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 أًؼس كىاعد
  

  َوفلا  ، و ذًى اًظياطيت و اًعالكاث اًدوًيتجٔؼس اًِصٌت اًدزاطاث واألوزاق اًبحريت فٍ ُصاالث اًعٌى 

 . واًحىذٌم واًدكت اًِىضىعيت وهى األكاديِيت اًدوزياث فٍ بها اًِعِىي  اًعٌِيت ًٌِعاًي

 جٔؼس اًِصٌت اًِلاالث باًٌغت اًعسبيت ،اًفسنظيت ،االٓصٌزييت. 

  ًسفم اًكاجب ُع اًِادة اًِسطٌت طية ذاجيت ُخحـسة جحضِٕ اخلٌفيت اًحعٌيِيت واخلربة اًظابلت وأبسش األعِاي
 .أًِؼىزة

 ْوفلا ًحىشهاث اًِصٌت أكاديِيت زؤيت ُصٌت فٍ ًٌٔؼس أعدث كد اًِلدُت اًِىاد  ًصب أْ جكى  . 

  جٌِع اًِىاد اًِسطٌت جسطٍ ئًى اًححويّ وجٌزتَ اًِصٌت واًكاجب بلبىي كساز جلٔت اًححويّ وفٍ حاي كبىي اًِادة

 .اًٌصٔت بلساز خطازهئ ُٕ  ًٌٔؼس ُع ئدخاي جعديالث يٌزَت اًكاجب باشساء اًحعديالث اًِطٌىبت خالي اًِدة اًِحددة

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

 أًؼس اخلاؿت باًِىاد أًِؼىزة ُحفىظت بِا فٍ ذًى ئعادة ٓؼسها فٍ ُىكعها االًورتوٍٓ أو فٍ  حلىق
 .اإلؿدازاث ويظِح باالكحباض ُٔها ُع ُساعاة األؿىي اًِحعازف عٌٌها فٍ االكحباض وجىذٌم اًِـادز

   ه جبعا ًحطىزاث األحداد جحدد هٌئت جحسيس اًِصٌت خطت اًعٍِ فٍ كٍ عدد خالي األػهس اًرالذت اًظابلت ًـدوز

 إلعداد ُوحىب  واًلضايا ُع االعحِاد عٌى اًحكٌيفاث اًِباػسة كِا يظعدٓا أْ ٓحٌلى أي ُلرتحاث ػفىيت أو
ضىعاث بعد أًلاغ ُع ُظإوًٍ األكظاَ حىي اًؼكٍ اًِى ئعداد يحّ أْ عٌى اًِصٌت فٍ ُىضىعاث

  .واًِضِىْ اًِحعٌم بها

  اًِلاالث األكاديِيت جحضِٕ اًىزكت األوًى اًعٔىاْ اًكاٍُ ًٌِلاي، اطّ اًباحز وزتبحه اًعٌِيت اًِإطظت اًحابع
باًٌغحني اًهاجف ، اًعٔىاْ االًورتوٍٓ وٌُخـني ًٌِىضىع فٍ حدود ُأجٍ كٌِت  (كظّ، كٌيت وشاُعت)ًها 

 اًعسبيت و اإلٓصٌزييت .

 حيت  باًٌغحني اًعسبيت و اإلٓصٌزييت .ًسفم ٌُخف اًدزاطت  بأزبع كٌِاث ُفحا 

 جوحب اًِادة اًعٌِيت اًعسبيت بخط ُٕ ٓىع Sakkal Majalla  ٓلطت بني األططس، اًعٔىاْ  11بِظافت  11ُلاطه
، أُا اًفسنظيت أو االٓكٌزييت Sakkal Majalla 16Gras ، اًعٔاوًٕ اًفسعيتSakkal Majalla  18 Gras اًسئيظٍ

 .12ُلاطه  Times New Roman فحلدَ بخط ُٕ ٓىع

  1.21، أطفٍ اًىزكت 1.1، زأض اًىزكت 22، يظاز 22، يِني 22، أطفٍ 22هىاُؽ اًـفحت جكىْ كِا يٌٍ: أعٌى. 

  ،ًسكّ اًحهِيؽ واإلحاالث بطسيلت أكاديِيت فٍ آخس اًِلاي باًرتتيب اًحاًٍ: اًِإًف: عٔىاْ اًوحاب أو اًِلاي
 .بٌد، اًظٔت، اًطبعت واًـفحتعٔىاْ اًِصٌت أو اًٌِحلى، أًاػس، اً

 جعرب اًِضاُني اًىازدة فٍ اًِلاي عٌى أؿحابها وال جِرٍ جىشه اًِصٌت واًِسهص 



 :ُالحظت

  ئٓه فٍ اًىكخ اًري ٌٓزَت فيه بِساشعت جٌِع اًِلاالث اًيت ٓحٌلاها بعٔايت فائلت، ئال أْ ئزطاي ُلاي ال
 .اًِلاي بأي ػكٍ ُٕ األػكاي عٌى جلئِا ًهأًؼس دائِا، وال جإذس اًٌغت اًيت ًسطٍ بها  يضِٕ

 . ًصب ئزطاي ٌُخف ًٌظية اًراجيت ًٌباحز 

 آخس ُكاْ أي فٍ ًٌٔؼس أًظس كيد وًيظخ ًصب أْ جكىْ جٌِع اًِلاالث اًيت جسطٍ خاؿت فٍ اًِصٌت. 

 ٍٓجسطٍ اًِظاهِاث  ُٔظله عٌى ػكٍ ٌُف ُا يوسوطفخ ووزد، ئًى اًربيد اإلًورتو: 

Politicalmagazine@Afakcenter.com 
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 امكنيت اإلفححاحيت

ىُ امرامز امعدد ضع بني أيادي امصىيالث و امصىالء امباحرني  جأٌ  ؤي سياسٌىت حسيس  ىصنت ز ف هٌئت ججحشس         
ىزاث اميسحصدة جعاجل امحط بحىد عدة  ىحضيَا ، ئذ يأجٍ هرا امعدد  2222  أغسطسمشهس  تي سياسيىصنت زؤ

اميعاًري امعنييت اميحبعت و مدزاساث  عنى اء اٍحلافٍ  ًُعحيدى ،بكافت ىياديَها  امسياسيتبيصاالث امعنىو 
  .امدزاساث األكاديييت فٍ جلٌيً اميسحلس عنٌها  

حىل االسرتاجٌصيت امىاشب اعحيادها فٍ ىىاشهت 2 يلالب ئسحهنخ اميصنت عددها فٍ هرا امصدد         
  ًحيه جحدياث كربي عنى اميسحىي امسياسٍ واجلٌىبىميحيكٍ. غدىخري امري هرا األ ،"االزهاب امسكيٍ"

يسصه اهحياو امباحرني وامدازسني فٍ حله امعنىو امسياسيت واملاٍىٍيت  "امرىزاث امعسبيت"شال ىىضىع  وال 
اإلطاز امدسحىزي ىُ شاويت امَحائض واآلذاز وعنى ذمك كدىخ فٍ هرا امعدد ىلامت حىل  ه امٌىو ًبحز فيهمكَ

وجبحز فٍ  مححَاول بلىة "امهىيت امىطَيت"كيا عادث ىىاضٌع . اميغسبفٍ االشحياعيت  واملاٍىٍٍ منعدامت
َبيت وأذسها عنى ، وفٍ ذمك ىلال خاص بحعنيً امنغاث األشكيفيت احلفاظ عنٌها فٍ ظه امعامً اميعىمً

 امهىيت امىطَيت، بني ىَاهضني وىساٍدًُ محعنً امنغاث األشَبيت السييا فٍ دول امعامً امعسبٍ.

دٍيت" بني ىفكسي  امغسب وىفكسي اسحيس االخحالف فٍ حله امفكس امسياسٍ حىل ىفهىو "امدومت امي         
ىُ  امفكس امسياسٍ اإلسالىٍ، وئٌ حدد االجفاق فٍ بعض امَىاحٍ ئال أٌ امفسوق اميّسصنت أكرب ومكال

امدومت اميدٍيت بني امحصىز اإلسالىٍ وامغسبٍ: ىكاىُ ـامىشهحني حصض وبساهني يلدىها اميلال اميىسىو ب
 امحىافم واإلخحالف.

اميحنٍ وبَاء امسياساث  مريبطها صاحب اميلال بامشأٌ امعاوىل ىىضىع "احلىكيت" كدىخ دزاست ح         
ى احلىكيت امَبينت وئىكاٍيت اسحخداىاجها فٍ حاالث امسنً واحلسب وفٍ ىخحنف املطاعاث ئم امعاىت وصىال 

 احلكىىيت.

وجت ىاداىخ ىسحيسة وبدزشاث ىحفاشىت امنٌبيت جطه عنيَا ىُ خالل أبحاد األساجرة وطالب امعنً جبلى األ        
شىَيت، واميلال امري جَاومحه ىصنحَا ًبحز فٍ امحداعياث عنى دول اجلىاز جحديدا )اجلصائس وجىٍس  فٍ كه فرتة

 وىصس(.

فٍ األخري، ٍإكد أٍه بحىفٌم ىُ هللا عص وشه، وبدعً وجعاوٌ ىُ امسادة وامسيداث أعضاء امهٌئت امعنييت   
د امشكس وامحلدًس منهٌئت امححكيييت واالسحشازيت منيصنت االسحشازيت اميىكسة، جً ئصداز هرا امعدد، ومرا ٍصد

عنى ىصهىداجهً فٍ ئخساس هرا امعدد، وٍفس امشكس ىىصىل مهٌئت امحدكٌم امنغىي، وعنيه سحعيه أسسة 
اميصنت عنى جشصٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحلديً، ئذ سَحاول جلديً أفضه امبحىد، كيا سَضع بني 

امدزاساث األكاديييت واميإمفاث امعنييت، وخحاىا ٍحيىن جنلٍ جىشٌهاجكً منيصنت أيدًكً أحدد ىنخصاث 
 .ي سيسهً أكيد فٍ جطىًسها وامسكٍ بها ٍحى األفضه0وجلٌييكً امدائً امر

 زئيست امححسيس                                                                                                                                                                                                              

 ٍبينت بُ ًىسفأ.د.                                                                                                                                                                                                      
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  األزمة الليبية وثداعياثها على دول اجلوار 

العسييبد.ليلى مفجاح فرج 
1   

 ملخص

ٌ  ِلى وجذاُِاتها اللُبُت ألاصمت الخّشف بلى ظتساالذ هزه هذفذ       وهذفذ وجىوغ، ،مفشالجضاثش، و  الجىاس دو

ُ   جفاكمها ومذي ظبابهاؤو  اللُبُت ألاصمت وبُّت في البدث لىب  لخىاٌ ألاصمت لخلً العلبُت آلازاس وامخذاد ا،داخل

 ٌ  ؤ مًزابالت ؼهذث كذ والتي املجاوسة الذو
 
  .مؽابهت اخذاز

 حّل ِلى فشاؤلاو حمُْ جخفم لم راب اللُبي الفُّذ ِلى حعخمش ظىف ألاصمت بن وؤٌهشث هخاثج الذساظت     

، الهذف هي اللُبُت اإلافلخت ٌ  ًجادب ِلى والّمل ألاٌو ت خلى  خعم هى ؤهمها مً والتي ألاصمت، جلً لخل حزٍس

ُت   ؼِش
ّ

ت كُادة وجدذًذ ح،العل  ف،شاألاو حمُْ ٌؽمل حِؾ وجدذًذ اإلاخىاخشة، فشاألاو ول مً ملبىلت ِعىٍش

 اإلاخفم وألاهذاف الفُغ بدىفُز متزاباالل فشاألاو ول جلضم لماهت وحىد مْ اإلاعلخت، اإلالِؽُاث وؽاواث وخعم

ُاث. .ِليها ت مً الخـى  وفي خذود هزه الىخاثج كذمذ الباخثت مجمِى

ٌ  ألاصمت، الخذاُِاث، اللُبُت، ألاصمت المفجاحية: الكلمات   الجىاس. دو

 
The Libyan Crisis and its Impact on Neighboring Countries 

 

Abstract 
 

    This study aimed to identify the Libyan crisis and its repercussions on the neighboring 

countries of Algeria, Egypt, and Tunisia, and aimed to research the nature of the Libyan crisis, 

its causes and the extent of its internal aggravation, and the extension of the negative effects 

of that crisis to the neighboring countries, which have simultaneously witnessed similar 

events. 

       To answer the study questions; The researcher used the descriptive analytical method, as 

she used the analytical method through a comprehensive description of the phenomenon and 

analysis of information related to the subject of the study. 

       The results of the study showed that the crisis will continue at the Libyan level if all 

parties do not agree to make the Libyan interest the first goal, and work to find radical 

solutions to solve this crisis, the most important of which is resolving the legitimacy of arms, 

defining a military leadership acceptable to all warring parties, and determining An army that 

includes all parties, and a resolution of the activities of armed militias, with a guarantee that 

obliges all parties to abide by the agreed upon formulas and objectives. Within the limits of 

these results, the researcher presented a set of recommendations. 

Key words: Libyan crisis, the repercussions , crisis, neighboring countries.  
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 :المقدمة

لي زىساث واخخجاحاث ؼّبُت في مىلْ الّام ألا للذ ؼهذ الؽماٌ  ،بذؤث في جىوغ، زم في مفش، م3122فٍش

اهدؽفذ ؼّىبها ؤن التي  واهدؽشث في بّن الذٌو الّشبُت، وكذ اوّىعذ جذاُِاتها ِلى الىثحر مً الذٌو الّشبُت

ل  الثىسة ولا  ت والذًملشاوُت  ؤهثر ا خخجاج ِلى هٍم الخىم اللاثمت ًمثل وٍش ٌى بلى الخٍش ا  في ظبُل الـى جإزحر 

 
 
 .ّبر ًِ بسادة الؽّىب التي جم ججاهلها للّذًذ مً العىىاثواإلاعاواة وخىم اللاهىن، وهي اخخجاحاث ح

 ِلى حعميهخا بـ " وال ًخخلف بزىان ؤن ما خذر مً اهخفالاث اح
 
 مً الذٌو الّشبُت واـىلح بِلمُا

 
خاخذ ِذدا

ُض ؤهٍمت ظُاظُت وؤظلىها ت وِص ، مما جمخن ِىه فىض ى ِاسمت الصالذ حّاوي الشبُْ الّشبي" ؤخذر ضجت كٍى

فشغم مـشوس ظىىاث ِلى بذاًت هزا الخشان بال ؤن واكّه الُىم ال ٌعمذ منها ؤغلب الؽّىب في الذٌو الّشبُت. 

ت   إلاعخلبل اإلاىىلت في ٌّل الخغُحر الخاـل في بّن بلذانهاب  . 2خدذًذ سٍئ

مخذ اولّل مً ؤهثر الذٌو صلضلت في هزا الخغُحر هي لُبُا، فلم ٌّذ واكْ ألاصمت في لُبُا مجشد بسهاـاث الخغُحر، بل 

ّذ لُيىن ؤصمت بكلُمُت خىحرة، وهى ما ظبب تهذًذاث داخلُت وخاسحُت للىلْ ألامني  ولاظخلشاس لاكخفادي، َو

 3122وان في بذاًت ألاخذار ِام  ا ِلى الؽإن الذاخلي ودٌو الجىاس،  فمالاهفلث ألامني مً ؤهثر ألامىس جإزحر  

ادة  مجشد جدزًشاث خٌى لاهفلث ألامني وجدٌى ألاصمت اللُبُت بلى وسكت سابدت في ًذ الجماِاث ؤلاسهابُت وٍص

 .3بّذ جمىً اللاِذة وجىٍُم الذولت مً امخلن العلح واإلااٌ  وؽاوها، باث ماهذا الُىم

خها العُاس ي؛ هدُجت ما جمخمذ ِىه زىسة ) ( مً 28ولُبُا هغحرها مً الذٌو الّشبي، حّشلذ لخغّحر حذسي في جاٍس

 خشوحها ًِ الىٍام الخاهم ومىالبت باظلاوه، واظخمشث ؛ بر هىفمبر
 
اهىللذ خشهت الخغُحر في لُبُا مّلىت

ذًً واإلاّاسلحن وواهذ حذ ِفِبت ِلى الذولت اللُبُت وؼّبها لفترة حاوصث العخت ؤؼهش مْ  الخشوب بحن اإلاٍا

ش البلد وؤِلىذ مّه خلبت حذًذة للُبُا  . 4جذخلث ؤحىبُت وؤوشاف خاسحُت اهخهي الىٍام الخاهم وؤِلً جدٍش

 
 
م الصخُذلىهلت ًٌ اللُبُىن واملجخمْ الذولي ؤن ألاصمت اللُبُت مخجهت ، بال ؤن الىاكْ ؤهذ ؤن بظلاه للىٍش

الىٍام الخاهم وان ولُّت ألاصمت ال نهاًتها، فما بن جمذ ؤلاواخت به ختى اهذلّذ الفشاِاث الذاخلُت واهلعام 

كادة الخغُحر الجذًذ بلى ففاثل وؤخضاب وجُاساث بّمها ظُاس ي وبّمها ِعىشي معلح واهىللذ ؼشاسة الخشوب 

لت ألامذ الصالذ معخمشة لُىمىا هزا  ألاهلُت في لُبُا  .5لخّلً ـاسخت مُلد ؤصمت وٍى

ـاسث لُبُا الُىم مىلعمت ِلى راتها بؽيل هبحر وخىحر، فملاسهت بما خذر في حل الثىساث في اإلاىىلت فةن  

، فلذ حّاٌم ِذد لاهلعاماث
 
، وألاخىش ؤزشا

 
مم جدىال ا ،اإلاؽهذ اللُبي هى ألِا مْ حجم الخدالفاث،  وصاد حّاٌم 

جّل مً اإلاعخدُل ولْ جفىس للمّالم العُاظُت في لُبُا ؤو كشاءة الخفىساث التي فوحجم ألاوماُ والخذخلث، 

ب، وهزا ما ًجّل مً ألامش في خلخلت ألاصمت ِلى كذس مً الفّىبت   .6ًمىً ؤن جدذر في اللٍش

لى الفُّذ ألامني فةن الىلْ ؤؼذ خىىسة، فاهدؽاس الدؽىُ لخت غحر مّشوفت الخبُّت وجدذ معمُاث لث اإلاّع ِو

  ً ، فاللىاُ ألامني في لُبُا ال ًخّذي اا وخىحر  ِذًذة وججمُذ حهاص الؽشوت وغُاب الجِؾ حّل الىلْ ألامني مترد
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ّ  الُىم وىهه حهاص   لت ؤو بإخشي، وبلاًا مً حِؾ الىٍام ا ًدؽيل حله مً ؤفشاد  ا مشك ا مذهُحن جم ججىُذهم بىٍش

 .7الزًً واهىا كذ اظخلالىا ِىه في ظابم ألاًام  العابم

بن الخغحراث في ألاولاُ الذاخلُت في لُبُا ؤللذ وظخللي بالفّل بخذاُِاث ِلى الجىاس اللُبي خاـت بهىا بصاء دولت 

  ُ ا في مشخلت اللزافي مْ دٌو الجىاس، فخفاكم ألاصمت اللُبُت وجشدي ا وإًجاب  واؼدبىذ ظلب   اواهذ وؽىت بكلُم

لى  ألاولاُ ألامىُت والعُاظُت ولاكخفادًت لم ًلف جإزحرها ِىذ الخذود اللُبُت، بل امخذ لُفل دٌو الجىاس ِو

في ِلج وإـلح ؤولاِهم بّذ الثىساث، مما حّل معخىي  الوؽغالهماورلً  ؛ومفش( ،جىوغالجضاثش، و ألاخق )

ٌ بحن لُبُا و  الخدفِىاث لذيهم مً جذاُِاث ألاصمت اللُبُت ًخفاكم، فالّلكت خُت ِمُلت  جلً الذو ِلكت جإٍس

  ُ ً   ،اظُاظ ُ  ، اواكخفاد ُ   ،اوؤمى  ا، ومً الىبُعي ؤن ًيىن لألصمت اللُبُت جذاُِاث هبحرة ِليهم.واحخماِ

خىلْ بلى جدلُل ألاصمت اللُبُت وحجم جذاُِاتها وؤزش جلً الخذاُِاث ِلى ج تومً خلٌ هزه الذساظت فةن الباخث

 ٌ وجىوغ(، ورلً مً خلٌ حعلعل ألاخذار العُاظُت ولاكخفادًت وألامىُت في  ،مفشالجضاثش، و الجىاس ) الذو

ٌ الؽإن اللُبي، وما ًدذزه مً ؤزش ِلى   .جلً الذو

 ت الدراست:يلاشك إ

ت مً زىسة  ت في لُبُا، والتي جدىلذ بعِش بن مىىلت اإلاغشب الّشبي جىحذ آلان في مفترق وشق بفّل ألاخذار الجاٍس

هٍام الّلُذ مّمش اللزافي بلى هضاُ معلح في ؼيل خشب ؤهلُت ؼاملت جدمل مّها اظخمشاسها الىثحر ؼّبُت لذ 

لى دٌو الجىاس ) جىوغ ومفش( الجضاثش، و مً املخاوش ِلى لُبُا بؽيل خاؿ ومىىلت اإلاغشب الّشبي بؽيل ِام ِو

 
 
لُبُا والوّذام البيُت الىاٌمت ألولاُ  إلاىكْ باألخق. وظخيىن جلً ألاخىاس مخّذدة ألابّاد والخإزحراث ورلً هٍشا

ُ   ،الذولت ؤكىاس ِلى ا ًِ الخُاة الّامت فيها، فُّىغ ما خذر ا وخالش  وغُاب الخىٍُماث العُاظُت مال

 اإلاغشب الّشبي.

ت الخبراء اإلاغاسبُحن ؤن الخشب في لُبُا هي بذون ؤدوى ؼً هي ألاصمت ألاخىش وألاظُش جىىس   ا في رهشث مجمِى

وبىحىد هزه ألاصمت اسجفّذ معبباث الخىجش في اإلاىىلت بإظشها، فخذاُِاث ألاصمت اللُبُت اهىللذ مْ اإلاىىلت، 

ت، ومّهم الّاثلث اللُبُت الفاسة مً اإلاىاوم  لث الخشب بلى الخذود اللُبُت واإلافٍش هضوح الّمالت ألاحىبُت مً ٍو

 . 8اإلاىيىبت واإلاهجشة

خدلُلث العُاظُت ؤن لُبُا ؤـبدذ ملجإ للّذًذ مً اإلادؽذدًً ومً هاخُت ؤخشي فلذ رهشث الذساظاث وال

لُا والّشاق وظىٍسا الزًً واهىا ًلاجلىن في مخخلف باس الخىجش في ، ما ؤـبذ ًىزس بخدٌى لُبُا بلى كاِذة افٍش

بلى مشهض  الهىلق الّملُاث ؤلاسهابُت لذ دٌو الجىاس. والخىش ألامـىـي آلاخـش باليعبت بلـى جىوغ هـى جدٌى لُبُا

 بكلُمي لخجاسة الّع 
 

ىبحرة بعبب جـذهـىس ألاولــاُ فـي لُبُا، واخـخـمـاٌ ججذد الجزوح ال ًِ خىش مىحاث لح،   فمل

ب اإلالللت، ألن التهٍشب  ِملُاث اخـخـىـاف الّاملحن في لُبُا هـىسكـت لغي بُذ اإلاخىشفحن، وهزلً اهـدـؽـاس آفـت التهٍش

 . 9وؤلاسهاب مترابىان
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وبىاء ِلى ما ظبم ًخطح وحىد جذاُِاث لألصمت اللُبُت ِلى دٌو الجىاس وهزلً مخاوف مً جفاكم جلً 

 ٌ  الخذاُِاث، ِلُه فةن مؽيلت الذساظت جخمثل في جإـُل ألاصمت اللُبُت وجدذًذ الخذاُِاث الىاججت ِنها ِلى دو

 ;تآلاجُ ظللتلذساظت في ألا وفي لىء ما جلذم ًمىً بلىسة مؽيلت ا ومفش(. ،جىوغالجضاثش، الجىاس )

 ؟و ما هي ؤظبابها ومٍاهشها ألاصمت اللُبُت وبُّتما  .2

 "؟جىوغ ومفش"الجضاثش، و جذاُِاث ألاصمت اللُبُت ِلى دٌو الجىاس هي ما  .3

 :أهداف الدراست

 وؤظبابها ومٍاهشها. ألاصمت اللُبُت بُان وبُّت .2

 .ومفش ،جىوغ" الجضاثش، و جذاُِاث ألاصمت اللُبُت ِلى دٌو الجىاس  ؤهم الىكىف ِلى .3

 :أهميت الدراست

 جخمثل ؤهمُت هزه الذساظت في وىنها;

ً للخىك في  (2 ت ًإمل الباخث في هزه الذساظت جىفحر آفاق ِلمُت بدثُت لباخثحن آخٍش مً الىاخُت الىٍٍش

  ُ الجضاثش، " في حعلُي المىء ِلى واكْ ألاصمت اللُبُت وجذاُِاتها ِلى دٌو الجىاس  امثل هزا املجاٌ ظّ

 ."مفش، و جىوغو 

 ما  (3
 
حعهم في جدذًذ وجإـُل ألاصمت اللُبُت، خُث ؤن مّشفت حجم وبّذ ألاصمت وؤبشص معبباتها  داثما

 ٌعاهم في مّشفت الخلٌى وظبل ججاوص جلً ألاصماث.

الذساظاث التي جداٌو مً خلٌ دساظتها للّلكاث مْ دٌو الجىاس والبدث في معبباث الخىجش هي ؤنها مً  (4

ت الّشبُت واإلافلخت الىاخذة.  ؤظاط كىي وبُان لخعً الىىاًا في بوؽاء ِلكاث مخِىت مبيُت ِلى الهٍى

  االذساظت هٍشٍ   جىفش (5
 
ت للمهخمحن بالؽإن املخلي جدلُل لألصمت اللُبُت وجذاُِاث جلً ألاصمت ِلى دٌو  فـش

 الجىاس. 

مً ؤحلها في الىؽف ِلى ؤبّاد ألاصمت جضداد ؤهمُت هزه الذساظت ِىذما حعخىفي ألاغشاك التي كامذ  (6

مم جذاُِاتها الذاخلُت، والخّشف بلى وبُت الّلكاث اللُبُت مْ دٌو الجىاس  "الجضاثش،          اللُبُت ِو

.خذاُِاث ألاصمت اللُبُت ِلى ال ؤهم والىكىف ِلى"، مفش، و جىوغو   جلً الذٌو

ل بليها الباخث مً هما ؤن دوس هزه الذساظت ًخجلى مً خلٌ ؤهمُت الىخاثج  (7 ُاث التي ظِخـى والخـى

 .خلٌ الىؽف ًِ الىاكْ اإلاّاـش لألصمت اللُبُت وجذاُِاتها ِلى دٌو الجىاس 

 :مططلحاث الدراست

-  
 
ِباسة ًِ خذر مفاجئ ٌّمل ِلى بخذار خلل في هٍام دولت، ًخىلب الىعي  بؤنها: إجزائًيا عزف ألاسمتح

 وؤلادسان وؤظالُب خاـت للخّامل مْ هزا الخذر للخللُل مً مخاوشه.
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، جىوغ" الجضاثش، و  .ِلى دٌو الجىاس  اإلالفىد بها هىا الّىاكب والخبّاث الىاججت ًِ ألاصمت جداعياث ألاسمت: -

 ".مفشو 

بها الذٌو اإلاىحىدة بالخخمُت لمً هىاق حغشافي ومىاخي ممخذ لألسك، لها ِلكاث اإلالفىد  دول الجوار: -

جفاِلُت )ـشاُِت ؤو حّاوهُت( معخمشة ِبر الضمً واإلافهىم مذخل مً مذاخل الجغشافُا العُاظُت اإلاشجبىت 

وجىاصن اللىي  بإبّاد ؤسبّت; البّذ الخاسخي، الجغشافي، والذًمغشافي، و ؤلاكخفادي، باإللافت بلى اللىمُت،

خماد اإلاخبادٌ  . 10ولِا

 مىهجيت الدراست:

ف      ف الٍاهشة اإلاذسوظت ومّشفت ى  الخدلُل ى  دساظت جدلُلُت كاثمت ِلى اإلاىهج الـى  ذاُِاثج، الزي  يهذف لـى

ٌ ِلى ها ألاصمت اللُبُت وؤزش  ًخلءم وكذ اظخّاهذ الذساظت بهزا اإلاىهج الزي   وجىوغ(. ،مفشالجضاثش، و الجىاس ) الذو

مْ هزا الىُى مً الذساظاث، ورلً بخدلُل مّىُاث الىاكْ مً خلٌ دساظت واظخلشاء اإلايؽىساث؛ مً بدىر 

 .ودساظاث مً خلٌ البدث فى  اإلاىخباث ومىاكْ ؤلاهترهذ

 الدراست: هيكل

ًجىلعم هزه الذساظت بلى   ;مدىٍس

;  املخىس  -  .وبُّت ألاصمت اللُبُت وؤظبابهاألاٌو

 "، ؤهم اإلالاسباث لخلها.ومفش ،جىوغ" الجضاثش، و جذاُِاث ألاصمت اللُبُت ِلى دٌو الجىاس ; ى  الثاواملخىس  -

  :الدراساث السابقت

فُت هذفذ بلى جدلُل  "ألاسمت الليبيت إلى أيً؟".( دساظت  بّىىان 3128وؤحشي هىفل وآخشون ) - دساظت ـو

 مً معبباث الثىسة بلى بسهاـاث الثىسة وألاخذار اإلاخّاكبت مما ؤدي بلى جفاكم ألاصمت، 
 
ألاصمت اللُبُت اهىلكا

ُف ألاصمت في مؽهذها العُاس ي ولاكخفادي وألامني، ومً زم مداولت جدذًذ ؤظباب ألاصمت،  فلذ بذؤث بخـى

ىهاث املخخملت إلاعخلبل ألاصمت اللُبُت. وكذ ؤؼاسث ومىاكف ألاوشاف ؤلاكلُمُت وال ذولُت، وما هي العِىاٍس

المي وؤن جإزحراث جلً ألاصمت وجذاُِاتها ججاوص الخذود  الىخاثج بلى ؤن ألاصمت اللُبُت حّذ مثاس حذٌ بكلُمي ِو

حن اظخمشاس الىلْ اللاثم ًىىىي ِلى ؤخىاس هبحرة ِلىاللُبُت بلى دٌو الجىاس وغحرها، وؤن   الذاخلي  اإلاعخٍى

ى والخاسجي، غحر ان ِلى ؤخىاس ؤهبر ِلى معخلبل الىلْ  ؤن هجاح ظِىاٍس عىشة الذولت ًىىٍى هي الخلعُم ِو

خالت فىض ى والىشاباث  في لُبُا، ويهذدان بفىسة ؤهبر ؤمً دٌو الجىاس واظخلشاس اإلاىىلت التي حّاوي

 .ظُاظُت وؤمىُت

وكذ هذفذ الذساظت  "ليبيا بعد الثورة: الخحدياث والفزص"،( دساظت بّىىان 3129ؤحشي ؼامي وؤخشون ) -

فُت جمذ بةؼشاف مفشف  بلى مّشفت ؤهم الفشؿ اإلاخاخت للُبُا والخدذًاث التي جىاحهها، وهي دساظت ـو
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 الىلذ الذولي، وكذ جىاولذ جلً الذساظت جدلُل إلاعبباث الثىسة اللُبُت، وهزلً ظشد لبّن املخىاث اإلاهمت

خ جلً ألاخذار، وبُان ؤزش ألاصمت ِلى لاكخفاد اللُبي، واكتراح ِذد مً الخلٌى لخّافي لاكخفاد،  في جاٍس

وخلفذ الذساظت بلى بن ألاصمت اللُبُت ؤزشث في لاكخفاد اللُبي بؽيل هبحر، وؤن لاظخلشاس لشوسة خخمُت 

ْ للخّافي لاكخفادي، والّمل ِلى النهىك بةـلخاث هُيلُت لذِم ه مى اللىاُ الخاؿ مً ؤحل الخىَى

 لاكخفادي.

" جقزيز عً امللخقى الدولي : ليبيا بعد أربع سىواث مً الثورة: ( بذساظت بّىىان :312وكام غالم ) -

واهذ دساظت ملخق إلاا وسد في اإلالخلى مً وسكاث بدثُت،  الحطيلت، املآالث وسبل الخزوج مً ألاسمت"،

ت مً البذاثل والخلٌى للخشوج مً جلً ألاصمت، وهذفذ بلى ولْ بواس حصخُص ي لألصم ت اللُبُت ووشح مجمِى

، واإلاىاكف ؤلاكلُمُت والذولُت خىٌ 3122فبراًش  28وكذ جىاولذ ِذد مً املخاوس مً ؤهمها حزوس خشان 

رلً الخشان، وآلُاث وظبل بِادة بىاء لُبُا. وفي وي الىسكاث اإلالذمت جىاولذ جذاُِاث ألاصمت اللُبُت ِلى 

ىوغ والجضاثش، وكذ خلفذ الذساظت بلى بن ؤبّاد ألاصمت اللُبُت هبحرة وخىحرة، مما ٌعخىحب لاهخمام ج

 والّمل الذئوب ِلى خلها مً خلٌ جىثُف الىذواث والذساظاث خىلها.

 لُبُا في للثىسة الفلعفُت حراثالخفع ِلى الخّشف بلى ظتساالذ هذفذ (Okaneme, 2015) دساظت ؤوواهُما -

لُتألا  البلذان مً وىاخذة  لاخخجاحاث واظتهذفذ ،2011 ؼباه في ظُاظُت ؤصمت احخاخذ كذ الباسصة، فٍش

 ًِ الخخلي ِلى ِلمت ؤي ًٍهش ؤن دون  اِام   ؤسبّحن إلاذة لُبُا خىم الزي اللزافي مّمشالىٍام العابم 

ت لاهخفالاث ختى العلىت  اللُبُت الثىسة حعشد الىسكت هزهه. خُا فلذاهه بلى اإلاىاف نهاًت فيؤدث  التي الذمٍى

 البلذان مً الّذًذ جىاحهه الزي العُاس ي الخدذي فةن الباخث هٍش وحهت ومً .الفلعفُت وؤهمُتها

لُت ت كادها الزي العُاس ي عجضها هى - لُبُا رلً في بما -م الُى  ألافٍش ت العُاظت لشٍئ  خذمت لخلذًم هفـش

ت مً الىثحروساء  الىخُذ العبب هى هزا م. الخى ظُاظُت خلٌ مً الجماهحر بلى الزاث  اإلااظفت الذًىخاجىٍس

لُت، البلذان هزه بّن في الخىم في ولاججاهاث  للُبُا باليعبت لِغ للللم مثحر اججاه الىاكْ في فهى ألافٍش

لُت البلذان بّن اؤًم   بل فلي،  واإلايسجمه اإلااظفت العُاظُت الخجشبت هفغ جخلاظم التي ألاخشي  ألافٍش

لذ. مّها ؤفمل هدى ِلى  خىحرة جدزًش ؼاسةب بمثابت جيىن  ؤن ًجب اللُبُت الثىسة ؤن بلى ظتساالذ وجـى

ًآلا  ألافاسكت لللادة  هدى ِلى بالعلىت الخمعً مً لللزافي حُّتراالت اللُادة فلعفت ًخلاظمىن  الزًً خٍش

ً ومىاوىيهم ببلذانهم ًمش  .داثم ظُاس يً سج في ِليها ٌعُىشون الزًً الّاحٍض

 :حعقيب عً الدراست السابقت

مً خلٌ اظخّشاك الذساظاث العابلت راث الّلكت في مىلُى الذساظت الخالُت ومخغحراتها ًخطح ؤن هىان      

 جىُى في اإلاىالُْ وألاهذاف والىخاثج اإلاخدفلت بدىُى الجىاهب التي ِالجتها ول دساظت مً هزه الذساظاث.
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لُه ظدؽيل الذساظاث العابلت وظُيىن للذساظاث العابلت دوس في  بزشاء الجاهب الىٍشي للذساظت الخالُت، ِو

 في جدعحن معخىي الذساظت الخالُت
 
 هاما

 
 .اإلاخىفشة لذي الباخث ِىفشا

مم جذاُِاتها  وظدخمحز هزه الذساظت ًِ الذساظاث العابلت في ؤنها ظخلىم بالىؽف ِلى ؤبّاد ألاصمت اللُبُت ِو

والىكىف ِلى جذاُِاث ، مفش( –جىوغ الجضاثش،ُّت الّلكاث اللُبُت مْ دٌو الجىاس )الذاخلُت، والخّشف بلى وب

. ألاصمت اللُبُت ِلى  جلً الذٌو

 المحور  األول: طبيعة األزمة الليبية وأسبابها

: طبيعت ألاسمت
ً

 أوال

جإزشث الثىسة ، الشبُْ هي بخذي الثىساث التي ؼهذتها فترة 3122بن الثىسة اللُبُت التي خذزذ في مىخفف ؼباه      

وفي  ألاظبابوحؽابهذ مّهما في مفش وجىوغ،  بالثىاسث الّشبُت املجاوسة التي ظبلتها في ول مًهبحر  بلى خذ

هبر ألا الّذًذ مً الّىامل املخشهت التي وان ؤظاط مٍّمها مىىللا مً مّاهاة ؼّىب هزه الذو ٌ، ووان ظببها 

ظباب الدؽابه الىبحر في ألا  مً شغموبال .مت وجماديها في ظىىة الىغُانفعاد ؤهٍمتها العُاظُت الخاهوألاؼذ؛ 

 ، بالثلرواإلاعبباث بحن الثىساث 
ّ
ت الخدىّ ؤبؤن الثىسة اللُبُت ال ٌ شص ما جمحزث به ًِ ما ظبلها مً الثىساث هى ظِش

ت كاظُت، اظخىحمً اإلاعاس العلمي بلى اإلاعاس اإلاّع  بذ جذخل اللىي لح، وما جضامً مْ رلً مً مجاصس دمٍى

ِلى الىلُن مما وان  ة دخلذ الثىسة بّذ ظلىه الىٍام في مإصق هبحر و  حل خماًت ؤسواح اإلاذهُحن.ؤالذولُت مً 

  ّ ورلً هدُجت لغُاب كىاِذ الذولت اإلااظعُت راث الخبرة والخلالُذ الشاسخت، وؤدي الىلْ اللاثم آهزان  ؛امخىك

حخماُِت التي واهذ ِلبت سثِعت دون اظخمشاس كخفادًت ولا والعُاظُت ولامىُت ألا بلى بشوص الّذًذ مً الخدذًاث 

لها هدى ؤهذافها اإلاشحىة، التي ت ح الؽّبواهذ جمثل ومى  الثىسة في وٍش سظاء  ، وألامً، وإوالّذالت ،في الخٍش

ب ؤهلُت وواهذ العبب الجزسي في حىىح الثىسة ًِ معاسها وجدىلها بلى خش   ،كىاِذ دولت اللاهىن واإلااظعاث

 .11ا ظاس ي للثىسة جمام  ألا دامُت سخلذ الهذف 

ن الّشبُت املجاوسة؛ هدُجت البلذا مخخلف في الّشبُت العاخت ِلى ولاسهاب الخىشفي الفىش خشواث هُمىذو  هما      

ا لخيىن كاِذة اهىلق وججىُذ هاووحذث لألتها في لاهفلث ألامني داخل لُبُا، . هما للؽباب اللُبي والّشبي ؤًم 

 خىحهل ودِىتهم وجىوغ ولُبُا مفش الؽباب مً  ججىذالىلْ اإلامىشب في دٌو الجىاس ظاِذ هزه الجماِاث في 

 . 12معمى الذًً والجهاد والخلفت جدذ مخىشفت حماِاث بلى لاهخماء هدى

ت ِلىً      دٌو الجىاس، التي  للي هزا الىلْ اإلاىفلذ مً سكابت الذولت بخذاُِاجه لاحخماُِت والعُاظُت والّعىٍش

ت لاظخلشاس الذاخلي، برا ما اظخىاُ الخىٍُم صُس خلًاه، الىاثمت والُلٍت ِلى  ِض ظِىاٌ ول منها هفِبه مً ِص

 بعُىشة الخىٍُم ِلى مذن لُبُت،  .العىاء، في الذٌو املخُىت بلُبُا
 
ًمىً اِخباس مفش ؤهثر دٌو الجىاس جإزشا

مً ؤبىائها  32لخجىُذ التي باجذ ِلى ملشبت مً خذودها الغشبُت، جم اظتهذاف فةلافت بلى باسة الخىجش والدعلُذ وا



 

العسييبد.ليلى مفجاح فرج   
 

 األزمة الليبية وثداعياثها على دول اجلوار  

 

          
 مركس أفاق  للدراسات و الجكوين المجخصص                         

 
  2222 أغسطس، المجلد األول ، ثالثلا، العدد  سياسية   ىمجلة رؤ

  

 

9 

ت ولغىه ِلى ال مت مً سدود فّل ؼّبُت كٍى ، مْ ما ؤزاسجه جلً الجٍش
 
خيىمت مً ؤحل الشد الّعىشي ربدا

 .13ِليها

اهذ ول مً هىفل وآخشون ) ُف ألاصمت في ؼلها العُاس ي 3128ٍو ش جىىساث ألاولاُ في  بر( في جـى ًفل الخلٍش

بلى ؤن اهتهذ بلى ؤصمت ِمُلت جخمثل بىحىد خيىمت معخللت في الؽشق اللُبي ًشؤظها ِبذ الل  3122لُبُا مىز ِام 

ر ؼاوهه خيىمت الىفاق الىوني  عحَّ
 
الثني وجذِمها كىاث اللىاء خلُفت خفتر، ؤما الّاـمت وشابلغ والغشب فد

لىدها سثِغ املجلغ الش  ثاس ي اإلاىبثم ًِ اجفاق الصخحراث والزي ًلىده فاثض العشاج، وجذِمها حؽىُلث ٍو

ت مخخلفت.  ِعىٍش

ًماف بلى رلً الخدذًاث ألامىُت الىبري، ظىاء في الّاـمت وشابلغ ؤو في بلُت اإلاذن وألاكالُم؛ خُث ال جخدىم 

عُاظُت اإلاخّذدة ظىاء ألاخضاب ؤو خيىمت الىفاق الىوني بإغلب ألاوشاف اإلاعلخت ِلى ألاسك راث الىالداث ال

 . 14اإلاذن ؤو اللباثل

 ثاهًيا: أسياب ألاسمت الليبيت

(؛ 3132(، ودساظت منهى )3129(، ودساظت الىدلي )3128مً خلٌ مشاحّت ألادبُاث هما وسد في دساظت ـباح )     

 فةهه ًمىً جلعُم ؤظباب ألاصمت اللُبُت بلى ؤظباب داخلُت وؤظباب خاسحُت ِلى الىدى آلاحي;  

 : ألاسباب الداخليت1

وان الؽشق اللُبي مفذس للهللباث لذ  الّلكت اإلاخىجشة بحن الىٍام العابم والؽشق اللُبي؛ فلذ .2

ً لحرد ِلى اإلاخمشدًً بالخهجحر الخّعفي هدى الخاسج " ؤلف مهاحش ظىت  41اللذافي مً اللشن الّؽٍش

م فيان الذاِم واإلامٌى 3122فحراًش   28م"؛ لزلً وان الؽشق اللُبي هى الؽشاسة ألاولى لثىسة 2:91

 للثىسة.

مل ِلى الّاف ماظعاتها وؤخضابها ومجخمّها  غیاب ماظعاث خلیلیت للذولت وىاٌ .3  خىم اللزافي ِو

 .اإلاذوي

ت، فاخخلذ اإلاشجبت  .4 ا في الخىمُت البؽٍش ت لألمم اإلاخدذة  جىىس  ش الخىمُت البؽٍش  63اخخلذ لُبُا خعب جلٍش

ا في ِام   ُ ا، بر بلغ مّذٌ دخل الفشد  مً مجمل الذخل 3121ِاإلا  ُ شب ا ِو  ُ ل اللىمي م واإلاشهض ألاٌو افٍش

ل ِام 3118دوالس ورلً في  83:1 دوالس؛ ومْ هزا خشم الىٍام العابم الؽّب  25995م بلى 3121، وـو

اللُبي مً خلىكه مً بًشاداث الذولت وحّله ٌِّؾ خُاة الفلش والمىً؛ لزلً والب الؽّب بالّذالت 

ْ الّادٌ.  لاخخماُِت والخىَص

دي الى وؽىء جىٍیماث وحماِاث معلخت ِلى امخذاد جىذط العلح في البلد وتهشیبه واهدؽاسه ما ا .5

 .الجغشافیت اللیبیت وحّذد والءاتها
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في  جضایذ البّذ اللبلي والّـــــــؽاثشي واهخشاوه في العیاظت التي جم خــــــــٍشها وىاٌ فترة اللزافي واإلاــــــــلىیت .6

 لُبُا.

 وؤلامعانلفشاُ ِلى هىیت الذولت مً هاخیت وهى ما ؤدي الى ا وإظلمُحنبشوص الثىاثیت بحن لیبرالیحن  .7

 .خشي ؤبضمام العلىت مً هاخیت 

 .ـشاُ اإلافالح الصخفیت واللبلیت والجهىیت والفلىیت .8

ا ألن املجخمْ اللُبي ٌّاوي  .9 ُت؛ هٍش  ت الفِش ت الىوىُت ِلى خعاب الهٍى جشاحْ ِىامل لاهذماج والهٍى

للمفالخت والهاد  كام باظخماٌ بّن اللباثل  وبدذة مً الخّذد الّشقي، وخاـت ؤن الىٍام العابم

ت الىوىُت  ا بلى الخخلي ًِ الهٍى  ً ا، واكخفاد  ُ ا، واحخماِ  ُ البّن آلاخش؛ ما دفْ بالفلاث اإلامهذة ظُاظ

 واملخاولت للهففاٌ ًِ الذولت. وهزا ما لىخَ في اإلاذن الؽشكُت اللُبُت اإلاخمحزة بالخمشد.

 الخارجيت : ألاسباب2

بّذ  الذولت معخلبل لشظم مخىاكمت باججاهاث اللیبي الؽإن في والذولیت لاكلیمیت الخاسحیت الخذخلث .2

 اللزافي. ظلىه

اث، والزي ؤظلي هٍامحن اظخمشا في  .3 ذ مً الخٍش ا؛ جإزش الؽإن اللُبي بالشبُْ الّشبي اإلاىالب باإلاٍض  ُ اكلُم

ا للؽّب اللُبي  لت "جىوغ، ومفش"؛ ما وان مدفض  بّذ هجاح لاهخفالخحن الجاسجحن الخىم لفترة وٍى

 الغشبُت والؽشكُت للمغي ؤهثر لإلواخت بىٍام مّمش اللذافي.

شفذ مىز اللذم  بخذخلتها اإلاباؼشة ؤم بذِم الخشواث   .4  ِ جُت وؤلاكلُمُت؛ التي  جفاِذ دوس اللىي الخاٍس

التي صادث بّذ لاهففالُت ؤو المغي ِلى الخيىماث جدذ غىاء خلىق ؤلاوعان ووؽش الذًملشاوُت. و 

م؛ بمبرس ميافدت ؤلاسهاب ومىاحهت الّابشة للذٌو والهجشة غحر 3112ؤخذار الخادي ِعش مً ظبخمبر 

ُت.  الؽِش

ىُت في اإلاىىلت،  –جإزحر اللىي ؤلاكلُمُت )بًشان  .5 وجشهُا(، فةًشان واهذ كاثذة اإلاّعىش للعُاظاث ألامٍش

لبىان، خشهت خماط في فلعىحن، الخىزُحن في مً خلٌ دِمها للخشواث الشادًيالُت مثل خضب هللا 

 الُمً؛ مما ؤهخج خشواث مىاحهت الذٌو ومىالبت لاظخللٌ.

لى سؤظها الفشاُ الّشبي لاظشاثُلي. .6  ِذم وحىد خلٌى للفشاِاث في اإلاىىلت ِو

العُاظت الغشبُت اإلاشهضة ِلى مّاًحر اصدواحُت الخّامل مْ اللماًا الذولُت وهزا ما ؤهخج ِلكت ِذاثُت  .7

 بحن الغشب واإلاعلمحن. 

 : مسار ألاسمت3

ا بال ؤن الخجشبت اللُبُت لم جإخز هفغ اإلاىحى الزي ؤخزجه جىوغ          ُ ا ؼّب
 
ؼهذث مٍّم الذٌو في اإلاىىلت خشاو

للىابْ الذولي الزي ؤخزجه، ولهزا ؤـبدذ ألاخذار اللُبُت مدل اهخمام املجخمْ الذولي،  ومفش، وهزا هدُجت
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خاـت خٌى جإزحر ؤم سفن الخذخل الّعىشي. وفُما ًلي ؤهم املخىاث التي ِشفتها ألاصمت اللُبُت، بر ظاسث وفم 

 زلر مدىاث سثِعت وهي هما ؤحملتها باآلحي ;

 املزحلت ألاولى:  -

جٍاهشاث ظلمُت في ول مً دسهت، وبني   ؼهذث اإلاشخلت ألاولى مً لاهخفالت   الاهخقاليت: البدايت السلميت

لخاث في اللىاِاث لاكخفادًت،  ا ِلى الىٍام العابم  وفؽله في جدلُم لـا غاصي، وبني ولُذ، اِترال 

ولاحخماُِت، والعُاظُت، وخٍذ جلً الخٍاهشاث العلمُت اظخجاباث واظّت ِلى ؼبياث ؤلاهترهذ. بال ؤن 

ا ث مخفاِذة  مً الّىف خحن لجإ الىٍام العابم الظخخذام اإلافشه هزه اإلاٍاهشاث العلمُت بذؤث بمعخٍى

اؿ  الحي والشؼاؼاث  ش بلى ؤن الىٍام العابم اظخخذم الـش لللىة؛ للمْ جلً لاخخجاحاث بر حؽحر الخلاٍس

ً، مما ؤدي بلى ظلىه ؤهثر مً ) م اإلاخٍاهٍش ا مً كبل 211لخفٍش
 
ا ـاسخ ( كخُل في ًىمحن، وهى ما آلقى سفم 

ماٌ الّىف ألاوشا لي وحامّت الذٌو الّشبُت، التي والبذ باإلًلاف الفىسي أِل ف ؤلاكلُمُت مثل لاجداد ألافٍش

لُه ؼيلذ الخدشواث لاكلُمُت هلىت جدىٌ في معاس ألاخذار  ً  لىً دون حذوي، ِو اإلاشجىبت لذ اإلاخٍاهٍش

لذ خشق لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي وهى اللُبُت خاـت مْ حملت لاهتهاواث التي اسجىبها الىٍام اللُبي والتي ؼي

م، الزي ًدُل الىلْ في 3122فبراًش  37في  2:81ما دفْ مجلغ ألامً بمىحب الففل العابْ بـذاس كشاس 

لُبُا للمدىمت اللماثُت الذولُت، والتي بذوسها ؤسظلذ مزهشة اِخلاٌ في خم الّلُذ مّمش اللزافي، وظُف 

بذهللا العىىس ي ا بلى اهخفالت معلخت؛هي ِذم ؤلاظلم اللزافي، ِو
 
ش ؤوشاف ج 

َ
. وما حّل ألاخذار في لُبُا  ج

الخيافا بحن اإلاّاسلت وبحن هخاثب اللزافي اإلاذججت بالعلح، خُث ؤحعمذ اإلاٍاهشاث بالعلمُت بادت  ألامش، 

 بر هادي املخخجىن بةـلخاث ومىالب ؼّبُت مخّللت باللماًا لاحخماُِت، والعُاظُت، ولاكخفادًت،

 واهتهان خلىق ؤلاوعان.

 املزحلت الثاهيت: -

شجبي مزحلت النزاع املسلح  ً داخل لُبُا، ألاٌو مىالي لىٍام اللزافي، ٍو ّعىٍش جمحزث هزه اإلاشخلت بدؽىُل م 

ت واللبلُت اإلاىالُت لللزافي. ؤما اإلاّعىش الثاوي فخمثل في  ا باللىاث اإلاعلخت راث اللُادة الّعىٍش ؤظاظ 

بؽّبيها العُاس ي والّعىشي. وكذ جفاِذث لاخخجاحاث لذ الىٍام العُاس ي، وجدىلذ اإلاّاسلت اللُبُت 

ت بحن الىٍام والثىاس ِلى ِذة حبهاث ما بحن الؽشق والغشب  لاخخجاحاث العلمُت في لُبُا بلى مىاحهاث دمٍى

ْ الّادٌ  واؼفت العخاس ًِ ؤظباب ؤخشي واهذ جدذ الشماد دفّذ اللُبُحن الخخُاس الثىسة ؤبشصها، ِذم الخىَص

لثرواث، وخالت الخخلف الزي حِّؾ فُه لُبُا سغم زشائها بالىفي، وغُاب اإلاّاسلت الخلُلُت واظدبذاد 

ت، والزي امخذث ؤرُس كمّه بلى الخاسج لخلخم ول   ًِ اللمْ ألامني ِبر اللجان الثىٍس
 

كىىاث الخىاـل، فمل

ف الىٍام اللُبي ال ا. واهذ مً ًخخلف مْ الىٍام. بلى ؤن ـو  ُ ا وإسهابي خاسح  ُ عابم بإهه هٍام كمعي داخل

ا باألهفغ وألاسواح بحن هٍحراتها مً ؤخذار الخشان الّشبي. فف  ت، ِو  ألاخذار في لُبُا ألاهثر دمٍى
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 املزحلت الثالثت :  -

ُم اللُبي مّمش اللزافي ؤهل مذًىت بني غاصي بإن كىاجه ظتهاحمهم  مزحلت جدويل ألاسمت إلنهاء ِىذما هذد الِض

ت ِلى لُبُا، ومْ رلً  هزه اإلاهضلت دون سخمت وال ؼفلت؛ ؤِلً مجلغ ألامً الذولي كشاس حعُحر خملث حٍى

ماصاٌ الّلُذ اللُبي ًداٌو بِادة العُىشة للمذن، فيان هىان ـشاُ مدمىم بحن اللىي الذولُت وملِؽُاث 

ُم اللُبي. ولىً ما ًمىً اظخيخاحه هى ؤن الخذخل الغشبي ال ّعىشي ًدبلىس بّذ خذور حغُحر في اإلاىكف الِض

يي مً خُث لاهخلاٌ مً مشخلت التردد بلى مشخلت الخعم. ؤما الذِم ؤلاكلُمي فلذ جإهذ مً خلٌ كشاس  ألامٍش

ن مجلغ ألامً بالخذخل. هما اؼترن ول  وصساء خاسحُت الذٌو الّشبُت في احخماِهم ألاخحر في اللاهشة بخفٍى

ساث، وكىش، وألاسدن في هزا الجهذ مً خلٌ دِم اإلاّاسلت اللُبُت باألظلخت، ودِم مً جشهُا، ومفش، وؤلاما

ت ِلى هخاثب الىٍام العابم.   المشباث الجٍى

 "ثداعيات األزمة الليبية على دول اجلوار " اجلسائر، وثونس، ومصرالمحور  الثانِى: 

ٌ  ِلى خىحرة جذاِیاث ِذة هىان        اللیبیت الذولت فخفىً وجىوغ، ومفش، الجضاثش،  منها خاـت الجىاس دو

ٌ  ِلى خىحرة جذاِیاث له واهذ ولاكخفادي العیاس ي ألاداء ولّف  باس  اهخلاٌ خلٌ مً للیبیا الخذودیت الذو

ٌ  هزه مفالح تهذیذ الى ؤدي ما واإلافشیت والخىوعیت صثشیت الجض الخذود مً ملشبت بلى والخجىیذ الدعلح  الذو

لیه لاظدثماسي. املجاٌ في خاـت  مفش، والجضاثش، وجىوغ هما ًلي; مً ول ِلى التهذیذاث هزه بلى هخّشك ِو

: جداعياث ألاسمت الليبيت على الدولت املطزيت
ً

 أوال

ٌ  ؤهثر مً       في الشثِس ي والعبب ودولُت، كلُمُتب جذاُِاث مً جلها وما اللُبُت باألصمت اجإزش   للُبُا املجاوسة الذو

ٌ  هى رلً ذ والزي الذولخحن بحن الخذود وى  مً الجشحى والثىاس اللحلحن اهخلاٌ ظهل مما هُلىمتر، ؤلف ِلى ًٍض

ملُاث حهت ب، ِو ُت، غحر والخجاسة التهٍش   اخشي، حهت مً ؤلاسهابُت الّىاـش واهخلاٌ الؽِش
 

 فبّذ .وخشوحا دخىال

 ؤدسن .مفش في ؤلاخىان بدىم ؤلاواخت جم هفعه، الىكذ وفي، ألاهلُت الخشب معدىلْ في غاسكت لُبُا ؤـبدذ نؤ

ـ   .الذولخحن هل في ولاُألا  خىش ؤلاظلمُىن  ً   امىكف   اجخزوا لُبُا بخىان ؤن اخفى  العِس ي، خىم مً امّاد

ت اللىاث كففذ خُث خفتر،راٌ الجج للىاث واإلاعاهذة الذِم بخلذًم العِس ي كام خُىما ت الجٍى  مىاكْ اإلافٍش

  15دسهت ومذًىت فشةجال مىىلت مثل ميان مً في ؤهثر خفتر ٌاالججر  بمعاِذة ؤلاسهابُت الجماِاث

 اللیبیت للصمت وان اللىمي ألامً فّلى الفُّذاؼياٌ، ِذة مفش ِلى اللُبُت لاصمت جذاُِاث اجخزث للذ         

 اإلالاث ِؽشاث جفىق  البلذیً بحن ؼاظّت مؽترهت صخشاویت معاخاث وحىد بعبب اإلافشی؛ ِلى الذولت اوّياط

 ما وهزا والّؽىاثیت، اإلاىٍمت والجشیمت التهشیب ِفاباث وؽاه ظهلذ والخشب الفىض ى وخالت الىیلىمتراث، مً

 واهل ِلى ؤِباء له وان بلذهم الى اإلافشیحن الّماٌ فّىدة اإلافشیت، الذولت واظخلشاس ألمً حذیذة تهذیذاث ؼيل

 .الّمل فشؿ جىفحر ِلى عجضها ٌل في اإلافشیت الخيىمت
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 هُان جدذ ـفىفها بخىخُذ خحن ظّذ بشكت اكلُم في وخاـت اإلاعلخت والجماِاث لاسهابُت الىُاهاثهما ؤن      

 ءشاح اإلافشي  منيألا  الىلْ خىىسة جىؽف ؛مفش لغضو   "ولُبُا مفش ؤلاظلمُت الذولت جىٍُم " بمعمى واخذ

ّت هفاسؤ وجىٍُم لاخىان حماِت" اهممام مً الىبحر الخخىف لىب لافتباإل  اللُبُت، لاصمت  خىت ىلْل  "الؽَش

ٌ  مذسوظت  همي ًدبّىن  وهم ،"الجذد الجهادًحن" جىٍُم همهاؤو  شي ؤخ حهادًت جىٍُماث حؽيلو  .مفش لذخى

 التي اإلاعلخت الجماِاث مً خىىسة، مما ؤدي بلى اصدًاد ال العابم الخىٍُم ًِش الفى مخخلف حهادي جفىحري 

خبىىن  ألاخذار، مْ الخفاِلُت الّملُاث ِلى بالخىخم الجذد الجهادًحن جىٍُم همي ًخمثلبر   مفش، حعتهذف  ٍو

تهم، ؤهىائهم خعب ِلى بىائها ِادةب زم وجفىُىها هٍمتألا  مهاحمت  .16الخىخؾ بداسة بعُاظت ًذعى ما وهزا وسٍئ

ت ِلى الفُّذ لاحخماعي ؛ 3129وفي العُاق راجه ٌؽحر مفذق )       فلذ( جإزحر ألاصمت اللُبُت ِلى الذولت اإلافٍش

حن للّماٌ الىبحرة الّىدة ؼيلذ ت، الخيىمت واهل ِلى بلافُت ؤِباء بلذهم بلى اإلافٍش  ًِ عجضها ٌل في اإلافٍش

ـ   .الّاثذًً مً الهاثل الّذد لهزا الّمل فشؿ جإمحن  ؤزاسث خُث للزبذ، امفشٍ   اؼاب   21 حّشك بّذ اوخفى

مت جلً ت ؼّبُت فّل سدود البؽّت الجٍش  ِلى الّعىشي  الشد ؤحل مً هبحرة لمغىواث الخيىمت ِشلذ كٍى

حن، ؤوللً ملخل ت المشباث جىحُه خُاس في مىفشدة العحر ًِ جمخىْ اللاهشة حّل ما لىً اإلافٍش  هى الجٍى

ذم الخادزت جلً ججاه الذولي الخدفَ  لُبُا. في اإلاعلخت اإلاُلِؽُاث لمشب مباؼش جدالف في اإلاؽاسهت ِو

 الىلْ ِلى مباؼش بؽيل اوّىغ لُبُا في لاكخفادًت ولاُألا  ظىء فان لاكخفادي، الفُّذ ِلى ؤما

 ال فهى الثىسة بّذ ومفش لُبُا بحن الخجاسي  الخبادٌ حجم حْشاج لىب خفاثُاثؤلا  حؽحر بر اإلافشي، لاكخفادي

 حجم حّذم، بر جشا3122 خذارؤ ماكبل دوالس ملُاس 12 هدى ًبلغ وان خحن في ،دوالس ملُاسزلزت   ًخجاوص 

ت ثاالفادس  ت الجمُّت سثِغ بُان ِلى بىاء%(،82)  بيعبت اللُبي للعىق  اإلافٍش ماٌ لشحاٌ اللُبُت اإلافٍش  ألِا

ت ثسا الفاد حجم ؤن وؤلاف بُان ،م(3126) ِام في بُان هاـش اإلاهىذط ُ   ًخجاوص  ال اللُبي للعىق  اإلافٍش  اخال

ترهض%(، 32)  . ُجُتراجوؤلاظت الغزاثُت العلْ فى مٍّمها ٍو

مت ٌاهشة اهدؽاس خلٌ مً واضخت جبذو والتي لُبُا، في الذولت هؽاؼت نب      العلح وتهٍشب اإلاىٍمت، الجٍش

 ؤـبدذ الذولخحن، بحن ؤلاسهابُت الجماِاث بحن لاجفاٌ وظهىلت مىٍم، غحر بؽيل اللحلحن واهخلاٌ ث،ذساواملخ

ت، الذولت هُان تهذد حن العاظت ِلى ًجب وان ؛اإلاىىلم هزا ومً اإلافٍش ىهاث بىلْ اإلاؽاسهت اإلافٍش  ظِىاٍس

ٌ  ملترخت، ِ   جمثل وؤمىُت جُتاجُاظتر  وخلى ُ  ا دس اح مً مفش خماًت ؤحل مً اواك  حهت مً اللادمت الّاجُت الٍش

 .الغشبُت خذودها

 جداعياث ألاسمت الليبيت على جووسثاهًيا:  

خ مشاحّت ألادبُاث خلٌ مً      خُت، الخلب مخخلف في وجىوغ، لُبُا مً ول لخاٍس اجإزح هىان وان الخاٍس   ر 
 
 مخبادال

ـ   آلاخش، البلذ ِلى البلذًً مً ؤّي  ألخذار مخباًىت واوّياظاث  وبُُّت ؤواهذ ء  ظىا.ألاصماث ِىذ اخفى
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ّىد ظُاظُت؛ ؤو اكخفادًت اللباثل،ؤو بحنالفشاُ  مثل احخماُِت ؤو اإلاثاٌ، ظبُل ِلى والجفاف  بلى رلً َو

خُت والذًيُت الثلافُت للجىاهب للؽّبحن اإلاؽترهت اإلالىماث  جبلغ بر فيشاالجغ للجىاس باإللافت والّشكُت والخاٍس

 ؤزش له وان مما وححزة بفترة اللُبُت الثىسة كبُل الخىوعُت الثىسة حاءث للذو هم(.  :56) ًلاسب ما اإلاؽترهت الخذود

 ازىسٍ   اوبّذ   اكىٍ   جإزحر ؼيل مما الخىوعُت، الثىسة هجخذ نؤ بّذ خاـت الخلذم، هدى لُبُا في الثىسة دفْ في هبحر

 مْ ومدعم مدعاُس وبيعم البلذًً مً ول ِلى مخبادٌ جإزحر رو الثىسجحن بحن ًزامالت هزا فيان اللُبُحن، ِىذ

في البلذًً  ظاثذة واهذ التي والؽمىلُت اإلاعدبذة الخىم هٍم وحغُحر اظلاه شاءح مً للؽّبحن اإلاىلىبت الىخاثج

 . 17كبل الثىسجحن

ّذ جىوغ             
 
 واإلاخىشفت، لاسهابیت الّىاـش مً ِذد وحعلل اللحلحن آالف جذفم خلٌ مً اإلاخمشسیً ؤهثر ح

 في الشاغبحن للمهاحشیً اهىلق هلىت حّلها ؤفشیلیا ؼماٌ ؤكص ى في الىاكْ الجغشافي جىوغ مىكْ الى باإللافت

 ٌ ى ا ؼيلذ بر ألابین، اإلاخىظي البدش ِبر آوسوبا بلى الـى یت غحر للهجشة وشیل   اللیبیحن، مً للّذیذ الؽِش

 لیبیا مً دخلىا شخق ؤلف 991 هدى ؤن الى ؤؼاسث الّالمي، الغزاجي ألامً في املخخفت اإلاىٍمت جلشیش وخعب

ا البیئیت الهجشة ٌاهشة بلى ؤدي ما جىوغ بلى
 
ّشك ؤمىیت وتهذیذاث بؽشي  خىش بعبب ولاظخلشاس ألامً ًِ بدث

 
 ح

 . 18مداٌ ال اإلااهذ للمىث خیاتهم

لى الفُّذ لاكخفادي فةن لألصمت اللُبُت جذاُِاتها الىبحر والطخمت ِلى لاكخفاد الخىوس ي فلذ رهشث  ِو

ذ ًِ ؤلاخفاثُاث ؤن  ظىىاث، مً  5ملُاس دًىاس هي اليلفت التي جىبذها لاكخفادي الخىوس ي خلٌ  21ما ًٍض

ذة الفباح الخىوعُت  حّلذ ألاولاُ ألامىُت واهدؽاس اإلالِؽُاث واوعذاد ألافم العُاس ي في لُبُا خُث رهشث حٍش

هلل ًِ ِبذ هللا الذسدسي ِمى اللجىت لاكخفادًت ولاحخماُِت لغشب آظُا ؤن ألاصمت اللُبُت  3126في ماسط 

جشاحّذ  3126وختى الّام  3122فمىز الّام   . ملُاس دًىاس جىوس ي( 23ملُاس دوالس ) 6ولفذ جىوغ خعاثش بلُمت 

ماظعت اكخفادًت جىوعُت جىكفا لفادساتها  2411ت بحن جىوغ ولُبُا بؽيل كُاس ي خُث ِشفذ اإلابادالث الخجاٍس

ماظعت( في خحن  311هدى لُبُا مما ؤخل باإلاحزان اإلاالي لهزه اإلااظعاث التي ؤِلً الىثحر منها بفلظه )خىالي 

اإلاالي باِخباسها حؽغل ؤالف والبذ بلُت اإلااظعاث مً الذولت دِما وافُا ليي جخمىً مً الخفاً ِلى جىاصنها 

 .19الّماٌ وؤـبدذ ِاحضة ًِ جىفحر سواجبهم

ا: جدا
ً
 عياث ألاسمت الليبيت على الجشائزثالث

ٌ  ِلى ىش اخ حؽيل ؤـبدذ لُبُا في ألاخذار معخجذاث نب       ُ   ومازش واضح بؽيل الجىاس دو  ما ؤكص ى بلى اظلب

ـ   ِام، بؽيل ؤلاكلُمُت واإلافالح ألاوسوبي وألامً ًمىً، ملُاث جىحهاث اوخفى  لُبُا، في اإلادؽذدة الجماِاث ِو

ٌ  اللىمي ألامً ِلى الخإزحر في حعببذ كذ ـ   الجىاس لذو  الجضاثش ِلى اللیبیت لاصمت اوّياظاث ا الجضاثش، وإنخفى

ت،الذولت  واهبخه التي الشهاثً وؤصمت جیلىخىسیً هجىم في اإلاخمثل ألامىیت التهذیذاث خلٌ مً جٍهش  ویّذ الجضاثٍش
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 لیبیا مً كذمىا الهجىم في ؼاسوىا  الزیً اإلالاجلحن ؤن وبما الىوني ألامً ِلى اللیبیت للصمت اإلاباؼشة لاسجذاداث مً

 م(، وؤن3122) ظىت لیبیا في الىكذ بّن كط ى ؤلاسهابیت الّملیت كاثذ ؤن جإهذ هما مذججىن باألظلخت، وهم

 ؤلاسهابي جىٍیمه بإن اِتراف دسودواٌ ویإحي الجضاثش، بلى ألاظلخت لتهشیب الخذودیت الىلىت اظخغلىا ألاظلخت ججاس

 .اللیبیت الترظاهاث مً اإلاخفجشاث مً ِؽشة وً خىالي ِلى خفل

 اخلاثمة:

 لخلىق  اهتهاواث الجعیمت خلٌ مً والخاسجي الذاخلي الؽإن ِلى ظىاء   خىحرة جذاِیاث اللیبیت للصمت وان للذ

 وباِخباس اللیبیت، اإلاذن في مٍّم لألظلخت الىاظْ لاهدؽاس بفّل مهذدة ؤلاوعاوي ألامً ؤبّاد ؤـبذ بر ؤلاوعان،

ا ؤـبذ الخیاة في الخم ؤن  .العيان لذي والهلْ الخىف اهدؽاس الى باإللافت مهذد 

ذم والفىض ى، لاكخخاٌ خالت واظخمشاس والذولي الؽإن لاكلیمي فّلى  بالخل اإلاّاسلتلاوشاف  لذي سغبت وحىد ِو

 ألاوشاف دِم في الخذخلث لاحىبیت الظخمشاس العیىاسیى هزا یادي اللیبیحن ول بحن الىوىیت واإلافالخت العلمي

 ألاوشاف. مً وشف لفالح اللىي  بمحزان جخل هبحرة صیادة ؤو جشاحْ دون  الخالیت بالىجحرة اللیبیت

م، وجدذًذ ؤهم 3122فبراًش  28بىادسها مْ اهخفالت ومً خلٌ دساظدىا إلاىلُى ألاصمت اللُبُت، التي بذؤث 

لىا بلى الىخاثج  الخذاُِاث ِلى الذٌو املجاوسة، بدىم ؤنها تهذًذاث ِابشة للخذود وراث ـبغت ِاإلاُت. وكذ جـى

 الخالُت;

فبراًش  واهذ جشاهماث الخخجاحاث ظابلت اظخىاُ هٍام اللزافي اخمادها، وإن ما ٌّشف بالشبُْ  28بن زىسة  .2

ت للمّاسلت اللُبُت والىاؼىحن والخلىكُحن للمىالبت باالخخجاج لذ هٍام اللذافي.  الّشبي ؤجاح الفـش

باإللافت بلى ؤظباب ؤخشي دفّذ اللُبُحن للخشوج بلى الؽاُس للمىالبت بةظلاه الىٍام وجتراوح ما بحن ؤظباب 

اثلخه وخاؼِخه ِلى الخُاة العُاظُ ت بحن اللباثل داخلُت ؤهمها اظدبذاد اللزافي ِو ت وجبيُه ظُاظت جمحًز

اللُبُت في اإلاؽاسهت العُاظُت. وؤخشي خاسحُت جمدىسث خٌى اهخلاٌ ِذوي الخغُحر مً بلذ آلخش، مْ بمياهُت 

ىت الجُىظُاظُت للمىىلت الّشبُت بما  ادة الخٍش يي بالذسحت ألاولى؛ إِل بدساج ألاصمت اللُبُت لمً مؽشُو ؤمٍش

 سحت ألاولى.ًخذم مفالح بظشاثُل بالذ

 الهذف هي اللُبُت اإلافلخت حّل ِلى فشاؤلاو حمُْ جخفم لم راب اللُبي الفُّذ ِلى حعخمش ظىف ألاصمت بن .3

، ٌ  ًجادب ِلى والّمل ألاٌو ت خلى ُت خعم هى ؤهمها مً والتي ألاصمت، جلً لخل حزٍس  وجدذًذ العلح، ؼِش

ت كُادة  وؽاواث وخعم ف،شاألاو حمُْ ٌؽمل حِؾ وجدذًذ اإلاخىاخشة، فشاألاو ول مً ملبىلت ِعىٍش

 .ِليها اإلاخفم وألاهذاف الفُغ بدىفُز متزاباالل فشاألاو ول جلضم لماهت وحىد مْ اإلاعلخت، اإلالِؽُاث

ا بهذف خماًت خلىق ؤلاوعان، لىً هى في الخلُلت ًدمل  .4  ُ  بوعاه
 

ا؛ وان جذخل الخلف ألاولس ي جذخل  ُ بِلم

ا ِلى اإلافلخت لاكخفادًت بحن وُاجه مفالح اللىي   ُ اإلاؽاسهت في ِملُاث الخٍش الجىي، فالخذخل وان مبي
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بالذسحت ألاولى هي اظخغلٌ الىاكت الىفعُت اللُبُت، وإِادة وؽاه الؽشواث الغشبُت التي جإزشث باألصمت 

 الّاإلاُت.

ا؛ ورلً مً خلٌ جفش ي ٌاهشة ألاظل .5  ُ خت بيل ؤهىاِها الخفُفت جذاُِاث ألاصمت اللُبُت ِلى دٌو الجىاس ؤمى

ت  ِض ا لِض والثلُلت في ول الذٌو املجاوسة، هزلً اهدؽاس ؤلاسهاب وغحره، بر مثلذ الخشب اللُبُت ِىفش 

ا ؤمام اإلاىٍماث ؤلاحشامُت واللاِذة في بلد  ا مفخىخ  لاظخلشاس في العاخل وفي اإلاغشب الّشبي، وهى ما جشن باب 

 اس الذًملشاوي الزي حِّؽه اإلاىىلت.اإلاغشب الّشبي ؤلاظلمي لتهذًذ اإلاع

 الخوضياث:

ُاث الباحثت هي;      ا بلى هخاثج الذساظت فةن ؤهم جـى  اظدىاد 

ِلى العلىاث التي حّمل ِلى خل ألاصمت اللُبُت وجذاسن جذاُِاتها ِلى الذٌو الجىاس ؤن جشهض ِلى   .2

ت هي; العُاظت، وألامً، ولاكخفاد.  زلر كماًا سثِعُت ومدىٍس

ا بلىاث ؤمىُت لُبُت لخفَ ألامً والخذ مً اهدؽاس ٌاهشة ؤن  .3  ِعىشٍ 
 

ًيىن الخل داخل لُبُا خل

ض ألامً واظخلشاسه وجىٍُم ؤسوان الذولت، زم جإحي الخلٌى  الدعلح الّؽىاجي وغحر الّؽىاجي؛ لُخم حٍّض

 الذًملشاوُت للهخخاباث.

سغم جىشاس فؽله، لخحن لاجفاق ِلى هلىت ًجب ان ال ًخىكف الخىاس بحن ألاوشاف اللُبُت اإلاخىاخشة  .4

ا ًِ ـشاُ اإلافالح الصخفُت، واللبلُت،  ىتهم الخىافلُت بُّذ  الخلاء ًفىغىن مً خللها خٍش

ت.  والجهٍى

ٌ  ِلى ًجب .5 غ، والجضاثش وجىو مفش مثل لُبُا بإصمت مباؼش بؽيل جإزشث التي و خاـت الجىاس دو

 ٌ ٌ  جىشاس مبادساث في هبرؤو  حاد بؽيل جيؽي نؤ وافت الّشبُت والذو  صمتألا  لخل واكُّت ؤهثر وخلى

 مىكف رو ًيىن  نؤ الّشبي املجخمْ مً ًيخٍش ِشبي هؽّب اللُبي الؽّب مفلخت ؤحل مً اللُبُت 

ٌ  ِلى العلبُت زاسوآلا الخفاِلث مً وللخذ الُبُت اللمُت ججاها اخعم   هثرؤ  والتي اللُبي الجىاس دو

 .اللُبي الىلْ مً خذة كلؤ لِعذ ِاثشاـ مً حّاوي

 ما اللُبي الؽإن في والذولُت الغشبُت للخذخلث لاهفُاُ ِذم الشظمُت اللُبُت الجهاث ِلى ًجب .6

 مْ ًخفم بما اللُبُت الذولت معخلبل لشظم اإلاخىاكمت ولاججاهاث خاتهارااكت في مىامّها جبرص دامذ

 .مّلىه الغحر ألاصلُت ومىامّها مفالخها

 قائمت املزاجع و املطادر : 

 :املزاجع العزبيت 

بذ الىىس، بً ِىتر ودًذي، ولذ العالً - غ وؤخمذ، ألاوشػ ودمحم، ماليي ِو مشهض  ;جىوغ ،ؤخمذ، بدَس

حن، ت الخبراث اإلاّماٍس  هلل ًِ;  .3122الذساظاث اإلاخىظىُت والذولُت مجمِى

 www.cemi-tunis.org 

http://www.cemi-tunis.org/
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، دبي; مشهض ؤلاماساث 2، هالعالقاث العزبيت التركيت بين الحاضز واملسخقبل ،ؤخمذ، خعني بىش  -

 .3111، للذساظاث والبدىر لاظتراجُجُت

ت - شة ؤلاخباٍس شة ؤوهلًً، مخىفش،3122 حسلسل أحداث الثورة الليبيت، ،الجٍض ِلى مىكْ   الجٍض

www.aljazeera.net  

ذة الخُاةجداعياث ألاسمت الليبيت على دول الجوار ،خؽالت، سؼُذ  -  3126، ، حٍش

، 532، ِذد مجلت املسخقبل العزبي خلص ي خلُذة. "الشبُْ الّشبي; بحن الثىسة والفىض ى،، هّعِغ -

 .3125مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت،  لبىان;

خىوي، ؼٍشف - لُااووالت بىابت  غ;، وشابلالخووس يألاسمت الليبيت حعمق معاهاة الاقخطاد  ،ٍص  3128، فٍش

، هلل ًِ ; 3124، الجوار القلق: جؤثيراث الثورة في عالقاث ليبيا إلاقليميت ،ِلي، خالذ خىفي -

http://afrigatenews.net/node/13 

 4::2،اللاهشة; مشهض الترحمت واليؽش، إدارة ألاسماث في عامل مخغير. ط،الّماسي، ِبا -

ملخظ على هامش امللخقى )ليبيا بعد أربع سىواث مً الثورة: الحطيلت املآالث وسبل  ،غالم، ِباط  -

 ىوغ.بـخ ، :312ًىهُى 4-3، للفترة مً الخزوج مً ألاسمت(

، الجديدةجطدعاث الثورة الليبيت والقوى الفاعلت والخكخالث والطزاعاث في ليبيا  ،خش، فلىسفشآل  -

 .,3125، دبي; مشهض ؤلاماساث للذساظاث والبدىر لاظتراجُجُت ،،)جشحمت ِذهان ِباط ِلي(2ه

 .26ؿ، :::2. وبّت خاـت. املعجم الوجيزمجمْ اللغت الّشبُت.  -

مجلت ألاصمت في لُبُا; ـشاِاث مخذاهلت ٌاهشها ظُاس ي وباونها جىافغ ِلى الثرواث،  ،مفذق، خعً -

 3129، (76::الّذد )العزب. 

، ولُت الخلىق، حامّت بحوث جامعت الجشائزمنهي، هماٌ، ألاصمت اللُبُت وجذاُِاتها الذولُت،  -

 ,    3132الجضاثش

ألاسمت  هىفل، ؤخمذ ظُّذ، والجىالوي، ِاوف، ومدمىد، هاـش، والىُالي، ِبذالخمُذ، والخمذ، حىاد. -

 3128، ألاسدن؟، ِمان; مشهض دساظاث الؽشق ألاوظي، الليبيت إلى أيً

ٌ  ِلى وجذاُِاتها اللُبُت ألاصمتالىدلي، ِلي دمحم.  - غحر ميؽىسة، ماجسخير  ، رسالت3128 -3122  الجىاس دو

 3129حامّت الؽشق ألاوظي، ألاسدن، 

، اإلاغشب; مشهض الذساظاث ألاسمت الليبيت وجداعياتها على مىطقت املغزب العزبي ،ولذ العالً، دًذي -

 3122،اإلاخىظىُت والذولُت

 هلل ًِ اإلاىكْ;، ي وجإزحرها ِلى ألامً اللىمي اإلافش  -جذهىس ألاولاُ في لُبُا  -

 

https://www.digitalearphone.org/en/the-deteriorating-situation-in-libya-and-its-impact-on-egy 

ptian-national-security/ 

 :باللغت الاجىبيتاملزاجع 

http://afrigatenews.net/node/13
http://afrigatenews.net/node/13
https://www.digitalearphone.org/en/the-deteriorating-situation-in-libya-and-its-impact-on-egy
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 امؾ و لاخاالث الهى 
                                                           

 الاردن. – الجامعت ألاردهيت  -دكخوراه في القيادةالتربويت 1

، لبىان; مشهض دساظاث الىخذة 532، ِذد مجلت املسخقبل العزبي، الزبيع العزبي: بين الثورة والفوض ىهّعِغ، خلص ي خلُذة. "ــ 2  

 ,337،ؿ3125الّشبُت، 
ــــ3 بــــذ الىــــىس، بــــً ِىتــــر ودًــــذي، ولــــذ العــــالً،جىوغ; مشهــــض الذساظــــاث اإلاخىظــــىُت والذولُــــت  ـ ــــغ وؤخمــــذ، ألاوــــشػ ودمحم، مــــاليي ِو ؤخمــــذ، بدَس
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 أ.د. نحهد صادق اشهاعيل                                                                                                                                                                                    

 ندير الهركز العربي للدراشات الصياشية

 

 نلخص

يععى الباخث غبر الذساظة الخالية بلى ؾشح بظتراثيجية مقترخة إلاهافدة ؤلاسهاب غبر وظاثـ  الحواضل       

ؤلاححماعي وغحرها مً اإلاواقؼ التي ضاست لها ثإرحرات غذة غلى املجحمػات وألافشاد في مافة ؤهداء الػالم. وثىؿلق 

طذى لها فى ظل الحؿوسات الحنىولوحية والتي ثنخس ى بشهالية الذساظة مً ثدذيذ الحدذيات التى يحػحن ؤن ُيح

ؤهمية ملخة لحىاولها بدسًيا وإبطاس دالالتها وجػقيذاتها بشئى سضيىة ثدذد العمات ؤلايجابية والعلبية 

الظحخذامات ثنىولوحيا الاثطاى الخذيسة وثدص ى الحدذيات الظيما في ظل وحود تهذيذ ؤلاسهاب وألافهاس 

 اإلاحؿشفة. 

 ؤلاسهاب الشقمي ــ الحدذيات ــ مهافدة ؤلاسهاب ـ اظتراثيجية ـ ثنىولوحيا الاثطاالت. :لهفجاحيةالكلهات ا

 

Digital Terrorism and Confrontation Challenges: An Analytical Study 

Summary: 

Through the current study, the researcher seeks to present a proposed strategy to combat 

terrorism through social media and other sites that have had several effects on societies and 

individuals all over the world. 

The problem of the study stems from defining the challenges that must be addressed in light 

of technological developments, which are of urgent importance to address them in research 

and to see their implications and complexities with solid visions that identify the positive and 

negative features of the uses of modern communication technology and count the challenges, 

especially in light of the threat of terrorism and extremist ideas. 

Key words : digital terrorism- Challenges- anti-terrorism - Strategy - Communication 

Technology. 
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 :الهلدنة

مافــــة دوى ال حــــذاى ؤن ؤلاسهــــاب ؤضــــبذ وخــــاء ثطــــاغذت ؤاؿــــاسأ وؤضــــابد املجحمــــؼ الــــذولي بإظــــشأ  وقــــذ بححمػــــد 

الػــــالم اإلاحدػــــشة غلـــــى مداسخحــــة والحطــــذل لة بهافـــــة ؤلاحــــشاءات والحـــــذابحر اإلاىاظــــبة لــــذسؤ اؿوسثـــــة والحطــــذل لحطـــــاغذأ  

وجػـــوضؼ يـــخاياأ. وقــــذ ؤحمـــؼ البـــاخسون غلــــى ؤن ؤلاسهـــاب ال يحطـــي بــــذيً وال لـــون وال حيعـــية  وفــــي غـــوء بلتـــ ا  اإلاملنــــة 

ذاالي والـذولي وإظــحجابة و وفــاء إلاهـزأ ؤلالت امــات  فقــذ بظـحخذمد غذيــذ مــً الػشخيـة العــػودية بواحباتهــا هدـو املجحمــؼ الــ

ألاهظمة التي ثجعذ هزا الوفاء والتي ثيبؼ مً غقيذتها ؤلاضالخية الشاسخة وجعحمذ حزوسأ وؤضولة مً ششيػحىا ؤلاظالمية 

 .1الغشاء  وال ظيما في غوء الهجمات الششظة التي ثطي ؤلاظال  بالإلسهاب

ـــة لغيــــا ب الجاهــــت الحوغــــول مــــً قبــــل الػذيــــذ مــــً اإلااظعــــات  قامــــد حماغــــات مــــً رول ألافهــــاس الهذامــــة وهخيجـ

والػالة بالععى لحجىيذ بػؼ الشباب ثدد دغوى الحمعو بالذيً وغشوسة بضـالح املجحمـؼ مـً اـالى اظـحخذا  القـوة  

 هاب ؤلالنترووي . ومً رم ظهش مفهو  حذيذ وغشف الػالم هوع مً ؤلاسهاب اإلاػاضشإضؿلح غلى جعميحة ؤلاس 

ظواء غلى الطػيذ الػالمى „وقذ ؤدت الحؿوسات الشاهىة فى مجمل ألاوغاع العياظية والاقحطادية والاححماغية 

بلى جغحرات واظػة فى مفهو  ألامً ووظاثل ثدقيقة  فقذ „ؤو ؤلاقليمى ؤو غلى الطػيذ الذاالى, االى العىوات ااإلاىطشمة 

ة ؤلاوعاهية وجػذد مطادس تهذيذ الاظحقشاس وألامً فى املجحمؼ الواخذ  بل واسثباؽ ؤمً اجعؼ اإلافهو  بدنم جػقذ ألاوشؿ

املجحمؼ بغحرأ مً املجحمػات املجاوسة وألاوغاع اإلاحطاغذة فى املجحمؼ الذولى والحؿوسات الحنىولوحية اإلاحالخقة. وهظًشا 

ظعة ما فى املجحمؼ  بل ؤيخد معئولية ماظعات لهزا الاجعاع فى اإلافهو   فلم جػذ مهمة ثدقيقة معئولية حهة ؤو ما 

غذة بشهل مباشش ومحواضل  مؼ ألااز فى الخعبان ؤن هزا الحذاال الزى فشغحة الحؿوسات ألااحرة  فى مفهو  ألامً ال 

يػنى ؤن ثقي اإلااظعات ألامىية غلى قذ  اإلاعاواة مؼ غحرها مؼ ماظعات املجحمؼ ألااشى فى جػاملها ؤو هظشتها لألمً 

مفهومة الشامل  بل ثظل اإلااظعة ألامىية هى ألالثر ثإرًشا بإى مداولة ليشش ؤفهاس محؿشفة ؤو بسهابية والتي ثهون لها ب

آراسها غلى اظحقشاس ألاوغاع فى املجحمؼ ؤو اإلاعاط باألمً بإى مفهو   لما ثظل ؤيًػا حجش الضاوضة فى الشخـ والحيعيق بحن 

فى ؤمً املجحمؼ وفق اإلافهو  الشامل لة  دون ؤن يػنى رلو اخحهاس اإلااظعات  مخحلي اإلااظعات التى ثارش وظاثفها

 . 2ألامىية وخذها مهمة ثدقيق ألامً وفق هزا اإلاىظوس 

ومــــً اــــالى مــــا ظــــبق يعــــعى الباخــــث غبــــر الذساظــــة الخاليــــة بلــــى ؾــــشح بظــــتراثيجية مقترخــــة إلاهافدــــة ؤلاسهــــاب غبــــر وظــــاثـ  

 ؼ التي ضاست لها ثإرحرات غذة غلى املجحمػات وألافشاد في مافة ؤهداء الػالم.الحواضل ؤلاححماعي وغحرها مً اإلاواق

وثىؿلق بشهالية الذساظة مً ثدذيذ الحدذيات التى يحػحن ؤن ُيحطذى لها فى ظل الحؿوسات الحنىولوحية والتي 

يجابية والعلبية ثنخس ى ؤهمية ملخة لحىاولها بدسًيا وإبطاس دالالتها وجػقيذاتها بشئى سضيىة ثدذد العمات ؤلا 

الظحخذامات ثنىولوحيا الاثطاى الخذيسة وثدص ى الحدذيات الظيما في ظل وحود تهذيذ ؤلاسهاب وألافهاس اإلاحؿشفة والتي 

ثداوى وشش الشاجػات فى املجحمؼ إلاهذف ثوظيفها ثدقيًقا ألغشاغها ومطالخها الزاثية, غلى خعاب مطالح املجحمؼ 
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كيف يمكن صياغت إستراجيجيت مقترحت إلاكافحت  ضياغة مشهلة الذساظة لما هو آت؛ ووخذثة وثماظنة. وخالحالي يمنً

 ألافكار اإلاخطرفت التي جبث عبر شبكاث ووسائط الخواصل ؤلاجخماعي؟

 crime Cyber الهحور األول: اإلرهاب عرب شبكات الجواصل اإلججهاعي كأحدخ صور لإلرهاب الهعاصر

لثر في آلاوهة ألااحرة ثذاوى الػذيذ مً اإلافاهيم ثؿلق غلى ظلعلة مً الجشاثم والعلوليات ؤلاحشامية  هي في الواقؼ           

" "   Crime organisé/ 4  مً حملة مً هطادفة مً مطؿلخات ما يلي: "الجشضمة اإلاىظمة3غحر مدذدة و غحر محفق غليها

 Crime"  " لجشضمة اإلاحقىة/  Crime professionnel"  الجشضمة إلاهىية/  Crime transnationalالجشضمة الػابشة لألوؾان/ 

sophistiqué  /الجشضمة املخؿؿة "  "Crime planifié  يظهش حليا ؤهة ال يوحذ جػشضفا شامال و ماوػا للجشضمة الػابشة ."

 اإلاىظمة الجشضمة مهافدة اثفاقيةات  يبقى ؤن لألوؾان هظشا الشتراك مخحلي ثلو الجشاثم في لسحر مً العمات و اإلامح  

رالذ  مً مالي ثىظيمي هيهل " باغحباسهاخذدت مػالم الجشضمة  5ثبىتها مىظمة ألامم اإلاحدذةالتي  الوؾىية للخذود الػابشة

 غلى مباشش غحر ؤو مباشش بشهل الخطوى  ؤحل مً محػافشة بطوسة جػمل و الضمً مً لفترة موحودة ؤلثر ؤو ؤشخاص

الجىاثية بحقذيم جػشضي  للششؾة الذولية هزا وقذ قامد اإلاىظمة ".ؤاشى  ؤهذاف ثدقيق ؤو مادية ؤو مالية مىفػة

 في الواخذ البلذ خذود يحػذى حغشافي بؾاس في شخطحن مً ؤلثر الفػل في شاسك برا مىظمة للظاهشة بر " جػحبر حشضمة

 اظحػماى مؼ مىظم بؾاس في الػطابة ؤغػاء بحن فيما مقعمة اإلاها  ماهد و الشخذ و ؤلارشاء هذفهم مدذدة غحر فترة

لم يخطظ لها هطا ضشضدا بهما ؤدسحد  7في اإلاقابل وشحر ؤن الجشضمة غابشة لألوؾان في الخششيؼ الجضاثشل  .6القوة"

 .ألامواى  واملخذسات  وؤلاسهاب مجموغة مً ألافػاى غمً الجشضمة اإلاىظمة لحبييؼ

ومً رم يمنً القوى ؤن الجشضمة الػابشة لألوؾان ثدول في ؾياتها غطابات ثحمح  بنبر هيهلها الحىظيمي و يخامة           

وشاؾها ؤلاحشامي القاثم غلى ؤظاط مىؿق القوة  الزل مً اطاثطة الشثيعة لغة التهذيذ اإلاحبوغة باظحػماى الىفور 

مً مهافأت و سشاوى. يشثنض ؤظلوب غملها الزل يذس غليها ؤسخاخا ؾاثلة غلى الزل ال يػترف بال بما يوغؼ ثدد الؿاوالت 

بقامة غالقات مؼ مىظمات ممارلة لها ثهون مىخششة غبر هقاؽ محػذدة مً الػالم محخؿية بزلو الخذود الجغشافية 

مدلية ثحػامل مػها والعياظية للذوى  فالجشضمة الػابشة لألوؾان فػال غً مونها رات امحذاد دولي  فهي لها فشوع 

لحدقيق الشخذ والهيمىة  وثالذ مىظمة ألامم اإلاحدذة ؤن مطؿلح "غبر الخذود" يعحػمل للحػبحر غً "خشلة اإلاػلومات  

وألامواى  وألاشياء اإلاادية  وألاشخاص  وغحر رلو مً ألاشياء اإلالموظة و غحر اإلالموظة غبر خذود الذوى  غىذما يهون 

". ثجذس ؤلاشاسة ؤهة قذ ثخحلـ غليىا حشاثم ؤاشى ثهون رات 8إلاشاسلة في الخشلة غحر خهوميغلى ألاقل ؤخذ الػىاضش ا

التي يقطذ إلاها  10  والجشضمة الذولية9ضلة بالجشضمة الػابشة لألوؾان بعت ؾابػها الذولي  هزلش منها الجشاثم ؤلاسهابية

 .11هذف اإلاعاط بمطلخة مدمية قاهوهاالحطشف الصخص ي ؤلاسادل غحر اإلاششوع للفشد باظم الذولة ؤو بشغاها إلا

إلاا ماهد الواليات اإلاحدذة الامشضنية هي التي ابحنشت هزا الاضؿالح وغنفد غلى هدد هطبة الفشضذ فقذ وحذها ؤن         

 في قواهينها غشف الاسهاب باهة هوع مً اهواع 2656القعم  مً 22جػشضفها هو الالثر قشخا مً اإلافهو  اإلاػاضش. ففي الفقشة 

الػىي اإلاحػمذ. واملخشع مً حهات ظياظية والزل يماسط غذ اهذاف مذهية بواظؿة مجاميؼ ؤو غمالء تهذف بافػالها 
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الحإرحر في الشؤل الػا  ؤو براسأ الشؤل في املجحمؼ اإلاعتهذف. ورهت مشلض خماية البنى الحدحية الوؾىية الامشضهي الى بغحباس 

مي يماسط بواظؿة الخاظوب ؤو ؤدواثة فيادل الى وشش الػىي واإلاوت ؤو الحذمحر الاسهاب اإلاػلوماجي غباسة غً فػل احشا

 .12مؼ اراسة الهلؼ والاسهاب اللشاأ خهومة ؤو هظا  ظياس ي غلى جغيحر ظياظحة 

وقذ غمذ ؤخذ الباخسحن الى اغادة ضياغة جػشضي الاسهاب اإلاػلوماجي؛ غباسة غً اظحخذا  املخشع ظياظيا للخاظوب        

ة ظالخا ؤو هذفا بواظؿة مجاميؼ او غمالء تهذف الى براسة الشغت ووششأ للحإرحر في افشاد املجحمؼ ؤو ؤلشاأ الخهومة بوضف

 غلى جغيحر ظياظيتها الوؾىية لطالح اهذاف هزأ املجاميؼ.

الشهبة  وهي "  التي يقطذ إلاها الشغت ؤو الزل يلهم Terrorجػشف ثدد جعمية "  13في اللغة الالثييية وملمة بسهاب

برا سحػىا بلى اللغة الػشخية هجذ ؤن غباسة بسهاب مطذسها يػود  .  بمػنى الحخوضي"terrere معحمذة مً الػباسة الالثييية "

 بلى الفػل سهت  واشحقد مىة مفشدات ؤاشى منها سهبة  و سهباها التي ثفي هفغ اإلاػنى و الزل يذى غلى الخوف والفضع.

فيخعم لزلو باظحػماى واظحغالى الوظاثل ثنىولوحيا ؤلاغال  والاثطاى بغشع تهذيذ ؤما ؤلاسهاب الالنترووي 

وقذ ؤضذس مجمؼ الفقة ؤلاظالمي الذولي قشاًسا في دوسثة الشابػة غششة اإلاػقودة في الذوخة في شهش رل وثشهيت ألافشاد. 

ضي ؤو التهذيذ مادًيا ؤو مػىوًضا الطادس هـ رلش فية جػشضي مطؿلح ؤلاسهاب بإهة: الػذوان ؤو الحخو 1423القػذة مً غا  

مً الذوى ؤو الجماغات ؤو ألافشاد غلى ؤلاوعان ديىة  ؤو هفعة ؤو غشغة  ؤو غقلة  ؤو مالة  بغحر خق بشتى ضىوفة 

 . (14)وضوس ؤلافعاد في ألاسع 

ًيا ؤو مػىوًضا باظحخذا  مً هزأ الحػاسضي هحوضل بلى ؤن ؤلاسهاب ؤلالنترووي هو: الػذوان ؤو الحخوضي ؤو التهذيذ ماد

الوظاثل ؤلالنتروهية الطادس مً الذوى ؤو الجماغات ؤو ألافشاد غلى ؤلاوعان ديىة  ؤو هفعة  ؤو غشغة  ؤو غقلة  ؤو 

 مالة  بغحر خق بشتى ضىوفة وضوس ؤلافعاد في ألاسع. 

خا مىاظبا يمحلو مجموغة مً وهىاك لسحر مً الػوامل التي ثجػل مً ظاهشة الاسهاب اإلاػلوماجي موغوغا شيقا وظال 

اإلامح ات الفشضذة التي ثجػل مىة موغوغا يعحإرش باهحما  النسحر مً الفئات الاسهابية اإلاىخششة غلى غمو  سقػة البعيؿة 

 وجشمل هزأ اإلامح ات ما يإجي:

مػماسضتها وثوفش هزأ ( :ثدحول هظم اإلاػلومات غلى زغشات مػلوماثية موحودة في Vulner abilityقابلية الااتراق )-1

السغشات لالسهابيحن الثر مً فشضة مىاظبة الظحغاللها في الخعلل للبنى الحدحية   ومماسظة غمليات ثخشضبية بمعحوضات 

 مخحلفة.

(: ان غياب الخذود اإلاهاهية غً الفػاء اإلاػلوماجي وغذ  وغوح الهوضة الشقمية A nonymityغياب الخذود )-2

يئحة اإلافحوخة يػذ مح ة مهمة جعحإرش باهحما  الفئات الاسهابية التي جععى الى جغيت هوضتها بػيذا للمعحخذ  اإلاعحوؾً في ب

 غً اهظاس العلؿة واملجحمؼ.



 

 أ.د. نحهد صادق اشهاعيل
 

 دراشة ثحليلية :إلرهاب الركهي وثحديات الهواجهةا 

 

          
 نركز أفاق  للدراشات و الجكوين الهجخصص                         

 
  2222 أغصطض، الهجلد األول ، ثالثلا، العدد  شياشية   ىنجلة رؤ

  

 

23 

ثوظيؼ سقػة الاهحما  : ان العمة الػوإلاية لشبهات اإلاػلومات ثوفش لالسهاب اإلاػلوماجي فشضة رميىة لالغالن غً -3

غلى سقػة غوإلاية واظػة ثحجاوص خذود العلؿة او املجحمؼ الزل ثقيم فية ما يضضذ مً اوشؿتها والظفش باهحمامات مت ايذة 

 قذستها الحإرحرية بشهل ملموط.

العهولة وثذوي الهلفة : ان ثوافش الادوات اإلاػلوماثية غلى شبنة الاهترهيد وقيا  قشاضىة اإلاػلومات بفو الشفشات -4

والوظاثل التي يمنً لالسهابيحن اظحغاللها في ثوحية غشخات موحػة البرمجية يوفش غذدا يخما مً الىظم والبرمجة 

 لخطومهم بعهولة . ومً دون الخاحة الى مطادس ثموضل يخمة .

غياب الػىطش اإلاادل للمخاؾشة: ان قذسة قشاضىة اإلاػلومات غلى مماسظة الاوشؿة الاسهابية مً دون الخاحة الى -5

 ش مباششة يضضذ مً الاهحما  إلاهزا الجاهت مً غمليات الاسهاب .الاخحهاك بخطومهم او جػشضؼ الىفغ ملخاؾ

ثشالم الخبرة اإلاػلوماثية: ان ثوافش غىاضش الخبرة بحقىيات اإلاػلومات لذى ؾيي واظؼ مً معحخذمي الخواظيت مؼ -6

ى الاهترهيد بات ثوافش لم لبحر مً اإلاػلومات التي جعاهم بحؿوضش اإلاهاسات وغلى مجموغة لبحرة مً اإلاواقؼ اإلاىخششة غل

 يشهل غامال خاظما في صضادة الاهحما  إلاهزا اإلايذان.

بن هزأ الػوامل باثد جشهل بيئة اطبة لىمو ثياس الاسهاب اإلاػلوماجي في مجحمػىا اإلاػاضش بوضفة بذيال مىاظبا       

 .15لالسهاب الحقليذل

 الهحور الثاني: دور شبكة االنرتنح في اإلرهاب اإللكرتوني

 16ذ ؤبشص الؿشق إلظحخذا  شبنة ؤلاهترهد في ؤلاسهاب ؤلالنترووي لما يلي:يمنً ثدذي

 جبادل اإلاعلوماث-1

في الواقؼ اإلالموط يطػت غلى اإلاىظمات الػاملة في خقل ؤلاسهاب الاححماع في هقؿة مهاهية و صمىية مدذدة هظشا 

ميعوسا  بر يمنً مً االى غشف الذسدشة و  للشقابة ألامىية اإلاشذدة  لنً بفػل الؿشق اإلاػلومات العشيػة ؤضبذ ألامش

اإلاىحذيات حمؼ في وقد مدذد غذد مً ؤشخاص في ؤمالً حغشافية محفشقة   للخشاوس و ثبادى اإلاػؿيات و الاظتراثجيات  

فػال غً البريذ ؤلالنترووي الزل يعمذ مً حهة بىقل اإلالفات و اإلاػلومات بعشغة مزهلة و آمىة ومً هاخية ؤاشى بيشش 

 هاس اإلاحؿشفة والتروضج لها لنعت الذغم وألاثباع.ألاف
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 اوعدام الهويت: -2

ؾشضق غشف الذسدشة واإلاىحذيات والبريذ ؤلالنترووي )الشظاثل  ثوفش الشبنة اإلاػلوماثية لهزأ الجماغات غً

وحود ؤراس  اإلاشفشة( مجاال إلافاء الهوضة  بر يطػت الحػشف غلى مً يخحفي وساء هزأ الصخطيات التي جعحفيذ مً غذ 

 .17رابحة للجشضمة

 الشبكت كنز من اإلاعلوماث لإلرهاب ؤلالكترووي -3

ثوفش شبنة الاهترهد لج ا مً اإلاػلومات الذقيقة و السميىة يطػت في الواقؼ الخطوى غليها  فهي فشضة لالغؿالع       

ثطاالت  ومواغيذ الشخالت الجوضة غلى مواقؼ اإلايشأت الىووضة  ومطادس ثوليذ الؿاقة و مدؿات النهشخاء  وؤمالً الا

الذولية  و اإلاػلومات الخاضة بؿشق مهافدة ؤلاسهاب و غحرها مً البياهات مذغومة بالطوت والطوس التي جعمذ لها 

بالحخؿيـ املخنم و اإلاحقً. وغً ؾشضق الػالم الشقمي جععى الجماغات ؤلاسهابية بلى لعت ثإييذ و دغم وثجىيذ 

   18هخشاؽ في مسل هزأ اليشاؾات و رلو لما ظبق رلشأ باليشش والخشهحرألاشخاص الشاغبحن في الا 

 حعليم كيفيت الخعامل مع ألاوشطت ؤلارهابيت -4

ال يخفى غلى ؤخذ اليو  ؤن لسحر مً اإلاواقؼ ثقذ  اذمات ثذسب مً يشغت في الحػامل مً اليشاؽ ؤلاسهابي ورلو    

القىابل واإلاحفجشات واإلاواد الخاسقة وألاظلخة اإلاذمشة  لما ثمنىد غً ؾشضق لحابات و جػليمات ثششذ بلى ظبل ثطييؼ 

الجماغات ؤلاسهابية مً اظحغالى الفػاء الشقمي لحوظيفة ألغشاع بشهاسضة  بر ثقو  بةضذاس بياهاتها  بما لحبيان 

ظمذ الاهترهد   بمشاسيؼ. وقذ مخؿؿاتها ومشاميها   بما لحبني اهجاصاتها وغملياتها اإلاىفزة ؤو هفيها ؤو لزلو للحلوضذ بالقيا

للمىظمات ؤلاسهابية الفشضة بفحذ مواقؼ هي بمسابة مقشها اإلاشلضل  ورلو للتروضج إلاىحجاتها القاثمة غلى وشش اإلابادت و 

 .19ألايذيولوحيات لحجىيذ ألافشاد اإلاحػاؾفحن مؼ مسل هزأ ألاغماى

 اإللكرتونيالهحور الثالث: آليات اشجخدام اإلنرتنح في اإلرهاب 

 يمنً ثدذيذ اليات اظحخذا  شبنة ؤلاهترهد في ؤلاسهاب ؤلالنترووي لما يلي: 

 :Virusاسخخدام الفيروساث  -1

هو بشهامج ضغحر اوحذ مً بشهامج ما . يشخـ هفعة ببرهامج ااش ولنىة يغحر غمل رلو البرهامج مليا او حضثيا لهي يحمنً مً 

 بشهل غا  مً اسبػة احضاء سثيعة هي :  Virusوط الحهارش غً ؾشضقة وضحهون بشهامج الفايش 

 آلية الحنشاس: وهو الجضء الزل يعمذ للفايشوط ان ييسخ هفعة. -1
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قادسا غلى الااحفاء وضمنً ان يحػمً جشفحرا إلاىؼ البرامج  Virusآلية الحخفي: وهو الجضء الزل يجػل الفايشوط  -2

 اإلااسخة التي ثبدث غً همورج الفايشوط مً الخشافة.

الحيشيـ : وهو الجضء الزل يعمذ للفايشوط باالهخشاس قبل ان يحمنً اإلاعخسمش مً ثدذيذ مهاهة ومسخة  آلية -3

 ماظحخذا  ظاغة ثوقيد العاغة في الهومبيوثش او الاهحظاس لحىفيز بشهامج ما غذدا مػيىا مً اإلاشات.

سظالة غلى الشاشة او مسح بػؼ  آلية الحىفيز : وهو الجضء الزل يىفز الفايشوط غىذما يحم ثيشيؿة وضهون مجشد -4

 اإلالفات . غالمات وحود فايشوط في الخاظوب :

 الضضادة الغشضبة في حجم اإلالفات او صضادة صمً ثدميلها الى الزالشة. -

 ثباؾا في اداء الخاظوب . -

 وثلون الشاشة بلون ؤصسق ؤو ؤظود. .Winظهوس سظاثل ؤو ثإرحرات غشضبة غلى الشاشة او ااحفاء بيية  -

صضادة في صمً قشاءة القشص ارا مان مدميا الن الفايشوط يداوى النحابة غلية واضابحة ولزلو يمنً ان ثظهش سظالة  -

Fatality Error. 

 جغحر في ثاسضخ جسجيل اإلالفات. -

 في بػؼ الاضابات يمنً ظماع وغمات موظيقية غحر مإلوفة مً منبر ضوت الخاظوب. -

 .20هقظ في معاخة الزالشة اإلاحوفشة -

 : Trojan horseان طروادة حص  -2

وهي بشامج ثوحي للمعحخذ  بانها ثقو  بػمل مػحن بيىما هي في خقيقة الامش ثقو  بػمل آاش وثهون غاسة غلى الاغلت 

 وثحمح  غً الفايشوظات بهونها غحر قادسة غلى اهحاج هفعها.

 القىبلت اإلاىطقيت . -3 

Bombard Logical  وهي بشامج شبيهة الى خذ ما بالفايشوط وضحم ثيشيؿها بوقوع خذذ ؤو خالة مػيىة وضمنً ان ثهون :

او خطان ؾشوادة. وضلجإ اسهابيوا اإلاػلوماثية الى ثدميل ملفات مفوسظة غلى الشبنة في  Virusحضءا مً بشهامج الفايشوط 

ششة غبر الشبنة الى الخاظوب بمجشد فحذ اإلاوقؼ وبػؼ آاش بػؼ اإلاواقؼ الالثر صضاسة. بػؼ اإلالفات اإلافوسظة ثيحقل مبا

 . 21ينمً للمعحخذ  في ملفات مػيىة ما ان يقو  بفحدها ختى ييحقل الفايشوط الى خاظوخة
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 بن الامً اإلاػلوماجي يحؿلت هظا  خماية غلى معحوضحن ارىحن هما؛

 القشضىة او لػمل ثخشضبي.الاوى: خماية خاظوب اإلاعحخذ  مً الااتراق ظواء مان الااتراق لهذف 

الساوي: خماية اإلاواقؼ او العحرفش واإلاقّذ  ؤو الزل يامً اثطاى باالهترهيد وهزا غمل غص ي غلى الافشاد بل يجت ان ثقو  

 بة الخهومات ؤو الششمات النبرى هظشا للحهلفة اإلاادية النبحرة التي يحؿلبها هزا اإلاعحوى مً الخماية.

 ( :Spamالرسائل الاقخحاميت ) -4

بيىما ثت ايذ القذسات الػاإلاية غلى الاثطاى يت ايذ قبوى افهاس وؾشق حذيذة في الػمل والخياة ومنها اغحماد البريذ 

الالنترووي وظيلة اظاظية اما  وضوى سظاثل النتروهية غحر مشغوب فيها ولمية الشظاثل غحر اإلاشغوب فيها     

لسحرا وقذ اشاست بػؼ الاخطاءات والذساظات الخذيسة الى ان ثلو الشظاثل )الاقحدامية( التي ثشظل غبر الػالم ثت ايذ 

 ثخؿد وعبة الخمعحن في اإلااثة مً مجموع الشظاثل اإلاحبادلة غاإلايا .

وضمنً الل شخظ ان يبػث هزا الىوع مً الشظاثل في ظبيل ثدقيق مهاظت مالية ؤو ظياظية ؤو ما شابة رلو. وما 

ُمغفل غني بالحنىولوحيا بػيذا غً القاهون وقذ غمذت بلذان لسحرة الى ثدذيث قواهينها  يعمذ بزلو هو الػمل في مديـ

 ووغؼ الاؾش الالصمة للخّذ مً ثفاقم اإلاشهلة ومىؼ صضادة الشظاثل واإلاشظلحن .

الاظماء في  وضقو  اإلاشظل بجمؼ الػىاوضً الالنتروهية مً القواثم البريذية في الاهترهيد اإلاعحػملة في الػالم لضضادة غذد

قواثمة البريذية وضقو  البػؼ بإسظاى سظاثل صاثفة اإلاطذس ثبذو لشظاثل صخيدة ثؿلت مً اإلاحلقي ان يقو  بالشد غليها 

او ان يىقش وضالت النتروهية ثقودأ الى مواقؼ غلى الشبنة وخزلو يالذ وحود غىوان بشضذل يبذؤ بالظهوس في القواثم 

 .22لما صاد اظحػماى الػىوان مان غشغة لحلقي هزأ الشظاثل اإلاضعجةالبريذية للشظاثل الاقحدامية وم

وهزا الىوع مً الشظاثل اؿحر فمدحواها لم يػذ مقحطش غلى الافهاس التروضدية والخعوضقية. بل جػذاها ليػم مواد 

حاهت الفحروظات  ظياظية ؤو غذواهية باإلاػنى الواظؼ للهلمة واموسا محػلقة باهخشاس املخذسات والادوضة املخظوسة الى

العيبراهية. وغذد هزأ الشظاثل لفيل إلاهذس وقد اقعا  الذغم الحقني. وماالمشاع الخبيسة ظحطل ثلو الشظاثل 

 الاقحدامية الششمات والاشخاص وختى الخهومات دون ثميح  .

ن غلى الحدقيق مً اراس ومً الطػت في الوقد الشاهً مىؼ الشظاثل الاقحدامية مً الوضوى. ولنً ثترلض الجهود الا        

هزأ الظاهشة وضجت غلى املجحمؼ الػالمي الحوحة  هدو الوقاية بذال مً الػالج فاالدوات اإلاحوفشة خاليا ثقو  بمػايىة 

ومػالجة الشظاثل بػذ غبوسها الى الششلة ؤو الصخظ رم جػؿي مل سظالة دسحة مػيىة ثدذد هوغية الشظالة قبل جعليمها 

ها وخالشغم مً ؤن هزأ الخلوى جعاهم الى خذ ما في ثخفيي الػتء غلى اإلاعحخذ  فهي جػالج اإلاشهلة ؤو غضلها ؤو اظخبػاد

بػذ وقوغها وال ثخىاوى الوظاثل التي ثمىؼ خذوذ اإلاشهلة ؤضال. وقذ ثقذمد بػؼ البلذان بخششيػات ملخاسخة الشظاثل 
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هلة في معاءلة ثبادى اإلاػلومات بحن البلذان. وضجت الاقحدامية ولنً هزأ الخششيػات القد مجاال واظػا الظحمشاس اإلاش

 IPاغحماد مقاييغ غالية ثحقيذ إلاها شبهات اإلاػلومات والاثطاالت غمً ؤؾش الػىوهة غلى شبنة الاهترهد )

addressing)23. 

خص ي يمنً والجذيش بالزلش ؤن فشقة غمل هىذظة الاهترهيد ثقو  ببػؼ الاغماى في هزا الاثجاأ  وغلى اإلاعحوى الص      

 للمشء ان يقلل مً حجم اإلاشهلة بالحقيذ بالششوؽ الحالية:

 ثجىت الاشتراك في القواثم البريذية ما لم ينً رلو غشوسضا. -1

 ثقليل غذد القواثم البريذية اإلاشترك فيها . فهلما اصداد غذد هزأ القواثم اصداد جػشع الػىوان للشظاثل الاقحدامية. -2

 الاقحدامية الن رلو يعاغذ اإلاشظل غلى مػشفة الػىاوضً اإلاقشوءة فح داد الترلح  غليها.ثجىت الشد غلى الشظاثل  -3

اإلاؿالبة بمىؼ الشظاثل الاقحدامية فهىاك فشق لبحر بحن اظحػماى البريذ الالنترووي وظيلة جعوضقية قاهوهية والشظاثل  -4

 الاقحدامية التي يمنً ثطييفها بانها اسهاب ثنىولوجي.

الاقحدامية وضلد الى مفترق ؾشق ففي خحن ثقو  بػؼ الذوى بحطييي اإلاشظل غلى اهة ااسج غً وقػية الشظاثل 

القاهون . يلخظ غياب الخششيػات في بػؼ البلذان الااشى هخيجة لهونها في بذاية الؿشضق الى ظً القواهحن والخششيػات 

 .24اإلاحػلقة بالحنىولوحيا

 ( :Spywareالبرمجياث الخبيثت والبرمجاث الخجسسيت ) -5

هي غباسة غً بشمجيات ضغحرة يقو  اإلاعحخذ  بحدميلها واإلاوافقة غلى ثمنينها في خاظوخو الصخص ي وهزأ البرمجيات 

ثشاقت باظحمشاس لما لبحرا مً اإلاػلومات . بػػها يحػلق باألضوات اإلاوظيقية وبػػها الااش يقو  بخسجيل هوع اإلاواد 

سقمها الخعلعلي فيما جعحؿيؼ بػؼ هزأ البرمجيات هقل سقم بؿاقة اغحماد الطلبة اإلاوحودة في الجهاص الى حاهت 

 اظحػملتها في ششاء ظلػة مً ششلة ما.

ضممد البرمجيات الخبيسة خعت موقؼ ماينشوظوفد إلاهذف الخاق الػشس بداظوب واخذ ؤو ؤلثر وجػحبر الفحروظات 

 يات الخبيسة.والبرمجيات الحجععية وخشامج )خطان ؾشوادة ( اهواغا مً البرمج

ؤما البرمجيات الحجععية فهي بشمجيات ثشاقت اإلاػلومات الصخطية املخضوهة غلى حهاص الخاظوب وجسجل اإلاواقؼ      

التي يجشل الولوج اليها غلى شبنة الاهترهيد إلاهذف ثوحية سظاثل دغاثية ثحالثم مؼ روقو . وثإجي البرمجيات الخبيسة مً 

يد ؤظاظا لجميؼ هزأ اإلاطادس وضمنً اغحباس البرمجيات الخبيسة ؾفيليات جػيش غلى غذة مطادس وجػحبر شبنة الاهتره

 شبنة الاهترهد.
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وثيحقل هزأ البرمجيات الى خاظوخو غىذ ثدميل بشامج ضغحرة مً شبنة الاهترهيد وااضة غىذما يؿلت مىو اإلاوافقة      

ؤو غىذما جػذ بػؼ البرامج اإلاعحخذمة بامهاهية الولوج " إلاحابػة الحإلذ مً اداء حهاص النمبيوثش مسال okبالىقش غلى "

املجاوي الى مواقؼ اإلاشاهىة وهزأ البرامج قذ ثدحول غلى بشمجيات ثجععية ثدمل وثجهض غلى الخاظوب بػذ الىقش غلى صس 

رمجيات اإلاحابػة. هزا وثقو  مواقؼ ااشى بحػمحن موافقة اإلاعحخذ  لشاطة الاظحخذا  قبوال بحدميل وجشغيل هزأ الب

 غلى خاظوخة .

وفيما يعحػذ مجحمؼ ثنىولوحيا اإلاػلومات والاثطاالت الى مواحهة الخؿش الذاهم ثىدطش معاولية اإلاعحخذ        

بمشاقبة خاظوخة باهحظا  وخاظحخذا  مواقؼ ألامً ؤلالنترووي للخطوى غلى اإلاػلومات والادوات التي جعمذ بفدظ 

 الاحهضة واصالة الػذوى دوسضا.

 ور الرابع: اشجخدام بعض اجلهاعات اإلرهابية لشبكات الجواصل اإلججهاعي "داعش نهوذجا"الهح 

قذ يععي ؤلاسهابيون للخطوى غلى مػلومات اظحخباساثية غً ؤخذ الخطو    ؤو يعػون لجمؼ مػلومات يدظش اؾالع       

الجمهـــــوس غليهـــــا ورلـــــو للعـــــالمة الوؾىيـــــة   ورلـــــو مـــــً اـــــالى ؤحهـــــضة خاظـــــت آلـــــي مػيىـــــة   ولـــــزلو يمنـــــً ؤن يقـــــو  ؤغػـــــاء 

م ورلــو يهـون مــً اــالى بافــاء مدحوضاتهـا  وضــحم رلــو فــي ؤخــواى الحىظيمـات ؤلاسهابيــة بةسظــاى واظــحقباى الشظـاثل فيمــا بيــنه

لسحرة مً االى الخشفحر ؤو بافائها بحن الطوس  بغافة بلى ظعي الحىظيمات بلى ثجىيذ ؤغػاء حـذد  وجػـذ اإلاـذن ألاوسوخيـة 

ليشـــيات مـــإول لنسحـــر مـــً الشـــباب اإلاىػـــمحن لهـــزأ الحىظيمـــات  ممـــا يعـــهل مـــً غمليـــة اظـــحقؿاب بػػـــهم لالهػـــما  للمي

 قـــــذ جعـــــحخذ  هـــــزأ الحىظيمـــــات ؤلاهترهـــــد ألغـــــشاع جػليميـــــة لحـــــذسيغ فىيـــــات وؤظـــــاليت ثىفيـــــز الهجمـــــات 
ً
اإلاعـــــلخة  وايػـــــا

 .25ؤلاسهابية

وقذ ؤضبدد ظـاهشة اهػـما  ؤشـخاص ولـذوا ؤو اوشـإوا مىـز الطـغش فـى مجحمػـات غشخيـة بلـى ثىظـيم داغـش ثسحـر اهحمـا       

ـــ ـــض ألابدـــــاذ غلــ ـــة ومشالــ ى خـــــذ ظـــــواء  وقـــــذ ؤحشضـــــد الػذيـــــذ مـــــً الذساظـــــات خـــــوى الخلفيـــــات الاححماغيـــــة الخهومـــــات الغشخيــ

والىفعـــية لـــبػؼ اإلاقـــاثلحن ألاحاهـــت اإلاىػـــمحن لهـــزا الحىظـــيم   وقـــذ ثوضـــلد فـــى مجملهـــا بلـــى وحـــود ثبايىـــات وفـــشوق فشديـــة 

ات غـً ؤن الػذيـذ بينهم  وؤهة ال يوحذ ثفعحر واخذ ؤو همـ مشترك يمنـً جػميمـة غلـى الجميـؼ  وقـذ لشـفد هـزأ الذساظـ

مً الخطاثظ الاححماغية والىفعية التى مان يىظش بليها لحفعحر للحؿشف  مسـل الفقـش ؤو هقـظ الحػلـيم  لـم جػـذ ضـالخة 

بػـــذ ؤن اثأـــح ؤن النسحـــر ممـــً ييحمـــون مـــً الؿبقـــات اإلاحوظـــؿة ورول معـــحوضات الحػلـــيم اإلاشثفػـــة قـــذ ظـــافشوا للجهـــاد فــــى 

 .26ظوسضا

 للمقاثلحن ظواء ألاحاهت ؤو الػشب  لنً ؤظباب اهػمامهم ثخبايً  وضمنً بشهل ويػذ ثىظيم داغش الحىظي
ً
م ألالثر حزبا

 غا  بحماى ؤهم الذوافؼ التى ثذفػهم للعفش والقحاى فى ضفوف ثىظيم داغش  وهزأ الذوافؼ قذ ثحمسل في آلاجي :

ػيشــية محوظــؿة ؤو مشثفػــة   فــى مجحمػــات دوافــؼ مػىوضــة :يحمحــؼ الغالبيــة الػظمــي مــً املجاهــذيً ألاوسوخــحن بمعــحوضات م

ثوضي بالذيمقشاؾية والاظحقشاس العياس ي  ولزلو فةن ظفشهم للجهاد فى ظوسضا يشثبـ بمجموغة مخحلفة مً الػوامل   
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مــً بينهــا: اإلالــل  والبدــث غــً ؤلارــاسة واإلاغــامشة  والبدــث غــً الشــهشة وؤدواس البؿولــة فــى ثىظــيم يػمــل بػقــوى شــبابية لــذ ها 

 فيمــا يخــظ فـشص ا
ً
لقيــادة والعـيؿشة  ولنــً الــذافؼ اإلاـشثبـ بفنــشة الجهـاد فــى ظــبيل هطـشة الــذيً ؤلاظـالمي هــو ألاقــل ثـإرحرا

 غً 1اإلاقاثلحن ألاحاهت غحر الػشب  خيث ؤن 
ً
% فقـ منهم غلى غلم بالػقيذة ؤلاظالمية  بل بنهم يعافشون فى الغالت بدسا

 .27اإلاغامشة وؤلاراسة

 لذى مً ظافشوا فـى بذايـة الخـشب فـى ظـوسضا للمعـاغذة والقحـاى بلـى حاهـت دوافؼ بوعاهية :يبذو ا
ً
لبػذ ؤلاوعاوي ؤلثر وغوخا

الشػت العوسل اظـحجابة إلاواقـي الـذوى والخهومـات الغشخيـة فـى رلـو الخـحن والتـي ماهـد ثىـذد بىظـا  ألاظـذ وثـذغو الػـالم 

 إلاىاهػة مماسظحة  يحم اظـحقؿاإلاهم وضىػـموا للقحـاى فـى ضـفوف
ً
الجماغـات اإلاحؿشفـة  غلـى  ظـبيل اإلاسـاى ) ببـشاهيم  غمىيا

اإلاضواجـــي ( البريؿـــاوي الجيعـــية والشـــهحر بلقـــت ) ؤبـــو الفـــذاء ( بػـــذ ؤن ـمــان قـــذ ثوحـــة بلـــى ظـــوسضا فـــى بذايـــة الخـــشب ليقحـــاى فـــى 

 فى ؤخذ الجماغات اإلاحؿشفة
ً
 .28ضفوف اإلاػاسغة غذ الخهومة العوسضة لييحهي بة اإلاؿاف غػوا

  وهــــى جشــــبة اخــــحالى ”الغــــضوات ؤلاغالميــــة“م داغــــش غلــــى موقــــؼ الفيعــــبوك بهجمــــات يؿلقــــون غليهــــا اظــــم وضقــــو   ثىظــــي    

الطـفدات النبــرى وإغشاقهـا بمــا يشضـذون وشــشأ غـً ثىظــيمهم  لحهــون هـزأ هــى بـوابتهم النبــرى هدـو الػقــوى وماهـد آاــش ثلــو 

يعحخذمون ؤظماء مضضفة ؾواى الوقد  لما   باإلغافة بنهم ”فاضل مش بغالمى“الهجمات غبر ضفدة الهوميو الشهحرة 

ألاحهـضة التـى يػملـون مـً االلهـا بديـث ال ثظهـش ؤمالنهـا ألحهـضة الحخبـؼ و ثخحلـي ” آى بى“يعحخذمون بشامج محؿوسة لحغيحر 

الاظــتراثيجيات التـــى ثظهـــش إلاهـــا خعــابات الحىظـــيم فـــى مـــل غــضوة  ففـــى بػـــؼ الطـــفدات ثهــون الخعـــابات التـــى يعـــحخذمونها 

وس القحــــل  والعــــيوف  واإلالسمــــحن  وفــــى مجمــــات ؤاــــشى يعــــحخذمون خعــــابات مليئــــة باإلاىــــاظش الؿبيػيــــة  وآيــــات مليئــــة بطــــ

 القشآن  لححماش ى مؼ ؤفهاس الشباب الزيً يداولون اظحقؿاإلاهم.

ومػظم الطفدات التي يمحلنها الحىظيم غلى موقؼ الفيعبوك   فى الغالت مػمونها يشلض غلي بظهاس قوة الحىظيم   ورلو 

مً االى وشش ألاظلخة التي يمحلنها وقذسثة غلي باتراق لسحر مً اإلاذن   باإلغافة بلى وشش الشفاهية التي يحمحؼ إلاها ؤغػاء 

الحىظـيم   ورلــو ظـاهش بشــهل قـول مــً اـالى وشــش ضـوسهم وهــم فـى خــاالت الثـراء والشفاهيــة   ورلـو يػــذ مـً ؤهــم الوظــاثل 

شباب غىذما يـشوا هـزأ الخالـة مـً الشفاهيـة التـي ال يمحلهونهـا رلـو يخلـق لهـم التي يعحخذمها لجزب الشباب   ورلو ألن ال

 شػوس بالشغبة فى ؤلاهػما  بلى الحىظيم.

 هىـــاك ضــفدة محػلقـــة بــالحىظيم   جعـــمي ) ثىظــيم الذولـــة ؤلاظـــالمية فــي الػـــشاق والشــا  ( وهـــزأ الطــفدة ـمــان يقـــو  
ً
وايػــا

ما يحػلـق بـالحىظيم لخظـة بلخظـة   ولنـً بػـذ فتـرة ليعـد بؿوضلـة مـً  اخذ اغػاء داغش ويعمي ) دمحم حجاصل ( بيشش مل

اوشـاء هـزأ الطـفدة   فةهـة قـذ ثـم بغالقهـا ومـً رـم لــم اظـحؿؼ ؤن اثـابؼ  مـا ييشـشأ الحىظـيم   ورلـو يمنـً ثفعـحرأ بـإن هــزا 

إلهـة اظـحؿاع ؤن يطـل مـً  الحىظيم قول ومدل اهخباأ اهظاس الػذيذيً ظواء ؤماهوا افـشاد ؤو دوى ؤو مـل ما همـة الامـش ورلـو

 االى هزأ الطفدة بلى ؤغذاد لسحرة مً اإلاحابػحن.
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مً االى ماظبق يمنً القوى ؤن ثىظيم داغش يمحلـو قـوة هاثلـة غلـى موقـؼ الفيعـبوك  الـزل اظـحؿاع مـً االلـة ؤن       

ال يشضــذ ؤن يعــحخذ  هــزأ  يجىــذ الػذيــذ مــً الشــباب بليــة   غلــى الــشغم مــً ثطــشضدات ) ؤبــو بنــش البغــذادل (  بــإن الحىظــيم

 إليقـاع الحىظـيم  بال ؤن الحىظـيم معـحمش فـي اظـحخذا  
ً
 ألهة ال يػشف مً وساء الشاشـة وؤن رلـو سخمـا يهـون فخـا

ً
اإلاواقؼ هظشا

 بةغالق بػؼ الطـفدات التـي ثخـظ الحىظـيم  بال ؤن 
ً
هزأ الطفدات ورلو ألهة غلى الشغم مً قيا  الجهات ألامىية داثما

 في بوشاء الػذيذ مً هزأ الطفدات   ورلو يويح ؤن هزأ الطفدات ثجلت لة الػذيذ مً اإلاعتهذفحن.الحىظيم معحمش 

وغلى الجاهت آلااش يػمل ثىظيم داغش غلى جػضضض لفاءثة في اظحخذا  وظاثل ؤلاغال  الاححماغية  ورلو مً االى الؿلت 

مـً اإلاعـحخذمحن بالقيـا  بجذولـة الحوضـد واإلاشــاسلة فـي ؤوقـات مػيىـة فـي مداولـة لخلــق اثجـاأ مػـحن للهاشـحاحات غلـى موقــؼ 

 للحدميــل مــً محجــش  The Dawn of Glad Tidingsيــق ثــوضتر  باإلغــافة بلــى ؤن الحىظــيم قــذ ؤثــاح ثؿب
ً
(  الــزل بقــي محاخــا

Google Play  2014يوهيــو 20فــي  
ً
  ورلــو لهــي يػؿــي الفشضــة إلاعــحخذمية بحخبــؼ ألاخــذاذ اإلاحػلقــة بــالحىظيم  وظــمذ ايػــا

 لذاغش بةسظاى الشظاثل مً خعابات الىاط غلى ثوضتر.

يشــش الذغايــة وثجىيــذ اإلاحــابػحن لــة   قــذ قامــد شــشلة ثــوثحر فــي مىحطــي غــا  وهخيجــة لت ايــذ اظــحخذا  داغــش إلاوقــؼ ثــوثحر ل

ؤلــي خعــاب يمــحلنهم داغــش لخصــجيؼ ألاغمــاى ؤلاسهابيــة التــي يقــو  إلاهــا ؤو لتهذيــذ ألافــشاد  وقالــد 125بــةغالق خــوالي  2015

بات  وقـــذ ؤتهمــد بػـــؼ ؤن رلــو اهتهـــاك لقواغــذ الحغشضـــذ  لــزا جػاوهـــد مــؼ منحـــت الحدقيقــات الفيـــذسالي بشــإن هـــزأ الخعــا

 .29ألافشاد الػاملحن فى ثوثحر  بإنهم يقوموا بحقذيم الذغم لحىظيم داغش

هزأ الطفدة ثم بغالقها  ولنً هزأ الطفدة جػمل غلـى ثجىيـذ الػذيـذ مـً ” ؤ  ليث ” وهىاك ضفدة ماهد لعيذة ثذعي 

  و إلاهـزأ الؿشضقـة ثقحىـؼ الفحيـات بإنهـا ثجاهـذ  الفحيات للذاوى والاهػـما  بلـى الحىظـيم   والـضواج مـً ؤخـذ مقـاثلي الحىظـيم

وظوف ثدطل غلى لقت صوحة الشهيذ  ومً رم فةنها إلاهزا اإلاػنى ثجاهـذ فـي ظـبيل ه وهـزا ؤغلـي مـا يحمىـاأ اإلاـشء مـً وحهـة 

 هظشهم .

عـــحؿؼ مـــً باإلغـــافة بلـــى رلـــو فـــةن الحىظـــيم غلـــى موقـــؼ ثـــوثحر يقـــو  باظـــحخذا  الىطـــوص الذيييـــة واللغـــة الػاؾفيـــة التـــي ي

 اظــحخذ  ؤلثــر مــً لغــة فــي وشــش جغشضذاثــة ورلــو ـمـي يعــحؿؼ ؤن يطــل بلــى 
ً
االلهــا ؤن يجــزب الػذيــذ مــً ألافــشاد بليــة   وايػــا

ؤلبر غذد ممنً مً ألافشاد خوى الػالم  ومً رم يوحذ الػذيذ مً الهاشحجات التي ثدطل غلى ؤغذاد لبحرة مً اإلاحابػحن 

اج باقيـــة   وهاشـــحاج دولـــة الخالفـــة   والػذيـــذ مـــً الهاشـــحجات ألااـــشى  ومـــً رـــم لهـــا  مســـل: هاشـــحاج داغـــم داغـــش  وهاشـــح

ـــحذ  ـــة اظــــحؿاع ؤن يفـ ـــر مــــً الطــــفدات للحىظــــيم  بال ؤهـ يعــــحؿؼ ؤن يػــــم الػذيــــذ مــــً ألافــــشاد  وغلــــى الــــشغم مــــً بغــــالق لسحـ

ذ ضـفدة لـة فمـا ضفدات ؤاشى  لذسحة ؤن ؤخذ اغػـاء الحىظـيم قـا  باليشـش غلـى ضـفدحة الخاضـة   ؤن مـً يشضـذ ؤن يفـح

 غلية بال ؤن يبلغة وهو ظوف يقو  بػمل ضفدة لة.

وقـــذ ؤوشـــإ ثىظـــيم داغـــش قىاثـــة الخاضـــة غلـــى ؤلاهترهـــد للـــشد غلـــى اتهامـــات ؤلاغـــال  الـــذولي وثجىيـــذ مضضـــذ مـــً الػىاضـــش فـــي       

المية ثجاهـــذ وثدـــاسب ضـــفوفة  وجغيحـــر الطـــوسة العـــيئة التـــي ثطـــفة إلاهـــا وظـــاثل ؤلاغـــال  وثـــشوضج الطـــوسة اإلاشغوخـــة لذولـــة بظـــ
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النفـاس ولهـا القـذسة غلــى تهذيـذ ؤمـنهم والحـإرحر غلــى غقـوى اإلاـشاهقحن والشــباب وغـمهم لجيشـها فـى خــشب مـً ؤحـل ه  وهــزأ 

وجعــمي)قىاة الخالفــة ( وهــي مــً بهحــاج ماظعــة الفشقــان  2015القىــاة هــى ؤخــذذ وظــيلة بغالميــة يؿلقهــا ثىظــيم داغــش فــي 

لشقـة  والتــي اـشج غنهـا بغـالن ثشوض ــي غلـى موقـؼ يوثيـوب  وثقــو  بػـشع ألاابـاس اليوميـة للحىظــيم  واإلانحـت ؤلاغالمـي لواليـة ا

باإلغافة بلي ثقذيم بشهامج ) وقد الحجىيذ(  والزل ظيػشع ليفية ثجىيذ املجاهذيً الجذد  والػذيذ مً البرامج آلااشى 

 .30  مؼ ثدذيذ مواغيذ هزأ البرامج وفقا لحوقيد الذولة ؤلاظالمية

( غلــى اليوثيــوب مجموغــة مــً الفيــذيوهات التــي ؤغــذها ألاظــحر البريؿــاوي لــذى  KhilafaLive.infoوضقــذ  موقــؼ القىــاة )       

الحىظــيم حــون ـمـاهحلي  مــؼ ظلعــلة فيــذيوهات حذيــذة بحقىيــة غاليــة بــذؤ إلاهــا الحىظــيم مــؼ ؤوى فيذيوهاثــة بمعــاغذة بغالمــي 

لػشاقية  ورلو لحغؿية ؤاباس الحىظيم والتروضج لة وثجىيذ اإلاضضذ مً الػىاضش  اإلاوضل والفىيحن مً اإلااظعات ؤلاغالمية ا

 .31ولنً ختي آلان هزأ القىاة لم يحم فحدها  وهزا ملة هو مجشد بغالن غنها  وغً بشامجها

 ؤن الحىظـــيم يػمـــل غلـــى وشـــش فيـــذيوهات لألؾفـــاى  يويـــح فيـــة ؾشضقـــة ثجىيـــذهم وجػلـــيمهم ؾـــش        
ً
ق ومـــً اإلاالخـــظ ايػـــا

الجهـــاد فـــي ظـــبيل ه   وثـــذسضبهم غلـــى خمـــل العـــالح يتـــراوح ؤغمـــاسهم بـــحن العـــابػة والسامىـــة غشـــش وقذ قـــا  الحىظـــيم بيشـــش 

فيــذيو مذثــة دقيقحــحن لؿفــل مــً ماصاعــحان يدمــل فيــة العــالح وضقحــل شخطــحن سوظــيحن متهمــحن بالحجعــغ غلــي داغــش  

رلـــو ثـــم خـــزف هـــزا الفيـــذيو  ورلـــو يويـــح ليـــي ؤن هـــزا وقـــذ خطـــل هـــزا الفيـــذيو غلـــى وعـــبة مشـــاهذة غاليـــة   رـــم بػـــذ 

الحىظيم يػمل غلى ثذسضت هاالء ألاؾفاى مىز الطغش غلى وظاثل القحل والزبذ وغحرها مً الوظاثل ألااشل وإقىاغهم ؤنهـم 

 إلاهزا يجاهذون في ظبيل ه   باإلغافة بلي ثجىيذ بػؼ ألاؾفاى مً االى بػؼ ألالػاب ؤلالنتروهية .

ؼ الحواضل ألااشى ) الفيعبوك وثوثحر ( فةهة قـذ ثـم بغـالق وخـزف النسحـر مـً الفيـذيوهات غلـى موقـؼ اليوثيـوب ومسل مواق

ـــم هــــــزأ  ـــي مػظـــ ـــحن الفيــــــذيوهات  وفـــ ـــى ماليـــ ــــذدها بلـــ ـــل غــ ـــذ يطـــ ـــي قـــ ـــً الفيــــــذيوهات التـــ ـــر مـــ ـــو النسحـــ ـــو ألن الحىظــــــيم يمحلـــ ورلـــ

وغحرهــا مــً الػمليــات البشــػة  ؤو ختــى فيــذيوهات الفيــذيوهات يــحم وشــش ؤبشــؼ مــا يقــو  بــة الحىظــيم مــً ربــذ وخــشق وقحــل 

 ؤهـــة يوحـــذ ؤغـــذاد لبحـــرة مـــً اإلاشـــاهذيً لهـــزأ الفيـــذيوهات مـــً مافـــة ؤهدـــاء 
ً
لـــذغوة الشـــباب للحىظـــيم  ومـــً اإلاالخـــظ  ايػـــا

الػالم  ظواء مً يشاهذ إلاهذف اإلاشاقبة  ؤو مً يشاهذ لفهم هزا الحىظيم  ؤو مً يشاهذ إلاهذف وغؼ اظتراثيجات ملخاسخة 

 ا
ً
 يلػــت دوسا

ً
لحىظــيم   وألاضــػت مــً يشــاهذ إلاهــذف ؤلاهػــما  بلــى هــزا الحىظــيم   لــزا يمنــً القــوى ؤن موقــؼ اليوثيــوب ايػــا

 فـــــي ثجىيـــــذ الػذيـــــذ مـــــً ألافـــــشاد  بغـــــافة بلـــــى موقـــــؼ الفيعـــــبوك وموقـــــؼ ثـــــوضتر  ولنـــــً ألااؿـــــش فـــــي موقـــــؼ اليوثيـــــوب هـــــي 
ً
لبحـــــرا

 بلى هزا الحىظيم ومً رم مؿالبتهم لهي يىػموا بلى هزا الحىظيم.الفيذيوهات التي يحم وششها لجزب اوػؿاف الشباب 

 الهحور اخلانض: نوكف النظو اللانونية نن جرائو اإلرهاب اإللكرتوني

 حـشاثم الخاظـوب بلـى الػـا        
ً
. وؤمـا حـشاثم ؤلاهترهـد فةهـة يمنـً القـوى بنهـا بـذؤت مـؼ (32)1960ؤسحؼ الفقـة الجىـاجي ثاسضخيـا

 باإلهترهـــد هـــي حـــشاثم الػـــذوان الفحروســـ ي فيمـــا هـــو مػـــشوف فـــي الحـــاسضخ  وماهـــد 1988الػـــا  
ً
ؤوى الجـــشاثم التـــي ثـــشثبـ غػـــوضا

 . 1988هوفمبر  2القاهووي بجشضمة دودة موسيغ اإلااساة واقػتها في 
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وخــحن ثلــو  وال يــضاى الفقــة والخشــشيؼ اإلاقــاسن فــي خقيقــة ألامــش  يعخشــػش الخــشج فــي الحميحــ  بــحن مــل مــً حــشاثم الخاظــوب       

ثبني اإلاوقي اإلاقاسن اإلازموس هزا  1995الىاحمة غً اظحخذا  ؤلاهترهد  ختى بن ثقشضش ألامم اإلاحدذة غً مىؼ الجشضمة غا  

  Computer crimes & other crimes related to computerفطذس غىوان الحقشضش 

جمـؼ بــحن الجـشاثم التــي ثقــؼ غلـى الخاظــوب راثــة لـزلو هجــذ ؤن جػشضـي حــشاثم الخاظــوب فـي الفقــة والخشـشيؼ يعــودأ اثجــاأ ي

وثلــو التــي يهــون الخاظــوب وظــيلة اسثهاإلاهــا  فهــي لــذى هــزا الاثجــاأ جػــشف بإنهــا "فػــل غحــر مشــشوع يحــوسؽ هظــا  الخاظــوب 

فيــة  ظــواء ـمـان الخاظــوب مألــة هــو موغــوع الجشضمــة ؤو ـمـان الوظــيلة بلــى اسثهاإلاهــا ؤو معــحودع الــذليل اإلاشثبؿــة بالجشضمــة". 

مً خيث بن حشاثم  Donn Parkerهو جػشضي معحمذ مً ؤلثر الحػشضفات شػبية لجشاثم الخاظوب الزل قاى بة ألاظحار و 

. ولـم ثـإت الاثفاقيـة ألاوسوخيـة (33)الخاظوب هي "حـشاثم ثحؿلـت دسايـة غـشوسضة بالخاظـوب لهـي يـحم اسثهـاب الجشضمـة بىجـاح"

  وإهمـا اغترفـد بىوغيـة (34)غلـى جػشضـي مدـذد للجشضمـة غبـر ؤلاهترهـد 23/11/2001للجشضمة غبر الػـالم الافترا ـ ي اإلااساـة 

 مً الجشاثم يمنً اسثهاإلاها غبر ؤلاهترهد. 

ولقـــذ ثوظـــػد بداسة الػـــذى ألامشضنيـــة فـــي سخــــ الخاظـــوب بحقىيحـــة فـــزهبد بلـــى جػشضـــي حـــشاثم الخاظـــوب بإنهـــا "هـــي مـــل        

مـان رلـو بـالؿبؼ  (35)غذوان باالسثهاب غلى ؤل قاهون يحػمً في مدحواأ ثقىيـة الخاظـوب وضهـون غشغـة للحدقيـق والاتهـا "

 The National Infrastructureلقـاهون البييـة الوؾىيـة للمػلومـات  1996بحـإرحر مـً اثجاهـات اإلاشـشع ألامشضهـي فـي جػـذيل 

Information Act  (  الزل ؤظحوحي الحجشضم مً الـشخـ بـحن الخاظـوب وثقىيحـة لهـل  فـحمخؼ هـزا الاثجـاأ 1030)القعم

 للمىهج ألامشضهي  و 
ً
 : (36)هي غً وحود رالرة ؤهواع مً الجشاثم التي يمنً اسثهاإلاها غش الخاظوب ورلو وفقا

 لها  وهي هوغية مً الجشاثم يهون هذف املجش  فيها الحوضل بلى ظشقة بياهات مـً 
ً
 : الجشاثم التي يهون الخاظوب هذفا

ً
ؤوال

 الخاظوب ؤو بخذاذ بغشاس بة ؤو بىظا  جشغيلة ؤو بالشبنة التي يػمل االلها. 

 : الجشاثم التي يهون الخاظوب وظيلة السثهاإلاهـا  وهـزأ الىوغ
ً
يـة مـً الجـشاثم ثدـذذ غىـذما يعـحخذ  املجـش  الخاظـوب راهيا

لخعـهيل اسثهـاب بػـؼ الجــشاثم الحقليذيـة مسـل الاخحيــاى غلـى البىـوك لمـا لــو قـا  موظـي بإخــذ البىـوك باظـحخذا  بشمجيــة 

 غــــً وغــــػها فــــي معــــاسها ال ــــخيذ  ولــــزلو القيــــا  بةغــــذاد 
ً
ثدوضــــل الػملــــة لطــــالخة فيــــودع مبــــال  مدولــــة لخعــــابة غوغــــا

Produce  ؤو هقــلTransfer  ؤو خيـــاصةPossess  آلـــةDevice  بمـــا فـــي رلـــو الخاظــوب بييـــة اظـــحخذامها فـــي ثضوضـــش ورـــاثق بربـــات

  To Falsify Identification documentation (USCode Sec. 1028)شخطية 

ملخقاثــة " لهــي جشــمل الخاظــوب و Forgery Devicesولقــذ ثوظــػد بػــؼ الخشــشيػات فــي مــذلوى مطــؿلح "ؤدوات الت وضــش 

Equipment  وخشمجياثةSoftware  بغشع الت وضش مسل قاهون والية هيوححرس ي 
ً
 N.J.Stat.ANN. Sec. 2)برا ؤغذت اطيطا

C : 21-1)    
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 في الخطـوى غليهـا  لمـا هـو الخـاى فـي قيـا  
ً
 : الجشاثم التي يهون فيها الخاظوب ؤداة لخفظ ألادلة دون ؤن يهون وظيؿا

ً
رالسا

الاثجــاس غحــر اإلاشــشوع فيهــا  ولــزلو مػــذل البرمجيــات اإلاػحــذى غلــى خقــوق اإلالنيــة فيهــا ولــزلو العــشقة مشوجــي املخــذسات و 

 غلى خقوق اإلاالي بوغؼ ظشقاتهم وملفاتهم وسجالتهم في الخاظوب. 
ً
 ؤلالنتروهية التي ثحم غذواها

 للحػ      
ً
 ماوػـا

ً
بحـر غــً حـشاثم الخاظــوب  بر هىـاك مــً وممـا ثجـذس ؤلاشــاسة بليـة بن مســل هـزا الحقعـيم العــالي لـيغ حامػــا

الجشاثم التي ثشثنت بواظـؿة الخاظـوب ومـؼ رلـو ال يمنـً بدساحهـا فـي ؤل مـً ألاقعـا  ؤو ألاشـهاى السالرـة مسلمـا هـو الخـاى 

 
ً
مــً الحقىــحن ألامشضهــي  Tit. 18 USCode Sec. 641وهــي حشضمــة يػشفهــا القعــم  (37)فــي حشضمــة ظــشقة وقــد الخاظــوب مــسال

 .(38)اثم اإلاػلوماثيةلجشضمة مً حش 

 بلـى ؤن بمهاهيـات الخاظـوب لـم ثبـرص بلـى الوحـود بالشـهل الـزل يجـت ؤن ثهـون 
ً
وسخما يهون العبت في الحوظؼ العـالي غاثـذا

 غمــا وػلمــة غــً قــذسات ؤلاهترهــد. فهــزأ ألااحــرة  وإن ماهــد لــم ثإاــز 
ً
غليــة  فهــل مــا وػلمــة غــً قــذسات الخاظــوب يقــل لسحــرا

القــاهون والاقحطــاد غلــى اإلاعــحول ؤلاقليمــي والــذولي بنسحــر مــً الحـــإمل وهــي  خظهــا لمــا ييبفــي  فقــذ ثىاولهــا العاظــة وفقهــاء

بػـــذ فـــي بـــذاياتها  فـــي خــــحن بن معـــحرة الخاظـــوب ثبـــذو هادثـــة ؤو ؾبيػيــــة. ومســـل هـــزا ألامـــش وحـــذ لــــة ثـــإرحر لبحـــر فـــي الاثفاقيــــة 

  فــي اإلاــادة ألاولــى منهــا  بمطــؿلح خيــث اغترفــد الاثفاقيــة 23/11/2001ألاوسوخيــة للجشضمــة غبــر الػــالم الافترا ــ ي اإلااساــة 

ـــاس مجـــــشد مطـــــؿلح "الخاظـــــوب Computer System"هظـــــا  الخاظـــــوب  ـــي الاغحبــ ـــز فــ ـــم ثإاــ ـــذ خـــــذدت Computer" ولــ " فقــ

الاثفاقيـــة هـــزا اإلاطـــؿلح بهوهـــة يشـــمل "ؤيـــة آلـــة ؤو مجموغـــة مشثبؿـــة فيمـــا بينهـــا ؤو رات غالقـــة مـــً آلاالت  يمنـــً بةغـــافة 

 .(39)ا  ؤن ثقو  بمػالجة آلية للبياهات"بشمجية بلى واخذ ؤو ؤلثر منه

ال يمنــً القــوى بوحودهــا غلــى ؤلاهترهــد.  -ختــى آلان –وخــذون بخــذاذ اثطــاى بــحن الخاظــوب وخــحن ؤلاهترهــد غــً ؾشضــق وظــيـ 

وغليــة فــةن مجــشد القــوى باسثهــاب حشضمــة خاظــوب ال يػنــي غــشوسة وحودهــا غلــى ؤلاهترهــد وإهمــا ينفــي ؤن يهــون الخاظــوب فــي 

 .Online(40)  في خحن ؤهة ال يمنً القوى باسثهاب حشضمة مً حشاثم ؤلاهترهد دون ؤن ههون غلى ؤلاهترهد خالة غمل

 Computer  بــحن مطـؿلحي خاظــوب  18USC Sec. 1030ومسـل هــزا القـوى هجــذأ فـي القــاهون ألامشضهـي خيــث يمحـ  القعــم 

ـــر يػنــــيProtected computerوخــــحن خاظــــوب مشــــموى بالخمايــــة  ـــرأ غــــً ؾشضــــق    فهــــزا ألااحـ رلــــو الخاظــــوب اإلاحطــــل بغحـ

فقــــ فةهـــة يػنـــي مجـــشد الخاظـــوب غحـــر اإلاحطـــل بـــإل  Computerالشـــبهات / ؤلاهترهـــد فـــي خـــحن بن بيـــشاد مطـــؿلح خاظـــوب 

 شبنة ولو داالية )خيث ُيػذ هىا ؤداة ثخضضً فقـ(. 

الجضثيـة التـي جػمـل االلهـا  وإرا هزأ الخطوضـية التـي مىدهـا الخاظـوب لإلهترهـد حػلتهـا ثحمحـ  فـي الخقيقـة غىـة مـً خيـث 

   Droit Informatiqueمان مساس اهحما  سحاى القاهون في صمىىا اإلاػاضش هو الحػامل مؼ ثفشيؼ حذيذ فـي قـاهون اإلاػلوماثيـة 

الـزل يمسـل ؤخـذ  Computer Law  فهزا ال يػني في الخقيقـة الحػامـل مـؼ قـاهون الخاظـوب  CyberLawهو قاهون ؤلاهترهد 

.  ثفشيػات
ً
 قاهون اإلاػلوماثية ؤيػا
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 غـً حـشاثم 
ً
 مىفطـال

ً
لزلو يحجة بػؼ القاهوهيحن الى بخذاذ فطـل فـي هـزا ؤلاؾـاس مـً خيـث جػشضـي حـشاثم ؤلاهترهـد جػشضفـا

الخاظوب  باغحباسها حشاثم هاحمة غً اظحخذا  ؤلاهترهد  وهو الحػشضي اإلابني غلى فهم غميق لؿبيػة اإلاشهلة مً خيث 

وعي هــزأ الجــشاثم. خيــث بن ؤلاهترهــد ؤفــاءت غلــى القــاهون بإشــهاى بحشاميــة حذيــذة لــم ثنــً مػشوفــة  غــشوسة الفطــل بــحن هــ

ختـى فـي ظـل الحجــشضم غبـر الخاظـوب خيـث بهــة لىخيجـة لظهـوس ؤلاهترهــد ؤيـخد اإلاشـهلة ليعـد فقـــ بخـذاريات الحميحـ  فــي 

الجـشاثم اإلاشثبؿـة  –)مسـاى حـشاثم الخاظـوب بؾاس الحجشضم غبر الخاظوب  في مداولـة ثحػـذى مىؿـق الحبعـيـ بلـى الحػقيـذ 

 ...بلـــخ(
ً
 فـــي ثوضـــيات مـــاثمش (41) بالخاظـــوب وثفطـــيالتها ؤيػـــا

ً
)السماهيــــة  G8. ولػـــل مـــا ؤهحهـــي بليـــة الحؿـــوس الـــزل هـــشاأ ظـــلبيا

ؤو حــشاثم  High- Tech Crimeليــذغو بلــى مضضــذ مــً الحإمــل فــي هـزا الشــإن  بر ثــم الحوضــل بلــى مطــؿلح  1998النبـاس( غــا  

لحقىيـة الػاليــة ؤو اإلاحقذمــة لىــوع مــً مداولـة الحوظــؼ فــي حــشاثم الخاظــوب لهــي جشـمل مافــة الجــشاثم التــي يهــون الخاظــوب ا

 فيهــــا. وهــــزا ملــــة يجػلىــــا هقــــشس ؤن هىــــاك مفاسقــــة مطــــؿىػة بــــحن حــــشاثم الخاظــــوب وحــــشاثم ؤلاهترهــــد  غلــــى الــــشغم مــــً 
ً
ؾشفــــا

 بينهما. 
ً
 الالحطاق الزل يهاد يهون ؾبيػيا

 يعــعي بلــى بقامــة بيياهــة غلــى الىدــو الــزل يدقــق مطــلخة ؤلاوعــان قبــل وهــزا 
ً
 فقهيــا

ً
الاثجــاأ الــزل هإاــز بــة يجــذ لــة ؤظاظــا

آلالة  بر يزهت هزا الاثجاأ بلى ؤن حشاثم ؤلاهترهد هي "مـل فػـل ؤو امحىـاع غمـذل ييشـإ غـً الاظـحخذا  غحـر اإلاشـشع لحقىيـة 

 (42)ادية واإلاػىوضةاإلاػلومات و هذف بلى الاغحذاء غلى ألامواى اإلا

 الهحور الصادس: أشض وركائز نكافحة اإلرهاب اإللكرتوني على الهصجوى اإلكليهي والدولي

ؤما  الفشاغات الخششيػية التي ؤضبدد غتء غلى ماهل الذوى بػذ اهخشاس الجشاثم الالنتروهية   ااضة مؼ اظحخذا         

لخطوضـيتها اإلامحـ ة  بــات مـً الػـشوسل بيجـاد بؾـاس فػـاى يػـمً اظــحدذاذ '' وهظـشا wwwؤلاهترهـد ''الشـبنة الػىنبوثيـة 

آليــات للحػــاون الــذولي فــي مجــاى مهافدــة هــزا الىــوع مــً الجــشاثم مــً اــالى الخصــجيؼ غلــى ثبــادى الخبــرات مــً ؤحــل الػــبـ 

القػـاء بوحــة غــا    الجىـاجي لهــا  باغحباسهـا حــشاثم افتراغـية  مــؼ ثهـوضً مخحطــحن فــي املجـاى ظــواء الػـبؿية القػــاثية ؤو

وإيجــــاد جشــــشيؼ دولــــي اــــاص إلاواحهــــة هــــزا الخؿــــش  وثبنــــي مىظومــــة مػلوماثيــــة موخــــذة جػحمــــذ غلــــى بوشــــاء منحــــت غــــالمي ؤو 

بقليمـــي للحوريـــق ؤلالنترووـــي  مـــؼ جســـجيل مافـــة البــــرامج اإلاػلوماثيـــة وخفظهـــا واغحمـــاد الـــذالثل ؤو القـــشاثً الشقميـــة لــــذالثل 

مقترفيهــــا والخــــشص غلــــى بدساج مســــل هــــزأ الجــــشاثم غــــمً ااحطاضــــات املخنمــــة الجىاثيــــة بربــــات الجشضمــــة ومــــً رمــــة بداهــــة 

الذوليــة هظــشا لؿابػهــا الػــالمي  فالخشــشيؼ الــذولي اإلايشــود يجــت ؤن يبنــى غلــى ؤؾــش قاهوهيــة موخــذة يــحم فيهــا غوإلاــة القــواهحن 

 .43وضالخيات الااحطاص اإلافحوخة واإلاشترلة بحن حميؼ دوى الػالم

بذ الػالم ؤما  ثدذ لبحر  يحؿلت  ثيعيقا  بلنتروهيا غالي اإلاعحوى بحن ألاحهضة ألامىية واإلاػلوماثية في مافة لقذ ؤض       

الذوى  فػال غً جػضضض الحػاون والحيعيق مؼ اإلااظعات الذولية اإلاػىية بمواحهة هزا اإلاشهلة وخخاضة ؤلاهتربوى 

يغ هزا فدعت بل ييبفي غلى اإلاششع ثجشضم اظحخذا  شبنة ؤلاهترهد إلاواحهة مافة ؤشهاى حشاثم ؤلاسهاب غلى ؤلاهترهد . ل

في غمليات بسهابية خيث ؤن الخششيػات الجىاثية لم ثنً غلى اإلاعحوى اإلاؿلوب فيما يحػلق بجشاثم ؤلاسهاب ؤلالنترووي. 

 ومً رم يمنً ثدذيذ ؤبشص ؤظغ مهافدة ؤلاسهاب ؤلالنترووي لما يلي: 
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 الضبط القاهووي للدخول الى شبكت اإلاعلوماث الدوليت "ؤلاهترهذ"  .1

 غً الحؿوسات الحقىية اإلاخعاسغة  وآلاراس الاقحطادية  والاححماغية       
ً
ال يمنً ألل بلذ في هزا الػطش ؤن يػيش مػضوال

ات والاثطاالت والحؿبيقات التي وألامىية الىاحمة غنها. وفي ظل الترابـ الوريق بحن ؤحضاء الػالم غبر ثقىيات اإلاػلوم

ظمدد باوعياب ألامواى والعلؼ والخذمات وألافهاس واإلاػلومات بحن معحخذمي ثلو الحقىيات  بات مً الػشوسل لهل 

بلذ خماية ؤفشادأ وماظعاثة ومقذساثة وخػاسثة مً آراس هزا الاهفحاح  ومؼ بدساك الجميؼ اليو  للفواثذ الجمة لحقىية 

املخاؾش الهامىة في جغلغل هزأ الحقىية في بيوثىا وماظعاثىا ثحؿلت مً املجحمؼ والذولة حميًػا الخيلولة اإلاػلومات  فةن 

دون خطوى ثلو املخاؾش بشتى ؤهواغها  ومً ؤهم ما يجت ثوفحرأ في هزا الطذد حجت اإلاواقؼ الػاسة والتي ثذغو بلى 

لػذوان والاغحذاء غلى آلااشضً بغحر وحة خق  فهزا ألاظلوب يػذ الفعاد والشش  ومنها اإلاواقؼ التي ثذغو وجػلم ؤلاسهاب وا

 مً ألاظاليت املجذية والىافػة. 

ولقذ حاء في بػؼ الذساظات ؤن الذوى التي ثفشع قواهحن ضاسمة في مىؼ اإلاواقؼ الػاسة والهذامة ثىخفؼ فيها وعبة       

ة بلى حجت اإلاواقؼ ؤلاباخية غً معحخذمي ؤلاهترهد في الجشاثم  ولزلو ظػد مذيىة اإلالو غبذ الػضضض للػلو  والحقىي

ا غلى ألااالق وضياهة لألمة مً غبث الػابسحن وإفعاد املجشمحن  فقذ ضذس في غا  
ً
اإلاملنة الػشخية العػودية خفاظ

ؤلاهترهد  ( الزل ؤهاؽ بمذيىة اإلالو غبذ الػضضض للػلو  والحقىية مهمة بدااى اذمة163هـ قشاس مجلغ الوصساء سقم ) 1417

 الػاإلاية للمملنة  وثولي حميؼ ؤلاحشاءات الالصمة بما في رلو ثششيذ املخحوى. 

ولقذ ظػد بػؼ الذوى بلى حجت اإلاواقؼ الػاسة  ففي ثشليا قشست ششلة الاثطاالت الترلية التي ثضود حميؼ ؤهداء      

الػاإلاية ؤلاهترهد  ولزلو غمذت بلى ثشليت البالد بخذمات ؤلاهترهد حجت بػؼ اإلاواقؼ الػاسة غلى شبنة اإلاػلومات 

وهىاك دوى غذة بظالمية وغحر بظالمية  (44)ألاحهضة وألادوات التي ثقو  بخىقية اإلاواقؼ وحجت اإلاواقؼ الػاسة ومىؼ ظهوسها 

 جػمذ بلى ثششيذ شبنة ؤلاهترهد وحجت اإلاواقؼ التي ثشى ؤنها غاسة ؤاالقًيا ؤو فنشًضا. 

 ظمت الخعامالث ؤلالكتروهيت . الضبط الدشريعي أله2

مؼ الحوحة اإلاحىامي هدو ثقىية اإلاػلومات  ثبرص بوغوح الخاحة اإلالخة بلى بيجاد ؤهظمة لػبـ الحػامالت ؤلالنتروهية       

بشتى ضوسها  فػلى الشغم مً مدذودية ما ؤهجض في هزا العياق فةن الجهات التي ثػؿلؼ إلاهزأ اإلاها  جػاوي مً البـء 

بهجاص هزأ ألاهظمة لنثرة الجهات اإلامسلة في لجان الطياغة  وجػذد الجهات اإلاشحػية التي ثقو  بمشاحػة الشذيذ في 

ألاهظمة واغحمادها  لزا فال بذ مً بغذاد ألاهظمة الالصمة لحدقيق الاظحفادة القطوى مً ثقىية اإلاػلومات  وخماية 

لقذ ؤظهشت اظخباهة ؤحشضد للحػشف غلى مذى الخاحة بلى وحود اإلاحػاملحن مً املخاؾش التي ثىؿول غليها ثلو الحقىيات  و 

 % يشون الخاحة بلى رلو. 70ثىظيمات ولواثذ ثدنم قػايا ثقىية اإلاػلومات ؤن 
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بن املخاؾش الهامىة في جغلغل ثقىية اإلاػلومات الخذيسة في واقػىا ثحؿلت مً املجحمؼ والذوى حميًػا الخيلولة دون      

خطوى ثلو املخاؾش بشتى ؤهواغها  ومً ؤهم ما يجت ثوفحرأ في هزا الطذد ألاخها  وألاهظمة واللواثذ اإلاىظمة لعلوك 

اإلاػلومات مهما مان هوع الحػامل وؤًيا ماهد مقاضذأ  دون ثقييذ لخشضة  ألافشاد واإلااظعات خياى الحػامل مؼ ثقىية

املجحمؼ غً الاظخسماس البىاء لحلو الحقىية  فدعت دساظة ؤحشاها مششوع الخؿة الوؾىية لحقىية اإلاػلومات غلى ما يضضذ 

ت ااتراق مواقؼ وؤحهضة % مً ؤفشاد الػيىة يقومون بمداوال 9شخظ في اإلاملنة الػشخية العػودية  اثأح ؤن  700غً 

% يقومون إلاهزا الػمل بشهل هادس  وهزأ اليعبة غالية بهل اإلاقاييغ  7ألافشاد واإلااظعات  باإلغافة بلى ما يقشب مً 

وثضضذ هزأ اليعبة في هوع آاش مً املخالفات مةغشاق ؤحهضة الخادمات بالشظاثل البريذية  خيث وضلد اليعبة بلى ما يضضذ 

 % مً ؤفشاد الػيىة يقومون إلاهزا الػمل بشهل هادس ) ؤل ظبق ؤن قاموا بة (. 12بلى % باإلغافة 15غً 

بهة وخالشغم مً بدساك ؤهمية وحود وثؿبيق ؤخها  وؤهظمة لػبـ الحػامالت ؤلالنتروهية فةن الجهود اإلابزولة لذساظة 

هزا الشإن ال يحجاوص مجموغة مً القشاسات  وثىظيم ومحابػة الالت ا  بحلو ألاخها  ال يضاى في مشاخلة ألاولية  وما ثم في

اإلاىفطلة واللواثذ الجضثية التي ال جعحوغت القػايا اإلاعحجذة في ؤغماى ثقىية اإلاػلومات  لما ال ثوحذ بطوسة مىظمة 

 .(45)ومػلىة ؤقعا  ؤمىية  ومدالم مخحطة  ومىحجات بغالمية لششاثذ املجحمؼ املخحلفة 

 ب آلالي. ضبط أهظمت الخعامل مع الحاس3

بن املخافظة غلى اإلاػلومات مً ؤهم ما ثدشص غلية الهيئات واإلاىظمات والذوى  وختى غلى معحوى ألافشاد  بر يمنً      

جػوضؼ فقذان ألاحهضة والبرامج  ولنً جػوضؼ فقذان البياهات واإلاػلومات ؤو الحالغت إلاها يػذ مً ألاموس الطػبة 

حلهات ؤل مىظمة  لزا يحم الععي للمدافظة غلى البياهات واإلاػلومات قذس واإلاهلفة  فاإلاػلومات والبياهات جػذ مً ؤهم مم

ؤلامهان ختى ال يطل بليها ؤشخاص غحر مطشح لهم  وضحم اثباع مجموغة مً ؤلاحشاءات التي ثػمً ظالمة هزأ اإلاػلومات 

 منها ما يإجي: 

خشحات قذ ثدحول غلى مػلومات غذ  بلقاء مخشحات الخاظت آلالي  ؤو ششضـ ثدبحر الؿابػة  ألن مسل هزأ امل .1

 مهمة ثطل بلى ؤشخاص غحر مطشح لهم الاؾالع غليها  لزا يجت ثمضضق املخشحات بواظؿة آالت ااضة قبل بلقائها. 

اظحخذا  ملمات العش للذاوى بلى الخاظت آلالي  وجغيحرها مل فترة بديث جػحمذ ؾوى الفترة غلى ؤهمية البياهات  .2

ػؼ ؤهظمة الخشغيل ال جعمذ باظحخذا  ملمة العش هفعها مشة ؤاشى  وثجبرك غلى جغيحرها باليعبة للمىظمة  لما ؤن ب

 بػذ فترة مدذدة مً قبل اإلاششف غلى هظا  الخشغيل. 

غمل ؾشق ثدنم داال الىظا  جعاغذ غلى مىؼ مداوالت الذاوى غحر الىظامية مساى رلو: غمل ملي يحم فية  .3

ولوا الوضوى بلى ؤل حضء مً البياهات: يدول سقم اإلاعحخذ   ووقد املخاولة جسجيل حميؼ ألاشخاص الزيً وضلوا ؤو خا

 وثاسضخها وهوع الػملية التي قا  إلاها وغحر رلو مً اإلاػلومات اإلاهمة. 
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ثوظيي ؤشخاص ثهون مهمتهم اإلاحابػة اإلاعحمشة ملخشحات بشامج الخاظت آلالي للحإلذ مً ؤنها جػمل بشهل صخيذ   .4

التي غالًبا ما يهون الحالغت إلاها مً قبل اإلابرمجحن ؤو اإلاعحخذمحن  ورلو غً ؾشضق ؤاز غيىات  وااضة البرامج اإلاالية

غشواثية ملخشحات البرهامج في فترات مخحلفة  لما يقومون بفدظ ملي اإلاحابػة للحػشف غلى ألاشخاص الزيً وضلوا 

 بلى البياهات  ؤو خاولوا الوضوى بليها. 

ولة غبر وظاثل الاثطاالت ماألقماس الطىاغية ؤو غبر ألالياف البطشضة  بديث يحم جشفحر جشفحر البياهات اإلاهمة اإلاىق .5

البياهات  رم بغادتها بلى وغػها العابق غىذ وضولها بلى الؿشف اإلاعحقبل  وضحم اللجوء بلى جشفحر البياهات واإلاػلومات برا 

 ماهد مهمة  ألن غملية الخشفحر مهلفة. 

 ياهات ثخضن ااسج مبنى اإلاىظمة. غمل وسخ اخحياؾية مً الب .6

اظحخذا  وظاثل خذيسة ثػمً داوى ألاشخاص اإلاطشح لهم فقـ بلى ؤقعا  مشلض الخاظت آلالي  ماظحخذا   .7

 . (46)ؤحهضة الحػشف غلى بطمة الػحن  ؤو اليذ  ؤو الطوت 

 اخلاثهة:

ي فى الػالم الػشبى فى ؤظلوب ثىاولىا فى هزا البدث حشاثم ؤلاسهاب ؤلالنترووي غبر شبهات الحواضل ؤلاححماع

مقاسن مؼ الذوى ألاوسوخية والواليات اإلاحدذة ألامشضنية  والشو ؤن الجشضمة ؤلالنتروهية  ليعد خنشا غلى بػؼ الذوى 

دون آلااش  بر ؤن الواقؼ الزى يفشغة الحقذ  الحنىولوجى واإلاػلوماجى والزى ؤلذأ الحؿوس اإلاعحمش فى وظاثل مػالجة 

ت باغحباسها باثد املخذد الاظتراثي ي للبىاء السقافي وؤلاهجاص الاقحطادل  يالذ ؤن هزأ الجشضمة الجذيذة  وهقل اإلاػلوما

آازة فى الاهخشاس فى سخوع ألاسع  فليغ غشضبا ؤن هجذ مجشمى اإلاػلوماثية وؤلاهترهد فى الػالم الػشبى  لما ؤن الذوى 

مشجػا اطبا لإلحشا  ؤلالنترووى بل بن هزأ الذوى بما  -وما صالد –ؾوضلة ألاوسخية والواليات اإلاحدذة ألامشضنية ظلد لفترة 

 خققحة مً ثقذ  غلمى وثنىولوجى ماهد ؤخذ ألاظباب الشثيعية الهخشاس الجشضمة ؤلالنتروهية فى سخوع الػالم.

واهحن إلاهافدة وؤما  هزا الاهخشاس النبحر لهزا الىوع مً الجشاثم اثجهد الذوى بلى ثػمحن ؤهظمتها القاهوهية ق

الجشضمة ؤلالنتروهية مً ؤحل بهضاى خنم القاهون غلى املجش  اإلاػلوماجى ؤيىما وحذ وثوقيؼ الػقاب غلية. فػال غً اثجاأ 

 النسحر مً الذوى بلى ثفػيل مبذؤ الحػاون الذولى فى مجاى مهافدة الجشضمة ؤلالنتروهية.

ومما هو حذيش بالزلش ؤن ؤلاسهاب ؤلالنترووي هو ظاهشة بحشامية حذيذة ومعحجذة ثقشع في حىباتها ؤحشاط 

الخؿش لحيبة مجحمػات الػطش الشاهً لدجم املخاؾش وهوى الخعاثش الىاحمة غً حشضمة الخاظت آلالي التي جعتهذف 

ت آلالي حشضمة ثقىية ثيشإ في الخفاء  يقترفها مجشمون الاغحذاء غلى اإلاػؿيات بذاللتها الحقىية الواظػة  فجشضمة الخاظ

ؤرلياء يمحلهون ؤدوات اإلاػشفة الحقىية  ثوحة للىيل مً الخق في اإلاػلومات  وثؿاى اغحذاءاتها مػؿيات الخاظت املخضهة 

 واإلاػلومات اإلاىقولة غبر هظم وشبهات اإلاػلومات. 
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 –غبر داللحة الػامة  –حذاءات الجىاة  وهزا وخذأ هزأ اإلاػؿيات هي موغوع هزأ الجشضمة وما جعتهذفة اغ

يظهش مذى اؿوسة الجشاثم ؤلالنتروهية  فهي ثؿاى الخق في اإلاػلومات  وثمغ الخياة الخاضة لألفشاد  وتهذد ألامً 

 القومي والعيادة الوؾىية  وجشيؼ فقذان السقة بالحقىية وتهذد ببذاع الػقل البششل  لزا فةن بدساك ماهية الجشاثم

ا مؼ الؿبيػة 
ً
ؤلالنتروهية   مىوؽ بحدليل وحهة هظش الذاسظحن لحػشضفها والاضؿالخات الذالة غليها وااحياس ؤلثرها اثفاق

اإلاوغوغية لهزأ الجشاثم  واظحظهاس موغوغها واطاثطها ومخاؾشها وحجم الخعاثش الىاحمة غنها وظمات مشثنبيها 

 ودوافػهم. 

وخشى بىا الحإليذ غلى ما ؤراسأ بخطاء بحشاءات ثقىية اإلاػلومات مً ثدذيات لها وصنها باليعبة لقـاهون الػقوخـات 

فــي مــل ألاهظمــة القاهوهيــة وضشحــؼ العــبت فــي رلــو بلــى خقيقــة ماداهــا ؤهــة ختــى هــزأ اللخظــة  فــةن ألاشــياء اإلااديــة واإلاشثيــة هــي 

بال  -وإن وحــذت مىــز فتـرة صمىيــة قطــحرة-يــة اإلاػلومـات والقــيم اإلاػىوضــة ألااـشى التـي ثهــون مدميــة بـالقواهحن الجىاثيــة  وخما

ؤنها ختى مىحطي القشن الػششضً ماهد ؤقل ؤهمية  وقذ ؾشؤ جغيحر حوهشل غلى هزا اإلاوقي ؤرىاء الػشش ظـىوات ألااحـرة  

اإلاػلومـــات باليعـــبة لالقحطـــاد خيـــث ؤدى ثؿـــوس املجحمـــؼ مـــً مجحمـــؼ ضـــىاعي بلـــى مجحمـــؼ مـــا بػـــذ الطـــىاعي  بلـــى ثضايـــذ قيمـــة 

واملجحمــؼ والعياظــة  فػـــال غــً ألاهميـــة اإلاحىاميــة لحقىيـــة اإلاػلومــات اـــالى فتــرة صمىيـــة قطــحرة  وهـــو ألامــش الـــزى ؤوحــذ مـــا 

 ؤضبذ يػشف بقاهون اإلاػلومات. 

 جوصياث الدراست:

يػــة الخاضــة لهــزأ الجــشاثم والظـــيما غــشوسة ثقىــحن قواغــذ حذيــذة إلاهافدـــة الجــشاثم اإلاػلوماثيــة؛ ثإاــز بػــحن الاغحبـــاس الؿب (1

فيما يحػلق باإلربات في الذغاوى الىاشئة غً هزأ الجشاثم؛ ظواء في رلـو الـذغاوى لجىاثيـة واإلاذهيـة والحإديبيـة. لمـا ييبفـي 

جػـذيل قواغــذ ؤلاحــشاءات الجىاثيــة لحــحالء  مــؼ هــزأ الجــشاثم. وغـشوسة الحيعــيق والحػــاون الــذولي قػــاثيا وإحشاثيــا فــي مجــاى 

 مهافدة الجشاثم اإلاػلوماثية .

غــشوسة ثخطــيظ شــشؾة ااضــة إلاهافدــة الجــشاثم اإلاػلوماثيــة؛ ورلــو مــً سحــاى الشــشؾة اإلاــذسخحن غلــى ليفيــة الحػامــل مــؼ  (2

والقػـاء بشـإن الحػامـل مـؼ  –ؤو الىيابـة لػامـة  –ؤحهضة الخاظوب وؤلاهترهـد. وضحػـحن ثـذسضت وثدـذيث سحـاى الادغـاء الػـا  

 هترهد .ؤحهضة الخاظوب وؤلا 

غلـــى اغحبـــاس ؤن الاهترهـــد يػحبـــر وظـــيلة مـــً وظـــاثل الػالهيـــة فـــي قـــاهون الػقوخـــات  -مـــسال-ييبفـــي ؤن ثـــىظ الخشـــشيػات الػشخيـــة  (3

والقـــواهحن رات الطـــلة بـــالجشاثم اإلاػلوماثيـــة؛ مـــؼ ألااـــز بػـــحن الاغحبـــاس ؤن ؤلاهترهـــد ؤوظـــؼ اهخشـــاسا مـــً ظـــاثش وظـــاثل اليشـــش 

 والػالهية ألااشى.

قواهحن وهظم ؤلاحشاءات الجضاثية ) الجىاثيـة (؛ بالقـذس الـزل يعـمذ ببيـان ألاخهـا  الـالص  بثباغهـا خـاى الحفحـيش  يلض  جػذيل (4

 غلى الخاظبات وغىذ غبـ اإلاػلومات التي ثدحو ها وغبـ البريذ ؤلالنترووي ختى يعحمذ الذليل مششوغيحة .
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ـــ (5 ذ ؤلالنترووــــي وؤيــــة ثقىيــــة ؤاــــشى قــــذ ثفيــــذ فــــي بربــــات ييبفــــي ؤن يعــــمذ للعــــلؿات القاثمــــة بالػــــبـ والحدقيــــق بػــــبـ البريـ

الجشضمــة والخطــوى غلــى دليــل؛ والنشــي غــً الخقيقــة . وضلــض  ؤن ثمحــذ بحــشاءات الحفحــيش بلــى ؤيــة هظــم خاظــت ؤلــي ؤاــشى؛ 

ويشترؽ في هزأ الخالة ؤن يهون هزا ؤلاحشاء  يمنً ان ثهون رات ضلة بالىظا  مدل الحفحيش وغبـ ما إلاها مً مػلومات.

 بقذسها.  سالػشوسة ثقذ –في هزا الشإن  –شوسضا  والقاغذة الػمة غ

غــــشوسة ظــــً الخشــــشيػات إلاهافدــــة حــــشاثم ؤلاهترهــــد  ورلــــو بةداــــاى مافــــة ضوسالعــــلوك الػــــاس والخؿــــش غلــــى املجحمــــؼ التــــي  (6

لو مً االى بيجاد يعحخذ  فيها اهترهد. وضحػحن اثاخة الفشضة للمواؾىحن في اإلاشاسلة في مهافدة الجشاثم اإلاػلوماثية؛ ور

ـــالن غــــً البغــــاء  اـــــ العــــااً يخــــحظ بحلقــــي البالغــــات اإلاحػلقــــة إلاهــــزأ الجــــشاثم؛ والظــــيم الجــــشاثم ألااالقيــــة لدــــاالت ؤلاغـ

 ومماسظة الفجوس ؤو الاظحغالى الجيس ي لألؾفاى غبر الاهترهد.

العــيئة غلــي شــبنة ؤلاهترهــد  بمخــاؾش الحػامــل مــؼ اإلاواقــؼ –والظــيما الشــباب  –غــشوسة وشــش الــوعي بــحن ضــفوف اإلاــواؾىحن  (7

؛مــؼ غــشوسة وشــش الــوعي املجحمعــي باملخــاؾش الىفعــية والاححماغيــة وغحرهــا الىاحمــة غــً الاظــحخذامات غحــر آلامىــة لالهترهــد 

وثنسيـــي الحوغيـــة غـــً آلارـــاس العـــلبية ال ـــخية اإلاترثبـــة غـــً اإلاماسظـــات الجيعـــية الشـــارة؛ ورلـــو بإظـــلوب غحـــر مباشـــش مـــً 

ة. لمــا يحػــحن بداــاى مــادة "ؤاالقيــات اظــحخذا  الاهترهــد" غــمً اإلاىــامج الذساظــية فــي الحػلــيم ماقبــل اــالى اإلاــواد الذساميــ

 الجامعي.

 امش و الاخاالت الهو 

                                                           
1

(  اإلس٘بة فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، اٌمب٘شح، جبِؼخ اٌمب٘شح، و١ٍخ اإللزظبد 2012اٌؼج١ذاْ، ػجذ اٌٙبدٞ ) 

 13ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،ص. 
2

 9ً، ص. (جشائُ شجىبد اٌزٛاطً اإلجزّبػٟ ٚاإلٔزشٔذ، إٌّبِخ، ِشوض ِؼٍِٛبد اٌّشأح ٚاٌطف2013اعّبػ١ً، دمحم طبدق ) 

3
( رى٠ٛٓ االرجبٖ ٚاٌّؼزمذ ٚاٌشأٜ اٌؼبَ: ثؼغ اٌزطج١مبد اال١ِٕخ فٝ رى٠ٛٓ سأٜ ػبَ ٚاق ِٓ اٌجش٠ّخ، اٌش٠بع، اوبد١ّ٠خ 2000اٌجذا٠ٕخ، ر٠بة ) 

 11-10ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ،ص. ص.

4
الربح"، أنظر  إلى وتهدف اإلجرامً لنشاطها أساسا العنف تستخدم معنٌة جماعات خلفها من ٌكون حٌن اإلجرامٌة الظاهرة هً المنظمة " الجرٌمة 

 اتفالٌة بمشروع الخاصة  E/CONF. 88/2 (194)المتحدة رلم  األمم وثٌمة . نشٌر أن51المصدر أعاله، ص  بسٌونً، شرٌف محمود .للمزٌد، د

 تضم مجموعة أنشطة المنظمة الجرٌمة تعنً المعاهدة "ألغراضللجرٌمة المنظمة  حاولت وضع تعرٌفا المنظمة الجرٌمة لمنع المتحدة األمم

 عن أجنبٌة أو داخلٌة  أسواق أو ألالٌم على ٌسٌطروا أو الربح ٌجمعوا لزعمائها أن تسمح شخصٌة عاللات أو هرمً، أكثر، لها تسلسل أو شخصٌن

 ..المشروع االلتصاد الختراق أو اإلجرامٌة بأنشطتهم للمٌام سواء الفساد أو الترهٌب أو العنف طرٌك

5
 مكافحة اتفالٌة على دول األعضاء مصادلة 51/55/0222المتحدة بتارٌخ  منظمة األمم ، عرضت11 اتهدور فً العامة الجمعٌة لرار بموجب 

 الوطنٌة  للحدود العابرة المنظمة الجرٌمة

6
 1995د٠غّجش  14ثزبس٠خ ثفشٔغب ث١ٍْٛ ثّمش٘ب إٌّؼمذ اٌجٕبئ١خ ٌٍششؽخ اٌذ١ٌٚخ اٌٍّزمٝ اٌخبِظ ٌّٕظّخ 
7

عرف الجرٌمة المنظمة على أنها "    52/55/0220المؤرخ فً  20/51من لانون العموبات رلم   532نضٌف أن المشرع الجزائري فً المادة  

ثر ضد األفراد أو األمالن، على كل جمعٌة أو اتفاق مهما كانت مدته و عدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض إعداد لجناٌة أو أكثر أو لجنحة أو أك

من  05تكوٌن جمعٌة أشرار، ٌعالب علٌها بخمس سنوات سجن، و تموم هذه الجرٌمة بمجرد التصمٌم المشترن على المٌام بالفعل" و تؤكد المادة 

بة أو الوعد أو التهدٌد أو إساءة نفس المانون أن " ٌعتبر فاعال كل من ساهم مساهمة مباشرة فً تنفٌذ جرٌمة أو الحرض على ارتكاب الفعل باله

الجرٌمة  استعمال السلطة أو الوالٌة أو التحاٌل أو التدلٌس اإلجرامً"، ٌتبن لنا أن المشرع الجزائري أخذ بعٌن االعتبار معٌار أساسً فً تحدٌد

 تنفٌذ  الجرٌمة .و همة عدة أطراف فً تخطٌط و تدبٌر المنظمة و هو فعل مسا

8
 36/37( ، اٌجش٠ّخ إٌّظّخ،اٌذاس اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ػّبْ، ص 2001)وٛسو١ظ، ٠ٛعف داٚد  
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9

١ٓ ػٓ ِؤوذ ا١ٌَٛ اٌؼاللخ اٌٛؽ١ذح ث١ٓ اٌجش٠ّخ إٌّظّخ ٚ األػّبي اإلس٘بث١خ إر رشزشوبْ فٟ وض١ش ِٓ اٌخظبئض ٔزوش ِٕٙب: رظذس وٍزب اٌجش٠ّز 

ثبٌخطٛسح، اعزؼّبي اٌؼٕف اٌّفشؽ ٚ اٌغالح، رشزشوبْ فٟ رج١ٕذ أشخبص ٚ رذس٠جُٙ ٌزٕف١ز األػّبي  جّبػبد ِٕظّخ ٚ ١ِٙىٍخ، وٍزب ّ٘ب رز١ّض

 اإلجشا١ِخ، ٌّٙب ؽبثغ دٌٟٚ، رذممبْ ِٕبفغ ِخزٍفخ.

10
١خ ٌٍؼٍَٛ ( اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌذذ٠ضخ فٝ اٌشبئؼبد، فٝ "أعب١ٌت ِٛاجٙخ اٌشبئؼبد"، اٌش٠بع، أوبد١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼشث2001اٌجذا٠ٕخ، ر٠بة ) 

 8اال١ِٕخ،ص.

11
بْ رؼزجش ٔش١ش أْ ٕ٘بن اخزالف ث١ٓ اٌجش٠ّخ اٌؼبثشح ٌألٚؽبْ ٚ اٌجش٠ّخ اٌذ١ٌٚخ سغُ اشزشاوّٙب فٟ اٌطبثغ اٌذٌٟٚ، إر أْ اٌجش٠ّخ اٌؼبثشح ٌألٚؽ 

ٍّخ ٌٗ، ٚ رزؼبْٚ اٌذٚي ف١ّب ث١ٕٙب ٌّىبفذزٙب ِٓ اٌجشائُ اٌزٟ رذخً ٞ ٔطبق اٌجشائُ اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ ٠ٕض ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ اٌٛؽٕٟ ٚ اٌمٛا١ٔٓ اٌّى

٠ّخ اٌذ١ٌٚخ ػٓ ؽش٠ك االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ، ٚ ٠مغ اٌؼمبة ػٍٝ اٌفبػ١ٍٓ ثبعُ اٌّجزّغ اٌذاخٍٟ ألٔٙب ِغذ ِظٍذزٗ اٌٛؽ١ٕخ اٌّذ١ّخ لبٔٛٔب. فذ١ٓ اٌجش

ٚ ٠زىفً اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ اٌذٌٟٚ ثج١بْ اٌجشائُ ٚ أض ػ١ٍٙب رٕذسط فٟ ٔطبق جشائُ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ، ألٔٙب رّظ ثّظٍذخ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ، 

 اعزٕبدا ٌٍؼشف ٚ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ، ٚ ٠مغ اٌؼمبة ثبعُ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ.

 

12
( اٌزذظ١ٓ االِٕٝ ٌٍشأٜ اٌؼبَ ػذ اٌشبئؼبد: دٚس ِؤعغبد اٌّجزّغ اٌّذٔٝ فٝ اٌزٛػ١خ اال١ِٕخ، اٌش٠بع، جبِؼخ 2010اٌذػجخ، ٘ب٠ً ٚدػبْ ) 

 10-9ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ، اٌش٠بع،ص.ص. 

13
فٟ أػمبة اٌضٛسح اٌفشٔغ١خ ، إر وبٔذ اٌذٌٚخ رمَٛ ثئس٘بة اٌغىبْ  18رضجذ اٌذساعبد اٌفشٔغ١خ أْ ػجبسح إس٘بة  ٚ إس٘بثٟ ظٙشد فٟ اٌمشْ   

إٌٝ ػجبسح  19فٟ اٌمشْ   « terreur »رذٌٛذ وٍّخ  ". صterreur institutionnaliséeُِغزؼٍّخ اٌمٛح العزشجبع  األِٓ ٚ ِٕٗ اعزخذَ ِفَٙٛ "

« terrorisme »   ٌزف١ذ " اٌؼٕف اٌّٛجٗ ػذ اٌذٌٚخ أٚ أػؼبء اٌذىِٛخ  ثغ١خ ػشة اعزمشاس ١٘بوً اٌذٌٚخ ٚ إػؼبف اٌجالد. أٔظش

http://www.dictionnaires-francais.fr/ 

 ٘ـ. 1423رٚ اٌمؼذح  13-8لطش ،  -( أظش: لشاساد ٚرٛط١بد اٌذٚسح اٌشاثؼخ ػششح ٌّجٍظ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ ، اٌذٚدخ 14)
15

(، ث١ٍٟ وب١ِشرظ، ١ٔىٛوبسثٕز١١ش، "فُٙ اإلػالَ اٌجذ٠ً"، رشجّخ: ػال أدّذ إطالح، اٌمب٘شح، ِجّٛػخ ا١ًٌٕ 2009ث١ٍٟ، أٌٚجب جٛد٠ظ ) 

 9-8اٌؼشث١خ،ص.ص.
16
 55-52(،  مفهوم اإلرهاب فً عالم متغٌر ، الكوٌت : مؤسسة التمدم العلمى،ص.ص. 0221الهٌصمً، خدٌجة احمد ) 

17
(، "اإلػالَ اٌجذ٠ذ:دساعخ فٟ ِذاخٍٗ إٌظش٠خ ٚخظبئظٗ اٌؼبِخ"، اٌجٛاثخ اٌؼشث١خ ٌؼٍَٛ اإلػالَ 2011طبدق، ػجبط ِظطفٝ ) 

 8ٚاالرظبي،ص.
18

(، اٌشبئؼبد ِٓ إٌّظٛس اٌزمٕٝ فٝ ػظش اٌّؼٍِٛبد، فٝ "اٌشبئؼبد فٝ ػظش اٌّؼٍِٛبد"، أوبد١ّ٠خ 2003جذ اٌمبدس ثٓ ػجذ هللا )اٌفٕزٛح، ػ 

 11-10ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ، اٌش٠بع،ص.ص. 
19

 ١6خ،ص.اجزّبػ١خ، ث١شٚد، ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث-(، االٔزشٔذ ٚإٌّظِٛخ اٌزى2007ٕٛسدِٛٗ، ػٍٟ دمحم ) 
20

( ػغ١شٜ، ا٢صبس األ١ِٕخ العزخذاَ اٌشجبة ٌالٔزشٔذ، ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجذٛس، جبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ 2004ػغ١شٞ، ػٍٝ ػجذ هللا ) 

 7اال١ِٕخ، اٌش٠بع،ص.

21
 4-3المصرٌة العامة للكتاب،ص.ص. الماهرة, الهٌئة ، المخاطر والتحدٌات والتأثٌرات اإلجتماعٌة .تكنولوجٌا االتصال( 0224اللبان، شرٌف ) 

22
 فٟ رفظ١ً ٘زا اٌجبٔت ٠ّىٓ اٌشجٛع اٌٝ: 

 (،  األشىبي اٌجذ٠ذح ٌإلس٘بة اٌّؼبطش : ِٕشٛساد و١ٍخ اٌششؽخ، اٌشبسلخ، اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزذذح2015ِذٟ اٌذ٠ٓ، دمحم ِؤٔظ ) (1

خ فٟ ٔظبَ اٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ، اٌش٠بع، ِشوض اٌذساعبد (، اإلس٘بة وجش٠ّخ ِٓ اٌجشائُ ػذ اإلٔغب2006١ِٔذٟ اٌذ٠ٓ، دمحم ِؤٔظ  ) (2

 ٚاٌجذٛس، جبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ

23
 9-8( اإلػالَ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب، اٌى٠ٛذ، ِؤعغخ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ،ص.ص.2008اٌّط١شٞ، غغبْ خٍف ) 

24
فٍغط١ٓ: اٌف١غجٛن ّٔٛرًجب، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٝ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌذش٠بد  (، ػاللخ اإلػالَ اٌجذ٠ذ ثذش٠خ اٌشأٜ ٚاٌزغ١١ش ف2011ٟاٌفطبفطخ، ِذّٛد ) 

 12-11االػال١ِخ )ِذٜ(، فٍغط١ٓ،ص.ص.

 
25
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 Ryan,  J. Reilly , Twitter Had To Staff Up To Fight The Islamic State’s Keyboard Warriors , The Huffington 

Post site access date 18/4/2022 , available at : http://www.huffingtonpost.com/entry/twitter-isis-accounts 
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، ِٛلغ ٔجغ  أدّذ، دمحم ػٍٟ ، اٌزذبٌف اٌذٌٟٚ اٌؼشاق اٌّٛطً رٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ داػش لٕبح اٌخالفخ لٕبح رٍفض١ٔٛ٠خ ٌزٕظ١ُ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ 

 http://wp.me/p4OhLR-55w، ِزبح ػٍٟ : 18/4/2022اٌشّبي ، ربس٠خ االؽالع : 

(
32

( (SIEBER) Dr. Ulrich – Computer crimes & other crimes related to information technology rev. inter.de droit 

penal 1991 p. 1033.  

(
33

( Voir site : remp (the royal candian mounted police) " computer crimes is any illegal act which involves a 

computer systems whether the computer is an obect of crime, an instrument used to commit a crime or a 

respsitory of evidence related to a crime". Available online in feb. 2000 at: http://www.rcmp.com (mak d. rasch 

– criminal law and the internet – the internet and association. Copyright © 1996 by the computer law association, 

inc. p.6, donn parker of sri, is necessary for the successful commission of the offense.  

(
34

( Convention on CyberCrime – Explanatory Report, adopted on 8 Nov. 2001, op. cit.  

(
35

( (SCALION) Robert – crime on the internet, fall 1996, p. 1. "compuer crime is any violation of the law that 

involve a knowledge of computer technology for their perpetration, investigation, or prosecution" available 

online in feb. 2022 at : http://wings.buffallo.edu/complaw/complawpapers/scalion.html  

- THOUMYRE - abuses in the cyberspace, op cit. P. 7 

(
36

رمش٠ش ِمذَ إٌٝ  –اٌجشائُ إٌبشئخ ػٓ اٌذبعت ا٢ٌٟ  –( ٠ٚالدع أْ ٘زا اٌزمغ١ُ وبْ لذ ٚػؼٗ األعزبر اٌذوزٛس ج١ًّ ػجذ اٌجبلٟ فٟ ِؤٌفٗ 

  1992داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ اٌمب٘شح  –اٌّؤرّش اٌغبدط ٌٍجّؼ١خ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌجٕبئٟ 

(
37

م الحاسب اآللى، بحث ممدم إلى مؤتمر المانون والكمبٌوتر واالنترنت، جامعة اإلمارات (، التحمٌك فى جرائ0222البشري، دمحم األمٌن )(

2-0العربٌة المتحدة، ابوظبً،ص.ص.   

(
38

( United States v Sampsonm, 6 COMP, L. SERV. REP. 879 (N.D. Cal. 1978)  

 Unauthorized use of computer timeٟ ِؤعغخ دى١ِٛخ ففٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ فمذ اػزجشد اٌّذىّخ أْ االعزخذاَ غ١ش اٌّظشح ثٗ ٌذبعٛة ف

 اٌّزوٛس :  641أظش وزٌه ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌمغُ  –اٌّشبس إ١ٌٗ  ٠Sec. 641شىً جش٠ّخ ػذٚاْ ػٍٝ أِالن اٌذىِٛخ ٚفك ِب ٘ٛ ِمشس فٟ اٌمغُ 

18 U.S.C. & 641. See : United States v. Friedman. 445 F. 2d 1076, 1087 (9
th

 Cir.) (Theft of grand jury transcripts 

and information contained therein was theft of government property). Cert. denied. 404 U.S. 958 (1971) : United 

States v. Morison, 604 F. Supp. 655, 663-65 (D. Md. 1985) ("theft" of classified information supports 

embezzlement conviction); United States v. DiGillo, 538 F. 2d 972 (3d Cir). Cert. denied. 429 U.S. 871 (1971) 

(theft by photocopying government secords sufficient to support & 641 convocation) : United States v. 

MeAusland, 979 F.2d 970 (4
th
 Cir. 1992) (theft of competitior's confidential bid information violates & 641).  

(
39

( Art. 1 Definitions : "For purposes of this convention : Computer System means any device or a group of inter 

– connected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of 

data"  

(
40

٠ض١ش جذالً د١ش أٔٗ ثبإلٔج١ٍض٠خ ٠ش١ش إٌٝ ٚجٛدٔب ػٍٝ اإلٔزشٔذ د١ش إْ ِب ٠ؤخز فٟ االػزجبس أْ إٌظشح إٌٝ اإلٔزشٔذ  Online( أْ ِظطٍخ 

 .  Off Lineٌّغزخذَ ٘ٛ وٛٔٙب خؾ ِفزٛح ٠ٍضَ ٌىٟ ٔظً إ١ٌٙب أْ ٔىْٛ ػٍٝ ٘زا اٌخؾ فٟ د١ٓ أٔٗ إرا وبْ خبسجٙب فئْ اٌّظطٍخ ا

(
41

( (KASPERSEN) Prof. Dr. Henrik W. K. – crimes related to the computer network. Threats and opportunities 

criminological perspective, p. 258. five issues in European criminal justice: corruption, women in the criminal 

justice system, criminal policy indicators, community crime prevention, and computer crime proccedings of the 

vi European colloquium on crime and criminal policy Helsinki 10-12 December 1998, European institute or 

crime prevention and control, affiliated with the united nations (heuni) p. O. Box 161, fin- 00131 Helsinki 

Finland publication series no. 34  

(
42

 . 3ص  الماهرة، دار النهضة العربٌة، الطبعة الثالثة. (. ثورة المعلومات وإنعكاساتها على لانون العموبات، 0252دمحم سامً )الشوا، ( 
43
 50دولٌة للحد منها، مصر: جامعة بنً سوٌف، كلٌة الحموق،ص. (.  الجرٌمة اإللكترونٌة والجهود ال0252على، عبد الصبور عبد الموي ) 

 ٘ـ. 1423 1 12، اٌضالصبء  12328( أظش: جش٠ذح اٌش٠بع ، اٌؼذد: 44)

 . 6،  7٘ـ( دساعخ اٌٛػغ اٌشا٘ٓ فٟ ِجبي أدىبَ فٟ اٌّؼٍِٛبر١خ، ِششٚع اٌخطخ اٌٛؽ١ٕخ ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ،اٌش٠بع،  ص1436( اٌمبعُ، دمحم )45)

 . 188( ِمذِخ فٟ اٌذبعت ا٢ٌٟ ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، اٌش٠بع، داس اٌٛؽٓ ٌٍٕشش، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، ص1430( اٌشذٞ، ؽبسق ثٓ ػجذ هللا) 46)

http://www.rcmp.com/
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  الدولة الهدنية بني الجصوز اإلسالني والغسبي: نكانن الجوافق واإلخجالف 

  1د. هشام الهساني

 الهلخص:

. وبسش هرا املفهوم  مفىسي أوزبا الحدًثتو جبلوز بفضل هتاباث فالطفت  ٌعد مفهوم الدولت املدهيت مفهوما غسبي اليشأ،

في مواجهت الدولت الثيوكساطيت أو الدًييت التي جيبني على الحم إلالهي. وكد اهتم املفىسون املظلمون والعسب بهرا 

املفهوم إبان إلاحتيان مع الغسب ألاوزبي؛ حيث اهبرو لوصف الدولت الحدًثت والدعوة إلى إلاصالح الظياس ي وهبر 

 إلاطتبداد.

ً الغسبي وإلاطالمي ،واطتجالء أهم جسوم هره الدزاط ت إذن، دزاطت مفهوم الدولت املدهيت وملوماتها في ول مً الفىٍس

تين للملازهت:عالكت الظلطت)الدولت( بالدًً ومصدز أو أطاض  افم وإلاختالف  وذلً بالترهيز على شاٍو عىاصس التو

 هره الظلطت.

 املفىس الظياس ي  الغسبي.-الفىس الظياس ي إلاطالمي-الدًييتالدولت –: الدولت املدهيت الكلهات الهفجاحية

Civil State between Islamic and Western Perception: Compatibility and 

Difference 

Abstract : 

The concept of the civil state is a concept of Western origin, crystallized thanks to the 

writings of philosophers and thinkers of modern Europe. This concept emerged in the face of 

theocracy or religious state that is based on divine right. Muslim and Arab thinkers were 

interested in this concept during the friction with the European West; where they worked on 

describing the modern state and calling for political reform and the rejection of tyranny. 

This study  aims to study the concept of the civil state and its components in both Western 

and Islamic thought, and to clarify the most important elements of compatibility and 

difference by focusing on two angles of comparison: the relationship of authority (the state) to 

religion and the source or basis of this authority. 

Keywords: the civil state - the religious state - Islamic political thought - Western political 

thought. 
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 ثقديو:

ً والفالؾفت وشإ مفهىم الضولت اإلاضهُت، والظي ٌعض           مفهىما ػغبي اإلاطضع مع ؤعماٌ العضًض مً اإلافىٍغ

والباخثحن في العلىم الؿُاؾُت والإلحخماعُت في ؾُاق الطغاع الؿُاس ي وؤلاحخماعي الظي عغفه املجخمع ألاوعوبي 

عخبر عواص مضعؾت العلض ؤلاحخماعي )جىماؽ هىبؼ باعور ؾبِىىػا  حىن مىظ اللغن الؿابع عشغ )عطغ ألاهىاع(، َو

لىن حان حىن عوؾى( مً ؤهم مً عمل على الخإؾِـ للمفهىم. والظًً حعلى مً اإلافهىم ملابال للضولت 

 ؤلاؾدبضاصًت وهُمىت الىىِؿت وؤلاكؿاع.

ت والفغوؿُت، وبغوػ الضولت ألامت            وبعض انهُاع ألاهكمت ؤلاكؿاعُت بفعل الثىعاث ألاوعبُت مثل الثىعة الاهجلحًز

ؼغبُت ؾِخعؼػ مفهىم الضولت اإلاضهُت في مىاحهت الضولت الثُىكغاؾُت ؤو الضًيُت التي جيبني على الخم في ؤوعبا ال

 ؤلالهي.

العغبي وابان ؤلاخخيان مع الؼغب ألاوعبي بمؿإلت الضولت وفم -اهخم اإلافىغون العغب وفي العالم ؤلاؾالمي         

ؤولى مكاهغ هظا ؤلاهخمام مع مفىغي الُلكت العغبُت ؤمثاٌ الىمـ الخضًث هما جبلىعث في الؼغب ألاوعبي، وبغػث 

عفاعت عافع الؿهؿاوي وعبض الغخمان اليىهبي وؤخمض فاعؽ الشضًاق وزحر الضًً الخىوس ي ودمحم عبضه وآزغون، 

 والظًً اهبرو لىضف الضولت الخضًثت والضعىة بلى ؤلاضالح الؿُاس ي وهبظ ؤلاؾدبضاص.   

ىؾف اللغغاوي ودمحم عابض وفي فترة الخلت اهخم اإلاف ىغون اإلاعاضغون مثل  علي عبض الغػاق ودمحم اعماعة ٍو

 الجابغي وآزغون بمؿإلت الضولت في ؤلاؾالم ومؿإلت اإلاضهُت.

افم وإلاختالف بين مفهوم الدولت  ما هي مواطً   البدث عً ؛الظي ًضوع خىله ملالىا هى وإلاشياٌ  التو

ً الغسبي وإلاطاملدهيت في امل   المي؟ فىٍس

اإلاخمثلت باألؾاؽ بلى جدضًض جلً اإلاؿغوخت ؾىداٌو الىضٌى بلى هضف الضعاؾت  الاشياليت ومً زالٌ             

ملىماث الضولت اإلاضهُت في ول مً الفىغ الؿُاس ي الؼغبي الفغوق والخىافلاث ؾُجعلىا ال مداال هطل بلى جدضًض 

ً في الفىغ . والفىغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي مً زالٌ عملُت اإلالاعهت مً زالٌ الؼىص في هباع الباخثحن واإلافىٍغ

الؿُاس ي الؼغبي وؤلاؾالمي  اؾدىاصا  الى اإلاىهج اإلالاعن. وطلً ًخإحى مً زالٌ جلؿُم الضعاؾت بلى زالر مداوع 

 ؤؾاؾُت هي؛ 

-  : ً في امل مفهوم الدولت املدهيتالظياق العام ليشأة املحوز ألاٌو  الغسبي وإلاطالميفىٍس

 وجطوزهاإلاطالمي -وشأة الدولت املدهيت في الفىس الظياس ي الغسبي والعسبي جروز املحوز الثاوي:  -

افم وإلاختالف في مفهوم الدولت املدهيت عىد ول مً الفىس الغسبي والفىس إلاطالمياملحوز الثالث  -  : ميامً التو

 

 
 
 
 



 

 الدولة الهدنية بني الجصوز اإلسالني والغسبي: نكانن الجوافق واإلخجالف. د. هشام الهساني

 

          
 نسكص أفاق  للدزاسات و الجكوين الهجخصص                         

 
  2222أغسطس، الهجلد األول ، ثالثلا، العدد  زىنجلة زؤ

  

 

44 

 الدولة الهدنية في الفكسين الغسبي واإلسالنيالهحوز األول: السياق العام لنشأة نفهوم 

وبالخالي كبل الشغوع في مىاكشت مىغىع  الضولت واإلاضهُت. ؛مطؿلخحن هماجترهب ولمت الضولت اإلاضهُت مً        

ً الؼغبي وؤلاؾالمي ًجضع بىا مً حهت ؤولى، اؾخجالء صالالث ول مً مطؿلح  الضولت اإلاضهُت في ول مً الفىٍغ

 اإلاضهُت، وهي مؿإلت مهمت في الخمهُض لضعاؾدىا. الضولت ومطؿلح

 الدولت ـ  والأ

، وهي ؤًًػا الفعل والاهخلاٌ مً خاٌ  ًلطض بالضولت لؼت هما وعص في معجم لؿان العغب: خضاٌو ًُ اؾم الش يء الظي 

، وؤلاصالت بمعنى الؼلبت  .1بلى خاٌ، واشخلذ مً الفعل صاٌ، ًضٌو

ت ًىافم وغع الضولت في العالم  العغبي وؤلاؾالمي بن اإلاعنى العغبي للضولت والظي  ٌعني عضم ؤلاؾخلغاع وؤلاؾخمغاٍع

اللضًم، الظي جمحز بعضم اؾخلغاع ألافغاص؛ بط واهىا عباعة عً بضو عخل الخضوص لهم، وبؼُاب ماؾؿاث ؾُاؾُت 

 .2باإلاعنى الخلُلي لليلمت

ش ؤلاؾالمي،  للضاللت على ألاؾغ الخاهمت، بدُث جدضر اإلااعزىن وجبعا لظلً اؾخعمل مطؿلح "الضولت"، في الخاٍع

حن . ت،والضولت العباؾُت، وصولت هاعون الغشُض وصولت اإلاغابؿحن وصولت العلٍى هما اعجبـ  العغب عً الضولت ألامٍى

اإلاطؿلح بالؿابع اللبلي للخىكُم الؿُاس ي عىض العغب؛ بط ًخم الخضًث عً صولت بني ؤمُت،وصولت بني العباؽ 

 .3وػحرها 

وإطا واهذ الضولت جفُض في اإلاعنى العغبي عضم ؤلاؾخلغاع، فةهىا هجض هلُؼ هظا اإلاعنى في اللؼاث الؼغبُت خُث 

ت    في الفغوؿُت. وهي في ألاؾاؽ ولمت الجُيُت هي (Etat)باألإلااهُت و (Stata) و،  stateًلابلها في اللؼت ؤلاهجلحًز

(Status)  4اإلاؿخلغة والثابختوحعني الىاكف ؤو الثابذ، ؤو الخالت. 

كاهىوي طو ؾلؿت ؾُاصًت معترف بها، في عكعت  -ومً الىاخُت ؤلاضؿالخُت حعغف الضولت بإنها "هُان ؾُاس ي 

ت معُىت"   .5حؼغافُت  مدضصة على مجمىعت بشٍغ

 وحؿخسضم ولمت صولت لإلشاعة بلى مضلىلحن:

 للمجخمعول ألاشخاص واإلااؾؿاث الظًً ًيخكمهم ؤلاؾاع الؿُاس ي  -"

 .6فِؿخعمل هىا اإلاطؿلح في ملابل الشعب" ماؾؿت الخيىمت،-

ومطؿلح الضولت وفم هظا اإلاعنى لم ٌؿخعمل بلى مخإزغا ؾىاء في اللؼت العغبُت ؤو اللؼاث الؼغبُت. وواهذ بضاثلها في 

 . 7العغبُت ؤلفاقا مثل: الضاع، الخالفت، الؿلؿىت ،اإلاملىت، البالص

اإلافهىم الخضًث ؤؾاؾا مً جؿىع الفىغ الؼغبي الظي بضؤ "مً فىغ ؤؾـ للؿلؿت اإلاؿللت باؾم الضًً  وشإ       

ت العلض  ج مً الدؿلـ عبر فىغة  الضولت بؿلؿت مؿللت للخاهم خؿب هكٍغ الىيس ي، بلى فىغ ًخسلظ بالخضٍع

عُت وجىفُظًت ملُضة  بعلض احخما عي لجىن لىن، بلى فىغة ؾمى ؤلاحخماعي لهىبؼ،بلى فىغة الضولت بؿلؿاث حشَغ

ؤلاعاصة العامت للمجخمع ًيىن الشعب فحها خاهما بها ومديىما بما جلغع مً كىاهحن  حعمل على جىفُظها خيىمت مً 

 .8اًجاص هظه ؤلاعاصة العامت هفؿها"
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 املدهيت :ــ  زاهُا 

ت ليلمت مضهُت حشحر بلى عالكت مباشغة بحن مضلٌى هظ        ه اليلمت وقهىع الخُاة ؤلاحخماعُت بن اإلالاعبت اللؼٍى

 .9اإلاخمثلت بلُام ججمعاث ؾىىُت واهخاحُت وجغفحهُت حؿمى مضها

فاإلاضهُت، بطن، هي ؤلاؾم الظي ًؿلم على همـ الخُاة في اإلاضًىت، مع ول ماٌؿخلؼم هظا الىمـ مً ؤلاوشاءاث 

ت والخىكُمُت، وول ماًىجم عىه مً عالكاث وجغاهُب الحع  .10غفها خُاة الترخل ؤو خُاة الٍغفاإلااصًت والفىٍغ

 وحؿخعمل هظه اللفكت في هثحر مً ألاوؾاؽ الثلافُت في ملابل عضة ولماث، جخضح صالالتها ببُانها، وهي:

 هملابل للبضاوة، فهي هىا بمعنى الخػاعة والعمغان. اإلاضهُت: -

ت، فُلاٌ لباؽ مضوي، ولباؽ عؿىغي. -  اإلاضهُت: هملابل للعؿىٍغ

 .11للضًيُت، فُلاٌ : العلىم اإلاضهُت، ملابل العلىم الضًيُتاإلاضهُت هملابل  -

وخؿب عبض الغخمان شهبىضع اإلاضهُت هي خالت مً الثلافت ؤلاحخماعُت جمخاػ باعجلاء وؿبي  في الفىىن والعلىم  

عغفىنها بإنها . وكضًما ٌعبر في الفلؿفت الُىهاهُت عً بصاعة ؤمىع اإلاضًىت بـ الؿُاؾت اإلاضهُت، 12وجضبحر اإلامالً َو

 .13"علم بمطالح حماعت مدشاعهت في اإلاضًىت؛ لُخعاوهىا على مطالح ألابضان،وبلاء هىع ؤلاوؿان"

في زخام هظه الفلغة، وعىصة إلاطؿلح "الضولت اإلاضهُت "،شإهه شإن حل اإلاطؿلخاث، ًخػمً صالالث 

 :14مخعضصة، ًمىً جطيُفها بلى

ي مجغص، حشترن في فهمه ول الفلؿفاث واإلاىاهج ،ومػمىن همفهىم هكغ صالالث عامت جخعلم باإلاطؿلح  -

 :هظه الضاللت له حاهبحن

حاهب اًجابي مػمىهه ؤن الضولت اإلاضهُت جلىم على بؾىاص الؿلؿت الؿُاؾُت للشعب، وبالخالي فان الخاهم  :أ

خطل بهظا الجاهب الاًجابي ؤن الؿ لؿت في هظه فحها هاثب ووهُل عىه، لها خم حعُِىه ومغاكبخه وعؼله. ٍو

ملىماث الضولت …)الضولت اإلاضهُت جخإؾـ على حملت مً اإلافاهُم واإلاىاؾىت وؾُاصة اللاهىن والضًمىكغاؾُت

 .اإلاضهُت(

التي  -الضولت الضًيُت باإلاعنى الؼغبي -حاهب ؾلبي مػمىهه ؤن الضولت اإلاضهُت هلُؼ للضولت الثُىكغاؾُت  :ب

الشعب، هىدُجت الػمت الهفغاص هظا الفغص ؤو الفئت بالؿلؿت ًىفغص الخاهم فحها بالؿلؿت الؿُاؾُت صون 

 . الغوخُت ) الضًيُت( صوهه

صالالث زاضت ؤي ما ًىدؿبه اإلاطؿلح مً معنى همدطلت لخؿبُلت في واكع احخماعي معحن ػماها ومياها، وهىان  -

لخه اإلاىفغصة ؤي اإلاعنى الظي صاللخه اإلاشترهت ؤي اإلاعنى الظي حشترن في فهمه ول الفلؿفاث واإلاىاهج، وهىان صال

جىفغص بفهمه فلؿفت ومىهج معُىحن. ومثاٌ لهظه الضاللت الضولت اإلاضهُت هما حغي جؿبُلها في واكع املجخمعاث 

 . الؼغبُت، وؾبلا للمفهىم اللُبرالي للضولت اإلاضهُت
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 اإلسالني وثطوزها-والعسبيجروز نشأة الدولة الهدنية في الفكس السياسي الغسبي الهحوز الثاني: 

ت الخم ؤلالهي التي ٌؿخمض فحها الخيام شغعُتهم مً             كام الىكام الؿُاس ي في العطىع الىؾؿى، على هكٍغ

 الضًً؛ ؤي ؤن ألافغاص)الغعاًا(  الًخضزلىن في ازخُاع الخاهم هما ؤهه الٌؿاءٌ.

هظا الىمىطج الثُىكغاؾي للضولت والخسلظ مً ؾُؿغة الىىِؿت ، هىخاج للخغوج مً بطاحاءث الضولت اإلاضهُت          

 .15واؾدبضاص الخيام الظًً اؾخمضوا ؾلؿانهم مً الىىِؿت بهضف ؤلاؾخلالٌ عً هُمىت الؿلؿت

ً عطغ         وحشيل مفهىم الضولت اإلاضهُت لم ًكهغ صفعت واخضة، بل جؿىععبر مغاخل  بفػل ؤعماٌ مفىٍغ

ُىُافلي وحىن بىصان، وجىماؽ هىبؼ، واؾبِىىػا وحىن لىن وآزغون. وطلً في ؾُاق الجهػت وعطغ ألاهىاع مثل م

ت الخم ؤلالهي.  بدثهم خٌى ؾبُعت الؿلؿت وخضوصها وغغوعة اؾدبعاص اإلاغحعُت الضًيُت اإلاغجبؿت بىكٍغ

بغوػ مفاهُم   ؾِخعؼػ مفهىم الضولت اإلاضهُت الخلا زالٌ العطغ الخضًث ؤي بعض الثىعة الفغوؿُت زاضت مع         

ت وػحرها مً اإلافاهُم اللُبرالُت، ووشىء الضٌو اللىمُت الخضًثت بإوعبا.  اإلاىاؾً واإلاىاؾىت واإلاؿاواة والخٍغ

ت باإلاشغق –وفُما ًخعلم بالفىغ العغبي ؤلاؾالمي، فةن مطؿلح الضولت اإلاضهُت قهغ زالٌ عطغ الُلكت الفىٍغ

ؼعمها مفىغون ؾلفُىن وعلماهُىن مخىاكػحن مً خُث اإلاباصت ، والتي جزالٌ اللغن الخاؾع عشغ العغبي ومطغ

، والتي حاءث بعض غعف الضولت العثماهُت وفشلها في ضض الهجمت الفغوؿُت على اإلاىؿلت )ابخضاء مً ؾىت 16وآلاعاء

 ( والتي كاصها هابلُىن بىهابغث، فػال عً فشل ؤلاضالخاث الؿُاؾُت التي جبتها الضولت العثماهُت.1798

وؾُعىص اإلاطؿلح للخضاٌو مً حضًض بعض زغوج اإلاؿخعمغ مً البلضان العغبُت. بال ؤن الخضاٌو اللىي ؾُيىن         

ضوها، واإلافىغون ألاواصًمُىن  ً غض ألاهكمت الخاهمت، ومٍا زالٌ ماؾمي بـ"الغبُع العغبي" في شعاعاث اإلاخكاهٍغ

ليشؿاء ؤلاؾالمُىن وػحرهم، والظًً اؾخسضمى مً مسخلف الخلفُاث الؿُاؾُت وؤلاحخماعُت وعلماء الضًً، وا

 .  17اإلاطؿلح لطُاػت مؿالبهم اإلاخعللت بخإؾِـ هكام حضًض ووغع علض احخماعي حضًض في مجخمعاتهم

 الهحوز الثالث : نكانن الجوافق واإلخجالف في نفهوم الدولة الهدنية عند كل نن الفكس الغسبي والفكس اإلسالني

جبلىع بفػل هخاباث فالؾفت مفىغي ؤوعبا  ٌعض مفهىم الضولت اإلاضهُت مفهىما ػغبي اليشإ،هما ؤؾلفىا آهفا،      

الخضًثت. واهؿالكا مً هاجه الىخاباث وؿخسلظ ؤن هاالء الفالؾفت اعجىؼو على مؿإلخحن لبلىعة مفهىم الضولت 

ت الخم ؤلالهي؛ وهما : مؿإلت ع الكت الؿلؿت)الضولت ( بالضًً و اإلاضهُت، مابعض الضولت الضًيُت اإلاغجىؼة على هكٍغ

 مطضع)ؤؾاؽ( الؿلؿت. 

ت        بضوعه الفىغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي اإلاعاضغ جىاٌو مؿإلت الضولت في ؤلاؾالم وخاٌو مىاكشت اإلاىكىمت الخفؿحًر

للضولت اإلاضهُت هما حاءث في الفىغالؼغبي مخىاوال مؿإلت عالكت الضولت بالؿُاؾت ومؿإلت شغعُت الؿلؿت. فىُف 

خحن؟ وماهي ؤلاؾخيخاحاث التي ًمىً  ً الؼغبي وؤلاؾالمي مفهىم الضولت اإلاضهُت بهؿالكا مً هاجحن الؼاٍو عالج الفىٍغ

  ؤن هسغج بها مً هاجه اإلالاعهت؟
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 :عىد ول مً الفىس الغسبي والفىس إلاطالمي والدًً الدولتعالكت أوال. 

ت الفىس الغسبي  والدًً الدولتعالكت  -1  مً شاٍو

ً الؼغبُحن الظًً   مً بحن ألاؾغ اإلاغحعُت التي اهبنى علحها مفهىم الضولت اإلاضهُت لضي حل الفالؾفت واإلافىٍغ

 ٌ مُىُافلي وهىبؼ وؾبِىىػا  ؛و مىغىع الضولت اإلاضهُت عضم زػىع الضولت للضًً، ومً ؤمثلت هاالء جىاو

 وحىن لىن 

 (:1251-1941ميىيافلي:)-

 مً ؤعس ى مفهىم الضولت اإلاضهُت، خُث وعصث بشاعة بلى اإلاطؿلح في هخابه ألامحر، ٌعض مُىُافلي مً ؤواثل       

وبالػبـ في الباب الخاؾع مىه واإلاىؾىم بـ" في ؤلاماعاث اإلاضهُت ". ومً بحن ألاؾـ التي وغعها مُىُافلي 

ُه على ؤهمُت  إلعؾاء الضولت اإلاضهُت، فهي هؼع اإلاؿلم الضًني واللُمي عً جطغفاث الؿُاس ي لىً مع الخىب

اث، مً ؾغف ألامغاء لػمان اؾخضامت هفىطهم، ولى وان ألامحر  الخفاف على الضًً وؾلىؾه صازل الجمهىٍع

 .18ػحر معخىم ألي صًً

ؤؾـ مُىُافلي لضولت ال جسػع ألي مىكىمت كُمُت ؤوؤزالكُت على ؤلاؾالق، فالضولت الًيبغي ؤن جسػع ألي 

ط الؿُاؾاث التي ًغاها مىاؾبت، وواهذ جلً هي البظعة ألاولى لجزع مغحعُت مخجاوػة حعىق ألامحر عً اجسا

 .19اإلاؿلم الضًني، بل واللُمي عً الضولت

 جوماض هوبص:-

ها ػمىُا مغجبؿا باإلله الخالض، وكض اعخبرها ؤًػا الخىحن الخخمي، واعخبرها بال  الضولت،عاح هىبؼ لخإلُه         

. وبىاء علُه فالؿلؿت الغوخُت ًيبغي ؤن جسػع لؿلؿت 20لُفُاجانوطلً الىخش الىخش البدغي الهاثل في ال

ت ػاثف،  21الضولت؛ فهي اإلاغحعُت الجهاثُت ،فدؿب هىبؼ " الخمُحز بحن الخيىمت الغوخُت والخيىمت الضهٍُى

 .22فيل خيىمت في هظه الخُاة خيىمت صولت وخيىمت صًً ماكخت جدذ ؤمغ ضاخب ؾُاصة مضوي واخض"

ًماوع ؤن جيىن كىاهحن وؤخيام الضًً كاهىها ًدىم الىاؽ بشغؽ ؤن ًيىن طلً بازخُاع ومع طلً فهىبؼ، لم 

خدٌى الىظ اإلالضؽ ؾاعتها بلى هظ مضوي،  الؿلؿت اإلاضهُت، وال ًفغع علحها مً كبل اإلااؾؿت الضًيُت، ٍو

ؿخمض كىجه مً هظه الىاخُت ال مً وىهه هطا صًيُا، فـ"الىخاب اإلالضؽ ال ًطبذ كاهىها بال  بطا حعلخه َو

 .23الؿلؿت اإلاضهُت الشغعُت هظلً"

 جون لون:-

ؤوعص لىن في هخابه "عؾالت في الدؿامذ": "... ًيبغي الخمُحز بضكت ووغىح بحن مهام الخىم اإلاضوي وبحن الضًً       

 ، وجإؾِـ الخضوص الفاضلت والعاصلت بُجهما، وإطا لم هفعل هظا فلً جيىن هىان نهاًت للخالفاث التي ؾخإوشإ

مً حهت، ومً يهخمىن بطالح الضولت مً حهت  على الضوام بحن مً ًمليىن ؤلاهخمام بطالح هفىؽ البشغ،

 .24ؤزغي"
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ػُف ؤًػا" وؤن جيىن الؿلؿت اإلاضهُت والخلىق والؿُاصة مديىمت بهضف واخض هى ععاًت هظه الشاون  ٍو

 .25ص الىفىؽ"اإلاضهُت وجىمُتها بدُث الجمخض هظه الغعاًت بإي شيل مً ألاشياٌ بلى زال 

لىن ؤن مهام الخاهم اإلاضوي مىدطغة في بصاعة شاون الضولت. وجإؾِؿا على طلً ًػُف حىن لىن   ؤهض      

 .26فةن ؾلؿت الخاهم الجمخض بلى جإؾِـ ؤي بىىص جخعلم باإلًمان ؤو ؤشياٌ العباصة اؾدىاصا بلى كىة اللىاهحن

جب،''ؤن جيىن ملُضة صازل خضوص الىىِؿت هفؿها وؤما الؿلؿت الغوخُت واإلاخمثلت في ؾلؿت الىىِؿت فُ

 .27مىفطلت جماما ومخمحزة عً الضولت وعً ألامىع اإلاضهُت "

 جون جان زوطو:-

زطظ عؾى في هخابه '' في العلض ؤلاحخماعي''  فطال زاضا خٌى مىغىع الضًً، خُث جدضر عً الضًً         

ت اإلاضوي وهى " صًً اإلاىاؾً الخضًث عبر ضُؼت جخمخع بي ل مؼاًا صًً اإلاىاؾً اللضًم صون اإلاؿاؽ بدٍغ

ؤلاوؿان الضازلُت وال بالخلُلت، وصون فغع مػمىن مظهبي بالظاث، لئال ًيىن مىبعا لعضم الدؿامذ. 

ضُؼت جفغػ الغابؿت ؤلاحخماعُت وإؾاعت مالً الؿُاصة بإن حعمم لضي اإلاىاؾً عىاؾف كابلُت ؤلاحخماع 

 .28ً العلض"والخماؾت ملجخمع العضٌ الىابع م

ًلٌى عوؾى:"... مً شإن الضولت ؤن ًيىن ليل مىاؾً صًً ًدبب بلُه واحباجه؛ ولىً علاثض هظا الضًً        

لِؿذ مً شإن الضولت وال مً شإن ؤعػائها بال بلضع ما لهظه العلاثض مً ضلت باألزالق والىاحباث التي 

يل شخظ ؤن ًخسظ لىفؿه مً آلاعاء ما ًغوكه، ًيبغي على معخىلها ؤن ًاصيها ججاه ػحره، عضا طلً ًمىً ل

صون ؤن ًدم لطاخب الؿُاصة العلم بها. طلً ؤن ضاخب الؿُاصة، وهى الظي ال هفاءة له البخت في آلازغة، وال 

ؿت ؤن ًيىهىا مىاؾىحن ضالخحن في الخُاة الضهُا"  .29شإن له بإمغهم شٍغ

فهىم صًني حضًض ٌعلي فُه "اًمان مضوي" "ٌعىص لطاخب اهخلض عوؾى الىغع الضًني اللاثم، وخاٌو بىاء م       

الؿُاصة ؤن ًػبـ بىىصه ال على حهت ؤنها ،بالخضكُم، علاثض صًيُت، بل على ؤنها شعىع باأللفت 

 .30مً صوهه ال ًمىً للمغء ؤن ًيىن ال مىاؾىا ضالخا وال ععُت مً الغعاًا املخلطحن"  sociabilitéؤلاحخماعُت

 ؤن الضولت اإلاضهُت في الفىغ الؼغبي جلىم على:ًكهغ بطن مما جلضم، 

ت الضًيُت وال جخضزل في معخلضاث ألافغاص الغوخُت -  بال على هؿاق مدضوص.  الخٍغ

 عفؼ اؾخمضاص اللاهىن مً ؤي مغحعُت صًيُت ؤو ؤزالكُت جيىن بلؼامُت ومخفىكت على الؿلؿت الؿُاؾُت.  -

ت والدًً الدولتعالكت ــ 5             إلاطالمي -العسبيالفىس   مً شاٍو

ً إلاؿإلت عالكت الضًً بالؿلؿت في اإلاىكىع الخالي: مضهُت              ً ؤلاؾالمُحن اإلاعاضٍغ ت اإلافىٍغ جخلخظ عٍئ

ع  ألن الؿلؿت في ؤلاؾالم ملُضه بمفاهُم وكُم كىاعض ولُت، مطضعها الىطىص الؿلؿت)الضولت( وصًيُت الدشَغ

بلخ. هما ؤنها عالكت جمُحز) ولِؿذ عالكت فطل …الضاللت، والشىعي والعضٌ واإلاؿاواةالُلُيُت الىعوص اللؿعي 

ع وىغع بلهي زابذ وؤلاحتهاص هىؿب بشغي مخؼحر، فاإلاىكىع  هما في العلماهُت( ، ألن ؤلاؾالم محز بحن الدشَغ

ع هما في العلماهُت( ، ألن الخ اهم في اإلاىكىع الؿُاس ي الؿُاس ي ؤلاؾالمى ًلىم على مضهُت الؿلؿت )ولِـ الدشَغ
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هما ًلىم اإلاىكىع الؿُاس ي ؤلاؾالمي  الاؾالمى هاثب ووهُل عً الجماعت، لها خم حعُِىه ومغاكبخه وعؼله اطا حاع،

ع   عت “ -على مؿخىي ؤضىله  ولِـ الؿلؿت هما في الثُىكغاؾُت-على صًيُت الدشَغ باعخباع ؤن كىاعض الشَغ

ع  .31ألاضىلُت هي اإلاطضع الغثِس ي للدشَغ

ؾالم الؿُاس ي ؤن ؤلاؾالم ال ًخعاعع مع مفهىم الضولت  اإلاضهُت، وؤن الضولت في ؤلاؾالم لِـ ؤلا  ًغي مىكغوا          

لم ٌعغف اإلاؿلمىن في عطغ مً العطىع جلً الؿلؿت الضًيُت التي واهذ للبابا  دمحم عبدهفدؿب  صولت صًيُت؛

د ػع لها اللىاهحن عىض ألامم اإلاؿُدُت، عىضما وان ٌعٌؼ اإلالىن، ٍو لغع الػغاثب على اإلامالً ٍو غم ألامغاء، ٍو

 . 32ؤلالهُت

عمل اإلافىغون ؤلاؾالمُىن على هفي بكغاع ؤلاؾالم للضولت الضًيُت، وعملى على جإهُض ؤن ؤلاؾالم ًىفي وحىص           

لخيىمت في ؤلاؾالم الؿلؿاث الضًيُت والىؾاؾاث الىهىىجُت بحن ؤهل ألاعع وبحن الؿماء، "فمضهُت الؿلؿت وا

مىظ اهخلاٌ الغؾٌى علُه الؿالم بلى الغفُم ألاعلى ؤمغ مىؿلي جماما مع هظا الضًً وؤن جىً هضه اإلاضهُت ػحر 

مىلؿعت الطلت وال مىبخت الىشاثج بُجها وبحن ما في الضًً مً ولُاث وعمىمُاث ... فالعالكت هىا بحن الضًً وبحن 

الكت ؤلاهفطاٌ وؤلاهفطام، هما ؤنها لِؿذ عالكت  ؤلاجداص والخؿابم الؿُاؾت  هي عالكت الخماًؼ ولِؿذ ع

 .33وؤلامتزاج"

ػُف  عت ؤلاؾالمُت خلىكا للخاهم ألاعلى وهى الخلُفت ؤو الؿلؿان  لِؿذ  دمحم عبدهٍو هظلً "للض كغعث الشَغ

جها  بالخغب ؤو لللاض ي ضاخب الؿلؿت الضًيُت، وإهما الؿلؿان مضبغ البالص بالؿُاؾت الضازلُت واإلاضافع ع

، وال لهم علُه بال جىفُظ  الؿُاؾت الخاعحُت، وؤهل الضًً كاثمىن بىقاثفهم ولِـ له علحهم بال الخىلُت ؤو العٌؼ

 .34ألاخيام بعض الخىم"

م، والظي حاء فُه "ومملىت هللا في ألاعع ال جلىم  طيد كطبوهفـ الخىحه ًخبىاه          في هخابه معالم في الؿٍغ

هما وان الخاٌ في ألامغ ؾلؿان الىىِؿت، وال عحاٌ  -هم عحاٌ الضًً-بإن ًخىلى الخاهمُت في ألاعع عحاٌ بإعُانهم 

عت هللا)الثُىكغاؾُت( ؤو الخ ىم الهي اإلالضؽ. ولىجها ًىؿلىن باؾم الآللهت، هما وان الخاٌ فُما ٌعغف باؾم شَغ

عت هللا هي الخاهمت"  .35جلىم بإن جيىن شَغ

وطف اللسضاوي  دمحم اعمازةوفي هفـ ؤلاججاه، عمل ول مً         على املخاججت للخإهُض ؤن مؿإلت اعخماص  36ٍو

ع ال جدىافى مع مفهىم مضهُت الضولت. فدؿب  ؾالمُت مثال، الضولت ؤلا  ًوطف اللسضاوي اإلاغحعُت الضًيُت في الدشَغ

التي ًضعى بلحها ؤلاؾالمُىن هي "صولت مضهُت بمغحعُت بؾالمُت "، وؤن "الضولت ؤلاؾالمُت ال ًلىم علحها عحاٌ الضًً 

 باإلاعنى الىهىىحي اإلاعغوف في ؤصًان عضة".

ؤخيام  عمل الفىغ ؤلاؾالمي )ألاضىلُىن( على الخإهُض مً حهت، على ؤن الضولت غغوعة في ؤلاؾالم، ألن "جىفُظ       

اللغآن ممخىع مً صون صولت، بما فحها ؤخيام الؼواة والخضوص وؾىاها،وألن اإلافهىم ؤلاحخماعي في اللغآن البض له مً 

. ومً حهت زاهُت، فالعالكت بحن 37بؾاع احخماعي وي ًخدلم، وهى الضولت ؤلاؾالمُت، زم ألن الىبي هفؿه ؤكام صولت "

ُحز ال فطل، فاملجاٌ الؿُاس ي بما هى شإن صهُىي، ًضوع على حلب ؤلاؾالم والؿُاؾت )الضولت( هي عالكت جم
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اإلاطالح وصعء اإلافاؾض، وبحن املجاٌ الضًني وبالخطىص الخعبضي، مما ال ؾبُل بلُه في ولُاجه وحؼثُاجه ػحر ؾبُل 

 الىحي مً علاثض وشعاثغ، وشإن هظا ومغحعه مازبذ بىظ ًلُني الثبىث وعوصا وصاللت؛ ولظلً محز الفلهاء

وألاضىلُىن بحن مجاٌ العباصاث، وألاضل فُه الخلُض بالىطىص الىاعصة ،وبحن اإلاعامالث، وألاضل فُه البدث عً 

 .38العلل واإلالاضض واإلاأٌ، بط الخىم ًضوع مع العلت

في ملابل هظا الغؤي اللاثل بإن ؤلاؾالم صًً وصولت، قهغ عؤي آزغ ؾابم جؼعمه علي عبض الغػاق الظي اعخبر 

وجبىاه مفىغون آزغون ؤمثاٌ بغهان ػلُىهىعبض هللا العغوي وآزغون؛  39عؾالت ال خىم، وصًً ال صولتؤلاؾالم 

فىفم هظا الغؤي ال عالكت لإلؾالم بالضولت، هما ؤن الضعىة لِؿذ مً شإن الضولت، فىقُفت هظه ألازحرة جلىم في 

ع لطالح شعبها، وضُاهت اللاهىن والىكام، وجىفحر العضالت. فال خي وشإن مضوي،  -بطن -ضولتالدشَغ حشُِض جاٍع

سُت ولِؿذ صًيُت.   ولِؿذ مفهىما صًيُا،بما فُه الضولت ؤلاؾالمُت التي كامذ هداحت جاٍع

زخاما، اهىب مفىغو ؤلاؾالم الؿُاس ي على صعاؾت مضي مؿابلت مفهىم الضولت اإلاضهُت مً اإلاىكىع ؤلاؾالمي            

مع اإلاىكىع الؼغبي، بال ؤن ؤهم الىلـ التي اخخضم خىلها الطغاع بحن ؤلاؾالمُحن والعلماهُحن، مؿإلت ؤلاؾخمضاص 

امياهُت وىن الىظ الضًني كابال  -عىـ حىن لىن –اإلالؼم لللاهىن مً الضًً. وعػم كبٌى ول مً هىبؼ واؾبِىىػا 

ألن ًخدٌى للاهىن مضوي بطا ازخاعه الخاهم جبعا للمطلخت الؿُاؾُت، وهى ما ٌؿمذ بخسفُؼ حجم الهىة بحن 

ىاصون بةلؼامُت اإلاغحعُت الضًيُت، والتي ٌعخبرونها هما  ً.بال ؤن مفىغو ؤلاؾالم الؿُاس ي الًلغون بظلً ٍو الخُاٍع

 ه، ال جدىافى مع مفهىم الضولت اإلاضهُت.   ؤشغها بلُ

 مصدز الظلطت الظياطيت -زاهُا 

 شسعيت الظلطت مً مىظوز الفىس الغسبي .1

اث 16و15( والظي ٌعض امخضاصا لعطغ الجهػت )اللغهحن 18و17شيل عطغ ألاهىاع )ق  م( في اوعبا بغوػ هكٍغ

جوماض هوبص وجون لون وجون جان ؾُاؾُت ؾغخها فالؾفت ػغبُىن ؤبغػهم فالؾفت العلض ؤلاحخماعي ؤمثاٌ 

ت زوطو الخم ؤلالهي همطضع ، شيلذ كؿُعت مع الفىغ الؿاثض زالٌ العطىع الىؾؿى اإلاغجىؼ على هكٍغ

للؿلؿت. وهى ماؾاهم في جؿىع الفىغ الؿُاس ي في العطغ الخضًث بل واإلاعاضغ. وؤؾـ بظلً إلافهىم الضولت 

 اإلاضهُت. وهىماًلخض ي الغحىع بلى هظه الخلبت لخبُان صالالث اإلافهىم زاضت فُما ًخعلم بإؾاؽ شغعُت الؿلؿت.

ت ال فهوبص ذ لىكٍغ ت مثال والظي ٌعض اإلاىكغ الطٍغ ت مً الضًً وطلً بفػل هكٍغ ضولت اإلاضهُت التي جغمي بلى الخٍغ

التي ؤؾـ لها  في هخابه اللُفُاجان؛ خُث ؾُعخبر هىبؼ ؤهه مً اإلاؿخدُل كُام الضولت  40العهض )العلض( ؤلاحخماعي
العلض  ، وطلً باإلهخلاٌ هدى خالت الخعاكض وإبغام42، وجدلُم املجخمع اإلاىكم، صون الخغوج مً خالت الؿبُعت41

اتهم للخاهم )العاهل(، مً ؤحل جدُم الؿلم  ؤلاحخماعي الظي مػمىهه جىاٌػ ألافغاص ؾىاعُت عً بعاصتهم وخٍغ

ت الغعُت جىمً فلـ في جلً ألاشُاء التي ٌؿمذ ضاخب الؿُاصة جىكُم ؤفعالها  .43وألامً بُجهم، وؤن خٍغ

لفه الشهحر "ملالخان في الخىم اإلاضوي"، والظي بمؿإلت الضولت اإلاضهُت في ما  جون لونباإلغافت بلى هىبؼ بهخم 

م العلض ؤلاحخماعي بلى  صعى فُه بلى جىكُم خالت الؿبُعت وجدضًض الخلىق والىاحباث، ؤي اهخلاٌ املجخمع عً ؾٍغ
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. وفُما ًخعلم بؿبُعت العلض، فالخعاكض كض ًخم بحن الشعب مً 44خالت حضًضة هي املجخمع اإلاضوي ؤو الؿُاس ي

اث حاهب، والخاهم وبهظا جطبذ الؿلؿت طاتها ؾغفا في  .45ؤو الخيام مً حاهب آزغ بةكامت العضٌ، وجىكُم الخٍغ

طبذ علحها ؤًػا خلىق وواحباث.46العلض ؤلاحخماعي  ، ٍو

م 47وبهظا ًجعل لىن املجخمع مطضع شغعُت الضولت وهى اللاصع على مغاكبتها وعؼلها . والعٌؼ هىا ًيىن عً ؾٍغ

ت بضال  .48مً العطُان والخغب ألاهلُت ؤلاهخساباث الضوٍع

بضوعه جخدلم الضولت اإلاضهُت هدُجت علض احخماعي ًدىاٌػ فُه ول فغص عً خلىكه  جون جان زوطووعىض  

الؿبُعُت للمجخمع بإؾغه. وإلاا وان ول فغص ًدىاٌػ عً حمُع خلىكه الؿبُعُت فةن الشغوؽ جبلى باليؿبت للجمُع 

 .49الظي جدلم بُجهم اإلاؿاواة

ؼ وال جلبل الخجؼؤة، ألنها في الشعب الظي ال جلبل  الؿُاصة عىض حىن حان عوؾى ؤبضا ؤن جيىن مىغىع جفٍى

ؼ . والشعب في علض عوؾى هى الخاهم وهى الغعُت، هى ضاخب 50ٌؿخدُل ؤن جيىن بمىحبه مدل جىاٌػ ؤو جفٍى

 .51الؿُاصة، وهى املخيىم

ما، وإعاصة عامت ال جخجؼؤ وال ًمىً الخىاٌػ عجها، وبىاء على ما ؾبم، ًاؾـ العلض الاحخماعي لغوؾى شعبا كاث

 .52فؿُاصة الشعب مؿللت حؿدىض بلى ؤلاعاصة العامت التي ًخماهى فحها الخاهمىن واملخيىمحن

 وؿخيخج ؤن الضولت اإلاضهُت في الفىغ الؿُاس ي الؼغبي جلىم على اإلالىماث الخالُت: اهؿالكا مما ؾبم،

م واإلايىمحن ؤؾاؽ شغعُت الؿلؿت، والظي همثل له في عطغها اعخباع العلض ؤلاحخماعي بحن الخاه -

ت؛  اإلاعاضغ بالضؾخىع او الشغعُت الضؾخىٍع

ماعؾها بمىحب ؤلاهخساباث؛ -  الشعب ؤؾاؽ الؿلؿت، هى ما ٌعبر عىه باإلعاصة الشعبُت، ٍو

 اللاهىن حعبحر عً ؤلاعاصة العامت. -

ت وزالٌ العطغ اإلاعاضغ وبفػل هُمىت الفىغ اللُبرالي، ؾد خعؼػ الضولت اإلاضهُت بمغجىؼاث حضًضة جخمثل في الخٍغ

والفغصًت،والعلالهُت، والدؿامذ واإلاؿاواة في الخلىق والىاحباث، وعضم الخمُحز بؿبب الضًً ؤو اللىن ؤو الجيـ 

ت اإلاشاعهت الؿُاؾُت .    ؤو اللؼت ،وفطل الؿلؿاث وخٍغ

 .شسعيت الظلطت مً مىظوز الفىس إلاطالمي.5

ىماث التي كام علحها مفهىم الضولت اإلاضهُت هما جبلىع في الفىغ الؼغبي، هى كُام الضولت على ؤؾاؽ مً ؤهم اإلال

م ؤلاهخساب الخغ، وامياهُت مداؾبت الؿلؿت وهى ماٌؿمذ بالخعضصًت الؿُاؾُت.  ازخُاع الشعب للخاهم عً ؾٍغ

 فما هي بطن شغعُت الؿلؿت مً مىكىع الفىغ الؿُاس ي ؤلاؾالمي؟

خجؿض طلً بمىحب الفىغ ؤلاؾ المي بضوعه اعخبر الضولت اإلاضهُت جلىم على ؤلازخُاع والغغا بحن الخاهم واملخيىم ٍو

. 53:"وطهب حمهىع الفلهاء واإلاخيلمحن بلى ؤن ؤلامامت ال حعلض بال بالغغا وؤلازخُاع"املاوزديعلض البُعت، ًلٌى 

عخبر هظلً بإن الخاهم في ؤلاؾالم واخض مً الىاؽ لِـ معطىما وال ملضؽ، ٌؿخمض ؾلؿخه وبلاءه مً الىاؽ  َو
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بلىله" الخيام هىاب ألامت، ولِـ عً هللا، وألامت هي التي  دمحم اعمازة. وهفـ اإلاىكىع عبر عىه 54ال مً هللا 

 .55جسخاعهم، وجغاكبهم وجداؾبهم، وحعؼلهم عىض ؤلاكخػاء"

بال ؤن جمذ ازخالف  ؤن ؤؾاؽ الؿلؿت عىض ول مً الفىغ الؼغبي وؤلاؾالمي واخض هي الشعب/ألامت،ا  غ بطًكه

عت  ًىمً في اللُىص اإلافغوغت على هظه الؿلؿت مً ؾغف ؤلاؾالمُحن واإلاخمثلت في غغوعة الخلُض بمباصت الشَغ

 . 56بيؤلاؾالمُت. وهي مؿإلت ػحر مؿغوخت في مفهىم اإلاضهُت وفم الخطىع الؼغ 

 :الخاجمت

مً ول ماجلضم، وؿخسلظ ؤن الضولت اإلاضهُت في ول مً الفىغ الؼغبي وؤلاؾالمي حشترن في ملىماث عضًضة        

ت ازخُاع الخاهم )الخيىمت(، هبظ  وجلُُض ؾلؿت الخاهم باللاهىن ؤو علض البُعت،وزػىعه للمداؾبت، مجها:خٍغ

الضًيُىن( للخىم. وبسطىص عىاضغ ؤلازخالف فخخمثل بالخطىص جبىء ؤو جدىم عحاٌ الضًً )الفلهاء والعلماء 

ض مً البدث  في  اإلاغحعُت الضًيُت للضولت وفم ماوضخىاه آهفا. وهى ازخالف ًمىً الخللُظ مً حجم ُهىجه بمٍؼ

 في ول مً اإلالاضض اليلُت لالؾالم وملاضض الضولت اإلاضهُت التي ًؿغخها اإلافىغون الؼغبُىن.

 الهوانش واإلحاالت:
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 .50- 49ص:-،مغحع ؾابم،ص
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ت العلض الاحخماعي لهظا الاؾم بال مع حىن لىن وحىن حان عوؾى الخلا خُث واهذ ح 40 ت العهض ؤلاحخماعي مع جىماؽ لم جإزظ هكٍغ ؿمى بىكٍغ
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ص املخمضاوي،خُضع هاقم دمحم، ملاعباث في الضًملغاؾُت واملجخمع خغب الجمُع غض الجمُع، وؤلاوؿان فحها طثب ألزُه ؤلاوؿان ؤهكغ علي عبى 

،ؾىت  ت صمشم،ؤلاضضاع ألاٌو خي.صاع ضفداث للضعاؾاث واليشغ،ؾىٍع  .34،ص:2011اإلاضوي:صعاؾت في ألاؾـ واإلالىماث والؿُاق الخاٍع
ش الىلضي للفىغة"، مغهؼ صعاؾاث الىخضة العغبُ 43 ت، جغحمت: ص.علي خاهم ضالح وص. خؿً هاقم، حىن اهغهبرغ، "املجخمع اإلاضوي: الخاٍع

 .158،ص:2008فبراًغ -الؿبعت ألاولى بحروث
 .86حامعت دمحم الخامـ، ص: 2014-2013دمحم البيىعي، الخيامت الجُضة واملجخمع اإلاضوي، ؤؾغوخت لىُل الضهخىعاه في اللاهىن العام  44
عحن الشم،  IIؤؾغوخت لىُل الضهخىعاه في اللاهىن العام، حامعت الخؿً‹‹هماٌ الهشىمي،املجخمع اإلاضوي والخدٌى الضًملغاؾي باإلاؼغب  45

 49، ص: 2012-2011الضاع البُػاء، الؿىت الجامعُت 
 عمل لىن وعلى هلُؼ هىبؼ على جلُُض ؾلؿاث الخاهم وحعله مؿاوال ؤمام الشعب.  46
 .85،ص:2008املجخمع اإلاضوي: صعاؾت هلضًت، مغهؼ صعاؾاث الىخضة العغبُت، بحروث، الؿبعت الثالثت، فبراًغ عؼمي بشاعة،  47
 .84اإلاغحع هفؿه،ص:  48
ت العامت للىخاب، اللاهغة، ؾىت  49  28، ص:2007علي عبض الطاصق، مفهىم املجخمع اإلاضوي، كغاءة ؤولُت، الهُئت اإلاطٍغ
، ص: 2008الىخضة العغبُت، ؾىت  ع اإلاضوي في الىؾً العغبي"، الؿبعت الثاهُت، بحروث، مغهؼ الضعاؾاثخمض شىغ ضبحي:''مؿخلبل املجخمؤ50

20 . 
 .114ص. عؼمي بشاعة، مغحع ؾابم، ص: 51
ؼ لبِب52 غهؼ اإلاىكمت العغبُت للترحمت، م -حىن حان عوؾى، في العلض الاحخماعي ؤو مباصت اللاهىن ألاؾاس ي، جغحمت وجلضًم وحعلُم عبض العٍؼ

 .109، ص:2011صعاؾاث الىخضة العغبُت، الؿبعت الثاهُت، بحروث جمىػ)ًىلُى( 
ذ،  53  9،ص:1989علي بً دمحم خبِب البطغي اإلااوعصي،ألاخيام الؿلؿاهُت،مىخبت صاع ابً كخِبت اليٍى
 75ًىؾف اللغغاوي، مغحع ؾابم،  54
 47دمحم عماعة ،في الىكام الؿُاس ي ؤلاؾالمي، مغحع ؾابم،ص:  55
 ؤوعص دمحم عماعة في مالفه الىكام الؿُاس ي ؤلاؾالمي:"وؾلؿت ألامت جماعؾها بىاؾؿت ممثلحها الظًً جسخاعهم بةعاصتها الخغة:ال ًدضها بال  56

عت".  اإلاطلخت الشغعُت اإلاعخبرة، ومباصت الشَغ



 

نسرين زردوكد.   .بعد ثورات الربٌع العربٍ االججماعية بالمغرب  اإلطار الدسجوري والقانونٍ للعدالة 

 

          
 مركس أفاق  للدراسات و الجكوًن المجخصص                         

 
  2222أغسطس، المجلد األول ، ثالثلا، العدد   سياسية رىمجلة رؤ

  

 

55 

 بعد ثورات الربٌع العربٍ االججماعية بالمغرب  اإلطار الدسجوري والقانونٍ للعدالة

  1نسرين زردوكد.                                                                                                                                                                                              

 

 ملخص

الىىاٛ التي اهخٙالاث واظّت  اهذاُلالّىامل وساء مً ؤبشص ٌّخبر  الزي صا٥ الّذالت الاحخماُِتؤـبذ مٙهىم 

ذ بثىساث الشبُْ الّشبي ، 2011وبذاًت ظىت  2010في ؤواخش ظىت مخخلٚ بلذان الىوً الّشبي  التي ؼهذتها ِ٘ش

اإلاعاواة في الخٝٛى الٙشدًت والجماُِت لخدُٝٞ الخمامً الجماعي الزي جشظُخ حذ٥ واظْ ٌععى بلى مدل 

ْ ا ًممً )العُاظُت والاٜخفادًت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت املجخمّاث إلاخ٣افئ للثرواث بحن مخخلٚ لّاد٥ واالخىَص

 .ودو٥ الّالم الّشبي ... الخ(

لى هزا ألاظاط ت والقاهوهُتجؤطر إلى أي مدى هفُٖ ؤلاؼ٣الُت ألاظاظُت ١اآلحي:  ،ِو اقع املقتضُاث الدشتوٍر  و

 املغرب؟ فيلعدالت الاحتماعُت ا

اث   لت هذدث بخُٕحر ألاولاُ اإلاخذهُت في معخٍى خُت وظلعلت هماالث وٍى ٘مىلب الّذالت ١ان ولُذ ظُاٜاث جاٍس

 تهم الجاهب )العُاس ي، الاٜخفادي، الاحخماعي، الثٝافي...الخ(، 

ٝا لزل٤،  ً ؤظاظُحن، هىاٜؾ في )املخىس ألاو٥( ٘و الذظخىسي اس الاوظىداو٥ مٝاسبت اإلاىلُى اهىالٜا مً مدىٍس

ً بزل٤  والٝاهىوي اإلا٢شط للّذالت الاحخماُِت، مً خال٥ جدذًذ الخإـُل اإلاٙاهُمي للّذالت الاحخماُِت، مبرٍص

اث ال٢بري اإلااظعت للمٙهىم، مْ جبُان  ت والٝاهىهُت اإلااوشة له اهىالٜا مً ُت شحّاإلاؤهم الىٍٍش الذظخىٍس

خىس الثاوي( اؼ٣الُت الّذالت الاحخماُِت مً الجاهب الىاٜعي ، ٠ما ظيىاٜؾ في )امل2011 اإلإشبي لعىت ذظخىس ال

ش وؤلاخفاثُاث(  بُاهاثحملت مً ال ، بىاء ِلىالّملي بٝماًا الّذالت الاحخماُِت مً  اإلاخّلٝتواإلااؼشاث )الخٝاٍس

باإلإشب  الّامت ُٝاط لدصخُق حىدة الخذماث الاحخماُِتالخال٥ جُُٝم اإلاٙهىم اظدىادا ِلى ماؼشاث 

 (.، الصخت.......الخخّلُم، الؽٕل)ال

لُه، ٘خدُٝٞ  ْ الّاد٥ للثرواث دون الججىء املّذالت الِو جالُت ًٝخي ي جااوص الخدذًاث املجخمُّت مٝابل الخىَص

ل مً ؼإنها التي ثىساث الالى   .٠ٍاهشهاجدُٝٞ الخىمُت ب٣ل ؤن حّٜش

 ؛الخذماث الاحخماُِت الّامت.2011الّذالت الاحخماُِت؛الذظخىس اإلإشبي لعىت  :الكلمات المفجاحية
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The constitutional and legal framework for social justice in Morocco 

After the Arab Spring revolutions 

 

Summary: 

 

 The concept of social justice, which is still considered to be  one of the most 

prominent factors behind the outbreak of large-scale uprisings known as the Arab Spring 

revolutions in late 2010 and early 2011, has become a subject of widespread controversy that 

seeks to establish equality in individual and collective rights to achieve collective solidarity, 

which would ensure an equal and equitable distribution of wealth among various societies 

(political, economic, social, cultural...etc) and countries of the Arab world .. 

On this basis, the main problem is formulated as follows: To what extent do the constitutional 

and legal requirements frame the situation of social justice in Morocco? 

Accordingly, we will try to approach the subject from two main axes. Firstly, we discuss the 

most prominent constitutional and legitimate legal framework of the social justice, by 

defining the conceptual delimitation of social justice and highlighting the most important 

major theories founding the concept, with an indication of its constitutional and legal 

framework as it is enshrined in the Moroccan constitution of 2011. We will also discuss, 

secondly, the problem of social justice from the practical side, based on a set of data and 

indicators (reports and statistics) related to issues of social justice by evaluating the concept 

based on measurement indicators, diagnosing the quality of social public services in Morocco 

(Education, health, employment,........). 

Therefore, achieving territorial justice requires overcoming societal challenges in exchange 

for a fair distribution of wealth without resorting to revolutions that would impede the 

achievement of development in all its manifestations. 

Key words : Social justice;2011 Constitution ;Social public services. 
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        :المقدمة

اِادة وشح اإلاٙهىم للىٝاػ وج٤ُ٢ٙ الّشبي جىشح اؼ٣الُت جدُٝٞ الّذالت الاحخماُِت بذو٥ الّالم            

معلعل الذًمٝشاوُت لىلْ اللبىاث  ثبُذفي ج ا ٠ىٍام ُٜمي وخٝىقيه ؤهمُتهاالظُما بّذ اسجب ،ممامُىه

بيُت ووبُّت الّالٜت ألاظاظُت لذولت الخٞ والٝاهىن ٠ماؼش لُٝاط معخىي الشلا والثٝت اللزان ًىبّان 

 اإلاخالصمت بحن اإلاىاوً وماظعاث الذولت.

ذ  مً ؤهم الذواْ٘ الشثِعُت وساء وؽىب اهخٙالاث ار اِخبر زاس مٙهىم الّذالت الاحخماُِت سجاال ِمُٝا، ؤٜو

ذ بثىساث الشبُْ الّشبي ظىت  همُتها ؤ، مما ؤبان ًِ بمخخلٚ بلذان الىوً الّشبي 2011ِشبُت واظّت ِ٘ش

ِالٜاث اواس  ْ و٠زا فيممخٙاوجت في بجى الذولت واملجخو  ماخمّاث مخٕحرةظاس ي لذي الؽّىب في خلٞ ؤ٠مىلب 

 الخا٠محن باملخ٣ىمحن. 

بل ؤ٘شصث الخش١اث الاخخااحُت مُالد خش٠ت احخماُِت باإلامل٢ت اإلإشبُت ؤولٞ ِليها اظم "خش٠ت  ،لِغ هزا ٘ٝي

باألولاُ العُاظُت والاٜخفادًت والاحخماُِت الٝاثمت واإلاىالبت بةِادة حُٕحر  للخىذًذ 2011٘براًش" في ظىت  20

ها اإلإشب الخذًث، مما ًىضح ِلى ؤنها حّبحر  اخها، "٘هزه الخش٠ت اِخبرث مً ؤهم الخش١اث الاحخماُِت التي ِ٘ش ٍس

 .1(2014)ال٣ىهً،  ًِ ِمٞ ٢٘شي وظُاس ي و٠زل٤ احخماعي"

ا بالذوس املخىسي الزي لّبخه الذولت في  ان مىالب مىاللي الثىساث الّشبُت بالّذالت الاحخماُِت اسجبىذ حىهٍش

اث ألاظاظُت التي جممً للمىاوً الخٞ في الِّؾ  جدُٝٞ الخىمُت الؽاملت ب٣ل جالُاتها، لخىظُْ الخٝٛى والخٍش

م واإلاعاواة وال٢شامت دون ؤدوى جمُحز، ٘الخدذً خُت  الذو٥  هاىاحهجي تال تالخُُٝٝ اثال٢ٍش جشجبي بترا٠ماث جاٍس

ت و  ت الّمىمُت التي تهم باألظاط الٝىاِحن وظُاظُت وجىمٍى التي جإزشث في ٠ُُٙاث ـُأت العُاظاث الخىمٍى

ٞ هٍام ظُاس ي دًمٝشاوي، ٌِّؾ مشاخل ّذ٥ والٝخي ي جشظُخ ظُادة الجي تالاٜخفادي الاحخماعي، وال ٝاهىن ٘و

ذ ٜماًا الّذالت اهخٝالُت وجد ىالث دًمٝشاوُت ِمُٝت للٝىْ مْ اإلاماسظاث والاخخالالث اإلاالُت التي ؤ٘ٔش

 العُاظاث الّمىمُت. ٜلب الاحخماُِت مً مدخىاها في 

وبذون ؼ٤، جبٝى الّذالت الاحخماُِت والاٜخفادًت اإلاذخل الشثِس ي لٙهم وج٤ُ٢ٙ الاظدؽ٣ا٥ الخُٝٝي في ُٜام 

لُه الذو٥ واملجخمّاث الّشبُت مً ؤولاُ مىز اهىالٛ الثىساث ووؽىب الفشاِاث، الخشاٟ الؽّبي وما آلذ ا

ٗى ِلى اإلاذخالث الشثِعُت لزل٤ ٘ٙهم الّذالت الاحخماُِت وج٤ُ٢ٙ ممامُنها جبٝى ألا  ظاط لخل ؼٙشاتها والٜى

مىٍىس الذظخىس ٘ما هي برن، ألاظغ واإلاشج٢ضاث اإلا٢شظت لٝماًا الّذالت الاحخماُِت مً   الذاّ٘ت الى رل٤.

واإلاٝخمُاث الٝاهىهُت؟ و٠ُٚ ًم٢ً وشح اؼ٣الُت الّذالت الاحخماُِت جإظِعا ِلى الىاْٜ الزي ح٢ّعه 

مُتها ألاظاظُت ١اآلحي: ماؼشاث راث الاسجباه؟  ألحل رل٤، هىشح بؼ٣الُت اإلاىلُى ٜو

ت والقاهوهُتجؤطر إلى أي مدى  اقع املقتضُاث الدشتوٍر  املغرب؟ فيلعدالت الاحتماعُت ا و

ً ؤظاظُحن، بدُث ظيىاٜؾ مخخلٚ  اظدىادا الى الاؼ٣الُت ظىداو٥ مٝاسبت اإلاىلُى اهىالٜا مً مدىٍس

ت اإلا٢شظت هفا للّذالت الاحخماُِت )املخىس ألاو٥(، في خحن  ت والٝاهىهُت اإلاؽشِو اإلاشج٢ضاث وألاظغ الذظخىٍس
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ي اظدىادا الى حملت مً اإلاّىُاث واإلااؼشاث ظيىاٜؾ اؼ٣الُت الّذالت الاحخماُِت مً الجاهب الىاٜعي الّمل

 راث الفلت بٝماًا الّذالت الاحخماُِت )املخىس الثاوي(.

 للّذالت الاحخماُِت. هفا الذظخىسي والٝاهىوي اإلا٢شطالاواس  املحور ألاول: -

 .اإلااؼشاثبىاء ِلى البُاهاث و معاءلت الّذالت الاحخماُِت واُّٜا  املحور الثاوي: -

 المرتكسات واألسس الدسجورية والقانونية المكرسة نصا للعدالة االججماعيةالمحور األول: 

جمثل الّذالت الاحخماُِت الٝاِذة ألاظاط ل٣ل املجخمّاث التي جخمْ لىٍام مُّىت ولىابي م٢شظت لإلواس        

ش  والٝاهىوي الذظخىسي ُت لخىبُٝها وؤحشؤتها، خاـت في ألاهٍمت الّشبُت التي جدخاج الى جىٍى الزي ًمىدها الؽِش

ىالح وفي ؤلاظالم، لزل٤ ٘اهذاُل الثىساث ال٢بري  اإلاٙاهُمي في اللٕت ـُلالخإالٙهم الخُٝٝي لها اهىالٜا مً  والـا

ش  اإلااظعاث والعُاظاث وحّمُم الخذماث واإلاىاداة بالخىبُٞ اإلاىفٚ للّذالت الاحخماُِت ١ان ًخىخى مىه جىٍى

 الاحخماُِت الّامت.

وجاذس ؤلاؼاسة، الى ؤن مخخلٚ الخىٍُماث الاحخماُِت ظّذ الى جىبُٞ ٢٘شة الّذالت الاحخماُِت اظدىادا ِلى 

اث ال٢بري  ت حىن سولضاإلااظعت لٙلعتها ٠ الىٍٍش ت اماسجُا ظحن ،ىٍٍش ت سوبيعً، وههٍٍش والتي اسج٢ضث  ٍٍش

اث ْ اإلاضاًا واإلاىاْ٘ ِلى الا٘شاد والجماِاث، ورل٤ ما ظىّمل ِلى مىاٜؽتها )الىٍٍش ( ِلى الخىاظبُت الّادلت في جىَص

 في الىٝاه الخالُت.

 أوال: التأطير املفاهُمي للعدالت الاحتماعُت

لم ًٙصح الّذًذ مً الباخثحن واإلاهخمحن في املجا٥ العُاس ي ِامت وفي ماا٥ العُاظُاث الّمىمُت خاـت 

خدذًذ حٍّشٚ واضح ًم٢ً اِخماده وجبيُه للّذالت الاحخماُِت، بل اسجبي هزا الخباًً اإلاٙاهُمي باخخالٗ ب

ٚ دُٜٞ للمٙهىم، الزي اسجبي بمعاس الىماالث  ت وؤلاًذًىلىحُت اإلاّخمذة لخٝذًم حٍّش اإلاشحُّاث ال٢ٍٙش

ت الّىاـش الاظاظُت لخدُٝٞ والخشوب في البلذان التي والبذ مىز صمً لِغ ببُّذ بمشوسة جىا٘ش مامِى

 الّذالت الاحخماُِت وجدُٝٞ ؤبّادها.

 ً مما ال ؼ٤ ُ٘ه ؤن مٙهىم "الّذالت الاحخماُِت في آلاوهت ألاخحرة اظخّاد ؤهمُخه لذي املخللحن واإلا٢ٍٙش

هخٙالاث واإلااظعاث، هٍشا الى ؤن اإلاىالبت بالذًمٝشاوُت والّذالت الاحخماُِت ١اهذ الذاْ٘ الشثِغ وساء اهذاُل الا 

اث اإلاخّلٝت بهزا اإلاٙهىم والتي 2011الّشبُت في ِام  ، والٙهم اإلاّاـش للّذالت الاحخماُِت ما هى الا خالـت للىٍٍش

لم الىٙغ والٝاهىن"  .(2018)لىد،  وؽإث في اواس الٙلعٙت العُاظُت وفي جخففاث ؤخشي منها ِلم الاحخماُ ِو

خىا اإلاّاـش ١إظاط مىىٝي لجخٙاً ِلى الىلْ  ،جبّا لزل٤و  ٘ٝذ جم اظخخذام مٙهىم الّذالت الاحخماُِت في ٜو

ض ؤلاـالخاث الاحخماُِت لّذالت الاحخماُِت اِلى اإلاذي البُّذ؛ بُذ ؤن الٙاىة بحن  والاٜخفادًت الشاهً وحٍّض

ُٞ بحن ـّىب، باإللا٘ت الى ِذم اإلاعاواةفي الٍلم و ظخمشاس مثل ؤِلى وواْٜ الا ٠  اإلاشحى مً هذٗالت الخ٘ى
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اث خٙاً ِلىلجاإلاعاواة الاحخماُِت  ذم  الٙشدًت الخٍش ذ الّذالت ِو وجااهل الخٝٛى  الٝاهىوي هاً مٙهىممجاٍش

 .     2خالذ دون جدُٝٞ الّذالت الاحخماُِت ألهذا٘ها الاحخماُِت والاٜخفادًت

ت في اِىاء حٍّشٚ مدذد إلاٙهىم الّذالت الاحخماُِت ورل٤  العدالت في اللغت: -1 لم جىخذ مخخلٚ اإلاّاحم اللٍٕى

ساحْ لخذازخه، بدُث وسد في الّذًذ مً اإلاّاحم الخذًثت مفىجح ِذ٥ ؤو ِذالت، ٘الّذالت في اللٕت مفذس 

ما ٜامذ به ـادس ًِ ّ٘ل ِذ٥ ٌّذ٥، وهى في مّاحم اللٕت هُٝن الجىس والٍلم. "٘الّذ٥ لذ الجىس، و 

الىٙىط اهه معخُٝم ١الّذالت والّذولت، واإلاّذلت ِذ٥ ٌّذ٥ ٔحر ِاد٥ مً ِذو٥، وامشؤة ِذ٥، والّذ٥ اإلاثل 

الن مً اهل اإلاّذلت  ذًل٤ اإلاّاد٥ ل٤. ُ٘ٝا٥ ِذ٥ ِلُه في الٝمُت ٘هى ِاد٥، ٘و والىٍحر ١الّذ٥ والّذو٥ ِو

الؽهادة. والّذ٥: الخ٢م بالخٞ وهى ألامش اإلاخىظي بحن   "بٙخذ الذا٥" ؤي مً ؤهل الّذ٥، وسحل ِذ٥ ؤي مٝىْ في

ي".  .(2018-1439)الجبىسي،  3الا٘شاه والخٍٙش

بن الّذالت الاحخماُِت مٙهىم مّٝذ ٌؽمل ٜماًا احخماُِت مً ٜبُل "اإلاعاواة  العدالت في الاضطالح: -2

ت، باإللا٘ت الى الاحخماُِت وج٣ا٘ا الٙشؿ ودولت  اهُت وم٣ا٘دت الٙٝش وولباث الّمل ومىاهمت الّىفٍش ال٘ش

 ٛ ذ مً الّذالت والخٝلُل مً الٙىاس  4.(2021)اصوجاس،  ".ؤمىس ؤخشي ٠ثحرة، والتي لها هذٗ مؽتٟر هى بىاء اإلاٍض

واحب الخدُٝٞ في ١ل مٍاهش الخُاة الاوعاهُت: بدُث بر الاظالم مبذؤ الّذالت ١إظاط اِخ العدالت في الاشالم: -3

ض  ًٝى٥ هللا ِض وحل في مد٢مه الٍّض

ه  "ِبن  
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  6.(1997)الخمُذ،  لزل٤ خففذ آًاث ٜشآهُت ِذًذة لترظُخ وجاعُذ الّذالت

ٜذًمت ِلى اظخٕشاط اإلاشج٢ضاث واإلاٝىماث ال٢بري داخل املجخمْ مدعاوي ألاهمُت خشؿ الاظالم مىز ٜشون 

لخىٍُم الّالٜاث بحن ألا٘شاد ُ٘ما بُنهم، واسظائها ِلى مبادي الخأخي والّذ٥ والاهفاٗ واإلاعاواة، وهي ُٜم جدمل 

ُام ماخمْ مخ٣امل وميسجم باِخباسها مبادت هابّت مً ُِٝ ً ٜو ذة في وُاتها خمىالث داللُت حعهم في ج٣ٍى
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اِط الاظالم العمذ، ًٝى٥ هللا ِض وحل آًاجه البِىت: "ِبن  ّللا ْحنه الى  ْمُخْم به
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م، ظىسة اليعاء، الاًت  7ِفحًرا".ؤ  .(58)ال٢ٍش

ًخىا٘ٞ مٙهىم الّذالت مْ مبذؤ الاهفاٗ في اإلاّاحم الٙشوعُت السجباوه باملت مً  في املعاحم الفروصُت:-4

ىحذ في م٣اهت ؤظمى مىه،  اإلاٙاهُم الذاللُت راث الاسجباه بمٙهىم الّذ٥، ار ٌّخبر الاهفاٗ ؤِلى مشاجب الّذ٥ ٍو

ّجي به بسحاُ الخٞ بلى ـاخبه واسحاِه الى ١ل مً هى ؤخٞ به، ٘خاـُت ؤلاهفاٗ جٙ شك ٠زل٤ مشاِاة جىبُٞ َو

.  الىق الٝاهىوي واخترامه، مْ مشاِاة مبذؤ اإلاعاواة في الخٝٛى

ْ الّاد٥  العدالت الاحتماعُت: م مً ؤن حىاهب ِذًذة مً الّذالت الاحخماُِت ٜذ ؤ٠ذث ِلى ؤن الخىَص ِلى الٔش

ْ اإلاخ٣افئ للمىاسد، مما ًدُل الى ا ْ للٙشد داخل املجخمْ ًشجبي بؽ٣ل ؤظاط بالخىَص لىٍش في لشوسة اِادة الخىَص
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ٔحر اإلاخ٣افئ للمىاسد بىاًء ِلى ما ًم٢ً للٙشد ؤن ٌعخدٝه داخل املجخمْ، ٘الّذالت الاحخماُِت ُٜمت اوعاهُت 

 لخدعحن ؤولاِه في ١ل مىاحي خُاجه الاحخماُِت وختى ؤًما في خُاجه الاٜخفادًت.

ٙا دُٜٝا إلاٙهىم ال ّذالت الاحخماُِت وهى ؤٜشب الى جمثُل الّذالت الاحخماُِت اٜترح ألاظخار ابشاهُم الِّعىي حٍّش

م مثالُخه وظمىه في جدذًذ مشج٢ضاث هزه الّذالت، بدُث ؤن املجخمْ الّاد٥ ًٙترك ُ٘ه هٙي  داخل املجخمْ ٔس

ها ِلى ؤنها: "جل٤  اث، وبالخالي ِ٘ش اث داخل املجخمْ واظخدماس الخٝٛى والخٍش الٍلم والهؽاؼت و١ل الٙشٜو

٘يها الٙٝش ٌغُب ٘يها الٍلم والاظخٕال٥ والٝهش والخشمان مً الثروة ؤو العلىت او هما مّا، و ًيتفيالتي  الخالت

اث ٔحر اإلاٝبىلت احخماُِا بحن ألا٘شاد والجماِاث وألاٜالُم داخل  جىعدموالاٜفاء الاج والتهمِؾ، و ٘يها الٙشٜو

خمخْ ٘يها الجمُْ بدٝٛى اٜخفادًت واحخماُِت و  ّم ٘يها الذولت، ٍو اث مخ٣ا٘ئت، َو ت وخٍش ظُاظُت وبُئُت مدعاٍو

 .(2013)الّعُىي،   8الؽّىس باإلهفاٗ والخ٣ا٘ل والخمامً واإلاؽاس٠ت الاحخماُِت"

ٚ التي اِىُذ للّذالت بؽ٣ل ِام وللّذالت الاحخماُِت بؽ٣ل خاؿ ظىاء ِلى اإلاعخىي  اظدىادا الى ١ل الخّاٍس

ىالحي وختى في اإلاّاحم الّشبُت والٙشوعُت وما اِخمذ مً ألاظخار الِّعىي الزي ؤؼاوشه الشؤي في  اللٕىي  او الـا

ذ وممازل للىاْٜ، الا اهىا هجخَ ؤن جل٤ ألاخحرة )الّذالت الاحخماُِت ١ان  حٍّشٚ الّذالت الاحخماُِت بؽ٣ل ـٍش

ت،  ٜاظمها اإلاؽتٟر يهذٗ الى لمان الخماًت الاحخماُِت للمىاوً اث الاحخماُِت الخمُحًز والخفذي ل٣ل الٙشٜو

اث ال٢بري اإلااظعت للّذالت الاحخماُِت ٘تها الىٍٍش  ؟٢ُ٘ٚ ِشه

اث الكبرى للعدالت الاحتماعُت  ثاهُا: الىظٍر

ت حون رولز: -1 ٣يبلىس هظٍر ُّت ٠ٙلعٙت ؤخالُٜت  Rawls الُٙلعٗى الامٍش ٢٘شة الّذالت الاحخماُِت الخىَص

ت الٙشد،  ت ظُاظُت، ار اِخبر ان "مٙهىم الّذالت ٠مٙهىم مشادٗ لإلهفاٗ ار ًىىلٞ ؤظاظا مً مدىٍس وهٍٍش

اهُت ؤ٘ٝش الٙٝشاء ٠مبذؤ".  .(2014)ِلي،  9ول٢ىه ًخىلب ؤن ٌععى املجخمْ الّاد٥ لخٍُّم ٘س

خباسه س٠حزة مً س١اثض الاهفاٗ. ٠ما هاذه ٜذ  رولز حون سبما ٣ًىن مٙهىم  للّذالت الاحخماُِت هى ألا٠ثر جإزحرا اِل

ْ ٔحر  ّها بالدعاوي ما لم ٢ًً الخىَص ُّت في ؤن "١ل الُٝم الاحخماُِت ..... ًاب جىَص خذد مٙهىم الّذالت الخىَص

وبالخالي  (Tom calma, Briskman, & Centre, 2011)) 10اإلاخ٣افئ ألي مً هزه الُٝم ؤو ١لها لفالح الجمُْ"،

لُت للّذالت الاحخماُِت لشولض س٠ضث ِلى مبذؤًً ؤظاظُحن جالذ في: ت ألـا  11٘الىٍٍش

  ت ت الصخفُت ِلى ؤوظْ هٍام ًخىا٘ٞ مْ هٍام الخٍش "ؤن ل٣ل شخق هٙغ الخٝٛى وبؽ٣ل مدعاوي في الخٍش

 ال٣املت لججمُْ."

ة الاحخماُِت والاٜخفادًت ًاب جشجُبها، بدُث ٌععى ٠الهما الى جدُٝٞ الٙاثذة ألا٠بر للٙئاث ؤن ِذم اإلاعاوا-2

ا ٜذس ؤلام٣ان، مما ٜذ ٌّجي  اهُت داخل املجخمْ شخفا زٍش اهُت في املجخمْ ")بدُث ٣ًىن ألاٜل ٘س ألاٜل زشاء و٘س

 بِىاء مبلٖ ٔحر مدعاو ؤو ؤ٠بر مً ألاشخاؿ ألاٜل زشاء(".

ىاـب مٙخىخت لججمُْ في ٌل ٌشٗو اإلاعاواة الّادلت في الٙشؿ )بدُث ٣ًىن ل٣ل ٘شد في املجخمْ "الخّلٞ بم-ب

ت مّٝىلت لجخفى٥ في املجخمْ ِلى ٜشاساث مخّلٝت بّذم اإلاعاواة(".   ٘ـش
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في ١ىن الىُّٙت ٠ذلُل ٘لعٙي ال جخلٞ ؤي لشوسة للّذالت الاحخماُِت، بل ًم٢ً اظخخذامها مً راولز لٝذ حاد٥ 

ش جش٠حز الخاحُاث التي جُٙذ الىبٝاث اإلاخمحزة في املجخمْ. ار ًاب ُٜاط ِذالت الىٍام؛ ِلى ؤظاط ؤحل  جبًر

لى الامخُاصاث والٙشؿ الاٜخفادًت والٍشٗو الاحخماُِت في  ٠ُُٙت حُّحن الخٝٛى ألاظاظُت والىاحباث ِو

 .(Reisch, Defining Social Justice in a socially unjust World, December 2002) مخخلٚ ٜىاِاث املجخمْ.

ت امارجُا شين:-2 " في مٝاسبخه للّذالت الاحخماُِت الى اِخباسها الععي الخثِث وساء Armatya senرهب " هظٍر

ذالت ؤ٠ثر مً حّله ِادال بؽ٣ل ١امل. ٠ما اِخبر  ت حّل املجخمْ ؤٜل اِل ؤهه "ارا ١ان الخ٢م ِلى الخُاة البؽٍش

١اهذ هٝىت  المارجُا شين٠ما حاء به "جىماط هىبض" في ٠خابه الؽهحر "اللُٙثان" هى: الباط، الىخؽُت، ٘باليعبت 

ت الّذالت في ِام    12(Fontaine, 2010) "1951اهىالٜت حُذة لىٍٍش

ذ س٠ض مً خال٥ ههجه  شينؤؼاس ٠ما  الى ؤن ٢٘شة الّذالت حععى الى احشاء مٝاسهاث بىاء ِلى الادساٟ الاحخماعي، ٜو

لى ظلى١اث ألا٘شاد مً  هزا ِلى جش٠حز الاهدباه ِلى خذ ظىاء ِلى اإلااظعاث العُاظُت والاحخماُِت مً حهت، ِو

 13 .لى دسحت الّذالت اإلاىحىدة في ماخمْ مّحنحهت اخشي؛ باإللا٘ت بلى الخإزحراث املخخملت ألاخشي التي ٜذ جازش ِ

(lucca-silveira, 2016). 

ت روبيصً: ه-3 البّذ الخٝىقي ِلى الّذالت الاحخماُِت واِخبرها ماعذة لخاحُاث ١ل  "Robinsonؤلٙى "ظٍر

ْ الّاد٥  هم وجم٢ُنهم مً الٙشؿ اإلاخاخت والخىَص اإلاىاوىحن، مْ لشوسة جمخُّهم داخل املجخمْ ب٣امل خٜٝى

ذم الخمُحز.  للثرواث وج٢َشغ اإلاعاواة ِو

ماء املجخمْ خلٞ ٘شؿ مخ٣ا٘ئت لخىمُت ٜذساتهم  ُٙها إلافجخت ٠ما ًخاح أِل ومل٣اتهم وإوالٛ واٜاتهم وخعً جٌى

ذ، وؤال  الٙشد وما ٢ًٙل له مً ام٣اهُت الخشاٟ الاحخماعي الفاِذ مً حهت، وإلافجخت املجخمْ في هٙغ الٜى

حره مً مٍاهش الخبُّت مً حاهب املجخمْ ؤو مً حاهب املجخمّاث  ًخّشك ٘يها املجخمْ لالظخٕال٥ الاٜخفادي ٔو

 14ألاخشي.

اث اإلااوشة للمٙهىم، هخلق الى ؤن هزه ألاخحرة خاولذ الذ٘اُ ًِ اإلاىاوً ِلى الّم ىم واهىالٜا مً الىٍٍش

ذالت(، لخلٞ ماخمْ مخ٣افئ في المماهاث  ُاهت ٠شامخه للِّؾ في ٌل ماخمْ ؤ٠ثر ِذالت )ؤٜل اِل ه ـو وخٜٝى

ذمالاحخماُِت والاٜخفادًت والخإزِث للٍشٗو التي مً ؼإنها جدُٝٞ اإلاعاواة  اث،  الخمُحز ِو في الخٝٛى والخٍش

ْ الّاد٥ واإلاخ٣افئ للثرواث وهزا لً ًخإحى الا مٝابل اجاخت الٙشؿ ل٣ل ٘شد في هُّٙخه واظخٙادجه مً ال خىَص

حن للمشج٢ضاث واإلاٝىماث ألاظاظُت لّذالت احخماُِت هاحّت.   بالخٝىحن الـش

ض الدشتوري للعدالت الاحتماعُت  ثالثا: التكَر

لعٙي ومبذؤ رو ؤهمُت وساهىُت جٝىم ِلُه الذو٥ ان ماهُت الّذال ت الاحخماُِت جخدذد في ١ىنها هٍام احخماعي ٘و

الظُما بّذ جىالي الخُٕحراث التي ؼهذها الّالم والصا٥ في مخخلٚ الاهٍمت العُاظُت بالّالم الّشبي والٕشبي، لزل٤ 

بحن ؤ٘شاد املجخمْ لخدُٝٞ ال٢شامت  ٘الذولت اإلإشبُت ٜامذ بذوسها بخ٢َشغ مبذؤ الخمامً ووؽش اإلاعاواة

اث  الاوعاهُت، والتي حؽمل اإلاعاواة ؤمام الٝاهىن، في الؽٕل، في الخّلُم، في الصخت، وفي مخخلٚ الخٝٛى والخٍش
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اهُت، والتي جم٢ً ؤ٘شاده مً  ْ الثرواث والامخُاصاث بؽ٣ل ِاد٥ مً ؤحل ماخمْ ؤ٠ثر ٘س ألاظاظُت، و٠زا في جىَص

ه، دًاهخه، مّخٝذاجه، ؤخُٝخه في ال٢شامت  م دون ؤدوى جمُحز، بٕن الىٍش ًِ ِٜش ذ ال٢ٍش والِّؾ والٔش

  .الخحيعه....

ت واإلاٝخمُاث الٝاهىهُت  هدُات لزل٤، ظاهمذ الاسادة العُاظُت مً خال٥ جثبُذ مخخلٚ اإلاشج٢ضاث الذظخىٍس

لخااوص ِمٞ الٙىاٛس الاحخماُِت لإلظهام في جاعُذ الّذالت الاحخماُِت وج٢َشغ اإلاعاواة الّادلت واإلاىفٙت، 

التي جخمش٠ض مٍاهشها الّامت في وحىد ال معاواة احخماُِت واٜخفادًت، والتي حعخىحب جىا٘ش ؼشوحن اظاظُحن 

اثٚ واإلاشا٠ض التي ج٣ىن مٙخىخت لججمُْ في ؼشوه مىفٙت  ًُٙذ ألاو٥ في ؤن: الالمعاواة ًاب ؤن جخّلٞ بالٌى

 .(2014)مدمىد،  15اوي: لشوسة جدُٝٝها إلافجخت ألا٘شاد داخل املجخمْبالٙشؿ، بِىما ٌعخىحب الؽشه الث

اهىالٜا مً جفذًشه )دًباحخه( مشوسا بٙفى٥  2011ِالوة ِلى رل٤، هاٜؾ الذظخىس اإلإشبي الجذًذ لعىت 

ٝٛى ِلى ٜذم اإلاعاواة، ١إخذ اظغ ؤخشي، بالنهىك باملجا٥ الاحخماعي واإلاعاواة بحن اإلاىاوىحن في الاهخٙاُ بالخ

بىاء دولت دًمٝشاوُت وماظعاجُت ٌعىدها الّذ٥ والاهفاٗ املجخمعي، وإسظاء دِاثم ماخمْ مخ٣امل ومخمامً 

اث وج٣ا٘ا الٙشؿ. ٞ مشج٢ضاث الخ٣امت وظُادة الٝاهىن والخٍش  ًخم جذبحره ٘و

لى خلُٙت ؤخذار الشبُْ الّشبي التي اهذلّذ في مخخلٚ ا لُه، ِو لذو٥ الّشبُت والتي هادث بالخُٕحر والاواخت ِو

إلٜشاس الخُٕحر الّٙلي  2011بالىٍم العُاظُت العاثذة، اخخاسث اإلامل٢ت اإلإشبُت ههج دظخىسي حذًذ في ظىت 

ال٢ُٙل باالظخاابت للمىالب الؽّبُت التي لمذ ١ل م٣ىهاث املجخمْ )اإلاىاوً، ّ٘الُاث املجخمْ اإلاذوي، 

ت اإلإشبُت ومٝخمُاتها و٠زل٤ في الٙفى٥ ( وهى الخألاخضاب.... ما جم الىق ِلُه في جفذًش الىزُٝت الذظخىٍس

ذ 146، 142، 84، 78، 71، 35بلى  31، ومً 19، 8، 6الخالُت: ) (، وهي ٘فى٥ حذًذة ا٘شصتها جدىالث ٠بري ِ٘ش

ُت ذ مً ِؽشون دولت، ٠ىٝلت هِى اخه ؤٍص لخُٕحر الاولاُ التي  باظم زىساث الشبُْ الّشبي آهزاٟ والتي ؼملذ ٍس

لب  ١اهذ مىلُى مىالب تهم الٙشد واملجخمْ والنهىك بالؽإن العُاس ي، الاٜخفادي والاحخماعي والثٝافي ٜو

اجه ألا  ه وخٍش خباس للمىاوً وخٜٝى ادة الِا ً الاهٍمت العُاظُت إِل  ظاظُت.مىاٍص

معاواة ّ٘لُت لججمُْ ِبر اؼشاٟ ّ٘لي ال ًخخلٚ ازىان، ِلى ان الٝاهىن ٌّذ ؤظمى حّبحر ًِ بسادة ألامت، ًممً 

أل٘شاده في الخُاة العُاظُت والاٜخفادًت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت ومماسظتها بؽ٣ل مباؼش ؤو مً خال٥ ممثليهم، 

ت وجاشد ودًمٝشاوُت.   ب٣ل خٍش

ٞ ؼشوه ٜاهىهُت واضخت، بخمخُْ  ٠ما دؤبذ اإلامل٢ت اإلإشبُت اظدىادا الى ممامحن الذظخىس اإلاؽاس اليها اِاله و٘و

اث اإلاذهُت والعُاظُت  حمُْ ألا٘شاد ِلى ٜذم اإلاعاواة سحال ١ان ؤم امشؤة، بمخخلٚ الخٝٛى والخٍش

ا،  ت واإلااظعاث الّمىمُت والجماِاث الترابُت، الذولار ظاهمذ ١ل مً والبُئُت.......الخ اإلاىفىؿ ِليها دظخىٍس

ُام الذولت في هزا الاواس  ، ٜو في الاهخشاه بخّبئت ١ل الىظاثل اإلاخاخت لخِعحر اظخٙادتهم مً جل٤ الخٝٛى

بالخعجُل بزل٤ مً خال٥ جٝذم ١ل سثِغ الخ٣ىمت وؤِماء البرإلاان باٜتراح الٝىاهحن اإلاخّلٝت ِلى وحه 

 .(2011)دظخىس اإلامل٢ت اإلإشبُت،  16ج الؽاون الاحخماُِت.الخفىؿ بالٝماًا التي حّال
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حر  ٠2011ما جاذس الاؼاسة، الى ؤن الٙفل الخادي والثالزىن ٌّذ مً ؤهم ٘فى٥ الذظخىس اإلإشبي  لخثه ِلى ج٘ى

لخٕىُت الصخُت، والخمامً حّبئت احخماُِت مخ٣املت جمم: الّالج والّىاًت الصخُت، الخماًت الاحخماُِت وا

الخّالذي ؤو اإلاىٍم مً لذن الذولت، الخفى٥ ِلى حّلُم ِفشي مِعش الىلىج وري حىدة، الخيؽئت ِلى 

ً اإلانهي والاظخٙادة مً التربُت البذهُت والٙىُت،  ت اإلإشبُت، والثىابذ الىوىُت الشاسخت، الخ٣ٍى الدؽبث بالهٍى

لىاث الّمىمُت في البدث ًِ مىفب ؼٕل، ؤو في الدؽُٕل الزاحي، الع٢ً الالثٞ، الؽٕل والذِم مً وٗش الع

اثٚ الّمىمُت خعب الاظخدٝاٛ، الخفى٥ ِلى اإلااء والِّؾ في بِئت ظلُمت، وجدُٝٞ الخىمُت  ولىج الٌى

 .اإلاعخذامت

اث  ْ ِاد٥ في الخٝٛى والخٍش ب ماظعاث الذولت مً اإلاىاوً وجدُٝٞ جىَص لزل٤ ظاهمذ هزه الخٝٛى في جٍٝش

حر ٘ .ؤدوى جمُحز، بما ًممً وخذة الذولت وخماًت زىابتها والخٙاً ِلى مٝذظاتها ولمان اظخٝشاسها دون  خ٘ى

خباس لأل٘شاد احخماِا خاـت لذي الؽباب، اإلاشؤة والىٙل وجىظُْ داثشة  الخماًت الٝاهىهُت امش مدعىم في سد الِا

اليعاء وألامهاث، ألاوٙا٥ وألاشخاؿ مؽاس٠تهم والتي حؽمل في هٙغ الىىاٛ الاشخاؿ في ولُّاث هؽت مً 

اٜت الخاـت: الجعذًت، ؤو الخعُت، ؤو الخش٠ُت، ؤو  اإلاعىحن، وإِادة جإهُل الٙئاث الاحخماُِت رواث ؤلِا

اث الاظاظُت ِلى  17الّٝلُت، ومداولت بدماحهم في الخُاة الاحخماُِت واإلاذهُت، وجِعحر جمخّهم بالخٝٛى والخٍش

  .18مان ج٣ا٘ا الٙشؿٜذم اإلاعاواة مْ الجمُْ لم

لُه، هاٜؾ الذظخىس اإلإشبي لعىت  الخث الاًاابي ِلى جٝذًم اإلاعاِذة لذي الؽباب ِلى الاهذماج في  2011ِو

حر اإلا٣ُاه ش مهاساتهم لالهخشاه الّٙا٥ داخل املجخمْ، مْ ج٘ى ت، وجىٍى زماث ال٢ُٙلت بمداسبت حالخُاة الجمٍّى

ٗى ِىذ  م٣امً الخلل إلاّالجت ١ل الاخخالالث التي خالذ دون ج٢ُُٚ اهذماحهم الهذس اإلاذسس ي الزي ًٝخي ي الٜى

الاحخماعي. لزل٤ ٠شظذ الذولت للمىاوً "ـىذٛو الخإهُل الاحخماعي" الزي جم اخذازه لٙاثذة الجهاث، لعذ 

ت  .19العجض الخاـل في مخخلٚ مااالث الخىمُت البؽٍش

ض القاهووي للعدالت الاحتماعُت باملغرب  رابعا: التكَر

م  ُّت ِلى الٝاهىن ؤلاواس ٜس ل  5) 1442ؼّبان  22الفادس في  09.21ـادٜذ العلىت الدؽَش ( اإلاخّلٞ 2021ؤبٍش

الخماًت الاحخماُِت وجدعحن الىلىج لخذماتها و٠زا حّمُم الخٕىُت  بةـالح اإلاىٍىمت الاحخماُِت لخّمُم

، بالخيعُٞ الّٙلي ملخخلٚ العلىاث 2025م الاحخماُِت لٙاثذة حمُْ اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن اإلإاسبت بدلى٥ ِا

ه  والجهاث اإلاّىُت لىلْ ألاهذاٗ واإلاشج٢ضاث ألاظاظُت التي ظخممً ل٣ل ا٘شاد داخل املجخمْ بالخمخْ بدٜٝى

حر الخٕىُت الاحخماُِت ال٣املت وحّمُمها ِلى ٜذم اإلاعاواة ودون ؤدوى جمُحز الظُما  الاحخماُِت وخماًتها وج٘ى

لهؽت التي ظخذِم ٜذساتهم الؽشاثُت، إلاا لها مً آزاس هاحّت ظدعمذ بخدعحن الخُاة املجخمُّت باليعبت الٙئاث ا

للمىاوً وجدفُنها لخدُٝٞ ِذالت مخىاصهت، باظخدماس الجىاهب الخ٢ماجُت التي ظخّخمذ باألظاط خ٣امت 

شه.   سؼُذة للممان الاحخماعي وجىٍى
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لى هزا الاظاط، ٘ٝذ اهخشه في هزا الىسػ املجخ معي مخخلٚ اإلا٣ىهاث والتي تهم ١ل مً الٙاِلحن الشظمُحن: ِو

الذولت، اإلااظعاث الّمىمُت، اإلاٝاوالث الّمىمُت، الجماِاث والهُئاث الترابُت، و٠زا الٙاِلحن ٔحر الشظمُحن مً 

ذ جالذ ؤهذاٗ هزا الىسػ في حّمُم الاظخٙادة  هُئاث الممان الاحخماعي، الٝىاُ الخاؿ واملجخمْ اإلاذوي. ٜو

ّىصة اإلاعخُٙذة مً هٍام ، لٙاثذة الٙئاث اإلا2022و 2021مً الخإمحن ؤلاحباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك خال٥ ظىتي 

ماث الّاثلُت خال٥ ظىتي  الىبُت، اإلاعاِذة لٙاثذة الاظش  2024و ٠2023ما ؼمل حّمُم الاظخٙادة مً الخٍّى

ماث لجخماًت مً املخاوش اإلاشجبىت ماث حضاُ٘ت التي ال حعخُٙذ مً هزه الخٍّى  .بالىٙىلت ؤو مً حٍّى

باإللا٘ت الى رل٤، جم جىظُْ ٜاِذة اإلاىخشوحن مً ؤهٍمت الخٝاِذ لِؽمل ١ل الٙئاث اإلاّىُت، ٠ما همذ ٠زل٤ 

ن ًِ ٘ٝذان الؽٕل بشظم ظىت  ، لدؽمل ١ل 2025الٙئت الؽُٕلت مً ؤحل حّمُم اظخٙادتهم مً الخٍّى

ش ِلى ؼٕل ٜاس، مً خال٥ جبعُي ؼش  ن ٠شاّ٘ت إلدماج الٝىاُ ٔحر شخق مخ٘ى وه الاظخٙادة مً هزا الخٍّى

 اإلاىٍم )ٔحر اإلاه٣ُل( داخل املجخمْ.

لُه، ًم٢ً الٝى٥  الخإوحر الذظخىسي والٝاهىوي للّذالت الاحخماُِت والتي جم الىق ِليها في ؤخ٣ام الذظخىس  انِو

ومٝخمُاجه وما جممىخه العُاظاث الّمىمُت مً هٝاؼاث في ظبُل الذ٘اُ ًِ اإلاىاوً وخماًت ٠شامخه، جالذ 

عي لخُّٙل واهااح في اِىاء البّذ اإلااظعاحي اإلا٣اهت ال٢بحرة في الخشؿ ِلى جاعُذها بؽ٣ل ملمىط وواٜ

مٝخمُاث الّذالت الاحخماُِت في جدُٝٞ ج٣ا٘ا اإلاىاوً في الٙشؿ والخفذي ل٣ل الٙىاٛس املجخمُّت التي جٙٓش 

 د بانهُاس الخماظ٣اث الاحخماُِت.مبذؤ اإلاعاواة مً مدخىاه ومممىهه وتهذ

 راتالمحور الثانٍ: مساءلة العدالة االججماعية واقعيا بناء على البيانات والمؤش  

اح  بن جىخي الىاُّٜت الّملُت في مٙهىم الّذالت الاحخماُِت ال ًاحز الخخلي ًِ جبّاجه )ؤي اإلاٙهىم( التي ؼملتها ٍس

الشبُْ الّشبي والتي ظاهمذ في حُٕحر معاس الاهخٝا٥ الذظخىسي والعُاس ي للذو٥ لخدُٝٞ مىلب الّذالت 

الّشبُت بؽ٣ل ِام، واإلامل٢ت اإلإشبُت ِلى وحه الاحخماُِت، ٠مبذؤ دظخىسي مهم في مخخلٚ دظاجحر الذو٥ 

الخاث  الخفىؿ، الظُما ؤنها ؤخشصث في الّٝىد ألاخحرة جٝذما ملمىظا جالى مً خال٥ جذؼحن ِهذ حذًذ مً الـا

اث الّامت وجُُٝمها، وجُّٙل  همذ مخخلٚ املجاالث الزي ١ان مٝشوها بالنهىك بمىٍىمت خٝٛى الاوعان والخٍش

ض م٣اهتهم في دظخىس اإلامل٢ت اإلإشبُت لعىت العُاظُاث الّامت  الزي ؼ٣ل مىّىٙا مخمحزا وخاظما في  2011وحٍّض

ولْ اللبىاث ألاظاظُت لّٝذ احخماعي حذًذ، ًٙترك ُ٘ه جدُٝٞ ِذالت احخماُِت ل٣ل الٙئاث املجخمُّت مً 

 ؤحل خلٞ ماخمْ ِاد٥ ومخ٣افئ الٙشؿ.

 أوال: جقُُم العدالت الاحتماعُت باملغرب

ت الٝفذ ِىذم ا هىاٜؾ مٙهىم الّذالت الاحخماُِت ١ةؼ٣الُت وهخااد٥ في مممىنها، ٘ةن الدعائ٥ ًذّ٘ىا الى مّ٘ش

 مً وساء هزا الىٝاػ اإلاخمدىس خىلها.
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ش والذساظاث التي ؤهاضث خى٥ الّذالت الاحخماُِت، ؤن الٙىاٛس  في آلاوهت الاخحرة بُيذ الّذًذ مً الخٝاٍس

تها الّ ذًذ مً الذو٥، جشحْ بؽ٣ل ؤظاط الى احعاُ الٙىاٛس الخاـلت في الذخل مما ًذْ٘ الاحخماُِت التي ِ٘ش

بالٙئاث ألاؼذ خشماها بلى "الخٝلُل مً الاظدثماس في الشؤظما٥ البؽشي؛ وهى ما ًازش ظلبا ِلى الخىمُت 

ت اإلاعخذامت تهذٗ بلى الخ شوج مً داثشة الاٜخفادًت، وفي الشوابي الاحخماُِت. رل٤ ؤن همىرج الخىمُت البؽٍش

الٙٝش والهؽاؼت، ولمان صخت حُذة للع٣ان، وبىاء ماخمّاث جىّم باألمً والعلم، ومٙخىخت لججمُْ، ختى 

 .(2018)الّلمي،  20. ًخم٢ً ١ل مىاوً مً الِّؾ ب٢شامت

ش ِلى اإلاعخىي الىوجي وختى الذولي، بإن "ؤوحه  العجض الىاضخت في ماا٥ الخىمُت ٠ما ؤوضخذ الّذًذ مً الخٝاٍس

ت جخالى في اٜخفاد ٔحر ٜادس ِلى جدُٝٞ جىمُت ١اُ٘ت ومعخذامت، مما ٌُّٞ  ت جىلذ خلٝاث مٙٔش البؽٍش

اهُتهم. مغ ٠شامت ٔالبُت اإلاىاوىحن و٘س ل الخىمُت وإهخاج الخحراث، وخلٞ مىاـب الؽٕل، ٍو ّٜش  21الاٜخفاد، َو

ش الذولي لعىت  ٞ الخٍٝش لُه، ٘٘ى ت لعىت  1998ِو الزًً سجال ِلى ؤن الذولت  2020و٠زا ماؼش الخىمُت البؽٍش

ش ٜذ بىؤ اإلإشب مشجبت مخذهُت  اإلإشبُت الصالذ جٝبْ في اظٙل جشجِب في ٜاثمت دو٥ الّالم، وبالخالي ٣ًىن هزا الخٍٝش

ذ مً  م مشوس ؤٍص ت والى ًىمىا هزا الُىم، ٔس ض الىاخذ والّؽشون ظىت، بدُث ًدخل اإلاش٠ 20في ظلم الخىمُت البؽٍش

ت، وهى ؤخذ ماؼشاث  (189) ( مً ؤـل ماثت وحعّت وزماهىن %21بّذ اإلااثت ) ِلى معخىي ماؼش الخىمُت البؽٍش

ٝت ؼاملت جخااوص ُٜاط الىمى الاٜخفادي وخذه، وفي مااالث مخخلٙت  ُٜاط الخٝذم الزي جدٝٝه البلذان بىٍش

 .(www.aljamaa.net ،2019) 22مً بُنها الصخت والخّلُم ومعخىي الذخل الٙشدي

ض ٜذساث اإلاعاولحن في ـُأت  ،دلُل بدماج مبادت الّذالت الاحخماُِت في العُاظاث الاهماثُتلٝذ ظاهم  بلى حٍّض

ماء وحّمُمها، لخدُٝٞ الخُٕحر واإلاعاهمت في بدماج مٙاهُم  العُاظاث وولْ الخىي مً وٗش الذو٥ ألِا

ت خى٥ ومبادت  الّذالت الاحخماُِت، لّشلها في العُاظاث والخىي والبرامج الاهماثُت الىوىُت، لخدعحن اإلاّ٘ش

ت بحن الّذالت الاحخماُِت لخىُٙز خىت الخىمُت اإلاعخذامت لّام  والاجٙاُٜاث الّاإلاُت  2030الّالٜت اإلاش٠ٍض

خباس ؤهذاٗ ومٝاـذ الخىمُت اإلاعخذامت ٠ؽشه ؤظاس ي  (ESCWA ،2020) 23الخذًثت راث الفلت؛ مْ ألاخز بّحن الِا

 الظخٕشاط مٝىماث الّذالت الاحخماُِت وجدُٝٞ الخماظ٤ الاحخماعي.

ت ِبر ظُاظاث  ْ وجحرة الخىمُت البؽٍش ش الخمعُيُت ؤخذ الّىامل اإلاهمت في حعَش باإللا٘ت الى رل٤، اِخبر جٍٝش

ش الخمعُي ت الّالُت في ؤ٘ٞ ِمىمُت، "ار ولْ جٍٝش ، 2025ُت مً ؤحل جدُٝٞ اإلإشب إلاعخىي مً الخىمُت البؽٍش

ت مً الؽشوه ًىحذ لمنها الشهان في معخىي العُاظاث الّمىمُت ِلى الٙئاث راث الخإزحر الٝىي ِلى  مامِى

ت ؤي اليعاء والؽباب". ش خى٥ آ٘اٛ اإلإشب في ا٘ٞ  24الخىمُت البؽٍش ت ِالُت/  2025)جٍٝش  50مً احل جىمُت بؽٍش

 .ظىت مً الخىمُت (

 باملغرب الاحتماعُتقُاس العدالت  ثاهُا: مؤشراث

ذ الذولت اإلإشبُت لخذماتها الاحخماُِت خاولذ ج٤ُ٢ٙ وحصخُق اخخالالث جٝذم املجخمْ  وفي ظُاٛ جاٍى

ه، والتي  اٜخمذ مداسبت ِذة ٌىاهش حُّٞ الخىمُت ب٣ل جالُاتها ٠مذخل لُٝاط ماؼشاث والخدذًاث التي حّخحًر
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الّذالت الاحخماُِت، والتي جخالى بؽ٣ل ملمىط في لمان الخماًت الاحخماُِت ل٣ل اإلاىاوىاث واإلاىاوىحن ِلى 

 ٜذم اإلاعاواة مً خال٥ التر٠حز ِلى زالر ماؼشاث ؤظاظُت هي ١اآلحي:

ً  وعبت الع٣ان حّذالتعلُم: -أ ؽٍش الزًً بلٕىا اإلاعخىي الثاهىي في الخّلُم والزًً ًخااوص ِمشهم خمعت ِو

، www.barlamane.com)  25في اإلااثت لذي اليعاء. )36%( في اإلااثت لذي الشحا٥ ووعبت )29.1%ظىت خىالي )

2020). 

ت لعىت اظدىادا الى آخش  ً اإلانهي  2014ماؼشاث اإلاىٍىمت التربٍى ْ الشظمي لىصاسة التربُت الىوىُت والخ٣ٍى باإلاٜى

اسجّٙذ وعبت الهذس اإلاذسس ي في اإلإشب  (-)الىوىُت 26-ٜىاُ التربُت الىوىُت–والخّلُم الّالي والبدث الّلمي 

اسجٙاُ مّذالث الشظىب و٠زا جضاًذ وعب الاهٝىاُ ًِ الذساظت ورل٤ ما ؤ٠ذجه مخخلٚ  بؽ٣ل ٠بحر بعبب

٪( في 11مّذالث الشظىب وعبت ) 2014-2013ؤلاهااصاث البدثُت والذساظاث اإلاُذاهُت، بدُث بلٕذ في ظىت 

٪( ِلى اإلاعخىي الجامعي، 16.6ِلى اإلاعخىي الخإهُلي )الثاهىي(، ووعبت )٪( 17.9اإلاشخلت الابخذاثُت، ووعبت )

 27٪(.11.9٪( ووعبت )6) و (10٪( ووعبت )٪2.5وبالخالي ١اهذ مّذالث الاهٝىاُ ًِ الذساظت ِلى الخىالي )

ً التي جبىتها الذولت اإلإشبُت في الٙترة اإلامخذة ما بحن  الح مىٍىمت التربُت والخ٣ٍى ت الاظتراجُاُت إـل خاولذ الشٍئ

 مذاخل سثِعُت تهم:هذ٘ها ألاظمى جدُٝٞ "الخّلُم الجُذ" مً خال٥ زالزت  2030-2015ظىتي 

ْ الّشك اإلاذسس يمً خال٥ إلاهطاف وجكافؤ الفرص:  :أوال- ش وجىَى ت باألوظاه الخمذسط دِم، جىٍى  الٝشٍو

ت والؽبه اهاث اإلاالُت لألظش الخفاؿ راث واإلاىاوٞ الخمٍش ض وجىظُْ هٍام الِا وجم٢حن ألاوٙا٥  مً خال٥ حٍّض

وجم٢ُنهم مً جإمحن الخٞ في ولىج  )حّلُم ؤبىاء الجالُت اإلإشبُت( في ولُّت بِاٜت )روي الاخخُاحاث الخاـت( 

ً ؤو   ولُّاث خاـت مً الخمذسط.التربُت والخ٣ٍى

ً:  :ثاهُا- ش مً خال٥إلارجقاء بجودة التربُت والتكٍو  داخل التربىي  بالّمل الاسجٝاء ،الىمىرج البُذأىجي جىٍى

ْ ألاولي بالخّلُمواإلاعاساث اإلاهىُت و الخّلُمُت اإلااظعاث  الخُُٝم إلاىٍىمت ؼامل بـالح ، حّمُمه وجحرة وحعَش

ش، إلانهيوا التربىي  والخىحُه والامخداهاث  .الخّلُم في والاجفاالث اإلاّلىماث ج٢ىىلىحُا اظخّماالث جىٍى

ت اإلاىاسد بخذبحر الاسجٝاء مً خال٥  الحكامت والتعبئت: :ثالثا- الح و ساّ٘ت ؤظاظُت  البؽٍش ٠ّىفش ؤظاس ي في ؤلـا

شها، ت وجىٍى ، الاسجٝاء باإلاىسد البؽشي وجدٙحزه )اإلاادي واإلاّىىي( ومإظعت الخّاٜذ لخدُٝٞ الخ٣امت الاداٍس

ت وجدعحن ٌشٗو ِمله،   .الىٍام اإلاّلىماحي جٍٝى

ذ ظاهمذ الذولت اإلإشبُت اظدىادا الى ما ظبٞ لخم٢حن  حمُْ البىحن والبىاث اجمام الخّلُم مً اإلاعخىي ٜو

ّاال، مْ لمان ج٣ا٘ا الٙشؿ لججمُْ الابخذاجي الى الجا معي وولْ آلالُاث التي ج٢ٙل حّلُما مالثما، مااها ٘و

ذ  ّبت والاشخاؿ في ولُّت اِاٜت، مْ جاٍى الظُما باليعبت لألشخاؿ الزًً ٌِّؽىن في ؤولاُ هؽت ـو

ىذ، الخإمحن الخذماث الاحخماُِت لٙاثذة الىلبت؛ والتي ًم٢نها ان حؽمل ١إٜل جٝذًش: الع٢ً الجامعي، اإلا

حرها ورل٤ بدلى٥ ِام   .2030الاحباسي ًِ اإلاشك ٔو

https://www.men.gov.ma/Documents/Indicateurs2014fr.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P1.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P3-7.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P3-7.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P3-7.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P3-7.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P3-7.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P9.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P9.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P11.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P10.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P10.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P12.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P13.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P14.pdf
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/visionstrategique1530/Visionstrategique1530-P16.pdf


 

نسرين زردوكد.   .بعد ثورات الربٌع العربٍ االججماعية بالمغرب  اإلطار الدسجوري والقانونٍ للعدالة 

 

          
 مركس أفاق  للدراسات و الجكوًن المجخصص                         

 
  2222أغسطس، المجلد األول ، ثالثلا، العدد   سياسية رىمجلة رؤ

  

 

67 

ْ مً ادائها، ِبر ولّها  ذ خذماث مشا٘ٝها الخّلُمُت وال٘ش ان الشهان ِلى الخّلُم الجُذ ًٝخي ي مً الذولت جاٍى

في ٜالب ماظعاحي يهذٗ الى اخذار ماظعاث حّلُمُت جشقى الى معخىي جىلّاث اإلاىاوً، لالهخشاه في تهُئت 

ادة في ِذد اإلاىذ اإلاذسظُت بما ًخىا٘ٞ مْ مبذؤ اإلاعاواة  ت، والٍض بِئت حّلُمُت مالثمت خالُت مً ؤًت مماسظاث جمُحًز

 وج٣ا٘ا الٙشؿ، باجخار ١ل الاحشاءاث والعُاظاث الالصمت في رل٤.

)ر٠ش/ؤهثى( ار مثلذ وعبت ألامُت ِلى اإلاعخىي الىوجي خعب الجيغ  مؤشر ألامُت٠ما وؽحر في هزا الفذد الى 

ٞ آخش اخفاء للممل٢ت اإلإشبُت لعىت  ٪( باليعبت للشحا٥ ورل٤ 44٪( باليعبت لليعاء مٝابل )66بيعبت ) 2014٘و

٠ما اظخٙاد  (https://www.anlca.ma ،/2021)الامُت،  ،28ما ؤ٠ذجه الى١الت الىوىُت ملخاسبت الامُت باإلإشب

حمُْ ألاشخاؿ سحاال ١اهىا ؤم وعاء مً مخخلٚ اإلا٣ىهاث الخّلُمُت والتي حؽمل ١ل مً الٝشاءة وال٢خابت وبشامج 

 .2030مدى ألامُت باإلاعاحذ ورل٤ بدلى٥ ِام 

وجاذس الاؼاسة، مً خال٥ ُٜاط ماؼشي الخّلُم والامُت باِخباسهما حضثحن مشجبىحن بإخُٝت اإلاىاوً في خٝه في 

لخّلُم والخفذي ل٣ل ما مً ؼإهه ؤن ٌُّٞ مماسظخه مما ٌعخىحب مً الذولت ولْ اظتراجُاُاث وبلىسة ِذة ا

ؤوساػ اظدؽشاُ٘ت للخٝلُق مً ٌاهشحي ألامُت والهذس اإلاذسس ي، مٝابل النهىك بماا٥ الخّلُم والتي ج٢مً 

ٞ جخخللها مبادساث  التي 2021-2017باألظاط في الاظتراجُاُت الىوىُت ملخاسبت ألامُت لعىتي  حّذ خاسوت وٍش

ش الخّلُم الاولي؛ بشهامج جىظُْ الّشك التربىي؛ بشهامج جإهُل  وبشامج ووىُت مً ؤهمها بشهامج حّمُم وجىٍى

ت الاظتراجُاُت اإلاٝترخت حععى الى  اإلااظعاث الخّلُمُت والّمل ِلى جىُٙزها ِلى ؤسك الىاْٜ، ٠ما هزه الشٍئ

ُت راث الاسجباه ببرامج مداسبت ألامُت حّبئت مخخلٚ الٙاِلحن للدع ْ مً وجحرة ؤلاهااصاث ال٢مُت و الىِى َش

 . 2026% في ؤ٘ٞ ظىت 10، وإلى ؤٜل مً 2021% ظىت  20لخٝلُق اإلاّذ٥ الّام لألمُت بلى

م مً مداوالث الذولت في جٝذًم ظُاظاث اظدؽشاُ٘ت للمىٍىمت  ما ًم٢ً جىلُده في هزا العُاٛ هى ؤهه بالٔش

ت الاظتراجُاُت ما بحن ظىتي الخّلُم الا ؤنها الصالذ خبِعت جدذًاث جدى٥  2030-2015ُت والتي جبٝى ؤهمها "الشٍئ

دون دخىلها خحز الخىبُٞ الّٙلي الزي الًضا٥ ٌّٗش جشا٠ماث وحّثراث حمت تهم البيء الاداسي واإلاعىشي 

 . (2018)الّلمي،  معخلضماث الخُٕحر. والاحشاجي التي حعجض الاـالخاث اإلاخخالُت، وهي ِىامل ج٢بذ في وُاتها

 املصاواة: -ب

مً الفّب جدُٝٞ معاواة احخماُِت خُُٝٝت في ٌل الخٕحراث التي ؼهذها الّالم، والتي ؼملذ ٠زل٤  ؤـبذ

ل الّذالت 
ُ
هم الاحخماُِت في ٌل وحىد ٘اىة بحن "ُمث ـّىبت جدُٝٞ معاواة بحن الا٘شاد والخٙاً ِلى خٜٝى

م؛ الزي ؤـبذ ؤ٠ثر ولىخا في الاحخماُِت التي وؽإث في الٝشون العابٝت وواْٜ اظخمشاس ِذم اإلاعاواة والٍل

ُٞ بحن اإلاعاواة الاحخماُِت والخٙاً ِلى  ً، ار ١ان مً الفّب في الىاْٜ الخ٘ى الٝشهحن الخاظْ ِؽش والّؽٍش

اث الٙشدًت. بدُث حجبذ الىخب التي هُمىذ ِلى الذو٥ الٝىمُت الىاؼئت الخٝٛى العُاظُت ًِ ٔالبُت  الخٍش

 مً اليعاء وؤصخاب الب
ً
 ؽشة اإلالىهت( وجااهلذ ١ل مً الخٝٛى الاحخماُِت /الاٜخفادًت".الع٣ان )خاـت

(centre, 2011)29 
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ّذ م٣اهت مبذؤ اإلاعاواة بحن الجيعحن في ـمُم ؤهذاٗ الخىمُت اإلاعخذامت، ٠مٍهش ؤظاس ي لإلِما٥ ال٣امل  جمٜى

هم وجداَ٘ ًِ م٢دعباتهم، ِبر اظخدماس إلاٝىماث الّذالت الاحخماُِت التي جممً لجمُْ الاشخاؿ خٝ ٜى

 ١اظتراجُاُتاإلااؼشاث الذولُت للخىمُت اإلاعخذامت لُٝاط اإلاعاواة بها، وبالخالي ٘ٝذ جم جممحن مبذؤ اإلاعاواة 

اث العُاظاث الّمىمُت باإلإشب، وجم ولْ اظتراجُاُت للمعاواة بحن الجيعحن وجم٢حن اإلاشؤة في  ؤممُت لمً ؤولٍى

( ١اواس ماظس ي ؤو٥ بؽإن اإلاعاواة بحن الجيعحن، التي جم اوؽاءها إلا٢خب ألامم 2021–2018ظىتي ) الٙترة ما بحن

ض اإلاعاواة  اإلاخدذة في ُِ٘ىا، والزي ًخمثل ؤخذ ؤهذا٘ها في لمان اظدُٙاء اإلاّاًحر ألاممُت اإلاخدذة الشامُت بلى حٍّض

 لتزاماث اإلااظعُت ال٢ُٙلت باإلاعاواة بحن الجيعحن.بحن الجيعحن وجدُٝٝها، لىلْ بواسا مىهجُا ًدذد اإلاّاًحر والا

الزي  ٠2030ما بادسث الذولت اإلإشبُت الى اِخماد البرهامج الىوجي اإلاىذمج للخم٢حن الاٜخفادي لليعاء في ؤ٘ٞ 

اث  ؤولٞ ِلُه "مٕشب الخم٢حن" بؽشا٠ت مْ هُئت ألامم اإلاخدذة للمشؤة، وهى مدىس ـىٚ لمً ٜاثمت ؤولٍى

" اإلاخّلٝت بالخم٢حن الاٜخفادي 2"ب٠شام  الىصاسة، ٠ما جبيذ ِلى اإلاعخىي الىوجي الخىت الخ٣ىمُت للمعاواة

ُأت العُاظاث والاظتراجُاُاث الٝىاُِت الذاِمت للمعاواة، ُ٘ما جبيذ ِلى اإلاعخىي الذولي  لليعاء ـو

ت  2030الاهخشاه في ؤحىذة الخىمُت اإلاعخذامت في ؤ٘ٞ  ض الٙشؿ الاٜخفادًت لليعاءلخٍٝى  .ؤلاواس اإلااظعاحي وحٍّض

ذ ِمذث وصاسة الخم امً والخىمُت الاحخماُِت واإلاعاواة وألاظشة باإلإشب )الخمامً وألاظشة والخىمُت الاحخماُِت ٜو

خمادها ١ىزُٝت حّمل الىصاسة ِلى  خالُا( بدبجي مؽشُو ظُاظت ِمىمُت مىذمات حذًذة لجخماًت الاحخماُِت اِل

ٞ "وؽشة اإلاعاواة" التي اِخمذتها الىصاسة العالٙت الز٠ش بإنها حّذ "ؤو٥ وؽشة بخفاثُت ؼاملت خى٥  بلىستها، ٘٘ى

  30"2020ولُّت اإلاعاواة بحن الجيعحن في اإلإشب، ورل٤ بشظم ظىت 

ُت للخفيُٚ، ٘ٝذ خل اإلإشب في اإلاشجبت  مً حُث املصاواة بين  ( عاملُا%11)ُ٘ما ًخّلٞ باإلااؼشاث الِٙش

  31.( عىد اليصاء2105%)ال جخّذي ( و 1.01%) للرحالخُث جمثل اإلاؽاس٠ت في الٝىة الّاملت باليعبت  الجيصين

(www.barlamane.com ،2020). 

غ الذظخىسي إلابذؤ اإلاعاواة مً خال٥ الٙفلحن ) (؛ و٠ذا خىت الّمل 164و 19باإللا٘ت الى رل٤، ظاهم الخ٢َش

، في جُّٙل مٝاسبت الىُى 2021-2018الىوىُت في ماا٥ الذًمٝشاوُت وخٝٛى الاوعان للٙترة اإلامخذة ما بحن ظىتي 

تها  ت ِمٍى ضا إلابذؤ اإلاعاواة واإلاىاـٙت بحن الشحل واإلاشؤة لخٍٝى ا ومدلُا؛ حٍّض في ١ا٘ت املجالغ اإلاىخخبت ووىُا، حهٍى

بهزه املجالغ و٠زل٤ الخىت الخ٣ىمُت للمعاواة والتي اولٞ ِليها اظم "ب٠شام في وسخخيها الاولى والثاهُت" بحن 

ُّت وفي اجخار الٝشاس،  2021-2017ظىتي واؼشاٟ اإلاشؤة في ـُأت العُاظاث الّمىمُت والعُاظاث الدؽَش

 و٠ٙالت مؽاس٠تها مؽاس٠ت ّ٘الت.

لُه ٘ٝذ ظاهم اإلإشب مً خال٥ ما جمذ الاؼاسة الُه في ماؼش اإلاعاواة الى ـُأت اظتراجُاُاث بىاءة لخاعُذ  ِو

ُت ِليها، اِماال بمبذؤ اإلاىاـٙت اإلاعاواة بحن الجيعحن )الشحل واإلاشؤة( في  الخٝٛى والّمل ِلى الٙاء الؽِش

ه الاحخماُِت بؽ٣ل ِاد٥ ومىفٚ، الا ان ما ًم٢ً حسجُله في  ومداسبت ١ل اؼ٣ا٥ الخمُحز ختى ًخم لمان خٜٝى
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ْ هزا الفذد هى الالجىاصن بحن الجيعحن في مخخلٚ مىاحي الخُاة الاحخماُِت والتي ًبٝى ِلى الذولت سهان الخ ىَص

 الّاد٥ للثرواث وجااوص ١ل الخٙاوجاث الخاـلت بُنهما ِلى ٜذم اإلاعاواة.

-2017مً الذظخىس ما بحن ظىتي ) 31جمذ دظترة الخٞ في الؽٕل ِلى ٜذم اإلاعاواة بمىحب الٙفل الشغل: -ج

هً في جدُٝٞ الاظخٝشاس الاٜخ (، لخم٢حن ١ل مً الشحل واإلاشؤة ِلى وحه الخخفُق م2021ً ت ٘ـش فادي جٍٝى

ت للدؽُٕل لدعىحر الاظتراجُاُت الىوىُت  والاحخماعي، مْ ادماج مٝاسبت الىُى في املخىىاث الىوىُت والجهٍى

 .2025للدؽُٕل في ؤ٘ٞ 

م   اإلاخّلٞ بؽشوه الؽٕل والدؽُٕل اإلاخّلٝت بالّامالث والّاملحن اإلاجزلُحن جىُٙزا  12-٠19ما ظاهم الٝاهىن ٜس

تي جىق ِلى ؤهه: "ًدذد ٜاهىن خاؿ ؼشوه الدؽُٕل والؽٕل اإلاخّلٝت بخذم " مً مذوهت الؽٕل ال4للمادة "

البُىث الزًً جشبىهم ِالٜت ؼٕل بفاخب البِذ"، ٘هزا الٝاهىن ًمىْ الّاملت ؤو الّامل اإلاجزلي بإداء ؤي ؼٕل 

ن. هزا باإللا٘ت  الى ام٣اهُت بؽ٣ل احباسي، ٠ما ًم٢ً ألخذ وشفي ِٝذ الؽٕل انهاءه بةسادجه الخامت ودون حٍّى

بزباث الّاملت او الّامل اإلاجزلي لّٝذ الؽٕل بامُْ وظاثل ؤلازباث اإلاخاخت والتي جثبذ وحىد هزا الّٝذ؛ ٠ما 

ؤ٠ذث مذوهت الؽٕل باإلإشب مً خال٥ مٝخمُاتها ِلى اجخار ١ل الخذابحر الاحشاثُت التي جمىْ ١ل الٙىاٛس 

ت في الّمل وفي ألاحش.  الخمُحًز

٘ةن مّذ٥ الؽٕل لذي اليعاء ًشجْٙ باسجٙاُ  ٍت ـادسة ًِ اإلاىذوبُت العامُت للخخىُيوخعب مز٠شة بخباس 

تراحْ ابخذاء مً العً  ، خُث ؤهخٝل بلى % 45ظنها ٍو ( خال٥ الىفٚ الثاوي مً 3,9مٝابل )% 76,ظىت ٘ما ٘ٛى

ظىت ٘ما  45باليعبت للىاحي ًبلًٕ  18,8ظىت وإلى %  24و 15، ُ٘ما اليعاء البالٕاث مً الّمش ما بحن 2019ظىت 

ت ًِ ولُّت ظٛى الؽٕل خال٥ ظىت  ، ٠ما ؤوضخذ اإلاىذوبُت في مز٠شتها ؤلاخباٍس ، ؤن هزا اإلاّذ٥ 2021٘ٛى

م.،  2020) .32 % بالىظي الخمشي 16,9هٝىت بلى  1.1% بالىظي الٝشوي، بِىما اسجْٙ بـ 5هٝىت بلى  0,9جشاحْ بـ 

2020). 

( بدُث ؼ٣لذ هزه %17) الىبحن الشحا٥ واليعاء  ٠2016ما جم حسجُل وعبت الخٙاوجاث في الاحىس بشظم ظىت 

ت. ٞ ماهالث مدعاٍو ُٙت ٘و مّىُاث البدث ٘دعب " 33.)والاظشة( اليعبت خذور ٘اىة في الاحىس لىٙغ الٌى

 2019ؤهاضجه اإلاىذوبُت العامُت للخخىُي خال٥ الٙترة اإلامخذة بحن دٌعمبر الىوجي خى٥ مفادس الذخل، الزي 

ْ الاحخماعي لذخل -ؤظشة  3290لذي ُِىت جخ٣ىن مما ًٝاسب  2020وماسط  ذ  مً-ألاظشمً ؤحل جدذًذ الخىَص ـس

م انها مٝاسبت لم جثمش ًِ الىخاثج اإلاشحىة منها  34)للخخىُي( واْٜ الٙىاٛس الاحخماُِت والٙٝش الىٝذي ببالدها"، ٔس

ْ الذخل اهىالٜا مً جش٠ُبت ألاظش ومعخىاها اإلاِّش ي.  ذ خُٝٝي للخٙاوجاث الخاـلت في جىَص ل الى ـس لّذم الخـى

ٞ ٜذستها الؽشاثُت )الاهٙاٛ الاظشي(  ٘األظش راث الذخل الٙشدي اإلادعاوي ًم٢ً ؤن ٣ًىن لها اظتهالٟ مخخلٚ ٘و

 بىت وخذاث الاظتهالٟ اإلاٝترهت هي ألاخشي بإِماس ؤ٘شادها.اإلاشج

لُه، البذ مً اإلاىالبت "باِخماد وخذاث الاظتهالٟ التي هي ِباسة ًِ مّامالث جٝاط مً خال٥ ِذد ؤ٘شاد ألاظش  ِو

اث مِّؽت مّادلت للبالٕحن. بمّجى  وؤِماسهم، ًخم اظخّمالها ٠ٝاظم إلهٙاٛ ودخل ألاظش لجخفى٥ ِلى معخٍى
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)للخخىُي،  "35ا ١ان الذخل ؤو ؤلاهٙاٛ الٙشدي مدعاوي، ٘ع٣ُىن لألظش راث حجم ؤ٠بر معخىي مِّش ي ؤِلى.بر

Evolution du niveau de vie des ménages et impact de la pandémie COVID-19 sur les inégalités 

sociales (Version Ar)) 

خعب اخفاثُاث اـذستها اإلاىذوبُت العامُت للخخىُي ؤن  البطالتمؤشر هزا الفذد، الى ؤن وجاذس الاؼاسة في 

( %16.02ؼ٣ل خىالي ) 2020مّذ٥ البىالت باإلإشب ِلى اإلاعخىي الىوجي خعب الجيغ )ر٠ش/ؤهثى( بشظم ظىت 

بؽ٣ل  2020لعىت  ( باليعبت للشحا٥ ِلى مذاس العىت، وبالخالي سجل مّذ٥ البىالت%10.07مً اليعاء مٝابل )

( ُ٘ما اهخٝل الى وعبت %11.9( الى وعبت )%9.2ِام جإ٠ُذها ِلى وحىد اهخٙاك ِلى الفُّذ الىوجي مً وعبت )

 .202236 بشظم ظىت 12.1%زم اهخٙن الى  2021( بشظم ظىت 12.3%)

 
الظُما بّذ -اظدىادا الى اإلااؼشاث اإلاذسحت ؤِاله، ٘ةن الاؼ٣ا٥ اإلاىشوح في جدُٝٞ الّذالت الاحخماُِت بؽ٣ل ِام 

ْ جدذي الخٙاوجاث الاحخماُِت التي  -الخدىالث التي ؼهذتها العاخت الّشبُت ٢ًمً في اإلاٝام ألاو٥ بمشوسة ٘س

ؿ، والتي ؤباهذ ًِ مدذودًتها في جااوص جل٤ الٙىاٛس التي ؼهذتها املجخمّاث الّشبُت والذولت اإلإشبُت بؽ٣ل الخا

ْ اإلاذاخُل،  ت، في الخّلُم، في الصخت، في اإلاعاواة، في جىَص ت والٝشٍو حؽمل: الٙىاٛس بحن املجاالث الخمٍش

باِخباسها اإلااؼشاث ال٢بري لىلْ مشج٢ضاث ـلبت للّذالت الاحخماُِت وفي ادماج مخخلٚ الٙئاث الاحخماُِت 

ب، الشحا٥، اإلاعىحن، اليعاء، الٙخُاث، الاوٙا٥، الاشخاؿ في ولُّت اِاٜت، في ١ل مً املجالحن )الؽبا

ْ مً مّذالث الىمى وجدعحن اإلاعخىي اإلاِّش ي داخل املجخمْ خاـت اإلاخّلٝت  الخمشي والٝشوي( وال٘ش

خباس لهم و  ادة الِا جٝلُق هزه الخٙاوجاث باألشخاؿ ألا٠ثر ِىصا واإلاخمشسة مً الٙٝش، الهؽاؼت، التهمِؾ إِل

 الخٞ في ِذالت مخ٣ا٘ئت ومخىاصهت.الاحخماُِت واٜشاس 

 
 



 

نسرين زردوكد.   .بعد ثورات الربٌع العربٍ االججماعية بالمغرب  اإلطار الدسجوري والقانونٍ للعدالة 

 

          
 مركس أفاق  للدراسات و الجكوًن المجخصص                         

 
  2222أغسطس، المجلد األول ، ثالثلا، العدد   سياسية رىمجلة رؤ

  

 

71 

 خاثمة: 

اث خخاما، ٘ٝذ  ذ الّذالت الاحخماُِت جدذًاث ٠بري جالذ في معخٍى ْ مخخلٙت ِ٘ش داخل املجخمْ، ؤهمها الالجىَص

ذم اإلاعاواة بحن ألا٘شاد في ٘شؿ الّمل، في اإلاىاسد، في ألاحىس، في الخّلُم، في الخذماث  :ِاد٥ في الذخل، ِو

ذ ُٔاب هُئاث حّجى باإلؼشاٗ ِلى ؤهٍمت  حرها مً الخذماث الاحخماُِت التي ِ٘ش الصخُت، في اإلامخل٣اث ٔو

 .الخماًت الاحخماُِت

لزل٤، اهخشوذ اإلامل٢ت اإلإشبُت في النهىك بالّذالت الاحخماُِت ٠مؽشُو مل٣ي ًىخشه لمً بخذي ألاوساػ 

ال٢بري الىوىُت التي اه٢بذ الجهىد ِلى الّمل ِلى جشظُخ ُٜمه داخل املجخمْ، لممان خماًت احخماُِت جخذم 

اث املجخمُّت التي ٘شلذ جبجي مفالح ألاحُا٥ آلاهُت وجدَٙ مفالح ألاحُا٥ الٝادمت وحعخاُب للخىلّ

في  اإلاعاواةو اظتراجُاُاث ووىُت وؤوساػ ٠بري ِذًذة، حؽمل النهىك بمااالث الخّلُم، الصخت، الؽٕل، 

ْ الّاد٥ للمىاسد والثرواث  .خُُٝٝت لخٝٛى التي جممً للٙشد ِذالت احخماُِت١ل او  الٙشؿ وفي الخىَص

ّالُاث املجخمْ لزل٤، ٘الدؽبث بالخٞ في الّذالت الاحخماُِت ظ دعمذ ل٣ل م٣ىهاث املجخمْ والظُما الؽباب ٘و

ت في "لّب ادواس خُُٝٝت داخل املجخمْ لخدُٝٞ اإلافجخت الّامت ؤو اإلاىّٙت الّامت، مً  اإلاذوي بمىدهم الاولٍى

الخُاث جم٢نهم مً وشح ا٣٘اس حذًذة وبذًلت جٝىْ مْ اإلاماسظاث ال٢الظ٢ُُت  خال٥ اظىاد معاولُاث ـو

ابلُت احشؤتها ِلى اإلاالُت  لت معاس الخُٕحر في الّذالت الاحخماُِت ٜو سك الىاْٜ. وبالخالي ؤالتي مً ؼإنها ِٜش

وبؽ٣ل ِام جبٝى "حذلُت الّالٜت بحن الذولت واملجخمْ جخإظغ ِلى لشوسة وحىد الذولت الظخمشاس دًىام٢ُُت 

)اإلاىّم،  مٝفذه هى املجخمْ وجماظ٢ه".وخش٠ُت املجخمْ، ٠ما ؤن حىهش الّالٜت بحن الذولت واملجخمْ ٔاًخه و 

2014)37. 

ًبٝى سهحن بخدُٝٞ ِذالت  دون الججىء الى الثىساث ٠دل لألصماث بن الشهان ِلى جدُٝٞ ِذالت احخماُِت خُُٝٝت

حن ِلى الخٙاِل الاًاابي مْ ٜماًا  ماالُت في ٌل همىرج جىمىي حذًذ، الزي لً ًإحي ؤ١له الا بالخشؿ الـش

 ٘شاده.ؤاملجخمْ وجىلّاث واهخماماث 

ش ماظعاتها التي حّجى بٝماًا الّذالت الاحخماُِت،  لزل٤ ظاهمذ الذولت اإلإشبُت اهىالٜا مً مخخلٚ جٝاٍس

التي ٢ِعذ باالء جذوي الّذالت الاحخماُِت في مخخلٚ اإلاىٍىماث، التي  الالصمت ًم اإلاّىُاث والاخفاثُاثبخٝذ

جمغ باألظاط الخماًت الاحخماُِت ومذي الجهىد اإلابزولت مً وٗش الذولت مً ؤحل البدث والخىُٝب ًِ ألاظغ 

لٙىاٛس الاحخماُِت مً خال٥ جدُٝٞ ِذالت واإلاشج٢ضاث اإلاالثمت للّذالت الاحخماُِت ومداسبت ١ل الخٙاوجاث وا

 اػ في وشوخاث العُاظاث الّمىمُت.ماالُت مخىاصهت ٠هذٗ ؤظمى للىٝ
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 الهوامش و الاحاالث

                                                           
1
٘براًش" باإلإشب، مً ؤِما٥ اإلاىخذي اإلإاسبي في دوسجُه الثالثت والشابّت، خى٥ اإلإشب  20ؤمحن ١ىهً، خشاٟ ؼبه ماهن: همىرج "خش٠ت  ــ   

، حامّت الخعً الثاوي اإلإشب، -مذي–الاوعاهُت  وألابدارالّشبي: الخشاٟ واإلا٣ىهاث العُاظُت، ومأالث الخلم اإلإاسبي، مش٠ض الذساظاث 

 . 27: ، ؿ2014
2 Reisch, Michael; defining social justice in a socially unjust world, Article du journal: families in society: the journal of 

contemporary Human services: 2002; P:4. 

 .19ؿ:  .Al Manhal . في بسظاء مىاهج الّذالت الاهخٝالُت ودوس ؤحهضة ألامم اإلاخدذة (.2018ِامش خادي ِبذ هللا الجبىسي. )  3

4 https://political-encyclopedia.org.  
م، ظىسة الىدل، آلاًت  5  .90الٝشآن ال٢ٍش
مش٠ض دساظاث الىخذة الّشبُت، ، ىوللبىان، الىبّت ألا -المي، بحروثبشاهُمي، ِبذ الخمُذ، الّذالت الاحخماُِت والخىمُت في الاٜخفاد الاظ 6

 . 32، ؿ: 1997
م،   77  .58ظىسة اليعاء، آلاًت الٝشآن ال٢ٍش

ابشاهُم الِّعىي: "الا٘اٛ اإلاعخٝبلُت لخدُٝٞ الّذالت والخىمُت في اٜخفاد الشبُْ الّشبي )خالت مفش("، مالت الخىمُت والعُاظاث  8

 .200-199( ؿ: 2013، الّذد الاو٥ )١اهىن الثاوي/ ًىاًش 15الاٜخفادًت، العىت 
ِلي: "الّذالت الاحخماُِت وظُاظاث الاهٙاٛ الّام في دو٥ الثىساث الّشبُت"، مالت ِمشان للّلىم الاحخماُِت والاوعاهُت، ِلي ِبذ الٝادس   9

 .12، ؿ: 2014اإلاش٠ض الّشبي لألبدار ودساظت العُاظاث، الّذد الخاظْ، املجلذ الثالث، 
10 (Tom calma, Eileen Baldry; Linda Briskman; Julian Disney) Senior Policy and research Officer at the National Pro Bono 

Resource Centre; Law centers Precinct, The Law building: «What is social justice?” Octobre 2011; P:6. 
11 What is social justice? National Pro Bono Resource Centre, op, cite; P:7. 
12 Laurence Fontaine; La justice sociale selon Amartya Sen ; Editions Esprit ; Octobre 2010, p .145. 

13 lucca-silveira, Marcos paulo de, the subject of social justice: a defense of the basic structure of society; article de journal 

Brazilian political science association; 2016; p:7. 
ت، مْ اهخمام خاؿ بدالت مفش وزىستها"،  14 اإلاش٠ض الّشبي لألبدار ودساظت ابشاهُم الِّعىي: "الّذالت الاحخماُِت والىمارج الخىمٍى

ل   .14، بحروث، لبىان، ؿ:2014العُاظاث، الىبّت الاولى، ؤبٍش
ت في ال٢ٙش اللُبرالي العُاس ي اإلاّاـش، دمحم ِثمان مدمىد: مٝا٥ خى٥ "الّذالت الاحخماُِت الذظ 15 "، اإلاش٠ض الّشبي -بدث في همىرج سولض-خىٍس

 .28، بحروث، لبىان، ؿ: 2014لألبدار ودساظت العُاظاث، الىبّت الاولى، 
م Edisoftدظخىس اإلامل٢ت اإلإشبُت، الىبّت الثاهُت، الىاؼش مً  78ؤهٍش الٙفل  16 ٚ ٜس ـادس  1.11.91، مىبّت الىااح الجذًذة، ٌهحر ؼٍش

ذة الشظمُت ِذد 2011ًىلُى  29) 1432ؼّبان  27في  خ  5964( بدىُٙز هن الذظخىس الفادس في الجٍش  30) 1432ؼّبان  28م٢شس، بخاٍس

 .3627-3600( ؿ: 2011ًىلُى 
بٙفى٥ ؤخشي مً الذظخىس، ًخخق الٝاهىن، باإللا٘ت بلى اإلاىاد اإلاعىذة بلُه ـشاخت : مشحْ ظابٞ، 2011مً دظخىس  71اهٍش الٙفل   17

ْ في اإلاُادًً الخالُت  :بالدؽَش

اث ألاظاظُت اإلاىفىؿ ِليها في الخفذًش، وفي ٘فى٥ ؤخشي مً هزا الذظخىس  –  الخٝٛى والخٍش

ىاِذ اإلاىٍىمت الصخُت، – ت والصخا٘ت بمخخلٚ ؤؼ٣الها، هٍام ألاظشة والخالت اإلاذهُت، مبادت ٜو الّٙى  هٍام الىظاثي العمُّت البفٍش

ت ِليها، الجيعُت وولُّت ألاحاهب، الّام،  الخىٍُم الٝماجي وإخذار ؤـىاٗ حذًذة مً املخا٠م، جدذًذ الجشاثم والّٝىباث الجاٍس

ُٙت الّمىمُت،، اإلاعىشة اإلاذهُت واإلاعىشة الجىاثُت، هٍام السجىن  ٙحن  الىٍام ألاظاس ي الّام للٌى المماهاث ألاظاظُت اإلامىىخت للمٌى

ىاث خَٙ ألامً، ٍحن،اإلاذهُحن والّع٢ش  الىٍام الاهخخابي لججماِاث  هٍام الجماِاث الترابُت ومبادت جدذًذ دواثشها الترابُت، هٍام مفالح ٜو

اء المشاثب، ومٝذاسها ووٛش جدفُلها، الترابُت ومبادت جٝىُْ الذواثش الاهخخابُت، بي، وِو ذاس الّملت  الىٍام المٍش الىٍام الٝاهىوي إـل

، ضي،وهٍام البى٤ اإلاش٠ اهىن الؽش١اث والخّاوهُاث، هٍام الجماٟس ت، ٜو الخٝٛى الُّيُت وؤهٍمت اإلال٢ُت  هٍام الالتزاماث اإلاذهُت والخااٍس

ت الّمىمُت والخاـت والجماُِت، هٍام الىٝل ِالٜاث الؽٕل، والممان الاحخماعي، وخىادر الؽٕل، وألامشاك اإلاهىُت، هٍام ، الّٝاٍس

 .ّالذًاثالبىٟى وؼش١اث الخإمحن والخ
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 .هٍام ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث –

 .الخّمحر وإِذاد التراب –
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 ، مشحْ ظابٞ.2011مً دظخىس  34اهٍش الٙفل   18
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 .4لبىان، ؿ: -، بحروثESCWA ،2020الاظ٣ىا 
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، بذِم 2010ًىهُى  04الىظُي مً ؤحل الذًمٝشاوُت وخٝٛى الاوعان، خى٥ جُُٝم العُاظُاث الّمىمُت راث الفلت بالؽباب، الشباه، 

 .16جي للذًمٝشاوُت، ؿ:مً ماظعت الفىذٛو الىو
25 www.barlamane.com. 
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27 Indicateurs de l’Education ; édition 2014 ; direction de la stratégie; des statistiques et de la planification division des 

Etudes et des statistiques; p : 9. https://www.men.gov.ma. 
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 ثعليم اللغات األحنبية وأثرها على الهوية الوطنية
 1د.نبيلة عبد الفجاح قشطى

 2د.ليلى مفجاح فرج العزيىب 
 :الملخص

ُيسُئ مً يًٓ أن اللٛت وؾيلت زُاب وجىانل ٣ِٞ، بل هى ٖىىان الهىيت، باٖخباعها اإلاؿخىصٕ ألامين          

ا٫ ألامت، ٞهى م٨ىىنها ومهضع جدضيض اإلاالمذ ألاؾاؾيت اإلاٗبرة الظِي جستزن به م٣ىماث الاهخماء، وال جؼو٫ ئال بؼو 

ولى 
ُ
م لٛت أحىبيت ب٣ضع ما ج٨مً اإلاك٩لت فِى العجؼ ًٖ اٖخماص لٛت ألامت ٧لٛت أ

ُّ
ًٖ َبيٗتها، وليؿذ اإلاك٩لت فِى حٗل

ا ألاولىيت ٖلى اللٛت لها ألاولىيت فِى ٧ل املجاالث, ٨ٞثيٌر مً البلضان الٗغبيت أُٖذ اللٛاث ألاحىبيت فِى مضاعؾه

ىيت.  ٩ل زُىعة بالٛت ٖلى الهىيت الَى
َّ
 الٗغبيت فِى اإلاغاخل ألاوليت والنهائيت مً الخٗليم؛ مما ق

؛       
ً
 مظمىًما ئَال٢ا

ً
م اللٛاث ألاحىبيت أمغا

ُّ
ب ٞيه, ول٨ً م٘   ما أؾلٟىاه ال يٗنِى أنَّ حٗل

َّ
بل هى مُلىب ومٚغ

ىيت, وهظا ما ؾىداو٫ ئْاهغه مً زال٫ هظه الىع٢ت البدثيت املخاٞٓت ٖلى اللٛت الٗغبيت الت ك٩ل هىيدىا الَى
ُ
ى ح

ىيت باؾخسضام اإلاىهج الىنِٟى الخدليلِى.  التى جدىاو٫ جأزير حٗليم اللٛاث ألاحىبيت ٖلى الهىيت الَى

ىيت, الاهخماء, الخٗلم.الكلمات المفجاحية  : اللٛت, الهىيت, الَى

Teaching  foreign languages and thier impact on national identity 

 

Summary: 

     Whoever thinks that language is only a means of discourse and communication, rather it is 

an inication of identity, as it is the trustworthy repository in which the elements of belonging 

are stored, that only disappears with the break-up of the nation, it is rgared as its essence and a 

source of determining the basic features that express its nature, and the problem is not in 

learning a foreign language as much as the problem In the inability to adopt the language of 

the nation as the first language that has priority in all fields, many Arab countries have given 

foreign languages in their schools priority over the Arabic language in the initial and final 

stages of education; This in turn constitutes a serious threat to the national identity. 

     What we have said does not mean that learning foreign languages is absolutely 

reprehensible, but rather it is required and desirable, but with the preservation of the Arabic 

language, which constitutes our national identity, and this is what we will try to demonstrate 

through this research paper that deals with the impact of teaching foreign languages on 

national identity using the descriptive analytical approach.. 

Key words: Language, identity, patriotism, belonging, learning. 
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 المقدمة: 

ىيت بظ٫ اإلاؿخسغب ما فِى وؾٗه إلِاا ٧ان لل         ٛت أزغها البالٜ فِى نياٚت الخ٨ٟير وحك٨يل الث٣اٞت والهىيت الَى

ض ئ٢هائها وإقاٖت اللهجاث ألاحىبيت مدلها؛ ختى يهيمً  لٗؼ٫ لٛت الٗغب ًٖ وا٢ٗهم وتهميكها فِى خياتهم, بخٗمُّ

 الٛؼو ال٨ٟغِي ٖلى اللٛت واإلاٗخ٣ض وال٨ٟغ والؿلى٥.

ٗض وأنبذ م       
ُ
ً الًغوعة وي٘ زُت واضخت ص٢ي٣ت لخٗغيب الٗلىم مً أحل الخٟاّ ٖلى لٛت ألامت؛ التى ح

 لباب اهدكاع 
ً
 ٖليها وؾّضا

ً
حؼء مً هىيتها؛ مثلما ٞٗل الٛغبيىن م٘ الخًاعة ؤلاؾالميت وه٣لىها ئلى لٛاتهم، خٟاْا

 الٗغبيت ببلضانهم.

 مشكلة الدراسة وجساؤالتها:

م ال -1
ُ
ل َّٗ

َ
 لٛاث ألاحىبيت وخضوص اؾخسضامها؟ما هى خضوص ح

 هل حٗلم لٛت جسخل٠ ًٖ اللٛت ألام يإزغ ٖلى الهىيت والاهخماء؟ -2

 ما أهميت اللٛت الٗغبيت والضوع الظي جلٗبه فِى الغقى باألمت الٗغبيت؟ -3

 ما صوع املخخىي الٗغبِى فِى الخٟاّ ٖلى الهىيت؟ -4

 ما هى الخىنياث للخٟاّ ٖلى اللٛت والهىيت؟ -5

اللٛت والهىيت ٢ًيت مهمت وملخت في هظا الٗهغ املخُم للخهىنياث والاهخماء هل حٗض ٢ًيت  -6

 والهىياث؟

 أهمية الدراسة:

حٗض صعاؾت قاملت حكغح أهميت اللٛت والهىيت والٗال٢ت بينهما، وحٗالج جأزير حٗلم اللٛاث ألاحىبيت ٖلى الهىيت        

ىيت, ٦ما تهخم الضعاؾت باياٞت نىعة بىٓغة حضيضة ل  لم٨خبت الٗغبيت فِى ؤلاقاعة ئلى ٢ًايا تهم املجخم٘ الٗغبِى.الَى

 أهداف الدراسة:

 تهضٝ هظه الضعاؾت ئلى الخٗٝغ ٖلى:

ىيت فِى مىاحهت حٗلم اللٛاث ألاحىبيت. -1  الخدضياث التِى جىاحهها الهىيت الَى

م اللٛاث ألاحىبيت وخضوص اؾخسضامها. -2
ُ
ل َّٗ

َ
 خضوص ح

 مىهجية الدراسة:

ت  هى صعاؾت جدليليت ٢ائمت ٖلى اإلاىهج الىنِٟى الخدليلِى، الظِي يهضٝ لىن٠ الٓاهغة اإلاضعوؾت ومٗٞغ

ىيت, و٢ض اؾخٗاهذ الضعاؾت بهظا اإلاىهج الظِي يخالءم م٘ هظا الىٕى مً  جأزير حٗليم اللٛاث ألاحىبيت ٖلى الهىيت الَى

مً بدىر وصعاؾاث جىاولذ الضعاؾاث، وطل٪ بخدليل مُٗياث الىا٢٘ مً زال٫ صعاؾت واؾخ٣غاء اإلايكىعاث؛ 
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ىيت، ٦ما جم عنض ٧ل ما ٦خب ًٖ اإلاىيٕى مً زال٫  مىيٕى حٗلم اللٛاث ألاحىبيت وجأزيرها ٖلى الهىيت الَى

 البدث فِى اإلا٨خباث ومىا٢٘ ؤلاهترهذ طاث الٗال٢ت بمىيٕى الضعاؾت.

 هيكل الدراسة:

 جى٣ؿم هظه الضعاؾت ئلى مدىعيً:

 ت وأهميتها.املخىع ألاو٫: الخٟاّ ٖلى الهىي

ىيت.  املخىع الثاوِى: جأزير اللٛت ألاحىبيت ٖلى الهىيت الَى
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 المحور األول : احلفاظ على الهوية وأهميجها

ً، خغيت واهخماء, وجغح٘ أهميت الهىيت  ىيت هخدضر ًٖ أعى، َو إلاا هخدضر ًٖ مٟهىم الهىيت الَى

بت فِى الاهخمام به ً وػياصة الٚغ تزاػ بالَى ىيت ئلى الٖا وجُىيغه, لظا يجب ٖلى اإلاإؾؿاث الخٗليميت اؾخسضام  الَى

ىيت باملجاالث الٗامت  ٧اٞت الىؾائل الخٗليميت لٛغؽ وقغح مٟهىم الهىيت الىَىيت للُلبت، وعبِ مٟاهيم الَى

 ٧املجا٫ الا٢خهاصِي والؿياس ِى والاحخماعِى.

 ٚغؾها الٗالم "ٞغويض"
ً
 ومى٣ُيت

ً
 ٞلؿٟيت

ً
ىعها الٗالم  و٧اهذ الهىيت فِى ألانل ٢ًيت فِى ٖلم الىٟـ، َو

 ٞدؿب، بل هى ٢ًيت حماٖيت واحخماٖيت، حكمل الازخالٞاث 
ً
"ئعي٨ؿىن" الظِي بّين أن الهىيت ليؿذ ٞغصيت

اث)  (.1والكٗىع باالهخماء بين ألاشخام واملجمٖى

: جعريف الهوية
ً
 أوال

م مً  جؼزغ ال٨خاباث الٗغبيت وألاحىبيت بالٗضيض مً البدىر والضعاؾاث التِى     جىاولذ مىيٕى الهىيت، وبالٚغ

طل٪ هىا٥ نٗىبت فِى ئيجاص حٗغي٠ واخض ومدضص لها، ويغح٘ هظا لخٗضص اإلاضاعؽ ال٨ٟغيت التِى جىاولذ مىيٕى 

 ئلى ؾٗخه وقمىليخه، والهىيت مٟهىم له صاللخه اللٛىيت واؾخسضاماجه الٟلؿٟيت والاحخماٖيت 
ً
الهىيت، ئياٞت

 والىٟؿيت والث٣اٞيت.

٧لمت هىيت فِى مٗاحم اللٛت بمٗنى "بئر بٗيضة اإلاهىاة"، و٢يل هى جهٛير ٧لمت )هىة(، وهى "٧ل  وعَصث -1

 2وخضة ٖمي٣ت")
ً
ى أيًا ؿمَّ

ُ
(, والهىيت باإلاٗنى الٟلؿِٟى حٗنِى خ٣ي٣ت الش ئ مً خيث جميزه ًٖ ٚيره، وح

 (.3وخضة الظاث)

ها ابً خؼم ب٣ىله: "َوَخضُّ الهىيت هى أن ٧ل ما لم ي٨ً ٚ -2 ٞغ ير الش ئ ٞهى هى بٗيىه، ئط ليـ بين الهىيت ٖو

 (.4والٛيريت وؾُيت ي٣ٗلها أخض البخت، ٞما زغج ًٖ أخضهما صزل فِى آلازغ")

ىيت  -3 بأنها: الك٩ل ال٣ىمِى للخياة التِى يٗيكها الٟغص صازل مجخمٗه  National identityوحٗٝغ الهىيت الَى

 بك٩ل ٚير َىعِى. 

ىيت ٖلى أن -4 ٗٝغ الهىيت الَى
ُ
ا للمجخم٘ الظِي ٦ما ح ًٗ ت الؿماث املجخمٗيت التِى يمخل٨ها الٟغص جب ها مجمٖى

 (.5ييخمِى ئليه)

ّٗغٝ الهىيت بأنها مؼيج مً الخهائو الاحخماٖيت والث٣اٞيت التِى يخ٣اؾمها ألاٞغاص وُيم٨ً ٖلى أؾاؾها  -5
ُ
ح

ت وأزغي.   الخمييز بين مجمٖى

هُٟاة التِى حؿمذ بخٗغي٠ زام للٟاٖل هى مغ٦ب مً الٗىانغ اإلاغحٗيت واإلااصيت والظاجيت اإلا -6

 ( 6الاحخماعِى")

دضص ؾلى٦ه، أو ٦يٟيت ئصعا٦ه لىٟؿه) -7
ُ
ت الاهخماءاث التِى ييخمِى ئليها الٟغص وج ّٗغٝ ٖلى أنها مجمٖى

ُ
 (. ٦7ما ح
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ت مً الهٟاث والخهائو التِى جميزها ًٖ باقِى الهىياث  -8 هى جٟغص الصخهيت الٗغبيت ؤلاؾالميت بمجمٖى

 (.8التِى انُبٛذ بهٟت ؤلاؾالم والٗغوبت مىظ أػمىت بٗيضة")ألازغي، و 

 (. 9هى حىاهغ  وخ٣ي٣ت وزىابذ ألامت الٗغبيت التِى انُبٛذ باإلؾالم مىظ أن صاهذ به ٚالبيت هظه ألامت") -9

ت مً الٗىانغ، وجخٛير مً و٢ذ آلزغ") -10  (.10هى ٧ل مغ٦ب مً مجمٖى

ِى جميزه ًٖ ٚيره, ٞهى ماهيخه, وما يىن٠ به مً نٟاث وهدً هغي أن الهىيت هى خ٣ي٣ت الش ئ أو الصخو الت

ل٣يت, وهٟؿيت, ويٗٝغ به.  
ُ
 ٣ٖليت, وحؿضيت, وز

: أهمية الهوية  
ً
 ثاهيا

ىيت مً أهم الٗىامل التِى حؿاٖض ٖلى بىاء مجخم٘ مخماؾ٪ ومخىّخض بين حمي٘ أٞغاصه؛  -1 ٗض الهىيت الَى
ُ
ح

 بٌٛ الىٓغ ًٖ الازخالٞاث ٞيما بينهم.

ىيت أهميت ٦بري فِى جد٣ي٤ الاؾخ٣غاع صازل املجخم٘، ٞهى حٗمل ٖلى جىخيض حمي٘ الٟئاث جمخل٪ اله -2

ً الظِي حٗيل ٞيه هظه الجماٖاث املخخلٟت مما يد٤٣  املخخلٟت جدذ ٢ىاهين وأهٓمت زابخت فِى الَى

 الاؾخ٣غاع. 

ميه مً الاه٣ؿاماث، وللهىيت أهميت ٦بري للمجخم٘ والضولت، ئط حٗمل ٣٦ىة جغبِ بين أٞغاص املجخم٘ وجد -3

ىيت, بٌٛ  اهيت صازل مجخمٗه بىاًء ٖلى هىيخه الَى بديث يدهل ٧ل ٞغص ٖلى خ٣ى٢ه ويخمخ٘ بالٞغ

 (.11الىٓغ ًٖ ويٗه الاحخماعِى أو  الا٢خهاصِي أو الضيً والٗمغ  وما ئلى طل٪ مً ٞغو٢اث ٞغصيت)

: كيفية املخافظة على الهوية 
ً
 ثالثا

 ىيت مً زال٫ حٗؼيؼ ٖىامل أؾاؾيت مىحىصة فِى ٧اٞت املجخمٗاث وهى:يخم املخاٞٓت ٖلى الهىيت الىَ

ما٫ وؤلاهجاػاث التِى ي٣ىم بها اإلاىاَىين والخٟاّ ٖلى مسغحاث  -1 ئبغاػ صوع اإلاىاَىين: مً زال٫ حٗؼيؼ ألٖا

 الضولت ومىخجاتها.

ين ألانليين فِى جد٣ي٤ الخىاػن بين اإلاىاَىين والىاٞضيً: يؿهم خضور الخىاػن بين الىاٞضيً واإلاىاَى -2

ىيت لضي ألاٞغاص.  ج٣ىيت الهىيت الَى

تزاػ بالظاث: وطل٪ ًٖ َغي٤ جىميت الث٣ت لضي أٞغاص املجخم٘ فِى أمخه وخًاعتها، ٞاألمت التِى ال  -3 حٗؼيؼ الٖا

 لآلزغيً، وجابٗت لهم. 
ً
 جث٤ ب٣ضعاتها وال ج٣ضع ئم٩اهاتها الظاجيت خ٤ ٢ضعها ال يم٨ً ئال أن ج٩ىن ْال

ٟاهيم ألاؾاؾيت لالهخماء: وطل٪ مً زال٫ مكاع٦ت حمي٘ ٞئاث الكٗب حىًبا ئلى حىب فِى مىاحهت حٗؼيؼ اإلا -4

 (.12الخدضياث املخخلٟت مثل الدكدذ والخ٨ٟ٪)

ىيت فِى أنها حٗمل ٖلى ػياصة الىعِى والخماؾ٪ املجخمعِى  -5 الث٣اٞت: ي٨مً صوع الث٣اٞت فِى حٗؼيؼ الهىيت الَى

ىيت ٢ى  ىا، والخٟاّ وحؿهم فِى بىاء هىيت َو يت وبىاء مجخمٗاث مؿخضامت وواٖيت, لظا يجب جُىيغ مٗاٞع
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ٖلى اللٛت الخاٞٓت والىا٢لت لهظه الث٣اٞت ألنها الًماهت الىخيضة الؾخمغاع هظه اإلا٩ىن وجُىعه، وال بأؽ 

ه، وهِى ئق٩اليت أوحؼها الض٦خىع دمحم ٖما عة بٗض طل٪ مً الاهٟخاح ٖلى آلازغ لالؾخٟاصة مً ٖلىمه ومٗاٞع

 (.13فِى مىاحهت الٗىإلات الٛغبيت)-فِى مٗغى خضيثه ًٖ الٗىإلات و٦يٟيت مىاحهتها ب٣ىله: "البض 

: الخاعيش ٖىهغ مهم مً ٖىانغ الهىيت, ويكمل ؾغص ألاخضار الؿياؾيت والا٢خهاصيت املسحوى الحاريخى   -6

ؼماهيت واإلا٩اهيت، والٗؿ٨غيت اإلاخهلت بد٣ب مسخلٟت، وجدليلها فِى يىء الضواٞ٘ وآلازاع والٓغٝو ال

 (.14بهضٝ اؾخيباٍ الٗبر مً الىهغ أو الهؼيمت، والخأمل فِى ٢هىع ال٣ٗل البكغِي)

7- : يجب الاهخمام بهظا الجاهب؛ ألهه الًماهت الىخيضة لب٣اء واؾخمغاعيت الهىيت،  املسحوى العقائدى 

٨دؿباث ٖلميت أو ٞجاهب ال٣ٗيضة باليؿبت للهىيت بمثابت الغوح للجؿض، وإطا ٣ٞضها جخدى٫ ٧ل اإلا

 ز٣اٞيت أو أصبيت ئلى ه٣م ٖلى هظه الكٗىب، ومٗاو٫ هضم لخًاعتها.

غؽ عوح الُٗاء فِى املجخم٘ صون جى٢ٗاث  الوحدة: -8 حٗمل الىخضة ٖلى ج٣ليو الازخالٝ بين ألاٞغاص ٚو

 وصون م٣ابل.

ىيت مً زال٫ ٢يام الخ٩ىماث واإلاىاَىين ببٌٗ الىاحباث  -9 وأزظ الخ٣ى١ يخم الخٟاّ ٖلى الهىيت الَى

 .(15)التِى يدخاحها ٧ل ٞغص صازل املجخم٘

: مظاهر الهوية
ً
 رابعا

هى اإلا٩ىن الغئيس ِى للهىيت، ألن اللٛت فِى أِي مجخم٘ ليؿذ مجغص ٧لماث وألٟاّ للخٟاهم بين أٞغاص  اللغة: -1

اء يدىِي م٩ىهاجه ال٣ٗليت والىحضاهيت ومٗخ٣ضاجه وزهىنياجه، وبالخالِى الخ ٟاّ ٖلى الجخم٘ ول٨نها ٖو

اللٛت يٗنِى يمان ب٣اء واؾخمغاعيت أِي مجخم٘, واللٛت جخٛلٛل فِى ال٨يان الاحخماعِى والخًاعِي ألِي 

مجخم٘ بكغِي، وجىٟظ ئلى حمي٘ هىاحِى الخياة ٞيه؛ ألنها مً أهم م٣ىماث وخضة الكٗىب، ٦ما أنها ٖامل 

 ل٣ًايا الٗاإلايت وال٣ًايا املخليت.اؾتراجيجِى للخ٣ضم هدى الخىميت اإلاؿخضامت، وللغبِ الؿلـ بين ا

ايت  الدين: -2 هى اإلا٩ىن ألاو٫ للهىيت الث٣اٞيت، ألهه يدضص لؤلمت ٞلؿٟتها ألاؾاؾيت ًٖ ؾغ الخياة ٚو

الىحىص، ٦ما يجيب ًٖ ألاؾئلت الخالضة التِى ٞغيذ هٟؿها ٖلى ؤلاوؿان فِى ٧ل ػمان وم٩ان, ٞال وحىص 

 ة للمجخمٗاث.للهىيت ئال بىحىص الضيً, ألهه ؾمت مميز 

ال يم٨ً أليت أمت أن حكٗغ بىحىصها بين ألامم ئال ًٖ َغي٤ جاعيسها؛ الظِي يمثل هىيتها، ٞهى  الحاريخ: -3

الظِي يميز الجماٖاث البكغيت بًٗها ًٖ بٌٗ، ٞالخاعيش اإلاكتر٥ ٖىهغ مهم مً ٖىانغ املخاٞٓت 

 (.16ٖلى الهىيت)
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 هوية الوطنيةالمحور الثانِى : ثأثري اللغة األحنبية على ال

غة:
ّ
 أوال: يمفهوم الل

 
ً
 مً ٞٗل لغَى بمٗنى ج٩لّم، ولٛت حم٘ لٛاث. :  لغة

ت:  :  اصطالًحا  هجض لها حٗغيٟاث ٖضة ومخىٖى

يٟت اللٛت 17ّٖغٞها ابً حنِى بأنها: "أنىاث ُيّٗبر بها ٧ل ٢ىم ًٖ أٚغايهم") (، هظا الخٗغي٠ ط٦غ ْو

 أهضعِي ماعجيييه وؤلاهجليزِي هاليضاِي.  الخىانل, وهظا ما طهب ئليه ٧ل مً الٟغوس ِى 

 Competenceأما قىمؿ٩ِى يٗخبر أن اللٛت ُٞغيت فِى صماٙ ؤلاوؿان، ٞالُٟل يىلض وهى مؼوص بمل٨ت 

٣ٗض والخٗبير ٞيما بٗض ًٖ خاحياجه 
ُ
 بؿهىلت ٖلى ا٦دؿاب اليؿ٤ اللٛىِي اإلا

ً
لٛىيت ججٗله ٢اصعا

 (. 18اليىميت)

"لها حاهب ٞغصِي وحاهب احخماعِى، وال يم٨ً جهىع أخض الىحهين صون  أما صوؾىؾير ٖٝغ اللٛت بأن:

 (، خيث اهخم ببييت اللٛت فِى طاتها ولظاتها بٌٛ الىٓغ ًٖ الؿيا١ والاؾخٗما٫. 19آلازغ")

ىيت ألِي مجخم٘ مً املجخمٗاث, وجميز ؤلاوؿان ًٖ ٚيره مً  ٗض اللٛت م٩ىًها أؾاؾًيا فِى بييت الُهِىيت الَى
ُ
وح

اء الخ٨ٟير لضيه, واللٛت مً أهم ما يميز أمت ًٖ ٚيرها مً ألامم ألازغي، ٞهى املخلى٢ اث، باإلياٞت ئلى أنها ٖو

بمثابت حىاػ الؿٟغ التِى يدملها الٟغص أيىما عخل وخّل، ٞاإلوؿان ال ُيٗٝغ مً زال٫ لبؿه أو أ٧له ٣ِٞ، بل مً 

   زال٫ أهم م٩ىن للُهىيت وهى اللؿان.

يثت اليىم أهميت حٗليم اللٛاث ألاحىبيت, ويجب أن حعِى اإلاضاعؽ ألاحىبيت صوع وجضع٥ املجخمٗاث الخض

ضم تهميل لٛخىا و٢يمىا وزىابدىا التِى وعزىاها مً حيل آلزغ, ومؿاٖضة الُلبت ٖلى ٞهم ال٣يم  ىيت ٖو الهىيت الَى

لث٣اٞت وال٨ٟغ، لضعحت ؤلايجابيت التِى يؿعى ٧ل مىاًَ لخد٣ي٣ها, و٢ض أنبدذ اللٛت ؤلاهجليزيت ؾمت مهاخبت ل

أن الصخو اإلاث٠٣ فِى مجخم٘ ما أو الخانل ٖلى مؿخىي حٗليمِى ٖا٫ٍ وال يخدضر ؤلاهجليزيت يىٓغ ئليه بش ئ مً 

 (. 20الاهخ٣ام وعبما يماعؽ يضه ؤلا٢هاء)

 ثاهيا: هظرة املؤيدين واملعارضين للحدريس اللغات ألاجىبية 

 بينهما حٗاعى ئلى خض ٦بير؛ بضأ ٦ثير مً صو٫ الٗالم يخجاطبها اججاهان 

: يخمثل فِى يغوعة ألازظ بمٓاهغ الخ٣ضم الخًاعِي وحٗليم أٞغاص املجخم٘ لٛت أحىبيت أو الاثجاه ألاول  . أ

أ٦ثر؛ ال٢خىاٖها بأن حٗلم الٟغص لٛت أزغي بجاهب لٛخه ألانليت هى الؿبيل ألامثل لخىؾي٘ مضاع٦ه وإزغاء 

 ججاعبه. 
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: . ب  فِى اإلاغخلت ألاؾاؾيت-يغي أن جضعيـ لٛت أحىبيت فِى الخٗليم الٗام  الاثجاه الثاوى 
ً
ؾيإصِي ئلى  -زانت

جٟخيذ الث٣اٞت والهىيت ال٣ىميت اإلاخمثلت باللٛت ألام, ويإ٦ض هظا الاججاه أن اللٛت ألاحىبيت ليؿذ مٟغصاث 

اصاث و٢يم للىا٣َين بها, مما يإ  اء لث٣اٞاث ٖو زغ ٖلى وحضان وجغا٦يب هدىيت ٞدؿب وإهما هى ٖو

 (.21اإلاخٗلم)

 آراء املؤيدين للحدريس باللغات ألاجىبية:

يغي اإلاإيضيً للخضعيـ باللٛاث ألاحىبيت أنها ٖلى ٢ضع ٦بير مً ألاهميت للٗضيض مً ألاؾباب منها ٖلى 

 ؾبيل اإلاثا٫ ما يلِى:

يت؛ ألن طل٪ يجٗل ألا  -1 َٟا٫ ٖلى وعِى بأهه أن حٗلم لٛخين فِى ؾً مب٨غة مً قأهه أن يضٖم اإلاغوهت اإلاٗٞغ

 (.22مً اإلام٨ً الخٗبير ًٖ ألا٩ٞاع التِى جضوع بسلضهم بُغ١ مسخلٟت)

 لخل٣ِى  -2
ً
ٟا٫ فِى الؿً ٧لما ٧ان مً الهٗب حٗلم لٛت أحىبيت، خيث ي٩ىن املخ أ٦ثر اؾخٗضاصا ٧لما ػاص ألَا

بٗضها جأزظ م٣ضعجه جل٪ اللٛت، ٞهىا٥ ٞترة خغحت للىه٠ ألايؿغ مً املخ يخاح أزىائها ا٦دؿاب اللٛت، و 

 (. 23ٖلى حٗلم اللٛت فِى ألاٞى٫)

ٟا٫ الظيً ٖلى صعايت بلٛاث ٖضيضة لضيهم ٢ضعاث ٢ىيت ٖلى خل اإلاك٨الث والخدليل أ٦ثر مً  -3 أن ألَا

ٟا٫ طوِي اللٛت الىاخضة؛ لخٗلمهم َغ١ مسخلٟت للخٗبير ًٖ أهٟؿهم.   ألَا

ٟا٫، ٞيخٟى٢ىن ٖلى أ٢غانهم ؾىاء مً خيث أن حٗلم اللٛاث فِى ؾً مب٨غة يضٖم الىمى ال٨ٟغِي لضي  -4 ألَا

ٟا٫ الظيً يٗيكىن فِى  الؿلى٥ اللِٟٓى أو ٚير اللِٟٓى، ٦ما أن آٞا٢هم الث٣اٞيت جدؿ٘ أ٦ثر مً ألَا

 (. 24مجخمٗاث أخاصيت اللٛت)

 حجج املىاهضين لحعليم اللغات ألاجىبية فى  املرحلة ألاساسية:

ّؾالح طو خضيً, ئطا ِئنَّ اللٛت ألاحىبيت يم٨نها أن ج٩ىن أصاة جىانل حٗليم اللٛاث ألاحىبيت يغوعة؛ ئال أهه 

م٘ آلازغيً أو أصاة لُمث الهىيت, والاخخما٫ الثاوِى هى ألاعجح ٖىضما يبضأ حٗليم اللٛت ألاحىبيت فِى ؾً مب٨غة م٘ 

 (. 25اللٛت ألام؛ مما يإصِي ئلى جسل٠ الضاعؾين ًٖ اؾديٗاب لٛتهم ألام)

 ما ي٩ىن ٖلى خؿاب اللٛت ألام, ويٗخبر ٖالم اللٛت والاػصواج فِى ح
ً
ٗليم اللٛت فِى هظه اإلاغخلت ٚالبا

( مً أو٫ اإلاىاهًين لخٗليم اللٛاث ألاحىبيت فِى ؾً مب٨غة, يليه الٗالم الٗغبِى M.Westؤلاهجليزِي ماي٩ل وؾذ )

خيث َالب بالٛاء اللٛت ألاحىبيت  -مضيغ مغ٦ؼ اليىوؿ٩ى للتربيت فِى بيروث زال٫ الخمؿيىاث-ٖبض الٗؼيؼ ال٣ىص ى 

 فِى مهغ بٗض زىعة يىليى 
ً
, خيث يغوا أن 1952مً مىاهج اإلاغخلت الابخضائيت فِى الضو٫ الٗغبيت, و٢ض جم ئلٛائها ٞٗال

(, ويٗغ٢ل همىه ال٨ٟغِي ويدض مىه, 26حٗليم اللٛت ألاحىبيت فِى اإلاضاعؽ الابخضائيت أمغ يًغ بمهلخت الُٟل)

 ٦ثيرة لخٗؼيؼ وحهت هٓغهم منها)ويؿى١ اإلاىاهًىن 
ً
 (:27حججا
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ئصزـا٫ اللٛت ألاحىبيت فِى اإلاغخلت ألاؾاؾيت يؼيض مً الهالت التِى عؾمذ فِى ٣ٖى٫ ٦ثير مً آلاباء خى٫  -1

 أهميت اللٛت ؤلاهجليزيت, وا٢تران حٗلمها باإلاؿخ٣بل الجيض, وما ئلى طل٪ مً أوهـام.

ً أػمت الى٣و فِى مضعس ِى هظه اللٛت, وما يترجب ٖليها مً ئصزـا٫ اللٛت ألاحىبيت فِى ؾً مب٨غة يؼيض م -2

 ئق٩الياث.

ٕؼ ز٣تهم بلٛتهم, وؾيجٗلهم يدكغبىن   -3 , ويٖؼ
ً
ئصزـا٫ اللٛت ألاحىبيت فِى هظه اإلاغخلت ؾيرب٪ الخالميظ لٛىيا

 بٌٗ اإلاٟاهيـم ألاحىبيـت مىظ الهٛغ, و٢ض يؿخمغ جأزير طل٪ ئلى اإلاغاخل اإلاخ٣ضمت.

ت ٖمليت مغه٣ت لؤلَٟا٫, حكتر٥ ٞيها حمي٘ ٢ىي الٟغص ال٣ٗليت والىٟؿيت والًٗليت حٗلـم لٛت زاهيـ -4

ٟا٫ الٗـغب يخٗلمىن اللٛت الٗغبيت الٟهخى فِى اإلاضعؾت الابخضائيت, وهى جسخل٠ ئلى خض  والٗاَٟيت, ٞاأَل

 ما ًٖ لٛت الُٟل الٗاميت, ويدؿً بىا أال هدملهم ٖبء لٛت زالثت ٧اإلهجليزيت.

ؤلاهجليزيت فِى الهٟٝى ألاولى عبما ي٩ىن له جأزيره الؿلبِى ٖلى اليؿ٤ الخغ٧ِى البهــغِي للُٟل,  حٗليم اللٛت -5

 
ً
مما يك٩ل نٗىبت فِى ال٨خابت للٛخين ٧ل منهما ج٨خب فِى اججـاه مٗا٦ــ لؤلزغي, ٞاطا ٧ان الاعجبا٥ مىحىصا

 لضي الُٟل فِى ألانل ٞان ئصزــا٫ ؤلاهجليزيت ؾٝى يؼيض مىه.

ٟا٫, ألن همى الظ٧اء يهل ئلى طعوجه فِى ؾـً الخامؿت ٖكغ, ال٨بـا -6 ع أ٢ضع ٖلى حٗلم اللٛت ألاحىبيت مً ألَا

 لهظا الغأِي ي٩ىن البالٛىن الظيً جتراوح أٖماعهم بين الخامؿت ٖكغ 
ً
ب٣ـا  ختى ؾً ألاعبٗين, َو

ً
ويٓل زابخا

ٟا٫ الظيً لم   (.28يؿخ٨مل ط٧اؤهم همىه)وألاعبٗين ؾىت أ٢ضع ٖلى حٗلم اللٛت ألاحىبيت مً ألَا

ىانغها التِى جدملها اللٛت ألام, هظا الخبايً ٢ض يإزغ  -7 اللٛـاث ألاحىبيـت ال حٗمـل بىٟـ الىخضاث اللٛىيت ٖو

 ٖلى اللٛت ألام. 
ً
 ؾلبا

ٟا٫ ٞيها أ٦ثر خاحت لخٗلم لٛتهم ألام, وإطا ما أييٟذ لٛت أحىبيت أزغي  -8 مغخلت الخًاهـت ي٨ـىن ألَا

انها ؾخٗغ٢ل ج٣ضمه فِى حٗلم لٛخه ألانليت, وجإزغ همىه اللٛىِي, ألن ٧ل لٛت لها ج٨ّي٠ ليخٗلمها الُٟل ٞ

نىحِى زام بها ٢ض يٟؿض ٖىض حٗلم أ٦ثر مً لٛت فِى طاث الى٢ذ, وفِى خالت حٗلم لٛخين فِى هٟـ الى٢ذ 

 جخمثل فِى أن الُٟل ال يم٨ىه ئج٣ان أِي مً الٗغبيت أو ؤلاهجليزيت, و 
ً
لى أج٣ً ئخضاهما ٞان ٞالىديجت ٚالبا

 (. 29طل٪ ي٩ىن ٖلى خؿاب ألازغي)

و٢ض أزبدذ ألابدار وحىب ٖضم حٗليم لٛت أحىبيت ٢بل ؾً الثاهيت ٖكغة ٖلى ألا٢ل؛ ختى ي٩ىن الُالب ٢ض           

ب جاعيسه, وج٩ىهذ شخهيخه وهىيخه الٗغبيت, ألن حٗلم اللٛت ألاحىبيت فِى ؾ ً وعى هىيخه وأج٣ً لٛخه ألام, واؾخٖى

نٛيرة يإصِي ئلى اهخماء الُٟل لهظه اللٛت واهجظابه ئليها و٧أنها لٛخه ألام, وحصجي٘ ألاؾغة للُٟل ٖىض ه٤ُ 

ضم خضور هٟـ الش ئ ٖىض الى٤ُ باللٛت ألام يىلض لضي الُٟل أهميت لهظه اللٛت ًٖ لٛخه  ال٩لماث ألاحىبيت ٖو

 (. 30الخ٣ي٣يت ويًي٘ مىه اهخماءه ووالءه ٚير مضع٥ لىٟؿه هىيت)
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ا فِى الهىيت, خيث أزبدذ ألابدار أن الٗبا٢غة واإلابضٖين        
ً
 ًٖ اللٛت ألام يٗخبر جٟغيُ

ً
َغح اللٛت ألاحىبيت بضيال

 فِى اإلاغاخل ألاولى مً وكأتهم.
ً
 أحاصوا لٛتهم ألام ولم يخسلىا ٖنها زانت

ٟا٫ وشخهياتهم؛ ٞخدض        ر ٞىض ى ٦ثيرة للظيً يؿخسضمىن اللٛت ويإزغ الخٗليم باللٛت ألاحىبيت ٖلى ٦يان ألَا

ٟا٫ يعجؼون ًٖ الخدضر ًٖ اإلاىاص التِى  ألاحىبيت ٧أصاة للخٗليم فِى مضاعؾهم بض٫ اللٛاث ال٣ىميت, ٞهإالء ألَا

حٗلمىها فِى اإلاضعؾت بلٛتهم ألانليت؛ وبظل٪ ي٩ىهىن ضخيت الاػصواج اللٛىِي الظِي ؾيُغث ٞيه اللٛت ألاحىبيت ٖلى 

 (. 31)اللٛت ال٣ىميت

ئن حٗلم لٛت أحىبيت يض٫ ٖلى َغي٣ت خياة حضيضة وز٣اٞت حضيضة، ٞان صزلذ هظه اللٛت ئلى خياة لٛت 

أزغي ٢خلتها وخلذ مدلها، ختى وإن زغحذ هظه اللٛت ألاحىبيت ئال أنها جب٣ى فِى أوسجت اللٛت ٞهى ج٣ىم ٖلى أوؿىت 

َضاِص ألامىاث، ٞال يب٣ى ؾبيل  وحٛغيب اللٛت، وإطا ما أمت ٣ٞضث لٛتها ج٩ىن ٖىضئظ ٢ض ٣ٞضث ِٖ الخياة، وصزلذ فِى 

 ًٖ اؾخٗاصتها الىعِى والكٗىع، ٣ٞضان اللٛت ئطن مىث)
ً
 (.32ئلى ٖىصتها ئلى الخياة، ًٞال

٣ًا لخ٣اعيغ أٖضها زبراؤها بأن جضّعؽ  وأونذ اإلاىٓمت الٗاإلايت للتربيت والٗلىم والث٣اّٞيت )اليىوؿ٩ى( ٞو

ها ئطا أعاصث أن جٓل مبضٖت مىخجت للٗلم والٗلماء، ٩ٞلما ٧اهذ لٛت الٗلم هى لٛت ٧ل أمت أبىاءها الٗلم بلٛت

الخ٨ٟير والخُاب اليىمِى ٧ان طل٪ مضٖاة لغؾىر الٗلم لضي اإلاخل٣يين، ألهه ال يدخاج ئلى وؾيِ أو ئحهاص 

 (.٨ٞ33غ)

لٛت وخًاعة، أما ئن واللٛت ئن ٧اهذ ٢ىيت ونلبت باؾخُاٖتها هًم اإلاإزغاث اللٛىيت والث٣اٞيت مً أِي 

٧اهذ اللٛت يٗيٟت ٞهى ال حؿخُي٘ هًم اإلاإزغاث ٞخىههغ اللٛت فِى اإلاإزغاث اللٛىيت الجضيضة, وجُغى اللٛت 

ابٗها)  (.34اإلاهيمىت ٖلى الهىيت َو
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 اخلاثمة:
ب ٞيه؛ ول٨ً م٘ 

َّ
، بل هى مُلىب ومٚغ

ً
م لٛاث آلازغيً مظمىم ئَال٢ا

ُّ
ما أؾلٟىاه ال يٗنِى أنَّ حٗل

ل ئلى أِي لٛت ئال بٗض ئج٣ان اللٛت ألام؛ ٨ٞي٠ يؿدؿاٙ امل
َ
خاٞٓت ٖلى اللٛت ألام, واإلاى٤ُ الؿليم ي٣خى ِى أال ُييخ٣

أن وؿعى إلج٣ان لٍٛت ٚير لٛخىا، وهبظ٫ ٢هاعي حهضها فِى حٗلمها، ونهمل فِى الى٢ذ هٟؿه لٛخىا, لظا ال بض أن ج٣ىم 

ت مً الخىنياث وطل٪ ٖلى صعاؾاث ها٢ضة ببيان أزغ هظه اللٛاث ٖلى اليش  ئ, و٢ض جىنلذ الباخثخان ئلى مجمٖى

 الىدى الخالِى:

ىيت. -1  جدؿين البيئت اإلاضعؾيت وحٗؼيؼ ٢يم اإلاىاَىت وجدهين الظاث الَى

 الٗلمِى واإلاٗغفِى وال٣يمِى.   وي٘ آلياث إلاىاحهت الٛؼو اللٛىِي بالخدهين -2

الم البالٜ ألاهميت فِى جدؿين مؿ -3 خىي اإلاىاص والبرامج اإلا٣ضمت باللٛت الٗغبيت الىع٢يت جٟٗيل صوع وؾائل ؤلٖا

 والغ٢ميت وجىحيهها لترؾيش ٢يم اإلاىاَىت وحصجي٘ ؤلابضإ والابخ٩اع.

حٗؼيؼ م٩اهت اللٛت ألام فِى اإلاضاعؽ, وججضيض َغ١ واؾتراجيجياث حٗليمها وحٗلمها، وإٚىاء مدخىياتها  -4

ىيت.  باألوكُت واإلاماعؾاث الضاٖمت للهىيت الَى

.ػيا -5
ً
 ومؿخ٣بال

ً
 وخايغا

ً
 صة وعِى اإلاىاًَ بلٛخه، وعبُه بخاعيش أمخه ماييا

 يغوعة الاهخمام باملخخىي الٗغبِى ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضوليت لخٗؼيؼ الهىيت الٗغبيت. -6

 يغوعة ابخ٩اع بغامج حضيضة جسضم الٗلم باللٛت الٗغبيت، لىٗيض صوع الغياصة مغة أزغي لها بك٩ل ج٣نِى . -7

 وحصجي٘ مكاعي٘ الخىميت اللٛىيت  باإلاىاَىت اللٛىّيت، وجد٣ي٤ أؾـ ألامً اللٛىِي وكغ الىعِى  -8

9-  
ً
ها صولت وعاءها أٞغاص؛ ختى ج٩ىن مىاَحهت ئوكاء مإؾؿاث لضٖم اللٛت؛ ٞاإلاىاحهت ال بض أن ي٩ىن َٞغ

.
ً
 مخ٩اٞئت
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 والاحاالت: هوامش ال

                                                           

ىيت "صعاؾت ؾىؾيىلىحيت لخالت الهىيت ألاعصهيت"، بدث ٢ضم ئلى اإلاإجمغ ألاو٫ للهىيت دمحم ٖبض هللا الجغيبي٘: مضزل لضعاؾت الهىياث  -1 الَى

ىيت, ٖمان    2008آػاع,  9-8والث٣اٞت الَى

 208، م1983اإلاعجم الٟلؿِٟى, مجم٘ اللٛت الٗغبيت, اإلاُاب٘ ألاميريت, ال٣اهغة,  -2
 376-15/375ابً مىٓىع: لؿان الٗغب, صاع ناصع, بيروث,  -3
 , ص.ث 2/107ابً خؼم الٓاهغِي: الٟهل فِى اإلالل والىدل, م٨خبت الخاهجِى, ال٣اهغة,  -4

  65, م1999دمحم ٖماعة: مساَغ الٗىإلات ٖلى الهىيت الث٣اٞيت، نهًت مهغ, ال٣اهغة،  -5

الم بال هىيت، صاع ال٩لمت, اإلاىهىعة،  -6   87, م2000مدمىص اإلاىير: الٗىإلات ٖو

ن الكمايلت: مؿخىي اإلاىاَىت والاهخماء لضي الٗاملين فِى اإلاإؾؿاث آلاعصهيت, صعاؾاث الٗلىم ؤلاوؿاهيت والاحخماٖيت، خؿين الخؼاعِى، ئيما -7

  12, م2014, الجامٗت ألاعصهيت, 41املجلض 

ت الخلى مضعؾت اإلاؿخ٣بل ومؿئىليتها فِى الخٟاّ ٖلى الهىيت الٗغبيت ؤلاؾالميت صعاؾت جدليليت -8 ، وع٢ت ٖمل م٣ضمت ئلى هضوة هبيل مخىلِى، َٞغ

   2002/ 23/10-22مضعؾت اإلاؿخ٣بل، اإلاى٣ٗضة فِى ٧ليت التربيت، حامٗت اإلال٪ ؾٗىص، فِى الٟترة مً 

  65, م2001جغ٧ِى الخمض: الث٣اٞت الٗغبيت فِى ٖهغ الٗىإلات، صاع الؿاقِى، بيروث, الُبٗت الثاهيت,   -9

    23, م2001مك٤، الي٨ـ مي٨كيللِى: الهىيت، صاع الىؾيم, ص -10

11 - Makkawi, I (2004). National Identity Development among Palestinian Student Activists in the Israeli Universities, 

International Journal of Educational Policy, Research, & Practice, 5(2), 19- 59.  

12 - Khader, F. R (2012), The Malaysian Experience in Developing National Identity, Multicultural Tolerance and 

Understanding through Teaching Curricula: Lessons Learned and Possible Applications in the Jordanian Context , 

International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 1  

  44, م1999 ٖماعة: مساَغ الٗىإلات ٖلى الهىيت الث٣اٞيت, نهًت مهغ للُباٖت, ال٣اهغة, دمحم -13

 حما٫ دمحم الؼ٧ِى: الٟغ١ بين الهىيت ؤلاؾالميت والهىياث ألازغي, م٣ا٫  -14

15- Smith, A.D (1992). National Identity and the idea of European Unity, International Affairs, 68(1), 55-        
  2010, 7دمحم الؿٗضِي: الهىيت مً الىخضة ئلى الخٗضص, آٞا١ اإلاؿخ٣بل، الٗضص -16

  33, م2006أبى الٟخذ ٖثمان ابً حنِى: الخهائو، جد٣ي٤ دمحم ٖلِى الىجاع, صاع ال٨خب اإلاهغيت, ال٣اهغة،  -17

18- Chomsky N: Knowledge of Language, New York, 1986,  

19- Saussure Ferdinand: Cours De Linguistique Générale, Paris, 1995, p24  
حامٗت ٞيالصلٟيا الٗىإلات والهىيت، ميكىعاث حامٗت خؿً خىِٟى: الث٣اٞت الٗغبيت بين الٗىإلات والخهىنيت, اإلاإجمغ الٗلمِى الغاب٘ ل٩ليت آلاصاب والٟىىن  -20

  38-37، م1999ٞيالصلٟيا، 
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 54م ,2010ِى: صوع منهاج اللٛت الٗغبيت فِى الخٟاّ ٖلى الهىيت الٗغبيت ومىاحهت جدضياث الٗىإلات، مإؾؿت ال٨ٟغ الٗغبِى, اإلا٨خبت الغ٢ميت،ٖبض هللا بً مؿلم الهاقم -21

  62, م2003 ، يىايغ1أخمض ٞإاص باقا: جغازىا وعخلخه ئلى الٛغب، مجلت جغازياث، مغ٦ؼ جد٣ي٤ الترار، صاع ال٨خب والىزائ٤ ال٣ىميت، ال٣اهغة، الٗضص -22

ت، ال٩ىيذ، الٗضص -23 مبر, ٦287غؾخين مبل: املخ البكغِي، جغحمت ٖا٠َ أخمض، ٖالم اإلاٗٞغ   2002، هٞى

ٌ والدؿىي٤، فِى: يياء الضيً ػاهغ )مدغع(، مإجمغ مؿخ٣بل  -24 ٖبض الخاٞٔ خلمِى دمحم: حٗغيب لٛت الخٗليم الجامعِى بين الخأييض والٞغ

 مايى  5-3ي جىمىيت، اإلاى٣ٗض فِى ال٣اهغة فِى الٟترة مً الخٗليم الجامعِى الٗغبِى: عؤ 

: اججاهاث الكباب هدى اؾخسضام اللٛخين الٗغبيت والاهجليزيت فِى الخٗليم الغياى، حامٗت اإلال٪ ؾٗىص,  -25   56, م2011عيما ؾٗض الجٝغ

الميت والث٣اٞيت للٗىإلات ٖلى صو٫ اإلاى٣ُت الٗغبيت وإم٩ا -26   32, م2001هيت مىاحهتها،ماحضة نالح: آلازاع ؤلٖا

, 1995, 6هجـالء خـؿً الـظواصِي: أزـغ جضعيـ اللٛـت ؤلاهجليزيت فِى حٗليم اإلاغخلت الابخضائيت, آٞا١ جغبىيت, وػاعة التربيت والخٗليم, ٢ُغ, ٕ -27

  167-183م

: جأزير اللٛاث ألاحىبيت ٖلى اللٛت ألام، الهٟاة، مغ٦ؼ حٗغيب ا -28  لٗلىم الصخيت هجاة ٖبض الٗؼيؼ اإلإُى

http://www.acmls.org/MedicalArabization/1 Available at:  

  32, م2004الٟيدان: اللٛت والهىيت ئق٩الياث اإلاٟاهيم وحض٫ الٗال٢اث,  -29

  181، م2007ٖيس ى بغهىمت ووليض الٗىاحِى: اللٛت الٗغبيت وأؾئلت الٗهغ، صاع الكغو١،  -30
نِى للث٣اٞت والٟىىن والترار، ٢ُغ، هاعالض هاعمان: ٖالم بابلِى جا -31 ، 2006عيش اللٛاث ومؿخ٣بلها، جغحمت ؾامِى قمٗىن، املجلـ الَى

  329-328م
  9-8، م2007عوبغث ٞليبؿىن: الهيمىت اللٛىيت، جغحمت ؾٗض بً هاصِي الخكاف، حامٗت اإلال٪ ؾٗىص لليكغ الٗلمِى،  -32

ليزيت( فِى حٗلم اللٛت ال٣ىميت الٗغبيت. عؾالت ماحؿخير,  ٧ليت التربيت, حامٗت ٖين قمـ, ٞـاعو١ ٞإاص خىا: أزغ حٗلــم لٛت أحىبيت )ؤلاهج -33

 35, م1967

ٗت ٖيض ٖبض هللا بً ؾالم الكمـغِي: جضعيـ اللٛت ؤلاهجليزيت فِى اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗـىصيت إلاً ومتى و٦ي٠ جضعؽ ؤلاهجليزيت؟ مجلــت حام -34

  171-194(, م م2,1, م )1989اإلال٪ ؾٗىص, الٗلىم التربىيت, 
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بيلت
ّ
 احلوكهت الن

 نقاربت الهبادئ الّسبع

  ندخل إلى الفكر الكوني

أن العاّم وبناء الّسياساث العهونّيتإفي 
ّ
 والّدوليت و احلوكهت نحعددة الهسحوياث دارة الش

 نحهد بشري اجلوييند.                                                                                                             

  خبري دولي نعحهد في السياساث العهونيت،اإلسرتاجيجيا و االسحشراف

 :الهلخص

لت  مىهج الخفىير الىىوي، ملازبت جلىم على طبعت مبادئ مجخمعت ومدشابىت وهم معازف بنها العٍس

ت. جخمخع هره اإلالازبت بألُت حشغُل ؤدبُت وفلظفُت وعلمُت لخحلُم ؤغساض هىهُت، ٌظخذدمها  ضسوٍز

اث ، وضىاع اللساز اإلاشخغلىن في بدازة الشإن العام ؤو الظُاطاث العامت والدولُت والحىهمت مخعددة اإلاظخ ٍى

ومخذرًه ،اإلاظاولين الحىىمُين ، اللعاع الخاص ، املجخمع اإلادوي ، املجخمع الظُاس ي ، ووطائل ؤلاعالم 

وحتى مجخمع اإلاعسفت ، وهرلً املجخمع الدولي والخبراء في مذخلف املجاالث وغيرها ، وهى بمثابت ملدمت 

ة الشإن العام املحلي ، هىدطت الظُاطت العامت )الخطىز، للحىهمت العاإلاُت ؤو دلُل مسحعي في حىهمت وإداز 

ت والخعبُم )مً  الخحلُل والخلُُم( ، الحد مً مشيلت عدم اللدزة على الخىُف ؤو الخىاغم بين الىظٍس

ب مخعدد الخذططاث في مذخلف الخذططاث  س والخدٍز اث وألاطالُب وألادواث( ، للبحث والخعٍى الىظٍس

س اطتراجُجُاث مخعددة واملجاالث ، حعمل ؤًًضا  ع وإدازة ألاشماث والنزاعاث ولخعٍى على بدازة اإلاشاَز

 )ً اث واملجاالث وعلم اإلاظخلبل )مىاحهت عدم الُلين( ، ووإطاض فىسي لللادة )اللُاداث واإلادًٍس اإلاظخٍى

 ،بلى حاهب اطخذداماث ؤدسي .

 :الحىهمت الىبُلت,الاطدشساف ؤلاطتراجُجي,الظُاطاث العمىمُت والّدولُت ؤو الىىهُت حيتاحكلهاث نف
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Noble Governance 

The Seven Principles Approach 

Introduction to Universal Thought 

In the management of public affairs, the construction of public and international 

policies and multi-level governance 

Abstract : 

It is the method, the trajectory of universal thought, an approach based on seven combined 

and complexed principles. This approach is equipped with a literary, philosophical and 

scientific operating mechanism to achieve NOBLE universal purposes, Used by workers in 

the management of public affairs or public and international policies and multi-level 

governance, decision-makers and takers, public officials, the private sector, civil society, 

political society, the media and even the knowledge society, as well as international society 

and experts in various fields and others, It serves as an Introduction to universal governance 

or referential guide in the governance and management of local public affairs, Public Policy 

Engineering (Concept, Analysis and Evaluation), limiting the problem of inadaptability or 

inharmony between theory and practice (of theories, methods and tools), for research, 

development and multidisciplinary training in different specialties and fields. also serve for 

project management, crisis, shock and conflict management and for the development of multi-

level and domain strategies and futurology (facing uncertainty), and as an intellectual basis 

for Leaders (leaderships and managers),and other uses. 

Keywords: noble governance, strategic foresight, public, international or global policies 
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 نقّدنت

ت بًجب إلاقاعة  ُّ ت وصول ُّ ي و الضولي في الػالم هي ؾُاؾاث غمىم
ّ
إن الػام املخل

ّ
ال ؤّن ؤبغػ آلالُاث في بصاعة الك

ًاهذ مىخجاث صُو ما) باألؾاؽ الؿغبُت( في قٍل ؾُاؾاث غمىمُت مدلُت مثل آلُت :  باألؾاؽ، قةما 

ت ،الحىهمت املحلُت ، الدًملساظُت الدشازهُت ماث (OPEN GOVؤوالحىىمت اإلافخىحت )الالمسهٍص
ّ
ًاهذ مىظ ؤو 

ت املىخجت لها في ؾُام إلاملام بأقٍالُاث ؤو نًاًا ما مثل:  ُّ حلىق ،الخىمُت اإلاظخدامت،  الحىهمت السشُدةصول

قكُما هجخذ في صُو و في بَاع إلاملام و إلاهكخاح غلى الخجاعب  ، لخمخض وجهحر غابغة للضُو ؤو الهاعاثؤلاوظان 

ها يؿُاؾاث ؤو جًمُنها في ؾُاؾاث غمىمُت مدلُت وبالخالي في امله
ّ
اعهت امخضث بلى صُو ؤزغي لُخم اغخماصها حل

إن الػام ،
ّ
ه  بصاعة الك

ّ
ن هجخذ في صُو قاءنها ججض بو«  لِؿذ ًّل هبخت همذ في جغبت ًمًٌ ؤن جىمىا في ؤزغي »بال ؤه

ؾباب مغجبُت ؤؾاؾا بُبُػت ؤهظمت الّضُو والكػىب نػىبت في جُبُهها في صُو ؤزغي و هظا مكهىم لػضًض لا 

كت(
ّ
ًاهذ ؤو هامُت ومخسل لظلَ ججض إلاقٍالُاث في   )زهاقاث،ؤقٍاع بًضًىلىحُاث ....(، وبخهيُكها )مخهّضمت 

خه غبر "مغايؼ بدىر و جكٌحر مثال") الّضُو  ِّ الخهُهت بضعحاث مخكاوجت قهىالَ مً ًجتهض في ؤنلمتها غلى ؤعي

ػت لكغى ؾُاؾاجه غلى صُو  املخهّضمت( غها بل ؤيثر مً طلَ هىالَ مً ٌػخمضها يؿالح ؤو طَع حؿعى بلى جٍُى

كت( جٌخكي بالّخهلُض "لاغمى" ؤو الّغياء باملكغوى غليها في بَاع مؿاع 
ّ
مُت و املخسل

ّ
)الىا ؤزغي ، ؤّما وبهُت الّضُو

يغ قهِ بل جمخّض بلى
ّ
الؿُاؾاث الضازلُت املػخمضة )املىخجت مدلُا(  هظام صولي لِـ غبر الؿُاؾاث الّؿالكت الظ

 في مسخلل املجاالث و الهُاغاث  .

 في الخىى في عهاهاث ؤعبؼ مترابُت ومخٍاملت  : وبىاء غلُه ؾىف هخجّغؤ غبر مكغوغىا ؤو مهاعبدىا هظه

بىجىمه و مجّغاجه و  الّغهان لاؾاس ي : زهاقت ؾُاؾُت جهىم غلى امخضاص الٍىن الّهؿحر)إلاوؿان( بلى الٍىن الٌبحر

ت حمػاء غبر:لحضلُخه و مٍُاهحزماجه   ما قُه زحر البكٍغ

ؤو يهاغضة  لبىاء الؿُاؾاث " املخلُت والضولُت الٍىهُت " غلى ناغضة  (standard) . بعؾاء بيُت جدخُت مىّخضة 1

تبفي الاؾدكغاف إلاؾتراجُجي  ُّ إن العاّم وبىاء الّظُاطاث العمىم
ّ
الحىهمت مخعّددة  و بالخالي دازة الش

اث)محلي،بكلُمي،دولي( كت ( اإلاظخٍى
ّ
ًاهذ ؤو مخسل جإزظ بػحن الاغخباع وانؼ و  لدكمل مسخلل الّضُو )مخهّضمت 

ت ًل صولت ؤو مجخمؼ ُّ وحؿاهم مً طلَ في صعؤ ؤو جظلُل الكجىة في بقٍالُاث جُبُو آلالُاث املؿخػملت  زان

ًاهذ  .  لتزعع في ؤي جغبت 

ىاهغ مثال ؾىاء صازلُت لازظ بػحن الاغخب .2
ّ
اع خاالث الّىظام و الكىض ى وبالخالي الّؿلم و الخغب )لاػماث و الظ

ىهاث الُهحن و غضم الُهحن)املكاحإة مثال( .  ؤو غاملُت ( و مً زّمت ؾِىاٍع

ت" لٍّل ما ًيخجه آلازغ )الػالم املخهّضم ( و الاهُالم هدى  .3 ُّ و مً غهلُت الاؾتهالى ؤو "الّخبػ
ّ
الّخباصُ الخسل

ماُ" باغخباع ؤّن هظه الكٌغة جىُلو مً بخضي 
ّ
باإلهخاج مثال " في الاججاه املػايـ إلاًجابي مً الجىىب بلى الك

ت التي حؿمىا باإلوؿان في غالم مخؿحر صاثما جسُم غلُه حضلُت الُهحن  بُػت البكغٍّ
ّ
صُو الجىىب، وهي الُ

 .«ؤن جىىن ؤو ال جىىن »وغضم الُهحن و بالّخالي بّما
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ت منها ما ُّ صاعة الكإن قب،  (subjectiveهى مػىىي ؤو قٌغي ) ( ومنها ماobjectiveهى ماّصي ) جسخلل البنى الّخدخ

الػام يمىظىمت غبر آلُت الؿُاؾت الػمىمُت مىُلهها قٌغي باألؾاؽ لُترحم قُما بػض بلى بيُت في مجاُ الىانؼ 

هت مً زاللها   وان وعصث بقٍالُاث قمغحػها قٌغي  باألؾاؽ ومً هىا حاءث الكٌغة في اغخماص هظه املهاعبت ٍَغ

ت و  ُّ ل ؤو املالثمت والّخإنلم املخباصُ بحن آلالُت ؤو الؿُاؾت يكٌغة و الىانؼ مً هاخُت والكاغل ُّ ًمًٌ جدهُو الّخٌ

مىهج في ًمًٌ طلَ بال غبر إلابضاع مً هاخُت ؤزغي وبالخالي بًجاص الخلهت الىانلت بحن الّىظغي و الخُبُهي وال 

فىير 
ّ
بي لخٍىن  وهىالخ ت عبر الجامؼ للكلؿكي و املػغفي ؤو الكٌغي و الّخجٍغ ُّ  ملازبت ؤلاهعالكت هحى العاإلا

بُلت .
ّ
 الحىهمت الى

في هظه الىعنت و في بَاع ججغبدىا هظه ؾىف هٌخكي بإزظ غُىت مً ؤبغػ آلالُاث ؤو الؿُاؾاث املػخمضة في  

لىبرػ ؤهم إلاقٍالُاث التي حػغقها غلى ؤعى الىانؼ في ؤي صولت نامذ بأؾخحراصها لخكػُلها وؾىف الخُبُو صولُا 

ًاهذ صعحت « همىطج الخجغبت الخىوؿُت » ؤو غُىت  هإزظ يمثاُ ى لايثر بقٍالُاث  ما اغخمضها الؿِىاٍع
ّ
، قٍل

ل صعحتها بحن الضُو قضولت مخهضمت ويظلَ املىكػت ؤغلى )ألّن بقٍالُاث جُبُو آلالُاث جسخل الُهًت و الخيبا

كت( و بالخالي الخّل ؾىف ًٍىن ؤقمل وؤيثر وانػُت 
ّ
الّضعحت جٍىن ؤنل غً جلَ مً الّضولت الىامُت ؤو املخسل

ومهضانُت مً زالُ مهاعبدىا )الخىيمت الّىبُلت( والتي جىُلو مً الىانؼ )الّضازلي و الّضولي لخدضر حؿُحرا قُه 

ؾاث املؿخهبلُت غبر حػّضص  اؾخػماالتها و ؤؾغايها ) ؤهظغ املخىع الّغابؼ : مىهجُت غملها، ( لخمخض بلى بىاء الؿُا

إن الػام ونّىاع الهغاع في الػالم .
ّ
ت الك ُّ  وهي بزغاء للمٌخبت املػغقُت للمهخمحن بضًىام

الع غلى  وكاَاث وؤقؿاُ وججاعب مُضاهُت بلى حاهب هام : هظا البدث مؿخمّض مً الىانؼ املُضاوي بػض
ّ
إلَا

اث الّضولُت و غلى الخجاعب املهاعهت بػض انخكاء ؤزغ آلُاث بصاعة الكإن  ػاث و آلالُاث و الىظٍغ الهىاهحن و الدكَغ

مؼ الاؾخئىاؽ بأعاء الخبراء و  الػام ؤو الؿُاؾاث الػمىمُت والضولُت في الػالم والتي ؾىف هخُّغم بلى البػٌ منها

باغخباع ؤن ّهظه لازحرة جضزل في « قحروؽ ًىعوها» ػماث الػاملُت املؿخجّضة املخخهحن ويظلَ مػاٌكت بخضي لا 

ئت . اوي في الّخَى
ّ
 مجاُ ؤو قًاء الّغهان الث

خي. بي و الخاٍع  يما جم ّ اغخماص ًل مً املىاهج البدثُت: الاؾخيباٍ الخدلُلي والاؾخهغاء الػلمي ويظلَ املىهج الخجٍغ

ت :جخًمً هظه الىعنت زمـ مداوع  ُّ  ؤؾاؾ

ت. 1 - ُّ  همىطج الّخجغبت الخىوؿ

هت اؾخسغاحها ؤو اقخهانها زم ماهُتها مهاعبت املباصت الّؿبؼ:،الخىيمت الىبُلت. 2 -  ٍَغ

 مكهىم ًّل مبضؤ. 3 -

ت غملها. 4 - ُّ    و اؾخػماالتها مىهج

 لاهضاف. 5 -
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ىزة" -1
ّ
ت "ما بعد الث ُّ جسبت الخىوظ

ّ
 همىذج الخ

ػاث "ما بػض الثىعة" في بصاعة الكإن الػام و زضمت  في الجهاث  الخىمُتًلماث مكاجُذ وعصث في الهىاهحن و الدكَغ

ت ، الدًملساظُت الدشازهُت منها : حلىق ،الخىمُت اإلاظخدامت، الحىهمت الّسشُدة ؤواإلافخىحت،الالمسهٍص

 .الخؤلاكخطاد  الاحخماعي و الخضامني ،..،آلاكخطاد ألادضس،ؤلاوظان

ؤهم إلاقٍالُاث في جُبُو هظه آلالُاث  ؤو املهاعباث ؤو الخجاعب املهاعهت في جىوـ وهي غباعة غً "عهاهاث" ال 

ها خّضة الّضُو املخهّضمت :
ّ
كت والىامُت وؤنل

ّ
 جىاحه جىوـ قهِ بل حكترى في ؤؾلبها مػها غضًض الّضُو ؤؾلبها املخسل

ًٌ ؤن جىجح في صولت ؤزغي قهي غباعة غً هبخت ًمًٌ ؤن لِؿذ ًل ججغبت ؤو مهاعبت هجخذ في صولت ًم -

 جىمىا في جغبت و ؤزغي ال.

ؿبت لهّىاع و مّخسظي الهغاع ختى في قًاء   ازخالف لاقٍاع و الػهلُاث )بًضًىلىحُاث، زهاقاث ...( -
ّ
بالي

ٌغ الظي ن َّبهذ بهكت "قٍلُت" هظغا لؿُاب الكبمً ٌػغقىن بالخبراء،قال حؿخهُم هظه آلالُاث خّتى و

 ًامً بها و ًخبّىاها مؿبها  .

ت البيُت الخدخُت و املخمثلت في الغؤؽ املاُ املاصي ويظلَ البكغي املخُى له الػمل بهظه لاصواث  - ًّ مدضوص

ً املىاؾب و الًغوعي .  هظغا بلى ههو في الخٍٍى

ػاث املىظمت للػمل بهظه الخهىُاث -  الؿمىى و الىهو الظي ٌؿىص الهىاهحن و الدكَغ

ىُاث ؤزغي ًجب ؤن جًاف لهظه الخهىُاث والتي هي لِؿذ مخىقغة في صُو مثل جىوـ هظغا لػضم جه -

 وحىصها في قٍل ازخهاناث وزانخا مسخهحن .

 و زاّنخا في لاػماث . الُلين و عدم الُلينغضم لازظ بػحن آلاغخباع خاالث  -

الؿُاؾاث الػمىمُت بهكت زاّنت في  مً ؤبغػ إلاقٍالُاث التي حػاهيها بصاعة  الكإن الػام بهكت غامت و

جىوـ "ما بػض الثىعة"  هي ظاهغة "إلاؾخحراص")اؾخحراص لاقٍاع ،آلالُاث( وهي هدُجت لؿببحن مخٍاملحن وهما : 

باث الىانؼ قإؾلب الؿُاؾاث لِؿذ مؿخمّضة 
ّ
لاُو هى غضم يكاءة نىاع الهغاع وبالّخالي غضم بملامهم بمخُل

ال ًمًٌ خّتى ػعع املؿخىعصة قُه )الىانؼ( مؼ ؾُاب البيُت الخدخُت وهى ما ًدُلىا بلى  مً خاحت الىانؼ وبالخالي

الّؿبب الثاوي الّخهلُض "لاغمى" لؿُاؾاث صُو ؤزغي) زالقا لخلَ التي ؤزظث بػضا صولُا في بَاع جمص ي 

هت لاؾهل  في غملُت بًجاص ًكغيه هظام صولي مثل خهىم آلاوؿان و الخىمُت املؿخضامت( بأغخباعها الٍُغ

ًان  ب ؤن جؼصاص خّضجه في مكترم َغم  الخلُى و إلاحابت غلى حؿائالث املغخلت ، وهظا لِـ بالجضًض ولًٌ الؿٍغ

ىعة"، قأؾخػماُ مهُلح "إلاؾخحراص" لم ًًٌ مً قغاؽ قٍّل اؾخحراص ًٍىن لؿّض خاحت 
ّ
هدُجخا ملا ٌػغف ب"الث

غوعة ً ًّ ًان في اججاهحن : البػض غً مىُو هدُجت ههو ؤو عجؼ في ش يء ما وهظا بال ٍىن بمهابل و املهابل هىا 
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ًان الخبػُت و الاعتهان لآلزغ  ىا ال هضزل في مىُو » الخؿُحر في مغخلت الخؿُحر ؤما إلاججاه آلازغ 
ّ
و هىا للػلم ؤه

بُت )وؿب ت بلى الىىاًا )خؿىت ؤو ؾِئت لؤلَغاف الكاغلت بالضازل ؤو الخاعج ( بل وػخمض املىيىغُت والخجٍغ

بي( في الخدلُل  ت املػخمضة ًغي ؤّنها « املىهج الخجٍغ ُّ قالىاظغ في الؿُاؾاث الػمىمُت مسخلكت لانىاف املخل

حػغف نػىباث في الخُبُو غلى ؤعى الىانؼ وهظا في الخهُهت مكهىم لؿُاب "املًمىن "ؤي الٌكاءة التي 

ت املؿخهبلُت قٍّل مغخلت حؿُحر جهخط ي مؿّحر و يظلَ « الّغحل املىاؾب في املٍان املىاؾب»جستزلها مهىلت  الغٍئ

ىعة  بل هي 
ّ
ه بلي خحن جدبحر هظه « الخىانٌ الخىوس ي»وهي لِؿذ الخاُ لخىوـ ما بػض الث

ّ
قٌُكي ؤن هظيغ اه

ت جدىي  ؾتراجُجُاث نُاغُت قٍل مً نّىاع الهغاع و مخسظًه غبر الخٍىماث املخخالُت بالٍلماث ال جىحض عٍئ

إن الػام واملهلخت الػاّمت وغلى هظا لاؾاؽ نُؿذ مىُلههم إلاهخم
ّ
اء الخؼبي و عحىغهم بلُه و لِـ الك

ػاث و ؤبغػها صؾخىع  الظي نُـ غلى الهُاؽ و لظلَ هى "هجحن" وهى ما ؤزبدخه  2114الهىاهحن و الدكَغ

ّل هظا مكهىم مً هاخُت  و ؾحر الخجغبت غلى ؤعى الىانؼ بػض بًؼ ؾىىاث مً نُاؾخه و الػمل به ، ًو

ه في بَاع مساى حػغقه الّضًمهغاَُاث 
ّ
مكهىم مً هاخُت ؤزغي،هى مكهىم لضي البػٌ الظي ًبّرع طلَ بإه

ش ال ًغخم .  الّىاقئت وؾحر مكهىم ألّن الخاٍع

ٌّ الّىظغ غً املغخلت الّضنُهت التي حػغقها جىوـ "ما بػض الثىعة" مً مؿاع حؿُحر ًجب ؤن ال هيس ى نبل   بؿ

إن الػام و الظي ًمًٌ ؤن حػغقه ؤي صولت في ًّل ش يء ؤن هظه 
ّ
املغخلت حاءث هدُجت لخلل في مىظىمت بصاعة الك

مًٌ  غ ملا خضر ٍو
ّ
الػالم ؾىاء مخهضمت ؤو هامُت و مخسلكت، و ما خهل في جىوـ ٌػخمض يمثاُ و همىطج مهؿ

 ن ًدضر في الػالم مً بقٍالُاث . ؤ

لت -2 بُلت :ملازبت اإلابادئ الّظبع: ظٍس
ّ
 زم ماهُتها ؤو اشخلاكها اؾخسغاحهاالحىهمت الى

هت اؾخسغاحها ؤو اقخهانها2-1    ٍَغ
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ا هًػها 
ّ
نمىا بإزظ غُىت مً ؤبغػ آلالُاث ؤو الؿُاؾاث املػخمضة في الخُبُو صولُا )الىاعصة في املجّؿض لاّوُ( مل

 ؤو حشابه وازجياش وهرلً هلاط جفّسد و بدخالف هلاط الخلاءجدذ املجهغ هالخظ ؤّنها جدىي في حىهغها وقُما بُنها 

طىاء في بيُتها)عىاضس ؤو مىّىهاث ؤطاطُت في جسهُبتها "بما في ذلً ظسوف وشإتها )في هلاط ادخالفها(" ؤو 

طُاطاث ؤدسي عابسة للحدود ؤو املحلُت فهي عبازة عً مسآة عاهظت لها جخماش ى  لخستُز مً زاللهاؤهدافها، 

ظام الّدولي الحالي )في حاهبه ؤلاًجاب
ّ
ؤو ما «( الحىهمت العاإلاُت»ي ؤلاوظاوي مً مع ملخضُاث الخمش ي ؤو الى

ىع البشسي 
ّ
 .ًجب ؤن ًىىن علُه في اإلاظخلبل في بظاز وحدود بوظاهُت ؤلاوظان و دًمىمت الى

ت املكتريت مثال قإؾلبها وؤبغػها  :   في ؤو الدشابه والازجياش هلاط الالخلاءقإّما  الخهاثو البيُىٍّ

ي( و الخاعجي)الّضولي(، البػض الجؼجي و الػلىم,الدكاعيُت,الّخػضصًت،املباصت ،ا
ّ
ملىظىماجُت, البػض الضازلي)املخل

ت،ويظلَ لاهضاف املكتريت ؤو الٌبري: غ)الخهىم(،الخكاغلُت، الغٍئ ي،الخدٍغ
ّ
 الٌل

 إلاوؿاهُت،الخؿُحر،الّؿلم،الّىظام.

ت الخاّنت قه )طىاء في بيُتها ؤو ؤهدافها( : هلاط ؤلادخالفؤّما  ي : بما الّؿببُت )ؤؾباب وكإتها الخهاثو البيُىٍّ

بي(، إلازخهام )مجاُ غملها(  ؤو الؿغى منها( ،في َغم اقخؿالها و قاغلُتها )ؾىاء هظغي ؤو جُبُهي و ججٍغ

غاف الكاغلت املػىُت بها، و يظلَ البػضًً املٍاوي و الؼمني ، ؤّما لاهضاف الّهؿغي : هي جلَ املكتريت ؤو  ولَا

 لخهىنُاث ما .الٌبري ولٌّنها جخكّغع 

 مالخظت: ًمًٌ ؤن ًٍىن هىاى ههاٍ ؤزغي في جغيُبتها ؤو ؤهضاقها لٌّىىا ؤزظها ؤبغػها .

وغلى ما ًجمػها و ما ًكّغنها جلخهي هظه آلالُاث ؤو الؿُاؾاث في جغبت الىانؼ ولًٌ هظا الىانؼ ًسخلل مً بلض 

خٌُكت مؼ وانؼ ؤو جغبت ؤي بلض جؼعع قُه مؼ الػلم في ججمُػها مً حضًض لخٍىن مالثمت و م ًبرػ الّغهانآلزغ و هىا 

إن الػام و هضقها بخضار حؿُحر في هظه املىظىمت )الكإن الػام(ؤّن 
ّ
ومً هىا  الؿُاؾاث الػمىمُت مىُلهها الك

 حاءث الكٌغة =<

باجاث وشخّم زوح هره آلالُاث لخععُىا ععىزا في شيل مبادئ 
ّ
 هما حشخّم الععىز مً زوح ألاشهاز و الى

والبىاء غليها )بأغخماص  ازتزالهاو بالخالي ًل ههاٍ إلالخهاء والازخالف في جكاغلها الٌُمُاجي  قُما بُنها ًمًٌ 

املٍّىهاث لخضمج  لخدخىيها مىظىماث مترابُت الػىانغ و ( La systémique: modèles de systèmesاملىظىماجُت 

ت اؾدكغاقُت ًىهُتفي  ت ؤو في عٍئ لخمخّض في قٍل مباصت غامت وقاملت بوؿاهُت  ير مشترنمط ملؿخهبل البكٍغ

ت )ؤهظغ الجضُو زّم املػاصلت ؤؾكله( ًمًٌ جبىيها في ؤي مٍان في الػالم مؼ لازظ بػحن  ت ؤو غلمُت قٌٍغ بكٍغ

ت ؤو ؾحرها مً آلازخالقاث، ُّ ت ؤو إلازي وخُنها جٍىن نض حمػذ في حىهغها  آلاغخباع الازخالقاث الثهاقُت ؤو الكٌٍغ

إن الػام بهكت غاّمت   ما ًجب ؤن جٍىن غلُهو يظلَ  ما هي غلُهالؿُاؾاث الػمىمُت 
ّ
بكٍل زاّم و بصاعة الك

خلما ًدمل الىانؼ »غبر مسخلل آلُاجه في املؿخهبل، وهي مؿخمّضة مً حىهغ "الىانؼ" ؾىاء مدلُا ؤو صولُا لخٍىن 

كغي وبظلَ جسلو هىغا حضًضا مً الخىيمت ؤال وهي لؿض ؤقًل ملا قُه زحر واؾخضامت الّىىع الب« بلى وانؼ آزغ

بُلت 
ّ
 )الخػٍغل ؤهظغ الهكدت املىالُت : مً هي و ما هي ؟ ( .الحىهمت الى
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 حدٌو ؤلادتزاٌ

 مىظىمت )ؤو مبدؤ ( عىاضس ومىّىهاث ول

 
                     

                             

                     

                             

                     

                           

                       

                             

                               

                                  

                            

                     

                                         

                                 

               

                                    

 
 

: ًمًٌ اؾخسغاج مىظىماث ؤزغي ازغ جكاغل بػٌ املٍّىهاث )الّىهاٍ( قُما بُنها ولًٌ املىظىماث الّؿالكت مالحظت

اللىي ؤو  مبادئ مفاجُح% )مً املٍّىهاث( لظلَ جّم اغخماصها و اغخباعها  51اؾخدىطث غلى ؤؾلبُت الّىهاٍ ؤي ؤيثر مً 

 املحّسهت.
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 نالحظت :باعحبار أن الهبادئ يهكن أن جحشكل وجحلون )حسب الّدول و الهجحهعاث( نع الهحافظت على األصول الثابحت .

         

 منظومات7   =< 1ختز لا        

  ص       ك =         ع          )   ط      ف   ط       ء + )         

                                                        رؤية  ستشر  ية )     الختالف رحمة و إثر ء ) + ((        

                                                    
                                                 (                               )                         

                            

 2  هج                                                                                        

 

                    utopie                  ل                     =     ل                                     

                                                                 

                                                                                                    

 
 مجاٌ الُلين= ( certitude: ordre) هظام = جغابِ ،حكابَ و بالخالي اإلاىظىمت

ظامؾمىى، قىض ى و بالخالي اإلاظخلبل = 
ّ
الاؾدكغاف لِـ مجاٌ عدم الُلين: = (incertitude: désordre) عدم الى

ت ؤو حلم"الُلظت"مثال عبر) بىائهامىُهت ًيبغي بل يظلَ  قهِ بىنكه مىُهت ًيبغي اؾخٌكاقها  (السٍئ
l utopie d aujourd’hui est la réalité de demain 

MICHEL GODET 

           (      )
                                                       

   ط             
          
               
                 
           
  ص          
  ص                

         
            

PR.JOUINI MOHAMED BECHIR                 

   ع                      
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 مً هي و ما هي ؟ ماهُتها: 2-2       

بُلتؾّمُذ 
ّ
بلبلى   وؿاهُت إلاوؿانببألّنها خىيمت جغجهي و حؿمىا بالكٌغ البكغي و بالخالي  بالحىهمت الى

ّ
غبر  دزحت الى

اث  هى الخلهت الغابُت بحن الىظغي و الخُبُهيمىهج في الخفىير  )ؤهظغ مىهجُت غملها( ، وهي خىيمت مخػّضصة املؿخٍى

ًاهذ الكغص و املجخمؼ ويظلَ باملػنى الّخه لُضي للٍلمت ؤي إلاصاعة( لخمخّض بلى املجاُ الترابي ؾىاء حكمل املاّؾؿت )ؾىاء 

غم ولاؾالُب و إلاحغاءاث املىخظمت غبر 
ّ
هها غبر مجمىغت مً الُ ني زّم بنلُمي و صولي ،جإزظ ٍَغ ي، حهىي، َو

ّ
ًان مدل

ت مهاعبت  ُّ ت وؾحرها  وهظه لازحرةاإلابادئ الّظبع ألاطاط ت والخٍغ ُّ مثال( هدً لم هسترها مً قغاؽ جغجٌؼ غلى مثل غلُا  )الٍىه

ىا طلَ في الّهكداث الّؿابهت وؾىف هداُو حمػها وخؿً اؾخػمالها   بل ونؼ اقخهانها  لخهل بلى املػاص ِّ لت يما ب

ت زاّنخا" إلؾخسغاج ما قيها مً مػان واؾخػماالث ؤزغي في قٍل مباصت  ؾبؼ  ُّ ت "قلؿك ُّ ت وؤصب ُّ مكتريخا بُغم غلم

ت"مباصت مكاجُذ"، قهي  ولظلَ ؾمُذ ب  ؤؾاؾُت ُّ ثلافت و  3اطتراجُجُا كائمت على ؤلاطدشسافوهي  ًىجىبُا هىه

 . (un système ) مىظىمتقهي  ، بوظاهُت هىهُت حدًدة

 

                                                            



                                            

 

PR.JOUINI MOHAMED BECHIR

  هج           
         

                 
 

 مفهىم وّل مبدؤ -3

خهت بال ؤّنها ال جسًؼ ألي ججضع إلاقاعة بلى ؤّن هظه املباصت و بن وعصث مخخالُت مثلما جظهغ في الّهكداث 
ّ
الال

 جغجِب.

ض الخػّمو والكهم ًمًٌ الّغحىع بلى حضُو إلازتزاُ، غىانغ ومٍّىهاث  الع غلى مكهىم ًّل مبضؤ ملٍؼ
ّ
مالخظت :بػض إلَا

 ()مبدؤ ًل مىظىمت
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 ؤوال:مبدؤ الىىهُت 

غالنت الخمازل و املالثمت بحن اقخؿل الكالؾكت و الػلماء يثحرا غلى ؤهمىطج الٍىن الٌبحر و الٍىن الّهؿحر ؤو 

( ،ولًٌ في حىهغ بدثىا microcos(و الٍاثً البكغي ؤو الكغص)الٍىن الّهؿحر::macrocosالٍىهحن )الٍىن الٌبحر

ت ً والخىانل الجىهغي الغابِ(. قالخضًث غً  هظا ؾىف نهخضي بلى مبضؤ الٍىهُت غبر الخمازل و البيُىٍّ )الخٍٍى

غايت صون الخمُحز خلكت و الٍىوي ًدُلىا بلى غىالم مس
ّ
،  ًّل ما هى مكترى بحن لاقُاء  مّما ًهخط ي املكاعيت و الك

نها  قالٍىن الٌبحر مثال هى طلَ الكًاء املكترى بحن املجّغاث و الىجىم و الٍىايب والتي هي بضوعها ؾىاء في جٍٍى

ًاث قُما بُنها وختى في جكاغلها قُم ىلىجي خاملت ملكتر ا بُنها وهى ما ًدُلىا بلى ؤخض ؤحؼاء ؤو الٌُمُاوي ؤو الكحًز

مٍىهاث هظه لازحرة ؤال و هى ًىيب لاعى ؤو "الٍىن الىؾُي" ؤوما ٌػغف "بالػالم" ؤو يما ًدلى للبػٌ حؿمُخه 

ب"الٍىن" بتريُبخه وحػهُضاجه هى مكترى بالُبُػت التي تهُمً غلُه مً هباث وخُىان و بغاع وبداع وؤهم حؼء 

ؤو الٍىن الّهؿحر والظي هى في خّض طاجه حضلي مثله مثل الٍىن الٌبحر الظي جدٌمه ؤلاوظان  ىمً هظه الُبُػت ه

الجضلُت، و الخػهُضاث و الترابُاث و الدكابٍاث بل ؤيثر حضال مً الٍىن الٌبحر بالغوخاهُاث و املكاغغ التي 

 ًمخلٌها مً خب و يغه،ؾػاصة و حؼن....

ج  مكترى  ىلىجي و البُىلىجي ،ؤظل الى طلَ ؤلم ًسلو  4قاإلوؿان هىمٍؼ بحن الغوخاوي و الىكؿاوي و الكحًز

إلاوؿان مً هُكت؟ ؤو لِؿذ الّىُكت مً ماء؟ؤولم ًىمىا في يِـ مً ماء )في بًُ ؤمه( ؟ ؤولِـ املاء ؤخض ؤهم 

 إلاوؿان .طا إلاوؿان هى َبُػت الُبُػت والُبُػت هي الٍىن والٍىن هى بمٍىهاث الخُاة في الُبُػت؟ 

ه الٍىن الٌبحر   :nous somme qu’ une graine de poussière de cet universويما ناُ ؤخض الػلماء  قما ًدٍى

ت هي مىحىصة لضي إلاوؿان يكغص ويمجخمؼ قالؿُاؾت ال حؿضوا  ؤن جٍىن بال قبيهت  مً جغيُبت وجكاغالث يُماٍو

ت في الٍىن ؤو ختي في لاعى . ت مىظ الهضم غً اغخماصها غلى خغيت الىجىم بالخكاغالث الٌُماٍو ما اههُػذ البكٍغ

والٍىايب في جدضًض إلاججاهاث في غلم الجؿغاقُا ؤو ختى في لاػمىت غبر الخىجُم ملػغقت املؿخهبل بلى ختى الُىم 

م ؤو املىاؾباث الضًيُت و الكالخُت الخهلُضًت وؾح رها مً مثل ؤؾماء لاقهغ بإؾماء الٍىايب ونىال بلى الخهٍى

إلاغخماصاث, ومً باب الخمازل ؤن الىجىم جىلض وجدُا و جمىث وال ًيخهي مهحرها باملىث بل حؿخمغ في الخلو مً 

يبكغ ؤولم جدكٍل الىىاة لاولى التي اهجغ حضًض مثلها مثل إلاوؿان، وهى ما ًثبذ امخضاص الٍىن الٌبحر قُىا هدً 

ت لبػٌ املىاص ويظلَ إلاوؿان ؤولم جخٍىن  ( بالBIG BANGغنها ما ٌػغف باالهكجاع الٌبحر) هدُجت جكاغالث يُماٍو

ًامل ؟ ت لخمخض غلهت جم حىحن ومً زمت بوؿان   الّىُكت هدُجت جكاغالث يُماٍو

اء :  ج بحن املاّصة و الُانت ، قاملاصة جسًؼ لهىاهحن الكحًز ًهُى الػلماء ؤن الٍىن هى مٍؼ

ت ض قخذ ؤبىاب الٍىن والخمخؼ بهىاه  الجاطبُت،الٌهغومؿىاَِؿُت و الُانت الىىٍو ؤما الُانت قلها نىاهُنها قمً ًٍغ

الخاعنت قػلُه باملكاجُذ:  يهاهىن الجظب والظي مً زالله ًهؼ ايدؿاب الخكٌحر إلاًجابي بالُانت إلاًجابُت ويما 

هه ال ًىحض قغاؽ ًهُى هٍُىال جِؿال :الٍىن غباعة غً جغصصاث ؤو طبظباث ويما ًهُى يظلَ املخخهىن في الُانت ؤ

ؼما مثال التي ًمخلٌها بػٌ لاشخام هي غباعة غً جغصصاث جيخهل مً شخو آلزغ ، زم و  صازل الكغاؽ قالٍاٍع
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بلى حاهب ناهىن الجظب هجض ناهىن الؿببُت )الؿبب و الىدُجت( وناهىن الهُبُت : ًل لاقُاء لضيها الجاهب 

وهُت الهاثمت غلى لاناص ي و الخضوص والىهاثٌ التي ال ًمًٌ املط يء واملػايـ قالهُبُت جسغحىا مً الىظغة الض

بنالخها زم هجض ناهىن املغاؾلت ؤي الخباصُ والتي جهط ي بػضم الكهل بحن الػالم املاصي و الغوخاوي، الػالم 

ى الضازلي و الخاعجي و ؤزحرا ولِـ آزغا ناهىن الخغيت :مً لضيهم الهضعة غلى جىقحر َاناتهم ًمٌنهم الظهاب بل

كاثؼ و هي صغىة ملماعؾت ؤبػض ما ًظهب بلُه آلازغون قمً ًمًٌ له الخيبا بالخؿحراث الهاصمت ًٍىن هى ال

 .«الخإمل»

ؤهم وؤبغػ لاصواث ؤو آلالُاث التي اغخمضتها إلاوؿاهُت الُىم في بصاعة الكإن الػام وغلى ؾبُل املثاُ ال الخهغ  

جم اغخماص ما ٌػغف بالضًمهغاَُت الدكاعيُت وهي في خض طاتها قلؿكت للغقي بأوؿاهُت إلاوؿان وجىظُم خُاة البكغ 

ًىهُت، زم هجض الخىمُت املؿخضامت وهظه لازحرة هي غباعة غً غالنت جىاؾم بحن إلاوؿان و الُبُػت  ويظلَ 

ت وبالخالي غىصة إلاوؿاهُت بلى الٍىهُت هي  ُّ ت "مىظىمت خهىم إلاوؿان وؤهم مباصت هظه املىظىمت هى الٍىه ُّ عمل

 .الّسحىع بلى ألاضل"

 ثاهُا :( مبدؤ اإلاىظىمتsystème) 

هى ًّل مٍّىن مً وخضاث :» ROBERTاملىظىمت ؤو الّىظام يما حاء في مػغى الخػٍغل به في نامىؽ عوبحر

مخػايضة حػايضا جٍىن بمهخًاه ًّل وخضة مكضوصة بلى الىخضاث لازغي و ال ًجىػ ؤن جٍىن بمػُؼ غً غالنتها 

 «بهظه الىخضاث 

Le système : un objet qui, dans un environnement doté de finalités, exerce une activité et voit sa 

structure interne évoluer au fil du temps, sans qu’il perde pourtant son identité unique. D’après J-M 

LEMOIGNE, Théorie du système général, 1994, p. 58.  

ج مً الػىانغ الخكاغلُت قُما بُنها هى مىظىمت "املجخمؼ مثال".  قٍل ش يء مخٍّىن مً مٍؼ

 -sous)لُت ؤو ؾُاؾت غمىمُت هي غباعة غً مىظىمت مخػّضصة لاحؼاء)وبالخالي ًمًٌ الهُى بإّن ًل مهاعبت ؤو آ

systèmes جكاغل اقدباى وحػهُض ًًمً  ًّل حؼء له زانُاجه التي جمحزه غً ؾحره ومؼ  هظا إلازخالف غملُت

لى ؤزظها مثال مىظىمت خهىم إلاوؿان ؤو الخىيمت الّغقُضة و التي  جغابُها قُما بُنها لُخىج في لازحر بىدُجت،

ؤن ٌكخؿل  لجؼءجهىم غلى و خضاث ؤو ؤحؼاء في قٍل مباصت مثل الككاقُت و الجزاهت و املؿاثلت و ؾحرها قال ًمًٌ 

ت قُما بُنهم مّما يهضف بلى جدهُو لاهضاف مؼ ُّ جُّىع البيُت  بمػُؼ غً بهُت لاحؼاء قٌالهم جغبُهم عوابِ جكاغل

ت الاهكغاصًت للمىظىمت ي (sur-système) في غالنت مؼ املخُِ ؤو البِئت  الضازلُت  .ٍّل صون قهضان الهٍى

  مثل vivant  ؤو حي  système ouvertوهىا ججضع إلاقاعة بلى ؤهه ًل هظام مىكخذ غً مدُُه ٌؿّمى هظاما مكخىخا 

إلاوؿان ؤو املجخمؼ وختى الكمػت  التي جدخاج بلى لايسجحن مً املخُِ الخاعجي لخط يء، وهظاما آزغ مؿلو 

(Clos) مثال الدجغ ؤو الُاولت ال ًىحض له جباصُ بمىاص ؤو َانت مً املخُِ الخاعجي وهظام زالث ههل مكخىح

(semi ouvrert)ي جدخاج بلى الاوؿالم لخدمي ما بضازلها و في هكـ قهى ًدخاج بلى الاوؿالم لالهكخاح مثل الخلُت الت

، والثهاقاث باليؿبت  الىنذ جخؿظي مً املخُِ الخاعجي غبر الثهىب ؤو ممغاث ،يظلَ الخضوص باليؿبت للضُو
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و هىالَ مً ًغي جهيُكاث ؤزغي للىظام خؿب  .  toute culture est une clôture et ouvertureللكػىب 

 ال خخمُت )ؤهظغ الغؾم ؤصهاه(. (non déterministe ؤو ) (déterministeَبُػخه الخخمُت )

      

 ير حتمية

 و و  ير مست ر شو   

 ثير    ت ثر  ا حا ة 
  و ية

    ت ثر ا حا ة  ي ة 

  و ية

مست ر

حتمية

 ه                          

PR,JOUINI MOHAMED BECHIR

 

قالخخمُت هي قٌغة قلؿكُت جهُى ؤن ًل خضر بمىحب الؿببُت جدضصه لاخضار املايُت،ؤما الىظام الخخمي هى 

ال جىحض غكىاثُت ؤو جباًً في يُكُت  الىظام الظي جاصي قُه خالت ؤو خالت ؤولُت مػُىت صاثما بلى هكـ الىخاثج

هبذ الىظام ال Chaotiqueحؿلُم املضزالث يمسغحاث بال في خالت الخإزغ بالخالت لاولُت هىا جيكإ الكىض ى ) ( ٍو

 ( و بالخالي ال ًمًٌ الخيبا به  .Aléatoireًمًٌ الخيبا به،زالقا للىظام الؿحر خخمي الظي جيكإ غىه الػكىاثُت )

ًان         وبالخالي مً الًغوعي بل امللح مػغقت ؤؾغاع املىظىمت الؾخػمالها لِـ قهِ في الؿُاؾت بل في ؤي مجاُ 

ًان الٍىن مىظىمت خخ                                      مُت قالخُاة هي في لانل مىظىمت.وزانخا في مجاُ آلاؾتراجُجُا  الاؾدكغاف، قاءن 

ي بالجؼجي و الػٌـ، ؤهظغ:مؿاع ؤو مىُو ًّل مبضؤ في مدىع: ) لئلَالع ؤيثر غلى 
ّ
ت غملها (غالنت الٌل ُّ  مىهج

  :تثالثا  مبدؤ الحٍس

خه ؤو هُئخه قىجض في الٌخب    ُّ  لئلوؿان غلى سج
ّ

خّبر الػلماء يثحرا باألزّو منهم غلماء لاصًان غلى زلو ّللا

ت غلى طلَ منها الهغءان الظي وعصث في ؾى 
ّ
ت ؤصل عه مضّغماث لهظه لاقٍاع مً طلَ "الّغخمان غلى الػغف الؿماٍو

م "عوحب  ؾخىي ؤو ًض هللا ؤو...الخ"خّتى غىض املؿُذ الظًً ًغو في غِس ى ابً مٍغ

غوعة ًجب ؤن ًٍىن املخلىم)إلاوؿان( خّغ يظلَ.  ًّ ( خّغ قبال
ّ

" وهى بكغ، وبما ؤّن الخالو)ّللا
ّ

 ّللا

ت ال خضوص لها ولًٌ لضيها ؤقٍاُ ت  ويظلَ مٌّمالث وؤلىان وصغاماث قالخغٍّ ُّ ٌػخبرها البػٌ خضوصا مثل املؿاول

ت ؾحرى"  خَ غىضما جبضؤ خغٍّ ت قمهىلت مثال : "جهل خغٍّ ُّ ت جخػاعى مؼ املؿاول مثال قهىالَ مً ٌػخهض ؤّن الخغٍّ

ت ؾحرى " ، قهض جدضزىا ؾالكا في مبضؤ املىظىمت  خَ غىضما جبضؤ خغٍّ غً قٍل لِؿذ صخُدت بل " جٌخمل خٍغ

ت  وجداقظ غليها الهكخاخها و اهُالنها  الىظام الظي ًجب ؤن ًىؿلو لِؿخُُؼ الاهكخاح، قاملؿاولُت جدمي الخٍغ

ت املىث مً ؤحل الخُاة ملً ًمىث قهُضا مً ؤحل  ُّ ت يجضل ُّ ت و املؿاول ت الخغٍّ ُّ ؤنىي و ؤبػض مً حضًض، قجضل
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ت ؤو مثل ما ٌػغ  ت ؤو يمً ٌسجً مً ؤحل الخغٍّ ت "الدجغ الهّخي" ؤزىاء حاثدت "يغوهاالخغٍّ ُّ   "  Covid 19ف بأل

بان مهّمان اليخماُ بوؿاهُت إلاوؿان
ّ
ت و الهُض مغي  .قالخغٍّ

ت،الاؾدبضاص والظلم وؤحػؿها ماهى جدذ    ت وؤبغػها الّضيخاجىعٍّ ه ال ًىحض مىاوؼ في قٍل خضوص للخغٍّ
ّ
هظا ال ٌػني ؤه

اث و خهىم إلاوؿان , ؤبغػها ما ٌػغف بالخىمُت الؿحر مؿخضامت ؤو يما ؤَلهذ غلى حؿمُتها  ؾُاء ؤو بأؾم الخٍغ

NAOMI KLEIN  ت الٍىاعر ُّ  . : عؤؾمال

ت التي جكخذ لابىاب  قاملؿخهبل مثال بىنكه مىُهت ًجب ايدكاقها هى يظلَ مىُهت ًجب بىائها وطلَ غبر الخٍغ

ًليندمىا مجاُ وبظلَ هٍىن نض انخ  لئلعاصة و الهضعة وللخلم املغاص جدهُهه
ّ
 لىداُو الهُام بهُاصجه ويما ناُ الال

  : Bertrand de JOUVENEL 

«L’avenir, domaine d’incertitude, de liberté et de puissance» 

ابي : 
ّ
غغ الخىوس ي ؤبى الهاؾم الك

ّ
ت ولخحر ما ًترحمه هظا الخىّحه مهىلت الكا ت والخغٍّ ُّ ت الخخم ُّ  بل ؤيثر مً طلَ وفي حضل

عب ًىما ؤزاد الحُاة فالبّد ؤن ٌظخجُب اللدزب» 
ّ
 «.ذا الش

ت التي ؤوكإها هللا في غباصه  و التي مً زاللها ًمًٌ  قمهحر إلاوؿان و نضعه هى قهِ مً ًٌخبه وهى قًاء الخٍغ

ت  ت، والخٍغ للخالو ؤن ٌؿإُ ؤو "ًداؾب" املخلىم غً ؤقػاله، وبالخالي ًمًٌ الهُى ؤن يخابت املهحر هى الخٍغ

( ج ت لاولى)الؿبب لاُو
ّ
هخط ي إلاعاصة ، و إلاعاصة جهخط ي الىحىص )ؤن جٍىن مىحىصا( وهظه لازحر هي الػل

ت ًمًٌ الهُى ؤن يالهما ًدخاج بلى لازغ.  ت،وبالخالي وفي حضلُت الخخمُت و الخٍغ  للخٍغ

ي للىحىص هى الخكٌحر وهى وهىا الؿبب لاُو ؤو الكٍغ لاؾاس «  ؤها ؤقٌغ بطا ؤها مىحىص» ويما ناُ صًٍاعث : 

ت، قال وحىص صون جكٌحر .  الظي ًمثل الخٍغ

وبما ؤهىا هخدضر غً الٍىهُت و امخضاصها بلى الىىع البكغي ؤو إلاوؿان ؾىف هخىؾل ؤيثر غلمُا في الخضًث غً 

ت"HASARDالٍىن )الٍىن الٌبحر( وحضلُت الخخمُت و الهضقت ) ث خُ ( قُه و التي "جمثل الكٍل آلازغ الخٍغ

 :Démocriteًهُى 

«Tout ce qui existe dans l univers est le fruit du hasard et de la   nécessité» 

وؾحره يثر مً الػلماء بلى الُىم مً نالىا ؤن الهضقت هي ؤنل الٍىن ويظلَ ًخدضر غلماء الُبُػت ؤن الخُىع 

 " .  الاهخهاء الُبُعي "la sélection naturelleفي الُبُػت ؤنله  : 

وفي هظه املهىالث الؿالكت خضًث، بط ًجب ؤن هكهم ؤوال مكهىم الهضقت و غالنتها بالخخمُت،قالهضقت هي ًل 

ش يء ؤو خضر ما ال هكهم ؤو باألخغي ال وػغف ؤؾبابه قىهُى غىه نضقت ؤما الخخمُت قخهىم ؤؾاؾا غلى الؿببُت و 

قلى حػمهىا نلُال في غلم البُىلىحُا  مثال    حر صخُذبالخالي في الظاهغ الخخمُت و الهضقت الًلخهُان و هظا ؾ
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املخخو في البُىيُمُاء  Jacques Monod  قؿىجض ؤن جٍىن الخالًا في حؼء يبحر مىه مبني غلى الهضقت ويما ناُ

ت واملخدهل  غلى حاثؼة هىبل  ت :» الخلٍى ، وبالخالي الجهل « ؤن الهضقت لِؿذ غاثها في الػلم بل مهمت و يغوٍع

  قُاء ؤو غضم مػغقت لاؾباب هي ؤؾباب في خض طاتها وبالخالي ًٌخمل مبضؤ الخخمُت غبر الهضقت ؤو الػكىاثُتباأل 

ت ؤو الكىض ى وهم مغآة  وهظه لازحرة جمثل غىهغ مهم للخخمُت والػٌـ صخُذ، قالٍىن )الٌبحر( بظىاهغه الحٍس

 مهىضؽ له وهى الػلت لاولى لىحىصه . وحػهُضاجه ونضقه الؿحر مكهىمت صلُل غلى وحىص عؾام ؤو مهمم و

ت دون وحىد مىاخ ؤو هظام طُاس ي ًضمً  ُّ ال ًمىً جبني ؤي ملازباث في بدازة الشإن العام ؤو طُاطاث عمىم

اث وجىّحهها و مىتهاها  ه وباملخخطس هره اإلالازباث و الظُاطاث ؤطاطها و مىعللها الحٍس
ّ
اث بإضىافها أله الحٍس

اث طىاء واهذ  تالحسٍّ ُّ ت ؤو الجماع ًّ  .الفسد

 زابعا : مبدؤ البعد 

في الخضًث غً البػض هى خضًث غً مؿاقت ؤو مؿاخت غلى حجم ؤو ؾػت وبالخالي غلى مهاًِـ لؤلقُاء املاصًت 

ًاهذ مهضاعا يمُا ولٌنها ؾحر نابلت للهُاؽ ، قالخُاة غباعة غً ؤبػاص مسخلكت مدكابٌت  ت وان  وختى املػىٍى

الظاهغ زالف طلَ، قكي ازخالف املاصي غً املػىىي وختى الغوخاوي ًىحض جٍامل ،جغابِ  ومترابُت وان بضا في

ت وإلوؿاهُت إلاوؿان وان ؤزخلل الؼمان غً املٍان قهما ًٍىهان «  الّصميان» ،حضلُت و وؿُج مٍىن للظاث البكٍغ

ي يمثاُ ألهمُت لازظ بػحن ، وؾىف هخىنل نلُال غىض هظًً البػضًً و ؤبػاص ؤزغ ألًيكخاًً في ناهىن الجاطبُت 

 الاغخباع ملبضؤ البػض .

بن ؾإلخني غً الؼمً بن يىذ    ( :»les confessionsًهُى الهضٌـ ؤوؾؿُحن غً الؼمً في يخاب الاغتراقاث )

، وهىالَ مً الػلماء مً ٌكبه الؼمً «ؤغغقه ؾإحُبَ بىػم وان َلبذ مني ؤن ؤقغخه لَ قؿإنُى ال ؤغغف 

بالنهغ ألهه ال ٌػىص بلى الىعاء غٌـ ما ٌػخهضه ؤو ًخدضر به لاؾلبُت قاألخضار هي التي ًمًٌ ؤن جخٌغع ؤو جدكابه و 

 ء .لِـ الؼمً مً ٌػىص بلى الىعا

ت اليؿبُت أللبرث ؤًيكخاًً: وؿبُت الؼمً( في مٍان مػّحن  ، وفي قٍّل ش يء مدّضص بؼمان مػحن )مثلما حاء في هظٍغ

غقحن بضون آلازغ 
ّ
الخهُهت ال ًمًٌ الكهل بحن هظًً البػضًً، قٌالهما مٌّمل لآلزغ بل ال ٌؿخهُم يال الُ

ش « الكًاء»بل ًمًٌ ؤن ًخػّضي ما ًُلو غلُه مكهىم ،   والػٌـ صخُذ قالجؿغاقُا مثال هي مً جهىؼ الّخاٍع

ًالكٌغي مثلما وهى الخاُ ملهاعبدىا هظه  و بلى الكًاء الؿحر ماّصي  ُّ املٍان ؤو املجاُ الجؿغافي املاّصي املخضوص و الً

ُت الدكاعيُت وؾحرها....الخ.( ؤو خّتى ما  ًُلو غلى ؤو الكًاء املػغفي يبهُت املهاعباث)الخىيمت الغقُضة،الضًمهَغ

حؿمُخه بالبػض الخامـ "الّؿُبراوي" )بػض البر والبدغ والجى و الكًاء( في قٌغة الجؿغاقُا آلاؾتراجُجُت ؤزىاء 

في الّؿكغ غبر الّؼمً في « horizonباألقو الؼمني:»الخغوب،ويظلَ لُمخّض )الكًاء( بلى البػض الّؼمني غبر ما ٌػغف 
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صه في غلم  املؿخهبلُاث ؤو إلاؾدكغاف قهظا لازحر لِـ قهِ قًاء ًيبغي الّخىمُت املؿخضامت مثال ؤو ًهؼ اغخما

 ًيبغي بىائه.  بل يظلَ قًاء اؾخٌكاقه

ل ؤو الّىامي وهظه الكجىة هي هدُجت 
ّ
قلى ؤمػّىا الّىظغ لىحضها قجىة بحن ما ٌػغف بالػالم املخّهّضم و آلازغ املخسل

ػالم املخهّضم ٌػحر اهخماما قاثها لهظا الػىهغ و غٌؿه الػالم ؾببُت لضعحت جهضًغ الػاملحن لػىهغ الّؼمً، قال

ش هىا لِـ ػمً املاض ي قهِ يما  ش للجؿغاقُا "ولئلقاعة ؤّن الخاٍع ل و هظا الخهّضم حاء هخاحا لهىؼ الّخاٍع
ّ
املخسل

 
ّ
غ مػغقت هى مػلىم لؤلؾلبُت قالباعخت هى ماض ي الُىم والُىم هى ماض ي الؿض و الؿض هى ماض ي بػض ؾض قٌما جاز

غ مػغقت املؿخهبل في الخايغ وبىاءا غلُه مػغقت الخايغ
ّ
في  املاض ي في الخايغ و الخايغ في املؿخهبل ًاز

 املاض ي )ؤهظغ الغؾم ؤصهاه( .

passé présent futur

 

1960)-(Gaston Berger (1896 présent mon de constitutive est avenir mon de L’anticipation 

ش ؤو الّؼمىُت هظه وكإث الّضُو و غبر مؿابهخه للّؼمً وزاّنخا  الؿغب زاّنخا وجهّضم وبىاءا غلى لػبت الخاٍع

ًهحن 
ّ
ًان ، فالبعد الصمني غبر غلىم مثل إلاؾتراجُجُا و إلاؾدكغاف والخٌىىلىحُا وؾحرهاايدؿاخه مجاُ الال

كذ غضًض الّضُو غً مهما في جهّضم الؿغب 
ّ
عيب الخًاعة عؾم ما جؼزغ به مً بمٍاهُاث هدُجت وفي املهابل جسل

ش و الجؿغاقُا.  اعتهانهم ألمجاص املاض ي البػُض قًاع منهم الخاٍع

ي مثال( ؤو املباصت و التي في خض ّطاتها ًمًٌ ؤن جمثل الخضوص في  لُمخض البػض يظلَ بلى الهُم )مثل البػض ؤلدكاًع

ًالخُاُ مثال الخالم و املبضع والظي  بػٌ الثهاقاث ، يما ًمًٌ ؤن ٌكمل البػض ؤقُاء ال خضوص و ال نُىص لها 

ت قٌما  ًخػّضي خضوص الػهل في الخكٌحر قإيبر غضو للػهل هي الػهالهُت ، بلى ؤن جمخض هظه لابػاص بلى الىكـ البكٍغ

ض  ؼة البهاء:»ًهُى ؤؾخاط غلم الىكـ ؾُؿمىهض قغٍو ؤو الكهىة و  بن الؿغاثؼ إلاوؿاهُت ازىان؛ؤما لاولى قهي ؾٍغ

ت في الػالم هخاحا  ًاعزُت تهضص بهاء البكٍغ ؼة الخضمحر و الهخل وهى ما هلخظه الُىم مً هخاثج  ؤما الثاهُت قهي ؾٍغ

ؼة الخضمحر و الهخل( .  لهظه لازحرة )ؾٍغ

 خانسا : نبدأ الهسار

ًان ؤعؾُى ًهُى ؤن الٍىن ؤػلي ولِـ مخؿحرا ومىظ طلَ الخ حن ونؼ جبني هظه الكٌغة مىظ ؤلكحن و زمؿماثت ؾىت 

( و يظلَ نهاًت 13.1ملُاع ؾىت ) 15مً نبل الػلماء و ؤزبذ الػلم زالف طلَ و بالخالي للٍىن بضاًت نضعث بدىالي 
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ش" ، ويظلَ هي الخُاة غلى لاعى  اء وهى صاثم الامخضاص ؤو الخىؾؼ" بطا له جاٍع وهى مخؿحر و مخُىع بهىاهحن الكحًز

ملُاع ؾىت بلى ؤن ونل الػلماء بلى ؤنغب ؤزغ ألنل الخُاة غلى لاعى بحن  4.5ي ما ًهاعب قمىظ جٍىن هظه لازحرة ف

 ملُاع ؾىت وطلَ هدُجت و حىص املُاه . 4.3و  3.5

ل مؿاع له بضاًت و مىخهى وما بحن الازىحن مخؿحراث،  قلٍل "غانل" ؤن ًضعى ؤن الىحىص هى غباعة غً مؿاعاث ًو

ش. جُىعاث، ؤؾباب وهخاثج وؤخضار  جٌخب الخاٍع

الظي وػِل قُه و مً  5مً البضًهي حّضا مػغقت البِئت ؤو املخُِ ؤو املىظىمت )الّىظام الّضولي مثال( و بالخالي الػالم

َ ؤهذ الػالم و 
ّ
ضا ؤه ُّ الؿباء الاغخهاص بػٌـ طلَ ،قاءطا يىذ ؤهذ ؤخض مٍّىهاث هظا الػالم قػلَُ ؤن حػلم ح

يئ( ، مً ؤًً)املىُلهاث( و بلى بالخالي اغغف هكؿَ غبر مؿاع ال
ّ
يئ وبالخالي يُكُت الك

ّ
ت! يُل )مػغقت الك بكغٍّ

ؤًً ًخجه الػالم،ؤؾئلت ًجب ؤن جدباصع بلى طهً ًّل مً ٌكخؿل غً إلاوؿان غً الُبُػت غً الىحىص غً 

و هاالء وؾحرهم، هي ؤؾئل ت الخايغ لخىحر املجخمؼ غً الؿُاؾت ....الخ الخ ،هي )لاؾئلت( البىنلت التي جىحر ٍَغ

 ordre etاملاض ي و الخايغ و املؿخهبل في يّل الخىانًاث التي حؿىص هظه املىظىمت)الػالم( مً هظام وقىض ى 

désordre اث( مً حهت  والػىملت ال مما ًدُلىا بلى الُهحن و ال ت بإهضاقها الّىبُلت )الخهىم و الخٍغ ُّ ًهحن قخجض الٍىه

ؤزغي ،ولخجض الخىمُت املؿخضامت مً هىا لخترّبو بها مً هىاى الخىمُت الؿحر ومؿاعها الخكي و الٍامً مً حهت 

مؿخضامت )الخباًً ؤو الخكاوث في جهؿُم زغواث الػالم بحن البكغ و الاهتهاى و الاؾخؿالُ الهاعر للثرواث 

ؤن ّ هىالَ مً ( بلى صعحت l homme maitre et possesseur de la natureالُبُػُت غمال باملهىلت الضًٍاعجُت :

وهى في الخهُهت لِـ الؼمً مظاز شمني مدظازع وبالخالي ًضغىا بلى اغخماص هظام حضًض للػالم وؾحر هظه لامثلت يثر

 هى الظي ٌؿحر بؿغغت ولًٌ لاخضار التي بحن ػمً وآزغ جٌخظ وجىمىا ؤيثر وجدكابَ وجترابِ ؤيثر مً نبل .

دىا هظه )الخىيمت مّما ًهخط ي اغخماص ؤؾلىب حضًض في الخكٌحر  لغقؼ الغهاهاث وهى الضاقؼ للػمل غلى هظٍغ

ت لُهبذ يظلَلىفىس هىهُا وهخفاعل محلُا الىبُلت( ُّ ت الّضازل ت و الهىٍّ ُّ الػٌـ  ,مؼ املخاقظت غلى الصخه

ا " صخُذ : ُّ ا و جفاعل عاإلا ُّ س محل
ّ
ت ؤو مٍُاهحزماث جكاغل فى ُّ مثال، مما ٌؿاغضها غلى قهم و ايدكاف صًىام

ت لهظه امل ت الجؼء بالٍّل ( ؤو الخهاثو الٌُماٍو ُّ ىا وػىص صاثما بلى حضل
ّ
ٍّىهاث لاؾاؾُت و لاحؼاء )الخظ ؤه

ًاث لاؾاؾُت للخؿُحر  ".  "les forces motricesالخكاغالث وبالخالي خهغ املخّغ

كه لػلم الؿُاؾت   Bertrand de Jouvenelويما ناُ    «إلاوؿان ًدغى إلاوؿان :» في حػٍغ

 : Ou va le mondeفي يخابه   EDGAR MORINويما حاء غلى لؿان 
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 اإلاطدز: اإلاسحع الظابم

ت الحىهمت الىبُلت جدبع دغ شمني مً بداًت حشيل الىىن )ؤي ؤضل الحُاة  هرا و كد كمىا بسطم مظاز لىظٍس

اإلابدؤ ألاٌو مبدؤ الىىهُت( على ألازض( في امخداد ؤلاوظان للىىن الىبير في ميشاءه و جعىزه )هما بِىا ذلً في 

ت حمعاء )ؤهظغ نكدت  بلى ؤن ًطل بلى بىاء مجخمع اإلاطير الري به ضالح و دالص وما فُه دير البشٍس

 لاهضاف(.

 طادطا:مبدؤالخغُير 

ل 
ّ
ازغ مىُلو ؾببي)وؿبت بلى في مسحلت ما مً مظاز الّخؿُحر هى ؾمت ًىهُت مالػمت لئلوؿان وهى غملُت جىن

ت ؤو  لهّىة ناهغة )ؾىاء مً قػل إلاوؿان ؤو  la causalitéالؿببُت ُّ هُُم ؤو خّتى بةعاصة طاج
ّ
ت مخابػت ؤو ج ُّ (  بػمل

ىت خؿب  بعض مىّىهاجه)اإلاظاز(خّتى بمكِئت بلهُت( ،مّما ًاّصي بّما بلى حػضًل حؼجي في  ُّ هت مػ لِؿخمّغ بٍُغ

ي ؤو حىهغي غبر  لاهضاف وجإنلما مؼ مهخًُاث املغخلت ؤو البِئت واملخُِ
ّ
ضه ؤو وإما بلى حػضًل يل حعٍى

ت ؤو اطدبداله بمظاز آدس ُّ ت اهخهاُ مً ويػ ُّ ،قال ًمًٌ للّخؿُحر ؤن ًبضؤ مً الش يء ؤو الػضم قهى باألؾاؽ غمل

 . مظاز دادل مظاز و مىظىمت دادل مىظىمتخالت بلى ويػُت ؤو خالت ؤزغي وهى في خّض طاجه 

اصي، قال ًمًٌ للخؿُحر ؤن ًىُلو بضون نغاع بال في الخاالث الخاعحت غلى هُام البكغ  ًلػب الهغاع هىا الّضوع الٍغ

ت مػهضة زاّنخا مؼ اغخماص غضًض  ُّ ت نىؼ الهغاع و آجساطه هى غمل ُّ بُػت" قػمل
ّ
"مؼ إلاعاصة إلالهُت مثال ؤو مؼ الُ

ت الدكاعيُت و  ُّ ًالضًمهغاَ الخىيمت املكخىخت" ،هظا ونض ونؼ الخُّغم بلى الخؿُحر صازل الّىظام املهاعباث الُىم "

( )الؿااُ ؤوغضم الّىظام(الكترة التي 1لُمغ بثالر مغاخل ؤال وهي Edgar Morinو Kurt Lewinل لُهىم غلى همىطج 
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غاف الكاغلت جخدغى  )الاهخهاُ ؤو ( 2ًدؿاءُ قيها الىظام غً مدهالجه,غاصاجه وؾلىيُاجه وبالخالي لَا

غاف الكاغلت ججغب و  الّخؿُحر(الكترة التي جٍىن قيها الؿلىيُاث و املىانل ؾحر زابخت و مخىانًت و بالخالي لَا

ت(  ت ،املهاعبت ؤو خّتى الّىظغٍّ ُّ ( ) غىصة الّىظام والـخإنلم( الكترة 3حػخمض البػٌ )وهي املغخلت التي "جؼعع" قيها آلال

لؿلىيُاث الغاثضة املػخمضة في الىيػُت الجضًضة و ًىقو قيها املماعؾاث الجضًضة.)ؤهظغ التي ٌػّمم قيها الىظام ا

 الغؾىم آزغ هظه الهكدت(

ه مُمذ وهضف ًّل بوؿان غلى هظه البؿُُت زانخا مؼ لاخضار 
ّ
اغخمضها الّخؿُحر يمبضؤ في مهاعبدىا هظه أله

البكغي يُل ال ونض وعص مهُلح الّخؿُحر في الٌخاب املدؿاعغت بل ؤيثر مً طلَ هى نّمام لامان لبهاء الػىهغ 

 غّؼ وحّل 
ّ

 ما بهىم ختى ٌّؿّحروا ما بإهكؿهم:»املهّضؽ للمؿلمحن)الهغآن( قكي بخضي الّؿىع ًهُى ّللا
ّ

« ال ٌؿّحر ّللا

غّضة  لُبضؤ الّخؿُحر مً الكغص لِكمل املجمىغت ،ؤّما غً مأله )الخحر ؤو الكّغ الخؿً ؤو الؿيئ( قظلَ ٌػىص بلى

ت املؿّحر لهظا الخؿُحر ؤو املخهبل والىاظغ له ؤو بلى الىخاثج املىجّغة غً طلَ.  غىامل ؤهّمها عٍئ

ي ؤقكو غلى مً ًدىاػغىن و"ًخٍالبىن" غلى الٌغاس ي و املؿاولُاث صون جبىّيهم الّخؿُحر يمبضؤ بل هى لضيهم 
ّ
واو

خؿُحر لِـ بالص يء الهّحن في «ون بحن الٍلماث الػابغةاملاعّ »مجّغص ًلمت لظّع الّغماص غلى الػُىن مثلهم في طلَ
ّ
، قال

ىت و ؤهّمها املػغقت وهى ما ؾىف هخُّغم بلُه في املبضؤ املىالي  ُّ مؿتهّل ًّل شخو بل ًهخط ي الُىم مىانكاث مػ

 هظغا ألهه ؤنبذ )الخؿُحر( ٌػخمض َغم و ؤؾالُب خضًثت .

 

3. Recristallisation

2. Transition

Le modèle de changement de Kurt Lewin

Période pendant 

laquelle le système 

remet en question 

ses 

perceptions, habitud

es et 

comportements. Les 

acteurs se motivent

Période pendant laquelle les comportements et attitudes deviennent instables 

et contradictoires. Les acteurs en expérimentent puis en adoptent certains.

K. LEWIN,

1947, 1974.

1. Décristallisation

Période pendant laquelle 

le système généralise les 

comportements pilotes 

adaptés à la nouvelle 

situation et harmonise les 

nouvelles pratiques.
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 طابعا : مبدؤ اإلاعسفت 

ً هى نغن الثىعة املػغقُت بأمخُاػ  ت زىعة ػعاغُت ,جلتها زىعة نىاغُت قاءّن الهغن الىاخض و الػكٍغ قاءن غغقذ البكٍغ

له, قاملػغقت هي الػامل الاؾاس ي في إلاهخاج في الكاثؼون قُه هم ؤولئَ الظًً "ًبخٌغون الػالم" ولِـ الظًً ٌؿخجُبىن 

ؼ ال حػخمض قُه الضُو غلى لاعى ؤو املاُ ؤو املىاص الخام قهِ و  الىظام الجضًض للػالم,غالم مً املجهُى مً الخؿحر الؿَغ

هما غلى عؤؽ ماُ بكغي قٌغي ًبخٌغ املؿخهبل مػخمضا غلى ؤخضر الػلىم ؤو املػاعف مثل املؿخهبلُاث ؤو ب

 لخٌىىلىحُا...الخ.ا

غ و الّخجضًض و يما ؾّماها ) ـ في Peter Sengeقالخضًث غً املػغقت هى خضًث غً البدث غً الّخٍُى ( غًى هُئت جضَع

 « .الهضعة غلى الػمل الكّػاُ»( هىMIT) مػهض ماؾاقىؾُدـ للخٌىىلىحُا

ي ال ؤؾخؿغب مً صُو ناغضة مً الػضم وؤزغي هاػلت هؼوُ الهُم مثاُ هظه
ّ
لازحرة ؤّمت انغؤ التي ال جهغؤ ) "آنغؤ "ؤُو  واو

ت ؤّنها ججػلىا وؿخمؼ بلى آعاء الجهلت ولاؾبُاء قٌُل ملً ٌكخؿل  ُّ ؾىعة هؼلذ في يخاب املؿلمحن( ، قمً مؿاوت الّضًمهغاَ

ت ؟ )يما بِىا طلَ غوٍع ًّ إن الػام و الّؿُاؾاث الػمىمُت ؤن ال جٍىن له املػاعف ال
ّ
في همىطج الخجغبت  في ؤو غلى بصاعة الك

لي يُل ؾخٍىن غملُت نىؼ واجساط الهغاع؟ قكي خحن ًخدّضر حؼء مً الػالم بلؿت
ّ
  Régions  de  la)" الخىوؿُت( و بالخا

Connaissance " KnowREG( ) l'économie de la connaissance ) ًهمذ الجؼء آلازغ ؤو ًٌخكي بالّخهلُض "لاغمى"في يّل الجهل

ت مؿخىعصة جككل في جىكُظها غلى ؤعى الىانؼ الّخام بما ًهؼ  ُّ جهلُضه و بالّخالي ال حؿخؿغب مً مهاعباث ؤو ؾُاؾاث غمىم

،قالخضًث غً املػغقت في صُو جمتهً الجهل بأؾم ألّنها في ازخالف مػه)الىانؼ( وبالخالي ؾُاب البيُت الّخدخُت التي جدخىيها

ت ؤقبه باإلبداع يّض  ُّ اع الّضًمهغاَ ُّ  .  )اإلاعسفت( همبدؤ إلاً ًسهىا بلى الّسقي و آلاشدهاز ال مىاص مً آعخمادهاولىً الخ

3. Réorganisation

2. Changement

Le modèle de changement d’Edgar Morin

E. MORIN, Sociologie, 1994, p. 196sv.

1. Désorganisation

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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و  "disjonction" ولًٌ ًجب إلاقاعة يظلَ بلى ؤّن اغخماص الّخسّههاث في الػلىم ؤو املػاعف ًجػل منها قغاصي بالكهل

ض ًاء لاغمى ""abstraction" الّخجٍغ
ّ
،بط مً  EDGAR MORINيما ؾّماه   l’intelligence aveugle"وهى هىع مً"الظ

هاُ و جىانل غبر
ّ
ت جٍامل multidimensionnel الّىظغ لؤلقُاء مً ػواًا مسخلكت  الخٌمت الجمؼ بُنها في اج ُّ غبر مىهج

 Lيما هى الخاُ غبر الىهج املنهجي ) Interdisciplinarité&multidisciplinaritéالازخهاناث والػابغة لها في حػّضصها

approche systémique والظي ٌؿمى ؤخُاها الخدلُل املنهجي وهى مجاُ مخػضص الخسههاث ًخػلو بضعاؾت لاقُاء في )

حػهُضها ؤو جغيُبها ملخاولت قهم مىيىع الضعاؾت هظا في بُئخه،في ما ال ًظهغمً زالُ ججمُؼ ؤحؼاثه . وهى ما ٌؿاغضها 

َّ قكغاجه" و بالخالي ن ُاؾت ؤو نىاغت آلالُت ؤو الؿُاؾت الػمىمُت املىاؾبت ملكٍلت ما مثال غلى قهم حػهُضاث الىانؼ و"ق

 في مجخمؼ ما .

ت عملها-4 ُّ  اطخعماالتهاو  مىهج

ت عملها -1.4 ُّ    مىهج

 

On ne peut enseigner un autre mode de pensée qu’à ceux qui aspirent à penser 

autrement. Edgar MORIN 

             ع

                                                      

       STADE 1                            STADE 0  

    ع                                                   

                                  POSTURE INTELLECTUELLE

ص ع                 ا   ا                           ية       

                              ه                        

     (ACTION)                         (PRÉ-ACTION ) 
                             

 

      ء       

PR.JOUINI MOHAMED BECHIR                 

ًان إلاؾالم الخمـ ،  ًان غلى ًل في الّضًً إلاؾالمي مثال ال ًمًٌ الّضزُى في الّضًً نبل إلاًمان بإع ويظلَ نض 

ض الاهًمام بلى الجِل في الّهحن ؤن ًجخاػ بمخدان يخاب  ًّ الخغب لهً جؼو »مً ًٍغ ؿبت  «ق
ّ
،ويظلَ الكإن بالي

ت ًاثؼ قٌغٍّ ( ويظلَ الكإن باليؿبت لهظه  des fondementsؤؾاؾُت) ملخخلل املجاالث ؤو الازخهاناث بدبّني ع

ت مً  املباصت بط ال ًمًٌ للمكخؿلحن غلى  ُّ ؤو في ؤو ختى مً لهم غالنت بةصاعة الكإن الػام ؤو الؿُاؾاث الػمىم
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نىاع الهغاع و مخسظًه  مً مؿئىلحن ، مً املجخمؼ املضوي ،املجخمؼ الؿُاس ي ،املجخمؼ إلاغالمي و خّتى املػغفي  

الهغاع ؤو اجساطه ؤو ويظلَ زبراء في مسخلل املجاالث طوي الػالنت وؾحرهم ؤن ًجتهضوا ؤو ؤن ًضزلىا قًاء نىؼ 

صون جبّني مىهج في الخكٌحر غبر هظه املباصت )املغخلت نبل   (STADE 1جُبُو آلُاث ؤو مهاعباث مثال) املغخلت لاولى 

ً STADE 0لاولى   ؤو بضوهه. 6( بخىقغ الخٍٍى

هت التي جدبؼ لػغى مىيىع مً املىايُؼ»املىهج بلى حاهب ؤهه و  نىاغض »اعث هى يظلَ خؿب حػبحر صًٍ« الٍُغ

ًان في مامً مً ؤن ًدؿب نىابا ما هى زُإبمايضة و يابُت   . «طا عغاها إلاوؿان مغاغاة صنُهت 

قاملىهج بياقت بلى ًىهه نىاغض مايضة جهي مً الؼلل وجهىص الباخث بلى ؾىاء الؿبُل هى ؤًًا بالًغوعة مىظىمت  

 واملؿالَ.مً لاصواث و املكاهُم بها جثّبذ الهىاغض و جخضح املكاوػ 

ت ييؿو »و يما ًهّغ ؾُض بدغاوي : ؤن املىهج ٌػّض  ت و إلاحغاءاث الخُبُهُت ،بحن الىظٍغ وؾُُا حضلُا بحن الىظٍغ

ًإصواث ملمىؾت لخكٌَُ  قامل مخٍامل مً املكاهُم املجغصة لخكؿحر الظاهغة و الخيبا بدغيتها و بحن إلاحغاءاث 

 «هُلُت و الػامت الظاهغة و جدلُلها للىنُى بلى زهاثهها الخك

 

 

 

 

بحن الٌلي و الجؼجي جبرػ الجضلُت البىاءة، قغؾم ازخالقهما قٌالهما ًدخاج بلى آلازغ ،ؤيل بلى طلَ ؤهَ لً جكهم ؤخضهم 

 باؾٍاُصون ؤن جكهم آلازغ قٌالهما ًدىي لازغ صازله و يما ناُ 

Pascal  : « Je ne peux pas concevoir le tout sans concevoir les parties et je ne peux pas 

concevoir les parties sans concevoir le tout. » 

وبالخالي للّغبِ و الخىانل بُنهما ًمًٌ آغخماص الؿُمُاثُت ؤو الؿُمُىلىحُا )غلم الػالماث( و الؿُمىُُهُت ) غلم         

 الّضاللت( .
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 لى هإزظ مثالحن لظلَ :

قكي غالنت املجخمؼ بالكغص  ًبرػ حلُا مثاُ الػالنت بحن الجؼجي والٌلي ، قاملجخمؼ هى هخاج للغوابِ و  (1

ن لاقغاص قػىضما ًخٍىن )املجخمؼ( ًهبذ في خض طاجه مىخجا لؤلقغاص لُدمل ًل قغص صازله الػالناث بح

سه و لؿخه وصًىه ووووو.  املجخمؼ الظي ًيخمي بلُه بثهاقخه و جاٍع

ًان حؿم إلاوؿان ًدىي ؤغضاص ال جدص ى مً الخالًا قٍل زلُت  (2 يظلَ الخلُت في حؿم آلاوؿان، قاءطا 

 ُت لهظا الجؿم .جدىي حمُؼ البُاهاث الجُي

ث ؤغاله " مهلىبا ")الهاغضة مً قىم و املغيؼ مً جدذ( وطلَ وببؿاَت ألّن حمُؼ 
ّ
لؿاثل ؤن ٌؿإُ ملاطا وعص املثل

ت ؤو خهىم إلاوؿان  ُّ إن الػام مثل الضًمهغاَُت ؤو املهاعبت الدكاعي
ّ
املهاعباث في الػالم مّمً لها غالنت بدؿُحر الك

كخىخت صغذ وجضغىا و ؾىف جضغىا ؾحرها في املؿخهبل بلى بغالء نىث الهاغضة ، وؾحرها و آزغها الخٍىمت امل

ٍل .
ّ
ث غلى هظا الك

ّ
ت وعص املثل  لظلَ وللّغمؼٍّ

Les portes de l’avenir s’ouvrent par la base, c'est le principe même de la bonne gouvernance 

dans une démocratie participative ou plutôt "délibérative» et collective.  D’après PR, JOUINI 

MOHAMED BECHIR, FUTURISTE. 

                                                                                                

          ك     ط     ل    صل               

PR.JOUINI MOHAMED BECHIR

        

        

       

       

        

        

        

                 

خا  ا،جسابعها،جياملها،جىاضلها وجىاغمهاssحشابىههظه املباصت في جغيُبها ًبرػ  ُّ ًالىاصي الظي جيؿاب مُاهه هه

ًاألػهاع التي جخالنذ مً بػًها البػٌ لخدىاؾل و جثمغ بػض طلَ،ويٌغة  لخجّغ الىاخضة لازغي في جالخم و جىاؾم ،

خً 
ّ
ًالل بُػت في زغوحها غً املإلىف و

ّ
تها الىاخضة منها لازغي لخٌبر وجهىي،يجىىن الُ

ّ
لج التي جدمل في َُا

ّ
الث

 و" . مىڤقاللعة الغجغي لخخكاغل مػه الغانهت وجخماًل غلى وؿماث "اغلى ؤوجاع نُثا
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ت في  ال ًمًٌ ألي مبضؤ مً هظه املباصت ؤن ًٍىن في مػُؼ غً املباصت لازغي هظه هي لانل ؤو الهاغضة البيٍُى

ىا طلَ في املخىع الثاوي )مكهى  ِّ ت ًّل مبضؤ يما ؾبو و ب ُّ م ًّل مبضؤ( غالنتها بػًها البػٌ، قٌُكي مػغقت زان

لُمٌىَ قُما بػض بًجاص الّغوابِ املكتريت بُنها وخاحت ًّل مبضؤ آلزغ قالىاخضة منها حؿخضعي لازغي خؿب 

غوعة . ًّ  ال

ىا طلَ في الغؾم بالهكدت الؿابهت هى هكـ املىُو   ِّ ويما هى الخاُ باليؿبت ملؿاع و مىُو ًّل مبضؤ مثلما ب

ي قال ًمًٌ مثال باليؿبت لخكاغل املباصت قُما بُنها ب
ّ
الخالي قخىظُم وؾحر غمل هظا البىاء وقو مىهج الجؼجي و الٌل

ت ؤو الخؿُحر، والػٌـ صخُذ قال ًمًٌ جهّىع ؤو قهم مهاعبت  جبّني مبضؤ الٍىهُت بمػُؼ غً املىظىمت ؤو الخغٍّ

الخكاغالث  املباصت الّؿبؼ يٍّل بضون مػغقت بمبضؤ املىظىمت  يجؼء مثال . وجماما يما ًدهل في مجاُ

جخضازل في بػًها البػٌ و جتريب مً ؤحل جىلُض ماصة حضًضة »الٌُمُاثُت،قاءن الػىانغ املخكاغلت قُما بُنها

                                                  «جدمل زهاثو مسخلكت غً جلَ التي جخدلى بها الػىانغ املكغصة نبل جغيُبها 

La complexité, c’est le lien entre l’unité et la multiplicité    -   Edgar MORIN 

 

 

             ه -2
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Mécanisme de fonctionnement
1

OUT PUT

    اسة و                       

    IN PUT                       2 ا   ة                             

                                                               

  x)    ة                                                                (

    اسة  و                                                       

IN PUT 

 

    ار و ت  ي 
OUT PUT

       
 

     OUT PUT :

des finalités ou  و  

   ات  و س اسات  خ  
  ي   

             ع

             ع

  x)    ة              ع

Changements dans

L’Environnement

Mondial ou Locale 

               

                  

ؿبت للّىمىطج لاّوُ )
ّ
ً 1بالي

ّ
 بالخالي يمىهج في الخكٌحر مّما ًمٌ

ّ
ا ( والظي مً زالله ًهؼ جبّني املباصت الّؿبؼ قٌٍغ

تها اط  ًاهذ مؼ الخاقظت غلى هىٍّ ت ؤو مهاعبت بخٍام الّؿُُغة غليها وؤنلمتها في ؤي بِئت  ُّ ” عوح”حػخبراملكخؿل بإي آل

يغ و ؾحرها مً آ
ّ
الؿُاؾاث الػمىمُت ويظلَ الّضولُت وبالخالي هي  لُاث بصاعة  الكإن الػام وآلالُاث ؾالكت الظ

مىاّصها لاولُت وبيُتها الّخدخُت وهي مضزل لكهمها وجكؿحرها زم بصماحها ؤو جُبُهها للّخٌُُل في ؤي مٍان ؤو ػمان و 

اع زهاقاث و جىحهاث ؤو زاّنخا في قًاء ؤزظ ونىؼ الهغاع )في الؿُاؾاث الػمىمُت مثال( ؤزظا بػحن الاغخب

ً غ جٍٍى
ّ
ؤوفي خاالث ” اًضًىلجُاث ؤو ؾحرها مً الازخالقاث التي ًمًٌ ؤن جىههغ قيها "ختى في نىعة غضم جىق

الُهحن و غضم الُهحن و لاػماث, يما ًمًٌ ؤن جٍىن مغحػا ؤو نُاؾا في خاُ وحىص بقٍالُت في جُبُو آلالُاث ؤو 

ً ت  و بالخالي بصاعة ،و ”.الؿُاؾاث "ختى بػض جلهي جٍٍى ُّ إياقخا بلى طلَ هي ناغضة جبنى غليها الّؿُاؾاث الػمىم

 الكإن الػام .

ى بها اللائد
ّ
 .باإلضافت بلى ؤنها ًمىً ؤن جىىن ؤضل ؤو مىبع اإلاهازاث و اإلاىاضفاث التي ًجب ؤن ًخحل

إن الػام 2ؤّما باليؿبت للىمىطج الثاوي )
ّ
ًهؼ بصماج ؤي آلُت غبر املباصت ( والظي مً زالله وفي بَاع بصاعة الك

ً مً جدلُلها و جكؿحرها الّؿبؼ لُهؼ مً زالُ طلَ "الّىظغ في املغآة " 
ّ
واؾخسغاج ما ٌؿىصها مً حكىيهاث مّما ًمٌ

ًاهذ مؿخىعصة وطلَ ( مثال ؤو ههاثو جدُى صون جُبُهها ؤو جإنلمها مؼ " جغبت " الىانؼ ")وهظا في خالت ؤّنها 

ًإن ًّل آلُت جداُو ايدكاف هكؿها مً  مػغقت صنُهت بسهاثهها و جغيُبتها"ٌؿخضعي نبل ًّل ش يء  وبالخالي و

نها مً بغاصة اهخظامها مً حضًض 
ّ
صون ؤن هيس ى ويما ؤقغها ؾالكا  Réorganisationزالُ املباصت الّؿبؼ مّما ًمٌ

ؤن املباصت ًمًٌ ؤن جدكٍل وجخلىن خؿب الؼمان ؤو املٍان و البِئت ؤو املخُِ ؤو الثهاقاث و الػاصاث و الخهالُض 
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ًالخغباء" في ؤي    و ؾحرها مؼ املخاقظت غلى لانُى الثابخت وبالخالي ًمًٌ آلي مهاعبت ؤو آلُت ؤن جخإنلم "وجخلّىن 

                                    حها و بصماحها في املباصت الّؿبؼ مجخمؼ غبر مؼ 

:  ً  مثاٌ جمٍس

ً مً جدلُلها  -
ّ
 ويظلَ وفي مجاُ الؿُاؾاث الػمىمُت ًمًٌ بصماج ؤي ؾُاؾت مػخمضة في هظه املهاعبت مّما ًمٌ

"ANALYSE"  و يظلَ جهُُمهاEVALUATION QUALITATIVE" يمغحؼ . " بأغخماص املباصت الّؿبؼ 

ًمًٌ الخضًث غً غملُت الّخدًحر للخإنلم)مثلما هى الخاُ باليؿبت للىباجاث في   (2( و )1=< في يلى الىمىطححن )

ه ويمسغحاث ًمًٌ الىنُى بلى غمو وجبؿُِ في الكهم لٍل آلُت ؤو البُىث املخمُت في غلم الّؼعاغت( 
ّ
باإلياقت ؤه

 الخالي بمٍاهُت الابخٍاع و الخجضًض.مؼ قاغلُت في املُضان و بؤو ؾُاؾت مهاعبت 

ت ،مهاعبت ؤو بدث و احتهاص ؤو 3ولًٌ في الىمىطج الثالث ) ُّ ًاهذ آل ( وفي غالنتها بٍّل ما هى غىهغ زاعجي ؾىاء 

 .  الّسوح للجظد بمثابتخّتى ؤي حؿُحر)ؤػمت مثال( هي  ختى بِئت ؤو مجخمؼ ؤو

ت هي غباعة غً مىظىمت   ه ًّل آلُت ؤو مهاعبت ؤو خّتى هظغٍّ
ّ
مىا ؾابها و بالخدضًض في مبضؤ املىظىمت ؤه

ّ
ويما ؾبو وجٍل

وغلى هظا لاؾاؽ لى هإزظ مهاعبت املباصت الّؿبؼ قػىهغ زالث ؤو زاعجي مً البِئت والظي ًمًٌ ازتزاله في غامل 

ًهحن و الظي ًترحم في قٍل حؿّحراث
ّ
ًمًٌ ؤن ًٍىن لها جإزحر غلى هظه املهاعبت و ؾىاء مدلُا ؤو صولُا  وغالم الال

اث ؤو  بالخالي هظه لازحرة جخكاغل مػها في جىاؾم بحن مباصئها بل ؤيثر مً طلَ ًمًٌ ؤن جدىي صازلها "لئلزغاء" هظٍغ

هي  ث إلاؾٍغ
ّ
ًاملثل " مّما ًسّىُ  LE TRIANGLE GRECآلُاث ؤزغي مثل ما هى مىحىص باملثاُ الخالي )حاثدت يغوها( "

ت ُّ مًٌ لها زلو ؤو بهخاج آل ىت ، ٍو ُّ ؤو ؾُاؾت غمىمُت  ؤو صولُت حضًضة  ؤو ختى   لها الىنُى بلى ؤهضاف مػ

اث حضًضة بل ؤيثر مً طلَ  7اؾخحراصها )مثاُ طلَ "الثىعة الخىوؿُت"( وهي بظلَ مىبذ آللُاث ومهاعباث و هظٍغ

 اث بالخّض مً زُىعة الخؿّحراث املكاحإة زاّنخا.ًمًٌ لها ؤن جٍىن صعغا وانُا مً لاػم

 "هسوها"لى هإدر مثاٌ على ذلً حائحت

 

 

              

            

COVID19  

 
 

 

ًاعزت بوؿاهُت تهّضص بهاء الّىىع البكغي ، ت قهِ بل ؤيثر مً طلَ هي  ُّ مىا ؤّن حاثدت يغوها لِؿذ ؤػمت صخ
ّ
 لى ؾل

مترابُت  مىظىمتقلى ؤزظها ؤّن هظه الجاثدت هي  الىضٌى بلى الهدفوبىاءا علُه و في جىاغم اإلابادئ الّظبع  

PR.JOUINI MOHAMED BECHIR
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ًاهذ ؾببا في ؤػمت  تالػىانغ وهي زلل صازل مىظىمت ؤوؾؼ و ؤقمل )هظام صولي(   ُّ ؤو غاملُت مّما ًكّؿغ بخىّحه  ًىه

ت و الػالم زاَئ في  ت في ًّل  مؿاع البكٍغ ُّ ًان له اوػٍاؾاث ؾلب واخض مّما آهجّغ  ونذفي الػالم وفي  مٍانوبالخالي 

ت للبكغ و زاّنخا قهضان خؿُحر غىه ال ُّ بُػ
ّ
تاملكاجئ  في نىاهحن الخُاة الُ ت الدجغ الهّخي ( جؼامىا مؼ  الخغٍّ ُّ )غبر آل

غ لهاح مًاص لهظا الكحروؽ هظغا للعجؼ 
ّ
ذ" وبىاءا غلُه و مثلما هى الؿّم ماّصة إلهخاج  املػغفيغضم جىق

ّ
و الػلمي "املان

ام  ًر
ّ
" قهيالت املًاص الخُىي ويظلَ   اغخمضها هظه املهاعبت للخدلُل واؾخسغاج"املكاًل" لىخّىج مً زاللها "بالخلُى

ًاملىظاع آلت للّخدلُل و بًجاص الخلُى وهي نّمام لامان لػضم خهُى املخظىع بالىنىع في ؤػماث مكابهت  في هي 

" مىهج "appropriationغبر جبّني  في الخايغ"  actionبالّخالي غليها لازظ بؼمام لامىع" وanticipation" "8 املؿخهبل

ي للّخهّضي لؤلػمت في ًل  ًىوي هاح مّما  املػغقتغبر ؾبُل الىنذ  في الػالم وفي هكـ مٍانحماعي حكاًع
ّ
إلهخاج الل

بىت لاولى في حػضًل 
ّ
ت لخٌخمل املىظىمت  في حؿُحر خالي بخضارهدى لاقًل وبال  مؿاع الػالمٌؿاهم في ويؼ الل ُّ الّضول

تبظلَ  ىع البشسي إلاوؿان وبالّخالي  خغٍّ
ّ
 . حماًت الى

 

 األهداف-5

NOBLE GOVERNANCE : «LIGNE DU TEMPS».

L’Origine de La Vie          communauté de destin         bien être

(Environ 15 milliard                                              universelle    

d’aNnées)

PR , JOUINI MOHAMED BECHIR

 

 . الهضف لاؾاس ي : هدى خىيمت ًىهُت ملا قُه زحر إلاوؿاهُت حمػاء 

  ًاهذ مؿخىعصة ؤو مهىىغت مدلُا مؼ جغبت الىانؼ.جٌُُل آلالُت ؤو الّؿُاؾت الػمىمُت ؾىاء 

 ت حضًضة في ظّل غالم ٌؿىصه الّخؿُحر  بىاء اؾتراجُجُاث ُّ ت ًىه ُّ ناثمت غلى إلاؾدكغاف و زهاقت بوؿاه

 الّضاثم و املكاجئ ؤخُاها .

 ت مػغقُت غبر انخدام قًاء ال كٌغ مً قلؿكت وحىصًت لخمخض بلى غلم ومػغقت و بالخالي بخضار زىعة قٌغٍّ

ي لخىُلو بلى الٍىوي .
ّ
ت الخكٌحر املخل ُّ  البكغي غاّمخا وجغؾُش غهل

  عدم الُلين الخّض مً خالت باغخماص هظه املهاعبت حؿاهم في جىحُه مؿاع الػالم هدى خؿً الّؿبُل

 ويظلَ بصاعة لاػماث.ؤلاطخدامت  ويمان
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 ًمًٌ اؾخػمالها في خاالث الّؿلم و الخغب)لاػماث مثال( ،في حمُؼ  الخىيمت الّىبُلت

املجاالث)الؿُاؾت،إلانخهاص،املجخمؼ.....( و يظلَ في مسخلل الهُاغاث)الكالخت الهىاغت، التربُت و 

 الخػلُم.....( .

ًاهذ حيؿِخه اهخمائه جسههه هى الاعجهاءه بالكٌغ الاوؿاوي   الخاجمت: ان الؿغى لاؾاس ي لٍل غالم مهما 

اث,غلىم ومػاعف جدملىا الى الخىنل اليدكاف إلاوؿان مً حضًض , وغبر مىهج في  غبر ما ًيخجه مً هظٍغ

لّؿبؼ( جغجهي بوؿاهُت إلاوؿان في مهاعبت املباصت االخكٌحر ٌؿمىا بالكٌغ البكغي غبر مباصت بوؿاهُت بدخت )

بُلت  الىنُى بلى  غالنخه باألزغ وبؿحره وبالخالي
ّ
 الحىهمت الى

 

  و اإلاطادز : اإلاساحعكائمت 

 مساحع عسبُت و ؤحىبُت مترحمت بلى العسبُت

 

ت", "جدضًاث الهغن  6صؾاعمىعان : "مضزل بلى الكٌغ املغيب" ,"املىهجب- الخاصي و ؤحؼاء","هل وؿحر بلى الهاٍو

. "ً  الػكٍغ

 غبض الغخمان ابىسلضون:"املهضمت". -

ش وإلوؿان الخحر", - اما : "نهاًت الخاٍع ٍى  "بىاء الضولت" . قغاوؿِـ قًى

ل هاهخِىٌخىن : "نغاع الخًاعاث" -  نامٍى

 الكً جىقلغ : "بىاء خًاعة حضًضة","نضمت املؿخهبل". -

ت","الهجغةبلى - ت و الخٍغ  إلاوؿاهُت" . قخخي املؿٌُني :"الهٍى

ها. - ضا: بؾتراجُجُت جكٌَُ املُخاقحًز  حاى صٍع

مايـ قُبر: "مكاهُم ؤؾاؾُت في غلم الاحخماع","الػلم والؿُاؾت بىنكهما خغقت","لازالم البروحؿخاهدُت و -

 عوح الغؤؾمالُت" .

ُل ؤملىهض وؾُضوي قحربا:الثهاقتاملضهُت:املىانل الؿُاؾُتوالضًمهغاَُت في زمـ ؤ-  مم .ؾابٍغ

 ًلىص لُكي قتراوؽ :"لاؾُىعة و املػنى","لاهثروبىلىحُا".-

 املهضي املىجغة :"نُمت الهُم". -

 جىماؽ وهُلحن,صاقُضهىجغ :إلاصاعة إلاؾتراجُجُت-

  بلى حاهب مغاحؼ ؤزغي  -

 مساحع ؤحىبُت 

-Hugues de Jouvenel:LA DÉMARCHE PROSPECTIVE Un bref guide méthodologique 

- BERTRAND DE  JOUVENEL «DE  LA SOUVERAINETÉ A  LA  RECHERCHE DU  

BIEN POLITIQUE »,  « L ART DE LA CONJECTURE »,  « DU POUVOIR ». 
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-Gaston Berger :« de la prospective »,« PHÉNOMÉNOLOGIE DU TEMPS ET 

PROSPECTIVE » 

- Michel GODET : « Manuel de prospective stratégique » 

-Albert Einstein: « la relativité restreint et global » 

- Etienne Klein:  « le gout de vrai » 

 مىانؼ لاهترهاث

 

1- ORCID √ https://orcid.org/  

 2- ResearcheGate √ https://www.researchgate.net/ 

3- Google Scholar √ https://scholar.google.com/ 

4- Publons √https://publons.com/about/home/ 

5- Scopus √ https://www.scopus.com/ 

 6- Academia √ https://www.academia.edu/ 

 7- Researcherid √http://www.researcherid.com/ 

 8- Arid اريد√ https://portal.arid.my/ar-LY/Account/Login 

 9- SlideShare √ https://www.slideshare.net/  

 10- Mendeley √https://www.mendeley.com/newsfeed 

 11- Live DNA √ https://livedna.net/form.php 

 12- SciProfiles √ https://sciprofiles.com/ 

13- Kudos √ https://info.growkudos.com/ 

 14- LinkedIn √ https://www.linkedin.com/ 
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 الهىامش و الاحاالث

                                                           

  1 واخضة مىظىمت في  ججمؼ بيُتها و ؤهضاقها غلى الّؿىاءغملُت الازتزاُ هي غملُت يّم ههاٍ  
 ؤهظغ املخىع الثاوي:مكهىم ًّل مبضؤ : مبضؤ البػض و املخىع الثالث :مىهجُت غملها : املهام)الكًاء(  2

3 Stratégie Basée sur la Prospective 

هت مباقغة  ت املػانغة التي ؾّماها  وهىا هجض ؤهكؿىا بٍُغ ُّ  في بدغ الجضل
  LA DIALOGIE : EDGAR MORIN  

4
  

5
 )La définition de l’objet  ( La trialectique de l’être, du faire et du devenir : Jean-Louis LEMOIGNE 

ً  في ًّل ماله غالنت بةصاعة الكإن الػام و الؿُاؾاث الػمىمُت مثل آلُاث 6  ً هى الّخٍٍى املههىص هىا بالّخٍٍى

ت ، الدًملساظُت الدشازهُت الاكخطاد ،حلىق ؤلاوظان،الخىمُت اإلاظخدامت،الحىهمت السشُدة ،الالمسهٍص

 ..الخ الاكخطاد  الاحخماعي و الخضامني،ألادضس
ػاث  7 الدًملساظُت  في الجهاث منها : الخىمُتالخىوؿُت في بصاعة الكإن الػام و زضمت  ما بػض " الثىعة "الهىاهحن و الدكَغ

ت ، الدشازهُت الاكخطاد  ،الاكخطاد ألادضس،حلىق ؤلاوظان،الخىمُت اإلاظخدامت،الحىهمت السشُدة ،الالمسهٍص

 .الاحخماعي و الخضامني
8 LE TRIANGLE GREC : DE L’ANTICIPATION  A  L’ACTION  PAR  L’APPROPRIATION 


