

 7اإلاخػلم بالخذابحر الخىمُلُت للىكاًت مً اهدؽاس وباء فحروط وىسوها وميافدخه. 20/70

جشمي الخذابحر اإلاىحهت للىكاًت مً اهدؽاس وباء وىسوها وميافدخه إلى الخذ  20/69فىبلا ألخيام اإلاشظىم الخىفُزي 

ان الجعذي بحن اإلاىاوىحن في الفماءاث الػمىمُت وفي أماهً الػمل، خُث حػلم بففت اظخثىابُت مً الاخخي

وؽاواث هلل ألاشخاؿ وحغلم مدالث بُؼ اإلاؽشوباث ومؤظعاث وفماءاث الترفُه والدعلُت والػشك 

باإلاابت غلى ألاكل مً معخخذمي ول مؤظعت  50واإلاىاغم، هما ًىلؼ بففت اظخثىابُت في غىلت مذفىغت ألاحش لـ: 

 .وإداسة غمىمُت

 باإللافت إلى رلً ًمىً:
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، هما ًمىىه 8املخخق إكلُمُا اجخار ول إحشاء ًىذسج في إواس الىكاًت مً اهدؽاس وباء وىسوها وميافدخه للواليب / 

حن الخابػحن للمؤظعاث الصخُت الػامت والخاـت  بهذف الففت معخخذمي أظالن الصخت واملخبًر

الىوني والخماًت اإلاذهُت والىكاًت الصخُت والىظافت وول ظلً مػني بخذابحر الىكاًت واإلاعخخذمحن الخابػحن لألمً 

 مً اهدؽاس وباء وىسوها وميافدخه.

أًام كابلت للخجذًذ،  10جىبُم حجش وامل غلى والًت البلُذة إلاذة  20/70هما جممىذ أخيام اإلاشظىم الخىفُزي 

أًام  10العابػت معاء إلى غاًت العابػت مً ـباح الغذ إلاذة هما ًىبم غلى والًت الجضابش حجش حضةي مً العاغت 

 كابلت للخجذًذ.

إن ؤلاحشاءاث الاظخثىابُت التي جممىتها أخيام اإلاشاظُم الخىفُزًت العابلت الزهش راث الفلت بالىكاًت مً فحروط 

إهما فشلتها الظشوف وىسوها لِعذ مً ـالخُاث العلىت الخىفُزًت في الظشوف الػادًت وبلا ألخيام الذظخىس، و 

غحر الػادًت التي حػشفها الجضابش، لزلً ًخػحن أن جخمؼ العلىت الخىفُزًت إلابذأ اإلاؽشوغُت غىذ مماسظتها 

لفالخُاتها الاظخثىابُت جماما مثلما جخمؼ له غىذ مماسظتها لفالخُاتها الػادًت، ورلً مً خالٌ إغالن خالت 

 الىىاسا الصخُت.

 :2020هىفمبر  09فمثال في 

ض حشاد غذة حػذًالث في مجاٌ لبي وحعُحر ألاولاع الشاهىت وهي - ش ألاٌو غبذ الػٍض   :كشس الىٍص

 مىاكُذ الدجش الجضةي اإلاجزلي مً العاغت الثامىت معاء إلى غاًت العاغت الخامعت مً ـباح  جىُُف

( ً  10( ًىما ابخذاء مً 15والًت إلاذة خمعت غؽش ) 48( والًت مً أـل 20الُىم اإلاىالي، باليعبت لػؽٍش

 .2020هىفمبر 

  ونيحػلُم وؽاه الىلل الخمشي خالٌ أًام الػىل ألاظبىغُت غلى اإلاعخىي الى. 

 .غلم أظىاق بُؼ اإلاشهباث اإلاعخػملت غلى معخىي وامل التراب الىوني ورلً لـمذة خمعت غؽشة ًىما 

  جمذًذ احشاء الخظش ألي هىع مً ججمػاث ألاشخاؿ والخجمػاث الػابلُت غبر وامل التراب الىوني

 والظُما خفالث الضواج والخخان وغحرها مً اإلاىاظباث.

  ٌ ً الـمنهي إلى غاًت  جأحُل الذخٌى الجامعي ودخى  .2020دٌعمبر  15الخيٍى

  :( ًىًما15كشسث الخيىمت غلم ألاوؽىت آلاجُت لـمذة خمعت غؽش ) 2020 هىفمبر  15وفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
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  الُت؛ أماهً الدعلُت والاظخجمام وفماءاث الترفُه الاث واللاغاث الٍش اللاغاث مخػذدة الٍش

 والؽىاوئ؛ دوس الؽباب؛ الـمشاهض الثلافُت.

( الـمػىُت بالدجش الجضةي الـمجزلي الجضةي وهي: أدساس، 32شاء الغلم هزا غلى الىالًاث ؤلازىحن والثالزحن )ًىبم إح

شة، جبعت، جلمعان، جُاسث، جحزي وصو، الجضابش، حُجل،  ألاغىاه، أم البىاقي، باجىت، بجاًت، بعىشة، البلُذة، البٍى

ج، بىمشداط، جىذوف، ظىُف، كالـمت، غىابت، كعىىُىت، الـمذًت، الـمعُلت،  ٍش وسكلت، وهشان، إلحزي، بشج بىغٍش

 جِعمعُلذ، الىادي، خيؽلت، ظىق أهشاط، جِباصة، وغحن جمىؼيذ. 

 ( ًىًما أوكاث وؽاه بػن الـمخاحش التي ًجب أن جىكف حمُؼ أوؽىتها 15هما جدذد لـمذة خمعت غؽش )

  .صوالا (15:00) ابخذاء مً العاغت الثالثت

ت أن الشبِغ غبذ املجُذ جبىن الزي دخل كبل أظبىغحن معدؽفى  2020هىفمبر 15وفي  ـشخذ الشباظت الجضابٍش

.″19-في أإلااهُا كذ اههى  البروجىوٌى الػالجي إلاشك " وىفُذ اث الىبُت إلاا بػذ البروجىوٌى خللى خالُا الفدـى  ، ٍو

الت الىىاسا الصخُت هزه هي ولػُت صخُت اظخثىابُت وغحر مخىكػت لها جذاغُاث خىحرة غلى وغلُه فئن خ

الصخت الػامت التي حػذ أخذ أهم غىاـش الىظام الػام في مفهىم اللاهىن ؤلاداسي، وجخىلب إحشاءاث وجذابحر 

ت ًخم مً خاللها مىؼ الاهدؽاس الىاظؼ للمشك.  فىٍس

جممىتها أخيام اإلاشاظُم الخىفُزًت راث الفلت بالىكاًت مً فحروط وىسوها لِعذ إن ؤلاحشاءاث الاظخثىابُت التي 

مً ـالخُاث العلىت الخىفُزًت في الظشوف الػادًت وبلا ألخيام الذظخىس، وإهما فشلتها الظشوف غحر الػادًت 

ا لفالخُاتها التي حػشفها الجضابش، لزلً ًخػحن أن جخمؼ العلىت الخىفُزًت إلابذأ اإلاؽشوغُت غىذ مماسظته

الاظخثىابُت جماما مثلما جخمؼ له غىذ مماسظتها لفالخُاتها الػادًت، ورلً مً خالٌ إغالن خالت الىىاسا 

 .الصخُت

 ج / امنخنت امعنييت اميكنفت بيحابعت فريوض كىزونا:

ت في إواس ؤلاحشاءاث التي اجخزتها العلىاث الػمىمُت  إلاىاحهت مخاوش جفص ي حاء في بُان أـذسجه سباظت الجمهىٍس

ا بالخدشي ومخابػت  ت كذ أمش بئوؽاء خلُت غلمُت غلى الفىس حػنى خفٍش فحروط وىسوها أن سبِغ الجمهىٍس

 الخدلُلاث الىبابُت خٌى خاالث الفحروط اإلاؤهذة أو اإلاؽخبهت.

ت غحن لشباظت هزه الخلُت البروفعىس دمحم بلخعحن غمى ال لجىت الػلمُت والاف اإلافذس راجه أن سبِغ الجمهىٍس

اإلايلفت بمخابػت حابدت والزي ظُػمل بؽيل وزُم في إهجاص مهمخه مؼ العلىاث اإلاػىُت غبر وامل التراب الىوني، 

 ال ظُما الهُاول الخابػت لىصاسة الصخت والعيان وإـالح اإلاعدؽفُاث.

https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
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ذ لىوالت الاهب ش الاجفاٌ والىاوم الشظمي للخيىمت غماس بلخُمش في جفٍش ت ًىم خُث أهذ وٍص حىان  02اء الجضابٍش

ذ ومخابػت فحروط وىسوها هي  2020 املخىلت بئغىاء المىء ألاخمش لشفؼ الدجش أن اللجىت الػلمُت اإلايلفت بـش

  9الفحي أو ؤلابلاء غلُه.

ش أن جىفُز البروجىوٌى وؤلاحشاءاث اإلاخػللت بالىكاًت مً فحروط وىسوها هى جىفُز ألوامش سبِغ  ورهش الىٍص

ت مً باب الخشؿ غلى صخت وظالمت اإلاىاوىحن في إواس الخذ مً جفص ي وباء وىسوها، مؽحر إلى أن  الجمهىٍس

 املخالفحن لهزه ؤلاحشاءاث ظِخػشلىن لػلىباث ـاسمت وال مجاٌ للدعاهل أو التردد في خماًت صخت اإلاىاوىحن.

خالٌ ـالخُاتها اإلاخمثلت في جلذًم هظشا لغُاب الىق اللاهىوي املخذد للىبُػت اللاهىهُت لهزه اللجىت ًخطح مً 

ت جابػت لشباظت  ش والاخفابُاث بخفىؿ ول ما هى معخجذ خٌى فحروط وىسوها؛ أنها هُئت اظدؽاٍس الخلاٍس

ش ول ما ًخػلم بئحشاءاث المبي الفحي. ت ـالخُت جلٍش ت خُث خىلها سبِغ الجمهىٍس  الجمهىٍس

كاهىهُت لهزه اللجىت لخدذًذ وبُػتها اللاهىهُت وولؼ اللاهىن وغلُه هلفذ الاهدباه إلى اهه وحب إًجاد ـُفت 

 ألاظا  ي لها مً أحل إغىائها الففت اللاهىهُت الخامت.

 اخلاجيت 

ت بما ًخماش ى مؼ الىلؼ الجذًذ، ظِعهل الخدىم في ألاصمت وخخما  إن إغادة الىظش في اإلاىظىمت اللاهىهُت وؤلاداٍس

ت مغاًشة جماما، كذ جيىن مؤكخت ختى لى والذ وكذ حعخمش إلى أحل غحر فئهه ظِىلل املجخمؼ مً خالت إلى خال

 معمى مما ًترجب غلُه خلم مجخمؼ حذًذ بلىاهِىه وغاداجه وأغشافه وزلافاجه.

ًخمثل الخل اللاهىوي لإلؼياالث اللاهىهُت التي ًثحرها إكشاس خالت الىىاسا الصخُت وأظاط إللفاء اإلاؽشوغُت 

حر الاظخثىابُت اإلاػلً غنها مً وشف العلىت الخىفُزًت بؽأن الىكاًت مً اهدؽاس فحروط غلى ؤلاحشاءاث والخذاب

 وىسوها وميافدخه في:

 .عي ًمبي خالت الىىاسا الصخُت  اظخدذار هق حؽَش

  اإلاخػلم بالصخت وإلافت خالت الىىاسا الصخُت هما هى الؽأن باليعبت  18/11حػذًل أخيام اللاهىن

 23الفادس في  290/2020ػذًل وجخمُم كاهىن الصخت بمىحب اللاهىن للمؽشع الفشوس ي خُث جم ح

 .2020ماسط 

ت مً أهمُت وسغم ما جخمخؼ به مً ـالخُاث هامت جخٌى لها اللذسة غلى اجخار اللشاس  فشغم ما للهُئاث الاداٍس

حروط وىسوها وحعُحر الؽؤون وألاولاع املخخلفت في الذولت، إال أن الىلؼ الاظخثىاةي الشاهً الزي فشله ف

 ًلخض ي:
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  ،ت جخخق بذساظت الاوبئت وجشاكبها بما ًىفل العُىشة غلُه ومىاحهخه ت اظدؽاٍس إخذار هُئت دظخىٍس

بدُث جدؽيل هزه الهُئت مً خبراء مً مخخلف الخخففاث. خاـت وأن الجضابش مً الذٌو التي جبيذ 

ت حػمل في مجاالث مخخلفت ومخػذدة، ووان الغشك مً رلً هى جىظُؼ دابشة  إوؽاء هُئاث اظدؽاٍس

 اإلاؽاسهت في ـىؼ العُاظاث الػامت واجخار اللشاساث بما ًىفل جلذم املجخمؼ في ؼتى املجاالث.

غحر أهه وأمام الاهدؽاس اإلادعاسع بفحروط وىسوها ووٌى ؤلاحشاءاث اللاهىهُت اإلاىلىبت الظخدذار هق كاهىوي 

 105لصخُت ًبلى اظدىاد العلىت الخىفُزًت إلى هق اإلاادة حذًذ أو حػذًل كاهىن الصخت إلغالن خالت الىىاسا ا

مً الذظخىس اإلاخػللت بدالت الىىاسا الخل اللاهىوي ألاكل جيلفت وألاهثر سبدا للىكذ مً خالٌ إغالن خالت 

الىىاسا الػامت ورلً غلى أظاط جىُُف الىلػُت الصخُت الخالُت الىاججت غً اهدؽاس فحروط وىسوها أنها 

 إرا دغذ المشوسة اإلالخت“اسة جذخل جدذ غب

 امهىاىش و االحاالث 
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 اإلًىاء الطياخٍ ونزاخل جطىره بالهغزب

Tourist accommodation and its stages of development in Morocco  

 نحهد شعباى ط.د.                                                                                                                                                                                                          

 نحهد الكزيهٍط.د.    

 نلخص

لطياخٍ ًدظى بأههيت وأولىيت كربي فٍ كل الربانج والهخططاث الطياخيت، لكىيه الىخيد اللادر ئى اإلًىاء ا
على اضحلطاب الطياح وجدلٌم نخحلف رغباجهو، ولكىيه أيضا يطحفيد نٌ عائداث ناليت نههت جًعكظ بشكل 

ي للىخداث اإلًىائيت اًجابٍ على الىخدة اإلًىائيت ونخحلف اللطاعاث الهزتبطت بها. وبالًظز لألههيت الكرب 

 بعًايت وجدظى خظيخ فايها اللطاع، هذا وجطىر فٍ خدنت اللطاع الطياخٍ وارتباطها الىثٌم بهدى جًهيت
الهطإولني على اللطاع الطياخٍ بالهغزب يظزا حلجو االضحثهاراث الهههت اليت جخصص  طزف نٌ بالغت

الطياخيت الكافيت والكفيلت باضحلطاب أعداد نههت نٌ الطياح بغيت جدلٌم  لدعو وبًاء الىخداث اإلًىائيت
األهداف الهحىخاة نٌ نخحلف الربانج والهخططاث الطياخيت اليت يحو العهل بها على نطحىي نجهىع الرتاب 

 الىطين. 

، ثو فٍ نٌ هذا الهًطلم ضًداول خالل الهدىر األول الحطزق الى الظاهزة الطياخيت وخصائصها احلديثت
وأضباب يشأجه وجطىره على اى يخصص الهدىر الثالث إلعطاء  الهدىر الثايٍ احلديث على نفهىم الفًدكت

 لهدت عٌ جطىر الًشاط الفًدكٍ بالهغزب.

 الكلهاث الهفاجٌذ: االًىاء الطياخٍ، الفًدكت، الًشاط الفًدكٍ.

Abstract 

             Tourism accommodation has a great importance and priority in all tourism programs 

and plans, Because it is able to attract tourists and achieving their various desires, and it is 

also benefits from important financial returns that reflect positively on the housing unit and 

the various sectors related to it. 

Taking into account the great importance of housing units in serving touristic sector and its 

deep relation in developing that sector it has a huge care from responsibles of touristic sector 

in Morocco because of Important investments which given to support and build sufficient 

touristic accommodation that will grasp large number of tourists to achieve the goals that 

were planned in different programs and plans At the level of the whole national territory. 

In this point, we will try, during the first chapter, address the tourist phenomenon and its 

modern characteristics, then in the second section, we will tackle the concept of hotel and the 

reasons for its origin and development, provided. Then we will devote the third chapter to 

give a glimpse of the development of hotel activity in Morocco. 

Key words : tourist accommodation, hotels, hotel activity. 
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 نلدنت 

ذ قاهسة الظُس مىد الٓدم َٙاهذ بظُؿت وبدائُت في مكاهسها وأطبابها وأهداَها ووطائلها، زم  لٓد نَس

ُىم وشاؾا له أطظه ومبادئه، خاضت بهد الخٓدم جؿىزث هره الكاهسة البظُؿت ختى أضبدذ ال

الخ٘ىىلىجي في مجاٛ الىٓل والاجطاالث وازجُام الدخل وجدظحن قسٍو الهمل وازجُام مظخىي الخهلُم 

ت والخىٓل الري ًٓىم به َسد أو  والشٓاَت. َالظُاخت حهد أخد ألاوشؿت اإلاهمت لإلوظان، جخهلٔ بالخٖس

خم الاهخٓا ذ الُساى أو لخػىز مجمىنت مً ألاَساد ٍو ُه أو ْػاء ْو ٛ مً مٙان ئلى آخس بًسع التَر

اإلاإجمساث واإلاهسحاهاث، ونلُه َالظُاخت جسجبـ بالظُس والبٓاء َترة خازج اإلاٙان اإلاهخاد لًسع الدظلُت 

اغُت، والهالحُت....ئلخ.      ُه، ولها أطباب وأهىام مخخلُت منها الدًيُت، الٍس  والتَر

د اخخلذ مٙاهت مخمحزة في ئن الظُاخت مً أٖث  ذ الخاغس، ْو ر الطىاناث همىا في الهالم في الْى

ازتها مً ْبل ألاَساد  ت ًخم التردد نليها وٍش اْخطادًاث الهدًد مً الدٛو التي جخمخو بمىاْو طُاخُت وأزٍس

والجماناث الرًً ًجدون في مخخلِ اإلاإطظاث ؤلاًىائُت زاختهم، بانخبازها مً أهم نىامل الجرب 

س نلى خدماث مخىىنت وذاث حىدة نالُت جلبي ٗل اخخُاحاث الظائذ مً ئًىاء وؾهام ا لظُاحي، جخَى

يهُت، لرا َان هىنُت الخدماث الُىدُْت التي ًخم جٓدًمها حهد مً الظبل اإلاهمت للسقي  وشساب وأوشؿت جَس

سه والنهىع به بما ًىه٘ع ئًجابا نلى جىمُت الٓؿام الظُ  احي.باإلًىاء الظُاحي وجؿٍى

 ئشكاليت الدراضت

طىداٛو في هرا اإلآاٛ دزاطت الكاهسة الظُاخُت وخطائطها الخدًشت مً خالٛ حهٍسِ مُهىم الُىدْت 

وأطباب وشأجه وجؿىزه، خُث بالسيم مً جىَس اإلاًسب نلى وخداث َىدُْت مطىُت ومهمت وما زأَ ذلٚ 

أحل ؤلاحابت نبى هره ؤلاشٙالُت ًخىحب  مً جؿىز الا أهه ماٛش هرا الٓؿام ًخخبـ في بهؼ اإلاشاٗل. ومً

 نلُىا مىهجُا ؤلاحابت نلى الدظاؤالث الخالُت:

 ما هي الكاهسة الظُاخُت وخطائطها الخدًشت؟ -

 مادا هٓطد مُهىم الُىدْت وشأجه وجؿىزه؟ -

 ُِٖ جؿىز اليشاؽ الُىدقي باإلاًسب؟ -

 الهًهج الهحبع:
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ًٓض ي بدزاطت واْو الخدماث مً خالٛ ئحساء دزاطاث طىهخمد في هرا اإلآاٛ نلى اإلاىهج الىضُي والري 

وضُُت لخالت الخدماث ومدي أهمُتها ومدي الخباًً في الؿلب نليها خظب البِئاث املخخلُت، َمً يحر 

اإلامً٘ وغو زىابذ في مجاٛ أهم الخاحاث التي ًؿلبها طٙان الهالم بل ئن الاخخالٍ ْد َسع الخباًً نلى 

 ِئاث.الخاحاث هدُجت اخخالٍ الب

I.  يشأة الظاهزة الطياخيت وخصائصها احلديثت 

  يشأة الظاهزة الطياخيت .2

اهخٓل ؤلاوظان الٓدًم مً مٙان ئلى آخس وطاَس بداَو خب البٓاء واجٓاء أخؿاز الؿبُهت وطاَس بدشا       

س له قسٍو مهِشُت أخظً وطاَس بداَو خب الاطخؿالم الخ، وبخؿىز املجخمهاث  نً أماًٖ جَى

وجىطو خاحاتها الاْخطادًت والاحخمانُت والشٓاَُت والصخُت ويحرها وما واٖب ذلٚ مً جٓدم  ؤلاوظاهُت

ٗاهذ في مجملها شاْت ويحر أمىت.  وخطىضا في مجاٛ الىٓل اشدادث أهمُت ألاطُاز وحهددث أطبابها وإن 

، أما الظُاخت هرا الىىم مً الظُاخت أملخه خاحاث ؤلاوظان الاْخطادًت والاحخمانُت والشٓاَُت ويحرها

يهُت التي حهخبر مً أهم خاضُاث الظُاخت الخدًشت َلم جً٘ ذاث أهمُت اْخطادًت واْخطسث في  التَر

ذ َساى، جدىٓل خالٛ بهؼ اإلاىاطم  ٗان لديها ماٛ وْو اإلااض ي نلى بهؼ الشسائذ اإلاِظىزة التي 

اٍ ؾلبا للساخت ومصاولت بهؼ ألا ت باألٍز يهُت. خالٛ الٓسون واإلاىاطباث ئلى ئْامتها الشاهٍى وشؿت التَر

ت وزخالث الدج،  الىطؿى جىطهذ ألاوشؿت الظُاخُت وذلٚ بظبب ؤلاْباٛ نلى ألاطُاز الهلمُت والخجاٍز

ادة زخالث خب الاطخؿالم والاٖدشاَاث  وأزىاء نطس النهػت ألاوزبُت جىطهذ ألاطُاز الظُاخُت بظبب ٍش

الخاطو نشس هى الري شهد وشأة الكاهسة الظُاخُت  الجًساَُت وجىطو الخبادٛ الخجازي، يحر أن الٓسن 

بمُهىمها الخدًث هدُجت ئَساشاث الشىزة الطىانُت والخدىالث الاْخطادًت والاحخمانُت والشٓاَُت التي 

ضاخبتها، َخالٛ هرا الٓسن أًػا أؾلٔ لُل الظُاخت و الظائذ وشهد أٛو زخلت طُاخُت حمانُت 

هخبر الٓسن الهشسون بدٔ خظب البهؼ 1841نام  Thomas Cookبىاطؿت الٓؿاز باهجلترا هكمها  م. َو

يهُت اإلاىكمت د ؾسأث أنكم الخؿىزاث مىر نهاًت 1ْسن الظُاخت الخدًشت و ٌهىىن برلٚ الظُاخت التَر ، ْو

ذ الُساى والثراء والخىٓل خُث أضبذ الُىم في  ادة اإلالمىطت في ْو الخسب الهاإلاُت الشاهُت وهجمذ مً الٍص

تمٓدوز   .2يالبُت الىاض ْػاء ئحاشة طىٍى

 العىانل االكحصاديت واالجحهاعيت أهو أضباب يشأة الظاهزة الطياخيت احلديثت .0
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ْبل الشىزة الطىانُت لم حهٍس السخالث الظُاخُت جؿىزا ٖبحرا زيم حهدد مجاالتها وأطبابها، هره        

ٗاهذ ذاث ؾابو احخماعي وزٓافي ونلمي وججازي وبٓي ألا  ذ السخالث  مس نلى هرا الخاٛ ئلى أن نَس

ٗاث  –اهؿالْا مً دٛو أوزبا الًسبُت  –املجخمهاث الخدًشت  الشىزة الطىانُت بظبب اطخخدام آلالت واملخس

ت في مجاٛ ؤلاهخاج الطىاعي والىٓل نلى ألانهاز والبداز بىاطؿت الٓىازب والظًُ نىد نهاًت الٓسن  البخاٍز

ت في بداًت الشالزِىاث مً الٓسن الخاطو نشس، هره الشامً نشس زم بهد ذلٚ بىاطؿت الٓ ؿازاث البخاٍز

ٗان لها ألازس البالٌ  الخدىالث الاْخطادًت والاحخمانُت والخ٘ىىلىحُت أطُسث نً جدىالث مجخمهُت هىنُت 

 نلى وشأة الظُاخت الخدًشت وجؿىزها وهرٖس مً بُنها: 

 طىانُت للهمل بها وبسوش شسائذ مجخمهُت هصوح الهدًد مً طٙان الٓسي والبىادي باججاه اإلادن ال

 حدًدة.

 .ادة في مىخجاتها وجطدًس الُائؼ منها  ازجُام مظخىي الدخل لدي املجخمهاث الطىانُت هدُجت الٍص

  ئخساش الؿبٓت الهاملت نلى خٓها في الهؿل اإلاأحىزة مىر أواطـ الشالزُيُاث مً الٓسن اإلااض ي وحهمُم

ذ الُساى إلامازطت أوشؿت ذلٚ شِئا َشِئا نلى طائس الؿبٓت  س لها ْو الهاملت الش يء الري َو

ت بل امخد لِشمل  ذ الُساى لم ًٓخطس نلى الهؿل الظىٍى طُاخُت، وججدز ؤلاشازة ئلى أن جىطو ْو

 نؿل نهاًت ألاطبىم وألانُاد واإلاىاطباث الىؾىُت والدًيُت وجٓلُظ طً الخٓاند الخ.

 ت زم اطخمساز الخٓدم الخ٘ىىلىجي وجؿىز وطائل ال ىٓل اهؿالْا مً البىاخس والٓؿازاث البخاٍز

الؿائساث الهمالْت نابساث الٓازاث والظُازاث الخدًشت، مما طاند نلى جدظحن قسٍو ألاطُاز 

حر ألامً والساخت والظسنت بمخخلِ وطائل الىٓل  .3وجخُُؼ جٙلُتها َػال نً جَى

 جعدد خصائص الطياخت احلديثت .3

ت ابخدءا مً الشىزة الطىانُت وما ضاخبتها  لٓد أدث مخخلِ الخؿىزاث       تها املجخمهاث البشٍس التي نَس

مً جدىالث احخمانُت واْخطادًت وطُاطُت وزٓاَُت ئلى حهدد خطائظ الظُاخت الخدًشت والتي هرٖس 

 منها:

 .يهُت ُه: ايلب الظُاح ٌظاَسون ؾلبا للساخت والاطخجمام وممازطت ألاوشؿت التَر  التَر

  ت اإلاىطمُت: ً٘ثر اليشاؽ الظُاحي في مىاطم الهؿل اإلادزطُت خطىضا، وخالٛ الهؿل الظىٍى

ٗاث واإلآاوالث وأصخاب اإلاهً الخسة واإلاظخخدمحن واإلاىقُحن.  للشس



 

 ىط.د.نحهد شعبا
 ط.د.نحهد الكزيهٍ

 
 اإلًىاء الطياخٍ ونزاخل جطىره بالهغزب

 

 

          
 للدراضاث و الحكىًٌ الهحخصصنزكش أفاق                           

 
  0202خشيزاى   -ًىيٌى، الهجلد األول ، الثايٍنجلت رؤيت أكاديهيت ، العدد 

 
 

71 

  ص اليشاؽ الظُاحي في اإلاٙان والصمً: أزىاء مىاطم الهؿل ًخىحه ال٘شحر مً الظُاح ئلى جمٖس

باٛ ومخخلِ ألاماًٖ الظُاخُت ألاخسي الش ئ الري ًإدي ئلى املخؿاث الظُاخُت بالشىاؾئ والج

ص اليشاؽ الظُاحي في اإلاٙان والصمً.  جمٖس

  و حهدد وجىىم الخدماث واإلاىخجاث الظُاخُت: ًجتهد اإلاىخجىن واإلاىهشىن الظُاخُىن في جىَى

ه اليشاؽ الظُاحي وخطىضا به د الخدماث الظُاخُت إلزغاء الظُاح ومىاٖبت الخؿىز الري نَس

مىخطِ الٓسن اإلااض ي، وه٘را أضبذ لدًىا الهدًد مً اإلاىخجاث والخدماث الظُاخُت تهم مشال: 

يهُت وطُاخت ألانماٛ والظُاخت الاطدشُائُت... الخ.  الظُاخت التَر

  ٓه، أما بخطىص حلب اإلاظتهل٘حن: نىد جددًد مىخىج ما ًخم نسغه لألطىاّ الخازحُت لدظٍى

لظُاح ئلى مدؿاتها َاإلاىخجاث والخدماث الظُاخُت طاٖىت في اإلاىخجاث الظُاخُت َُخم حلب ا

 مٙانها وال ًمً٘ هٓلها.

  ٓه في خُىه ً مىخىج َالحي أو ضىاعي لهدم حظٍى ً اإلاىخجاث الظُاخُت: ًمً٘ جخٍص اطخدالت جخٍص

اث َىدّ أو مٓهد خاَلت  نها والاخخُاف بها ًََس أما باليظبت للخدماث الظُاخُت َال ًمً٘ جخٍص

ىه وبُهه بهد ذلٚ ال ًمً٘  .4جخٍص

ً خُث ذهب البهؼ ئلى انخبازها  ًالخل خالُا جدٛى الظُاخت ئلى ئخدي أهم قىاهس الٓسن الهشٍس

ضىانت الهطس بػانتها الخدماث ومظتهلٙىها الظُاح ٖما أنها في جؿىز مظخمس، ومً جم أضبدذ 

مظخمسا وجىىنذ أٖثر وأٖثر  الظُاخت قاهسة اْخطادًت واحخمانُت َهلى مدي نٓىد شهدث الظُاخت همىا

ئلى دزحت أنها أضبدذ أخد الٓؿاناث الاْخطادًت ألاطسم همىا في الهالم وحشمل نددا متزاًدا مً 

ٗا زئِظُا للخٓدم الاحخماعي والاْخطادي  الىحهاث الجدًدة، هره الدًىامُت ججهل مً الظُاخت مدس

ُت والًرائُت والظُازاث َهي جلهب دوزا َذجم مهامالث الٓؿام الظُاحي الُىم ٌظاوي الطىاناث الىُؿ

ذ هي واخدة مً اإلاطادز السئِظُت للدخل للهدًد مً البلدان  ٖبحرا في الخجازة الهاإلاُت وفي هُع الْى

حز نلى الخىىَو واإلاىاَظت بحن الىحهاث  .5الىامُت، هرا الىمى ًسجبـ بالتٖر

II.  الفًدكت نفهىم كديو جعددث أضباب يشأجها وجطىرها 

ازس ي وحهني بِذ أو هٛص أو مٙان أو مدل، أما الُىدْت   Aubergeمت ئن ٗل     ي َو الُسوظُت هي مً أضل جٗس

ٔ َٓد وشأث في أخػان اإلاهابد وألاماًٖ اإلآدطت َُما نٍس بالُىدْت الدًيُت والهالحُت ئلى  نىد ؤلايٍس

ت الُىهاهُت الٓدًمت قهس هىم زالث مً  هت ؤلامبراؾىٍز الُىدْت ًمً٘ أن وظمُه خد ما، وبهد أن احظهذ ْز
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ٗان الًسع منها ئًىاء وإؾهام ٖباز الخجاز أو الخٙام، أما الُىدْت نىد  ت أو الظُاخُت  الُىدْت الخجاٍز

ُٓت مً الىاخُت الىىنُت ئال أنها ضٓلتها وهكمتها  د نلى ما أجذ به الُىدْت ؤلايٍس السومان َلم جأحي بجدًد ًٍص

الٓاهىن السوماوي هى الٓاهىن الٓدًم الىخُد الري هكم ضىانت مً الىاخُت الشٙلُت والٓاهىهُت َٙان 

 الُىادّ بطُت خاضت.

وفي الهطىز الىطؿى التي اهدشسث َيها اإلاظُدُت ونمذ الٓازة ألاوزبُت وجؿىزث ؾّس اإلاىاضالث في الٓسن 

ذ الُىادّ جؿىزا مهما ئذ جد ت والظ٘ٚ الخدًدًت، نَس ىلذ ئلى الخاطو نشس هدُجت اخترام آلالت البخاٍز

ً الرًً ًدؿىن  َىادّ ٖبحرة الدجم ذاث خدماث مخىىنت لخلبُت خاحُاث الهدد ال٘بحر مً اإلاظاٍَس

ت في الهطس الخدًث ، ًَالبا ما 6باإلادن، وبالخالي جدىلذ مهىت الُىادّ ئلى ضىانت الُىادّ ٖما هي مهسَو

حمُو وطائل الخُاة مً ئغاءة  جٓازن الُىادّ في الىْذ الخاغس بالىماذج اإلاطًسة للمدن خُث أنها جػم

ُه والدظلُت التي ٌظخخدمها الصائسون، وبما أنها جػم  وجدَئت ومسأَ مائُت والؿهام ومأوي ووطائل التَر

بحن حدزانها ٗل هره الخدماث املخخلُت َهىإ الهدًد مً َئاث الُىادّ بدءا مً جلٚ التي جٓدم خدمت 

س ضًحر مو ؤلاَؿاز وضىال ئلى أخدر خدمت جٓدم في الُىادّ الضخمت واملجهصة بأخدر  اإلابِذ في طٍس

 .7الىطائل الخ٘ىىلىحُت

 اخلدنت الفًدكيت نفهىم خديث بخدناث نحًىعت .2

ذ لخدماث الهدًد   جدخل الخدماث الُىدُْت        ها مخمحزا في ضىانت الظُاخت ومىاَظا في هُع الْى مْى

ٗالىُـ والطىانت، وحهخبر مً الٓؿاناث الاْخطادًت ألاخسي التي جٙىن الهُٙل الا ْخطادي للدٛو 

الخدماث الُىدُْت " هي ذالٚ اليشاؽ الري ًسجبـ باْامت وإًىاء وإناشت الجزالء بطٍس الىكس نً وطُلت 

ت  ٓت لػمان اطخمساٍز هره ؤلاْامت بهدٍ ئشبام زيباتهم وجدُٓٔ زغاهم بانخباز ذلٚ أَػل ؾٍس

دشٙل هر س الخدمت بدُث وشاؾاث الٓؿام وجىمُت نائداجه "، ٍو ل ومَى ا اليشاؽ مً الخداخل بحن الجًز

ت  ل يَس ل، َهىدما ٌشتري الجًز ٌظعى هرا ألاخحر مً أحل جدُٓٔ مجمىنت مً اإلاىاَو الخُُٓٓت لهرا الجًز

س وألازار إلادة مددودة جمشل َترة ئْامخه وال ًيخج نً ذلٚ  في َىدّ َاهه ٌشتري طلها ملمىطت مشل الظٍس

ٓت مهاملت وأداء الهاملحن أو الٓائمحن (ٌشتري ٖرلٚ ججسبت الُىدّ جملٚ لها، ٖما أهه  حى الُىدّ، ؾٍس

لُدطل نلى خصمت اإلاىاَو التي ًٙىن البهؼ منها ؾبُهُا مشل الساخت في  )بالخدمت ومهازتهم ومدُصاتهم 

س الُىدّ بِىما ًٙىن بهػها هُظُا مشل الاطخمخام والظهادة س الخ8طٍس دمت . وهرا ما ٌشترؽ نلى مَى

حر خدماث بجىدة نالُت جم٘ىه مً اطخٓؿاب أنداد ٖبحرة مً الجزالء وجمدًد َتراث ئْامتهم، َجىدة  جَى

ل في ئؾاز الخدماث  الخدماث هي مجمىنت مً الىقائِ اإلاباشسة التي تهدٍ ئلى جدُٓٔ زغا وزاخت الجًز
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الجزالء، َهىد جٓدًم هره  والتي ًخخلِ السغا ننها باخخالٍ 9اإلآدمت التي يالبا ما جٙىن يحر ملمىطت

الخدمت في هُع اإلاٙان والصمان ْد جٙىن الخطىزاث مخخلُت بشأن حىدة هره الخدماث اإلآدمت، ومً 

س نلُه مً خدماث مخىىنت ونالُت  الهىامل وألاطباب التي حظاند نلى حرب الظُاح  والجزالء ما جخَى

اث ذاث مظخىي خدماث الجىدة جختٛز ٗل مٓىماث ئزاخت الظائذ ئغاَت ئلى ؾاْت ئً ىائُت مخهددة اإلاظخٍى

مسجُو، ولرلٚ َان هىنُت الخدمت الُىدُْت التي ًخم جٓدًمها حهد مً الظبل اإلاهمت للسقي بالٓؿام 

سه والنهىع به بما ًىه٘ع ئًجابا نلى الاْخطاد املخلي.  الظُاحي وجؿٍى

 جًىع خصائص اخلدنت الفًدكيت  .0

 جخمحز الخدمت الُىدُْت بخطائظ و مىاضُاث ًمً٘ جلخُطها في ما ًلي:

  ها أو الشهىز بها ْبل نملُت الشساء لرلٚ ًخم خدمت يحر ملمىطت: َال ًمً٘ إلاظها أو جرْو

اخخُازها نلى أطاض الظمهت والشهسة والخجسبت أٖثر مىه نلى أطاض الاخخباز اإلاادي، ٖما ال ًمً٘ 

و ئهخاحها َهم ٌظخؿه ٔ بساءة الاخترام ألهه ال ًمً٘ ئبهاد اإلاىاَظحن نً مْى ىن خماًتها نً ؾٍس

ازتها واطتهالٖها ٗلما زيبىا في ذلٚ.  ٍش

  هت الخالش ي: َال ًمً٘ الاخخُاف بها وبالخالي َان ضاخب الُىدّ ْد ًخظس ال٘شحر ًىمُا نىد طَس

ت الُىدّ الًحر مظخخدمت  ً يَس ندم وزود الجزالء ئلى يٍس أندث لهم َال ٌظخؿُو جخٍص

 ت ْطحرة الهمس.واطخخدامها في لُلت الخٓت وهى ما ًجهل الخدمت الُىدُْ

  الخالشم: أي ندم ْابلُت َطل ؤلاهخاج نً الاطتهالٕ َال ًمً٘ ئهخاج الخدمت الُىدُْت في مٙان

ل ومىَس الخدمت أزىاء ئهخاحها  ذ للجًز مهحن واطتهالٖها في مٙان آخس َهي جدخاج في هُع الْى

 واطتهالٖها.

 َ ًترة شمىُت ئلى أخسي ؾىاٛ مىطمُت اليشاؽ: هدُجت اخخالٍ دزحت وحجم اليشاؽ الظُاحي م

 الهام وازجباؽ ذالٚ باْباٛ الظائدحن نلى ؤلاْامت بالُىادّ في َتراث مهُىت ومىاطم مدددة.

  ُٔٓئوظاهُت اليشاؽ: ًٓىم اليشاؽ الُىدقي أطاطا نلى اطخخدام الهىطس البشسي في جد

دزة هرا الهىطس نلى جٓد ًم الخدماث ألاهداٍ الهامت، خُث ًخىِْ هجاخه نلى مدي ُٖاءة ْو

ٓت ججرب الظائذ ٖدظً مهاملت الظائدحن وجأدًت ألانماٛ اإلاؿلىبت مىه بسوح نالُت مو  بؿٍس
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ٗاألماهت وؤلاخالص في الهمل والطدّ ئلى يحر ذالٚ، وبرلٚ ٌهخبر  جىاَس مٓىماث الشخطُت 

 الهىطس البشسي نامال مهما بجاهب الهىاضس اإلاادًت ألاخسي لخُػُل َىدّ نلى آخس.

  ٍؾبُهت اإلاىخىج الُىدقي: ًخٙىن اإلاىخىج الُىدقي مً نىاضس زئِظُت هي ؤلاْامت وؤلاناشت اخخال

ُه باإلغاَت ئلى الخدماث ألاخسي وهى في شٙله هرا ال ًخخلِ نً أي مىخىج ملمىض ألن  والتَر

ٗالشٙل والدجم واإلاظاخت  اإلاىخجاث اإلاادًت اإلالمىطت لها مً الطُاث والخطائظ التي جمحزها 

ت جدخاج ئلى لباْت في ألاداء ولؿِ في  ويحرها، يحر أن اإلاىخىج الُىدقي ًخمحز بخطائظ مهىٍى

 .10اإلاهاملت لخٓدًمه ئلى حمهىز الظائدحن في أَػل ضىزة مم٘ىت

وبالىكس ئلى هره الخطائظ اإلامحزة َان الخدمت الُىدُْت في خاحت ئلى ئدازة َهالت وجىكُم حُد إلاىاحهت 

لُىدُْت الاطخًالٛ ألامشل في بهؼ ألاخُان والهمل نلى جٓدًمها بمظخىي مشٙلت ندم اطخًالٛ الؿاْت ا

 أَػل طُم٘نها مً جدُٓٔ ألاهداٍ اإلاسحىة.

 جعدد أيىاع اخلدنت الفًدكيت   .3

ٗاإلاؿانم واإلآاهي والىٓل والخدماث الخ٘مُلُت، هجد أن الُىادّ         مٓازهت بهىاضس الظُاخت ألاخسي 

ؿسوخت للجزالء وخاضت في الُىادّ ال٘بحرة واإلاخىطؿت ووظبُا في الُىادّ جخطِ بالخىىم في الخدماث اإلا

 الطًحرة خُث جٓدم الُىادّ الخدماث الخالُت: 

  خدماث ؤلاًىاء: وجمشل حىهس الخدمت الُىدُْت بمخخلِ الدزحاث وباخخالٍ أهىام ؤلاًىاء

 ألاخسي.

 ؿانم اإلاخخططت لخلبُت خدماث الؿهام والشساب: ًدخىي الُىدّ نلى الهدًد مً أهىام اإلا

 خاحُاث الجزالء.

  الخدمت ؤلاغاَُت: وهي خدماث اإلاظاندة التي جٓدمها الُىادّ ٖخدمت جأححر الظُازاث والخدمت

البىُ٘ت والخدماث الصخُت واإلاظابذ، وخدماث زحاٛ ألانماٛ واإلاإجمساث والخُالث ويحرها مً 

 .11الخدماث ألاخسي 

III. ٌجطىر الًشاط الفًدكٍ بالهغزب لهدت ع 

ا غمً اخخُازاجه الاْخطادًت في نهاًت الظخِىُاث، وأضبذ ٌهد        انخبر اإلاًسب الظُاخت ْؿانا أولٍى

برلٚ مً الىحهاث اإلاخىطؿُت السائدة في الظُاخُت الجدًدة آهرإ مخجاوشا برلٚ باقي دٛو الػُت 
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، وفي هرا ؤلاؾاز وهكسا ألهمُت الدوز الري أنؿي 12عالجىىبُت للبدس ألابُؼ اإلاخىطـ بما في ذلٚ جىو

ٗان ًيخكس منها ضاز لصاما دنم الؿاْت ؤلاًىائُت الظُاخُت، وهى ما أمً٘ مً جىطُو ؾاْت  للظُاخت وما 

 .13اطدُهاب الظُاح الىاَدًً بمخخلِ أضىاٍ اإلاإطظاث ؤلاًىائُت

 بالهإضطاث الهصًفت يعكظ العًايت الكبرية بهذا اللطاع جطىر الطاكت اإلًىائيت .2

س ئال نلى  1956خالٛ طىت         سا  9600وخدة َىدُْت مطىُت جػم خىالي  113لم ًً٘ اإلاًسب ًخَى طٍس

س طىت  11700زم اهخٓلذ الؿاْت ؤلاًىائُت ئلى   13483مإطظت َىدُْت جػم  135، زم ئلى 1960طٍس

سا طىت  الري أنؿى أهمُت  1965/1967الظىت واهؿالْا مً املخؿـ الشالسي ، وبهد هره 196414طٍس

را املخؿؿاث اإلاىالُت ًمً٘ مالخكت الخؿىز اإلاهم في ندد ألاطسة ؤلاغاَُت باإلاإطظاث  بالًت للظُاخت ٖو

 ؤلاًىائُت اإلاطىُت.

 : جطىر عدد األضزة اإلضافيت بالهإضطاث اإلًىائيت الهصًفت خطب نخططاث الحًهيت. 2جدول 

 88/87 87/88 77/87 75/76 78/76 67/78 67/66 57/67 56/56 الهخططاث 

 88875 87651 86658 6888 87888 7686 88816 86661 7888 عدد األضزة اإلضافيت 

 1785 8855 7867 7868 7571 7718 7778 7688 7555 الهحىضط الطًىي 

 .251ص  0222الهصدر: ئضهاعٌل عهزاى : الطياخت بالهغزب واكع وأبعاد ورهاياث. دار األناى للًشز والحىسيع الزباط.

ه ندد ألاطسة ؤلاغاَُت باإلاإطظاث ؤلاًىائُت اإلاطىُت مً  ًالخل مً خالٛ الجدٛو الخؿىز اإلاهم الري نَس

ت ئذ أمً٘ ذلٚ مً ئخدار ما مج سا ما بحن  114946مىنه خالٛ مخخلِ املخؿؿاث الخىمٍى و  1965طٍس

سة خالٛ طىت  13483، وإذا أغُىا ئليها 2003 ٗاهذ مخَى س التي  َان الهدد ؤلاحمالي لألطسة  1964طٍس

سا خالٛ طىت  128429الظُاخُت اإلاطىُت طُطل ئلى   2000/2003. ٖما هالخل أن مخؿـ 2003طٍس

سا، 19186سجل أٖبر ندد لألطسة ؤلاغاَُت بما ٌهادٛ  م اإلاسجُو بتزامً  طٍس مً٘ جُظحر هرا الْس ٍو

ت  2000/2003مخؿـ  و مً ندد ألاطسة بمخخلِ  2000/2010مو زٍؤ التي أولذ أهمُت ٖبحرة للَس

 مإطظاث ؤلاًىاء الظُاحي باإلاًسب. 

ت الاطتراجُجُت للظُاخت  ازجُانا ملخىقا خُث  سجلذ الؿاْت ؤلاًىائُت  2000/2010ومو نهاًت هره السٍؤ

س طىت  187827ازجُو ندد ألاطسة باإلاإطظاث ؤلاًىائُت ئلى  ادة بلًذ   2011طٍس سا مٓازهت  59398بٍص طٍس

ت، وحشٙل الُىادّ مً  2003مو طىت  ادة مهمت حدا جبحن مدي اطخُادة هرا الٓؿام مً هره السٍؤ وهي ٍش
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. وهى 15ندد مإطظاث ؤلاًىاء الظُاحي اإلاطىُتمً مجمىم  % 61هجىم وألاهدًت الُىدُْت  5و  4و  3َئت 

ده الجدٛو أطُله.  ما ًٖإ

 .0223/0221: جطىر الطاكت اإلًىائيت  الهصًفت خطب عدد األضزة وخطب الفئت  0جدول 

 2019 2017 2015 2013 الفئت

 16502 16188 15637 14908 *2فًدق 

 16962 16212 15671 14922 *0فًدق 

 35316 33197 31546 29312 *3فًدق 

 52092 50456 46806 43249 *2فًدق 

 35527 32825 29466 28684 *5فًدق 

 6363 6052 5196 4832 فًادق فاخزة

 24718 22380 19109 15188 اإلكاناث الطياخيت

 20975 20720 19692 19692 الًىادي الفًدكيت

 31616 29519 26525 22185 دور الضيافت

 28763 26172 23902 19443 فئاث أخزي*

 267834 253721 233550 212415 الهجهىع

 0202الهصدر: الهىكع الزضهٍ لىسارة الطياخت 

ت الاطتراجُجُت الشاهُت للظُاخت   بحر للؿاْت ؤلاًىائُت  2010/2020ئن َترة السٍؤ جمحزث بخؿىز مهم ٖو

ام الجدٛو أناله، خُث ًالخل ازجُام مهم اإلاطىُت بٙل الُئاث ؤلاًىائُت ، وهىما ًالخل مً خالٛ أْز

س طىت  212415لهدد ألاطسة الاغاَُت مً   س طىت  267834ئلى  2013طٍس ادة بلًذ  2019طٍس  55419بٍص

ادة ٖبحرة حدا حهصش الؿاْت ؤلاًىائُت الظُاخُت باإلاًسب، ئذ سجلذ مخخلِ  س بحن الظيخحن وهي ٍش طٍس

هجىم نلى الخىالي نلى أٖبر ندد مً ألاطسة  5و  2و  3في ندد أطستها، وحظخدىذ الُىادّ مً  الُئاث ازجُام

ذ َُه مخخلِ الُئاث جؿىزا مهما مً طىت ألخسي. وهى ما  ذ الري نَس مً مجمىم هره ألاطسة، في الْى
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والاْاماث  ًػُي هىم مً الخىىم في البيُت ؤلاًىائُت الظُاخُت باإلاًسب خاضت نلى مظخىي دوز الػُاَت

را الُىادّ مً َئت  ادة ال٘بحرة لهدد ألاطسة  5الظُاخُت ٖو هجىم. وبالخالي َاهه مً شأن هرا الخىىم و الٍص

أن ٌظاهم في جؿىز الهسع ؤلاًىائي وبالخالي اطخُادة الٓؿام الظُاحي مً هرا الخؿىز مما طىٍ ًىه٘ع 

مً٘ جُظحر هرا  الخؿىز والخىىم اإلاهمحن بالهىاًت ال٘بحرة بشٙل ئًجابي نلى الٓؿام الظُاحي بسمخه. ٍو

اإلاىحهت لهرا الٓؿام لدوزه ال٘بحر في الاْخطاد الىؾني طىاء نلى مظخىي مظاهمخه في الىاجج الداخلي 

ُٓت ببهد وامخداد نالمي،  ج للمًسب ٗىحهت طُاخُت مخىطؿُت اٍَس الخام أو نلى مظخىي الدشًُل والترٍو

ت الا   التي بُػلها جم جدُٓٔ هره الخؿىز. 2010/2020طتراجُجُت للظُاخت  وهى ما جمذ أحسأجه في السٍؤ

   جباًً جؿىز ندد ألاطسة باإلاإطظاث ؤلاًىائُت اإلاطىُت خظب أهم الىحهاث الظُاخُت باإلاًسب 

ذ مخخلِ الىحهاث الظُاخُت جؿىزا ملخىقا نلى مظخىي ندد ألاطسة ؤلاغاَُت اإلاطىُت زيم  لٓد نَس

 لجدٛو الخالي ًبرش وظب هرا الخؿىز يحر اإلاخىاشن مجالُا: وحىد بهؼ الخُاوجاث، وا

 .0223و  2191: جىسيع عدد األضزة بالهإضطاث اإلًىائيت الهصًفت خطب أهو الىجهاث الطياخيت  نا بني ضًت  3جدول 

 % 2003 % 2000 % 1980 % 1967 الهدى

 23514 25367 22558 21494 20504 10882 5555 1144 اكادًز

 20517 22109 19564 18696 12543 6754 9556 1970 نزاكش

 7571 8448 8514 7750 9501 4896 14506 2898 الدار البيضاء

 6564 7283 7544 7087 16519 8793 16595 3492 طًجت

 5540 5914 4519 3995 5503 2731 5507 1046 فاص

 4558 5021 4597 4730 3503 1646 6506 1250 ورساساث

 4523 4637 4551 4293 8513 4413 6555 1349 جطىاى

 3598 4367 4505 38.61 4588 2645 8504 1658 الزباط

  .290ص   0222.الهغزب واكع وأبعاد ورهاياثئضهاعٌل عهزاى : الطياخت ب 0222الهصدر: ئضهاعٌل عهزاى                         

خا جؿىزا  1967/2003بىاءا نلى مهؿُاث الجدٛو وخالٛ َترة  ٗادًس ومساٖش نَس ًالخل أن مدًىتي أ

ذ َُه مدًىت َاض بدوزها جؿىزا ملمىطا ئذ اهخٓل  ذ الري نَس ها نلى مظخىي ندد ألاطسة، في الْى طَس
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سا ئلى   1046ندد ألاطسة الظُاخُت بها مً  سا أي أن خطتها ازجُهذ ْلُال مً  5914طٍس ئلى   % 5507طٍس

ٗادًس ومساٖش َان َاض اطخؿانذ وظبُا املخاَكت ، وزيم هرا الخؿىز ال5540% ؿُُِ باإلآازهت مو أ

ه هرا اليشاؽ واإلاىاَظت بحن الىحهاث  و الري نَس نلى مٙاهتها الظُاخُت اإلاخمحزة في قل الخؿىز الظَس

ىنها مً  خُت ٗو الظُاخُت ألاخسي. خاضت وأن مدًىت َاض حهخبر وحهت طُاخُت مهمت هكسا إلاٙاهتها الخاٍز

الظُاخُت ألاولى في اإلاًسب، في هُع الىْذ ٌسجل جؿىز مهم لهدد ألاطسة في مخخلِ الىحهاث  الىحهاث

، و ٖرا 2003طىت  8448ئلى   1967طىت  2898الظُاخُت وهخظ بالرٖس الداز البُػاء التي اهخٓلذ مً 

 ًت واطخٓؿابهما لظُاخت ألانماٛ. مدًىت ؾىجت بد٘م مٙاهتهما الاْخطاد

 2013/2019اْت ؤلاًىائُت  اإلاطىُت خظب ندد ألاطسة وخظب اإلادن : جؿىز الؿ 4حدٛو 

الىحهاث 

 الظُاخُت

خطت 

2013 

خطت 

2015 

خطت 

2017 

خطت 

2019 

اليظبت   

ت   اإلائٍى

 %33 8342980 7111152 5991167 6425896 مساٖش

ٗادًس  %23 5887154 5376589 4687791 5072974 أ

 %9 2155528 1985841 1663124 1745824 الداز البُػاء

 %6 1431466 1219512 920363 919989 ؾىجت

 %4 1117579 945102 724665 769635 َاض

 %3 785490 714900 627437 621367 السباؽ

سة  %2 556904 461657 419958 473376 مىيادوز  -الطٍى

 %2 628424 503141 405401 456099 الظهُدًت -وحدة

 %1 350994 350324 378213 360752 ماشايان -الجدًدة

 %2 380000 360967 275268 311646 وزشاشاث

 %1 252715 227197 209534 216746 جؿىان

 %1 169364 141166 112875 77040 م٘ىاض

 0202الهصدر: الهىكع الزضهٍ لىسارة الطياخت 

خالٛ هره ًالخل مً خالٛ الجدٛو أن هىإ جؿىزا ٖبحرا في ندد ألاطسة بمخخلِ الىحهاث الظُاخُت 

ٗادًس ئلى اإلاسجبت الشاهُت نلى مظخىي ندد ألاطسة وجبىء مساٖش للمسجبت ألاولى خُث  الُترة مو جساحو وحهت أ

ٗادًس، وبالخالي َان هره ألاخحرة جساحهذ   %14مٓابل  وظبت   %27وظبت  2019بلًذ خطتها طىت  لىحهت أ

 %8از البُػاء السجبت الشالشت بدطت بلًذ ، َُما اخخلذ مدًىت الد2003خطتها بشٙل ٖبحر مٓازهت بظىت 

ٗادًس %5َُما سجلذ باقي الىحهاث جؿىزا مهما ل٘ىه ًبٓى أْل مً  ، وبالخالي َان مدًىتي مساٖش وأ

مً مجمىم الؿاْت ؤلاًىائُت الظُاخُت باإلاًسب وهي وظبت مهمت زيم الىمى الخاضل  %41حظخدىذان نلى 

 ألاخسي.  نلى مظخىي أطسة باقي الىحهاث الظُاخُت 
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و ندد ألاطسة باإلاإطظاث اإلاطىُت َهى  أما نلى مظخىي الخُاوث الخاضل بحن هره الىحهاث في جىَش

ٗادًس ومساٖش،  صث خطىضا بىحتهي أ و الاطدشمازاث الُىدُْت الظُاخُت التي جٖس خطُلت لخُاوث جىَش

، 2019طىت  %14زم ئلى   2003طىت  %23514ئلى  1967طىت  %5555خُث اهخٓلذ خطت ألاولى مً 

خالٛ هُع الُترة وهرا ما ٌهني أن خطت هاجحن  %27لترجُو ئلى  %20517ئلى  %9556ومساٖش مً 

بتراحو وحهت  2019طىت  %41ئلى  200316طىت  %43541ئلى  1967طىت   %15511الىحهخحن اهخٓلذ مً 

خُت ألاخسي ُٖاض والسباؽ وم٘ىاض َٙاهذ  ٗادًس همى وحهت مساٖش، أما اإلادن الظُاخُت الشٓاَُت الخاٍز أ

الاطدشمازاث الظُاخُت بها دون اإلاظخىي اإلاؿلىب ولم جخىطو ؾاْتها ؤلاًىائُت ئال ْلُال خُث لم جخجاوش أًت 

 . 2019اإلاإطظاث الظُاخُت اإلاطىُت طىت مً مجمىم ألاطسة ب %4وحهت مً هره الىحهاث 

لٓد نٍس ندد ألاطسة ؤلاغاَُت باإلاإطظاث ؤلاًىائُت اإلاطىُت جؿىزا ملخىقا نبر مخخلِ املخؿؿاث 

و  ت ونلى مظخىي مخخلِ الىحهاث الظُاخُت بالبالد، خُث جمحز هرا الخؿىز بالخباًً ال٘بحر في جىَش الخىمٍى

ذ مدًىت الداز البُػاء  ندد ألاطسة بحن هره الىحهاث باخخٙاز ٗادًس للىطِب ألاٖبر، ٖما نَس مساٖش وأ

بدوزها جؿىزا ملخىقا اوه٘ع بشٙل اًجابي نلى الؿاْت ؤلاًىائُت اإلاطىُت باإلادًىت زيم أنها ال جسقى ئلى ما 

ٗاهذ لدظاهم  ٗادًس ومساٖش. وبالخالي َان الهىاًت ال٘بحرة التي خػِذ بها الُىادّ اإلاطىُت  خٓٓخه أ

ا في جيشُـ وحشجُو الاطدشمازاث في مجاٛ الُىادّ يحر اإلاطىُت ومخخلِ مإطظاث ؤلاًىاء بدوزه

 الظُاحي ألاخسي.

 جؿىز الؿاْت ؤلاًىائُت بالُىادّ يحر اإلاطىُت ٌه٘ع أهمُتها في دنم ؤلاًىاء الظُاحي  .2

جدض ى بىُع  جخمحز الُىادّ يحر اإلاطىُت بخىاغو خدماتها وغهِ لُالي اإلابِذ بها لرلٚ َهي لم      

 ألاهمُت التي خػِذ بها الُىادّ اإلاطىُت.

 .0220و  2111: جطىر الطاكت اإلًىائيت بالفًادق غري الهصًفت بالهغزب نا بني 5جدول 

 0220 0222 2111 2110 2193 2111 طًت ال

 33991 33211 30239 05229 02522 22102 عدد األضزة 

 .299ص  0222الهصدر: ئضهاعٌل عهزاى : الطياخت بالهغزب واكع وأبعاد ورهاياث. دار األناى للًشز والحىسيع الزباط.

و  1977ًالخل مً خالٛ الجدٛو أن هىإ جؿىز ملمىض في ندد ألاطسة بالُىادّ يحر اإلاطىُت ما بحن 

ئال أن هرا الهدد ًبٓى اْل ب٘شحر مٓازهت بهدد ألاطسة  33667ئلى  10920ئذ اهخٓل ندد ألاطسة مً  2002

سا طىت  114946باإلاإطظاث ؤلاًىائُت اإلاطىُت التي سجلذ  ا أن حهصش الؿاْت ، لً٘ مً شأنه2003طٍس
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هخبر الظُاح  ؤلاًىائُت وحظاهم في جىىنها لُجد الظائذ خُازاث مخهددة جدىاطب مو امٙاهُاجه اإلاادًت، َو

 اإلاًازبت مً ذوي الدخل اإلاىخُؼ هم ألاٖثر جىاَدا نلى هرا الىىم مً ؤلاًىاء يحر اإلاطىِ.

ذ الُىادّ يحر اإلاطىُت جؿىزا ملخىقا في ندد أطستها، يح ر أنها جبٓى بهُدة نً ما خٓٓخه لٓد نَس

الُىادّ اإلاطىُت مً جؿىز ٖبحر في هرا املجاٛ، وزيم ذلٚ َان هرا الخؿىز الؿُُِ ًىه٘ع بشٙل 

حر بيُت ئًىائُت مخىىنت جٙىن في مخىاٛو مخخلِ الشسائذ الاحخمانُت  اًجابي نلى دنم الؿاْت ؤلاًىائُت وجَى

 الد نبر مخخلِ اإلاساٖص الخدودًت الىؾىُت.وجىاٖب ألانداد اإلاهمت مً الىاَدًً نلى الب

 جطىر عدد الطياح الىافدًٌ يطحدعٍ ضزورة الزفع نٌ الطاكت اإلًىائيت .3

و الاطتراجُجي للمًسب بالٓسب مً الظّى          را اإلاْى لٓد طاهم جؿىز وطائل الىٓل بمخخلِ أهىانها ٖو

ت  ت والبدٍس الظُاخُت ألاوزوبُت في جؿىز ندد الظُاح الىاَدًً نلى مخخلِ مساٖص الاطخٓباٛ الجٍى

ت. اهؿالْا مً مهؿُاث الجدٛو ًالخل الازجُام اإلاهم للىاَدًً نلى الب الد حىا خالٛ هره الُترة والبًر

وهي برلٚ  %5579وبلٌ مهدٛ الىمى الظىىي  %41532ئلى  %29551خُث اهخٓلذ وظبت الىاَدًً مً 

بمهدٛ همى   %44503ئلى  %40596، ٖما ازجُو ندد الىاَدًً بدسا مً %4541جخجاوش مهدٛ  الىمى الىؾني 

ذ الري سجلذ َُه وظبت الىاَدًً ب%4589طىىي بلٌ  ئلى  %29551سا جساحها ٖبحرا مً وظبت ،  في الْى

 َٓـ ٖمهدٛ همى طىىي. %2510و  14577%

 .0223و  2110: جطىر عدد الىافدًٌ غري الهليهني عرب نخحلف نًافذ البالد نا بني  9جدول         

            

 

 

 .091ص  0222 0222الهصدر: ئضهاعٌل عهزاى : الطياخت بالهغزب واكع وأبعاد ورهاياث. دار األناى للًشز والحىسيع الزباط.
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ٗاهذ والشالذ أهم ألاطىاّ الظُاخُت  وججدز ؤلاشازة ئلى أن دٛو َسوظا واطباهُا وأإلااهُا واهجلترال واًؿالُا 

دخل 2003مً مجمىم الىاَدًً نلى البالد طىت  %67591باليظبت للبالد َٓد بلًذ خطتهم  ، ٍو

ٖما ازجُهذ  %41519ئلى  %21532اهخٓلذ خطتهم مً  2003و  1972الُسوظُىن اإلاسجبت ألاولى َخالٛ َترة 

واخخلذ اإلاسجبت الشاهُت   %10539ئلى  %7570ُع الُترة مً خطت الظُاح الىاَدًً مً اطباهُا خالٛ ه

 2019.وبنهاًت طىت 17%6502ئلى   %7560َُما ًدخل ألاإلاان اإلاسجبت الشالشت زيم أن خطتهم جساحهذ مً 

ٔ الجى بشٙل ٖبحر حدا، وهى ما ًخضر مً  ًالخل هىإ جؿىز في ندد الىاَدًً مً الظُاح نً ؾٍس

 خالٛ الجدٛو الخالي:

 0220/0221: جطىر عدد الىافدًٌ نٌ الطياح بهزاكش احلدود خطب يلط العبىر  1جدول 

 الًطبت الهئىيت  0221خصت  0229خصت  0229خصت  0222خصت  0220خصت  عدد الىافدًٌ

 %70 9081490 8399533 6803955 6949937 6018566 جىا

 %18 2320959 2471635 2198274 2036256 1941411 بدزا

 %12 1529811 1417540 1329502 1296751 1415179 بزا

 156 375 9 الهجهىع

 

10282944 10331731 12288708 12932260 %100 

 .0202الهصدر: الهىكع الزضهٍ لىسارة الطياخت 

ًالخل هىإ جؿىز ٖبحر للىاَدًً نلى مخخلِ هٓـ الهبىز الىؾىُت مً طىت ألخسي، يحر أن هرا الخؿىز 

بحن الىاَدًً نبر البر والبدس والجى خُث حسجل هره ألاخحرة اخخٙازها وبيظبت ٖبحرة ًخمحز بالخباًً ال٘بحر 

مً مجمىم الىاَدًً  2019طىت  %70للخطت ألاٖبر مً مجمىم الىاَدًً نلى البالد ئذ بلًذ خطتها 

ذ الري جساحو في الىاَدًً بدسا مً 200طىت  %41532بِىما لم جخجاوش  ى ئل  2003طىت  %44503، في الْى

وهى جساحو ٖبحر اوه٘ع اًجابا نلى وظبت الىاَدًً حىا، باإلآابل ًالخل للىاَدًً  2019َٓـ طىت  18%

 ،                            2019َٓـ طىت  %12ئلى و  2003طىت  14577بسا خُث اهخٓل مً 

 24جبت ألاولى بدطت وخظب اإلاؿازاث السئِظُت للىاَدًً َان مؿاز دمحم الخامع بالداز البُػاء  ًدخل اإلاس 

ٗادي اإلاظحرة َلم ًخجاوش  % 20زم ًأحي بهده مؿاز مساٖش اإلاىازة بيظبت  2019طىت  % مً  % 7أما مؿاز أ
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، َُما سجل مُىاء % 5مجمىم الىاَدًً نلى البالد، بِىما جكل خطت باقي اإلاؿازاث ألاخسي ال جخجاوش 

جت زم مُىاء الىاقىز، في خحن سجلذ باب طبت ؾىجت اإلاخىطـ اٖبر وظبت للىاَدًً بدسا جاله مُىاء ؾى

 .201918أٖبر ندد لىاَدًً بسا طىت 

هخبر جؿىز ندد الىاَدًً نبر الجى بأنداد ٖبحرة هى هدُجت للمجهىداث والدوز ألاطاس ي الري جلهبه  َو

حر أطباب الساخت  را مً خالٛ جَى ت واليشاؽ الظُاخُحن ٖو س الخٖس الخؿىؽ اإلالُ٘ت اإلاًسبُت في جؿٍى

لظُاح طىاء نىد الرهاب أو ؤلاًاب، دون ئيُاٛ الدوز اإلاهم الري ًلهبه مُىاء ؾىجت اإلاخىطـ في جصاًد ل

و مً الؿاْت ؤلاًىائُت الظُاخُت  ندد الىاَدًً، مما طاهم في جىمُت الٓؿام الظُاحي والدشجُو نلى الَس

ًىائُت طىاء منها اإلاطىُت بمخخلِ الىحهاث الظُاخُت ٖما طاهمذ في اخخدام اإلاىاَظت بحن الىخداث ؤلا 

 .أو يحر اإلاطىُت

 . جطىر الهبيحاث الطياخيت بالهإضطاث اإلًىائيت الهصًفت يعشس هيهًت الىجهاث الطياخيت الحلليديت 2

را الخؿىز اإلاهم لهدد الىاَدًً        لٓد مً٘ جىطُو الؿاْت ؤلاًىائُت باإلاإطظاث الظُاخُت اإلاطىُت ٖو

و مً ندد اإلا بِخاث الظُاخُت بهره اإلاإطظاث، وحهخبر هره اإلابِخاث التي ًٓػيها الظُاح نليها في الَس

بالُىادّ اإلاطىُت ئخدي أهم اإلاإشساث التي جدٛ نلى أهمُت اليشاؽ الظُاحي ولرلٚ جػمىذ مخخلِ 

د مً الظُاح بل وأًػا جمدًد َتراث ئْامتهم وذلٚ نً  بسامج الخىمُت الظُاخُت لِع َٓـ حلب اإلاٍص

ٔ بسامج  ُه والخيشُـ الظُاحي وحىدة الخدماث، َٙان ؾٍس خظً الاطخٓباٛ ودنم مخخلِ مجاالث التَر

جؿىز اإلابِخاث الظُاخُت بمخخلِ اإلاإطظاث ؤلاًىائُت اإلاطىُت ئًجابُا واهخٓل ندد اإلابِخاث مً 

أما مهدٛ الىمى الظىىي  2003لُلت طُاخُت طىت  11173112ئلى  1980لُلت طُاخُت طىت  7805530

بلٌ ندد اإلابِخاث بهره اإلاإطظاث  2000/2010ومو نهاًت مخؿـ  19%155إلابِخاث َلم ًخهدي لهره ا

 .20لُلت طُاخُت 18383236ازجُو هرا الهدد ئلى  2014لُلت طُاخُت وفي طىت  16826264

أما نلى مظخىي جؿىز اإلابِخاث الظُاخُت باإلاإطظاث ؤلاًىائُت اإلاطىُت خظب أهم الىحهاث وخالٛ َترة 

ٗادًس مً وظبت  2003و  1980 مً  % 60510ئلى  % 45572اهخٓلذ خطت الٓؿبحن الظُاخُحن مساٖش و أ

ٗادًس ئال أن  مجمىم اإلابِخاث الظُاخُت باإلاإطظاث اإلاطىُت بالبالد، خُث ازجُو ندد مبِخاث َىادّ أ

مساٖش ٖما ازجُهذ خطتها مً  في خحن ازجُو ندد مبِخاث  %30552ئلى   %31599خطتها جساحهذ مً 

  %1536مٓابل   % 5501َٙان مهدٛ مبِخاث  َىادّ مساٖش مهما ووضل ئلى   % 30552ئلى  % 13573

ٗادًس، وبنهاًت شهس هىهبر مً طىت  ازجُهذ اإلابِخاث ؤلاحمالُت اإلاسجلت بمإطظاث ؤلاًىاء  2014باليظبت أل



 

 ىط.د.نحهد شعبا
 ط.د.نحهد الكزيهٍ

 
 اإلًىاء الطياخٍ ونزاخل جطىره بالهغزب

 

 

          
 للدراضاث و الحكىًٌ الهحخصصنزكش أفاق                           

 
  0202خشيزاى   -ًىيٌى، الهجلد األول ، الثايٍنجلت رؤيت أكاديهيت ، العدد 

 
 

83 

ٗادًس ازجُانا وظبخه 2013طىت  مٓازهت بىُع الُترة مً % 358الظُاحي اإلاطىُت بـ   5، وسجلذ مساٖش و أ

مشالن برلٚ    %4و  % بُىادّ مساٖش و  %55مً اإلابِخاث ؤلاغاَُت بيظبت ملئ بلًذ  %60نلى الخىالي ٍو

ٗادًس، ٖما سجلذ َىادّ َاض ازجُانا مهما في ندد اإلابِخاث الظُاخُت ؤلاغاَُت بـ  59%  %8بُىادّ أ

َُما قل مهدٛ وظبت اإلالئ الىؾني مظخٓسا مٓازهت مو هُع الُترة مً طىت ، %36وبيظبت ملئ ْدزث بـ 

 .201421بنهاًت شهس هىهبر   %44خُث سجلذ  2013

 0220/0221: جطىر عدد الهبيحاث بهإضطاث اإلًىاء الطياخٍ الهصًفت خطب الهدى  9جدول 

0223خصت  الىجهاث الطياخيت 0225خصت   0221خصت   0221خصت    الًطبت الهئىيت 

 %33 8342980 7111152 5991167 6425896 نزاكش

 %23 5887154 5376589 4687791 5072974 أكادًز

 %9 2155528 1985841 1663124 1745824 الدار البيضاء

 %6 1431466 1219512 920363 919989 طًجت

 %4 1117579 945102 724665 769635 فاص

 %3 785490 714900 627437 621367 الزباط

 %2 556904 461657 419958 473376 نىغادور -الصىًزة

 %2 628424 503141 405401 456099 الطعيديت -وجدة

 %1 350994 350324 378213 360752 ناساغاى -اجلديدة

 %2 380000 360967 275268 311646 ورساساث

 %1 252715 227197 209534 216746 جطىاى

 %1 169364 141166 112875 77040 نكًاص

 .0202الهصدر: الهىكع الزضهٍ لىسارة الطياخت 

ونلى مظخىي ٗل  2012/2019لٓد نٍس ند اإلابِخاث الظُاخُت جؿىزا مهما خالٛ الُترة اإلامخدة بحن 

الىحهاث الظُاخُت بيظب مخُاوجت بُنها، ئذ اطخمسث وحهت مساٖش في اطخدىاذها نلى الخطت ألاٖبر مً 

ٗادًس بيظبت  %33ندد هره اإلابِخاث بيظبت  َٓـ َُما لم  %9والداز البُػاء بيظبت  %23جلتها وحهت أ

ٗادًس حظخدىذان نلى ما ًُّى %6جخجاوش باقي الىحهاث ألاخسي وظبت  ، وبالخالي ًالخل أن وحتهي مساٖش وأ
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وهي وظبت ٖبحرا حدا، بد٘م الهىاًت  2019طىت  %56هطِ ندد اإلابِخاث الظُاخُت باإلاًسب بيظبت بلًذ 

رة في مخخلِ املخؿؿاث الظُاخُت لهاجحن الىحهخحن وهى ما ًخضر مً خالٛ الدجم ال٘بحر ال٘بح

ذ الري ٌظاهم جىىم ؤلاًىاء الظُاحي في جىاَد  ٗادًس. في الْى لالطدشمازاث الظُاخُت بٙل مً مساٖش وأ

طىاء في أنداد ٖبحرة مً الظُاح نلى اخخالٍ وغهُاتهم الاْخطادًت والاحخمانُت  ومً مخخلِ الىحهاث 

 اؾاز الظُاخت الداخلُت أو جلٚ الخازحُت.

 خاجهت  

اث   ٗان ألْو حهخبر الظُاخت قاهسة ئوظاهُت ْدًمت حهددث مُاهُمها وخطائطها وأطباب وشأتها، َٓد 

ت  الُساى والهؿل الدوز اإلاهم في جؿىز هره الكاهسة التي اطخُادث مً مخخلِ الخدىالث البشٍس

. هرا الخؿىز  والخ٘ىىلىحُت الخدًشت، وحهلذ منها ضىانت مىاَظت ومىزدا أطاطُا للهدًد مً الدٛو

و زآَه جؿىز آخس نلى مظخىي اليشاؽ الُىدقي الري ٌهخبر مً الدناماث ألاطاطُت للظُاخت  الظَس

وحصءا ال ًخجصأ منها ئذ جؿىزث الُىادّ ومخخلِ مساٖص ؤلاًىاء طىاء مً خُث ال٘م أو الىىم أو مً خُث 

 ت.الخدماث اإلآدم

ت التي خظ بها الٓؿام الظُاحي بطُت   ٗان اإلاًسب مً البلدان السائدة في هرا املجاٛ بُػل ألاولٍى لٓد 

ها اليشاؽ  نامت والاطدشمازاث الُىدُْت بطُت خاضت وهى ما ًخجلى في مخخلِ الخؿىزاث التي نَس

ىائُت وندد الىاَدًً و الُىدقي زيم الخُاوجاث ال٘بحرة بحن الىحهاث الظُاخُت نلى مظخىي الؿاْت ؤلاً

ٗادًس. صث بشٙل ٖبحر بٙل مً مساٖش وأ  اإلابِخاث الظُاخُت، والتي جٖس

 الحههيش  

                                                           
و السباؽ. :ئطمانُل نمسان  1  .36ص  2004الظُاخت باإلاًسب واْو وأبهاد وزهاهاث. داز ألامان لليشس والخىَش
،  داز اإلاهاٍز لليشس الٓاهسة  :مدباث ئمام  2  .12. ص 1985 حًساَُت الظُاخت. الجصء ألاٛو
 .37، مسحو طابٔ. ص 2004ئطمانُل نمسان  3

 .40هُع اإلاسحو الظابٔ. ص  4
و ؤلال٘ترووي للمىكمت الهاإلاُت للظُاخت  5  .www.unwto.orgاإلاْى

ٔ الخدماث الُىدُْت دزاطت 6 ج في حظٍى نىابت، بدث لىُل -خالت َىدّ الظِبىض الدولي الهاًب أخظً،  دوز الترٍو

 . 9. ص 2009-2008طُ٘٘دة الجصائس  – 1955 أوث 20 شهادة اإلااطتر حامهت

و. :خلىد الخؿُب    7 ، هال لليشس والخىَش  .35ص2000نلم ئدازة الػُاَت، طلظلت نلىم الُىادّ الجصء ألاٛو

8 2008الهاًب أخظً،   - .5. مسحو طابٔ، ص 2009  

 



 

 ىط.د.نحهد شعبا
 ط.د.نحهد الكزيهٍ

 
 اإلًىاء الطياخٍ ونزاخل جطىره بالهغزب

 

 

          
 للدراضاث و الحكىًٌ الهحخصصنزكش أفاق                           

 
  0202خشيزاى   -ًىيٌى، الهجلد األول ، الثايٍنجلت رؤيت أكاديهيت ، العدد 

 
 

85 

                                                                                                                                                                                     
9 Guy Morin, :  Analyse de la qualité dans les services touristiques Expérimentation  d'un outil d'évaluation 

dans le cas d'un hôtel, Université du Québec,  1993   page 74. 

 . 5. مسحو طابٔ، ص 2009-2008الهاًب أخظً،  10

 .10هُع اإلاسحو الظابٔ،  ص  11

ت. داز ؾاّز لليشس  :حىن َساوظىا جسوان  12 ٔ الجدًدة الداز 321اإلاًسب مٓازبت حدًدة في الجًساَُت الجهٍى . ؾٍس

 .317ص  2006البُػاء. 
اث. الجصء الشاوي الؿبهت ألاولى:ئطمانُل نمسان  13  . 2004 الخىمُت الظُاخُت باإلاًسب جؿلهاث وجددًاث ومُاْز

14 هاد وزهاهاث، داز ألامان للؿبانت واليشس السباؽ، الؿبهت الخىمُت الظُاخُت باإلاًسب: واْو وأب :ئطمانُل نمسان  
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 :ىنخظ

وبزناىج امعيه اميَبثم عَه، حيث وغع  2990جبىن اميغزب ٍحائج ىإجيز كيت األرع "ريىدي جاٍريو" مطَت 
ضياضت وطَيت محذعيً امعيه امبييئ، وعيه عنى جزضيخ أضظ ىحيَت منحعاوٌ وامحَطيم بني ىخحنف اميحذخنني 

عاث احليائي منبيئت ىُ خالل في اميجال امبييئ عنى امطعيذ امرتابي باألضاص، بامحأكيذ عنى دور اجليا
، أو ىُ خالل امعذيذ ىُ امشزاكاث واميبادراث امزاىيت محعشيش 221-22ىلحػياث املاٍىٌ امحَظييي منجياعاث   

هذا امذور، ىُ كبيه دعً املطاعاث احلكىىيت، وعلذ امشزاكاث ىع جيعياث اميجحيع اميذٍي اميخحطت 
يطجه عنى اميطحىي امعيني امعذيذ ىُ امَىاكظ، جحذ ىُ  باميجال امبييئ. ورغً هاجه اميجهىداث فإٍه

فعاميت هذا اميجهىد امحشزيعي واميإضطاجي امذي ضجنه اميغزب في ىجال ىَح االخحطاص امبييئ 
 .منجياعاث، ىيا يطحذعي ىعه امحذخه عنى ىطحىياث ىحعذدة محجاوس هاجه االخحالالث

 .اجليعياث ،امبيئت ، ي منجياعاث املاٍىٌ امحَظيي ،امكنياث اميفحاحيت: اجلياعاث  

Abstract: 

Morocco has adopted the results of the « 1992 Earth Summit » in Rio de Janiero and the work 

program that he commited to. Also he put down a national policy to support its evironmental 

work. Specifically, Morocco tried to establish strong links between the different actors of the 

environmental sector of the national territory through putting an emphasis on the 

environmental protection communities in light of the Oraganic Community Act 113-14, or 

through multiple partnerships and initiatives to strengthen this role. These initiatives revolved 

around partenirg with civil society’s associations advocating for environment, or supporting 

governmental sectors such as the Ministry of Interior- Department of Energy, Mines and 

Environment.Despite these efforts, there are many practical shortcomings that have been 

recognised. These shortcomings limits the effectiveness of the legislative and institutional 

efforts that Moroco had spent in order to grant communities environmental specialization. 

This calls for multi-level interventions in order to overcome these shortcomings. 

Keywords: Communities , Organic Community Law ,  The environment , Associations. 

 

 

 

                                                           

 اميغزب.-فاص–طامب باحث بطنك امذكحىراه، كنيت امعنىو املاٍىٍيت واالكحطاديت واالجحياعيت، جاىعت ضيذي ىحيذ بُ عبذ هللا  1

 



 

 
 :     عادل عيذوٌدط.

 
نبيئت باميغزبماألجزأة امرتابيت مالضرتاجيجيت احليائيت   

 

 

          
 ىزكش أفاق  منذراضاث و امحكىيُ اميحخطظ                         

 
  0202حشيزاٌ   -يىٍيى، اميجنذ األول ، امثاٍيىجنت رؤيت أكاديييت ، امعذد 

 

 

87 

  اميلذىت

ؤخذ ؤهم الخىىساث اإلاسجلت في العىىاث ألاخحرة في مُذان الخىمُت الاحخماُِت والاكخفادًت ًىمً في بشوص  بن

ّخبر جشظُخ ؤظغ الخىمُت  الح والخدذًث. َو الجماِاث الترابُت هفاِل ؤظاس ي ومهم في معلعل الخُٕحر وؤلـا

ت. لزا، فان املخخفحن ًاهذون ِلى دِم الذوس  املخلُت اإلاعخذامت مً الذِاثم ألاظاظُت لهزه الذًىامُت الخىمٍى

ذها باإلاىاسد اإلاالُت  ذا مً الاظخلاللُت وجضٍو لى مىدها مٍض الزي جلىم به الجماِاث الترابُت في معلعل الخىمُت، ِو

لى هزا ألاظاط ؤـبدذ ِملُت هلل الاخخفاـاث ومجاالث جذخل الذولت بلى الهُئاث  ت. ِو واإلاادًت المشوٍس

 .امتاملخلُت ٌاهشة ِ

ت والالجمشهض همىهج لخذبحر الؽإن الّام  وكذ اهخشه اإلإشب في هزا الخىحه باِخماده ِلى العُاظت الالمشهٍض

ض ؤظغ  ووةواس إلوّاػ اإلاُادًً الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت والبُئُت. هزه العُاظت جلىم ِلى حٍّض

لحن بُٕت جدلُم جىمُت مدلُت مىذمجت ومعخذامت. الذًملشاوُت الترابُت، والخمامً والخيعُم بحن مخخلف الفاِ

وهدُجت لخشهُت جىظْ مُادًً جذخلها، ؤـبدذ للجماِاث الترابُت مياهت باسصة في الاكخفاد املخلي وفي الخُاة 

 الُىمُت للمىاوىحن. 

ة في ولهزا، فان مُذان البِئت لم ٌعدثنى مً هزا الخىحه، بدُث خٍُذ الجماِاث الترابُت باخخفاـاث حذًذ 

ت دوسها  فبى هزا الخىحه بلى دِم وجلٍى جذبحر املجاالث البُئُت خاـت في اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّللت بالجماِاث. ٍو

. وججذس ؤلاؼاسة، بلى ؤن الشحُى بلى الثدت 1في املخافٍت وخماًت البِئت وفي الخذبحر اإلاّللً للمىاسد الىبُُّت املخلُت

هما ظىففل الخلا(، ًىضح ؤن حلها ًىذسج في بواس اإلاُادًً البُئُت ؤو الاخخفاـاث املخىلت بلى الجماِاث )

فعش ؤهمُت الذوس الزي ًمىً للهُئاث الترابُت ؤن جلىم به مً ؤحل الخىمُت اإلاعخذامت بّذة  اإلاشجبىت بها. ٍو

 :2اِخباساث مجها

 ٌ إلاٍّمها بُذ الهُئاث املخلُت؛ت هي هدُجت لليؽاواث املخلُت، وؤن الخلى ُ*اِخباس وىن ٔالبُت اإلاؽاول البُئ    

ْ التي جىجضها. وهزا ًدخم      *ؤهمُت الاظدثماساث اإلاالُت التي جلىم بها الجماِاث املخلُت والّذد الهاثل مً اإلاؽاَس

ْ، وؤن جلىم باظدثماساث في مُذان  خباس الجاهب البُئي في حمُْ مشاخل بهجاص هزه اإلاؽاَس ِلحها ألاخز بّحن الِا

 ى البِئت ومداسبت الخلىر؛املخافٍت ِل

*اخخالف وجىُى املجاالث واإلاُادًً البُئُت التي حعهش ِلحها، بدُث بن وبُّت مهامها وحل اخخفاـاتها لها    

ت جذًشها الجماِاث الترابُت مباؼشة، وهىان ؤخشي حؽاسن  ِالكت ووُذة ومباؼشة مْ البِئت. فهىان مُادًً خٍُى

 في حعُحرها وؤخشي حعدؽاس في ول ما ًخّلم بها؛
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عهل لها ِملُاث    *كشبها مً الّىامل اإلاازشة ِلى البِئت، وهزا مً اإلاىاوىحن مما ًمىجها مً مّشفت اإلاؽاول َو

باث العيان وجىل ّاتهم، مما ٌعاِذ هزلً في ؤلاخباس والخدعِغ بإهمُت الخذخل، هما ًجّلها ِلى ِلم بٔش

 املخافٍت ِلى البِئت. 

ب   *هما ؤن املجاٌ الترابي ًلّب دوسا مهما في حّبئت الّمىم مً ؤحل اإلاعاهمت في الخىمُت اإلاعخذامت. لهزا ولخلٍش

 في هزا املجاٌ؛الّمل الّمىمي مً اإلاىاوً، فةهه ًجب ِلى الجماِاث ؤن جلّب الذوس ألاظاس ي واملخىسي 

ُت   ت، والتي حّمل حاهذة مً ؤحل جدعحن ٌشوف وهِى *وحىد ولب احخماعي متزاًذ جخبىاه الخشهت الجمٍّى

 الِّؾ؛

 .*الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت اإلالشوهت باإلاذ الّمشاوي الىبحر والتي جخفاِل مْ الجاهب البُئي

اث الترابُت دِامت ؤظاظُت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت وفي هزا الفذد، فان حل املخخفحن ٌّخبرون ؤن الجماِ

لِغ فلي ِلى اإلاعخىي الترابي بل ِلى اإلاعخىي الؽمىلي. ولهزا فان جىثُف ؤوؽىتها وجذخالتها، ٌّذ ِمال 

ٌى بلى الٕاًت اإلايؽىدة، جدذ مٍلت كاهىهُت حعمذ لها بالخذخل الىاحْ والفّاٌ. لزلً ظً  ا مً ؤحل الـى لشوٍس

جشظاهت كاهىهُت جشوم حٕىُت جذخل الجماِاث في املجاٌ البُئي، بذءا مً دظخىس اإلاملىت لعىت  يإلإشباإلاؽُش ا

بمثابت مُثاق ووني للبِئت والخىمُت اإلاعخذامت، واللىاهحن الخىٍُمُت  99-12، ومشوسا باللاهىن ؤلاواس 2011

 .2015ظىت للجماِاث الترابُت الفادسة 

إلى أي حد جساهم الجماعات باملغزب في املحافظة على البيئة، على الخالُت:  مً ول هزا ًمىً وشح ؤلاؼيالُت

ضىء املسحجدات القانىنية التي عزفها املغزب، وفي ظل التراكم املسجل في مجال الحدبير الترابي للقضاًا 

 ؟البيئة

في الخدلُلي، مْ جبني جلعُم زىاجي  ذي بلى حاهب اإلاىهج الـى ولذساظت هاجه الاؼيالُت ظإِخمذ ِلى اإلاىهج الخاٍس

حن، ظإخفق الاٌو الظخّشاك ؤلاواس اللاهىوي اإلااوش الخخفاؿ الجماِاث في املجاٌ  للمىلُى مً مدىٍس

لبُئُت باإلإشب، وما ٌؽىب هزا الخذخل مً دِاماث الخذبحر الترابي لللماًا الخلذًم البُئي، واملخىس الثاوي 

ذه.  هىاكق، مْ جلذًم بّن اإلالترخاث لخجٍى
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 ذخالث اجلياعاث في اميجال امبييئاألول: امحأضيه املاٍىٍي محلطً ام

خش لالهخمام اإلاتزاًذ بهزا اإلاىلُى خاـت في بّذه الترابي، آ ااإلإشب، وحهبؼيل جىىس اإلامامحن البُئُت لللىاهحن     

ت في هزا الباب، خُث هق دظخىس  خ الذظاجحر  2011والتي حعذث امخذادا للملخمُاث الذظخىٍس وألٌو مشة في جاٍس

 ىه ، خُث باإللافت بلى ما حاء في دًباحخه مً التزام بدلىق الاوعان هما-هدلىق -اإلإشبُت  ِلى ملخمُاث بُئُت

ْ الىوني خحن الخفذًم ، هما التزم في راث الذًباحت بعمى الا3مخّاسف ِلحها ِاإلاُا جفاكُاث الذولُت ِلى الدؽَش

مىه ًىق ِلى "حّمل الذولت واإلااظعاث الّمىمُت والجماِاث  31، هجذ الففل 4ِلحها وفي داثشة ؤخيام الذظخىس 

الترابُت، ِلى حّبئت الىظاثل اإلاخاخت، لخِعحر ؤظباب اظخفادة اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن، ِلى كذم اإلاعاواة، مً الخم 

ِلى ؤن الذولت حّمل  35، هما هق الففل 5الخفٌى ِلى اإلااء والِّؾ في بِئت ظلُمت، الخىمُت اإلاعخذامت"…في 

ت معخذامت ض الّذالت الاحخماُِت والخفاً ِلى الثرواث الىبُُّت  ،ِلى جدلُم جىمُت بؽٍش مً ؼإجها حٍّض

لى خلىق ألاحُاٌ اللادمت ذظخىس ؤن خم اإلاىاوً في اإلااء، وخله . مً خالٌ هزًً الففلحن ٌّخبر ال6الىوىُت، ِو

ا ومىوٌى حعهُل الىلىج بلحها، والاهخفاُ  في الِّؾ في بِئت ظلُمت، والخم في الخىمُت اإلاعخذامت، مىفىلت دظخىٍس

وهى ما اوّىغ ِلى اللىاهحن ألاخشي اإلااوشة  .بها الى الجماِاث الترابُت الى حاهب الذولت واإلااظعاث الّمىمُت

بمثابت مُثاق ووني للبِئت والخىمُت واإلاعخذامت )الفلشة  99-12ؤلاواس -ؤخق بالزهش هىا اللاهىن لهزا املجاٌ، و 

 اإلاخّللت بالجماِاث )الفلشة الثاهُت(. 113-14ألاولى(، واللاهىن الخىٍُمي 

 ىيثاق وطين منبيئت وامحَييت اميطحذاىت: 99-20امفلزة األومى: املاٍىٌ اإلطار    

ًخطح ؤن الجماِاث الترابُت مً ؤٌو وؤهم الفاِلحن اإلاّىُحن بدماًت البِئت والخىمُت اإلاعخذامت، فاهىالكا مً     

، ًدبحن ؤن لها واحباث جخّلم بالبِئت والخىمُت اإلاعخذامت، مّترف بها 997-12ؤلاواس -ألاهذاف اإلاّلىت في اللاهىن 

حن، فمال ًِ اإلاع خباٍس اولُاث والالتزاماث اإلاشجبىت باملجاٌ. هما ان الجماِاث لؤلشخاؿ الىبُُّحن والِا

الترابُت، حىبا بلى حىب مْ الذولت واإلااظعاث الّمىمُت وملاوالث الذولت وؼشوائها، وشف معاوٌ هزلً ًِ 

اخترام ألاظاظُاث الشثِعُت للخىمُت اإلاعخذامت ظىاء ِلى معخىي ولْ مخىىاث الّمل ؤو ِلى معخىي 

مىً جج8جىفُزها ؤلاواس في -مً خالٌ هزا اللاهىن البُئي مُْ ؤهم ألاظغ التي ًلىم ِلحها الخذبحر الترابي للؽإن ، ٍو

 ما ًلي: 

: ًخّلم الامش بمشحُّت كاهىهُت هامت، ٌّىى بمىحبها للجماِاث *ثملك واحترام مبادئ الحنمية املسحدامة  

خباس وجشحمت اإلابادت  ألاظاظُت للخىمُت اإلاعخذامت بلى ؤفّاٌ ملمىظت ِلى الترابُت خم وواحب خماًت البِئت في الِا

 .9اسك الىاكْ
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ؤلاواس -مً اللاهىن  20خذدث ملخمُاث اإلاادة * الالتزام بالحنمية املسحدامة واعحماد مقاربة لححقيقها:   

التزاماث الجهاث والجماِاث الترابُت ألاخشي ومعاولُتها في مجاٌ الخىمُت اإلاعخذامت، بؽيل واضح ودكُم. 

وخعب ملخمُاث هزه اإلاادة حعهش الجهاث والجماِاث الترابُت ألاخشي ِلى بدماج اإلابادت وألاهذاف اإلاىفىؿ 

 ؤلاواس لمً آلُاث الخخىُي وبشامج الخىمُت ول في مجاله الترابي.-ِلحها في اللاهىن 

اإلاشجبي باملخافٍت ومً حهت ؤخشي، جلتزم الجهاث والجماِاث ألاخشي بممان مؽاسهت ظاهىتها في اجخار اللشاس 

الوة ِلى رلً جذِى  ٌى بلى اإلاّلىماث البُئُت املخلُت اإلاخّللت بهزا اإلاُذان، ِو ِلى البِئت املخلُت اإلاعخذامت والـى

هزه اإلاادة الجهاث اإلاخجاوسة وباقي الجماِاث الترابُت اإلاخجاوسة لاللتزام، كذس ؤلاميان، باجباُ ظُاظاث ِمىمُت 

 ذ بكامت ججهحزاث وبيُاث جدخُت جخّلم باملخافٍت ِلى البِئت والخىمُت اإلاعخذامت.مدلُت مىذمجت وميعلت ِى

ت  جخممً هزه اإلاادة حملت مً الجىاهب الّملُت راث الىابْ اإلاجهجي، بر هفذ ؤوال ِلى آلُاث الخخىُي وإولٍى

لعاهىت املخلُت هؽشه إلدماج البّذ البُئي وجدلُم ملاسبت الخىمُت اإلاعخذامت، زم ؤهذث بّذ رلً ِلى مؽاسهت ا

ْ املخلُت للخىمُت اإلاعخذامت، مْ الخإهُذ ِلى ألاهمُت الىبري للخفٌى ِلى اإلاّلىماث  ؤظاس ي لىجاح اإلاؽاَس

البُئُت، وظلىذ المىء في ألاخحر ِلى مبذؤ الخمامً لخإظِغ زلافت حّالذ الجهىد واإلاىاسد بحن الجماِاث 

 .10الترابُت

حّذ اإلاماسظت البُئُت الجُذة مً الجىاهب لحنمية في مجال املمارسة الجيدة: * جشجيع ودعم بزامج البحث وا   

م  الشثِعُت إلالاسبت الخىمُت اإلاعخذامت. وجلّب الجماِاث الترابُت دوسا سثِعُا في هزا ؤلاواس، ال ظُما ًِ وٍش

 .11حصجُْ ودِم بشامج البدث والخىمُت في خذمت الخىمُت اإلاعخذامت

ًخإظغ دوس الجماِاث الترابُت في الخدعِغ ة: يللححسيس والحىاصل والتربية البيئ* ثنفيذ ودعم شزاكات   

التي  22، مً خالٌ زالر مىاد، ؤولها اإلاادة 99-12الاواس سكم -ت وفلا إلالخمُاث اللاهىن ُوالخىاـل والتربُت البُئ

وجاهذ ِلى التزام  ؤهذاف الخىمُت مجىق ِلى لشوسة اإلاعاهمت الفّالت لجمُّاث املجخمْ اإلاذوي في جدلُ

الجماِاث الترابُت باللُام، بما بمبادسة مجها ؤو بؽشاهت مْ الذولت والجماِاث الترابُت واإلااظعاث الّمىمُت 

ض زلافت اخترام كُم  وؼشواث الذولت واإلالاوالث الخاـت، بيل ِملُت بخباس ؤو جدعِغ ؤو اكتراح هفُلت بخٍّض

ًخّلم بدماًت البِئت واإلاىاسد الىبُُّت والترار الثلافي. هما ؤن  الخىمُت اإلاعخذامت والعلىن اإلاىاوً فُما

ش وجثمحن الىشق  الجماِاث الترابُت حعهش بلى حاهب ؼشوائها الىوىُحن والترابُحن، خعب هفغ اإلاادة، ِلى جىٍى

ث اإلاادة . وجىق ملخمُايواإلاماسظاث املخخبرة في مجاٌ الخذبحر اإلاعخذام للمىاسد الىبُُّت ِلى اإلاعخىي املخل

اوعي اللشاس الزي ًجب ؤن جلّبه  ؤًما ِلى حاهب مهم آخش ًخّلم بالخإهُذ ِلى دوس الىظاوت بحن العيان ـو
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الجماِاث الترابُت، ومً ؤحل رلً ًجب ؤن جلتزم باإلاعاهمت الفّالت في الخدعحن اإلاعخمش للملاسباث الدؽاسهُت 

 .12وآلُاث الىلىج بلى اإلاّلىمت البُئُت

ت في حمُْ اإلابادساث واإلالاسباث التي ُِلى ؤهمُت الخدعِغ والخىاـل والتربُت البُئ 32جاهذ اإلاادة ومً حاهبها، 

. مً هىا جٍهش 13تهذف بلى جىمُت العلىواث الفشدًت والجماُِت اإلاثالُت في مجاٌ خماًت البِئت والخىمُت اإلاعخذامت

وؼشواث الذولت مً احل حّبئت اإلاىاسد والىظاثل ؤهمُت التزام الذولت والجماِاث الترابُت واإلااظعاث الّمىمُت 

ش الؽشاواث واؼشان حمُّاث املجخمْ اإلاذوي  ت لخدلُم هاجه الٕاًت. ومً المشوسي الّمل ِلى جىٍى المشوٍس

ادة مثل هزه البرامج  واللىاُ الخاؿ وإؼشان العاهىت املخلُت وحصجُْ آلُاث الخمامً هخذبحر لشوسي إِل

 . 14الترابُت وجفُّلها

، في ألاخحر، ِلى دوس دِم حصجُْ الجماِاث الترابُت والذولت واإلااظعاث الّمىمُت وؼشواث 33ىق اإلاادة وج

ؽمل هزا الذوس هزلً وؽش اإلاماسظاث  ُت لفاثذة البِئت والخىمُت اإلاعخذامت، َو ماٌ الخىِى الذولت للمبادساث والِا

 .15ثالجُذة في املجاٌ الخىىعي وجلذًم الذِم لخىبُم هزه اإلاماسظا

البُئُت في الخماًت برا وان دوس الجماِاث الترابُت في جدلُم *املشاركة في الحكامة البيئية على املسحىي الىطني:  

ؤلاواس، فىزلً ألامش باليعبت إلاعاهمتها الىاحبت -بدىم ملخمُاث كاهىهُت ِذًذة مً اللاهىن  امجالها الترابي جابخ

جمىدها بمياهُت جىٍُم مىخذًاث للخبادٌ وخىاساث  25خاـت ؤن اإلاادة في الخيامت البُئُت ِلى اإلاعخىي الىوني، 

ِمىمُت خٌى البِئت والخىمُت اإلاعخذامت. ومً ؼإن مشاِاة الخالـاث اإلاىبثلت ًِ هزه الخىاساث الّمىمُت 

 .16اإلاعاهمت في بٔىاء ودِم ِملُت ولْ العُاظاث الّمىمُت اإلاخّللت بالبِئت والخىمُت اإلاعخذامت

 99.12ؤلاواس سكم  -مً ؤبشص اإلاعخجذاث الشثِعُت التي حاء بها اللاهىن *السهز على حسن سير النظام الجبائي:     

فاث ًمىً فشلها  مإظعت ولْ هٍام حباجي بُئي، خُث جىق ملخمُاث اللاهىن ِلى سظىم  بًيىلىلىحُت  وحٍّش

وجخل  ،جلخم لشسا بُئُاالتي  ،ي الخلىرِلى ؤي ظلىواث، فشدًت ؤو حماُِت، وألاوؽىت اإلادعمت باسجفاُ معخى 

  بمبادت وكىاِذ الخىمُت.

 امفلزة امثاٍيت: امبيئت في ىلحػياث املاٍىٌ امحَظييي اميَظً منجياعاث 

، ملاسهت باللاهىهحن 17اإلاخّلم بالجماِاث الترابُت 113.14في اللاهىن الخىٍُمي  هثر اهمُتؤ مياهتالبِئت  اخخلذ

، ولّل دافْ اإلاؽُش اإلإشبي الى 19اإلاخّلم بالّماالث وألاكالُم 112.14و 18اإلاخّلم بالجهاث 111.14الخىٍُمُحن 

اث الترابُت، وألاكشب  رلً هى مىكْ الجماِاث وىخذاث جشابُت كاِذًت، جخإظغ ِلحها خىي وبشامج بلُت اإلاعخٍى

مً الجىاهب البُئُت  اؽُش ِذدالى همىم اإلاىاوً واوؽٕاالجه اإلاخّذدة )هما ظبلذ ؤلاؼاسة لزلً(. وكذ لمً اإلا
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التي جىاه بالجماِت مهمت اللُام بها، ًمىً الىكىف ِلى رلً مً خالٌ الاخخفاـاث الزاجُت في املجاٌ البُئي، 

والاخخفاـاث اإلاؽترهت بحن الذولت والجماِت، وهزا اإلاىلىلت راث الفلت بزاث املجاٌ، زم في ـالخُاث مجلغ 

 الجماِت وسثِعها.

 اضاث امذاجيت منجياعت في اميجال امبييئأوال: االخحط

ت لخلً راث الفلت بالخذماث واإلاشافم مً  جمحزث الاخخفاـاث اإلاىوىلت للجماِت، بما في رلً البُئُت، بهُمىت كٍى

ُاهتها وجذبحرها و  ، جماؼُا مْ اإلابادت الّامت الىاسدة في الفلشة …البرمجت والخخىُيمً خالٌ خالٌ بخذاثها ـو

 .20مً هزا اللاهىن الخىٍُمي 77ادة الثاهُت مً اإلا

لت ٔحر مباؼشة مً خالٌ اإلاادة  … التي وسد فحها "ًخم اِذاد بشهامج ِمل الجماِت 78وإرا اهخفى اإلاؽُش بىٍش

ت ، باإلؼاسة الى بلضامُت اِخماد الجماِت مىٍىس الاظخذامت في 21…"باوسجام مْ جىحهاث بشهامج الخىمُت الجهٍى

دت جذبحر ؼاون الجماِت  والزي ٌؽيل مشاِاة البّذ البُئي ؤخذ ملىماجه ألاظاظُت، فةن مىاد ؤخشي حاءث ـٍش

مثاال واضخا خُث وسد فحها "جلىم  83في الخىفُق ِلى حىاهب بُئُت ًلضم الجماِت اللُام بها، وججعذ اإلاادة 

ْ ا….الجماِت بةخذار وجذبحر اإلاشافم والخجهحزاث الّمىمُت إلااء الفالح للؽشب والىهشباء، في اإلاُادًً الخالُت: جىَص

الخىهحر العاثل والفلب ومدىاث مّالجت اإلاُاه الّادمت، جىٍُف الىشكاث والعاخاث الّمىمُت وحمْ 

ُاهت اإلاىتزهاث الىبُُّت داخل ….الىفاًاث اإلاجزلُت واإلاؽابهت لها وهللها الى اإلاىاسح ومّالجتها وجثمُجها ، بخذار ـو

 .22الىفىر الترابي للجماِت.."

مً ـلت بالبِئت وةواس للِّؾ والتي هفذ ِلى اهه "مْ مشاِاة اللىاهحن وألاهٍمت  85والى حاهب ما حاءث به اإلاادة 

 : يالجاسي بها الّمل، جخخق الجماِت في مجاٌ الخّمحر بما ًل

ئت والخىمُت العهش ِلى اخترام الاخخُاساث والمىابي اإلالشسة في مخىىاث جىحُه التهُئت الّمشاهُت وجفامُم التهُ- 

 .23وول الىزاثم اإلاخّللت بةِذاد التراب والخّمحر..."

اإلاخّللت بمهام ماظعت الخّاون بحن الجماِاث ِلى بحشاءاث في خماًت البِئت وخاـت  134هما هفذ اإلاادة 

 .24مّالجت الىفاًاث وجىهحر العاثل والفلب ومدىاث مّالجت اإلاُاه الّادمت

 ثاٍيا: حػىر امبيئت في االخحطاضاث اميشرتكت واميَلىمت:     

جيء في هزا اللاهىن الخىٍُمي ببّن الاخخفاـاث اإلاؽترهت بحن الذولت والجماِت في اإلاُذان البُئي، ظىاء ًِ 

م العهش ِلى الخماًت واملخافٍت ؤو جذبحرها وتهُئتها، ورلً في متن اإلاادة  اِت التي وسد فحها "جماسط الجم 87وٍش
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الاخخفاـاث اإلاؽترهت بُجها وبحن الذولت في املجاالث الخالُت: املخافٍت ِلى البِئت، جذبحر العاخل الىاكْ في الىفىر 

الترابي للجماِت وبلا لللىاهحن وألاهٍمت الجاسي بها الّمل، تهُئت الؽىاوئ واإلامشاث العاخلُت والبدحراث 

وهي اخخفاـاث جماسظها الجماِت بؽيل حّاكذي، بما بمبادسة  .25ولفاف ألاجهاس اإلاىحىدة داخل جشاب الجماِت"

 .مً هزا الىق 88مً الذولت ؤو بىلب مً الجماِت، هما جبرص رلً اإلاادة 

ْ، فلذ وسدث بّن مً  وفي مجاٌ الاخخفاـاث اإلاىلىلت مً الذولت الى الجماِت اِخمادا ِلى مبذؤ الخفَش

ْ مجاالث الاخخفاـاث اإلاىلىلت  90الجىاهب البُئُت فحها، بر هفذ اإلاادة  ِلى ؤهه "جدذد اِخمادا ِلى مبذؤ الخفَش

 مً الذولت الى الجماِت، وحؽمل هزه املجاالث خاـت: 

خُت والترار الثلافي والخفاً ِلى اإلاىاكْ الىبُُّتخماًت و  -  .جشمُم اإلاأزش الخاٍس

ُاهت اإلايؽأث والخجهحزاث اإلااثُت الفٕحرة واإلاخىظىت.." -  .26بخذار ـو

 ثامثا: اجلىاٍب امبيئيت في ضالحياث ىجنظ اجلياعت ورئيطها: 

ل املجالغ الجماُِت في حملت مً مً كب -ظلىت جذاولُت-خٌى اللاهىن الخىٍُمي للجماِاث ـالخُاث جذاولُت

ت والخذماجُت بما فحها البُئُت، وكذ ؤؼاسث الى رلً اإلاادة  التي حاء في فلشتها الاولى "ًففل  92اللماًا الخىمٍى

ماسط الفالخُاث اإلاىوىلتفي مجلغ الجماِت بمذاوالجه في اللماًا التي جذخل  بلُه  اخخفاـاث الجماِت ٍو

 ، هما حاء في هفغ اإلاادة:…"بمىحب ؤخيام هزا اللاهىن الخىٍُمي

 :"ًخذاٌو مجلغ الجماِت في اللماًا الخالُت 

جدذًذ ؼشوه املخافٍت ِلى اإلالً الٕابىي في خذود …*الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت: بشهامج ِمل الجماِت 

 … الاخخفاـاث املخىلت له بمىحب اللاهىن 

لىابي البىاء الجماُِت وألاهٍمت الّامت الجماُِت للىكاًت الصخُت والىٍافت -لبىاء وإِذاد التراب: الخّمحر وا *

 . الّمىمُت

 .…ببذاء الشؤي خٌى وزاثم اِذاد التراب ووزاثم الخّمحر وبلا لللىاهحن وألاهٍمت الجاسي بها الّمل *

 الخذابحر الصخُت والىٍافت وخماًت البِئت:  *

 ر الالصمت ملخاسبت ِىامل اهدؽاس ألامشاكاجخار الخذابح -
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 .27"…بخذار وجىٍُم اإلاياجب الجماُِت لخفَ الصخت– 

هما ؤهاه اإلاؽُش بشثِغ املجلغ الجماعي حملت ـالخُاث، مجها جلً التي جالمغ مجاٌ البِئت بالجماِت، بدُث 

، 9428للجماِت في الفلشة ألاولى مً اإلاادة الى حاهب ما حاء ِاما ٌؽمل حمُْ مىاحي الخىمُت بالىفىر الترابي الخابْ 

ت للشثِغ، ومجها جلً اإلاخّلل 100،  فةن اإلاادة 9829واإلاادة  بالخفاً ِلى  تجخممً حملت ـالخُاث الؽشوت ؤلاداٍس

البِئت، والعهش ِلى اخترام ؼشوه هٍافت اإلاعاهً والىشق وجىهحر كىىاث الفشف الفخي وصحش بًذاُ الىفاًاث 

وجىٍُم اإلاعاهمت في مشاكبت …لخخلق مجها، واإلاعاهمت في الخفاً ِلى اإلاىاكْ الىبُُّتبالىظي العىني وا

ت والفىاُِت والخشفُت ..التي مً ؼإجها ان جمغ بالىكاًت الصخُت والىٍافت  ؤو جمش بالبِئت . …ألاوؽىت الخجاٍس

إلااء املخففت لالظتهالن والعهش ِلى هٍافت مجاسي اإلاُاه واإلااء الفالح للؽشب ولمان خماًت ومشاكبت هلي ا

 .30الّمىمي ومُاه العباخت.....

م وآلافاث والفُماهاث  ب هما ؤهاوه ؤًما جبّا إلاا حاء في راث اإلاادة "اجخار الخذابحر الالصمت للىكاًت مً الخٍش

 .وحمُْ اليىاسر الّمىمُت الىبري"

ُّت خاـت ان حعًمً هزا اللاهىن الخىٍُمي ؤهه "ًمىً ل 278والى حاهب ما ظلف هفذ اإلاادة  -ىفىؿ حؽَش

جذابحر اظخثىاثُت بخفىؿ ـالخُاث سئظاء املجالغ الجماُِت في مُذان الخّمحر واإلاىفىؿ -ِىذ الاكخماء

ت لخماًت  -:….مً هزا اللاهىن الخىٍُمي ورلً فُما ًخّلم  101ِلحها في اإلاادة  بىلْ جذابحر اظخعجالُت ؤو لشوٍس

 .31"…ىاومالبِئت واملخافٍت ِلحها، في بّن اإلا

 229و 224هما حعخىحب ؤلاؼاسة في هزا الفذد الى ـالخُاث مجالغ اإلالاوّاث وسئظائها مً خالٌ اإلاىاد 

 .231و

ه لهزا برن مً خالٌ ما اظخّشلىاه ؤِاله مً الجىاهب البُئُت التي خق بها اإلاؽُش الجماِت، ًخطح حجم ما ؤوال 

ما جخطح ؤهمُت اإلاعاولُاث البُئُت التي ؤوولها للمجالغ ، ه113.14الجاهب خحن ـُأت اللاهىن الخىٍُمي سكم 

الجماُِت، وسئظائها ِلى معخىي الىفىر الترابي لجماِاتهم، ظىاء ِلى معخىي خماًت البِئت واملخافٍت ِلحها ؤو 

 بخذار اإلاشافم وجلذًم الخذماث راث الفلت بالبُئُت ؤو الجهىك بالىلْ البُئي بالجماِت.
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 مرتابي منلػايا امبيئيت باميغزب: دعاىاث امحذبري اثاٍيام املطً     

ِلى البِئت باإلإشب مً خالٌ جإوحره كاهىهُا )هما ظبلذ ؤلاؼاسة لزلً  تٌسجل الاهخمام بالبّذ الترابي للمدافٍ

في الفُش ألاٌو مً هزه الىسكت البدثُت(، وهزا مً خالٌ دِم الجماِاث في هزا املجاٌ، ورلً بةبشامها للّذًذ مً 

م ول الؽشاواث ظىاء مْ اللىاِاث الخيىمُت او الجمُّاث اإلاذهُت )الفلشة ألاولى(. ٔحر ؤن اإلاماسظ ت الّملُت ؤس

هزا الجهذ اللاهىوي والخذبحري اباهذ ًِ بّن هلي المّف، خالذ دون جدلُم ألاهذاف اإلاشحىة، لزا وحب 

 جذُِمها لخجاوص هاجه الىىاكق )الفلشة الثاهُت(.

 امفلزة األومى: دعً اجلياعاث مييارضت االخحطاص امبييئ:

ؤلاواس للمُثاق الىوني للبِئت والخىمُت اإلاعخذامت وجىفُز الاظتراجُجُت الىوىُت للخىمُت -بن جفُّل اللاهىن  

التي حّخبر فاِال سثِعُا بالىٍش بلى  ؽيل جدذًا مهما لجمُْ اإلاخذخلحن وخاـت الجماِاث الترابُتٌاإلاعخذامت، 

الاخخفاـاث التي خىلتها لها اللىاهحن الخىٍُمُت  باإللافت بلى 2011ـالخُاتها الجذًذة الزي خذدها دظخىس 

 .الخاـت بالجماِاث الترابُت

ووفم اإلاادة الثاهُت مً هزا اللاهىن ؤلاواس، فةن ِلى الجماِاث الترابُت بدساج ؤهذاف الاظتراجُجُت الىوىُت 

ت ت ولخدلُم هزه ألاهذاف ظّذ الّذًذ مً ا .للخىمُت اإلاعخذامت في حمُْ مخىىاتها الخىمٍى للىاِاث الىصاٍس

ت في ملذمتها وصاسة الذاخلُت ووصاسة الىاكت واإلاّادن والبِئت، هما ان ُإلاىاهبت الجماِاث في لخفُّل ادواسها البُئ

 ت ؼيلذ ظىذا للجماِاث في هزا املجاٌ.ُالجمُّاث البُئ

 أوال: ىطاحبت املطاعاث احلكىىيت منجياعاث محذبري املطاع امبييئ جزابيا: 

ت الّامت للجماِاث املخلُت، جىاهب الجماِاث في مجاٌ املخافٍت ِلى   ما فخئذ وصاسة الذاخلُت ممثلت في اإلاذًٍش

البِئت والخىمُت اإلاعخذامت، ورلً بدىٍُم للاءاث ووىُت ٌؽاسن فحها سئظاء الجماِاث الترابُت، وممثلىن ًِ 

حراث اإلاىاخُت، ودوس الجماِاث في هزا املجاٌ، اللىاِاث الخيىمُت، مً ؤحل الخدعِغ بشهاهاث وجدذًاث الخٕ

م للعاهىت  مً خالٌ الّمل ِلى جشظُخ الخم في بِئت ظلُمت ومعخذامت، هدم اظاس ي لممان الِّؾ الىٍش

املخلُت بدىم كشبها مجها، وحعىحر بشامج ومخىىاث جفب في هزا املجاٌ، واهخشاوها في اإلاُثاق الىوني للخىمُت 

لى البِئت، ورلً في اواس الخيامل مْ باقي ألاوساػ الىبري التي اوللتها اإلاملىت في مجاٌ اإلاعخذامت واملخافٍت ِ

دُت،  ْ الىاكت الٍش البِئت والخىمُت اإلاعخذامت وهخق بالزهش مؽشُو الىاكت الؽمعُت "هىس" بىسصاصاث، مؽاَس

. فبذِم مً وصاسة الذاخلُت، 32امتكاهىن مىْ ألاهُاط البالظدُىُت، اِذاد اإلاُثاق الىوني للبِئت والخىمُت اإلاعخذ
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ت مً البرامج  اهخشوذ الجماِاث وبخّاون مْ اللىاِاث الخيىمُت واإلااظعاث والهُئاث اإلاّىُت، في مجمِى

 :33اإلاشجبىت باخخفاـاتها، وهزهش مجها

 بشهامج الخىهحر العاثل ومّالجت اإلاُاه الّادمت؛ -

 بشهامج جذبحر الىفاًاث اإلاجزلُت؛  -

ذ الّالم اللشوي باإلااء الفالح للؽشب؛البرهامج ال -  ىوني لتزٍو

 بشهامج جإهُل وجدذًث الاهاسة الّمىمُت؛ -

 جدذًث اظىٌى الىلل الّمىمي للخللُق مً اهبّار الٕاص داخل املجاٌ الخمشي.  - 

ت،  -كىاُ البِئت–هما كامذ وصاسة الىاكت واإلاّادن والبِئت  بالخىكُْ ِلى اجفاكُاث بواس مْ حمُْ املجالغ الجهٍى

تهذف باألظاط بلى جفُّل الاظتراجُجُت الىوىُت للخىمُت اإلاعخذامت ِلى اإلاعخىي الجهىي واملخلي، هما كام كىاُ 

بُت مً ؤحل الخإهُل البُئي للمجاالث الترابُت ِبر بهجاص البِئت بىلْ ِذة بشامج مهُيلت لذِم الجماِاث الترا

ت بُئُت، ومً بحن هزه البرامج ْ بيٍُى  :34مؽاَس

*البرهامج الىوني لخذبحر الىفاًاث اإلاجزلُت الزي ًىجض بؽشاهت مْ وصاسة الذاخلُت، والزي ٌعاهم بففت فّالت في 

لت مهىُت بلى معخىي  الخإهُل البُئي لهزه الجماِاث خُث حهذف باألظاط بلى الشفْ مً وعبت حمْ الىفاًاث بىٍش

ً 2022شاكبت بدلٌى ظىت اإلا، وجإهُل وإٔالق ول اإلاىاسح ٔحر 2022٪ ظىت  90 ، هما ٌّمل ِلى جدعِغ وجيٍى

 .جذبحر الىفاًاث ُذانم الفاِلحن ألاظاظُحن في

ش مىٍىماث فشص وحمْ وج ْ و ثمحن الىفاًاث *البرهامج الىوني لخثمحن الىفاًاث الزي حهذف بلى جىٍى رلً ِبر مؽاَس

ش بلى  ، مْ اخترام البّذ الاحخماعي والبُئي، مما ظُمىً مً 2022٪ بدلٌى ظىت 30همىرحُت لشفْ معخىي الخذٍو

ش الاكخفاد ألاخمش وخلم فشؿ الؽٕل  .جىٍى

ض بدماج ول ال فاِلحن اإلاّىُحن *البرهامج الىوني للهىاء الزي حهذف ؤظاظا بلى جدعحن حىدة الهىاء، ورلً ِبر حٍّض

ض الجاهب اللاهىوي  مً ؤحل جللُق معخىي الخلىر، والخللُق مً الاهبّازاث الهىاثُت اإلالىزت باإللافت بلى حٍّض

 .والخدعِغ والخىاـل
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ت اإلاخلذمت، كام هزا    ض كذساث الجماِاث الترابُت إلاماسظت اخخفاـاتها في ؤفم الجهٍى ؤما فُما ًخق حٍّض

يُت ِلى معخىي الجهاث اللىاُ بدىٍُم وسؼاث جي ت وؤلاكلُمُت  12ٍى للمملىت لفاثذة ممثلي املجالغ الجهٍى

ت مً ألادواث اإلاىهجُت، ووفش لها اإلاىاهبت الخلىُت  والجماُِت، خُث ولْ سهً بؼاسة هزه الجماِاث مجمِى

 .35الالصمت إلدماج البّذ البُئي في حمُْ مشاخل معلعل الخخىُي املخلي الاظتراجُجي

 شزاكت اجلياعاث واجليعياث في اميجال امبييئ:ثاٍيا:   

ا في الجهىك باللماًا البُئُت، ال ظُما ان الجماِاث  مما ال ؼً فُه، ؤن هُئاث املجخمْ اإلاذوي جلّب دوسا مدىٍس

ضوما ِلحها الذخٌى في ؼشاواث مْ مىٍماث املجخمْ لٔحر كادسة لىخذها ِلى الجهىك بىسػ خماًت البِئت، فيان 

 اإلاذوي.

وكذ بُيذ اإلاماسظت ؤن ِذد اجفاكُاث الؽشاهت التي ابشمتها الجماِاث في مجاٌ املخافٍت ِلى البِئت، جىشكذ في 

مجملها بلى الالتزاماث اإلافشولت بحن الاوشاف، وإلى وبُّت وؼيل اإلاعاهمت واإلاماسظت الجماُِت في هزه 

ن املجخمْ اإلاذوي ؤؽا، و ِخذ واكّا مّالاجفاكُاث. وجىضح هزلً هزه الاجفاكُاث ؤن خىىسة الخلىر كذ ؤض

ؤلخى في كلب الّملُت بؽيل لم ٌعبم له مثُل، وكذ ٌعحر ألامش ِلى ٔشاس ما ِشفخه الذٌو اإلاخلذمت التي جدىلذ 

 . 36فحها الجمُّاث اإلاذافّت ِلى البِئت بلى اخضاب ظُاظُت لها مياهتها في الخُاة العُاظُت لخلً البلذان

ى دي حاهُ ت دولُا،  1992حرو لعىت فلبل ماجمش ٍس واهذ اإلاىٍماث ٔحر الخيىمُت جشجىض فلي ِلى كىتها الخّبٍى

ٕلب الىابْ الاخخجاجي املخن ِلى مىاكفها، وبّذ هزا اإلااجمش، ؤـبدذ  وجلخفش ِلى بشامج لخماًت الىبُّت، َو

اسث جمُل هدى الاظدثماس في ه اث اإلاعاثل العُاظُت هزه اإلاىٍماث كادسة ِلى الخدلُل والخفىحر والاكتراح، ـو بًر

جبنى اإلإشب  1995والاكخفادًت للخىمُت اإلاعخذامت، واهخللذ بلى مىكف فّاٌ خاـت داخل اإلاىخٍم ألاممي. ومىز 

اظتراجُجُت حذًذة لخماًت البِئت والخىمُت اإلاعخذامت جشمي بلى بدماج البّذ البُئي في مخىىاث الخىمُت 

ٌ بوّاػ الاظدثماس وجإهُل اليعُج الفىاعي ومداسبت الفلش وجىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت للبالد، مً خال

الّالم اللشوي وخماًت البِئت، ورلً بؽشاهت واظّت جمم ؤلاداسة واللىاُ الخاؿ واملجخمْ اإلاذوي والجماِت 

 .الترابُت

لبِئت ممثلت في كىاُ ومً ؤحل حصجُْ الجمُّاث البُئُت لللُام بالذوس اإلاىىه بها، جىٍم وصاسة الىاكت واإلاّادن وا

ت في ِذة مداوس  اجُت ِلى معخىي ول حهاث اإلاملىت، لفاثذة ألاوش الجمٍّى بُت مىلِى ا دوساث جذٍس البِئت ظىٍى

 :37راث الفلت باملخافٍت ِلى البِئت والخىمُت اإلاعخذامت، وهزهش مجها

 الخدذًاث الّاإلاُت اإلاخّللت بدماًت البِئت والخىمُت اإلاعخذامت؛  -
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 ؤلاؼيالُاث البُئُت الىوىُت واملخلُت؛  -

 ؤلاحشاءاث ووشق جىفُز الاظتراجُجُت الىوىُت للخىمُت اإلاعخذامت ِلى الفُّذ الترابي؛  -

 دوس مخخلف الفاِلحن في مىاحهت جدذًاث الخىمُت اإلاعخذامت ووىُا ومدلُا؛   -

ل الاظتراجُجُت الىوىُت للخىمُت اإلاعخذامت )الاخترافُت، الدؽبًُ   - اإلاىاهبت الفّالت للجمُّاث في ججًز

ْ مُذاهُت  (؛ ...الخيعُم وإِذاد مؽاَس

جثمحن اإلاّلىمت الخاـت باملخافٍت ِلى البِئت وخماًت اإلاىاسد الىبُُّت لذِم حّبئت مخخلف  -

 الفاِلحن.

ت كذسا ت 1500ث ؤهثر مً وكذ مىً البرهامج مً جلٍى  .38فاِل حمّىي وإهجاص ِذة مبادساث حمٍّى

 امفلزة امثاٍيت: ججنياث غعف األداء امبييئ منجياعاث وضبه ججاوسها

مً الفالخُاث والىظاثل ما ًمىجها مً   مً خالٌ ما جلذم رهشه هالخَ بجالء ؤن اإلاؽُش اإلإشبي ؤِىى للجماِاث

البِئت. بال ؤن ؤٔلبُت الجماِاث ال جلىم بذوسها هما ًجب، مْ ؤلاؼاسة بلى ؤن    ؤن جلىم بذوس مهم في املخافٍت ِلى

هزا الذوس ًخفاوث مً حماِت بلى ؤخشي. مما ًجّل الجماِاث اإلإشبُت مّشلت بؽيل هبحر الخخالٌ الخىاصن البُئي 

ّىد رلً بلى ؤظباب ِذًذة ومدؽابىت: ؤظباب راجُت وؤخشي مىلِى ُت. بدُث حّترك ومشحّا للخلىر البُئي. َو

                           الجماِاث الّذًذ مً الّلباث واإلاؽاول، ًمىً ِشلها ِلى الؽيل الخالي:

ب ؤن مجاٌ البِئت وما ًلخمُه مً على مسحىي املىارد البشزية:  -1        ذخالث بُئُت ِلى معخىي جالٍس

ت الي افُت، رلً ؤن حؽّب الاخخفاـاث واإلاُادًً الخخىُي والخىفُز، في خاحت ماظت بلى الىظاثل البؽٍش

ً مّشفي  اإلاخذخلت في مجاٌ خماًت البِئت ٌعخذعي الخىفش ِلى ِىفش بؽشي رو هفاءة ِالُت وخبرة مُذاهُت، وجيٍى

لمُت وجلىُت     .39مخىُى في مُادًً ِلمُت مخخلفت كاهىهُت واكخفادًت واحخماُِت ِو

ٌّخبر الخفاؿ ِلى معخىي اإلاىاسد اإلاالُت مً ؤلاهشاهاث التي جدٌى  على مسحىي املىارد املالية:  -2

دون الخذبحر الجُذ للبِئت وخماًتها. وفي هزا الفذد، فةن كىاُ البِئت وباقي اإلااظعاث اإلاّىُت بةهجاص 

الخذخالث البُئُت جفخلش بلى اإلاىاسد اإلاالُت اليافُت، ألامش الزي ًادي بلى ـّىبت جىفُز العُاظاث 

ذ مً الىظاثل البُ ئُت، ولّف اللذسة ِلى جىفُز كىاهحن البِئت. وال ظُما ؤن هزا املجاٌ في خاحت إلاٍض

ْ البُئُت.    اإلاالُت الالصمت لخىفُز البرامج واإلاؽاَس



 

 
 :     عادل عيذوٌدط.

 
نبيئت باميغزبماألجزأة امرتابيت مالضرتاجيجيت احليائيت   

 

 

          
 ىزكش أفاق  منذراضاث و امحكىيُ اميحخطظ                         

 
  0202حشيزاٌ   -يىٍيى، اميجنذ األول ، امثاٍيىجنت رؤيت أكاديييت ، امعذد 

 

 

99 

: ال مشاء ؤن مجاٌ خماًت البِئت وما ًلخمُه مً جذخالث بُئُت في على مسحىي الىسائل الحقنية -3

رلً ؤن حّذد وحؽّب الخخففاث ومُادًً الخذخل في مجاٌ خماًت خاحت بلى وظاثل جلىُت وافُت، 

البِئت، ٌعخذعي الخىفش ِلى وظاثل جلىُت خذًثت مً ؤحل جمىحن الجماِاث لللُام بذوسها ِلى ؤخعً 

 وحه في مجاٌ خماًت البِئت.

 : بن الىابْ اإلادؽّب للٍاهشة البُئُت، حّلها مدل اكدعام بحن الّذًذ مًضعف الحنسيق البيئي -4

لُه ال ًمىً اِخباس ؤي جذخل لخماًت البِئت هاجخا، بال بالخيعُم الفّاٌ بحن  الىخذاث الترابُت، ِو

هاجه الىخذاث، دون بٔفاٌ ألاحهضة الّمىمُت والؽبه ِمىمُت، وهزلً الخاـت التي جخىلى بذوسها 

حر مباؼشة بدماًت البِئت، الامش لمُت راث ِالكت مباؼشة ٔو الزي ًاهذ  اللُام بإوؽىت جلىُت ِو

الىبُّت الافلُت إلاىلُى البِئت، باِخباسه مجاٌ ٌّشف جذخل الىثحر مً الفاِلحن، وجخخلله الّذًذ مً 

 الاوؽىت، ٌعخدُل جذبحرها بؽيل ِمىدي.

م مً الاخخفاـاث اإلاهمت اإلاىوىلت عدم ثفعيل الاخحصاصات البيئية للجماعات:  -5 ِلى الٔش

خشوكاث هبحرة حّتري اإلالخمُاث اللاهىهُت اإلااوشة لها ِلى ؤسك ؤن للجماِاث في املجاٌ البُئي، بال 

ذم الخضم في فشك جىبُم هاجه  الىاكْ، وهزا ساحْ بلى ِذم جىبُم اللىاهحن البُئُت بىُفُت ـاسمت، ِو

ْ البُئي الىافز ت التي حّمل ِلى جإمحن جىبُم للدؽَش  .40الىفىؿ اللاهىهُت مً لذن ألاحهضة ؤلاداٍس

ّاث  البيئي وجشخحه:ثقادم الخشزيع  -6 ْ البُئي بخذي الثٕشاث التي حؽىب الدؽَش ٌّخبر جلادم الدؽَش

ْ جم بِذادها في مشخلت الخماًت، خُث وان  ىاهحنالبُئُت، بدُث ان مٍّم الل اإلايىهت لهزا الدؽَش

عاثذ آهزان، لِغ هى خماًت البِئت ؤو املخافٍت ِلحها، وإهما الّمل ِلى بًجاد آلالُاث الالاوؽٕاٌ 

ْ البُئي  اللاهىهُت الىفُلت بدعهُل الاظخٕالٌ اإلاىثف للثرواث الىبُُّت الىوىُت، هما ؤن بلاء الدؽَش

ْ البُئي  .  42، وؤلخى مخجاوصا41في هُئخه ألاولى لّذم جدُِىه وجىمُله ؤدي بلى ؼُخىخت الدؽَش

ْ والشاحْ باألظاط بلى حّذد الىفىؿ اللاهى  هُت اإلاىٍمت لخماًت بلافت بلى رلً، وسجل حؽدذ هزا الدؽَش

ّاث مخّذدة جخّلم بمجاالث بُئُت ى وجذبحر البِئت، بدُث ًمم مجم ت في حؽَش ِت مً ملخمُاث كاهىهُت مىِص

ْ البُئي مً الىاخُت الىمُت، فةهه ًف م ضخامت الدؽَش ىبُّت للذ لالوسجام بحن ملخمُاجه، لخمخخلفت. فٔش

ُّت اإلاخّللت بمخخلف مجاالث البِئت واإلاىاسد الىبُُّت باإلإشب، ألامش الزي ًجّل  اللىاُِت للىفىؿ الدؽَش

ت  ت مً الىفىؿ اللاهىهُت اإلاخفشكت التي جخممً ؤخُاها ملخمُاث مخىاِص ْ البُئي مجضؤ بحن مجمِى الدؽَش

. هما وسجل ِذم جلىحن مجاالث بُئُت خاـت، خُث ال صالذ مجاالث بُئُت جفخلش للخماًت اللاهىهُت 43ومخّاسلت

ت، جذبحر الىفاًاث، الخلىر الفىحيوالخإوحر اللا  .44هىوي، مً كبُل اإلاىاوم الشوبت، البِئت البدٍش
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جفُّال لذوس الجماِاث الترابُت في مجاٌ خماًت البِئت ًجب الّمل ِلى ججاوص الّلباث اإلاؽاس بلحها ؤِاله،  و 

لخض ي رلً مشاِاة ماًلي:                             ٍو

فيل حماِت  جخىُي بُئي مدلي خاؿ ومعخلل، ِلى ؤن ًذمج في املخىي الجماعي الىلي، اِخماد -

ت واإلاادًت، في بدماج البّذ البُئي في مخىىاتها املخلُت بما ًشاعي اججتهذ، خعب بمياهُ تها البؽٍش

ُاث البِئت املخلُت. لىً، وهما ًاهذ ِلى رلً بّن الخبراء في هزا املجاٌ، فمً اإلاعخدعً  خفـى

ن ًدٍى الجاهب البُئي بخخىُي خاؿ ومعخلل. وبّذ رلً ًذمج في املخىي الجماعي الىلي. وفي ؤ

هزا الفذد، فةن بهجاص جخىُي بُئي مدلي مالثم، ًخىلب اِخماد ملاسبت حؽاسهُت خالٌ حمُْ 

مشاخل البرمجت. بدُث ًجب ؤن جىفخذ الجماِاث ِلى معاهمت حمُْ اإلاخذخلحن املخلُحن في 

ْ اإلاخّللت بالخىمُت اإلاعخذامت. ِلما بإن ماجمش  الخخىُي وفي ى دًجىحرو»بهجاص اإلاؽاَس كذ ؤكش « ٍس

ؤن الخىمُت اإلاعخذامت واإلاخىاصهت ال ًمىً لها ؤن جخدلم بذون مؽاسهت خلُلُت وفّالت للعيان 

 .45وحمُّاث املجخمْ اإلاذوي

ل اليافي كفذ بكامت مدىاثجىفحر اإلاحزاهُاث واإلاىاسد اإلاالُت الالصمت لها ودِمها بالخ   -    ذ واملخخبراث    مٍى الـش

ذ ؤي ججاوصاث، وبالخالي اللذسة ِلى الخذخل  االتي جدُذ له   الثابخت واإلاخىللت وألاحهضة واإلاّذاث ألاخشي والىظاثل ـس

                                                                                            .46الخجاوصاث والخذ مً ؤلشاسها   ِلى الفىس والخّامل مْ هزه

ت الخلىُت املخخفت في مشاكبت الخلىر البُئي ومداسبخه -  ً ألاوش البؽٍش  .لشوسة الاهخمام بخيٍى

فاإلاؽيل البُئي لِغ مؽيل كىاهحن ؤو اخخفاـاث فلي، لىً اإلاؽيل ًخمثل في حضء مىه في وحىد كفىس في     

الفخي. فما جىاحهه  بدسان البّذ الخلُلي لّالكت البِئت بالخىمُت اإلاعخذامت، وخفشها في الىٍافت والفشف

ُا مً مفالح خاسحُت للىصاساث الجماِاث مً جدذًاث ٌعاثل ول اإلاخذخلحن في جذبحر الؽإن البُئي مدل

وماظعاث جشابُت وحمُّاث املجخمْ اإلاذوي، وولهم مىالبىن الُىم ببزٌ مجهىداث مماِفت للخشوج مً هزه 

 بلى: الىلُّت، لزلً هذِى

دلم مّالجت ؤوحه اللفىس اليامىت فحها، بما ً   بِادة الىٍش في اللىاهحن اإلاخّللت بدماًت البِئت، والّمل ِلى   -        

ا ومدلُا والخيعُم بُجها في مجاٌ  الخماًت الالصمت لها، وباإلاىاصاة ًيبغي  جىخُذ حهىد الجهاث اإلاخذخلت ووىُا وحهٍى

                                                                                                                    وميافدت الخلىر.   خماًت البِئت
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ت اإلاخّللت بىُفُت خماًت البِئت واملخافٍت ِلحها لمً   -       ٍى اإلالشساث الخّلُمُت في اإلاشاخل    بدماج البرامج الخِى

م    الذساظُت املخخلفت بما ٌٕشط في هفىط الجمُْ الاهخمام بالبِئت وجىفحر زلافت بُئُت ووؽش الىعي البُئي ًِ وٍش

.جىٍُم اإلاّاسك والىذواث وحّلُم اإلا                                                                          لفلاث وجىٍُم اإلاهشحاهاث والخٍاهشاث خٌى هزا اإلاىلُى

 -  ْ جىفحر اإلاّلىمت البُئُت ًبلى كمُت اظتراجُجُت إلاعخلبل ول جىمُت مدلُت معخذامت، ورلً ِبر بِذاد مؽاَس

لى اإلاّىُاث الذكُلت واإلاّشفت الّلمُت في حمُْ املجاالث، ورلً بُئُت مدلُت مبيُت ِلى اإلالاسبت  الدؽاسهُت ِو

بهذف ـُاهت وجثمحن الشؤظماٌ الىبُعي والبؽشي والشؤظماٌ اإلاادي والالمادي، وبالخالي لمان خُاة ؤفمل 

 .للعاهىت املخلُت

ت       ْ الخىمٍى وؤؼحر، بهزا الخفىؿ، بلى ؤن الجماِاث الترابُت مىالبت بخجمُْ اإلاّىُاث خٌى حمُْ اإلاؽاَس

ن..(، ورلً لخفادي حن حمٍّىحن، فاِلحن، مىخخبحاملخلُت والخيعُم بحن اإلاخذخلحن املخلُحن )مفالح خاسحُت، مهىُ

ْ كذ جمغ بعالمت البِئت وؤلاوعان  .بهجاص مؽاَس

ن العاهىت ِلحها ؤن جخدمل معاولُتها في اإلاعاهمت في خماًت بِئتها املخُىت مً ول ؤؼياٌ الخلىر هما ؤ    

ذها، بلافت بلى جدعحن ِالكتها بالفماءاث الّامت  والاظخجزاف، واهخشاوها في اإلابادساث الشامُت بلى جدفُجها وججٍى

 .باِخباسها مليا حماُِا ًخّحن ِلى الجمُْ الخفاً ِلحها

 خاجيت:

ِلى الجماِاث  بلماًا البِئت ظىاء ِلى اإلاعخىي الذولي او الىوني اـبذ ًفشك ال ؼً ان الاهخمام اإلاتزاًذ

ذم الففل بحن الابّاد الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت والبُئُت ت ِو في  جممحن هزا الجاهب في بشامجها الخىمٍى

دِم الجماِاث خاـت جلً املخذودة الىظاثل لشوسة مىاهبت و  هما ٌعخذعي مً الذولت ؤي مؽشُو للخىمُت،

ل هزه اإلامامحن ِلى اسك الىاكْ بؽيل ٌعمذ بخلم الخىاصن بحن الخاحُاث  ت مً احل ججًز اإلاادًت والبؽٍش

 . الاوعاهُت واإلاىاسد ولمان خلىق ألاحُاٌ اللادمت

ْ بُئي     بداسة راث هفاءة  ،مالثم خاـل اللٌى البذ مً ولْ اظتراجُجُت بُئُت جلىم ِلى زالر سواثض: حؽَش

 .ٍت، بُئُت جخمدىس خٌى ؤلاوعان الزي هى ـاوْ الخىمُت، وفي هفغ الىكذ هى اإلاعتهذف مً الخىمُتى وفّالُت جشب

 امهىاىش و اإلحاالث

                                                           
ًمىً ؤن ؤكٌى بإن مىلُى البِئت ؤـبذ ًفشك هفعه لمً اللماًا التي جخفذس كاثمت الاهخماماث والاوؽٕاالث الذولُت والىوىُت  - 1

الخلىر البُئي الزي ؤـبذ حهذد مخخلف الياثىاث الخُت بالفىاء هدُجت الخٕحراث الىمُت والىُفُت التي معذ مخخلف  واملخلُت، ورلً بعبب
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 الّىاـش الىبُُّت مً ماء وجشبت وهىاء، واإلاترجبت بذوسها ًِ ِذة ِىامل هزهش مً بُجها: ؤلافشاه في اظخّماٌ مخخلف الّىاـش اإلاخاخت مً

ت الخ وا… واكاث هباجُت ومىجمُت  شاك العلمُت والّعىٍش ت في ألٔا ت والخُىاهُت …ظخخذام الىاكت الزٍس هزا الخلىر حهذد الخُاة البؽٍش

زا الؽإن والىباجُت باالهلشاك، لزلً وحذ املجخمْ الذولي هفعه مجبرا ِلى اجخار الخذابحر الىفُلت بدماًت البِئت. وواهذ ؤٌو مبادسة دولُت في ه

ذ ظىت  اظخىهىلم هى ماجمش ل ظىت 1972بالعٍى ى بالبراٍص وماجمش وىبجهاهً  2002اإلاىّلذ ظىت  حىهاوعبىٓس ، زم ماجمش1992، جاله ماجمش ٍس

 .2009ظىت 
 /https://www.tanmia.ma/non-classe/09/24/2686البّذ البُئي في الخخىُي الجماعي:  - 2
ت الذوس الزي جمىلْ به ِلى الفُّذ الذولي، فةن اإلاملىت : ".....2011حاء في دًباحت الذظخىس اإلإشبي لعىت  - 3 وإدساوا مجها لمشوسة جلٍى

ق اإلإشبُت، الّمى الّامل اليؽُي في اإلاىٍماث الذولُت، جخّهذ بالتزام ما جلخمُه مىازُلها مً مبادت وخلىق وواحباث، وجاهذ حؽبثها بدلى 

 .لى مىاـلت الّمل للمدافٍت ِلى العالم وألامً في الّالم......."ؤلاوعان هما هي مخّاسف ِلحها ِاإلاُا. هما جاهذ ِضمها ِ
الاجفاكُاث الذولُت، هما ـادق ِلحها اإلإشب، وفي هىاق ؤخيام الذظخىس،  حّل : ".....2011حاء في دًباحت الذظخىس اإلإشبي لعىت  - 4

ّاث الىوىُت، والّمل ِلى مالءمت هزه  تها الىوىُت الشاسخت، حعمى، فىس وؽشها، ِلى الدؽَش ّاث، مْ ما جخىلبه  •وهٍى اللاهىن الذولي الدؽَش

 .جلً اإلافادكت....".
ف سكم ، 2011مً الذظخىس اإلإشبي لعىت  31الففل  - 5 خ  1.1191الزي ـذس ألامش بدىفُزه بملخض ى الٍهحر الؽٍش ًىلُىص  29بخاٍس

ذة الشظمُت ِذد 2011 خ  5964، اإلايؽىس بالجٍش  .2011ًىلُىص  30بخاٍس
 .2011مً الذظخىس اإلإشبي لعىت  31الففل  -  6
ف سكم  - 7 بمثابت مُثاق ووني  99.12ز اللاهىن ؤلاواس سكم (، بدىف2014ُماسط  6) 1435حمادي ألاولى  4ـادس في  1.14.09ٌهحر ؼٍش

ذة الشظمُت ِذد  خ  6240للبِئت والخىمُت اإلاعخذامت، الفادس بالجٍش  (.2014ماسط  20) 1435حمادي ألاولى  18الفادسة بخاٍس
ش بدماج البّذ البُئي في الخخىُي والخذبحر املخلُحن، ؤلاواس اإلاشحعي والخىىه الخىححهُت، وصاسة الذاخل - 8 ُت، الىصاسة اإلاىخذبت لذي وٍص

 .26الىاكت واإلاّادن واإلااء والبِئت، اإلايلفت بالبِئت، ؿ: 
ِلى: "حعهش الذولت والجامّاث الترابُت واإلااظعاث الّمىمُت وؼشواث الذولت ِلى بدماج  99-12ؤلاواس -مً اللاهىن  13جىق اإلاادة  - 9

ُاث ول كىاُ"الخذابحر اإلاعخمذة مً الخىمُت اإلاعخذامت في  خباس خفـى  .العُاظاث الّمىمُت الؽاملت واللىاُِت التي حّذها ؤخزا بّني الِا
ِلى: " حعهش الجهاث والجامّاث الترابُت ألاخشي ِلى بدماج اإلابادت وألاهذاف اإلاىفىؿ  99-12ؤلاواس -مً اللاهىن  20جىق اإلاادة  - 10

وجلتزم بمامً مؽاسهت ظاهىتها في اجخار اللشاس  مج الخىمُت ول في مجاله الترابي. ؤلاواس لمً آلُاث الخخىُي وبشا-ِلحها في هزا اللاهىن 

جلتزم الجهاث اإلاخجاوسة وباقي الجامّاث الترابُت اإلاخجاوسة، كذس ؤلاميان، بةجباُ  .اإلاشجبي باملخافٍت ِلى البِئت املخلُت اإلاخّللت بهزه اإلاُادًً

 .امت ججهحزاث وبيُاث جدخُت جخّلم باملخافٍت ِلى البِئت والخىمُت اإلاعخذامت"ظُاظاث ِمىمُت مدلُت مىذمجت وميعلت ِىذ بك
لىم الذولت والجامّاث الترابُت واإلااظعاث الّمىمُت وؼشواث الذولت واإلالاوالث ِلى: "ج 99-12ؤلاواس -مً اللاهىن  18جىق اإلاادة  - 11

ل بِذاد بشامج بدث /جىمُت في خذمت الخىمُت  اإلاعخذامت والاكخفاد ألاخمش. جىحه هزه البرامج ِلى الخفىؿ هدى الخاـت بدصجُْ وجمٍى

اسد الابخياس الّلمي في مُادًً جىىىلىحُا ؤلاهخاج الىٍُف واختراُ آلُاث ؤو وشق ِملُت وفّالت حعاِذ ِلى الخفاً ِلى البِئت واكخفاد اإلاى 

  .امتوإخذار مىاـب ؼٕل حذًذة حعخجُب لخاحُاث املهً البُئُت والخىمُت اإلاعخذ
 .33ادماج البّذ البُئي في الخخىُي والخذبحر املخلُحن، مشحْ ظابم، ؿ:  - 12
ِلى: "حعاهم حمُّاث املجخمْ اإلاذًً بففت سثِعُت في مُادًً البِئت والخىمُت اإلاعخذامت،  99-12ؤلاواس -مً اللاهىن  22جىق اإلاادة  -  13

هزه الٕاًت جلتزم باللُام، بما بمبادسة مجها ؤو بؽشاهت مْ الذولت والجامّاث الترابُت ؤلاواس. ول-وفي جدلُم ألاهذاف اإلاىفىؿ ِلحها في اللاهىن 

 :واإلااظعاث الّمىمُت وؼشواث الذولت واإلالاوالث الخاـت، بيل ِملُت بخباس ؤو جدعِغ ؤو اكتراح هفُلت

ُت اإلاعخذامت ورلً مً خالٌ ِملُاث الخدعِغ بذِم خشؿ العيان ِلى اخترام البِئت واإلاىاسد الىبُُّت والترار الثلافي وكُم الخىم -

 ؛-والتربُت

ش وجثمحن الىشق واإلاماسظاث املخخبرة في مجاٌ الخذبحر اإلاعخذام للمىاسد الىبُُّت ِلى معخىي الخجمّاث املخلُت؛ -   بالعهش ِلى جىٍى

 جخار اللشاس البُئي والىلىج بلى اإلاّلىمت البُئُت".باإلاعاهمت في الخدعحن اإلاعخمش لآللُاث اإلاّمٌى بها في املجاٌ بمؽاسهت العيان في ا - 
 .99-12ؤلاواس -مً اللاهىن  32اإلاادة  - 14

ِلى: " جلىم الذولت والجامّاث الترابُت واإلااظعاث الّمىمُت وؼشواث الذولت بذِم  99-12ؤلاواس -مً اللاهىن  33جىق اإلاادة  - 15

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://www.maghress.com/city/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://www.maghress.com/city/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
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ُت لفاثذة البِئت  ماٌ الخىِى وحعهش ِلى وؽش اإلاماسظاث الجُذة في املجاٌ الخىىعي وجلذًم   والخىمُت اإلاعخذامت.وحصجُْ اإلابادساث وألِا

 دِمها لخىبُم هزه اإلاماسظاث.
ًمىً الذولت والجامّاث الترابُت واإلااظعاث الّمىمُت وؼشواث الذولت جىٍُم ِلى: " 99-12ؤلاواس سكم -مً اللاهىن  25جىق اإلاادة  - 16

وجىٍم هزه الخىاساث مْ العيان واإلاخذخلحن الاكخفادًحن والاحخماُِحن اإلاّىُحن ِلى  .والخىمُت اإلاعخذامتخىاساث ِمىمُت خٌى البِئت 

اإلاعخىي اإلاشهضي ؤو الترابي. جشاعى الخالفاث اإلاىبثلت ًِ هزه الخىاساث الّمىمُت في العُاظاث الّمىمُت اإلاخّللت بالبِئت والخىمُت 

 .اإلاعخذامت
ف سكم  113.14م اللاهىن الخىٍُمي سك - 17 خ  1.15.85اإلاخّلم بالجماِاث، الفادس بدىفُزه الٍهحر الؽٍش ، اإلايؽىس 2015ًىلُىص  7بخاٍس

ذة الشظمُت ِذد  خ 6380بالجٍش   .2015ًىلُىص  23، بخاٍس
ف سكم  111.14اللاهىن الخىٍُمي سكم  - 18 خ  1.15.83اإلاخّلم بالجهاث، الفادس بدىفُزه الٍهحر الؽٍش ، اإلايؽىس 2015ًىلُىص  7بخاٍس

ذة الشظمُت ِذد  خ 6380بالجٍش  .2015ًىلُىص  23، بخاٍس
ف سكم  112.14اللاهىن الخىٍُمي سكم  - 19 خ  1.15.84اإلاخّلم بالّماالث وألاكالُم، الفادس بدىفُزه الٍهحر الؽٍش ، 2015ًىلُىص  7بخاٍس

ذة الشظمُت ِذد  خ 6380اإلايؽىس بالجٍش  .2015ًىلُىص  23، بخاٍس
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 77 اإلاادة - 20
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 78اإلاادة  - 21
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 83اإلاادة  - 22
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 85اإلاادة  - 23
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 134اإلاادة  - 24
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 87اإلاادة  - 25
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 90اإلاادة   - 26
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 92اإلاادة  - 27
بدىفُز مذاوالث املجلغ وملشساجه، مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث: "ًلىم سثِغ مجلغ الجماِت  94الفلشة ألاولى مً اإلاادة  - 28

خخز حمُْ الخذابحر الالصمت لزلً، ولهزا الٕشك:.........................................................................  ٍو
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث: "ًخىلى الشثِغ: 98اإلاادة  - 29

 مً هزا اللاهىن الخىٍُمي؛ 78ُاث اإلاادة *بِذاد بشهامج ِمل الجماِت وبلا إلالخم

 *بِذاد اإلاحزاهُت؛

ذاث ؤو الخذماث  ؛*ببشام ـفلاث ألاؼٕاٌ والخىٍس

 *سفْ الذِاوي اللماثُت.
 .مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث 100اإلاادة  - 30
 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث. 278اإلاادة  - 31
 الذاخلُت، البىابت الىوىُت للجماِاث الترابُت: وصاسة - 32

http://www.pncl.gov.ma/Pages/default.aspx 
 اإلاشحْ هفعه. - 33
 اإلاىكْ الشظمي لىصاسة الىاكت واإلاّادن والبِئت: - 34

https://www.environnement.gov.ma/ar/partenariat-cooperation/2015-03-25-17-21-15/operateurs-economiques-ar-3 
 اإلاشحْ هفعه. - 35
مً كبُل خضب الخمش ألاإلااوي، الزي ًيخمي بلى ؤخضاب البِئت ألاوسوبُت الذاُِت للشبي بحن اكخفاد العىق وسكابت الذولت الفاسمت ِلى  - 36

ت الخضب جمُل للذفاُ ًِ اللُم العُاظُت مً  .خماًت الىبُّت والبِئت وخماًت خلىق الّماٌ، وحصجُْ ألاوؽىت الاكخفادًت البُئُت هٍى

ت والعُاظُت لخضب الخمش ألاإلااوي  ٌى الفىٍش كبُل خماًت خلىق ؤلاوعان واإلاؽاسهت الذًملشاوُت واملخافٍت ِلى ظالمت البِئت، وحّىد ألـا

اسلذ اإلااظعت العُاظُت 1968 بلى مىٍماث الِعاس وخشواث العالم والجماِاث الؽبابُت والىالبُت، التي وؽىذ في مٍاهشاث ِام ، ِو

 ."ومّاداة خلف "الىاجى ودِذ لجُز العالح الىىوي، ألاإلااهُت،
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 :-كىاُ البِئت–وصاسة الىاكت واإلاّادن والبِئت  - 37

https://www.environnement.gov.ma/ar/partenariat-cooperation/2015-03-25-17-21-15/operateurs-economiques-ar-2 
ْ الجمُّاث البُئُت في بواس حؽاسوي مْ الفاِلحن املخلُحن مً وشف وصاسة الىاكت واإلاّادن والبِئت، وكذ جمذ ًخم جم - 38 ل مؽاَس ٍى

ل  ْ  28، بٕالف مالي ًلذس ب 2018و 2014مؽشُو حمّىي بُئي ما بحن ظىىاث  173اإلاعاهمت في جمٍى ملُىن دسهم. وحؽمل هزه اإلاؽاَس

ذبحر اإلاىاسد اإلااثُت والخىهحر العاثل واملخافٍت ِلى الخىُى البُىلىجي والتربُت البُئُت والخٕحراث اإلاىاخُت بؼيالُاث الخصخش وصخف الشماٌ وج

 .والفالخت ؤلاًيىلىحُت والعُاخت ؤلاًيىلىحُت وألاخُاء الىٍُفت
عي واإلااظعاحي لخماًت البِئت باإلإشب"، ؤوشوخت لىُل الذهخىساه في  - 39 اللاهىن الّام، ولُت الّلىم اللاهىهُت هؽام ؤؼُذ، "ؤلاواس الدؽَش

 .249، حامّت دمحم الخامغ، الشباه، ؿ: -ؤهذاٌ–والاكخفادًت والاحخماُِت 
 . 111-110، ؿ ؿ:2006، ؼدىبر 10ابشاهُم وىمٕاس، "هدى جدذًث اللىاهحن البُئُت باإلإشب"، مجلت اللاهىن اإلإشبي، الّذد:  - 40

 .122ؿ: اإلاشحْ هفعه،  - 41 
، والزي لم 2014بالزهش ما ًخّلم باإلااظعاث الخىحرة واإلاضعجت واإلامشة بالصخت التي جم جىٍُمها بىق كاهىوي ٌّىد بلى ظىت هخق  - 42

، هزا في الىكذ الزي ٌهشث فُه جلىُاث ـىاُِت حذًذة، وجىىسث الىخذاث الفىاُِت ٌعبب في جذهىس 1933ًىشؤ ِلُه اي حّذًل مىز 

 الىظي البُئي.
ْ البئي باإلإشب مً ضخامت الدجم، ًفلذه في ُٔاب الاوسجام بحن ملخمُاجه، ورلً لّذم بِماٌ اإلالترب بن ما ًىعب - 43 ه الدؽَش

ئ، بُّذا ًِ حؽىُل ْ البُئي مدعما بالدؽدذ والخلىُْ الخجَض  الؽمىلي اإلاىذمج ؤزىاء جلىحن املجاالث البُئُت اللىاُِت، لزلً ًٍل الدؽَش

ت كاهىهُت ميسجمت ال ظُما لُٕاب مذوهت كاهىهُت بُئُت مىخذة حّمل ِلى ججمُْ الىفىؿ اللاهىهُت اإلاخىازشة، وجخىدى لبي اولاُ  مجمِى

 البِئت في ؼمىلُتها واهذماحها.
 .123ابشاهُم وىمٕاس، مشحْ ظابم، ؿ:  - 44
 ِبذ اللادس لؽلش، "ظبل جفُّل دوس الجماِاث الترابُت في خماًت البِئت". - 45

https://www.maghress.com/attajdid/213309 

 اإلاشحْ هفعه. - 46


