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افتتاحية العـــدد





افتتاحية العدد
جامعة محمد الخامس، الرباط

يعترب علم الرّتبيّة )البيداغوجيا( وعلوم الرتبية )وهي علوم مساِعدة للبيداغوجيا( 

من الحقول املعرفيّة الحديثة العهد نشأة وتدريسا يف الجامعات، ويف معاهد التکوين 

املعريف وتنوع روافده وتداخلها ومتفصل  الحقل  املهني. وبحکم جدة هذا  والتدريب 

االبيستمولوجية.  واإلشکاليّات  التّساؤالت  من  العديد  يثري  فهو  بالعميل،  فيها  النظري 

فمن املعروف لدى املختّصني يف تاريخ الرتبيّة أن شعبة الفلسفة يف جامعة )السوربون( 

التّعليمية،  الرّتبية يف برامجها  التي أدمجت علم  أوائل املؤّسسات  الفرنسيّة تعترب من 

وذلک يف إطار کريس توالُّه الفيلسوف الفرنيس )هرني ماريون( سنة 1883، وخلفه فيه 

کريس  إلحاق  يعترب  الرّتبيّة  مؤرّخي  نظر  وجهة  فمن  دورکهايم(.  )إميل  االجتامع  عامل 

الرّتبية ضمن مواّد التّکوين الفلسفي بالسبون بداية الوعي بأهمية البعد البيداغوجي 

مبهام  لاللتحاق  الفلسفة  يف  اإلجازة  عىل  الحاصلني  لتحفيز  يؤرش  أنه  کام  التعليم،  يف 

التّدريس، مع تزويدهم مبنهجية تربوية لتحسني أدائهم الرتبوي.  

ورسعان ما أثارت تلک االنشغاالت االنتباه يف دول أوروبا بصفة خاّصة، حيث 

انعقدت مناظرات وحلقات دراسيّة حول جدوى التّکوين البيداغوجي والّديداکتيکي، 

التّعليم إلنشاء مؤّسسات )کليات  الّسياسيني عن قطاع  بإقناع املسؤولني  وانتهى األمر 

هذه  مسّميات  تراوحت  وقد  التّکوين.  هذا  يف  صة  متخصِّ عليا(  معاهد  أو  جامعية 

لألساتذة  عليا  ومعاهد  بلجيکا(  )يف  والبيداغوجيا  النفس  لعلم  أقسام  بني  املؤّسسات 

)يف فرنسا( ومعاهد متخّصصة يف علوم الرّتبية )يف کندا والواليات املتّحدة األمريکيّة(، 

العلوم  من  وحتى  بل  واالجتامعية،  اإلنسانيّة  العلوم  فروع  من  يُدعِّمها  مبا  مستعينة 

الدقيقة وعلوم التّواصل واالتّصال التي استطاعت أن تُصيغ اْسِتقرائيا قوانني ومواصفات 

أن  ينبغي  ما  مثل  متاما  والّدقة،  الوضوح  بکامل  حتام  تُتلقَّى  املبثوثة  الرسائل  تجعل 

أّن  هنا  اإلشارة  وتنبغي  املعرفيّة.  األصناف  لکّل  بالّنسبة  التَّعليمي  األداء  عليه  يکون 

الرّتبيّة عانت مامَّ عانت منه العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة من حيث أنَّها علوم  علوم 
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يتها من حيث مصداقيّة وصالحيّة قوانينها وبذلک رّسخت  غري دقيقة إىل أن أثبتت أحقِّ

مکانتها املعرفيّة وأصبحت يف بعض الّدول تُدرَّس ضمن مقّررات کليّات العلوم. وبالتّايل 

فإّن هذه الّصريورة من علم الرّتبية إىل علوم الرّتبية عّززت املکانة األکادمييّة للمؤّسسات 

التي أصبحت تساهم يف إجادة األداءات التّعليميّة يف جميع األسالک ويف جميع األصناف 

املعرفيّة، بل وحتّى بالّنسبة للتّعليم العايل الذي اختّص به فرع من فروع علم الرّتبية 

وهو البيداغوجيا الجامعيّة.

األوائل  الّدول  من  کان  االنشغاالت،  نفس  إطار  ويف  للمغرب،  وبالنسبة 

البيداغوجي  التّکوين  يکون  املدرسني،  تکوين  إنشاء مؤّسسات  إىل  بادرت  التي  عربيا، 

ومن  التّدريس،  مهنة  عىل  للمقبلني  بالّنسبة  الجامعي  للتَّکوين  ال  مکمِّ والّديداکتيکي 

للرّتبية  العليا  واملدارس  لألساتذة  العليا  واملدارس  الرتبية  علوم  کلية  املؤّسسات:  هذه 

والتکوين واملراکز الجهويّة ملهن الرّتبيّة والتّکوين ومرکز تکوين املفتّشني ومرکز تکوين 

املخطِّطني واملوّجهني الرّتبوينّي... وغريها.

لقد شهد حقل البحث يف مجال علوم الرتبية ببالدنا، خالل العقود الستة املاضية، 

االنشغال  وبازدياد  الرتبوية  البحوث  وتنامي  الدراسات  برتاکم  متيزت  محطات  عدة 

النظري أو عىل مستوى البحث امليداين  التأصيل  باملسألة الرتبوية، سواء عىل مستوى 

والتجريبي أو عىل مستوى التکوين. والسبب يف ذلک ال يکمن فقط يف تأثر الباحثني 

والفاعلني املغاربة بحکم املثاقفة، باملستوى املتطور الذي بلغته علوم الرتبية يف البلدان 

املتقدمة، وإقبالهم عىل ترجمة وتبيئة بعض املقاربات أو ابتکار مناذج تربوية أصيلة، بل 

يعود السبب باألساس، إىل رضورة االستجابة لحاجات مجتمعية مرتبطة بالتحديات التي 

أصبح يطرحها موضوع إعداد وتکوين املوارد البرشية القادرة عىل تفعيل طموح األمة 

املغربية يف التنمية املستدامة، وبناء مجتمع املعرفة والجدارة واالزدهار للجميع. ذلک 

أن علوم الرتبية، مثلها مثل معظم التخصصات األکادميية، ينبغي لها أن تبلغ يف نظرنا، 

ثالثة أهداف أساسية:

املعرفة  وتخصيب  النامذج  وإنشاء  النظريات  توليد  يف  يتمثل   األول نظري: 

الرتبوية والبيداغوجية والعلمية بشکل عام؛    

الثاين عميل/تکويني: يتمثل يف إعداد الطالب املتهيئني ملهن الرتبية والتعليم 

والتکوين والتدبري والتوجيه، قصد االندماج يف الحياة املهنية؛
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األداء  من  بالرفع  املجتمع  خدمة  يف  الفعيل  الثالث تنموي: يسعى لإلسهام 

الرتبوي للفاعلني االجتامعيني، وضامن التکوين األساس واملستمر لألطر الفاعلة يف مجال 

التنمية االجتامعية املستدامة.

وتجدر اإلشارة إىل أن الهاجس العميل/التکويني داخل الجامعات ومؤسسات 

امليادين  ليشمل مختلف  ويتسع  األخرية  العقود  يتقوى يف  بدأ  العايل عموما،  التعليم 

نحو  تخصصاتها،  الجامعات مبختلف  لدى  نشهد توجها  أصبحنا  إذ  والعلمية،  املعرفية 

املزيد من الحرفية واملهنية وتلبية االحتياجات املجتمعية مبا فيها تلبية متطلبات سوق 

الشغل من الکفاءات.

العطاء، لجرد  قرن من  أزيد من نصف  بعد  نتوقف،  أن  املفيد  وسيکون من 

النظرية  وتقييم املسارات  برصد  والقيام  املغرب،  يف  الرتبية  علوم  حصيلة  ومساءلة 

والتطبيقية للدراسات والبحوث الرتبوية يف املغرب، مع استرشاف التطلعات والرهانات 

لتقديم  والفكرية  الثقافية  املناهل  مجلة  من  الخاص  هذا العدد  املستقبلية. ويطمح 

سادت  التي  البحثية،  ومساراته  الرتبوي  الفکر  اتجاهات  ألهم  شاملة  ترکيبية  حصيلة 

يف العقود األخرية ببالدنا، والحرص عىل إبراز اجتهادات الباحثني املغاربة والتعريف مبا 

إسهامات ومقاربات ومنهجيات متميزة، وذلک من خالل طرح ومعالجة  أبدعوه من 

اإلشکاليات التالية:

التي  والتکنولوجية  املجتمعية واالقتصادية واملعرفية  التحوالت  يدعونا سياق 

األزمة  وإکراهات  رسيعة،  بوترية  القادمة  والرقمنة  الجارفة،  )العوملة  اليوم  نعيشها 

الصحية العاملية املرتبطة بجائحة کوڤيد 19(، إىل العودة ملساءلة علوم الرتبية باملغرب 

عن قدرتها عىل تجديد الخطاب الرتبوي وإيجاد أطر مرجعية جديدة ملنظومتنا الرتبوية، 

علوم  إسهام  مدى  املساءلة  تستهدف  کام  والنجاعة.  والفعالية  الجودة  بضامن  کفيلة 

الرتبية يف ابتکار مرامي جديدة للتعليم قصد تطوير رؤى وظائف وآليات مالمئة ملدرسة 

املستقبل، ويف إرساء مرجعية متنوعة للکفايات، ومنظومة قيمية منفتحة عىل احرتام 

االختالف وترسيخ قواعد العيش املشرتک.  

واملنهجية  املعرفية  القضايا  طرح  العدد  هذا  من  نتوخى  ذلک،  مع  تساوقا 

التي تشکل مرکز اهتامم الباحثني املغاربة يف علوم الرتبية بحقولها ومجاالت اشتغالها 

يف  السائدة  والرباديگامت  املقاربات  هي  ما  عن  نتساءل  بذلک  وارتباطا  املتعددة. 
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وخارجها  املدرسة  داخل  والتعلم  التعليم  إشکاالت  فهم  ويف  الرتبوية،  الظاهرة  تفسري 

املرتبطة بکون  املعرفية  للرهانات  االعتبار  املعنية؟ وأخذا بعني  القطاعات  يف مختلف 

أيضا  نتساءل  التفکيک،  وصعبة  متداخلة  عوامل  تحددها  مرکبة  الرتبوية  الظاهرة 

عن اإلطار االبيستمولوجي الذي ينظم تعدد الحقول املعرفية واملرجعيات والتقاطعات 

يف علوم الرتبية؟ وکيف تُعالج جدلية االنتقال الصعب من النظري إىل التطبيقي؟ وکيف 

يتم، عند تناول الفعل الرتبوي يف تجلياته املختلفة، بناء الجسور بني النفيس واالجتامعي 

والديداکتيکي والبيداغوجي واألنرثوبولوجي الثقايف وما إىل ذلک...؟ وإىل أي حد تستلهم 

الثقافية وتستجيب الحتياجات مجتمعنا الحقيقية، وتساير يف  هذه العلوم مرجعياتنا 

الوقت ذاته املستجدات العاملية وما يعد به املستقبل من تحوالت؟ وهل ترقى علوم 

)قضايا  واألزمات  التحديات  ومواجهة  فهم  يف  بفعالية،  املساهمة  مستوى  إىل  الرتبية 

الطفولة والشباب، الهجرة، ظواهر الهدر املدريس، السلوکيات املنحرفة، العنف داخل 

املدارس وخارجها...(. وأخريا، ملاذا ترتاکم کميا الدراسات والبحوث امليدانية والتطبيقية 

واملؤمترات والتوصيات املتفرعة عنها، دون أن يؤثر ذلک فعليا يف تحسني جودة املنظومة 

الرتبوية املغربية؟ وملاذا تتسع، عىل غري املعهود، الفجوة بني املعرفة الرتبوية واملامرسة 

يف امليدان؟ وإىل أي حد ميکن التقليص من تلک الفجوة غري املربرة؟
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3. واقع البحث الرتبوي ورهاناته يف املؤسسات الحاضنة لعلوم الرتبية، داخل 
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4. علوم الرتبية ومدرسة املستقبل: سؤال املدرسة املغربية الجديدة يف سياق 

متحول ومنظومة معرفية وتکنولوجية منفتحة عىل الزمن الرقمي وعىل التعليم والتعلم 

عن بعد؛ علوم الرتبية والثقافة املدرسية يف املغرب؛ علوم الرتبية بعد جائحة کورونا.

هذا وقد اخرتنا انطالقا من هذه املحاور وکعنوان لهذا امللف الخاص عنوان: 

“مسارات ورهانات علوم الرتبية يف املغرب”، کام سيجد القارئ الکريم يف هذا العدد، 

األبواب العادية حسب الخطة التحريرية للمجلة. 

محمد مصطفى القّباج-محمد الدريج-عبد الله الخياري
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أوال: ملف العدد
مسارات ورهانات علوم الرتبية يف املغرب

إعداد وتنسيق محمد الدريج وعبد الله الخياري



  يوبرتلا ثحبلل ةيمومع ةسايس لجأ نم
 1برغملاب ةيبرتلا مولع ىلإً ادانتسا

 
فصنم قحلا دبع  

ةيسايسلا ةفسلفلاو ةيبرتلا يف ثحاب  
)برغملا( ليعامسإ يالوم ةعماج  

 ةيساسأ لخادم

 مولع يف ثحبلل يتاسسؤملا عضولا ليلحتو ءاصقتسا لاقملا اذه يف انضرغ
 ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملا ريبدتلو ثحبلل ةيمومعلا تاسايسلا ةيواز نم ةيبرتلا
 يف بصت يتلا ةماعلا تاحرتقملا نم ةلمج ةرولببو ،اهحالصإ عيراشمو نيوکتلاو
 ةمءالملا ريياعمل راضحتسا يف برغملاب ةيبرتلا مولع يف ثحبلا تاسايس ريوطت
)pertinence( عضو عمو ،ةيوبرتلا هتاناهروً ايلاح يبرغملا عمتجملل ماعلا قايسلا عم 
 روطتل يلودلا قايسلا عمو ،اهريوطت قافآو اهتابوعصو اهتاهارکإو ةيوبرتلا ةموظنملا
 .ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحابلا ةنهم

 اهروضح ىدمو ةيبرتلا مولع عضو ءاصقتسال ةيساسأ اهربتعن لخادم ةعبرأ
 :برغملاب يوبرتلا ثحبلا ةطشنأو جمارب يف

 )تا(نيلعافلا ليهأتو نيوکت تاسايس لخدم وه لوألا لخدملا
 ةقلعتملا اهفئاظوو ،ةيتاسسؤملا هتاينبو نيوکتلا جمارب لمشيو ،)تا(نييوبرتلا
 يف ينهملا مهليهأت ةازاومب ،ةيبرتلا يف ثحبلل ةيلوألا سسألاو ئدابملا نم مهنيکمتب
 دعب ةيوبرتلا ةموظنملا لخاد اهنولغشيس يتلا ةيوبرتلا تايافکلاو نهملاو فئاظولا
 ردقب ،ةدملا ليوطو قيمع نيوکتب انه رمألا قلعتي ال ،ةراشإلل .ساسألا مهنيوکت مامتإ
 ىتح ،يلُّخدتلاو يناديملا ،يوبرتلا ثحبلا تايساسأو جهانمب فاک سانئتساب قلعتي ام
 رهاوظلا دصر يف مهتاردق ةيمنت )تا(نييوبرتلا )تا(نيلعافلا ءالؤهل ىنستي
 لخاد اهنأش يف لوادتلاو ،ةينهملا مهتاسرامم ضرتعت يتلا ةصيوعلا ةيوبرتلا تالالتخالاو
 ريبدت ىلوتت يتلا ةينطولاو ةيوهجلا تائيهلا وأ ةيلحملا مهتاسسؤمل ةيوبرتلا سلاجملا

 
 جماربلا يف ةروصحم ةبراقملا لعجي ام ،ةيبرتلا مولع ىلإً ادانتسا يوبرتلا ثحبلا تاسايس لاقملا اذه يف فدهتسن اننأ ىلإ ئراقلا هبنن 1
 ةبراقم لمشتل ةبراقملا عيسوت نود ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب نيوکتلا نيسحتو ،يوبرتلا لمعلا ريوطت يف ةدمتعملا ةيمومعلا ططخلاو
 ةيندم تايعمج نم ةيبرتلاب ةينعملا تائيهلا يقابو ةرسألاک ةفلتخملا هتاسسؤمو عمتجملا لخاد ةئشنتلاو ةيبرتلا عوضومل ةيبرتلا مولع
 .خلإ ،ةينهم وأ ةينيد وأ ةيعامتجا تاعامجو
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17 .خلإ ،ةينهم وأ ةينيد وأ ةيعامتجا تاعامجو

 

مجلة املناهل، العدد 103: 64-17 



 متي يتلا ةيوبرتلا ثوحبلا يف ،کلذ رمألا بلطت املک ،ةکراشملاو ،نيوکتلاو ةيبرتلا
 .اهريوطتو ،ةيوبرتلا ةموظنملا مييقت راطإ يف ً،اينطو وأً ايوهج وأً ايلحم اهؤارجإ

 اذه يف متيو ؛يملعلا جاتنإلاو ثحبلا تاسايس لخدم وه يناثلا لخدملا
 تايافک ةيمنت يف ةصتخملا ايلعلا نيوکتلا تاسسؤم جماربو راودأ ثحب ىوتسملا
 زکارم ،ةصتخملا ثحبلا دهاعم ،تاعماجلا( يوبرتلا راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا
 ةيثحبلا عيراشملا ءاصقتسا راطإلا اذه يف متيو .)ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاساردلا
 اهزکارم لخاد تاسسؤملا هذه اهُّدُِعت يتلا ةيثحبلا ططخلاو جماربلا راطإ يف ةجردنملا
 وأ ،ةيجراخ تاسسؤم وأ تائيه عم اهميقت يتلا تاکارشلا ربع وأً ايتاذ امإ ،اهتاربتخمو
 .)الثم هاروتکدلا ةسردم( اهرجنت يتلا ايلعلا تانيوکتلا راطإ يف

 اهزجني يتلا ةيدرفلا ةيثحبلا عيراشملا اضيأ ىوتسملا اذه يف جردني
 ةلصلا تاذ ةيتاذلا تاروشنملاو تاساردلا( ةيصخش ةيثحب ططخ راطإ يف نوثحابلا

 لخاد ةزجنملا ثوحبلا( ةيعامج وأ )مهتاصاصتخاب وأ صاخشألا مامتها زکارمب
 .)يعوطت يوعمج راطإ يف ،تاساردلل ةيموکح ريغو ةصاخ زکارم

 جئاتن ةعاشإو لصاوتلاو مالعإلا تاسايس لخدم وه ثلاثلا لخدملا
 يف زرحملا مدقتلا ةليصح ضرعو ،اهجراخ وأ دالبلا لخاد ،ةيملعلا لامعألاو تاساردلا
 ريوطتل قافآ نم هلمحت امو ،اهتزرفأ يتلا تادجتسملاو ،ةزجنملا تاليلحتلاو تابراقملا
 ىوتسملا اذه يف جردنت .صوصخلا هجو ىلع ةيبرتلا مولع يف ةيثحبلا تاسرامملا
 مساقتو لوادتلا تاءاضفو ،نيوکتلاو ةيبرتلا اياضق يف ةصتخملا ةيمالعإلا تاقلحلا
 ،ةيرکفلا تايقتلملاو تاودنلا لثم يمومع لکشب مظنت يتلا يملعلا شاقنلاو ،فراعملا
 اذه يف جردنت امک .خلإ ،نيئدتبملا نيثحابلا ةدئافل ريطأتلا تاقلحو ،ةيساردلا مايألاو
 ،ةيملع تاعوسومو بتکو تالجم نم فراعملا رشنو ميمعت لئاسو لک ىوتسملا
 نويوبرتلا نولعافلاو ءابآلا( يوبرتلا عمتجملا عم لصاوتلا تاقلحو ،ةيفاقث ضراعمو
 .)نيوکتلاو ةيبرتلا يف ةرمثتسملا تائيهلا ةفاکو نويتاسسؤملاو

 قلعتيو ،رييغتلاو حالصإلل يمومعلا ريبدتلا تاسايس صخي عبارلا لخدملا
ً ادانتسا رييغتلا اذه ةدايقو ،ةيوبرتلا ةموظنملا رييغتو ريوطت لوح رارقلا ذاختاب رمألا
 ةيمييقتلا ثحبلا جمارب قايسلا اذه يف جردنت .يوبرتلا يملعلا ثحبلا جئاتن ىلإ
 يجوغاديبلاو ينهملا نيوکتلا وأ ،ًالثم يساردلا ليصحتلا تابستکم ىلع ةبصنملا
 ةيجراخلا ةيدودرملا وأ ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تامدخلا ةدوج ىلع وأ ،نييوبرتلا نيلعافلل
 حتفت يتلا ةنراقملاو ةيفارشتسالا ثوحبلاً اضيأ لخدملا اذه لمشي امک .خلإ ،ةسردملل

 تارارق لخاد اهرامثتسا لجأل ةحجانلا ةيلودلا براجتلا ىلع ةينطولا تاسرامملا
 .رييغتلا

 عيفر طيخ کانه .ةعبرألا لخادملا هذه يف ةيبرتلا مولع يف ثحبلا رضحي
 ،جاتنإلاو ثحبلا تاسايس ،نيوکتلا تاسايس( اهيلع ليحت يتلا تاسايسلا عمجي مظان

 يف ىلجتيو ،)رييغتلاو يمومعلا ريبدتلا تاسايس ،يمومعلا لوادتلاو مالعإلا تاسايس
 ينعملا يموکحلا عاطقلا اهيلع فرشي تاططخم راطإ يف اهماظتناو اهتيئاقتلا ةرورض

 تايلمع ةدوج( ةدوجلا تاياغ مهت ةحضاو فادهأب اهطابتراو ،نيوکتلاو ةيبرتلل
 ةموظنملا ءادأ ةدوج ،ةيعامتجالا ةيبرتلاو ةئشنتلا تاسسؤم فلتخم لخاد ةيبرتلا
 ماظنللو ،ةماع ةيبرتلل ةلودلا اهعضت يتلا ىربکلا تاياغلا قيقحتو ،)ًالثم ةيوبرتلا
 عمتجملاو درفلل ةلماشلا ةيمنتلا تاسايسب ةطبترملا اميس ال ،يسردملا يتاسسؤملا
 ةيسايسلا ةکراشملا ،يفاقثلاو يعامتجالا جامدنالا ،ةاواسملاو صرفلا ؤفاکتو فاصنإلا(
 ةرولب نيوکتلاو ةيبرتلا ىلع فرشملا عاطقلا ماهم نم نوکيو .)خلإ ،ةيعامتجالاو
 حلاصم مدخي امب تاياغلا هذه قيقحت لبس ريسيت يف مهاست ةيثحب ططخو تاسايس
 .عمتجملاو دارفألا

 دودحو ةيعون تارشؤم :ةيثحبلا تاسايسلا يف ةيبرتلا مولع ةيعجرم

 نيثحابلا فرط نم ةيبرتلا مولع يف يميداکألا ثحبلا ةسرامم يف عُرش دقل
 نرقلا نم تاينيتسلا لالخ هاروتکدلا وأ ايلعلا تاساردلا مولبد ىوتسم ىلع ،ةبراغملا
 ةذتاسألل ايلعلا سرادملاک رطألا نيوکت تاسسؤم ثادحإ عم کلذ نمازت دقو .يضاملا
 2.ادنکو اکيجلب اميس ال ،ةيبنجأ جذامن رامثتساب ،ةيوهجلا ةيجوغاديبلا زکارملاو

 تبصناو ،ةيوبرتلا رطألا نيوکتب ةيبرتلا مولع يف ثوحبلا روهظ طبترا امک
 نأ ريغ .ةيوبرتلا ةقالعلاو سيردتلاو جماربلاو جهانملا اياضق ىلع ىمظعلا اهتيبلاغ
 دصرو هتاناهرو هتالوحتو برغملاب يميلعتلا ماظنلا ىلع بکنإ ثوحبلا هذه ضعب
 يسايسلا عباطلا تاذ ةماعلا تايلاکشإلا ضعب ىلع وأ 3،هتالالتخا ضعب

 
2 Mohamed Mellouk et Mohamed Benmoussa, Etat de la recherche en sciences de l’éducation au Maroc, Rapport 
de conjoncture pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et la formation des cadres 
et de la recherche scientifique dans le cadre de l’enquête sur l’évaluation du système national de la recherche dans 
le domaine des sciences humaines et sociales (Rabat: Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et la formation des cadres et de la recherche scientifique, 2008), 6. 
3 A titre d’exemple: Abdelkader Baina, Le système de l’enseignement au Maroc (Casablanca: Editions Maghrébines, 
1981), 3 tomes 
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 متي يتلا ةيوبرتلا ثوحبلا يف ،کلذ رمألا بلطت املک ،ةکراشملاو ،نيوکتلاو ةيبرتلا
 .اهريوطتو ،ةيوبرتلا ةموظنملا مييقت راطإ يف ً،اينطو وأً ايوهج وأً ايلحم اهؤارجإ

 اذه يف متيو ؛يملعلا جاتنإلاو ثحبلا تاسايس لخدم وه يناثلا لخدملا
 تايافک ةيمنت يف ةصتخملا ايلعلا نيوکتلا تاسسؤم جماربو راودأ ثحب ىوتسملا
 زکارم ،ةصتخملا ثحبلا دهاعم ،تاعماجلا( يوبرتلا راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا
 ةيثحبلا عيراشملا ءاصقتسا راطإلا اذه يف متيو .)ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاساردلا
 اهزکارم لخاد تاسسؤملا هذه اهُّدُِعت يتلا ةيثحبلا ططخلاو جماربلا راطإ يف ةجردنملا
 وأ ،ةيجراخ تاسسؤم وأ تائيه عم اهميقت يتلا تاکارشلا ربع وأً ايتاذ امإ ،اهتاربتخمو
 .)الثم هاروتکدلا ةسردم( اهرجنت يتلا ايلعلا تانيوکتلا راطإ يف

 اهزجني يتلا ةيدرفلا ةيثحبلا عيراشملا اضيأ ىوتسملا اذه يف جردني
 ةلصلا تاذ ةيتاذلا تاروشنملاو تاساردلا( ةيصخش ةيثحب ططخ راطإ يف نوثحابلا

 لخاد ةزجنملا ثوحبلا( ةيعامج وأ )مهتاصاصتخاب وأ صاخشألا مامتها زکارمب
 .)يعوطت يوعمج راطإ يف ،تاساردلل ةيموکح ريغو ةصاخ زکارم

 جئاتن ةعاشإو لصاوتلاو مالعإلا تاسايس لخدم وه ثلاثلا لخدملا
 يف زرحملا مدقتلا ةليصح ضرعو ،اهجراخ وأ دالبلا لخاد ،ةيملعلا لامعألاو تاساردلا
 ريوطتل قافآ نم هلمحت امو ،اهتزرفأ يتلا تادجتسملاو ،ةزجنملا تاليلحتلاو تابراقملا
 ىوتسملا اذه يف جردنت .صوصخلا هجو ىلع ةيبرتلا مولع يف ةيثحبلا تاسرامملا
 مساقتو لوادتلا تاءاضفو ،نيوکتلاو ةيبرتلا اياضق يف ةصتخملا ةيمالعإلا تاقلحلا
 ،ةيرکفلا تايقتلملاو تاودنلا لثم يمومع لکشب مظنت يتلا يملعلا شاقنلاو ،فراعملا
 اذه يف جردنت امک .خلإ ،نيئدتبملا نيثحابلا ةدئافل ريطأتلا تاقلحو ،ةيساردلا مايألاو
 ،ةيملع تاعوسومو بتکو تالجم نم فراعملا رشنو ميمعت لئاسو لک ىوتسملا
 نويوبرتلا نولعافلاو ءابآلا( يوبرتلا عمتجملا عم لصاوتلا تاقلحو ،ةيفاقث ضراعمو
 .)نيوکتلاو ةيبرتلا يف ةرمثتسملا تائيهلا ةفاکو نويتاسسؤملاو

 قلعتيو ،رييغتلاو حالصإلل يمومعلا ريبدتلا تاسايس صخي عبارلا لخدملا
ً ادانتسا رييغتلا اذه ةدايقو ،ةيوبرتلا ةموظنملا رييغتو ريوطت لوح رارقلا ذاختاب رمألا
 ةيمييقتلا ثحبلا جمارب قايسلا اذه يف جردنت .يوبرتلا يملعلا ثحبلا جئاتن ىلإ
 يجوغاديبلاو ينهملا نيوکتلا وأ ،ًالثم يساردلا ليصحتلا تابستکم ىلع ةبصنملا
 ةيجراخلا ةيدودرملا وأ ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تامدخلا ةدوج ىلع وأ ،نييوبرتلا نيلعافلل
 حتفت يتلا ةنراقملاو ةيفارشتسالا ثوحبلاً اضيأ لخدملا اذه لمشي امک .خلإ ،ةسردملل

 تارارق لخاد اهرامثتسا لجأل ةحجانلا ةيلودلا براجتلا ىلع ةينطولا تاسرامملا
 .رييغتلا

 عيفر طيخ کانه .ةعبرألا لخادملا هذه يف ةيبرتلا مولع يف ثحبلا رضحي
 ،جاتنإلاو ثحبلا تاسايس ،نيوکتلا تاسايس( اهيلع ليحت يتلا تاسايسلا عمجي مظان

 يف ىلجتيو ،)رييغتلاو يمومعلا ريبدتلا تاسايس ،يمومعلا لوادتلاو مالعإلا تاسايس
 ينعملا يموکحلا عاطقلا اهيلع فرشي تاططخم راطإ يف اهماظتناو اهتيئاقتلا ةرورض

 تايلمع ةدوج( ةدوجلا تاياغ مهت ةحضاو فادهأب اهطابتراو ،نيوکتلاو ةيبرتلل
 ةموظنملا ءادأ ةدوج ،ةيعامتجالا ةيبرتلاو ةئشنتلا تاسسؤم فلتخم لخاد ةيبرتلا
 ماظنللو ،ةماع ةيبرتلل ةلودلا اهعضت يتلا ىربکلا تاياغلا قيقحتو ،)ًالثم ةيوبرتلا
 عمتجملاو درفلل ةلماشلا ةيمنتلا تاسايسب ةطبترملا اميس ال ،يسردملا يتاسسؤملا
 ةيسايسلا ةکراشملا ،يفاقثلاو يعامتجالا جامدنالا ،ةاواسملاو صرفلا ؤفاکتو فاصنإلا(
 ةرولب نيوکتلاو ةيبرتلا ىلع فرشملا عاطقلا ماهم نم نوکيو .)خلإ ،ةيعامتجالاو
 حلاصم مدخي امب تاياغلا هذه قيقحت لبس ريسيت يف مهاست ةيثحب ططخو تاسايس
 .عمتجملاو دارفألا

 دودحو ةيعون تارشؤم :ةيثحبلا تاسايسلا يف ةيبرتلا مولع ةيعجرم

 نيثحابلا فرط نم ةيبرتلا مولع يف يميداکألا ثحبلا ةسرامم يف عُرش دقل
 نرقلا نم تاينيتسلا لالخ هاروتکدلا وأ ايلعلا تاساردلا مولبد ىوتسم ىلع ،ةبراغملا
 ةذتاسألل ايلعلا سرادملاک رطألا نيوکت تاسسؤم ثادحإ عم کلذ نمازت دقو .يضاملا
 2.ادنکو اکيجلب اميس ال ،ةيبنجأ جذامن رامثتساب ،ةيوهجلا ةيجوغاديبلا زکارملاو

 تبصناو ،ةيوبرتلا رطألا نيوکتب ةيبرتلا مولع يف ثوحبلا روهظ طبترا امک
 نأ ريغ .ةيوبرتلا ةقالعلاو سيردتلاو جماربلاو جهانملا اياضق ىلع ىمظعلا اهتيبلاغ
 دصرو هتاناهرو هتالوحتو برغملاب يميلعتلا ماظنلا ىلع بکنإ ثوحبلا هذه ضعب
 يسايسلا عباطلا تاذ ةماعلا تايلاکشإلا ضعب ىلع وأ 3،هتالالتخا ضعب

 
2 Mohamed Mellouk et Mohamed Benmoussa, Etat de la recherche en sciences de l’éducation au Maroc, Rapport 
de conjoncture pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et la formation des cadres 
et de la recherche scientifique dans le cadre de l’enquête sur l’évaluation du système national de la recherche dans 
le domaine des sciences humaines et sociales (Rabat: Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et la formation des cadres et de la recherche scientifique, 2008), 6. 
3 A titre d’exemple: Abdelkader Baina, Le système de l’enseignement au Maroc (Casablanca: Editions Maghrébines, 
1981), 3 tomes 
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 نم نيريخألا نيدقعلا لالخو 5.هتاروطتو يسردملا جاهنملا ىلع وأ 4،يجولويديإلاو
 اميس الو ،ةيوبرتلا ةيمومعلا تاسايسلا ىلإ مامتهالا ليوحت مت ،نيرشعلا نرقلا

 6.حالصإلا تاسايس

 نم رفاوتملا دودح يفو ،ناکمإلا ردق ةحضاو ةروص نم ئراقلا نکمن يکلو
 مولع ةيعجرم ىلإ دانتسالاب ،برغملاب يوبرتلا ثحبلا نع ،تايطعملاو تامولعملا
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،رکذلا ةقباس ةعبرألا لخادملا دمتعنس اننإف ،ةيبرتلا

 نييوبرتلا نيلعافلا ليهأتو نيوکتلا تاسايس .1

 ىلإ ،برغملا لالقتسا ذنم ،جيردتلاب برغملاب ةيوبرتلا تاسايسلا تدمع
 نأ ريغ 7.يسردملا ميلعتلاب نيسردملا نيوکتو ةسردملل يجوغاديبلا جذومنلا ديحوت

 ىلعً اريثک رثأ دق هتاهارکإو )يوبرتلا ضرعلا عيسوتو سردمتلا ميمعت( ميمعتلا طغض
 ينهملا نيوکتلاو ةسردملل دحوملا جذومنلا اذه ءانب يف ةدمتعملا ةيعجرملا
 تعس ،يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا طساوأ ذنمف .تاسردملاو نيسردملل يجوغاديبلاو
 کلذ يف امب ،اهثيدحتو تاررقملاو ةيميلعتلا جهانملا ةبرغم ىلإ ةيوبرتلا تاسايسلا
 ضعب ىلإ کلذ يف ةدنتسم ،نييوبرتلا نيلعافلل ينهملا ريطأتلاو نيوکتلا جهانم
 ةيمهأ مغرو 8.وکسنويلا عم نواعتب ةيبنجأ تاربخ اهتزجنأ يتلا ةيوبرتلا تاساردلا

 ،برغملاب جهانملاو ةيبرتلا تاسايسل يملع معد نمً ارکبم هتلثم امو تاساردلا هذه
 ةيبرتلا مولع ثحابم ىلإً ادانتسا ةيبرغملا ةسردملل يجوغاديبلا جذومنلا ثيدحت نإف
 disciplines( ةيساردلا داوملا ةيعجرم ىلع ريبک لکشب زکترا هنأل ً،ادجً ادودحم لظ

scolaires( ىلع ةيناديملا ةيملعلا ةيوبرتلا ثوحبلا جئاتن ةيعجرم ىلع زکترا امم رثکأ 
 .صوصخلا هجو

 
4 A titre d’exemple: Jamil Salmi, Crise de l’enseignement et reproduction sociale au Maroc (Casablanca: Editions 
Maghrébines, 1955). 

 .)1973 ،ةيبرغملا رشنلا راد ،ءاضيبلا رادلا( برغملاب ميلعتلا لکشم ىلع ءاوضأ ،يرباجلا دباع دمحم
 .)2003 ،ةفرعملا رشن راد :طابرلا( فئاظولاو سسألا ،ةيامحلا نمز ةيبرغملا ةسردملاب يوبرتلا جاهنملا ،ريبکلب دمحم :لاثملا ليبس ىلع 5
 ؛)1996 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( 1994-1956 برغملاب يميلعتلا حالصإلا ،ينورملا يکملا :لاثملا ليبس ىلع 6
 ،قرطلا ىقتلم تاروشنمو ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا :طابرلا( ليعفتلا ىلإ قاثيملا نم ،برغملاب ميلعتلا ثيدحت ،يزودرب دمحم

 نسحل ؛)2001 ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا( عيمجلل ةفرعملا ةلسلس ،نيوکتلاو ةيبرتلا ماظن حالصإ ،فعاس هللا دبع ؛)2000
 .)1999 ،ةيبرتلا مولع ةلجم تاروشنم :طابرلا( لبقتسملا تاناهرو برغملاب ةيميلعتلا ةسايسلا ،يدام
 جذامنلا ضعب ةضيرعلا اهطوطخ يف رضحتست ةيسردملا بتکلاو ةيساردلا تاررقملا تناک ،يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا رخاوأ دودح ىتح 7
 مولعلاو ةيسنرفلا ةغلل ةبسنلاب يسنرفلا يميلعتلا ماظنلا يف وأ ،الثم ةيبرعلا ةغللا داومل ةبسنلاب يبرعلا قرشلا يف ةدئاسلا ةيجوغاديبلا
 .)ءايزيفلاو ةايحلا مولعو تايضايرلا(
 :امهو ،وکسنويلا عم نواعتب اتزجنأ ناتسارد ،لاثملا ليبس ىلعو ،ددصلا اذهب رظنا 8

H.N.C. STAM (UNESCO), Manuels scolaires pour le Maroc (Paris: UNESCO, 1965); UNESCO, Education au 
Maroc, Problèmes et projets prioritaires (Paris: UNESCO, 1974). 

 مهنيوکت ططخو جماربو )تا(نييوبرتلا )تا(نيلعافلا فيظوت صوصخبو
 رثکأ ةيساردلا ةداملا نم نکمتلا رايعم ىلع ،ريبک لکشبو ،هرودب زکترا دقف ،مهليهأتو
 ةيملعلا تاصصختلا اهتددح امک ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةيافکلا ريياعم ىلإ ماکتحالا نم
 ميوقتلا ،ةيلصفلا ةعامجلل يجوغاديبلا طيشنتلا ،ةيعامتجالا ايجولوکيسلا( ةلصلا تاذ
 ريراقتلا نمً اددع لعج يذلا ببسلا وه اذهو .)خلإ ،ةيميلعتلا تاسرامملا ،يوبرتلا
 ةيدودحمب فرتعت ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ةياهن دودح ىتح ،ةلحرملل ةيميوقتلا
 جئاتن ىلع ةيميلعتلا تاسرامملل عنقملا ريغ رثألاو ،ًالثم نيسردملل ساسألا نيوکتلا
 ذيمالتل عاطقنالاو رارکتلاو حاجنلا تارشؤم نم رهظي ،لعفلابو 9.يساردلا ليصحتلا
 مل نيحجانلا ذيمالتلا لدعم نأ ،1980 دودح ىتح ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةيئاهنلا ةنسلا
 يف ،نيررکملا لدعم نأو ،يميلعتلا ىوتسملا اذهب نيسردمتملا عومجم نم % 35 دعتي
 % 19,10 غلب يذلا عاطقنالا لدعم امنيب 10،)% 50و % 49 نيب حوارتت( عفترم ،لباقملا

 % 14,47 يف 1980 ةنس رقتسا ذإ ،ةطقن 4,5 يلاوحبً افيفطً اصقانت فرع ،1975 ةنس
 ميلعتلا ةکرح” ريراقت بسح کلذو ،يميلعتلا ىوتسملا اذهب نيسردمتملا عومجم نم
 ةرازو تکردأ ،)1975( تاينيعبسلا طساوأ ذنمو .ةرتفلا هذه لالخ ةزجنملا “برغملاب
 ميلعتلا ريوطت مامأ ةيلعف تاقيعم نم تالالتخالا ضعب هلثمت ام ةينطولا ةيبرتلا
 :يه تاقيعملا هذه .يسردملا

 ساسألا تانيوکتلا صقنو ،سيردتلا رطأ نم ديدعلل ةينهملا ةءافکلا فعض •
 .اهل اهتلوازم لالخو ميلعتلا ةنهم اهجولو دنع هنم ديفتست يذلا ريطأتلاو

 
 يف ريبک لکشب لهاستلا متً انايحأو ،سيردتلا ةدامب مهتيارد درجمل يسردملا ميلعتلاب نيسردم فيظوت سردمتلا ميمعت تاسايس تضرف 9
 ةداعإ لجأل )يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا طساوأ ىتح( ًاليوط اتقو کلهتسي يميلعتلا ماظنلا لعج ام اذهو .يئادتبالا ميلعتلاب مهفيظوت
 يرود لکشب اهدُعت ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تناک يتلا “برغملاب ميلعتلا ةکرح” لوح ةيعاطقلا ريراقتلا نأ امک .مهميسرتو مهليهأت
 تاينيتسلا نيب ام يسردملا ميلعتلا ةيدودرم لوح ةيبيکرت تاصالخو ةيئاصحإ تايطعم تنمضت ،فينجب ةيبرتلل يلودلا ىقتلملل
 ىوتسم لئاسي ناک امم ،عاطقنالاو رارکتلا رهاوظل ةظوحلملا تارشؤملا رارمتسا اهلالخ نم رهظ يتلاو ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلاو
 يف ةيوبرتلا ةيملعلا تاساردلاو ثوحبلا ةيعجرم رامثتسا ىدمب قلعتي ام اميس ال ،مهريطأت ةدوجو ،تاسردملاو نيسردملل ينهملا ليهأتلا
 ءانب فادهأ قيقحتل برغملا حومط نأب نيعاو کاذنآ ةيوبرتلا تاسايسلا نع نولوؤسملا ناک ،لعفلابو .ةينهملا ةيمنتلاو ريطأتلاو نيوکتلا
 ةيبرتلا ريزو ضرع يف ءاج امک ،ةمزال تادادعتساو ةحضاو ةيؤر بايغ يفو .ةريثک تايناکمإو ًاليوطً انمز بلطتي ةدحوم ةينطو ةسردم
 نإف ،)1966 ليربأ( “هلبقتسمو هرضاح يف يبرغملا ميلعتلا” عوضوم يف اهمظن يتلا ةيفحصلا ةودنلا يف ةميه نب دمحم روتکدلا ةينطولا
 1956 ةنس 292000 نم هلاقتنا( سردمتلا نس يف لافطألا دادعأل رمتسملا فعاضتلا :اهمهأ ،ةدع تالالتخاب مدطصي فادهألا هذه غولب
 ببسب ةيميلعتلا رطألا فعض ؛ةيورقلا قطانملا باسح ىلع رضاوحلا يف ةيسردملا تاءاضفلاو تاينبلا عُّسوت ؛)1966 ةنس 1.100.000 ىلإ
 .مهنيوکت لامکتساو رمتسملا مهنيوکت مادعناو مهدادعإ يف عرستلا

 يف وکسنويلا اهتدعأ يتلا بسنلا نم اريثک برتقت ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةيئاهنلا ةنسلا لالخ رارکتلاب ةقلعتملا بسنلا هذه نإف ،ةراشإلل 10
 48و ةئاملاب 45 نيب تحوارت ذإ ،يصوصخلاو يمومعلا هيقشب يئادتبالا ميلعتلا اميس الو ،يبرغملا يميلعتلا ماظنلا لوح اهتانايب ةدعاق
 .)1980-1974( ةلحرملا سفن لالخ ةئاملاب
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 نم نيريخألا نيدقعلا لالخو 5.هتاروطتو يسردملا جاهنملا ىلع وأ 4،يجولويديإلاو
 اميس الو ،ةيوبرتلا ةيمومعلا تاسايسلا ىلإ مامتهالا ليوحت مت ،نيرشعلا نرقلا

 6.حالصإلا تاسايس

 نم رفاوتملا دودح يفو ،ناکمإلا ردق ةحضاو ةروص نم ئراقلا نکمن يکلو
 مولع ةيعجرم ىلإ دانتسالاب ،برغملاب يوبرتلا ثحبلا نع ،تايطعملاو تامولعملا
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،رکذلا ةقباس ةعبرألا لخادملا دمتعنس اننإف ،ةيبرتلا

 نييوبرتلا نيلعافلا ليهأتو نيوکتلا تاسايس .1

 ىلإ ،برغملا لالقتسا ذنم ،جيردتلاب برغملاب ةيوبرتلا تاسايسلا تدمع
 نأ ريغ 7.يسردملا ميلعتلاب نيسردملا نيوکتو ةسردملل يجوغاديبلا جذومنلا ديحوت

 ىلعً اريثک رثأ دق هتاهارکإو )يوبرتلا ضرعلا عيسوتو سردمتلا ميمعت( ميمعتلا طغض
 ينهملا نيوکتلاو ةسردملل دحوملا جذومنلا اذه ءانب يف ةدمتعملا ةيعجرملا
 تعس ،يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا طساوأ ذنمف .تاسردملاو نيسردملل يجوغاديبلاو
 کلذ يف امب ،اهثيدحتو تاررقملاو ةيميلعتلا جهانملا ةبرغم ىلإ ةيوبرتلا تاسايسلا
 ضعب ىلإ کلذ يف ةدنتسم ،نييوبرتلا نيلعافلل ينهملا ريطأتلاو نيوکتلا جهانم
 ةيمهأ مغرو 8.وکسنويلا عم نواعتب ةيبنجأ تاربخ اهتزجنأ يتلا ةيوبرتلا تاساردلا

 ،برغملاب جهانملاو ةيبرتلا تاسايسل يملع معد نمً ارکبم هتلثم امو تاساردلا هذه
 ةيبرتلا مولع ثحابم ىلإً ادانتسا ةيبرغملا ةسردملل يجوغاديبلا جذومنلا ثيدحت نإف
 disciplines( ةيساردلا داوملا ةيعجرم ىلع ريبک لکشب زکترا هنأل ً،ادجً ادودحم لظ

scolaires( ىلع ةيناديملا ةيملعلا ةيوبرتلا ثوحبلا جئاتن ةيعجرم ىلع زکترا امم رثکأ 
 .صوصخلا هجو

 
4 A titre d’exemple: Jamil Salmi, Crise de l’enseignement et reproduction sociale au Maroc (Casablanca: Editions 
Maghrébines, 1955). 

 .)1973 ،ةيبرغملا رشنلا راد ،ءاضيبلا رادلا( برغملاب ميلعتلا لکشم ىلع ءاوضأ ،يرباجلا دباع دمحم
 .)2003 ،ةفرعملا رشن راد :طابرلا( فئاظولاو سسألا ،ةيامحلا نمز ةيبرغملا ةسردملاب يوبرتلا جاهنملا ،ريبکلب دمحم :لاثملا ليبس ىلع 5
 ؛)1996 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( 1994-1956 برغملاب يميلعتلا حالصإلا ،ينورملا يکملا :لاثملا ليبس ىلع 6
 ،قرطلا ىقتلم تاروشنمو ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا :طابرلا( ليعفتلا ىلإ قاثيملا نم ،برغملاب ميلعتلا ثيدحت ،يزودرب دمحم

 نسحل ؛)2001 ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا( عيمجلل ةفرعملا ةلسلس ،نيوکتلاو ةيبرتلا ماظن حالصإ ،فعاس هللا دبع ؛)2000
 .)1999 ،ةيبرتلا مولع ةلجم تاروشنم :طابرلا( لبقتسملا تاناهرو برغملاب ةيميلعتلا ةسايسلا ،يدام
 جذامنلا ضعب ةضيرعلا اهطوطخ يف رضحتست ةيسردملا بتکلاو ةيساردلا تاررقملا تناک ،يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا رخاوأ دودح ىتح 7
 مولعلاو ةيسنرفلا ةغلل ةبسنلاب يسنرفلا يميلعتلا ماظنلا يف وأ ،الثم ةيبرعلا ةغللا داومل ةبسنلاب يبرعلا قرشلا يف ةدئاسلا ةيجوغاديبلا
 .)ءايزيفلاو ةايحلا مولعو تايضايرلا(
 :امهو ،وکسنويلا عم نواعتب اتزجنأ ناتسارد ،لاثملا ليبس ىلعو ،ددصلا اذهب رظنا 8

H.N.C. STAM (UNESCO), Manuels scolaires pour le Maroc (Paris: UNESCO, 1965); UNESCO, Education au 
Maroc, Problèmes et projets prioritaires (Paris: UNESCO, 1974). 

 مهنيوکت ططخو جماربو )تا(نييوبرتلا )تا(نيلعافلا فيظوت صوصخبو
 رثکأ ةيساردلا ةداملا نم نکمتلا رايعم ىلع ،ريبک لکشبو ،هرودب زکترا دقف ،مهليهأتو
 ةيملعلا تاصصختلا اهتددح امک ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةيافکلا ريياعم ىلإ ماکتحالا نم
 ميوقتلا ،ةيلصفلا ةعامجلل يجوغاديبلا طيشنتلا ،ةيعامتجالا ايجولوکيسلا( ةلصلا تاذ
 ريراقتلا نمً اددع لعج يذلا ببسلا وه اذهو .)خلإ ،ةيميلعتلا تاسرامملا ،يوبرتلا
 ةيدودحمب فرتعت ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ةياهن دودح ىتح ،ةلحرملل ةيميوقتلا
 جئاتن ىلع ةيميلعتلا تاسرامملل عنقملا ريغ رثألاو ،ًالثم نيسردملل ساسألا نيوکتلا
 ذيمالتل عاطقنالاو رارکتلاو حاجنلا تارشؤم نم رهظي ،لعفلابو 9.يساردلا ليصحتلا
 مل نيحجانلا ذيمالتلا لدعم نأ ،1980 دودح ىتح ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةيئاهنلا ةنسلا
 يف ،نيررکملا لدعم نأو ،يميلعتلا ىوتسملا اذهب نيسردمتملا عومجم نم % 35 دعتي
 % 19,10 غلب يذلا عاطقنالا لدعم امنيب 10،)% 50و % 49 نيب حوارتت( عفترم ،لباقملا

 % 14,47 يف 1980 ةنس رقتسا ذإ ،ةطقن 4,5 يلاوحبً افيفطً اصقانت فرع ،1975 ةنس
 ميلعتلا ةکرح” ريراقت بسح کلذو ،يميلعتلا ىوتسملا اذهب نيسردمتملا عومجم نم
 ةرازو تکردأ ،)1975( تاينيعبسلا طساوأ ذنمو .ةرتفلا هذه لالخ ةزجنملا “برغملاب
 ميلعتلا ريوطت مامأ ةيلعف تاقيعم نم تالالتخالا ضعب هلثمت ام ةينطولا ةيبرتلا
 :يه تاقيعملا هذه .يسردملا

 ساسألا تانيوکتلا صقنو ،سيردتلا رطأ نم ديدعلل ةينهملا ةءافکلا فعض •
 .اهل اهتلوازم لالخو ميلعتلا ةنهم اهجولو دنع هنم ديفتست يذلا ريطأتلاو

 
 يف ريبک لکشب لهاستلا متً انايحأو ،سيردتلا ةدامب مهتيارد درجمل يسردملا ميلعتلاب نيسردم فيظوت سردمتلا ميمعت تاسايس تضرف 9
 ةداعإ لجأل )يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا طساوأ ىتح( ًاليوط اتقو کلهتسي يميلعتلا ماظنلا لعج ام اذهو .يئادتبالا ميلعتلاب مهفيظوت
 يرود لکشب اهدُعت ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تناک يتلا “برغملاب ميلعتلا ةکرح” لوح ةيعاطقلا ريراقتلا نأ امک .مهميسرتو مهليهأت
 تاينيتسلا نيب ام يسردملا ميلعتلا ةيدودرم لوح ةيبيکرت تاصالخو ةيئاصحإ تايطعم تنمضت ،فينجب ةيبرتلل يلودلا ىقتلملل
 ىوتسم لئاسي ناک امم ،عاطقنالاو رارکتلا رهاوظل ةظوحلملا تارشؤملا رارمتسا اهلالخ نم رهظ يتلاو ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلاو
 يف ةيوبرتلا ةيملعلا تاساردلاو ثوحبلا ةيعجرم رامثتسا ىدمب قلعتي ام اميس ال ،مهريطأت ةدوجو ،تاسردملاو نيسردملل ينهملا ليهأتلا
 ءانب فادهأ قيقحتل برغملا حومط نأب نيعاو کاذنآ ةيوبرتلا تاسايسلا نع نولوؤسملا ناک ،لعفلابو .ةينهملا ةيمنتلاو ريطأتلاو نيوکتلا
 ةيبرتلا ريزو ضرع يف ءاج امک ،ةمزال تادادعتساو ةحضاو ةيؤر بايغ يفو .ةريثک تايناکمإو ًاليوطً انمز بلطتي ةدحوم ةينطو ةسردم
 نإف ،)1966 ليربأ( “هلبقتسمو هرضاح يف يبرغملا ميلعتلا” عوضوم يف اهمظن يتلا ةيفحصلا ةودنلا يف ةميه نب دمحم روتکدلا ةينطولا
 1956 ةنس 292000 نم هلاقتنا( سردمتلا نس يف لافطألا دادعأل رمتسملا فعاضتلا :اهمهأ ،ةدع تالالتخاب مدطصي فادهألا هذه غولب
 ببسب ةيميلعتلا رطألا فعض ؛ةيورقلا قطانملا باسح ىلع رضاوحلا يف ةيسردملا تاءاضفلاو تاينبلا عُّسوت ؛)1966 ةنس 1.100.000 ىلإ
 .مهنيوکت لامکتساو رمتسملا مهنيوکت مادعناو مهدادعإ يف عرستلا

 يف وکسنويلا اهتدعأ يتلا بسنلا نم اريثک برتقت ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةيئاهنلا ةنسلا لالخ رارکتلاب ةقلعتملا بسنلا هذه نإف ،ةراشإلل 10
 48و ةئاملاب 45 نيب تحوارت ذإ ،يصوصخلاو يمومعلا هيقشب يئادتبالا ميلعتلا اميس الو ،يبرغملا يميلعتلا ماظنلا لوح اهتانايب ةدعاق
 .)1980-1974( ةلحرملا سفن لالخ ةئاملاب

21

من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 ةيجيتارتسا اهجامدإ مدعل ةزجنملا ةيحالصإلا ريبادتلا ةيعجرم يف صقنلا •
 نيلعافلا ليهأتو جماربلاو جهانملا ريوطت تاسايس يف يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا
 .نييوبرتلا

 .ةرمتسملا تانيوکتلاو جماربلاو جهانملا دادعإو ءانب تاسايس يف زکرمتلا •
 ةيميلقإلا سرادملل يجيردتلا ثادحإلا ىلع ريوطتلا ططخ تزکرت ،اذل

 نيلماعلا نيملعملا ةدئافل ريطأتلاو نيوکتلا تايلمع فيثکتو 11،نيملعملا نيوکتل
 ثحبلا ةيعجرم دامتعا ىلإ ةيوبرتلا تاسايسلا تهجتا امک ،)نيتقؤملاو نييمسرلا(
 ريبادتلا ضعب نأ عمو .تاسردملاو نيسردملا ليهأتو نيوکت يف يوبرتلا ديدجتلاو
 زکارملا ءاشنإ ليبق نم ،ةيوبرتلا مولعلا جئاتن رامثتسا ىلع عجشت نأشلا اذهب ةذختملا
 ةيوبرتلا بعشلا ثادحإو ،مهنيوکت لامکتساو نيتقؤملا نيملعملا ليهأت ةداعإل ةيوهجلا
)sections normalisées( 1968 ةنس ةيوناثلا تاسسؤملاب )ةيقابتسا بعش يهو 
 ةداهشلا ىلع مهلوصح دعب ميلعتلا ةنهم جولو نوراتخي نيذلا ذيمالتلا لبقتست
 ،)نيملعملل ةيميلقإلا سرادملا جولول مهؤيهت نيتنس ةدملً اسورد مهل مدقتو ،ةيدادعإلا
 اهنم ديفتسي ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيميلقإ ةباين لکب يوبرتلا طيشنتلا زکارم ليعفتو
 يوبرتلا ثحبلل ةيملعلا تايطعملا تلظ دقف ،مهميسرت قفأ يف نوتقؤملا نوملعملا
 نع کيهان ؛نييوبرتلا نيلعافلل ساسألا نيوکتلا ريوطت يف ةيافک ةرثؤم ريغ يملاعلا

 .تاملعتلاو ةيميلعتلا تاسرامملل يتاسسؤملاو ينهملا طيحملا ىلع اهرثأ فعض

 ةئيه ءاضعأ ةيبلاغ رايتخا وه ،کلذل ةرسفملا لماوعلا مهأ دحأ لعلو
 نيلماعلا نيسردملا نم کاذنآ نيملعملا نيوکتل ةيميلقإلا سرادملاب ريطأتلاو نيوکتلا
 ،ةينهملا مهتربخو مهتيمدقأ ىلإ کلذ يف ماکتحالاو ،ةيئادتبالا ةيميلعتلا تاسسؤملاب
 ةدودحم تارود صيصخت عم ،اهنوسردي يتلا ةيساردلا داوملا نم مهنکمت ىلإو
 نمً ارطأ تلمش دقف ،ةيميلقإلا سرادملا هذهب نيوکتلا ةئيه ةيقب امأ .مهليهأتل

 نينِّوکملا نم ةيقبلا هذه نوک عمو .بلاغلا يف سفنلا ملعل ةيعماجلا بعشلا يجيرخ
 ،ملعتلا تايرظنو سفنلا ملع سرادم لوح ةيرظنلاو ةيخيراتلا فراعملا نم نينکمتم
 عقاو لوح ةيناديم ةيملعو ةيجوغاديب تايطعمب بلاغلا يف نيحلسم ريغ مهنإف
 جهانملاو جماربلا مييقتب ًالثم ةقلعتملا اهتالالتخاو اهتابستکمو ،ةيبرغملا ةسردملا
 ريغو ،ةيوبرتلا تاسايسلاو مظنلاب ةياردلاو ،ملعتلا تابوعصو ،ةيجوغاديبلا تابراقملاو
 قرطلاو سفنلا ملع اياضق لوح ةماع تامولعم ىلإ دنتسي نيوکتلا ناک ،کلذل .کلذ
 نرمتلل ةيلعف تاربتخم بايغ ىلع ةوالع .اهنيقلت متي يتلا ةماعلا ةيجوغاديبلا
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 نرمتلل ةصصخملا صصحلا مهللا ،ةيميلقإلا سرادملا هذه لخاد يجوغاديبلا جاتنإلاو
 .اهب ةطيحملا قيبطتلا تاسسؤمب نيبردتملا نيملعملا ةدئافل

 أدب يوبرتلا ثحبلاب ةيوبرتلا تاسايسلاو تارارقلا معد رايخ نأ عقاولاو
 دادعإو ةيميلعتلا لئاسولا ىلع کاذنآً اساسأ بصنا هنأ ريغ ،1968-1967 ذنمً ارکبم
 لکاشم يمانت نأ ريغ .مههيجوت لجأل يئادتبا ةيئاهنلا ةنسلا ذيمالتل ةهجوم تارابتخا
 ،ساسألا نيوکتلاو ةينهملا تاسرامملا تالالتخاو ،يئادتبالا ميلعتلل ةيلخادلا ةيدودرملا
 ثحبلل ينطولا زکرملا ليعفت ىلإ ةيوبرتلا تاطلسلا تعفد ،ميمعتلا تابوعصو
 ليهأت لاجم يف ميلعتلا ريوطتل ثوحب ءارجإ يف عورشلاو ،ينهملا ليهأتلاو يوبرتلا
 .ةيدودرملا نيسحتو ،ةيساردلا جماربلا رييغتو نييوبرتلا نيلعافلا

 ،يئادتبالاً اصوصخ ،يسردملا ميلعتلا رطأ تاردق نم عفرلا سجاه لظ دقل
 لامکتسا ىلإ فدهت” ةيولوأک هعضتً امئاد تناک ،کلذل .ةيوبرتلا تاطلسلا ىدلً اراق
 نم نيمسرملا نيملعملا نيوکت ةداعإ ىلإو ،ةهج نم ليهأتلا يصقان نيملعملا نيوکت

 داوملا يف صخألا ىلعو ،يفاقثلاو يفرعملا روطتلل ةبکاوم مهفراعم لعجل ،ىرخأ ةهج
 12.“ةيسنرفلاو تايضايرلاو ةيبرعلا ةغللاک ةيساسألا

 بيرعت لالخ ،نيملعملل ىطعي ناک يذلا نيوکتلا نإف ،کلذ ىلع ةوالع
 ناقتإ ىلع ةيفاکلا ةردقلا ةديدع نايحأ يف مهل لوخي مل ،يئادتبالاب ةيملعلا داوملا
 لمع امأ .باسحلاو ءايشألاو ةظحالملا سورد يف رمألا وه امک ،ةيملعلا داوملا ميلعت
 جماربلا لاجم يف نيملعملا فراعم ةيوقت ىلع بلاغلا يف بصني ناک دقف ،نيشتفملا
 لوح ةيملعلا ثوحبلا جئاتن نم نيکمتلا فدهتسي امم رثکأ ةيساردلا تايوتحملاو
 ةسردملل يجوغاديبلا جذومنلا تابلطتمو عقاو لوحو ،ةماع نيوکتلاو ةيبرتلا
 ةاعارمو يجوغاديبلا لصاوتلاو سيردتلاب ةقلعتملا ةينهملا تاراهملا نيسحتو ،ةيبرغملا
 .خلإ ،اهيطخت يف داهتجالاو ملعتلا تايعضو تابوعص دصرو ذيمالتلا نيب قورفلا

 ىلإ ةيوبرتلا تاطلسلا تهتنا ،يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا تاونس لالخو
 لخاد يسردملا لمعلا خانم ميظنتو نيوکتلا تاسايس مهت ةمهم ةيساسأ تاصالخ
 نيملعملل ينهملا ريطأتلاو نيوکتلا جمارب ةيوقت اهمهأ لعل ،ةيميلعتلا تاسسؤملا
 ينطو زکرم ءاشنإ مت ضرغلا اذهل ،يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا ىلع مئاق يملع دنسب
 :ةازاومب کلذو 13،ثحبلل ةيوهج زکارمو

 
 .)1977 ربنتش-تشغ( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 12
 .)1975 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 13
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 ةيجيتارتسا اهجامدإ مدعل ةزجنملا ةيحالصإلا ريبادتلا ةيعجرم يف صقنلا •
 نيلعافلا ليهأتو جماربلاو جهانملا ريوطت تاسايس يف يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا
 .نييوبرتلا

 .ةرمتسملا تانيوکتلاو جماربلاو جهانملا دادعإو ءانب تاسايس يف زکرمتلا •
 ةيميلقإلا سرادملل يجيردتلا ثادحإلا ىلع ريوطتلا ططخ تزکرت ،اذل

 نيلماعلا نيملعملا ةدئافل ريطأتلاو نيوکتلا تايلمع فيثکتو 11،نيملعملا نيوکتل
 ثحبلا ةيعجرم دامتعا ىلإ ةيوبرتلا تاسايسلا تهجتا امک ،)نيتقؤملاو نييمسرلا(
 ريبادتلا ضعب نأ عمو .تاسردملاو نيسردملا ليهأتو نيوکت يف يوبرتلا ديدجتلاو
 زکارملا ءاشنإ ليبق نم ،ةيوبرتلا مولعلا جئاتن رامثتسا ىلع عجشت نأشلا اذهب ةذختملا
 ةيوبرتلا بعشلا ثادحإو ،مهنيوکت لامکتساو نيتقؤملا نيملعملا ليهأت ةداعإل ةيوهجلا
)sections normalisées( 1968 ةنس ةيوناثلا تاسسؤملاب )ةيقابتسا بعش يهو 
 ةداهشلا ىلع مهلوصح دعب ميلعتلا ةنهم جولو نوراتخي نيذلا ذيمالتلا لبقتست
 ،)نيملعملل ةيميلقإلا سرادملا جولول مهؤيهت نيتنس ةدملً اسورد مهل مدقتو ،ةيدادعإلا
 اهنم ديفتسي ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيميلقإ ةباين لکب يوبرتلا طيشنتلا زکارم ليعفتو
 يوبرتلا ثحبلل ةيملعلا تايطعملا تلظ دقف ،مهميسرت قفأ يف نوتقؤملا نوملعملا
 نع کيهان ؛نييوبرتلا نيلعافلل ساسألا نيوکتلا ريوطت يف ةيافک ةرثؤم ريغ يملاعلا

 .تاملعتلاو ةيميلعتلا تاسرامملل يتاسسؤملاو ينهملا طيحملا ىلع اهرثأ فعض

 ةئيه ءاضعأ ةيبلاغ رايتخا وه ،کلذل ةرسفملا لماوعلا مهأ دحأ لعلو
 نيلماعلا نيسردملا نم کاذنآ نيملعملا نيوکتل ةيميلقإلا سرادملاب ريطأتلاو نيوکتلا
 ،ةينهملا مهتربخو مهتيمدقأ ىلإ کلذ يف ماکتحالاو ،ةيئادتبالا ةيميلعتلا تاسسؤملاب
 ةدودحم تارود صيصخت عم ،اهنوسردي يتلا ةيساردلا داوملا نم مهنکمت ىلإو
 نمً ارطأ تلمش دقف ،ةيميلقإلا سرادملا هذهب نيوکتلا ةئيه ةيقب امأ .مهليهأتل

 نينِّوکملا نم ةيقبلا هذه نوک عمو .بلاغلا يف سفنلا ملعل ةيعماجلا بعشلا يجيرخ
 ،ملعتلا تايرظنو سفنلا ملع سرادم لوح ةيرظنلاو ةيخيراتلا فراعملا نم نينکمتم
 عقاو لوح ةيناديم ةيملعو ةيجوغاديب تايطعمب بلاغلا يف نيحلسم ريغ مهنإف
 جهانملاو جماربلا مييقتب ًالثم ةقلعتملا اهتالالتخاو اهتابستکمو ،ةيبرغملا ةسردملا
 ريغو ،ةيوبرتلا تاسايسلاو مظنلاب ةياردلاو ،ملعتلا تابوعصو ،ةيجوغاديبلا تابراقملاو
 قرطلاو سفنلا ملع اياضق لوح ةماع تامولعم ىلإ دنتسي نيوکتلا ناک ،کلذل .کلذ
 نرمتلل ةيلعف تاربتخم بايغ ىلع ةوالع .اهنيقلت متي يتلا ةماعلا ةيجوغاديبلا

 
 .نيملعملا نيوکتل ةيميلقإ ةسردم 17 برغملاب ترفوت ،1966 ةنس 11

 نرمتلل ةصصخملا صصحلا مهللا ،ةيميلقإلا سرادملا هذه لخاد يجوغاديبلا جاتنإلاو
 .اهب ةطيحملا قيبطتلا تاسسؤمب نيبردتملا نيملعملا ةدئافل

 أدب يوبرتلا ثحبلاب ةيوبرتلا تاسايسلاو تارارقلا معد رايخ نأ عقاولاو
 دادعإو ةيميلعتلا لئاسولا ىلع کاذنآً اساسأ بصنا هنأ ريغ ،1968-1967 ذنمً ارکبم
 لکاشم يمانت نأ ريغ .مههيجوت لجأل يئادتبا ةيئاهنلا ةنسلا ذيمالتل ةهجوم تارابتخا
 ،ساسألا نيوکتلاو ةينهملا تاسرامملا تالالتخاو ،يئادتبالا ميلعتلل ةيلخادلا ةيدودرملا
 ثحبلل ينطولا زکرملا ليعفت ىلإ ةيوبرتلا تاطلسلا تعفد ،ميمعتلا تابوعصو
 ليهأت لاجم يف ميلعتلا ريوطتل ثوحب ءارجإ يف عورشلاو ،ينهملا ليهأتلاو يوبرتلا
 .ةيدودرملا نيسحتو ،ةيساردلا جماربلا رييغتو نييوبرتلا نيلعافلا

 ،يئادتبالاً اصوصخ ،يسردملا ميلعتلا رطأ تاردق نم عفرلا سجاه لظ دقل
 لامکتسا ىلإ فدهت” ةيولوأک هعضتً امئاد تناک ،کلذل .ةيوبرتلا تاطلسلا ىدلً اراق
 نم نيمسرملا نيملعملا نيوکت ةداعإ ىلإو ،ةهج نم ليهأتلا يصقان نيملعملا نيوکت

 داوملا يف صخألا ىلعو ،يفاقثلاو يفرعملا روطتلل ةبکاوم مهفراعم لعجل ،ىرخأ ةهج
 12.“ةيسنرفلاو تايضايرلاو ةيبرعلا ةغللاک ةيساسألا

 بيرعت لالخ ،نيملعملل ىطعي ناک يذلا نيوکتلا نإف ،کلذ ىلع ةوالع
 ناقتإ ىلع ةيفاکلا ةردقلا ةديدع نايحأ يف مهل لوخي مل ،يئادتبالاب ةيملعلا داوملا
 لمع امأ .باسحلاو ءايشألاو ةظحالملا سورد يف رمألا وه امک ،ةيملعلا داوملا ميلعت
 جماربلا لاجم يف نيملعملا فراعم ةيوقت ىلع بلاغلا يف بصني ناک دقف ،نيشتفملا
 لوح ةيملعلا ثوحبلا جئاتن نم نيکمتلا فدهتسي امم رثکأ ةيساردلا تايوتحملاو
 ةسردملل يجوغاديبلا جذومنلا تابلطتمو عقاو لوحو ،ةماع نيوکتلاو ةيبرتلا
 ةاعارمو يجوغاديبلا لصاوتلاو سيردتلاب ةقلعتملا ةينهملا تاراهملا نيسحتو ،ةيبرغملا
 .خلإ ،اهيطخت يف داهتجالاو ملعتلا تايعضو تابوعص دصرو ذيمالتلا نيب قورفلا

 ىلإ ةيوبرتلا تاطلسلا تهتنا ،يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا تاونس لالخو
 لخاد يسردملا لمعلا خانم ميظنتو نيوکتلا تاسايس مهت ةمهم ةيساسأ تاصالخ
 نيملعملل ينهملا ريطأتلاو نيوکتلا جمارب ةيوقت اهمهأ لعل ،ةيميلعتلا تاسسؤملا
 ينطو زکرم ءاشنإ مت ضرغلا اذهل ،يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا ىلع مئاق يملع دنسب
 :ةازاومب کلذو 13،ثحبلل ةيوهج زکارمو

 
 .)1977 ربنتش-تشغ( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 12
 .)1975 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 13
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من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 ءاقبإلا عم ،هبولسأ يفو ،ساسألا نيوکتلا يف ةصتخملا تاينبلا يف رظنلا ةداعإ •
 لماکت يعارت نيوکتلل ةلماش ةطخ دادعإ ىلع لمعلاو ،يميلقإلا هميظنت ىلع
 14.)يميلعتلا ءادألا مييقتو ينهملا ريطأتلاو سيردتلا( ةينهملا تايلمعلا

 رواشتلاو کاکتحالا تايلآ ةيمنتب يسردملا ينهملا لمعلا خانم طيشنتو •
 ةسسؤملا لخاد ةيميلعتلا رطألا نيب ةيدودرملاو ةشقانملاو ةکراشملاو نواعتلاو
 15.ةيميلعتلا

 ميلعتلا اههجاوي يتلا ىربکلا لکاشملل ةيوبرتلا تاطلسلا مييقت داق دقل
 ثحبلا جامدإب قلعتت ةلحرملا هذه يف ةيساسأ تاهجوت زورب ىلإ 197816 ىتح يسردملا
 کلذل .ةيساردلا جماربلاو نيوکتلاو ميلعتلا تاسايس نمض ديدجتلا لجأ نم يوبرتلا

 يف ةيبرتلا مولع تايطعم جامدإو ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا ةمظنأ نيسحت ىلع تلمع
 يذلا يئادتبالاب سيردتلا نهم جولول ةيميلعتلا ةجردلا ىوتسم نم عفرلا عم ،نيوکتلا
 % 97 غلبت ليهأتلا ةبسن تحبصأ دقف .يسردملا ميلعتلا تالالتخا بلغأ نزتخي ناک
 ددع ضفخنا ثيحب ،1984 ةنس يئادتبالاب ةلماعلا ةيميلعتلا رطألا عومجم نم
 طقف ملعم 174 ىلإ 1981 ةنسً اتقؤمً املعم 510 10 نم ريبک لکشب نيتقؤملا نيملعملا

 .رمتسملا ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا لامکتسال ةفثکملا جماربلا لضفب کلذو ،1992 ةنس

 )تا(نيملعملا نيوکت فرع ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص لبقو
 1980 ةنس نيملعملل ةيميلقإلا سرادملا ةلکيه ةداعإب ةلحرملا هذه لالخً ايوينب روطت
 ميلعتلا ةنهم ىلإ جولولا طورشو ريياعم رييغتو ،نيملعملا نيوکت زکارم ىلإ اهليوحتو
 ىلإ جولولا طورش ُْطبَر امو 1992.17-91 ذنم نيوکتلا قرطو جهانم ريوطتو ،يئادتبالاب
 18ةزاجإلا وأ يعماجلا لوألا کلسلا ىوتسم نم ايلع ةداهش ىلع لوصحلاب سيردتلا

 اونوکي نأ ضرتُْفي نيذلا ددجلا نيسردملا تافصاوم ىوتسم نم عفرلا ىلع رشؤم ىوس

 
 .هسفن 14
 .)1980 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 15
 .يورقلا طسولاب يئادتبالا ميلعتلا ميمعت تابوعص ؛يئادتبالا ميلعتلا يف عاطقنالاو رارکتلا رهاوظ رارمتسا :لکاشملا هذه مهأ 16

 نيتقؤملا نيملعملا ددع ضفخنا امک .1984 ةنس يئادتبالاب ةلماعلا ةيميلعتلا رطألا عومجم نم % 97 غلبت ليهأتلا ةبسن تحبصأ 17
 نيوکتلا لامکتسال ةفثکملا جماربلا لضفب کلذو ،1992 ةنس طقف )ة(ملعم 174 ىلإ 1981 ةنسً اتقؤمً املعم 510 10 نم ريبک لکشب
 .رمتسملا ينهملا ليهأتلاو

 جولو حبصأ ،کلذ بجومب .ساسألا نيوکتلا ددمو جولولا تافصاوم عيونت ىلع ةيوبرتلا تاطلسلا تلمع ،ميلعتلا ةنهم جولو صوصخب 18
 ةداهش وأ ايرولاکبلا ةداهش ىلعو ،)ةيعماجلا ةيناثلا ةنسلا( يعماجلا لوألا کلسلا مولبدو ةزاجإلا ىلع نيلصاحلا مامأً احوتفم ةنهملا
 .ةلثامم
 زاتجي اميف ،ةدحاو ةنس ةدمل ساسأ نيوکت نم نوديفتسيو ،ةرشابم يعماجلا لوألا کلسلا مولبد وأ ةزاجإلا ىلع نولصاحلا لَبُْقي
 يرظن لوألا :نيقش نيوکتلا لمشيو .نيتنس ةدمل نيوکت نم اهيف حاجنلا دعب نوديفتسيو ،ءاقتنالا ضرغب ةارابم ايرولاکبلا ىلع نولصاحلا

 تاسسؤمب ةينهم بيرادت ةغيص ذخأي يلمع يناثلاو ؛ةيرصبلا ةيعمسلا تاينقتلاو ،ةيبرتلا مولع يفو ،يساسألا ميلعتلل ةيساسألا داوملا يف
 .يناديملا قيبطتلل ةصصخم ةيميلعت

 ىوتسم نمو ،ةيوبرتلاو ةيناسنإلا مولعلا يف يملعو يفرعم نيوکت نم اودافتسا دق
 تايطعم نم ةمهم ةبسن ةيجوغاديبلا هتسدنه نمض جمدي يذلا ينهملا مهليهأت
 ثحبلا تاراهم نم نيسردملا نيکمت لجأل الإ ءيشل ال ،ةسردملا اياضق يف يوبرتلا ثحبلا
 19.اهزواجت يف داهتجالاو مههجاوت يتلا ةيلعفلا تابوعصلا دصرو

 ططخ يف ةيبرتلا مولع يف ثوحبلا جئاتن جامدإ يف ةلوذبملا دوهجلا مغرو
 تلظ ةينهملاو ةيجوغاديبلا تاسرامملا ةعاجن نإف ،تاسردملاو نيسردملا نيوکت
 نم ةلحرملا هذه يف جماربلاو جهانملا تلاط يتلا تارييغتلا هبلطتت امل رظنلاب ،ةدودحم
 سيردتلا ةئيه ىلع ةدوقعملا تاراظتناللً ارابتعاو ،تاسرامملا هذهل رمتسم نيسحت
 يميلعتلا ماظنلل ةيمييقتلا ريراقتلا يف اريثک ددرتتس اياضق کلتو .تاملعتلا نيسحتل
 دعب وأ ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا دادعإ لالخ سيردتلا ةئيه ةيدودرملو
 ةيبرتلل ةصاخلا ةنجللا فرط نم زجنملا يلحرملا عبتتلا ريرقت اميس ال ،هرادصإ
 ىلعألا سلجملا ريرقتو ،)2006( حالصإلا ىدتنمل يلامجإلا ريرقتلاو ،)2005( نيوکتلاو
 .)2008( سيردتلا ةئيه لوح ميلعتلل

 سيردتلا ةئيه رطأ ةدئافل ساسألا نيوکتلا جهانم ديدجت سجاه لظ دقل
 يف رارمتسابً ارضاح ،صوصخلا هجو ىلع يسردملا ميلعتلاب هيجوتلاو شيتفتلاو ريبدتلاو
 رودص ذنم ،نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا نع ةرداصلا ريراقتلاو لامعألا ةيبلاغ
 سلجملا ريرقت ىلع ئراقلا ةلاحإ انه يفکي .2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا

 يف رداصلا هيأر ىلعو ،)2018( “ثحبلاو ريبدتلاو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمب ءاقترالا” لوح
 “ديدجتلاو ريوطتلل قافآ ،ثحبلاو نيوکتلاو سيردتلاو ةيبرتلا نهم” عوضوم
 نم ديزمل اهتجاحو ،ةيوبرتلا نهملا هذه اهفرعت يتلا تالالتخالا ىدم نيبتيل ،)2019(
 ديدجو ،ميلعتلاو ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلا تادجتسم ىلإ زاکترإلاب ،رييغتلاو ريوطتلا
 ً.ايملاع ةحجانلا براجتلا

 
 غيص عيونت ىلإ ددصلا اذهب ةراشإلا نم دب ال ،ةزاجإلا وأ يعماجلا لوألا کلسلا ىوتسم نم ايلع ةداهش ىلع لوصحلا طرش ىلإ ةفاضإ 19
 اذکو ،يدادعإلا ىوتسملا يسردم نيوکتل ةيوهجلا ةيجوغاديبلا زکارملا ثادحإ مت ذإ ،ةلحرملا هذه يف ينهملاو يفرعملا ليهأتلاو نيوکتلا
 نم تدافتسا يتلا ةنوکملا رطألا ريفوت ىلع ةوالع .يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأ ليهأتل ةذتاسألا نيوکتل ايلعلا سرادملا بعش صيصخت
 ثحبلا تافصاوم يکت ةمهم ةيصاخ نيوکتلا حملم ىلع ىفضأ ام اذهو .هجراخ وأ برغملاب هاروتکدلا ىوتسم نم ايلع ةيعماج تانيوکت
 يف نولوتي نيذلا ،يئادتبالا ميلعتلل نييوبرتلا نيشتفملا فرط نمً اريطأت نوملعملا ىقلتي ،ينهملا لقحلاب مهقاحتلا دنعو .يوبرتلا ثحابلاو
 ينطولا زکرملاب يوبرتلا شيتفتلا ةئيه نيوکت ةيوبرتلا تاطلسلا تفعاض ،ريطأتلا اذه ةدوج نيمأتلو .ةينهملا مهتاسرامم مييقت هتاذ تقولا
 نيشتفملا هجو يفو ،يلصفلا لمعلا يف لقألا ىلع تاونس عبس اوضمأ نيذلا نيمسرملا نيملعملا هجو يف حتُفي يذلا نيشتفملا نيوکتل
 زکارمب نينِّوکملا ةذتاسألا وأ نيمسرملا يدادعإلا ةذتاسأ هجو يف اضيأ حتُفي امک .مهراطإ يف لقألا ىلع تاونس عبرأ ةيمدقأ يوذ نيدعاسملا
 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريراقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو( راطإلا يف تاونس عبرأ ةيمدقأ يوذ نيملعملا نيوکت

 .)1992-1990 ؛1986-1988
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عبد الحق منصف



 ءاقبإلا عم ،هبولسأ يفو ،ساسألا نيوکتلا يف ةصتخملا تاينبلا يف رظنلا ةداعإ •
 لماکت يعارت نيوکتلل ةلماش ةطخ دادعإ ىلع لمعلاو ،يميلقإلا هميظنت ىلع
 14.)يميلعتلا ءادألا مييقتو ينهملا ريطأتلاو سيردتلا( ةينهملا تايلمعلا

 رواشتلاو کاکتحالا تايلآ ةيمنتب يسردملا ينهملا لمعلا خانم طيشنتو •
 ةسسؤملا لخاد ةيميلعتلا رطألا نيب ةيدودرملاو ةشقانملاو ةکراشملاو نواعتلاو
 15.ةيميلعتلا

 ميلعتلا اههجاوي يتلا ىربکلا لکاشملل ةيوبرتلا تاطلسلا مييقت داق دقل
 ثحبلا جامدإب قلعتت ةلحرملا هذه يف ةيساسأ تاهجوت زورب ىلإ 197816 ىتح يسردملا
 کلذل .ةيساردلا جماربلاو نيوکتلاو ميلعتلا تاسايس نمض ديدجتلا لجأ نم يوبرتلا

 يف ةيبرتلا مولع تايطعم جامدإو ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا ةمظنأ نيسحت ىلع تلمع
 يذلا يئادتبالاب سيردتلا نهم جولول ةيميلعتلا ةجردلا ىوتسم نم عفرلا عم ،نيوکتلا
 % 97 غلبت ليهأتلا ةبسن تحبصأ دقف .يسردملا ميلعتلا تالالتخا بلغأ نزتخي ناک
 ددع ضفخنا ثيحب ،1984 ةنس يئادتبالاب ةلماعلا ةيميلعتلا رطألا عومجم نم
 طقف ملعم 174 ىلإ 1981 ةنسً اتقؤمً املعم 510 10 نم ريبک لکشب نيتقؤملا نيملعملا

 .رمتسملا ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا لامکتسال ةفثکملا جماربلا لضفب کلذو ،1992 ةنس

 )تا(نيملعملا نيوکت فرع ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص لبقو
 1980 ةنس نيملعملل ةيميلقإلا سرادملا ةلکيه ةداعإب ةلحرملا هذه لالخً ايوينب روطت
 ميلعتلا ةنهم ىلإ جولولا طورشو ريياعم رييغتو ،نيملعملا نيوکت زکارم ىلإ اهليوحتو
 ىلإ جولولا طورش ُْطبَر امو 1992.17-91 ذنم نيوکتلا قرطو جهانم ريوطتو ،يئادتبالاب
 18ةزاجإلا وأ يعماجلا لوألا کلسلا ىوتسم نم ايلع ةداهش ىلع لوصحلاب سيردتلا

 اونوکي نأ ضرتُْفي نيذلا ددجلا نيسردملا تافصاوم ىوتسم نم عفرلا ىلع رشؤم ىوس

 
 .هسفن 14
 .)1980 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 15
 .يورقلا طسولاب يئادتبالا ميلعتلا ميمعت تابوعص ؛يئادتبالا ميلعتلا يف عاطقنالاو رارکتلا رهاوظ رارمتسا :لکاشملا هذه مهأ 16

 نيتقؤملا نيملعملا ددع ضفخنا امک .1984 ةنس يئادتبالاب ةلماعلا ةيميلعتلا رطألا عومجم نم % 97 غلبت ليهأتلا ةبسن تحبصأ 17
 نيوکتلا لامکتسال ةفثکملا جماربلا لضفب کلذو ،1992 ةنس طقف )ة(ملعم 174 ىلإ 1981 ةنسً اتقؤمً املعم 510 10 نم ريبک لکشب
 .رمتسملا ينهملا ليهأتلاو

 جولو حبصأ ،کلذ بجومب .ساسألا نيوکتلا ددمو جولولا تافصاوم عيونت ىلع ةيوبرتلا تاطلسلا تلمع ،ميلعتلا ةنهم جولو صوصخب 18
 ةداهش وأ ايرولاکبلا ةداهش ىلعو ،)ةيعماجلا ةيناثلا ةنسلا( يعماجلا لوألا کلسلا مولبدو ةزاجإلا ىلع نيلصاحلا مامأً احوتفم ةنهملا
 .ةلثامم
 زاتجي اميف ،ةدحاو ةنس ةدمل ساسأ نيوکت نم نوديفتسيو ،ةرشابم يعماجلا لوألا کلسلا مولبد وأ ةزاجإلا ىلع نولصاحلا لَبُْقي
 يرظن لوألا :نيقش نيوکتلا لمشيو .نيتنس ةدمل نيوکت نم اهيف حاجنلا دعب نوديفتسيو ،ءاقتنالا ضرغب ةارابم ايرولاکبلا ىلع نولصاحلا

 تاسسؤمب ةينهم بيرادت ةغيص ذخأي يلمع يناثلاو ؛ةيرصبلا ةيعمسلا تاينقتلاو ،ةيبرتلا مولع يفو ،يساسألا ميلعتلل ةيساسألا داوملا يف
 .يناديملا قيبطتلل ةصصخم ةيميلعت

 ىوتسم نمو ،ةيوبرتلاو ةيناسنإلا مولعلا يف يملعو يفرعم نيوکت نم اودافتسا دق
 تايطعم نم ةمهم ةبسن ةيجوغاديبلا هتسدنه نمض جمدي يذلا ينهملا مهليهأت
 ثحبلا تاراهم نم نيسردملا نيکمت لجأل الإ ءيشل ال ،ةسردملا اياضق يف يوبرتلا ثحبلا
 19.اهزواجت يف داهتجالاو مههجاوت يتلا ةيلعفلا تابوعصلا دصرو

 ططخ يف ةيبرتلا مولع يف ثوحبلا جئاتن جامدإ يف ةلوذبملا دوهجلا مغرو
 تلظ ةينهملاو ةيجوغاديبلا تاسرامملا ةعاجن نإف ،تاسردملاو نيسردملا نيوکت
 نم ةلحرملا هذه يف جماربلاو جهانملا تلاط يتلا تارييغتلا هبلطتت امل رظنلاب ،ةدودحم
 سيردتلا ةئيه ىلع ةدوقعملا تاراظتناللً ارابتعاو ،تاسرامملا هذهل رمتسم نيسحت
 يميلعتلا ماظنلل ةيمييقتلا ريراقتلا يف اريثک ددرتتس اياضق کلتو .تاملعتلا نيسحتل
 دعب وأ ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا دادعإ لالخ سيردتلا ةئيه ةيدودرملو
 ةيبرتلل ةصاخلا ةنجللا فرط نم زجنملا يلحرملا عبتتلا ريرقت اميس ال ،هرادصإ
 ىلعألا سلجملا ريرقتو ،)2006( حالصإلا ىدتنمل يلامجإلا ريرقتلاو ،)2005( نيوکتلاو
 .)2008( سيردتلا ةئيه لوح ميلعتلل

 سيردتلا ةئيه رطأ ةدئافل ساسألا نيوکتلا جهانم ديدجت سجاه لظ دقل
 يف رارمتسابً ارضاح ،صوصخلا هجو ىلع يسردملا ميلعتلاب هيجوتلاو شيتفتلاو ريبدتلاو
 رودص ذنم ،نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا نع ةرداصلا ريراقتلاو لامعألا ةيبلاغ
 سلجملا ريرقت ىلع ئراقلا ةلاحإ انه يفکي .2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا

 يف رداصلا هيأر ىلعو ،)2018( “ثحبلاو ريبدتلاو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمب ءاقترالا” لوح
 “ديدجتلاو ريوطتلل قافآ ،ثحبلاو نيوکتلاو سيردتلاو ةيبرتلا نهم” عوضوم
 نم ديزمل اهتجاحو ،ةيوبرتلا نهملا هذه اهفرعت يتلا تالالتخالا ىدم نيبتيل ،)2019(
 ديدجو ،ميلعتلاو ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلا تادجتسم ىلإ زاکترإلاب ،رييغتلاو ريوطتلا
 ً.ايملاع ةحجانلا براجتلا

 
 غيص عيونت ىلإ ددصلا اذهب ةراشإلا نم دب ال ،ةزاجإلا وأ يعماجلا لوألا کلسلا ىوتسم نم ايلع ةداهش ىلع لوصحلا طرش ىلإ ةفاضإ 19
 اذکو ،يدادعإلا ىوتسملا يسردم نيوکتل ةيوهجلا ةيجوغاديبلا زکارملا ثادحإ مت ذإ ،ةلحرملا هذه يف ينهملاو يفرعملا ليهأتلاو نيوکتلا
 نم تدافتسا يتلا ةنوکملا رطألا ريفوت ىلع ةوالع .يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأ ليهأتل ةذتاسألا نيوکتل ايلعلا سرادملا بعش صيصخت
 ثحبلا تافصاوم يکت ةمهم ةيصاخ نيوکتلا حملم ىلع ىفضأ ام اذهو .هجراخ وأ برغملاب هاروتکدلا ىوتسم نم ايلع ةيعماج تانيوکت
 يف نولوتي نيذلا ،يئادتبالا ميلعتلل نييوبرتلا نيشتفملا فرط نمً اريطأت نوملعملا ىقلتي ،ينهملا لقحلاب مهقاحتلا دنعو .يوبرتلا ثحابلاو
 ينطولا زکرملاب يوبرتلا شيتفتلا ةئيه نيوکت ةيوبرتلا تاطلسلا تفعاض ،ريطأتلا اذه ةدوج نيمأتلو .ةينهملا مهتاسرامم مييقت هتاذ تقولا
 نيشتفملا هجو يفو ،يلصفلا لمعلا يف لقألا ىلع تاونس عبس اوضمأ نيذلا نيمسرملا نيملعملا هجو يف حتُفي يذلا نيشتفملا نيوکتل
 زکارمب نينِّوکملا ةذتاسألا وأ نيمسرملا يدادعإلا ةذتاسأ هجو يف اضيأ حتُفي امک .مهراطإ يف لقألا ىلع تاونس عبرأ ةيمدقأ يوذ نيدعاسملا
 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريراقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو( راطإلا يف تاونس عبرأ ةيمدقأ يوذ نيملعملا نيوکت

 .)1992-1990 ؛1986-1988
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 يف ثحبلاو ةيبرتلا مولع ةيمهأ ىلإ ةيوبرتلا تاطلسلا تهبتنا ام ردقب ،الامجإ
 ،ريطأتلاو نيوکتلا جماربو سيردتلا ةئيهب ءاقترالا لجأ نم سيردتلاو ميلعتلا اياضق
 تحت ةيفرظلا تارارقلا اهمهأ لعل ،ةريثک تابوعص رايخلا اذه ريبدت فرع ام ردقب

 سيردتلا نهم ةلوازمل ةيلعفلا فورظلاو )رشابملا فيظوتلا( صاصخلا تاهارکإ طغض
 دوجو مدعو ،)سيردتلا ةدوجل ةيرورضلا تامزلتسملا نم ددع بايغ( نيوکتلاو
 يف يملعلا ثحبلا ةيعجرم جاردإل ةحضاو فادهأ تاذ ططخب ةيمومع ةيوبرت ةسايس
 دامتعاو ،نييوبرتلا نيلعافلا ءادأل ةيمييقتلا تاساردلا ماظتنا کلذ يف امب ،ةيبرتلا
 .رييغتلاو ريوطتلا تارارق يف اهجئاتن

 ةيبرتلا مولع يف يملعلا جاتنإلاو ثحبلا تاسايس .2

 ةيبرتلا مولع ناديم يف يملعلا جاتنإلاو ثحبلا تاسايس نأ دقتعن ام ابلاغ
 تاسسؤم وأ ةيعماجلا تاسسؤملا لخاد ثحبلاو نيوکتلا تاينب ىلع ةروصقم
 ةيثحبلا تاسايسلا هذه نأ لاحلاو .تاعماجلل ةعباتلا ريغ ايلعلا نيوکتلا دهاعمو
 ريبدت تاسايس ميمص يف دجوتو ريوطتلا تاططخمو ةيموکحلا جماربلا لخاد رذجتت
 نوکت ام ابلاغو .نيوکتلاو ةيبرتلا تايوتسم ةفاک ىلع ةينيوکتلاو ةيوبرتلا تايلمعلا
 ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ىلع فرشملا يرازولا عاطقلا اميس الو ،ةيموکحلا تاسسؤملا
 سلاجملا لثم ةيروتسدلا تائيهلاو تاسسؤملا ضعب وأ ،ةيناملربلا ةسسؤملا وأ ،يملعلا
 جمارب دادعإ ددصب امإ يوبرتلا ثحبلا ىلع بلطلا ردصم يه ،ةصاخلا ناجللا وأ

 رهاوظو اياضق ءاصقتسا وأ ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ريوطت وأ حالصإل ةيموکح
 .يمومعلا مامتهالاب رثأتست ةددحم ةيوبرت

 ىدل يوبرتلا ثحبلا سجاه روضح لجسن نأ نکمي ،ةيوازلا هذه نم
 دْيَُعب رکبم تقو ذنم ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا يممصمو رارقلا باحصأ
 .ةيميلعتلا قئارطلاو ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جاهنملاب قلعتي ام اميس ال ،لالقتسالا
 يقسن روصت هيدل نکي مل ةلحرملا هذه يف يبرغملا يوبرتلا ماظنلا نأ مولعملا نمو
 ميلعتلا يف اهئانبو تاملعتلا ءاسرإ يف اهدامتعا بجي يتلا تابراقملاو قئارطلل لماش
 قئارط يفً انيابت تفرع يتلا ةيبرغملا ةسردملا عقاو ىلع سکعنا امم ،الثم يساسألا
 نيب ةدحاولا ةسسؤملا لخاد ىتح تاينقتلاو ةيجوغاديبلا ِدَدُعلا لامعتساو سيردتلا
 ،ريدملا وأ سردملا ةعانق ىلع ءانب متي ةيسردملا بتکلا رايتخا ناک ،لباقملا يف .نيسِّردملا
 يتلا ،ةيسردملا بتکلا تناک ام ردقبو 20.قوسلا يف اهنم رفوتم وه امل ةباجتسا وأ

 
-1962 ةيساردلا ةنسلا لالخ اهلامعتسا بجي يتلا ةيسردملا بتکلا نيوانع ىلع صنت ،1962 ربوتکأ 20 خيراتب ةيرازو ةرکذم تردص 20

1963. 

 نم ىندألا دحلل ةيفوتسم ،ةيسنرفلا ةغللاب اهميدقت متي يتلا ةيساردلا داوملا يطغت
 يف دمتُعت يتلا ةيسردملا بتکلا تناک ،ةيجوغاديبلاو ةيجهنملاو ةيملعلا طورشلا
 .يفرعملاً انايحأو ،يجوغاديبلاو ينفلا دعُبلا ثيح نم ةفيعض ةيبرعلا داوملا سيردت

 ابلط ةيمومعلا تاسسؤملا رثکأ تناک ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نأب رارقإلا نکمي
 نيماضملا ديحوت ةسسأم ةرورضب اهنمً ايعوف .رکبم تقو ذنم کلذو ،يوبرتلا ثحبلل
 ةرازو تمدق ،لالقتسالا ديُعبً اصوصخ يئادتبالا ميلعتلاب ةيساردلا تاررقملل ةيفرعملا
 نم ةينقتلا ةدعاسملا نأش يف وکسنويلا ةمظنملً اسمتلم 1962 ةنس ةينطولا ةيبرتلا

 :مهت ةسارد لالخ

 ةصاخلا ةيبرغملا سرادملا يف ةلمعتسملا ةيسردملا بتکلا درجو ءاصحإ •
 ؛ةيساردلا داوملا فلتخم سيردتب

 بتکلا ةباجتسا ىدم لوح ،بتکلا هذهل ةيدقنو ةيليلحت ةسارد زاجنإ •
 سوردلا ميدقت يف ينفلا بناجلا رابتعاو ،يبرغملا ذيملتلا عقاول ةمئاقلا ةيسردملا
 لحارملا يف ةيرورضلا ةيسردملا بتکلل ةحئال عضوو ،عبطلا لکشو ،موسرلاو روصلاو
 21.ةيسردملا بتکلا جاتنإل ةينمز ةلودج دادعإو ،)يوناثلا ميلعتلا( ميلعتلل ةيلاوملا

 تاهجوت ةرولب ىلإ ِضُْفي مل ةساردلا هذه جئاتنل يلعفلا رامثتسالا نأ ريغ
 .يئادتبالا ميلعتلا تاررقمو جماربل ةيجاهنملا ةبراقملا لوح ملاعملا ةحضاو ةيتاسسؤم
 نم ،ةيبرعلا داوملل ةبسنلاب ملعتلاو سيردتلا تالالتخا قيمعت يف مهاس ام وهو
 ىوتسم ىلع ةيساردلا ةداملا لوانت يف يکيتکاديدلاو يجوغاديبلا دعُبلا بايغ :اهنيب
 دوجو مدعو ،ةيساردلا هتادحو عيزوتو ررقملا ىوتسم ىلع وأ ،ماعلا يجاهنملا روصتلا
 فادهألاو ميهافملا ثيح نم ،ذيملتلا ىدل هثادحإ دارملا ملعتلا ءانبل مظانلا طخلا
 ؛يسردملا باتکلاو ررقملا داوم تانوکم نيب طبارتلا للخ ببسب ،باستکالا قئارطو
 ةيسنرفلا ةسردملا ةبرجت اهدادعإ يف رِْمُثتسا يتلا ةيسنرفلا داومللً افالخ کلذو
 ملعتو ميلعتو ايجوغاديبلا يف ةثيدحلا ثوحبلا جئاتنو تايطعم ىلإ ةدنتسملا ةثيدحلا
 .يوبرتلا مييقتلا يفو ،باسحلاو ةءارقلا

 تاسايسلا ىدلً ارضاح يوبرتلا ثحبلا ةيعجرم دامتعا سجاه لظ دقل
 ءاطعإلو ،لعفلابو .يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا لالخ برغملاب ةيمومعلا ةيوبرتلا

 ثحبلل يتاسسؤم راطإ ءاسرإ 1971 ةنس مت ،ةيتاسسؤم ةينب يوبرتلا ثحبلا ططخ
 قيسنتو طيشنت هنم ةياغلا ،ينطولا يجوغاديبلا دهعملا وه ريوطتلاو ديدجتلا لجأل

 
 .1965 رياربف خيراتب ةيوبرتلا تاطلسلل تمدقو ةساردلا هذه تزجنأ 21
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 يف ثحبلاو ةيبرتلا مولع ةيمهأ ىلإ ةيوبرتلا تاطلسلا تهبتنا ام ردقب ،الامجإ
 ،ريطأتلاو نيوکتلا جماربو سيردتلا ةئيهب ءاقترالا لجأ نم سيردتلاو ميلعتلا اياضق
 تحت ةيفرظلا تارارقلا اهمهأ لعل ،ةريثک تابوعص رايخلا اذه ريبدت فرع ام ردقب

 سيردتلا نهم ةلوازمل ةيلعفلا فورظلاو )رشابملا فيظوتلا( صاصخلا تاهارکإ طغض
 دوجو مدعو ،)سيردتلا ةدوجل ةيرورضلا تامزلتسملا نم ددع بايغ( نيوکتلاو
 يف يملعلا ثحبلا ةيعجرم جاردإل ةحضاو فادهأ تاذ ططخب ةيمومع ةيوبرت ةسايس
 دامتعاو ،نييوبرتلا نيلعافلا ءادأل ةيمييقتلا تاساردلا ماظتنا کلذ يف امب ،ةيبرتلا
 .رييغتلاو ريوطتلا تارارق يف اهجئاتن

 ةيبرتلا مولع يف يملعلا جاتنإلاو ثحبلا تاسايس .2

 ةيبرتلا مولع ناديم يف يملعلا جاتنإلاو ثحبلا تاسايس نأ دقتعن ام ابلاغ
 تاسسؤم وأ ةيعماجلا تاسسؤملا لخاد ثحبلاو نيوکتلا تاينب ىلع ةروصقم
 ةيثحبلا تاسايسلا هذه نأ لاحلاو .تاعماجلل ةعباتلا ريغ ايلعلا نيوکتلا دهاعمو
 ريبدت تاسايس ميمص يف دجوتو ريوطتلا تاططخمو ةيموکحلا جماربلا لخاد رذجتت
 نوکت ام ابلاغو .نيوکتلاو ةيبرتلا تايوتسم ةفاک ىلع ةينيوکتلاو ةيوبرتلا تايلمعلا
 ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ىلع فرشملا يرازولا عاطقلا اميس الو ،ةيموکحلا تاسسؤملا
 سلاجملا لثم ةيروتسدلا تائيهلاو تاسسؤملا ضعب وأ ،ةيناملربلا ةسسؤملا وأ ،يملعلا
 جمارب دادعإ ددصب امإ يوبرتلا ثحبلا ىلع بلطلا ردصم يه ،ةصاخلا ناجللا وأ

 رهاوظو اياضق ءاصقتسا وأ ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ريوطت وأ حالصإل ةيموکح
 .يمومعلا مامتهالاب رثأتست ةددحم ةيوبرت

 ىدل يوبرتلا ثحبلا سجاه روضح لجسن نأ نکمي ،ةيوازلا هذه نم
 دْيَُعب رکبم تقو ذنم ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا يممصمو رارقلا باحصأ
 .ةيميلعتلا قئارطلاو ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جاهنملاب قلعتي ام اميس ال ،لالقتسالا
 يقسن روصت هيدل نکي مل ةلحرملا هذه يف يبرغملا يوبرتلا ماظنلا نأ مولعملا نمو
 ميلعتلا يف اهئانبو تاملعتلا ءاسرإ يف اهدامتعا بجي يتلا تابراقملاو قئارطلل لماش
 قئارط يفً انيابت تفرع يتلا ةيبرغملا ةسردملا عقاو ىلع سکعنا امم ،الثم يساسألا
 نيب ةدحاولا ةسسؤملا لخاد ىتح تاينقتلاو ةيجوغاديبلا ِدَدُعلا لامعتساو سيردتلا
 ،ريدملا وأ سردملا ةعانق ىلع ءانب متي ةيسردملا بتکلا رايتخا ناک ،لباقملا يف .نيسِّردملا
 يتلا ،ةيسردملا بتکلا تناک ام ردقبو 20.قوسلا يف اهنم رفوتم وه امل ةباجتسا وأ

 
-1962 ةيساردلا ةنسلا لالخ اهلامعتسا بجي يتلا ةيسردملا بتکلا نيوانع ىلع صنت ،1962 ربوتکأ 20 خيراتب ةيرازو ةرکذم تردص 20

1963. 

 نم ىندألا دحلل ةيفوتسم ،ةيسنرفلا ةغللاب اهميدقت متي يتلا ةيساردلا داوملا يطغت
 يف دمتُعت يتلا ةيسردملا بتکلا تناک ،ةيجوغاديبلاو ةيجهنملاو ةيملعلا طورشلا
 .يفرعملاً انايحأو ،يجوغاديبلاو ينفلا دعُبلا ثيح نم ةفيعض ةيبرعلا داوملا سيردت

 ابلط ةيمومعلا تاسسؤملا رثکأ تناک ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نأب رارقإلا نکمي
 نيماضملا ديحوت ةسسأم ةرورضب اهنمً ايعوف .رکبم تقو ذنم کلذو ،يوبرتلا ثحبلل
 ةرازو تمدق ،لالقتسالا ديُعبً اصوصخ يئادتبالا ميلعتلاب ةيساردلا تاررقملل ةيفرعملا
 نم ةينقتلا ةدعاسملا نأش يف وکسنويلا ةمظنملً اسمتلم 1962 ةنس ةينطولا ةيبرتلا

 :مهت ةسارد لالخ

 ةصاخلا ةيبرغملا سرادملا يف ةلمعتسملا ةيسردملا بتکلا درجو ءاصحإ •
 ؛ةيساردلا داوملا فلتخم سيردتب

 بتکلا ةباجتسا ىدم لوح ،بتکلا هذهل ةيدقنو ةيليلحت ةسارد زاجنإ •
 سوردلا ميدقت يف ينفلا بناجلا رابتعاو ،يبرغملا ذيملتلا عقاول ةمئاقلا ةيسردملا
 لحارملا يف ةيرورضلا ةيسردملا بتکلل ةحئال عضوو ،عبطلا لکشو ،موسرلاو روصلاو
 21.ةيسردملا بتکلا جاتنإل ةينمز ةلودج دادعإو ،)يوناثلا ميلعتلا( ميلعتلل ةيلاوملا

 تاهجوت ةرولب ىلإ ِضُْفي مل ةساردلا هذه جئاتنل يلعفلا رامثتسالا نأ ريغ
 .يئادتبالا ميلعتلا تاررقمو جماربل ةيجاهنملا ةبراقملا لوح ملاعملا ةحضاو ةيتاسسؤم
 نم ،ةيبرعلا داوملل ةبسنلاب ملعتلاو سيردتلا تالالتخا قيمعت يف مهاس ام وهو
 ىوتسم ىلع ةيساردلا ةداملا لوانت يف يکيتکاديدلاو يجوغاديبلا دعُبلا بايغ :اهنيب
 دوجو مدعو ،ةيساردلا هتادحو عيزوتو ررقملا ىوتسم ىلع وأ ،ماعلا يجاهنملا روصتلا
 فادهألاو ميهافملا ثيح نم ،ذيملتلا ىدل هثادحإ دارملا ملعتلا ءانبل مظانلا طخلا
 ؛يسردملا باتکلاو ررقملا داوم تانوکم نيب طبارتلا للخ ببسب ،باستکالا قئارطو
 ةيسنرفلا ةسردملا ةبرجت اهدادعإ يف رِْمُثتسا يتلا ةيسنرفلا داومللً افالخ کلذو
 ملعتو ميلعتو ايجوغاديبلا يف ةثيدحلا ثوحبلا جئاتنو تايطعم ىلإ ةدنتسملا ةثيدحلا
 .يوبرتلا مييقتلا يفو ،باسحلاو ةءارقلا

 تاسايسلا ىدلً ارضاح يوبرتلا ثحبلا ةيعجرم دامتعا سجاه لظ دقل
 ءاطعإلو ،لعفلابو .يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا لالخ برغملاب ةيمومعلا ةيوبرتلا

 ثحبلل يتاسسؤم راطإ ءاسرإ 1971 ةنس مت ،ةيتاسسؤم ةينب يوبرتلا ثحبلا ططخ
 قيسنتو طيشنت هنم ةياغلا ،ينطولا يجوغاديبلا دهعملا وه ريوطتلاو ديدجتلا لجأل

 
 .1965 رياربف خيراتب ةيوبرتلا تاطلسلل تمدقو ةساردلا هذه تزجنأ 21
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 نأ ضورفملا نم ناکو .بيرجتلاو ديدجتلا لالخ نم ينطولا ىوتسملا ىلع ثحبلا
 ةيساسألا تاملعتلل ةديدج قرطو لئاسو راکتبا يف ةدئارً اراودأ دهعملا اذه بعلي
 يئادتبالا ميلعتلا ةرازو نيب لصفلا رثإ( يلاعلا ميلعتلاب هقاحلإ نأ ريغ ،اهتيدودرمو
 ميلعتلا مَرح ذإ ،يبلس رثأ هل ناک )رطألا نيوکتو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو يوناثلاو
 .يجوغاديبلا ديدجتلاو يوبرتلا ثحبلل ةيساسألا لئاسولاو ينوناقلا راطإلا نم يئادتبالا

 ىوتسم ىلع اهئاسرإ زيزعتو طيطختلا ةيريدم ةيوقت تمت ،1973 ذنمو
 نيسحتو يئادتبالا ميلعتلا يف اميس ال يوبرتلا ثحبلا ططخ تفثاکتو ،ميلاقألا
 تابراقملاو ةيميلعتلا قرطلا ديدجت لوح تاسارد قالطإ مت امک .هتيدودرم
 ةماقإ لالخ نم اميس ال( يورقلا طسولاب ميلعتلا ميمعت لئاسو ريوطتو ،ةيجوغاديبلا

 ءزج رابتخال ةيبيرجت تاسسؤم ةيوبرتلا تاطلسلا ثادحإ مغرو .)ةيسردم تاکبش
 ماسقألل يورقلا طسولاب ةيميلعتلا قرطلا ةمءالم صخت يتلا ةدِّدجملا ريبادتلا نم
 ملو ةأزجم تلظ ثوحبلا هذه نإف ،ةيميلعتلا تايوتحملا ديدجتو ،تايوتسملا ةددعتم
 اميس ،ريطأتلاو نيوکتلاو ميمعتلل ديَعب وأ طسوتم ىدم تاذ جمارب نمض اهريطأت متي
 يه ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لخاد ةيرادإ ةينبل ْتلکوأ ثوحبلا هذه ءارجإ ةمهم نأو
 .يئادتبالا ميلعتلا ةيريدم

 هذه يف ةيمييقت ةطحم مهأ تناک ،يضاملا نرقلا تاينينامث لهتسم يف
 دادعإ قفأ يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اهتدعأ يتلا ريرقتلا/حالصإلا ةقيثو يه ،ةلحرملا
 دقو .1980 دودح ىتح يميلعتلا ماظنلا ةليصح مييقت رثإ بقترملا يوبرتلا حالصإلا
 ىتح يأ[ ةيلاحلا ةينبلا نأ اهدافم ةيزکرم ةصالخ ىلإ ريرقتلا/ةقيثولا هذه تهتنا

 دعاست الو ،فيلاکتلا ةظهابو ةيئاقتنا ةينب برغملاب يميلعتلا ماظنلل ]1980 دودح
 ذيمالتلا تابغرل بيجتست الو ،يورقلا طسولا يف اميس ،ميلعتلا ميمعت ىلع
 ام ىلع ةيوبرتلا هتانوکمو ةمئاقلا هتاينبو يميلعتلا ماظنلا ىلع ءاقبإلا نأو ،مهتالهؤمو
 نيوکتلاو ةيبرتلا روطت ىلع لماک يبلس رثأ تاذ جئاتن هل نوکتس ،هيلع يه
 تالالتخالا نم ةعومجم يرازولا ريرقتلا/ةقيثولا دصر ىلع ةوالعو 22.برغملاب
 مغر ديدجتلاو يوبرتلا ثحبلا ريبادت رامثتسا ةعاجن مدع تلجس دقف 23،ةيلکيهلا
 .تاملعتلاو ةيميلعتلا تاسرامملا ريوطت يف رايخلا اذه ةيمهأ

 
 يوبرتلا ماظنلا ،يناتکلا سيردإ روشنم نم اهانيقتسا دقو ؛)21 .ص ،1980( ةروکذملا ةيرازولا ةقيثولا نم ةدمتسم ةضورعملا تايطعملا 22
 .36 ،)1982 ،حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا( 1982-1956 ،لالقتسالا دهع نم نرق عبر دعب برغملا يف
 تاونس لدعم غلبي داکي ثيحب ،عاطقنالاو رارکتلا بسن عافترا لعفب يئادتبالا ميلعتلل ةعِنْقُم ريغ ةيدودرم :تالالتخالا هذه مهأ 23
 لعج امم ،يئادتبالا ميلعتلا هيف امب ،لکک ميلعتلا ماظنل ةماعلا فادهألا حوضو مدع ؛ةضرتفملا تاونس سمخلا لدب تاونس 8,5 ةساردلا
 ةظوحلملا تاتوافتلاو ،يئادتبالا ميلعتلل لماشلا ميمعتلا قيقحت نم نکمتلا مدع ؛ةيفرظ تاليوأتل ةعضاخ ةيحالصإلا ريبادتلاو تاسايسلا

 ىرخأ ىربک تاهجوت ترهظ ،نيرشعلا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا لالخو
 ماهم عيسوت اهنيب نم ،يسردملا ميلعتلا فادهأو فئاظو ززعت نأ ضورفملا نم ناک
 ،يوبرتلا ثحبلا تاسايسو ةماکحلا ىوتسم ىلعف 24.ديدجتلا لجأ نم يوبرتلا ثحبلا
 اذه رصحنا دقو .1987 ربنون يف ميلعتلل ةيوهج تايميداکأ ثادحإب زکرمتاللا زيزعت مت
 عم ،رييستلاو ريبدتلاو ةبقارملا يف تاصاصتخالا ضعب تيوفت يف ،ودبي اميف ،زکرمتاللا
 ددح دقو .يزکرملا ديعصلا ىلع اهترولب متت يتلا تاسايسلا قيبطت ىلع رثکأ زيکرتلا
 لالخ نم تايميداکألا هذه تاصاصتخا )16/11/1987 خيراتب( 753 287 مقر موسرملا
 نوکلً ارظنو 25.يوبرتلا مييقتلا لاجم يف تاساردلاو ثحبلا اهنيب نم ةديدع ماهم
 ةنايص لامعأو ةيوبرتلا ةبقارملاو تاناحتمالا ميظنت يف بلاغلا يف زکرتت تناک اهماهم
 لاجمب ةيادبلا يف تطبترا اهيرجت تناک يتلا ثوحبلا نإف ،ةيميلعتلا تاسسؤملا
 يتلا تارود 9 ةغيص( ةديدجلا اهتغيص يف ايرولاکبلا تاناحتما اميس الو ،مييقتلا
 ناحتمالل ةصصخم ةرودو يوهجلا ناحتمالل ةصصخم ةرود ىلإ فاطملا اهب ىهتنا
 تارشؤملا لالخ نم اهتابوعصو تاملعتلا ىلإ ثوحبلا هذه هجتت ملو ،)ينطولا
 26.يئادتبالا ميلعتلا ذيمالت جئاتن نم ةجرختسملا

 ةطيرخلل يوهجلا ريبدتلا ىلع ةيباجيإلا راثآلا ضعب زکرمتاللا ةسايسل ناک دقل
 ىوتسمب ءدب تاناحتمالاو مييقتلا ميظنتو ،ةيلحملا تاسسؤملا ةرادإو ةيسردملا
 ىلع ةفاضم ةميق ةيأ لثمت مل اهنأ ريغ .دعب اميف يدادعإ ةعساتلا مث ،ايرولاکبلا
 قرطلا نيسحتو ،تاررقملاو جماربلا دادعإو يئادتبالا ميلعتلا جهانم تاسايس ىوتسم
 ال ،يسردملا ميلعتلا يسِّرَُدمل ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا فييکتو ،ةيميلعتلا لئاسولاو
 .يئادتبالا اميس

 علطم يف دعب اميف زکرمتاللا ةسايس زيزعت وحن ةيوبرتلا تاطلسلا هجوت مغرو
 هيجوتلاو طيطختلاو مالعإلا يف ةصتخملا حلاصملا ىوتسم ىلعً اصوصخ ،ةثلاثلا ةيفلألا
 اهحلاصمو اهتاينبل ةيباقرلا ةفيظولا ةيوقت ىلع الإ لمعت مل اهنإف ،يوبرتلا شيتفتلاو

 
 ميظنت ةعاجن مدعو ،نيسردمتملا دادعأ نيبو ةيسردملا تاينبلا نيب نزاوتلا مدع ؛يورقلا طسولاو يرضحلا طسولا نيب دراوملاو تاينبلا يف
 ؛يفرعملاو ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا يف فعض لباقم ،طقف ةيمکلا جئاتنلا يف ةيميلعتلا رطألا نيوکت ططخ راصحنا ؛ةيسردملا تاعاقيإلا
 .اهضعب لح بعصلا نم لعجو ،لکاشملا مقافت ىلإ ىدأ يذلا يميلعتلا ماظنلا ريبدت يف طرفملا زکرمتلا

 ءاسرإو ،ةيميلعتلا لئاسولاو تايوتحملاو جماربلا رييغتل ةيولوألا ءاطعإو ،يوبرتلا ماظنلا ريبدت يف زکرمتاللا زيزعت :يه ىرخألا تاهجوتلا 24
 .ميلعتلل ةديدجلا ةلکيهلا تاينب

 قرطلاو جماربلاو جهانملا قيبطت ىلع رهسلا ؛ةيوبرتلا ةبقارملا ميظنت ؛ايرولاکبلا تاناحتما ميظنت :يه ماهملاو تاصاصتخالا يقاب 25
 .ةيميلعتلا تاسسؤملا حالصإو ةنايص ؛ةيزاوملا ةطشنألا ميظنت ؛ةيميلعتلا

 طيشنتلاو قيثوتلل زکارمو ،طيطختللو ةيوبرتلا ةبقارملل ةيوهج تايشتفم ةلحرملا هذه يف ميلعتلل ةيوهجلا تايميداکألا لخاد دجوت 26
 .ةيساسألا تاملعتلا ريوطتو نيسحت لاجم يف ريثکلا ءيشلا جتنت مل اهنأ ريغ ،يوبرتلا ثحبلا يف ةکراشملا اهماهم نيب نمو ،يجوغاديبلا
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 نأ ضورفملا نم ناکو .بيرجتلاو ديدجتلا لالخ نم ينطولا ىوتسملا ىلع ثحبلا
 ةيساسألا تاملعتلل ةديدج قرطو لئاسو راکتبا يف ةدئارً اراودأ دهعملا اذه بعلي
 يئادتبالا ميلعتلا ةرازو نيب لصفلا رثإ( يلاعلا ميلعتلاب هقاحلإ نأ ريغ ،اهتيدودرمو
 ميلعتلا مَرح ذإ ،يبلس رثأ هل ناک )رطألا نيوکتو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو يوناثلاو
 .يجوغاديبلا ديدجتلاو يوبرتلا ثحبلل ةيساسألا لئاسولاو ينوناقلا راطإلا نم يئادتبالا

 ىوتسم ىلع اهئاسرإ زيزعتو طيطختلا ةيريدم ةيوقت تمت ،1973 ذنمو
 نيسحتو يئادتبالا ميلعتلا يف اميس ال يوبرتلا ثحبلا ططخ تفثاکتو ،ميلاقألا
 تابراقملاو ةيميلعتلا قرطلا ديدجت لوح تاسارد قالطإ مت امک .هتيدودرم
 ةماقإ لالخ نم اميس ال( يورقلا طسولاب ميلعتلا ميمعت لئاسو ريوطتو ،ةيجوغاديبلا

 ءزج رابتخال ةيبيرجت تاسسؤم ةيوبرتلا تاطلسلا ثادحإ مغرو .)ةيسردم تاکبش
 ماسقألل يورقلا طسولاب ةيميلعتلا قرطلا ةمءالم صخت يتلا ةدِّدجملا ريبادتلا نم
 ملو ةأزجم تلظ ثوحبلا هذه نإف ،ةيميلعتلا تايوتحملا ديدجتو ،تايوتسملا ةددعتم
 اميس ،ريطأتلاو نيوکتلاو ميمعتلل ديَعب وأ طسوتم ىدم تاذ جمارب نمض اهريطأت متي
 يه ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لخاد ةيرادإ ةينبل ْتلکوأ ثوحبلا هذه ءارجإ ةمهم نأو
 .يئادتبالا ميلعتلا ةيريدم

 هذه يف ةيمييقت ةطحم مهأ تناک ،يضاملا نرقلا تاينينامث لهتسم يف
 دادعإ قفأ يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اهتدعأ يتلا ريرقتلا/حالصإلا ةقيثو يه ،ةلحرملا
 دقو .1980 دودح ىتح يميلعتلا ماظنلا ةليصح مييقت رثإ بقترملا يوبرتلا حالصإلا
 ىتح يأ[ ةيلاحلا ةينبلا نأ اهدافم ةيزکرم ةصالخ ىلإ ريرقتلا/ةقيثولا هذه تهتنا

 دعاست الو ،فيلاکتلا ةظهابو ةيئاقتنا ةينب برغملاب يميلعتلا ماظنلل ]1980 دودح
 ذيمالتلا تابغرل بيجتست الو ،يورقلا طسولا يف اميس ،ميلعتلا ميمعت ىلع
 ام ىلع ةيوبرتلا هتانوکمو ةمئاقلا هتاينبو يميلعتلا ماظنلا ىلع ءاقبإلا نأو ،مهتالهؤمو
 نيوکتلاو ةيبرتلا روطت ىلع لماک يبلس رثأ تاذ جئاتن هل نوکتس ،هيلع يه
 تالالتخالا نم ةعومجم يرازولا ريرقتلا/ةقيثولا دصر ىلع ةوالعو 22.برغملاب
 مغر ديدجتلاو يوبرتلا ثحبلا ريبادت رامثتسا ةعاجن مدع تلجس دقف 23،ةيلکيهلا
 .تاملعتلاو ةيميلعتلا تاسرامملا ريوطت يف رايخلا اذه ةيمهأ

 
 يوبرتلا ماظنلا ،يناتکلا سيردإ روشنم نم اهانيقتسا دقو ؛)21 .ص ،1980( ةروکذملا ةيرازولا ةقيثولا نم ةدمتسم ةضورعملا تايطعملا 22
 .36 ،)1982 ،حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا( 1982-1956 ،لالقتسالا دهع نم نرق عبر دعب برغملا يف
 تاونس لدعم غلبي داکي ثيحب ،عاطقنالاو رارکتلا بسن عافترا لعفب يئادتبالا ميلعتلل ةعِنْقُم ريغ ةيدودرم :تالالتخالا هذه مهأ 23
 لعج امم ،يئادتبالا ميلعتلا هيف امب ،لکک ميلعتلا ماظنل ةماعلا فادهألا حوضو مدع ؛ةضرتفملا تاونس سمخلا لدب تاونس 8,5 ةساردلا
 ةظوحلملا تاتوافتلاو ،يئادتبالا ميلعتلل لماشلا ميمعتلا قيقحت نم نکمتلا مدع ؛ةيفرظ تاليوأتل ةعضاخ ةيحالصإلا ريبادتلاو تاسايسلا

 ىرخأ ىربک تاهجوت ترهظ ،نيرشعلا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا لالخو
 ماهم عيسوت اهنيب نم ،يسردملا ميلعتلا فادهأو فئاظو ززعت نأ ضورفملا نم ناک
 ،يوبرتلا ثحبلا تاسايسو ةماکحلا ىوتسم ىلعف 24.ديدجتلا لجأ نم يوبرتلا ثحبلا
 اذه رصحنا دقو .1987 ربنون يف ميلعتلل ةيوهج تايميداکأ ثادحإب زکرمتاللا زيزعت مت
 عم ،رييستلاو ريبدتلاو ةبقارملا يف تاصاصتخالا ضعب تيوفت يف ،ودبي اميف ،زکرمتاللا
 ددح دقو .يزکرملا ديعصلا ىلع اهترولب متت يتلا تاسايسلا قيبطت ىلع رثکأ زيکرتلا
 لالخ نم تايميداکألا هذه تاصاصتخا )16/11/1987 خيراتب( 753 287 مقر موسرملا
 نوکلً ارظنو 25.يوبرتلا مييقتلا لاجم يف تاساردلاو ثحبلا اهنيب نم ةديدع ماهم
 ةنايص لامعأو ةيوبرتلا ةبقارملاو تاناحتمالا ميظنت يف بلاغلا يف زکرتت تناک اهماهم
 لاجمب ةيادبلا يف تطبترا اهيرجت تناک يتلا ثوحبلا نإف ،ةيميلعتلا تاسسؤملا
 يتلا تارود 9 ةغيص( ةديدجلا اهتغيص يف ايرولاکبلا تاناحتما اميس الو ،مييقتلا
 ناحتمالل ةصصخم ةرودو يوهجلا ناحتمالل ةصصخم ةرود ىلإ فاطملا اهب ىهتنا
 تارشؤملا لالخ نم اهتابوعصو تاملعتلا ىلإ ثوحبلا هذه هجتت ملو ،)ينطولا
 26.يئادتبالا ميلعتلا ذيمالت جئاتن نم ةجرختسملا

 ةطيرخلل يوهجلا ريبدتلا ىلع ةيباجيإلا راثآلا ضعب زکرمتاللا ةسايسل ناک دقل
 ىوتسمب ءدب تاناحتمالاو مييقتلا ميظنتو ،ةيلحملا تاسسؤملا ةرادإو ةيسردملا
 ىلع ةفاضم ةميق ةيأ لثمت مل اهنأ ريغ .دعب اميف يدادعإ ةعساتلا مث ،ايرولاکبلا
 قرطلا نيسحتو ،تاررقملاو جماربلا دادعإو يئادتبالا ميلعتلا جهانم تاسايس ىوتسم
 ال ،يسردملا ميلعتلا يسِّرَُدمل ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا فييکتو ،ةيميلعتلا لئاسولاو
 .يئادتبالا اميس

 علطم يف دعب اميف زکرمتاللا ةسايس زيزعت وحن ةيوبرتلا تاطلسلا هجوت مغرو
 هيجوتلاو طيطختلاو مالعإلا يف ةصتخملا حلاصملا ىوتسم ىلعً اصوصخ ،ةثلاثلا ةيفلألا
 اهحلاصمو اهتاينبل ةيباقرلا ةفيظولا ةيوقت ىلع الإ لمعت مل اهنإف ،يوبرتلا شيتفتلاو

 
 ميظنت ةعاجن مدعو ،نيسردمتملا دادعأ نيبو ةيسردملا تاينبلا نيب نزاوتلا مدع ؛يورقلا طسولاو يرضحلا طسولا نيب دراوملاو تاينبلا يف
 ؛يفرعملاو ينهملا ليهأتلاو نيوکتلا يف فعض لباقم ،طقف ةيمکلا جئاتنلا يف ةيميلعتلا رطألا نيوکت ططخ راصحنا ؛ةيسردملا تاعاقيإلا
 .اهضعب لح بعصلا نم لعجو ،لکاشملا مقافت ىلإ ىدأ يذلا يميلعتلا ماظنلا ريبدت يف طرفملا زکرمتلا

 ءاسرإو ،ةيميلعتلا لئاسولاو تايوتحملاو جماربلا رييغتل ةيولوألا ءاطعإو ،يوبرتلا ماظنلا ريبدت يف زکرمتاللا زيزعت :يه ىرخألا تاهجوتلا 24
 .ميلعتلل ةديدجلا ةلکيهلا تاينب

 قرطلاو جماربلاو جهانملا قيبطت ىلع رهسلا ؛ةيوبرتلا ةبقارملا ميظنت ؛ايرولاکبلا تاناحتما ميظنت :يه ماهملاو تاصاصتخالا يقاب 25
 .ةيميلعتلا تاسسؤملا حالصإو ةنايص ؛ةيزاوملا ةطشنألا ميظنت ؛ةيميلعتلا

 طيشنتلاو قيثوتلل زکارمو ،طيطختللو ةيوبرتلا ةبقارملل ةيوهج تايشتفم ةلحرملا هذه يف ميلعتلل ةيوهجلا تايميداکألا لخاد دجوت 26
 .ةيساسألا تاملعتلا ريوطتو نيسحت لاجم يف ريثکلا ءيشلا جتنت مل اهنأ ريغ ،يوبرتلا ثحبلا يف ةکراشملا اهماهم نيب نمو ،يجوغاديبلا
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 جماربلاو جهانملا نيسحت يف ةيلحملاو ةيوهجلا تارادإلا راودأ نم صلق امم ،ةيزکرملا
 27.هاجتالا اذه يف يوبرتلا ثحبلا ريوطتو

 برغملاب ةيوبرتلا تاسايسلا اهتهجاو يتلا سردمتلا تايلاکشإ طغض نأ ريغ
 لالخ ،تاسايسلا هذه تعفد ،)...يجوغاديبلا جذومنلا ةعجارم ،سردمتلا ميمعت(
 يف ةيتاسسؤملا تاردقلا زيزعت وحن هجوتلا ىلإ ،يضاملا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا
 قيقحتو ريوطتلا تايعجرم دحأ هفصوب ،يبيرجتلاو يلُّخَدَّتلا ،يوبرتلا ثحبلا لاجم
 .ةدوجلا

 تدادزا ،يساسألا ميلعتلا جماربو جهانمل ةيقسنلا ةيؤرلا لامتکا عم ،لعفلابو
 يساسألا هرودب اهعانتقا قلطنم نم ،يوبرتلا ثحبلا زيزعتل ةيوبرتلا تاطلسلا ةجاح
-ويسوسلا اهطيحمو ةيبرغملا ةسردملا عقاو عم اهتمءالمو ةيميلعتلا تاسايسلا ةرولب يف
 دتما يذلا ،يسردملا ميلعتلل يرشعلا ريوطتلا ططخم اهدامتعا ذنم کلذو 28؛يداصتقا
 يئادتبالا ميلعتلا ةدوج نيسحت هرواحم نيب نم ناک يذلاو ،1995و 1985 نيب ام
 يلُّخَدَّتلا ثحبلا تايلآو تاينب ريوطتو ،ينهملا نيوکتلا نيبو هنيب روسجلا ةيوقتو
 ً.ايوهجوً اينطو يبيرجتلاو

 تاطلسلا تصصخ ،ةيثحبلا تاسرامملا ةيکزتلو ،يميظنتلا ىوتسملا ىلع
 ةماعلا ةيشتفملا :اهمهأ ،تاسسؤملاو تاينبلا نم ةعومجم عم ةيثحب جمارب ةيوبرتلا
 ،تاهجلابو ةرازولاب طيطختلاو يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا تايريدمو ،ةيوبرتلا نوؤشلل
 مولعلا تايلک( ةيعماجلا تاسسؤملا ضعبو 29،يوبرتلا طاشنلل ةيوهجلا زکارملاو
 ،)ةيبرتلا مولع ةيلک ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا تايلکو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ،قبطملا داصتقالاو تايئاصحإلل ينطولا دهعملاو ،ةيوبرتلا رطألا نيوکت تاسسؤمو
 کانه ،کلذ ىلع ةوالع .ينقتلاو يملعلا ثحبلاو طيطختلاو قيسنتلل ينطولا زکرملاو
 ةمظنملا( وسکلألاو فيسنويلاک ةيلود تائيه عم نواعتو قيسنتب تمت تاسارد
 لودلا يف ةيبرتلل وکسنويلل يوهجلا بتکملاو ،)ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيبرعلا

 
 اذهل اهتنوک نييوبرتلا نيشتفملا نم ةصتخم ناجلب جماربلاو جهانملا ةرولب يف ةناعتسالا ىلإ ةيزکرملا يئادتبالا ميلعتلا ةيريدم تدمع 27
 لبق ،اهتّدعأ يتلا ةيميلعتلا لئاسولاو جماربلا عيراشم بيرجت طورش اهل تنّمأو ،ةيسارد ةدام لکو يميلعت ىوتسم لک بسح ،ضرغلا
 تايميداکألا ةبرجتل ينطولاو يوهجلا نيديعصلا ىلع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هترجأ يذلا مييقتلا نأ ىلإ اضيأ ةراشإلا نم دب الو .اهميمعت
 فعضو ،يوهجلاو يلحملا ىوتسملا ىلع يناديملاو يلخدتلا يوبرتلا ثحبلا ةيدودحم اهنيب نم ،عوضوملا يف ةيصيخشت تاظحالم ةدع زرفأ
 ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :رظنأ .يوهجلاو يلحملا يوبرتلا عضولا ريوطت يف اهتمهاسمو تايميداکألا ةردابم نم دحي امم ،ةيثحبلا تاءافکلا
 ةيوهجلا تايميداکألا ةبرجت لوح ،2007 ويام 7 خيراتب يساردلا مويلا لاغشأ ريرقت ،يملعلا ثحبلاو رطألا نيوکتو يلاعلا ميلعتلاو
 .زکرمتاللاو ةيزکرماللا راطإ يف نيوکتلاو ةيبرتلل

 .38 ،)1992-1990( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 28
 ثحبلاو ريطأتلا َْيلاجم يف ةيوبرت ةطشنأب مايقلا ىلوتت ،)ةيميلعتلا تاباينلا( ةيميلقإلا ةرادإلا نيبو ةيزکرملا ةرادإلا نيب ةطيسو تاينب يه 29
 .يوبرتلا

 راکتبالا جمارب قيسنتل ةيوهجلا ةدحولاو ،ةيبرتلا طيطختل يلودلا دهعملاو ،ةيبرعلا
 30.يجوغاديبلا ديدجتلا لاجم يف يوبرتلا

 نواعتلاو قيسنتلا راطإ يف يئادتبالا ميلعتلاب ةلصلا تاذ ثحبلا تالاجم امأ
 مهي ام اهنيب نم رکذن ،ةريثک تاعوضوم تلمش دقف ،تاسسؤملاو تاينبلا هذه عم
 :ةيجاهنملا تاهجوتلا

 .تاناحتمالاو مييقتلاو ةيميلعتلا قرطلاو جماربلا •
 ةسماخلاو ىلوألا نيتنسلا يف اميس الو ،يساسألا ميلعتلاب تاملعتلا تابوعص •

 .يدادعإ ةعساتلا ةنسلاو ،يئادتبا
 لاحلا عقاو صيخشت( تايوتسملا ةددعتم ماسقألا يف يئادتبالا ميلعتلا •

 عونلا اذهل ةيعامتجالاو ةيئيبلا تايصاخلاب ةلصلا تاذ تابوعصلاو تالالتخالا دصرو
 رطألا ليهأت لبس لضفأ ثحبو )ةينهملاو ةيجوغاديبلا تايصاخلاو ،ميلعتلا نم
 اذهب طيحملا يعامتجالا طسولا راودأو ،ةمئالملا سيردتلا بيلاسأ لضفأو ،ةيميلعتلا
 .خلإ ،ميلعتلا نم عونلا

 ريطأتل تاينبو يجوغاديب داتع نم همزلتست امو ،يوبرتلا معدلا ايجوغاديب •
 .ةيميلعتلا رطألا ليهأتو

 31.ةيميلعتلا رطألا ليهأتو نيوکت •

 ةئيه ةيوبرتلا تاطلسلا تثدحأ ،ثوحبلا هذه نم فادهألا غولب لجألو
 امک .اهراثآ مييقتو ،اهجئاتن ىلع ءانب اهلاخدإ متي يتلا تاحالصإلا عبتتو اهيلع فارشإلل
 32.ةيوهجلا ةيوبرتلا ثوحبلا يف ةيوهجلا تايميداکألا ةکراشم عيسوت مت

 اندلبب ةيوبرتلا تاطلسلا تکردأ ،يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا لهتسم يف
 عم اهتمءالمو ،ةيوبرتلا ةسايسلا ةرولب يف يوبرتلا ثحبلا هبعلي يذلا ريبکلا رودلا”
 ةيمنتلا ططخم راطإ يف ،تلمع ،اذل 33.“يداصتقا-ويسوسلاو يجوغاديبلا عقاولا

 
 .)1992 ،1986( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 30
 نوؤشلاو يقئاثولاو يرادإلا ميظنتلا ؛يسردملا ميظنتلا ؛ليصألا ميلعتلا ؛صاخلاو يلوألا ميلعتلا :يه ىرخألا تاعوضوملا ،هسفن 31
 .يوبرتلا هيجوتلا ؛ةيسردملا ةطيرخلا ؛اهتنايصو ةيسردملا تاءانبلا ؛ميلعتلل ةيعامتجالا

 ةنجل اهنم ،ةيعرف ناجل 10 ىلع اوعزوت ،ةيوبرتلا رطألا نم وضع 700 نم ةنجل نيوکت ىلإ 1986 ذنم ةيوبرتلا تاطلسلا تدمع ،ةراشإلل 32
 جمارب نم ةعومجم ميمصت مت دقو .ةيوقتلاو معدلا ايجوغاديبب ةصاخ ىرخأو ،ةيميلعتلا لئاسولاو ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جهانملا
 يذلا يحالصإلا ططخملا يف ناجللا هذه لامعأ جاردإ متيسو ،ميلعتلل ةينقتلاو ةيرادإلاو ةيجوغاديبلا بناوجلا مهت تاسارد زاجنإل لمعلا
ً اددجمً اروظنم )يدادعإو يئادتبا( يساسألا ميلعتلا جماربل ةبقترملا ةساردلا بصنت نأ رظتنيو .1989-1988 ةنس هليعفت يف عورشلا رظتني
 ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو .هتاجرخمو ةيجوغاديبلا هتلکيهو ،هفادهأو ميلعتلا اذه ماظنل
 .)1986 ،ةينطولا

 .51 ،)1992-1990 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ةيوبرتلا ةکرحلا ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 33
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 جماربلاو جهانملا نيسحت يف ةيلحملاو ةيوهجلا تارادإلا راودأ نم صلق امم ،ةيزکرملا
 27.هاجتالا اذه يف يوبرتلا ثحبلا ريوطتو

 برغملاب ةيوبرتلا تاسايسلا اهتهجاو يتلا سردمتلا تايلاکشإ طغض نأ ريغ
 لالخ ،تاسايسلا هذه تعفد ،)...يجوغاديبلا جذومنلا ةعجارم ،سردمتلا ميمعت(
 يف ةيتاسسؤملا تاردقلا زيزعت وحن هجوتلا ىلإ ،يضاملا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا
 قيقحتو ريوطتلا تايعجرم دحأ هفصوب ،يبيرجتلاو يلُّخَدَّتلا ،يوبرتلا ثحبلا لاجم
 .ةدوجلا

 تدادزا ،يساسألا ميلعتلا جماربو جهانمل ةيقسنلا ةيؤرلا لامتکا عم ،لعفلابو
 يساسألا هرودب اهعانتقا قلطنم نم ،يوبرتلا ثحبلا زيزعتل ةيوبرتلا تاطلسلا ةجاح
-ويسوسلا اهطيحمو ةيبرغملا ةسردملا عقاو عم اهتمءالمو ةيميلعتلا تاسايسلا ةرولب يف
 دتما يذلا ،يسردملا ميلعتلل يرشعلا ريوطتلا ططخم اهدامتعا ذنم کلذو 28؛يداصتقا
 يئادتبالا ميلعتلا ةدوج نيسحت هرواحم نيب نم ناک يذلاو ،1995و 1985 نيب ام
 يلُّخَدَّتلا ثحبلا تايلآو تاينب ريوطتو ،ينهملا نيوکتلا نيبو هنيب روسجلا ةيوقتو
 ً.ايوهجوً اينطو يبيرجتلاو

 تاطلسلا تصصخ ،ةيثحبلا تاسرامملا ةيکزتلو ،يميظنتلا ىوتسملا ىلع
 ةماعلا ةيشتفملا :اهمهأ ،تاسسؤملاو تاينبلا نم ةعومجم عم ةيثحب جمارب ةيوبرتلا
 ،تاهجلابو ةرازولاب طيطختلاو يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا تايريدمو ،ةيوبرتلا نوؤشلل
 مولعلا تايلک( ةيعماجلا تاسسؤملا ضعبو 29،يوبرتلا طاشنلل ةيوهجلا زکارملاو
 ،)ةيبرتلا مولع ةيلک ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا تايلکو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ،قبطملا داصتقالاو تايئاصحإلل ينطولا دهعملاو ،ةيوبرتلا رطألا نيوکت تاسسؤمو
 کانه ،کلذ ىلع ةوالع .ينقتلاو يملعلا ثحبلاو طيطختلاو قيسنتلل ينطولا زکرملاو
 ةمظنملا( وسکلألاو فيسنويلاک ةيلود تائيه عم نواعتو قيسنتب تمت تاسارد
 لودلا يف ةيبرتلل وکسنويلل يوهجلا بتکملاو ،)ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيبرعلا

 
 اذهل اهتنوک نييوبرتلا نيشتفملا نم ةصتخم ناجلب جماربلاو جهانملا ةرولب يف ةناعتسالا ىلإ ةيزکرملا يئادتبالا ميلعتلا ةيريدم تدمع 27
 لبق ،اهتّدعأ يتلا ةيميلعتلا لئاسولاو جماربلا عيراشم بيرجت طورش اهل تنّمأو ،ةيسارد ةدام لکو يميلعت ىوتسم لک بسح ،ضرغلا
 تايميداکألا ةبرجتل ينطولاو يوهجلا نيديعصلا ىلع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هترجأ يذلا مييقتلا نأ ىلإ اضيأ ةراشإلا نم دب الو .اهميمعت
 فعضو ،يوهجلاو يلحملا ىوتسملا ىلع يناديملاو يلخدتلا يوبرتلا ثحبلا ةيدودحم اهنيب نم ،عوضوملا يف ةيصيخشت تاظحالم ةدع زرفأ
 ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :رظنأ .يوهجلاو يلحملا يوبرتلا عضولا ريوطت يف اهتمهاسمو تايميداکألا ةردابم نم دحي امم ،ةيثحبلا تاءافکلا
 ةيوهجلا تايميداکألا ةبرجت لوح ،2007 ويام 7 خيراتب يساردلا مويلا لاغشأ ريرقت ،يملعلا ثحبلاو رطألا نيوکتو يلاعلا ميلعتلاو
 .زکرمتاللاو ةيزکرماللا راطإ يف نيوکتلاو ةيبرتلل

 .38 ،)1992-1990( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 28
 ثحبلاو ريطأتلا َْيلاجم يف ةيوبرت ةطشنأب مايقلا ىلوتت ،)ةيميلعتلا تاباينلا( ةيميلقإلا ةرادإلا نيبو ةيزکرملا ةرادإلا نيب ةطيسو تاينب يه 29
 .يوبرتلا

 راکتبالا جمارب قيسنتل ةيوهجلا ةدحولاو ،ةيبرتلا طيطختل يلودلا دهعملاو ،ةيبرعلا
 30.يجوغاديبلا ديدجتلا لاجم يف يوبرتلا

 نواعتلاو قيسنتلا راطإ يف يئادتبالا ميلعتلاب ةلصلا تاذ ثحبلا تالاجم امأ
 مهي ام اهنيب نم رکذن ،ةريثک تاعوضوم تلمش دقف ،تاسسؤملاو تاينبلا هذه عم
 :ةيجاهنملا تاهجوتلا

 .تاناحتمالاو مييقتلاو ةيميلعتلا قرطلاو جماربلا •
 ةسماخلاو ىلوألا نيتنسلا يف اميس الو ،يساسألا ميلعتلاب تاملعتلا تابوعص •

 .يدادعإ ةعساتلا ةنسلاو ،يئادتبا
 لاحلا عقاو صيخشت( تايوتسملا ةددعتم ماسقألا يف يئادتبالا ميلعتلا •

 عونلا اذهل ةيعامتجالاو ةيئيبلا تايصاخلاب ةلصلا تاذ تابوعصلاو تالالتخالا دصرو
 رطألا ليهأت لبس لضفأ ثحبو )ةينهملاو ةيجوغاديبلا تايصاخلاو ،ميلعتلا نم
 اذهب طيحملا يعامتجالا طسولا راودأو ،ةمئالملا سيردتلا بيلاسأ لضفأو ،ةيميلعتلا
 .خلإ ،ميلعتلا نم عونلا

 ريطأتل تاينبو يجوغاديب داتع نم همزلتست امو ،يوبرتلا معدلا ايجوغاديب •
 .ةيميلعتلا رطألا ليهأتو

 31.ةيميلعتلا رطألا ليهأتو نيوکت •

 ةئيه ةيوبرتلا تاطلسلا تثدحأ ،ثوحبلا هذه نم فادهألا غولب لجألو
 امک .اهراثآ مييقتو ،اهجئاتن ىلع ءانب اهلاخدإ متي يتلا تاحالصإلا عبتتو اهيلع فارشإلل
 32.ةيوهجلا ةيوبرتلا ثوحبلا يف ةيوهجلا تايميداکألا ةکراشم عيسوت مت

 اندلبب ةيوبرتلا تاطلسلا تکردأ ،يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا لهتسم يف
 عم اهتمءالمو ،ةيوبرتلا ةسايسلا ةرولب يف يوبرتلا ثحبلا هبعلي يذلا ريبکلا رودلا”
 ةيمنتلا ططخم راطإ يف ،تلمع ،اذل 33.“يداصتقا-ويسوسلاو يجوغاديبلا عقاولا

 
 .)1992 ،1986( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 30
 نوؤشلاو يقئاثولاو يرادإلا ميظنتلا ؛يسردملا ميظنتلا ؛ليصألا ميلعتلا ؛صاخلاو يلوألا ميلعتلا :يه ىرخألا تاعوضوملا ،هسفن 31
 .يوبرتلا هيجوتلا ؛ةيسردملا ةطيرخلا ؛اهتنايصو ةيسردملا تاءانبلا ؛ميلعتلل ةيعامتجالا

 ةنجل اهنم ،ةيعرف ناجل 10 ىلع اوعزوت ،ةيوبرتلا رطألا نم وضع 700 نم ةنجل نيوکت ىلإ 1986 ذنم ةيوبرتلا تاطلسلا تدمع ،ةراشإلل 32
 جمارب نم ةعومجم ميمصت مت دقو .ةيوقتلاو معدلا ايجوغاديبب ةصاخ ىرخأو ،ةيميلعتلا لئاسولاو ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جهانملا
 يذلا يحالصإلا ططخملا يف ناجللا هذه لامعأ جاردإ متيسو ،ميلعتلل ةينقتلاو ةيرادإلاو ةيجوغاديبلا بناوجلا مهت تاسارد زاجنإل لمعلا
ً اددجمً اروظنم )يدادعإو يئادتبا( يساسألا ميلعتلا جماربل ةبقترملا ةساردلا بصنت نأ رظتنيو .1989-1988 ةنس هليعفت يف عورشلا رظتني
 ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ميلعتلا ةکرح ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو .هتاجرخمو ةيجوغاديبلا هتلکيهو ،هفادهأو ميلعتلا اذه ماظنل
 .)1986 ،ةينطولا

 .51 ،)1992-1990 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( برغملاب ةيوبرتلا ةکرحلا ريرقت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 33
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من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 ضعب زيزعت ىلع ،1997-1993 نيب ام ةدتمملا ةلحرملل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 دامتعاب ،اهديدجتو جماربلاو جهانملا مييقتو ةعجارمبو زکرمتاللاب ةقلعتملا اهريبادت

 ةيجوغاديبلا تارايخلا لوح يبيرجتلاو يلخدتلا يوبرتلا ثحبلل ةفداه ريبادتو ططخ
 ىلع اهريبادت ضعب تزکر امک ؛يميلقإلا وأ يوهجلا وأ ينطولا ديعصلا ىلع ةديدجلا
 ،يوبرتلا ديدجتلا وحن ةهجوم جماربلاو جهانملا مييقتو ليلحتلاو ثحبلا تاردق ريوطت
 زاجنإ ىلعو ،قيثوتلاو مييقتلاو مالعإلاو ثحبلا ةطشنأ ريوطتل ةلهؤم ةينب ءاسرإ ىلعو
 ةنلقعو ةيبرتلا ىلع يعامتجالا بلطلا ءاضرإ ةجرد سايقل ةيصيخشت تاسارد
 34.ةيرادإو ةينقت نيدايم يف ىرخأ تاساردو ،ميلعتلل ةيتحتلا ةينبلا لامعتسا

 تاصاصتخا عيسوت يف ةثلاثلا ةيفلألا لهتسم يف تاسايسلا هذه تدهتجا امک
 ثوحبلا ءارجإب قلعتملا صاصتخالا کلذ يف امب ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا
 ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ثادحإب 07 .00 نوناقلا صن دقف لعفلابو .تاساردلاو
 ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ةيمومع ةسسؤم ةيميداکألا نأب )2000 ويام( نيوکتلاو
 ةصتخملا اهتزهجأ ديقت نامض صوصخب ةلودلا ةياصول ةعضاخ اهنأو ،يلاملا لالقتسالابو
 ةيعيرشتلا صوصنلل اهقيبطت ىدمو ،اهيلإ ةدنسملا ماهملابو ،اهل مظنملا نوناقلا ماکحأب
 دقو .نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم اميس الو ،ةيمومعلا تاسسؤملاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
 ىلع فارشإلا اهنيب نم ماهم ةدع نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألاب نوناقلا طانأ
 ةيبرتلاب ةقلعتملا تاساردلا دادعإو ،يلحملاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع يوبرتلا ثحبلا
 يف ةمهاسملاو ،ةهجلا ىوتسم ىلع يوبرتلا قيثوتلاو رشنلا ىلع فارشإلاو ،نيوکتلاو
 35.ةينطولا وأ ةيوهجلا تايئاصحإلاو ثوحبلا

 اياضق لوح ةيثحب تايلمع ةيوهجلا تايميداکألا ضعب ترشاب ،کلذ ىلع ءانب
 ةددعتمو ةکرتشملا ماسقألاو يورقلا طسولاب تايتفلا سردمتو يسردملا ردهلاک( ةددحم
 ،ةيميداکألاب ةصاخلا ةلجملا( رشنلاو قيثوتلاب اضيأ اهمامتها تهجو امک .)...تايوتسملا
 يتلا( يوبرتلا طاشنلل ةيوهجلا زکارملا ةطشنأ لامعأو رمتسملا نيوکتلا لامعأ قيثوت
 نيلعافلا ىدل اهرشنو )يوبرتلا ثحبلاو ريطأتلا َْيلاجم يف ةيوبرت ةطشنأب مايقلا ىلوتت
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 ةيسردملا ةطيرخلا دادعإو ،ةيعقوتلا ةيوبرتلا طئارخلا عضوو ،ةيميداکألل يومنت ططخم دادعإ :يلاتلاک تءاج تاصاصتخالا يقاب 35
 ،ةهجلا تايصوصخ راطإ يف ينهملا نيوکتلا لاجم يف بابشلا تايجاح ديدحت يف ةمهاسملاو ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاکبش نيوکتو ،ةيوهجلا
 ميلعتلا تاسسؤمب ةقلعتملا تارامثتسالل تاونسلا ددعتم يعقوت جمانرب عضوو ،ةينقتلا فادهألا تاذ تانيوکتلا ريوطتو عضوو
 تاسسؤملا تالاح ةبقارمو ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب ةقلعتملا زيهجتلاو تاحالصإلاو عيسوتلاو ءانبلا عيراشم زاجنإو ،نيوکتلاو
 ةيوهجلا تاسسؤملاو تائيهلا عم ةکارشلا تاردابمب مايقلاو ،ةيرشبلا دراوملا ريبدت يف اهيلإ ةضوفملا تاصاصتخالا ةسراممو ،اهتنايصو
 عيسوتو حتف صخر ميلستو ،رمتسملا نيوکتلل ةسايس دادعإو ،نيوکتلاو ةيبرتلاب ءاقترالا ىلإ ةيمارلا عيراشملا زاجنإ فدهب ةفلتخملا
 نيوکتلاو ةيبرتلا جماربو تايلآ ةمءالم صوصخب تايصوتلا ميدقتو ،يصوصخلا يسردملا وأ ،يلوألا ميلعتلا تاسسؤم ىلع تارييغت لاخدإو
 .نيوکتلاو ةيبرتلا تالاجم لک يف تامدخ ميدقتو ،ةهجلا تايجاح عم

 نکت مل ةطشنألاو ثوحبلا هذهل ةيلعفلا راثآلاو ةيلمعلا جئاتنلا نأ ريغ .)ةهجلاب
 اهتحنم يتلا ىوصقلا ةيمهألا ليجست بجي ام ردقب هنأ لاحلاو .ةاخوتملا ةعاجنلاب
ً اضيأ نيعتي ام ردقب ً،اصوصخ يبيرجتلاو يلُّخَدَّتلا ،يوبرتلا ثحبلل ةيوبرتلا تاطلسلا
 جذومنلا رييغتب ةقلعتملا ةيجاهنملا تاسايسلا ىلع هجوتلا اذه راثآ دودح زاربإ
 .تاملعتلا ىلعو يجوغاديبلا

 عيضاوملا ةيعونل ةعجار يوبرتلا ثحبلا جاتنإب ةطبترملا تابوعصلا نکت ملو
 يتلا تاينبلاو ةيثحبلا تايلمعلا ريبدت اهببس ناک ام ردقب ،ةساردلا عوضوم اياضقلاو
 تلوت يتلا تاينبلاف .اهماهمل ةددحملا ةيميظنتلا صوصنلا ىضتقمب اهب مايقلاب اهل دهُعي
 اهماهم لج ،ةيثحب تاينب تسيلو ةيرادإ تاينب اهتيبلاغ يف ةيوبرتلا ثوحبلا زاجنإ
 )يزکرملا ديعصلا ىلع اهترولب متت يتلا ةيوبرتلا تاسايسلا زاجنإ عبتتو ةبقارم( ةيباقر
 يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا تايريدمو ،ةيوبرتلا نوؤشلل ةماعلا ةيشتفملا لثم
 وأ ةيوبرتلا ةبقارملا يف ةصتخملا حلاصملا لثم ،ةيوهجلا تاينبلا نأ امک .طيطختلاو
 يفً ايئزج کراشت تادحو درجم لظت ،يوبرتلا طاشنلل ةيوهجلا زکارملا وأ طيطختلا

 اهقطانم تاجاحل بيجتست ةيميلقإو ةيوهج ططخ اهيدل سيلو ،ثوحبلا هذه
 ةظحالم مهأ نأ ريغ .خلإ ،هيجوتلاو طيطختلاو ملعتلاو سيردتلا تالاجم يف ةيوبرتلا
 ةيوهجلا وأ ةيرازولا تاينبلا هذهل ةيرشبلا دراوملا نأ وه نأشلا اذهب اهليجست يغبني
 36.ثحبلا يف ةصتخم ريغ

 تاسايسلل ةماعلا تارارقلا يف هيلع زاکترالاو يوبرتلا ثحبلا رايخ نيمثت نإ
ً ايوهج يوبرتلا ثحبلا تانيب ريوطت ىلع ىربک جئاتن هل نکت مل کاذنآ ةيوبرتلا
 ةيثحب ططخو جمارب دادعإ مأ ،ثحبلل ةراق تاينب ءاسرإ ىوتسم ىلع ْنإ ً،ايلحمو
 مأ ،ةيوهج ةيميداکأ لکل يبارتلا لاجملا صخت يتلا تاجاحلاو تالالتخالا ةيعون بسح
 يف يوبرتلا ثحبلا رود راسحنا ىلإ ىدأ ام وهو .ةغرفتم ةثحاب رطأ صيصخت
 ةميق هل نکت ملو ،ةيسردملا ةطيرخلا دادعإو يوبرتلا طيطختلاب ةلصلا تاذ بناوجلا
 ةدوجو ،رمتسملا مهنيوکتو نييوبرتلا نيلعافلا ليهأت ىوتسم ىلع ةريبک ةفاضم
 اذهب اهدادعإ مت يتلا جماربلاو ططخلا فلتخم نوک ىلع ةوالع ؛جماربلاو جهانملا
 ىلع ةماعلا ةيشتفملا ِلبِق نم ةزجنم( ةيتاذ ةيلخاد تامييقت ىلإ دنتست تلظ نأشلا

 
 اهنکل ،يوبرتلا ثحبلاب ةصاخ ثادحو ضعب جردي هيجوتلاو طيطختلا يشتفمو ةيوبرتلا ةبقارملا يشتفم نيوکت نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال 36
 لاجم يف ينهم ليهأت تاذ حبصت يکل رطألا هذه نالهؤي يجوغاديبلا هراسم الو نيوکتلل ةصصخملا ةدملا الف .سانئتسالل تادحو درجم
 .اهريغو ةيبيرجتلاو ةيلخدتلا ثوحبلا
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 ضعب زيزعت ىلع ،1997-1993 نيب ام ةدتمملا ةلحرملل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 دامتعاب ،اهديدجتو جماربلاو جهانملا مييقتو ةعجارمبو زکرمتاللاب ةقلعتملا اهريبادت

 ةيجوغاديبلا تارايخلا لوح يبيرجتلاو يلخدتلا يوبرتلا ثحبلل ةفداه ريبادتو ططخ
 ىلع اهريبادت ضعب تزکر امک ؛يميلقإلا وأ يوهجلا وأ ينطولا ديعصلا ىلع ةديدجلا
 ،يوبرتلا ديدجتلا وحن ةهجوم جماربلاو جهانملا مييقتو ليلحتلاو ثحبلا تاردق ريوطت
 زاجنإ ىلعو ،قيثوتلاو مييقتلاو مالعإلاو ثحبلا ةطشنأ ريوطتل ةلهؤم ةينب ءاسرإ ىلعو
 ةنلقعو ةيبرتلا ىلع يعامتجالا بلطلا ءاضرإ ةجرد سايقل ةيصيخشت تاسارد
 34.ةيرادإو ةينقت نيدايم يف ىرخأ تاساردو ،ميلعتلل ةيتحتلا ةينبلا لامعتسا

 تاصاصتخا عيسوت يف ةثلاثلا ةيفلألا لهتسم يف تاسايسلا هذه تدهتجا امک
 ثوحبلا ءارجإب قلعتملا صاصتخالا کلذ يف امب ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا
 ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ثادحإب 07 .00 نوناقلا صن دقف لعفلابو .تاساردلاو
 ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ةيمومع ةسسؤم ةيميداکألا نأب )2000 ويام( نيوکتلاو
 ةصتخملا اهتزهجأ ديقت نامض صوصخب ةلودلا ةياصول ةعضاخ اهنأو ،يلاملا لالقتسالابو
 ةيعيرشتلا صوصنلل اهقيبطت ىدمو ،اهيلإ ةدنسملا ماهملابو ،اهل مظنملا نوناقلا ماکحأب
 دقو .نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم اميس الو ،ةيمومعلا تاسسؤملاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
 ىلع فارشإلا اهنيب نم ماهم ةدع نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألاب نوناقلا طانأ
 ةيبرتلاب ةقلعتملا تاساردلا دادعإو ،يلحملاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع يوبرتلا ثحبلا
 يف ةمهاسملاو ،ةهجلا ىوتسم ىلع يوبرتلا قيثوتلاو رشنلا ىلع فارشإلاو ،نيوکتلاو
 35.ةينطولا وأ ةيوهجلا تايئاصحإلاو ثوحبلا

 اياضق لوح ةيثحب تايلمع ةيوهجلا تايميداکألا ضعب ترشاب ،کلذ ىلع ءانب
 ةددعتمو ةکرتشملا ماسقألاو يورقلا طسولاب تايتفلا سردمتو يسردملا ردهلاک( ةددحم
 ،ةيميداکألاب ةصاخلا ةلجملا( رشنلاو قيثوتلاب اضيأ اهمامتها تهجو امک .)...تايوتسملا
 يتلا( يوبرتلا طاشنلل ةيوهجلا زکارملا ةطشنأ لامعأو رمتسملا نيوکتلا لامعأ قيثوت
 نيلعافلا ىدل اهرشنو )يوبرتلا ثحبلاو ريطأتلا َْيلاجم يف ةيوبرت ةطشنأب مايقلا ىلوتت
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 ةيسردملا ةطيرخلا دادعإو ،ةيعقوتلا ةيوبرتلا طئارخلا عضوو ،ةيميداکألل يومنت ططخم دادعإ :يلاتلاک تءاج تاصاصتخالا يقاب 35
 ،ةهجلا تايصوصخ راطإ يف ينهملا نيوکتلا لاجم يف بابشلا تايجاح ديدحت يف ةمهاسملاو ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاکبش نيوکتو ،ةيوهجلا
 ميلعتلا تاسسؤمب ةقلعتملا تارامثتسالل تاونسلا ددعتم يعقوت جمانرب عضوو ،ةينقتلا فادهألا تاذ تانيوکتلا ريوطتو عضوو
 تاسسؤملا تالاح ةبقارمو ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب ةقلعتملا زيهجتلاو تاحالصإلاو عيسوتلاو ءانبلا عيراشم زاجنإو ،نيوکتلاو
 ةيوهجلا تاسسؤملاو تائيهلا عم ةکارشلا تاردابمب مايقلاو ،ةيرشبلا دراوملا ريبدت يف اهيلإ ةضوفملا تاصاصتخالا ةسراممو ،اهتنايصو
 عيسوتو حتف صخر ميلستو ،رمتسملا نيوکتلل ةسايس دادعإو ،نيوکتلاو ةيبرتلاب ءاقترالا ىلإ ةيمارلا عيراشملا زاجنإ فدهب ةفلتخملا
 نيوکتلاو ةيبرتلا جماربو تايلآ ةمءالم صوصخب تايصوتلا ميدقتو ،يصوصخلا يسردملا وأ ،يلوألا ميلعتلا تاسسؤم ىلع تارييغت لاخدإو
 .نيوکتلاو ةيبرتلا تالاجم لک يف تامدخ ميدقتو ،ةهجلا تايجاح عم

 نکت مل ةطشنألاو ثوحبلا هذهل ةيلعفلا راثآلاو ةيلمعلا جئاتنلا نأ ريغ .)ةهجلاب
 اهتحنم يتلا ىوصقلا ةيمهألا ليجست بجي ام ردقب هنأ لاحلاو .ةاخوتملا ةعاجنلاب
ً اضيأ نيعتي ام ردقب ً،اصوصخ يبيرجتلاو يلُّخَدَّتلا ،يوبرتلا ثحبلل ةيوبرتلا تاطلسلا
 جذومنلا رييغتب ةقلعتملا ةيجاهنملا تاسايسلا ىلع هجوتلا اذه راثآ دودح زاربإ
 .تاملعتلا ىلعو يجوغاديبلا

 عيضاوملا ةيعونل ةعجار يوبرتلا ثحبلا جاتنإب ةطبترملا تابوعصلا نکت ملو
 يتلا تاينبلاو ةيثحبلا تايلمعلا ريبدت اهببس ناک ام ردقب ،ةساردلا عوضوم اياضقلاو
 تلوت يتلا تاينبلاف .اهماهمل ةددحملا ةيميظنتلا صوصنلا ىضتقمب اهب مايقلاب اهل دهُعي
 اهماهم لج ،ةيثحب تاينب تسيلو ةيرادإ تاينب اهتيبلاغ يف ةيوبرتلا ثوحبلا زاجنإ
 )يزکرملا ديعصلا ىلع اهترولب متت يتلا ةيوبرتلا تاسايسلا زاجنإ عبتتو ةبقارم( ةيباقر
 يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا تايريدمو ،ةيوبرتلا نوؤشلل ةماعلا ةيشتفملا لثم
 وأ ةيوبرتلا ةبقارملا يف ةصتخملا حلاصملا لثم ،ةيوهجلا تاينبلا نأ امک .طيطختلاو
 يفً ايئزج کراشت تادحو درجم لظت ،يوبرتلا طاشنلل ةيوهجلا زکارملا وأ طيطختلا

 اهقطانم تاجاحل بيجتست ةيميلقإو ةيوهج ططخ اهيدل سيلو ،ثوحبلا هذه
 ةظحالم مهأ نأ ريغ .خلإ ،هيجوتلاو طيطختلاو ملعتلاو سيردتلا تالاجم يف ةيوبرتلا
 ةيوهجلا وأ ةيرازولا تاينبلا هذهل ةيرشبلا دراوملا نأ وه نأشلا اذهب اهليجست يغبني
 36.ثحبلا يف ةصتخم ريغ

 تاسايسلل ةماعلا تارارقلا يف هيلع زاکترالاو يوبرتلا ثحبلا رايخ نيمثت نإ
ً ايوهج يوبرتلا ثحبلا تانيب ريوطت ىلع ىربک جئاتن هل نکت مل کاذنآ ةيوبرتلا
 ةيثحب ططخو جمارب دادعإ مأ ،ثحبلل ةراق تاينب ءاسرإ ىوتسم ىلع ْنإ ً،ايلحمو
 مأ ،ةيوهج ةيميداکأ لکل يبارتلا لاجملا صخت يتلا تاجاحلاو تالالتخالا ةيعون بسح
 يف يوبرتلا ثحبلا رود راسحنا ىلإ ىدأ ام وهو .ةغرفتم ةثحاب رطأ صيصخت
 ةميق هل نکت ملو ،ةيسردملا ةطيرخلا دادعإو يوبرتلا طيطختلاب ةلصلا تاذ بناوجلا
 ةدوجو ،رمتسملا مهنيوکتو نييوبرتلا نيلعافلا ليهأت ىوتسم ىلع ةريبک ةفاضم
 اذهب اهدادعإ مت يتلا جماربلاو ططخلا فلتخم نوک ىلع ةوالع ؛جماربلاو جهانملا
 ىلع ةماعلا ةيشتفملا ِلبِق نم ةزجنم( ةيتاذ ةيلخاد تامييقت ىلإ دنتست تلظ نأشلا

 
 اهنکل ،يوبرتلا ثحبلاب ةصاخ ثادحو ضعب جردي هيجوتلاو طيطختلا يشتفمو ةيوبرتلا ةبقارملا يشتفم نيوکت نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال 36
 لاجم يف ينهم ليهأت تاذ حبصت يکل رطألا هذه نالهؤي يجوغاديبلا هراسم الو نيوکتلل ةصصخملا ةدملا الف .سانئتسالل تادحو درجم
 .اهريغو ةيبيرجتلاو ةيلخدتلا ثوحبلا
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 تمکتحا املقو ،)ةيوهجلا تايميداکألاب يوبرتلا شيتفتلا حلاصم وأ يزکرملا ديعصلا
 .ةدوجلل ةيملع طباوضو ةيعوضوم تارشؤم قفو ةيجراخ ةيتاسسؤم تامييقت ىلإ

 عم نواعتلا رامثتسا ىلإ ريبک لکشب تهجتا ةيوبرتلا تاسايسلا نأ عمو
 تناک ،اهتيمهأ ىلع ،اهنم ةدافتسالا نإف ،لوقلا انفلسأ امک ةينطوو ةيلود تائيه
 يناعت تناک يتلا تالالتخالا نم ةعومجمل رظنلاب ةيلمعلا اهراثآ رهظت ملو ،ةيفرظ
 يورقلا طسولاب ةکرتشملا ماسقألا ةلضعم ليبق نم( ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا اهنم
 ةلماکتم ةموظنم دوجو مدعو ،يورقلا طسولاب سردمتلا ميمعتو ،يرضحلا هبشو
 ليهأتب ةطبترملا تابوعصلاو ،يحصلاو يداملاو يعامتجالاو يسفنلاو يوبرتلا معدلل
 ةبسنلابً ايجيتارتسا ثحبلا رايخ ناک ام ردقب ،ًالامجإ .)خلإ ،نييوبرتلا نيلعافلا
 طورشلاو هريبدت ناک ام ردقب ،ميلعتلا ةدوج نيسحت لجأ نم ةيوبرتلا تاسايسلل
 37.هنم ةاخوتملا فادهألا غولبل نْيبسانم ريغ ،هل اهريفوت مت يتلا

 ريوطتل يوبرتلا ثحبلا دامتعا لاجم يف ةيمومعلا تاسايسلا بناج ىلإ
 ثحبلا جاتنإ لاجم يف نيوکتللً ازيح تاسايسلا هذه تصصخ ،يجوغاديبلا جذومنلا

 ةيميلقإلا سرادملا( اهفالتخا ىلع ةيوبرتلا رطألا نيوکت زکارم مهي لوألا ؛نييوتسم ىلع
 زکارملا ايلاحو ،ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ،ةيوهجلا ةيجوغاديبلا زکارملا ،نيملعملل
 نيوکتلا کلاسمو ةيعماجلا بعشلاب قلعتي يناثلاو ؛)نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا

 .ةيبرتلا يف

 دادعإ تاينب فلتخم يف يوبرتلا ثحبلا نوکم تاسايسلا هذه تجمدأ دقل
 لظ کلذ نأ ريغ .ينهملا مهراطإو مهماهم فالتخا ىلع ةيوبرتلا رطألا نيوکتو
 ملو ،نيوکتلا نم ةريخألا ةرتفلا وأ ةنسلا وه ،مهنيوکت نم نيعم ىوتسم يفً اروصحم
 تايعضولا عيمج صيخشتل ىلوأ ةاون ميلعتلاو ةيبرتلا يف يناديملا ثحبلا جاتنإ نکي
 يرظن عباط اذ نيوکتلا اذه لظ ،کلذل .اهيف مهليهأتو مهدادعإ متي يتلا ةينهملا
 وأ ةيجولوکيسلا تايرظنلا جئاتن ضارعتسا متي امً ابلاغو ،بلاغلا يف يميداکأ
 ثحبلا وحن نيوکتلا هيجوت نود ،ةسردملاو ميلعتلاو ةيبرتلا لوح ةيجولويسوسلا

 
 انلصوت يتلا جئاتنلا مهت يتلا ،ةماعلا تاصالخلا نم ةلمج ىلإ تهتنا ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيمنتلا لوح ريراقتلا ضعب نأ ىلإ رشنل 37
 يلامجإلا يموقلا جتانلا نم ةئاملا يف 0.5 نع لقي ثيحب ،راکتبالاو ينقتلاو يملعلا ثحبلا يف رامثتسالا فعض :تاصالخلا هذه مهأ ،اهيلإ

 تارايخ عيسوتل ارشؤمو ةيناسنإ ةردق اهفصوب ،ةفرعملا رامثتسا يف ريبک فعض ؛)يملاعلا طسوتملا عبر نم لقأ( ةيبرعلا نادلبلا بلغأل
 ءامنإلل يبرعلا قودنصلا :رظنأ .عسوألا اهانعمب ةيناسنإلا ةيمنتلا ليطعت يف مهسي امم ،ةيرشبلاو ةيداملا ةيفرعملا تاردقلا ةيمنت يفو ،رشبلا
 قودنصلا ؛)2002 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :کرويوين( ةمداقلا لايجألل صرفلا قلخ ،ةيبرعلا ةيمنتلا ريرقت ،يعامتجالاو يداصتقالا
 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :کرويوين( ةفرعملا عمتجم ةماقإ وحن ،ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت ،يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل يبرعلا

2003(. 

 اهتايلاکشإو ،ثيدحلا وأ يديلقتلا اهخيراتو ،ةيبرغملا ةسردملا اياضق يف جاتنإلاو
 ةماکحلا وأ ةدوجلا وأ ةيجاهنملا تاسايسلا وأ ميمعتلاب ةلصلا تاذ ةفلتخملا
 .خلإ ،ريوطتلاو حالصإلا وأ ،ةيتاسسؤملا

 ذإ ،هتاذ هاجتالا يف ريست ام ابلاغف ،نيوکتلا ةياهن يف ةجردملا ثوحبلا امأ
 ،ةيوبرتلا تاهاجتالاو راکفألا خيرات ىلع بصنملا يميداکألا عباطلاب اهتاجوتنم مستت
 ىلع بصنت ةيناديمً اثوحب دجن امً ادجً اردانو .کلذ ريغو ،ميلعتلاو ميلعتلا تايرظنو
 38.ميلعتلاو ةيبرتلا يف يوهج وأ يلحم دُعب تاذ ةيلعف تايلاکشإ

 ةيعماجلا تاسسؤملا لخاد اهؤارجإ متي يتلا ةيوبرتلا ثوحبلاب قلعتي اميف
 کلس( کلسلا ةياهن راطإ يف ،ةيعامتجالا ةئشنتلا وأ ةسردملا وأ ةيبرتلا عوضوم يف
 تارضاحم هذخأت يذلا ماعلا ىحنملا وحنت امً ابلاغ يهف ،)الثم رتساملا وأ ةزاجإلا
 يوبرتلا رکفلا خيرات ضرعتسي يميداکأ ىحنم وهو ؛ةينيوکتلا مهتطشنأو ةذتاسألا
 وأ ،يوبرتلا رکفلا يخرؤم وأ ،نييجولوبورثنألا وأ سفنلا ءاملع وأ عامتجالا ءاملع ىدل
 ،ةيبرتلاو ةرسألا اياضقل ضرعتت ةينيوکتلا تاءوزجملا ضعب تناک اذإو .ةيبرتلا ةفسالف
 وأ ةيسايس وأ ةينيد تاينب( ةيبرتلاب ةلصلا تاذ ةيفاقث-ويسوسلا تاينبلا ضعبل وأ
 ةيبرتلاو ةئشنتلل ةيجولويديإلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا داعبألل وأ ،)ًالثم ةيفاقث
 اهتالوحتو ةيبرغملا ةسردملا سرادت متي امً ادج ردانلا نم هنإف ،ةيسردملا ةسسؤملاو
 ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملاب قلعتت يتلا ةينآلا اياضقلاو ،ىربکلا اهتايلاکشإو ،ةيخيراتلا
 ،ملاعلا نادلب يف ةيوبرتلا ةمظنألا اهفرعت يتلا تالوحتلاب اهتقالع يف نيوکتلاو
 ةمظنأ ليودتو ،ةينهملا تاسرامملاو ايجولونکتلاو ةفرعملا نيدايم يف تادجتسملاو
 ثحبب ةقلعتملا تاعوضوملاو تايعجرملا ةردن نع کيهان 39.خلإ ،نيوکتلاو ميلعتلا
 ةماکحلا لثم اهفرعت يتلا ةصيوعلا اياضقلاو ،اهمييقتو ،اندلبب ةيوبرتلا تاسايسلا
 جهانملا ةدوج وأ ،ةيبارتلا ةيلاجملا هداعبأ يف سردمتلا ميمعت وأ ،ليومتلا وأ ،ةيوبرتلا
 .خلإ ،هتعاجنو ميلعتلاو ةيبرتلا ماظن ةيدودرم وأ ،تانيوکتلاو جماربلاو

 
 ةينيوکتلا اهجمارب يف تجردأ )الثم هيجوتلا رطأو ميلعتلا يشتفم نيوکت( نيوکتلا زکارم ضعب نأ کلذ ،ماکحألا هذه بيسنت نم دب ال 38
 ةبصنم تايفارغونوم لکش بلاغلا يف ذخأت ةبلطلا اهزجني يتلا ثاحبألا نأ ىلإ ريشنو .هلکاشمو يوبرتلا حالصإلاب ةلص تاذ اياضق ةيثحبلا

 :رظنأ .ةددحم لکاشم وأ ةيکيتکاديد وأ ةيجوغاديب لکاشمو اياضق ثحب وحن ةهجومو سيردتلا قئارط ىلع
Mellouk et Benmoussa, Etat de la recherche, 6. 

 ةيبرتلا بناوج فلتخم يف نيصتخم نيوکت هنم فدهتسا دقو .نأشلا اذه يف امهم اثدح1983 ةنس ةيبرتلا مولع ةيلک ثادحإ ناک 39
 بسح ةيبرتلا مولع ةيلک بعشل ةيجوغاديبلا ةلکيهلا تلکش دقوت .يبرغملا عمتجملا لخاد اهب ةقلعتملا تايلاکشإلا ثحبو ،ميلعتلاو
 ايجولونکتو ةيناسنإلا مولعلا کيتکاديدو ةقحلا مولعلا کيتکاديدو تاغللا کيتکاديدو يسردملا ميظنتلاو ةرادإلاو ةيبرتلا سسأ تاعوضوم
 جذامن نع ثحبلاو رظنلاو ،ةمئاق ةيوبرت تايلاکشإل ةمئالم لولح نع ثحبلا :نيهاجتا يف هجتا ةيبرتلا مولع يف ثحبلا نأ ريغ .ةيبرتلا
 .Mellouk et Benmoussa, Etat de la recherche, 6, 16 :رظنا ،ةيوبرتلا رهاوظلا ضعب ريسفتل ةيرظن
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 تمکتحا املقو ،)ةيوهجلا تايميداکألاب يوبرتلا شيتفتلا حلاصم وأ يزکرملا ديعصلا
 .ةدوجلل ةيملع طباوضو ةيعوضوم تارشؤم قفو ةيجراخ ةيتاسسؤم تامييقت ىلإ

 عم نواعتلا رامثتسا ىلإ ريبک لکشب تهجتا ةيوبرتلا تاسايسلا نأ عمو
 تناک ،اهتيمهأ ىلع ،اهنم ةدافتسالا نإف ،لوقلا انفلسأ امک ةينطوو ةيلود تائيه
 يناعت تناک يتلا تالالتخالا نم ةعومجمل رظنلاب ةيلمعلا اهراثآ رهظت ملو ،ةيفرظ
 يورقلا طسولاب ةکرتشملا ماسقألا ةلضعم ليبق نم( ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا اهنم
 ةلماکتم ةموظنم دوجو مدعو ،يورقلا طسولاب سردمتلا ميمعتو ،يرضحلا هبشو
 ليهأتب ةطبترملا تابوعصلاو ،يحصلاو يداملاو يعامتجالاو يسفنلاو يوبرتلا معدلل
 ةبسنلابً ايجيتارتسا ثحبلا رايخ ناک ام ردقب ،ًالامجإ .)خلإ ،نييوبرتلا نيلعافلا
 طورشلاو هريبدت ناک ام ردقب ،ميلعتلا ةدوج نيسحت لجأ نم ةيوبرتلا تاسايسلل
 37.هنم ةاخوتملا فادهألا غولبل نْيبسانم ريغ ،هل اهريفوت مت يتلا

 ريوطتل يوبرتلا ثحبلا دامتعا لاجم يف ةيمومعلا تاسايسلا بناج ىلإ
 ثحبلا جاتنإ لاجم يف نيوکتللً ازيح تاسايسلا هذه تصصخ ،يجوغاديبلا جذومنلا

 ةيميلقإلا سرادملا( اهفالتخا ىلع ةيوبرتلا رطألا نيوکت زکارم مهي لوألا ؛نييوتسم ىلع
 زکارملا ايلاحو ،ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ،ةيوهجلا ةيجوغاديبلا زکارملا ،نيملعملل
 نيوکتلا کلاسمو ةيعماجلا بعشلاب قلعتي يناثلاو ؛)نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا

 .ةيبرتلا يف

 دادعإ تاينب فلتخم يف يوبرتلا ثحبلا نوکم تاسايسلا هذه تجمدأ دقل
 لظ کلذ نأ ريغ .ينهملا مهراطإو مهماهم فالتخا ىلع ةيوبرتلا رطألا نيوکتو
 ملو ،نيوکتلا نم ةريخألا ةرتفلا وأ ةنسلا وه ،مهنيوکت نم نيعم ىوتسم يفً اروصحم
 تايعضولا عيمج صيخشتل ىلوأ ةاون ميلعتلاو ةيبرتلا يف يناديملا ثحبلا جاتنإ نکي
 يرظن عباط اذ نيوکتلا اذه لظ ،کلذل .اهيف مهليهأتو مهدادعإ متي يتلا ةينهملا
 وأ ةيجولوکيسلا تايرظنلا جئاتن ضارعتسا متي امً ابلاغو ،بلاغلا يف يميداکأ
 ثحبلا وحن نيوکتلا هيجوت نود ،ةسردملاو ميلعتلاو ةيبرتلا لوح ةيجولويسوسلا

 
 انلصوت يتلا جئاتنلا مهت يتلا ،ةماعلا تاصالخلا نم ةلمج ىلإ تهتنا ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيمنتلا لوح ريراقتلا ضعب نأ ىلإ رشنل 37
 يلامجإلا يموقلا جتانلا نم ةئاملا يف 0.5 نع لقي ثيحب ،راکتبالاو ينقتلاو يملعلا ثحبلا يف رامثتسالا فعض :تاصالخلا هذه مهأ ،اهيلإ

 تارايخ عيسوتل ارشؤمو ةيناسنإ ةردق اهفصوب ،ةفرعملا رامثتسا يف ريبک فعض ؛)يملاعلا طسوتملا عبر نم لقأ( ةيبرعلا نادلبلا بلغأل
 ءامنإلل يبرعلا قودنصلا :رظنأ .عسوألا اهانعمب ةيناسنإلا ةيمنتلا ليطعت يف مهسي امم ،ةيرشبلاو ةيداملا ةيفرعملا تاردقلا ةيمنت يفو ،رشبلا
 قودنصلا ؛)2002 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :کرويوين( ةمداقلا لايجألل صرفلا قلخ ،ةيبرعلا ةيمنتلا ريرقت ،يعامتجالاو يداصتقالا
 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :کرويوين( ةفرعملا عمتجم ةماقإ وحن ،ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت ،يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل يبرعلا

2003(. 

 اهتايلاکشإو ،ثيدحلا وأ يديلقتلا اهخيراتو ،ةيبرغملا ةسردملا اياضق يف جاتنإلاو
 ةماکحلا وأ ةدوجلا وأ ةيجاهنملا تاسايسلا وأ ميمعتلاب ةلصلا تاذ ةفلتخملا
 .خلإ ،ريوطتلاو حالصإلا وأ ،ةيتاسسؤملا

 ذإ ،هتاذ هاجتالا يف ريست ام ابلاغف ،نيوکتلا ةياهن يف ةجردملا ثوحبلا امأ
 ،ةيوبرتلا تاهاجتالاو راکفألا خيرات ىلع بصنملا يميداکألا عباطلاب اهتاجوتنم مستت
 ىلع بصنت ةيناديمً اثوحب دجن امً ادجً اردانو .کلذ ريغو ،ميلعتلاو ميلعتلا تايرظنو
 38.ميلعتلاو ةيبرتلا يف يوهج وأ يلحم دُعب تاذ ةيلعف تايلاکشإ

 ةيعماجلا تاسسؤملا لخاد اهؤارجإ متي يتلا ةيوبرتلا ثوحبلاب قلعتي اميف
 کلس( کلسلا ةياهن راطإ يف ،ةيعامتجالا ةئشنتلا وأ ةسردملا وأ ةيبرتلا عوضوم يف
 تارضاحم هذخأت يذلا ماعلا ىحنملا وحنت امً ابلاغ يهف ،)الثم رتساملا وأ ةزاجإلا
 يوبرتلا رکفلا خيرات ضرعتسي يميداکأ ىحنم وهو ؛ةينيوکتلا مهتطشنأو ةذتاسألا
 وأ ،يوبرتلا رکفلا يخرؤم وأ ،نييجولوبورثنألا وأ سفنلا ءاملع وأ عامتجالا ءاملع ىدل
 ،ةيبرتلاو ةرسألا اياضقل ضرعتت ةينيوکتلا تاءوزجملا ضعب تناک اذإو .ةيبرتلا ةفسالف
 وأ ةيسايس وأ ةينيد تاينب( ةيبرتلاب ةلصلا تاذ ةيفاقث-ويسوسلا تاينبلا ضعبل وأ
 ةيبرتلاو ةئشنتلل ةيجولويديإلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا داعبألل وأ ،)ًالثم ةيفاقث
 اهتالوحتو ةيبرغملا ةسردملا سرادت متي امً ادج ردانلا نم هنإف ،ةيسردملا ةسسؤملاو
 ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملاب قلعتت يتلا ةينآلا اياضقلاو ،ىربکلا اهتايلاکشإو ،ةيخيراتلا
 ،ملاعلا نادلب يف ةيوبرتلا ةمظنألا اهفرعت يتلا تالوحتلاب اهتقالع يف نيوکتلاو
 ةمظنأ ليودتو ،ةينهملا تاسرامملاو ايجولونکتلاو ةفرعملا نيدايم يف تادجتسملاو
 ثحبب ةقلعتملا تاعوضوملاو تايعجرملا ةردن نع کيهان 39.خلإ ،نيوکتلاو ميلعتلا
 ةماکحلا لثم اهفرعت يتلا ةصيوعلا اياضقلاو ،اهمييقتو ،اندلبب ةيوبرتلا تاسايسلا
 جهانملا ةدوج وأ ،ةيبارتلا ةيلاجملا هداعبأ يف سردمتلا ميمعت وأ ،ليومتلا وأ ،ةيوبرتلا
 .خلإ ،هتعاجنو ميلعتلاو ةيبرتلا ماظن ةيدودرم وأ ،تانيوکتلاو جماربلاو

 
 ةينيوکتلا اهجمارب يف تجردأ )الثم هيجوتلا رطأو ميلعتلا يشتفم نيوکت( نيوکتلا زکارم ضعب نأ کلذ ،ماکحألا هذه بيسنت نم دب ال 38
 ةبصنم تايفارغونوم لکش بلاغلا يف ذخأت ةبلطلا اهزجني يتلا ثاحبألا نأ ىلإ ريشنو .هلکاشمو يوبرتلا حالصإلاب ةلص تاذ اياضق ةيثحبلا

 :رظنأ .ةددحم لکاشم وأ ةيکيتکاديد وأ ةيجوغاديب لکاشمو اياضق ثحب وحن ةهجومو سيردتلا قئارط ىلع
Mellouk et Benmoussa, Etat de la recherche, 6. 

 ةيبرتلا بناوج فلتخم يف نيصتخم نيوکت هنم فدهتسا دقو .نأشلا اذه يف امهم اثدح1983 ةنس ةيبرتلا مولع ةيلک ثادحإ ناک 39
 بسح ةيبرتلا مولع ةيلک بعشل ةيجوغاديبلا ةلکيهلا تلکش دقوت .يبرغملا عمتجملا لخاد اهب ةقلعتملا تايلاکشإلا ثحبو ،ميلعتلاو
 ايجولونکتو ةيناسنإلا مولعلا کيتکاديدو ةقحلا مولعلا کيتکاديدو تاغللا کيتکاديدو يسردملا ميظنتلاو ةرادإلاو ةيبرتلا سسأ تاعوضوم
 جذامن نع ثحبلاو رظنلاو ،ةمئاق ةيوبرت تايلاکشإل ةمئالم لولح نع ثحبلا :نيهاجتا يف هجتا ةيبرتلا مولع يف ثحبلا نأ ريغ .ةيبرتلا
 .Mellouk et Benmoussa, Etat de la recherche, 6, 16 :رظنا ،ةيوبرتلا رهاوظلا ضعب ريسفتل ةيرظن
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 تالاجم يف يثحبلا جاتنإلا لجأ نم ريطأتلاو نيوکتلا ةبلغ دجن ،لباقملا يف
 تجردأ ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ذنم هنأ کلذ ،ًالثم مولعلا سيردتب ةلص تاذ
 کيتکاديدب ةصاخلا تادحولا ضعب )مولعلا تايلک( ةيعماجلا تاسسؤملا ضعب
 رادلاو شکارمو سافو طابرلا نم لکب )...ءايزيفلا ،ايجولويبلا ،تايضايرلا( مولعلا
 سيردت ةقيرط يف ايلع تاداهش دادعإ ىلع فارشإلا وه مامتهالا زکرم ناکو .ءاضيبلا
 ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص ذنمو .ةيجوغاديبلا تاسرامملا ضعب بيرجتو ،مولعلا
 تاعماجلا ضعب تثدحأ ثيحب ةيعماجلا ايجوغاديبلاب مامتهالا ىمانت ،نيوکتلاو
 ةيريطأتلا اهجمارب نأ ريغ ،ةيعماجلا ايجوغاديبلا لاجم يف نيوکتلاو ثحبلل تادحو
 40.ةيميلعتلا قئارطلاو مولعلا سيردت اياضق يف بلاغلا يف ةروصحم تلظ ةيثحبلاو

 نأ نيثحابلا ةذتاسألا نم ديدعلا تاظحالمو ءارآ نم نيبتي ،ناث بناج نم
 ةياهن يف ىرُجت يتلاو ،يناديملا وأ يقيبطتلا ىحنملا تاذ ةيثحبلا تاجوتنملا ةيبلاغ
 ،رهاوظلا ضعبلً ايئارقتساً ايفصوً اعباط ذخأت ،)رتساملا وأ ةزاجإلا( ينيوکتلا کلسلا
 ،تاطبارتلاو تارشؤملا ضعب دصربً ايجهنم يفتکت ذإ ،اهيف ليلحتلا قافآ ةيدودحم عم
 لقت ،کلذ لباقم .لماوعلا دودحم يببسلا ليلحتلا جذومن نمض جردنت يتلا
 سايقو رييغتلا ةيرظن راطإ يف متي يذلا وأ ،لماوعلا ددعتم ليلحتلا دامتعا تايناکمإ
 .ىدملا ةديعب راثآلا سايق وأ ىدملا ةطسوتمو ةرشابملا جئاتنلا

 يف زجنت يتلا ،ةيبرتلا يف يعماجلا يثحبلا جاتنإلا ططخ دمتعت ال ً،اريخأو
 ىلع دتمملا يناديملا وأ يلخدتلا ثحبلا ةيجيتارتسا ،تاربتخملا وأ ثحبلا زکارم راطإ

 تاونسلا ةددعتم جمارب راطإ يف ،ةيوبرتلا رهاوظلا ضعب روطت عبتتل ةدع تاونس
 لمعلا رثأ سايق وأ ،تاملعتلا ىلع ةيسردملا ةئيبلا رثأ وأ ًالثم سردملا رثأ سايقک(
 ةيوبرتلا تايجولونکتلا جاردإ رثأ سايق وأ ،ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جهانملا ضعبب
 قبس دقو .)خلإ ،دُعب نع ميلعتلا رثأ سايق وأ ،ةينيوکتلا وأ ةيميلعتلا ةيلمعلا لخاد
 لالخ ،ةصالخ ىلإ ىهتنا نأ برغملاب ةيبرتلا ماظن روطت لوح ةينطولا ريراقتلا ضعبل
 وه امک اندلبب ميلعتلا ماظن ةمزأ دادتحا ةلحرم يهو( نيرشعلا نرقلا ةياهن ةيرشع
 عباط تاذ ةيعماجلا تاسسؤملا ضعب اهيرجت يتلا ثوحبلا نأب يضقتو ،)مولعم
 تاططخم يف اهرامثتسا تايناکمإ نمو ،ةيلمعلا اهتعاجن نم دحي يرظن يميداکأ
 تاسسؤملا هذهب نيثحابلا نيب لصاوتلا صقن ىلع ةوالع ،ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا
 ةسسأم ىلإ ةرتفلا هذه يف ةيوبرتلا تاسايسلا تهجتا ،کلذل 41.رارقلا باحصأ نيبو
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 زکارمو ةيثحبلا تاسسؤملا نيب تاقالعلا ةيوقتو ،يناديملا يئارجإلا ثحبلا ةيمنتو
 ثادحإ اهمزع نع ةيوبرتلا تاطلسلا تنلعأ ،فادهألا هذه غولبلو 42.يوبرتلا رارقلا

 ةيميظنتلاو ةيجوغاديبلا تاحالصإلا مييقتو عبتتو بيرجت ىلع فارشإلاب ةفلکم ةئيه
 جهانملاو ،يجوغاديبلا مييقتلاو ،ةيوبرتلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا تالاجم يف
 قيثوتلاو ،تاينقتلاو مولعلا ميلعتو ةمجرتلاو تاغللاو ،ةيسردملا بتکلاو جماربلاو
 ىوتسم ىلع ققحتي ملو ينامألا ىوتسم يف مزعلا اذه لظ ،رهظي امبسحو 43.مالعإلاو
 ةيوهج تايدتنم ميظنت ىلإ 2005 لالخ ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تدمع ،کلذل .عقاولا

 44.ينطو ىدتنم دقعب ْتجُِّوت حالصإلا ليعفت لوح

 ةيعامتجالا مولعلاو ،ةيبرتلا مولع يف يثحبلا جوتنملا ةعاجن نم دحي اممو
 زکارملاو دهاعملاو ةيعماجلا تاسسؤملا تايجيتارتسا حوضو مدع ،ةماع ةيناسنإلاو
 ةسارد ىلإ جاتحت دق ،ةيناديم ةظحالمب فزاجن نأ انه نکميو .نأشلا اذه يف ايلعلا

 ،ةيرظنو ةيتاسسؤم ،نيوکتلاو ةفرعملل ةسايس بايغ اهدافم ،اهجئاتن ديکأتل ةصاخ
 .ةيبرتلا مولع اهيف امب ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا صخت ةيبرغملا تاعماجلا لخاد
 يف نيوکتلل تاءوزجم لکش ذخأي ةيعماجلا تاسسؤملا لخاد مولعلا هذه روضحف
 اياضقلا صخي امومعو ،ةيرظنلا تاهاجتالاو ،ةزرابلا مالعألاو ،ةيساسألا ميهافملا
 مکحب ،ةعماجلاو .ملعلاو رکفلا خيراتب ةطبترملا ةيجهنملاو ةيفرعملا تايلاکشإلاو
 اهبالطل اهرفوت يتلا تانيوکتلا ةطيرخ مکحبو ،ةهجلا لخاد يبارتلا اهعقوم
 مولعلا هذه فيظوتو رامثتسا مهي حضاو يجيتارتسا روظنم ىلع رفوتت ال ،اهيداترمو
 ىوتسملا ىلع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا اياضقلا ثحب يف ةيوبرتلاو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا
 سکام وأ مياکرودب ةفرعم رثکأً ابالطو نيثحاب ةذتاسأ دجن ،کلذل .ينطولا وأ يوهجلا
 يتلا تايلاکشإلا وأ ،ةيبرغملا ةسردملا ايجولويسوسب مهتيارد نم ،...ويدروب رييب وأ ربيف
 ىوتسم يف ةبراغملا ينهملا نيوکتلا يبردتم وأ بالطلا وأ ذيمالتلا ىدل ملعتلا اهحرطي
 .نيوکتلا وأ سردمتلا تايوتسم نم نيعم

 ةسايس ىلإ ةجاحلا سمأ يف يلاعلا ميلعتلا يف انتاسسؤمو انتاعماج نأ لاحلاو
 هذه عضو ددحت ،ةيوبرتلاو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلاو نيوکتلل ةحضاو
 ثوحبلا نم ديصر ةرولب يف اهرودو ،تانيوکتلل ةيجوغاديبلا ةسدنهلا نمض مولعلا
 .اهيف ةننهملاو نيوکتلا قافآو ،ةيبرغملا ةسردملا عقاوب ةقلعتملا ةيلاجملاو ةيناديملا
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 تالاجم يف يثحبلا جاتنإلا لجأ نم ريطأتلاو نيوکتلا ةبلغ دجن ،لباقملا يف
 تجردأ ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ذنم هنأ کلذ ،ًالثم مولعلا سيردتب ةلص تاذ
 کيتکاديدب ةصاخلا تادحولا ضعب )مولعلا تايلک( ةيعماجلا تاسسؤملا ضعب
 رادلاو شکارمو سافو طابرلا نم لکب )...ءايزيفلا ،ايجولويبلا ،تايضايرلا( مولعلا
 سيردت ةقيرط يف ايلع تاداهش دادعإ ىلع فارشإلا وه مامتهالا زکرم ناکو .ءاضيبلا
 ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص ذنمو .ةيجوغاديبلا تاسرامملا ضعب بيرجتو ،مولعلا
 تاعماجلا ضعب تثدحأ ثيحب ةيعماجلا ايجوغاديبلاب مامتهالا ىمانت ،نيوکتلاو
 ةيريطأتلا اهجمارب نأ ريغ ،ةيعماجلا ايجوغاديبلا لاجم يف نيوکتلاو ثحبلل تادحو
 40.ةيميلعتلا قئارطلاو مولعلا سيردت اياضق يف بلاغلا يف ةروصحم تلظ ةيثحبلاو

 نأ نيثحابلا ةذتاسألا نم ديدعلا تاظحالمو ءارآ نم نيبتي ،ناث بناج نم
 ةياهن يف ىرُجت يتلاو ،يناديملا وأ يقيبطتلا ىحنملا تاذ ةيثحبلا تاجوتنملا ةيبلاغ
 ،رهاوظلا ضعبلً ايئارقتساً ايفصوً اعباط ذخأت ،)رتساملا وأ ةزاجإلا( ينيوکتلا کلسلا
 ،تاطبارتلاو تارشؤملا ضعب دصربً ايجهنم يفتکت ذإ ،اهيف ليلحتلا قافآ ةيدودحم عم
 لقت ،کلذ لباقم .لماوعلا دودحم يببسلا ليلحتلا جذومن نمض جردنت يتلا
 سايقو رييغتلا ةيرظن راطإ يف متي يذلا وأ ،لماوعلا ددعتم ليلحتلا دامتعا تايناکمإ
 .ىدملا ةديعب راثآلا سايق وأ ىدملا ةطسوتمو ةرشابملا جئاتنلا

 يف زجنت يتلا ،ةيبرتلا يف يعماجلا يثحبلا جاتنإلا ططخ دمتعت ال ً،اريخأو
 ىلع دتمملا يناديملا وأ يلخدتلا ثحبلا ةيجيتارتسا ،تاربتخملا وأ ثحبلا زکارم راطإ

 تاونسلا ةددعتم جمارب راطإ يف ،ةيوبرتلا رهاوظلا ضعب روطت عبتتل ةدع تاونس
 لمعلا رثأ سايق وأ ،تاملعتلا ىلع ةيسردملا ةئيبلا رثأ وأ ًالثم سردملا رثأ سايقک(
 ةيوبرتلا تايجولونکتلا جاردإ رثأ سايق وأ ،ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جهانملا ضعبب
 قبس دقو .)خلإ ،دُعب نع ميلعتلا رثأ سايق وأ ،ةينيوکتلا وأ ةيميلعتلا ةيلمعلا لخاد
 لالخ ،ةصالخ ىلإ ىهتنا نأ برغملاب ةيبرتلا ماظن روطت لوح ةينطولا ريراقتلا ضعبل
 وه امک اندلبب ميلعتلا ماظن ةمزأ دادتحا ةلحرم يهو( نيرشعلا نرقلا ةياهن ةيرشع
 عباط تاذ ةيعماجلا تاسسؤملا ضعب اهيرجت يتلا ثوحبلا نأب يضقتو ،)مولعم
 تاططخم يف اهرامثتسا تايناکمإ نمو ،ةيلمعلا اهتعاجن نم دحي يرظن يميداکأ
 تاسسؤملا هذهب نيثحابلا نيب لصاوتلا صقن ىلع ةوالع ،ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا
 ةسسأم ىلإ ةرتفلا هذه يف ةيوبرتلا تاسايسلا تهجتا ،کلذل 41.رارقلا باحصأ نيبو
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 زکارمو ةيثحبلا تاسسؤملا نيب تاقالعلا ةيوقتو ،يناديملا يئارجإلا ثحبلا ةيمنتو
 ثادحإ اهمزع نع ةيوبرتلا تاطلسلا تنلعأ ،فادهألا هذه غولبلو 42.يوبرتلا رارقلا

 ةيميظنتلاو ةيجوغاديبلا تاحالصإلا مييقتو عبتتو بيرجت ىلع فارشإلاب ةفلکم ةئيه
 جهانملاو ،يجوغاديبلا مييقتلاو ،ةيوبرتلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا تالاجم يف
 قيثوتلاو ،تاينقتلاو مولعلا ميلعتو ةمجرتلاو تاغللاو ،ةيسردملا بتکلاو جماربلاو
 ىوتسم ىلع ققحتي ملو ينامألا ىوتسم يف مزعلا اذه لظ ،رهظي امبسحو 43.مالعإلاو
 ةيوهج تايدتنم ميظنت ىلإ 2005 لالخ ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تدمع ،کلذل .عقاولا

 44.ينطو ىدتنم دقعب ْتجُِّوت حالصإلا ليعفت لوح

 ةيعامتجالا مولعلاو ،ةيبرتلا مولع يف يثحبلا جوتنملا ةعاجن نم دحي اممو
 زکارملاو دهاعملاو ةيعماجلا تاسسؤملا تايجيتارتسا حوضو مدع ،ةماع ةيناسنإلاو
 ةسارد ىلإ جاتحت دق ،ةيناديم ةظحالمب فزاجن نأ انه نکميو .نأشلا اذه يف ايلعلا

 ،ةيرظنو ةيتاسسؤم ،نيوکتلاو ةفرعملل ةسايس بايغ اهدافم ،اهجئاتن ديکأتل ةصاخ
 .ةيبرتلا مولع اهيف امب ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا صخت ةيبرغملا تاعماجلا لخاد
 يف نيوکتلل تاءوزجم لکش ذخأي ةيعماجلا تاسسؤملا لخاد مولعلا هذه روضحف
 اياضقلا صخي امومعو ،ةيرظنلا تاهاجتالاو ،ةزرابلا مالعألاو ،ةيساسألا ميهافملا
 مکحب ،ةعماجلاو .ملعلاو رکفلا خيراتب ةطبترملا ةيجهنملاو ةيفرعملا تايلاکشإلاو
 اهبالطل اهرفوت يتلا تانيوکتلا ةطيرخ مکحبو ،ةهجلا لخاد يبارتلا اهعقوم
 مولعلا هذه فيظوتو رامثتسا مهي حضاو يجيتارتسا روظنم ىلع رفوتت ال ،اهيداترمو
 ىوتسملا ىلع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا اياضقلا ثحب يف ةيوبرتلاو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا
 سکام وأ مياکرودب ةفرعم رثکأً ابالطو نيثحاب ةذتاسأ دجن ،کلذل .ينطولا وأ يوهجلا
 يتلا تايلاکشإلا وأ ،ةيبرغملا ةسردملا ايجولويسوسب مهتيارد نم ،...ويدروب رييب وأ ربيف
 ىوتسم يف ةبراغملا ينهملا نيوکتلا يبردتم وأ بالطلا وأ ذيمالتلا ىدل ملعتلا اهحرطي
 .نيوکتلا وأ سردمتلا تايوتسم نم نيعم

 ةسايس ىلإ ةجاحلا سمأ يف يلاعلا ميلعتلا يف انتاسسؤمو انتاعماج نأ لاحلاو
 هذه عضو ددحت ،ةيوبرتلاو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلاو نيوکتلل ةحضاو
 ثوحبلا نم ديصر ةرولب يف اهرودو ،تانيوکتلل ةيجوغاديبلا ةسدنهلا نمض مولعلا
 .اهيف ةننهملاو نيوکتلا قافآو ،ةيبرغملا ةسردملا عقاوب ةقلعتملا ةيلاجملاو ةيناديملا
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 فيظوت يف ةسرمتمو ةنکمتم ةيثحب تاربخو نيصتخم نيثحاب نيوکت ةننهملاب دصقن
 اهرفاضتو فراعملا لماکت راطإ يف ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يقابو ةيبرتلا مولع
)odisciplinaritéc(،45 صوصخب فراعملا دصرت ةيثحب ططخو جمارب راطإ يف 
 اهثيدحت قفأ يف ،برغملاب نيوکتلاو ميلعتلاو ةيبرتلاو ةئشنتلل ةيعامتجالا ةموظنملا
 ملعلا موهفم نم نينکمتم نيثحاب ىلع رفوتن نحنف .اهتاردق ةيمنتو اهريوطتو
ً ايفرعمً اروصت مهتاعماج لخاد اوروطي مل مهنأ ريغ ،ماع هجوب يناسنإلاو يعامتجالا
 ةفرعملل ةسايسب ةقيثو ةقالع يف ةيتاسسؤملا اهتفيظولو ،عوضوملا اذه يف ثحابملل
 اياضقلاو تايلاکشإلا ةيعون رضحتستو ،تاذلاب ةيعماجلا مهتاسسؤم مهت نيوکتلاو
 ميلعتلاو ةيبرتلاو ةئشنتلا يف ةيوهجلا هتموظنمو يلحملا عمتجملا اهفرعي يتلا
 يلاجملا اهعزوت مغر ،تاعماجلا دجن ام ابلاغ ،کلذل .يعامتجالا جامدإلاو نيوکتلاو
 ةيمومعلاب مستت اُهتانيوکتو ،نأشلا اذه يف ةيفرعم ةيصوصخ سکعت ال ،يوهجلا
 اذه انتقو ىتح تلظ يتلا يسردملا ميلعتلل جماربب قلعتي رمألا ناک ول امک سناجتلاو
 تاهج فلتخمب تاملعتملاو نيملعتملا عيمجل ةبسنلاب ةدحاوو ةيطمنو ةزکرمم
 ةفاقثلاو ةغللا ىوتسم ىلع ةيلحملاو ةيوهجلا تايصوصخلا جردت املقو ،ةکلمملا
 .اهريغو ،ايجولونکتلاو ةفرعملاو نونفلاو

 دوجو مدعو ةيعماجلا تاسسؤملا ةلزع وه ةبوعصوً اديقعت رمألا ديزي ام نإ
 رطألا نيوکت تاسسؤم نيبو اهنيب دضاعتلاو نواعتلاو قيسنتلل ةيتاسسؤم ططخ
 ميلعتلل ةيناديملا تاسسؤملا وأ ،يوبرتلا ثحبلاو نيوکتلا نيدايم يف ةفلتخملا ةيوبرتلا
 نم تانيوکتلا مهت ،ةروکذملا تاسسؤملا نيب ةيئاقتلا ةسايسل دوجو ال .نيوکتلاو
 هذه ةيدودرم ىلع رثؤي يذلا رمألا 46.راکتبالاو ريوطتلا لجأ نم ثحبلاو ،ةهج
 مسري “ةيجذومن” ةسردم نع ملکتي اهضعب ،ةلوزعم رزجک لغتشت يتلا تاسسؤملا
 نم وأ ،ملعتلا ايجولوکيس وأ يوبرتلا سفنلا ملعل ىربکلا تايرظنلا نم اهملاعم
 تاميظنتلا ةيرظن نع وأ ،ةماعلا ةيجولويسوسلا تاساردلا نع ردصت يتلا تاهجوتلا
 سيردتلا تاينقت يف قرغم رخآلا اهضعبو .کلذ ىلإ امو ،ةيعامتجالا تاسسؤملاو
 ريغو ،“يکيتکاديدلا لقنلا”و “ذيملتلا ةنهم” يفو ،ليغشتلاو طيشنتلا تايجهنمو
 ةسردملا نع هؤانب متي روصت لخاد کلذ ريطأت نود ،ةيکيتکاديدلا تالثمتلا نم کلذ
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 نيلعافلا نيب قيسنتلاو يعامجلا لمعلا يف ريبکلا صقنلا لجس نأ يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملل قبس دقف ،ةراشإلل 46
 يف امب ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم لخاد ةيوبرتلا نهملا نيب يفيظولا لماکتلل ةسِسأَُمملا تايلآلاو ةيرورضلا تاينبلا بايغو ،نييوبرتلا
 .37 ،)2018( ريبدتلاو ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمب ءاقترالا لوح 3/2018 مقر ريرقتلا رظنأ .ثحابلا ةنهم کلذ

 جهانملا وأ ،يتاسسؤملا ميظنتلاب ةلصلا تاذ اهتايلاکشإ نعو ،اهتانوکمو ةيبرغملا
 اهديدجتو اهريوطتل ةيلعفلا قافآلا نعو ،طيحملا عم لعافتلاو حاتفنالا وأ ،جماربلاو
 .رييغتلا لجأل فادهألا ةحضاو لمع ططخو جمارب لالخ نم

 داصتقال ةرصاعملا ةمظنألا يف ماع هجوب ةفرعملا نأ قلطنم نم کلذب فرتعن
 نم ديصر يه لب ،ملعتلاو ميلعتلل ةيرظن تابستکم درجم تسيل ةفرعملا عمتجمو
 ديدجتلاو ريوطتلا لجأ نم ثحبلل جمارب لخاد اهترولب متي يتلا تايرظنلاو راکفألا
 تاصصختلا ةلخادتمو ةعونتم ةيتاسسؤم ةيثحب تاربتخم اهدوقت جمارب ،راکتبالاو
ً انايحأ يلود نواعتبو ،ةينطوو ةيوهج ةيمومع تاسايس راطإ يف ،ةيملعلاو ةيفرعملا
 يف ثحبلل نکمي ال ،ًالامجإ .ةيثحبلا ايجولونکتلاو ةيجهنملا ةربخلا لقن هراطإ يف متي
 ةصاخ تاسايس رارقإو ،تاسايسلا هذه ةسسأمب الإ روطتي نأ برغملاب ةيبرتلا مولع
 ططخو جمارب لالخ نم ،اهليعفتو اهئانب يفً افرط ةيعماجلا تاسسؤملا نوکت ةفرعملاب
 .راکتبالاو ريوطتلل ةيوهجو ةينطو لمع

 ةيعماجلا انتاسسؤم رود راسحنا عقاولا اذه تارشؤم نيب نم هنأ لاحلاو
 ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا لوح يمومعلا شاقنلا تاءاضف طيشنت يف مويلا
 ةيناسنإلا مولعلا يف تانيوکت يوتحت يتلا ،تاسسؤملا هذه ةيبلاغف .ةيوبرتلاو
 يف يمومعلا يملعلا شاقنلاو ريکفتلا طِّشنت ال ،ةيوبرتلا کلاسملا ضعبو ةيعامتجالاو
 يف ةيعماجلا ةسسؤملا تايجيتارتسا يفو ،مولعلا هذهل يجهنملاو يجولوميتسبإلا عضولا

 بهاذملا فقاوملً اضارعتسا نمضتت ةينيوکتلا اهتادحو دجن ،لباقملاب .نأشلا اذه
 ةبسنلاب يوناثلا اهعضوو ،مولعلا هذه ةيملع ىدم لوح ةيبرغلا ةيفسلفلاو ةيرکفلا
 تارضاحملا قارغإب يميداکألا دهشملا اذه جزتمي ام ابلاغو .ةيجولونکتلاو ةقحلا مولعلل
 عضولا ليبق نم يجولوميتسبإ عباط تاذ ةدرجم تاشقانم يفً انايحأ ةيرظنلا
 تايلاکشإو ،اهجئاتن ةيقدصو اهتيملع دودحو ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلل يملعلا
 بالط محقت ،ةيرظنلا اهتدئاف مغر ،تاشاقن يهو .خلإ ،مولعلا هذهب ةصاخلا جهانملا

 ،مولعلا هذهل يفرعملا عضولا لوح ةدرجم “ةيلدج” تاشاقن يف تاعماجلا هذه
 وأ طارخنالا نعو ،ثحبلا ةسراممل ةيقيربمألاو ةيلعفلا تايعضولا نع مهدعبتو
 ،ةيفيکلاو ةيمکلا ثحبلا تاينقتو جهانملا فلتخم رابتخا يف يناديملا سامغإلا
 ضرعب ةقلعتملا ةيليوأتلاو ةيليلحتلا تايلمعلا ةسراممو ،اهتاودأ ءانب ىلع سرمتلاو
 يف انتبلط دجن ،کلذل .ةسوردملا ةيوبرتلا رهاوظلل يعقاولا قايسلاب اهتقالع يف اهجئاتن
 جهانم يف لاجسلا يلدج لکشبو نوديجي ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا

 ثحابلا ةنهم ةلوازمل ةيلعفلا ةيجهنملا ةءافکلا ودودحم مهنأ ريغ ،مولعلا هذه
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 فيظوت يف ةسرمتمو ةنکمتم ةيثحب تاربخو نيصتخم نيثحاب نيوکت ةننهملاب دصقن
 اهرفاضتو فراعملا لماکت راطإ يف ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يقابو ةيبرتلا مولع
)odisciplinaritéc(،45 صوصخب فراعملا دصرت ةيثحب ططخو جمارب راطإ يف 
 اهثيدحت قفأ يف ،برغملاب نيوکتلاو ميلعتلاو ةيبرتلاو ةئشنتلل ةيعامتجالا ةموظنملا
 ملعلا موهفم نم نينکمتم نيثحاب ىلع رفوتن نحنف .اهتاردق ةيمنتو اهريوطتو
ً ايفرعمً اروصت مهتاعماج لخاد اوروطي مل مهنأ ريغ ،ماع هجوب يناسنإلاو يعامتجالا
 ةفرعملل ةسايسب ةقيثو ةقالع يف ةيتاسسؤملا اهتفيظولو ،عوضوملا اذه يف ثحابملل
 اياضقلاو تايلاکشإلا ةيعون رضحتستو ،تاذلاب ةيعماجلا مهتاسسؤم مهت نيوکتلاو
 ميلعتلاو ةيبرتلاو ةئشنتلا يف ةيوهجلا هتموظنمو يلحملا عمتجملا اهفرعي يتلا
 يلاجملا اهعزوت مغر ،تاعماجلا دجن ام ابلاغ ،کلذل .يعامتجالا جامدإلاو نيوکتلاو
 ةيمومعلاب مستت اُهتانيوکتو ،نأشلا اذه يف ةيفرعم ةيصوصخ سکعت ال ،يوهجلا
 اذه انتقو ىتح تلظ يتلا يسردملا ميلعتلل جماربب قلعتي رمألا ناک ول امک سناجتلاو
 تاهج فلتخمب تاملعتملاو نيملعتملا عيمجل ةبسنلاب ةدحاوو ةيطمنو ةزکرمم
 ةفاقثلاو ةغللا ىوتسم ىلع ةيلحملاو ةيوهجلا تايصوصخلا جردت املقو ،ةکلمملا
 .اهريغو ،ايجولونکتلاو ةفرعملاو نونفلاو

 دوجو مدعو ةيعماجلا تاسسؤملا ةلزع وه ةبوعصوً اديقعت رمألا ديزي ام نإ
 رطألا نيوکت تاسسؤم نيبو اهنيب دضاعتلاو نواعتلاو قيسنتلل ةيتاسسؤم ططخ
 ميلعتلل ةيناديملا تاسسؤملا وأ ،يوبرتلا ثحبلاو نيوکتلا نيدايم يف ةفلتخملا ةيوبرتلا
 نم تانيوکتلا مهت ،ةروکذملا تاسسؤملا نيب ةيئاقتلا ةسايسل دوجو ال .نيوکتلاو
 هذه ةيدودرم ىلع رثؤي يذلا رمألا 46.راکتبالاو ريوطتلا لجأ نم ثحبلاو ،ةهج
 مسري “ةيجذومن” ةسردم نع ملکتي اهضعب ،ةلوزعم رزجک لغتشت يتلا تاسسؤملا
 نم وأ ،ملعتلا ايجولوکيس وأ يوبرتلا سفنلا ملعل ىربکلا تايرظنلا نم اهملاعم
 تاميظنتلا ةيرظن نع وأ ،ةماعلا ةيجولويسوسلا تاساردلا نع ردصت يتلا تاهجوتلا
 سيردتلا تاينقت يف قرغم رخآلا اهضعبو .کلذ ىلإ امو ،ةيعامتجالا تاسسؤملاو
 ريغو ،“يکيتکاديدلا لقنلا”و “ذيملتلا ةنهم” يفو ،ليغشتلاو طيشنتلا تايجهنمو
 ةسردملا نع هؤانب متي روصت لخاد کلذ ريطأت نود ،ةيکيتکاديدلا تالثمتلا نم کلذ
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Claudine Blanchard-La ville, “De la codisciplinarité en sciences de l’éducation”, in Les sciences de l’Education. Des 
recherches, une discipline (Paris: l’Harmattan, 2002), 19-41. 

 نيلعافلا نيب قيسنتلاو يعامجلا لمعلا يف ريبکلا صقنلا لجس نأ يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملل قبس دقف ،ةراشإلل 46
 يف امب ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم لخاد ةيوبرتلا نهملا نيب يفيظولا لماکتلل ةسِسأَُمملا تايلآلاو ةيرورضلا تاينبلا بايغو ،نييوبرتلا
 .37 ،)2018( ريبدتلاو ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمب ءاقترالا لوح 3/2018 مقر ريرقتلا رظنأ .ثحابلا ةنهم کلذ

 جهانملا وأ ،يتاسسؤملا ميظنتلاب ةلصلا تاذ اهتايلاکشإ نعو ،اهتانوکمو ةيبرغملا
 اهديدجتو اهريوطتل ةيلعفلا قافآلا نعو ،طيحملا عم لعافتلاو حاتفنالا وأ ،جماربلاو
 .رييغتلا لجأل فادهألا ةحضاو لمع ططخو جمارب لالخ نم

 داصتقال ةرصاعملا ةمظنألا يف ماع هجوب ةفرعملا نأ قلطنم نم کلذب فرتعن
 نم ديصر يه لب ،ملعتلاو ميلعتلل ةيرظن تابستکم درجم تسيل ةفرعملا عمتجمو
 ديدجتلاو ريوطتلا لجأ نم ثحبلل جمارب لخاد اهترولب متي يتلا تايرظنلاو راکفألا
 تاصصختلا ةلخادتمو ةعونتم ةيتاسسؤم ةيثحب تاربتخم اهدوقت جمارب ،راکتبالاو
ً انايحأ يلود نواعتبو ،ةينطوو ةيوهج ةيمومع تاسايس راطإ يف ،ةيملعلاو ةيفرعملا
 يف ثحبلل نکمي ال ،ًالامجإ .ةيثحبلا ايجولونکتلاو ةيجهنملا ةربخلا لقن هراطإ يف متي
 ةصاخ تاسايس رارقإو ،تاسايسلا هذه ةسسأمب الإ روطتي نأ برغملاب ةيبرتلا مولع
 ططخو جمارب لالخ نم ،اهليعفتو اهئانب يفً افرط ةيعماجلا تاسسؤملا نوکت ةفرعملاب
 .راکتبالاو ريوطتلل ةيوهجو ةينطو لمع

 ةيعماجلا انتاسسؤم رود راسحنا عقاولا اذه تارشؤم نيب نم هنأ لاحلاو
 ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا لوح يمومعلا شاقنلا تاءاضف طيشنت يف مويلا
 ةيناسنإلا مولعلا يف تانيوکت يوتحت يتلا ،تاسسؤملا هذه ةيبلاغف .ةيوبرتلاو
 يف يمومعلا يملعلا شاقنلاو ريکفتلا طِّشنت ال ،ةيوبرتلا کلاسملا ضعبو ةيعامتجالاو
 يف ةيعماجلا ةسسؤملا تايجيتارتسا يفو ،مولعلا هذهل يجهنملاو يجولوميتسبإلا عضولا

 بهاذملا فقاوملً اضارعتسا نمضتت ةينيوکتلا اهتادحو دجن ،لباقملاب .نأشلا اذه
 ةبسنلاب يوناثلا اهعضوو ،مولعلا هذه ةيملع ىدم لوح ةيبرغلا ةيفسلفلاو ةيرکفلا
 تارضاحملا قارغإب يميداکألا دهشملا اذه جزتمي ام ابلاغو .ةيجولونکتلاو ةقحلا مولعلل
 عضولا ليبق نم يجولوميتسبإ عباط تاذ ةدرجم تاشقانم يفً انايحأ ةيرظنلا
 تايلاکشإو ،اهجئاتن ةيقدصو اهتيملع دودحو ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلل يملعلا
 بالط محقت ،ةيرظنلا اهتدئاف مغر ،تاشاقن يهو .خلإ ،مولعلا هذهب ةصاخلا جهانملا

 ،مولعلا هذهل يفرعملا عضولا لوح ةدرجم “ةيلدج” تاشاقن يف تاعماجلا هذه
 وأ طارخنالا نعو ،ثحبلا ةسراممل ةيقيربمألاو ةيلعفلا تايعضولا نع مهدعبتو
 ،ةيفيکلاو ةيمکلا ثحبلا تاينقتو جهانملا فلتخم رابتخا يف يناديملا سامغإلا
 ضرعب ةقلعتملا ةيليوأتلاو ةيليلحتلا تايلمعلا ةسراممو ،اهتاودأ ءانب ىلع سرمتلاو
 يف انتبلط دجن ،کلذل .ةسوردملا ةيوبرتلا رهاوظلل يعقاولا قايسلاب اهتقالع يف اهجئاتن
 جهانم يف لاجسلا يلدج لکشبو نوديجي ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا

 ثحابلا ةنهم ةلوازمل ةيلعفلا ةيجهنملا ةءافکلا ودودحم مهنأ ريغ ،مولعلا هذه
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 کلذ يف امب ،جئاتنلا ءارقتساو عالطتسالاو ءاصقتسالا تاودأو تاينقتب ريبخلاو يناديملا
 يف ةيثحبلا ةربخلا تانوکم دحأ مويلا تحبصأ يتلا يفيکلا ثحبلا تايلآ لامعتسا

 ةينهملا تاسرامملاو ةيوبرتلا تايعضولا ةدوج نيسحت يف اهفيظوتو ،لاجملا اذه
 .کلذ ىلإ امو ،تاملعتلاو

 انتموظنم اهيف تفرع ةرتفو نمازتي اذه لاحلا عقاو نأب ريکذتلا انه ردجي
 قاثيملا( ةيلصفم ةيحالصإ تاطحم ،لازت الو ،ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا
 ،)2015( 2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ،)1999( نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا
 تدَّلَو ،)2019( يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلا

 ةيمومعلا تاسايسلاب اهتقالع يف ةيعامتجالاو ةيفرعملا اهتفيظو لوح ةلئسأ ةدع
 ،مولعملا نمو .يلحملاو يوهجلاو ينطولا اهدُعب يف ،ةيئيبلاو ةيرشبلا ةيمنتلا جماربو
 تايطعم ىلع ةيوبرتلا تاسايسلا دانتسا ةرورض ىلع تددش تاطحملا هذه نأ
 )le scientifiquement valide( نْيَيِملعلا ةيحالصلاو دنسلا نامضل يوبرتلا ثحبلا
 ىلع ةوالع ،رييغتلاو ريوطتلا لجأل اهذاختا نيعتي يتلا ريبادتلاو تارارقلا فلتخمل
 ةيعرشلا نيمأتل ةسردملا ءاکرشو نييوبرتلا نيلعافلا فلتخم عم ةيکراشت ةبراقم دامتعا
 .)le socialement légitime( ريبادتلاو تارارقلا هذهل ةيعامتجالا

 نم ديدعلا اهلذبي يتلا ةريبکلا دوهجلا يفنت ال ةقباسلا تاظحالملا نإ
 ناديم يف ،ثحبلل ةيعوط قرف راطإ يف وأ ىدارف ،اهجراخو تاعماجلا لخاد نيثحابلا
 نايعلل يلج رمأ وهو .تالاقملاو ثاحبألاو بتکلا رشن کلذ يف امب ،يوبرتلا ثحبلا
 اياضقلا ضعب لوح تاروشنملاو بتکلا وأ تالجملا ضعب تاحفص هب انعلاطت امل رظنلاب
 ةيجيتارتسا نمض جردنت املقو ،ةيدرفلا تامامتهالل عضخت اهنأ ريغ .ةيوبرتلا
 ثحبلا قيسنت بايغو ،ةيبرتلا يف تاجاحلل يملعلا دْصَّرلا فعض ببسب ،ةيتاسسؤم
 ىلع فيعض رثأ تاذ ةيدرفلا تاروشنملاو تاساردلا هذه نوک ىلع ةوالع ؛يوبرتلا
 هذه نيب طابترالا فعضو ،اهتيدودرمو اهئادأو ةسردملا ىلعو ةيوبرتلا ةسرامملا
 مهللا ،ةيولوألا تاذ اياضقلاو ةيوبرتلا ةموظنملا تايجاح نيبو ةيوبرتلا ثوحبلا
 .نيوکتلاو سيردتلل ةيونسلا ةيسردملا جماربلا لخاد اهجاردنا

 ديعصلا ىلع نيثحابلا ضعب اهلذبي يتلا دوهجلا ضعبب ةداشإلا بجي امک
 ،نيوکتلاو سيردتلاو ةيبرتلل ةصصخملا تايرودلاو تالجملا ضعب رادصإ يف ينطولا
 ىلع نيسرمتملاو بابشلا نيثحابلاو نييوبرتلا نيلعافلا تامهاسمل اهتاحفص حتفت يتلاو
 يف تادجتسملا ضرعو ،اندلبب ميلعتلاو ةيبرتلا لئاسم ثحبو ةشقانمل ،ءاوس دح

ً امامتها اهرودب دجت ال اهنأ ريغ .ةيميظنتلاو ةيجوغاديبلاو ةينهملا تاسرامملاو فراعملا
 تاططخم وأ ةيحالصإلا جماربلا فرط نم اهجئاتن رامثتسا ئيهيً ايتاسسؤمً ايدصر
 .يوبرتلا راکتبالاو رييغتلا

 ثحبلا ةفاقث ةعاشإو رشنل ةريبکلا دوهجلا ليجستل انه ةصرفلا انتوفت ال امک
 تاسسؤملا نم ددع اهلذبي يتلاو ،ةيبرغملا ةسردملا تايلاکشإب ةقالع يف يوبرتلا
 زکارملاو ةذتاسألل ايلعلا سرادملاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألاک ةينطولا
 يتلاو اهردصت يتلا ةيرودلا تالجملا لالخ نم ،نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا
 تاذ ىقبت اهتيبلاغ نأ ريغ .ةينهملا مهفايطأ فلتخمب نويوبرتلا نولعافلا اهيف مهاسي

 ةيوهجلا ةموظنملا تايلاکشإ ضعب ثحب فدهتست ططخب ةهجوم ريغو يسردم عباط
 .نيوکتلاو ةيبرتلل

 ىلعألا سلجملا هبعل يذلا يمالعإلاو يفيقثتلا رودلا ليجست نم دب ال ً،اريخأو
 هحتفو ،اهدعي يتلا ةيمييقتلاو ةيملعلا ريراقتلاو ثاحبألا رشن يف نيوکتلاو ةيبرتلل
 ريغ 47.ةيوبرتلا مهثوحبو مهلامعأ ةليصح رشنل برغملاب نيثحابلا مامأ اعساو لاجملا
 لجأل رامثتسالا وأ يدصرلا مامتهالاب ةقلعتملا ةقباسلا تاظحالملا اهيلع قبطنت اهنأ
 .رييغتلا لجأل يتاسسؤم هنم رثکأ يسردم لکشب طقف فظوت اهنأ بلاغلا نأل ،رييغتلا

 رييغتلاو حالصإلل يمومعلا ريبدتلاو رارقلا ذاختا تاسايس .3

 اهتنبت ريوطتلاو حالصإلل ةديدع ريبادت ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا تفرع
 ريغ .ةيموکحلا تاططخملا نمض اهتجردأو ،برغملا لالقتسا ذنم ةيمومعلا تاسايسلا
 نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص عمً اديدج ىحنم ذخأتس ةيحالصإلا جماربلا نأ
 ينوناقلا اهريطأت تدجو يتلا ،)2015( حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ينبتو ،)1999(
 .يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلا رودصب

 ىلع اهديدشت ةيحالصإلا تاططخملا هذه تزيم يتلا ةزرابلا تامسلا نيب نم
 ريبادتو حالصإلا تاسايس ةدعاق يف يوبرتلا يملعلا ثحبلا ةيعجرم جاردإ ةرورض

 .ةسردملا ءاکرشو نيلعافلا فلتخم عم ةيلعافتلاو ةيکراشتلا ةبراقملا بناج ىلإ ،رييغتلا

 نم يوبرتلا ثحبلاب حالصإلا تاسايسو تاططخم ةقالع ليلحتو ضرع نکميو
 ينطولا قاثيملا رودص ذنم ةيحالصإلا تاهجوتلا روظنم مهت ىلوألا ةيوازلا ؛نيتيواز

 
 اهمظن يتلا ةيلودلا ةيملعلا تاودنلا لامعأ ىلإ ريشن امک .نيوکتلاو ةيبرتلا رتافدو ،ةيبرغملا ةسردملا ةلجم ىلإ ددصلا اذهب ريشن 47
 ،يتاسسؤملا مييقتلا تاسايسو نيوکتلاو ةيبرتلا لاجم يف ةيلودلا براجتلاو ثوحبلا ةصالخ اهيف عمج يتلاو ،ةديدع اياضق لوح سلجملا
 .اهريغو
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 کلذ يف امب ،جئاتنلا ءارقتساو عالطتسالاو ءاصقتسالا تاودأو تاينقتب ريبخلاو يناديملا
 يف ةيثحبلا ةربخلا تانوکم دحأ مويلا تحبصأ يتلا يفيکلا ثحبلا تايلآ لامعتسا

 ةينهملا تاسرامملاو ةيوبرتلا تايعضولا ةدوج نيسحت يف اهفيظوتو ،لاجملا اذه
 .کلذ ىلإ امو ،تاملعتلاو

 انتموظنم اهيف تفرع ةرتفو نمازتي اذه لاحلا عقاو نأب ريکذتلا انه ردجي
 قاثيملا( ةيلصفم ةيحالصإ تاطحم ،لازت الو ،ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا
 ،)2015( 2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ،)1999( نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا
 تدَّلَو ،)2019( يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلا

 ةيمومعلا تاسايسلاب اهتقالع يف ةيعامتجالاو ةيفرعملا اهتفيظو لوح ةلئسأ ةدع
 ،مولعملا نمو .يلحملاو يوهجلاو ينطولا اهدُعب يف ،ةيئيبلاو ةيرشبلا ةيمنتلا جماربو
 تايطعم ىلع ةيوبرتلا تاسايسلا دانتسا ةرورض ىلع تددش تاطحملا هذه نأ
 )le scientifiquement valide( نْيَيِملعلا ةيحالصلاو دنسلا نامضل يوبرتلا ثحبلا
 ىلع ةوالع ،رييغتلاو ريوطتلا لجأل اهذاختا نيعتي يتلا ريبادتلاو تارارقلا فلتخمل
 ةيعرشلا نيمأتل ةسردملا ءاکرشو نييوبرتلا نيلعافلا فلتخم عم ةيکراشت ةبراقم دامتعا
 .)le socialement légitime( ريبادتلاو تارارقلا هذهل ةيعامتجالا

 نم ديدعلا اهلذبي يتلا ةريبکلا دوهجلا يفنت ال ةقباسلا تاظحالملا نإ
 ناديم يف ،ثحبلل ةيعوط قرف راطإ يف وأ ىدارف ،اهجراخو تاعماجلا لخاد نيثحابلا
 نايعلل يلج رمأ وهو .تالاقملاو ثاحبألاو بتکلا رشن کلذ يف امب ،يوبرتلا ثحبلا
 اياضقلا ضعب لوح تاروشنملاو بتکلا وأ تالجملا ضعب تاحفص هب انعلاطت امل رظنلاب
 ةيجيتارتسا نمض جردنت املقو ،ةيدرفلا تامامتهالل عضخت اهنأ ريغ .ةيوبرتلا
 ثحبلا قيسنت بايغو ،ةيبرتلا يف تاجاحلل يملعلا دْصَّرلا فعض ببسب ،ةيتاسسؤم
 ىلع فيعض رثأ تاذ ةيدرفلا تاروشنملاو تاساردلا هذه نوک ىلع ةوالع ؛يوبرتلا
 هذه نيب طابترالا فعضو ،اهتيدودرمو اهئادأو ةسردملا ىلعو ةيوبرتلا ةسرامملا
 مهللا ،ةيولوألا تاذ اياضقلاو ةيوبرتلا ةموظنملا تايجاح نيبو ةيوبرتلا ثوحبلا
 .نيوکتلاو سيردتلل ةيونسلا ةيسردملا جماربلا لخاد اهجاردنا

 ديعصلا ىلع نيثحابلا ضعب اهلذبي يتلا دوهجلا ضعبب ةداشإلا بجي امک
 ،نيوکتلاو سيردتلاو ةيبرتلل ةصصخملا تايرودلاو تالجملا ضعب رادصإ يف ينطولا
 ىلع نيسرمتملاو بابشلا نيثحابلاو نييوبرتلا نيلعافلا تامهاسمل اهتاحفص حتفت يتلاو
 يف تادجتسملا ضرعو ،اندلبب ميلعتلاو ةيبرتلا لئاسم ثحبو ةشقانمل ،ءاوس دح

ً امامتها اهرودب دجت ال اهنأ ريغ .ةيميظنتلاو ةيجوغاديبلاو ةينهملا تاسرامملاو فراعملا
 تاططخم وأ ةيحالصإلا جماربلا فرط نم اهجئاتن رامثتسا ئيهيً ايتاسسؤمً ايدصر
 .يوبرتلا راکتبالاو رييغتلا

 ثحبلا ةفاقث ةعاشإو رشنل ةريبکلا دوهجلا ليجستل انه ةصرفلا انتوفت ال امک
 تاسسؤملا نم ددع اهلذبي يتلاو ،ةيبرغملا ةسردملا تايلاکشإب ةقالع يف يوبرتلا
 زکارملاو ةذتاسألل ايلعلا سرادملاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألاک ةينطولا
 يتلاو اهردصت يتلا ةيرودلا تالجملا لالخ نم ،نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا
 تاذ ىقبت اهتيبلاغ نأ ريغ .ةينهملا مهفايطأ فلتخمب نويوبرتلا نولعافلا اهيف مهاسي

 ةيوهجلا ةموظنملا تايلاکشإ ضعب ثحب فدهتست ططخب ةهجوم ريغو يسردم عباط
 .نيوکتلاو ةيبرتلل

 ىلعألا سلجملا هبعل يذلا يمالعإلاو يفيقثتلا رودلا ليجست نم دب ال ً،اريخأو
 هحتفو ،اهدعي يتلا ةيمييقتلاو ةيملعلا ريراقتلاو ثاحبألا رشن يف نيوکتلاو ةيبرتلل
 ريغ 47.ةيوبرتلا مهثوحبو مهلامعأ ةليصح رشنل برغملاب نيثحابلا مامأ اعساو لاجملا
 لجأل رامثتسالا وأ يدصرلا مامتهالاب ةقلعتملا ةقباسلا تاظحالملا اهيلع قبطنت اهنأ
 .رييغتلا لجأل يتاسسؤم هنم رثکأ يسردم لکشب طقف فظوت اهنأ بلاغلا نأل ،رييغتلا

 رييغتلاو حالصإلل يمومعلا ريبدتلاو رارقلا ذاختا تاسايس .3

 اهتنبت ريوطتلاو حالصإلل ةديدع ريبادت ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا تفرع
 ريغ .ةيموکحلا تاططخملا نمض اهتجردأو ،برغملا لالقتسا ذنم ةيمومعلا تاسايسلا
 نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص عمً اديدج ىحنم ذخأتس ةيحالصإلا جماربلا نأ
 ينوناقلا اهريطأت تدجو يتلا ،)2015( حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ينبتو ،)1999(
 .يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلا رودصب

 ىلع اهديدشت ةيحالصإلا تاططخملا هذه تزيم يتلا ةزرابلا تامسلا نيب نم
 ريبادتو حالصإلا تاسايس ةدعاق يف يوبرتلا يملعلا ثحبلا ةيعجرم جاردإ ةرورض

 .ةسردملا ءاکرشو نيلعافلا فلتخم عم ةيلعافتلاو ةيکراشتلا ةبراقملا بناج ىلإ ،رييغتلا

 نم يوبرتلا ثحبلاب حالصإلا تاسايسو تاططخم ةقالع ليلحتو ضرع نکميو
 ينطولا قاثيملا رودص ذنم ةيحالصإلا تاهجوتلا روظنم مهت ىلوألا ةيوازلا ؛نيتيواز

 
 اهمظن يتلا ةيلودلا ةيملعلا تاودنلا لامعأ ىلإ ريشن امک .نيوکتلاو ةيبرتلا رتافدو ،ةيبرغملا ةسردملا ةلجم ىلإ ددصلا اذهب ريشن 47
 ،يتاسسؤملا مييقتلا تاسايسو نيوکتلاو ةيبرتلا لاجم يف ةيلودلا براجتلاو ثوحبلا ةصالخ اهيف عمج يتلاو ،ةديدع اياضق لوح سلجملا
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 اذکو ،يوبرتلا يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا ،51 .17 مقر راطإلا نوناقلاو ةيؤرلا ىتح
 ىدمب ةيناثلا ةيوازلا قلعتتو .رييغتلاو ريوطتلاب ةقلعتملا تايضتقملا ليعفت تاسايس
 حاجنإو رييغتلا ةدايق يف يوبرتلا يملعلا ثحبلل ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا رامثتسا

 .ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا ريوطتو ةمءالم تايلمع

 يوبرتلا يملعلا ثحبلل ةيحالصإلا تاهجوتلا روظنم .الوأ

 ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص ذنم ةيحالصإلا عيراشملا راسم فشکي
 ةيؤرلا لخاد هجيوتت دجو ،يوبرتلا ثحبلاب مانتم مامتها دوجو نع نيوکتلاو
 ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلاو حالصإلل ةيجيتارتسالا
 .يملعلا

 ءاج ام ردقب 48،الماکتمو الماش يوبرتلا حالصإلل قاثيملا روظنم ناک ام ردقب
 ةرشع ةثلاثلا ةماعدلا اميس الو ،تاماعدلا ضعب يفً اتتشم يوبرتلا ثحبلا نع هثيدح
 ةيرشبلا دراوملا نيوکت نيب عمج ثيح ،ةيرشبلا دراوملا زفحل ةصصخملا )134 ةرقفلا(
 نيلعافلل ساسألا نيوکتلا تاسسؤم ديحوت ىلع صن دقف .يوبرتلا ثحبلا نيبو
 نييرادإلاو نيهجوملاو نييوبرتلا نيفرشملاو نيسردملا نيکمتو ،ةعماجلاب اهطبرو ،نييوبرتلا
 هنيدايم عيمج يف يوبرتلا ثحبلا ميعدت ىلإ هتاذ نآلا يف اعدو ؛نيتم نيوکت نم
 فادهألا ثيح نم ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوج ةمدخل ،تايوتسملا عيمج ىلع هريخستو
 نيوکت نيب ةقالعلا نيبي مل قاثيملا نأ ريغ .ةيميلعتلا لئاسولاو جهانملاو تايوتحملاو
 نود طقف نيترواجتم ناتداملا تدرو دقف ،يوبرتلا ثحبلا نيبو نييوبرتلا نيلعافلا
 49.حضاو ريربت

 
 قوقحو ،هنم ةاخوتملا ىربکلا تاياغلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ماظنل ةتباثلا تازکترملاو ةيساسألا ئدابملا قاثيملا نم لوألا مسقلا نمضت 48
 ةماعد ةرشع عست ىلع ةعزوم ديدجتلل تالاجم ةتس لمش دقف ،يناثلا همسق امأ .حالصإلا حاجنإل ةينطولا ةئبعتلاو ،ءاکرشلا لک تابجاوو
 دراوملا ؛نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوج نم عفرلا ؛يجوغاديبلا ميظنتلا ؛يداصتقالا طيحملاب هطبرو ميلعتلا رشن :يه تالاجملا هذه ؛رييغتلل
 .ليومتلاو ةکارشلا ؛ريبدتلاو رييستلا ؛ةيرشبلا
 اهلوأ :ةيلاتلا تاماعدلا يف کلذو ،يوبرتلا ثحبلاب ةلصلا تاذ ةيئزجلا بناوجلا ضعب ىلإ ةقرفتم تاراشإ قاثيملا صصخ ،کلذ ادع 49

 طاشن لک ميظنت لجأ نم ،نييرادإلاو نيسردملا تايعمجل ةيونعملاو ةيداملا تادعاسملا حنم اميس الو ،)138 :ةرقفلا( ةرشع ةثلاثلا ةماعدلا

 ةداعإ ىلإ ةوعدلاب ،)146 :ةرقفلا( ةرشع ةسماخلا ةماعدلا ،اهيناثو ؛...اهرشنو ةيوبرتلا تافلؤملا جاتنإو ،ديفم يضاير وأ يفاقث وأ يملع

 ،ةلاعفلا ةيرشبلاو ةيداملا دراوملاب ةدوزمو ةزکرمتم ال نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهج ةطلس حبصتل اهعيسوتو ةيوهجلا تايميداکألا ماظن ةلکيه

 ،يوهجلا عباطلا يذ يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلاو ،ةيوهجلا تايئاصحإلاو تاساردلا دادعإ اصوصخ ،اهيلإ ةلوکوملا تاصاصتخالاب علطضتل

 ةيبرتلا ماظن عوضخ ىلإ ةراشإلا لالخ نم ،)157 ةرقفلا( ةرشع ةسداسلا ةماعدلا يه ةثلاثلاو ؛نييوبرتلا قيثوتلاو رشنلا ىلع فارشإلاو

 يجوغاديبلا قيقدتلا تاسارد ىلإ دانتسالاب ،ةيرادإلاو ةيوبرتلا ،ةيجراخلاو ةيلخادلا هتيدودرم ثيح نم مظتنملا ميوقتلل هتمرب نيوکتلاو

 لغشلا تالاجم يف مهئاکرشو نييوبرتلا نيلعافلا ءارآل يرودلا عالطتسالا ىلإو ،ةيوبرت ةسسؤم لکل يتاذلا ميوقتلا ىلإو ،يرادإلاو يلاملاو

 .نفلاو ةفاقثلاو ملعلاو

 قاثيملا ليعفت هفرع يذلا رثعتلا ةجيتن ءاج يذلا ،يلاجعتسالا ططخملا امأ
 تاساردلا بتکم اهدعأ يتلا ،ىلوألا هتغيص يف زکترا دقف ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا
 ثحبلاب صاخ جمانرب اهنيب نم جماربلا نم ةلمج ىلع 50ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةدئافل
 عضو نأشلا اذهب ةرازولا تاططخم نم ناک دقو 51.يوبرتلا ديدجتلاو يملعلا
 لوح ةقيقدو ةحضاو ةيؤر ريفوت اهنأش نم ،يوبرتلا ثحبلل ةيلومش ةيجيتارتسا
 ةوالع ؛اهب ةطبترملا يلودلا نواعتلا جمارب ريوطتو ،ةيولوألا تاذ ثحبلا تاعوضوم
 نيسحتو ،هنوؤش ريبدت لبس ريوطت فدهب ،يوبرتلا ثحبلل لکيهم ميظنت ءاسرإ ىلع
 52.نيلعافلا فلتخم نيب قيسنتلا

 يوبرتلا ثحبلا تجردأ دقف ،يلاجعتسالا ططخملل ةلدعملا ةيناثلا ةغيصلا امأ
 عضوب ،يوبرتلا ثحبلا ةسسأم اميس الو ،يجوغاديبلا جذومنلا ديدجت ريبادت نمض
 ىوتسملا ىلع ةيميظنتلا لکايهلا ءاسرإو يوبرتلا ثحبلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا
 ملف ،يلاجعتسالا ططخملل ةيئاهنلا ةينطولا ةليصحلا امأ 53.يميلقإلاو يوهجلاو ينطولا
 تاربتخملا ضعب ددعب قلعتت يتلا ريبادتلا ضعب ءانثتساب ،ةسسأملا هذه ةليصح ضرعت
 4( ةثدحملا ةيوبرتلا ايجولونکتلل ةيوهجلا زکارملا ضعبو يوبرتلا ثحبلل ةيوهجلا
 ةيوهج زکارم 8و ،ةئاملاب 57 تغلب زاجنإ ةبسنب ،ةجمربم تناک 7 نيب نم تاربتخم
 اتاتب ريرقتلا ضرعتي مل امک .)ريرقتلا نم 23 ص( .)ةئاملاب 59 تغلب زاجنإ ةبسنب
 صصخملا سماخلا لصفلا يف ةرازولا هتدعأ يذلا صيخشتلا يف يوبرتلا ثحبلا اياضقل
 ثحبلا ةسسأم جاردإ نم ةاخوتملا فادهألا نأب يحوي ام ،تاصالخلاو صيخشتلل

 
 ةيبرتلا ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت لوح تاباسحلل ىلعألا سلجملا ريرقت بسح ،يلاجعتسالا ططخملا ةغايصو ةرولب تفرع 50
 بتکم دعأ دقو .2008 ةنس تاسارد بتکمل ططخملا دادعإ ةمهمب ةينطولا ةيبرتلا عاطق اهيف دهع ىلوألا :نيتلحرم ،)2018 ويام( ةينطولا
 ةغيصلا هذه تنمضت دقو .لمعلا جمانرب ليزنت عبتتلً اماظن ىسرأو ،رييغتلا ةدايقو لصاوتلل ةطخ دعأو هتأرجأو لمع جمانرب تاساردلا
 تايوناثلا يف زيمتلاو ةردابملا عيجشتو ؛)10 هعيراشم ددع( ةنس 15 ىتح ميلعتلا ةيمازلإ :يه تالاجم ةعبرأ يلاجعتسالا ططخملل ىلوألا
 حاجنلل ةمزاللا ةيرشبلا دراوملا ريفوت اريخأو ؛)7 هعيراشم ددع( ةيميلعتلا ماظنلل ةيقفألا اياضقلا ةجلاعمو ؛)4 هعيراشم ددع( ةيعجرملا
 لعفب کلذو ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو فرط نم 2009 ةنس ططخملا اذه ةلکيه ةداعإ اهيف تمت دقف ،ةيناثلا ةلحرملا امأ .)2 هعيراشم ددع(
 ةفلکملا تاينبلاو اهتفلکو ططخملا عيراشم ىوتحم يف رظنلا ةداعإ ةلکيهلا ةداعإ تمه دقو .عيراشملا ليومت تهجاو يتلا تابوعصلا
 ددع( يجوغاديبلا بطقلاو- ؛)7 هعيراشم ددع( سردمتلا ميمعت بطق :يه ،باطقأ ةعبرأ ةيناثلا ةغيصلا هذه تنمضت دقو .اهذيفنتب
 .)3 هعيراشم ددع( ةيرشبلا دراوملا بطق اريخأو ؛)5 هعيراشم ددع( ةماکحلا بطقو ؛)10 هعيراشم
 ةيجوغاديبلا ةسدنهلا ريوطت ؛يصوصخلا ميلعتلا ةيمنت ؛يليهأتلا يوناثلا ميلعتلا ةدعاق عيسوت ؛سردمتلا ميمعت :يه جماربلا يقاب 51
 ؛يوبرتلا ديدجتلاو يملعلا ثحبلا ةيمنت ؛ةيرشبلا دراوملا ريبدت ديشرت ؛ةيوبرتلا ةموظنملل زاکترا ةطقن ةيميلعتلا ةسسؤملا لعج ؛ةدوجلاو
 .لصاوتلا معدو زيزعت ؛نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ليومت رداصم عيونت ؛نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ةماکح ءاسرٍإ

 مهأ تصخلت .31 ،)2013 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( 2012-2009 يلاجعتسالا جمانربلل يبيکرتلا ريرقتلا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 52
 ةيمنتو يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا شاعنإ ؛يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا لالخ نم نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوجب ءاقترالا :يف جمانربلا اذه فادهأ
 يوبرتلا ثحبلا ليومتل جمارب ءاسرإ ؛يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا جئاتن ميمعتو رشنو عيمجت ؛ينطولا ديعصلا ىلع نييوبرتلا نيلعافلا تاردق
 .ميوقتلاو عبتتلا عم
 .9 ،يلاجعتسالا جمانربلل ةيئاهنلا ةليصحلل ينطولا ريرقتلا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 53
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عبد الحق منصف



 اذکو ،يوبرتلا يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا ،51 .17 مقر راطإلا نوناقلاو ةيؤرلا ىتح
 ىدمب ةيناثلا ةيوازلا قلعتتو .رييغتلاو ريوطتلاب ةقلعتملا تايضتقملا ليعفت تاسايس
 حاجنإو رييغتلا ةدايق يف يوبرتلا يملعلا ثحبلل ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا رامثتسا

 .ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا ريوطتو ةمءالم تايلمع

 يوبرتلا يملعلا ثحبلل ةيحالصإلا تاهجوتلا روظنم .الوأ

 ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص ذنم ةيحالصإلا عيراشملا راسم فشکي
 ةيؤرلا لخاد هجيوتت دجو ،يوبرتلا ثحبلاب مانتم مامتها دوجو نع نيوکتلاو
 ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلاو حالصإلل ةيجيتارتسالا
 .يملعلا

 ءاج ام ردقب 48،الماکتمو الماش يوبرتلا حالصإلل قاثيملا روظنم ناک ام ردقب
 ةرشع ةثلاثلا ةماعدلا اميس الو ،تاماعدلا ضعب يفً اتتشم يوبرتلا ثحبلا نع هثيدح
 ةيرشبلا دراوملا نيوکت نيب عمج ثيح ،ةيرشبلا دراوملا زفحل ةصصخملا )134 ةرقفلا(
 نيلعافلل ساسألا نيوکتلا تاسسؤم ديحوت ىلع صن دقف .يوبرتلا ثحبلا نيبو
 نييرادإلاو نيهجوملاو نييوبرتلا نيفرشملاو نيسردملا نيکمتو ،ةعماجلاب اهطبرو ،نييوبرتلا
 هنيدايم عيمج يف يوبرتلا ثحبلا ميعدت ىلإ هتاذ نآلا يف اعدو ؛نيتم نيوکت نم
 فادهألا ثيح نم ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوج ةمدخل ،تايوتسملا عيمج ىلع هريخستو
 نيوکت نيب ةقالعلا نيبي مل قاثيملا نأ ريغ .ةيميلعتلا لئاسولاو جهانملاو تايوتحملاو
 نود طقف نيترواجتم ناتداملا تدرو دقف ،يوبرتلا ثحبلا نيبو نييوبرتلا نيلعافلا
 49.حضاو ريربت

 
 قوقحو ،هنم ةاخوتملا ىربکلا تاياغلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ماظنل ةتباثلا تازکترملاو ةيساسألا ئدابملا قاثيملا نم لوألا مسقلا نمضت 48
 ةماعد ةرشع عست ىلع ةعزوم ديدجتلل تالاجم ةتس لمش دقف ،يناثلا همسق امأ .حالصإلا حاجنإل ةينطولا ةئبعتلاو ،ءاکرشلا لک تابجاوو
 دراوملا ؛نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوج نم عفرلا ؛يجوغاديبلا ميظنتلا ؛يداصتقالا طيحملاب هطبرو ميلعتلا رشن :يه تالاجملا هذه ؛رييغتلل
 .ليومتلاو ةکارشلا ؛ريبدتلاو رييستلا ؛ةيرشبلا
 اهلوأ :ةيلاتلا تاماعدلا يف کلذو ،يوبرتلا ثحبلاب ةلصلا تاذ ةيئزجلا بناوجلا ضعب ىلإ ةقرفتم تاراشإ قاثيملا صصخ ،کلذ ادع 49

 طاشن لک ميظنت لجأ نم ،نييرادإلاو نيسردملا تايعمجل ةيونعملاو ةيداملا تادعاسملا حنم اميس الو ،)138 :ةرقفلا( ةرشع ةثلاثلا ةماعدلا

 ةداعإ ىلإ ةوعدلاب ،)146 :ةرقفلا( ةرشع ةسماخلا ةماعدلا ،اهيناثو ؛...اهرشنو ةيوبرتلا تافلؤملا جاتنإو ،ديفم يضاير وأ يفاقث وأ يملع

 ،ةلاعفلا ةيرشبلاو ةيداملا دراوملاب ةدوزمو ةزکرمتم ال نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهج ةطلس حبصتل اهعيسوتو ةيوهجلا تايميداکألا ماظن ةلکيه

 ،يوهجلا عباطلا يذ يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلاو ،ةيوهجلا تايئاصحإلاو تاساردلا دادعإ اصوصخ ،اهيلإ ةلوکوملا تاصاصتخالاب علطضتل

 ةيبرتلا ماظن عوضخ ىلإ ةراشإلا لالخ نم ،)157 ةرقفلا( ةرشع ةسداسلا ةماعدلا يه ةثلاثلاو ؛نييوبرتلا قيثوتلاو رشنلا ىلع فارشإلاو

 يجوغاديبلا قيقدتلا تاسارد ىلإ دانتسالاب ،ةيرادإلاو ةيوبرتلا ،ةيجراخلاو ةيلخادلا هتيدودرم ثيح نم مظتنملا ميوقتلل هتمرب نيوکتلاو

 لغشلا تالاجم يف مهئاکرشو نييوبرتلا نيلعافلا ءارآل يرودلا عالطتسالا ىلإو ،ةيوبرت ةسسؤم لکل يتاذلا ميوقتلا ىلإو ،يرادإلاو يلاملاو

 .نفلاو ةفاقثلاو ملعلاو

 قاثيملا ليعفت هفرع يذلا رثعتلا ةجيتن ءاج يذلا ،يلاجعتسالا ططخملا امأ
 تاساردلا بتکم اهدعأ يتلا ،ىلوألا هتغيص يف زکترا دقف ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا
 ثحبلاب صاخ جمانرب اهنيب نم جماربلا نم ةلمج ىلع 50ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةدئافل
 عضو نأشلا اذهب ةرازولا تاططخم نم ناک دقو 51.يوبرتلا ديدجتلاو يملعلا
 لوح ةقيقدو ةحضاو ةيؤر ريفوت اهنأش نم ،يوبرتلا ثحبلل ةيلومش ةيجيتارتسا
 ةوالع ؛اهب ةطبترملا يلودلا نواعتلا جمارب ريوطتو ،ةيولوألا تاذ ثحبلا تاعوضوم
 نيسحتو ،هنوؤش ريبدت لبس ريوطت فدهب ،يوبرتلا ثحبلل لکيهم ميظنت ءاسرإ ىلع
 52.نيلعافلا فلتخم نيب قيسنتلا

 يوبرتلا ثحبلا تجردأ دقف ،يلاجعتسالا ططخملل ةلدعملا ةيناثلا ةغيصلا امأ
 عضوب ،يوبرتلا ثحبلا ةسسأم اميس الو ،يجوغاديبلا جذومنلا ديدجت ريبادت نمض
 ىوتسملا ىلع ةيميظنتلا لکايهلا ءاسرإو يوبرتلا ثحبلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا
 ملف ،يلاجعتسالا ططخملل ةيئاهنلا ةينطولا ةليصحلا امأ 53.يميلقإلاو يوهجلاو ينطولا
 تاربتخملا ضعب ددعب قلعتت يتلا ريبادتلا ضعب ءانثتساب ،ةسسأملا هذه ةليصح ضرعت
 4( ةثدحملا ةيوبرتلا ايجولونکتلل ةيوهجلا زکارملا ضعبو يوبرتلا ثحبلل ةيوهجلا
 ةيوهج زکارم 8و ،ةئاملاب 57 تغلب زاجنإ ةبسنب ،ةجمربم تناک 7 نيب نم تاربتخم
 اتاتب ريرقتلا ضرعتي مل امک .)ريرقتلا نم 23 ص( .)ةئاملاب 59 تغلب زاجنإ ةبسنب
 صصخملا سماخلا لصفلا يف ةرازولا هتدعأ يذلا صيخشتلا يف يوبرتلا ثحبلا اياضقل
 ثحبلا ةسسأم جاردإ نم ةاخوتملا فادهألا نأب يحوي ام ،تاصالخلاو صيخشتلل

 
 ةيبرتلا ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت لوح تاباسحلل ىلعألا سلجملا ريرقت بسح ،يلاجعتسالا ططخملا ةغايصو ةرولب تفرع 50
 بتکم دعأ دقو .2008 ةنس تاسارد بتکمل ططخملا دادعإ ةمهمب ةينطولا ةيبرتلا عاطق اهيف دهع ىلوألا :نيتلحرم ،)2018 ويام( ةينطولا
 ةغيصلا هذه تنمضت دقو .لمعلا جمانرب ليزنت عبتتلً اماظن ىسرأو ،رييغتلا ةدايقو لصاوتلل ةطخ دعأو هتأرجأو لمع جمانرب تاساردلا
 تايوناثلا يف زيمتلاو ةردابملا عيجشتو ؛)10 هعيراشم ددع( ةنس 15 ىتح ميلعتلا ةيمازلإ :يه تالاجم ةعبرأ يلاجعتسالا ططخملل ىلوألا
 حاجنلل ةمزاللا ةيرشبلا دراوملا ريفوت اريخأو ؛)7 هعيراشم ددع( ةيميلعتلا ماظنلل ةيقفألا اياضقلا ةجلاعمو ؛)4 هعيراشم ددع( ةيعجرملا
 لعفب کلذو ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو فرط نم 2009 ةنس ططخملا اذه ةلکيه ةداعإ اهيف تمت دقف ،ةيناثلا ةلحرملا امأ .)2 هعيراشم ددع(
 ةفلکملا تاينبلاو اهتفلکو ططخملا عيراشم ىوتحم يف رظنلا ةداعإ ةلکيهلا ةداعإ تمه دقو .عيراشملا ليومت تهجاو يتلا تابوعصلا
 ددع( يجوغاديبلا بطقلاو- ؛)7 هعيراشم ددع( سردمتلا ميمعت بطق :يه ،باطقأ ةعبرأ ةيناثلا ةغيصلا هذه تنمضت دقو .اهذيفنتب
 .)3 هعيراشم ددع( ةيرشبلا دراوملا بطق اريخأو ؛)5 هعيراشم ددع( ةماکحلا بطقو ؛)10 هعيراشم
 ةيجوغاديبلا ةسدنهلا ريوطت ؛يصوصخلا ميلعتلا ةيمنت ؛يليهأتلا يوناثلا ميلعتلا ةدعاق عيسوت ؛سردمتلا ميمعت :يه جماربلا يقاب 51
 ؛يوبرتلا ديدجتلاو يملعلا ثحبلا ةيمنت ؛ةيرشبلا دراوملا ريبدت ديشرت ؛ةيوبرتلا ةموظنملل زاکترا ةطقن ةيميلعتلا ةسسؤملا لعج ؛ةدوجلاو
 .لصاوتلا معدو زيزعت ؛نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ليومت رداصم عيونت ؛نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ةماکح ءاسرٍإ

 مهأ تصخلت .31 ،)2013 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو :طابرلا( 2012-2009 يلاجعتسالا جمانربلل يبيکرتلا ريرقتلا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 52
 ةيمنتو يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا شاعنإ ؛يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا لالخ نم نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوجب ءاقترالا :يف جمانربلا اذه فادهأ
 يوبرتلا ثحبلا ليومتل جمارب ءاسرإ ؛يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا جئاتن ميمعتو رشنو عيمجت ؛ينطولا ديعصلا ىلع نييوبرتلا نيلعافلا تاردق
 .ميوقتلاو عبتتلا عم
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من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 ططخملا تازجنم ةمئاق نمض ةيافک زربت مل يلاجعتسالا ططخملا جمارب نمض يوبرتلا
 .يلاجعتسالا

 نوناقلا رادصإو ،)2015( حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ةرولب تلکش دقل
 يف ةيعون ةلقن ،)2019( يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا
 جذامنلا ىوتسم ىلع ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تعد دقف .يوبرتلا ثحبلا ةسسأم هاجتا
 ثحبلل ةينطو تاينب ءاسرإ ىلإ ثحبلا ةسايس ريوطتو ةيتاسسؤملاو ةيجوغاديبلا
 اهتاسسؤمو تاعماجلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألاب يجوغاديبلا راکتبالاو
 ةيعامتجالا مولعلا يف راکتبالاو ثحبلا طبرو ،)ةرشع ةعبارلا ةعفارلا( ةمئاقلا
 ىلع تصن امک ؛)نورشعلا ةعفارلا( ةيئيبلاو ةيرشبلا ةيمنتلا جماربب نونفلاو ةيناسنإلاو
 زکارملاو ةيبرتلا مولع ةيلکو تاعماجلاو ايلعلا سرادملا نيب نيوکتلا جمارب قيسنت
 نيوکت صخي ام اميس الو ،)50 ةرقفلا ،ةعساتلا ةعفارلا( نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا
 .نيوکتلاو ةيبرتلا يف ةيثحبلا تاربخلا ميدقت يف نيصتخملا نيثحابلا

 ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلا امأ
 ىلعو ،)16 ةداملا( يملعلا ثحبلل ينطو سلجم ثادحإ ةرورض ىلع ددش دقف
 جماربلاو جهانملا ةدوج نم عفرلا لجأل يعامتجالاو يوبرتلا ثحبلا جئاتن رامثتسا
 امب ،تالاجملا فلتخم يف يملعلا ثحبلا طبر ىلع هنم اصرحو .)28 ةداملا( تانيوکتلاو
 ةيموکحلا اهتاططخمو ةيمومعلا ةسايسلاب ،نيوکتلاو ةيبرتلا لاجم کلذ يف
 ةيثحبلا عيراشملا زاجنإل دقاعتلاو ةکارشلا عيجشت ةرورض ىلع صن دقف ،ةيجيتارتسالا
 دامتعا ىلعو ،)51 ةداملا( ةينطولا تائيهلا فلتخملاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم عم
 ىدمو اهتيزاجنإ ىوتسمو ةيثحبلا عيراشملا هذهل ةمظتنم ةيتاسسؤم تامييقت
 هذه عبتت ىلوتت نأ ىلع ؛)55 ةداملا( اهنم ةرظتنملا جئاتنلاو فادهألل اهقيقحت
 تالالتخالا حيحصتل بسانملا رارقلا ذاختا يف اهجئاتن رمثتست ةيرازو ناجل تامييقتلا

 .)56 ةداملا( ءاضتقالا دنع

 ،2000 ذنم ةينطولا ةيحالصإلا عيراشملا تابستکم مهأ نيب نم ،الامجإ
 ةناسنإلا مولعلا يف نيوکتلل ةيجوغاديبلاو ةيتاسسؤملا جذامنلا عيونت ىلع اهزيکرت
 ةينهمو ةيفرعم ةربخ تاذ ةثحاب رطأ نيوکت ةصرف حيتي امب ،ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو
 عم ؛ةيثحبلا عيراشملا ةدايق يف ةءافک تاذو ،مولعلا هذه يف تاصصختلا ةددعتم
 نيب يتاسسؤملا قيسنتلا ىلع ةزکترم ةفرعملل ةيمومع ةسايس دوجو ىلع ديدشتلا
 يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نيبو ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا يقابو ةيموکحلا تاعاطقلا

 ،ةيثحبلا عيراشملا زاجنإ لجأ نم تاکارش راطإ يف تاعماجلل ةعباتلا ريغو ةيعماجلا
 فلتخم ىوتسم ىلع اهجئاتن ةعاشإو ،اهتيزاجنإل يتاسسؤملا مييقتلا ىلع لمعلا عم
 .ةيجولونکتلاو ةيمالعإلاو ةيجوغاديبلا تاونقلا

 ،ةيثحبلا عيراشملا ريبدتو ةفرعملل ةيمومعلا ةسايسلا هذه تباغ املاطو
 اهلوادت متي ةرابع درجم لظتس ةيبرتلا مولع نإف ،اندلبب مويلا لاحلا عقاو وه کاذو
 راکفأو ميهافم نم ةفرعملا بالطو نيملعتملا نيکمت لجأل ،يميداکأو “يسردم” لکشب
 ةبرتلا يف ةيملعلاو يرکفلا بهاذملا خيراتب رابخإلاو مالعإلا يه ىوصقلا اهتياغ
 نيب يلعف قيسنت دوجو مدع ىلع دهشي لاحلا عقاوف ،لعفلابو .ريغ ال ميلعتلاو
 تاسايسلاب ةقلعتملا ةيموکحلا تاططخملاو جماربلا نيبو ةيعماجلا کلاسملاو بعُّشلا
 دقاعتم جمارب قفو ،فداهلاو يناديملاو يلخدتلا ثحبلا لاجم يف اميس ال ،ةيوبرتلا

 تاياغ مدخت ريوطتلل تاسايس ءانبو ةيبرغملا ةسردملا عقاو ثحب اهنم ضرغلا ،اهيلع
 ةيتاسسؤملا ريراقتلا دحأل ،قايسلا اذه يف ،قبس دقو 54.ماع هجوب يوبرتلا حالصإلا
 نيبو ةيعماجلا تاسسؤملا نيب لصاوتلا صقن لجس نأ برغملاب ميلعتلا لوح ةينطولا
 ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا ةدافتسا صرف نم للقي يذلاو ،يوبرتلا رارقلا باحصأ
 55.ةيثحبلا اهتاردق نم يوبرتلا ماظنلاو

 ةدايق يف يوبرتلا يملعلا ثحبلل ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا رامثتسا .ايناث
 رييغتلا

 فرع ةرتف ىنغأ مويلا ىتح ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب نم ةدتمملا ةرتفلا تلکش
 تاسايسلا تزکترا ً.اريبکً اشاعتنا ةيحالصإلا تاسايسلل بکاوملا يوبرتلا ثحبلا اهيف
 تاساردلا نم ةلمج ىلع ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص دْيَُعب ،ةيوبرتلا
 نم ةعومجملً اعجرم ثوحبلا هذه تناکو .ةيوبرتلا ةموظنملا لوح ةيوبرتلا ثوحبلاو
 ةنس ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةردابم ذنم ،ةيمييقتلاو ةيريبدتلاو ةيجوغاديبلا تارارقلا

 ليزنت قايس يف ،نيوکتلاو ةيبرتلا عاطق ريوطتل يجيتارتسالا راطإلا دامتعاب ،2004
 56.قاثيملا نيماضم

 
 ءارقتساف .نيوکتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا يف اميس ال ،ةيملعلا ثوحبلا جئاتن ةيموکحلا تاعاطقلا دامتعا راکنإ ةتبلأ ينعت ال ةظحالملا هذه 54
 ثوحبلل ابلط رثکألا يه تناک ةلودلا نأ ىلع دهشي ،لقألا ىلع نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص ذنم ،تاسايسلا هذه خيرات
 .تاسارد بتاکمو ،ةيعماج تاربتخمو ةصاخ ةيثحب تائيه ىلإ اهزاجنإ تلکوأ اهنأو ،تاساردلاو
 .)1992-1990( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 55

56 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique, Cadre stratégique de developpement du système éducatif (Rabat: Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Décembre, 2004). 
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عبد الحق منصف



 ططخملا تازجنم ةمئاق نمض ةيافک زربت مل يلاجعتسالا ططخملا جمارب نمض يوبرتلا
 .يلاجعتسالا

 نوناقلا رادصإو ،)2015( حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ةرولب تلکش دقل
 يف ةيعون ةلقن ،)2019( يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا
 جذامنلا ىوتسم ىلع ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تعد دقف .يوبرتلا ثحبلا ةسسأم هاجتا
 ثحبلل ةينطو تاينب ءاسرإ ىلإ ثحبلا ةسايس ريوطتو ةيتاسسؤملاو ةيجوغاديبلا
 اهتاسسؤمو تاعماجلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألاب يجوغاديبلا راکتبالاو
 ةيعامتجالا مولعلا يف راکتبالاو ثحبلا طبرو ،)ةرشع ةعبارلا ةعفارلا( ةمئاقلا
 ىلع تصن امک ؛)نورشعلا ةعفارلا( ةيئيبلاو ةيرشبلا ةيمنتلا جماربب نونفلاو ةيناسنإلاو
 زکارملاو ةيبرتلا مولع ةيلکو تاعماجلاو ايلعلا سرادملا نيب نيوکتلا جمارب قيسنت
 نيوکت صخي ام اميس الو ،)50 ةرقفلا ،ةعساتلا ةعفارلا( نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا
 .نيوکتلاو ةيبرتلا يف ةيثحبلا تاربخلا ميدقت يف نيصتخملا نيثحابلا

 ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب قلعتملا 51 .17 مقر راطإلا نوناقلا امأ
 ىلعو ،)16 ةداملا( يملعلا ثحبلل ينطو سلجم ثادحإ ةرورض ىلع ددش دقف
 جماربلاو جهانملا ةدوج نم عفرلا لجأل يعامتجالاو يوبرتلا ثحبلا جئاتن رامثتسا
 امب ،تالاجملا فلتخم يف يملعلا ثحبلا طبر ىلع هنم اصرحو .)28 ةداملا( تانيوکتلاو
 ةيموکحلا اهتاططخمو ةيمومعلا ةسايسلاب ،نيوکتلاو ةيبرتلا لاجم کلذ يف
 ةيثحبلا عيراشملا زاجنإل دقاعتلاو ةکارشلا عيجشت ةرورض ىلع صن دقف ،ةيجيتارتسالا
 دامتعا ىلعو ،)51 ةداملا( ةينطولا تائيهلا فلتخملاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم عم
 ىدمو اهتيزاجنإ ىوتسمو ةيثحبلا عيراشملا هذهل ةمظتنم ةيتاسسؤم تامييقت
 هذه عبتت ىلوتت نأ ىلع ؛)55 ةداملا( اهنم ةرظتنملا جئاتنلاو فادهألل اهقيقحت
 تالالتخالا حيحصتل بسانملا رارقلا ذاختا يف اهجئاتن رمثتست ةيرازو ناجل تامييقتلا

 .)56 ةداملا( ءاضتقالا دنع

 ،2000 ذنم ةينطولا ةيحالصإلا عيراشملا تابستکم مهأ نيب نم ،الامجإ
 ةناسنإلا مولعلا يف نيوکتلل ةيجوغاديبلاو ةيتاسسؤملا جذامنلا عيونت ىلع اهزيکرت
 ةينهمو ةيفرعم ةربخ تاذ ةثحاب رطأ نيوکت ةصرف حيتي امب ،ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو
 عم ؛ةيثحبلا عيراشملا ةدايق يف ةءافک تاذو ،مولعلا هذه يف تاصصختلا ةددعتم
 نيب يتاسسؤملا قيسنتلا ىلع ةزکترم ةفرعملل ةيمومع ةسايس دوجو ىلع ديدشتلا
 يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نيبو ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا يقابو ةيموکحلا تاعاطقلا

 ،ةيثحبلا عيراشملا زاجنإ لجأ نم تاکارش راطإ يف تاعماجلل ةعباتلا ريغو ةيعماجلا
 فلتخم ىوتسم ىلع اهجئاتن ةعاشإو ،اهتيزاجنإل يتاسسؤملا مييقتلا ىلع لمعلا عم
 .ةيجولونکتلاو ةيمالعإلاو ةيجوغاديبلا تاونقلا

 ،ةيثحبلا عيراشملا ريبدتو ةفرعملل ةيمومعلا ةسايسلا هذه تباغ املاطو
 اهلوادت متي ةرابع درجم لظتس ةيبرتلا مولع نإف ،اندلبب مويلا لاحلا عقاو وه کاذو
 راکفأو ميهافم نم ةفرعملا بالطو نيملعتملا نيکمت لجأل ،يميداکأو “يسردم” لکشب
 ةبرتلا يف ةيملعلاو يرکفلا بهاذملا خيراتب رابخإلاو مالعإلا يه ىوصقلا اهتياغ
 نيب يلعف قيسنت دوجو مدع ىلع دهشي لاحلا عقاوف ،لعفلابو .ريغ ال ميلعتلاو
 تاسايسلاب ةقلعتملا ةيموکحلا تاططخملاو جماربلا نيبو ةيعماجلا کلاسملاو بعُّشلا
 دقاعتم جمارب قفو ،فداهلاو يناديملاو يلخدتلا ثحبلا لاجم يف اميس ال ،ةيوبرتلا

 تاياغ مدخت ريوطتلل تاسايس ءانبو ةيبرغملا ةسردملا عقاو ثحب اهنم ضرغلا ،اهيلع
 ةيتاسسؤملا ريراقتلا دحأل ،قايسلا اذه يف ،قبس دقو 54.ماع هجوب يوبرتلا حالصإلا
 نيبو ةيعماجلا تاسسؤملا نيب لصاوتلا صقن لجس نأ برغملاب ميلعتلا لوح ةينطولا
 ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا ةدافتسا صرف نم للقي يذلاو ،يوبرتلا رارقلا باحصأ
 55.ةيثحبلا اهتاردق نم يوبرتلا ماظنلاو

 ةدايق يف يوبرتلا يملعلا ثحبلل ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا رامثتسا .ايناث
 رييغتلا

 فرع ةرتف ىنغأ مويلا ىتح ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب نم ةدتمملا ةرتفلا تلکش
 تاسايسلا تزکترا ً.اريبکً اشاعتنا ةيحالصإلا تاسايسلل بکاوملا يوبرتلا ثحبلا اهيف
 تاساردلا نم ةلمج ىلع ،نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص دْيَُعب ،ةيوبرتلا
 نم ةعومجملً اعجرم ثوحبلا هذه تناکو .ةيوبرتلا ةموظنملا لوح ةيوبرتلا ثوحبلاو
 ةنس ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةردابم ذنم ،ةيمييقتلاو ةيريبدتلاو ةيجوغاديبلا تارارقلا

 ليزنت قايس يف ،نيوکتلاو ةيبرتلا عاطق ريوطتل يجيتارتسالا راطإلا دامتعاب ،2004
 56.قاثيملا نيماضم

 
 ءارقتساف .نيوکتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا يف اميس ال ،ةيملعلا ثوحبلا جئاتن ةيموکحلا تاعاطقلا دامتعا راکنإ ةتبلأ ينعت ال ةظحالملا هذه 54
 ثوحبلل ابلط رثکألا يه تناک ةلودلا نأ ىلع دهشي ،لقألا ىلع نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص ذنم ،تاسايسلا هذه خيرات
 .تاسارد بتاکمو ،ةيعماج تاربتخمو ةصاخ ةيثحب تائيه ىلإ اهزاجنإ تلکوأ اهنأو ،تاساردلاو
 .)1992-1990( برغملاب ميلعتلا ةکرح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو 55

56 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique, Cadre stratégique de developpement du système éducatif (Rabat: Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Décembre, 2004). 
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من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 ،ةيوبرتلا ةيمومعلا تاسايسلا ةيذغت يف يوبرتلا ثحبلا ةيمهأب اهنمً ايعوو
 يفً اينطو ءاقل ،يلاجعتسالا ططخملا دادعإ عم نمازتب ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تمظن
 هرابتعاب ،برغملاب يوبرتلا ثحبلا ةيعضول ماع روصت عضو هنم فدهلا ،2008 رياربف
 ةيبرتلا عاطقب ضوهنلا يفً ايساسأً اهجومو ةيرشبلا دراوملا ةيمنت دفاور نمً ادفار
 لعل ةيصيخشتلا تاصالخلا نم ةلمج ديکأت ىلإ ءاقللا لاغشأ ترفسأ دقو .نيوکتلاو
 ،فادهألا ةحضاو ةيعيرشت صوصنل مظان يوبرتلا ثحبلل يتاسسؤم راطإ بايغ اهمهأ
 ،ةيبرغملا ةسردملا تاجايتحاب ةقالع اهل ثوحب زاجنإ يف نيوکتلا زکارم رود عجارتو
 ةمکارتملا ثاحبالا رامثتسا مدعو ،يوبرتلا ثحبلاب ةصاخلا ةيلاملا تادامتعالا فعضو
 .ينيوکتلاو يوبرتلا نأشلا ريبدت يفً ايعماجوً ايميداکأ

 ةيعضو ةسسأم ةرورض لوح تزکرت دقف ،ءاقللا تاحرتقمو تايصوت امأ
 يف ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنمل ةميدتسملا ةيمنتلل ةرطاق هلعجو ،برغملاب يوبرتلا ثحبلا
 يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا يف ةمهاسمللً ايملع ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ليهأت قفأ
 :تايصوتلا هذه مهأ .يلاجعتسالا ططخملا يف هيلع نهارملا

 ؛برغملاب يوبرتلا ثحابللو يوبرتلا ثحبلل ينوناق راطإ عضو •
 ؛ةمتهملا تاهجلا فلتخم عم ةکارشلا راطإ يف ةيوبرتلا ثوحبلا ليومت ريفوت •
 ؛يوبرتلا ثحبلا لاجم يف يلودلا نواعتلا عيسوتو زيزعت •
 نيبو اهنيب قيسنتلا فدهب تاصصختلا ةددعتم نيوکتلا تاکبش ليعفت •

 ؛ةيبرتلل ةيعماجلا کلاسملا
 تاجايتحاو تايولوأ قايسب طابتراب ةيوبرتلا ةيثحبلا عيراشملا ةجمرب •

 ثحبلا عيضاوم رايتخال تاهجلا ةيصوصخ نم قالطنالا عم ،ةيمومعلا ةسردملا
 ؛يوبرتلا

 ثحبلا يف ،ددجلا نيسردملا کلذ يف امب ،نييوبرتلا نيلعافلا نيوکت زيزعت •
 ؛يناديملاو يلخدتلا ثحبلا اميس ال ،هيلع ةينهملا نم عون ءافضإو ،يوبرتلا

 .ةيثحبلا تاءافکلل ينطو دصرم ثادحإ •

 اياضقب ةقلعتملا ةيوبرتلا ثوحبلا نمً اددع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ترشاب
 دراوملا ،ةماکحلا ،ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جهانملا( ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا
 حالصإلا تاهجوت ليعفت تارارقل ئيهتلا راطإ يف ،)...يسردملا يوبرتلا ضرعلا ،ةيرشبلا
 ةيثحب تايلمع کانهو .ةموظنملا عقاو تادجتسمو تاريغت عم اهتمءالم وأ ،يوبرتلا
 مهتائف فلتخم نم نييوبرتلا نيلعافلا تالثمتو ءارآ عالطتسا جئاتن ىلع تبکنا ىرخأ

 ةيبيکرت َريراقت تزرفأ ،تاحالصإلا ليعفت قافآ لوحو اياضقلا هذه لوح مهماهمو
 57.ةرازولا ىدل رييغتلا تارارق يف ْتَدُِمتعا ةينطوو ةيوهج

 تائيه فرط نم تزجنأ ةيناديم ثوحبو تاسارد کانه ،کلذ ىلع ةوالع
 ةنجللاو 58،نيوکتلاو ةيبرتلاب ةصاخلا ةنجللا اهمهأ لعل ،ةيوبرتلا تاسايسلا تبکاو
 ميقي يذلا نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملاو 59،ةينيسمخلا ريرقت دادعإب ةفلکملا
 يناديملا ،يعونلاو يمکلا ،يوبرتلا يملعلا ثحبلا ىلع هتطشنأو هءارآو هريراقت
 لوح ةينطو تاسسؤم اهيرجت يتلا تاساردلا ىلإً اضيأ ةراشإلا نم انه دب ال .نراقملاو
 يعامتجالاو يداصتقالا سلجملاک ،اهتالاغشناب ةلصلا تاذ ةيبرتلا رهاوظلا ضعب
 دصرملاو ،طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملاو ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاو ،يئيبلاو
 ىلع ةوالع ،ةيجيتارتسالا تاساردلاو ثحبلا زکارم ضعبو ،ةيرشبلا ةيمنتلل ينطولا
 تاصيخشتو تاساردب موقت يتلا نييوبرتلا نيلعافلا فرط نم ةنَّوکملا ةينهملا تائيهلا
 ةطشنأ نوک مغر 60،نييناديملا نيسرامملا عم اهلامعأ مساقتتو نيوکتلاو ةيبرتلا عضول

 .ةريخألا تاونسلا يفً اراسحنا تفرع ةينهملا تائيهلا هذه

 تامامتهالا عونت وه يوبرتلا ثحبلا اهفرع يتلا ةيمانيدلا هذه زيمي ام نإ
 ةيرشبلا دراوملا( ةيوبرتلا ةموظنملل ةفلتخم بناوج ىلع تبصنا اهنأ کلذ ،ةيثحبلا
 ةمءالمو سردمتلا ميمعت ،ةيوبرتلا ةماکحلا ،تانيوکتلاو جماربلاو جهانملا ،اهليهأتو
 ةربخ تمکار اهنأ امک .)خلإ ،ةسردملل ةيميقلا ةموظنملا ،يلاعلا ميلعتلا ليهأت ،ضرعلا
 نأ ريغ .حالصإلا ليعفتل ةبکاوملا تائيهلا وأ يوبرتلا رارقلا باحصأ ىدل تابستکمو
 رثأتسي ْذإو .اهل ةصصخملا دراوملا نيهر ناک ةيوبرتلا ثوحبلا هذه جئاتن ميمعت
 هتاسايس يف اهرمثتسيو ثوحبلا هذه جئاتنب ميلعتلاو ةيبرتلا ىلع يصولا عاطقلا
 ثوحبلا زکارم ضعبو ةينهملا تايعمجلاک ،ةلقتسملا تائيهلا ضعب نإف ،ةيحالصإلا
 تايقتلملا مهللا ،ةيلاملا دراوملا ةرُدن ببسب ،اهثوحب رشنل ًاليبس دجت ال ،ةصاخلا
 يف .نييناديملا نييوبرتلا نيلعافلا عم اهجئاتن اهيف مساقتت يتلاو اهمظنت يتلا ةيمومعلا
 صرفلا ةفاک ةريفو ةصَّصخم دراوم تاذ ىرخأ ةيتاسسؤم تائيه دجت ،لباقملا
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 ماظن حالصإ لوح يونسلا ريرقتلا ؛)2002 زويلوي( قافآلل فارشتساو ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةيرشعلا نم ةيناثلا ةنسلا ةليصح ىلع
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 ،ةيوبرتلا ةيمومعلا تاسايسلا ةيذغت يف يوبرتلا ثحبلا ةيمهأب اهنمً ايعوو
 يفً اينطو ءاقل ،يلاجعتسالا ططخملا دادعإ عم نمازتب ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تمظن
 هرابتعاب ،برغملاب يوبرتلا ثحبلا ةيعضول ماع روصت عضو هنم فدهلا ،2008 رياربف
 ةيبرتلا عاطقب ضوهنلا يفً ايساسأً اهجومو ةيرشبلا دراوملا ةيمنت دفاور نمً ادفار
 لعل ةيصيخشتلا تاصالخلا نم ةلمج ديکأت ىلإ ءاقللا لاغشأ ترفسأ دقو .نيوکتلاو
 ،فادهألا ةحضاو ةيعيرشت صوصنل مظان يوبرتلا ثحبلل يتاسسؤم راطإ بايغ اهمهأ
 ،ةيبرغملا ةسردملا تاجايتحاب ةقالع اهل ثوحب زاجنإ يف نيوکتلا زکارم رود عجارتو
 ةمکارتملا ثاحبالا رامثتسا مدعو ،يوبرتلا ثحبلاب ةصاخلا ةيلاملا تادامتعالا فعضو
 .ينيوکتلاو يوبرتلا نأشلا ريبدت يفً ايعماجوً ايميداکأ

 ةيعضو ةسسأم ةرورض لوح تزکرت دقف ،ءاقللا تاحرتقمو تايصوت امأ
 يف ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنمل ةميدتسملا ةيمنتلل ةرطاق هلعجو ،برغملاب يوبرتلا ثحبلا
 يوبرتلا ديدجتلاو ثحبلا يف ةمهاسمللً ايملع ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ليهأت قفأ
 :تايصوتلا هذه مهأ .يلاجعتسالا ططخملا يف هيلع نهارملا

 ؛برغملاب يوبرتلا ثحابللو يوبرتلا ثحبلل ينوناق راطإ عضو •
 ؛ةمتهملا تاهجلا فلتخم عم ةکارشلا راطإ يف ةيوبرتلا ثوحبلا ليومت ريفوت •
 ؛يوبرتلا ثحبلا لاجم يف يلودلا نواعتلا عيسوتو زيزعت •
 نيبو اهنيب قيسنتلا فدهب تاصصختلا ةددعتم نيوکتلا تاکبش ليعفت •

 ؛ةيبرتلل ةيعماجلا کلاسملا
 تاجايتحاو تايولوأ قايسب طابتراب ةيوبرتلا ةيثحبلا عيراشملا ةجمرب •

 ثحبلا عيضاوم رايتخال تاهجلا ةيصوصخ نم قالطنالا عم ،ةيمومعلا ةسردملا
 ؛يوبرتلا

 ثحبلا يف ،ددجلا نيسردملا کلذ يف امب ،نييوبرتلا نيلعافلا نيوکت زيزعت •
 ؛يناديملاو يلخدتلا ثحبلا اميس ال ،هيلع ةينهملا نم عون ءافضإو ،يوبرتلا

 .ةيثحبلا تاءافکلل ينطو دصرم ثادحإ •

 اياضقب ةقلعتملا ةيوبرتلا ثوحبلا نمً اددع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ترشاب
 دراوملا ،ةماکحلا ،ةيسردملا بتکلاو جماربلاو جهانملا( ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملا
 حالصإلا تاهجوت ليعفت تارارقل ئيهتلا راطإ يف ،)...يسردملا يوبرتلا ضرعلا ،ةيرشبلا
 ةيثحب تايلمع کانهو .ةموظنملا عقاو تادجتسمو تاريغت عم اهتمءالم وأ ،يوبرتلا
 مهتائف فلتخم نم نييوبرتلا نيلعافلا تالثمتو ءارآ عالطتسا جئاتن ىلع تبکنا ىرخأ

 ةيبيکرت َريراقت تزرفأ ،تاحالصإلا ليعفت قافآ لوحو اياضقلا هذه لوح مهماهمو
 57.ةرازولا ىدل رييغتلا تارارق يف ْتَدُِمتعا ةينطوو ةيوهج

 تائيه فرط نم تزجنأ ةيناديم ثوحبو تاسارد کانه ،کلذ ىلع ةوالع
 ةنجللاو 58،نيوکتلاو ةيبرتلاب ةصاخلا ةنجللا اهمهأ لعل ،ةيوبرتلا تاسايسلا تبکاو
 ميقي يذلا نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملاو 59،ةينيسمخلا ريرقت دادعإب ةفلکملا
 يناديملا ،يعونلاو يمکلا ،يوبرتلا يملعلا ثحبلا ىلع هتطشنأو هءارآو هريراقت
 لوح ةينطو تاسسؤم اهيرجت يتلا تاساردلا ىلإً اضيأ ةراشإلا نم انه دب ال .نراقملاو
 يعامتجالاو يداصتقالا سلجملاک ،اهتالاغشناب ةلصلا تاذ ةيبرتلا رهاوظلا ضعب
 دصرملاو ،طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملاو ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاو ،يئيبلاو
 ىلع ةوالع ،ةيجيتارتسالا تاساردلاو ثحبلا زکارم ضعبو ،ةيرشبلا ةيمنتلل ينطولا
 تاصيخشتو تاساردب موقت يتلا نييوبرتلا نيلعافلا فرط نم ةنَّوکملا ةينهملا تائيهلا
 ةطشنأ نوک مغر 60،نييناديملا نيسرامملا عم اهلامعأ مساقتتو نيوکتلاو ةيبرتلا عضول

 .ةريخألا تاونسلا يفً اراسحنا تفرع ةينهملا تائيهلا هذه

 تامامتهالا عونت وه يوبرتلا ثحبلا اهفرع يتلا ةيمانيدلا هذه زيمي ام نإ
 ةيرشبلا دراوملا( ةيوبرتلا ةموظنملل ةفلتخم بناوج ىلع تبصنا اهنأ کلذ ،ةيثحبلا
 ةمءالمو سردمتلا ميمعت ،ةيوبرتلا ةماکحلا ،تانيوکتلاو جماربلاو جهانملا ،اهليهأتو
 ةربخ تمکار اهنأ امک .)خلإ ،ةسردملل ةيميقلا ةموظنملا ،يلاعلا ميلعتلا ليهأت ،ضرعلا
 نأ ريغ .حالصإلا ليعفتل ةبکاوملا تائيهلا وأ يوبرتلا رارقلا باحصأ ىدل تابستکمو
 رثأتسي ْذإو .اهل ةصصخملا دراوملا نيهر ناک ةيوبرتلا ثوحبلا هذه جئاتن ميمعت
 هتاسايس يف اهرمثتسيو ثوحبلا هذه جئاتنب ميلعتلاو ةيبرتلا ىلع يصولا عاطقلا
 ثوحبلا زکارم ضعبو ةينهملا تايعمجلاک ،ةلقتسملا تائيهلا ضعب نإف ،ةيحالصإلا
 تايقتلملا مهللا ،ةيلاملا دراوملا ةرُدن ببسب ،اهثوحب رشنل ًاليبس دجت ال ،ةصاخلا
 يف .نييناديملا نييوبرتلا نيلعافلا عم اهجئاتن اهيف مساقتت يتلاو اهمظنت يتلا ةيمومعلا
 صرفلا ةفاک ةريفو ةصَّصخم دراوم تاذ ىرخأ ةيتاسسؤم تائيه دجت ،لباقملا

 
 ؛)2005 زويلوي( قافآلاو تابستکملا ،حالصإلل ينطولا ىدتنملا لاغشأ تاصالخو ةلماکلا قئاثولا :تاعالطتسالا هذه هتزرفأ ام مهأ 57
 .2014 زويلويو ليربأ نيب ام ةيبرغملا ةسردملا لوح ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اهتمظن يتلا ةيرواشتلا تاءاقللا لامعأ

 ةفقو ؛)2001 زويلوي( قافآلل فارشتساو ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةيرشع نم ىلوألا ةنسلا ةليصح ىلع ةفقو :ةيلاتلا اهلامعأ لاثملا ليبس ىلع 58
 ماظن حالصإ لوح يونسلا ريرقتلا ؛)2002 زويلوي( قافآلل فارشتساو ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةيرشعلا نم ةيناثلا ةنسلا ةليصح ىلع
 ةيمانيد تامزلتسمو ةلحرم ةليصح ،2004-1999 نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم حالصإ لوح ريرقتلا ؛)2003 ربوتکأ( نيوکتلاو ةيبرتلا

 .)2005 وينوي( ةديدج
 .راکتبالاو ايجولونکتلا ،ةفرعملا ،يوبرتلا ماظنلا لوح ةيتاعوضوملا ةساردلا لاثملا ليبس ىلع 59
 .طيطختلاو هيجوتلا رطأو نييوبرتلا نيشتفملاو نيسردملا تاعيمج ىلإ انه ةراشإلا نکمي 60
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 سلجملا :ًالثم( اهنم ةدافتسالا ةيناکمإ ميمعتو اهرشنو ةيثحبلا اهتطشنأ فيثکتل
 هنأ ريغ .)ةيرشبلا ةيمنتلل ينطولا دصرملا ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا
 دصرب اهطابترال کلذو ،ثوحبلا هذه ىلع 61يمييقتلاو يصيخشتلا عباطلا ةبلغ ظَحُالي
 .اهتالالتخاو رهاوظلا هذه لاح عقاو صيخشتب وأ ةسوردملا ةيوبرتلا رهاوظلا روطت
 فقوتت اهنکل .رييغتلل تايصوتو تاحرتقم ةرولب ىلإ ىهتنا اهضعب نإف ،کلذ مغرو
 ليعفتو رامثتسا تايلمع ريبدت يف رييغتلا ةيرظن تايضتقم جردت الو دحلا اذه دنع
 نم ةرشابم لقتنت امً ابلاغ ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلاف .اهتاحرتقمو اهتايصوت
 نيب نزاوت امً ادجً اردانو ،ليعفتلل ريبادتو لمع جمارب ةرولب ىلإ ةيثحبلا تايلمعلا
 ةيعامتجالا ةيعورشملا تابلطتم نيبو ةيثحبلا جئاتنلل ةيملعلا ةيحالصلا تايضتقم
 نييوبرتلا نيلعافلا عم اهمساقت لالخ نم ،جئاتنلا کلت ىلإً ادانتسا رييغتلل
 نم هنوحرتقي ام عم رييغتلا تاططخم ةمءاومو ،اهلوح مهئارآ جاردإو نييعامتجالاو
 يوبرتلا عضولا قايس عم رييغتلا ةمءالم ةصرف حيتت ةديدج راکفأو تاظحالم
 assurer la pertinence des projets de) ةيلحملاو ةيوهجلا هتايصوصخو

changement(. 

 ام مغر اهئُطبو تاحالصإلا ليعفت ريبادت رثعت بابسأ دحأ اذه ناک امبر
 نيلعافلا سيسحتو ةئبعتلل ططخ نالعإ نم ةدمتعملا رييغتلا تايجيتارتسا هب لفحت
 لصاوتلاو ةطاسولا تاسايسل ةيجيتارتسالا ةيمهألا ىلجتت انهو .اهتعاجنب نييناديملا
 سسؤت يتلا ءاکرشلاو نيلعافلا عم )مالعإلاو سيسحتلاو ةئبعتلا طقف سيلو( لاعفلا
 لمحي يذلا وکسنويلا ريرقتل قبس ةلأسم کلتو .رييغتلل ةيعامتجالا ةيعورشملا

 ىلع ءاج ثيح ،)2007( “لعفلا تاسايس ىلإ ثحبلا نم ،يعامتجالا روطتلا” :ناونع
 نيبو ]يملعلا[ ثحبلا نيب “لصاوتلاو ةطاسولا ةهجاو” لثمت” :صوصخلا هجو
 يقالت ناکمب رمألا قلعتي ؛تافصاوملا يفلتخم نيلعاف نيب عمجي ًءاقل تاسايسلا
 تاغل نيب ٍةطاسوو ،ضعبلا اهضعب نع ةفلتخم تايمانيدل بيجتست تايلمع عطاقتو
 رثکأ يمانيد لصفمت ةماقإ لجأل َمازتلالا نإف ،کلذ ىلع ةوالع .]...[ ةفلتخم ةيعامتجا
 هنأ کلذ .ةيرايعم ةلومح وذ يمومعلا لعفلاو ثحبلا نيب لضفأ لکشب ٍجمدنمو
 متي ،طقف اهدحو ةربخلا ىلع يمومعلا َلعفلا ميقت يتلا ةماکحلا تاطاطخ لخاد
 ٌبابسأ کانهو .تاسايسلا ريوطت يف اهرودو ةيکراشتلا تايلآلا ماهسإ ُداعبتساً اينمض
 .يسايسلا لشفلل ةصاخ ًالاکشأ عجشت ةردابملا هذه لثم نأب عانتقالا ىلإ عفدت ٌةهيجو

 
 .41 ،)2018 ويام( ةينطولا ةيبرتلا ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت لوح تاباسحلل ىلعألا سلجملا ريرقت اهلجس ةظحالملا هذه لثم 61
 ايلمع اجمانرب نوکي نأ نم الدب ايصيخشت اجمانرب هنم تلعج ،عيراشملا ذيفنتل ةيلبق تاسارد ةدع يلاجعتسالا ططخملا نمضت دقف
 .2000 ةنس ذنم نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا هب ءاج يذلا حالصإلا عيرستل

 يدجلا مامتهالا حنم ةرورضب ،عانتقالا کلذ سکع ،يضقي کلذ ىلع باوجلا نأ ريغ
 لعفلا ةدئافل فراعملا جاتنإ تايلمع لخاد نم ةطلسلا يف ةکراشملاو ةيفافشلا اياضقل
 ةنيعم لاکشأ عيجشت يف يندملا عمتجملا رود لوح صوصخلا هجو ىلعو ،يمومعلا
 نييعماجلاو تاموکحلا ىلعً ابجاو لب ً،انکممً ارمأ نوکيسو .ةيطارقونکت ريغ ةربخلل
 ينغت يتلا ةماکحلل ةديدج طامنأ ةماقإ لجأل دي يفً ادي لمعلا يندملا عمتجملاو
 ةداعإ ىلإ وکسنويلا ريرقت اعد ،کلذل 62.“اهبيوذتو اهکيکفت لدب ةيسايسلا ةيلوؤسملا
 يقتلي ةهجاو ساسأ ىلع يعامتجالا روطتلل ةهجوملا ةيمومعلا تاسايسلا يف ريکفتلا
 ةمئالم فراعم جاتنإو ءانب ةرورض ىلإو ،اهنييحت متيو ،تاسايسلاب ثحبلا اهيف
 اهمهف رسيت لاکشأو غيص ربع رارقلا باحصأ ةراشإ نهر اهعضوو ،قايسلل
 يتلا تائيهلاو تاينبلاو تاسسؤملا ريرقتلا اعد ،لباقملا يف 63.اهلامعتساو اهرامثتساو
 عم قفاوتلاب اهددحت تايولوأ قفو ةفدهتسم ثوحبب مايقلا ىلإ ثحبلا ماهمب علطضت
 ةمظنأ اهفرعت يتلا لکاشملاو تالالتخالل اهتهجاوم يف ةيمومعلا تاسايسلا تايضتقم
 يتلا تاسايسلا هذهل ةيثحبلا ةربخلا نم يفکي ام ميدقتو ،نيوکتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا
 مايقلل اهل معدلا ةفاک ميدقتو ةيثحبلا تائيهلاو تاينبلا هذه ةياعر اهيلع بجوتي
 64.اهفئاظوب

 نيوکتب يوبرتلا ثحبلا ةقالعلً ارکبم اندلبب ةيوبرتلا تاسايسلا تنطف دقل
 يف لصاحلا صقنلا ببسب اهلکأ تؤت مل نأشلا اذهب اهططخ نأ ريغ ؛نييوبرتلا نيلعافلا
 الو ،ثحبلا لجأ نم مهنيوکت متي ال نولعافلا ءالؤهف .رييغتلا ةيرظن تايضتقم جاردإ
 تاساردلا کلاسم ىلع ةحوتفملا نيوکتلا ةروريس نمض مهنيوکت ةسدنه جردنت
 وأ ةرادإلا رطأ وأ يوبرتلا شيتفتلا رطأ نيوکت لاح وه امک( هاروتکدلا راطإ يف ايلعلا
 دنع ةفرعملاب مهتقالع فقوتت امً ابلاغف ،سيردتلا رطأ امأ .)هيجوتلا وأ طيطختلا
 مهکارشإو مهتاراشتساف ،کلذ ىلع ةوالع .سيردتلا لجأل ينهم مولبد ىلع لوصحلا

 .ةمظتنم ريغو يتابسانم عباط تاذ لظت رييغتلاو حالصإلاب ةقلعتملا تارارقلا يف

 
62 Unesco, Le développement social: de la recherche aux politiques et des politiques à l’action (Paris: Unesco, 2007), 
2. 
63 Unesco, Le développement social, 3. 

 تائيهل[ ضوفت يتلا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا ُةوعد ،کلذ ةيافک مدعب فارتعالا مغر ،ناکمب ةيمهألا نم هنإ” :روکذملا ريرقتلا يف ءاج 64
 ةلودج قفو ،معدي لکشب تاسايسلل ةمئالم تايولوأ اهجمارب نمض جمدت نأ ،اهمييقتو اهليومت ىلوتتو ةفدهتسم ثوحبب مايقلا ]ثحبلا
 ةتبلأ يعقاو ريغً ارمأ نوکيس هنأ ريغ ،عيرس لعف در تاذ ةربخ ،اهتهج نم ،تاسايسلا بلطت .]اهب قوثوملا[ ةيلصألا فراعملا جاتنإ ،ةبسانم
ً ارابتعاو ،کلذ ىلع ةوالع .لقتسمو يويح لکشب لغتشت يتلا ةيملعلا ةعامجلا تاذلاب يه ةبرت دوجو نود ةربخلا هذه راهزإ روصتن نأ
 کلذ ةيافک مدعب فارتعالا مغر ،کلذک يرورضلا نم هنإف ،اهيف نيصصختم ريغ مه نمل ةحاتم ةرورضلاب اهلعجي ال فراعملا جاتنإ نوکل
 .“ةکرتشم ةيعجرم رطأو ةمساقتم ةغل ةرولب رارقلا يوذو نيثحابلا ناکمإب نوکي اهلخاد ]...[ ةديدج تاءاضف قلخ ،اضيأ
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عبد الحق منصف



 سلجملا :ًالثم( اهنم ةدافتسالا ةيناکمإ ميمعتو اهرشنو ةيثحبلا اهتطشنأ فيثکتل
 هنأ ريغ .)ةيرشبلا ةيمنتلل ينطولا دصرملا ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا
 دصرب اهطابترال کلذو ،ثوحبلا هذه ىلع 61يمييقتلاو يصيخشتلا عباطلا ةبلغ ظَحُالي
 .اهتالالتخاو رهاوظلا هذه لاح عقاو صيخشتب وأ ةسوردملا ةيوبرتلا رهاوظلا روطت
 فقوتت اهنکل .رييغتلل تايصوتو تاحرتقم ةرولب ىلإ ىهتنا اهضعب نإف ،کلذ مغرو
 ليعفتو رامثتسا تايلمع ريبدت يف رييغتلا ةيرظن تايضتقم جردت الو دحلا اذه دنع
 نم ةرشابم لقتنت امً ابلاغ ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلاف .اهتاحرتقمو اهتايصوت
 نيب نزاوت امً ادجً اردانو ،ليعفتلل ريبادتو لمع جمارب ةرولب ىلإ ةيثحبلا تايلمعلا
 ةيعامتجالا ةيعورشملا تابلطتم نيبو ةيثحبلا جئاتنلل ةيملعلا ةيحالصلا تايضتقم
 نييوبرتلا نيلعافلا عم اهمساقت لالخ نم ،جئاتنلا کلت ىلإً ادانتسا رييغتلل
 نم هنوحرتقي ام عم رييغتلا تاططخم ةمءاومو ،اهلوح مهئارآ جاردإو نييعامتجالاو
 يوبرتلا عضولا قايس عم رييغتلا ةمءالم ةصرف حيتت ةديدج راکفأو تاظحالم
 assurer la pertinence des projets de) ةيلحملاو ةيوهجلا هتايصوصخو

changement(. 

 ام مغر اهئُطبو تاحالصإلا ليعفت ريبادت رثعت بابسأ دحأ اذه ناک امبر
 نيلعافلا سيسحتو ةئبعتلل ططخ نالعإ نم ةدمتعملا رييغتلا تايجيتارتسا هب لفحت
 لصاوتلاو ةطاسولا تاسايسل ةيجيتارتسالا ةيمهألا ىلجتت انهو .اهتعاجنب نييناديملا
 سسؤت يتلا ءاکرشلاو نيلعافلا عم )مالعإلاو سيسحتلاو ةئبعتلا طقف سيلو( لاعفلا
 لمحي يذلا وکسنويلا ريرقتل قبس ةلأسم کلتو .رييغتلل ةيعامتجالا ةيعورشملا

 ىلع ءاج ثيح ،)2007( “لعفلا تاسايس ىلإ ثحبلا نم ،يعامتجالا روطتلا” :ناونع
 نيبو ]يملعلا[ ثحبلا نيب “لصاوتلاو ةطاسولا ةهجاو” لثمت” :صوصخلا هجو
 يقالت ناکمب رمألا قلعتي ؛تافصاوملا يفلتخم نيلعاف نيب عمجي ًءاقل تاسايسلا
 تاغل نيب ٍةطاسوو ،ضعبلا اهضعب نع ةفلتخم تايمانيدل بيجتست تايلمع عطاقتو
 رثکأ يمانيد لصفمت ةماقإ لجأل َمازتلالا نإف ،کلذ ىلع ةوالع .]...[ ةفلتخم ةيعامتجا
 هنأ کلذ .ةيرايعم ةلومح وذ يمومعلا لعفلاو ثحبلا نيب لضفأ لکشب ٍجمدنمو
 متي ،طقف اهدحو ةربخلا ىلع يمومعلا َلعفلا ميقت يتلا ةماکحلا تاطاطخ لخاد
 ٌبابسأ کانهو .تاسايسلا ريوطت يف اهرودو ةيکراشتلا تايلآلا ماهسإ ُداعبتساً اينمض
 .يسايسلا لشفلل ةصاخ ًالاکشأ عجشت ةردابملا هذه لثم نأب عانتقالا ىلإ عفدت ٌةهيجو

 
 .41 ،)2018 ويام( ةينطولا ةيبرتلا ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت لوح تاباسحلل ىلعألا سلجملا ريرقت اهلجس ةظحالملا هذه لثم 61
 ايلمع اجمانرب نوکي نأ نم الدب ايصيخشت اجمانرب هنم تلعج ،عيراشملا ذيفنتل ةيلبق تاسارد ةدع يلاجعتسالا ططخملا نمضت دقف
 .2000 ةنس ذنم نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا هب ءاج يذلا حالصإلا عيرستل

 يدجلا مامتهالا حنم ةرورضب ،عانتقالا کلذ سکع ،يضقي کلذ ىلع باوجلا نأ ريغ
 لعفلا ةدئافل فراعملا جاتنإ تايلمع لخاد نم ةطلسلا يف ةکراشملاو ةيفافشلا اياضقل
 ةنيعم لاکشأ عيجشت يف يندملا عمتجملا رود لوح صوصخلا هجو ىلعو ،يمومعلا
 نييعماجلاو تاموکحلا ىلعً ابجاو لب ً،انکممً ارمأ نوکيسو .ةيطارقونکت ريغ ةربخلل
 ينغت يتلا ةماکحلل ةديدج طامنأ ةماقإ لجأل دي يفً ادي لمعلا يندملا عمتجملاو
 ةداعإ ىلإ وکسنويلا ريرقت اعد ،کلذل 62.“اهبيوذتو اهکيکفت لدب ةيسايسلا ةيلوؤسملا
 يقتلي ةهجاو ساسأ ىلع يعامتجالا روطتلل ةهجوملا ةيمومعلا تاسايسلا يف ريکفتلا
 ةمئالم فراعم جاتنإو ءانب ةرورض ىلإو ،اهنييحت متيو ،تاسايسلاب ثحبلا اهيف
 اهمهف رسيت لاکشأو غيص ربع رارقلا باحصأ ةراشإ نهر اهعضوو ،قايسلل
 يتلا تائيهلاو تاينبلاو تاسسؤملا ريرقتلا اعد ،لباقملا يف 63.اهلامعتساو اهرامثتساو
 عم قفاوتلاب اهددحت تايولوأ قفو ةفدهتسم ثوحبب مايقلا ىلإ ثحبلا ماهمب علطضت
 ةمظنأ اهفرعت يتلا لکاشملاو تالالتخالل اهتهجاوم يف ةيمومعلا تاسايسلا تايضتقم
 يتلا تاسايسلا هذهل ةيثحبلا ةربخلا نم يفکي ام ميدقتو ،نيوکتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا
 مايقلل اهل معدلا ةفاک ميدقتو ةيثحبلا تائيهلاو تاينبلا هذه ةياعر اهيلع بجوتي
 64.اهفئاظوب

 نيوکتب يوبرتلا ثحبلا ةقالعلً ارکبم اندلبب ةيوبرتلا تاسايسلا تنطف دقل
 يف لصاحلا صقنلا ببسب اهلکأ تؤت مل نأشلا اذهب اهططخ نأ ريغ ؛نييوبرتلا نيلعافلا
 الو ،ثحبلا لجأ نم مهنيوکت متي ال نولعافلا ءالؤهف .رييغتلا ةيرظن تايضتقم جاردإ
 تاساردلا کلاسم ىلع ةحوتفملا نيوکتلا ةروريس نمض مهنيوکت ةسدنه جردنت
 وأ ةرادإلا رطأ وأ يوبرتلا شيتفتلا رطأ نيوکت لاح وه امک( هاروتکدلا راطإ يف ايلعلا
 دنع ةفرعملاب مهتقالع فقوتت امً ابلاغف ،سيردتلا رطأ امأ .)هيجوتلا وأ طيطختلا
 مهکارشإو مهتاراشتساف ،کلذ ىلع ةوالع .سيردتلا لجأل ينهم مولبد ىلع لوصحلا

 .ةمظتنم ريغو يتابسانم عباط تاذ لظت رييغتلاو حالصإلاب ةقلعتملا تارارقلا يف

 
62 Unesco, Le développement social: de la recherche aux politiques et des politiques à l’action (Paris: Unesco, 2007), 
2. 
63 Unesco, Le développement social, 3. 

 تائيهل[ ضوفت يتلا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا ُةوعد ،کلذ ةيافک مدعب فارتعالا مغر ،ناکمب ةيمهألا نم هنإ” :روکذملا ريرقتلا يف ءاج 64
 ةلودج قفو ،معدي لکشب تاسايسلل ةمئالم تايولوأ اهجمارب نمض جمدت نأ ،اهمييقتو اهليومت ىلوتتو ةفدهتسم ثوحبب مايقلا ]ثحبلا
 ةتبلأ يعقاو ريغً ارمأ نوکيس هنأ ريغ ،عيرس لعف در تاذ ةربخ ،اهتهج نم ،تاسايسلا بلطت .]اهب قوثوملا[ ةيلصألا فراعملا جاتنإ ،ةبسانم
ً ارابتعاو ،کلذ ىلع ةوالع .لقتسمو يويح لکشب لغتشت يتلا ةيملعلا ةعامجلا تاذلاب يه ةبرت دوجو نود ةربخلا هذه راهزإ روصتن نأ
 کلذ ةيافک مدعب فارتعالا مغر ،کلذک يرورضلا نم هنإف ،اهيف نيصصختم ريغ مه نمل ةحاتم ةرورضلاب اهلعجي ال فراعملا جاتنإ نوکل
 .“ةکرتشم ةيعجرم رطأو ةمساقتم ةغل ةرولب رارقلا يوذو نيثحابلا ناکمإب نوکي اهلخاد ]...[ ةديدج تاءاضف قلخ ،اضيأ
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من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 اهتقالع يف ةيثحبلا تايلمعلاو عيراشملل يوهجلا ريبدتلا ىوتسم ىلعو
 :ةيلاتلا تاظحالملا ليجست نکمي ،تاحالصإلا ليعفت تاسايسب

 ثحبلا ةعيبط عم ةيوبرتلا ةيثحبلا عيراشملا نم ددع ريبدت مؤالت مدع .أ
 ليوختب يضقت يتلا ةماکحلا ةيعون عمو ،ةهج نم ديدجتلا لجأ نم ثحبلاو يوبرتلا
 .ةيوهجلا تايميداکألل تاصاصتخالا

 امنيح ىتحو ،ةينطو ةعيبط تاذ ةيثحبلا عيراشملا بلغأ ،ىلوألا ةيوازلا نم
 اهيلع ىَنُبتو ً،اينطوً اعباط ذخأي اهجئاتن ميمعت نإف ،ةيوهج تانيع ىلع اهؤارجإ متي

 بلغأ يف ةيلاحلا يوبرتلا ثحبلا تاسايس نأ لاحلاو .ينطو دُعب تاذ تاسايس
 ىوتسملا ىلع ةددحم رهاوظب ثوحبلل يفيظولا طبرلا وحن هجتت ةيلودلا جذامنلا
 رييغتلل جمارب ءانبل اهلالغتسا لجأل ،ةيوبرتلا ةسسؤملا ديعص ىلع وأ يلحملا وأ يوهجلا
 .صوصخم فادهتسا يذ ريبدت راطإ يف تايوتسملا هذه مهت

 ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألل لَّوخملا ،صاصتخالا نإف ،ةيناثلا ةيوازلا نمو
 65،اهيف ةمهاسملا وأ ثوحبلا ةسراممب قلعتملاو ،ىرخأ تاصاصتخا نمض ،نيوکتلاو
 تاساردب مايقلاو يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلا ةمهم يوهجلا ريبدتلا تاينبل يطعي
 تايميداکألا هذه نأ ريغ .ينطولا ىوتسملا ىلع ىرجت يتلا ثوحبلا يف ةمهاسملاو
 مييقتلا کلذ يف امب ةهجلا ىوتسم ىلع نيوکتلاو ةيبرتلل يمويلا ريبدتلا ةنيجس تلظ
 جهانملا قيبطتب قلعتت يتلا ةيزکرملا تارارقلا ليزنتب اهئافتکا عم ،تاناحتمالاو
 .ةيلحملاو ةيوهجلا اهتاجاح دصرب ةلص تاذ ةيثحب عيراشمب ردابت املقو .جماربلاو
 نأ لجس امنيح اهدکأ نأ تاباسحلل ىلعألا سلجملل قبس ليبقلا اذه نم ٌةظحالم
 قبطت ةرازولل ةيجراخ حلاصم درجم تناک ول امک اهفئاظوب موقت ةيوهجلا تايميداکألا
 اهنوک نم مغرلا ىلع ،ةرازولل ةيزکرملا حلاصملا اهذختت يتلا تارارقلاو تاميلعتلا
 لبق نم ُراَُدتو ،يلاملا لالقتسالابو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ةيمومع تاسسؤم
 نوناقلا ماکحألً اقيبطت اهلمع هيجوتل ةيجيتارتسا تارارق ذاختال ةلوخم ةيرادإ سلاجم
 07.66-00 مقر

 
 ةيوهجلا تايميداکألل )2000( نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ثادحإب يضاقلا 07 .00 نوناقلا اهدنسأ يتلا تاصاصتخالا نيب نم 65
 قيثوتلاو رشنلا ىلع فارشإلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب ةقلعتملا تاساردلا دادعإو ،يلحملاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلا
 تاسسؤملاو تائيهلا عم ةکارشلا تاردابمب مايقلاو ،ةينطولا وأ ةيوهجلا تاءاصحإلاو ثوحبلا يف ةمهاسملاو ،ةهجلا ىوتسم ىلع يوبرتلا
 .ةهجلاب نيوکتلاو ةيبرتلا ىوتسمب ءاقترالا ىلإ ةيمارلا عيراشملا زاجنإ فدهب ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيرادإلا ةيوهجلا
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 ةحضاو ةيؤرل ةيوهجلا تايميداکألا داقتفا ديکأت نکمي ،هتاذ قايسلا يف .ب
 .اهيدل ةصتخم ةيثحب ةينب بايغل ،يميلقإلاو يوهجلا ىوتسملا ىلع يوبرتلا ثحبلل
 ةصصخم ةيلعف تاينب ىلع رفوتت ال ةيوهجلا تايميداکألا هذهل ةيميظنتلا ةلکيهلاف
 اهنم يناعت يتلا لکاشملاو تالالتخالا صيخشت لجأل ،اهئارجإو ةيوبرتلا ثوحبلا ةرولبل
 ليهأتلا اهيدل سيل ةيرشبلا اهدراوم نأ امک .اهتيبلت لبسو اهتاجاح ديدحتو ،ةهجلا
 شيتفتلاو ةرادإلاو سيردتلا تائيهل يمتنت اهنوکل ،يوبرتلا ثحبلا ةسراممل يملعلا
 ماهم صوصخب ةيوهجلا تايميداکأل ههجاوت يذلا رثعتلا نإو .طيطختلاو هيجوتلاو
 ثحبلا نأشب اهل ةلوخملا تاصاصتخالا نيب قسانتلا مدعل اساسأ عجري يوبرتلا ثحبلا
 ةيجوغاديبو ةيريبدت ماهم تاذ لظت يتلاو ةدوصرملا دراوملاو تاينبلا نيبو يوبرتلا
 يهف ،ةيرادإلاو ةيميلعتلاو ةيوبرتلا رطألا نيوکتل ةيوهجلا زکارملا امأ .ةيمييقتو
 عيراشملا ةرولب يف ةکراشملل اهتصرف دجت الو ،نيوکتلل يلک هبش لکشب ةغرفتم
 هقيرط دجي مل ةسسؤملا عورشمب قلعتملا هجوتلا نأ ىلع ةوالع ،ةيوهجلا ةيثحبلا
 نأبً املع ،نيوکتلا زکارم کلذ يف امب ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم فلتخم لخاد ققحتلل
 67.زکارملا هذه ماهم نم ءزج مظتنم لکشب ةيثحب عيراشم ةرولب

 ثحبلل ةيوهجلا ةسايسلا نابوشي ْنيذللا صقنلاو لالتخالا انه نم .ج
 تالالتخا صوصخب اهلجس نأ تاباسحلل ىلعألا سلجملل قبس ةظحالم کلتو .يوبرتلا
 ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت نع هريرقت يف ظحال دقف .يلاجعتسالا ططخملا ليعفت
 تاردقلا نيبو ةجمربملا عيراشملا نيب قسانتلا مدع ،)2018 ويام( ةينطولا ةيبرتلا
 صقنلا ببسب ،ةيميلقإلا اهتايريدمو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألل ةيريبدتلا
 عيراشملا کلت ذيفنتل ةمزاللا ةيرشبلا دراوملاو ةيکيتسجوللا لئاسولا ريفوت يف لصاحلا
 .)ةيثحبلا عيراشملا اهيف امب(

 ةکارشلا جمارب يف لصاحلا صقنلا اهرکذ قباسلا تالالتخالا رسفت ً،اريخأ .د
 لاجم يف ةيممألا تائيهلاو ةيبنجألا تاسسؤملا عم يلودلا نواعتلا يفو طيحملا عم
 قيسنتلا مادعنا ،کلذ راثآ نم ً.ادج ةليلقلا تاردابملا ضعب مهللا ،ةيثحبلا عيراشملا
 ىلع ةيعماجلا تاسسؤملا نيبو ةيلحملاو ةيميلقإلا اهتاينبو ةيوهجلا تايميداکألا نيب
 تاصاصتخاو ماهم تاذ تاسسؤملا هذه نأ مغر ،لاثملا ليبس ىلع ةهجلا ىوتسم
 .اهيف لادج ال ةيثحب
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 اهتقالع يف ةيثحبلا تايلمعلاو عيراشملل يوهجلا ريبدتلا ىوتسم ىلعو
 :ةيلاتلا تاظحالملا ليجست نکمي ،تاحالصإلا ليعفت تاسايسب

 ثحبلا ةعيبط عم ةيوبرتلا ةيثحبلا عيراشملا نم ددع ريبدت مؤالت مدع .أ
 ليوختب يضقت يتلا ةماکحلا ةيعون عمو ،ةهج نم ديدجتلا لجأ نم ثحبلاو يوبرتلا
 .ةيوهجلا تايميداکألل تاصاصتخالا

 امنيح ىتحو ،ةينطو ةعيبط تاذ ةيثحبلا عيراشملا بلغأ ،ىلوألا ةيوازلا نم
 اهيلع ىَنُبتو ً،اينطوً اعباط ذخأي اهجئاتن ميمعت نإف ،ةيوهج تانيع ىلع اهؤارجإ متي

 بلغأ يف ةيلاحلا يوبرتلا ثحبلا تاسايس نأ لاحلاو .ينطو دُعب تاذ تاسايس
 ىوتسملا ىلع ةددحم رهاوظب ثوحبلل يفيظولا طبرلا وحن هجتت ةيلودلا جذامنلا
 رييغتلل جمارب ءانبل اهلالغتسا لجأل ،ةيوبرتلا ةسسؤملا ديعص ىلع وأ يلحملا وأ يوهجلا
 .صوصخم فادهتسا يذ ريبدت راطإ يف تايوتسملا هذه مهت

 ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألل لَّوخملا ،صاصتخالا نإف ،ةيناثلا ةيوازلا نمو
 65،اهيف ةمهاسملا وأ ثوحبلا ةسراممب قلعتملاو ،ىرخأ تاصاصتخا نمض ،نيوکتلاو
 تاساردب مايقلاو يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلا ةمهم يوهجلا ريبدتلا تاينبل يطعي
 تايميداکألا هذه نأ ريغ .ينطولا ىوتسملا ىلع ىرجت يتلا ثوحبلا يف ةمهاسملاو
 مييقتلا کلذ يف امب ةهجلا ىوتسم ىلع نيوکتلاو ةيبرتلل يمويلا ريبدتلا ةنيجس تلظ
 جهانملا قيبطتب قلعتت يتلا ةيزکرملا تارارقلا ليزنتب اهئافتکا عم ،تاناحتمالاو
 .ةيلحملاو ةيوهجلا اهتاجاح دصرب ةلص تاذ ةيثحب عيراشمب ردابت املقو .جماربلاو
 نأ لجس امنيح اهدکأ نأ تاباسحلل ىلعألا سلجملل قبس ليبقلا اذه نم ٌةظحالم
 قبطت ةرازولل ةيجراخ حلاصم درجم تناک ول امک اهفئاظوب موقت ةيوهجلا تايميداکألا
 اهنوک نم مغرلا ىلع ،ةرازولل ةيزکرملا حلاصملا اهذختت يتلا تارارقلاو تاميلعتلا
 لبق نم ُراَُدتو ،يلاملا لالقتسالابو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ةيمومع تاسسؤم
 نوناقلا ماکحألً اقيبطت اهلمع هيجوتل ةيجيتارتسا تارارق ذاختال ةلوخم ةيرادإ سلاجم
 07.66-00 مقر

 
 ةيوهجلا تايميداکألل )2000( نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ثادحإب يضاقلا 07 .00 نوناقلا اهدنسأ يتلا تاصاصتخالا نيب نم 65
 قيثوتلاو رشنلا ىلع فارشإلاو نيوکتلاو ةيبرتلاب ةقلعتملا تاساردلا دادعإو ،يلحملاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلا
 تاسسؤملاو تائيهلا عم ةکارشلا تاردابمب مايقلاو ،ةينطولا وأ ةيوهجلا تاءاصحإلاو ثوحبلا يف ةمهاسملاو ،ةهجلا ىوتسم ىلع يوبرتلا
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 ةحضاو ةيؤرل ةيوهجلا تايميداکألا داقتفا ديکأت نکمي ،هتاذ قايسلا يف .ب
 .اهيدل ةصتخم ةيثحب ةينب بايغل ،يميلقإلاو يوهجلا ىوتسملا ىلع يوبرتلا ثحبلل
 ةصصخم ةيلعف تاينب ىلع رفوتت ال ةيوهجلا تايميداکألا هذهل ةيميظنتلا ةلکيهلاف
 اهنم يناعت يتلا لکاشملاو تالالتخالا صيخشت لجأل ،اهئارجإو ةيوبرتلا ثوحبلا ةرولبل
 ليهأتلا اهيدل سيل ةيرشبلا اهدراوم نأ امک .اهتيبلت لبسو اهتاجاح ديدحتو ،ةهجلا
 شيتفتلاو ةرادإلاو سيردتلا تائيهل يمتنت اهنوکل ،يوبرتلا ثحبلا ةسراممل يملعلا
 ماهم صوصخب ةيوهجلا تايميداکأل ههجاوت يذلا رثعتلا نإو .طيطختلاو هيجوتلاو
 ثحبلا نأشب اهل ةلوخملا تاصاصتخالا نيب قسانتلا مدعل اساسأ عجري يوبرتلا ثحبلا
 ةيجوغاديبو ةيريبدت ماهم تاذ لظت يتلاو ةدوصرملا دراوملاو تاينبلا نيبو يوبرتلا
 يهف ،ةيرادإلاو ةيميلعتلاو ةيوبرتلا رطألا نيوکتل ةيوهجلا زکارملا امأ .ةيمييقتو
 عيراشملا ةرولب يف ةکراشملل اهتصرف دجت الو ،نيوکتلل يلک هبش لکشب ةغرفتم
 هقيرط دجي مل ةسسؤملا عورشمب قلعتملا هجوتلا نأ ىلع ةوالع ،ةيوهجلا ةيثحبلا
 نأبً املع ،نيوکتلا زکارم کلذ يف امب ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم فلتخم لخاد ققحتلل
 67.زکارملا هذه ماهم نم ءزج مظتنم لکشب ةيثحب عيراشم ةرولب

 ثحبلل ةيوهجلا ةسايسلا نابوشي ْنيذللا صقنلاو لالتخالا انه نم .ج
 تالالتخا صوصخب اهلجس نأ تاباسحلل ىلعألا سلجملل قبس ةظحالم کلتو .يوبرتلا
 ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت نع هريرقت يف ظحال دقف .يلاجعتسالا ططخملا ليعفت
 تاردقلا نيبو ةجمربملا عيراشملا نيب قسانتلا مدع ،)2018 ويام( ةينطولا ةيبرتلا
 صقنلا ببسب ،ةيميلقإلا اهتايريدمو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألل ةيريبدتلا
 عيراشملا کلت ذيفنتل ةمزاللا ةيرشبلا دراوملاو ةيکيتسجوللا لئاسولا ريفوت يف لصاحلا
 .)ةيثحبلا عيراشملا اهيف امب(

 ةکارشلا جمارب يف لصاحلا صقنلا اهرکذ قباسلا تالالتخالا رسفت ً،اريخأ .د
 لاجم يف ةيممألا تائيهلاو ةيبنجألا تاسسؤملا عم يلودلا نواعتلا يفو طيحملا عم
 قيسنتلا مادعنا ،کلذ راثآ نم ً.ادج ةليلقلا تاردابملا ضعب مهللا ،ةيثحبلا عيراشملا
 ىلع ةيعماجلا تاسسؤملا نيبو ةيلحملاو ةيميلقإلا اهتاينبو ةيوهجلا تايميداکألا نيب
 تاصاصتخاو ماهم تاذ تاسسؤملا هذه نأ مغر ،لاثملا ليبس ىلع ةهجلا ىوتسم
 .اهيف لادج ال ةيثحب
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 نإ ً،ادج ةدودحم لظت يوبرتلا ثحبلا يف هتمهاسم نإف ،صاخلا عاطقلا امأ
 ينقتلا راکتبالا لاجم يف ةطشنألا ضعبل تاليومتلا ضعب مهللا ،ةمدعنم هبش لقن مل
 .زيمتلا عيجشتو ،يملعلاو

 تايجيتارتسا نمض يوبرتلا ثحبلا ناکم امو ؟يوبرتلا ثحبلل تاسايس ةيأ
 ؟رييغتلا

 تايصوتلاو تاحارتقالا نم ةلمج ةرولب نود لاقملا اذه ماتتخا ديرن ال
 ،ةيبرتلا مولع ةيفلخ ىلع يوبرتلا ثحبلا ةسسأم ةرورض ىلإ هيبنتلا اهنم ضرغلا
 دحأ ًالعف حبصي ىتح ،ةعيرس تالوحت فرعي يلودو ينطو قايس يف ،هلکايه ءاسرإو
 ةيتاسسؤملاو ةيجوغاديبلا جذامنلا ريوطتو ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوجب ءاقترالا تاماعد
 ةيمنتو ،تانيوکتلاو جماربلاو جهانملا نيسحت اميس الو ،ديدجتلاو راکتبالا تاسايسو
 .مهتيدودرمو نييوبرتلا نيلعافلا تاردق

 تالوحتلا عيرس يلودو ينطو قايس يف ثحابلا ةنهم تالوحت

 ةريخألا تاونسلا يف ةيوبرتلا تاسايسلا مسي يذلا ُءطبلا ىلإ ةراشإلا نم دب ال
 تاساردلا طيشنتو ،يوبرتلا ثحبلا عوضوم يف حالصإلا تايضتقمو تاهجوت ليعفت يف
 ةقثبنملا تايصوتلا ليعفت يف وأ ،ةماع ةيعامتجالاو ةيناسنإلاو ةيوبرتلا مولعلا لاجم يف
 ام بسحو .اهتاذ ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اهمظنت يتلا ةينهملاو ةيملعلا تايقتلملا نع
 ةقلعتملا وأ ةيعيرشتلا ةموکحلا ةيجيتارتسا يف ءيش الف ،تايطعم نم انيدل رفوتي
 ةيوهجلا ةيوبرتلا ةماکحلا طمن ريوطت وأ ،تانيوکتلا نيسحت وأ ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب
 يتلا ةناکملا يوبرتلا ثحبلا ءيوبتب قلعتت تارارق ىلع لدي ،ةموظنملا حالصإل
 سيئر ضرع ىلإً اضيأ ريشن نأ انه يفکي .رييغتلاو ديدجتلا عيراشم يف اهقحتسي
 لوح يروحملا لاؤسلا ىلع ةباجإلل ةصصخملا ةسلجلا يف باونلا سلجمب ةموکحلا
 “يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملا حالصإ يف ةموکحلا ةيجيتارتسا”
 يوبرتلا ثحبلا ىلإ ةراشإ ةيأ نمضتي ال ضرعلا اذهف .2018 رياربف 5 خيراتب ةدقعنملا
 ةرتفلل ةينطولا ةيبرتلا عاطقل يذيفنتلا ططخملا يف الو ،ةيجيتارتسالا هذه يف هرودو

 ةيحالصإلا تادوهجملا نکمت مدعب يموکحلا ضرعلا فارتعا مغر کلذو .2017-2021
 تاذ ةينطو ةيميلعت ةموظنم ءاسرإ يف اساسأ ةلثمتملاو ةوجرملا جئاتنلا قيقحت نم
 ضرعلا نأ عمو .نيوکتلاو ميلعتلا عاطقل ةصصخملا ةيلاملا دراوملا ةيمهأ مغرو ،ةدوج
 ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملا اههجاوت يتلا ةديدعلا تايدحتلا لجس يموکحلا
 ثحبلل ةدحاو ةراشإ صصخي مل هنإف ،ةيدودرملاو ةدوجلاب قلعتي ام اهمهأ لعل

 لودلا نم ديدعلا ىدل ةدوجلا قيقحت يف ةمساحلا لماوعلا دحأ هنأبً املع ،يوبرتلا
 .ماع هجوب ينقتلاو يملعلا ثحبلل ةرقف هصيصخت مغر ،ىرخألا

 يفو ،مويلا فرعت ماع هجوب ثحبلا تاسايس نإف ،يلودلا ىوتسملا ىلع امأ
 اهتفرع يتلا تايدحتلا اهتاذ يهو ،ةدع تايدحت ،صوصخلا هجو ىلع ةيبرتلا مولع
 دقو .ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب ذنم عمتجملاو ناسنإلا مولع يف ثحبلا تاططخمو جمارب
 هذه اسنرفب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ريوطتو ةيمنتل ينطولا سلجملا صخل
 :يلي ام يف تايدحتلا

 مولع لاجم يف ثحابلا ةنهم اهفرعت يتلا تالوحتلا اهضرفت تايدحت .أ
 دهعلا ةثيدح ثحابلل ينهملا عقاولاو ةروصلا نوکل کلذ درم .عمتجملاو ناسنإلا
 ،مولعلاو فراعملا يف مدقتلا ةرورضب ةثيدحلا تاسسؤملا ةعانقب طبترت يهف ً؛ايخيرات
 .اهداعبأ فلتخمب ةيعامتجالا ةايحلا ريبدت ىلع ةبصنملا تاسايسلا يف اهيلع زاکترالاو
 يف مدقتلا اذه قيقحت ىلع لمعت تاسسؤم ثادحإ وأ ةلکيه ةداعإً ايرورض ناک دقو
 68.“ثحابلاب ةقلعتملا نهملا ثادحإ متي” ىتح مولعلاو فراعملا

 اميس ال ،ثحابلا ةنهم اهتفرع يتلا تالوحتلاو تاروطتلل عجرت تايدحت  .ب
 ةيبلاغ يف تبعشتوً اريثک ةنهملا هذه تعسوت دقل .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب
 تضرف يتلا ةيميداکألاو ةيملعلا تاصصختلا لعفب تعرفتو ،ةيبرغلا تاعمتجملا
 عم کلذ نمازت دقو .مهماهمو نيثحابلل ةيتاسسؤملاو ةيملعلا تافصاوملا قيقدت
 ةفاک يطغي نأ يغبني يذلا يميداکألاو يملعلا ثحبلا ىلع ديازتملا يعامتجالا بلطلا
 دقل .ةيجولونکتلاو ةيعيبطلا نيدايملا بناج ىلإ ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا تالاجملا
 امو ،ةفرعملا داصتقاو عمتجمو ةملوعلا رهاوظ عسوت عم ثحابلا ةنهم رود مظاعت

 ةحصلاو ةيبرتلا تالاجم يف اميس ال ،ةيملعو ةيفاقثو ةيداصتقا ةيسفانت نم هقلخ
 ةربخ ىلإ لوحتلا وحن وحنت ثحابلا ةمهم تحبصأ قايس يف ،راکتبالاو ايجولونکتلاو
 راکتبالاو ثحبلا تاسايسو ،ماع هجوب ةيمومعلا تاسايسلا ةراشإ نهر اهتاذ عضت
 69.ةيلاحلا ةفرعملا تاعمتجم ةيمانيد لخاد صاخلا عاطقلا اهدوقي يتلا

 
68 Conseil national du developpement des sciences de l’Homme et de la société, Pour une politique des sciences de 
l’Homme et de la société (Paris: P.U.F., 2001), 27. 

 ىلإ امو ،نونفلاو مولعلا تايميداکأو ةيقيبطتلا مولعلاو ةسدنهلل ايلعلا سرادملاو يملعلا ثحبلا زکارمو تاعماجلا يه تاسسؤملا هذه
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عبد الحق منصف



 نإ ً،ادج ةدودحم لظت يوبرتلا ثحبلا يف هتمهاسم نإف ،صاخلا عاطقلا امأ
 ينقتلا راکتبالا لاجم يف ةطشنألا ضعبل تاليومتلا ضعب مهللا ،ةمدعنم هبش لقن مل
 .زيمتلا عيجشتو ،يملعلاو

 تايجيتارتسا نمض يوبرتلا ثحبلا ناکم امو ؟يوبرتلا ثحبلل تاسايس ةيأ
 ؟رييغتلا

 تايصوتلاو تاحارتقالا نم ةلمج ةرولب نود لاقملا اذه ماتتخا ديرن ال
 ،ةيبرتلا مولع ةيفلخ ىلع يوبرتلا ثحبلا ةسسأم ةرورض ىلإ هيبنتلا اهنم ضرغلا
 دحأ ًالعف حبصي ىتح ،ةعيرس تالوحت فرعي يلودو ينطو قايس يف ،هلکايه ءاسرإو
 ةيتاسسؤملاو ةيجوغاديبلا جذامنلا ريوطتو ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةدوجب ءاقترالا تاماعد
 ةيمنتو ،تانيوکتلاو جماربلاو جهانملا نيسحت اميس الو ،ديدجتلاو راکتبالا تاسايسو
 .مهتيدودرمو نييوبرتلا نيلعافلا تاردق

 تالوحتلا عيرس يلودو ينطو قايس يف ثحابلا ةنهم تالوحت

 ةريخألا تاونسلا يف ةيوبرتلا تاسايسلا مسي يذلا ُءطبلا ىلإ ةراشإلا نم دب ال
 تاساردلا طيشنتو ،يوبرتلا ثحبلا عوضوم يف حالصإلا تايضتقمو تاهجوت ليعفت يف
 ةقثبنملا تايصوتلا ليعفت يف وأ ،ةماع ةيعامتجالاو ةيناسنإلاو ةيوبرتلا مولعلا لاجم يف
 ام بسحو .اهتاذ ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اهمظنت يتلا ةينهملاو ةيملعلا تايقتلملا نع
 ةقلعتملا وأ ةيعيرشتلا ةموکحلا ةيجيتارتسا يف ءيش الف ،تايطعم نم انيدل رفوتي
 ةيوهجلا ةيوبرتلا ةماکحلا طمن ريوطت وأ ،تانيوکتلا نيسحت وأ ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب
 يتلا ةناکملا يوبرتلا ثحبلا ءيوبتب قلعتت تارارق ىلع لدي ،ةموظنملا حالصإل
 سيئر ضرع ىلإً اضيأ ريشن نأ انه يفکي .رييغتلاو ديدجتلا عيراشم يف اهقحتسي
 لوح يروحملا لاؤسلا ىلع ةباجإلل ةصصخملا ةسلجلا يف باونلا سلجمب ةموکحلا
 “يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملا حالصإ يف ةموکحلا ةيجيتارتسا”
 يوبرتلا ثحبلا ىلإ ةراشإ ةيأ نمضتي ال ضرعلا اذهف .2018 رياربف 5 خيراتب ةدقعنملا
 ةرتفلل ةينطولا ةيبرتلا عاطقل يذيفنتلا ططخملا يف الو ،ةيجيتارتسالا هذه يف هرودو

 ةيحالصإلا تادوهجملا نکمت مدعب يموکحلا ضرعلا فارتعا مغر کلذو .2017-2021
 تاذ ةينطو ةيميلعت ةموظنم ءاسرإ يف اساسأ ةلثمتملاو ةوجرملا جئاتنلا قيقحت نم
 ضرعلا نأ عمو .نيوکتلاو ميلعتلا عاطقل ةصصخملا ةيلاملا دراوملا ةيمهأ مغرو ،ةدوج
 ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملا اههجاوت يتلا ةديدعلا تايدحتلا لجس يموکحلا
 ثحبلل ةدحاو ةراشإ صصخي مل هنإف ،ةيدودرملاو ةدوجلاب قلعتي ام اهمهأ لعل

 لودلا نم ديدعلا ىدل ةدوجلا قيقحت يف ةمساحلا لماوعلا دحأ هنأبً املع ،يوبرتلا
 .ماع هجوب ينقتلاو يملعلا ثحبلل ةرقف هصيصخت مغر ،ىرخألا

 يفو ،مويلا فرعت ماع هجوب ثحبلا تاسايس نإف ،يلودلا ىوتسملا ىلع امأ
 اهتفرع يتلا تايدحتلا اهتاذ يهو ،ةدع تايدحت ،صوصخلا هجو ىلع ةيبرتلا مولع
 دقو .ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب ذنم عمتجملاو ناسنإلا مولع يف ثحبلا تاططخمو جمارب
 هذه اسنرفب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ريوطتو ةيمنتل ينطولا سلجملا صخل
 :يلي ام يف تايدحتلا

 مولع لاجم يف ثحابلا ةنهم اهفرعت يتلا تالوحتلا اهضرفت تايدحت .أ
 دهعلا ةثيدح ثحابلل ينهملا عقاولاو ةروصلا نوکل کلذ درم .عمتجملاو ناسنإلا
 ،مولعلاو فراعملا يف مدقتلا ةرورضب ةثيدحلا تاسسؤملا ةعانقب طبترت يهف ً؛ايخيرات
 .اهداعبأ فلتخمب ةيعامتجالا ةايحلا ريبدت ىلع ةبصنملا تاسايسلا يف اهيلع زاکترالاو
 يف مدقتلا اذه قيقحت ىلع لمعت تاسسؤم ثادحإ وأ ةلکيه ةداعإً ايرورض ناک دقو
 68.“ثحابلاب ةقلعتملا نهملا ثادحإ متي” ىتح مولعلاو فراعملا

 اميس ال ،ثحابلا ةنهم اهتفرع يتلا تالوحتلاو تاروطتلل عجرت تايدحت  .ب
 ةيبلاغ يف تبعشتوً اريثک ةنهملا هذه تعسوت دقل .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب
 تضرف يتلا ةيميداکألاو ةيملعلا تاصصختلا لعفب تعرفتو ،ةيبرغلا تاعمتجملا
 عم کلذ نمازت دقو .مهماهمو نيثحابلل ةيتاسسؤملاو ةيملعلا تافصاوملا قيقدت
 ةفاک يطغي نأ يغبني يذلا يميداکألاو يملعلا ثحبلا ىلع ديازتملا يعامتجالا بلطلا
 دقل .ةيجولونکتلاو ةيعيبطلا نيدايملا بناج ىلإ ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا تالاجملا
 امو ،ةفرعملا داصتقاو عمتجمو ةملوعلا رهاوظ عسوت عم ثحابلا ةنهم رود مظاعت

 ةحصلاو ةيبرتلا تالاجم يف اميس ال ،ةيملعو ةيفاقثو ةيداصتقا ةيسفانت نم هقلخ
 ةربخ ىلإ لوحتلا وحن وحنت ثحابلا ةمهم تحبصأ قايس يف ،راکتبالاو ايجولونکتلاو
 راکتبالاو ثحبلا تاسايسو ،ماع هجوب ةيمومعلا تاسايسلا ةراشإ نهر اهتاذ عضت
 69.ةيلاحلا ةفرعملا تاعمتجم ةيمانيد لخاد صاخلا عاطقلا اهدوقي يتلا

 
68 Conseil national du developpement des sciences de l’Homme et de la société, Pour une politique des sciences de 
l’Homme et de la société (Paris: P.U.F., 2001), 27. 
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من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 ةيعجرم رطأ ةدع روهظ يف ثحابلا ةنهم روطت تارشؤم مهأ دصر نکميو
 :ةديدج

 حبصأ ذإ ،ثحابلاب ةطبترملا ةينهملا جذامنلا لوحت ليبق نم ةيتاسسؤم •
 يعامتجا بلطبً اطبترم ةماع ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحابلا ةنهم رايتخا
 ةيمنتلا يف اهتاططخمو اهجماربل ةيملعلا ةيعورشملا حنم وحن تاسايسلا قباستبو
 يلحملا ريبدتلاو کراشتلا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا ةيعورشملا بناج ىلإ ،ريوطتلاو
 ةرولبو لکاشملا صيخشت يف ةيلحملا تاعمتجملاو دارفألا کارشإو ةيناسنإلا لکاشملل
 .ةيمنتلا جمارب ءانبو تارارقلا

 فعاضتو يمانتو ةفرعملا داصتقاو عمتجم عسوتب قلعتت ةيفاقث-ويسوس •
 مهشيع طامنأو ةيفاقثلا مهتايعجرمو ،تاعامجوً ادارفأ ،رشبلا مهفو ةفرعملا ىلإ ةجاحلا
 يناسنإلا دعبلا لهاجت وأ لهجل ةميخولا بقاوعلاب يعولا ىمانت دقل .مهنواعتو
 يجاعلا هجرب نم جورخلابً ابلاطم ثحابلا ىحضأ دقل .ةينقتلاو ةيملعلا لکاشملل
 اميس الو ،ةربخلاو فراعملل ةيمومعلا تاسايسلاو عمتجملا بلطل ةباجتسالاو
 70.ةلئاه تاليومت فظوتو اهيفً ايداصتقا رمثتست يتلا تاسسؤملا

 ريياعم لوحتو عمتجملاو ناسنإلا مولع عيونتب قلعتت ةيجولوميتسبإ •
 لعافتلاب 71،ةعاجن رثکأ ةيتامغارب ةعزن راهظإب نيمزلم نوثحابلا ىحضأ ثيحب ،ثحبلا
 ةيمنتلا تالاجم يف تاسايسلا اهرولبت يتلا تايجيتارتسالاو ةيعمتجملا تاجاحلا عم
 ىلإ ةيبرتلا مولع يف ثحبلا ةنهم عفدي يذلا رمألا وهو .ديدجتلاو راکتبالا وأ ريوطتلاو
 ًالضف ،فراعملا لماکت تابلطتملو ،اهتاقايس تايصوصخو ثحبلا تاعوضومل طابضنالا

 ةدوجلا ريياعم جاردإو ،نراقملا ثحبلاو ،يلخدتلاو يناديملا ثحبلا وحن هجوتلا نع
 يف لمعلاو يعامجلا يلمعلا ءاکذلاب ثحبلا تايلمع طبرً اصوصخو ،جاتنإلا يف ةيملاعلا
 72.تاصصختلا ةلماکتمو ةعونتم قرف راطإ

 حبصأ ةجرد ىلإ ،ةيثحبلا تاءافکلا فيظوت قوس ليودت صخت ةيفارغج •
 يف ةيسفانتلا دتشت ليودتلا عمو 73.هلامعأب يلودلا فارتعالابً اطبترم ثحابلا لمع اهيف

 
 ءارق تامولعم زکرم :ةرهاقلا( يلاعلا ميلعتلا هجاوت يتلا ةديدجلا تايدحتلا ،ةفرعملا تاعمتجم ءانب ،يلودلا کنبلا :ةيبرعلا ةخسنلا
 .)2003 ،)کيريم( طسوألا قرشلا

70 Conseil national du developpement des sciences de l’Homme et de la société, Pour une politique, 3-34.  
71 Ibid., 34. 

 يف ،ةفرعملا عمتجمو تانيوکتلاو جهانملا” :انلاقم رظنأ ،ايتاسسؤمو ايميداکأ ثحبلاو ةفرعملا ةموظنم تسم يتلا تالوحتلا يف عسوتلل 72
 .77-66 :)2012 ويام( 7-6 نيوکتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“ةيفرعملا تايجيتارتسالاو ةيفرعملا تايجيتارتسالا جامدنا

73 Conseil national du developpement des sciences de l’Homme et de la société, Pour une politique, 35-6. 

 عضو ريوطت يدحت مامأ دحاولا دلبلا لخاد ةيمومعلا تاسايسلا عضتو ،ثحبلا لاجم
 اهعمو ،هثاحبأ لتحت يکل هتاردق نيمثتو ،تادجتسملا نم هنيکمتو ثحابلا ةنهم
 نيثحابلاو ثحبلل ةيلودلا تافينصتلا لخاد ةزراب ةناکم ،ةيتاسسؤملا هتيفلخ
 .ةيثحبلا تاسسؤملاو

 رييغتلا تايجيتارتساو جمارب

 داصتقاو عمتجم زئاکر مهأ ىدحإ تحضأ ةفرعملا تاسايس نوکلً ارابتعا
 يملعلا ثحبلل ةيولوألا حنم نيعتي هنإف ،ةيلاحلا ةمدقتملا تاعمتجملا يف ةفرعملا
 تاسايس ةدعاق يف هتيعجرم جاردإو ،اندلبب ريوطتلا جماربو تايجيتارتسا يف يوبرتلا
 .ةسردملا ءاکرشو نيلعافلا فلتخم عم ةيلعافتلاو ةيکراشتلا ةبراقملا بناج ىلإ ،رييغتلا

 ةهجوملا ةيمومعلا تاسايسلا يف ريکفتلا ةداعإ بجوتي ،کلذ ىلع ءانب
 ىلع صرحلا عم ،تاسايسلاب ثحبلا اهيف يقتلي ةهجاو ساسأ ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلل
 ربع رارقلا باحصأ ةراشإ نهر اهعضوو ،يبرغملا قايسلل ةمئالم فراعم جاتنإو ءانب

 74.اهلامعتساو اهرامثتساو اهمهف رسيت لاکشأو غيص

 صاخلا عاطقلا تاسسؤمو ةيمومعلا تاسسؤملا ىلع نيعتي ،لباقملا يف
 تاساردو ثوحبب ُمايقلا ثحبلا ماهمب اهعيمج علطضت يتلا تائيهلاو تاينبلاو
 ،ةيمومعلا تاسايسلا تايضتقم عم قفاوتلاب اهديدحت متي تايولوأ قفو ةفدهتسم
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةمظنأ اهفرعت يتلا لکاشملاو تالالتخالل تاصيخشت نم هميقت امو
 اهيلع بجوتي يتلا تاسايسلا هذهل ةيثحبلا ةربخلا نم يفکي ام ميدقتو ،نيوکتلاو
 .اهفئاظوب مايقلل اهل معدلا ةفاک ميدقتو ،ةيثحبلا تائيهلاو تاينبلا هذه ُةياعر

 ةددعتم يوبرتلا ثحبلل ةيلومش ةيجيتارتسا عضو ةرورض کلذ تايضتقم نم
 ،ةيولوألا تاذ ثحبلا تاعوضوم لوح ةقيقدو ةحضاو ةيؤر ريفوت اهنأش نم ،تاونسلا
 ٍزاوم لکشب ثحبلا ةطشنأو تالخدتل تاهجلا فلتخمل لماش ينطو ططخم دادعإو
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 نيرداقلا نيبو ،ثانإلاو روکذلا نيبو ،يورقلاو يرضحلا نيطسولا نيب صرفلا ؤفاکت راطإ يف ،اهفيظوتو ،ةفرعملاو ميلعتلا ىلع هلوصح معدو
 اهليوحتو ملعتملا ىدل ةفرعملا ةسسأم ىنعمب ،ةيعامتجالا تاراهملاو تاهاجتالاو ميقلا بناج ةيوقت ةرورض نم قالطنالاو ؛نيرداقلا ريغو
 .يعوط کولس ىلإ
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 ةيعجرم رطأ ةدع روهظ يف ثحابلا ةنهم روطت تارشؤم مهأ دصر نکميو
 :ةديدج

 حبصأ ذإ ،ثحابلاب ةطبترملا ةينهملا جذامنلا لوحت ليبق نم ةيتاسسؤم •
 يعامتجا بلطبً اطبترم ةماع ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحابلا ةنهم رايتخا
 ةيمنتلا يف اهتاططخمو اهجماربل ةيملعلا ةيعورشملا حنم وحن تاسايسلا قباستبو
 يلحملا ريبدتلاو کراشتلا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا ةيعورشملا بناج ىلإ ،ريوطتلاو
 ةرولبو لکاشملا صيخشت يف ةيلحملا تاعمتجملاو دارفألا کارشإو ةيناسنإلا لکاشملل
 .ةيمنتلا جمارب ءانبو تارارقلا

 فعاضتو يمانتو ةفرعملا داصتقاو عمتجم عسوتب قلعتت ةيفاقث-ويسوس •
 مهشيع طامنأو ةيفاقثلا مهتايعجرمو ،تاعامجوً ادارفأ ،رشبلا مهفو ةفرعملا ىلإ ةجاحلا
 يناسنإلا دعبلا لهاجت وأ لهجل ةميخولا بقاوعلاب يعولا ىمانت دقل .مهنواعتو
 يجاعلا هجرب نم جورخلابً ابلاطم ثحابلا ىحضأ دقل .ةينقتلاو ةيملعلا لکاشملل
 اميس الو ،ةربخلاو فراعملل ةيمومعلا تاسايسلاو عمتجملا بلطل ةباجتسالاو
 70.ةلئاه تاليومت فظوتو اهيفً ايداصتقا رمثتست يتلا تاسسؤملا

 ريياعم لوحتو عمتجملاو ناسنإلا مولع عيونتب قلعتت ةيجولوميتسبإ •
 لعافتلاب 71،ةعاجن رثکأ ةيتامغارب ةعزن راهظإب نيمزلم نوثحابلا ىحضأ ثيحب ،ثحبلا
 ةيمنتلا تالاجم يف تاسايسلا اهرولبت يتلا تايجيتارتسالاو ةيعمتجملا تاجاحلا عم
 ىلإ ةيبرتلا مولع يف ثحبلا ةنهم عفدي يذلا رمألا وهو .ديدجتلاو راکتبالا وأ ريوطتلاو
 ًالضف ،فراعملا لماکت تابلطتملو ،اهتاقايس تايصوصخو ثحبلا تاعوضومل طابضنالا

 ةدوجلا ريياعم جاردإو ،نراقملا ثحبلاو ،يلخدتلاو يناديملا ثحبلا وحن هجوتلا نع
 يف لمعلاو يعامجلا يلمعلا ءاکذلاب ثحبلا تايلمع طبرً اصوصخو ،جاتنإلا يف ةيملاعلا
 72.تاصصختلا ةلماکتمو ةعونتم قرف راطإ

 حبصأ ةجرد ىلإ ،ةيثحبلا تاءافکلا فيظوت قوس ليودت صخت ةيفارغج •
 يف ةيسفانتلا دتشت ليودتلا عمو 73.هلامعأب يلودلا فارتعالابً اطبترم ثحابلا لمع اهيف

 
 ءارق تامولعم زکرم :ةرهاقلا( يلاعلا ميلعتلا هجاوت يتلا ةديدجلا تايدحتلا ،ةفرعملا تاعمتجم ءانب ،يلودلا کنبلا :ةيبرعلا ةخسنلا
 .)2003 ،)کيريم( طسوألا قرشلا

70 Conseil national du developpement des sciences de l’Homme et de la société, Pour une politique, 3-34.  
71 Ibid., 34. 

 يف ،ةفرعملا عمتجمو تانيوکتلاو جهانملا” :انلاقم رظنأ ،ايتاسسؤمو ايميداکأ ثحبلاو ةفرعملا ةموظنم تسم يتلا تالوحتلا يف عسوتلل 72
 .77-66 :)2012 ويام( 7-6 نيوکتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“ةيفرعملا تايجيتارتسالاو ةيفرعملا تايجيتارتسالا جامدنا

73 Conseil national du developpement des sciences de l’Homme et de la société, Pour une politique, 35-6. 

 عضو ريوطت يدحت مامأ دحاولا دلبلا لخاد ةيمومعلا تاسايسلا عضتو ،ثحبلا لاجم
 اهعمو ،هثاحبأ لتحت يکل هتاردق نيمثتو ،تادجتسملا نم هنيکمتو ثحابلا ةنهم
 نيثحابلاو ثحبلل ةيلودلا تافينصتلا لخاد ةزراب ةناکم ،ةيتاسسؤملا هتيفلخ
 .ةيثحبلا تاسسؤملاو

 رييغتلا تايجيتارتساو جمارب

 داصتقاو عمتجم زئاکر مهأ ىدحإ تحضأ ةفرعملا تاسايس نوکلً ارابتعا
 يملعلا ثحبلل ةيولوألا حنم نيعتي هنإف ،ةيلاحلا ةمدقتملا تاعمتجملا يف ةفرعملا
 تاسايس ةدعاق يف هتيعجرم جاردإو ،اندلبب ريوطتلا جماربو تايجيتارتسا يف يوبرتلا
 .ةسردملا ءاکرشو نيلعافلا فلتخم عم ةيلعافتلاو ةيکراشتلا ةبراقملا بناج ىلإ ،رييغتلا

 ةهجوملا ةيمومعلا تاسايسلا يف ريکفتلا ةداعإ بجوتي ،کلذ ىلع ءانب
 ىلع صرحلا عم ،تاسايسلاب ثحبلا اهيف يقتلي ةهجاو ساسأ ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلل
 ربع رارقلا باحصأ ةراشإ نهر اهعضوو ،يبرغملا قايسلل ةمئالم فراعم جاتنإو ءانب

 74.اهلامعتساو اهرامثتساو اهمهف رسيت لاکشأو غيص

 صاخلا عاطقلا تاسسؤمو ةيمومعلا تاسسؤملا ىلع نيعتي ،لباقملا يف
 تاساردو ثوحبب ُمايقلا ثحبلا ماهمب اهعيمج علطضت يتلا تائيهلاو تاينبلاو
 ،ةيمومعلا تاسايسلا تايضتقم عم قفاوتلاب اهديدحت متي تايولوأ قفو ةفدهتسم
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةمظنأ اهفرعت يتلا لکاشملاو تالالتخالل تاصيخشت نم هميقت امو
 اهيلع بجوتي يتلا تاسايسلا هذهل ةيثحبلا ةربخلا نم يفکي ام ميدقتو ،نيوکتلاو
 .اهفئاظوب مايقلل اهل معدلا ةفاک ميدقتو ،ةيثحبلا تائيهلاو تاينبلا هذه ُةياعر

 ةددعتم يوبرتلا ثحبلل ةيلومش ةيجيتارتسا عضو ةرورض کلذ تايضتقم نم
 ،ةيولوألا تاذ ثحبلا تاعوضوم لوح ةقيقدو ةحضاو ةيؤر ريفوت اهنأش نم ،تاونسلا
 ٍزاوم لکشب ثحبلا ةطشنأو تالخدتل تاهجلا فلتخمل لماش ينطو ططخم دادعإو
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من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 نيب قيسنتلا ططخملا اذه يعاري نأ يغبنيو .ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا جماربل
 دضاعتو ،اهلاجآو ةيذيفنتلا جماربلاو تاصاصتخالا لماکتو ،ثحبلا يف ةلخدتملا تائيهلا
 .ةفلتخملا دراوملا

 ةيتاسسؤملا تاردقلا ليهأتو يوبرتلا ثحبلا ةماکح

 صوصنلا جارخإب کلذو ،هتسسأم نود هلکأ يتؤي نأ يوبرتلا ثحبلل نکمي ال
 يوهجلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةيميظنتلا هلکايه ءاسرإو ،هل ةرطؤملا ةيعيرشتلا
 .يميلقإلاو

 ثحابلل يعيرشتلاو يتاسسؤملا عضولا يف رظنلا ةداعإ نيعتي ،راطإلا اذه يف
 عم اهفييکت عم ً،ايلود اهب لومعملا ريياعملا قفو ةيبرتلا مولع يف ثحابلاو ،ماع هجوب
 يوبرتلا ثحبلل ينوناق راطإ عضو متي ،کلذ ساسأ ىلع .ةينطولا ةدوجلا ريياعم
 تاءافکلاو تافصاوملاو ةيبرتلا مولع يف ثحابلا ةنهمل ةيعجرملا رطألا لمشي ،برغملاب
 مهفيظوتو مهليهأتو نيثحابلا نيوکت يف اهيلإ دانتسالا بجوتي يتلاو ،اهيف ةبولطملا
 .مهتازاجنإ مييقتو

 un ancrage)ً ايوهجً اتيبثت يوبرتلا ثحبلا ءاطعإلو ،کلذبً اطابترا
régional(، ةيلحملا تاجاحلاب طبترت يوبرتلا ثحبلل ةيوهج باطقأ قلخ بجوتي 

 تاهجلا مهت ةددعتم ةيثحب جمارب راطإ يف ،دراوملاو تايناکمإلا عيمجتو ةيوهجلاو
 .اهب يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم تانوکمو

 ةيبرتلل ةيوهجلا ةموظنملا تانوکم فلتخم طارخنالً انامضو ،هاجتالا سفن يف
 ريبدت لبس ريوطت فدهب ،يوبرتلا ثحبلل لکيهم ميظنت ءاسرإ بجوتي ،نيوکتلاو
 ثحبلا زکارم ةئبعت ساسأ ىلع ،هيف نيلعافلا فلتخم نيب قيسنتلا نيسحتو ،هنوؤش
 ططخملا ليعفت يف طارخنالل ةيبرتلا مولع يف ثحبلاب ةلصلا تاذ اهتاربتخمو ةيعماجلا
 اذه فادهأ قفو هاروتکدلا لين لجأ نم ثحبلا ريطأتو ً،اقباس روکذملا ينطولا
 نيوکتل ةينطولا زکارملاو ،تاهجلاب ةيبرتلا نهم يف نيوکتلا زکارم کارشإ عم ،ططخملا
 رظنلاب ،)طيطختلاو هيجوتلا رطأ ،يوبرتلا شيتفتلا رطأ( نيلعافلا تائيه ضعب
 .اهيدل رفوتت يتلا ةيثحبلا تاءافکلل

 راطإ يف ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ماظن ةلکيه ةداعإ نيعتي امک
 علطضتل ،ةلهؤملا ةيرشبلاو ةيداملا دراوملاب اهديوزتو ةيوهجلا تاصاصتخالا عيسوت
 تاساردلا دادعإً اصوصخ ،ةلصلا تاذ اهيلإ ةلوکوملا ماهملاو تاصاصتخالاب

 رشنلا ىلعو ،يوهجلا عباطلا يذ يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلاو ،ةيوهجلا تايئاصحإلاو
 .ينطولا عباطلا تاذ ثوحبلا ءارجإو ةرولب يف ةکراشملاو ،نَْييوبرتلا قيثوتلاو

 متي مل امً ارسيتم نوکي نل ةيوهجلا تايميداکألا ءادأ ةعاجن نامض نأ ريغ
 رامثتساو ريبدتلاو رارقلا ذاختال تاينب( اهب يجوغاديبلا راکتبالاو ثحبلل تاينب ءاسرإ
 تاءاضف ،اهجئاتن مييقتو اهزاجنإ ىلع فارشإلا وأ ثوحبلا زاجنإل تاينب ،جئاتنلا
 تاکبشب يمقرلا لاصتالا طبرلو ،ةيطئاسوو ةيقرو تابتکم نم ةيثحبلا دراوملل
 ،ةمئاقلا اهتاسسؤمو تاعماجلا يف امک ،)لاجملا اذه يف ةلعافلا ةيلودلا رشنلاو ثحبلا
 ةصاخ ةيوبرتلا مولعلاو ،ةماع ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف راکتبالاو ثحبلا طبرو
 ةعفارلا يف ةيجيتارتسالا ةيؤرلا کلذب تصوأ امک( ةيئيبلاو ةيرشبلا ةيمنتلا جماربب
 رطألا فيظوتو دادعإ بلطتي تاينبلا هذه ءاسرإ نأ مولعملا نمو .)ةرشع ةعبارلا
 ديعصلا ىلع يوبرتلا ثحبلاب قلعتي ام لک ريبدت ىلع ةرداقلا ةصتخملا ةثحابلا
 .نأشلا اذهب ةينطولا تايجيتارتسالا ءانب يف ماهسإلاو ،يوهجلا

 ىلع ،ةدايقلا تايلآ ةيوقت ىلع لمعلا هنم صانم الً ارمأ نوکيس ،ضرغلا اذهل
 تايطعملاو ةسردملا لوح ثحبلا ىلع ةينبملا ،ينطولا ىوتسملا ىلع امک ةهجلا ىوتسم
 صيخشتلا ساسأ ىلع تايلآلا هذه موقتو .رارقلا ذاختا ريسيتل اهليلحتو اهب ةلصتملا
 تاساردلا زاجنإو ةجمربو ،ةهجلا ىوتسم ىلع نيوکتلاو ةيبرتلا تايلاکشإل مظتنملا
 ةديجلا تاسرامملاو براجتلا ميمعتو دصرو ،رييغتلل ةظقيو ةرذح ةدايقل ةيدادعإلا
 دنع اهريفوت نکمي يتلا وأ ةرفاوتملا يوبرتلا ثحبلا تاناکمإ فيظوتو ً،ايلودوً اينطو
 ىلإً ادانتسا جئاتنلل مظتنملا مييقتلاو عبتتلاو ،يوبرتلا حالصإلا ليعفت حاجنإل ةجاحلا
 .ةدوجلل يعجرم ينطو ماظن

 عالطضالا نم هتاه ةدايقلا تايلآو يوبرتلا ثحبلا ريبدت تاينب نکمتت يکلو
 تاءافکلل ينطو دصرم ثادحإ عجانلاو ديفألا نم نوکيس ،لثمألا هجولا ىلع اهراودأب
 تاعماجللو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألل رفوت ةيوهج دصارمو ةيثحبلا
 ةيمکلا تايطعملا ةفاک )...ةصاخ زکارم ،تايعمج( ثحبلل ةيوهجلا تائيهلا يقابلو
 ةهجلا تاجاح لوحو ،ةهجلاب ةينيوکتلاو ةيوبرتلا رهاوظلا لوح ةيملعلاو ةيعونلاو
 .ةيممألا تاهجوتلاو ةيلودلا تاساردلا تادجتسم لوحو ،تاساردلاو ثوحبلا نم
 ىلع ريبدتلا تاينبو يوهجلا رارقلا دعاستس دصارملا هذه نإف ،هيف کش ال اممو
 ديدحتو ،ةهجلاب نيوکتلاو ةيبرتلا اياضقو تالالتخا نع ةحضاو ةيؤر ليکشت
 .ذيفنتلا جمارب ةرولبو ،ةحلملا تاجاحلا قفو ةيثحبلا تايولوألا
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 نيب قيسنتلا ططخملا اذه يعاري نأ يغبنيو .ةيمومعلا ةيوبرتلا تاسايسلا جماربل
 دضاعتو ،اهلاجآو ةيذيفنتلا جماربلاو تاصاصتخالا لماکتو ،ثحبلا يف ةلخدتملا تائيهلا
 .ةفلتخملا دراوملا

 ةيتاسسؤملا تاردقلا ليهأتو يوبرتلا ثحبلا ةماکح

 صوصنلا جارخإب کلذو ،هتسسأم نود هلکأ يتؤي نأ يوبرتلا ثحبلل نکمي ال
 يوهجلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةيميظنتلا هلکايه ءاسرإو ،هل ةرطؤملا ةيعيرشتلا
 .يميلقإلاو

 ثحابلل يعيرشتلاو يتاسسؤملا عضولا يف رظنلا ةداعإ نيعتي ،راطإلا اذه يف
 عم اهفييکت عم ً،ايلود اهب لومعملا ريياعملا قفو ةيبرتلا مولع يف ثحابلاو ،ماع هجوب
 يوبرتلا ثحبلل ينوناق راطإ عضو متي ،کلذ ساسأ ىلع .ةينطولا ةدوجلا ريياعم
 تاءافکلاو تافصاوملاو ةيبرتلا مولع يف ثحابلا ةنهمل ةيعجرملا رطألا لمشي ،برغملاب
 مهفيظوتو مهليهأتو نيثحابلا نيوکت يف اهيلإ دانتسالا بجوتي يتلاو ،اهيف ةبولطملا
 .مهتازاجنإ مييقتو

 un ancrage)ً ايوهجً اتيبثت يوبرتلا ثحبلا ءاطعإلو ،کلذبً اطابترا
régional(، ةيلحملا تاجاحلاب طبترت يوبرتلا ثحبلل ةيوهج باطقأ قلخ بجوتي 

 تاهجلا مهت ةددعتم ةيثحب جمارب راطإ يف ،دراوملاو تايناکمإلا عيمجتو ةيوهجلاو
 .اهب يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم تانوکمو

 ةيبرتلل ةيوهجلا ةموظنملا تانوکم فلتخم طارخنالً انامضو ،هاجتالا سفن يف
 ريبدت لبس ريوطت فدهب ،يوبرتلا ثحبلل لکيهم ميظنت ءاسرإ بجوتي ،نيوکتلاو
 ثحبلا زکارم ةئبعت ساسأ ىلع ،هيف نيلعافلا فلتخم نيب قيسنتلا نيسحتو ،هنوؤش
 ططخملا ليعفت يف طارخنالل ةيبرتلا مولع يف ثحبلاب ةلصلا تاذ اهتاربتخمو ةيعماجلا
 اذه فادهأ قفو هاروتکدلا لين لجأ نم ثحبلا ريطأتو ً،اقباس روکذملا ينطولا
 نيوکتل ةينطولا زکارملاو ،تاهجلاب ةيبرتلا نهم يف نيوکتلا زکارم کارشإ عم ،ططخملا
 رظنلاب ،)طيطختلاو هيجوتلا رطأ ،يوبرتلا شيتفتلا رطأ( نيلعافلا تائيه ضعب
 .اهيدل رفوتت يتلا ةيثحبلا تاءافکلل

 راطإ يف ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ماظن ةلکيه ةداعإ نيعتي امک
 علطضتل ،ةلهؤملا ةيرشبلاو ةيداملا دراوملاب اهديوزتو ةيوهجلا تاصاصتخالا عيسوت
 تاساردلا دادعإً اصوصخ ،ةلصلا تاذ اهيلإ ةلوکوملا ماهملاو تاصاصتخالاب

 رشنلا ىلعو ،يوهجلا عباطلا يذ يوبرتلا ثحبلا ىلع فارشإلاو ،ةيوهجلا تايئاصحإلاو
 .ينطولا عباطلا تاذ ثوحبلا ءارجإو ةرولب يف ةکراشملاو ،نَْييوبرتلا قيثوتلاو

 متي مل امً ارسيتم نوکي نل ةيوهجلا تايميداکألا ءادأ ةعاجن نامض نأ ريغ
 رامثتساو ريبدتلاو رارقلا ذاختال تاينب( اهب يجوغاديبلا راکتبالاو ثحبلل تاينب ءاسرإ
 تاءاضف ،اهجئاتن مييقتو اهزاجنإ ىلع فارشإلا وأ ثوحبلا زاجنإل تاينب ،جئاتنلا
 تاکبشب يمقرلا لاصتالا طبرلو ،ةيطئاسوو ةيقرو تابتکم نم ةيثحبلا دراوملل
 ،ةمئاقلا اهتاسسؤمو تاعماجلا يف امک ،)لاجملا اذه يف ةلعافلا ةيلودلا رشنلاو ثحبلا
 ةصاخ ةيوبرتلا مولعلاو ،ةماع ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف راکتبالاو ثحبلا طبرو
 ةعفارلا يف ةيجيتارتسالا ةيؤرلا کلذب تصوأ امک( ةيئيبلاو ةيرشبلا ةيمنتلا جماربب
 رطألا فيظوتو دادعإ بلطتي تاينبلا هذه ءاسرإ نأ مولعملا نمو .)ةرشع ةعبارلا
 ديعصلا ىلع يوبرتلا ثحبلاب قلعتي ام لک ريبدت ىلع ةرداقلا ةصتخملا ةثحابلا
 .نأشلا اذهب ةينطولا تايجيتارتسالا ءانب يف ماهسإلاو ،يوهجلا

 ىلع ،ةدايقلا تايلآ ةيوقت ىلع لمعلا هنم صانم الً ارمأ نوکيس ،ضرغلا اذهل
 تايطعملاو ةسردملا لوح ثحبلا ىلع ةينبملا ،ينطولا ىوتسملا ىلع امک ةهجلا ىوتسم
 صيخشتلا ساسأ ىلع تايلآلا هذه موقتو .رارقلا ذاختا ريسيتل اهليلحتو اهب ةلصتملا
 تاساردلا زاجنإو ةجمربو ،ةهجلا ىوتسم ىلع نيوکتلاو ةيبرتلا تايلاکشإل مظتنملا
 ةديجلا تاسرامملاو براجتلا ميمعتو دصرو ،رييغتلل ةظقيو ةرذح ةدايقل ةيدادعإلا
 دنع اهريفوت نکمي يتلا وأ ةرفاوتملا يوبرتلا ثحبلا تاناکمإ فيظوتو ً،ايلودوً اينطو
 ىلإً ادانتسا جئاتنلل مظتنملا مييقتلاو عبتتلاو ،يوبرتلا حالصإلا ليعفت حاجنإل ةجاحلا
 .ةدوجلل يعجرم ينطو ماظن

 عالطضالا نم هتاه ةدايقلا تايلآو يوبرتلا ثحبلا ريبدت تاينب نکمتت يکلو
 تاءافکلل ينطو دصرم ثادحإ عجانلاو ديفألا نم نوکيس ،لثمألا هجولا ىلع اهراودأب
 تاعماجللو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألل رفوت ةيوهج دصارمو ةيثحبلا
 ةيمکلا تايطعملا ةفاک )...ةصاخ زکارم ،تايعمج( ثحبلل ةيوهجلا تائيهلا يقابلو
 ةهجلا تاجاح لوحو ،ةهجلاب ةينيوکتلاو ةيوبرتلا رهاوظلا لوح ةيملعلاو ةيعونلاو
 .ةيممألا تاهجوتلاو ةيلودلا تاساردلا تادجتسم لوحو ،تاساردلاو ثوحبلا نم
 ىلع ريبدتلا تاينبو يوهجلا رارقلا دعاستس دصارملا هذه نإف ،هيف کش ال اممو
 ديدحتو ،ةهجلاب نيوکتلاو ةيبرتلا اياضقو تالالتخا نع ةحضاو ةيؤر ليکشت
 .ذيفنتلا جمارب ةرولبو ،ةحلملا تاجاحلا قفو ةيثحبلا تايولوألا
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 نأ ريغ .يوبرتلا ثحبلل ةديج ةماکحل ةنيتم سسأ دطوي نأ کلذ نأش نم
 يلعفلا يتاسسؤملا رامثتسالا متي مل ام لثمألا هجولا ىلع ىتأتي نل فدهلا اذه غولب
 ةموظنملا ريوطتل ةيمومعلا تاسايسلا فرط نم يوبرتلا يملعلا ثحبلا جئاتنل
 تاسايس ىوتسم ىلع اميس الو ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلاو ةينطولا
 ،نييوبرتلا نيلعافلا ةيدودرمب ءاقترالاو ،تاملعتلا نيسحتو ،تانيوکتلاو جهانملا ديوجت
 .خلإ ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيتاسسؤملاو ةيرشبلا تاردقلا ليهأتو

 ريفوت ىلع لمعلا مزاللا نم ،اندلبب يوبرتلا ثحبلا ةماکحب ضوهنللً ايعسو
 دامتعا عم ،ةيفاکلا تاليومتلا بلج يف داهتجالاو ،يوبرتلا ثحبلا تاططخم ليومت
 اهتيزاجنإ ىوتسمو ةيثحبلا عيراشملل مظتنم يتاسسؤم مييقتل ةيوهجو ةينطو ططخ
 ريوطتو ،اهجئاتن رامثتسا ىدملو ،اهنم ةرظتنملا جئاتنلاو فادهألل اهقيقحت ىدمو
 .اهب ةقلعتملا تاسايسلا

 ةيوهجو ةينطو ططخ ينبت ً،اضيأ کلذ يف حاجنلا تايضتقم نم هلعلو
 ةکارشلا عيجشت نأشلا اذهب نيعتي .يوبرتلا ثحبلا ةيمنتل ةيتاسسؤملا ةکارشلل
 تائيهلا فلتخمو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم عم ةيثحبلا عيراشملا زاجنإل دقاعتلاو
 نواعتلا عيسوتو زيزعت نع ًالضف ؛صاخلا عاطقلا کلذ يف امب ،ةيوهجلاو ةينطولا
 .يوبرتلا ثحبلا لاجم يف يممألاو يلودلا

 ةموظنملا اهدهشت يتلا ةقيقدلا ةلحرملا هذه يف ةحلملا تابلطتملا نيب نمو
 روسجلاو لبسلا حتف ىلع لمعلا ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةيوبرتلا

 ةيلودلا ثحبلا تاکبش يف ةبراغملا نيثحابلاو ةيوهجلاو ةينطولا تاسسؤملا طارخنال
 .ةيريبدتلاو ةيجهنملاو ةيفرعملا اهتاربخ نم ةدافتسالاو ،يوبرتلا ثحبلل

 تاعماجلا عورش ً،ارارم هيلع اندکأ ٌرمأ کلذو ،يضتقي کلذ نأ ريغ
 ةيناسنإلا مولعلا )statut( عضوب قلعتت ةينيوکتو ةيفرعم ةسايس ةرولب يف اهتاسسؤمو
 قيقحت يف ةمهاسملاو تاءافکلا ليهأت يف اهرودو ،ةيبرتلا مولع اهيف امب ،ةيعامتجالاو
 يلاعلا ميلعتلا ريوطت تاسايس نأو اميس ال ؛ةيلحملاو ةينطولا اهجمارب حاجنإو ةيمنتلا
 نيوکتلل باطقأ قلخ ساسأ ىلع اهتاسسؤم ضعب ةلکيه ةداعإ مويلا رشابت تأدب
 ةداعإ نأ مولعملا نمو .نونفلاو بادآلا يفو ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف ليهأتلاو
 دراوملا عيزوت ةداعإ وأ ،تاءاضفلاو تاينبلل يميظنت ريبدت درجم تسيل هتاه ةلکيهلا
 )restructuration( ءانب ةداعإ قمعلا يف نوکت نأ يغبني لب ،ثحبلاو سيردتلا رطأو
 اذه ةلصوب )réorientation( هيجوت ةداعإو ،ثحبلاو نيوکتلل ةيجوغاديبلا ةسدنهلل

 فراعملا رشن يف قارغإلا لدب ،ةيلحملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ثحبلاو نيوکتلا
ً اديعب تاروصتلاو راکفألاب لوقعلا نحشل الإ ضرغل ال ةدرجملا ةيميداکألاو ةيسردملا

 .ةيبرغملا ةسردملاب ةلصلا تاذ ةيناديملا ةيثحبلا تاردقلا ةيمنت نع

 هدعبلً اراضحتساو ،يوبرتلا ثحبلا ةماکحب ةقلعتملا داعبألل ًالامکتساو ً،اريخأ
 قلعتي رمألا نأ لاحلاو ؛ةيبرتلا مولع يف ثحبلل يقالخأ قاثيم جارخإ نيعتي ،يميقلا
 امک .مهدوهجب يعامتجالاو يفرعملا فارتعالاو مهزيفحتو نيثحابلا قوقح ظفحب ًالوأ
 يملعلا ثحبلا ريياعم هاجت ةينهملا مهتابجاوو ةيملعلا مهتايلوؤسم ديکأتبً ايناث قلعتي
 وأ ةعماجلا لخاد( هذخأت يذلا لکشلا ناکً ّايأ ةيملعلا ةعومجملا هاجتو ،هتيقادصمو
 نم ثحبلا يلوممو ءاکرشلا هاجتو ،)ةيميلقإلا وأ ةيلودلا تائيهلا وأ ثحبلا زکارم
 ملعلا بالط هاجتو ،ةيلودلا تائيهلا وأ ،صاخلا وأ يمومعلا عاطقلا تاسسؤم
 .مههيجوت نسحو مهنيوکتو مهريطأتب بابشلا نيثحابلاو

 نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا تايصوتب ريکذتلا نم ،قايسلا اذه يف ،دبال
 ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملاب ميقلا ىلع ةيبرتلا” :عوضوم يف هريرقت يف
 ،يملعلا ثحبلل ةيلخاد ةيميق ةموظنم ةرولب” ىلع تددش يتلاو ،)2017( “يملعلا
 ثحبلا تايقالخأب ةلصلا تاذ ميقلاو ،ةيملعلا ةمارصلاو ةدوجلا ميق نيب عمجت
 هاجت ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيلوؤسملا اذکو ةيجوغاديبلا ةيلوؤسملا ميقو ،يملعلا
 ةيميقلا ةموظنملا هذه لعج ىلع تصن امک .“لکک عمتجملاو ةيملعلا ةعومجملا
 اهنيمضت عم ،ماع هجوب يوبرتلاو يملعلا ثحبلا تاسرامم عومجملً ايعجرمً اراطإ”
 قلعتي ام اميسالو ،ثحبلا تايقالخأو ،ةفلتخملا هتامازتلاو ،ثحابلا تابجاوو قوقح
 هذه زاکترا ةرورض ىلع تدکأ ً،اريخأو .“ثحبلا لجأ نم ريطأتلاو يملعلا ثحبلا ميقب
 ءافولاو ،ةهازنلاو ةماقتسالاو ،ةيميداکألاو ةيرکفلا ةيرحلا” ىلع ةيميقلا ةموظنملا

 ،ةمادتسملاو ةيرشبلا هتيمنتو نطولا ةمدخب ةلصلا تاذ يملعلا ثحبلا فادهأل
 ،ةيعوضوملاو دايحلاو ةيلالقتسالاو ،ةيجهنملاو ةيملعلا ةءافکلا ةدوجو ةقدلاو
 ةکيرشلا فارطألاو دارفألا هاجت ةيلوؤسملاو ،فاصنإلاو ،حاتفنالاو ةيفافشلاو
 .“عمتجملاو

 يوبرتلا ثحبلا يف ةيرشبلا تاردقلا ليهأت

 ىلع يغبني يلام رامثتسا درجم ةيبرتلا مولع يف ثحبلا يف رامثتسالا نکي مل
 تادقاعت راطإ يف تاکارش نع هل ثحبلاو هنيمأت ةيثحبلا تاسسؤملا ىلعو ةلودلا
 اذهب نيعتيو .يرشبو يفرعم رامثتسا ،قمعلا يفو ً،اضيأ وه لب ،يلود نواعت وأ ةينطو
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 نأ ريغ .يوبرتلا ثحبلل ةديج ةماکحل ةنيتم سسأ دطوي نأ کلذ نأش نم
 يلعفلا يتاسسؤملا رامثتسالا متي مل ام لثمألا هجولا ىلع ىتأتي نل فدهلا اذه غولب
 ةموظنملا ريوطتل ةيمومعلا تاسايسلا فرط نم يوبرتلا يملعلا ثحبلا جئاتنل
 تاسايس ىوتسم ىلع اميس الو ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلاو ةينطولا
 ،نييوبرتلا نيلعافلا ةيدودرمب ءاقترالاو ،تاملعتلا نيسحتو ،تانيوکتلاو جهانملا ديوجت
 .خلإ ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيتاسسؤملاو ةيرشبلا تاردقلا ليهأتو

 ريفوت ىلع لمعلا مزاللا نم ،اندلبب يوبرتلا ثحبلا ةماکحب ضوهنللً ايعسو
 دامتعا عم ،ةيفاکلا تاليومتلا بلج يف داهتجالاو ،يوبرتلا ثحبلا تاططخم ليومت
 اهتيزاجنإ ىوتسمو ةيثحبلا عيراشملل مظتنم يتاسسؤم مييقتل ةيوهجو ةينطو ططخ
 ريوطتو ،اهجئاتن رامثتسا ىدملو ،اهنم ةرظتنملا جئاتنلاو فادهألل اهقيقحت ىدمو
 .اهب ةقلعتملا تاسايسلا

 ةيوهجو ةينطو ططخ ينبت ً،اضيأ کلذ يف حاجنلا تايضتقم نم هلعلو
 ةکارشلا عيجشت نأشلا اذهب نيعتي .يوبرتلا ثحبلا ةيمنتل ةيتاسسؤملا ةکارشلل
 تائيهلا فلتخمو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم عم ةيثحبلا عيراشملا زاجنإل دقاعتلاو
 نواعتلا عيسوتو زيزعت نع ًالضف ؛صاخلا عاطقلا کلذ يف امب ،ةيوهجلاو ةينطولا
 .يوبرتلا ثحبلا لاجم يف يممألاو يلودلا

 ةموظنملا اهدهشت يتلا ةقيقدلا ةلحرملا هذه يف ةحلملا تابلطتملا نيب نمو
 روسجلاو لبسلا حتف ىلع لمعلا ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةيوبرتلا

 ةيلودلا ثحبلا تاکبش يف ةبراغملا نيثحابلاو ةيوهجلاو ةينطولا تاسسؤملا طارخنال
 .ةيريبدتلاو ةيجهنملاو ةيفرعملا اهتاربخ نم ةدافتسالاو ،يوبرتلا ثحبلل

 تاعماجلا عورش ً،ارارم هيلع اندکأ ٌرمأ کلذو ،يضتقي کلذ نأ ريغ
 ةيناسنإلا مولعلا )statut( عضوب قلعتت ةينيوکتو ةيفرعم ةسايس ةرولب يف اهتاسسؤمو
 قيقحت يف ةمهاسملاو تاءافکلا ليهأت يف اهرودو ،ةيبرتلا مولع اهيف امب ،ةيعامتجالاو
 يلاعلا ميلعتلا ريوطت تاسايس نأو اميس ال ؛ةيلحملاو ةينطولا اهجمارب حاجنإو ةيمنتلا
 نيوکتلل باطقأ قلخ ساسأ ىلع اهتاسسؤم ضعب ةلکيه ةداعإ مويلا رشابت تأدب
 ةداعإ نأ مولعملا نمو .نونفلاو بادآلا يفو ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف ليهأتلاو
 دراوملا عيزوت ةداعإ وأ ،تاءاضفلاو تاينبلل يميظنت ريبدت درجم تسيل هتاه ةلکيهلا
 )restructuration( ءانب ةداعإ قمعلا يف نوکت نأ يغبني لب ،ثحبلاو سيردتلا رطأو
 اذه ةلصوب )réorientation( هيجوت ةداعإو ،ثحبلاو نيوکتلل ةيجوغاديبلا ةسدنهلل

 فراعملا رشن يف قارغإلا لدب ،ةيلحملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ثحبلاو نيوکتلا
ً اديعب تاروصتلاو راکفألاب لوقعلا نحشل الإ ضرغل ال ةدرجملا ةيميداکألاو ةيسردملا

 .ةيبرغملا ةسردملاب ةلصلا تاذ ةيناديملا ةيثحبلا تاردقلا ةيمنت نع

 هدعبلً اراضحتساو ،يوبرتلا ثحبلا ةماکحب ةقلعتملا داعبألل ًالامکتساو ً،اريخأ
 قلعتي رمألا نأ لاحلاو ؛ةيبرتلا مولع يف ثحبلل يقالخأ قاثيم جارخإ نيعتي ،يميقلا
 امک .مهدوهجب يعامتجالاو يفرعملا فارتعالاو مهزيفحتو نيثحابلا قوقح ظفحب ًالوأ
 يملعلا ثحبلا ريياعم هاجت ةينهملا مهتابجاوو ةيملعلا مهتايلوؤسم ديکأتبً ايناث قلعتي
 وأ ةعماجلا لخاد( هذخأت يذلا لکشلا ناکً ّايأ ةيملعلا ةعومجملا هاجتو ،هتيقادصمو
 نم ثحبلا يلوممو ءاکرشلا هاجتو ،)ةيميلقإلا وأ ةيلودلا تائيهلا وأ ثحبلا زکارم
 ملعلا بالط هاجتو ،ةيلودلا تائيهلا وأ ،صاخلا وأ يمومعلا عاطقلا تاسسؤم
 .مههيجوت نسحو مهنيوکتو مهريطأتب بابشلا نيثحابلاو

 نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا تايصوتب ريکذتلا نم ،قايسلا اذه يف ،دبال
 ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملاب ميقلا ىلع ةيبرتلا” :عوضوم يف هريرقت يف
 ،يملعلا ثحبلل ةيلخاد ةيميق ةموظنم ةرولب” ىلع تددش يتلاو ،)2017( “يملعلا
 ثحبلا تايقالخأب ةلصلا تاذ ميقلاو ،ةيملعلا ةمارصلاو ةدوجلا ميق نيب عمجت
 هاجت ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيلوؤسملا اذکو ةيجوغاديبلا ةيلوؤسملا ميقو ،يملعلا
 ةيميقلا ةموظنملا هذه لعج ىلع تصن امک .“لکک عمتجملاو ةيملعلا ةعومجملا
 اهنيمضت عم ،ماع هجوب يوبرتلاو يملعلا ثحبلا تاسرامم عومجملً ايعجرمً اراطإ”
 قلعتي ام اميسالو ،ثحبلا تايقالخأو ،ةفلتخملا هتامازتلاو ،ثحابلا تابجاوو قوقح
 هذه زاکترا ةرورض ىلع تدکأ ً،اريخأو .“ثحبلا لجأ نم ريطأتلاو يملعلا ثحبلا ميقب
 ءافولاو ،ةهازنلاو ةماقتسالاو ،ةيميداکألاو ةيرکفلا ةيرحلا” ىلع ةيميقلا ةموظنملا

 ،ةمادتسملاو ةيرشبلا هتيمنتو نطولا ةمدخب ةلصلا تاذ يملعلا ثحبلا فادهأل
 ،ةيعوضوملاو دايحلاو ةيلالقتسالاو ،ةيجهنملاو ةيملعلا ةءافکلا ةدوجو ةقدلاو
 ةکيرشلا فارطألاو دارفألا هاجت ةيلوؤسملاو ،فاصنإلاو ،حاتفنالاو ةيفافشلاو
 .“عمتجملاو

 يوبرتلا ثحبلا يف ةيرشبلا تاردقلا ليهأت

 ىلع يغبني يلام رامثتسا درجم ةيبرتلا مولع يف ثحبلا يف رامثتسالا نکي مل
 تادقاعت راطإ يف تاکارش نع هل ثحبلاو هنيمأت ةيثحبلا تاسسؤملا ىلعو ةلودلا
 اذهب نيعتيو .يرشبو يفرعم رامثتسا ،قمعلا يفو ً،اضيأ وه لب ،يلود نواعت وأ ةينطو
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 ثحبلا شاعنإل ةينيوکتو ةيزيفحت ططخ دادعإ ىلع بيرقلا ىدملا يف لمعلا ددصلا
 .يوهجلا وأ ينطولا ديعصلا ىلع نييوبرتلا نيلعافلا تاردق ةيمنتو يوبرتلا ديدجتلاو

 يف ةيثحبلا تاءافکلل باطقأ ةماقإ اهب لمعلا نيعتي يتلا ريبادتلا ىلوأ لعلو
 ةددعتم نيوکتلل تاراسمو تاکبش ثادحإو ،يوهجلا ديعصلا ىلع ةيبرتلا مولع
 ةقيثو ةلص تاذ ةيثحب عيراشم ةجمربب اهب نيوکتلا طبرو ،تاصصختلا ةعونتمو
 تاهجلا ةيصوصخ نم قالطنالا عم ،ةيمومعلا ةسردملا تاجايتحاو تايولوأ قايسب
 .يوبرتلا ثحبلا عيضاوم رايتخال

 ً،اضيأ ةننهملل ةروريس يوبرتلا يملعلا ثحبلا لجأ نم نيوکتلا ناک املاطو
 ينوناق راطإ عضوب ةقلعتملاو ةقباس ةرقف يف اهضرع قبس يتلا تاحرتقملابً اطابتراو
 تاءافکلاو تافصاوملاو ثحابلا ةنهمل ةيعجرملا رطألل لماش برغملاب يوبرتلا ثحبلل
 نيثحابلا ةذتاسألا عم ةيکراشت ةبراقم راطإ يف ،داهتجالا بجوتي هنإف ،اهيف ةبولطملا
 ةرکتبمو ةديدج ةعونتم ةيتاسسؤم جذامن ةرولب يف ،ةيعامتجالاو ةيملعلا مهتائيهو
 ةربخ تاذ ةثحاب رطأ ليهأتو دادعإ ةصرف حيتي امب ،ثحبلا يف ةننهملاو نيوکتلل
 ةدايق يف ةءافک تاذو ،ةيبرتلا مولع هذه يف تاصصختلا ةددعتم ةينهمو ةيفرعم
 .هتاذ تقولا يف ةيثحبلا عيراشملا

 نيعتي ،)50 ةرقفلا ،ةعساتلا ةعفارلا( حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تصن انکو
 زکارملاو ةيبرتلا مولع ةيلکو تاعماجلاو ايلعلا سرادملا نيب نيوکتلا جمارب قيسنت
 ميدقت يف نيصتخملا نيثحابلا نيوکت صخي ام اميس الو ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا
 ةرازو( ةيمومع تاطلس نم اهب نيينعملا فلتخمل نيوکتلاو ةيبرتلا يف ةيثحبلا تاربخلا
 ،ةيبارت تاعامجو ،)ًالثم نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ،ةينطولا ةيبرتلا
 .خلإ ،نيوکتلاو ةيبرتلا يف طرخنملا صاخلا عاطقلاو

 زکارملاو تاعماجلا لخاد يوبرتلا ثحبلا لاجم يف نيوکتلا ىوتسم ىلعو
 نيکمت لجأل ،ةيعماجلا ثحبلا قرفو تاربتخملا عيراشمب نيوکتلا طبر بجي ،ةيوبرتلا
 لمعلا عم ،يناديملاو يقيبطتلا ثحبلا اياضق يف رثکأ سامغنالا نم بابشلا نيثحابلا

 نيوکتلا کلاسم يف طارخنالا لجأل بابشلا نيثحابلا ةدئافل يزيفحت ماظن عضو ىلع
 جمارب ةرقف( هيلإ راشملا ينطولا ططخملا راطإ يف ةيبرتلا مولع يف ثحبلا لجأ نم
 .)رييغتلا تاسايسو

 تاصصختلا ىلع ةوالع ،ةيوبرتلا مولعلا يف نيثحابلا نيوکت نيعتي امک
 ريبدتو تاکارشلا ةماقإو ،ةيثحبلا عيراشملا ةدايق يف ،ةيجهنملاو ةيميداکألا فراعملاو

 قايسلا عم اهتمءالم لجأل مهتاربخو مهتاحرتقم رامثتساو نيلعافلا ةئبعتو ،اهزاجنإ
 نأ ىلع ؛اهرامثتسا ةيناکمإو رارقلا باحصأ عم اهجئاتن لصاوتو ،ينطولا وأ يوهجلا
 سيردتلا يف اهرامثتسا نکمي ةربخ هرابتعاب ثحابلا دادعإ نيوکتلا ةياغ نوکت
 .اهمييقتو اهزاجنإو ةيثحبلا جماربلا قيسنتو ثحبلا يفو ،نيوکتلاو

 وه ،هتاه ليهأتلاو نيوکتلا ةروريس يف هريوطت بجوتي دُعب مهأ نأ ريغ
 نيکمتلا لالخ نم کلذو ،هاروتکدلا لين لجأ نم تاساردلا کلذ يف امب يلودلا دعبلا
 ثوحبلا ةدايق بيلاسأو ةيملعلا لمعلا قرطو جهانملاو ةيلودلا تاغللا نم
 ثحبلا تاسسؤم لخاد ةيبنجأ تاربخ فيظوتل لاجملا حتف مث ؛اهمييقتو ةيتاسسؤملا
 عيراشملا ريبدت( ةيريبدتلاو ةيفرعملاو ةيجهنملا ةدعصألا ىلع ةربخلا لقن نيمأتل ةينطولا
 تاکبش يف ةيوهجلاو ةينطولا نيوکتلا تاسسؤم طارخنا نع الضف اذهو .)ةيثحبلا
 .ةيريبدتلاو ةيجهنملاو ةيفرعملا اهتاربخ نم ةدافتسالاو ،يوبرتلا ثحبلل ةيلودلا ثحبلا

 رطأ( ثحبلا ةربخ باستکال ةهجوملا رطألا ريغ نم نييوبرتلا نيلعافلا يقاب امأ
 نيعتيف ،)...طيطختلاو هيجوتلاو يوبرتلا شيتفتلاو ريبدتلاو سيردتلاو ةيبرتلا ةئيه
 يلخدتلاو يعونلا ثحبلا ءارجإ يف ةکراشملا اميس ال ،يوبرتلا ثحبلا يف مهنيوکت زيزعت
 .راکتبالا لجأ نم ثحبلاو ،يناديملاو

 يوبرتلا ثحبلا جئاتن ةعاشإو لصاوتلا

 نيب اهلدابتو تامولعملا ةلويس نامضل ةيلآ وأ ةيلمع درجم لصاوتلا سيل
 طيحم يلعاف نم مهئاکرش نيبو مهنيب وأ ،ةدحاولا ةسسؤملا لخاد نييوبرتلا نيلعافلا
 ةطرقمدو ةسسؤملا هذه ثيدحتل ةيلآ کلذ نم رثکأ وه لب ،ةيوبرتلا ةسسؤملا
 ةبراقملا راطإ يف ،ةمولعملا ءانب ةاون اهلعجو ،اهيلعاف نيب ةيعامتجالاو ةيوبرتلا تاقالعلا
 ةيعونلاو ةيمکلا تايطعملاب ينطولاو يوهجلا يتامولعملا ماظنلا ديوزتو ،ةدعاصلا
 .ةفلتخملا

 لخاد ةيلعفلا هتاون يوبرتلا ثحبلا ذختي نأ ضورفملا نم ،راطإلا اذه يف
 نأ لبقو .ينطولاو يوهجلا وحن اهب يقتريل ،يلحملا ديعصلا ىلع ةيوبرتلا ةسسؤملا
 تايجيتارتسا زيکرت نيعتي هنإف ،يوهج وأ ينطو دعب تاذ يوبرتلا ثحبلا جئاتن حبصت
 نييلحملا نيلعافلا ةئبعتو تاسسؤملا لخاد ةيوبرتلا ثوحبلا ءارجإب ةقلعتملا لصاوتلا
 ،هتايلمع حاجنإ ىلع ةدعاسملاو ،ةفلتخم لاکشأب هيف ةکراشملاو ثحبلا ةفاقثب عبشتلل
 .ةيفارشتسالاو ةيليلحتلا هتاصالخو هجئاتن ةرولبو
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 ثحبلا شاعنإل ةينيوکتو ةيزيفحت ططخ دادعإ ىلع بيرقلا ىدملا يف لمعلا ددصلا
 .يوهجلا وأ ينطولا ديعصلا ىلع نييوبرتلا نيلعافلا تاردق ةيمنتو يوبرتلا ديدجتلاو

 يف ةيثحبلا تاءافکلل باطقأ ةماقإ اهب لمعلا نيعتي يتلا ريبادتلا ىلوأ لعلو
 ةددعتم نيوکتلل تاراسمو تاکبش ثادحإو ،يوهجلا ديعصلا ىلع ةيبرتلا مولع
 ةقيثو ةلص تاذ ةيثحب عيراشم ةجمربب اهب نيوکتلا طبرو ،تاصصختلا ةعونتمو
 تاهجلا ةيصوصخ نم قالطنالا عم ،ةيمومعلا ةسردملا تاجايتحاو تايولوأ قايسب
 .يوبرتلا ثحبلا عيضاوم رايتخال

 ً،اضيأ ةننهملل ةروريس يوبرتلا يملعلا ثحبلا لجأ نم نيوکتلا ناک املاطو
 ينوناق راطإ عضوب ةقلعتملاو ةقباس ةرقف يف اهضرع قبس يتلا تاحرتقملابً اطابتراو
 تاءافکلاو تافصاوملاو ثحابلا ةنهمل ةيعجرملا رطألل لماش برغملاب يوبرتلا ثحبلل
 نيثحابلا ةذتاسألا عم ةيکراشت ةبراقم راطإ يف ،داهتجالا بجوتي هنإف ،اهيف ةبولطملا
 ةرکتبمو ةديدج ةعونتم ةيتاسسؤم جذامن ةرولب يف ،ةيعامتجالاو ةيملعلا مهتائيهو
 ةربخ تاذ ةثحاب رطأ ليهأتو دادعإ ةصرف حيتي امب ،ثحبلا يف ةننهملاو نيوکتلل
 ةدايق يف ةءافک تاذو ،ةيبرتلا مولع هذه يف تاصصختلا ةددعتم ةينهمو ةيفرعم
 .هتاذ تقولا يف ةيثحبلا عيراشملا

 نيعتي ،)50 ةرقفلا ،ةعساتلا ةعفارلا( حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تصن انکو
 زکارملاو ةيبرتلا مولع ةيلکو تاعماجلاو ايلعلا سرادملا نيب نيوکتلا جمارب قيسنت
 ميدقت يف نيصتخملا نيثحابلا نيوکت صخي ام اميس الو ،نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا
 ةرازو( ةيمومع تاطلس نم اهب نيينعملا فلتخمل نيوکتلاو ةيبرتلا يف ةيثحبلا تاربخلا
 ،ةيبارت تاعامجو ،)ًالثم نيوکتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداکألا ،ةينطولا ةيبرتلا
 .خلإ ،نيوکتلاو ةيبرتلا يف طرخنملا صاخلا عاطقلاو

 زکارملاو تاعماجلا لخاد يوبرتلا ثحبلا لاجم يف نيوکتلا ىوتسم ىلعو
 نيکمت لجأل ،ةيعماجلا ثحبلا قرفو تاربتخملا عيراشمب نيوکتلا طبر بجي ،ةيوبرتلا
 لمعلا عم ،يناديملاو يقيبطتلا ثحبلا اياضق يف رثکأ سامغنالا نم بابشلا نيثحابلا

 نيوکتلا کلاسم يف طارخنالا لجأل بابشلا نيثحابلا ةدئافل يزيفحت ماظن عضو ىلع
 جمارب ةرقف( هيلإ راشملا ينطولا ططخملا راطإ يف ةيبرتلا مولع يف ثحبلا لجأ نم
 .)رييغتلا تاسايسو

 تاصصختلا ىلع ةوالع ،ةيوبرتلا مولعلا يف نيثحابلا نيوکت نيعتي امک
 ريبدتو تاکارشلا ةماقإو ،ةيثحبلا عيراشملا ةدايق يف ،ةيجهنملاو ةيميداکألا فراعملاو

 قايسلا عم اهتمءالم لجأل مهتاربخو مهتاحرتقم رامثتساو نيلعافلا ةئبعتو ،اهزاجنإ
 نأ ىلع ؛اهرامثتسا ةيناکمإو رارقلا باحصأ عم اهجئاتن لصاوتو ،ينطولا وأ يوهجلا
 سيردتلا يف اهرامثتسا نکمي ةربخ هرابتعاب ثحابلا دادعإ نيوکتلا ةياغ نوکت
 .اهمييقتو اهزاجنإو ةيثحبلا جماربلا قيسنتو ثحبلا يفو ،نيوکتلاو

 وه ،هتاه ليهأتلاو نيوکتلا ةروريس يف هريوطت بجوتي دُعب مهأ نأ ريغ
 نيکمتلا لالخ نم کلذو ،هاروتکدلا لين لجأ نم تاساردلا کلذ يف امب يلودلا دعبلا
 ثوحبلا ةدايق بيلاسأو ةيملعلا لمعلا قرطو جهانملاو ةيلودلا تاغللا نم
 ثحبلا تاسسؤم لخاد ةيبنجأ تاربخ فيظوتل لاجملا حتف مث ؛اهمييقتو ةيتاسسؤملا
 عيراشملا ريبدت( ةيريبدتلاو ةيفرعملاو ةيجهنملا ةدعصألا ىلع ةربخلا لقن نيمأتل ةينطولا
 تاکبش يف ةيوهجلاو ةينطولا نيوکتلا تاسسؤم طارخنا نع الضف اذهو .)ةيثحبلا
 .ةيريبدتلاو ةيجهنملاو ةيفرعملا اهتاربخ نم ةدافتسالاو ،يوبرتلا ثحبلل ةيلودلا ثحبلا

 رطأ( ثحبلا ةربخ باستکال ةهجوملا رطألا ريغ نم نييوبرتلا نيلعافلا يقاب امأ
 نيعتيف ،)...طيطختلاو هيجوتلاو يوبرتلا شيتفتلاو ريبدتلاو سيردتلاو ةيبرتلا ةئيه
 يلخدتلاو يعونلا ثحبلا ءارجإ يف ةکراشملا اميس ال ،يوبرتلا ثحبلا يف مهنيوکت زيزعت
 .راکتبالا لجأ نم ثحبلاو ،يناديملاو

 يوبرتلا ثحبلا جئاتن ةعاشإو لصاوتلا

 نيب اهلدابتو تامولعملا ةلويس نامضل ةيلآ وأ ةيلمع درجم لصاوتلا سيل
 طيحم يلعاف نم مهئاکرش نيبو مهنيب وأ ،ةدحاولا ةسسؤملا لخاد نييوبرتلا نيلعافلا
 ةطرقمدو ةسسؤملا هذه ثيدحتل ةيلآ کلذ نم رثکأ وه لب ،ةيوبرتلا ةسسؤملا
 ةبراقملا راطإ يف ،ةمولعملا ءانب ةاون اهلعجو ،اهيلعاف نيب ةيعامتجالاو ةيوبرتلا تاقالعلا
 ةيعونلاو ةيمکلا تايطعملاب ينطولاو يوهجلا يتامولعملا ماظنلا ديوزتو ،ةدعاصلا
 .ةفلتخملا

 لخاد ةيلعفلا هتاون يوبرتلا ثحبلا ذختي نأ ضورفملا نم ،راطإلا اذه يف
 نأ لبقو .ينطولاو يوهجلا وحن اهب يقتريل ،يلحملا ديعصلا ىلع ةيوبرتلا ةسسؤملا
 تايجيتارتسا زيکرت نيعتي هنإف ،يوهج وأ ينطو دعب تاذ يوبرتلا ثحبلا جئاتن حبصت
 نييلحملا نيلعافلا ةئبعتو تاسسؤملا لخاد ةيوبرتلا ثوحبلا ءارجإب ةقلعتملا لصاوتلا
 ،هتايلمع حاجنإ ىلع ةدعاسملاو ،ةفلتخم لاکشأب هيف ةکراشملاو ثحبلا ةفاقثب عبشتلل
 .ةيفارشتسالاو ةيليلحتلا هتاصالخو هجئاتن ةرولبو
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 يف ةيوبرتلا تاسايسلا فرط نمً ايلاح ةعبتملا قرطلا ليدعت نيعتي ،کلذل
 مهکارشإو ،نييوبرتلا نيلعافلا عم لصاوتلل ةقبسم ططخ دادعإب کلذو ،ثوحبلا ءارجإ
 ،اهزاجنإ يف ةمهاسم نم مهنم رظتُني امو ،اهفادهأو ةيثحبلا عيراشملا لوح مهتئبعتو
 تايلمعلا ضعب زاجنإ يف ةکراشمً افارطأ مأ ةيثحبلا ةيلمعللً اعوضوم اوناک ءاوس
 ءالؤه ىلع ةيثحبلا تايلمعلا ضرف يغبني ال ،قايسلا سفن يفو .ةيليلحتلا وأ ةيناديملا
 ةيوبرتلا اياضقلا ةرئاد جراخ نوعقومتي اوناک ول امک جراخلا نم نييوبرتلا نيلعافلا
 تايلمعلا ءانبو ةيوبرتلا تاسسؤملا عقاو نم قالطنالا نيعتي لب ،ةساردلا عوضوم
 ةيسردملا مهتبرجتو ةيمويلا مهتاقالعو نيلعافلا ءالؤه شيعم نمً اقالطنا ةيثحبلا
 ،مهعم ثوحبلا جئاتن مساقت بجوتي امک .مهتاحرتقمو مهتاصيخشتو مهتالعافتو
 .اهنأشب مهعم لعافتلاو ،ةساردلا ةياهن دنع وأً ايلحرم

 ىلع ،ةفرعملل ةسايس نمض جردني يوبرتلا ثحبلا نوکلً ارابتعاو ً،اريخأو
 نيعتي هنإف ،ديدجتلاو رييغتلا ريبادت يف رامثتسالاو رشنلاو نيوکتلاو جاتنإلا تايوتسم
 وأ ةيملعلا تايقتلملا ربع وأ يسردم لکشب يوبرتلا ثحبلا جئاتن ميمعتو ةعاشإ
 ىدل ثحبلا ةفاقث زيزعت ،کلذ نأش نم .ةينهملا ريطأتلا تاءاقل وأ ،ةيمالعإلا جماربلا
 نم ةدمتسم ةسردملا نع ةروص خيسرتو ،تاسسؤملا طيحم لخادو نييوبرتلا نيلعافلا
 ةسردملا ةمزأ لوح تاباطخ نم ةدمتسملا ةيبلسلا تالثمتلا لدب ،ةيناديملا تاساردلا
 .ضحم ةيجولويديإ ةعيبط تاذ ةيبرغملا

 جئاتن ةعاشإو کارشإلاو لصاوتلا ةيجيتارتسا دامتعا نأش نم هنأ لاحلاو
 تاساردلا ربع ةفرعملا جاتنإ ةمظنأ نيب ايلاح ةمئاقلا ةوهلا زواجت ةيوبرتلا ثوحبلا
 نم کلذو ،فراعملا لقن ىلع ةمئاقلا ةينيوکتلاو ةيوبرتلا تايجيتارتسالا نيبو ،ثوحبلاو
 ،ةصتخملا تاربتخملاو ةيعماجلا زکارملاو ثحبلا تاسسؤم نيب ةفاسملا صيلقت لالخ
 لخاد ةفرعملا رشن تاءاضفو تاسسؤم يقابو ،مالعإلاو ،ميلعتلاو نيوکتلا لقح نيبو
 75.عمتجملا

 ةسايسب ءاقترالا اهنم ضرغلا تاحرتقملا نم ةعومجمل ةزکرم ةليصح کلت
 سيل تاحرتقملا هذه نم اددع نأ ىلإ ئراقلا هبنن نأ دب الو .برغملا يف يوبرتلا ثحبلا

 فرط نم ةمظنملا ةينطولا تايقتلملا ضعب لاغشأ تاصالخ يف دراو وه لب ً،اديدج
 يف وأ ،ةيلودلا وأ ةينطولا ريراقتلا ضعب يف وأ ،کلذ ىلإ انرشأ امک ،ةيوبرتلا تاطلسلا
 ةقلعتملا تاروصتلاو تالثمتلا نأ ديکأتلا ديعنو .يوبرتلا حالصإلا ريراقتو قئاثو ايانث

 
 ةيفرعملا تايجيتارتسالا جامدنا يف ،ةفرعملا عمتجمو تانيوکتلاو جهانملا” ،فصنم قحلا دبع عجار ،بناجلا اذه يف عسوتلل 75
 .77-66 :)2012 ويام( 7-6 نيوکتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“ةيفرعملا تايجيتارتسالاو

 ةيبرتلا يف انتموظنم هنم يناعت يذلا يلعفلا لکشملا نأ ريغ ،ةردان تسيل رييغتلا قافآب
 تاسايسب قلعتي ،ةرصتخم ةرابعب ،لکشملا نإ .ليعفتلا وه يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو
 .ةيتاسسؤملاو ةيوبرتلا انتفاقث نمض اهتايضتقمو اهئدابم جامدإ بجوتي يتلا رييغتلا
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 .2000 ،قرطلا ىقتلم تاروشنمو ناسنإلا قوقحل

 راد :طابرلا .فئاظولاو سسألا ،ةيامحلا نمز ةيبرغملا ةسردملاب يوبرتلا جاهنملا .دمحم ،ريبكلب
 .2003 ،ةفرعملا رشن

 :ةرهاقلا .يلاعلا ميلعتلا هجاوت يتلا ةديدجلا تايدحتلا ،ةفرعملا تاعمتجم ءانب .يلودلا كنبلا
 .2003 ،)کيريم( طسوألا قرشلا ءارق تامولعم زكرم

 ،ةيبرغملا رشنلا راد ،ءاضيبلا رادلا .برغملاب ميلعتلا لكشم ىلع ءاوضأ .دباع دمحم ،يرباجلا
1973. 

 ةعماج :سنوت .يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا :يبرعلا نطولا يف ميلعتلا ريوطت ةطخ
 .2008 ،مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا-ةماعلا ةنامألا ،ةيبرعلا لودلا

 ةعبطم :ءاضيبلا رادلا .عيمجلل ةفرعملا ةلسلس .نيوكتلاو ةيبرتلا ماظن حالصإ .هللا دبع ،فعاس
 .2001 ،ةديدجلا حاجنلا

 ةماقإ وحن ،ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت .يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل يبرعلا قودنصلا
 .2003 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :کرويوين .ةفرعملا عمتجم

 لايجألل صرفلا قلخ ،ةيبرعلا ةيمنتلا ريرقت .يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل يبرعلا قودنصلا
 .2002 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :كرويوين .ةمداقلا

 رادلا .1982-1956 ،لالقتسالا دهع نم نرق عبر دعب برغملا يف يوبرتلا ماظنلا .سيردإ ،يناتكلا
 .1982 ،حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا

 مولع ةلجم تاروشنم :طابرلا .لبقتسملا تاناهرو برغملاب ةيميلعتلا ةسايسلا .نسحل ،يدام
 .1999 ،ةيبرتلا

 سلجملا :طابرلا .ةينطولا ةيبرتلا ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت .تاباسحلل ىلعألا سلجملا
 .2018 ويام ،تاباسحلل ىلعألا

 مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا .1994-1956 برغملاب يميلعتلا حالصإلا .يكملا ،ينورملا
 .1996 ،ةيناسنإلا

 ةيفرعملا تايجيتارتسالا جامدنا يف ،ةفرعملا عمتجمو تانيوكتلاو جهانملا” .قحلا دبع ،فصنم
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62

عبد الحق منصف



 يف ةيوبرتلا تاسايسلا فرط نمً ايلاح ةعبتملا قرطلا ليدعت نيعتي ،کلذل
 مهکارشإو ،نييوبرتلا نيلعافلا عم لصاوتلل ةقبسم ططخ دادعإب کلذو ،ثوحبلا ءارجإ
 ،اهزاجنإ يف ةمهاسم نم مهنم رظتُني امو ،اهفادهأو ةيثحبلا عيراشملا لوح مهتئبعتو
 تايلمعلا ضعب زاجنإ يف ةکراشمً افارطأ مأ ةيثحبلا ةيلمعللً اعوضوم اوناک ءاوس
 ءالؤه ىلع ةيثحبلا تايلمعلا ضرف يغبني ال ،قايسلا سفن يفو .ةيليلحتلا وأ ةيناديملا
 ةيوبرتلا اياضقلا ةرئاد جراخ نوعقومتي اوناک ول امک جراخلا نم نييوبرتلا نيلعافلا
 تايلمعلا ءانبو ةيوبرتلا تاسسؤملا عقاو نم قالطنالا نيعتي لب ،ةساردلا عوضوم
 ةيسردملا مهتبرجتو ةيمويلا مهتاقالعو نيلعافلا ءالؤه شيعم نمً اقالطنا ةيثحبلا
 ،مهعم ثوحبلا جئاتن مساقت بجوتي امک .مهتاحرتقمو مهتاصيخشتو مهتالعافتو
 .اهنأشب مهعم لعافتلاو ،ةساردلا ةياهن دنع وأً ايلحرم

 ىلع ،ةفرعملل ةسايس نمض جردني يوبرتلا ثحبلا نوکلً ارابتعاو ً،اريخأو
 نيعتي هنإف ،ديدجتلاو رييغتلا ريبادت يف رامثتسالاو رشنلاو نيوکتلاو جاتنإلا تايوتسم
 وأ ةيملعلا تايقتلملا ربع وأ يسردم لکشب يوبرتلا ثحبلا جئاتن ميمعتو ةعاشإ
 ىدل ثحبلا ةفاقث زيزعت ،کلذ نأش نم .ةينهملا ريطأتلا تاءاقل وأ ،ةيمالعإلا جماربلا
 نم ةدمتسم ةسردملا نع ةروص خيسرتو ،تاسسؤملا طيحم لخادو نييوبرتلا نيلعافلا
 ةسردملا ةمزأ لوح تاباطخ نم ةدمتسملا ةيبلسلا تالثمتلا لدب ،ةيناديملا تاساردلا
 .ضحم ةيجولويديإ ةعيبط تاذ ةيبرغملا

 جئاتن ةعاشإو کارشإلاو لصاوتلا ةيجيتارتسا دامتعا نأش نم هنأ لاحلاو
 تاساردلا ربع ةفرعملا جاتنإ ةمظنأ نيب ايلاح ةمئاقلا ةوهلا زواجت ةيوبرتلا ثوحبلا
 نم کلذو ،فراعملا لقن ىلع ةمئاقلا ةينيوکتلاو ةيوبرتلا تايجيتارتسالا نيبو ،ثوحبلاو
 ،ةصتخملا تاربتخملاو ةيعماجلا زکارملاو ثحبلا تاسسؤم نيب ةفاسملا صيلقت لالخ
 لخاد ةفرعملا رشن تاءاضفو تاسسؤم يقابو ،مالعإلاو ،ميلعتلاو نيوکتلا لقح نيبو
 75.عمتجملا

 ةسايسب ءاقترالا اهنم ضرغلا تاحرتقملا نم ةعومجمل ةزکرم ةليصح کلت
 سيل تاحرتقملا هذه نم اددع نأ ىلإ ئراقلا هبنن نأ دب الو .برغملا يف يوبرتلا ثحبلا

 فرط نم ةمظنملا ةينطولا تايقتلملا ضعب لاغشأ تاصالخ يف دراو وه لب ً،اديدج
 يف وأ ،ةيلودلا وأ ةينطولا ريراقتلا ضعب يف وأ ،کلذ ىلإ انرشأ امک ،ةيوبرتلا تاطلسلا
 ةقلعتملا تاروصتلاو تالثمتلا نأ ديکأتلا ديعنو .يوبرتلا حالصإلا ريراقتو قئاثو ايانث

 
 ةيفرعملا تايجيتارتسالا جامدنا يف ،ةفرعملا عمتجمو تانيوکتلاو جهانملا” ،فصنم قحلا دبع عجار ،بناجلا اذه يف عسوتلل 75
 .77-66 :)2012 ويام( 7-6 نيوکتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“ةيفرعملا تايجيتارتسالاو

 ةيبرتلا يف انتموظنم هنم يناعت يذلا يلعفلا لکشملا نأ ريغ ،ةردان تسيل رييغتلا قافآب
 تاسايسب قلعتي ،ةرصتخم ةرابعب ،لکشملا نإ .ليعفتلا وه يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو
 .ةيتاسسؤملاو ةيوبرتلا انتفاقث نمض اهتايضتقمو اهئدابم جامدإ بجوتي يتلا رييغتلا

 ايفارغويلبيبلا

 ينطولا سلجملا :طابرلا .ليعفتلا ىلإ قاثيملا نم ،برغملاب ميلعتلا ثيدحت .دمحم ،يزودرب
 .2000 ،قرطلا ىقتلم تاروشنمو ناسنإلا قوقحل

 راد :طابرلا .فئاظولاو سسألا ،ةيامحلا نمز ةيبرغملا ةسردملاب يوبرتلا جاهنملا .دمحم ،ريبكلب
 .2003 ،ةفرعملا رشن

 :ةرهاقلا .يلاعلا ميلعتلا هجاوت يتلا ةديدجلا تايدحتلا ،ةفرعملا تاعمتجم ءانب .يلودلا كنبلا
 .2003 ،)کيريم( طسوألا قرشلا ءارق تامولعم زكرم

 ،ةيبرغملا رشنلا راد ،ءاضيبلا رادلا .برغملاب ميلعتلا لكشم ىلع ءاوضأ .دباع دمحم ،يرباجلا
1973. 

 ةعماج :سنوت .يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا :يبرعلا نطولا يف ميلعتلا ريوطت ةطخ
 .2008 ،مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا-ةماعلا ةنامألا ،ةيبرعلا لودلا

 ةعبطم :ءاضيبلا رادلا .عيمجلل ةفرعملا ةلسلس .نيوكتلاو ةيبرتلا ماظن حالصإ .هللا دبع ،فعاس
 .2001 ،ةديدجلا حاجنلا

 ةماقإ وحن ،ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت .يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل يبرعلا قودنصلا
 .2003 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :کرويوين .ةفرعملا عمتجم

 لايجألل صرفلا قلخ ،ةيبرعلا ةيمنتلا ريرقت .يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل يبرعلا قودنصلا
 .2002 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب :كرويوين .ةمداقلا

 رادلا .1982-1956 ،لالقتسالا دهع نم نرق عبر دعب برغملا يف يوبرتلا ماظنلا .سيردإ ،يناتكلا
 .1982 ،حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا

 مولع ةلجم تاروشنم :طابرلا .لبقتسملا تاناهرو برغملاب ةيميلعتلا ةسايسلا .نسحل ،يدام
 .1999 ،ةيبرتلا

 سلجملا :طابرلا .ةينطولا ةيبرتلا ةرازول يلاجعتسالا ططخملا مييقت .تاباسحلل ىلعألا سلجملا
 .2018 ويام ،تاباسحلل ىلعألا

 مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا .1994-1956 برغملاب يميلعتلا حالصإلا .يكملا ،ينورملا
 .1996 ،ةيناسنإلا

 ةيفرعملا تايجيتارتسالا جامدنا يف ،ةفرعملا عمتجمو تانيوكتلاو جهانملا” .قحلا دبع ،فصنم
 .77-66 :)2012 ويام( 7-6 نيوكتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم .“ةيفرعملا تايجيتارتسالاو

 ةيفرعملا تايجيتارتسالا جامدنا يف ،ةفرعملا عمتجمو تانيوكتلاو جهانملا” .قحلا دبع ،فصنم
 .77-66 :)2012 ويام( 7-6 نيوكتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم .“ةيفرعملا تايجيتارتسالاو

63

من أجل سياسة عمومية للبحث الرتبوي استناداً إىل علوم الرتبية باملغرب



 يساردلا مويلا لاغشأ ريرقت .يملعلا ثحبلاو رطألا نيوكتو يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
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 ةديدجلا ةيبرغملا ةسردملا
 تآجافملاب رذنم لبقتسمو لوحتم قايس يف

 يجان رصانلا دبع
 نکامأ ةيعمج سيئر

 ةمدقم

 عيمج ىلع ةمتاقلا اهلالظب تخرأ ةيحص ةمزأ شيعي لازي امو ملاعلا شاع
 ةيبلسلا اهراثآ نم ناک ،اررضت رثکألا تاعاطقلا نم ةسردملا تناکف ةايحلا تالاجم
 لاغتشا عبط يذلا ،يروضحلا ميلعتلا ضيوعت يف ةيسردملا تاموظنملا بلغأ لشف
 يتلا ةروطتملا ةيجولونکتلا هلئاسوب دعب نع ميلعتلاب ،19 نرقلا يف اهتأشن ذنم ةسردملا
 ةديدج ةسردم يف ريکفتلا ىلإ نيثحابلاب عفد ىطعملا اذه .زايتماب رصعلا ةمس ربتعت
 نمو ،تاملعتملاو نيملعتملا عيمجل تاملعتلا ةدوج قيقحت ىلع ةهج نم ةرداق نوکت

 لاوحألاو فورظلا لک يف “يميلعتلا دقافلا” بطم يف طوقسلا يدافت ىلع ىرخأ ةهج
 ضرعتي دق يتلا ةيلبقتسملا تامدصلا عيمج صاصتما ىلع ةرداق کلذب ةسردملا نوکتل
 ةسردملا ملاعم مسر لاقملا اذه يف لواحن ،قلطنملا اذه نم .الجآ مأ الجاع ملاعلا اهل
 حارتقاو ،ةددعتملا اهداعبأ يف ةيلودلا تاهاجتالا مهأ دصر لالخ نم ةديدجلا ةيبرغملا
 تايدحتلا ةهجاوم ىلع ةرداق ةيوق ةسردم ءانبل ةنکمملا تاهويرانيسلا ضعب
 .ةيومنتلاو ةيراضحلا هتاحومط قيقحت نم برغملا نيکمت ىلعو ،ةيلبقتسملا

 رمدم ريثأت تاذ ةيملاع ةمزأ

 ،ريهشلا انوروک سوريف نع ةمجان ةيحص ةمزأ ةضبق يف هرسأب ملاعلا لازي ام
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامزألا نم جيزم نم نوکتت” ةمخض ةمزأب ةنورقم
 ددعتب زيمتتو ،اضعب اهضعب يذغي يتلا ةينوکلاو ةينطولاو ةيئيبلاو ةيعامتجالاو
 عضو يف تحجن ةبکرم ةمزأ يهو 1.“قيقدلا ديدحتلا ىلع ةيصعلا اهتالعافتو اهتانوکم
 تشاع يتلا ءاعمج ةيناسنإلاف .ديدش کابترا ةيعضو يف ةيرشبلا ةايحلا يحانم عيمج
 وأ لوطت نمزلا نم ةرتفل 19-ديڤوک اهضرف يتلا ايلک وأ ايئزج ةيربجلا ةماقإلا تحت
 ،داعبألا ةددعتم راثآب زيمتت ،اهخيرات يف اًدج ةديرف تاظحل تضمأ دق ،رصقت
 ةيساسألا هحمالمب ؤبنتلا بعصي ،اهلبقتسم ىلع ةلئاه تايعادت ديکأتلاب اهل نوکيسو
 ودبي ام ىلع داصتقالا ناک اذإو .بوصو بدح لک نم کوکشلا هيف انرمغت تقو يف
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1 Edgar Morin, Changeons de voie. Les leçons du coronavirus (Paris: Denoël, 2020). 
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 دسجي هنأل طقف اذهف ،يداصتقا دوکر نع ثدحتي ضعبلا نأ ةجردل اررضت رثکألا وه
 ةطبترملا ىرخألا تاعاطقلا عيمج لمشيف هنم رومغملا ءزجلا امأ ،ديلجلا لبج ةمق
 ءابول ةرمدملا بقاوعلا نم اًضيأ تناع يتلاو ،داصتقالاب رشابم ريغ وأ رشابم لکشب
 .19-ديڤوک

 عاطقلا نيللحملا نم ديدعلا هربتعي لب ،کلذ لک نع ىأنمب نکي مل ميلعتلا
 هنأو ،ةيحان نم ،ابيرقت وأ ،هرسأب ملاعلا ناکس مهي هنأل اًرظن ،ةمزألا نم اًررضت رثکألا
 لاع ىوتسم ىلع ةلصاحلاو ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملل ديحولا ردصملا ىرخأ ةيحان نم
 مظعم هتذختا يذلا 2،ةسردملا ىلإ باهذلا نع فقوتلا رارق ىدأ دقو .ةيبرتلا نم
 بکرمو عقوتم ريغ ،ديدج عضو ىلإ ،لزانملا يف ثوکملاب کلذ ضيوعتو ،تاموکحلا

 ةزجعملا دحأ عقوتي مل ،ئجافملا فقوملا اذه لثم ةهجاوم يف هنأ حيحص .ءاوس دح ىلع
 ،اهاحضو ةيشع نيب لاقتنالا يرورضلا نم ناک ثيح ،تاملعتلا ةدوجب قلعتي اميف
 ىلإ ،ةسردملا هيمسن يذلا قلغملا ءاضفلا لخاد لماکلاب ثدحي يذلا سيردتلا نم
 اهتاحاجنب ،ةديدج يعامج ملعت ةيلمع تثدح دقل .ناکملا اذه نع امامت ديعب ميلعت
 نوکت ثيحب ،ةسردملا رييغتل ةمزاللا سوردلا صالختسا کلذ نم مهألاو ،اهتاقافخإو
 .ملاعلا ينطاوم تاعلطتو مالحأ ىوتسم يف

 انوروک سوريف ةمزأ عم برغملا لماعت فيک ليلحت لاقملا اذه يف لواحن
 نع ميلعتلا لاجم يف ةموکحلا اهذختا يتلا تاءارجإلا صوصخلا هجو ىلعو ؟دجتسملا
 لکشتي فيکو ؟يلاحلا يعماجلاو يساردلا ماعلا ىلع اهريبادت ريثأت وه ام ؟دعب
 قيبطت لالخ نم لعفلاب أدب يذلا لماشلا يوبرتلا حالصإلا لظ يف ةسردملا لبقتسم
 ؟2030-2015 ةيجيتارتسالا ةيؤرلل ةينوناقلا ةمجرتلا هفصوب 17-51 راطإلا نوناقلا

 ةيطيسبت لولحو ..بکرم عضو

 ةيلمعلا زکرمل ةحازإ ملعتلا ءاضفو سيردتلا ءاضف نيب يفارغجلا دعابتلا لکش
 وه رخآ ناکم ىلإ ،ةسردملا مسا ةداع هيلع قلطي يذلا ناکملا نم ،ةيملعتلا ةيميلعتلا
 نکمي ال بيکرتلاو ديقعتلا يف ةياغ اعضو سکع يذلا ءيشلا ،نيملعتملا نکسم وأ لزنملا
 ليلحتلا دعاوقب لخملا طيسبتلا يف انطقس الإو ضحم ينقت قطنمب هعم لماعتلا
 ،نيملعتملا عيمج تاجايتحا ةيبلت ىلإ نادلبلا نم ديدعلا ترطضا دقل .داجلا يملعلا

 ةيشع نيبو .ةياغلل ةريصق ةينمز ةلحرم يف ،ةعمتجم ميلعتلا تايوتسم عيمج ىلع

 
 لثمي ام وهو ،ءارجإلا اذهب ملعتم رايلم 1.5 نم رثكأ رثأت عم ،اهسرادم ةلود 191 تقلغأ ،2020 ليربأ 21 ةياغ ىلإو ،وكسنويلل اًقفو 2

 .اًيلود نيملعتملا ددع يلامجإ نم 90%

 لابقتسا ىلع مئاق ميلعت نم ،هلمکأب يميلعت ماظن ليوحت نم دبال ناک اهاحضو
 ديدج ،امامت فلتخم ميلعت ىلإ ،نورق ذنم ملعتلل صصخم ءاضف يف بالطلاو ذيمالتلا
 .هتماقإ ناکم يف ملعتملا دنع بهذت نأ ةسردملا ىلع ناک ثيح ،عيمجلل ةبسنلاب

 عم لماعتلل ةقبسم ةيجيتارتسا 3،نادلبلا ةيبلاغ لثم ،برغملا ىدل نکي ملو
 يف دعب هسيرکت متي مل ميلعتلا ةمظنأ ةنورم موهفم نإ ثيح ،عقوتملا ريغ عضولا اذه
 ملعتلا ةيرارمتسا نامض ىلع اهنم اصرح ،ةيصولا ةرازولا تعسو .ةيمومعلا تاسايسلا
 نع ميلعتلا سورد نم حاتملا نوزخملا يف “ةزهاج” لولح ينبت ىلإ ،نيملعتملا عيمجل
 نم مغرلا ىلع ،ةلئاهلا تاجايتحالا هذه ةيبلتل ٍفاک ريغ ناک هتدجو ام نکل .دعب
 يمومعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع لاصتالاو تامولعملا ايجولونکت ميمعت جمانرب دوجو
 ميلعتلا ماظن عفدل ،2006 ماع ذنم ةيمومعلا تاطلسلا هتنبت يذلا ،ينيجب فورعملا
 نم تاداقتنا عوضوم تناک جمانربلا اذه جئاتن نأ ريغ .يمقرلا رصعلا ىلإ ينطولا

 دحأ هل صصخ تاباسحلل ىلعألا سلجملا نإ لب ،تاسسؤمو ةلعاف تاهج ةدع
 دسجتت يتلاو ةعاجنلاو ةيلاعفلا ىلإ اهراقتفا دکأو هريبدت ةقيرط دقتنا يذلا ،هريراقت
 تادعملاب زيهجتلا يهو هتانوکم فلتخم نيب نمازتلا ماظن فعض” يف ساسأ
 يف 4.“ةيمقرلا دراوملا ريفوتو ،ةيرشبلا دراوملا نيوکتو ،تينرتنإلا ةکبشب ليصوتلاو
 دراوملا جاتنإل اهدعاوس نع رمشت نأ ةرازولا ىلع ناک ،يمقرلا زجعلا اذه ةهجاوم
 تاونقلا ىلع سوردلا ثب وأ ،ةيمقرلا اهتصنم ىلع اهعضول ةمزاللا ةيمقرلا
 يف ةصاخ ،نيملعتملا نم ريبک ددع ىلإ لوصولل ةديفم لازت ام ةليسو يهو ،ةينويزفلتلا
 ةلصتملا ريغ وأ تنرتنإلا ةکبشب ةلصتملا ريغ ةيرضحلا هبش قطانملاو ،ةيورقلا قطانملا
 .ٍفاک لکشب اهب

 نل ةعرسب اهجاتنإ متي يتلا ةيمقرلا دراوملا نأ يف هابتشالا ايهيدب ودبي ناک
 نيوکتلا ةيافک مدع وأ صقنلا کلذ ىلإ انفضأ اذإ .ةبولطملا ةدوجلا تابلطتمب يفت
 ،ةيمقرلا تاودألا نم يجولونکتلا نکمتلا ىلإ راقتفالا بناج ىلإ ،نيسردملل يوبرتلا
 دعبلا لک اديعب دعب نع سيردتلا ناک دقل .ةعقوتم تناک دعب نع ميلعتلا جئاتن نإف
 دوهج لذب نم مغرلا ىلع ،ةيجوغاديبلا ةيحانلا نم بولطملا ىندألا دحلا ةيبلت نع
 نم لقألا ىلع ةيساسألا ريياعملا مارتحا لجأ نم نيلوؤسملا لبق نم ءانثلاب ةريدج
 يلک لشف ةلاح يف ةزجنملا تاملعتلا لمجم تناک ،يلاتلابو .ةينقتلاو ةيميظنتلا ةيحانلا

 
 نأ أرقن نأ اننكمي ،“Sutton Trust” :حلاصل “British Public First Fondation” :ةسسؤم اهترجأ ،2020 ليربأ 20 يف تُرشن ةسارد يف 3
 .ةقلغم سرادملا تناك امدنع تنرتنإلا ربع اًسورد اوذخأ طقف نيملعتملا ثلث
 .)2014 ،تاباسحلل ىلعألا سلجملا :طابرلا( صاخلا ريرقتلا :2013 يمقرلا برغملا ةيجيتارتسإ مييقت ،تاباسحلل ىلعألا سلجملا 4
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 دسجي هنأل طقف اذهف ،يداصتقا دوکر نع ثدحتي ضعبلا نأ ةجردل اررضت رثکألا وه
 ةطبترملا ىرخألا تاعاطقلا عيمج لمشيف هنم رومغملا ءزجلا امأ ،ديلجلا لبج ةمق
 ءابول ةرمدملا بقاوعلا نم اًضيأ تناع يتلاو ،داصتقالاب رشابم ريغ وأ رشابم لکشب
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 هنأو ،ةيحان نم ،ابيرقت وأ ،هرسأب ملاعلا ناکس مهي هنأل اًرظن ،ةمزألا نم اًررضت رثکألا
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 مظعم هتذختا يذلا 2،ةسردملا ىلإ باهذلا نع فقوتلا رارق ىدأ دقو .ةيبرتلا نم
 بکرمو عقوتم ريغ ،ديدج عضو ىلإ ،لزانملا يف ثوکملاب کلذ ضيوعتو ،تاموکحلا

 ةزجعملا دحأ عقوتي مل ،ئجافملا فقوملا اذه لثم ةهجاوم يف هنأ حيحص .ءاوس دح ىلع
 ،اهاحضو ةيشع نيب لاقتنالا يرورضلا نم ناک ثيح ،تاملعتلا ةدوجب قلعتي اميف
 ىلإ ،ةسردملا هيمسن يذلا قلغملا ءاضفلا لخاد لماکلاب ثدحي يذلا سيردتلا نم
 اهتاحاجنب ،ةديدج يعامج ملعت ةيلمع تثدح دقل .ناکملا اذه نع امامت ديعب ميلعت
 نوکت ثيحب ،ةسردملا رييغتل ةمزاللا سوردلا صالختسا کلذ نم مهألاو ،اهتاقافخإو
 .ملاعلا ينطاوم تاعلطتو مالحأ ىوتسم يف

 انوروک سوريف ةمزأ عم برغملا لماعت فيک ليلحت لاقملا اذه يف لواحن
 نع ميلعتلا لاجم يف ةموکحلا اهذختا يتلا تاءارجإلا صوصخلا هجو ىلعو ؟دجتسملا
 لکشتي فيکو ؟يلاحلا يعماجلاو يساردلا ماعلا ىلع اهريبادت ريثأت وه ام ؟دعب
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 ؟2030-2015 ةيجيتارتسالا ةيؤرلل ةينوناقلا ةمجرتلا هفصوب 17-51 راطإلا نوناقلا
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 ةيلمعلا زکرمل ةحازإ ملعتلا ءاضفو سيردتلا ءاضف نيب يفارغجلا دعابتلا لکش
 وه رخآ ناکم ىلإ ،ةسردملا مسا ةداع هيلع قلطي يذلا ناکملا نم ،ةيملعتلا ةيميلعتلا
 نکمي ال بيکرتلاو ديقعتلا يف ةياغ اعضو سکع يذلا ءيشلا ،نيملعتملا نکسم وأ لزنملا
 ليلحتلا دعاوقب لخملا طيسبتلا يف انطقس الإو ضحم ينقت قطنمب هعم لماعتلا
 ،نيملعتملا عيمج تاجايتحا ةيبلت ىلإ نادلبلا نم ديدعلا ترطضا دقل .داجلا يملعلا
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 لابقتسا ىلع مئاق ميلعت نم ،هلمکأب يميلعت ماظن ليوحت نم دبال ناک اهاحضو
 ديدج ،امامت فلتخم ميلعت ىلإ ،نورق ذنم ملعتلل صصخم ءاضف يف بالطلاو ذيمالتلا
 .هتماقإ ناکم يف ملعتملا دنع بهذت نأ ةسردملا ىلع ناک ثيح ،عيمجلل ةبسنلاب

 عم لماعتلل ةقبسم ةيجيتارتسا 3،نادلبلا ةيبلاغ لثم ،برغملا ىدل نکي ملو
 يف دعب هسيرکت متي مل ميلعتلا ةمظنأ ةنورم موهفم نإ ثيح ،عقوتملا ريغ عضولا اذه
 ملعتلا ةيرارمتسا نامض ىلع اهنم اصرح ،ةيصولا ةرازولا تعسو .ةيمومعلا تاسايسلا
 نع ميلعتلا سورد نم حاتملا نوزخملا يف “ةزهاج” لولح ينبت ىلإ ،نيملعتملا عيمجل
 نم مغرلا ىلع ،ةلئاهلا تاجايتحالا هذه ةيبلتل ٍفاک ريغ ناک هتدجو ام نکل .دعب
 يمومعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع لاصتالاو تامولعملا ايجولونکت ميمعت جمانرب دوجو
 ميلعتلا ماظن عفدل ،2006 ماع ذنم ةيمومعلا تاطلسلا هتنبت يذلا ،ينيجب فورعملا
 نم تاداقتنا عوضوم تناک جمانربلا اذه جئاتن نأ ريغ .يمقرلا رصعلا ىلإ ينطولا

 دحأ هل صصخ تاباسحلل ىلعألا سلجملا نإ لب ،تاسسؤمو ةلعاف تاهج ةدع
 دسجتت يتلاو ةعاجنلاو ةيلاعفلا ىلإ اهراقتفا دکأو هريبدت ةقيرط دقتنا يذلا ،هريراقت
 تادعملاب زيهجتلا يهو هتانوکم فلتخم نيب نمازتلا ماظن فعض” يف ساسأ
 يف 4.“ةيمقرلا دراوملا ريفوتو ،ةيرشبلا دراوملا نيوکتو ،تينرتنإلا ةکبشب ليصوتلاو
 دراوملا جاتنإل اهدعاوس نع رمشت نأ ةرازولا ىلع ناک ،يمقرلا زجعلا اذه ةهجاوم
 تاونقلا ىلع سوردلا ثب وأ ،ةيمقرلا اهتصنم ىلع اهعضول ةمزاللا ةيمقرلا
 يف ةصاخ ،نيملعتملا نم ريبک ددع ىلإ لوصولل ةديفم لازت ام ةليسو يهو ،ةينويزفلتلا
 ةلصتملا ريغ وأ تنرتنإلا ةکبشب ةلصتملا ريغ ةيرضحلا هبش قطانملاو ،ةيورقلا قطانملا
 .ٍفاک لکشب اهب

 نل ةعرسب اهجاتنإ متي يتلا ةيمقرلا دراوملا نأ يف هابتشالا ايهيدب ودبي ناک
 نيوکتلا ةيافک مدع وأ صقنلا کلذ ىلإ انفضأ اذإ .ةبولطملا ةدوجلا تابلطتمب يفت
 ،ةيمقرلا تاودألا نم يجولونکتلا نکمتلا ىلإ راقتفالا بناج ىلإ ،نيسردملل يوبرتلا
 دعبلا لک اديعب دعب نع سيردتلا ناک دقل .ةعقوتم تناک دعب نع ميلعتلا جئاتن نإف
 دوهج لذب نم مغرلا ىلع ،ةيجوغاديبلا ةيحانلا نم بولطملا ىندألا دحلا ةيبلت نع
 نم لقألا ىلع ةيساسألا ريياعملا مارتحا لجأ نم نيلوؤسملا لبق نم ءانثلاب ةريدج
 يلک لشف ةلاح يف ةزجنملا تاملعتلا لمجم تناک ،يلاتلابو .ةينقتلاو ةيميظنتلا ةيحانلا

 
 نأ أرقن نأ اننكمي ،“Sutton Trust” :حلاصل “British Public First Fondation” :ةسسؤم اهترجأ ،2020 ليربأ 20 يف تُرشن ةسارد يف 3
 .ةقلغم سرادملا تناك امدنع تنرتنإلا ربع اًسورد اوذخأ طقف نيملعتملا ثلث
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املدرسة املغربية الجديدة يف سياق متحول ومستقبل منذر باملفاجآت



 ،ةيتاذ وأ ةيعوضوم بابسأل ،اوفتخا نيذلا بالطلا وأ ذيمالتلل ةبسنلاب ءاوس ،يئزج وأ
 نع ميلعتلا ةيلمع يف العف اوکراش نيذلا کئلوأل ةبسنلاب وأ ،رجحلل عضاخ ءاضف يف
 ةبراغملا ةذمالتلا نم %40 يلاوح” ةيرورضلا تالخدملا يف صقن ببسب نکلو ،دعب
 اًدج رکبم تقو يف اونقيأ ،ةيجوغاديبلا ةبکاوملاو 5،“رتويبمکلا ةزهجأ ىلإ نورقتفي

 .تاملعتلا ةدوج قيقحت يف لثمتملا نلعملاو دوشنملا فدهلا غولب ةبوعص

 لکاشملا لح ءاجرإ قطنم

 نع ميلعتلا لشف نأ الإ ،کانهو انه هب عمسن يذلا اضرلا نم مغرلا ىلع
 يف بستحت ال نأب ةموکحلا رارق وه کلذ ىلع ليلدلاو ،دحأ هرکني نأ نکمي ال دعب
 يلاتلابو ،2020 سرام 14 يف سرادملا قالغإ لبق تزجنأ يتلا سوردلا ىوس تاناحتمالا
 ،ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملل ةبسنلاب ىربک ةيزمر لکشي يذلا ،ايرولاکبلا ناحتما نإف
 اهسيردت مت يتلا سوردلا ىلع اًروصقم حبصأ هفيرعت قاطن نکلو هيلع ظافحلا مت
 لمأ ىلع ،يلاوملا ماعلل ةلکشملا ريدصت قرط ىدحإ هذهو .خيراتلا اذه لبق نيملعتملل
 يتلا ملعتلا يف تارغثلا دس يف ةرازولا هنع تنلعأ يذلا يوبرتلا معدلا حجني نأ

 داز محري ال يحص عضو عم لماعتلا يف قطنملا اذه .يحصلا رجحلا ةرتف ءانثأ تلصح
 ،نييوبرتلا نيلعافلا نم رظتني ناک ثيحب 2021-2020 ةيساردلا ةنسلا ىلع طغضلا نم
 ذيمالتلا زيفحت ةداعإ لجأ نم لئاه يميلعت دوهجم لذب ،نوسردملا مهسأر ىلعو
 ةيسردملا مهتايح لاوط مهتنأمط ىلع رداق يميلعت ىوتسم ىلإ مهب ءاقترالاو ،بالطلاو
 بوانتلاب سيردتلا ماظن ينبتو ةحئاجلا رارمتسا نکل .ينهملا نيوکتلا يف وأ ةيعماجلاو
 داز ،ققحتلا طورش طسبأ هل رفوتت ال يتاذ ميلعتو ةصح فصنب يروضح ميلعت نيب
 يساردلا ليصحتلا مجح يندت يف دسجتت يتلا “يميلعتلا دقافلا” ةرهاظ لاحفتسا نم
 ضرف يميلعتلا عضولا اذه .ةيساردلا جهانملا يف ررقم وه ام عم ةنراقم نيملعتملل
 ينعي امم ،تاناحتمالا يف ةررقملا سوردلا مجح صيلقت ىرخأ ةرم ةيصولا ةرازولا ىلع
 .ايرولاکبلا ةداهش کلذ يف امب نيملعتملل ةحونمملا تاداهشلا ةميق يندت ةرورضلاب

 ام ديدحت ليحتسملا نم لعج يحصلا رجحلا ءانثأ تاملعتلا مييقت مدع نإ
 طقف اًدانتسا يلاتلا ىوتسملا ىلإ لاقتنالا بلطتي ناک .بالطلا وأ ذيمالتلا لعفلاب هملعت
 ماعلا ةيادب يف مييقت ماظن ءاسرإ ،سرادملا قالغإ لبق زجنملا يساردلا جمانربلا ىلإ
 تايافکلاب قلعتي اميف ملعتم لکل يلعفلا ىوتسملا ديدحتل يلاتلا يعماجلاو يساردلا
 ةجتانلا ملعتلا تاتوافت نأ ريغ .هيلإ لقتنا يذلا يساردلا ىوتسملا لبق نم ةبولطملا
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 لئاسولا ىلإ جولولا يف ةاواسملا مدع ةيحان نم سکعت يتلاو ،دعب نع ميلعتلا نع
 تاودأ ةبلغ ىرخأ ةيحان نمو ،ةيعامتجالا تاقبطلا فلتخم نيب ةيجولونکتلا
 تدقع بابسأ اهلک ،ابيرقت لماکلاب يجوغاديبلا دعبلا تبجح يتلا ةينقتلا “ةثداحملا”
 .ملعتلا ىوتسم عفرل يوبرت معد ةطخ عضو يف نيسردملا ةمهم

 يساردلا ماعلا ةجمرب ةعجارم مامأ ايدحت ديکأتلاب يوبرتلا معدلا لکش دقل
 هضرف يذلا يملعتلا دقافلل ةيحض ملعتملا لعجت ال ةقيرطب ،2020/2021 يعماجلاو
 جودزملا ناهرلا يف حاجنلا نذإ يغبني ناک .هقبس يذلا يساردلا مسوملا ىلع19- ديڤوک
 ةيدودرم نيسحتو ،ةهج نم 2019/2020 يف تاملعت نم عاض ام ضيوعت يف لثمتملا
 نم لک نيکمت اندرأ نإ ،2020/2021 يف کلذل صصخملا تقولا صيلقت مغر ملعتلا
 يف لضفأ لکشب ملعت :ةطيسب ةلداعملا .لماکلاب مهملعت قيقحت نم بالطلاو ذيمالتلا
 ،نيسردملا نم ًاتباث اًمازتلا بلطتي هنأل ،ةلوهسلا هذهب سيل اهلح نکل ،رصقأ تقو
 ملعتملا وحن ةهجوم ،اًدييقت لقأو ةنورم رثکأ ةماکحو ،ةيلعاف رثکأ سيردت بيلاسأو
 .فارطألا عيمج عم يکراشتلا جهنلا ىنبتتو

 لبقتسملل لضفأ لکشب دادعتسالا ةصرف

 هتيؤر قيبطت يف عورشلل دعتسي برغملا ناک ،ةرشابم 19-ديڤوک ةمزأ لبق
 ماکحأ ذيفنت لالخ نم ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا لاجم يف 2030 ةيجيتارتسالا
 لکشيل ،2019 تشغ 2 يف يبرغملا ناملربلا هيلع توص يذلا 51.17 مقر راطإلا نوناقلا
 عبتتل ةينطولا ةنجللا تناکو .ديدجلا يوبرتلا حالصإلل يعيرشتلا يعجرملا راطإلا نآلا
 تادادعتسالا وتلل تأدب دق ،راطإلا نوناقلا بجومب تئشُنأ يتلا ،حالصإلا ةبکاومو
 ةرازولا تناک امک .حيحصلا راسملا ىلع حالصإلا راطق عضول ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا
 ىلإ اهمعز بسح دنتسي ،يلاعلا ميلعتلل ديدج حالصإ قالطإ کشو ىلع ةيصولا
 نيب ،يعماجلا ءاضفلا يف ةعورشم ةلئسأ ريثي هنکل ،راطإلا نوناقلل ةيهيجوتلا ئدابملا
 .ةبلطلاو ةذتاسألا

 ةطلس کلتمي هرابتعاب ءابولا رهظ ،ةحوتفملا شاروألاب حفاطلا قايسلا اذه يف
 اضيأ انوروک سوريف حاتأ ،ةعفان ةراض بر نکل .عيمجلا ىلع ةکرحلا مدع نوناق ضرف
 نامضو ،يلاحلا حالصإلا هيجوت ةداعإل ،اهمانتغا يف نوبغري نيذلا کئلوأل ةصرفلا
 هلعف يغبني ام لوح اهترکف ةيصولا ةرازولا ىدل نأ دکؤملا نم .عجنأ لکشب هذيفنت
 لبقتسم يف انسفنأ عضن نأ لواحنس ،ةقيقد تانايب دوجو مدع لظ يف نکلو ،البقتسم
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 ،ةيتاذ وأ ةيعوضوم بابسأل ،اوفتخا نيذلا بالطلا وأ ذيمالتلل ةبسنلاب ءاوس ،يئزج وأ
 نع ميلعتلا ةيلمع يف العف اوکراش نيذلا کئلوأل ةبسنلاب وأ ،رجحلل عضاخ ءاضف يف
 ةبراغملا ةذمالتلا نم %40 يلاوح” ةيرورضلا تالخدملا يف صقن ببسب نکلو ،دعب
 اًدج رکبم تقو يف اونقيأ ،ةيجوغاديبلا ةبکاوملاو 5،“رتويبمکلا ةزهجأ ىلإ نورقتفي

 .تاملعتلا ةدوج قيقحت يف لثمتملا نلعملاو دوشنملا فدهلا غولب ةبوعص

 لکاشملا لح ءاجرإ قطنم

 نع ميلعتلا لشف نأ الإ ،کانهو انه هب عمسن يذلا اضرلا نم مغرلا ىلع
 يف بستحت ال نأب ةموکحلا رارق وه کلذ ىلع ليلدلاو ،دحأ هرکني نأ نکمي ال دعب
 يلاتلابو ،2020 سرام 14 يف سرادملا قالغإ لبق تزجنأ يتلا سوردلا ىوس تاناحتمالا
 ،ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملل ةبسنلاب ىربک ةيزمر لکشي يذلا ،ايرولاکبلا ناحتما نإف
 اهسيردت مت يتلا سوردلا ىلع اًروصقم حبصأ هفيرعت قاطن نکلو هيلع ظافحلا مت
 لمأ ىلع ،يلاوملا ماعلل ةلکشملا ريدصت قرط ىدحإ هذهو .خيراتلا اذه لبق نيملعتملل
 يتلا ملعتلا يف تارغثلا دس يف ةرازولا هنع تنلعأ يذلا يوبرتلا معدلا حجني نأ

 داز محري ال يحص عضو عم لماعتلا يف قطنملا اذه .يحصلا رجحلا ةرتف ءانثأ تلصح
 ،نييوبرتلا نيلعافلا نم رظتني ناک ثيحب 2021-2020 ةيساردلا ةنسلا ىلع طغضلا نم
 ذيمالتلا زيفحت ةداعإ لجأ نم لئاه يميلعت دوهجم لذب ،نوسردملا مهسأر ىلعو
 ةيسردملا مهتايح لاوط مهتنأمط ىلع رداق يميلعت ىوتسم ىلإ مهب ءاقترالاو ،بالطلاو
 بوانتلاب سيردتلا ماظن ينبتو ةحئاجلا رارمتسا نکل .ينهملا نيوکتلا يف وأ ةيعماجلاو
 داز ،ققحتلا طورش طسبأ هل رفوتت ال يتاذ ميلعتو ةصح فصنب يروضح ميلعت نيب
 يساردلا ليصحتلا مجح يندت يف دسجتت يتلا “يميلعتلا دقافلا” ةرهاظ لاحفتسا نم
 ضرف يميلعتلا عضولا اذه .ةيساردلا جهانملا يف ررقم وه ام عم ةنراقم نيملعتملل
 ينعي امم ،تاناحتمالا يف ةررقملا سوردلا مجح صيلقت ىرخأ ةرم ةيصولا ةرازولا ىلع
 .ايرولاکبلا ةداهش کلذ يف امب نيملعتملل ةحونمملا تاداهشلا ةميق يندت ةرورضلاب

 ام ديدحت ليحتسملا نم لعج يحصلا رجحلا ءانثأ تاملعتلا مييقت مدع نإ
 طقف اًدانتسا يلاتلا ىوتسملا ىلإ لاقتنالا بلطتي ناک .بالطلا وأ ذيمالتلا لعفلاب هملعت
 ماعلا ةيادب يف مييقت ماظن ءاسرإ ،سرادملا قالغإ لبق زجنملا يساردلا جمانربلا ىلإ
 تايافکلاب قلعتي اميف ملعتم لکل يلعفلا ىوتسملا ديدحتل يلاتلا يعماجلاو يساردلا
 ةجتانلا ملعتلا تاتوافت نأ ريغ .هيلإ لقتنا يذلا يساردلا ىوتسملا لبق نم ةبولطملا
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 لئاسولا ىلإ جولولا يف ةاواسملا مدع ةيحان نم سکعت يتلاو ،دعب نع ميلعتلا نع
 تاودأ ةبلغ ىرخأ ةيحان نمو ،ةيعامتجالا تاقبطلا فلتخم نيب ةيجولونکتلا
 تدقع بابسأ اهلک ،ابيرقت لماکلاب يجوغاديبلا دعبلا تبجح يتلا ةينقتلا “ةثداحملا”
 .ملعتلا ىوتسم عفرل يوبرت معد ةطخ عضو يف نيسردملا ةمهم

 يساردلا ماعلا ةجمرب ةعجارم مامأ ايدحت ديکأتلاب يوبرتلا معدلا لکش دقل
 هضرف يذلا يملعتلا دقافلل ةيحض ملعتملا لعجت ال ةقيرطب ،2020/2021 يعماجلاو
 جودزملا ناهرلا يف حاجنلا نذإ يغبني ناک .هقبس يذلا يساردلا مسوملا ىلع19- ديڤوک
 ةيدودرم نيسحتو ،ةهج نم 2019/2020 يف تاملعت نم عاض ام ضيوعت يف لثمتملا
 نم لک نيکمت اندرأ نإ ،2020/2021 يف کلذل صصخملا تقولا صيلقت مغر ملعتلا
 يف لضفأ لکشب ملعت :ةطيسب ةلداعملا .لماکلاب مهملعت قيقحت نم بالطلاو ذيمالتلا
 ،نيسردملا نم ًاتباث اًمازتلا بلطتي هنأل ،ةلوهسلا هذهب سيل اهلح نکل ،رصقأ تقو
 ملعتملا وحن ةهجوم ،اًدييقت لقأو ةنورم رثکأ ةماکحو ،ةيلعاف رثکأ سيردت بيلاسأو
 .فارطألا عيمج عم يکراشتلا جهنلا ىنبتتو

 لبقتسملل لضفأ لکشب دادعتسالا ةصرف

 هتيؤر قيبطت يف عورشلل دعتسي برغملا ناک ،ةرشابم 19-ديڤوک ةمزأ لبق
 ماکحأ ذيفنت لالخ نم ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا لاجم يف 2030 ةيجيتارتسالا
 لکشيل ،2019 تشغ 2 يف يبرغملا ناملربلا هيلع توص يذلا 51.17 مقر راطإلا نوناقلا
 عبتتل ةينطولا ةنجللا تناکو .ديدجلا يوبرتلا حالصإلل يعيرشتلا يعجرملا راطإلا نآلا
 تادادعتسالا وتلل تأدب دق ،راطإلا نوناقلا بجومب تئشُنأ يتلا ،حالصإلا ةبکاومو
 ةرازولا تناک امک .حيحصلا راسملا ىلع حالصإلا راطق عضول ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا
 ىلإ اهمعز بسح دنتسي ،يلاعلا ميلعتلل ديدج حالصإ قالطإ کشو ىلع ةيصولا
 نيب ،يعماجلا ءاضفلا يف ةعورشم ةلئسأ ريثي هنکل ،راطإلا نوناقلل ةيهيجوتلا ئدابملا
 .ةبلطلاو ةذتاسألا

 ةطلس کلتمي هرابتعاب ءابولا رهظ ،ةحوتفملا شاروألاب حفاطلا قايسلا اذه يف
 اضيأ انوروک سوريف حاتأ ،ةعفان ةراض بر نکل .عيمجلا ىلع ةکرحلا مدع نوناق ضرف
 نامضو ،يلاحلا حالصإلا هيجوت ةداعإل ،اهمانتغا يف نوبغري نيذلا کئلوأل ةصرفلا
 هلعف يغبني ام لوح اهترکف ةيصولا ةرازولا ىدل نأ دکؤملا نم .عجنأ لکشب هذيفنت
 لبقتسم يف انسفنأ عضن نأ لواحنس ،ةقيقد تانايب دوجو مدع لظ يف نکلو ،البقتسم
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 ثالثب هتقالع لالخ نم ،يلومش لکشب عوضوملا ليلحتل ،الماکتم اقسن هفصوب ميلعتلا
 .نيلعافلا ةيوازو ،تاينبلا ةيوازو ،ةسردملا ماهم ةيواز :ةلماکتم رظنلل اياوز

 يتلا ةعماجلاو ةسردملاف .ةسردملا ماهمب قلعتت يتلا ىلوألا ةيوازلاب أدبنل
 ةمهمو ،ميلعتلا ةمهم .ماهم ثالثب اًيخيرات اهفيلکت مت ،لاقملا اذه يف ةسردملا اهيمسن
 مامتهالا عم ربکأ اًمخز بستکت يتلا ةريخألا هذه ،ليهأتلا ةمهمو ةيعامتجالا ةئشنتلا
 ةيفيک لاؤس ىلع باوجلا ةعيبط يطعت ام ةداعو .بابشلا ليغشتب رارمتساب ديازتملا
 ةيوبرتلا ةيؤرلا يف تافالتخالا رسفي نأ نکمي ام ثالثلا ماهملا هذه نيب عمجلا
 سکعت ،کرتشم مساق اهل هباشت هجوأ کانه ،لباقملا يف .ىرخأو ةلود نيب ةدوجوملا
 سکعي يذلا يلاثملا نطاوملا لکشي يذلا بلاقلا ةسردملا لثمت نأب ةلودلا ةدارإ

 حمالم مسر يذلا وه ةسردملل موهفملا اذه سيلأ نکل ،عورشم لمع هنإ .اهتروص
 .انوروک سوريف اهنع فشک يتلا تاقافخإلا لک عم ،مويلا هيف شيعن يذلا ملاعلا

 ةقلح ضعبلل ةبسنلاب لکشت يتلاو ،ةسايسلا – داصتقالا – لاملا ةيثالثلا هذه ةصاخ
 دوعي يذلا داصتقالا اهرودب يوقت يتلا ةيسايسلا ةوقلا لاملا ةوق معدت ثيح ،ةغرفم
 .کيلاود اذکه اهترود ةقلحلا فنأتستو ،نيلومملا ىلع ميمعلا عفنلاب هرودب

 نوکت نأ اهديرن ال يتلا ،دغلا ةسردم ماهمو تاياغ نع لاؤسلا يتأي انه نم
 لب ،ةغرفملا ةقلحلا هذه ةماود يف رصنع ىوس لکشي ال ينانأ ينيفوش نطاومل امحر
 ةسراممل هدادعإ يف مهسيو ،ملعتملا ةيصخش ينغي يذلا يطارقميدلا ءاضفلا اهديرن
 دقل ؟لضفأ ملاعو ةيناسنإلل کرتشم ريصم لجأ نم لمعيس يذلا يملاعلا نطاوملا رود
 امم ،فطاعتلاو مرکلاو نماضتلا لثم ميقلا ةيمهأ ىلع ءوضلا انوروک سوريف طلس
 .ةيناسنإلل کرتشملا ريصملا يهو ،دمع نع اهنفد سانلا ضعب ديري ةقيقح ىلع لدي
 يذلا ناسنإلل کرتشملا ءانبلا وحن ةسردملا ةياغ هيجوت ةداعإل تقولا ناح کلذل
 ىلع بجيو .ةيرشبلا ةوخألا أدبم خيسرتل ةوقب لمعيو ،هتيناسنإ عم ارًيخأ حلاصتي
 يأ نع اًديعب ،هاجتالا اذه يف اهدوهج هجوت نأ ،ةدحتملا ممألا لثم ،ةيلودلا تامظنملا
 ةيمنتلل ًافادهأ انيدل نأ ملعلا عم .طغضلا تاعامج وأ ةيوقلا لودلا نم ريثأت
 ماعل ةيؤر دادعإب وکسنويلا موقتو ،يلودلا لامعألا لودج ىلع 2030 ماعل ةمادتسملا

 .اهمانتغا يغبني ةميظع ةصرف يهو ،ميلعتلا لبقتسم لوح 2050

 همادختسا اننکمي حالس ىوقأ وه ميلعتلا” نأب ةلئاقلا ةيضرفلا نم ًاقالطنا
 يتلا ةظحالملا نم ًاقالطناو ،)اليدنام نوسلين نم روهشم سابتقا( “ملاعلا رييغتل

 ملاعلا اهل اًقفو يتلاو ،ناروم راغدإ اميس الو ،نيرصاعملا ةفسالفلا نم ديدعلا اهکراش

 ريخألا هباتک کلذ دکؤي امک ،راسملا سفن يف رمتسا اذإ بارخلا ىلإ بهذيس مويلا
 ،ميلعتلل ديدج يملاع ماظن يف رکف وه نإ ريثکلا بسکيس ملاعلا نإف ،“راسملا ريغنل”
 يلودلا عمتجملا ميظنتل ةيملاع ةيطارقميد بايغ يف ،نکل .ةيناسنإ رثکأو ًافاصنإ رثکأ
 يملاعلا ماظنلا اذهب نومزتلي ملاعلا ةداق لعج يف لمأن نأ اننکمي له ،ةلداع ةقيرطب
 ؟ميلعتلل ديدجلا

 ىتح ،ةيلاحلا ةيطارقميدلا تايلآ لکآت لظ يفو ،ةليحتسم هبش ةمهم اهنأ امبو
 عمو ،مهئارآ نع ريبعتلل ىرخأ قرط ةبرجت ىلإ نينطاوملا عفدو ،ةمدقتملا لودلا يف
 ىلع بجيف ،بوعشلا ةروث لبق ةردابملا ذاختا ةرورض ىلع نيفقثملا نم ديدعلا حاحلإ
 عوقولا نم ًالدب ،اذکهو .نينطاوملا حلاصمو اهحلاصم نمضت لئادب رکتبت نأ لودلا
 ةمعان نوکت ،ةصاخلا اهتروث جمربت نأ لودلا ىلع بجي ،ةلمتحم تاروث ريثأت تحت
 ةيفاقث ةروث تانيج لمحت ،ةيروث ةسردم ءانب لالخ نم ،تقولا سفن يف ةءانبو
 ءيش لک لبقو اًضيأ نکلو 6،“نينطاوملا ريکفت ةقيرط يف ًايرذج الوحت ثدحت” ةيقيقح
 .ةيناسنإ ةسردم

 فيک :ًايدبأ هنوک نع لقي ال يذلا يدوجولا لاؤسلا ىقبي ،روظنملا اذه نم
 ةبکرملاو ةدقعملا ةلداعملا لحل ،اًعيمج اهب ملحن يتلا ،ةديدجلا ةسردملا هذه فرصتتس
 کلذب اطابترا ؟ةينوکلا ةنطاوملاو ةينطولا ةيوهلا نيب دوشنملا نزاوتلا ثادحإب ةقلعتملا

 .باوجلا رظتني لاؤس لوأ يه ،اهنع ةربعملاو تافاقثلل ةنضاحلا اهفصوب ،ةغللا نوکتس
 عيمج ىلع اهنوناق يلمت اهنأ ودبي يتلا ،ةيزيلجنإلا ةغللا ةنميه مويلا دهشن
 يعدي فقوم :ةسردملل نالمتحم نافقوم کانه ،ةنميهلا هذه ةهجاوم يف .تايوتسملا
 مواقي ،ةينطولا ىلإ زاحني فقومو ،سيردتلل ةغلک ةيزيلجنإلا ةغللا ىنبتي ةيتامغاربلا

 نيب ،ثلاثلا قيرطلا .ةيوغللا ةدايسلا أدبم دامتعا لالخ نم يوغللا سارتفالا اذه
 ديوزت :رثعتلا يف أدب يذلا ةملوعلا قايس يف ةيلعاف رثکأ نوکيس ،نيرايخلا نيذه
 ةغلک ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةمزاللا ةيوغللا تاراهملاب ،ةيساردلا مهتايح لالخ ،نيملعتملا
 الإ ىتأتي نل يذلا ءيشلا ،يلاثم لکشب ةيمسرلا مهتاغل ناقتإ نم مهنيکمت عم ،ةکرتشم
 ةمدقتملا ةيوبرتلا تاموظنملا عيمج تلعف امک سيردتلل تاغلک ةريخألا هذه ينبتب

 .يلودلا ىوتسملا ىلع اهتاغلل رکذي نزو ال يتلا ،ادنلنف لثم ةريغص نادلب يف ىتح

 ،ملعتلاو ميلعتلل ةينب اهفصوب ةسردملاب ءدب ،تاينبلاب ةيناثلا ةيوازلا قلعتت
 نم اهتمدخ لجأ نم ،ةسردملا لوح رودت يتلا ىرخألا تاينبلا عيمج اًضيأ نکلو
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 ثالثب هتقالع لالخ نم ،يلومش لکشب عوضوملا ليلحتل ،الماکتم اقسن هفصوب ميلعتلا
 .نيلعافلا ةيوازو ،تاينبلا ةيوازو ،ةسردملا ماهم ةيواز :ةلماکتم رظنلل اياوز

 يتلا ةعماجلاو ةسردملاف .ةسردملا ماهمب قلعتت يتلا ىلوألا ةيوازلاب أدبنل
 ةمهمو ،ميلعتلا ةمهم .ماهم ثالثب اًيخيرات اهفيلکت مت ،لاقملا اذه يف ةسردملا اهيمسن
 مامتهالا عم ربکأ اًمخز بستکت يتلا ةريخألا هذه ،ليهأتلا ةمهمو ةيعامتجالا ةئشنتلا
 ةيفيک لاؤس ىلع باوجلا ةعيبط يطعت ام ةداعو .بابشلا ليغشتب رارمتساب ديازتملا
 ةيوبرتلا ةيؤرلا يف تافالتخالا رسفي نأ نکمي ام ثالثلا ماهملا هذه نيب عمجلا
 سکعت ،کرتشم مساق اهل هباشت هجوأ کانه ،لباقملا يف .ىرخأو ةلود نيب ةدوجوملا
 سکعي يذلا يلاثملا نطاوملا لکشي يذلا بلاقلا ةسردملا لثمت نأب ةلودلا ةدارإ

 حمالم مسر يذلا وه ةسردملل موهفملا اذه سيلأ نکل ،عورشم لمع هنإ .اهتروص
 .انوروک سوريف اهنع فشک يتلا تاقافخإلا لک عم ،مويلا هيف شيعن يذلا ملاعلا

 ةقلح ضعبلل ةبسنلاب لکشت يتلاو ،ةسايسلا – داصتقالا – لاملا ةيثالثلا هذه ةصاخ
 دوعي يذلا داصتقالا اهرودب يوقت يتلا ةيسايسلا ةوقلا لاملا ةوق معدت ثيح ،ةغرفم
 .کيلاود اذکه اهترود ةقلحلا فنأتستو ،نيلومملا ىلع ميمعلا عفنلاب هرودب

 نوکت نأ اهديرن ال يتلا ،دغلا ةسردم ماهمو تاياغ نع لاؤسلا يتأي انه نم
 لب ،ةغرفملا ةقلحلا هذه ةماود يف رصنع ىوس لکشي ال ينانأ ينيفوش نطاومل امحر
 ةسراممل هدادعإ يف مهسيو ،ملعتملا ةيصخش ينغي يذلا يطارقميدلا ءاضفلا اهديرن
 دقل ؟لضفأ ملاعو ةيناسنإلل کرتشم ريصم لجأ نم لمعيس يذلا يملاعلا نطاوملا رود
 امم ،فطاعتلاو مرکلاو نماضتلا لثم ميقلا ةيمهأ ىلع ءوضلا انوروک سوريف طلس
 .ةيناسنإلل کرتشملا ريصملا يهو ،دمع نع اهنفد سانلا ضعب ديري ةقيقح ىلع لدي
 يذلا ناسنإلل کرتشملا ءانبلا وحن ةسردملا ةياغ هيجوت ةداعإل تقولا ناح کلذل
 ىلع بجيو .ةيرشبلا ةوخألا أدبم خيسرتل ةوقب لمعيو ،هتيناسنإ عم ارًيخأ حلاصتي
 يأ نع اًديعب ،هاجتالا اذه يف اهدوهج هجوت نأ ،ةدحتملا ممألا لثم ،ةيلودلا تامظنملا
 ةيمنتلل ًافادهأ انيدل نأ ملعلا عم .طغضلا تاعامج وأ ةيوقلا لودلا نم ريثأت
 ماعل ةيؤر دادعإب وکسنويلا موقتو ،يلودلا لامعألا لودج ىلع 2030 ماعل ةمادتسملا

 .اهمانتغا يغبني ةميظع ةصرف يهو ،ميلعتلا لبقتسم لوح 2050

 همادختسا اننکمي حالس ىوقأ وه ميلعتلا” نأب ةلئاقلا ةيضرفلا نم ًاقالطنا
 يتلا ةظحالملا نم ًاقالطناو ،)اليدنام نوسلين نم روهشم سابتقا( “ملاعلا رييغتل

 ملاعلا اهل اًقفو يتلاو ،ناروم راغدإ اميس الو ،نيرصاعملا ةفسالفلا نم ديدعلا اهکراش

 ريخألا هباتک کلذ دکؤي امک ،راسملا سفن يف رمتسا اذإ بارخلا ىلإ بهذيس مويلا
 ،ميلعتلل ديدج يملاع ماظن يف رکف وه نإ ريثکلا بسکيس ملاعلا نإف ،“راسملا ريغنل”
 يلودلا عمتجملا ميظنتل ةيملاع ةيطارقميد بايغ يف ،نکل .ةيناسنإ رثکأو ًافاصنإ رثکأ
 يملاعلا ماظنلا اذهب نومزتلي ملاعلا ةداق لعج يف لمأن نأ اننکمي له ،ةلداع ةقيرطب
 ؟ميلعتلل ديدجلا

 ىتح ،ةيلاحلا ةيطارقميدلا تايلآ لکآت لظ يفو ،ةليحتسم هبش ةمهم اهنأ امبو
 عمو ،مهئارآ نع ريبعتلل ىرخأ قرط ةبرجت ىلإ نينطاوملا عفدو ،ةمدقتملا لودلا يف
 ىلع بجيف ،بوعشلا ةروث لبق ةردابملا ذاختا ةرورض ىلع نيفقثملا نم ديدعلا حاحلإ
 عوقولا نم ًالدب ،اذکهو .نينطاوملا حلاصمو اهحلاصم نمضت لئادب رکتبت نأ لودلا
 ةمعان نوکت ،ةصاخلا اهتروث جمربت نأ لودلا ىلع بجي ،ةلمتحم تاروث ريثأت تحت
 ةيفاقث ةروث تانيج لمحت ،ةيروث ةسردم ءانب لالخ نم ،تقولا سفن يف ةءانبو
 ءيش لک لبقو اًضيأ نکلو 6،“نينطاوملا ريکفت ةقيرط يف ًايرذج الوحت ثدحت” ةيقيقح
 .ةيناسنإ ةسردم

 فيک :ًايدبأ هنوک نع لقي ال يذلا يدوجولا لاؤسلا ىقبي ،روظنملا اذه نم
 ةبکرملاو ةدقعملا ةلداعملا لحل ،اًعيمج اهب ملحن يتلا ،ةديدجلا ةسردملا هذه فرصتتس
 کلذب اطابترا ؟ةينوکلا ةنطاوملاو ةينطولا ةيوهلا نيب دوشنملا نزاوتلا ثادحإب ةقلعتملا

 .باوجلا رظتني لاؤس لوأ يه ،اهنع ةربعملاو تافاقثلل ةنضاحلا اهفصوب ،ةغللا نوکتس
 عيمج ىلع اهنوناق يلمت اهنأ ودبي يتلا ،ةيزيلجنإلا ةغللا ةنميه مويلا دهشن
 يعدي فقوم :ةسردملل نالمتحم نافقوم کانه ،ةنميهلا هذه ةهجاوم يف .تايوتسملا
 مواقي ،ةينطولا ىلإ زاحني فقومو ،سيردتلل ةغلک ةيزيلجنإلا ةغللا ىنبتي ةيتامغاربلا

 نيب ،ثلاثلا قيرطلا .ةيوغللا ةدايسلا أدبم دامتعا لالخ نم يوغللا سارتفالا اذه
 ديوزت :رثعتلا يف أدب يذلا ةملوعلا قايس يف ةيلعاف رثکأ نوکيس ،نيرايخلا نيذه
 ةغلک ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةمزاللا ةيوغللا تاراهملاب ،ةيساردلا مهتايح لالخ ،نيملعتملا
 الإ ىتأتي نل يذلا ءيشلا ،يلاثم لکشب ةيمسرلا مهتاغل ناقتإ نم مهنيکمت عم ،ةکرتشم
 ةمدقتملا ةيوبرتلا تاموظنملا عيمج تلعف امک سيردتلل تاغلک ةريخألا هذه ينبتب

 .يلودلا ىوتسملا ىلع اهتاغلل رکذي نزو ال يتلا ،ادنلنف لثم ةريغص نادلب يف ىتح

 ،ملعتلاو ميلعتلل ةينب اهفصوب ةسردملاب ءدب ،تاينبلاب ةيناثلا ةيوازلا قلعتت
 نم اهتمدخ لجأ نم ،ةسردملا لوح رودت يتلا ىرخألا تاينبلا عيمج اًضيأ نکلو
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 تائيهو ةيبارتلا تارادإلاو ةيزکرملا اهترادإو ةيصولا ةرازولا کلذ يف امب ،أدبملا ثيح
 ةعبرأ لخاد اروصحم ًامئاد ناک يذلا ةسردملا ءاضفب أدبنل .ةيرازولا قوف ةماکحلا

 قيتعلا موهفملا اذه زواجت يف تحجن يتلا تاردابملا ضعب نم مغرلا ىلع ،ناردج
 ةصرفلا انوروک سوريف اهحنم ىتح ،هب لومعملا ماظنلا بجومب اهتبقاعم تمت نکلو
 لک نم مغرلا ىلع ليوحتلل لباقلا ريغو دماجلا لکيهلا اذه .رييغتلا ةيناکمإ يف رظنلل
 :تاددحم ةثالث ةاعارم لالخ نم رييغتلل وعدم ،هلوحتل ةيتاوملا ةيخيراتلا فورظلا
 ءاغلإ ةفيظو نم ريغتت نأ بجي يتلا لزنملا ةفيظو ةصاخو ،ملعتلا زکارم عونت ،لوألا
 ةصاخو ،ميلعتلا قوس ضعبلا هيمسي ام ،يناثلاو .ملعتلا سيرکت ةفيظو ىلإ ،ملعتلا
 .ةلودلا رودب ةقالع يف ميلعتلا ةيوهج ،ثلاثلاو ،صاخلا ميلعتلل لهذملا روطتلا

 ،اهتدعاسم نم ًالدب اهقنخ ةجردل ةسردملا لوح تاينبلا نم ديدعلا رودت
 يذلا رمألا ،ةياهن ال ام ىلإ ،ةعماجلا ةصاخو ،ةسردملا ةيلالقتسا قيقحت ليجأت يلاتلابو
 مأ ةسردملا کلف يف رودت يتلا تاينبلا مجح نم ليلقتلا نيب رايتخالا ةلأسم حرطي
 يتلا ةزيمتملا ةناکملا وه حورطملا لاؤسلا ىقبي ،کلذ ىلإ ةفاضإلاب ؟ايثارو اهرييغت
 يف اًيباجيإ اًرود ضعبلا دنع بعلت يتلاو ،ميلعتلا ةمظنأ بلق يف ةينقتلا ةينبلا اهلتحت
 ةمواقم يف اًيبلس اًرود بعلت نيرخآلل ةبسنلابو ،ةيوبرتلا ةموظنملا رارقتسا ةبقارم
 .اهرهوج نم ًانايحأ اهغارفإ دح ىلإ اههيجوتو تاسايسلل طرفملا باعيتسالاو ،رييغتلا

 نيلعافلا لاؤس لأسن ةيادبلا ذنمو ،ةسردملا يف نيلعافلا صخت ةثلاثلا ةيوازلا
 نوعنتقم ءاسنو لاجر نودب اًدبأ ةسردملا رييغت اننکمي ال هنأ حضاولا نم .رييغتلا يف
 ثيحب نيلعافلا نيوکت يفکي نل ،اًدعاصف نآلا نم .ةسردملا رييغت ىلع نوممصمو
 ءالکو اونوکيل مهليهأت يرورضلا نم لظيس ،مهنهمل ةيساسألا تايافکلا نونقتي
 حبصي نأ بجي .ساسألا هتمس نوکيس “لوحتلا” نأ ودبي ملاع يف ،رييغتلل نيريدمو
 ةصاخو ،ىرخألا ةينعملا فارطألاو ،نيرسيم ةداق نوريدملاو ،نيمئاد نيرکتبم نوسردملا
 نوکي امدنعو .نيملعتملا ةمدخ يف ءاکرش ،يندملا عمتجملاو نييعامتجالا نيلعافلا

 فرصتلا نع نآلا دعب اوفقوتي نل مهنإف 7،ماعلا حلاصلاب ساسحإب نوعتمتي مهعيمج
 .راثيإلاو ينافتلا يف ةبغرلاب نيئيلم سانأ لثم

 يذلاو ،مهئانبأ ملعت يف اًمهم اًرود تاهمألاو ءابآلا بعل ،ةمزألا هذه لالخ
 ىضاغتت نأ دغلا ةسردمل نکمي ال .ةيعامتجالا مهتايفلخو مهتاراهم فالتخاب فلتخي

 
7 Roger Nifle, Le sens du bien commun: pour une compréhension renouvelée des communautés humaines. Temps 
présent, 2011. 

 ربکأ ةکراشم قيقحت ىلإ العف حمطت تناک اذإ ،نمثب ردقي ال يذلا ديصرلا اذه نع
 يذلا نوکملا اذه .ةيکراشتلا ةيطارقميدلا کش الب ززعيس امم ،ةسردملا ريبدت يف رسألل
 نم أزجتي ال اًءزج ديکأتلاب نوکيس ،ةرصاعملا تاعمتجملا يف رثکأف رثکأ ومني حبصأ
 زراب ناکم لغشل مهسفنأ دادعإ ءابآلا ىلع بجيو ،ةسردملا لخاد رارقلا عنص تايلمع
 .ةروريسلا هذه يف

 ةجاحلاو ،ةسردملل ةيقسنلا ةنورملا لوح لاؤس حرط نم دبال کلذ بناج ىلإ
 ،ملعأ هللاو ،ةريخألا ةمزألا هذه نوکت ال دق .تامدصلا صاصتما ىلع اهتردق زيزعت ىلإ
 تاموکحلا هجاوتس .ةروطخ رثکأ تامزأ نوعقوتي ،خانملا ءاملع ةصاخو ،ءاملعلا نکل
 دادعتسالا نم سرادملا نکمتت ىتح ةيفاکلا تاطايتحالا ذاختا يف لثمتملا يدحتلا
 نم ملاعلا ملعتي يکل بسانملا تقولا وه اذه سيلأ .ةلثامم فقاومل لضفأ لکشب
 کانه ؟يناسنإلا ملعتلا موهفم قيبطت لالخ نم لضفأ ريصم وحن کرحتيو ،هئاطخأ

 .ديعبلا ىدملا ىلع ميلعتلل ةيفارشتسا ةيؤر ىلإ نذإ ةجاح

 ةيرشع تايجيتارتساو 2050 قفأ فرشتست ةيؤر

 رهاز لبقتسمل برغملا حومط اهضرفي يتلا ةيراضحلاو ةيومنتلا تاناهرلا نإ
 ثالث ىلإ مسقنت 2050 قفأ يف ةينطو ةيؤر عضو يضتقت ،هتانبو هئانبأ عيمجل
 8.ساسألا اهماوق ةيبرتلا نوکت ةيرشع تايجيتارتسا

 صاصخلا کرادت لجأ نم :2030 قفأ يف ىلوألا ةيرشعلا ةيجيتارتسالا .1
 ةيضرألا ئييهتو

 ءاسرإ لالخ نم ةورثلا جاتنإ طورش نيسحت ىلإً اساسأ ةيجيتارتسالا هذه يمرت
 ،ينيج رشؤم نيسحت فدهب ةشهلا قطانملاو تائفلل يباجيإلا زييمتلاو ةيبيرض ةلادع
 هذه نأ مغرو .يباجيإ يسايس خانم ءاسرإ لالخ نم ةيطارقميدلا دعاوق قيبطتو
 نل اهنکل ،ةيومنت تازاجنإ قيقحتل ةمئالملا طورشلا ئييهت ىلعً اريثک دعاستس ريبادتلا
 نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم حالصإب الإ يومنتلا دئاعلا ىوتسم ىلعً اريثکً اعفن يدجت
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا يأ ،ةيئاهنلا اهتاقلح ىوتسم ىلع يملعلا ثحبلاو
 ىوتسم ىلع صاصخلا کرادت وه حالصإلا اذه نم فدهلا ىقبيو .ينهملا نيوکتلاو
 ،ينهملا نيوکتلا لاجم يف “تاءافکلاو نهملا ندم” ليعفت ربع “ةيومنتلا” تايافکلا

 
-ةيقسنلا تاساردلل يلودلا دهعملا( ةيبرتلا هماوق يومنت جذومن وحن ،يداشوبأ ديمحو يمع بيبحلا ،وتيتس دمحم ،يجان رصانلا دبع 8
 .)2020 ،طسوألا قرشلاو ايقيرفإ لامش عرف ،سايفيإ
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 تائيهو ةيبارتلا تارادإلاو ةيزکرملا اهترادإو ةيصولا ةرازولا کلذ يف امب ،أدبملا ثيح
 ةعبرأ لخاد اروصحم ًامئاد ناک يذلا ةسردملا ءاضفب أدبنل .ةيرازولا قوف ةماکحلا

 قيتعلا موهفملا اذه زواجت يف تحجن يتلا تاردابملا ضعب نم مغرلا ىلع ،ناردج
 ةصرفلا انوروک سوريف اهحنم ىتح ،هب لومعملا ماظنلا بجومب اهتبقاعم تمت نکلو
 لک نم مغرلا ىلع ليوحتلل لباقلا ريغو دماجلا لکيهلا اذه .رييغتلا ةيناکمإ يف رظنلل
 :تاددحم ةثالث ةاعارم لالخ نم رييغتلل وعدم ،هلوحتل ةيتاوملا ةيخيراتلا فورظلا
 ءاغلإ ةفيظو نم ريغتت نأ بجي يتلا لزنملا ةفيظو ةصاخو ،ملعتلا زکارم عونت ،لوألا
 ةصاخو ،ميلعتلا قوس ضعبلا هيمسي ام ،يناثلاو .ملعتلا سيرکت ةفيظو ىلإ ،ملعتلا
 .ةلودلا رودب ةقالع يف ميلعتلا ةيوهج ،ثلاثلاو ،صاخلا ميلعتلل لهذملا روطتلا

 ،اهتدعاسم نم ًالدب اهقنخ ةجردل ةسردملا لوح تاينبلا نم ديدعلا رودت
 يذلا رمألا ،ةياهن ال ام ىلإ ،ةعماجلا ةصاخو ،ةسردملا ةيلالقتسا قيقحت ليجأت يلاتلابو
 مأ ةسردملا کلف يف رودت يتلا تاينبلا مجح نم ليلقتلا نيب رايتخالا ةلأسم حرطي
 يتلا ةزيمتملا ةناکملا وه حورطملا لاؤسلا ىقبي ،کلذ ىلإ ةفاضإلاب ؟ايثارو اهرييغت
 يف اًيباجيإ اًرود ضعبلا دنع بعلت يتلاو ،ميلعتلا ةمظنأ بلق يف ةينقتلا ةينبلا اهلتحت
 ةمواقم يف اًيبلس اًرود بعلت نيرخآلل ةبسنلابو ،ةيوبرتلا ةموظنملا رارقتسا ةبقارم
 .اهرهوج نم ًانايحأ اهغارفإ دح ىلإ اههيجوتو تاسايسلل طرفملا باعيتسالاو ،رييغتلا

 نيلعافلا لاؤس لأسن ةيادبلا ذنمو ،ةسردملا يف نيلعافلا صخت ةثلاثلا ةيوازلا
 نوعنتقم ءاسنو لاجر نودب اًدبأ ةسردملا رييغت اننکمي ال هنأ حضاولا نم .رييغتلا يف
 ثيحب نيلعافلا نيوکت يفکي نل ،اًدعاصف نآلا نم .ةسردملا رييغت ىلع نوممصمو
 ءالکو اونوکيل مهليهأت يرورضلا نم لظيس ،مهنهمل ةيساسألا تايافکلا نونقتي
 حبصي نأ بجي .ساسألا هتمس نوکيس “لوحتلا” نأ ودبي ملاع يف ،رييغتلل نيريدمو
 ةصاخو ،ىرخألا ةينعملا فارطألاو ،نيرسيم ةداق نوريدملاو ،نيمئاد نيرکتبم نوسردملا
 نوکي امدنعو .نيملعتملا ةمدخ يف ءاکرش ،يندملا عمتجملاو نييعامتجالا نيلعافلا

 فرصتلا نع نآلا دعب اوفقوتي نل مهنإف 7،ماعلا حلاصلاب ساسحإب نوعتمتي مهعيمج
 .راثيإلاو ينافتلا يف ةبغرلاب نيئيلم سانأ لثم

 يذلاو ،مهئانبأ ملعت يف اًمهم اًرود تاهمألاو ءابآلا بعل ،ةمزألا هذه لالخ
 ىضاغتت نأ دغلا ةسردمل نکمي ال .ةيعامتجالا مهتايفلخو مهتاراهم فالتخاب فلتخي
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 ربکأ ةکراشم قيقحت ىلإ العف حمطت تناک اذإ ،نمثب ردقي ال يذلا ديصرلا اذه نع
 يذلا نوکملا اذه .ةيکراشتلا ةيطارقميدلا کش الب ززعيس امم ،ةسردملا ريبدت يف رسألل
 نم أزجتي ال اًءزج ديکأتلاب نوکيس ،ةرصاعملا تاعمتجملا يف رثکأف رثکأ ومني حبصأ
 زراب ناکم لغشل مهسفنأ دادعإ ءابآلا ىلع بجيو ،ةسردملا لخاد رارقلا عنص تايلمع
 .ةروريسلا هذه يف

 ةجاحلاو ،ةسردملل ةيقسنلا ةنورملا لوح لاؤس حرط نم دبال کلذ بناج ىلإ
 ،ملعأ هللاو ،ةريخألا ةمزألا هذه نوکت ال دق .تامدصلا صاصتما ىلع اهتردق زيزعت ىلإ
 تاموکحلا هجاوتس .ةروطخ رثکأ تامزأ نوعقوتي ،خانملا ءاملع ةصاخو ،ءاملعلا نکل
 دادعتسالا نم سرادملا نکمتت ىتح ةيفاکلا تاطايتحالا ذاختا يف لثمتملا يدحتلا
 نم ملاعلا ملعتي يکل بسانملا تقولا وه اذه سيلأ .ةلثامم فقاومل لضفأ لکشب
 کانه ؟يناسنإلا ملعتلا موهفم قيبطت لالخ نم لضفأ ريصم وحن کرحتيو ،هئاطخأ

 .ديعبلا ىدملا ىلع ميلعتلل ةيفارشتسا ةيؤر ىلإ نذإ ةجاح

 ةيرشع تايجيتارتساو 2050 قفأ فرشتست ةيؤر

 رهاز لبقتسمل برغملا حومط اهضرفي يتلا ةيراضحلاو ةيومنتلا تاناهرلا نإ
 ثالث ىلإ مسقنت 2050 قفأ يف ةينطو ةيؤر عضو يضتقت ،هتانبو هئانبأ عيمجل
 8.ساسألا اهماوق ةيبرتلا نوکت ةيرشع تايجيتارتسا

 صاصخلا کرادت لجأ نم :2030 قفأ يف ىلوألا ةيرشعلا ةيجيتارتسالا .1
 ةيضرألا ئييهتو

 ءاسرإ لالخ نم ةورثلا جاتنإ طورش نيسحت ىلإً اساسأ ةيجيتارتسالا هذه يمرت
 ،ينيج رشؤم نيسحت فدهب ةشهلا قطانملاو تائفلل يباجيإلا زييمتلاو ةيبيرض ةلادع
 هذه نأ مغرو .يباجيإ يسايس خانم ءاسرإ لالخ نم ةيطارقميدلا دعاوق قيبطتو
 نل اهنکل ،ةيومنت تازاجنإ قيقحتل ةمئالملا طورشلا ئييهت ىلعً اريثک دعاستس ريبادتلا
 نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم حالصإب الإ يومنتلا دئاعلا ىوتسم ىلعً اريثکً اعفن يدجت
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا يأ ،ةيئاهنلا اهتاقلح ىوتسم ىلع يملعلا ثحبلاو
 ىوتسم ىلع صاصخلا کرادت وه حالصإلا اذه نم فدهلا ىقبيو .ينهملا نيوکتلاو
 ،ينهملا نيوکتلا لاجم يف “تاءافکلاو نهملا ندم” ليعفت ربع “ةيومنتلا” تايافکلا
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 ،راکتبالاو يملعلا ثحبلل ةنيدم ثادحإو ،يلاعلا ميلعتلا يف زيمتلا تاراسم ءاسرإو
 .برغملا يف يملعلا ثحبلل ةرطاق لکشت

 رييغتلا ةيمانيد ءاسرإ لجأ نم :2040 قفأ يف ةيناثلا ةيرشعلا ةيجيتارتسالا .2

 ةيبرتلا ةموظنم ىوتسم ىلع قيمع لوحت ثادحإ ىلإ ةيجيتارتسالا هذه يمرت
 ةيجيتارتسالا ةيؤرلل ميلسلاو لاعفلا قيبطتلا لالخ نم يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو

 يف برغملا لصحيس کلذ مت اذإ .51-17 راطإلا نوناقلل عجانلا ليزنتلاو 2015-2030
 يسايسلا حالصإلا ىلإ فاضنت ،ةلهؤم ةيرشب دراوم ىلع 21 نرقلا تانيعبرأ
 لعفب نرقلا اذه تانيثالث هتفرع دق نوکتس يذلا يداصتقالاو يعامتجالاو
 .ىلوألا ةيرشعلا ةيجيتارتسالا

 ىلع ينبم يومنت جذومن ءاسرإ لجأ نم :2050 قفأ يف ةينطولا ةيؤرلا .3
  ةيبرتلا

 يتلا کلت عم عطاقتت ةيتاذلا يبرغملا نيوکتلاو ةيبرتلا ماظن تابوعص نإ
 بسح ،ةلءاسم عوضوم يه يتلا ةيوبرتلا ةمظنألا رومعملا ءاحنأ ىتش يف ،اهفرعت

 نع ةينالقعلا حيجرت تراتخا ةراضح عقاو هنإ .لاحلا ةعيبطب دلب لک تايصوصخ
 .ةيفطاعلاً اضيأو ةيحورلاو ةيعقاولا کلذ يف امب يناسنإلا دوجولا داعبأ يقاب

 ،2050 قفأل يعيلط يوبرت ماظن ريوطتو ميمصت يف عورشلا برغملا ىلعف
 دلبلل يفاقثلا ديصرلا ىلع موقي نأ بجي ،ديدج ءانبب قلعتي رمألا نإ ىرخأ ةغيصبو
 خيرات نم دمتسملا يباجيإلا ثوروملا ىلعً اينبم ًاليصأً اهجوت هحنمي يذلاو ،هتيمنتو
 نم ةيجيتارتسالا ةظقيلا تايلآ ىلع کلذک زکتري نأ بجيو .هعون نم ديرفو ينغ
 ققحت يتلاوً اراکتبا رثکألا کلت نم صاخ هجوبو نادلبلا لضفأ نم ماهلتسالا لجأ

 تايجولونکتلا رصع تاسراممو بيلاسأو ،ةصاخ ميلعتلا لاجم يف ،ةيراضح ةرفط
 .ةيمقرلا

 ،رخآلا لالخ نم دحاولا ،ةمألاو ناسنإلا ريوطت هينيع بصن عضي نأ بجيو
 ،دحللا ىلإ دهملا نم درف لک راسم ينعي رمألاو .دلبلا تاءافکو تاهجوتو ميقلً اقفو
 تاراهم ىلإً ادانتسا قئارطلاو تاينبلاو تاناهرلا نيب نزاوتلا ةداعإ ىلإ جاتحيو
 9.ةلداع ةلودو نماضتم عمتجمو يوق داصتقا راطإ يف ،ةددجتم

 
 ةيعمجلا :ءاضيبلا رادلا( نكامأ ةيعمجل 2030 ةيؤر ،برغملاب نيوكتلاو ةيبرتلا لبقتسم ،يمع بيبحلاو وتيتس دمحم ،يجان رصانلا دبع 9
 .)2015 ،)نكامأ( ميلعتلا ةدوج نيسحتل ةيبرغملا

 ةنکمملا تاهويرانيسلا :ةديدج ةيبرغم ةسردم وحن

 ًالبقتسم اهبسک بجاولا تاناهرلاب ماملإلا نم نکمت تاهاجتالا ةسارد نإ
 ءوض ىلع نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم لبقتسمل ةنکمملا تاهويرانيسلا عضو يلاتلابو
 انرظن ةيواز نم يلي اميف ضرعنو .تاناهرلا هذه اهضرفت يتلا ةيلبقتسملا تايدحتلا
 ةيداصتقالاو ةيفارغوميدلا داعبألاب ةطبترملا ةبلاغلا تاهاجتالل ةضيرعلا طوطخلا
 تاهويرانيسلا ضعبل بضتقم لکشب قرطتلا عم ،ةيلاجملاو ةيئيبلاو ةيعامتجالاو
 .داعبألا نم دعب لک نمض ةيبرتلا لاجم يف ةنکمملا

 يفارغوميدلا دعبلا

 1.05 دودح يف رقتستس يفارغوميدلا ومنلا ةبسن نأ انربتعا اذإ :تاهاجتالا •
 ناکسلل يلامجإلا ددعلا نم ةئاملاب 40 نم لقتنيس ةذمالتلا ددع نإف ً،ايونس ةئاملاب

 لصيلً ادرطضمً اروطت ةدالولا دنع ةايحلا دمأ فرعيسو .2030 ةنس ةئاملاب 28 ىلإً ايلاح
 ةنکاسلا ددع يفً اعافترا برغملا دهشيس امک ً.ايلاح ةنس 73 لدب 2030 يف ةنس 77 ىلإ
 ،2030 ةنس نويلم 23 ىلإً ايلاح نويلم 18 نم ةحيرشلا هذه لقتنتس ثيح ةطيشنلا
 ىرخأ ةهج نم .2030 ةنس نويلم 6 ىلإً ايلاح نويلم 3.5 نم خويشلا ددع عفتريسو
 ضرعت لامتحا نم عفرتس صاخشألا لقنت ىوتسم ىلع ملاعلا اهفرعي يتلا ةيکرحلاف
 يف ءالؤه جامدنا لصحي نأ نکمي انهو .نيرجاهملا نم ةريبک دادعأ دفاوت ىلإ برغملا
 کلذ نم سکعلاب وأ هيف يفاقث عونت ثادحإ يف کلذب ماهسإلاو لابقتسالا عمتجم
ً ابوره هذه رشبلا ةيکرح زرفت نأ لمتحملا نم لباقملا يفو ،ةيرصنعلا ةرهاظ يشفت
 .ىرخأ قافآ وحن ةيبرغملا ةغمدألل

 نم نکمي دق ميلعتلا ىلع يمکلا طغضلا ضافخنا :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 هيلإ لقتنيس يذلا يلاعلا ميلعتلاو يوناثلا ميلعتلا ىلعو يعونلا بناجلا ىلع زيکرتلا
 نم عفريس ةايحلا دمأ عافترا نأ ريغ .يئادتبالا ميلعتلا ىلع ناک يذلا يمکلا طغضلا
 ىدم ملعتلا تاجاح نأ امک ،دعاقتلاو ةحصلا لاجم يف ةيعامتجالا تامدخلا ةفلک
 ةيعامتجالا تاجاحلا نيب ةنزاوملا رارقلا باحصأ ىلع متحي امم عفترتس ةايحلا
 يف ةلثمتملا ةيفارغوميدلا ةصرفلا رامثتسا مت اذإ اهقيقحت نکمي يتلا ةيوبرتلا تاجاحلاو
 ةنيزخ معدت ةيئابج ةوقو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةعفارک نيطيشنلا ناکسلا ةبسن عافترا
ً اطابتراو .ةيعامتجالا تامدخلا ىلع يمومعلا قافنإلا عفر نم يلاتلاب اهنکمتو ةلودلا
 لالخ نم ةيفاقثلا ةبلوقلا وحن ليملا يه ةنکمملا تاهويرانيسلاف رشبلا ةيکرحب
 ةددعتم ةسسؤم ةسردملا لعج وحن هاجتالا کلذ نم سکعلا ىلع وأ ةسردملا
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 ،راکتبالاو يملعلا ثحبلل ةنيدم ثادحإو ،يلاعلا ميلعتلا يف زيمتلا تاراسم ءاسرإو
 .برغملا يف يملعلا ثحبلل ةرطاق لکشت

 رييغتلا ةيمانيد ءاسرإ لجأ نم :2040 قفأ يف ةيناثلا ةيرشعلا ةيجيتارتسالا .2

 ةيبرتلا ةموظنم ىوتسم ىلع قيمع لوحت ثادحإ ىلإ ةيجيتارتسالا هذه يمرت
 ةيجيتارتسالا ةيؤرلل ميلسلاو لاعفلا قيبطتلا لالخ نم يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو

 يف برغملا لصحيس کلذ مت اذإ .51-17 راطإلا نوناقلل عجانلا ليزنتلاو 2015-2030
 يسايسلا حالصإلا ىلإ فاضنت ،ةلهؤم ةيرشب دراوم ىلع 21 نرقلا تانيعبرأ
 لعفب نرقلا اذه تانيثالث هتفرع دق نوکتس يذلا يداصتقالاو يعامتجالاو
 .ىلوألا ةيرشعلا ةيجيتارتسالا

 ىلع ينبم يومنت جذومن ءاسرإ لجأ نم :2050 قفأ يف ةينطولا ةيؤرلا .3
  ةيبرتلا

 يتلا کلت عم عطاقتت ةيتاذلا يبرغملا نيوکتلاو ةيبرتلا ماظن تابوعص نإ
 بسح ،ةلءاسم عوضوم يه يتلا ةيوبرتلا ةمظنألا رومعملا ءاحنأ ىتش يف ،اهفرعت

 نع ةينالقعلا حيجرت تراتخا ةراضح عقاو هنإ .لاحلا ةعيبطب دلب لک تايصوصخ
 .ةيفطاعلاً اضيأو ةيحورلاو ةيعقاولا کلذ يف امب يناسنإلا دوجولا داعبأ يقاب

 ،2050 قفأل يعيلط يوبرت ماظن ريوطتو ميمصت يف عورشلا برغملا ىلعف
 دلبلل يفاقثلا ديصرلا ىلع موقي نأ بجي ،ديدج ءانبب قلعتي رمألا نإ ىرخأ ةغيصبو
 خيرات نم دمتسملا يباجيإلا ثوروملا ىلعً اينبم ًاليصأً اهجوت هحنمي يذلاو ،هتيمنتو
 نم ةيجيتارتسالا ةظقيلا تايلآ ىلع کلذک زکتري نأ بجيو .هعون نم ديرفو ينغ
 ققحت يتلاوً اراکتبا رثکألا کلت نم صاخ هجوبو نادلبلا لضفأ نم ماهلتسالا لجأ

 تايجولونکتلا رصع تاسراممو بيلاسأو ،ةصاخ ميلعتلا لاجم يف ،ةيراضح ةرفط
 .ةيمقرلا

 ،رخآلا لالخ نم دحاولا ،ةمألاو ناسنإلا ريوطت هينيع بصن عضي نأ بجيو
 ،دحللا ىلإ دهملا نم درف لک راسم ينعي رمألاو .دلبلا تاءافکو تاهجوتو ميقلً اقفو
 تاراهم ىلإً ادانتسا قئارطلاو تاينبلاو تاناهرلا نيب نزاوتلا ةداعإ ىلإ جاتحيو
 9.ةلداع ةلودو نماضتم عمتجمو يوق داصتقا راطإ يف ،ةددجتم

 
 ةيعمجلا :ءاضيبلا رادلا( نكامأ ةيعمجل 2030 ةيؤر ،برغملاب نيوكتلاو ةيبرتلا لبقتسم ،يمع بيبحلاو وتيتس دمحم ،يجان رصانلا دبع 9
 .)2015 ،)نكامأ( ميلعتلا ةدوج نيسحتل ةيبرغملا

 ةنکمملا تاهويرانيسلا :ةديدج ةيبرغم ةسردم وحن

 ًالبقتسم اهبسک بجاولا تاناهرلاب ماملإلا نم نکمت تاهاجتالا ةسارد نإ
 ءوض ىلع نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم لبقتسمل ةنکمملا تاهويرانيسلا عضو يلاتلابو
 انرظن ةيواز نم يلي اميف ضرعنو .تاناهرلا هذه اهضرفت يتلا ةيلبقتسملا تايدحتلا
 ةيداصتقالاو ةيفارغوميدلا داعبألاب ةطبترملا ةبلاغلا تاهاجتالل ةضيرعلا طوطخلا
 تاهويرانيسلا ضعبل بضتقم لکشب قرطتلا عم ،ةيلاجملاو ةيئيبلاو ةيعامتجالاو
 .داعبألا نم دعب لک نمض ةيبرتلا لاجم يف ةنکمملا

 يفارغوميدلا دعبلا

 1.05 دودح يف رقتستس يفارغوميدلا ومنلا ةبسن نأ انربتعا اذإ :تاهاجتالا •
 ناکسلل يلامجإلا ددعلا نم ةئاملاب 40 نم لقتنيس ةذمالتلا ددع نإف ً،ايونس ةئاملاب

 لصيلً ادرطضمً اروطت ةدالولا دنع ةايحلا دمأ فرعيسو .2030 ةنس ةئاملاب 28 ىلإً ايلاح
 ةنکاسلا ددع يفً اعافترا برغملا دهشيس امک ً.ايلاح ةنس 73 لدب 2030 يف ةنس 77 ىلإ
 ،2030 ةنس نويلم 23 ىلإً ايلاح نويلم 18 نم ةحيرشلا هذه لقتنتس ثيح ةطيشنلا
 ىرخأ ةهج نم .2030 ةنس نويلم 6 ىلإً ايلاح نويلم 3.5 نم خويشلا ددع عفتريسو
 ضرعت لامتحا نم عفرتس صاخشألا لقنت ىوتسم ىلع ملاعلا اهفرعي يتلا ةيکرحلاف
 يف ءالؤه جامدنا لصحي نأ نکمي انهو .نيرجاهملا نم ةريبک دادعأ دفاوت ىلإ برغملا
 کلذ نم سکعلاب وأ هيف يفاقث عونت ثادحإ يف کلذب ماهسإلاو لابقتسالا عمتجم
ً ابوره هذه رشبلا ةيکرح زرفت نأ لمتحملا نم لباقملا يفو ،ةيرصنعلا ةرهاظ يشفت
 .ىرخأ قافآ وحن ةيبرغملا ةغمدألل

 نم نکمي دق ميلعتلا ىلع يمکلا طغضلا ضافخنا :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 هيلإ لقتنيس يذلا يلاعلا ميلعتلاو يوناثلا ميلعتلا ىلعو يعونلا بناجلا ىلع زيکرتلا
 نم عفريس ةايحلا دمأ عافترا نأ ريغ .يئادتبالا ميلعتلا ىلع ناک يذلا يمکلا طغضلا
 ىدم ملعتلا تاجاح نأ امک ،دعاقتلاو ةحصلا لاجم يف ةيعامتجالا تامدخلا ةفلک
 ةيعامتجالا تاجاحلا نيب ةنزاوملا رارقلا باحصأ ىلع متحي امم عفترتس ةايحلا
 يف ةلثمتملا ةيفارغوميدلا ةصرفلا رامثتسا مت اذإ اهقيقحت نکمي يتلا ةيوبرتلا تاجاحلاو
 ةنيزخ معدت ةيئابج ةوقو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةعفارک نيطيشنلا ناکسلا ةبسن عافترا
ً اطابتراو .ةيعامتجالا تامدخلا ىلع يمومعلا قافنإلا عفر نم يلاتلاب اهنکمتو ةلودلا
 لالخ نم ةيفاقثلا ةبلوقلا وحن ليملا يه ةنکمملا تاهويرانيسلاف رشبلا ةيکرحب
 ةددعتم ةسسؤم ةسردملا لعج وحن هاجتالا کلذ نم سکعلا ىلع وأ ةسردملا
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 جهن ىلإ برغملاب عفدي دق تالاجملا فلتخم يف يلودلا حاتفنالا نأ امک .تافاقثلا
 أدبم عم ضراعتت دق يتلاو ةيبرتلل ةديدج قاوسأ راطإ يف ةيوبرتلا ةلوانملا ةسايس
 .ةينطولا ةدايسلا

 يلاجملا دعبلا

 رثکألا درفلاوً ارقف رثکألا درفلا نيب ليخادملا يف ظحالملا قرفلا :تاهاجتالا •
 نيبو ندملاو ىرقلا نيب ةوهلا عاستا اضيأ ظحالي امک ً.اعاستا دادزيوً ادج ريبک ىنغ
 .ةينغلا تاهجلاو ةشهلاو ةريقفلا تاهجلا

 ريبک رود هل جتنم عاطقک ةيبرتلا يف رامثتسالا نکمي :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 ةيداصتقالا ةيمنتلا يفً ايساسأً ارود بعلت ةيبرتلا نأل ،تاتوافتلا هذه صيلقت يف
 .ةيعامتجالا ةلادعلاو

 يئيبلا دعبلا

 ةرارح عافتراو يجولويبلا عونتلا ديدهتو رحصتلاو ثولتلا :تاهاجتالا •
 .خانملا

 ةيبرتلا .يندملا کولسلا ىلع ةيبرتلا .ةيفاقث سرادم :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 .ميقلاو نيدلاو قالخألا ىلع

 يداصتقالا دعبلا

 زورب .ليزاربلاو دنهلاو ؟نيصلاک ةديدج ةيداصتقا ىوق روهظ :تاهاجتالا •
 ةفرعملا ىلع ةدمتعملا تاعاطقلا ريوطت نأ امک .لغشلا لاجم يف ةجمدنم ةيملاع قوس
 .ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ىلع بلطلا نم عفري

 ةديدج جهانم .ةملعتم سرادمو ةعدبم سرادم :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 عيجشت .تاغللا سيردت ىلع زيکرتلا عم ةدرجملا تايافکلاو ةيداصتقالا تايافکلا يمنت
 ةلعافلا ةفرعملا يمنت يتلا ةعجانلا ايجوغاديبلا ريوطت هاجتا يف يوبرتلا ثحبلا
 .ةيقئالعلا ةفرعملاو ةيرکفلا ةفرعملاو

 يعامتجالا دعبلا

 ىلإ ةهجوملا تارامثتسالا عافتراو ،يميلعتلا ىوتسملا عافترا :تاهاجتالا •
 کيتلا” ليج روهظ .لاجرلا عم ةنراقم ءاسنلل يميلعتلا ىوتسملا عافتراو ،ةيبرتلا
 ويبلاو ايجولونکت ونانلل کرتشملا لامعتسالاب ةيمقرلا ةروثلا طابتراو )tech-net( “تين

 يعانصلا ءاکذلاو ةيکذلا تاکبشلا( لاصتالاو تامولعملا ايجولونکتو ايجولونکت
 روعشلا روهدتو ةيدرفلا ةعزنلا نايغطو ةرسألا ماظن يف تالوحت .)ينيجلا ليوحتلاو
 نع ريبعتلل ةريبک ةيمهأ .ةيضارتفالا تاکبشلا عمتجم روهظو ةعامجلا ىلإ ءامتنالاب
 يف ةکراشملا فعض .ةطلسلل ةيديلقتلا لوصألل لقأ ةيمهأو ةايحلا ةدوجو تاذلا
 يف يأرلا نع رشابملا ريبعتلاو ةيسايسلا ةکراشملل ةديدج لاکشأ زوربو تاباختنالا
 ةطلسلا فعضب ةرورضلاب مجرتي ال تايلوؤسملل ديدجلا عيزوتلا نأ ريغ .اياضقلا ضعب
 .ةيزکرملا

 وأ ةسردملا هاجت جاجتحالاو ةبلاطملا ةدح عافترا :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 بترتي ام عم ةيبرتلا ةصصوخ وحن هاجتالا .ةسردملاو ةرسألا نيب دقاعت نس وحن هاجتالا

 ةمدخک اهيلع ءاقبإلا وأ نيشمهملل سرادمو ةبخنلل سرادم دوجو نم کلذ نع
 روهظ وأ ءاسنلا ةدئافل ةاواسملا ةفک ناحجر .يوبرتلا قافنإلل ربکأ ةبقارم عم ةيمومع
 سرادملا .روکذلا سردمتب رثکأ مامتهالابو ةفصانملاب ةبلاطملل ةيلاجر تاکرح
 ةبراقملل ةجهتنملا کلت وأ تادجتسملل ةثيثحلا ةقحالملا ىلإ ةفداهلا ةيجولونکتلا
 ذيملتلا .نصخشملا ميلعتلاو ملعتلا تاکبش .يمقرلا ملعتلا وأ يمقرلا ملعت .ةيقابتسالا
 ةسردم .ةيعامتجالا ةئشنتلل ةمعادلا “يعامتجالا ذالملا” ةسردملا .عدبملا-کلهتسملا
 عم سردملا ةطلسو ةسردملا ةطلس معد .ةسردملاو ةرسألا نيب ةقالعلا ةسسأم .ميقلا
 .ةيسردملا ةيطارقوميدلاو ةنطاوملا ةسردملا معد

 ةمتاخ

 ةيبرغم ةسردم يف ريکفتلا نأ ىلع ديکأتلا نم دبال لاقملا اذه ماتخ يفو
 ءوض يفو ملاعلا اهفرعي يتلا ىربکلا تالوحتلا قايس يف ةحلم ةلأسم تحبصأ ةديدج
 نم نکمي ةينطولا ةيوبرتلا ةموظنملل قيمع حالصإ يف ابعشو ةدايق نلعملا حومطلا
 تعضو دق 2030-2015 ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تناک اذإو .ةمدقتملا لودلا فاصم غولب
 يومنتلا جذومنلا ناک اذإو ،يعامجلا حومطلا اذه قيقحت ليبس يف لوألا تانبللا
 يملعلا ريکفتلا نإف ،ىربکلا ةياغلا هذه زيزعتل تاحارتقالا ضعب رولب دق ديدجلا
 ةضهن ءانب يف ماهسإلا لجأ نم دوهجلا نم ديزملا لذب نيثحابلا نم يضتقي نيصرلا
 .اهنم رفاو بيصن يملعلا ثحبلل نوکي ةمادتسمو ةيقيقح ةيوبرت
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 جهن ىلإ برغملاب عفدي دق تالاجملا فلتخم يف يلودلا حاتفنالا نأ امک .تافاقثلا
 أدبم عم ضراعتت دق يتلاو ةيبرتلل ةديدج قاوسأ راطإ يف ةيوبرتلا ةلوانملا ةسايس
 .ةينطولا ةدايسلا

 يلاجملا دعبلا

 رثکألا درفلاوً ارقف رثکألا درفلا نيب ليخادملا يف ظحالملا قرفلا :تاهاجتالا •
 نيبو ندملاو ىرقلا نيب ةوهلا عاستا اضيأ ظحالي امک ً.اعاستا دادزيوً ادج ريبک ىنغ
 .ةينغلا تاهجلاو ةشهلاو ةريقفلا تاهجلا

 ريبک رود هل جتنم عاطقک ةيبرتلا يف رامثتسالا نکمي :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 ةيداصتقالا ةيمنتلا يفً ايساسأً ارود بعلت ةيبرتلا نأل ،تاتوافتلا هذه صيلقت يف
 .ةيعامتجالا ةلادعلاو

 يئيبلا دعبلا

 ةرارح عافتراو يجولويبلا عونتلا ديدهتو رحصتلاو ثولتلا :تاهاجتالا •
 .خانملا

 ةيبرتلا .يندملا کولسلا ىلع ةيبرتلا .ةيفاقث سرادم :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 .ميقلاو نيدلاو قالخألا ىلع

 يداصتقالا دعبلا

 زورب .ليزاربلاو دنهلاو ؟نيصلاک ةديدج ةيداصتقا ىوق روهظ :تاهاجتالا •
 ةفرعملا ىلع ةدمتعملا تاعاطقلا ريوطت نأ امک .لغشلا لاجم يف ةجمدنم ةيملاع قوس
 .ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ىلع بلطلا نم عفري

 ةديدج جهانم .ةملعتم سرادمو ةعدبم سرادم :ةنکمملا تاهويرانيسلا •
 عيجشت .تاغللا سيردت ىلع زيکرتلا عم ةدرجملا تايافکلاو ةيداصتقالا تايافکلا يمنت
 ةلعافلا ةفرعملا يمنت يتلا ةعجانلا ايجوغاديبلا ريوطت هاجتا يف يوبرتلا ثحبلا
 .ةيقئالعلا ةفرعملاو ةيرکفلا ةفرعملاو

 يعامتجالا دعبلا

 ىلإ ةهجوملا تارامثتسالا عافتراو ،يميلعتلا ىوتسملا عافترا :تاهاجتالا •
 کيتلا” ليج روهظ .لاجرلا عم ةنراقم ءاسنلل يميلعتلا ىوتسملا عافتراو ،ةيبرتلا
 ويبلاو ايجولونکت ونانلل کرتشملا لامعتسالاب ةيمقرلا ةروثلا طابتراو )tech-net( “تين

 يعانصلا ءاکذلاو ةيکذلا تاکبشلا( لاصتالاو تامولعملا ايجولونکتو ايجولونکت
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 ةيبرغملا ةسردملا يف يمقرلا لوحتلا ناهرو ةيبرتلا مولع

 يرايخلا هللا دبع
 ةيبرتلا ةيجولويسوس يف ثحاب ذاتسأ

 ةمدقم

 امب ،ةرصاعملا ةايحلا بناوج لک لاصتالاو مالعإلا ايجولونکت تقرتخا نأ دعب
 ،ةدفاولا ايجولونکتلا هذه راسم لمأتو ةلءاسمل فقوتلا يغبني ،يوبرتلا لاجملا کلذ يف
 اديدحتو ،ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملا ىلع ةيلعفلا اهراثآو ،اهروطت قافآو اهتاناهرو
 عم انتکبرأ يتلا ةيمقرلا ةمدصلا لعف نآلا ديکأتلاب انزواجت دقل .سيردتلا ةيلمع ىلع
 روطتلا نأل ،رذحلا راهبنالا نم عون ىلإ کلذ دعب انلقتناو ،ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب
 سجوتلا نم اعون ،ضعبلا ىدل ،ريثي ةيمقرلا ايجولونکتلا هذهل ادج عيرسلاو قحالتملا
 ةقوبسم ريغ ةروث لکشت ايجولونکتلا هذه نأ وه نآلا دکؤم وه ام نکل .نيقيلا مدعو
 حيتت اهنأ :يهو ةجودزملا اهتيصاخ لضفب کلذو ،اهتطرقمدو ةمولعملا رشن لاجم يف
 مدعو تاتوافتلا صيلقت عم ،ةدودحم ريغ ةيفرعم دراوم ىلإ لوصولا صرف عيمجلل
 هب لبقن ارايخ مويلا دعت مل ةيمقرلا ايجولونکتلا .ةمولعملا باستکا ءازإ صرفلا ؤفاکت
 يتلا ةبلصلا ةاونلا اهرابتعاب يسردملا لاجملا يف اهسفن ضرفت تراص لب ،هضفرن وأ

 ءاسرإو ،ةديدجلا ةيبرغملا ةسردملا ليهأت لالخ نم يوبرتلا ديدجتلا قافآ حتفتس
 ةمظنألا يقابل ةبسنلاب نأشلا وه امکو .ةيوبرتلا ةيلمعلا يف ةجمدنم ةيمقر ةيبرت
 نم ةدافتسالاو يمقرلا لوحتلا يف طارخنالا نم ىخوُتي ،ةيمانلا نادلبلا يف ةيوبرتلا
 ةموظنملا قرؤت يتلا لکاشملل ةمئالملا لولحلا داجيإ ،اهحيتي يتلا ةيجولونکتلا صرفلا
 ءاقترالاو ةرادجلاو ةفرعملا عمتجم ءانبو ةدوجلاو فاصنإلاب ةقلعتملاو ةيبرغملا ةيوبرتلا
 ىعسي ،ةيبرغملا ةسردملا يف يمقرلا لوحتلا تانکمم قايس يفو .عيمجلل راهدزالاو
 قبطنتل ةيميهافملا اهرطأ ةمءالم ىدم نع برغملا يف ةيبرتلا مولع ةلءاسمل لاقملا اذه
 رطألا ديدجتل ةيبرتلا مولع لوقح ةيزهاج نعو ،رييغتلا روط يف يسردم عقاو ىلع
 تالوحتلا بعوتست ةيبرتلل ةديدج ةيؤرل سيسأتلل کلذو ،ةمئاقلا ةيرکفلا ةيعجرملا
 تايدرسلاف .يمقرلا لوحتلاو ايجولونکتلاو ةفرعملا ىوتسم ىلع اهشيعن يتلا ةقرافلا
 ةلحرم يف ،ةيبرغملا ةسردملا ريوطتو ديدجتل ةيفاک دعت مل ةيبرتلا مولع يف ايلاح ةمئاقلا
 .اهباوبأ يمقرلا لوحتلا قدي
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 تاحومطو تاتوافتو تازاجنإ :ةيبرغملا ةبرجتلا

 ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ةغايص ذنم ،نويوبرتلا نولعافلاو نولوئسملا کردأ
 هذه تلظ نکل ،ميلعتلا يف ةيمقرلا ايجولونکتلا جامدإ ةيمهأ ،1999 ةنس نيوکتلاو
 .سجوتلا نم عون اهفنتکيو ،ةيتحتلا ةينبلا فعض نم يناعتو ءطبب ريست ةيلمعلا
 ،ةيمقرلا ايجولونکتلل فثکملا لامعتسالا وه نکي مل کاذنآ ناهرلا نأ کلذ ىلإ فاضي
 ،ةيجولونکتلا لئاسولا هذه نم اهمءالي امب ةيوبرتلا ةيلمعلا ءانغإ طقف وه لب
 رايتخاو ،ةمئالملا ايجولونکتلا ةعرج ءاقتنا يف نيسردملا ةيلعافو رود کلذ يعدتسيو
 .يميلعتلا فقوملا اهيعدتسي يتلا ةيمقرلا دراوملا

 تاينقتلا جامدإ بلطمل ،ةيبرغملا قئاثولا يف ،روضح لوأ ،نذإ ،دوعي
 1؛نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ىلإ ةيوبرتلا ةموظنملا يف لاصتالاو مالعإلل ةديدجلا

 اليدب تاينقتلا هذه نوکت الأ ىلع ،ةرشاعلا ةماعدلا طسب دعب ،ديکأتلا مت ثيح
 ةيؤرلا دعب اميف ترياس امک .هتذمالتو سردملا نيب ةيلصألا ةيوبرتلا ةقالعلل
 يف ايجولونکتلا هذه جامدإ نأ” ىلع ةدکؤم هجوتلا سفن 2015/2030 ةيجيتارتسإلا
 2.“اهب ءاقترالاو اهديدجتل امساح اطرش مويلا لثمي ،ةسردملا

 يف ةيمقرلا ةيجولونکتلا جامدإ ىلع صن دقف 17/51 راطإلا نوناقلا امأ
 ثادحإ ىلع اضيأ صن امک ؛اهتيدودرم عفرو تاملعتلا ةدوجب ءاقترالل کلذو ،ةموظنملا
 ىلع دکأ امک ؛لاجملا يف نيصتخم نيوکتو ةيمقرلا دراوملا جاتنإو راکتبالا تاربتخم

 اضيأ صن امک ؛يروضحلا ملعتلل المکم هرابتعاب دعب نع ملعتلا ريوطتو ةيمنت ةرورض
 متيس هنأ انلعم ؛ةيسردملا ةيبرتلل ةيزاوملا معدلاو نيوکتلا بيلاسأ عيونت ةيمهأ ىلع
 3.هميمعت قفأ يف ايجيردت ينورتکلإلا ميلعتلا جامدإ

 يف لاصتالاو مالعإلا ايجولونکت ميمعتل ةيتحتلا تاينبلا عضو فدهل اقيقحتو
 نکمت يذلا وهو ،2005 ةنس )GENIE( ينيج جمانرب ءاسرإ مت ةيميلعتلا ةموظنملا
 مدقتلا ضعب زارحإ مت ثيح ؛هتايلمع ذيفنت ءطب مغر ،تازاجنالا ضعب قيقح نم
 فرع ةيمقرلا دراوملاو نيماضملا بطق نکل ،نيوکتلاو تازيهجتلا بطق ىوتسم ىلع

 
 .54 ،)2000 ،نيوکتلاو ةيبرتلاب ةصاخلا ةنجللا :طابرلا( نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ،نيوکتلاو ةيبرتلاب ةصاخلا ةنجللا 1
 نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا :طابرلا( 2015/2030 حالصإلل ةيجيتارتسإلا ةيؤرلا ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 2
 .62 ،)2015 ،يملعلا ثحبلاو
 19 ،6805 ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنمب صاخلا راطإلا نوناقلا ذيفنتب قلعتملا موسرملا ،ةيمسرلا ةديرجلا ،ةيبرغملا ةکلمملا 3
 .2019 سطسغا

 دراوملل ينطولا ربتخملا ةينب ءاسرإ مت تاملعتلا نيسحتل تايلآ عضو قفأ يفو 4.ارثعت
 نيوکتلاو ةيمقرلا نيماضملا جاتنإو ءانتقا هماهم نمو 2009 ةنس )LNRN( ةيمقرلا
 5.ةيمقرلا ةظقيلاو

 ةيحصلا ةمزألا روهظ عم اصوصخ ،ةيبرغملا تاعماجلا ضعب تقلطأ امک
 )MOOC( 6“کووم” جمانربک دعب نع يمقرلا ميلعتلل تاردابم ،19 ديفوکب ةطبترملا
 تايلکلا نم اصوصخ ةبلطلا اهعباتي ةينيوکت تارودو ةاقتنم سورد نع ةرابع وهو
 .يبالطلا ظاظتکالا نم يناعت يتلاو ،حوتفملا باطقتسالا تاذ

 يف هنيطوتو يلودلا ىوتسملا ىلع يمقرلا لوحتلا ةبکاوم ىوتسم ىلع امأ
 برغملا ططخم” 2016 ةنس دامتعا مت دقف ،نييداصتقالا نيلعافلا عم ةکارشلاب برغملا
 مت امک .ةيرشبلا ةيمنتلا ةمدخ يف لاصتالاو مالعإلا ايجولونکت لعجل “2020 يمقرلا
 يلودلا يمقرلا لوحتلا ةبکاومل 2017 ةنس )ADD( “ةيمقرلا ةيمنتلا ةلاکو” ءاشنإ
 ةلسلسو ةيباحسلا ةبسوحلاو ةمخضلا تانايبلاو سماخلا ليجلاو يعانطصالا ءاکذلاو
 .ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلاو لتکلا

 اهرابتعاب تايمقرلا نع عفارت دقف ديدجلا يومنتلا جذومنلا ريرقت امأ
 ريوطتو ،ةرادإلاو ةلواقملا ثيدحت لجأ نم عيرسلاو رمتسملا رييغتلل ةيساسأ ةماعد
 عفرو ،ةيمومعلا تامدخلا ةدوج عفرو ،يبرغملا داصتقالا ةيسفانت زيزعتو ،ةديدج نهم
 يمقرلا عالقإلل 7ةيجيتارتسإ ىلع ريرقتلا دکأو .عمتجملا يف ةيفافشلاو ةقثلا بوسنم
 ،ةلواقملاو ةرادإلا يف ةيمقر تاصنم ريوطتو ،ةيتحتلا تاينبلا ليهأت ىلع دمتعت
 .ةيمقرلا ةدايسلاو ةقثلا نامض لجأ نم ينوناقلا راطإلا لامکتساو تاءافکلا نيوکتو
 دونب ليعفت يف العاف ارود )ADD( ةيمقرلا ةيمنتلا ةلاکو بعلت نأ رظتنملا نمو
 .ةيلودلا ةيسفانتلاو ينطولا داصتقالا ةمدخل هعيرستو يمقرلا لوحتلا ةيجيتارتسإ

 ةنلقعل ةرطاق يمقرلا عالقإلا نوکي نأ عقوتي قبس ام عم اقواستو
 طارخنالا نأ ريغ .نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ديدجتل ةعفارو ،ةيمومعلا تاسايسلا
 ةينيکمت ةئيب ريفوت ،ةيمانلا تاعمتجملا يف اصوصخ ،بلطتي يمقرلا لوحتلا يف يلعفلا

 
 طبرلا عم طئاسولاو تازيهجتلاب ةسسؤم 9000 زيهجت ةيتحتلا تاينبلا لاجم يف ققح جمانربلا اذه نأ 2018 ةنسل دوعت تايطعم نيبت 4
 لاصتالاو مالعإلا ايجولونکت فيظوت لاجم يف اراطإ 260000 نيوکت مت امک .ةيوبرتلا تاسسؤملا نم %87 لداعي ام يأ ،تينرتنالا ةکبشب

 .ميلعتلا يف
 داوملاو کالسألاو جهانملل اقفو ةفنصملا ةيمقرلا دراوملاب ةصاخ )taalimtice.ma( :امه ينيج جمانرب راطإ يف نيتباوب ثادحإ مت 5
 .ينورتکلإلا ملعتلاو يساردلا معدلل ةهجوملا  (soutiensco.men.gov.ma)و ؛ةيساردلا
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 تاحومطو تاتوافتو تازاجنإ :ةيبرغملا ةبرجتلا

 ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ةغايص ذنم ،نويوبرتلا نولعافلاو نولوئسملا کردأ
 هذه تلظ نکل ،ميلعتلا يف ةيمقرلا ايجولونکتلا جامدإ ةيمهأ ،1999 ةنس نيوکتلاو
 .سجوتلا نم عون اهفنتکيو ،ةيتحتلا ةينبلا فعض نم يناعتو ءطبب ريست ةيلمعلا
 ،ةيمقرلا ايجولونکتلل فثکملا لامعتسالا وه نکي مل کاذنآ ناهرلا نأ کلذ ىلإ فاضي
 ،ةيجولونکتلا لئاسولا هذه نم اهمءالي امب ةيوبرتلا ةيلمعلا ءانغإ طقف وه لب
 رايتخاو ،ةمئالملا ايجولونکتلا ةعرج ءاقتنا يف نيسردملا ةيلعافو رود کلذ يعدتسيو
 .يميلعتلا فقوملا اهيعدتسي يتلا ةيمقرلا دراوملا

 تاينقتلا جامدإ بلطمل ،ةيبرغملا قئاثولا يف ،روضح لوأ ،نذإ ،دوعي
 1؛نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ىلإ ةيوبرتلا ةموظنملا يف لاصتالاو مالعإلل ةديدجلا

 اليدب تاينقتلا هذه نوکت الأ ىلع ،ةرشاعلا ةماعدلا طسب دعب ،ديکأتلا مت ثيح
 ةيؤرلا دعب اميف ترياس امک .هتذمالتو سردملا نيب ةيلصألا ةيوبرتلا ةقالعلل
 يف ايجولونکتلا هذه جامدإ نأ” ىلع ةدکؤم هجوتلا سفن 2015/2030 ةيجيتارتسإلا
 2.“اهب ءاقترالاو اهديدجتل امساح اطرش مويلا لثمي ،ةسردملا

 يف ةيمقرلا ةيجولونکتلا جامدإ ىلع صن دقف 17/51 راطإلا نوناقلا امأ
 ثادحإ ىلع اضيأ صن امک ؛اهتيدودرم عفرو تاملعتلا ةدوجب ءاقترالل کلذو ،ةموظنملا
 ىلع دکأ امک ؛لاجملا يف نيصتخم نيوکتو ةيمقرلا دراوملا جاتنإو راکتبالا تاربتخم

 اضيأ صن امک ؛يروضحلا ملعتلل المکم هرابتعاب دعب نع ملعتلا ريوطتو ةيمنت ةرورض
 متيس هنأ انلعم ؛ةيسردملا ةيبرتلل ةيزاوملا معدلاو نيوکتلا بيلاسأ عيونت ةيمهأ ىلع
 3.هميمعت قفأ يف ايجيردت ينورتکلإلا ميلعتلا جامدإ

 يف لاصتالاو مالعإلا ايجولونکت ميمعتل ةيتحتلا تاينبلا عضو فدهل اقيقحتو
 نکمت يذلا وهو ،2005 ةنس )GENIE( ينيج جمانرب ءاسرإ مت ةيميلعتلا ةموظنملا
 مدقتلا ضعب زارحإ مت ثيح ؛هتايلمع ذيفنت ءطب مغر ،تازاجنالا ضعب قيقح نم
 فرع ةيمقرلا دراوملاو نيماضملا بطق نکل ،نيوکتلاو تازيهجتلا بطق ىوتسم ىلع

 
 .54 ،)2000 ،نيوکتلاو ةيبرتلاب ةصاخلا ةنجللا :طابرلا( نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ،نيوکتلاو ةيبرتلاب ةصاخلا ةنجللا 1
 نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا :طابرلا( 2015/2030 حالصإلل ةيجيتارتسإلا ةيؤرلا ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 2
 .62 ،)2015 ،يملعلا ثحبلاو
 19 ،6805 ،يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنمب صاخلا راطإلا نوناقلا ذيفنتب قلعتملا موسرملا ،ةيمسرلا ةديرجلا ،ةيبرغملا ةکلمملا 3
 .2019 سطسغا

 دراوملل ينطولا ربتخملا ةينب ءاسرإ مت تاملعتلا نيسحتل تايلآ عضو قفأ يفو 4.ارثعت
 نيوکتلاو ةيمقرلا نيماضملا جاتنإو ءانتقا هماهم نمو 2009 ةنس )LNRN( ةيمقرلا
 5.ةيمقرلا ةظقيلاو

 ةيحصلا ةمزألا روهظ عم اصوصخ ،ةيبرغملا تاعماجلا ضعب تقلطأ امک
 )MOOC( 6“کووم” جمانربک دعب نع يمقرلا ميلعتلل تاردابم ،19 ديفوکب ةطبترملا
 تايلکلا نم اصوصخ ةبلطلا اهعباتي ةينيوکت تارودو ةاقتنم سورد نع ةرابع وهو
 .يبالطلا ظاظتکالا نم يناعت يتلاو ،حوتفملا باطقتسالا تاذ

 يف هنيطوتو يلودلا ىوتسملا ىلع يمقرلا لوحتلا ةبکاوم ىوتسم ىلع امأ
 برغملا ططخم” 2016 ةنس دامتعا مت دقف ،نييداصتقالا نيلعافلا عم ةکارشلاب برغملا
 مت امک .ةيرشبلا ةيمنتلا ةمدخ يف لاصتالاو مالعإلا ايجولونکت لعجل “2020 يمقرلا
 يلودلا يمقرلا لوحتلا ةبکاومل 2017 ةنس )ADD( “ةيمقرلا ةيمنتلا ةلاکو” ءاشنإ
 ةلسلسو ةيباحسلا ةبسوحلاو ةمخضلا تانايبلاو سماخلا ليجلاو يعانطصالا ءاکذلاو
 .ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلاو لتکلا

 اهرابتعاب تايمقرلا نع عفارت دقف ديدجلا يومنتلا جذومنلا ريرقت امأ
 ريوطتو ،ةرادإلاو ةلواقملا ثيدحت لجأ نم عيرسلاو رمتسملا رييغتلل ةيساسأ ةماعد
 عفرو ،ةيمومعلا تامدخلا ةدوج عفرو ،يبرغملا داصتقالا ةيسفانت زيزعتو ،ةديدج نهم
 يمقرلا عالقإلل 7ةيجيتارتسإ ىلع ريرقتلا دکأو .عمتجملا يف ةيفافشلاو ةقثلا بوسنم
 ،ةلواقملاو ةرادإلا يف ةيمقر تاصنم ريوطتو ،ةيتحتلا تاينبلا ليهأت ىلع دمتعت
 .ةيمقرلا ةدايسلاو ةقثلا نامض لجأ نم ينوناقلا راطإلا لامکتساو تاءافکلا نيوکتو
 دونب ليعفت يف العاف ارود )ADD( ةيمقرلا ةيمنتلا ةلاکو بعلت نأ رظتنملا نمو
 .ةيلودلا ةيسفانتلاو ينطولا داصتقالا ةمدخل هعيرستو يمقرلا لوحتلا ةيجيتارتسإ

 ةنلقعل ةرطاق يمقرلا عالقإلا نوکي نأ عقوتي قبس ام عم اقواستو
 طارخنالا نأ ريغ .نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم ديدجتل ةعفارو ،ةيمومعلا تاسايسلا
 ةينيکمت ةئيب ريفوت ،ةيمانلا تاعمتجملا يف اصوصخ ،بلطتي يمقرلا لوحتلا يف يلعفلا

 
 طبرلا عم طئاسولاو تازيهجتلاب ةسسؤم 9000 زيهجت ةيتحتلا تاينبلا لاجم يف ققح جمانربلا اذه نأ 2018 ةنسل دوعت تايطعم نيبت 4
 لاصتالاو مالعإلا ايجولونکت فيظوت لاجم يف اراطإ 260000 نيوکت مت امک .ةيوبرتلا تاسسؤملا نم %87 لداعي ام يأ ،تينرتنالا ةکبشب

 .ميلعتلا يف
 داوملاو کالسألاو جهانملل اقفو ةفنصملا ةيمقرلا دراوملاب ةصاخ )taalimtice.ma( :امه ينيج جمانرب راطإ يف نيتباوب ثادحإ مت 5
 .ينورتکلإلا ملعتلاو يساردلا معدلل ةهجوملا  (soutiensco.men.gov.ma)و ؛ةيساردلا
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 ةينورتكلإلا طئاسولل جولولا يف عيمجلا قحو ،ةيلاجم ةلادع نمضت نأ اهنأش نم
 يلوألا ذنم ميلعتلا نم نيديفتسملاو نيلعافلا لک ىلع يغبني امک .تنرتنألا تاکبشلو
 numériques de base( ةيساسألا ةيمقرلا تاراهملا ناقتإ يف اوطرخني نأ يعماجلا ىلإ

habilités( يديلقتلا ميلعتلا يف اهيزاوي يتلا ةديدجلا ةيتايحلا تاراهملا نم اهرابتعاب 
 يف مکحتلا يتأي ةقحال ةلحرم يف مث .باسحلاو ةباتکلاو ةءارقلا تاراهم يف مکحتلا
 ؛)يمقرلا قيوستلاو يمقرلا ينايبلا ميمصتلاو يبتکملا رشنلا لثم( ةطسوتملا تاراهملا
 8.)تاکبشلا ةرادإو ةيبوساحلا ةجمربلا لثم( ةمدقتملا تاراهملا مث

 سيسأتلاو لاجعتسالا نيب دعب نع ميلعتلا

 ظافحلل ليدبک دعب نع ميلعتلا دامتعا مت ةيحصلا ةمزألا تايعادت لعفب
 ،ةحئاجلا فورظ هتضرف ايفرظ ارايتخا کلذ ناک دقو ،ةيجوغاديبلا ةيرارمتسالا ىلع
 وأ ،ةثيدحلا لاصتالا لئاسو وأ ،ةرفوتملا ةيتامولعملا ةمظنألا لامعتسا امإ دمتعا
 ةيتامولعملا تادعملا فعضلو ،لاجعتسالا ةلاحل ارظنو .ةيضارتفا لوصف ثادحإ
 ةيافک فعضو 9،دعب نع ميلعتلل ةمئالملا ةيمقرلا دراوملا ةيدودحمو ،ةيکيتکاديدلاو
 لک ققحت مل ةبرجتلا هذه نإف ،ةديدجلا ةمدخلا هذه ءادأل ةيوبرتلا رطألا ةيزهاج
 لوح ارخؤم تزجنأ ةسارد جئاتن ىلإ ريشن راطإلا اذه يفو .اهنم ةاخوتملا فادهألا
 نيسردملا نم طقف %21.3 نأ ديفت 10ديفوک ةحئاج نابإ دعب نع ميلعتلا ةبرجت مييقت
 اذهل ةيصولا ةرازولا اهثدحأ يتلا (Telmid-Tice) ةصنم اومدختسا مهنأ اودکأ
 امک ؛)WhatsApp( يروفلا لسارتلا قيبطت مادختسا ىلع اولبقأ %70.4 نأو ،ضرغلا
 مهنم %13.5 نأ دجن ثيحب ،نيسردملا ىدل ةيمقرلا ةفرعملا کلمت يف افعض کانه نأ

 امنيب ،طسوتم ىوتسم مهيدل %67.1و ،ةيمقرلا ايجولونکتلا عم لماعتلا نونقتي ال
 ثحبلا سفن دروأ دعب نع ميلعتلا رثأ مييقت نع امأ .لاع ىوتسم مهيدل 19.4%

 دُعب نع ميلعتلا نأ ،ةساردلا مهتلمش نيذلا نيسّرُدملا نم %36 ىري :ةيلاتلا جئاتنلا
 ،ةيباجيإ راثآ هل نأ نوري %27.5 لباقم يف ،ّملعتلا ىلع ةيبلس تاساکعنا هل تناک
 ال مهنإ نولوقيف %23 امأ ،ذيمالتلا ّملعت ىلع ريثأت يأ هل سيل نأ %13.5 دقتعي امنيب
 .ال مأ ّملّعتلا ىلع راثآ دُعب نع ميلعتلل ناک اذإ ام نوفرعي
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 مهيدل سيل ناکسلا ثلث نأ کلذ عم لجسي برغملا نإف ،%130 ىلإ لصتو ،ةعفترم لاقنلا فتاهلا ةيطغت لدعم نأ مغر هنأ ظحالي 9
 .تينرتنالا ةکبشل جولو
 غالبلا ،19 ديفوک ةحئاج نابإ ميلعتلا ،فيسنويلا عم ةکارشب ،ةموظنملا مييقتل ةينطولا ةئيهلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 10
 .هتعابط راظتنا يف ثحبلا جئاتن نع نالعإلل 2021 ربنتش 30 خيراتب سلجملا نع رداصلا يفحصلا

 ميلعتلا ةيدودرم ةيدودحمل ةقيمعلا بابسألا نيب نم نأ ىرن کلذب اطابتراو
 ،ةحئاجلا ةرتف يف ةيوبرتلا ةموظنملا يف يميلعتلا طمنلا اذه ةسسأم بايغ وه دعب نع
 نع ميلعتلا ميظنتب صاخ موسرم ىلع ةقداصملاب ارخؤم هکرادت مت يذلا رمألا وهو
 11.ةقباسلا تالالتخالا حيحصتل هيلع لوعي يذلاو ،ةيبرغملا ةيميلعتلا ةموظنملا يف دعب

 تفشک اهنأل ،ةيوبرتلا ةموظنملا سم قيمع رييغتل اکحم ةحئاجلا تناک دقل
 تعرس اهنأ امک ؛ةنمقرلا ىوتسم ىلع ةيدودحم نم ةيوبرتلا ةموظنملا هلجست امع
 يغبنيو .ميلعتلا ىلع ءابولا تايعادت ةهباجمل ةنکمم ةليسوک ةنمقرلا ىلإ جولولا ةريثو
 ةداعإل ةصرف ىلإ دعب نع ميلعتلاب ةطبترملا تابوعصلا نع ئشانلا هارکإلا ليوحت
 عومجم فارشتسا ىلع ةردق مويلا انل له نکل .ةنمقرلا ريياعم قفو سيسأتلا
 اهتانوکم ىلعو ةيوبرتلا ةموظنملا ىلع دعب نع ميلعتلا اهثدحيس يتلا راثآلاو تاريغتلا
 ؟ةيساسألا

 يروضحلا ميلعتلا عمجي نيجه ميلعت ىلع نوکيس مويلا ناهرلا نأ ودبي
 وه يمقرلا ميلعتلل يجيردتلا ءاسرإلا نوکيس نيتلاحلا اتلک يفو ،دعب نع ملعتلاو
 .دعب نعو يروضحلا اهيطمنب ،ةسردملا يف يميلعتلا ديدجتلل يلبقتسملا عورشملا
 موقت يتلا تازکترملل ةديدج ةسدنه ملاعم الثم لمحي دعب نع ينورتکلالا ميلعتلاف
 جهانمو تاملعتلا ىوتحمو ةيوبرتلا تاءاضفلاو يساردلا نامزلا لثم :ةسردملا اهيلع
 يسسؤملا ريبدتلل ديدج روظنم اضيأو ،ةفرعملاب ةقالعلاو ،ميوقتلاو سيردتلا قرطو
 ايجوغاديبو ايکيتکاديد ادقع کلذ بلطتيس يلاتلابو .نيرخآ نييوبرت نيلعاف کارشإو
 نع ميلعتلا عم عستا دق )ةفرعملا/سردملا/ذيملتلا( يجوغاديبلا ثلثملا نأل اديدج
 تحبصأ يتلا ةرسألاو ،ةيمقرلا ايجولونکتلا :يبطق ةفاضإ عم ايسامخ حبصيل دعب
 .دعب نع ميلعتلا ةرتف يف اهئانبأ ميلعت يف ةکراشم

 جامدإل ةينطولا ةيجيتارتسإلا يف زجُنأ ام ةيمهأ مغر هنأ لوقلا نکمي الامجإو
 لوانتت يتلا تاقيعملا نع الضفف :ةحورطم لازت ام تايدحت کانهف ،يمقرلا ميلعتلا
 ؛يمقرلا جامدإلا ةريتو عيرست ةرورضب اساسأ قلعتي ام کانه ،کيتسجوللاو زيهجتلا
 تايجاحل بيجتست ةيبرغم ةيمقر دراوم ءانتقاو جاتنإ ةيدودحم ىلع بلغتلاو
 کانه نأ امک .ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ةيفرعملا تالاجملا لک لمشتو ،نيملعتملا

 ةينهملا ةيمنتلاو رمتسملا نيوکتلاو نيوکتلل ةيجيتارتسإ ةطخ عضول ةسام ةجاح
 ،ةيمقرلا دراوملل عجانلا فيظوتلا تالاجم ىلع اصوصخ زکرت ،ةيوبرتلا دراوملا ةدئافل
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 ةينورتكلإلا طئاسولل جولولا يف عيمجلا قحو ،ةيلاجم ةلادع نمضت نأ اهنأش نم
 يلوألا ذنم ميلعتلا نم نيديفتسملاو نيلعافلا لک ىلع يغبني امک .تنرتنألا تاکبشلو
 numériques de base( ةيساسألا ةيمقرلا تاراهملا ناقتإ يف اوطرخني نأ يعماجلا ىلإ

habilités( يديلقتلا ميلعتلا يف اهيزاوي يتلا ةديدجلا ةيتايحلا تاراهملا نم اهرابتعاب 
 يف مکحتلا يتأي ةقحال ةلحرم يف مث .باسحلاو ةباتکلاو ةءارقلا تاراهم يف مکحتلا
 ؛)يمقرلا قيوستلاو يمقرلا ينايبلا ميمصتلاو يبتکملا رشنلا لثم( ةطسوتملا تاراهملا
 8.)تاکبشلا ةرادإو ةيبوساحلا ةجمربلا لثم( ةمدقتملا تاراهملا مث

 سيسأتلاو لاجعتسالا نيب دعب نع ميلعتلا

 ظافحلل ليدبک دعب نع ميلعتلا دامتعا مت ةيحصلا ةمزألا تايعادت لعفب
 ،ةحئاجلا فورظ هتضرف ايفرظ ارايتخا کلذ ناک دقو ،ةيجوغاديبلا ةيرارمتسالا ىلع
 وأ ،ةثيدحلا لاصتالا لئاسو وأ ،ةرفوتملا ةيتامولعملا ةمظنألا لامعتسا امإ دمتعا
 ةيتامولعملا تادعملا فعضلو ،لاجعتسالا ةلاحل ارظنو .ةيضارتفا لوصف ثادحإ
 ةيافک فعضو 9،دعب نع ميلعتلل ةمئالملا ةيمقرلا دراوملا ةيدودحمو ،ةيکيتکاديدلاو
 لک ققحت مل ةبرجتلا هذه نإف ،ةديدجلا ةمدخلا هذه ءادأل ةيوبرتلا رطألا ةيزهاج
 لوح ارخؤم تزجنأ ةسارد جئاتن ىلإ ريشن راطإلا اذه يفو .اهنم ةاخوتملا فادهألا
 نيسردملا نم طقف %21.3 نأ ديفت 10ديفوک ةحئاج نابإ دعب نع ميلعتلا ةبرجت مييقت
 اذهل ةيصولا ةرازولا اهثدحأ يتلا (Telmid-Tice) ةصنم اومدختسا مهنأ اودکأ
 امک ؛)WhatsApp( يروفلا لسارتلا قيبطت مادختسا ىلع اولبقأ %70.4 نأو ،ضرغلا
 مهنم %13.5 نأ دجن ثيحب ،نيسردملا ىدل ةيمقرلا ةفرعملا کلمت يف افعض کانه نأ

 امنيب ،طسوتم ىوتسم مهيدل %67.1و ،ةيمقرلا ايجولونکتلا عم لماعتلا نونقتي ال
 ثحبلا سفن دروأ دعب نع ميلعتلا رثأ مييقت نع امأ .لاع ىوتسم مهيدل 19.4%

 دُعب نع ميلعتلا نأ ،ةساردلا مهتلمش نيذلا نيسّرُدملا نم %36 ىري :ةيلاتلا جئاتنلا
 ،ةيباجيإ راثآ هل نأ نوري %27.5 لباقم يف ،ّملعتلا ىلع ةيبلس تاساکعنا هل تناک
 ال مهنإ نولوقيف %23 امأ ،ذيمالتلا ّملعت ىلع ريثأت يأ هل سيل نأ %13.5 دقتعي امنيب
 .ال مأ ّملّعتلا ىلع راثآ دُعب نع ميلعتلل ناک اذإ ام نوفرعي
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 .تينرتنالا ةکبشل جولو
 غالبلا ،19 ديفوک ةحئاج نابإ ميلعتلا ،فيسنويلا عم ةکارشب ،ةموظنملا مييقتل ةينطولا ةئيهلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 10
 .هتعابط راظتنا يف ثحبلا جئاتن نع نالعإلل 2021 ربنتش 30 خيراتب سلجملا نع رداصلا يفحصلا

 ميلعتلا ةيدودرم ةيدودحمل ةقيمعلا بابسألا نيب نم نأ ىرن کلذب اطابتراو
 ،ةحئاجلا ةرتف يف ةيوبرتلا ةموظنملا يف يميلعتلا طمنلا اذه ةسسأم بايغ وه دعب نع
 نع ميلعتلا ميظنتب صاخ موسرم ىلع ةقداصملاب ارخؤم هکرادت مت يذلا رمألا وهو
 11.ةقباسلا تالالتخالا حيحصتل هيلع لوعي يذلاو ،ةيبرغملا ةيميلعتلا ةموظنملا يف دعب

 تفشک اهنأل ،ةيوبرتلا ةموظنملا سم قيمع رييغتل اکحم ةحئاجلا تناک دقل
 تعرس اهنأ امک ؛ةنمقرلا ىوتسم ىلع ةيدودحم نم ةيوبرتلا ةموظنملا هلجست امع
 يغبنيو .ميلعتلا ىلع ءابولا تايعادت ةهباجمل ةنکمم ةليسوک ةنمقرلا ىلإ جولولا ةريثو
 ةداعإل ةصرف ىلإ دعب نع ميلعتلاب ةطبترملا تابوعصلا نع ئشانلا هارکإلا ليوحت
 عومجم فارشتسا ىلع ةردق مويلا انل له نکل .ةنمقرلا ريياعم قفو سيسأتلا
 اهتانوکم ىلعو ةيوبرتلا ةموظنملا ىلع دعب نع ميلعتلا اهثدحيس يتلا راثآلاو تاريغتلا
 ؟ةيساسألا

 يروضحلا ميلعتلا عمجي نيجه ميلعت ىلع نوکيس مويلا ناهرلا نأ ودبي
 وه يمقرلا ميلعتلل يجيردتلا ءاسرإلا نوکيس نيتلاحلا اتلک يفو ،دعب نع ملعتلاو
 .دعب نعو يروضحلا اهيطمنب ،ةسردملا يف يميلعتلا ديدجتلل يلبقتسملا عورشملا
 موقت يتلا تازکترملل ةديدج ةسدنه ملاعم الثم لمحي دعب نع ينورتکلالا ميلعتلاف
 جهانمو تاملعتلا ىوتحمو ةيوبرتلا تاءاضفلاو يساردلا نامزلا لثم :ةسردملا اهيلع
 يسسؤملا ريبدتلل ديدج روظنم اضيأو ،ةفرعملاب ةقالعلاو ،ميوقتلاو سيردتلا قرطو
 ايجوغاديبو ايکيتکاديد ادقع کلذ بلطتيس يلاتلابو .نيرخآ نييوبرت نيلعاف کارشإو
 نع ميلعتلا عم عستا دق )ةفرعملا/سردملا/ذيملتلا( يجوغاديبلا ثلثملا نأل اديدج
 تحبصأ يتلا ةرسألاو ،ةيمقرلا ايجولونکتلا :يبطق ةفاضإ عم ايسامخ حبصيل دعب
 .دعب نع ميلعتلا ةرتف يف اهئانبأ ميلعت يف ةکراشم

 جامدإل ةينطولا ةيجيتارتسإلا يف زجُنأ ام ةيمهأ مغر هنأ لوقلا نکمي الامجإو
 لوانتت يتلا تاقيعملا نع الضفف :ةحورطم لازت ام تايدحت کانهف ،يمقرلا ميلعتلا
 ؛يمقرلا جامدإلا ةريتو عيرست ةرورضب اساسأ قلعتي ام کانه ،کيتسجوللاو زيهجتلا
 تايجاحل بيجتست ةيبرغم ةيمقر دراوم ءانتقاو جاتنإ ةيدودحم ىلع بلغتلاو
 کانه نأ امک .ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ةيفرعملا تالاجملا لک لمشتو ،نيملعتملا

 ةينهملا ةيمنتلاو رمتسملا نيوکتلاو نيوکتلل ةيجيتارتسإ ةطخ عضول ةسام ةجاح
 ،ةيمقرلا دراوملل عجانلا فيظوتلا تالاجم ىلع اصوصخ زکرت ،ةيوبرتلا دراوملا ةدئافل
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 ،يمقرلا ملعتلا کيتکاديدو ،ةيمقرلا نيماضملا جاتنإ لاجم يف صصختلا قيمعتو
 .کلذ ريغو يمقرلا مييقتلاو

 ةنمقرلا لاؤسو ةيبرتلا مولع

 نم يناعي لازال ،ثيدح يفرعم لقحک ةيبرتلا مولع لاؤس مويلا حرطي
 عقي امو ،يفرعملا هلاجم نمض لخدي ام يأ ،يجولومتسبالا هلاجم ديدحت ةيلاکشإ

 تحت لخدت يتلا ةيفرعملا تالاجملل تفاللا ددعتلل ارظنو .هزاوحأو هموخت نمض
 نع ،ىلوأ ةلحرم يف ،لءاستن “ةيملعلا ةنقلبلا” يف طوقسلل ابنجتو ،ةيبرتلا مولع فقس
 تايعجرملاو ةيفرعملا لوقحلا ددعت مظني يذلا جولومتسيبالا راطإلا وه ام
 ىلإ يرظنلا نم بعصلا لاقتنالا ةيلدج جلاُعت فيکو ؟ةيبرتلا مولع يف تاعطاقتلاو
 نيب روسجلا ءانب ،ةفلتخملا هتايلجت يف يوبرتلا لعفلا لوانت دنع ،متي فيکو ؟يقيبطتلا
 ريغو يفاقثلا يجولوبورتنألاو يجوغاديبلاو يکيتکاديدلاو يعامتجالاو يسفنلا
 نم افانصأ ةيبرتلا مولع ىلإ بسنن نأ يف لثمتي ايلاح عبتملا ديلقتلا نأ عقاولاو ؟کلذ
 ةيعامتجاو ةيناسنإ( ةددحم ةيفرعم تالاجمل يمتنت يتلا ةريثکلا ةيقيبطتلا فراعملا
 نکل ،ةيبرتلا لاجم ىلع اهقيبطت متيو ،)خلا ...ةيئيبو ةيجولوبورتناو ةيجولويسفو
 ىلع سسأتت نأو ،اهتانوکم کبس داُعي نأ وه ةيبرتلا مولعل ةبسنلاب مويلا ناهرلا
 ،هتيصوصخو يوبرتلا قايسلا لخاد نم ةيفرعملا هسسأ دمتسي ديدج يفرعم مغيدارب
 ةيبرتلا روطت اهحرطي يتلا ةديدجلا تالکشملا لوانتل جهانمو ةديدج تابراقم عدبيو
 ،يمقرلا لوحتلا اعبط اهنيب نمو ،رصعلا اهدهشي يتلا ىربکلا تالوحتلا عم اهلعافت يف
 ةيبرغملا ةسردملا ديدجتل ةعفارو ةيوبرتلا ةموظنملاب ضوهنلل ةرطاق حبصأ يذلا
 .يوبرتلا لاجملا يف ةيعون ةرفط ربتعي يذلا ،يمقرلا ملعتلا ىلإ لاقتنالل اهدادعإو
 نود ،هفادهأ ققحي نأ ةسردملا يف يمقرلا لوحتلل نکمي ال هنأ لجسن کلذب اطابتراو
 ،ةيبرتلا مولعل اديدج اروصت بلطتي يذلا رمألا .ةديدج ةيجوغاديب تابراقم راکتبا
 ميلعتلا ةنمقر يف ريکفتلا نإ .ةيقيبطتلاو ةيملعلا اهتالاجمو اهتانوکمل ةلکيه ةداعإو
 يغبني ايجولونکتلا هذهل ةيميقلاو ةيوبرتلاو ةيکيتکاديدلاو ةيجوغاديبلا راثآلا ةلءاسمو
 .ةيبرتلا مولعل ةيساسألا تالاغشنالا نمض مويلا حبصت نأ

 علطم يف ،ةيبرتلا مولع تاناهر مهأ نم نأ جتنتسن قبس ام عم اقواستو
 ةقيمعلا تالوحتلا اهحيتت يتلا صرفلاو تايناکمإلا رضحتست نأ ،ةثلاثلا ةيفلألا
 ةيعجرملا رطألا رفوت نأو ،ةرصاعملا ةيجولونکتلاو ةيفرعملا لوقحلا يف ةيراجلا
 يوبرتلا لاجملا يف ةروث هرابتعاب ،ديدجلا ةيمقرلا ةيبرتلا مغيدارب يف طارخنالل ةيرورضلا

 فئاظو ضعب يفو ،سردملا راودأ يف رييغت ثادحإ اهتايلجت مهأ نم ،يجوغاديبلاو
 ميلعتلا ليوحتو ،ةيتايحلاو ةيناضرعلاو ةيتامولعملا تاراهملا خيسرتو ،ةسردملا
 جذومنلل ديدج روظنم هقفاري يذلا ،يتاذلا ملعتلا ىلإ ينيقلتلاو يروضحلا
 نامزللو ةيسسؤملاو ةيجاهنملا طباوضلل فيفختو ،سيردتلا لوصألو يجوغاديبلا
 خلا ...تاءاضفللو يميلعتلا

 لکشبو العف سفانت اهنأ ةيمقرلا تاينقتلا هذه قمع يف ثحبلا ،نذإ ،نيبي
 نهارت ةنمقرلاف .ةيديلقتلا ةسردملا اهيلع موقت يتلا ةيساسألا تازکترملا عومجم يوق
 ،دودحملا ريغ تامولعملل يمکلا قفدتلاب حمست ايجولونکت ىلعو ةيمقرلا دراوملا ىلع
 ةدُعب کلذ لک ززعتو ؛يظحللا لعافتلاو ،ةينآلاو ،ةعرسلاو ،ةيلاعفلا ىلع نهارت امک

 ؛ةرسيمو ةباذج ةيلمع سيردتلا ةيلمع نم لعجت ةدع تاقيبطتبو ةيرصبو ةيتوص
 هذه لک نإ .(clavier) حيتافملا ةحول ىلع ةفيفخ ةرقن درجم ةطساوب کلذ لک متيو
 لادبإ ىلإ ةرورضلاب يدؤيس ام وهو ،ةديدج لاعفأو تاسراممب مئتلت دراوملاو تاينقتلا
 يذلا ،يمقرلا لوحتلا اذه لفغت نأ مويلا ةيبرتلا مولعل نکمي الو .ديدج يجوغاديب

 ،حبصي نأ يمقرلا لوحتلا اذهل يغبني لب ،ةسردملل ةيديلقتلا تازکترملا لخلخ
 يغبنيو .فارشتساو مييقتو ةلءاسمو ريکفت عوضوم ،ةيبرتلا مولع لقحل ةبسنلاب
 يف ةنمقرلا اهحرطت يتلا ةيميقلاو ةيفرعملا تايدحتلاب ةيبرتلا مولع متهت نأ اديدحت
 حمست يتلا ةيرکفلا تازکترملا زاربإ يف دهتجت نأ ةيبرتلا مولعل يغبني امک ،ةيبرتلا
 ،ةيمقرلا ةيبرتلا جامدإ يضتقي ميلعتلا ةموظنم ريوطتو ديدجت نأ عقاو نيب ةمءالملاب
 يتلا ،ةيقالخألاو ةيلامجلاو ةيرکفلاو ةيفاقثلا ميقلا ةموظنم ىلع ظافحلا ةبغر نيبو
 ضراعتت ال نأ مويلا ةحلملا ماهملا نم نإ .ةسردملل ةيوبرتلا فئاظولا نم ربتعت
 مولع سسأل ةيناسنإلاو ةيميقلاو ةيرکفلا تايعجرملا عم ةديدجلا ةيمقرلا ايجولونکتلا
 اهفظوت ةليسو يه لب ،اهتاذ دح يف ةياغ ربتعت ال ةيمقرلا ايجولونکتلاف .ةيبرتلا
 مَحَري الو ،لوحتلا عيرس ملاع يف ةيبرتلا يف ةعاجنلاو ةيلاعفلا غولبل ايجوغاديبلا
 .بکرلاب قاحتلالا نع نيفلختملا

 يمقرلا لوحتلا تايعادتب ةطبترملا ةيوبرتلا تاميتلا مهأ دصر يف ةمهاسمو
 ضعب ةعجارم قفأ يف اهيف ريکفتلا ديعت نأ ةيبرتلا مولعل يغبني يتلاو ،ميلعتلا يف
 درونس ،يمقرلا ميلعتلا ىلع حتفنم ديدج مغيداربل سيسأتلاو تايهيدبلاو تاقلطنملا
 :ريکفتلا اهيلع بصنيس يتلا لخادملا مهأ
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 ،يمقرلا ملعتلا کيتکاديدو ،ةيمقرلا نيماضملا جاتنإ لاجم يف صصختلا قيمعتو
 .کلذ ريغو يمقرلا مييقتلاو

 ةنمقرلا لاؤسو ةيبرتلا مولع

 نم يناعي لازال ،ثيدح يفرعم لقحک ةيبرتلا مولع لاؤس مويلا حرطي
 عقي امو ،يفرعملا هلاجم نمض لخدي ام يأ ،يجولومتسبالا هلاجم ديدحت ةيلاکشإ

 تحت لخدت يتلا ةيفرعملا تالاجملل تفاللا ددعتلل ارظنو .هزاوحأو هموخت نمض
 نع ،ىلوأ ةلحرم يف ،لءاستن “ةيملعلا ةنقلبلا” يف طوقسلل ابنجتو ،ةيبرتلا مولع فقس
 تايعجرملاو ةيفرعملا لوقحلا ددعت مظني يذلا جولومتسيبالا راطإلا وه ام
 ىلإ يرظنلا نم بعصلا لاقتنالا ةيلدج جلاُعت فيکو ؟ةيبرتلا مولع يف تاعطاقتلاو
 نيب روسجلا ءانب ،ةفلتخملا هتايلجت يف يوبرتلا لعفلا لوانت دنع ،متي فيکو ؟يقيبطتلا
 ريغو يفاقثلا يجولوبورتنألاو يجوغاديبلاو يکيتکاديدلاو يعامتجالاو يسفنلا
 نم افانصأ ةيبرتلا مولع ىلإ بسنن نأ يف لثمتي ايلاح عبتملا ديلقتلا نأ عقاولاو ؟کلذ
 ةيعامتجاو ةيناسنإ( ةددحم ةيفرعم تالاجمل يمتنت يتلا ةريثکلا ةيقيبطتلا فراعملا
 نکل ،ةيبرتلا لاجم ىلع اهقيبطت متيو ،)خلا ...ةيئيبو ةيجولوبورتناو ةيجولويسفو
 ىلع سسأتت نأو ،اهتانوکم کبس داُعي نأ وه ةيبرتلا مولعل ةبسنلاب مويلا ناهرلا
 ،هتيصوصخو يوبرتلا قايسلا لخاد نم ةيفرعملا هسسأ دمتسي ديدج يفرعم مغيدارب
 ةيبرتلا روطت اهحرطي يتلا ةديدجلا تالکشملا لوانتل جهانمو ةديدج تابراقم عدبيو
 ،يمقرلا لوحتلا اعبط اهنيب نمو ،رصعلا اهدهشي يتلا ىربکلا تالوحتلا عم اهلعافت يف
 ةيبرغملا ةسردملا ديدجتل ةعفارو ةيوبرتلا ةموظنملاب ضوهنلل ةرطاق حبصأ يذلا
 .يوبرتلا لاجملا يف ةيعون ةرفط ربتعي يذلا ،يمقرلا ملعتلا ىلإ لاقتنالل اهدادعإو
 نود ،هفادهأ ققحي نأ ةسردملا يف يمقرلا لوحتلل نکمي ال هنأ لجسن کلذب اطابتراو
 ،ةيبرتلا مولعل اديدج اروصت بلطتي يذلا رمألا .ةديدج ةيجوغاديب تابراقم راکتبا
 ميلعتلا ةنمقر يف ريکفتلا نإ .ةيقيبطتلاو ةيملعلا اهتالاجمو اهتانوکمل ةلکيه ةداعإو
 يغبني ايجولونکتلا هذهل ةيميقلاو ةيوبرتلاو ةيکيتکاديدلاو ةيجوغاديبلا راثآلا ةلءاسمو
 .ةيبرتلا مولعل ةيساسألا تالاغشنالا نمض مويلا حبصت نأ

 علطم يف ،ةيبرتلا مولع تاناهر مهأ نم نأ جتنتسن قبس ام عم اقواستو
 ةقيمعلا تالوحتلا اهحيتت يتلا صرفلاو تايناکمإلا رضحتست نأ ،ةثلاثلا ةيفلألا
 ةيعجرملا رطألا رفوت نأو ،ةرصاعملا ةيجولونکتلاو ةيفرعملا لوقحلا يف ةيراجلا
 يوبرتلا لاجملا يف ةروث هرابتعاب ،ديدجلا ةيمقرلا ةيبرتلا مغيدارب يف طارخنالل ةيرورضلا

 فئاظو ضعب يفو ،سردملا راودأ يف رييغت ثادحإ اهتايلجت مهأ نم ،يجوغاديبلاو
 ميلعتلا ليوحتو ،ةيتايحلاو ةيناضرعلاو ةيتامولعملا تاراهملا خيسرتو ،ةسردملا
 جذومنلل ديدج روظنم هقفاري يذلا ،يتاذلا ملعتلا ىلإ ينيقلتلاو يروضحلا
 نامزللو ةيسسؤملاو ةيجاهنملا طباوضلل فيفختو ،سيردتلا لوصألو يجوغاديبلا
 خلا ...تاءاضفللو يميلعتلا

 لکشبو العف سفانت اهنأ ةيمقرلا تاينقتلا هذه قمع يف ثحبلا ،نذإ ،نيبي
 نهارت ةنمقرلاف .ةيديلقتلا ةسردملا اهيلع موقت يتلا ةيساسألا تازکترملا عومجم يوق
 ،دودحملا ريغ تامولعملل يمکلا قفدتلاب حمست ايجولونکت ىلعو ةيمقرلا دراوملا ىلع
 ةدُعب کلذ لک ززعتو ؛يظحللا لعافتلاو ،ةينآلاو ،ةعرسلاو ،ةيلاعفلا ىلع نهارت امک

 ؛ةرسيمو ةباذج ةيلمع سيردتلا ةيلمع نم لعجت ةدع تاقيبطتبو ةيرصبو ةيتوص
 هذه لک نإ .(clavier) حيتافملا ةحول ىلع ةفيفخ ةرقن درجم ةطساوب کلذ لک متيو
 لادبإ ىلإ ةرورضلاب يدؤيس ام وهو ،ةديدج لاعفأو تاسراممب مئتلت دراوملاو تاينقتلا
 يذلا ،يمقرلا لوحتلا اذه لفغت نأ مويلا ةيبرتلا مولعل نکمي الو .ديدج يجوغاديب

 ،حبصي نأ يمقرلا لوحتلا اذهل يغبني لب ،ةسردملل ةيديلقتلا تازکترملا لخلخ
 يغبنيو .فارشتساو مييقتو ةلءاسمو ريکفت عوضوم ،ةيبرتلا مولع لقحل ةبسنلاب
 يف ةنمقرلا اهحرطت يتلا ةيميقلاو ةيفرعملا تايدحتلاب ةيبرتلا مولع متهت نأ اديدحت
 حمست يتلا ةيرکفلا تازکترملا زاربإ يف دهتجت نأ ةيبرتلا مولعل يغبني امک ،ةيبرتلا
 ،ةيمقرلا ةيبرتلا جامدإ يضتقي ميلعتلا ةموظنم ريوطتو ديدجت نأ عقاو نيب ةمءالملاب
 يتلا ،ةيقالخألاو ةيلامجلاو ةيرکفلاو ةيفاقثلا ميقلا ةموظنم ىلع ظافحلا ةبغر نيبو
 ضراعتت ال نأ مويلا ةحلملا ماهملا نم نإ .ةسردملل ةيوبرتلا فئاظولا نم ربتعت
 مولع سسأل ةيناسنإلاو ةيميقلاو ةيرکفلا تايعجرملا عم ةديدجلا ةيمقرلا ايجولونکتلا
 اهفظوت ةليسو يه لب ،اهتاذ دح يف ةياغ ربتعت ال ةيمقرلا ايجولونکتلاف .ةيبرتلا
 مَحَري الو ،لوحتلا عيرس ملاع يف ةيبرتلا يف ةعاجنلاو ةيلاعفلا غولبل ايجوغاديبلا
 .بکرلاب قاحتلالا نع نيفلختملا

 يمقرلا لوحتلا تايعادتب ةطبترملا ةيوبرتلا تاميتلا مهأ دصر يف ةمهاسمو
 ضعب ةعجارم قفأ يف اهيف ريکفتلا ديعت نأ ةيبرتلا مولعل يغبني يتلاو ،ميلعتلا يف
 درونس ،يمقرلا ميلعتلا ىلع حتفنم ديدج مغيداربل سيسأتلاو تايهيدبلاو تاقلطنملا
 :ريکفتلا اهيلع بصنيس يتلا لخادملا مهأ
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 ؟طيبثت مأ زيفحت :تاملعتلاو ةنمقرلا .1

 ةفصب ةيمويلا ةايحلا يفو ةيبرتلا يف ةيمقرلا ةيجولونکتلا جامدإ ةيمهأ نإ
 لکشب مزجن نأ عيطتسن ال دق اننکل ،فالخ عوضوم نآلا نوکت نأ نکمي ال ةماع
 نمز يف أشنو دلو يذلا ،)connectivité( “لاصتالا”ـب طبترملا ليجلا نأب يعطق
 طمن نع ةفلتخم ةقيرطب ةينهذلا هتاردق فظويو رکفي فوس ،يمقرلا لوحتلا
 اهبعوتسيو ةيمقرلا ايجولونکتلا عم بواجتي هنأ دکؤملا نکل ،هيلع فراعتملا ريکفتلا
 نيملعتملل ةنمقرلا العف حيتت له :لءاستن کلذ عم اقواستو .ةسالس رثکأ لکشب
 ةيمقرلا ايجولونکتلا لامعتسا الثم اهثدحي يتلا تاريغتلا يه امو ؟لضفأ لکشب ملعتلا

 تمت صن عم ةيفيکلا سفنب ملعتملا غامد لماعتي له ؟يقلتملا غامد ىوتسم ىلع
 ةحوللا وأ( بوساحلا تاشاشو ،يديلقتلا باتکلا :امه نيتفلتخم نيتليسو ربع هتءارق
 بسح ريغتت رکذتلاو ةرکاذلاو مهفلاو زيکرتلا تاردقو باعيتسالا له ؟)ةينورتكلإلا
 ةمولعملا نيزختو باعيتسالاو مهفلل ةبسنلاب لضفأ نيتليسولا يأو ؟ةلمعتسملا ةليسولا

 لامعتسا نع ةبترتملا جئاتنلا يه اميف امامت مسحلا ايلاح بعصلا نم هنإ ؟12غامدلا يف
 ةيبناج راثآ دوجو مغرو ،ةيندبلاو ةيسفنلاو ةينهذلا انتاردق ىلع ةيمقرلا ةيجولونکتلا
 طئاسولا لامعتسال ةيباجيالا راثآلا زاربإل اليم کانه نإف ،ديدج ءادأ لک امئاد قفارت
 ةفثکم تاساردو ثوحبل جاتحي ةفلاسلا ةلئسألاب ةطاحإلا نأ دکؤملا نمو .ةيمقرلا

 کلذب اطابتراو .غامدلا لمعل ةيجولويزيفلاو ةيجولوکيسلاو ةيرکفلا بناوجلا لوح
 ةنمقرلل ةلئاهلا تاردقلل ةيبلسلا راثآلا ضعب نم سجوتي لازي ام نم کانه نأ ظحالن
 نيزختل نيتعجان نيتيلآک ةيباحسلا تاباسحلاو تنرتنالا نأ الثم نيربتعم ،ةيبرتلا ىلع
 سمي دقو ،کاردإلاو رکذتلا لثم ةيتاذلا انتاردق ضعب نم دحلا يف مهاست دق ،ةمولعملا
 تنرتنالا ىلع دامتعالا يف يدامتلا حرطيو .ةينادجولا رعاشملا بناج ىتح رمألا
 سرادملا يف نيملعتملل ةينهذلا فئاظولا فاعضإ لکشم ةيباحسلا ةمظنألاو
 کبري هنأ امک ،ةيعامتجالا تاقالعلا يفو ،ةغللا ملعت يف رخأتو ،هابتنالا تابارطضا(
 نأ وه نآلا دکؤملا نم نإف رمألا ناک امهمو .ةسردملل ةيديلقتلا فئاظولا ضعب
 نيب ةيئانث يمقرلا رصعلا يف نوشيعي اوحبصأ تاعماجلاو سرادملا يف نيملعتملا
 ،)امهريغو کاردإلاو ةرکاذلا( فعضت تأدب يتلا ،ةيديلقتلا ةيجولوکيسلا تاردقلا
 تامولعم باعيتساو عاجرتساو نيزختلا ىلع ةيئانثتسا تاردق اهل ةيجراخ مئاعد نيبو
 13.ةدودحم ريغو ةفيثک

 
 .30 :)2010( 3 نيوکتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“رظن ةهجو :ملعتلاو سيردتلا يف لصاوتلاو مالعإلا ايجولونکت” ،شابرخ دمحم 12
 .249 :)2012( 4/5 ةيبرغملا ةسردملا ةلجم ،“ةسردملاو ةفرعملا” ،يلاعلا دبعنب مالسلا دبع 13

 نع لءاستي لاز ال نم کانه نأ امئاق لاز ال يذلا لدجلا اذه نم دافتسيو
 يف ککشتيو .ةسردملل يوبرتلا عورشملل ةيمقرلا ايجولونکتلا هذه ةمءالم ىدم
 ىلإ ةلاحإلا تمت ثيح ؛يجوغاديبلا ىوتسملا ىلع ةيمقرلا ةيجولونکتلل ةفاضملا ةميقلا
 ىلع ةيبلسلا راثآلل هيبنتلا مت امک ؛تاينقتلا هذه يف يوبرتلا نومضملا فعض ةلأسم
 ءالؤهو ..مهغامد ىلع تاشاشلا رثأ ببسب زيکرتلل نيملعتملا نادقفو ،رکذتلاو ةرکاذلا

 نکل ،ةحورطملا شاروألا مهأ نم کلذ نوربتعي لب ،ةسردملا ديدجت نوضراعي ال
 ديدجتلل مئالملا ديحولا وه سيل رايخلا اذهو ،ةنمقرلا ةرورضلاب ينعي ال دق ديدجتلا
 14.يوبرتلا

 ىدم دعبأ ىلإ نوبهذي نولئافتم کانه ،ةسجوتملا ةيلقألا هذه لباقم يفو
 تثدح يتلا ىربکلا تالوحتلا هبشي ،مساح يمقر رصع ىلع نولبقم اننأ نوري امنيح
 غامدلا فرعي نأ عقوتملا نمو ،)الثم ةباتکلا فاشتکا( ةقراف تامالع تناکو خيراتلا يف
 تدهش يتلا روصعلا يف هفرع ام رارغ ىلع ايوينب الوحت يمقرلا رصعلا يف يرشبلا
 حتفتس ةنمقرلا لعفب ناسنإلا غامد ةلکيه ةداعإو ؛ةقوبسم ريغو ةمساح تالوحت
 15.ةسردملا يف ةيجوغاديبلا تاملعتلا مامأ ةديدج اقافآ

 جامدإلا ىدحتو ةيمقرلا ةوجفلا نيب نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم .2

 کلذ يف امب ،ميلعتلا عاطق لخاد ةنهارلا ةيعضولا نيب ةوجفلا عاستال ارظن
 عيرسلا يجولونکتلا لوحتلا يف طرخنا يذلا ،تالواقملاو داصتقالا ملاع نيبو ،هتاجرخم
 ةيميلعتلا ةموظنملا ىلع لاغتشالل ةدوعلا ةيبرتلا مولعل يغبني ،يفرعملا داصتقالا يفو
 ءادأب ءاقترالاو ةسردملل يوبرتلا ءادألا ريوطتو ملعتلا ةئيب نيسحتب کلذو ؛لخادلا نم
 يغبني راطإلا اذه يفو 16.ريوطتلاو رييغتلاو راکتبالا ةفاقث خيسرتو يوبرتلا لعافلا
 ةايحلا يفو ةيساردلا جهانملا يف 21 نرقلا تاراهم نيمضت ىلع جيردتلاب لمعلا
 ةيتامولعملا تاراهملاو ؛ايلعلا ريکفتلا تاراهم اساسأ تاراهملا هذهب دصقيو .ةيسردملا
 ءادأ نم نکمت يتلا تاراهملا يأ ؛ةمعانلا ةيتايحلا تاراهملاو ؛ةيجولونکتلاو ةيمالعإلاو
 جهنملا” ءاسرإف .ذيفنتلا ةعرس عم ،ةيهانتم ةقدو ةدوجو ةلاعف ةيفيکب ةددحم ةمهم
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عبد الله الخياري



 ؟طيبثت مأ زيفحت :تاملعتلاو ةنمقرلا .1

 ةفصب ةيمويلا ةايحلا يفو ةيبرتلا يف ةيمقرلا ةيجولونکتلا جامدإ ةيمهأ نإ
 لکشب مزجن نأ عيطتسن ال دق اننکل ،فالخ عوضوم نآلا نوکت نأ نکمي ال ةماع
 نمز يف أشنو دلو يذلا ،)connectivité( “لاصتالا”ـب طبترملا ليجلا نأب يعطق
 طمن نع ةفلتخم ةقيرطب ةينهذلا هتاردق فظويو رکفي فوس ،يمقرلا لوحتلا
 اهبعوتسيو ةيمقرلا ايجولونکتلا عم بواجتي هنأ دکؤملا نکل ،هيلع فراعتملا ريکفتلا
 نيملعتملل ةنمقرلا العف حيتت له :لءاستن کلذ عم اقواستو .ةسالس رثکأ لکشب
 ةيمقرلا ايجولونکتلا لامعتسا الثم اهثدحي يتلا تاريغتلا يه امو ؟لضفأ لکشب ملعتلا

 تمت صن عم ةيفيکلا سفنب ملعتملا غامد لماعتي له ؟يقلتملا غامد ىوتسم ىلع
 ةحوللا وأ( بوساحلا تاشاشو ،يديلقتلا باتکلا :امه نيتفلتخم نيتليسو ربع هتءارق
 بسح ريغتت رکذتلاو ةرکاذلاو مهفلاو زيکرتلا تاردقو باعيتسالا له ؟)ةينورتكلإلا
 ةمولعملا نيزختو باعيتسالاو مهفلل ةبسنلاب لضفأ نيتليسولا يأو ؟ةلمعتسملا ةليسولا

 لامعتسا نع ةبترتملا جئاتنلا يه اميف امامت مسحلا ايلاح بعصلا نم هنإ ؟12غامدلا يف
 ةيبناج راثآ دوجو مغرو ،ةيندبلاو ةيسفنلاو ةينهذلا انتاردق ىلع ةيمقرلا ةيجولونکتلا
 طئاسولا لامعتسال ةيباجيالا راثآلا زاربإل اليم کانه نإف ،ديدج ءادأ لک امئاد قفارت
 ةفثکم تاساردو ثوحبل جاتحي ةفلاسلا ةلئسألاب ةطاحإلا نأ دکؤملا نمو .ةيمقرلا

 کلذب اطابتراو .غامدلا لمعل ةيجولويزيفلاو ةيجولوکيسلاو ةيرکفلا بناوجلا لوح
 ةنمقرلل ةلئاهلا تاردقلل ةيبلسلا راثآلا ضعب نم سجوتي لازي ام نم کانه نأ ظحالن
 نيزختل نيتعجان نيتيلآک ةيباحسلا تاباسحلاو تنرتنالا نأ الثم نيربتعم ،ةيبرتلا ىلع
 سمي دقو ،کاردإلاو رکذتلا لثم ةيتاذلا انتاردق ضعب نم دحلا يف مهاست دق ،ةمولعملا
 تنرتنالا ىلع دامتعالا يف يدامتلا حرطيو .ةينادجولا رعاشملا بناج ىتح رمألا
 سرادملا يف نيملعتملل ةينهذلا فئاظولا فاعضإ لکشم ةيباحسلا ةمظنألاو
 کبري هنأ امک ،ةيعامتجالا تاقالعلا يفو ،ةغللا ملعت يف رخأتو ،هابتنالا تابارطضا(
 نأ وه نآلا دکؤملا نم نإف رمألا ناک امهمو .ةسردملل ةيديلقتلا فئاظولا ضعب
 نيب ةيئانث يمقرلا رصعلا يف نوشيعي اوحبصأ تاعماجلاو سرادملا يف نيملعتملا
 ،)امهريغو کاردإلاو ةرکاذلا( فعضت تأدب يتلا ،ةيديلقتلا ةيجولوکيسلا تاردقلا
 تامولعم باعيتساو عاجرتساو نيزختلا ىلع ةيئانثتسا تاردق اهل ةيجراخ مئاعد نيبو
 13.ةدودحم ريغو ةفيثک

 
 .30 :)2010( 3 نيوکتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“رظن ةهجو :ملعتلاو سيردتلا يف لصاوتلاو مالعإلا ايجولونکت” ،شابرخ دمحم 12
 .249 :)2012( 4/5 ةيبرغملا ةسردملا ةلجم ،“ةسردملاو ةفرعملا” ،يلاعلا دبعنب مالسلا دبع 13

 نع لءاستي لاز ال نم کانه نأ امئاق لاز ال يذلا لدجلا اذه نم دافتسيو
 يف ککشتيو .ةسردملل يوبرتلا عورشملل ةيمقرلا ايجولونکتلا هذه ةمءالم ىدم
 ىلإ ةلاحإلا تمت ثيح ؛يجوغاديبلا ىوتسملا ىلع ةيمقرلا ةيجولونکتلل ةفاضملا ةميقلا
 ىلع ةيبلسلا راثآلل هيبنتلا مت امک ؛تاينقتلا هذه يف يوبرتلا نومضملا فعض ةلأسم
 ءالؤهو ..مهغامد ىلع تاشاشلا رثأ ببسب زيکرتلل نيملعتملا نادقفو ،رکذتلاو ةرکاذلا

 نکل ،ةحورطملا شاروألا مهأ نم کلذ نوربتعي لب ،ةسردملا ديدجت نوضراعي ال
 ديدجتلل مئالملا ديحولا وه سيل رايخلا اذهو ،ةنمقرلا ةرورضلاب ينعي ال دق ديدجتلا
 14.يوبرتلا

 ىدم دعبأ ىلإ نوبهذي نولئافتم کانه ،ةسجوتملا ةيلقألا هذه لباقم يفو
 تثدح يتلا ىربکلا تالوحتلا هبشي ،مساح يمقر رصع ىلع نولبقم اننأ نوري امنيح
 غامدلا فرعي نأ عقوتملا نمو ،)الثم ةباتکلا فاشتکا( ةقراف تامالع تناکو خيراتلا يف
 تدهش يتلا روصعلا يف هفرع ام رارغ ىلع ايوينب الوحت يمقرلا رصعلا يف يرشبلا
 حتفتس ةنمقرلا لعفب ناسنإلا غامد ةلکيه ةداعإو ؛ةقوبسم ريغو ةمساح تالوحت
 15.ةسردملا يف ةيجوغاديبلا تاملعتلا مامأ ةديدج اقافآ

 جامدإلا ىدحتو ةيمقرلا ةوجفلا نيب نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم .2

 کلذ يف امب ،ميلعتلا عاطق لخاد ةنهارلا ةيعضولا نيب ةوجفلا عاستال ارظن
 عيرسلا يجولونکتلا لوحتلا يف طرخنا يذلا ،تالواقملاو داصتقالا ملاع نيبو ،هتاجرخم
 ةيميلعتلا ةموظنملا ىلع لاغتشالل ةدوعلا ةيبرتلا مولعل يغبني ،يفرعملا داصتقالا يفو
 ءادأب ءاقترالاو ةسردملل يوبرتلا ءادألا ريوطتو ملعتلا ةئيب نيسحتب کلذو ؛لخادلا نم
 يغبني راطإلا اذه يفو 16.ريوطتلاو رييغتلاو راکتبالا ةفاقث خيسرتو يوبرتلا لعافلا
 ةايحلا يفو ةيساردلا جهانملا يف 21 نرقلا تاراهم نيمضت ىلع جيردتلاب لمعلا
 ةيتامولعملا تاراهملاو ؛ايلعلا ريکفتلا تاراهم اساسأ تاراهملا هذهب دصقيو .ةيسردملا
 ءادأ نم نکمت يتلا تاراهملا يأ ؛ةمعانلا ةيتايحلا تاراهملاو ؛ةيجولونکتلاو ةيمالعإلاو
 جهنملا” ءاسرإف .ذيفنتلا ةعرس عم ،ةيهانتم ةقدو ةدوجو ةلاعف ةيفيکب ةددحم ةمهم
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 اناکم نوکت نأ لدب ،ملعتلل اردصم ةسردملا حبصت نأ ىلع دعاسي فوس 17.“يمقرلا
 ةديدج راودأ ءاسرإو حتفنم يجوغاديب جذومن ءاسرإ ىلعو ؛نآلا هيلع رمألا وه امک ،هل
 لعافلا ةردق ىلع فقوتي سيردتلا يف ةيمقرلا ةيجولونکتلا جمد حاجنف .نيسردملل
 دمتعي ءادأ ريوطتو ،ةيديلقت ريغ لئاسوب ملعتلاو ميلعتلل ةئيب قلخ ىلع يوبرتلا
 18.تالکشملا لحو تاعورشملا ىلع مئاقلا ملعتلاو يلعافتلا بولسألا

 ردصملا اهرابتعاب ةيبرتلا مولع مامأ مويلا حرطت ىربک تاناهر ،نذإ ،کانه
 اهلعجو ةيوبرتلا ةموظنملا ديدجت تاراسم يف ريکفتلاب قلعتت ،ةيوبرتلا ةفرعملل جتنملا
 هذه ةمدقم يف يتأيو .ايجولونکتلاو ةفرعملا يلاجم يف ةعراستملا تالوحتلا رياست
 اهرابتعاب ،يجوغاديبلا جذومنلا يف نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم جامدإ تاراسملا

 ةدعاق اهرابتعاب اضيأ مث ،ةفرعملا عمتجم يف جامدنالاو ميلعتلا ةنمقر عورشمل ةلماح
 هيف تحبصأ تقو يف کلذو ،ةفرعملا ةملوع لوح ةيلودلا ةيسفانتلا يف طارخنالل
 تاءافکلا باطقتساو ،نادلبلل ةيسفانتلا تاردقلا زيزعتل ايساسأ ابلطم ةفرعملا
 .راکتبالا ىلع ةردقو اليهأت رثکألا ةيرشبلا

 هراودأ رييغتو هزکرم ىلع ظافحلا نيب سردملا .3

 لتحي هنأل ،ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيساسألا ناکرألا دحأ يوبرتلا لعافلا ربتعي
 حارتقا يف يوبرتلا رکفلا مهاس املاطو ؛ةيملعتلا/ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ازيمتم اعقوم
 نأ ريغ ؛ةدوجلاو ةيلاعفلا وحن نيسردملا ءادأب ءاقترالل ةننهمم ةينيوکت تاراسمو تايلآ
 يوبرتلا لعافلا )profil( ةيبناج ديدحت ةداعإ ةلاسم حرط يف مهاس يمقرلا لوحتلا
 اطابتراو .ميلعتلا ةنمقر عورشم قايس يف ةيکيتکاديدلاو ةيجوغاديبلا هتافصاومو
 ديدجت ىلإ العف ةنمقرلا يدؤت دح يأ ىلإ :الثم اهنم تالؤاستلا ضعب حرُطت کلذب
 له 19؟سردملل ةديدجلا راودألاو نيسردملا ةنهم فيرعت ةداعإو سيردتلا تاسرامم
 نأ مأ ؟ةيديلقتلا تاءادألا لک عم عئاطقب موقي ،ايمقر اسردم نوکيس لبقتسملا سردم
 ؟سردملل اليدب نوکت نأ عيطتست ال اهنکل ،ملعتلاو ميلعتلا معدت ةيمقرلا ةيجولونکتلا

 کبس ةداعإ ،طسوتملا ىدملا يف ،ضرفيس يمقرلا لوحتلا نأ هيف کش ال امم
 ةديدجلا ميهافملا نم ديدعلا رهظت تأدب قايسلا اذه يفو ،ةيوبرتلا ةموظنملا تانوکمل

 
 ثوحبلا ةرئاد ،ةيبرعلا فرغلا داحتا :توريب( ةيناثلا ةيمقرلا ةروثلا تابلطتم ةبکاومل ةيميلعتلا جهانملا ثيدحت ،ةدادح يلع 17
 .7 ،)2019 ،ةيداصتقالا

 .7 ،جهانملا ثيدحت ،ةدادح 18
19 Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, “Le numérique et l’éducation dans un monde qui change: une 
révolution ?”, Revue internationale d’éducation de sèvres 67 (décembre 2014): 36. 

 ،ةينورتکلالا ةسردملاک يوبرتلا عقاولا يف يلعفلا اهعقومت نع ثحبت لازت ام يتلا
 ،دعب نعو يروضحلا ميلعتلاو ،يمقرلا مييقتلاو ،ةيمقرلا جهانملاو ،ةيضارتفالا لوصفلاو
 .ةقيمعلا تالوحتلا هذهب هرودب رثأتيس يوبرتلا لعافلا نأ ديکأو خلا ...نيجهلا ميلعتلاو
 تافصاوملا عضو يف طرخنت نأ نيسردملا نيوکتل ةيعجرملا رطأللو ةيبرتلا مولعل يغبنيو
 ةليفکلا تاينقتلاو تادُعلا ددحت نأو ،يمقرلا لوحتلا قايس يف سردملل ةديدجلا
 يف ىروحملا هزکرم ىلع ،کش نودب ،ظفاحيس سردملا نإ .تافصاوملا کلت غولبب
 راکتحاب ةطبترملا ةيديلقتلا هراودأ ضعب نکل ،يسردملا ءاضفلا يفو يساردلا لصفلا
 ،مظنمکو ،هِّجومکو ،طيسوک هراودأ رثکأ زربتس ثيحب ،ريغتتس ايدومع اهنيقلتو ةفرعملا
 يذلا ،يمقرلا سردملا غولب قفأ يف کلذو ؛ةيتاذلا مهتاملعت يف ذيمالتلل بکاومو
 .ةنمقرلا راسم يف ةمدقتم ةلحرم يهو ،يمقرلا ملعتلا تايافک يف مکحتي

 يتلا ةيعجرملا رطألا ةغايص ةيبرتلا مولع ىلع نيعتي قبس ام عم اقواستو
 ةينهملا ةيمنتلل اضيأو رمتسملاو يساسألا نيوکتلل ديدج روظنم اهيلع سسأتيس
 يفو ،ةيبرتلا مولع يف مدقتملا يعونلا نيوکتلا نم عون ىلإ نوسردملا جاتحي .نيسردملل
 نيسردملا لکل ايمقر اليهأت اضيأ بلطتي نيوکتلا نکل ،ةنهملاو سيردتلا تايساسأ
 ةجاحلا نأل ،ةيفرعملا مهتاصصخت نع رظنلا ضغب کلذو ؛نييوبرتلا نيلعافلا يقابو
 لعافلا رفوتي نأ ،ةروطتملا ةيوبرتلا ةمظنألا يف هيلع رمألا وه امک ،ايلاح بلطتت
 ةداملا ذاتسأ ةفص ىلع هرفوتل زاوم لکشب “يمقرلا ذاتسألا” ةفص ىلع يوبرتلا
 ةيجوغاديب يفو ةيصصختلا ةفرعملا کيتکاديد يف رصحني دعي مل نيوکتلاف .ةيصصختلا
 يتلا لبقتسملا ةسردم يف امساح يمقرلا ريغتملا حبصأ لب ،ةيوبرتلا ةقالعلاو لصاوتلا

 .يمقرلا ملعتلا دمتعتس

 ةيديلقتلا راودألا ضعب نم ام ائيش صلقت ةيمقرلا ايجولونکتلا تناک اذإو
 راودألا معدت نأ ةيبرتلا مولعل ةديدجلا ماهملا نم نإف ،ةديدج ارودأ قلختل نيسردملل
 لاجم يف اصوصخ ،نيوکتلاب يقترت نأو ،ايلمعو ايرظن اهل سسؤت نأو ةديدجلا
 ةسام ةجاحلاف .ةيمقرلا ةيبرتلا کيتکاديدو ايجوغاديب تادجتسم لک يف مکحتلا
 لاقتنالا ليعفتو ،يمقرلا لوحتلا ةرياسم ىلع نيرداقلا ،ميلعتلا يف ءاربخلا نيسردملل
 رثأ ىلع زيکرتلا وه ددصلا اذه يف راثي ام مهأ نم لعلو .يمقرلا ملعتلا وحن سلسلا
 يف اهرودو ،ايجوغاديبلاو سيردتلا تايجهنم تالاجم ىلع ةيمقرلا ةيجولونکتلا
 عالقإلا قيقحت ايلاح قيعت يتلا باطعألا ضعب زواجتل ملعتلابو سيردتلاب ءاقترالا
 ةيلمع حبصتس لبقتسملا ةسردم عورشم يف سيردتلا ةسرامم نإ .دوشنملا يوبرتلا
 :اهنم رکذلاب صخن يتلاو ،نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم يف مکحتلا يضتقت ،ةبکرم
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 اناکم نوکت نأ لدب ،ملعتلل اردصم ةسردملا حبصت نأ ىلع دعاسي فوس 17.“يمقرلا
 ةديدج راودأ ءاسرإو حتفنم يجوغاديب جذومن ءاسرإ ىلعو ؛نآلا هيلع رمألا وه امک ،هل
 لعافلا ةردق ىلع فقوتي سيردتلا يف ةيمقرلا ةيجولونکتلا جمد حاجنف .نيسردملل
 دمتعي ءادأ ريوطتو ،ةيديلقت ريغ لئاسوب ملعتلاو ميلعتلل ةئيب قلخ ىلع يوبرتلا
 18.تالکشملا لحو تاعورشملا ىلع مئاقلا ملعتلاو يلعافتلا بولسألا

 ردصملا اهرابتعاب ةيبرتلا مولع مامأ مويلا حرطت ىربک تاناهر ،نذإ ،کانه
 اهلعجو ةيوبرتلا ةموظنملا ديدجت تاراسم يف ريکفتلاب قلعتت ،ةيوبرتلا ةفرعملل جتنملا
 هذه ةمدقم يف يتأيو .ايجولونکتلاو ةفرعملا يلاجم يف ةعراستملا تالوحتلا رياست
 اهرابتعاب ،يجوغاديبلا جذومنلا يف نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم جامدإ تاراسملا

 ةدعاق اهرابتعاب اضيأ مث ،ةفرعملا عمتجم يف جامدنالاو ميلعتلا ةنمقر عورشمل ةلماح
 هيف تحبصأ تقو يف کلذو ،ةفرعملا ةملوع لوح ةيلودلا ةيسفانتلا يف طارخنالل
 تاءافکلا باطقتساو ،نادلبلل ةيسفانتلا تاردقلا زيزعتل ايساسأ ابلطم ةفرعملا
 .راکتبالا ىلع ةردقو اليهأت رثکألا ةيرشبلا

 هراودأ رييغتو هزکرم ىلع ظافحلا نيب سردملا .3

 لتحي هنأل ،ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيساسألا ناکرألا دحأ يوبرتلا لعافلا ربتعي
 حارتقا يف يوبرتلا رکفلا مهاس املاطو ؛ةيملعتلا/ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ازيمتم اعقوم
 نأ ريغ ؛ةدوجلاو ةيلاعفلا وحن نيسردملا ءادأب ءاقترالل ةننهمم ةينيوکت تاراسمو تايلآ
 يوبرتلا لعافلا )profil( ةيبناج ديدحت ةداعإ ةلاسم حرط يف مهاس يمقرلا لوحتلا
 اطابتراو .ميلعتلا ةنمقر عورشم قايس يف ةيکيتکاديدلاو ةيجوغاديبلا هتافصاومو
 ديدجت ىلإ العف ةنمقرلا يدؤت دح يأ ىلإ :الثم اهنم تالؤاستلا ضعب حرُطت کلذب
 له 19؟سردملل ةديدجلا راودألاو نيسردملا ةنهم فيرعت ةداعإو سيردتلا تاسرامم
 نأ مأ ؟ةيديلقتلا تاءادألا لک عم عئاطقب موقي ،ايمقر اسردم نوکيس لبقتسملا سردم
 ؟سردملل اليدب نوکت نأ عيطتست ال اهنکل ،ملعتلاو ميلعتلا معدت ةيمقرلا ةيجولونکتلا

 کبس ةداعإ ،طسوتملا ىدملا يف ،ضرفيس يمقرلا لوحتلا نأ هيف کش ال امم
 ةديدجلا ميهافملا نم ديدعلا رهظت تأدب قايسلا اذه يفو ،ةيوبرتلا ةموظنملا تانوکمل

 
 ثوحبلا ةرئاد ،ةيبرعلا فرغلا داحتا :توريب( ةيناثلا ةيمقرلا ةروثلا تابلطتم ةبکاومل ةيميلعتلا جهانملا ثيدحت ،ةدادح يلع 17
 .7 ،)2019 ،ةيداصتقالا

 .7 ،جهانملا ثيدحت ،ةدادح 18
19 Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, “Le numérique et l’éducation dans un monde qui change: une 
révolution ?”, Revue internationale d’éducation de sèvres 67 (décembre 2014): 36. 

 ،ةينورتکلالا ةسردملاک يوبرتلا عقاولا يف يلعفلا اهعقومت نع ثحبت لازت ام يتلا
 ،دعب نعو يروضحلا ميلعتلاو ،يمقرلا مييقتلاو ،ةيمقرلا جهانملاو ،ةيضارتفالا لوصفلاو
 .ةقيمعلا تالوحتلا هذهب هرودب رثأتيس يوبرتلا لعافلا نأ ديکأو خلا ...نيجهلا ميلعتلاو
 تافصاوملا عضو يف طرخنت نأ نيسردملا نيوکتل ةيعجرملا رطأللو ةيبرتلا مولعل يغبنيو
 ةليفکلا تاينقتلاو تادُعلا ددحت نأو ،يمقرلا لوحتلا قايس يف سردملل ةديدجلا
 يف ىروحملا هزکرم ىلع ،کش نودب ،ظفاحيس سردملا نإ .تافصاوملا کلت غولبب
 راکتحاب ةطبترملا ةيديلقتلا هراودأ ضعب نکل ،يسردملا ءاضفلا يفو يساردلا لصفلا
 ،مظنمکو ،هِّجومکو ،طيسوک هراودأ رثکأ زربتس ثيحب ،ريغتتس ايدومع اهنيقلتو ةفرعملا
 يذلا ،يمقرلا سردملا غولب قفأ يف کلذو ؛ةيتاذلا مهتاملعت يف ذيمالتلل بکاومو
 .ةنمقرلا راسم يف ةمدقتم ةلحرم يهو ،يمقرلا ملعتلا تايافک يف مکحتي

 يتلا ةيعجرملا رطألا ةغايص ةيبرتلا مولع ىلع نيعتي قبس ام عم اقواستو
 ةينهملا ةيمنتلل اضيأو رمتسملاو يساسألا نيوکتلل ديدج روظنم اهيلع سسأتيس
 يفو ،ةيبرتلا مولع يف مدقتملا يعونلا نيوکتلا نم عون ىلإ نوسردملا جاتحي .نيسردملل
 نيسردملا لکل ايمقر اليهأت اضيأ بلطتي نيوکتلا نکل ،ةنهملاو سيردتلا تايساسأ
 ةجاحلا نأل ،ةيفرعملا مهتاصصخت نع رظنلا ضغب کلذو ؛نييوبرتلا نيلعافلا يقابو
 لعافلا رفوتي نأ ،ةروطتملا ةيوبرتلا ةمظنألا يف هيلع رمألا وه امک ،ايلاح بلطتت
 ةداملا ذاتسأ ةفص ىلع هرفوتل زاوم لکشب “يمقرلا ذاتسألا” ةفص ىلع يوبرتلا
 ةيجوغاديب يفو ةيصصختلا ةفرعملا کيتکاديد يف رصحني دعي مل نيوکتلاف .ةيصصختلا
 يتلا لبقتسملا ةسردم يف امساح يمقرلا ريغتملا حبصأ لب ،ةيوبرتلا ةقالعلاو لصاوتلا

 .يمقرلا ملعتلا دمتعتس

 ةيديلقتلا راودألا ضعب نم ام ائيش صلقت ةيمقرلا ايجولونکتلا تناک اذإو
 راودألا معدت نأ ةيبرتلا مولعل ةديدجلا ماهملا نم نإف ،ةديدج ارودأ قلختل نيسردملل
 لاجم يف اصوصخ ،نيوکتلاب يقترت نأو ،ايلمعو ايرظن اهل سسؤت نأو ةديدجلا
 ةسام ةجاحلاف .ةيمقرلا ةيبرتلا کيتکاديدو ايجوغاديب تادجتسم لک يف مکحتلا
 لاقتنالا ليعفتو ،يمقرلا لوحتلا ةرياسم ىلع نيرداقلا ،ميلعتلا يف ءاربخلا نيسردملل
 رثأ ىلع زيکرتلا وه ددصلا اذه يف راثي ام مهأ نم لعلو .يمقرلا ملعتلا وحن سلسلا
 يف اهرودو ،ايجوغاديبلاو سيردتلا تايجهنم تالاجم ىلع ةيمقرلا ةيجولونکتلا
 عالقإلا قيقحت ايلاح قيعت يتلا باطعألا ضعب زواجتل ملعتلابو سيردتلاب ءاقترالا
 ةيلمع حبصتس لبقتسملا ةسردم عورشم يف سيردتلا ةسرامم نإ .دوشنملا يوبرتلا
 :اهنم رکذلاب صخن يتلاو ،نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم يف مکحتلا يضتقت ،ةبکرم
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 ةيرورضلا تاراهملا يهو ،ةمعانلا تاراهملا عومجمو ،ةيجولونکتلاو ةيمقرلا تاراهملا
 20.تالاجملا فلتخم يف ةنمقرلا ميمعت وحن ريسي عمتجم يف ةيلعفلا ةکراشملا لجأ نم

 ةنمقرلا تانکممو ةمئاقلا تاهارکإلا نيب ةسردملاو عمتجملا .4

 يف ةسردملا لاغتشا بولسأ نأ ةيبرتلا ةيجولويسوس تايرظن ضعب تنيب
 هذه موقت امدنع اصوصخ ،ءاقتنالاو ءاصقإلا قطنم نم ملسي مل ةثيدحلا تاعمتجملا
 ليزابو ،ويدروب( ةدئاسلا بخنلا ةفاقث جاتنإ ةداعإب ،ةينمض ةيفيکب ،ةسسؤملا
 جمدلا دمتعي قطنمب اضيأ لغتشت ةسردملا نأ امک .)لاثملا ليبس ىلع نياتشنرب
 تاذلا ءانب وحن عوزنلا يأ ،ةيدومعلا ةيعامتجالا ةئشنتلا قيعت امدنع طيمنتلاو
 لاغتشا قطنملو ةبراقمل سيسأتلا ةيادب مويلا دهاشن کلذب اطابتراو .ملعتملل ةلعافلا
 Alain( نيروت نالآ هيلإ هبتنا ام وهو ،هيلع فراعتملا يسردملا ديلقتلل فلاخم

Touraine(، ىلع ،ةيمقرلا ايجولونکتلا اهيف امب ،ةرصاعملا تالوحتلا رثأ دصر امدنع 
 لب ،يقلتمو لسرم نيب ارصحنمو ايداحأو ايدومع دعي مل يذلا ،يسردملا لصاوتلا موهفم
 تادادتمالا هذهف .ةفرعملا کراشتو مساقتلاو لعافتلا ىلع ةحتفنم داعبأ هل تراص
 دح ىلع ،انلقتنا ثيح ،يوبرتلا قايسلا يف اصوصخ لصاوتلا ءانغإ يف مهاست ةيقفألا
 عمتجملا ةطلس ىلإ عوضخلا نوکي ثيح ،“ةلاسرلا” ةسردم نم ،نيروت نالآ ريبعت
 ريبعتلا نم تاذلا نکمتت ثيح ،“لصاوتلا ةسردم” ىلإ ،ةخسارلا اهديلاقتو ةيزمرلا

 نومضملل طقف ىطعت ةيولوألا دعت مل مويلاف .ةيقفأ تاقالع ةکبش يف اهسفن نع
 ماظنلل ةسِّسؤُم ريياعمو ميق نم هلمحت امب ،ةيوبرتلا ةسردملا ةلاسرل يعامتجالا
 ةوقب تاذلا ةيلاعف اهيف رضحت يتلا “لصاوتلا ةسردم” مامأ انحبصأ لب ،يعامتجالا
 la( ةيعامتجالا ةئشنتلاب ةقلعتملا ةسردملا ةفيظو نأ يأ ؛ةيقفألا تالعافتلا اضيأو

socialisation( ککفت هيمسي ام وحن “نيروت نالآ” رظن يف ،صلقتت تذخأ دق 
 ةلعافلا تاذلا” موهفم هنع جتني يذلا ،)désocialisation( ةيعامتجالا ةئشنتلا
 subjectivation(.21( “ملعتملل

 ةسرش ةسفانم مامأ اهسفن تدجو اهنأل ،ةيوه ةمزأ شيعت مويلا ةسردملا نإ
 ةسردملا ىلع نيعتي قاسملا اذه يفو .اهنم ةوق رثکأ تاهجو تاينب فرط نم اهراودأ يف
 ددجت نأو ،اهلخاد لوادت يتلا ةفرعملا ةلکيه ديعت نأو ،اهسفن ديدجت ىلع لمعت نأ
 اهتيوه ليکشت ةداعإ ةسردملا ىلع نأ يأ ،اهلاغتشا تاودأو اهلمع بولسأ اضيأ

 
 دهعم جمانرب( يمقرلا ملعتلاب ةينعملا ةيراشتسالا ةودنلا ،يمقرلا رصعلا يف تاراهملاو ةيبرتلا ،يمقرلا ملعتلا ،ناميلک-نارغ ةراس 20
 www.rand.org  :طبارلا ىلع ،)2017 ،ةيرکفلا ةدايقلل ماشروک

21 Alain Touraine, Pourrons-Nous vivre ensemble égaux et différents (Paris: Fayard, 1997), 461. 

 ةيمقرلا نيماضملا يدحت عم لماعتت نأ ةسردملا ىلع نإ .ميلعتلاو ةيبرتلل ةسسؤمک
 يخيرات فطعنم مامأ اننإ .اهلاغتشا ماظن يف لاصتالا مالعإلا ايجولونکت جمدت نأو
 ،اهلاقتنا ةعرس فعاضتو ،ريظن هل قبسي مل يذلا ،تامولعملا مک دايدزاب زيمتي قراف
 لک ربتعيو خلا ...ةيقفألا تاکبشلا عيسوتو ،ةفاسملا زجاح ءافتناو ،ينآلا لصاوتلاو
 اناونع حبصتل قثبنت ةديدجلا “ةيمقرلا ةفرعملا” تلعج يتلا تايمانيدلا نيب نم کلذ
 ةدئام تنيب دقو .هل رکنتت نأ ،ةسردملا اهنمو ،تاسسؤملل نکمي الو ،رصعلا حورل
 22.اسنرف يف ةيبرتلل نوسراممو ءاربخ اهيف کراش ةريدتسم

 تاملسملا ضعب تلخلخو سرادملا تقرتخا دق ةيمقرلا ايجولونکتلا نإ
 مل يسردملا نمزلا ءطبف .لاغتشالا کلذ بولسأ کلذکو اهيلع لغتشت يتلا تاينيقيلاو
 لازتخا ،ءاربخلا ءالؤه رظن يف ،نکمي الو .يمقرلا نمزلل ةشهدملا ةعرسلا مامأ دمصي
 نأ يغبني لب ،ام يفرعم صصخت سيردت يف تالوحتلا هذه مضخ يف ةسردملا لمع
 تايجهنملا اهيف رضحتَست ،)une approche transversale( ةيناضرع اهتبراقم نوکت
 ثلثملا تقرتخا دق ةثيدحلا ةيجولونکتلا طئاسولا نأ ىلإ ريشن ددصلا اذه يفو .ةيمقرلا
 طئاسولا کلت تحبصأ ثيحب ،)ملعتملاو ةفرعملاو سردملا( يديلقتلا يکيتکاديدلا

 کانه لب ،ةيجوغاديبلا ةقالعلل ةثالثلا باطقألا نيب لعافتلاو لاصتالل ةليسوک ةرضاح
 ىلإ ةيجولونکتلا طئاسولا جمدب کلذو ،باطقألا ةيعابر نع ثيدحلا ىلع ؤرجي نم
 .ةيلصألا ةثالثلا تانوکملا بناج

 لقنل ديحولا ردصملا يه ةسردملا هيف تناک يذلا نمزلا ،نذإ ،ىراوت دقل
 يف نمکت ال يهف ،ةيمقرلا تالوحتلا مضخ يف مويلا اهتفيظو امأ ،ةفرعملاو ةمولعملا
 ةسردملا هنضتحت امل کلذو ،اضيأ اهجاتنإل حمطت اهنإ لب ،ةفرعملا لقن ىلع راصتقالا
 وه ايلاح ةيميلعتلا ةمظنألا ناهرف .تايافکو تاراهمو ةيفرعم تاءاکذ نم ةيمقرلا
 عادبإلاو تاملعتلا ىوتسم ىلع ةسردملا يف ةيکذلا ةفرعملا جمد ىلع اهتردق ىدم
 23.جاتنإلاو

 نود ،ةسردملا يف يرذج رييغت ثادحإل حومطلا اذه ليعفت نکمي الو
 تازکترملا لمجم ةلءاسم اهل يغبني يتلا ةيوبرتلا تاسايسلا يف ةيعون ةرفط ثادحإ
 تالوحتلا راضحتسا عم ،رشع عساتلا نرقلا ذنم ةسردملل ةسسؤملا تايعجرملاو

 
22 François Bocquet, Éric Bruillard, Bernard Cornu, Joël Guignolet, Daniel Moatti et Jean-Pierre Véran, “Le 
numérique à l’école: évolution ou révolution pédagogique ? Un état des réflexions en France - Table ronde”, 
Revue internationale d’éducation de sèvres 67 (2014): 105. 
23 Cornu et Véran, “Le numérique et l’éducation”, 37. 
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 ةيرورضلا تاراهملا يهو ،ةمعانلا تاراهملا عومجمو ،ةيجولونکتلاو ةيمقرلا تاراهملا
 20.تالاجملا فلتخم يف ةنمقرلا ميمعت وحن ريسي عمتجم يف ةيلعفلا ةکراشملا لجأ نم

 ةنمقرلا تانکممو ةمئاقلا تاهارکإلا نيب ةسردملاو عمتجملا .4

 يف ةسردملا لاغتشا بولسأ نأ ةيبرتلا ةيجولويسوس تايرظن ضعب تنيب
 هذه موقت امدنع اصوصخ ،ءاقتنالاو ءاصقإلا قطنم نم ملسي مل ةثيدحلا تاعمتجملا
 ليزابو ،ويدروب( ةدئاسلا بخنلا ةفاقث جاتنإ ةداعإب ،ةينمض ةيفيکب ،ةسسؤملا
 جمدلا دمتعي قطنمب اضيأ لغتشت ةسردملا نأ امک .)لاثملا ليبس ىلع نياتشنرب
 تاذلا ءانب وحن عوزنلا يأ ،ةيدومعلا ةيعامتجالا ةئشنتلا قيعت امدنع طيمنتلاو
 لاغتشا قطنملو ةبراقمل سيسأتلا ةيادب مويلا دهاشن کلذب اطابتراو .ملعتملل ةلعافلا
 Alain( نيروت نالآ هيلإ هبتنا ام وهو ،هيلع فراعتملا يسردملا ديلقتلل فلاخم

Touraine(، ىلع ،ةيمقرلا ايجولونکتلا اهيف امب ،ةرصاعملا تالوحتلا رثأ دصر امدنع 
 لب ،يقلتمو لسرم نيب ارصحنمو ايداحأو ايدومع دعي مل يذلا ،يسردملا لصاوتلا موهفم
 تادادتمالا هذهف .ةفرعملا کراشتو مساقتلاو لعافتلا ىلع ةحتفنم داعبأ هل تراص
 دح ىلع ،انلقتنا ثيح ،يوبرتلا قايسلا يف اصوصخ لصاوتلا ءانغإ يف مهاست ةيقفألا
 عمتجملا ةطلس ىلإ عوضخلا نوکي ثيح ،“ةلاسرلا” ةسردم نم ،نيروت نالآ ريبعت
 ريبعتلا نم تاذلا نکمتت ثيح ،“لصاوتلا ةسردم” ىلإ ،ةخسارلا اهديلاقتو ةيزمرلا

 نومضملل طقف ىطعت ةيولوألا دعت مل مويلاف .ةيقفأ تاقالع ةکبش يف اهسفن نع
 ماظنلل ةسِّسؤُم ريياعمو ميق نم هلمحت امب ،ةيوبرتلا ةسردملا ةلاسرل يعامتجالا
 ةوقب تاذلا ةيلاعف اهيف رضحت يتلا “لصاوتلا ةسردم” مامأ انحبصأ لب ،يعامتجالا
 la( ةيعامتجالا ةئشنتلاب ةقلعتملا ةسردملا ةفيظو نأ يأ ؛ةيقفألا تالعافتلا اضيأو

socialisation( ککفت هيمسي ام وحن “نيروت نالآ” رظن يف ،صلقتت تذخأ دق 
 ةلعافلا تاذلا” موهفم هنع جتني يذلا ،)désocialisation( ةيعامتجالا ةئشنتلا
 subjectivation(.21( “ملعتملل

 ةسرش ةسفانم مامأ اهسفن تدجو اهنأل ،ةيوه ةمزأ شيعت مويلا ةسردملا نإ
 ةسردملا ىلع نيعتي قاسملا اذه يفو .اهنم ةوق رثکأ تاهجو تاينب فرط نم اهراودأ يف
 ددجت نأو ،اهلخاد لوادت يتلا ةفرعملا ةلکيه ديعت نأو ،اهسفن ديدجت ىلع لمعت نأ
 اهتيوه ليکشت ةداعإ ةسردملا ىلع نأ يأ ،اهلاغتشا تاودأو اهلمع بولسأ اضيأ

 
 دهعم جمانرب( يمقرلا ملعتلاب ةينعملا ةيراشتسالا ةودنلا ،يمقرلا رصعلا يف تاراهملاو ةيبرتلا ،يمقرلا ملعتلا ،ناميلک-نارغ ةراس 20
 www.rand.org  :طبارلا ىلع ،)2017 ،ةيرکفلا ةدايقلل ماشروک

21 Alain Touraine, Pourrons-Nous vivre ensemble égaux et différents (Paris: Fayard, 1997), 461. 

 ةيمقرلا نيماضملا يدحت عم لماعتت نأ ةسردملا ىلع نإ .ميلعتلاو ةيبرتلل ةسسؤمک
 يخيرات فطعنم مامأ اننإ .اهلاغتشا ماظن يف لاصتالا مالعإلا ايجولونکت جمدت نأو
 ،اهلاقتنا ةعرس فعاضتو ،ريظن هل قبسي مل يذلا ،تامولعملا مک دايدزاب زيمتي قراف
 لک ربتعيو خلا ...ةيقفألا تاکبشلا عيسوتو ،ةفاسملا زجاح ءافتناو ،ينآلا لصاوتلاو
 اناونع حبصتل قثبنت ةديدجلا “ةيمقرلا ةفرعملا” تلعج يتلا تايمانيدلا نيب نم کلذ
 ةدئام تنيب دقو .هل رکنتت نأ ،ةسردملا اهنمو ،تاسسؤملل نکمي الو ،رصعلا حورل
 22.اسنرف يف ةيبرتلل نوسراممو ءاربخ اهيف کراش ةريدتسم

 تاملسملا ضعب تلخلخو سرادملا تقرتخا دق ةيمقرلا ايجولونکتلا نإ
 مل يسردملا نمزلا ءطبف .لاغتشالا کلذ بولسأ کلذکو اهيلع لغتشت يتلا تاينيقيلاو
 لازتخا ،ءاربخلا ءالؤه رظن يف ،نکمي الو .يمقرلا نمزلل ةشهدملا ةعرسلا مامأ دمصي
 نأ يغبني لب ،ام يفرعم صصخت سيردت يف تالوحتلا هذه مضخ يف ةسردملا لمع
 تايجهنملا اهيف رضحتَست ،)une approche transversale( ةيناضرع اهتبراقم نوکت
 ثلثملا تقرتخا دق ةثيدحلا ةيجولونکتلا طئاسولا نأ ىلإ ريشن ددصلا اذه يفو .ةيمقرلا
 طئاسولا کلت تحبصأ ثيحب ،)ملعتملاو ةفرعملاو سردملا( يديلقتلا يکيتکاديدلا

 کانه لب ،ةيجوغاديبلا ةقالعلل ةثالثلا باطقألا نيب لعافتلاو لاصتالل ةليسوک ةرضاح
 ىلإ ةيجولونکتلا طئاسولا جمدب کلذو ،باطقألا ةيعابر نع ثيدحلا ىلع ؤرجي نم
 .ةيلصألا ةثالثلا تانوکملا بناج

 لقنل ديحولا ردصملا يه ةسردملا هيف تناک يذلا نمزلا ،نذإ ،ىراوت دقل
 يف نمکت ال يهف ،ةيمقرلا تالوحتلا مضخ يف مويلا اهتفيظو امأ ،ةفرعملاو ةمولعملا
 ةسردملا هنضتحت امل کلذو ،اضيأ اهجاتنإل حمطت اهنإ لب ،ةفرعملا لقن ىلع راصتقالا
 وه ايلاح ةيميلعتلا ةمظنألا ناهرف .تايافکو تاراهمو ةيفرعم تاءاکذ نم ةيمقرلا
 عادبإلاو تاملعتلا ىوتسم ىلع ةسردملا يف ةيکذلا ةفرعملا جمد ىلع اهتردق ىدم
 23.جاتنإلاو

 نود ،ةسردملا يف يرذج رييغت ثادحإل حومطلا اذه ليعفت نکمي الو
 تازکترملا لمجم ةلءاسم اهل يغبني يتلا ةيوبرتلا تاسايسلا يف ةيعون ةرفط ثادحإ
 تالوحتلا راضحتسا عم ،رشع عساتلا نرقلا ذنم ةسردملل ةسسؤملا تايعجرملاو

 
22 François Bocquet, Éric Bruillard, Bernard Cornu, Joël Guignolet, Daniel Moatti et Jean-Pierre Véran, “Le 
numérique à l’école: évolution ou révolution pédagogique ? Un état des réflexions en France - Table ronde”, 
Revue internationale d’éducation de sèvres 67 (2014): 105. 
23 Cornu et Véran, “Le numérique et l’éducation”, 37. 
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 عم لعافتلا ىلع ةريبک ةردق اهل ةديدجلا لايجألا نأ ظحالن اننإ .ايلاح ةيراجلا ةيمقرلا
 يفو ، (génération connectée) “لاصتالاب ةطبترم” لايجأ اهنأل ،يمقرلا لوحتلا
 ،سجوتتو يمقرلا لوحتلا مواقت ةيديلقتلا ةيميلعتلا ةمظنألا نأ دجن کلذ لباقم
 تارييغت ثادحإ ىلإ ةجاحلاو ،ةيمقرلا دراوملاو ةبلصلا دراوملا فعضب انايحأ عرذتتو
 رود ددحت ةيوبرت ةيسايسو تارايخب قلعتي رمألا نإ .ةسردملا لکايه يف ةيوينب
 جامدإ ةطخو ةفرعملا عقوم ددحت امک ،هديرن يذلا نطاوملا جذومنو ،ةسردملا ةفيظوو
 ةيمتح نوکتس اهنکل ،دوقعل ائيطب وأ الجؤم اعورشم تناک يتلا ةيمقرلا ايجولونکتلا

 .روظنملا لبقتسملا يف

 عمتجملا” يف يعماجلاو يسردملا ميلعتلا رود نع لءاستن نأ انل قحي انهو
 يسايسلا داصتقالا اهيلع نهاري ناک يتلا ةيداملا ةورثلا ىراوتت ثيح ،“يکبشلا
 يفو عمتجملا رضاح يف مساحلا رصنعلا وه ةمولعملا يف مکحتلا حبصيو ،يکيسالکلا
 ـب )Manuel Castells( زلتساک ليونام اهيمسي ةديدج ةيلامسأر اهنإ .هلبقتسم
 مل يکبشلا عمتجملاف .ةمولعملاب فيثک ملاع اهزرفأ يتلا يهو ،“تامولعملا ةيلامسأر”
 ةمعانلا ةورثلا داجيإ يف لغتشي راص لب ،لصاوتلاو تامولعملا ريبدت ىلع ارصتقم دعي
 تاکبشو ةيمقرلا ايجولونکتلا تراص اذکهو .ةفرعملا داصتقا يف رامثتسالا لالخ نم
 ةطلسلا تاقالعو ،يعامتجالا ميظنتلا ةينب ددحي ام يه اهب ةطبترملا تامولعملا
 .ةماع ةيعانصلا دعب ام تاعمتجملا يف ةرطيسلا قطنمو

 ىلع راصتقالا زواجتي اهلمع نأل ،رمتستسو ةمئاق لازت ام ةسردملا ةيعرش نإ
 ةفرعملاف ،تادُع نم يمقرلا لوحتلا هحيتي ام لضفب ةفرعملا ءانب ىلإ ،ةمولعملا رشن

 سکع ىلعف .ماخلا ةداملا دودح يف ىقبت يتلا ،ةمولعملا ىلع مدقتم يقسن ماظن يه
 حبصي دق هنإ لب ،هتاذ دح يف ابسکم سيل ةمولعملا ضئاف نإ ،نوريثکلا دقتعي ام
 نکمتي ال هنکل ،ديدشلا شطعلا نم يناعي يذلا صخشلاب کلذ هيبشت نکميو ،اقئاع
 لئاهلا يتامولعملا مکلاف !ءافطإلا لجر ةيفنح يف يوقلا ءاملا نايرج نم برشي نأ نم
 عمتجملا نيب لصفت ةفاسم کانه نأ دجن کلذل .جاومألا هانتم ريغ طيحم يف انقرغي دق
 نيبو ،ةيجولونکتلا ةيلآلا ةطساوب ةمولعملا لقن تاکبش عيسوت ىلع مئاقلا ،يکبشلا
 ميقو ةيفاقثو ةيعمتجم ةموظنم قايس يف ةفرعم ءانب ىلع مئاقلا ةفرعملا عمتجم
 ةيجولونکتلا هتناسرت مغر ،يکبشلا عمتجملا فعض ةطقن نإ 24.ةينالقع ةيقالخأ
 ،کيبشتلاب يوقتست تذخأ يتلا ،ةمولعملا طبض نع ازجاع لظي هنأ يه ،ةروطتملا

 
 .250 ،“ةسردملاو ةفرعملا” ،يلاعلا دبعنب 24

 ىلإ ةمولعملا بلقنت دق انه .نيرخآلاب ريهشَّتلل ىتح وأ فئاز وه امل انايحأ زاحنتو
 يأرلا ةعانص يف امکحتو ،ةمعان ةنميه خسرت ةرصاعملا تاعمتجملا يف ةديدج ةطلس
 زرف ىلع هتردق يف نمکيف ةفرعملا عمتجم زيمت امأ .ةيجيتارتسإلا تارارقلا هيجوتو ماعلا
 ةعماجلاو ةسردملا رود رضحي انهو ،ةفرعملا ءانبل ةدعاقک حلصت يتلا ةمولعملا
 .همدع نم ةفرعملا مدختل اهتيحالص مييقتو ةمولعملا جاتنإ ةداعإل نيتادأ امهرابتعاب
 اهتاذ کبس ديعت نأ لبقتسملا ةسردمل يغبني ةفرعملا عمتجم فادهأ غولب ليبس يفو
 ،ةمولعملا رشنو ينيقلتلا ميلعتلا ةسرامم يهو ةيديلقتلا اهفئاظو ىدحإ ةعجارمب
 موقت تحبصأ نهارلا تقولا يف عقاوملاو تاکبشلاو تاسسؤملا لک نأ لعفب کلذو
 ىلع نيملعتملا زيفحت وهف ةديدجلا ةسردملا ناهر امأ .ةعاسلا رادم ىلع ةفيظولا هذهب
 .ةايحلا ىدم دتمملا ملعتلا ملعت لب ،طقف ةسردملا لخاد سيل ،نوملعتي فيک ملعت
 Les( ملعتلا تايافک ءانبب لب ،تامولعملل يمکلا ليصحتلا ةيمنتب قلعتي ال انه رمألاو

compétences d’apprentissage(، اتيملا يفو بيکرتلاو ليلحتلا يف ايلعلا تاراهملاو-
 يتاذلا لمأتلل ةيجيتارتسإ يأ ،کاردإلاو ريکفتلا يف ىلعأ ىوتسم اهرابتعاب 25ةفرعم
 .)la réflexivité( ريکفتلا ةيلمع لالخ

 ةلويسلا وحن حايزنالاو ىنعملا نع ثحبلا نيب ميقلا ةموظنم .5

 ةيوهلا نيوکتو ،ميقلا ءانبل يعيبطلا لتشملا ةباثمب ةسردملا ربتعت
 ريغ دق يمقرلا لوحتلا نأ ريغ ،مهلالقتساو مهتيصخش زيزعتو ،نيملعتملل ةيعامتجالا
 عم سفانتت ةسردملا اهيف تحبصأ ةيعضو قلخو ،خسارلا يسردملا ديلقتلا اذه نم
 تحبصأف ،ةددحم طباوضو ريياعم ىلع ةسسؤم ريغو ،ةيضارتفا تايعجرمب تانايک
 ءاضفلا يف اهجراخ َجتُني يذلا ،يمقرلا يميقلا دملا ةمواقم نع ةزجاع ةسردملا
 ربع ،اصوصخ ،هليزنت متي يذلا ،يبلسلا يميقلا نحشلا نم عونک راصو ،يضارتفالا
 ةيبابضو ىنعملا نادقف نم هلمجم يف يناعي يميق دم هنإ .يعامتجالا لصاوتلا طئاسو
 .ةنطاوملاو حماستلاو کرتشملا شياعتلا ميقو ئدابم عم ،بلاغلا يف ،ىفانتيو ،دصاقملا
 ىلع ةيبرتلاو ةيقالخألاو ةيميقلا ةيبرتلا( ةيسردملا ميقلا تعجارت قايسلا اذه يفو
 تنومگيز ريبعت بسح ةلئاس ميق ىلإ تلوحتو )خلا ..يندملا سحلا ةيمنتو ةنطاوملا
 ضوافتلا ميق اهيلع بلغتو ،مظانلا طيخلل دقتفت ،)Zygmunt Bauman( 26نامواب
 اذه صلق ةلصحملا يفو .يعامتجالا حاجنلل ارشؤم تحبصأ يتلا ،ةيزاهتنالا ميقو

 
 ،لقعلا رکفي امدنع” نوطالفأ لاق اميدقو ،ريکفتلا ةيلمع يف يتاذلا لمأتلا حيتت يتلا ةينهذلا تايلمعلا عومجم ةفرعم-اتيملاب انه دصقي 25
 .“هسفن عم ثدحتي هنإف

 .26 ،)2016 ،رشنلاو ثاحبألل ةيبرعلا ةکبشلا :توريب( ربج وبأ جاجح ةمجرت ،ةلئاسلا ةثادحلا ،نامواب دنومغيز 26
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 عم لعافتلا ىلع ةريبک ةردق اهل ةديدجلا لايجألا نأ ظحالن اننإ .ايلاح ةيراجلا ةيمقرلا
 يفو ، (génération connectée) “لاصتالاب ةطبترم” لايجأ اهنأل ،يمقرلا لوحتلا
 ،سجوتتو يمقرلا لوحتلا مواقت ةيديلقتلا ةيميلعتلا ةمظنألا نأ دجن کلذ لباقم
 تارييغت ثادحإ ىلإ ةجاحلاو ،ةيمقرلا دراوملاو ةبلصلا دراوملا فعضب انايحأ عرذتتو
 رود ددحت ةيوبرت ةيسايسو تارايخب قلعتي رمألا نإ .ةسردملا لکايه يف ةيوينب
 جامدإ ةطخو ةفرعملا عقوم ددحت امک ،هديرن يذلا نطاوملا جذومنو ،ةسردملا ةفيظوو
 ةيمتح نوکتس اهنکل ،دوقعل ائيطب وأ الجؤم اعورشم تناک يتلا ةيمقرلا ايجولونکتلا

 .روظنملا لبقتسملا يف

 عمتجملا” يف يعماجلاو يسردملا ميلعتلا رود نع لءاستن نأ انل قحي انهو
 يسايسلا داصتقالا اهيلع نهاري ناک يتلا ةيداملا ةورثلا ىراوتت ثيح ،“يکبشلا
 يفو عمتجملا رضاح يف مساحلا رصنعلا وه ةمولعملا يف مکحتلا حبصيو ،يکيسالکلا
 ـب )Manuel Castells( زلتساک ليونام اهيمسي ةديدج ةيلامسأر اهنإ .هلبقتسم
 مل يکبشلا عمتجملاف .ةمولعملاب فيثک ملاع اهزرفأ يتلا يهو ،“تامولعملا ةيلامسأر”
 ةمعانلا ةورثلا داجيإ يف لغتشي راص لب ،لصاوتلاو تامولعملا ريبدت ىلع ارصتقم دعي
 تاکبشو ةيمقرلا ايجولونکتلا تراص اذکهو .ةفرعملا داصتقا يف رامثتسالا لالخ نم
 ةطلسلا تاقالعو ،يعامتجالا ميظنتلا ةينب ددحي ام يه اهب ةطبترملا تامولعملا
 .ةماع ةيعانصلا دعب ام تاعمتجملا يف ةرطيسلا قطنمو

 ىلع راصتقالا زواجتي اهلمع نأل ،رمتستسو ةمئاق لازت ام ةسردملا ةيعرش نإ
 ةفرعملاف ،تادُع نم يمقرلا لوحتلا هحيتي ام لضفب ةفرعملا ءانب ىلإ ،ةمولعملا رشن

 سکع ىلعف .ماخلا ةداملا دودح يف ىقبت يتلا ،ةمولعملا ىلع مدقتم يقسن ماظن يه
 حبصي دق هنإ لب ،هتاذ دح يف ابسکم سيل ةمولعملا ضئاف نإ ،نوريثکلا دقتعي ام
 نکمتي ال هنکل ،ديدشلا شطعلا نم يناعي يذلا صخشلاب کلذ هيبشت نکميو ،اقئاع
 لئاهلا يتامولعملا مکلاف !ءافطإلا لجر ةيفنح يف يوقلا ءاملا نايرج نم برشي نأ نم
 عمتجملا نيب لصفت ةفاسم کانه نأ دجن کلذل .جاومألا هانتم ريغ طيحم يف انقرغي دق
 نيبو ،ةيجولونکتلا ةيلآلا ةطساوب ةمولعملا لقن تاکبش عيسوت ىلع مئاقلا ،يکبشلا
 ميقو ةيفاقثو ةيعمتجم ةموظنم قايس يف ةفرعم ءانب ىلع مئاقلا ةفرعملا عمتجم
 ةيجولونکتلا هتناسرت مغر ،يکبشلا عمتجملا فعض ةطقن نإ 24.ةينالقع ةيقالخأ
 ،کيبشتلاب يوقتست تذخأ يتلا ،ةمولعملا طبض نع ازجاع لظي هنأ يه ،ةروطتملا

 
 .250 ،“ةسردملاو ةفرعملا” ،يلاعلا دبعنب 24

 ىلإ ةمولعملا بلقنت دق انه .نيرخآلاب ريهشَّتلل ىتح وأ فئاز وه امل انايحأ زاحنتو
 يأرلا ةعانص يف امکحتو ،ةمعان ةنميه خسرت ةرصاعملا تاعمتجملا يف ةديدج ةطلس
 زرف ىلع هتردق يف نمکيف ةفرعملا عمتجم زيمت امأ .ةيجيتارتسإلا تارارقلا هيجوتو ماعلا
 ةعماجلاو ةسردملا رود رضحي انهو ،ةفرعملا ءانبل ةدعاقک حلصت يتلا ةمولعملا
 .همدع نم ةفرعملا مدختل اهتيحالص مييقتو ةمولعملا جاتنإ ةداعإل نيتادأ امهرابتعاب
 اهتاذ کبس ديعت نأ لبقتسملا ةسردمل يغبني ةفرعملا عمتجم فادهأ غولب ليبس يفو
 ،ةمولعملا رشنو ينيقلتلا ميلعتلا ةسرامم يهو ةيديلقتلا اهفئاظو ىدحإ ةعجارمب
 موقت تحبصأ نهارلا تقولا يف عقاوملاو تاکبشلاو تاسسؤملا لک نأ لعفب کلذو
 ىلع نيملعتملا زيفحت وهف ةديدجلا ةسردملا ناهر امأ .ةعاسلا رادم ىلع ةفيظولا هذهب
 .ةايحلا ىدم دتمملا ملعتلا ملعت لب ،طقف ةسردملا لخاد سيل ،نوملعتي فيک ملعت
 Les( ملعتلا تايافک ءانبب لب ،تامولعملل يمکلا ليصحتلا ةيمنتب قلعتي ال انه رمألاو

compétences d’apprentissage(، اتيملا يفو بيکرتلاو ليلحتلا يف ايلعلا تاراهملاو-
 يتاذلا لمأتلل ةيجيتارتسإ يأ ،کاردإلاو ريکفتلا يف ىلعأ ىوتسم اهرابتعاب 25ةفرعم
 .)la réflexivité( ريکفتلا ةيلمع لالخ

 ةلويسلا وحن حايزنالاو ىنعملا نع ثحبلا نيب ميقلا ةموظنم .5

 ةيوهلا نيوکتو ،ميقلا ءانبل يعيبطلا لتشملا ةباثمب ةسردملا ربتعت
 ريغ دق يمقرلا لوحتلا نأ ريغ ،مهلالقتساو مهتيصخش زيزعتو ،نيملعتملل ةيعامتجالا
 عم سفانتت ةسردملا اهيف تحبصأ ةيعضو قلخو ،خسارلا يسردملا ديلقتلا اذه نم
 تحبصأف ،ةددحم طباوضو ريياعم ىلع ةسسؤم ريغو ،ةيضارتفا تايعجرمب تانايک
 ءاضفلا يف اهجراخ َجتُني يذلا ،يمقرلا يميقلا دملا ةمواقم نع ةزجاع ةسردملا
 ربع ،اصوصخ ،هليزنت متي يذلا ،يبلسلا يميقلا نحشلا نم عونک راصو ،يضارتفالا
 ةيبابضو ىنعملا نادقف نم هلمجم يف يناعي يميق دم هنإ .يعامتجالا لصاوتلا طئاسو
 .ةنطاوملاو حماستلاو کرتشملا شياعتلا ميقو ئدابم عم ،بلاغلا يف ،ىفانتيو ،دصاقملا
 ىلع ةيبرتلاو ةيقالخألاو ةيميقلا ةيبرتلا( ةيسردملا ميقلا تعجارت قايسلا اذه يفو
 تنومگيز ريبعت بسح ةلئاس ميق ىلإ تلوحتو )خلا ..يندملا سحلا ةيمنتو ةنطاوملا
 ضوافتلا ميق اهيلع بلغتو ،مظانلا طيخلل دقتفت ،)Zygmunt Bauman( 26نامواب
 اذه صلق ةلصحملا يفو .يعامتجالا حاجنلل ارشؤم تحبصأ يتلا ،ةيزاهتنالا ميقو

 
 ،لقعلا رکفي امدنع” نوطالفأ لاق اميدقو ،ريکفتلا ةيلمع يف يتاذلا لمأتلا حيتت يتلا ةينهذلا تايلمعلا عومجم ةفرعم-اتيملاب انه دصقي 25
 .“هسفن عم ثدحتي هنإف

 .26 ،)2016 ،رشنلاو ثاحبألل ةيبرعلا ةکبشلا :توريب( ربج وبأ جاجح ةمجرت ،ةلئاسلا ةثادحلا ،نامواب دنومغيز 26
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 ناک املو .ةيئيشنتلاو ةيوبرتلا اهفئاظو نم َّدَحو ،ةسردملا راودأ نم يميقلا تالفنالا
 دق ةسردملل ةيئيشنتلا ةفيظولا نإف ،ميقلل ةموظنم نودب ةيبرت روصت بعصلا نم
 ذافنلا نم نکمتت نأ يمقرلا ملاعلا يف تأشن ميقل ىتأتيس فيکف .ةلطعم هبش تحبصأ
 هذه اذاملو ؟ةيرسألا تائيبلا يفو سرادملا يف نيملعتملا ىدل ميقلا ةفوفصم ىلإ
 ةيفرعملا اهداعبأ يف ةيسردملا ميقلا عجارت لظ يف ةيمقرلا ميقلا لبقت يف ةيبذاجلا
 ةيفرعملا اهتازاجنا لکب ةسردملا ةفاقث ةيبذاج تهتنا له ؟ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
 ؟اهخيرات دادتما ىلع ةيفاقثلاو ةيملعلاو

 ال ةيلاحلا ةسردملا ةمزأ نأ راضحتسا يغبني ةلئسألا هذه يغ ريکفتلا دنع
 دوعت لب ،اهجراخ نم مداقلا يضارتفالا يميقلا دملا ةسفانم يف اهلشف ىلإ طقف دوعت
 27ىنعم ءاطعإ يهو ةيساسألا اهفئاظو ىدحإ ةيدودحمب ةطبترم ةيتاذ لماوع ىلإ اضيأ
 ،ريثم لکشب ةريخألا دوقعلا يف تعجارت يتلاو ،اهلخاد متت يتلا ةيوبرتلا تاسرامملل
 ال ام وهو  (compétences transversales) ةدتمملا تايافکلا ةيدودحم :الثم اهنم
 ؛نيملعتملا تايجاحل ةيسردملا ةفرعملا ةمءالم مدع ؛ىنعم تاملعتلل نوکي نأب حمسي
 ةيسردملا ميقلا ةيجاودزاو ؛يعامتجالا ءاقترالاو يساردلا حاجنلا نيب طابترالا فعضو
 هدقف يذلا ىنعملل ميلعتلا عاجرتسا نإ .خلا ...يثادح وه امو ،يناديلقت وه ام نيب
 رهوجل اديدهت لکشي وهف نييوتسملا نيب رفانت لکو ؛ةنلعملا فادهألل هتمءالمب نيهر
 لالخ نم لب ،ىوتحملا لالخ نم سيل ددحتت يوبرتلا لصاوتلا ةفاقث نإ .ةيبرتلا
 يف ةميق ،)J. Habermas( سامرباه هددح امک ،لصاوتلا لعفل يطعي اذهو ،ةروريسلا
 .ةعجان لولحل الوصو ،ةدجلاب مستت تابراقم جهن يغبني کلذل ؛يعامتجالا لعافتلا

 ارظنو ،ةيبرتلا اهفئاظو صلقتو ةيعمتجملا ةئشنتلا تاسسؤم راسحنا عمو
 ربع ةيضارتفا ةيعامتجا ةئشنت طويخ مظتنت تأدب دقف ،غارفلا لبقت ال ةعيبطلا نأل
 دعب ميقلا ةفوفصمل حبصأ ثيح ؛ةيمقرلا تاکبشلاو يعامتجالا لصاوتلا طئاسو
 وأ ةيرطف امإ ميق حلاصل ،ةيميقلا ةموظنملل ةسسؤملا ةبلصلا ريياعملا تباغو ،يضارتفا

 نيذلا امومع بابشلاو نوملعتملاف اذکهو .اهلوح ضوافتم ميق وأ ةلئاس وأ ةعيرس
 ذإ :ةرفانتم ةيميق ةيجاودزا نوشيعي )la connectivité( ةمئاد لاصتا ةلاح يف اوحبصأ
 دق مهنکل ،ينآلا لعافتلاو مساقتلا نوسراميو ةيرحلاب يضارتفالا ملاعلا يف نورعشي مهنأ
 ءاضفلا کلذ يف رمنتلاو يزمرلا فنعلاو مصولاو زييمتلا ةفاقث ةسراممل نوردحني
 .“لئاسلا” يضارتفالا

 
 نيدلا زع ةمجرت ،اهتاناهرو ةثيدحلا ايجوغاديبلا اياضق ،نورخآو نيلماه ،ونريب ،ويريم نمض ،“ةسردملل ىنعم ءاطعإ” ،يالفود لاشيم 27
 .193 ،)2013 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( يباطخلا

 ةيعامتجالا ةئشنتلا تاسسؤم يف ميقلا ةموظنم تسم يتلا باطعألا نإ
 ملاعلا تاءاضف يف تيُنب اهنکل ،ضيوعتلل تايجيتارتساو ىرخأ ميق روهظ ىلإ تدأ
 ةعاجشلاو ةلوطبلا ميق نع الثم َّربَُعي ثيح ؛ةبلص ةيرايعم ةيعجرمل رقتفتو يمقرلا
 ةيرح” يف ولغلا امأ ؛ماعلا ءاضفلا يف يزمرلاو يداملا فنعلا تاسراممب روهظلا بحو
 ىلإ يدؤي دق هنإف ،ةيفاقثلاو ةيقالخألا زجاوحلا نع ةلفغ يف متي يذلا ،حوبلاو “ريبعتلا
 قيشر نسح يجولوبرتنألا هيمسي ام ريقحتو نيرخآلاب ريهشتلاب طبترت تافارحنا
 .کلذ ريغو ،ةأرملا دض فنعلاو رمنتلا ةسراممو ،“ةنرملا تايوهلا”

 نوکي يتلا ميقلاب ةطبترملا تاحايزنالا ضعب نع يضاغتلا ،نذإ ،نکمي ال
 يف اصوصخ ،ةفاقثلاو ةيبرتلا لقح يف کلذ نع بترتي امو ،يضارتفالا ءاضفلا اهردصم
 دعب ام ميق قفو شيعلا مخز يف اهاحضو ةيشع نيب اهسفن تدجو تاعمتجم
 رارمتسا لعفب ؛اهليصافت لکب ةثادحلا ةلحرم دعب بعوتست مل اهنأ لاحلاو ،ةيثادح
 اطابتراو .کرتشملا شياعتلا ميق فعضو ميلعتلا ةيدودحمو ،عمتجملل يخيراتلا رخأتلا
 تاکبشل عساولا راشتنالاو ،توصلاو ةروصلا رحسب عيمجلا راهبنا لعفبو کلذب
 ينورتکلا فنع ةسراممب ةطبترم ةيبلس رهاظم حطسلا ىلإ تزفق ،يعامتجالا لصاوتلا
 رشنو ،نيرخآلاب ريهشتلا ىلإ )الثم يفلسلا( اهبحو تاذلاب زازتعالا نم الثم لاقتنالاو
 تاکبشل طرفملا لامعتسالل ةيبلسلا ةيبناجلا راثآلا مهأ نم نأ امک .ةفئازلا رابخألا
 ،يقئالعلا بناجلا سمي ام وه ةيبرغملا رسألاو سرادملا يف يعامتجالا لصاوتلا
 نم لاقتنالا لعفب لايجألاو دارفألا نيب يروضحلاو رشابملا لصاوتلا فعض اصوصخو
 ةميقک(individuation)  ةيدرفلا ىلإ ةيعقاو ةميقک )(individualisme ةينادرفلا
 ،ديعب وه امم برقلل ابلط ،يعقاولا عم طابترالا کف ةلواحمو ءاوزنالا نإ 28.ةيضارتفا
 ،يضارتفالا ملاعلا ىلإ نورجاهي بابشلاو نيملعتملا لايجأ لعج ،هعم ينآلا لعافتلاو
 ودبي راص يذلا ،عقاولل اتقؤم نودوعي انايحأو ،“ةيعقاولا” مهتايح نوشيعي کانهو
 ! يضارتفالا وه هنأکو مهل

 تاعماجلاو سرادملا يف نيملعتملا نامدإ نأ يف لثمتي انه حورطملا لاکشإلاو
 ةسردملا نيب ةيلدجلا تالعافتلا ةعزعز يف غلاب ريثأت هل نوکيس يمقرلا ءاضفلا ىلع
 زيزعت بلطتي ةنطاوملاو ةيوهلا ليکشت نأ املع.ةنطاوملاو ةفاقثلا ميقو عمتجملاو
 کرتشملا شيعلل ةمدخ ةيفاقثو ةيعجرم نيماضم راضحتساو ةيعامتجالا طباورلا
 تاسسؤم يف ميقلا ةموظنم تسم يتلا باطعألا نإ .حماستلاو عونتلا ةفاقثلو

 
 ،يضارتفالا سابتحالا ىلا ةيميقلا ةنمزألا نم ،درفلا کولس ىلع اهريثأتو ةيضارتفالا ميقلا لوح ةرضاحم ،سينب ديعس 28
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 ناک املو .ةيئيشنتلاو ةيوبرتلا اهفئاظو نم َّدَحو ،ةسردملا راودأ نم يميقلا تالفنالا
 دق ةسردملل ةيئيشنتلا ةفيظولا نإف ،ميقلل ةموظنم نودب ةيبرت روصت بعصلا نم
 ذافنلا نم نکمتت نأ يمقرلا ملاعلا يف تأشن ميقل ىتأتيس فيکف .ةلطعم هبش تحبصأ
 هذه اذاملو ؟ةيرسألا تائيبلا يفو سرادملا يف نيملعتملا ىدل ميقلا ةفوفصم ىلإ
 ةيفرعملا اهداعبأ يف ةيسردملا ميقلا عجارت لظ يف ةيمقرلا ميقلا لبقت يف ةيبذاجلا
 ةيفرعملا اهتازاجنا لکب ةسردملا ةفاقث ةيبذاج تهتنا له ؟ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
 ؟اهخيرات دادتما ىلع ةيفاقثلاو ةيملعلاو

 ال ةيلاحلا ةسردملا ةمزأ نأ راضحتسا يغبني ةلئسألا هذه يغ ريکفتلا دنع
 دوعت لب ،اهجراخ نم مداقلا يضارتفالا يميقلا دملا ةسفانم يف اهلشف ىلإ طقف دوعت
 27ىنعم ءاطعإ يهو ةيساسألا اهفئاظو ىدحإ ةيدودحمب ةطبترم ةيتاذ لماوع ىلإ اضيأ
 ،ريثم لکشب ةريخألا دوقعلا يف تعجارت يتلاو ،اهلخاد متت يتلا ةيوبرتلا تاسرامملل
 ال ام وهو  (compétences transversales) ةدتمملا تايافکلا ةيدودحم :الثم اهنم
 ؛نيملعتملا تايجاحل ةيسردملا ةفرعملا ةمءالم مدع ؛ىنعم تاملعتلل نوکي نأب حمسي
 ةيسردملا ميقلا ةيجاودزاو ؛يعامتجالا ءاقترالاو يساردلا حاجنلا نيب طابترالا فعضو
 هدقف يذلا ىنعملل ميلعتلا عاجرتسا نإ .خلا ...يثادح وه امو ،يناديلقت وه ام نيب
 رهوجل اديدهت لکشي وهف نييوتسملا نيب رفانت لکو ؛ةنلعملا فادهألل هتمءالمب نيهر
 لالخ نم لب ،ىوتحملا لالخ نم سيل ددحتت يوبرتلا لصاوتلا ةفاقث نإ .ةيبرتلا
 يف ةميق ،)J. Habermas( سامرباه هددح امک ،لصاوتلا لعفل يطعي اذهو ،ةروريسلا
 .ةعجان لولحل الوصو ،ةدجلاب مستت تابراقم جهن يغبني کلذل ؛يعامتجالا لعافتلا

 ارظنو ،ةيبرتلا اهفئاظو صلقتو ةيعمتجملا ةئشنتلا تاسسؤم راسحنا عمو
 ربع ةيضارتفا ةيعامتجا ةئشنت طويخ مظتنت تأدب دقف ،غارفلا لبقت ال ةعيبطلا نأل
 دعب ميقلا ةفوفصمل حبصأ ثيح ؛ةيمقرلا تاکبشلاو يعامتجالا لصاوتلا طئاسو
 وأ ةيرطف امإ ميق حلاصل ،ةيميقلا ةموظنملل ةسسؤملا ةبلصلا ريياعملا تباغو ،يضارتفا

 نيذلا امومع بابشلاو نوملعتملاف اذکهو .اهلوح ضوافتم ميق وأ ةلئاس وأ ةعيرس
 ذإ :ةرفانتم ةيميق ةيجاودزا نوشيعي )la connectivité( ةمئاد لاصتا ةلاح يف اوحبصأ
 دق مهنکل ،ينآلا لعافتلاو مساقتلا نوسراميو ةيرحلاب يضارتفالا ملاعلا يف نورعشي مهنأ
 ءاضفلا کلذ يف رمنتلاو يزمرلا فنعلاو مصولاو زييمتلا ةفاقث ةسراممل نوردحني
 .“لئاسلا” يضارتفالا

 
 نيدلا زع ةمجرت ،اهتاناهرو ةثيدحلا ايجوغاديبلا اياضق ،نورخآو نيلماه ،ونريب ،ويريم نمض ،“ةسردملل ىنعم ءاطعإ” ،يالفود لاشيم 27
 .193 ،)2013 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( يباطخلا

 ةيعامتجالا ةئشنتلا تاسسؤم يف ميقلا ةموظنم تسم يتلا باطعألا نإ
 ملاعلا تاءاضف يف تيُنب اهنکل ،ضيوعتلل تايجيتارتساو ىرخأ ميق روهظ ىلإ تدأ
 ةعاجشلاو ةلوطبلا ميق نع الثم َّربَُعي ثيح ؛ةبلص ةيرايعم ةيعجرمل رقتفتو يمقرلا
 ةيرح” يف ولغلا امأ ؛ماعلا ءاضفلا يف يزمرلاو يداملا فنعلا تاسراممب روهظلا بحو
 ىلإ يدؤي دق هنإف ،ةيفاقثلاو ةيقالخألا زجاوحلا نع ةلفغ يف متي يذلا ،حوبلاو “ريبعتلا
 قيشر نسح يجولوبرتنألا هيمسي ام ريقحتو نيرخآلاب ريهشتلاب طبترت تافارحنا
 .کلذ ريغو ،ةأرملا دض فنعلاو رمنتلا ةسراممو ،“ةنرملا تايوهلا”

 نوکي يتلا ميقلاب ةطبترملا تاحايزنالا ضعب نع يضاغتلا ،نذإ ،نکمي ال
 يف اصوصخ ،ةفاقثلاو ةيبرتلا لقح يف کلذ نع بترتي امو ،يضارتفالا ءاضفلا اهردصم
 دعب ام ميق قفو شيعلا مخز يف اهاحضو ةيشع نيب اهسفن تدجو تاعمتجم
 رارمتسا لعفب ؛اهليصافت لکب ةثادحلا ةلحرم دعب بعوتست مل اهنأ لاحلاو ،ةيثادح
 اطابتراو .کرتشملا شياعتلا ميق فعضو ميلعتلا ةيدودحمو ،عمتجملل يخيراتلا رخأتلا
 تاکبشل عساولا راشتنالاو ،توصلاو ةروصلا رحسب عيمجلا راهبنا لعفبو کلذب
 ينورتکلا فنع ةسراممب ةطبترم ةيبلس رهاظم حطسلا ىلإ تزفق ،يعامتجالا لصاوتلا
 رشنو ،نيرخآلاب ريهشتلا ىلإ )الثم يفلسلا( اهبحو تاذلاب زازتعالا نم الثم لاقتنالاو
 تاکبشل طرفملا لامعتسالل ةيبلسلا ةيبناجلا راثآلا مهأ نم نأ امک .ةفئازلا رابخألا
 ،يقئالعلا بناجلا سمي ام وه ةيبرغملا رسألاو سرادملا يف يعامتجالا لصاوتلا
 نم لاقتنالا لعفب لايجألاو دارفألا نيب يروضحلاو رشابملا لصاوتلا فعض اصوصخو
 ةميقک(individuation)  ةيدرفلا ىلإ ةيعقاو ةميقک )(individualisme ةينادرفلا
 ،ديعب وه امم برقلل ابلط ،يعقاولا عم طابترالا کف ةلواحمو ءاوزنالا نإ 28.ةيضارتفا
 ،يضارتفالا ملاعلا ىلإ نورجاهي بابشلاو نيملعتملا لايجأ لعج ،هعم ينآلا لعافتلاو
 ودبي راص يذلا ،عقاولل اتقؤم نودوعي انايحأو ،“ةيعقاولا” مهتايح نوشيعي کانهو
 ! يضارتفالا وه هنأکو مهل

 تاعماجلاو سرادملا يف نيملعتملا نامدإ نأ يف لثمتي انه حورطملا لاکشإلاو
 ةسردملا نيب ةيلدجلا تالعافتلا ةعزعز يف غلاب ريثأت هل نوکيس يمقرلا ءاضفلا ىلع
 زيزعت بلطتي ةنطاوملاو ةيوهلا ليکشت نأ املع.ةنطاوملاو ةفاقثلا ميقو عمتجملاو
 کرتشملا شيعلل ةمدخ ةيفاقثو ةيعجرم نيماضم راضحتساو ةيعامتجالا طباورلا
 تاسسؤم يف ميقلا ةموظنم تسم يتلا باطعألا نإ .حماستلاو عونتلا ةفاقثلو

 
 ،يضارتفالا سابتحالا ىلا ةيميقلا ةنمزألا نم ،درفلا کولس ىلع اهريثأتو ةيضارتفالا ميقلا لوح ةرضاحم ،سينب ديعس 28
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 يف تيُنب اهنکل ،ضيوعتلل تايجيتارتساو ىرخأ ميق روهظ ىلإ تدأ ةيعامتجالا ةئشنتلا
 ؛ةبلص ةيرايعم ةيعجرمل رقتفتو يمقرلا ملاعلا تاءاضف

 لالخ نم ميقلا ءايحإ ةداعإ ىلع ةردق اهل ةيبرتلا نإ لوقلا نکمي الامجإو
 اهلمع ميمص نم ،ةقيقحلا يف ،يف ربتعي کلذ نأل ،ةيسردملا تاملعتلل ىنعم ءاطعإ
 لقنت اهنأ ساسأ ىلع ةسردملا ىلإ رُظن املاطف .ةيساسألا اهفئاظوو اهتاياغ نمو يمويلا
 ،ميقلا ىلع يبُرت نأ يغبني ةسردملا نأل ،شاقنلا ريثي اذه نکل ،فراعملا لقنت امک ميقلا

 لعفلا لقرع املاط سبل حيحصت نم ،نذإ ،دبال 29فراعملا عم لعفت امک اهلقنت نأ ال
 لالخ نم الإ متي ال ميقلا خيسرت نأو ،ميقلا ملعت ال ةسردملا نأ وهو يسردملا يوبرتلا
 کلذب اطابتراو .نييوبرتلا نيلعافل لک فرط نم يسردملا ءاضفلا لخاد اهتسرامم
 نوکت نأ ىلع صرحلا ،ةيوبرتلا ةسرامملا رهوج وه يذلا ،ىنعملا ةداعتسا بلطتت
 يف ميقلا ىلع لاغتشالاو ؛ةيوبرتلا تاياغلاو يمارملاو فادهألل ةقباطم تاملعتلا
 ةيقالخأ ريياعم قفو اهمييقتو ةيوبرتلا انتسرامم يف ريکفتلا روظنم نم ةسردملا
 ةسسؤمک ةسردملا ةياهن نع نيديعب انلزام اننأ ىلع کلذ رشؤيو .ةينالقعو ةيلامجو
 .هريغو (Illich) شتيلإ لثم ضعبلا عقوتي امک ،ةيوبرت

 دفاور دحأ اهرابتعاب ،ةيبرتلا ةفسلفل يغبني هنأ ىرن قبس ام ىلع اسيسأت
 ناک ءاوس ،ةيبرغملا ةسردملا يف يميقلا رفانتلا نم دحلل دهتجت نأ ،ةيبرتلا مولع
 ميقلاو ةيسردملا ميقلا( يجراخ وأ ،)ةيناديلقتلا ميقو ةثادحلا ميق( يلخاد هردصم
 جهانملا لخاد ميقلل ةقسانتمو ةدحوم ةموظنم جهن ىلع لمعت نأو )ةيضارتفالا
 حالصإ جاردإو ،نيلعافلا فلتخم نيب ةيکراشتلاو ةماکحلا ةيوقتو ،ةيبرغملا ةيميلعتلا
 ةيوبرتلا تاسسؤملاو مالعإلا لئاسوو رسألا هيف طرخنت لماش راطإ نمض ةموظنملا
 30.ةيندملا

 نکمي ال رايس قيرط وه يمقرلا لوحتلا نأ دکؤن ،متخلا ليبس ىلع
 ةيوبرتلا ةموظنملا اهنمض نمو ،ةايحلا قفارم لک سمت ةقيمع تاريثأت هلو ،هضارتعا

 ةعفارو ةصرف ىلإ ةنمقرلا يدحت ليوحت يغبنيو .هالعأ اهل انقرطت يتلا ،اهتانوکمب
 نيلعافلا لک فرط نم ةلءاسم عوضوم مويلا يه يتلا ،ةيبرغملا ةسردملا ديدجتل
 ،ةفرص ةيمک وأ ةينقت ةيلمع سيل ةسردملا ديدجت نأ ريغ .عمتجملا تاراظتنا طحمو
 ةيغب ؛اهتاذ ةيبرتلا مولع ةلءاسمل ةدوعلا ىلإ ،يمقرلا لوحتلا ءوض يف ،رمألا جاتحي لب

 
29 Alain Kerlan, Philosophie pour l’éducation (Paris: ESF Éditions, 2003), 51. 

 تاساردلل يکلملا دهعملا :طابرلا( “برغملا ةلاح :ميقلاو ةسردملا” لوح يساردلا مويلا تاصالخ ،ةيجيتارتسإلا تاساردلل يکلملا دهعملا 30
 .)2011 ،ةيجيتارتسإلا

 ديدجتو عئاطق ثادحإو ،ةيجولومتسبإلا تاقايسلا ديدحتو ،ةيعجرملا رطألا ديدجت
 کش ال اممو ،لبقتسملا فارشتساو ،ةيملعلا تادجتسملاو ميهافملا ةمءالمو ،باطخلا
 يوبرتلا )مگيداربلا( لادبإلا سيسأت ىلإ يضفي فوس ةيمانيدلا هذه ليعفت نأ هيف
 .ديدجلا

 ايفارغويلبيبلا

 ةساردو ثاحبألل يبرعلا زکرملا :ةحودلا .يواعمجلا رونأ ةمجرت .يکبشلا عمتجملا .نراد ،ينراب
  .2015 ،تاسايسلا

 ثاحبألل ةيبرعلا ةکبشلا :توريب .ربج وبأ جاجح ةمجرت .ةلئاسلا ةثادحلا .دنومغيز ،نامواب
 .2016 ،رشنلاو

 نحن يعامجلا فلؤملا نمض .“يعامتجا-ونکت عمتجم وحن ،ايجولونکتلا ةرضح يف” .غاکز ،ىرشب
 .2018 ،نامألا راد :طابرلا .ةيمقر طباور ةلسلس .ةيمقرلا ةفاقثلاو

 .)2012( 4/5 ةيبرغملا ةسردملا ةلجم .“ةسردملاو ةفرعملا” .مالسلا دبع ،يلاعلا دبعنب
 ىلا ةيميقلا ةنمزألا نم ،درفلا کولس ىلع اهريثأتو ةيضارتفالا ميقلا لوح ةرضاحم .ديعس ،سينب

 https://al3omk.com/624380.html ،يضارتفالا سابتحالا
 بتکم :ضايرلا .يسويجلا لالب دمحم ةمجرت .نيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهم سيردت .ويس ،زريب

 .2014 ،جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا
 ةئيه :نيرحبلا .لاحکلا ضاير ةمجرت .؟عقاولاب هتقالع ام ؟وه ام ،يضارتفالا انملاع .يفيل ،رييب

  2017 ،راثآلاو ةفاقثلل نيرحبلا
 داحتا :توريب .ةيناثلا ةيمقرلا ةروثلا تابلطتم ةبکاومل ةيميلعتلا جهانملا ثيدحت .يلع ،ةدادح

 .2019 ،ةيداصتقالا ثوحبلا ةرئاد ،ةيبرعلا فرغلا
 رتافد ةلجم .“رظن ةهجو :ملعتلاو سيردتلا يف لصاوتلاو مالعإلا ايجولونکت” .دمحم ،شابرخ

 .)2010( 3 نيوکتلاو ةيبرتلا
 ايجوغاديبلا اياضق ،نورخآو نيلماه ،ونريب ،ويريم نمض .“ةسردملل ىنعم ءاطعإ” .لاشيم ،يالفود

 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا .يباطخلا نيدلا زع ةمجرت .اهتاناهرو ةثيدحلا
2013. 

 ،قرطلا ىقتلم راد :ءاضيبلا رادلا .بلاطلا نسح ةمجرت .ةنرملا تايوهلا حيدم .نسح ،قيشر
2021. 

 ةينعملا ةيراشتسالا ةودنلا .يمقرلا رصعلا يف تاراهملاو ةيبرتلا ،يمقرلا ملعتلا .ةراس ،ناميلک-نارغ
 :طبارلا ىلع ،2017 ،ةيرکفلا ةدايقلل ماشروک دهعم جمانرب( يمقرلا ملعتلاب

www.rand.org 
 ةصاخلا ةنجللا :طابرلا .نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا .نيوکتلاو ةيبرتلاب ةصاخلا ةنجللا

 .2000 ،نيوکتلاو ةيبرتلاب
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 يف تيُنب اهنکل ،ضيوعتلل تايجيتارتساو ىرخأ ميق روهظ ىلإ تدأ ةيعامتجالا ةئشنتلا
 ؛ةبلص ةيرايعم ةيعجرمل رقتفتو يمقرلا ملاعلا تاءاضف

 لالخ نم ميقلا ءايحإ ةداعإ ىلع ةردق اهل ةيبرتلا نإ لوقلا نکمي الامجإو
 اهلمع ميمص نم ،ةقيقحلا يف ،يف ربتعي کلذ نأل ،ةيسردملا تاملعتلل ىنعم ءاطعإ
 لقنت اهنأ ساسأ ىلع ةسردملا ىلإ رُظن املاطف .ةيساسألا اهفئاظوو اهتاياغ نمو يمويلا
 ،ميقلا ىلع يبُرت نأ يغبني ةسردملا نأل ،شاقنلا ريثي اذه نکل ،فراعملا لقنت امک ميقلا

 لعفلا لقرع املاط سبل حيحصت نم ،نذإ ،دبال 29فراعملا عم لعفت امک اهلقنت نأ ال
 لالخ نم الإ متي ال ميقلا خيسرت نأو ،ميقلا ملعت ال ةسردملا نأ وهو يسردملا يوبرتلا
 کلذب اطابتراو .نييوبرتلا نيلعافل لک فرط نم يسردملا ءاضفلا لخاد اهتسرامم
 نوکت نأ ىلع صرحلا ،ةيوبرتلا ةسرامملا رهوج وه يذلا ،ىنعملا ةداعتسا بلطتت
 يف ميقلا ىلع لاغتشالاو ؛ةيوبرتلا تاياغلاو يمارملاو فادهألل ةقباطم تاملعتلا
 ةيقالخأ ريياعم قفو اهمييقتو ةيوبرتلا انتسرامم يف ريکفتلا روظنم نم ةسردملا
 ةسسؤمک ةسردملا ةياهن نع نيديعب انلزام اننأ ىلع کلذ رشؤيو .ةينالقعو ةيلامجو
 .هريغو (Illich) شتيلإ لثم ضعبلا عقوتي امک ،ةيوبرت

 دفاور دحأ اهرابتعاب ،ةيبرتلا ةفسلفل يغبني هنأ ىرن قبس ام ىلع اسيسأت
 ناک ءاوس ،ةيبرغملا ةسردملا يف يميقلا رفانتلا نم دحلل دهتجت نأ ،ةيبرتلا مولع
 ميقلاو ةيسردملا ميقلا( يجراخ وأ ،)ةيناديلقتلا ميقو ةثادحلا ميق( يلخاد هردصم
 جهانملا لخاد ميقلل ةقسانتمو ةدحوم ةموظنم جهن ىلع لمعت نأو )ةيضارتفالا
 حالصإ جاردإو ،نيلعافلا فلتخم نيب ةيکراشتلاو ةماکحلا ةيوقتو ،ةيبرغملا ةيميلعتلا
 ةيوبرتلا تاسسؤملاو مالعإلا لئاسوو رسألا هيف طرخنت لماش راطإ نمض ةموظنملا
 30.ةيندملا

 نکمي ال رايس قيرط وه يمقرلا لوحتلا نأ دکؤن ،متخلا ليبس ىلع
 ةيوبرتلا ةموظنملا اهنمض نمو ،ةايحلا قفارم لک سمت ةقيمع تاريثأت هلو ،هضارتعا
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 دودحملا باطقتسالا تاذ يلاعلا ميلعتلا يف ةينيوکتلا تاسسؤملا يف بلاطلا نيوکت
 ،)نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا ،ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ،ةيبرتلا مولع ةيلک(
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 ةيميلعتلا ةسرامملا ةنلقع اديدحتو ،ينهملا کيتکديدلاب ىمسي ام ةصاخو ةيبرتلا
 اهرييغت ىلإ يقترت نأ نود ،يتارضاحملا عباطلا يف اهناکم حوارت يتلا ،ةيعماجلا
 !!!اميوقتو اريبدت کيتکديدلا تايضتقم ىلع حاتفنالاب
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 ،هطيحمل يوبرتلا ماظنلا ةمءالم مدع ةجيتن يلاعلا ميلعتلا ىلع ةمهم تاليدعت لاخدإب
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 مسوملا نم ءادتبا ةعماجلا يف ميلعتلا ماظن رييغت يف ةلودلا عرشتس اذهل
 رتساملاو تاونس ثالث يف ةزاجإلا( (LMD) ماظن نم لاقتنالاب 2021-2022 مداقلا
 نم دحلا قفأ يف )هاروتکدلاو رتساملا ،سويرولاکب( (BMD) ماظن ىلإ هاروتکدلاو
 ،مهتايوتسم روهدتو ةبلطلا دادعأ يف ةدرطملا ةدايزلا لثم تايدحتلا نم ةعومجم
 ةنميهو ،ثحبلاو ميلعتلا تابلطتم ةهجاومل مزاللا ليومتلا رداصم ةيافک مدعو
 ...اهريغو يعماجلا ردهلا لاحفتساو يقلتلا يف بلاطلا ةيبلسو يتارضاحملا باطخلا
 ىوتسم ىلع ةيوبرتلا ةموظنملا تادجتسم ةبکاومل لخدتلا تضتقا تايطعم اهلک
 بلغأ لضفت يتلا ةيعماجلا ةيجوغاديبلاب ىمسي ام ديوجتو ةيجوغاديبلا ةسدنهلا
 )andragogie( ايجوغاردنالاب اهتيمست ةينوسکاسولجنألا ةيوبرتلا تايبدألا
 نم يملعلا صصختلا تايافکل ىربک ةيمهأ ءاليإ عم ،)eutagogieh( ايجوغاتوألاو
 لاکشأ عيونت هسفن نآلا يفو .يعماجلا سيردتلا يف ةفلتخم قئارط فيظوت لالخ
 فيحلاو زييمتلا لاکشأ عم اضيأ اعطقو ةبلطلا براجتو تاربخ عونتل ةاعارم ميوقتلا
 لمحي يذلا( يعابطنالا/يعوسوملا ميوقتلا ءارج مهلاطي نأ نکمي يذلا “يجوغاديبلا”

 ةرياسم يف لمألا نادقفو راوبلل بلاطلا دوهجم ضرعي امم )شقانو للح ةميمض
 ريياعم ىلع ةينبم ميوقتلل ةفصنمو ةيملع تاکبش بايغ ةجيتن يعماجلا راوشملا
 !!!ةقيقد تارشؤمو

 ةجلاعم ،هذه انتسارد لواحتس ،ليصافتلا هذه لک يف ضوخلا ةبوعصلو
 ميظنتل ؛دودحملا باطقتسالا يذ ةصاخ يلاعلا ميلعتلا يف بلاطلا ءادأ ميوقت ةيلاکشإ
 صقنلا ضيوعتل ةيوبرتلا رطألا ديدجت ىلع لبقم برغملا نأو ةصاخ ينهملا کيتکديدلا
 ىلع صرحلا اضيأو ،دعاقتلا ةجيتن ةميلعتلا ةموظنملا هفرعت نأ نکمي يذلا فيزنلاو
 امک .ةهج نم يلاعلا ميلعتلل ةعباتلا نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف لمعلا ميظنت
 وه امک ميوقتلا لاکشأل ةمظنم ةيعجرم رطأ بايغ نم يناعي يلاعلا ميلعتلا نأ لجسن
 ىلع تالالتخا نم کلذ نع مجني امو ،يعماجلا لبق ام ميلعتلل ةبسنلاب نأشلا
 .ةيناث ةهج نم يميلعتلا مهراسم ىلع هريثأتو ةبلطلا جئاتن ىوتسم

 ،يئارجإلا بناجلا لمشي لوأ ىوتسم :نييوتسم ىلع يوطني ميوقتلا نإ
 امب ،يجوغاديبلا بناجلا مهي رخآ ىوتسمو .لئاسولاو تاودألا رفوت ىدمب قلعتيو
 ةيمهأ يتأت انهو .تاررقملاو جهانملاب طبترت ةيتاسسؤم تالاکشإ نم هيلع يوطني
 ،لولحلا داجيإ يف عدبي نأ ذاتسالا ىلع نيعتي ثيح ؛تاهارکالا فلتخم زواجتل راکتبالا
 ةاخوتملا فادهألا نع يلختلا ىلع هارکإلا هربجي الأو ؛قزأملا نم جرخي فيک فرعيو
 ثلثملا( رصانع ةثالث نم قلطني نأ بجي يذلا عادبإلا اذه .ةيميلعتلا ةيلمعلا نم

 يأ ؟موقن نم ؛)يساردلا جهنملا( ؟موقن اذام :ميوقتلا تاموقم لکشت )يوبرتلا
 نمل ،ةثالثلا رصانعلاب ةحورطملا لکاشملا طبر نإ .)ذاتسألا( ؟موقي نمو ،)بلاطلا(
 ،ليدعتلاو )ميوقتلا تاموقم( صيخشتلا ىلع سسأتت ةفوفصم ىلإ لصوي نأ هنأش
 ةيملع ةکبش قفو بلاطلاو سردملا نيب ةيجوغاديب ةيدقاعت ةطخ عضو ىلع ينبنتو
 قايسلا اذه يفو ،ةبلطلا نيب ةيميوقتلا ةلادعلا ققحتو صرفلا ؤفاکت لفکت ةقيقد
 :يلاتلا يرهوجلا لاؤسلا حرطي

 ةيعماجلا ةيجوغاديبلا تاهجوت عم ةديدجلا ةسدنهلا مغانتت دح يأ ىلإ
 ميلعتلا يف سردملل ينهملا کيتکديدلاب ءاقترالا نکمي فيکو ؟لبقتسملا يسردم دادعإو
 فلملا ،ضورع( ةبلطلا عيراشمو لامعأ ميوقتل ةکبش فيظوت لالخ نم يلاعلا
 ميوقت ىلإ يعوسوملا/يعابطنالا ميوقتلا نم لاقتنالاو )...ةيلخدتلا ثوحبلا ،يصخشلا
 ؟ةطوبضم ةيملع دعاوق ىلع ينبم

 :ةيلاتلا ةيثالثلا تاراسملا ىلإ ةلخادملا حيرشت نکمي ،قبس ام ىلع افطعو

 نم ةلمج عم ةيحيضوت ةفقو فقن نأ نکميو :يميهافملا راسملا الوأ
 :اهزربأ نم لعلو .لمعلا اذهل ةرطؤملا ميهافملا

 تاساردلا عاونأ لك لمشتو ،يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم يه :ةعماجلا •
 1...ىوتسم ىلعأ ىلع ةفرعملل ميلعتلا لقن لالخ نم يثحبلا جاتنالل هجوملا نيوكتلاو
 ةسسؤم ةعماجلا نأ ىلإ 86 هتدام يف نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ريشي نيح يف
 ةيجيتارتسالا ةيؤرلا اهفرعت نيح يف .ةيلالقتساب ةعتمتملا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نم
 ثحبلل جمارب عضول ةوعدم يهو ،ةيميداکألاو ةيرکفلا ةيرحلا ةسراممل ءاضف اهنوکب
 لماکتلا راطإ يف ،ةيلودلا تائيهلا عم اضيأو ةيبارتلا تاعامجلاو تاهجلا عم ةکارشب
 زربت انهو ،تاعماجلل ةيملعلا تارايتخالاو يملعلا ثحبلل ةينطولا ةسايسلا نيب
 ،لغشلا قوس تايجاح عم ةديدجلا تانيوکتلاو نهملا ةمءالمل دصرم قلخ ىلإ ةجاحلا

 نيوکتو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب نيوکتلا ةيجيتارتسا فيرعتل اهماهمب موقت ثيح
 هيتدام يف صنيف 01-00 يلاعلا ميلعتلل مظنملا نوناقلا امأ .ينهملا نيوکتلاو رطألا
 ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ةيمومع تاسسؤم تاعماجلا نأ ىلع ةسماخلاو ةعبارلا
 ...يفاقثلاو يملعلاو يجوغاديبلاو يلاملاو يرادإلا لالقتسالاو

 اليزنت ةسسؤملا هذه ثادحإ مت :نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا •
 ةصاخو 2030-2015 يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تايضتقمل
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 مسوملا نم ءادتبا ةعماجلا يف ميلعتلا ماظن رييغت يف ةلودلا عرشتس اذهل
 رتساملاو تاونس ثالث يف ةزاجإلا( (LMD) ماظن نم لاقتنالاب 2021-2022 مداقلا
 نم دحلا قفأ يف )هاروتکدلاو رتساملا ،سويرولاکب( (BMD) ماظن ىلإ هاروتکدلاو
 ،مهتايوتسم روهدتو ةبلطلا دادعأ يف ةدرطملا ةدايزلا لثم تايدحتلا نم ةعومجم
 ةنميهو ،ثحبلاو ميلعتلا تابلطتم ةهجاومل مزاللا ليومتلا رداصم ةيافک مدعو
 ...اهريغو يعماجلا ردهلا لاحفتساو يقلتلا يف بلاطلا ةيبلسو يتارضاحملا باطخلا
 ىوتسم ىلع ةيوبرتلا ةموظنملا تادجتسم ةبکاومل لخدتلا تضتقا تايطعم اهلک
 بلغأ لضفت يتلا ةيعماجلا ةيجوغاديبلاب ىمسي ام ديوجتو ةيجوغاديبلا ةسدنهلا
 )andragogie( ايجوغاردنالاب اهتيمست ةينوسکاسولجنألا ةيوبرتلا تايبدألا
 نم يملعلا صصختلا تايافکل ىربک ةيمهأ ءاليإ عم ،)eutagogieh( ايجوغاتوألاو
 لاکشأ عيونت هسفن نآلا يفو .يعماجلا سيردتلا يف ةفلتخم قئارط فيظوت لالخ
 فيحلاو زييمتلا لاکشأ عم اضيأ اعطقو ةبلطلا براجتو تاربخ عونتل ةاعارم ميوقتلا
 لمحي يذلا( يعابطنالا/يعوسوملا ميوقتلا ءارج مهلاطي نأ نکمي يذلا “يجوغاديبلا”

 ةرياسم يف لمألا نادقفو راوبلل بلاطلا دوهجم ضرعي امم )شقانو للح ةميمض
 ريياعم ىلع ةينبم ميوقتلل ةفصنمو ةيملع تاکبش بايغ ةجيتن يعماجلا راوشملا
 !!!ةقيقد تارشؤمو

 ةجلاعم ،هذه انتسارد لواحتس ،ليصافتلا هذه لک يف ضوخلا ةبوعصلو
 ميظنتل ؛دودحملا باطقتسالا يذ ةصاخ يلاعلا ميلعتلا يف بلاطلا ءادأ ميوقت ةيلاکشإ
 صقنلا ضيوعتل ةيوبرتلا رطألا ديدجت ىلع لبقم برغملا نأو ةصاخ ينهملا کيتکديدلا
 ىلع صرحلا اضيأو ،دعاقتلا ةجيتن ةميلعتلا ةموظنملا هفرعت نأ نکمي يذلا فيزنلاو
 امک .ةهج نم يلاعلا ميلعتلل ةعباتلا نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف لمعلا ميظنت
 وه امک ميوقتلا لاکشأل ةمظنم ةيعجرم رطأ بايغ نم يناعي يلاعلا ميلعتلا نأ لجسن
 ىلع تالالتخا نم کلذ نع مجني امو ،يعماجلا لبق ام ميلعتلل ةبسنلاب نأشلا
 .ةيناث ةهج نم يميلعتلا مهراسم ىلع هريثأتو ةبلطلا جئاتن ىوتسم

 ،يئارجإلا بناجلا لمشي لوأ ىوتسم :نييوتسم ىلع يوطني ميوقتلا نإ
 امب ،يجوغاديبلا بناجلا مهي رخآ ىوتسمو .لئاسولاو تاودألا رفوت ىدمب قلعتيو
 ةيمهأ يتأت انهو .تاررقملاو جهانملاب طبترت ةيتاسسؤم تالاکشإ نم هيلع يوطني
 ،لولحلا داجيإ يف عدبي نأ ذاتسالا ىلع نيعتي ثيح ؛تاهارکالا فلتخم زواجتل راکتبالا
 ةاخوتملا فادهألا نع يلختلا ىلع هارکإلا هربجي الأو ؛قزأملا نم جرخي فيک فرعيو
 ثلثملا( رصانع ةثالث نم قلطني نأ بجي يذلا عادبإلا اذه .ةيميلعتلا ةيلمعلا نم

 يأ ؟موقن نم ؛)يساردلا جهنملا( ؟موقن اذام :ميوقتلا تاموقم لکشت )يوبرتلا
 نمل ،ةثالثلا رصانعلاب ةحورطملا لکاشملا طبر نإ .)ذاتسألا( ؟موقي نمو ،)بلاطلا(
 ،ليدعتلاو )ميوقتلا تاموقم( صيخشتلا ىلع سسأتت ةفوفصم ىلإ لصوي نأ هنأش
 ةيملع ةکبش قفو بلاطلاو سردملا نيب ةيجوغاديب ةيدقاعت ةطخ عضو ىلع ينبنتو
 قايسلا اذه يفو ،ةبلطلا نيب ةيميوقتلا ةلادعلا ققحتو صرفلا ؤفاکت لفکت ةقيقد
 :يلاتلا يرهوجلا لاؤسلا حرطي

 ةيعماجلا ةيجوغاديبلا تاهجوت عم ةديدجلا ةسدنهلا مغانتت دح يأ ىلإ
 ميلعتلا يف سردملل ينهملا کيتکديدلاب ءاقترالا نکمي فيکو ؟لبقتسملا يسردم دادعإو
 فلملا ،ضورع( ةبلطلا عيراشمو لامعأ ميوقتل ةکبش فيظوت لالخ نم يلاعلا
 ميوقت ىلإ يعوسوملا/يعابطنالا ميوقتلا نم لاقتنالاو )...ةيلخدتلا ثوحبلا ،يصخشلا
 ؟ةطوبضم ةيملع دعاوق ىلع ينبم

 :ةيلاتلا ةيثالثلا تاراسملا ىلإ ةلخادملا حيرشت نکمي ،قبس ام ىلع افطعو

 نم ةلمج عم ةيحيضوت ةفقو فقن نأ نکميو :يميهافملا راسملا الوأ
 :اهزربأ نم لعلو .لمعلا اذهل ةرطؤملا ميهافملا

 تاساردلا عاونأ لك لمشتو ،يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم يه :ةعماجلا •
 1...ىوتسم ىلعأ ىلع ةفرعملل ميلعتلا لقن لالخ نم يثحبلا جاتنالل هجوملا نيوكتلاو
 ةسسؤم ةعماجلا نأ ىلإ 86 هتدام يف نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ريشي نيح يف
 ةيجيتارتسالا ةيؤرلا اهفرعت نيح يف .ةيلالقتساب ةعتمتملا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نم
 ثحبلل جمارب عضول ةوعدم يهو ،ةيميداکألاو ةيرکفلا ةيرحلا ةسراممل ءاضف اهنوکب
 لماکتلا راطإ يف ،ةيلودلا تائيهلا عم اضيأو ةيبارتلا تاعامجلاو تاهجلا عم ةکارشب
 زربت انهو ،تاعماجلل ةيملعلا تارايتخالاو يملعلا ثحبلل ةينطولا ةسايسلا نيب
 ،لغشلا قوس تايجاح عم ةديدجلا تانيوکتلاو نهملا ةمءالمل دصرم قلخ ىلإ ةجاحلا

 نيوکتو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب نيوکتلا ةيجيتارتسا فيرعتل اهماهمب موقت ثيح
 هيتدام يف صنيف 01-00 يلاعلا ميلعتلل مظنملا نوناقلا امأ .ينهملا نيوکتلاو رطألا
 ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ةيمومع تاسسؤم تاعماجلا نأ ىلع ةسماخلاو ةعبارلا
 ...يفاقثلاو يملعلاو يجوغاديبلاو يلاملاو يرادإلا لالقتسالاو

 اليزنت ةسسؤملا هذه ثادحإ مت :نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا •
 ةصاخو 2030-2015 يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تايضتقمل
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 يساسألا نيوکتلا نيب لماکتلا يعارت يتلا ةيوبرتلا رطألا نيوکتب قلعتملا قشلا
 تاينبلل ءاسرإو ،نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زکارملاب ليهأتلاو ،تاعماجلاب
 ثادحإ مت اذهل ،سردم فلأ 200 نيوکتل ينطولا جمانربلا نضتحتس يتلا ةيعماجلا

 سردم عورشمل اقيقحت ةذتاسألل ايلعلا سرادملاب ىمسي ام رارغ ىلع ةسسؤملا هذه
 .يکيتکديدلا نيوکتلاو يرظنلا ساسألا نيوکتلا نيب عمجلاب لبقتسملا

 نيتملک نم ايجوغاردنألا موهفم نوکتي :)Andragogie( ايجوغاردنألا •
 )agogie( “يجوغ”و ،لجر وأ دشار ينعت يتلا ،)andros( “سوردنأ” امه نيتينانوي
 رابتعالا نيعب ذخأي يميلعت جهنم ايجوغاردنألاو .ميلعتو ةدايق ىنعم ىلع لدت يتلا

 عم لصاوتلاو ميلعت نف يه ايجوغاديبلا تناک اذإف ،ملعتملا/دشارلا تايصوصخ
 ةيقيبطتلاو ةيرظنلا رهاظملا لک ةساردب متهي ملع ايجوغاردنألا نإف .قهارملاو لفطلا
 2.رابکلا وأ نيدشارلل مئالملا ميلعتلل

 ملعتلا ملعت وأ :)eutagogieH( “ايجوغاتوأ” يتاذلا ملعتلا ملع •
)apprendre à apprendre( يتاذلا ملعتلا ةيجهنمو ةسارد يه )étude de 

l’apprentissage autodéterminé(، سردملا لوح زکرمتملا ملعتلا نع ةلئسأ حرطتو، 
 .ملعتلا ةيفيک ىلعو فراعملا لدابت ىلع زکريو .ملعتلا ةروريسو عوضوملا ددحي ثيح
 نيوکتلاو ملعتلا ةيفيک ةفرعم ىلع )eutagogieh( “ايجوغاتوأ” دکؤت ،ددصلا اذه يف
 ىلع نيرداق اونوکي ىتح اهريوطت بالطلا ىلع بجي ةيساسأ ةراهم يهو ،يتاذلا
 تاعمتجملا ةينب يف تاريغتلاو راکتبالل ةمومحملا ةريتولا عم لضفأ لکشب فيکتلا
 .ةيتايحلا تاراهملاب ايلاح ىمسي ام وهو لمعلا قوسو

 ىرحألاب وأ ةيرظنلا تالمأتلا نم ةعومجم :يجوغاديبلا جذومنلا •
 ميلعتلاو ةيبرتلا مظنت يتلا ةيفيکلا ىلإ انلدت يتلا ةيجهنملا ئدابملا نم ةعومجم
 نالکشي نينثا نيرصنع ىلع لمتشت اهنوکب ةفلتخملا ةيوبرتلا جذامنلا زيمتتو ،ملعتلاو
 :اهل نيسيئرلا نيدعبلا

 دعاوقلاو ريياعملاو ،ةماعلا تاهجوتلا عومجم نم لکشتيو :لوألا رصنعلا -
 يأ جذومنلل “يميقلا دعبلاب هتيمست نکمي ام وأ” نييوبرتلا لمعلاو ريکفتلا ددحت يتلا
 .تالاحلا نم ةلاح يف ةيبرتلا ةفسلفو سسأ لکشت يتلا ةماعلا ئدابملا

 
 نيوكتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زكارملاب نيثحابلا ةذتاسألا ةدئافل ةيوبرتلا ةعماجلا ،)ايجوغاردنألا( نيدشارلا نيوكت ،يزوأ دمحأ 2
 .47-46 ،)2013 ،رطألا نيوكتل ةيزكرملا ةدحولا :طابرلا(

 عومجم يأ ،جذومنلل يقيبطتلا/“يلمعلا دعبلا” لکشي ام وهو :يناثلا رصنعلا -
 ...ميوقتلا لاکشأو ةيجهنملاو ةيجوغاديبلا قئارطلاو فرصتلا طامنأ

 تاررقملا بحاصت يتلا تاهيجوتلاو تاميلعتلا کلت وه يناثلا دعبلا اذهو
 3.نيذفنملا ىلإ ةداع زکرملا اهب ثعبي يتلا ةيساردلا جماربلاو

 ميلعتلا عيراشم ىنعم قيقدتل تالواحم ةيجوغاديبلا جذامنلا لکشت” امنيب
 مهت ىلوألا :رهاوظلا يف نيتضراعتم نيترورضل ةباجتسالا تايفيک فلتخم مظنت يتلا
 مهتدايق مهت ةيناثلاو ؛مهفراعم ريوطتو ليدعتل ةيصخش عيراشم يف ةبلطلا طارخنا
 ةفلتخملا ميوقتلا لاکشأ ربع ةفلتخم تايعضو يف ةديدج فراعم نم نکمتلا وحن
 تارشؤمو ريياعم قفو ميوقتلل ةيملع تاکبشو ةيعجرم لئالد قفو بلاطلا ءادأل
 4.“ةقيقد

 يعوضوملا مکحلا وه :)évaluation de performance( ءادألا ميوقت• 
 اسايق بلاطلا جئاتن ىلعو ...اهلحارمو اهبناوج فلتخم نم ملعتلا تايلمع ىلع
 .ةيهيجوتلا لامعألاو ةيقيبطتلا ةطشنألاو سردلا نم ةاخوتملا فادهألاو تايافکلاب
 ةبقارملا :ىلع ءانب ديدجلا حالصإلاو قاثيملا بسح بلاطلا زاجنإو لمع مييقت متيو
 عيراشم وأ ريراقت وأ ضورع وأ يکيتکاديد جاتنا لکش يف نوکت يتلا ةرمتسملا

 ،ةيافکلا دوجول ايساسأ انکر ءادألا ميوقت دعيو )ويلوفتروب( يصخش فلم وأ ةيصخش
 ةظحالملل ةلباقو ةددحمو ةينآ تاکولس وأ ةطشنأ لکش يف ماهم زاجنإ هب دصقيو
 5.حوضولاو ةقدلا نم لاع ىوتسم ىلعو ،سايقلاو

 لقح ،امومع :)La didactique professionnelle( ينهملا کيتکديدلا•  
 نيوکت( ةيبرتلا مولع عم مات عطاقتب يضاملا نرقلا تاينيعست ذنم رهظ ،يصصخت
 ملعو )la psychologie du travail( لغشلا سفنلا ملعو ،)نيوکتلا ةسدنه ،رابکلا
 يجايب عم ةصاخ ،)de la psychologie du développement( ومنلا سفنلا
)Piaget( يکستوگيڤو )iVygotsk(.6 

 يرظنلا راسملا .ايناث
 

 .46 :)1999 ربوتكأ( ،2 ةيبرتلا مولع ةلجم ،“ةعامجلا لوح زكرمتملا جذامنلا يف ذيمالت/سردم تاقالعلا” ،ىفطصملا يبعشلا 3
4 Anne Vérin, “Des modèles pédagogiques  pour quelles finalités de l’enseignement scientifiques ?”, ASTER 17 
(1993): 3-4. 

 ،)2017 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( ةيقيبطتلا تاسرامملا ىلإ تاروصتلا نم تايافكلا ،نورخآو يواجربلا ىفطصملا يالوم 5
256. 

6 Pierre Pastré, La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes (Paris: 
Presses Universitaires de France, 2011), 57. 
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موالي املصطفى الربجاوي



 يساسألا نيوکتلا نيب لماکتلا يعارت يتلا ةيوبرتلا رطألا نيوکتب قلعتملا قشلا
 تاينبلل ءاسرإو ،نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زکارملاب ليهأتلاو ،تاعماجلاب
 ثادحإ مت اذهل ،سردم فلأ 200 نيوکتل ينطولا جمانربلا نضتحتس يتلا ةيعماجلا

 سردم عورشمل اقيقحت ةذتاسألل ايلعلا سرادملاب ىمسي ام رارغ ىلع ةسسؤملا هذه
 .يکيتکديدلا نيوکتلاو يرظنلا ساسألا نيوکتلا نيب عمجلاب لبقتسملا

 نيتملک نم ايجوغاردنألا موهفم نوکتي :)Andragogie( ايجوغاردنألا •
 )agogie( “يجوغ”و ،لجر وأ دشار ينعت يتلا ،)andros( “سوردنأ” امه نيتينانوي
 رابتعالا نيعب ذخأي يميلعت جهنم ايجوغاردنألاو .ميلعتو ةدايق ىنعم ىلع لدت يتلا

 عم لصاوتلاو ميلعت نف يه ايجوغاديبلا تناک اذإف ،ملعتملا/دشارلا تايصوصخ
 ةيقيبطتلاو ةيرظنلا رهاظملا لک ةساردب متهي ملع ايجوغاردنألا نإف .قهارملاو لفطلا
 2.رابکلا وأ نيدشارلل مئالملا ميلعتلل

 ملعتلا ملعت وأ :)eutagogieH( “ايجوغاتوأ” يتاذلا ملعتلا ملع •
)apprendre à apprendre( يتاذلا ملعتلا ةيجهنمو ةسارد يه )étude de 

l’apprentissage autodéterminé(، سردملا لوح زکرمتملا ملعتلا نع ةلئسأ حرطتو، 
 .ملعتلا ةيفيک ىلعو فراعملا لدابت ىلع زکريو .ملعتلا ةروريسو عوضوملا ددحي ثيح
 نيوکتلاو ملعتلا ةيفيک ةفرعم ىلع )eutagogieh( “ايجوغاتوأ” دکؤت ،ددصلا اذه يف
 ىلع نيرداق اونوکي ىتح اهريوطت بالطلا ىلع بجي ةيساسأ ةراهم يهو ،يتاذلا
 تاعمتجملا ةينب يف تاريغتلاو راکتبالل ةمومحملا ةريتولا عم لضفأ لکشب فيکتلا
 .ةيتايحلا تاراهملاب ايلاح ىمسي ام وهو لمعلا قوسو

 ىرحألاب وأ ةيرظنلا تالمأتلا نم ةعومجم :يجوغاديبلا جذومنلا •
 ميلعتلاو ةيبرتلا مظنت يتلا ةيفيکلا ىلإ انلدت يتلا ةيجهنملا ئدابملا نم ةعومجم
 نالکشي نينثا نيرصنع ىلع لمتشت اهنوکب ةفلتخملا ةيوبرتلا جذامنلا زيمتتو ،ملعتلاو
 :اهل نيسيئرلا نيدعبلا

 دعاوقلاو ريياعملاو ،ةماعلا تاهجوتلا عومجم نم لکشتيو :لوألا رصنعلا -
 يأ جذومنلل “يميقلا دعبلاب هتيمست نکمي ام وأ” نييوبرتلا لمعلاو ريکفتلا ددحت يتلا
 .تالاحلا نم ةلاح يف ةيبرتلا ةفسلفو سسأ لکشت يتلا ةماعلا ئدابملا

 
 نيوكتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زكارملاب نيثحابلا ةذتاسألا ةدئافل ةيوبرتلا ةعماجلا ،)ايجوغاردنألا( نيدشارلا نيوكت ،يزوأ دمحأ 2
 .47-46 ،)2013 ،رطألا نيوكتل ةيزكرملا ةدحولا :طابرلا(

 عومجم يأ ،جذومنلل يقيبطتلا/“يلمعلا دعبلا” لکشي ام وهو :يناثلا رصنعلا -
 ...ميوقتلا لاکشأو ةيجهنملاو ةيجوغاديبلا قئارطلاو فرصتلا طامنأ

 تاررقملا بحاصت يتلا تاهيجوتلاو تاميلعتلا کلت وه يناثلا دعبلا اذهو
 3.نيذفنملا ىلإ ةداع زکرملا اهب ثعبي يتلا ةيساردلا جماربلاو

 ميلعتلا عيراشم ىنعم قيقدتل تالواحم ةيجوغاديبلا جذامنلا لکشت” امنيب
 مهت ىلوألا :رهاوظلا يف نيتضراعتم نيترورضل ةباجتسالا تايفيک فلتخم مظنت يتلا
 مهتدايق مهت ةيناثلاو ؛مهفراعم ريوطتو ليدعتل ةيصخش عيراشم يف ةبلطلا طارخنا
 ةفلتخملا ميوقتلا لاکشأ ربع ةفلتخم تايعضو يف ةديدج فراعم نم نکمتلا وحن
 تارشؤمو ريياعم قفو ميوقتلل ةيملع تاکبشو ةيعجرم لئالد قفو بلاطلا ءادأل
 4.“ةقيقد

 يعوضوملا مکحلا وه :)évaluation de performance( ءادألا ميوقت• 
 اسايق بلاطلا جئاتن ىلعو ...اهلحارمو اهبناوج فلتخم نم ملعتلا تايلمع ىلع
 .ةيهيجوتلا لامعألاو ةيقيبطتلا ةطشنألاو سردلا نم ةاخوتملا فادهألاو تايافکلاب
 ةبقارملا :ىلع ءانب ديدجلا حالصإلاو قاثيملا بسح بلاطلا زاجنإو لمع مييقت متيو
 عيراشم وأ ريراقت وأ ضورع وأ يکيتکاديد جاتنا لکش يف نوکت يتلا ةرمتسملا

 ،ةيافکلا دوجول ايساسأ انکر ءادألا ميوقت دعيو )ويلوفتروب( يصخش فلم وأ ةيصخش
 ةظحالملل ةلباقو ةددحمو ةينآ تاکولس وأ ةطشنأ لکش يف ماهم زاجنإ هب دصقيو
 5.حوضولاو ةقدلا نم لاع ىوتسم ىلعو ،سايقلاو

 لقح ،امومع :)La didactique professionnelle( ينهملا کيتکديدلا•  
 نيوکت( ةيبرتلا مولع عم مات عطاقتب يضاملا نرقلا تاينيعست ذنم رهظ ،يصصخت
 ملعو )la psychologie du travail( لغشلا سفنلا ملعو ،)نيوکتلا ةسدنه ،رابکلا
 يجايب عم ةصاخ ،)de la psychologie du développement( ومنلا سفنلا
)Piaget( يکستوگيڤو )iVygotsk(.6 

 يرظنلا راسملا .ايناث
 

 .46 :)1999 ربوتكأ( ،2 ةيبرتلا مولع ةلجم ،“ةعامجلا لوح زكرمتملا جذامنلا يف ذيمالت/سردم تاقالعلا” ،ىفطصملا يبعشلا 3
4 Anne Vérin, “Des modèles pédagogiques  pour quelles finalités de l’enseignement scientifiques ?”, ASTER 17 
(1993): 3-4. 

 ،)2017 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( ةيقيبطتلا تاسرامملا ىلإ تاروصتلا نم تايافكلا ،نورخآو يواجربلا ىفطصملا يالوم 5
256. 

6 Pierre Pastré, La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes (Paris: 
Presses Universitaires de France, 2011), 57. 
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علوم الرتبية يف التعليم العايل وسؤال النموذج البيداغوجي



 ةيلاکشإ :(BMD) ماظن ىلإ (LMD) ماظن نم لاقتنالاو ةعماجلا .1
 !؟ميوقتلاو ةيعماجلا ايجوغاديبلاو نيوکتلا

 دادعإ 2004-2003 قيبطتلا زيح لخد يذلا يجوغاديبلا حالصإلا فرع
 ربکأ ماجسنا قيقحت ةيغب کالسألا عيمجل ةلماشو ةماع نوکتل ةيجوغاديبلا ةسدنهلا
 ،يبروألا اصوصخ يلودلا يلاعلا ميلعتلا ماظنلا جامدإ فدهب کلذو ،ةيلومش ةيؤرو
 لاخدإ عم ،)هاروتکدلا ،رتساملا ،سناسيللا( (LMD) ماظنب فرعي ام قايس يف کلذو
 تاذ تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةصاخ تايمالعإلاو لصاوتلاو تاغللا تادحو سيردت
 ضعب فرع يذلا ماظنلا وهو ،مولعلاو قوقحلاو بادآلا تايلک يأ حوتفملا باطقتسالا
 ىلع ءاوس ةيجوغاديبلا ةسدنهلا يف رظنلا ديعأ امنيح ةيلکش ىقبت يتلا تارييغتلا
 .ينمزلا فالغلا ىوتسم ىلع وأ ،ةيقفألا وأ ةيساسألا تادحولا ىوتسم

 باطقتسالا تاذ تاسسؤملا يف ةيجوغاديبلا ةموظنملا مييقت لمش دقل
 تس ىلإ عبرأ نم تلوحت ثيحب لصف لک يف تادحولا ددع يف رظنلا ةداعإ حوتفملا
 مغر اينقت ىقبي رييغتلا اذه نإ .ةيعيبر ىرخأو ةيفيرخ ةرود ،نيترودب ظافتحالا عم
 لالخ نم ،ةيملعلا اهتايوتحم ريوطت ةيناکمإ عم اهعونتو داوملا رايتخاب حمسي هنوک
 جهانملا هذه ةجمربل ةيلباق نمو ،سيردتلا جهانم ميمصت يف ةيبيکرت ةنورم لاخدإ
 .ةعونتملا عمتجملا تابلطتم ةمدخل

 :نييوتسم ىلع متت حالصإلا اذه يف ةيعماجلا ةموظنملا يف نيوکتلا ةيلمع نإ
 ىوتسملاو ،ثحبلا ىلإ ايرظن يدؤي لوألا ىوتسملا نإ ثيح ،ينهم رخآو ماع ىوتسم
 تانيوکتلا ىلع بلغي يذلا ماعلا عباطلاف کلذ عمو ،لغشلا قوس ىلع حتفني يناثلا
 ىوتسملا ىلع ةليلق ةبسن ىوس ةننهمملا کلاسملا لکشتالو ،اماع ىقبي ةيعماجلا
 7.ينطولا

 تناک )licence professionnelle( ةينهملا تازاجالا نأ ىسنن نأ نود
 نأل ؛ةعماجلا لخاد ةيجوغاديبلا ةموظنملا يف ريکفتلا ةداعإ يف سيئرلا ببسلا
 نإو ...قوسلا تابلطتم فلاخي نيوکتب ةبلط جرخت ةيکيسالکلاو ةماعلا تازاجإلا
 نأ الإ ،ةفرعملا ةيمنتو ريوطت يف ريبک لکشب مهاست ةيکيسالکلا تازاجإلا هذه تناک
 اکيرمأو ابروأ يف ةصصختملا تالجملا يه ةيملعلا تالاقملا رشن دعب ربکألا ديفتسملا
 لوحت فيک فرعت يجولونکتلا اهمدقتبو ةريخألا لودلا هذه نأ امک .اهريغو ادنکو
 ،ةيعقاوو ةسوملم عيراشم ىلإ ةصصختملا تالجملا هذهب ةروشنملا ةيرظنلا راکفألا هذه

 
 .53-52 :)2017( 4 روسج ةلجم ،“عقاولا تايجاحو حالصإلا حومط نيب ةيبرغملا ةعماجلا” ،نودم ميركلا دبع 7

 يباجيإ عقو يأ اهل نوکي نأ نود اهبوعش مدقتو ةيهافر ىلع رشابم ريثأت اهل نوکي
 8.انبوعش ىلع

 هتعدتساف ،سويرولاکبلا ماظن ىلع ينبملا يلاحلا يعماجلا حالصالا امأ
 ليصحتلا ىوتسم ىلع ةبلطلا ةيدودرم يرتعت يتلا صئاقنلاو تالالتخالا نم ةعومجم
 ةيلاکشإ نم کلذب طبتري امو ؛يلاعلا ميلعتلا و يوناثلا ميلعتلا نيب لاقتنالا ةبوعصو
 فلتخمب ةبلطلا عيزوت ةعيبط عم يوناثلا ميلعتلا تاجرخم ةمءالم مدعو هيجوتلا
 نيب سيردتلا ةغل فالتخا ببسب يوغللا لاقتنالا اضيأ ةبوعصو ...ةزاجإلا کلاسم
 ىوتسملا فعضو ةيملعلا بعشلا يف ةصاخ يلاعلا يعماجلا ميلعتلاو يوناثلا ميلعتلا
 ردهلا( ةيلخادلا ةيدودرملا فعض ،رمألاو ىهدألاو ...ةيساسألا داوملا يف يفرعملا
 جولولا ةبوعص ةصاخ ؛ةيجراخلا ةيدودرملا فعضو )...رارکتلاو عاطقنالاو يعماجلا
 ةقلعتملا ةيقفألا تايافکلا نم ةعومجمل ةبلطلا کلمت مدعو ،لغشلا قوس يف جامدنالاو
 ،قيرفلا رييست ،ةردابملا حورو عادبالا ،يدقنلا سحلا( ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملاب
 ةيمنتلا قوس تايجاحل تانيوکتلا نم ددع نيماضم ةمءالم مدعو ،)ةيفرعملا ةنورملا
 .ةيداصتقالا

 ىلعألا سلجملا ريرقت کلذ ىلع دکأ امک – يضتقي ،قبس ام ىلع ابيترتو
 يف طارخنالاو ،تابراقملاو ةيجوغاديبلا قئارطلا ريوطت ىلع – نيوکتلاو ةيبرتلل
 يملع صصخت يف مکحتلا زواجتت تايافکو ،جهانملا رييغتو ،ةرمتسملا حالصإلا تايلمع
 تاردق ميعدت هنأش نم ،ةيجوغاديبلا ةسدنهلا يف تانيوکت ءاسرإ نإف ،مث نم .نيعم
 .لاجملا اذه يف کلاسملاو بعشلا نع نيلوؤسملا ةذتاسألا

 ةنس حالصإ کلذ يف امب ،1997 ةنس ذنم تاحالصإلا ةعجارم تحمس دقو
 يأل ةيرورض اهنأب ملعلا عم ،ةيجوغاديبلا ةسدنهلا لاجم يف ةربخلا بايغ دصرب ،2014

 ،اجمدنم نوکي ،راسملا قطنم قفو نيوکتلل جمانرب عضولو ،يجوغاديب حالصإ
 .تايافکلاو تاراهملاو ملعتلل قستملا مدقتلا مرتحيو ،احتفنمو ،ايلماکتو

 تاقلح مظنت يتلا زکارملاو قرفلا ضعب دوجو مغرو ،رخآ بناج نم
 تالاجملا هذه يف تانيوکتلا نإف .ةيعماجلا ايجوغاديبلاو کيتکديدلا يف اثوحبو ةيسارد
 .يجوغاديبلا حالصإلا حاجنل ةيرورض ربتعت الو .ةيعماجلا تاسرامملا شماه ىلع لظت
 ايجوغاديبلا خيرات نأ .تاساردلا ضعب تدکأ دقو .نيثحابلا ةذتاسألا تايافک ريوطتلو

 
 .149-148 ،)2018 ،يبرعلا جيلخلا ةعبطم :ناوطت( ةيمنتلا ناهرو طيحملاو ةعماجلا ،جاحلا ديا باهولا دبع 8

 عومجم يأ ،جذومنلل يقيبطتلا/“يلمعلا دعبلا” لکشي ام وهو :يناثلا رصنعلا -
 ...ميوقتلا لاکشأو ةيجهنملاو ةيجوغاديبلا قئارطلاو فرصتلا طامنأ

 تاررقملا بحاصت يتلا تاهيجوتلاو تاميلعتلا کلت وه يناثلا دعبلا اذهو
 3.نيذفنملا ىلإ ةداع زکرملا اهب ثعبي يتلا ةيساردلا جماربلاو

 ميلعتلا عيراشم ىنعم قيقدتل تالواحم ةيجوغاديبلا جذامنلا لکشت” امنيب
 مهت ىلوألا :رهاوظلا يف نيتضراعتم نيترورضل ةباجتسالا تايفيک فلتخم مظنت يتلا
 مهتدايق مهت ةيناثلاو ؛مهفراعم ريوطتو ليدعتل ةيصخش عيراشم يف ةبلطلا طارخنا
 ةفلتخملا ميوقتلا لاکشأ ربع ةفلتخم تايعضو يف ةديدج فراعم نم نکمتلا وحن
 تارشؤمو ريياعم قفو ميوقتلل ةيملع تاکبشو ةيعجرم لئالد قفو بلاطلا ءادأل
 4.“ةقيقد

 يعوضوملا مکحلا وه :)évaluation de performance( ءادألا ميوقت• 
 اسايق بلاطلا جئاتن ىلعو ...اهلحارمو اهبناوج فلتخم نم ملعتلا تايلمع ىلع
 .ةيهيجوتلا لامعألاو ةيقيبطتلا ةطشنألاو سردلا نم ةاخوتملا فادهألاو تايافکلاب
 ةبقارملا :ىلع ءانب ديدجلا حالصإلاو قاثيملا بسح بلاطلا زاجنإو لمع مييقت متيو
 عيراشم وأ ريراقت وأ ضورع وأ يکيتکاديد جاتنا لکش يف نوکت يتلا ةرمتسملا

 ،ةيافکلا دوجول ايساسأ انکر ءادألا ميوقت دعيو )ويلوفتروب( يصخش فلم وأ ةيصخش
 ةظحالملل ةلباقو ةددحمو ةينآ تاکولس وأ ةطشنأ لکش يف ماهم زاجنإ هب دصقيو
 5.حوضولاو ةقدلا نم لاع ىوتسم ىلعو ،سايقلاو

 لقح ،امومع :)La didactique professionnelle( ينهملا کيتکديدلا•  
 نيوکت( ةيبرتلا مولع عم مات عطاقتب يضاملا نرقلا تاينيعست ذنم رهظ ،يصصخت
 ملعو )la psychologie du travail( لغشلا سفنلا ملعو ،)نيوکتلا ةسدنه ،رابکلا
 يجايب عم ةصاخ ،)de la psychologie du développement( ومنلا سفنلا
)Piaget( يکستوگيڤو )iVygotsk(.6 

 يرظنلا راسملا .ايناث
 

 .46 :)1999 ربوتكأ( ،2 ةيبرتلا مولع ةلجم ،“ةعامجلا لوح زكرمتملا جذامنلا يف ذيمالت/سردم تاقالعلا” ،ىفطصملا يبعشلا 3
4 Anne Vérin, “Des modèles pédagogiques  pour quelles finalités de l’enseignement scientifiques ?”, ASTER 17 
(1993): 3-4. 
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6 Pierre Pastré, La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes (Paris: 
Presses Universitaires de France, 2011), 57. 
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موالي املصطفى الربجاوي



 ةيلاکشإ :(BMD) ماظن ىلإ (LMD) ماظن نم لاقتنالاو ةعماجلا .1
 !؟ميوقتلاو ةيعماجلا ايجوغاديبلاو نيوکتلا

 دادعإ 2004-2003 قيبطتلا زيح لخد يذلا يجوغاديبلا حالصإلا فرع
 ربکأ ماجسنا قيقحت ةيغب کالسألا عيمجل ةلماشو ةماع نوکتل ةيجوغاديبلا ةسدنهلا
 ،يبروألا اصوصخ يلودلا يلاعلا ميلعتلا ماظنلا جامدإ فدهب کلذو ،ةيلومش ةيؤرو
 لاخدإ عم ،)هاروتکدلا ،رتساملا ،سناسيللا( (LMD) ماظنب فرعي ام قايس يف کلذو
 تاذ تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةصاخ تايمالعإلاو لصاوتلاو تاغللا تادحو سيردت
 ضعب فرع يذلا ماظنلا وهو ،مولعلاو قوقحلاو بادآلا تايلک يأ حوتفملا باطقتسالا
 ىلع ءاوس ةيجوغاديبلا ةسدنهلا يف رظنلا ديعأ امنيح ةيلکش ىقبت يتلا تارييغتلا
 .ينمزلا فالغلا ىوتسم ىلع وأ ،ةيقفألا وأ ةيساسألا تادحولا ىوتسم

 باطقتسالا تاذ تاسسؤملا يف ةيجوغاديبلا ةموظنملا مييقت لمش دقل
 تس ىلإ عبرأ نم تلوحت ثيحب لصف لک يف تادحولا ددع يف رظنلا ةداعإ حوتفملا
 مغر اينقت ىقبي رييغتلا اذه نإ .ةيعيبر ىرخأو ةيفيرخ ةرود ،نيترودب ظافتحالا عم
 لالخ نم ،ةيملعلا اهتايوتحم ريوطت ةيناکمإ عم اهعونتو داوملا رايتخاب حمسي هنوک
 جهانملا هذه ةجمربل ةيلباق نمو ،سيردتلا جهانم ميمصت يف ةيبيکرت ةنورم لاخدإ
 .ةعونتملا عمتجملا تابلطتم ةمدخل

 :نييوتسم ىلع متت حالصإلا اذه يف ةيعماجلا ةموظنملا يف نيوکتلا ةيلمع نإ
 ىوتسملاو ،ثحبلا ىلإ ايرظن يدؤي لوألا ىوتسملا نإ ثيح ،ينهم رخآو ماع ىوتسم
 تانيوکتلا ىلع بلغي يذلا ماعلا عباطلاف کلذ عمو ،لغشلا قوس ىلع حتفني يناثلا
 ىوتسملا ىلع ةليلق ةبسن ىوس ةننهمملا کلاسملا لکشتالو ،اماع ىقبي ةيعماجلا
 7.ينطولا

 تناک )licence professionnelle( ةينهملا تازاجالا نأ ىسنن نأ نود
 نأل ؛ةعماجلا لخاد ةيجوغاديبلا ةموظنملا يف ريکفتلا ةداعإ يف سيئرلا ببسلا
 نإو ...قوسلا تابلطتم فلاخي نيوکتب ةبلط جرخت ةيکيسالکلاو ةماعلا تازاجإلا
 نأ الإ ،ةفرعملا ةيمنتو ريوطت يف ريبک لکشب مهاست ةيکيسالکلا تازاجإلا هذه تناک
 اکيرمأو ابروأ يف ةصصختملا تالجملا يه ةيملعلا تالاقملا رشن دعب ربکألا ديفتسملا
 لوحت فيک فرعت يجولونکتلا اهمدقتبو ةريخألا لودلا هذه نأ امک .اهريغو ادنکو
 ،ةيعقاوو ةسوملم عيراشم ىلإ ةصصختملا تالجملا هذهب ةروشنملا ةيرظنلا راکفألا هذه

 
 .53-52 :)2017( 4 روسج ةلجم ،“عقاولا تايجاحو حالصإلا حومط نيب ةيبرغملا ةعماجلا” ،نودم ميركلا دبع 7

 يباجيإ عقو يأ اهل نوکي نأ نود اهبوعش مدقتو ةيهافر ىلع رشابم ريثأت اهل نوکي
 8.انبوعش ىلع

 هتعدتساف ،سويرولاکبلا ماظن ىلع ينبملا يلاحلا يعماجلا حالصالا امأ
 ليصحتلا ىوتسم ىلع ةبلطلا ةيدودرم يرتعت يتلا صئاقنلاو تالالتخالا نم ةعومجم
 ةيلاکشإ نم کلذب طبتري امو ؛يلاعلا ميلعتلا و يوناثلا ميلعتلا نيب لاقتنالا ةبوعصو
 فلتخمب ةبلطلا عيزوت ةعيبط عم يوناثلا ميلعتلا تاجرخم ةمءالم مدعو هيجوتلا
 نيب سيردتلا ةغل فالتخا ببسب يوغللا لاقتنالا اضيأ ةبوعصو ...ةزاجإلا کلاسم
 ىوتسملا فعضو ةيملعلا بعشلا يف ةصاخ يلاعلا يعماجلا ميلعتلاو يوناثلا ميلعتلا
 ردهلا( ةيلخادلا ةيدودرملا فعض ،رمألاو ىهدألاو ...ةيساسألا داوملا يف يفرعملا
 جولولا ةبوعص ةصاخ ؛ةيجراخلا ةيدودرملا فعضو )...رارکتلاو عاطقنالاو يعماجلا
 ةقلعتملا ةيقفألا تايافکلا نم ةعومجمل ةبلطلا کلمت مدعو ،لغشلا قوس يف جامدنالاو
 ،قيرفلا رييست ،ةردابملا حورو عادبالا ،يدقنلا سحلا( ةيتاذلاو ةيتايحلا تاراهملاب
 ةيمنتلا قوس تايجاحل تانيوکتلا نم ددع نيماضم ةمءالم مدعو ،)ةيفرعملا ةنورملا
 .ةيداصتقالا

 ىلعألا سلجملا ريرقت کلذ ىلع دکأ امک – يضتقي ،قبس ام ىلع ابيترتو
 يف طارخنالاو ،تابراقملاو ةيجوغاديبلا قئارطلا ريوطت ىلع – نيوکتلاو ةيبرتلل
 يملع صصخت يف مکحتلا زواجتت تايافکو ،جهانملا رييغتو ،ةرمتسملا حالصإلا تايلمع
 تاردق ميعدت هنأش نم ،ةيجوغاديبلا ةسدنهلا يف تانيوکت ءاسرإ نإف ،مث نم .نيعم
 .لاجملا اذه يف کلاسملاو بعشلا نع نيلوؤسملا ةذتاسألا

 ةنس حالصإ کلذ يف امب ،1997 ةنس ذنم تاحالصإلا ةعجارم تحمس دقو
 يأل ةيرورض اهنأب ملعلا عم ،ةيجوغاديبلا ةسدنهلا لاجم يف ةربخلا بايغ دصرب ،2014

 ،اجمدنم نوکي ،راسملا قطنم قفو نيوکتلل جمانرب عضولو ،يجوغاديب حالصإ
 .تايافکلاو تاراهملاو ملعتلل قستملا مدقتلا مرتحيو ،احتفنمو ،ايلماکتو

 تاقلح مظنت يتلا زکارملاو قرفلا ضعب دوجو مغرو ،رخآ بناج نم
 تالاجملا هذه يف تانيوکتلا نإف .ةيعماجلا ايجوغاديبلاو کيتکديدلا يف اثوحبو ةيسارد
 .يجوغاديبلا حالصإلا حاجنل ةيرورض ربتعت الو .ةيعماجلا تاسرامملا شماه ىلع لظت
 ايجوغاديبلا خيرات نأ .تاساردلا ضعب تدکأ دقو .نيثحابلا ةذتاسألا تايافک ريوطتلو
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 عومجم يأ ،جذومنلل يقيبطتلا/“يلمعلا دعبلا” لکشي ام وهو :يناثلا رصنعلا -
 ...ميوقتلا لاکشأو ةيجهنملاو ةيجوغاديبلا قئارطلاو فرصتلا طامنأ

 تاررقملا بحاصت يتلا تاهيجوتلاو تاميلعتلا کلت وه يناثلا دعبلا اذهو
 3.نيذفنملا ىلإ ةداع زکرملا اهب ثعبي يتلا ةيساردلا جماربلاو

 ميلعتلا عيراشم ىنعم قيقدتل تالواحم ةيجوغاديبلا جذامنلا لکشت” امنيب
 مهت ىلوألا :رهاوظلا يف نيتضراعتم نيترورضل ةباجتسالا تايفيک فلتخم مظنت يتلا
 مهتدايق مهت ةيناثلاو ؛مهفراعم ريوطتو ليدعتل ةيصخش عيراشم يف ةبلطلا طارخنا
 ةفلتخملا ميوقتلا لاکشأ ربع ةفلتخم تايعضو يف ةديدج فراعم نم نکمتلا وحن
 تارشؤمو ريياعم قفو ميوقتلل ةيملع تاکبشو ةيعجرم لئالد قفو بلاطلا ءادأل
 4.“ةقيقد

 يعوضوملا مکحلا وه :)évaluation de performance( ءادألا ميوقت• 
 اسايق بلاطلا جئاتن ىلعو ...اهلحارمو اهبناوج فلتخم نم ملعتلا تايلمع ىلع
 .ةيهيجوتلا لامعألاو ةيقيبطتلا ةطشنألاو سردلا نم ةاخوتملا فادهألاو تايافکلاب
 ةبقارملا :ىلع ءانب ديدجلا حالصإلاو قاثيملا بسح بلاطلا زاجنإو لمع مييقت متيو
 عيراشم وأ ريراقت وأ ضورع وأ يکيتکاديد جاتنا لکش يف نوکت يتلا ةرمتسملا

 ،ةيافکلا دوجول ايساسأ انکر ءادألا ميوقت دعيو )ويلوفتروب( يصخش فلم وأ ةيصخش
 ةظحالملل ةلباقو ةددحمو ةينآ تاکولس وأ ةطشنأ لکش يف ماهم زاجنإ هب دصقيو
 5.حوضولاو ةقدلا نم لاع ىوتسم ىلعو ،سايقلاو

 لقح ،امومع :)La didactique professionnelle( ينهملا کيتکديدلا•  
 نيوکت( ةيبرتلا مولع عم مات عطاقتب يضاملا نرقلا تاينيعست ذنم رهظ ،يصصخت
 ملعو )la psychologie du travail( لغشلا سفنلا ملعو ،)نيوکتلا ةسدنه ،رابکلا
 يجايب عم ةصاخ ،)de la psychologie du développement( ومنلا سفنلا
)Piaget( يکستوگيڤو )iVygotsk(.6 

 يرظنلا راسملا .ايناث
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4 Anne Vérin, “Des modèles pédagogiques  pour quelles finalités de l’enseignement scientifiques ?”, ASTER 17 
(1993): 3-4. 
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6 Pierre Pastré, La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes (Paris: 
Presses Universitaires de France, 2011), 57. 
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 ،هسفن تقولا يف ،فدهي ىعسم نمض جردنم صصخت وهو .دهعلا ثيدح ةيعماجلا
 9.سيردتلا ةدوج نم عفرلاو نيسردملل ةيجوغاديبلا تايافکلا ميعدت ىلإ

 مأ ديدج مغيدراب :نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب يوبرتلا لاجملا يف نيوکتلا .2
 ؟يجوغاديب رده

 دراوملا ليهأتو نيوکت ضرع عيسوت ىلع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تمدقأ
 صيلقتو  يوبرتلا ضرعلا بيرقتو ةيلاجملا ةلادعلا قيقحت راطإ يف ،سيردتلل ةيرشبلا
 رشع ينثا تفلک اذل ،ةيميلعتلا ةموظنملا هدهشت يذلا نيسردملا يف صاصخلا بسن
 سرادم عبس اذکو ،ايعرف ازکرم نيرشعو ةعستو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ايوهج ازکرم
 ايلعلا سرادملا بناج ىلإ ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ىلإ فاضنت نيوکتلاو ةيبرتلل ايلع
 کلاسم ةينامثو ،ليهأتلاو نيوکتلا ةيلوؤسم لمحتل ةحرتقم تسو ،نيوکتلاو ةيبرتلل
 ايشامت ،اهب تانيوکتلا عيونت ضرغب ،ةقيقد تالمحت رتافد ىلع ءانب ،ةيبرتلا يف ةزاجإ
 نم لغشلا قوس تابلطتم عمو ةموظنملل ةيميلعتلاو ةيوبرتلا فادهألاو تاياغلا عم
 .ةيميلعتلا ةموظنملا هدهشت يتلا سيردتلا ةئيه يف ريبکلا صاصخلا ببسب ،نيسردم

 ةئيه ةدئافل ةهجوملا تانيوکتلاو داوملا فلتخم ليلحتو درج لالخ نمو
 نيوکتلا تاءوزجم يف اهباشت کانه نأ نيبتي ،تاسسؤملا هذهب ةحوتفملاو سيردتلا
 امم ،)professionnalisation( ةننهملا ةمهمب ةيوهجلا زکارملا درفتو ةصاخ يرظنلا

 .ىرخأ انايحأ تتشتلاو انايحأ رارکتلاب زيمتت اهلعج

 ،ةيبرتلا عاطق ىلع ةيصولا ةرازولا اهتثدحأ يتلا تادجتسملا ،نأ ريغ
 ماظنل ةسسأملاو ،ميلعتلا يف فيظوتلاو نيوکتلا يتيضق نيب لصفلا تالواحمب ةصاخلاو
 ةدم صيلقت عم ايشامت ةيوهجلا زکارملاب تاءوزجملل ينمزلا فالغلا عجارتو ،دقاعتلا
 عيونت ةرورض يف لثمت ،سيردتلا ةئيه ليهأتل اديدج اطمن ضرف ،ةينيوکتلا ةنسلا
 عم ،ةزيامتم ريغو ةهباشتمو ةعطاقتم تتاب اهنأ الإ ،ةروکذملا تاسسؤملاب تانيوکتلا
 نم نيديفتسملا فوفص يف امراع اطخس راثأ امم ،تانيوکتلا ةننهمل تهابلا روضحلا
 جهو ىلع ابلس سکعنتس اهنأو ،ةرورکمو ةتتشم تانيوکت اهنأ ىوعدب ،نيوکتلا
 ليهأت نمز عيضتو ،ماعلا لاملا رده يف ببستتو ،هديوجت قيعتسو ساسألا نيوکتلا
 داوملا فلتخم درجب لمشأ ةروص ليکشت بلطت يذلا رمألا ،ةيرشبلا دراوملا

 
 ةيبرتلل ىلعألا سلجملا :طابرلا( 9 مقر ريرقتلا ،ةيجيتارتسا قافآ :يلاعلا ميلعتلا حالصإ ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 9
 .51 ،)2019 ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو

 يف نيوکتلاو ةيبرتلل  ايلعلا سرادملاو ،ةينيوکتلا تاسسؤملاب ةحوتفملا تانيوکتلاو
 .لغشلا قوس لاجمو ةننهملاب امهتقالع

 ايلعلا سرادملا( نييتاسسؤملا نيلخدتملا يف ددعتلا اذه لظ يفو ،نذإ اذکه
 ةذتاسألل ايلعلا سرادملاو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زکارملاو نيوکتلاو ةيبرتلل
 فارطالا هذه نيب مغانتلاو ماجسنالا قيقحت نکمي فيک )...ةيبرتلل ةيعماجلا دهاعملاو
 ذخأت نأ يغبني يتلا ةيرظنلا تاءوزجملا رارتجا ىلإ لصت نأ نود ةينيوکتلاو ةيوبرتلا
 ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زکارملا دهج بصني نيح يف .ةينهملا ريغ سرادملا يف دسألا بيصن
 مهاست ةيلخدت ةيوبرت ثوحب زاجنإ صخي اميف لبقتسملا يسردم نيهمت ىلع نيوکتلاو
 بيرادتلاب رثکأ مامتهالا اضيأو ةيناديملا ةسرامملا يرتعت يتلا تالالتخالا زواجت يف
 !!؟سردملل ينهملا کيتکديدلا لقص ةلواحمل ةيناديملا

 :نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب يوبرتلا لاجملا يف نيوکتلاو يلاعلا ميلعتلا .3
 ؟ينهملا کيتکديدلاو )ايجوغاتوألاو ايجوغاردنألا( ةيعماجلا ةيجوغاديبلا ةيلدج

 قايس لغشلا قوس تاجايتحال يلاعلا ميلعتلا ةمءالم ؛راعش ةنميه مغر
 ةيرکفلا تارايتلا عم” کلذ مغانت لظ يف ةصاخ .ةررکتملا ةيوبرتلا تاحالصإلا
 ،ىوقألل ءاقبلا يف ةينيورادلا ةديدجلا اهتيلاربيلو ةملوعلا نم تقثبنا يتلا ةينادرفلاو
 ادرف ،درفلا نيوکت ىلع زيکرتلا وه ةيميلعتلا ةيلمعلا تاءادأ يف لغاشلا لغشلا ادغ
 وأ لخادلا يف لمعلا قوس اهبلطتي يتلا تاردقلاو تاراهملاو ةفرعملا کالتما ىلع ارداق
 لجأ نم ميلعتلاف کلذ ىلإو 10“...تايسنجلا ةددعتم تاکرشلا يف ةصاخبو ،جراخلا
 مامتهالا لهاجتيو لمهي هنأل ،يدقنلا ريکفتلاو ،عادبإلاو ،لايخلا ةبلطلا دقفي حبرلا
 ةيلمعلا ريس نأ رمألا يف ريطخلاو ..ةقيقدلا مولعلا نأش نم عفريو 11ةيناسنإلا مولعلاب
 نم ةعومجم يف طبختت لازت ام ةيعماجلا ةلحرملا يف ةينيوکتلاو ةيملعتلا ةيميلعتلا
 ام قيقحت ىوتسم وأ ةيعماجلا ةيجوغاديبلا ىوتسم ىلع نإ تالالتخالاو تانهلا
 .ةبلطلا نيب صرفلا ؤفاکت أدبم لفکي يذلا “ميوقتلا ةلادع” قيقحتب ىمسي

 ،ةيبرغملا ةعماجلل ديدج موهفمب لمعلا” ىلع ةيجيتارتسالا ةيؤرلا دکؤت
 ةثيدحلا تاهاجتالاو ةحجانلا ةيلودلا براجتلاو ةديجلا تاسرامملاب سانئتسالا هماوق

 جذامن اميسالو ،امهل ةقفارملا تامدخلاو ثحبلاو نيوکتلا طامنأ عيونت لاجم يف
 نم عمتجملا تاجاح رابتعالا يف ذخأت يتلا ،ثحبلاو نيوکتلل ةلماکتملا تاموظنملا
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موالي املصطفى الربجاوي



 ،هسفن تقولا يف ،فدهي ىعسم نمض جردنم صصخت وهو .دهعلا ثيدح ةيعماجلا
 9.سيردتلا ةدوج نم عفرلاو نيسردملل ةيجوغاديبلا تايافکلا ميعدت ىلإ

 مأ ديدج مغيدراب :نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب يوبرتلا لاجملا يف نيوکتلا .2
 ؟يجوغاديب رده

 دراوملا ليهأتو نيوکت ضرع عيسوت ىلع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تمدقأ
 صيلقتو  يوبرتلا ضرعلا بيرقتو ةيلاجملا ةلادعلا قيقحت راطإ يف ،سيردتلل ةيرشبلا
 رشع ينثا تفلک اذل ،ةيميلعتلا ةموظنملا هدهشت يذلا نيسردملا يف صاصخلا بسن
 سرادم عبس اذکو ،ايعرف ازکرم نيرشعو ةعستو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ايوهج ازکرم
 ايلعلا سرادملا بناج ىلإ ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ىلإ فاضنت نيوکتلاو ةيبرتلل ايلع
 کلاسم ةينامثو ،ليهأتلاو نيوکتلا ةيلوؤسم لمحتل ةحرتقم تسو ،نيوکتلاو ةيبرتلل
 ايشامت ،اهب تانيوکتلا عيونت ضرغب ،ةقيقد تالمحت رتافد ىلع ءانب ،ةيبرتلا يف ةزاجإ
 نم لغشلا قوس تابلطتم عمو ةموظنملل ةيميلعتلاو ةيوبرتلا فادهألاو تاياغلا عم
 .ةيميلعتلا ةموظنملا هدهشت يتلا سيردتلا ةئيه يف ريبکلا صاصخلا ببسب ،نيسردم

 ةئيه ةدئافل ةهجوملا تانيوکتلاو داوملا فلتخم ليلحتو درج لالخ نمو
 نيوکتلا تاءوزجم يف اهباشت کانه نأ نيبتي ،تاسسؤملا هذهب ةحوتفملاو سيردتلا
 امم ،)professionnalisation( ةننهملا ةمهمب ةيوهجلا زکارملا درفتو ةصاخ يرظنلا

 .ىرخأ انايحأ تتشتلاو انايحأ رارکتلاب زيمتت اهلعج

 ،ةيبرتلا عاطق ىلع ةيصولا ةرازولا اهتثدحأ يتلا تادجتسملا ،نأ ريغ
 ماظنل ةسسأملاو ،ميلعتلا يف فيظوتلاو نيوکتلا يتيضق نيب لصفلا تالواحمب ةصاخلاو
 ةدم صيلقت عم ايشامت ةيوهجلا زکارملاب تاءوزجملل ينمزلا فالغلا عجارتو ،دقاعتلا
 عيونت ةرورض يف لثمت ،سيردتلا ةئيه ليهأتل اديدج اطمن ضرف ،ةينيوکتلا ةنسلا
 عم ،ةزيامتم ريغو ةهباشتمو ةعطاقتم تتاب اهنأ الإ ،ةروکذملا تاسسؤملاب تانيوکتلا
 نم نيديفتسملا فوفص يف امراع اطخس راثأ امم ،تانيوکتلا ةننهمل تهابلا روضحلا
 جهو ىلع ابلس سکعنتس اهنأو ،ةرورکمو ةتتشم تانيوکت اهنأ ىوعدب ،نيوکتلا
 ليهأت نمز عيضتو ،ماعلا لاملا رده يف ببستتو ،هديوجت قيعتسو ساسألا نيوکتلا
 داوملا فلتخم درجب لمشأ ةروص ليکشت بلطت يذلا رمألا ،ةيرشبلا دراوملا

 
 ةيبرتلل ىلعألا سلجملا :طابرلا( 9 مقر ريرقتلا ،ةيجيتارتسا قافآ :يلاعلا ميلعتلا حالصإ ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 9
 .51 ،)2019 ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو

 يف نيوکتلاو ةيبرتلل  ايلعلا سرادملاو ،ةينيوکتلا تاسسؤملاب ةحوتفملا تانيوکتلاو
 .لغشلا قوس لاجمو ةننهملاب امهتقالع

 ايلعلا سرادملا( نييتاسسؤملا نيلخدتملا يف ددعتلا اذه لظ يفو ،نذإ اذکه
 ةذتاسألل ايلعلا سرادملاو نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زکارملاو نيوکتلاو ةيبرتلل
 فارطالا هذه نيب مغانتلاو ماجسنالا قيقحت نکمي فيک )...ةيبرتلل ةيعماجلا دهاعملاو
 ذخأت نأ يغبني يتلا ةيرظنلا تاءوزجملا رارتجا ىلإ لصت نأ نود ةينيوکتلاو ةيوبرتلا
 ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا زکارملا دهج بصني نيح يف .ةينهملا ريغ سرادملا يف دسألا بيصن
 مهاست ةيلخدت ةيوبرت ثوحب زاجنإ صخي اميف لبقتسملا يسردم نيهمت ىلع نيوکتلاو
 بيرادتلاب رثکأ مامتهالا اضيأو ةيناديملا ةسرامملا يرتعت يتلا تالالتخالا زواجت يف
 !!؟سردملل ينهملا کيتکديدلا لقص ةلواحمل ةيناديملا

 :نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب يوبرتلا لاجملا يف نيوکتلاو يلاعلا ميلعتلا .3
 ؟ينهملا کيتکديدلاو )ايجوغاتوألاو ايجوغاردنألا( ةيعماجلا ةيجوغاديبلا ةيلدج

 قايس لغشلا قوس تاجايتحال يلاعلا ميلعتلا ةمءالم ؛راعش ةنميه مغر
 ةيرکفلا تارايتلا عم” کلذ مغانت لظ يف ةصاخ .ةررکتملا ةيوبرتلا تاحالصإلا
 ،ىوقألل ءاقبلا يف ةينيورادلا ةديدجلا اهتيلاربيلو ةملوعلا نم تقثبنا يتلا ةينادرفلاو
 ادرف ،درفلا نيوکت ىلع زيکرتلا وه ةيميلعتلا ةيلمعلا تاءادأ يف لغاشلا لغشلا ادغ
 وأ لخادلا يف لمعلا قوس اهبلطتي يتلا تاردقلاو تاراهملاو ةفرعملا کالتما ىلع ارداق
 لجأ نم ميلعتلاف کلذ ىلإو 10“...تايسنجلا ةددعتم تاکرشلا يف ةصاخبو ،جراخلا
 مامتهالا لهاجتيو لمهي هنأل ،يدقنلا ريکفتلاو ،عادبإلاو ،لايخلا ةبلطلا دقفي حبرلا
 ةيلمعلا ريس نأ رمألا يف ريطخلاو ..ةقيقدلا مولعلا نأش نم عفريو 11ةيناسنإلا مولعلاب
 نم ةعومجم يف طبختت لازت ام ةيعماجلا ةلحرملا يف ةينيوکتلاو ةيملعتلا ةيميلعتلا
 ام قيقحت ىوتسم وأ ةيعماجلا ةيجوغاديبلا ىوتسم ىلع نإ تالالتخالاو تانهلا
 .ةبلطلا نيب صرفلا ؤفاکت أدبم لفکي يذلا “ميوقتلا ةلادع” قيقحتب ىمسي

 ،ةيبرغملا ةعماجلل ديدج موهفمب لمعلا” ىلع ةيجيتارتسالا ةيؤرلا دکؤت
 ةثيدحلا تاهاجتالاو ةحجانلا ةيلودلا براجتلاو ةديجلا تاسرامملاب سانئتسالا هماوق

 جذامن اميسالو ،امهل ةقفارملا تامدخلاو ثحبلاو نيوکتلا طامنأ عيونت لاجم يف
 نم عمتجملا تاجاح رابتعالا يف ذخأت يتلا ،ثحبلاو نيوکتلل ةلماکتملا تاموظنملا
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علوم الرتبية يف التعليم العايل وسؤال النموذج البيداغوجي



 تاليهأتلاو تايافکلا نم ةلواقملاو لغشلا قوس تاجاحو ،ميقلاو تايافکلاو فراعملا
 ،هتايلمع يف ماهسإلاو نيوکتلا جمارب عضو يف ةريخألا هذه کارشإ صخألا ىلعو ،ةمئالملا
 ام وهو ،نيجيرخلل لغشلا نامضو ،ليومتلا يف ماهسإلاو ،نينوکملا/نيبردتملا لابقتساو
 ةمهاسملا عاونأ فلتخمل ةيدقاعت تايلآ قفو ثحبلاو نيوکتلل ايکراشت اريبدت يعدتسي
 ةيعمتجملا تالوحتلا عم ةلعافتم ةعماجل ديدج جذومن ؛ةلواقملاو ةعماجلا نيب ةلدابتملا

 12.“ةدعصألا لک ىلع

 ليودت وحن ايلاح يلاعلا ميلعتلا هجتي ؛ةيلودلا براجتلا ىلع حاتفنالا ةيغبو
 نواعتلا وأ ةيلود ةيعماج تاسسؤم عم ةکارش راطإ يف ايلعلا تانيوکتلا نم ديدعلا
 اهانعمب( ةسردملل رخآ جذومن لکشت يف مهسي هجوتلا اذه .ةيلودلا کلاسملا ضعب عم
 ةکرح( ةيکرحلا زيزعتو ،داهشإلا ةيجاودزاو ،ةکرتشملا تانيوکتلا ىلع مئاقلا )لماشلا
 ةيراق-نيب وأ ةيراق تائيهو تاربتخمل ةيثحب عيراشم يف طارخنالاو ،)ةذتاسألاو ةبلطلا
 ىلع ةمئاقلا ثحبلل ةديدجلا طامنألا جامدإ ىلع ةوالع ...ىربک ةيتاسسؤم تاليومتب
 طورشو ريياعمل ماکتحالاو ،نيلخدتملاو قرفلا ددعتو تاصاصتخالا عونتو راکتبالا

 جذومنلا اذه هلثمي امع يضاغتلا نکمي ال هنأ لاحلاو .عارتخالا ةءاربو ةدوجلا نامض
 ىلإ .يلودلا ىوتسملا ىلع تاعماجلا ضعب عضت ،نيوکتلا يف طامنأ ىلع حاتفنا نم
 کلاسملا نم ديدعلا ةننهم يف ،ةدم ذنم ،ةيبرغملا ةعماجلا تعرش ،کلذ بناج
 طيحملا ىلع ايلعلا تانيوکتلا حتفي نأ اضيأ هجوتلا اذه نأش نمو ؛ةينيوکتلا
 تاناکمإ عيسوت يف ريبک مهاسمو ،نيوکتلا يف کيرش ىلإ لوحتي يذلا يداصتقالا
 13.جامدإلاو ليغشتلا

 )Heutagogie( “يجوغاتوألا” جذومنلا ةيلاکشإ ةيعماجلا ايجوغاديبلا .أ

 نمض کرحتي احلطصم هرابتعاب يعماجلا يجوغاديبلا باطخلا لوحو
 ايئارجإ ايجوغاديبلاب دصقيو ...ةيعماجلا ةسايسلا يف رصتخي ام ةداع ،لماش باطخ
 ؛لاع ىوتسم يف ةبلطلا ميلعت( “ايجوغاتوألا”/“ايجوغاردنألا”ـب ىمسي ام ميلعت نف
 هنأ ثيح نم ؛)لافطألا ميلعت( ايجوغاديبلا نع فلتخي يلکلا باطخلا لعجي ام وهو
  باطخ

 
 :طابرلا( ءاقترالاو ةدوجلاو فاصنإلا ةسردم لجأ نم :حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 12
 .36 ،)2019 ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا

 12 نيوكتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“رييغتلا تاسايسو ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيجوغاديبلا جذامنلا ددعت” ،فصنم قحلا دبع 13
)2017(: 13. 

 ةيفرعم تاينبب ،ةيميداکألا ةفرعملا نم مهتابستکم ىلإ ةفاضإ ،نيلمحم صاخشأل هجوم
 نکمي ال ،ةيجولوکيسو ةيجولويسوس تاربخ ىلإ اهروذجو اهلوصأ يف ددمتت ةيفاقث
 کرادملا عيسوت ةرکف ىلع سسأتي يعماجلا يجوغاديبلا باطخلاف کلذل .اهلهاجت
 زکر اذهل 14.ةزهاجلا تامولعملاو فراعملاب ناهذألا وشح ىلع ال ،ةيلقعلا تاينبلاو
 :تايوتسم ةثالث نيب لماکتلاو عمجلا ىلع )سويرولاکب ماظن( يلاحلا يعماجلا حالصإلا
 تاراهملاو ةيحلا تاغللا نمو يملعلا صصختلا نم نکمتلا
.ةيتايحلا

 
 )Heutagogie( يتاذلا ملعتلا ملع ئدابم ةطاطخ

 ةسرامملا ىلإ روصتلا نم لاقتنالاو يجوغاديبلا جذومنلا .ب

 :يلي ام ،قيبطتلا لاجم ىلإ روصتلا لاجم نم تلقتنا يتلا جذامنلا مهأ نم

 ؛غيلبتلاو نيقلتلا ىلع دمتعملا سردملا لوح زکرمتملا يديلقتلا جذومنلا •
 مجحلا الوأ مکحب ،يعماجلا يجوغاديبلا باطخلا يف ةنميهملا ةقلحلا لکشت يهو
 ضعب يف ةصاخ )...( ةيديلقتلا ةقيرطلا نم صلختلا ةبوعص ايناثو ،ةبلطلل ديازتملا
 ...ةينوناقلاو ةيبدألا تاصصختلا

 
 ةيقيبطتلا تاسرامملا ىلإ تاروصتلا نم تايافكلا باتك نمض ،“ريكفتلا ةدوج جاتنإو نيسردملا ىدل سيردتلا تايافك” ،يتاحرف يبرعلا 14
 .67 ،)2017 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا(
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 تاليهأتلاو تايافکلا نم ةلواقملاو لغشلا قوس تاجاحو ،ميقلاو تايافکلاو فراعملا
 ،هتايلمع يف ماهسإلاو نيوکتلا جمارب عضو يف ةريخألا هذه کارشإ صخألا ىلعو ،ةمئالملا
 ام وهو ،نيجيرخلل لغشلا نامضو ،ليومتلا يف ماهسإلاو ،نينوکملا/نيبردتملا لابقتساو
 ةمهاسملا عاونأ فلتخمل ةيدقاعت تايلآ قفو ثحبلاو نيوکتلل ايکراشت اريبدت يعدتسي
 ةيعمتجملا تالوحتلا عم ةلعافتم ةعماجل ديدج جذومن ؛ةلواقملاو ةعماجلا نيب ةلدابتملا

 12.“ةدعصألا لک ىلع

 ليودت وحن ايلاح يلاعلا ميلعتلا هجتي ؛ةيلودلا براجتلا ىلع حاتفنالا ةيغبو
 نواعتلا وأ ةيلود ةيعماج تاسسؤم عم ةکارش راطإ يف ايلعلا تانيوکتلا نم ديدعلا
 اهانعمب( ةسردملل رخآ جذومن لکشت يف مهسي هجوتلا اذه .ةيلودلا کلاسملا ضعب عم
 ةکرح( ةيکرحلا زيزعتو ،داهشإلا ةيجاودزاو ،ةکرتشملا تانيوکتلا ىلع مئاقلا )لماشلا
 ةيراق-نيب وأ ةيراق تائيهو تاربتخمل ةيثحب عيراشم يف طارخنالاو ،)ةذتاسألاو ةبلطلا
 ىلع ةمئاقلا ثحبلل ةديدجلا طامنألا جامدإ ىلع ةوالع ...ىربک ةيتاسسؤم تاليومتب
 طورشو ريياعمل ماکتحالاو ،نيلخدتملاو قرفلا ددعتو تاصاصتخالا عونتو راکتبالا

 جذومنلا اذه هلثمي امع يضاغتلا نکمي ال هنأ لاحلاو .عارتخالا ةءاربو ةدوجلا نامض
 ىلإ .يلودلا ىوتسملا ىلع تاعماجلا ضعب عضت ،نيوکتلا يف طامنأ ىلع حاتفنا نم
 کلاسملا نم ديدعلا ةننهم يف ،ةدم ذنم ،ةيبرغملا ةعماجلا تعرش ،کلذ بناج
 طيحملا ىلع ايلعلا تانيوکتلا حتفي نأ اضيأ هجوتلا اذه نأش نمو ؛ةينيوکتلا
 تاناکمإ عيسوت يف ريبک مهاسمو ،نيوکتلا يف کيرش ىلإ لوحتي يذلا يداصتقالا
 13.جامدإلاو ليغشتلا

 )Heutagogie( “يجوغاتوألا” جذومنلا ةيلاکشإ ةيعماجلا ايجوغاديبلا .أ

 نمض کرحتي احلطصم هرابتعاب يعماجلا يجوغاديبلا باطخلا لوحو
 ايئارجإ ايجوغاديبلاب دصقيو ...ةيعماجلا ةسايسلا يف رصتخي ام ةداع ،لماش باطخ
 ؛لاع ىوتسم يف ةبلطلا ميلعت( “ايجوغاتوألا”/“ايجوغاردنألا”ـب ىمسي ام ميلعت نف
 هنأ ثيح نم ؛)لافطألا ميلعت( ايجوغاديبلا نع فلتخي يلکلا باطخلا لعجي ام وهو
  باطخ

 
 :طابرلا( ءاقترالاو ةدوجلاو فاصنإلا ةسردم لجأ نم :حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 12
 .36 ،)2019 ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا

 12 نيوكتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“رييغتلا تاسايسو ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيجوغاديبلا جذامنلا ددعت” ،فصنم قحلا دبع 13
)2017(: 13. 

 ةيفرعم تاينبب ،ةيميداکألا ةفرعملا نم مهتابستکم ىلإ ةفاضإ ،نيلمحم صاخشأل هجوم
 نکمي ال ،ةيجولوکيسو ةيجولويسوس تاربخ ىلإ اهروذجو اهلوصأ يف ددمتت ةيفاقث
 کرادملا عيسوت ةرکف ىلع سسأتي يعماجلا يجوغاديبلا باطخلاف کلذل .اهلهاجت
 زکر اذهل 14.ةزهاجلا تامولعملاو فراعملاب ناهذألا وشح ىلع ال ،ةيلقعلا تاينبلاو
 :تايوتسم ةثالث نيب لماکتلاو عمجلا ىلع )سويرولاکب ماظن( يلاحلا يعماجلا حالصإلا
 تاراهملاو ةيحلا تاغللا نمو يملعلا صصختلا نم نکمتلا
.ةيتايحلا

 
 )Heutagogie( يتاذلا ملعتلا ملع ئدابم ةطاطخ

 ةسرامملا ىلإ روصتلا نم لاقتنالاو يجوغاديبلا جذومنلا .ب

 :يلي ام ،قيبطتلا لاجم ىلإ روصتلا لاجم نم تلقتنا يتلا جذامنلا مهأ نم

 ؛غيلبتلاو نيقلتلا ىلع دمتعملا سردملا لوح زکرمتملا يديلقتلا جذومنلا •
 مجحلا الوأ مکحب ،يعماجلا يجوغاديبلا باطخلا يف ةنميهملا ةقلحلا لکشت يهو
 ضعب يف ةصاخ )...( ةيديلقتلا ةقيرطلا نم صلختلا ةبوعص ايناثو ،ةبلطلل ديازتملا
 ...ةينوناقلاو ةيبدألا تاصصختلا

 
 ةيقيبطتلا تاسرامملا ىلإ تاروصتلا نم تايافكلا باتك نمض ،“ريكفتلا ةدوج جاتنإو نيسردملا ىدل سيردتلا تايافك” ،يتاحرف يبرعلا 14
 .67 ،)2017 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا(
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 ماظنک جاهنملا ىلإ رظنلا لالخ نم :ةسردملا ةداملا ىلع زکترملا جذومنلا •
 يف مهاستو تالکشملا لح ىلع ةمئاق قئارطو تاراهمو ميهافم ىلع موقي لماکتم
 ؛بلاطلا ةيصخش ةيمنت

 ميلعتلا لعف يف بلاطلا ةيلعاف ىلع موقي :بلاطلا لوح زکرمتملا جذومنلا •
 هتالويمو ةيراهملاو ةيرکفلاو ةيلقعلا بلاطلا تاردق رابتعالا نيعب ذخأي وهف ،ملعتلاو
 تالاکشإو اياضق ىلع زکرت ةيعماج ةيجوغاديب فيظوتب .ةيسفنلا هتينبو ةينادجولا

 ؛بلاطلا ةيصخش ءانب يف ةقيمع

 لعجي ينيوکت-يميلعت جذومن وهو :ةعامجلا لوح زکرمتملا جذومنلا •
 فقاوم لالخ نم ةعدبمو ةجتنمو ةطيشن اتاذو ،ةعامجلا لخاد العاف بلاطلا/درفلا
 ةمهملا ةيتايحلا تاراهملا نم ةعومجم نم بلاطلا نيکمت لالخ نم ؛يعامجلا نواعتلا
 ،يدقنلا سحلا ةيمنتو ةعومجملا يف جامدنالاو رخآلا عم لصاوتلا نم هنکمت يتلا
 .ةيعامتجالا ةايحلا تالاجمب تابستکملاو فراعملا طبرو

 ينهملا کيتکديدلا ريوطتو نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا .ج

 تاسسؤملا يف ةصاخ– نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف لوحت نيوکتلا نأ امبو
 ةيملعلا تاصصختلا بناج ىلإ ةيادبلا نم جردأ دقف يوبرت لعف ىلإ -ةيعماجلا
 سفنلا ملعو ةيبرتلا ةفسلف لثم ةيوبرتلا ةسرامملل ةسسؤملا تاصصختلا ةيبدألاو
 يوبرتلا داصتقالاو يوبرتلا يعامتجالا سفنلا ملعو يوبرتلا عامتجالا ملعو يوبرتلا
 تايافکلا کلمتل نيسردملل نيتملا يرظنلا نيوکتلل ايعس ...کيتکديدلاو ايجوغاديبلاو
 .ناقتإو ةيلاعفب سيردتلا ةنهم ةسراممل ةيرورضلا ةيسيردتلا

 ةيجوغاديبلا تاسرامملا ليلحت ىلع ينهملا کيتکديدلا دنتسي اذهو
 تايجاح ليلحت لالخ نم هيدل ةيسيردتلا تايافکلا ةيمنتو نيسردملل ةيکيتکديدلاو
 يناديملا لمعلا نيب جاوزت ةنيتم ةيعجرم ةدعو راطإ دادعإو ،نيوکتلا نم نيسردملا
 ،(2004) (Samurçay et Pastré) يرتسابو ياسروماس نم لكل ةبسنلاب .نيوکتلاو
 :امه نيلقح نيب طبرلا ىلع موقي ينهملا کيتکديدلاف

 يفرعملا لمعلا ةئيب لمشي يذلا )champs théorique( يرظنلا لقحلا •
)l’ergonomie cognitive( ةسرامملا ليلحت تايجهنمو قئارطب سردملا ديوزتب 
 .کيتکديدلاب ىمسي ام وأ )méthodes d'analyse du travail( ةيناديملا

 ميلعتلا ةننهم يف ىلجتي )champs théorique( يقيبطتلا لقحلا •
)l’enseignement professionnel( رمتسملا ينهملا نيوکتلاو (la formation 

professionnelle continue(. 

 لغشلا ملاع نم هلمع تاودأ ىقتسا يذلا ،ينهملا کيتکديدلا نأ امک
(l’ergonomie) کيتکديدلاو (la didactique)، ةينهملا تاسرامملا ريوطت ىلإ ىعسي 

 فورظو لمعلا ةئيبل يملعلا ليلحتلاو ،يريوطتلا سفنلا ملع :نيدشارلا نيوکتو
 16:يهف هفادهأ امأ 15.کيتکديدلاو عقاولا يف لاغتشالا

 ؛ةيلمعلا اهتايلجتو اهداعبأو اهتعيبطو ةينهملا تايافکلا تانوکم ليلحت •

 تايافکلا باستکاو ريوطتل ةيقيبطت ةادأ اهرابتعاب تايعضولا حارتقا •
 ؛ةلاد ةينهم تايعضو يف ةينهملا

 ةعجانلا تايجيتارتسالاو ةعجانلا تايجيتارتسالاو تايجهنملا يف ريکفتلا •
 ليلحت ةطساوب اهريوطتو اهباستکاو اهلکشت لحارمو ةينهملا تايافکلا سيردتل
 .ةينهملا تايعضولا

 .تاملعتلل لثمألا ءانبلل ةمئالملا ةينهملا تايعضولا ةغايصب متها •

 ليوأتو حيرشت ىلع لمعلل مهدادعإ ،نيسردملا نيوکت نم بولطملا نإ
 يضتقي لب ،يکيتکديدلا نيوکتلا ىلع راصتقالا ضرتفي ال يذلا ءيشلا ،يساردلا جاهنملا
 اهؤانبو اهميلعت مهنم بولطملا ةفاقثلا نم يصخشلا نکمتلل نيسردملا ليهأت
 17.اهميوقتو

 ةقيرطلاب نيسردملا دادعإ متي مل ام” :هلوقب يجايب ناج هدکؤي ام اذهو
 يغبني ام لوح تايرظنلا لمجأ انعفنت نل امک ،جماربلا نسحأ انيدجت نلف ،ةيفاکلا
 .“هقيقحت

 ماتلا حاتفنالا ىلإ ،تايافکلاب ةبراقملا قفو نيوکتلا فدهي ،قايسلا اذه يف
 ةيلاعفلا قيقحت يف ،هسفن نآلا يف ،مهاسي نأو ،تاجايتحالاو تابلطلا فلتخم ىلع

 
15 Pierre Pastré, “L’analyse du travail en didactique professionnelle”, Revue française de pédagogie 138 (2002): 9-
17. 

 22-21 يوبرتلا ءادنلا ةلجم ،“نيوكتلاو ةيبرتلا لاجم يف ينهملا کيتكاديدلا ريوطتو ةينهملا تايعضولاب لاغتشالا” ،يمطافلا قراط 16
)2018(: 93-92. 

 .123 ،)2003 ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا( 22 مقر ةيجوغاديبلا ةلسلسلا ،يوبرتلا ديدجتلا ةلئسأ ،دولمدإ ىفطصملا 17
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 ماظنک جاهنملا ىلإ رظنلا لالخ نم :ةسردملا ةداملا ىلع زکترملا جذومنلا •
 يف مهاستو تالکشملا لح ىلع ةمئاق قئارطو تاراهمو ميهافم ىلع موقي لماکتم
 ؛بلاطلا ةيصخش ةيمنت

 ميلعتلا لعف يف بلاطلا ةيلعاف ىلع موقي :بلاطلا لوح زکرمتملا جذومنلا •
 هتالويمو ةيراهملاو ةيرکفلاو ةيلقعلا بلاطلا تاردق رابتعالا نيعب ذخأي وهف ،ملعتلاو
 تالاکشإو اياضق ىلع زکرت ةيعماج ةيجوغاديب فيظوتب .ةيسفنلا هتينبو ةينادجولا

 ؛بلاطلا ةيصخش ءانب يف ةقيمع

 لعجي ينيوکت-يميلعت جذومن وهو :ةعامجلا لوح زکرمتملا جذومنلا •
 فقاوم لالخ نم ةعدبمو ةجتنمو ةطيشن اتاذو ،ةعامجلا لخاد العاف بلاطلا/درفلا
 ةمهملا ةيتايحلا تاراهملا نم ةعومجم نم بلاطلا نيکمت لالخ نم ؛يعامجلا نواعتلا
 ،يدقنلا سحلا ةيمنتو ةعومجملا يف جامدنالاو رخآلا عم لصاوتلا نم هنکمت يتلا
 .ةيعامتجالا ةايحلا تالاجمب تابستکملاو فراعملا طبرو

 ينهملا کيتکديدلا ريوطتو نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا .ج

 تاسسؤملا يف ةصاخ– نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف لوحت نيوکتلا نأ امبو
 ةيملعلا تاصصختلا بناج ىلإ ةيادبلا نم جردأ دقف يوبرت لعف ىلإ -ةيعماجلا
 سفنلا ملعو ةيبرتلا ةفسلف لثم ةيوبرتلا ةسرامملل ةسسؤملا تاصصختلا ةيبدألاو
 يوبرتلا داصتقالاو يوبرتلا يعامتجالا سفنلا ملعو يوبرتلا عامتجالا ملعو يوبرتلا
 تايافکلا کلمتل نيسردملل نيتملا يرظنلا نيوکتلل ايعس ...کيتکديدلاو ايجوغاديبلاو
 .ناقتإو ةيلاعفب سيردتلا ةنهم ةسراممل ةيرورضلا ةيسيردتلا

 ةيجوغاديبلا تاسرامملا ليلحت ىلع ينهملا کيتکديدلا دنتسي اذهو
 تايجاح ليلحت لالخ نم هيدل ةيسيردتلا تايافکلا ةيمنتو نيسردملل ةيکيتکديدلاو
 يناديملا لمعلا نيب جاوزت ةنيتم ةيعجرم ةدعو راطإ دادعإو ،نيوکتلا نم نيسردملا
 ،(2004) (Samurçay et Pastré) يرتسابو ياسروماس نم لكل ةبسنلاب .نيوکتلاو
 :امه نيلقح نيب طبرلا ىلع موقي ينهملا کيتکديدلاف

 يفرعملا لمعلا ةئيب لمشي يذلا )champs théorique( يرظنلا لقحلا •
)l’ergonomie cognitive( ةسرامملا ليلحت تايجهنمو قئارطب سردملا ديوزتب 
 .کيتکديدلاب ىمسي ام وأ )méthodes d'analyse du travail( ةيناديملا

 ميلعتلا ةننهم يف ىلجتي )champs théorique( يقيبطتلا لقحلا •
)l’enseignement professionnel( رمتسملا ينهملا نيوکتلاو (la formation 

professionnelle continue(. 

 لغشلا ملاع نم هلمع تاودأ ىقتسا يذلا ،ينهملا کيتکديدلا نأ امک
(l’ergonomie) کيتکديدلاو (la didactique)، ةينهملا تاسرامملا ريوطت ىلإ ىعسي 

 فورظو لمعلا ةئيبل يملعلا ليلحتلاو ،يريوطتلا سفنلا ملع :نيدشارلا نيوکتو
 16:يهف هفادهأ امأ 15.کيتکديدلاو عقاولا يف لاغتشالا

 ؛ةيلمعلا اهتايلجتو اهداعبأو اهتعيبطو ةينهملا تايافکلا تانوکم ليلحت •

 تايافکلا باستکاو ريوطتل ةيقيبطت ةادأ اهرابتعاب تايعضولا حارتقا •
 ؛ةلاد ةينهم تايعضو يف ةينهملا

 ةعجانلا تايجيتارتسالاو ةعجانلا تايجيتارتسالاو تايجهنملا يف ريکفتلا •
 ليلحت ةطساوب اهريوطتو اهباستکاو اهلکشت لحارمو ةينهملا تايافکلا سيردتل
 .ةينهملا تايعضولا

 .تاملعتلل لثمألا ءانبلل ةمئالملا ةينهملا تايعضولا ةغايصب متها •

 ليوأتو حيرشت ىلع لمعلل مهدادعإ ،نيسردملا نيوکت نم بولطملا نإ
 يضتقي لب ،يکيتکديدلا نيوکتلا ىلع راصتقالا ضرتفي ال يذلا ءيشلا ،يساردلا جاهنملا
 اهؤانبو اهميلعت مهنم بولطملا ةفاقثلا نم يصخشلا نکمتلل نيسردملا ليهأت
 17.اهميوقتو

 ةقيرطلاب نيسردملا دادعإ متي مل ام” :هلوقب يجايب ناج هدکؤي ام اذهو
 يغبني ام لوح تايرظنلا لمجأ انعفنت نل امک ،جماربلا نسحأ انيدجت نلف ،ةيفاکلا
 .“هقيقحت

 ماتلا حاتفنالا ىلإ ،تايافکلاب ةبراقملا قفو نيوکتلا فدهي ،قايسلا اذه يف
 ةيلاعفلا قيقحت يف ،هسفن نآلا يف ،مهاسي نأو ،تاجايتحالاو تابلطلا فلتخم ىلع

 
15 Pierre Pastré, “L’analyse du travail en didactique professionnelle”, Revue française de pédagogie 138 (2002): 9-
17. 

 22-21 يوبرتلا ءادنلا ةلجم ،“نيوكتلاو ةيبرتلا لاجم يف ينهملا کيتكاديدلا ريوطتو ةينهملا تايعضولاب لاغتشالا” ،يمطافلا قراط 16
)2018(: 93-92. 

 .123 ،)2003 ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا( 22 مقر ةيجوغاديبلا ةلسلسلا ،يوبرتلا ديدجتلا ةلئسأ ،دولمدإ ىفطصملا 17
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 ةسرامم يف نيوکتلا نم نيديفتسملل يلعفلا طارخنالا ىلإ عفديو ،ةدوجلاو ةعاجنلاو
 18.اهب مايقلا مهنم بوطملا تامهملاو ةطشنألا فلتخم زاجنإو

 نيب يجوغاديبلا جذومنلا قيبطت قافآو نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا .4
 ةمءالملاو لماکتلا

 لعج دق ةيوبرتلا ةموظنملا تانوکم فلتخم نيب مئاقلا لخادتلاب يعولا نإ
 يتلا تاددحملا نم ةعومجم ىلع نهارت برغملا يف ميلعتلا حالصإل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا
 19:اهزربأ نم لعل ،اهب فاصتالا يجوغاديبلا جذومنلا ىلع نيعتي

 يقسن روصتل هعوضخ يجوغاديبلا جذومنلا لماکتب دصقي :لماکتلا •
 نم ءازجأک اهنيب اميف لعافتت ،رصانعلا ةقسانتم ةدحو ةفلتخملا هتانوکم نم لعجي
 هرصانع نم رصنع لتخا ام اذإ لتخي اقسن ءانبلا اذه نم لعجي ام وهو ؛طبارتم لک
 ءانب يف لماکتلا داعبأ لازتخا نکميو .يجراخلاو يلخادلا لعافتلا ماظنب ةموکحملا
 لعفلا يف ةيساسأ ةاون نيوکتلاو ةيبرتلا ةسسؤم رابتعا يف يجوغاديبلا جذومنلا
 عضوو .ةهج نم هعم لعافتمو طيحملا ىلع حتفنم لماکتم عورشم تاذ يوبرتلا
 جاهنم دامتعا نم قلطنت تانوکملا ةلماکتمو ملاعملا ةحضاو ةيجوغاديب ةسدنه ءاسرإو
 تايافکلا فرشتسي ،نيوکتلاو ميلعتلا تاجرخمل يلج روصت ىلع سسأتي ،جمدنم
 ةساردلا باطقأو کلاسمو بعش نيب لاقتنالا ةنورم يعاريو ،ةکرتشملاو ةيناضرعلا
 ةصصخملا ةطشنألا نيب ماجسنالا ةاعارم مث ،ةيناث ةهج نم نيوکتلاو ةيبرتلا راوطأب
 ةهج نم ريبدتلا ىلع ةزکرملا کلت وأ ،ثحبلل ةهجوملا وأ ريطأتلاو نيوکتلاو سيردتلل
 .ةثلاث

 ناديمو قيبطتلا لاجم ىلإ ةيرظنلا تاروصتلا ةمءالملا لقنت :ةمءالملا •
 تايصوصخ ىلإ مکتحن مل اذإ ،ام لمع ةطخ ةعاجن ةبراقم نکمي ال ذإ ،لمعلا
 .ةيلاجملاو ةيفاقثلاو ةيداملا مهتاينب وأ اهنم نيديفتسملا

 بلاطلا ءادأ ميوقت “ةيطارقميد” قيقحت ةيلاکشإو يلاعلا ميلعتلا .5

 مزالملا يقسنلا روصتلا تابلطتمل بيجتست يتلا ةيميوقتلا ةبراقملا نإ
 کلذ .تاجرخلا ميوقتو ةروريسلا ميوقتو تالخدملا ميوقت يف لثمتملا ،يثالثلا راسملل

 
 .16 ،)2012 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( ةيرشبلا دراوملا ليهأت ،يرباجلا فيطللا دبع 18
 ،12 ددعلا ،نيوكتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“لوحتلا ديق ةموظنم يف يجوغاديبلا جذومنلا” ،يرهوز ناوضرو نيدلا نيز يتاتسا بيبحلا 19
 .23-21 :)2017( ،ربوتكأ

 فادهألاو تايافکلا قيقحت ىلع رثؤت ،ملعتلاو سيردتلا ةيلمع تانوکم ةدوج نأ
 20.ةيکيتکديد ةدحو لکل ةرطسملا

 بناجلا لمشي لوأ ىوتسم :نييوتسم ىلع يوطني ميوقتلا نإف اذهل
 بناجلا مهي رخآ ىوتسمو .اهفعض وأ لئاسولاو تاودألا رفوتب قلعتيو ،يئارجإلا
 انهو .تاررقملاو جهانملاب طبترت ةيتاسسؤم تالاکشإ نم هيلع يوطني امب ،يجوغاديبلا
 يف عدبي نأ ذاتسالا ىلع نيعتي ثيح ؛تاهارکالا فلتخم زواجتل راکتبالا ةيمهأ يتأت
 نع يلختلا ىلع هارکإلا هربجي ال نأو ؛قزأملا نم جرخي فيک فرعيو ،لولحلا داجيإ
 ةثالث نم قلطني نأ بجي يذلا عادبالا اذه .ةيميلعتلا ةيلمعلا نم ةاخوتملا فادهألا

 نم ؛)يساردلا جهنملا( ؟موقن اذام :ميوقتلا تاموقم لکشت )يوبرتلا ثلثملا( رصانع
 رصانعلاب ةحورطملا لکاشملا طبر نإ 21.)ذاتسألا( ؟موقي نمو ،)بلاطلا( يأ ؟موقن
 )ميوقتلا تاموقم( صيخشتلا ىلع سسأتت ةفوفصم ىلإ لصوي نأ هناش نمل ،ةثالثلا
 قفو بلاطلاو سردملا نيب ةيجوغاديب ةيدقاعت ةطخ عضو ىلع ينبنتو ،ليدعتلاو
 .ةبلطلا نيب ةيميوقتلا ةلادعلا ققحتو صرفلا ؤفاکت لفکت ةقيقد ةيملع ةکبش

 يف اسيئر اموقمو يوبرتلا ماظنلا يف ساسأ نوکمو ةماعد ميوقتلا نوکلو
 ةدوجو اهفادهأ ققحت ىدم سايقل امهم ارايعم لثمي وهف ،ةيملعتلا-ةيميلعتلا ةيلمعلا
 نيب صرفلا ؤفاکت قيقحت يف ايرهوج ائدبمو اهتارثعت صيخشتل ةليسوو ،اهتاملعت
 ةرورض” ىلع 2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تدکأ اذهل .ةبلطلاو نيملعتملا
 نيب صرفلا ؤفاکت لفکي وحن ىلع تاناحتمالاو مييقتلا ماظنل لماش حالصإ
 کالسألاو تايوتسملا بسح ةقيقد ةيعجرم لئالد ريوطت لالخ نم ،)ت(نيملعتملا
 راطإ يف ةجردنملا وأ ةيداهشإلا وأ ةينيوکتلاو اهنم ةيصيخشتلا ءاوس ةيمييقتلا ةطشنألل
 رفوتل انامض ،يوبرتلا معدلاو مييقتلا تايلآ ةريعمو طيسبت ...ةرمتسملا ةبقارملا
 22 “کالسألاو تايوتسملا نيب اميف ةساردلا ةعباتمو حاجنلل لوبقم دح ىلع نيملعتملا
 کيکشتلا ىلإ ةبلطل عفدت تاهبش نم يلاعلا ميلعتلا يف ميوقتلا ماظن يرتعي امل ارظنو
 ةيعجرم لئالد عضو يف ةيدجو قمعب ريکفتلا ىلوألا نم نوکي اهتهازنو اهتيقادصم يف
 ةهج نم يعماجلا سردملا تاوزنو ةيعابطنالا نع اديعب بلاطلا ءادأ ميوقتل تاکبشو
 نأ نکمي يتلا تاماهتالا لک عم عطقلا و ةيناث ةهج نم صرفلا ؤفاکت إدبمل اقيقحتو
 ...ةثلاث ةهج نم جئاتنلا نالعإ دعب سردملا ةعمس قفارت

 
 .61 ،)2004 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( تايافكلا مييقت ،يحتاف دمحم 20
 12 يعامجلا باتكلا ةلسلس ،يزازرك ىسوم قيسنت ،يعماجلا بلاطلا لمع ميوقتو مييقت ةودن يف هيقفلب دمحم يفارغجلا لخدت 21
)2019(، 65. 

 .39 ،حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 22
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 ةسرامم يف نيوکتلا نم نيديفتسملل يلعفلا طارخنالا ىلإ عفديو ،ةدوجلاو ةعاجنلاو
 18.اهب مايقلا مهنم بوطملا تامهملاو ةطشنألا فلتخم زاجنإو

 نيب يجوغاديبلا جذومنلا قيبطت قافآو نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا .4
 ةمءالملاو لماکتلا

 لعج دق ةيوبرتلا ةموظنملا تانوکم فلتخم نيب مئاقلا لخادتلاب يعولا نإ
 يتلا تاددحملا نم ةعومجم ىلع نهارت برغملا يف ميلعتلا حالصإل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا
 19:اهزربأ نم لعل ،اهب فاصتالا يجوغاديبلا جذومنلا ىلع نيعتي

 يقسن روصتل هعوضخ يجوغاديبلا جذومنلا لماکتب دصقي :لماکتلا •
 نم ءازجأک اهنيب اميف لعافتت ،رصانعلا ةقسانتم ةدحو ةفلتخملا هتانوکم نم لعجي
 هرصانع نم رصنع لتخا ام اذإ لتخي اقسن ءانبلا اذه نم لعجي ام وهو ؛طبارتم لک
 ءانب يف لماکتلا داعبأ لازتخا نکميو .يجراخلاو يلخادلا لعافتلا ماظنب ةموکحملا
 لعفلا يف ةيساسأ ةاون نيوکتلاو ةيبرتلا ةسسؤم رابتعا يف يجوغاديبلا جذومنلا
 عضوو .ةهج نم هعم لعافتمو طيحملا ىلع حتفنم لماکتم عورشم تاذ يوبرتلا
 جاهنم دامتعا نم قلطنت تانوکملا ةلماکتمو ملاعملا ةحضاو ةيجوغاديب ةسدنه ءاسرإو
 تايافکلا فرشتسي ،نيوکتلاو ميلعتلا تاجرخمل يلج روصت ىلع سسأتي ،جمدنم
 ةساردلا باطقأو کلاسمو بعش نيب لاقتنالا ةنورم يعاريو ،ةکرتشملاو ةيناضرعلا
 ةصصخملا ةطشنألا نيب ماجسنالا ةاعارم مث ،ةيناث ةهج نم نيوکتلاو ةيبرتلا راوطأب
 ةهج نم ريبدتلا ىلع ةزکرملا کلت وأ ،ثحبلل ةهجوملا وأ ريطأتلاو نيوکتلاو سيردتلل
 .ةثلاث

 ناديمو قيبطتلا لاجم ىلإ ةيرظنلا تاروصتلا ةمءالملا لقنت :ةمءالملا •
 تايصوصخ ىلإ مکتحن مل اذإ ،ام لمع ةطخ ةعاجن ةبراقم نکمي ال ذإ ،لمعلا
 .ةيلاجملاو ةيفاقثلاو ةيداملا مهتاينب وأ اهنم نيديفتسملا

 بلاطلا ءادأ ميوقت “ةيطارقميد” قيقحت ةيلاکشإو يلاعلا ميلعتلا .5

 مزالملا يقسنلا روصتلا تابلطتمل بيجتست يتلا ةيميوقتلا ةبراقملا نإ
 کلذ .تاجرخلا ميوقتو ةروريسلا ميوقتو تالخدملا ميوقت يف لثمتملا ،يثالثلا راسملل

 
 .16 ،)2012 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( ةيرشبلا دراوملا ليهأت ،يرباجلا فيطللا دبع 18
 ،12 ددعلا ،نيوكتلاو ةيبرتلا رتافد ةلجم ،“لوحتلا ديق ةموظنم يف يجوغاديبلا جذومنلا” ،يرهوز ناوضرو نيدلا نيز يتاتسا بيبحلا 19
 .23-21 :)2017( ،ربوتكأ

 فادهألاو تايافکلا قيقحت ىلع رثؤت ،ملعتلاو سيردتلا ةيلمع تانوکم ةدوج نأ
 20.ةيکيتکديد ةدحو لکل ةرطسملا

 بناجلا لمشي لوأ ىوتسم :نييوتسم ىلع يوطني ميوقتلا نإف اذهل
 بناجلا مهي رخآ ىوتسمو .اهفعض وأ لئاسولاو تاودألا رفوتب قلعتيو ،يئارجإلا
 انهو .تاررقملاو جهانملاب طبترت ةيتاسسؤم تالاکشإ نم هيلع يوطني امب ،يجوغاديبلا
 يف عدبي نأ ذاتسالا ىلع نيعتي ثيح ؛تاهارکالا فلتخم زواجتل راکتبالا ةيمهأ يتأت
 نع يلختلا ىلع هارکإلا هربجي ال نأو ؛قزأملا نم جرخي فيک فرعيو ،لولحلا داجيإ
 ةثالث نم قلطني نأ بجي يذلا عادبالا اذه .ةيميلعتلا ةيلمعلا نم ةاخوتملا فادهألا

 نم ؛)يساردلا جهنملا( ؟موقن اذام :ميوقتلا تاموقم لکشت )يوبرتلا ثلثملا( رصانع
 رصانعلاب ةحورطملا لکاشملا طبر نإ 21.)ذاتسألا( ؟موقي نمو ،)بلاطلا( يأ ؟موقن
 )ميوقتلا تاموقم( صيخشتلا ىلع سسأتت ةفوفصم ىلإ لصوي نأ هناش نمل ،ةثالثلا
 قفو بلاطلاو سردملا نيب ةيجوغاديب ةيدقاعت ةطخ عضو ىلع ينبنتو ،ليدعتلاو
 .ةبلطلا نيب ةيميوقتلا ةلادعلا ققحتو صرفلا ؤفاکت لفکت ةقيقد ةيملع ةکبش

 يف اسيئر اموقمو يوبرتلا ماظنلا يف ساسأ نوکمو ةماعد ميوقتلا نوکلو
 ةدوجو اهفادهأ ققحت ىدم سايقل امهم ارايعم لثمي وهف ،ةيملعتلا-ةيميلعتلا ةيلمعلا
 نيب صرفلا ؤفاکت قيقحت يف ايرهوج ائدبمو اهتارثعت صيخشتل ةليسوو ،اهتاملعت
 ةرورض” ىلع 2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا تدکأ اذهل .ةبلطلاو نيملعتملا
 نيب صرفلا ؤفاکت لفکي وحن ىلع تاناحتمالاو مييقتلا ماظنل لماش حالصإ
 کالسألاو تايوتسملا بسح ةقيقد ةيعجرم لئالد ريوطت لالخ نم ،)ت(نيملعتملا
 راطإ يف ةجردنملا وأ ةيداهشإلا وأ ةينيوکتلاو اهنم ةيصيخشتلا ءاوس ةيمييقتلا ةطشنألل
 رفوتل انامض ،يوبرتلا معدلاو مييقتلا تايلآ ةريعمو طيسبت ...ةرمتسملا ةبقارملا
 22 “کالسألاو تايوتسملا نيب اميف ةساردلا ةعباتمو حاجنلل لوبقم دح ىلع نيملعتملا
 کيکشتلا ىلإ ةبلطل عفدت تاهبش نم يلاعلا ميلعتلا يف ميوقتلا ماظن يرتعي امل ارظنو
 ةيعجرم لئالد عضو يف ةيدجو قمعب ريکفتلا ىلوألا نم نوکي اهتهازنو اهتيقادصم يف
 ةهج نم يعماجلا سردملا تاوزنو ةيعابطنالا نع اديعب بلاطلا ءادأ ميوقتل تاکبشو
 نأ نکمي يتلا تاماهتالا لک عم عطقلا و ةيناث ةهج نم صرفلا ؤفاکت إدبمل اقيقحتو
 ...ةثلاث ةهج نم جئاتنلا نالعإ دعب سردملا ةعمس قفارت

 
 .61 ،)2004 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( تايافكلا مييقت ،يحتاف دمحم 20
 12 يعامجلا باتكلا ةلسلس ،يزازرك ىسوم قيسنت ،يعماجلا بلاطلا لمع ميوقتو مييقت ةودن يف هيقفلب دمحم يفارغجلا لخدت 21
)2019(، 65. 

 .39 ،حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا سلجملا 22
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 يقيبطتلا/يلمعلا راسملا .اثلاث

 ةيملعلا هتاموقمو ةيرظنلا هسسأ بلاطلا ءادأ ميوقت .1

 ليهستل ةادأ نيوکتلاو ةيبرتلا ةسسؤم يف ةبلطلل ةيکيتکديدلا ةيلاعفلا دعت
 دعبلا ريوطتل ةادأ اضيأو ..تاراهملا نم ةعومجم يف مکحتلاو ليصحتلاو ملعتلا ةيلمع
 يغبني ينهملا کيتکديدلا ميظنتل ايعسو .سيردتلا ةنهم ىلع لبقملا بلاطلل يرصبتلا
 ال ىتح ،ميوقتلل ةقيقد تاکبش قفو بلاطلاو سردملا نيب “يجوغاردنأ” دقاعت ءاسرإ
 ليصحتلا ةرياسمو ةبکاوملا صرف للقي يذلا يداهشإلاو يلامجإلا هدعب يف رصحني
 .بلاطلل ينيوکتلاو رمتسملا زاجنإلاو ءادألا ميوقتب ىمسي ام ىلإ لقتنيل نيوکتلاو

 ةطشنألل ةددحملا ةيرايعملا ماکحألا نم ةعومجم لثمي ءادألا ميوقتو
 ءادأ سيقت يتلا تارشؤملاو ريياعملا نم ةعومجم مادختسا لالخ نم ةيعماجلا جماربلاو
 .بلاطلا لمع ةدوجو ةيلاعفو

 ةيملع سسأ ىلع امئاق نوکي نأ يغبني ميوقتلاف ؛قبس ام ىلع ابيترتو
 نيترتف يف ميوقتلا ةداعإ ةلاح يف ميوقتلا جئاتن رارقتسا وهو تابثلا لثم 23ةقيقد
 ،اهتاذ ةليسولا مادختساب ميوقتلا ةيلمعب نيصخش نم رثکأ مايق ةلاح يف وأ نيتفلتخم
 ىسنن نأ نود .العف هسايقل تعضو ام ميوقتلا ةادأ سيقت نأ هب دوصقملاف قدصلا امأ
 صرفلا ؤفاکت إدبم يف قحلا هل لفکتو بلاطلا ظوظح نم يوقت ىرخأ تارشؤم
 24:ةيلاتلا ريياعملاب رمألا قلعتيو

 املکف ،ةبلطلا نم ةنيابتم تائفل ابسانم ميوقتلا لعج لالخ نم :ةنورملا •
 .ةبلطلا تاکاردإ عونتل ابسانم حبصأو هتنورم تداز هلئاسوو ميوقتلا بيلاسأ تعونت

 ةرکاذلا فيظوت نم بلاطلا لقن فدهي يذلا ميوقتلا کلذ وه :ةيئانبلا •
 يف ءانبلا يف بلاطلا هيف مهاسي ءاکذلاو ةرکاذلا نيب ةجوازملا ىلإ طرفم لکشب
 عادبإلا ةحاسم هيف صلقت يتلاو ،ةميدقلا تامولعملا راهظتسا لدب ةديدج تايعضو
 .جاتنالاو

 نأ بجي لب ،ةاباحملاو ةفطاعلا دمتعت ةلئسأ بنجت ينعي :ةيعوضوملا •
 .ميوقتلا ةيلمع ريسفتو ليلحت يف ةددحم ريياعم ىلإ موقملا مکتحي

 
23 Gérard Scallon, L'évaluation formative des apprentissages, vol. I: La réflexion (Québec: P.U.L., 1988), 155. 

 .فرصتب 481 ،)2013 ،عيزوتلاو رشنلل ءافص ارد :نامع( يلاعلاو يعماجلا ميلعتلا يف ةيبرتلا ةفسلف ،يدسألا مساج ديعس 24

 ةيلمعلا ةايحلل بلاطلا دادعإ وحن اهجوم ميوقتلا ناک اذإف :ةيلومشلا •
 ةيعامتجالاو ةيفرعملا بلاطلا ةيصخش بناوج لک ىلع لمتشي نأ بجي هنإف ،)ةينهملا(
 ...ةيراهملاو ةيمسجلاو

 ةيلمع نوکي نأ نکمي ال يوبرتلا لمعلا ميوقت نوکي نأ ينعي :ةيرارمتسالا •
 ةياهن ىلإ ةيادب نم أدبي ميوقتلاو ،ةيوبرتلا ةيلمعلا نم أزجتي ال ءزج هنأل کلذ ،ةيئاهن
 .ةينيوکتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةبکاومل کلذو ؛ةينيوکتلا ةءوزجملا

 نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا يف يجوغاديبلا جذومنلا حمالم مسر وحن .2
 “ةماعلا کيتکديدلا ةءوزجم ةلاح” :ينهملا کيتکديدلا ريوطتو

 ةيمک سايق ىلع رصتقي الأ بجي هفادهأ اققحم ميوقتلا نوکي يکلو
 يف ملعت امم بلاطلا ةدافإ ىدم سيقي نأ يغبني امنإو ؛بلاطلا ىدل تامولعملا
 نع ثحبلا ةرورض بلطتي کلذو 25.تامولعملا هذه اهيف فظوت ةيقيقح فقاوم
 ةفرعم نم بلاطلا ىدل ام فرعن نأ اهقيرط نع عيطتسن ةديدج ميوقت تاودأ
 .ةفلتخم تايعضوو تاقايس يف اهفيظوت ىلع هتردق ىدمو تاراهمو

 رتافدلا نم ةعومجم عضو يف تمهاس عاطقلا ىلع ةيصولا ةرازولا نأ ورغ ال
 ،نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا يف لمعلل ةمظنملا ةيفصولا تافلملاو ةيجوغاديبلا
 ءانثتساب – يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يقاب نوک وه ،احورطم لازي ام يذلا لاکشإلا نکل
 تارشؤمو ريياعم قفو ةطوبضم دعاوق ىلإ رقتفت – ةيصخشلا تاداهتجالا ضعب
 يعماجلا بلاطلاو سردملا نيب ةقالعلا يف يجوغاديبلا لعفلاو ينيوکتلا لمعلا ميظنتل
 قئاطبلا نم ةعومجم حرتقن قايسلا اذه يف .سيردتلا ةنهم ىلع لبقملا بلاطلا وأ
 ةءوزجم يف سيردتلا ةنهم ىلع لبقملا بلاطلل ميوقتلا دعاوقل ةمظنملا ةيجهنملا
 بلاطلل ةيصخشلا تافلملاو ضورعلا ميوقت ىلع راصتقالا لالخ نم ةماعلا کيتکديدلا
 ...ةبلطلل ةيوبرتلا ثوحبلا ميوقتل ةيدقاعت ةقاطب ثادحإ لالخ نم ةصاخ)ويلوفتروب(

 بلاطلل ةيوبرتلا عيراشملا/ضورعلا .أ

 مدقي  – يوفش بلاغلا يف   يوبرت عورشم وأ لمع وأ نيرمت ؛ايجوغاديب
 26نيثحابلا دحأ زيميو .ةددحم ةئفل مظنم قفو مظنم لکشب تامولعملا نم ةعومجم
 :ضورعلا نم نيعون نيب

 
 .312 ،)1986 ،ملقلا راد :تيوكلا( يميلعتلا سفنلا ملع ،تاكرب ةفيلخ دمحم 25

26 Sophie Courau, Les outils de base du formateur, vol. I: Parole et supports (Issy-les-Moulineaux: ESF éditeur 
2010), 104-5. 
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موالي املصطفى الربجاوي



 يقيبطتلا/يلمعلا راسملا .اثلاث

 ةيملعلا هتاموقمو ةيرظنلا هسسأ بلاطلا ءادأ ميوقت .1

 ليهستل ةادأ نيوکتلاو ةيبرتلا ةسسؤم يف ةبلطلل ةيکيتکديدلا ةيلاعفلا دعت
 دعبلا ريوطتل ةادأ اضيأو ..تاراهملا نم ةعومجم يف مکحتلاو ليصحتلاو ملعتلا ةيلمع
 يغبني ينهملا کيتکديدلا ميظنتل ايعسو .سيردتلا ةنهم ىلع لبقملا بلاطلل يرصبتلا
 ال ىتح ،ميوقتلل ةقيقد تاکبش قفو بلاطلاو سردملا نيب “يجوغاردنأ” دقاعت ءاسرإ
 ليصحتلا ةرياسمو ةبکاوملا صرف للقي يذلا يداهشإلاو يلامجإلا هدعب يف رصحني
 .بلاطلل ينيوکتلاو رمتسملا زاجنإلاو ءادألا ميوقتب ىمسي ام ىلإ لقتنيل نيوکتلاو

 ةطشنألل ةددحملا ةيرايعملا ماکحألا نم ةعومجم لثمي ءادألا ميوقتو
 ءادأ سيقت يتلا تارشؤملاو ريياعملا نم ةعومجم مادختسا لالخ نم ةيعماجلا جماربلاو
 .بلاطلا لمع ةدوجو ةيلاعفو

 ةيملع سسأ ىلع امئاق نوکي نأ يغبني ميوقتلاف ؛قبس ام ىلع ابيترتو
 نيترتف يف ميوقتلا ةداعإ ةلاح يف ميوقتلا جئاتن رارقتسا وهو تابثلا لثم 23ةقيقد
 ،اهتاذ ةليسولا مادختساب ميوقتلا ةيلمعب نيصخش نم رثکأ مايق ةلاح يف وأ نيتفلتخم
 ىسنن نأ نود .العف هسايقل تعضو ام ميوقتلا ةادأ سيقت نأ هب دوصقملاف قدصلا امأ
 صرفلا ؤفاکت إدبم يف قحلا هل لفکتو بلاطلا ظوظح نم يوقت ىرخأ تارشؤم
 24:ةيلاتلا ريياعملاب رمألا قلعتيو

 املکف ،ةبلطلا نم ةنيابتم تائفل ابسانم ميوقتلا لعج لالخ نم :ةنورملا •
 .ةبلطلا تاکاردإ عونتل ابسانم حبصأو هتنورم تداز هلئاسوو ميوقتلا بيلاسأ تعونت

 ةرکاذلا فيظوت نم بلاطلا لقن فدهي يذلا ميوقتلا کلذ وه :ةيئانبلا •
 يف ءانبلا يف بلاطلا هيف مهاسي ءاکذلاو ةرکاذلا نيب ةجوازملا ىلإ طرفم لکشب
 عادبإلا ةحاسم هيف صلقت يتلاو ،ةميدقلا تامولعملا راهظتسا لدب ةديدج تايعضو
 .جاتنالاو

 نأ بجي لب ،ةاباحملاو ةفطاعلا دمتعت ةلئسأ بنجت ينعي :ةيعوضوملا •
 .ميوقتلا ةيلمع ريسفتو ليلحت يف ةددحم ريياعم ىلإ موقملا مکتحي

 
23 Gérard Scallon, L'évaluation formative des apprentissages, vol. I: La réflexion (Québec: P.U.L., 1988), 155. 

 .فرصتب 481 ،)2013 ،عيزوتلاو رشنلل ءافص ارد :نامع( يلاعلاو يعماجلا ميلعتلا يف ةيبرتلا ةفسلف ،يدسألا مساج ديعس 24

 ةيلمعلا ةايحلل بلاطلا دادعإ وحن اهجوم ميوقتلا ناک اذإف :ةيلومشلا •
 ةيعامتجالاو ةيفرعملا بلاطلا ةيصخش بناوج لک ىلع لمتشي نأ بجي هنإف ،)ةينهملا(
 ...ةيراهملاو ةيمسجلاو

 ةيلمع نوکي نأ نکمي ال يوبرتلا لمعلا ميوقت نوکي نأ ينعي :ةيرارمتسالا •
 ةياهن ىلإ ةيادب نم أدبي ميوقتلاو ،ةيوبرتلا ةيلمعلا نم أزجتي ال ءزج هنأل کلذ ،ةيئاهن
 .ةينيوکتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةبکاومل کلذو ؛ةينيوکتلا ةءوزجملا

 نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا يف يجوغاديبلا جذومنلا حمالم مسر وحن .2
 “ةماعلا کيتکديدلا ةءوزجم ةلاح” :ينهملا کيتکديدلا ريوطتو

 ةيمک سايق ىلع رصتقي الأ بجي هفادهأ اققحم ميوقتلا نوکي يکلو
 يف ملعت امم بلاطلا ةدافإ ىدم سيقي نأ يغبني امنإو ؛بلاطلا ىدل تامولعملا
 نع ثحبلا ةرورض بلطتي کلذو 25.تامولعملا هذه اهيف فظوت ةيقيقح فقاوم
 ةفرعم نم بلاطلا ىدل ام فرعن نأ اهقيرط نع عيطتسن ةديدج ميوقت تاودأ
 .ةفلتخم تايعضوو تاقايس يف اهفيظوت ىلع هتردق ىدمو تاراهمو

 رتافدلا نم ةعومجم عضو يف تمهاس عاطقلا ىلع ةيصولا ةرازولا نأ ورغ ال
 ،نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملا يف لمعلل ةمظنملا ةيفصولا تافلملاو ةيجوغاديبلا
 ءانثتساب – يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يقاب نوک وه ،احورطم لازي ام يذلا لاکشإلا نکل
 تارشؤمو ريياعم قفو ةطوبضم دعاوق ىلإ رقتفت – ةيصخشلا تاداهتجالا ضعب
 يعماجلا بلاطلاو سردملا نيب ةقالعلا يف يجوغاديبلا لعفلاو ينيوکتلا لمعلا ميظنتل
 قئاطبلا نم ةعومجم حرتقن قايسلا اذه يف .سيردتلا ةنهم ىلع لبقملا بلاطلا وأ
 ةءوزجم يف سيردتلا ةنهم ىلع لبقملا بلاطلل ميوقتلا دعاوقل ةمظنملا ةيجهنملا
 بلاطلل ةيصخشلا تافلملاو ضورعلا ميوقت ىلع راصتقالا لالخ نم ةماعلا کيتکديدلا
 ...ةبلطلل ةيوبرتلا ثوحبلا ميوقتل ةيدقاعت ةقاطب ثادحإ لالخ نم ةصاخ)ويلوفتروب(

 بلاطلل ةيوبرتلا عيراشملا/ضورعلا .أ

 مدقي  – يوفش بلاغلا يف   يوبرت عورشم وأ لمع وأ نيرمت ؛ايجوغاديب
 26نيثحابلا دحأ زيميو .ةددحم ةئفل مظنم قفو مظنم لکشب تامولعملا نم ةعومجم
 :ضورعلا نم نيعون نيب

 
 .312 ،)1986 ،ملقلا راد :تيوكلا( يميلعتلا سفنلا ملع ،تاكرب ةفيلخ دمحم 25

26 Sophie Courau, Les outils de base du formateur, vol. I: Parole et supports (Issy-les-Moulineaux: ESF éditeur 
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 ةايحلا عقاو نم ةصاخ قلطني :)un exposé persuasif( يعانقإ ضرع •
 هلمع مظني ذإ .سردملا فرط نم اهديدحت متي تاعوضوم قفو وأ ةينهملاو ةيصخشلا
 ةثمألاو ةيعرفلا راکفألاو ةسيئرلا ةرکفلاو ،ةقيقد ةيلاکشإو ةددحم فادهأ قفو
 دعب ...ضرعلا اذه نم ةرظتنملا جئاتنلا هسفن نآلا يف ددحيو ،ةيريسفتلاو ةيحيضوتلا
 Grille) ريدقتلا ةکبش عزوت ،ةباجإلاو تالخدتلل لاجملا حسفو لمعلا ميدقت

d’appréciation( عانقإلا لئاسو ةوق ىدمو لمعلا مييقتل. 

 نيرمت وه :)un exposé explicatif-formatif( ينيوکت-يريسفت ضرع •
 ايجوغاديب هنکل ..قباسلا لمعلا تاوطخ قفو متي ينيوکتو يلصاوتو يجوغاديب
 وأ ةيکيتکديدلا تادحولا نم ةبيرق ةقيقد ةسدنه قفو لمعلا ضرع ىلع صرحي
 ...رغصملا ميلعتلا

 ميوقتلا ةکبشو ةيفلخلا :بلاطلل ةيوبرتلا عيراشملا/ضورعلا .ب

 تاودأل لاعفلا رامثتسالاو لصاوتلا تاينقت نم بلاطلا نيکمت -
 .يکيتکديدلا لمعلا

 تايافکلا
  ةفدهتسملا

 ؛کيتکديدلاب ةصاخلا فراعملاو ميهافملا کلمت -

 باطخلا ميهافم ليزنت يف ةيجهنملا تاوطخلا نم نکمتلا -
 ؛ةيملعتلا-ةيميلعتلا ةسرامملا نم ةيقيبطت جذامن يف يکيتکديدلا

 يوبرتلا عورشملا يف ةبلطلا کارشإو لصاوتلا ىلع ةردقلا -
 ...زجنملا

ادهألا
ةماعلا ف

 

 ةبلطلا عفدت ةحضاو ةقيرطب عوضوملا ميدقت :ةمدقملا -1
 ؛هعم لعافتلاو هيف طارخنالل

 :ضرعلا -2
 نيب سلسلا لاقتنالا ،ميمصتلل يقطنم ميظنت -
 ؛رواحملا
 ؛حيحص يکيتکاديد /يملع ىوتحم -

 ىلع حاتفنالاو ةمدقملا يف هميدقت مت امع باوج :ةمتاخ -3
 ...ىرخأ تاحرتقم

 ةيفلخلا
 le

 fo
nd

 

اوطخ
لحارم/ت

 
زاجنالا
 

 :)prise de parole( ةملکلا ذخأ -1
 intérêts de) فدهتسملا روهمجلا تامامتها -2

l’auditoire(: ةبلطلا/نيرخآلا هابتنا بذج ةيفيک ةفرعم 
 ؛)ةحورطملا ةلئسألا عم لعافتلاو

 باوجلل ةمدقملا فراعملاو ميهافملا نم نکمتلا -3
 ةحورطملا ةلئسألا ىلع

 :ةيکيتکديدلا تاماعدلاو لئاسولا فيظوت -4
 ...ينورتکلالا ضرعلا ،قئاثولا ،ةروبسلا
 عورشملا ضرعل صصخملا تقولا مارتحا -5

 ؛زجنملا يکيتکديدلا
 نم نيلخدتملا فلتخمل تقولا يف لداعلا عيزوتلا -6

 ....ةبلطلا

ميدقتلا
 

La
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 تارشؤمو ريياعم قفو ةبلطلا نيب صرفلا ؤفاکت أدبم قيقحت
 مهعيراشمل يتاذلا ميوقتلا ةکبش نم ةبلطلا نيکمت/ةقيقد
 ....ةزجنملا

 ميوقت اذامل 
عورشملا  
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 ةايحلا عقاو نم ةصاخ قلطني :)un exposé persuasif( يعانقإ ضرع •
 هلمع مظني ذإ .سردملا فرط نم اهديدحت متي تاعوضوم قفو وأ ةينهملاو ةيصخشلا
 ةثمألاو ةيعرفلا راکفألاو ةسيئرلا ةرکفلاو ،ةقيقد ةيلاکشإو ةددحم فادهأ قفو
 دعب ...ضرعلا اذه نم ةرظتنملا جئاتنلا هسفن نآلا يف ددحيو ،ةيريسفتلاو ةيحيضوتلا
 Grille) ريدقتلا ةکبش عزوت ،ةباجإلاو تالخدتلل لاجملا حسفو لمعلا ميدقت

d’appréciation( عانقإلا لئاسو ةوق ىدمو لمعلا مييقتل. 

 نيرمت وه :)un exposé explicatif-formatif( ينيوکت-يريسفت ضرع •
 ايجوغاديب هنکل ..قباسلا لمعلا تاوطخ قفو متي ينيوکتو يلصاوتو يجوغاديب
 وأ ةيکيتکديدلا تادحولا نم ةبيرق ةقيقد ةسدنه قفو لمعلا ضرع ىلع صرحي
 ...رغصملا ميلعتلا

 ميوقتلا ةکبشو ةيفلخلا :بلاطلل ةيوبرتلا عيراشملا/ضورعلا .ب

 تاودأل لاعفلا رامثتسالاو لصاوتلا تاينقت نم بلاطلا نيکمت -
 .يکيتکديدلا لمعلا

 تايافکلا
  ةفدهتسملا

 ؛کيتکديدلاب ةصاخلا فراعملاو ميهافملا کلمت -

 باطخلا ميهافم ليزنت يف ةيجهنملا تاوطخلا نم نکمتلا -
 ؛ةيملعتلا-ةيميلعتلا ةسرامملا نم ةيقيبطت جذامن يف يکيتکديدلا

 يوبرتلا عورشملا يف ةبلطلا کارشإو لصاوتلا ىلع ةردقلا -
 ...زجنملا

ادهألا
ةماعلا ف

 

 ةبلطلا عفدت ةحضاو ةقيرطب عوضوملا ميدقت :ةمدقملا -1
 ؛هعم لعافتلاو هيف طارخنالل

 :ضرعلا -2
 نيب سلسلا لاقتنالا ،ميمصتلل يقطنم ميظنت -
 ؛رواحملا
 ؛حيحص يکيتکاديد /يملع ىوتحم -

 ىلع حاتفنالاو ةمدقملا يف هميدقت مت امع باوج :ةمتاخ -3
 ...ىرخأ تاحرتقم

 ةيفلخلا
 le

 fo
nd

 

اوطخ
لحارم/ت

 
زاجنالا
 

 :)prise de parole( ةملکلا ذخأ -1
 intérêts de) فدهتسملا روهمجلا تامامتها -2

l’auditoire(: ةبلطلا/نيرخآلا هابتنا بذج ةيفيک ةفرعم 
 ؛)ةحورطملا ةلئسألا عم لعافتلاو

 باوجلل ةمدقملا فراعملاو ميهافملا نم نکمتلا -3
 ةحورطملا ةلئسألا ىلع

 :ةيکيتکديدلا تاماعدلاو لئاسولا فيظوت -4
 ...ينورتکلالا ضرعلا ،قئاثولا ،ةروبسلا
 عورشملا ضرعل صصخملا تقولا مارتحا -5

 ؛زجنملا يکيتکديدلا
 نم نيلخدتملا فلتخمل تقولا يف لداعلا عيزوتلا -6

 ....ةبلطلا

ميدقتلا
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 تارشؤمو ريياعم قفو ةبلطلا نيب صرفلا ؤفاکت أدبم قيقحت
 مهعيراشمل يتاذلا ميوقتلا ةکبش نم ةبلطلا نيکمت/ةقيقد
 ....ةزجنملا

 ميوقت اذامل 
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 ناونع
 /عورشملا

 ضرعلا

..............................

..............................
.. 

 ءامسألا
 ةکراشملا

...........................................................................................................
...... 

...........................................................................................................
...... 

 ريياعم
 ميوقتلا

Critères 
d’évaluatio

n 

 تارشؤملا
Indicateurs 

 طيقنتلا ريدقتلا ملس
 تاظحالملا

 ةماعلا

 ققحتم
 روط يف
 ققحتلا

 ققحتم ريغ
  ن3

اوتلا
جوغاديبلا لص

ي  
C

om
m

un
ic

at
io

n 
pé

da
go

gi
qu

e
 

 

 

 يظفل
Verbale 

 قطنلا ةمالس
 ةسالس /
 ريبعتلا

   

 ةمءالم
 بولسأ
 ميدقتلا

   

 مجعم دامتعا
 يکيتکاديد

   

 
 يظفل ريغ

Non 
verbale 

 

 /ةيکيمانيد
 ءادألا ةيويح

  ن 4   

 تقولا مارتحا
 صصخملا
 ميدقتلل

   

 يف هرود
 /ةعومجملا
 ميظنت
 /تاشرو
 /ةاکاحملا
 بعل
 ....راودألا

   

 

 بناوجلا
 ةيقئالعلا

Aspects 
relationnel

s 

 ةاعارم
 روهمجلا
 فدهتسملا
 ،تارظنلا عيزوت(
 حاتفنالا ،هکارشإ
 )...هتاظحالم ىلع

 ن3   
 

 

 ةلئسألا مهف
 ةحورطملا

   

    ةبوجألا ةقد

وتحملا
C ى
on

te
nu

 
 

 ضرعلا ةينب
Structure 

de 
l’exposé 

 ميدقت
 ميمصتلا

 ن4   
 

 

 /ةمدقملا
 /ةمتاخلا
 تاجاتنتسالا

   

 حوضو
 ةيلاکشإلا

   

  فادهألاو
    ايفارغويلبيبلا

 ةدوج
 تامولعملا

Qualité des 
informatio
ns données 

 طبضو ةقد
 فيراعتلا
 مجعملاو

  ن3   

 ةجلاعم
 يف عوضوملا

 ةيلومش

   

 يف مکحتلا
 فراعملا
 ةيکيتکديدلا
 ىدمو
 عم اهماجسنا
 ميمصتلا

   

 تاماعدلا
Supports 

 قئاثولا عونت
 ةدمتعملا
-ةبوتکم(
 ،ةيعمس
 )...ةيرصب

  ن2   

    قئاثولا ليلحت
 فيظوت
 قئاثولا

   

 يلامجإلا ريدقتلا

 تاظحالملا 20
 ةرربملا
 ةطقنلل

.......................

.......................
... 

.......................

.......................
... 
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 ناونع
 /عورشملا

 ضرعلا

..............................

..............................
.. 

 ءامسألا
 ةکراشملا

...........................................................................................................
...... 

...........................................................................................................
...... 

 ريياعم
 ميوقتلا

Critères 
d’évaluatio

n 

 تارشؤملا
Indicateurs 

 طيقنتلا ريدقتلا ملس
 تاظحالملا

 ةماعلا

 ققحتم
 روط يف
 ققحتلا

 ققحتم ريغ
  ن3

اوتلا
جوغاديبلا لص

ي  
C

om
m

un
ic

at
io

n 
pé

da
go

gi
qu

e
 

 

 

 يظفل
Verbale 

 قطنلا ةمالس
 ةسالس /
 ريبعتلا

   

 ةمءالم
 بولسأ
 ميدقتلا

   

 مجعم دامتعا
 يکيتکاديد

   

 
 يظفل ريغ

Non 
verbale 

 

 /ةيکيمانيد
 ءادألا ةيويح

  ن 4   

 تقولا مارتحا
 صصخملا
 ميدقتلل

   

 يف هرود
 /ةعومجملا
 ميظنت
 /تاشرو
 /ةاکاحملا
 بعل
 ....راودألا

   

 

 بناوجلا
 ةيقئالعلا

Aspects 
relationnel

s 

 ةاعارم
 روهمجلا
 فدهتسملا
 ،تارظنلا عيزوت(
 حاتفنالا ،هکارشإ
 )...هتاظحالم ىلع

 ن3   
 

 

 ةلئسألا مهف
 ةحورطملا

   

    ةبوجألا ةقد

وتحملا
ى  C
on

te
nu

 
 

 ضرعلا ةينب
Structure 

de 
l’exposé 

 ميدقت
 ميمصتلا

 ن4   
 

 

 /ةمدقملا
 /ةمتاخلا
 تاجاتنتسالا

   

 حوضو
 ةيلاکشإلا

   

  فادهألاو
    ايفارغويلبيبلا

 ةدوج
 تامولعملا

Qualité des 
informatio
ns données 

 طبضو ةقد
 فيراعتلا
 مجعملاو

  ن3   

 ةجلاعم
 يف عوضوملا

 ةيلومش

   

 يف مکحتلا
 فراعملا
 ةيکيتکديدلا
 ىدمو
 عم اهماجسنا
 ميمصتلا

   

 تاماعدلا
Supports 

 قئاثولا عونت
 ةدمتعملا
-ةبوتکم(
 ،ةيعمس
 )...ةيرصب

  ن2   

    قئاثولا ليلحت
 فيظوت
 قئاثولا

   

 يلامجإلا ريدقتلا

 تاظحالملا 20
 ةرربملا
 ةطقنلل

.......................

.......................
... 

.......................

.......................
... 
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 بلاطلل يتاذلا ميوقتلا ةرامتسا
 ............................................................ :خيراتلا
 ................................................ :موقملا صخشلا

 .................................................. :ضرعلا ناونع
 ضرعلا ىوتحم

  فيعض  بسانم  مظنم دج ميظنتلاو ميمصتلا .1

  ديدج ال  ديفم  ينغ دج ىوتحملا .2

 تقولا مارتحا ليوطتلا .3
  ادج ريصق  ايبسن ريصق 

  ادج ليوط  ليوط 

  موهفم ريغ  عنقم ريغ  موهفمو حضاو دج لصاوتلا .4

 ماعلا رهظملا

  قلغنم  لعفنم  ةيحيرألا روضحلاو ةناصرلا .5

  ظفحتم  لدتعم  سمحتم ةسامحلا .6

  ةدوجوم ريغ  ةضورفم  ةبسانم ةاکاحملا ،تاکرحلا .7

  دوجوم ريغ  فيعض  حضاو ظوحلملا لاصتالا .8

 توصلا

  يفاک ريغ  دودحم  زيمتم عيمستلا .9

  ةلمم  ةبسانم  ةيح ةءارقلا ةمغن .10

 بسانم بيبصلا .11
  عيرس دج  ةعرسلا ليلق 

  ءيطب دج  ايبسن ءيطب 

  روهدتم  بسانم  باذج قطنلا .12

 ةغللا ةدوج

  ةبسانم  ةمئالمو ةينغ )تادرفملا(مجعملا .13
 ريغ وأ ةليلق

 ةموهفم
 

 ةقفاوتم( ةمئالم ةيلاقتنالا لمجلا .14
 )ةفيکمو

 
 ناکملا( ةبسانم

 )يعيبطلا
  ةبئاغ 

  ادج ةليلق  ةبسانم  ةفيکمو ةرفوتم طبرلا تاملک .15

 ضرعلل نيعمتسملا لعف در

  بئاغ  طسوتم  رمتسملاو ليوطلا هابتنالا .16

  مدعنم  بسانم  ادج ديج مهفلا .17

  هسيخبت  مامتهالا ليلق  ريبک مامتها عوضوملا .18

 ضرعلا ىلع مکحلا رادصا

  عادبالاو ةلاصالا .19

  ةلمعتسملا تاودألا يف مکحتلا .20
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 بلاطلل يتاذلا ميوقتلا ةرامتسا
 ............................................................ :خيراتلا
 ................................................ :موقملا صخشلا

 .................................................. :ضرعلا ناونع
 ضرعلا ىوتحم

  فيعض  بسانم  مظنم دج ميظنتلاو ميمصتلا .1

  ديدج ال  ديفم  ينغ دج ىوتحملا .2

 تقولا مارتحا ليوطتلا .3
  ادج ريصق  ايبسن ريصق 

  ادج ليوط  ليوط 

  موهفم ريغ  عنقم ريغ  موهفمو حضاو دج لصاوتلا .4

 ماعلا رهظملا

  قلغنم  لعفنم  ةيحيرألا روضحلاو ةناصرلا .5

  ظفحتم  لدتعم  سمحتم ةسامحلا .6

  ةدوجوم ريغ  ةضورفم  ةبسانم ةاکاحملا ،تاکرحلا .7

  دوجوم ريغ  فيعض  حضاو ظوحلملا لاصتالا .8

 توصلا

  يفاک ريغ  دودحم  زيمتم عيمستلا .9

  ةلمم  ةبسانم  ةيح ةءارقلا ةمغن .10

 بسانم بيبصلا .11
  عيرس دج  ةعرسلا ليلق 

  ءيطب دج  ايبسن ءيطب 

  روهدتم  بسانم  باذج قطنلا .12

 ةغللا ةدوج

  ةبسانم  ةمئالمو ةينغ )تادرفملا(مجعملا .13
 ريغ وأ ةليلق

 ةموهفم
 

 ةقفاوتم( ةمئالم ةيلاقتنالا لمجلا .14
 )ةفيکمو

 
 ناکملا( ةبسانم

 )يعيبطلا
  ةبئاغ 

  ادج ةليلق  ةبسانم  ةفيکمو ةرفوتم طبرلا تاملک .15

 ضرعلل نيعمتسملا لعف در

  بئاغ  طسوتم  رمتسملاو ليوطلا هابتنالا .16

  مدعنم  بسانم  ادج ديج مهفلا .17

  هسيخبت  مامتهالا ليلق  ريبک مامتها عوضوملا .18

 ضرعلا ىلع مکحلا رادصا

  عادبالاو ةلاصالا .19

  ةلمعتسملا تاودألا يف مکحتلا .20
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 )Portfolio( بلاطلل يصخشلا فلملا ميوقت ةکبش .ب

 لاجملا يف ةداع ، ”portfolio“بلاطلل يصخشلا ينيوکتلا فلملا فظوي
 بلاطلا ىدل نيوکتلا تايافک ميوقتو نيوکتو ملعتلل ةادأ لثمي ذإ ،يوبرتلا

(Portfolio: un outil d’apprentissage et d’évaluation des compétences en 
formation d’adultes (. قئاثولا لماح” ينعت دقو““porte documents”  وأ 

 فادهأ و تايافک قفو عيضاوم نمضتت اهنکل ،”portefeuille“ “قاروألا لماح”
 .هتاجايتحاو بلاطلا تامامتها نم ابيرقو فلملا ءانبو طيطختلا يف ةددحم ةيجهنمو

 ليبق نم ةددعتم ءامسأ بلاطلل يصخشلا نيوکتلا تافلم ىلع قلطت امک
 وهف “بلاطلا ءادأل ليصألا سايقلا”و “لماشلا يفيظولا ميوقتلا”و “ميوقتلا تافلم”
 لثمت تاراهمل قيبطت وأ کولس نم هجتني ام وأ ملعتملا ءادأل سايق وأ ليجست
 جراخ وأ لخاد ةايحلا فقاومل سايقلا ىوتحمو .نيوکتلاو ملعتلل ةيقيقح تابلطتم
 قيقحتو ثودح ىلع ليلدک ةينمز ةرتف ربع ةلدألا عمج نم عون وهو 27...لصفلا
 .)...يدقنلا ريکفتلا-بيکرتلا-لصاوتلا( ةيتايحلا تاراهملاو ةيساسألا تايافکلا

 امهدحأ :نيمهم نيبناج ىلع بلاطلل ينيوکتلا فلملا عورشم رفوتيو
 اهليلحتو مظنملا اهلقنو فراعملا ةيجولومتسبا ىلإ ليحي )يکيتکديدلا بناجلا(
 امهيناثو .نيوکتلا ةريتو بکاوت نأ بجي تاموظنمو تاجردت لکش يف اهبيکرتو
 کيتکديدلا لاثم( ام ةءوزجم ملعتل نمازتملا ريبدتلا متهي )يجوغاديبلا بناجلا(
 يف ةطشنألا ةجمربو تاماعدلا و ميهافملا ءاقتنا ىلع لوألا ىوتسملا يف نهاري .)ةماعلا
 اطابترا رثکألا يناثلا ىوتسملا يفو – ةنيعم تايافک بلاطلا باسکإو ،نيعم ماظن
 اهميظنتو اهتعجارمو ةعقوتملا رطألا ةمءالمو ةبلطلا ىوتسم ةاعارم ىلع – عقاولاب

 28.تاطبثملا مغر “اهتفيظو يدؤت” ىتح

 يتلاو ؛ةيساسألا تانوکملا نم ةعومجم نمضتي يصخشلا فلملا اذه نأ امبو
 ةطشنألاو تاماعدلا نم ةعومجم هيف عمجتسي ،بلاطلل يصخش عورشم ةباثمب دعت
 ذاتسألا نم بلطتي امم ،صاخ بيکرت يف يصخشلا جاتنالاو ريراقتلاو ةزجنملا
 إدبمل اقيقحتو ةزجنملا ةبلطلا لامعأ زييمتو مييقتل ةادأ ىلع رفوتلا نوکملا/يعماجلا
 تارشؤمو ريياعم قفو ةزجنملا عيراشملا ميوقتل ةيلاتلا ةقاطبلا حرتقن صرفلا ؤفاکت
 :ةطوبضم
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 بيکرتلل ةلواحم يف

 ةموظنملاب ءاقترالا قفأ يف اعشم ابطق لظت ةعماجلاف ،قبس ام ىلع ءانب
 ةعماجلل نکمي الو .لبقتسملا لايجأ ةعانص ةيلمع دامع لکشت ذإ ؛ةيعمتجملاو ةيوبرتلا
 ةيروحملا اهتناکم نم للقت يتلا تاهبشلا نم صلختلا نود يملعلا اهرودب علطضت نأ

 امم ميوقتلل يملعلا طبضلا ةيلاکشإ  – افنآ انرکذ امک – اهزربأ نم لعلو عمتجملا يف
 تارشؤمو ريياعم قفو يميوقتلا لمعلا قئاطب بايغ ةجيتن ةبلطلاب ىذألا قحلي
 ةسسؤملا ةعمس ىلعو ةهج نم بلاطلل يعماجلا راسملا ىلع ابلس سکعنيو ؛ةقيقد
 .)...هاروتکدلا ىمظعلا ةثراکلاو تارتساملاو ،تازيملاو طقنلا عيب( ةيناث ةهج نم

 ناسنإ ءانب نم هيلإ وبصت ام ققحت نأ عمتجم يأ يف ةعماجلل نکمي ال امک
 تانوکم عيمج عم رمثملا اهلعافت نود ؛ةليبنلا ميقلاو ةءافکلاو ةدوجلا تافصاومب
 نم ةيوبرتلا ةموظنملاو ...ةيومنتلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا هتايجاح نم اقالطنا عمتجملا
 ةعباتلا اهيف امب اهنيب اميف لماکتلا روسج ثادحإو يعماجلا لبق ام ميلعتلا تاسسؤم
 .لبقتسملا لايجأل يسردملا نيوکتلا مدقت يتلا تايميداکألل ةعباتلا کلتو يلاعلا ميلعتلل

 ةماع يلاعلا ميلعتلا يف لمعلا ثيدحت ،يرورضلا نم حبصأ کلذ لک دعب
 لبقتسملا سردم ةننهم لجأ نم لماکتلا نم راطإ يف نيوکتلاو ةيبرتلل ايلعلا سرادملاو
 ىوتسملا ىلع نإ ةقيقد ريياعمو ئدابم قفو تاراهملاو تايافکلا نم ةعومجم کلمتل
 :يرصبتلا وأ ينيوکتلا يجوغاديبلا وأ يعامتجالا–يوبرتلا

 صوصنلا
 قئاثولاو
 ةجمدملا

Texte 
intégrateur 

 ةمعاد
 ةمجسنمو
 مجعملا عم
 يکيتکديدلا
 روحم لکل
 .موهفمو

 ريغو ةمعاد
 ةمغانتم
 مجعملا عم
 يکيتکديدلا
 لکل راتخملا
 روحم

 ةمعاد
 اهنکل
 ةصقان

 بايغ
 صوصنلا

 قئاثولاو
 ةمعادلا

 ن4

 يئاهنلا بيکرتلا
Synthèse 

finale 

 ةينغ ةدام
 ةمجسنمو
 ةلماکتمو

 تارقف
 ةمجسنم

 ةينغ ةدام
 ريغ اهنکل
 يف ةينبم
 ماجسنا

 کسامتو

 ةداملا يف رقف
 ةيفرعملا

 بايغو
 ماجسنالا

 ن4
 

 ةظحالملا
 ةيلامجإلا

 ةطقنلا 
 ةيئاهنلا
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 ةعومجمل سردملا باستکا لالخ نم :يعامتجالا-يوبرتلا ىوتسملا ىلع• 
 لمع قرف يف طارخنالا ،يعامتجالاو يوبرتلا لصاوتلا لثم ةيتايحلا تاراهملا نم
 هيدعب يف عمتجملا يف طارخنالل هلهؤت يتلا ...ةلعافلا ةنطاوملا سح ةيمنتو ،يوبرت
 ؛)...يندملا عمتجملاو ةيمالعالاو ةيعامتجالا ةايحلا( ورکاملاو )ةيسردملا ةايحلا( ورکيملا

 دعاوق قفو لمعلا تاودأ کلمتب :ينيوکتلاو يجوغاديبلا ىوتسملا ىلع•  
 اميف- دکأ امک ،ةيلاجترالاو ةيعابطنالا نع اديعب تارشؤمو ريياعم ىلإ دنتست ةطوبضم
 .نيملعتملا نيب صرفلا ؤفاکت ققحتو لفکت ةيعجرم لئالد ثادحإ ىلع -قبس

 ةيجاهنملا ةبراقملا مارتحا لالخ نم :ينيوکتلا جاهنملا ىوتسم ىلع• 
 ةيجوغاردنالاو ةيجوغاديبلا قئارطلا ريوطتو ةءوزجم لکل يفصولا فلملا يف ةرطسملا
 ،اهتايطعم نييحت ىلع صرحلاو شيعملا عقاولاب ةيساردلا تاررقملا طبرو ةيجوغاتوألاو
 ،عيرسلا يجولونکتلا روطتلا ةريثو ةرياسمو ديدجتلا ىلع نيملعتملا/بالطلا ديوعتل
 .يباجيإ لکشب فراعملا ءانب ىلع دعاسي يذلا ءيشلا

 ةيساردلا ةداملا/ةءوزجملا ةعيبط ةاعارم لالخ نم :ميوقتلا ىوتسم ىلع• 
 ضرفت ،تايافکلا ميوقت اهيلإ وعدي يتلا ةيفيظولا ةبراقملا نأ امک .اهتايصوصخو
 ...تايافکلا يف ماتلا مکحتلل ةقيقد تارشؤمو ةمئالم سيياقم دامتعا

 
 ايفارغويلبيبلا

 ةعبطم :ءاضيبلا رادلا .22 مقر ةيجوغاديبلا ةلسلسلا .يوبرتلا ديدجتلا ةلئسأ .ىفطصملا ،دولمدإ
 .2003 ،ةديدجلا حاجنلا

 ةلجم ،“لوحتلا ديق ةموظنم يف يجوغاديبلا جذومنلا” ،يرهوز ناوضرو نيدلا نيز يتاتسا بيبحلا
  .)2017( ،ربوتكأ ،12 ددعلا ،نيوكتلاو ةيبرتلا رتافد

 رشنلل ءافص ارد :نامع .يلاعلاو يعماجلا ميلعتلا يف ةيبرتلا ةفسلف .مساج ديعس ،يدسألا
 .2013 ،عيزوتلاو

 زکارملاب نيثحابلا ةذتاسألا ةدئافل ةيوبرتلا ةعماجلا ،)ايجوغاردنألا( نيدشارلا نيوکت .دمحأ ،يزوأ
 .2013 ،رطألا نيوکتل ةيزکرملا ةدحولا :طابرلا .نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل ةيوهجلا

 رادلا .ةيقيبطتلا تاسرامملا ىلإ تاروصتلا نم تايافکلا .نورخآو ىفطصملا يالوم ،يواجربلا
 .2017 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا

 .1986 ،ملقلا راد :تيوکلا .يميلعتلا سفنلا ملع .ةفيلخ دمحم ،تاکرب
 .2012 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا رادلا .ةيرشبلا دراوملا ليهأت فيطللا دبع ،يرباجلا
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 رشنلل ءافص ارد :نامع .يلاعلاو يعماجلا ميلعتلا يف ةيبرتلا ةفسلف .مساج ديعس ،يدسألا
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 .2017 ،ةيبرتلا ملاع تاروشنم :ءاضيبلا

 .1986 ،ملقلا راد :تيوکلا .يميلعتلا سفنلا ملع .ةفيلخ دمحم ،تاکرب
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  :جهانملا ايجولويسوس
 ةيبرغملا ةيساردلا تاررقملا ضعب يف ةءارق

 

 ينومرج ديشر
 سانکم ،ليعامسإ يالوم ةعماج

 
 )قايسلاو ةبراقملا( يلاکشإ ريطأت

 دحأ ،ةيبرغملا ةسردملا يف نيدلا سيردت جهانم رييغت عوضوم لکش
 لدجلا اذه ذختا دقو .ةثلاثلا ةيفلألا نم ريخألا دقعلا يف لدجلل ةراثإ رثکألا عيضاوملا
 تلاط يتلا ةيميقلا تالوحتلاو ةيوبرتلا تايضتقملا زواجتت ةيسايس-ويديإ اداعبأ
 :شاقنلا اذه نارطؤت نيتيؤر کانه نأ لوقلا نکميو .اهتانوکم لکو ةيوبرتلا ةموظنملا
 لمعت )صوصخلاب ةيکيرمأ( ةيجراخ ةرماؤم کانه نأ دقتعت ةيسايس-ويديإ ىلوألا

 لماوع ةيذغت نع ةلوؤسملا اهنوکل ،نيدلا سيردت جهانم رييغتل اهتاروظنم ضرف ىلع
 بخنلا ضعبو يسايسلا مالسإلا تاکرح اهلثمي ةيؤرلا هذهو .نينيدلا فنعلاو فرطتلا
 ىلع ظافحلل ةذفنتملا ةيسايسلا ةطلسلا عم  – ايعوضوم – فلاحتت يتلاو ةظفاحملا
 .)statu-quo( موهفمب هيلع قلطي ام وأ ؛يه امک ةيسايسلا عاضوألا

 نم ءزجو يأرلا باتکو نوثحابو نويندم نولعاف اهلثمي يتلاو( ؛ةيناثلا امنيب
 ىلعو ،يبرغملا عمتجملا اهتفرع يتلا ةيميقلا تالوحتلل ةءارق نم قلطنت ؛)عمتجملا
 نکمي ال هنأ ىرت ةيؤرلا هذه نأ ذإ .هتاعبتتسمو هلماوح لکب ؛ينيدلا ىطعملا اهسأر
 لب ،ةيکيسالکلاو ةيديلقتلا ةقيرطلاب ةيبرغملا ةسردملاب نيدلا سيردت يف رارمتسالا
 لاطت يتلا تالوحتلل بيجتست ينيدلا صنلل ةديدج ةءارقل کلذ زواجتن نأ بجي
 .1کرتشملا شيعلا ةلأسم اصوصخو ،اهتمرب ةديدجلا ةيميقلا قاسنألا فلتخم

 نأ عاطتسا )يسايس-ويديإلا( لوألا هاجتالا نأ ةقرولا ضرتفت ،قايسلا اذه يف
 ضعب عم – ينيدلا سردلاب ةيکيسالکلا ةيميلعتلا جهانملا ررمي نأو هتارايخ ضرفي
 وه ام ىلع ةمئاقلا ةيسايسلا هتيعرش ريذجتل کلذو – ةيلکشلاو ةفيفطلا تاليدعتلا
 عمتجملاو ةسردملا اهفرعت يتلا ةيميقلا تالوحتلاو ةيوبرتلا تارابتعالا ازواجتم ،ينيد

 
1 Emile Durkheim, L’évolution pédagogique en France (1904-1905), édition électronique réalisée à partir du livre 
d’Émile Durkheim (1938), L'évolution pédagogique en France (Cours pour les candidats de l’Agrégation dispensé 
en 1904-1905).  

 ةيكئاللا ةسردملا يف ،مولكيروكلا وأ يساردلا جاهنملا نمضتي نأ ةرورضب فلؤملا اذه يف ىدان نأ مياكرد ليميإ يسنرفلا عامتجالا ملاعل قبس
 .(le vivre ensemble) کرتشملا شيعلا ميقب قلعتت تايطعم ،ةثلاثلا ةيروهمجلل
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 لاطت يتلا تالوحتلل بيجتست ينيدلا صنلل ةديدج ةءارقل کلذ زواجتن نأ بجي
 .1کرتشملا شيعلا ةلأسم اصوصخو ،اهتمرب ةديدجلا ةيميقلا قاسنألا فلتخم

 نأ عاطتسا )يسايس-ويديإلا( لوألا هاجتالا نأ ةقرولا ضرتفت ،قايسلا اذه يف
 ضعب عم – ينيدلا سردلاب ةيکيسالکلا ةيميلعتلا جهانملا ررمي نأو هتارايخ ضرفي
 وه ام ىلع ةمئاقلا ةيسايسلا هتيعرش ريذجتل کلذو – ةيلکشلاو ةفيفطلا تاليدعتلا
 عمتجملاو ةسردملا اهفرعت يتلا ةيميقلا تالوحتلاو ةيوبرتلا تارابتعالا ازواجتم ،ينيد

 
1 Emile Durkheim, L’évolution pédagogique en France (1904-1905), édition électronique réalisée à partir du livre 
d’Émile Durkheim (1938), L'évolution pédagogique en France (Cours pour les candidats de l’Agrégation dispensé 
en 1904-1905).  

 ةيكئاللا ةسردملا يف ،مولكيروكلا وأ يساردلا جاهنملا نمضتي نأ ةرورضب فلؤملا اذه يف ىدان نأ مياكرد ليميإ يسنرفلا عامتجالا ملاعل قبس
 .(le vivre ensemble) کرتشملا شيعلا ميقب قلعتت تايطعم ،ةثلاثلا ةيروهمجلل
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 يوبرتلا يجاهنملا “قيمرتلا” ةيلمع نوک يف ةقرولا لداجت ىرخأ ةهج نم .نييبرغملا
 نم قمعيسو “ةنيجه” ةيصخش قلخيس )Curriculum يساردلا جاهنملا ىلإ ةبسن(
 “ةمزأ” قمعيس يذلا ءيشلا ،ةيبرغملا ةسردملاب ةملعتملا تائفلا ىدل “ةيوهلا ةمزأ”
 عقوقتلاو قالغنالا وحن ليمت ميق جاتنإ ةداعإو جاتنإ ىلع لمعيسو ؛نيفرطلا نيب ةقثلا
 .کرتشملا شيعلاو حاتفنالا لدب

-ويديإلا تاقلطنملا يه ام :لوح روحمتي ةقرولل رطؤملا لاؤسلا لعلو
 سردلل ةيديلقتلا نيماضملا ىلع ءاقبإلل يوبرتلا رارقلا عناص يف تمکحت يتلا ةيساس
 تالوحتلا عم تبواجت نيدلاب ةصاخلا جهانملا تلاط يتلا تارييغتلا لهو ؟ينيدلا
 ؟ةنملعلاو نيدلا نيب ةقالعلا ةيضق يف اصوصخ ،يبرغملا عمتجملا اهفرعي يتلا قيمعلا
 ؟ينيدلا قالغنالاو باهرالاو فرطتلا لماوع ةيذغت يف جهانملا هذه مهاستس فيکو
 فيکو ؟ةذفنتملا ةطلسلا حلاصم مدخت ةظفاحم ةعزن نع عضولا اذه رشؤي له اريخأو
 اصوصخ ةيميلعتلا جهانملا لخدم ربع ةلودلاو عمتجملا نيب ةقثاللا ةقالع مهف نکمي
 ؟ةينيدلا

 يف دمتعنس ،ةحورطملا تايضرفلاو ةيلاکشإلا تاقلطنملا هذه نم اقالطنا
 ىدحإک جهانملا ايجولويسوس نم حتمي يرظن راطإ ىلع ثحبلا جئاتن صالختسا
 داعبأ مهف يف اندعاست نأ اهنکمي يتلا 2؛ةديدجلا ةيبرتلا ايجولويسوس يف تاصصختلا
 عم ،نومضملا ليلحت ماهلتسا ةوالع اذه .ةيمومعلا ةسردملاب نيدلا سيردت تايعادتو
 فلتخم ةلءاسمب ةليفک ةبراقملا هذه نأ رابتعاب ،نيلعافلا دحأ عم يفيک ثحبب هزيزعت
 ،يوبرتلا لقحلا يف نيلعافلا فلتخم اهنبطتسي يتلا تالثمتلاو ةيعامتجالا تاءانبلا

 جاهنملا ةلءاسم يهو ،عوضوملا يف ةيمهأ رثکأ ةلأسم کانه نأ انملع اذإ اصوصخ
 لخاد ةيلعفلا ةسرامملا ءانثأ الإ زربي ال يذلاو )hidden curuculum( يفخلا
 .لوصفلا

 ةيساردلا جهانملا وأ “مولکيروکلا” ايجولويسوسل لخدم .الوأ

 نم ،(Alfred Schutz) زتوش درفلأ ربتعي ؛ةيرظنلا ةيسيسأتلا ةيحانلا نم
 ةفسلفلا هباتک يف متها ثيح ،يجولونيمونيفلا برتقملا اوروط نيذلا نيثحابلا نيب

 
 الوادتم حبصأ موهفم وه لب ،صاخلا انعادبإ نم ،کلذ سيلف ،“ةديدجلا ةيبرتلا ايجولويسوس” موهفم قلطن امدنع اننا ىلإ هابتنالا بجو 2

 هزواجتب کلذو ،ةيبرتلا ايجولويسوسل يريسفتلا مگيداربلا يف ريغت ىلع رشؤي هنوکل ،يضاملا نرقلا تاينيعبس نم ءدب ةيميداکألا طاسوألا يف
 قايسلا يف غيص اموهفم دعي “ةديدجلا ةيبرتلا ايجولويسوس” موهفم نوکلو ،ةيوبرتلا رهاوظلا عم يملعلا يطاعتلا ةيدودحمل
 اهغيص يف ءاوس جهانملا ةلأسم اصوصخو ،يساردلا لصفلا نع ةيانک ،“ءادوسلا ةبلعلا” يف عقي ام مهفل ةلواحمک ءاجو ،ينوسکسولکنألا
 :عوضوملا اذه لوح ديزملل رظنا .ةيفخلا وأ ةرهاظلا

Jean-Claude Forquin, Sociologie du Curriculum (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008). 
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 لواح ذإ 3.ةيجولونيمونيفلا ةبراقملل ريظنتلاب ،)1972( يعامتجالا ملاعلل ةيتارهاظلا
 يهو ،“ىنعملا تاقايس” هامس ام وأ ،يناعم هلک ملاع يف شيعي يذلا ناسنإلا سردي نأ
 يذ ملاع ىلإ اهلوحنو ،ةيسحلا انتاکردم اهتطساوب مظنن يتلا ريياعملا نم ةعومجم
 ىلع سيلو يعولا لاعفأ ىلع انمامتها حبصي اذکهو ،ةفرعملا نم ةريخذ ىلإو ىنعم
 4.ايوس هقلخن ءيش وه يعامتجالا ملاعلاو ،ملاعلا يف لعفلا

 يف يريسفتلا مگيداربلا رييغت ،ةيرظنلاو ةيجهنملا ةيحانلا نم ينعي اذهو
 يلومشلاو ماعلا عباطلا تاذ ىربکلا اياضقلا تناک امدعبف ،ةيبرتلا ايجولويسوس
 مامتهالا وأ ،ةيعمتجملا لوقحلا يقاببو ،ةلودلل يجولويديالا ءانبلاب ةيبرتلا ةقالعک(
 تاسسؤملا رابتعاب وأ ،ىرخالا قاسنالا يقابب هتقالع يف قسن ةلأسمک ةيبرتلاب
 5،)...ةمکحتملا تاقبطلل ةنميهلا عاضوأ خيسرتو جاتنالا ةداعإل تاسسؤمک ،ةيميلعتلا
 لخاد ةينيبلا تاقالعلاک( ،ةيجولويسوسورکيم اياضق ىلع زکريس ديدجلا هجوتلا نإف
 ميوقت ةقيرط ،ام ةيسارد ةدامل ذيمالتلا تالثمت ،ةفرعملا  لقن ةلأسم ،يساردلا لصفلا
 6.ةيوبرتلا رهاوظلا يف ةيفخلا هجوألا نع فشکت يتلاو ،)..ةذتاسألا فرط نم ذيمالتلا
 اياضقلا کلتب متهت يتلا ،ةيسکراملاو ةيفيظولا تايرظنلا فالخ ىلعف ،هيلعو
 متهت ،ىرخألا ةيعامتجالا مظنلاو ميلعتلا نيب ةقالعلا تاذ ىربکلا ةيعامتجالا
 ءادألا ىلع رشابم لکشب زکرتو 7،قاطنلا ةددحملا اياضقلاب ةيجولونيمونيفلا تاهاجتالا
 دق ميدقلا ةيبرتلا عامتجا ملعل ساسالا مامتهالا ناک اذإف .يساردلا لصفلا لخاد

 
3 Alfred Schutz, Le chercheur et le quotidien, phénoménologie des sciences sociales (Paris: Klincksieck, 1987).  

 ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،روفصع دمحم ةعجارم ،مولغ نيسح دمح م ةمجرت ،سامرباه ىلإ زنوسنراب نم ةيعامتجالا ةيرظنلا ،بيرک نايإ 4
 .150 ،)1999 ،بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوکلا( 244 ددع
 يريسفتلا مگيداربلا ىلع دمتعت تناک يتلاو ،ةيبرتلا ايجولويسوس صصخت يف ثاحبألاو تاساردلا نم ةعومجم ،ددصلا اذه يف رظنا 5
 ويدروب رييب ،دعب اميف هامس ام ربع ،ةسردملا ةسسؤم يف ةيسايسلا تاطلسلا مکحت ىلإ ةيوئفلاو ةيقبطلا تاتوافتلا طبرب کلذو ،يلومشلا
 ليبس ىلع عوجرلا نکمي ،ةبراقملا هذه نع ةرکف ذخألو ،“يقبطلا يعولا فييزت” ةلوقمب ريسوتلأ سيول ،هلبق وأ ،“جاتنإلا ةداعإ”ـب
 :ةيلاتلا تافلؤملا ىلإ رصحلا ال ليثمتلا

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passerons, Les héritiers, les étudiants et la culture (Paris: Éditions de Minuit, 
1964); Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passerons, La reproduction: éléments pour une théorie du système 
d’enseignement (Paris: Éditions de Minuit, 1970); Pierre Bourdieu, La noblesse d’Etat: grandes écoles et esprit de 
corps (Paris: Éditions de Minuit, 1989); Pierre Bourdieu, Homo academicus, le sens commun (Paris: Éditions de 
Minuit, 1989); Raymond Boudon, L’inégalité des chances: la mobilité sociale dans les sociétés industrielles (Paris: 
Armand Colin, 1973); Basil Bernstein, Langage et classes sociales : codes sociolinguistiques et contrôle social (Paris: 
Éditions de Minuit, 1975). 

 ،ةيطسوأ-قرشلا ةقطنملا يف ميلعتلاو ةيبرتلا لوح زجنت يتلا ثاحبألاو تاساردلا نم ةعومجم ىلع ةيدقن ةظحالم لجسن نأ بجو 6
 ةبراقملا نم ةدافتسالا ىدم ،رکذلاب صخنو ،ةربعم ةيجولويسوس ميهافم ىلإو ،ةکسامتم ةيرظن رطأل ،اهنم ءزج يف دقتفت يتلاو
 بوکرل نيثحابلا ةراثتسا يهف ،يرظنلا ريطأتلا اذه نم اهصالختسا نکمي ةصالخ نم تناک اذإ اذهلو .تاساردلا هذه يف ةيجولونيمونيفلا

 .البقتسم ةيجولومتسبالا ةرماغملا هذه
7 Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité (Paris: Armand Colin, 2006), 25. 
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 يوبرتلا يجاهنملا “قيمرتلا” ةيلمع نوک يف ةقرولا لداجت ىرخأ ةهج نم .نييبرغملا
 نم قمعيسو “ةنيجه” ةيصخش قلخيس )Curriculum يساردلا جاهنملا ىلإ ةبسن(
 “ةمزأ” قمعيس يذلا ءيشلا ،ةيبرغملا ةسردملاب ةملعتملا تائفلا ىدل “ةيوهلا ةمزأ”
 عقوقتلاو قالغنالا وحن ليمت ميق جاتنإ ةداعإو جاتنإ ىلع لمعيسو ؛نيفرطلا نيب ةقثلا
 .کرتشملا شيعلاو حاتفنالا لدب

-ويديإلا تاقلطنملا يه ام :لوح روحمتي ةقرولل رطؤملا لاؤسلا لعلو
 سردلل ةيديلقتلا نيماضملا ىلع ءاقبإلل يوبرتلا رارقلا عناص يف تمکحت يتلا ةيساس
 تالوحتلا عم تبواجت نيدلاب ةصاخلا جهانملا تلاط يتلا تارييغتلا لهو ؟ينيدلا
 ؟ةنملعلاو نيدلا نيب ةقالعلا ةيضق يف اصوصخ ،يبرغملا عمتجملا اهفرعي يتلا قيمعلا
 ؟ينيدلا قالغنالاو باهرالاو فرطتلا لماوع ةيذغت يف جهانملا هذه مهاستس فيکو
 فيکو ؟ةذفنتملا ةطلسلا حلاصم مدخت ةظفاحم ةعزن نع عضولا اذه رشؤي له اريخأو
 اصوصخ ةيميلعتلا جهانملا لخدم ربع ةلودلاو عمتجملا نيب ةقثاللا ةقالع مهف نکمي
 ؟ةينيدلا

 يف دمتعنس ،ةحورطملا تايضرفلاو ةيلاکشإلا تاقلطنملا هذه نم اقالطنا
 ىدحإک جهانملا ايجولويسوس نم حتمي يرظن راطإ ىلع ثحبلا جئاتن صالختسا
 داعبأ مهف يف اندعاست نأ اهنکمي يتلا 2؛ةديدجلا ةيبرتلا ايجولويسوس يف تاصصختلا
 عم ،نومضملا ليلحت ماهلتسا ةوالع اذه .ةيمومعلا ةسردملاب نيدلا سيردت تايعادتو
 فلتخم ةلءاسمب ةليفک ةبراقملا هذه نأ رابتعاب ،نيلعافلا دحأ عم يفيک ثحبب هزيزعت
 ،يوبرتلا لقحلا يف نيلعافلا فلتخم اهنبطتسي يتلا تالثمتلاو ةيعامتجالا تاءانبلا

 جاهنملا ةلءاسم يهو ،عوضوملا يف ةيمهأ رثکأ ةلأسم کانه نأ انملع اذإ اصوصخ
 لخاد ةيلعفلا ةسرامملا ءانثأ الإ زربي ال يذلاو )hidden curuculum( يفخلا
 .لوصفلا

 ةيساردلا جهانملا وأ “مولکيروکلا” ايجولويسوسل لخدم .الوأ

 نم ،(Alfred Schutz) زتوش درفلأ ربتعي ؛ةيرظنلا ةيسيسأتلا ةيحانلا نم
 ةفسلفلا هباتک يف متها ثيح ،يجولونيمونيفلا برتقملا اوروط نيذلا نيثحابلا نيب

 
 الوادتم حبصأ موهفم وه لب ،صاخلا انعادبإ نم ،کلذ سيلف ،“ةديدجلا ةيبرتلا ايجولويسوس” موهفم قلطن امدنع اننا ىلإ هابتنالا بجو 2
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 قايسلا يف غيص اموهفم دعي “ةديدجلا ةيبرتلا ايجولويسوس” موهفم نوکلو ،ةيوبرتلا رهاوظلا عم يملعلا يطاعتلا ةيدودحمل
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Jean-Claude Forquin, Sociologie du Curriculum (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008). 
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 لخاد ةينيبلا تاقالعلاک( ،ةيجولويسوسورکيم اياضق ىلع زکريس ديدجلا هجوتلا نإف
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3 Alfred Schutz, Le chercheur et le quotidien, phénoménologie des sciences sociales (Paris: Klincksieck, 1987).  

 ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،روفصع دمحم ةعجارم ،مولغ نيسح دمح م ةمجرت ،سامرباه ىلإ زنوسنراب نم ةيعامتجالا ةيرظنلا ،بيرک نايإ 4
 .150 ،)1999 ،بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوکلا( 244 ددع
 يريسفتلا مگيداربلا ىلع دمتعت تناک يتلاو ،ةيبرتلا ايجولويسوس صصخت يف ثاحبألاو تاساردلا نم ةعومجم ،ددصلا اذه يف رظنا 5
 ويدروب رييب ،دعب اميف هامس ام ربع ،ةسردملا ةسسؤم يف ةيسايسلا تاطلسلا مکحت ىلإ ةيوئفلاو ةيقبطلا تاتوافتلا طبرب کلذو ،يلومشلا
 ليبس ىلع عوجرلا نکمي ،ةبراقملا هذه نع ةرکف ذخألو ،“يقبطلا يعولا فييزت” ةلوقمب ريسوتلأ سيول ،هلبق وأ ،“جاتنإلا ةداعإ”ـب
 :ةيلاتلا تافلؤملا ىلإ رصحلا ال ليثمتلا

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passerons, Les héritiers, les étudiants et la culture (Paris: Éditions de Minuit, 
1964); Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passerons, La reproduction: éléments pour une théorie du système 
d’enseignement (Paris: Éditions de Minuit, 1970); Pierre Bourdieu, La noblesse d’Etat: grandes écoles et esprit de 
corps (Paris: Éditions de Minuit, 1989); Pierre Bourdieu, Homo academicus, le sens commun (Paris: Éditions de 
Minuit, 1989); Raymond Boudon, L’inégalité des chances: la mobilité sociale dans les sociétés industrielles (Paris: 
Armand Colin, 1973); Basil Bernstein, Langage et classes sociales : codes sociolinguistiques et contrôle social (Paris: 
Éditions de Minuit, 1975). 

 ،ةيطسوأ-قرشلا ةقطنملا يف ميلعتلاو ةيبرتلا لوح زجنت يتلا ثاحبألاو تاساردلا نم ةعومجم ىلع ةيدقن ةظحالم لجسن نأ بجو 6
 ةبراقملا نم ةدافتسالا ىدم ،رکذلاب صخنو ،ةربعم ةيجولويسوس ميهافم ىلإو ،ةکسامتم ةيرظن رطأل ،اهنم ءزج يف دقتفت يتلاو
 بوکرل نيثحابلا ةراثتسا يهف ،يرظنلا ريطأتلا اذه نم اهصالختسا نکمي ةصالخ نم تناک اذإ اذهلو .تاساردلا هذه يف ةيجولونيمونيفلا

 .البقتسم ةيجولومتسبالا ةرماغملا هذه
7 Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité (Paris: Armand Colin, 2006), 25. 
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 اهترادإو ةفرعملا مادختسا نم ذختي عرف راطإ يف ةيشماه تحبصأ اياضق ىلع بصنا
 نرقلا تاينينامث( ثيدح صصختک جهانملا ايجولويسوس نإف .مامتهالل ايسيئر الاجم
 لصفن نأ لبقو .ةيفخلا ةيوبرتلا رهاوظلا نم ةعومجمب انفرعي نأ عاطتسا ،)يضاملا
 يتلا ةيجولونيمنيفلا تاهاجتالا ضعب ىلإ ئمون اننإف ،صصختلا اذه يف ثيدحلا
 :يتآلا يف اهصيخلت نکمي ثيح ،ةماعلا ةيرظنلا اهنم لکشتت

 ثيح ،يساردلا لصفلا يف ةيعامتجالا ةايحلا ةسارد ينعت يتلاو :ةيلعافتلا موهفم     
 زکري نأ بجي دارفألا کولس مهفن يکلف ،اعم دارفألا ةقالع ىلع اهتسارد تزکر”
 تربره صخليو “مهعقاوم يف مکحتلا دارفألا اهب عيطتسي يتلا ةيفيکلا نع ثحبلا
 :اياضق ةثالث يف ةيلعافتلل ةيساسالا اياضقلا رمولب

 ام ءوض يف ءايشالا ءازإ کلست ةيناسنالا تانئاکلا نأ :ىلوألا ةيضقلا .أ
 .ةرهاظ يناعم نم ءايشالا هذه هيلع يوطنت

 .يناسنالا عمتجملل يعامتجالا لعافتلا جاتن يه يناعملا هذه نأ .ب

 يتلا ليوأتلاو ريسفتلا ةيلمع لالخ لکشتتو لدعتت يناعملا هذه نأ .ج
 8.ههجاوت يتلا زومرلا عم هلماعت يف درف لک اهمدختسي

 يف ةديدجلا تاهجوتلا نع تقثبنا يتلاو ةديدجلا ةبراقملا هذه نإ
 ايجولويسوسو ايجولونيمونيفلاو ةيزمرلا ةيلعافتلاب ةامسملا – ةيکيرمألا ايجولويسوسلا
 ةداعإ ةيرظن اضيأو ةيفيظولا ةيوينبلا تاهجوتلا دض لعف درک تءاج يتلاو ، –ةفرعملا
 جهانملاب قلعتملاو ،سرادملا لخاد “ءادوسلا ةبلعلا” ىلع زيکرتلاب کلذو ،جاتنالا
 نيب ةضراعتملا تاناهرلاو تاناهرلا فلتخم قمعلا يف سکعت امنإ ،ةيسردملا فراعملاو
 ةرادإلاو نيسردملاو ذيمالتلا ءايلوأو ءابآ تايعمجو ةلودلاو تائيهلاو بازحالاو بخنلا
 يف ديدجلا مگيداربلا اذه نأ ينعي اذهو 9.)نيلعافلا( نيلخدتملا نم مهريغو
 فلتخم نم انبرقي يکل ءاج ،جهانملا ايجولويسوس صاخ لکشبو ،ةيبرتلا ايجولويسوس
 جهانملا ءانب ةداعإ وأ ءانب يف نيلعافلا فلتخم نيب لصحت يتلا ةيعامتجالا تاعارصلا
 .تناک امفيک ةيميلعت ةسسؤم يأ يف ،ةيميلعتلا
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9 Ali Boulahcen, Sociologie de l’éducation, les systèmes éducatifs en France et au Maroc, étude comparative 
(Casablanca: Afrique Orient, 2002), 47. 
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 زوربل ةمهم ةصرف ،يجولويسوسلا يثحبلا مگيداربلا يف لوحتلا اذه لکش
 نيب نم دعي يذلا صصختلا وهو lumurricuc(،10( جهانملا ايجولويسوس صصخت
 لودلا يف طقف سيلو ،هرسأب ملاعلا يف ةيوبرتلا ةمظنألا اهجاتحت يتلا تاصصختلا
 ةيلاکشإلا رهوج لکشت اهنوکلو ،ةيوبرتلا ةيلمعلا يف اهتيروحمل ارظن کلذو .ةيبرعلا
 يف نيينعم ريغ انک اذإو .ناک امفيک يوبرت ماظن يأ يف ةيدوجولاو ةيميقلاو ةيفسلفلا

 تارايتخال اننإف 11،ةيلاکشإلا هذه يف ليصافتلا ليصافت نع فشکلاب قايسلا اذه
 نکمي فيک ةفرعمل صصختلا اذه يف ةيرظنلا تاقلطنملا ضعب ام ىلع زکرنس ،ةيجهنم
 .جهانملا ةيلاکشإ اديدحتو ،ةيبرعلا ةقطنملاب يوبرتلا عضولا ةءارق يف هنم ةدافتسالا

 ام لالخ نم جاهنملل ةيلوأ ةبراقمب سنأتـسن نأ نکمي ،قايسلا اذه يف
 قمعلا يف سکعي جاهنملا نأ” دکؤي ثيح 12،ناکروف دولک نوج ثحابلا هيلإ لصوت
 .“ةيجوغاديبلاو ةيجولوکيسلاو ةيدوجولاو ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو ةيفرعملا تارايتخالا
 يتلا )une construction sociale( ةيعامتجالا تاءانبلا نم ربتعت جاهنملا ةلأسم نأو
 يأ يف ةروطخلا ةغلاب ةلأسم يهو .مامتهالاو تاساردلاو تاشاقنلا نم ديدعلا بلطتت
 نأ ربتعا 13گنوي ثحابلل قبس دقف ،ىرخأ ةهج نم .تناک امفيک ةيوبرت ةموظنم
 يذلاو ،نيعم تقو يف 14،ةيعرشلا ةفرعملل ميظنتلاو رايتخالا نم اعون سکعي” جاهنملا
 لوقلا اننکمي اذهلو .“ىدح ىلع عمتجم لکل ةيعاواللا و ةيعاولا تارايخلا ىلع دمتعي
 ةلأسم يه لب ،ضعبلا دقتعي امک ،بسحف ةينقت ةلأسم لثمي ال يوبرتلا جاهنملا نأ
 عرفتت يذلا ساسألا رجحلا اهنإ لب ،لکلل ةمظانلا ةيوبرتلا ةفسلفلا بلص يف لخدت
 نإف رثکأ رمألا حضون يکلو .ةيوبرتلا تايجيتارتسالاو ططخلاو تايلمعلا يقاب هنع
 ةطخ وأ يسارد قاسم” ـب جاهنملا فرعي :يناليکلا ناسرع دجام يبرعلا يوبرتلا ثحابلا
 ةقيرطلاو ىوتحملاو ةياغلا نمضتي وهف کلذلو ؟ىتمو ؟فيکو ؟ملعي وأ بجي امل

 
 ،اهيلع فراعتملا ةيميداکألا تايبدألا يف هيلع قلطي ،هيلع لاغتشالا ددصب نحن يذلا صصختلا نإف شيوشت وأ سبل لکل اعفر 10
 قاسملا لمشي وه لب ،جاهنملا نم عسوأ اموهفم ينعت يتلاو )curriculum( ينيتاللا حلطصملل ةاکاحم يهو ،مولکيريکلا ايجولويسوسب
 وه لثمي يفخلا جاهنملا نأ ىلع ةوالع اذه ،ةيسردملا تاعاقيا نمو ميوقت نمو تاياغو فادهأ نمو ةيوبرت ةفسلفو ةيؤر نم يساردلا
 ىلع لمع لاجملا اذه يف نيصصختملا ريغ لوانت نکل ،هنم اطيسب ءزج الإ ةيساردلا تاررقملا لثمت الو ،رهاظلا جاهنملا نم ءزج رخآلا
 )Jean-Claude Forquin( ناكروف دولک-نوج :ناکروف دولک ىلإ عسوأ ةفرعمل عجري .هتيلومشو هانعم هدقفأ لکشب ،موهفملا ىلع قييضتلا
 ،ةيسنرفلا ةيميداکألا ةحاسلل صصختلا اذه اولقن نيذلا نم دعي لب ،جهانملا ايجولويسوس ىلع اولغتشا نيذلا نيثحابلا لئاوأ نم ربتعي
 قايسلا يف ةديدجلا تايجولويسوسلا روطت لوح تافلؤملاو تاساردلا نم ديدعلا رشن ،)اسنرف( ناور ةعماجب ةيبرتلا مولع ذاتسأ وهو
 .Forquin, Sociologie du Curriculum :يميلعتلا ؤفاکتاللا ةاواسماللاو جاهنملا ايجولويسوس ،يناطيربلا

 يفيرعت باتک زاجنإ ددصب اننأ ءارقلا مومعو نيمتهملا ربخن اننإف ،هلوح تاباتکلا ةقلو ،ئشانلا صصختلا اذه ةيمهأل ارظن 11
 .طسوألا قرشلاو ايقيرفإ لامش-ةيبرعلا ةقطنملاب ةيميلعتلا جهانملا يف هتاقيبطتبو ،حهانملا ايجولويسوسب

12 Forquin, Sociologie du Curriculum, 52. 
13 Michael Young (ed.), Knowledge and Control (London: Collier-Macmillan, 1971). 

 قفاوتلاو اهؤاقتنا متي يتلا ةفرعملا وه دوصقملا لب ،ينيد فيصوت يأ ىلع قايسلا اذه يف ليجي ال ةيعرشلا موهفم نأ ىلإ هيبنتلا بجو 14
 .ةيساردلا جهانملا جاتنإب نوفلکملا اهدمتعي يتلا ةيفسلفلا تاروصتلا يف اهنأشب
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 اهترادإو ةفرعملا مادختسا نم ذختي عرف راطإ يف ةيشماه تحبصأ اياضق ىلع بصنا
 نرقلا تاينينامث( ثيدح صصختک جهانملا ايجولويسوس نإف .مامتهالل ايسيئر الاجم
 لصفن نأ لبقو .ةيفخلا ةيوبرتلا رهاوظلا نم ةعومجمب انفرعي نأ عاطتسا ،)يضاملا
 يتلا ةيجولونيمنيفلا تاهاجتالا ضعب ىلإ ئمون اننإف ،صصختلا اذه يف ثيدحلا
 :يتآلا يف اهصيخلت نکمي ثيح ،ةماعلا ةيرظنلا اهنم لکشتت

 ثيح ،يساردلا لصفلا يف ةيعامتجالا ةايحلا ةسارد ينعت يتلاو :ةيلعافتلا موهفم     
 زکري نأ بجي دارفألا کولس مهفن يکلف ،اعم دارفألا ةقالع ىلع اهتسارد تزکر”
 تربره صخليو “مهعقاوم يف مکحتلا دارفألا اهب عيطتسي يتلا ةيفيکلا نع ثحبلا
 :اياضق ةثالث يف ةيلعافتلل ةيساسالا اياضقلا رمولب

 ام ءوض يف ءايشالا ءازإ کلست ةيناسنالا تانئاکلا نأ :ىلوألا ةيضقلا .أ
 .ةرهاظ يناعم نم ءايشالا هذه هيلع يوطنت

 .يناسنالا عمتجملل يعامتجالا لعافتلا جاتن يه يناعملا هذه نأ .ب

 يتلا ليوأتلاو ريسفتلا ةيلمع لالخ لکشتتو لدعتت يناعملا هذه نأ .ج
 8.ههجاوت يتلا زومرلا عم هلماعت يف درف لک اهمدختسي

 يف ةديدجلا تاهجوتلا نع تقثبنا يتلاو ةديدجلا ةبراقملا هذه نإ
 ايجولويسوسو ايجولونيمونيفلاو ةيزمرلا ةيلعافتلاب ةامسملا – ةيکيرمألا ايجولويسوسلا
 ةداعإ ةيرظن اضيأو ةيفيظولا ةيوينبلا تاهجوتلا دض لعف درک تءاج يتلاو ، –ةفرعملا
 جهانملاب قلعتملاو ،سرادملا لخاد “ءادوسلا ةبلعلا” ىلع زيکرتلاب کلذو ،جاتنالا
 نيب ةضراعتملا تاناهرلاو تاناهرلا فلتخم قمعلا يف سکعت امنإ ،ةيسردملا فراعملاو
 ةرادإلاو نيسردملاو ذيمالتلا ءايلوأو ءابآ تايعمجو ةلودلاو تائيهلاو بازحالاو بخنلا
 يف ديدجلا مگيداربلا اذه نأ ينعي اذهو 9.)نيلعافلا( نيلخدتملا نم مهريغو
 فلتخم نم انبرقي يکل ءاج ،جهانملا ايجولويسوس صاخ لکشبو ،ةيبرتلا ايجولويسوس
 جهانملا ءانب ةداعإ وأ ءانب يف نيلعافلا فلتخم نيب لصحت يتلا ةيعامتجالا تاعارصلا
 .تناک امفيک ةيميلعت ةسسؤم يأ يف ،ةيميلعتلا
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9 Ali Boulahcen, Sociologie de l’éducation, les systèmes éducatifs en France et au Maroc, étude comparative 
(Casablanca: Afrique Orient, 2002), 47. 
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 زوربل ةمهم ةصرف ،يجولويسوسلا يثحبلا مگيداربلا يف لوحتلا اذه لکش
 نيب نم دعي يذلا صصختلا وهو lumurricuc(،10( جهانملا ايجولويسوس صصخت
 لودلا يف طقف سيلو ،هرسأب ملاعلا يف ةيوبرتلا ةمظنألا اهجاتحت يتلا تاصصختلا
 ةيلاکشإلا رهوج لکشت اهنوکلو ،ةيوبرتلا ةيلمعلا يف اهتيروحمل ارظن کلذو .ةيبرعلا
 يف نيينعم ريغ انک اذإو .ناک امفيک يوبرت ماظن يأ يف ةيدوجولاو ةيميقلاو ةيفسلفلا

 تارايتخال اننإف 11،ةيلاکشإلا هذه يف ليصافتلا ليصافت نع فشکلاب قايسلا اذه
 نکمي فيک ةفرعمل صصختلا اذه يف ةيرظنلا تاقلطنملا ضعب ام ىلع زکرنس ،ةيجهنم
 .جهانملا ةيلاکشإ اديدحتو ،ةيبرعلا ةقطنملاب يوبرتلا عضولا ةءارق يف هنم ةدافتسالا

 ام لالخ نم جاهنملل ةيلوأ ةبراقمب سنأتـسن نأ نکمي ،قايسلا اذه يف
 قمعلا يف سکعي جاهنملا نأ” دکؤي ثيح 12،ناکروف دولک نوج ثحابلا هيلإ لصوت
 .“ةيجوغاديبلاو ةيجولوکيسلاو ةيدوجولاو ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو ةيفرعملا تارايتخالا
 يتلا )une construction sociale( ةيعامتجالا تاءانبلا نم ربتعت جاهنملا ةلأسم نأو
 يأ يف ةروطخلا ةغلاب ةلأسم يهو .مامتهالاو تاساردلاو تاشاقنلا نم ديدعلا بلطتت
 نأ ربتعا 13گنوي ثحابلل قبس دقف ،ىرخأ ةهج نم .تناک امفيک ةيوبرت ةموظنم
 يذلاو ،نيعم تقو يف 14،ةيعرشلا ةفرعملل ميظنتلاو رايتخالا نم اعون سکعي” جاهنملا
 لوقلا اننکمي اذهلو .“ىدح ىلع عمتجم لکل ةيعاواللا و ةيعاولا تارايخلا ىلع دمتعي
 ةلأسم يه لب ،ضعبلا دقتعي امک ،بسحف ةينقت ةلأسم لثمي ال يوبرتلا جاهنملا نأ
 عرفتت يذلا ساسألا رجحلا اهنإ لب ،لکلل ةمظانلا ةيوبرتلا ةفسلفلا بلص يف لخدت
 نإف رثکأ رمألا حضون يکلو .ةيوبرتلا تايجيتارتسالاو ططخلاو تايلمعلا يقاب هنع
 ةطخ وأ يسارد قاسم” ـب جاهنملا فرعي :يناليکلا ناسرع دجام يبرعلا يوبرتلا ثحابلا
 ةقيرطلاو ىوتحملاو ةياغلا نمضتي وهف کلذلو ؟ىتمو ؟فيکو ؟ملعي وأ بجي امل

 
 ،اهيلع فراعتملا ةيميداکألا تايبدألا يف هيلع قلطي ،هيلع لاغتشالا ددصب نحن يذلا صصختلا نإف شيوشت وأ سبل لکل اعفر 10
 قاسملا لمشي وه لب ،جاهنملا نم عسوأ اموهفم ينعت يتلاو )curriculum( ينيتاللا حلطصملل ةاکاحم يهو ،مولکيريکلا ايجولويسوسب
 وه لثمي يفخلا جاهنملا نأ ىلع ةوالع اذه ،ةيسردملا تاعاقيا نمو ميوقت نمو تاياغو فادهأ نمو ةيوبرت ةفسلفو ةيؤر نم يساردلا
 ىلع لمع لاجملا اذه يف نيصصختملا ريغ لوانت نکل ،هنم اطيسب ءزج الإ ةيساردلا تاررقملا لثمت الو ،رهاظلا جاهنملا نم ءزج رخآلا
 )Jean-Claude Forquin( ناكروف دولک-نوج :ناکروف دولک ىلإ عسوأ ةفرعمل عجري .هتيلومشو هانعم هدقفأ لکشب ،موهفملا ىلع قييضتلا
 ،ةيسنرفلا ةيميداکألا ةحاسلل صصختلا اذه اولقن نيذلا نم دعي لب ،جهانملا ايجولويسوس ىلع اولغتشا نيذلا نيثحابلا لئاوأ نم ربتعي
 قايسلا يف ةديدجلا تايجولويسوسلا روطت لوح تافلؤملاو تاساردلا نم ديدعلا رشن ،)اسنرف( ناور ةعماجب ةيبرتلا مولع ذاتسأ وهو
 .Forquin, Sociologie du Curriculum :يميلعتلا ؤفاکتاللا ةاواسماللاو جاهنملا ايجولويسوس ،يناطيربلا

 يفيرعت باتک زاجنإ ددصب اننأ ءارقلا مومعو نيمتهملا ربخن اننإف ،هلوح تاباتکلا ةقلو ،ئشانلا صصختلا اذه ةيمهأل ارظن 11
 .طسوألا قرشلاو ايقيرفإ لامش-ةيبرعلا ةقطنملاب ةيميلعتلا جهانملا يف هتاقيبطتبو ،حهانملا ايجولويسوسب

12 Forquin, Sociologie du Curriculum, 52. 
13 Michael Young (ed.), Knowledge and Control (London: Collier-Macmillan, 1971). 

 قفاوتلاو اهؤاقتنا متي يتلا ةفرعملا وه دوصقملا لب ،ينيد فيصوت يأ ىلع قايسلا اذه يف ليجي ال ةيعرشلا موهفم نأ ىلإ هيبنتلا بجو 14
 .ةيساردلا جهانملا جاتنإب نوفلکملا اهدمتعي يتلا ةيفسلفلا تاروصتلا يف اهنأشب
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 تاسسؤملا يف نيسرادلل ثدحي ام وه لماشلا هانعمب جاهنملاف .ميوقتلاو ةسسؤملاو
 ةقيرط اضيأ وهو ،ىطعت يتلا سوردلل يديلقتلا ىوتحملا نم رثکأ وهف .ةيوبرتلا
 ةبلطلل مدقت يتلا ةلماشلا تاربخلا ىلإ ريشي جاهنملاف .عمجي يتلا ةقيرطلاو ميوقتلا

 ريغو ةدوصقملا هتارمث نامض نکمي موهفملا اذهبو ،ةططخم ريغ وأ ةططخم تناک ءاوس
 ةيؤر نمضتي ،يوبرتلا جاهنملا نأ نيبتي فيرعتلا اذه لالخ نمو” 15.“ةدوصقملا
 .؟تاياغ ةيألو فادهأ ةيألو ،ةيبرتلا نم ديرن ام :ةيدوجولا ةلئسألا نع بيجت ،ةيفسلف
 جاهنملاف هيلعو .دغلا لبقتسم نع روصتلا انل مدقي يذلا وه جاهنملاف رخآ ىنعمب
 :يهو ةيساسأ تانوکم عبرأ نمضتي

 .ىؤرلاو فراعملاو تايطعملاو نيماضملا :يفرعملا نوکملا .أ

 .تايفيکلاو بيلاسألا :يجهنملا نوکملا .ب

 .ينوکلاو يلحملا طيحملا عم :يلصاوتلا يراضحويسوسلا نوکملا .ت

 ةعومجم رارقإو خيسرت ىلإ فداهلا :يميقلاو يفاقثويسوسلا نوکملا .ث
 نم طمن ءانب ىلإ ةيمارلا .ةيراضحلاو ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيقالخألا ميقلاو ئدابملا نم
 وأ ،نلعملاو رهاظلا جاهنملا لالخ نم کلذو ،“ةنطاوملا” نم وأ “يعامتجالا يعولا”
 همدقي يذلا فيرعتلا اذه نأ کش ال hidden curuculum(.16( يفخلاو رتتسملا
 لخادتي يتلا تالاکشإلا فلتخم عسوأ لکشب بعوتسي ،نسحم ىفطصم ثحابلا
 زييمتلا انئش اذإ نحنو .يميق وه ام عمو ،ينقت/يجهنم وه ام عم يفرعم وه ام اهيف

 يف ةمزأ نم يناعت ،ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا نأ يعدن نأ نکمي ،تالاکشإلا هذه يف
 تلازام يتلاو ،ةيساردلا جهانملا اهفدهتست يتلا ميقلا ةيعون ،الوأ :تايوتسم ةثالث
 ةراضحو ةفاقث عم ايلک اهيهامت نيبو ،ثارتللو تاذلل ةيئامغود ةرظن نيب اهناکم حوارت
 17.ةيخيراتلا ةظحللو رخآلاو تاذلل ةيدقن ةيؤر ميدقت نودب ،برغلا

 رهاظملا ضعب دنع فقن نأ لواحنس ،يرظنلا ميدقتلا اذه نم اقالطنا
 برغملا نأ رابتعا ىلع ،ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيوبرتلا جهانملل ةيصيخشتلا

 
 .43-42 ،)1998 ،نايرلا ةسسؤم :توريب( ثلاثلا ءزجلا ،اهيف نولماعلا نوبرملاو ةيمالسإلا ةيبرتلا جهانم ،يناليکلا ناسرع دجام 15
 ،“ريوطتلا تاناهرو نهارلا تايطعم ضعبل ةيفاقث-ويسوس ةيؤر وحن :يوبرتلا جاهنملا تاهجوتو يسردملا باتکلا” ،نسحم ىفطصم 16
 ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملا ،يملعلا ثحبلاو رطألا نيوکتو يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هتمظن يذلا يساردلا مويلا لاغشأ يف ةلخادم
 .)فيفط فرصتب( ،24-23 ،ص ص ،2008،ليربأ 3و ،سرام 13 ،طابرلا ،ميلعتلا يشتفم نيوکت زکرم ،ةيوبرتلا نوؤشلا ،نيوکتلاو
 نکميو ،ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا لآمو نهار طرشت تلازام يتلا ةصيوعلا ةيلاکشإلا هذه تلوانت يتلا تاباتکلا نم ديدعلا کانه 17
 لوصألا :برغملاب يوبرتلا باطخلا يف ثيدحتلا ةلئسأ ـب ،موسوملاو ،نسحم ىفطصم ثحابلا باتک رکذن نأ سانئتسالا ليبس ىلع
 هنأ ردقن اننإف ،ةيبرغملا ةسردملا عقاو نع ثدحتي باتکلا ناک نإف ةراشإللو ،)2001 ،يبرعلا يفاقثلا زکرملا :ءاضيبلا رادلا( تادادتمالاو
 .رخآب وأ لکشب ،ىرخألا ةيبرعلا تالاحلا نم ةعومجم ىلع قبطني
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 ةيسايسلا هتيعورشم سسؤي هنوکلو ،ةيسايسلاب نيدلا ةقالع يف ايلثم اجذامن لثمي
 ،ةساسح ةيعامتجا ةسسؤم هل ةبسنلاب ةسردملا ربتعتو ،ينيد وه ام ىلع ةيرکفلاو
 رمي ةينيدلاو ةيسايسلا ةنميهلا ىلع ةظفاحملا نإف اذل 18،ةلودلا لکايه يف لقث تاذو
 .تاسسؤملا هذه ربع

 شاقنلا رصانع مهأ يه امو ؟قايسلا اذه يف حرطت يتلا تالاکشالا يه امف
 ؟قايسلا اذه يف اهطسب نکمي يتلا

 ةسرامملاو ةيرظنلا لدج :ةيساردلا جهانملا .ايناث

 نإف ،ةيوبرتلا تاموظنملا يف ةيساردلا تاررقملاو جهانملا ةيمهأل ارظن 
 نم ةعساو ةحاسم ذخأ دق ،رارقلا عانصو ءاربخلاو نيثحابلا فرط نم اهب مامتهالا
 دنع فقوتن اننإف ،قبس امل ارارتجا انثحب نوكي ال ىتحو ،قايسلا اذه يف ،مهتالاغشنا
 ةيميلعتلا جهانملا هذه لوح ةيحسملا تاساردلا ضعب اهترجأ يتلا تاصيخشتلا ضعب
 هذه تلاز ام :ةيلاتلا ةيجهنملا تاظحالملا ىلإ تلصوت ثيح ،يبرعلا نطولاب ةيوبرتلا
 ىلع ةيرظنلا بناوجلا نايغط اهسأر ىلع دجن ،تايدحتلا نم ةلمج نم يناعت جهانملا

 ردص يذلا ،يلاتلا عطقملا حضوي قايسلا اذه يف .ةيقيبطتلاو ةيلمعلا بناوجلا باسح
 هذه تناک اذإ” :بناوجلا هذه نم اضعب ،“يبرعلا نطولا يف ةفرعملا” ريرقت نع
 ،رصمو ،نيطسلفو ،ندرألا لثم لودل ةيميلعتلا جهانملا نأ ترهظأ دق تاساردلا
 رومألا ضعب ادع ام ،مولعلاو تايضايرلا يف ةيملاعلا جهانملا نم برتقت ،نيرحبلاو
 ةيمنتب ةصاخلا ةطشنألا دقتفت داکت ةماعب ةيبرعلا لودلا جهانم نإف ،ةيليصفتلا
 ،تامولعملا ليلحتو ،أطخلا رداصم فاشتکاو ،اهميظنتو ،تامولعملا عمج ىلع ةردقلا
 هذه هب رخزت امب ةلماکلا ةطاحإلا ىلع صرحلاو ،اهنع منت يتلا رهاوظلا ريسفتو
 لک تميو .ةيعيبطلا رهاوظلاو تامولعملا ةجلاعم تاردق نم کلذ ىلإ امو ،تامولعملا
 ىلإ وبصي نم لک اهکلمتي نأ نيعتي يتلا ايلعلا ةيلقعلا تاراهملا ىلإ ةقيثو ةلصب کلذ
 ام يف ةيندتملا ءادألا تاعقوت هابتنالا تفلي ،کلذک 19.“ةفرعملا عمتجم يف ةکراشملا
 ىلإ ةيبنجألا نادلبلا يف ىلوألا ةيميلعتلا تاونسلا يف ملعي ام ليحرتو ةغللا ملعت صخي

 اليلق اددع ةيساردلا ططخلا نيمضت يدؤي الو .ةينعملا ةيبرعلا لودلا يف ةقحال تاونس
 

 ثيح ،ةلودلا ةلابن ،اقباس هيلإ راشملا هباتک يف ويدروب رايب ،يتلود امو يميلعت وه ام نيب ةيلدجلا هذه قمعم لکشب شقان ةراشإلل 18
 ربع .ةيلصاوتلاو ةيتايوهلاو ةيباطخلاو ةيميقلاو ةيفرعملا :ليماسرلا نم ةعومجم ربع اهتيعورشم خيسرت ىلع ةلودلا لمعت فيک دنع فقوت
 :ددصلا اذه يف رظنا .اهل ةعبات ةبخن قلخ اهنم ىخوتت يتلا يرکسعلاو يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم

Bourdieu, La noblesse d’État. 
 ةيعامتجالا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ،نارمع ،“لبقتسملا تايدحتو ةمزألا رهاظم نيب ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا” ،ينومرج ديشر 19
 .93-92 :)2014( ،نانبل ،توريب ،ةحودلا ،رطق ،تاسايسلا ةساردو  ثاحبألل يبرعلا زكرملا ،رشاعلا ددعلا ،ثلاثلا دلجملا ،ةيناسنإلاو
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 تاسسؤملا يف نيسرادلل ثدحي ام وه لماشلا هانعمب جاهنملاف .ميوقتلاو ةسسؤملاو
 ةقيرط اضيأ وهو ،ىطعت يتلا سوردلل يديلقتلا ىوتحملا نم رثکأ وهف .ةيوبرتلا
 ةبلطلل مدقت يتلا ةلماشلا تاربخلا ىلإ ريشي جاهنملاف .عمجي يتلا ةقيرطلاو ميوقتلا

 ريغو ةدوصقملا هتارمث نامض نکمي موهفملا اذهبو ،ةططخم ريغ وأ ةططخم تناک ءاوس
 ةيؤر نمضتي ،يوبرتلا جاهنملا نأ نيبتي فيرعتلا اذه لالخ نمو” 15.“ةدوصقملا
 .؟تاياغ ةيألو فادهأ ةيألو ،ةيبرتلا نم ديرن ام :ةيدوجولا ةلئسألا نع بيجت ،ةيفسلف
 جاهنملاف هيلعو .دغلا لبقتسم نع روصتلا انل مدقي يذلا وه جاهنملاف رخآ ىنعمب
 :يهو ةيساسأ تانوکم عبرأ نمضتي

 .ىؤرلاو فراعملاو تايطعملاو نيماضملا :يفرعملا نوکملا .أ

 .تايفيکلاو بيلاسألا :يجهنملا نوکملا .ب

 .ينوکلاو يلحملا طيحملا عم :يلصاوتلا يراضحويسوسلا نوکملا .ت

 ةعومجم رارقإو خيسرت ىلإ فداهلا :يميقلاو يفاقثويسوسلا نوکملا .ث
 نم طمن ءانب ىلإ ةيمارلا .ةيراضحلاو ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيقالخألا ميقلاو ئدابملا نم
 وأ ،نلعملاو رهاظلا جاهنملا لالخ نم کلذو ،“ةنطاوملا” نم وأ “يعامتجالا يعولا”
 همدقي يذلا فيرعتلا اذه نأ کش ال hidden curuculum(.16( يفخلاو رتتسملا
 لخادتي يتلا تالاکشإلا فلتخم عسوأ لکشب بعوتسي ،نسحم ىفطصم ثحابلا
 زييمتلا انئش اذإ نحنو .يميق وه ام عمو ،ينقت/يجهنم وه ام عم يفرعم وه ام اهيف

 يف ةمزأ نم يناعت ،ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا نأ يعدن نأ نکمي ،تالاکشإلا هذه يف
 تلازام يتلاو ،ةيساردلا جهانملا اهفدهتست يتلا ميقلا ةيعون ،الوأ :تايوتسم ةثالث
 ةراضحو ةفاقث عم ايلک اهيهامت نيبو ،ثارتللو تاذلل ةيئامغود ةرظن نيب اهناکم حوارت
 17.ةيخيراتلا ةظحللو رخآلاو تاذلل ةيدقن ةيؤر ميدقت نودب ،برغلا

 رهاظملا ضعب دنع فقن نأ لواحنس ،يرظنلا ميدقتلا اذه نم اقالطنا
 برغملا نأ رابتعا ىلع ،ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيوبرتلا جهانملل ةيصيخشتلا

 
 .43-42 ،)1998 ،نايرلا ةسسؤم :توريب( ثلاثلا ءزجلا ،اهيف نولماعلا نوبرملاو ةيمالسإلا ةيبرتلا جهانم ،يناليکلا ناسرع دجام 15
 ،“ريوطتلا تاناهرو نهارلا تايطعم ضعبل ةيفاقث-ويسوس ةيؤر وحن :يوبرتلا جاهنملا تاهجوتو يسردملا باتکلا” ،نسحم ىفطصم 16
 ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملا ،يملعلا ثحبلاو رطألا نيوکتو يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هتمظن يذلا يساردلا مويلا لاغشأ يف ةلخادم
 .)فيفط فرصتب( ،24-23 ،ص ص ،2008،ليربأ 3و ،سرام 13 ،طابرلا ،ميلعتلا يشتفم نيوکت زکرم ،ةيوبرتلا نوؤشلا ،نيوکتلاو
 نکميو ،ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا لآمو نهار طرشت تلازام يتلا ةصيوعلا ةيلاکشإلا هذه تلوانت يتلا تاباتکلا نم ديدعلا کانه 17
 لوصألا :برغملاب يوبرتلا باطخلا يف ثيدحتلا ةلئسأ ـب ،موسوملاو ،نسحم ىفطصم ثحابلا باتک رکذن نأ سانئتسالا ليبس ىلع
 هنأ ردقن اننإف ،ةيبرغملا ةسردملا عقاو نع ثدحتي باتکلا ناک نإف ةراشإللو ،)2001 ،يبرعلا يفاقثلا زکرملا :ءاضيبلا رادلا( تادادتمالاو
 .رخآب وأ لکشب ،ىرخألا ةيبرعلا تالاحلا نم ةعومجم ىلع قبطني
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 ةيسايسلا هتيعورشم سسؤي هنوکلو ،ةيسايسلاب نيدلا ةقالع يف ايلثم اجذامن لثمي
 ،ةساسح ةيعامتجا ةسسؤم هل ةبسنلاب ةسردملا ربتعتو ،ينيد وه ام ىلع ةيرکفلاو
 رمي ةينيدلاو ةيسايسلا ةنميهلا ىلع ةظفاحملا نإف اذل 18،ةلودلا لکايه يف لقث تاذو
 .تاسسؤملا هذه ربع

 شاقنلا رصانع مهأ يه امو ؟قايسلا اذه يف حرطت يتلا تالاکشالا يه امف
 ؟قايسلا اذه يف اهطسب نکمي يتلا

 ةسرامملاو ةيرظنلا لدج :ةيساردلا جهانملا .ايناث

 نإف ،ةيوبرتلا تاموظنملا يف ةيساردلا تاررقملاو جهانملا ةيمهأل ارظن 
 نم ةعساو ةحاسم ذخأ دق ،رارقلا عانصو ءاربخلاو نيثحابلا فرط نم اهب مامتهالا
 دنع فقوتن اننإف ،قبس امل ارارتجا انثحب نوكي ال ىتحو ،قايسلا اذه يف ،مهتالاغشنا
 ةيميلعتلا جهانملا هذه لوح ةيحسملا تاساردلا ضعب اهترجأ يتلا تاصيخشتلا ضعب
 هذه تلاز ام :ةيلاتلا ةيجهنملا تاظحالملا ىلإ تلصوت ثيح ،يبرعلا نطولاب ةيوبرتلا
 ىلع ةيرظنلا بناوجلا نايغط اهسأر ىلع دجن ،تايدحتلا نم ةلمج نم يناعت جهانملا

 ردص يذلا ،يلاتلا عطقملا حضوي قايسلا اذه يف .ةيقيبطتلاو ةيلمعلا بناوجلا باسح
 هذه تناک اذإ” :بناوجلا هذه نم اضعب ،“يبرعلا نطولا يف ةفرعملا” ريرقت نع
 ،رصمو ،نيطسلفو ،ندرألا لثم لودل ةيميلعتلا جهانملا نأ ترهظأ دق تاساردلا
 رومألا ضعب ادع ام ،مولعلاو تايضايرلا يف ةيملاعلا جهانملا نم برتقت ،نيرحبلاو
 ةيمنتب ةصاخلا ةطشنألا دقتفت داکت ةماعب ةيبرعلا لودلا جهانم نإف ،ةيليصفتلا
 ،تامولعملا ليلحتو ،أطخلا رداصم فاشتکاو ،اهميظنتو ،تامولعملا عمج ىلع ةردقلا
 هذه هب رخزت امب ةلماکلا ةطاحإلا ىلع صرحلاو ،اهنع منت يتلا رهاوظلا ريسفتو
 لک تميو .ةيعيبطلا رهاوظلاو تامولعملا ةجلاعم تاردق نم کلذ ىلإ امو ،تامولعملا
 ىلإ وبصي نم لک اهکلمتي نأ نيعتي يتلا ايلعلا ةيلقعلا تاراهملا ىلإ ةقيثو ةلصب کلذ
 ام يف ةيندتملا ءادألا تاعقوت هابتنالا تفلي ،کلذک 19.“ةفرعملا عمتجم يف ةکراشملا
 ىلإ ةيبنجألا نادلبلا يف ىلوألا ةيميلعتلا تاونسلا يف ملعي ام ليحرتو ةغللا ملعت صخي

 اليلق اددع ةيساردلا ططخلا نيمضت يدؤي الو .ةينعملا ةيبرعلا لودلا يف ةقحال تاونس
 

 ثيح ،ةلودلا ةلابن ،اقباس هيلإ راشملا هباتک يف ويدروب رايب ،يتلود امو يميلعت وه ام نيب ةيلدجلا هذه قمعم لکشب شقان ةراشإلل 18
 ربع .ةيلصاوتلاو ةيتايوهلاو ةيباطخلاو ةيميقلاو ةيفرعملا :ليماسرلا نم ةعومجم ربع اهتيعورشم خيسرت ىلع ةلودلا لمعت فيک دنع فقوت
 :ددصلا اذه يف رظنا .اهل ةعبات ةبخن قلخ اهنم ىخوتت يتلا يرکسعلاو يملعلا ثحبلاو نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم

Bourdieu, La noblesse d’État. 
 ةيعامتجالا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ،نارمع ،“لبقتسملا تايدحتو ةمزألا رهاظم نيب ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا” ،ينومرج ديشر 19
 .93-92 :)2014( ،نانبل ،توريب ،ةحودلا ،رطق ،تاسايسلا ةساردو  ثاحبألل يبرعلا زكرملا ،رشاعلا ددعلا ،ثلاثلا دلجملا ،ةيناسنإلاو
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 لودلا ضعب يف لاحلا يه امک ،يقيقح ملعت يأ ىلإ ام ةدامل ةيعوبسألا صصحلا نم
 20.ةيضايرلا ةيبرتلا وأ ،تايعامتجالا وأ ،نونفلا وأ ،ةيبنجأ ةغل ميلعت نأشب

 “يبرعلا نطولا يف ةفرعملا” ريرقت ءاربخ هيلإ صلخ يذلا فيصوتلا اذه نإ
 جهانملا هنم يناعت امل اقيقد افيصوت ،عضاوتملا انرظن يف لثمي ،ةيناثلا هتخسن يف
 هذه ليلحتب ةساردلا هذه يف لغشنن نل اننأ ديب ،ةيبرعلا دالبلا يف ةيوبرتلا ةيميلعتلا
 ةيبرغملا ةسردملاب نيدلا سيردت ةيلاكشإ زاربإ وه هل ىعسن ام نإ لب ،جئاتنلا
 نكمي يتلا تانوكملا نيب نم لعلو .يوبرتلا جاهنملا تانوكم ةلءاسم ربع كلذو ،اديدحت
 ريكفتلا خيسرت يف اهتمهاسم ىدم وه و ،ميقلل ةلماحلا داوملا يه ،اهدنع فقوتلا
 جورت اهنأ ،اهيف ضرتفملا نم ميقلل ةلماحلا داوملا هذه  نأ رابتعا ىلع ، يدقنلا
 دوجولا لوحو تاذلا لوحو ملاعلا لوح ىؤرلاو تاروصتلاو راكفألا نم ةعومجمل
 هذه ىلإ تضفأ ،ءاربخلاو نيثحابلا لج اهرشاب يتلا تاصيخشتلا له نكل .يناسنإلا
 ةيوبرتلا تاموظنملا اهيف تقو “ةمزأ” مهأ نأ دجن ،كلذ نم سكعلا ىلع مأ ةجيتنلا
  ؟كلذ ريسفت نكمي فيكف ،يدقنلا ريكفتلاو عادبالا بايغ ةمزأ يه ،ةيبرعلا

 هتقالعو ،يبرعلا نطولاب ةيساردلا جهانملا يف يدقنلا ريکفتلا بايغ يف .1
 عادبإلا ةمزأب

 ام ،ةيبرعلا ةيوبرتلا جهانملا مست تلاز ام يتلا “ةمزألا” رهاظم نيب نم
 نأ ذإ ،“”bricolage “قيمرتلا” ةلأسم وه ،رهاز نيدلا ءايض ثحابلا هنع ثدحت
 رمتسملا عارصلا يف لثمتيو ،يقيمنت/يعيقرت ريکفت نع ربعي لاز ام ميلعتلا ىوتحم”
 تايجاودزالاو تايئانثلا لکو ةمظنألاو تاهاجتالاو ميهافملا نم ديدجلاو ميدقلا نيب
 زاحني ،امهلوأ نارايت اهبذاجتي لازام ،لاثملا ليبس ىلع ةيميلعتلا انجهانمف .ةفورعملا
 ديکأتلا ىوعدب ،رصعلا ةراضح باسح ىلع ةيديلقتلا ةيبرعلا ةفاقثلاو ثارتلل ةيلک
 الو لقعلا ريثتسي ال وحن ىلع ثارتلا اذه مدقي کلذ ليبس يفو ،ةيبرعلا ةيوهلا ىلع
 يتأتف ،شاعملا عقاولا نع هلزعيو هسيدقت يف غلابيو ثارتلا طنحي لب ،لقنلا صحمي
 ،هشيعي الو هب نمؤي ملاع ىلإ هعقاو نم ملعتملا بحست ،ةيعوضوم ريغ جهانملا
 ميق ميدقت يف ةالاغم دجن ،لباقملا بناجلا يفو .هتراضح نعو هتاذ نع برتغيف
 هديلقتو يبرغ وه ام لک ديجمت ىلإ جهانملا هذه لزنتف ،ةيبرغلا ةراضحلا تاودأو
 هعقاو نع ملعتملا بارتغا ديزي ،هقباسک هاجتالا اذه لثم نأ يهيدبو .اهئاش اديلقت

 
 جمانربو ،موتکم لآ دشار نب دمحم ةسسؤم( ةفرعملا عمتجمل ةئشانلا لايجألا دادعإ ،ةفرعملا عمتجمو ءشنلا ،يبرعلا ةفرعملا ريرقت 20
 :يلاتلا طبارلا رظنا .95-96 ،)2010/2011 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا
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 نأش نم للقيو ،هبعشو هنطو دودح جراخ رارمتساب اعلطتم هلعجيو فلختملا
 ةيبرغلا ةراضحلا عنص يف اهرود نع لفاغتيو ،ةليصألا ةيمالسإلا ةيبرعلا هتراضح
 مل عضولا نإف ،يضاملا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف رکذ فيصوتلا اذه نأ مغرو 21.“اهتاذ
 دنع ،يلع ليبن يبرعلا ثحابلا فقوت ثيح ،يلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف فلتخي
 امامأ احباک لکشت تلاز ام يتلاو ،ةيبرعلا تاعمتجملا يف فلختلا رهاظم ىدحإ
 يف لوقي ثيح ،ميلعتلا ىوتحمو جهانملا يهو ،ملعلاو ةفرعملا عمتجم وحن  اهقالطنا

 انتموظنم بلص يف ةرقتسمو ةخسرتم نيقلتلاب ميلعتلا روذج تلاز ام” :ددصلا اذه
 يتلا ةفرعملا عمتجم ةيبرت تاياغ نمو ،ةوقب اهنع عفادي نم دجت لب ،ةيبرعلا ةيوبرتلا
 کراشتل ملعتو ،نوکتل ملعتو ،لمعتل ملعتو ،فرعتل ملعت يهو ءارآلا اهيلع تعمجأ
 ناتياغلا ةمات هبش ةروصب تلفغأ نيح يف نييلوألا نيتياغلا ىلع دهجلا بصنا ،نيرخآلا
 سدکت نم وکشت انتاررقم تلاز امو ،يدقنلا ريکفتلا ىلع ابلط رثکألا امهو ،نايرخألا
 ىلإ تلزتخا دقف ،لمعتل ملعت ةياغ امأ .فيکلا باسح ىلع مک ،ةيميلعتلا اهتدام
 انه الاثم يفکيو ،لمعلا نکامأ يف ةبولطملا تاراهملا ةبلطلا باستکال بيردت درجم
 يف تلزتخا يتلا تامولعملا ايجولونکتو رتويبمکلا تاراهم ميلعت اهب متي يتلا ةيفيکلا

 ئطاخ روصتل اناعذإ “رتويبمکلا ةدايق ةصخر” هيلع نوقلطي ىلع لوصحلا ةروص
 22.“يندتملا دحلا ىلإ ةيويحلا هذه لذتبا

 ،ةيميلعتلا جهانملل هجوملا دقنلا نم ةددعتم ىرخأ بناوج زاربإ يف ةبغرو
 ثيح ،عوضوملل ةقيمع ةيؤرب يدقن جذومن ىلع هعالطإ يف ئراقلا حمستسن اننإف
 اهب تيلتبا يتلا ةنمزملا باطعألا نيب نم نأ ىلإ ،يريسملا باهولا دبع ثحابلا لصوت
 دصقيو “ةيقلتملا ةيعوضوملا” ـب هامس ام وه ،يبرعلا انلقع اهنمو ،ةيميلعتلا انجهانم
 اهل نأل ةفآلا هذهل هبن دقو ،رکذت ةدئاف نود وشحلاو بانطإلاو لوقنلا ةرثک کلذب
 رسألا عفدت يتلا بابسألا اهب رسفو ،يمومعلا ميلعتلا ريصم ىلع ةريطخ تايعادت
 :ددصلا اذه يف لوقي ،يصوصخلا ميلعتلا ىلإ ءوجلل

 دق يتامولعملا ينومضملا ريکفتلاو ةيقلتملا ةيعوضوملا نأ دقتعأو”
 دشح ىلعو نومضملا ىلع زکري حبصأ يذلا ،يميلعتلا انماظن يف ايرشتسا
 روهدت دقو .ليلحتلا قرطو ثحبلا جهانم ىلع زيکرتلا نم الدب تامولعملا
 ةبلطلا ىلع تامولعملا “ءالمإ” نع ةرابع ةيوبرتلا ةيلمعلا تحبصأ ثيحب رمألا

 
 .50-49 ،)1990 ،يبرعلا رکفلا ىدتنم :نامع( ؟لبقتسملا ميلعت يف ةيبرعلا ةبخنلا رکفت فيک ،رهاز نيدلا ءايض 21
 :تيوکلا( 37 ددع ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،يناثلا ءزجلا ،لولحلاب تاحارتقاو ةمزألا رهاظم :ةفرعملا عمتجمو يبرعلا لقعلا ،يلع ليبن 22
 .17 ،)2009 ،بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا تاروشنم
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 لودلا ضعب يف لاحلا يه امک ،يقيقح ملعت يأ ىلإ ام ةدامل ةيعوبسألا صصحلا نم
 20.ةيضايرلا ةيبرتلا وأ ،تايعامتجالا وأ ،نونفلا وأ ،ةيبنجأ ةغل ميلعت نأشب

 “يبرعلا نطولا يف ةفرعملا” ريرقت ءاربخ هيلإ صلخ يذلا فيصوتلا اذه نإ
 جهانملا هنم يناعت امل اقيقد افيصوت ،عضاوتملا انرظن يف لثمي ،ةيناثلا هتخسن يف
 هذه ليلحتب ةساردلا هذه يف لغشنن نل اننأ ديب ،ةيبرعلا دالبلا يف ةيوبرتلا ةيميلعتلا
 ةيبرغملا ةسردملاب نيدلا سيردت ةيلاكشإ زاربإ وه هل ىعسن ام نإ لب ،جئاتنلا
 نكمي يتلا تانوكملا نيب نم لعلو .يوبرتلا جاهنملا تانوكم ةلءاسم ربع كلذو ،اديدحت
 ريكفتلا خيسرت يف اهتمهاسم ىدم وه و ،ميقلل ةلماحلا داوملا يه ،اهدنع فقوتلا
 جورت اهنأ ،اهيف ضرتفملا نم ميقلل ةلماحلا داوملا هذه  نأ رابتعا ىلع ، يدقنلا
 دوجولا لوحو تاذلا لوحو ملاعلا لوح ىؤرلاو تاروصتلاو راكفألا نم ةعومجمل
 هذه ىلإ تضفأ ،ءاربخلاو نيثحابلا لج اهرشاب يتلا تاصيخشتلا له نكل .يناسنإلا
 ةيوبرتلا تاموظنملا اهيف تقو “ةمزأ” مهأ نأ دجن ،كلذ نم سكعلا ىلع مأ ةجيتنلا
  ؟كلذ ريسفت نكمي فيكف ،يدقنلا ريكفتلاو عادبالا بايغ ةمزأ يه ،ةيبرعلا

 هتقالعو ،يبرعلا نطولاب ةيساردلا جهانملا يف يدقنلا ريکفتلا بايغ يف .1
 عادبإلا ةمزأب

 ام ،ةيبرعلا ةيوبرتلا جهانملا مست تلاز ام يتلا “ةمزألا” رهاظم نيب نم
 نأ ذإ ،“”bricolage “قيمرتلا” ةلأسم وه ،رهاز نيدلا ءايض ثحابلا هنع ثدحت
 رمتسملا عارصلا يف لثمتيو ،يقيمنت/يعيقرت ريکفت نع ربعي لاز ام ميلعتلا ىوتحم”
 تايجاودزالاو تايئانثلا لکو ةمظنألاو تاهاجتالاو ميهافملا نم ديدجلاو ميدقلا نيب
 زاحني ،امهلوأ نارايت اهبذاجتي لازام ،لاثملا ليبس ىلع ةيميلعتلا انجهانمف .ةفورعملا
 ديکأتلا ىوعدب ،رصعلا ةراضح باسح ىلع ةيديلقتلا ةيبرعلا ةفاقثلاو ثارتلل ةيلک
 الو لقعلا ريثتسي ال وحن ىلع ثارتلا اذه مدقي کلذ ليبس يفو ،ةيبرعلا ةيوهلا ىلع
 يتأتف ،شاعملا عقاولا نع هلزعيو هسيدقت يف غلابيو ثارتلا طنحي لب ،لقنلا صحمي
 ،هشيعي الو هب نمؤي ملاع ىلإ هعقاو نم ملعتملا بحست ،ةيعوضوم ريغ جهانملا
 ميق ميدقت يف ةالاغم دجن ،لباقملا بناجلا يفو .هتراضح نعو هتاذ نع برتغيف
 هديلقتو يبرغ وه ام لک ديجمت ىلإ جهانملا هذه لزنتف ،ةيبرغلا ةراضحلا تاودأو
 هعقاو نع ملعتملا بارتغا ديزي ،هقباسک هاجتالا اذه لثم نأ يهيدبو .اهئاش اديلقت

 
 جمانربو ،موتکم لآ دشار نب دمحم ةسسؤم( ةفرعملا عمتجمل ةئشانلا لايجألا دادعإ ،ةفرعملا عمتجمو ءشنلا ،يبرعلا ةفرعملا ريرقت 20
 :يلاتلا طبارلا رظنا .95-96 ،)2010/2011 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا
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 نأش نم للقيو ،هبعشو هنطو دودح جراخ رارمتساب اعلطتم هلعجيو فلختملا
 ةيبرغلا ةراضحلا عنص يف اهرود نع لفاغتيو ،ةليصألا ةيمالسإلا ةيبرعلا هتراضح
 مل عضولا نإف ،يضاملا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف رکذ فيصوتلا اذه نأ مغرو 21.“اهتاذ
 دنع ،يلع ليبن يبرعلا ثحابلا فقوت ثيح ،يلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف فلتخي
 امامأ احباک لکشت تلاز ام يتلاو ،ةيبرعلا تاعمتجملا يف فلختلا رهاظم ىدحإ
 يف لوقي ثيح ،ميلعتلا ىوتحمو جهانملا يهو ،ملعلاو ةفرعملا عمتجم وحن  اهقالطنا

 انتموظنم بلص يف ةرقتسمو ةخسرتم نيقلتلاب ميلعتلا روذج تلاز ام” :ددصلا اذه
 يتلا ةفرعملا عمتجم ةيبرت تاياغ نمو ،ةوقب اهنع عفادي نم دجت لب ،ةيبرعلا ةيوبرتلا
 کراشتل ملعتو ،نوکتل ملعتو ،لمعتل ملعتو ،فرعتل ملعت يهو ءارآلا اهيلع تعمجأ
 ناتياغلا ةمات هبش ةروصب تلفغأ نيح يف نييلوألا نيتياغلا ىلع دهجلا بصنا ،نيرخآلا
 سدکت نم وکشت انتاررقم تلاز امو ،يدقنلا ريکفتلا ىلع ابلط رثکألا امهو ،نايرخألا
 ىلإ تلزتخا دقف ،لمعتل ملعت ةياغ امأ .فيکلا باسح ىلع مک ،ةيميلعتلا اهتدام
 انه الاثم يفکيو ،لمعلا نکامأ يف ةبولطملا تاراهملا ةبلطلا باستکال بيردت درجم
 يف تلزتخا يتلا تامولعملا ايجولونکتو رتويبمکلا تاراهم ميلعت اهب متي يتلا ةيفيکلا

 ئطاخ روصتل اناعذإ “رتويبمکلا ةدايق ةصخر” هيلع نوقلطي ىلع لوصحلا ةروص
 22.“يندتملا دحلا ىلإ ةيويحلا هذه لذتبا

 ،ةيميلعتلا جهانملل هجوملا دقنلا نم ةددعتم ىرخأ بناوج زاربإ يف ةبغرو
 ثيح ،عوضوملل ةقيمع ةيؤرب يدقن جذومن ىلع هعالطإ يف ئراقلا حمستسن اننإف
 اهب تيلتبا يتلا ةنمزملا باطعألا نيب نم نأ ىلإ ،يريسملا باهولا دبع ثحابلا لصوت
 دصقيو “ةيقلتملا ةيعوضوملا” ـب هامس ام وه ،يبرعلا انلقع اهنمو ،ةيميلعتلا انجهانم
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 دق يتامولعملا ينومضملا ريکفتلاو ةيقلتملا ةيعوضوملا نأ دقتعأو”
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 ةبلطلا ىلع تامولعملا “ءالمإ” نع ةرابع ةيوبرتلا ةيلمعلا تحبصأ ثيحب رمألا

 
 .50-49 ،)1990 ،يبرعلا رکفلا ىدتنم :نامع( ؟لبقتسملا ميلعت يف ةيبرعلا ةبخنلا رکفت فيک ،رهاز نيدلا ءايض 21
 :تيوکلا( 37 ددع ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،يناثلا ءزجلا ،لولحلاب تاحارتقاو ةمزألا رهاظم :ةفرعملا عمتجمو يبرعلا لقعلا ،يلع ليبن 22
 .17 ،)2009 ،بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا تاروشنم
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 حبصأ امنيح امامت ةيوبرتلا ةيلمعلا تردحنا مث .تارکذم يف اهعبطو اهطيسبتو
 انه نمو( ناحتمالا زايتجال ةبولطملا تامولعملا مکب سرادلا ديوزت وه فدهلا

 دحأ راتخي امنيح ،ايلعلا تاساردلا ىوتسم ىلعو .)ةيصوصخلا سوردلا ةرهاظ
 ام اريثک هنإف اذلو ،عوضوملا ساسأ ىلع فنصي وهف ،ثحبلل اعوضوم نيسرادلا
 دصر يه ةلأسملا نأکو ،لبق نم هتسارد تمت عوضوملا اذه :ثحابلل لاقي
 23.“جئاتنلا نم اريثک ريغي ةساردلا يف اجهنم سيلو نومضملل

 جهانم نأ وه ،ةقباسلا ليلاحتلا لالخ نم اهليجست نکمي ةصالخ مهأ لعل
– نکمي ال يتلاو ،“باطعألا” نم ريثکلا اهضرتعت تلاز ام ،ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا

 ةناعتسالاب ،جهانملا هذهل يعوضوم صيخشت ةرشابمب الإ ،اهنم صلختلا – انداقتعا يف
 ةديدج تاروصتو ىؤر راکتبا ىلع ةردقلا ايناثو ،ةيعامتجالا مولعلا يف نيثحابلا ةربخب
 .نورشعلاو دحاولا نرقلا يف ةفرعملا عمتجم اهحرطي يتلا تايدحتلا فلتخمل بيجتست

 ةسردملاب نيدلا سيردت ةيجهنم لوح ةيدقنلا تاظحالملا ضعب يف .2
 ةيبرغملا

 فراعملا باستکا قرط يف ريبک لکشب ةرثؤم ةقباسلا بناوجلا تناک اذإ
 ةسردملاب نيدلا سيردت ةيلاکشإ نإف ،نيملعتملا فرط نم اهعادبإو اهفيظوتو
 ىلع رثؤت تلاز ال يتلا ةنمزملا تالاکشإلا مهأ – انرظن – يف ربتعت 24،ةيبرغملا
 وه امک ذإ .ماع لکشب ةيومنتلاو لب ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيفاقثلاو ةيميقلا تاجرخملا
 نيدلا سيردت ةيجهنم نأب ديفت 25ةيضرف کانه نأ نيثحابلا ىدل فورعمو لوادتم
 ددشتلاو فرطتلا بابسأ ةيذغت بابسأ نيب نم رخآب وأ لکشب ربتعت ،ةيبرعلا ةسردملاب
 .“ةلکدرلا”و

 ةيضرفلا نم قلطنت يتلاو – باهرإلل ةينيدلا – ةيفاقثلا ةبراقملا هذه لثمت
 ،يباهرالا لعفلا ريسفت يف اهيلإ دانتسالا متي يتلا تابراقملا رثکأ نم ةدحاو ،ةقباسلا
 ةينآرقلا( ةينيدلا صوصنلا ضعبل ةيفرحلاو ةيصنلا ةءارقلا نأ ةيضرف ىلع موقت يهو

 
 .293 ،)2006 ،قورشلا راد :ةرهاقلا( ةبکرملا جذامنلا يف ةيقيبطتو ةيرظن تاسارد :ناسنإلا نع عافد ،يريسملا باهولا دبع 23
 :56-37 :)2016( 12 ايندو نيد ةلجم نم فلم صوصخلا اذهب رظنا 24

  Ecole et Islam: les dessous d’un blocage )ةيسنرفلا ةغللاب(. 
 ديدعلا ىلإ ناجاتحيو نابعشتم دج فرطتلاو باهرالا عوضوم نأل ارظن ،حيحصتلا وأ دينفتلل ةلباق ىقبت يهف ةيضرف لوقن امدنع اعبط 25
 اهانبتي يتلا ةبراقملل ددصلا اذه يف ةراشإلا نکميو ،باهرإلاو ةيساردلا جاهنملا نيب ةقالع صالختسال ةيقيريبمالاو ةيملعلا تابراقملا نم
 ليبس ىلع رظنا ،ىرخأ تابراقم ىلع حاتفنالل وعدن اننإف اذهلو ،کلذ عم ةيلک قفتن ال اننکل ،ةيضرفلا هذهل زاحنت يتلاو ،ليبک ليج
 :لاثملا

Farhad Khosrokhavar, Le nouveau jihad en occident (Paris: Editions Robert Laffont, 2018). 
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 عرستم لکشب امهطبرب کلذو ،باهرالاو فنعلا تالوقم يذغت يتلا يه ،)ةيثيدحلاو
 هذه تزرب دقو .“داهجلا” موهفمب ،ةيدصاقملاو ةيقايسلا ةءارقلا لامعإ نودبو
 ،ىربکلا اهصئاصخ نيب نم لعل ،يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف لوحتم قايس يف تاءارقلا

 ةمجسنم ةينيد ميقب عمتجملا ريطأت يف ،ةينيدلا ةيديلقتلا تاسسؤملا رود عجارت وه
 هذه يف ةقثلا نادقف رتاوت ىلع ةوالع اذه .ةحمسلا هئدابمو مالسإلا حور عم
 هبش تعقو يلاتلابو .اهتاذ ديدجت ىلع اهتردق مدعو ،ةيديلقتلا ةينيدلا تاسسؤملا
 رکفلا زورب يف اددحم الماع کانه نأ الإ .تاسسؤملا هذه نيبو عمتجملا نيب ةعيطق
 ةيمالعالا ةروفلا عم رجفت ،ةينيدلا صوصنلل ةيليوأتلا تاءارقلا ىلإ دنتسملا فرطتملا
 باهرالا رکفلا ةيذغت يف ينيدلا ىطعملا تلغتسا يتلاو ،هرسأب ملاعلا اهفرع يتلا
 وأ ،نيملسملل ةبقاعتملا لايجألل ءاوس ،ةينيدلا ةفرعملا عجارت لظ يف اصوصخ ،يفنعلاو
 ديدعلا دمتعا دقو .ملاعلا قطانم ةيقب يف يمالسالا نيدلا ىلإ نيلوحتملا ةئف لالخ نم
 تاسسؤملاو ريکفتلا زکارمو  26،)رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ليبک ليج( نيثحابلا نم
 ريسفت يف “ةملسم” اهوربتعا نأ دح ىلإ ،ةيضرفلا هذه ىلع ،رارقلا عانصو ةيمسرلا
 يف عيراشملا نم ديدعلا تقلطنا هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةيباهرالا ةرهاظلا مهفو
 ةيفاقثلا لماوحلا نم اهصيلختو ةينيدلا ةيؤرلا ديدجت” ةلواحمل ،ةريخألا تاونسلا
 يذلا لاؤسلا نأ ديب .“نيفلاخملا هجو يف فنعلا لامعتسا مدع ىلإ وعدت يتلا ةيميقلاو
 يراجن نأ لوقعملا نم له ؟ةيضرفلا هذهل مالستسالا نکمي له ،قايسلا هذه يف حرطي
 ىلإ وعدت اصوصن ةيجولويدإلا اهتالومحم يف نمضتت نايدألا وأ نيدلا نأب لوقلا
 وه امک ،ةيلوؤسملا اهليمحتو ةنادإلا فقاوم عم ىهامتن انلعجي يذلا لکشلاب ،فنعلا
 نيدلا صاخ لکشبو نايدألا نأ ،هعورشم ئراق صلختسي يذلا ليبيک ليج عم نأشلا
 “ةلکدرلا” ةيلمع يف لوخدلاب اهيقنتعم عفدت ،“ةيفنع ةينيج” نمضتي ،يمالسإلا
 نأل ،يفنلاب وه لاؤسلا اذه نع باوجلا نإ .؟ينيدلا باهرالا مث نمو 27ةفرطتملا
 ةيلمع راضحتسا ةرورضب اضيأو ،عمتجملا لعافت نود نم اهدحول کرحتت ال صوصنلا
 ،ةيجولويسوسلا تايرظنلل عبتتملا نأ ديب .صوصنلا هذه ىلع ىنعملا ءافضإو ليوأتلا

 يأ( نيدتلا ةيلمع نأل ،حرطلا هذه ىواهت هل رهظي ،يجولونيمونيفلا برتقملا اصوصخ
 ،صنلاو لعافلا نيب العافت بلطتت ،)عقاولا يف هنولوؤي فيکو ،نيدلا سانلا سرامي فيک

 
 ةرازو ،تيوكلا ،)2019 وينوي( 727 ،ددع ،يبرعلا ةلجم ،“لمأتلل ةفقو ،ةيريسفتلا تابراقملا ددعتو باهرالا ةرهاظ” ،ينومرج ديشر 26
 .مالعالا

 :عامتجالا ملعل ةيبرعلا ةلجملا ،تافاضإ ةلجم ،يفنح يراس اهارجأ ةلباقم ،“مهعنص نع فکلا مأ نييداهجلا ةبراحم” ،اکروب اوسنارف 27
 .)نانبل ،توريب ،2017 فيص-عيبر( 38-39
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 ةسردملاب نيدلا سيردت ةيجهنم لوح ةيدقنلا تاظحالملا ضعب يف .2
 ةيبرغملا

 فراعملا باستکا قرط يف ريبک لکشب ةرثؤم ةقباسلا بناوجلا تناک اذإ
 ةسردملاب نيدلا سيردت ةيلاکشإ نإف ،نيملعتملا فرط نم اهعادبإو اهفيظوتو
 ىلع رثؤت تلاز ال يتلا ةنمزملا تالاکشإلا مهأ – انرظن – يف ربتعت 24،ةيبرغملا
 وه امک ذإ .ماع لکشب ةيومنتلاو لب ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيفاقثلاو ةيميقلا تاجرخملا
 نيدلا سيردت ةيجهنم نأب ديفت 25ةيضرف کانه نأ نيثحابلا ىدل فورعمو لوادتم
 ددشتلاو فرطتلا بابسأ ةيذغت بابسأ نيب نم رخآب وأ لکشب ربتعت ،ةيبرعلا ةسردملاب
 .“ةلکدرلا”و

 ةيضرفلا نم قلطنت يتلاو – باهرإلل ةينيدلا – ةيفاقثلا ةبراقملا هذه لثمت
 ،يباهرالا لعفلا ريسفت يف اهيلإ دانتسالا متي يتلا تابراقملا رثکأ نم ةدحاو ،ةقباسلا
 ةينآرقلا( ةينيدلا صوصنلا ضعبل ةيفرحلاو ةيصنلا ةءارقلا نأ ةيضرف ىلع موقت يهو

 
 .293 ،)2006 ،قورشلا راد :ةرهاقلا( ةبکرملا جذامنلا يف ةيقيبطتو ةيرظن تاسارد :ناسنإلا نع عافد ،يريسملا باهولا دبع 23
 :56-37 :)2016( 12 ايندو نيد ةلجم نم فلم صوصخلا اذهب رظنا 24

  Ecole et Islam: les dessous d’un blocage )ةيسنرفلا ةغللاب(. 
 ديدعلا ىلإ ناجاتحيو نابعشتم دج فرطتلاو باهرالا عوضوم نأل ارظن ،حيحصتلا وأ دينفتلل ةلباق ىقبت يهف ةيضرف لوقن امدنع اعبط 25
 اهانبتي يتلا ةبراقملل ددصلا اذه يف ةراشإلا نکميو ،باهرإلاو ةيساردلا جاهنملا نيب ةقالع صالختسال ةيقيريبمالاو ةيملعلا تابراقملا نم
 ليبس ىلع رظنا ،ىرخأ تابراقم ىلع حاتفنالل وعدن اننإف اذهلو ،کلذ عم ةيلک قفتن ال اننکل ،ةيضرفلا هذهل زاحنت يتلاو ،ليبک ليج
 :لاثملا

Farhad Khosrokhavar, Le nouveau jihad en occident (Paris: Editions Robert Laffont, 2018). 
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 تاسسؤملاو ريکفتلا زکارمو  26،)رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ليبک ليج( نيثحابلا نم
 ريسفت يف “ةملسم” اهوربتعا نأ دح ىلإ ،ةيضرفلا هذه ىلع ،رارقلا عانصو ةيمسرلا
 يف عيراشملا نم ديدعلا تقلطنا هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةيباهرالا ةرهاظلا مهفو
 ةيفاقثلا لماوحلا نم اهصيلختو ةينيدلا ةيؤرلا ديدجت” ةلواحمل ،ةريخألا تاونسلا
 يذلا لاؤسلا نأ ديب .“نيفلاخملا هجو يف فنعلا لامعتسا مدع ىلإ وعدت يتلا ةيميقلاو
 يراجن نأ لوقعملا نم له ؟ةيضرفلا هذهل مالستسالا نکمي له ،قايسلا هذه يف حرطي
 ىلإ وعدت اصوصن ةيجولويدإلا اهتالومحم يف نمضتت نايدألا وأ نيدلا نأب لوقلا
 وه امک ،ةيلوؤسملا اهليمحتو ةنادإلا فقاوم عم ىهامتن انلعجي يذلا لکشلاب ،فنعلا
 نيدلا صاخ لکشبو نايدألا نأ ،هعورشم ئراق صلختسي يذلا ليبيک ليج عم نأشلا
 “ةلکدرلا” ةيلمع يف لوخدلاب اهيقنتعم عفدت ،“ةيفنع ةينيج” نمضتي ،يمالسإلا
 نأل ،يفنلاب وه لاؤسلا اذه نع باوجلا نإ .؟ينيدلا باهرالا مث نمو 27ةفرطتملا
 ةيلمع راضحتسا ةرورضب اضيأو ،عمتجملا لعافت نود نم اهدحول کرحتت ال صوصنلا
 ،ةيجولويسوسلا تايرظنلل عبتتملا نأ ديب .صوصنلا هذه ىلع ىنعملا ءافضإو ليوأتلا

 يأ( نيدتلا ةيلمع نأل ،حرطلا هذه ىواهت هل رهظي ،يجولونيمونيفلا برتقملا اصوصخ
 ،صنلاو لعافلا نيب العافت بلطتت ،)عقاولا يف هنولوؤي فيکو ،نيدلا سانلا سرامي فيک

 
 ةرازو ،تيوكلا ،)2019 وينوي( 727 ،ددع ،يبرعلا ةلجم ،“لمأتلل ةفقو ،ةيريسفتلا تابراقملا ددعتو باهرالا ةرهاظ” ،ينومرج ديشر 26
 .مالعالا

 :عامتجالا ملعل ةيبرعلا ةلجملا ،تافاضإ ةلجم ،يفنح يراس اهارجأ ةلباقم ،“مهعنص نع فکلا مأ نييداهجلا ةبراحم” ،اکروب اوسنارف 27
 .)نانبل ،توريب ،2017 فيص-عيبر( 38-39
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 ةسرامملا مث نمو ،لعافتلاو ليوأتلا ةيلمع هيف يرجت يذلا قايسلل اراضحتسا اضيأو
 .قيبطتلاو

 باهرإلل ةيلازتخالاو ةيحطسلا ةءارقلا نإ لوقلا نکمي ،کلذ لکل ارابتعا
 ليوأتلا ةلأسم اهنمو ،ةيعوضوم تايطعم ةدع ىلع زفقت ،ينيدلا صنلاب هطبرب
 ريغ لکشب دعبتست ةءارقلا هذهو ،عقاولا ضرأ يف هديسجتو ،صنلا ىلع ىنعملا ءافضإو
 ديقعتلا نم يه يتلاو لايخملا يفو عقاولا يف لمتعت يتلا تايمانيدلا فلتخم موهفم
 هذه يف رظنلا ةداعإ ىلإ ،رارقلا عانصو نيمتهملاو نيثحابلا ءالؤه عفدي ام ،بيکرتلاو
 نيدلاب قصلت تحبصأ يتلا ةميقلا ماکحأ بيسنت يف ،ىرخأ ةهج نمو .ةيضرفلا
 .“ايبوفومالسإلاب” ةيميداکألا تايبدألا يف مويلا ىمسي ام ربع ،يمالسإلا

 نم هنأ ىلإ ةراشإلا نکمي ،تاءاضإلا نم اضعب انليلحت ىلع يفضن يکلو
 لصاوتلا عقاوم ربع يشعادلا رايتلل طيرش 300 نم ديزأل يلکشو ينومضم ليلحت لالخ
 قيرفلا اذه نکمت 28 ،)برغملا ،2018 ،يدويس نيساي ،ثحابلا عم ةلباقم( ،يعامتجالا
 :يلي اميف اهلامجإ نکمي يتلاو تاصالخلا نم ديدعلا جاتنتسا نم يثحبلا

 اباطخ ،اهنم ةئاملاب 75 نم ديزأ يف طئارشلا تاهيجوتو بطخ نمضتت .أ
 ،تاذلاب دادتعالل اهجوتم باطخلا لعج اضيأو ،اهتيصخشو اهتردق ءانبو ،تاذلا لوح
 تاقيعملا لک دوجو مغر ءيش لک قيقحت ىلع ةرداق اهنأو ةدئاق اهنأ رابتعا ىلع
 نيمضت متي ،دعبلا اذه يفو .اهتيلعاف نم دحت يتلا ةيعوضوملا طورشلاو باعصلاو
 رييستلا ملع( تنامجناملاو ايجولوکيسلا مولع يف تاسارد ىلع ينبم يملع باطخ
 فيظوتلا يف ةيلاع ةربخ نع نابأ رايتلا نإف ةراشإللو ،ةيرشبلا ةيمنتلاو ،)ريبدتلاو
 يتلا ةيتارابختسالا تاردقلا ىلع ريبک لکشب دامتعالا عم ،مولعلا هذه لکل يکذلا
 .هفادهأ دايطصال اهيلع رفوتي

 لقأ امنيب ،ةئاملاب 20 ةبسنب يعامتجا وه ام ىلع عزوتي باطخلا ةيقب .ب
 .ينيدلا لماحلا فيظوت متي ةئاملاب 4 نم

 يتلا تاريسفتلا ضعب زجع ىدم ،ةقباسلا تايطعملا لالخ نم نيبتي هيلعو
 اذه نإ لب .ينيدلا لماحلا ىلع ةيلک ينبني يباهرإلا يشعادلا باطخلا نأ دقتعت تناک
 باطخ ميدقت ربع ةفدهتسملا تاينهذلل ةقيمعلا تاينبلا قرتخي نأ عاطتسا باطخلا

 
 نيساي ربتعي ثيح .)يناديملا ثحبلا( ،2018 ربنتش ،)برغملا( ءاملعلل ةيدمحملا ةطبارلا يف ثحابلا عم هؤارجإ مت يذلا راوحلا صن 28
 لمعلا لالخ نم برغملاب باهرإلا عقاول ةقباطم رثکأ تابراقم ريوطت يف مهاس دقو ،باهرالا عوضوم يف ءاربخلاو نيثحابلا نم يديوس
 .ثحبلا يف ريبک لکشب انتدافأ تامولعمو تاطيعم نم هب لضفت ام ىلع هرکشن نأ دون ةبسانملا هذهبو .يناديملا
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 ىلإ دانتسالا ربع وأ ،ةلوقعم ريغ وأ ةلوقعم ءايشأک ،ءاوس ،نطاوملا هشيعي ام عم مءاوتي
 ميدقتل ةبصخ ةدام لکشت يتلا يهو ،يعواللاو يعولا قرتخت ةيجولوکيس تايطعم
 .نيفدهتسملا صاخشألا/صخشلا دنع ةنيفدلا ةيسفنلا تاجاحلا نع ةبوجأ

 ثيدحتلاو ديلقتلا ةيلدجو ،ةيبرغملا ةسردملاب نيدلا سيردت .3

 هذه نأ لوقلاب ،برغملاب ةيميلعتلا جهانملل ةيعوضوملا ةعباتملا حمست
 نم عون اهيف لصح ،ةيمالسالا ةيبرتلا سيردتب صاخلا جاهنملا ةرولب لاجم يف ةبرجتلا
 ،جيلخلاو طسوألا قرشلا ةقطنمو ريبکلا برغملا لود نم ةعومجمب ةنراقم روطتلا
 ةيملعلا بخنلا نيبو يوبرتلا رارقلا يعناص نيب يمومعلا شاقنلا ةدحل هدرم کلذو
 ةئيبلاو ناسنالا قوقح داوم لاخدإ ةبرجت لعلو .نييندملا نيلعافلا مومعو ةيرکفلاو
– ،لباقملاب نکل .هيعدن ام ةحص ىلع دکؤي ،عيضاوملا نم اهريغو ةيسنجلا ةيبرتلاو
 هذه يعضاو ةيفلخ نإف ،– ةقطنملا لود ةيقبب ةنراقم ظوحلملا روطتلا اذه مغرو
 يف يکيسالکلا طمنلا نع اجرخي نأ اعيطتسي مل ،قيمعلا ةلودلا زاهج اذکو تاررقملا
 تيقب – ةيجهنملا هذه – نأ کلذ ،ةيمومعلا ةسردملاب نيدلا سيردت ةلأسم لوانت
 يبهذملا هقفلا نمو ،ةيفلسلا تاهجوتلا نم حاتتمالا يف قرغم يناديلقت ثارتل ةنهترم
 ةفلسف يعضاو ةردق مدع ىلع ةوالع اذه .ظفاحملا ينيدلا ثارتلا نمو ،قلغنملا
 ديدجت وأ ءانب يف ةيناسنالا مولعلا جهانم نم ةدافتسالا ىلع ،ةيمالسالا ةيبرتلا جهانم
 رمأ کانه نإ مث .کلذ زربي ام ليلق امع اهلوانتنس يتلا ةلثمألا يف لعلو .جهانملا هذه
 ةدامب اصاخ نوکي نأ هنکمي ال نيدلا سيردت نأ وهو ،عضاوتملا انرظن يف ةيمهأ اذ
 مسا رييغت ىلإ ةوعدلا تءاج اذهلو 29.تاررقملا ةفاکل ضرعتسم وه لب ،ةنيعم ةيسارد
 ريبک ردق ىلع ةيجولومتسبإو ةيفرعم ةلومح وذ ديدج مساب ةيمالسالا ةيبرتلا ةدام
 يومالسإلا رايتلا فرط نم ضارتعالا ةدش نکل ،“ةينيدلا ةيبرتلا” وهو ،ةيمهألا نم
 ينهملا نيوکتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لعج ،ةيمستلا هذه ىلع برغملاب ظفاحملا
 .ةميدقلا ةيمستلا ىلع يقبتو ،حرتقملا اذه بحست ،رطألا نيوکتو يملعلا ثحبلاو

 ضعب ضرعب موقنس اننإف ،ةيلاکشإلا هذه دنع يجهنم لکشب فوقوللو
– نأ انب لمجي هنأ ديب 30.ةيبرغملا ةسردملاب ةررقملا بتکلا ضعب يف ةثوثبملا جذامنلا

 
 ةسردملا ةلجم ،دادحلا دمحم ةمجرت ،“ةيکئاللا ةسردملا يف ينيدلا نأشلا سيردت” ،هيربود سيجيرل ،ةميق ةسارد ،ددصلا اذه يف رظنا 29
 .180-162 :)2012( 5-4 ةيبرغملا

 ،)2016 :ءاضيبلا رادلا( يلسعلا دمحم قيسنت ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةسداسلا ةنسلا ،ةيمالسالا ةيبرتلا يف رينملا :بتک ،اديدحت دصقنو 30
 :ءاضيبلا رادلا( يلحنلا ليلخ قيسنت ،يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا نم ةثلاثلا ةنسلا ،ةيمالسالا ةيبرتلا يف دئارلا :باتکو ،ةحقنمو ةديدج ةعبط

 ،)رياربف( 2016 ةنس ةيادب يف ،)کلملا( يبرغملا لهاعلا بلط امدعب تءاج بتکلا نم ةنيعلا هذهف هيلعو .ةحقنمو ةديدج ةعبط ،)2016
 يف يرهوج رييغت لاخدإ ةرورضب اعم اموقي نأ ،فاقوألاو ةينطولا ةيبرتلا يريزو نم لک صخش يف ،ناريک نب هلالا دبع ديسلا ةموکح نم
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 ةسرامملا مث نمو ،لعافتلاو ليوأتلا ةيلمع هيف يرجت يذلا قايسلل اراضحتسا اضيأو
 .قيبطتلاو

 باهرإلل ةيلازتخالاو ةيحطسلا ةءارقلا نإ لوقلا نکمي ،کلذ لکل ارابتعا
 ليوأتلا ةلأسم اهنمو ،ةيعوضوم تايطعم ةدع ىلع زفقت ،ينيدلا صنلاب هطبرب
 ريغ لکشب دعبتست ةءارقلا هذهو ،عقاولا ضرأ يف هديسجتو ،صنلا ىلع ىنعملا ءافضإو
 ديقعتلا نم يه يتلاو لايخملا يفو عقاولا يف لمتعت يتلا تايمانيدلا فلتخم موهفم
 هذه يف رظنلا ةداعإ ىلإ ،رارقلا عانصو نيمتهملاو نيثحابلا ءالؤه عفدي ام ،بيکرتلاو
 نيدلاب قصلت تحبصأ يتلا ةميقلا ماکحأ بيسنت يف ،ىرخأ ةهج نمو .ةيضرفلا
 .“ايبوفومالسإلاب” ةيميداکألا تايبدألا يف مويلا ىمسي ام ربع ،يمالسإلا

 نم هنأ ىلإ ةراشإلا نکمي ،تاءاضإلا نم اضعب انليلحت ىلع يفضن يکلو
 لصاوتلا عقاوم ربع يشعادلا رايتلل طيرش 300 نم ديزأل يلکشو ينومضم ليلحت لالخ
 قيرفلا اذه نکمت 28 ،)برغملا ،2018 ،يدويس نيساي ،ثحابلا عم ةلباقم( ،يعامتجالا
 :يلي اميف اهلامجإ نکمي يتلاو تاصالخلا نم ديدعلا جاتنتسا نم يثحبلا

 اباطخ ،اهنم ةئاملاب 75 نم ديزأ يف طئارشلا تاهيجوتو بطخ نمضتت .أ
 ،تاذلاب دادتعالل اهجوتم باطخلا لعج اضيأو ،اهتيصخشو اهتردق ءانبو ،تاذلا لوح
 تاقيعملا لک دوجو مغر ءيش لک قيقحت ىلع ةرداق اهنأو ةدئاق اهنأ رابتعا ىلع
 نيمضت متي ،دعبلا اذه يفو .اهتيلعاف نم دحت يتلا ةيعوضوملا طورشلاو باعصلاو
 رييستلا ملع( تنامجناملاو ايجولوکيسلا مولع يف تاسارد ىلع ينبم يملع باطخ
 فيظوتلا يف ةيلاع ةربخ نع نابأ رايتلا نإف ةراشإللو ،ةيرشبلا ةيمنتلاو ،)ريبدتلاو
 يتلا ةيتارابختسالا تاردقلا ىلع ريبک لکشب دامتعالا عم ،مولعلا هذه لکل يکذلا
 .هفادهأ دايطصال اهيلع رفوتي

 لقأ امنيب ،ةئاملاب 20 ةبسنب يعامتجا وه ام ىلع عزوتي باطخلا ةيقب .ب
 .ينيدلا لماحلا فيظوت متي ةئاملاب 4 نم

 يتلا تاريسفتلا ضعب زجع ىدم ،ةقباسلا تايطعملا لالخ نم نيبتي هيلعو
 اذه نإ لب .ينيدلا لماحلا ىلع ةيلک ينبني يباهرإلا يشعادلا باطخلا نأ دقتعت تناک
 باطخ ميدقت ربع ةفدهتسملا تاينهذلل ةقيمعلا تاينبلا قرتخي نأ عاطتسا باطخلا
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 لمعلا لالخ نم برغملاب باهرإلا عقاول ةقباطم رثکأ تابراقم ريوطت يف مهاس دقو ،باهرالا عوضوم يف ءاربخلاو نيثحابلا نم يديوس
 .ثحبلا يف ريبک لکشب انتدافأ تامولعمو تاطيعم نم هب لضفت ام ىلع هرکشن نأ دون ةبسانملا هذهبو .يناديملا
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 ىلإ دانتسالا ربع وأ ،ةلوقعم ريغ وأ ةلوقعم ءايشأک ،ءاوس ،نطاوملا هشيعي ام عم مءاوتي
 ميدقتل ةبصخ ةدام لکشت يتلا يهو ،يعواللاو يعولا قرتخت ةيجولوکيس تايطعم
 .نيفدهتسملا صاخشألا/صخشلا دنع ةنيفدلا ةيسفنلا تاجاحلا نع ةبوجأ

 ثيدحتلاو ديلقتلا ةيلدجو ،ةيبرغملا ةسردملاب نيدلا سيردت .3

 هذه نأ لوقلاب ،برغملاب ةيميلعتلا جهانملل ةيعوضوملا ةعباتملا حمست
 نم عون اهيف لصح ،ةيمالسالا ةيبرتلا سيردتب صاخلا جاهنملا ةرولب لاجم يف ةبرجتلا
 ،جيلخلاو طسوألا قرشلا ةقطنمو ريبکلا برغملا لود نم ةعومجمب ةنراقم روطتلا
 ةيملعلا بخنلا نيبو يوبرتلا رارقلا يعناص نيب يمومعلا شاقنلا ةدحل هدرم کلذو
 ةئيبلاو ناسنالا قوقح داوم لاخدإ ةبرجت لعلو .نييندملا نيلعافلا مومعو ةيرکفلاو
– ،لباقملاب نکل .هيعدن ام ةحص ىلع دکؤي ،عيضاوملا نم اهريغو ةيسنجلا ةيبرتلاو
 هذه يعضاو ةيفلخ نإف ،– ةقطنملا لود ةيقبب ةنراقم ظوحلملا روطتلا اذه مغرو
 يف يکيسالکلا طمنلا نع اجرخي نأ اعيطتسي مل ،قيمعلا ةلودلا زاهج اذکو تاررقملا
 تيقب – ةيجهنملا هذه – نأ کلذ ،ةيمومعلا ةسردملاب نيدلا سيردت ةلأسم لوانت
 يبهذملا هقفلا نمو ،ةيفلسلا تاهجوتلا نم حاتتمالا يف قرغم يناديلقت ثارتل ةنهترم
 ةفلسف يعضاو ةردق مدع ىلع ةوالع اذه .ظفاحملا ينيدلا ثارتلا نمو ،قلغنملا
 ديدجت وأ ءانب يف ةيناسنالا مولعلا جهانم نم ةدافتسالا ىلع ،ةيمالسالا ةيبرتلا جهانم
 رمأ کانه نإ مث .کلذ زربي ام ليلق امع اهلوانتنس يتلا ةلثمألا يف لعلو .جهانملا هذه
 ةدامب اصاخ نوکي نأ هنکمي ال نيدلا سيردت نأ وهو ،عضاوتملا انرظن يف ةيمهأ اذ
 مسا رييغت ىلإ ةوعدلا تءاج اذهلو 29.تاررقملا ةفاکل ضرعتسم وه لب ،ةنيعم ةيسارد
 ريبک ردق ىلع ةيجولومتسبإو ةيفرعم ةلومح وذ ديدج مساب ةيمالسالا ةيبرتلا ةدام
 يومالسإلا رايتلا فرط نم ضارتعالا ةدش نکل ،“ةينيدلا ةيبرتلا” وهو ،ةيمهألا نم
 ينهملا نيوکتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لعج ،ةيمستلا هذه ىلع برغملاب ظفاحملا
 .ةميدقلا ةيمستلا ىلع يقبتو ،حرتقملا اذه بحست ،رطألا نيوکتو يملعلا ثحبلاو

 ضعب ضرعب موقنس اننإف ،ةيلاکشإلا هذه دنع يجهنم لکشب فوقوللو
– نأ انب لمجي هنأ ديب 30.ةيبرغملا ةسردملاب ةررقملا بتکلا ضعب يف ةثوثبملا جذامنلا

 
 ةسردملا ةلجم ،دادحلا دمحم ةمجرت ،“ةيکئاللا ةسردملا يف ينيدلا نأشلا سيردت” ،هيربود سيجيرل ،ةميق ةسارد ،ددصلا اذه يف رظنا 29
 .180-162 :)2012( 5-4 ةيبرغملا

 ،)2016 :ءاضيبلا رادلا( يلسعلا دمحم قيسنت ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةسداسلا ةنسلا ،ةيمالسالا ةيبرتلا يف رينملا :بتک ،اديدحت دصقنو 30
 :ءاضيبلا رادلا( يلحنلا ليلخ قيسنت ،يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا نم ةثلاثلا ةنسلا ،ةيمالسالا ةيبرتلا يف دئارلا :باتکو ،ةحقنمو ةديدج ةعبط

 ،)رياربف( 2016 ةنس ةيادب يف ،)کلملا( يبرغملا لهاعلا بلط امدعب تءاج بتکلا نم ةنيعلا هذهف هيلعو .ةحقنمو ةديدج ةعبط ،)2016
 يف يرهوج رييغت لاخدإ ةرورضب اعم اموقي نأ ،فاقوألاو ةينطولا ةيبرتلا يريزو نم لک صخش يف ،ناريک نب هلالا دبع ديسلا ةموکح نم
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 نم اهعمجتسن نأ انلواح يتلا راکفألا نم ةعومجمب عوضوملل رطؤن نأ – کلذ لبق
 ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدام سيردتب ةصاخلا ةيساردلا تاررقملا عومجمل انصحف لالخ
 يف ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدام تاررقم ىلع ةعيرس ةلالطإ لعلو .ةيبرغملا ةسردملاب
 ،برغملاب نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ةأرجأ ةيلمع تلت يتلا ةريخألا تاونسلا
 ةغللا لثم ميقلل ةلماحلا داوملا ضعبلو ةداملا هذهل يجهنملا ءانبلا اذه نأ ظحلي
 وه نم لک نأ رابتعاب ،نيملسملا ريغو نيملسملا نيب الصاف ارادج ميقي ناک ،ةيبرعلا

 لوحألا نسحأ يف وأ “ةئطاخ” ىرخألا تانايدلا نأ و “رفاک” وهف مالسإلا جراخ
 بهذمتلا وأ نيدتلا وأ دقتعملل ةيرح رکنت تناک ،تاميت نم کلذ ىلإ امو .“ةفرحم”
 31.يفوصلا يرعشألا ينسلا يکلاملا مالسإلا ةيبهذم ريغب

 تاررقم ضعب يف ديدجلا وه ام لءاستن ،ةقباسلا تاظحالملا لکل اراضحتسا
 ثادحإب يعمتجمو يمسر بلطمل العف تباجتسا لهو ؟“ةديدجلا” ةيمالسالا ةيبرتلا
 وأ لکشب ةنهترم تيقب ،کلذ نم سکعلا ىلع اهنأ مأ ،اهتفسلفو اهئانب يف قيمع رييغت
 ؟“ةيئامغودلا” يف لغومو ظفاحم يثارت قطنمل رخآب

 نأ فرعن الثم :ديلقتلا عقاوو ديدجتلا بلطم نيب دئاقعلا ءانب ةيجهنم .أ
 ةيدوجولا ةلئسألا نم ديدعلا ىلع مهلوقعو مهناهذأ قتفتت ةقهارملا نس يف ذيمالتلا
 حرط يف ةحلملا ةبغرلا هذه يبلت جهانم کانه نوکت نأ بجو يلاتلابو ،ةيفسلفلاو
 نأ نکل ،تادقتعملاو ميقلاو ميهافملا ءانب يف قطنملا لامعإو دقنلاو راوحلاو لاؤسلا
 يف دئارلا( يدادعإ يوناث ةثلاثلا ةنسلل ةيمالسإلا ةيبرتلا ررقم سرود ضعب يف لمأتملا
 سرد يف أرقن الثمف .تاموقملا هذهل مات بايغ دوجو ىلإ لصوتي ،)ةيمالسإلا ةيبرتلا
 قيدص نيبو کنيب راوح ىرج” :يلي ام قالطنالا ةيعضو يف 32“ىنسحلا هللا ءامسأ”
 نمؤي ال هنأ کهابتنا راثأ امکشاقن ءانثأو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم دحأ يف يبنجأ
 نأ نکمي الو هب ملعن الو هارن ال اننأ ةجحب قلاخ هل سيل نوکلا اذه نأو ،ىلاعت هللاب
 هللا ءامسأ فيظوت نکمي فيکو ؟کقيدص فقوم ىلع درت فيک .هيلع فرعتت
 درفلا کولس ىلع ىنسحلا هئامسا ةفرعم رثأ امو ؟لجو زع هللا ىلع فرعتلل ىنسحلا
 يتلا ةينآرقلا تايآلا ىوس سردلا مدقي ال ،ةلئسألا هذه نع ةباجالا يف 33“؟عمتجملاو

 
 نوکي ،قحال لمع يف کلذ لمکتسن نأ ىلع ،رصانعلا ضعب ىلع راصتقالاب ةمهاسملا هذه يف يفتکنس اننإف ،طقف ةراشإللو .تاررقملا هذه
 .“ةيبرعلا ةسردملاب نيدلا سيردت” عوضومل اصيصخت رثکأو لمشأ

 ،2015 ةنس ،)بعشلا عيمج( کرتشم عذج ىلوألا ىوتسم يف ةيمالسالا ةيبرتلا ةدامل ةيساردلا تاررقملا نم جذامن ،ددصلا اذه يف رظنا 31
 .ةديدج تاررقمو بتکب اهرييغتب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو موقتس يتلا بتکلا يهو
 14 ،ةيمالسإلا ةيبرتلا يف دئارلا 32
 .هسفن 33

 

15 
 

 سفن نع ثدحتت يتلا ةيوبنلا ثيداحألا اذکو ،ىنسحلا هللا ءامسأ نع ثدحتت
 سحلا کلمت ىلع ذيملتلا دعاست ىرخأ ةيدقنو ةيلقع ةلدأ ةيأ ميدقت نودب ،عوضوملا
 قيدص هيلع اهحرطي ال دق – ةبسانملاب – يتلا ةلئسألا هذه لثم ةهجاوم يف يدقنلا
 فيک :ايناثو ؟هسفن ىلع وه اهحرطي دق لب ،“قالطنالا ةيعضو” يف ءاج امک يبنجأ

 فيک :اثلاثو ؟ءايبنألاب الو الصأ نآرقلاب نمؤي ال وهو هللا دوجوب صخش عانقإ نکمي
 يجولوکيسلاو يلقعلا هروطت نم ةجرح ةلحرم يف )ة(ذيملت عم شقانن نأ نکمي
 نحنف اذهلو ؟ةمداقتملا ةيلقنلا “ةلدألا” هذه لثم ميدقتب ةيدوجو ةيضق ،يميقلاو
 نباو دشر نبا لاثمأ ءاهقفو ةفسالفو ءاملعل صوصن ىلإ عوجرلا متي ال اذامل :لءاستن
 مهريغو ءالؤهل عوجرلا نأ ملعن نحنو ؟عيضاوملا هذه لثم ميدقتل انيس نباو يبرع
 ججحلا نيب الثم ةجوازملاب ةيدئاقعلاو ةيملعلا ميهافملا ءانبل ابسانم الخدم لکشيس
 ؟ةيلقعلاو ةيلقنلا

 ءاضقلا” سرد وه ،ةيليلحتلا ةطاطخلا هذه يف انقفوتسا يذلا يناثلا لاثملا
 يف أرقن ثيح .يئادتبا ةسداسلا ةنسلل ،ةيمالسالا ةيبرتلا يف رينملا باتکب دراولا “ردقلاو
 دعتسا .دهتجم ذيملت ديعس” :تاملعتملاو نيملعتملا ىلع نوفلؤملا اهحرتقي ةلاح ةسارد
 ريغ جئاتن هيلع تبترت امم ناحتمالا موي کبترا هنأ ريغ ،عاطتسملا ردق ناحتمالل
 ةصاخلا ةيميلعتلا تاهيجوتلا” يف درو ام ىلإ ادانتساو ،ةلاحلا هذه لالخ نم .“ةيضرم
 يف مهيأر نع اوربعي نأ ذيمالتلا نم بلط – فولأملا نع جرخت مل يتلاو –  ،سردلاب

 حصنلا هل اوهجوي نأب – باتکلا يفلؤم فرط نم – کاردتسالاب نکل ،ةلاحلا هذه
 سيلو ،ريخ هلک هرمأ نإ نمؤملا رمأل ابجع” :لوسرلا لوقب المع ،باستحالاو ربصلاب
 ربص ءارض هتباصأ نإو ،هل اريخ ناکف رکش ءارس هتباصأ نإ ،نمؤملل الإ دحأل کلذ
 .“هل اريخ ناکف

 هذهبو ،نسلا هذه يف ردقلاو ءاضقلا ةيضقک ةکئاش ةيضق لوانت نإ
 ةيلوؤسملا سح کلمت يف تاملعتملاو نيملعتملل احباک انرظن يف ربتعي ،ةيجهنملا
 لکشب لوؤسم ناسنالا نوکو .اهنع لوؤسملا وه ربتعي يتلا جئاتنلا نع ةيصخشلا
 هذهل صلخن امدنعو .يصخشلا حاجنلاو لبقتسملاو ةايحلاو نمزلا ريبدت نع ساسأ
 نع لءاستن نأ طقف ديرن نحن لب ،ررقملا يعضاو ىلع ايميق امکح ميقن ال ،ةصالخلا
 يمالسإلا رکفلا يف تمخضت يتلاو ردقلاو ءاضقلا ةيضقل ينالقع مهفل مهکلمت ىدم
 لعفلل ةبيغم اهنأ مزجأ داکأ لب .يناسنالا طرشلل ةديقم تذغو ،يعيبط ريغ لکشب
 نأ بجو سردلا اذه نأ ىرأ ايصخشف .هلبقتسمو هخيرات ةعانص يف هرودو يناسنالا
 – اقباس اهتقس يتلا تايثيحلل ارظن – نيملعتملل ةمدقملا سوردلا ةحئال نم بطشي
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 نم اهعمجتسن نأ انلواح يتلا راکفألا نم ةعومجمب عوضوملل رطؤن نأ – کلذ لبق
 ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدام سيردتب ةصاخلا ةيساردلا تاررقملا عومجمل انصحف لالخ
 يف ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدام تاررقم ىلع ةعيرس ةلالطإ لعلو .ةيبرغملا ةسردملاب
 ،برغملاب نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا ةأرجأ ةيلمع تلت يتلا ةريخألا تاونسلا
 ةغللا لثم ميقلل ةلماحلا داوملا ضعبلو ةداملا هذهل يجهنملا ءانبلا اذه نأ ظحلي
 وه نم لک نأ رابتعاب ،نيملسملا ريغو نيملسملا نيب الصاف ارادج ميقي ناک ،ةيبرعلا

 لوحألا نسحأ يف وأ “ةئطاخ” ىرخألا تانايدلا نأ و “رفاک” وهف مالسإلا جراخ
 بهذمتلا وأ نيدتلا وأ دقتعملل ةيرح رکنت تناک ،تاميت نم کلذ ىلإ امو .“ةفرحم”
 31.يفوصلا يرعشألا ينسلا يکلاملا مالسإلا ةيبهذم ريغب

 تاررقم ضعب يف ديدجلا وه ام لءاستن ،ةقباسلا تاظحالملا لکل اراضحتسا
 ثادحإب يعمتجمو يمسر بلطمل العف تباجتسا لهو ؟“ةديدجلا” ةيمالسالا ةيبرتلا
 وأ لکشب ةنهترم تيقب ،کلذ نم سکعلا ىلع اهنأ مأ ،اهتفسلفو اهئانب يف قيمع رييغت
 ؟“ةيئامغودلا” يف لغومو ظفاحم يثارت قطنمل رخآب

 نأ فرعن الثم :ديلقتلا عقاوو ديدجتلا بلطم نيب دئاقعلا ءانب ةيجهنم .أ
 ةيدوجولا ةلئسألا نم ديدعلا ىلع مهلوقعو مهناهذأ قتفتت ةقهارملا نس يف ذيمالتلا
 حرط يف ةحلملا ةبغرلا هذه يبلت جهانم کانه نوکت نأ بجو يلاتلابو ،ةيفسلفلاو
 نأ نکل ،تادقتعملاو ميقلاو ميهافملا ءانب يف قطنملا لامعإو دقنلاو راوحلاو لاؤسلا
 يف دئارلا( يدادعإ يوناث ةثلاثلا ةنسلل ةيمالسإلا ةيبرتلا ررقم سرود ضعب يف لمأتملا
 سرد يف أرقن الثمف .تاموقملا هذهل مات بايغ دوجو ىلإ لصوتي ،)ةيمالسإلا ةيبرتلا
 قيدص نيبو کنيب راوح ىرج” :يلي ام قالطنالا ةيعضو يف 32“ىنسحلا هللا ءامسأ”
 نمؤي ال هنأ کهابتنا راثأ امکشاقن ءانثأو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم دحأ يف يبنجأ
 نأ نکمي الو هب ملعن الو هارن ال اننأ ةجحب قلاخ هل سيل نوکلا اذه نأو ،ىلاعت هللاب
 هللا ءامسأ فيظوت نکمي فيکو ؟کقيدص فقوم ىلع درت فيک .هيلع فرعتت
 درفلا کولس ىلع ىنسحلا هئامسا ةفرعم رثأ امو ؟لجو زع هللا ىلع فرعتلل ىنسحلا
 يتلا ةينآرقلا تايآلا ىوس سردلا مدقي ال ،ةلئسألا هذه نع ةباجالا يف 33“؟عمتجملاو

 
 نوکي ،قحال لمع يف کلذ لمکتسن نأ ىلع ،رصانعلا ضعب ىلع راصتقالاب ةمهاسملا هذه يف يفتکنس اننإف ،طقف ةراشإللو .تاررقملا هذه
 .“ةيبرعلا ةسردملاب نيدلا سيردت” عوضومل اصيصخت رثکأو لمشأ

 ،2015 ةنس ،)بعشلا عيمج( کرتشم عذج ىلوألا ىوتسم يف ةيمالسالا ةيبرتلا ةدامل ةيساردلا تاررقملا نم جذامن ،ددصلا اذه يف رظنا 31
 .ةديدج تاررقمو بتکب اهرييغتب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو موقتس يتلا بتکلا يهو
 14 ،ةيمالسإلا ةيبرتلا يف دئارلا 32
 .هسفن 33
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 سفن نع ثدحتت يتلا ةيوبنلا ثيداحألا اذکو ،ىنسحلا هللا ءامسأ نع ثدحتت
 سحلا کلمت ىلع ذيملتلا دعاست ىرخأ ةيدقنو ةيلقع ةلدأ ةيأ ميدقت نودب ،عوضوملا
 قيدص هيلع اهحرطي ال دق – ةبسانملاب – يتلا ةلئسألا هذه لثم ةهجاوم يف يدقنلا
 فيک :ايناثو ؟هسفن ىلع وه اهحرطي دق لب ،“قالطنالا ةيعضو” يف ءاج امک يبنجأ

 فيک :اثلاثو ؟ءايبنألاب الو الصأ نآرقلاب نمؤي ال وهو هللا دوجوب صخش عانقإ نکمي
 يجولوکيسلاو يلقعلا هروطت نم ةجرح ةلحرم يف )ة(ذيملت عم شقانن نأ نکمي
 نحنف اذهلو ؟ةمداقتملا ةيلقنلا “ةلدألا” هذه لثم ميدقتب ةيدوجو ةيضق ،يميقلاو
 نباو دشر نبا لاثمأ ءاهقفو ةفسالفو ءاملعل صوصن ىلإ عوجرلا متي ال اذامل :لءاستن
 مهريغو ءالؤهل عوجرلا نأ ملعن نحنو ؟عيضاوملا هذه لثم ميدقتل انيس نباو يبرع
 ججحلا نيب الثم ةجوازملاب ةيدئاقعلاو ةيملعلا ميهافملا ءانبل ابسانم الخدم لکشيس
 ؟ةيلقعلاو ةيلقنلا

 ءاضقلا” سرد وه ،ةيليلحتلا ةطاطخلا هذه يف انقفوتسا يذلا يناثلا لاثملا
 يف أرقن ثيح .يئادتبا ةسداسلا ةنسلل ،ةيمالسالا ةيبرتلا يف رينملا باتکب دراولا “ردقلاو
 دعتسا .دهتجم ذيملت ديعس” :تاملعتملاو نيملعتملا ىلع نوفلؤملا اهحرتقي ةلاح ةسارد
 ريغ جئاتن هيلع تبترت امم ناحتمالا موي کبترا هنأ ريغ ،عاطتسملا ردق ناحتمالل
 ةصاخلا ةيميلعتلا تاهيجوتلا” يف درو ام ىلإ ادانتساو ،ةلاحلا هذه لالخ نم .“ةيضرم
 يف مهيأر نع اوربعي نأ ذيمالتلا نم بلط – فولأملا نع جرخت مل يتلاو –  ،سردلاب

 حصنلا هل اوهجوي نأب – باتکلا يفلؤم فرط نم – کاردتسالاب نکل ،ةلاحلا هذه
 سيلو ،ريخ هلک هرمأ نإ نمؤملا رمأل ابجع” :لوسرلا لوقب المع ،باستحالاو ربصلاب
 ربص ءارض هتباصأ نإو ،هل اريخ ناکف رکش ءارس هتباصأ نإ ،نمؤملل الإ دحأل کلذ
 .“هل اريخ ناکف

 هذهبو ،نسلا هذه يف ردقلاو ءاضقلا ةيضقک ةکئاش ةيضق لوانت نإ
 ةيلوؤسملا سح کلمت يف تاملعتملاو نيملعتملل احباک انرظن يف ربتعي ،ةيجهنملا
 لکشب لوؤسم ناسنالا نوکو .اهنع لوؤسملا وه ربتعي يتلا جئاتنلا نع ةيصخشلا
 هذهل صلخن امدنعو .يصخشلا حاجنلاو لبقتسملاو ةايحلاو نمزلا ريبدت نع ساسأ
 نع لءاستن نأ طقف ديرن نحن لب ،ررقملا يعضاو ىلع ايميق امکح ميقن ال ،ةصالخلا
 يمالسإلا رکفلا يف تمخضت يتلاو ردقلاو ءاضقلا ةيضقل ينالقع مهفل مهکلمت ىدم
 لعفلل ةبيغم اهنأ مزجأ داکأ لب .يناسنالا طرشلل ةديقم تذغو ،يعيبط ريغ لکشب
 نأ بجو سردلا اذه نأ ىرأ ايصخشف .هلبقتسمو هخيرات ةعانص يف هرودو يناسنالا
 – اقباس اهتقس يتلا تايثيحلل ارظن – نيملعتملل ةمدقملا سوردلا ةحئال نم بطشي
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 نوقناعي امدنع نسلا هذه يف نوملعتملا اهنوکي يتلا ةيبلسلا تالثمتلا نأ ىلع ةوالع
 ضعبلا هحرطي دق ام مغر .مهلشف وأ مهحاجن نع نيلوؤسم ريغ مهنأ وه ،سردلا اذه
 ةيلوؤسم نع ثدحتت اهلک ثيدحلاو نآرقلا صوصن نأب ،ليلحتلا اذه ىلع ضارتعا نم
– ةيقيزيفاتيملا ةيؤرلل لاخدإ هيفو يلاکشإ عوضوملا اذه نأ دقتعأ انأف .يناسنالا لعفلا
 العاف هنوک وهو ناسنالا رهوج ساسألاب سمي عوضوم يف -ليقعت لک نع ةجراخلا
 حورو ةيتناتستوربلا قالخألا :ناونعب رييڤ سکام فلؤم ةءارق يف لعلو .الوؤسم
 حالصالا قيقحت يف يتناتستوربلا بهذملا حاجن رس ىلع اليلد مدقي ام 34،ةيلامسأرلا
 قيقحت ىلع نينطاوملا ثحي ناک يذلا “نفلا لثم” يحورلا ميعزلا دي ىلع ينيدلا
 ةيريوثتلا راکفألا هذهو .هنع هللا اضر ناسنالا ققحي هيفف يصخشلاو يويندلا حاجنلا

 درجت لکب تايلوؤسملا لمحت ىلعو تابقعلا ماحتقا ىلع نينمؤملا عفدت يتلا يه
 ةيفالخ ةلأسمب مهناهذأ وشحن نأ ال ،يعامجلاو يدرفلا حاجنلا لجأ نم نافت لکبو
 .ىتح ةفلختمو ةيديلقت ةقيرطبو ،ردقلاو ءاضقلا ةيضقک ،ةيلادجو

 نکمي يذلا يناثلا لاثملا :ةقلعملا ةلئسألا :تادابعلا سورد ميدقت ةيجهنم .أ
 ةاکزلاو موصلاو ةالصلا( تادابعلا ميدقت ةيجهنم وه ،ماقملا اذه يف هدنع فقوتن نأ
 هجهن ىلع اظفاحم يقب دقف ،عوضوملا يف ديدجب تأي مل يسردملا باتکلاف .)جحلاو
 دحاولا نرقلا ريغ نرق يف شيعن اننأکو ،ذيمالتلا ىلع لئاسملا هذه حرط يف ينادليقتلا
 الثم ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةسداسلا ةنسلل يساردلا ررقملا نتم يف لمأتملاف ؟نيرشعلاو
 لصاحلاو ،تادابعلا هذه ميدقت يف يفرعمو يملع دهج يأ لذبي ال باتکلا نأ ظحالي
 ربع سوقطلا هذه ىلع ىبريو عمسي وهو هرفاظأ ةموعن ذنم يبرغملا )ة(ذيملتلا نأ
 نأ ةسردملاب ىلوألاو .جاتنالا ةداعإو ةظفاحملاو ديلقتلاب زيمتت ةيعامتجا ةئشنت ةيلمع
 ررقملا هفيضي يذلا ديدجلا ام ذإ .شاقنلاو ريکفتلا نم رخآ ىوتسم ىلإ هب لقتنت
 وأ ؟ةالصلا نع ثدحت اذإ ديدجلا امو ؟“ةسمخ مالسالا ناکرأ نأ” ىلع حلأ اذإ يساردلا

 نأ لوقلا نکمي انهو ؟نهذلل زازفتساو ديدجتو ةدج رمألا يف نکي مل اذإ ؟ةاکزلا نع
 ىلع لمعي نأ نودب ،دماج يکيتاتسا سيردت يف يردي ال ثيح نم طقسي ررقملا
 ،اهنوسرامي ال وأ اهنوسرامي يتلا سوقطلا يناعم لوح نيملعتملاو ذيمالتلا ناهذأ زازفتسا
 تايدجبأ نم نأ دقتعن اذهلو ؟اهتايبوتويو اهتالثمت نم يجل رحب يف نوقراغ مهنکل
 تالثمتلاو تاروصتلا کيکفت ىلع ةردقلا وه ،نهذلل زفتسملا يجوغاديبلا سردلا
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 ةيميهافمو ةيجهنم ةبراقم قفو هئانب ةداعإ مث نمو ،ام عوضوم لوح ةيلوألا
 ناسنإلا ناک لهو ؟ةملکلا خيرات نعو ؟ةالصلا لصأ نع لأسن نأک .ةيجولومتسباو
 ناک يتلا ةثياحملا سوقطلاو ليتارتلا يه امو ؟يلصي ىتمو ؟يلصي فيکو ؟يلصي لوألا
 يف سرد ىلإ ةالصلا سرد نم لقتنن نأ کلذ لالخ نم نکميو ؟اهب ىنغتي
 هذه مدقت نأ لمتحي ال ذيمالتلا نس نأب ،ضعبلا انيلع ضرتعي دقو .ايجولوبورثنالا
 يف زيمتت يتلاو ،تادابعلا باب يف لخدت اهنوکل ،ةيشاقنو ةيلدج ةقيرطب سوردلا
 يف داهتجا ال ىنعمب ،“فقوتلا تادابعلا يف لصالا”ـب فرعي امب ،يمالسإلا هقفلا
 ةديدج ةيجهنمل انحرط نم ديرن ال اننإ ،لوقلاب ءالؤه ىلع درأ نأ دوأ نکل .تادابعلا

 نأ ديرن طقف لب ،اهنم ائيش ريغن نأ ،دئاقعلا وأ سوقطلا وأ تادابعلا سورد ميدقت يف
 ةيناسنالا مولعلا يف ثوحب نم مکارت ام عم العافتم ،ةيمالسالا ةيبرتلا سرد نوکي
 رثکأ ةقيرط ىلإ ةلمملاو ةيديلقتلا ةقيرطلا نم لاقتنالا متي نأ ىلعو ،ةيعامتجالاو
 .ةديدجلا لايجالا هفرعت يذلا يفرعملا روطتلل ةباجتساو اديدجت

 نيملعتملا لقني نأ بجو يجوغاديبلا سردلا نأ دقتعأ انأف ،ىرخأ ةهج نمو
 ةسردملا نأ ضعبلا دقتعي دقو ؟دقنلاو کشلاو ملعلا ةغل ىلإ نيقيلاو ةهادبلا ةغل نم
 املکف سکعلاب لب ؟جهنملا ةيداحأو ةبلصتمو ةزهاجو ةدماج اسورد مدقت نأ اهيلع
 اوتبشت املک ،نيرخآلا سوقطو مهسوقط ةيعون نيب اونراقي نأ نيملعتملل ةصرف انحتف
 لک عم – انسرادم يف عاشم وه امک ةيفطاع ةقيرطب سيلو ةيلقع ةقيرطب مهسوقطب
 .– ىسأو فسأ

 ديدجلا ررقملا نأ وه ،قايسلا اذه يف اهميدقت نکمي يتلا ةثلاثلا ةرکفلا امأ
 قئاوع اهيلإ فيضي لب ،سوقطلل دماج ريرقتب فتکي مل )يئادتبا ةسداسلا ةنسلا(
 ام ذإ ؟روفنلاو طلخلا نم عون يف مهلخدتو ذيمالتلا ىوتسمو نهذ نم ربکأ ةيهقف
 فدهلا نأکو 35.جحلا وأ ةاکزلا وأ ةالصلا وا مايصلا ننسب ذيملتلا لهاک لقثن نأ ىنعم
 ءارو ةيواثلا ةيفلخلا نأ لصاحلاو ؟تادابعلا هقف يف نيصصختم جيرخت وه کلذ نم
 اهنوکب مهريکذتو سوقطلا هذه ةعيبطب ذيمالتلا طبر وه ،عيضاوملا هذه سيردت
 .نيدلا دامع اهنأبو مالسإلا ناکرأ لکشت

 حماستلاو شياعتلا ميق ريرمت ةيجهنم يف تاظحالم .ب

 تاذ ،“رخآلا ىلع فراعتلاو شياعتلاو حماستلا” ةميت لاخدإ رابتعا نکمي
 تناک اهنکل ،ةديدج ةميت تسيل ةبسانملاب يهو ،رصاعملا يمالسإلا طرشلا يف ةينهار
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 نوقناعي امدنع نسلا هذه يف نوملعتملا اهنوکي يتلا ةيبلسلا تالثمتلا نأ ىلع ةوالع
 ضعبلا هحرطي دق ام مغر .مهلشف وأ مهحاجن نع نيلوؤسم ريغ مهنأ وه ،سردلا اذه
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 العاف هنوک وهو ناسنالا رهوج ساسألاب سمي عوضوم يف -ليقعت لک نع ةجراخلا
 حورو ةيتناتستوربلا قالخألا :ناونعب رييڤ سکام فلؤم ةءارق يف لعلو .الوؤسم
 حالصالا قيقحت يف يتناتستوربلا بهذملا حاجن رس ىلع اليلد مدقي ام 34،ةيلامسأرلا
 قيقحت ىلع نينطاوملا ثحي ناک يذلا “نفلا لثم” يحورلا ميعزلا دي ىلع ينيدلا
 ةيريوثتلا راکفألا هذهو .هنع هللا اضر ناسنالا ققحي هيفف يصخشلاو يويندلا حاجنلا

 درجت لکب تايلوؤسملا لمحت ىلعو تابقعلا ماحتقا ىلع نينمؤملا عفدت يتلا يه
 ةيفالخ ةلأسمب مهناهذأ وشحن نأ ال ،يعامجلاو يدرفلا حاجنلا لجأ نم نافت لکبو
 .ىتح ةفلختمو ةيديلقت ةقيرطبو ،ردقلاو ءاضقلا ةيضقک ،ةيلادجو

 نکمي يذلا يناثلا لاثملا :ةقلعملا ةلئسألا :تادابعلا سورد ميدقت ةيجهنم .أ
 ةاکزلاو موصلاو ةالصلا( تادابعلا ميدقت ةيجهنم وه ،ماقملا اذه يف هدنع فقوتن نأ
 هجهن ىلع اظفاحم يقب دقف ،عوضوملا يف ديدجب تأي مل يسردملا باتکلاف .)جحلاو
 دحاولا نرقلا ريغ نرق يف شيعن اننأکو ،ذيمالتلا ىلع لئاسملا هذه حرط يف ينادليقتلا
 الثم ،يئادتبالا ميلعتلا نم ةسداسلا ةنسلل يساردلا ررقملا نتم يف لمأتملاف ؟نيرشعلاو
 لصاحلاو ،تادابعلا هذه ميدقت يف يفرعمو يملع دهج يأ لذبي ال باتکلا نأ ظحالي
 ربع سوقطلا هذه ىلع ىبريو عمسي وهو هرفاظأ ةموعن ذنم يبرغملا )ة(ذيملتلا نأ
 نأ ةسردملاب ىلوألاو .جاتنالا ةداعإو ةظفاحملاو ديلقتلاب زيمتت ةيعامتجا ةئشنت ةيلمع
 ررقملا هفيضي يذلا ديدجلا ام ذإ .شاقنلاو ريکفتلا نم رخآ ىوتسم ىلإ هب لقتنت
 وأ ؟ةالصلا نع ثدحت اذإ ديدجلا امو ؟“ةسمخ مالسالا ناکرأ نأ” ىلع حلأ اذإ يساردلا

 نأ لوقلا نکمي انهو ؟نهذلل زازفتساو ديدجتو ةدج رمألا يف نکي مل اذإ ؟ةاکزلا نع
 ىلع لمعي نأ نودب ،دماج يکيتاتسا سيردت يف يردي ال ثيح نم طقسي ررقملا
 ،اهنوسرامي ال وأ اهنوسرامي يتلا سوقطلا يناعم لوح نيملعتملاو ذيمالتلا ناهذأ زازفتسا
 تايدجبأ نم نأ دقتعن اذهلو ؟اهتايبوتويو اهتالثمت نم يجل رحب يف نوقراغ مهنکل
 تالثمتلاو تاروصتلا کيکفت ىلع ةردقلا وه ،نهذلل زفتسملا يجوغاديبلا سردلا
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 يف زيمتت يتلاو ،تادابعلا باب يف لخدت اهنوکل ،ةيشاقنو ةيلدج ةقيرطب سوردلا
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 ةديدج ةيجهنمل انحرط نم ديرن ال اننإ ،لوقلاب ءالؤه ىلع درأ نأ دوأ نکل .تادابعلا

 نأ ديرن طقف لب ،اهنم ائيش ريغن نأ ،دئاقعلا وأ سوقطلا وأ تادابعلا سورد ميدقت يف
 ةيناسنالا مولعلا يف ثوحب نم مکارت ام عم العافتم ،ةيمالسالا ةيبرتلا سرد نوکي
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 نيملعتملا لقني نأ بجو يجوغاديبلا سردلا نأ دقتعأ انأف ،ىرخأ ةهج نمو
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 اوتبشت املک ،نيرخآلا سوقطو مهسوقط ةيعون نيب اونراقي نأ نيملعتملل ةصرف انحتف
 لک عم – انسرادم يف عاشم وه امک ةيفطاع ةقيرطب سيلو ةيلقع ةقيرطب مهسوقطب
 .– ىسأو فسأ

 ديدجلا ررقملا نأ وه ،قايسلا اذه يف اهميدقت نکمي يتلا ةثلاثلا ةرکفلا امأ
 قئاوع اهيلإ فيضي لب ،سوقطلل دماج ريرقتب فتکي مل )يئادتبا ةسداسلا ةنسلا(
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 ةيضرف کانه نأ رابتعا ىلع ،)2016 رييغت لبق ام دصقأ( قباسلا جاهنملا يف ةرضاح
 تايآلا ضعب دوجو وه ،نيينيدلا فرطتلاو ددشتلا زورب بابسأ نيب نم نأ لوقت
 ءادع”و “رخآلل اهرک” اهنم مهفي نأ نکمي وأ نمضتت يتلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا
 تاميتلا هذه لاخدإ ةرورض ،يبرغملا يوبرتلا لقعلا رعشتسا اذهلو .“ةلملل نيفلاخملل

 .ةيمالسالا ةيبرتلا سرد يف

 نأ عطتست ملو ةيديلقت دج – فسأ لک عم – تيقب ةبراقملا ةيجهنم نأ ديب
 ديعن نأ – عضاوتملا انرظن يف – ىنعم الف .ددجتمو يلادج قايس يف عوضوملا مدقت
 نيملسملا نيب شياعتلاو حماستلا ةميق نع ثدحتت يتلا ثيداحألاو تايآلا سفن
 ماع لکشبو ،لحنلاو للملا نم مهريغو نييسويشوفنکلاو نييذوبلاو نييحيسملاو دوهيلاو
 ىنعم نم هل دعي مل هنأ دح ىلإ ارتاوتم ربتعي کلذ نأل ؟ءاعمج ةيناسنإلابو ناسنإلاب
 اذه ميدقتل ةديدج ةيجهنم يف اورکفي نأ باتکلا يعضاو ىلع ناک اذهلو .دصقمو
 نأو اصوصخ .ينيدلا عقوقتلا خف يف – نوردي ال ثيح نم – طوقسلا ال ،عوضوملا
 ةيبرتلا يف دئارلا” باتک يف أرقن ذإ .الاکشتساو ابيکرتو اديقعت رمألا داز سردلا قلطنم
 ةينورتكلإلا دئارجلا ىدحإ يف تأرق” :يلي ام ،“يوناثلا يدادعالا ،ت ،3 ،س ،ةيمالسالا
 ةديقعلا يف ةفلتخم اممأ سانلا لعجي نأ ىلاعت هللا ةمکح تضتقا :هيف ءاج الاقم
 لعجل کبر ءاش ولو” :ىلاعت لاق ةدحاو ةمأ مهلعجل ءاش ولو ،عابطلاو ةغللاو نوللاو
 لعج امم 36.“مهقلخ کلذلو کبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو ،ةدحاو ةمأ سانلا
 ،رفانتلاو مداصتلل ارربم فالتخالا اذه ربتعا نم مهنمف :نيقيرف ىلإ نومسقني نيقلعملا
 کفقوم وه امف .“رشبلا ينب نيب شياعتلاو فراعتلا قيقحتل ةليسو هربتعا نم مهنمو
 37.؟تاقيلعتلاو دودرلا هذه نم

 يتلا ثيداحألاو تايآلا نم ةعومجم سردلا مدقي يلاکشالا ميدقتلا اذه دعب 
 لهأ ىلع راصتقالاب نکل( مهريغو نيملسملا نيب حماستلاو شياعتلا أدبم ىلع صنت
 ةروص زاربإ عم .باتکلا لخاد فيرعتلا يف تدرو اذكه )ىراصنلاو دوهيلا :باتکلا
 نيب فراعتلا زمر اهنأب – ررقملا يعضاو بسح – ربتعت يتلاو ةبعکلل ةيفارغوتوف
 زاربإل ىرخأ جذامنب هزيزعت نكمملا نم ناك سردلا نإف ،لاح لک ىلعو ...نيملسملا
 .مهريغو نيملسملا نيب شياعتلاو حماستلا ةميق
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 شاقنلا ةعيبطل نيرضحتسم ينيدلا باتکلا وفلؤم ناک ول هنأ دقتعن اذهلو
 ةموظنملاب شياعتلاو حماستلا ميق نيطوت ةلأسم يف يوبرتلاو يجوغاديبلاو يميداکألا
– لخدملا اذهو .کلذ ريغ رخآ الخدم اوراتخا اوناکل ،ةيساردلا تاررقملابو ةيوبرتلا

 نيب يميقلاو يفاقثلا ددعتلا لخدم وه – تاعباتمو تاءارق نم هيلإ انلصوت ام بسح
 وکسنويلا ةمظنم اهيلع ترهس يتلا ءاوس ،ةريخألا تاساردلا بسحف .ةرومعملا ناکس
 تاملعتلا ميوقتل ةيلودلا تايعمجلاو ةيملاعلا تامظنملا ضعب وأ ،ميلعتلاو ةيبرتلل
 يف مهعضن امدنع نيملعتملا نأ تنيب ،)يوبرتلا ليصحتلا مييقتل ةيلودلا ةيعمجلاک(
 – ةيميلعت ىرخأ ةليسو ةيأ وأ ينورتكلإلا وأ يقرولا دنسلا ربع ءاوس – سورد قايس
 سابللاو سوقطلاو دئاوعلاو تاجهللاو تاداعلاو تانايدلاو تافاقثلا ددعتب مهفرعت
 ةيميقلا مهماکحأ يف ايبسن اسح نوکلمتي مهنإف ،کلذ ىلإ امو تالافنرکلاو تالفحلاو
 .ءالعتسا وأ لاعت نودب ،عضاوتلاو بيسنتلا نم عونب مهتافاقث ىلإ رظنلا يف نوؤدبيو
 يف لصحتو تلصح يتلا تاقالزنالا انبنجي نأ هنکمي ام لخدملا اذه جاهتنا يف لعلو
 .انب طيحملا ملاعللو رخآللو انتاوذل انترظن

 مأ دعت ،ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا يف جهانملا ةمزأ نأ ،هضرع قبس امم صلخن
 يف يرهوجلا بطقلا وه جاهنملاف ،ءيش لک اهيلع ىنبي يتلا يه اهنأل ،تامزألا
 :يلي ام يف باطعألا کلت مهأ صيخلت نکميو .ةيميلعتلا ةيلمعلا

 اعورشم اورولبي نأ ةعاسلا دحل برعلا عطتسي مل ذإ ،ةيؤر ةمزأ دوجو :الوأ
 تايدحت عم امغانتم نوکيو ،مهتاعمتجم بلاطمل بيجتسي ،مهب اصاخ ايعمتجم
 اذه يف حرطي يذلا لاؤسلاف اذهلو .ةيجيتارتسالا هتارارق ذاختا يف القتسمو ،رصعلا
 ةيأبو فادهأ ةيألو ؟ةيوبرتلا ةموظنملا ربع هنيوکتل ىعسن يبرغم نطاوم يأ :قايسلا
 ديزتن نأ ديرن ال ،يدوجولا لاؤسلا اذه حرطن امدنع نحنو .احورطم لاز ام ؟ىؤر
 ثاحبألا انل هفشکت امو ،عقاولا تايطعم نإ لب ،اهل لصأ ال ةيادب قلتخن وأ ،دحأ ىلع
– ،متيوهو مهدوجو ىلع نولعافلا هيفضي يذلا ىنعملا يف ةيبابض دوجو وه ،ةيراجلا
 يجاهنملا اهجذومن ةرولب ىلع اهتردق مدع کلذ نم رثکألاو – ةمظنألا ضعب ءانثتساب
 ،رخآلا نم دروتست ال جهانملا ذإ ،اهتفسلفبو ةيراضح-ويسوسلا اهتيؤربو ،اهب صاخلا
 .ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملا يف تبني سارغ يه لب

 ،اهتيبابض وأ ةيؤرلا بايغ ،ىلوألا ةمزألا تاعبتتسم نم نأ لوقلا نکمي :ايناث
 ةموظنملا يف رضاحو يضام نهرت تلاز ام يتلا عيقرتلا وأ ةيجاودزالا ةيلاکشإ وه
 هذه زواجتي انب اصاخ اجذومن مدقن نأ ةعاسلا دحل عطتسن مل نحنف ،ةيبرغملا ةيوبرتلا
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 ةيضرف کانه نأ رابتعا ىلع ،)2016 رييغت لبق ام دصقأ( قباسلا جاهنملا يف ةرضاح
 تايآلا ضعب دوجو وه ،نيينيدلا فرطتلاو ددشتلا زورب بابسأ نيب نم نأ لوقت
 ءادع”و “رخآلل اهرک” اهنم مهفي نأ نکمي وأ نمضتت يتلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا
 تاميتلا هذه لاخدإ ةرورض ،يبرغملا يوبرتلا لقعلا رعشتسا اذهلو .“ةلملل نيفلاخملل

 .ةيمالسالا ةيبرتلا سرد يف

 نأ عطتست ملو ةيديلقت دج – فسأ لک عم – تيقب ةبراقملا ةيجهنم نأ ديب
 ديعن نأ – عضاوتملا انرظن يف – ىنعم الف .ددجتمو يلادج قايس يف عوضوملا مدقت
 نيملسملا نيب شياعتلاو حماستلا ةميق نع ثدحتت يتلا ثيداحألاو تايآلا سفن
 ماع لکشبو ،لحنلاو للملا نم مهريغو نييسويشوفنکلاو نييذوبلاو نييحيسملاو دوهيلاو
 ىنعم نم هل دعي مل هنأ دح ىلإ ارتاوتم ربتعي کلذ نأل ؟ءاعمج ةيناسنإلابو ناسنإلاب
 اذه ميدقتل ةديدج ةيجهنم يف اورکفي نأ باتکلا يعضاو ىلع ناک اذهلو .دصقمو
 نأو اصوصخ .ينيدلا عقوقتلا خف يف – نوردي ال ثيح نم – طوقسلا ال ،عوضوملا
 ةيبرتلا يف دئارلا” باتک يف أرقن ذإ .الاکشتساو ابيکرتو اديقعت رمألا داز سردلا قلطنم
 ةينورتكلإلا دئارجلا ىدحإ يف تأرق” :يلي ام ،“يوناثلا يدادعالا ،ت ،3 ،س ،ةيمالسالا
 ةديقعلا يف ةفلتخم اممأ سانلا لعجي نأ ىلاعت هللا ةمکح تضتقا :هيف ءاج الاقم
 لعجل کبر ءاش ولو” :ىلاعت لاق ةدحاو ةمأ مهلعجل ءاش ولو ،عابطلاو ةغللاو نوللاو
 لعج امم 36.“مهقلخ کلذلو کبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو ،ةدحاو ةمأ سانلا
 ،رفانتلاو مداصتلل ارربم فالتخالا اذه ربتعا نم مهنمف :نيقيرف ىلإ نومسقني نيقلعملا
 کفقوم وه امف .“رشبلا ينب نيب شياعتلاو فراعتلا قيقحتل ةليسو هربتعا نم مهنمو
 37.؟تاقيلعتلاو دودرلا هذه نم

 يتلا ثيداحألاو تايآلا نم ةعومجم سردلا مدقي يلاکشالا ميدقتلا اذه دعب 
 لهأ ىلع راصتقالاب نکل( مهريغو نيملسملا نيب حماستلاو شياعتلا أدبم ىلع صنت
 ةروص زاربإ عم .باتکلا لخاد فيرعتلا يف تدرو اذكه )ىراصنلاو دوهيلا :باتکلا
 نيب فراعتلا زمر اهنأب – ررقملا يعضاو بسح – ربتعت يتلاو ةبعکلل ةيفارغوتوف
 زاربإل ىرخأ جذامنب هزيزعت نكمملا نم ناك سردلا نإف ،لاح لک ىلعو ...نيملسملا
 .مهريغو نيملسملا نيب شياعتلاو حماستلا ةميق
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 شاقنلا ةعيبطل نيرضحتسم ينيدلا باتکلا وفلؤم ناک ول هنأ دقتعن اذهلو
 ةموظنملاب شياعتلاو حماستلا ميق نيطوت ةلأسم يف يوبرتلاو يجوغاديبلاو يميداکألا
– لخدملا اذهو .کلذ ريغ رخآ الخدم اوراتخا اوناکل ،ةيساردلا تاررقملابو ةيوبرتلا

 نيب يميقلاو يفاقثلا ددعتلا لخدم وه – تاعباتمو تاءارق نم هيلإ انلصوت ام بسح
 وکسنويلا ةمظنم اهيلع ترهس يتلا ءاوس ،ةريخألا تاساردلا بسحف .ةرومعملا ناکس
 تاملعتلا ميوقتل ةيلودلا تايعمجلاو ةيملاعلا تامظنملا ضعب وأ ،ميلعتلاو ةيبرتلل
 يف مهعضن امدنع نيملعتملا نأ تنيب ،)يوبرتلا ليصحتلا مييقتل ةيلودلا ةيعمجلاک(
 – ةيميلعت ىرخأ ةليسو ةيأ وأ ينورتكلإلا وأ يقرولا دنسلا ربع ءاوس – سورد قايس
 سابللاو سوقطلاو دئاوعلاو تاجهللاو تاداعلاو تانايدلاو تافاقثلا ددعتب مهفرعت
 ةيميقلا مهماکحأ يف ايبسن اسح نوکلمتي مهنإف ،کلذ ىلإ امو تالافنرکلاو تالفحلاو
 .ءالعتسا وأ لاعت نودب ،عضاوتلاو بيسنتلا نم عونب مهتافاقث ىلإ رظنلا يف نوؤدبيو
 يف لصحتو تلصح يتلا تاقالزنالا انبنجي نأ هنکمي ام لخدملا اذه جاهتنا يف لعلو
 .انب طيحملا ملاعللو رخآللو انتاوذل انترظن

 مأ دعت ،ةيبرعلا ةيوبرتلا تاموظنملا يف جهانملا ةمزأ نأ ،هضرع قبس امم صلخن
 يف يرهوجلا بطقلا وه جاهنملاف ،ءيش لک اهيلع ىنبي يتلا يه اهنأل ،تامزألا
 :يلي ام يف باطعألا کلت مهأ صيخلت نکميو .ةيميلعتلا ةيلمعلا

 اعورشم اورولبي نأ ةعاسلا دحل برعلا عطتسي مل ذإ ،ةيؤر ةمزأ دوجو :الوأ
 تايدحت عم امغانتم نوکيو ،مهتاعمتجم بلاطمل بيجتسي ،مهب اصاخ ايعمتجم
 اذه يف حرطي يذلا لاؤسلاف اذهلو .ةيجيتارتسالا هتارارق ذاختا يف القتسمو ،رصعلا
 ةيأبو فادهأ ةيألو ؟ةيوبرتلا ةموظنملا ربع هنيوکتل ىعسن يبرغم نطاوم يأ :قايسلا
 ديزتن نأ ديرن ال ،يدوجولا لاؤسلا اذه حرطن امدنع نحنو .احورطم لاز ام ؟ىؤر
 ثاحبألا انل هفشکت امو ،عقاولا تايطعم نإ لب ،اهل لصأ ال ةيادب قلتخن وأ ،دحأ ىلع
– ،متيوهو مهدوجو ىلع نولعافلا هيفضي يذلا ىنعملا يف ةيبابض دوجو وه ،ةيراجلا
 يجاهنملا اهجذومن ةرولب ىلع اهتردق مدع کلذ نم رثکألاو – ةمظنألا ضعب ءانثتساب
 ،رخآلا نم دروتست ال جهانملا ذإ ،اهتفسلفبو ةيراضح-ويسوسلا اهتيؤربو ،اهب صاخلا
 .ةيبرغملا ةيوبرتلا ةموظنملا يف تبني سارغ يه لب

 ،اهتيبابض وأ ةيؤرلا بايغ ،ىلوألا ةمزألا تاعبتتسم نم نأ لوقلا نکمي :ايناث
 ةموظنملا يف رضاحو يضام نهرت تلاز ام يتلا عيقرتلا وأ ةيجاودزالا ةيلاکشإ وه
 هذه زواجتي انب اصاخ اجذومن مدقن نأ ةعاسلا دحل عطتسن مل نحنف ،ةيبرغملا ةيوبرتلا
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 دح ىلإ يثارتلا يضاملاب ءامتحالا :ةزرابلا اهرهاظم نيب نم يتلا ،ةجودزملا ةيلاکشإلا
 ةصحفتم ةيدقن ةيؤر نودب ةيملاعلاو ةيبرغلا بلاوقلا يف ءامترالا وأ ،عقوقتلاو قالغنالا
 يوبرتلا يجولويسوسلا کلذب لوقي امک ،ةيخيراتلا ةظحللو رخآلاو تاذلل ةلمأتمو
 اينجت ضعبلا هربتعيس يذلا – جاتنتسالا اذه ىلع ليلدلا مدقن يکلو .نسحم ىفطصم
 لكشبو ،ةيوبرتلا جهانملا ةيلاكشإ عم برغملا لماعت فيک لءاستن اننإف – هيف اغلابم
 ةيميقلا تالوحتلا قمع مغرف ؟ةريخألا تاونسلا يف نيدلا سيردت عم ةصاخ
 بايغ” :يلاتلا ناونعلاب ةملك يف اهليصفت نأ نكمي يتلاو ،برغملا اهفرع يتلا ةيعجرملاو
 يف زازتها عوقو ىلع لدي امم “عمتجملل ةرطؤملا تايعجرملا لوح بايغ هبش وأ
 اولعافتي نأ اوعيطتسي مل اندالبب يوبرتلا رارقلا عانصو نييسايسلا نيلعافلا نكل ،ةيؤرلا
 .ذيمالتلل يوبرتلا راسملا يف تارتوت قلخيو قلخ يذلا ءيشلا .ىطعملا اذه عم

 ةلثمم ةيبرغملا ةيوبرتلا جهانملا نأ نم ،اقباس اهاندروأ يتلا تاصالخلا نکمت :اثلاث
 ةداعإب ةيفتکم ،ةقيتعلاو ةيديلقتلا ةفاقثلا خسرت تلاز ام ،ةيمالسإلا ةيبرتلا سورد يف
 يلمأتلاو يدقنلا جهنملل مات بايغ يف ،اهجاتنإ ةداعإو اهنيزختو تامولعملا عيمجتو لقنلا
 ةمکحلا لوقت اذهلو .راسملا اذه يف ةيعون ةلقن ثادحإل لهؤملا ربتعي يذلا ،يرکفلاو
 دشأب فوفحم رمأ ميلعت الب ريکفتو ،عئاض دهج ريکفت الب ميلعت” :ةيسويشوفنکلا
 ةلاح ىلإ انلصو دقف اذهلو .ةيبرغملا ةبرجتلا لاح ىلع قدصت ةمکحلا هذهو ،“رطاخملا
 بايغل ارظن کلذو ،يلع ليبن ثحابلا اهامس امک “ريکفتلا تايئاوشعب” نوکت ام هبشأ
 .ةيبرغملا ةسردملا يف انئانبأل يدقنلا ريکفتلا سردت تاررقم

– ،انيملعتم بلغأ دنع يدقنلا سحلا بايغو ةيرکفلا ةشاشهلا عقاو نإ :اعبار
 فقاوملاو ميهافملا ءانب ىلع دعاست ةيوبرتو ةيميلعت جهانم بايغل رظنلاب کلذو
 طيسبلاو لهسلا رکفلا يقلت ىلع دعاسي ام وه ،– يملعو يدقن لکشب تاهاجتالاو
 ،کرخأت ةيلوؤسمب نيرخآلا يمرت نأ وه ءيش لهسأ نأل ،ةرماؤملا ةيرظن ىلع مئاقلاو
 بسري امدنعف ،ةرکفلا هذه حضون نأ نکميو( کتاحومط قيقحت نع زجعت امدنع
 وأ ةرادإلا وأ ةذتاسألا هب يمري لب ،هسفنل ةيلوؤسملا لمحي ال ،)ة(بلاط وأ )ة(ذيملت
 فرطتملا رکفلا نإف ،هيلعو .)ءادف شبک نع ثحبي نأ مهملا ،هترسأ وأ هئاقدصأ
 يکل ،مهبراحن نأ انيلعو ،ميحجلا مه نورخآلا :لکشلا اذهب ةيلمعلا روصي ،قلغنملاو
 لسغو نحشلا ةيلمع ءدب يف نمکي لحلاو .“مهخسفت”و “مهسجر” نم ضرألا رهطن
 وأ ةيطسوأ قرشلا ةقطنملا يف ءاوس نوشيعي نمم ،بابشلا نييالم لب فالآل غامدلا
 ببس هنأب “ودعلا” اذه ريوصت متي امدنعو .اکيرمأو ابروأ يف وأ ايقيرفإ لامش وأ ايسأ
 يلاتلابو ،رخآلا ةنطيش قيرط نع کلذو .“لالضلا يف شيعن” نأ انديري هنأبو انفلخت
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 ةشحاف ضرألا ألميس کرت اذإ يذلا “ربکألا ناطيشلا” هنإ ،هيليلضتو هقيسفتو هريفکت
 38.“مالسالا رونب” تئيضأ دق تناک امدعب ،الالضو

 قيوست متي امدنع ،بابشلا لوقعو سوفن نحش اهب متي ةلأسم رطخأ نأ ديب
 اکيرمأو برغلا نأ نيبت يتلاو رضاحلا وأ يضاملا يف تثدح يتلا ةئيسلا جذامنلا ضعب
 متيو ،ناتسناغفأ وأ قارعلا ىلع برحلاب ةقلعتملا کلت اصوصخ ،نيملسملل ودع
 لماعلا اهيف لخادتي ،ةدقعم تاقايسو ابابسأ اهل تناک بورحلا هذه نأ لهاجت
 .ةيلک اهل نانئمطالا بعصي يلاتلابو ،يجراخلاو يلخادلا

 ذيمالتلا ضعب دنع الوبق دجت ،ةئطاخ تامدقم ىلع تينب يتلا ةرکفلا هذه نإ
 ،مويلا اهتيحض بهذي يتلا ةفينعلا ةيباهرإلا تايلمعلا يف هظحالن ام وهو ،نميلعتملاو
 هذه ةراثإ لعلو .يمالسالا ملاعلا يف وأ اکيرمأ وأ ابروأ يف ءاوس ءايربألا نم ديدعلا
 اذه لثم تفاهت ىلإ نيملعتملا ءالؤه هيبنت فدهب امنإ ،قايسلا اذه يف ةلأسملا
 امک ذإ .ةيثيدحلاو ةينآرقلا صوصنلل ئطاخلا ليوأتلاو سيلدتلا ىلع مئاقلا ،باطخلا
 ةيبلغأف ،ةدحاو ةلس يف مهلک دوهيلاو اکيرمأو برغلا عضن نأ نکمي ال ،عيمجلا ملعي

 ةسراممب اهيبستنمل حامسلاو ،ةيمالسإلا ةنايدلل اهلبقتبو اهتحامسب زيمتت ،بوعشلا هذه
 ديدعلا نأ ريکذتلا بجيو .کلذ ىلإ امو مهنذآم ءانبو مهتاولصو مهسوقطو مهرئاعش
 نأ ،کلذ نم مهألاو .ابروأ يفو اکيرمأ يف الإ ةيرحلا معط اوقوذي مل نيملسملا نم
 لقعلل اهمادختسا ةجيتنو ،اهسعاقت وأ اهداهتجا ةجيتن وه اهمدقت وأ بوعشلا فلخت
 ىلع مالکلا اذه لوقن ال اذامل ذإ ،ةيکيرمأ وأ ةيبرغ ةرماؤم دوجول سيلو ةنلقعللو
 ىلعو ايکرت ىلعو ةيبونجلا ايروک ىلعو نابايلا ىلعو نيصلا داصتقا ىلعو نيصلا بعش
 ةيمنت تققح يتلاو ،ةدعاصلا تايداصتقالاو لودلا نم امهريغو ليزاربلاو دنهلا

 ؟ةقالمع

 ةيساردلا تاررقملاو جهانملا ءانب ةلأسم نأ ،ليلحتلا اذه لالخ نم رهظي اذل
 ةلأسملا نأ روصتن کلذل .تايلمعلا دقعأ نم يه لب ،نيهلاو لهسلا رمألاب تسيل
 اوصلختسي يكل رارقلا عانصو نييوبرتلا نيلعافلا فرط نم ريکفتلا قيمعت ىلإ جاتحت
 فلتخمل بيجتست ةيوبرت جهانم ءانب لجأ نم ،ةقباسلا براجتلا نم ربعلاو سوردلا
 .البقتسمو انهار ةيبرغملا ةسردملا ىلع حرطتو تحرط يتلا تايدحتلا
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 ةيجولومتسبالا ةلزنملاو روطتلاو ةأشنلا :ةيبرتلا مولع
 اهسيسأتل نيسمخلاو ةسماخلا ىرکذلا يف

يديلجلا قّدصم  
ةيبرتلا مولع يف روتکد  

 فصن نع ديزي ام :ةيبرتلا مولع سيسأت ىلع ايبسن ليوط تقو نآلا ّرم
 ةداعإو عمجلا ملعلا اذه ةليصح دنع فقوتلل انريدقت يف ةيفاک ةّدم هذهو .نرق
 اهقلطأ يتلا ةوعدلا کلذل انرظن تفل دقلو .ةيجولومتسبإلا هتايلاکشإو هتلزنم مييقت
 ىلع هرشن لاقم يف ،جيردلا دمحم ةيبرغملا ةعماجلاب ةيبرتلا مولع ذاتسأ انليمز ارخؤم
 نم اهباصأ امل ةيبرتلا مولع فينصت ةداعإو فيفخت ىلإ هيف اعد ةيتوبکنعلا ةکبشلا
 1.مّخضت

 نأ نسحي ام ريدقت نسحو ةيبرتلا مولعل يلاحلا عضولا يف رظنلا ماکحإل
 ىلوألا اهتأشن فورظل ةدوعلا نم ّدب ال ،ةيجولومتسبإلا اهتلزنم ةعجارم هب نوکت
 .ةساردلا/لاقملا اذه هب أدبنس ام اذهو ،اهطورشو

 2:اهروطتو اهتأشنو ةيبرتلا مولع لوصأ ىلع ةيخيرات ءاوضأ .الوأ

 :ةيبرتلا مولع/ملع ءانبل ىلوألا تالواحملاو تايادبلا .أ

 سوــينموک أ .ج راــثأ ،يدالــيم رــشع عــباسلا نرــقلا ةــيادب ذنم
 (J. A. Comenius (1670-1592)) ايجوغاديب دوجو ةرورض ةينمض ةقيرطب 
 املثم ةيملع تاساردل يعماجلا وأ يسردملا لمعلا عوضخ مدعل فسأ امدنع ،ةيبيرجت
 .J) (1776-1841) ترابره .ف .ج ّربع نينرقب اهدعب .يکيناکيملا لمعلا کلذل عضخي

F. Herbart) ةسردم” قاحلإب ىدان امدنع ةقد رثکأ ةقيرطب ةجاحلا هذه نع 
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 يتلا ةرتفلا لالخ ،ةعماجلا سيئرل اعورشم ضرغلا يف مّدق دقو .ةعماجلاب “ةيبيرجت
 يذلا عورشملا وهو ،گربزگنوخل ايجوغاديبلاو ةفسلفلا يسرک ىلع طناک اهيف فلخ
 يملعلا هجوتلا تاصاهرإ نع ريخأ لاثم رکذ نکمي .(Dottrens) سنارتود اقحال هانبت

 .(A. A. Cournot) (1801-1877) ونروک .أ .أ صخي وهو ةيوبرتلا ةرهاظلا ةسارد يف
 ةظحالم ّدح دنع فقوتلاب نيبلاطم انسل ،بطلا يف امک ،ةيبرتلا يف هنأ ونروک دکأ دقف
 سيل ةيبرتلا لقح يف رشابملا بيرجتلا ّنإ لب ،اهسفنب اهسفن جاتنإ ديعت امک رهاوظلا
 ايلمعو )ةيرشبلا ةعيبطلا مارتحا( ايقالخأ ةمئاقلا تاظفحتلا مغر ،اليحتسم ارمأ
 .)ةيناديملا بيرجتلا تابوعص( ايتسجولو )ةيوبرتلا ةيلمعلا يف يئاقلتلا ينفلا بناجلا(

 رشع عساتلا نرقلا تاياهن عم ةيبرتلا لاجم يف يملعلا هجوتلل زربألا لاثملا
 ةسردم يف وأ ربخملا يف ءاوس (Alfred Binet) ينيب ديرفلأ هب ماق يذلا لمعلا وه
 نع حوضوب ينيب دارفلأ فشکي .(Grange-aux-Belles) لاب وأ جنارگ ال عراش
 نم عطقم وهو ،نولاف يرنه عم 1898 ةنس هبتک صن يف ةيبرتلا يف يملعلا ههجوت
 ةبتکم نإ” :(La fatigue intellectuelle) .ينهذلا قاهرإلا وأ ينهذلا بعتلا امهباتک
 ،ينهذلا قاهرإلا نع باتکلا اذه رشنب مويلا اهنشدن يتلا سفنلا ملعو ايجوغاديبلا

 انيلع بجوتي ال .يبيرجتلا سفنلا ملعل ةريخألا تاروطتلا نم ايجوغاديبلا ةدافإل أّوبتس
 عم ايئاهن عطقلا انيلع .ةديدج ايجوغاديب عادبإ لب ،ةميدق ايجوغاديب حالصإ ةلواحم
 ةقيرطب ةقبسملا راکفألا طاقسإ :ةّمج تاقوعم نم هلمحت امل ةميدقلا ايجوغاديبلا
 رطخأ يف مسحت يهو ،ةيئاشنإلا دهاوشلاو ةقيقدلا نيهاربلا نيب طلخت اهنإ .ةيئامغد
 فصن نأ نکمي ظفل لضفأ .)ةضورفم ةيفرعم طلس لاوقأ( ةيوطلس نيهاربب تالکشملا
 سسأتت نأ بجي ،لباقملا يفو .يظفللا وشحلا وأ ةيظفللا وه ايجوغاديبلا هذه هب
 ءيش لک لبق نوکت نأ بجي .ةبرجتلا ىلعو ةظحالملا ىلع ةديدجلا ايجوغاديبلا
 ملع رباخم يف امهلوأ :نيءاضف يف ةيجوغاديبلا براجتلا متت نأ نکميو .ةيبيرجت
 يف متت يتلا براجتلا يه ايجوغاديبلا يف رثکأ ذّبحملاو .سرادملا يف امهيناثو ،سفنلا
 3.“]ةيح تاقايس[ سرادملا

 سفنلا ملع نيب الصاف ادح لثم يذلا زاجنإلا وهو ينيب ديرفلأل زاجنإ زربأ
 échelle métrique de)“ءاکذلا سايقم” وه ديدجلاو )يناطبتسالا( ميدقلا

l’intelligence). نوميس رودويت عم ينيب هرشن دقو (Théodore Simon) ةنس 
 ىتحو ،تاونسلاب ،ينهذلا همدقت وأ ذيملتلا رخأت صيخشتب حمست ةادأ يهو .1905
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 عقو هنأ الإ ،اسنرف يف امامت ةظحالم ريغ ةقيرطب اذه ءاکذلا سايقم ّرم نإو .رهشألاب
 ديعأو ،وناليمو ملوهکوتسو اکيرمأو ايناملأو فينجو ليسکورب يف ريبک سامحب هيَّقلت
 سفنلا ءاملع رابک اضر زاحو هتقدب فارتعالا ّمتو نادلبلا هذه لک يف هبيرجت
 4.اهيف نييجوغاديبلاو

 تسّرک ،ةصاخ ايکيجلب يف ،ةديدع تاباتک تزرب ،نيبرحلا نيب ام ةلحرم يفو
 يلورکد نم لکل دئارلا لمعلا لاثملا ليبس ىلع اهنيب نم ركذنو .ةيبرتلا يف ايملع اهجوت
 Introduction à) ةيمکلا ايجوغاديبلل ةمدقم :(O. Decroly et R. Buyse) زيوبو

la pédagogie quantitative)، زيوب هفلؤمل ريبکلا يملعلا نأشلا وذ باتکلا کلذکو 
 .(L’expérimentation en pédagogie) ايجوغاديبلا يف ةبرجتلا :ناونعب

 ايجوغاديبلا يف ةيملعلا ةقيرطلا (T. Jonkheere) ريخنوج باتک اضيأ زربو
(La méthode scientifique en pédagogie)، ييوبرتلا ثحابلا باتک کلذکو 

 جئاتنلا ،قرطلا ،عوضوملا :يجوغاديبلا )ثحبلا( قيقحتلا (É. Planchard) راشنالب
(L’investigation pédagogique: objet, méthodes, résultats). 

 يوبرتلا دهشملا ةيبيرجتلا ايجوغاديبلا ترّدصت ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب
 ةطشنأو ةيدرف تاردابم ترثاکتف ،ارسيوسو ايکيجلب يف ةصاخ ،يبوروألا ءاضفلا يف
 ءامسأ تعملو .ةيوبرتلا ةلأسملا ةبراقم يف هجوتلا اذه سيرکتل ةريغص ثوحب زکارمل
 يدو ،(T. Jonkheere) ريخنوج لاثمأ ،يملعلا يوبرتلا ثحبلا ءامس يف ةمولعم
 ،(É. Planchard) راشنالبو ،(Crahay) يهارکو ،(de Landsheere) ريشدنال
 .(Gaston Mialaret) يرالايم نوتساگو ،(Robert Dottrens) سنارتود تربورو
 ايجوغاديبلل ةيملاعلا ةيعمجلل ةسائر لوأ 1958 ةنس هيلإ تدنسأ ريخألا اذهو
 .(AIPELF) ةيسنرفلا ةغللاب ةقطانلا ةيبيرجتلا

 نم لوألا فصنلا ةبقح ةيميتسبا يف ةيملعلل زربألا ةمسلا تناک نئلو
 وأ داوملا لک تسيل هنأ ىلإ هيبنتلا بجي هنأ الإ ،بيرجتلا يه نيرشعلا نرقلا
 .ةيبيرجت ةعيبط نم ةيبرتلا مولع ةلئاع يف اقحال عمجتتس يتلا ةيملعلا تاصاصتخالا

 ةديدجلا اهتدالو وأ ةيبرتلا مولع داليم .ب

 هذهب تدِجُو دق “ةيبرتلا مولع” نأ وه هّعقوتي الو ضعبلا هفرعي ال دق ام
 مغر ،1912 ةنس ذنم اديدحتو نيرشعلا نرقلا علطم ذنم عمجلا ةيمّستلا
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مصّدق الجليدي
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علوم الرتبية: النشأة والتطور واملنزلة االبستمولوجية



 نع مالکلا بسنألا نم ناک اذإ ام لوح ايبسن ةليوط ةدمل ماق يذلا ةموصخلا/لدجلا
 1912 ةنس .ليلق دعب ةطقنلا هذه ىلإ دوعنسو .“ةيبرتلا مولع” نع مأ “ةيبرتلا ملع”
 لاجم ىلع الإ بحسنت نکت مل مولعلا هذه نکلو .ةيبرتلا مولع دهعم فينجب سسأت
 نيذلا لافطألا ،لفطلا سفن ملع :اهب ةلص هل ام وأ ةيوبرتلا ةرهاظلا نم دودحم
 نکمي اذه بناج ىلإ .نيسّردملا نيوکت ،ءايوسألا ريغ لافطألا وأ مهعم ةلماعملا بعصت
 5.اهخيراتو ةيوبرتلا بهاذملا ةفسلف ةفاضإ

 يجولومتسبا هاجتا :ةيبرتلا مولعو ايجوغاديبلا نيب زييمتلا .1-ب

 نرقلا نم يناثلا فصنلا طساوأ يف رمألا (Durkheim) مياهکرود مسح دقل
 عامتجالا ملاع زيم دقف .نوبروسلا ةعماجب ايجوغاديبلا يسرک زيمتب لغش امل نيرشعلا
 “ةيبرتلا ملع” :هامس يذلا ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلاو ايجوغاديبلا نيب اذه عماللا

 Éducation et) “عامتجالا ملعو ةيبرتلا” ريهشلا هباتک يف يف کلذ لََعف .ادرفم اذکه
Sociologie)، وأ ،ةيضام وأ ةرضاح ]عئاقو[ ءايشأ فصو” :نيتمهم ملعلل دّدح ثيح 

 اهيّمسن يتلا تايرظنلا” امنيب .“اهراثآ نييعت/ةنياعمو اهثودح بابسأ نع ثحبلا
 الو فدهلا سفن عباتت ال يهف .امامت فلتخم رخآ عون نم تالّمأت يه ةيجوغاديب
 ثدح ام وأ ثدحي ام فصو سيل ]ايجوغاديبلا[ اهفده .قرطلا سفن مدختست
 نإ لوقلا نکمي بيرق رخآ ريبعتبو 6.“ثدحي نأ بجي اذام نييعت نکلو ،هريسفتو
 ةفيظو ايجوغاديبلا ةفيظو امنيب ،ريسفتلاو فصولا يه )ةيبرتلا ملع( ملعلا ةفيظو
 .ةيرايعم

 هعبت ايجوغاديبلاو ةيبرتلا ملع نيب قرفلل قيقدلا يجولومتسبالا ديدحتلا اذه
 ملع” ىلإ “حورلل ملع” نم لّوحت دقف سفنلا ملع يف رخآ يجولومتسبا جرعنم
 اهتلزنم ةيبرتلا مولع تزاح )ايجولوکيسلاو ايجولويسوسلا( اعم امهنمو ،“کولسلل
 فصولاو ،ةيجهنملا ةظحالملا لاجم نم اهنإ :ايجوغاديبلا نع اهل ةزيمملا ةيفرعملا
 .ريسفتلاو )يفيکلاو يمکلا(

 عومجم نم ةنوکتم” اهنوکب ةيبرتلا مولع يرالايم نوتساگ فّرع اذهلو
 لاغتشا ،ةقسانتمو ةلماکتم اهنکلو ةفلتخم رطأ يف ،سردت يتلا ةيملعلا تاصاصتخالا
 7.“اهروطتو اهعئاقوو ةيبرتلا تايعضو
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 ةديدج عئاقو نم ريثأتب” هنأ يرالايم نوتساگ يوري ،ةيسسؤملا ةيحانلا نم
 نييعماجلا نم ددع نع ةرداص لامعأو تاردابم نم ريثأتبو ،ةيلود تاهارکإو
 نوتساگو وتاش ناجو سابود سيروم نم لك اعابت مهو( ]نيمزتلملاو[ نيعنتقملا
 ةيرازولا تاطلسلا تررق ،)M. Debesse, J. Château, G. Mialaret  ةصاخ يرالايم
 30 ةّجر” هانيمس ام وهو ]...[ ةيبرتلا مولعل يعماج کلسم ثادحإ ،اريخأ ةيسنرفلا
 سيرابو نياکو ودروب :ةيسنرف تاعماج ثالثل نکمأ اذکه .“1966 ربمفون
)Bordeaux, Caen et Paris(، 8.“ةيبرتلا مولعل اکلسم بادآلا تايلک يف مظنت نأ 

 ايجوغاديبلل يرايعملا عباطلا دقنل ةشقانم .2-ب

 ةيبرتلا مولع ىلإف )مياهکرود( ةيبرتلا ملع ىلإ ايجوغاديبلا نم لصاحلا لوحتلا
 يملعلا جهنملا ىلإ ةيرايعملا نم ىلوألا هتلحرم يف لّوحت وه )يرالايم ،وتاش ،سابود(
 ةبراقملا ىلإ دعبلا ةيداحألا ةبراقملا نم ةريخألا هتلحرم يف لوحتو ،يريسفتلا -يفصولا
 ةينهملا ةيميقلا اهتفيظو يأ ايجوغاديبلا ةيرايعم نأ له نکل .داعبألا ةددعتملا
 ؟هتاذ ّدح يف ةصيقن ربتعي رمأ ةيميلعتلا ةيميقلاو

 .ايجوغاديبلا لصأب ريکذتلاب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا يف أدبنل

 لبق نم مّدقملا دبعلا کلذ ةميدقلا نانويلا يف ناک يجوغاديبلا نأ مولعملا نم
 صاخ عون نم ةمهمب مايقلا رمأ هيلإ نودنسي اوناک مهنأ امب ،ديبعلا رئاس ىلع هدايسأ
 ىلع طقف رصتقت نکت مل هتمهم نکلو .ةسردملا وحن لّفطلا ةدايق يهو الأ ،ساّسحو
 أشنيس يذلا لجّرلا عون ررقي هدايسأ عم قافتاب ناک هنإ لب ،ةقيرطلا ،ةدايقلا هذه
 اهّملعتيس يتلا داوملا رايتخاب کلذو ،ةسردملا ىلإ هبحصيس يذلا لفطلا هماوق ىلع
 9.خلا ...رعشلا وأ ةحابسلا وأ تايضايرلا وأ فيسلاب ةزرابملا(

 هينبتس يذلا ناسنإلا عون ريرقت( هذهک ةفيظو نأ ،أدبملا ثيح نم نذإ حضاو
 ةبراقم يأ حلاصل اهنع ّيلختلا نکمي ال ،يضاملا يف يجوغاديبلا اهلّمحت يتلاو )ةيبرتلا
 هيف تواهت رصع يف نحنو ةصاخ ،ةّيملعلا للُح نم تدترا امهم ةيبرتلل ىرخأ
 لاجملا کرتتل )لقألا ىلع يلمعلا قيدصتلا ثيح نم( ىربکلا ةّيفسلفلا تاّيعجرملا
 نع اهزجع ثيح نم ،رشبلا نم ةليلق ادادعأ الإ عنقت ال ةشّحوتم ةّيلاربيلل اعساو
 نع کلذک اهزجع ثيح نمو ةّرقتسم ةيداصتقا ةرود يف عمتجملا دارفأ ّلک جامدإ

 
8 Mialaret, “Les origines”, 63. 
9 Philippe Meirieu, Histoire et actualité de la pédagogie. Repères théoriques et bibliographiques (Lyon: Université 
Lumière-Lyon 2 et Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation, 1994). 
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 نع مالکلا بسنألا نم ناک اذإ ام لوح ايبسن ةليوط ةدمل ماق يذلا ةموصخلا/لدجلا
 1912 ةنس .ليلق دعب ةطقنلا هذه ىلإ دوعنسو .“ةيبرتلا مولع” نع مأ “ةيبرتلا ملع”
 لاجم ىلع الإ بحسنت نکت مل مولعلا هذه نکلو .ةيبرتلا مولع دهعم فينجب سسأت
 نيذلا لافطألا ،لفطلا سفن ملع :اهب ةلص هل ام وأ ةيوبرتلا ةرهاظلا نم دودحم
 نکمي اذه بناج ىلإ .نيسّردملا نيوکت ،ءايوسألا ريغ لافطألا وأ مهعم ةلماعملا بعصت
 5.اهخيراتو ةيوبرتلا بهاذملا ةفسلف ةفاضإ

 يجولومتسبا هاجتا :ةيبرتلا مولعو ايجوغاديبلا نيب زييمتلا .1-ب

 نرقلا نم يناثلا فصنلا طساوأ يف رمألا (Durkheim) مياهکرود مسح دقل
 عامتجالا ملاع زيم دقف .نوبروسلا ةعماجب ايجوغاديبلا يسرک زيمتب لغش امل نيرشعلا
 “ةيبرتلا ملع” :هامس يذلا ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلاو ايجوغاديبلا نيب اذه عماللا

 Éducation et) “عامتجالا ملعو ةيبرتلا” ريهشلا هباتک يف يف کلذ لََعف .ادرفم اذکه
Sociologie)، وأ ،ةيضام وأ ةرضاح ]عئاقو[ ءايشأ فصو” :نيتمهم ملعلل دّدح ثيح 

 اهيّمسن يتلا تايرظنلا” امنيب .“اهراثآ نييعت/ةنياعمو اهثودح بابسأ نع ثحبلا
 الو فدهلا سفن عباتت ال يهف .امامت فلتخم رخآ عون نم تالّمأت يه ةيجوغاديب
 ثدح ام وأ ثدحي ام فصو سيل ]ايجوغاديبلا[ اهفده .قرطلا سفن مدختست
 نإ لوقلا نکمي بيرق رخآ ريبعتبو 6.“ثدحي نأ بجي اذام نييعت نکلو ،هريسفتو
 ةفيظو ايجوغاديبلا ةفيظو امنيب ،ريسفتلاو فصولا يه )ةيبرتلا ملع( ملعلا ةفيظو
 .ةيرايعم

 هعبت ايجوغاديبلاو ةيبرتلا ملع نيب قرفلل قيقدلا يجولومتسبالا ديدحتلا اذه
 ملع” ىلإ “حورلل ملع” نم لّوحت دقف سفنلا ملع يف رخآ يجولومتسبا جرعنم
 اهتلزنم ةيبرتلا مولع تزاح )ايجولوکيسلاو ايجولويسوسلا( اعم امهنمو ،“کولسلل
 فصولاو ،ةيجهنملا ةظحالملا لاجم نم اهنإ :ايجوغاديبلا نع اهل ةزيمملا ةيفرعملا
 .ريسفتلاو )يفيکلاو يمکلا(

 عومجم نم ةنوکتم” اهنوکب ةيبرتلا مولع يرالايم نوتساگ فّرع اذهلو
 لاغتشا ،ةقسانتمو ةلماکتم اهنکلو ةفلتخم رطأ يف ،سردت يتلا ةيملعلا تاصاصتخالا
 7.“اهروطتو اهعئاقوو ةيبرتلا تايعضو

 
5 Mialaret, Sciences de l’éducation, 63. 
6 Émile Durkheim, Éducation et Sociologie (Paris: Alcan, 1934), 75. 
7 Mialaret, Sciences de l’éducation, 69. 

 ةديدج عئاقو نم ريثأتب” هنأ يرالايم نوتساگ يوري ،ةيسسؤملا ةيحانلا نم
 نييعماجلا نم ددع نع ةرداص لامعأو تاردابم نم ريثأتبو ،ةيلود تاهارکإو
 نوتساگو وتاش ناجو سابود سيروم نم لك اعابت مهو( ]نيمزتلملاو[ نيعنتقملا
 ةيرازولا تاطلسلا تررق ،)M. Debesse, J. Château, G. Mialaret  ةصاخ يرالايم
 30 ةّجر” هانيمس ام وهو ]...[ ةيبرتلا مولعل يعماج کلسم ثادحإ ،اريخأ ةيسنرفلا
 سيرابو نياکو ودروب :ةيسنرف تاعماج ثالثل نکمأ اذکه .“1966 ربمفون
)Bordeaux, Caen et Paris(، 8.“ةيبرتلا مولعل اکلسم بادآلا تايلک يف مظنت نأ 

 ايجوغاديبلل يرايعملا عباطلا دقنل ةشقانم .2-ب

 ةيبرتلا مولع ىلإف )مياهکرود( ةيبرتلا ملع ىلإ ايجوغاديبلا نم لصاحلا لوحتلا
 يملعلا جهنملا ىلإ ةيرايعملا نم ىلوألا هتلحرم يف لّوحت وه )يرالايم ،وتاش ،سابود(
 ةبراقملا ىلإ دعبلا ةيداحألا ةبراقملا نم ةريخألا هتلحرم يف لوحتو ،يريسفتلا -يفصولا
 ةينهملا ةيميقلا اهتفيظو يأ ايجوغاديبلا ةيرايعم نأ له نکل .داعبألا ةددعتملا
 ؟هتاذ ّدح يف ةصيقن ربتعي رمأ ةيميلعتلا ةيميقلاو

 .ايجوغاديبلا لصأب ريکذتلاب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا يف أدبنل

 لبق نم مّدقملا دبعلا کلذ ةميدقلا نانويلا يف ناک يجوغاديبلا نأ مولعملا نم
 صاخ عون نم ةمهمب مايقلا رمأ هيلإ نودنسي اوناک مهنأ امب ،ديبعلا رئاس ىلع هدايسأ
 ىلع طقف رصتقت نکت مل هتمهم نکلو .ةسردملا وحن لّفطلا ةدايق يهو الأ ،ساّسحو
 أشنيس يذلا لجّرلا عون ررقي هدايسأ عم قافتاب ناک هنإ لب ،ةقيرطلا ،ةدايقلا هذه
 اهّملعتيس يتلا داوملا رايتخاب کلذو ،ةسردملا ىلإ هبحصيس يذلا لفطلا هماوق ىلع
 9.خلا ...رعشلا وأ ةحابسلا وأ تايضايرلا وأ فيسلاب ةزرابملا(

 هينبتس يذلا ناسنإلا عون ريرقت( هذهک ةفيظو نأ ،أدبملا ثيح نم نذإ حضاو
 ةبراقم يأ حلاصل اهنع ّيلختلا نکمي ال ،يضاملا يف يجوغاديبلا اهلّمحت يتلاو )ةيبرتلا
 هيف تواهت رصع يف نحنو ةصاخ ،ةّيملعلا للُح نم تدترا امهم ةيبرتلل ىرخأ
 لاجملا کرتتل )لقألا ىلع يلمعلا قيدصتلا ثيح نم( ىربکلا ةّيفسلفلا تاّيعجرملا
 نع اهزجع ثيح نم ،رشبلا نم ةليلق ادادعأ الإ عنقت ال ةشّحوتم ةّيلاربيلل اعساو
 نع کلذک اهزجع ثيح نمو ةّرقتسم ةيداصتقا ةرود يف عمتجملا دارفأ ّلک جامدإ

 
8 Mialaret, “Les origines”, 63. 
9 Philippe Meirieu, Histoire et actualité de la pédagogie. Repères théoriques et bibliographiques (Lyon: Université 
Lumière-Lyon 2 et Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation, 1994). 
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علوم الرتبية: النشأة والتطور واملنزلة االبستمولوجية



 ميمعت إدبم ىلإ دانتسالا درجمب ،نييفاکلا يعامتجالا نمألاو ةيعامتجالا ةمحللا قيقحت
 ،ةقلطملا ةيلاربيللا ّلظ يف ةسردملا ديعت ال اميف .“يعامتجالا هافرلا ميمعت”و ميلعتلا
 ةداعإو ةثرولا :امهيباتک يف نورسابو ويدروب نم ّلک کلذ نع فشک ام بسحب
 يذلا يفاقثلا لامسأرلا طّسوتب ةقباسلا ةيعامتجالا تاقالعلا خاسنتسا ّالإ 10،جاتنإلا
 ةغل ،هاوس نود ةسردملا يف هدامتعا مکحب ايفاقثو ايعامتجا ةظوظحملا تائفلا هثراوتت
 تالئاعلا ءانبأ اهترفش کف يف حلفي ال يتلا زومرلا نم ةناسرتو ايمسر اباطخو لاصتا

 قيضلا طيحملا يفو ةلئاعلا يف مهلوادتل ارظن کلذو .ايفاقثو ايعامتجا ةظوظحملا ريغ
 ءانبأل ةيرثلا ةنودملا تايوتحم لباقم يف ةليزه ةيوغل ةنودم لکايهو ةّيمجعم
 11.نياتشنرب ريبعت بسح ىلع ايفاقث نيظوظحملا

 يذلا ناسنإلا ةيعونب )ةيرايعملا اهتيصاخب( ايجوغاديبلا رکذت نأف ،يلاتلابو
 هفراعم ينبي ،احتفتم ،هتاذ يف امکحتم ،ماهوألا نم اررحتم( هئانب يف مهاسن نأ انديرت
 ةزکرمب )خلا ...ةدّيقم ةّيعبت نود اّيعامتجا اجمدنم ،لقتسمو طشن وحن ىلع هتيصخشو
 ناهّرلا ذاقنإ ايئدبم نمضي اذه نإف ،ّملعتمک هلوح ّةيوبرتلا ةيلمعلا يف يساسأ وه ام
 داوس نم مظعألا مسقلا قباسلا يف اهيف عاض يتلا سؤبلا ءارحص يف هيتلا نم يوبرتلا
 .ّفلختو فعضو رقفو لهج نم مهدادجأو مهئابآ نع هوثراوت امم سانلا

 ةفسلف سنج نم وه يذلا( يرايعملا عباطلا تاذ نا وه ةلکشملا نکلو
 هذيملت دي ىلعو ليما هباتک يف وسور دي ىلع ايجوغاديبلا هب تفصتا يذلا )تاياغلا
 هذاقنا نکمي ام ذاقنإب ،هذاتسأ راکفأ ميسجت لواح يذلا  (Pestalozzi)يزتولوتساب
 ىلع کلذکو ،ةيتربانوبلا ةّيبرحلا ةّوقلا اهترمد يتلا (stans) سناتس اياحض ماتيأ نم
 نم مهذقنيل عراوشلا يدّرشم طقتلي حار يذلا (Don Bosco) وکسوب نود دي
 لبقتسا يذلا (Korczak) قاحسا کروک دي ىلع ،رخآ سيلو اريخأو ،سئابلا مهريصم
 يذلاو ايجوغاديبلل يرايعملا عباطلا کلذ تاذ نإ ،ايفوصرف ميخم نم دوهيلا لافطأ

 مياهکرود اهيلع هباع امک اقح اهيف فعّضلا نمکم هسفن وه اهصئاصخ سفنأ لثمي
 بلاغلا يف ريست ال رومألا ّنأ ثيح نم کلذو .هجهن ىلع اوراسو هدعب اوؤاج نيذلاو
 الإ رومألا ريغتت مل اذاملف ّالإو .کاذ وأ وحنلا اذه ىلع اهريس يف نحن بغرن نأ دّرجمب
 نورّيسي يذلا مه ءامکحلا ةفسالفلا سيلف( “هتيروهمج” نوطالفأ بتک نأ ذنم اليلق

 
10 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passerons, La reproduction: éléments pour une théorie du système d’enseignement 
(Paris: Éditions de Minuit, 1970). 
11 Basil Berstein, “Social class, linguistic codes and grammatical elements”, Language and speech V, 4 (1962): 221-
40. 

 يبارافلا بتک نأ دّرجمل ريغتت مل امک )...ايندلا ءاحنأ نم ةيحان يأ يف عمتجملا نوؤش
 !؟“ةلضافلا هتنيدم” لهأ ءارآ

 ربتعت اهنوک يف لثمتي ةميدقلا ةيبرتلا ةفسلف ةثيرو يه امب ايجوغاديبلا أطخ ّنإ
 کلت روهظ دعب ىتحو .ةّيلاثم ةياغ وأ ّةيرظن ةّملسم دّرجم وه ام ةعقاو ةقيقح
 مل ايجوغاديبلا نإف ،ةرظنلا ةيداحأب ةمّستملا 12يوبرتلا ريکفتلا يف ةروهشملا تالواحم
 ملع( ملعلا ىلإ ءاجتلالا نأ ثيح .ّةيرايعملا اهتعزن نم – ةفاضإ ّصلخت ولو – ّصلختت
 وأ !لفطلا ةّيصخشل يئاقلتلا حتفتلا( ةياغ ريربتل امئاد ناک )عامتجالا ملع وأ سفنلا
 ّبلطتي قيقحتلا نإ ثيح .اهقيقحتل ال )خلا ...ةيروهمجلا عمتجم ميقل يلخادلا هينبت
 ةيوبرتلا ةرهاظلا دقعت ءيش ّلک لبق هباسح يف لخدي وهف ،ريربتلا دّرجم نم رثکأ
 .اهداعبأ کباشتو اهتايوتسم ددعتو اهکلاسم بّعشتو

 ةتباثلا تاقالعلا جارختساو ةدقعملا ةرهاظلا هذه مهف ةرورض يتأت انه نمو
 دوعي امب اهيف ريثأتلا تايناکمإ نم نکمم ردق ربکأ کالتمال ايملع اهتبراقم يأ :اهيف
 .عمتجملا ىلعو درفلا ىلع عفنلاب

 ةيبرتلا مولع فينصت .ايناث

 ىلع حرتقا يرالايم نوتساغ نأ 13ةيبرتلا مولع هباتک يف بوشبش دمحأ رکذ
 لمتشت ةفانص 1973 ةنس سيراب يف دقعنملا ةيبرتلا مولعل سداسلا يملاعلا ىقتلملا

 :يه ماسقألا هذهو املع رشع انثا اهلمجم يف تّمض ماسقأ ةثالث ىلع

 .ةيبرتلل ةماعلا فورظلا سردت يتلا مولعلا •

 .ةيلبقتسملاو ةيلمأتلا مولعلا •

 .ةيوبرتلا ةقالعلا سردت يتلا مولعلا •

 جرخي يذلا (Guy Avanzini) ينيزنڤأ يگ فينصتک ىرخأ تافينصت کانهو
 ءانب طورشل عضخت ال ،هيأر بسح اهرابتعاب ةيبرتلا مولع ةمئاق نم ةيبرتلا ةفسلف

 
 لاحلا وه امک :هالعأ نم هتاراعشب حوليل ةيملعلا تايرظنلا ّملس قلستي نأ امئاد لواحي ريکفتلا ّنأ ثيح ،يوبرتلا رکفلا يف لوقأ الو 12
 ترهظ امک سفنلا ملع جئاتن ىلع دامتعالا يف اوغلاب نيذلا ديرابالک يرسيوسلا وأ هينيرف يسنرفلا وأ يروستنم ةيلاطيإلا ةّيبرملل ةبسنلاب

 يف نوبروسلا ةعماج يف ايجوغاديبلا يسرک لغاشل ةبسنلاب لاحلا وه امک وأ )Marcel Crahay( ياهارك ليسرام دنع نرقلا اذه علطم يف
 يوبرتلا ريکفتلا نإ ثيحب .ةيبرتلا اياضق ةبراقم يف اقلطم ادامتعا يجولويسوسلا جذومنلا دمتعا يذلا )مياهک رود ليمإ( نرقلا اذه لئاوأ
 ىلع دامتعالا يف ةغلابملاو قارغإلا يأ :(sociologisme) ةيجولويسوسلا وأ (psychologisme) ةيجولوکيسلا ةيوملعلا نم برض يف عقي
 لخادملا نم عوني نأ نکمي –هل هحرتقت يذلا ديدحتلاب– يوبرتلا رکفلا ّناف کلذ فالخبو .ّةيوبرتلا ةرهاظلا ةبراقم يف ديحو يملع عجرم
 .هتالضعمو ةيبرتلا ملاع اهب جلي يتلا تابراقملاو
 .15-14 ،)1986 ،ةينطولا بتکلا راد :سنوت( ةيبرتلا مولع ،بوشبش دمحأ 13
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 ميمعت إدبم ىلإ دانتسالا درجمب ،نييفاکلا يعامتجالا نمألاو ةيعامتجالا ةمحللا قيقحت
 ،ةقلطملا ةيلاربيللا ّلظ يف ةسردملا ديعت ال اميف .“يعامتجالا هافرلا ميمعت”و ميلعتلا
 ةداعإو ةثرولا :امهيباتک يف نورسابو ويدروب نم ّلک کلذ نع فشک ام بسحب
 يذلا يفاقثلا لامسأرلا طّسوتب ةقباسلا ةيعامتجالا تاقالعلا خاسنتسا ّالإ 10،جاتنإلا
 ةغل ،هاوس نود ةسردملا يف هدامتعا مکحب ايفاقثو ايعامتجا ةظوظحملا تائفلا هثراوتت
 تالئاعلا ءانبأ اهترفش کف يف حلفي ال يتلا زومرلا نم ةناسرتو ايمسر اباطخو لاصتا

 قيضلا طيحملا يفو ةلئاعلا يف مهلوادتل ارظن کلذو .ايفاقثو ايعامتجا ةظوظحملا ريغ
 ءانبأل ةيرثلا ةنودملا تايوتحم لباقم يف ةليزه ةيوغل ةنودم لکايهو ةّيمجعم
 11.نياتشنرب ريبعت بسح ىلع ايفاقث نيظوظحملا

 يذلا ناسنإلا ةيعونب )ةيرايعملا اهتيصاخب( ايجوغاديبلا رکذت نأف ،يلاتلابو
 هفراعم ينبي ،احتفتم ،هتاذ يف امکحتم ،ماهوألا نم اررحتم( هئانب يف مهاسن نأ انديرت
 ةزکرمب )خلا ...ةدّيقم ةّيعبت نود اّيعامتجا اجمدنم ،لقتسمو طشن وحن ىلع هتيصخشو
 ناهّرلا ذاقنإ ايئدبم نمضي اذه نإف ،ّملعتمک هلوح ّةيوبرتلا ةيلمعلا يف يساسأ وه ام
 داوس نم مظعألا مسقلا قباسلا يف اهيف عاض يتلا سؤبلا ءارحص يف هيتلا نم يوبرتلا
 .ّفلختو فعضو رقفو لهج نم مهدادجأو مهئابآ نع هوثراوت امم سانلا

 ةفسلف سنج نم وه يذلا( يرايعملا عباطلا تاذ نا وه ةلکشملا نکلو
 هذيملت دي ىلعو ليما هباتک يف وسور دي ىلع ايجوغاديبلا هب تفصتا يذلا )تاياغلا
 هذاقنا نکمي ام ذاقنإب ،هذاتسأ راکفأ ميسجت لواح يذلا  (Pestalozzi)يزتولوتساب
 ىلع کلذکو ،ةيتربانوبلا ةّيبرحلا ةّوقلا اهترمد يتلا (stans) سناتس اياحض ماتيأ نم
 نم مهذقنيل عراوشلا يدّرشم طقتلي حار يذلا (Don Bosco) وکسوب نود دي
 لبقتسا يذلا (Korczak) قاحسا کروک دي ىلع ،رخآ سيلو اريخأو ،سئابلا مهريصم
 يذلاو ايجوغاديبلل يرايعملا عباطلا کلذ تاذ نإ ،ايفوصرف ميخم نم دوهيلا لافطأ

 مياهکرود اهيلع هباع امک اقح اهيف فعّضلا نمکم هسفن وه اهصئاصخ سفنأ لثمي
 بلاغلا يف ريست ال رومألا ّنأ ثيح نم کلذو .هجهن ىلع اوراسو هدعب اوؤاج نيذلاو
 الإ رومألا ريغتت مل اذاملف ّالإو .کاذ وأ وحنلا اذه ىلع اهريس يف نحن بغرن نأ دّرجمب
 نورّيسي يذلا مه ءامکحلا ةفسالفلا سيلف( “هتيروهمج” نوطالفأ بتک نأ ذنم اليلق

 
10 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passerons, La reproduction: éléments pour une théorie du système d’enseignement 
(Paris: Éditions de Minuit, 1970). 
11 Basil Berstein, “Social class, linguistic codes and grammatical elements”, Language and speech V, 4 (1962): 221-
40. 

 يبارافلا بتک نأ دّرجمل ريغتت مل امک )...ايندلا ءاحنأ نم ةيحان يأ يف عمتجملا نوؤش
 !؟“ةلضافلا هتنيدم” لهأ ءارآ

 ربتعت اهنوک يف لثمتي ةميدقلا ةيبرتلا ةفسلف ةثيرو يه امب ايجوغاديبلا أطخ ّنإ
 کلت روهظ دعب ىتحو .ةّيلاثم ةياغ وأ ّةيرظن ةّملسم دّرجم وه ام ةعقاو ةقيقح
 مل ايجوغاديبلا نإف ،ةرظنلا ةيداحأب ةمّستملا 12يوبرتلا ريکفتلا يف ةروهشملا تالواحم
 ملع( ملعلا ىلإ ءاجتلالا نأ ثيح .ّةيرايعملا اهتعزن نم – ةفاضإ ّصلخت ولو – ّصلختت
 وأ !لفطلا ةّيصخشل يئاقلتلا حتفتلا( ةياغ ريربتل امئاد ناک )عامتجالا ملع وأ سفنلا
 ّبلطتي قيقحتلا نإ ثيح .اهقيقحتل ال )خلا ...ةيروهمجلا عمتجم ميقل يلخادلا هينبت
 ةيوبرتلا ةرهاظلا دقعت ءيش ّلک لبق هباسح يف لخدي وهف ،ريربتلا دّرجم نم رثکأ
 .اهداعبأ کباشتو اهتايوتسم ددعتو اهکلاسم بّعشتو

 ةتباثلا تاقالعلا جارختساو ةدقعملا ةرهاظلا هذه مهف ةرورض يتأت انه نمو
 دوعي امب اهيف ريثأتلا تايناکمإ نم نکمم ردق ربکأ کالتمال ايملع اهتبراقم يأ :اهيف
 .عمتجملا ىلعو درفلا ىلع عفنلاب

 ةيبرتلا مولع فينصت .ايناث

 ىلع حرتقا يرالايم نوتساغ نأ 13ةيبرتلا مولع هباتک يف بوشبش دمحأ رکذ
 لمتشت ةفانص 1973 ةنس سيراب يف دقعنملا ةيبرتلا مولعل سداسلا يملاعلا ىقتلملا

 :يه ماسقألا هذهو املع رشع انثا اهلمجم يف تّمض ماسقأ ةثالث ىلع

 .ةيبرتلل ةماعلا فورظلا سردت يتلا مولعلا •

 .ةيلبقتسملاو ةيلمأتلا مولعلا •

 .ةيوبرتلا ةقالعلا سردت يتلا مولعلا •

 جرخي يذلا (Guy Avanzini) ينيزنڤأ يگ فينصتک ىرخأ تافينصت کانهو
 ءانب طورشل عضخت ال ،هيأر بسح اهرابتعاب ةيبرتلا مولع ةمئاق نم ةيبرتلا ةفسلف

 
 لاحلا وه امک :هالعأ نم هتاراعشب حوليل ةيملعلا تايرظنلا ّملس قلستي نأ امئاد لواحي ريکفتلا ّنأ ثيح ،يوبرتلا رکفلا يف لوقأ الو 12
 ترهظ امک سفنلا ملع جئاتن ىلع دامتعالا يف اوغلاب نيذلا ديرابالک يرسيوسلا وأ هينيرف يسنرفلا وأ يروستنم ةيلاطيإلا ةّيبرملل ةبسنلاب

 يف نوبروسلا ةعماج يف ايجوغاديبلا يسرک لغاشل ةبسنلاب لاحلا وه امک وأ )Marcel Crahay( ياهارك ليسرام دنع نرقلا اذه علطم يف
 يوبرتلا ريکفتلا نإ ثيحب .ةيبرتلا اياضق ةبراقم يف اقلطم ادامتعا يجولويسوسلا جذومنلا دمتعا يذلا )مياهک رود ليمإ( نرقلا اذه لئاوأ
 ىلع دامتعالا يف ةغلابملاو قارغإلا يأ :(sociologisme) ةيجولويسوسلا وأ (psychologisme) ةيجولوکيسلا ةيوملعلا نم برض يف عقي
 لخادملا نم عوني نأ نکمي –هل هحرتقت يذلا ديدحتلاب– يوبرتلا رکفلا ّناف کلذ فالخبو .ّةيوبرتلا ةرهاظلا ةبراقم يف ديحو يملع عجرم
 .هتالضعمو ةيبرتلا ملاع اهب جلي يتلا تابراقملاو
 .15-14 ،)1986 ،ةينطولا بتکلا راد :سنوت( ةيبرتلا مولع ،بوشبش دمحأ 13
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 يف رداصلا يملعلاو ينقتلا مالعإلل يسنرفلا ينطولا دهعملا فينصت کلانهو .ملعلا
 .اعرف رشع ةعبرأ نمضتيو 520 ددــع ةيفارغويلبيبلا ةيرشنلا

 مولع ةلئاعب تقحل يتلا داوملا ةيّملعت بايغ تافينصتلا هذه يف ظحالنو
 .)قحال فينصت يف رمألا اذه يرالايم کرادت دقل( تانيعبسلا لالخ ةيبرتلا

 ةيبرتلا ةفسلف جرخن الف هيرالايم هحرتقا يذلا فينصتلا ىلإ ليمن ذإ اننأ امک
 ةيددعتلا هتازيم مهأ نم يذلا يثادحلا دعب ام راطإلا يف ملعلا موهفم عّسوتل هنم
 ةيبرتلا مولع ايجولومتسبا وه ديدج يوبرت ملع ةفاضإ حرتقن اننإف ةيجولومتسبالا
 مولع سيسأت ىلع نرق فصن نم رثکأ رورم دعب ادکأتم ايملع الاجم حبصأ يذلا
 يف سابود سيروم مييقت اهنيب نم ةّماه تالواحم هنمض ترفوت دقو ةصاخ ةيبرتلا
 هباتک يف عوضوملا اذهل ولراش درانرب هدرفأ يذلا لصفلاو ةيبرتلا مولعل سداسلا رمتؤملا
 اذه قاحلإ نکميو خلإ ...14)1988( زومرم باتک کلذکو )1995( هرکذ قبس يذلا
 .ةيلمأتلاو ةيدقنلا مولعلا ةعومجمب ملعلا

 لهکلا سفن ملع نع القتسمو ايساسأ املع ّملعملا سفن ملع ةفاضإ حرتقن امک
 انإف اذلو .هسفن ىلع هقالغنا کلذ ينعي نأ نود ةيبرتلا سفن ملع يف جمدي ثيحب
 يف ريثأت نم ملعملا ةيجولوکيسل امل ةيوبرتلا ةقالعلا ةناخ يف ةجردنملا مولعلا نم هّدعن
 نم )1973( يرالايم هددح ام راطإ يف ىقبن نأ اندرأ ام اذإ ،اهب رثأتو ةيوبرتلا ةقالعلا
 ةيوبرتلا مولعلا لک اقح بعوتست ال اهعضو يتلا ىربکلا تائفلا نأ مغر ،تافينصت
 ةمءالم رثکأ ىرخأ تافينصت عضو راظتنا يف اننکلو ،اعابت اهرکذنس يتلا ةديدجلا

 .يرالايم تافينصت عم لماعتلا لواحنس

 ،لاجملا اذه يف ةينوسکسولگنألا تايبدألا ىلع حاتفنالا انئش ام اذإ امأ
 يف لمعلا قلطنا دقف لوألا امأ .ةيبرتلا ايجولوبورثنأو ميلعتلا يملع ةفاضإ نکميف
 يف تانيتسلا طاسوأ لالخ ميلعتلا لوح ثحبلا تامگيداربب فرعي ام راطإ يف هلاجم
 ماسقأ يف قوقحلا لماک اصاصتخا تاونس ةّدع ذنم ربتعي هنإف يناثلا اّمأو 15،اکيرمأ
 يتلا مولعلا ةمئاقب ميلعتلا ملع قحلي نأ نکميو 16.ةيکيرمألا تاعماجلاب ةيبرتلا مولع
 سردت يتلا مولعلا ةمئاقب ةيبرتلا ايجولوبورثنأ قحلت اميف ةيوبرتلا ةقالعلا سردت

 
14 Louis Marmoz, Les sciences de l’éducation en France, histoire et réalités (Issy-les-Moulineaux: E.A.P., 1988). 
15 Watkins Doyle, “Paradigmes de recherche sur l’efficacité des enseignants”, Traduit de l’anglais par G. Henry et 
S. Osterrieth, in L’art et la science de l’enseignement, dir. Marcel Crahay et Dominique Lafontaine (Bruxelles: 
Editions Labor, 1986), 435-81. 
16 Agnès Henriot-Van Zanten et Kathryn Anderson-Levitt, “L’Anthropologie de l’éducation aux Etats-Unis: 
méthodes, théories et application d’une discipline en évolution”, Revue Française de Pédagogie 101 (1992): 79-104. 

 تاذ ىرخأ ةيوبرت ةيملع تاصاصتخا ةفاضإ اضيأ حرتقن .ةيبرتلل ةماعلا فورظلا
 حالصإلا لخادم وأ تامگيدارب لثم اهحالصإو اهمييقتو ةيوبرتلا مظنلا ءانبب ةقالع
 طيطختلاو 17)رضاحلا تقولا يف ةيملاع تامگيدارب ةسمخ دجوت( اهريياعمو يوبرتلا
 ةريخألا تاصاصتخالا هذه لکو .يسردملا فيلأتلاو ةيوبرتلا جهانملا ةسدنهو يوبرتلا
 يفو ةيبرتلل ةماعلا فورظلا يف ايئزج اهرودب جردنت يتلا ميلعتلا ةسدنه يف جردنت

 بجي .)يوبرت حالصإ ةطخ ميمصت ةيفيک لثم( ةيلبقتسملا مولعلا يف اهنم رخآ ءزج
 ،ةيبرتلا مولع ةمئاقب ةايحلا تاراهم ىلع بردتلاو ةيوبرتلا تايافکلا ملع قاحلإ اضيأ

 ةبراقم نم ةعبان تناک يتلا فادهألا ايجوغاديبل اقحال ءاج ةيافکلا موهفم نأل
 ةقيقحلا يفو .)ةيفرعملا( ةينافرعلا مولعلا نم ةيافکلا موهفم عبن امنيب ،ةيبرتلل ةيکولس
 فانصأل يثالثلا يرالايم مسقت نمض ةايحلا تاراهمو تايافکلا طبض يف ةبوعص دجوت
 مولعلا بيترت هيف ديعن ،ديدج ميسقتل ،انفلسأ امک ،جاتحن نحنو ،ةيبرتلا مولع
 ةيوبرتلا تايافکلا رابتعا الثم بعصي ذإ .اهل ةبسانم ىربک تائف يف ةديدجلا ةيوبرتلا
 ةيمانيد ةقالع نع ربعت اهنأ مغر “ةيوبرتلا ةقالعلا” تانوکم نم ةايحلا تاراهم وأ
 .هروضح نود نم وأ هنم ريسيتبو ملعملا روضحب ةراهملاب وأ ةفرعملاب ملعتملل

 فيضن اننإف ،لافطألا صخت يتلا ايجوغاديبلا دعب ام ىلإ يضملا اندرأ اذإ امأ
 ميلعتلا قطنم نع اضوع نيوکتلا قطنمب انرکف ام اذإو .لوهکلاب ةصاخلا ايجوغاردنألا
 :هعورف فلتخمب نيوکتلا صاصتخا اضيأ ةيبرتلا مولع يف جردنسف ،هيلإ ةفاضإ وأ
 کلذکو ،ميلعتلا نهم ىلع نيوکتلاو ةيبرتلا يف نينوکملا نيوکتو نيملعملا نيوکت
 ناصاصتخالاو .ينهملا نيوکتلا زکارمو دهاعملاو سرادملا يف مهسفنأ بابشلا نيوکت
 .“ةيوبرتلا ةقالعلا” نمض ناجردني )هعورف فلتخمب نيوکتلاو لوهکلا ميلعت( ناريخألا
 وهو ،نيوکتلا يفو ميلعتلا يف ةقبطملا ةيمقرلا تايجولونکتلا صاصتخا ىسنن ال اريخأ
 املع نيرشعو ةعبرأب ةّيلمج ةمئاق ىلع لصحتن ثيحب .ميلعتلل ةماعلا فورظلا نم
 نم ددع يأ .)1973( يرالايم اهحرتقا يتلا طقف املع رشع ينثالا نع اضوع ايوبرت
 يشيو ريبک ددع اقح اذهو .نرق فصن يلاوح ذنم يرالايم هرکذ ام فعض غلبي مولعلا
 .مّخضتلا ةرکفب

 ثالثلا تائفلاب ظفتحي ةيبرتلا مولعل افينصت حرتقن رصنعلا اذه ةياهن يفو
 :ةيتآلا يهو ،)1973( يرالايم اهحرتقا يتلا ىربکلا

 
 

 ،ةيبرتلا يف ةقبطملا ةدوجلا مگيدارب ،ةمکوحلا مگيدارب ،يجيتارتسالا مگيداربلا ،يعاطقلا وأ يذيفنتلا مگيداربلا :يه ةسمخلا تامگداربلا 17
 .يلودلا کنبلا مگيدارب
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 يف رداصلا يملعلاو ينقتلا مالعإلل يسنرفلا ينطولا دهعملا فينصت کلانهو .ملعلا
 .اعرف رشع ةعبرأ نمضتيو 520 ددــع ةيفارغويلبيبلا ةيرشنلا

 مولع ةلئاعب تقحل يتلا داوملا ةيّملعت بايغ تافينصتلا هذه يف ظحالنو
 .)قحال فينصت يف رمألا اذه يرالايم کرادت دقل( تانيعبسلا لالخ ةيبرتلا

 ةيبرتلا ةفسلف جرخن الف هيرالايم هحرتقا يذلا فينصتلا ىلإ ليمن ذإ اننأ امک
 ةيددعتلا هتازيم مهأ نم يذلا يثادحلا دعب ام راطإلا يف ملعلا موهفم عّسوتل هنم
 ةيبرتلا مولع ايجولومتسبا وه ديدج يوبرت ملع ةفاضإ حرتقن اننإف ةيجولومتسبالا
 مولع سيسأت ىلع نرق فصن نم رثکأ رورم دعب ادکأتم ايملع الاجم حبصأ يذلا
 يف سابود سيروم مييقت اهنيب نم ةّماه تالواحم هنمض ترفوت دقو ةصاخ ةيبرتلا
 هباتک يف عوضوملا اذهل ولراش درانرب هدرفأ يذلا لصفلاو ةيبرتلا مولعل سداسلا رمتؤملا
 اذه قاحلإ نکميو خلإ ...14)1988( زومرم باتک کلذکو )1995( هرکذ قبس يذلا
 .ةيلمأتلاو ةيدقنلا مولعلا ةعومجمب ملعلا

 لهکلا سفن ملع نع القتسمو ايساسأ املع ّملعملا سفن ملع ةفاضإ حرتقن امک
 انإف اذلو .هسفن ىلع هقالغنا کلذ ينعي نأ نود ةيبرتلا سفن ملع يف جمدي ثيحب
 يف ريثأت نم ملعملا ةيجولوکيسل امل ةيوبرتلا ةقالعلا ةناخ يف ةجردنملا مولعلا نم هّدعن
 نم )1973( يرالايم هددح ام راطإ يف ىقبن نأ اندرأ ام اذإ ،اهب رثأتو ةيوبرتلا ةقالعلا
 ةيوبرتلا مولعلا لک اقح بعوتست ال اهعضو يتلا ىربکلا تائفلا نأ مغر ،تافينصت
 ةمءالم رثکأ ىرخأ تافينصت عضو راظتنا يف اننکلو ،اعابت اهرکذنس يتلا ةديدجلا

 .يرالايم تافينصت عم لماعتلا لواحنس

 ،لاجملا اذه يف ةينوسکسولگنألا تايبدألا ىلع حاتفنالا انئش ام اذإ امأ
 يف لمعلا قلطنا دقف لوألا امأ .ةيبرتلا ايجولوبورثنأو ميلعتلا يملع ةفاضإ نکميف
 يف تانيتسلا طاسوأ لالخ ميلعتلا لوح ثحبلا تامگيداربب فرعي ام راطإ يف هلاجم
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14 Louis Marmoz, Les sciences de l’éducation en France, histoire et réalités (Issy-les-Moulineaux: E.A.P., 1988). 
15 Watkins Doyle, “Paradigmes de recherche sur l’efficacité des enseignants”, Traduit de l’anglais par G. Henry et 
S. Osterrieth, in L’art et la science de l’enseignement, dir. Marcel Crahay et Dominique Lafontaine (Bruxelles: 
Editions Labor, 1986), 435-81. 
16 Agnès Henriot-Van Zanten et Kathryn Anderson-Levitt, “L’Anthropologie de l’éducation aux Etats-Unis: 
méthodes, théories et application d’une discipline en évolution”, Revue Française de Pédagogie 101 (1992): 79-104. 

 تاذ ىرخأ ةيوبرت ةيملع تاصاصتخا ةفاضإ اضيأ حرتقن .ةيبرتلل ةماعلا فورظلا
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 فانصأل يثالثلا يرالايم مسقت نمض ةايحلا تاراهمو تايافکلا طبض يف ةبوعص دجوت
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 نم ددع يأ .)1973( يرالايم اهحرتقا يتلا طقف املع رشع ينثالا نع اضوع ايوبرت
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 ،ةيبرتلا يف ةقبطملا ةدوجلا مگيدارب ،ةمکوحلا مگيدارب ،يجيتارتسالا مگيداربلا ،يعاطقلا وأ يذيفنتلا مگيداربلا :يه ةسمخلا تامگداربلا 17
 .يلودلا کنبلا مگيدارب
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 .ةيبرتلل ةماعلا فورظلا سردت يتلا مولعلا •

 .ةيلبقتسملاو ةيلمأتلا مولعلا •

 .ةيوبرتلا ةقالعلا سردت يتلا مولعلا •

 يتلا مولعلا” :ناونع تحت نوکتل ةريخألا مولعلا ةلئاع نم عسون اننکلو
 ملع لثم( ةيوبرتلا ةقالعلا مولع لمشت يهو ،“ةينيوکتلاو ةيوبرتلا ةيعضولا سردت
 بناج ىلإ )ايجوغاردنألاو ايجوغاديبلاو يوبرتلا يعامتجالا سفنلا ملعو ةيبرتلا سفن
 امک .هتالاحو ههجوأ فلتخمب نيوکتلاو ،کيتکاديدلاو ةايحلا تاراهمو تايافکلا ملع
 مظنلا مييقت کلذ يف امب ينيوکتلاو يوبرتلا مييقتلا مولع ةيناثلا ةلئاعلا ىلإ فيضن
 .ةيوبرتلا

 ميلعتلا ةسدنهو ةيوبرتلا مظنلا ةسدنهب ةصاخلا مولعلا” فيضنو
 تاينقتو ،ةيسردملا فيلآتلاو ،اهحالصإو ةيوبرتلا جهانملاو مظنلا ءانب( “نيوکتلاو
 .)لصاوتلاو نيوکتلاو ميلعتلا

 يف ةجردم تناک يتلا مولعلل ةيجولومتسبالا ةلزنملل مييقت ةداعإ عم
 يف هميهافم تلکشت امب الإ اهنم ظفتحي الف ،ءانبلا جهنم رايعمب يرالايم فينصت
 ةرياسمل دحاو نآ يف ةعسوتو فيفخت کلانه نوکيف .اديدحت يوبرتلا يسسؤملا قايسلا
 .اهب ؤبنتلاو ةطاحإلا ماکحإ ديزم ىلع لمعلاو ةيوبرتلا ةرهاظلا دقعتب يملعلا يعولا

 :يتآلاک انتفانص نوکتف

 .ةيبرتلل ةماعلا فورظلا سردت يتلا مولعلا •

 .ةيلبقتسملاو ةيمييقتلاو ةيلمأتلا مولعلا •

 .ةينيوکتلاو ةيوبرتلا ةيعضولا سردت يتلا مولعلا •

 ميلعتلا ةسدنهو ةيوبرتلا مظنلل ةيداماللا ةسدنهلاب ةصاخلا مولعلا •
 .نيوکتلاو

 ةيبرتلا مولع يف ةحورطملا ةيجولومتسبالا اياضقلا ضعب .اثلاث

 مداقت اهضعب ،ةيجولومتسبالا تالاکشإلاو اياضقلا ديدع ةيبرتلا مولع حرط
 لثمو ةيبرتلا مولع نم ةيبرتلا ةفسلف عقوم لثم انرظن يف ةريبک ىودج اذ دعي ملو
 اياضقل باعيتسا وحن ملعلا ىنعم ددجتل ارظن کيتکاديدلاو ايجوغاديبلا نيب قرفلا

 نيسردملا نيوکت جهانم يف داوملا تايملعت مدق خوسرل ارظنو ىلوألا ةيضقلا يف ىنعملا
 ضعب کلذ عم ىقبت نکل ،ايجوغاديبلا نيبو اهنيب قيرفتلا ىلع ةديازتملا مهتردقو
 يتأنس يتلا ثالثلا اياضقلا اهنيب نمو ،ةددجتم ةيمهأ تاذ ةيساسألا ةيفرعملا اياضقلا

 .يلي اميف اهيلع

 ةيبرتلا مولع ةيددعتب ةيوبرتلا ةرهاظلا دقعت ةهجاوم لکشم .1

 ،ةدحاو ةيملع ةبراقمب ةيوبرتلا ةرهاظلل قئافلا دّقعتلا ةهجاوم نکمي ال
 لک متهت ةددعتم تابراقم دامتعاب الإ لکشملا اذهل يفرعم لح نم کلانه سيل اذلو
 .اهداعبأ نم دعُببو ةيبرتلا رهاظم نم رهظمب اهنم ةدحاو

 ددعتملا مامتهالا اذه نأ له وه انه هسفن ضرفي يذلا لاؤسلا نکلو
 ةيعضولا وأ ةيوبرتلا ةرهاظلا سرُدت ثيحب ةيفيفصت ةيرواجت ةيددعتب نوکيس
 ةيبرتلا داعبأ نم ٍدُْعب ةساردل دمتعملا يملعلا جذومنلا لالخ نم ةّرم ّلک يف ةيوبرتلا
 اهل ةبراقم لک نأ مأ ،)خلا ...يجوغاديب دعب ،يجولوکيس دعب ،يعامتجا دعب( طقف
 ةّيضق( ؟دعبلا کلذب ةمتهملا ىرخألا مولعلا رظن تاهجو فلتخم رابتعالا نيعب ذخأتس
 ةيعامتجاو ةّيجولوکيسو ةّيجوغاديب ةدّدعتم داعبأ اهل يتلا ،الثم يسردملا لشفلا
 .)خلا ...ةيسايسو ةّيفارغميدو ةيداصتقاو

 يذلا يجولومتسبإلا طرشلا وه ةريخألا رظنلا ةهجو رارقإ نإ ،عقاولا يفو
 لاثمأ نييوبرتلا نم ّةلث ّدي ىلع 1967 ةنس اسنرفب ةيبرتلا مولع روهظ ءارو نم ناک
 .(J. Château) وتاشو (M. Debesse) سابود سيرومو (J. Witwer) ريوتو
 مولع ةرابعب ايجوغاديب ةرابع رييغت ةقيقحلا يف حرتقا يذلا وه سابود سيرومو
 ّلثمت جودزم يجولومتسبا زواجت قيقحتل نکلو يظفل زواجت دّرجمل ال کلذو .ةيبرتلا
 اهلعافتب مولعلا ةيفيفصت لادبتساو هتيددعتب لوانتلا ةيداحأ لادبتسا يف اساسأ
 يتلاو ةيلمع ةيرظن يه يتلا ايجوغاديبلا نم لاقتنالا مت ثيحب .اهلماکتو اهلخادتو
 هب رشب يذلا ةيبرتلا ملع نموأ ةيرکفل 18هتاهجومو يبرملا طاشن اهعوضوم ناک
 اهلاغتشاو اهروطتو ّةيوبرتلا ةمظنأل ةأشن ةسارد هعوضوم ناک يذلاو مياهکرود
 ادامتعا ،ةيناث ةهج نم اهتروريص يف ةمکحتملا نيناوقلا جارختساو ةهج نم اهطيمنتل
 هتاذ وه يذلا( يجوغاديبلا سفنلا ملع نم وأ ،هتايرظنو عامتجالا ملع ئدابم ىلع
 نآلا هفرعن امک ،ةيبرتلا سفن ملع الو (psychopédagogie) يوبرتلا سفنلا ملع

 
18 Émile Durkheim, Education et sociologie (Paris: P.U.F., 1980), 72. 
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 ادامتعا ،ةيناث ةهج نم اهتروريص يف ةمکحتملا نيناوقلا جارختساو ةهج نم اهطيمنتل
 هتاذ وه يذلا( يجوغاديبلا سفنلا ملع نم وأ ،هتايرظنو عامتجالا ملع ئدابم ىلع
 نآلا هفرعن امک ،ةيبرتلا سفن ملع الو (psychopédagogie) يوبرتلا سفنلا ملع

 
18 Émile Durkheim, Education et sociologie (Paris: P.U.F., 1980), 72. 
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 لقحلا نم لعج يذلا Gilly)Michel (  )1981-1982(،19 يليج لاشيم عم ةصاخ
 ،لفطلا سفن ملع لثم( هعورفو سفنلا ملع ئدابمو تّايرظنل قيبطت لاجم يوبرتلا
 ةيداحأ تاموظنملا هذه نم لاقتنالا يأ ،)يئوشنلا سفنلا ملعو قهارملا سفن ملعو
 مولع ةموظنم ىلإ )يجوغاديبلا سفنلا ملع وأ ةيبرتلا ملع وأ ايجوغاديبلا( لوانتلا
 اهلمحو اهتافاضإ عونت فيظوتو مولعلا تاماهسإ عمج” اهعوضوم حبصأ يتلا ةيبرتلا
 ددعت نم لاقتنالاب لب بنج ىلإ ابنج اهفيفصت ام نود ةيوبرتلا ةرهاظلا مهف
 20.“اهلعافتو اهلخادت ىلإ تاصاصتخالا

 ةيعونلا ةفاضإلا يه اهلخادتو اهلعافتو ةيبرتلل ةيملعلا تابراقملا ددعتف
 ىرخأ ةيجولومتسبإ ةزيم اهيلإ فيضن امک .ايجوغاديبلاب ةنراقم ةيبرتلا مولعل ةيسيئرلا

 تاهجوم ريفوت وه ايجوغاديبلل لغاشلا لغشلا ناک اميف :يلي اميف لثمتت ةماه
 يرجي ام مهفبو هيف يحلا عقاولا تايطعم عم رشابملا لعافتلاب لصفلاب يبرملا کولسل

 تايعضولا ئراوط مامأ رارقلا ذخأ ةکلم باستکا ىلع هتدعاسمل نآلا/انهاه
 فصو  ام وحن ىلع توامتي وأ لبتخملا رود الثم ذيملتلا بعلي امدنع ( ةيجوغاديبلا
 ةيبرتلا مولعل لغاشلا لغشلا ناف )يجوغاديبلا ثلثملا :هباتک يف ياسوه نوج کلذ
 )ئراوطلاب نهکتلا بعصي ثيح( کشلا قطانم ةرادإ ةسرامم درجم نم لاقتنالا وه
 امب ،ةيوبرتلا ةرهاظلل تاصاصتخالا ةجزامتمو ةددعتملاو ةلماشلا ةيملعلا ةبراقملا ىلإ
 تايرظنلل رشابملا قيبطتلا ةيغب ال ،اهل قمعملا مهفلا نم نکمم ردق ربکأ نمضي
 اندقفيو ةيئامغودلا يف انعقوي نأ کشوي اذهک اقيبطت نأل اهنأشب ةصلختسملا جئاتنلاو
 لمع تايضرفک انل حبصتس يتلا تايرظنلا کلتب ةرانتسالل طقف نکلو ،لخدتلا ىودج
 اياونلا نم نلعي ام نيب ضقانتلاو ددرتلاو فعضلا نطاوم ىلع فوقوللو ،اهنم قلطنن
 21.ىرخأ ةهج نم ناديملا ىلع هدجن امو ةهج نم تاراعش نم عفريو

 يبرملا ليبس رينت نأ اهنأش نم وحنلا اذه ىلع ةيوبرتلا ةرهاظلا ةبراقم نإ
 .هتنهم ةسراممل اهنم قلطني نأ هل نکمي يتلا لمعلا تايضرف ةعيبط لوح

 
19 Michel Gilly, “La psychologie de l’éducation, discipline fondamentale ou appliquée”, Bulletin de psychologie 353 
(1981): 3-9. 
20  Louis Marmoz, Les sciences de l'éducation en France [compte-rendu] Lelievre Claude Revue française de 
pédagogie  (1989): 105-106. 

 يف کلذب ماق :ةيبرتلا مولع اهب زيمتت نأ نکمي “ةينالقعلا نم صوصخم لکشل” هريظنت دنع اديج ةرکفلا هذه ولراش رانرب للح دقل21
 .Charlot, Les sciences de l’éducation :هباتک

 ةيداحأ ةيوبرتلا ةسرامملاو ةيبرتلا مولع نيب ةقالعلا نأ اذه ينعي الو
 رابتخال ةبسانملا ةداملاب يملعلا ثحبلا ّدم ىلع ةرداق اهسفن ةسرامملا نإ لب ،هاجتالا
 .موزل ّلک دنع ثحبلا قرط ليدعت امک اهليدعتو هجئاتن

 بجي اهيف ثحبت تناک يتلا ايجوغاديبلل يرايعملا عباطلا زواجت مت اذکهو
 يريسفتلا فصولا حلاصل کلذ زواجت مت ،ةّيسدح تاراعشتسا ىلإ ادانتسا نوکي نأ
 لمهت مل کلذ عم اهنکلو .نئاک وه اميف ةتباثلا تاقالعلا يف ثحبت يتلا ةيبرتلا مولعل
 حمالم ديدحتو تاياغلا مسر اهب ينعن يتلاو ةيبرتلل ةيجيتارتسالا ةفيظولا کلت
 ةيبرتلا ةفسلف وه يذلا اهتاصاصتخا دحأل اهتلکوأف ،انيف هققحت نأ ديرت يذلا ناسنإلا

 امک ةياغ هسفنل مسري مل نم ريسي نيأ ىلإ يردي ال ثيح ،– يرالايم فينصت بسح –
 .لاقي

 ةيملعلا ةفرعملاو )ةيَربِخلا( ةيقيربمالا ةفرعملا نيب ةقالعلا .2

 ،يجوغاديبلا لعفلا بلص سرامملا سّردملا يشمت هيف جردني يذلا تقولا يف
 روثعلا لجأ نم ،ةديدج تايعضو ةهجاوم يف ،بلاغلا يف يلمعلا سدحلا نم برضب
 ثحابلا نإف ،(praxéologique) يجولويسکارب قطنمب ةعجان لعفو لخدت قرط ىلع
 نم ةيملعلا ءاصقتسالاو قيقحتلاو فاشکتسالا قرط نم ةلمج لّعفي ةيبرتلا مولع يف
 ةيبرتلا مولع لاجم يف ثحابلا فدهي کلذ رثإ .ةيملع ةعيبط تاذ جئاتن غولب لجأ
 ،ناديملا يف سرامملا ىلع اهحرتقي يتلا يلمعلا عباطلا تاذ جئاتنلا ضعب صالختسا ىلإ

 قلعتي ال .ليدعتلل ةلباق ريغ قيبطتلل ةزهاج تافصو يه امب ال لمع تايضرف يه امب
 يهف ،ىرخأ ةهج نم سرامملا يجوغاديبلاو ةهج نم ثحابلا ماهم يف ةيبتارتب رمألا
 لعفلا ديوجتل دضاعتلل ةلباقو ،ةضراعتم ريغ اهنکلو ،اهتعيبط ثيح نم ةفلتخم ماهم
 يجوغاديبلا هلعف نع لّوألا لوؤسملاو هسفن دّيس ناديملا ىلع سرامملا ىقبيو .يوبرتلا
 .ةيقيبطتلا هتاينقتو هقرطو هفادهأ ثيح نم

 ةليصألا ةيبرتلا مولع ءانب جهنم .3

 ةظحالم هذهو 22.ةيبرتلا مولع ةمئاق يف مّخضت دوجو نييوبرتلا ضعب ظحال
 ىلع ديکأتلا ىلع صرحلا يف طارفإلا ىلإ انرظن يف اهّدرمو ،اّهلحم يف اهرابتعا نکمي

 
 ةقحلا ةيبرتلا مولعل يعابرلا فينصتلا نوکيف :يتآلا وه جيردلا دمحم ثحابلا ذاتسألا هحرتقي امو .“حرتقم” ،جيّردلا لاقم رظنا 22
 طاقنلا يف ،ريوطتلاو شاقنلل هحرطن تقؤمو يلوأ ضرع يف انه هغوصن يذلا وه ،ةيلاعفو ةسالسب هراطإ يف لمعن انلعجي يذلاو ةيساسألاو
 ملع وأ کيتکاديدلا 2- .ناسنالا ةيصخش نم يميقلا ،ينادجولا بناجلاب ىنتعيو ةيميقلا ،ةينادجولا ةيبرتلا ملع وأ ايجوغاديبلا1- :ةيلاتلا
 نيوکتب ملعلا اذه ىنتعيو )ةينفلاو ةيندبلا ةيبرتلا( ايجولمسجلا 3- .يلقعلا بناجلا نيوکتو ةيفرعملا-ةيرکفلا ةيبرتلاب ىنتعيو سيردتلا
 ةمعانلاو ةبلصلا ،ةدتمملاو ةيعونلا تايافکلا ةيبرتب ىنتعيو تايافکلا ملع 4- .ةيصخشلا نم يکرح-سحلاو يضايرلا يمسجلا بناجلا
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 لقحلا نم لعج يذلا Gilly)Michel (  )1981-1982(،19 يليج لاشيم عم ةصاخ
 ،لفطلا سفن ملع لثم( هعورفو سفنلا ملع ئدابمو تّايرظنل قيبطت لاجم يوبرتلا
 ةيداحأ تاموظنملا هذه نم لاقتنالا يأ ،)يئوشنلا سفنلا ملعو قهارملا سفن ملعو
 مولع ةموظنم ىلإ )يجوغاديبلا سفنلا ملع وأ ةيبرتلا ملع وأ ايجوغاديبلا( لوانتلا
 اهلمحو اهتافاضإ عونت فيظوتو مولعلا تاماهسإ عمج” اهعوضوم حبصأ يتلا ةيبرتلا
 ددعت نم لاقتنالاب لب بنج ىلإ ابنج اهفيفصت ام نود ةيوبرتلا ةرهاظلا مهف
 20.“اهلعافتو اهلخادت ىلإ تاصاصتخالا

 ةيعونلا ةفاضإلا يه اهلخادتو اهلعافتو ةيبرتلل ةيملعلا تابراقملا ددعتف
 ىرخأ ةيجولومتسبإ ةزيم اهيلإ فيضن امک .ايجوغاديبلاب ةنراقم ةيبرتلا مولعل ةيسيئرلا

 تاهجوم ريفوت وه ايجوغاديبلل لغاشلا لغشلا ناک اميف :يلي اميف لثمتت ةماه
 يرجي ام مهفبو هيف يحلا عقاولا تايطعم عم رشابملا لعافتلاب لصفلاب يبرملا کولسل

 تايعضولا ئراوط مامأ رارقلا ذخأ ةکلم باستکا ىلع هتدعاسمل نآلا/انهاه
 فصو  ام وحن ىلع توامتي وأ لبتخملا رود الثم ذيملتلا بعلي امدنع ( ةيجوغاديبلا
 ةيبرتلا مولعل لغاشلا لغشلا ناف )يجوغاديبلا ثلثملا :هباتک يف ياسوه نوج کلذ
 )ئراوطلاب نهکتلا بعصي ثيح( کشلا قطانم ةرادإ ةسرامم درجم نم لاقتنالا وه
 امب ،ةيوبرتلا ةرهاظلل تاصاصتخالا ةجزامتمو ةددعتملاو ةلماشلا ةيملعلا ةبراقملا ىلإ
 تايرظنلل رشابملا قيبطتلا ةيغب ال ،اهل قمعملا مهفلا نم نکمم ردق ربکأ نمضي
 اندقفيو ةيئامغودلا يف انعقوي نأ کشوي اذهک اقيبطت نأل اهنأشب ةصلختسملا جئاتنلاو
 لمع تايضرفک انل حبصتس يتلا تايرظنلا کلتب ةرانتسالل طقف نکلو ،لخدتلا ىودج
 اياونلا نم نلعي ام نيب ضقانتلاو ددرتلاو فعضلا نطاوم ىلع فوقوللو ،اهنم قلطنن
 21.ىرخأ ةهج نم ناديملا ىلع هدجن امو ةهج نم تاراعش نم عفريو

 يبرملا ليبس رينت نأ اهنأش نم وحنلا اذه ىلع ةيوبرتلا ةرهاظلا ةبراقم نإ
 .هتنهم ةسراممل اهنم قلطني نأ هل نکمي يتلا لمعلا تايضرف ةعيبط لوح

 
19 Michel Gilly, “La psychologie de l’éducation, discipline fondamentale ou appliquée”, Bulletin de psychologie 353 
(1981): 3-9. 
20  Louis Marmoz, Les sciences de l'éducation en France [compte-rendu] Lelievre Claude Revue française de 
pédagogie  (1989): 105-106. 

 يف کلذب ماق :ةيبرتلا مولع اهب زيمتت نأ نکمي “ةينالقعلا نم صوصخم لکشل” هريظنت دنع اديج ةرکفلا هذه ولراش رانرب للح دقل21
 .Charlot, Les sciences de l’éducation :هباتک

 ةيداحأ ةيوبرتلا ةسرامملاو ةيبرتلا مولع نيب ةقالعلا نأ اذه ينعي الو
 رابتخال ةبسانملا ةداملاب يملعلا ثحبلا ّدم ىلع ةرداق اهسفن ةسرامملا نإ لب ،هاجتالا
 .موزل ّلک دنع ثحبلا قرط ليدعت امک اهليدعتو هجئاتن

 بجي اهيف ثحبت تناک يتلا ايجوغاديبلل يرايعملا عباطلا زواجت مت اذکهو
 يريسفتلا فصولا حلاصل کلذ زواجت مت ،ةّيسدح تاراعشتسا ىلإ ادانتسا نوکي نأ
 لمهت مل کلذ عم اهنکلو .نئاک وه اميف ةتباثلا تاقالعلا يف ثحبت يتلا ةيبرتلا مولعل
 حمالم ديدحتو تاياغلا مسر اهب ينعن يتلاو ةيبرتلل ةيجيتارتسالا ةفيظولا کلت
 ةيبرتلا ةفسلف وه يذلا اهتاصاصتخا دحأل اهتلکوأف ،انيف هققحت نأ ديرت يذلا ناسنإلا

 امک ةياغ هسفنل مسري مل نم ريسي نيأ ىلإ يردي ال ثيح ،– يرالايم فينصت بسح –
 .لاقي

 ةيملعلا ةفرعملاو )ةيَربِخلا( ةيقيربمالا ةفرعملا نيب ةقالعلا .2

 ،يجوغاديبلا لعفلا بلص سرامملا سّردملا يشمت هيف جردني يذلا تقولا يف
 روثعلا لجأ نم ،ةديدج تايعضو ةهجاوم يف ،بلاغلا يف يلمعلا سدحلا نم برضب
 ثحابلا نإف ،(praxéologique) يجولويسکارب قطنمب ةعجان لعفو لخدت قرط ىلع
 نم ةيملعلا ءاصقتسالاو قيقحتلاو فاشکتسالا قرط نم ةلمج لّعفي ةيبرتلا مولع يف
 ةيبرتلا مولع لاجم يف ثحابلا فدهي کلذ رثإ .ةيملع ةعيبط تاذ جئاتن غولب لجأ
 ،ناديملا يف سرامملا ىلع اهحرتقي يتلا يلمعلا عباطلا تاذ جئاتنلا ضعب صالختسا ىلإ

 قلعتي ال .ليدعتلل ةلباق ريغ قيبطتلل ةزهاج تافصو يه امب ال لمع تايضرف يه امب
 يهف ،ىرخأ ةهج نم سرامملا يجوغاديبلاو ةهج نم ثحابلا ماهم يف ةيبتارتب رمألا
 لعفلا ديوجتل دضاعتلل ةلباقو ،ةضراعتم ريغ اهنکلو ،اهتعيبط ثيح نم ةفلتخم ماهم
 يجوغاديبلا هلعف نع لّوألا لوؤسملاو هسفن دّيس ناديملا ىلع سرامملا ىقبيو .يوبرتلا
 .ةيقيبطتلا هتاينقتو هقرطو هفادهأ ثيح نم

 ةليصألا ةيبرتلا مولع ءانب جهنم .3

 ةظحالم هذهو 22.ةيبرتلا مولع ةمئاق يف مّخضت دوجو نييوبرتلا ضعب ظحال
 ىلع ديکأتلا ىلع صرحلا يف طارفإلا ىلإ انرظن يف اهّدرمو ،اّهلحم يف اهرابتعا نکمي

 
 ةقحلا ةيبرتلا مولعل يعابرلا فينصتلا نوکيف :يتآلا وه جيردلا دمحم ثحابلا ذاتسألا هحرتقي امو .“حرتقم” ،جيّردلا لاقم رظنا 22
 طاقنلا يف ،ريوطتلاو شاقنلل هحرطن تقؤمو يلوأ ضرع يف انه هغوصن يذلا وه ،ةيلاعفو ةسالسب هراطإ يف لمعن انلعجي يذلاو ةيساسألاو
 ملع وأ کيتکاديدلا 2- .ناسنالا ةيصخش نم يميقلا ،ينادجولا بناجلاب ىنتعيو ةيميقلا ،ةينادجولا ةيبرتلا ملع وأ ايجوغاديبلا1- :ةيلاتلا
 نيوکتب ملعلا اذه ىنتعيو )ةينفلاو ةيندبلا ةيبرتلا( ايجولمسجلا 3- .يلقعلا بناجلا نيوکتو ةيفرعملا-ةيرکفلا ةيبرتلاب ىنتعيو سيردتلا
 ةمعانلاو ةبلصلا ،ةدتمملاو ةيعونلا تايافکلا ةيبرتب ىنتعيو تايافکلا ملع 4- .ةيصخشلا نم يکرح-سحلاو يضايرلا يمسجلا بناجلا
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 لب ةسفانملا ةيعماجلا ماسقألا بناج ىلإ ةيبرتلا مولعل يميداکألا يسسؤملا لالقتسالا
 ىلع صرحلاو ،ةصاخ عامتجالا ملعو سفنلا ملع ماسقأ لثم ،انايحأ اهل ةفکانملا ىتحو
 .ةدقعملا ةيوبرتلا ةرهاظلا بناوج لکل اهلومشب عانقإلا

 :ناعون ةيبرتلا مولع ميمص نم اهّدعن ال يتلا مولعلاو

 هنأل ،ةيبرتلاب ةلص هل تناک نإو ىتح ةيبرتلا مولع عبتي ال اقح وه عون •
 ملع لثم .ةيبرتلا لاجم يف اهئدابمو اهميهافمو مولعلا کلت تايرظنل قيبطت دّرجم
 .)يوبرتلا سفنلا ملع( ايجوغاديبوکيسبلا وأ قهارملا سفن ملع وأ لفطلا سفن

 ملع کلذ ىلع الاثم برضن .ةيجولومتسبإلا هتلزنم ةعجارم بجي عونو •
 سفنلا ملع نع فلتخي يذلا (psychologie de l’éducation) ةيبرتلا سفن
 فيکف .يسردملا سفنلا ملع نعو ملعتلا تايرظن نعو  (psychopédagogie)يوبرتلا

 ؟اهل اعبات سيل وه امع ةيبرتلا مولعل عبات وه ام زيمن

 .ةيبرتلا لاجمب ةيملعلا ةيفرعملا ةقالعلا ءانب يف دمتعملا جهنملاب کلذ زيمن
 صاصتخالا تايلک ،ءزجلا ىلع لکلا قيبطت يأ ايقيبطت ايطابنتسا جهنملا ناک نإف
 ،ةيبرتلا وه يذلا ءزجلا ىلع ،خلا ...سفن ملع ،عامتجا ملع ،داصتقا ،خيرات ،يلصألا
 .ةصتخم ةيقيبطت ةفرعم طقف امنإو ،اليصأ ايوبرت اصاصتخا رمثي ال اذهف

 ةيوبرتلا تايصوصخلا نم قلطني يأ يئارقتسا وه عبتملا جهنملا ناک اذإ امأ
 ايوبرت املع نوکتس ةرمثلاف ،يملعلا موهفملا تحنل يوبرتلا عوضوملل ةيسسؤملا
 قايس يف أشن موهفم ،)rapport au savoir( الثم ةفرعملاب ةلصلا موهفمف .23اليصأ
 عامتجا ملع لقح يف ىتح الو اقلطم عامتجالا ملع لقح يف أشني ملو يسسؤم يوبرت
 يوبرتلا قايسلا يف ةيسفن ةبراقمو ةيعامتجا ةبراقم نم جيزم ةليصح وهو ،ةفرعملا
 ال ةيبرتلا سفن ملع ىلإ يمتني موهفملا اذه اذل .ةفرعملا وحن ملعتملا هاجتال يسسؤملا
 .يقيبطتلا جهنملا يذ يوبرتلا سفنلا ملع ىلإ

 

 

 
 نيوکتلاو ةيبرتلاب متهي يبيکرت ملع وهو ،ةيبرتلا مولع نم يساسأو لقتسم ملعک هتفاضإ يف دهتجن ،ملعلا اذهو .ةايحلا تاراهم نيوکتو
 ةدقعم لاکشأ يف ةلعافتمو ةجمدنمو ةعمتجم نکل ،هکولسو ناسنالا ةيصخش نم )ندبلاو نادجولاو لقعلا( ةفلاسلا ةثالثلا تالاجملا يف
 نيوکتو ناسنالا ةيبرت” وه ،نآلا سفن يف ةلماکتملاو ةلقتسملا ةعبرألا مولعلا هذه نيب طبارلاو .ةيسفن تالاحو تامس نم ةروطتمو
 .ةيبرتلا مولعل فيرعتک هحرتقن يذلاو “اهبناوج عيمج يف ةيوسلا هتيصخش

23 Gilly, “La psychologie de l’éducation”. 

 ةمتاخ

 ةيفرعم ةکرح ةيبرتلا مولعل يجولومتسبإلا عضولا حالصإ يف مويلا بولطملا
 :ةجودزم

 امب يسسؤملا يوبرتلا قايسلا لخاد تحُنت ميهافمب ةيبرتلا مولع ءانغإ .1
 ةضاعتسالل ةيبرتلا مولع ءانب ةلصاوم يأ .ةليصأ ةيوبرت تالکشمل ةيجهنم لولح يه
 ةعفد نوکي ال ءانبلاف .ةليصأ ةيوبرت مولعب اهيف ةروشحملا ةيقيبطتلا مولعلا نع
 هل ناک اذإ الإ ملع ةلزنم زوحي ال ام املع نأ مولعملاف .ةيمکارت ةقيرطب امنإو ةدحاو
 ةيوبرتلا مولعلا صقني امو .هجتني يميهافم زاهجو ،هدمتعي جهنمو ،هسردي عوضوم
 ددحم عوضوملاف .صوصخملا يميهافملا ىنغلا وه جضنلا ةلحرم ىلإ لصتل ةليصألا

 قلطني يئارقتسا جهنملاو .الثم يجولوکيس لخدم نم ةيوبرتلا ةرهاظلا ةسارد :افلس
 نذإ هيلإ جاتحي ام .يوبرتلا يسسؤملا قايسلا يف ةمظنم ةفصب ةظحالم تايعضو نم
 مولعف .ةليصأ ةيملع ميهافم جاتنإ ىلإ يضفي امئالم ءانب ةيملع تالکشم ءانب وه
 متي کلذلو ليلق اهيف ليصألا عادبإلا نأ وه ةلکشملا نکلو ،ةحوتفم ةشرو ةيبرتلا
 .اهيلإ ةيبرتلا لاجم يف ىرخألا مولعلا تاقيبطت فلتخم بلجب اهميخضت

 مخضتلا لکشمل هجاوملا يصيلقتلا يفيفختلا ىحنملا اذه بناج ىلإ .2
 ةقثبنملا ةديدجلا مولعلا باعيتسا يف ةلواحم کلانه نوکت ،ةيوبرتلا مولعلل عنطصملا

 ةينيوکتلاو ةيوبرتلا جهانملا ءانب ةسدنه لثم ينيوکتلاو يوبرتلا يسسؤملا قايسلا يف
 .ةيوبرتلا تايافکلا لثمو

 طسبو ضبق ةکرح :ةجودزم ةکرح ةيبرتلا مولع يف يفرعملا حالصإلا نوکيف
 ةيوبرتلا ةرهاظلل يملعلا مهفلا طاشنل باعيتسا عم يجهنم قيقدت يأ .دحاو نآ يف
 .ةددجتمو ةديدج اياوز نم

 

 ايفارغويلبيبلا
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 ةيبرتلا مولع فيرعتل ديدج حرط وحن
 اهفينصت ةداعإو

جيردلا دمحم  
طابرلاب سماخلا دمحم ةعماج  

 
 مـيدـقـت

 مدعو ،يلاحلا اهعضو يف ةيبرتلا مولع هيلع تحبصأ يذلا ريبکلا زجعلل ارظن
 يتلا تالاکشإلا ةهجاومو ةيقيبطتلاو ةيرظنلا تالؤاستلا نم ريثکلا نع ةباجإلل اهتيافک
 ةصاخو ؛تاريغتلا ةبکاوم ىلع ةرداق ريغ اهلعجتو ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةمظنأ لطعت
 نم فعضي يذلا ،يمکيدرابلا شيوشتلاو يرظنلا طلخلا نم ريثکلا انظحال امدعب
 يتلاو ،نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم نم ديدعلا يف لومأملا اهرودو مولعلا هذه ةيلاعف
 ىلع ةبوسحملاو ةهئاتلا حيراطألا و تاسرامملاو راکفألا نم ريثکلل ناديم ىلإ لوحتت دق
 الصأ طبترت ةدعاسم مولع ىلا يمتنت دق لب کلذک تسيل اهنأ لاحلاو ةيبرتلا مولع
 ملع وأ ايجولويبلا وأ سفنلا ملع وأ ةفسلفلا وأ خيراتلا لثم ،ىرخأ تاصصختب
 .قيقدلا اهانعمبو رشابم لکشب اهب اهل ةقالع الو ...ءاصحإلا وأ عامتجالا

 ثيح ،طابرلاب ةيبرتلا مولع ةيلک ءاشنإ ىلع ةنس نيعبرأ نم ديزأ رورم دعبو
 ةموظنم يف ارشتنم لاز ام يذلا ةيبرتلا مولع فينصت خيسرتو عضو يف ةيلاعفب انمهاس
 اهب نيوکتلا تاسسؤم يف ادئاسو ىرخألا نادلبلا نم ديدعلابو اندالبب ميلعتلاو ةيبرتلا

 بکاوي امب فينصتلا اذه يف رظنلا ةداعإل تقولا ناح هنأ دقتعن ،صوصخلا هجو ىلع
 .نيدايملا فلتخم يف ةقيمعو ةعيرس تاريغت نم ملاعلا هدهشي ام

 ،ايجوغديبلا اهتعيلط يفو ةيبرتلا مولع يف رظنلا ةداعإل ةوعدلا ددجن کلذل
 نيب اهعضنو ،ةيلوئسمب انه اهمدقن ةوعد ،اهفينصت يفوأ اهتيمهأ نايبو اهفيرعت يف ءاوس
 ةثيدح تايرظن نيمهلتسم ،اهيمارمو اهتارربم حيضوتو اهب فيرعتلل ،نيمتهملا يديأ
 عفريو اندالب يف مولعلا هذهل ةديدج ةقالطنا ققحي دق امب ،ناديملا يف ةليوط ةبرجتو
 اهروطت قيعت تحبصأ يتلا ةيجولميتسبإلا ةمتعلاو يملعلا شيوشتلاو سبللا بابسأ
 اهفيظوتو تايرظنلاو جذامنلا جاتنإو داجلا يوبرتلا ثحبلا مامأ ةرثع رجح فقتو
 .ميلعتلاو ةيبرتلا ةموظنم حالصإ يف ميلسلا
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 ثحبلل ةيجولميتسبإلا تالکشملا ضعب لحل يوبرت حرط حرتقم ،نذإ مدقن
 دئاسلا يديلقتلا فينصتلا نمض مهثاحبأ عقومت عم نيثحابلا تالکشم ةصاخو يوبرتلا
 اهيف نوکرحتي يتلا تالاجملاو تاصصختلا نيب دودحلا حوضو مدعو ةيبرتلا مولعل
 لماکتل ئطاخلا مهمهف ببسب ،هراطإ يف ايئدبم نوثحبي يذلا مکيدرابلا ةيبابضو
 لوحتت ام اريثک ةيبرتلا مولع نأ ظحالن انحبصأ دقل .(l’interdisciplinarité) مولعلا
 رخآ صصخت ىلإ صصخت نم، الصأ رربملا ريغو عورشملا ريغ لاقتنالا رربي “طيسو” ىلإ
 ،عامتجالا ملع وهو يساسألا هصصخت نم “ملاع” لوحتي نأک ،قبسم ئيهت ىندأ نودب
 اذه يف ايلعلا تاساردلا يف تاحورطأ ىلع فرشيو ،ٍةَّرِغ نِيِح َىلَع سفن ملاع ىلإ
 ،ثحبلاو نيوکتلل ةدحو وأ رتسام سأرتي دق لب ،ةيبرتلا مولع لماکت مساب صصختلا

 .ةقيقدلا سفنلا ملع تالاجم نم لاجم يف

 ،نيثحابلا نم ةبخن کارشإب لماکتم جذومن ءانب ،اذه انحرط نم فدهن امک
 ايجوغديبلا اهتمدقم يفو اهمولعو ةيبرتلا يف رظنلا ةداعإل ةوعدلا ساسألاب نمضتي
 بناجب متهي املع ،اهانعم قيقدت دعب ايجوغديبلا حبصت ثيحب ،اهنع سبللا عفرو
 نيح يف ،ةيصخشلا نم يميقلاو ينادجولا بناجلا نوکي نأ حرتقن ،حضاوو ددحم
 فراعملا باستکاب متهي ،ةيبرتلا مولع نم يساسأو لقتسم ملع ىلإ ،کيتکديدلا لوحتت
 .اجوغديبلل يقيبطت ملع درجم اهرابتعا يف رارمتسالا نم الدب يلقعلا بناجلا نيوکتو
 نم ىرخأ بناوجب مامتهالل ،فينصتلا اذه يف امهحرتقن نيرخآ نيملع نع الضف
 .اقحال هليصفت يتأيس امک ،هکولسو ناسنالا ةيصخش

 ؟طارفنا مأ لماکت :ةيبرتلا مولع ىلإ ايجوغديبلا نم .الوأ

 اهعوضوم ديدحتو ايجوغديبلا فيرعت لوح يجولميتسبإلا لدجلا قفار
 ديدحتو ةطبترملا مولعلا فيرعت ىلإ ةجاحلا ،رکبم تقو ذنمو غوزب ،اهفادهأو
 ىلإ تأشن يتلا مأ ايجوغديبلا نع تعرفت يتلا کلت ءاوس ،اهلالقتسا ىدمو اهتيمهأ

 ىبلت ملو ةحلم تلاز ام ةجاح .اهلک لقن مل نإ ،اهتاصصخت مظعم تحستکاو اهبناج
 .اذه انموي ىلإ لماکلاب

 ددعتلا ةيلاکشإو ةيبرتلا مولع فيرعت .1

 ،درفملاب سيلو عمجلاب مولع اهنأ يه ةيبرتلا مولع زيمت ةيصاخ مهأ لعل
 ىلإ خيراتلا نمف ،ةعونتم دج ةيفرعم ةطشنأب امنإو دحاو ملعب قلعتي ال رمألاف
 .خلإ ...کيتکديدلا ىلإ عامتجالا ملع نمو ايجولويبلا ىلإ ةفسلفلا نمو طيطختلا

 رهاوظلا رسفتو سردت يتلا تاصصختلا نم ةلمج اهنوکب” ،کلذل اعبت فرعتو
 .“اهرهاظمو اهبناوج فلتخم يف ةيوبرتلا

     انوماراس يمياخ ينابسإلا لاثمأ ،فيرعتلا اذه باحصأ فرتعي ،هيلع ءانبو
(Jaume Sarramona) نکل ،ضعب نع اهضعب ةلقتسملا مولعلا نم ةعومجم دوجوب 

 ،يأرلا اذه بسحو نذإ ةيبرتلا مولعف .کرتشم عوضومک ةيبرتلا لعف اهعمجي
 ،رشابم ريغ وأ رشابم لکشب نآلا سفن يف ةطبترملاو ةلقتسملا مولعلا نم ةعومجم”
 1.“ةيبرتلاب

 ىلإ ،ددعتلاو عونتلا اذه دوقي الأ :لاؤسلا نع باوجکو هجوتلا سفن يفو
 :ملاس دمحم يلع بيجي ؟لقتسمو دحوم يفرعم نايکک مولعلا هذه ةيوه يف نعطلا
 کلذ عم اهنإف ،ةيبرتلا مولع هيلع دجوت يذلا ددعتلاو عونتلا نم مغرلابو ،عقاولا يف”
 وه کرتشم عوضومب اهطابترا مکحب کلذو ةيفرعم ةلئاع وأ ادحوم ايفرعم انايک لکشت
 ددحم بناج ةءاضإ يف اهنم دحاو لک مهاسي ثيح ،يوبرتلا لعفلاو ةيوبرتلا ةيعضولا
 يذلا کرتشملا دوهجملا يف هبيصنب مهاسي ملع لکف ،ةلخادتملاو ةددعتملا هبناوج نم
 2.“ةيوبرتلا ةرهاظلل يلومشلا ريسفتلا داجيإل ىعسي

 يأر ىلع ةيجولميتسبإ ةرورض ،ةيبرتلا مولع نيب لماکتلا نإف کلذ ىلع ءانبو
 هددحت ادقعم اکولس اهفصوب ةيوبرتلا ةرهاظلا عم لماعتلا هضرفي ،اهتيمهأب نينمؤملا

 ةفلتخم مولعب ةناعتسإلا اهيف ثحبلا بلطتي ثيحب ،ةکباشتمو ةفلتخم لماوع
 کلتل يلومشلاو يعوضوملا ريسفتلا ىلإ لوصولا وه لماکتلا اذه نم فدهلاو
 .ةرهاظلا

 ملع( ديحولا ملعلا اهرابتعاب ايجوغديبلا نع ثيدحلا نورخآ لضفي نيح يف
 نورظني ال مهنکل ،ةدعاسم مولعک ىرخالا مولعلاب مهفارتعا نم مغرلا ىلع ،)ةيبرتلا
 )Hoz arciaG ictorV(  ثوأ ايسراک روتکيڤ ينابسالا مهنمو ةلقتسم مولعک اهيلإ
 ايجوغديبلا نا ىلإ نابهذي ناذللا (Ethel Manganiello) وليناکنام ليثيإ ينيتنجرألاو
 3.ةيبرتلل ديحولاو دحوألا ملعلا يه

 
1 Jaume Sarramona, Fundamentos de educación (España: CEAC, 1989), 28. 

 :طبارلا ىلع ،)2018( ةيوبرتلا مولعلا مسق ،ملاس يلع ثحابلا صاخلا يمسرلا عقوملا ،“ةيبرتلا مولع ىلإ لخدم” ،ملاس ىلع دمحم يلع 2
http://kenanaonline.com/users/AliSalem-com/topics/136398 
3 Víctor García Hoz, “La formación de la persona: puntos de referencia para su estudio”, Revista española de 
pedagogía 52, no. 198 (mayo-agosto 1994): 215. 

 :يف وليناکنام کلذک رظننو
Ethel Manganiello, Introducción a las ciencias de la educación (Buenos Aires: Librería del Colegio, 1973). 
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 .ةرهاظلا

 ملع( ديحولا ملعلا اهرابتعاب ايجوغديبلا نع ثيدحلا نورخآ لضفي نيح يف
 نورظني ال مهنکل ،ةدعاسم مولعک ىرخالا مولعلاب مهفارتعا نم مغرلا ىلع ،)ةيبرتلا
 )Hoz arciaG ictorV(  ثوأ ايسراک روتکيڤ ينابسالا مهنمو ةلقتسم مولعک اهيلإ
 ايجوغديبلا نا ىلإ نابهذي ناذللا (Ethel Manganiello) وليناکنام ليثيإ ينيتنجرألاو
 3.ةيبرتلل ديحولاو دحوألا ملعلا يه

 
1 Jaume Sarramona, Fundamentos de educación (España: CEAC, 1989), 28. 

 :طبارلا ىلع ،)2018( ةيوبرتلا مولعلا مسق ،ملاس يلع ثحابلا صاخلا يمسرلا عقوملا ،“ةيبرتلا مولع ىلإ لخدم” ،ملاس ىلع دمحم يلع 2
http://kenanaonline.com/users/AliSalem-com/topics/136398 
3 Víctor García Hoz, “La formación de la persona: puntos de referencia para su estudio”, Revista española de 
pedagogía 52, no. 198 (mayo-agosto 1994): 215. 

 :يف وليناکنام کلذک رظننو
Ethel Manganiello, Introducción a las ciencias de la educación (Buenos Aires: Librería del Colegio, 1973). 
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 ىلإ ريشن ،ةيبرتلا مولع ىلإ انرشأ املک اننإف ،شاقنلا اذهل ةيلوأ ةجيتنکو اذکهو
 ،مولعلا عيمج يف عئاشو يداع رمأ وهو ،ةيبرتلا يف لخدتت يتلا تاصصختلا کلت لک
 ام رسفيو ،ةيوبرتلا ةرهاظلا بناوج نم ابناج اهنم دحاو لک سردي تاصصخت
 هذه نأ وه ،هب فارتعالا يغبني ام نکل .ةددحم تابوعصو تالکشم نم اهضرتعي
 لوانتي ال ثيح ،يميلعتلاو يوبرتلا عقاولا نع ةرستبم ةيؤر يطعت ةدعاسملا مولعلا
 ريثک يفو لب .ةعجانو ةيلومش ةقيرطب ،فارطألا کباشتملاو دقعملا عقاولا کلذ اهنم يأ
 بيلاسألاو تايجهنملا ضعبو ميهافملا ضعب ةسيبح مولعلا کلت لظت نايحألا نم
 عيضاوم ىلع يفسعت لکشب اهطقستو ةيلصالا اهمولع نم اهريعتست يتلا ةينقتلا
 ةليخد مولع يه لب ،ةيبرتلل ةيقيقح امولع اهرابتعا نکمي ال هنأ ،دقتعن کلذل .ةيوبرت
 نمض سيلو اهنمض اهفينصت يغبني يلاتلابو اهتمدخ يفو ةيلصألا اهمولعب ةطبترم لظت
 نم ريثکلا نأب داقتعالا ىلإ ،نيثحابلا ضعب هعم بهذ يذلا دحلا ىلإ ،ةيبرتلا مولع
 نع اباوجو ةيجولميتسبإلا مهتالکشم لحل اذالم ةيبرتلا يف اودجو تايناسنالا ءاملع
 4؟مکمولع نم ةدئافلا ام :وهو مهقرؤي ئتف ام لاؤس

 لوزنلا بابسأو ةيبرتلا مولع .2

 يذلا لاقتنالاو ايجوغديبلا راطشنا ةرهاظل ريسفت نم انهجاوي ام لوأ لعل
 کانه” نأ ىلإ بهذي يذلا ريسفتلا ،عمجلاب مولع ىلإ ةيبرتلل دحاو ملع نم ثدح
 ال ىرخأ کانه نکل ...عامتجالا ملع ،سفنلا ملع لثم “املع” اهيلع قلطن تاصصخت
 دجن مولعلا هذه نمو ...ةيناسنإ مولع ،ةيعرش مولع لثم درفملاب ملع حلطصم اهيفکي
 .“ةيبرتلا مولع اضيأ

 مولع ىلإ ،يأرلا اذه بسح جاتحي ةيوبرتلا ةرهاظلا حرش نأ وه ببسلاو
 ...خيراتلا ،داصتقالا ،عامتجالا ملع ،سفنلا ملع ،ايجولويبلا ،ةفسلفلا :لثم ةدعاسم
 :ترهظف ،ةيبرتلا مولع ىلإ درفملاب ايجوغديبلا نم لوحتلا وه ةجيتنلا تناکف .خلإ
 ،يوبرتلا عامتجالا ملع ،يوبرتلا سفنلا ملع ،ةيبرتلا ايجولويب ،ةيبرتلا ةفسلف
 5.خلإ ...ةيبرتلا خيرات ،ةيبرتلا تايداصتقا

 يذلا طارفنالا اذه مامأ ،ضراعمو ديؤم نيب ام ،لعفلا دودر تزرب ام ناعرسو
 مت ،نيديؤملا يأر ىلعف .ةريثک مولع ىلإ اهراطشنا ببسب ،لتقم يف ايجوغديبلا باصأ
 هددحت ،ةکباشتمو ةددعتم بناوج هل دقعم يناسنإ کولسک يوبرتلا طاشنلا فاشتکا

 
 .41 ،)2009 ،ليدنق راد تاروشنم :ناّمع( ةيبرتلا ىلا لخدم ،جيوح ناورمو يناوسکلا ليلخ ىفطصم ،بيطخلا ميهاربا 4
 .)2020 ،ةريوبلا ةعماج تاروشنم :رئازجلا( ةيبرتلا مولع ىلإ لخدم ،شورامع نونکش ةروهزم :عجارن عوضوملا لوح ديزملل 5

 اذه ريسفتو مهف نإف کلذلو تالاجملا نم ديدعلا يف رهظمتيو لماوعلا نم ريثکلا
 حبصأ امو ،ةيبرتلا يف ثحبلاب ىنعت ةددعتم مولع دوهج رفاضت ىلإ جاتحي ،طاشنلا
 .“ةيبرتلا مولعب” ،صوصخلا هجو ىلع ةينوفکنرفلا تايبدالا يف هيمست ىلع حلطصي

 تامدخ نم همدقت اميف ،تايبدألا کلت بسح مولعلا هذه ةيمهأ ىلجتت امک
 يوبرتلا لعفلل اهليلحت قيرط نع يبرملا لمع ريوطت يف مهاست يهف ،يوبرتلا لمعلل
 نم امهم اديصر يبرملل مدقت مولعلا هذه نأ امک .هبناوجو هداعبأ فلتخم صحفو
 .ةطوبضمو ةقيقد ةيفيکب هلمع ةسرامم نم هنکمت يتلا ةيملعلا قئاقحلاو فراعملا

 يذلا )Mialaret astonG( يرالايم نوتساگ يسنرفلا يأرلا اذه معزتم ناکو
 ىلع عالطالا نود ةلديصلا وأ بطلا ةنهم ةسرامم ليحتسملا نم ناک اذإ” :لوقي
 ىرخألا يه لقت ال يوبرتلا لمعلا ةسرامم نإف ،ةيلديصلا مولعلاو ةيجولويبلا مولعلا
 ،بابلا اذه يف امهم ارود بعلت ةيبرتلا مولعو ،ةيملعلا ةفرعملاب داشرتسإلا ىلإ اجايتحا
 امک ،هلمع تاددحمو طورش يف ةرمتسمو ةمئاد ةيفيکب ريکفتلا ىلع يبرملا دعاست يهف
 جذامنلا لضفأ داجيإو ،لمعلا کلذ فادهأ ديدحتو رايتخا ىلع هدعاست اهنأ
 6.“اهقيقحتل لئاسولاو

 ميدقتو نيسردملا نيوکتو دادعإ ىلع رصتقت ال ةيبرتلا مولع ةيمهأ نأ ىلع
 الف ،ىرخأ تايوتسم ىلع يوبرتلا لمعلل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ يه لب ،مهل معدلا

 يوبرتلا طيطختلاو ةيوبرتلا ةسايسلا تالاجم يف ةبئاصلا تارارقلا ذاختا الثم نکمي
 نود ،خلإ ...ةيسردملا ةايحلا ريبدتو ديدجتلاو حالصإلا جماربو يرادإلا رييستلاو
 .ةيبرتلا مولعب داشرتسإلا

 مولع ىلع ةبوسحملا تاصصختلا نم ديدعلا نأ ،نوضراعملا ىري نيح يف
 لاثمکو نيثحابلا نيب لدج طحم اهلعجي امم ،ةيملعلا طورشلا اهيف رفوتت ال ،ةيبرتلا

 ،اهيلع فراعتملا سيياقملاب املع اهرابتعا نکمي ال يتلا ةيبرتلا ةفسلف ،کلذ ىلع
 تايداصتقإ وأ يسردملا عيرشتلا وأ ةيبرتلا ىلع قبطملا ءاصحإلل ةبسنلاب رمألا کلذکو
 .الصأ مولعلا فاصم يف اهعضو نکمي الو امولع تسيل هذهف ،ميلعتلا

 مضت ةيفرعم ةلئاع ،نيککشملا يأر بسح لکشت ةيبرتلا مولع نأ امک
 ،ةلاحتسا يف لثمتي ايساسأ الاکشإ حرطت ةيعضولا هذهو ،ةنيابتم ةيملع تاصصخت
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 ىلإ ريشن ،ةيبرتلا مولع ىلإ انرشأ املک اننإف ،شاقنلا اذهل ةيلوأ ةجيتنکو اذکهو
 ،مولعلا عيمج يف عئاشو يداع رمأ وهو ،ةيبرتلا يف لخدتت يتلا تاصصختلا کلت لک
 ام رسفيو ،ةيوبرتلا ةرهاظلا بناوج نم ابناج اهنم دحاو لک سردي تاصصخت
 هذه نأ وه ،هب فارتعالا يغبني ام نکل .ةددحم تابوعصو تالکشم نم اهضرتعي
 لوانتي ال ثيح ،يميلعتلاو يوبرتلا عقاولا نع ةرستبم ةيؤر يطعت ةدعاسملا مولعلا
 ريثک يفو لب .ةعجانو ةيلومش ةقيرطب ،فارطألا کباشتملاو دقعملا عقاولا کلذ اهنم يأ
 بيلاسألاو تايجهنملا ضعبو ميهافملا ضعب ةسيبح مولعلا کلت لظت نايحألا نم
 عيضاوم ىلع يفسعت لکشب اهطقستو ةيلصالا اهمولع نم اهريعتست يتلا ةينقتلا
 ةليخد مولع يه لب ،ةيبرتلل ةيقيقح امولع اهرابتعا نکمي ال هنأ ،دقتعن کلذل .ةيوبرت
 نمض سيلو اهنمض اهفينصت يغبني يلاتلابو اهتمدخ يفو ةيلصألا اهمولعب ةطبترم لظت
 نم ريثکلا نأب داقتعالا ىلإ ،نيثحابلا ضعب هعم بهذ يذلا دحلا ىلإ ،ةيبرتلا مولع
 نع اباوجو ةيجولميتسبإلا مهتالکشم لحل اذالم ةيبرتلا يف اودجو تايناسنالا ءاملع
 4؟مکمولع نم ةدئافلا ام :وهو مهقرؤي ئتف ام لاؤس

 لوزنلا بابسأو ةيبرتلا مولع .2

 يذلا لاقتنالاو ايجوغديبلا راطشنا ةرهاظل ريسفت نم انهجاوي ام لوأ لعل
 کانه” نأ ىلإ بهذي يذلا ريسفتلا ،عمجلاب مولع ىلإ ةيبرتلل دحاو ملع نم ثدح
 ال ىرخأ کانه نکل ...عامتجالا ملع ،سفنلا ملع لثم “املع” اهيلع قلطن تاصصخت
 دجن مولعلا هذه نمو ...ةيناسنإ مولع ،ةيعرش مولع لثم درفملاب ملع حلطصم اهيفکي
 .“ةيبرتلا مولع اضيأ

 مولع ىلإ ،يأرلا اذه بسح جاتحي ةيوبرتلا ةرهاظلا حرش نأ وه ببسلاو
 ...خيراتلا ،داصتقالا ،عامتجالا ملع ،سفنلا ملع ،ايجولويبلا ،ةفسلفلا :لثم ةدعاسم
 :ترهظف ،ةيبرتلا مولع ىلإ درفملاب ايجوغديبلا نم لوحتلا وه ةجيتنلا تناکف .خلإ
 ،يوبرتلا عامتجالا ملع ،يوبرتلا سفنلا ملع ،ةيبرتلا ايجولويب ،ةيبرتلا ةفسلف
 5.خلإ ...ةيبرتلا خيرات ،ةيبرتلا تايداصتقا

 يذلا طارفنالا اذه مامأ ،ضراعمو ديؤم نيب ام ،لعفلا دودر تزرب ام ناعرسو
 مت ،نيديؤملا يأر ىلعف .ةريثک مولع ىلإ اهراطشنا ببسب ،لتقم يف ايجوغديبلا باصأ
 هددحت ،ةکباشتمو ةددعتم بناوج هل دقعم يناسنإ کولسک يوبرتلا طاشنلا فاشتکا

 
 .41 ،)2009 ،ليدنق راد تاروشنم :ناّمع( ةيبرتلا ىلا لخدم ،جيوح ناورمو يناوسکلا ليلخ ىفطصم ،بيطخلا ميهاربا 4
 .)2020 ،ةريوبلا ةعماج تاروشنم :رئازجلا( ةيبرتلا مولع ىلإ لخدم ،شورامع نونکش ةروهزم :عجارن عوضوملا لوح ديزملل 5

 اذه ريسفتو مهف نإف کلذلو تالاجملا نم ديدعلا يف رهظمتيو لماوعلا نم ريثکلا
 حبصأ امو ،ةيبرتلا يف ثحبلاب ىنعت ةددعتم مولع دوهج رفاضت ىلإ جاتحي ،طاشنلا
 .“ةيبرتلا مولعب” ،صوصخلا هجو ىلع ةينوفکنرفلا تايبدالا يف هيمست ىلع حلطصي

 تامدخ نم همدقت اميف ،تايبدألا کلت بسح مولعلا هذه ةيمهأ ىلجتت امک
 يوبرتلا لعفلل اهليلحت قيرط نع يبرملا لمع ريوطت يف مهاست يهف ،يوبرتلا لمعلل
 نم امهم اديصر يبرملل مدقت مولعلا هذه نأ امک .هبناوجو هداعبأ فلتخم صحفو
 .ةطوبضمو ةقيقد ةيفيکب هلمع ةسرامم نم هنکمت يتلا ةيملعلا قئاقحلاو فراعملا

 يذلا )Mialaret astonG( يرالايم نوتساگ يسنرفلا يأرلا اذه معزتم ناکو
 ىلع عالطالا نود ةلديصلا وأ بطلا ةنهم ةسرامم ليحتسملا نم ناک اذإ” :لوقي
 ىرخألا يه لقت ال يوبرتلا لمعلا ةسرامم نإف ،ةيلديصلا مولعلاو ةيجولويبلا مولعلا
 ،بابلا اذه يف امهم ارود بعلت ةيبرتلا مولعو ،ةيملعلا ةفرعملاب داشرتسإلا ىلإ اجايتحا
 امک ،هلمع تاددحمو طورش يف ةرمتسمو ةمئاد ةيفيکب ريکفتلا ىلع يبرملا دعاست يهف
 جذامنلا لضفأ داجيإو ،لمعلا کلذ فادهأ ديدحتو رايتخا ىلع هدعاست اهنأ
 6.“اهقيقحتل لئاسولاو

 ميدقتو نيسردملا نيوکتو دادعإ ىلع رصتقت ال ةيبرتلا مولع ةيمهأ نأ ىلع
 الف ،ىرخأ تايوتسم ىلع يوبرتلا لمعلل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ يه لب ،مهل معدلا

 يوبرتلا طيطختلاو ةيوبرتلا ةسايسلا تالاجم يف ةبئاصلا تارارقلا ذاختا الثم نکمي
 نود ،خلإ ...ةيسردملا ةايحلا ريبدتو ديدجتلاو حالصإلا جماربو يرادإلا رييستلاو
 .ةيبرتلا مولعب داشرتسإلا

 مولع ىلع ةبوسحملا تاصصختلا نم ديدعلا نأ ،نوضراعملا ىري نيح يف
 لاثمکو نيثحابلا نيب لدج طحم اهلعجي امم ،ةيملعلا طورشلا اهيف رفوتت ال ،ةيبرتلا

 ،اهيلع فراعتملا سيياقملاب املع اهرابتعا نکمي ال يتلا ةيبرتلا ةفسلف ،کلذ ىلع
 تايداصتقإ وأ يسردملا عيرشتلا وأ ةيبرتلا ىلع قبطملا ءاصحإلل ةبسنلاب رمألا کلذکو
 .الصأ مولعلا فاصم يف اهعضو نکمي الو امولع تسيل هذهف ،ميلعتلا

 مضت ةيفرعم ةلئاع ،نيککشملا يأر بسح لکشت ةيبرتلا مولع نأ امک
 ،ةلاحتسا يف لثمتي ايساسأ الاکشإ حرطت ةيعضولا هذهو ،ةنيابتم ةيملع تاصصخت
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 اهفيرعت ةبوعص نع الضف ،لقتسمو دحوم يفرعم نايکک ةيبرتلا مولع نع ثيدحلا
 .اهنيب دودحلا مسرو اهفينصتو

 مل ةيبرتلا مولع نأب ءاعدالا ىلإ ،نيلفطتملا نم ةالغلا ضعبب عفد يذلا رمألا
 ةيلمعلا هذه ىلع شيوشتلاب اهنومهتيو ،ةيوبرتلا ةيلمعلا يف يباجيإ ريثأت يأ ققحت
 ىلع ،مهيأر يف رصتقت نأ يغبني يتلاو اهفادهأو يقيقحلا اهاوتحم نم اهغارفإو
 امو مهتابغرو ذيمالتلا لويمب مامتهالا لدب ،ةيساسألا تايافکلاو فراعملا نيقلتب ةيانعلا

 .يساردلا مهلشفو مهاوتسم يندت ىلإ يدؤي امم ،کلذ هباش

 ددعتلا ةيلاکشإل يئدبم لحب حرتقم .3

 يف ةلثمتملاو ةماودلا هذه نم انجارخإل ليفکلا حرتقملا نإف ،انداقتعا يف
 يف اهددهي حبصأ يذلا رمألا ،ةيبرتلا مولع ددعت نيبو دحاولا ملعلا نيب حجرأتلا
 يف دهتجن يذلا حرتقملا وه ،اهتيقادصم يف نعطي نم لکل اريربت مدقيو اهدوجو
 ةدحولا ىلإ ،ةهج نم رظنلا يف لثمتيو انتسارد يف همدقن يقيفوت لحک هتغايص
 7،يناوج لکشب جامدنالا لصحي ثيح ،ملعتملا درفلا ةيتاذ ىوتسم ىلع لماکتلاو
 لکشب طبارتتو )ةيراهملا( ةيئافکلاو ةينادجولاو ةيرکفلاو ةيمسجلا رصانعلا لماکتتف
 قيقدلا اهانعمبو ةيلصألا ةيبرتلا مولع لخدتت نأ يغبني ىوتسملا اذه ىلعو .جمدنم
 .انفينصت يف هحرطن يذلا

 اهرداصم ددعتب ةيوبرتلا تايعضولاو تاقايسلا ددعتت ،ةيناث ةهج نمو
 ارطضم يبرملا/ملعملا نوکي اهدنعو )ايجولنکتلاو ةفاقثلاو عمتجملاو ةعيبطلا( ةيجراخلا
 هلمع ريسيتل ىرخأ تاصصخت نم ةدمتسملا بيلاسألاو ميهافملا فلتخمب ةناعتسالل
 ناطبتساو ةايحلا تاراهمو تايافکلا جامدتساو ةفرعملا لوصح نم هفادهأ قيقحتو
 ةديحولا ةرظنلا ىلع ةمئاقلا ةيوبرتلا تاسرامملا نم انصلخيس يذلا رمألا .ميقلا
 نأ نکمي امک .ةدعاسملا ةيبرتلا مولع ةنميهو ةرثک نم دحي ،نآلا سفن يفو ةدماجلاو
 نم هنمضتت امو ةدعاسملا مولعلا کلتب ،ةيميلعتلا ةيلمعلا نع نولوئسملا نيعتسي
 ميلعتلا ىلع قبطملا ءاصحإلاو ةيبرتلا تايداصتقا لثم ةيقيبطت تايجهنمو تابراقم
 ديوجتو ةيسردملا ةايحلا ميظنتل مهتارارق ذاختا يف ،...يسردملا طيطختلاو عيرشتلاو
 .اهجئاتن
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 دودحلا مسرو فينصتلا ةيلاکشإو ةيبرتلا مولع لسانت .ايناث

 اهعوضوم ديدحتو ايجوغديبلا فيرعت لوح يجولميتسبإلا لدجلا بعشت
 دح ىلإ ترثکو اهنع تعرفت يتلا مولعلا فينصت ىلإ ةجاحلا روهظ لمشيل ،اهفادهأو
 تلواح يتلاو تافينصتلا ضعب لالخ نم هحيضوت ىلع لمعنس يذلا رمألا .فافسإلا

 اهمدقن ،کسامتملا ريغ ايجوغديبلا نايک لخاد ماظتنالاو ةيفافشلا نم ردق قلخ
 مولعلا نيبو اهنيب دودحلا مسر ةبوعصو هيلع تراص يذلا شيوشتلا ةلاحل جذامنک
 يعابرلا انفينصتل ديهمتلل سانئتسالا ليبس ىلعاهمدقن امک ،اهبلص نم تأشن يتلا
 .هانبتن يذلا

 ،انفلسأ امک هنع جتن ،اريبک “اروطت” ةريخألا دوقعلا لالخ ةيبرتلا مولع تفرع
 فينصتب تاحورط ةدع تماق ،کلذل ةجيتنکو .ةريثک تاعرفت ،طرفم لکشبو روهظ
 اميظنت اهميظنت فدهب کلذو رخآل ثحاب نم فلتخت ريياعم قفو مولعلا هذه
 ليهست نم نکميو اهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو طباورلا کاردإ ىلع دعاسي اينالقع
 نم ةاجن قوط لکشي دق يذلا رمألا ،نيسرامملاو نيثحابلل ةبسنلاب اهنم ةدافتسإلا
 .اهمولعل ةبسنلاب وأ ايجوغديبلل ةبسنلاب ءاوس ،شيوشتلا ةيعضو

 نيأ وه ،اذه فينصتلا ىحنم صوصخب حرطي يذلا يساسألا لاؤسلا نکل
 يه امو ،تافينصتلا فلتخم يف کيتکديدلاو ايجوغديبلا نم لک عقومتت نأ نکمي
 .ةيوبرتلا ةفرعملا ةطراخ يف مولعلا نم امهريغ نعو امهضعب نع امهلصفت يتلا دودحلا

 مولعل تعضو يتلا تافنصملا ضعب ةسارد ،لاؤسلا اذه نع باوجلا يضتقي
 ضرع حرتقن اذل .کاذ وأ ملعلا اذه هلتحي نأ نکمي يذلا عضولا ،يلاتلاب نايبو ةيبرتلا
 يسنرفلا يبرملا هعضو لوألا :انفنصم ضرعل اديهمت ،نيريهش نينثا نيفنصم ليلحتو
  (L. G. Aretio)ويتيرأ ينابسإلا ثحابلا هحرتقا يناثلاو )1986( يرالايم نوتساگ
)1989(. 

 ينوفکنرفلا هاجتالا وه لوألا هاجتالا :افلتخم اهاجتا امهنم فنصم لک لثميو
 هرابتعاب الإ هيلإ رظني ملو ،رکذت ةيمهأ سيردتلا ملعل ،بيرق دهع ىلإو يلوي مل يذلا
 ،تامولعمو قئاقح نم هب هدوزت امب اطبترمو ةيوبرتلا مولعلا نم هريغل اعبات اعرف
 عرفک ملعلا اذه لالقتسا ةرورضب نمؤي نم هاجتا ويتيرأ لثمي نيح يف .يرالايم هلثميو
 ةيوبرتلا ةمظنألا يف امومع داس يذلا وه هاجتالا اذهو ،ةيبرتلا عورف نم تاذلا مئاق
 .ةينوسکسولجنالا
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 8ةيبرتلا مولعل يرالايم فنصم .الوأ

 :تائف ثالث ىلإ اهميسقت ساسأ ىلع ،ةيبرتلا مولعل هفنصم يرالايم ينبي

 .ةيوبرتلا تاسسؤملل ةصاخلاو ةماعلا طورشلاب متهت يتلا مولعلا ةئف .1

 .يوبرتلا طاشنلاو ةيوبرتلا تاقالعلا سردت يتلا مولعلا ةئف .2

 .ريوطتلاو لمأتلا مولع ةئف ،اريخأ مث .3

 ةءارق اهضرفت يتلا تاظحالملا صالختسا لبقو ةيادبلا يف ةراشإلا نم دب ال
 بابسأ نم اببس ناک اهددعتو ةيبرتلا مولع عونت نأب داقتعالا ىلإ ،يرالايم حرتقم
 .اهفئاظوو ايجوغديبلا ةيمهأ يفو اهتدحو يف لقألا ىلع وأ اهتيقادصم يف کيکشتلا
 ةوعدلا ىلع انحاحلإ ءارو اببس ،ءارآلا براضت نم هنع جتن امو کيکشتلا کلذ ناکو
 اهنم يناعت يتلا ةبعصلا ةيعضولا هذه نم جرخم داجيإ دصق دوهجلا رفاضتل
 .ماع لکشب يوبرتلا ثحبلاو ايجوغديبلا

 ،اهددعت مغر لکشت مولعلا هذه نأب داقتعالا نم يرالايم عنمي مل کلذ نکل
 نم مغرلاب کرتشت اهنأ امک ،)ايجوغديبلا( ةيبرتلا ملع وهو لماشو ماع ملعل اعورف
 .يوبرتلا کولسلاو ةيوبرتلا فقاوملا ةسارد وهو دحاو فده يف ،اهبعشت

 عضي هنأ کلذ ،طلخلا نم عون ،فنصملا اذه يف انهابتنا راثأ ام نأ ىلع
 خيرات لوألا روحملا يف جردي وهف ،اهنيب اميف ةمجسنم ريغ امولع ،دحاو روحم تحتو
 سفن يفو ريخألا يف عضي مث ،ةيبرتلا تايداصتقاو ةيبرتلا عامتجا ملع بناج ىلإ ةيبرتلا
 .هرربي ام دجن ملو بارغتسالا نم اعون ريثي رمأ اذهو ةنراقملا ةيبرتلا ،روحملا

 ةيبرتلا ةفسلف هيف فنصي ثيحب ،ثلاثلا روحملا يف طلخلا کاذ انظحال امک
 وه امک يهو ،عنقمو حضاو رربم نود ،جذامنلا ةيرظنو يوبرتلا طيطختلا بناج ىلإ
 .اهنيب اميف ةسناجتم ريغ تالاجم مولعم

 ملع بييغت يه ،يرالايم فنصم ىلع اهلجسن ةظحالم مهأ نأ ىلع
 نم يهو “ةيوبرتلا تاينقتلاو قرطلا” ثحبم کانه معن ،)کيتکديدلا( سيردتلا
 يف ابيغمو لب ابيغم ىقبي ماعلا سيردتلا ملع نکل ،ملعلا اذه يف ةيساسألا عيضاوملا
 .لقتسم نايک يأب بيرق دهع ىلإ هل فرتعت نکت مل يتلاو اهتاذ ةيسنرفلا تايبدألا
 سيردتلا ملع حلطصم دوسي ام بذش ىلإ ،هتالاقم يدحإ يف ،هسفن يرالايم بهذيو
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 کيتکديدلاف کلذل ،لامعتسا ءوس نمو لب ضومغو طلخ نم ،هرظن يف )کيتکديدلا(
 داوملا سيردتب ،ماع لکشب ةيسنرفلا ةسردملا داور ىدلو لب هريکفت يف طبترت لازت ام
 داوملا سيردتب ةصاخلا ةيبرتلاب هتيمست ىلع ةسردملا هذه باحصا قفتا امب يأ
)pécialesédagogie p( )ال هذه نأ ةقيقحلاو .)داوملا سيردتب ةصاخلا قرطلا يأ 
 جئاتنلا فلتخم قيبطتل تالاجمو اعورف ،انرظن يف ربتعت اهنکلو ةلقتسم امولع لکشت
 ةيبرتلا مولع ةيلک يف هل انسسأ امک ،ماعلا سيردتلا ملع يف اهيلإ لصوتلا متي يتلا
 اذهل نييسنرفلا نيثحابلا هابتنا لبق ىتح کلذو ةنس نيعبرأ نم ديزأ ذنم طابرلاب
 .کيتکديد حلطصمل مهلامعتسا لبقو لقتسم ملعک ملعلا

 9ةيبرتلا مولع فينصتب ويتيرأ لودج .ايناث

 وأ مولعلا يف يجهنملا بناجلا وهو يساسأ أدبم ىلع هفنصم يف ويتيرأ دنتسي
 ةموظنم راطإ يف ىرخألا مولعلل ةبسنلاب مولعلا هذه هبعلت يذلا رودلا قدأ ريبعتب
 ةفص اهحنمي يذلا وه رودلا اذه نأ هداقتعا يف کلذو ،ةلماکتملا ةيوبرتلا ةفرعملا
 اذه نم اقالطناو ،کلت وأ ةعومجملا هذه نمض اهفينصت ناکمإلاب لعجيو ةنيعم
 10:تاعومجم سمخ ىلإ ةيبرتلا مولع مسقي ايسامخ افينصت عضو أدبملا

 .اهتايرظنو ةيبرتلل ةدعاقو اساسأ لکشت يتلا مولعلا يأ :سـسألا .1

 .يجهنملا ثحبلا عباط اهيلع بلغي يتلا مولعلا يأ :ةيجهنملا .2

 طاشنلل ةيلومشلا ةيؤرلاو ةيلکلا ةيعيبطلا تاذ مولعلا ينعتو :ةيلومشلا .3
 .يوبرتلا

 .ليلحتلا دمتعت يتلا مولعلا يأ :ةيليلحتلا .4

 قيبطتو ةيوبرتلا ةسرامملاب ةرشابم طبترت يتلا مولعلا ةعومجم يأ :ةيقيبطتلا .5
 .سيردتلا ملع اهنمو ،ةقباسلا مولعلا يف ةفشتکملا تايرظنلا

 ،ةيئاهن تسيل سمخلا تاعومجملا نيب دودحلا نأب ،ريکذتلا نم دب ال نکل
 نيتعومجم نمض دحاولا ملعلا نوکي ثيحب ةنورملا نم عونب زيمتت ةفانصلا نأ کلذ
 نم يهو ةيبرتلا ةفسلف دجن الثمف ،ةدحاو ةيصاخ نم رثکأب فصتي يأ ،نآلا سفن يف
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 8ةيبرتلا مولعل يرالايم فنصم .الوأ

 :تائف ثالث ىلإ اهميسقت ساسأ ىلع ،ةيبرتلا مولعل هفنصم يرالايم ينبي

 .ةيوبرتلا تاسسؤملل ةصاخلاو ةماعلا طورشلاب متهت يتلا مولعلا ةئف .1

 .يوبرتلا طاشنلاو ةيوبرتلا تاقالعلا سردت يتلا مولعلا ةئف .2

 .ريوطتلاو لمأتلا مولع ةئف ،اريخأ مث .3

 ةءارق اهضرفت يتلا تاظحالملا صالختسا لبقو ةيادبلا يف ةراشإلا نم دب ال
 بابسأ نم اببس ناک اهددعتو ةيبرتلا مولع عونت نأب داقتعالا ىلإ ،يرالايم حرتقم
 .اهفئاظوو ايجوغديبلا ةيمهأ يفو اهتدحو يف لقألا ىلع وأ اهتيقادصم يف کيکشتلا
 ةوعدلا ىلع انحاحلإ ءارو اببس ،ءارآلا براضت نم هنع جتن امو کيکشتلا کلذ ناکو
 اهنم يناعت يتلا ةبعصلا ةيعضولا هذه نم جرخم داجيإ دصق دوهجلا رفاضتل
 .ماع لکشب يوبرتلا ثحبلاو ايجوغديبلا

 ،اهددعت مغر لکشت مولعلا هذه نأب داقتعالا نم يرالايم عنمي مل کلذ نکل
 نم مغرلاب کرتشت اهنأ امک ،)ايجوغديبلا( ةيبرتلا ملع وهو لماشو ماع ملعل اعورف
 .يوبرتلا کولسلاو ةيوبرتلا فقاوملا ةسارد وهو دحاو فده يف ،اهبعشت

 عضي هنأ کلذ ،طلخلا نم عون ،فنصملا اذه يف انهابتنا راثأ ام نأ ىلع
 خيرات لوألا روحملا يف جردي وهف ،اهنيب اميف ةمجسنم ريغ امولع ،دحاو روحم تحتو
 سفن يفو ريخألا يف عضي مث ،ةيبرتلا تايداصتقاو ةيبرتلا عامتجا ملع بناج ىلإ ةيبرتلا
 .هرربي ام دجن ملو بارغتسالا نم اعون ريثي رمأ اذهو ةنراقملا ةيبرتلا ،روحملا

 ةيبرتلا ةفسلف هيف فنصي ثيحب ،ثلاثلا روحملا يف طلخلا کاذ انظحال امک
 وه امک يهو ،عنقمو حضاو رربم نود ،جذامنلا ةيرظنو يوبرتلا طيطختلا بناج ىلإ
 .اهنيب اميف ةسناجتم ريغ تالاجم مولعم

 ملع بييغت يه ،يرالايم فنصم ىلع اهلجسن ةظحالم مهأ نأ ىلع
 نم يهو “ةيوبرتلا تاينقتلاو قرطلا” ثحبم کانه معن ،)کيتکديدلا( سيردتلا
 يف ابيغمو لب ابيغم ىقبي ماعلا سيردتلا ملع نکل ،ملعلا اذه يف ةيساسألا عيضاوملا
 .لقتسم نايک يأب بيرق دهع ىلإ هل فرتعت نکت مل يتلاو اهتاذ ةيسنرفلا تايبدألا
 سيردتلا ملع حلطصم دوسي ام بذش ىلإ ،هتالاقم يدحإ يف ،هسفن يرالايم بهذيو

 
 .36 ،)2003 ،يعماجلا باتکلا راد تاروشنم :تارامالا ،نيعلا( سيردتلا ملع ىلإ لخدم ،جيردلا دمحم 8

 کيتکديدلاف کلذل ،لامعتسا ءوس نمو لب ضومغو طلخ نم ،هرظن يف )کيتکديدلا(
 داوملا سيردتب ،ماع لکشب ةيسنرفلا ةسردملا داور ىدلو لب هريکفت يف طبترت لازت ام
 داوملا سيردتب ةصاخلا ةيبرتلاب هتيمست ىلع ةسردملا هذه باحصا قفتا امب يأ
)pécialesédagogie p( )ال هذه نأ ةقيقحلاو .)داوملا سيردتب ةصاخلا قرطلا يأ 
 جئاتنلا فلتخم قيبطتل تالاجمو اعورف ،انرظن يف ربتعت اهنکلو ةلقتسم امولع لکشت
 ةيبرتلا مولع ةيلک يف هل انسسأ امک ،ماعلا سيردتلا ملع يف اهيلإ لصوتلا متي يتلا
 اذهل نييسنرفلا نيثحابلا هابتنا لبق ىتح کلذو ةنس نيعبرأ نم ديزأ ذنم طابرلاب
 .کيتکديد حلطصمل مهلامعتسا لبقو لقتسم ملعک ملعلا

 9ةيبرتلا مولع فينصتب ويتيرأ لودج .ايناث

 وأ مولعلا يف يجهنملا بناجلا وهو يساسأ أدبم ىلع هفنصم يف ويتيرأ دنتسي
 ةموظنم راطإ يف ىرخألا مولعلل ةبسنلاب مولعلا هذه هبعلت يذلا رودلا قدأ ريبعتب
 ةفص اهحنمي يذلا وه رودلا اذه نأ هداقتعا يف کلذو ،ةلماکتملا ةيوبرتلا ةفرعملا
 اذه نم اقالطناو ،کلت وأ ةعومجملا هذه نمض اهفينصت ناکمإلاب لعجيو ةنيعم
 10:تاعومجم سمخ ىلإ ةيبرتلا مولع مسقي ايسامخ افينصت عضو أدبملا

 .اهتايرظنو ةيبرتلل ةدعاقو اساسأ لکشت يتلا مولعلا يأ :سـسألا .1

 .يجهنملا ثحبلا عباط اهيلع بلغي يتلا مولعلا يأ :ةيجهنملا .2

 طاشنلل ةيلومشلا ةيؤرلاو ةيلکلا ةيعيبطلا تاذ مولعلا ينعتو :ةيلومشلا .3
 .يوبرتلا

 .ليلحتلا دمتعت يتلا مولعلا يأ :ةيليلحتلا .4

 قيبطتو ةيوبرتلا ةسرامملاب ةرشابم طبترت يتلا مولعلا ةعومجم يأ :ةيقيبطتلا .5
 .سيردتلا ملع اهنمو ،ةقباسلا مولعلا يف ةفشتکملا تايرظنلا

 ،ةيئاهن تسيل سمخلا تاعومجملا نيب دودحلا نأب ،ريکذتلا نم دب ال نکل
 نيتعومجم نمض دحاولا ملعلا نوکي ثيحب ةنورملا نم عونب زيمتت ةفانصلا نأ کلذ
 نم يهو ةيبرتلا ةفسلف دجن الثمف ،ةدحاو ةيصاخ نم رثکأب فصتي يأ ،نآلا سفن يف
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 يف اهرود رابتعاب کلذو ةيجهنملا مولعلا ةعومجم نمض هتاذ تقولا يف جردنت ،سسألا
 .يوبرتلا مهطاشنل يمارمو تاياغ مسر نم مهنکمت يتلاو قئاقحلاب نيبرملا ديوزت

 ددعتل نيديؤملا يأر ىلع ،ويتيرأ فنصم تازيمم مهأ نم نأ ظحالن اذکهو
 ةيرظنلا نيب لعافتلا ىدم وه لوألا ،نيساسأ نيرصنعل هزاربإ ،اهعونتو ةيبرتلا مولع
 هذه نيب لخادتلا قمع يف يناثلا رصنعلا نمکي نيح يف ،ةيبرتلا مولع يف قيبطتلاو
 .ةدحاو ةياغ ةمدخل اهعورف رزآتت ةلماکتم ةموظنم فلؤت ذإ ،مولعلا

 يف هظحالن ام عم لقألا ىلع ،ةطاسبلا هذهب تسيل ةلأسملا ،انداقتعا يفو نکل
 لدبف ،اندنع نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم يف ةسرامملا عقاوو لب ،يوبرتلا ثحبلا عقاو
 شيوشتلا نم هب سابال اردق ظحالن ،يمگيداربلاو يجولميتسبيالا لماکتلاو رزآتلا
 نيثحابلا مومع ىدل تاصصختلا يشالتو اهتالاجمو مولعلا کلت نيب طالتخالاو
 .يسنرفلا ريبعتلا بسح “؟ اذام لوقي نم” زيمن دوعن الو رمألا سبتليف ،نيسرامملاو

 ةيبرتلا مولعل يعابرلا فينصتلا .اثلاث

 ىلإ ريشن نأ سأب ال ،ةيبرتلا مولع فينصتل يعابرلا انحرتقم ضارعتسا لبق
 تارربملا نم نوکت دق يتلاو ،امومع ةيبرتلا مولع فينصت ةکرح لوح تاظفحتلا ضعب
 نم اهنع دلوت امو ايجوغديبلا ةيعضو يف رظنلا ةداعإ ةرورضب لوقلا ىلإ انتعد يتلا

 :يتآلاک تالؤاست لکش ىلع تاظفحتلا کلت ةغايص نکميو مولع

 فلتخم همدقت نأ نکمي اذامو ،ةيبرتلا مولع فينصت نم الصأ ةدئافلا ام •
 ؟امهتالاجمو نيوکتلاو ةيبرتلا ةمدخل ،ايلمعو ايرظن ،تافينصتلا

 اذه ودغي ملأ ؟مهسفنأ ةيبرتلا ءاملع ددعتب تافينصتلا تددعت اذاملو •
 ةسراممک ةيبرتلا ىلعو يرظن يثحب طاشنک ايجوغديبلا ىلع اليقث ائبع ددعتلا
 ؟قيبطتو

 ضومغلا ةيعضو ىلع هيومتلاو مامألا ىلإ بورهلا نم اعون کلذ ينعي الأ •
 ،اهدوجو بابسأل اهنادقف رطاخمو ايجوغديبلا اهنم يناعت تحبصأ يتلا شيوشتلاو
 ؟اهمولعل يئاوشعلا لسانتلا دعب

 اهتاصصخت نمض ،ةدعاسملا مولعلا فنصت نأ لضفألا نم نکي ملأ مث •
 :لوقنف ،سفنلا ملع نمض ،لاثملا ليبس ىلع ،يوبرتلا سفنلا ملع فنصنف ،ةيلصألا

 ملع ،ومنلا سفن ملع ،ةيصخشلا سفن ملع ،يکينيلکإلا سفنلا ملع ،ماعلا سفنلا ملع
 ؟يوبرتلا سفنلا ملع مث ...ملعتلا سفن

 نع ثيدحلا نم لاقتنالا وه فينصتلا ةلأسم دقعي دق ام نإ مث •
 ظحالن انحبصأ دقل .تعنکوأ ةفصک “ةيجوغديبلا” ىلإ ،مسإک )ةيبرتلا ملع( ايجوغديبلا
 نم ديدعلا يف ،اهفينصتو اهفيرعتو ايجوغديبلا ةعييبط لوح شيوشتلا نم ريثکلا
 مسالا نيب طلخت يأ ةبراقملا نيبو اهنيبو ملعک ايجوغديبلا نيب طلخت يتلا رداصملا
 عاونأ ةدصاق ايجوغديبلا عاونأ نع ثدحتتو ،ةيجوغديب ةبراقم هذه لوقتف ،ةفصلاو
 مظعم نأ” :ىرت يتلاو لاثملا ليبس ىلع ةلاقملا هذه يف أرقن نأ نکمي امک ،تابراقملا
 فلتختو عاونأ ةدع ايجوغديبلل نأ ىلع نوقفتي ميلعتلاو ةيبرتلا لاجمل نيسرادلا
 عاونأ نيب نمو ،تابراقملا هذه انل تقلخ يتلا ةيفسلفلا تايرظنلا فالتخاب
 ايجوغديب ،أطخلا ايجوغديب ،تايافکلا ايجوغديب ،فادهألا ايجوغديب :رکذن ايجوغديبلا
 ايجوغديب ،جامدإلا ايجوغديب ،عورشملا ايجوغديب ،تالکشملا لح ايجوغديب ،دقاعتلا
 هذه فينصت ىلإ ،کلذک انه ةجاح يف نوکنس لهف 11،“...ةيقرافلا ايجوغديبلا ،بعللا
 ؟عاونألا امبرو تابراقملا

 ةقحلا ةيبرتلا مولعل ايعابر افينصت نمضتي يذلا ،انحرتقم ىلإ ةدوعلابو
 يتلا تتشتلا ةيعضو نم دحلا ،ساسألاب هنم فدهن اننإف ،)قيقدلاو قيضلا اهانعمب(
 تاساردلاو يثحبلا لمعلاو نيوکتلا ةسرامم ليهستو ،ايجوغديبلا اهيلع تحبصأ
 ةايحلا يفو سرادملا يف يوبرتلا لمعلا ديوجت نع ،لاحلا ةعيبطب الضف ،ةيقيبطتلا
 .ةيسردملا

 ةيثحبلا تاسسؤملا لمع رسيي ايلمعو ايملع “اليلد” ،حرتقملا اذه ودغي دقو
 ،نيسرامملاو نيثحابلا مومعو جهانملا يعضاوو اهب نيلوئسملا لمعو نيوکتلا تاسسؤمو
 ،ةيميلعتلا تاسايسلا مسرو جهانملا طيطخت ديعص ىلع ،ةيفافشو حوضوب لاغتشإلل

 شيوشتلاو ةيميظنتلا ىضوفلا ضوع ،ميلعتلا رطأ نيوکتب اهنم طبترا ام ةصاخ
 هحرطن حرتقملا اذه نأ املع .تاسسؤملا کلت يف نآلا هظحالن يذلا ،يمگيدارابلا
 ساسألاب هضرعتسن اذل ،جضنلاو لکشتلا روط يف جذومن راطإ يف ،يئدبمو يلوأ لکشب
 نم ةيادبلا يف هصخشنو ،بيرجتلاو ثحبلاو ةساردلا نم ديزمللو ريوطتلاو شاقنلل

 .هلفسأ ةطاطخلا يف ةزرابلا رصانعلا لالخ

 ةطاطخلا يف ةزرابلا ةيساسألا مولعلا هذهب فيرعتلا ىلع ،ذئدعب لمعنس مث
 ءارو نم لمأن يتلاو يعابرلا انفينصت يف اهرايتخا تارربمو اهفئاظوو اهتيمهأ نايبو
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 يف اهرود رابتعاب کلذو ةيجهنملا مولعلا ةعومجم نمض هتاذ تقولا يف جردنت ،سسألا
 .يوبرتلا مهطاشنل يمارمو تاياغ مسر نم مهنکمت يتلاو قئاقحلاب نيبرملا ديوزت

 ددعتل نيديؤملا يأر ىلع ،ويتيرأ فنصم تازيمم مهأ نم نأ ظحالن اذکهو
 ةيرظنلا نيب لعافتلا ىدم وه لوألا ،نيساسأ نيرصنعل هزاربإ ،اهعونتو ةيبرتلا مولع
 هذه نيب لخادتلا قمع يف يناثلا رصنعلا نمکي نيح يف ،ةيبرتلا مولع يف قيبطتلاو
 .ةدحاو ةياغ ةمدخل اهعورف رزآتت ةلماکتم ةموظنم فلؤت ذإ ،مولعلا

 يف هظحالن ام عم لقألا ىلع ،ةطاسبلا هذهب تسيل ةلأسملا ،انداقتعا يفو نکل
 لدبف ،اندنع نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم يف ةسرامملا عقاوو لب ،يوبرتلا ثحبلا عقاو
 شيوشتلا نم هب سابال اردق ظحالن ،يمگيداربلاو يجولميتسبيالا لماکتلاو رزآتلا
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 .هاياضقو ميلعتلاو ةيبرتلا عاطق عم نيلماعتملا

 
 ةيبرتلا مولعل يعابرلا انفينصتب ةطاطخ

 بناجلا يف نيوکتلا ةساردب ايجوغديبلا صتخت نأ حرتقن :ايجوغديبلا .1
 لب شيوشتلا ةيعضول الوبقم ايلمعو ايملع اجرخم حرتقملا اذه لکشي دقو ،ينادجولا
 رعاشم نم هنمضتي امب بناجلا اذه نأ کلذ .اهنم يناعت تحبصأ يتلا رايهنالاو
 نأ امک .ناسنإلا ةيصخش نم اعساو ازيحو اماه الاجم لکشي ،قالخأو ميقو تاهاجتاو
 ىظحي ال کلذ عم نکلو ،ةيوبرتلا ةيلمعلا يف ىربک ةيمهأ تاذ ةينادجولا فادهألا
 .سرادملا لخادو ةيوبرتلا تاسرامملا يف ةيانع نم هقحتسي امب نادجولا

 ىوس ،ةيقالخألاو ةيميقلا هتناطبل الو نادجولل دجن ال اننإف ،ةريثک بابسألو
 ةبوعصب نوسردملا رعشي ذإ ،ميلعتلا عقاو يف ةيسيردتلا تاسرامملا يف اقيض ازيح
 همئالي ام رايتخا يفو سوردلل ةيمويلا مهتاريضحت يف هتغايصو بناجلا اذهب مامتهالا
 وحن ايجوغديبلا ىعست نأ حرتقن کلذل .ةصاخب ميوقتلا بيلاسأ نمو لئاسو نم
 ميوقتلاو سايقلاو ةظحالملا تاودأ عضوو تايرظنلاو جذامنلا داجيإو هتساردل غرفتلا
 ةيمنت نم اهب طبتري ام لک يفو ةينادجولا فادهألا ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلستو ةمئالملا
 ملقأتلا يف هبيلاسأ ةيمنتو ماع لکشب هقالخأو هميقو هلويمو هتاهاجتاو ملعتملا رعاشم
 يف ايجوغديبلا ديفتس اذکهو .لکک عمتجملا عم اقحال فيکتلاو ةيسردملا ةايحلا عم
 نوفزعي مهلعجت يتلا لماوعلاو نيسردملا ضرتعت يتلا تابوعصلا ىلع ءوضلا طيلست
 اهقيقحت وحن يعسلاو هفادهأ ةغايص نعو ةايحلا نم ماهلا بناجلا اذهب مامتهالا نع
 .حيحص لکشب اهميوقتو

 ةيبرتلاب ،ىلوألا اهتأشن ذنمو الصأ تطبترا ايجوغديبلا نأب رکذن نأ سأب الو
 نيدلا دصاقم عم امئاد عطاقتي ناک امبو ،ماع لکشب ةيقالخألا ةيبرتلاو ميقلا ىلع
 نأ کلذ .فراعملا باستکاو مولعلا ميلعتب طبترت نأ لبق ،ةفسلفلا فادهأو
 ،ميلس يرايعم راطإ يف درفلا ةيصخش ليکشت يفً اماهً ارود بعلت ميقلاو تاهاجتالا
 فيکتلا ىلع ةردقلا هحنمتو ،ةفلتخملا فقاوملا يف اهلماح کولسب ؤبنتلا نم اننکمت يهف
 نم ،اهيف ةقثلاو هسفن نع اضرلا ققحيل ،هنم بولطم وه ام ءادأو ،يباجيإلا قفاوتلاو
 مازتلالاوحن ههيجوتوً ايقلخ هحالصإ ىلع لمعتو اهئدابم يف ةعامجلا عم هبواجت لالخ
 نم اهرابتعاب ،امومع قالخألابو ميقلاب ايجوغديبلا مامتها نإف اذل .بجاولا ءادأب
 رربم ملعلا اذه حنميسو اهباصن ىلإ رومألا ديعيس ،لاجملا اذه لخاد ةيويحلا عيضاوملا
 .ضارقنالا نم هذقنيو هدوجو

 ،ةدجتسملا هتاهجوتو هجهانمو هنيماضمب ،سيردتلا ملعوأ کيتکديدلا .2
 زکري نأ” )1980( (Arsenio Pacios) سويثاب وينيسرأ ينابسإلا ثحابلا حرتقي يذلاو
 ةبوعص دجن نلو 12.“ناسنإلا ةيصخش نم يلقعلا بناجلا ءامنإو فراعملا نيوکت ىلع
 مکارتلا ببسب روطت ،لقتسم ملعک سيردتلا ملع نأ کلذ ،حرتقملا اذه ريربت يف
 ،تاقالعلا ،لئاسولا ،قرطلا ،فادهألا ،جهانملا ،جذامنلا( سيردتلا لاجم يف يفرعملا
 تاروظنم راطإ يف فراعملل يملعلا ميظنتلا ةرورض زورب ببسبو )...ميوقتلا بيلاسأ
 ،نيسرامملاو نيثحابلا ىدل ةجاحلا دايدزا عم ،لاحلا ةعيبطب ةازاوم ،)تامگيدارب(
 نم اقالطنا لوصفلا يف ثدحت يتلا ةيرکفلا ةعيبطلا تاذ رهاوظلا مهفو ةفرعمل
 ةفرعملا باستکاب اساسأ ةطبترملا اياضقلا لکو ميوقتلاب ءاهتناو ،فادهألا ةغايص
 تايعضولا فلتخم ةهجاومل اهفيظوت نم نکمتلاو )ايناوجو ايتاذ اهليکشت( اهلثمتو
 13.تالکشملا لحو

 سيردتلا لاجم يف ةيبيرجتلا ثاحبألا ةريخألا دوقعلا يف تروطت دقف لعفلابو
 مک جِْتُنأ ،نيرشعلا نرقلا نم تانيعبسلا ذنمف ،ةيملعلا تاساردلا جئاتن تمکارتو
-يميلعتلا طاشنلا يف ةرثؤملا تاريغتملاو لماوعلا نم ديدعلا لوح تايطعملا نم لئاه

 
12 Arsenio Pacios, Introducción a la didáctica (Madrid: Editorial CINCEL, 1980), 75-7. 
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 ،نيسرامملاو نيثحابلا ىدل ةجاحلا دايدزا عم ،لاحلا ةعيبطب ةازاوم ،)تامگيدارب(
 نم اقالطنا لوصفلا يف ثدحت يتلا ةيرکفلا ةعيبطلا تاذ رهاوظلا مهفو ةفرعمل
 ةفرعملا باستکاب اساسأ ةطبترملا اياضقلا لکو ميوقتلاب ءاهتناو ،فادهألا ةغايص
 تايعضولا فلتخم ةهجاومل اهفيظوت نم نکمتلاو )ايناوجو ايتاذ اهليکشت( اهلثمتو
 13.تالکشملا لحو

 سيردتلا لاجم يف ةيبيرجتلا ثاحبألا ةريخألا دوقعلا يف تروطت دقف لعفلابو
 مک جِْتُنأ ،نيرشعلا نرقلا نم تانيعبسلا ذنمف ،ةيملعلا تاساردلا جئاتن تمکارتو
-يميلعتلا طاشنلا يف ةرثؤملا تاريغتملاو لماوعلا نم ديدعلا لوح تايطعملا نم لئاه

 
12 Arsenio Pacios, Introducción a la didáctica (Madrid: Editorial CINCEL, 1980), 75-7. 

) les sciencesةيفرعملا مولعلا نيبو اهنيب زييمتلا ةرورض ضرفت ،سيردتلا يف يفرعملا لاجملاب کيتکديدلا صتخت نأل ةوعدلا نإ 13
cognitives)  )ديعيو اهظفحيو اهراتخيو ةفرعملا اهب ريدي يتلا ةقيرطلاو رکفلل ماعلا ءادألا سردت يتلاو )اهيلع دمتعت تناک نإو 

 کلذکو يعانطصالا ءاکذلا اًضيأ لمشت لب ،هدحو يرشبلا رکفلا ىلع رصتقت ال مولعلا هذه تامامتها نأ امک .کلذ ىلإ امو ، اهمادختسا
 :عجار ،ناويحلا ملاع يف کاردإلا

Maurice Tardif, Mario Richard, Steve Bissonnette et Arianne Robichaud, “Les sciences cognitives et l’éducation”, 
in La pédagogie: théories et pratiques de l’Antiquité à nos jours, dir. Clermont Gauthier et Maurice Tardif 
(Montréal: Chenelière Éducation, 2017), 4. 
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 فراعتن ةماع ةيرظن قاسنأ يف تايطعملا کلت ميظنت يرورضلا نم حبصأف ،يملعتلا
 ةحضاوو ةلقتسم ةيملع ةموظنم راطإ يف ،(paradigmes) تاروظنملاب اهتيمست ىلع
 سيردتلا ملعو ماعلا سيردتلا ملع :هيقشب سيردتلا ملعب هوعدن اميف ةلثمتم ،ملاعملا
 .صاخلا

 ال :)ةينفلا-ةيسحلاو ةيکرح-سفنلاو ةيندبلا ةيبرتلا ملع وأ( ايجولمسجلا .3
 لکب ىنتعي ،ةيبرتلا مولع نم ليصأ ملعک هلالقتساو ملعلا اذه ةيمهأ يف کشي دحأ
 نحن فيضنو( يکرح-سفنلاو يضايرلاو يمسجلا بناجلا نيوکتو ةيبرتب طبتري ام
 14.ةيصخشلا نم )ينفلا-يسحلا اهيلإ

 فداهلا يوبرتلا طاشنلا ةساردب متهي ايجولمسجلا ناب لوقلا نکمي هفيرعتلو
 ةيکرح-سفنلاو ةيکاردإلا تاراهملاو ةيندبلا ةقايللا زيزعتو ةحصلا ريوطتو ةيمنت ىلإ
 ،اهجراخو ةسردملا لخاد ةينفلاو ةيضايرلا ةطشنألا يف ةکراشملا لالخ نم ،نيملعتملل
 طخلاو مسرلاو تحنلاو کيبوريآلاو ىقيسوملاو صقرلاو ةيندبلا نيرامتلا لثم نم
 يکرح يندب طاشن لکب متهي ،امومعو .اهريغو ...ةحابسلاو مدقلا ةرکو ىوقلا باعلأو
 هومنو هتحص ىلع ظافحلل ،تايوتسملاو لحارملا فلتخم يف درفلا هب موقي نأ نکمي
 جهانم يف صخشتي نأ نکمي مامتهإ .عاتمتسإلاو هيفرتلا درجمل وأ ،ماع لکشب نزاوتملا
 ىوتسم نم عفَرتو ةديعسو ةيحص ةايح طمن ،ارابکو اراغص صاخشألل ققحت ةيسارد
 لمعتو مهتاکلمو ةيباجيإلا مهتاهاجتاو مهرعاشمو مهئاکذو ينفلاو يسحلا مهکاردإ
 15.ضارمألا نم مهتياقوو مهتعانم ةيوقت ىلع

 ةيندبلا ةيبرتلا ىمسم تحت هجاردإ مت ايجولمسجلا ةيمهألً ارظنو
)éducation physique’l( تاعماجلا جهانم نمض سيئر ررقمک ،مدقلا ذنم 
 نيملعملاو ةبلطلا بيردت متي ثيح ،ةمظنألا نم ديدعلا يف نيوکتلا تاسسؤمو
 لوخد کلذ قفارو .اهيف نيوکتلاب اوموقيل مهدادعإو ةيبرتلا هذه ةيمهأب مهتيعوتو
 .ملاعلا نادلب عيمج يف سرادملل اهجهانمو ةيندبلا ةيبرتلا جمارب

 يف بلاطن ،انسرادم يفو انتيبرت يف ىحنملا اذه زيزعتب انحرط يف بلاطن ذإو
 ةيبرتلا جمارب عضوت ثيحب ،ةنيتم ةيملع سسأ ىلع ايجولمسجلا ىَنُبي نأ ،نآلا سفن
 ةتباثو ةيعوضوم ةيملع ئدابمو قئاقحو تامولعم ءوض يف ،ةينفلاو ةيضايرلاو ةيندبلا
 .اهريغو ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيجولويبلا يحاونلا يطغت تامولعملا هذهو

 
 نمضتي نأ نکميو ،لمشأ ايجولمسجلا نأ ىرن اننأل ،ةيندبلا ةيبرتلا ملع ةرابعلا لدب )ايجولمسجلا( ةبيکرتلا هذه حارتقا يف اندهتجا 14
 .اعم ةينفلا ةيبرتلا ةيندبلا ةيبرتلا

 .26-12 ،)2014 ،عيزوتلاو رشنلل ناوضرلا راد :ناّمع( ةيضايرلا ةيبرتلا يف يندبلا ومنلاو يکرحلا ملعتلا ،ميهاربإ ديجملا دبع ناورم 15

 نطاوم قلخ ىلإ فدهي ،قيقدلا اهانعمب ةيبرتلا مولع نيب نم هرابتعاب ايجولمسجلاف
 ةقثب ةينهملاو ةيعامتجالا هماهمو ةيمويلا هتابجاو ءادأل ةقاطلا هيدل ،ديعسو جمدنم
 دنتست يتلا ةيملعلا سسألا ةفرعم نم دبال ،ضارغألا هذه قيقحتلو .نامأو ناقتإو
 16.ةينفلاو ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا اهيلع

 هدامتعاب نيهر ،هتاذب القتسم املع هرابتعاب ايجولمسجلا زيمت نإف لعفلابو
 اهريغو ةکرحلا ملعو ةيويحلا ءايميکلاو ءاضعألا فئاظوو حيرشتلا ملع نم سسأ ىلع
 فلتخمب نونفلا ىلع ،انيأر بسح کلذک دمتعي نأو ،ناسنإلا مسجب طبتري امم
 ءادألا نم ىوتسم ىلعأ قيقحت فدهب ،..صقرو ليکشتو ىقيسوم نم اهعاونأ
 اصصخت ىقبي ،اهنم ةدافتسالاو نونفلاو مولعلا هذه عم هکباشت مغر هنکلو .نزاوتلاو
 امولع نونفلاو مولعلا کلت ىقبتو .نيوکتلاو ةيبرتلا تاصصخت نم ازيمتمو القتسم
 .ةيبرتلا مولع نم ،لاوحألا نم لاح يأب اهبسحن نأ نکمي ال ،ةدعاسم انونفو

 ةيبرتلا يف نيوکتلا نيب طبرلا ةرورضب انيأرل ضعبلا برغتسي دقف ةراشإللو
 .ايجولمسجلا وه دحاو ملع نمض امهجمدو ةينفلا ةيبرتلا يف نيوکتلاو ةيندبلا
 فادهألا تافانص ضعب يف ررکتي هاندجو دقو هرربي ام هل طبرلا اذه نأ ةقيقحلاو
 .نوسبميس ةفانصو دروفليج ةفانص لثم ،ةيوبرتلا

 ثيدحلا دنعو ،)Guilford) aulP oy(J  )1968 دروفليگ لوب يوج بسحف
 يتلاو ةيندبلا ةراهملاو ةضايرلا يف اهلازتخا ىلإ ةداع أجلن اننإف ،ةيکرحلا تاردقلا نع
 نولمعتسي ،ماسرلاو ارتسکروألا دئاق نأ حضاولا نم هنأ الإ .ةنيعم تاکرح اهبلطتت
 تايلمعلا نأ امک ؛مهلمع ريوطتلو مهماهم ءادأل ةيکرح-ةيسح تاردق ،کلذک
 ةيسح ةقدو ةراهم بلطتت اهلک ...ةيسدنهلا لامعألاو غامدلاو بلقلا ىلع ةيحارجلا
 بلطتت ال ةيقيسوم ةلآ ىلع فزعلا لثم ةيکرحلا تاراهملا ضعب نإ مث ،ةيکرح سفنو
 کاردإلا اذهو ةيقيسوملا ةتونلا کاردإ ،کلذک بلطتت امنإو طقف ةيندب تاکرح
 17.ةيندبلا تاکرحلا هجوي يذلا وه )رعاشم نم هقفاري امو ساسحالا(

 
 بالطلا رظن ةهجو نم يناديملا قيبطتلا يف اهفيظوت ىدمو ةضايرلا مولعو ةيندبلا ةيبرتلا ةيلک تاررقم” ،ميهاربإ يحبص رديح 16
 :کلذک رظناو ،204-215 :)2019( 28 ،9 ةضايرلا مولع ةلجم ،“نيقبطملا

Didier Delignières, Complexité et compétences. Un itinéraire théorique en éducation physique (Paris: Éditions 
Revue EPS, 2009). 

 Motor Abilities) “فادهأک ةيکرحلا تاردقلا” ،سدع نامحرلا دبعو يماطق فسوي ،قوت نيدلا يحم :عجارن ردوفليج جذومن لوح 17
Guilford Model)، رظنا )2019( حاجنلا تاراهم تالاقم ةعوسوم عقوم ىلع رشن ،ةثالثلا ةيکولسلا فادهألا داعبأ مهباتک نم رصتخم 

 :طبارلا
https://sst5.com/Article/2074/31/catofnews.aspx. 
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 فراعتن ةماع ةيرظن قاسنأ يف تايطعملا کلت ميظنت يرورضلا نم حبصأف ،يملعتلا
 ةحضاوو ةلقتسم ةيملع ةموظنم راطإ يف ،(paradigmes) تاروظنملاب اهتيمست ىلع
 سيردتلا ملعو ماعلا سيردتلا ملع :هيقشب سيردتلا ملعب هوعدن اميف ةلثمتم ،ملاعملا
 .صاخلا

 ال :)ةينفلا-ةيسحلاو ةيکرح-سفنلاو ةيندبلا ةيبرتلا ملع وأ( ايجولمسجلا .3
 لکب ىنتعي ،ةيبرتلا مولع نم ليصأ ملعک هلالقتساو ملعلا اذه ةيمهأ يف کشي دحأ
 نحن فيضنو( يکرح-سفنلاو يضايرلاو يمسجلا بناجلا نيوکتو ةيبرتب طبتري ام
 14.ةيصخشلا نم )ينفلا-يسحلا اهيلإ

 فداهلا يوبرتلا طاشنلا ةساردب متهي ايجولمسجلا ناب لوقلا نکمي هفيرعتلو
 ةيکرح-سفنلاو ةيکاردإلا تاراهملاو ةيندبلا ةقايللا زيزعتو ةحصلا ريوطتو ةيمنت ىلإ
 ،اهجراخو ةسردملا لخاد ةينفلاو ةيضايرلا ةطشنألا يف ةکراشملا لالخ نم ،نيملعتملل
 طخلاو مسرلاو تحنلاو کيبوريآلاو ىقيسوملاو صقرلاو ةيندبلا نيرامتلا لثم نم
 يکرح يندب طاشن لکب متهي ،امومعو .اهريغو ...ةحابسلاو مدقلا ةرکو ىوقلا باعلأو
 هومنو هتحص ىلع ظافحلل ،تايوتسملاو لحارملا فلتخم يف درفلا هب موقي نأ نکمي
 جهانم يف صخشتي نأ نکمي مامتهإ .عاتمتسإلاو هيفرتلا درجمل وأ ،ماع لکشب نزاوتملا
 ىوتسم نم عفَرتو ةديعسو ةيحص ةايح طمن ،ارابکو اراغص صاخشألل ققحت ةيسارد
 لمعتو مهتاکلمو ةيباجيإلا مهتاهاجتاو مهرعاشمو مهئاکذو ينفلاو يسحلا مهکاردإ
 15.ضارمألا نم مهتياقوو مهتعانم ةيوقت ىلع

 ةيندبلا ةيبرتلا ىمسم تحت هجاردإ مت ايجولمسجلا ةيمهألً ارظنو
)éducation physique’l( تاعماجلا جهانم نمض سيئر ررقمک ،مدقلا ذنم 
 نيملعملاو ةبلطلا بيردت متي ثيح ،ةمظنألا نم ديدعلا يف نيوکتلا تاسسؤمو
 لوخد کلذ قفارو .اهيف نيوکتلاب اوموقيل مهدادعإو ةيبرتلا هذه ةيمهأب مهتيعوتو
 .ملاعلا نادلب عيمج يف سرادملل اهجهانمو ةيندبلا ةيبرتلا جمارب

 يف بلاطن ،انسرادم يفو انتيبرت يف ىحنملا اذه زيزعتب انحرط يف بلاطن ذإو
 ةيبرتلا جمارب عضوت ثيحب ،ةنيتم ةيملع سسأ ىلع ايجولمسجلا ىَنُبي نأ ،نآلا سفن
 ةتباثو ةيعوضوم ةيملع ئدابمو قئاقحو تامولعم ءوض يف ،ةينفلاو ةيضايرلاو ةيندبلا
 .اهريغو ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيجولويبلا يحاونلا يطغت تامولعملا هذهو

 
 نمضتي نأ نکميو ،لمشأ ايجولمسجلا نأ ىرن اننأل ،ةيندبلا ةيبرتلا ملع ةرابعلا لدب )ايجولمسجلا( ةبيکرتلا هذه حارتقا يف اندهتجا 14
 .اعم ةينفلا ةيبرتلا ةيندبلا ةيبرتلا

 .26-12 ،)2014 ،عيزوتلاو رشنلل ناوضرلا راد :ناّمع( ةيضايرلا ةيبرتلا يف يندبلا ومنلاو يکرحلا ملعتلا ،ميهاربإ ديجملا دبع ناورم 15

 نطاوم قلخ ىلإ فدهي ،قيقدلا اهانعمب ةيبرتلا مولع نيب نم هرابتعاب ايجولمسجلاف
 ةقثب ةينهملاو ةيعامتجالا هماهمو ةيمويلا هتابجاو ءادأل ةقاطلا هيدل ،ديعسو جمدنم
 دنتست يتلا ةيملعلا سسألا ةفرعم نم دبال ،ضارغألا هذه قيقحتلو .نامأو ناقتإو
 16.ةينفلاو ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا اهيلع

 هدامتعاب نيهر ،هتاذب القتسم املع هرابتعاب ايجولمسجلا زيمت نإف لعفلابو
 اهريغو ةکرحلا ملعو ةيويحلا ءايميکلاو ءاضعألا فئاظوو حيرشتلا ملع نم سسأ ىلع
 فلتخمب نونفلا ىلع ،انيأر بسح کلذک دمتعي نأو ،ناسنإلا مسجب طبتري امم
 ءادألا نم ىوتسم ىلعأ قيقحت فدهب ،..صقرو ليکشتو ىقيسوم نم اهعاونأ
 اصصخت ىقبي ،اهنم ةدافتسالاو نونفلاو مولعلا هذه عم هکباشت مغر هنکلو .نزاوتلاو
 امولع نونفلاو مولعلا کلت ىقبتو .نيوکتلاو ةيبرتلا تاصصخت نم ازيمتمو القتسم
 .ةيبرتلا مولع نم ،لاوحألا نم لاح يأب اهبسحن نأ نکمي ال ،ةدعاسم انونفو

 ةيبرتلا يف نيوکتلا نيب طبرلا ةرورضب انيأرل ضعبلا برغتسي دقف ةراشإللو
 .ايجولمسجلا وه دحاو ملع نمض امهجمدو ةينفلا ةيبرتلا يف نيوکتلاو ةيندبلا
 فادهألا تافانص ضعب يف ررکتي هاندجو دقو هرربي ام هل طبرلا اذه نأ ةقيقحلاو
 .نوسبميس ةفانصو دروفليج ةفانص لثم ،ةيوبرتلا

 ثيدحلا دنعو ،)Guilford) aulP oy(J  )1968 دروفليگ لوب يوج بسحف
 يتلاو ةيندبلا ةراهملاو ةضايرلا يف اهلازتخا ىلإ ةداع أجلن اننإف ،ةيکرحلا تاردقلا نع
 نولمعتسي ،ماسرلاو ارتسکروألا دئاق نأ حضاولا نم هنأ الإ .ةنيعم تاکرح اهبلطتت
 تايلمعلا نأ امک ؛مهلمع ريوطتلو مهماهم ءادأل ةيکرح-ةيسح تاردق ،کلذک
 ةيسح ةقدو ةراهم بلطتت اهلک ...ةيسدنهلا لامعألاو غامدلاو بلقلا ىلع ةيحارجلا
 بلطتت ال ةيقيسوم ةلآ ىلع فزعلا لثم ةيکرحلا تاراهملا ضعب نإ مث ،ةيکرح سفنو
 کاردإلا اذهو ةيقيسوملا ةتونلا کاردإ ،کلذک بلطتت امنإو طقف ةيندب تاکرح
 17.ةيندبلا تاکرحلا هجوي يذلا وه )رعاشم نم هقفاري امو ساسحالا(

 
 بالطلا رظن ةهجو نم يناديملا قيبطتلا يف اهفيظوت ىدمو ةضايرلا مولعو ةيندبلا ةيبرتلا ةيلک تاررقم” ،ميهاربإ يحبص رديح 16
 :کلذک رظناو ،204-215 :)2019( 28 ،9 ةضايرلا مولع ةلجم ،“نيقبطملا

Didier Delignières, Complexité et compétences. Un itinéraire théorique en éducation physique (Paris: Éditions 
Revue EPS, 2009). 

 Motor Abilities) “فادهأک ةيکرحلا تاردقلا” ،سدع نامحرلا دبعو يماطق فسوي ،قوت نيدلا يحم :عجارن ردوفليج جذومن لوح 17
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 نمضتي” ،يکرح-سفنلا لاجملا اذه نوک نع ،نوسبميس ثدحتت اهرودبو
 اهمادختساو ةزهجألاو تاودألا لوانت ىلع ةردقلاو ةيکرحلا تاراهملاو ةيوديلا تاراهملا
 يکرح-سفنلاو يکاردإلا قسانتلا بلطتت ةنيعم تاءادأب مايقلا ىلع ةردقلاو
 تاراهملا ىدحإ ىلع دنتست يتلا فادهألا لاجملا اذه لثمي ال ،اذکهو 18.“يبصعلاو
 داوملا ضعبل ةعراب ةجلاعم نمضتت يتلا کلت اضيأ لب ،بسحف ةيکرحلا وأ ةيلضعلا
 .اريبکً ايلضعوً ايبصعو ايسحً اقيسنت يغبت يتلا لامعألا ضعب وأ تالآلاو ةزهجألاو
 تاراهملا نم دعبأ وه امل دتمت (motor skills) ةيکرحلا تاراهملا نإف ،يلاتلابو
 ةيمويلا لامعألاب ةصاخلا تاراهملا يطغتل ،يديلقت لکشب ةليختملا ةيوديلاو ةيئايزيفلا
 نم ديدعلا يطغت دق امک ،حيتافملا ةحولو فتاهلا مادختسا لثم نم ةدجتسملا
 19.اکيميملا وأ ةراشإلا ةغلوأ ءاقلإلا ةراهم لثم نم ،)social skills( ةيعامتجالا تاراهملا

 يساسأو لقتسم ملعک هتفاضإ يف دهتجن يذلا ملعلا وهو :تايافکلا ملع .4
 ةساردب طبتري ام لکب ىنتعي ،يلبقتسم هجوت وذ يبيکرت ملع .ةيبرتلا مولع نم
 ،ةساردلل عوضومک هسفن ضرفي حبصأ بناج ،انتيصخش نم قيمعلا بناجلا نيوکتو
 ام لکب ،ايلاح ءانتعالا مظاعت لعفبو تالوحت نم ةيرشبلا ةعيبطلا يف ثدحي ام لعفب
 اهاوتسم يف تايافکلا يأ ،اهنم ةَمِْهلُْملا ةصاخبو تايافکلا نيوکتو ةيبرتب ةقالع هل
 ةداعإ دعب ...عادبالاو ديدجتلا تاردقو ةايحلا تاراهمو ةمعانلا تايافکلا( يدعابتلا
 تايافک نع الضف .قحال ناونع يف اهب فيرعتلا لصفنس امک ،)اهتغايصو اهفيرعت

 ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تاحوتف عم احاحلإ دادزت اهيلإ ةجاحلا تحبصأ ةديدج
 “ةيمقرلا تايافکلاب” فرعت ،ةايحلا تالاجم ةفاک يف ةنمقرلا و بوساحلارود مظاعتو
 يف لکشتل ،ةرهاظلاو اهنم ةيناوجلاةيصخشلا تانوکم فلتخم اهيف جمدنت يتلاو
 .ملعلا اذه رواحم مهأ نيب نم نوکت نأ حرتقن ،ةسناجتم تاموظنم اهلعافت

 ىلع ،انعورشم تاحورطل انضارعتسا دنعو ةيلاتلا نيوانعلا يف لمعنسو
 ملعلا اذه اهب متهي نا حرتقن يتلا عيضاوملاو رواحملا مهأ نع ثيدحلا ليصفت
 .“تايافکلا ملع” ،ةيبرتلا مولع نم ديدجلا

 

 
18 Elizabeth J. Simpson, “Educational Objectives: Psychomotor Domain”, Illinois Teacher of Home Economics X, 4 
(1966): 110-44. 
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 :هباتک يف دروفليگ لوب يوج دنع ءاج ام عجارن ديزمللو .)فرصتب( )2018 ،ناسيم ةعماج ،ةضايرلا

Joy Paul Guilford, Intelligence, Creativity and their Educational Implications (San Diego: Robert R. Knapp, 1968). 

 تايعجرمو تاحورط .اثلاث

 اهاندمتعا يتلا ،ةيرظنلا اهتايعجرمو تاحورطلا مهأ ،يلي اميف ضرعتسنس
 اهميهافم يف رظنلا ةداعإل انعورشم يفو ةيبرتلا مولع ديدجتل انتوعد يف سسأک
 ةيساسألا ةعبرألا ةيبرتلا مولع اهلتحت نأ يغبني يتلا ةلزنملا ديدحتو اهتافينصتو
 ةيلعاف رثکأ ،يلاتلاب اهلعجو ،)تايافکلا ملعو ايجولمسجلا ،کيتکديدلا ،ايجوغديبلا(
 .نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم يف ةيئارجإو

 ام اهنم تاحورط ىلع ،اذه انعورشم يف دمتعن اننأب اددجم رکذن نأ دبال نکل
 تايضرف نمضتي ام اهنمو اهتعاجنو اهتحص تتبث تايرظنو تاملسم نمضتي
 ثحبلاو ةساردلا نم ديزملا ىلإ جاتحتو جضنلاو لکشتلا روط يف تلاز ام تايرظنو
 .بيرجتلاو

 تانوکم ةثالث ىلا ةيصخشلا ميسقت :ىلوألا ةحورطألا .1

 ىرجو ،دوقعل ءاملعلاو ةفسالفلا َمامتها اهمهفو ةيصخشلا ةسارد تزاح
 ىلع اهنمف ...اهتامسو اهطامناو اهتانوکم تلوانت ،ةدیدع ةيسفن تایرظن قفو اهلوانت

 ةیلقعلاو ةیمسجلا تافصلا ريثأت فصت ةيصخشلا نأ اهداور ىري ام ،لاثملا ليبس
 درفلا روعش لمشت اهنأ ضعبلا ىري امنيب ،نیرخآلا ىلعو هکولس يف درفلل ةینادجولاو
 اننکل 20.نآلا اهنع ثيدحلا ليصفتل لاجم ال ،تايرظنلا نم اهريغو ...هتاذ نع هروصتو
 يف اهنم اندفتسا يتلاو ،ةيصخشلا سفن ملع يف يثالثلا ميسقتلا ةيرظن ىلع انه زکرنس
 فينصت ؛نيثحابلا نم ديدعلا ىدلو يوبرتلا لاجملا يف رثألا غلاب اهل تناکو انتسارد
 :يهو ،ةنيابتم تانوکمو بناوج ةثالث ىلإ اهمسقي

 ،سفنلا ءاملع نم ريبک مامتهاب يظح :يکرح-سفنلاو يمسجلا بناجلا •
 ىلع هتردقو ةيمسجلا هتحص بسحب ناسنإلا ةيصخش يف ةحضاو تاريغت رهظت ثيح
 .نزاوتو تابثب ةکرحلاو کاردإلا

 فراعملا عيمجتو ريکفتلا ةيساسألا هتمهمو لقعلاب طبتري :يفرعملا بناجلا •
 .ةفلتخملا تاربخلاو

 قالخألاو ميقلا ةموظنمو لويملاو تاهاجتالا لمشيو ينادجولا بناجلا •
 .هنود وأ يعوب متت يتلا تاکولسلاو
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 نمضتي” ،يکرح-سفنلا لاجملا اذه نوک نع ،نوسبميس ثدحتت اهرودبو
 اهمادختساو ةزهجألاو تاودألا لوانت ىلع ةردقلاو ةيکرحلا تاراهملاو ةيوديلا تاراهملا
 يکرح-سفنلاو يکاردإلا قسانتلا بلطتت ةنيعم تاءادأب مايقلا ىلع ةردقلاو
 تاراهملا ىدحإ ىلع دنتست يتلا فادهألا لاجملا اذه لثمي ال ،اذکهو 18.“يبصعلاو
 داوملا ضعبل ةعراب ةجلاعم نمضتت يتلا کلت اضيأ لب ،بسحف ةيکرحلا وأ ةيلضعلا
 .اريبکً ايلضعوً ايبصعو ايسحً اقيسنت يغبت يتلا لامعألا ضعب وأ تالآلاو ةزهجألاو
 تاراهملا نم دعبأ وه امل دتمت (motor skills) ةيکرحلا تاراهملا نإف ،يلاتلابو
 ةيمويلا لامعألاب ةصاخلا تاراهملا يطغتل ،يديلقت لکشب ةليختملا ةيوديلاو ةيئايزيفلا
 نم ديدعلا يطغت دق امک ،حيتافملا ةحولو فتاهلا مادختسا لثم نم ةدجتسملا
 19.اکيميملا وأ ةراشإلا ةغلوأ ءاقلإلا ةراهم لثم نم ،)social skills( ةيعامتجالا تاراهملا

 يساسأو لقتسم ملعک هتفاضإ يف دهتجن يذلا ملعلا وهو :تايافکلا ملع .4
 ةساردب طبتري ام لکب ىنتعي ،يلبقتسم هجوت وذ يبيکرت ملع .ةيبرتلا مولع نم
 ،ةساردلل عوضومک هسفن ضرفي حبصأ بناج ،انتيصخش نم قيمعلا بناجلا نيوکتو
 ام لکب ،ايلاح ءانتعالا مظاعت لعفبو تالوحت نم ةيرشبلا ةعيبطلا يف ثدحي ام لعفب
 اهاوتسم يف تايافکلا يأ ،اهنم ةَمِْهلُْملا ةصاخبو تايافکلا نيوکتو ةيبرتب ةقالع هل
 ةداعإ دعب ...عادبالاو ديدجتلا تاردقو ةايحلا تاراهمو ةمعانلا تايافکلا( يدعابتلا
 تايافک نع الضف .قحال ناونع يف اهب فيرعتلا لصفنس امک ،)اهتغايصو اهفيرعت

 ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تاحوتف عم احاحلإ دادزت اهيلإ ةجاحلا تحبصأ ةديدج
 “ةيمقرلا تايافکلاب” فرعت ،ةايحلا تالاجم ةفاک يف ةنمقرلا و بوساحلارود مظاعتو
 يف لکشتل ،ةرهاظلاو اهنم ةيناوجلاةيصخشلا تانوکم فلتخم اهيف جمدنت يتلاو
 .ملعلا اذه رواحم مهأ نيب نم نوکت نأ حرتقن ،ةسناجتم تاموظنم اهلعافت

 ىلع ،انعورشم تاحورطل انضارعتسا دنعو ةيلاتلا نيوانعلا يف لمعنسو
 ملعلا اذه اهب متهي نا حرتقن يتلا عيضاوملاو رواحملا مهأ نع ثيدحلا ليصفت
 .“تايافکلا ملع” ،ةيبرتلا مولع نم ديدجلا
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(1966): 110-44. 
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Joy Paul Guilford, Intelligence, Creativity and their Educational Implications (San Diego: Robert R. Knapp, 1968). 

 تايعجرمو تاحورط .اثلاث

 اهاندمتعا يتلا ،ةيرظنلا اهتايعجرمو تاحورطلا مهأ ،يلي اميف ضرعتسنس
 اهميهافم يف رظنلا ةداعإل انعورشم يفو ةيبرتلا مولع ديدجتل انتوعد يف سسأک
 ةيساسألا ةعبرألا ةيبرتلا مولع اهلتحت نأ يغبني يتلا ةلزنملا ديدحتو اهتافينصتو
 ةيلعاف رثکأ ،يلاتلاب اهلعجو ،)تايافکلا ملعو ايجولمسجلا ،کيتکديدلا ،ايجوغديبلا(
 .نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم يف ةيئارجإو

 ام اهنم تاحورط ىلع ،اذه انعورشم يف دمتعن اننأب اددجم رکذن نأ دبال نکل
 تايضرف نمضتي ام اهنمو اهتعاجنو اهتحص تتبث تايرظنو تاملسم نمضتي
 ثحبلاو ةساردلا نم ديزملا ىلإ جاتحتو جضنلاو لکشتلا روط يف تلاز ام تايرظنو
 .بيرجتلاو

 تانوکم ةثالث ىلا ةيصخشلا ميسقت :ىلوألا ةحورطألا .1

 ىرجو ،دوقعل ءاملعلاو ةفسالفلا َمامتها اهمهفو ةيصخشلا ةسارد تزاح
 ىلع اهنمف ...اهتامسو اهطامناو اهتانوکم تلوانت ،ةدیدع ةيسفن تایرظن قفو اهلوانت

 ةیلقعلاو ةیمسجلا تافصلا ريثأت فصت ةيصخشلا نأ اهداور ىري ام ،لاثملا ليبس
 درفلا روعش لمشت اهنأ ضعبلا ىري امنيب ،نیرخآلا ىلعو هکولس يف درفلل ةینادجولاو
 اننکل 20.نآلا اهنع ثيدحلا ليصفتل لاجم ال ،تايرظنلا نم اهريغو ...هتاذ نع هروصتو
 يف اهنم اندفتسا يتلاو ،ةيصخشلا سفن ملع يف يثالثلا ميسقتلا ةيرظن ىلع انه زکرنس
 فينصت ؛نيثحابلا نم ديدعلا ىدلو يوبرتلا لاجملا يف رثألا غلاب اهل تناکو انتسارد
 :يهو ،ةنيابتم تانوکمو بناوج ةثالث ىلإ اهمسقي

 ،سفنلا ءاملع نم ريبک مامتهاب يظح :يکرح-سفنلاو يمسجلا بناجلا •
 ىلع هتردقو ةيمسجلا هتحص بسحب ناسنإلا ةيصخش يف ةحضاو تاريغت رهظت ثيح
 .نزاوتو تابثب ةکرحلاو کاردإلا

 فراعملا عيمجتو ريکفتلا ةيساسألا هتمهمو لقعلاب طبتري :يفرعملا بناجلا •
 .ةفلتخملا تاربخلاو

 قالخألاو ميقلا ةموظنمو لويملاو تاهاجتالا لمشيو ينادجولا بناجلا •
 .هنود وأ يعوب متت يتلا تاکولسلاو
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 ةلصفنم لغتشت ال بناوجلا هذه نأ وه ،نآلا ذنم هيلإ ةراشإلا يغبني ام نکل
 ةيصخش يف ةقيمع ةيمانيد تاميظنت لکشتل ،جمدنم لکشب طبارتتو لعافتت لب
 .انسرادم يف ةدئاسلا ةيوبرتلا تاسرامملا هلهاجتت ام ابلاغ يذلا رمألا ،ناسنالا

 جذامنلا نم ريثکلا يف رثألا غلاب ،ةيرشبلا سفنلل يثالثلا ميسقتلا اذهل ناک دقل
 عزوي يذلاو ،“ةيوبرتلا فادهألا فينصت” مگيداراب اهنمو ةيوبرتلا تايرظنلاو
 .يکرح-سفنلا يمسجلاو ينادجولاو يفرعملا :تالاجم ةثالث ىلع ةيوبرتلا فادهألا

 ام ةصاخبو ةيبرتلا مولعل ةرصاعملا تايعجرملا مهأ نم مگيدارابلا اذه ربتعيو
 بيلاسأو سيردتلا لئاسوو قرطو فادهأ نم اهتانوکمو جهانملا ريوطتب اهنم طبترا
 هجذامن ضعبب عيرس ريکذت يلي اميفو .ةيميلعتلا ةيلمعلا تانوکم نم اهريغو ميوقتلا
 :رشابم ريغ وأ رشابم لکشب اهنم اندفتسا يتلا همالعأو

  .Bloum(B( مولب نيماينب ،وگاکيش ةعماج نم يوبرتلا سفنلا ملاع ةفانص  •
 فادهأ ريوطت ةلواحم نإ 21.درفلا ةيصخشل يفرعملا/يلقعلا لاجملل ،هتعامجو )1956(
 .ىوتسملا اذه يف فادهألا فنصم روهظ ىلإ تدأ ةيلقعلا تايلمعلا ساسأ ىلع ةيوبرت
 نأ نکمي ةيکولس تائف يف نيملعتملا کولس ميظنت وه فنصملا اذه نم ضرغلا ناکف
 :ةيلاتلا ةيلقعلا تايلمعلا تائفلا هذه نمضتتو .ةفاک ةيساردلا نيدايملا يف لمعتست
 لاجملا اذه تحت جردنتو .ميوقتلا ،بيکرتلا ،ليلحتلا ،قيبطتلا ،مهفلا ،رکذتلا/ظفحلا
 لالخ نم ةسردملا ىعست يتلاو ،صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيکولسلاو ةيوبرتلا فادهألا
 .ةيلقعلا تايلمعلا کلت ةيمنت ىلإ ،اهقيقحت

 يف ةيوبرتلا فادهألل ،)Krathwohl(David  )1964( لووثارک ديڤاد ةفانص •
 رعاشم ،ميلعتلا يف لاجملا اذه ةسارد فدهتست .يقالخألاو يميقلاو ينادجولا لاجملا
 ذاختاو ملعتلا يف مهتبغرو مهيدل عالطتسالا بح ةيمنتو مهتامامتهاو ذيمالتلا لويمو
 نم اطامنأو ميقلا نم ةموظنم ينبتو تارارقلاو تارايتخالاو فقاوملا نم ةعومجم
 .کولسلا

 لاجملل ،)1972( (Elisabeth Simpson) نوسميس تيبازيلإ ةفانص•  
 باستکا ىلع ،لاجملا اذه فادهأل اهفينصت يف نوسبمس زکرت .يضايرلا-يکرحلا-يسحلا

 
 ،“ذيمالتلا ليغشت لئاسوو ةيوبرتلا فادهألا” ،جيردلا دمحم :عجار ،مولب ةفانصب ،يبرعلا ملاعلا يفو برغملا يف فرع نم لئاوأ نم انک 21
 1976 ربمسيد نيب ام ةرداصلا ،5و4و3و2و1 دادعألا )ايلاح ةيبرتلا مولع ةيلك( طابرلاب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا نع ةرداصلا سيردتلا ةلجم

 . 1978 زويلويو

 ىقيسوملاو ةليکشتلا ةيبرتلاو ةيندبلا ةيبرتلا يف ةصاخ ،ةيکرح-سفنو ةيمسج تاراهم
 22.ينهملا نيوکتلاو

 ةثالثلا تالاجملا لخادت :ةيناثلا ةحورطألا .2

 لخادتلا يف لثمتت ،ةملسملا ىلإ برقأ يهو انتسارد يف اهانبتن ىرخأ ةحورطأ
 صتخت يتلاو )نادجولا ،لقعلا ،مسجلا( رکذلا ةفلاسلا ةثالثلا تالاجملا نيب کباشتلاو
 نوکي داکي يذلا رمألا )ايجوغديبلا ،کيتکديدلا ،ايجولمسجلا( ىرخألا ةيبرتلا مولع اهب
 .اندالبب ميلعتلا ةموظنم يف ةدئاسلا ةيوبرتلا تاسرامملاو جهانملا يف امامت ابيغم

 کلتب متهيل “تايافکلا ملع” وه ديدج ملع ةفاضإ حرتقن امدنع اننکل
 تابيکرت يف اهجامدناو اهماظتنا دعب الإ کلذ لعفي الأ طرتشن ،اهسفن ةثالثلا تالاجملا
 عم طبضلاب ثدحي ام لثم ،ةقيمعلا ةيسفنلا انتالاح نم ةروطتم ةيقسن تافيلوتو
 .يفطاعلا ءاکذلاو يقالخألا ءاکذلا

 بناوجلا لعافت نع لاثمک هميدقت نکمي يذلاو ،يقالخألا ءاکذلل ةبسنلاب
 سفنلا ةملاع دي ىلع روطت يذلاو ةفشتکملا تاءاکذلا عاونأ ثدحأ نم دعي ،ةثالثلا
 تانوکم مهأ نم هربتعت يتلاو ،)Borba ichelM( )2001( ابروب ليشيم ةيکيرمألا
 نيب لخادت نم هددصب نحن امع اماه الاثم ،انتهج نم نحن هربتعنو ةيصخشلا
 نيرخآلا عم لماعتلا ىلع درفلل ةيلقع ةردقک ءاکذلاب طبتري هنوکل ،ةيصخشلا تانوکم
 23.ةميلسلا ةيقالخألا ةقيرطلاب

 ةيفطاعلاو ةيلقعلا بناوجلا کاردإ ىلع ةردقلا ،يفطاعلا ءاکذلا لثمي امک
 ةيفيک نع ةرابع” هنإ .اهنيب نزاوتلاو جامدنالا ثادحإو انتايصخش يف ةيراهملاو
 ربتعيو .“انفطاوع هيجوت يف انريکفت مادختساو ،انريکفت هيجوتل انفطاوع مادختسا
 امو يفطاعلا ءاکذلا تاراهم کلتمي يذلا صخشلا نأ ايلاح نيثحابلا نم ديدعلا
 نم ،اينهمو ايعامتجا مهأ ،ةايحلا تاراهمو )soft skills( ةمعان تايافک نم هنمضتي

 
 :صوصخلا اذهب عجارن 22

Marcel Lavallée, Benjamin Samuel Bloom et al. Taxonomie des objectifs pédagogiques (Montréal: Editions de 
l’Education nouvelle, 1970). 

 جذومن ىلإ فادهألاب سيردتلا جذومن نم :فداهلا سيردتلا ،جيردلا دمحم :يفو ،لخدم ،جيردلا :يف ،عوضوملا اذه لوح درو امو
 .106-87 ،)2004 ،يعماجلا باتکلا راد :تارامالا ،نيعلا( تايافکلاب سيردتلا

23  Michele Borba, Building Moral Intelligence. The seven Essential virtues that teach kids to do the rig thing (San 
Francisco: Jossey bass, 2001), 14. 
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محمد الدريج



 ةلصفنم لغتشت ال بناوجلا هذه نأ وه ،نآلا ذنم هيلإ ةراشإلا يغبني ام نکل
 ةيصخش يف ةقيمع ةيمانيد تاميظنت لکشتل ،جمدنم لکشب طبارتتو لعافتت لب
 .انسرادم يف ةدئاسلا ةيوبرتلا تاسرامملا هلهاجتت ام ابلاغ يذلا رمألا ،ناسنالا

 جذامنلا نم ريثکلا يف رثألا غلاب ،ةيرشبلا سفنلل يثالثلا ميسقتلا اذهل ناک دقل
 عزوي يذلاو ،“ةيوبرتلا فادهألا فينصت” مگيداراب اهنمو ةيوبرتلا تايرظنلاو
 .يکرح-سفنلا يمسجلاو ينادجولاو يفرعملا :تالاجم ةثالث ىلع ةيوبرتلا فادهألا

 ام ةصاخبو ةيبرتلا مولعل ةرصاعملا تايعجرملا مهأ نم مگيدارابلا اذه ربتعيو
 بيلاسأو سيردتلا لئاسوو قرطو فادهأ نم اهتانوکمو جهانملا ريوطتب اهنم طبترا
 هجذامن ضعبب عيرس ريکذت يلي اميفو .ةيميلعتلا ةيلمعلا تانوکم نم اهريغو ميوقتلا
 :رشابم ريغ وأ رشابم لکشب اهنم اندفتسا يتلا همالعأو

  .Bloum(B( مولب نيماينب ،وگاکيش ةعماج نم يوبرتلا سفنلا ملاع ةفانص  •
 فادهأ ريوطت ةلواحم نإ 21.درفلا ةيصخشل يفرعملا/يلقعلا لاجملل ،هتعامجو )1956(
 .ىوتسملا اذه يف فادهألا فنصم روهظ ىلإ تدأ ةيلقعلا تايلمعلا ساسأ ىلع ةيوبرت
 نأ نکمي ةيکولس تائف يف نيملعتملا کولس ميظنت وه فنصملا اذه نم ضرغلا ناکف
 :ةيلاتلا ةيلقعلا تايلمعلا تائفلا هذه نمضتتو .ةفاک ةيساردلا نيدايملا يف لمعتست
 لاجملا اذه تحت جردنتو .ميوقتلا ،بيکرتلا ،ليلحتلا ،قيبطتلا ،مهفلا ،رکذتلا/ظفحلا
 لالخ نم ةسردملا ىعست يتلاو ،صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيکولسلاو ةيوبرتلا فادهألا
 .ةيلقعلا تايلمعلا کلت ةيمنت ىلإ ،اهقيقحت

 يف ةيوبرتلا فادهألل ،)Krathwohl(David  )1964( لووثارک ديڤاد ةفانص •
 رعاشم ،ميلعتلا يف لاجملا اذه ةسارد فدهتست .يقالخألاو يميقلاو ينادجولا لاجملا
 ذاختاو ملعتلا يف مهتبغرو مهيدل عالطتسالا بح ةيمنتو مهتامامتهاو ذيمالتلا لويمو
 نم اطامنأو ميقلا نم ةموظنم ينبتو تارارقلاو تارايتخالاو فقاوملا نم ةعومجم
 .کولسلا

 لاجملل ،)1972( (Elisabeth Simpson) نوسميس تيبازيلإ ةفانص•  
 باستکا ىلع ،لاجملا اذه فادهأل اهفينصت يف نوسبمس زکرت .يضايرلا-يکرحلا-يسحلا

 
 ،“ذيمالتلا ليغشت لئاسوو ةيوبرتلا فادهألا” ،جيردلا دمحم :عجار ،مولب ةفانصب ،يبرعلا ملاعلا يفو برغملا يف فرع نم لئاوأ نم انک 21
 1976 ربمسيد نيب ام ةرداصلا ،5و4و3و2و1 دادعألا )ايلاح ةيبرتلا مولع ةيلك( طابرلاب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا نع ةرداصلا سيردتلا ةلجم

 . 1978 زويلويو

 ىقيسوملاو ةليکشتلا ةيبرتلاو ةيندبلا ةيبرتلا يف ةصاخ ،ةيکرح-سفنو ةيمسج تاراهم
 22.ينهملا نيوکتلاو

 ةثالثلا تالاجملا لخادت :ةيناثلا ةحورطألا .2

 لخادتلا يف لثمتت ،ةملسملا ىلإ برقأ يهو انتسارد يف اهانبتن ىرخأ ةحورطأ
 صتخت يتلاو )نادجولا ،لقعلا ،مسجلا( رکذلا ةفلاسلا ةثالثلا تالاجملا نيب کباشتلاو
 نوکي داکي يذلا رمألا )ايجوغديبلا ،کيتکديدلا ،ايجولمسجلا( ىرخألا ةيبرتلا مولع اهب
 .اندالبب ميلعتلا ةموظنم يف ةدئاسلا ةيوبرتلا تاسرامملاو جهانملا يف امامت ابيغم

 کلتب متهيل “تايافکلا ملع” وه ديدج ملع ةفاضإ حرتقن امدنع اننکل
 تابيکرت يف اهجامدناو اهماظتنا دعب الإ کلذ لعفي الأ طرتشن ،اهسفن ةثالثلا تالاجملا
 عم طبضلاب ثدحي ام لثم ،ةقيمعلا ةيسفنلا انتالاح نم ةروطتم ةيقسن تافيلوتو
 .يفطاعلا ءاکذلاو يقالخألا ءاکذلا

 بناوجلا لعافت نع لاثمک هميدقت نکمي يذلاو ،يقالخألا ءاکذلل ةبسنلاب
 سفنلا ةملاع دي ىلع روطت يذلاو ةفشتکملا تاءاکذلا عاونأ ثدحأ نم دعي ،ةثالثلا
 تانوکم مهأ نم هربتعت يتلاو ،)Borba ichelM( )2001( ابروب ليشيم ةيکيرمألا
 نيب لخادت نم هددصب نحن امع اماه الاثم ،انتهج نم نحن هربتعنو ةيصخشلا
 نيرخآلا عم لماعتلا ىلع درفلل ةيلقع ةردقک ءاکذلاب طبتري هنوکل ،ةيصخشلا تانوکم
 23.ةميلسلا ةيقالخألا ةقيرطلاب

 ةيفطاعلاو ةيلقعلا بناوجلا کاردإ ىلع ةردقلا ،يفطاعلا ءاکذلا لثمي امک
 ةيفيک نع ةرابع” هنإ .اهنيب نزاوتلاو جامدنالا ثادحإو انتايصخش يف ةيراهملاو
 ربتعيو .“انفطاوع هيجوت يف انريکفت مادختساو ،انريکفت هيجوتل انفطاوع مادختسا
 امو يفطاعلا ءاکذلا تاراهم کلتمي يذلا صخشلا نأ ايلاح نيثحابلا نم ديدعلا
 نم ،اينهمو ايعامتجا مهأ ،ةايحلا تاراهمو )soft skills( ةمعان تايافک نم هنمضتي

 
 :صوصخلا اذهب عجارن 22

Marcel Lavallée, Benjamin Samuel Bloom et al. Taxonomie des objectifs pédagogiques (Montréal: Editions de 
l’Education nouvelle, 1970). 

 جذومن ىلإ فادهألاب سيردتلا جذومن نم :فداهلا سيردتلا ،جيردلا دمحم :يفو ،لخدم ،جيردلا :يف ،عوضوملا اذه لوح درو امو
 .106-87 ،)2004 ،يعماجلا باتکلا راد :تارامالا ،نيعلا( تايافکلاب سيردتلا

23  Michele Borba, Building Moral Intelligence. The seven Essential virtues that teach kids to do the rig thing (San 
Francisco: Jossey bass, 2001), 14. 

 .)2014( ينورتکلإلا راشتسملا عقوم ،“هتيمنت ةيفيکو يقالخألا ءاکذلا :ةديعس ةلوفط وحن” ،بويألا بويأ دلاخ :نع
http://www.almostashar.com 

187

نحو طرح جديد لتعريف علوم الرتبية وإعادة تصنيفها



 ،ةبلصلا تايافکلا ةرابعب فرعي اموأ )ينقتلاو يملعلا( يلقعلا ءاکذلا تاراهم کلتمي
hard skills)(. 

 ناملوگ لييناد دنع دراو وه ام بسح ىفطاعلا ءاکذلا تاراهم ملعت دنعف
Goleman( anielD( )2000(، ”مهعم لماعتلاو نيرخآلا مهف ىلع ةردق رثکأ نوکنس 

 عمو هبويعو هتازيمم ناسنإ لکلف ...اهحيبق و اهليمجب تايصخشلا فلتخم لبقتو
 نيرخآلا عم لماعتلاو فطاعتلا ىلع سيل ةردق رثکأ نوکنس بيردتلا رارمتسا
 مهل انلبقت و انمهفتب اننإ ...لضفألا وحن مهرييغتو مهيف ريثأتلا ىلع لب ،بسحف
 حيتافم کلتمنسو مهيدل ةوقلا طاقنو فعضلا طاقن ةفرعم ىلع ةردق رثکأ نوکنس
 24.“مهتايصخش ىف رييغتلا

 ةلثمأو جذامن نم نيربعم نيجذومن ،ءاکذلا نم نيعونلا نيذه رابتعا نکميو
 نأ نکمي ال يتلاو ناسنإلا ةيصخش يف ةثالثلا تانوکملا نيب کباشتلا ىدم نع ،ةريثک
 لعجت قاسنأو تافيلوت نم کباشت .ليلحتلاو سردلا نم اهقح ىرخألا مولعلا اهيفت
 ةعدبم ةهجاومل 25“اهليغشت” ىلع ارداق ،هسفن يف ةقيمع تايلآک اهماظتنا دعب درفلا
 .هتايح ةليط هضرتعت دق يتلاو لبقتسملا يفو رضاحلا يف تالکشملاو تايعضولا فلتخمل
 ومن نع ثيدحلا نکمي ،سفنلا ملع يف ةيناسنإلا ةيرظنلاب اداشرتساو راطإلا اذه يفو
 نم ةيباجيإلا ةقاطلا انحنمي ام لکو عادبإلا تاردق لکشت نعو انيدل جامدنالا تاردق
 تادجتسم ةبکاومو انتاعمتجم تابلطتمل ةباجتسالاو داهتجالاو لمعلل ةمهلم تايافک
 .رصعلا

  Maslow(Abraham( ولسام ماهاربأ يکيرمألا سفنلا ملاع ناک دقو
 ةيصخشلا ىلإ رظنلا ىلع يساسأ لکشب زکري ،ةيناسنإلا ةيرظنلا سسؤم )1908-1970(
 ةلصفنم تايلمعو تامس ىلع طقف زيکرتلا نم ًالدب ،اهتانوکم جامدنا يف لکک
 26.اهلخاد

 
 ،بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوکلا( 262 ةفرعملا ملاع ةلسلس ،يلابجلا ىليل ةمجرت ،يفطاعلا ءاکذلا ،ناملوگ لييناد 24
 .18 ،)2000 ربوتکأ

 ىدل ةيوق ةبغرلا تناک دقف ،)نادجولاو لقعلاو مسجلا( ةثالثلا تانوکملا نيب لخادتلاب ةيبرتلا يف ةيانعلل وعدي نم لوأ انسل ،ةراشإلل 25
 مهتمدقم يفو ةيوبرتلا فادهآلاب نيلغتشملا دنع نأشلا وه امک ،ةدحاو ةموظنم يف اهنيب عمجي جذومن ىلإ لصوتلل ،نيثحابلا نم ديدعلا
 ،ظحالن نا انتوفي ال مث .ةثالثلا اهتالاجم نيب جمدي ،فادهألا کلتل لماش دحاو فينصت عضو يف هتينمأ نع ،ةرم نم ام ربع يذلاو ،مولب
 نم مدعنت ال ةلثمألاف الإو ،اساسأ يوبرتلا لاجملاب اهطابترال کلذف ،ةيصخشلا تانوکم نيب لخادتلا نع ةلثمالا ضعبل انميدقت دنع هنأ
 نا فيک نيبت يتلاو ،هددصب نحن ام ىلع ليلد ريخ ةيتاموسوکيسلا ضارمألا ىقبت ثيح يسفنلا بطلا لثم نم ،ةديدع ىرخا تالاجم
 .ةيسفن تابارطضا اهاشنم نوکي ةيوضع اضارما

26  Abraham Maslow, Devenir le meilleur de soi-même. Besoins fondamentaux, motivation et personnalité, traduit 
de l’anglais par Laurence Nicolaieff (Paris: Eyrolles, 2018), 41. 

 هيف انيعار تايافکلل افيرعت )2007و 2000( انمدق نأ قبس دقف ريکذتللو
 :اهل انفيرعت ناکف ،ناسنإلا ةيصخش يف ةثالثلا تانوکملا نيب لخادتلاو لماکتلا
 نوکتيو ،نيعم قايس يف لمعلاو کولسلاب حمست ةبستکم تاردق يه تايافکلا”
 نإ” مث ...“بکرم لکشب ةجمدنم تاهاجتاو تاردقو تاراهمو فراعم نم اهاوتحم
 لوانتي ال هنأل ،هدصاقم غلبي نأ دب ال ،تايافکلا لخدم ىلع سسأتي يذلا سيردتلا

 تانوکم لکب مامتهالا ضرتفت بکرم نايکک ةيافکلا نإ .ايئيزجت الوانت ذيملتلا ةيصخش
 رسيت ةيافکلا نإ” ...“ينادجولا وأ يکرحلا وأ يلقعلا ىوتسملا ىلع ءاوس ،ملعتملا ةيصخش
 دحاو ءزج لالخ نم اههجاوي نأ نکمي ال يتلا فقاوملا فلتخم عم درفلا فييکت ةيلمع
 ،ةنونيکلاو لمعلاو ةفرعملا يأ ةيصخشلا تانوکم رفاضت نإف ،سکعلاب لب ،هتيصخش نم
 27.“تالکشملا ةهجاوم ىلع ةردقلا درفلا حنمب ليفکلا وه

 ةيرشبلا ةعيبطلا يف لوحت :ةثلاثلا ةحورطألا .3

 تايافکلاب صتخي ،ةيبرتلا مولع فنصمل ديدج ملع ةفاضإب انحرتقم نإ
 اهلثمت متي ديقعتلا ةديدش ةبيکرت تاينب اهرابتعاب ،اهل انمهفو انفيرعت بسح ِةمِْهلُْملا

 ئتف ام لاجمل يفارشتسا حارتقا وه ،ةقالخ تاقاط نم اهيف ام ذحشو ةقيمعلا سفنلا يف
 يتلا ةلئاهلا ةيجولنکتلاو ةيملعلا تاروطتلل انم ةبکاوم ،هطويخ کباشتتو مظاعتي
 ةيثالث ةعابطلا ،ونانلا ايجولنکت :لثملا ليبس ىلع اهنمو ،ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا ثثؤت
 اهريغو ...ززعملا عقاولا ،ءايشألا تينرتنأ ،ةطمطالا،يعانطصالا ءاکذلا ،ةنمقرلا ،داعبألا
 .ريثک

 )19-ديڤوک( انوروک ةحئاج اهثدحت تحبصأ يتلا ةريطخلا ةيمانيدلا نع الضف
 ،امهب طبتري امو ةيمومعلا ةحصلاو يبطلا لاجملا يف طقف سيل ،ملاعلا عاقب عيمج يف
 يف رثألا ميظع ،ةلاحمال اهل نوکيس يتلاو دُعُصلا فلتخم ىلعو تالاجملا لک يف لب

 تاردقو ةديدج تايافکو تاراهم ىلإ ،اهعم ةرورضلاب جاتحنسو انتيصخش يفو انتايح
 .تايافکلا ملع اهتسارد ىلوتي نأ نکمي ابصخ الاجم اهدحول لکشت دق ،صاخ عون نم

 دق امم ،رشبک انتعيبط يف رييغتب أبنتن انلعجت ةيمتح تاروطت مامأ نحن ،نذإ
 يف برقيو ،نآلا دحل هانبتن يذلاو ةيصخشلل يکيسالکلا يثالثلا ميسقتلا هعم يفتني
 ،)رهاظلا( جراخلاو )نطابلا( لخادلاب هتيمست ىلع حلطصا ام نيب ةقشلا ،نآلا سفن
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محمد الدريج



 ،ةبلصلا تايافکلا ةرابعب فرعي اموأ )ينقتلاو يملعلا( يلقعلا ءاکذلا تاراهم کلتمي
hard skills)(. 

 ناملوگ لييناد دنع دراو وه ام بسح ىفطاعلا ءاکذلا تاراهم ملعت دنعف
Goleman( anielD( )2000(، ”مهعم لماعتلاو نيرخآلا مهف ىلع ةردق رثکأ نوکنس 

 عمو هبويعو هتازيمم ناسنإ لکلف ...اهحيبق و اهليمجب تايصخشلا فلتخم لبقتو
 نيرخآلا عم لماعتلاو فطاعتلا ىلع سيل ةردق رثکأ نوکنس بيردتلا رارمتسا
 مهل انلبقت و انمهفتب اننإ ...لضفألا وحن مهرييغتو مهيف ريثأتلا ىلع لب ،بسحف
 حيتافم کلتمنسو مهيدل ةوقلا طاقنو فعضلا طاقن ةفرعم ىلع ةردق رثکأ نوکنس
 24.“مهتايصخش ىف رييغتلا

 ةلثمأو جذامن نم نيربعم نيجذومن ،ءاکذلا نم نيعونلا نيذه رابتعا نکميو
 نأ نکمي ال يتلاو ناسنإلا ةيصخش يف ةثالثلا تانوکملا نيب کباشتلا ىدم نع ،ةريثک
 لعجت قاسنأو تافيلوت نم کباشت .ليلحتلاو سردلا نم اهقح ىرخألا مولعلا اهيفت
 ةعدبم ةهجاومل 25“اهليغشت” ىلع ارداق ،هسفن يف ةقيمع تايلآک اهماظتنا دعب درفلا
 .هتايح ةليط هضرتعت دق يتلاو لبقتسملا يفو رضاحلا يف تالکشملاو تايعضولا فلتخمل
 ومن نع ثيدحلا نکمي ،سفنلا ملع يف ةيناسنإلا ةيرظنلاب اداشرتساو راطإلا اذه يفو
 نم ةيباجيإلا ةقاطلا انحنمي ام لکو عادبإلا تاردق لکشت نعو انيدل جامدنالا تاردق
 تادجتسم ةبکاومو انتاعمتجم تابلطتمل ةباجتسالاو داهتجالاو لمعلل ةمهلم تايافک
 .رصعلا

  Maslow(Abraham( ولسام ماهاربأ يکيرمألا سفنلا ملاع ناک دقو
 ةيصخشلا ىلإ رظنلا ىلع يساسأ لکشب زکري ،ةيناسنإلا ةيرظنلا سسؤم )1908-1970(
 ةلصفنم تايلمعو تامس ىلع طقف زيکرتلا نم ًالدب ،اهتانوکم جامدنا يف لکک
 26.اهلخاد

 
 ،بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوکلا( 262 ةفرعملا ملاع ةلسلس ،يلابجلا ىليل ةمجرت ،يفطاعلا ءاکذلا ،ناملوگ لييناد 24
 .18 ،)2000 ربوتکأ

 ىدل ةيوق ةبغرلا تناک دقف ،)نادجولاو لقعلاو مسجلا( ةثالثلا تانوکملا نيب لخادتلاب ةيبرتلا يف ةيانعلل وعدي نم لوأ انسل ،ةراشإلل 25
 مهتمدقم يفو ةيوبرتلا فادهآلاب نيلغتشملا دنع نأشلا وه امک ،ةدحاو ةموظنم يف اهنيب عمجي جذومن ىلإ لصوتلل ،نيثحابلا نم ديدعلا
 ،ظحالن نا انتوفي ال مث .ةثالثلا اهتالاجم نيب جمدي ،فادهألا کلتل لماش دحاو فينصت عضو يف هتينمأ نع ،ةرم نم ام ربع يذلاو ،مولب
 نم مدعنت ال ةلثمألاف الإو ،اساسأ يوبرتلا لاجملاب اهطابترال کلذف ،ةيصخشلا تانوکم نيب لخادتلا نع ةلثمالا ضعبل انميدقت دنع هنأ
 نا فيک نيبت يتلاو ،هددصب نحن ام ىلع ليلد ريخ ةيتاموسوکيسلا ضارمألا ىقبت ثيح يسفنلا بطلا لثم نم ،ةديدع ىرخا تالاجم
 .ةيسفن تابارطضا اهاشنم نوکي ةيوضع اضارما

26  Abraham Maslow, Devenir le meilleur de soi-même. Besoins fondamentaux, motivation et personnalité, traduit 
de l’anglais par Laurence Nicolaieff (Paris: Eyrolles, 2018), 41. 

 هيف انيعار تايافکلل افيرعت )2007و 2000( انمدق نأ قبس دقف ريکذتللو
 :اهل انفيرعت ناکف ،ناسنإلا ةيصخش يف ةثالثلا تانوکملا نيب لخادتلاو لماکتلا
 نوکتيو ،نيعم قايس يف لمعلاو کولسلاب حمست ةبستکم تاردق يه تايافکلا”
 نإ” مث ...“بکرم لکشب ةجمدنم تاهاجتاو تاردقو تاراهمو فراعم نم اهاوتحم
 لوانتي ال هنأل ،هدصاقم غلبي نأ دب ال ،تايافکلا لخدم ىلع سسأتي يذلا سيردتلا

 تانوکم لکب مامتهالا ضرتفت بکرم نايکک ةيافکلا نإ .ايئيزجت الوانت ذيملتلا ةيصخش
 رسيت ةيافکلا نإ” ...“ينادجولا وأ يکرحلا وأ يلقعلا ىوتسملا ىلع ءاوس ،ملعتملا ةيصخش
 دحاو ءزج لالخ نم اههجاوي نأ نکمي ال يتلا فقاوملا فلتخم عم درفلا فييکت ةيلمع
 ،ةنونيکلاو لمعلاو ةفرعملا يأ ةيصخشلا تانوکم رفاضت نإف ،سکعلاب لب ،هتيصخش نم
 27.“تالکشملا ةهجاوم ىلع ةردقلا درفلا حنمب ليفکلا وه

 ةيرشبلا ةعيبطلا يف لوحت :ةثلاثلا ةحورطألا .3

 تايافکلاب صتخي ،ةيبرتلا مولع فنصمل ديدج ملع ةفاضإب انحرتقم نإ
 اهلثمت متي ديقعتلا ةديدش ةبيکرت تاينب اهرابتعاب ،اهل انمهفو انفيرعت بسح ِةمِْهلُْملا

 ئتف ام لاجمل يفارشتسا حارتقا وه ،ةقالخ تاقاط نم اهيف ام ذحشو ةقيمعلا سفنلا يف
 يتلا ةلئاهلا ةيجولنکتلاو ةيملعلا تاروطتلل انم ةبکاوم ،هطويخ کباشتتو مظاعتي
 ةيثالث ةعابطلا ،ونانلا ايجولنکت :لثملا ليبس ىلع اهنمو ،ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا ثثؤت
 اهريغو ...ززعملا عقاولا ،ءايشألا تينرتنأ ،ةطمطالا،يعانطصالا ءاکذلا ،ةنمقرلا ،داعبألا
 .ريثک

 )19-ديڤوک( انوروک ةحئاج اهثدحت تحبصأ يتلا ةريطخلا ةيمانيدلا نع الضف
 ،امهب طبتري امو ةيمومعلا ةحصلاو يبطلا لاجملا يف طقف سيل ،ملاعلا عاقب عيمج يف
 يف رثألا ميظع ،ةلاحمال اهل نوکيس يتلاو دُعُصلا فلتخم ىلعو تالاجملا لک يف لب

 تاردقو ةديدج تايافکو تاراهم ىلإ ،اهعم ةرورضلاب جاتحنسو انتيصخش يفو انتايح
 .تايافکلا ملع اهتسارد ىلوتي نأ نکمي ابصخ الاجم اهدحول لکشت دق ،صاخ عون نم

 دق امم ،رشبک انتعيبط يف رييغتب أبنتن انلعجت ةيمتح تاروطت مامأ نحن ،نذإ
 يف برقيو ،نآلا دحل هانبتن يذلاو ةيصخشلل يکيسالکلا يثالثلا ميسقتلا هعم يفتني
 ،)رهاظلا( جراخلاو )نطابلا( لخادلاب هتيمست ىلع حلطصا ام نيب ةقشلا ،نآلا سفن
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نحو طرح جديد لتعريف علوم الرتبية وإعادة تصنيفها



 ةلثمأکو  28يجولويبلاو يئايزفلاو يمقرلا نيب ناسنإلا يف راهصنالاو جامدنالا ثادحإو
 :کلذ ىلع

 ىمسي ام وأ ،غامدلا هيف امب ناسنإلا مسج يف حئارشلا عرز ايجولنکت •
 يمقرلا نيب جمدت يتلا تايجولونکتلا ىدحإ يهو “ةيبوساحلا غامدلا ةهجاوب”
 لبق يملع عامجإب ىظحت نکت مل يتلاو ناسنالا ةيصخش يف يجولويبلاو يئايزفلاو
 ،لاثملا ليبس ىلع،للشلاب باُصملا وأ فرطلا دقاف عيطتسي اهمادختسابو ،تاونس رشع
 29.غامدلا طاشن قيرط نع ةيضيوعتلا ةزهجألا مادختسا

 2016 ماع ذنم )Neuralink( کنيلاروين ةسسؤم لغتشت قايسلا سفن يفو •
 يذلاو ريکفتلا ةوق لالخ نم تالآلاب مکحتلا ،هيلإ فدهت ام ةلمج نم فدهت يتلاو
 .بوساحلاب هطبر متي

 يفً امدقت )ةيکيرمألا عافدلا ةرازو( نوغاتنبلاب ثاحبألا ةئيه تققح امک •
ً اقفو ،ةيغامدلا تاجوملا مادختساب ،تالآلاو رشبلا نيب ةوجفلا دس فدهي عورشم
 ةينورتکلإلا عافدلا ةمظنأو رايط نودب تارئاطلاب مکحتلا ناکمإلاب حبصيس کلذل
 .طقف “انلوقعب” تاينقتلا نم اهريغو

 زيفحتلا مادختسا ةيناکمإ ديدحتل اثوحب نوغاتنبلا تلوم ،2017 ماع يفو
 يفو “هيدل بيردتلاو ملعتلا تاراهمو ةيلقعلا درفلا تاردق زيزعتل” نامأب يبرهکلا
 نکمتيو هتاذ ىلع صخشلا قوفتي نأ ىلإ يعاسملا هذه يف حاجنلا يدؤيس” ،ةياهنلا
 ةداع جاتحت يتلا ةدقعملا تاراهملا ناقتإو ،اهذحشو تاقاط نم اهيف ام جارختسا نم
 30.“ريثکب عرسأ تقو يف ،ةسرامملاو بيردتلا نم تاعاسلا فالآ ىلإ

 عبارلا لاجملا ةيضرفو ةقيمعلا سفنلا :ةعبارلا ةحورطألا .4

 ةيجولنکتلاو ةيملعلا تاروطتلا نأ ،اهدافم ةيضرف ىلع ةحورطألا هذه موقت
 ،انکولسو انتيصخش يف تالوحت نم اهقفاري امو ةيعامتجإ تاريغت نم اهبکاوي امو

 
 نأ فيک ،يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا سسؤم ،)Klaus Schwab( )2020( باوش سوالک يناملالا ،يملوعلا يداصتقالاو سدنهملا حضوأ 28
 يئايزفلاو يمقرلا نيب جامدنالا عقوتي ثيح ،  (transhumanisme)“ةيناسنإلا دعب ام” هيمسي امو اهتعيبط يف لوحت ىلع ةلبقم ةيرشبلا
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاءارجالاو 19 ديفوک ةحئاج بقاوعو ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا جئاتن نم ةجيتنک ،ناسنالا ةيصخش يف يجولويبلاو
)grande  Laـب ةيسنرفلا ةغللاب اهنع ربعي يتلاو ،ماع لکشب ةايحلا طمنو يملاعلا داصتقالا طبض ةداعإ يف لثمتت يتلاو ،)لدجلل ةريثملا(
)remise à zéro ـب وأ )La grande réinitialisation(عجار  ؛: 

Klaus Schwab et Thierry Malleret, Covid-19, la grande réinitialisation (Genève: Forum Economique Mondial, 
2020). 
29 https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/brain-stimulation-improves-control-of-robotic-arm/ 
30 https://arabicpost.net/ 

 ،انحرتقم بسح ،اهرابتعاب ةقيمعلا سفنلا هبعلت يذلا رودلا ةيمهأ دايدزا اهنع جتنيس
 ؟ةقيمعلا سفنلاب هدصقن يذلا امف .ةيصخشلا تالاجم نم اعبار الاجم

 روعشاللا وأ نطابلا لقعلا اهب دصقن ال ،“ةقيمعلا سفنلا” نع ثدحتن امدنع
 لظلا ةقطنم وأ ةملظملا سفنلا الو  Freud(Sigmund( ديورف دنومگيس هروصت امک
 نمضتي يذلا لاجملا دصقن لب 31.اهدوجو Jung (Carl( گنوي لراک ضرتفا يتلا
 ؛قاسنأ يف فلآتت امدنع ،غوبنلاو عادبالاو ديدجتلا تاردقو قوفتلاو زيمتلا تاکلم
 ىلع قوفتي نأ لبق ،هسفن ىلع هب قوفتيو هتيدودحم ناسنإلا هب زواجتي لاجم
 نيزختو جاتنا نع اهتيلوئسم ضرتفن يتلا ةيناوجلا “ةقطنملا” اهب دصقن امک .نيرخآلا
 املک انتايح يف رهظت ،ةديفمو ةيباجيإ جئاتن نم هعدبن امو ةَمِْهلُْملا انتايافک ريبدتو
 .تافيلوتو قاسنأ يف اهماظتنا تايلآ نع انفشکو ةقيمعلا انسفنأ ةقيقح انکردأ

 جئاتنلا نعو ةقيمعلا سفنلا هذه نع ثيدحلا ليصفت يف رمتسن نأ لبقو
 اهلخاد تاموظنملا نأب ريکذتلا يرورضلا نم ىرن ،تاقاط نم هنزتخت امل ةيباجيإلا

 تاسارد ،لاثملا ليبس ىلع اهنم ،اثيدحو اميدق ةريثک ةيملع تاسارد عوضوم تلکش
 مظنت يتلا ،لقعلا داعبأ نع هتيرظنبو ءاکذلا عاونأل هفينصتب رهتشا يذلاو دروفليج
 .“يلقعلا ءانبلا” هوعدي دحاو ماظن يف ةيلقعلا تاردقلا

 ةيرظن لثم ،ةريهش ىرخأ تايرظنل اعوضوم تاموظنملا کلت تلکشو
 بهذت يتلاو )Gardner owardH( )1983( رندراگ دراواه دنع ةددعتملا تاءاکذلا
 لکشي يتلا ءاکذلا عاونأ نم ددع دجوي لب سناجتم دحاو نّوکم سيل ءاکذلا ّنأ ىلإ
 زّيمتم اهنم عون لک ّنأ عمف ،اهنيب اميف لعافتت ءاکذلا عاونأ ،ًالقتسم اًقسن اهنم لک
 ذهو .ةفلتخملا ةايحلا ماهمب مايقلل تاموظنم يف اًعم لمعت اّهنأ الإ رخآلا عوّنلا نع
 ءاکذلا ،يقيسوملا ءاکذلا ،يناکملا ءاکذلا ،يقطنملا ءاکذلا ،يوغللا ءاکذلا :يه تاءاکذلا
 .يعيبطلا ءاکذلاو يعامتجالا ءاکذلا ،يکرحلا

 رجور اهمعزتمو رسيألاو نميألا نيفصن ىلإ غامدلا ميسقت ةيرظن ترشتنا امک
 ةيمسجلا تاردقلا عيزوتب احرتقم مدقي يذلاو )Sperry ogerR( )1981( يريبس

 
 بحاصو يليلحتلا سفنلا ملع يسسؤم نم ،)1875-1961( غنوي لراک يرسيوسلا سفنلا ملاع اهمسق امک ةيصخشلا رصانع دحأ وه 31
 يقلن ،سمادلا مالظلا ثيح کانهو ،لظلاب ىمسيو هيلإ رظنلاب بغرن ال ءزج” ،گنوي بسح يفخلا ءزجلا اذهو . عمجلا يعو اللا ةيرظن
 نکمي الو ،ةملظملا ةقطنملا کلت يف شيعت تلاز ام اهنأ ةقيقحلاو .اهنم انصلخت دق اننأ نيدقتعم ، اهءافتخا ىنمتن يتلا انرعاشمو انراکفأب
 .“بناجلا کلذب فرتعن ىتح “ررحتت”و لمتکت نأ انتاوذل
 )2019 ويام 26( ةميزع عقوم ،“ملظملا انبناجل ةّيفخلا ةّوقلا :لظلاو گنوي لراک” :ةلاقم رظنا ديزملل
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 ةلثمأکو  28يجولويبلاو يئايزفلاو يمقرلا نيب ناسنإلا يف راهصنالاو جامدنالا ثادحإو
 :کلذ ىلع

 ىمسي ام وأ ،غامدلا هيف امب ناسنإلا مسج يف حئارشلا عرز ايجولنکت •
 يمقرلا نيب جمدت يتلا تايجولونکتلا ىدحإ يهو “ةيبوساحلا غامدلا ةهجاوب”
 لبق يملع عامجإب ىظحت نکت مل يتلاو ناسنالا ةيصخش يف يجولويبلاو يئايزفلاو
 ،لاثملا ليبس ىلع،للشلاب باُصملا وأ فرطلا دقاف عيطتسي اهمادختسابو ،تاونس رشع
 29.غامدلا طاشن قيرط نع ةيضيوعتلا ةزهجألا مادختسا

 2016 ماع ذنم )Neuralink( کنيلاروين ةسسؤم لغتشت قايسلا سفن يفو •
 يذلاو ريکفتلا ةوق لالخ نم تالآلاب مکحتلا ،هيلإ فدهت ام ةلمج نم فدهت يتلاو
 .بوساحلاب هطبر متي

 يفً امدقت )ةيکيرمألا عافدلا ةرازو( نوغاتنبلاب ثاحبألا ةئيه تققح امک •
ً اقفو ،ةيغامدلا تاجوملا مادختساب ،تالآلاو رشبلا نيب ةوجفلا دس فدهي عورشم
 ةينورتکلإلا عافدلا ةمظنأو رايط نودب تارئاطلاب مکحتلا ناکمإلاب حبصيس کلذل
 .طقف “انلوقعب” تاينقتلا نم اهريغو

 زيفحتلا مادختسا ةيناکمإ ديدحتل اثوحب نوغاتنبلا تلوم ،2017 ماع يفو
 يفو “هيدل بيردتلاو ملعتلا تاراهمو ةيلقعلا درفلا تاردق زيزعتل” نامأب يبرهکلا
 نکمتيو هتاذ ىلع صخشلا قوفتي نأ ىلإ يعاسملا هذه يف حاجنلا يدؤيس” ،ةياهنلا
 ةداع جاتحت يتلا ةدقعملا تاراهملا ناقتإو ،اهذحشو تاقاط نم اهيف ام جارختسا نم
 30.“ريثکب عرسأ تقو يف ،ةسرامملاو بيردتلا نم تاعاسلا فالآ ىلإ

 عبارلا لاجملا ةيضرفو ةقيمعلا سفنلا :ةعبارلا ةحورطألا .4

 ةيجولنکتلاو ةيملعلا تاروطتلا نأ ،اهدافم ةيضرف ىلع ةحورطألا هذه موقت
 ،انکولسو انتيصخش يف تالوحت نم اهقفاري امو ةيعامتجإ تاريغت نم اهبکاوي امو

 
 نأ فيک ،يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا سسؤم ،)Klaus Schwab( )2020( باوش سوالک يناملالا ،يملوعلا يداصتقالاو سدنهملا حضوأ 28
 يئايزفلاو يمقرلا نيب جامدنالا عقوتي ثيح ،  (transhumanisme)“ةيناسنإلا دعب ام” هيمسي امو اهتعيبط يف لوحت ىلع ةلبقم ةيرشبلا
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاءارجالاو 19 ديفوک ةحئاج بقاوعو ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا جئاتن نم ةجيتنک ،ناسنالا ةيصخش يف يجولويبلاو
)grande  Laـب ةيسنرفلا ةغللاب اهنع ربعي يتلاو ،ماع لکشب ةايحلا طمنو يملاعلا داصتقالا طبض ةداعإ يف لثمتت يتلاو ،)لدجلل ةريثملا(
)remise à zéro ـب وأ )La grande réinitialisation(عجار  ؛: 

Klaus Schwab et Thierry Malleret, Covid-19, la grande réinitialisation (Genève: Forum Economique Mondial, 
2020). 
29 https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/brain-stimulation-improves-control-of-robotic-arm/ 
30 https://arabicpost.net/ 

 ،انحرتقم بسح ،اهرابتعاب ةقيمعلا سفنلا هبعلت يذلا رودلا ةيمهأ دايدزا اهنع جتنيس
 ؟ةقيمعلا سفنلاب هدصقن يذلا امف .ةيصخشلا تالاجم نم اعبار الاجم

 روعشاللا وأ نطابلا لقعلا اهب دصقن ال ،“ةقيمعلا سفنلا” نع ثدحتن امدنع
 لظلا ةقطنم وأ ةملظملا سفنلا الو  Freud(Sigmund( ديورف دنومگيس هروصت امک
 نمضتي يذلا لاجملا دصقن لب 31.اهدوجو Jung (Carl( گنوي لراک ضرتفا يتلا
 ؛قاسنأ يف فلآتت امدنع ،غوبنلاو عادبالاو ديدجتلا تاردقو قوفتلاو زيمتلا تاکلم
 ىلع قوفتي نأ لبق ،هسفن ىلع هب قوفتيو هتيدودحم ناسنإلا هب زواجتي لاجم
 نيزختو جاتنا نع اهتيلوئسم ضرتفن يتلا ةيناوجلا “ةقطنملا” اهب دصقن امک .نيرخآلا
 املک انتايح يف رهظت ،ةديفمو ةيباجيإ جئاتن نم هعدبن امو ةَمِْهلُْملا انتايافک ريبدتو
 .تافيلوتو قاسنأ يف اهماظتنا تايلآ نع انفشکو ةقيمعلا انسفنأ ةقيقح انکردأ

 جئاتنلا نعو ةقيمعلا سفنلا هذه نع ثيدحلا ليصفت يف رمتسن نأ لبقو
 اهلخاد تاموظنملا نأب ريکذتلا يرورضلا نم ىرن ،تاقاط نم هنزتخت امل ةيباجيإلا

 تاسارد ،لاثملا ليبس ىلع اهنم ،اثيدحو اميدق ةريثک ةيملع تاسارد عوضوم تلکش
 مظنت يتلا ،لقعلا داعبأ نع هتيرظنبو ءاکذلا عاونأل هفينصتب رهتشا يذلاو دروفليج
 .“يلقعلا ءانبلا” هوعدي دحاو ماظن يف ةيلقعلا تاردقلا

 ةيرظن لثم ،ةريهش ىرخأ تايرظنل اعوضوم تاموظنملا کلت تلکشو
 بهذت يتلاو )Gardner owardH( )1983( رندراگ دراواه دنع ةددعتملا تاءاکذلا
 لکشي يتلا ءاکذلا عاونأ نم ددع دجوي لب سناجتم دحاو نّوکم سيل ءاکذلا ّنأ ىلإ
 زّيمتم اهنم عون لک ّنأ عمف ،اهنيب اميف لعافتت ءاکذلا عاونأ ،ًالقتسم اًقسن اهنم لک
 ذهو .ةفلتخملا ةايحلا ماهمب مايقلل تاموظنم يف اًعم لمعت اّهنأ الإ رخآلا عوّنلا نع
 ءاکذلا ،يقيسوملا ءاکذلا ،يناکملا ءاکذلا ،يقطنملا ءاکذلا ،يوغللا ءاکذلا :يه تاءاکذلا
 .يعيبطلا ءاکذلاو يعامتجالا ءاکذلا ،يکرحلا

 رجور اهمعزتمو رسيألاو نميألا نيفصن ىلإ غامدلا ميسقت ةيرظن ترشتنا امک
 ةيمسجلا تاردقلا عيزوتب احرتقم مدقي يذلاو )Sperry ogerR( )1981( يريبس

 
 بحاصو يليلحتلا سفنلا ملع يسسؤم نم ،)1875-1961( غنوي لراک يرسيوسلا سفنلا ملاع اهمسق امک ةيصخشلا رصانع دحأ وه 31
 يقلن ،سمادلا مالظلا ثيح کانهو ،لظلاب ىمسيو هيلإ رظنلاب بغرن ال ءزج” ،گنوي بسح يفخلا ءزجلا اذهو . عمجلا يعو اللا ةيرظن
 نکمي الو ،ةملظملا ةقطنملا کلت يف شيعت تلاز ام اهنأ ةقيقحلاو .اهنم انصلخت دق اننأ نيدقتعم ، اهءافتخا ىنمتن يتلا انرعاشمو انراکفأب
 .“بناجلا کلذب فرتعن ىتح “ررحتت”و لمتکت نأ انتاوذل
 )2019 ويام 26( ةميزع عقوم ،“ملظملا انبناجل ةّيفخلا ةّوقلا :لظلاو گنوي لراک” :ةلاقم رظنا ديزملل
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 نميألا غامدلا فصن ،لاثملا ليبس ىلع طبتري ثيحب ،امهيلع ةينادجولاو ةيلقعلاو
 نيذلا صاخشألا نأ ىلإ )اعامجإ ىقلت دعت مل هؤارآ تناک نإو( يريبس لصوتو عادبإلاب
 ريغ الولح نودجيو اعساو الايخ نوکلتمي ،ديج لکشب فصنلا کلذ نومدختسي
 .نورخآلا اهاري ال اياوز نم رومألا ىلإ نورظنيو لکاشملل ةيديلقت

 نع ثيدحلاب انيأر حجري ام ،ةيفرعملا مولعلا تايرظن نم ديدعلا يف دجن امک
 وأ يعولا يف هلازتخا نکمي ال رکفلا نأ” ىلإ تهتنا يتلاو ةقيمعلا سفنلا تاموظنم
 ،تاساردلا کلت رهُظت ذإ .)خلإ ،مکحلا ،لقعتلا ،ريکفتلا( ايلعلا ةيرکفلا فئاظولا

 لمع نم ادج اريبک اءزج نأ ،)2017( (Maurice Tardif) فيدراط سيروم بسح
 دحأ هجو ىلع فرعتن امدنع ،لاثملا ليبس ىلعو .يعولا نم تلفي يرشبلا لقعلا
 الو انيعو نع اديعب ثدحت کلت فرعتلا ةيلمع نإف ،سانلا نم دشح يف ءاقدصألا
 کلذ کردن نحنف ،کاذ وأ هجولا اذه ىلع فرعتلل لصوتن فيک قالطإلا ىلع فرعن
 تاکبشلاو ةيوغللا دعاوقلا :انمالک يف لخدتت امدنع هسفن ءيشلا قبطنيو .طقف
 هيبش عون يف لمعت ،انکمم انمالک لعجت يتلا ...ةيجولويسفلا تاکرحلاو ةيبصعلا
 32.“اهتامزيناکيمب ةيارد ىلع نوکن نأ نود ،ةرئاطلا ةدايق دنع “يلآلا ناريطلا” ةيعضوب

 دوجو نم انحرط يف هيلإ بهذن ام دکؤت يتلا تايرظنلا نم اهريغو
 انتيبرت يف امساح ارود بعلت ،ةقيمعلا انسفنأ تايوتحم لکشت قاسنأو تاموظنم
 .انتارايتخاو انکولس هيجوتو انملعتو

 انکاردإ نم هينجن نأ نکمي امو ةقيمعلا انتيصخش ةعيبط ليلحت ىلإ ةدوعلابو
 :ةيلاتلا طاقنلا يف اهصخلن ،جئاتن نم هنزتخت امع فشکلا نمو سورد نم اهل

 انئاکذ ىوتسمو انتاراهمل انکاردإ ببسب ،ًالماکتوً انزاوت رثکأ حبصت انتايح نإ •
 اهبکترن يتلا ءاطخألاو انتيصخش يف بويعلا ،نآلا سفن يف انکاردإو يقالخألاو يفطاعلا
 .ةعدبملا انتاردقل ةطبثملا ةينطابلا لماوعلا ةحازإو

 انتاقالع نيسحت ىلع ،ةيعامتجالاو ةينادجولا ةيحانلا نم ،کلذ اندعاسي امک •
 مهفل ادادعتسا رثکأ هلعجت ،اهلبقتو هتاذ مهف ىلع صخشلا ةردق نإل .نيرخآلاب
 مهدادعإو لايجألا نيوکت يف ةميلسلا ةيوبرتلا ةمهاسملاو مهعم شياعتلاو نيرخآلا
 .لبقتسملل

 
32 Tardif, Richard, Bissonnette et Robichaud, “Les sciences cognitives”, 4. 

 نأ ىلع ،ناطبتسالاو لمأتلا نم عونب انتاوذ قامعأ يف صوغلا دعاسي امک •
 سفنلا ةقيقح ةفرعم نيثحابلا نم ديدعلا طبر دقف ً،اعادبإو ةيباجيإ رثکأ نوکن
 کلذ نأل ،تاذلا يف ةقثلاو نزاوتلاو رارقتسالاب نورخآ اهطبر امک ،عادبإلاب ةيفخلا
 ،انتازاجنإو انراکفأ ىلع رطيست يتلا دويقلا کف ىلإ يدؤيو ،انفواخم نم انررحي
 عيمج ىلع ةرطيسلا يف اندعاسي ،هراهظإو اهطاشن ةمهفمو ةقيمعلا سفنلاب فارتعالاف
 تالويملا ،انبالطو انئانبأ ىدلو انيدل ،لباقملا يف خيسرتو اهيف ةقيعملاو ةيبلسلا بناوجلا
 .مدقتلاو راکتبالاو ديدجتلا ىلع انتاردقو ةيباجيالا

 سفنلا يف ةقيعملاو ةيبلسلا بناوجلا عيمج ىلع ةرطيسلا ةرکف نإ مث •
 لوح ةثيدحلا تاساردلا يف اهدکؤي ام دجت تحبصأ ،ةيضرفک وأ ةحورطأک ةقيمعلا
 :غامدلا

 ىلإ جاتحي يرشبلا لقعلا نإف ،ندنل يف يرام نيوک ةعماج نم ءاملعل اقفوف
 عادبإلا بلطتي ذإ ،اعادبإ راکفألا رثکأ ىلإ لوصولا لجأ نم ةحضاولا هراکفأ حبک
 ةديدج ةسارد ترهظأ امک .ةلهسلاو ةفولأملاو ةعئاشلا راکفألا نع دعتبن نأ عارتخالاو
 تاجوم نأ Proceedings of the National Academy of Sciences(،33( ةلجم يف ترشن
 ةيبراقتلا لثم( ةيدايتعالا ريکفتلا قرط طيبثت يفً امساحً ارود بعلت غامدلا

onvergentesc( تايافکلا اهيف امب ةديدجلا راکفألا ىلإ لوصولل قيرطلا دهمتل 
 ،ةساردلا هذه يف ثحبلا ةعومجم تلصوتو ،)ivergentesd ةيدعابتلا لثم ( ةَمِْهلُْملا
 ةهجلل ةيغدصلا ةقطنملا يف افلأ تابذبذت اديدحتو ،ةيغامدلا تاجوملا کلت نأ ىلإ
 حبک ىلإ جاتحا املکو ،ةيعادبإ ماهمب مايقلا درفلا دارأ املک دادزت ،غامدلا نم ىنميلا
 اللضم ازجاح ريصتف ،کلذب مايقلا نم هعنمت ام ابلاغ يتلاو غامدلل ةحضاولا طباورلا
 ةردقلا لثم نم( يبراقتلا ريکفتلاب ىمسي اميف طشنت ةلقرعملا طباورلا هذه ،عادبإلل
 راکفألا کلت حبک دعبو .)اداهتجإ بلطتت ال ةلئسأ نع ،حيحص دحاو باوج ءاطعإ ىلع
 تايافکلاو ةعدبملا راکفألا ديلوتل اکلاس لاجملا حبصي ،ةلقرعملا طباورلاو ةللضملا
 سيلو ةنکمملا لولحلا نم ديدعلا فاشکتسا لالخ نم ،)يدعابتلا ريکفتلا يف( ةَمِْهلُْملا

 ،ةيلاع تايوتسمب افلأ تاجوم لمعت اذکهو .احيحص ادحاو اباوج وأ طقف ادحاو الح

 
33 Queen Mary University of London, Brainwaves suppress obvious ideas to help us think more creatively. 
ScienceDaily (2018). Retrieved from: www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181210150622.htm 

 ةعئاذ ةمکحم ةيکيرمأ ةلجم يهو( هالعأ ةروکذملا ةلجملا يف ةروشنملا کلت وأ ندنلب يرام نيوک ةعماج ثاحبأل ةبسنلاب ءاوس ،حصنن
 يف اندعاست ةحضاولا راکفألا حامج حبکل ةيغامد تاجوم” :ناونعب ،عيقوت نود ةلاقم ،ةطحملا عقوم ةعجارم )1915 ذنم تسسات ،تيصلا
 / https://elmahatta.com/creatively-think :طبارلا ىلع :)2019ليربأ( ،“يعادبإ لکشب ريکفتلا
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 نميألا غامدلا فصن ،لاثملا ليبس ىلع طبتري ثيحب ،امهيلع ةينادجولاو ةيلقعلاو
 نيذلا صاخشألا نأ ىلإ )اعامجإ ىقلت دعت مل هؤارآ تناک نإو( يريبس لصوتو عادبإلاب
 ريغ الولح نودجيو اعساو الايخ نوکلتمي ،ديج لکشب فصنلا کلذ نومدختسي
 .نورخآلا اهاري ال اياوز نم رومألا ىلإ نورظنيو لکاشملل ةيديلقت

 نع ثيدحلاب انيأر حجري ام ،ةيفرعملا مولعلا تايرظن نم ديدعلا يف دجن امک
 وأ يعولا يف هلازتخا نکمي ال رکفلا نأ” ىلإ تهتنا يتلاو ةقيمعلا سفنلا تاموظنم
 ،تاساردلا کلت رهُظت ذإ .)خلإ ،مکحلا ،لقعتلا ،ريکفتلا( ايلعلا ةيرکفلا فئاظولا

 لمع نم ادج اريبک اءزج نأ ،)2017( (Maurice Tardif) فيدراط سيروم بسح
 دحأ هجو ىلع فرعتن امدنع ،لاثملا ليبس ىلعو .يعولا نم تلفي يرشبلا لقعلا
 الو انيعو نع اديعب ثدحت کلت فرعتلا ةيلمع نإف ،سانلا نم دشح يف ءاقدصألا
 کلذ کردن نحنف ،کاذ وأ هجولا اذه ىلع فرعتلل لصوتن فيک قالطإلا ىلع فرعن
 تاکبشلاو ةيوغللا دعاوقلا :انمالک يف لخدتت امدنع هسفن ءيشلا قبطنيو .طقف
 هيبش عون يف لمعت ،انکمم انمالک لعجت يتلا ...ةيجولويسفلا تاکرحلاو ةيبصعلا
 32.“اهتامزيناکيمب ةيارد ىلع نوکن نأ نود ،ةرئاطلا ةدايق دنع “يلآلا ناريطلا” ةيعضوب

 دوجو نم انحرط يف هيلإ بهذن ام دکؤت يتلا تايرظنلا نم اهريغو
 انتيبرت يف امساح ارود بعلت ،ةقيمعلا انسفنأ تايوتحم لکشت قاسنأو تاموظنم
 .انتارايتخاو انکولس هيجوتو انملعتو

 انکاردإ نم هينجن نأ نکمي امو ةقيمعلا انتيصخش ةعيبط ليلحت ىلإ ةدوعلابو
 :ةيلاتلا طاقنلا يف اهصخلن ،جئاتن نم هنزتخت امع فشکلا نمو سورد نم اهل

 انئاکذ ىوتسمو انتاراهمل انکاردإ ببسب ،ًالماکتوً انزاوت رثکأ حبصت انتايح نإ •
 اهبکترن يتلا ءاطخألاو انتيصخش يف بويعلا ،نآلا سفن يف انکاردإو يقالخألاو يفطاعلا
 .ةعدبملا انتاردقل ةطبثملا ةينطابلا لماوعلا ةحازإو

 انتاقالع نيسحت ىلع ،ةيعامتجالاو ةينادجولا ةيحانلا نم ،کلذ اندعاسي امک •
 مهفل ادادعتسا رثکأ هلعجت ،اهلبقتو هتاذ مهف ىلع صخشلا ةردق نإل .نيرخآلاب
 مهدادعإو لايجألا نيوکت يف ةميلسلا ةيوبرتلا ةمهاسملاو مهعم شياعتلاو نيرخآلا
 .لبقتسملل

 
32 Tardif, Richard, Bissonnette et Robichaud, “Les sciences cognitives”, 4. 

 نأ ىلع ،ناطبتسالاو لمأتلا نم عونب انتاوذ قامعأ يف صوغلا دعاسي امک •
 سفنلا ةقيقح ةفرعم نيثحابلا نم ديدعلا طبر دقف ً،اعادبإو ةيباجيإ رثکأ نوکن
 کلذ نأل ،تاذلا يف ةقثلاو نزاوتلاو رارقتسالاب نورخآ اهطبر امک ،عادبإلاب ةيفخلا
 ،انتازاجنإو انراکفأ ىلع رطيست يتلا دويقلا کف ىلإ يدؤيو ،انفواخم نم انررحي
 عيمج ىلع ةرطيسلا يف اندعاسي ،هراهظإو اهطاشن ةمهفمو ةقيمعلا سفنلاب فارتعالاف
 تالويملا ،انبالطو انئانبأ ىدلو انيدل ،لباقملا يف خيسرتو اهيف ةقيعملاو ةيبلسلا بناوجلا
 .مدقتلاو راکتبالاو ديدجتلا ىلع انتاردقو ةيباجيالا

 سفنلا يف ةقيعملاو ةيبلسلا بناوجلا عيمج ىلع ةرطيسلا ةرکف نإ مث •
 لوح ةثيدحلا تاساردلا يف اهدکؤي ام دجت تحبصأ ،ةيضرفک وأ ةحورطأک ةقيمعلا
 :غامدلا

 ىلإ جاتحي يرشبلا لقعلا نإف ،ندنل يف يرام نيوک ةعماج نم ءاملعل اقفوف
 عادبإلا بلطتي ذإ ،اعادبإ راکفألا رثکأ ىلإ لوصولا لجأ نم ةحضاولا هراکفأ حبک
 ةديدج ةسارد ترهظأ امک .ةلهسلاو ةفولأملاو ةعئاشلا راکفألا نع دعتبن نأ عارتخالاو
 تاجوم نأ Proceedings of the National Academy of Sciences(،33( ةلجم يف ترشن
 ةيبراقتلا لثم( ةيدايتعالا ريکفتلا قرط طيبثت يفً امساحً ارود بعلت غامدلا

onvergentesc( تايافکلا اهيف امب ةديدجلا راکفألا ىلإ لوصولل قيرطلا دهمتل 
 ،ةساردلا هذه يف ثحبلا ةعومجم تلصوتو ،)ivergentesd ةيدعابتلا لثم ( ةَمِْهلُْملا
 ةهجلل ةيغدصلا ةقطنملا يف افلأ تابذبذت اديدحتو ،ةيغامدلا تاجوملا کلت نأ ىلإ
 حبک ىلإ جاتحا املکو ،ةيعادبإ ماهمب مايقلا درفلا دارأ املک دادزت ،غامدلا نم ىنميلا
 اللضم ازجاح ريصتف ،کلذب مايقلا نم هعنمت ام ابلاغ يتلاو غامدلل ةحضاولا طباورلا
 ةردقلا لثم نم( يبراقتلا ريکفتلاب ىمسي اميف طشنت ةلقرعملا طباورلا هذه ،عادبإلل
 راکفألا کلت حبک دعبو .)اداهتجإ بلطتت ال ةلئسأ نع ،حيحص دحاو باوج ءاطعإ ىلع
 تايافکلاو ةعدبملا راکفألا ديلوتل اکلاس لاجملا حبصي ،ةلقرعملا طباورلاو ةللضملا
 سيلو ةنکمملا لولحلا نم ديدعلا فاشکتسا لالخ نم ،)يدعابتلا ريکفتلا يف( ةَمِْهلُْملا

 ،ةيلاع تايوتسمب افلأ تاجوم لمعت اذکهو .احيحص ادحاو اباوج وأ طقف ادحاو الح

 
33 Queen Mary University of London, Brainwaves suppress obvious ideas to help us think more creatively. 
ScienceDaily (2018). Retrieved from: www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181210150622.htm 

 ةعئاذ ةمکحم ةيکيرمأ ةلجم يهو( هالعأ ةروکذملا ةلجملا يف ةروشنملا کلت وأ ندنلب يرام نيوک ةعماج ثاحبأل ةبسنلاب ءاوس ،حصنن
 يف اندعاست ةحضاولا راکفألا حامج حبکل ةيغامد تاجوم” :ناونعب ،عيقوت نود ةلاقم ،ةطحملا عقوم ةعجارم )1915 ذنم تسسات ،تيصلا
 / https://elmahatta.com/creatively-think :طبارلا ىلع :)2019ليربأ( ،“يعادبإ لکشب ريکفتلا
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 ةفورعم ريغ ةليصأ راکفأ نم ةقيمعلا مهسفنأ يف ام جارختسا نم سانلا نيکمت ىلع
 .حوضولا لک ةحضاو تسيلو ةفولأم ريغو

 اهتايوتسمو تايافکلل ديدج ىنعم :ةسماخلا ةحورطألا .5

 انفيرعت نم ريغن نأ طرتشن ،تايافکلاب ديدجلا ملعلا لاغشنا حرتقن ذإ اننإ
 ...تاراهملاو تاردقلا لثم نم ميهافم نم اهب طبتري ام لکلو اهعاونأو اهتايوتسملو اهل
 تاراهمو اهنم ةمعانلا ةصاخو )ةيدعابتلا( ،ةَمِْهلُْملا تايافکلا وحن ةيانعلا هجون نأو
 ديدجتلا تاردق نم هنمضتت امو ةقيمعلا ةيصخشلا تامسو عوبطب اذکو ةايحلا
 کلذک ةيانعلا هجون نأو .لبقتسملا تايافکب هتيمست ىلع حلطصي ام امومعو ،عادبالاو
 ةيلقعلا اهتانوکم لعافتو جامدنا لعفب ريغت نم ةيصخشلا يف ثدحي ام ىلإ
 .ةيناثلا انتحورطأ يف انفلسأ امک ،ةيکرح-سفنلاو ةيمسجلاو ةينادجولاو

 يه ،تايافکلا موهفم يف رظنلا ةداعإل اهدمتعن يتلا ةيساسألا ةزيکرلا نأ ىلع
 ثحبلا نع جتان ،يميلعتلاو يوبرتلا طاشنلا هيف امب يرشبلا طاشنلا نوکب انتظحالم
 يف نيلماکتمو نيضراعتم نيبطق نيب نزاوتلا نم عون ثادحإو طسو لح نع رمتسملا
 مکحتلاو طيطختلاو ةبقارمللو قطنملل هجوملاو يبراقتلا ريکفتلا بطق ،نآلا سفن
 ديدجتلا ىلع زکري يذلاو يدعابتلا ريکفتلا بطقو ،فولأملاو ةداعلا ىلع ظافحلاو
 .عادبإلاو ةردابملاو

 ىلع نيبطقلا نيذه دحأ ةبلغل ةجيتن ددحتتو لکشتت سردملا تايافک نإ
 يتلا تارايتخالا نأ امک .هتنهم يف ال مأ هحاجن ىدم ددحت يتلا يهو ،يوبرتلا هطاشن
 ةرادإو سيردتلا يف هبولسأ عبطت )دعابتلاو براقتلا( نيبطقلا نيذه نيب اهب موقي
 34.هتايح ةرادإ يف ،عسوأ قاطن ىلعو مسقلا

 ةيضرف رابتعالا يف ذخأي نأ دبال ،تايافکلا فيرعت ةداعإ نأ ىرن کلذل
 يبراقتلا :نييوتسم ىلإو ؛ةفولأم تايافکو ةَمِْهلُم تايافک :نيعون ىلإ اهل انميسقت
 .يدعابتلاو

 هفظون ،يئارجإ ثيدح ،قايسلا اذه يف تايافکلا تايوتسم نع ثيدحلا نإ
 بسنب ،مولعم وه امک اهناقتا نکمي ةدحاولا ةيافکلاف ،اهانعم طبض ةداعإ انتلواحم يف
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DISCAS, Convergence et divergence: les deux pôles de l'activité humaine (Canada: Les archives de DISCAS, 2006). 
http://csrdn.qc.ca/discas/valeurs/convergenceEtDivergence.html 

 تاداع ضعبو ةيعادبإلا ةباتکلا تاراهم ةيمنت يف بعشتملا ريکفتلا تايجيتارتسا ىلع مئاق جمانرب ةيلعاف” ،ميظعلا دبع دمحأ مير :اضيأو
 .31-112 :)2009( 94 ،2 ةفرعملاو ةءارقلا ةلجم .“ةيدادعالا ةلحرملا ذيمالت ىدل لقعلا

 ملعتلا تايوتسمب ،رارمتساب نيوکتلاو ةيبرتلا ءاملع متها دقو ،ةتوافتم تاجردو
 35.ليصحتلا تاجردو

 طبضلاو طيطختلاو يقطنملا ريکفتلا ىوتسم وهو يبراقتلا لوألا ىوتسملا •
 يف )onvergentesc ompétencesc( ةيبراقتلا تايافکلا طشنت ثيح ،عقوتلاو
 ،بلاغلا يف فظوت يهف ،ةفولأملا تاقايسلا يف ةيداعلا تالاکشإلاو تايعضولا ةهجاوم
 .مولب ةفانص نم ىلوألا يقارملاو ساسألاب ةرکاذلا ىوق

 ،ةزهاجلا لولحلاو قطنملا ىلع ،ريبک ردقبو کلذک يبراقتلا ريکفتلا دمتعيو
 ةلکشملل دحاو لح وأ ةحيحص ةدحاو ةباجإ اهيف دجوت يتلا فقاوملا يف مدختسيو
 .ةحاتملاوأ ةنزخملا تامولعملا ليلحت قيرط نع هيلإ لوصولا نکميو

 ةيدعابتلا( ،ةَمِْهلُْملاو ةقيمعلا تايافکلا يف يناثلا ىوتسملا لثمتي نيح يف •
divergentes  compétences تايافکلا ءارو ام وأ métacompétences( عيمجب 

 تايافکب فرعت تحبصأ يتلاو ،ةايحلا تاراهمو ةمعانلا تايافکلا ةصاخو اهعاونأ
 .عادبالاو سدحلاو ةردابملا ةيرحو ينهذلا فصعلا ىوتسم هنإ ؛لبقتسملا

 يف اريظن هل دجن ال يذلا ،قالخلا ريکفتلا طبضلاب وه يدعابتلا ريکفتلا نإ
 دحاو لح وأ دحاو باوج ىلإ لوصولا يف يبراقتلا ريکفتلا لثمتي نيح يف ،مولب جذومن
 ريکفتلا بحاص امأ .ناصقن وأ ةدايز نود ،تامولعم نم الصأ رفوتم وه امم ،نکمم
 روصت عضو عم ،اهعون نم ةديرفو ةرکتبم راکفأ ريوطت ىلع ةردقلا يدبيف يدعابتلا
 لضفأ ةقيرطب يدعابتلا ريکفتلا قبطي کلذل ،ةدحاولا ةلکشملا صخت ةددعتم لولحل

 .عادبإلاب حمست يتلا تالکشملا يف

 نم تايافکلا نيوکتو ةساردب تايافکلا ملع صتخي نأ حرتقن ذإ نحنو
 بولسأ وحن ةدشب ةزاحنم سيردتلا بيلاسأ مظعم نأ ظحالن اننإف ،يناثلا ىوتسملا
 يسردملا ءادألا ببس رسفت دق ةقيقحلا هذهو ،يبراقتلا ريکفتلا ىلع دمتعملا ملعتلا
 نوسيدإ ساموتو نياتشنيأ تربلأ :لاثمأ ةايحلا يفو ملعلا يف نيحجان ةرقابعل ئيسلا
 .ةسردملا نم اودرطو ايسارد اوفلخت ،دروف يرنهو

 ظحالي ثيح ،يأرلا اذه )2020( (Benoit Urgelli) يليکروأ اونوب انرطاشيو
 انماظن نإ” :لوقي امنيح ،انتموظنم ىلع هظحالن ام ،اسنرف يف ميلعتلا ةموظنم ىلع
 .ةفلتخملا لئادبلا نيب حيحصلا لحلا نع ثحبي يذلا ،يبراقتلا ريکفتلا عجشي يميلعتلا

 
35 Laurence Compagnon, Philippe Bali, Jean-Francois Huez et al., “Les niveaux de compétences”, Exercer. La 
revue française de médecine générale 24, no. 108 (2013): 156-64. 
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 ةفورعم ريغ ةليصأ راکفأ نم ةقيمعلا مهسفنأ يف ام جارختسا نم سانلا نيکمت ىلع
 .حوضولا لک ةحضاو تسيلو ةفولأم ريغو

 اهتايوتسمو تايافکلل ديدج ىنعم :ةسماخلا ةحورطألا .5

 انفيرعت نم ريغن نأ طرتشن ،تايافکلاب ديدجلا ملعلا لاغشنا حرتقن ذإ اننإ
 ...تاراهملاو تاردقلا لثم نم ميهافم نم اهب طبتري ام لکلو اهعاونأو اهتايوتسملو اهل
 تاراهمو اهنم ةمعانلا ةصاخو )ةيدعابتلا( ،ةَمِْهلُْملا تايافکلا وحن ةيانعلا هجون نأو
 ديدجتلا تاردق نم هنمضتت امو ةقيمعلا ةيصخشلا تامسو عوبطب اذکو ةايحلا
 کلذک ةيانعلا هجون نأو .لبقتسملا تايافکب هتيمست ىلع حلطصي ام امومعو ،عادبالاو
 ةيلقعلا اهتانوکم لعافتو جامدنا لعفب ريغت نم ةيصخشلا يف ثدحي ام ىلإ
 .ةيناثلا انتحورطأ يف انفلسأ امک ،ةيکرح-سفنلاو ةيمسجلاو ةينادجولاو

 يه ،تايافکلا موهفم يف رظنلا ةداعإل اهدمتعن يتلا ةيساسألا ةزيکرلا نأ ىلع
 ثحبلا نع جتان ،يميلعتلاو يوبرتلا طاشنلا هيف امب يرشبلا طاشنلا نوکب انتظحالم
 يف نيلماکتمو نيضراعتم نيبطق نيب نزاوتلا نم عون ثادحإو طسو لح نع رمتسملا
 مکحتلاو طيطختلاو ةبقارمللو قطنملل هجوملاو يبراقتلا ريکفتلا بطق ،نآلا سفن
 ديدجتلا ىلع زکري يذلاو يدعابتلا ريکفتلا بطقو ،فولأملاو ةداعلا ىلع ظافحلاو
 .عادبإلاو ةردابملاو

 ىلع نيبطقلا نيذه دحأ ةبلغل ةجيتن ددحتتو لکشتت سردملا تايافک نإ
 يتلا تارايتخالا نأ امک .هتنهم يف ال مأ هحاجن ىدم ددحت يتلا يهو ،يوبرتلا هطاشن
 ةرادإو سيردتلا يف هبولسأ عبطت )دعابتلاو براقتلا( نيبطقلا نيذه نيب اهب موقي
 34.هتايح ةرادإ يف ،عسوأ قاطن ىلعو مسقلا

 ةيضرف رابتعالا يف ذخأي نأ دبال ،تايافکلا فيرعت ةداعإ نأ ىرن کلذل
 يبراقتلا :نييوتسم ىلإو ؛ةفولأم تايافکو ةَمِْهلُم تايافک :نيعون ىلإ اهل انميسقت
 .يدعابتلاو

 هفظون ،يئارجإ ثيدح ،قايسلا اذه يف تايافکلا تايوتسم نع ثيدحلا نإ
 بسنب ،مولعم وه امک اهناقتا نکمي ةدحاولا ةيافکلاف ،اهانعم طبض ةداعإ انتلواحم يف
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http://csrdn.qc.ca/discas/valeurs/convergenceEtDivergence.html 

 تاداع ضعبو ةيعادبإلا ةباتکلا تاراهم ةيمنت يف بعشتملا ريکفتلا تايجيتارتسا ىلع مئاق جمانرب ةيلعاف” ،ميظعلا دبع دمحأ مير :اضيأو
 .31-112 :)2009( 94 ،2 ةفرعملاو ةءارقلا ةلجم .“ةيدادعالا ةلحرملا ذيمالت ىدل لقعلا

 ملعتلا تايوتسمب ،رارمتساب نيوکتلاو ةيبرتلا ءاملع متها دقو ،ةتوافتم تاجردو
 35.ليصحتلا تاجردو

 طبضلاو طيطختلاو يقطنملا ريکفتلا ىوتسم وهو يبراقتلا لوألا ىوتسملا •
 يف )onvergentesc ompétencesc( ةيبراقتلا تايافکلا طشنت ثيح ،عقوتلاو
 ،بلاغلا يف فظوت يهف ،ةفولأملا تاقايسلا يف ةيداعلا تالاکشإلاو تايعضولا ةهجاوم
 .مولب ةفانص نم ىلوألا يقارملاو ساسألاب ةرکاذلا ىوق

 ،ةزهاجلا لولحلاو قطنملا ىلع ،ريبک ردقبو کلذک يبراقتلا ريکفتلا دمتعيو
 ةلکشملل دحاو لح وأ ةحيحص ةدحاو ةباجإ اهيف دجوت يتلا فقاوملا يف مدختسيو
 .ةحاتملاوأ ةنزخملا تامولعملا ليلحت قيرط نع هيلإ لوصولا نکميو

 ةيدعابتلا( ،ةَمِْهلُْملاو ةقيمعلا تايافکلا يف يناثلا ىوتسملا لثمتي نيح يف •
divergentes  compétences تايافکلا ءارو ام وأ métacompétences( عيمجب 

 تايافکب فرعت تحبصأ يتلاو ،ةايحلا تاراهمو ةمعانلا تايافکلا ةصاخو اهعاونأ
 .عادبالاو سدحلاو ةردابملا ةيرحو ينهذلا فصعلا ىوتسم هنإ ؛لبقتسملا

 يف اريظن هل دجن ال يذلا ،قالخلا ريکفتلا طبضلاب وه يدعابتلا ريکفتلا نإ
 دحاو لح وأ دحاو باوج ىلإ لوصولا يف يبراقتلا ريکفتلا لثمتي نيح يف ،مولب جذومن
 ريکفتلا بحاص امأ .ناصقن وأ ةدايز نود ،تامولعم نم الصأ رفوتم وه امم ،نکمم
 روصت عضو عم ،اهعون نم ةديرفو ةرکتبم راکفأ ريوطت ىلع ةردقلا يدبيف يدعابتلا
 لضفأ ةقيرطب يدعابتلا ريکفتلا قبطي کلذل ،ةدحاولا ةلکشملا صخت ةددعتم لولحل

 .عادبإلاب حمست يتلا تالکشملا يف

 نم تايافکلا نيوکتو ةساردب تايافکلا ملع صتخي نأ حرتقن ذإ نحنو
 بولسأ وحن ةدشب ةزاحنم سيردتلا بيلاسأ مظعم نأ ظحالن اننإف ،يناثلا ىوتسملا
 يسردملا ءادألا ببس رسفت دق ةقيقحلا هذهو ،يبراقتلا ريکفتلا ىلع دمتعملا ملعتلا
 نوسيدإ ساموتو نياتشنيأ تربلأ :لاثمأ ةايحلا يفو ملعلا يف نيحجان ةرقابعل ئيسلا
 .ةسردملا نم اودرطو ايسارد اوفلخت ،دروف يرنهو

 ظحالي ثيح ،يأرلا اذه )2020( (Benoit Urgelli) يليکروأ اونوب انرطاشيو
 انماظن نإ” :لوقي امنيح ،انتموظنم ىلع هظحالن ام ،اسنرف يف ميلعتلا ةموظنم ىلع
 .ةفلتخملا لئادبلا نيب حيحصلا لحلا نع ثحبي يذلا ،يبراقتلا ريکفتلا عجشي يميلعتلا

 
35 Laurence Compagnon, Philippe Bali, Jean-Francois Huez et al., “Les niveaux de compétences”, Exercer. La 
revue française de médecine générale 24, no. 108 (2013): 156-64. 
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 هرابتعاب ،يدعابتلا ريکفتلا عيجشت ضورفملا نم نيح يف ،يطمنو يليلحت ريکفتلا اذه
 36.“ام ةلکشم وأ لاؤسل ةلمتحمو ةددعتم تاباجإ نع ثحبلل اليصأو ارکتبم الکش

 عم مءالتي نأو دبال ،تايافکلا موهفم يف رظنلا ةداعإ نإف ،ىرخأ ةهج نمو
 انتعيبط يف هثدحت تحبصأ امو ايجولنکتلاو مولعلا تادجتسمو ةيعمتجملا تاروطتلا
 مظتنت تافيلوتو تابيکرت اهرابتعاب تايافکلا ىلإ رظنن ثيحب .تالوحت نم ةيرشبلا

 ايلقع ةجمدنملاو ةنماکلا هتاقاطو درفلا ىوق نيب قيفوتلا ىلع لمعتو قاسنأ يف ايناوج
 ال ،هذه رظنلا ةداعإ نأ کلذ .هعمتجم ةايحو هتايحب يقرلاو اينادجوو ايدسجو
 مولعل لئاه روطت نم اهقفاري امو ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تاحوتف لهاجت اهنکمي
 ،)19-ديڤوک( انوروک ةحئاجل ةرمدملا راثآلا لهاجت نکمي ال امک .ةنمقرلاو بوساحلا

 قلعتي اميف تاروطتلا کلتل ةريطخلا جئاتنلا قابتساو ؤبنتلا يف نويلبقتسملا عرش ثيح
 عونب اهلادبتساو اهنم ديدعلا نع ءانغتسالا متيس هنأ نودقتعيو ،تايافکلا عوضومب
 ةوعدلارياست نأ،ايئدبم ضورفملا نم يتلاو ،“ةيمقرلا تايافکلا” وه نوکي دق ديدج
 )ريبکلا طبضلا ةداعإ( ـب فرعت تحبصأ ةديدج ةيعامتجاو ةيداصتقإ تايجيتارتسا ىلإ

(The Great Reset)، ةرورضلاب هعبتتسيس امو “لغشلا ملاع طبض” ةداعإل ةوعدلاو 
 tooled-re(.37( تايافکلا “زيهجت ةداعإ” ىلإ ةجاح نم

 ةداعإل اهذختت تاکرشلاو تاسسؤملا  تحبصأ يتلا تاءارجالا نيب نمو
 )...يعانطصالا ءاکذلاو بوساحلا( ةنمقرلا ىلع دامتعالا ةدايز رکذن ،زيهجتلاو طبضلا
 ززعملا عقاولاو ءايشألا تينرتنأو يضارتفالا ملاعلا فيظوتو دعب نع لمعلاو نيوکتلاو
 حبصأ امم اهريغو ةينورتکلإلا ةراجتلاو يرادإلا ريبدتلا ةنمقرو ةيباحسلا ةبسوحلاو
 يعامتجالا دعابتلا تاکولس نم کلذ لک نع جتني امو ]...[ ةيکذلا ندملا مئاعد لکشي
 نع ءانغتسإلل ةلاحم ال يدؤي امم ،رشابملا ينادجولا لعافتلا يف حشو لصاوتلا فعضو
 اهنمو تادجتسملا بکاوت ىرخأب اهلادبتساو “ةيديلقتلا” تايافکلاو تاراهملا نم ريثکلا
 38.ةيمقرلا تايافکلاو ةمهلملا تايافکلا ،ةصاخ ةفصب

 
 :ناونعب ،نويلب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا نم )Benoît Urgelli( )2020( يليکروا اونوبل ةماهلا فلملا/ةساردلا ةعجارمب حصنن 36

Benoît Urgelli, “Agir et éduquer dans un monde incertain. Combiner pensée convergente et divergente ?” 
http://benoit.urgelli.free.fr/Recherches/Articles/Urgelli-pensee-complexe-2020.html 

 .ةينابسالا ةغللاب )reestructuradas( ،ةيسنرفلا ةغللاب )réoutillées( 28 مقر شماهلا عجار حيضوتلا نم ديزملل 37
38 Koenig Peter, Le monde post-Covid, le projet diabolique du Forum économique mondial: La ‘Réinitialisation de 
l’emploi’ après La Grande remise à zéro. Un avenir terrifiant (2020). 

 :طبارلا ىلع
https://www.mondialisation.ca/le-monde-post-covid-le-projet-diabolique-du-forum-economique-mondial-la-
reinitialisation-de-lemploi-apres-la-grande-remise-a-zero-un-avenir-terrifiant/5651059. 

 ىلع رفوتلا يف ،ةيافکلل هحرتقن يذلا ديدجلا موهفملا رصحني نل اذکهو
 ةرباثملا ىلع ةردقملا رابتعالا نيعب ذخأي لب ،ينيتور لکشب اهيلع بظاومو ةراق تاراهم
 ةيشيعم تايعضو ريبدتل انتاراهم فيظوت ،يدعابتلا ىوتسملا يف ينعت يتلاو ةقالخلا
 دايدزا عم رثکأف رثکأ اديقعت دادزت تايعضو ،ةفولأم ريغو ةديدج ةينهمو ةيعامتجا
 اهراثآ سکعنت يتلاو ةرصاعملا انتاعمتجم يف اهقحالتو تاريغتلا عراستو انتايح دقعت
 39.ةيرشبلا انتعيبط يف ،ةرورضلاب

 نيذلا صاخشألا”ـب هامسأ ام ةسارد يف هتقو نم ريثکلا ،ولسام ىضمأ دقل
 ،مهعسو يف ام لضفأ نولعفيو مهسفنأ نوروطي نيذلا کئلوأ ،“تاذلا نوققحي
 درفلا ومن ريسيت وحن هاجتالا ،نيوکتلاو ةيبرتلاب نيمتهملا لک ىلع هنأ صلختساو
 يذلا طاشنلا ىلع ،يعاولاو فثکملا زيکرتلا لضفب کلذو .اهيلع قوفتلاو هتاذ قيقحتو
 تاقابسلاو ةيفاقثلا تاسفانملا يف ثدحي املثم ،هتاقاط ىهتنم درفلا هيف لذبي
 رومأ اهلک ،...ةينارمعلا ملاعملا ةسدنهو ينفلا عادبإلاو يملعلا جاتنإلاو ةيضايرلا
 40.“ةورذلا ةبرجت”و قوفتلا تاراهم يعدتست

 ملع( ملعلا اذهل نکمي ،تايافکلل همدقن يذلا ىنعملا اذهبو اذکهو
 اهفيظوتو اهنم ةدافتسالا وحن نيبرملا هجويو اهتسارد يف صتخيو لخدتي نأ )تايافکلا

 ىرخالا ةثالثلا مولعلا تماد ام ،اهجراخوأ ةسردملا لخاد ءاوس ،ةيوبرتلا مهماهم يف
 ال ،)نادجولا وأ لقعلا وأ مسجلا( ةيصخشلا نم بناجب اهنم دحاو لک متهي يتلاو
 .يدعابتلا اهانعم يفو ةديرفلا اهتافيلوت يفو اهجامدناو اهکباشت يف اهتيطغت اهنکمي

 ةمتاخو تاصالخ

 ةجاح يف ،مولع نم اهب طبترا امو )ةيبرتلا ملع( ايجوغديبلا نأ دقتعن اننإ .1
 مولعلا نيب اهتلزنمو اهفئاظو يف و اهفيرعت يف رظنلا ةداعإل ىضم تقو يأ لبقو نآلا
 امم ،هتمرب نيوکتلاو ةيبرتلا عاطق يلاتلاب صلخيو اهصلخيس يذلارمألا .ةيناسنإلا
 نأ ،نيثحابلا نم ديدعلا امک ،انحرتقا کلذل .اهلمحت ناکمإلاب دعي مل ىضوف نم اهباصأ
 ةسارد ىلع زکرتل ،اهفئاظو طبضو اهتمرب ةيبرتلا مولع دودحو اهدودح مسر داعي

 
 ةلسلس ،جمدنملا جاهنملل يملع سيسأت لجأ نم ،ميلعتلا يف تايافکلا :اهلوأ ،تاعبط يف رشن افلؤم تايافکلا عوضومل انصصخ 39
 ةفاضال هتعجارم ددصب نحن نآلاو ،2007 ةنس ةحقنم ةيناث ةعبطو .)2000 ،سيسمر تاروشنم :طابرلا( 16 عيمجلل ةفرعملا
 .ماع لکشب ةيبرتلا مولع يف رظنلا ةداعإب انحرتقمو تاحلطصم نم اهب طبتري امو تايافکلا عوضوم لوح ديدجلا انروصت

 براجتلا عم مئاد ضقانت يف انلعجت يتلا ةقيمعلا ةيمهألابو اضرلا رعاشم قمعو کاردإلا ةدشب زيمتت ةيلاع ةميق تاذ ةبرجت يه 40
 :ددصلا اذه يف عجارن ؛ناکمو نامز لک يف انب ةطيحملا ةفولأملاو ةيداعلا

 Maslow, Devenir le meilleur de soi-même. 114. 
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 هرابتعاب ،يدعابتلا ريکفتلا عيجشت ضورفملا نم نيح يف ،يطمنو يليلحت ريکفتلا اذه
 36.“ام ةلکشم وأ لاؤسل ةلمتحمو ةددعتم تاباجإ نع ثحبلل اليصأو ارکتبم الکش

 عم مءالتي نأو دبال ،تايافکلا موهفم يف رظنلا ةداعإ نإف ،ىرخأ ةهج نمو
 انتعيبط يف هثدحت تحبصأ امو ايجولنکتلاو مولعلا تادجتسمو ةيعمتجملا تاروطتلا
 مظتنت تافيلوتو تابيکرت اهرابتعاب تايافکلا ىلإ رظنن ثيحب .تالوحت نم ةيرشبلا

 ايلقع ةجمدنملاو ةنماکلا هتاقاطو درفلا ىوق نيب قيفوتلا ىلع لمعتو قاسنأ يف ايناوج
 ال ،هذه رظنلا ةداعإ نأ کلذ .هعمتجم ةايحو هتايحب يقرلاو اينادجوو ايدسجو
 مولعل لئاه روطت نم اهقفاري امو ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تاحوتف لهاجت اهنکمي
 ،)19-ديڤوک( انوروک ةحئاجل ةرمدملا راثآلا لهاجت نکمي ال امک .ةنمقرلاو بوساحلا

 قلعتي اميف تاروطتلا کلتل ةريطخلا جئاتنلا قابتساو ؤبنتلا يف نويلبقتسملا عرش ثيح
 عونب اهلادبتساو اهنم ديدعلا نع ءانغتسالا متيس هنأ نودقتعيو ،تايافکلا عوضومب
 ةوعدلارياست نأ،ايئدبم ضورفملا نم يتلاو ،“ةيمقرلا تايافکلا” وه نوکي دق ديدج
 )ريبکلا طبضلا ةداعإ( ـب فرعت تحبصأ ةديدج ةيعامتجاو ةيداصتقإ تايجيتارتسا ىلإ

(The Great Reset)، ةرورضلاب هعبتتسيس امو “لغشلا ملاع طبض” ةداعإل ةوعدلاو 
 tooled-re(.37( تايافکلا “زيهجت ةداعإ” ىلإ ةجاح نم

 ةداعإل اهذختت تاکرشلاو تاسسؤملا  تحبصأ يتلا تاءارجالا نيب نمو
 )...يعانطصالا ءاکذلاو بوساحلا( ةنمقرلا ىلع دامتعالا ةدايز رکذن ،زيهجتلاو طبضلا
 ززعملا عقاولاو ءايشألا تينرتنأو يضارتفالا ملاعلا فيظوتو دعب نع لمعلاو نيوکتلاو
 حبصأ امم اهريغو ةينورتکلإلا ةراجتلاو يرادإلا ريبدتلا ةنمقرو ةيباحسلا ةبسوحلاو
 يعامتجالا دعابتلا تاکولس نم کلذ لک نع جتني امو ]...[ ةيکذلا ندملا مئاعد لکشي
 نع ءانغتسإلل ةلاحم ال يدؤي امم ،رشابملا ينادجولا لعافتلا يف حشو لصاوتلا فعضو
 اهنمو تادجتسملا بکاوت ىرخأب اهلادبتساو “ةيديلقتلا” تايافکلاو تاراهملا نم ريثکلا
 38.ةيمقرلا تايافکلاو ةمهلملا تايافکلا ،ةصاخ ةفصب
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 ىلع رفوتلا يف ،ةيافکلل هحرتقن يذلا ديدجلا موهفملا رصحني نل اذکهو
 ةرباثملا ىلع ةردقملا رابتعالا نيعب ذخأي لب ،ينيتور لکشب اهيلع بظاومو ةراق تاراهم
 ةيشيعم تايعضو ريبدتل انتاراهم فيظوت ،يدعابتلا ىوتسملا يف ينعت يتلاو ةقالخلا
 دايدزا عم رثکأف رثکأ اديقعت دادزت تايعضو ،ةفولأم ريغو ةديدج ةينهمو ةيعامتجا
 اهراثآ سکعنت يتلاو ةرصاعملا انتاعمتجم يف اهقحالتو تاريغتلا عراستو انتايح دقعت
 39.ةيرشبلا انتعيبط يف ،ةرورضلاب

 نيذلا صاخشألا”ـب هامسأ ام ةسارد يف هتقو نم ريثکلا ،ولسام ىضمأ دقل
 ،مهعسو يف ام لضفأ نولعفيو مهسفنأ نوروطي نيذلا کئلوأ ،“تاذلا نوققحي
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 40.“ةورذلا ةبرجت”و قوفتلا تاراهم يعدتست
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 ىرخالا ةثالثلا مولعلا تماد ام ،اهجراخوأ ةسردملا لخاد ءاوس ،ةيوبرتلا مهماهم يف
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 ةمتاخو تاصالخ
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 ةلسلس ،جمدنملا جاهنملل يملع سيسأت لجأ نم ،ميلعتلا يف تايافکلا :اهلوأ ،تاعبط يف رشن افلؤم تايافکلا عوضومل انصصخ 39
 ةفاضال هتعجارم ددصب نحن نآلاو ،2007 ةنس ةحقنم ةيناث ةعبطو .)2000 ،سيسمر تاروشنم :طابرلا( 16 عيمجلل ةفرعملا
 .ماع لکشب ةيبرتلا مولع يف رظنلا ةداعإب انحرتقمو تاحلطصم نم اهب طبتري امو تايافکلا عوضوم لوح ديدجلا انروصت

 براجتلا عم مئاد ضقانت يف انلعجت يتلا ةقيمعلا ةيمهألابو اضرلا رعاشم قمعو کاردإلا ةدشب زيمتت ةيلاع ةميق تاذ ةبرجت يه 40
 :ددصلا اذه يف عجارن ؛ناکمو نامز لک يف انب ةطيحملا ةفولأملاو ةيداعلا

 Maslow, Devenir le meilleur de soi-même. 114. 
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 امک ،انتيصخش نم ةعبرألا بناوجلا نيوکت يف انرظن يف لثمتت ،ملاعملا ةحضاو عيضاوم
 .اهنع ثيدحلا انلصف

 فينصت يف رظنلا ةداعإ حرتقن امدنع رقن اننوک يف لثمتت ىرخأ ةصالخ .2
 نأ يغبني يتلاو ةلأسملا ةبوعصب ،ليخدلاو اهنم ليصألا نيب زييمتلاو ةيبرتلا مولع
 راطإ يفو يسسؤم راطإ يف ثحبلاو ةساردلا نم ديزملا ىلإ جاتحي اريبک اعورشم لکشت
 نيثحابلا ةوعد نع ،ةساردلا هذه يف انعورش ذنم فقوتن مل اذل ،لمع تاعومجم
 .عورشملا يف ةيلعفلا ةکراشملاو مهتاهيجوتو مهتاظحالمب انديوزتل

 ضعبب ةناعتسالاب اندهتجا اننإف ،تابوعصلا نم مغرلا ىلعو نکلو .3
 تاحرتقملا ضعب عضول ،ثحبلاو نيوکتلا يف ةليوطلا انتبرجتو ةيوبرتلا تايرظنلا
 ايجوغديبلا ةيعضول يرورضلا يجولميتسبإلا حالصإلل اهدامتعا نکمي اسسأ اهلعجو
 ةيبرتلا مولع نيب زييمتلا ةرورض سسألا کلت نم .ماع لکشب ةيبرتلا مولع ةيعضوو
 اهلوصأ ىلا اهدر يغبني يتلاو ةدعاسملا مولعلا نيبو )انفنصم يف ةعبرأ يهو( ةقحلا
 سابتلا نم هظحالن انحبصأ املو طالتخالا بنجت ةياغل ،اهنيب دودحلا مسر دعب
 داصتقالا لجرو يوغللاو يجولويبلاو خرؤملاو يفارغجلاف .ريطخ يمکيدرب شيوشتو
 درجمب ،ايجوغديبلا ءاملع ىلإ ،رداق ةردقب نولوحتي ...لحنلا يبرمو تاتابنلا ملاعو
 ،تاصصختلا رفاضتو ةفرعملا لماکت ىوعدب امبرو ،اهاياضق نم ةيضقب مهلاغشنا
 )ةاروتکدلاو ريتسجاملا ةبلط( نيئدتبملا نيثحابلا ىلع سيل ،لبانلاب لباحلا طلتخيف
 .صاصتخالا يوذ نم ذاذفالا ضعب مهيف نمب ،ةقالعلا يوذ لک ىلع لب ،بسحف

 نيب زييمتلاو دودحلا مسرب حرتقم حرط يف ةمهاسملل انوعدي يذلا رمألا
 ؛ايجوغديبلا :يهو ،اهرواحمو اهتالاجم اهنم لکل انددحو ةسيئر مولع ةعبرأ
 .تايافکلا ملعو ؛ايجولمسجلا ؛کيتکديدلا

 سفنلا ملعو ةيبرتلا ةفسلفو ةيبرتلا خيرات لثم ،ىرخألا مولعلا لظتو .4
 ةمهم امولع لظت ،ريثک اهريغو ...ةيبرتلا تايداصتقاو يوبرتلا عامتجالا ملعو يوبرتلا
 نم ،انفلسأ امک ،ميلعتلاو ةيبرتلا رهاوظ هفرعت ام راطإ يف ةصاخ ،ةيرورضو ايئدبم
 ريغ روطتو اهتاريغتم نيب کابتشاو ةيصخشلا تانوکم نيب ديدشلا طابترالا لعفب دقعت
 ةيجولنکتو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيعيبط تارثؤم نم اهيف لمتعي امب اهتاقايسل قوبسم
 تاصصختلا لخادتو فراعملا لماکت لعفلاب ضرفي يذلا رمألا ،نهارلا انتقو يف

(interdisciplinarité). شيوشتو طلخ ىلإ لوحتي نأ يغبني ال لماکتلا اذه نکل 
 ةياهن يف ىقبت نأ يغبني ةدعاسملا مولعلا نإ .يجاهنمو يمگيدارابو يجولميتسبا

 اهنم دمتستو اهنع عرفتت ىرخأ تاصصخت ىلإ الصأ يمتنت ،ةدعاسم امولع ليلحتلا
 .قيقدلا ىنعملاب ةيبرتلا مولع نمض جردنت الو ...اهجهانمو اهتايضرفو اهميهافم

 اهنم دحاو لک صتخي ثيحب ،ةيبرتلا مولعل يعابرلا انميسقت نإ مث .5
 ،مولعلا لک يفو ةداعلا يف لصحي امب هيبش ،ةيصخشلل ةعبرألا بناوجلا نم بناجب
 يف ثدح امک ،تاصصختلا رفاضت ىلإ جاتحت تالکشمو رهاوظ نم دجتسي ام مامأ
 ءايزيفو ةيويح ءايزيفو ةيواميک ءايزيف ىلإ تعرفت يتلاو ،لاثملا ليبس ىلع ءايزيفلا
 ثدح يذلا أطخلا نأ نيح يف .ليلحتلا ةياهن يف ءايزيف ىقبت اهنکل ،اهريغو ةيکلف
 ديلقتلاب نيرثأتم لوقنف ،عورفلا نم اقالطنا اهرصح يف لثمتي ةيبرتلل ةبسنلاب
 وه ام ةيادبلا ذنم انيدل احضاو نکي مل يذلا تقولا يف ،“ةيبرتلا مولع” ينوفکنرفلا
 هذه نع ثحبن انأدبو ...ةماعلا ةيبرتلا مأ ايجوغديبلا مأ ةيبرتلا ملع وه له ، لصألا
)de  ciencessةللضملا ةيسنرفلا ةيمستلا بسح )ةيبرتلا مولع يأ( مولعلا
)éducation’l يف نارودلاو نفلاو ملعلاو ةفسلفلا نيب ددرتلا نم تاونس دعب انيهتناو 
 اهنم سبتقن نأو اهدوجو بابسأ اهنم دمتسن نأ ىلإ ،مولعلا نم ديدعلا ةهاتم
 ببس اذه انداقتعا يفو .فارتعالاو دامتعالا ىلع لوصحلل اهيلع دنتسن نأو “ةيملعلا”
 .لخادلا نم انتيب ميظنتو بيترت ةداعإ ةرورض يف يدجلا ريکفتلا ىلا ةوعدلل فاک

 يذلا رودلا ةيمهأب دهشي لکلاف ،تاظفحتلا کلت نم مغرلا ىلعو اماتخو
 ثيح ،يوبرتلا لمعلا ديعص ىلع ،ةليصأ مأ تناک ةليخد ةيبرتلا مولع هبعلتو هتبعل
 مومعو نيسردملا لمع ريوطت يف مهاست تامدخ نم همدقت اميف اهتيمهأ ىلجتت
 ميدقتو هبناوجو هداعبأ فلتخم صحفو يوبرتلا لعفلل اهليلحت قيرط نع ،نيبرملا
 طورشلاب تمزتلا املک ،مهاست ةيبرتلا مولع نإ .هتالکشم زواجتل ةليفکلا لولحلا
 ةيوبرتلا ةيلمعلاب ضوهنلا يف ،ةيجولمتسبيالا دودحلاو صصختلا ريياعمبو ةيملعلا
 ىلإ ،ةيتاذلا ةربخلاو ديلقتلا ىلع ةينبملا ةيئاوشعلا ةسرامملا ىوتسم نم اهب ءاقترإلاو
 طشنت ثيح ،قمعأو ىقرأ ىوتسم ىلإ مث ،ىلوأ ةلحرمک ةينالقعلاو ميظنتلا ىوتسم
 مولعلا هذه نأب ،دقتعي نم ضعب نع ادض کلذو .عادبإلا تاردقو ةمهلملا تايافکلا

 هذه ىلع شيوشتلاب اهماهتاو ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةيلمعلا يف يباجيإ ريثأت يأ ققحت مل
 مولع ةيمهأ نأل .اليصفتو ةلمج هضفرن يذلا يأرلا ،اهاوتحم نم اهغارفإو ةيلمعلا
 نيسردملا نيوکتو دادعإ ىلع رصتقت نل ،يلخادلا اهتيب بيترت تداعأ اذإ ةصاخ ةيبرتلا
 تايوتسم ىلع يوبرتلا لمعلل ةبسنلاب ىربک ةيمهأ تاذ يه لب ،مهنيوکت ةداعإو
 عضوو ةيوبرتلا تاسايسلا مسرو طيطختلا يف تارارقلا ذاختا اهتمدقم يفو ىرخأ
 ىلإ امو ،ةيسردملا ةايحلا ريبدتو يرادإلا رييستلا يفو ديدجتلاو حالصإلا تايجيتارتسا
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 ةيجولومتسبإلا ةبراقملا ءوض يف جهنملاو عوضوملا ةلئسأو ةيبرتلا مولع
 

 شوخ لالع
 کيتکديدلاو ةيبرتلا مولع يف ثحاب ذاتسأ

 

 ديهمت

 ،تاصصختلا نم ادحاو نوسرادلا هربتعا ةأشنلا ثيدح صصخت ةيبرتلا مولع
 نمض يجولومتسبإلا هعضو نم اهتيعورشم دمتست ةيفرعم تالاکشإ ةدع راثأ يذلا
 يمسرلا اهسيسأت ذنم ،ةيوبرتلا مولعلا هذه لوح ريثأ ثيح ،ةثيدحلا ةيناسنإلا مولعلا
 شاقن ،)1967( ةنس ةيسنرفلا نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلاب اهتسسأمو ،)1912(
 ةفلتخملا مهاؤر تسکع ةنيابتمو ةددعتم ةلئسأ نوسرادلا هلالخ حرط ،يجولومتسبا
 ةعيبطو ؛دوجولا اذه ةيهامو ،)عمجلا ةغيصب( ةيبرتلا مولع همسا ءيش دوجو ةقيقحل
 ةجردو ،ةيبرتلا مولع يف ةدمتعملا (paradigmes) ةيوبرتلا جذامنلا وأ تامگيداربلا
 ىؤر رييغت يفرعملا شاقنلا اذه نع جتن دقو .اهعوضوم لوح ةيملعلا ةفرعملل اهجاتنإ
 ةثيدحلا ةيوبرتلا مولعلا هذهل يجولومتسبإلا عضولا لوح شاقن حتف وحن نيثحابلا
 ةيفرعم ةبراقم دامتعاب ،يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ةيادب ذنم اسنرفب قلطنا ،ةأشنلا

 ،ةيددعتلاو ،ةيمستلاک ةفلتخملا ةيجولومتسبإلا اهتالاکشإ نع تالؤاست تحرط
 اعبت يميهافملا اهزاهج عونتو ؛اهتيملع ىدمو ،اهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو ،فينصتلاو
 اهتابراقم نيابت ىلإ ةفاضإلاب ،اهنم ريعتست يتلا ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا ددعتل
 وأ ةيبرتلا( اهعوضومل يملعلا ديدحتلا ةبوعص اذکو ؛مولعلا هذه نم ةدمتسملا
 عمتجملل ةيوبرتلا ةفسلفلل يأ ،تاياغلاو ميقلل اناديم هرابتعاب ،)بکرملا ناسنإلا
 .هتايجاحو هتاحومطو

 يسنرفلا ملاعلا عم ةصاخ ،ةرصاعملا ايجولومتسبإلا ثحابم ىلع اسيسأتو
 دبال ،هعون ناک امفيک ملع يأ نأ تدافأ يتلا (Gaston Bachelard)  رالشاب نوتساگ
 ،يميهافملا هزاهج ديدحت :يه ةيساسأ تازکترم ةثالث ىلع ماع لکشب موقي نأ
 :يه ةسيئر ةيملع دعاوق ةعبرأ قيبطتب هجئاتن ققحتت نأو ؛هجهنمو ،هعوضومو
 نع ةباجإلا ةقرولا هذه فدهتست ،جاتنتسالا مث ،ةبرجتلاو ،تايضرفلا عضوو ،ةظحالملا
 قايس يف دوجو اهل له ؟ةيبرتلا مولعل ةيهام يأ :ليبق نم ةلئسألا نم ةعومجم
 نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلا يف ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا ةسسأمو سيسأت
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 ةيجولومتسبإلا ةبراقملا ءوض يف جهنملاو عوضوملا ةلئسأو ةيبرتلا مولع
 

 شوخ لالع
 کيتکديدلاو ةيبرتلا مولع يف ثحاب ذاتسأ

 

 ديهمت

 ،تاصصختلا نم ادحاو نوسرادلا هربتعا ةأشنلا ثيدح صصخت ةيبرتلا مولع
 نمض يجولومتسبإلا هعضو نم اهتيعورشم دمتست ةيفرعم تالاکشإ ةدع راثأ يذلا
 يمسرلا اهسيسأت ذنم ،ةيوبرتلا مولعلا هذه لوح ريثأ ثيح ،ةثيدحلا ةيناسنإلا مولعلا
 شاقن ،)1967( ةنس ةيسنرفلا نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلاب اهتسسأمو ،)1912(
 ةفلتخملا مهاؤر تسکع ةنيابتمو ةددعتم ةلئسأ نوسرادلا هلالخ حرط ،يجولومتسبا
 ةعيبطو ؛دوجولا اذه ةيهامو ،)عمجلا ةغيصب( ةيبرتلا مولع همسا ءيش دوجو ةقيقحل
 ةجردو ،ةيبرتلا مولع يف ةدمتعملا (paradigmes) ةيوبرتلا جذامنلا وأ تامگيداربلا
 ىؤر رييغت يفرعملا شاقنلا اذه نع جتن دقو .اهعوضوم لوح ةيملعلا ةفرعملل اهجاتنإ
 ةثيدحلا ةيوبرتلا مولعلا هذهل يجولومتسبإلا عضولا لوح شاقن حتف وحن نيثحابلا
 ةيفرعم ةبراقم دامتعاب ،يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ةيادب ذنم اسنرفب قلطنا ،ةأشنلا

 ،ةيددعتلاو ،ةيمستلاک ةفلتخملا ةيجولومتسبإلا اهتالاکشإ نع تالؤاست تحرط
 اعبت يميهافملا اهزاهج عونتو ؛اهتيملع ىدمو ،اهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو ،فينصتلاو
 اهتابراقم نيابت ىلإ ةفاضإلاب ،اهنم ريعتست يتلا ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا ددعتل
 وأ ةيبرتلا( اهعوضومل يملعلا ديدحتلا ةبوعص اذکو ؛مولعلا هذه نم ةدمتسملا
 عمتجملل ةيوبرتلا ةفسلفلل يأ ،تاياغلاو ميقلل اناديم هرابتعاب ،)بکرملا ناسنإلا
 .هتايجاحو هتاحومطو

 يسنرفلا ملاعلا عم ةصاخ ،ةرصاعملا ايجولومتسبإلا ثحابم ىلع اسيسأتو
 دبال ،هعون ناک امفيک ملع يأ نأ تدافأ يتلا (Gaston Bachelard)  رالشاب نوتساگ
 ،يميهافملا هزاهج ديدحت :يه ةيساسأ تازکترم ةثالث ىلع ماع لکشب موقي نأ
 :يه ةسيئر ةيملع دعاوق ةعبرأ قيبطتب هجئاتن ققحتت نأو ؛هجهنمو ،هعوضومو
 نع ةباجإلا ةقرولا هذه فدهتست ،جاتنتسالا مث ،ةبرجتلاو ،تايضرفلا عضوو ،ةظحالملا
 قايس يف دوجو اهل له ؟ةيبرتلا مولعل ةيهام يأ :ليبق نم ةلئسألا نم ةعومجم
 نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلا يف ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا ةسسأمو سيسأت
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 مولعل بکرم عوضومک ةيبرتلا ةسارد تمت فيکو ؟هتالاکشإو ؟جذومنک ةيسنرفلا
 ةيأ قفوو ؟ةيبرتلا مولع ةساردل ةدمتعملا تابراقملاو جهانملا مهأ يهامو ؟ةيبرتلا
 فراعملا عاونأ صئاصخ يه امو ؟ةساردلا هذه تمت ةيملع جذامن وأ تامگيدارب
 باطقألا نمض اهجاتنإ ىلإ ةيبرتلا مولع يف يملعلا ثحبلا لصوت يتلا ةيملعلا
 يملعلا بطقلا/(axiologique) يجولويسکألا بطقلا( ثالثلا ةيساسألا

(scientifique)/يتادألا( يملعلا جهنلا بطقو( (praxéologique)مهأ يه ام مث ؟ 
 مولع جهانمو عوضومل نيثحابلا ةسارد لالخ نم اهجاتنتسا نکمي يتلا تاصالخلا
 اهعضو وهامو ؟ ةيجولومتسبالا ةبراقملا سسأو ئدابم فيظوتب ةيبرتلا
 ؟يجولومتسبالا

 يجولومتسبإلا عضولاو ،دوجولاو ،ةيهاملا نيب ةيبرتلا مولع 1

 ةنس ةرم لوأل  (sciences de l’éducation)ةيبرتلا مولع حلطصم روهظ دعب
 نايلوج ناوطنأ کرام يسنرفلا ثحابلا تاباتک يف 1812

 نم نرق رورم دعبو ،)Antoine Jullien de Paris)  (Marc )1848-1775يرابود
 ارسيوس يف فينجب ةيبرتلا مولع دهعم يف ،يمسر لکشب حلطصملا اذه مدختسا ،نمزلا
 ناك ،تاصصختلا يفلتخم ءاملعلاو نيثحابلا نم ةعامج دي ىلع ،1912ربوتکأ 21 موي

 سفنلا ملاعو بيبطلا ، (Edward Clapparéde)ديرابالك دراودإ مهتمدقم يف
 تاسسؤمو تاعماجلا يف ةسسأملا فرعت مل ةيوبرتلا مولعلا هذه نأ ريغ .يرسيوسلا
 يف اعساو اراشتنا فرعتسو ،اکيجلبو ارسيوسو اسنرفب 1967 ةنس يف الإ نيوکتلا
 .کلذ دعب ةيکيرمألاو ةيبروألا نادلبلا

 جهنملاو/يميهافملا زاهجلا/عوضوملا ةيثالث نمض يملعلا اهليصأت انئش اذإو
 :نإ لوقلا نکمي رالشاب نوتساگ دنع مولعلا ايجولومتسبإ يف اهيلع صوصنملا ،دمتعملا
 اهتالاجم يف ةيوبرتلا فقاوملاو تايعضولاو لاعفألاو رهاوظلا ةسارد :وه اهعوضوم
 .اهريغو ،ةيکيتکديدلا ،ةيجولويبلا ،ةيعامتجالا ،ةيسفنلا اهداعبأ بسحو ،ةفلتخملا
 يتلا ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا فالتخال اعبت فلتخمو عونتم :يميهافملا اهزاهجو
 نع ةرابع وهف :اهجهنم امأ .سسألاو دعاوقلاو ميهافملا هذه ةيبرتلا مولع اهنم ريعتست
 ،ايجولوکيسلاک ةيبرتلا مولع اهيلع تحتفنا يتلا مولعلا فلتخم نم ةدمتسم تابراقم
 ايجولونکتو ،يئاصحإلا ليلحتلاو ،ةيبرتلا ةفسلف ،خيراتلا ،ايجولويبلا ،ايجولويسوسلا
 1.اهريغو ،لاصتالاو ةيبرتلا

 
 .88-77 :)2014( 58 ةيبرتلا مولع ةلجم ،“ةيجولومتسبإلا اهتالاکشإو ةيبرتلا مولع” ،شوخ لالع 1

 نوصصختملا نوسرادلا راثأ ،)1990-1967( ةنس نيرشع نم ديزأ ىدم ىلعو
 اهدوجوو مولعلا هذه ةيهام لوح ايجولومتسبإ اشاقن اسنرفب ةيبرتلا مولع يف
 دامتعا مت ،ةلئسألا هذه نع ةباجإللو ؛ةيجولومتسبإ تالاکشإ نم هريثت امو ،يقيقحلا
 :يه ،ةيساسأ تابراقم ثالث

 لظ ،ةيادبلا يف :عمجلا ةغيصب ةيبرتلا مولع دوجول ةيخيراتلا ةبراقملا .أ
 ،اهدوجو ةقيقح تابثإ ةلئسأ هيلع نميهت نيثحابلا ةذتاسألا نيب رئادلا شاقنلا
 يف ،ةيملع ةفرعمک اقح ةدوجوم ةيبرتلا مولع له :ليبق نم دوجولا اذه تابوعصو
 ،ةيعامتجالا فورظلا لظ يف اهدوجو ةيمهأو فادهأ يه امو ؟ةيسنرفلا تاعماجلا
 ،ةيرادإ ليقارع دجوت لهو ؟کاذنآ اسنرف اهشيعت تناک يتلا ةيوبرتلاو ،ةيسايسلاو
 ةقدلاو تافصاوملاب اهدوجو قيقحت نود لوحت ،ةيجولويديإو ،ةيسايس ،ةيجوغاديب
 ديکأتلاب ةيبرتلا مولع دوجو لاؤس نع ةيخيراتلا ةبراقملا هذه تباجأ دقل ؟ةبولطملا

 تلازام اهنکل ،ةيسنرفلا نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلا يف ةسسأمم ةدام اهنأ ىلع
 يف تأرط يتلا ةقيمعلا تادجتسملا ريثأت تحتو ؛يملعلا ثحبلا ىوتسم ىلع ةفيعض
 ،ةيتحتلا تاينبلاو ،ةيرشبلا دراوملاو ،رييستلا تايوتسم ىلع يسنرفلا يعماجلا طسولا
 يف مسحلا مت دقف ،تايلقعلاو ىؤرلا فالتخا تسکع يتلاو ،ةماعلا ةيوبرتلا ةسايسلاو
 ةيبرتلا مولع دوجو تدکأ يتلا ةيخيراتلا ةبراقملا دامتعاب ةيدوجولا ةلئسألا هذه لثم
 ىلإ ادانتسا،نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلل يمسرلا يجوغاديبلاو يرادإلا عقاولا يف
 ةصاخ ؛دعب اميف ةيبروألا نادلبلا نم اهريغو ،اسنرفب 1967 ةنس اهتسسأم موسرم
 .ايناملأو ارسيوسو اکيجلب

 ةيهام ديدحتب نوثحابلا ماق دقل :ةيبرتلا مولع ةيهامل ةيفرعملا ةبراقملا .ب
 شاقنلا اذه زيمت دقو ؛ةيفرعملا ةبراقملا دامتعاب اهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو ةيبرتلا مولع
 ةيفرعم لوقح درجم اهربتعي نم نيب تحوارت يتلا ةيجولومتسبإلا مهاؤر فالتخاب
 مولعلا نم اهريغ عم ةنواعتم ةيوبرت مولع وأ ؛يجولومتسبإ ساسأ نودب ةرواجتم
 ةفاقثلا موهفم قيبطت راطإ يف ،اجهنمو اعوضوم اهنع ةفلتخملا ةقحلاو ةيناسنإلا
 ةساردلل عوضومک وأ ،تايعجرملاو داعبألا ددعتم عوضوم تاذ اهنأوأ ،ةکرتشملا
 .يبيرجت يعضو جهنم قفو ةيملعلا

 نم تددحت ةيساسأ فقاوم يه ،ةيجولومتسبإلا ىؤرلا هذهف ،يلاتلابو
 لخاد ةيملعلا اهتيعورشمو ،يقيقحلا اهدوجو ىدمو ،ةيبرتلا مولع ةيهام اهلالخ
 .نآلا ىلإ يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ذنم نيوکتلا دهاعمو تاسسؤمو تاعماجلا
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 مولعل بکرم عوضومک ةيبرتلا ةسارد تمت فيکو ؟هتالاکشإو ؟جذومنک ةيسنرفلا
 ةيأ قفوو ؟ةيبرتلا مولع ةساردل ةدمتعملا تابراقملاو جهانملا مهأ يهامو ؟ةيبرتلا
 فراعملا عاونأ صئاصخ يه امو ؟ةساردلا هذه تمت ةيملع جذامن وأ تامگيدارب
 باطقألا نمض اهجاتنإ ىلإ ةيبرتلا مولع يف يملعلا ثحبلا لصوت يتلا ةيملعلا
 يملعلا بطقلا/(axiologique) يجولويسکألا بطقلا( ثالثلا ةيساسألا

(scientifique)/يتادألا( يملعلا جهنلا بطقو( (praxéologique)مهأ يه ام مث ؟ 
 مولع جهانمو عوضومل نيثحابلا ةسارد لالخ نم اهجاتنتسا نکمي يتلا تاصالخلا
 اهعضو وهامو ؟ ةيجولومتسبالا ةبراقملا سسأو ئدابم فيظوتب ةيبرتلا
 ؟يجولومتسبالا

 يجولومتسبإلا عضولاو ،دوجولاو ،ةيهاملا نيب ةيبرتلا مولع 1

 ةنس ةرم لوأل  (sciences de l’éducation)ةيبرتلا مولع حلطصم روهظ دعب
 نايلوج ناوطنأ کرام يسنرفلا ثحابلا تاباتک يف 1812

 نم نرق رورم دعبو ،)Antoine Jullien de Paris)  (Marc )1848-1775يرابود
 ارسيوس يف فينجب ةيبرتلا مولع دهعم يف ،يمسر لکشب حلطصملا اذه مدختسا ،نمزلا
 ناك ،تاصصختلا يفلتخم ءاملعلاو نيثحابلا نم ةعامج دي ىلع ،1912ربوتکأ 21 موي

 سفنلا ملاعو بيبطلا ، (Edward Clapparéde)ديرابالك دراودإ مهتمدقم يف
 تاسسؤمو تاعماجلا يف ةسسأملا فرعت مل ةيوبرتلا مولعلا هذه نأ ريغ .يرسيوسلا
 يف اعساو اراشتنا فرعتسو ،اکيجلبو ارسيوسو اسنرفب 1967 ةنس يف الإ نيوکتلا
 .کلذ دعب ةيکيرمألاو ةيبروألا نادلبلا

 جهنملاو/يميهافملا زاهجلا/عوضوملا ةيثالث نمض يملعلا اهليصأت انئش اذإو
 :نإ لوقلا نکمي رالشاب نوتساگ دنع مولعلا ايجولومتسبإ يف اهيلع صوصنملا ،دمتعملا
 اهتالاجم يف ةيوبرتلا فقاوملاو تايعضولاو لاعفألاو رهاوظلا ةسارد :وه اهعوضوم
 .اهريغو ،ةيکيتکديدلا ،ةيجولويبلا ،ةيعامتجالا ،ةيسفنلا اهداعبأ بسحو ،ةفلتخملا
 يتلا ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا فالتخال اعبت فلتخمو عونتم :يميهافملا اهزاهجو
 نع ةرابع وهف :اهجهنم امأ .سسألاو دعاوقلاو ميهافملا هذه ةيبرتلا مولع اهنم ريعتست
 ،ايجولوکيسلاک ةيبرتلا مولع اهيلع تحتفنا يتلا مولعلا فلتخم نم ةدمتسم تابراقم
 ايجولونکتو ،يئاصحإلا ليلحتلاو ،ةيبرتلا ةفسلف ،خيراتلا ،ايجولويبلا ،ايجولويسوسلا
 1.اهريغو ،لاصتالاو ةيبرتلا

 
 .88-77 :)2014( 58 ةيبرتلا مولع ةلجم ،“ةيجولومتسبإلا اهتالاکشإو ةيبرتلا مولع” ،شوخ لالع 1

 نوصصختملا نوسرادلا راثأ ،)1990-1967( ةنس نيرشع نم ديزأ ىدم ىلعو
 اهدوجوو مولعلا هذه ةيهام لوح ايجولومتسبإ اشاقن اسنرفب ةيبرتلا مولع يف
 دامتعا مت ،ةلئسألا هذه نع ةباجإللو ؛ةيجولومتسبإ تالاکشإ نم هريثت امو ،يقيقحلا
 :يه ،ةيساسأ تابراقم ثالث

 لظ ،ةيادبلا يف :عمجلا ةغيصب ةيبرتلا مولع دوجول ةيخيراتلا ةبراقملا .أ
 ،اهدوجو ةقيقح تابثإ ةلئسأ هيلع نميهت نيثحابلا ةذتاسألا نيب رئادلا شاقنلا
 يف ،ةيملع ةفرعمک اقح ةدوجوم ةيبرتلا مولع له :ليبق نم دوجولا اذه تابوعصو
 ،ةيعامتجالا فورظلا لظ يف اهدوجو ةيمهأو فادهأ يه امو ؟ةيسنرفلا تاعماجلا
 ،ةيرادإ ليقارع دجوت لهو ؟کاذنآ اسنرف اهشيعت تناک يتلا ةيوبرتلاو ،ةيسايسلاو
 ةقدلاو تافصاوملاب اهدوجو قيقحت نود لوحت ،ةيجولويديإو ،ةيسايس ،ةيجوغاديب
 ديکأتلاب ةيبرتلا مولع دوجو لاؤس نع ةيخيراتلا ةبراقملا هذه تباجأ دقل ؟ةبولطملا

 تلازام اهنکل ،ةيسنرفلا نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلا يف ةسسأمم ةدام اهنأ ىلع
 يف تأرط يتلا ةقيمعلا تادجتسملا ريثأت تحتو ؛يملعلا ثحبلا ىوتسم ىلع ةفيعض
 ،ةيتحتلا تاينبلاو ،ةيرشبلا دراوملاو ،رييستلا تايوتسم ىلع يسنرفلا يعماجلا طسولا
 يف مسحلا مت دقف ،تايلقعلاو ىؤرلا فالتخا تسکع يتلاو ،ةماعلا ةيوبرتلا ةسايسلاو
 ةيبرتلا مولع دوجو تدکأ يتلا ةيخيراتلا ةبراقملا دامتعاب ةيدوجولا ةلئسألا هذه لثم
 ىلإ ادانتسا،نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلل يمسرلا يجوغاديبلاو يرادإلا عقاولا يف
 ةصاخ ؛دعب اميف ةيبروألا نادلبلا نم اهريغو ،اسنرفب 1967 ةنس اهتسسأم موسرم
 .ايناملأو ارسيوسو اکيجلب

 ةيهام ديدحتب نوثحابلا ماق دقل :ةيبرتلا مولع ةيهامل ةيفرعملا ةبراقملا .ب
 شاقنلا اذه زيمت دقو ؛ةيفرعملا ةبراقملا دامتعاب اهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو ةيبرتلا مولع
 ةيفرعم لوقح درجم اهربتعي نم نيب تحوارت يتلا ةيجولومتسبإلا مهاؤر فالتخاب
 مولعلا نم اهريغ عم ةنواعتم ةيوبرت مولع وأ ؛يجولومتسبإ ساسأ نودب ةرواجتم
 ةفاقثلا موهفم قيبطت راطإ يف ،اجهنمو اعوضوم اهنع ةفلتخملا ةقحلاو ةيناسنإلا
 ةساردلل عوضومک وأ ،تايعجرملاو داعبألا ددعتم عوضوم تاذ اهنأوأ ،ةکرتشملا
 .يبيرجت يعضو جهنم قفو ةيملعلا

 نم تددحت ةيساسأ فقاوم يه ،ةيجولومتسبإلا ىؤرلا هذهف ،يلاتلابو
 لخاد ةيملعلا اهتيعورشمو ،يقيقحلا اهدوجو ىدمو ،ةيبرتلا مولع ةيهام اهلالخ
 .نآلا ىلإ يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ذنم نيوکتلا دهاعمو تاسسؤمو تاعماجلا
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 هذه قلطنم ناک دقل :ةيبرتلا مولعل يجولومتسبإلا عضولا ةبراقم .ج
 امم ،ةيبرتلا مولعل يجولومتسبإلا عضولا يف کيکشتلا وه ةيجولومتسبالا ةبراقملا
 :ةنيابتم ةيساسأ فقاوم ةسمخ زرفأ

 هتددح يذلا ىنعملاب ةيوبرتلا مولعلا هذه دوجو اهنم لوألا فقوملا يفني •
 نأب ةيميلعتلا ةسايسلا يف رثأ يذلاو ،اسنرف يف کاذنآ ةنميهملا ةيزاوجروبلا ةقبطلا

 امم ،مهنيب ةمئاقلا ةيعامجلاو ةيدرفلا تافالتخالا ساسأ ىلع نيملعتملا نيب زيمت اهلعج
 .)کرتشم يناسنإ( ينوک وه ام لک نع ةديعب ،ةينادرف ميقو فراعم خيسرت هنع جتن

 لخاد ،ةيبرتلا مولع نيب طبري ام نأب رارقإلا ىلإ يناثلا فقوملا بهذو •
 رواجتلا ةقالع لب ةيجولومتسبإلا ةقالعلا سيل ،ةينيوکتلاو ةيعماجلا تاسسؤملا
 ءاشنإ ةرورض اهتضتقا يتلا ةيفرعملا لوقحلا نم ةعومجم اهرابتعاب ،طقف يميظنتلا

 .تاسسؤملا هذه

 ةفاقثلاب فرعي حبصأ ام ىلإ ،نآلا دئاسلا وهو ،ثلاثلا فقوملا دنتساو •
 ميهافملاو ةلئسألا لدابتي ةيبرتلا مولع يف ثحابلا نأ اهباحصأ ىري يتلا ،ةکرتشملا
 يتامغارب روظنم نم اهرامثتسا لجأ نم ؛ةثحبو ةيناسنإ ىرخأ مولع عم جئاتنلاو
 ةيؤرل سسؤي هنأل ،نيسرادلا مامتهاب فقوملا اذه يظح دقو .ةيبرتلا ةدئافل
 .ةيملعلا اهتيعورشمو ةيبرتلا مولع ةيهام اهراطإ يف ددحتت ةيجولومتسبإ

 ةيبرتلا مولع يف ةيعجرملا ةيددعتلا نع عافدلا نم عبارلا فقوملا قلطناو •
 ةيجولومتسبإ ةيؤر قفو هتسارد يضتقي امم ،داعبألا ددعتم اهعوضوم نوک ىلإ ادانتسا
 .ةساردلا هذه يف ةددعتم امولع کرشت

 ةساردلل اعوضوم عوضوملا اذه ربتعا دقف ،ريخألاو سماخلا فقوملا امأ •
 ىلع موقي يملعلا ثحبلل جمانرب نمض هسردت نأ ةيبرتلا مولع تعاطتسا اذإ ةيملعلا
 .اهيلع فراعتملا ةيملعلا دعاوقلا

 مولعلا نم ديزم ىلع احتفنم ةيبرتلا مولع ناديم لازي ام ،اذه انموي ىلإو
 ةنلقعلا قيقحت ىلإ ةيبرتلا ةجاحل ارظن ،)...لاصتالا ايجولونکتو ءاصحإلاک( ةثيدحلا
 بيلاسألاو لئاسولا لامعتسا ىوتسم ىلع ةقدلا مث ،يجهنملا طبضلاو ةيعوضوملاو
 اهتاذب ةمئاقو ةلماکتم مولع ىلإ لب ؛ملع ىلإ ةيوبرتلا ةسرامملاب يقرلا ةيغب ،ةيملعلا
 دهاعمو تاسسؤمو تاعماجلا فلتخم يف نوسرادلا نهاري ام يه ،اجهنمو اعوضوم
 .“ةيبرتلا مولع” :ـب اهتيمست ىلع ةيلودلا نيوکتلا

 ام نأ ،ددصلا اذه يف (Philippe Meirieu) ويريم بيلف ثحابلا ىريو
 لماوع ةيناسنإلا مولعلا نمض يجولومتسبإلا اهعضو ديدحت ةيبرتلا مولع ىلع بعص
 ؛يسايسو يجولويديإ وه ام يف ةيوبرتلا مولعلا هذه قارغتسا :اهمهأ نم ةددعتم
 قئاقحک نيوکتلا تاسسؤم يف نيسردملا ىلع اهضرفو ةيملع فراعم ءانب ىلإ اهيعسو
 الثم سفنلا ءاملع دامتعاک ،مهتاصصخت يف ثحبلا لاجمل نيثحابلا قييضتو ؛ةيملع
 ،ةيعامتجالا ةبراقملل عامتجالا ءاملع فيظوتو ،ةيوبرتلا ةرهاظلل ةيسفنلا ةبراقملل
 جذومن ءانب ضرفي يذلا ،ةيبرتلا مولعل ةيعجرملا ةيددعتلا عباطل لافغإ اذه يفو
 ةاعارم عم ،تاصصختلا فلتخم هيف لماکتتو لخادتت  (paradigme global)يلومش
 2.ةيبرتلل ساسألا عوضوملا وه يذلا ناسنإلا داعبأ عونتو ددعت

 لوح ةيبرتلا مولع يف نيثحابلا نيب راد يذلا شاقنلا رصانعل ةيبيکرت ةصالخکو
 دقل :لوقلا نکمي ،يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ةيادب ذنم ،يجولومتسبإلا اهعضو
 نم اقالطنا ،عمجلا ةغيصب ةيبرتلا مولع حلطصم مادختسا يف مسحلاب ةيادبلا تناک
 اعبت ةفلتخم هتابراقم نکل ،ةيبرتلا ،وه دحاو اهعوضوم نأ ربتعت ةيجولومتسبإ ةيؤر
 ،ةيملعلا اهجئاتن نم ةيبرتلا ديفتست يتلا ،ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا عونتو ددعتل
 ديدحتب نوثحابلا ماق امک ؛ىلوألا ةجردلاب ةيوبرتلا اياضقلا مدخي يتامغارب روظنم قفو
 كلذ انحضوأ امك ةيفرعملا ةبراقملا دامتعاب اهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو ةيبرتلا مولع ةيهام
 .اقباس

 قلعتملا لوألا يملعلا طرشلا قيبطت يضتقي :ةيملعلا طورشو ةيبرتلا مولع .2
 ةينبم تناک ءاوس ،ةيبرتلا مولع تاحلطصمو ميهافم عيمج ديدحت يميهافملا زاهجلاب
 ثحابلا ىلع بعصي ةيلمع يهو ،ةقيقدلاو ،ةيناسنإلا مولعلا نم ةراعتسم وأ
 ءافتكالا انيأترا اذهل .ةيمجعم ةعوسوم ىلإ ثحبملا اذه لوحتي ال ىتح اهؤافيتسا
 Gaston) يرالايم نوتساگ فيرعت يف تدرو يتلا ةيساسألا ميهافملا ضعب ىلإ ةراشإلاب

Mialaret) ثيدحلا موهفملا ليبق نم ،لخدملا يف هديدحت قبس يذلاو ،ةيبرتلا مولعل 
 ،ةيوبرتلا ةسرامملاو ،ةيوبرتلا ةرهاظلاو ،يوبرتلا لعفلاو ،ةيوبرتلا ةيعضولاو ،ةيبرتلل

 تاعماجلاب ةيبرتلا مولع ةسسأم دعب ةصاخ ةفصب ميهافملا هذه يف روطت لصح ثيح
 يوبرتلا رکفلا اهفرع يتلا ةيوبرتلا تادجتسملاو تالوحتلل اعبت ،نيوکتلا تاسسؤمو
 :ةماع ةفصب

 

 
2 Philippe Meirieu, http://meirieu.com/COURS/cours1.pdf, “Pédagogie et sciences de l’éducation”, 1995. 
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عالل خوش



 هذه قلطنم ناک دقل :ةيبرتلا مولعل يجولومتسبإلا عضولا ةبراقم .ج
 امم ،ةيبرتلا مولعل يجولومتسبإلا عضولا يف کيکشتلا وه ةيجولومتسبالا ةبراقملا
 :ةنيابتم ةيساسأ فقاوم ةسمخ زرفأ

 هتددح يذلا ىنعملاب ةيوبرتلا مولعلا هذه دوجو اهنم لوألا فقوملا يفني •
 نأب ةيميلعتلا ةسايسلا يف رثأ يذلاو ،اسنرف يف کاذنآ ةنميهملا ةيزاوجروبلا ةقبطلا

 امم ،مهنيب ةمئاقلا ةيعامجلاو ةيدرفلا تافالتخالا ساسأ ىلع نيملعتملا نيب زيمت اهلعج
 .)کرتشم يناسنإ( ينوک وه ام لک نع ةديعب ،ةينادرف ميقو فراعم خيسرت هنع جتن

 لخاد ،ةيبرتلا مولع نيب طبري ام نأب رارقإلا ىلإ يناثلا فقوملا بهذو •
 رواجتلا ةقالع لب ةيجولومتسبإلا ةقالعلا سيل ،ةينيوکتلاو ةيعماجلا تاسسؤملا
 ءاشنإ ةرورض اهتضتقا يتلا ةيفرعملا لوقحلا نم ةعومجم اهرابتعاب ،طقف يميظنتلا

 .تاسسؤملا هذه

 ةفاقثلاب فرعي حبصأ ام ىلإ ،نآلا دئاسلا وهو ،ثلاثلا فقوملا دنتساو •
 ميهافملاو ةلئسألا لدابتي ةيبرتلا مولع يف ثحابلا نأ اهباحصأ ىري يتلا ،ةکرتشملا
 يتامغارب روظنم نم اهرامثتسا لجأ نم ؛ةثحبو ةيناسنإ ىرخأ مولع عم جئاتنلاو
 ةيؤرل سسؤي هنأل ،نيسرادلا مامتهاب فقوملا اذه يظح دقو .ةيبرتلا ةدئافل
 .ةيملعلا اهتيعورشمو ةيبرتلا مولع ةيهام اهراطإ يف ددحتت ةيجولومتسبإ

 ةيبرتلا مولع يف ةيعجرملا ةيددعتلا نع عافدلا نم عبارلا فقوملا قلطناو •
 ةيجولومتسبإ ةيؤر قفو هتسارد يضتقي امم ،داعبألا ددعتم اهعوضوم نوک ىلإ ادانتسا
 .ةساردلا هذه يف ةددعتم امولع کرشت

 ةساردلل اعوضوم عوضوملا اذه ربتعا دقف ،ريخألاو سماخلا فقوملا امأ •
 ىلع موقي يملعلا ثحبلل جمانرب نمض هسردت نأ ةيبرتلا مولع تعاطتسا اذإ ةيملعلا
 .اهيلع فراعتملا ةيملعلا دعاوقلا

 مولعلا نم ديزم ىلع احتفنم ةيبرتلا مولع ناديم لازي ام ،اذه انموي ىلإو
 ةنلقعلا قيقحت ىلإ ةيبرتلا ةجاحل ارظن ،)...لاصتالا ايجولونکتو ءاصحإلاک( ةثيدحلا
 بيلاسألاو لئاسولا لامعتسا ىوتسم ىلع ةقدلا مث ،يجهنملا طبضلاو ةيعوضوملاو
 اهتاذب ةمئاقو ةلماکتم مولع ىلإ لب ؛ملع ىلإ ةيوبرتلا ةسرامملاب يقرلا ةيغب ،ةيملعلا
 دهاعمو تاسسؤمو تاعماجلا فلتخم يف نوسرادلا نهاري ام يه ،اجهنمو اعوضوم
 .“ةيبرتلا مولع” :ـب اهتيمست ىلع ةيلودلا نيوکتلا

 ام نأ ،ددصلا اذه يف (Philippe Meirieu) ويريم بيلف ثحابلا ىريو
 لماوع ةيناسنإلا مولعلا نمض يجولومتسبإلا اهعضو ديدحت ةيبرتلا مولع ىلع بعص
 ؛يسايسو يجولويديإ وه ام يف ةيوبرتلا مولعلا هذه قارغتسا :اهمهأ نم ةددعتم
 قئاقحک نيوکتلا تاسسؤم يف نيسردملا ىلع اهضرفو ةيملع فراعم ءانب ىلإ اهيعسو
 الثم سفنلا ءاملع دامتعاک ،مهتاصصخت يف ثحبلا لاجمل نيثحابلا قييضتو ؛ةيملع
 ،ةيعامتجالا ةبراقملل عامتجالا ءاملع فيظوتو ،ةيوبرتلا ةرهاظلل ةيسفنلا ةبراقملل
 جذومن ءانب ضرفي يذلا ،ةيبرتلا مولعل ةيعجرملا ةيددعتلا عباطل لافغإ اذه يفو
 ةاعارم عم ،تاصصختلا فلتخم هيف لماکتتو لخادتت  (paradigme global)يلومش
 2.ةيبرتلل ساسألا عوضوملا وه يذلا ناسنإلا داعبأ عونتو ددعت

 لوح ةيبرتلا مولع يف نيثحابلا نيب راد يذلا شاقنلا رصانعل ةيبيکرت ةصالخکو
 دقل :لوقلا نکمي ،يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ةيادب ذنم ،يجولومتسبإلا اهعضو
 نم اقالطنا ،عمجلا ةغيصب ةيبرتلا مولع حلطصم مادختسا يف مسحلاب ةيادبلا تناک
 اعبت ةفلتخم هتابراقم نکل ،ةيبرتلا ،وه دحاو اهعوضوم نأ ربتعت ةيجولومتسبإ ةيؤر
 ،ةيملعلا اهجئاتن نم ةيبرتلا ديفتست يتلا ،ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا عونتو ددعتل
 ديدحتب نوثحابلا ماق امک ؛ىلوألا ةجردلاب ةيوبرتلا اياضقلا مدخي يتامغارب روظنم قفو
 كلذ انحضوأ امك ةيفرعملا ةبراقملا دامتعاب اهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو ةيبرتلا مولع ةيهام
 .اقباس

 قلعتملا لوألا يملعلا طرشلا قيبطت يضتقي :ةيملعلا طورشو ةيبرتلا مولع .2
 ةينبم تناک ءاوس ،ةيبرتلا مولع تاحلطصمو ميهافم عيمج ديدحت يميهافملا زاهجلاب
 ثحابلا ىلع بعصي ةيلمع يهو ،ةقيقدلاو ،ةيناسنإلا مولعلا نم ةراعتسم وأ
 ءافتكالا انيأترا اذهل .ةيمجعم ةعوسوم ىلإ ثحبملا اذه لوحتي ال ىتح اهؤافيتسا
 Gaston) يرالايم نوتساگ فيرعت يف تدرو يتلا ةيساسألا ميهافملا ضعب ىلإ ةراشإلاب

Mialaret) ثيدحلا موهفملا ليبق نم ،لخدملا يف هديدحت قبس يذلاو ،ةيبرتلا مولعل 
 ،ةيوبرتلا ةسرامملاو ،ةيوبرتلا ةرهاظلاو ،يوبرتلا لعفلاو ،ةيوبرتلا ةيعضولاو ،ةيبرتلل

 تاعماجلاب ةيبرتلا مولع ةسسأم دعب ةصاخ ةفصب ميهافملا هذه يف روطت لصح ثيح
 يوبرتلا رکفلا اهفرع يتلا ةيوبرتلا تادجتسملاو تالوحتلل اعبت ،نيوکتلا تاسسؤمو
 :ةماع ةفصب

 

 
2 Philippe Meirieu, http://meirieu.com/COURS/cours1.pdf, “Pédagogie et sciences de l’éducation”, 1995. 
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 يميهافملا زاهجلا ىوتسم ىلع

 :يه ،ةيساسأ تالالد عبرأ ديفي حبصأ ،ةيبرتلل ثيدحلا موهفملا .أ

 ،تاينب هل اماظن ةيبرتلا لکشت ثيح :ةيعامتجالا ةيتاسسؤملا ةيبرتلا •
 ،ناسنإلا سيلو ؛تاياغو ميقو ،ءاکرشو ،نيلعافو ،ةمظنم نيناوقو ،فئاظوو ،دعاوقو
 ةيزاوملا تاسسؤملل اضيأ لب ،طقف ةيسردملا ةسسؤملل اجاتن ،موهفملا اذه نمض
 ةبرجتلا مث ،تينرتنألاو ،زافلتلاو ،باتکلاو ،مالعإلاو ،ةرسألاک طيحملا يف ةمئاقلا
 ؛اهريغو ،ةيصخشلا

 نع اهعم مهفييکتو ،ةايحلل لافطألا دادعإ اهب دصقيو :ةيبعشلا ةيبرتلا •
 دقو ؛اهلحو ةيتايحلا مهلکاشم ةهجاومل ةمزاللا تاراهملاو فراعملا مهباسکإ قيرط
 ءايوسألا( نيدشارلا لمشي هلعج امم ،ةافولا ىلإ داليملا نم دتميل ةيبرتلا موهفم عسوت
 ؛)نيلطاعلاو مهنم نيلماعلا ،نيقاعملاو مهنم

 هذه تلوحت ثيح ؛ملعتلاو ميلعتلا تايعضو يف ةيلصاوتلا ةيبرتلا •
 دعي ملو ،تاملعتلا ءانب يف ساسألا روحملا وه ملعتملا رابتعا ىلإ ةيوبرتلا ةيعضولا

 عيمج يف ناسنإلا ءانب لب ،طقف ةرکاذلاو ءاکذلا ةيمنت وه ةثيدحلا ةيبرتلا فده
 ،ةنزاوتم ةيصخشب عتمتي يکل ،ةينادجولا مث ،ةيکرحلا-ةيسحلاو ،ةيفرعملا هبناوج
 ةيتايحلا تايعضولا يف ههجاوت يتلا تالکشملا لحل ةمزاللا تايافکلا کلتميو
 ؛ةفلتخملا ةيميلعتلاو

 ةطشنألا عاونأو ،جهانملاو جماربلاو ،تايوتحملاب طبترتو :ةينيماضملا ةيبرتلا •
 3؛)ت( نيملعتملا ىلع ةحرتقملا ةنونيکلاو لعفلا فراعم عومجمو ،ةجمدنملاو ةيزاوملا

 ةباثمب ةيوبرتلا ةيعضولا يرالايم نوتساگ ربتعي :ةيوبرتلا ةيعضولا فيرعت .ب
 ةيعضولا هذه ققحتتو ،ةيوبرت لاعفأ ةعومجم هيف جردنت يعامتجا-يخيرات راطإ
 ،تايلمعو ،لماوع ةدع هيف لخادتت ،يناسنإ يلعافت قايس يف لقألا ىلع نيدرف دوجوب
 ؛يجولويزيفلاو ،يداصتقالاو ،يجولويبلاو ،يعامتجالاو ،يسفنلا لماعلاک ،لاعفأ دودرو
 ،نارقألاو ،ةرسألاو طيحملاک اضيأ ةيجراخ لماوعب ةيوبرتلا ةيعضولا هذه رثأتت امک
 .اهريغو ،ةيجولونکتلا لئاسولاو ،مالعإلاو ،ةيميلعتلا ةسسؤملاو

 يف نيلعافلا فلتخم نمضتت ،ةبعشتم ةيوبرتلا ةيعضولا نإف ،ىنعملا اذهب
 ،اهب نوموقي يتلا تايلمعلا اذکو ؛)مسقلا ،)ة(ملعتملا ،)ة(سردملا( ةيوبرتلا ةيلمعلا
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 ةيجولونکتلا لئاسولا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدمتعملا تاينقتلاو قرطلاو ،مهلاعفأ دودرو
 داشرإلاو تاصنإلا مسقو ينهملاو يسردملا هيجوتلاک ةحاتملا تامدخلاو ،ةثيدحلا
 4.جامدإلاو ةيبرتلا ةداعإو ،يسفنلا

 ةيعاو ،ةنلقعمو ةمظنم ةيميلعت وأ ةيوبرت ةسرامم وه :يوبرتلا لعفلا .ج
 ملعم( نيفرط نيب زايتماب يلعافت/يلصاوت ءاقل ربع دسجتت ،رارمتساب ةروطتم ةيويحو
 ىوتحملا وأ ةفرعملا وه ثلاث نوکم لوادت لجأ نم ةيدصق ةقالع امهطبرت )ملعتمو
 ةيوبرت تايعضو لخاد ىنبي هنإ لب ،ازهاج ىطعم سيل يوبرتلا لعفلا اذه .يساردلا
 قيمع رييغت ثادحإ لجأ نم يبرملا اهب موقي تاينقتو تاکولسو تاسرامم لالخ نم
 رشؤي امم ؛هريغو هتاذ يف العاف ادرف هنم لعجت ةيويح تاقاط هيف دلوي ملعتملا ىدل
 يخيراتلا ثدحلا نع امامت فلتخم يرکف يناسنإ طاشن يوبرتلا لعفلا اذه نأ نع
 موقي ،يضاملا نمزلا يف يعقاو ىطعم وه يذلا )الثم 1975 ةنس يف ءارضخلا ةريسملا(
 هلعف ءانبب ملعملا موقي نيح يف ،ةيخيراتلا قئاثولاو صوصنلا ربع هنييحتب خرؤملا
 نيب يرالايم نوتساگ زيم دقو .ةيوبرت تايعضو راطإ يف يظحل يلعافت لکشب يوبرتلا
 :يه ،ةيوبرتلا تايعضولا هذه لخاد ةيوبرتلا لاعفألا نم فانصأ ةثالث

 ،طيحملا نع ةيجراخ وأ ةيلخاد تاريثمل ةيروف ةباجتسا نوکي يوبرت لعف •
 نم ةعومجم وأ ملعتم نم کولس وأ فرصتب لصفلا لخاد ملعملا ئجافتي نأک
 ةيعافدنا هتباجتسا نوکتف ،هتايفلخو هبابسأ مهف نع زجعيف ،هرظتني نکي مل ،نيملعتملا
 ؛رمألا هفلک امهم فقوملا ىلع ةرطيسلا لجأ نم

 ديدجت نود رارمتساب ةيوبرت تايعضو يف ملعملا هسرامي :يطمن يوبرت لعف •
 جماربلل يفرحلا ذيفنتلاب مازتلالا يف ملعملا اذه ةتامتسا يف اذه لثمتيو ،عادبإ وأ
 .لئاسولاو تاينقتلاو قرطلا ىوتسم ىلع رييغت وأ داهتجا يأ نود ةيساردلا جهانملاو

 نع ةيوبرتلا ةيعضولا تابلطتم يبلت ةباجتسا نوکي يذلا يوبرتلا لعفلاو •
  .ةحورطملا ةيميلعتلا وأ ةيوبرتلا تالکشملل ةبسانملا لولحلا حارتقا وأ عادبإلا قيرط

 نيب زيم دقف (Philippe Meirieu) ويريم بيلف يسنرفلا ثحابلل ةبسنلابو
 ةحاتإ يأ :)ت(نيملعتملا ةئبعت :يه ،ةيوبرتلا ةيعضولا لخاد ةيساسأ لاعفأ ةثالث
 :فراعملا ةنينب ؛مهلوضفو مهئاکذ ةراثإ قيرط نع ملعتلا يف طارخنالل مهمامأ ةصرفلا
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عالل خوش



 يميهافملا زاهجلا ىوتسم ىلع

 :يه ،ةيساسأ تالالد عبرأ ديفي حبصأ ،ةيبرتلل ثيدحلا موهفملا .أ

 ،تاينب هل اماظن ةيبرتلا لکشت ثيح :ةيعامتجالا ةيتاسسؤملا ةيبرتلا •
 ،ناسنإلا سيلو ؛تاياغو ميقو ،ءاکرشو ،نيلعافو ،ةمظنم نيناوقو ،فئاظوو ،دعاوقو
 ةيزاوملا تاسسؤملل اضيأ لب ،طقف ةيسردملا ةسسؤملل اجاتن ،موهفملا اذه نمض
 ةبرجتلا مث ،تينرتنألاو ،زافلتلاو ،باتکلاو ،مالعإلاو ،ةرسألاک طيحملا يف ةمئاقلا
 ؛اهريغو ،ةيصخشلا

 نع اهعم مهفييکتو ،ةايحلل لافطألا دادعإ اهب دصقيو :ةيبعشلا ةيبرتلا •
 دقو ؛اهلحو ةيتايحلا مهلکاشم ةهجاومل ةمزاللا تاراهملاو فراعملا مهباسکإ قيرط
 ءايوسألا( نيدشارلا لمشي هلعج امم ،ةافولا ىلإ داليملا نم دتميل ةيبرتلا موهفم عسوت
 ؛)نيلطاعلاو مهنم نيلماعلا ،نيقاعملاو مهنم

 هذه تلوحت ثيح ؛ملعتلاو ميلعتلا تايعضو يف ةيلصاوتلا ةيبرتلا •
 دعي ملو ،تاملعتلا ءانب يف ساسألا روحملا وه ملعتملا رابتعا ىلإ ةيوبرتلا ةيعضولا

 عيمج يف ناسنإلا ءانب لب ،طقف ةرکاذلاو ءاکذلا ةيمنت وه ةثيدحلا ةيبرتلا فده
 ،ةنزاوتم ةيصخشب عتمتي يکل ،ةينادجولا مث ،ةيکرحلا-ةيسحلاو ،ةيفرعملا هبناوج
 ةيتايحلا تايعضولا يف ههجاوت يتلا تالکشملا لحل ةمزاللا تايافکلا کلتميو
 ؛ةفلتخملا ةيميلعتلاو

 ةطشنألا عاونأو ،جهانملاو جماربلاو ،تايوتحملاب طبترتو :ةينيماضملا ةيبرتلا •
 3؛)ت( نيملعتملا ىلع ةحرتقملا ةنونيکلاو لعفلا فراعم عومجمو ،ةجمدنملاو ةيزاوملا

 ةباثمب ةيوبرتلا ةيعضولا يرالايم نوتساگ ربتعي :ةيوبرتلا ةيعضولا فيرعت .ب
 ةيعضولا هذه ققحتتو ،ةيوبرت لاعفأ ةعومجم هيف جردنت يعامتجا-يخيرات راطإ
 ،تايلمعو ،لماوع ةدع هيف لخادتت ،يناسنإ يلعافت قايس يف لقألا ىلع نيدرف دوجوب
 ؛يجولويزيفلاو ،يداصتقالاو ،يجولويبلاو ،يعامتجالاو ،يسفنلا لماعلاک ،لاعفأ دودرو
 ،نارقألاو ،ةرسألاو طيحملاک اضيأ ةيجراخ لماوعب ةيوبرتلا ةيعضولا هذه رثأتت امک
 .اهريغو ،ةيجولونکتلا لئاسولاو ،مالعإلاو ،ةيميلعتلا ةسسؤملاو

 يف نيلعافلا فلتخم نمضتت ،ةبعشتم ةيوبرتلا ةيعضولا نإف ،ىنعملا اذهب
 ،اهب نوموقي يتلا تايلمعلا اذکو ؛)مسقلا ،)ة(ملعتملا ،)ة(سردملا( ةيوبرتلا ةيلمعلا
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 ةيجولونکتلا لئاسولا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدمتعملا تاينقتلاو قرطلاو ،مهلاعفأ دودرو
 داشرإلاو تاصنإلا مسقو ينهملاو يسردملا هيجوتلاک ةحاتملا تامدخلاو ،ةثيدحلا
 4.جامدإلاو ةيبرتلا ةداعإو ،يسفنلا

 ةيعاو ،ةنلقعمو ةمظنم ةيميلعت وأ ةيوبرت ةسرامم وه :يوبرتلا لعفلا .ج
 ملعم( نيفرط نيب زايتماب يلعافت/يلصاوت ءاقل ربع دسجتت ،رارمتساب ةروطتم ةيويحو
 ىوتحملا وأ ةفرعملا وه ثلاث نوکم لوادت لجأ نم ةيدصق ةقالع امهطبرت )ملعتمو
 ةيوبرت تايعضو لخاد ىنبي هنإ لب ،ازهاج ىطعم سيل يوبرتلا لعفلا اذه .يساردلا
 قيمع رييغت ثادحإ لجأ نم يبرملا اهب موقي تاينقتو تاکولسو تاسرامم لالخ نم
 رشؤي امم ؛هريغو هتاذ يف العاف ادرف هنم لعجت ةيويح تاقاط هيف دلوي ملعتملا ىدل
 يخيراتلا ثدحلا نع امامت فلتخم يرکف يناسنإ طاشن يوبرتلا لعفلا اذه نأ نع
 موقي ،يضاملا نمزلا يف يعقاو ىطعم وه يذلا )الثم 1975 ةنس يف ءارضخلا ةريسملا(
 هلعف ءانبب ملعملا موقي نيح يف ،ةيخيراتلا قئاثولاو صوصنلا ربع هنييحتب خرؤملا
 نيب يرالايم نوتساگ زيم دقو .ةيوبرت تايعضو راطإ يف يظحل يلعافت لکشب يوبرتلا
 :يه ،ةيوبرتلا تايعضولا هذه لخاد ةيوبرتلا لاعفألا نم فانصأ ةثالث

 ،طيحملا نع ةيجراخ وأ ةيلخاد تاريثمل ةيروف ةباجتسا نوکي يوبرت لعف •
 نم ةعومجم وأ ملعتم نم کولس وأ فرصتب لصفلا لخاد ملعملا ئجافتي نأک
 ةيعافدنا هتباجتسا نوکتف ،هتايفلخو هبابسأ مهف نع زجعيف ،هرظتني نکي مل ،نيملعتملا
 ؛رمألا هفلک امهم فقوملا ىلع ةرطيسلا لجأ نم

 ديدجت نود رارمتساب ةيوبرت تايعضو يف ملعملا هسرامي :يطمن يوبرت لعف •
 جماربلل يفرحلا ذيفنتلاب مازتلالا يف ملعملا اذه ةتامتسا يف اذه لثمتيو ،عادبإ وأ
 .لئاسولاو تاينقتلاو قرطلا ىوتسم ىلع رييغت وأ داهتجا يأ نود ةيساردلا جهانملاو

 نع ةيوبرتلا ةيعضولا تابلطتم يبلت ةباجتسا نوکي يذلا يوبرتلا لعفلاو •
  .ةحورطملا ةيميلعتلا وأ ةيوبرتلا تالکشملل ةبسانملا لولحلا حارتقا وأ عادبإلا قيرط

 نيب زيم دقف (Philippe Meirieu) ويريم بيلف يسنرفلا ثحابلل ةبسنلابو
 ةحاتإ يأ :)ت(نيملعتملا ةئبعت :يه ،ةيوبرتلا ةيعضولا لخاد ةيساسأ لاعفأ ةثالث
 :فراعملا ةنينب ؛مهلوضفو مهئاکذ ةراثإ قيرط نع ملعتلا يف طارخنالل مهمامأ ةصرفلا
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مقاربة نقدية لعلوم الرتبية وصنافاتها



 وحن کلذ زواجتت لب ،فشتکن نأ يفکي ال ثيح ،تافاشتکالا ليکشتو ميظنت يأ
 .ةيميلعتلا هتاراسم لالخ ملعتملل ةيدرفلا ةبکاوملا وأ ةبحاصملا ؛ميظنتلا

 موهفم نيبو اهنيب زييمتلا ةرهاظلا موهفم ديدحت يضتقي :ةيوبرتلا ةرهاظلا .د
 زيمتت ةرهاظلا امنيب ،ناکملاو نامزلا يف ةدودحمو ةلوزعم ةريخألا هذهف ،ةلاحلا
 دتممو عساو يناکمز قايس لخاد ثودحلا ىوتسم ىلع ةيلومشلاو راشتنالاو عويشلاب
 ةلخادتمو ةددعتم لماوعو داعبأ تاذ يهف ،ةيوبرتلا ةرهاظلاب رمألا قلعتي نيحو
 امم ؛)ةيئيبو ،ةيحص ،ةيفاقث ،ةيداصتقا ،ةيفسلف ،ةيخيرات ،ةيجولويسوس ،ةيجولوکيس(
 هتسارد يضتقت ،ابکرم انئاک هرابتعاب ناسنإلل ةنوکملا بناوجلا لکل اهتيلومش نع رشؤي
 5.ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا نم ةعومجم نواعت

 نم ،ةياغلا هذه قيقحتل ةسسأملا ةثيدح مولعک ةيبرتلا مولع تءاج دقو
 ىلع ،اهل ةبسانملا لولحلا حارتقاو ،اهجئاتنو اهبابسأ يف يوبرتلا يملعلا ثحبلا لالخ
 يف روطتلا نم ريثکلاب دعت تلازام ،تايعجرملا ةددعتم تابراقم قيبطت ساسأ
 تاسسؤملا لخاد اهرارکتو اهدراوت ةيوبرتلا ةرهاظلا صئاصخ نم نأ امک .لبقتسملا
 وأ نيييوبرتلا نيلعافلا لخدت يعدتسي دح ىلإ طيحملا يف نيبلا اهريثأتو ،ةيميلعتلا
 ،ةيرسأو ،ةيعامتجاو ،ةيميلعتو ،ةيوبرت تالکشم نم اهنع جتني ام لحل نييرادإلا
 :ةرهاظ ليبق نم ،اهددعتو اهعونتب ةيوبرتلا رهاوظلا زيمتتو ،اذه .اهريغو ،ةيئيبو
 يف شغلا ،يساردلا لشفلا ،ظاظتكالا ،ةساردلا نع عاطقنالا ،يسردملا ردهلا(
 بايغلا ،)ت(نيملعتملا ىدل تاردخملا ىلع نامدإلا ،يسردملا فنعلا ،تاناحتمالا
 .ريثک اهريغو ،يفرعملا باحسنالا ،يسردملا

 اهفانصأ ددعتتو ،ةسرامملا يناعم فلتخت :ةيميلعتلا-ةيوبرتلا تاسرامملا .ه
 ،ةينهملا ،ةيميلعتلا ،ةيوبرتلا ةسرامملا کانهف ،اهتايعجرمو تاصصختلا فالتخال اعبت
 تاسرامملا ،وه لاجملا اذه يف انمهيام نکل ؛ريثک اهريغو ،ةيتالواقملا ،ةيسدنهلا ،ةيبطلا
 ززعملا رارکتلا( :ملعتلا ايجولوکيس ناديم يف ،اهب دصقي يتلا ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا
 ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةسرامملا يف رثؤتو ،)ةرشابم ريغ وأ ةرشابم فقاوم يف تاباجتسالل
 ىلع نيملعتملا نيب ةيدرف قورف دوجو :اهمهأ نم رکذن ،ةعونتمو ةددعتم لماوع
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  خيراتب ،سافنأ ةلجم يف روشنمو ،يلالدوبلا نيدلا رون :ثحابلا لبق نم ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرتم لاقملا اذه   :2007وينوي12
 فارشإ تحت ،لعفلا فراعمو ةيرظنلا فراعملا باتك نمض “يوبرتلا لاجملا يف ةيقيبطتلاو ةيملعلاو ةيرظنلا فراعملا” ،يرالايم نوتساج
  .)PUF، 1996 :سيراب( ،(J. M. Barbier) ييبراب يرام نوج

 ،تاراهملاو ،يساردلا ليصحتلل دادعتسالاو ،طسولاو ،نسلاو ،سنجلاو ،ءاکذلا تايوتسم
 نم ىرخأ لماوع ةسرامملا هذه يف رثؤت امک .اهريغو ،ملعتلل ةيعفادلاو ،فراعملاو
 ةداملا صئاصخ ،ملعتلل ةيلباقلا ،سيردتلا قرط ،)ت(نيسردملا بيلاسأ( :ليبق
 عومجم يهف ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تاسرامملل اماع افيرعت انئش اذإو .)...ةيساردلا
 ءانب يوبرتلا لعافلا اهزجني يتلا ،فئاظولاو ،ماهملاو ،تاکولسلاو ،تايلمعلاو ،ةطشنألا

 تاملعتلا ميوقت ىلع رهسيو ،ءادألا ءانثأ هليزنتب موقي قبسم طيطختو ريکفت ىلع
 تايافکلا ءامنإو ،ةموسرملا فادهألا قيقحت لجأ نم اهمعدو ،اهتجلاعمو هنع ةجتانلا
 نينثا نييوتسم نيب (Altet) يتلأ ةثحابلا تزيم ،هسفن قايسلا يفو .ةبولطملا
 :يلي امک ،ةيميلعتلا ةيوبرتلا تاسرامملل

 ءايلوأو ءابآب ملعملا لاصتا ربع ققحتت ،ةرشابم ريغ ةيميلعت ةسرامم .أ
 ليلحت فدهتست ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد تاعامتجا دقع لالخ نم وأ ،)ت(ذيمالتلا
 ؛ةجلاعملاو ،عبتتلاو ،شاقنلاب تاسرامملا هذه ريوطتو ميوقتو

 ةيميوقتو ،ةيئادأو ،ةيطيطخت لاعفأ ةباثمب يه ،ةرشابم ةيميلعت ةسراممو .ب
 نيملعتملا عم يساردلا لصفلا لخاد ملعملا اهب موقي يتلا ةيميلعتلا تايلمعلا فلتخمل
 .)ت(

 ةيبرتلا مولع عوضوم ىوتسم ىلع

 مولع عوضومل ةيجولومتسبإ ةيؤر نع ةقباسلا ةيساسألا ميهافملا رشؤت
 :نيلماکتم نيدعب تاذ ةيبرتلا

 ناسنإلا نأ هنع بترتي امم ،ةيبرتلا مولع عوضوم يه ةيبرتلا رابتعا دعب .أ
 ؛ةيبرتلا عوضوم وه

 عوضوملا عم ةلخادتمو ةددعتم عيضاوم تاذ ةيبرتلا مولع ربتعي دعبو .ب
 .)...اهريغو ،ةيوبرتلا تاسرامملاو ،رهاوظلا ،لاعفألا ،تايعضولا( :يه ،ساسألا

 دجن ،ةيبرتلا مولعو ةقيقدلا مولعلا نم لک يف عوضوملا ةعيبط نراقن نيحو
 ملاعلا تاذ جراخ دجوي ايجولويبلاو ءايزيفلاک ةقيقدلا مولعلا يف عوضوملا ناک اذإ هنأ
 ،ةيصخشلا اهتبرجتو ةفراعلا تاذلا نع القتسم يأ ،رسفملاو ،للحملا ،برجملا ،ظحالملا
 عيضاوم يه ،تاسراممو ،رهاوظو ،تايعضوو ،لاعفأ نم اهثياحي امو ةيبرتلا نإف
 داعبأ يذ اناسنإ هرابتعاب ،ةيبرتلا ملاع تاذ نم أزجتي ال اءزج لکشت ةيبرتلا مولعل
 اذهب )...اهريغو ،ةينادجو ،ةيعامتجا ،ةيجولويزيف ،ةيلقع ،ةيسفن( ةبکرمو ةفلتخم
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 وحن کلذ زواجتت لب ،فشتکن نأ يفکي ال ثيح ،تافاشتکالا ليکشتو ميظنت يأ
 .ةيميلعتلا هتاراسم لالخ ملعتملل ةيدرفلا ةبکاوملا وأ ةبحاصملا ؛ميظنتلا

 موهفم نيبو اهنيب زييمتلا ةرهاظلا موهفم ديدحت يضتقي :ةيوبرتلا ةرهاظلا .د
 زيمتت ةرهاظلا امنيب ،ناکملاو نامزلا يف ةدودحمو ةلوزعم ةريخألا هذهف ،ةلاحلا
 دتممو عساو يناکمز قايس لخاد ثودحلا ىوتسم ىلع ةيلومشلاو راشتنالاو عويشلاب
 ةلخادتمو ةددعتم لماوعو داعبأ تاذ يهف ،ةيوبرتلا ةرهاظلاب رمألا قلعتي نيحو
 امم ؛)ةيئيبو ،ةيحص ،ةيفاقث ،ةيداصتقا ،ةيفسلف ،ةيخيرات ،ةيجولويسوس ،ةيجولوکيس(
 هتسارد يضتقت ،ابکرم انئاک هرابتعاب ناسنإلل ةنوکملا بناوجلا لکل اهتيلومش نع رشؤي
 5.ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا نم ةعومجم نواعت

 نم ،ةياغلا هذه قيقحتل ةسسأملا ةثيدح مولعک ةيبرتلا مولع تءاج دقو
 ىلع ،اهل ةبسانملا لولحلا حارتقاو ،اهجئاتنو اهبابسأ يف يوبرتلا يملعلا ثحبلا لالخ
 يف روطتلا نم ريثکلاب دعت تلازام ،تايعجرملا ةددعتم تابراقم قيبطت ساسأ
 تاسسؤملا لخاد اهرارکتو اهدراوت ةيوبرتلا ةرهاظلا صئاصخ نم نأ امک .لبقتسملا
 وأ نيييوبرتلا نيلعافلا لخدت يعدتسي دح ىلإ طيحملا يف نيبلا اهريثأتو ،ةيميلعتلا
 ،ةيرسأو ،ةيعامتجاو ،ةيميلعتو ،ةيوبرت تالکشم نم اهنع جتني ام لحل نييرادإلا
 :ةرهاظ ليبق نم ،اهددعتو اهعونتب ةيوبرتلا رهاوظلا زيمتتو ،اذه .اهريغو ،ةيئيبو
 يف شغلا ،يساردلا لشفلا ،ظاظتكالا ،ةساردلا نع عاطقنالا ،يسردملا ردهلا(
 بايغلا ،)ت(نيملعتملا ىدل تاردخملا ىلع نامدإلا ،يسردملا فنعلا ،تاناحتمالا
 .ريثک اهريغو ،يفرعملا باحسنالا ،يسردملا

 اهفانصأ ددعتتو ،ةسرامملا يناعم فلتخت :ةيميلعتلا-ةيوبرتلا تاسرامملا .ه
 ،ةينهملا ،ةيميلعتلا ،ةيوبرتلا ةسرامملا کانهف ،اهتايعجرمو تاصصختلا فالتخال اعبت
 تاسرامملا ،وه لاجملا اذه يف انمهيام نکل ؛ريثک اهريغو ،ةيتالواقملا ،ةيسدنهلا ،ةيبطلا
 ززعملا رارکتلا( :ملعتلا ايجولوکيس ناديم يف ،اهب دصقي يتلا ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا
 ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةسرامملا يف رثؤتو ،)ةرشابم ريغ وأ ةرشابم فقاوم يف تاباجتسالل
 ىلع نيملعتملا نيب ةيدرف قورف دوجو :اهمهأ نم رکذن ،ةعونتمو ةددعتم لماوع

 
5 Gaston Mialaret, “Savoirs théoriques, savoirs scientifiques et savoirs d'action en éducation” , (Paris: PUF, 1996), 
161-187. https://www.anfasse.org/8c5ecarinate-1bf-2099--k1790-centropomus355121/735d57pox6er0                  

  خيراتب ،سافنأ ةلجم يف روشنمو ،يلالدوبلا نيدلا رون :ثحابلا لبق نم ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرتم لاقملا اذه   :2007وينوي12
 فارشإ تحت ،لعفلا فراعمو ةيرظنلا فراعملا باتك نمض “يوبرتلا لاجملا يف ةيقيبطتلاو ةيملعلاو ةيرظنلا فراعملا” ،يرالايم نوتساج
  .)PUF، 1996 :سيراب( ،(J. M. Barbier) ييبراب يرام نوج

 ،تاراهملاو ،يساردلا ليصحتلل دادعتسالاو ،طسولاو ،نسلاو ،سنجلاو ،ءاکذلا تايوتسم
 نم ىرخأ لماوع ةسرامملا هذه يف رثؤت امک .اهريغو ،ملعتلل ةيعفادلاو ،فراعملاو
 ةداملا صئاصخ ،ملعتلل ةيلباقلا ،سيردتلا قرط ،)ت(نيسردملا بيلاسأ( :ليبق
 عومجم يهف ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تاسرامملل اماع افيرعت انئش اذإو .)...ةيساردلا
 ءانب يوبرتلا لعافلا اهزجني يتلا ،فئاظولاو ،ماهملاو ،تاکولسلاو ،تايلمعلاو ،ةطشنألا

 تاملعتلا ميوقت ىلع رهسيو ،ءادألا ءانثأ هليزنتب موقي قبسم طيطختو ريکفت ىلع
 تايافکلا ءامنإو ،ةموسرملا فادهألا قيقحت لجأ نم اهمعدو ،اهتجلاعمو هنع ةجتانلا
 نينثا نييوتسم نيب (Altet) يتلأ ةثحابلا تزيم ،هسفن قايسلا يفو .ةبولطملا
 :يلي امک ،ةيميلعتلا ةيوبرتلا تاسرامملل

 ءايلوأو ءابآب ملعملا لاصتا ربع ققحتت ،ةرشابم ريغ ةيميلعت ةسرامم .أ
 ليلحت فدهتست ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد تاعامتجا دقع لالخ نم وأ ،)ت(ذيمالتلا
 ؛ةجلاعملاو ،عبتتلاو ،شاقنلاب تاسرامملا هذه ريوطتو ميوقتو

 ةيميوقتو ،ةيئادأو ،ةيطيطخت لاعفأ ةباثمب يه ،ةرشابم ةيميلعت ةسراممو .ب
 نيملعتملا عم يساردلا لصفلا لخاد ملعملا اهب موقي يتلا ةيميلعتلا تايلمعلا فلتخمل
 .)ت(

 ةيبرتلا مولع عوضوم ىوتسم ىلع

 مولع عوضومل ةيجولومتسبإ ةيؤر نع ةقباسلا ةيساسألا ميهافملا رشؤت
 :نيلماکتم نيدعب تاذ ةيبرتلا

 ناسنإلا نأ هنع بترتي امم ،ةيبرتلا مولع عوضوم يه ةيبرتلا رابتعا دعب .أ
 ؛ةيبرتلا عوضوم وه

 عوضوملا عم ةلخادتمو ةددعتم عيضاوم تاذ ةيبرتلا مولع ربتعي دعبو .ب
 .)...اهريغو ،ةيوبرتلا تاسرامملاو ،رهاوظلا ،لاعفألا ،تايعضولا( :يه ،ساسألا

 دجن ،ةيبرتلا مولعو ةقيقدلا مولعلا نم لک يف عوضوملا ةعيبط نراقن نيحو
 ملاعلا تاذ جراخ دجوي ايجولويبلاو ءايزيفلاک ةقيقدلا مولعلا يف عوضوملا ناک اذإ هنأ
 ،ةيصخشلا اهتبرجتو ةفراعلا تاذلا نع القتسم يأ ،رسفملاو ،للحملا ،برجملا ،ظحالملا
 عيضاوم يه ،تاسراممو ،رهاوظو ،تايعضوو ،لاعفأ نم اهثياحي امو ةيبرتلا نإف
 داعبأ يذ اناسنإ هرابتعاب ،ةيبرتلا ملاع تاذ نم أزجتي ال اءزج لکشت ةيبرتلا مولعل
 اذهب )...اهريغو ،ةينادجو ،ةيعامتجا ،ةيجولويزيف ،ةيلقع ،ةيسفن( ةبکرمو ةفلتخم
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 دحأ لکشي امم ،عوضوملا اذه يف ةجمدنمو ةرضاح هماکحأو هتيتاذ لظت ،ىنعملا
 همايق ءانثأ ةيبرتلا ملاع هجاوت يتلا ةيملعلاو ةيجولومتسبإلا تابوعصلا قمعأ

 امک اهقيقحت نود لوحتو ،ةيبرتلا مولع عيضاوم وأ عوضوم ريسفتو ،ليلحتو ،ةظحالمب
 ،ةمهفملاو ،ةلکشألل ةيلباق نم عوضوملا اذه هب زيمتي ام مغر ،ةقيقدلا مولعلا ققحتت
 زيمتت اهنإف ،ةفلتخم ةيفرعم لوقح نم ةبکرم مولع ةيبرتلا مولع نأ امبو .بيرجتلاو
 أدبم قفو هجلاعتل اهثحب عوضوم ءيزجتب موقت اهنوک يف ددحتت تايصوصخب
 سردي ثيح ؛ةفلتخملا ناسنإلا داعبأ ددعت رابتعالا نيعب ةذخآ ،ةيعجرملا ةيددعتلا
 يجولويسوسلا هسردي امنيب ،يسفن لاکشإک عوضوملا اذه ايجولوکيسلا يف صتخملا
 ،فادهألاو تاياغلاو ميقلا ثيح نم ةيبرتلا فوسليف هيف لمأتيو ،يعامتجا لاکشإک
 ةفرعم ءانب دعب ام يف متيل کيلاود اذکهو ،ةيخيرات ةيواز نم ةيبرتلا خرؤم هللحيو
 ءانب نم اقالطنا اهعيمج تاصصختلا هذه نيب ةکرتشملا ةفاقثلا ساسأ ىلع ةيملع
 :يه ،ةيساسأ باطقأ ةثالث نيب ةمئاقلا تالصفمتلا اهتطساوب ددحت ةيرظن جذامن
 ةيناسنإلا مولعلا نم ةصلختسملا ةيملعلا فراعملا بطقو ،ميقلاو تاياغلا بطق(
 .)يتادألا بطقلا يأ ،تاسرامملا بطق مث ،ةيبيرجتلاو

 نمض لمعلا ىلإ جذامنلا هذه ءانب ءارو نم ىعست ةيبرتلا مولع نإف ،يلاتلابو
 راطإ يف ،ةيوبرتلا تاسرامملاو ،رهاوظلاو ،تايعضولاو ،لاعفألا مهف ىلإو ،يوبرت وه ام
 .اهل ماع يلاکشإ عوضومک ةيبرتلا

 عيضاوملا ىوتسم ىلع اريبک اعونت يوبرتلا يملعلا ثحبلا فرع دقو ،اذه
 :امه ،نييساسأ نيهاجتا ىلإ تعزوت يتلا

 ،ةلاعفلا ةيوبرتلا تاسرامملاو ،يوبرتلا لعفلا ةنلقع لوح ثوحب عيضاوم .1
 ؛نيوکتلا ةسدنهو ،يوبرتلا ريبدتلاو ،ةيبرتلا يف ةثيدحلا تاينقتلاو

 ،اهخيراتو ،ةيبرتلل يعامتجا ورکيملا بناجلا لوح ةيوبرت ثوحب عيضاومو .2
 ،ءاکرشلاو ،نوشتفملاو ،نويرادإلا ،نوسردملا ،نييوبرتلا نيلعافلا تاسراممو
 ،مهريغو ،ذيمالتلا ءايلوأو ءابآو

 هنع جتن امم ،ةيميلعتلا تايعضولاب امهمامتها يف ناهاجتالا ناذه کرتشيو
 ،ةلوفطلاک( ىرخأ عيضاوم نم اهثياحي امو ،عوضومک ةيبرتلا نع ةيملع ةفرعم ءانب
 ،ينهملا نيوکتلاو ،ةحصلا اياضق ،يعامتجالا لمعلا ،ايجوکاردنالا وأ نيدشارلا نيوکت
 هذهو .)امهيلإ ةيعفادلاو ةينهملاو ةيساردلا ةيلاعفلاو ،صرفلا ؤفاکتو ،يساردلا لشفلاو
 اهطابترا نم ةيعامتجالا اهتيعورشم دمتست يوبرتلا يملعلا ثحبلل عيضاوم اهلک

 ةريخألا ةثالثلا دوقعلا لالخ اسنرف هتفرع يذلا يوبرتلاو ،يداصتقالا ،يسايسلا شاقنلاب
 .يضاملا نرقلا نم

 عوضوملا تابراقمو جهانم ىوتسم ىلع  

 ةعونتم تابراقم تدمتعا دق ةيبرتلا مولع نأ ىلإ قباسلا يف انرشأ دقل
 ةسارد نأ امبو ؛ةيجولومتسبالاو ،ةيفرعملاو ،ةيخيراتلا تابراقملا اهنم انرکذ ،ةفلتخمو
 يف فالتخالاو ددعتلاو عونتلا باعيتسا وحن اهجوت تفرع دق ةيبرتلا مولع عوضوم
 ريسفتو ليلحت ،وه ةساردلا هذه زيمي ناک ام نإف ،بکرم عوضومک ناسنإلا ةيصخش
 ىلع ةيملع ةفرعم ءانبب تحمس ؛تايعجرملا ةددعتم تابراقم قفو عوضوملا اذه
 ةبراقملا اهمهأ نم رکذن ؛اهعيمج تاصصختلا هذه نيب ةکرتشملا ةفاقثلا ساسأ
 ةراعتسا ىلع موقت يتلا  (pluridisciplinaire)ةيوبرتلا ةرهاظلل فراعملا ةددعتملا
 کانه نأ املع ،ةيبرتلا عوضومل تاودألاو جهانملاو ميهافملا نم بسانملا رامثتساو
 رکذن ،ةنيابتم تابراقمل مهدامتعا صخي ام لوح ةيبرتلا مولع يف نيثحابلا نيب افالتخا
 نيب عمجلا” :اهب دصقيو ،(Edgar Morin) ناروم راگدإ ثحابلل بيکرتلا ةبراقم اهنم
 هرابتعاب ناسنإلا ىلإ رظنلا يضتقي اذهو ،“...اهدحوي جيسن نمض ةفلتخم فراعم
 هداعبأ ددعت ضرفي ثيح ؛طقف دحاو ملع ىلع ادامتعا هتسارد نکمي ال ابکرم اعوضوم
 اهريغو ،ةيجولويبلاو ،ةيجولويزيفلا ،ةيداصتقالا ،ةيعامتجالا ،ةيقلخلا ،ةيلقعلا ،ةيسفنلا
 مث .ةيبرتلا مولع هلجأ نم تءاج ام اذهو ؛هتسارد يف ةددعتم مولع کرتشت نأ
 Jacques) وناودرأ کاج اهبحاصل (multiréferentialité) ةفعاضملا-ةيعجرملا ةبراقملا

Ardoino) ، ثحبلا يأ ،عمجلل ةلباق ريغ فراعم نيب عمجلا نف” :اهب دصقي يتلاو 
 فراعملا نيب زييمتلا أدبم نم اقالطنا ،فراعملا هذه نيب ةمئاقلا تالصفمتلا نع
 ةفرعملا ،ةيسفنلا ةفرعملا( لماکتلل ةلباق ىلوألاف :ةداضتملا فراعملاو ،ةيدضلا
 6.)ايجولويبلا ،ايجولوکيسلا( ةضراعتم ةيناثلا امنيب ،)..ةيفسلفلا ةفرعملا ،ةيعامتجالا

 تهجاو يتلا ةيملعلاو ةيجولومتسبإلا تابوعصلا قمعأ دحأ لکش ام نأ ريغ
 ةفراعلا هتاذ نع لقتسم ريغ عوضوملا اذه نأ وه ةيبرتلا ملاع هجاوت تلازالو
 ةقيقدلا مولعلا يف عوضوملل ةبسنلاب نأشلا وه امک ؛ةبستکملا ةيصخشلا اهتبرجتو
 .اهريغو ايجولويبلاو ءايزيفلاک

 ةيبرتلا مولع يف ثحبلا قئارط تعونت ،ةفلتخملا تابراقملا هذه بناج ىلإو
 ةيوبرتلا مولعلا هذه يف ةقيرطلا ربتعت ثيحب ،ةيفرعملا اهلوقح فالتخاو ددعتل اعبت
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 دحأ لکشي امم ،عوضوملا اذه يف ةجمدنمو ةرضاح هماکحأو هتيتاذ لظت ،ىنعملا
 همايق ءانثأ ةيبرتلا ملاع هجاوت يتلا ةيملعلاو ةيجولومتسبإلا تابوعصلا قمعأ

 امک اهقيقحت نود لوحتو ،ةيبرتلا مولع عيضاوم وأ عوضوم ريسفتو ،ليلحتو ،ةظحالمب
 ،ةمهفملاو ،ةلکشألل ةيلباق نم عوضوملا اذه هب زيمتي ام مغر ،ةقيقدلا مولعلا ققحتت
 زيمتت اهنإف ،ةفلتخم ةيفرعم لوقح نم ةبکرم مولع ةيبرتلا مولع نأ امبو .بيرجتلاو
 أدبم قفو هجلاعتل اهثحب عوضوم ءيزجتب موقت اهنوک يف ددحتت تايصوصخب
 سردي ثيح ؛ةفلتخملا ناسنإلا داعبأ ددعت رابتعالا نيعب ةذخآ ،ةيعجرملا ةيددعتلا
 يجولويسوسلا هسردي امنيب ،يسفن لاکشإک عوضوملا اذه ايجولوکيسلا يف صتخملا
 ،فادهألاو تاياغلاو ميقلا ثيح نم ةيبرتلا فوسليف هيف لمأتيو ،يعامتجا لاکشإک
 ةفرعم ءانب دعب ام يف متيل کيلاود اذکهو ،ةيخيرات ةيواز نم ةيبرتلا خرؤم هللحيو
 ءانب نم اقالطنا اهعيمج تاصصختلا هذه نيب ةکرتشملا ةفاقثلا ساسأ ىلع ةيملع
 :يه ،ةيساسأ باطقأ ةثالث نيب ةمئاقلا تالصفمتلا اهتطساوب ددحت ةيرظن جذامن
 ةيناسنإلا مولعلا نم ةصلختسملا ةيملعلا فراعملا بطقو ،ميقلاو تاياغلا بطق(
 .)يتادألا بطقلا يأ ،تاسرامملا بطق مث ،ةيبيرجتلاو

 نمض لمعلا ىلإ جذامنلا هذه ءانب ءارو نم ىعست ةيبرتلا مولع نإف ،يلاتلابو
 راطإ يف ،ةيوبرتلا تاسرامملاو ،رهاوظلاو ،تايعضولاو ،لاعفألا مهف ىلإو ،يوبرت وه ام
 .اهل ماع يلاکشإ عوضومک ةيبرتلا

 عيضاوملا ىوتسم ىلع اريبک اعونت يوبرتلا يملعلا ثحبلا فرع دقو ،اذه
 :امه ،نييساسأ نيهاجتا ىلإ تعزوت يتلا

 ،ةلاعفلا ةيوبرتلا تاسرامملاو ،يوبرتلا لعفلا ةنلقع لوح ثوحب عيضاوم .1
 ؛نيوکتلا ةسدنهو ،يوبرتلا ريبدتلاو ،ةيبرتلا يف ةثيدحلا تاينقتلاو

 ،اهخيراتو ،ةيبرتلل يعامتجا ورکيملا بناجلا لوح ةيوبرت ثوحب عيضاومو .2
 ،ءاکرشلاو ،نوشتفملاو ،نويرادإلا ،نوسردملا ،نييوبرتلا نيلعافلا تاسراممو
 ،مهريغو ،ذيمالتلا ءايلوأو ءابآو

 هنع جتن امم ،ةيميلعتلا تايعضولاب امهمامتها يف ناهاجتالا ناذه کرتشيو
 ،ةلوفطلاک( ىرخأ عيضاوم نم اهثياحي امو ،عوضومک ةيبرتلا نع ةيملع ةفرعم ءانب
 ،ينهملا نيوکتلاو ،ةحصلا اياضق ،يعامتجالا لمعلا ،ايجوکاردنالا وأ نيدشارلا نيوکت
 هذهو .)امهيلإ ةيعفادلاو ةينهملاو ةيساردلا ةيلاعفلاو ،صرفلا ؤفاکتو ،يساردلا لشفلاو
 اهطابترا نم ةيعامتجالا اهتيعورشم دمتست يوبرتلا يملعلا ثحبلل عيضاوم اهلک

 ةريخألا ةثالثلا دوقعلا لالخ اسنرف هتفرع يذلا يوبرتلاو ،يداصتقالا ،يسايسلا شاقنلاب
 .يضاملا نرقلا نم

 عوضوملا تابراقمو جهانم ىوتسم ىلع  

 ةعونتم تابراقم تدمتعا دق ةيبرتلا مولع نأ ىلإ قباسلا يف انرشأ دقل
 ةسارد نأ امبو ؛ةيجولومتسبالاو ،ةيفرعملاو ،ةيخيراتلا تابراقملا اهنم انرکذ ،ةفلتخمو
 يف فالتخالاو ددعتلاو عونتلا باعيتسا وحن اهجوت تفرع دق ةيبرتلا مولع عوضوم
 ريسفتو ليلحت ،وه ةساردلا هذه زيمي ناک ام نإف ،بکرم عوضومک ناسنإلا ةيصخش
 ىلع ةيملع ةفرعم ءانبب تحمس ؛تايعجرملا ةددعتم تابراقم قفو عوضوملا اذه
 ةبراقملا اهمهأ نم رکذن ؛اهعيمج تاصصختلا هذه نيب ةکرتشملا ةفاقثلا ساسأ
 ةراعتسا ىلع موقت يتلا  (pluridisciplinaire)ةيوبرتلا ةرهاظلل فراعملا ةددعتملا
 کانه نأ املع ،ةيبرتلا عوضومل تاودألاو جهانملاو ميهافملا نم بسانملا رامثتساو
 رکذن ،ةنيابتم تابراقمل مهدامتعا صخي ام لوح ةيبرتلا مولع يف نيثحابلا نيب افالتخا
 نيب عمجلا” :اهب دصقيو ،(Edgar Morin) ناروم راگدإ ثحابلل بيکرتلا ةبراقم اهنم
 هرابتعاب ناسنإلا ىلإ رظنلا يضتقي اذهو ،“...اهدحوي جيسن نمض ةفلتخم فراعم
 هداعبأ ددعت ضرفي ثيح ؛طقف دحاو ملع ىلع ادامتعا هتسارد نکمي ال ابکرم اعوضوم
 اهريغو ،ةيجولويبلاو ،ةيجولويزيفلا ،ةيداصتقالا ،ةيعامتجالا ،ةيقلخلا ،ةيلقعلا ،ةيسفنلا
 مث .ةيبرتلا مولع هلجأ نم تءاج ام اذهو ؛هتسارد يف ةددعتم مولع کرتشت نأ
 Jacques) وناودرأ کاج اهبحاصل (multiréferentialité) ةفعاضملا-ةيعجرملا ةبراقملا

Ardoino) ، ثحبلا يأ ،عمجلل ةلباق ريغ فراعم نيب عمجلا نف” :اهب دصقي يتلاو 
 فراعملا نيب زييمتلا أدبم نم اقالطنا ،فراعملا هذه نيب ةمئاقلا تالصفمتلا نع
 ةفرعملا ،ةيسفنلا ةفرعملا( لماکتلل ةلباق ىلوألاف :ةداضتملا فراعملاو ،ةيدضلا
 6.)ايجولويبلا ،ايجولوکيسلا( ةضراعتم ةيناثلا امنيب ،)..ةيفسلفلا ةفرعملا ،ةيعامتجالا

 تهجاو يتلا ةيملعلاو ةيجولومتسبإلا تابوعصلا قمعأ دحأ لکش ام نأ ريغ
 ةفراعلا هتاذ نع لقتسم ريغ عوضوملا اذه نأ وه ةيبرتلا ملاع هجاوت تلازالو
 ةقيقدلا مولعلا يف عوضوملل ةبسنلاب نأشلا وه امک ؛ةبستکملا ةيصخشلا اهتبرجتو
 .اهريغو ايجولويبلاو ءايزيفلاک

 ةيبرتلا مولع يف ثحبلا قئارط تعونت ،ةفلتخملا تابراقملا هذه بناج ىلإو
 ةيوبرتلا مولعلا هذه يف ةقيرطلا ربتعت ثيحب ،ةيفرعملا اهلوقح فالتخاو ددعتل اعبت
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 نم ،ةيوبرتلا تايعضولاو ،لاعفألاو ،رهاوظلا تاريغتم يف مکحتلل ةيجهنم ةليسو ةباثمب
 ةيبرتلا يناديم يف ةيساسألا تالکشملا ديدحتو ،اهنيب ةمئاقلا تاقالعلا ريسفتو مهف لجأ
 ددعتل اعبت ةيوبرتلا مولعلا هذه يف ثحبلا قئارط تفلتخاو تددعت دقو .نيوکتلاو
 ،ةيعيبطلا ةظحالملا ةقيرط نيب زييمتلا نکمي ثيحب ،ةفلتخملا اهتايعجرم فالتخاو
 ،ةيمکلا ةقيرطلاو ،ةلاعفلا ةقيرطلاو ،ةيبيرجتلا ةقيرطلاو ،ةيکينيلکإلا ةقيرطلاو
 :اهريغو ،ةيجزملا ةقيرطلاو ،ةيعونلا ةقيرطلاو

 )Observation naturaliste( ةيعيبطلا ةظحالملا ةقيرط .1

 ةدعاسم ةادأک ةيعيبطلا ةظحالملا ةقيرطب ةيبرتلا مولع يف نوثحابلا لسوتي
 ةيعضو لک نأ امبو .ةيوبرتلا رهاوظلاو ،تايعضولاو ،لاعفألا ريسفتو ليلحت ىلع
 ملعتملاو ملعملا لاعفأ اهراطإ يف ددحتتو ،نينيعم ناکمو نامز يف ققحتت ةيوبرت
 ميقلا عومجم نعو ،ةيکولسو ،ةيسفنو ،ةيلصاوت رهاوظ نع فشکتو ،مسقلا ةعامجو
 ةيعضولا هذه ىلع ةيعيبطلا ةظحالملا بصنت نأ يضتقي اذهف ،ةفدهتسملا تاياغلاو
 :نينثا نيبناج نم اهرهاوظو ،اهلاعفأو

 ،اهتاذ دح يف ةيوبرتلا ةيعضولا تايطعم ةظحالم :يجراخلا بناجلا .أ
 ؛ةفلتخم لئاسو مادختساب اهليجستو

 ةصلختسملا تايطعملا هذهل ةيعوضوم تاريسفت ميدقت :يلخادلا بناجلاو .ب
 ةظحالم قيقحت يف مهاسي نأ نيبناجلا نيذه نيب قيفوتلا نأش نمو .ةظحالملا نم
 نأ :نينثا نييوتسم ةاعارمب الإ ثحابلا فرط نم اهزاجنإ نکمي ال ،ةقد رثکأ ةيعيبط
 ةعامجو ،)ت( نيملعتملاو ،)ة(سردملا تاهاجتاو کولس نع هتاظحالم فلتخم لجسي
 ؛کولسلا اذه تارربمو بابسأ لوح رابتخا وأ باوجتسا ةطساوب مهرسفتسيو ،مسقلا
 ،يرادإلا مقاطلاک ةيعضولا نع نيبئاغلا نيلعافلا ءارآ ليجست رابتعالا نيعب ذخأي امک
 7.ذيمالتلا ءايلوأو ءابأو

 ،اهلاعفأو ةيوبرتلا تايعضولل ةيعيبطلا ةظحالملا طورش نم نإف ،هيلع ءانبو
 تايطعملا ليلحت نيب ةيقادصملاو ،ةيعوضوملاو ،ةمءالملا ققحتت نأ اهرهاوظو
 .اهريسفتو

 

 
 

7 Gaston Mialaret, Sciences de l’éducation (Paris: P.U.F., 1976), 164. 

 (Méthode clinique) ةيدايعلا وأ ةيکينيلکإلا ةقيرطلا .2

 ةجلاعمو صيخشتب اساسأ متهي يذلا ،بطلا ناديم ىلإ “ةيدايع” ظفل انليحي
 ناديمب موهفملا اذه طابترا نع رشؤي امم ،)ةيسفنلا وأ ةيوضعلا( ةيضرملا درفلا ةلاح
 زکتري ،ىنعملا اذهبو .بطلا يف ةيساسألا مولعلا ىدحإ يه يتلا ،ةيدايعلا ايجولوکيسلا
 هخيرات وأ ،ةنهارلا درفلل ةلاح رابتعالا نيعب ذخألا ىلع ةيدايعلا ةقيرطلا قيبطت
 مهفلاو ةظحالملل اعوضوم ةصاخلا ةيعضولا وأ ةلاحلا هذه ذختت ثيح ،طقف صاخلا
 ةدع ةيبرتلا مولع يف ةيدايعلا ةقيرطلا لسوتتو ؛نيرخآلا دارفألا تالاحب اهطبر نود
 تارابتخالاو ،ءاکذلا رابتخاو ،يدرفلا باوجتسالاو ،ةظحالملا :اهمهأ نم تاودأ
 نم اقالطنا اهمهف لجأ نم ةصاخلا ةلاحلا ةساردو ،ةيدرفلا ةلباقملاو ،ةيطاقسإلا
 لماوعلا ءوض يف اهريسفت مث ،صوحفملا درفلا ىدل ظوحلملا کولسلا تايطعم
 ،يلاتلابو .ةلاحلا هذهل ةببسملا ةلکشملاب ةقالعلا تاذ ةعباتلاو ةلقتسملا تاريغتملاو
 ةيبرتلا مولع يف نوثحابلا اهب علطضي ناک اهتاودأو ةيدايعلا ةقيرطلا قيبطت نأ حضتي
 .ةصاخ ةفصب ةيجالعلا ايجولوکيسلاو ،ةماع ةفصب ايجولوکيسلا يف صاصتخالا يوذ

 ةيبيرجتلا ةقيرطلا .3

 اهثاحبأ يف ةيجهنملا ةقيرطلا هذه دمتعت ةيبرتلا مولع عورف عيمج داکت
 هذه نوکلو ،ةهج نم ةنيتم ةيجولومتسبإو ةيملع سسأ ىلع اهزاکترال ارظن ،ةيوبرتلا
 ،ةظحالم نم ،ةقيقدلا مولعلا يف اهيلع فراعتملا ةيملعلا دعاوقلا ىلع موقت ةقيرطلا
 :ةيناث ةهج نم جاتنتساو ،ةبرجتو ،تايضرفو

 وأ ةيوبرت ةلکشم دوجوب روعشلا نم قلطني ةيبرتلا مولع يف ثحابلاف
 نييعت عم ،ةتقؤم ةبوجأ وأ تايضرف اهل غوصيو ،ةقدب اهعوضوم ددحيف ،ةينيوکت
 ايبيرجت اميمصت عضي مث ةلکشملا هذه يف مکحتت يتلا ةعباتلاو ةلقتسملا تاريغتملا
 ةيئارجإ تاودأ لامعتساب ةيبيرجت ىرخأو ةطباض تاعومجم ىلع هقيبطتب موقي
 يف ثحبلاک ؛ةساردلا عوضومل ةيملع تاريسفت ىلإ لصوتلا دصق ةيئاصحإ نيناوقو
 ىدل يساردلا لشفلا مقافت نم دحلا يف ةثيدحلا تايجوغاديبلا قيبطت ريثأت ةلکشم
 يف لافطألا بيردت رثأ ةلکشم وأ نيعم يميلعت کلس وأ ىوتسمب )ت(نيملعتملا
 اجهنم ةيبيرجتلا ةقيرطلا ربتعت ،ىنعملا اذهبو ؛يسردملا مهليصحت ىوتسم نيسحت
 ةمکحتملا تاريغتملا طبض ىلع زکرت اهنأل ،جاتنتسالاو ،ريسفتلاو ،ليلحتلاو ،فاشکتسالل

 ،ةبرجتلا يف شيوشتلا لماوع نم ليلقتلا ىلع لمعتو ،ةسوردملا ةيوبرتلا ةرهاظلا يف
 .ديعب دح ىلإ ةقيقدلا ةيملعلا اهطورش نامضو
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 نم ،ةيوبرتلا تايعضولاو ،لاعفألاو ،رهاوظلا تاريغتم يف مکحتلل ةيجهنم ةليسو ةباثمب
 ةيبرتلا يناديم يف ةيساسألا تالکشملا ديدحتو ،اهنيب ةمئاقلا تاقالعلا ريسفتو مهف لجأ
 ددعتل اعبت ةيوبرتلا مولعلا هذه يف ثحبلا قئارط تفلتخاو تددعت دقو .نيوکتلاو
 ،ةيعيبطلا ةظحالملا ةقيرط نيب زييمتلا نکمي ثيحب ،ةفلتخملا اهتايعجرم فالتخاو
 ،ةيمکلا ةقيرطلاو ،ةلاعفلا ةقيرطلاو ،ةيبيرجتلا ةقيرطلاو ،ةيکينيلکإلا ةقيرطلاو
 :اهريغو ،ةيجزملا ةقيرطلاو ،ةيعونلا ةقيرطلاو

 )Observation naturaliste( ةيعيبطلا ةظحالملا ةقيرط .1

 ةدعاسم ةادأک ةيعيبطلا ةظحالملا ةقيرطب ةيبرتلا مولع يف نوثحابلا لسوتي
 ةيعضو لک نأ امبو .ةيوبرتلا رهاوظلاو ،تايعضولاو ،لاعفألا ريسفتو ليلحت ىلع
 ملعتملاو ملعملا لاعفأ اهراطإ يف ددحتتو ،نينيعم ناکمو نامز يف ققحتت ةيوبرت
 ميقلا عومجم نعو ،ةيکولسو ،ةيسفنو ،ةيلصاوت رهاوظ نع فشکتو ،مسقلا ةعامجو
 ةيعضولا هذه ىلع ةيعيبطلا ةظحالملا بصنت نأ يضتقي اذهف ،ةفدهتسملا تاياغلاو
 :نينثا نيبناج نم اهرهاوظو ،اهلاعفأو

 ،اهتاذ دح يف ةيوبرتلا ةيعضولا تايطعم ةظحالم :يجراخلا بناجلا .أ
 ؛ةفلتخم لئاسو مادختساب اهليجستو

 ةصلختسملا تايطعملا هذهل ةيعوضوم تاريسفت ميدقت :يلخادلا بناجلاو .ب
 ةظحالم قيقحت يف مهاسي نأ نيبناجلا نيذه نيب قيفوتلا نأش نمو .ةظحالملا نم
 نأ :نينثا نييوتسم ةاعارمب الإ ثحابلا فرط نم اهزاجنإ نکمي ال ،ةقد رثکأ ةيعيبط
 ةعامجو ،)ت( نيملعتملاو ،)ة(سردملا تاهاجتاو کولس نع هتاظحالم فلتخم لجسي
 ؛کولسلا اذه تارربمو بابسأ لوح رابتخا وأ باوجتسا ةطساوب مهرسفتسيو ،مسقلا
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 .اهريسفتو

 

 
 

7 Gaston Mialaret, Sciences de l’éducation (Paris: P.U.F., 1976), 164. 

 (Méthode clinique) ةيدايعلا وأ ةيکينيلکإلا ةقيرطلا .2

 ةجلاعمو صيخشتب اساسأ متهي يذلا ،بطلا ناديم ىلإ “ةيدايع” ظفل انليحي
 ناديمب موهفملا اذه طابترا نع رشؤي امم ،)ةيسفنلا وأ ةيوضعلا( ةيضرملا درفلا ةلاح
 زکتري ،ىنعملا اذهبو .بطلا يف ةيساسألا مولعلا ىدحإ يه يتلا ،ةيدايعلا ايجولوکيسلا
 هخيرات وأ ،ةنهارلا درفلل ةلاح رابتعالا نيعب ذخألا ىلع ةيدايعلا ةقيرطلا قيبطت
 مهفلاو ةظحالملل اعوضوم ةصاخلا ةيعضولا وأ ةلاحلا هذه ذختت ثيح ،طقف صاخلا
 ةدع ةيبرتلا مولع يف ةيدايعلا ةقيرطلا لسوتتو ؛نيرخآلا دارفألا تالاحب اهطبر نود
 تارابتخالاو ،ءاکذلا رابتخاو ،يدرفلا باوجتسالاو ،ةظحالملا :اهمهأ نم تاودأ
 نم اقالطنا اهمهف لجأ نم ةصاخلا ةلاحلا ةساردو ،ةيدرفلا ةلباقملاو ،ةيطاقسإلا
 لماوعلا ءوض يف اهريسفت مث ،صوحفملا درفلا ىدل ظوحلملا کولسلا تايطعم
 ،يلاتلابو .ةلاحلا هذهل ةببسملا ةلکشملاب ةقالعلا تاذ ةعباتلاو ةلقتسملا تاريغتملاو
 ةيبرتلا مولع يف نوثحابلا اهب علطضي ناک اهتاودأو ةيدايعلا ةقيرطلا قيبطت نأ حضتي
 .ةصاخ ةفصب ةيجالعلا ايجولوکيسلاو ،ةماع ةفصب ايجولوکيسلا يف صاصتخالا يوذ

 ةيبيرجتلا ةقيرطلا .3

 اهثاحبأ يف ةيجهنملا ةقيرطلا هذه دمتعت ةيبرتلا مولع عورف عيمج داکت
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 ،ةظحالم نم ،ةقيقدلا مولعلا يف اهيلع فراعتملا ةيملعلا دعاوقلا ىلع موقت ةقيرطلا
 :ةيناث ةهج نم جاتنتساو ،ةبرجتو ،تايضرفو

 وأ ةيوبرت ةلکشم دوجوب روعشلا نم قلطني ةيبرتلا مولع يف ثحابلاف
 نييعت عم ،ةتقؤم ةبوجأ وأ تايضرف اهل غوصيو ،ةقدب اهعوضوم ددحيف ،ةينيوکت
 ايبيرجت اميمصت عضي مث ةلکشملا هذه يف مکحتت يتلا ةعباتلاو ةلقتسملا تاريغتملا
 ةيئارجإ تاودأ لامعتساب ةيبيرجت ىرخأو ةطباض تاعومجم ىلع هقيبطتب موقي
 يف ثحبلاک ؛ةساردلا عوضومل ةيملع تاريسفت ىلإ لصوتلا دصق ةيئاصحإ نيناوقو
 ىدل يساردلا لشفلا مقافت نم دحلا يف ةثيدحلا تايجوغاديبلا قيبطت ريثأت ةلکشم
 يف لافطألا بيردت رثأ ةلکشم وأ نيعم يميلعت کلس وأ ىوتسمب )ت(نيملعتملا
 اجهنم ةيبيرجتلا ةقيرطلا ربتعت ،ىنعملا اذهبو ؛يسردملا مهليصحت ىوتسم نيسحت
 ةمکحتملا تاريغتملا طبض ىلع زکرت اهنأل ،جاتنتسالاو ،ريسفتلاو ،ليلحتلاو ،فاشکتسالل

 ،ةبرجتلا يف شيوشتلا لماوع نم ليلقتلا ىلع لمعتو ،ةسوردملا ةيوبرتلا ةرهاظلا يف
 .ديعب دح ىلإ ةقيقدلا ةيملعلا اهطورش نامضو
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 ةيبيرجتلا قرطلا دامتعاب ةصلختسملا جئاتنلاو نيناوقلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةنيعلل قيقدلا ديدحتلا ىلع ءانب طقف اذه ققحتي ذإ ،ميمعتلل ةلباق اهعيمج تسيل
 يف ةدمتعملا تاودألا ةيعوضومو تابثو قدص ىدم نم دکأتلاو ،ثحبلا عمتجمو
 فورظ يف اهنم رثکأ ةيعيبط فورظ يف نوکت نأ بجي يتلا ةريخألا هذه ؛ةبرجتلا
 نم اهدمتست ةيبيرجتلا ةقيرطلا ةيمهأ نأ ىلإ اضيأ ةراشإلا ردجت امک ؛ةيعانطصا
 ،سايقلاو ،ةنراقملاو ،ةظحالملاک اهل ةثياحم ىرخأ قئارطل ،نايحألا بلاغ يف ،اهئاوتحا

 تاينقتلا مهأ نم يلماعلا يئاصحإلا ليلحتلا ربتعي” ثيح ،ةيئاصحإلا ةقيرطلا ةصاخ
 ةيريسفتلا تامولعملا ةحصو ةيعوضومو تابثو قدص ىدم نم دکأتلا اهب متي يتلا
 تالماعم نع يلماعلا ليلحتلا اذه فشکي امک ؛ثحابلل تايضرفلا اهمدقت يتلا
 ةيوبرتلا رهاوظلل ةيريسفتلا تايضرفلا اهجلاعت يتلا ةفلتخملا تاريغتملا نيب طابترالا
 8.“ةسوردملا

 ةيمکلا ةبراقملا .4

 مولع يف ةيبيرجتلا ثوحبلا اهدمتعت يتلا ةيساسألا تابراقملا نم ةدحاو يه
 عوضوملا تايطعم ليلحت مث ،غيرفتو عيمجت ىلع موقت ةقيرط يهو ،ةيبرتلا
 ،تارارکتلا باسح ليبق نم ةيضايرلاو ،ةيمقرلاو ،ةيئاصحإلا نيناوقلا مادختساب
 .اهريغو ؛يرايعملا فارحنالاو ،يباسحلا طسوتملاو ،دراوتلاو ،ةيوئملا بسنلاو

 کاج ناج يسنرفلا ثحابلا کلذ حضوي امک ،ىنعملا اذهب ةيمکلا ةبراقملا نإ
 Lumière)-(Lyon 2 2 رييمول-نويل ةعماج نم (Jean-Jacques Quintin) ناتناك
 :هلفسأ لودجلا  يف زيكرتب اهل ضرعن ،نيتلحرم ىلع ققحتت

 

 ثحبلا دادعإ ةلحرم .أ

 هعوضوم ةيلاكشإو ثحبلا تايبدأ ليلحت

 ةتقؤملا هتبوجأ وأ ،ثحبلا تايضرف ةغايص

 ،جاتنإ تاءارجإو ،ثحبلل يجهنملا ميمصتلا عضو
 تايطعملا ليلحتو

 
8  Jean-Jacques Quintin, Approches et démarches de la recherche en sciences de l’éducation. Support de cours. 
Master 1 en sciences de l’éducation et de la formation. MCF-Université Lumière Lyon 2, Juin 2013. 
http://www.creatice.org/esprit/formation/f402/rubriques/Approches%20et%20d%C3%A9marches%20de%20la%20
recherche%20en%20sciences%20de%20l'%C3%A9ducation-version%200,81.pdf 
Francis Danvers, “Clinique”, Recherche et formation 63 (2010): 105. 

 ثحبلا ذيفنت ةلحرم .ب

 ،ةيئاصحإ لوادج يف تايطعملا بيوبتو عيمجت
 ةينايب موسرو

 جئاتنلا ريسفتو ةشقانمو ،تايطعملا ليلحت

 9ثحبلا داعبأو دودح مسرو ،تاصالخلا بيكرت

 ،ةماع ةفصب ،ةيمکلا ةبراقملا ىلع مئاقلا ثحبلا فدهي ،مدقت ام ىلع ءانبو
 ىلع اهجئاتن ميمعت مث ،اهريسفتو اهليلحت نکمي يتلا تايطعملا ىلع لوصحلا ىلإ
 .ثحبلا ةنيعل ةلثامملا تانيعلا

 عمتجمل ةلثمم ةنيع ديدحت يضتقي نيتلحرملا نيتاهل ميلسلا قيبطتلا نإو
 ارود بعلت يهو ،تايعضو وأ ،رهاوظ وأ ،تالاح وأ دارفأ نع ةرابع نوکت دق ثحبلا
 تانايبلا صالختساو ،ثحبلا عوضومل ةيئاصحإلا تارشؤملا ديدحت يف ايفيظو
 تاقالعو ،ةعباتلاو ةلقتسملا هتاريغتم نع الضف ،عوضوملا اذهب ةلصلا تاذ تايطعملاو
 .اهنيب طابترالا

 ةعونتم تاودأ عوضوملل ةيمکلا مهتبراقم لالخ نوثحابلا دمتعيو ،اذه
 سسأتت ةبراقملا هذه نأ امک ؛قيقحتلاو ،يعوضوملا رابتخالاو ،سايقلاو ،ةرامتسالاک
 وه ام ىلإ ماع وه امم قلطنت اهنوک ثيح نم (déductive) ةيجاتنتسالا ةقيرطلا ىلع
 ىلع ينبتف ،نيعم مامتها عوضوم لوح يلاکشإ لاؤس وأ ةماع ةيرظن نم يأ ،صاخ
 تاودألا دامتعاب اهئطخ وأ اهتحص ىدم نم ققحتت ةتقؤم ةبوجأ وأ تايضرف هساسأ
 ىدم رابتخال ةيرورضلا تايطعملا جاتنإ حيتت يتلا ،ةروکذملا ةيئاصحإلاو ةيئارجإلا

 ،اذإ .ةيئاصحإلا اهتلالد ديدحت ىلإ کلذ دعب لصوتلاو ،تايضرفلا هذه أطخ وأ ةحص
 ةظحالملل لباق يمک وه امب قلعتت تابراقملا نم عونلا اذه يف ةعبتملا لحارملا عيمجف
 .سايقلاو

 ةيفيکلا ةبراقملا .5

 براجتلا فلتخم ميوقت قايس يفو ،يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم ذنم
 شابنورك لاثمأ  نيثحابلا ضعب هجو ،يوبرتلا يملعلا ثحبلا يف ةيجوغاديبلا
)Cronbach( ىلإ هبن نيح، اهتيدودحم زاربإ لالخ نم ةيمکلا ةقيرطلل تاداقتنا ةدع 
 ،ةقيقحلا يف ،وه تايئاصحإ ىلع ءانب ةقيرطلا هذه هيلإ يدؤت يذلا ميمعتلا” نأ

 
9 https://rechercheformation.revues.org/325 
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8  Jean-Jacques Quintin, Approches et démarches de la recherche en sciences de l’éducation. Support de cours. 
Master 1 en sciences de l’éducation et de la formation. MCF-Université Lumière Lyon 2, Juin 2013. 
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 براجتلا فلتخم ميوقت قايس يفو ،يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم ذنم
 شابنورك لاثمأ  نيثحابلا ضعب هجو ،يوبرتلا يملعلا ثحبلا يف ةيجوغاديبلا
)Cronbach( ىلإ هبن نيح، اهتيدودحم زاربإ لالخ نم ةيمکلا ةقيرطلل تاداقتنا ةدع 
 ،ةقيقحلا يف ،وه تايئاصحإ ىلع ءانب ةقيرطلا هذه هيلإ يدؤت يذلا ميمعتلا” نأ
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 يف رظنلا ةداعإ ىلإ هابتنالا ثحابلا اذه راثأ ،ىنعملا اذهب “ةجيتن سيلو لمع ةيضرف
 ىلع ةمئاقلا ةيمکلا ةقيرطلا جئاتن ميمعتل نوثحابلا اهيلوي يتلا ،اهيف غلابملا ةقثلا
 نأ بجيو ،ةريغتم ،نايحألا بلاغ يف ،نوکت ةيناسنإلا رهاوظلا نأل ،طقف تايئاصحإ
 .ةممعم اهجئاتن حبصت يکل صاخ قايسب طبترت

      نيرام ريد ناڤ يرام ناج ثحابلا زکر ،ادنکب لايرتنوم ةعماج يفو
(Jean Marie Van der Maren)  نم ةيعونلاو ةيمکلا نيتقيرطلا نيب زييمتلا ىلع 

 ىلوألا ديقعت ىلإ راشأ ثيح ؛ةيبيرجتلاو ةيوبرتلا نيتيعضولا ليلحتو فصو لالخ
 ةغايص اهيف نيثحابلا نم يضتقت يتلا ،ةيجولويسوسوکيسلا بناوجلل اهنمضتو
 رابتعالا نيعب ذخألا عم اهتابثو اهقدص ريياعمو ،اهجهانم ديدحتو ،ةصاخلا اهتايلاکشإ
 ةيبيرجتلا ةيملعلا ةيعضولا زيمتت نيح يف ؛قايسلا لخاد بکرملا اهعوضوم تازيمم
 ةبرجتلل ماتلا لزعلا راطإ يف ثحبلا ربتخم لخاد اهضعب لزعو ،اهتاريغتم عيمج طبضب
 نوکي ىلوألا ةسارد نأ وه نيتيعضولا نيتاه يف ثحبلا نيب قرفلاو .ثحابلا تاذ نع
 ريسفتلا لجأ نم نوکت ةيناثلا امنيب ،صاخلا اهقايس لخاد ةفرعملاو مهفلا لجأ نم
 .ميمعتلاو

 اقالطنا ةيوبرتلا ةيعضولا ريوطت يغبني هنأ ثحابلا اذه ربتعي ،ةماع ةفصبو
 ةيقادصملا اهيلع يفضي ايفيک اليلحت اهقايس ليلحتو ،اهلمأتو ،اهتظحالم نم
 يف هظحال ام مغر ليلحتلا يف ةيمکلا ةقيرطلا دامتعا يصقي ال هنکل ،ةيعوضوملاو
 .ةيفيکلا ةقيرطلا ىلع زيکرتلا وحن نيثحابلا هجوت نم ةريخألا تاونسلا

 ةيفيکلا ةبراقملا صئاصخ .1

 زربأ نم W. R. Borg) و  (D. Gall گروبو ليگ نايکيرمألا ناثحابلا ربتعي
 :يه ،ةيساسأ صئاصخ رشع يف ةيفيکلا ةقيرطلا تازيمم اوددح نيذلا نيسرادلا

 ةقيرطلا قفو ثحبلا لالخ ،هطورشو ،ةيعضولل يعيبطلا قايسلا راضحتسا •
 ؛ةيفيکلا
 ؛تايطعملا صالختسال ةيساسأ ةادأک يناسنإلا دعبلا راضحتسا •
 مادختسا بناج ىلإ ،تايطعملا عيمجتل ةيساسأ ةليسوک ةظحالملا دامتعا •
 ؛اهريغو ،ةلباقملاو ،باوجتسالاو ،زئارلا تاودأ
 مهف لهسي ،ةماعلا اهصئاصخ ديدحتو ،ثحبلا تانيع رايتخاب لمعلا نإ •
 .ةيفيکلا ةقيرطلا قيبطت لالخ ةضراعلا عيضاوملا نيب ةمئاقلا تافالتخالا

 مهف لجأ نم ،(inductive) يئارقتسالا بولسألا قفو تايطعملا ليلحت متي •
 ءانثأ نأشلا وه امک صحفلا تايضرف نم قالطنالا لدب تاميمعتلا ةرولبو
 ؛ةيمکلا ةقيرطلا يف(déductive)  يجاتنتسالا بولسألا قيبطت
 ةظحالملا نم ةصلختسملا تايطعملا ةعيبط نم اقالطنا ةيرظنلا روطتت •
 ؛اقبسم ةمئاق تايرظن ىلع ءانب سيلو ،سايقلاو
 روطت ةرتف ةليط (paradigme de la recherche) ثحبلا جذومن روضح •
 تاريغتملا عومجم رابتعالا نيعب ذخأي نأ ثحابلل حمسي امم ،ثحبلا اذه
 ؛ثحبلا ةروريس اهزرفت يتلا
 مهف ىلع دعاست اهنأل جئاتنلا ريسفت يف اماه ارود ةضراعلا عيضاوملا بعلت •
 ؛ةظوحلملا ةبکرملا تاقاطلاو تالعافتلا
 ليصحت لجأ نم نيتمزاللا ةيمهألاو ةيعورشملا ثحابلا سدح ءاطعإ •
 ؛ثحبلا ةيعضوب ةقيمعلا ةفرعملا
 تايعضولا ةلالد ،ةيعامتجالا تايلمعلا عومجم ىلع ءوضلا طيلست •
 10.ثحبلا يف نوکراشملا اهروصتي امک ةيعامتجالا

 )ةيفيکلاو ةيمکلا( ةيجزملا ةبراقملا .2

 دامتعالا )Patton( نوتاب لاثمأ نيثحابلا ضعب ضراع ،مدقت امم سکعلا ىلع
 ،اهجئاتن ميمعت ةبوعص :يف اهلزتخن ةفلتخم بابسأل ،اهدحو ةيفيکلا ةقيرطلا ىلع
 ؛(Faits) ثادحألا قطنم ىلإ دانتسالا لدب هتيتاذو ،ثحابلا سدح ىلإ دنتست اهنوکو
 نم ةدمتعملا تاودألا ةقدو ،تايطعملا ةيقادصمب ةنيهر لظت ريسفتلا ةيقادصم نأ امک
 جئاتن ديکأتو صحفل لئاسولا ضعب حرتقا ،نوتاب ثحابلا نأ ريغ اهصالختسا لجأ
 ةساردو ،ةظوحلملا ةرهاظلل ةضراعتم تاريسفت ديدحت ليبق نم يفيکلا ليلحتلا

 ؛ةيفيکلا ةقيرطلا قيبطت اهزرفأ يتلا جئاتنلا عومجم نع امامت فلتخت ةصاخ تالاح
 رداصم ةنراقمو ،ةيعونلاو ةيمکلا تايطعملا نيب قيفوتلا ىلإ ةينمض ةوعد اذه يفو
 هذه نيب تافالتخالا لصحت فيکو ىتم مهف ةلواحمو ،ةيفيکلا تايطعملل ةددعتم
 جذامنلا ضعب دامتعاو ،نيثحابلاو ةظحالملا تاودأ عيونتب کلذو ،تايطعملا

(paradigmes) يوبرتلا يملعلا ثحبلا لاجم يف ةفورعملا. 
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 ؟ةفلتخم تامگيدارب مأ کرتشم مگيدارب ةيبرتلا مولعل له

  (παράδειγμαةميدقلا ةينانويلا ةملکلا ىلإ مگيدارب لصأ دوعي
(paradeïgma   نأ مگيداربلا موهفم ديدحت يضتقيو ،“لاثملا وأ جذومنلا” :ينعت يتلا 

 ثحابلا عم مولعلا ةفسلفل ةيجولومتسبإلا ثحابملا يف هل مادختسا لوأ ىلإ عجرن
 املع ربتعي ال ثحب يأ نأ ربتعا يذلا ،1962 ةنس (Thomas Kuhn) نهوك ساموت

 ةيملع تازاجنإ ىلع سسأتي مل ام ،ملعلل قيقدلا ىنعملاب  (science normale)ايعيبط
 .ةقحال ةيملع لامعأل ةيادبلا ةطقن لکشتل ةيفاک ةيملعلا ةعامجلا دارفأ اهاري ةيضام

 ملعلا يموهفم نيب نهوك ساموت اهماقأ يتلا ةقالعلا هذه ىلع اسيسأتو
 عومجم” :هنأ ىلع مگيداربلا موهفم ددح دقف ،ةيضاملا ةيملعلا تازاجنإلاو يعيبطلا
 اهلامعتساو اهکالتما يف ةيملع ةعامج دارفأ کرتشي يتلا تاينقتلاو قرطلاو ئدابملا
 ىرخأب اهنولدبتسي مث ،يملعلا ثحبلا ةروريس لالخ ،ةنيعم ةرتفل يعامج جذومنک
 ديدحتلا اذه نوکل ارظنو 11؛“ةديدج ةيملع تازاجنإ نم هوققح ام ىلع ءانب
 مادختسا ةيناکمإ ديفي :قيض ىنعم :نيفلتخم نيينعم نمضتي مگيداربلل يميهافملا
 ةعامج دوجو نع رشؤي :عساو ىنعمو ؛ةلثمأ وأ جذامنک ةيضاملا ةيملعلا تازاجنإلا

 ،يملعلا ثحبلا لالخ اهدمتعت ،ةکرتشم تاينقتو ئدابمو ميقو تادقتعم اهل ةيملع
 احوضو رثکأ رخآ موهفمب ،)1969( تاونس عبس دعب ،نهوك ساموت هلدبتسا دقف
 عم بسانتي يذلا ،matrice disciplinaire)  (la“ةيفرعملا ةفوفصملا” :وه ،ةقدو
 فشکيو ،يجولويسوسلا دعبلا رضحتسي هنأ ثيح نم مگيداربلل عساولا ىنعملا
 يه يتلا ةرسفملا ةيملعلا دعاوقلا ضيوعتب ةليفکلا ةرشابملا لولحلا نع ثحابلل
 ةفوفصملل نهوك ساموت ددح دقف ،يلاتلابو يعيبطلا ملعلا يف لولحلا هذه ساسأ
 :يه ،ةيساسأ تانوکم ةعبرأ مگيداربلا وأ ةيفرعملا

 ال ءزجک ةيملعلا ةعامجلا ءاضعأ اهدمتعي يتلا :ةيروصلا نيناوقلاو دعاوقلا .أ
 ينوتوينلا مگيداربلا يف ةکرحلا نيناوق لاثملا ليبس ىلع کلذ نم ؛مگيداربلا نم أزجتي
 ؛ةديدج ةيملع تازاجنإ ققحتت اهساسأ ىلع يتلاو ،هنم ءزج يه يتلا

 جذومنک ةيملعلا ةعامجلا اهيلإ دنتست يتلا :ةيقيزيفاتيملا تادقتعملا .ب
 يف ريثألا ةيضرف لثم ؛ثحبلا ةيلاکشإ نع ةتقؤم ةبوجأک يأ ،تايضرفک وأ ،يريسفت

 
11  Patrick Juignet, “Les paradigmes scientifiques selon Thomas Kuhn”, Philosophie, science et société [en ligne]. 
2015. http://www.philosciences.com. 

 ةکرحلا نيب اهب زيم يتلا ؛تراکيد ءايزيف يف رمتسملا قلخلا ةرکف وأ ،نتوين ءايزيف
 ؛ةعيبطلا سيلو هللا وه اهردصم يتلا ،ةکرحملا ةوقلا نيبو ،ايسدنه ةددحملا

 ثحابلا روعش ززعت يتلا :ةيقالخألاو ،ةينادجولاو ،ةيفاقثويسوسلا ميقلا .ج
 ؛ةيملعلا ةعامجلل ءامتنالاب

 ةيرظنلا ريوطتو ،نينقت ىلإ ةيدؤملا تاينقتلاو :ةيجهنملا تاميلعتلا عومجم .د
 .ةديدج ةيملع تازاجنا قيقحت لجأ نم ةيملعلا ةعامجلا اهتنبت يتلا ةيملعلا

 ثحابلا عم روطتلا نم اديزم مگيداربلا موهفم فرع دقو ،اذه
 جمانرب” حلطصم هيلع قلطا يذلا ،(Imre Lakatos) سوتاكال يرمإ يجولومتسبالا
 ةيملعلا ةعامجلا دارفأ اهمدختسي يتلا دع اوقلا عومجم” :ـک هموهفم اددحم “ثحبلا
 ثادحألا ةلکشأو ديدحت لجأ نم ،مگيداربلا اذه خيرات نم ةنيعم ةرتف يف ،ريياعمک
 .“ةسرادلاب ةريدج اهنأ اوأر يتلا

 .کلذ ىلإ ثحبلا جئاتن تعد املک رخآب مگيداربلا اذه لادبتسا متي هنأ ىلع
 ادحاو امگيدارب سيلو ،ةددعتم تامگيدارب دامتعاب قلعتي رمألا نأ ىلع لدي اذهو
 يف ماع ديدجت هيلع أرطي يأ ،رخآ مگيدارب ىلإ لوحتي مگيداربلا اذه نأ ىنعمب ،طقف
 ديدجتب ةيملعلا ةعامجلا دارفأ مزلي امم ميهافملا يف ةلماش ةروثو ،ةيساسألا فراعملا
 تازاجنإ قيقحت فدهب ،ةميدقلا لحم ةديدج تايضرف لالحإو ،اهل ميدقلا مهمهف
 حرطل ةبلص ةيضرأ نوکتو ،ةهج نم يملعلا مکارتلا ىلإ فاضنت ةقوبسم ريغ ةيملع
 .اهحرط نيثحابلا نم مهريغل قبسي مل ةيملع تايلاکشإ

 هتقالع يف نهوك ساموت دنع مگيداربلا موهفم لوح قبس ام ىلإ ادانتسا
 مث ،ةيفرعملا ةفوفصملا موهفمب هلادبتساو ،ةيضاملا ةيملعلا تازاجنإلاو يعيبطلا ملعلاب
 اذکو ،“ثحبلا جمانرب” موهفم ىلإ سوتاكال يرمإ يجولومتسبالا ثحابلا عم هروطت
 کالتما يف کرتشت ةيملع ةعامج دوجو اهنم ةصاخ ،هطورش فلتخمو ،ةعبرألا هتانوکم
 نم ةعومجمل عضخي يعامج جذومنک اهلامعتساو ،تاينقتو قرطو تادقتعمو ميق
 مولع نيب کرتشم مگيدارب دوجوب لوقلا بعصي ،يملعلا ثحبلا ةروريس لالخ ريياعملا
 .ناسنإلاو ةيبرتلا عوضوم لوح يملعلا اهشاقن دحوي ةيبرتلا

 وه ةيوبرتلا مولعلا هذه يف ةصتخملا ةيملعلا ةعامجلا دوجو نأ حيحص
 ةفاضإلاب ،ةيسنرفلا نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلا يف اهتسسأم ةيادب ذنم ةمئاق ةقيقح
 تاودن دقعو ،ةددعتم ةيوبرت تالجم يف تالاقم رادصإو ،ثوحبلا نم ددع زاجنإ ىلإ
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عالل خوش



 ؟ةفلتخم تامگيدارب مأ کرتشم مگيدارب ةيبرتلا مولعل له

  (παράδειγμαةميدقلا ةينانويلا ةملکلا ىلإ مگيدارب لصأ دوعي
(paradeïgma   نأ مگيداربلا موهفم ديدحت يضتقيو ،“لاثملا وأ جذومنلا” :ينعت يتلا 

 ثحابلا عم مولعلا ةفسلفل ةيجولومتسبإلا ثحابملا يف هل مادختسا لوأ ىلإ عجرن
 املع ربتعي ال ثحب يأ نأ ربتعا يذلا ،1962 ةنس (Thomas Kuhn) نهوك ساموت

 ةيملع تازاجنإ ىلع سسأتي مل ام ،ملعلل قيقدلا ىنعملاب  (science normale)ايعيبط
 .ةقحال ةيملع لامعأل ةيادبلا ةطقن لکشتل ةيفاک ةيملعلا ةعامجلا دارفأ اهاري ةيضام

 ملعلا يموهفم نيب نهوك ساموت اهماقأ يتلا ةقالعلا هذه ىلع اسيسأتو
 عومجم” :هنأ ىلع مگيداربلا موهفم ددح دقف ،ةيضاملا ةيملعلا تازاجنإلاو يعيبطلا
 اهلامعتساو اهکالتما يف ةيملع ةعامج دارفأ کرتشي يتلا تاينقتلاو قرطلاو ئدابملا
 ىرخأب اهنولدبتسي مث ،يملعلا ثحبلا ةروريس لالخ ،ةنيعم ةرتفل يعامج جذومنک
 ديدحتلا اذه نوکل ارظنو 11؛“ةديدج ةيملع تازاجنإ نم هوققح ام ىلع ءانب
 مادختسا ةيناکمإ ديفي :قيض ىنعم :نيفلتخم نيينعم نمضتي مگيداربلل يميهافملا
 ةعامج دوجو نع رشؤي :عساو ىنعمو ؛ةلثمأ وأ جذامنک ةيضاملا ةيملعلا تازاجنإلا

 ،يملعلا ثحبلا لالخ اهدمتعت ،ةکرتشم تاينقتو ئدابمو ميقو تادقتعم اهل ةيملع
 احوضو رثکأ رخآ موهفمب ،)1969( تاونس عبس دعب ،نهوك ساموت هلدبتسا دقف
 عم بسانتي يذلا ،matrice disciplinaire)  (la“ةيفرعملا ةفوفصملا” :وه ،ةقدو
 فشکيو ،يجولويسوسلا دعبلا رضحتسي هنأ ثيح نم مگيداربلل عساولا ىنعملا
 يه يتلا ةرسفملا ةيملعلا دعاوقلا ضيوعتب ةليفکلا ةرشابملا لولحلا نع ثحابلل
 ةفوفصملل نهوك ساموت ددح دقف ،يلاتلابو يعيبطلا ملعلا يف لولحلا هذه ساسأ
 :يه ،ةيساسأ تانوکم ةعبرأ مگيداربلا وأ ةيفرعملا

 ال ءزجک ةيملعلا ةعامجلا ءاضعأ اهدمتعي يتلا :ةيروصلا نيناوقلاو دعاوقلا .أ
 ينوتوينلا مگيداربلا يف ةکرحلا نيناوق لاثملا ليبس ىلع کلذ نم ؛مگيداربلا نم أزجتي
 ؛ةديدج ةيملع تازاجنإ ققحتت اهساسأ ىلع يتلاو ،هنم ءزج يه يتلا

 جذومنک ةيملعلا ةعامجلا اهيلإ دنتست يتلا :ةيقيزيفاتيملا تادقتعملا .ب
 يف ريثألا ةيضرف لثم ؛ثحبلا ةيلاکشإ نع ةتقؤم ةبوجأک يأ ،تايضرفک وأ ،يريسفت

 
11  Patrick Juignet, “Les paradigmes scientifiques selon Thomas Kuhn”, Philosophie, science et société [en ligne]. 
2015. http://www.philosciences.com. 

 ةکرحلا نيب اهب زيم يتلا ؛تراکيد ءايزيف يف رمتسملا قلخلا ةرکف وأ ،نتوين ءايزيف
 ؛ةعيبطلا سيلو هللا وه اهردصم يتلا ،ةکرحملا ةوقلا نيبو ،ايسدنه ةددحملا

 ثحابلا روعش ززعت يتلا :ةيقالخألاو ،ةينادجولاو ،ةيفاقثويسوسلا ميقلا .ج
 ؛ةيملعلا ةعامجلل ءامتنالاب

 ةيرظنلا ريوطتو ،نينقت ىلإ ةيدؤملا تاينقتلاو :ةيجهنملا تاميلعتلا عومجم .د
 .ةديدج ةيملع تازاجنا قيقحت لجأ نم ةيملعلا ةعامجلا اهتنبت يتلا ةيملعلا

 ثحابلا عم روطتلا نم اديزم مگيداربلا موهفم فرع دقو ،اذه
 جمانرب” حلطصم هيلع قلطا يذلا ،(Imre Lakatos) سوتاكال يرمإ يجولومتسبالا
 ةيملعلا ةعامجلا دارفأ اهمدختسي يتلا دع اوقلا عومجم” :ـک هموهفم اددحم “ثحبلا
 ثادحألا ةلکشأو ديدحت لجأ نم ،مگيداربلا اذه خيرات نم ةنيعم ةرتف يف ،ريياعمک
 .“ةسرادلاب ةريدج اهنأ اوأر يتلا

 .کلذ ىلإ ثحبلا جئاتن تعد املک رخآب مگيداربلا اذه لادبتسا متي هنأ ىلع
 ادحاو امگيدارب سيلو ،ةددعتم تامگيدارب دامتعاب قلعتي رمألا نأ ىلع لدي اذهو
 يف ماع ديدجت هيلع أرطي يأ ،رخآ مگيدارب ىلإ لوحتي مگيداربلا اذه نأ ىنعمب ،طقف
 ديدجتب ةيملعلا ةعامجلا دارفأ مزلي امم ميهافملا يف ةلماش ةروثو ،ةيساسألا فراعملا
 تازاجنإ قيقحت فدهب ،ةميدقلا لحم ةديدج تايضرف لالحإو ،اهل ميدقلا مهمهف
 حرطل ةبلص ةيضرأ نوکتو ،ةهج نم يملعلا مکارتلا ىلإ فاضنت ةقوبسم ريغ ةيملع
 .اهحرط نيثحابلا نم مهريغل قبسي مل ةيملع تايلاکشإ

 هتقالع يف نهوك ساموت دنع مگيداربلا موهفم لوح قبس ام ىلإ ادانتسا
 مث ،ةيفرعملا ةفوفصملا موهفمب هلادبتساو ،ةيضاملا ةيملعلا تازاجنإلاو يعيبطلا ملعلاب
 اذکو ،“ثحبلا جمانرب” موهفم ىلإ سوتاكال يرمإ يجولومتسبالا ثحابلا عم هروطت
 کالتما يف کرتشت ةيملع ةعامج دوجو اهنم ةصاخ ،هطورش فلتخمو ،ةعبرألا هتانوکم
 نم ةعومجمل عضخي يعامج جذومنک اهلامعتساو ،تاينقتو قرطو تادقتعمو ميق
 مولع نيب کرتشم مگيدارب دوجوب لوقلا بعصي ،يملعلا ثحبلا ةروريس لالخ ريياعملا
 .ناسنإلاو ةيبرتلا عوضوم لوح يملعلا اهشاقن دحوي ةيبرتلا

 وه ةيوبرتلا مولعلا هذه يف ةصتخملا ةيملعلا ةعامجلا دوجو نأ حيحص
 ةفاضإلاب ،ةيسنرفلا نيوکتلا تاسسؤمو تاعماجلا يف اهتسسأم ةيادب ذنم ةمئاق ةقيقح
 تاودن دقعو ،ةددعتم ةيوبرت تالجم يف تالاقم رادصإو ،ثوحبلا نم ددع زاجنإ ىلإ
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 ةيبرتلا يف ةصتخملا دهاعملاو تايلکلا نم ديدعلا يف ةيسارد تاقلحو ،تارظانمو
 يف نيفظومو ةبلط ةدئافل ةيبرتلا مولع يف تانيوکت حتف مث ؛ايلودو اينطو نيوکتلاو
 ةبوعصلا ،نکل .اهريغو ،ةيندبلا ةيبرتلاو ،ميلعتلاو ،ةحصلاو ،ةلواقملاک ةفلتخم تاعاطق
 تاصصختلا فالتخاو ددعت يه ةيبرتلا مولع يف يملعلا ثحبلا مزالت تلظ يتلا
 اهعضوو ،اهتيملع يف ککشتلا نع الضف ،ةدمتعملا جهانملاو تابراقملا عونتو ،اهلخاد
 ،ةيصخشلا مهبراجتو مهتاوذ لزع نم نيثحابلا نکمت مدع نع نيجتانلا يجولومتسبإلا
 مولعلا نم اهريغ نأش کلذ يف اهنأش ،اهل عوضومک ناسنإلاو ةيبرتلا نع مهتاصصختو
 .ةيعامتجالا وأ ةيناسنإلا مولعلا

 يف نميهملا مگيداربلا لقألا ىلع وأ کرتشملا مگيداربلا بايغ نإف ،هيلع ءانبو
 نيناوق ةغايص نع نآلا ىتح ةزجاع اهلعجام وه ،ةعيبطلا مولع سکع ،ةيبرتلا مولع
 فاصوألا عيمجو ،يملعلا اهباطخ دحوتو لزتخت )ةيروص( ةيزمر تاميمعتو
 ديدحتو ،هيجوتلا هتفيظو کرتشم مگيدارب راطإ يف اهمدقت يتلا ةيملعلا تاريسفتلاو
 ىلع ةيبرتلا مولع ىلإ انرظن اذإ تامگيداربلا عونتو ددعت يفني ال اذه نکل ..ريياعملا
 ،يخيرات ،يجولويسوس ،يجولوکيس صصخت( اهل ةنوکملا تاصصختلا عاونأ ىوتسم
 لاثملا ليبس ىلع اهنم رکذن ةفلتخم افانصأ زرفأ عضو وهو ،)...خلإ ،يداصتقا ،يفسلف
 ، (cognitiviste)يفرعملا ، (behavioriste)يکولسلا( :مگيداربلا نم الک رصحلا ال
 مولع يف تامگيداربلا تفلتخا امک ،)اهريغو ،(interactionniste) يلعافتلا يسردملا
 تاسرامملا ليلحت ناديم يف دجن ثيح ،يملعلا ثحبلا نيدايم فالتخال اعبت ةيبرتلا
 ،يبيرجتلا ،يسفنلا يليلحتلا ،يفاقثلا-يخيراتلا مگيداربلا( :اهنم افانصأ الثم ةيميلعتلا
 تامگيداربلا نم افانصأ نيوکتلا ناديم يف دجن امک ؛)...اهريغو ،يئانبويسوسلا ،يفرعملا
 .اهريغو ،يجوکاردنألا ،يحصلا ،ينهملا مگيداربلا( :اهنم رکذن

 ةيبرتلا مولع يف ةيملعلا ةفرعملا جاتنإ

 ةعبرأ نع ةباجإلل اشاقن نوسرادلا راثأ ،يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا لالخ
 :يه ،مهنيب الوادت رثکألا تناک ،ةلئسأ

 ؟ةمراصلا ملعلا سيياقمل عضخت ،ةيبرتلا لوح ةيملع ةفرعم جاتنإ نکمي له .1
 ةيصوصخلا يهامو ؟ةيبرتلا لوح ةيملع فراعم ةيبرتلا مولع جتنت له .2

 ؟ةيملعلا فراعملا هذهل ةزيمملا
 يک ةيبرتلا لوح اهجتنن يتلا فراعملا هذه ميظنت ةداعإ نکمي دح يأ ىلإ .3

 ؟ةيملع فراعم نوکت

 ةيبرتلا لوح ةيملعلا فراعملا هذه يف رفوتت نأ يغبني يتلا طورشلا يه ام .4
 12؟ةيعامتجالا ةيقادصملاو ةيعورشملاب ىظحت يک
 مولع جاتنإ ةيناکمإب لوألا لاؤسلا نع ةباجإلا نيثحابلا نم قيرف ضفر دقل

 )ةيبرتلا( اهيلع بعصي هنأل ،يعضولا ىنعملاب ،ةيبرتلا لوح ةيملعلا ةفرعملل ةيبرتلا
 رمألا ،ةقيقدلا مولعلا يف هيلع فراعتم وه امک ،ةمراصلا ةيملعلا دعاوقلل عوضخلا
 .اهريغو ،خيراتلاو ،ايجولويسوسلاو ،ايجولوکيسلاک ةيناسنإلا مولعلا ىلع قبطني يذلا

 اهجتنت يتلا ةيملعلا فراعملا زيمي ام نأب يناثلا لاؤسلا نع رخآ قيرف باجأو
 ،اهحرطت يتلا ةيوبرتلاو ،ةيجولومتسبإلاو ،ةيفرعملا تالاکشإلا ةعيبط وه ةيبرتلا مولع
 اهطبرت يتلا ةيلماکتلا تاقالعلا ىلإ ةفاضإلاب ،تايعجرملا ةددعتم تابراقم اهدامتعاو
 ،ةيوبرتلا ةسرامملا نيدايم عمو ،ىرخألا ةيناسنإلا مولعلا فراعم نم اهريغ عم
 .نيوکتلاو ،ةحصلاو ،ةسايسلاو

 فراعم درجم سيل ،هعون ناک امفيک ملع يأ نأ ثلاثلا قيرفلا ربتعا امنيب
 ،تايلاکشإلاو ،فراعملا هذهل مکحم ميظنت وه امنإو ،بسحف ةمراص ةيملع
 لخاد نيناوقلاو ،تاجاتنتسالاو ،ةلقتسملاو ةعباتلا تاريغتملاو ،براجتلاو ،تايضرفلاو
 هذه نوک ىلإ ةفاضإلاب ،قسنک رصانعلا هذه عيمج اهيف مظتنت (corpus) ةنودم
 اذهو ؛ةيوبرتلا تاسرامملاو .تايعضولا يه اهتيعجرم نوکت نأ بجي ةيملعلا فراعملا
 .ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلل ةهبج ريوطتو ءانب ىلع ةيبرتلا مولع ةدعاسم هنأش نم

 دوجوال :لوقلاب نيثحابلا نم قيرف هنع باجأ دقف ،عبارلا لاؤسلا امأ
 ةيملع ةعامج ةريخألا هذهل نکت مل ام ةيبرتلا مولع اهجتنت يتلا ةيملعلا فراعملل
 ىلع لمعت ،)فراعملا هذه نيقلتو جاتنإل ثحب ةئيهو ،دهاعمو تاسسؤم( ةصصختم
 نم ةعومجم قيقحت قيرط نع ةيعامتجالا اهتيعورشم ةيوبرتلا مولعلا هذه باسکإ
 ىلع ةيملعلا ةفرعملا جاتنإ نيب اهيف مئاقلا ضقانتلا لح :اهمهأ نم رکذن طورشلا
 لوح ةديدج ةيؤر جاتنإو ؛کرتشملا سحلا وأ يجولومتسبالا قئاعلا دامتعا ساسأ
 لاعفألا ريسفتو ليلحت مث ؛اهب رثأتيو ماعلا يأرلا اهبعوتسي )ةيبرتلا( اهعوضوم
 مرتحت ةبراقم وأ جهنم قفو عوضوملا اذه نمض ةجردنملا تاسرامملاو تايعضولاو
 .اهيلع فراعتملا ،ةمراصلا ةيملعلا دعاوقلا

 
12  Bernard Charlot, “sciences de lʼéducation en France”, Chapitre extrait du livre: Le pari des sciences de 
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 ةيبرتلا يف ةصتخملا دهاعملاو تايلکلا نم ديدعلا يف ةيسارد تاقلحو ،تارظانمو
 يف نيفظومو ةبلط ةدئافل ةيبرتلا مولع يف تانيوکت حتف مث ؛ايلودو اينطو نيوکتلاو
 ةبوعصلا ،نکل .اهريغو ،ةيندبلا ةيبرتلاو ،ميلعتلاو ،ةحصلاو ،ةلواقملاک ةفلتخم تاعاطق
 تاصصختلا فالتخاو ددعت يه ةيبرتلا مولع يف يملعلا ثحبلا مزالت تلظ يتلا
 اهعضوو ،اهتيملع يف ککشتلا نع الضف ،ةدمتعملا جهانملاو تابراقملا عونتو ،اهلخاد
 ،ةيصخشلا مهبراجتو مهتاوذ لزع نم نيثحابلا نکمت مدع نع نيجتانلا يجولومتسبإلا
 مولعلا نم اهريغ نأش کلذ يف اهنأش ،اهل عوضومک ناسنإلاو ةيبرتلا نع مهتاصصختو
 .ةيعامتجالا وأ ةيناسنإلا مولعلا

 يف نميهملا مگيداربلا لقألا ىلع وأ کرتشملا مگيداربلا بايغ نإف ،هيلع ءانبو
 نيناوق ةغايص نع نآلا ىتح ةزجاع اهلعجام وه ،ةعيبطلا مولع سکع ،ةيبرتلا مولع
 فاصوألا عيمجو ،يملعلا اهباطخ دحوتو لزتخت )ةيروص( ةيزمر تاميمعتو
 ديدحتو ،هيجوتلا هتفيظو کرتشم مگيدارب راطإ يف اهمدقت يتلا ةيملعلا تاريسفتلاو
 ىلع ةيبرتلا مولع ىلإ انرظن اذإ تامگيداربلا عونتو ددعت يفني ال اذه نکل ..ريياعملا
 ،يخيرات ،يجولويسوس ،يجولوکيس صصخت( اهل ةنوکملا تاصصختلا عاونأ ىوتسم
 لاثملا ليبس ىلع اهنم رکذن ةفلتخم افانصأ زرفأ عضو وهو ،)...خلإ ،يداصتقا ،يفسلف
 ، (cognitiviste)يفرعملا ، (behavioriste)يکولسلا( :مگيداربلا نم الک رصحلا ال
 مولع يف تامگيداربلا تفلتخا امک ،)اهريغو ،(interactionniste) يلعافتلا يسردملا
 تاسرامملا ليلحت ناديم يف دجن ثيح ،يملعلا ثحبلا نيدايم فالتخال اعبت ةيبرتلا
 ،يبيرجتلا ،يسفنلا يليلحتلا ،يفاقثلا-يخيراتلا مگيداربلا( :اهنم افانصأ الثم ةيميلعتلا
 تامگيداربلا نم افانصأ نيوکتلا ناديم يف دجن امک ؛)...اهريغو ،يئانبويسوسلا ،يفرعملا
 .اهريغو ،يجوکاردنألا ،يحصلا ،ينهملا مگيداربلا( :اهنم رکذن

 ةيبرتلا مولع يف ةيملعلا ةفرعملا جاتنإ

 ةعبرأ نع ةباجإلل اشاقن نوسرادلا راثأ ،يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا لالخ
 :يه ،مهنيب الوادت رثکألا تناک ،ةلئسأ

 ؟ةمراصلا ملعلا سيياقمل عضخت ،ةيبرتلا لوح ةيملع ةفرعم جاتنإ نکمي له .1
 ةيصوصخلا يهامو ؟ةيبرتلا لوح ةيملع فراعم ةيبرتلا مولع جتنت له .2

 ؟ةيملعلا فراعملا هذهل ةزيمملا
 يک ةيبرتلا لوح اهجتنن يتلا فراعملا هذه ميظنت ةداعإ نکمي دح يأ ىلإ .3

 ؟ةيملع فراعم نوکت

 ةيبرتلا لوح ةيملعلا فراعملا هذه يف رفوتت نأ يغبني يتلا طورشلا يه ام .4
 12؟ةيعامتجالا ةيقادصملاو ةيعورشملاب ىظحت يک
 مولع جاتنإ ةيناکمإب لوألا لاؤسلا نع ةباجإلا نيثحابلا نم قيرف ضفر دقل

 )ةيبرتلا( اهيلع بعصي هنأل ،يعضولا ىنعملاب ،ةيبرتلا لوح ةيملعلا ةفرعملل ةيبرتلا
 رمألا ،ةقيقدلا مولعلا يف هيلع فراعتم وه امک ،ةمراصلا ةيملعلا دعاوقلل عوضخلا
 .اهريغو ،خيراتلاو ،ايجولويسوسلاو ،ايجولوکيسلاک ةيناسنإلا مولعلا ىلع قبطني يذلا

 اهجتنت يتلا ةيملعلا فراعملا زيمي ام نأب يناثلا لاؤسلا نع رخآ قيرف باجأو
 ،اهحرطت يتلا ةيوبرتلاو ،ةيجولومتسبإلاو ،ةيفرعملا تالاکشإلا ةعيبط وه ةيبرتلا مولع
 اهطبرت يتلا ةيلماکتلا تاقالعلا ىلإ ةفاضإلاب ،تايعجرملا ةددعتم تابراقم اهدامتعاو
 ،ةيوبرتلا ةسرامملا نيدايم عمو ،ىرخألا ةيناسنإلا مولعلا فراعم نم اهريغ عم
 .نيوکتلاو ،ةحصلاو ،ةسايسلاو

 فراعم درجم سيل ،هعون ناک امفيک ملع يأ نأ ثلاثلا قيرفلا ربتعا امنيب
 ،تايلاکشإلاو ،فراعملا هذهل مکحم ميظنت وه امنإو ،بسحف ةمراص ةيملع
 لخاد نيناوقلاو ،تاجاتنتسالاو ،ةلقتسملاو ةعباتلا تاريغتملاو ،براجتلاو ،تايضرفلاو
 هذه نوک ىلإ ةفاضإلاب ،قسنک رصانعلا هذه عيمج اهيف مظتنت (corpus) ةنودم
 اذهو ؛ةيوبرتلا تاسرامملاو .تايعضولا يه اهتيعجرم نوکت نأ بجي ةيملعلا فراعملا
 .ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلل ةهبج ريوطتو ءانب ىلع ةيبرتلا مولع ةدعاسم هنأش نم

 دوجوال :لوقلاب نيثحابلا نم قيرف هنع باجأ دقف ،عبارلا لاؤسلا امأ
 ةيملع ةعامج ةريخألا هذهل نکت مل ام ةيبرتلا مولع اهجتنت يتلا ةيملعلا فراعملل
 ىلع لمعت ،)فراعملا هذه نيقلتو جاتنإل ثحب ةئيهو ،دهاعمو تاسسؤم( ةصصختم
 نم ةعومجم قيقحت قيرط نع ةيعامتجالا اهتيعورشم ةيوبرتلا مولعلا هذه باسکإ
 ىلع ةيملعلا ةفرعملا جاتنإ نيب اهيف مئاقلا ضقانتلا لح :اهمهأ نم رکذن طورشلا
 لوح ةديدج ةيؤر جاتنإو ؛کرتشملا سحلا وأ يجولومتسبالا قئاعلا دامتعا ساسأ
 لاعفألا ريسفتو ليلحت مث ؛اهب رثأتيو ماعلا يأرلا اهبعوتسي )ةيبرتلا( اهعوضوم
 مرتحت ةبراقم وأ جهنم قفو عوضوملا اذه نمض ةجردنملا تاسرامملاو تايعضولاو
 .اهيلع فراعتملا ،ةمراصلا ةيملعلا دعاوقلا

 
12  Bernard Charlot, “sciences de lʼéducation en France”, Chapitre extrait du livre: Le pari des sciences de 

lʼéducation, coord. R. Hofstetter et B. Schneuwly (Bruxelles-coll: Raisons éducatives; édit: Boeck Université, 
2001). 

223

مقاربة نقدية لعلوم الرتبية وصنافاتها



 مولع يف ةيوبرتلا تايعضولا ددعتو ،ةساردلا نيدايم عونتل اعبتو ،اذه
 زيم ثيح ؛تايعضولا هذه نم ةصلختسملا فراعملا فانصأو رداصم تددعت ،ةيبرتلا
 :يه ،ةيساسأ رداصم ةعبرأ نيب (Gaston Mialaret) يرالايم نوتساگ ثحابلا
 ؛ةيبرتلا مولع يف ةزجنملا ةيملعلا ثوحبلاو ؛ةيلودلاو ةينطولا تادنتسملاو قئاثولا
 مث ؛ةيسايسلاو ،ةيخيراتلا ،ةيفسلفلا تالمأتلاو تاشقانملاو لامعألا جئاتن عومجمو
 ؛يساردلا لصفلا لخاد )ت( نيسردملل ةظوحلملا وأ ةرشابملا ةيجوغاديبلا تاسرامملا
 :يه ،ىربک فانصأ ةعبرأ ىلإ ةيوبرتلا تايعضولا يف فراعملا فينصت هنع بترت امم

 ميقلاب ةصاخ يهو ،خيراتلاو ةفسلفلا نم ةدمتسملا ةيرظنلا فراعملا •
 ؛ةيوبرتلا يمارملاو تاياغلاو

 يف اهيلإ لصوتملا يملعلا ثحبلا جئاتن نم دمتست يتلا ةيملعلا فراعملاو •
 ؛ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا

 ،ةثيدحلا ةيجولونکتلا لاصتالا لئاسو نم ةصلختسملا ةيقئاثولا ةفرعملاو •
 ؛ةماع ةفصب ىربکلا ةيملاعلا تامظنملاو ،ةروشنملا عجارملاو رداصملاو تاعوسوملا نمو

 حلطصي ام وأ ،يبرملا تاسرامم ةليصح يه يتلا ،ةيقيبطتلا فراعملا مث •
 لخاد ةيمويلا هتبرجت ىلع سسأتتو ، (paraxéologique)يملعلا جهنلا فراعمب اهيلع
 13.ةماع ةفصب ةيميلعتلا ةسسؤملاو ،ةصاخ ةفصب يساردلا لصفلا

 تانينامثلا يدقع لالخ ،ةيبرتلا مولع يف يملعلا ثحبلا روطت عمو
 اريبک اعاستا امهنم لک فرع ،تاعماجلا لخاد نايساسأ ناهاجتا رولبت ،تانيعستلاو
 :يلي امک اهفينصت نکمي ،ةسوردملا عيضاوملا ىوتسم ىلع

 ،تاسرامملا ليلحتو ،يوبرتلا لعفلا ةنلقع( :لوح عيضاومب ةمتهم ثوحب .أ
 نيوکتلاو ،نيوکتلا ةسدنهو ،ةثيدحلا ةيوبرتلا تاينقتلا قيبطتو
 .)نييوبرتلا نيلعافلا فلتخم تاسراممو ،يوبرتلا ريبدتلاو ،رمتسملا

 بناجلا( :ـب ةقلعتم عيضاوم ىلع اهباحصأ مامتها بصنا ثوحبو .ب
 ،ةننهملاو ،ةلواقملا ريبدتو ،ةحصلاو ،ةيبرتلا خيراتو ،يعامتجا ورکيملا
 14.اهريغو

 
13  Gaston Mialaret, “Les origines et l’évolution des sciences de l’éducation en payes froncophones”, (2009)     
https://www.unicaen.fr/puc/images/0140ans_education.pdf. 
14 Bernard Charlot, “Les sciences de l’éducation: un enjeu un défi”, Paris: ÉditESF,  1995. 

 ةيبيکرت ةصالخ

 اقالطنا ةيسنرفلا نيوکتلا دهاعمو تاعماجلا يف ةيبرتلا مولع ةسسأم لالخ
 لوح ةفلتخملا مهاؤر تسکع ةنيابتمو ةددعتم ةلئسأ نوثحابلا حرط ،1967 ةنس نم
 ةلئسأ يهو .ةيقئالع مث ،ةيملع ةيثحبو ،ةيجولومتسبإ ،ةيفرعم ،ةيدوجو تالاکشإ
 ءيش دوجو ةقيقح :ةيلاتلا رصانعلا يف اهلازتخا نکمي اعم روطتلاو ةأشنلاب تطبترا
 اهعضوو اهتيهام ؛دوجولا اذه تابوعصو )عمجلا ةغيصب( ةيبرتلا مولع همسا
 عيضاوملا فلتخمو ةيبرتلا مولع عوضوم يف يملعلا ثحبلا تابوعص ؛يجولومتسبإلا
 تابراقملا اذکو ،(paradigmes) ةيوبرتلا جذامنلا وأ تامگيداربلا ةعيبط ؛هل ةثياحملا
 نوسرادلا اهجتني يتلا ةيملعلا ةفرعملا ةعيبطو ؛ةيبرتلا مولع يف ةدمتعملا ةفلتخملا
 .ةيوبرتلا مولعلا هذهل

 مولع ةيوه ةلئسأ ىلع انتيؤر تبصنا ،ةيفرعملا ةبراقملا ئدابم ىلع اسيسأتو
 مث ،ةيقئاثولاو ،ةيملعلاو ،ةيرظنلا فراعملا طامنأو ،يجولومتسبإلا اهعضوو ةيبرتلا
 عيضاوملا ةيددعت لاؤس نع ةباجإلا ةلواحم ىلإ ةفاضإلاب ،اهجتنت يتلا ةيقيبطتلا
 ،ةيوبرتلا رهاوظلاو ،تايعضولاو ،لاعفألا اهنم ةصاخ ،ةيبرتلا مولعل ةثياحملا
 انل نيبت ثيح ؛تامگيداربلا وأ جذامنلا عاونأ ديدحت انلواح امک ؛ةيميلعتلا تاسرامملاو
 يدؤي يذلا ،ةيبرتلا مولع يف نميهملا مگيداربلا لقألا ىلع وأ کرتشملا مگيداربلا بايغ
 .ريياعملا ديدحتو ،هيجوتلا ةفيظو

 ىلع ةيبرتلا مولع ىلإ انرظن اذإ تامگيداربلا عونتو ددعت يفني ال اذه ،نکل
 ،يخيرات ،يجولويسوس ،يجولوکيس صصخت( اهل ةنوکملا تاصصختلا عاونأ ىوتسم
 يکولسلا( :مگيداربلاک ةفلتخم افانصأ زرفأ عضو وهو ،)...خلإ ،يداصتقا ،يفسلف

(behavioriste)، يفرعملا (cognitiviste)، يسردملا (scolaire)، يلعافتلا 
(interactionniste)، اعبت ةيبرتلا مولع يف تامگيداربلا تفلتخا امک ،)اهريغو 

 الثم ةيميلعتلا تاسرامملا ليلحت ناديم يف دجن ثيح ،يملعلا ثحبلا نيدايم فالتخال
 ،يفرعملا ،يبيرجتلا ،يسفنلا يليلحتلا ،يفاقثلا-يخيراتلا مگيداربلا( :اهنم افانصأ
 .)...اهريغو ،يئانبويسوسلا

 مگيداربلا( :اهنم رکذن تامگيداربلا نم افانصأ نيوکتلا ناديم يف دجن امک
 مولع يف يملعلا ثحبلا جاتنإ ةعيبط نع انلءاست نيحو يجوکاردنألا ،يحصلا ،ينهملا
 ضفر ،ةيساسأ ةلئسأ ةعبرأ نع نيثحابلا ةبوجأ انل تنيبت ،ةيملعلا ةفرعملل ةيبرتلا
 هجتنت امل ةقباطم ةيملع ةفرعمل ةيبرتلا مولع جاتنإ ةيناکمإب قلعتملا اهلوأ مهضعب
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 مولع يف ةيوبرتلا تايعضولا ددعتو ،ةساردلا نيدايم عونتل اعبتو ،اذه
 زيم ثيح ؛تايعضولا هذه نم ةصلختسملا فراعملا فانصأو رداصم تددعت ،ةيبرتلا
 :يه ،ةيساسأ رداصم ةعبرأ نيب (Gaston Mialaret) يرالايم نوتساگ ثحابلا
 ؛ةيبرتلا مولع يف ةزجنملا ةيملعلا ثوحبلاو ؛ةيلودلاو ةينطولا تادنتسملاو قئاثولا
 مث ؛ةيسايسلاو ،ةيخيراتلا ،ةيفسلفلا تالمأتلاو تاشقانملاو لامعألا جئاتن عومجمو
 ؛يساردلا لصفلا لخاد )ت( نيسردملل ةظوحلملا وأ ةرشابملا ةيجوغاديبلا تاسرامملا
 :يه ،ىربک فانصأ ةعبرأ ىلإ ةيوبرتلا تايعضولا يف فراعملا فينصت هنع بترت امم

 ميقلاب ةصاخ يهو ،خيراتلاو ةفسلفلا نم ةدمتسملا ةيرظنلا فراعملا •
 ؛ةيوبرتلا يمارملاو تاياغلاو

 يف اهيلإ لصوتملا يملعلا ثحبلا جئاتن نم دمتست يتلا ةيملعلا فراعملاو •
 ؛ةقيقدلاو ةيناسنإلا مولعلا

 ،ةثيدحلا ةيجولونکتلا لاصتالا لئاسو نم ةصلختسملا ةيقئاثولا ةفرعملاو •
 ؛ةماع ةفصب ىربکلا ةيملاعلا تامظنملاو ،ةروشنملا عجارملاو رداصملاو تاعوسوملا نمو

 حلطصي ام وأ ،يبرملا تاسرامم ةليصح يه يتلا ،ةيقيبطتلا فراعملا مث •
 لخاد ةيمويلا هتبرجت ىلع سسأتتو ، (paraxéologique)يملعلا جهنلا فراعمب اهيلع
 13.ةماع ةفصب ةيميلعتلا ةسسؤملاو ،ةصاخ ةفصب يساردلا لصفلا

 تانينامثلا يدقع لالخ ،ةيبرتلا مولع يف يملعلا ثحبلا روطت عمو
 اريبک اعاستا امهنم لک فرع ،تاعماجلا لخاد نايساسأ ناهاجتا رولبت ،تانيعستلاو
 :يلي امک اهفينصت نکمي ،ةسوردملا عيضاوملا ىوتسم ىلع

 ،تاسرامملا ليلحتو ،يوبرتلا لعفلا ةنلقع( :لوح عيضاومب ةمتهم ثوحب .أ
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 .)نييوبرتلا نيلعافلا فلتخم تاسراممو ،يوبرتلا ريبدتلاو ،رمتسملا

 بناجلا( :ـب ةقلعتم عيضاوم ىلع اهباحصأ مامتها بصنا ثوحبو .ب
 ،ةننهملاو ،ةلواقملا ريبدتو ،ةحصلاو ،ةيبرتلا خيراتو ،يعامتجا ورکيملا
 14.اهريغو

 
13  Gaston Mialaret, “Les origines et l’évolution des sciences de l’éducation en payes froncophones”, (2009)     
https://www.unicaen.fr/puc/images/0140ans_education.pdf. 
14 Bernard Charlot, “Les sciences de l’éducation: un enjeu un défi”, Paris: ÉditESF,  1995. 

 ةيبيکرت ةصالخ

 اقالطنا ةيسنرفلا نيوکتلا دهاعمو تاعماجلا يف ةيبرتلا مولع ةسسأم لالخ
 لوح ةفلتخملا مهاؤر تسکع ةنيابتمو ةددعتم ةلئسأ نوثحابلا حرط ،1967 ةنس نم
 ةلئسأ يهو .ةيقئالع مث ،ةيملع ةيثحبو ،ةيجولومتسبإ ،ةيفرعم ،ةيدوجو تالاکشإ
 ءيش دوجو ةقيقح :ةيلاتلا رصانعلا يف اهلازتخا نکمي اعم روطتلاو ةأشنلاب تطبترا
 اهعضوو اهتيهام ؛دوجولا اذه تابوعصو )عمجلا ةغيصب( ةيبرتلا مولع همسا
 عيضاوملا فلتخمو ةيبرتلا مولع عوضوم يف يملعلا ثحبلا تابوعص ؛يجولومتسبإلا
 تابراقملا اذکو ،(paradigmes) ةيوبرتلا جذامنلا وأ تامگيداربلا ةعيبط ؛هل ةثياحملا
 نوسرادلا اهجتني يتلا ةيملعلا ةفرعملا ةعيبطو ؛ةيبرتلا مولع يف ةدمتعملا ةفلتخملا
 .ةيوبرتلا مولعلا هذهل

 مولع ةيوه ةلئسأ ىلع انتيؤر تبصنا ،ةيفرعملا ةبراقملا ئدابم ىلع اسيسأتو
 مث ،ةيقئاثولاو ،ةيملعلاو ،ةيرظنلا فراعملا طامنأو ،يجولومتسبإلا اهعضوو ةيبرتلا
 عيضاوملا ةيددعت لاؤس نع ةباجإلا ةلواحم ىلإ ةفاضإلاب ،اهجتنت يتلا ةيقيبطتلا
 ،ةيوبرتلا رهاوظلاو ،تايعضولاو ،لاعفألا اهنم ةصاخ ،ةيبرتلا مولعل ةثياحملا
 انل نيبت ثيح ؛تامگيداربلا وأ جذامنلا عاونأ ديدحت انلواح امک ؛ةيميلعتلا تاسرامملاو
 يدؤي يذلا ،ةيبرتلا مولع يف نميهملا مگيداربلا لقألا ىلع وأ کرتشملا مگيداربلا بايغ
 .ريياعملا ديدحتو ،هيجوتلا ةفيظو

 ىلع ةيبرتلا مولع ىلإ انرظن اذإ تامگيداربلا عونتو ددعت يفني ال اذه ،نکل
 ،يخيرات ،يجولويسوس ،يجولوکيس صصخت( اهل ةنوکملا تاصصختلا عاونأ ىوتسم
 يکولسلا( :مگيداربلاک ةفلتخم افانصأ زرفأ عضو وهو ،)...خلإ ،يداصتقا ،يفسلف

(behavioriste)، يفرعملا (cognitiviste)، يسردملا (scolaire)، يلعافتلا 
(interactionniste)، اعبت ةيبرتلا مولع يف تامگيداربلا تفلتخا امک ،)اهريغو 

 الثم ةيميلعتلا تاسرامملا ليلحت ناديم يف دجن ثيح ،يملعلا ثحبلا نيدايم فالتخال
 ،يفرعملا ،يبيرجتلا ،يسفنلا يليلحتلا ،يفاقثلا-يخيراتلا مگيداربلا( :اهنم افانصأ
 .)...اهريغو ،يئانبويسوسلا

 مگيداربلا( :اهنم رکذن تامگيداربلا نم افانصأ نيوکتلا ناديم يف دجن امک
 مولع يف يملعلا ثحبلا جاتنإ ةعيبط نع انلءاست نيحو يجوکاردنألا ،يحصلا ،ينهملا
 ضفر ،ةيساسأ ةلئسأ ةعبرأ نع نيثحابلا ةبوجأ انل تنيبت ،ةيملعلا ةفرعملل ةيبرتلا
 هجتنت امل ةقباطم ةيملع ةفرعمل ةيبرتلا مولع جاتنإ ةيناکمإب قلعتملا اهلوأ مهضعب

225

مقاربة نقدية لعلوم الرتبية وصنافاتها



 يتلا ةيملعلا ةفرعملا زيمي ام نأب يناثلا لاؤسلا نع نورخآ باجأ امنيب ،ةقيقدلا مولعلا
 يتلا ةيوبرتلاو ،ةيجولومتسبإلاو ،ةيفرعملا تالاکشإلا ةعيبط وه ةيبرتلا مولع اهجتنت
 ةيلماکتلا تاقالعلا ىلإ ةفاضإلاب ،تايعجرملا ةددعتم تابراقم اهدامتعاو ،اهحرطت
 ةسرامملا نيدايم عمو ،ىرخألا ةيناسنإلا مولعلا فراعم نم اهريغ عم اهطبرت يتلا
 نأب ثلاثلا لاؤسلا نع نوثحابلا باجأ امک ؛نيوکتلاو ،ةحصلاو ،ةسايسلاو ،ةيوبرتلا

 ،اهتايضرفو ،اهتايلاکشإو ،اهفراعمل مکحم ميظنت قيقحت تعاطتسا ةيبرتلا مولع
 ةنودم لخاد نيناوقلاو ،تاجاتنتسالاو ،ةلقتسملاو ةعباتلا اهتاريغتمو ،اهبراجتو

(corpus) عبارلا لاؤسلا نع مهباوج امأ ؛قسنک رصانعلا هذه عيمج اهيف مظتنت 
 ،دهاعمو تاسسؤم( ةصصختم ةيملع ةعامج دوجو نإ مهلوق يف صخلت دقف ،ريخألاو
 مولعلا هذه باسکإ ىلع تلمع يتلا يه ،)فراعملا هذه نيقلتو جاتنإل ثحب ةئيهو
 نم رکذن طورشلا نم ةعومجم قيقحت قيرط نع ةيعامتجالا اهتيعورشم ةيوبرتلا
 قئاعلا دامتعا ساسأ ىلع ةيملعلا ةفرعملا جاتنإ نيب اهيف مئاقلا ضقانتلا لح :اهمهأ
 )ةيبرتلا( اهعوضوم لوح ةديدج ةيؤر جاتنإو ؛کرتشملا سحلا وأ يجولومتسبالا
 تاسرامملاو تايعضولاو لاعفألا ريسفتو ليلحت مث ؛اهب رثأتيو  ماعلا يأرلا اهبعوتسي
 ،ةمراصلا ةيملعلا دعاوقلا مرتحت ةبراقم وأ جهنم قفو عوضوملا اذه نمض ةجردنملا
 .اهيلع فراعتملا

 مولع يف ةيوبرتلا تايعضولا ددعتو ،ةساردلا نيدايم عونتل اعبتو ،اذه
 ،يهو ؛تايعضولا هذه نم ةصلختسملا فراعملا فانصأو رداصم تددعت ،ةيبرتلا
 .)ةيقيبطتو ،ةيقئاثوو ،ةيملعو ،ةيرظن فراعم( :فانصأ ةعبرأ ،ةماع ةفصب

 دجتسي ام لک ىلع احتفنم اناديم امئاد لظتس ،ةيبرتلا مولع نع ليق امهمو
 ال يذلا ةفرعملا عمتجم يف ةديدج ةيجولونکت وأ ،ةيثحب وأ ةيناسنإ ةيملع نيدايم نم
 ةجرد ىلإ لوصولا دصق يدحتلا نم ديزملا اهمامأ حرطي ،اعاستا الإ موي دعب اموي ديزي
 .امهيلإ حمطت يتلا ةيعامتجالا ةيقادصملاو ،ةيملعلا
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 اهتافانصو ةيبرتلا مولعل ةيدقن ةبراقم

يرشابمل دمحم  
ةيبرتلا مولع يف ثحاب ذاتس  أ

 ةمدقم

 الإ ةيملع ةرادج بستکي نأ امومع يوبرتلا لعفلا عاطتسم يف نکي مل
 نيسرامملا فرط نم اهينبتو ،تاعمتجملا لخاد اهراشتناو ،ةيملعلا ةفرعملا لضفب
 اهئافضإب ،ةقيقدلا مولعلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا روطت دعب صخألابو ،نييوبرتلا

 ،صوصخلاب ةيوبرتلا ةيعضولل اهتاليلحت يف يوبرتلا ثحبلا جئاتن ىلع ملعلا ةفص
 .يملعلا ثحبلا جهانم ىلع ةدمتعم

 فقوتي ةيعامتجالا وأ ةيناسنإلا مولعلا نم ملع يأ مدقت ناب ىرن اذکهو
 لکل لوخي ةيعجرمو ةيملع ةطلس وه امب ،هکلمي يذلا يميهافملا مسجلا ةوق ىلع
 ةيجهنملاو ةيملعلا ةقدلا نم عونب ثحبلا يف فدهتسملا عوضوملا عم لماعتلا ملع
 داجيإ نم هنکمي امک ،ىرخألا مولعلا يقاب نع هزيمي لاحلا ةعيبطب يذلاو ،ةبولطملا
 حسمو ءاصقتسا لجأ نم اهب نيعتسي يتلا ةيجهنملا تاينقتلاو قــئارطلاو لئاسولا
 .اهيف ثوحبملا تايعضولاو رهاظلا

 – کلذ ىلإ ةراشإلا قبس امک – لکشي يذلا يميهافملا مسجلا اذه نإ
 ،هيلإ لصوتت نأ ةيبرتلل ناک ام ،اينوک اهيلع فراعتملا مولعلا نم ملع لکل يتادألا راطإلا
 :ةيلاتلا جهانملا نم ةيئدبملا اهتدافتساو ،يملعلا ثحبلا جئاتنل اهقانتعا لضفب الإ
 ،ءاکذلا زئاور ،يعامتجالا حسملا ،يکينيلکإلا جهنملا ،يئاصقتسالا جهنملا ،يبيرجتلا جهنملا
 ...ءاصحإلاو ،ملعتلا تايرظن ،ةيصخشلاو

 نرقلا طساوأ يف تيمس مولعکو ،ةسراممکو ةيعضوک ةيبرتلا تنابأ اذکهو
 اهتارايخ ىـلع رايعمک ملعلا ةفص ءافضإ ىلع اهتردق ىدم نع ،ةيبرتلا مولعب نيرشعلا
 يتلا ةيلصألا ىرخألا مولعلاب ةوسإ ،ةينادجو-ويسوسلاو ةيراهملاو ةيفرعملا اهفئاظوو
 .ةيملعلا ةيبيرجتلا اهجهانمو يرظنلا اهراطإ اهنم تمهلتسا

 

 

 



 اهتافانصو ةيبرتلا مولعل ةيدقن ةبراقم

يرشابمل دمحم  
ةيبرتلا مولع يف ثحاب ذاتس  أ

 ةمدقم

 الإ ةيملع ةرادج بستکي نأ امومع يوبرتلا لعفلا عاطتسم يف نکي مل
 نيسرامملا فرط نم اهينبتو ،تاعمتجملا لخاد اهراشتناو ،ةيملعلا ةفرعملا لضفب
 اهئافضإب ،ةقيقدلا مولعلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا روطت دعب صخألابو ،نييوبرتلا

 ،صوصخلاب ةيوبرتلا ةيعضولل اهتاليلحت يف يوبرتلا ثحبلا جئاتن ىلع ملعلا ةفص
 .يملعلا ثحبلا جهانم ىلع ةدمتعم

 فقوتي ةيعامتجالا وأ ةيناسنإلا مولعلا نم ملع يأ مدقت ناب ىرن اذکهو
 لکل لوخي ةيعجرمو ةيملع ةطلس وه امب ،هکلمي يذلا يميهافملا مسجلا ةوق ىلع
 ةيجهنملاو ةيملعلا ةقدلا نم عونب ثحبلا يف فدهتسملا عوضوملا عم لماعتلا ملع
 داجيإ نم هنکمي امک ،ىرخألا مولعلا يقاب نع هزيمي لاحلا ةعيبطب يذلاو ،ةبولطملا
 حسمو ءاصقتسا لجأ نم اهب نيعتسي يتلا ةيجهنملا تاينقتلاو قــئارطلاو لئاسولا
 .اهيف ثوحبملا تايعضولاو رهاظلا

 – کلذ ىلإ ةراشإلا قبس امک – لکشي يذلا يميهافملا مسجلا اذه نإ
 ،هيلإ لصوتت نأ ةيبرتلل ناک ام ،اينوک اهيلع فراعتملا مولعلا نم ملع لکل يتادألا راطإلا
 :ةيلاتلا جهانملا نم ةيئدبملا اهتدافتساو ،يملعلا ثحبلا جئاتنل اهقانتعا لضفب الإ
 ،ءاکذلا زئاور ،يعامتجالا حسملا ،يکينيلکإلا جهنملا ،يئاصقتسالا جهنملا ،يبيرجتلا جهنملا
 ...ءاصحإلاو ،ملعتلا تايرظن ،ةيصخشلاو

 نرقلا طساوأ يف تيمس مولعکو ،ةسراممکو ةيعضوک ةيبرتلا تنابأ اذکهو
 اهتارايخ ىـلع رايعمک ملعلا ةفص ءافضإ ىلع اهتردق ىدم نع ،ةيبرتلا مولعب نيرشعلا
 يتلا ةيلصألا ىرخألا مولعلاب ةوسإ ،ةينادجو-ويسوسلاو ةيراهملاو ةيفرعملا اهفئاظوو
 .ةيملعلا ةيبيرجتلا اهجهانمو يرظنلا اهراطإ اهنم تمهلتسا
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 ةيبرتلا موهفم تادادتما

 دقف ةيبرتلا موهفم نأ ىلإ )Gaston Mialaret ( 1يرالايم نوتساگ ريشي
 لماوعلا نم ةعومجم اهيف تمهاس ىربک تادادتما يلاتلاب فرعو ،ةدوهعملا هتطاسب
 ةيرشبلا تاعمتجملا اهتشاع يتلا ةيفاقثلا اذکو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةـيعامتجالا

 اوغلب نيذلا لافطألا ىلع ةيلمعک ةرصتقم ةيبرتلا دعت ملف .ةيخيراتلا اهلحارم لالخ
 ،دحللا ىلإ داليملا نم ةسراممک تدتما امنإو – اقباس دقتعي ناک امک – سردمتلا نس
 اهدعبل عجار اذهو ،ناسنإلا اهعطقي يتلا ةيرمعلا لحارملا فلتخم يلاتلاب تلمشو
 نکمي ام وهو ،دارفألا عيمج ىلع ريثأتلا يف يرارمتسالا اهنوکمو لوحتملا يمانيدلا
 .ةيبرتلا موهفمل لوألا دادتمالاب هنع ريبعتلا

 ىلع حلطصي امل يجولويسوسلا موهفملا عم ةقالع يف لخدي يناثلا دادتمالا
 ةرشابملا اهتاريثأت سرامت تحبصأ ةدوصقم ريغ ةيوبرت ةسسؤم يه امب ،ةيزاوملا ةسردملا
 ةيرق ىلإ ملاعلا تلوح اهنأ ةجردل ،بوعشلاو ،تاعامجلاو دارفألا ىلع ةرشابملا ريغو
 ةأرملا جورخ ،ةيزاوملا ةسردملا هذه زورب يف تمهاس يتلا لماوعلا نيب نمو .ةريغص
 اريخأ مث ،ةيناث ةهج نم ةيرصبلاو ةيـعمسلا مالعإلا لئاسو روطتو ،ةهج نم لمعلل
 ةجمدملا صارقألا ةطساوب ينورتکلإلا ملعتلا[ طئاسولا ةددعتملا تاعاقلا راشتنا
 ةدحبو سفانت ةسسؤملا هذه لعج يذلا ءيشلا ،ةثلاث ةهج نم ]...دعب نع نيوکتلاو
 ةددعتملا فراعملا لالخ نم کلذو ،لافطألا ىلع ريثأتلا يف ةرسألاو ةسردملا نم لک رود
 ايفاقثو ايعامتجا ةلوبقملا ريغو ةلوبقملا تاکولسلا نم جذامنو ،اهجورت يتلا براشملا
 ةيرصبلا ةيعمسلا اهتاينقت ةطساوب ةزفلتلا اصوصخ ،نييعامتجالا دارفألل اهبسکت يتلا
 .يرکفلاو يـجولويسوسلا مهلايخ ىلعو ،لافطألل ةيروصلا تاکاردإلا ىلع رثؤت يتلا

 ىدل ةيصخشلا تانوکمب طبترا ةيبرتلا موهفمل ةبسنلاب ثلاثلا دادتمالا
 ءاصقإ عم ،طقف لافطألا ءاکذ ىلع ريثأتلل ةهجوم ةيبرتلا تناک اميدقف .دارفألا
 تقولا يف هنأ ريغ .ةيناسنإلا ةيصخشلا اهيوتحت يتلا ىرخألا تانوکملا يقاب شيمهتو
 لاجملا اذه يف ةيناسنإلا مولعلا اهتمدق يتلا تامدخلاو ثاحبألا ىلع ءانبو نهارلا

 ةزکرمل ةهجوم ةيبرتلا تحبصأ ،ايجوغاديبلاو ...عامتجالا ملعو سفنلا ملع اصوصخ
 يلقعلا نوکملا يف ريثأتلا ىنعمب ،اهتيلومش يف ةيناسنإلا ةيصخشلا ىلع اهمامتها
 .زييمت ام نود اعم يسفنلا نوکملا يفو يکرحلا يسحلاو يعامتجالاو

 

1 Revue internationale des sciences sociales 104 (1985); Gaston Mialaret, Les sciences de l’éducation (Paris: P.U.F., 
1979). 

 ةيبرتلا لعج ام وه يمانيدلاو يددعتلا هدعب يف ثلاثلا دادتمالا اذه نإ
 :اهانربتعا ام اذإ اصوصخ ،دارفألا ىلع ريثأتلا يف ةيلومشو اعسوت رثکأ

 يمتنت يتلا ةيوبرتلا ةيعامتجالا تاسسؤملا لخاد سرامم يعامتجا ماظنک
 .يندملا عمتجملل

 نم وأ تاعامجلاو دارفألا لَبِق نم تاعامجلا وأ دارفألا ىلع سرامت ةيلمعک
 .]...مالعإلا لئاسو[ ةدوصقم ريغو ةدوصقم تاسسؤم فرط

 راکفألاو ديلاقتلاو ئدابملاو ميقلا نم ةعومجم ىلع لمتشي ىوتحمک
 .ةلودلا فرط نم ايجولويديإو ايفاقث ةهجوملا

 وأ دارفألا تاکولس يف تاريغتلا نم ةعومجم ثادحإ ىلإ يمري جاتنک
 .ةيبرتلا ةيعونو ةعيبط بسح ،تاعامجلا

 رييستلاو ميظنتلا ةطلسو رارقلا ةطلس عم ةرشابم ةقالع يف لخدت ةفيظوک
 .ذيفنتلا ةطلسو

 ةيبرتلا مولعل يخيراتلا راطإلا

 نم وأ “ةينيفوکنورف” تايعجرم نم اقالطنا ةيبرتلا مولعل خرؤي ام ابلاغ
 2،عوضوملا اذهب ةمتهملا تاساردلا فلتخم يف هانسمل ام اذهو ،ةيسنرف ةيوبرت تايبدأ
 ةفاقثلل ةيرکفلا تاجوتنملا – ةيثلاث ةلودک – کلهتسن اننوک کلذ يف  ببسلا
 هذه لثم عم لماعتن انلعجي ام وهو ،رخآ جوتنم يأ نم رثکأ ،ةيسنرفلا ةيجوغاديبلا
 هذه ةعيبط نإ .ةيخيراتلاو ةيريظنتلا ةيحانلا نم قفألا قيض روظنم نم عيضاوملا
 يف انلعجي ،اهل اليدب ايلاح کلمن ال ،ةقرولا هذه يف اهميدقت انيأترا يتلا ةماعلا ةظحالملا
 حتفل طقف امنإو ،ةيسنرفلا تايعجرملا ريغ ىرخأ تايعجرم ىلع دامتعالا ىوتسم
 ةينيوکتلا رطألا وأ ةبلطلل ةبسنلاب ءاوس ثحبلا قافآ حتفلو ةيضقلا هذه لوح شاقنلا
 3.ةيسنرفلا تايبدألا جراخ ةيبرتلا مولعل يخيراتلا لصألا يف نيثحابلا اضيأو

 نرقلا رخاوأ يف هنأ ىلإ يرالايم نوتساگ ريشي ،عوضوملا رهوج ىلإ انعوجربو
 فلأ دقف ؛ةيجوغاديبلاو ةيبرتلا ةفص بناجب “ملع” ةملک ترهظ ،ةرشع عساتلا
 ،ةـيبرتلا ملع :ناونع تحت ،ميلعتلا جهانم لوح اباتک ،1879 ةنس نيب ردنسکلا

 

 راد :ءاضيبلا رادلا( ةيدقن ةيليلحت ةسارد .ةسرامملاو روصتلا نيب ةيساسألا ةسردملاب يکيتکاديدلا باطخلا ،يرشابمل دمحم :انباتک رظنأ 2
 .)2002 ،ةفاقثلا
 .1983-09-10 ،“ةيبرتلا مولع يف ةيمالسإ تاهاجتا” ،راقع دمحم ةلاقم ىلإ :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةدوعلا نکمي 3
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 ةيبرتلا موهفم تادادتما

 دقف ةيبرتلا موهفم نأ ىلإ )Gaston Mialaret ( 1يرالايم نوتساگ ريشي
 لماوعلا نم ةعومجم اهيف تمهاس ىربک تادادتما يلاتلاب فرعو ،ةدوهعملا هتطاسب
 ةيرشبلا تاعمتجملا اهتشاع يتلا ةيفاقثلا اذکو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةـيعامتجالا

 اوغلب نيذلا لافطألا ىلع ةيلمعک ةرصتقم ةيبرتلا دعت ملف .ةيخيراتلا اهلحارم لالخ
 ،دحللا ىلإ داليملا نم ةسراممک تدتما امنإو – اقباس دقتعي ناک امک – سردمتلا نس
 اهدعبل عجار اذهو ،ناسنإلا اهعطقي يتلا ةيرمعلا لحارملا فلتخم يلاتلاب تلمشو
 نکمي ام وهو ،دارفألا عيمج ىلع ريثأتلا يف يرارمتسالا اهنوکمو لوحتملا يمانيدلا
 .ةيبرتلا موهفمل لوألا دادتمالاب هنع ريبعتلا

 ىلع حلطصي امل يجولويسوسلا موهفملا عم ةقالع يف لخدي يناثلا دادتمالا
 ةرشابملا اهتاريثأت سرامت تحبصأ ةدوصقم ريغ ةيوبرت ةسسؤم يه امب ،ةيزاوملا ةسردملا
 ةيرق ىلإ ملاعلا تلوح اهنأ ةجردل ،بوعشلاو ،تاعامجلاو دارفألا ىلع ةرشابملا ريغو
 ةأرملا جورخ ،ةيزاوملا ةسردملا هذه زورب يف تمهاس يتلا لماوعلا نيب نمو .ةريغص
 اريخأ مث ،ةيناث ةهج نم ةيرصبلاو ةيـعمسلا مالعإلا لئاسو روطتو ،ةهج نم لمعلل
 ةجمدملا صارقألا ةطساوب ينورتکلإلا ملعتلا[ طئاسولا ةددعتملا تاعاقلا راشتنا
 ةدحبو سفانت ةسسؤملا هذه لعج يذلا ءيشلا ،ةثلاث ةهج نم ]...دعب نع نيوکتلاو
 ةددعتملا فراعملا لالخ نم کلذو ،لافطألا ىلع ريثأتلا يف ةرسألاو ةسردملا نم لک رود
 ايفاقثو ايعامتجا ةلوبقملا ريغو ةلوبقملا تاکولسلا نم جذامنو ،اهجورت يتلا براشملا
 ةيرصبلا ةيعمسلا اهتاينقت ةطساوب ةزفلتلا اصوصخ ،نييعامتجالا دارفألل اهبسکت يتلا
 .يرکفلاو يـجولويسوسلا مهلايخ ىلعو ،لافطألل ةيروصلا تاکاردإلا ىلع رثؤت يتلا

 ىدل ةيصخشلا تانوکمب طبترا ةيبرتلا موهفمل ةبسنلاب ثلاثلا دادتمالا
 ءاصقإ عم ،طقف لافطألا ءاکذ ىلع ريثأتلل ةهجوم ةيبرتلا تناک اميدقف .دارفألا
 تقولا يف هنأ ريغ .ةيناسنإلا ةيصخشلا اهيوتحت يتلا ىرخألا تانوکملا يقاب شيمهتو
 لاجملا اذه يف ةيناسنإلا مولعلا اهتمدق يتلا تامدخلاو ثاحبألا ىلع ءانبو نهارلا

 ةزکرمل ةهجوم ةيبرتلا تحبصأ ،ايجوغاديبلاو ...عامتجالا ملعو سفنلا ملع اصوصخ
 يلقعلا نوکملا يف ريثأتلا ىنعمب ،اهتيلومش يف ةيناسنإلا ةيصخشلا ىلع اهمامتها
 .زييمت ام نود اعم يسفنلا نوکملا يفو يکرحلا يسحلاو يعامتجالاو

 

1 Revue internationale des sciences sociales 104 (1985); Gaston Mialaret, Les sciences de l’éducation (Paris: P.U.F., 
1979). 

 ةيبرتلا لعج ام وه يمانيدلاو يددعتلا هدعب يف ثلاثلا دادتمالا اذه نإ
 :اهانربتعا ام اذإ اصوصخ ،دارفألا ىلع ريثأتلا يف ةيلومشو اعسوت رثکأ

 يمتنت يتلا ةيوبرتلا ةيعامتجالا تاسسؤملا لخاد سرامم يعامتجا ماظنک
 .يندملا عمتجملل

 نم وأ تاعامجلاو دارفألا لَبِق نم تاعامجلا وأ دارفألا ىلع سرامت ةيلمعک
 .]...مالعإلا لئاسو[ ةدوصقم ريغو ةدوصقم تاسسؤم فرط

 راکفألاو ديلاقتلاو ئدابملاو ميقلا نم ةعومجم ىلع لمتشي ىوتحمک
 .ةلودلا فرط نم ايجولويديإو ايفاقث ةهجوملا

 وأ دارفألا تاکولس يف تاريغتلا نم ةعومجم ثادحإ ىلإ يمري جاتنک
 .ةيبرتلا ةيعونو ةعيبط بسح ،تاعامجلا

 رييستلاو ميظنتلا ةطلسو رارقلا ةطلس عم ةرشابم ةقالع يف لخدت ةفيظوک
 .ذيفنتلا ةطلسو

 ةيبرتلا مولعل يخيراتلا راطإلا

 نم وأ “ةينيفوکنورف” تايعجرم نم اقالطنا ةيبرتلا مولعل خرؤي ام ابلاغ
 2،عوضوملا اذهب ةمتهملا تاساردلا فلتخم يف هانسمل ام اذهو ،ةيسنرف ةيوبرت تايبدأ
 ةفاقثلل ةيرکفلا تاجوتنملا – ةيثلاث ةلودک – کلهتسن اننوک کلذ يف  ببسلا
 هذه لثم عم لماعتن انلعجي ام وهو ،رخآ جوتنم يأ نم رثکأ ،ةيسنرفلا ةيجوغاديبلا
 هذه ةعيبط نإ .ةيخيراتلاو ةيريظنتلا ةيحانلا نم قفألا قيض روظنم نم عيضاوملا
 يف انلعجي ،اهل اليدب ايلاح کلمن ال ،ةقرولا هذه يف اهميدقت انيأترا يتلا ةماعلا ةظحالملا
 حتفل طقف امنإو ،ةيسنرفلا تايعجرملا ريغ ىرخأ تايعجرم ىلع دامتعالا ىوتسم
 ةينيوکتلا رطألا وأ ةبلطلل ةبسنلاب ءاوس ثحبلا قافآ حتفلو ةيضقلا هذه لوح شاقنلا
 3.ةيسنرفلا تايبدألا جراخ ةيبرتلا مولعل يخيراتلا لصألا يف نيثحابلا اضيأو

 نرقلا رخاوأ يف هنأ ىلإ يرالايم نوتساگ ريشي ،عوضوملا رهوج ىلإ انعوجربو
 فلأ دقف ؛ةيجوغاديبلاو ةيبرتلا ةفص بناجب “ملع” ةملک ترهظ ،ةرشع عساتلا
 ،ةـيبرتلا ملع :ناونع تحت ،ميلعتلا جهانم لوح اباتک ،1879 ةنس نيب ردنسکلا

 

 راد :ءاضيبلا رادلا( ةيدقن ةيليلحت ةسارد .ةسرامملاو روصتلا نيب ةيساسألا ةسردملاب يکيتکاديدلا باطخلا ،يرشابمل دمحم :انباتک رظنأ 2
 .)2002 ،ةفاقثلا
 .1983-09-10 ،“ةيبرتلا مولع يف ةيمالسإ تاهاجتا” ،راقع دمحم ةلاقم ىلإ :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةدوعلا نکمي 3
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 نف ةصاخ و نفلل ةيملعلا ةساردلا ىلع فلؤملا رظن يف ملعلا اذه رود رصتقيو
 ملعل ةيلامجإ ةرظن :ناونعب هييليريس نايسولل باتک رهظ 1910 ةنس يفو 4،ميلعتلا
 :يلاتلا يعرفلا ناونعلا نأ ريغ ؛درفملا ةغيصب انه تغيص “ملع” ةملکو ،يجوغاديب
 نع فشکي ثيحب ،ةيوبرتلا ةيحانلا نم اريبعت رثکأ ىقبي” ةيبرتلا نيناوقو ثادحأ
 اذه يف ضرعي بتاکلا لعج ام وهو ،ملعلا اذه اهفرعيس يتلا ةقحاللا تاروطتلا
 نراقي ال ىتح ،ايجوغاديبلا ملعب ىمسي ام زيمت تحبصأ يتلا ةماعلا طورشلا راطإلا
 5.“لافطألا ةياعر نف بتاکلا رظن يف ربتعت يتلا ةريخألا هذه ،ةيبرتلاب طلخي وأ

 ةغيصب ءاوس ةيبرتلا مولع حالطصا ناب ديکأتلا وه ،حرطلا اذه يف انمهي ام
 ،يملعلا لقحلا اذهب نيمتهملا نيب لادجو شاقن طحم لازام عمجلا ةغيصب وأ درفلا
 ،1912 ةنس ربوتکأ يف مولعلا هذهل دهعم لوأ روهظب ةيبرتلا مولعل خرؤي نم کانهف
 نمض اهفنصت مل 1968 ةنس ترهظ يتلا ةيساسألا مجاعملا ناب ريشي نم کانهو
 يرالايم نوتساگ ريشي ،ةيخيراتلا تاحورطألا هذه يف مسحللو ،...ةيلالدلا اهمجاعمک
 ةنس يف الإ ةيسنرفلا ةعماجلل صاصتخاک لخدت مل ةيبرتلا مولع نأب ينيزناڤأ يکو

 اهقافآو ،اهب ةصاخلا تالاجملا مولعلا هدهل ددح يموکح ريهظ رودص دعب ،1967
 6.ةيلبقتسملا

 هنأ دجن ،يبرغملا عمتجملا يف “ةيبرتلا مولعل” خيرأتلا ديرن امدنع اننکل
 طابرلاب ةيبرتلا مولع ةيلک ثادحإب قلعتي ،يموکح موسرم ردص  1983ربنتش خيراتب
 يمتنيو ،ةدوشنملا ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةلاسرلل الامکتساو ،يوبرتلا رکفلل ازيزعت
 ايلعلا تاساردلا مولبد وأ ،ةيبرتلا مولع يف ةلودلا هاروتکد ىلع لوصحلاب اهل بستنملا
 ةعومجم مکارت ثدحلا اذه بکاو دقلو ؛يوناثلا ميلعتلل ةيوبرتلا ةيلهألا ةداهش وأ
 رودص ىلإ ةفاضإلاب ،ةيوبرت عيضاومب تمتها يتلا ةيرظنلا تاساردلاو تالاـقملا نم
 7.ةيکيتکاديدو ةيوبرت تالجم

 

 
 

 عئاقو ىلع ةقبطم ةيجهنم تايرظن ىلع مئاق ةسرامملاو رکفلا نم ماظنک رخآلا ضعبلا اهاري نيح يف ،ملعکو نفک ايجوغاديبلا تربتعا دق 4
 .سيردتلا تايوتحمل ةيملع ةباقر ىلع مئاق وه امک ،ةيوبرت
 :يرالايم نوتساگ تاباتك ىلإ بناجلا اذه يف عوجرلا نکمي 5
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 ةيبرتلا مولع ىلإ ةيبرتلا ملع نم

 ايضتقا ،ةصاخ 8ةيکيتکاديدلا ةيعضولاو ةماع ةيوبرتلا ةيعضولا دقعت نإ
 نأ رابتعا ىلع ،ةيبرتلاب صاخ دحاو ملع يف سيلو عمجلا ةغيصب مولع يف ريکفتلا
 مهب رثأتي امنإو ،نيرخآلا نع لزعمب شيعي ال يعامتجا نئاک وه امب امومع ناسنإلا
 ةيفاقث-ويسوسلا طاسوألا فلتخم عم لعافتي يلاتلابو ،مهعم رشاعتيو مهيف رثؤيو
 ةعيبطو ؛هيلع نهارملا يعامتجالا هقفاوتو هجامدنا نسحل انامض ،اهيلإ يمتني يتلا

 ندل نم اهيف مکحتلاو اهطبض بعصي ةيعامتجالا ةيسفنلا تاريثأتلاو تالـعافتلا اذه
 اهبناج يف ةيبرتلا مولع نم ةعومجم رفاضت ةيلمع ىقبت امنغو ،ةدحاو ةيملع ةبراقم
 ةيعضولا لوح يلومش روصت ءاطعإب ليفکلا وه تالاجملا ددعتملاو فلتخملا يصصختلا
 يلاتلاب ؤبنتلاو اهتايلآو اهتامزيناکيم يف مکحتلا فدهب ،ةيکيتکاديدلاو ةـيوبرتلا

 ةيبوروألا تاعمتجملا اهتفرع يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالوحتلا نأ امک .اهلبقتسمب
 يف اهلعج يذلا ءيشلا ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تاسرامملا ىلع ريبک لکشب ترثأ صوصخلاب

 ةيوبرتلا ةرهاظلا ةبراقمل دحاو ملع ىلإ سيلو ةيبرتلا مولعل ةيعوضومو ةحلم ةجاح
 ةيسفنلا اهداعبأو 9اهتاياغ قيقحت قئارط نع يلاتلاب ثحبلاو ،ةيکيتکاديدلا ةيعضولاو
 ىلع نيرداق مهدحو ايجولويبلاو سفنلا ملعو عامتجالا ملع دعي ملف ،ةيعامتجالا
 يجراخلا ملاعلا تاءاضف لخاد اهتادادتماو اهداعبأ ليلحتو ،ةيوبرتلا ةيعضولا کيکفت
 وأ ديعبلا ىدملا ىلع ءاوس يوبرتلا لعفلا تاياغ يلاتب نامضو ،يتاسسؤملا ملعلاو
 للحتو سردت يتلا ةيوبرتلا مولعلا نم ةعومجم نع ثحبلا رمألا ىضتقا لب ،بيرقلا
 روطتملا يتامولعملا فحزلا مامأ اصوصخ ةيوبرتلا ةيعضولل ةيلحملاو ةماعلا طورشلا
 زورب کلذک مامأو ،ةئشانلا ىلع هسرامت اهلاکشأ فلتخمب مالعإلا لئاسو تحبصأ يذلا

 لود ىلعو ةماع ملاعلا لود ىلع ىربکلا اهتايدحت ضرفت يتلا ةيفاقثلا ةملوعلا ةرهاظ
 .ةصاخ بونجلا

 ىلع ةيبرتلا مولع تاصاصتخا ددعت نيب زييمتلا نم انل دب ال راطإلا اذه يفو
 :يلخادلا ىوتسملا ىلعو يجراخلا ىوتسملا

 

 

 ماظن نيبو ذيـمالتلا نم ةعومجم وأ ذيملت نيب حيرص وأ نمض لکشب ةمئاقلا طباورلا نم ةعومجم ةيکيتکاديدلا ةيعضولاب ينعن 8
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 نف ةصاخ و نفلل ةيملعلا ةساردلا ىلع فلؤملا رظن يف ملعلا اذه رود رصتقيو
 ملعل ةيلامجإ ةرظن :ناونعب هييليريس نايسولل باتک رهظ 1910 ةنس يفو 4،ميلعتلا
 :يلاتلا يعرفلا ناونعلا نأ ريغ ؛درفملا ةغيصب انه تغيص “ملع” ةملکو ،يجوغاديب
 نع فشکي ثيحب ،ةيوبرتلا ةيحانلا نم اريبعت رثکأ ىقبي” ةيبرتلا نيناوقو ثادحأ
 اذه يف ضرعي بتاکلا لعج ام وهو ،ملعلا اذه اهفرعيس يتلا ةقحاللا تاروطتلا
 نراقي ال ىتح ،ايجوغاديبلا ملعب ىمسي ام زيمت تحبصأ يتلا ةماعلا طورشلا راطإلا
 5.“لافطألا ةياعر نف بتاکلا رظن يف ربتعت يتلا ةريخألا هذه ،ةيبرتلاب طلخي وأ

 ةغيصب ءاوس ةيبرتلا مولع حالطصا ناب ديکأتلا وه ،حرطلا اذه يف انمهي ام
 ،يملعلا لقحلا اذهب نيمتهملا نيب لادجو شاقن طحم لازام عمجلا ةغيصب وأ درفلا
 ،1912 ةنس ربوتکأ يف مولعلا هذهل دهعم لوأ روهظب ةيبرتلا مولعل خرؤي نم کانهف
 نمض اهفنصت مل 1968 ةنس ترهظ يتلا ةيساسألا مجاعملا ناب ريشي نم کانهو
 يرالايم نوتساگ ريشي ،ةيخيراتلا تاحورطألا هذه يف مسحللو ،...ةيلالدلا اهمجاعمک
 ةنس يف الإ ةيسنرفلا ةعماجلل صاصتخاک لخدت مل ةيبرتلا مولع نأب ينيزناڤأ يکو

 اهقافآو ،اهب ةصاخلا تالاجملا مولعلا هدهل ددح يموکح ريهظ رودص دعب ،1967
 6.ةيلبقتسملا

 هنأ دجن ،يبرغملا عمتجملا يف “ةيبرتلا مولعل” خيرأتلا ديرن امدنع اننکل
 طابرلاب ةيبرتلا مولع ةيلک ثادحإب قلعتي ،يموکح موسرم ردص  1983ربنتش خيراتب
 يمتنيو ،ةدوشنملا ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةلاسرلل الامکتساو ،يوبرتلا رکفلل ازيزعت
 ايلعلا تاساردلا مولبد وأ ،ةيبرتلا مولع يف ةلودلا هاروتکد ىلع لوصحلاب اهل بستنملا
 ةعومجم مکارت ثدحلا اذه بکاو دقلو ؛يوناثلا ميلعتلل ةيوبرتلا ةيلهألا ةداهش وأ
 رودص ىلإ ةفاضإلاب ،ةيوبرت عيضاومب تمتها يتلا ةيرظنلا تاساردلاو تالاـقملا نم
 7.ةيکيتکاديدو ةيوبرت تالجم

 

 
 

 عئاقو ىلع ةقبطم ةيجهنم تايرظن ىلع مئاق ةسرامملاو رکفلا نم ماظنک رخآلا ضعبلا اهاري نيح يف ،ملعکو نفک ايجوغاديبلا تربتعا دق 4
 .سيردتلا تايوتحمل ةيملع ةباقر ىلع مئاق وه امک ،ةيوبرت
 :يرالايم نوتساگ تاباتك ىلإ بناجلا اذه يف عوجرلا نکمي 5
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 ةيبرتلا مولع ىلإ ةيبرتلا ملع نم

 ايضتقا ،ةصاخ 8ةيکيتکاديدلا ةيعضولاو ةماع ةيوبرتلا ةيعضولا دقعت نإ
 نأ رابتعا ىلع ،ةيبرتلاب صاخ دحاو ملع يف سيلو عمجلا ةغيصب مولع يف ريکفتلا
 مهب رثأتي امنإو ،نيرخآلا نع لزعمب شيعي ال يعامتجا نئاک وه امب امومع ناسنإلا
 ةيفاقث-ويسوسلا طاسوألا فلتخم عم لعافتي يلاتلابو ،مهعم رشاعتيو مهيف رثؤيو
 ةعيبطو ؛هيلع نهارملا يعامتجالا هقفاوتو هجامدنا نسحل انامض ،اهيلإ يمتني يتلا

 ندل نم اهيف مکحتلاو اهطبض بعصي ةيعامتجالا ةيسفنلا تاريثأتلاو تالـعافتلا اذه
 اهبناج يف ةيبرتلا مولع نم ةعومجم رفاضت ةيلمع ىقبت امنغو ،ةدحاو ةيملع ةبراقم
 ةيعضولا لوح يلومش روصت ءاطعإب ليفکلا وه تالاجملا ددعتملاو فلتخملا يصصختلا
 يلاتلاب ؤبنتلاو اهتايلآو اهتامزيناکيم يف مکحتلا فدهب ،ةيکيتکاديدلاو ةـيوبرتلا

 ةيبوروألا تاعمتجملا اهتفرع يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالوحتلا نأ امک .اهلبقتسمب
 يف اهلعج يذلا ءيشلا ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تاسرامملا ىلع ريبک لکشب ترثأ صوصخلاب

 ةيوبرتلا ةرهاظلا ةبراقمل دحاو ملع ىلإ سيلو ةيبرتلا مولعل ةيعوضومو ةحلم ةجاح
 ةيسفنلا اهداعبأو 9اهتاياغ قيقحت قئارط نع يلاتلاب ثحبلاو ،ةيکيتکاديدلا ةيعضولاو
 ىلع نيرداق مهدحو ايجولويبلاو سفنلا ملعو عامتجالا ملع دعي ملف ،ةيعامتجالا
 يجراخلا ملاعلا تاءاضف لخاد اهتادادتماو اهداعبأ ليلحتو ،ةيوبرتلا ةيعضولا کيکفت
 وأ ديعبلا ىدملا ىلع ءاوس يوبرتلا لعفلا تاياغ يلاتب نامضو ،يتاسسؤملا ملعلاو
 للحتو سردت يتلا ةيوبرتلا مولعلا نم ةعومجم نع ثحبلا رمألا ىضتقا لب ،بيرقلا
 روطتملا يتامولعملا فحزلا مامأ اصوصخ ةيوبرتلا ةيعضولل ةيلحملاو ةماعلا طورشلا
 زورب کلذک مامأو ،ةئشانلا ىلع هسرامت اهلاکشأ فلتخمب مالعإلا لئاسو تحبصأ يذلا

 لود ىلعو ةماع ملاعلا لود ىلع ىربکلا اهتايدحت ضرفت يتلا ةيفاقثلا ةملوعلا ةرهاظ
 .ةصاخ بونجلا

 ىلع ةيبرتلا مولع تاصاصتخا ددعت نيب زييمتلا نم انل دب ال راطإلا اذه يفو
 :يلخادلا ىوتسملا ىلعو يجراخلا ىوتسملا

 

 

 ماظن نيبو ذيـمالتلا نم ةعومجم وأ ذيملت نيب حيرص وأ نمض لکشب ةمئاقلا طباورلا نم ةعومجم ةيکيتکاديدلا ةيعضولاب ينعن 8
 .يميلعتلا لعافلا يف لثمتي يميلعت
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 يجراخلا ىوتسملا ىلع

 ةرياسم ىلع ةربجم اهسفن تدجو ةيبرتلا مولع نأ 10يرالايم نوتساگ ىري
 اهتالاجم اهنم دمتست يتلاو ةيلصألا مولعلا اهل اهمدقت يتلا تادعاسملا ينبتو
 اهئدابم نم ،ةيملع ةلئاع نم لکشتت ةيبرتلا مولع تناک اذإف ،ةماعلا اهتانوکمو
 ينبت ال اهيسسؤم رظن يف يهف ،ةيوبرتلا ةيعضولا ليلحتو ريسفتل اهلوح مولعلا عيمجت
 نواعت نإ لب ،هل ةصاخلا جهانملا نم طقف ديفتسي ،اهتاذ ىلع اقلغنم الاجم
 ،ةيبرتلا مولعل ةبسنلاب لکشي ةيوبرتلا ةيعضولا ةساردل مولعلا فلتخم يف نيصصختملا
 جمانرب يف ةررقملاو الثم ايفارغجلا ةدامف .ةيجراخلا تاصاصتخالا ددعتب ىمسي ام
 الإ نيملعتملاب ةصاخ ةيسارد نيماضمکو ىوـتحمک اهحارتقا نکمي ال ،يئادتبالا ميلعتلا

 ،ةضرتفملا 11ةيکيتکاديدلا ةلقنلا ىوتسم ىلع اصوصخ ،يفارغجلا ملاعلا ةدعاسمب
 داوملا رئاس ىلع اهميمعت نکمي ةجحلا هذهو ،ةداملل يملعلا قطنملل کلاملا هرابتعاب
 ىلإ هتالاقم ىدحإ يف يرالايمب عفد ام اذهو .يــميلعتلا جمانربلا يف ةصوصنملاو ةررقملا
 ثالث نيب نواعتلا ضرفت  – ةيبرتلا مولع عورف نم عرفک – کيتکاديدلا نإ :لوقلا
 12:تاصاصتخا

 .صصختملا هب ينعنو ،ةداملا يف صتخملا •

 .ملعتملا لفطلاب ةصاخلا ةيجولوکيسلا ةفرعملل کلتمملا يأ ،سفنلا ملاع •

 ةدمتعملا سيردتلا بيلاسأو قئارط حارتقا ةمهم هل لوکوملا ،يجوغاديبلا •
 .ةيملعتلا ةيميلعتلا ةطشنألا يف

 يلخادلا ىوتسملا ىلع

 دق لب ،طيسبلا رمألاب سيل ام دحاو روظنم نم ةيميلعت ةيعضو ريسفت نإ
 قيقدتلا نع انب ديحت تاحايزناو تاقالزنا يف يجهنملا رايتخالا اذه لثم انطقسي
 ددعتملا ليلحتلاو ريسفتلا ىقبي کلذل ،ةيعضولا هذهب ةطيحملا داعبألا يف يعوضوملا
 يف ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةيعضولل حيحصلا مهفلا ءاطعإب ليفکلا وه تاصاصتخالا
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 باطخلا ،يرشابمل :انباتک رظنا ،سيردتلل ةلباق ةفرعم حبصت يکل ةيملعلا ةفرعملا اهفرعت يتلا تاليوحتلا ةيکيتکاديدلا ةلقنلاب دصقن 11
 .يکيتکاديدلا
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 اذهب صاخلا فدهلا نم ئراقلا برقن ىتحو ؛ةيجراخلاو ةـيلخادلا اهداعبأو اهتادادتما
 :ايحيضوت الاثم يطعن رايتخالا

 لکشب ،يساردلا لصفلا لخاد ام ملعتم فرصت ريسفت طبضي نأ نکمي ال
 ،ةيسردملا ةسسؤملا ةيانبل ةيقيزيفلا طورشلا :الوأ انلمهأ ام اذإ ،يلومشو يعوضوم
 دـعاقملاو ،يسردملا ثاثألا يأ ،ةيانبلل ةيداملا طورشلا :ايناث ؛ةيرامعملا اهتسدنه ىنعمب
 نـکسلاو مونلاو ةيذغتلا لکشم لثم ،ملعتملل ةيلئاعلا فورظلا :اثلاث ؛ةيوهتلاو
 ةحئاللا نوکت دق .ملعتلاو ميلعتلا نمز يأ ،هتاملعتل ينمزلا عاقيإلا مث ،ءابرهکلاو
 ام ردقب ،هتافرصتل ديجلا مهفلاو مکحتلا لجأ نم ليلحتلا يف قمعتن ام ردقبو ،ةليوط
 .ةيبرتلا مولع لقحل يمتنت ةديدع مولع ءاعدتسا ىلع نيربجم انسفنأ دجن

 يصاصتخالا اهلخادت يف اصوصخ ،ةيملع لوقحک ةيبرتلا مولع ىلع زيکرتلا نإ
 اهرطأ فالتخاو ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةيعضولا ةجلاعم يف ةيتابراقملا اهتيلومشو
 ةطلس نوکلمي يذلا نيمتهملا ديوزت ىلإ اهل نيسسؤملا بسح فدهي ،ةيلصألا ةيعجرملا
 نم مهنکمت تارايتخاو تامالعتساب ةيميلعتلاو ةــيوبرتلا ةسايسلا ىوتسم ىلع رارقلا
 نيکمت ىلإو ،ةهج نم يوبرتلا لاجملا يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهتارايتخا ديدحت
 مهبنجت ةنرم ةيکيتکاديد تارايتخاو ةيتادأ ةزهجأب نييميلعتلا نيلعافلاو نيسرامملا
 عيمجف اذکهو .ةيملعتلا ةيميلعتلا ةطشنألا لماعتلا يف ةيئاوشعلاو لاجترالا
 ،يميلعت يوبرت ماظن نيوکت ةداعإ وأ ،رييغتلاو ءانبلاب ةقلعتملا تارايتخالاو تارارــقلا

 نم ةصلختسملا ةيملعلا جئاتنلل عوجرلا نودب ءالؤه رظن يف ثدحت نأ نکمي ال
 ددعت يف ةيبرتلا مولع اهب اندمت يتلا ،ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةيعضولا تاليلحت
 .اهتاريسفت لماکتو اهجهانم فالتخاو ،اهتاصاصتخا

 ةيبرتلا مولع موهفم

 عيمجتلا هلالخ نم اننکمي ،ةيبرتلا مولعل يبيکرت فيرعت ءاطعإ بعصلا نم
 انتاريدقت يف عجار اذهو ،يملعلا لقحلا اذه يف ةحورطملا رظنلا تاهجو فلتخم نيب
 ةمئاقلا تافالتخالا رهوج زربي يذلا ءيشلا ،مولعلا هدهل تيطعأ يتلا تابراقملا عاونأل
 ىلإ عمتجم نم فلتخت يتلاو ،ةيبرتلا ءاملع فرط نم ةمدقملا تافانصلا نم ريثک نيب
 ءاطعإ ىلإ بابلا اذه يف دمعنسو ؛دعب ام يف اهحضونس ةددعتم ريياعم بسح رخآ
 ىلع ءانب ىرخأ فيراعت نع ثحبلا لاجم نيکرات ،نيجذومنک ةيبرتلا مولعل نيفيرعت
 :مولعلا هذهب نيمتهملا لَبِق نم ةمدقملا تافانصلا عاونأو لاکشأ
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 تاصصختلا نم ةعومجم يه” :ةيبرتلا مولعل )Clausse( 13سولک فيرعت
 ،ةيجولويبلا ،ةيجولويسيفلا[ درـــفلا ةقيقح هجوأ فلتخمب ةهج نم متهت يتلا
 لعفلا اهمضخ يف متي يتلا فورظلاب ىرخأ ةهج نمو ،]ةيفرعملاو ةيجولوکيسلا
 نم ةراعتسملا ةيتادألا تاينقتلاب اريخأو ]...عمتجملا ،ايجولويديألا ،ةراضحلا[ يوبرتلا
 .“بقترملا لعفلاب صاخلا عوضوملا ىلع ةقبطملا تاصاصتخالا فلتخم

 ،ةديدجو ةميدق مولع نم ةيبرتلا مولع لکشتت” 14:يرالايم نوتساگ فيرعت
 ةيلدجلا تاقالعلا عومجم للحت يهف ،ةيبرتلا تايعضو تانوکم فلتخم سردتو
 .“اهب ةطبترملا لماوعلا تايوتسم فلتخم نيبو ،اهنيب ةدوجوملا

 ةيبرتلا مولع فينصت ريياعم

 ةقيرطلاب اهفنصن نأ امإف :ةيبرتلا مولع فينصتل دحاو رايعم کانه سيل
 عوضوم نم اقالطنا اهفنصن نا نکمي وأ ،ةيناسنإلا مولعلا يقاب اهب تفنص يتلا
 مولع فينصت نکمي امک ،ةيلصألا ةيملعلا داوملل اعبت اهفينصت نکمي وأ ،صاصتخالا
 نوتساغ فرط نم حرتقم وه امک ،ةيبرتلا اهب موقت يتلا فئاظولا ىلع ءانب ةيبرتلا
 :تافانصلا هذه نم جذامن ضعب مدقنسو ،يرالايم

 1 مقر لكشلا

 
 

13 Avanzini, Introduction, 55-6. 
14 Mialaret, Les sciences de l’éducation, 156. 

 2 مقر لكشلا
 

 
 

 3 :مقر لكشلا
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 ةهجو نم اددعتو ابعشت رثکأ يه يرالايم لَبِق نم ةمدقملا تافانصلا هذه
 عرفتت ،نييساساو نيزکرم نيبطق يف اهبحاص اهلزتخي نأ ضورفملا نم ناکو ،انرظن
 ،ةيسردملا طاسوألاب ةشيعملا اياضقلاو لکاشملا ةيعون بسح ةددعتم تالاجم امهنع
 ةبوعص حرطي ةيجهنملا ةيحانلا نم ددعتلا اذهف يلاتلابو ،اقحال کلذ حضونس امک
 .ةيکيتکاديدو ةيوبرت ةيعضو ةجلاعمل اهلک اهئاعدتسا يف ىربک

 نمو عمتجملا اهفرعي يتلا لکاشملا نم اقالطنا اهفينصت نکمي اريخأو
 ةيصوصخلل ارابتعا ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم اهطرتشت يتلا ةينيوکتلا تاجاحلا
 فلتخمب عمتجم لک اهشيعي يتلا ةساسحلا تايعضولا ةعيبطلو ةيفاقث-ويسوسلا
 نم ةحرتقملا تافانصلا ضعب نأ کلذ يف انتجح ؛ةدوصقملا ريغو ةدوصقملا هتاسسؤم
 اهجامدإل ةيرورض ةجاح لکشت ال اهنوکب اهمولع ةيعونل ةيبرتلا مولع يسسؤم فرط
 دمحم ثحابلا هل ىعس ام وهو ؛تاعمتجملا لک ىلع ممعي يملاع فينصت نمض
 بسح ةيبرتلا مولعل ةفانص حرتقا امدنع 15،فداهلا سيردتلا هباتک يف اقباس جيردلا
 نإو .يضاملا نرقلا نم تانينامثلا ذنم ،ةيبرتلا مولع ةيلک يف ةجمربملا تاصصختلا
 دمحم ثحابلا اهضرع ىرخأ ةفانصب اهليدعت دعب اهنع عجارتلا مت ةفانصلا هذه تناک
 16:اهملاعم مسو ،ةنسلا هذه لالخ ةشقانملاو سانئتسالل جيردلا

 يف لثمتي ،جيردلا دمحم رظن ةهجو بسح ةفانصلا هذه حارتقا نم فدهلا
 حوضو مدعو ،نيسرامملاو نينوکملا ىدل ةيبرتلا مولعل دئاسلا يديلقتلا فينصتلا زواجت
 مکيدارابلا ةيبابضو اهيف نوکرحتي يتلا تالاجملاو تاصصختلا نيب دودحلا ،مهيدل
 ةيبرتلا مولعل نينوکملا تالثمت نأ کلذ نم رطخألا .هراطإ يف ايئدبم نوثحبي يذلا
 مولعو درفملا ةغيصب ةيبرتلا ملع نيب زييمتلا ىلع مهتردق مدع يف ضومغ اهبوشي
 نم لکشتت تاصصختلا ةددعتم امولع ةريخالا هذه رابتعاب عمجلا ةغيصب ةيبرتلا

 ليلحتلا نم عونب ةيکيتکاديدلا ةيعضولا عم لماعتت ،ةثدحم مولعو ةيلصأ مولع
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا اهتانوکم لک اهليلحت ءانثأ رضحتست ثيحب اهل يلومشلا
 .اهتايلجت فلتخمو ةرهاظلل ةبکرم ةيلومش ةرظن ءاطعإ ىلا صلختل ،اهريغو ةيميقلاو
 .اهتاصاصتخا ددعتو ةيبرتلا مولع ةدحوب انم اناميإ
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 لکشتت اهدجن جيردلا دمحم ثحابلا لَبِق نم ةحرتقملا ةفانصلل انتدوعبو
 ملعو ةيندبلا ةيبرتلاو کيتکاديدلاو ،ايجوغاديبلا نم :هرظن يف ةيساسا مولع ةعبرأ نم
 .تايافکلا

-ينادجولا بناجلاب ىنتعيو ةيميقلا-ةينادجولا ةيبرتلا ملع وأ ايجوغاديبلا .1
 .ناسنالا ةيصخش نم يميقلا

 بناجلاو فراعملا نيوکتو ةيبرتب ىنتعيو سيردتلا ملع وأ کيتکاديدلا .2
 .ناسنالا ةيصخش نم يلقعلا/يرکفلا

 طبتري ام لکب ملعلا اذه ىنتعيو )ةينفلاو ةيندبلا ةيبرتلا( ايجولمسجلا .3
 نم يکرح-سفنلاو ينف-سحلاو يضايرلا يمسجلا بناجلا نيوکتو ةيبرتب
 .ةيصخشلا

 ةيعونلا تايافکلا نيوکتو ةيبرتب طبتري ام لکب ىنتعيو تايافکلا ملع .4
 ام ةصاخو ةايحلا تاراهمو ةمعانلا تايافکلا مهباسکاو ،نيملعتملا ىدل ةدتمملاو
 17.ةمهلملا تايافکلاب هيمسي

 ،رظن تاهجوک قايسلا اذه يف اهمدقن نا دب ال ةيرايعم تاظحالم ةمث
 نإو ،نيثحابکو نينوکمک ةينيوکتلا انتريسم لالخ اهانعمج يتلا تامکارتلا اهرربت
 اهبيوصت لواحت امنإو ثحابلا فرط نم مدقملا حرتقملا يصقت ال تاظحالملا هذه تناک
 :ةيحالطصالا ةيحانلا نم اهلخادب جردملا يميهافملا زاهجلا ميوقتو

 مئاق املع تسيلو کيتکاديدلل تالاجم نمض لاجم يهف ايجوغاديبلا :الوأ
 يف ةيکيتکاديدلا ةيعضولا اهطرتشت يتلا تاقالعلل يميظنت راطا اهنا امک ،تاذلا
 ملع نا ماد ام ،نيملعتملل اهلاصياو ةفرعملا غيلبت قرطو ةيقئالعلاو ةيفرعملا اهتانوکم
 يکيتکاديدلا لثملا باطقأ نيب يلصاوت لاجمک اهعم نواعتلا ضرفي کيتکاديدلا

 .ةقرولا هذه يف کلذ حيضوت قبس امک ،نيملعتملاو يميلعتلا لعافلا نيب اصوصخ

 ايميلعت اجذومنو ةيجوغاديب ةبراقم انرظن ةهجو نم يهف تايافکلا :ايناث
 ةيحانلا نم تايافکلا رابتعاب ،ةيبرتلا مولع نم ايرايعم املع تسيلو ايملعت
 ريدقتو ةنونيکلل فراعمو لمعلل فراعمو فراعملا نم ةعومجم يه ةيحالطصالا
 ةبکرم لکشم ةيعضو ةهجاوم يف نونوکي امدنع تاملعتملاو نوملعتملا اهؤبعي تاذلا

 ،کيتکاديدلا ملعل لاجمک اهجاردا اننکمي يلاتلابو ،ةيعامتجالاو ةيميلعتلا مهتايح يف
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 ةهجو نم اددعتو ابعشت رثکأ يه يرالايم لَبِق نم ةمدقملا تافانصلا هذه
 عرفتت ،نييساساو نيزکرم نيبطق يف اهبحاص اهلزتخي نأ ضورفملا نم ناکو ،انرظن
 ،ةيسردملا طاسوألاب ةشيعملا اياضقلاو لکاشملا ةيعون بسح ةددعتم تالاجم امهنع
 ةبوعص حرطي ةيجهنملا ةيحانلا نم ددعتلا اذهف يلاتلابو ،اقحال کلذ حضونس امک
 .ةيکيتکاديدو ةيوبرت ةيعضو ةجلاعمل اهلک اهئاعدتسا يف ىربک

 نمو عمتجملا اهفرعي يتلا لکاشملا نم اقالطنا اهفينصت نکمي اريخأو
 ةيصوصخلل ارابتعا ،نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم اهطرتشت يتلا ةينيوکتلا تاجاحلا
 فلتخمب عمتجم لک اهشيعي يتلا ةساسحلا تايعضولا ةعيبطلو ةيفاقث-ويسوسلا
 نم ةحرتقملا تافانصلا ضعب نأ کلذ يف انتجح ؛ةدوصقملا ريغو ةدوصقملا هتاسسؤم
 اهجامدإل ةيرورض ةجاح لکشت ال اهنوکب اهمولع ةيعونل ةيبرتلا مولع يسسؤم فرط
 دمحم ثحابلا هل ىعس ام وهو ؛تاعمتجملا لک ىلع ممعي يملاع فينصت نمض
 بسح ةيبرتلا مولعل ةفانص حرتقا امدنع 15،فداهلا سيردتلا هباتک يف اقباس جيردلا
 نإو .يضاملا نرقلا نم تانينامثلا ذنم ،ةيبرتلا مولع ةيلک يف ةجمربملا تاصصختلا
 دمحم ثحابلا اهضرع ىرخأ ةفانصب اهليدعت دعب اهنع عجارتلا مت ةفانصلا هذه تناک
 16:اهملاعم مسو ،ةنسلا هذه لالخ ةشقانملاو سانئتسالل جيردلا

 يف لثمتي ،جيردلا دمحم رظن ةهجو بسح ةفانصلا هذه حارتقا نم فدهلا
 حوضو مدعو ،نيسرامملاو نينوکملا ىدل ةيبرتلا مولعل دئاسلا يديلقتلا فينصتلا زواجت
 مکيدارابلا ةيبابضو اهيف نوکرحتي يتلا تالاجملاو تاصصختلا نيب دودحلا ،مهيدل
 ةيبرتلا مولعل نينوکملا تالثمت نأ کلذ نم رطخألا .هراطإ يف ايئدبم نوثحبي يذلا
 مولعو درفملا ةغيصب ةيبرتلا ملع نيب زييمتلا ىلع مهتردق مدع يف ضومغ اهبوشي
 نم لکشتت تاصصختلا ةددعتم امولع ةريخالا هذه رابتعاب عمجلا ةغيصب ةيبرتلا

 ليلحتلا نم عونب ةيکيتکاديدلا ةيعضولا عم لماعتت ،ةثدحم مولعو ةيلصأ مولع
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا اهتانوکم لک اهليلحت ءانثأ رضحتست ثيحب اهل يلومشلا
 .اهتايلجت فلتخمو ةرهاظلل ةبکرم ةيلومش ةرظن ءاطعإ ىلا صلختل ،اهريغو ةيميقلاو
 .اهتاصاصتخا ددعتو ةيبرتلا مولع ةدحوب انم اناميإ
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 لکشتت اهدجن جيردلا دمحم ثحابلا لَبِق نم ةحرتقملا ةفانصلل انتدوعبو
 ملعو ةيندبلا ةيبرتلاو کيتکاديدلاو ،ايجوغاديبلا نم :هرظن يف ةيساسا مولع ةعبرأ نم
 .تايافکلا

-ينادجولا بناجلاب ىنتعيو ةيميقلا-ةينادجولا ةيبرتلا ملع وأ ايجوغاديبلا .1
 .ناسنالا ةيصخش نم يميقلا

 بناجلاو فراعملا نيوکتو ةيبرتب ىنتعيو سيردتلا ملع وأ کيتکاديدلا .2
 .ناسنالا ةيصخش نم يلقعلا/يرکفلا

 طبتري ام لکب ملعلا اذه ىنتعيو )ةينفلاو ةيندبلا ةيبرتلا( ايجولمسجلا .3
 نم يکرح-سفنلاو ينف-سحلاو يضايرلا يمسجلا بناجلا نيوکتو ةيبرتب
 .ةيصخشلا

 ةيعونلا تايافکلا نيوکتو ةيبرتب طبتري ام لکب ىنتعيو تايافکلا ملع .4
 ام ةصاخو ةايحلا تاراهمو ةمعانلا تايافکلا مهباسکاو ،نيملعتملا ىدل ةدتمملاو
 17.ةمهلملا تايافکلاب هيمسي

 ،رظن تاهجوک قايسلا اذه يف اهمدقن نا دب ال ةيرايعم تاظحالم ةمث
 نإو ،نيثحابکو نينوکمک ةينيوکتلا انتريسم لالخ اهانعمج يتلا تامکارتلا اهرربت
 اهبيوصت لواحت امنإو ثحابلا فرط نم مدقملا حرتقملا يصقت ال تاظحالملا هذه تناک
 :ةيحالطصالا ةيحانلا نم اهلخادب جردملا يميهافملا زاهجلا ميوقتو

 مئاق املع تسيلو کيتکاديدلل تالاجم نمض لاجم يهف ايجوغاديبلا :الوأ
 يف ةيکيتکاديدلا ةيعضولا اهطرتشت يتلا تاقالعلل يميظنت راطا اهنا امک ،تاذلا
 ملع نا ماد ام ،نيملعتملل اهلاصياو ةفرعملا غيلبت قرطو ةيقئالعلاو ةيفرعملا اهتانوکم
 يکيتکاديدلا لثملا باطقأ نيب يلصاوت لاجمک اهعم نواعتلا ضرفي کيتکاديدلا

 .ةقرولا هذه يف کلذ حيضوت قبس امک ،نيملعتملاو يميلعتلا لعافلا نيب اصوصخ

 ايميلعت اجذومنو ةيجوغاديب ةبراقم انرظن ةهجو نم يهف تايافکلا :ايناث
 ةيحانلا نم تايافکلا رابتعاب ،ةيبرتلا مولع نم ايرايعم املع تسيلو ايملعت
 ريدقتو ةنونيکلل فراعمو لمعلل فراعمو فراعملا نم ةعومجم يه ةيحالطصالا
 ةبکرم لکشم ةيعضو ةهجاوم يف نونوکي امدنع تاملعتملاو نوملعتملا اهؤبعي تاذلا

 ،کيتکاديدلا ملعل لاجمک اهجاردا اننکمي يلاتلابو ،ةيعامتجالاو ةيميلعتلا مهتايح يف
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 ةهج نم تايافکلا ربتعا نيوکتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملاو ،ملعک اهعم لماعتلا سيلو
 ةطساوب سيردتلا جذومنل ليدبک ءاج يميلعت جذومنک ةيناث ةهج نمو لخدمک
 .فادهالا

 اهترادج بستکت ىتح ةفانصلا هذه ءانغإل يلاتلا حرتقملا ىلإ نذإ صلخن
 يبرغملا عمتجملا تايجاحل بيجتست ةفانصک ،ةيلحملا اهتيوه نع ربعتو ،ةيرايعملا
 .اهب ةقلاعلا لکاشمللو ةينيوکتلا ةيوبرتلا هتموظنملو

 ةينوکلاو ةينطولا ثاحبألاو تاساردلا نم ةعومجم تعمجأ دقل ملعن امک
 نيب تالالتخا دوجو ىلع ةيبرتلا مولعل وأ ةيناسنإلا مولعلا لقحل ءاوس يمتنت يتلا

 نيملعتملاب عفدلا ىلإ تضفأ يتلاو ،ةينيوکتلا ةيوبرتلا تاسسؤملا لخاد ةيقئالع
 نامرحلا نع ضيوعتلا نم لکشک ةيناودع تاکولس تاسراممب مايقلا ىلإ نيعفايلاو
 يسفنلا نونکملل قترت مل لاعفا دودر ءارج نم ،مهيلع سرامملا يسفنلا رهقلاو
 :ةيلاتلا طقنلا يف اهلامجإ نکمي يتلاو ،ةيوساللا تالاحلا هذه نم ةنيعل يعامتجالا

 ؛يقئالعلا ىوتسملا ىلع اصوصخ ينيوکتلا يوبرتلا نأشلا ةطرقمد فعض •

 ثانإلاو روکذـلا نيب ةيملعتلا ةيميلعتلا صرفلا يف ؤفاکتلا ميق خيسرت مدع •
  ؛يورقلا طسولاب اصوصخ ايئاصحإ ةلاد بسنب عونلا ةبراقمل امارتحا

 ميلعتلا ىلع ةيصولا ةرازولا رثعتو ،قاقحتسالا ةميقب نايحألا ضعب يف سملا •
 ؛سردمتلا نس اوغلب نيذلا لافطألا عيمجل ةبسنلاب ةيبرتلا ىلع بلطلا قيقحت يف

 يف قحلا وأ ،تاملعتلا يف قحلاب رمألا قلعت ءاوس لفطلا قوقح شيمهت •
 ؛يأرلا ءادبإو ريبعتلا

 ضعب يف ةثدحتسملا تاصنإلا زکارم لخاد ةيجوغاديبلا ةبحاصملا فعض •
 ىدل بقترملا حاجنلا قيقحت لجأ نم برقلا ةيجوغاديب بايغو ،ةيميلعتلا تاسسؤملا
 ؛نيسردمتملا

 ةيبرتلل ينطولا قاثيملا نم ةعست ةداملا ليعفت مدعو ةيسردملا ةايحلا شيمهت •
 ؛نيوکتلاو

 يساردلا لشفلا ةجمرب ىلإ ىربکلا اهتاهجوت لالخ نم ايلاح ةسردملا يعس •
 ءافطصا ةسراممل ةننقم ةيوئام بسن يف ةروصحملا ةيسردملا ةطيرخلا تاهارکإ ةطساوب

 مقافت يف مهاس ام وهو ،لکشم لفط وأ ،يفاقثويسوس قوعم لفط لک ىلع ديدج
 ؛ةيبرغملا سرادملاب يسردملا ردهلا ةرهاظ

 نيملعتملا ضرحت ،ةديدج سيياقم نع ثحبلا يف دوصقملا ةسردملا هجوت •
 نع ثحبلا ىلإ مهب عفدلاو ،رکبم لکشب يسردملا ماظنلا نم جورخلا ىلع بابشلاو
 ؛ءاصقإلاو شيمهتلا نم افوخ يعامتجا زکرم نامضل ةيعانطصا ئجالم

 ىلإ نيعفايلاب عفدب ام ابلاغ ،نيملعتملل ةبسنلاب ةيلبقتسملا قافآلا ضومغ •
 يف فنعلا ةسرامم ىلإ ءوجللاب کلذو ،ةسردملا نم نعرشملاو رکبملا درطلا نع ثحبلا

 .بغشلاو شغلا ةسرامم وأ نيملعتملا تاعامجو نييوبرتلا نيلعافلا قح

 انتاريدقت يف طرتشت يتلا ةيعامتجالا ةيسفنلا لکاشملا نم جذامن هذه
 يف ةمهاسملل 18ةيبرتلا مولع نم ملعک يوبرتلا يعامتجالا سفنلا ملع لخدت ةيملعلا
 جردي ةيبرتلا مولع نم يساسأ ملعک هحارتقا ىلا انب عفد ام وهو ،اهزواجتو اهنم دحلا

 ،ةيوبرتلا مولعلا فلتخم نيب قرطلا ىقتلم هرابتعاب ،اهانشقان يتلا ةفانصلا نمض
 اهطرتشت يتلا ةيعامتجالا ةيسفنلا تالعافتلا ريبدتل ةيزکرم ةاونو ايروحم املعو
 يف ةمئاقلا تايعضولا نم يهو ، ةيكيتكاديد اللا ةيعضولاو ةيكيتكاديدلا ةيعضولا
 تالعافت عومجم هرابتعاب ،]عوضوملا يف يکستوغيف رظنأ[ ومنلل برقألا قاطنلا
 ةيفيک ملعتي ىتح ملعتملل دعاسملا عقوم ذاختا هل لوکوملا سردملل مئادلا روضحلا
 اهتجلاعم هرودقمب نکي مل ةيملعت تالکشمل ةيتاذ لولح داجيا لجأ نم هتاملعت ميظنت

 .اقباس

 يف ةيکيتکاديدلا ةيلمعلا هيف متت يذلا يسردملا ءاضفلا 1 طسولاب دصقنو
 ملعتملل حيتت يتلا ةايحلا تايافک ةيمنتل يفاقثويسوس لاجمک 2 طسولا عم هعطاقت

 .اهل لولح داجيإو اهريبدت نسح

 لاجمک ميوقتلا لاجم صخت ةروکذملا ةفانصلاب ةصاخ ةريخأ ةظحالم
 دقع ةطساوب ميوقتلا ىلع زيکرتلا بجو انهو ،کيتکاديدلا ملع تانوکم نم نوکمکو
 19.ةيبرغملا ةسردملا هيلإ رقتفت يذلا ةقثلا
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 ىلع موقي يجوغاديب ءارجإ وهو ؟ةقثلا دقع ةطساوب ميوقتلاب دصقن اذام
 :ةيساسأ لحارم ثالث

 ةيساردلا ةنسلا ةيادب يف نيملعتملا رابخإ عم ،ميوقتلا جمانرب نع نالعإلا
 .هل نوعضخيس يتلا تارابتخالا عونب

 ءوس لوح اهتلئسأ حرط لصفلا ةعامجل حيتت ةيکيتکاديد ةيعضو ريضحت
 .اهفرط نم ةبعوتسملا ريغ سردلا عطاقم ضعبل اهتامهفت

 ،عيمجلا لوانتم يف يأ ةئفاکتم ةيميوقت ريياعم قفو ةيلاؤس تادحو حارتقا
 اهيلع بردتلا مهل قبسي مل ،يهاتم ىوتسم تاذ ةيزيجعت ةلئسأ ةغايصل ءوجللا ضوع
 ،هيلع ءانبو ؛حرتقملا عوضوملا حيحصت عم ،يملعتلا يميلعتلا مهنمز يف ةفولأم ريغ وأ
 نيملعتملا عم دقع ةغيص يف تاميوقتلا نم عونلا اذه ءانب ىلع لمعلا اننکمي فيک
 نوضرعملاو ،قيبطتلاو زاجنالا ةيعضو ءانثأ تابوعص نوهجاوي يذلا کئلوأ اصوصخ
 ؟نيسردملا فرط نم ةسرامملا ةتباثلا ةربقملل

 يبيتنا يردنا رظن ةهجو بسح ةقثلا دقع ىلع مئاقلا ميوقتلا ليعفتل
 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا بجو

 ءافطصالا سرامي اذاتسأ هنوک ةرکف نم صلختي نأ سردملا ىلع بجي الوأ
 طسبمو لهسمو نوکمک هسفن لثمتي نأو ،قاقحتسالا أدبم ىلع ادامتعا هيملعتم ىلع
 .ابقارم اضرف نوجتني امدنع نوملعتملا اههجاوي يتلا تارثعتلل جلاعمو

 ميوقتلا ةيعضو يف ةفدهتسملا ةيساسألا ةيافکلا ديدحت سردملا ىلع بجو
 .اضارتفا ةعنطصملا تاهاتمللو ليلضتلل ابنجت اهب نيملعتملا رابخإو ،يئاهنلا

 دهج لذب ىلع مهل زفاحک عيمجلا لوانتم يف ةيلاؤس تادحو رضحي نأ ايناث
 ،مـــهسفنأ يف ةقثلا مهدقفت ةيئافطصاو ةدقعم ةلئسأ ىلع هدامتعا ضوع ،رثکأ
 ىلع ةيبلس تاساکعنا اهل نوکت دق ةيسفن تامدصو تامزيتامورت مهل ثدحتو
 نيذلا سفنلا ءاملع نم ةعومجم هنع ربع ام وهو[ ةيلبقتسملا ةيميلعتلا مهتايح
 .]ةتباثلا ةربقملا جئاتن نم نوناعي يذلا نيملعتملا نم ةنيع اورشابو اونياع

 ةقثلا دقع دونب ةاعارم ،ةيرابتخا ةلئسأ ةغايص ءانثأ ،يميلعتلا لعافلا ىلع
 يتلا ةبوعصلا ةجرد ىوتسم ىلع :اصوصخ هيملعتم نيبو هنيب هنأش يف ضوافتملا
 ةصصخملا ةينمزلا ةدملاب اهتاقالعو اهلوطو ةلئسألا مجح ىوتسم ىلعو ؛ةلئسألا اهيوتحت
 ةدحبو نوناعي يذلا ةيريضحتلا ماسقألا اياحضب ةيضقلا هذه يف رمألا قلعتي[ زاجنإلل
 .]ةقثلا دقع ةطساوب ميوقتلا بايغ يف ةتباثلا ةربقملا تافعاضم نم

 يکيتکاديد لاجمک ةقثلا دقع ةطساوب ميوقتلل ةيجوغاديبلا ةميقلا نإ
 يميلعتلا لعافلا نيب ةسسؤملا ةيعامتجالا ةيسفنلا تاقالعلا يف ةيروحم ةرؤب لکشي
 لکشب سرامملا يفسعتلا لشفلا نم دحلاو ةقالعلا هذه ةطرقمد قفأ يف ،نيملعتملاو
 رربم اذهو .يداهشالا ميوقتلا ةيعضو ءانثأ نيسردملا فرط نم يدارإ ال وأ يدارإ
 لمعلا تالاجم نم لاجم وأ ملعک امأ ،ةيبرتلا مولع تافانص نمض هجاردإل يعوضوم
 .صاخلا وأ ماعلا هاوتسم يف يکيتکاديدلا

 ماـع جـيرخت

 ةيملع ديلاقت ليصأت يف ،يملع يفرعم لقحک ةيبرتلا مولع تمهاس دقل
 دعي ملف .ةنيوکتلا ةيوبرتلا تاسسؤملا لخاد ةشيعم يه امک ،ةيبرتلا تايعضو ةبراقمل
 ردقب ،تاسملتلاو ةيلاجترالا ىلع اينبم ايئاوشع الماعت ةيوبرتلا ةيعضولا عم لماعتلا
 ميمصتلاو نينقتلا ضرفت ،ةيئارجإ ةيملع دعاوق ىلع اسسؤم اهعم لماعتلا حبصأ ام
 ةيتاذلا اهتانوکم عيمجل ينالقعلا ريسفتلاو طبضلاو مکحتلل تايلآک طيطختلاو
 ةسرامم نأ ،ةيبرتلا مولع لاجم يف نيثحابلا فلتخم دکؤي رابتعالا اذهلو .ةيعوضوملاو
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 نيوکتب ،الوأ طورشم نييرادإلاو نييميلعتلا نيلعافلل ةبسنلاب ،يميلعتلا يوبرتلا لعفلا
 اهب مهدوزت ،هيف نولغتشي يذلا لاجملاب ةيصاصتخا ةغبص تاذ ةيلوأ ةيرظن ةفرعم
 تاروصت نيوکت ىلع نيسرامملا دعاست ،ةيساسأ ةيعجرم ةطلس اهرابتعاب ،ةيبرتلا مولع
 تاريغتملا لوحو ،يميلعتلا يوبرتلا لعفلا اذه تايلجت لوح تاهاجتاو تالثمتو
 نمو ؛ةيکيتکاديدلا ةيحانلا نم وأ ،ةيعامتجالاو ةيوبرتلا ةيحانلا نم ءاوس هب ةطيحملا

 ةدعاسم ةيبرتلا مولع لاجم يف ثحبلا جئاتن اهمدقت يتلا تاهيجوتلا هذه نأش
 ةيسفنلاو ةيجوغاديبلا لکاشملا ةجلاعم ىلع نييميلعتلاو نييوبرتلا نيلعافلا
 مهنيب ةشيعملا ةينادرف نيبلا تاقالعلا لالخ نم مسقلا ءاضف اهزرفي يتلا ةيعامتجالاو
 ،ةيکيتکاديدلاو ةيوبرتلا تايعضولا ريبدت لجأ نم لمعلل ةفرعمب ايناث ؛نيملعتملا نيبو
 ىلع بلغتلاو ،اهنم دحلا قفأ يف ،ةيميلعتلا ةيوبرتلا تاسسؤملا اهب رخزت يتلا
 .نيملعتملل ةبسنلاب ةديج تاملعتل لاحلا ةعيبطب انامض اهتافعاضم

 لعافلل ةيبرتلا مولع اهمدقت يتلا ةيجوغاديبلا ةفرعملا نأ ىلإ صلخن
 صئاصخلل ديجلا باعيتسالا لجأ نم ةفرعم ،ةهج نم يه ،يرادإلاو يميلعتلا
 طورشبو ،ةيفاقثلاو ةيداصتقا ويسوسلا هفورظبو ،مـلعتملا لفطلل ةيعامتجالا ةيسفنلا
 لخاد اهل يئارجإلا قيبطتلا يأ ،لمعلا لجأ نم ةفرعم ىرخأ ةهج نم يهو ،هتاملعت

 ؛ةيميلعتلا کالسألا دحأ يف ةجمربملا ةيميلعتلا ةطشنألل ةيکيتکاديدلا ةسرامملا قايس
 نم ]يرادإلا وأ[ يميلعتلا لعافلل ةيتاذلا ةيوهلا ليکشت ىلإ نيتفرعملا نيتاه يدؤتو
 ةفراعلا تاذلا ءانبب ةصاخلا ةفرعملاب هيمسن ام وهو ،سيردتلا ةنهمل هتسرامم لالخ
 .هيلإ يمتنت يذلا لاجملاب
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 ةيبرتلا مولع نيب روسجلا دم يف يوبرتلا هيجوتلا رود

 يجهنس زيزعلا دبع
 برغملا ،يوبرت ثحاب

 امهدحأ :نييساسأ نيلماعب ايخيرات يوبرتلا هيجوتلا روهظ طبرن نأ نکمي
 يناثلاو ،ةيعانصلا ةيلامسأرلا نادلبلا يف هتيرابجإو عساو قاطن ىلع ميلعتلا راشتنا
 لالخ اهعرفتو تاينقتلاو تاعانصلا روطتو يملعلا صصختلا ديازتو فراعملا مکارت
 ةيميلعتلا ةسسؤملا ىلع ضرف امم ،نيرشعلا نرقلا يف ةصاخ ةريخألا ةيخيراتلا ةبقحلا
 ،يداصتقا-ويسوسلاو يوبرتلا اهطيحم ىلع حاتفنالاو فيکتلاو روطتلا اذه ةبکاوم
 لک يف نالماعلا ناذه لعافت نيح”و .ةلهؤملا ةيرشبلا ةورثلل ايساسأ ادروم اهرابتعاب
 يف بستکاف کلذ هيجوتلا ماظن سکع صاخلا يعامتجالاو يداصتقالا هعضو عم دلب
 ام ةجيتن الإ ايملاع ادعب هيجوتلا ةرهاظ ذخأت ملو ،ةزيمملا هتايصوصخو هتامس دلب لک
 1.“ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رثإ لصح يذلا “يسردملا راجفنالا” يمس

 ناک هنإف ،يوبرتلا هيجوتلا لوح تاروصتلاو غيصلا ددعت نم نکي امهمو
 لعافتلاو ماجسنالا قيقحت حيرص وأ ينمض لکشب ءاوس هئارو نم امئاد ىخوتي
 قيقحت لالخ نم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمظنألاو يوبرتلا ماظنلا نيب يباجيإلا
 درس يف صوغن ال ىتحو .عمتجملا تاططخمو تايجاحو دارفألا بلاطم نيب ةمءاوملا
 هتاياغ ريغي لازي امو ناک هيجوتلا نأب لوقلاب يفتکنس ،هيجوتلا ةيلمع روطتل يخيرات
 تالوحتلاو ةيبرتلا مولع فلتخم يف لصاحلا مدقتلل اعبت رارمتساب هتايلآو هفادهأو
 له ،هلمعتسي يذلا عمتجملا ةيوهب عبطني يوبرتلا ماظنلا لثم هلثم ،ةيعمتجملا
 ؟رارمتساب ةيناسنإلا هتبيکرت ريوطت ديري عمتجم وأ ؟هسفن جاتنإ ديعي عمتجم

 مدـقتلاو داـصتقالا ةـملوع تاـناهرو 21 نرقلا تاقاقحتسا نمز يفو ،مويلا امأ
 يفو ،اـنوروک ةـحئاج راـشتناو تاـمولعملا تاـيجولونکتو ةفرعملا تاعمتجم يف عيرسلا

 فـلتخم يف ةلـصاحلا تاروـطتلاو ،لـمعلاو نيوـکتلاو ةـيبرتلل دـيدجلا ميظنتلا قايس
 نيـب ةـقالعلا ريـسجتل ةرـطنقک يوـبرتلا هيجوتلا ةموظنمل رظني حبصأ ،ةيفرعملا لوقحلا
 يـعامتجالا قسنلا نم ايعرف اقسن هرابتعاب ،ةايحلاو لغشلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم
 نا ةـيعرفلا هـتاينب يف ضرتفي ،ةينهملاو ،ةيداصتقالاو ،ةيسايسلاو ،ةيفاقثلا هداعبأب ماعلا
 لــماکتلاو ،ةــيعامتجالا ةئــشنتلا تاــينب يقاــب عــم رمتــسملا لــعافتلا راــطإ يف لغتــشت

 
 :سنوت( 2 ةيبرتلا مولع ةلسلس ،ةيعامتجا ةيسسؤم ةيخيرات ةسارد ،سنوتب يسردملا هيجوتلا ماظنو يرصعلا ميلعتلا ،ملاسنب مساقلب 1
 .118 ،)1988 ،ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا ثاحبألاو تاساردلا زکرم
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 نيـب ةـقالعلا ريـسجتل ةرـطنقک يوـبرتلا هيجوتلا ةموظنمل رظني حبصأ ،ةيفرعملا لوقحلا
 يـعامتجالا قسنلا نم ايعرف اقسن هرابتعاب ،ةايحلاو لغشلاو نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم
 نا ةـيعرفلا هـتاينب يف ضرتفي ،ةينهملاو ،ةيداصتقالاو ،ةيسايسلاو ،ةيفاقثلا هداعبأب ماعلا
 لــماکتلاو ،ةــيعامتجالا ةئــشنتلا تاــينب يقاــب عــم رمتــسملا لــعافتلا راــطإ يف لغتــشت

 
 :سنوت( 2 ةيبرتلا مولع ةلسلس ،ةيعامتجا ةيسسؤم ةيخيرات ةسارد ،سنوتب يسردملا هيجوتلا ماظنو يرصعلا ميلعتلا ،ملاسنب مساقلب 1
 .118 ،)1988 ،ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا ثاحبألاو تاساردلا زکرم
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 روـطت ىلـع فوـقولا دـيفملا نـم نوکيـس ،هليعو .ةرواجملا قاسنألا يقاب عم يفيظولا
 ةـيفرعملا لوـقحلا يقاـب عـم ةلـصفتملاو ةبعـشتملا اـهتاقالع راـطإ يف هيجوتلا ةموظنم
 بـناوجلا دـصر لالـخ نـم ،يـملعلا ثـحبلاو نيوـکتلاو ةـيبرتلاب ىـنعت يتلا ىرخألا
 ينادـيملا لـعفلل ةهجوملاو يوبرتلا ريکفتلل ةرطؤملا ةيلآملاو ةيکولسلاو ةيلمعلاو ةيملعلا
 هذـه لالخ نم لواحنس ،هيلعو .رصعلا تاروطتو تاناهر عم مجسنمو رصبتم لکشب
 هيجوتلا ةموظنم نيب ةقالع يأ :اهمهأ لعل ،ةيهيجوتلا ةلئسألا نم ةمزح ةبراقم ةقرولا
 رطؤـت ةـيلمع تاـبراقمو ةـيملع تاروـظنم يأو ؟ماـع لکـشب ةـيبرتلا مولعو يوبرتلا
 موـلع يف لـصاحلا مدـقتلا عـم اماجـسنا يوـبرتلا هـيجوتلا لاـجم يف لخدتلاو ريکفتلا
 هيجوتلا تامدخب ءاقترالاو ريوطت دصق ةيبرتلا مولع نم ةدافتسالا تمت فيکو ؟ةيبرتلا

 ؟يعامتجالاو يوبرتلا اهدعب يف

 ماع لکشب ةيبرتلا مولعو يوبرتلا هيجوتلا ةموظنم نيب ةقالع يأ .1

 هيجوتلا لقح دهش ،رشع عساتلا نرقلا ةيادب يف ىلوألا هتاصاهرإ زورب ذنم
 دقلو .ةيلمعلا هتاقيبطتو هتاسراممو ةيرظنلا هرطأ تلمش ةدع تالوحت يوبرتلا
 ،ةيبرتلا مولع اهتدهش يتلا ةيلمعلاو ةيملعلاو ةيفرعملا تارفطلا نم کلذ يف دافتسا

 ءانغإو هيجوتلا تاروظنم ءارثإل رطؤملا يعجرملا دنسلا ةريخألا هذه تلکش ثيح
 يف تمهاس يتلا تازکترملا مهأ نيب نمو .هتايقالخأو هجهانم طبضو ةينهملا هتاسرامم
 :يلي ام رکذ ،نکمي هيجوتلا لقح لخاد ةلمتعملا تايلآلاو تابراقملاو ىؤرلا بيصخت

 نم ايساسأ اءزج ،فئاظوو تايلآو تاينب ،يوبرتلا هيجوتلا قسن ربتعي •
 يناديملا يئارجإلا هدعبو ،فادهألاو تاياغلا يف لثمتملا يفسلفلا هدعبب يوبرتلا قسنلا
 للخ لکو ،تاياغلاو فادهألا کلت غولبل ةيلمعلا تاينقتلاو تايجيتارتسالا يف دسجتملا

 ؛اهلماکب ةيوبرتلا ةموظنملا ىلع ابلس سکعني يوبرتلا هيجوتلا ةموظنم يف

 بوسنم نم عفرلل ةيرورضلا ةيسايسلا تايلآلا نم يوبرتلا هيجوتلا ربتعي •
 ،يعامتجالاو يسردملا ردهلاو شيمهتلا ةبراحمو ةيقبطلا قراوفلا ةضهانمل يعولا
 خيسرتو ،قاقحتسالاو ةءافکلا ريياعم قفو ةيرشبلا دراوملل لداعلا عيزوتلا نامضو
 تاهارکإ يدحتل مهعفدو ،تاعامجلاو دارفألا تارايتخا ريرحت ربع صرفلا ؤفاکت
 نم ررحتلاو ،بسنألا لکشلاب مهتاقاط رامثتساو ،ةساردلا يف رارمتسالاو عقاولا
 يعامتجالا لصألاو سنجلا اقبسم اهددحي يتلا ةيديلقتلا ةينهملاو ةيساردلا تارايتخالا
 ؛يداصتقالا عقوملاو يفاقثلاو

 ةموظنم نيب ماجسنالاو ةيئاقتلالا قيقحتل نماضلا رسجلا هيجوتلا ربتعي •
 نيوکتلاو ةيبرتلا تاموظنم نيب ةوهلا دادزت امدنعف .لغشلاو نيوکتلاو ةيبرتلا
 ةيدأت يف هيجوتلا ةموظنم فلختب اناذيإ ربتعي کلذ نإف ةينهمويسوسلا ةموظنملاو
 نکمي ثيح ،ةيفيظوو ددعتو ةنورم نم ةريخألا هذه عبطي ام ربع ،اهراودأو اهفئاظو
 نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم نيب ارسج لکشت نأ اهناکمإب يتلا ةقلحلا کلت نوکت نأ
 يف ،عمتجملا تاجايتحاو دارفألا تاجايتحا نيب ةمءاوملا قيقحت ربع لغشلا ةموظنمو
 ؛عمتجملا نزاوتو نماضت ديسجت قفأ

 اطيشن العاف هرابتعاب کلذو ،هيجوتلا ماظنل ةياغو اقلطنم ملعتملا ربتعي •
 يف هقح نامض عم ،ةيتايحلاو ةينهملاو ةيساردلا هتارايتخاو هتاملعت نع الوؤسمو
 ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيوبرتلاو ةيجوغاديبلا ةبکاوملا هل نمضت تامدخ نم ةدافتسالا
 قيقحت ىلع هتدعاسم هلالخ نم ،يصخشلا هعورشم ريبدت ىلع هرادقإ دصق ،ةيمقرلاو
 ةيعامتجالاو ةيتاذلاو ةيلصاوتلاو ةيفرعملا تايافکلل کلمت لضفأ ربع هتاناکمإ لماک
 ؛ةيعادبالاو ةينادجولاو

 لکو ميلعت لک ةياغ ،يکراشت لمع ،هتعيبط مکحب يوبرتلا هيجوتلا ىقبي •
 حاجنلا ىلع ةمئاق ةيبرت يف ايزکرمو ايساسأ هرود حبصي يلاتلابو .ليهأتو دادعإ
 ةفيظوب حيرصلا فارتعالاب الإ کلذ هل ىتأتي نلو ،ينهمويسوسلاو يسردملا جامدنالاو
 يدرفلا ءاقترالاو ةدوجلاو فاصنالا سردم تاماعد نم ةيساسأ ةماعدک هيجوتلا
 قوقحلا نم ةموظنمل ةنماضلا ،تاءارجإلاو ريبادتلا ذاختا لالخ نم ،يعمتجملاو
 قح ؛داشرإلاو ةدعاسملا يف ذيملتلا قح ؛هيجوتلا يف ملعتملا قح :يف اساسأ ةدسجتملا
 .يصخشلا هعورشم ةدايقو ريبدت يف ذيملتلا قح ؛ةسسؤملل ءامتنالا يف ملعتملا

 هيجوتلا لقح نيب ةديطولا ةقالعلا حضتت ،افنآ اهيلا راشملا تازکترملا ىلع ءانب
 اقيبطتو اريظنت لوقحلا هذه نيب لصاحلا لعافتلا ىدمو ةيبرتلا مولع لوقحو
 :ةيفرعملا لوقحلا هذه فلتخم نيب زيامتلاو عطاقتلا لاکشأ زاربإ يضتقي امم ،ةسراممو

 نم لعجت ةبراقم ىلع ملعتملا هيجوت سسأتي :هيجوتلل ةيوبرتلا ةيفلخلا •
 ملعتملا باسکإ ىلإ ةفداهلا ةيوبرتلا تالخدتلاو تايلمعلا نم ةروريس هيجوتلا
 نأ اهنأش نم يتلا ةضرعتسملا ةيتايحلا تايافکلاو تاراهملاو فراعملا نم ةعومجم
 يساردلا هريصمو هراسم ريبدتب ةقلعتملا هتارارقو هفقاومو هتاکولس ىلع اباجيإ سکعنت
 عقوتو ةردابملا ذاختاو ةيلوؤسملا لمحت ىلع هتدعاسم لالخ نم کلذو ،ينيوکتلاو
 مؤالتلاو فيکتلا ىلع صرحلاو ،ةلمتحملا هدئاوفو هعورشم قيقحتل ينمزلا قفألا
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 روـطت ىلـع فوـقولا دـيفملا نـم نوکيـس ،هليعو .ةرواجملا قاسنألا يقاب عم يفيظولا
 ةـيفرعملا لوـقحلا يقاـب عـم ةلـصفتملاو ةبعـشتملا اـهتاقالع راـطإ يف هيجوتلا ةموظنم
 بـناوجلا دـصر لالـخ نـم ،يـملعلا ثـحبلاو نيوـکتلاو ةـيبرتلاب ىـنعت يتلا ىرخألا
 ينادـيملا لـعفلل ةهجوملاو يوبرتلا ريکفتلل ةرطؤملا ةيلآملاو ةيکولسلاو ةيلمعلاو ةيملعلا
 هذـه لالخ نم لواحنس ،هيلعو .رصعلا تاروطتو تاناهر عم مجسنمو رصبتم لکشب
 هيجوتلا ةموظنم نيب ةقالع يأ :اهمهأ لعل ،ةيهيجوتلا ةلئسألا نم ةمزح ةبراقم ةقرولا
 رطؤـت ةـيلمع تاـبراقمو ةـيملع تاروـظنم يأو ؟ماـع لکـشب ةـيبرتلا مولعو يوبرتلا
 موـلع يف لـصاحلا مدـقتلا عـم اماجـسنا يوـبرتلا هـيجوتلا لاـجم يف لخدتلاو ريکفتلا
 هيجوتلا تامدخب ءاقترالاو ريوطت دصق ةيبرتلا مولع نم ةدافتسالا تمت فيکو ؟ةيبرتلا

 ؟يعامتجالاو يوبرتلا اهدعب يف

 ماع لکشب ةيبرتلا مولعو يوبرتلا هيجوتلا ةموظنم نيب ةقالع يأ .1

 هيجوتلا لقح دهش ،رشع عساتلا نرقلا ةيادب يف ىلوألا هتاصاهرإ زورب ذنم
 دقلو .ةيلمعلا هتاقيبطتو هتاسراممو ةيرظنلا هرطأ تلمش ةدع تالوحت يوبرتلا
 ،ةيبرتلا مولع اهتدهش يتلا ةيلمعلاو ةيملعلاو ةيفرعملا تارفطلا نم کلذ يف دافتسا

 ءانغإو هيجوتلا تاروظنم ءارثإل رطؤملا يعجرملا دنسلا ةريخألا هذه تلکش ثيح
 يف تمهاس يتلا تازکترملا مهأ نيب نمو .هتايقالخأو هجهانم طبضو ةينهملا هتاسرامم
 :يلي ام رکذ ،نکمي هيجوتلا لقح لخاد ةلمتعملا تايلآلاو تابراقملاو ىؤرلا بيصخت

 نم ايساسأ اءزج ،فئاظوو تايلآو تاينب ،يوبرتلا هيجوتلا قسن ربتعي •
 يناديملا يئارجإلا هدعبو ،فادهألاو تاياغلا يف لثمتملا يفسلفلا هدعبب يوبرتلا قسنلا
 للخ لکو ،تاياغلاو فادهألا کلت غولبل ةيلمعلا تاينقتلاو تايجيتارتسالا يف دسجتملا

 ؛اهلماکب ةيوبرتلا ةموظنملا ىلع ابلس سکعني يوبرتلا هيجوتلا ةموظنم يف

 بوسنم نم عفرلل ةيرورضلا ةيسايسلا تايلآلا نم يوبرتلا هيجوتلا ربتعي •
 ،يعامتجالاو يسردملا ردهلاو شيمهتلا ةبراحمو ةيقبطلا قراوفلا ةضهانمل يعولا
 خيسرتو ،قاقحتسالاو ةءافکلا ريياعم قفو ةيرشبلا دراوملل لداعلا عيزوتلا نامضو
 تاهارکإ يدحتل مهعفدو ،تاعامجلاو دارفألا تارايتخا ريرحت ربع صرفلا ؤفاکت
 نم ررحتلاو ،بسنألا لکشلاب مهتاقاط رامثتساو ،ةساردلا يف رارمتسالاو عقاولا
 يعامتجالا لصألاو سنجلا اقبسم اهددحي يتلا ةيديلقتلا ةينهملاو ةيساردلا تارايتخالا
 ؛يداصتقالا عقوملاو يفاقثلاو

 ةموظنم نيب ماجسنالاو ةيئاقتلالا قيقحتل نماضلا رسجلا هيجوتلا ربتعي •
 نيوکتلاو ةيبرتلا تاموظنم نيب ةوهلا دادزت امدنعف .لغشلاو نيوکتلاو ةيبرتلا
 ةيدأت يف هيجوتلا ةموظنم فلختب اناذيإ ربتعي کلذ نإف ةينهمويسوسلا ةموظنملاو
 نکمي ثيح ،ةيفيظوو ددعتو ةنورم نم ةريخألا هذه عبطي ام ربع ،اهراودأو اهفئاظو
 نيوکتلاو ةيبرتلا ةموظنم نيب ارسج لکشت نأ اهناکمإب يتلا ةقلحلا کلت نوکت نأ
 يف ،عمتجملا تاجايتحاو دارفألا تاجايتحا نيب ةمءاوملا قيقحت ربع لغشلا ةموظنمو
 ؛عمتجملا نزاوتو نماضت ديسجت قفأ

 اطيشن العاف هرابتعاب کلذو ،هيجوتلا ماظنل ةياغو اقلطنم ملعتملا ربتعي •
 يف هقح نامض عم ،ةيتايحلاو ةينهملاو ةيساردلا هتارايتخاو هتاملعت نع الوؤسمو
 ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيوبرتلاو ةيجوغاديبلا ةبکاوملا هل نمضت تامدخ نم ةدافتسالا
 قيقحت ىلع هتدعاسم هلالخ نم ،يصخشلا هعورشم ريبدت ىلع هرادقإ دصق ،ةيمقرلاو
 ةيعامتجالاو ةيتاذلاو ةيلصاوتلاو ةيفرعملا تايافکلل کلمت لضفأ ربع هتاناکمإ لماک
 ؛ةيعادبالاو ةينادجولاو

 لکو ميلعت لک ةياغ ،يکراشت لمع ،هتعيبط مکحب يوبرتلا هيجوتلا ىقبي •
 حاجنلا ىلع ةمئاق ةيبرت يف ايزکرمو ايساسأ هرود حبصي يلاتلابو .ليهأتو دادعإ
 ةفيظوب حيرصلا فارتعالاب الإ کلذ هل ىتأتي نلو ،ينهمويسوسلاو يسردملا جامدنالاو
 يدرفلا ءاقترالاو ةدوجلاو فاصنالا سردم تاماعد نم ةيساسأ ةماعدک هيجوتلا
 قوقحلا نم ةموظنمل ةنماضلا ،تاءارجإلاو ريبادتلا ذاختا لالخ نم ،يعمتجملاو
 قح ؛داشرإلاو ةدعاسملا يف ذيملتلا قح ؛هيجوتلا يف ملعتملا قح :يف اساسأ ةدسجتملا
 .يصخشلا هعورشم ةدايقو ريبدت يف ذيملتلا قح ؛ةسسؤملل ءامتنالا يف ملعتملا

 هيجوتلا لقح نيب ةديطولا ةقالعلا حضتت ،افنآ اهيلا راشملا تازکترملا ىلع ءانب
 اقيبطتو اريظنت لوقحلا هذه نيب لصاحلا لعافتلا ىدمو ةيبرتلا مولع لوقحو
 :ةيفرعملا لوقحلا هذه فلتخم نيب زيامتلاو عطاقتلا لاکشأ زاربإ يضتقي امم ،ةسراممو

 نم لعجت ةبراقم ىلع ملعتملا هيجوت سسأتي :هيجوتلل ةيوبرتلا ةيفلخلا •
 ملعتملا باسکإ ىلإ ةفداهلا ةيوبرتلا تالخدتلاو تايلمعلا نم ةروريس هيجوتلا
 نأ اهنأش نم يتلا ةضرعتسملا ةيتايحلا تايافکلاو تاراهملاو فراعملا نم ةعومجم
 يساردلا هريصمو هراسم ريبدتب ةقلعتملا هتارارقو هفقاومو هتاکولس ىلع اباجيإ سکعنت
 عقوتو ةردابملا ذاختاو ةيلوؤسملا لمحت ىلع هتدعاسم لالخ نم کلذو ،ينيوکتلاو
 مؤالتلاو فيکتلا ىلع صرحلاو ،ةلمتحملا هدئاوفو هعورشم قيقحتل ينمزلا قفألا
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 تاريغتلا ريبدت ىوتسم ىلع ةصاخو ةديدج ةيملعت تايجيتارتسا فيظوتو ،نيرمتسملا
 .تادجتسملا هذهل ةبحاصملا

 لاجملا يف اهتاقيبطتو اهتارهظمتو اهغيص يف ةددعتم ةبراقملا هذه لظتو
 ةسردمـلا ،رايتخالا ىلع ةيبرتلا ،هيجوتلا ىلع ةيبرتلا ،نهملا ىلع ةيبرتلا( يوبرتلا
 رابتعاب )...کرتشملا سحلا ةيبرت ،ةيدايرلا ةيبرتلا ،ةيتايحلا ةيبرتلا ،ةهجومـلا
 ةيعامتجاو ةيجولوکيس تارايتو تايرظن نم ةدمتسمـلاو ةفلتخمـلا اهتايعجرم
 ىقالتت راطإ يف ملعتملل هيجوت ةيلاکشإ ،ةبراقملا هذه عضتو .ةددعتم ةيوبرتو
 بلق يف يوبرتلا هيجوتلا عقومتل ،عمتجملا ةيمانيدو ملعتملا ةيمانيد هنمض لعافتتو
 .يداصتقالاو يفاقثلاو يوبرتويسوسلا هقايس يف هعضتو يجوغاديبلا جذومنلا

 ةينقتلا ةيلمعلاب سيل ملعتملا هيجوت نإ :هيجوتلل ةيجولوبورثنألا ةيفلخلا •
 نم بلطتت دق ،تايوتسمو لماوع ةدع اهيف لخادتت ةبکرم ةروريس امنإو ،ةطيسبلا
 ةفلتخم ةيفرعم لوقح ىلإ ةدوعلاو داعبألا ددعتم روظنمب حلستلا يوبرتلا لعافلا
 عامتجالا ملعو تايناسللاو ايجولوبورثنألاب نيعتستل ،ةيبرتلا مولع دودح زواجتت
 تالويم ىلع فرعتلا لهسلا نم سيل هنأل ،جاتنإلاو لغشلا ملاعب ةقلعتملا تاصصختلاو
 سايقل  ةننقم ةيصيخشت تايلآو تاودأ ىلع زاکترالا نود هتالهؤمو ملعتملا
 نأل ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا يحاونلا نم رايتخالا تابلطتمو تامزلتسم
 داعبأو تابغرب طبتري عوزن لب ،ةينيعم تاجاحل ةيکيناکيم ةباجتسا سيل رايتخالا
 ،تاجاحلا سيلو تابغرلا جاتن ناسنإلا نإ رالشاب لوقي امک .ملعتملا ةيصخش يف ةبکرم
 اهرييغتو هسفن ةئبعت ىلع درفلا اذه لمعي اهلضفب يتلا ةوقلا وه نذإ درفلا رايتخاف
 .هيف بغري يذلا هاجتالا يف هطيحم رييغتو

 ،راونألا ةفسلف عم هيجوتلا ةفاقثب مامتهالا أدب :هيجوتلل ةيفسلفلا ةيفلخلا •
 .هلآمو هلبقتسم يف درفلا اهب رکفي يتلا ةيفيکلل قرطتلا ،طناک ليوناميإ ،لواح ثيح
 وه ههيجوت عورشم ىلع درفلا لاغتشا نأ لجيه ربتعا ةثيدحلا ةفسلفلا تاهجوت عمو
 اعورشم درفلا ربتعاف ،رتراس لوب نوج امأ .يعمتجملا عورشملا ىلع قمعلا يف لاغتشا
 يهو ،ةيفسلف ةيفلخک ةيتامکربلا ملعتملا عورشم دمتعيو .نامزلا ربع قيقحتلل الباق
 ،ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيعقاولا رومألاو ةيلمعلا جئاتنلاب ذخألا ىلإ تعد يتلا ةفسلفلا
 ةايحلا ىلع حاتفنالاو فاشکتسالاو بيرادتلاو براجتلا عيجشت متي راطإلا اذه يفو
 نوج کلذ دکؤي امک هترارق فلتخم بيوصتو ةعجارمو ءانبل ملعتملل ةصرف ءاطعإو
 .يويد

 نم درفلا هيجوت ءانب ةرکف قلطنت :هيجوتلل ةيجولوميتسبإلا ةيفلخلا •
 يف ملعتملا لکشيو ،يجايب نوج دکؤي امک نقلت الو ىنبت ةفرعملا نأ اهدافم ةيفلخ
 ام اذإ ةفرعملا هذه ةرولب ىلع رداقلاو لعافلاو يويحلا رصنعلا ،هذه ءانبلا تايلمع
 هيجوت ءانب يرسي قطنملا سفن ىقبيو .ةمئالملا طورشلاو ةبسانملا فورظلا هل ترفوت
 اصرف حتفت ،تايصوصخو تازيمم تاذ لحارمو تاطحم نم رمي ثيح ،ملعتملا
 .زواجتلاو ديصرتلاو باعيتسالا تامزيناکيم ملعتملا اهلالخ نم لمعي ،تاديدهت حرطتو

 مکحت ،درفلا هيجوت ءانب ةيلمع بلطتت :هيجوتلل ةيجولويسوسلا ةيفلخلا •
 ةبسنلاب عقومتلا نم هنيکمت لجأ نم اهجسني ةيعامتجا ةيقئالع ةکبش يف ريخألا اذه
 نامزلا يف عقومتلا اذه ربتعيو ،ةماع هعم لعافتي يذلا طسوللو هئاقدصألو هسفنل
 ريب نوج کلذل بهذي امک راکفألاو تاروصتلا ليدعتو تاذلاب يعولل ايرورض ناکملاو
 .ينيتوب

 ةطشنألا طبر ىلع موقي درفلا هيجوت ريبدت :هيجوتلل ةيداصتقالا ةيفلخلا •
 دعاسي امم ،ةعونتملا ةينهملاو ةيداصتقالا تالاجملاب ةيفصاللا وأ ةيفصلا ءاوس ةيميلعتلا
 ةيداصتقالا ةطشنألا فلتخم اهيلع موقت يتلا ئدابملاو سسألا ةفرعم ىلع ملعتملا
 لمعلاب طيحت يتلا ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيداملا فورظلا ةفرعم ىلإ ةفاضإلاب ،ةينهملاو
 ةقالعلا هذه نم فدهلاو ،لمعلا تايقالخأو تاسراممو ميقب هدوزي امک ،فئاظولاو
 ةينهملا ضورعلا فلتخمب هفيرعتو ،لمعلا ةربخ ملعتملا باسکإ وه ةينهملا ةيميلعتلا
 هتاردق عم بسانتي امب اهطبر قفأ يف ،عمتجملا يف ةدوجوملا ةيداصتقالا ةطشنألاو
 .هتامامتهاو هتالويمو

 ،هيجوتلا ءانبل ايساسأ اطرش ةيزفاحلا ربتعت :هيجوتلل ةيجولوکيسلا ةيفلخلا •
 ةيصخش تالالد يفضي حبصأ املک ههيجوت ةرولب وحن هتيعفادو ملعتملا ةيزفاح دادزتو
 کرحملا ةباثمب ةيزفاحلا هذه ربتعتو .انيعم ىنعم اهيطعيو هتاملعتو هتطشنأ ىلع
 هطيحمو يسردملا هعقاو عم ةيمانيد تاقالع طبر ىلإ ملعتملا عفدي يذلا يقاطلا
 تاذلا قيقحتف .ناتون دکؤي امک لشفلا بنجتو حاجنلا قيقحت قفأ يف ينهمويسوسلا
 .يعامتجالا هعقاو نع بارتغالل کلذ هعفدي نأ نود ملعتملا ةيوه ديسجتب طبتري
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 تاريغتلا ريبدت ىوتسم ىلع ةصاخو ةديدج ةيملعت تايجيتارتسا فيظوتو ،نيرمتسملا
 .تادجتسملا هذهل ةبحاصملا

 لاجملا يف اهتاقيبطتو اهتارهظمتو اهغيص يف ةددعتم ةبراقملا هذه لظتو
 ةسردمـلا ،رايتخالا ىلع ةيبرتلا ،هيجوتلا ىلع ةيبرتلا ،نهملا ىلع ةيبرتلا( يوبرتلا
 رابتعاب )...کرتشملا سحلا ةيبرت ،ةيدايرلا ةيبرتلا ،ةيتايحلا ةيبرتلا ،ةهجومـلا
 ةيعامتجاو ةيجولوکيس تارايتو تايرظن نم ةدمتسمـلاو ةفلتخمـلا اهتايعجرم
 ىقالتت راطإ يف ملعتملل هيجوت ةيلاکشإ ،ةبراقملا هذه عضتو .ةددعتم ةيوبرتو
 بلق يف يوبرتلا هيجوتلا عقومتل ،عمتجملا ةيمانيدو ملعتملا ةيمانيد هنمض لعافتتو
 .يداصتقالاو يفاقثلاو يوبرتويسوسلا هقايس يف هعضتو يجوغاديبلا جذومنلا

 ةينقتلا ةيلمعلاب سيل ملعتملا هيجوت نإ :هيجوتلل ةيجولوبورثنألا ةيفلخلا •
 نم بلطتت دق ،تايوتسمو لماوع ةدع اهيف لخادتت ةبکرم ةروريس امنإو ،ةطيسبلا
 ةفلتخم ةيفرعم لوقح ىلإ ةدوعلاو داعبألا ددعتم روظنمب حلستلا يوبرتلا لعافلا
 عامتجالا ملعو تايناسللاو ايجولوبورثنألاب نيعتستل ،ةيبرتلا مولع دودح زواجتت
 تالويم ىلع فرعتلا لهسلا نم سيل هنأل ،جاتنإلاو لغشلا ملاعب ةقلعتملا تاصصختلاو
 سايقل  ةننقم ةيصيخشت تايلآو تاودأ ىلع زاکترالا نود هتالهؤمو ملعتملا
 نأل ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا يحاونلا نم رايتخالا تابلطتمو تامزلتسم
 داعبأو تابغرب طبتري عوزن لب ،ةينيعم تاجاحل ةيکيناکيم ةباجتسا سيل رايتخالا
 ،تاجاحلا سيلو تابغرلا جاتن ناسنإلا نإ رالشاب لوقي امک .ملعتملا ةيصخش يف ةبکرم
 اهرييغتو هسفن ةئبعت ىلع درفلا اذه لمعي اهلضفب يتلا ةوقلا وه نذإ درفلا رايتخاف
 .هيف بغري يذلا هاجتالا يف هطيحم رييغتو

 ،راونألا ةفسلف عم هيجوتلا ةفاقثب مامتهالا أدب :هيجوتلل ةيفسلفلا ةيفلخلا •
 .هلآمو هلبقتسم يف درفلا اهب رکفي يتلا ةيفيکلل قرطتلا ،طناک ليوناميإ ،لواح ثيح
 وه ههيجوت عورشم ىلع درفلا لاغتشا نأ لجيه ربتعا ةثيدحلا ةفسلفلا تاهجوت عمو
 اعورشم درفلا ربتعاف ،رتراس لوب نوج امأ .يعمتجملا عورشملا ىلع قمعلا يف لاغتشا
 يهو ،ةيفسلف ةيفلخک ةيتامکربلا ملعتملا عورشم دمتعيو .نامزلا ربع قيقحتلل الباق
 ،ةيوبرتلا ةموظنملا يف ةيعقاولا رومألاو ةيلمعلا جئاتنلاب ذخألا ىلإ تعد يتلا ةفسلفلا
 ةايحلا ىلع حاتفنالاو فاشکتسالاو بيرادتلاو براجتلا عيجشت متي راطإلا اذه يفو
 نوج کلذ دکؤي امک هترارق فلتخم بيوصتو ةعجارمو ءانبل ملعتملل ةصرف ءاطعإو
 .يويد

 نم درفلا هيجوت ءانب ةرکف قلطنت :هيجوتلل ةيجولوميتسبإلا ةيفلخلا •
 يف ملعتملا لکشيو ،يجايب نوج دکؤي امک نقلت الو ىنبت ةفرعملا نأ اهدافم ةيفلخ
 ام اذإ ةفرعملا هذه ةرولب ىلع رداقلاو لعافلاو يويحلا رصنعلا ،هذه ءانبلا تايلمع
 هيجوت ءانب يرسي قطنملا سفن ىقبيو .ةمئالملا طورشلاو ةبسانملا فورظلا هل ترفوت
 اصرف حتفت ،تايصوصخو تازيمم تاذ لحارمو تاطحم نم رمي ثيح ،ملعتملا
 .زواجتلاو ديصرتلاو باعيتسالا تامزيناکيم ملعتملا اهلالخ نم لمعي ،تاديدهت حرطتو

 مکحت ،درفلا هيجوت ءانب ةيلمع بلطتت :هيجوتلل ةيجولويسوسلا ةيفلخلا •
 ةبسنلاب عقومتلا نم هنيکمت لجأ نم اهجسني ةيعامتجا ةيقئالع ةکبش يف ريخألا اذه
 نامزلا يف عقومتلا اذه ربتعيو ،ةماع هعم لعافتي يذلا طسوللو هئاقدصألو هسفنل
 ريب نوج کلذل بهذي امک راکفألاو تاروصتلا ليدعتو تاذلاب يعولل ايرورض ناکملاو
 .ينيتوب

 ةطشنألا طبر ىلع موقي درفلا هيجوت ريبدت :هيجوتلل ةيداصتقالا ةيفلخلا •
 دعاسي امم ،ةعونتملا ةينهملاو ةيداصتقالا تالاجملاب ةيفصاللا وأ ةيفصلا ءاوس ةيميلعتلا
 ةيداصتقالا ةطشنألا فلتخم اهيلع موقت يتلا ئدابملاو سسألا ةفرعم ىلع ملعتملا
 لمعلاب طيحت يتلا ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيداملا فورظلا ةفرعم ىلإ ةفاضإلاب ،ةينهملاو
 ةقالعلا هذه نم فدهلاو ،لمعلا تايقالخأو تاسراممو ميقب هدوزي امک ،فئاظولاو
 ةينهملا ضورعلا فلتخمب هفيرعتو ،لمعلا ةربخ ملعتملا باسکإ وه ةينهملا ةيميلعتلا
 هتاردق عم بسانتي امب اهطبر قفأ يف ،عمتجملا يف ةدوجوملا ةيداصتقالا ةطشنألاو
 .هتامامتهاو هتالويمو

 ،هيجوتلا ءانبل ايساسأ اطرش ةيزفاحلا ربتعت :هيجوتلل ةيجولوکيسلا ةيفلخلا •
 ةيصخش تالالد يفضي حبصأ املک ههيجوت ةرولب وحن هتيعفادو ملعتملا ةيزفاح دادزتو
 کرحملا ةباثمب ةيزفاحلا هذه ربتعتو .انيعم ىنعم اهيطعيو هتاملعتو هتطشنأ ىلع
 هطيحمو يسردملا هعقاو عم ةيمانيد تاقالع طبر ىلإ ملعتملا عفدي يذلا يقاطلا
 تاذلا قيقحتف .ناتون دکؤي امک لشفلا بنجتو حاجنلا قيقحت قفأ يف ينهمويسوسلا
 .يعامتجالا هعقاو نع بارتغالل کلذ هعفدي نأ نود ملعتملا ةيوه ديسجتب طبتري
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 لاجم يف لخدتلاو ريکفتلا رطؤت ةيلمع تابراقمو ةيملع تاروظنم يأ .2
 ؟ةيبرتلا مولع يف لصاحلا مدقتلا عم اماجسنا يوبرتلا هيجوتلا

 نــکمي ةــيرظنلا تاراــيتلا نــم ةــعومجم تزرــب ،ةفلاــسلا تاــياغلا قــيقحتلو
 :ةيساسأ تارايت ثالث يف اهرصح

 هيجوتلل ةيرظنلا تارايتلا .1.2

 (courant psychométrique) يرتموکيسبلا رايتلا •

 زنوــسراب ىرــيو ،يقراــفلا سفنــلا مــلع ىلإ يرتموکيــسبلا راــيتلا دنتــسي
(Parsons) دارـفألا تالهؤـمو مساوق نيب قيفوت وه ينهملا رايتخالا نأ ،هيسسؤم دحأ 

 يساـسأ لکـشب زـئاورلا دـمتعتو ،ىرخأ ةهج نم ةنهملا تابلطتمو تازيممو ،ةهج نم
 .رايتلا اذه قفو رايتخالا مسحل

 زواجت ةرورض ىلع اهلک تعمجأ تاداقتنا ةدعل رايتلا اذه ضرعت دقلو
 يلاتلابو ،يمانيدلا امهعباط راضحتسا ةرورضو درفلاو ةنهملا نم لکل يکيتاتسلا عباطلا
 درفلا ةيمانيد :نيتيمانيد نيب قيفوتلا ةروريس يف ةطرخنم هيجوتلا ةيلمع تحبصأ
 ثيح ،هيجوتلا ةسرامم ىلع غلابلا رثألا هل ناک امم 2،ينهم ويسوسلا ملاعلا ةيمانيدو
 ىلإ ،ةينقتوکيسبلا زئاورلا هيف مهتعضو يذلا ةربخلا عقوم نم هيجوتلا وينهم لوحت”
 لوحتلا هيلع ىغطي حبصا طيحم يف دارفألا ةبحاصمو ةطاسولاو ةدعاسملا عقوم
 ةفيظو ديسجت يف ةيعامجلا ةيلوؤسملاو ةکارشلاو نواعتلا ميهافم زوربو ،...ريغتلاو
 3.“خلإ...تاميظنتلاو نيلعافلا فلتخم نيب ةعزوم تحبصأ يتلا هيجوتلا

  (courant béhavioriste) يکولسلا رايتلا•  

 تارثؤم لعفب رمتستو رهظت دارفألا تاکولس نأب ،رايتلا اذه باحصأ ىري
 ةباجتسا ىلإ وه ام يساردلاو ينهملا رايتخالا نإف يلاتلابو ،هيف نودجاوتي يذلا طيحملا
 وا ايسارد طسولا اذه ناک ءاوسو ،درفلا هيف کرحتي يذلا لاجملاو طسولا تاريثمل
 .ايعيبط وأ ايعامتجا

 
2 Denis Pelletier et Raymond Bujold, Pour une approche éducative de l’orientation (Chicoutimi: Gaétan Morin 
éditeur, 1984), 27. 
3 Robert Castel et Autres, L’orientation face aux mutations du travail (Paris: Ed. La découverte et SYROS, 1997), 
23-4. 

 طسو ميظنتل نلقعملاو فثکملا لخدتلا لضفي” يکولسلا روظنملاف
 ىوقي يتلا ثادحألا بسح يئاوشع وحن ىلع رولبتت هتاکولس کرتو ،ذيملتلا/درفلا
 4.“اهريسفتو اهليدعت ىلع دارفألا

 دـصرل ةعساو اصرف هيجوتلا يينهمل حرطي هنوک يف روصتلا اذه ةيمهأ نمکتو
 تاــمزيناکيملا فــلتخم ىلــع فرــعتلاو ،ذــيملتلا طيــحم تاــيطعمو تاــناکمإ ةــئبعتو
 .هيف بوغرملا کولسلل ةرولبملا نيناوقلاو

   (courant humaniste)ةيناسنإلا ةعزنلا وذ رايتلا • 

 نيفلاـسلا نيرايتلل تهجو يتلا تاداقتنالاو تايبلسلا زواجت رايتلا اذه لواح
 – هيجوتلا ةروريس هحرطت يذلا يزکرملا لاکشإلا حيضوتل نيبسانم ريغ امهرابتعا ىلع –
 نـم هـل يعقاوو ينالقع يعامتجا نئاک درفلا نأ ”ىري ديدج يفسلف روظنم لالخ نم
 فورـظلا هـل ترفوـت اـم اذإ هضرتعت يتلا لکاشملا لحل هلهؤي ام تاناکمإلاو تاردقلا
 ريفوـت راـطإ يف لخدـي اـهطيحم ىلع ةيميلعتلا ةسسؤملا حاتفنا نأ دقتعنو 5.“ةبسانملا

 .ةمئالملا فورظلا هذه

 قـسن )ةـيحورلا ،ةيـسفنلا ،ةيجولويزيفلا( هتيلکب درفلا يناسنإلا رايتلا ربتعيو
 ةـبرجتلا لـثمت 6،...ةـبرجتلا لالـخ نـم روـطتي ،هـطيحم عـم رمتسم لعافت يف حوتفم
 ةفاـضإ باوـصلاو أـطخلل ةـلواحمو لخدتو ةسراممو لعف نم هينعت ام لکب ةيناسنإلا
 مغرلاـب تالالدـلاب ةئيلم ةبرجتلا نإ 7:يلي ام يف اهتيمهأ نمکتو روصتلا اذه يف ةيعون
 اـنهار اـعجرم لکـشت ةـبرجتلا نأ ؛تـقولا ضعب بلطتي تالالدلا هذه ريسفت نا نم
 .ةرکفک شاعت امم رثکأ اينادجو شاعت ةروريص ةبرجتلا نإو ؛ميهافملا روصتل

 نأ ىلـع (Pelletier) يـيتليِّبو (Piaget) يجاـيب نـم لـک لامعأ تدکأ دقلو
 قـيقحت نـم هـنکمت يـتلا ةـبرجتلا قيرط نع الإ متت نا نکمي ال درفلا ةيصخش ةيمنت

 
4 Mohamed Ben Karoum, “Courants de l’O.S.P, dans l’orientation scolaire et professionnelle au Maroc: concepts, 
réalités et perspectives”, Résumé du séminaire organisé en collaboration avec ISESCO à Rabat, du 27 au 29 avril 
1987 (Rabat: COPE, 1987). 
5 Carl Rogers, cité par: Pelletier et Bujold, Pour une approche, 19. 
6 Cote Abrvanel et Jacques Belanger, Individu, groupe et organisation (Chicoutimi: Gaétan Morin éditeur, 1986), 
426-27. 
7 Ben Karoum, “Courants de l’O.S.P.”. 
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 لاجم يف لخدتلاو ريکفتلا رطؤت ةيلمع تابراقمو ةيملع تاروظنم يأ .2
 ؟ةيبرتلا مولع يف لصاحلا مدقتلا عم اماجسنا يوبرتلا هيجوتلا

 نــکمي ةــيرظنلا تاراــيتلا نــم ةــعومجم تزرــب ،ةفلاــسلا تاــياغلا قــيقحتلو
 :ةيساسأ تارايت ثالث يف اهرصح

 هيجوتلل ةيرظنلا تارايتلا .1.2

 (courant psychométrique) يرتموکيسبلا رايتلا •
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 ةفيظو ديسجت يف ةيعامجلا ةيلوؤسملاو ةکارشلاو نواعتلا ميهافم زوربو ،...ريغتلاو
 3.“خلإ...تاميظنتلاو نيلعافلا فلتخم نيب ةعزوم تحبصأ يتلا هيجوتلا

  (courant béhavioriste) يکولسلا رايتلا•  
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2 Denis Pelletier et Raymond Bujold, Pour une approche éducative de l’orientation (Chicoutimi: Gaétan Morin 
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4 Mohamed Ben Karoum, “Courants de l’O.S.P, dans l’orientation scolaire et professionnelle au Maroc: concepts, 
réalités et perspectives”, Résumé du séminaire organisé en collaboration avec ISESCO à Rabat, du 27 au 29 avril 
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 ثـيح حرـطلا اذـه يف ادـيعب ييتليب بهذ دقلو ،هتيوه نع ريبعتلاو هتالويمو هتابغر
 8.ةشاعملا براجتلاب ةيساردلا تاررقملا ضيوعت ةرورض حرتقا

 اـيرورض (principe expérientiel) يـبيرجتلا أدـبملا اذـه حبصأ ،نذإ اذکه
 مهتاوذـل ذيمالتلا تالثمت ىلع ةيعقاو رثکأ تالالد ءافضإ موري ميلس يهيجوت لعف لکل
 .ماعلا مهطيحمب مهتقالعلو

 نيـب لـماکتلاو لـعافتلا قيقحتل عجرمک ريخألا روصتلا ينبت ىلإ ليمن انک اذإو
 لـهاجتو درـفلل ىوـصق ةـيمهأ ىطعأ لوألا رايتلا نأ” ىلإ کلذ درمف ،ةيوبرتلا مولعلا
 ،درفلا کولسل اددحم طيحملا تايطعم نم لعجف يناثلا رايتلا امأ 9،“ريخألا اذه طيحم
 .امهنـيب لـعافتلا ةروريـسو طيـحملاو درـفلا نم لک رضحتسا ثلاثلا رايتلا دجن نيح يف
 دارـفألا ةـيمانيد هيف لعافتتو ىقالتت راطإ يف هيجوتلا ةيلاکشإ عقوم” دق نوکي ،هيلعو
 امـک اـهطيحم ىلـع ةيميلعتلا ةسسؤملا حاتفنا ةلأسم نأ دقتعنو 10،“عمتجملا ةيمانيدو
 هذــه نــم ءزــج ىلــع ةــباجإلل اَــنِلَبِق نــم ةــلواحم ىــقبت ،لوألا لــصفلا يف اهانحــضو
 وأ لخدـت وأ طاـشن لـک ثـحبلا اذـه قـطنم يف اهب دوصقملاف ،ةبرجتلا امأ .ةيلاکشإلا
 راـطإ يف ةيميلعتلا ةسسؤملا ءاضف لخاد هيجوتلا لاجم يف نولعافلا اهب موقي ةمهاسم
 نييوبرتلا نيلعافلا يقاب عم کراشتو نواعتب اهطيحم عم اهتقالع يف وأ ،ةيسردملا اهتايح
 راـسم يف انمدـقت امـلک موـهفملا اذه ءانغإو ريوطت ىلع لمعن فوسو ،...نييعامتجالاو
 .ثحبلا اذه

 تاـبراقملا نـم ةـعومجم ةفلاسلا ةيرکفلا تارايتلا فلتخم نع تضخمت دقل
 عـقاو يف جامدـنالاو ةأرـجألل ةـلباق ةـيلمع ةـيقيبطت جذاـمن ةروـلب يساـسألا اهمه ناک
 يف تاـبراقملا هذـه تاقاسمو رصانع مهأ زاربإ ىلع لمعن فوسو ،ةيميلعتلا ةسسؤملا
 .ةيلاتلا ةرقفلا

 هيجوتلا يف ةيساسألا تابراقملا .2.2

 نهملا ىلع ةيبرتلا ةبراقم •

 ةنـس ةـيکيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نهملا ىلع ةيبرتلل ىلوألا تاسايسلا تزرب
 نـم لوذـبملا دـهجلا” کلذ اهب دصقي ناک ثيح ،.Hoytt) (KB تيوه دي ىلع 1972

 
8 Denis Pelletier, cité par: Marie-Claude Mouillet et Claude Colin, Chemin faisant, A.D.V.P: Fondements 
théoriques et exercices pratiques (Issy-les Moulineaux: Editions Qui plus est, 1997), 69. 
9 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 433. 
10 Jean Guichard et Michel Huteau, Psychologie de l’orientation (Paris: Dunod, 2001), 197. 

 ميـقب سانئتـسالل دارـفألا ةدعاـسم فدـهب ،يوـبرتلا قـسنلاو ةيرـشبلا ةعامجلا فرط
 ،يتايحلاو يـصخشلا مهقسن يف ميقلا هذه جامدإ مت نمو ،لمعلا وحن هجوملا عمتجملا
 11.“درف لکل احيرمو اربعمو انکمم لمعلا حبصيل

ـُعتف ،ةـيئارجإلا ةـيحانلا نم امأ  فراـعملا عوـمجم اـهنأب ”ةـينهملا ةـيبرتلا فَّرَ
 ءزـجو ،جتنمو ىنعم وذ هدنع لمعلا حبصيل درف لکل ةيرورضلا تاهاجتالاو تاراهملاو
 12.“هتايح بولسأ نم

 ىلـع ةـيبرتلا :ةـيلاتلا ميهاـفملا نيب زييمتلا بجو ،رثکأ موهفملا اذه قيمعتلو
 .ينهملا ومنلا ،ينهملا هيجوتلا ،نهملا

 ىلإ فدـهت يـتلا ةـمظنملاو ةممـصملا تامدـخلا عومجم وه ينهملا هيجوتلاف
 لاوـط رمتست ةيئامن ةروريس وهف ينهملا ومنلا امأ ،ةينهملا مهتروريس يف دارفألا ةدعاسم
 قلطنت ،اهتاهارکإو اهتايصوصخ ةلحرم لکل تارتفو لحارمب اهلالخ نم رمي ،درفلا ةايح
 هذـيفنت مـت نـمو ،رارـقلا ذاختال طيطختلا مث فاشکتسالاب ارورم يعولاب روعشلا نم
 13.کلذل ةرورضلا تعد ام لک هتعجارمو

 ةــيفاقثلا تاــيطعملاب رثأــتت ةروريــسلا هذــه نأــب (Tolbert) تربلوــت ىرــيو
 14...ةيرسألاو ةيسردملاو

 ةـيبرتلاو ينهملا هيجوتلاو ينهملا ومنلا نأ حضتي ،ةقباسلا فيراعتلا لالخ نم
 عجـشت ةينهملا ةيبرتلاف ،رخآلا نودب ةدئاف امهدحأل سيلو ةمحالتم تاعوضوم ةينهملا
 ناـکملا ةـيميلعتلا ةـسسؤملا ودـبتو .ةينهملا ةيبرتلا هجوي ينهملا هيجوتلاو ينهملا ومنلا
 نوـسناوس اهـصخل بابـسألا نـم ةـعومجمل کلذو ،ةفلاسلا ميهافملا ديسجتل بسانملا
)Swanson( فاشتکا هيف درفلا عيطتسي يذلا ديحولا ناکملا اهنإ 15:ةيلاتلا لماوعلا يف 
 ةـفلتخم ةـمظنأ دوزـت يـتلا ةدـيحولا ةسسؤملا يهو ؛نهملا ملاع عم کلذ طبرو هتاذ
 .عمتجملا عم لعافتلاو ةيمنتلاو هيجوتلاو ءانبلا لثم ةينهملا ةيبرتلل

 لخادــم ةــثالث ةــيميلعتلا ةــسسؤملا مدختــست نــهملا ىلــع ةــيبرتلا ديــسجتلو
 16:ةيساسأ

 
11 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 396. 

 .180 ،)1999 ،عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد :نامع( هتايرظنو ينهملا هيجوتلا ،ةزعلا ينسح ديعسو يداهلا دبع تزع تدوج 12
13 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 398. 

 .80 ،ينهملا هيجوتلا ،ةزعلا ينسحو يداهلا دبع تزع 14
 .186 ،ينهملا هيجوتلا ،ةزعلا ينسحو يداهلا دبع تزع :يف درو 15

16 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 403. 
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 ثـيح حرـطلا اذـه يف ادـيعب ييتليب بهذ دقلو ،هتيوه نع ريبعتلاو هتالويمو هتابغر
 8.ةشاعملا براجتلاب ةيساردلا تاررقملا ضيوعت ةرورض حرتقا

 اـيرورض (principe expérientiel) يـبيرجتلا أدـبملا اذـه حبصأ ،نذإ اذکه
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 نيـب لـماکتلاو لـعافتلا قيقحتل عجرمک ريخألا روصتلا ينبت ىلإ ليمن انک اذإو
 لـهاجتو درـفلل ىوـصق ةـيمهأ ىطعأ لوألا رايتلا نأ” ىلإ کلذ درمف ،ةيوبرتلا مولعلا
 ،درفلا کولسل اددحم طيحملا تايطعم نم لعجف يناثلا رايتلا امأ 9،“ريخألا اذه طيحم
 .امهنـيب لـعافتلا ةروريـسو طيـحملاو درـفلا نم لک رضحتسا ثلاثلا رايتلا دجن نيح يف
 دارـفألا ةـيمانيد هيف لعافتتو ىقالتت راطإ يف هيجوتلا ةيلاکشإ عقوم” دق نوکي ،هيلعو
 امـک اـهطيحم ىلـع ةيميلعتلا ةسسؤملا حاتفنا ةلأسم نأ دقتعنو 10،“عمتجملا ةيمانيدو
 هذــه نــم ءزــج ىلــع ةــباجإلل اَــنِلَبِق نــم ةــلواحم ىــقبت ،لوألا لــصفلا يف اهانحــضو
 وأ لخدـت وأ طاـشن لـک ثـحبلا اذـه قـطنم يف اهب دوصقملاف ،ةبرجتلا امأ .ةيلاکشإلا
 راـطإ يف ةيميلعتلا ةسسؤملا ءاضف لخاد هيجوتلا لاجم يف نولعافلا اهب موقي ةمهاسم
 نييوبرتلا نيلعافلا يقاب عم کراشتو نواعتب اهطيحم عم اهتقالع يف وأ ،ةيسردملا اهتايح
 راـسم يف انمدـقت امـلک موـهفملا اذه ءانغإو ريوطت ىلع لمعن فوسو ،...نييعامتجالاو
 .ثحبلا اذه

 تاـبراقملا نـم ةـعومجم ةفلاسلا ةيرکفلا تارايتلا فلتخم نع تضخمت دقل
 عـقاو يف جامدـنالاو ةأرـجألل ةـلباق ةـيلمع ةـيقيبطت جذاـمن ةروـلب يساـسألا اهمه ناک
 يف تاـبراقملا هذـه تاقاسمو رصانع مهأ زاربإ ىلع لمعن فوسو ،ةيميلعتلا ةسسؤملا
 .ةيلاتلا ةرقفلا

 هيجوتلا يف ةيساسألا تابراقملا .2.2

 نهملا ىلع ةيبرتلا ةبراقم •

 ةنـس ةـيکيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نهملا ىلع ةيبرتلل ىلوألا تاسايسلا تزرب
 نـم لوذـبملا دـهجلا” کلذ اهب دصقي ناک ثيح ،.Hoytt) (KB تيوه دي ىلع 1972

 
8 Denis Pelletier, cité par: Marie-Claude Mouillet et Claude Colin, Chemin faisant, A.D.V.P: Fondements 
théoriques et exercices pratiques (Issy-les Moulineaux: Editions Qui plus est, 1997), 69. 
9 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 433. 
10 Jean Guichard et Michel Huteau, Psychologie de l’orientation (Paris: Dunod, 2001), 197. 

 ميـقب سانئتـسالل دارـفألا ةدعاـسم فدـهب ،يوـبرتلا قـسنلاو ةيرـشبلا ةعامجلا فرط
 ،يتايحلاو يـصخشلا مهقسن يف ميقلا هذه جامدإ مت نمو ،لمعلا وحن هجوملا عمتجملا
 11.“درف لکل احيرمو اربعمو انکمم لمعلا حبصيل

ـُعتف ،ةـيئارجإلا ةـيحانلا نم امأ  فراـعملا عوـمجم اـهنأب ”ةـينهملا ةـيبرتلا فَّرَ
 ءزـجو ،جتنمو ىنعم وذ هدنع لمعلا حبصيل درف لکل ةيرورضلا تاهاجتالاو تاراهملاو
 12.“هتايح بولسأ نم

 ىلـع ةـيبرتلا :ةـيلاتلا ميهاـفملا نيب زييمتلا بجو ،رثکأ موهفملا اذه قيمعتلو
 .ينهملا ومنلا ،ينهملا هيجوتلا ،نهملا

 ىلإ فدـهت يـتلا ةـمظنملاو ةممـصملا تامدـخلا عومجم وه ينهملا هيجوتلاف
 لاوـط رمتست ةيئامن ةروريس وهف ينهملا ومنلا امأ ،ةينهملا مهتروريس يف دارفألا ةدعاسم
 قلطنت ،اهتاهارکإو اهتايصوصخ ةلحرم لکل تارتفو لحارمب اهلالخ نم رمي ،درفلا ةايح
 هذـيفنت مـت نـمو ،رارـقلا ذاختال طيطختلا مث فاشکتسالاب ارورم يعولاب روعشلا نم
 13.کلذل ةرورضلا تعد ام لک هتعجارمو

 ةــيفاقثلا تاــيطعملاب رثأــتت ةروريــسلا هذــه نأــب (Tolbert) تربلوــت ىرــيو
 14...ةيرسألاو ةيسردملاو

 ةـيبرتلاو ينهملا هيجوتلاو ينهملا ومنلا نأ حضتي ،ةقباسلا فيراعتلا لالخ نم
 عجـشت ةينهملا ةيبرتلاف ،رخآلا نودب ةدئاف امهدحأل سيلو ةمحالتم تاعوضوم ةينهملا
 ناـکملا ةـيميلعتلا ةـسسؤملا ودـبتو .ةينهملا ةيبرتلا هجوي ينهملا هيجوتلاو ينهملا ومنلا
 نوـسناوس اهـصخل بابـسألا نـم ةـعومجمل کلذو ،ةفلاسلا ميهافملا ديسجتل بسانملا
)Swanson( فاشتکا هيف درفلا عيطتسي يذلا ديحولا ناکملا اهنإ 15:ةيلاتلا لماوعلا يف 
 ةـفلتخم ةـمظنأ دوزـت يـتلا ةدـيحولا ةسسؤملا يهو ؛نهملا ملاع عم کلذ طبرو هتاذ
 .عمتجملا عم لعافتلاو ةيمنتلاو هيجوتلاو ءانبلا لثم ةينهملا ةيبرتلل

 لخادــم ةــثالث ةــيميلعتلا ةــسسؤملا مدختــست نــهملا ىلــع ةــيبرتلا ديــسجتلو
 16:ةيساسأ

 
11 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 396. 

 .180 ،)1999 ،عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد :نامع( هتايرظنو ينهملا هيجوتلا ،ةزعلا ينسح ديعسو يداهلا دبع تزع تدوج 12
13 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 398. 

 .80 ،ينهملا هيجوتلا ،ةزعلا ينسحو يداهلا دبع تزع 14
 .186 ،ينهملا هيجوتلا ،ةزعلا ينسحو يداهلا دبع تزع :يف درو 15

16 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 403. 
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 لقتـسم لکـشب ةـينهملا ةـيبرتلا جمارـب ميمصت لالخ نم :لقتسملا لخدملا •
 تاطاـشن لالـخ نـم جماربـلا هذـه ذـيفنت متـي ثـيح ،ةيـساردلا داوـملا نع لصفنمو
 لامـعأ لالخ نمو ،...ةيتامدخلاو ةيعارزلاو ةيعانصلا جاتنإلاو لمعلا تاعاطقب ةطبترم
 ةددـحم ةـيتادأ تاراهمب ذيمالتلا ديوزتل لخدملا اذه حلصيو ،ةئيبلاب ةطبترم عيراشمو
 .نهملاو جاتنإلا ملاع نم ةدمتسم

 ةداـم لـکل نأ اـهدافم ةيـضرف نـم لخدـملا اذه قلطني :يلماکتلا لخدملا •
 يناثلاو ،تامولعملاو فراعملاو ميهافملا يطغي يرظن امهدحأ :نيلماکتم نيدعب ةيسارد
 لخدملا اذه بجومبو ،ةيفيظولاو ةيلمعلا تاطاشنلاو ةيئادألا تاراهملاب ىنعي يقيبطت
 عوـنتلاو عادـبإلا يعدتـسي امم ،ةينهملا ةيبرتلا تاطاشنل احرسم ةيساردلا داوملا حبصت
 .تاطاشنلا فلتخم يف قيسنتلاو سيردتلا بيلاسأ يف ديدجتلاو

 ةطـشنألا لالـخ نـم ةـينهملا ةيبرتلا جمارب دفنت :ةيزاوملا تاطاشنلا لخدم •
 هذـهل ةلثمألا نمو ،عادبإلاو ةردابملا ىلع دمتعتو ةنورملاب مستت نأ بجي يتلا ةيزاوملا
 ،ةيناديملا تارايزلاو ،ةينواعتلا تايعمجلاو ،ةيبدألاو ةينهملاو ةيملعلا يداونلا :ةطشنألا
 .خلإ...ةئيبلا ةمدخب ةقلعتملا ةطشنألاو

 ةـينهملا ةـيبرتلا قـيقحتل اهدـحو يـفکت ال ثالثلا لخادملا نم ايأ نأ دقتعنو
 ةيلومــشلا نمــضي لکــشب ليخادــملا هذــه دامتــعا يعدتــسي امــم ،اــهتابلطتم ريفوــتو
 .لماکتلاو

 نـم صقنـت ال ةـينهملا ةـفاقثلا هذـه لاخدتـسا ةلأـسم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةدـيدج تاـيجاح قـلختو مهعقاوـمو مهتامدـخ ززعت ام ردقب هيجوتلا يينهم ةيمهأ
 17.طيحملاو ءابآلاو ةذتاسألاو ذيمالتلل

 هيجوتلا ىلع ةيبرتلا ةبراقم •

 هـلاقتنا ليهـستو ،لـمعلل درفلا دادعإ ىلع تزکر نهملا ىلع ةيبرتلا تناک اذإ
 ةيداــصتقالا تالوــحتلاو ةــلاطبلا لکاــشم” نإــف ،لغــشلا ملاــع ىلإ ةــسردملا ملاــع نــم
 ىلإ تداــق 18،“...ىرــخأ ءاــفتخاو نــهم روــهظو ...يجوــلونکتلا لوــحتلاو ةــيعامتجالاو
 ةـهجاومل هـلهؤت درـفلا ىدـل ةدـيدج تاـيافک ةيمنت هاجتا يف هيجوتلا ةمظنأ ةعجارم
 مدـعو نيـقياللاو ضوـمغلا ةيـساسألا اـهتازيمم نـم تحبـصأ يـتلا ةاـيحلاو لبقتسملا

 
17 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 403. 
18 Ibid., 28. 

 دـعي امـم رثـکأ ةاـيحلل دـعي يذلا رمتسملا هيجوتلا :ميهافم زورب يلاتلابو 19.رارقتسالا
 ةيـضرأ لکـش اذـه لـک ،خلإ...ةـيميلعتلا ةسسؤملا ةطشنأ يف جمدنملا هيجوتلا ،لغشلل

 هذـه ةدـج نـمکتو ،هـيجوتلا ىلـع ةـيبرتلا يـهو الأ :ةدـيدج ةـبراقم روـهظل ةبصخ
 ةيـسايس-ويـسوسلاو ةيداـصتق-ويـسوسلا فادهألا نيب عمجت يتلا اهتفسلف يف ةبراقملا
 سرامـملا يوـبرتلاو يجوغادـيبلا راـطإلا رييغتل ةمظنم ةيعامج ةدارإ راطإ يف ةجمدنملا
 کلاـسملا دـيدحت ،تاملعتـلا ميـظنت ،ةيـسردملا ةايحلا ،ةيسردملا تاعاقيإلا :لالخ نم
 20...تاراسملاو

 لالـخ نـم ،1989 ةنس اسنرف يف ةبراقملا هذه نم ةيساسأ رصانع تزرب دقلو
 تحبـصأ ثـيح ،هـيجوتلا ةطـشنأ ةسراممل ماع راطإک هيجوتلا نوناقب کاذنآ يمس ام
 تالواقملاو ةينعملا تارادإلاو هيجوتلاب نيفلکملاو نيسردملاو ءابآلاو ذيمالتلا نيب ةيکراشت
 ةيـسنرفلا ةـيميلعتلا ةـسسؤملا يف اـهل اـقيبطت ةبراقملا هذه تدجوو 21،...تايعمجلاو
 .1996 ةنس نم ءادتبا

 22:يلي اميف اهزجون ةيساسأ ئدابم عبرأ هيجوتلا ىلع ةيبرتللو

 ةرمتـسم ةروريـس ذـيملتلا عورــشم نـم لعج لالخ نم :ةيرارمتسالا أدبم• 
 لـمحتو ةيلالقتـسا نـم کـلذ هـضرفي اـمو ،لـصاوتملا فـيکتلاو وـمنلاو روطتلل ةلباق
 ةـموظنمو يـعامتجالاو يداـصتقالا طيـحملاو تاذـلا لوـح فراعملا ةئبعتو ،ةيلوؤسملا
 .خلإ ...نيوکتلاو ةيبرتلا

 فـلتخم نيـب يکراـشتلا ىعـسملا لـيعفت لالـخ نم :يعامجلا لمعلا أدبم• 
 لـعاف لـک ماـمأ لاـجملا حاـسفإو ،ةـيميلعتلا ةـسسؤملا ءاکرشو يوبرتلا قيرفلا ءاضعأ
 لماکت قيقحت قفأ يف ،ةيعامجلا حورلا هذه يف هتفيظوو هصصخت نم اقالطنا مهاسيل
 .ءاکرشلا لماکتو تابراقملا

 فـلتخم نيـب ماجـسنالاو مغاـنتلا قيقحت لالخ نم کلذو : ماجسنالا ادبم• 
 تاـيلمع” حبصت راطإلا اذه يفو ،ةسسؤملا عورشم يف فاطملا ةياهن يف بصتل ةطشنألا

 
19 Guichard et Huteau, Psychologie, 8 
20 Jean-Michel Berthelot, Ecole, Orientation, Société (Paris: Editions P.U.F., 1993), 152. 
21 La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, dite aussi loi Jospin (du nom du ministre de l'Éducation 
nationale Lionel Jospin). 
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 لقتـسم لکـشب ةـينهملا ةـيبرتلا جمارـب ميمصت لالخ نم :لقتسملا لخدملا •
 تاطاـشن لالـخ نـم جماربـلا هذـه ذـيفنت متـي ثـيح ،ةيـساردلا داوـملا نع لصفنمو
 لامـعأ لالخ نمو ،...ةيتامدخلاو ةيعارزلاو ةيعانصلا جاتنإلاو لمعلا تاعاطقب ةطبترم
 ةددـحم ةـيتادأ تاراهمب ذيمالتلا ديوزتل لخدملا اذه حلصيو ،ةئيبلاب ةطبترم عيراشمو
 .نهملاو جاتنإلا ملاع نم ةدمتسم

 ةداـم لـکل نأ اـهدافم ةيـضرف نـم لخدـملا اذه قلطني :يلماکتلا لخدملا •
 يناثلاو ،تامولعملاو فراعملاو ميهافملا يطغي يرظن امهدحأ :نيلماکتم نيدعب ةيسارد
 لخدملا اذه بجومبو ،ةيفيظولاو ةيلمعلا تاطاشنلاو ةيئادألا تاراهملاب ىنعي يقيبطت
 عوـنتلاو عادـبإلا يعدتـسي امم ،ةينهملا ةيبرتلا تاطاشنل احرسم ةيساردلا داوملا حبصت
 .تاطاشنلا فلتخم يف قيسنتلاو سيردتلا بيلاسأ يف ديدجتلاو

 ةطـشنألا لالـخ نـم ةـينهملا ةيبرتلا جمارب دفنت :ةيزاوملا تاطاشنلا لخدم •
 هذـهل ةلثمألا نمو ،عادبإلاو ةردابملا ىلع دمتعتو ةنورملاب مستت نأ بجي يتلا ةيزاوملا
 ،ةيناديملا تارايزلاو ،ةينواعتلا تايعمجلاو ،ةيبدألاو ةينهملاو ةيملعلا يداونلا :ةطشنألا
 .خلإ...ةئيبلا ةمدخب ةقلعتملا ةطشنألاو

 ةـينهملا ةـيبرتلا قـيقحتل اهدـحو يـفکت ال ثالثلا لخادملا نم ايأ نأ دقتعنو
 ةيلومــشلا نمــضي لکــشب ليخادــملا هذــه دامتــعا يعدتــسي امــم ،اــهتابلطتم ريفوــتو
 .لماکتلاو

 نـم صقنـت ال ةـينهملا ةـفاقثلا هذـه لاخدتـسا ةلأـسم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةدـيدج تاـيجاح قـلختو مهعقاوـمو مهتامدـخ ززعت ام ردقب هيجوتلا يينهم ةيمهأ
 17.طيحملاو ءابآلاو ةذتاسألاو ذيمالتلل

 هيجوتلا ىلع ةيبرتلا ةبراقم •

 هـلاقتنا ليهـستو ،لـمعلل درفلا دادعإ ىلع تزکر نهملا ىلع ةيبرتلا تناک اذإ
 ةيداــصتقالا تالوــحتلاو ةــلاطبلا لکاــشم” نإــف ،لغــشلا ملاــع ىلإ ةــسردملا ملاــع نــم
 ىلإ تداــق 18،“...ىرــخأ ءاــفتخاو نــهم روــهظو ...يجوــلونکتلا لوــحتلاو ةــيعامتجالاو
 ةـهجاومل هـلهؤت درـفلا ىدـل ةدـيدج تاـيافک ةيمنت هاجتا يف هيجوتلا ةمظنأ ةعجارم
 مدـعو نيـقياللاو ضوـمغلا ةيـساسألا اـهتازيمم نـم تحبـصأ يـتلا ةاـيحلاو لبقتسملا

 
17 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 403. 
18 Ibid., 28. 

 دـعي امـم رثـکأ ةاـيحلل دـعي يذلا رمتسملا هيجوتلا :ميهافم زورب يلاتلابو 19.رارقتسالا
 ةيـضرأ لکـش اذـه لـک ،خلإ...ةـيميلعتلا ةسسؤملا ةطشنأ يف جمدنملا هيجوتلا ،لغشلل

 هذـه ةدـج نـمکتو ،هـيجوتلا ىلـع ةـيبرتلا يـهو الأ :ةدـيدج ةـبراقم روـهظل ةبصخ
 ةيـسايس-ويـسوسلاو ةيداـصتق-ويـسوسلا فادهألا نيب عمجت يتلا اهتفسلف يف ةبراقملا
 سرامـملا يوـبرتلاو يجوغادـيبلا راـطإلا رييغتل ةمظنم ةيعامج ةدارإ راطإ يف ةجمدنملا
 کلاـسملا دـيدحت ،تاملعتـلا ميـظنت ،ةيـسردملا ةايحلا ،ةيسردملا تاعاقيإلا :لالخ نم
 20...تاراسملاو

 لالـخ نـم ،1989 ةنس اسنرف يف ةبراقملا هذه نم ةيساسأ رصانع تزرب دقلو
 تحبـصأ ثـيح ،هـيجوتلا ةطـشنأ ةسراممل ماع راطإک هيجوتلا نوناقب کاذنآ يمس ام
 تالواقملاو ةينعملا تارادإلاو هيجوتلاب نيفلکملاو نيسردملاو ءابآلاو ذيمالتلا نيب ةيکراشت
 ةيـسنرفلا ةـيميلعتلا ةـسسؤملا يف اـهل اـقيبطت ةبراقملا هذه تدجوو 21،...تايعمجلاو
 .1996 ةنس نم ءادتبا

 22:يلي اميف اهزجون ةيساسأ ئدابم عبرأ هيجوتلا ىلع ةيبرتللو

 ةرمتـسم ةروريـس ذـيملتلا عورــشم نـم لعج لالخ نم :ةيرارمتسالا أدبم• 
 لـمحتو ةيلالقتـسا نـم کـلذ هـضرفي اـمو ،لـصاوتملا فـيکتلاو وـمنلاو روطتلل ةلباق
 ةـموظنمو يـعامتجالاو يداـصتقالا طيـحملاو تاذـلا لوـح فراعملا ةئبعتو ،ةيلوؤسملا
 .خلإ ...نيوکتلاو ةيبرتلا

 فـلتخم نيـب يکراـشتلا ىعـسملا لـيعفت لالـخ نم :يعامجلا لمعلا أدبم• 
 لـعاف لـک ماـمأ لاـجملا حاـسفإو ،ةـيميلعتلا ةـسسؤملا ءاکرشو يوبرتلا قيرفلا ءاضعأ
 لماکت قيقحت قفأ يف ،ةيعامجلا حورلا هذه يف هتفيظوو هصصخت نم اقالطنا مهاسيل
 .ءاکرشلا لماکتو تابراقملا

 فـلتخم نيـب ماجـسنالاو مغاـنتلا قيقحت لالخ نم کلذو : ماجسنالا ادبم• 
 تاـيلمع” حبصت راطإلا اذه يفو ،ةسسؤملا عورشم يف فاطملا ةياهن يف بصتل ةطشنألا

 
19 Guichard et Huteau, Psychologie, 8 
20 Jean-Michel Berthelot, Ecole, Orientation, Société (Paris: Editions P.U.F., 1993), 152. 
21 La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, dite aussi loi Jospin (du nom du ministre de l'Éducation 
nationale Lionel Jospin). 
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 ةيزاوملا ةليسولا کلت اهلعج ضوع ،ةيوبرتلا ةروريسلا يف ايلک اجامدنا ةجمدنم هيجوتلا
 23.“کانهو انه تاهيجوتلا ضعب حارتقال نيعم صخش اهب لفکتي

 وأ ةـسسؤملا لـخاد ءاوـس نيلعاـفلا لـک طارـخنا لالـخ نـم :رواشتلا أدبم •
 ةـيميلقإلاو ةـيلحملا ،ةددـعتملا هتايوتـسمب هطيحم ىلع ذيملتلا حاتفنا ليهستل اهجراخ
 .ةيرواشت ةيجهنم قفو ،ةينوکلاو ةينطولاو ةيوهجلاو

 ةـحتفنم ةـسسؤم ةـبراقملا هذـه قفو ةيميلعتلا ةسسؤملا نأ ،لوقلا ةصالخو
 ،هـيجوتلاو مالـعإلا زکارم ،ةيلحملا تاعامجلا تالواقملا :هتايوتسم عيمجب اهطيحم ىلع
 يف يساسأ هيجوتلا رود انداقتعا يف حبصأو ،...يندملا عمتجملا تاسسؤم ،ليغشتلا زکارم
 يتلا تالاجملا وحن اههيجوت متي ةيجيتارتسا قفو تاقاطلاو دراوملا هذه فلتخم ةئبعت

 يف انلخديسو ةسردملاو ةساردلل انعم يطعيس ام اذهو ،اقحال ذيملتلا اهيف جمدي فوس
 24.ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا بلص

 ةهجوملا ةسردملا ةبراقم

 عـجريو 1993 ةنـس ادـنکب ةـهجوملا ةـسردملا موهفمل ىلوألا تاصاهرإلا تزرب
 ،موـهفملا اذـه نـم ةددـعتم بـناوج اوراثأ ثيح ،هيجوتلا يراشتسمل کلذ يف لضفلا
 ذـنمو 25.ةـيميلعتلا ةسسؤملا ماهم يف ةيهيجوتلا ةفيظولا ديسجت ةرورض ىلع اوعمجأو
 26:نييساسأ نيأدبم ىلع اهلمجم يف تدکأ فيراعت ةدع تزرب نيحلا کلذ

 هـيجوتلاو مالعإلا تالاغشناو اياضقل جمدنم روظنم لالخ نم :جامدالا أدبم •
 ةــــهجوم ةــــسايس قــــفو ،هــــتانوکمو هتايوتــــسم لــــکب يساردــــلا جاــــهنملا يف

(politique orientante) ذـيملتلل ةبـسنلاب هيجوتلا نسح تايافک ةيمنت ىلع نهارت، 
 ؛لماعو نطاومو ناسنإک عمتجملا يف اعقوم دجيل

 لـخاد ءاوـس ةـيقيقح ةـکارش ءاـسرإ لالـخ نـم :نواـعتلاو ةکارــشلا أدبم •
 ةـينهملا ةيوهلا ةرولب يف يساسأ رود مهل نيذلا کئلوأ عم ةصاخو ،اهجراخ وأ ةسسؤملا
 .ذيملتلل ةيسفنلاو ةيعامتجالاو

 
23 Berthelot, Ecole, 143. 

 عوضوم لوح )2004( 15 ةيبرتلا ملاع ةلجمب ،نسحم ىفطصم ذاتسألا فرط نم ةرطؤملا تاساردلا ىلإ عجرا ليصافتلا نم ديزملل 24
 .ناسنإلا قوقحو ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا

25 http://www.fao.org/docrep/v9974f/v9974f02.htm#2.2. 
26  Beaudet Jean, “Coopérer à l'établissement d'un plan de réussite orientation”, document d’accompagnement, 
3ème colloque sur l’approche orientante, Atelier J B-12, Canada, mars 2004. 

 مـعد جماـنرب راـطإ يف 1997 ةنـس نم اقالطنا ةبراقملا هذه بيرجت مت دقلو
 لالـخ نـم ،دـعب اميف ةيميلعتلا تاسسؤملا يف اهل اديسجت دجتل ،ةيلايرطنوملا ةسردملا
 هـيجوتلا تامدـخ 27:ةـيلاتلا رصاـنعلا يف کـيبيکلا ميلقإب ةيبرتلا ةرازو اهترصح ريياعم
 عيمجل يقيقح لاغشناو طارخنا ؛يوبرتلا عورشملا يف جمدت نأ بجي اهذيفنت لئاسوو
 ةـعونتملا ةطشنألا لعج ىلع صرحلا ؛قيرفلا ةيلقعب لاغتشالا ؛هيجوتلا ةيضقب ءاقرفلا
 معدـتو دعاـست نأ بـجي هـيجوتلا تامدـخ ؛ةهجوم ةطشنأ اهجراخو ةسسؤملا لخاد
 ةمهاـسم ؛هـيجوتلا ةروريـسب اـهتقالع يف ةلدابتملا مهراودأ يف نيلعافلاو ءابآلاو ذيمالتلا
 ةيداــصتقالاو ةــيعامتجالا طاــسوألا عــم ةکارـــشلا ؛ةــسسؤملا عوــرشم زاــجنإ يف ءاــبآلا
 .خلإ ...ةيعامجلاو

 عوـنتب ةـعونتمو ةددـعتم يـهف ،ةـهجوملا ةـسردملا يف تالخدتلل ةبسنلاب امأ
 ةيـسحلاو ةـيفرعملا تاـيافکلا ةـيمنت ىلـع اهلمجم يف نهارتو ،اهيف ةطرخنملا فارطألا
 ةاـيحلا براـجت لالـخ نـم روـلبتت يـتلا ...ةـينفلاو ،ةيلـصاوتلاو ،ةـيقئالعلاو ،ةـيکرحلا
 .ةيسردملا

 ةـيوقلا ةدارإلاو ،يلـکلاو يلومشلا اهعباط وه ةبراقملا هذه يف اديدج ودبي ام
 لوـح مات نواعتو ماجسنا يف مهتئبعتو ...نييعامتجالاو نييوبرتلا نيلعافلا عيمج ماحقإل
 طشانملا لکل ةمظان ةبراقملا هذه قفو هيجوتلاو مالعإلا تامدخ حبصت اذهبو .ذيملتلا
 .اهجراخو ةسسؤملا لخاد دتمم هجوم قيرف قفو فرصت تالخدتلاو

 نوکي نأ دبال ةهجوملا ةسردملا فلم لمحي نأ هنکمي يذلا لعافلا نأ دقتعنو
 اـنهو ،طسولا کيرحتو طيشنتل يفکي ام تايافکلا نم هلو ةيرظنلا هداعبأ يف امکحتم
 وأ هنومـضم ىوتسم ىلع ءاوس فلملا اذهب فدهتسم لعافک هيجوتلا يف راشتسملا زربي

 .هتروريص وأ هلکش

 ةيعامتجاو ةيوبرت تامدخک هيجوتلا .3

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةموظنم يف ةيوبرت تامدخک هيجوتلا .1.3

 ومـسلا” يـهو ،ةيبرتلا ةمهم نع ضعبلا رظن يف فلتخت ال هيجوتلا ةمهم نإ
 ةـياغک هـيجوتلا ةـياغ”و 28.“اـهغولب ىعـسي يـتلا ةيناسنإلا رهاظم لمکأ ىلإ درف لکب
 اـهلوخت يتلا نيوکتلا تاجرد ىلعأ ىلإ لوصولا ىلع ذيملت لک ةدعاسم يهو ،ميلعتلا

 
27 L’école orientante, un concept en évolution, cité dans: www.fedecgeps.qc.ca 
28 Carl Rogers, L’orientation scolaire (Paris: Editions P.U.F., 1955), 59. 
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 ةيزاوملا ةليسولا کلت اهلعج ضوع ،ةيوبرتلا ةروريسلا يف ايلک اجامدنا ةجمدنم هيجوتلا
 23.“کانهو انه تاهيجوتلا ضعب حارتقال نيعم صخش اهب لفکتي

 وأ ةـسسؤملا لـخاد ءاوـس نيلعاـفلا لـک طارـخنا لالـخ نـم :رواشتلا أدبم •
 ةـيميلقإلاو ةـيلحملا ،ةددـعتملا هتايوتـسمب هطيحم ىلع ذيملتلا حاتفنا ليهستل اهجراخ
 .ةيرواشت ةيجهنم قفو ،ةينوکلاو ةينطولاو ةيوهجلاو

 ةـحتفنم ةـسسؤم ةـبراقملا هذـه قفو ةيميلعتلا ةسسؤملا نأ ،لوقلا ةصالخو
 ،هـيجوتلاو مالـعإلا زکارم ،ةيلحملا تاعامجلا تالواقملا :هتايوتسم عيمجب اهطيحم ىلع
 يف يساسأ هيجوتلا رود انداقتعا يف حبصأو ،...يندملا عمتجملا تاسسؤم ،ليغشتلا زکارم
 يتلا تالاجملا وحن اههيجوت متي ةيجيتارتسا قفو تاقاطلاو دراوملا هذه فلتخم ةئبعت

 يف انلخديسو ةسردملاو ةساردلل انعم يطعيس ام اذهو ،اقحال ذيملتلا اهيف جمدي فوس
 24.ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا بلص

 ةهجوملا ةسردملا ةبراقم

 عـجريو 1993 ةنـس ادـنکب ةـهجوملا ةـسردملا موهفمل ىلوألا تاصاهرإلا تزرب
 ،موـهفملا اذـه نـم ةددـعتم بـناوج اوراثأ ثيح ،هيجوتلا يراشتسمل کلذ يف لضفلا
 ذـنمو 25.ةـيميلعتلا ةسسؤملا ماهم يف ةيهيجوتلا ةفيظولا ديسجت ةرورض ىلع اوعمجأو
 26:نييساسأ نيأدبم ىلع اهلمجم يف تدکأ فيراعت ةدع تزرب نيحلا کلذ

 هـيجوتلاو مالعإلا تالاغشناو اياضقل جمدنم روظنم لالخ نم :جامدالا أدبم •
 ةــــهجوم ةــــسايس قــــفو ،هــــتانوکمو هتايوتــــسم لــــکب يساردــــلا جاــــهنملا يف

(politique orientante) ذـيملتلل ةبـسنلاب هيجوتلا نسح تايافک ةيمنت ىلع نهارت، 
 ؛لماعو نطاومو ناسنإک عمتجملا يف اعقوم دجيل

 لـخاد ءاوـس ةـيقيقح ةـکارش ءاـسرإ لالـخ نـم :نواـعتلاو ةکارــشلا أدبم •
 ةـينهملا ةيوهلا ةرولب يف يساسأ رود مهل نيذلا کئلوأ عم ةصاخو ،اهجراخ وأ ةسسؤملا
 .ذيملتلل ةيسفنلاو ةيعامتجالاو

 
23 Berthelot, Ecole, 143. 

 عوضوم لوح )2004( 15 ةيبرتلا ملاع ةلجمب ،نسحم ىفطصم ذاتسألا فرط نم ةرطؤملا تاساردلا ىلإ عجرا ليصافتلا نم ديزملل 24
 .ناسنإلا قوقحو ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا

25 http://www.fao.org/docrep/v9974f/v9974f02.htm#2.2. 
26  Beaudet Jean, “Coopérer à l'établissement d'un plan de réussite orientation”, document d’accompagnement, 
3ème colloque sur l’approche orientante, Atelier J B-12, Canada, mars 2004. 

 مـعد جماـنرب راـطإ يف 1997 ةنـس نم اقالطنا ةبراقملا هذه بيرجت مت دقلو
 لالـخ نـم ،دـعب اميف ةيميلعتلا تاسسؤملا يف اهل اديسجت دجتل ،ةيلايرطنوملا ةسردملا
 هـيجوتلا تامدـخ 27:ةـيلاتلا رصاـنعلا يف کـيبيکلا ميلقإب ةيبرتلا ةرازو اهترصح ريياعم
 عيمجل يقيقح لاغشناو طارخنا ؛يوبرتلا عورشملا يف جمدت نأ بجي اهذيفنت لئاسوو
 ةـعونتملا ةطشنألا لعج ىلع صرحلا ؛قيرفلا ةيلقعب لاغتشالا ؛هيجوتلا ةيضقب ءاقرفلا
 معدـتو دعاـست نأ بـجي هـيجوتلا تامدـخ ؛ةهجوم ةطشنأ اهجراخو ةسسؤملا لخاد
 ةمهاـسم ؛هـيجوتلا ةروريـسب اـهتقالع يف ةلدابتملا مهراودأ يف نيلعافلاو ءابآلاو ذيمالتلا
 ةيداــصتقالاو ةــيعامتجالا طاــسوألا عــم ةکارـــشلا ؛ةــسسؤملا عوــرشم زاــجنإ يف ءاــبآلا
 .خلإ ...ةيعامجلاو

 عوـنتب ةـعونتمو ةددـعتم يـهف ،ةـهجوملا ةـسردملا يف تالخدتلل ةبسنلاب امأ
 ةيـسحلاو ةـيفرعملا تاـيافکلا ةـيمنت ىلـع اهلمجم يف نهارتو ،اهيف ةطرخنملا فارطألا
 ةاـيحلا براـجت لالـخ نـم روـلبتت يـتلا ...ةـينفلاو ،ةيلـصاوتلاو ،ةـيقئالعلاو ،ةـيکرحلا
 .ةيسردملا

 ةـيوقلا ةدارإلاو ،يلـکلاو يلومشلا اهعباط وه ةبراقملا هذه يف اديدج ودبي ام
 لوـح مات نواعتو ماجسنا يف مهتئبعتو ...نييعامتجالاو نييوبرتلا نيلعافلا عيمج ماحقإل
 طشانملا لکل ةمظان ةبراقملا هذه قفو هيجوتلاو مالعإلا تامدخ حبصت اذهبو .ذيملتلا
 .اهجراخو ةسسؤملا لخاد دتمم هجوم قيرف قفو فرصت تالخدتلاو

 نوکي نأ دبال ةهجوملا ةسردملا فلم لمحي نأ هنکمي يذلا لعافلا نأ دقتعنو
 اـنهو ،طسولا کيرحتو طيشنتل يفکي ام تايافکلا نم هلو ةيرظنلا هداعبأ يف امکحتم
 وأ هنومـضم ىوتسم ىلع ءاوس فلملا اذهب فدهتسم لعافک هيجوتلا يف راشتسملا زربي

 .هتروريص وأ هلکش

 ةيعامتجاو ةيوبرت تامدخک هيجوتلا .3

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةموظنم يف ةيوبرت تامدخک هيجوتلا .1.3

 ومـسلا” يـهو ،ةيبرتلا ةمهم نع ضعبلا رظن يف فلتخت ال هيجوتلا ةمهم نإ
 ةـياغک هـيجوتلا ةـياغ”و 28.“اـهغولب ىعـسي يـتلا ةيناسنإلا رهاظم لمکأ ىلإ درف لکب
 اـهلوخت يتلا نيوکتلا تاجرد ىلعأ ىلإ لوصولا ىلع ذيملت لک ةدعاسم يهو ،ميلعتلا

 
27 L’école orientante, un concept en évolution, cité dans: www.fedecgeps.qc.ca 
28 Carl Rogers, L’orientation scolaire (Paris: Editions P.U.F., 1955), 59. 
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 نإـف ،هـيلعو 29.“يلئاـعلا وأ يـعامتجالا هعـضو کـلذ نـع هـقوعي نأ نود هـتيلباق هل
 ذإ ،ايعوـضومو اـيرورض ارـمأ حبـصأ ميـلعتلاو ةـيبرتلاو هيجوتلا نيب لخادتلاو لماکتلا
 لوـقيو ،اـهتاذ ةـيبرتلل اـفيرعت نوـکي داـکي هيجوتلا فيرعت نإ )(Taylor رليات لوقي
 نـم ريـثکلا نأو ،ثالثـلا ميهاـفملا هذـه نيـب لـصفلا نـکمي ال هنإ )(Vaughan نگوڤ
 يسردـملا بـرستلا :لـثم اـهلحل يوـبرتلا هيجوتلا تامدخ ىلإ جاتحت ةيوبرتلا تالکشملا
 ةيـسردملا ةـئيبلا عـم قـفاوتلاو فـيکتلا لکاـشمو ،راـيتخالا لکاشمو يساردلا رخأتلاو
 30.خلإ...ةيعامتجالاو

 ةيداـصتقالاو ةيـسايسلا هـضارغأ ديـسجتل عـمتجملا ةليـسو ةيبرتلا تناک اذإو
 کلذـل اـعابت حبصي هيجوتلا نإف ،ةيميلعتلا ةسسؤملا قيرط نع ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
 نإ هـيجوتلل ىـنعمال ”يلاـتلابو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحتل ةبسانملا ةادألا

 31.“يعامتجالا هطيحمو يوبرتلا هراطإ نع هانلزع

 ةــسسؤملا فئاــظو نــم أزــجتي ال اءزــج :يوــبرتلا هــيجوتلا حبــصي اــنه نــم
 جمارـبو جهاـنم نـم هـيلع يوـتحت امو ،ةيسردملا اهتايح نم اقالطنا هرشابت ،ةيميلعتلا
 ةـيماظتنا قـيقحتل ةيـساسأ ةيـسسؤم ةـيريبدت ةـيلآو 32؛...ةـفلتخم عيراشمو ةطشنأو
 اهعـضو يـتلا فادـهألل زاـجنإ نم هيضتقت امو ةيلاعفلا وحن ههيجوتو يوبرتلا قسنلا
 قـسنلا فادـهأ نيـب قباـطتلا زارـحأ نـم هبلطتت امو ةعاجنلاو ،قسنلا اذه اهلجأ نم
 .قسنلا اذه طيحمو يوبرتلا

 يدؤـت يتلا بابسألا دحأ نأ ىلإ ،ةيوبرتلا مولعلا لاجم يف نوصصختملا ريشيو
 ةـيفاکلا ةـيانعلا مدـع وـه ،ةـيوبرتلا ةـمظنألل ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيافکلا فعض ىلإ
 تامدـخلا هذـهل نأ يـنعي اذـهو 33،ةـيميلعتلا انتاـسسؤم يف ةيوبرت ةمدخک هيجوتلاب
 نيمئاـقلل حبـصأ يلاـتلابو .ةـيوبرتلا ةيلمعلا ثيدحتو ريوطت يف اهتيمهأ مظاعتت ةناکم
 لاـجملاب ةلـصتملا ةدـيدعلاو ةـعونتملا ةيوبرتلا تالکشملا لوانت ةيلوؤسم ةمدخلا هذهب

 
29 Ivan Chiaverini et Pierre Dasté, Orientation scolaire et professionnelle (Paris: Berger-Levrault, 1971), 217. 

 لودل يبرعلا ةيبرتلا بتکم :ضايرلا( ةيبرعلا جيلخلا لود تاعماج يف يوبرتلا داشرإلا ،يميمتلا مساج داوعو يسولألا دمحأ بئاص 30
 .23 ،)1990 ،جيلخلا

 .119 يرصعلا ميلعتلا ،ملاسنب 31
32 Marie Duru-Bellat, Le fonctionnement de l’orientation, genèse des inégalités sociales à l’école (Lausanne: 
Delachaux et Niestié, 1988), 149. 

 راد :ضايرلا( يوبرتلا هيجوتلاو يسفنلا داشرإلا ،نيسح نيسح اطع دومحمو ميطف دمحم يفطل ،يضاقلا ىفطصم فسوي :اضيأ رظنأ
 .54 ،)1981 ،خيرملا

 .25 ،يوبرتلا داشرإلا ،يميمتلاو يسولألا 33

 عاوـنأ ثالـث ىلإ ةـمدخلا هذـه فينصت نکميو .ذيمالتلا هجاوت نأ نکمي يتلاو يوبرتلا
 34:ةيسيئر

  )adjustive( ةيقفاوتلا ةمدخلا •

 لکاـشم نـم نوناـعي نيذلا ذيمالتلا ضعبل ةمدخلا هذه صيصخت متي ثيح
 ذـيملتلا ةـفرعم ةـمدخلا نـم عوـنلا اذه يضتقيو ،...يسردملا برستلاو ،رثعتلاک ةصاخ
 يف ةـبجاولا ةدعاسملا ميدقتو هيف دجاوتي يذلا فقوملاو ةمدخلا هذه هيلإ مدقت يذلا

 .اهنيح

  )distributive( ةيعيزوتلا ةمدخلا •

 بعـشلاو يسردـملا طاـشنلاو جمانربلا رايتخا ىلع ذيمالتلا ةدعاسم لالخ نم
 ةــيعامتجالا تاــيطعملا ىلــع عــساولا عالــطالا يعدتــسي امــم ،مــهل ةبــسانملا ةيــساردلا
 .هيف متت يذلا طيحمللو ةمدخلا هذه نم نيديفتسملل ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو

  )adaptative( ةيفيکتلا ةمدخلا •

 يف اـهب مئاـقلا ةکراـشمو ،ةيـسردملا ةاـيحلا يف ةـمدخلا هذه جامدإ لالخ نم
 .اقباس کلذ انضرع امک ،هتايوتسم لکب جاهنملا

 تاــمولعملا لمــشت ةــيوبرت ةــمدخک هــيجوتلا نأ ،هــلک اذــه نــم صلختــسن
 ةـفلتخملا ةـيوبرتلا تايناکمإلاب فيرعتلاو هيجوتلا ىلع ةيبرتلا اهنمضتت يتلا تاربخلاو
 ،يساردـلا رخأـتلاب ةـطبترملا لکاـشملا لـحو ةـيوبرتلا تاراشتسالاب ةقلعتملا تامدخلاو
 ماهـسإلاو ذـيمالتلا هيجوتب مامتهالا ىلإ ةفاضإلاب ،يسردملا قفاوتلا قيقحت ىلع لمعلاو
 ةيـسردملا ةاـيحلاو ةـيوبرتلا ةـيلمعلا ديـشرتو نيـسحت يف ةدعاـسملاو جاهنملا ريوطت يف
 35.ماع لکشب

 ةيعامتجا ةمدخک هيجوتلا .2.3

 ةيـساسألا فئاـظولا ىدحإ يه درفلا ةمدخ نأ ىلع (Perlman) ناملرب دکؤت
 يتلا لکاشملل ةلاعفلا ةهجاوملا ىلع دارفألا ةدعاسم ىيغتت يتلاو ،ةيعامتجالا ةمدخلل
 .مهتاـجاح ةـيبلتو مهتاوذ قيقحت ىلع مهتدعاسم مت نمو 36،يعامتجالا مهئادأ قوعت
 ةليـسو” اـهنأ ىلـع ةـيعامتجالا ةـمدخلل افيرعت (Kenneth Pray) يارب تينک مدقيو
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 نإـف ،هـيلعو 29.“يلئاـعلا وأ يـعامتجالا هعـضو کـلذ نـع هـقوعي نأ نود هـتيلباق هل
 ذإ ،ايعوـضومو اـيرورض ارـمأ حبـصأ ميـلعتلاو ةـيبرتلاو هيجوتلا نيب لخادتلاو لماکتلا
 لوـقيو ،اـهتاذ ةـيبرتلل اـفيرعت نوـکي داـکي هيجوتلا فيرعت نإ )(Taylor رليات لوقي
 نـم ريـثکلا نأو ،ثالثـلا ميهاـفملا هذـه نيـب لـصفلا نـکمي ال هنإ )(Vaughan نگوڤ
 يسردـملا بـرستلا :لـثم اـهلحل يوـبرتلا هيجوتلا تامدخ ىلإ جاتحت ةيوبرتلا تالکشملا
 ةيـسردملا ةـئيبلا عـم قـفاوتلاو فـيکتلا لکاـشمو ،راـيتخالا لکاشمو يساردلا رخأتلاو
 30.خلإ...ةيعامتجالاو

 ةيداـصتقالاو ةيـسايسلا هـضارغأ ديـسجتل عـمتجملا ةليـسو ةيبرتلا تناک اذإو
 کلذـل اـعابت حبصي هيجوتلا نإف ،ةيميلعتلا ةسسؤملا قيرط نع ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
 نإ هـيجوتلل ىـنعمال ”يلاـتلابو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحتل ةبسانملا ةادألا

 31.“يعامتجالا هطيحمو يوبرتلا هراطإ نع هانلزع

 ةــسسؤملا فئاــظو نــم أزــجتي ال اءزــج :يوــبرتلا هــيجوتلا حبــصي اــنه نــم
 جمارـبو جهاـنم نـم هـيلع يوـتحت امو ،ةيسردملا اهتايح نم اقالطنا هرشابت ،ةيميلعتلا
 ةـيماظتنا قـيقحتل ةيـساسأ ةيـسسؤم ةـيريبدت ةـيلآو 32؛...ةـفلتخم عيراشمو ةطشنأو
 اهعـضو يـتلا فادـهألل زاـجنإ نم هيضتقت امو ةيلاعفلا وحن ههيجوتو يوبرتلا قسنلا
 قـسنلا فادـهأ نيـب قباـطتلا زارـحأ نـم هبلطتت امو ةعاجنلاو ،قسنلا اذه اهلجأ نم
 .قسنلا اذه طيحمو يوبرتلا

 يدؤـت يتلا بابسألا دحأ نأ ىلإ ،ةيوبرتلا مولعلا لاجم يف نوصصختملا ريشيو
 ةـيفاکلا ةـيانعلا مدـع وـه ،ةـيوبرتلا ةـمظنألل ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيافکلا فعض ىلإ
 تامدـخلا هذـهل نأ يـنعي اذـهو 33،ةـيميلعتلا انتاـسسؤم يف ةيوبرت ةمدخک هيجوتلاب
 نيمئاـقلل حبـصأ يلاـتلابو .ةـيوبرتلا ةيلمعلا ثيدحتو ريوطت يف اهتيمهأ مظاعتت ةناکم
 لاـجملاب ةلـصتملا ةدـيدعلاو ةـعونتملا ةيوبرتلا تالکشملا لوانت ةيلوؤسم ةمدخلا هذهب

 
29 Ivan Chiaverini et Pierre Dasté, Orientation scolaire et professionnelle (Paris: Berger-Levrault, 1971), 217. 

 لودل يبرعلا ةيبرتلا بتکم :ضايرلا( ةيبرعلا جيلخلا لود تاعماج يف يوبرتلا داشرإلا ،يميمتلا مساج داوعو يسولألا دمحأ بئاص 30
 .23 ،)1990 ،جيلخلا

 .119 يرصعلا ميلعتلا ،ملاسنب 31
32 Marie Duru-Bellat, Le fonctionnement de l’orientation, genèse des inégalités sociales à l’école (Lausanne: 
Delachaux et Niestié, 1988), 149. 

 راد :ضايرلا( يوبرتلا هيجوتلاو يسفنلا داشرإلا ،نيسح نيسح اطع دومحمو ميطف دمحم يفطل ،يضاقلا ىفطصم فسوي :اضيأ رظنأ
 .54 ،)1981 ،خيرملا

 .25 ،يوبرتلا داشرإلا ،يميمتلاو يسولألا 33

 عاوـنأ ثالـث ىلإ ةـمدخلا هذـه فينصت نکميو .ذيمالتلا هجاوت نأ نکمي يتلاو يوبرتلا
 34:ةيسيئر

  )adjustive( ةيقفاوتلا ةمدخلا •

 لکاـشم نـم نوناـعي نيذلا ذيمالتلا ضعبل ةمدخلا هذه صيصخت متي ثيح
 ذـيملتلا ةـفرعم ةـمدخلا نـم عوـنلا اذه يضتقيو ،...يسردملا برستلاو ،رثعتلاک ةصاخ
 يف ةـبجاولا ةدعاسملا ميدقتو هيف دجاوتي يذلا فقوملاو ةمدخلا هذه هيلإ مدقت يذلا

 .اهنيح

  )distributive( ةيعيزوتلا ةمدخلا •

 بعـشلاو يسردـملا طاـشنلاو جمانربلا رايتخا ىلع ذيمالتلا ةدعاسم لالخ نم
 ةــيعامتجالا تاــيطعملا ىلــع عــساولا عالــطالا يعدتــسي امــم ،مــهل ةبــسانملا ةيــساردلا
 .هيف متت يذلا طيحمللو ةمدخلا هذه نم نيديفتسملل ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو

  )adaptative( ةيفيکتلا ةمدخلا •

 يف اـهب مئاـقلا ةکراـشمو ،ةيـسردملا ةاـيحلا يف ةـمدخلا هذه جامدإ لالخ نم
 .اقباس کلذ انضرع امک ،هتايوتسم لکب جاهنملا

 تاــمولعملا لمــشت ةــيوبرت ةــمدخک هــيجوتلا نأ ،هــلک اذــه نــم صلختــسن
 ةـفلتخملا ةـيوبرتلا تايناکمإلاب فيرعتلاو هيجوتلا ىلع ةيبرتلا اهنمضتت يتلا تاربخلاو
 ،يساردـلا رخأـتلاب ةـطبترملا لکاـشملا لـحو ةـيوبرتلا تاراشتسالاب ةقلعتملا تامدخلاو
 ماهـسإلاو ذـيمالتلا هيجوتب مامتهالا ىلإ ةفاضإلاب ،يسردملا قفاوتلا قيقحت ىلع لمعلاو
 ةيـسردملا ةاـيحلاو ةـيوبرتلا ةـيلمعلا ديـشرتو نيـسحت يف ةدعاـسملاو جاهنملا ريوطت يف
 35.ماع لکشب

 ةيعامتجا ةمدخک هيجوتلا .2.3

 ةيـساسألا فئاـظولا ىدحإ يه درفلا ةمدخ نأ ىلع (Perlman) ناملرب دکؤت
 يتلا لکاشملل ةلاعفلا ةهجاوملا ىلع دارفألا ةدعاسم ىيغتت يتلاو ،ةيعامتجالا ةمدخلل
 .مهتاـجاح ةـيبلتو مهتاوذ قيقحت ىلع مهتدعاسم مت نمو 36،يعامتجالا مهئادأ قوعت
 ةليـسو” اـهنأ ىلـع ةـيعامتجالا ةـمدخلل افيرعت (Kenneth Pray) يارب تينک مدقيو
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 طيـطختلا ىلع موقي رضحتم عمتجم ءانب يف يرورض ءزجو ،...ةيئانب ةيعيبط ةيعامتجا
 ريـغتلا نـع أـشنت يـتلا تالکـشملل يدـصتلل دارفألا ةدعاسم وحن هجوي يذلا ميلسلا
 ةــمدخلا حبــصت يلاــتلابو 37“...هــتلمج يف عــمتجملا عــمو نيرخآلاــب مهتــقالعل مئادــلا
 يـتلا تاميظنتلاو دارفألا نيب ثدحت يتلا تالعافتلا يف ةمهاسمو ةطرخنم ةيعامتجالا
 :يف اـهمهأ رـصحن فادهألا نم ةعومجم قيقحت ةمدخلا هده مورتو ،عمتجملا اهرفوي
 قـيقحت ؛تالکـشملل يدـصتلاو روـطتلاو وـمنلا دـصق دارـفألل ةـصاخلا تاردـقلا ءامنإ
 فـلتخمب دارفألا طبر ؛تامدخلاو دراوملاب دارفألا دمت يتلا قاسنألا يف بسانملا ليدعتلا
 .تادعاسملاو تامدخلاب مهدمت نأ نکمي يتلا قاسنألا

 لـعل درـفلا ةمدخ ةسرامم يف 38تاروظنملاو جذامنلا نم ةعومجم تزرب دقلو
 يلعاـفتلا روـظنملا :ىمـسي ام وه ةيوبرتلا مولعلا نيب لعافتلا قيقحتل اهبسنأو اهمهأ

(vision interactive). 

 اذـه ريـشيو 39،قسنلا ةيرظن لالخ نم درفلا ةمدخ يف روظنملا اذه نع ربعي
 وه ةياقولاو جالعلاو صيخشتلا نم لک هيلإ هجوي يذلا يساسألا قسنلا نأ ىلإ روظنملا
 يف ةدعاـسملا ىلإ رـظنلا يغبني يلاتلابو ،)ةئيبلا دراوم ،فقوملا ،درفلا(:نم فلؤملا لکلا
 ةرسألا لـثمت دـقو ،هيلإ يمتني يذلا هطيحم تانوکم عم هتقالعو درفلا لعافت نومضم
 .طيحملا اذه تانوکم ضعب ...ةيعامتجا تاعامجو ةيسردملا ةئيبلاو

 تالاصتالا تايلمع راسم يف ةيعامتجالا ةمدخلا يف لعافلا روظنملا اذه عضيو
 ةـعومجم هـيدل حبـصي هيلعو ،ةنکمملا تاقفاوتلاو تايوستلا داجيإ لجأ نم ةددعتملا
 :راودألاو فئاظولا نم

 يف ىرــخألا رداــصملاو دارــفألا نيــب لــصو ةــقلحک :يــعامتجالا طيــسولا رود •
 ةئيبلا اهرفوت يتلا تامدخلا وحن دارفألا هيجوت وه رودلا اذهل لوألا فدهلاو ،عمتجملا
 ؛ةعونتملا اهرصانع نم ةدافتسالاو ةيعامتجالا

 
 .18 ،يمانلا عمتجملا يف درفلا ةمدخ ،نامثع حاتفلا دبع :يف درو 37
 .47-45 ،لوألا بابلا ،يمانلا عمتجملا يف درفلا ةمدخ ،قباسلا عجرملا :ىلإ عجرا تاروظنملا يقاب ىلع عالطالل 38
 لعافتيو روطتي ةددعتم طاسوأ ىلع يوتحي يذلا ،)micro système( :قسنورکيم :ةيلاتلا قاسنألا ىلإ هابتنالا بجو درفلا ةمدخ يف 39
 exo)  :قسنوزکيإ ؛ةددعتم قاسنأورکيم نيب تالعافتلاو تاقالعلا مضيو ،(meso système) :قسنوزيم ؛رشابم لکشب درفلا اهيف

système)، قسنورکام ؛رشابم ريغ لکشب درفلا اهب طبتري يتلا ،ةماعلا ةيعامتجالا ةينبلا ىلع ليحيو:  (macro système)، ميقلا مضي 
 :ىلإ عجرا درفلا اهيف روطتي يتلا قاسنألا لوح تامولعملا نم ديزمللو .يفاقثلا قايسلا زربت يتلا ةيخيراتلا ثادحألاو تادقتعملاو

Guichard et Huteau, Psychologie, 170-77. 

 مهيدل ام فاشتکا ىلع دارفألا ةدعاسم وحن رودلا اذه هجوي :دعاسملا رود •
 ريـيغتلا زارـحإل مهتـئيب عـم لـماعتلا يف اهمادختـسا دـصق ةيباجيإ ىوقو تاناکمإ نم
 ؛دوشنملا

 حرشو ةــشقانمو ضرــعو دارــفألا مــساب ثدــحتلا لالــخ نــم :عفادــملا رود •
 .کلذل ةرورضلا تعد املک اهلجأ نم ضوافتلاو لاضنلاو مهراکفأ

 لـمعلا ةـعيبط ةـهج نـم رــضحتسي لـماکتم لماـش روـظنم داجيإ قفأ يفو
 40،ةـيئيبلا قاـسنألاو ةيناسنإلا قاسنألا نيب ةکرتشملا دودحلا ىلع عقي يذلا يعامتجالا
 ةـلاحک ةـئيبلا-ةيناسنإلا ةدحولاو ةلکشملا” مضي يذلا يمانيدلا لکلا ىرخأ ةهج نمو
 ةــيرظن نيــب عــمج يذــلا 42ةــيجولوکيإلا قاــسنألا روــظنم زرــب 41،“ةــمدخلل ةدــحو وأ
 ىلـع دـکأ ثيح ،ةيناسنإلا ايجولوکيإلا تايرظنو ةماعلا قاسنألاو ةيعامتجالا قاسنألا
 يلاـتلابو .اـهيف نوشيعي يتلا تائيبلاو صاخشألا نيب لدابتملا يمانيدلا يلعافتلا عباطلا
 ،خلإ ...راکفأو تامظنمو نکامأو ءايشأو دارفأ نم هيوتحي امب يجولوکيإلا قسنلا حبصأ
 بيلاـسأ ثـيح نـم ءاوـس ةـيعامتجالا ةـمدخلا مامتـها ةدـحو ةـيئارجإلا ةيحانلا نم
 ةـمدخلا يف نيـيعامتجالا نيلعاـفلا حبـصأ راـطإلا اذـه يفو ،ةدعاسملا ةيلمع وأ لخدتلا
 صاخــشألا نيــب لــعافتلا طاــمنأ ليدــعتو ريــيغتلا ثادــحأ قــسن عــقوم يف ةــيعامتجالا
 .ةيسفنلاو ةيعامتجالا مهتائيبو

 ةصاخو ،هجوتلا تامدخ بلص يف عقت فئاظولاو راودألا هذه نأ انريدقت يفو
 :نييساسأ نيقطنم رابتعالا نيعب اندخأ اذإ

 عــم درــفلا حلاــصت قــيقحت ىلــع اــساسأ نهارــي هــيجوتلا نإ :لوألا قــطنملا •
 نـم رثـکأو ،يباـجيإلا لعافتلا قيرط نع الإ متي نأ اذه لثم حلاصتل نکمي الو ،هطيحم
 هذه ةأرجأو فاشتکا ىلع امهتردقب هيجوتلاو ةراشتسالا لبقتسم نهر نم کانه ،اذه
 يفو 43.يجوـلوکيإ يـقالخأ يناـسنإ روـظنم قـفو طيحملاو ذيملتلا/درفلا نيب تالعافتلا

 قايـس يف اـساسأ جردـنت مهتطـشنأ نأـب” نودـکؤي هـيجوتلا وينهم ئتف ام ددصلا اذه
 44.“درفلا ةمدخ وحن هجتي يناسنإ

 
 .26 ،يوبرتلا لاجملا يف يعامتجالا لمعلا 40
 .68 ،درفلا ةمدخ ،نامثع 41
 لصت اهب يتلا لئاسولاب اضيأ متهي امک ،اهتئيب عم ةيحلا تانئاکلا فيکت بيلاسأ ةساردب متهي يذلا ملعلا کلذ ،ايجولوکيإلاب دوصقملا 42
 اجذومن ملعلا اذه نم دمتسن نأ انل نکميو .تاينبلا هذه نيبو اهنيب ةکرتشملا ةيلدابتلاو يمانيدلا نازتالا نم ةلاح ىلإ ةيحلا تانئاکلا هذه
  .ةئيبلاو ناسنإلا نيب ةمئاقلا تاقالعلاب متهت يتلا کلت ةصاخو  (métiers d’aide)ةدعاسملا نهملا اهيلإ ىعست يتلا دوهجلا عم بسانتي

43 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 428-37. 
44 Guichar et Huteau, Psychologie, 282. 
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 طيـطختلا ىلع موقي رضحتم عمتجم ءانب يف يرورض ءزجو ،...ةيئانب ةيعيبط ةيعامتجا
 ريـغتلا نـع أـشنت يـتلا تالکـشملل يدـصتلل دارفألا ةدعاسم وحن هجوي يذلا ميلسلا
 ةــمدخلا حبــصت يلاــتلابو 37“...هــتلمج يف عــمتجملا عــمو نيرخآلاــب مهتــقالعل مئادــلا
 يـتلا تاميظنتلاو دارفألا نيب ثدحت يتلا تالعافتلا يف ةمهاسمو ةطرخنم ةيعامتجالا
 :يف اـهمهأ رـصحن فادهألا نم ةعومجم قيقحت ةمدخلا هده مورتو ،عمتجملا اهرفوي
 قـيقحت ؛تالکـشملل يدـصتلاو روـطتلاو وـمنلا دـصق دارـفألل ةـصاخلا تاردـقلا ءامنإ
 فـلتخمب دارفألا طبر ؛تامدخلاو دراوملاب دارفألا دمت يتلا قاسنألا يف بسانملا ليدعتلا
 .تادعاسملاو تامدخلاب مهدمت نأ نکمي يتلا قاسنألا

 لـعل درـفلا ةمدخ ةسرامم يف 38تاروظنملاو جذامنلا نم ةعومجم تزرب دقلو
 يلعاـفتلا روـظنملا :ىمـسي ام وه ةيوبرتلا مولعلا نيب لعافتلا قيقحتل اهبسنأو اهمهأ

(vision interactive). 

 اذـه ريـشيو 39،قسنلا ةيرظن لالخ نم درفلا ةمدخ يف روظنملا اذه نع ربعي
 وه ةياقولاو جالعلاو صيخشتلا نم لک هيلإ هجوي يذلا يساسألا قسنلا نأ ىلإ روظنملا
 يف ةدعاـسملا ىلإ رـظنلا يغبني يلاتلابو ،)ةئيبلا دراوم ،فقوملا ،درفلا(:نم فلؤملا لکلا
 ةرسألا لـثمت دـقو ،هيلإ يمتني يذلا هطيحم تانوکم عم هتقالعو درفلا لعافت نومضم
 .طيحملا اذه تانوکم ضعب ...ةيعامتجا تاعامجو ةيسردملا ةئيبلاو

 تالاصتالا تايلمع راسم يف ةيعامتجالا ةمدخلا يف لعافلا روظنملا اذه عضيو
 ةـعومجم هـيدل حبـصي هيلعو ،ةنکمملا تاقفاوتلاو تايوستلا داجيإ لجأ نم ةددعتملا
 :راودألاو فئاظولا نم

 يف ىرــخألا رداــصملاو دارــفألا نيــب لــصو ةــقلحک :يــعامتجالا طيــسولا رود •
 ةئيبلا اهرفوت يتلا تامدخلا وحن دارفألا هيجوت وه رودلا اذهل لوألا فدهلاو ،عمتجملا
 ؛ةعونتملا اهرصانع نم ةدافتسالاو ةيعامتجالا

 
 .18 ،يمانلا عمتجملا يف درفلا ةمدخ ،نامثع حاتفلا دبع :يف درو 37
 .47-45 ،لوألا بابلا ،يمانلا عمتجملا يف درفلا ةمدخ ،قباسلا عجرملا :ىلإ عجرا تاروظنملا يقاب ىلع عالطالل 38
 لعافتيو روطتي ةددعتم طاسوأ ىلع يوتحي يذلا ،)micro système( :قسنورکيم :ةيلاتلا قاسنألا ىلإ هابتنالا بجو درفلا ةمدخ يف 39
 exo)  :قسنوزکيإ ؛ةددعتم قاسنأورکيم نيب تالعافتلاو تاقالعلا مضيو ،(meso système) :قسنوزيم ؛رشابم لکشب درفلا اهيف

système)، قسنورکام ؛رشابم ريغ لکشب درفلا اهب طبتري يتلا ،ةماعلا ةيعامتجالا ةينبلا ىلع ليحيو:  (macro système)، ميقلا مضي 
 :ىلإ عجرا درفلا اهيف روطتي يتلا قاسنألا لوح تامولعملا نم ديزمللو .يفاقثلا قايسلا زربت يتلا ةيخيراتلا ثادحألاو تادقتعملاو

Guichard et Huteau, Psychologie, 170-77. 

 مهيدل ام فاشتکا ىلع دارفألا ةدعاسم وحن رودلا اذه هجوي :دعاسملا رود •
 ريـيغتلا زارـحإل مهتـئيب عـم لـماعتلا يف اهمادختـسا دـصق ةيباجيإ ىوقو تاناکمإ نم
 ؛دوشنملا

 حرشو ةــشقانمو ضرــعو دارــفألا مــساب ثدــحتلا لالــخ نــم :عفادــملا رود •
 .کلذل ةرورضلا تعد املک اهلجأ نم ضوافتلاو لاضنلاو مهراکفأ

 لـمعلا ةـعيبط ةـهج نـم رــضحتسي لـماکتم لماـش روـظنم داجيإ قفأ يفو
 40،ةـيئيبلا قاـسنألاو ةيناسنإلا قاسنألا نيب ةکرتشملا دودحلا ىلع عقي يذلا يعامتجالا
 ةـلاحک ةـئيبلا-ةيناسنإلا ةدحولاو ةلکشملا” مضي يذلا يمانيدلا لکلا ىرخأ ةهج نمو
 ةــيرظن نيــب عــمج يذــلا 42ةــيجولوکيإلا قاــسنألا روــظنم زرــب 41،“ةــمدخلل ةدــحو وأ
 ىلـع دـکأ ثيح ،ةيناسنإلا ايجولوکيإلا تايرظنو ةماعلا قاسنألاو ةيعامتجالا قاسنألا
 يلاـتلابو .اـهيف نوشيعي يتلا تائيبلاو صاخشألا نيب لدابتملا يمانيدلا يلعافتلا عباطلا
 ،خلإ ...راکفأو تامظنمو نکامأو ءايشأو دارفأ نم هيوتحي امب يجولوکيإلا قسنلا حبصأ
 بيلاـسأ ثـيح نـم ءاوـس ةـيعامتجالا ةـمدخلا مامتـها ةدـحو ةـيئارجإلا ةيحانلا نم
 ةـمدخلا يف نيـيعامتجالا نيلعاـفلا حبـصأ راـطإلا اذـه يفو ،ةدعاسملا ةيلمع وأ لخدتلا
 صاخــشألا نيــب لــعافتلا طاــمنأ ليدــعتو ريــيغتلا ثادــحأ قــسن عــقوم يف ةــيعامتجالا
 .ةيسفنلاو ةيعامتجالا مهتائيبو

 ةصاخو ،هجوتلا تامدخ بلص يف عقت فئاظولاو راودألا هذه نأ انريدقت يفو
 :نييساسأ نيقطنم رابتعالا نيعب اندخأ اذإ

 عــم درــفلا حلاــصت قــيقحت ىلــع اــساسأ نهارــي هــيجوتلا نإ :لوألا قــطنملا •
 نـم رثـکأو ،يباـجيإلا لعافتلا قيرط نع الإ متي نأ اذه لثم حلاصتل نکمي الو ،هطيحم
 هذه ةأرجأو فاشتکا ىلع امهتردقب هيجوتلاو ةراشتسالا لبقتسم نهر نم کانه ،اذه
 يفو 43.يجوـلوکيإ يـقالخأ يناـسنإ روـظنم قـفو طيحملاو ذيملتلا/درفلا نيب تالعافتلا

 قايـس يف اـساسأ جردـنت مهتطـشنأ نأـب” نودـکؤي هـيجوتلا وينهم ئتف ام ددصلا اذه
 44.“درفلا ةمدخ وحن هجتي يناسنإ

 
 .26 ،يوبرتلا لاجملا يف يعامتجالا لمعلا 40
 .68 ،درفلا ةمدخ ،نامثع 41
 لصت اهب يتلا لئاسولاب اضيأ متهي امک ،اهتئيب عم ةيحلا تانئاکلا فيکت بيلاسأ ةساردب متهي يذلا ملعلا کلذ ،ايجولوکيإلاب دوصقملا 42
 اجذومن ملعلا اذه نم دمتسن نأ انل نکميو .تاينبلا هذه نيبو اهنيب ةکرتشملا ةيلدابتلاو يمانيدلا نازتالا نم ةلاح ىلإ ةيحلا تانئاکلا هذه
  .ةئيبلاو ناسنإلا نيب ةمئاقلا تاقالعلاب متهت يتلا کلت ةصاخو  (métiers d’aide)ةدعاسملا نهملا اهيلإ ىعست يتلا دوهجلا عم بسانتي

43 Pelletier et Bujold, Pour une approche, 428-37. 
44 Guichar et Huteau, Psychologie, 282. 
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 درـفلا نيـب لـعافتلا ىلـع زکترت ةيعامتجالا ةمدخلا تناک اذإ :يناثلا قطنملا •
 ةـيعامتجا ةـيواز نـم هـيلإ اـنرظن اـم اذإ، اذـه نع دعتبي ال هيجوتلا رود نإف، ةئيبلاو
 ةيجولويــسوسلا هــتلالد” يف هــب دوــصقملا ةاــيحلل اعورـــشم هراــبتعاب ،ةــيفيظو ةــيئانب
 هوـمن راـطإ يف درـفلا اهعطقي يتلا لحارملاو تاروريسلا عومجم ،ةماعلا ةيجولوکيسلاو
 نيـيعامتجالا نيلعاـفلا فـلتخمب ةددـعتملا هـتاقالع يفو ،يــسفنلاو يرـکفلاو يمسجلا
 درـفلا اـهب رـمي يـتلاو ،ةـيعامتجالا ةئشنتلاو نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم ةئيبل نينوکملا
 هتايــصاخو هــتاددحم هــل يفاــقثو يــعامتجا خاــنم يف روــطتيو وــمنيو اــهعم لــعافتيو
 45.“ةيعونلا

 ثالـث ربع لخدتلا مورت ةيعامتجا ةمدخ هيجوتلا حبصي ،قبس ام ىلع اسيسأت
 :ةيساسأ تايوتسم

 يعدتسي يلبقتسم عورشم يف اطرخنم ادرف هرابتعاب ذيملتلا :لوألا ىوتسملا •
 عـم ةرياـغم ةـقالع ءاـنب” هـتاذ نآلا يف بلطتيو ،رمتسملا ميوقتلاو زاجنإلاو طيطختلا
 ةـفرعملا لوـح ةروـحمتم تامدـخ ىلإ ةـجاحلا سـمأ يف هـلعجي امم 46،“ةئيبلاو تاذلا
 هـتاذ لوـح مالعتـساو مالعإ نم ذيملتلا هجاتحي ام لک اهب دصقيف ةفرعملا امأ .ةردقلاو
 نـم ذـيملتلا مزـلي اـم لـک يـهف ةردـقلا اـمأو .اقحال کلذ زاربإ ىلع لمعنسو ،هتئيبو
 هتدعاسم دصق ةرشابملا ريغو ةرشابملا هتئيب نم ةعبانلا ثحبلاو ةعباتملاو معدلا لئاسو
 .ماعلا هطيحم نيبو هنيب تالدابتلا تايلجت ةيعون نيسحتو ليدعت ىلع

 ارضاـح ذـيملتلل يـصخشلا عورـشملا نضتحي لاجمک ةئيبلا :يناثلا ىوتسملا •
 نومـضملا ىلجتـيو ،...نيـيعامتجالاو نييوبرتلا ذيملتلا ءاکرش نم ةعومجمکو ،البقتسمو
 هذـه تاـنوکم دـصر ىلـع ذـيملتلا ةدعاـسم يف ،ىوتـسملا اذه يف هيجوتلل يعامتجالا
 ىلـع هـحاتفناو ،هـسردمت ريـسيت دـصق ذـيملتلا ءاـکرش فـلتخم ىدـل لخدتلاو ،ةئيبلا
 .هعيراشم ذيفنتو ةبکاوم طورش ريفوتو ،هطيحم

 عورـــشملا قــيقحت نإ :ةــئيبلاو ذــيملتلا نيــب لــعافتلا ثــلاثلا ىوتــسملا •
 سيــسأتلا بــلطتي لــب ،طيــحملاو تاذــلا ةــفرعم ىلــع فــقوتي ال ذــيملتلل يـــصخشلا
 ىلإ مغاـنتلا قيقحت ىلع نهارت طيحملاو ذيملتلا نيب ةرمتسم ةيلعافت ةيمانيد ةروريسل
 ءيش لـک لـبق ربـتعي عورــشملا ءانبف ،طيحملا کلذو تاذلا کلت نيب نکمم دح ىصقأ

 
 تاودن ةلسلس ،ةيدقن ةيجولويسوس ةيؤر :يعامتجإلا جامدنالاو ةيوهلا اياضقب هتقالعو بابشلل ينهملا جامدنالا ،نسحم ىفطصم 45
 .)1996 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( 67 تارظانمو
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 طيـحملا اـهحيتي يـتلا صرفلا رامثتسا ىقبيو 47،“صرفلا باعيتساو مهفل ةقيرط ءانب”
 هـيجوتلل ةـيفيظولا داـعبألا نـم ذـيملتلا ضرتـعت يـتلا تاهارکإلا زواجت ىلع لمعلاو
 .ةيعامتجا ةمدخک

 نأ اـنل زاـج ،ةـيميلعتلا ةـسسؤملا فئاظو نم ةفيظوک هيجوتلا انرضحتسا اذإ
 ىلـع فرــشتو نـضتحت نأ اـهيف ضرتـفي ةـيعامتجالا ةـمدخلل ةسسؤمک اهتعيبط ريثن
 ،ةـثالثلا اهتايوتـسمب هـيجوتلا تامدـخل ةيعامتجالا ةبراقملا ديسجتب ةليفکلا تامدخلا
 اـهنم ديرن امنإو ،قفألا قيض يجالع زکرم ىلإ ةيميلعتلا ةسسؤملا ليوحت ديرن ال هيلعو
 .اهيف دجاوتت يتلا ةئيبلا عم اهتاقالع ديطوتو يسردملا حاجنلاو ةايحلل اعقوم

 يــضتقت لغـشلاو نيوـکتلاو ةـساردلا ملاوعو ملعتملا نيب ةديدجلا ةقالعلا نإ
ــع عــضو  تاراــهمو تاردــقو تاــيافک ةــيمنتل ةــبکاوم تاــططخم ذــيفنتو ةدــيدج ددُ
 ةدوـج يف ريـکفتلا ىلـع دارفألا ةيهيجوتلا تالخدتلا هذه دعاست نأ يغبنيو ،نيملعتملا

 مهتدعاـسم وـه ريکفتلا اذه نم فدهلاو .اهيف نوشيعي يتلا تاقايسلا نمض مهتايح
 نيـب قيفوتلاـب کلذو ،مهتايح ءانب يف نوطرخني امدنع أشنت دق يتلا لکاشملا لح ىلع
 نإ .لـمعلاو نيوـکتلاو ةساردلا تاجايتحا اميس الو ،تاقايسلا تابلطتمو مهتاجايتحا
 ثـيح ؛مهتاـيح دارفألا اهب ينبي يتلا ةقيرطلاب اساسأ ةقلعتم رصاعملا هيجوتلا لکاشم
 لالـخ نـم مهتاـيحل دارـفألا ءاـنب ةـيفيکل لضفأ مهف ىلإ مويلا ةسام ةجاح يف انحبصأ
 ...ةفلتخملا مهتطشنأو مهفئاظوو مهلامعأ

 
 ايفارغويلبيبلا

 .ةيبرعلا جيلخلا لود تاعماج يف يوبرتلا داشرإلا .يميمتلا مساج داوعو دمحأ بئاص ،يسولألا
 .1990 ،جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتکم :ضايرلا

 ةيسسؤم ةيخيرات ةسارد ،سنوتب يسردملا هيجوتلا ماظنو يرصعلا ميلعتلا .مساقلب ،ملاسنب
 ةيداصتقإلا ثاحبألاو تاساردلا زکرم :سنوت .2 ةيبرتلا مولع ةلسلس .ةيعامتجا
 .1988 ،ةيعامتجالاو

 .1982 ،باتکلا ملاع :ةرهاقلا .يسفنلا داشرإلاو هيجوتلا .دماح ،نارهز مالسلا دبع
 .1984 ،ةيرصملا ولجنآلا ةبتکم :ةرهاقلا .يمانلا عمتجملا يف درفلا ةمدخ .حاتفلا دبع ،نامثع
 ةفاقثلا راد :نامع .هتايرظنو ينهملا هيجوتلا .ةزعلا ينسح ديعسو تدوج ،يداهلا دبع تزع

 .1999 ،عيزوتلاو رشنلل
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 درـفلا نيـب لـعافتلا ىلـع زکترت ةيعامتجالا ةمدخلا تناک اذإ :يناثلا قطنملا •
 ةـيعامتجا ةـيواز نـم هـيلإ اـنرظن اـم اذإ، اذـه نع دعتبي ال هيجوتلا رود نإف، ةئيبلاو
 ةيجولويــسوسلا هــتلالد” يف هــب دوــصقملا ةاــيحلل اعورـــشم هراــبتعاب ،ةــيفيظو ةــيئانب
 هوـمن راـطإ يف درـفلا اهعطقي يتلا لحارملاو تاروريسلا عومجم ،ةماعلا ةيجولوکيسلاو
 نيـيعامتجالا نيلعاـفلا فـلتخمب ةددـعتملا هـتاقالع يفو ،يــسفنلاو يرـکفلاو يمسجلا
 درـفلا اـهب رـمي يـتلاو ،ةـيعامتجالا ةئشنتلاو نيوکتلاو ةيبرتلا تاسسؤم ةئيبل نينوکملا
 هتايــصاخو هــتاددحم هــل يفاــقثو يــعامتجا خاــنم يف روــطتيو وــمنيو اــهعم لــعافتيو
 45.“ةيعونلا

 ثالـث ربع لخدتلا مورت ةيعامتجا ةمدخ هيجوتلا حبصي ،قبس ام ىلع اسيسأت
 :ةيساسأ تايوتسم

 يعدتسي يلبقتسم عورشم يف اطرخنم ادرف هرابتعاب ذيملتلا :لوألا ىوتسملا •
 عـم ةرياـغم ةـقالع ءاـنب” هـتاذ نآلا يف بلطتيو ،رمتسملا ميوقتلاو زاجنإلاو طيطختلا
 ةـفرعملا لوـح ةروـحمتم تامدـخ ىلإ ةـجاحلا سـمأ يف هـلعجي امم 46،“ةئيبلاو تاذلا
 هـتاذ لوـح مالعتـساو مالعإ نم ذيملتلا هجاتحي ام لک اهب دصقيف ةفرعملا امأ .ةردقلاو
 نـم ذـيملتلا مزـلي اـم لـک يـهف ةردـقلا اـمأو .اقحال کلذ زاربإ ىلع لمعنسو ،هتئيبو
 هتدعاسم دصق ةرشابملا ريغو ةرشابملا هتئيب نم ةعبانلا ثحبلاو ةعباتملاو معدلا لئاسو
 .ماعلا هطيحم نيبو هنيب تالدابتلا تايلجت ةيعون نيسحتو ليدعت ىلع

 ارضاـح ذـيملتلل يـصخشلا عورـشملا نضتحي لاجمک ةئيبلا :يناثلا ىوتسملا •
 نومـضملا ىلجتـيو ،...نيـيعامتجالاو نييوبرتلا ذيملتلا ءاکرش نم ةعومجمکو ،البقتسمو
 هذـه تاـنوکم دـصر ىلـع ذـيملتلا ةدعاـسم يف ،ىوتـسملا اذه يف هيجوتلل يعامتجالا
 ىلـع هـحاتفناو ،هـسردمت ريـسيت دـصق ذـيملتلا ءاـکرش فـلتخم ىدـل لخدتلاو ،ةئيبلا
 .هعيراشم ذيفنتو ةبکاوم طورش ريفوتو ،هطيحم

 عورـــشملا قــيقحت نإ :ةــئيبلاو ذــيملتلا نيــب لــعافتلا ثــلاثلا ىوتــسملا •
 سيــسأتلا بــلطتي لــب ،طيــحملاو تاذــلا ةــفرعم ىلــع فــقوتي ال ذــيملتلل يـــصخشلا
 ىلإ مغاـنتلا قيقحت ىلع نهارت طيحملاو ذيملتلا نيب ةرمتسم ةيلعافت ةيمانيد ةروريسل
 ءيش لـک لـبق ربـتعي عورــشملا ءانبف ،طيحملا کلذو تاذلا کلت نيب نکمم دح ىصقأ

 
 تاودن ةلسلس ،ةيدقن ةيجولويسوس ةيؤر :يعامتجإلا جامدنالاو ةيوهلا اياضقب هتقالعو بابشلل ينهملا جامدنالا ،نسحم ىفطصم 45
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 طيـحملا اـهحيتي يـتلا صرفلا رامثتسا ىقبيو 47،“صرفلا باعيتساو مهفل ةقيرط ءانب”
 هـيجوتلل ةـيفيظولا داـعبألا نـم ذـيملتلا ضرتـعت يـتلا تاهارکإلا زواجت ىلع لمعلاو
 .ةيعامتجا ةمدخک

 نأ اـنل زاـج ،ةـيميلعتلا ةـسسؤملا فئاظو نم ةفيظوک هيجوتلا انرضحتسا اذإ
 ىلـع فرــشتو نـضتحت نأ اـهيف ضرتـفي ةـيعامتجالا ةـمدخلل ةسسؤمک اهتعيبط ريثن
 ،ةـثالثلا اهتايوتـسمب هـيجوتلا تامدـخل ةيعامتجالا ةبراقملا ديسجتب ةليفکلا تامدخلا
 اـهنم ديرن امنإو ،قفألا قيض يجالع زکرم ىلإ ةيميلعتلا ةسسؤملا ليوحت ديرن ال هيلعو
 .اهيف دجاوتت يتلا ةئيبلا عم اهتاقالع ديطوتو يسردملا حاجنلاو ةايحلل اعقوم

 يــضتقت لغـشلاو نيوـکتلاو ةـساردلا ملاوعو ملعتملا نيب ةديدجلا ةقالعلا نإ
ــع عــضو  تاراــهمو تاردــقو تاــيافک ةــيمنتل ةــبکاوم تاــططخم ذــيفنتو ةدــيدج ددُ
 ةدوـج يف ريـکفتلا ىلـع دارفألا ةيهيجوتلا تالخدتلا هذه دعاست نأ يغبنيو ،نيملعتملا

 مهتدعاـسم وـه ريکفتلا اذه نم فدهلاو .اهيف نوشيعي يتلا تاقايسلا نمض مهتايح
 نيـب قيفوتلاـب کلذو ،مهتايح ءانب يف نوطرخني امدنع أشنت دق يتلا لکاشملا لح ىلع
 نإ .لـمعلاو نيوـکتلاو ةساردلا تاجايتحا اميس الو ،تاقايسلا تابلطتمو مهتاجايتحا
 ثـيح ؛مهتاـيح دارفألا اهب ينبي يتلا ةقيرطلاب اساسأ ةقلعتم رصاعملا هيجوتلا لکاشم
 لالـخ نـم مهتاـيحل دارـفألا ءاـنب ةـيفيکل لضفأ مهف ىلإ مويلا ةسام ةجاح يف انحبصأ
 ...ةفلتخملا مهتطشنأو مهفئاظوو مهلامعأ

 
 ايفارغويلبيبلا

 .ةيبرعلا جيلخلا لود تاعماج يف يوبرتلا داشرإلا .يميمتلا مساج داوعو دمحأ بئاص ،يسولألا
 .1990 ،جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتکم :ضايرلا

 ةيسسؤم ةيخيرات ةسارد ،سنوتب يسردملا هيجوتلا ماظنو يرصعلا ميلعتلا .مساقلب ،ملاسنب
 ةيداصتقإلا ثاحبألاو تاساردلا زکرم :سنوت .2 ةيبرتلا مولع ةلسلس .ةيعامتجا
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 .1984 ،ةيرصملا ولجنآلا ةبتکم :ةرهاقلا .يمانلا عمتجملا يف درفلا ةمدخ .حاتفلا دبع ،نامثع
 ةفاقثلا راد :نامع .هتايرظنو ينهملا هيجوتلا .ةزعلا ينسح ديعسو تدوج ،يداهلا دبع تزع
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 ةيرظن تاهاجتال ةيدقنو ةيليلحت ةبراقم وحن :ةيبرتلاو ايجولويسوسلا
 ةيبرتلا عامتجا ملع يف ةيساسأ

 
 نسحم ىفطصم

 طابرلا ،يوبرت ثحابو يجولويسوس

 
 ةيلوأ ةيحيضوت تاظحالم :لالهتسا

 نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم اميس الو – ةيبرتلا مولع تنتغا دقل
 ةيناسنإلا مولعلل ناک امم ،ةديدجلا ةيصصختلا عورفلا نم ديدعلاب – تئافلا
 اذکه .ةينغلا ةيجهنملاو ةيرظنلا اهرطأو اهتابرتقمب هدفر يف ماه رود ةيعامتجالاو
 اهريغو ةيبرتلا ايجولوبورثناو ايفارغوميدو داصتقاو ايجولويسوسو ايجولوکيسل حبصأ

 لقحلا تاينبو تاسسؤمو رهاوظو اياضقو تالاکشإ ةبراقم يف ساسأ نزاو روضح
 تايعجرملا قفو کلذو .ماعلا عمتجملا تالاجم عم اهتالعافت لمجم يف يوبرتلا
 اعبت – ةمهاسملا هذه فدهتو .انه ةينعملا تابراقملا اهنم قلطنت يتلا ةهجوملا
 تارايتلا/تاهاجتالا مهأل زکرم يدقنو يليلحت لوانت ميدقت ىلإ – ماقملا تايضتقمل
 تاقالع ةبراقمل ةسسؤمو ةهجوم تاقلطنم لازت امو تلکش يتلا ةيساسألا ةيرظنلا
 ،ديرن ال لکشب عمتجملا تالاجمو لکايهو تاينبو تانوکم لکب يوبرتلا لقحلا
 تانوکمو اموهفم ،“ةيجولويسوسلا ةيرظنلا” نع ثيدحلا يف انه عسوتن نأ ،ايجهنم
 وه ،ايئارجإ ،انفده امنإو ،ةيخيراتلاو ةيفرعملا ةعاجنلاو راودألل مييقت ريياعمو فئاظوو
 ةيبرتلا عامتجا ملع يف ةيرظنلا تاهاجتالا مهأ ضعبل ةيلوأ ةبراقم ىلع زيکرتلا
 وأ ،“ (orientation théorique):يرظن هاجتا” :موهفمب دصقن اننإف ،اذکهو .ةفاقثلاو
 يذلا ماعلا يميهافملا يرظنلا راطإلا کلذ “ (courant théorique):يرظن رايت”
 ةيملعلا تاماهسإلاو دوهجلا نم ةعومجم هلوح روحمتت الماکتم ايرکف اقسن لکشي
 ةسرامملا هجوي يذلا (cadre conceptuel) :يميهافملا راطإلا سفن نم قلطنت يتلا
   ةيناسنإلا مولعلا يف ةصاخو – ةيملع ةسرامم لک نإ .ددحم يفرعم لاجم يف ةيملعلا
 ،ارمضم وأ ناک احيرص ريظنتلا نم ام عونب ةقوبسم نوکت نأو دب ال – ةيعامتجالاو
 ،تاودألاو ،ةيجهنملا تاهجوتلا نم ديدعلا ريظنتلا اذه طرتشيو .عاو ريغ وأ ايعاو
 دق ةلأسم کلتو .ةيساسألا هتامزلتسمو هتاعبتتسم نم اهرابتعاب ...ةيليلحتلا جذامنلاو
 ،اهلوانتل نذإ يعاد الف ،مزاللا ليصفتلا نم ريثکلاب ةيجولومتسبإلا تايبدألا اهتلوانت
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 سيل ،انه انفده نأ ىلإ ،انتساردل يلالهتسالا ديهمتلا اذه يف ةراشإلا ردجتو
 ىلع ةيبرتلا ايجولويسوس يف ةجئارلا تارايتلا لکل لماشو يرصح فينصتب مايقلا وه
 ىلإ ريشن نأ طقف ديرن لب .يعرفلاو اهنم يساسألا درجو ،جهنملاو ةيرظنلا ىوتسم
 1.نيفداهلا زيکرتلاو ءازتجالا ىلإ أجلنسف اذل ،ايلاح نميهملاو اهنم مهألا

 صاهرإلا لکشت اهرابتعاب ةيمياکرودلا تاحورطألا انزواجت اذإ ،هنأ عقاولاو
 نييرظن نيرايت ىوس انمامأ دجن نل فوسف ،يوبرتلا عامتجالا ملع يف دئارلا يلوألا
 لوقح ىتش يف لب ،بسحف ةيبرتلا ايجولويسوس يف ال ،ةثيدحلا ةرتفلا يف نيردصتم
 رايتلاو ،يسکراملا رايتلا :امه نارايتلا ناذهو .ةماع ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا
 ةعيبط هب حمست يذلا ليلحتلا ضعبب نيرايتلا نيذه لوانت لبقو .يفيظولا-يوينبلا
 ملاعم مهأل رصتخم ضرعب کلذل مدقن نأ ديفملا نم ىرن ،ةساردلا هذه دودحو
 قالطناو ةيادبل دهم ارايت ،اهرودب ،تلکش اهنأ رابتعا ىلع ةيمياکرودلا ةمهاسملا

 .عامتجالا ملع يف ةيسنرفلا ةسردملل ةبسنلاب لقألا ىلع ،ةيبرتلا ايجولويسوس

 (courant Durkheimien) :يمياکرودلا رايتلا .الوأ

 ،(humaniste) يوناسنإلاو يقالخألا عباطلا وذ يحالصإلا رايتلا لکش دقل
 ةسردملا دئار )1858-1917( (Emile Durkheim) مياکرود ليمإ ،قحب ،هلثم يذلاو
 هاجتا لوأ سيسأتل ىلوألا ةيادبلا ،ةيخيراتلا ةيحانلا نمو ،عامتجالا ملع يف ةيسنرفلا
 يف مياکرود قلطنا دقل .افنآ کلذ ىلإ انحملأ امک ةيبرتلا ايجولويسوس يف يرظن

 ةلواحم نم – ماعلا يجهنملاو يرظنلا هروصت نمض – ةيوبرتلا ةرهاظلل هِتَجلْسَس
 يعامتجالا رکفلاو ،عامتجالا ملع داور ضعب دنع ةيبرتلل يکيسالکلا موهفملل هزواجت
 مامتها قالطنا ةطقن ،ةصاخ ،رشع عساتلا نرقلا ةيادب تناک دقلو .امومع يوبرتلا

 راطإلاب اهطبرو ،ةيوبرتلا ةرهاظلل ةيعامتجالا داعبألا زاربإ ةرورضب داورلا ءالؤه
 ةيعامتجالا تالوحتلا نع مامتهالا کلذ جتن دقو .هيف جردنت يذلا ماعلا يعامتجالا
 هذه يف ةيبرغلا تاعمتجملا اهتفرع يتلا ىربکلا ةيرکفلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو
 اهتالآمو اهروطت عبتتو ةيوبرتلا ةرهاظلل رابتعالا ءاليإ نم هتبجوتسا امو ،ةرتفلا
 ىري ناک يذلا 1755-1657)( (St Simon) نوميس ناس نمو .ةيعامتجالا اهجئاتنو

 
 ايجولويسوس يف ةيرظنلا تاهاجتالل A. Gras ارج نالأ فينصتو ةجذمن ىلع ظفحتن ،تاهاجتالا مهأ ىلع ةساردلا هذه يف زکرن ذإ ،اننإ 1
 يف ،ةيبرتلا داصتقا نأ کلذ .تاهاجتالا هذه نمض (économie de l’éducation) ةيبرتلا داصتقال هجاردإ نيح صوصخلابو .ةيبرتلا
 يف هاجتا درجم هرابتعاو .ةيبرتلا مولع نم ملع اضيأ وه ةيناث ةهج نمو ،ماعلا داصتقالا ملع نمض يصصخت عرف ،ةهج نم وه ،انروصت
 ،ايجهنمو ايرظن ،ادعاصتم ايمانت دهشي ئتف ام يذلا يصصختلا يوبرتلا يداصتقالا عرفلا اذهل ريبک لازتخا هيف روظنم يوبرتلا عامتجالا
 :ددصلا اذهب رظنا .ةيرصعلا تاعمتجملا يف ةصاخ ةفصبو ،ةيبرتلل ةيداصتقالا ةفيظولل ارظن

Alain Gras, Sociologie de l’éducation, textes fondamentaux (Paris: Ed. Larousse, 1974), 24-5. 

 عمتجملل يعامتجالاو يفرعملا مدقتلل بسانم يميلعت طمن نع ثحبلا ةرورض
 يذ )1820-1903( (Herbert Spencer) :رسنبس تربره ىلإ ،ثيدحلا يعانصلا
 ايقالخأو ايرکف درفلا عييطتل ةادأک ةيبرتلا ىلإ رظنت تناک يتلا ةينادرفلا ةعزنلا
 ملع ىلع ةينبم ةيبرتب بلاط يذلا (François Fourier) هييروف اوسنرف ىلإ ،ايندمو
 ربع ؛کرتشم يقالخأ يميق راطإ ىلإ ةسام ةجاح يف عمتجملا نأ رابتعا ىلع قالخألا

 وه (réformiste et normatif) يرايعملا يحالصإلا هجوتلا سجاه لظ ءالؤه
 ينبي نأ مياکرود لواح دقف اذل 2.داورلا ءالؤهل يوبرتلا-يرظنلا ماهسإلا ىلع نميهملا
 يتلا تاديدحتلاو ميهافملا فلتخمل هدقن نم اءدب يوبرتلا-يجولويسوسلا هعورشم
 کاج ناج :لاثمأ نيبرملاو نيرکفملاو ةفسالفلا نم مهريغو ءالؤه دنع ةيبرتلا اهتذختا
 ،(Neitzsche) هشتينو ،(Hegel) لجيهو ،(Kant) طناکو ،(Rousseau) :وسور
 تفضأ يتلا تاديدحتلا کلت .مهريغو ،(John Stewart Mill) ليم تراويتس نوجو
 اهطبر نود ناکملاو نامزلا دودح اهب تزواجت ةينايلک ةيلاثم ةغبص ةيبرتلا ىلع
 ،نيبرملاو نيرکفملاو ةفسالفلا ضعب نأ نم مغرلابو .ةددحم ةيخيراتويسوس تاقايسب
 ةيعامتجالا ةفيظولا ىلإ اوهبنت دق ،مياکرود دهع ىتحو راونألا رصع نيشدت نم اءدب
 .ةيوبرتلا ةرهاظلل لماکتم يجولويسوس روصت ىوتسم يف نکي مل کلذ نأ الإ ،ةيبرتلل
 يتلاو ةماعلا ةيرکفلاو ةيفسلفلا مهتاهجوت نمض ةرطؤم ءالؤه تاروصت تلظ لب

 اذهب مياکرود نم ايعوو .يجولويسوسلا عورشملل ةيرکفلا تامدقملا عقاولا يف تلکش
 عمتجم يف سراميو متي يعامتجا لعفک ةيبرتلا ديدحت ،کلذ لباقم يف ،لواح لاکشإلا
 عمتجم لک اهعضي يتلا ةماعلا فادهألا قفوو ،ةاطعم ةيخيرات ةظحل يفو ،ددحم
 لوأ ناک هنإ لوقلا نکمي اذکهو 3.اهقيقحت ةمهم هقتاع ىلع عضي عيراشمک هسفنل
 ىلإ ،ريبک يدقن يجولويسوس سحب ،هّبنت – کلذک يبوروأو لب – يسنرف عامتجا ملاع
 مسو مث نمو ،يعامتجالا ماظنلاو ةيبرتلا نيب ةطبارلا ةيعونلا ةقالعلا کلت ةعيبط
 وأ ةعقاو اهربتعاو ،امومع ةيجولويسوسلا ةرهاظلا هب فصو ام لثمب ةيوبرتلا ةرهاظلا

 .ةيعوضوملا ةيملعلا ةساردلل ةلباق يلاتلابو ،دارفألا يعو نع ةلقتسم ةيعامتجا ةرهاظ
 عورشم ،قمعلا يف ،وه هتمرب يمياکرودلا يجولويسوسلا عورشملا نإ لوقلا نکمي لب
 لاعفألاو تاسرامملاو تاقالعلل ينالقع ديعقت ءانب ىلإ حمطي ناک اذإف .يوبرت
 ناک هنأ ودبي يجولوثيم ريثأت لک نع ةديعب ةيناملع قالخأ سيسأت ىلإو ،ةيعامتجالا
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 سيل ،انه انفده نأ ىلإ ،انتساردل يلالهتسالا ديهمتلا اذه يف ةراشإلا ردجتو
 ىلع ةيبرتلا ايجولويسوس يف ةجئارلا تارايتلا لکل لماشو يرصح فينصتب مايقلا وه
 ىلإ ريشن نأ طقف ديرن لب .يعرفلاو اهنم يساسألا درجو ،جهنملاو ةيرظنلا ىوتسم
 1.نيفداهلا زيکرتلاو ءازتجالا ىلإ أجلنسف اذل ،ايلاح نميهملاو اهنم مهألا

 صاهرإلا لکشت اهرابتعاب ةيمياکرودلا تاحورطألا انزواجت اذإ ،هنأ عقاولاو
 نييرظن نيرايت ىوس انمامأ دجن نل فوسف ،يوبرتلا عامتجالا ملع يف دئارلا يلوألا
 لوقح ىتش يف لب ،بسحف ةيبرتلا ايجولويسوس يف ال ،ةثيدحلا ةرتفلا يف نيردصتم
 رايتلاو ،يسکراملا رايتلا :امه نارايتلا ناذهو .ةماع ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا
 ةعيبط هب حمست يذلا ليلحتلا ضعبب نيرايتلا نيذه لوانت لبقو .يفيظولا-يوينبلا
 ملاعم مهأل رصتخم ضرعب کلذل مدقن نأ ديفملا نم ىرن ،ةساردلا هذه دودحو
 قالطناو ةيادبل دهم ارايت ،اهرودب ،تلکش اهنأ رابتعا ىلع ةيمياکرودلا ةمهاسملا

 .عامتجالا ملع يف ةيسنرفلا ةسردملل ةبسنلاب لقألا ىلع ،ةيبرتلا ايجولويسوس

 (courant Durkheimien) :يمياکرودلا رايتلا .الوأ

 ،(humaniste) يوناسنإلاو يقالخألا عباطلا وذ يحالصإلا رايتلا لکش دقل
 ةسردملا دئار )1858-1917( (Emile Durkheim) مياکرود ليمإ ،قحب ،هلثم يذلاو
 هاجتا لوأ سيسأتل ىلوألا ةيادبلا ،ةيخيراتلا ةيحانلا نمو ،عامتجالا ملع يف ةيسنرفلا
 يف مياکرود قلطنا دقل .افنآ کلذ ىلإ انحملأ امک ةيبرتلا ايجولويسوس يف يرظن

 ةلواحم نم – ماعلا يجهنملاو يرظنلا هروصت نمض – ةيوبرتلا ةرهاظلل هِتَجلْسَس
 يعامتجالا رکفلاو ،عامتجالا ملع داور ضعب دنع ةيبرتلل يکيسالکلا موهفملل هزواجت
 مامتها قالطنا ةطقن ،ةصاخ ،رشع عساتلا نرقلا ةيادب تناک دقلو .امومع يوبرتلا

 راطإلاب اهطبرو ،ةيوبرتلا ةرهاظلل ةيعامتجالا داعبألا زاربإ ةرورضب داورلا ءالؤه
 ةيعامتجالا تالوحتلا نع مامتهالا کلذ جتن دقو .هيف جردنت يذلا ماعلا يعامتجالا
 هذه يف ةيبرغلا تاعمتجملا اهتفرع يتلا ىربکلا ةيرکفلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو
 اهتالآمو اهروطت عبتتو ةيوبرتلا ةرهاظلل رابتعالا ءاليإ نم هتبجوتسا امو ،ةرتفلا
 ىري ناک يذلا 1755-1657)( (St Simon) نوميس ناس نمو .ةيعامتجالا اهجئاتنو

 
 ايجولويسوس يف ةيرظنلا تاهاجتالل A. Gras ارج نالأ فينصتو ةجذمن ىلع ظفحتن ،تاهاجتالا مهأ ىلع ةساردلا هذه يف زکرن ذإ ،اننإ 1
 يف ،ةيبرتلا داصتقا نأ کلذ .تاهاجتالا هذه نمض (économie de l’éducation) ةيبرتلا داصتقال هجاردإ نيح صوصخلابو .ةيبرتلا
 يف هاجتا درجم هرابتعاو .ةيبرتلا مولع نم ملع اضيأ وه ةيناث ةهج نمو ،ماعلا داصتقالا ملع نمض يصصخت عرف ،ةهج نم وه ،انروصت
 ،ايجهنمو ايرظن ،ادعاصتم ايمانت دهشي ئتف ام يذلا يصصختلا يوبرتلا يداصتقالا عرفلا اذهل ريبک لازتخا هيف روظنم يوبرتلا عامتجالا
 :ددصلا اذهب رظنا .ةيرصعلا تاعمتجملا يف ةصاخ ةفصبو ،ةيبرتلل ةيداصتقالا ةفيظولل ارظن

Alain Gras, Sociologie de l’éducation, textes fondamentaux (Paris: Ed. Larousse, 1974), 24-5. 

 عمتجملل يعامتجالاو يفرعملا مدقتلل بسانم يميلعت طمن نع ثحبلا ةرورض
 يذ )1820-1903( (Herbert Spencer) :رسنبس تربره ىلإ ،ثيدحلا يعانصلا
 ايقالخأو ايرکف درفلا عييطتل ةادأک ةيبرتلا ىلإ رظنت تناک يتلا ةينادرفلا ةعزنلا
 ملع ىلع ةينبم ةيبرتب بلاط يذلا (François Fourier) هييروف اوسنرف ىلإ ،ايندمو
 ربع ؛کرتشم يقالخأ يميق راطإ ىلإ ةسام ةجاح يف عمتجملا نأ رابتعا ىلع قالخألا

 وه (réformiste et normatif) يرايعملا يحالصإلا هجوتلا سجاه لظ ءالؤه
 ينبي نأ مياکرود لواح دقف اذل 2.داورلا ءالؤهل يوبرتلا-يرظنلا ماهسإلا ىلع نميهملا
 يتلا تاديدحتلاو ميهافملا فلتخمل هدقن نم اءدب يوبرتلا-يجولويسوسلا هعورشم
 کاج ناج :لاثمأ نيبرملاو نيرکفملاو ةفسالفلا نم مهريغو ءالؤه دنع ةيبرتلا اهتذختا
 ،(Neitzsche) هشتينو ،(Hegel) لجيهو ،(Kant) طناکو ،(Rousseau) :وسور
 تفضأ يتلا تاديدحتلا کلت .مهريغو ،(John Stewart Mill) ليم تراويتس نوجو
 اهطبر نود ناکملاو نامزلا دودح اهب تزواجت ةينايلک ةيلاثم ةغبص ةيبرتلا ىلع
 ،نيبرملاو نيرکفملاو ةفسالفلا ضعب نأ نم مغرلابو .ةددحم ةيخيراتويسوس تاقايسب
 ةيعامتجالا ةفيظولا ىلإ اوهبنت دق ،مياکرود دهع ىتحو راونألا رصع نيشدت نم اءدب
 .ةيوبرتلا ةرهاظلل لماکتم يجولويسوس روصت ىوتسم يف نکي مل کلذ نأ الإ ،ةيبرتلل
 يتلاو ةماعلا ةيرکفلاو ةيفسلفلا مهتاهجوت نمض ةرطؤم ءالؤه تاروصت تلظ لب

 اذهب مياکرود نم ايعوو .يجولويسوسلا عورشملل ةيرکفلا تامدقملا عقاولا يف تلکش
 عمتجم يف سراميو متي يعامتجا لعفک ةيبرتلا ديدحت ،کلذ لباقم يف ،لواح لاکشإلا
 عمتجم لک اهعضي يتلا ةماعلا فادهألا قفوو ،ةاطعم ةيخيرات ةظحل يفو ،ددحم
 لوأ ناک هنإ لوقلا نکمي اذکهو 3.اهقيقحت ةمهم هقتاع ىلع عضي عيراشمک هسفنل
 ىلإ ،ريبک يدقن يجولويسوس سحب ،هّبنت – کلذک يبوروأو لب – يسنرف عامتجا ملاع
 مسو مث نمو ،يعامتجالا ماظنلاو ةيبرتلا نيب ةطبارلا ةيعونلا ةقالعلا کلت ةعيبط
 وأ ةعقاو اهربتعاو ،امومع ةيجولويسوسلا ةرهاظلا هب فصو ام لثمب ةيوبرتلا ةرهاظلا

 .ةيعوضوملا ةيملعلا ةساردلل ةلباق يلاتلابو ،دارفألا يعو نع ةلقتسم ةيعامتجا ةرهاظ
 عورشم ،قمعلا يف ،وه هتمرب يمياکرودلا يجولويسوسلا عورشملا نإ لوقلا نکمي لب
 لاعفألاو تاسرامملاو تاقالعلل ينالقع ديعقت ءانب ىلإ حمطي ناک اذإف .يوبرت
 ناک هنأ ودبي يجولوثيم ريثأت لک نع ةديعب ةيناملع قالخأ سيسأت ىلإو ،ةيعامتجالا
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 دق مياکرود نإف ،سانلل ةيقالخألا تاسرامملاو تاروصتلا ىلع انميهم ،ٍذئرصع ،لازي ام
 ىلع سرامي ام لضفب هنأ کلذ .ةيعامتجالا قالخألا هذه ُّسأ يه ةيبرتلا نأ کردأ
 هتفاقثو هقالخأو ،هتاداع بستکي ةيعامتجا ةئشنتو ،يفاقث عيبطت نم عمتجملا يف درفلا
 روصتلا اذه يف حبصت ،نذإ ،ةيقالخألا ةيبرتلا نإ .ايعامتجا انئاک حبصي يأ ،ةيعامتجالا
 ناک هنأ مياکرود لامعأ لالخ نم نيبتي هنأ عمو 4.يعامتجالا ءانبلل ةيحور ةماعد
 نع ىأني ةيوبرتلا ةرهاظلل ليدب يملع يجولويسوس روصت ءانب نع ةيدجب ثحبي
 ىلإو ،هسفن وه لظ دقف ،نيبرملاو نيرکفملا نم هقبس نمل ةيلاثملا ةيفسلفلا تاروصتلا

 يتلا قالخألا تناک نإو ىتح ،يقالخأ يرايعم يميق راطإب هعورشم يف اطبترم ،ام دح
 ىلع اهجيورتو اهرشن يف ةفوقومو ،ةينالقعلاو ةيناملعلاب هباطخ يف ةفوصوم اهب ىدان
 يناسنإلا لقعلا ىوس اهرربي ال يتلا اهئدابم اهل ةينيد ال ةيناملع ةسردم قيقحت
 عئاقولل هليلحت يف يخيراتلا قبسلا لضف مياکرود نع عزني ال کلذ نأ الإ 5.هدحو
 مهأ عامجتسا اندرأ اذإو .ماعلا يجولويسوسلا يرظنلا هعورشم نمض ةيوبرتلا
 يقالخألاو ،(réformiste) يحالصإلا رايتلا اهب مستي يتلا تامسلاو صئاصخلا

(moraliste)، يوناسنإلاو (humaniste)، دنع وأ ،دئارک مياکرود دنع ءاوس ،امومع 
 :يلي امب زيمتي هنأب لوقلا اننکمأل ،رايتلا اذه يمعدم نم هودح ادح نم

 رشع نماثلا نينرقلا ىلإ ةيرظنلا هلوصأ يف دوعي يذلا يحالصإلا عباطلاب •
 يرذج رييغت ثادحإ ىلإ فدهي يلاکيدار روصت لک نع اديعب کلذو ،رشع عساتلاو
 .مئاقلا يوبرتلاو يعامتجالا ءانبلا سسأو قمع فدهتسي

 نم امع نوثحبي ةروکذملا ةبقحلا يف نورظنملا ناک اذإ ،يوناسنإلا ههجوتبو •
 .يملاعلا ينوکلا اهيدعب يف ناسنإلا ةيناسنإ ققحي نأ هنأش

 يوبرت يلاثم جذومن نع ثحبلا يف ةلثمتملا ةيقالخألا ةيرايعملا ةمسلاب •
(prototype) فدهلا نکي مل .ةقلطم ةيحالصب مستيو ،ناکملاو نامزلا دودح زواجتي، 

 .لاثملاو جذومنلا نع ،نوکي نأ بجي امع لب ،نئاک وه امع ثحبلا وه ،مومعلا ىلع

 دودح يف ةيمياکرودلا ةلواحملا ءانثتساب – رايتلا اذه لظ ،کلذ لکل ةجيتنو •
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتايطرش يف ةيوبرتلا ةسرامملا کاردإ نع ادعتبم – ةنيعم
 تالاجملاو تايلاعفلا لک عم ةيلدجلاو ةيعونلا اهقئالع يف يأ ،ةيسايسلاو ةيفاقثلاو
 تايادبو تاصاهرإک ،ةيبرتلل يعامتجالا رودلل هابتنالا نم مغرلابو ،ىرخألا ةيعامتجالا

 
 :رظنا ،قالخألاب ةيبرتلا ةقالعل يمياکرودلا روظنملاب قلعتي اميفو 4

Émile Durkheim, L’Education Morale (Paris: Ed. P.U.F., 1974). 
 .17-15 ،يوبرتلا عامتجالا ملع ،ضوع يفنح 5

 مل کلذ نإف ،مياکرود دنع ىتحو ...رسنبسو ،نوميس ناسو ،وسور دنع الثم ،ىلوأ
 ناکو 6.يوناسنإلاو يحالصإلا يقالخألا هراسم نع ،ىربکلا هتامس يف ،رايتلا اذه جرخي
 ةدئار لامعأ اضيأ ابوروأ نمو ،اکيرمأ نم يتأتل نيرشعلا نرقلا ةلالطإ راظتنا بجي
 زنبورو ،(W.H. Smith) ثيمس يلواه مايلو لامعأ لاثمأ فنآلا رايتلا زواجتت

Robbins، دج لراشو (Charles Judd)، زتنواک جروجو (Goerges Gantes)، يفو 
 لوسربإو ،(Karl Manheim) مياهنام لراک نم لک لامعأ ترهظ تانيسمخلا يلاوح

(L. Ebersole)، ريڤوکورب مايلوو (William Brokover)، نياتشنريب ليزاب ارخؤم مث 
(Basile Bernstein)، نورسابو ويدروب رييب لامعأ ىلإ الوصوو (Bourdieu et J.C. 

Passeron)، يتامج ريبمازيإ نايڤيڤو (V.I. Jamati)... ىنتغا نمم مهريغو 
 امک ،ناکمإلاب حبصأ دقو 7ةيبرتلا ايجولويسوس :يصصختلا لاجملا اذه لقح مهتاماهسإب

 ةيجولويسوسلا ةبراقملا نم نيماع نيطمن نيب ةرصاعملا ةرتفلا يف زييمتلا ،ةراشإلا تقبس
-ةيوينبلا ةبراقملاو ،ةيسکراملا ةبراقملا :امهو الأ ةيوبرتلا ةرهاظلا تلوانت يتلا
 ىفخت ال ايجهنمو ايرظن اهيجوت ثاحبألا فلتخم ىلع ناسرامت ناتللاو ،ةيفيظولا
 .زيکرتلا نم ءيشب نيرايتلا نيذه نذإ براقنلف .صتخملا ثحابلا ىلع هتظحالم

 (courant marxiste) :يسکراملا رايتلا .ايناث

 ةيرظنلا لواحت ،عمتجملا ةعيبط لوح يقيزيفاتيملا يلاثملا لدجلا ىلع اّدض
 ةکرح باعيتسا ىلإ فدهي ةيلاثملا تاروصتلاو ميهافملل يرظن ليدب داجيإ ةيسکراملا
 اهتالوقم مهأ نم دعت ةيجولويسوس ةلوقم ةيسکراملا تلخدأ اذلو .خيراتلاو عمتجملا
 la formation)ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةليکشتلا موهفم وأ ةلوقم يهو ةيزکرملا

économique et sociale)، تالوحتلا ربتعتو .سوملم يعقاو يعامتجا نئاکک 
 ةکرحل يسيئرلا نومضملا ساسأ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاليکشتلل ةبقاعتملا تاريغتلاو
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةليکشتلا” نإف اذکهو .يخيراتلا-يعامتجالا روطتلا وأ مدقتلا
 تاقالعلاو رهاوظلا نم اماظن لثمي ،ايخيرات سوملم ،ددحم عمتجم يه امنإ
 اماظن ،جاتنإلل نيعم بولسأ ساسأ ىلع اهلعافتو ةيوضعلا اهتدحو يف ةيعامتجالا
 يوضوف سيدکتک ال عمتجملا ةسارد ينعي اذهو 8،“ةصاخلا هنيناوق بجومب روطتي

 
6 Gras, Sociologie de l’éducation, 23-4. 

 .26-12 ،يوبرتلا عامتجالا ملع ،ضوع يفنح :ىلإ عجرا ،يوبرتلا عامتجالا يف تاماهسإلا هذه نأشب 7
Silvain de Coster et Fernand Hotyat, La Sociologie de l’Education (Bruxelles: Ed. L’Université de Bruxelles 
(Institut de Sociologie), 1970), 16; Alain Beaudot, Sociologie de l’école, pour une analyse de l’établissement scolaire 
(Paris: Ed. Dunod-Bordas, 1981); Mohamed Cherkaoui, Sociologie de l’éducation, Collection Que sais-je ?, no. 
2270 (Paris: Ed. P.U.F., 1986), 3-7. 

 .48 ،)1976 ،مدقتلا راد :وکسوم( نيهاش سايلإ ةمجرت ،ةيسکراملا عمتجملا ةيرظن يف ةسارد ،ةيخيراتلا ةيداملا ،نوسلافوک هيلليک 8

270

مصطفى محسن



 دق مياکرود نإف ،سانلل ةيقالخألا تاسرامملاو تاروصتلا ىلع انميهم ،ٍذئرصع ،لازي ام
 ىلع سرامي ام لضفب هنأ کلذ .ةيعامتجالا قالخألا هذه ُّسأ يه ةيبرتلا نأ کردأ
 هتفاقثو هقالخأو ،هتاداع بستکي ةيعامتجا ةئشنتو ،يفاقث عيبطت نم عمتجملا يف درفلا
 روصتلا اذه يف حبصت ،نذإ ،ةيقالخألا ةيبرتلا نإ .ايعامتجا انئاک حبصي يأ ،ةيعامتجالا
 ناک هنأ مياکرود لامعأ لالخ نم نيبتي هنأ عمو 4.يعامتجالا ءانبلل ةيحور ةماعد
 نع ىأني ةيوبرتلا ةرهاظلل ليدب يملع يجولويسوس روصت ءانب نع ةيدجب ثحبي
 ىلإو ،هسفن وه لظ دقف ،نيبرملاو نيرکفملا نم هقبس نمل ةيلاثملا ةيفسلفلا تاروصتلا

 يتلا قالخألا تناک نإو ىتح ،يقالخأ يرايعم يميق راطإب هعورشم يف اطبترم ،ام دح
 ىلع اهجيورتو اهرشن يف ةفوقومو ،ةينالقعلاو ةيناملعلاب هباطخ يف ةفوصوم اهب ىدان
 يناسنإلا لقعلا ىوس اهرربي ال يتلا اهئدابم اهل ةينيد ال ةيناملع ةسردم قيقحت
 عئاقولل هليلحت يف يخيراتلا قبسلا لضف مياکرود نع عزني ال کلذ نأ الإ 5.هدحو
 مهأ عامجتسا اندرأ اذإو .ماعلا يجولويسوسلا يرظنلا هعورشم نمض ةيوبرتلا
 يقالخألاو ،(réformiste) يحالصإلا رايتلا اهب مستي يتلا تامسلاو صئاصخلا

(moraliste)، يوناسنإلاو (humaniste)، دنع وأ ،دئارک مياکرود دنع ءاوس ،امومع 
 :يلي امب زيمتي هنأب لوقلا اننکمأل ،رايتلا اذه يمعدم نم هودح ادح نم

 رشع نماثلا نينرقلا ىلإ ةيرظنلا هلوصأ يف دوعي يذلا يحالصإلا عباطلاب •
 يرذج رييغت ثادحإ ىلإ فدهي يلاکيدار روصت لک نع اديعب کلذو ،رشع عساتلاو
 .مئاقلا يوبرتلاو يعامتجالا ءانبلا سسأو قمع فدهتسي

 نم امع نوثحبي ةروکذملا ةبقحلا يف نورظنملا ناک اذإ ،يوناسنإلا ههجوتبو •
 .يملاعلا ينوکلا اهيدعب يف ناسنإلا ةيناسنإ ققحي نأ هنأش

 يوبرت يلاثم جذومن نع ثحبلا يف ةلثمتملا ةيقالخألا ةيرايعملا ةمسلاب •
(prototype) فدهلا نکي مل .ةقلطم ةيحالصب مستيو ،ناکملاو نامزلا دودح زواجتي، 

 .لاثملاو جذومنلا نع ،نوکي نأ بجي امع لب ،نئاک وه امع ثحبلا وه ،مومعلا ىلع

 دودح يف ةيمياکرودلا ةلواحملا ءانثتساب – رايتلا اذه لظ ،کلذ لکل ةجيتنو •
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتايطرش يف ةيوبرتلا ةسرامملا کاردإ نع ادعتبم – ةنيعم
 تالاجملاو تايلاعفلا لک عم ةيلدجلاو ةيعونلا اهقئالع يف يأ ،ةيسايسلاو ةيفاقثلاو
 تايادبو تاصاهرإک ،ةيبرتلل يعامتجالا رودلل هابتنالا نم مغرلابو ،ىرخألا ةيعامتجالا

 
 :رظنا ،قالخألاب ةيبرتلا ةقالعل يمياکرودلا روظنملاب قلعتي اميفو 4

Émile Durkheim, L’Education Morale (Paris: Ed. P.U.F., 1974). 
 .17-15 ،يوبرتلا عامتجالا ملع ،ضوع يفنح 5

 مل کلذ نإف ،مياکرود دنع ىتحو ...رسنبسو ،نوميس ناسو ،وسور دنع الثم ،ىلوأ
 ناکو 6.يوناسنإلاو يحالصإلا يقالخألا هراسم نع ،ىربکلا هتامس يف ،رايتلا اذه جرخي
 ةدئار لامعأ اضيأ ابوروأ نمو ،اکيرمأ نم يتأتل نيرشعلا نرقلا ةلالطإ راظتنا بجي
 زنبورو ،(W.H. Smith) ثيمس يلواه مايلو لامعأ لاثمأ فنآلا رايتلا زواجتت

Robbins، دج لراشو (Charles Judd)، زتنواک جروجو (Goerges Gantes)، يفو 
 لوسربإو ،(Karl Manheim) مياهنام لراک نم لک لامعأ ترهظ تانيسمخلا يلاوح

(L. Ebersole)، ريڤوکورب مايلوو (William Brokover)، نياتشنريب ليزاب ارخؤم مث 
(Basile Bernstein)، نورسابو ويدروب رييب لامعأ ىلإ الوصوو (Bourdieu et J.C. 

Passeron)، يتامج ريبمازيإ نايڤيڤو (V.I. Jamati)... ىنتغا نمم مهريغو 
 امک ،ناکمإلاب حبصأ دقو 7ةيبرتلا ايجولويسوس :يصصختلا لاجملا اذه لقح مهتاماهسإب

 ةيجولويسوسلا ةبراقملا نم نيماع نيطمن نيب ةرصاعملا ةرتفلا يف زييمتلا ،ةراشإلا تقبس
-ةيوينبلا ةبراقملاو ،ةيسکراملا ةبراقملا :امهو الأ ةيوبرتلا ةرهاظلا تلوانت يتلا
 ىفخت ال ايجهنمو ايرظن اهيجوت ثاحبألا فلتخم ىلع ناسرامت ناتللاو ،ةيفيظولا
 .زيکرتلا نم ءيشب نيرايتلا نيذه نذإ براقنلف .صتخملا ثحابلا ىلع هتظحالم

 (courant marxiste) :يسکراملا رايتلا .ايناث

 ةيرظنلا لواحت ،عمتجملا ةعيبط لوح يقيزيفاتيملا يلاثملا لدجلا ىلع اّدض
 ةکرح باعيتسا ىلإ فدهي ةيلاثملا تاروصتلاو ميهافملل يرظن ليدب داجيإ ةيسکراملا
 اهتالوقم مهأ نم دعت ةيجولويسوس ةلوقم ةيسکراملا تلخدأ اذلو .خيراتلاو عمتجملا
 la formation)ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةليکشتلا موهفم وأ ةلوقم يهو ةيزکرملا

économique et sociale)، تالوحتلا ربتعتو .سوملم يعقاو يعامتجا نئاکک 
 ةکرحل يسيئرلا نومضملا ساسأ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاليکشتلل ةبقاعتملا تاريغتلاو
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةليکشتلا” نإف اذکهو .يخيراتلا-يعامتجالا روطتلا وأ مدقتلا
 تاقالعلاو رهاوظلا نم اماظن لثمي ،ايخيرات سوملم ،ددحم عمتجم يه امنإ
 اماظن ،جاتنإلل نيعم بولسأ ساسأ ىلع اهلعافتو ةيوضعلا اهتدحو يف ةيعامتجالا
 يوضوف سيدکتک ال عمتجملا ةسارد ينعي اذهو 8،“ةصاخلا هنيناوق بجومب روطتي

 
6 Gras, Sociologie de l’éducation, 23-4. 

 .26-12 ،يوبرتلا عامتجالا ملع ،ضوع يفنح :ىلإ عجرا ،يوبرتلا عامتجالا يف تاماهسإلا هذه نأشب 7
Silvain de Coster et Fernand Hotyat, La Sociologie de l’Education (Bruxelles: Ed. L’Université de Bruxelles 
(Institut de Sociologie), 1970), 16; Alain Beaudot, Sociologie de l’école, pour une analyse de l’établissement scolaire 
(Paris: Ed. Dunod-Bordas, 1981); Mohamed Cherkaoui, Sociologie de l’éducation, Collection Que sais-je ?, no. 
2270 (Paris: Ed. P.U.F., 1986), 3-7. 

 .48 ،)1976 ،مدقتلا راد :وکسوم( نيهاش سايلإ ةمجرت ،ةيسکراملا عمتجملا ةيرظن يف ةسارد ،ةيخيراتلا ةيداملا ،نوسلافوک هيلليک 8
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 ةيفاقثلاو ةيوبرتلا رهاوظلاو تاقالعلاو لماوعلا نم ةينبک لب ،ةددعتم رصانعل
 (mode de production) جاتنإلا بولسأ وأ طمن اهيف لکشي ،اهريغو ...ةيداصتقالاو
 يف اذه جاتنإلا طمنو 9.ةليکشتلا هذه رصانع عيمج لعافتل ددحملاو يروحملا ساسألا
 نيعم لکش ،نينيعم دارفأ طاشنل نيعم بولسأ” هنأ وه زلجنإو سکرام موهفم
 مه نونوکي يويحلا دارفألا طاشن نوکي امکو .مهتايحل نيعم طمن ،يويحلا مهطاشنل
 فيک عم مأ هنوجتني ام عم ءاوس قباطتي ،مهجاتنإ عم قباطتي هنولثمي امو .مهسفنأ
 10.“مهجاتنإل ةيداملا فورظلاب نهر يلاتلاب وه امنإ دارفألا هلثمي ام نإ .نوجتني

 ةيعامتجا ةليکشت يف ام جاتنإ بولسأ اهب رثؤي يتلا ةيفيکلا حاضيإلو
 اهئانب يف نييساسأ نيموهفم نيب زييمتلا ةيخيراتلا ةيداملا حرتقت ةنيعم ةيداصتقا
 يئانبلا موهفمو ،(infrastructure) يتحتلا ءانبلا موهفم امهو ،يميهافملاو يرظنلا
 يداصتقالا يتحتلا ءانبلا” نإف زييمتلا اذه ساسأ ىلعو .(superstructure) يقوفلا

 ىلعو .عيزوتلاو ،لدابتلاو ،جاتنإلا ناديم يف تاقالعلا يأ ،جاتنإلا تاقالع لمجم وه
 تايرظنلاو راکفألاو ىرخألا ةيعامتجالا تاقالعلا عيمج قثبنت ينعم يتحت ءانب ساسأ
 ءانبلا موهفم هددحي ام يأ ،عمتجملا يف ةمئاقلا تاسسؤملا کلذکو ،سانلا حماطمو
 ديدحت ةقالع تسيل نيءانبلا نيب ةطراشلاو ةيساسألا ةقالعلا هذه نکلو 11.“يقوفلا
 .رثأتلاو ريثأتلل لدابتو لدج ةقالع يه لب ،يکيناکيمو يلآ

 ةيرظنلا تامدقملا مهأل يحاضيإ ضرغب مدق يتلا ،روصتلا اذه نمض
 رابتعاب يأ ...ةفاقثلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تايلأسم هاجتالا اذه راصنأ جلاعي ،ةيسکراملل
 ةيعامتجالا تاقالعلا سکعي ايقوف ءانب هتمرب يوبرتلا ماظنلاو ةيوبرتلا تاسسؤملا
 ،ناکملاو نامزلا يف ةددحم ةيخيرات طورش يفو ،ام عمتجم يف ةمئاقلا ةيداصتقالاو
 ايداصتقا ةنميهملا )تاقبطلا وأ( ةقبطلا نإف ،سکرامل ةدئاسلا ةحورطألا بسحو
 رشن ىلع ةرداقلا .يداصتقالا اهناطلسو هذه اهتناکم لعفبو ،اهدحو يه )ايدام(

 لضفب کلذو ، (société civile):يندملا عمتجملا لخاد اهتيجلويديإو اهتفاقثو اهتوص
 ةيوبرتو ةيعامتجاو ةيفاقث تاسسؤم نم عمتجملا اذه هيلع رفوتي ام ىلع اهترطيس
 حبصت حرطلا اذه يفو 12.)خلإ...لاصتالاو مالعإلا تاونقو لئاسو ،تاعماجلا ،سرادملا(
 جاتنإ ةداعإو جاتنإ يف ةرصتخم ،ةماع يفاقثلاو يميلعتلا ماظنلاو لب ،ةسردملا ةفيظو

(reproduction) يذلا رمألا .هيلع ةظفاحملاو مئاقلا ماظنلل ةيُبتارتلا تاقالعلا سفن 
 

 .47 ،ةيخيراتلا ةيداملا ،نوسلافوک 9
 .51 ،هسفن 10
 .64 ،هسفن 11
 .)1975 ،ةعيلطلا راد :توريب( يشيبارط جروج ةمجرت ،يسايسلا يشمارغ رکف ،يتويب کرام ناج 12

 ةسردملا موقت اذکهو .ةنميهملا تاوفصلا تاهجوتو حلاصم ،فاطملا ةياهن يف مدخي
 لجأ نم ةمئاقلا عاضوألا طورش ىلع (légitimité) ةيعرشلا ءافضإ يف لماکلا اهرودب
 ةيداملا ةدافتسالا عيزوت لاکشأو تايفيک يف مهاست امک .اهرارمتسا ديبأتو اهتمادإ
 ىوتسملا( ةيعامتجالا ةناکملاو ذوفنلاو ةطلسلا عيزوتو .)يداصتقالا ىوتسملا(
 يلاتلابو .)ويدروب ريبعت بسح يزمرلا لامسأرلا( ميقلاو زومرلا عيزوتو ،)يسايسلا
 13.)يفاقثلا ىوتسملا( يعامتجالا کولسلا طامنأ

 ليلحتلا يف ةيجيتارتسا ةيمهأ رايتلا اذه يف جاتنإلا ةداعإ ةلوقم لتحتو
 ،يرادإلا-يجوغاديبلا کولسلا طامنأ لج رسفت ةلوقملا هذه ساسأ ىلعف .ةبراقملاو
 لاکشأ فلتخم کلذکو ،ةيسردملا ةسسؤملا لخاد يقئالعلا يوينبلا کباشتلا بورضو
 ةيمسرلا ةيساردلا تاررقملاو جهانملا نيماضم ربع ةسردملا هرشنت يذلا يفاقثلا يعولا
 نم هريغب يوبرتلا ماظنلا تاطابترا ةسارد متت ةلوقملا سفن نم اقالطناو .تاذلاب
 يف هجوتلا اذه رربيو ...ةيسايسلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيعامتجالاو ،ةيداصتقالا تالاجملا
 ةمظنم ةيمسر ةيعامتجا ةسسؤم ةسردملا نوکب ةيليلحتلا هتعاجنو هتيقادصم ةبراقملا
 ةيفاقثو ةيداصتقاو ةيسايس ططخ ذيفنتل ةليسو اهنأو ،ايجولويديإ ةهجومو ايطارقوريب
 دقو .ةدئاسلا ةقبطلا ايجولويديإو ضارغأو حلاصم نع ريبعت ،ساسألاب ،يه ةيعامتجاو
 ايرظن تنبت يتلا ثاحبألاو تاساردلا نم ديدعلاب ةيوبرتويسوسلا تالاجملا تنتغا
 نيوکتلا تاذ ةيبرغلا تاعمتجملا يف ءاوس .ةيلاکشإلل يسکراملا روصتلا اذه ايجهنمو
 دعي يتلاو ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم يف وأ ،ةفورعملا هدودح يف ذفنتملا يعامتجالا
 14.اهدحأ برغملا

 ةيوبرتلا ةرهاظلا براقي نأ لواحي يذلا يسکراملا روصتلا اذه نأ عقاولاو
 ،روصتلا اذه قفو ،مستملا ماعلا عمتجملاب اهتقالع يف يأ يجولويسوسورکام روظنمب

 
 .78-69 ،)1986 ،لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا( يلاعلا دبعنب مالسلا دبع ةمجرت ،ةطلسلاو زمرلا ،ويدروب رييب 13
 :رکذن نأ نکمي تاساردلا هذه نم ةلثمأک 14

Christian Baudelot et Roger Establet, L’école capitaliste en France (Paris: Ed. Maspero, 1974); Christian Baudelot 
et Roger Establet, L’école primaire divise… (Paris: Ed. Maspero, 1975); Jacques Hallak, A qui profite l’école (Paris: 
Ed. P.U.F., 1974); Théo Dietrich, La Pédagogie Socialiste (Paris: Ed. Maspero, 1964); Pierre Bourdieu et Jean-
Claude Passeron, La reproduction… (Paris: Ed. Minuit, 1970); Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les 
héritiers… (Paris: Ed. Minuit, 1964); Jamil Salmi, Crise de l’enseignement et Reproduction Sociale au Maroc 
(Casablanca: Les Editions Maghrébine, 1985); Georges Snyders, Ecole, classe et lutte des classes (Paris: Ed. P.U.F., 
1976). 

 اهناب ملعلا عم .ةيسکراملا ةحورطألل – رخآب وأ لکشب ،رخآب وأ ردقب – اهماهلتسا وه تاساردلا هذه نيب براقي ام نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 ذاتسألا ةسارد ةيمهأ نم مغرلاب :ةظوحلم .يوبرتلا ماظنلل اهليلحت ةيجيتارتسا يفو اهروظنم يف لثامتلا مامت ةلثامتم اهعيمج تسيل
 امب هئرجي مل موهفملا عم لماعتلا دنع هنأ الإ ،ةيسکراملا ةحورطألا نم اساسأ ىحوتسملا )جامدإلا ةداعإ( موهفم اهيف فظو يتلا يملاسلا
 .ةماع يبرعلاو يبرغملا عمتجملا يف ةيميلعتلا ةرهاظلا ةبراقم يف ةيليلحت ةدئاف اذ حبصي ثيحب ةيافکلا هيف
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 ةيفاقثلاو ةيوبرتلا رهاوظلاو تاقالعلاو لماوعلا نم ةينبک لب ،ةددعتم رصانعل
 (mode de production) جاتنإلا بولسأ وأ طمن اهيف لکشي ،اهريغو ...ةيداصتقالاو
 يف اذه جاتنإلا طمنو 9.ةليکشتلا هذه رصانع عيمج لعافتل ددحملاو يروحملا ساسألا
 نيعم لکش ،نينيعم دارفأ طاشنل نيعم بولسأ” هنأ وه زلجنإو سکرام موهفم
 مه نونوکي يويحلا دارفألا طاشن نوکي امکو .مهتايحل نيعم طمن ،يويحلا مهطاشنل
 فيک عم مأ هنوجتني ام عم ءاوس قباطتي ،مهجاتنإ عم قباطتي هنولثمي امو .مهسفنأ
 10.“مهجاتنإل ةيداملا فورظلاب نهر يلاتلاب وه امنإ دارفألا هلثمي ام نإ .نوجتني

 ةيعامتجا ةليکشت يف ام جاتنإ بولسأ اهب رثؤي يتلا ةيفيکلا حاضيإلو
 اهئانب يف نييساسأ نيموهفم نيب زييمتلا ةيخيراتلا ةيداملا حرتقت ةنيعم ةيداصتقا
 يئانبلا موهفمو ،(infrastructure) يتحتلا ءانبلا موهفم امهو ،يميهافملاو يرظنلا
 يداصتقالا يتحتلا ءانبلا” نإف زييمتلا اذه ساسأ ىلعو .(superstructure) يقوفلا

 ىلعو .عيزوتلاو ،لدابتلاو ،جاتنإلا ناديم يف تاقالعلا يأ ،جاتنإلا تاقالع لمجم وه
 تايرظنلاو راکفألاو ىرخألا ةيعامتجالا تاقالعلا عيمج قثبنت ينعم يتحت ءانب ساسأ
 ءانبلا موهفم هددحي ام يأ ،عمتجملا يف ةمئاقلا تاسسؤملا کلذکو ،سانلا حماطمو
 ديدحت ةقالع تسيل نيءانبلا نيب ةطراشلاو ةيساسألا ةقالعلا هذه نکلو 11.“يقوفلا
 .رثأتلاو ريثأتلل لدابتو لدج ةقالع يه لب ،يکيناکيمو يلآ

 ةيرظنلا تامدقملا مهأل يحاضيإ ضرغب مدق يتلا ،روصتلا اذه نمض
 رابتعاب يأ ...ةفاقثلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تايلأسم هاجتالا اذه راصنأ جلاعي ،ةيسکراملل
 ةيعامتجالا تاقالعلا سکعي ايقوف ءانب هتمرب يوبرتلا ماظنلاو ةيوبرتلا تاسسؤملا
 ،ناکملاو نامزلا يف ةددحم ةيخيرات طورش يفو ،ام عمتجم يف ةمئاقلا ةيداصتقالاو
 ايداصتقا ةنميهملا )تاقبطلا وأ( ةقبطلا نإف ،سکرامل ةدئاسلا ةحورطألا بسحو
 رشن ىلع ةرداقلا .يداصتقالا اهناطلسو هذه اهتناکم لعفبو ،اهدحو يه )ايدام(

 لضفب کلذو ، (société civile):يندملا عمتجملا لخاد اهتيجلويديإو اهتفاقثو اهتوص
 ةيوبرتو ةيعامتجاو ةيفاقث تاسسؤم نم عمتجملا اذه هيلع رفوتي ام ىلع اهترطيس
 حبصت حرطلا اذه يفو 12.)خلإ...لاصتالاو مالعإلا تاونقو لئاسو ،تاعماجلا ،سرادملا(
 جاتنإ ةداعإو جاتنإ يف ةرصتخم ،ةماع يفاقثلاو يميلعتلا ماظنلاو لب ،ةسردملا ةفيظو

(reproduction) يذلا رمألا .هيلع ةظفاحملاو مئاقلا ماظنلل ةيُبتارتلا تاقالعلا سفن 
 

 .47 ،ةيخيراتلا ةيداملا ،نوسلافوک 9
 .51 ،هسفن 10
 .64 ،هسفن 11
 .)1975 ،ةعيلطلا راد :توريب( يشيبارط جروج ةمجرت ،يسايسلا يشمارغ رکف ،يتويب کرام ناج 12

 ةسردملا موقت اذکهو .ةنميهملا تاوفصلا تاهجوتو حلاصم ،فاطملا ةياهن يف مدخي
 لجأ نم ةمئاقلا عاضوألا طورش ىلع (légitimité) ةيعرشلا ءافضإ يف لماکلا اهرودب
 ةيداملا ةدافتسالا عيزوت لاکشأو تايفيک يف مهاست امک .اهرارمتسا ديبأتو اهتمادإ
 ىوتسملا( ةيعامتجالا ةناکملاو ذوفنلاو ةطلسلا عيزوتو .)يداصتقالا ىوتسملا(
 يلاتلابو .)ويدروب ريبعت بسح يزمرلا لامسأرلا( ميقلاو زومرلا عيزوتو ،)يسايسلا
 13.)يفاقثلا ىوتسملا( يعامتجالا کولسلا طامنأ

 ليلحتلا يف ةيجيتارتسا ةيمهأ رايتلا اذه يف جاتنإلا ةداعإ ةلوقم لتحتو
 ،يرادإلا-يجوغاديبلا کولسلا طامنأ لج رسفت ةلوقملا هذه ساسأ ىلعف .ةبراقملاو
 لاکشأ فلتخم کلذکو ،ةيسردملا ةسسؤملا لخاد يقئالعلا يوينبلا کباشتلا بورضو
 ةيمسرلا ةيساردلا تاررقملاو جهانملا نيماضم ربع ةسردملا هرشنت يذلا يفاقثلا يعولا
 نم هريغب يوبرتلا ماظنلا تاطابترا ةسارد متت ةلوقملا سفن نم اقالطناو .تاذلاب
 يف هجوتلا اذه رربيو ...ةيسايسلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيعامتجالاو ،ةيداصتقالا تالاجملا
 ةمظنم ةيمسر ةيعامتجا ةسسؤم ةسردملا نوکب ةيليلحتلا هتعاجنو هتيقادصم ةبراقملا
 ةيفاقثو ةيداصتقاو ةيسايس ططخ ذيفنتل ةليسو اهنأو ،ايجولويديإ ةهجومو ايطارقوريب
 دقو .ةدئاسلا ةقبطلا ايجولويديإو ضارغأو حلاصم نع ريبعت ،ساسألاب ،يه ةيعامتجاو
 ايرظن تنبت يتلا ثاحبألاو تاساردلا نم ديدعلاب ةيوبرتويسوسلا تالاجملا تنتغا
 نيوکتلا تاذ ةيبرغلا تاعمتجملا يف ءاوس .ةيلاکشإلل يسکراملا روصتلا اذه ايجهنمو
 دعي يتلاو ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم يف وأ ،ةفورعملا هدودح يف ذفنتملا يعامتجالا
 14.اهدحأ برغملا

 ةيوبرتلا ةرهاظلا براقي نأ لواحي يذلا يسکراملا روصتلا اذه نأ عقاولاو
 ،روصتلا اذه قفو ،مستملا ماعلا عمتجملاب اهتقالع يف يأ يجولويسوسورکام روظنمب

 
 .78-69 ،)1986 ،لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا( يلاعلا دبعنب مالسلا دبع ةمجرت ،ةطلسلاو زمرلا ،ويدروب رييب 13
 :رکذن نأ نکمي تاساردلا هذه نم ةلثمأک 14
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 اهناب ملعلا عم .ةيسکراملا ةحورطألل – رخآب وأ لکشب ،رخآب وأ ردقب – اهماهلتسا وه تاساردلا هذه نيب براقي ام نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 ذاتسألا ةسارد ةيمهأ نم مغرلاب :ةظوحلم .يوبرتلا ماظنلل اهليلحت ةيجيتارتسا يفو اهروظنم يف لثامتلا مامت ةلثامتم اهعيمج تسيل
 امب هئرجي مل موهفملا عم لماعتلا دنع هنأ الإ ،ةيسکراملا ةحورطألا نم اساسأ ىحوتسملا )جامدإلا ةداعإ( موهفم اهيف فظو يتلا يملاسلا
 .ةماع يبرعلاو يبرغملا عمتجملا يف ةيميلعتلا ةرهاظلا ةبراقم يف ةيليلحت ةدئاف اذ حبصي ثيحب ةيافکلا هيف
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 هذه دقن ىلع ،ساسألاب ،ازکرم ...لالغتسالا تاقالعو ةيعامتجالا ةاواسماللاو توافتلاب
 ةيلمع يف ةمکحتملا تامزيناکيملا نع فشکلا ىلعو ،ةيعارصلا ةيقبطلا تاقالعلا
 هريرمت ربع ،ميلعتلا ماظن اهب لمعي يتلا ةيفيکلا نعو ،يسردملا يعامتجالا ءاقتنالا

 ريياعملاو ةنْيلألا تيبثت ىلع ،يعامتجالا کولسلا بورضو ةيسردملا فراعملا طامنأل
 “جاتنإلا طورش جاتنإ ةداعإ” يف ماهسإلا يلاتلابو ...ةيسفانتلاو ةيطارقوريبلا ميقلاو
 – هتيحالص بستکي ال روصتلا اذه نإ :لوقأ 15؛ (Althusser)ريسوتلأ ةغل بسح
 نأ امأ .رثکأ سيل ةبراقملل هجومکو قلطنمک هيلإ رظني نيح الإ – عبطلاب ةيبسنلا
 هب ديحت ةلأسم کلتف يعامتجالا ماظنلاب ةيبرتلا ةقالعل ةيکيناکيم ةيؤر ىلإ لوحتي
 اميف هطقستو ،ةيلدج الو ةدماج ةيدقع يف هعقوتو ،ةيرظنلل يهيجوتلا رودلا نع
 روصتلا اذه نإف يأ يلعو .قلازمو ٍتانه نم ةقبطملا جهانملا ايجولويديإ هيلإ يدؤت
 :يلي ام يعامتجالاو يوبرتلا :نيماظنلا نيب ةقالعلا يف يعاري نأ بجي

 يف يقوفلا ءانبلا طرشي – يداصتقالا يداملا – يتحتلا ءانبلا رابتعاب •
 کلذ ودبي امک ايلآ سيل طارشإلا کلذ نإف )...تاسسؤملاو ةفاقثلا ةمظنأ( :عمتجملا
 ةدقعم تاطسوت ربع متي لب ،ةيطيسبتلا ةيلازتخالا تاحورطلا ضعب لالخ نم
 ةيساسألا اهتامزيناکيم ىلع فرعتلاو ،اهنع فشکلا لواحي نأ ثحابلا ىلع ةکباشتمو
 .رشابم يهدب لکشب امئاد اهسفن محقت ال يتلا

 طقف العفنم سيل ،يقوف ءانبک ،يوبرتلا ماظنلا نإف قبس امم اقالطناو •
 متيو ،رمتسم لدج اهمکحي نيءانبلا نيب ةطبارلا ةقالعلا نإ لب ،يداملا يتحتلا ءانبلاب
 .لاعفنالاو لعفلاو ،رثأتلاو ريثأتلا لدابت اهيف

 يف ةزيمتملاو ةصاخلا هتيمهأ نم مغرلاب ،يداملا يداصتقالا لماعلا نإ •
 ،ينعم عمتجم يف يوبرتلا ماظنلا يلاتلابو ،خيراتلاو عمتجملا تاروريصو تالآم ديدحت
 اذه نإ .ىرخأ لماوع يأ دعبتست ةقلطم الو ةيرصح تسيل ،يلاتلاب ،هتيمهأ نإف
 ةددحملا لماوعلا ةيددعتب لوقي يذلا يوينبلا-يسکراملا هاجتالا همعدي ام وه حرطلا
 .يداصتقالا لماعلا ىلإ ةفاضإ )...يسايسلا ،يفاقثلا لماعلاک( :يعامتجالا ءانبلا ةيعونل
 ديدحتلا وأ ،يداحأاللا ديدحتلاب” :ريسوتلأ هيمسي ام يه ةيددعتلا هذهو
 صوصخلابو ،ةيداصتقالا تاحورطلا ضعب هيلإ هبتنت نأ بجي يذلا رمألا 16.“يرفاضتلا

 .ميلعتلاو ةيبرتلا تايلأسمل ،اهلوانت يف

 
15 Gras, Sociologie de l’éducation, 27-30. 

 .79-16 :)1985 فيرخ( 2 لدجلا ةلجم،“سنايمأ ةعفارم” ،ريسوتلا سيول 16

 يأ ،(institution sociale) ةيعامتجا ةسسؤم اهرابتعاب ،ةسردملا نإ •
 ،تاکولسلاو راکفألاو ،تاقالعلا لدابتل(organisation spatiale)  :ايلاجم اميظنت
 ةيلالقتسالا نم عونب عتمتت ،ميظنتلا اذهل ارظنو اهنإف ،عمتجملا يف اًيقوف ًءانب يلاتلابو
 :نيببسل کلذو .)ةيقبطلا ةيداصتقالا تاقالعلا( :ةيداملا اهجاتنإ طورش نع ةيبسنلا

 ةسسؤملا نيناوقلا زيمتو ةيعون مکحب ،زيمتي يتاسسؤم عباط هل ام لک نإ .أ
 لکشب صاخلا يلخادلا لاغتشالل طورش ىلع رفوتي يأ نيعم يررحت شماهب ،هميظنتل

 ،لعفلاب ،هدکؤي ام وهو .هيلإ يمتني يذلا ماعلا يعامتجالا لاجملا نع لقتسم هبش
 .ماع لکشب ةيعامتجالا ةسسؤملل يجولويسوسلا مهفلا

 يف مهلک اوسيل )خلإ...نيسردملا ،ذيمالتلا( :يميلعتلا ماظنلا ءانبز نإ .ب
 اهماغرإ نکمي وأ – ةمجسنم ،ةرورضلاب ،تسيل مهحلاصم نإو .مئاقلا ماظنلا ةمدخ
 نإف کلذل .ةرطيسملا تاقبطلا وأ تائفلا حلاصم عم – کلذک نوکت نأ ىلع امئاد
 تاقبطلا هذه يديأ يف ةعاوطم ةادأ امئاد تسيل ،ساسألا اذه ىلع ،ةسردملا

 ام اريثک لب ،خلإ ...تازيامتو ميق نم ءاشت ام سيرکت لجأ نمو ،ءاشت امک اهمادختسال
 ةروريص يف ةجردنم ،ةرورضلاب ،تسيل ...فئاظوو راودأب موقتل اهترطيس نم تلفنت
 17.جاتنإلا ةداعإ

 ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم يف يوبرتلا ماظنلا ةبراقمب رمألا قلعتي نيحو
 لاحلا يه امک (stratification sociale) زجان يقبط ديضنت دجوي ال ثيح ،برغملاک
 ٌقسن )ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم يف( اضيأ دجوي ال ثيحو ،ةيبرغلا تاعمتجملل ةبسنلاب
 نکمي ال هنإف ،ماعلا يعمتجملا ىوتسملا ىلع نميهمو ملاعملا حضاو يجولويديإو يفاقث
 ةرماغملا نم عونب الإ يعامتجالاو يفاقثلا جاتنإلا ةداعإ يف ةسردملا ةفيظو نع ثيدحلا
 عم لماعتلا نيح فعاضم يجهنمو يرظن رذح ذاختا ثحابلا ىلع نإف اذلو .ةيرظنلا
 يتلا تايرظنلاو تاحورطلا نم اهريغ عم ىتحو لب ،صوصخلاب ةيسکراملا ميهافملا
 يعامتجالا لقحلا نع ةفلتخمو ةصاخ ةيفرعمو ةيعامتجاو ةيخيرات تاقاسم ىلإ ليحت
 يبرعلا ملاعلا تاعمتجم وأ ،يبرغملا عمتجملا لثم ،هيف اهفيظوت داري يذلا يفرعملاو
  .ماع لکشب
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 هذه دقن ىلع ،ساسألاب ،ازکرم ...لالغتسالا تاقالعو ةيعامتجالا ةاواسماللاو توافتلاب
 ةيلمع يف ةمکحتملا تامزيناکيملا نع فشکلا ىلعو ،ةيعارصلا ةيقبطلا تاقالعلا
 هريرمت ربع ،ميلعتلا ماظن اهب لمعي يتلا ةيفيکلا نعو ،يسردملا يعامتجالا ءاقتنالا

 ريياعملاو ةنْيلألا تيبثت ىلع ،يعامتجالا کولسلا بورضو ةيسردملا فراعملا طامنأل
 “جاتنإلا طورش جاتنإ ةداعإ” يف ماهسإلا يلاتلابو ...ةيسفانتلاو ةيطارقوريبلا ميقلاو
 – هتيحالص بستکي ال روصتلا اذه نإ :لوقأ 15؛ (Althusser)ريسوتلأ ةغل بسح
 نأ امأ .رثکأ سيل ةبراقملل هجومکو قلطنمک هيلإ رظني نيح الإ – عبطلاب ةيبسنلا
 هب ديحت ةلأسم کلتف يعامتجالا ماظنلاب ةيبرتلا ةقالعل ةيکيناکيم ةيؤر ىلإ لوحتي
 اميف هطقستو ،ةيلدج الو ةدماج ةيدقع يف هعقوتو ،ةيرظنلل يهيجوتلا رودلا نع
 روصتلا اذه نإف يأ يلعو .قلازمو ٍتانه نم ةقبطملا جهانملا ايجولويديإ هيلإ يدؤت
 :يلي ام يعامتجالاو يوبرتلا :نيماظنلا نيب ةقالعلا يف يعاري نأ بجي

 يف يقوفلا ءانبلا طرشي – يداصتقالا يداملا – يتحتلا ءانبلا رابتعاب •
 کلذ ودبي امک ايلآ سيل طارشإلا کلذ نإف )...تاسسؤملاو ةفاقثلا ةمظنأ( :عمتجملا
 ةدقعم تاطسوت ربع متي لب ،ةيطيسبتلا ةيلازتخالا تاحورطلا ضعب لالخ نم
 ةيساسألا اهتامزيناکيم ىلع فرعتلاو ،اهنع فشکلا لواحي نأ ثحابلا ىلع ةکباشتمو
 .رشابم يهدب لکشب امئاد اهسفن محقت ال يتلا

 طقف العفنم سيل ،يقوف ءانبک ،يوبرتلا ماظنلا نإف قبس امم اقالطناو •
 متيو ،رمتسم لدج اهمکحي نيءانبلا نيب ةطبارلا ةقالعلا نإ لب ،يداملا يتحتلا ءانبلاب
 .لاعفنالاو لعفلاو ،رثأتلاو ريثأتلا لدابت اهيف

 يف ةزيمتملاو ةصاخلا هتيمهأ نم مغرلاب ،يداملا يداصتقالا لماعلا نإ •
 ،ينعم عمتجم يف يوبرتلا ماظنلا يلاتلابو ،خيراتلاو عمتجملا تاروريصو تالآم ديدحت
 اذه نإ .ىرخأ لماوع يأ دعبتست ةقلطم الو ةيرصح تسيل ،يلاتلاب ،هتيمهأ نإف
 ةددحملا لماوعلا ةيددعتب لوقي يذلا يوينبلا-يسکراملا هاجتالا همعدي ام وه حرطلا
 .يداصتقالا لماعلا ىلإ ةفاضإ )...يسايسلا ،يفاقثلا لماعلاک( :يعامتجالا ءانبلا ةيعونل
 ديدحتلا وأ ،يداحأاللا ديدحتلاب” :ريسوتلأ هيمسي ام يه ةيددعتلا هذهو
 صوصخلابو ،ةيداصتقالا تاحورطلا ضعب هيلإ هبتنت نأ بجي يذلا رمألا 16.“يرفاضتلا

 .ميلعتلاو ةيبرتلا تايلأسمل ،اهلوانت يف

 
15 Gras, Sociologie de l’éducation, 27-30. 
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 يأ ،(institution sociale) ةيعامتجا ةسسؤم اهرابتعاب ،ةسردملا نإ •
 ،تاکولسلاو راکفألاو ،تاقالعلا لدابتل(organisation spatiale)  :ايلاجم اميظنت
 ةيلالقتسالا نم عونب عتمتت ،ميظنتلا اذهل ارظنو اهنإف ،عمتجملا يف اًيقوف ًءانب يلاتلابو
 :نيببسل کلذو .)ةيقبطلا ةيداصتقالا تاقالعلا( :ةيداملا اهجاتنإ طورش نع ةيبسنلا

 ةسسؤملا نيناوقلا زيمتو ةيعون مکحب ،زيمتي يتاسسؤم عباط هل ام لک نإ .أ
 لکشب صاخلا يلخادلا لاغتشالل طورش ىلع رفوتي يأ نيعم يررحت شماهب ،هميظنتل

 ،لعفلاب ،هدکؤي ام وهو .هيلإ يمتني يذلا ماعلا يعامتجالا لاجملا نع لقتسم هبش
 .ماع لکشب ةيعامتجالا ةسسؤملل يجولويسوسلا مهفلا

 يف مهلک اوسيل )خلإ...نيسردملا ،ذيمالتلا( :يميلعتلا ماظنلا ءانبز نإ .ب
 اهماغرإ نکمي وأ – ةمجسنم ،ةرورضلاب ،تسيل مهحلاصم نإو .مئاقلا ماظنلا ةمدخ
 نإف کلذل .ةرطيسملا تاقبطلا وأ تائفلا حلاصم عم – کلذک نوکت نأ ىلع امئاد
 تاقبطلا هذه يديأ يف ةعاوطم ةادأ امئاد تسيل ،ساسألا اذه ىلع ،ةسردملا

 ام اريثک لب ،خلإ ...تازيامتو ميق نم ءاشت ام سيرکت لجأ نمو ،ءاشت امک اهمادختسال
 ةروريص يف ةجردنم ،ةرورضلاب ،تسيل ...فئاظوو راودأب موقتل اهترطيس نم تلفنت
 17.جاتنإلا ةداعإ

 ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم يف يوبرتلا ماظنلا ةبراقمب رمألا قلعتي نيحو
 لاحلا يه امک (stratification sociale) زجان يقبط ديضنت دجوي ال ثيح ،برغملاک
 ٌقسن )ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم يف( اضيأ دجوي ال ثيحو ،ةيبرغلا تاعمتجملل ةبسنلاب
 نکمي ال هنإف ،ماعلا يعمتجملا ىوتسملا ىلع نميهمو ملاعملا حضاو يجولويديإو يفاقث
 ةرماغملا نم عونب الإ يعامتجالاو يفاقثلا جاتنإلا ةداعإ يف ةسردملا ةفيظو نع ثيدحلا
 عم لماعتلا نيح فعاضم يجهنمو يرظن رذح ذاختا ثحابلا ىلع نإف اذلو .ةيرظنلا
 يتلا تايرظنلاو تاحورطلا نم اهريغ عم ىتحو لب ،صوصخلاب ةيسکراملا ميهافملا
 يعامتجالا لقحلا نع ةفلتخمو ةصاخ ةيفرعمو ةيعامتجاو ةيخيرات تاقاسم ىلإ ليحت
 يبرعلا ملاعلا تاعمتجم وأ ،يبرغملا عمتجملا لثم ،هيف اهفيظوت داري يذلا يفرعملاو
  .ماع لکشب
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 (courant structuro-fonctionnaliste) :يفيظولا يوينبلا رايتلا .اثلاث

 ةيجولويسوسلا تاريظنتلا يف ىغطي يرظنلا رايتلا اذه نأ ظحالي
 ىلع ،فورعم وه امک ،تزکر يتلاو ،صوصخلاب ،ةينوسکاسولگنألا ةيجولوبورثنألاو
 تاهجوتلا ةمدخل ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا فيظوت فدهب ةيقيربمألا ثاحبألا
 يف اهتحلصمو ةدئاسلا تاقبطلا ةبغر نع ةربعملاو ،ةنميهملا ةيعامتجالا-ةيجولويديإلا
 ،ةيعامتجا ةيقبط ملس ةماقإو ،ةفلتخملا عمتجملا تاعاطق ىلع – ايملع – ةرطيسلا
 راطإ يف رايتلا اذه لوانت لبقو .هرارقتساو عمتجملا نزاوت ىلع ظافحلا نامضو
 يف يرظن هاجتاک هب فيرعتلاو ناهذألا نم هبيرقت ديفملا نم ىرن ،ةيبرتلا ايجولويسوس
 .ةماعلا ةيجولويسوسلا ةيرظنلا

 هناددحي نييزکرم نيموهفم ىلع يفيظولا-يوينبلا رايتلا اذه سسأتي
 ةفيظولا موهفمو ،(structure) ةينبلا موهفم :امهو ،ةضيرعلا هطوطخ نامسريو

(fonction). 

 دارفألا تاقالع ةعومجم اهنأب ةينبلا (T. Parsons) زنوسراب فرعي”و
 ىنبلاو يعامتجالا لعفلا ةمظنأل ةزيمملا ةفصلا نأ الإ .ايبسن ةيساقلاو ةتباثلا نيزرابلا
 ،کرتشت ال ،ةيناسنإلا ةيصخشلا وأ ،لعافلا نأ يف نمکت ،زنوسراب دکؤي امک ،ةيعامتجالا

 ايعامتجا ارود ،يئزج لکشبو ،طقف ذفنت لب “لماک يلک رهوجک” ،لاوحألا رثکأ يف
 نأ ،)R. Merton( نوطريمو زنوسراب لاثمأ نويفيظولا نويوينبلا ىريو 18.“انيعم
 sous) ةيعرف ىنب وأ ،ميظنتلا نم تايوتسم ةدع نمضتي ،ماع ءانبک ،عمتجملا

structure) يلومشلا يعامتجالا قسنلا نمض ةددحملا هفئاظوب اهنم لک موقي ةبتارتم 
(système social global). يفالتو ،ةيعامتجالا تانزاوتلا ىلع ظافحلا لجأ نم کلذو 

 ال يتلاو ءايشألا ىرجم يف ثدحت يتلا تاريغتلا وأ تالالتخالا نم هعقوت نکمي ام لک
 نزاوتلاو لماکتلا ةمس يه يتلا ةيساسألا ةدعاقلل ةبسنلاب ءانثتسا ىوس لکشت
 براقت ةطقن ،هروصت يف ،لکشت ثحب اينوک اعباط زنوسراب اهحنمي يتلاو ماظنلاو

(convergence) ىوتسملا ىلع ةنيابتملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةمظنألا فلتخم نيب 
 19.يملاعلا ينوکلا

 کلت ىلإ ريشي يجولويبلا هلولدم يف وهف (fonction) ةفيظولا موهفم امأ
 هب مهاست يذلا طسقلا رظن ةهجو نم ثحبت يتلاو ةيتايحلا وأ ةيوضعلا تايلمعلا”
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 زنوسراب بسح ،موهفملا اذه فظويو 20.“يوضع ماظنک يحلا نئاکلا ىلع ظافحلل
 راطإ يف درفلا هيدؤي يذلا رودلا ىلع لدي ذإ ،قبس امل لثامم ىنعمب هلوح نمو
 موهفملا اذه عبتتسيو .عمتجملا ةينب يف تاقالعلاو راودألا لدابتو لعافت ويرانيس
 يفيظولا لالتخالاب نويفيظولا هيمسي ام وهو هل اضقانم رخآ اموهفم

(dysfonctionnement) وأ رييغت يأ ثدحي نأ هنأش نم ام لک ىلإ ريشي يذلاو 
 .هرارقتساو عمتجملا نزاوت سميو ءايشألا ماظن يف بارطضا

 لوقح نمو ةماعلا ةيجولويسوسلا ةيرظنلا نم روصتلا اذه لقتني نيحو
 ةينب ىلع زيکرتلا ىلإ ثحابلا مامتها هجوي هنإف ةيبرتلا ايجولويسوس ىلإ ايجولوبورثنألا
 ةساردل يلکلا يعامتجالا ماظنلا لخاد (sous-structure) ةيعرف ةينبک يوبرتلا ماظنلا
 ماظنلل نويفيظولا نويوينبلا اهيلوي ةفيظو مهأو .ةيفيظولا هتالالتخاو هفئاظو
 ةئشانلا لايجألا بيرشتب کلذو ،نييعامتجالا دادعإلاو عيبطتلا ةيلمع يه يميلعتلا
 بسح اقحال مهنم ةرظتنملا راودألل مهليهأت دصقب عمتجملا ةفاقثو ريياعمو ميق
 نم ايجهنمو ايرظن حتمت يتلا تاساردلا نأ دجن اذهلو 21.يعامتجالا ماظنلا تاجاح
 يجوغاديبلا کولسلا طامنأ :لثم ةنيعم تالاکشإ ىلع زيکرتلا اهيلع بلغي رايتلا اذه
 ،يسردملا لمعلا يف عفاودلاو زفاوحلاو ،يطارقوريبلا اهميظنتو ،ةيسردملا ةسسؤملاب
 طبتري ام لک مومعلا ىلعو .خلإ ...اهتيکيمانيدو ةيعجرملا اهرطأو ةيسردملا تاعامجلا
 ،يسردملا ءانبلل ةنوکملا فئاظولاو ،تاکولسلاو ،راودألاو ،تالعافتلاو ،تاقالعلا ةکبشب

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيوبرتلا هفئاظوو هفادهأ هل تددُح يذلا يعرفلا ءانبلا اذه
 يأ ،قبسملا ديدحتلا اذه عم ىفانتي ام لکو .يلامجإلا قسنلا تاياغ قفو قبسم لکشب
 ،ايفيظو الالتخا هاجتالا اذه روظنم يف ربتعي ...فئاظولاو فادهألاو تاياغلا کلت عم
 ،عيطتسي عمتجملا نأب املع “ةهجاوملا وأ ،ليدعتلا وأ ،حالصإلا” مزلتسي اذوذش وأ
 ،ةدئاسلا ةفاقثلا لثم( :ةصاخ ةيعافد تايلاعفو تامزيناکيم نم هيلع رفوتي ام لعفب
 ظفاحي نأ ،)خلإ ...تاءازجلا لاکشأو يعامتجالا طبضلا ،يطارقوريبلا ميظنتلا ،ةنلقعلا

 22.بقترم لالتخا وأ رييغت لک هجاوي نأو ،هرارمتساو هرارقتسا نمضيو هنزاوت ىلع

-يوينبلا رايتلا اذه تامسو صئاصخ مهأ لامجإ نکمي ،مومعلا ىلعو
 :يلي اميف ،ةيوبرتلا ةرهاظلل هروصت يف ةصاخو ،يفيظولا
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21 Guy Rocher, Talcott Parson et la sociologie américaine (Paris: Ed. P.U.F., 1972). 
22 Gras, Sociologie de l’éducation, 25-7. 
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 (courant structuro-fonctionnaliste) :يفيظولا يوينبلا رايتلا .اثلاث

 ةيجولويسوسلا تاريظنتلا يف ىغطي يرظنلا رايتلا اذه نأ ظحالي
 ىلع ،فورعم وه امک ،تزکر يتلاو ،صوصخلاب ،ةينوسکاسولگنألا ةيجولوبورثنألاو
 تاهجوتلا ةمدخل ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا فيظوت فدهب ةيقيربمألا ثاحبألا
 يف اهتحلصمو ةدئاسلا تاقبطلا ةبغر نع ةربعملاو ،ةنميهملا ةيعامتجالا-ةيجولويديإلا
 ،ةيعامتجا ةيقبط ملس ةماقإو ،ةفلتخملا عمتجملا تاعاطق ىلع – ايملع – ةرطيسلا
 راطإ يف رايتلا اذه لوانت لبقو .هرارقتساو عمتجملا نزاوت ىلع ظافحلا نامضو
 يف يرظن هاجتاک هب فيرعتلاو ناهذألا نم هبيرقت ديفملا نم ىرن ،ةيبرتلا ايجولويسوس
 .ةماعلا ةيجولويسوسلا ةيرظنلا

 هناددحي نييزکرم نيموهفم ىلع يفيظولا-يوينبلا رايتلا اذه سسأتي
 ةفيظولا موهفمو ،(structure) ةينبلا موهفم :امهو ،ةضيرعلا هطوطخ نامسريو

(fonction). 

 دارفألا تاقالع ةعومجم اهنأب ةينبلا (T. Parsons) زنوسراب فرعي”و
 ىنبلاو يعامتجالا لعفلا ةمظنأل ةزيمملا ةفصلا نأ الإ .ايبسن ةيساقلاو ةتباثلا نيزرابلا
 ،کرتشت ال ،ةيناسنإلا ةيصخشلا وأ ،لعافلا نأ يف نمکت ،زنوسراب دکؤي امک ،ةيعامتجالا

 ايعامتجا ارود ،يئزج لکشبو ،طقف ذفنت لب “لماک يلک رهوجک” ،لاوحألا رثکأ يف
 نأ ،)R. Merton( نوطريمو زنوسراب لاثمأ نويفيظولا نويوينبلا ىريو 18.“انيعم
 sous) ةيعرف ىنب وأ ،ميظنتلا نم تايوتسم ةدع نمضتي ،ماع ءانبک ،عمتجملا

structure) يلومشلا يعامتجالا قسنلا نمض ةددحملا هفئاظوب اهنم لک موقي ةبتارتم 
(système social global). يفالتو ،ةيعامتجالا تانزاوتلا ىلع ظافحلا لجأ نم کلذو 

 ال يتلاو ءايشألا ىرجم يف ثدحت يتلا تاريغتلا وأ تالالتخالا نم هعقوت نکمي ام لک
 نزاوتلاو لماکتلا ةمس يه يتلا ةيساسألا ةدعاقلل ةبسنلاب ءانثتسا ىوس لکشت
 براقت ةطقن ،هروصت يف ،لکشت ثحب اينوک اعباط زنوسراب اهحنمي يتلاو ماظنلاو

(convergence) ىوتسملا ىلع ةنيابتملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةمظنألا فلتخم نيب 
 19.يملاعلا ينوکلا

 کلت ىلإ ريشي يجولويبلا هلولدم يف وهف (fonction) ةفيظولا موهفم امأ
 هب مهاست يذلا طسقلا رظن ةهجو نم ثحبت يتلاو ةيتايحلا وأ ةيوضعلا تايلمعلا”
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 زنوسراب بسح ،موهفملا اذه فظويو 20.“يوضع ماظنک يحلا نئاکلا ىلع ظافحلل
 راطإ يف درفلا هيدؤي يذلا رودلا ىلع لدي ذإ ،قبس امل لثامم ىنعمب هلوح نمو
 موهفملا اذه عبتتسيو .عمتجملا ةينب يف تاقالعلاو راودألا لدابتو لعافت ويرانيس
 يفيظولا لالتخالاب نويفيظولا هيمسي ام وهو هل اضقانم رخآ اموهفم

(dysfonctionnement) وأ رييغت يأ ثدحي نأ هنأش نم ام لک ىلإ ريشي يذلاو 
 .هرارقتساو عمتجملا نزاوت سميو ءايشألا ماظن يف بارطضا

 لوقح نمو ةماعلا ةيجولويسوسلا ةيرظنلا نم روصتلا اذه لقتني نيحو
 ةينب ىلع زيکرتلا ىلإ ثحابلا مامتها هجوي هنإف ةيبرتلا ايجولويسوس ىلإ ايجولوبورثنألا
 ةساردل يلکلا يعامتجالا ماظنلا لخاد (sous-structure) ةيعرف ةينبک يوبرتلا ماظنلا
 ماظنلل نويفيظولا نويوينبلا اهيلوي ةفيظو مهأو .ةيفيظولا هتالالتخاو هفئاظو
 ةئشانلا لايجألا بيرشتب کلذو ،نييعامتجالا دادعإلاو عيبطتلا ةيلمع يه يميلعتلا
 بسح اقحال مهنم ةرظتنملا راودألل مهليهأت دصقب عمتجملا ةفاقثو ريياعمو ميق
 نم ايجهنمو ايرظن حتمت يتلا تاساردلا نأ دجن اذهلو 21.يعامتجالا ماظنلا تاجاح
 يجوغاديبلا کولسلا طامنأ :لثم ةنيعم تالاکشإ ىلع زيکرتلا اهيلع بلغي رايتلا اذه
 ،يسردملا لمعلا يف عفاودلاو زفاوحلاو ،يطارقوريبلا اهميظنتو ،ةيسردملا ةسسؤملاب
 طبتري ام لک مومعلا ىلعو .خلإ ...اهتيکيمانيدو ةيعجرملا اهرطأو ةيسردملا تاعامجلا
 ،يسردملا ءانبلل ةنوکملا فئاظولاو ،تاکولسلاو ،راودألاو ،تالعافتلاو ،تاقالعلا ةکبشب

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيوبرتلا هفئاظوو هفادهأ هل تددُح يذلا يعرفلا ءانبلا اذه
 يأ ،قبسملا ديدحتلا اذه عم ىفانتي ام لکو .يلامجإلا قسنلا تاياغ قفو قبسم لکشب
 ،ايفيظو الالتخا هاجتالا اذه روظنم يف ربتعي ...فئاظولاو فادهألاو تاياغلا کلت عم
 ،عيطتسي عمتجملا نأب املع “ةهجاوملا وأ ،ليدعتلا وأ ،حالصإلا” مزلتسي اذوذش وأ
 ،ةدئاسلا ةفاقثلا لثم( :ةصاخ ةيعافد تايلاعفو تامزيناکيم نم هيلع رفوتي ام لعفب
 ظفاحي نأ ،)خلإ ...تاءازجلا لاکشأو يعامتجالا طبضلا ،يطارقوريبلا ميظنتلا ،ةنلقعلا

 22.بقترم لالتخا وأ رييغت لک هجاوي نأو ،هرارمتساو هرارقتسا نمضيو هنزاوت ىلع

-يوينبلا رايتلا اذه تامسو صئاصخ مهأ لامجإ نکمي ،مومعلا ىلعو
 :يلي اميف ،ةيوبرتلا ةرهاظلل هروصت يف ةصاخو ،يفيظولا
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21 Guy Rocher, Talcott Parson et la sociologie américaine (Paris: Ed. P.U.F., 1972). 
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 الف هتانوکم لکب يوبرتلا عقاولل ةدماج ةينوکس ةيؤرب رايتلا اذه مستي •
 عمتجملا فادهأ عم مجسنت يتلا رارقتسالاو نزاوتلاو لماکتلا تامس ىوس هيف ىري
 .ماعلا

 اذه نإف ،عمتجملا حئارشو تائفو تاقبط نيب عارصلا هجوأ لفغي نيحو •
 ةرهاظلل ةيعقاو ةيؤر سيسأت هيلع توُفي – يعو الب وأ هنم يعوب ءاوس – لافغإلا
 افرط لکشتو ،ماعلا يعمتجملا قاسملا يف ،اهتيعامتجا مکحب ،طرخنت يتلا ةيوبرتلا
 .هتاضقانتو هتاعارص لک يف ايساسأ

 ةيبسنلا ةيلالقتسالا ةيمهأو رود هجوتلا اذه لمهي ،ليلحتلا ىوتسم ىلع •
 اذه يف ةسردملا لظت ذإ ،يبناجو قيض شماه ىوس اهيطعي الف ةيسردملا ةسسؤملل
 .ماعلا عمتجملا فرط نم قبسمو يلبق لکشب ةددحملا فادهألاب ةطبترم حرطلا

 ىلعو لب ،عمتجملا يف ةسردملا رود ىلع يفُضي روصتلا اذه نإف ،کلذ لکلو •
 نکمي ال رمأ وهو .ةمئاقلا عاضوألا طورش ىلع ةظفاحملا عباط ،هلمجمب يوبرتلا ماظنلا
 ةلأسم حرط ةيعورشمب لوقلا نکمي الأ لب ،عاضوألا عيمج يفو ،مئاد لکشب هلوبق
 يفيظولا لالتخالاب نويفيظولا نويوينبلا هيمسي ام نإ ؟ةسردملل يريرحتلا رودلا
 ربتعت ال ،)خلإ...ماظنلا دض تاکرحت ،بلاطم ،تابارضإ ،تابارطضا( :يسردملا ماظنلل
 اهلو ،ام ءيشب ئبنت ةيحص رهاوظ نوکت دق لب ةفرحنم وأ ةيضرم تالاح نع امئاد
 .فارحناو ضرم ضارعأ ،ةرورضلاب تسيل ةيجولويسوس تالالد

 ىلإ – ةيعامتجالاو ةيخيراتلا هلماوحو هتايفلخ يف – رايتلا اذه ليحي •
 عمتجملا – ةيلامسأرلا تاعمتجملا يف ةيزاوجروبلل ةيعامتجالا ةيؤرلا ايجولويديإ
 عم ،ديعبلاو ينآلا اهادم يف ،اهحلاصم مجسنت يتلاو – انه يساسأ لاثمک يکيرمألا
 فلتخم نيب نيتيعامتجالا ةلامزلاو ملسلاو ،حلاصتلاو حالصإلا ىلإ ةوعدلا ايجولويديإ

 نزاوت ىلع اظافح فلآتتو لماکتت نأ اهيلع يتلاو ،عمتجملا حئارشو ،تائفو ،تاقبط
 لوصولا ديري يتلاو ،هسفنل اهعضي يتلا هتاياغو هفادهأل اقيقحتو ،عمتجملا رارمتساو
 ةسردملاو – تاسسؤمو تاميظنت نم مهمظتني امو ،هدارفأ فئاظو راودأ ربع اهيلإ
 يعامتجا ماظن راطإ يف ماهم نم هيلإ لکوي ام يدؤي نأ هنم رظتني لک – اهادحإ
 23.فداهو نلقعم
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 يفيظولا-يوينبلا يرظنلا هجوتلا اذه نإف ،ةقباسلا تارابتعالا ىلع اسيسأتو
 رهاوظلا نم اهريغو ةيوبرتلا ةرهاظلا داعبأو تابعشت ىتش طاقتلا ىلع ارصاق ودبي
 ةفيظولا وأ يعامتجالا رودلا موهفم ىقبي ام ابلاغف .ءاوسلا ىلع ةيعامتجالا
 ىنبلا رصانع مه يذلا دارفألا نإ .يربجلا يردقلا روصتلا عباطب اعوبطم ةيعامتجالا
 نيعضاخو ،ديدحتلا ةيلبق ،(des rôles) راودأل نيلثمم طقف اوسيل ...تاسسؤملاو
 ىنبلا ليکشت يف نويلعف نومهاسم ،عقاولا يف ،مه لب ،ةيعامتجالا تارورضلل
 24.هيلإ نومتني يذلا عمتجملا خيرات يلاتلابو ،صاخلا مهخيرات عنص يفو ،تاسسؤملاو
 :ةسناجتم ةيوضعب وه الو ،ةدحاو ةينبب” سيل عمتجملا نأ رابتعا نم قالطنالا نإ
 يتلا ةيناسنإلا ةيعامتجالا ةسرامملا وه ديحوتلا رودب هيف موقي يذلا ديحولا رصنعلاف
 ةيعامتجالا ةسرامملاب ىنبلا ةقالعل يلدجلا روظنملا اذه نإ 25.“ىنبلا ىتش دلوتت اهنع
 ةيدَقَع يفو ،ىنبلا ةَّيِّمَضب ثبشتلا يف عوقولا ثحابلا بنجي نأ نکمي يذلا وه
 26.ةدمجتم ةيرابتخا

 ليدب يلماکت روظنم لجأ نم :ماع بيقعت .اعبار

 نکي ملو ،يوبرتلا عامتجالا يف ةيرظنلا تارايتلا مهأ ىلإ ،قبس اميف انرشأ
 ملاعم زربأو مهأ لامجإ اندصق ناک ام ردقب عوضوملا يف ةلصفم ةسارد ميدقت انضرغ
 حارتقا ىلإ فدهي ماع يجيرخت بيقعتب هضرع قبس ام نآلا ليذنو تارايتلا هذه
 .ليدب يلماکت روظنم

 هروذج يف ،دوعي – ةصاخ يوبرتلا عامتجالا يف – يوناسنإلا هاجتالا ناک اذإ
 ،ماع لکشب ايجولويسوسلا يف سيسأتلا داور نم دحاوک يمياکرودلا ماهسإلا ىلإ ،ىلوألا
 نم لک يف ةرصاعملا تاريظنتلا يف ةرتاوتمو ةلعاف لازت ام هاجتالا اذه تادادتما نإف
 ةيناسنإلا ةعزنلا موهفمب ىعدي ام نإ ،اعم ةيبرتلاو يعامتجالا لقحلا

(l’humanisme) أفاکتت الاجمو ،عيمجلل احوتفم اباب ةسردملا ربتعي يذلاو ،ةيبرتلا يف 
 ةسفانملا أدبم ربع بهاوملاو تاردقلا ولوأ اهلغتسيل ةيعامتجالاو ةيفاقثلا صرفلا هيف
 طاشنلا لمجمل يجولويديإ ريربت” ىوس ،قمعلا يف لکشت ال ةعزنلا هذه نإ ،ةرحلا
 ايخيرات ارارمتسا اهسفن ربتعت يذلاو ،ةيبرغلا ةيزاوجروبلا هجتنت يذلا يرکفلاو يفاقثلا
 ةفاقثلا ىوتسم ىلعو .صاخ لکشب ،ةينانويلاو ةيحيسملاو ةينيتاللا هلوصأ ربع ،هل
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مصطفى محسن



 الف هتانوکم لکب يوبرتلا عقاولل ةدماج ةينوکس ةيؤرب رايتلا اذه مستي •
 عمتجملا فادهأ عم مجسنت يتلا رارقتسالاو نزاوتلاو لماکتلا تامس ىوس هيف ىري
 .ماعلا

 اذه نإف ،عمتجملا حئارشو تائفو تاقبط نيب عارصلا هجوأ لفغي نيحو •
 ةرهاظلل ةيعقاو ةيؤر سيسأت هيلع توُفي – يعو الب وأ هنم يعوب ءاوس – لافغإلا
 افرط لکشتو ،ماعلا يعمتجملا قاسملا يف ،اهتيعامتجا مکحب ،طرخنت يتلا ةيوبرتلا
 .هتاضقانتو هتاعارص لک يف ايساسأ

 ةيبسنلا ةيلالقتسالا ةيمهأو رود هجوتلا اذه لمهي ،ليلحتلا ىوتسم ىلع •
 اذه يف ةسردملا لظت ذإ ،يبناجو قيض شماه ىوس اهيطعي الف ةيسردملا ةسسؤملل
 .ماعلا عمتجملا فرط نم قبسمو يلبق لکشب ةددحملا فادهألاب ةطبترم حرطلا

 ىلعو لب ،عمتجملا يف ةسردملا رود ىلع يفُضي روصتلا اذه نإف ،کلذ لکلو •
 نکمي ال رمأ وهو .ةمئاقلا عاضوألا طورش ىلع ةظفاحملا عباط ،هلمجمب يوبرتلا ماظنلا
 ةلأسم حرط ةيعورشمب لوقلا نکمي الأ لب ،عاضوألا عيمج يفو ،مئاد لکشب هلوبق
 يفيظولا لالتخالاب نويفيظولا نويوينبلا هيمسي ام نإ ؟ةسردملل يريرحتلا رودلا
 ربتعت ال ،)خلإ...ماظنلا دض تاکرحت ،بلاطم ،تابارضإ ،تابارطضا( :يسردملا ماظنلل
 اهلو ،ام ءيشب ئبنت ةيحص رهاوظ نوکت دق لب ةفرحنم وأ ةيضرم تالاح نع امئاد
 .فارحناو ضرم ضارعأ ،ةرورضلاب تسيل ةيجولويسوس تالالد

 ىلإ – ةيعامتجالاو ةيخيراتلا هلماوحو هتايفلخ يف – رايتلا اذه ليحي •
 عمتجملا – ةيلامسأرلا تاعمتجملا يف ةيزاوجروبلل ةيعامتجالا ةيؤرلا ايجولويديإ
 عم ،ديعبلاو ينآلا اهادم يف ،اهحلاصم مجسنت يتلاو – انه يساسأ لاثمک يکيرمألا
 فلتخم نيب نيتيعامتجالا ةلامزلاو ملسلاو ،حلاصتلاو حالصإلا ىلإ ةوعدلا ايجولويديإ

 نزاوت ىلع اظافح فلآتتو لماکتت نأ اهيلع يتلاو ،عمتجملا حئارشو ،تائفو ،تاقبط
 لوصولا ديري يتلاو ،هسفنل اهعضي يتلا هتاياغو هفادهأل اقيقحتو ،عمتجملا رارمتساو
 ةسردملاو – تاسسؤمو تاميظنت نم مهمظتني امو ،هدارفأ فئاظو راودأ ربع اهيلإ
 يعامتجا ماظن راطإ يف ماهم نم هيلإ لکوي ام يدؤي نأ هنم رظتني لک – اهادحإ
 23.فداهو نلقعم
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 يفيظولا-يوينبلا يرظنلا هجوتلا اذه نإف ،ةقباسلا تارابتعالا ىلع اسيسأتو
 رهاوظلا نم اهريغو ةيوبرتلا ةرهاظلا داعبأو تابعشت ىتش طاقتلا ىلع ارصاق ودبي
 ةفيظولا وأ يعامتجالا رودلا موهفم ىقبي ام ابلاغف .ءاوسلا ىلع ةيعامتجالا
 ىنبلا رصانع مه يذلا دارفألا نإ .يربجلا يردقلا روصتلا عباطب اعوبطم ةيعامتجالا
 نيعضاخو ،ديدحتلا ةيلبق ،(des rôles) راودأل نيلثمم طقف اوسيل ...تاسسؤملاو
 ىنبلا ليکشت يف نويلعف نومهاسم ،عقاولا يف ،مه لب ،ةيعامتجالا تارورضلل
 24.هيلإ نومتني يذلا عمتجملا خيرات يلاتلابو ،صاخلا مهخيرات عنص يفو ،تاسسؤملاو
 :ةسناجتم ةيوضعب وه الو ،ةدحاو ةينبب” سيل عمتجملا نأ رابتعا نم قالطنالا نإ
 يتلا ةيناسنإلا ةيعامتجالا ةسرامملا وه ديحوتلا رودب هيف موقي يذلا ديحولا رصنعلاف
 ةيعامتجالا ةسرامملاب ىنبلا ةقالعل يلدجلا روظنملا اذه نإ 25.“ىنبلا ىتش دلوتت اهنع
 ةيدَقَع يفو ،ىنبلا ةَّيِّمَضب ثبشتلا يف عوقولا ثحابلا بنجي نأ نکمي يذلا وه
 26.ةدمجتم ةيرابتخا

 ليدب يلماکت روظنم لجأ نم :ماع بيقعت .اعبار

 نکي ملو ،يوبرتلا عامتجالا يف ةيرظنلا تارايتلا مهأ ىلإ ،قبس اميف انرشأ
 ملاعم زربأو مهأ لامجإ اندصق ناک ام ردقب عوضوملا يف ةلصفم ةسارد ميدقت انضرغ
 حارتقا ىلإ فدهي ماع يجيرخت بيقعتب هضرع قبس ام نآلا ليذنو تارايتلا هذه
 .ليدب يلماکت روظنم

 هروذج يف ،دوعي – ةصاخ يوبرتلا عامتجالا يف – يوناسنإلا هاجتالا ناک اذإ
 ،ماع لکشب ايجولويسوسلا يف سيسأتلا داور نم دحاوک يمياکرودلا ماهسإلا ىلإ ،ىلوألا
 نم لک يف ةرصاعملا تاريظنتلا يف ةرتاوتمو ةلعاف لازت ام هاجتالا اذه تادادتما نإف
 ةيناسنإلا ةعزنلا موهفمب ىعدي ام نإ ،اعم ةيبرتلاو يعامتجالا لقحلا

(l’humanisme) أفاکتت الاجمو ،عيمجلل احوتفم اباب ةسردملا ربتعي يذلاو ،ةيبرتلا يف 
 ةسفانملا أدبم ربع بهاوملاو تاردقلا ولوأ اهلغتسيل ةيعامتجالاو ةيفاقثلا صرفلا هيف
 طاشنلا لمجمل يجولويديإ ريربت” ىوس ،قمعلا يف لکشت ال ةعزنلا هذه نإ ،ةرحلا
 ايخيرات ارارمتسا اهسفن ربتعت يذلاو ،ةيبرغلا ةيزاوجروبلا هجتنت يذلا يرکفلاو يفاقثلا
 ةفاقثلا ىوتسم ىلعو .صاخ لکشب ،ةينانويلاو ةيحيسملاو ةينيتاللا هلوصأ ربع ،هل

 
 .50-49 ،عامتجالا ملع دقن ،فوبوب :رظنا  24
 .114 ،)1979 ،ةعيلطلا راد :توريب( يشيبارط جروج ةمجرت ،ناسنإلا توم ةفسلف ةيوينبلا ،يدوراغ يجور 25
 :اضيأ رظناو .117-112 ،ةيوينبلا ،يدوراغ 26

Lucien Sebag, Structuralisme et Marxisme (Paris: Ed. Payot, 1969); Jean Marie Auzias, Clefs pour le structuralisme 
(Paris: Ed. Segher, 1967). 

279

السوسيولوجيا والرتبية: نحو مقاربة تحليلية ونقدية 



 ،اعيمج ةنمزألاو روصعلا يف فقثملا ناسنإلا ةيمهأ ىلع ةعزنلا هذه ددشت ،ةيسردملا
 27.“ةفلتخملا مولعلا لاجم يف ةيناسنإلا ةربخلا ةراصع امئاد لوانتت ةيميلعتلا جهانملاف
 ةيملعلا ةيناسنإلا ةعزنلا” ةرابعب روف راگدإ هيمُسي ام وه هجوتلا اذه نإ
 ،فنآلا هروصت نم اقالطناو ،هنإ cientifiquesumanisme h-Néo(“.28 (ةديدجلا
 عاضوأو طورشب اهتاطابترا نم اهدرجي کلذبو ،ينوک يناسنإ ىطعمک ةيبرتلا ىلإ رظني
 جاتنإلا تاقالع ،يئاهنلا ليلحتلا يف ،ددحت يتلا يه ةنيعم ةيخيراتو ةيعامتجا
 هعباط مکحب ،ازجاع يوناسنإلا رايتلا اذه لظي اذکهو .سکعلا سيلو ةيميلعتلا
 نعو ،ةيجولويسوسلا اهداعبأ فلتخم يف ةيوبرتلا ةرهاظلا کاردإ نع ،يجولويديإلا
 انه نمو ...ةيوبرتلا لکاشملاو لاعفألاو ،تامزألاو ،تالوحتلا ىتشل عنقم ريسفت ميدقت
 يوبرتلا عامتجالا ملع يف ةيرظن تارايت ةدع فرط نم مراصلا دقنلل هضرعت ءاج اضيأ

 ،يلباطسإو ،ولدوبوو ،نورسابو ،ويدروبو ،شتيلإ نافيإ ،صوصخلا ىلع ،اهلثمي
 هروصق رهظأ دق ةيناسنإلا ةعزنلا وذ قباسلا رايتلا ناک اذإو 29...يتامجو ،زرديانسو
 ةيرظن تارايت نإف ،ةيعامتجا ةيضقک ةيميلعتلا ةلأسملا ةبراقم يف يلمعلاو يرظنلا
 رايتلاو يسکراملا رايتلا اهنيب نمو ،ةلأسملل ليدب روصت حرطب هزواجت تلواح ىرخأ
 يف ال ،ةرادصلا ناکم نالتحي احبصأ دق نيرايتلا نيذه نأ عقاولاو .يفيظولا-يوينبلا

 امهنم لک حبصأ ثحب ،ماع لکشب ايجولويسوسلا يف لب ،بسحف ةيبرتلا ايجولويسوس
 .ايجهنمو ايرظن ةيملعلا ةسرامملا لاکشأ نم ددع هلوح روحمتي ابذاج ابطق لکشي
 امهتامس مهأ نيزربم ليلحتلا ضعبب نيرايتلا نيذه لوانت ،قبس اميف ،انلواح دقو
 نيذه نيب ةيدقنلا ةنراقملاو ،ليلحتلا نم ديزم ةفاضإ نودو .ةزيمملا امهصئاصخو
 يف ،دون  – ةماعلا ةيجولويسوسلا تايبدألا يف لوادتمو فورعم وه امم – نيرايتلا

 ةيحالص ةيلاکشإ حرطت يتلاو ،ايلاح ةرئادلا تاشاقنلا ةلأسم لوانتن نأ ،بيقعتلا اذه
 ...ةيليلحت جذامنو ةيجهنم تاودأ نم امهنم لک هضرتفي امو ،نيرايتلا نم لک ةعاجنو
 اريثک تاشاقنلا هذه ةيبلغأ نأ وهو الأ ،انروصت يف ،يساسأ رمأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو
 ةسرامملا ىوتسم ىلع ةلثامم جئاتن ىلإ يضفت ةميلس ريغ تامدقم نم قلطنت ام
 رثکأو عجنأ نيرايتلا يأ :لوح لؤاستلا ةطساوب هنع ربعي ام ابلاغ لاکشإلا نإ .ةيملعلا
 اذه يف لؤاستلا عقي ؟ابناج ىصقي نأ بجي امهيأو ىنبتي نأ بجي امهيأ ؟ةيقادصم
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28 Edgar Faure, Apprendre à être (Paris: UNESCO-Fayard, 1972), 167. 
 دقن ددصب رظنا ،رکذلا ةقباسلا زرديانسو ،يلباطسإو ولدوبو ،نورسابو ويدروب تاسارد ىلإ ةفاضإلاب .58 ،“ةيدقن ةرظن” ،ميهاربإ 29
 :...تاردقلاو بهاوملا ةلأسمو يسردملا حاجنلاو ةيسردملا ةفاقثلل اهروصت دقنو ةيناسنإلا ةعزنلا

Ivan Illich, Une Société Sans école (Paris: Ed. Seuil, 1971); Viviane Isambert-Jamati, Sociologie de l’école, traité des 
sciences pédagogiques (Paris: Ed. P.U.F., 1974). 

 متي نيحو .نيرايتلا نيب رايتخا وأ ةلضافم درجمب طقف قلعتت ةلأسملا نأکو قايسلا
 دوجوملا فالتخالا نم مغرلابو .يلآ لکشب رخآلا ءاصقإ متي امهدحأ رايتخا وأ ليضفت
 اداج اهاجتا ،ايلاح کانه نأ الإ نيرايتلل ةيعامتجالاو ةيفرعملا سسألا نيب لعفلاب
 قالطنالا يف ناکرتشي امهنأ رابتعا ىلع کلذو ،امهنيب براقتلل ةمئالم ةغيص نع ثحبلل
 ةرکف ،)يعمتجملا قسنلل يلک کاردإ( :ةيلکلا موهفم :لثم ةکرتشملا تالوقملا ضعب نم
 نزاوتلا جذومن موهفم ،يعامتجالا ريغتلاو روطتلا ةرکف ،قاستالا وأ عارصلا

30)quilibreé(. ةفيظولا موهفم لثم ميهافملا سفن عم نيهاجتالا نم لک لماعتي امک، 
 راطإ يف الإ ةصاخلا اهتلالد کلتمت ال ميهافملا هذه نأب ملعلا عم .خلإ ...ةينبلا موهفمو
 ةحاسلا تحبصأ ةيفرعملا تايثيحلا هذه لجأ نمو .يرظن هاجتا لکل ماعلا قايسلا
 ةيسکراملا نيب قيفوتلا تالواحم نم ديزملا ،رارمتساب ،فرعت ةيجولويسوسلا
 هذه ضعبل ةيجولويديإلا لماوحلاو تايفلخلا نع رظنلا ضغبو 31.ةيفيظولاو
 اهروطتو ةيملعلا ةسرامملا جضن اهدکأ ةلأسم تزربأ دق اهنإف ،ةيقيفوتلا تالواحملا
 ةرئادلا تاشاقنلا امک – داتعملاک لؤاستلا ثدحي نأ لدب هنأ يهو ،ايفرعم اهمدقتو
 نيرايتلا نم هکرتن يذلا امو ،هدمتعن يذلا امع – صوصخلاب ثلاثلا ملاعلا يف ايلاح
 تاسبالملاو عاضوألاو طورشلا يه امع لءاستن نأ ،ايلمع ،ديفملا نم ،نيينعملا
 يأ وأ ةيوبرت ةرهاظلا کلت تناک ءاوس ،ام ةرهاظ رطؤت يتلا ةيعامتجالاو ةيخيراتلا

 ،يئارجإو يلمع لکشب ،اهيف سنأتسن نأ نکمي يتلاو ،ىرخأ ةيعامتجا ةرهاظ
 ؟نيرايتلا کنيذ نم لک اهحرتقي يتلا ...ةيليلحتلا جذامنلاو ،تاروصتلاو ،ميهافملاب
 ةيخيرات تاظحل يف ،مستت عمتجملا يف اعاضوأو افورظ کانه نأ رابتعا ىلع کلذو
 ضقانتلاو رتوتلاو عارصلاب امإو – عبطلاب نييبسنلا – رارقتسالاو نازتالاب امإ ،ةاطعم
 ةدئاف اذ نييهاجتالا دحأب ذخألا حبصي عاضوألاو تايفرظلا هذه يفو .زراب لکشب
– ةيرظنلا عم لماعتلا متي نأ حرتقن اننإ .ةديفمو ىربک ةيملعو ةيلمع ةيليلحت
 طقست نأ ال ،نياعملا عقاولا نم اقالطنا  – الإ سيل لمع دشرمو اهجوم اهرابتعاب
 هضقانت نع الضف ،ايفرعم اهتايضتقمل ،ةرورضلاب ،بيجتسي ال دق عقاو ىلع ةيرظنلا
 ةيرابتخا ىلإ ةوعد فقوملا اذه سيلو .ةيخيراتلاو ةيعامتجالا اهتايفلخ عم لمتحملا

 نم اددع نإ لب ،الوأ ثوحبملا عقاولا باطخ ىلإ ءاغصإلا ةعيرذب عرذتت ةديدج
 تاهاجتالا نأ” ،جهنملاو ةيرظنلا ىوتسم ىلعو ،لعفلاب ،تبثأ تاساردلا
 نع تزجع امک ،ةيمانلا لودلل يعامتجالا عقاولا مهف نع تزجع دق ةيجولويسوسلا
 نآلا ىلإ ةرداق ريغ اهتاذ ةيمانلا لودلا نأ ىلإ لوألا ماقملا يف کلذ عجري دقو .هريسفت
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مصطفى محسن



 ،اعيمج ةنمزألاو روصعلا يف فقثملا ناسنإلا ةيمهأ ىلع ةعزنلا هذه ددشت ،ةيسردملا
 27.“ةفلتخملا مولعلا لاجم يف ةيناسنإلا ةربخلا ةراصع امئاد لوانتت ةيميلعتلا جهانملاف
 ةيملعلا ةيناسنإلا ةعزنلا” ةرابعب روف راگدإ هيمُسي ام وه هجوتلا اذه نإ
 ،فنآلا هروصت نم اقالطناو ،هنإ cientifiquesumanisme h-Néo(“.28 (ةديدجلا
 عاضوأو طورشب اهتاطابترا نم اهدرجي کلذبو ،ينوک يناسنإ ىطعمک ةيبرتلا ىلإ رظني
 جاتنإلا تاقالع ،يئاهنلا ليلحتلا يف ،ددحت يتلا يه ةنيعم ةيخيراتو ةيعامتجا
 هعباط مکحب ،ازجاع يوناسنإلا رايتلا اذه لظي اذکهو .سکعلا سيلو ةيميلعتلا
 نعو ،ةيجولويسوسلا اهداعبأ فلتخم يف ةيوبرتلا ةرهاظلا کاردإ نع ،يجولويديإلا
 انه نمو ...ةيوبرتلا لکاشملاو لاعفألاو ،تامزألاو ،تالوحتلا ىتشل عنقم ريسفت ميدقت
 يوبرتلا عامتجالا ملع يف ةيرظن تارايت ةدع فرط نم مراصلا دقنلل هضرعت ءاج اضيأ

 ،يلباطسإو ،ولدوبوو ،نورسابو ،ويدروبو ،شتيلإ نافيإ ،صوصخلا ىلع ،اهلثمي
 هروصق رهظأ دق ةيناسنإلا ةعزنلا وذ قباسلا رايتلا ناک اذإو 29...يتامجو ،زرديانسو
 ةيرظن تارايت نإف ،ةيعامتجا ةيضقک ةيميلعتلا ةلأسملا ةبراقم يف يلمعلاو يرظنلا
 رايتلاو يسکراملا رايتلا اهنيب نمو ،ةلأسملل ليدب روصت حرطب هزواجت تلواح ىرخأ
 يف ال ،ةرادصلا ناکم نالتحي احبصأ دق نيرايتلا نيذه نأ عقاولاو .يفيظولا-يوينبلا

 امهنم لک حبصأ ثحب ،ماع لکشب ايجولويسوسلا يف لب ،بسحف ةيبرتلا ايجولويسوس
 .ايجهنمو ايرظن ةيملعلا ةسرامملا لاکشأ نم ددع هلوح روحمتي ابذاج ابطق لکشي
 امهتامس مهأ نيزربم ليلحتلا ضعبب نيرايتلا نيذه لوانت ،قبس اميف ،انلواح دقو
 نيذه نيب ةيدقنلا ةنراقملاو ،ليلحتلا نم ديزم ةفاضإ نودو .ةزيمملا امهصئاصخو
 يف ،دون  – ةماعلا ةيجولويسوسلا تايبدألا يف لوادتمو فورعم وه امم – نيرايتلا

 ةيحالص ةيلاکشإ حرطت يتلاو ،ايلاح ةرئادلا تاشاقنلا ةلأسم لوانتن نأ ،بيقعتلا اذه
 ...ةيليلحت جذامنو ةيجهنم تاودأ نم امهنم لک هضرتفي امو ،نيرايتلا نم لک ةعاجنو
 اريثک تاشاقنلا هذه ةيبلغأ نأ وهو الأ ،انروصت يف ،يساسأ رمأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو
 ةسرامملا ىوتسم ىلع ةلثامم جئاتن ىلإ يضفت ةميلس ريغ تامدقم نم قلطنت ام
 رثکأو عجنأ نيرايتلا يأ :لوح لؤاستلا ةطساوب هنع ربعي ام ابلاغ لاکشإلا نإ .ةيملعلا
 اذه يف لؤاستلا عقي ؟ابناج ىصقي نأ بجي امهيأو ىنبتي نأ بجي امهيأ ؟ةيقادصم

 
 .58 :)1981 ربنجد( 24 يبرعلا رکفلا ةلجم ،“ةيميلعتلا صرفلا ؤفاکت ةيواز نم ةيسردملا ةفاقثلل ةيدقن ةرظن” ،ميهاربإ ليمج 27

28 Edgar Faure, Apprendre à être (Paris: UNESCO-Fayard, 1972), 167. 
 دقن ددصب رظنا ،رکذلا ةقباسلا زرديانسو ،يلباطسإو ولدوبو ،نورسابو ويدروب تاسارد ىلإ ةفاضإلاب .58 ،“ةيدقن ةرظن” ،ميهاربإ 29
 :...تاردقلاو بهاوملا ةلأسمو يسردملا حاجنلاو ةيسردملا ةفاقثلل اهروصت دقنو ةيناسنإلا ةعزنلا

Ivan Illich, Une Société Sans école (Paris: Ed. Seuil, 1971); Viviane Isambert-Jamati, Sociologie de l’école, traité des 
sciences pédagogiques (Paris: Ed. P.U.F., 1974). 

 متي نيحو .نيرايتلا نيب رايتخا وأ ةلضافم درجمب طقف قلعتت ةلأسملا نأکو قايسلا
 دوجوملا فالتخالا نم مغرلابو .يلآ لکشب رخآلا ءاصقإ متي امهدحأ رايتخا وأ ليضفت
 اداج اهاجتا ،ايلاح کانه نأ الإ نيرايتلل ةيعامتجالاو ةيفرعملا سسألا نيب لعفلاب
 قالطنالا يف ناکرتشي امهنأ رابتعا ىلع کلذو ،امهنيب براقتلل ةمئالم ةغيص نع ثحبلل
 ةرکف ،)يعمتجملا قسنلل يلک کاردإ( :ةيلکلا موهفم :لثم ةکرتشملا تالوقملا ضعب نم
 نزاوتلا جذومن موهفم ،يعامتجالا ريغتلاو روطتلا ةرکف ،قاستالا وأ عارصلا

30)quilibreé(. ةفيظولا موهفم لثم ميهافملا سفن عم نيهاجتالا نم لک لماعتي امک، 
 راطإ يف الإ ةصاخلا اهتلالد کلتمت ال ميهافملا هذه نأب ملعلا عم .خلإ ...ةينبلا موهفمو
 ةحاسلا تحبصأ ةيفرعملا تايثيحلا هذه لجأ نمو .يرظن هاجتا لکل ماعلا قايسلا
 ةيسکراملا نيب قيفوتلا تالواحم نم ديزملا ،رارمتساب ،فرعت ةيجولويسوسلا
 هذه ضعبل ةيجولويديإلا لماوحلاو تايفلخلا نع رظنلا ضغبو 31.ةيفيظولاو
 اهروطتو ةيملعلا ةسرامملا جضن اهدکأ ةلأسم تزربأ دق اهنإف ،ةيقيفوتلا تالواحملا
 ةرئادلا تاشاقنلا امک – داتعملاک لؤاستلا ثدحي نأ لدب هنأ يهو ،ايفرعم اهمدقتو
 نيرايتلا نم هکرتن يذلا امو ،هدمتعن يذلا امع – صوصخلاب ثلاثلا ملاعلا يف ايلاح
 تاسبالملاو عاضوألاو طورشلا يه امع لءاستن نأ ،ايلمع ،ديفملا نم ،نيينعملا
 يأ وأ ةيوبرت ةرهاظلا کلت تناک ءاوس ،ام ةرهاظ رطؤت يتلا ةيعامتجالاو ةيخيراتلا

 ،يئارجإو يلمع لکشب ،اهيف سنأتسن نأ نکمي يتلاو ،ىرخأ ةيعامتجا ةرهاظ
 ؟نيرايتلا کنيذ نم لک اهحرتقي يتلا ...ةيليلحتلا جذامنلاو ،تاروصتلاو ،ميهافملاب
 ةيخيرات تاظحل يف ،مستت عمتجملا يف اعاضوأو افورظ کانه نأ رابتعا ىلع کلذو
 ضقانتلاو رتوتلاو عارصلاب امإو – عبطلاب نييبسنلا – رارقتسالاو نازتالاب امإ ،ةاطعم
 ةدئاف اذ نييهاجتالا دحأب ذخألا حبصي عاضوألاو تايفرظلا هذه يفو .زراب لکشب
– ةيرظنلا عم لماعتلا متي نأ حرتقن اننإ .ةديفمو ىربک ةيملعو ةيلمع ةيليلحت
 طقست نأ ال ،نياعملا عقاولا نم اقالطنا  – الإ سيل لمع دشرمو اهجوم اهرابتعاب
 هضقانت نع الضف ،ايفرعم اهتايضتقمل ،ةرورضلاب ،بيجتسي ال دق عقاو ىلع ةيرظنلا
 ةيرابتخا ىلإ ةوعد فقوملا اذه سيلو .ةيخيراتلاو ةيعامتجالا اهتايفلخ عم لمتحملا

 نم اددع نإ لب ،الوأ ثوحبملا عقاولا باطخ ىلإ ءاغصإلا ةعيرذب عرذتت ةديدج
 تاهاجتالا نأ” ،جهنملاو ةيرظنلا ىوتسم ىلعو ،لعفلاب ،تبثأ تاساردلا
 نع تزجع امک ،ةيمانلا لودلل يعامتجالا عقاولا مهف نع تزجع دق ةيجولويسوسلا
 نآلا ىلإ ةرداق ريغ اهتاذ ةيمانلا لودلا نأ ىلإ لوألا ماقملا يف کلذ عجري دقو .هريسفت
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 نع ريبعتلا ىلع ةرداق ريغ اضيأ يهو .اهتاروصتو اهفادهأو اهراکفأ نع ريبعتلا ىلع
 32.“يعامتجالا اهعقاو نم ةعبان ايجولويديإ ءانب ىلع الو ،اهتيتاذ

 ملاعلاو ،ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم ىوتسم ىلع ةلأسملا انحرط اذإ اننإف اذکهو
 دجوت ال -ايجولوبورثنأو ايجولويسوس فورعم وه امک- ثيحو ،اهنم دحاو يبرعلا
 ةنمهيم ةفاقث الو ،ةهجومو ةلکيهم ،ةزيمتمو ةحضاو ةيعامتجا تاعارصو تاديضنت
 هذه يف بلغي ثيحو ،(hégémonie) ةنميهلل يشمارغ هيطعي يذلا موهفملاب
 ةيوبرتلا تاقالعلاو تاسرامملا لاجم يف ةنلقعلاو ميظنتلا بايغ تاعمتجملا
 ،ةفلتخملا تاءالولاو ،ةبارقلاو ،ةينوبزلا تاکبش يقئالعلا ءانبلا يف ردصتتو ،ةيعامتجالاو
 ...33يعامجلاو يدرفلا کولسلا طامنأ ىلع تارمضملاو تاعنقملاو تايفلخلا ىغطتو
 دحأب يسکودوثروألاو يطخلا کسمتلا بعصي ةيعامتجالا تاقايسلا هذه لثم يفف
 داجيإ نع ثحبلا وحن يعسلا ،ايئارجإ يرورضلا نم ،ودغيو ،نيقباسلا نيهاجتالا هذه
 نأ دقتعنو” .يعامتجالاو يوبرتلا ثحبلا لاجم يف امهنيب ةجوازملاو ةلماکملل ةغيص
 نيهاجتالا روصت جراخ تاحلطصمو ميهافم مادختساب وأ ،نيهاجتالا جمدب ةناعتسالا

 ةيسايسو ةيعامتجاو ةيخيرات لماوع ىلإ عجرت دق ،نيعم عمتجم عقاو ةسارد يف
 ريغتلا ةلحرمب نآلا رمت يتلا ةيمانلا لودلل ةبسنلاب ةصاخو ،عمتجملاب صتخت ،ةعونتم
 ةفرعمل ءامنإلا ةيلمع يف اهتبرجت ميوقت ةداعإو اهتاعمتجم ءامنإ لواحتو ،عيرسلا
 قيفوتلا ىلإ ليملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو 34.“ةينمز ةرتف لکل تايبلسلاو تايباجيإلا
 نم الک تبجنأ يتلاو اهسفن ةيبرغلا تاعمتجملا يف ىتحو لب ،نيتيرظنلا نيب جمدلا وأ
 ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم نع زيمتت يتلا تاعمتجملا هذه 35.اعم ةيفيظولاو ةيسکراملا
 رولبتو ،ةزيامتملا ةيعامتجالا تابتارتلاو ،ةنلقعلاو ميظنتلا نم هب ناهتسي ال ردقب
 ةسرامملا فورظ هعم حبصت يذلا رمألا ،ملاعملا حضاو يراضحو يعمتجم عورشم
 .ةعجشمو ةبسانم امومع عامتجالاو ةيبرتلا يف ثحابلل ةبسنلاب کانه ةيملعلا
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 مءالتي امهل يرظن ليدب حرطو ،امهتاحلطصمو امهميهافم زواجت بجي اذلو ،نهارلا يعامتجالا عقاولا مهف نع اتزجع دق ةيفيظولاو
 :ماهلا يدقنلا هباتک يف نوسکنتأ ماهسإ رولبتيو .يلاحلا عمتجملا روطت اهزرفأ يتلا ةثيدحلا تادجتسملاو
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 ،)1981 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ةيدقنلاو ةيکيسالکلا تاهاجتالا نيب عامتجالا ملع ،دياز دمحأ :نوسنکتأ رظن ةهجو ددصب اضيأ رظناو
 يدقن روظنم وحن( ةفرعملا جاتنإ تايلآو نيوکتلا طورش :يجولويسوسلا باطخلا ،نسحم ىفطصم :عسوتلل ،اضيأ رظناو .436-440

 .)2015 ،يبرعلا يفاقثلا زکرملا :توريب-ءاضيبلا رادلا( )يلماکت

 هذه نمض هديکأت ىلإ ىعسن يذلا انحرتقم نأ ىلإ ةراشإلا دون ةماع ةصالخکو
 يرابتخا فقوم نع هيف ردصي ال يذلا تقولا سفن يف ةيرظنلا ةيليلحتلا ةساردلا
 ثبشتن نأ عيطتسن الو لب ،ديرن ال اننأ هيف نلعن يذلا تقولا يف ،ةيؤرلا قيض يعفن

 فدهن ال نحنو .ايلک امهلهاجتن نأ نود امهريغ وأ نيروکذملا نيرايتلا دحأب ايطخ
 ،انتساردل عضاوتملا عورشملل ةبسنلاب ادراو ارمأ کلذ سيلف ديدج جهنم قلخ ىلإ اذهب
 هضرفي ثوحبملا عوضوملا تاعبتتسم نم جهنملا رابتعا ىلع هجوتلا اذه موقي لب
 يتلا ميهافملا :اساسأ وه” ،انروصت يف ،جهنملا نإ ،هقباوس نم سيلو ،هبجوتسيو
 دق ميهافملا هذهو ،اهب اهفظوي يتلا ةقيرطلاو ،هعوضوم ةجلاعم يف ثحابلا اهفظوي
 دق وأ ،اعضو اهعضي وأ ،هيف کرحتي يذلا لاجملا سفن يف ةمئاق ثحابلا اهدجي
 ارومأ اهنيمضت ىلع يأ “اهنيولت” ىلع لمعي ةلاحلا هذه يفو ،رخآ لاجم نم اهريعتسي
 نم دب ال ناک اذإف ...اهل ةعبشم تناک رومأ نم اهغارفإ وأ ،لبق نم اهلمشت نکت مل
 نم يأ ،ماعلا قايسلا نم هصالختسا بجيف ...اهفظون يتلا ميهافملل ىنعم ءاطعإ
 يعجرملا اهراطإ اهل هيطعي يذلا ىنعملا امأ ،هيف اهلمعتسن يذلا يرکفلا ءاضفلا
 لماعتن نأ بجي ىنعملا اذهب 36.“لولدمک سيلو طقف ليلدک ذخؤي نأ بجيف يلصألا
 سبتقن نأ ديفملا نم ىرن دق اننإ .اناتبراقم يف اهفظون يتلا تاحلطصملاو ميهافملا عم
 تارايتلا نم امهريغ نم وأ ،ةيفيظولا-ةيوينبلا وأ ةيسکراملا نم ميهافملا ضعب
 ديقتلا ةرورض ىنعي ال کلذ نکلو .ةفلتخملا ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ةيرکفلا
 ،دشرمک ،ليلدک ،طقف ،ميهافملا کلت رابتعا بجي لب ،يعجرملا اهراطإب ماتلا يفرحلا
 يف ةيوبرتلا ةرهاظلا ةيصوصخ نابسحلا يف انلخدأ اذإو .بسحو ةساردلل ةجومکو
 اذهب ذخألا نإف – الثم برغملاک يثلاث عمتجم يف اصوصخو – اهدقعتو اهتيلومش
 يف ،نوکي فوس حرتقملا يلماکتلا روظنملا کلذل ينبتملا “يجهنملاو يرظنلا حاتفنالا”
 اهتالالدو اهداعبأ ىتش يف ةيوبرتلا ةرهاظلا هذهب ماملإلا ىلع ةدعاسم ةادأ ،انريدقت
 .ماع لکشب “ةيمانلا”و ةيبرعلا انتاعمتجم يف ةيجولويسوسلا

 ،“ةيجولويسوسلا ةيرظنلا” نأ ىلإ ،قايسلا اذه يف ،ريشن نأ انب ردجي اننأ ريغ
 ،نآلا تعسوت دق ،...ةيليوأتلاو ةيريسفتلاو ةيليلحتلا اهجذامنو ةيميهافملا اهتاموظنمب
 لقحلا” ىلإ يمتنت يتلا ،ةيصصختلا عورفلا نم ريثکلا يف اهتابراقم تددعتو تمانتو
 ايجولونثإو ايجولوبورثنأ :تابراقم تروطت اذکه .عّسوملا هلولدم يف “يجولويسوسلا
 تابراقملا هذه ةدافإ نع الضف ...ةروطتملا امهتانوکم يف ةسردملا وأ ةيبرتلا ايفارغونثإو
 تايرظنو ،ةيبرتلا داصتقاو ،“ايجولوکيس” نمو ،“ايجولودوثيمونثإلا” تاحرتقم نم
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 نع ريبعتلا ىلع ةرداق ريغ اضيأ يهو .اهتاروصتو اهفادهأو اهراکفأ نع ريبعتلا ىلع
 32.“يعامتجالا اهعقاو نم ةعبان ايجولويديإ ءانب ىلع الو ،اهتيتاذ

 ملاعلاو ،ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم ىوتسم ىلع ةلأسملا انحرط اذإ اننإف اذکهو
 دجوت ال -ايجولوبورثنأو ايجولويسوس فورعم وه امک- ثيحو ،اهنم دحاو يبرعلا
 ةنمهيم ةفاقث الو ،ةهجومو ةلکيهم ،ةزيمتمو ةحضاو ةيعامتجا تاعارصو تاديضنت
 هذه يف بلغي ثيحو ،(hégémonie) ةنميهلل يشمارغ هيطعي يذلا موهفملاب
 ةيوبرتلا تاقالعلاو تاسرامملا لاجم يف ةنلقعلاو ميظنتلا بايغ تاعمتجملا
 ،ةفلتخملا تاءالولاو ،ةبارقلاو ،ةينوبزلا تاکبش يقئالعلا ءانبلا يف ردصتتو ،ةيعامتجالاو
 ...33يعامجلاو يدرفلا کولسلا طامنأ ىلع تارمضملاو تاعنقملاو تايفلخلا ىغطتو
 دحأب يسکودوثروألاو يطخلا کسمتلا بعصي ةيعامتجالا تاقايسلا هذه لثم يفف
 داجيإ نع ثحبلا وحن يعسلا ،ايئارجإ يرورضلا نم ،ودغيو ،نيقباسلا نيهاجتالا هذه
 نأ دقتعنو” .يعامتجالاو يوبرتلا ثحبلا لاجم يف امهنيب ةجوازملاو ةلماکملل ةغيص
 نيهاجتالا روصت جراخ تاحلطصمو ميهافم مادختساب وأ ،نيهاجتالا جمدب ةناعتسالا

 ةيسايسو ةيعامتجاو ةيخيرات لماوع ىلإ عجرت دق ،نيعم عمتجم عقاو ةسارد يف
 ريغتلا ةلحرمب نآلا رمت يتلا ةيمانلا لودلل ةبسنلاب ةصاخو ،عمتجملاب صتخت ،ةعونتم
 ةفرعمل ءامنإلا ةيلمع يف اهتبرجت ميوقت ةداعإو اهتاعمتجم ءامنإ لواحتو ،عيرسلا
 قيفوتلا ىلإ ليملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو 34.“ةينمز ةرتف لکل تايبلسلاو تايباجيإلا
 نم الک تبجنأ يتلاو اهسفن ةيبرغلا تاعمتجملا يف ىتحو لب ،نيتيرظنلا نيب جمدلا وأ
 ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم نع زيمتت يتلا تاعمتجملا هذه 35.اعم ةيفيظولاو ةيسکراملا
 رولبتو ،ةزيامتملا ةيعامتجالا تابتارتلاو ،ةنلقعلاو ميظنتلا نم هب ناهتسي ال ردقب
 ةسرامملا فورظ هعم حبصت يذلا رمألا ،ملاعملا حضاو يراضحو يعمتجم عورشم
 .ةعجشمو ةبسانم امومع عامتجالاو ةيبرتلا يف ثحابلل ةبسنلاب کانه ةيملعلا
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 مءالتي امهل يرظن ليدب حرطو ،امهتاحلطصمو امهميهافم زواجت بجي اذلو ،نهارلا يعامتجالا عقاولا مهف نع اتزجع دق ةيفيظولاو
 :ماهلا يدقنلا هباتک يف نوسکنتأ ماهسإ رولبتيو .يلاحلا عمتجملا روطت اهزرفأ يتلا ةثيدحلا تادجتسملاو

Dick Atkinson, Orthodox Consensus and Radical Alternative: A study in Sociological Theory (London: 
Heinemann, Educational Books, 1973). 

 ،)1981 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ةيدقنلاو ةيکيسالکلا تاهاجتالا نيب عامتجالا ملع ،دياز دمحأ :نوسنکتأ رظن ةهجو ددصب اضيأ رظناو
 يدقن روظنم وحن( ةفرعملا جاتنإ تايلآو نيوکتلا طورش :يجولويسوسلا باطخلا ،نسحم ىفطصم :عسوتلل ،اضيأ رظناو .436-440

 .)2015 ،يبرعلا يفاقثلا زکرملا :توريب-ءاضيبلا رادلا( )يلماکت

 هذه نمض هديکأت ىلإ ىعسن يذلا انحرتقم نأ ىلإ ةراشإلا دون ةماع ةصالخکو
 يرابتخا فقوم نع هيف ردصي ال يذلا تقولا سفن يف ةيرظنلا ةيليلحتلا ةساردلا
 ثبشتن نأ عيطتسن الو لب ،ديرن ال اننأ هيف نلعن يذلا تقولا يف ،ةيؤرلا قيض يعفن

 فدهن ال نحنو .ايلک امهلهاجتن نأ نود امهريغ وأ نيروکذملا نيرايتلا دحأب ايطخ
 ،انتساردل عضاوتملا عورشملل ةبسنلاب ادراو ارمأ کلذ سيلف ديدج جهنم قلخ ىلإ اذهب
 هضرفي ثوحبملا عوضوملا تاعبتتسم نم جهنملا رابتعا ىلع هجوتلا اذه موقي لب
 يتلا ميهافملا :اساسأ وه” ،انروصت يف ،جهنملا نإ ،هقباوس نم سيلو ،هبجوتسيو
 دق ميهافملا هذهو ،اهب اهفظوي يتلا ةقيرطلاو ،هعوضوم ةجلاعم يف ثحابلا اهفظوي
 دق وأ ،اعضو اهعضي وأ ،هيف کرحتي يذلا لاجملا سفن يف ةمئاق ثحابلا اهدجي
 ارومأ اهنيمضت ىلع يأ “اهنيولت” ىلع لمعي ةلاحلا هذه يفو ،رخآ لاجم نم اهريعتسي
 نم دب ال ناک اذإف ...اهل ةعبشم تناک رومأ نم اهغارفإ وأ ،لبق نم اهلمشت نکت مل
 نم يأ ،ماعلا قايسلا نم هصالختسا بجيف ...اهفظون يتلا ميهافملل ىنعم ءاطعإ
 يعجرملا اهراطإ اهل هيطعي يذلا ىنعملا امأ ،هيف اهلمعتسن يذلا يرکفلا ءاضفلا
 لماعتن نأ بجي ىنعملا اذهب 36.“لولدمک سيلو طقف ليلدک ذخؤي نأ بجيف يلصألا
 سبتقن نأ ديفملا نم ىرن دق اننإ .اناتبراقم يف اهفظون يتلا تاحلطصملاو ميهافملا عم
 تارايتلا نم امهريغ نم وأ ،ةيفيظولا-ةيوينبلا وأ ةيسکراملا نم ميهافملا ضعب
 ديقتلا ةرورض ىنعي ال کلذ نکلو .ةفلتخملا ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ةيرکفلا
 ،دشرمک ،ليلدک ،طقف ،ميهافملا کلت رابتعا بجي لب ،يعجرملا اهراطإب ماتلا يفرحلا
 يف ةيوبرتلا ةرهاظلا ةيصوصخ نابسحلا يف انلخدأ اذإو .بسحو ةساردلل ةجومکو
 اذهب ذخألا نإف – الثم برغملاک يثلاث عمتجم يف اصوصخو – اهدقعتو اهتيلومش
 يف ،نوکي فوس حرتقملا يلماکتلا روظنملا کلذل ينبتملا “يجهنملاو يرظنلا حاتفنالا”
 اهتالالدو اهداعبأ ىتش يف ةيوبرتلا ةرهاظلا هذهب ماملإلا ىلع ةدعاسم ةادأ ،انريدقت
 .ماع لکشب “ةيمانلا”و ةيبرعلا انتاعمتجم يف ةيجولويسوسلا

 ،“ةيجولويسوسلا ةيرظنلا” نأ ىلإ ،قايسلا اذه يف ،ريشن نأ انب ردجي اننأ ريغ
 ،نآلا تعسوت دق ،...ةيليوأتلاو ةيريسفتلاو ةيليلحتلا اهجذامنو ةيميهافملا اهتاموظنمب
 لقحلا” ىلإ يمتنت يتلا ،ةيصصختلا عورفلا نم ريثکلا يف اهتابراقم تددعتو تمانتو
 ايجولونثإو ايجولوبورثنأ :تابراقم تروطت اذکه .عّسوملا هلولدم يف “يجولويسوسلا
 تابراقملا هذه ةدافإ نع الضف ...ةروطتملا امهتانوکم يف ةسردملا وأ ةيبرتلا ايفارغونثإو
 تايرظنو ،ةيبرتلا داصتقاو ،“ايجولوکيس” نمو ،“ايجولودوثيمونثإلا” تاحرتقم نم
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 1هتيمهأو هفادهأ :يوبرتلا ثحبلا
 ليتيك يد يرام ناج

(Jean-Marie De Ketele)                 

 ينسح ىفطصم فرصتب همجرت
ةيبرتلا مولع يف ثحابو مجرتم  

 نع ،مالعإلا لئاسو ،عساو قاطن ىلع ،اهتلوانت يتلاو 19 ديڤوک ةمزأ تفشک
 نم دحلل ةذختملا تارارقلا يف ةئبوألا ملعو تاسوريفلا ملع يلاجم يف نيثحابلا ةيمهأ
 يتلا تارتوتلا اذکو انفراعمل ةيلاحلا ةيعضولا ةيدودحم ترهظأ امک .ءابولا اذه راشتنا

 ،رارقلا يعناص مامأ ءاربخلا عقوم يف مهعضو متي امدنع ،نيثحابلا نيب أشنت نأ نکمي
 .ةمظنملا ةديدعلا ةيمومعلا تالاجسلا مامأ اذکو ،ةحصلا لاجم يف نيلماعلا نيفظوملاو
 يتلا ،تابارطضالاو ،تابوعصلا فاشتکا نم ةمزألا هذه تنکم ،کلذ ىلع ةوالع
 اهضعبب ؤبنتلا نکمي ال يتلاو – ةددعتملا تايعادتلا ببسب نويسايسلا ةداقلا اههجاوي
 ةجرد ىلإ ،يرشبلا طاشنلا تالاجم ةفاک ىوتسم ىلع مهتارارق نع ةمجانلاو –
 تاشقانم بقع لؤاست عضوم اًضيأ يه يتلاو( ةيملعلا ةيعرشلا راتس ءارو ءافتخالا
 ،مهلمع تائيب رييغت ىلإ اورطضا نيذلا ةحصلا لاجم يف نيلماعلا نع اذامف .)ةنيعم
 اهذختت يتلا تارارقلا ةهجاومل مازتلالاو عادبإلا نم ريثکلا راهظإو ،مهتاسراممو
 ريغ )ةيرشبلاو ،ةيلاملاو ،ةيداملا( دراوملا اذکو ،ةئراطلا ةديدجلا تاجايتحالاو ،تاطلسلا
 .ٍفاک لکشب ةمئالم دعت مل يتلا وأ ةرخأتملا وأ ،ةيفاکلا

 ةودنلا لالخ انتاعمتجم  اهتفرع يتلا تاريغتلا ىلع ءوضلا طيلست مت دقل
 يذلا يتاعوضوملا ددعلا لالخ نمو ،)RIES( ةيبرتلل ةيلودلا ةلجملا اهتمظن يتلا
 نع صاخ ددع صيصخت يرورضلا نمو لب ديفملا نم هنأ ةلجملا تأترا ثيح 2،بقعأ
 ىلع هتاساکعنا ةظحالم فدهب ،ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف يوبرتلا ثحبلا ةيعضو
 اريخأو نوسرامملاو رارقلا عانص( لاجملا اذه يف نيلعافلا فلتخم ىلعو ةيوبرتلا مظنلا
 يهام جاتنتسا نکمي ،اهزيمت يتلا ةنراقملا ةبراقملا لضفبو ،يلاتلابو )نوملعتملا
 رثکأو ىوقأ ريثأت ةيوبرتلا ثوحبلل نوکت نأ لجأ نم اهريفوت نيعتي يتلا طورشلا
 .لاجملا اذه يف هذيفنت متي يذلا لمعلا ىلع اضيأو تارارقلا ذاختا ىلع ةمئالم
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 اذه يف نيمهاسملا فرط نم ةمدقملا تايطعملا فلتخم نيب طبرلا ليبس يفو
 ةيفاقث ويسوس تاقايس نم يأ ،ملاعلا نم ةفلتخم قطانم نم نوردحني نيذلاو ،ددعلا
 عوضوملاب ةلص وذ امئالم الخدم لکشي ةطلسلا موهفم نأ انل ودبي ،ةعونتم ةيسايسو
 ، (Friedberg)گريبديرفو (Crozier) ييزورک لاثمأ نيفلؤم بسحبف .صاخ لکشب
 وأ ةعومجم وأ صخش( لمعلا ىلع لعافلا اهکلتمي يتلا ةردقلا يه ةطلسلا نإف
 سفن مهيدل تسيل نيذلا نيلعافلا نيب لعافتلا اذکو ،نيرخآلا عم هتاقالع يف )ةمظنم
 :نيلعافلا نم عاونأ ةثالث مامأ لعفلاب دجون نحن ،ةيلاحلا ةلاحلا يف .لمعلا ةيناکمإ
 سرادملا ءاسؤر طقف سيل( لاجملا اذه يف نويناديملا نولعافلاو رارقلا عانصو نوثحابلا
 ءايلوأو بالطلا ىسنن نأ نود ،يوبرتلا مقاطلل نورخآلا ءاضعألا اًضيأ نکلو ،نوسردملاو
 ىلإ وأ تاعومجم ىلإ نومتني مهعيمج ةثالثلا نيلعافلا نإ .)نيسرامملا مهرومأ
 نماکم ديدحت يف عورشلاب -1 :انل ةبسنلاب قلعتي رمألا نإف کلذل .ةددحم تامظنم
 ةيمادص تاهجاوم يف يقتلت وأ ةفلتخملا تاطلسلا هذه رتوتت فيک صحف -2 .مهتوق
 حمست نأ اهنأش نم يتلا طورشلاو فورظلا صالختسا ةلواحم اريخأ -3 ؛ةيئانث وأ
 لمعلا ةطلس ،ةسايسلاو رارقلا ةطلس ،ةفرعملاو ثحبلا ةطلس( ةفلتخملا تاطلسلل
 نم ةيوبرتلا مظنلا نکمي ينواعت وأ يعامج ءاکذ ءاشنإو قلخ نم )قايسلا ةعضومو
 .لضفألا وحن روطتلاو ةيعمتجملا تالوحتلا ةهجاومو ،ةيبرتلا تاجايتحا ةيبلت

 ؟يوبرتلا ثحبلا ةطلس نمکت نيأ

 هتطلسو ثحبلا قطنم

 قداصم ةمراص ةيجهنم ةطساوب ةديدج فراعم جاتنإ ةيلمع وه ثحبلا نإ
 ،يهف :ةجودزم ةطلس کلتمت ةيملعلا ةفرعملا نإ امک .يملعلا عمتجملا لبق نم اهيلع
 دامتعالا نم الدب لضفأ لکشب حلستلا لالخ نم عقاولا ةهجاوم نم نکمت ةهج نم
 ول ىتح ،ةيعورشم تاذ ةيجهنم عوضوم يه ةيملعلا ةفرعملاف( ةقبسملا ماکحألا ىلع
 نإف ،کلذ نم ضيقنلا ىلعو ؛)کلذک تسيل ةقبسملا ماکحألا اميف ،ًةتقؤم ًامئاد تلظ
 انوعدتو هفرعن ال امب انيعوو انکرادم عيسوت هنأش نم ةديدج ةيملع ةفرعم جاتنإ
 قلعتي اميف يدقنلا ليلحتلل ةطلس ثحابلل ةجودزملا ةطلسلا هذه حنمتو .کشلل
 .ىرخأ تالاجمب ةطبترملا فراعملا مادختساب

 ةلخادتملا فراعملا نم عاونأ ةثالث ثحبلا جتني ،حلطصملل يساسألا ىنعملابو
 اذه ىلعو ؛اهسايقو اهحيضوتو اهديدحت نکمي يتلا عئاقولل سسؤي وهف :اهنيب اميف
 ؛ام ةرهاظ ريسفتل عئاقولا تائف نيب ةررکتملا تاقالعلا ديدحتب ثحبلا موقي ،ساسألا

 لکش”( ططخم نمض ةررکتملا تاقالعلا نم ةعومجم نيب طبرلا ىلإ ىعسي هنأ امک
 نم سوردملا عوضوملاب ةلص رثکأ امهف رفوي ام ،)Gestalt “تلاتشج” وأ “ديج
 هذه دجن اننإف ،ةيبرتلاب ىنعي يذلا ثحبلاب رمألا قلعتي امدنع .ةقباسلا تاططخملا
 وأ ةظحالملل دصارم ءانبب رمألا قلعتي ،ىلوألا ةلاحلا يف .ثحبلا نم ةثالثلا تايوتسملا
 ةيسايقو ةيفصو تايجهنم مادختسا ضرتفي ام ،ةيبرتلا لوح تانايب دعاوق ءاشنإ
 يتلاو ،ثاحبألا هذه نإ ىلإ ةراشإلا ردجتو .يملعلا عمتجملا لبق نم اهيلع قداصم
 نم کلذ دعب اهلوانت متي ،نيثحابلا نم رثکأ وأ دحاو قيرف اهزاجنإ يف عرشي ام ابلاغ
 ىعسي ،ةيناثلا ةلاحلا يف يف امأ .ةيلودلا وأ ةينطولا ةيبارتلا تاسسؤملاو تائيهلا فرط
 لئاسولا نيب :لاثم( ةظحالملا قئاقحلا تائف نيب تاقالع ةماقإ ىلإ نوثحابلا
 ةطساوب وأ ،طبارتلا تاودأ ةدعاسمب امإ ،)اهمييقت مت يتلا تازاجنالاو ةيکيتکاديدلا
 مهفب نوثحابلا متهي ،ةثلاثلا ةلاحلا يفو .ةنراقملل ةيبيرجتلا هبش وأ ةيبيرجتلا تاودألا
 .ةقباسلا ةلاحلا يف امک اهلازتخا قيرط نع سيلو اهتاديقعت لکب ةيوبرتلا ةرهاظلا
 ضارتفا متي -1 :جهانملا نم نييسيئر نيعون ىلع کلذ دعب ثحابلا رفوتي اذکهو
 فراعملا فلتخمل يلصألا لصفمتلا ساسأ ىلع ةيادبلا يف ديدجلا لماشلا ططخملا
 لالخ نم اهنالطب وأ اهتحص نم ققحتلا متي يتلاو ،ةيبيرجتلا ىتحو ،ةقباسلا ةيملعلا
 -2 ؛ضرغلا اذهل ةجلاعملاو ةحاتملا تانايبلا لالخ نم وأ .تانايبلا نم ةديدج ةعومجم
 ةبقاعتملا لحارملا ساسأ ىلع ةيئارقتسا رثکأ جهن لالخ نم لماشلا ططخملا ءانب متي
 .ةديدجلا تايضرفلاو ةقباسلا فراعملا عم اهتلباقمو تانايبلا عمجل

-ولگنألا ملاعلا لخاد يوبرتلا ثحبلا ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ مت دقل
 هاجتالا عفاد تحت ،ةدحتملا تايالولا يف ةصاخو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ينوسكاس
 ،نامريبسو ،نوتسروثو ،رنيكس لاثمأ( اًيلود نيفورعملا جهانملا ءاملع لضفبو يكولسلا
 ال يذلا رايتلا اذه نإ .)3..کورتيوو ،جيگو ،نيشنيزورو ،لبماكو يلناتسو ،کيادنروثو
 ،“ةيبرتلا  يف ثحبلا” مسا بلاغلا يف هيلع قلطي يذلاو ارًيثك ادئاسو ارمتسم ىلع لازي
 يوبرتلا عوضوملا ناكمإلا ردق ةيعوضوم ةيفيكب لوانتي ثحابلا نأ ىلإ ريشي امم
 .)رايتلا اذه ىلإ يمتنت اًيلاح باصعألا مولعو ،ةيبيرجتلا ةيبرتلاو سفنلا ملع( سوردملا
 يف ثحبلا لوح فيدرات سيرومو يتنيسراك يرييت لاقم فصي ،فلملا اذه نمضو

 
 ،1963 ماع يف اًيملع جيگ امهرشن نيذللا ،)Handbook of Research on Teaching( سيردتلا يف ثحبلا يَبيتك نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 3
 ةءارق نوعيطتسي نمل ةبسنلاب لقألا ىلع ،هلك ملاعلا لوح نييوبرتلا نيثحابلل ليجانألا ةباثمب ةليوط ةرتفل اناك   ،1986 ةنس يف کورتيوو
 .ةيزيلجنإلا ةغللا
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 وأ ةعومجم وأ صخش( لمعلا ىلع لعافلا اهکلتمي يتلا ةردقلا يه ةطلسلا نإف
 سفن مهيدل تسيل نيذلا نيلعافلا نيب لعافتلا اذکو ،نيرخآلا عم هتاقالع يف )ةمظنم
 :نيلعافلا نم عاونأ ةثالث مامأ لعفلاب دجون نحن ،ةيلاحلا ةلاحلا يف .لمعلا ةيناکمإ
 سرادملا ءاسؤر طقف سيل( لاجملا اذه يف نويناديملا نولعافلاو رارقلا عانصو نوثحابلا
 ءايلوأو بالطلا ىسنن نأ نود ،يوبرتلا مقاطلل نورخآلا ءاضعألا اًضيأ نکلو ،نوسردملاو
 ىلإ وأ تاعومجم ىلإ نومتني مهعيمج ةثالثلا نيلعافلا نإ .)نيسرامملا مهرومأ
 نماکم ديدحت يف عورشلاب -1 :انل ةبسنلاب قلعتي رمألا نإف کلذل .ةددحم تامظنم
 ةيمادص تاهجاوم يف يقتلت وأ ةفلتخملا تاطلسلا هذه رتوتت فيک صحف -2 .مهتوق
 حمست نأ اهنأش نم يتلا طورشلاو فورظلا صالختسا ةلواحم اريخأ -3 ؛ةيئانث وأ
 لمعلا ةطلس ،ةسايسلاو رارقلا ةطلس ،ةفرعملاو ثحبلا ةطلس( ةفلتخملا تاطلسلل
 نم ةيوبرتلا مظنلا نکمي ينواعت وأ يعامج ءاکذ ءاشنإو قلخ نم )قايسلا ةعضومو
 .لضفألا وحن روطتلاو ةيعمتجملا تالوحتلا ةهجاومو ،ةيبرتلا تاجايتحا ةيبلت

 ؟يوبرتلا ثحبلا ةطلس نمکت نيأ

 هتطلسو ثحبلا قطنم

 قداصم ةمراص ةيجهنم ةطساوب ةديدج فراعم جاتنإ ةيلمع وه ثحبلا نإ
 ،يهف :ةجودزم ةطلس کلتمت ةيملعلا ةفرعملا نإ امک .يملعلا عمتجملا لبق نم اهيلع
 دامتعالا نم الدب لضفأ لکشب حلستلا لالخ نم عقاولا ةهجاوم نم نکمت ةهج نم
 ول ىتح ،ةيعورشم تاذ ةيجهنم عوضوم يه ةيملعلا ةفرعملاف( ةقبسملا ماکحألا ىلع
 نإف ،کلذ نم ضيقنلا ىلعو ؛)کلذک تسيل ةقبسملا ماکحألا اميف ،ًةتقؤم ًامئاد تلظ
 انوعدتو هفرعن ال امب انيعوو انکرادم عيسوت هنأش نم ةديدج ةيملع ةفرعم جاتنإ
 قلعتي اميف يدقنلا ليلحتلل ةطلس ثحابلل ةجودزملا ةطلسلا هذه حنمتو .کشلل
 .ىرخأ تالاجمب ةطبترملا فراعملا مادختساب

 ةلخادتملا فراعملا نم عاونأ ةثالث ثحبلا جتني ،حلطصملل يساسألا ىنعملابو
 اذه ىلعو ؛اهسايقو اهحيضوتو اهديدحت نکمي يتلا عئاقولل سسؤي وهف :اهنيب اميف
 ؛ام ةرهاظ ريسفتل عئاقولا تائف نيب ةررکتملا تاقالعلا ديدحتب ثحبلا موقي ،ساسألا

 لکش”( ططخم نمض ةررکتملا تاقالعلا نم ةعومجم نيب طبرلا ىلإ ىعسي هنأ امک
 نم سوردملا عوضوملاب ةلص رثکأ امهف رفوي ام ،)Gestalt “تلاتشج” وأ “ديج
 هذه دجن اننإف ،ةيبرتلاب ىنعي يذلا ثحبلاب رمألا قلعتي امدنع .ةقباسلا تاططخملا
 وأ ةظحالملل دصارم ءانبب رمألا قلعتي ،ىلوألا ةلاحلا يف .ثحبلا نم ةثالثلا تايوتسملا
 ةيسايقو ةيفصو تايجهنم مادختسا ضرتفي ام ،ةيبرتلا لوح تانايب دعاوق ءاشنإ
 يتلاو ،ثاحبألا هذه نإ ىلإ ةراشإلا ردجتو .يملعلا عمتجملا لبق نم اهيلع قداصم
 نم کلذ دعب اهلوانت متي ،نيثحابلا نم رثکأ وأ دحاو قيرف اهزاجنإ يف عرشي ام ابلاغ
 ىعسي ،ةيناثلا ةلاحلا يف يف امأ .ةيلودلا وأ ةينطولا ةيبارتلا تاسسؤملاو تائيهلا فرط
 لئاسولا نيب :لاثم( ةظحالملا قئاقحلا تائف نيب تاقالع ةماقإ ىلإ نوثحابلا
 ةطساوب وأ ،طبارتلا تاودأ ةدعاسمب امإ ،)اهمييقت مت يتلا تازاجنالاو ةيکيتکاديدلا
 مهفب نوثحابلا متهي ،ةثلاثلا ةلاحلا يفو .ةنراقملل ةيبيرجتلا هبش وأ ةيبيرجتلا تاودألا
 .ةقباسلا ةلاحلا يف امک اهلازتخا قيرط نع سيلو اهتاديقعت لکب ةيوبرتلا ةرهاظلا
 ضارتفا متي -1 :جهانملا نم نييسيئر نيعون ىلع کلذ دعب ثحابلا رفوتي اذکهو
 فراعملا فلتخمل يلصألا لصفمتلا ساسأ ىلع ةيادبلا يف ديدجلا لماشلا ططخملا
 لالخ نم اهنالطب وأ اهتحص نم ققحتلا متي يتلاو ،ةيبيرجتلا ىتحو ،ةقباسلا ةيملعلا
 -2 ؛ضرغلا اذهل ةجلاعملاو ةحاتملا تانايبلا لالخ نم وأ .تانايبلا نم ةديدج ةعومجم
 ةبقاعتملا لحارملا ساسأ ىلع ةيئارقتسا رثکأ جهن لالخ نم لماشلا ططخملا ءانب متي
 .ةديدجلا تايضرفلاو ةقباسلا فراعملا عم اهتلباقمو تانايبلا عمجل

-ولگنألا ملاعلا لخاد يوبرتلا ثحبلا ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ مت دقل
 هاجتالا عفاد تحت ،ةدحتملا تايالولا يف ةصاخو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ينوسكاس
 ،نامريبسو ،نوتسروثو ،رنيكس لاثمأ( اًيلود نيفورعملا جهانملا ءاملع لضفبو يكولسلا
 ال يذلا رايتلا اذه نإ .)3..کورتيوو ،جيگو ،نيشنيزورو ،لبماكو يلناتسو ،کيادنروثو
 ،“ةيبرتلا  يف ثحبلا” مسا بلاغلا يف هيلع قلطي يذلاو ارًيثك ادئاسو ارمتسم ىلع لازي
 يوبرتلا عوضوملا ناكمإلا ردق ةيعوضوم ةيفيكب لوانتي ثحابلا نأ ىلإ ريشي امم
 .)رايتلا اذه ىلإ يمتنت اًيلاح باصعألا مولعو ،ةيبيرجتلا ةيبرتلاو سفنلا ملع( سوردملا
 يف ثحبلا لوح فيدرات سيرومو يتنيسراك يرييت لاقم فصي ،فلملا اذه نمضو

 
 ،1963 ماع يف اًيملع جيگ امهرشن نيذللا ،)Handbook of Research on Teaching( سيردتلا يف ثحبلا يَبيتك نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 3
 ةءارق نوعيطتسي نمل ةبسنلاب لقألا ىلع ،هلك ملاعلا لوح نييوبرتلا نيثحابلل ليجانألا ةباثمب ةليوط ةرتفل اناك   ،1986 ةنس يف کورتيوو
 .ةيزيلجنإلا ةغللا
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 يتلا تارارقلا بقع رصعلا اذه ىلإً ايخيرات کلذ لوصأ عجرت فيك حوضوب کيبيك
 .کيبيك يف ةيلاحلا ةيوبرتلا ةموظنملا ساسأ ىلع ،تاينيتسلا يف “ءابآلا ريرقت” اهذختا

 ىلع ءوضلا ،ةيبرتلا ،سوردملا عوضوملا ةعيبط لوح نيثحابلا ريکفت طلس دقل
 فراعملاب قلعتي هنأل ،يجولوميتسيبيإلا دعبلا -1 :يوبرتلا لعفلل داعبألا ددعتم عباطلا
 لدجلا لثمي ام وهو( اهخيسرت بجي يتلا ةفرعملاب ةقالعلا اذکو اهؤانب نيعتي يتلا
 ةقيقحلا تاعارص”و ،ةفئازلا رابخألاو ،ةيعامتجالا تاکبشلا دوعص عم قراحلا يلاحلا

 دعبلا -2 ؛2018 ةيبرتلل ةيلودلا ةلجملا نم 77 ددعلا کلذ حضوأ امک ،“ةسردملا يف
 “نيسردملا”و “ذيمالتلا” نيب لمعلا يف اهؤانب متي ةفرعملاب ةقالعلاو ةفرعملا نأل ،يلمعلا
 نايسن نود نييجراخلا صاخشألاو ،نيرخآلا ذيمالتلا لثم ،رخآ طيسو يأ وأ(
 دراوملا نم ةنوکم ةئيب نمضو ،اهتارارق تايوتسمب ةمظنم لخاد ،)نيدلاولا
 4،فراعملا رايتخا ثيح نم اميق لقنتو لمحت اهنأل ،يميقلا دعبلا -3 ؛تاهاركإلاو
 لودتو ةينب ،نيلعافلا نيب يقئالعلا فقوملاو ،ةفرعملاب ةقالعلا  ثيح نم کلذکو
 لالخ نم رارقلا لوادتو ةينبلاو ميقلل نولماح مه ةمظنملا لالخ نم تارارقلا
 .ةئيبلا طسو ةبيغملا سکعلا ىلع وأ ةرفوتملا صرفلاو ،ةمظنملا

 ةيقيبطت تالاجم اهتفرعم مدخت يتلا “ةبعصلا” مولعلاب ىمسي ام رارغ ىلعو
 ةيساسألا ةفرعملا فاشتکال الاجم لباقملا يف يقيبطتلا ثحبلا حبصي ثيحو ةفلتخم
 ةدئافل اثوحب رثکأف رثکأ ريوطت ىلع لمعت ةيبرتلا مولع نإف ،)تايضايرلا کلذ يف امب(
 يثحبلا لمعلا لضفب ةيبرتلا ةدوج نيسحت ىلإ ىلوألا ةجردلاب فدهت يتلاو ،ةيبرتلا
 بيلاسأو قرط ىلع قيدصتلاب حمسي ،لباقملا يف ،يذلاو نييناديملا نيلعافلا عم ينواعتلا
 ةددحملا تاقايسلا نم رثکأ وأ دحاو قايس نمض ةيملعلا فراعملا ضعب لقن
 تاقايس فلتخمل ةيماظنلاو ةلماشلا تاططخملا ثيح نم ةيملع فراعم جاتنإو/وأ
 “ةطساوب” زجنملا ثحبلا لوح (Xu Mengjie) يِيِجْنِم وُّش لاقم دسجيو .لمعلا
 .رايتلا اذه ياغنش ةعطاقمل نيمتنملا نيسردملا “عم”و

 ةيحالصلا صوصخلا ىلع تمه ةيوبرتلا ثوحبلا ىلع ةيعورشملا ءافضإ نإ
 ىلع ىرحألاب تزكر ةيبرتلا لجأ نم ثوحبلا ةيعورشم نأ امك  .ةيقوثولاو ةيملعلا
 راثآلا نيب ةقالعلا( ةيلاعفلا ىلعو )قايسلا عم ةمئالملا ريرقت( ةيئيبلا ةيحالصلا
 نم ةلوذبملا تارامثتسالاو ةظحالملا راثآلا نيب ةقالعلا( ةيلعافلاو ،)ةرظتنملاو ةظحالملا

 
 .)2016( 73 ةيبرتلل ةيلودلا ةلجملا ،“عيمجلل ةسردملا ملعت اذام” 4

., 2016)”Ce que l’école enseigne à tous“73,  n° RIES(  

 ،ةينواعتلا ثوحبلا هذه لثم ميمص يف يه يه ةيساكعنإلا نأ امبو .)نيلعافلا فرط
 ليبس ىلع ،امئالم نوكي نأ نود اعجان وأ الاعف نوكي نأ نكمي ءارجإلا نأ تتبثأ دقف
 لحارم رادم ىلع لوضفلا ةوذج ءافطإ قيرط نع وأ لداع ريغ هنوك لالخ نم لاثملا
 عمتجملاو ميلعتلا نإ ..خلإ..نيلقتسم ريغ نيملعتم قلخ قيرط نع اضيأ وأ ،سردمتلا

 ريغ اًضيأ نكلو ،ةيماظنلا( ةسردملا له :اًقيثو الاصتا نالصتم ةساردلل ناعوضوم امه
 مهاست له ؟هفنك يف دجوت يذلا عمتجملل )نوكت نأ يغبني( ساكعنا يه )ةيماظنلا
 ةلئسألا هذه ءارو نم زربيو ؟دغلا عمتجم ءانب يف )مهاست نأ يغبني له( ةسردملا
 نيب ةقالعلا دجن ،ةيحان نم :ةيبرتلا يف لعفلاو تارارقلا ذاختا ةمئالم ىدم ةلأسم
 يتلا راثآلا نيبو ،اهعقوت يغبني ناك يتلا راثآلاو ةذختملا تارارقلا نم ةعقوتملا راثآلا

 يأ .ىرخأ ةيحان نم اهتظحالم يغبني ناك يتلا راثآلاو ءارجإلل لعفلاب اهتظحالم تمت
 ،اهنم اوبرهتي نأ لاجملا اذه يف نييناديملا نيلعافلاو رارقلا عانصل نكمي ال :ميقلا ةلأسم
 رمألا نوكيس له .ميقلل ينمض رايتخا لعفلاب وه لاؤسلا حرط )يف ةبغرلا( مدع نأل
 دمح رمعو يربعلا فلخ نم لك ةمهاسم رهظت ؟يوبرتلا ثحابلل ةبسنلاب اًفلتخم
 بابسألف :قراحلا لاؤسلا اذه ةيبرعلا لودلا يف نويوبرتلا نوثحابلا هجاوي فيك
 جهانم ةطساوب لوانت مهنكمي ال ،ةينيد وأ ةيفسلف وأ ةيفاقث وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس
 يف طلتخملا ميلعتلاو ،ةيبرتلا يف ةيلبقلا لثم تاعوضوم ةيدقن وأ ةيليلحتلاو ةيملع
 سيركو رواب يلاسل اًقفوو ،کلذ نم سكعلا ىلع .تاعوضوملا نم اهريغو ةسردملا
 ـب حمسي ةيبرتلا لاجم يف ةلدألل يئيب ماظن" ريوطتل ايلاثم اراطإ لاغلا دالب دعت ،روليات
 ةيعضوو ميقلا ةلءاسم نإ .“ةيوبرتلا جئاتنلاو تايلمعلا  مهف ةلءاسمو حيضوت”
 .يوبرتلا ثحابلا مازتلاو ةكراشم لكش اعم نازيمي ذإ ؛ناضراعتم ريغ نارمأ ليلدلا

 ةيلمعل ةثياحملا ميقلا ىلع ءوضلا طيلست وأ ،ميقلا ةلأسم حرطب رمألا قلعتي امدنع
 قطنم نمض ةطاسبب دجون ال اننإف ،ةيوبرت ةموظنم لكل ةثياحملاو لب ،ةددحم ةيوبرت
 قطنم نمض نكلو ،ثحبلل يلمع قطنم نمض الو ،ةيبرتلا يف ثحبلل يفرعم
 اذه ناك دقل  .اهذيفنت مت يتلا وأ ةعقوتملا ةيبرتلا ةميق نع ثحبلل يجولويسكأ
 ، ”RIES no 79 ، “Figures of Education :رظنا( روصعلا رم ىلع ادئاس لاغشنالا

 ميدقت لالخ نمف .ةيبرتلا خيراتو ةفسلفلل  ةبسنلاب ةيساسأ  ةلأسم لكش امك ،)2018
 يف ةيعامتجالا ةيمتحلا ةيمهأ ىلع ءوضلا ةيبرتلا ايجولويسوس تطلس ،ةيبيرجتلا ةلدألا
 عمو .يلاحلا يسردملا اهلكش يف اهتفيظو هب يدؤت يذلا وحنلا ىلع ،ةيبرتلا ةطساوبو
 ىلع تبكنا دق ليلدلا ميدقتب ةينعملا ةيبيرجتلا ثاحبألا نم ادج ليلقلا نإف ،کلذ
 ةيوبرتلا ةئيبلا هذه لالخ نم اهريوطت متي )ةداضم ميق وأ( ميق ةيأ :يسايسلا لاؤسلا
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 يتلا تارارقلا بقع رصعلا اذه ىلإً ايخيرات کلذ لوصأ عجرت فيك حوضوب کيبيك
 .کيبيك يف ةيلاحلا ةيوبرتلا ةموظنملا ساسأ ىلع ،تاينيتسلا يف “ءابآلا ريرقت” اهذختا

 ىلع ءوضلا ،ةيبرتلا ،سوردملا عوضوملا ةعيبط لوح نيثحابلا ريکفت طلس دقل
 فراعملاب قلعتي هنأل ،يجولوميتسيبيإلا دعبلا -1 :يوبرتلا لعفلل داعبألا ددعتم عباطلا
 لدجلا لثمي ام وهو( اهخيسرت بجي يتلا ةفرعملاب ةقالعلا اذکو اهؤانب نيعتي يتلا
 ةقيقحلا تاعارص”و ،ةفئازلا رابخألاو ،ةيعامتجالا تاکبشلا دوعص عم قراحلا يلاحلا

 دعبلا -2 ؛2018 ةيبرتلل ةيلودلا ةلجملا نم 77 ددعلا کلذ حضوأ امک ،“ةسردملا يف
 “نيسردملا”و “ذيمالتلا” نيب لمعلا يف اهؤانب متي ةفرعملاب ةقالعلاو ةفرعملا نأل ،يلمعلا
 نايسن نود نييجراخلا صاخشألاو ،نيرخآلا ذيمالتلا لثم ،رخآ طيسو يأ وأ(
 دراوملا نم ةنوکم ةئيب نمضو ،اهتارارق تايوتسمب ةمظنم لخاد ،)نيدلاولا
 4،فراعملا رايتخا ثيح نم اميق لقنتو لمحت اهنأل ،يميقلا دعبلا -3 ؛تاهاركإلاو
 لودتو ةينب ،نيلعافلا نيب يقئالعلا فقوملاو ،ةفرعملاب ةقالعلا  ثيح نم کلذکو
 لالخ نم رارقلا لوادتو ةينبلاو ميقلل نولماح مه ةمظنملا لالخ نم تارارقلا
 .ةئيبلا طسو ةبيغملا سکعلا ىلع وأ ةرفوتملا صرفلاو ،ةمظنملا

 ةيقيبطت تالاجم اهتفرعم مدخت يتلا “ةبعصلا” مولعلاب ىمسي ام رارغ ىلعو
 ةيساسألا ةفرعملا فاشتکال الاجم لباقملا يف يقيبطتلا ثحبلا حبصي ثيحو ةفلتخم
 ةدئافل اثوحب رثکأف رثکأ ريوطت ىلع لمعت ةيبرتلا مولع نإف ،)تايضايرلا کلذ يف امب(
 يثحبلا لمعلا لضفب ةيبرتلا ةدوج نيسحت ىلإ ىلوألا ةجردلاب فدهت يتلاو ،ةيبرتلا
 بيلاسأو قرط ىلع قيدصتلاب حمسي ،لباقملا يف ،يذلاو نييناديملا نيلعافلا عم ينواعتلا
 ةددحملا تاقايسلا نم رثکأ وأ دحاو قايس نمض ةيملعلا فراعملا ضعب لقن
 تاقايس فلتخمل ةيماظنلاو ةلماشلا تاططخملا ثيح نم ةيملع فراعم جاتنإو/وأ
 “ةطساوب” زجنملا ثحبلا لوح (Xu Mengjie) يِيِجْنِم وُّش لاقم دسجيو .لمعلا
 .رايتلا اذه ياغنش ةعطاقمل نيمتنملا نيسردملا “عم”و

 ةيحالصلا صوصخلا ىلع تمه ةيوبرتلا ثوحبلا ىلع ةيعورشملا ءافضإ نإ
 ىلع ىرحألاب تزكر ةيبرتلا لجأ نم ثوحبلا ةيعورشم نأ امك  .ةيقوثولاو ةيملعلا
 راثآلا نيب ةقالعلا( ةيلاعفلا ىلعو )قايسلا عم ةمئالملا ريرقت( ةيئيبلا ةيحالصلا
 نم ةلوذبملا تارامثتسالاو ةظحالملا راثآلا نيب ةقالعلا( ةيلعافلاو ،)ةرظتنملاو ةظحالملا

 
 .)2016( 73 ةيبرتلل ةيلودلا ةلجملا ،“عيمجلل ةسردملا ملعت اذام” 4

., 2016)”Ce que l’école enseigne à tous“73,  n° RIES(  

 ،ةينواعتلا ثوحبلا هذه لثم ميمص يف يه يه ةيساكعنإلا نأ امبو .)نيلعافلا فرط
 ليبس ىلع ،امئالم نوكي نأ نود اعجان وأ الاعف نوكي نأ نكمي ءارجإلا نأ تتبثأ دقف
 لحارم رادم ىلع لوضفلا ةوذج ءافطإ قيرط نع وأ لداع ريغ هنوك لالخ نم لاثملا
 عمتجملاو ميلعتلا نإ ..خلإ..نيلقتسم ريغ نيملعتم قلخ قيرط نع اضيأ وأ ،سردمتلا

 ريغ اًضيأ نكلو ،ةيماظنلا( ةسردملا له :اًقيثو الاصتا نالصتم ةساردلل ناعوضوم امه
 مهاست له ؟هفنك يف دجوت يذلا عمتجملل )نوكت نأ يغبني( ساكعنا يه )ةيماظنلا
 ةلئسألا هذه ءارو نم زربيو ؟دغلا عمتجم ءانب يف )مهاست نأ يغبني له( ةسردملا
 نيب ةقالعلا دجن ،ةيحان نم :ةيبرتلا يف لعفلاو تارارقلا ذاختا ةمئالم ىدم ةلأسم
 يتلا راثآلا نيبو ،اهعقوت يغبني ناك يتلا راثآلاو ةذختملا تارارقلا نم ةعقوتملا راثآلا

 يأ .ىرخأ ةيحان نم اهتظحالم يغبني ناك يتلا راثآلاو ءارجإلل لعفلاب اهتظحالم تمت
 ،اهنم اوبرهتي نأ لاجملا اذه يف نييناديملا نيلعافلاو رارقلا عانصل نكمي ال :ميقلا ةلأسم
 رمألا نوكيس له .ميقلل ينمض رايتخا لعفلاب وه لاؤسلا حرط )يف ةبغرلا( مدع نأل
 دمح رمعو يربعلا فلخ نم لك ةمهاسم رهظت ؟يوبرتلا ثحابلل ةبسنلاب اًفلتخم
 بابسألف :قراحلا لاؤسلا اذه ةيبرعلا لودلا يف نويوبرتلا نوثحابلا هجاوي فيك
 جهانم ةطساوب لوانت مهنكمي ال ،ةينيد وأ ةيفسلف وأ ةيفاقث وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس
 يف طلتخملا ميلعتلاو ،ةيبرتلا يف ةيلبقلا لثم تاعوضوم ةيدقن وأ ةيليلحتلاو ةيملع
 سيركو رواب يلاسل اًقفوو ،کلذ نم سكعلا ىلع .تاعوضوملا نم اهريغو ةسردملا
 ـب حمسي ةيبرتلا لاجم يف ةلدألل يئيب ماظن" ريوطتل ايلاثم اراطإ لاغلا دالب دعت ،روليات
 ةيعضوو ميقلا ةلءاسم نإ .“ةيوبرتلا جئاتنلاو تايلمعلا  مهف ةلءاسمو حيضوت”
 .يوبرتلا ثحابلا مازتلاو ةكراشم لكش اعم نازيمي ذإ ؛ناضراعتم ريغ نارمأ ليلدلا

 ةيلمعل ةثياحملا ميقلا ىلع ءوضلا طيلست وأ ،ميقلا ةلأسم حرطب رمألا قلعتي امدنع
 قطنم نمض ةطاسبب دجون ال اننإف ،ةيوبرت ةموظنم لكل ةثياحملاو لب ،ةددحم ةيوبرت
 قطنم نمض نكلو ،ثحبلل يلمع قطنم نمض الو ،ةيبرتلا يف ثحبلل يفرعم
 اذه ناك دقل  .اهذيفنت مت يتلا وأ ةعقوتملا ةيبرتلا ةميق نع ثحبلل يجولويسكأ
 ، ”RIES no 79 ، “Figures of Education :رظنا( روصعلا رم ىلع ادئاس لاغشنالا

 ميدقت لالخ نمف .ةيبرتلا خيراتو ةفسلفلل  ةبسنلاب ةيساسأ  ةلأسم لكش امك ،)2018
 يف ةيعامتجالا ةيمتحلا ةيمهأ ىلع ءوضلا ةيبرتلا ايجولويسوس تطلس ،ةيبيرجتلا ةلدألا
 عمو .يلاحلا يسردملا اهلكش يف اهتفيظو هب يدؤت يذلا وحنلا ىلع ،ةيبرتلا ةطساوبو
 ىلع تبكنا دق ليلدلا ميدقتب ةينعملا ةيبيرجتلا ثاحبألا نم ادج ليلقلا نإف ،کلذ
 ةيوبرتلا ةئيبلا هذه لالخ نم اهريوطت متي )ةداضم ميق وأ( ميق ةيأ :يسايسلا لاؤسلا
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البحث الرتبوي: أهدافه وأهميته )مرتجم(



 ةموظنملا هذه قيرط نع اريخأو ،کاذ وأ يجوغاديبلا زاهجلا اذه لالخ نمو ،کلت وأ
 ،ةيبرتلا ةيلوؤسم لمحتي صخش يأل ةبسنلاب يرهوج لاؤس هنإ .کلت وأ ةيوبرتلا

 .عمتجملا لبقتسم نع نيلوؤسملا رارقلا يعناصل ةبسنلاب ةصاخ

 يملعلا عمتجملا ىوتسم ىلع تابارطضاو تارتوت

 ،ةـفرعملا جاـتنإ ىلع هتردقب ءيش لک لبقو الوأ ،اذإ ،ةطبترم ثحبلا ةطلس نإ
 عوضوم يه ةطلسلا هذه نکل .يملعلا عمتجملا لبق نم ققحتلل اهتابثإ عضخي يتلاو
 نکاـمأ عوـنت نأ يارو سنوـب نـم لـک زرـبأ ثيح ،هسفن نيثحابلا ملاع لخاد تارتوت
 ،ةـيجاهنملاو ةيجولومتـسيبإلا اـهتايرظنو ،تاصصختلا عونتب طبترملاو ،اسنرف يف جاتنإلا
 ،تالثـمتلا ىوتـسم ىلـع يـمره لـسلست ىلإو “ةنقلبلا” ىلاو لب ،“ءازتجالا” ىلإ يدؤي
 وـه اـم سـکع ىلع .“ةديدج تاهجاو  نيوکت ةسسأم” تالواحم لک ضيوقت يلاتلابو
 (Tardif) فيدرات (Karsenti) يتنسراك نم لک حضوأ ثيح .کيبيکلا يف لاحلا هيلع
 تاـيلک قلخ ىلإ نيرشعلا نرقلا يف کيبيکلا يف سردمتلا ىلع يوقلا بلطلا ىدأ فيک
 ىلع ميلعتلا يفظوم ريوطتو نيوکت ءانبو بلطلا ةيبلتل ميلقإلا ءاحنأ عيمج يف ةيبرتلل
 ةـئبعت تـمت امـک .ةـيثحب قرف ءاشنإ مت تايلکلا هذه نمضو .ةيملعلا فراعملا ساسأ
 .بابـشلا نيثحاـبلا نيوـکت لـيومتل اضيأ نکلو ،مهلمع ليومتل طقف سيل ةريبک لاومأ
 هـفرع نيسردملل ينهملا ريوطتلاو يوبرتلا ثحبلا نيب عمجلا يف لثمتملا لاغشنالا سفن
 ةـيبرتلا نأ ردناليـس نافاتـسو سروـفلهين تيبازيلإ انل حضوت ددصلا اذه يفو .ديوسلا
 ةـلحرم لالـخف :“ثـحبلا لـبق نـم ةدـمتعم ةـبرجت ىلـعو ةـيملع سـسأ ىلع موقت”
 .“ةطشن ةيثحب ةئيب” نمض نيسردملا عضو متي ،مهنيوکت

 ثحبلا نإ .“ىنفت وأ رشنا” فورعملا راعشلا لالخ نم دسجتي رخآ رتوت
 ماهم ثالث ءادأب نوعلطضي نويعماج هيلع فرشي ،نادلبلا مظعم يف ،يوبرتلا
 ريبکلا ءبعلا نم مغرلا ىلعو .)ةمدخلاو ريبدتلا تالمحت اضيأو ،ثحبلاو ،سيردتلا(
 نإف ،ابابش مهنم لقألل ةبسنلاب ريبدتلا ءابعأ ةصاخو ،بابشلا نوسردملا هلمحتي يذلا
 يف يملعلا جاهنملا ىلع ساسألاب زکتري نيثحابلا نيسردملل يفيظولا راسملا ريوطت
 امأ .ةديدع تافارحناو تاکاهتنا ىلإ يدؤت رشنلا ىلإ ةجاحلا نإ .نادلبلا مظعم
 نأ دمحو يربعلا دجو ثيح ،)ريثکب عسوأ ةجيتنلا نإف( ،ةيبرعلا لودلا صوصخب
 جاتنإ نم ريثکب مهأ ،نيثحابلل ةبسنلاب ،تاروشنملاو عيراشملا نم ددع ىلإ ةجاحلا
 متي يتلا ثحبلا تاودأ رارکتو خسن ىلإ ءوجللا ىلإ يدؤي ام ،ةديدجلا فراعملا
 ضعب يف اهرشن لهسي يتلاو ،ةيمکلا ثوحبلا ليضفت عم ىرخأ نکامأ يف اهؤارجإ

 .تانايبلا سفن لوح تالاقملا ددع ةفعاضمو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب ردصت يتلا تالجملا
 يعدت يتلا کلت وأ ةيملعلا تالجملا ةرفو نع ةبيرغ تسيل رشنلل ةجاحلا هذه
 5.کلذ

 وأ ىرغصلا نادلبلا لخاد ،رطخلا ىلع اًضيأ روليات سيرکو رواب يلاس دکؤتو
 فيظوت متي ثيح لاغلا نادلبل ةبسنلاب لاحلا وه امک ،فيعضلا يلحملا جتانلا تاذ
 لثم( ةنميهملا ةرواجملا نادلبلا يف ثحبلل لکايه فرط نم اليهأت رثکألا نيثحابلا
 ةريبک عيراشم زاجنإل ،ةماه تاليومتو ،ءارث رثکأ ةيملع تائيب رفوت يلاو )ارتلجنإ
 وسيگنسام نم لك ىريو .ةنامض رثکألا يلودلا فارتعالا تاونق نم ةدافتسالاو
 )Kambanda Safari(  ادنابماك يرافسو )Kamuzinzi Masengesho( يزنيزوماك
 ،ةيقيرفألا نادلبلا لخاد حوضوب ظحالي نيثحابلا ةرجهو رخبت وحن هجوتلا اذه نأ
 .ةيلودلا تاسسؤملا وأ ةيبرغلا لودلا ةدئافلو ةيلصألا مهنادلب باسح ىلع کلذو

 ؟ةيبرتلا لاجم يف رارقلا ةطلس دجوت نيأ

 ةنيعم ةقطنم يف ،ديدحت ضرتفت ةقيقد ةقيرطب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نإ
 صن” نع تيرويم سينيد ثدحتي( ةيوبرتلا ةموظنملا تاياغ بقاريو فصي -1 :نم
 ؛)ميوقتلا ،بيلاسألا ،ةيميلعتلا لئاسولا ،ىوتحملا( اهبقاريو جهانملا عضي -2 6؛“ةئبعتلا

 يف ةيوبرتا رطالا نيعيو دنسي -4 ؛ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا بناوجلا بقاريو فصي -3
 نمل اهصصخي يتلا ةيلاملا تايناکمإلا هيدل -5 ؛اهريفوت متيس يتلا بصانملا فلتخم
 ةقيقد ةيفيکب ةباجإلا تناک اذإ ...)ثحبلا کلذ يف امب( ةفيظوو بصنم يأ ةدئافلو
 نم سکعلا ىلعف ،ةيليمکت ثاحبأ عوضوم لکشي نا نکمي تالؤاستلا هذه لثم نع
 رارقلا عانص ةطلس نيب تاقالعلاب قلعتي تالؤاستلا هذه ضعب ىلع ةباجإلا کلذ
 .اهيف نوسرامي يتلا نکامألاو مهتعيبط بسح ،نيثحابلا ةطلسو

 تاهجوتلا رارق ذاختا ةطلس اقح نمکت نيأ لءاستن نأ اننکمي ،انل ةبسنلابو
 نع ةجتانلا فراعملا مهاست ىدم يأ ىلإو ام دلب يف ةيوبرتلا ةموظنملل ةيسيئرلا
 ذاختا ةطلس نأ ودبي ،عوضومل اذهب ةقلعتملا تايبدألا ىلإ ةدوعلابو .کلذ يف ثحبلا
 ويسوسلا تاناهرلاو قايسلا ىلع دمتعتو ،ميلعتلا تارازو قتاع جراخ عقت رارقلا
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 ةموظنملا هذه قيرط نع اريخأو ،کاذ وأ يجوغاديبلا زاهجلا اذه لالخ نمو ،کلت وأ
 ،ةيبرتلا ةيلوؤسم لمحتي صخش يأل ةبسنلاب يرهوج لاؤس هنإ .کلت وأ ةيوبرتلا

 .عمتجملا لبقتسم نع نيلوؤسملا رارقلا يعناصل ةبسنلاب ةصاخ

 يملعلا عمتجملا ىوتسم ىلع تابارطضاو تارتوت

 ،ةـفرعملا جاـتنإ ىلع هتردقب ءيش لک لبقو الوأ ،اذإ ،ةطبترم ثحبلا ةطلس نإ
 عوضوم يه ةطلسلا هذه نکل .يملعلا عمتجملا لبق نم ققحتلل اهتابثإ عضخي يتلاو
 نکاـمأ عوـنت نأ يارو سنوـب نـم لـک زرـبأ ثيح ،هسفن نيثحابلا ملاع لخاد تارتوت
 ،ةـيجاهنملاو ةيجولومتـسيبإلا اـهتايرظنو ،تاصصختلا عونتب طبترملاو ،اسنرف يف جاتنإلا
 ،تالثـمتلا ىوتـسم ىلـع يـمره لـسلست ىلإو “ةنقلبلا” ىلاو لب ،“ءازتجالا” ىلإ يدؤي
 وـه اـم سـکع ىلع .“ةديدج تاهجاو  نيوکت ةسسأم” تالواحم لک ضيوقت يلاتلابو
 (Tardif) فيدرات (Karsenti) يتنسراك نم لک حضوأ ثيح .کيبيکلا يف لاحلا هيلع
 تاـيلک قلخ ىلإ نيرشعلا نرقلا يف کيبيکلا يف سردمتلا ىلع يوقلا بلطلا ىدأ فيک
 ىلع ميلعتلا يفظوم ريوطتو نيوکت ءانبو بلطلا ةيبلتل ميلقإلا ءاحنأ عيمج يف ةيبرتلل
 ةـئبعت تـمت امـک .ةـيثحب قرف ءاشنإ مت تايلکلا هذه نمضو .ةيملعلا فراعملا ساسأ
 .بابـشلا نيثحاـبلا نيوـکت لـيومتل اضيأ نکلو ،مهلمع ليومتل طقف سيل ةريبک لاومأ
 هـفرع نيسردملل ينهملا ريوطتلاو يوبرتلا ثحبلا نيب عمجلا يف لثمتملا لاغشنالا سفن
 ةـيبرتلا نأ ردناليـس نافاتـسو سروـفلهين تيبازيلإ انل حضوت ددصلا اذه يفو .ديوسلا
 ةـلحرم لالـخف :“ثـحبلا لـبق نـم ةدـمتعم ةـبرجت ىلـعو ةـيملع سـسأ ىلع موقت”
 .“ةطشن ةيثحب ةئيب” نمض نيسردملا عضو متي ،مهنيوکت

 ثحبلا نإ .“ىنفت وأ رشنا” فورعملا راعشلا لالخ نم دسجتي رخآ رتوت
 ماهم ثالث ءادأب نوعلطضي نويعماج هيلع فرشي ،نادلبلا مظعم يف ،يوبرتلا
 ريبکلا ءبعلا نم مغرلا ىلعو .)ةمدخلاو ريبدتلا تالمحت اضيأو ،ثحبلاو ،سيردتلا(
 نإف ،ابابش مهنم لقألل ةبسنلاب ريبدتلا ءابعأ ةصاخو ،بابشلا نوسردملا هلمحتي يذلا
 يف يملعلا جاهنملا ىلع ساسألاب زکتري نيثحابلا نيسردملل يفيظولا راسملا ريوطت
 امأ .ةديدع تافارحناو تاکاهتنا ىلإ يدؤت رشنلا ىلإ ةجاحلا نإ .نادلبلا مظعم
 نأ دمحو يربعلا دجو ثيح ،)ريثکب عسوأ ةجيتنلا نإف( ،ةيبرعلا لودلا صوصخب
 جاتنإ نم ريثکب مهأ ،نيثحابلل ةبسنلاب ،تاروشنملاو عيراشملا نم ددع ىلإ ةجاحلا
 متي يتلا ثحبلا تاودأ رارکتو خسن ىلإ ءوجللا ىلإ يدؤي ام ،ةديدجلا فراعملا
 ضعب يف اهرشن لهسي يتلاو ،ةيمکلا ثوحبلا ليضفت عم ىرخأ نکامأ يف اهؤارجإ

 .تانايبلا سفن لوح تالاقملا ددع ةفعاضمو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب ردصت يتلا تالجملا
 يعدت يتلا کلت وأ ةيملعلا تالجملا ةرفو نع ةبيرغ تسيل رشنلل ةجاحلا هذه
 5.کلذ

 وأ ىرغصلا نادلبلا لخاد ،رطخلا ىلع اًضيأ روليات سيرکو رواب يلاس دکؤتو
 فيظوت متي ثيح لاغلا نادلبل ةبسنلاب لاحلا وه امک ،فيعضلا يلحملا جتانلا تاذ
 لثم( ةنميهملا ةرواجملا نادلبلا يف ثحبلل لکايه فرط نم اليهأت رثکألا نيثحابلا
 ةريبک عيراشم زاجنإل ،ةماه تاليومتو ،ءارث رثکأ ةيملع تائيب رفوت يلاو )ارتلجنإ
 وسيگنسام نم لك ىريو .ةنامض رثکألا يلودلا فارتعالا تاونق نم ةدافتسالاو
 )Kambanda Safari(  ادنابماك يرافسو )Kamuzinzi Masengesho( يزنيزوماك
 ،ةيقيرفألا نادلبلا لخاد حوضوب ظحالي نيثحابلا ةرجهو رخبت وحن هجوتلا اذه نأ
 .ةيلودلا تاسسؤملا وأ ةيبرغلا لودلا ةدئافلو ةيلصألا مهنادلب باسح ىلع کلذو

 ؟ةيبرتلا لاجم يف رارقلا ةطلس دجوت نيأ

 ةنيعم ةقطنم يف ،ديدحت ضرتفت ةقيقد ةقيرطب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نإ
 صن” نع تيرويم سينيد ثدحتي( ةيوبرتلا ةموظنملا تاياغ بقاريو فصي -1 :نم
 ؛)ميوقتلا ،بيلاسألا ،ةيميلعتلا لئاسولا ،ىوتحملا( اهبقاريو جهانملا عضي -2 6؛“ةئبعتلا

 يف ةيوبرتا رطالا نيعيو دنسي -4 ؛ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا بناوجلا بقاريو فصي -3
 نمل اهصصخي يتلا ةيلاملا تايناکمإلا هيدل -5 ؛اهريفوت متيس يتلا بصانملا فلتخم
 ةقيقد ةيفيکب ةباجإلا تناک اذإ ...)ثحبلا کلذ يف امب( ةفيظوو بصنم يأ ةدئافلو
 نم سکعلا ىلعف ،ةيليمکت ثاحبأ عوضوم لکشي نا نکمي تالؤاستلا هذه لثم نع
 رارقلا عانص ةطلس نيب تاقالعلاب قلعتي تالؤاستلا هذه ضعب ىلع ةباجإلا کلذ
 .اهيف نوسرامي يتلا نکامألاو مهتعيبط بسح ،نيثحابلا ةطلسو

 تاهجوتلا رارق ذاختا ةطلس اقح نمکت نيأ لءاستن نأ اننکمي ،انل ةبسنلابو
 نع ةجتانلا فراعملا مهاست ىدم يأ ىلإو ام دلب يف ةيوبرتلا ةموظنملل ةيسيئرلا
 ذاختا ةطلس نأ ودبي ،عوضومل اذهب ةقلعتملا تايبدألا ىلإ ةدوعلابو .کلذ يف ثحبلا
 ويسوسلا تاناهرلاو قايسلا ىلع دمتعتو ،ميلعتلا تارازو قتاع جراخ عقت رارقلا

 
 :لاثملا ليبس ىلع رظنا 5

Jean-Marie De Ketele, “La publication scientifique en sciences de l’éducation et de la formation: état des lieux, 

dangers et perspectives”. Les Dossiers des sciences de l’éducation, no 41, (2019): 43-59. 
 .)2020( 83 ةيبرتلل ةيلودلا ةلجملا رظنا 6

293

البحث الرتبوي: أهدافه وأهميته )مرتجم(



 ةيبرتلا لاجم يف نيلعافلا عم يوبعت صن ءانب يف ةبغرلا ىلع اهدامتعا نم رثکأ ةيسايس
 .ةحورطألا هذه حضوت تالاقم ةدع کانهو .نيثحابلا تاءاضإو

 وکدود انالتيفسو الويول ايراد نم لک زربأ ثيح ايسور نم وه لوألا لاثملا
 يتلا ةعونتملا قطانملا نم ديدعلا ديحوتل ةيولوألا ءاطعإل سورلا نييسايسلا دادعتسا

 ىلع روثعلا مت دقو .ريبک )دلبلا ککفت يدافت( يسايسلا ناهرلا نإ .نيتراق ربع دتمت
 .يلاعلا ميلعتلاو يوناثلا ميلعتلا نيب “ةلودلل دحوم ناحتما” ضرف :يلمع حالس
 ىدملا ىلع ةمهاسملا يف ةيسايسلا تاطلسلا لمأت ،بابشلل ةيبرت راجفنا يدافتبو
 ءانبل ةيميلقإلاو ةينطولا ةيثحبلا تاسسؤملا ةئبعت متيس امک .دالبلا ديحوت يف ليوطلا
 .اهيلع ةيعرشلا عباط ءافضإو تاودألا

 سولراک حضوي ثيح فلتخم کيسکملل يسايسلاو يعامتجالا قايسلا نإ
 ةيبرتلا لاجم يف نيلوؤسملا رابکو ءارزولا طاحأ اذإ ةنيعم لحارم يف هنأ سالينروأ
 يزيرغ لکشب نومدقتي نييسايسلا نإف” ،ثاحبألا ملاع نم ةرثؤم تايصخشب مهسفنأ
 عمو ،ىرخأ ةيحان نم .“ىرخأ ةبغر لک ىلع ةيقبسألا اهل ةطلسلا يف ءاقبلا يف ةبغرلاو
 لاحلا وه امک ،ةديازتم ًاطوغض سرامت ىربکلا ةيلودلا تامظنملا ىرن ،تقولا رورم
 عم ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا راطإ يف( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةبسنلاب
 ،)ةنيعم تاحالصإب ةطورشم ةيلاملا ةدعاسملا( يلودلا کنبلاو ،)ادنکو ةدحتملا تايالولا
 يف نکل .)؟لفطلا قوقح قاثيم ىلع عيقوتلا يف ددرتت يتلاو( فيسينويلا ،وکسنويلاو
 حمست ال ةفلتخم تالزانتو تافلاحت ىلإ ةطلسلا يف ءاقبلا يف ةبغرلا يدؤت ،ةياهنلا
 .اهراثآ جاتنإب ةيلاتتملا حالصإلا تالواحمل

 نأ ىلع ادنابماک يرافسو يزنيزوماک وسيگنسام دکؤي ،ايقيرفأل ةبسنلابو
 ]...[ ةديدجلا ةيوبرتلا تاحالصإلا ةهجاوم يف مهتشاشهب نوزيمتي نييسايسلا نيلعافلا
 ءافضإ متي ام اًبلاغو ،ةينطولا ةطلسلا جراخ ىوتسم ىلع بلاغلا يف اهقالطإ متي يتلا
 هذه ربتعتو .ةينعملا نادلبلا عيمج لبق نم ةکرتشم تامازتلا اهرابتعاب اهيلع ةيعرشلا
 دقنلا قودنصو يلودلا کنبلل :“ةلئاه تاليومتل اصرف” نايحألا بلغأ يف تاحالصالا
 .اهئاربخو اهحلاصم اهل يتلا يئانثلا نواعتلا تالاکوو يقيرفألا ةيمنتلا کنبو يلودلا
 “ريدصتلا ةمزالتم” ضرمب زيمتي مهضعب نإف ،نوزيمتم نورکفم ايقيرفأل ناک اذإو
 ضعبلاو ،ةيقيرفألا رهاوظلا مهفل ىرخأ نکامأ يف اهؤاشنإ مت يتلا رکفلا جذامنل
 .ةرمعتسملا نادلبلا نم يتأي ام لک ضراعي رخآلا

 ثيح ةيتناتستوربلاب زيمتت ةيفاندنکسإ ةفاقث نمض انسفنأ دجن ،ديوسلا عمو
 لاحلا وه امکو .هالعأ ةحضوملا کلت نع اًمامت اًفلتخم ًالکيه رارقلا عنص تايلمع ذختت

 ةيزکرملا تاطلسلا موقت امنيب .تايدلبلا ىوتسم ىلع تارارقلا مظعم ذختت ،ادنلنف يف
 .“ثحبلا لبق نم ةدمتعم ةربخو ةيملع سسأ ىلع ءانب” ةيسيئرلا تاهجوتلا ديدحتب
 ،ثحبلل نينوکم نيلعاف لضفب اهقايس يف اهعضوو اهليعفتب تايدلبلا موقت امنيب
 .اقحال کلذ ىرنس امک ،نيثحابلا ريطأت نم ةدافتسالاو

 ،يزکرملا ماظنلا دمتعت اهنوکب ةفورعملا نادلبلا يف هنأ ىرنس ،يلاوملا مسقلا يف
 يف نييناديملا نيلعافلا عم نواعتلاب فراعملا جاتنإل ةادأک ثحبلا ةيمهأب يعولا نأ ودبي

 .هقيرط قشي أدب لاجملا اذه

 ؟ةيبرتلا لاجم يف لمعلا ةطلس دجوت نيأ

 رهظأ ثيح ثحبلا جئاتن نم ديدعلا ةيوبرتلا ثاحبألا تمکار ،تقولا رورمب
 ةقيقحلا نأ 2008 ماع يف 7يتاه نوج هارجأ يضارعتسا ليلحت 800 ـل يدقنلا ليلحتلا
 وأ نسحت دجوي ال :نييناديملا نيلعافلا ةطلس يه اهصالختسا نکمي يتلا ةمساحلا
 حضوي امکو .مهتاءافکو مهطارخنا نود ةيوبرتلا ةموظنملل )مئالم ريغ وأ مئالم( لوحت
 ةلحرم يف ،يفکي امب ةيوق تناک نيسردملل ةيکيسکملا تاباقنلا نإف ،سالينروأ سولراک
 ىلع ،زازتبالا قيرط نع ،لوصحلا فدهب ةيفاک ةطلس ىلع ذاوحتسالل ،اهخيرات نم ام
 لعفلا ىلع ةردقلا نإ .ةيعمتجملاو ةيوبرتلا ةموظنملا رايهنا ىلإ يدؤيس ام تازايتما

 .يبلس لکشب رثؤت نأ نکمي امک ،يباجيإ لکشب رثؤت نأ نکمي

 نييناديملا نيلعافلاو نيثحابلل کرتشملا طارخنالا نأ ةلثمألا نم ديدعلا زربتو
 ربتعتو .ايلامو ايسايس همعد متي امدنع ةصاخ ،لمعلا ةوق نم يباجيإ لکشب عفري
 ىلعف .ددصلا اذه يف صاخ لکشب ةغيلب ردناليس نافاتسو سروفلهين تيبازيلإ ةلاقم
 ريوطتو ثحب ةمدخ ةسردم نيتس نم ةنوکم ةيديوس ةيدلب تأشنأ ،لاثملا ليبس
 حمسي امم ،نيتعماج عم نواعتلاب لمعيو ،هاروتکدلا ةجرد ىلع لصاح سردم اهسأري
 فلتختو .ةلصلا تاذ تاعوضوملا لوح ةطلتخم ةيثحب قرف يف ةکراشملاب نيسردملل
 .ىرخأ ىلإ ةيدلب نم ةعوضوملا لکايهلا
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جان ماري دي كيتيل



 ةيبرتلا لاجم يف نيلعافلا عم يوبعت صن ءانب يف ةبغرلا ىلع اهدامتعا نم رثکأ ةيسايس
 .ةحورطألا هذه حضوت تالاقم ةدع کانهو .نيثحابلا تاءاضإو

 وکدود انالتيفسو الويول ايراد نم لک زربأ ثيح ايسور نم وه لوألا لاثملا
 يتلا ةعونتملا قطانملا نم ديدعلا ديحوتل ةيولوألا ءاطعإل سورلا نييسايسلا دادعتسا

 ىلع روثعلا مت دقو .ريبک )دلبلا ککفت يدافت( يسايسلا ناهرلا نإ .نيتراق ربع دتمت
 .يلاعلا ميلعتلاو يوناثلا ميلعتلا نيب “ةلودلل دحوم ناحتما” ضرف :يلمع حالس
 ىدملا ىلع ةمهاسملا يف ةيسايسلا تاطلسلا لمأت ،بابشلل ةيبرت راجفنا يدافتبو
 ءانبل ةيميلقإلاو ةينطولا ةيثحبلا تاسسؤملا ةئبعت متيس امک .دالبلا ديحوت يف ليوطلا
 .اهيلع ةيعرشلا عباط ءافضإو تاودألا

 سولراک حضوي ثيح فلتخم کيسکملل يسايسلاو يعامتجالا قايسلا نإ
 ةيبرتلا لاجم يف نيلوؤسملا رابکو ءارزولا طاحأ اذإ ةنيعم لحارم يف هنأ سالينروأ
 يزيرغ لکشب نومدقتي نييسايسلا نإف” ،ثاحبألا ملاع نم ةرثؤم تايصخشب مهسفنأ
 عمو ،ىرخأ ةيحان نم .“ىرخأ ةبغر لک ىلع ةيقبسألا اهل ةطلسلا يف ءاقبلا يف ةبغرلاو
 لاحلا وه امک ،ةديازتم ًاطوغض سرامت ىربکلا ةيلودلا تامظنملا ىرن ،تقولا رورم
 عم ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا راطإ يف( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةبسنلاب
 ،)ةنيعم تاحالصإب ةطورشم ةيلاملا ةدعاسملا( يلودلا کنبلاو ،)ادنکو ةدحتملا تايالولا
 يف نکل .)؟لفطلا قوقح قاثيم ىلع عيقوتلا يف ددرتت يتلاو( فيسينويلا ،وکسنويلاو
 حمست ال ةفلتخم تالزانتو تافلاحت ىلإ ةطلسلا يف ءاقبلا يف ةبغرلا يدؤت ،ةياهنلا
 .اهراثآ جاتنإب ةيلاتتملا حالصإلا تالواحمل

 نأ ىلع ادنابماک يرافسو يزنيزوماک وسيگنسام دکؤي ،ايقيرفأل ةبسنلابو
 ]...[ ةديدجلا ةيوبرتلا تاحالصإلا ةهجاوم يف مهتشاشهب نوزيمتي نييسايسلا نيلعافلا
 ءافضإ متي ام اًبلاغو ،ةينطولا ةطلسلا جراخ ىوتسم ىلع بلاغلا يف اهقالطإ متي يتلا
 هذه ربتعتو .ةينعملا نادلبلا عيمج لبق نم ةکرتشم تامازتلا اهرابتعاب اهيلع ةيعرشلا
 دقنلا قودنصو يلودلا کنبلل :“ةلئاه تاليومتل اصرف” نايحألا بلغأ يف تاحالصالا
 .اهئاربخو اهحلاصم اهل يتلا يئانثلا نواعتلا تالاکوو يقيرفألا ةيمنتلا کنبو يلودلا
 “ريدصتلا ةمزالتم” ضرمب زيمتي مهضعب نإف ،نوزيمتم نورکفم ايقيرفأل ناک اذإو
 ضعبلاو ،ةيقيرفألا رهاوظلا مهفل ىرخأ نکامأ يف اهؤاشنإ مت يتلا رکفلا جذامنل
 .ةرمعتسملا نادلبلا نم يتأي ام لک ضراعي رخآلا

 ثيح ةيتناتستوربلاب زيمتت ةيفاندنکسإ ةفاقث نمض انسفنأ دجن ،ديوسلا عمو
 لاحلا وه امکو .هالعأ ةحضوملا کلت نع اًمامت اًفلتخم ًالکيه رارقلا عنص تايلمع ذختت

 ةيزکرملا تاطلسلا موقت امنيب .تايدلبلا ىوتسم ىلع تارارقلا مظعم ذختت ،ادنلنف يف
 .“ثحبلا لبق نم ةدمتعم ةربخو ةيملع سسأ ىلع ءانب” ةيسيئرلا تاهجوتلا ديدحتب
 ،ثحبلل نينوکم نيلعاف لضفب اهقايس يف اهعضوو اهليعفتب تايدلبلا موقت امنيب
 .اقحال کلذ ىرنس امک ،نيثحابلا ريطأت نم ةدافتسالاو

 ،يزکرملا ماظنلا دمتعت اهنوکب ةفورعملا نادلبلا يف هنأ ىرنس ،يلاوملا مسقلا يف
 يف نييناديملا نيلعافلا عم نواعتلاب فراعملا جاتنإل ةادأک ثحبلا ةيمهأب يعولا نأ ودبي

 .هقيرط قشي أدب لاجملا اذه

 ؟ةيبرتلا لاجم يف لمعلا ةطلس دجوت نيأ

 رهظأ ثيح ثحبلا جئاتن نم ديدعلا ةيوبرتلا ثاحبألا تمکار ،تقولا رورمب
 ةقيقحلا نأ 2008 ماع يف 7يتاه نوج هارجأ يضارعتسا ليلحت 800 ـل يدقنلا ليلحتلا
 وأ نسحت دجوي ال :نييناديملا نيلعافلا ةطلس يه اهصالختسا نکمي يتلا ةمساحلا
 حضوي امکو .مهتاءافکو مهطارخنا نود ةيوبرتلا ةموظنملل )مئالم ريغ وأ مئالم( لوحت
 ةلحرم يف ،يفکي امب ةيوق تناک نيسردملل ةيکيسکملا تاباقنلا نإف ،سالينروأ سولراک
 ىلع ،زازتبالا قيرط نع ،لوصحلا فدهب ةيفاک ةطلس ىلع ذاوحتسالل ،اهخيرات نم ام
 لعفلا ىلع ةردقلا نإ .ةيعمتجملاو ةيوبرتلا ةموظنملا رايهنا ىلإ يدؤيس ام تازايتما

 .يبلس لکشب رثؤت نأ نکمي امک ،يباجيإ لکشب رثؤت نأ نکمي

 نييناديملا نيلعافلاو نيثحابلل کرتشملا طارخنالا نأ ةلثمألا نم ديدعلا زربتو
 ربتعتو .ايلامو ايسايس همعد متي امدنع ةصاخ ،لمعلا ةوق نم يباجيإ لکشب عفري
 ىلعف .ددصلا اذه يف صاخ لکشب ةغيلب ردناليس نافاتسو سروفلهين تيبازيلإ ةلاقم
 ريوطتو ثحب ةمدخ ةسردم نيتس نم ةنوکم ةيديوس ةيدلب تأشنأ ،لاثملا ليبس
 حمسي امم ،نيتعماج عم نواعتلاب لمعيو ،هاروتکدلا ةجرد ىلع لصاح سردم اهسأري
 فلتختو .ةلصلا تاذ تاعوضوملا لوح ةطلتخم ةيثحب قرف يف ةکراشملاب نيسردملل
 .ىرخأ ىلإ ةيدلب نم ةعوضوملا لکايهلا

 
 :يلي ام رظنا 7
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 ،ةريخألا تاونسلا لالخ ةيوازلا هذه نم تفعاضت تاردابملا هذه لثم نإ
 دافأ ،اذکهو .ثحبلا تتشت وأ/و ةيزکرملا ةطلسلا ةنميهب ةفورعملا نادلبلا يف ىتح
 ةيميلقإلا ةيميلعتلا لکايهلا تماقأ ،اسنرف يف هنأ يار هييفيلوأو سنوب هييفازک
 ىلإ ةفاضإلاب ،يتلاو )“بيرجتلاو راکتبالاو يميداکألا ثحبلا ايالخ”( )تايميداکألا(
 .نيثحابلا عم نواعتلاو نيملعملا لبق نم ةيلحملا تاردابملا عجشت ،ةروشملاو معدلا
 نع ةرابع )“ةطبترملا ةيبرتلا نکامأ”( LéAs نإف ،تايميداکألا نم عسوأ ىوتسم ىلعو
 ،ةيملعو ةيجيتارتسا ةدايق ءاشنإ ىلإ فدهت نيسرامملاو نيسردملا نم نوکتت تاکبش
 .ةيزکرملا ةلودلا فرط نم معدلا ىلإ رقتفت اهنکل

 يلاحلا هاجتالا عم قفاوتي ثحبلا ةطلسو لعفلا ةطلسل کرتشملا زيزعتلا نإ
 سلاجم” لحم تلح يتلا( “ةيسردملا تامدخلا زکارم”ـف .کيبيک يف دئاسلا يوقلا
 تاسسؤم مضت ةماکحلل ةيلحم تائيه نع ةرابع يه )2020 وينوي 15 ذنم “سرادملا
 نيثحابلا عفدتس لماوع ةدع نأ فيدرات سيرومو يتنسراک يرييت حضوأو .ةيميلعت
 نم عفرلل ةيبرتلا تايلک ءاشنإ مت ،اقباس انرکذ امک -1 :رثکأ اهعم نواعتلا ىلإ نييوبرتلا
 لکشب نوکردي نويوبرتلا نوثحابلا حبصأ -2 ؛افيکو امک نيسردملل ينهملا ىوتسملا
 تاليلحتلا يف ةبکرملاو ،يوبرتلا ثحبلل ةتبثملا تايطعملا ىلع طقف دامتعالا نأ ديازتم
 عاونأ مييقتو ءارجإ نيعتي هنأو ،ةيناديملا تاسرامملا ديوجتل ةيفاک ريغ ةيضارتفالا
 اميس الو ،ةريبک ليومت تامظنم ءاشنإ مت -3 ؛نييناديملا نيلعافلا عم ةيقايسلا ثوحبلا

(FRQSC): (Fonds de recherche société et culture du Québec) تصوأ يتلا 
 اضيأ نکلو ،ثحبلا قرف نمض طقف سيل ايمازلإ ارمأ نيسرامملا جامدإ تلعجو لب

 .ةيبرتلا تاکبش ىلإ ثوحبلا جئاتن لقن تايلمع نمض

 نيسرامملا نيب نواعتلا يف يلحم وه ام ةيمهأ حضوت هالعأ ةروکذملا ةلثمألا نإ
 نيثحابلاو نييناديملا نيلعافلا نيب ةکارشلا نأ ينعي اذه لهو .ةيثحبلا تاربتخملاو
 دنع فوقولا ردجي ددصلا اذه يفو ؟صاخ لکشب ةيوق ةيزکرم ةلود لخاد ةليحتسم
 قلعتي هيف درو ام نأ نم مغرلاب ،(Xu Mengjie) يِيِجْنِم وُّش ينيصلا ثحابلا ةلاقم
 يف نيلعافلا نإ .)ايفاقثو ايداصتقا ةرهدزملا( ياهغنش ةقطنم يف ةدحاو ةعطاقمب طقف
 ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لثمي يذلا ،ةيبرتلل يميلقإلا بتکملا :يف نولثمتي ةيلحملا ةسايسلا
 ةقلعتملا براجتلا يف نيسردملاو سرادملل ةلاعفلا ةکراشملا” ىلإ اهتاهيجوت وعدت يتلاو
 يف امب ،ينهملا ريوطتلاو نيوکتلا تامدخ مدقي يذلا ،ةيبرتلا دهعم ؛“ةيبرتلا حالصإب
 سرادملا ءاسؤر عيجشت متي ؛ةيلودلاو ةينطولا ةيوبرتلا ثوحبلا جئاتن رشنو عمج کلذ
 ةيجوغاديب تاسرامم بيرجتو اريثک ةءارقلا ىلع مهعيجشت مت ثيح نوسردملاو

 ةيهيجوت ةدايقب ،قلعتي رمألا نإف ،اذکهو .ةينيوکتلا تارودلا ءانثأ مهتاربخ ةکراشمو
 نم لک ىدل روصقلا هجوأ نع ةريبک ةعرسب تفشک يتلاو ،“لفسأ ىلإ ىلعأ نم”
 ذاختا مت ،کلذ ةجلاعملو .مهتبکاومب نيفلکملا ةيبرتلا دهعم يف نيثحابلا ىدلو نيسردملا
 .نيسردملا بصنم يف نيثحابلاو نيثحابلا عقوم يف نيسردملا عضو مت :ةيوق ريبادت
 ةسسؤم ىلإ صاخ لکشب ةعضاوتم ةيمومع ةسسؤم ليوحت مت ،کلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةيبرتلا دهعم يف ددجلا نيسردملا ىلع بجي -1 :ةيلاتلا تايقافتالا عيقوت متو ةدئار
 نيمتنملا ةربخلا يوذ نم نوسردملا -2 ؛ةيبيرجتلا ةسسؤملا هذه يف الوأ سيردتلا
 تاونس5و تاونس 3 نيب ام ةدمل مهعيمج نوسردي ميلعتلاو ةيبرتلا دهعمو ةعطاقملل
 سرادملا يف نيلهؤملا نيسردملا رايتخا متي -3 ،)ةيبيرجتلا ةسسؤملا هذه لخاد
 .جئاتنلا رشنو ةيبيرجتلا ةسسؤملا لوح ثحبلا يف ةکراشملل

  “بفيرک” زکرم مهاسي ،امامت فلتخم يسايسو يعامتجاو يفاقث قايس يفو
(CRIFPE)، ةنهمو نيوکتلا لوح تاعماجلا نيب ةيلخادلا ثوحبلا زکرم( يأ 

 يف اضيأ ،ةدايقلا تايلوؤسم فيدرات سيرومو يتنسراک يرييت ىلوتي ثيح ،)سيردتلا
 124 مهددع غلابلا نيثحابلا لالخ نم کيبيکلا لخاد ةيوهج ةيئيب ةمظنأ ءاشنإ
 لثم ملاعلا نم ىرخأ قطانم يف ىتحو ،ةفلتخملا ةيوهجلا تاعماجلاب نيقحلم .اثحاب
 طارخنا لالخ نم ءيش لک لبقو اضيأ نکلو ،ايلود اثحاب 41 لضفب کلذو ،ايقيرفأ
 .ثحبلا قرف نمض نييناديم نيلعاف

 ضعب يف عضولا نأ داقتعالا کرت عم ثحبملا اذه ءاهنإ ملظلا نم نوکيس
 امنيب امامت مهدرفمب مهريصم ةهجاوم يف نييناديملا نيلعافلا عضي يذلا وه قطانملا
 ويجنيسام دکؤي امکو ،ةيقيرفألا نادلبلا يفف ،اذکهو .ةياغلل ةبعص افورظ نوشيعي
 نأشب ضوافتت ،ةوق عقوم يف ،ةيلودلا تاسسؤملا نإف ،ادنابماک يرافسو يزنيزوماک
 طورشلا ةيبلتل يرورض وه ام لک نولعفي نيذلا نيلوؤسملا رابک عم رشابملا اهمعد
 کانه ،نولوقي ،کلذ عمو ...نوينعم مهنوکب نولعافلا رعشي نأ نود ةبولطملا
 ةيعماجلا ةلاکولا امهو ،کلذ ناتمظنم تکردأ دقو .نادلبلا هذه يف نوزاتمم نوفقثم
 ةفعاضم ىلا امهب اذح ام ،)AFD( ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاکولاو )AUF( ةينوفوکنرفلل

 ءاشنإ ىلإ فدهت ةربخلل ةصنمب رمألا قلعتيو .ملعت عورشم ليومتو قيسنتل امهدوهج
 ةتسو ،2017 ماع يف نادلب ةرشع( ةيسنرفلاب ةقطانلا نادلبلا يف “ملعتلل ةيئيب ةمظنأ”
 ءاسؤرو نيسردملا بناج ىلإ ةقرافأ نوثحاب طرخنا اذکهو :)2019 ماع يف نورشعو
 تاراهمو فراعم جاتنإو ،ثحبلا لالخ نم ةيناديملا تاسرامملا نيسحتل تاسسؤملا

 ءالؤه نکمتي نأ لمأ ىلع ...اهعابتا بجي ةماه ةردابمب رمألا قلعتيو .ةيقايس
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 ،ةريخألا تاونسلا لالخ ةيوازلا هذه نم تفعاضت تاردابملا هذه لثم نإ
 دافأ ،اذکهو .ثحبلا تتشت وأ/و ةيزکرملا ةطلسلا ةنميهب ةفورعملا نادلبلا يف ىتح
 ةيميلقإلا ةيميلعتلا لکايهلا تماقأ ،اسنرف يف هنأ يار هييفيلوأو سنوب هييفازک
 ىلإ ةفاضإلاب ،يتلاو )“بيرجتلاو راکتبالاو يميداکألا ثحبلا ايالخ”( )تايميداکألا(
 .نيثحابلا عم نواعتلاو نيملعملا لبق نم ةيلحملا تاردابملا عجشت ،ةروشملاو معدلا
 نع ةرابع )“ةطبترملا ةيبرتلا نکامأ”( LéAs نإف ،تايميداکألا نم عسوأ ىوتسم ىلعو
 ،ةيملعو ةيجيتارتسا ةدايق ءاشنإ ىلإ فدهت نيسرامملاو نيسردملا نم نوکتت تاکبش
 .ةيزکرملا ةلودلا فرط نم معدلا ىلإ رقتفت اهنکل

 يلاحلا هاجتالا عم قفاوتي ثحبلا ةطلسو لعفلا ةطلسل کرتشملا زيزعتلا نإ
 سلاجم” لحم تلح يتلا( “ةيسردملا تامدخلا زکارم”ـف .کيبيک يف دئاسلا يوقلا
 تاسسؤم مضت ةماکحلل ةيلحم تائيه نع ةرابع يه )2020 وينوي 15 ذنم “سرادملا
 نيثحابلا عفدتس لماوع ةدع نأ فيدرات سيرومو يتنسراک يرييت حضوأو .ةيميلعت
 نم عفرلل ةيبرتلا تايلک ءاشنإ مت ،اقباس انرکذ امک -1 :رثکأ اهعم نواعتلا ىلإ نييوبرتلا
 لکشب نوکردي نويوبرتلا نوثحابلا حبصأ -2 ؛افيکو امک نيسردملل ينهملا ىوتسملا
 تاليلحتلا يف ةبکرملاو ،يوبرتلا ثحبلل ةتبثملا تايطعملا ىلع طقف دامتعالا نأ ديازتم
 عاونأ مييقتو ءارجإ نيعتي هنأو ،ةيناديملا تاسرامملا ديوجتل ةيفاک ريغ ةيضارتفالا
 اميس الو ،ةريبک ليومت تامظنم ءاشنإ مت -3 ؛نييناديملا نيلعافلا عم ةيقايسلا ثوحبلا

(FRQSC): (Fonds de recherche société et culture du Québec) تصوأ يتلا 
 اضيأ نکلو ،ثحبلا قرف نمض طقف سيل ايمازلإ ارمأ نيسرامملا جامدإ تلعجو لب

 .ةيبرتلا تاکبش ىلإ ثوحبلا جئاتن لقن تايلمع نمض

 نيسرامملا نيب نواعتلا يف يلحم وه ام ةيمهأ حضوت هالعأ ةروکذملا ةلثمألا نإ
 نيثحابلاو نييناديملا نيلعافلا نيب ةکارشلا نأ ينعي اذه لهو .ةيثحبلا تاربتخملاو
 دنع فوقولا ردجي ددصلا اذه يفو ؟صاخ لکشب ةيوق ةيزکرم ةلود لخاد ةليحتسم
 قلعتي هيف درو ام نأ نم مغرلاب ،(Xu Mengjie) يِيِجْنِم وُّش ينيصلا ثحابلا ةلاقم
 يف نيلعافلا نإ .)ايفاقثو ايداصتقا ةرهدزملا( ياهغنش ةقطنم يف ةدحاو ةعطاقمب طقف
 ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لثمي يذلا ،ةيبرتلل يميلقإلا بتکملا :يف نولثمتي ةيلحملا ةسايسلا
 ةقلعتملا براجتلا يف نيسردملاو سرادملل ةلاعفلا ةکراشملا” ىلإ اهتاهيجوت وعدت يتلاو
 يف امب ،ينهملا ريوطتلاو نيوکتلا تامدخ مدقي يذلا ،ةيبرتلا دهعم ؛“ةيبرتلا حالصإب
 سرادملا ءاسؤر عيجشت متي ؛ةيلودلاو ةينطولا ةيوبرتلا ثوحبلا جئاتن رشنو عمج کلذ
 ةيجوغاديب تاسرامم بيرجتو اريثک ةءارقلا ىلع مهعيجشت مت ثيح نوسردملاو

 ةيهيجوت ةدايقب ،قلعتي رمألا نإف ،اذکهو .ةينيوکتلا تارودلا ءانثأ مهتاربخ ةکراشمو
 نم لک ىدل روصقلا هجوأ نع ةريبک ةعرسب تفشک يتلاو ،“لفسأ ىلإ ىلعأ نم”
 ذاختا مت ،کلذ ةجلاعملو .مهتبکاومب نيفلکملا ةيبرتلا دهعم يف نيثحابلا ىدلو نيسردملا
 .نيسردملا بصنم يف نيثحابلاو نيثحابلا عقوم يف نيسردملا عضو مت :ةيوق ريبادت
 ةسسؤم ىلإ صاخ لکشب ةعضاوتم ةيمومع ةسسؤم ليوحت مت ،کلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةيبرتلا دهعم يف ددجلا نيسردملا ىلع بجي -1 :ةيلاتلا تايقافتالا عيقوت متو ةدئار
 نيمتنملا ةربخلا يوذ نم نوسردملا -2 ؛ةيبيرجتلا ةسسؤملا هذه يف الوأ سيردتلا
 تاونس5و تاونس 3 نيب ام ةدمل مهعيمج نوسردي ميلعتلاو ةيبرتلا دهعمو ةعطاقملل
 سرادملا يف نيلهؤملا نيسردملا رايتخا متي -3 ،)ةيبيرجتلا ةسسؤملا هذه لخاد
 .جئاتنلا رشنو ةيبيرجتلا ةسسؤملا لوح ثحبلا يف ةکراشملل

  “بفيرک” زکرم مهاسي ،امامت فلتخم يسايسو يعامتجاو يفاقث قايس يفو
(CRIFPE)، ةنهمو نيوکتلا لوح تاعماجلا نيب ةيلخادلا ثوحبلا زکرم( يأ 

 يف اضيأ ،ةدايقلا تايلوؤسم فيدرات سيرومو يتنسراک يرييت ىلوتي ثيح ،)سيردتلا
 124 مهددع غلابلا نيثحابلا لالخ نم کيبيکلا لخاد ةيوهج ةيئيب ةمظنأ ءاشنإ
 لثم ملاعلا نم ىرخأ قطانم يف ىتحو ،ةفلتخملا ةيوهجلا تاعماجلاب نيقحلم .اثحاب
 طارخنا لالخ نم ءيش لک لبقو اضيأ نکلو ،ايلود اثحاب 41 لضفب کلذو ،ايقيرفأ
 .ثحبلا قرف نمض نييناديم نيلعاف

 ضعب يف عضولا نأ داقتعالا کرت عم ثحبملا اذه ءاهنإ ملظلا نم نوکيس
 امنيب امامت مهدرفمب مهريصم ةهجاوم يف نييناديملا نيلعافلا عضي يذلا وه قطانملا
 ويجنيسام دکؤي امکو ،ةيقيرفألا نادلبلا يفف ،اذکهو .ةياغلل ةبعص افورظ نوشيعي
 نأشب ضوافتت ،ةوق عقوم يف ،ةيلودلا تاسسؤملا نإف ،ادنابماک يرافسو يزنيزوماک
 طورشلا ةيبلتل يرورض وه ام لک نولعفي نيذلا نيلوؤسملا رابک عم رشابملا اهمعد
 کانه ،نولوقي ،کلذ عمو ...نوينعم مهنوکب نولعافلا رعشي نأ نود ةبولطملا
 ةيعماجلا ةلاکولا امهو ،کلذ ناتمظنم تکردأ دقو .نادلبلا هذه يف نوزاتمم نوفقثم
 ةفعاضم ىلا امهب اذح ام ،)AFD( ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاکولاو )AUF( ةينوفوکنرفلل

 ءاشنإ ىلإ فدهت ةربخلل ةصنمب رمألا قلعتيو .ملعت عورشم ليومتو قيسنتل امهدوهج
 ةتسو ،2017 ماع يف نادلب ةرشع( ةيسنرفلاب ةقطانلا نادلبلا يف “ملعتلل ةيئيب ةمظنأ”
 ءاسؤرو نيسردملا بناج ىلإ ةقرافأ نوثحاب طرخنا اذکهو :)2019 ماع يف نورشعو
 تاراهمو فراعم جاتنإو ،ثحبلا لالخ نم ةيناديملا تاسرامملا نيسحتل تاسسؤملا

 ءالؤه نکمتي نأ لمأ ىلع ...اهعابتا بجي ةماه ةردابمب رمألا قلعتيو .ةيقايس
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 ةديعب ةلکشملا( اهرشن لجأ نم ةيملعلا تالجملاو تاروشنملا صالختسا نم نوثحابلا
 .)لحلا نع

 ؟لمعلاو رارقلا ذاختاو ثحبلا تاطلس فلاحت وحن :ينواعت ءاکذ قلخ

 دقو .ديعبلا يضاملا ىلإ دوعت ةيناهرب ةيلمأت ةسراممک يوبرتلا ثحبلا نإ
 هجاوت اهنکلو ،ةياغلل ماهلإ ردصم تلکش 8،“ملاعلا يف ةريبک ةيوبرت تايصخش” تجتنأ

 ايملع اصصخت هرابتعاب يوبرتلا ثحبلا نإ .لکيهملا ماظنلا قارتخا يف ةريبک ةبوعص
 لوأ ءاشنإ لالخ نم هنأ لوقلا ىلع نوخرؤملا قفتيو .ليوط راسم ةرمث وه ،هب فرتعم
 )Wundt( تدنوو مهلأ ،1875 ماع يف گيزبيال يف يبيرجتلا سفنلا ملعل ربتخم
 ةنس يف ،نوبروسلا ةعماج يف “ةيبرتلا مولع” يف سرد ،1883 ةنس يف :ىلوألا تاردابملا

 يف ةيوبرتلا ثاحبألا ةيعمج ،يناملأ لصأ نم ، ).Rice J.M ( ،سيار أشنأ ،1903
 اسنرفو اکيجلبو فينج يف “ةيبيرجتلا ايجوغاديبلل” تاربتخم ءاشنإ ؛ةدحتملا تايالولا

 ةيلودلا ةيعمجلا( يأ ،(AIPELF) فيلبيآ ءاشنإ ؛نيرشعلا نرقلا ةيادب يف
) Gaston يرالايم نوتساگ عم 1958 ماع يف )ةيسنرفلا ةغلل ةيبيرجتلا ايجوغاديبلل
)Mialaret يسمآ  نم ةدالو 1977 ةنس تفرعو ؛اهل سيئر لوأک )AMSE( يأ 
 دقل .نيثحابلل تاردابمب قلعتي ناک انه رمألا نأ الإ .)ةيوبرتلا مولعلل ةيلودلا ةيعمجلا(
 ،نادلبلا نم ديدعلا يفو ،القتسم ايتاسسؤم اناکم مهحنمل اليوط اتقو لودلا تقرغتسا
 ثيح ةينوسکاس ولجنألا ةفاقثلا نادلب سکع ىلع ،بادآلا تايلکل نيعضاخ نولازي ام
 ثوحبلل نوکي نأ برغتسملا نم سيل کلذل .صاخلا اهدوجو اهل ةيبرتلا تايلک
 ةصاخ ،عقاولا ضرأ ىلع ةسرامملا ىلع وأ يسايسلا رارقلا عنص ىلع ليئض ريثأت ةيوبرتلا

 تاريغتلا نع مجانلا ،يلاحلا يعولا نإ .يقيقح فارتعاب دعب عتمتت ال يتلا نادلبلا يف
 داقتعالا ىلإ اندوقي ،19 ديڤوک ءابو نع مجانلا ةيبرتلا ملاع يف تابارطضالاو ةيعمتجملا
 ثحبلا( ةفلتخم ىوق فلاحتل ةحلم ةجاح کانه ،ةحصلا ملاع يف لاحلا وه امک ،هنأب
 تلازام نکل ،صرفلا نم ريثکلا کانهو .ىضم تقو يأ نم رثکأ .)لمعلاو رارقلاو
 .تاهاركإلا نم ريثکلا کانه

 ؟اهزواجت بجي يتلا تاهارکإلا يه ام

 نيقلغنم نولظي امدنع ،مهسفنأ نيثحابلا ىوتسم ىلع ىلوأ تاهارکإ دجوت
 ثوحبلا نم ءاسفيسف نيوکت يف کلذب نومهاسي يلاتلابو ،يلصألا مهصصخت لخاد
 قالغنالا اذه ززعتيو .ايجهنم الصفمت بلطتي دقعم عوضوم لوح ةرواجتملا فراعملاو
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 رثاکت يف مهاسي يذلاو ،ةينهم ضارغأل ،لضفي يذلا ءانفلا وأ رشنلا بلطم لالخ نم
 ال ثيحب ادج ةماع اهفراعم لظت يتلاو ،ةيبرتلا لوح ةيمکلا ثاحبألا نم نيعم عون
 کلذ ىلإ فاضي ام ابلاغو .يناديملا لمعلاو يسايسلا رارقلا ذاختا لاعف لکشب مدخت
 ةبراقم جهن نم فوخلا لثم تامواقم لالخ نم دسجتي يذلاو ،يجاعلا جربلا ةمزالتم
 .“يتلکشم تسيل” وأ “يتلکشم تسيل هذه” لثم ،لعفلا دودر لالخ نم وأ ،ةيداحأ
 .قيبطتلاب مق طقف

 ةينهم حلاصم اضيأ مهيدل نييسايسلا نإف ،ارارکتو ارارم کلذ رهظ امکو
 نم رثکأ ةيجولويديأ سسأ ىلع تارارق ذاختا وأ ،)ةطلسلا يف ءاقبلاو مهباختنا ةداعإ(
 .لعفلاب ةذختملا تارارقلا ةقيقح ريربتل ةيملعلا ةيعرشلا مادختسا وأ ،ةيملع اهنوک
 نمزلا نإف ،ةيسايسلا ةطلسلل ةيرارمتسا دجوت ثيح نادلبلا نم ليلق ددع ءانثتسابو
 امکو .اليوط اتقو يوبرتلا لمعلاو ةسايسلا راثآ قرغتست امنيب ،ريصق نمز وه يسايسلا
 رثکأ ديدحت مت ،)2020( “ةيبرتلا حالصإ” (RIES) ةلجم نم 83 ددعلا يف ديکأتلا مت
 نکمي الو اهتاقباس مييقت متي نأ نود  ىلاوتت اهنإ ؛ ةريخألا تاونسلا يف احالصإ 150 نم
 ليوطلا ىدملا ىلع ةسايس دوجو مدع نإ .ةعقوتملا تاريثأتلا ةيؤر يف لمأي نأ دحأل
 وأ )اهکيکفتو اهعضو متي تاططخم درجم طقف سيلو( ةيوبرتلا ثوحبلل ليومتل

 رثکأ ارشؤم کش نودب اهلک يه ثوحبلل ةمئالم تابلط ريرمت يف رارقلا يعناص ةبوعص
 نکل .ةنيتم سسأ ىلع يوبرت لمع ءانب ىلع ةردقلا وأ مامتهإلا ةلق ىلع احوضو
 بناوج لوانت نم نيثحابلا ،ينمضلا وأ حيرصلا ،عنم يف نمکت ةروطخ رثکألا ةبقعلا
 .ةينيدو ةيفسلفو ةيفاقثو ةيسايس بابسأل ةيبرتلا نم ةنيعم

 کئلوأ نيب اهتظحالم نکمي تاهارکإ کانه ،تاهارکإلا هذه ىلإ ةفاضإلاب
 ال مهنأ نورعشي ذإ ،ةيوبرتلا ةيلمعلا هيف يرجت يذلا لاجملا يف نولمعي نيذلا
 لئاسوو تاماعد ىلإ راقتفالا ببسب يوبرتلا ثحبلا جئاتن ىلإ لوصولا نوعيطتسي
 “ةديفم” تسيل وأ ؛“ةماع” دج اهنأ امک ؛“ةءورقم” تسيل يهف :ةبسانملا لاصتالا

 اتقو ضرتفتو “دهجلا نم ريثکلا” بلطتت اهنأ امک ؛اهقايس دويق رابتعالا يف ذخأت ال اهنأل
 .لبق نم اهل ططخم نکي مل نيوکتلل اليوط
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 ةديعب ةلکشملا( اهرشن لجأ نم ةيملعلا تالجملاو تاروشنملا صالختسا نم نوثحابلا
 .)لحلا نع

 ؟لمعلاو رارقلا ذاختاو ثحبلا تاطلس فلاحت وحن :ينواعت ءاکذ قلخ

 دقو .ديعبلا يضاملا ىلإ دوعت ةيناهرب ةيلمأت ةسراممک يوبرتلا ثحبلا نإ
 هجاوت اهنکلو ،ةياغلل ماهلإ ردصم تلکش 8،“ملاعلا يف ةريبک ةيوبرت تايصخش” تجتنأ

 ايملع اصصخت هرابتعاب يوبرتلا ثحبلا نإ .لکيهملا ماظنلا قارتخا يف ةريبک ةبوعص
 لوأ ءاشنإ لالخ نم هنأ لوقلا ىلع نوخرؤملا قفتيو .ليوط راسم ةرمث وه ،هب فرتعم
 )Wundt( تدنوو مهلأ ،1875 ماع يف گيزبيال يف يبيرجتلا سفنلا ملعل ربتخم
 ةنس يف ،نوبروسلا ةعماج يف “ةيبرتلا مولع” يف سرد ،1883 ةنس يف :ىلوألا تاردابملا

 يف ةيوبرتلا ثاحبألا ةيعمج ،يناملأ لصأ نم ، ).Rice J.M ( ،سيار أشنأ ،1903
 اسنرفو اکيجلبو فينج يف “ةيبيرجتلا ايجوغاديبلل” تاربتخم ءاشنإ ؛ةدحتملا تايالولا

 ةيلودلا ةيعمجلا( يأ ،(AIPELF) فيلبيآ ءاشنإ ؛نيرشعلا نرقلا ةيادب يف
) Gaston يرالايم نوتساگ عم 1958 ماع يف )ةيسنرفلا ةغلل ةيبيرجتلا ايجوغاديبلل
)Mialaret يسمآ  نم ةدالو 1977 ةنس تفرعو ؛اهل سيئر لوأک )AMSE( يأ 
 دقل .نيثحابلل تاردابمب قلعتي ناک انه رمألا نأ الإ .)ةيوبرتلا مولعلل ةيلودلا ةيعمجلا(
 ،نادلبلا نم ديدعلا يفو ،القتسم ايتاسسؤم اناکم مهحنمل اليوط اتقو لودلا تقرغتسا
 ثيح ةينوسکاس ولجنألا ةفاقثلا نادلب سکع ىلع ،بادآلا تايلکل نيعضاخ نولازي ام
 ثوحبلل نوکي نأ برغتسملا نم سيل کلذل .صاخلا اهدوجو اهل ةيبرتلا تايلک
 ةصاخ ،عقاولا ضرأ ىلع ةسرامملا ىلع وأ يسايسلا رارقلا عنص ىلع ليئض ريثأت ةيوبرتلا

 تاريغتلا نع مجانلا ،يلاحلا يعولا نإ .يقيقح فارتعاب دعب عتمتت ال يتلا نادلبلا يف
 داقتعالا ىلإ اندوقي ،19 ديڤوک ءابو نع مجانلا ةيبرتلا ملاع يف تابارطضالاو ةيعمتجملا
 ثحبلا( ةفلتخم ىوق فلاحتل ةحلم ةجاح کانه ،ةحصلا ملاع يف لاحلا وه امک ،هنأب
 تلازام نکل ،صرفلا نم ريثکلا کانهو .ىضم تقو يأ نم رثکأ .)لمعلاو رارقلاو
 .تاهاركإلا نم ريثکلا کانه

 ؟اهزواجت بجي يتلا تاهارکإلا يه ام

 نيقلغنم نولظي امدنع ،مهسفنأ نيثحابلا ىوتسم ىلع ىلوأ تاهارکإ دجوت
 ثوحبلا نم ءاسفيسف نيوکت يف کلذب نومهاسي يلاتلابو ،يلصألا مهصصخت لخاد
 قالغنالا اذه ززعتيو .ايجهنم الصفمت بلطتي دقعم عوضوم لوح ةرواجتملا فراعملاو
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 رثاکت يف مهاسي يذلاو ،ةينهم ضارغأل ،لضفي يذلا ءانفلا وأ رشنلا بلطم لالخ نم
 ال ثيحب ادج ةماع اهفراعم لظت يتلاو ،ةيبرتلا لوح ةيمکلا ثاحبألا نم نيعم عون
 کلذ ىلإ فاضي ام ابلاغو .يناديملا لمعلاو يسايسلا رارقلا ذاختا لاعف لکشب مدخت
 ةبراقم جهن نم فوخلا لثم تامواقم لالخ نم دسجتي يذلاو ،يجاعلا جربلا ةمزالتم
 .“يتلکشم تسيل” وأ “يتلکشم تسيل هذه” لثم ،لعفلا دودر لالخ نم وأ ،ةيداحأ
 .قيبطتلاب مق طقف

 ةينهم حلاصم اضيأ مهيدل نييسايسلا نإف ،ارارکتو ارارم کلذ رهظ امکو
 نم رثکأ ةيجولويديأ سسأ ىلع تارارق ذاختا وأ ،)ةطلسلا يف ءاقبلاو مهباختنا ةداعإ(
 .لعفلاب ةذختملا تارارقلا ةقيقح ريربتل ةيملعلا ةيعرشلا مادختسا وأ ،ةيملع اهنوک
 نمزلا نإف ،ةيسايسلا ةطلسلل ةيرارمتسا دجوت ثيح نادلبلا نم ليلق ددع ءانثتسابو
 امکو .اليوط اتقو يوبرتلا لمعلاو ةسايسلا راثآ قرغتست امنيب ،ريصق نمز وه يسايسلا
 رثکأ ديدحت مت ،)2020( “ةيبرتلا حالصإ” (RIES) ةلجم نم 83 ددعلا يف ديکأتلا مت
 نکمي الو اهتاقباس مييقت متي نأ نود  ىلاوتت اهنإ ؛ ةريخألا تاونسلا يف احالصإ 150 نم
 ليوطلا ىدملا ىلع ةسايس دوجو مدع نإ .ةعقوتملا تاريثأتلا ةيؤر يف لمأي نأ دحأل
 وأ )اهکيکفتو اهعضو متي تاططخم درجم طقف سيلو( ةيوبرتلا ثوحبلل ليومتل

 رثکأ ارشؤم کش نودب اهلک يه ثوحبلل ةمئالم تابلط ريرمت يف رارقلا يعناص ةبوعص
 نکل .ةنيتم سسأ ىلع يوبرت لمع ءانب ىلع ةردقلا وأ مامتهإلا ةلق ىلع احوضو
 بناوج لوانت نم نيثحابلا ،ينمضلا وأ حيرصلا ،عنم يف نمکت ةروطخ رثکألا ةبقعلا
 .ةينيدو ةيفسلفو ةيفاقثو ةيسايس بابسأل ةيبرتلا نم ةنيعم

 کئلوأ نيب اهتظحالم نکمي تاهارکإ کانه ،تاهارکإلا هذه ىلإ ةفاضإلاب
 ال مهنأ نورعشي ذإ ،ةيوبرتلا ةيلمعلا هيف يرجت يذلا لاجملا يف نولمعي نيذلا
 لئاسوو تاماعد ىلإ راقتفالا ببسب يوبرتلا ثحبلا جئاتن ىلإ لوصولا نوعيطتسي
 “ةديفم” تسيل وأ ؛“ةماع” دج اهنأ امک ؛“ةءورقم” تسيل يهف :ةبسانملا لاصتالا

 اتقو ضرتفتو “دهجلا نم ريثکلا” بلطتت اهنأ امک ؛اهقايس دويق رابتعالا يف ذخأت ال اهنأل
 .لبق نم اهل ططخم نکي مل نيوکتلل اليوط
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ثانيـــا:
مقاالت متنوعة



:مالسإلا ةفسالفو يبابحلا  
؟ةرکبم ةيناصخش مأ ىطسو نورق ةفسلف  

 
 دمحأ نب داؤف

 طابرلا ،ةينسحلا ثيدحلا راد ةسسؤم
 

“Le nez de Cléopâtre, s’il eût été 
plus court, toute la face de la terre 
aurait changé”. Pascal, Pensée, 90. 

 
 ةمدقم

 تالاغشنالا نم ادحاو ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلل خيرأتلا نکي مل
 ضرتفن اننکل ؛)م1993-1922( يبابحلا زيزع دمحم لحارلا يبرغملا فوسليفلل ةيرظنلا
 نم ةيفاقثلاو ةيعماجلا ةطشنألا تايرجم عم العافت ،ًةفدصو اًضرع کلذک راص هنأ

 مالعأب امامتها تدهش يتلا تابسانملا يف هروضح يبابحلا لجس دقف ،لعفلابو .هلوح
 .ت( نودلخ نبا نمحرلا دبع نم ًءادتبا ،ةيمالسإلا تاقايسلا يف رکفلاو ةفسلفلا

 يبارافلا رصن يبأب ارورم )م1111/ـه505 .ت( يلازغلا دماح يبأ ىلإ )م1406/ـه808
 هباتک ءانثتسابو .)م1198/ـه595 .ت( دشر نبا ديلولا يبأو )م950/ـه339 .ت(
 نع ةرابع ناک ةفسلفلا کلت يف يبابحلا هَبتک ام لک نإف ،نودلخ نبا نع يديهمتلا
 انه تميقأ يتلا “تابسانملا” نأ ىنعمب ؛ًءادتبا اثاحبأ تسيلو ،تاودن يف تاقرو
 يبارافلاو نودلخ نبا تافسلف نع “هثيداحأ”و يبابحلا “تاقرو” ءارو تناک کانهو
 يف کراش دقف ،کلذ ىلإو ...يلازغلاو )م1185/ـه581 .ت( ليفط نبا رکب يبأو
 ريغو ةرشابم تاشاقن يف لخد ذإ ؛ام نمز يف ةيبرغملا ةعماجلا اهتفرع ةيرکف تاحراطم
 نم ةهجب لصتت لئاسم صوصخب ،مهريغو ةبراغم ،نيسراّدلا نم ديدعلا عم ةرشابم
 تايربک نم نيتنثا يماتخلا قيلعتلاب صخ امک ؛اهمالعأو ةفسلفلا کلت اياضقب تاهجلا
 دشر نبا ةودن ينعأ ،طابرلاب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلکب تدقع يتلا تاودنلا
 ةقالع نإف ،اذه لک نم مغرلا ىلع نکلو .)م1979( نودلخ نبا ةودنو )م1978(
 نأ اهل دارأ وُه الو ،ةيرورض ةقالع طق نکت مل ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلاب يبابحلا
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 طابرلا ،ةينسحلا ثيدحلا راد ةسسؤم
 

“Le nez de Cléopâtre, s’il eût été 
plus court, toute la face de la terre 
aurait changé”. Pascal, Pensée, 90. 
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– هلوق مهفن اذهبو .ةفدّصلاب ةعوبطم ،ةيضرَع ةقالع امئاد تناک امنإو ،کلذک نوکت
 تافسلف نع تاقرو هباتک يف اهجلاعي يتلا تاعوضوملا نع – بايغلا ةغيص المعتسم

303

 

مجلة املناهل، العدد 103: 327-303 



 جراخلا نم هيلع تلََزن ؛اهنع ثحَبي ملو ُهنع ْتثحب عيضاوم اهنأ وه دکؤملا” :ةيمالسإ
 1.“تافداصم ةديلو تاساردلا هذهف .اهعم رَماَغف

 وه امنإ لاجملا اذه نأ ةفسلفلا خيراتب نيلغتشملا نيسرادلا نيب فورعملاو
 مکحب ةفسلفلا ىلإ يمتني امک ،هتيلعاف ةعيبط مکحب خيراتلا ىلإ يمتني يملع ديلقت”
 اذه عم ام دح ىلإ ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيرات قفاوتيو 2.“هعوضوم ةعيبط
 ؛خيراتلا کلذ تالاجم نم هريغ نع هزيمت صئاصخ لمحي ،کلذ ىلإ ،هنأ ريغ .فصولا
 روط يف وه لب ،ينبم وه الو ،ىطعم سيل هعوضوم نإ ،الوأ :نيسيئر نيببسل اذهو”
 ذإ ،يبابحلاو 3.“ةروکذملا تالاجملا يقاب نم ىوقأ خيراتلا يف هخوسر نإ ،ايناثو ؛ءانبلا
 املاع جلي وهف ،ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا يف لئاسملا ضعب ةجلاعم ىلإ دمعي
 .ةيفسلفلا تايلاکشإلابو ةيخيراتلا تايطعملاب ةيجولوليفلا اياضقلا هيف عطاقتت ادقعم

 ذإ ؛يبابحلا صاصتخا لاجم تناک ةفسلفلا کلت نإ لوقن نأ زوجي ال ،اعبطو
 يف اصصختم ناک لجرلا نأل اذه سيلو .اهل خيرأتلا يف الو اهيف صتخي نأ هينعي نکي مل
 هنأ اذه ىنعمو .افوسليف ناک هنأل امنإو ،ةرصاعملا وأ ةينانويلا وأ ةثيدحلا ةفسلفلا
 ذإ نحنف ،اذل .کاذ وأ لاجملا اذه يف صصختلاب هسفن ىلع قِّيَُضي نأ نم ربکأ ناک
 لاوقأ يف ثحبن ال ،ةصاخ ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيرات يف هلاوقأ يف رظنن
 نم هنارقأ صوصن لوؤي فسلفتم لاوقأ يف امنإو ،هصاصتخا لاجم ريغ ٍلاجم يف سراد
 ينُرو ،)م.ق 322 .ت( وطسرأ لعف ام رارغ ىلع ،يضاملا ىلإ نومتني نيذلا ةفسالفلا
 ،)م1976 .ت( رغديه نترمو ،)م1831 .ت( لغيه کيرديرفو ،)م1650 .ت( تراکيد
 ةءارق يف هبهذم لعجي نأ الإ ىبأي يبابحلا نإف ،کلذ نم مغرلا ىلع ،نکل .نورخآو
 هتاقرو لالخ نم ،انل حال دقف .ةفسالفلا ءالؤه بهاذم نع فلتخي يضاملا تافسلف
 ام اذهو ؛تافسلفلا هذه عم لماعتلل هب اصاخ اروصت رولبي هنأ ،هتابيقعتو هتاشقانمو
 امو ؟ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيرات يبابحلا أرقي فيکف ...هدنع فوقولا دون

 تناک يتلا ضارغألاو دصاقملا يه امو ؟خيرأتلا اذهل يبابحلا روصتل ىربکلا ملاعملا يه
 ؟هنع ّبترتت دق يتلا ةيفسلفلاو ةيرظنلا جئاتنلا يه امو ؟روصتلا اذه کرحت

 
 ناونع ةقحاللا تالاحإلا يف لمعتسنس( .5 ،)1988 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا( ةيمالسإ تافسلف نع تاقرو ،يبابحلا زيزع دمحم 1
 .)تاقرو :يف ارصتخم باتكلا

2 Alain de Libera, “Le relativisme historique: théorie des ‘complexes questions-réponses’ et ‘traçabilité’”, Les 
Études philosophiques 4 (1999): 479. 
3 De Libera, “Le relativisme historique,” 479. 

 ىصقتن نأ عضاوتملا لمعلا اذه يف انلواح ،ةلئسألا هذه نع ةباجإلا لجأ نم
 نيوکت ىلإ انم ايعس ،ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا صوصخب هتاباتکو هلاوقأ عيمج
 روط يف وه يذلاو ،بعشتملا يفسلفلا ثرإلا اذه عم هلماعت ةيفيک نع ةماع ةرکف
 .هالعأ اربيل ُد نالأ ةرابع بسح ،ءانبلاو فاشتکالا

 ةيجهنم ىؤرو تاريظنت :الوأ

 )يضاملا( خيراتلاو يبابحلا .1

 نم هل يئاهن فقوم ىلع روثعلا يبابحلا صوصنل ئراقلا ىلع لهسي سيل
 ّنإ :لوقلا نکمي ،ةهج نمف .ةقرافملا نم ءيشب عوبطم هفقوم نأ عقاولا نکل .يضاملا
 نأل ؛يوضام عوزن لک َةمواقمو دغلا ىلع َةنهارملا ةيناصخشلا ةفسلف تازکترم نِم
 اقلغنم سيلو ،لمألا لمحي يذلا لبقتسملا ىلع حتفنم نمز يبابحلا ةيناصخش َنمز
 يغلي يبابحلا نإ :لوقي نأ لئاقل ،اذه ءوض يفو 4.قناخلا رضاحلاو تيملا يضاملا ىلع
 .ءاقبلا لجأ نم ةمألا عارص يف هنم ةدئاف ال ذإ ،ثارتلا عم لماعتلا ةيناکمإ هباسح نم

 تاعزنلا نع نوکي ام دعبأ لجرلا نإ :لاقي نأ زوجي ،ةيناث ةهج نم هنأ ريغ
 نيدللو ناميإلل ةيئايحإلا نم عون ىلع ،اضيأ ،ةمئاق هتفسلف نأل ؛ةيعئاطقلا وأ ةيريونتلا
 يف اًمهلتسم 5،مالکلا ملع جاتنإ ةداعإب ضعبلا همهتا نأ ةجرد ىلإ ؛“قداصلا مالسإلل”و
 يبابحلا نإ ،عقاولا يفو 6.ينسلا مالکلاو ةينيدلا ةفسلفلا يف نابوذلاب مدقأ اماهتا اذه
 ،يضاملا نع ةرکف الب” هنإ ذإ ؛“ةيخيراتلا انروذج”ـلو يضاملل رکنتلا نع نوکي ام دعبأ
 ،اذه نم اقالطناو 7.“لبقتسملل عورشم يأ ممصي نأ درفلا عيطتسي ال ،ام ضام نع
 طيسولا دهعلا ناسنإ” عم ةعيطقلا ةاعد نع يرذجلا هفالتخا يبابحلا لجُسي
 9.يورعلا هللا دبع دنع ءرملا هدجي دق ام رارغ ىلع 8،“يمالسإلا

 
 ةليسو الو ،هنويدو هفلخت يف قراغلا ثلاثلا ملاعلا رصاحي رضاحلاو ،هتاذ يف ائيش يأ ،ةيهتنمو ةقلغنم ةينب لكشي يضاملا” :يبابحلا لوقي 4
 ركفلا انأيهو هعم ءاقتلالا انسحأ اذإ اظوظح هعم لمحي دقف لبقتسملا امأ ،مزأتلاو عينصتلا ةراضح يف شيمهتلاو عايضلا ةمواقم نم هنكمت
 مه ثيح مهعم نمض ،“شيمح ملاسنب عم راوح :ةيدغلاو ةيناصخشلا نيب يبابحلا زيزع دمحم” ،يبابحلا زيزع دمحم .“هتريسمل حلاصلا
 .155 ،)1988 ،ةمكحلا تيب :ءاضيبلا رادلا(
 زكرملا :ةحودلا( ةيدغلاو ةيناصخشلا يبابحلا زيزع دمحم نمض ،“؟مالك ملع مأ ةفسلف ةيمالسإلا ةيناصخّشلا” ،يلاعلا دبعنب مالسلا دبع 5
 .175 ،168 ،164 ،163 ،162 ،)2015 ،تاسايسلا ةساردو ثاحبألل يبرعلا

6 Abdallah Laroui, La crise des intellectuels arabes: traditionalisme ou historicisme? (Paris: Maspero 1974), 10, no.1. 
 .87 ،)1990 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةمهبم ميهافم ،يبابحلا زيزع دمحم 7
 .46–316 ،“؟مالك ملع مأ ةفسلف ةيمالسإلا ةيناصخّشلا” ،يلاعلا دبعنب 8
 يف ةلاقم :لقعلا موهفم نمو ؛)1973 ،ةقيقحلا راد :توريب( يخيراتلاو ركفلاو برعلا نم ةقرفتم عضاوم ىلإ الثم ةدوعلا نكمي 9
 .)1996 ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا :توريب-ءاضيبلا رادلا( تاقرافملا
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 ذإ ؛يبابحلا صاصتخا لاجم تناک ةفسلفلا کلت نإ لوقن نأ زوجي ال ،اعبطو
 يف اصصختم ناک لجرلا نأل اذه سيلو .اهل خيرأتلا يف الو اهيف صتخي نأ هينعي نکي مل
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 نم هنارقأ صوصن لوؤي فسلفتم لاوقأ يف امنإو ،هصاصتخا لاجم ريغ ٍلاجم يف سراد
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 ،)م1976 .ت( رغديه نترمو ،)م1831 .ت( لغيه کيرديرفو ،)م1650 .ت( تراکيد
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 ىصقتن نأ عضاوتملا لمعلا اذه يف انلواح ،ةلئسألا هذه نع ةباجإلا لجأ نم
 نيوکت ىلإ انم ايعس ،ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا صوصخب هتاباتکو هلاوقأ عيمج
 روط يف وه يذلاو ،بعشتملا يفسلفلا ثرإلا اذه عم هلماعت ةيفيک نع ةماع ةرکف
 .هالعأ اربيل ُد نالأ ةرابع بسح ،ءانبلاو فاشتکالا

 ةيجهنم ىؤرو تاريظنت :الوأ

 )يضاملا( خيراتلاو يبابحلا .1

 نم هل يئاهن فقوم ىلع روثعلا يبابحلا صوصنل ئراقلا ىلع لهسي سيل
 ّنإ :لوقلا نکمي ،ةهج نمف .ةقرافملا نم ءيشب عوبطم هفقوم نأ عقاولا نکل .يضاملا
 نأل ؛يوضام عوزن لک َةمواقمو دغلا ىلع َةنهارملا ةيناصخشلا ةفسلف تازکترم نِم
 اقلغنم سيلو ،لمألا لمحي يذلا لبقتسملا ىلع حتفنم نمز يبابحلا ةيناصخش َنمز
 يغلي يبابحلا نإ :لوقي نأ لئاقل ،اذه ءوض يفو 4.قناخلا رضاحلاو تيملا يضاملا ىلع
 .ءاقبلا لجأ نم ةمألا عارص يف هنم ةدئاف ال ذإ ،ثارتلا عم لماعتلا ةيناکمإ هباسح نم

 تاعزنلا نع نوکي ام دعبأ لجرلا نإ :لاقي نأ زوجي ،ةيناث ةهج نم هنأ ريغ
 نيدللو ناميإلل ةيئايحإلا نم عون ىلع ،اضيأ ،ةمئاق هتفسلف نأل ؛ةيعئاطقلا وأ ةيريونتلا
 يف اًمهلتسم 5،مالکلا ملع جاتنإ ةداعإب ضعبلا همهتا نأ ةجرد ىلإ ؛“قداصلا مالسإلل”و
 يبابحلا نإ ،عقاولا يفو 6.ينسلا مالکلاو ةينيدلا ةفسلفلا يف نابوذلاب مدقأ اماهتا اذه
 ،يضاملا نع ةرکف الب” هنإ ذإ ؛“ةيخيراتلا انروذج”ـلو يضاملل رکنتلا نع نوکي ام دعبأ
 ،اذه نم اقالطناو 7.“لبقتسملل عورشم يأ ممصي نأ درفلا عيطتسي ال ،ام ضام نع
 طيسولا دهعلا ناسنإ” عم ةعيطقلا ةاعد نع يرذجلا هفالتخا يبابحلا لجُسي
 9.يورعلا هللا دبع دنع ءرملا هدجي دق ام رارغ ىلع 8،“يمالسإلا

 
 ةليسو الو ،هنويدو هفلخت يف قراغلا ثلاثلا ملاعلا رصاحي رضاحلاو ،هتاذ يف ائيش يأ ،ةيهتنمو ةقلغنم ةينب لكشي يضاملا” :يبابحلا لوقي 4
 ركفلا انأيهو هعم ءاقتلالا انسحأ اذإ اظوظح هعم لمحي دقف لبقتسملا امأ ،مزأتلاو عينصتلا ةراضح يف شيمهتلاو عايضلا ةمواقم نم هنكمت
 مه ثيح مهعم نمض ،“شيمح ملاسنب عم راوح :ةيدغلاو ةيناصخشلا نيب يبابحلا زيزع دمحم” ،يبابحلا زيزع دمحم .“هتريسمل حلاصلا
 .155 ،)1988 ،ةمكحلا تيب :ءاضيبلا رادلا(
 زكرملا :ةحودلا( ةيدغلاو ةيناصخشلا يبابحلا زيزع دمحم نمض ،“؟مالك ملع مأ ةفسلف ةيمالسإلا ةيناصخّشلا” ،يلاعلا دبعنب مالسلا دبع 5
 .175 ،168 ،164 ،163 ،162 ،)2015 ،تاسايسلا ةساردو ثاحبألل يبرعلا

6 Abdallah Laroui, La crise des intellectuels arabes: traditionalisme ou historicisme? (Paris: Maspero 1974), 10, no.1. 
 .87 ،)1990 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةمهبم ميهافم ،يبابحلا زيزع دمحم 7
 .46–316 ،“؟مالك ملع مأ ةفسلف ةيمالسإلا ةيناصخّشلا” ،يلاعلا دبعنب 8
 يف ةلاقم :لقعلا موهفم نمو ؛)1973 ،ةقيقحلا راد :توريب( يخيراتلاو ركفلاو برعلا نم ةقرفتم عضاوم ىلإ الثم ةدوعلا نكمي 9
 .)1996 ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا :توريب-ءاضيبلا رادلا( تاقرافملا
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 نإ” :لوقي امکو .ةيئاقتنالا وأ ةيقيفوتلاب ىمُري نأ ءيش يف يبابحلا ريضي الو
 ]...[ تافسلف دجوت هنأ رابتعاب نييحدق اسيل ةيقيفوتلا ىنعمو ةيئاقتنالا ىنعم
 نکمي ال ،ريعتسيو سبتقيو ذخأي ال نمف .عفانلا اهلکأ تطعأ ةيقيفوت ىرخأو ،ةيئاقتنا
 .نکمم ريغ ءيش ال نم عادبإلا وأ يوفعلا قلخلاف .دوجوم وه ام زواجتيو ،ددجي نأ
 يبابحلا دنع ةفسلفلا نأ مهفن انه نم 10.“ةقباس تافسلف يف لمأتلاب أدبت ةفسلف لک
 يضاملا ىلإ ةدوعلا نم هل دب ال ناک هنأو 11؛مدع نم اهعدبت مل تالوقم لمعتسي ريکفت
 .ةيناصخشلا ةفسلفلا عادبإ لجأ نم ،ةصاخ ةفسلفلا يضامو ،ةماع

 ةفسلفلا صئاصخ .2

 خيرات ىلع يبابحلا اهلمُعي يتلا ةبراقملل ةيموهفملا تانوکملا رصحن نأ نکمي
 :ةيتآلا رصانعلا يف ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا

 وأ هتسردم وأ هتفسلف عم امنإو فوسليفلا عم يبابحلا لماعتي ال :ةيبهذملا •
 يلازغلاو دشر نباو يبارافلا نع ،نکمم ردق ىصقأ ،ثيدحلا ىدافتي هدجن اذهل .هبهذم
 ،اذهبو .ةينودلخلاو ةيدشرلاو ةيلازغلاو ةيبارافلا لامعتسا نم رثکُيل نودلخ نباو
 .ةروشنم وأ تناک ةطوطخم ،هراثآ نم مخضأو اهبحاص نم لمشأ ،هدنع ،ةفسلفلاف
 ،بهذملا وأ ةسردملا وأ ةفسلفلا هذه نإ ذإ ؛دصق نود نم اذه لعفي ال يبابحلاو
 ،يلاعتلاو ،رصاعتلاو ،ةيخيراتلا :ةيلاتلا صئاصخلا نمضي ام يه ،هدنع ءاوس يهو
 .هيلإ حمطي ام وهو ،رامثتسالاو

 12.ةيخيراتلاب يحالطصالا هانعمب خيرأتلا لادبإ ىلإ يبابحلا ليمي :ةيخيراتلا •
 زاربإ لالخ نم ءالؤه عم لماعتلا ءانب هانعم نيملسملا ةفسالفلا ىلع ةيخيراتلا لامعإو
 رطؤم ضرع” نم الدبف ،اذهل .هيف اورثأو هب اورثأت يذلا خيراتلاب ةيرکفلا مهتاقالع
 ىلإ يبابحلا وعدي ،“لاق امو ناک ام دودح يف کاذ وأ فوسليفلا اذه رصحي يخيرأت
 اندمت يتلا هتفسلف ىلإ لقتنن ىتح کلذو ؛“نوخرؤملا هل اهعنص يتلا ةروصلا زواجت”
 ريغ وأ ةرشابم انيلع راثآلا هذه ريثأت نمو ،هراثآ نم اهمهفن امک” ةيخيراتلا رصنعب

 
  .61–160 ،“؟مالك ملع مأ ةفسلف ةيمالسإلا ةيناصخّشلا” ،يلاعلا دبعنب 10
 :ةفسلفلا لاجم يف مدع نم عادبإ ال هنأو ،اهتيخيراتو ةفسلفلا نيب لخادتلا ةركف صوصخب رظنا 11

Philipp W. Rosemann, “La philosophie et ses méthodes de recherche historique : réflexions sur la dialectique 
entre la philosophie et son histoire”, in Éditer, traduire, interpréter: Essais de méthodologie philosophique, dir. 
Steve G. Lofts et Philipp W. Rosemann (Louvain-Paris: Edition de l’institut supérieure de Philosophie-Éditions 
Peeters, 1997), 1. 

 تازيمم زربت ثيح يرشبلا دوجولا” يهف يبابحلا دنع ةيخيراتلا امأ .23 ،21 ،تاقرو :رظنا ،سفنلا ملع يفو ةيدوجولا يف ةيخيراتلا نع 12
 مادختسا ىلإ دوجولا هعفدي دوجومك درفلا عضو يه ةيدوجولا ةيخيراتلا نإ” :فيضيو .11 ،تاقرو .“خيرآتلاو خيراتلاب ناسنإلا ةقالع
 .23 ،تاقرو ،“ةيناسنإلا ةروريصلا يف هجمدت عيراشم قيقحتل هتيرح

 ةيخيرات نم جرختسن نيح يف ،دارفألا نع ةيبيرقت ةطاطخ يطعي خيراتلاف .ةرشابم
 13.“نطب امو اهنم رهظ ام ،هتانکمم هعم لمحو نصخشت دقو نئاکلا

 اذه ديفيو .ةيخيراتلل يبابحلا روصت نع ةجتان ةيصاخ يهو :رصاعتلا •
 ،مث نمو ؛“انل نورصاعم” يبابحلا ةءارق عم نوقفاوتي يذلا ةفسالفلا لک نأ رصنعلا
 مهداليمو ةفسالفلا ةافو خيراوتل ةلالد ال ،ةهجلا هذه نمو .اضيأ “نورصاعتم” مهف
 دشر نبال الثم انروصت نإ” :لوقي امکو .هيف اوشاع يذلا رصعلل ةريبک ةلالد ال امک
 امکو ناک هنأ روصتن امک وأ ناک امک دشر نبا نم ةميق لقأ نوکي نل انل ارصاعم
 ةغبص ىفضأ دق يبابحلا نأ رهاظلاو 14.“مهدعب نم نوخرؤملاو هورصاعم هنع ثدحت
 ،ةنکمم مهترواحم ودغتو ،ءالمزلا عقوم يف مهلعجي يكل مالسإلا ةفسالف ىلع ةرصاعملا
 .هيف رکفو هشاع يذلا نمزلا اذه يف مهتيلعاف ىدم سيقيو

 نأ درجمب ةفسلفلا نأ هانعمو ؛ةيبهذملا نع رصنعلا اذه مزليو :يلاعّتلا •
 تايثيحلاو ليصافتلا نع ةيلاعتم ،ةقح ةفسلف تناک نإ ،ودغت اهبحاص نع لصفنت
 يبابحلا رظن يف ةيقيقح ةفسلف ةفسلفلا نوکت يکلف ،ةهجلا هذه نمو .ةيخيراتلا
 اهل لوخي ام اذهو ؛تايصوصخلا نع ىلاعتت ةيلومش تايلاکشإب ةطبترم نوکت نأ دبال”
 کلتمت ةيحلا ةيفسلفلا ءارآلا لک نإف ،مث نمو 15.“يفاقث خانم يأ يف قيبطتلل ةيلباقلا

 .يلاوملا رصنعلا وهو 16.“ليوأتلا ىلع ةيلباق يأ فيکتلا ىلع ةردقمو ةنورم” هرظن يف

 لک ابناج کرتي وهف .ادج اصاخ ىًنعم يبابحلا دنع ليوأتلا کلتمي :ليوأتلا •
 يسفنلا ليلحتلاو تايناسللا اهب اندمت يتلا ةفلتخملاو ةريثکلا ليوأتلا يناعم
 يأ ،حرسملا يف ةدرفملا هذه هينعت ام ىلإ أجليو ...نيدلا تافسلفو اقيطونيمرهلاو
 نوکي ام هبشأ ليوأتلا” :اذه يف لوقيو ؛تماص يراوح صنل ءادألا وأ جارخإلا ىنعم
 ةيبارافلل نمضن ليوأتلا اذه لثمب .نيرصاعملا نييحرسملا دنع جارخإ ةظفل هينعت امب
 نإ 17.“يمالسإلا خيرأتلا ًةزواجتم اهعم يح بواجت يف ةيمالسإلا ةفاقثلا يف لاسرتسالا
 ىرخأو ةرهاظ ناعم نم” ةفسلفلا “هلمحت نأ نکمي امل فيکملا ريسفتلا” وه ليوأتلا
 هلمعأ امم رثکأ يلازغلا ىلع ىنعملا اذه لمعأ دق يبابحلا نإف ،عقاولا يفو 18.“ةسودحم
 .راظنلا نم هريغ ىلع

 
 .42 ،تاقرو 13
 .7 ،تاقرو 14
 .43 ،تاقرو 15
 .43 ،تاقرو 16
 .43 ،تاقرو 17
 .9 ،تاقرو 18
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 نإ” :لوقي امکو .ةيئاقتنالا وأ ةيقيفوتلاب ىمُري نأ ءيش يف يبابحلا ريضي الو
 ]...[ تافسلف دجوت هنأ رابتعاب نييحدق اسيل ةيقيفوتلا ىنعمو ةيئاقتنالا ىنعم
 نکمي ال ،ريعتسيو سبتقيو ذخأي ال نمف .عفانلا اهلکأ تطعأ ةيقيفوت ىرخأو ،ةيئاقتنا
 .نکمم ريغ ءيش ال نم عادبإلا وأ يوفعلا قلخلاف .دوجوم وه ام زواجتيو ،ددجي نأ
 يبابحلا دنع ةفسلفلا نأ مهفن انه نم 10.“ةقباس تافسلف يف لمأتلاب أدبت ةفسلف لک
 يضاملا ىلإ ةدوعلا نم هل دب ال ناک هنأو 11؛مدع نم اهعدبت مل تالوقم لمعتسي ريکفت
 .ةيناصخشلا ةفسلفلا عادبإ لجأ نم ،ةصاخ ةفسلفلا يضامو ،ةماع

 ةفسلفلا صئاصخ .2

 خيرات ىلع يبابحلا اهلمُعي يتلا ةبراقملل ةيموهفملا تانوکملا رصحن نأ نکمي
 :ةيتآلا رصانعلا يف ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا

 وأ هتسردم وأ هتفسلف عم امنإو فوسليفلا عم يبابحلا لماعتي ال :ةيبهذملا •
 يلازغلاو دشر نباو يبارافلا نع ،نکمم ردق ىصقأ ،ثيدحلا ىدافتي هدجن اذهل .هبهذم
 ،اذهبو .ةينودلخلاو ةيدشرلاو ةيلازغلاو ةيبارافلا لامعتسا نم رثکُيل نودلخ نباو
 .ةروشنم وأ تناک ةطوطخم ،هراثآ نم مخضأو اهبحاص نم لمشأ ،هدنع ،ةفسلفلاف
 ،بهذملا وأ ةسردملا وأ ةفسلفلا هذه نإ ذإ ؛دصق نود نم اذه لعفي ال يبابحلاو
 ،يلاعتلاو ،رصاعتلاو ،ةيخيراتلا :ةيلاتلا صئاصخلا نمضي ام يه ،هدنع ءاوس يهو
 .هيلإ حمطي ام وهو ،رامثتسالاو

 12.ةيخيراتلاب يحالطصالا هانعمب خيرأتلا لادبإ ىلإ يبابحلا ليمي :ةيخيراتلا •
 زاربإ لالخ نم ءالؤه عم لماعتلا ءانب هانعم نيملسملا ةفسالفلا ىلع ةيخيراتلا لامعإو
 رطؤم ضرع” نم الدبف ،اذهل .هيف اورثأو هب اورثأت يذلا خيراتلاب ةيرکفلا مهتاقالع
 ىلإ يبابحلا وعدي ،“لاق امو ناک ام دودح يف کاذ وأ فوسليفلا اذه رصحي يخيرأت
 اندمت يتلا هتفسلف ىلإ لقتنن ىتح کلذو ؛“نوخرؤملا هل اهعنص يتلا ةروصلا زواجت”
 ريغ وأ ةرشابم انيلع راثآلا هذه ريثأت نمو ،هراثآ نم اهمهفن امک” ةيخيراتلا رصنعب
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 تازيمم زربت ثيح يرشبلا دوجولا” يهف يبابحلا دنع ةيخيراتلا امأ .23 ،21 ،تاقرو :رظنا ،سفنلا ملع يفو ةيدوجولا يف ةيخيراتلا نع 12
 مادختسا ىلإ دوجولا هعفدي دوجومك درفلا عضو يه ةيدوجولا ةيخيراتلا نإ” :فيضيو .11 ،تاقرو .“خيرآتلاو خيراتلاب ناسنإلا ةقالع
 .23 ،تاقرو ،“ةيناسنإلا ةروريصلا يف هجمدت عيراشم قيقحتل هتيرح

 ةيخيرات نم جرختسن نيح يف ،دارفألا نع ةيبيرقت ةطاطخ يطعي خيراتلاف .ةرشابم
 13.“نطب امو اهنم رهظ ام ،هتانکمم هعم لمحو نصخشت دقو نئاکلا

 اذه ديفيو .ةيخيراتلل يبابحلا روصت نع ةجتان ةيصاخ يهو :رصاعتلا •
 ،مث نمو ؛“انل نورصاعم” يبابحلا ةءارق عم نوقفاوتي يذلا ةفسالفلا لک نأ رصنعلا
 مهداليمو ةفسالفلا ةافو خيراوتل ةلالد ال ،ةهجلا هذه نمو .اضيأ “نورصاعتم” مهف
 دشر نبال الثم انروصت نإ” :لوقي امکو .هيف اوشاع يذلا رصعلل ةريبک ةلالد ال امک
 امکو ناک هنأ روصتن امک وأ ناک امک دشر نبا نم ةميق لقأ نوکي نل انل ارصاعم
 ةغبص ىفضأ دق يبابحلا نأ رهاظلاو 14.“مهدعب نم نوخرؤملاو هورصاعم هنع ثدحت
 ،ةنکمم مهترواحم ودغتو ،ءالمزلا عقوم يف مهلعجي يكل مالسإلا ةفسالف ىلع ةرصاعملا
 .هيف رکفو هشاع يذلا نمزلا اذه يف مهتيلعاف ىدم سيقيو

 نأ درجمب ةفسلفلا نأ هانعمو ؛ةيبهذملا نع رصنعلا اذه مزليو :يلاعّتلا •
 تايثيحلاو ليصافتلا نع ةيلاعتم ،ةقح ةفسلف تناک نإ ،ودغت اهبحاص نع لصفنت
 يبابحلا رظن يف ةيقيقح ةفسلف ةفسلفلا نوکت يکلف ،ةهجلا هذه نمو .ةيخيراتلا
 اهل لوخي ام اذهو ؛تايصوصخلا نع ىلاعتت ةيلومش تايلاکشإب ةطبترم نوکت نأ دبال”
 کلتمت ةيحلا ةيفسلفلا ءارآلا لک نإف ،مث نمو 15.“يفاقث خانم يأ يف قيبطتلل ةيلباقلا

 .يلاوملا رصنعلا وهو 16.“ليوأتلا ىلع ةيلباق يأ فيکتلا ىلع ةردقمو ةنورم” هرظن يف

 لک ابناج کرتي وهف .ادج اصاخ ىًنعم يبابحلا دنع ليوأتلا کلتمي :ليوأتلا •
 يسفنلا ليلحتلاو تايناسللا اهب اندمت يتلا ةفلتخملاو ةريثکلا ليوأتلا يناعم
 يأ ،حرسملا يف ةدرفملا هذه هينعت ام ىلإ أجليو ...نيدلا تافسلفو اقيطونيمرهلاو
 نوکي ام هبشأ ليوأتلا” :اذه يف لوقيو ؛تماص يراوح صنل ءادألا وأ جارخإلا ىنعم
 ةيبارافلل نمضن ليوأتلا اذه لثمب .نيرصاعملا نييحرسملا دنع جارخإ ةظفل هينعت امب
 نإ 17.“يمالسإلا خيرأتلا ًةزواجتم اهعم يح بواجت يف ةيمالسإلا ةفاقثلا يف لاسرتسالا
 ىرخأو ةرهاظ ناعم نم” ةفسلفلا “هلمحت نأ نکمي امل فيکملا ريسفتلا” وه ليوأتلا
 هلمعأ امم رثکأ يلازغلا ىلع ىنعملا اذه لمعأ دق يبابحلا نإف ،عقاولا يفو 18.“ةسودحم
 .راظنلا نم هريغ ىلع
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 ةيصاخ وهو .يبابحلا ةرابع بسح ،“يلالغتسالا ليوأتلا” وأ :رامثتسالا •
 يناصخشلا هيدان يف دوجو ال ةقيقحلا يفو .يلاعتللو ةيخيراتلل هروصت نع مزلت ليوأتلل
 .يبابحلا رصع ،رصعلا تايدحت ةهجاوم يف رمثتُست نأ مهتفسلف لبقت ةفسالفل الإ
 دينجتلل ةلباق ةيح اراثآ” ةفسالفلا کئلوأ تافسلف نم لعجن ،طقف ،رامثتسالا اذهبف

 نأ ىلإ حمطيو رثعتي وهو يمالسإلا يبرعلا ملاعلا ةروريص يفو ،يفاقثلا انريصم ةکرعم يف
 19.“حتفنم لبقتسم ىلإ رصاعملا رضاحلا زواجتي

 هلالخ نم لماعتي يذلا روظنملل ةثثؤملا رصانعلا يه ،لمجملا يف ،هذه
 يف هجهنم دشت يتلا رصانعلا تاذ يهو ؛ةصاخ نيملسملا ةفسالفلا صوصن عم يبابحلا
 .اهتبراقم

 يضاملا تافسلف ةءارق يف جهنملاو يبابحلا .3

 ملو ؛ايميداکأ اصصخت هفصوب ةفسلفلا خيراتل اريبک اٍّدو نُکي يبابحلا نکي مل
 يخرؤم جهن نم هضاعتما نع نيحو ةرم لک يف ربُعي هدجن کلذلو .کلذ يفخيل نکي
 هسرمت ةلق وه نکي مل عناملا لعلو .نيملسملا ةفسالفلا عم مهلماعت نمو ةفسلفلا
 20.ىرنس امک ،رخآ ائيش ناک ام ردقب جهانملا کلتب وأ ةفسالفلا صوصنب

 .نيخرؤملا روظنم نع ةفسالفلا روظنم زييمت ىلع يبابحلا حُلي ،اذه ءوض يفو
 لک نإف ،ةيفسلفلا صوصنلا يققحمو نيخرؤملا روظنم يف ةدئاف نم ةمث نکي مل اذإو
 يف عقن ال ىتح طاتحن نأ انيلع” :اذه يف لوقيو .لوألا روظنملا يف موقت ةدئافلا
 يفخي ال وهو 21.“ةفسلفلا راظنمو ةفسلفلا يخرؤم راظنم نيب طلخنف ،سابتلالا

 ال ةيلکشو ةيظفل تاقيقحت ،هريدقت يف ،اهبلغأ يتلا ،نيخرؤملا ةبراقم هاجت هتيساسح
 جهنملا اذه نم همکهتو هتيرخس ئطخت نل هلاوقأل ةعبتتملا نيعلاو .اهئارو نم لئاط
 نأ يبابحلا ديري امدنعو .ةفسالفلل جودزم طينحت ىلإ ىوس ،هميوقت يف ،يضفي ال يذلا
 تاسارد تررُح” :الثم لوقي ؛ةيانعب هتلثمأ يقتني وهف ةيخيرأتلا ةبراقملا فخُس رهظي
 رثؤت ال ةيضق کلت .]...[ ةفيفخ مأ ةددشم يه له ،يلازغلا يف “ز” فرح لوح ةريثک

 
 .4 .ـه ،10 ،تاقرو 19
 ىلع هصرح مدع رهظي ةيمالسإلا تاقايسلا يف تافسلفلا صوصخب هبتك ام عبتت نإف الإو ،لجرلاب نظلا نسح باب نم اذه لوقن 20
 ةاكشم لمعتسي يذلا تقولا يفو ...45 ،32ـه ،37 ،24-23 ،16 ـه ،16 ،تاقرو ،الثم رظنا .مهتافلؤمو ةفسالفلا لاوقأ صوصخب قيقدتلا
 دمحم .“روزم هنأ تبث هنإ” هنع لوقي رخآ عضوم يف هدجن )165 ،158 ،148 ،79 ،تاقرو( يلازغلل اليصأ افلؤم هفصوب عضاوم يف راونألا

 ،1985 ربنون 29-27 ريداكأ ،نوميم نب ىسومو يلازغلا دماح وبأ :برغلاو قرشلا نيب لصو ةقلح ةودن نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا زيزع
 رظناو .425 ،426-424 ،)1986 ،ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم :طابرلا( ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم نم رشع يناثلا رفسلا

 .79 ،تاقرو رظنا ؛ءايحإلا باتك نم )م1130/ـه524 .ت( ترموت نبا دمحم فقوم صوصخب ادج اضماغ افقوم هسفن عضوملا يف
 ىلع نورق ةينامث رورم ةبسانمب ،يمالسإلا برغلا يف هتسردمو دشر نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا زيزع دمحم 21
 .386 ،)2013 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا( 1978 ليربأ 23 ،22 ،21 يف ةيعماج مايأ ،دشر نبا ةافو

 کلذب وهو 22“.قحتست امم رثکأ اهوطعأ موقلا نکلو ،دماح يبأ قسن ىلع ءيش يف
 لَِحنو ٍَللِم بّاتک ىوس ،هرظن يف ،اوسيل نيذلا نيخرؤملل ةفسلفلل خيرأتلا ةمهم کرتي
 ةيخيرات ةساحب نيظوظحم هللا اَبح” :ىنعملا اذه يف لوقيو 23.)نييفارغوسکود(
 تاحفصلا ررحم امأ .دارفأ وأ ثادحأ وأ ةبقحل نوخرؤي امدنع نيحاترم مهلعجت
 24.“ةصاخب ةفسلفلا خيرأت نعو ،امومع خيراتلا نع ةديعب ةيساسح هلف ،ةيتآلا

 ،ةکرحمو ةيح “ةيکرح” ةفسلف ،هرظن يف ،يه ةيقيقح ةفسلف لک نأ امبو
 درستو ىکحت ةيخيرأت بلاوق يف ترصوح يه نإ اهتيمانيد ىلع ظفاحت نل” اهنإف
 ال ثيحب ،بسحو خيرأت عوضوم” ام رکف ذاختا نإ ،ىرخأ ةرابعبو 25.“فصوتو
 ريغ فسلفت قحلا ةفسلفلاف ]...[ .رثکأ ال ةطنحم ةثج هلعجي ،لمأت ىلع ضرحي
 طينحتلاو ليطعتلاو لطعلاو 26.“ليطعت الو لطع الب ةسردم/بهذم اهنإ ،عطقنم
 .يضاملا ةفسالفل ةيقيقحتلا ةيخيرأتلا ةبراقملا جئاتن ىوس تسيل

 يف تافسلفلا عم لماعتلا يف هتايفلخ يفخي نکي مل يبابحلا نأ عقاولاو
 تافسلف نع تاقرو هباتک نأ هءارق ربُخي ،ةيادبلا ُذنم ،هدجن ذإ ؛ةيمالسإلا تاقايسلا
 .خيراتلا ىلإ يمتني هعوضوم ناک نإو ىتح ،ةيخيرات تامولعم لمحي ال ،الثم ،ةيمالسإ
 لضفتيلو ،باتکلا اذه ريغ يف اهنع ثحبي نأ ةيخيرات تامولعم ديري نم ىلعف” ،اذل
 27.“فيفخ فسلفت هنإ ]...[ دشر نباو يلازغلاو يبارافلا عم ةيفسلف ةبعادم دوي نم

 ارومأ بلقني ُهَءارق يبابحلا هب دَِعي يذلا “فيفخلا فسلفتلا” اذه نأ الإ
 “ةبعادم” ليبس ىلع هئارُقب لجرلا لخدي ،لعفلابو .ليصافتلا ةعباتم دنع ىرخأ
 يف اهمعدي امع اهل ثحبي “ةيدج” ةيضق بحاص هنأب مهئجافُِيل ،نيملسملا ةفسالفلا
 ىلع ةرداق ريغ ةيناصخشلاب ينأکو .اديدحت ةفسالفلا ءالؤه تافسلف خيرات يفو ،خيراتلا
 ثحبلا لجأ نم ،ارارطضا ،خيراتلاو يضاملا ىلإ دوعت امنإ اهنأو ،اهتاذ يف ةنامض داجيإ
 ،دغلا ةفسلف ةمدخ يف خيراتلا ريصي نأ امإف ،انه نمو .اهل ةمعاد تافسلفو ميق نع
 نأل ،هصوصنو يضاملا قئاثو يف قرغلا ءارو نم لئاط ال .فحاتملاو رباقملل کُرتي وأ
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 ةيصاخ وهو .يبابحلا ةرابع بسح ،“يلالغتسالا ليوأتلا” وأ :رامثتسالا •
 يناصخشلا هيدان يف دوجو ال ةقيقحلا يفو .يلاعتللو ةيخيراتلل هروصت نع مزلت ليوأتلل
 .يبابحلا رصع ،رصعلا تايدحت ةهجاوم يف رمثتُست نأ مهتفسلف لبقت ةفسالفل الإ
 دينجتلل ةلباق ةيح اراثآ” ةفسالفلا کئلوأ تافسلف نم لعجن ،طقف ،رامثتسالا اذهبف

 نأ ىلإ حمطيو رثعتي وهو يمالسإلا يبرعلا ملاعلا ةروريص يفو ،يفاقثلا انريصم ةکرعم يف
 19.“حتفنم لبقتسم ىلإ رصاعملا رضاحلا زواجتي

 هلالخ نم لماعتي يذلا روظنملل ةثثؤملا رصانعلا يه ،لمجملا يف ،هذه
 يف هجهنم دشت يتلا رصانعلا تاذ يهو ؛ةصاخ نيملسملا ةفسالفلا صوصن عم يبابحلا
 .اهتبراقم

 يضاملا تافسلف ةءارق يف جهنملاو يبابحلا .3

 ملو ؛ايميداکأ اصصخت هفصوب ةفسلفلا خيراتل اريبک اٍّدو نُکي يبابحلا نکي مل
 يخرؤم جهن نم هضاعتما نع نيحو ةرم لک يف ربُعي هدجن کلذلو .کلذ يفخيل نکي
 هسرمت ةلق وه نکي مل عناملا لعلو .نيملسملا ةفسالفلا عم مهلماعت نمو ةفسلفلا
 20.ىرنس امک ،رخآ ائيش ناک ام ردقب جهانملا کلتب وأ ةفسالفلا صوصنب

 .نيخرؤملا روظنم نع ةفسالفلا روظنم زييمت ىلع يبابحلا حُلي ،اذه ءوض يفو
 لک نإف ،ةيفسلفلا صوصنلا يققحمو نيخرؤملا روظنم يف ةدئاف نم ةمث نکي مل اذإو
 يف عقن ال ىتح طاتحن نأ انيلع” :اذه يف لوقيو .لوألا روظنملا يف موقت ةدئافلا
 يفخي ال وهو 21.“ةفسلفلا راظنمو ةفسلفلا يخرؤم راظنم نيب طلخنف ،سابتلالا

 ال ةيلکشو ةيظفل تاقيقحت ،هريدقت يف ،اهبلغأ يتلا ،نيخرؤملا ةبراقم هاجت هتيساسح
 جهنملا اذه نم همکهتو هتيرخس ئطخت نل هلاوقأل ةعبتتملا نيعلاو .اهئارو نم لئاط
 نأ يبابحلا ديري امدنعو .ةفسالفلل جودزم طينحت ىلإ ىوس ،هميوقت يف ،يضفي ال يذلا
 تاسارد تررُح” :الثم لوقي ؛ةيانعب هتلثمأ يقتني وهف ةيخيرأتلا ةبراقملا فخُس رهظي
 رثؤت ال ةيضق کلت .]...[ ةفيفخ مأ ةددشم يه له ،يلازغلا يف “ز” فرح لوح ةريثک
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 ىلع هصرح مدع رهظي ةيمالسإلا تاقايسلا يف تافسلفلا صوصخب هبتك ام عبتت نإف الإو ،لجرلاب نظلا نسح باب نم اذه لوقن 20
 ةاكشم لمعتسي يذلا تقولا يفو ...45 ،32ـه ،37 ،24-23 ،16 ـه ،16 ،تاقرو ،الثم رظنا .مهتافلؤمو ةفسالفلا لاوقأ صوصخب قيقدتلا
 دمحم .“روزم هنأ تبث هنإ” هنع لوقي رخآ عضوم يف هدجن )165 ،158 ،148 ،79 ،تاقرو( يلازغلل اليصأ افلؤم هفصوب عضاوم يف راونألا

 ،1985 ربنون 29-27 ريداكأ ،نوميم نب ىسومو يلازغلا دماح وبأ :برغلاو قرشلا نيب لصو ةقلح ةودن نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا زيزع
 رظناو .425 ،426-424 ،)1986 ،ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم :طابرلا( ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم نم رشع يناثلا رفسلا

 .79 ،تاقرو رظنا ؛ءايحإلا باتك نم )م1130/ـه524 .ت( ترموت نبا دمحم فقوم صوصخب ادج اضماغ افقوم هسفن عضوملا يف
 ىلع نورق ةينامث رورم ةبسانمب ،يمالسإلا برغلا يف هتسردمو دشر نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا زيزع دمحم 21
 .386 ،)2013 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا( 1978 ليربأ 23 ،22 ،21 يف ةيعماج مايأ ،دشر نبا ةافو

 کلذب وهو 22“.قحتست امم رثکأ اهوطعأ موقلا نکلو ،دماح يبأ قسن ىلع ءيش يف
 لَِحنو ٍَللِم بّاتک ىوس ،هرظن يف ،اوسيل نيذلا نيخرؤملل ةفسلفلل خيرأتلا ةمهم کرتي
 ةيخيرات ةساحب نيظوظحم هللا اَبح” :ىنعملا اذه يف لوقيو 23.)نييفارغوسکود(
 تاحفصلا ررحم امأ .دارفأ وأ ثادحأ وأ ةبقحل نوخرؤي امدنع نيحاترم مهلعجت
 24.“ةصاخب ةفسلفلا خيرأت نعو ،امومع خيراتلا نع ةديعب ةيساسح هلف ،ةيتآلا

 ،ةکرحمو ةيح “ةيکرح” ةفسلف ،هرظن يف ،يه ةيقيقح ةفسلف لک نأ امبو
 درستو ىکحت ةيخيرأت بلاوق يف ترصوح يه نإ اهتيمانيد ىلع ظفاحت نل” اهنإف
 ال ثيحب ،بسحو خيرأت عوضوم” ام رکف ذاختا نإ ،ىرخأ ةرابعبو 25.“فصوتو
 ريغ فسلفت قحلا ةفسلفلاف ]...[ .رثکأ ال ةطنحم ةثج هلعجي ،لمأت ىلع ضرحي
 طينحتلاو ليطعتلاو لطعلاو 26.“ليطعت الو لطع الب ةسردم/بهذم اهنإ ،عطقنم
 .يضاملا ةفسالفل ةيقيقحتلا ةيخيرأتلا ةبراقملا جئاتن ىوس تسيل

 يف تافسلفلا عم لماعتلا يف هتايفلخ يفخي نکي مل يبابحلا نأ عقاولاو
 تافسلف نع تاقرو هباتک نأ هءارق ربُخي ،ةيادبلا ُذنم ،هدجن ذإ ؛ةيمالسإلا تاقايسلا
 .خيراتلا ىلإ يمتني هعوضوم ناک نإو ىتح ،ةيخيرات تامولعم لمحي ال ،الثم ،ةيمالسإ
 لضفتيلو ،باتکلا اذه ريغ يف اهنع ثحبي نأ ةيخيرات تامولعم ديري نم ىلعف” ،اذل
 27.“فيفخ فسلفت هنإ ]...[ دشر نباو يلازغلاو يبارافلا عم ةيفسلف ةبعادم دوي نم

 ارومأ بلقني ُهَءارق يبابحلا هب دَِعي يذلا “فيفخلا فسلفتلا” اذه نأ الإ
 “ةبعادم” ليبس ىلع هئارُقب لجرلا لخدي ،لعفلابو .ليصافتلا ةعباتم دنع ىرخأ
 يف اهمعدي امع اهل ثحبي “ةيدج” ةيضق بحاص هنأب مهئجافُِيل ،نيملسملا ةفسالفلا
 ىلع ةرداق ريغ ةيناصخشلاب ينأکو .اديدحت ةفسالفلا ءالؤه تافسلف خيرات يفو ،خيراتلا
 ثحبلا لجأ نم ،ارارطضا ،خيراتلاو يضاملا ىلإ دوعت امنإ اهنأو ،اهتاذ يف ةنامض داجيإ
 ،دغلا ةفسلف ةمدخ يف خيراتلا ريصي نأ امإف ،انه نمو .اهل ةمعاد تافسلفو ميق نع
 نأل ،هصوصنو يضاملا قئاثو يف قرغلا ءارو نم لئاط ال .فحاتملاو رباقملل کُرتي وأ
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 ايحت لب ،ةفلاسلا روصعلا تافلخم ةدهاشمل فحاتم يف تقولا يضقت ال بوعشلا”
 أرقن نأ بجي ،کلذلو 28.“هيمنيو هنع ذخأيو ،يضاملا يحوتسي ريکفت ةيمانيدب
 ةدنجأب عالطضالل اهدينجت اهب لصحي ةقيرطب ةيمالسإلا تاقايسلا يف تافسلفلا
 نع تالاقملاو بتکلاو تاناجرهملا وه سيل انصقني امف .ثلاثلا ملاعلا يف ةيناصخشلا

 ثيح نم ةيدشرلا وأ ةيبارافلا نع تاسارد” امنإو ،کاذ وأ ملسملا فوسليفلا اذه
 ىلع ةيلباق اهل يتلا تاناکمإلا ثيح نم صوصخلابو ،ايخيرات تبعل يتلا راودألا
 ثارتلا يف ثحبلا مويلا تافسلفلا خيراتل ىلوألا ماهملا نم سيلأ ]...[ .ايلاح رامثتسالا

 ةروطتم ةينهذ تاينب ءانب يف رمثتسيو جرختسيو ىحوتسي نأب نيمق وه امع
 نيمق وه امع ثحبلا کلذک خيراتلا کلذ ماهم نم سيلأ” ،کلذ نم رثکأ 29“؟ةديدج
 ةيودغ قافآ حتف ىلع ضرحت ةشعنم رصانعب هئاتلا رئاحلا رصاعملا رکفلا نحشي نأب
 نيذه ىلع ايباجيإ ّدرت ال ةفسلف لک” نإف ،هذه ةلاحلاو 30“؟فلختلا دض ةحلسم
 تقولل اعايض نکت مل نإ )ريدقت رثکأ ىلع( ةرباع ةيلست درجم ]لظت يه[ـف ،نيلاؤسلا
 .اعبط “ةيفسلفلا ةبعادملا” ريغ “ةرباعلا ةيلستلا”و 31.“خيراتلا ةروريص قوعي اردخمو

 نأ” بجي ،يبابحلا رظن يف ،ةيقيقح ةيفسلف ةموظنم لک نإ ،ةلمجلابو
 دشر نبا نم ةياغلا نإف ،اذکهو 32“.ةيلاحلا تاعمتجملا ةمدخ يف دنُجت ةقاطک رمثتُست
 امنإو” اهتساردو هصوصن قيقحت يف موقت تسيل ،لاثملا ليبس ىلع ،نودلخ نبا نم وأ

 رينيو ةيلاحلا ةفاقثلا يذُغي” اميک 33،“ةيمويلا انتايح يف هتيرظنو هرکف رامثتسا يف
 34.“يلاحلا يبرعلا ريکفتلا

 .نيمدقتملا انتفسالف ةقاط نم ربکأ ماهم اهلعل

 ؟نمزلل نورباع نويناصخش مأ ىطسو نورق ةفسالف :ايناث

 امو ةيكيسالكلا ةبقحلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا يرکفُم ضعب يبابحلا ّصخ
 يف ثدحت هنکل ،ةلقتسم تاباتکب نودلخ نباو ليفط نباو يلازغلاو يبارافلاک ،اهدعب
 )م1328/ـه728 .ت( ةيميت نباو دشر نباک ،نيرخآ راظن نع ىرخألا هتاباتک ضرعم
 تافسلف ىلإ رظني نکي مل هنأ رهاظلاو .مهريغو )م1037/ـه428 .ت( انيس نباو
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 دقو هتفسلف رصانع نع ثحبي يذلا فوسليفلا راظنمب الإ مهراکفأو نيروکذملا مالعألا
 اذه يف ضرعن نل ،اعبطو 35.هقسن قيترتل اهعامجتسا الواحم ،خيراتلا ربع ترثانت
 نم لک لامعأ يف هرظن تاصالُخ ميدقتب يفتکنس اننکل ،مالعألا ءالؤه لکل مسقلا
 .يلازغلا صوصخب هلاوقأل ثلاثلا مسقلا يف ضرعنس امک ،نودلخ نباو يبارافلا

 يبارافلا سيلو ةيبارافلا .1

 ،“ةيباراف” يبابحلا ُهُربتَعي ام اهب حمست يتلا ةيليوأتلا تاناکمإلا نأ ودبي
 ىلع هزيکرت نم رثکأ اهيلع زکري هلعج ام يه ،يخيراتلا “يبارافلا”ـب ًةنراقم
 ةلباقلا هتفسلف يهف ةيبارافلا امأ ؛هرمأ ىهتناو تام صخش اذهف 36.“يبارافلا”
 لب ،اهحرش وأ يبارافلا ءارآ صيخلت” سيلف ،مث نمو .روصعلا رم ىلع رامثتسالل
 ةبسنلاب هلثمت ام ءوض ىلع ةيبارافلا أرقن نأ” يأ ،هتسارد نم ضرغلا وه 37“اهليوأت
 نکلو 38.“نسحأو رثکأ اهمهفتن اناسع ،انرصعل ةبسنلاب هب يحوت نأ نکمي امو اهرصعل
 يف هدجو يذلا ام لقنل وأ ؟يبابحلا ةلداعم يف ًافرط يبارافلا ةفسلف نم لعجي يذلا ام
 َةفسلف ُربتعي اذامل ،ىرخأ ةرابعب وأ ؟رصعلا اذه يف رامثتسالل ًالباقو اّيح يبارافلا ةفسلف
 ؟خيراتلا قوفو ةرصاعم ةفسلف يبارافلا

 ةيبارافلا تبستکا دقل” :ةطاسب لکب يبابحلا لوقي ،ريخألا لاؤسلا ىلع اباوج
 39.“لکلل لکلا ةفسلف اهنأل ،يملعلا مدقتلا خيرات نم عينصتلا ةلحرم يف ةرصاعملا قح
 روصتي دق امم طسبأ باوجلا لعل ؟لکلل لکلا ةفسلف يبارافلا ةفسلف تراص فيکف
 ،ةيناصخشلا ةفسلف زيمت يتلا صئاصخلا لمجم اهناضحأ يف ةيبارافلا تلمح دقل .ءرملا

 .يبابحلا بسح

 وأ ،ايوابوط عقاولا شماه ىلع شيعي ايلازعنا ايفوص” نکي مل ،ًةيادب ،يبارافلاف
 سکعلا ىلع .روکدم ميهاربا هب لاق ام رارغ ىلع 40.“ةيرسلا ميلاعتلا راصنأ نم هنأ
 جمدنم هنأ” ىلوأ ةهج نم هانعمو 41.“مزتلم فوسليف عضو ،صاخ عضو يبارافلل” ناک
 رکفم” هنأ ،ةيناث ةهج نم هانعمو 42“.اهريصم نع لوؤسمو ةيناسنإلا ةروريصلا يف
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 ايحت لب ،ةفلاسلا روصعلا تافلخم ةدهاشمل فحاتم يف تقولا يضقت ال بوعشلا”
 أرقن نأ بجي ،کلذلو 28.“هيمنيو هنع ذخأيو ،يضاملا يحوتسي ريکفت ةيمانيدب
 ةدنجأب عالطضالل اهدينجت اهب لصحي ةقيرطب ةيمالسإلا تاقايسلا يف تافسلفلا
 نع تالاقملاو بتکلاو تاناجرهملا وه سيل انصقني امف .ثلاثلا ملاعلا يف ةيناصخشلا

 ثيح نم ةيدشرلا وأ ةيبارافلا نع تاسارد” امنإو ،کاذ وأ ملسملا فوسليفلا اذه
 ىلع ةيلباق اهل يتلا تاناکمإلا ثيح نم صوصخلابو ،ايخيرات تبعل يتلا راودألا
 ثارتلا يف ثحبلا مويلا تافسلفلا خيراتل ىلوألا ماهملا نم سيلأ ]...[ .ايلاح رامثتسالا

 ةروطتم ةينهذ تاينب ءانب يف رمثتسيو جرختسيو ىحوتسي نأب نيمق وه امع
 نيمق وه امع ثحبلا کلذک خيراتلا کلذ ماهم نم سيلأ” ،کلذ نم رثکأ 29“؟ةديدج
 ةيودغ قافآ حتف ىلع ضرحت ةشعنم رصانعب هئاتلا رئاحلا رصاعملا رکفلا نحشي نأب
 نيذه ىلع ايباجيإ ّدرت ال ةفسلف لک” نإف ،هذه ةلاحلاو 30“؟فلختلا دض ةحلسم
 تقولل اعايض نکت مل نإ )ريدقت رثکأ ىلع( ةرباع ةيلست درجم ]لظت يه[ـف ،نيلاؤسلا
 .اعبط “ةيفسلفلا ةبعادملا” ريغ “ةرباعلا ةيلستلا”و 31.“خيراتلا ةروريص قوعي اردخمو

 نأ” بجي ،يبابحلا رظن يف ،ةيقيقح ةيفسلف ةموظنم لک نإ ،ةلمجلابو
 دشر نبا نم ةياغلا نإف ،اذکهو 32“.ةيلاحلا تاعمتجملا ةمدخ يف دنُجت ةقاطک رمثتُست
 امنإو” اهتساردو هصوصن قيقحت يف موقت تسيل ،لاثملا ليبس ىلع ،نودلخ نبا نم وأ

 رينيو ةيلاحلا ةفاقثلا يذُغي” اميک 33،“ةيمويلا انتايح يف هتيرظنو هرکف رامثتسا يف
 34.“يلاحلا يبرعلا ريکفتلا

 .نيمدقتملا انتفسالف ةقاط نم ربکأ ماهم اهلعل

 ؟نمزلل نورباع نويناصخش مأ ىطسو نورق ةفسالف :ايناث

 امو ةيكيسالكلا ةبقحلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا يرکفُم ضعب يبابحلا ّصخ
 يف ثدحت هنکل ،ةلقتسم تاباتکب نودلخ نباو ليفط نباو يلازغلاو يبارافلاک ،اهدعب
 )م1328/ـه728 .ت( ةيميت نباو دشر نباک ،نيرخآ راظن نع ىرخألا هتاباتک ضرعم
 تافسلف ىلإ رظني نکي مل هنأ رهاظلاو .مهريغو )م1037/ـه428 .ت( انيس نباو
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 دقو هتفسلف رصانع نع ثحبي يذلا فوسليفلا راظنمب الإ مهراکفأو نيروکذملا مالعألا
 اذه يف ضرعن نل ،اعبطو 35.هقسن قيترتل اهعامجتسا الواحم ،خيراتلا ربع ترثانت
 نم لک لامعأ يف هرظن تاصالُخ ميدقتب يفتکنس اننکل ،مالعألا ءالؤه لکل مسقلا
 .يلازغلا صوصخب هلاوقأل ثلاثلا مسقلا يف ضرعنس امک ،نودلخ نباو يبارافلا

 يبارافلا سيلو ةيبارافلا .1

 ،“ةيباراف” يبابحلا ُهُربتَعي ام اهب حمست يتلا ةيليوأتلا تاناکمإلا نأ ودبي
 ىلع هزيکرت نم رثکأ اهيلع زکري هلعج ام يه ،يخيراتلا “يبارافلا”ـب ًةنراقم
 ةلباقلا هتفسلف يهف ةيبارافلا امأ ؛هرمأ ىهتناو تام صخش اذهف 36.“يبارافلا”
 لب ،اهحرش وأ يبارافلا ءارآ صيخلت” سيلف ،مث نمو .روصعلا رم ىلع رامثتسالل
 ةبسنلاب هلثمت ام ءوض ىلع ةيبارافلا أرقن نأ” يأ ،هتسارد نم ضرغلا وه 37“اهليوأت
 نکلو 38.“نسحأو رثکأ اهمهفتن اناسع ،انرصعل ةبسنلاب هب يحوت نأ نکمي امو اهرصعل
 يف هدجو يذلا ام لقنل وأ ؟يبابحلا ةلداعم يف ًافرط يبارافلا ةفسلف نم لعجي يذلا ام
 َةفسلف ُربتعي اذامل ،ىرخأ ةرابعب وأ ؟رصعلا اذه يف رامثتسالل ًالباقو اّيح يبارافلا ةفسلف
 ؟خيراتلا قوفو ةرصاعم ةفسلف يبارافلا

 ةيبارافلا تبستکا دقل” :ةطاسب لکب يبابحلا لوقي ،ريخألا لاؤسلا ىلع اباوج
 39.“لکلل لکلا ةفسلف اهنأل ،يملعلا مدقتلا خيرات نم عينصتلا ةلحرم يف ةرصاعملا قح
 روصتي دق امم طسبأ باوجلا لعل ؟لکلل لکلا ةفسلف يبارافلا ةفسلف تراص فيکف
 ،ةيناصخشلا ةفسلف زيمت يتلا صئاصخلا لمجم اهناضحأ يف ةيبارافلا تلمح دقل .ءرملا

 .يبابحلا بسح

 وأ ،ايوابوط عقاولا شماه ىلع شيعي ايلازعنا ايفوص” نکي مل ،ًةيادب ،يبارافلاف
 سکعلا ىلع .روکدم ميهاربا هب لاق ام رارغ ىلع 40.“ةيرسلا ميلاعتلا راصنأ نم هنأ
 جمدنم هنأ” ىلوأ ةهج نم هانعمو 41.“مزتلم فوسليف عضو ،صاخ عضو يبارافلل” ناک
 رکفم” هنأ ،ةيناث ةهج نم هانعمو 42“.اهريصم نع لوؤسمو ةيناسنإلا ةروريصلا يف
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 ررحتلا نع ثحبي” فوسليف يبارافلا نأ يأ 43.“ررحتلاو ةيرحلا بحيو رکفلا مرتحي
 تافارحنالا ضهانت درمت ةفسلف” هتفسلف نإف اذهل 44.“ايقالخأو ايقطنم بارطضالا نم
 رتوت نم هريکفت يف ام يعي امک يخيرأتلا هلازعنا يعي يرکف درمت ،ةيعمتجملاو ةيقطنملا
 رهظيو 47.“ةدرجم تسيل”و 46“ةسوملم ةفسلف يبارافلا ةفسلف”ـف ،کلذ ىلإو45.“يروث
 ةفسلف ةيبارافلا” نأ اذه ىنعمو 48.“ةبرجتلاو ةينالقعلا” ىلع ةمئاق اهنوک يف کلذ
 ،اضيأ ،يهو 50.“قالخ لدج يف نالماکتي لمعو رظن ةفسلف” 49،“ريظنتو سيسکارب
 ةيحالصإ ةحيص” يبارافلا ةفسلفف ،کلذ نع الضفو 51.“يلؤاستو يدقن لمأت”
 ةرظنلاب مازتلالا ىلع هتيقالخأ” موقتو 52.“يحالصإ يدقن قسن” يه لب ،“ةيمدقت
 نإ” ،ةلمجلابو 54.“ةنمؤم ةفسلف” يه ،هسفن نآلا يفو 53.“ةيلومشلا ةيحالصإلا
 اهنأ امبو “.ةيرحلاو ةيلوؤسملا ىلع موقت ةموظنم” يهو 55،“ةيقالخأ ةيسنإ ةيبارافلا
 ناسنإلا ىلإ ،ممأو لايجأ ىلإ ةرورضلاب تهجوتو ةيلومش اياضقب تمزتلا دقف” ،كلذك
 ررحتلا ةروريس ةرولب” ينعأ 56؛“ررحتلا ةسرامم ىلإو ،ملاعلاو هتاذ مهف ىلإ علطتي وهو
 عم راوح 58،“لقن ةيلمع ال ،راوح ةليصح ةيبارافلا”و 57.“ايعمتجمو ايکولسو اينهذ
 هذه تفلتخا امهم 59،“لايجألا عم راوح يف” اهنأ يأ ؛نيقحاللاو نيرصاعملاو نيقباسلا
 نأ وه اذه ءارو رسلاو .اهباحصأ لکاشم تفلتخاو ةينامزلا ةيحانلا نم لايجألا
 نأل ،ةيلاحلا انلکاشم قاطن يفو مويلا ةغل لالخ نم انبطاخت يبارافلا ةلاسر” نيماضم
  60.“ةيخيرات قوف اهنيماضم
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 ،روصعلا رم ىلع ،تافسلفلا صئاصخ نم ةيصاخ ،اذه لک دعب ،تيقب لهف
 ؛ةنمزألاو تاءارقلاو تايجاحلا لکل بيجتست ةفسلف اهنإ ؟يبارافلا ةفسلف اهنمضتت مل
 مومهملا اهيف دجي دق امک ،ةنمؤم ةفسلف اهنأل هتلاض ناميإلا نع ثحابلا اهيف دجي دقف
 ةيطناکلاو )م1937 .ت( يشمارغ وينوطنأ نإ لب ؛ةيحالصإ ةفسلف اهنأل هتلاض حالصإلاب
 ةکرحو ،)م1961 .ت( نوناف زنارف عابتأو ،)م1980 .ت( رتراس لوب نوجو ةديدجلا

 لصاوتلاو راوحلا ةيرظن باحصأو ،نييسنإلاو ،اهلک ةيررحتلا تاکرحلاو ،ةيملاعلا 1968
 .مهتافسلف نم ائيش يبارافلا ةفسلف يف نودجيس

 تسيل ةيبارافلل يبابحلا ةءارق نإ :ةين نسح نع لوقيف ،لئاق ضرتعي دق
 ريغ ضارتعالا :عيرس باوجلا .ةرفاس ةيناصخش ةءارق ىرحألاب يه امنإو ،ةدياحم ةءارق
 ةءارق نع ثحبي يبابحلا نإ :لاق نمف ؛دحأ هرکني مل ارمأ ررقي هنأل ،عوضوم يذ
 ال يبارافلا فيلآت هجاون امدنع ،مويلا نحن” :هروصت نع لوقي يذلا وهو ؟ةدياحم
 .يئاغ لمع ،ءيرب ريغو ،هجوم لمع هنإ” هلمع ةعيبط نع لوقيو 61.“دايحب اهلماعن
 تومب تومت ال ىربکلا تافسلفلا نأل ،ءارجإلا اذه اديؤم الإ يبارافلا لاخن امو
 کلمي ال ،ةهجلا هذه نمو 62.“يرشبلا ريکفتلا ماودلا ىلع يذغت لظت لب ،اهباحصأ
 يبابحلا ةبراقم اديؤم بصتني نأ الإ ،ءاقبلا هتفسلفل دارأ وه نإ ،يخيراتلا يبارافلا
 امإ نوکت لايجألا راوح يف مهست الو ةفاقثلا يرثت ال ةفسلف لک” نإف الإو .اهتهاجوو
 لک ينبني اهيلع يتلا ةدعاقلا مدهت يأ هررحتو رکفلا مدقت سکاعت ةيعجر امإو ةهفات
 63.“ررحت لکو مدقت

 ىضرن له ،نکلو ؟هتبراقم يف يبابحلا عم قفتم ريغ اندحأ ناک ول اذامو
 نبا نع تسوکال فيإ لعف نأ قبس امک ،ةيعجر اهنإ اهنع لاقي نأ يبارافلا ةفسلفل

  ؟نودلخ

 ارصاعم نودلخ نبا .2

 مهراکفأو مهحور قفاوتت راظن نع يضاملا بقح يف ثحبلا لصحي ام ةداع
 ريکفتلا لقح ىلإ مويلا نيبستنملا ثيداحأ يف رهظي ام اذهو .ةرصاعملا تالاغشنالا عم
 تاقايسلا يف انلوق لاجم انرصح اذإو .کاذ وأ مدقتملا رکفملا اذه ةثادح نع يفسلفلا
 اذهلو .نيرخآو دشر نبا ىلع قبطني امک نودلخ نبا ىلع قبطني اذه نإف ،ةيمالسإلا
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 ررحتلا نع ثحبي” فوسليف يبارافلا نأ يأ 43.“ررحتلاو ةيرحلا بحيو رکفلا مرتحي
 تافارحنالا ضهانت درمت ةفسلف” هتفسلف نإف اذهل 44.“ايقالخأو ايقطنم بارطضالا نم
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 ،اضيأ ،يهو 50.“قالخ لدج يف نالماکتي لمعو رظن ةفسلف” 49،“ريظنتو سيسکارب
 ةيحالصإ ةحيص” يبارافلا ةفسلفف ،کلذ نع الضفو 51.“يلؤاستو يدقن لمأت”
 ةرظنلاب مازتلالا ىلع هتيقالخأ” موقتو 52.“يحالصإ يدقن قسن” يه لب ،“ةيمدقت
 نإ” ،ةلمجلابو 54.“ةنمؤم ةفسلف” يه ،هسفن نآلا يفو 53.“ةيلومشلا ةيحالصإلا
 اهنأ امبو “.ةيرحلاو ةيلوؤسملا ىلع موقت ةموظنم” يهو 55،“ةيقالخأ ةيسنإ ةيبارافلا
 ناسنإلا ىلإ ،ممأو لايجأ ىلإ ةرورضلاب تهجوتو ةيلومش اياضقب تمزتلا دقف” ،كلذك
 ررحتلا ةروريس ةرولب” ينعأ 56؛“ررحتلا ةسرامم ىلإو ،ملاعلاو هتاذ مهف ىلإ علطتي وهو
 عم راوح 58،“لقن ةيلمع ال ،راوح ةليصح ةيبارافلا”و 57.“ايعمتجمو ايکولسو اينهذ
 هذه تفلتخا امهم 59،“لايجألا عم راوح يف” اهنأ يأ ؛نيقحاللاو نيرصاعملاو نيقباسلا
 نأ وه اذه ءارو رسلاو .اهباحصأ لکاشم تفلتخاو ةينامزلا ةيحانلا نم لايجألا
 نأل ،ةيلاحلا انلکاشم قاطن يفو مويلا ةغل لالخ نم انبطاخت يبارافلا ةلاسر” نيماضم
  60.“ةيخيرات قوف اهنيماضم
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 ،لبق نم ،نورخآ عفاد امک ،دشر نبا ةثادحل ىرخأ هوجوب اکسمتم ضعبلا ءرملا دجي
 دمحم رشن دقف ،قايسلا اذه يفو .نودلخ نبالو دشر نبال “ةيکيسالک” ةثادح نع
 ىلإ ةفاضإو 64.روصعلا لک ةفسالف ةلسلس يف نودلخ نبا نع هفلؤم يبابحلا زيزع
 ءاج دق م1979 ماعلا طابرلاب تدقعنا يتلا نودلخ نبا ةودن نع هبيقعت نإف ،کلذ
 ناناونعلا امأ 65.ةرصاعم ةينودلخ ىلإ نودلخ نبا زواجت ةرورض ىلع هحاحلإب القثم
 ةمهلتسم ،نودلخ نبا نع يبابحلا باتکل يعماجلا ةمطاف امهتعضو ناذللا نايبرعلا

 لک ةفسالف دحأ نودلخ نبا امهو ،اهنمض ردص يتلا ةيسنرفلا ةلسلسلا ناونع
 هذه صوصخب مالکلا ليوطت نع انناينُغي امهنإف 66،ارصاعم نودلخ نباو ،روصعلا
 .ةلأسملا

 ضعب ىلإ هل ٍقبس ءاعدا ينعي ال نودلخ نبا ةرصاعمب يبابحلا کسمت نأ ريغ
 ناک نودلخ نبا نأب لوقلا ضفري ،لاثملا ليبس ىلع ،لجرلاف .ةيملعلا تافوشکلا
 يفاو دحاولا دبع يلع ىعدا ام فالخ ىلع ،اهيسسؤم لبق ايجولويسوسلا سسؤم
 لمشأ اهربتعي يتلا ةينودلخلا نع عافدلا قلطنم نم اذه يبابحلا ضفري 67.نورخآو
 وأ ةنرصعب دوصقملاف اذهل 68.يئزج ملعل فاشتکا درجم يف لزتخت نأ نم ىنغأو
 يف ةينودلخ کانه نکت مل ذإ ،رصعلا اذهل يرصح ٌفاشتکا يهو – ةينودلخلا ثيدحت
 ناکمإ يف رظنلا ةلواحم وه 69– هرصع الت يذلا رصعلا يف الو نودلخ نبا رصع
 .ثيدحلا رکفلل ةينودلخلا بيصخت

 راص تقو يف م1968 ماعلا ةيسنرفلاب نودلخ نبا نع هباتک يبابحلا جرخأ
 يتلا تافلؤملا ددع ةهج نم لقألا ىلع ،ابرغو اقرش ثحبلا “ةضوم” نودلخ نبا هيف
 نع )م2007 .ت( يدهم نسحم نم لک لامعأ ىلإ ريشن نأ انيفکيو 70.هل تصصخ

 
64 Mohammed-Aziz Lahbabi, Ibn Khaldûn, présentation, choix de textes, bibliographie. Collection Philosophes de 
tous les temps (Paris: Seghers, 1968).<  

 .باتكلا اهنمض ردص يتلا ةلسلسلا ناونع ىلإ ئراقلا رظن تفلنو .اهتمجرت نم ايفارغويلبيبلا يعماجلا ةمطاف تطقسأ دقو
 ةمدقملل نودلخ نبا ريرحت ىلع نورق ةتس رورم ةبسانمب نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا زيزع دمحم 65
 .439-430 :)1981 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا( 1979 رياربف 17 ىلإ 14 نم
 يعماجلا ةمطاف لمعتستو .)1984 ،ةثادحلا راد :توريب( يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةمجرت ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا زيزع دمحم 66
 ،“؟يعجر نودلخ نبا له” ،يبابحلا زيزع دمحم رظنا .روصعلا لك ةفسالف دحأ نودلخ نبا وهو ،نتملا يف انركذ امك ،باتكلل رخآ اناونع
 .9 :)1984-1983( 7 ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم ،يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةيبرعلا ىلإ هتلقن

 .435 ،432 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 67
 .436-435 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 68
 يبرعلا ركفلا خيرات يف ةينودلخ اقح دجوت مل” :الثم لوقيو .437 ،426 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 69
 .436 .“انرصع لبق يمالسإلا

 ،“نودلخ نبا دنع ةيجهنملا ةلاصأ” :الثم رظنا .خيراتلا اذه لبق ام ىلإ دوعي نودلخ نباب يبابحلا مامتها نأ ىلإ ريشن نأ انب ردجيو 70
 ،باتكلا راد :ءاضيبلا رادلا( نودلخ نبا ناجرهم ،)نوقسنم( نورخآو شايع نامرج ،نسح ميهاربإ نسح ،يبابحلا زيزع دمحم نمض

1962(، 9-21. 

 )م2002 .ت( يودب نمحرلا دبعو 71،م1958 ماعلا نودلخ نبا ىدل خيراتلا ةفسلف
 ةأشن :نودلخ نبا نع تسوکال ڤيإو 72،م1962 ماعلا نودلخ نبا تافلؤم نع
 )م1968 .ت( يرصحلا عطاس تاساردو 73،م1966 ماعلا ،ثلاثلا ملاعلا يضام ،خيراتلا

 نبال يعقاولا رکفلا نع راصن فيصانو 74،م1967 ماعلا ،نودلخ نبا ةمدقم نع
 75،م1967 ماعلا نودلخ نبال ةيسايسلا ةيرظنلا نع عيبر دومحم دمحمو ،نودلخ
 يف لاقم :نودلخ نبا دنع نيدلاو ةسايسلا نع )م2009 .ت( اکيبال جروجو
 .ةيکيسالک تاسارد هذه تَدغ دقو 76؛م1968 ماعلا ةيمالسإلا ايجولويديإلا

 نم ةيقيقحلا ةروفلا هذه نمز يف نودلخ نبا نع يبابحلا باتک رهظ
 ىلإ يملعلا ليلحتلاب ةيجويولديألا تاعرجلا هيف تلخادت يذلاو ،ةمدقملاب مامتهالا

 نم هسفن ىفعأ دق يبابحلا نأ ،قايسلا اذه يف ،ظحالي نأ ئراقلل نکميو .ريبک دح
 عم لعافتلا ىلإ عراسو ،راصن فيصانو يدهم نسحمل نيتماهلا نيتحورطألا ةشقانم
 هلمع يف تسوکال فيإ اهب رهتشا يتلا “هتينالقع ال”و نودلخ نبا “ةيعجر” ىوعد
 .روکذملا

 77.“ابصخمو ايح ارکف اهفصوب ةينودلخلا” ميدقت ىلع يبابحلا ةبراقم موقت
 اولعجي نأ ىلإ نوليمي نيذلا نيثحابلا لج هلعف ام ىفالتت” هتبراقمف ،ةهجلا هذه نمو
 رکذي ال ،فسأللو 78“.هتبالصو همخضب شهدي ادماج ايخيرات ابصن نودلخ نبا نم
 مسقلا ُلوصف هب تبتك يذلا عاقيإلا نإف ،امومعو .نيثحابلا ءالؤهل اجذومن يبابحلا
 لبس نع ثحبلا وه ناک باتکلا نم ضرغلا نأ رهُظي نودلخ نبا نع هباتک نم لوألا
 هجو يف هتروصو نودلخ نبا ةناکم حيحصتو ،ةهج نم اهثيدحتو ةينودلخلا 79“ريصعت”
 يف هتوظح طاقسإ ىلإ فدهي هنأ يبابحلل ادب يذلاو ،تسوکال هب ىقلأ يذلا مالکلا
 .ةيناث ةهج نم ،نيثدحملا نيعأ

 
71 Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun’s Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of 
Culture (Chicago: University of Chicago Press, 1964). 

 .)1962 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( نودلخ نبا تافلؤم ،يودب نمحرلا دبع 72
73 Yves Lacoste, Ibn Khaldoun. Naissance de l'histoire. Passé du tiers-monde (Paris: Maspero, 1966). 

 .)1967 ،يبرعلا باتكلا راد-يجناخلا ةبتكم :توريب-ةرهاقلا( نودلخ نبا ةمدقم نع تاسارد ،يرصحلا عطاس 74
75 Nassif Nassar, La pensée réaliste d’Ibn Khaldûn (Paris: P.U.F., 1967); Muhammad Mahmud Rabiʿ, The Political 
Theory of Ibn Khaldun (Leiden: E.J. Brill, 1967). 
76 George Labica, Politique et religion chez Ibn Khaldoun: essai sur l’idéologie musulmane (Alger: SNED, 1968). 
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 ،لبق نم ،نورخآ عفاد امک ،دشر نبا ةثادحل ىرخأ هوجوب اکسمتم ضعبلا ءرملا دجي
 دمحم رشن دقف ،قايسلا اذه يفو .نودلخ نبالو دشر نبال “ةيکيسالک” ةثادح نع
 ىلإ ةفاضإو 64.روصعلا لک ةفسالف ةلسلس يف نودلخ نبا نع هفلؤم يبابحلا زيزع
 ءاج دق م1979 ماعلا طابرلاب تدقعنا يتلا نودلخ نبا ةودن نع هبيقعت نإف ،کلذ
 ناناونعلا امأ 65.ةرصاعم ةينودلخ ىلإ نودلخ نبا زواجت ةرورض ىلع هحاحلإب القثم
 ةمهلتسم ،نودلخ نبا نع يبابحلا باتکل يعماجلا ةمطاف امهتعضو ناذللا نايبرعلا

 لک ةفسالف دحأ نودلخ نبا امهو ،اهنمض ردص يتلا ةيسنرفلا ةلسلسلا ناونع
 هذه صوصخب مالکلا ليوطت نع انناينُغي امهنإف 66،ارصاعم نودلخ نباو ،روصعلا
 .ةلأسملا

 ضعب ىلإ هل ٍقبس ءاعدا ينعي ال نودلخ نبا ةرصاعمب يبابحلا کسمت نأ ريغ
 ناک نودلخ نبا نأب لوقلا ضفري ،لاثملا ليبس ىلع ،لجرلاف .ةيملعلا تافوشکلا
 يفاو دحاولا دبع يلع ىعدا ام فالخ ىلع ،اهيسسؤم لبق ايجولويسوسلا سسؤم
 لمشأ اهربتعي يتلا ةينودلخلا نع عافدلا قلطنم نم اذه يبابحلا ضفري 67.نورخآو
 وأ ةنرصعب دوصقملاف اذهل 68.يئزج ملعل فاشتکا درجم يف لزتخت نأ نم ىنغأو
 يف ةينودلخ کانه نکت مل ذإ ،رصعلا اذهل يرصح ٌفاشتکا يهو – ةينودلخلا ثيدحت
 ناکمإ يف رظنلا ةلواحم وه 69– هرصع الت يذلا رصعلا يف الو نودلخ نبا رصع
 .ثيدحلا رکفلل ةينودلخلا بيصخت

 راص تقو يف م1968 ماعلا ةيسنرفلاب نودلخ نبا نع هباتک يبابحلا جرخأ
 يتلا تافلؤملا ددع ةهج نم لقألا ىلع ،ابرغو اقرش ثحبلا “ةضوم” نودلخ نبا هيف
 نع )م2007 .ت( يدهم نسحم نم لک لامعأ ىلإ ريشن نأ انيفکيو 70.هل تصصخ

 
64 Mohammed-Aziz Lahbabi, Ibn Khaldûn, présentation, choix de textes, bibliographie. Collection Philosophes de 
tous les temps (Paris: Seghers, 1968).<  

 .باتكلا اهنمض ردص يتلا ةلسلسلا ناونع ىلإ ئراقلا رظن تفلنو .اهتمجرت نم ايفارغويلبيبلا يعماجلا ةمطاف تطقسأ دقو
 ةمدقملل نودلخ نبا ريرحت ىلع نورق ةتس رورم ةبسانمب نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا زيزع دمحم 65
 .439-430 :)1981 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا( 1979 رياربف 17 ىلإ 14 نم
 يعماجلا ةمطاف لمعتستو .)1984 ،ةثادحلا راد :توريب( يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةمجرت ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا زيزع دمحم 66
 ،“؟يعجر نودلخ نبا له” ،يبابحلا زيزع دمحم رظنا .روصعلا لك ةفسالف دحأ نودلخ نبا وهو ،نتملا يف انركذ امك ،باتكلل رخآ اناونع
 .9 :)1984-1983( 7 ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم ،يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةيبرعلا ىلإ هتلقن

 .435 ،432 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 67
 .436-435 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 68
 يبرعلا ركفلا خيرات يف ةينودلخ اقح دجوت مل” :الثم لوقيو .437 ،426 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 69
 .436 .“انرصع لبق يمالسإلا

 ،“نودلخ نبا دنع ةيجهنملا ةلاصأ” :الثم رظنا .خيراتلا اذه لبق ام ىلإ دوعي نودلخ نباب يبابحلا مامتها نأ ىلإ ريشن نأ انب ردجيو 70
 ،باتكلا راد :ءاضيبلا رادلا( نودلخ نبا ناجرهم ،)نوقسنم( نورخآو شايع نامرج ،نسح ميهاربإ نسح ،يبابحلا زيزع دمحم نمض

1962(، 9-21. 

 )م2002 .ت( يودب نمحرلا دبعو 71،م1958 ماعلا نودلخ نبا ىدل خيراتلا ةفسلف
 ةأشن :نودلخ نبا نع تسوکال ڤيإو 72،م1962 ماعلا نودلخ نبا تافلؤم نع
 )م1968 .ت( يرصحلا عطاس تاساردو 73،م1966 ماعلا ،ثلاثلا ملاعلا يضام ،خيراتلا

 نبال يعقاولا رکفلا نع راصن فيصانو 74،م1967 ماعلا ،نودلخ نبا ةمدقم نع
 75،م1967 ماعلا نودلخ نبال ةيسايسلا ةيرظنلا نع عيبر دومحم دمحمو ،نودلخ
 يف لاقم :نودلخ نبا دنع نيدلاو ةسايسلا نع )م2009 .ت( اکيبال جروجو
 .ةيکيسالک تاسارد هذه تَدغ دقو 76؛م1968 ماعلا ةيمالسإلا ايجولويديإلا

 نم ةيقيقحلا ةروفلا هذه نمز يف نودلخ نبا نع يبابحلا باتک رهظ
 ىلإ يملعلا ليلحتلاب ةيجويولديألا تاعرجلا هيف تلخادت يذلاو ،ةمدقملاب مامتهالا

 نم هسفن ىفعأ دق يبابحلا نأ ،قايسلا اذه يف ،ظحالي نأ ئراقلل نکميو .ريبک دح
 عم لعافتلا ىلإ عراسو ،راصن فيصانو يدهم نسحمل نيتماهلا نيتحورطألا ةشقانم
 هلمع يف تسوکال فيإ اهب رهتشا يتلا “هتينالقع ال”و نودلخ نبا “ةيعجر” ىوعد
 .روکذملا

 77.“ابصخمو ايح ارکف اهفصوب ةينودلخلا” ميدقت ىلع يبابحلا ةبراقم موقت
 اولعجي نأ ىلإ نوليمي نيذلا نيثحابلا لج هلعف ام ىفالتت” هتبراقمف ،ةهجلا هذه نمو
 رکذي ال ،فسأللو 78“.هتبالصو همخضب شهدي ادماج ايخيرات ابصن نودلخ نبا نم
 مسقلا ُلوصف هب تبتك يذلا عاقيإلا نإف ،امومعو .نيثحابلا ءالؤهل اجذومن يبابحلا
 لبس نع ثحبلا وه ناک باتکلا نم ضرغلا نأ رهُظي نودلخ نبا نع هباتک نم لوألا
 هجو يف هتروصو نودلخ نبا ةناکم حيحصتو ،ةهج نم اهثيدحتو ةينودلخلا 79“ريصعت”
 يف هتوظح طاقسإ ىلإ فدهي هنأ يبابحلل ادب يذلاو ،تسوکال هب ىقلأ يذلا مالکلا
 .ةيناث ةهج نم ،نيثدحملا نيعأ

 
71 Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun’s Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of 
Culture (Chicago: University of Chicago Press, 1964). 

 .)1962 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( نودلخ نبا تافلؤم ،يودب نمحرلا دبع 72
73 Yves Lacoste, Ibn Khaldoun. Naissance de l'histoire. Passé du tiers-monde (Paris: Maspero, 1966). 

 .)1967 ،يبرعلا باتكلا راد-يجناخلا ةبتكم :توريب-ةرهاقلا( نودلخ نبا ةمدقم نع تاسارد ،يرصحلا عطاس 74
75 Nassif Nassar, La pensée réaliste d’Ibn Khaldûn (Paris: P.U.F., 1967); Muhammad Mahmud Rabiʿ, The Political 
Theory of Ibn Khaldun (Leiden: E.J. Brill, 1967). 
76 George Labica, Politique et religion chez Ibn Khaldoun: essai sur l’idéologie musulmane (Alger: SNED, 1968). 
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 ةيعجّرلا يتمهت عفد ىلإ يبابحلا ضهن دقف ،ةريخألا ةهجلا هذه نمو
 ةريثکلا تاداقتنالا نم طقف ناتنثا امه ناتمهتلا ناتاهو .نودلخ نبا نع ةينالقعاللاو
 اذه تاضقانت تاداقتنالا هذه فشکت ام ردقب ،يبابحلا رظن يفو ؛هيلإ تهجو يتلا
 نإ ،لعفلابو” :هسفن وه لوقي امکو .هتبوصخو هرکف ىنغ اضيأ فشکت يهف رکفملا
 حتفتت يتلا ةينغلا راثآلا الإ بحاصت ال ءارآلا براضتو ةضراعملاو ضقانتلاو تاشبرخلا

 کسمت العف سملي دق ارصاعم نودلخ نبا باتک أرقي يذلاو 80.“ةعساش قافآ ىلع
 .ينودلخلا قسنلا تللخت يتلا تاضقانتلا کلت نم ضعب نع عفارتلاب ديدشلا هبحاص

 تاليلدت يف لخدي نأ يبابحلا ىلع ناک نودلخ نبا “ةرهاظ” ذاقنإ لجأ نم
 .اهدرونس يتلا ةلاحلا يف نأشلا وه امک ،نايحألا ضعب يف ةعنقم ريغو ،ةدقعمو ةليوط
 تارقف ضعب نأ لجس يذلا تسوکال فيإ ىوعدل ىربک ًةيمهأ هباتک يف يبابحلا ىلْوأ
 لعف دودرب اريبک ارثأت اهيف نودلخ نبا رهُظي ،ةينطاب ةيرکف ةيبابضب غبطصت” ةمدقملا
 يغبني هنإ” :ةيتآلا نودلخ نبا تارابع يف تسوکال ىريو 81.“نيتمزتملا نينمؤملا
 لئاسم نإف ،هينعي ال امل ملسملا کرت نم وه ذإ ،]تايعيبطلا[ اهيف رظنلا نع ضارعإلا
 نبا فقاوم ىلع ًاليلد 82“اهکرت انيلع بجوف انشاعم الو اننيد يف انمهت ال تايعيبطلا

 :يلي امک ناک دقف يبابحلا در امأ .ةيعضولا مولعلا نم “ةتمزتملا” “ةيعجرلا” نودلخ
 نمؤملا ثحت اهنأ وه انل ودبي امو .مولعلا ةسارد نع ىهني ام ةرقفلا هذه يف نّيبتن ال”
 لئاسملا تايعيبطلا لئاسمب دصقي نودلخ نبا العف .طقف همهي ال ام بنجت ىلع قحلا
 اهنأل اهب مامتهالا مدعب انحصنيف اهکاردإ ىلإ دحأ لصي مل يتلا )اذک( ةيقيزيفاتيملا
 يملکتمو ءاهقف نم تاينيطنزيبلا لعجت ملأ .تقولل ةعيضمو اهيف ىودج ال ثاحبأ
 بصي ملأ ؟ىمعألا يشبکلا ديلقتلا زواجت نع نيزجاع نيقطنمتم نودلخ نبا رصع
 ،اذه يبابحلا لوقي 83“؟مقعلاب يوطسولا رکفلا يطسرألا قطنملا يف ةيوهلا موهفم
 تاذ ريغ تايهلإلا نوكب مکحلا امأ .تايهلإلاو تايعيبطلا نيب زيمي ال نودلخ نبا نأکو
 اذه يضهانم نع اريثک دعتبي ال ةيناصخشلا بحاص فقوم لعجي رمأ وهف ىودج
 .اديدحت يلازغلاو ،نيملسملا نيملكتملا ينعأ ،ةيمالسإلا تاقايسلا ةفسالف دنع ثحبملا

 ام عفر لجأ نم ءيش لکل دعتسم هنأکو ،نايحألا ضعب يف ،يبابحلا رهظي
 دق ريخألا اذه نأ حيحص .ةباتکلا يف نودلخ نبا بولسأ يف ضقانتلا عباط نع بترتي

 
 .425 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 80
 .65 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 81
 .181 ،ثلاثلا ءزجلا ،)2005 ،بادآلاو مولعلاو نونفلا تيب :ءاضيبلا رادلا( يداّدشلا مالسلا دبع قيقحت ،ةمدقملا ،نودلخ نبا 82
 ةفسلفلا ليصافتب يبابحلا ةفرعم ةعيبط نع لءاستي ءرملا لعجت يتلا لاوقألل رخآ لاثم اذهو .70-69 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 83
 .نيملسملا ةفسالفلا دنع قطنملاو

 هيف عضي يذلا تقولا يف 84،“اهيلحتنم داسفو ةفسلفلا نالطب” راهظإ ىلإ ىعس
 اذإ هنأل ؛هيف ةقرافم ال اذه نأ ريغ 85.يرشبلا نارمعللو خيراتلل هروصتل اساسأ ةفسلفلا
 اهيلإ انرظن اذإ امأ ؛ةفسلف اهنأ دکؤن نأ اننکمأ ،اهرتَوتو ةينودلخلا دصاقم ىلإ انرظن
 نبا نأب لوقلا ىلإ ءاهتنالا لجأ نم هلک اذهو 86.کلذک تسيل يهف ةينقتلا ةيحانلا نم
 هعانتقاو همالسإ هدوقي نأ يعيبطلا نم ناک اذإو .“ينالقعو نمؤم” هيقف نودلخ
 مزتلي نأ باوصلاو قطنملا نم لب ،ناميإلا نع اعافد حفاکي نأ ىلإ هناميإ ةقيقحب
 نبا نيدلا ييحم نم لك فوصت اتاب اضفر ضفري هتلعج دق هتينالقع نإف 87،کلذب
 قحلا دبعو )م1235/ـه632 .ت( ضرافلا نبا صفح يبأو )م1240/ـه638 .ت( يبرعلا
 لبقي لباقملا يفو ؛نيدلل ةينطابلا تاليوأتلا لکو )م1269/ـه669 .ت( نيعبس نبا
 ّالأ” نودلخ نبا ىلع ناک دقف ،رمأ نم نکي امهم ،نکل .ةنسلل اقفاومو الدتعم افوصت
 ةيقيزيفاتيملا تالمأتلا ةسراممل نيئيهم اوسيل نم ريذحتب يفتکي نأو ،ةفسلفلا مجاهي
 88.“ةينيدلا مهتادقتعم ىلع اهرطخل تايئارواملاب لاغشنالا ةبغم يف عوقولا نم

 رکف يف ضقانتلاب رارقإلا نيب اريبک اددرت هباتک يف رهظأ دق يبابحلا ناک اذإو
 اذه دوجوب اعنتقم تقولا رورم عم راص دق هنأ رهاظلا نإف 89،هعفر نيبو نودلخ نبا
 )م2010 .ت( يرباجلا دباع دمحم ىوعد هينبت نم ايلج کلذ رهظيو .ضراعتلا
 لصفل دوجو ال هنأ نم اقالطنا ،ةمدقملا يف “لوقعماللاو لوقعملا” روضح نع هعافدو
 ثوحبلا کلت نإف ،مث نمو .يدارطتسا وه امو يساسأ وه ام نيب لمعلا اذه يف
 اذه نأل ،ةمدقملا ميمص نم يه امنإ ةينالقع ريغ تدب يتلا ةمدقملا يف ةيدارطتسالا
 90.لماکتم لک لمعلا

 نِتم ةسارد وه نکي مل يبابحلا لمع نم ضرغلا نإف ،رمأ نم نکي امهمو
 بيصخت يف اهرامثتسا وه ضرغلا ناک امنإو ،اهلئاسمل مهف ديزم لجأ نم ةمدقملا

 
 .186-178 ،ةمدقملا ،نودلخ نبا 84
 .54 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 85
 .55 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 86
 .57 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 87
 .57 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 88
 قطنمب نودلخ نبا رثأت .ةديدج ةلكشم لثمي رخآ لكشم” :ةمدقملا نتم يف ةدوجوملا تاقرافملل ناث لاثم ركذ قايس يف يبابحلا لوقي 89
 ىزعت ءيش يأ ىلإف .دودحم يرشبلا لقعلا نأل ملاعلاب انتفرعم يمني نأ نع زجاع يقطنملا ناهربلا نأ هيف دكؤي يذلا تقولا يف وطسرأ

 ضراعي هنإ .]اذك[ يقيقحلا هموهفم يف قطنملا ىلع ال فسعتملا قطنمتلا ىلع بصني نودلخ نبا موجه نأ ودبي ؟تاضقانتلا هذه
 نوؤشب لصتي ام يف ىتح لب ...وحنلاو هقفلا يف ،ءيش لك يف لخدتلا هلوخت ةيقلطم نم ىطعي امل ةدماجلا هتايلكشو يروصلا قطنملا
 هذه لثم رادصإ ىلع هتلمح يملعلا ديلقتلا اذهب يبابحلا مامتها مدع لعل .58 ،ارصاعم نودلخ نبا .“هسفن قلاخلا نوؤشو ةرخآلا
 .قطنملا نم نودلخ نبا فقومب الو “يقيقحلا هموهفم يف قطنملاب” ال اماملإ رهظت ال يتلا ةضماغلا تارابعلا وأ ماكحألا
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 ةيعجّرلا يتمهت عفد ىلإ يبابحلا ضهن دقف ،ةريخألا ةهجلا هذه نمو
 ةريثکلا تاداقتنالا نم طقف ناتنثا امه ناتمهتلا ناتاهو .نودلخ نبا نع ةينالقعاللاو
 اذه تاضقانت تاداقتنالا هذه فشکت ام ردقب ،يبابحلا رظن يفو ؛هيلإ تهجو يتلا
 نإ ،لعفلابو” :هسفن وه لوقي امکو .هتبوصخو هرکف ىنغ اضيأ فشکت يهف رکفملا
 حتفتت يتلا ةينغلا راثآلا الإ بحاصت ال ءارآلا براضتو ةضراعملاو ضقانتلاو تاشبرخلا

 کسمت العف سملي دق ارصاعم نودلخ نبا باتک أرقي يذلاو 80.“ةعساش قافآ ىلع
 .ينودلخلا قسنلا تللخت يتلا تاضقانتلا کلت نم ضعب نع عفارتلاب ديدشلا هبحاص

 تاليلدت يف لخدي نأ يبابحلا ىلع ناک نودلخ نبا “ةرهاظ” ذاقنإ لجأ نم
 .اهدرونس يتلا ةلاحلا يف نأشلا وه امک ،نايحألا ضعب يف ةعنقم ريغو ،ةدقعمو ةليوط
 تارقف ضعب نأ لجس يذلا تسوکال فيإ ىوعدل ىربک ًةيمهأ هباتک يف يبابحلا ىلْوأ
 لعف دودرب اريبک ارثأت اهيف نودلخ نبا رهُظي ،ةينطاب ةيرکف ةيبابضب غبطصت” ةمدقملا
 يغبني هنإ” :ةيتآلا نودلخ نبا تارابع يف تسوکال ىريو 81.“نيتمزتملا نينمؤملا
 لئاسم نإف ،هينعي ال امل ملسملا کرت نم وه ذإ ،]تايعيبطلا[ اهيف رظنلا نع ضارعإلا
 نبا فقاوم ىلع ًاليلد 82“اهکرت انيلع بجوف انشاعم الو اننيد يف انمهت ال تايعيبطلا

 :يلي امک ناک دقف يبابحلا در امأ .ةيعضولا مولعلا نم “ةتمزتملا” “ةيعجرلا” نودلخ
 نمؤملا ثحت اهنأ وه انل ودبي امو .مولعلا ةسارد نع ىهني ام ةرقفلا هذه يف نّيبتن ال”
 لئاسملا تايعيبطلا لئاسمب دصقي نودلخ نبا العف .طقف همهي ال ام بنجت ىلع قحلا
 اهنأل اهب مامتهالا مدعب انحصنيف اهکاردإ ىلإ دحأ لصي مل يتلا )اذک( ةيقيزيفاتيملا
 يملکتمو ءاهقف نم تاينيطنزيبلا لعجت ملأ .تقولل ةعيضمو اهيف ىودج ال ثاحبأ
 بصي ملأ ؟ىمعألا يشبکلا ديلقتلا زواجت نع نيزجاع نيقطنمتم نودلخ نبا رصع
 ،اذه يبابحلا لوقي 83“؟مقعلاب يوطسولا رکفلا يطسرألا قطنملا يف ةيوهلا موهفم
 تاذ ريغ تايهلإلا نوكب مکحلا امأ .تايهلإلاو تايعيبطلا نيب زيمي ال نودلخ نبا نأکو
 اذه يضهانم نع اريثک دعتبي ال ةيناصخشلا بحاص فقوم لعجي رمأ وهف ىودج
 .اديدحت يلازغلاو ،نيملسملا نيملكتملا ينعأ ،ةيمالسإلا تاقايسلا ةفسالف دنع ثحبملا

 ام عفر لجأ نم ءيش لکل دعتسم هنأکو ،نايحألا ضعب يف ،يبابحلا رهظي
 دق ريخألا اذه نأ حيحص .ةباتکلا يف نودلخ نبا بولسأ يف ضقانتلا عباط نع بترتي

 
 .425 ،نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” ،يبابحلا 80
 .65 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 81
 .181 ،ثلاثلا ءزجلا ،)2005 ،بادآلاو مولعلاو نونفلا تيب :ءاضيبلا رادلا( يداّدشلا مالسلا دبع قيقحت ،ةمدقملا ،نودلخ نبا 82
 ةفسلفلا ليصافتب يبابحلا ةفرعم ةعيبط نع لءاستي ءرملا لعجت يتلا لاوقألل رخآ لاثم اذهو .70-69 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 83
 .نيملسملا ةفسالفلا دنع قطنملاو

 هيف عضي يذلا تقولا يف 84،“اهيلحتنم داسفو ةفسلفلا نالطب” راهظإ ىلإ ىعس
 اذإ هنأل ؛هيف ةقرافم ال اذه نأ ريغ 85.يرشبلا نارمعللو خيراتلل هروصتل اساسأ ةفسلفلا
 اهيلإ انرظن اذإ امأ ؛ةفسلف اهنأ دکؤن نأ اننکمأ ،اهرتَوتو ةينودلخلا دصاقم ىلإ انرظن
 نبا نأب لوقلا ىلإ ءاهتنالا لجأ نم هلک اذهو 86.کلذک تسيل يهف ةينقتلا ةيحانلا نم
 هعانتقاو همالسإ هدوقي نأ يعيبطلا نم ناک اذإو .“ينالقعو نمؤم” هيقف نودلخ
 مزتلي نأ باوصلاو قطنملا نم لب ،ناميإلا نع اعافد حفاکي نأ ىلإ هناميإ ةقيقحب
 نبا نيدلا ييحم نم لك فوصت اتاب اضفر ضفري هتلعج دق هتينالقع نإف 87،کلذب
 قحلا دبعو )م1235/ـه632 .ت( ضرافلا نبا صفح يبأو )م1240/ـه638 .ت( يبرعلا
 لبقي لباقملا يفو ؛نيدلل ةينطابلا تاليوأتلا لکو )م1269/ـه669 .ت( نيعبس نبا
 ّالأ” نودلخ نبا ىلع ناک دقف ،رمأ نم نکي امهم ،نکل .ةنسلل اقفاومو الدتعم افوصت
 ةيقيزيفاتيملا تالمأتلا ةسراممل نيئيهم اوسيل نم ريذحتب يفتکي نأو ،ةفسلفلا مجاهي
 88.“ةينيدلا مهتادقتعم ىلع اهرطخل تايئارواملاب لاغشنالا ةبغم يف عوقولا نم

 رکف يف ضقانتلاب رارقإلا نيب اريبک اددرت هباتک يف رهظأ دق يبابحلا ناک اذإو
 اذه دوجوب اعنتقم تقولا رورم عم راص دق هنأ رهاظلا نإف 89،هعفر نيبو نودلخ نبا
 )م2010 .ت( يرباجلا دباع دمحم ىوعد هينبت نم ايلج کلذ رهظيو .ضراعتلا
 لصفل دوجو ال هنأ نم اقالطنا ،ةمدقملا يف “لوقعماللاو لوقعملا” روضح نع هعافدو
 ثوحبلا کلت نإف ،مث نمو .يدارطتسا وه امو يساسأ وه ام نيب لمعلا اذه يف
 اذه نأل ،ةمدقملا ميمص نم يه امنإ ةينالقع ريغ تدب يتلا ةمدقملا يف ةيدارطتسالا
 90.لماکتم لک لمعلا

 نِتم ةسارد وه نکي مل يبابحلا لمع نم ضرغلا نإف ،رمأ نم نکي امهمو
 بيصخت يف اهرامثتسا وه ضرغلا ناک امنإو ،اهلئاسمل مهف ديزم لجأ نم ةمدقملا

 
 .186-178 ،ةمدقملا ،نودلخ نبا 84
 .54 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 85
 .55 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 86
 .57 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 87
 .57 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 88
 قطنمب نودلخ نبا رثأت .ةديدج ةلكشم لثمي رخآ لكشم” :ةمدقملا نتم يف ةدوجوملا تاقرافملل ناث لاثم ركذ قايس يف يبابحلا لوقي 89
 ىزعت ءيش يأ ىلإف .دودحم يرشبلا لقعلا نأل ملاعلاب انتفرعم يمني نأ نع زجاع يقطنملا ناهربلا نأ هيف دكؤي يذلا تقولا يف وطسرأ

 ضراعي هنإ .]اذك[ يقيقحلا هموهفم يف قطنملا ىلع ال فسعتملا قطنمتلا ىلع بصني نودلخ نبا موجه نأ ودبي ؟تاضقانتلا هذه
 نوؤشب لصتي ام يف ىتح لب ...وحنلاو هقفلا يف ،ءيش لك يف لخدتلا هلوخت ةيقلطم نم ىطعي امل ةدماجلا هتايلكشو يروصلا قطنملا
 هذه لثم رادصإ ىلع هتلمح يملعلا ديلقتلا اذهب يبابحلا مامتها مدع لعل .58 ،ارصاعم نودلخ نبا .“هسفن قلاخلا نوؤشو ةرخآلا
 .قطنملا نم نودلخ نبا فقومب الو “يقيقحلا هموهفم يف قطنملاب” ال اماملإ رهظت ال يتلا ةضماغلا تارابعلا وأ ماكحألا
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 ةينودلخلا تاساردلا نيبو يبابحلا لمع نيب ةيلوأ ًةنراقم نإف ،کلذلو .رصاعملا رکفلا
 ةيفيرعتلا ةيميلعتلا ةياغلا نع فشکت امک ،لمعلا اذه ةيدودحم ُرهظت هل ةرصاعملا
 .هتباتک نم

 :ءارقلا مومعلو نيئدتبملل هجوم باتکلا نأ نارهُظي نالاثم ،عقاولا يف ،انلو

 نبا نم لعجت ةيبئاجع رصانع نم باتکلا اهب بتک يتلا ةغللا ولخت ال ،الوأ
 ىدحتي ارماغمو ايرقبع نودلخ نبا ناک” :هلوق لثم کلذو ؛ةقوشم ةيصخش نودلخ
 نکي ملو .ةئجافملا تاريغتلاو ثادحألاب ائيلم اريصم فرعف ،راطخألا هباجيو سئاسدلا
 يف الوجتم ةلاحر ناک امکف .ليثم تارماغملاب هعلول الو ريظن ةعونتملا هتاحومطل
 91.“ةفرعملاو رکفلا لاجم يف تالحر کلذک فرع ،ةيعمتجملاو ةيسايسلا ةايحلا نيدايم

 نيئدتبملل ةهجوملا بتکلا رارغ ىلع ،ارصاعم نودلخ نبا باتک ،ايناث
 92،نودلخ نبا اهب دلو يتلا رادلا بابل ةروص ليبق نم ،روصلاب ابوحصم ءاج ،ةئشانلاو
 ةروصو 94،نآرقلا هيف ظفح يذلا باتکلا ةروصو 93،اهيف أشن يتلا رادلا طسو ةروصو
 عطاس جهن ىلع اذه يف يبابحلا راس دقو 95.نودلخ نبا سرد ثيح ةنوتيزلا عماجل
 .نودلخ نبا نع هتاسارد يف يرصحلا

 يميداکأ راوح مايق بعصي ىدم يأ ىلإ ،انرظن يف ،نارهظي نيلاثملا نيذه نإ
 .ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا صوصخب يبابحلا انل هفلخ يذلا ثرإلا لوح عفان

 يبابحلا ةبراقم ةيدودحم يف :اثلاث

 ةيلوألا تاظحالملا نم ةعومجم هاندأ درُون ،ليلق لبق هيلإ انرشأ امل افانئتسا
 يف ةفسلفلا خيراتل يبابحلا ةبراقم صوصخب اهلجسن نأ ،انل ودبي ام يف ،ديفملا نم يتلا
 مل تقو يف ةفسلفلا هذه يف بتک ام بتک دق لجرلا نأو اميسال ؛ةيمالسإلا تاقايسلا
 ىلع ةيبرغملا ةعماجلا يف سيسأتلا ىلإ هقيرط دعب فرع دق اهيف ثحبلا ديلقت نکي
 سملتي لازي ام ديلقتلا کلذ هيف ناک تقو يف لقنل وأ ؛عفانلا مکارتلا نمضي وحن

 .ام ىنعمب هسيسأت يف نيمهسملا دحأ هسفن وه ناکو ،سيسأتلا وحن ىلوألا هتاوطخ

 
 .17 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 91
 .86 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 92
 .20 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 93
 .82 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 94
  .112 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 95

 ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيراتل يبابحلا ةبراقم يف رظنلا نأش نم نإف ،کلذل
  .برغملا يف مويلا ديلقتلا اذه عقاو مهف يف انديفي نأ هنأش نم

 اذهب ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيراتب متهملا مدطصي نأ دعبي ال .1
 نأ يغبني ،هرظن يفف :ةروکذملا يبابحلا ةبراقم يف مکحت دق يل ودبي يذلا جارحإلا
 الإو 96،انمجعمو انلکاشم مهيلع ضرفن اميک نيرواحملا فاصم ىلإ يضاملا ةفسالف عفرن
 :لءاستي نأ ءرمللو .مهطنحنو ةفسالفلا ءالؤهل ةيفاضإ ليثامت نم رثکأ عنصن نل اننإف
 ادئاس ناک يذلا شاقنلا يف افارطأ دشر نباو يلازغلا وأ يبارافلا نم لعجن نأ انل فيک
 قلتخن” نأ ةيدجلا ةيميداکألا فارعألا حمست له ،لاثملا ليبس ىلعو ؟يبابحلا مايأ
 ،يلازغلا نورواحي اصوخشو دهاشم نمضتي 97يحرسم ضرع بلاق يف “تارواحم
 ؟ًةعامج ةالصلا ىلإ نوبهذيو نوکحضي

 يف تمکحت دق ةداح ةيئانث ىلع ةمئاق ًةيفلخ نأ روصتن اننإ ،کلذ ىلإو .2
 ةيئانثلا هذه تدأ دقو .نيمدقتملا نيملسملا راظنلل ةيرظنلا تادوهجملل يبابحلا ةءارق
 يذلا تقولا يف مهتاروصتو مهاؤرب ةيرشبلا اونغأ نيذلا راظنلا نم ريثکلا ءاصقإ ىلإ
 ديکأت نم مغرلا ىلع :يلي امب کلذ حضون نأ نکميو .نيرخآ ةرصاعمب کسمتي هدجن
 ملاعلا هاجت فقاوملاو تامازتلالا نم ةعومجم” ةيناصخشلا رابتعا ىلع يبابحلا
 ةقباسلا نورقلا يف اوشاع ةفسالف مامأ يفسلفلا هيدان باب حتف دق هنإف .“ثيدحلا
 امالعأ يدانلا اذه نمض فداصي نأ ءرملل نکمي اذهلو .هطورش نم اقالطنا اوفسلفتو
 مهنمض دجي نل ،لباقملا يف ،هنکلو .نودلخ نباو يبارافلاو دشر نباو ليفط نباک
 نباو يبرعلا نبا نيدلا ييحمو )م1191/ـه587 .ت( يدرورهسلاو انيس نبا ءامسأ

 مهتامازتلا ةريشأتب يدانلا اذه تلخد دق ىلوألا ةعومجملا نأ رهاظلاو .نيعبس
 يف اورمثتُسي نأ ىلع مهتردق نع الضف ،هوهجاو امو هوشاع يذلا ملاعلا هاجت مهفقاومو
 اهئاضعأ داعبتسا لصح دقف ةيناثلا ةعومجملا امأ .يبابحلا رصع يف ةصاخبو ،رصع لک
 اياضق نع مهلازعناو ضيفلا ةيرظنو ةينطابلا ىلإ مهتاوعد نم ببسب يدانلا نم
 يف ناسنإلا ةيناحور نع يبابحلا عافد نم مغرلا ىلعف ،اذکهو .هرظن يف ،مهعمتجم
 هتاداعم نع ،لباقملا يف ،نلعي هنإف 98،“ةمراصلا تاينالقعلا”و “ةجفلا تايداملا” هجو

 
 نبا عم دعوم ىلع انك ةودنلا هذه يف” :نودلخ نبا ةودن نع هبيقعت نم افرط انه فيضن ،لوألا مسقلا يف هانتبثأ ام ىلإ ةفاضإلاب 96
 نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” .“انرصع تامامتها نم هتامامتهاو انمايأ نم هنأكو ةطاسب لكب هعم انمهافتو ،نودلخ
 ةيخيرات قوف اهنيماضم نأل ةيلاحلا انلكاشم قاطن يفو مويلا ةغل لالخ نم انبطاخت يبارافلا ةلاسر نإ” :يبارافلا نع لوقيو .427 ،نودلخ
 .43 ،تاقرو .“هعم لصاوتن نأو يبارافلا عم رماغن نأ اننكمأ ام كلذ الولف

 .103-83 ،تاقرو يف اهرظنا .ةيوبرتو ةيكيتكاديد اضارغأ مدخت دق ةَحَرسملا هذه نكلو .97 ،88 ،تاقرو 97
-188 :)1973 ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا( ةدارب دمحم ةمجرت ،حتفنملا ىلإ قلغنملا نم نمض ،“ةصلاخ ةينالقع دجوت ال” :رظنا 98
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 ةينودلخلا تاساردلا نيبو يبابحلا لمع نيب ةيلوأ ًةنراقم نإف ،کلذلو .رصاعملا رکفلا
 ةيفيرعتلا ةيميلعتلا ةياغلا نع فشکت امک ،لمعلا اذه ةيدودحم ُرهظت هل ةرصاعملا
 .هتباتک نم

 :ءارقلا مومعلو نيئدتبملل هجوم باتکلا نأ نارهُظي نالاثم ،عقاولا يف ،انلو

 نبا نم لعجت ةيبئاجع رصانع نم باتکلا اهب بتک يتلا ةغللا ولخت ال ،الوأ
 ىدحتي ارماغمو ايرقبع نودلخ نبا ناک” :هلوق لثم کلذو ؛ةقوشم ةيصخش نودلخ
 نکي ملو .ةئجافملا تاريغتلاو ثادحألاب ائيلم اريصم فرعف ،راطخألا هباجيو سئاسدلا
 يف الوجتم ةلاحر ناک امکف .ليثم تارماغملاب هعلول الو ريظن ةعونتملا هتاحومطل
 91.“ةفرعملاو رکفلا لاجم يف تالحر کلذک فرع ،ةيعمتجملاو ةيسايسلا ةايحلا نيدايم

 نيئدتبملل ةهجوملا بتکلا رارغ ىلع ،ارصاعم نودلخ نبا باتک ،ايناث
 92،نودلخ نبا اهب دلو يتلا رادلا بابل ةروص ليبق نم ،روصلاب ابوحصم ءاج ،ةئشانلاو
 ةروصو 94،نآرقلا هيف ظفح يذلا باتکلا ةروصو 93،اهيف أشن يتلا رادلا طسو ةروصو
 عطاس جهن ىلع اذه يف يبابحلا راس دقو 95.نودلخ نبا سرد ثيح ةنوتيزلا عماجل
 .نودلخ نبا نع هتاسارد يف يرصحلا

 يميداکأ راوح مايق بعصي ىدم يأ ىلإ ،انرظن يف ،نارهظي نيلاثملا نيذه نإ
 .ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا صوصخب يبابحلا انل هفلخ يذلا ثرإلا لوح عفان

 يبابحلا ةبراقم ةيدودحم يف :اثلاث

 ةيلوألا تاظحالملا نم ةعومجم هاندأ درُون ،ليلق لبق هيلإ انرشأ امل افانئتسا
 يف ةفسلفلا خيراتل يبابحلا ةبراقم صوصخب اهلجسن نأ ،انل ودبي ام يف ،ديفملا نم يتلا
 مل تقو يف ةفسلفلا هذه يف بتک ام بتک دق لجرلا نأو اميسال ؛ةيمالسإلا تاقايسلا
 ىلع ةيبرغملا ةعماجلا يف سيسأتلا ىلإ هقيرط دعب فرع دق اهيف ثحبلا ديلقت نکي
 سملتي لازي ام ديلقتلا کلذ هيف ناک تقو يف لقنل وأ ؛عفانلا مکارتلا نمضي وحن

 .ام ىنعمب هسيسأت يف نيمهسملا دحأ هسفن وه ناکو ،سيسأتلا وحن ىلوألا هتاوطخ

 
 .17 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 91
 .86 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 92
 .20 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 93
 .82 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 94
  .112 ،ارصاعم نودلخ نبا ،يبابحلا 95

 ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيراتل يبابحلا ةبراقم يف رظنلا نأش نم نإف ،کلذل
  .برغملا يف مويلا ديلقتلا اذه عقاو مهف يف انديفي نأ هنأش نم

 اذهب ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيراتب متهملا مدطصي نأ دعبي ال .1
 نأ يغبني ،هرظن يفف :ةروکذملا يبابحلا ةبراقم يف مکحت دق يل ودبي يذلا جارحإلا
 الإو 96،انمجعمو انلکاشم مهيلع ضرفن اميک نيرواحملا فاصم ىلإ يضاملا ةفسالف عفرن
 :لءاستي نأ ءرمللو .مهطنحنو ةفسالفلا ءالؤهل ةيفاضإ ليثامت نم رثکأ عنصن نل اننإف
 ادئاس ناک يذلا شاقنلا يف افارطأ دشر نباو يلازغلا وأ يبارافلا نم لعجن نأ انل فيک
 قلتخن” نأ ةيدجلا ةيميداکألا فارعألا حمست له ،لاثملا ليبس ىلعو ؟يبابحلا مايأ
 ،يلازغلا نورواحي اصوخشو دهاشم نمضتي 97يحرسم ضرع بلاق يف “تارواحم
 ؟ًةعامج ةالصلا ىلإ نوبهذيو نوکحضي

 يف تمکحت دق ةداح ةيئانث ىلع ةمئاق ًةيفلخ نأ روصتن اننإ ،کلذ ىلإو .2
 ةيئانثلا هذه تدأ دقو .نيمدقتملا نيملسملا راظنلل ةيرظنلا تادوهجملل يبابحلا ةءارق
 يذلا تقولا يف مهتاروصتو مهاؤرب ةيرشبلا اونغأ نيذلا راظنلا نم ريثکلا ءاصقإ ىلإ
 ديکأت نم مغرلا ىلع :يلي امب کلذ حضون نأ نکميو .نيرخآ ةرصاعمب کسمتي هدجن
 ملاعلا هاجت فقاوملاو تامازتلالا نم ةعومجم” ةيناصخشلا رابتعا ىلع يبابحلا
 ةقباسلا نورقلا يف اوشاع ةفسالف مامأ يفسلفلا هيدان باب حتف دق هنإف .“ثيدحلا
 امالعأ يدانلا اذه نمض فداصي نأ ءرملل نکمي اذهلو .هطورش نم اقالطنا اوفسلفتو
 مهنمض دجي نل ،لباقملا يف ،هنکلو .نودلخ نباو يبارافلاو دشر نباو ليفط نباک
 نباو يبرعلا نبا نيدلا ييحمو )م1191/ـه587 .ت( يدرورهسلاو انيس نبا ءامسأ

 مهتامازتلا ةريشأتب يدانلا اذه تلخد دق ىلوألا ةعومجملا نأ رهاظلاو .نيعبس
 يف اورمثتُسي نأ ىلع مهتردق نع الضف ،هوهجاو امو هوشاع يذلا ملاعلا هاجت مهفقاومو
 اهئاضعأ داعبتسا لصح دقف ةيناثلا ةعومجملا امأ .يبابحلا رصع يف ةصاخبو ،رصع لک
 اياضق نع مهلازعناو ضيفلا ةيرظنو ةينطابلا ىلإ مهتاوعد نم ببسب يدانلا نم
 يف ناسنإلا ةيناحور نع يبابحلا عافد نم مغرلا ىلعف ،اذکهو .هرظن يف ،مهعمتجم
 هتاداعم نع ،لباقملا يف ،نلعي هنإف 98،“ةمراصلا تاينالقعلا”و “ةجفلا تايداملا” هجو

 
 نبا عم دعوم ىلع انك ةودنلا هذه يف” :نودلخ نبا ةودن نع هبيقعت نم افرط انه فيضن ،لوألا مسقلا يف هانتبثأ ام ىلإ ةفاضإلاب 96
 نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةودنلا ىلع بيقعت” .“انرصع تامامتها نم هتامامتهاو انمايأ نم هنأكو ةطاسب لكب هعم انمهافتو ،نودلخ
 ةيخيرات قوف اهنيماضم نأل ةيلاحلا انلكاشم قاطن يفو مويلا ةغل لالخ نم انبطاخت يبارافلا ةلاسر نإ” :يبارافلا نع لوقيو .427 ،نودلخ
 .43 ،تاقرو .“هعم لصاوتن نأو يبارافلا عم رماغن نأ اننكمأ ام كلذ الولف

 .103-83 ،تاقرو يف اهرظنا .ةيوبرتو ةيكيتكاديد اضارغأ مدخت دق ةَحَرسملا هذه نكلو .97 ،88 ،تاقرو 97
-188 :)1973 ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا( ةدارب دمحم ةمجرت ،حتفنملا ىلإ قلغنملا نم نمض ،“ةصلاخ ةينالقع دجوت ال” :رظنا 98
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 نم رثکأ لب .“ةينالقعلا ريغ” تافسلفللو “ينسلا ريغ” ينافرعلا فوصتلل ةديدشلا
 فوصتلاب مامتهالا نيب ،يبرعلا ملاعلا يف ،نزاوتلا لالتخا نم هجاعزناب بهذي ،کلذ
 ًابرض يدرورهسلا نع تارمتؤم داقعنا َربتعا هنأ ّدَح ىلإ ةفسلفلاب مامتهالاو نافرعلاو
 99.ةقحلا ةفسلفلاو لمأتلاو ريکفتلا دض ةرماؤملا نم

 ةفسالفلا نم ىلوألا ةعومجملا جمدي نأ يبابحلا ىلع لهسلا نم ناک اذإ .3
 ىناع دق هنإف ،هنم ةيناثلا ةعومجملا يصقيو ،يناصخشلا هيدان نمض هالعأ نيروکذملا
 صخ يتلا يبابحلا تاليلحت عبتت نإ 100.يلازغلا دماح يبأک ةيلاکشإ ةيصخش عم اريثک
 تافسلف نع تاقروـب موسوملا هباتک يف اهعمجو ،تابسانم ةدع يف يلازغلا اهب
 تابارطضا ةيلازغلا” نأ ةعقاوب مدطصا دقف .انرکذ يتلا ةبوعصلا کلت کردي ،ةيمالسإ
 هجمدي نأ ريخألا يف ررقي يبابحلا نإف ،کلذ مغرو 101.“تاقرافمو سابتلاو ،تاضقانتو
 ةدش نم مغرلا ىلعف ،اذکهو 102.هتيلوؤسمو هتيروث نم ببسب کلذو ؛يدانلا يف
 يف رمألا رخآ هجمدأ دقف ،يلازغلا ىلإ اههجو يتلا 103تاماهتالا ةروطخو تاداقتنالا

 
 هيف ميقن يذلا تقولا يفف .يلاحلا يبرعلا ريكفتلا رينيو ةيلاحلا ةفاقثلا يذغي نأ بجي ناك دشر نبا نأ وه هزاربإ ديرأ ام” :لوقي 99
 اذه ؟ةقحلا ةفسلفلاو لمأتلاو ريكفتلا دض ةرماؤم ]هذه[ له .ركذي ال دشر نبا نأ دجن ]...[ ةيفوصلا نم هريغو يدرورهسلل تاناجرهم
 .65 ،دشر نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا .“؟انجعزي يذلا ءيشلا وه

 .57 ،تاقرو .“ةيمالسإلا ةفاقثلا خيرات يف ةيلاكشإ هسفن وه هنإ” :اضيأ لوقيو .57 ،تاقرو “.ةيلاكشإلاو زغللا لجرلا يلازغلا دماح وبأ” 100
 .6 ،تاقرو ،“تايلاكشإ هلوح روحمتت ةيلاكشإ ةيصخش كنإ” :يلازغلا ابطاخم يبابحلا لوقيو .165 ،تاقرو ،اضيأ رظناو

 .163 ،تاقرو 101
 يلازغلا بتك نيوانع لك” نإ ذإ ؛اهيف تنوكت يتلا تاعمتجملا ةايح رييغت دصقت اهنأ ةهج نم ةيروثو ةيحالصإ ةفسلف يلازغلا ةفسلف 102

 طسولا يف ةيويح رثكألا يقلخلاو يجولركفلاو يعمتجملا زاهجلا يأ نيدلا مولع ءايحإ ىلع لمعي نم باطخ هباطخ .ةيروث ةعزنب يحوت
 نإف ،كلذ ىلإو .159 ،تاقرو ،هتيلوؤسم صوصخب رظناو ؛158 ،تاقرو .“ديمجتلاو دومجلا ىلإ يعادلا باطخلا ةمواقم ىلعو يمالسإلا
 .عبانملا ىلإ ةدوعلاو داهتجالا لجأ نم حافكلا ىلع ةمئاق ةيفلس يه ثيح نم ةيروثلاب اضيأ ةيزوجلا ميقلا نباو ةيميت نبا فصي يبابحلا
 .124 ،ةيمالسإلا ةيناصخشلا :رظنا

 لهأ جرديو ناصقنلاب ةيلقعلا ةفرعملا فصيو لامكلا مسجلا نع يفنيو ،ةينالقعاللا يف عقيف لقعلا ]يلازغلا[ دعبي” :يبابحلا لوقي 103
 ضعبب اذه لك عفد .اهضفر نأ هل مدقت ىرخأ تبثي ،لبق نم هسفن اهب ملس تاحورطأ هاجت ددرتلاب ةئيلم هفقاومب اذإف نيتفاهتملا يف يأرلا
 ددرتلاب ابوحصم امئاد دوعي مث بهذيو يتأي ناك ضرم هقرافي مل نمزم ضرم وهو دماح ابأ باصأ يبصع ضرمب لوقلا ىلإ يلازغلا يخرؤم
 بجاولاب مايقلا نع لذاختلاب يلازغلا يبابحلا يمريو ؛69 ،تاقرو .“ادبأ اددرتمو ايموجه اجازم يلازغلا جازم نم لعج ضرم هنإ .ضقانتلاو
 يف بيترتلاف .فورظلا هيلع هضرفت ام دؤي مل هنأ الإ يجولركفلا هحافك يف لسرتسا” :هنع لوقي ذإ ؛ةيبيلصلا بورحلا صوصخب هتمأ هاجت
 نيملكتملا ىلع درلا ىلع امدقم )بلقلابو ،ملقلابو ،ديلاب( سدقلا يلتحم دض داهجلا سيلأ .رطخألاف رطخألا بنجت ضرفي تابجاولا
 ةينيد ىوتفك هفقوم ءاج داهجلل ةئبعتلاب ةبلاطملا نع تكس امدنعف .مهل ةودق هنأ يأ ،نيملسملا ةمئأ نم يلازغلا نإ مث ؟ةفسالفلا ريفكتو
 لاتقلا ىلع نييحيسملا ضيرحتل ةسينكلا لاجر لك دنجت يذلا نآلا يفو .نهارلا عضولا ينبت ىلإو نييبيلصلاب ثارتكالا مدع ىلإ ةيقالخأو
 ءيلم ]ءايحإلا[ يلازغلا باتك” ،ثيدحلا ملعب لهجلاب اضيأ هيمريو ؛144 ،تاقرو .“بيهر تمصب مالسإلا ةجح ىفتخاو ىلتخا ،سدقملا
 لوقي ذإ ؛425 ،برغلاو قرشلا نيب لصو ةقلح ةودن نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا .“ةفارخلاب لب بوذكملاب ءيلم ،ثيداحألا نم عوضوملاب
 نع ،اريثك نإو اليلق نإو ،هاناصل لقعلاو قطنملل ابحاصم يقب هنأ ولف .ةلفغللو ةينالقعللو ةفسلفلل هئادعل ةيحض يلازغلا ناك دقل” :اضيأ
 يف اديفم قايسلا اذه يف قطنملا راص فيك ظحالي نأ ئراقلل نكميو .79 ،تاقرو .“ةعوضوم ثيداحأ لامعتسا ةطرولا كلت لثم يف عوقولا
 رومأب حيرصتلا نم يبابحلا نكم دق يلازغلا عم يحرسم راوح قالتخا نأ روصتنو .يوبنلا ثيدحلا نم عوضوملا ريغو عوضوملا نيب زييمتلا
 “يجازملا”و “يباصعلا”و “عفرتملا”و “يقوثولا”و “يسجرنلا” رهظمب تاراوحلا هذه يف يلازغلا رهظ دقف .ليلحتلا اهب هل حمسيل ناك ام
 يف حرصي يبابحلا نإف ،كلذ ىلإو .105-83 ،تاقرو :الثم رظنا .“ةيموجنلاو ةمظعلا نونجو ةرهشلا ةيحض”و “ينانألا”و “هسفنب دتعملا”و
 .145-144 ،تاقرو ،رظنا .فقاوملا يف هبارطضا رسفي ام وهو ؛“ةيبصع تابونب” باصي ناك يلازغلا نأب رخآ عضوم

 کحم ىلع ريسع ناحتمال ضرعت دق يلازغلا نأ يف ،الوأ ،کشن الو .ةيناصخشلا يدان
 ،کشن الو .اهيدان نمض لبُقي ىتح ةيناصخشلا يبابحلا ةفسلف اهيلع موقت يتلا ئدابملا
 نم ىندأ ةبتر لتحي وهف کلذل ؛ئدابملا کلت نم ديدعلاب لخأ دق دماح ابأ نأ يف ،ايناث
 تضرف دق “يلازغلا ةيرقبع” نإف ،عقاولا يفو .ليفط نبا نمو يبارافلا نمو دشر نبا

 ،دايحلاب انل حمسي ال ،اننکسي دماح ابأ نإ” :لوقي امکو 104.هعم فطاعتلا يبابحلا ىلع
 105.“يلازغلل ةبسنلاب نحن انتيلاکشإ کلتو .هل نيفلاخمو هعم امئاد نحنف

 يفسلفلا ثارتلاب نيلغتشملا عم يبابحلا اهيف لخد يتلا تاشاقنلا بلغأ .4
 نإو ىتحف .ةماع ةيفاقثو ةيجيولويديإ ةعيبط تاذ ةيمالسإلا تاقايسلا يف يملعلاو
 فوسليف نإف ،ةيکلفلا نيملسملا تاماهسإل ،الثم ،خيرأتلا وه ثيدحلا قايس ناک
 مدع بابسأ” ليبق نم ،ةماع لئاسم ةراثإ هاجتا يف بهذي نأ راتخي ةيناصخشلا
 ةعيطقلا”و ،“ةيعامجلا ةيوهلا ديجمت”و ،“نييفاقثلا لسکلاو ةيسجرنلا”و ،“ةمألا ضوهن
 :قايسلا اذه يف تاظحالملا نم ةعومجم لجسي نأ ءرملل نکميو 106.“ثارتلا عم

 لوألا نإف ،يرباجلاو يبابحلا نيب يجولويديألاو يرکفلا فالخلا نم مغرلا ىلع .أ
 لءاستي امدنعف ،اذکهو .يمالسإلا ملاعلا ةفسالف نيب يناثلا تالضافم ةيحض طقس دق
 ؟دشر نبا مأ انيس نبا له :طيسولا رصعلا يف يبروألا رکفلا لغش نمع يرباجلا
 ةيرظن له ،انتفاقثو انرکف ليصأتل هيلإ عوجرلا ىلإ ةجاح يف نحن نمو” :لوقيف
 ىري انيس نبا ؟ةيقطنملا ةيضايرلا ةعزنلا ،ةيدشرلا ةيعقاولا ةيلقعلا ةعزنلا مأ ضيفلا
 ،ءامسلا ىلإ ضرألا نم دعصت اهاري دشر نباو ضرألا ىلإ ءامسلا نم لزنت ةفرعملا
 مويلا نيسراّدلا لعل 107.“دشر نبا وه :ددرت نودب” يبابحلا ُبيجي “؟انيلإ برقأ امهيأف
 نأ نوفرعي امک ،ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيرات يف انيس نبا ةيمهأ نوکردي
 .ديلولا يبأل ناک يذلا کاذ نم لقأ ناک نإو ،يبوروألا رکفلا يف اريبک ناک هريثأت
 نأ ضرتفي ال يرباحلا هعضو يذلا كاذ لثم الاؤس نأ نوکردي ،اذه لبق ،مهنکلو
 .ةفسلفلا خرؤم لاب لغشي

 
 .165 ،59 ،تاقرو 104
 .166 ،تاقرو 105
 .359 ،دشر نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا :الثم رظنا 106
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فؤاد بن أحمد



 نم رثکأ لب .“ةينالقعلا ريغ” تافسلفللو “ينسلا ريغ” ينافرعلا فوصتلل ةديدشلا
 فوصتلاب مامتهالا نيب ،يبرعلا ملاعلا يف ،نزاوتلا لالتخا نم هجاعزناب بهذي ،کلذ
 ًابرض يدرورهسلا نع تارمتؤم داقعنا َربتعا هنأ ّدَح ىلإ ةفسلفلاب مامتهالاو نافرعلاو
 99.ةقحلا ةفسلفلاو لمأتلاو ريکفتلا دض ةرماؤملا نم

 ةفسالفلا نم ىلوألا ةعومجملا جمدي نأ يبابحلا ىلع لهسلا نم ناک اذإ .3
 ىناع دق هنإف ،هنم ةيناثلا ةعومجملا يصقيو ،يناصخشلا هيدان نمض هالعأ نيروکذملا
 صخ يتلا يبابحلا تاليلحت عبتت نإ 100.يلازغلا دماح يبأک ةيلاکشإ ةيصخش عم اريثک
 تافسلف نع تاقروـب موسوملا هباتک يف اهعمجو ،تابسانم ةدع يف يلازغلا اهب
 تابارطضا ةيلازغلا” نأ ةعقاوب مدطصا دقف .انرکذ يتلا ةبوعصلا کلت کردي ،ةيمالسإ
 هجمدي نأ ريخألا يف ررقي يبابحلا نإف ،کلذ مغرو 101.“تاقرافمو سابتلاو ،تاضقانتو
 ةدش نم مغرلا ىلعف ،اذکهو 102.هتيلوؤسمو هتيروث نم ببسب کلذو ؛يدانلا يف
 يف رمألا رخآ هجمدأ دقف ،يلازغلا ىلإ اههجو يتلا 103تاماهتالا ةروطخو تاداقتنالا

 
 هيف ميقن يذلا تقولا يفف .يلاحلا يبرعلا ريكفتلا رينيو ةيلاحلا ةفاقثلا يذغي نأ بجي ناك دشر نبا نأ وه هزاربإ ديرأ ام” :لوقي 99
 اذه ؟ةقحلا ةفسلفلاو لمأتلاو ريكفتلا دض ةرماؤم ]هذه[ له .ركذي ال دشر نبا نأ دجن ]...[ ةيفوصلا نم هريغو يدرورهسلل تاناجرهم
 .65 ،دشر نبا ةودن لامعأ نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا .“؟انجعزي يذلا ءيشلا وه

 .57 ،تاقرو .“ةيمالسإلا ةفاقثلا خيرات يف ةيلاكشإ هسفن وه هنإ” :اضيأ لوقيو .57 ،تاقرو “.ةيلاكشإلاو زغللا لجرلا يلازغلا دماح وبأ” 100
 .6 ،تاقرو ،“تايلاكشإ هلوح روحمتت ةيلاكشإ ةيصخش كنإ” :يلازغلا ابطاخم يبابحلا لوقيو .165 ،تاقرو ،اضيأ رظناو

 .163 ،تاقرو 101
 يلازغلا بتك نيوانع لك” نإ ذإ ؛اهيف تنوكت يتلا تاعمتجملا ةايح رييغت دصقت اهنأ ةهج نم ةيروثو ةيحالصإ ةفسلف يلازغلا ةفسلف 102

 طسولا يف ةيويح رثكألا يقلخلاو يجولركفلاو يعمتجملا زاهجلا يأ نيدلا مولع ءايحإ ىلع لمعي نم باطخ هباطخ .ةيروث ةعزنب يحوت
 نإف ،كلذ ىلإو .159 ،تاقرو ،هتيلوؤسم صوصخب رظناو ؛158 ،تاقرو .“ديمجتلاو دومجلا ىلإ يعادلا باطخلا ةمواقم ىلعو يمالسإلا
 .عبانملا ىلإ ةدوعلاو داهتجالا لجأ نم حافكلا ىلع ةمئاق ةيفلس يه ثيح نم ةيروثلاب اضيأ ةيزوجلا ميقلا نباو ةيميت نبا فصي يبابحلا
 .124 ،ةيمالسإلا ةيناصخشلا :رظنا

 لهأ جرديو ناصقنلاب ةيلقعلا ةفرعملا فصيو لامكلا مسجلا نع يفنيو ،ةينالقعاللا يف عقيف لقعلا ]يلازغلا[ دعبي” :يبابحلا لوقي 103
 ضعبب اذه لك عفد .اهضفر نأ هل مدقت ىرخأ تبثي ،لبق نم هسفن اهب ملس تاحورطأ هاجت ددرتلاب ةئيلم هفقاومب اذإف نيتفاهتملا يف يأرلا
 ددرتلاب ابوحصم امئاد دوعي مث بهذيو يتأي ناك ضرم هقرافي مل نمزم ضرم وهو دماح ابأ باصأ يبصع ضرمب لوقلا ىلإ يلازغلا يخرؤم
 بجاولاب مايقلا نع لذاختلاب يلازغلا يبابحلا يمريو ؛69 ،تاقرو .“ادبأ اددرتمو ايموجه اجازم يلازغلا جازم نم لعج ضرم هنإ .ضقانتلاو
 يف بيترتلاف .فورظلا هيلع هضرفت ام دؤي مل هنأ الإ يجولركفلا هحافك يف لسرتسا” :هنع لوقي ذإ ؛ةيبيلصلا بورحلا صوصخب هتمأ هاجت
 نيملكتملا ىلع درلا ىلع امدقم )بلقلابو ،ملقلابو ،ديلاب( سدقلا يلتحم دض داهجلا سيلأ .رطخألاف رطخألا بنجت ضرفي تابجاولا
 ةينيد ىوتفك هفقوم ءاج داهجلل ةئبعتلاب ةبلاطملا نع تكس امدنعف .مهل ةودق هنأ يأ ،نيملسملا ةمئأ نم يلازغلا نإ مث ؟ةفسالفلا ريفكتو
 لاتقلا ىلع نييحيسملا ضيرحتل ةسينكلا لاجر لك دنجت يذلا نآلا يفو .نهارلا عضولا ينبت ىلإو نييبيلصلاب ثارتكالا مدع ىلإ ةيقالخأو
 ءيلم ]ءايحإلا[ يلازغلا باتك” ،ثيدحلا ملعب لهجلاب اضيأ هيمريو ؛144 ،تاقرو .“بيهر تمصب مالسإلا ةجح ىفتخاو ىلتخا ،سدقملا
 لوقي ذإ ؛425 ،برغلاو قرشلا نيب لصو ةقلح ةودن نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا .“ةفارخلاب لب بوذكملاب ءيلم ،ثيداحألا نم عوضوملاب
 نع ،اريثك نإو اليلق نإو ،هاناصل لقعلاو قطنملل ابحاصم يقب هنأ ولف .ةلفغللو ةينالقعللو ةفسلفلل هئادعل ةيحض يلازغلا ناك دقل” :اضيأ
 يف اديفم قايسلا اذه يف قطنملا راص فيك ظحالي نأ ئراقلل نكميو .79 ،تاقرو .“ةعوضوم ثيداحأ لامعتسا ةطرولا كلت لثم يف عوقولا
 رومأب حيرصتلا نم يبابحلا نكم دق يلازغلا عم يحرسم راوح قالتخا نأ روصتنو .يوبنلا ثيدحلا نم عوضوملا ريغو عوضوملا نيب زييمتلا
 “يجازملا”و “يباصعلا”و “عفرتملا”و “يقوثولا”و “يسجرنلا” رهظمب تاراوحلا هذه يف يلازغلا رهظ دقف .ليلحتلا اهب هل حمسيل ناك ام
 يف حرصي يبابحلا نإف ،كلذ ىلإو .105-83 ،تاقرو :الثم رظنا .“ةيموجنلاو ةمظعلا نونجو ةرهشلا ةيحض”و “ينانألا”و “هسفنب دتعملا”و
 .145-144 ،تاقرو ،رظنا .فقاوملا يف هبارطضا رسفي ام وهو ؛“ةيبصع تابونب” باصي ناك يلازغلا نأب رخآ عضوم

 کحم ىلع ريسع ناحتمال ضرعت دق يلازغلا نأ يف ،الوأ ،کشن الو .ةيناصخشلا يدان
 ،کشن الو .اهيدان نمض لبُقي ىتح ةيناصخشلا يبابحلا ةفسلف اهيلع موقت يتلا ئدابملا
 نم ىندأ ةبتر لتحي وهف کلذل ؛ئدابملا کلت نم ديدعلاب لخأ دق دماح ابأ نأ يف ،ايناث
 تضرف دق “يلازغلا ةيرقبع” نإف ،عقاولا يفو .ليفط نبا نمو يبارافلا نمو دشر نبا

 ،دايحلاب انل حمسي ال ،اننکسي دماح ابأ نإ” :لوقي امکو 104.هعم فطاعتلا يبابحلا ىلع
 105.“يلازغلل ةبسنلاب نحن انتيلاکشإ کلتو .هل نيفلاخمو هعم امئاد نحنف

 يفسلفلا ثارتلاب نيلغتشملا عم يبابحلا اهيف لخد يتلا تاشاقنلا بلغأ .4
 نإو ىتحف .ةماع ةيفاقثو ةيجيولويديإ ةعيبط تاذ ةيمالسإلا تاقايسلا يف يملعلاو
 فوسليف نإف ،ةيکلفلا نيملسملا تاماهسإل ،الثم ،خيرأتلا وه ثيدحلا قايس ناک
 مدع بابسأ” ليبق نم ،ةماع لئاسم ةراثإ هاجتا يف بهذي نأ راتخي ةيناصخشلا
 ةعيطقلا”و ،“ةيعامجلا ةيوهلا ديجمت”و ،“نييفاقثلا لسکلاو ةيسجرنلا”و ،“ةمألا ضوهن
 :قايسلا اذه يف تاظحالملا نم ةعومجم لجسي نأ ءرملل نکميو 106.“ثارتلا عم

 لوألا نإف ،يرباجلاو يبابحلا نيب يجولويديألاو يرکفلا فالخلا نم مغرلا ىلع .أ
 لءاستي امدنعف ،اذکهو .يمالسإلا ملاعلا ةفسالف نيب يناثلا تالضافم ةيحض طقس دق
 ؟دشر نبا مأ انيس نبا له :طيسولا رصعلا يف يبروألا رکفلا لغش نمع يرباجلا
 ةيرظن له ،انتفاقثو انرکف ليصأتل هيلإ عوجرلا ىلإ ةجاح يف نحن نمو” :لوقيف
 ىري انيس نبا ؟ةيقطنملا ةيضايرلا ةعزنلا ،ةيدشرلا ةيعقاولا ةيلقعلا ةعزنلا مأ ضيفلا
 ،ءامسلا ىلإ ضرألا نم دعصت اهاري دشر نباو ضرألا ىلإ ءامسلا نم لزنت ةفرعملا
 مويلا نيسراّدلا لعل 107.“دشر نبا وه :ددرت نودب” يبابحلا ُبيجي “؟انيلإ برقأ امهيأف
 نأ نوفرعي امک ،ةيمالسإلا تاقايسلا يف ةفسلفلا خيرات يف انيس نبا ةيمهأ نوکردي
 .ديلولا يبأل ناک يذلا کاذ نم لقأ ناک نإو ،يبوروألا رکفلا يف اريبک ناک هريثأت
 نأ ضرتفي ال يرباحلا هعضو يذلا كاذ لثم الاؤس نأ نوکردي ،اذه لبق ،مهنکلو
 .ةفسلفلا خرؤم لاب لغشي
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الحبايب وفالسفة اإلسالم: فلسفة قرون وسطى أم شخصانية مبکرة؟ 



 ةيقطنملاو ةيفسلفلا صوصنلا اهريثت يتلا اياضقلاو رومألا صوصخب امأ .ب
 دنع ظحالي نأ ءرملا ىلع لهسيل هنإف ،ام ايريظنتو ايرظن ادهج يعدتست يتلاو ةميدقلا
 ليصافت يف لوخدلا نع انينغي دق يتآلا لاثملاو .لؤاستلل ريثملا طيسبتلا ىلإ اليم يبابحلا
 لصو ةقلح ةودن يف کراش دق )م1992 .ت( يولعلا نيدلا لامج لحارلا ناک .ةيفاضإ
 يفسلفلا باطخلا يف اهتلالدو ناهربلا ةيرظن” نع ةلوطم ةقروب برغلاو قرشلا نيب
 .هعاونأو دشر نبا دنع ناهربلا موهفمل ،هل ضرعت ام نيب نم ،اهيف ضرعت 108“دشر نبال
 نيب ناهربلا يف زيمي ،نيئاشملا ةيقب رارغ ىلع ،ريخألا اذه نأ نيمتهملا نيب فورعملاو
 .“قلطملا ناهربلا”ـب ىمسي امهنيب عمجي ناهربو “دوجولا ناهرب”و “ببسلا ناهرب”
 خألا دنع ءاج ام ىلإ ضرعتأ نأ ديرأ” :يبابحلا لوقي ،يولعلا ةقرو عم هلعافت يفو
 ناهربلا نأ وأ ،ناهربلل لداعم ملعلا نأ ملعن ةلهو لوأ نم .يولعلا نيدلا لامج
 لکل نأو اصوصخ ؟هريغ دنع وأ دشر نبا دنع فدارتلا اذه زيجي اذام .ملعلل لداعم
 نإ ،قطانم کانهو ،مولعلا ددعت کانه نذإ .صاخلا هقطنم ،رضاحملا رکذ امک ،ملع
 نم دب ال ناک اذإو .فدارتلا اذهب ظفتحن نأ نکمي الف – قطنم عمج ،عمجلا اذه زاج
 طبرن نأو قطنملا اذه ىلع موقي نأ نکمي ملع يأو قطنم يأ ديدحتب نکيلف ،فدارت
 امک – قطانملا فانصأ ديدحتو ،ةيفرعملا فانصألا ديدحت نم دب ال ،اذه ىلعو .امهنيب
 ناهربلل يدشرلا لامعتسالا بنجتب بلاطن نأ نکميو .– عمجلا اذه زاج نإ تلق
 وهف هللا ادع امو ،هللا وه ةيقلطملا قالطإب قلطملا ؟قلطملا ناهربلا ىنعم امف .قلطملا
 لثم 109.“ةعيبطلا مولع وأ ةيقيبطتلا مولعلا وأ ةيرظنلا مولعلا ناديم يف ءاوس .يبسن

 ؛اضيأ تمصلا ىلع لمحي دق نکلو ؛بارغتسالا ىلع الإ لمحي نأ نکمي ال لوقلا اذه
 .يولعلل لصح ام وهو

 ىوتسم ىلع اضيأ لخم طيسبت دوجو ،اضيأ ،ظحالي نأ ءرملل نکمي .ت
 نبا نع انثيدح دنع هالعأ هاندروأ ام نع الضفو .ليلحتلا يف لمعتسملا بولسألا

 هب عفتني ملف ،تاونس رشع لاوط ،يلازغلا لزعنا” :يلازغلا نع يبابحلا لوقي ،نودلخ
 نم ريثک اهرامث ىنجل سيردتلا يف اهاضق ولف .ذوذشو ةيناجم ةيلمع اهنإ .دحأ
 .نيرخآللو تاذلل عفنلا رجي يذلا طاشنلا ةايح ضقانيل ناميإلا ناک امف ،هيرصاعم
 ةيماح ةجضلاو مئاق متأملا” :اضيأ لوقيو 110.“هلهأ ىلع ملعلاب لخب دماح ابأ نکل
 الکر هتموظنم نم قطنملا يلازغلا جرخأ اذکه” :فيضيو 111.“رأف درجمف تيملاو

 
 .105-43 ،لصو ةقلح نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا 108
 .410 ،لصو ةقلح نمض ،“ةشقانم”،يبابحلا 109
 .63 ،تاقرو 110
 .96 ،تاقرو 111

 ريمأ انأ” :ليفط نبا صوصخب رخآ عضوم يف لوقيو 112.“قانعب ديدج نم هلخديل
 روصتن نأ ،ىرخأ ةرم ،انيلع بعصي ،هذه ةلاحلاو 113.“ريمحلا قوسي نمف ،ريمأ تنأو
 ةفسالفلا صوصن ىلإ رظنلا يف بولسألا اذه نم ببسب رولبتي نأ نکمي اعفان اشاقن
 .اهليلحت يفو نيمدقتملا

 ثادحألا نم دحاو يلازغلا دماح يبأل نيدلا مولع ءايحإ باتک قارحإ .ث
 طيسولا برغملا ةروص تمشو امک ،ةبراغملل ةيفاقثلا ةرکاذلا تمصو يتلا ةيخيراتلا

 الو .ةرکاذلا هذهل ةيعامجلا دقُعلا نم ةدحاو ثدحلا اذه لکشي امبرو ؛نيرخآلا دنع
 لعفلا اذه غيوست ىلإ بصتنا رکفلاو ةفسلفلا اياضقب نيلغتشملا نم ادحأ نأ ملعن
 وه هنأ ءرملا روصتي ال دق تاريربت ىلإ أجل دق هنإف ؛يبابحلا زيزع دمحم فوسليفلا ريغ
 نکل 114،يلازغلا دماح يبأل اريبک اٍّدو نکي ال لجرلا نأ حيحص .اهب اعنتقم ناک هسفن
 مولع ءايحإ باتک ةبراغملا قرح” :الثم لوقي .رخآ افقوم يضتقت ةيفسلفلا ةيؤرلا
 تناک ةيطسوتملاو ةيکيتنلطألا برغملا يتئر نأ نيح يف ،داهجلل ضرعتي مل هنأل نيدلا
 نوفلاحتي اوناک نييحيسملا ءارمألا نأ امک موصخلا تاموجهل ماودلا ىلع نيتضرعم
 نأ ىلع سانلا ضرحي ناکف يلازغلا امأ .سلدنألا يف نيملسملاو مالسإلاب رئاودلا نيصبرتم
 حلصتو ةينيدلا مهفطاوع دحتت کلذب هنأ هنم انظ يخيراتلا عضولا يف دهزلاب اودحتي
 فقاوملا نإف ،تالاحلا ىتش يف ايقالخأ هيف ابوغرم دهزلا ناک نإ نکلو .مهلاوحأ
 اذه ناك امو 115.“لقعلا ةهج نمو نيدلا ةهج نم مارح ةيريصملا ثادحألا يف ةيبلسلا
 116.تاضارتعاو دودر نود رميل يبابحلا نم فقوملا

 ةمتاخ

 مهلعلو ،ةفسلفلل نوخرؤم اضيأ مه خيراتلا مهفرع نيذلا ةفسالفلا ربکأ نإ
 ال فوسليفلا نإ :لوقلا ىلع ءرملا لمحي دق ام اذه يف امبرو .لاقي امک ،ءالؤه “أوسأ”
 خيراتلا اذه نأ املاط ،کلذ يف هتبغر نع نلعأ نإو ىتح ،خيراتلل هرهظ ريدي نأ نکمي

 
 .70 ،تاقرو 112
 .70 ،تاقرو 113
 .59 ،تاقرو 114
 ]برغملا[ مالسإلا راد نم بناجلا اذه يفف” :اضيأ لوقي .هفقوم ىلع ةرم نم ديزأ حلأ دق يبابحلا نأ ركذلاب ريدجلاو .147 ،تاقرو 115
 نبا يدهملاو ،ضايع يضاقلاك ةصاخلا ىدل اهدشأ ةيمالسإلا ةريغلا تغلب ،سنأ نب كلام ةنسلا مامإ بهذم دوسيو ةنسلا دوست ثيح
 ةنايص درجمل لب فلؤملا عم اماصخ الو ،ةفاقثلل ةاداعم ال نيدلا مولع ءايحإ باتك ةبراغملا قرحأف ،]...[ ةماعلا ىدلو ]اذك[ ترموت
 .425 ،لصو ةقلح نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا اضيأ رظنا .79 ،تاقرو .“يمالسإلا عيرشتلا لوصأ نع عافدلاو ةنسلا

 شقاني نأ نكمي دحأ ال نأ نظأ” :يورعلا لوقي هتاذ قايسلا يفو ؛264 ،لصو ةقلح يف يبابحلا مالك ىلع تنوفلاش دروللا ضارتعا رظنا 116
 يردأ الو .بتكلا قارحإ نع دحأ عفادي نأ لاوحألا نم لاحب نكمي ال هنأ يأ ،تنوفلاش دروللا هلاق ام ،برغملا يف الو ،عمجملا اذه يف انه
 ةقلح .“برغملاب مكحلا ديلاقم اهديب كاذنآ تناك يتلا ةلودلا نساحم نم ناك يلازغلا بتك قارحإ نإ لوقي نأ نكمي دحأ انه دجوي له
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فؤاد بن أحمد



 ةيقطنملاو ةيفسلفلا صوصنلا اهريثت يتلا اياضقلاو رومألا صوصخب امأ .ب
 دنع ظحالي نأ ءرملا ىلع لهسيل هنإف ،ام ايريظنتو ايرظن ادهج يعدتست يتلاو ةميدقلا
 ليصافت يف لوخدلا نع انينغي دق يتآلا لاثملاو .لؤاستلل ريثملا طيسبتلا ىلإ اليم يبابحلا
 لصو ةقلح ةودن يف کراش دق )م1992 .ت( يولعلا نيدلا لامج لحارلا ناک .ةيفاضإ
 يفسلفلا باطخلا يف اهتلالدو ناهربلا ةيرظن” نع ةلوطم ةقروب برغلاو قرشلا نيب
 .هعاونأو دشر نبا دنع ناهربلا موهفمل ،هل ضرعت ام نيب نم ،اهيف ضرعت 108“دشر نبال
 نيب ناهربلا يف زيمي ،نيئاشملا ةيقب رارغ ىلع ،ريخألا اذه نأ نيمتهملا نيب فورعملاو
 .“قلطملا ناهربلا”ـب ىمسي امهنيب عمجي ناهربو “دوجولا ناهرب”و “ببسلا ناهرب”
 خألا دنع ءاج ام ىلإ ضرعتأ نأ ديرأ” :يبابحلا لوقي ،يولعلا ةقرو عم هلعافت يفو
 ناهربلا نأ وأ ،ناهربلل لداعم ملعلا نأ ملعن ةلهو لوأ نم .يولعلا نيدلا لامج
 لکل نأو اصوصخ ؟هريغ دنع وأ دشر نبا دنع فدارتلا اذه زيجي اذام .ملعلل لداعم
 نإ ،قطانم کانهو ،مولعلا ددعت کانه نذإ .صاخلا هقطنم ،رضاحملا رکذ امک ،ملع
 نم دب ال ناک اذإو .فدارتلا اذهب ظفتحن نأ نکمي الف – قطنم عمج ،عمجلا اذه زاج
 طبرن نأو قطنملا اذه ىلع موقي نأ نکمي ملع يأو قطنم يأ ديدحتب نکيلف ،فدارت
 امک – قطانملا فانصأ ديدحتو ،ةيفرعملا فانصألا ديدحت نم دب ال ،اذه ىلعو .امهنيب
 ناهربلل يدشرلا لامعتسالا بنجتب بلاطن نأ نکميو .– عمجلا اذه زاج نإ تلق
 وهف هللا ادع امو ،هللا وه ةيقلطملا قالطإب قلطملا ؟قلطملا ناهربلا ىنعم امف .قلطملا
 لثم 109.“ةعيبطلا مولع وأ ةيقيبطتلا مولعلا وأ ةيرظنلا مولعلا ناديم يف ءاوس .يبسن

 ؛اضيأ تمصلا ىلع لمحي دق نکلو ؛بارغتسالا ىلع الإ لمحي نأ نکمي ال لوقلا اذه
 .يولعلل لصح ام وهو

 ىوتسم ىلع اضيأ لخم طيسبت دوجو ،اضيأ ،ظحالي نأ ءرملل نکمي .ت
 نبا نع انثيدح دنع هالعأ هاندروأ ام نع الضفو .ليلحتلا يف لمعتسملا بولسألا

 هب عفتني ملف ،تاونس رشع لاوط ،يلازغلا لزعنا” :يلازغلا نع يبابحلا لوقي ،نودلخ
 نم ريثک اهرامث ىنجل سيردتلا يف اهاضق ولف .ذوذشو ةيناجم ةيلمع اهنإ .دحأ
 .نيرخآللو تاذلل عفنلا رجي يذلا طاشنلا ةايح ضقانيل ناميإلا ناک امف ،هيرصاعم
 ةيماح ةجضلاو مئاق متأملا” :اضيأ لوقيو 110.“هلهأ ىلع ملعلاب لخب دماح ابأ نکل
 الکر هتموظنم نم قطنملا يلازغلا جرخأ اذکه” :فيضيو 111.“رأف درجمف تيملاو

 
 .105-43 ،لصو ةقلح نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا 108
 .410 ،لصو ةقلح نمض ،“ةشقانم”،يبابحلا 109
 .63 ،تاقرو 110
 .96 ،تاقرو 111

 ريمأ انأ” :ليفط نبا صوصخب رخآ عضوم يف لوقيو 112.“قانعب ديدج نم هلخديل
 روصتن نأ ،ىرخأ ةرم ،انيلع بعصي ،هذه ةلاحلاو 113.“ريمحلا قوسي نمف ،ريمأ تنأو
 ةفسالفلا صوصن ىلإ رظنلا يف بولسألا اذه نم ببسب رولبتي نأ نکمي اعفان اشاقن
 .اهليلحت يفو نيمدقتملا

 ثادحألا نم دحاو يلازغلا دماح يبأل نيدلا مولع ءايحإ باتک قارحإ .ث
 طيسولا برغملا ةروص تمشو امک ،ةبراغملل ةيفاقثلا ةرکاذلا تمصو يتلا ةيخيراتلا

 الو .ةرکاذلا هذهل ةيعامجلا دقُعلا نم ةدحاو ثدحلا اذه لکشي امبرو ؛نيرخآلا دنع
 لعفلا اذه غيوست ىلإ بصتنا رکفلاو ةفسلفلا اياضقب نيلغتشملا نم ادحأ نأ ملعن
 وه هنأ ءرملا روصتي ال دق تاريربت ىلإ أجل دق هنإف ؛يبابحلا زيزع دمحم فوسليفلا ريغ
 نکل 114،يلازغلا دماح يبأل اريبک اٍّدو نکي ال لجرلا نأ حيحص .اهب اعنتقم ناک هسفن
 مولع ءايحإ باتک ةبراغملا قرح” :الثم لوقي .رخآ افقوم يضتقت ةيفسلفلا ةيؤرلا
 تناک ةيطسوتملاو ةيکيتنلطألا برغملا يتئر نأ نيح يف ،داهجلل ضرعتي مل هنأل نيدلا
 نوفلاحتي اوناک نييحيسملا ءارمألا نأ امک موصخلا تاموجهل ماودلا ىلع نيتضرعم
 نأ ىلع سانلا ضرحي ناکف يلازغلا امأ .سلدنألا يف نيملسملاو مالسإلاب رئاودلا نيصبرتم
 حلصتو ةينيدلا مهفطاوع دحتت کلذب هنأ هنم انظ يخيراتلا عضولا يف دهزلاب اودحتي
 فقاوملا نإف ،تالاحلا ىتش يف ايقالخأ هيف ابوغرم دهزلا ناک نإ نکلو .مهلاوحأ
 اذه ناك امو 115.“لقعلا ةهج نمو نيدلا ةهج نم مارح ةيريصملا ثادحألا يف ةيبلسلا
 116.تاضارتعاو دودر نود رميل يبابحلا نم فقوملا

 ةمتاخ

 مهلعلو ،ةفسلفلل نوخرؤم اضيأ مه خيراتلا مهفرع نيذلا ةفسالفلا ربکأ نإ
 ال فوسليفلا نإ :لوقلا ىلع ءرملا لمحي دق ام اذه يف امبرو .لاقي امک ،ءالؤه “أوسأ”
 خيراتلا اذه نأ املاط ،کلذ يف هتبغر نع نلعأ نإو ىتح ،خيراتلل هرهظ ريدي نأ نکمي

 
 .70 ،تاقرو 112
 .70 ،تاقرو 113
 .59 ،تاقرو 114
 ]برغملا[ مالسإلا راد نم بناجلا اذه يفف” :اضيأ لوقي .هفقوم ىلع ةرم نم ديزأ حلأ دق يبابحلا نأ ركذلاب ريدجلاو .147 ،تاقرو 115
 نبا يدهملاو ،ضايع يضاقلاك ةصاخلا ىدل اهدشأ ةيمالسإلا ةريغلا تغلب ،سنأ نب كلام ةنسلا مامإ بهذم دوسيو ةنسلا دوست ثيح
 ةنايص درجمل لب فلؤملا عم اماصخ الو ،ةفاقثلل ةاداعم ال نيدلا مولع ءايحإ باتك ةبراغملا قرحأف ،]...[ ةماعلا ىدلو ]اذك[ ترموت
 .425 ،لصو ةقلح نمض ،“ةشقانم” ،يبابحلا اضيأ رظنا .79 ،تاقرو .“يمالسإلا عيرشتلا لوصأ نع عافدلاو ةنسلا

 شقاني نأ نكمي دحأ ال نأ نظأ” :يورعلا لوقي هتاذ قايسلا يفو ؛264 ،لصو ةقلح يف يبابحلا مالك ىلع تنوفلاش دروللا ضارتعا رظنا 116
 يردأ الو .بتكلا قارحإ نع دحأ عفادي نأ لاوحألا نم لاحب نكمي ال هنأ يأ ،تنوفلاش دروللا هلاق ام ،برغملا يف الو ،عمجملا اذه يف انه
 ةقلح .“برغملاب مكحلا ديلاقم اهديب كاذنآ تناك يتلا ةلودلا نساحم نم ناك يلازغلا بتك قارحإ نإ لوقي نأ نكمي دحأ انه دجوي له
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الحبايب وفالسفة اإلسالم: فلسفة قرون وسطى أم شخصانية مبکرة؟ 



 وأ هتايلاکشإل لولح حارتقا لجأ نم ءاوس ،فوسليفلل ددملا ولت دَدملا مدقي امئاد ناک
 ام يبابحلا فوسليفلا نکل .ةيرظنلا هقاسنأ ءانب ةداعإ وأ ةيفسلفلا هميهافم ةرولب
 دب ال ناک کلذل ؛اهصوصن يف اقراغ ،ةفسلفلل خرؤم درجم لظي نأ هسفنل لبقيل ناک
 تاقايس نم جرخي نأ دب ال ناک .فسلفتلا رون ىلإ خيراتلا تابايغ نم جرخي نأ
 رظنلا لجأ نم ،بحلا نم ريثکلا اهل نُکي ال )ةيجولوليفو ةيخيرات( ةيميداکأ تاسارد
 .ادغو مويلا يناصخشلا فسلفتلا ناکمإ يف

 ذإ ،الثم لغيه کرديرفو رغديه نترم تاليوأت دقتنن نأ اننکمي هنأ حيحص
 اثبع نکل ،امهيدصقم عم قفاوتت اميک يضاملا ةفسالف صوصن ىلع اهيف “نافسعتي”
 .اديدحت ةفسالفلا ءالؤه دارأ اذام ،يليوأت روظنم لک نع لزعمب ،فرعن نأ لواحن
 ناک اذإف :لجيه لعف اّمع ةفلتخم ةقيرطب تراکيد رغديه أرق 117،لاثملا ليبس ىلعو
 ةلأسمل يمانتملا ضامغإلا راسم يف ةيساسأ ةظحل لوألل ةبسنلاب لثمي يتراکيدلا رکفلا
 يف ةيرورض ةظحل هفصوب تراکيد لوؤي يناثلا نإف ،ةيبرغلا ةفسلفلا خيرات يف دوجولا

 تراکيد بَّتر دق نيفوسليفلا الکف ،رهظي امکو .نيقلطملا ةفرعملاو حورلا سيسأت قيرط
 .حورلا خيراتل وأ اقيزيفاتيملا خيراتل امهروصت تاظحل نم ًةظحل

 دنع نيملسملا ةفسالفللو خيراتلل روصتلا اذه َلثم ُءرملا دجي ال ،ىلوأ ةهج نم
 نم ةظحل اوسيل نودلخ نبا وأ يبارافلا وأ دشر نبا نإ .يبابحلا زيزع دمحم لحارلا
 مه امنإو ،ةيناصخشلل يفسلفلا قسنلا نمض اهروهدت وأ ام ةرکف روطت تاظحل
 عم يبابحلا لماعت يف دوجو ال .اهيضام ىلإ سيلو ةفسلفلا رضاح ىلإ نومتني ةفسالف
 خيراتلا ءاغلإ لصحي .يجولونورکلاو يخيراتلا هانعمب نمزلل روصتل يضاملا تافسلف
 نم مه ةفسالفلا ءالؤهف .تافسلفلا لک رصاعت ىلع موقي روصت حلاصل ،هدنع امامت
 هذه نمو .خيراتلا قوف مهتافسلفو نمزلا قوف تانئاک مهنأل ،هليوأت بسح انرصع
 موقت يتلا ،(Uchrony) اينورکويلا نم عونب ةموکحم يبابحلا ةبراقم انل ودبت ،ةهجلا

 ،تلصح امک ثادحألا خيرات سيل نکلو ؛خيراتلا ىلع ايبوتويلا نم عون قابطإ ىلع
 نم ناک يذلا لکشلاب رهظيل ايقطنم هقالتخاو هليکشتو هؤانب ديعأ دقو خيراتلا امنإو
 118.هيلع نوکي نأ نکمملا

 
 .3 ،“يخيراتلا ثحبلا يف اهجهانمو ةفسلفلا” ،نامسور بليف نم لاثملا اذه انسبتقا 117

118 Cf. Charles Renouvier, Uchronie (l’utopie dans l’histoire): Esquisse historique apocryphe du développement de la 
civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être (Paris: Bureau de la critique philosophique, 
1876). 

 يف تافسلفلاب يبابحلا لبق نم ءاقترالا اذه نأ هالعأ نيبت دقف ،کلذ ىلإو
 ،اهدعب امو ةيكيسالكلا ةبقحلا يه يتلاو ،ةيقيقحلا اهتنمزأ قوف ةيمالسإلا تاقايسلا
 هذه مهفلا نسح ةيجيتارتسا لعلو .“اهل نسحأ مهف” نامض لجأ نم اضيأ ناک امنإ

 اورسي اميك نييوطسولا انتفسالف ضعب روص ليمجت ىلع لمعلا بلطت ام يه
 ةصاخ ،ةدياحم الو ةئيرب مهضعب تارظن نکت مل اضيأ مه نيذلا...نيرصاعملا نيرظانلا
 وأ ةيشمارغ وأ ةيسکرام “ةفيثک” تاراظنب ءالؤه ىلإ رظني ناک نم مهنم نأو
 ةراضحلا تافسلف رهاظم ذاقنإل ليمجت تايلمع نم دبال ناک کلذل ؛ةيرالشاب
 يتلا رصعلا کراعم نم يبابحلا ةيناصخش هضوخت ام يف دينجتلل لهؤت اميک ةيمالسإلا
 !کراعملا هتنت ملو ةيناصخشلا تهتنا .يهتنت ال داکت

 

 ايفارغويلبيبلا

 يبابحلا زيزع دمحم ثيداحأو صوصن

 برغلا يف هتسردمو دشر نبا ةودن لامعأ نمض .“ةودنلا ىلع بيقعت” .زيزع دمحم ،يبابحلا
 23 ،22 ،21 يف ةيعماج مايأ ،دشر نبا ةافو ىلع نورق ةينامث رورم ةبسانمب ،يمالسإلا

 .2013 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا .386-374 ،1978 ليربأ
 .1990 ،فراعملا راد :ةرهاقلا .رصاعملا يبرعلا رکفلا يف ةمهبم ميهافم .______
 مهعم نمض .“شيمح ملاسنب عم راوح :ةيدغلاو ةيناصخشلا نيب يبابحلا زيزع دمحم” .______

 .1988 ،ةمکحلا تيب :ءاضيبلا رادلا .166–148 ،مه ثيح
 .1988 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا .ةيمالسإ تافسلف نع تاقرو .______
 نب ىسومو يلازغلا دماح وبأ :برغلاو قرشلا نيب لصو ةقلح ةودن نمض .“ةشقانم” .______

 ةکلمملا ةيميداکأ تاعوبطم نم رشع يناثلا رفسلا ،1985 ربنون 29-27 ريداکأ ،نوميم

 .1986 ،ةيبرغملا ةکلمملا ةيميداکأ تاعوبطم :طابرلا .426-424 ،ةيبرغملا
 ةيلک ةلجم ،يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةيبرعلا ىلإ هتلقن .“؟يعجر نودلخ نبا له” .______

 .23-9 :)1984-1983( 7 ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا
 .1984 ،ةثادحلا راد :توريب .يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةمجرت .ارصاعم نودلخ نبا .______
 .1983 ،فراعملا راد :ةرهاقلا .ةيمالسإلا ةيناصخشلا  .______
 ىلع نورق ةتس رورم ةبسانمب نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض .“ةودنلا ىلع بيقعت” .______

 تاروشنم :طابرلا .439-430 ،1979 ،رياربف 17 ىلإ 14 نم ةمدقملل نودلخ نبا ريرحت
 .1981 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک
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 وأ هتايلاکشإل لولح حارتقا لجأ نم ءاوس ،فوسليفلل ددملا ولت دَدملا مدقي امئاد ناک
 ام يبابحلا فوسليفلا نکل .ةيرظنلا هقاسنأ ءانب ةداعإ وأ ةيفسلفلا هميهافم ةرولب
 دب ال ناک کلذل ؛اهصوصن يف اقراغ ،ةفسلفلل خرؤم درجم لظي نأ هسفنل لبقيل ناک
 تاقايس نم جرخي نأ دب ال ناک .فسلفتلا رون ىلإ خيراتلا تابايغ نم جرخي نأ
 رظنلا لجأ نم ،بحلا نم ريثکلا اهل نُکي ال )ةيجولوليفو ةيخيرات( ةيميداکأ تاسارد
 .ادغو مويلا يناصخشلا فسلفتلا ناکمإ يف

 ذإ ،الثم لغيه کرديرفو رغديه نترم تاليوأت دقتنن نأ اننکمي هنأ حيحص
 اثبع نکل ،امهيدصقم عم قفاوتت اميک يضاملا ةفسالف صوصن ىلع اهيف “نافسعتي”
 .اديدحت ةفسالفلا ءالؤه دارأ اذام ،يليوأت روظنم لک نع لزعمب ،فرعن نأ لواحن
 ناک اذإف :لجيه لعف اّمع ةفلتخم ةقيرطب تراکيد رغديه أرق 117،لاثملا ليبس ىلعو
 ةلأسمل يمانتملا ضامغإلا راسم يف ةيساسأ ةظحل لوألل ةبسنلاب لثمي يتراکيدلا رکفلا
 يف ةيرورض ةظحل هفصوب تراکيد لوؤي يناثلا نإف ،ةيبرغلا ةفسلفلا خيرات يف دوجولا

 تراکيد بَّتر دق نيفوسليفلا الکف ،رهظي امکو .نيقلطملا ةفرعملاو حورلا سيسأت قيرط
 .حورلا خيراتل وأ اقيزيفاتيملا خيراتل امهروصت تاظحل نم ًةظحل

 دنع نيملسملا ةفسالفللو خيراتلل روصتلا اذه َلثم ُءرملا دجي ال ،ىلوأ ةهج نم
 نم ةظحل اوسيل نودلخ نبا وأ يبارافلا وأ دشر نبا نإ .يبابحلا زيزع دمحم لحارلا
 مه امنإو ،ةيناصخشلل يفسلفلا قسنلا نمض اهروهدت وأ ام ةرکف روطت تاظحل
 عم يبابحلا لماعت يف دوجو ال .اهيضام ىلإ سيلو ةفسلفلا رضاح ىلإ نومتني ةفسالف
 خيراتلا ءاغلإ لصحي .يجولونورکلاو يخيراتلا هانعمب نمزلل روصتل يضاملا تافسلف
 نم مه ةفسالفلا ءالؤهف .تافسلفلا لک رصاعت ىلع موقي روصت حلاصل ،هدنع امامت
 هذه نمو .خيراتلا قوف مهتافسلفو نمزلا قوف تانئاک مهنأل ،هليوأت بسح انرصع
 موقت يتلا ،(Uchrony) اينورکويلا نم عونب ةموکحم يبابحلا ةبراقم انل ودبت ،ةهجلا

 ،تلصح امک ثادحألا خيرات سيل نکلو ؛خيراتلا ىلع ايبوتويلا نم عون قابطإ ىلع
 نم ناک يذلا لکشلاب رهظيل ايقطنم هقالتخاو هليکشتو هؤانب ديعأ دقو خيراتلا امنإو
 118.هيلع نوکي نأ نکمملا

 
 .3 ،“يخيراتلا ثحبلا يف اهجهانمو ةفسلفلا” ،نامسور بليف نم لاثملا اذه انسبتقا 117

118 Cf. Charles Renouvier, Uchronie (l’utopie dans l’histoire): Esquisse historique apocryphe du développement de la 
civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être (Paris: Bureau de la critique philosophique, 
1876). 

 يف تافسلفلاب يبابحلا لبق نم ءاقترالا اذه نأ هالعأ نيبت دقف ،کلذ ىلإو
 ،اهدعب امو ةيكيسالكلا ةبقحلا يه يتلاو ،ةيقيقحلا اهتنمزأ قوف ةيمالسإلا تاقايسلا
 هذه مهفلا نسح ةيجيتارتسا لعلو .“اهل نسحأ مهف” نامض لجأ نم اضيأ ناک امنإ

 اورسي اميك نييوطسولا انتفسالف ضعب روص ليمجت ىلع لمعلا بلطت ام يه
 ةصاخ ،ةدياحم الو ةئيرب مهضعب تارظن نکت مل اضيأ مه نيذلا...نيرصاعملا نيرظانلا
 وأ ةيشمارغ وأ ةيسکرام “ةفيثک” تاراظنب ءالؤه ىلإ رظني ناک نم مهنم نأو
 ةراضحلا تافسلف رهاظم ذاقنإل ليمجت تايلمع نم دبال ناک کلذل ؛ةيرالشاب
 يتلا رصعلا کراعم نم يبابحلا ةيناصخش هضوخت ام يف دينجتلل لهؤت اميک ةيمالسإلا
 !کراعملا هتنت ملو ةيناصخشلا تهتنا .يهتنت ال داکت

 

 ايفارغويلبيبلا

 يبابحلا زيزع دمحم ثيداحأو صوصن
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 ةيلک ةلجم ،يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةيبرعلا ىلإ هتلقن .“؟يعجر نودلخ نبا له” .______

 .23-9 :)1984-1983( 7 ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا
 .1984 ،ةثادحلا راد :توريب .يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةمجرت .ارصاعم نودلخ نبا .______
 .1983 ،فراعملا راد :ةرهاقلا .ةيمالسإلا ةيناصخشلا  .______
 ىلع نورق ةتس رورم ةبسانمب نودلخ نبا ةودن لامعأ نمض .“ةودنلا ىلع بيقعت” .______
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 تافاقثلا نع اثيدح نورشع :حتفنملا ىلإ قلغنملا نم نمض .“ةصلاخ ةينالقع دجوت ال” .______

 ولجنألا ةبتکم :ةرهاقلا .205-188 ،ةدارب دمحم ةمجرت ،ةيناسنإلا ةراضحلاو ةيموقلا
 .1973 ،ةيرصملا

 زيزع دمحم قيسنت .نودلخ نبا ناجرهم نمض .“نودلخ نبا دنع ةيجهنملا ةلاصأ” .______
 ،باتکلا راد :ءاضيبلا رادلا .21-9 ،نيرخآو شايع نامرج ،نسح ميهاربإ نسح ،يبابحلا
 .1962 ويام

Lahbabi, Mohammed-Aziz. Ibn khaldûn, présentation, choix de textes, bibliographie. Collection: 
Philosophes de tous les temps. Paris: Seghers, 1968. 

 ةماع عجارم

 نونفلا تيب :ءاضيبلا رادلا .يداّدشلا مالسلا دبع قيقحت ،ةمدقملا .نمحرلا دبع ،نودلخ نبا
 .2005 ،بادآلاو مولعلاو

 .1962 ،فراعملا راد :ةرهاقلا .نودلخ نبا تافلؤم .نمحرلا دبع ،يودب
 يبابحلا زيزع دمحم نمض .“؟مالک ملع مأ ةفسلف ةيمالسإلا ةيناصخّشلا” .مالسلا دبع ،يلاعلا دبعنب

 ثاحبألل يبرعلا زکرملا :ةحودلا .156-78 ،نيفلؤملا نم ةعومجم ،ةيدغلاو ةيناصخشلا
 .2015 ،تاسايسلا ةساردو

 باتکلا راد-يجناخلا ةبتکم :توريب-ةرهاقلا .نودلخ نبا ةمدقم نع تاسارد .عطاس ،يرصحلا
 .1967 ،يبرعلا

Labica, George. Politique et religion chez Ibn Khaldoun: essai sur l’idéologie musulmane. Alger: 
SNED, 1968.  

Lacoste, Yves. Ibn Khaldoun. Naissance de l’histoire. Passé du tiers-monde. Paris: Maspero, 
1966. 
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Mahdi, Muhsin. Ibn Khaldun’s Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of 
the Science of Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1964. 

Nassar, Nassif. La pensée réaliste d’Ibn Khaldûn. Paris: P.U.F., 1967. 
Rabi, Muhammad Mahmud. The Political Theory of Ibn Khaldun. Leiden: E.J. Brill, 1967. 
Renouvier, Charles. Uchronie (l’utopie dans l’histoire), esquisse historique apocryphe du 
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être. Paris: Bureau de la critique philosophique, 1876. 
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Schneewind, and Quentin Skinner, 49-75. Cambridge: Cambridge University Press, 
1989. 
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1997. 
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 :سانکمب فوصتلل ةيخيراتلا لوصألا
 فئاظولاو قايسلا

 ةدامحنب ديعس
 سانکمب نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل يوهجلا زکرملا

 نم بناج يف ثحبلل ةلواحم وه سانکمب فوصتلا خيرات نع ثيدحلا
 ،تابراقملاو ىؤرلاو فراعملا يف مکارتلا نم دافتسا يذلا ،يفارغونوملا خيراتلا بناوج
 نامزلاو ةقيثولاو ميهافملل ةددجملا ةيخيراتلا تاساردلا ةيوه نم زنتکي هلعج
 1.اياضقلاو لاجملاو

 روظنملاب فوصتلا نهر وحن تحن دق تاساردلا ضعب ةيطمن تناک اذإو
 ةلماکتملاو ةجمدنملا ةيلومشلا ةبراقملا نإف ؛فوصتلل ةيفوصلا ةءارقلا وأ ينافرعلا
 اهخيرات ربع سانکم ةنيدمل يعمتجملا قسنلا يف مهجمدو ،ءايلوألا فاصنإ مزلتست
 يف ينارمعلاو يسدقلا نيب ةقالعلل انزو ميقي يذلاو ،نمزلا ليوطلاو لماکتملا يراضحلا
 تارارقب ترصمت دق سانکم تناک اذإ هنأب کلذ ؛نييفوصلا ةسرامملاو باطخلا ةءارق
 اهجيسن نإف ؛ةيامحلا ةرتف يفو ليعامسإ يالوم دهع يفو نيطبارملا نمز ةيسايس
 اياوزلاو طبرلاک ةينيد تآشنم نم هوفلخ ام لالخ نم ةفوصتملا هيف مهسأ دق ينارمعلا
 تَهَّجو تاسسؤمو تاسرامم نم ةنيدملاب يمويلا شاعملا هب اودافأ امو ،دجاسملاو
 انلعجي امم ،ةنيدملل ةيحورلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا
 يف ءايلوألل “يويحلا لاجملا” يف ةمارکلا ايجولويسوسو يسدقلا ةيمهأ نع ثدحتن
 .روصعلا ربع سانکم خيرات

 تابراقملا ددعتو عوضوملا ةدحو .الوأ

 ةيبرغملا ةيراضحلا ةبرجتلا نم ةيفرعملا هتميق سانکمب فوصتلا خيرات دمتسي
 خيراتل ةيراضحلا تباوثلا مهأ لکشت ،ةدايسو ةرکف ،ةلودلا تناک اذإف مث نمو .لکک
 ىنبلا ةرولب يف ةيمهأ لقي ال امّوقم لثمي ،اکولسو اباطخ ،فوصتلا نإف ،برغملا
 دح ىلإ ،روصعلا فلتخم ربع ةيبرغملا ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 هقفلاو ةيالولاو ةرامإلا ىلع زکترت برغملل ةيراضحلا ةيصخشلا نإ لوقلا نکمي
 نم يتلاو ،تاسسؤملا کلت نيب جمدت ةفثکم ةيقئالع ةکبش قفو 2،ةليبقلاو ةديقعلاو

 
 17 مقر ثاحبأو تاسارد ةلسلس ،ينارمعلاو يسايسلا خيراتلا يف ةسارد :ثيدحلا رصعلا علطم ىلإ سيسأتلا نم سانکم ،رميح لامج 1
 .5 ،)2006 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم(
 :هلوقب “نيعملا دشرملا” هزجر ةمدقم يف رشاع نب دحاولا دبع هبناوج ضعب نع ربع ام وهو 2
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 فئاظولاو قايسلا
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 سانکمب نيوکتلاو ةيبرتلا نهمل يوهجلا زکرملا

 نم بناج يف ثحبلل ةلواحم وه سانکمب فوصتلا خيرات نع ثيدحلا
 ،تابراقملاو ىؤرلاو فراعملا يف مکارتلا نم دافتسا يذلا ،يفارغونوملا خيراتلا بناوج
 نامزلاو ةقيثولاو ميهافملل ةددجملا ةيخيراتلا تاساردلا ةيوه نم زنتکي هلعج
 1.اياضقلاو لاجملاو

 روظنملاب فوصتلا نهر وحن تحن دق تاساردلا ضعب ةيطمن تناک اذإو
 ةلماکتملاو ةجمدنملا ةيلومشلا ةبراقملا نإف ؛فوصتلل ةيفوصلا ةءارقلا وأ ينافرعلا
 اهخيرات ربع سانکم ةنيدمل يعمتجملا قسنلا يف مهجمدو ،ءايلوألا فاصنإ مزلتست
 يف ينارمعلاو يسدقلا نيب ةقالعلل انزو ميقي يذلاو ،نمزلا ليوطلاو لماکتملا يراضحلا
 تارارقب ترصمت دق سانکم تناک اذإ هنأب کلذ ؛نييفوصلا ةسرامملاو باطخلا ةءارق
 اهجيسن نإف ؛ةيامحلا ةرتف يفو ليعامسإ يالوم دهع يفو نيطبارملا نمز ةيسايس
 اياوزلاو طبرلاک ةينيد تآشنم نم هوفلخ ام لالخ نم ةفوصتملا هيف مهسأ دق ينارمعلا
 تَهَّجو تاسسؤمو تاسرامم نم ةنيدملاب يمويلا شاعملا هب اودافأ امو ،دجاسملاو
 انلعجي امم ،ةنيدملل ةيحورلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا
 يف ءايلوألل “يويحلا لاجملا” يف ةمارکلا ايجولويسوسو يسدقلا ةيمهأ نع ثدحتن
 .روصعلا ربع سانکم خيرات

 تابراقملا ددعتو عوضوملا ةدحو .الوأ

 ةيبرغملا ةيراضحلا ةبرجتلا نم ةيفرعملا هتميق سانکمب فوصتلا خيرات دمتسي
 خيراتل ةيراضحلا تباوثلا مهأ لکشت ،ةدايسو ةرکف ،ةلودلا تناک اذإف مث نمو .لکک
 ىنبلا ةرولب يف ةيمهأ لقي ال امّوقم لثمي ،اکولسو اباطخ ،فوصتلا نإف ،برغملا
 دح ىلإ ،روصعلا فلتخم ربع ةيبرغملا ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 هقفلاو ةيالولاو ةرامإلا ىلع زکترت برغملل ةيراضحلا ةيصخشلا نإ لوقلا نکمي
 نم يتلاو ،تاسسؤملا کلت نيب جمدت ةفثکم ةيقئالع ةکبش قفو 2،ةليبقلاو ةديقعلاو

 
 17 مقر ثاحبأو تاسارد ةلسلس ،ينارمعلاو يسايسلا خيراتلا يف ةسارد :ثيدحلا رصعلا علطم ىلإ سيسأتلا نم سانکم ،رميح لامج 1
 .5 ،)2006 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم(
 :هلوقب “نيعملا دشرملا” هزجر ةمدقم يف رشاع نب دحاولا دبع هبناوج ضعب نع ربع ام وهو 2

329

 

مجلة املناهل، العدد 103: 351-329 



 

 عمتجملا يف مهجامدناو مهعرو ةدش نمو ،سانکم ةنيدم ءاهقف ضعب نأ اهرهاظم
 3.ءايلوألا ةبترم ىلإ ةيعامتجالا تالثمتلا يف اوقترا ،يبرغملا

 يتلا تاءارقلاو تابراقملا تددعت دقف ؛ةيفوصلا ةرهاظلا ةدحو لباقم يفو
 نم ءاوس ،ةفظوملا جهانملاو سرادملا فالتخا سکعي ددعت وهو ؛عوضوملاب تمتها
 َفوصتلا ضعبلا دع دقف 4.ةرصاعملا ةيبرعلا تاساردلا ندل نم وأ ،نيقرشتسملا لبق
 ،اهتيلقعو “ةيربربلا ةيموقلا” نع اريبعت ،سانکمب فوصتلا خيرات هنمو ،امومع يبرغملا
 ةرطيسل ةليسو وأ ،اهتيدابل ةنيدملا ءاوتحال ةيلآ وأ ،ةيجاهنصلا ةيبصعلل اديحوت وأ
 کلتک ،تاريسفتلا نم ديدعلا راثأ اياوزلاو طبرلل يداهجلا رودلا نأ امک 5.“نزخملا”
 لئابقلا “تايصوصخ”ـل ساکعنا الإ يه ام ةيفوصلا اياوزلاو قرطلا نأ ىرت يتلا
 يفف ؛ةيلالقتسالا اهتعزنل ةيبلت يميظنتلا ينيدلا راطإلا اذه يف تدجو يتلا ةيربربلا
 ريسکت يه لب ،ةينطو ةدحو قلخ نع ةزجاع ةينيدلا ةطبارلا” نأ هاجتالا اذه رظن
 6.“ةيسايسلا ةدحولل

 جاتنإ ةداعإ ىلإ فداهلا يلبقلا عارصلاب فوصتلا طبريف يماسقنالا هاجتالا امأ
 ثادحإل ءاحلصلا لخدت متحي امم ،ةيزکرم ةطلس بايغ يف يعامتجالا نزاوتلا
 ءاسؤر باختنا ىلع فارشإلاب کلذو ،يسايسلا ماظنلا هيلإ رقتفي يذلا رارقتسالا
 نم قيرفلا اذه بسحو ،مث نمو .رئاشعلا نيب ميکحتلا رودب مايقلاو ،لئابقلا
 مهأ نم اهمارتحاو اهمسر دعي يتلا دودحلا ىلع فرشت اياوزلاو طبرلا نإف ،نيثحابلا
 ضعبلا لواح نيح يف 7.لاجملا لالغتسا مظنت ةيفرُع تادهاعم ءاسرإ ربع ،ءايلوألا راودأ
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 :عجار ،تايضرفلا کلت فلتخم نع 4
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 ةفاج ةنايد مالسإلا ربتعي ،فوصتلا روطتل صصخملا ،هباتک نم ثلاثلا مسقلا يفف ؛هاجتالا اذه جذامن مهأ نم “لب درفلأ” ةسارد دعت 5
 ةيلآ ادکؤم ،هيقنتعمل هبيرقتو نيدلل هتنسنأب هتيويح – هرظن يف – فوصتلا بستکا مث نمو ،نيقلطملا ديحوتلاو ةديقعلا ىلع موقت ةدرابو
 تدعاس ،“ةينيد ةلابن” ءايلوألا ىلع ىفضأ امم ،اينيد اريسفت ةيعامتجالا رهاوظلا ريسفت نکمي ثيحب ،مالسإلاو يبرغملا عمتجملا نيب طباورلا

 .يبعشلا فوصتلا روطت ىلع
Alfred Bel, Musulmans en Berbérie: esquisse d’histoire et de sociologie religieuse (Paris: P. Geuthner, 1938), 347-65. 
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 يتبسلا دحألا دبع ةمجرت ،خيراتلاو ايجولوبورثنالا باتک نمض ،“ةيبرغملا يداوبلا يف ةينيدلا ةفيظولاو ةيسايسلا ةطلسلا” ،رنليگ تسنرا 7
 .59-43 ،)1988 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا( قلفلا فيطللا دبعو

 

 لالخ نم ،ةيمالسإلا ريغ تارثؤملا ىلإ اياوزلاو طبرلل ةيخيراتلا لوصألا عاجرإ رخآلا
 تادقتعملل ءايحإ يبرغملا فوصتلا رابتعا وأ ،ةيحيسملا تارايدلا نيبو اهنيب ةنراقملا
 8.ةينثولا

 يذلا يخيراتلا راطإلاب ترثأت اهنأ تاريسفتلا هذه هب ذخاؤت نأ نکمي ام
 نم اهجهانمو اهميهافم تقتسا دقف ،يرامعتسالا اهقطنم ىلع ةوالعف ؛هيف تبتک
 9.ةيعامتجالا مولعلا قسن يف فعضألا ةقلحلا نيدلا هيف ُربتعا يذلا م19 نرقلا فورظ

 يف اهضعب نمکي ةيجهنمو ةيفرعم تارغث اهفنتکتف ةيماسقنالا ةبراقملا امأ
 يف ينمزلا لماعلا طاقسإو ،ندملل يعامتجالا ريثأتلاو ةرقتسملا ريغ لئابقلل اهلهاجت
 ةبوعص متحت برغملل ةيراضحلا ةبرجتلا نإ لب .يبرغملا فوصتلا روطتل اهليلحت
 هنمو ،برغملا زيمتي ثيح ،ينوسکاسولجنألا يرظنلا جذومنلا جئاتنب يلکلا ميلستلا
 ةيسايسو ةيحور ةطلس اهرابتعاب ةلودلا ةسسؤم رذجتب ،سانکمل يسايسلا خيراتلا
 ىدل لخدتلا لالخ نم ثادحألا هيجوت يف ةمساح راودأب ةيفوصلا هلالخ ماق ،ةتباث
 نابإ وأ ،طيسولا رصعلا لالخ سانکم خيرات ربع ةطلسلا لاقتنا تارتف يف وأ ءارمألا
-1672/ـه1139-1082( ليعامسإ يالوم ناطلسلا لبق نم ةمصاع ةنيدملا ذاختا

 نيتلودلا نيب ةيلاقتنالا ةلحرملا تابلقت نم تناع ةنيدملا نأ کلذ يف انليلد .)م1727
 لماع ىلع ةيفاعلا يبأ نب يلع راث ذإ ؛ءالؤهل رمألا بتتسي نأ لبق ةينيرملاو ةيدحوملا
-1244/ـه656-642( ينيرملا ويحم نب قحلا دبع نب رکب ابأ نکمو اهب نيدحوملا

 هل أيهت ىتح اهحتفل دباکي لظو نوهرز لبجب لزن ريخألا اذه عيوب املو ؛اهنم )م1258
-1241/ـه646-640( ديعسلا يدحوملا ةفيلخلا مکح لظ يف م1245/ـه643 ماع کلذ

 لبج ىلإ ةيفاعلا يبأ نبا رفو ،هنم نودحوملا اهدرتسي نأ لبق ،احلص اهلخدف ؛)م1248
 دعب .ت( زوزرح نب روصنم يلع وبأ يلولا عَّفَشتو ،نصحت ثيح نوهرز

 ءاعفش مهسوؤر ىلع مهحاولأب بتاکملا نايبص عم” جرخ ذإ ؛لافطألاب )م1247/ـه645
 10.“مهتعافش لوبقو مهيلع مدق امل نيدحوملا ناطلس دنع مهدلب لهأل

 
 امو 259 ،)1979 ،ملقلا راد-تاعوبطملا ةلاکو :توريب-تيوکلا( يودب نمحرلا دبع ةمجرت ،هبهذمو هتايح :يبرع نبا ،سويثالب نيسأ 8
 اهلخدأ يتلاو ،ينانويلا لصألا تاذ “Charisma”و ةيبرعلا يف “ةمارکلا” نيب يظفللا هباشتلا فيظوت نيقرشتسملا ضعب لواح دقو .اهدعب
 ىلإ ةيمالسإ ةيفاقث ةيمانيد لک درل ثيثحلا يعسلا راطإ يفو ،هنأ امک .يمالسإلا فوصتلل ةيحيسملا روذجلا نع ثيدحلل ،“سلوب سيدقلا”
 ةلاسر ،ليجنإلا .يحيسملا دهزلاو ةيدوبلاو ةيصونغلاو ةثدحملا ةينوطالفألا ىلإ “ةيمالسإلا ةيناحورلا لوصأ” عاجرإ يتأي ،ةيبنجأ تارثؤم
 يف مالسإلا ،ليدروس کينيمود .259 ،228 ،193 ،131 ،122 ،117 ،115 ،110 ،يبرع نبا ،سويثالب .24 ةيآلا ،12 حاحصإلا ،ىلوألا سوثنروک
 .109 ،)1983 ،رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد :توريب( دلقملا يلع ةمجرت ،ىطسولا نورقلا
 ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک :طابرلا( ،“م14/ـه8 نرقلا ءانثأ برغملاو سلدنألا يف عمتجملاو يفوصلا رايتلا” ،حاتفم دمحم 9
 :ءاضيبلا رادلا( ،يرجهلا رشاعلا نرقلا نم جذامن :عمتجملاو فوصتلا ،يلذاشلا فيطللا دبع ؛76-71 ،)1981-1980 ،سماخلا دمحم
 .13-11 ،)1989 ،يناثلا نسحلا ةعماج تاروشنم
 .13 ،)1952/ـه1371 ،ةينمألا ةعبطم :طابرلا( نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا ضورلا ،ينامثعلا يزاغ نبا 10
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 .59-43 ،)1988 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا( قلفلا فيطللا دبعو

 

 لالخ نم ،ةيمالسإلا ريغ تارثؤملا ىلإ اياوزلاو طبرلل ةيخيراتلا لوصألا عاجرإ رخآلا
 تادقتعملل ءايحإ يبرغملا فوصتلا رابتعا وأ ،ةيحيسملا تارايدلا نيبو اهنيب ةنراقملا
 8.ةينثولا

 يذلا يخيراتلا راطإلاب ترثأت اهنأ تاريسفتلا هذه هب ذخاؤت نأ نکمي ام
 نم اهجهانمو اهميهافم تقتسا دقف ،يرامعتسالا اهقطنم ىلع ةوالعف ؛هيف تبتک
 9.ةيعامتجالا مولعلا قسن يف فعضألا ةقلحلا نيدلا هيف ُربتعا يذلا م19 نرقلا فورظ

 يف اهضعب نمکي ةيجهنمو ةيفرعم تارغث اهفنتکتف ةيماسقنالا ةبراقملا امأ
 يف ينمزلا لماعلا طاقسإو ،ندملل يعامتجالا ريثأتلاو ةرقتسملا ريغ لئابقلل اهلهاجت
 ةبوعص متحت برغملل ةيراضحلا ةبرجتلا نإ لب .يبرغملا فوصتلا روطتل اهليلحت
 هنمو ،برغملا زيمتي ثيح ،ينوسکاسولجنألا يرظنلا جذومنلا جئاتنب يلکلا ميلستلا
 ةيسايسو ةيحور ةطلس اهرابتعاب ةلودلا ةسسؤم رذجتب ،سانکمل يسايسلا خيراتلا
 ىدل لخدتلا لالخ نم ثادحألا هيجوت يف ةمساح راودأب ةيفوصلا هلالخ ماق ،ةتباث
 نابإ وأ ،طيسولا رصعلا لالخ سانکم خيرات ربع ةطلسلا لاقتنا تارتف يف وأ ءارمألا
-1672/ـه1139-1082( ليعامسإ يالوم ناطلسلا لبق نم ةمصاع ةنيدملا ذاختا

 نيتلودلا نيب ةيلاقتنالا ةلحرملا تابلقت نم تناع ةنيدملا نأ کلذ يف انليلد .)م1727
 لماع ىلع ةيفاعلا يبأ نب يلع راث ذإ ؛ءالؤهل رمألا بتتسي نأ لبق ةينيرملاو ةيدحوملا
-1244/ـه656-642( ينيرملا ويحم نب قحلا دبع نب رکب ابأ نکمو اهب نيدحوملا

 هل أيهت ىتح اهحتفل دباکي لظو نوهرز لبجب لزن ريخألا اذه عيوب املو ؛اهنم )م1258
-1241/ـه646-640( ديعسلا يدحوملا ةفيلخلا مکح لظ يف م1245/ـه643 ماع کلذ

 لبج ىلإ ةيفاعلا يبأ نبا رفو ،هنم نودحوملا اهدرتسي نأ لبق ،احلص اهلخدف ؛)م1248
 دعب .ت( زوزرح نب روصنم يلع وبأ يلولا عَّفَشتو ،نصحت ثيح نوهرز

 ءاعفش مهسوؤر ىلع مهحاولأب بتاکملا نايبص عم” جرخ ذإ ؛لافطألاب )م1247/ـه645
 10.“مهتعافش لوبقو مهيلع مدق امل نيدحوملا ناطلس دنع مهدلب لهأل

 
 امو 259 ،)1979 ،ملقلا راد-تاعوبطملا ةلاکو :توريب-تيوکلا( يودب نمحرلا دبع ةمجرت ،هبهذمو هتايح :يبرع نبا ،سويثالب نيسأ 8
 اهلخدأ يتلاو ،ينانويلا لصألا تاذ “Charisma”و ةيبرعلا يف “ةمارکلا” نيب يظفللا هباشتلا فيظوت نيقرشتسملا ضعب لواح دقو .اهدعب
 ىلإ ةيمالسإ ةيفاقث ةيمانيد لک درل ثيثحلا يعسلا راطإ يفو ،هنأ امک .يمالسإلا فوصتلل ةيحيسملا روذجلا نع ثيدحلل ،“سلوب سيدقلا”
 ةلاسر ،ليجنإلا .يحيسملا دهزلاو ةيدوبلاو ةيصونغلاو ةثدحملا ةينوطالفألا ىلإ “ةيمالسإلا ةيناحورلا لوصأ” عاجرإ يتأي ،ةيبنجأ تارثؤم
 يف مالسإلا ،ليدروس کينيمود .259 ،228 ،193 ،131 ،122 ،117 ،115 ،110 ،يبرع نبا ،سويثالب .24 ةيآلا ،12 حاحصإلا ،ىلوألا سوثنروک
 .109 ،)1983 ،رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد :توريب( دلقملا يلع ةمجرت ،ىطسولا نورقلا
 ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک :طابرلا( ،“م14/ـه8 نرقلا ءانثأ برغملاو سلدنألا يف عمتجملاو يفوصلا رايتلا” ،حاتفم دمحم 9
 :ءاضيبلا رادلا( ،يرجهلا رشاعلا نرقلا نم جذامن :عمتجملاو فوصتلا ،يلذاشلا فيطللا دبع ؛76-71 ،)1981-1980 ،سماخلا دمحم
 .13-11 ،)1989 ،يناثلا نسحلا ةعماج تاروشنم
 .13 ،)1952/ـه1371 ،ةينمألا ةعبطم :طابرلا( نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا ضورلا ،ينامثعلا يزاغ نبا 10
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 اهزرفأ ةيناسنإ ةرهاظ فوصتلا نأ” ىلع عمجت داکتف ةيبرعلا ثاحبألا امأ
 11.“فئاخ مزأتم عمتجم

 هتنکم يتلا ةيداملا تاددحملا ىلإ سانکمب فوصتلا دانتسا يف کشن ال انک اذإو
 ساسأ ةمزألا لعج نأ بسحن اننإف 12؛ةيخيراتلاو ةيفارغجلا فورظلاب فيکتلا نم
 الإ رهظي ال يفرظ ىطعم ىلإ ريخألا اذه لّوحي نأ هنأش نم ةنيدملا خيرات يف فوصتلا
 ىنبلا تباوث دحأ يه ةيفوصلا ةمارکلا نأ نيح يف ،اهلاوزب يفتخيو اهلولح عم
 طيشنت ىلع الإ لمعت امف تامزألا امأو ؛امومع برغملا خيرات يف ةيخيراتلاو ةيرکفلا

 تاقوأ ريغ يف ءايلوألا روضح ريسفت نکمي فيک الإو ،اهسسؤت الو کلت فوصتلا ةيويح
 تباث فوصتلاف !ةمزأ خيرات هتمرب سانکم ةنيدم خيرات انربتعا اذإ الإ مهللا ،تامزألا
 .لوألل ةيناثلا عاضخإ نمً اذإ دب ال مث نمو ،ةيفرظ ةمزألاو

 فوصتلا رذجت ىلع لباقملا يف تهبن اهنأ تاريسفتلا کلتل بسحي ام نأ الإ
 ىلع ةرضاحلا يف “ةيفوصلا ةنميهلا” ةيعاوط ةدکؤم ،سانکمب ةلودلاو عمتجملا خيرات يف
 ةيمهأ ىلع قفتت ،اهجئاتنو اهتايضرف تفلتخا نإو ،يهف 13؛ةيبرغملا ندملا يقاب رارغ
 ءاحلصلا اهب ماق يتلا فئاظولا ددعتو ،يعامتجالاو ينيدلا دهشملا يف فوصتلا
 .ءايلوألاو

 ددشن اننإف ؛ةقبطملا جاهنملا لامعإ وأ يجهنم طاقسإ يأل انزواجتو ،کلذبو
 خيراتل ةقيمع ةءارق ةرولب يف قئالعلاو قاسنألاو تاقايسلاب فوصتلا طبر ةرورض ىلع
 تايعابر عم لماعتلا ةقيرط يف تايعابر يف انلو .سانکمب نيتيفوصلا ةسسؤملاو ةسرامملا

 الإ اهمهف نکمي ال ذإ ؛کلذ تبثي ام )م1568/ـه976 .ت( بوذجملا نمحرلا دبع
 ايرکف الالتخا ترزفأ يتلا ،م16/ه10 نرقلا لالخ “يبرغملا ريمضلا ةمزأ”ـب اهطبرب
 ةعيبطلاو ناسنإلا نم “فوخلا” وه ةلحرملا هذه ناونع ناکو ،ةبراغملا ىدل ايدقعو
 حضاو لکشب تلجت ،ةداح ريمض ةمزأ هنع تدلوت يذلا رمألا” ،ةددعتم تايلجت ربع
 ،اهنم فقو يتلا ةينهذلا فقاوملا يفو ،هرصع لکاشمل يبرغملا هاطعأ يذلا ريسفتلا يف

 
 بختنملا راد :توريب( خيراتلاو داهتجالا :مالسإلا يف ةيجولويديإلا تالکشتلا ،شيمح ملاسنب .316 ،315 ،عمتجملاو فوصتلا ،يلذاشلا 11
 .70 ،)1993 ،يبرعلا

 يتلاو ،سانکم ةنيدم خيرات اهفرع يتلا حئاوجلا نم اهريغو ،طوحقلاو لويسلا وأ ،ةيرکسعلاو ةيسايسلا تامزألا کلذ ىلع نئارقلا نم 12
 وب يديس”ـب فورعملا نابصلا ىيحي ءايرکز ابأ نأ ةجرد ىلإ ؛ةيسفنلاو ةينمألاو ةيعامتجالا اهتاساکعنا نم فيفختلا يف ءايلوألا مهسأ
 ،“دالبلا نماض” وأ “سانکم نماض”ـب بقل ،تادرمتلاو نتفلا نمز ةنيدملا نع عافدلا يف هراودأ لعفبو ،)12/ـه6 نرقلا لهأ نم( “يرکز
 :طابرلا( سانکم ةنيدمب سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل هلإلا دبع .“هريزو” ةباثمب ربتعا لهس ابأ هديرم نأو .“ءايلوألا ريمأ”ـب يمس کلذلو
 .82 ،81 ،)2010 ،قارقر يبأ راد
 فاقوألا ةرازو تاروشنم :طابرلا( لوألا ءزجلا ،)م1912-1790/ـه1330-1204( برغملا يف يفوصلا ديدجتلاو ءايحإلا ،يراکوب دمحأ 13
 .6 ،)2006 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو

 

 ىلوأ کلتو 14.“اهنم فيفختلل لقألا ىلع وأ ،اهزواجتل اهروصت يتلا لولحلا يف اريخأو
 رصاعم وهو ،بوذجملا نأل ،ةروکذملا تايعابرلا نيماضم فلخ ىراوتت يتلا تارمضم
 ،برغملاب يمويلا شاعملا نع فشک ،ةطلسلا ىلع نييدعسلاو نييساطولا نيب عارصلل
 يسايسلا رارقتسالا مدع لظ يف عمتجملا تلاط يتلا تاسرامملل يدقن روظنم قفو
 تايلجت تددعت عقاو يف ،يفوصلا باطخلا ةينب ّمه لوحتلا قافآ فارشتساو ،ينمألاو
 لالتحاو برغملل نييريبيألا ةرصاحم ىلع ةوالعف ؛هلالخ “يبرغملا ريمضلا ةمزأ”
 ردص ]ذنم[ ناک” هنإ ذإ ؛ةفاقثلاو ةلودلاو عمتجملا اهتايعادت تلمش دقف ،هئطاوش
 رايدلاب جنرفلا روهظ اهنم ،ماظع رومأ ]رشع سداسلا نرقلا[ ةرشاعلا ةئاملا ]...[
 روهظ اهنمو ]...[ ،کلذ لبق هلثم دهعي مل امب اهروغث ىلع مهؤاليتساو ،ةيبرغملا
 ،برغلاو قرشلا دالب يف بذجلاو لاوحألا بابرأو ،ةيتمالملا نم حالصلا لهأو ءايلوألا
 رسعتم ،قرخلا عستم باب ىوعدلا لهأو ةبسنلا ىلع نيروستملل هب حتفنا هنکل
 ،لمج الو اهيف هل ةقان ال نم ةيصوصخلا ىعداو ،لبهلاب ىعرملا طلتخاف ؛قترلا
 15.“زييمتلا سانلا لج ىلع بعصو

 رسف نيذلا ةبراغملا ىدل بنذلاب روعش ىلإ ةمزألا هذه راثآ تلوحت دقل
 يف رهظ ام روهظ دنع اميس ال” ،ةيفوصلا کلذ يف مهتاو ،ايقالخأ اريسفت عضولا مهضعب
 کلذ رهظ دقو ]...[ ،ةعيضولا لاعفألا نم انرصم يف عدبأو ،ةعيظفلا رومألا نم انرصع
 16.“اشفو رشتنا ىتح انرصم خياشم دنع هلامعتسا رثکو ،رشتناو اننامز يف

 دق )م1603-1578/ـه1012-986( يبهذلا روصنملا دمحأ ةرتف تناک اذإو
 ؛نزاخملا يداو ةکرعم يف راصتنالا لضفب ةمزألا کلت ةدح نم فيفختلا ىلع تلمع
 رارقتسالا ةرتف تضقن ةمزأب نرتقا يسايس غارف هالت روکذملا ناطلسلا توم نإف
 .نييدعسلل ىلوألا ةلحرملا هتفرع يذلا يسايسلا

 هناويد يف بوذجملا هاخوت ام کاردإ نم اننکمت يتلا تاراشإلا هذه لثم نإ
 هنع توکسملاو يضارتفالاو يعقاولاو ليختملاو تاسسؤملاو ميقلاو ةماعلا رضحت ثيح
 ةبوعصو نيمراغلاو ءارقفلاو ةأرملا ىلإ ريشي ذإ ؛ةيعامتجالا ةايحلا يف هيف رکفماللاو
 ثراوکو ةيرکسعو ةيسايس تابلقتب ةموسوم ةيفرظ يف نارمعلا عجارتو شيعلا

 :هلوق اهنمو ،ةيعيبط
 

 دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( رشع سداسلا نرقلا لالخ لاغتربلا يف ةبراغم ،برشوب دمحأ 14
 .41 ،)1996 ،سماخلا

 راد :ءاضيبلا رادلا( عبارلا ءزجلا ،يرصانلا دمحمو يرصانلا رفعج قيقحت ،ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا ،يرصانلا دلاخ نب دمحأ 15
 .163 ،)1955 ،باتکلا

 .209 ،ک102 مقر طوطخم ،)ةيبرغملا ةکلمملل ةينطولا ةبتکملا :طابرلا( ،جاوزلا بادآ يف جاتحملا عنقم ،نوضرع نب دمحأ 16
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 اهزرفأ ةيناسنإ ةرهاظ فوصتلا نأ” ىلع عمجت داکتف ةيبرعلا ثاحبألا امأ
 11.“فئاخ مزأتم عمتجم

 هتنکم يتلا ةيداملا تاددحملا ىلإ سانکمب فوصتلا دانتسا يف کشن ال انک اذإو
 ساسأ ةمزألا لعج نأ بسحن اننإف 12؛ةيخيراتلاو ةيفارغجلا فورظلاب فيکتلا نم
 الإ رهظي ال يفرظ ىطعم ىلإ ريخألا اذه لّوحي نأ هنأش نم ةنيدملا خيرات يف فوصتلا
 ىنبلا تباوث دحأ يه ةيفوصلا ةمارکلا نأ نيح يف ،اهلاوزب يفتخيو اهلولح عم
 طيشنت ىلع الإ لمعت امف تامزألا امأو ؛امومع برغملا خيرات يف ةيخيراتلاو ةيرکفلا

 تاقوأ ريغ يف ءايلوألا روضح ريسفت نکمي فيک الإو ،اهسسؤت الو کلت فوصتلا ةيويح
 تباث فوصتلاف !ةمزأ خيرات هتمرب سانکم ةنيدم خيرات انربتعا اذإ الإ مهللا ،تامزألا
 .لوألل ةيناثلا عاضخإ نمً اذإ دب ال مث نمو ،ةيفرظ ةمزألاو

 فوصتلا رذجت ىلع لباقملا يف تهبن اهنأ تاريسفتلا کلتل بسحي ام نأ الإ
 ىلع ةرضاحلا يف “ةيفوصلا ةنميهلا” ةيعاوط ةدکؤم ،سانکمب ةلودلاو عمتجملا خيرات يف
 ةيمهأ ىلع قفتت ،اهجئاتنو اهتايضرف تفلتخا نإو ،يهف 13؛ةيبرغملا ندملا يقاب رارغ
 ءاحلصلا اهب ماق يتلا فئاظولا ددعتو ،يعامتجالاو ينيدلا دهشملا يف فوصتلا
 .ءايلوألاو

 ددشن اننإف ؛ةقبطملا جاهنملا لامعإ وأ يجهنم طاقسإ يأل انزواجتو ،کلذبو
 خيراتل ةقيمع ةءارق ةرولب يف قئالعلاو قاسنألاو تاقايسلاب فوصتلا طبر ةرورض ىلع
 تايعابر عم لماعتلا ةقيرط يف تايعابر يف انلو .سانکمب نيتيفوصلا ةسسؤملاو ةسرامملا

 الإ اهمهف نکمي ال ذإ ؛کلذ تبثي ام )م1568/ـه976 .ت( بوذجملا نمحرلا دبع
 ايرکف الالتخا ترزفأ يتلا ،م16/ه10 نرقلا لالخ “يبرغملا ريمضلا ةمزأ”ـب اهطبرب
 ةعيبطلاو ناسنإلا نم “فوخلا” وه ةلحرملا هذه ناونع ناکو ،ةبراغملا ىدل ايدقعو
 حضاو لکشب تلجت ،ةداح ريمض ةمزأ هنع تدلوت يذلا رمألا” ،ةددعتم تايلجت ربع
 ،اهنم فقو يتلا ةينهذلا فقاوملا يفو ،هرصع لکاشمل يبرغملا هاطعأ يذلا ريسفتلا يف

 
 بختنملا راد :توريب( خيراتلاو داهتجالا :مالسإلا يف ةيجولويديإلا تالکشتلا ،شيمح ملاسنب .316 ،315 ،عمتجملاو فوصتلا ،يلذاشلا 11
 .70 ،)1993 ،يبرعلا

 يتلاو ،سانکم ةنيدم خيرات اهفرع يتلا حئاوجلا نم اهريغو ،طوحقلاو لويسلا وأ ،ةيرکسعلاو ةيسايسلا تامزألا کلذ ىلع نئارقلا نم 12
 وب يديس”ـب فورعملا نابصلا ىيحي ءايرکز ابأ نأ ةجرد ىلإ ؛ةيسفنلاو ةينمألاو ةيعامتجالا اهتاساکعنا نم فيفختلا يف ءايلوألا مهسأ
 ،“دالبلا نماض” وأ “سانکم نماض”ـب بقل ،تادرمتلاو نتفلا نمز ةنيدملا نع عافدلا يف هراودأ لعفبو ،)12/ـه6 نرقلا لهأ نم( “يرکز
 :طابرلا( سانکم ةنيدمب سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل هلإلا دبع .“هريزو” ةباثمب ربتعا لهس ابأ هديرم نأو .“ءايلوألا ريمأ”ـب يمس کلذلو
 .82 ،81 ،)2010 ،قارقر يبأ راد
 فاقوألا ةرازو تاروشنم :طابرلا( لوألا ءزجلا ،)م1912-1790/ـه1330-1204( برغملا يف يفوصلا ديدجتلاو ءايحإلا ،يراکوب دمحأ 13
 .6 ،)2006 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو

 

 ىلوأ کلتو 14.“اهنم فيفختلل لقألا ىلع وأ ،اهزواجتل اهروصت يتلا لولحلا يف اريخأو
 رصاعم وهو ،بوذجملا نأل ،ةروکذملا تايعابرلا نيماضم فلخ ىراوتت يتلا تارمضم
 ،برغملاب يمويلا شاعملا نع فشک ،ةطلسلا ىلع نييدعسلاو نييساطولا نيب عارصلل
 يسايسلا رارقتسالا مدع لظ يف عمتجملا تلاط يتلا تاسرامملل يدقن روظنم قفو
 تايلجت تددعت عقاو يف ،يفوصلا باطخلا ةينب ّمه لوحتلا قافآ فارشتساو ،ينمألاو
 لالتحاو برغملل نييريبيألا ةرصاحم ىلع ةوالعف ؛هلالخ “يبرغملا ريمضلا ةمزأ”
 ردص ]ذنم[ ناک” هنإ ذإ ؛ةفاقثلاو ةلودلاو عمتجملا اهتايعادت تلمش دقف ،هئطاوش
 رايدلاب جنرفلا روهظ اهنم ،ماظع رومأ ]رشع سداسلا نرقلا[ ةرشاعلا ةئاملا ]...[
 روهظ اهنمو ]...[ ،کلذ لبق هلثم دهعي مل امب اهروغث ىلع مهؤاليتساو ،ةيبرغملا
 ،برغلاو قرشلا دالب يف بذجلاو لاوحألا بابرأو ،ةيتمالملا نم حالصلا لهأو ءايلوألا
 رسعتم ،قرخلا عستم باب ىوعدلا لهأو ةبسنلا ىلع نيروستملل هب حتفنا هنکل
 ،لمج الو اهيف هل ةقان ال نم ةيصوصخلا ىعداو ،لبهلاب ىعرملا طلتخاف ؛قترلا
 15.“زييمتلا سانلا لج ىلع بعصو

 رسف نيذلا ةبراغملا ىدل بنذلاب روعش ىلإ ةمزألا هذه راثآ تلوحت دقل
 يف رهظ ام روهظ دنع اميس ال” ،ةيفوصلا کلذ يف مهتاو ،ايقالخأ اريسفت عضولا مهضعب
 کلذ رهظ دقو ]...[ ،ةعيضولا لاعفألا نم انرصم يف عدبأو ،ةعيظفلا رومألا نم انرصع
 16.“اشفو رشتنا ىتح انرصم خياشم دنع هلامعتسا رثکو ،رشتناو اننامز يف

 دق )م1603-1578/ـه1012-986( يبهذلا روصنملا دمحأ ةرتف تناک اذإو
 ؛نزاخملا يداو ةکرعم يف راصتنالا لضفب ةمزألا کلت ةدح نم فيفختلا ىلع تلمع
 رارقتسالا ةرتف تضقن ةمزأب نرتقا يسايس غارف هالت روکذملا ناطلسلا توم نإف
 .نييدعسلل ىلوألا ةلحرملا هتفرع يذلا يسايسلا

 هناويد يف بوذجملا هاخوت ام کاردإ نم اننکمت يتلا تاراشإلا هذه لثم نإ
 هنع توکسملاو يضارتفالاو يعقاولاو ليختملاو تاسسؤملاو ميقلاو ةماعلا رضحت ثيح
 ةبوعصو نيمراغلاو ءارقفلاو ةأرملا ىلإ ريشي ذإ ؛ةيعامتجالا ةايحلا يف هيف رکفماللاو
 ثراوکو ةيرکسعو ةيسايس تابلقتب ةموسوم ةيفرظ يف نارمعلا عجارتو شيعلا

 :هلوق اهنمو ،ةيعيبط
 

 دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( رشع سداسلا نرقلا لالخ لاغتربلا يف ةبراغم ،برشوب دمحأ 14
 .41 ،)1996 ،سماخلا

 راد :ءاضيبلا رادلا( عبارلا ءزجلا ،يرصانلا دمحمو يرصانلا رفعج قيقحت ،ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا ،يرصانلا دلاخ نب دمحأ 15
 .163 ،)1955 ،باتکلا

 .209 ،ک102 مقر طوطخم ،)ةيبرغملا ةکلمملل ةينطولا ةبتکملا :طابرلا( ،جاوزلا بادآ يف جاتحملا عنقم ،نوضرع نب دمحأ 16
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 ىَفَْصت ْتَْغب َالو َْتْطلَخت
 ةَبتْرـــَم رْيِغ َىلــْع ْسّايَر
 

 اَهاَم قُوف اَهّزَخ ْبَْعلو 
 اــــهَالـــْخ ْبَبـــــــْس اَمُه
 

 :اضيأ هلوقو

 ْرَّفَصي يلاَخ ْبْرَغلا
 لـــــــــَخَدَْني ام ساـــــــف
 

 ةراـَمـعلا دـَح ساـــــنـکم 
 ةراَصّنلا سانج هب رودي ناک ُْول
 

 :کلذک هلوقو

 لصأ مهل ادبم شکارم
 مدــــــلاب يرجي سانکم
 

 شارــــــف امه طابرلاو 
 شاعم ىغب نم اي ساف
 

 :ىرخأ ةيعابر يف هلوقو

 ريـــــــبک سرد ةــــــــلاکد
 ةلاکد اي کيلع فوخ
 

 يراذــــم هّودــــي اــم 
 يرارذلا ةموکح نم
 

 :يسايسلا عضولا ىلإ ةراشإ يف هلوقو

 راّدـــغل اي ناـمزلا اذ اـي
 ناطلس هوب ناک نَم تحيط
 

 يـــعارد نم ينرساک اي 
 17يعار هوب ناک نَم تبکرو
 

 باطخلا ييقارشإ اونوکي مل سانکم ءايلوأ نأ تايعابرلا هذه هب يحوت ام نإ
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا رهاظمب ةنيدملل يمويلا شاعملا يف اورهصنا لب
 ىلع نييساطولا رصان يذلا بوذجملا نمحرلا دبع جذومن هلثمي ام وهو ،ةيرکفلاو
 بوذجملا نأل 18،هالعأ اهب هونملا هتايعابر هرمضت يذلا فقوملا وهو ،نييدعسلا باسح

 
17 Henry de Castries, Les gnomes de Sidi Abd Er-rahman El-Medjedoub (Paris: Ernest Leroux, 1896), 74, 76, 79, 93. 

 .41 ،40 ،)2001( 23-22 لمأ ةلجم ،“بوذجملا نمحرلا دبع ةيوازل يسايسلا طاشنلا :يبرغملا فوصتلا خيرات نم” ،ثراولا دمحأ 18

 

 اهملاعم ضعب تلجت يتلا ،نييدعسلاو نييساطولا نيب ةيلاقتنالا ةلحرملا امأ رصاع
 يبأ ناطلسلا دض رصانلا نب دوعسم ةماعزب درمت اهتقو بشن ذإ ؛سانکم ةنيدمب
 يذلا درمتلا وهو ،)م1548-1524/ـه956-932( يساطولا دمحم نب دمحأ سابعلا
 19،م1528 /ـه935 ةنس هلتقمو سافب هلاقتعاو هنجسو دوعسم نبا مالستساب ىهتنا
 يتلاو برغملا خيرات نم ةبرطضملا ةلحرملا هذه بيلاود بلص يف ةنيدملا لخدتل
 ناک يتلاو ،ةئشانلا ةيدعسلا ةوقلاو ةيساطولا ةطلسلا نيب ىوقلا نيزاوم اهيف تلتخا
 يبأ يساطولا ناطلسلا نيب مربأ يذلا قافتالا لالخ نم اهيف سيئر عقوم سانکمل
 ،لوألل يناثلا َِْرسأ رثإ ىلع ،جرعألاب بقلملا يدعسلا خيشلا دمحمو دمحأ سابعلا
 يبأ لجن يرصقلا هللا دبع نم عزنتو خيشلا دمحمل سانکم مَّلُستس هاضتقمب يذلاو
 يف يساطولا نوسح وبأ هب لخأ ذإ ؛اليوط مدي مل حلصلا اذه نأ ريغ ،دمحأ سابعلا
 ةبرقمب لتق ثيح هيف لشف ام وهو ،نييدعسلا ىلع ءاضقلاو مکحلا ةداعتسال ةلواحم
 لوخد دعب ةيدعسلا ةلودلا ىلإ ةنيدملا ريصم لوؤيل ،م1553/ـه961 ماع دعب ساف نم
 20.اهيلع الماع يلع دمحم يالوم نييعتو اهيلإ خيشلا دمحم ناطلسلا

 تاسسؤملا :طيسولا رصعلا لالخ سانکمب فوصتلا خيرات نم جذامن .ايناث
 فئاظولاو

 ءاقتسا نم طيسولا رصعلا يف سانکمب ءايلوألا خيراتل ةدصارلا لوادجلا نکمت
 .ايجهنمو ايفرعم ،ةروکذملا ةرضاحلاب ةيفوصلا ةکرحلل ىربکلا ملاعملا

 ةرهاظ دصرل اهيلإ دنتسملا ةيردصملا ةيعجرملاب قلعتت تاظحالملا ىلوأ لعلو
 يخيراتلا ثحبلا لاغتشا تايلآ لاطي ئتف ام يذلا ديدجتلا متحي ذإ ؛ةمارکلاو ةيالولا
 ،ةبراقملا وأ ةيؤرلا وأ بيقحتلا وأ ةقيثولا وأ ميهافملا ثيح نم ءاوس ،يميداکألا
 کلذو ،سانکم خيرات يف فوصتلل يفرعملا ساسألل ةلکشملا رداصملا عون يف رظنلا ةداعإ
 رداصم اهنمو ،ةيخيراتلا رداصملا فينصت يف نوثحابلا اهفلأ يتلا ريياعملا زواجت فدهب

 
 :هتزوجرأ يف يسارکلا نمحرلا دبع نب دمحم لوقي 19

 بيرغ صلخم لک دعبي   بيجعلا هلعف نم ابجع اي
 دونجلاو سانکم يف راثو   دوعـــسم هــسفنل اعد امل

 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا( روصنم نب باهولا دبع قيقحت ،لئاضفلا نم ساطو ينبل اميف لئاسملا ةسورع ،يسارکلا نمحرلا دبع نب دمحم
 .137 ،136 ،سيسأتلا نم سانکم ،رميح ؛28 ،)1963

 رضخألا دمحمو يجح دمحم ةمجرت ،ءافرشلا خيرات ،سيروط يد وگييد ؛160 ،159 ،152 ،151 ،عبارلا ءزجلا ،اصقتسالا ،يرصانلا 20
 ،ساطو ينب ةلود ،روک تسغوأ ؛218 ،132 ،131 ،104 ،103 ،)1988 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا تاروشنم :طابرلا(
 ؛141 ،115 ،99 ،95 ،85 ،)2010 ،لادگأ-سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( ةحتف دمحم ةمجرت

 دهعلا( ةيعورشملا تاموقمو مکحلا لاقتنا يف ةسارد :ناطلسلاو مِلاعلا ،فوتنشوب يفطل ؛141-138 ،سيسأتلا نم سانکم ،رميح
 وبأ دعيو ،151 ،150 ،)2004 ،قشلا نيع ،يناثلا نسحلا ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( )لوألا يدعسلا

 .حلصلا اذه رضح نمم سانکم نيفد بوجحملا نياورلا وبأو نوهرز لبج نيفد باطخلا رمع صفح
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سعيد بنحامدة



 

 ىَفَْصت ْتَْغب َالو َْتْطلَخت
 ةَبتْرـــَم رْيِغ َىلــْع ْسّايَر
 

 اَهاَم قُوف اَهّزَخ ْبَْعلو 
 اــــهَالـــْخ ْبَبـــــــْس اَمُه
 

 :اضيأ هلوقو

 ْرَّفَصي يلاَخ ْبْرَغلا
 لـــــــــَخَدَْني ام ساـــــــف
 

 ةراـَمـعلا دـَح ساـــــنـکم 
 ةراَصّنلا سانج هب رودي ناک ُْول
 

 :کلذک هلوقو

 لصأ مهل ادبم شکارم
 مدــــــلاب يرجي سانکم
 

 شارــــــف امه طابرلاو 
 شاعم ىغب نم اي ساف
 

 :ىرخأ ةيعابر يف هلوقو

 ريـــــــبک سرد ةــــــــلاکد
 ةلاکد اي کيلع فوخ
 

 يراذــــم هّودــــي اــم 
 يرارذلا ةموکح نم
 

 :يسايسلا عضولا ىلإ ةراشإ يف هلوقو

 راّدـــغل اي ناـمزلا اذ اـي
 ناطلس هوب ناک نَم تحيط
 

 يـــعارد نم ينرساک اي 
 17يعار هوب ناک نَم تبکرو
 

 باطخلا ييقارشإ اونوکي مل سانکم ءايلوأ نأ تايعابرلا هذه هب يحوت ام نإ
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا رهاظمب ةنيدملل يمويلا شاعملا يف اورهصنا لب
 ىلع نييساطولا رصان يذلا بوذجملا نمحرلا دبع جذومن هلثمي ام وهو ،ةيرکفلاو
 بوذجملا نأل 18،هالعأ اهب هونملا هتايعابر هرمضت يذلا فقوملا وهو ،نييدعسلا باسح

 
17 Henry de Castries, Les gnomes de Sidi Abd Er-rahman El-Medjedoub (Paris: Ernest Leroux, 1896), 74, 76, 79, 93. 

 .41 ،40 ،)2001( 23-22 لمأ ةلجم ،“بوذجملا نمحرلا دبع ةيوازل يسايسلا طاشنلا :يبرغملا فوصتلا خيرات نم” ،ثراولا دمحأ 18

 

 اهملاعم ضعب تلجت يتلا ،نييدعسلاو نييساطولا نيب ةيلاقتنالا ةلحرملا امأ رصاع
 يبأ ناطلسلا دض رصانلا نب دوعسم ةماعزب درمت اهتقو بشن ذإ ؛سانکم ةنيدمب
 يذلا درمتلا وهو ،)م1548-1524/ـه956-932( يساطولا دمحم نب دمحأ سابعلا
 19،م1528 /ـه935 ةنس هلتقمو سافب هلاقتعاو هنجسو دوعسم نبا مالستساب ىهتنا
 يتلاو برغملا خيرات نم ةبرطضملا ةلحرملا هذه بيلاود بلص يف ةنيدملا لخدتل
 ناک يتلاو ،ةئشانلا ةيدعسلا ةوقلاو ةيساطولا ةطلسلا نيب ىوقلا نيزاوم اهيف تلتخا
 يبأ يساطولا ناطلسلا نيب مربأ يذلا قافتالا لالخ نم اهيف سيئر عقوم سانکمل
 ،لوألل يناثلا َِْرسأ رثإ ىلع ،جرعألاب بقلملا يدعسلا خيشلا دمحمو دمحأ سابعلا
 يبأ لجن يرصقلا هللا دبع نم عزنتو خيشلا دمحمل سانکم مَّلُستس هاضتقمب يذلاو
 يف يساطولا نوسح وبأ هب لخأ ذإ ؛اليوط مدي مل حلصلا اذه نأ ريغ ،دمحأ سابعلا
 ةبرقمب لتق ثيح هيف لشف ام وهو ،نييدعسلا ىلع ءاضقلاو مکحلا ةداعتسال ةلواحم
 لوخد دعب ةيدعسلا ةلودلا ىلإ ةنيدملا ريصم لوؤيل ،م1553/ـه961 ماع دعب ساف نم
 20.اهيلع الماع يلع دمحم يالوم نييعتو اهيلإ خيشلا دمحم ناطلسلا

 تاسسؤملا :طيسولا رصعلا لالخ سانکمب فوصتلا خيرات نم جذامن .ايناث
 فئاظولاو

 ءاقتسا نم طيسولا رصعلا يف سانکمب ءايلوألا خيراتل ةدصارلا لوادجلا نکمت
 .ايجهنمو ايفرعم ،ةروکذملا ةرضاحلاب ةيفوصلا ةکرحلل ىربکلا ملاعملا

 ةرهاظ دصرل اهيلإ دنتسملا ةيردصملا ةيعجرملاب قلعتت تاظحالملا ىلوأ لعلو
 يخيراتلا ثحبلا لاغتشا تايلآ لاطي ئتف ام يذلا ديدجتلا متحي ذإ ؛ةمارکلاو ةيالولا
 ،ةبراقملا وأ ةيؤرلا وأ بيقحتلا وأ ةقيثولا وأ ميهافملا ثيح نم ءاوس ،يميداکألا
 کلذو ،سانکم خيرات يف فوصتلل يفرعملا ساسألل ةلکشملا رداصملا عون يف رظنلا ةداعإ
 رداصم اهنمو ،ةيخيراتلا رداصملا فينصت يف نوثحابلا اهفلأ يتلا ريياعملا زواجت فدهب

 
 :هتزوجرأ يف يسارکلا نمحرلا دبع نب دمحم لوقي 19

 بيرغ صلخم لک دعبي   بيجعلا هلعف نم ابجع اي
 دونجلاو سانکم يف راثو   دوعـــسم هــسفنل اعد امل

 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا( روصنم نب باهولا دبع قيقحت ،لئاضفلا نم ساطو ينبل اميف لئاسملا ةسورع ،يسارکلا نمحرلا دبع نب دمحم
 .137 ،136 ،سيسأتلا نم سانکم ،رميح ؛28 ،)1963

 رضخألا دمحمو يجح دمحم ةمجرت ،ءافرشلا خيرات ،سيروط يد وگييد ؛160 ،159 ،152 ،151 ،عبارلا ءزجلا ،اصقتسالا ،يرصانلا 20
 ،ساطو ينب ةلود ،روک تسغوأ ؛218 ،132 ،131 ،104 ،103 ،)1988 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا تاروشنم :طابرلا(
 ؛141 ،115 ،99 ،95 ،85 ،)2010 ،لادگأ-سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( ةحتف دمحم ةمجرت

 دهعلا( ةيعورشملا تاموقمو مکحلا لاقتنا يف ةسارد :ناطلسلاو مِلاعلا ،فوتنشوب يفطل ؛141-138 ،سيسأتلا نم سانکم ،رميح
 وبأ دعيو ،151 ،150 ،)2004 ،قشلا نيع ،يناثلا نسحلا ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( )لوألا يدعسلا

 .حلصلا اذه رضح نمم سانکم نيفد بوجحملا نياورلا وبأو نوهرز لبج نيفد باطخلا رمع صفح
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 يف ةيفيظولاو جامدنالاو ةيلومشلاو قمعلا ىلع زاکترالا قفأ يف ،فوصتلا خيرات
 ىلع رصتقت ال سانکمب فوصتلا ةطيرخ نإف کلذ ىلع ءانبو 21.نوتملا کلت عم لماعتلا
 ،“ةنيفدلا رداصملا” نمض لخدي ام لک نم لهنت امنإو ،بسحف يثدحلا خيراتلا بتک
 ،ةيسبحلا تالاوحلاو ،هقفلا بتکو ،تاخيشملاو سراهفلاو ،ريسلاو مجارتلا بتکک
 .شينانکلاو

 هتاسسؤمو يفوصلا باطخلا نع ةباتکلا ةبوعص ىلع هيبنتلا نم دب ال مث نمو
 يف ةيراضح ةناکم نم هقحتست ام لنت مل ةنيدملا نوکل ،طيسولا رصعلا يف سانکمب
 سافو ،ةيدحوملاو ةيطبارملا شکارمک ،ىرخأ ةيبرغم ندمب ةنراقم ةروکذملا ةبقحلا
 ةداملا ةلق رسفي ام وهو ،اهريغو ةيفزعلا ةتبسو ،ةيساطولاو ةينيرملاو ةيسيردإلا
 مل ةرضاح ءايلوأ نع تامولعملا نم دوجوم وه ام رثانتو ،عوضوملا لوح ةيردصملا
 يف ريصقت نم ةنيدملا يلاهأ نع فرع ام ىلع ةوالع .طيسولا برغملل ةمصاع نکت
 عيسوتو يردصملا رفحلا تايلآ ديدجت ثحابلا ىلع متحي امم 22،هتنيدم خيرات ةباتک
 نم زانتکالاو ،يثدحلا خيراتلا بتک هرفوت ام ةلق زواجتل اهيلإ دنتسملا قئاثولا ةدعاق
 اهيف لخادتي ؛ةيخيراتلا ةفرعملل ةددجم اصوصن اهرابتعاب ةنيفدلا نوتملا ةماسد
 خيراتلا ةيويح ليعفتل فيلأتلا ىنبو تاقايسلا عونتتو ،نومضملاب يردصملا سنجلا
 23.يفارغونوملا

 ضعب نأ دجي ،سانکم ةيفوصب ةقلعتملا ةيردصملا نوتملا ةلق يعاودل لمأتملاو
 ةرتفلا هذه يف تخسرت دقف ؛ايبلس ّالَثمَت تزرفأ يتلا يه ةنيدملا اهب تماق يتلا راودألا
 ام باسح ىلع ،نوصحلا ندملا نمض لخدت تناک يتلا ،ةنيدملل ةيرکسعلا ةفيظولا

 هذه يف ىرخأ رضاوحل تلکوأ ةيفاقث وأ ةيداصتقا فئاظو نم هب موقت نأ نکمي
 24.طيسولا رصعلا يف ةطلسلا ىلع يلاهألل ةررکتملا تادرمتلا ىلع ةوالع ،ةبقحلا

 “رظانلا ةهزن” لثم ،ةبقحلا مهت يتلا رداصملا ضعب نادقف کلذ ىلإ فاضي
 ،25)م1423/ـه827 .ت( يناسغلا رباج نب ىيحي نب دمحم مظن نم ةزوجرأ يهو

 
 وفنآ :ساف( ،دصرلاو بيکرتلا يف ةلواحم :يمالسإلا برغلا خيرات رداصم ،ةدامحنب ديعسو ةکربلا دمحم :عجار ،ليصافتلا نم ديزمل 21
  .33 -17 ،)2016 ،تنارب

 ةفاقثلا ةبتکم :ةرهاقلا( لوألا ءزجلا ،رمع يلع قيقحت ،سانکم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نب نمحرلا دبع 22
 .126 ،125 ،)2008 ،ةينيدلا

-يداصتقالا خيراتلا يف تاماهسإ ،شيشتوب يرداقلا ميهاربإ :عجاري ،طيسولا رصعلا يف سانکم خيرات ةباتکل ةيردصملا ةيلاکشإلا نع 23
 .30-13 ،)1997 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ةدامع تاروشنم :سانكم( طيسولا رصعلا لالخ سانکم ةنيدمل يعامتجالا

 ،شيشتوب يرداقلا ؛22 :)1972( 7 ةيبرغملا ةفاقثلا ةلجم ،“روصع ةعبرأ ربع سانکم ةنيدمل يرامعملا طيطختلا” ،ينونملا دمحم 24
 .17 ،16 ،تاماهسإ

 .22 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 25

 

 نب دمحم نب هللا دبع نب مساقلا نب لهس باطخلا يبأ يضاقلل بوسنم “دييقت”و
 ضورلا” ىقبيل 26،نييسانکملا شوبغز ينب تيب نم وهو ،شوبغز نب دمحم نب دامح
 .ت( يسانکملا ينامثعلا يزاغ نب دمحم هللا دبع يبأل “نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا

 .سانکمل ةيفوصلا ةکرحلا خيرات نم بناوج ةباتک يف ساسألا دمتعملا )م1513/ـه919
 ناديز نب نمحرلا دبعل “سانکم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ” ىلإ ةفاضإ
 ؛ىرخأ تاعوضومو ندمل اعبت ةنيدملا هذه نع ءاج ام امأ .)م1945/ـه1365 .ت(
 .ت( يرمعلا هللا لضف نبال “راصمألا کلامم يف راصبألا کلاسم” رکذنف

 .ت( بيطخلا نب نيدلا ناسلل “بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن”و ،)م1348/ـه749
 ساف تاتويب”و ،ابرتغم ىرخأو ةيرايتخا فورظ يف ةنيدملاب لح يذلا )م1374 /ـه776

 فصو”و ،هفيلأت يف )م14/ـه8 نرقلا لهأ نم( رمحألا نبا مهسأ يذلا “ىربکلا
 نم رکذ يف سابتقالا ةوذج”و ،)م16/ـه10 نرقلا لهأ نم( نازولا نسحلل “ايقيرفإ

 .ت( يسانکملا يضاقلا نب ةيفاعلا يبأ نب دمحم نب دمحأل “ساف ةنيدمب مالعألا نم لح
 نب دمحأ سابعلا يبأل “ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا”و ،)م1616/ـه1025

 .)م1897/ـه1315 .ت( يرصانلا دلاخ

 خرؤت يتلا رداصملا” نأ طيسولا رصعلا يف ثحابلا ضرتعت يتلا ةلکشملا لصأو
 لوانتت تافلؤم يف اضرع اهبلغأ يتأي ]...[ رابخألاو ،ةرملاب ةدوقفم ةرتفلا هذه يف سانکمل
 ديفت نيسرادلا ضعب تاداهتجا تناک نإو 27.“ىرخأ تاهجب لصتت ةيخيرات تاهاجتا

 تامولعم نم رفوت ام ءانب ةداعإل اهنيب ةنراقملا لالخ نم ،ةفظوملا تابراقملا مهف يف
 ىلإ يثدحلا نم سانکمب فوصتلا خيراتب يقرلل ةنيدملل يراضحلا قايسلا قفو
 نييحت ربع ،ةعاجنلاو ةيلاعفلا ىلإ لاعفنالا نمو ،يوينبلا ىلإ يفرظلا نمو ،يلاکشإلا
 ةيمهأ”ـل رظنلاب کلذو ،اهبيکرت ةداعإو اياوزلاو طبرلاو ءايلوألا لوح تايطعملا
 ىلع مولعلا مدقت يفو ،ةعماجلا تابيکرتلا ءانب يف ةيعاطقلا وأ ةيفارغونملا تاساردلا
 وأ ديکألا طرشلا وه اهرابخأو ءازجألا لاوحأ يصقت نأب کلذ ،اهبتارمو اهفانصأ فالتخا
 28.“املع اهب ةطاحإلاو تايلکلا ةفرعمل يرورضلا رمملا

 
 .12 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 26
 35 لهانملا ةلجم ،“ثيدحلا رصعلا علاطم دنع يبرغملا ثاعبنالا تاردابم يف اهتيحانو سانکم تامهاسم نم جذامن” ،ينونملا دمحم 27
 .224 ،223 :)1987( 36 ،لهانملا ةلجم ،“ةهزنلا بحاص ينارفيلا فارشألا يخرؤم نم” ،نيزم دمحم ؛121 :)1986(

 ةيليعامسإلا ةرضاحلا ةودن لامعأ نمض ،“نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا ضورلا جذومن ،يفارغونملا خيراتلا يف” ،شيمح ملاسنب 28
 .207 ،)1988 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم(
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 يف ةيفيظولاو جامدنالاو ةيلومشلاو قمعلا ىلع زاکترالا قفأ يف ،فوصتلا خيرات
 ىلع رصتقت ال سانکمب فوصتلا ةطيرخ نإف کلذ ىلع ءانبو 21.نوتملا کلت عم لماعتلا
 ،“ةنيفدلا رداصملا” نمض لخدي ام لک نم لهنت امنإو ،بسحف يثدحلا خيراتلا بتک
 ،ةيسبحلا تالاوحلاو ،هقفلا بتکو ،تاخيشملاو سراهفلاو ،ريسلاو مجارتلا بتکک
 .شينانکلاو

 هتاسسؤمو يفوصلا باطخلا نع ةباتکلا ةبوعص ىلع هيبنتلا نم دب ال مث نمو
 يف ةيراضح ةناکم نم هقحتست ام لنت مل ةنيدملا نوکل ،طيسولا رصعلا يف سانکمب
 سافو ،ةيدحوملاو ةيطبارملا شکارمک ،ىرخأ ةيبرغم ندمب ةنراقم ةروکذملا ةبقحلا
 ةداملا ةلق رسفي ام وهو ،اهريغو ةيفزعلا ةتبسو ،ةيساطولاو ةينيرملاو ةيسيردإلا
 مل ةرضاح ءايلوأ نع تامولعملا نم دوجوم وه ام رثانتو ،عوضوملا لوح ةيردصملا
 يف ريصقت نم ةنيدملا يلاهأ نع فرع ام ىلع ةوالع .طيسولا برغملل ةمصاع نکت
 عيسوتو يردصملا رفحلا تايلآ ديدجت ثحابلا ىلع متحي امم 22،هتنيدم خيرات ةباتک
 نم زانتکالاو ،يثدحلا خيراتلا بتک هرفوت ام ةلق زواجتل اهيلإ دنتسملا قئاثولا ةدعاق
 اهيف لخادتي ؛ةيخيراتلا ةفرعملل ةددجم اصوصن اهرابتعاب ةنيفدلا نوتملا ةماسد
 خيراتلا ةيويح ليعفتل فيلأتلا ىنبو تاقايسلا عونتتو ،نومضملاب يردصملا سنجلا
 23.يفارغونوملا

 ضعب نأ دجي ،سانکم ةيفوصب ةقلعتملا ةيردصملا نوتملا ةلق يعاودل لمأتملاو
 ةرتفلا هذه يف تخسرت دقف ؛ايبلس ّالَثمَت تزرفأ يتلا يه ةنيدملا اهب تماق يتلا راودألا
 ام باسح ىلع ،نوصحلا ندملا نمض لخدت تناک يتلا ،ةنيدملل ةيرکسعلا ةفيظولا

 هذه يف ىرخأ رضاوحل تلکوأ ةيفاقث وأ ةيداصتقا فئاظو نم هب موقت نأ نکمي
 24.طيسولا رصعلا يف ةطلسلا ىلع يلاهألل ةررکتملا تادرمتلا ىلع ةوالع ،ةبقحلا

 “رظانلا ةهزن” لثم ،ةبقحلا مهت يتلا رداصملا ضعب نادقف کلذ ىلإ فاضي
 ،25)م1423/ـه827 .ت( يناسغلا رباج نب ىيحي نب دمحم مظن نم ةزوجرأ يهو

 
 وفنآ :ساف( ،دصرلاو بيکرتلا يف ةلواحم :يمالسإلا برغلا خيرات رداصم ،ةدامحنب ديعسو ةکربلا دمحم :عجار ،ليصافتلا نم ديزمل 21
  .33 -17 ،)2016 ،تنارب

 ةفاقثلا ةبتکم :ةرهاقلا( لوألا ءزجلا ،رمع يلع قيقحت ،سانکم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نب نمحرلا دبع 22
 .126 ،125 ،)2008 ،ةينيدلا

-يداصتقالا خيراتلا يف تاماهسإ ،شيشتوب يرداقلا ميهاربإ :عجاري ،طيسولا رصعلا يف سانکم خيرات ةباتکل ةيردصملا ةيلاکشإلا نع 23
 .30-13 ،)1997 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ةدامع تاروشنم :سانكم( طيسولا رصعلا لالخ سانکم ةنيدمل يعامتجالا

 ،شيشتوب يرداقلا ؛22 :)1972( 7 ةيبرغملا ةفاقثلا ةلجم ،“روصع ةعبرأ ربع سانکم ةنيدمل يرامعملا طيطختلا” ،ينونملا دمحم 24
 .17 ،16 ،تاماهسإ

 .22 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 25

 

 نب دمحم نب هللا دبع نب مساقلا نب لهس باطخلا يبأ يضاقلل بوسنم “دييقت”و
 ضورلا” ىقبيل 26،نييسانکملا شوبغز ينب تيب نم وهو ،شوبغز نب دمحم نب دامح
 .ت( يسانکملا ينامثعلا يزاغ نب دمحم هللا دبع يبأل “نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا

 .سانکمل ةيفوصلا ةکرحلا خيرات نم بناوج ةباتک يف ساسألا دمتعملا )م1513/ـه919
 ناديز نب نمحرلا دبعل “سانکم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ” ىلإ ةفاضإ
 ؛ىرخأ تاعوضومو ندمل اعبت ةنيدملا هذه نع ءاج ام امأ .)م1945/ـه1365 .ت(
 .ت( يرمعلا هللا لضف نبال “راصمألا کلامم يف راصبألا کلاسم” رکذنف

 .ت( بيطخلا نب نيدلا ناسلل “بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن”و ،)م1348/ـه749
 ساف تاتويب”و ،ابرتغم ىرخأو ةيرايتخا فورظ يف ةنيدملاب لح يذلا )م1374 /ـه776

 فصو”و ،هفيلأت يف )م14/ـه8 نرقلا لهأ نم( رمحألا نبا مهسأ يذلا “ىربکلا
 نم رکذ يف سابتقالا ةوذج”و ،)م16/ـه10 نرقلا لهأ نم( نازولا نسحلل “ايقيرفإ

 .ت( يسانکملا يضاقلا نب ةيفاعلا يبأ نب دمحم نب دمحأل “ساف ةنيدمب مالعألا نم لح
 نب دمحأ سابعلا يبأل “ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا”و ،)م1616/ـه1025

 .)م1897/ـه1315 .ت( يرصانلا دلاخ

 خرؤت يتلا رداصملا” نأ طيسولا رصعلا يف ثحابلا ضرتعت يتلا ةلکشملا لصأو
 لوانتت تافلؤم يف اضرع اهبلغأ يتأي ]...[ رابخألاو ،ةرملاب ةدوقفم ةرتفلا هذه يف سانکمل
 ديفت نيسرادلا ضعب تاداهتجا تناک نإو 27.“ىرخأ تاهجب لصتت ةيخيرات تاهاجتا

 تامولعم نم رفوت ام ءانب ةداعإل اهنيب ةنراقملا لالخ نم ،ةفظوملا تابراقملا مهف يف
 ىلإ يثدحلا نم سانکمب فوصتلا خيراتب يقرلل ةنيدملل يراضحلا قايسلا قفو
 نييحت ربع ،ةعاجنلاو ةيلاعفلا ىلإ لاعفنالا نمو ،يوينبلا ىلإ يفرظلا نمو ،يلاکشإلا
 ةيمهأ”ـل رظنلاب کلذو ،اهبيکرت ةداعإو اياوزلاو طبرلاو ءايلوألا لوح تايطعملا
 ىلع مولعلا مدقت يفو ،ةعماجلا تابيکرتلا ءانب يف ةيعاطقلا وأ ةيفارغونملا تاساردلا
 وأ ديکألا طرشلا وه اهرابخأو ءازجألا لاوحأ يصقت نأب کلذ ،اهبتارمو اهفانصأ فالتخا
 28.“املع اهب ةطاحإلاو تايلکلا ةفرعمل يرورضلا رمملا

 
 .12 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 26
 35 لهانملا ةلجم ،“ثيدحلا رصعلا علاطم دنع يبرغملا ثاعبنالا تاردابم يف اهتيحانو سانکم تامهاسم نم جذامن” ،ينونملا دمحم 27
 .224 ،223 :)1987( 36 ،لهانملا ةلجم ،“ةهزنلا بحاص ينارفيلا فارشألا يخرؤم نم” ،نيزم دمحم ؛121 :)1986(

 ةيليعامسإلا ةرضاحلا ةودن لامعأ نمض ،“نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا ضورلا جذومن ،يفارغونملا خيراتلا يف” ،شيمح ملاسنب 28
 .207 ،)1988 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم(
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 الو سانکمب فوصتلا خيراتل ةبسنلاب ال دعب هملاعم لمتکت مل کلذ نأ ماد امو
 لثمتن نأ ديفملا نم لعلف” ؛طيسولا رصعلا يف ةيبرغملا ندملا نم اهريغل ةبسنلاب
 29.“ةيليصفت ثاحبأل هعاضخإو لثمتلا اذه ةيبسن ةاعارم عم ىلوأ ةلحرم يف تايلکلا

 رصعلا يف سانکمل ينيدلا خيراتلا ملاعم دحأ ءايلوألل يويحلا لاجملا لکش دقل
 رشتنا يتلا اياوزلاو طبرلا اهنم رکذن ،هتاسسؤمو هفئاظو ددعتب مستا امک ،طيسولا
 راطإ يف کانه مهتالخدت اوفثک نيذلا ءايلوألا راودأو اماجسنا راوسألا جراخ اهمظعم
 ةيويح تزکرت نيذلا ءاهقفلا نيبو مهنيب يفاقثلاو يفارغجلاو يعامتجالا ميسقتلا
 ةينيدلا تاسسؤملا زکرتت ثيح ةنيدملل يرضحلا جيسنلا لخاد اهتيلاعفو مهراودأ
 ةمصاعلا نم سانکم برقو ناطلسلل اهتيعبت مکحب اهريغو ةبسحلاو ىوتفلاو ءاضقلل
 .نييساطولاو نيينيرملا نمز ساف

 نادوعتو ،اياوزلا کلت مهأ نم نييرواشملا باب ةيوازو ،ةجروقلا ةيواز دعتو
 يبأ هدلاو ةايح يف دهعلل ايلو ناک امل ىلوألا سسأ يذلا ينيرملا نسحلا يبأ ناطلسلل
 30.مکحلا هيلوت دنع ةيناثلا ديش نيح يف ،)م1330-1309/ـه731-709( لوألا ديعسلا
 ةثيدحلاو ةميدقلا نيتيوازلابو بيطخلا نبا اهب ىّنغت يتلا 31،جاجحلا ةيواز ىلإ ةفاضإ
 ةسانکمب ينيدلاو ينارمعلا بکرملا ةيمهأ زُربي ثيح ،ينيرملا نسحلا وبأ امهماقأ يتلا
 ،ةيمانلا ةکربلا تاذ ،دراولل ةدعملا ىمدُقلا ةيوازلا اهئازإب تلثم” دقف ؛اهراز امل
 َقلغلا نيصحلا بصنملا عيدبلا ناخلا اهبقاصي ،ةرسيتملا قفارملاو ،ةيماسلا ةنذئملاو
 ةيوازلا ابرغ اهلباقت ،ىلاعت هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف ةباّوجلاو ةلباسلاب صاخلا
 ديفيو 32.“لافتحالا ننفتو حاسفنالاو ةدجلا ةيزمو ةبيبشلا قنورب ةبيرملا ةثيدحلا
 ذإ 33؛جحلا ىلإ ةلحرلا نيمأت يف ةيفوصلا ةکرحلا رودب جاجحلا عماجب دعب اميف اهتيمست

 
 ،)1986 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا( مکارتلاو ةضهنلا يف باتك نمض ،“تالمأتو تاظحالم :ةينيرملا سرادملا ةيضق” ،يلبقلا دمحم 29

63. 
 رادلا( يدابعلا راتخم دمحأ قيقحت ،بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن ،بيطخلا نب نيدلا ناسل ؛14 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 30
 ةينطولا ةبتکملا :طابرلا( ،سانکم خيرات صخلمب سايکألا ةرضاحم ،ناديز نب نمحرلا دبع ؛372 ،371 ،)1985 ،ةيبرغملا رشنلا راد :ءاضيبلا
 .13 ،12076 مقر طوطخم ،)ةيبرغملا ةکلمملل

 :اهيلع )م1423 /ـه827 .ت( ةسانکم لهأ نم ،يناسغلا رباج نب ىيحي نب دمحم بتک 31
 دـــــمحأل نـــيرئازلا ماقم اذه
 ىرولا ريخ ىلإ ىعسأ ينتيل اي
 هقحب نيمـئاقلا زاـــج بر اي
 هءاــــنــــــــب دارأ نملو هل رفغاو
 

 تاـــــــــــــيآلاو نآرـــقلاب ءاج نَم 
 تاردــــــــــجلاو راثآلا ُلَّبُقأو
 تانسحلاو ناسحإلا عباوتب
 تايـــــــبألا مـظانو نيعماسلاو
 

 .319 ،)1973 ،ةعابطلاو ةقارولل روصنملا راد :طابرلا( لوألا مسقلا ،ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم رکذ يف سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا
 .27 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا .371 ،بارجلا ةضافن ،بيطخلا نبا 32
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 تبراضت امل جحلا تنمأ يتلا تاسسؤملا ىدحإ اهرابتعاب ةيوازلا هذه ةيمهأ ودبت
 لهأل ةبسنلاب داهجلا وأ جحلا ةيلضفأ لوح ةفوصتملا نيبو مهنيبو ،ءاهقفلا نيب ءارآلا
 ةيصوصللا ديازت ةجيتن م11/ـه5 نرقلا ذنم نمألا لالتخا ببسب يمالسإلا برغلا
 يذلا تقولا يفو .طسوتملا ضيبألا رحبلاب ةيدنامرونلا تاموجهلاو ةيربلا کلاسملاب
 ؛رخآ قيرف رظن يف هبوجو ىلع ءاقبإلا لباقم يف جحلا طاقسإب ءاملعلا ضعب ىتفأ
 قاشم نم هدباک ام لعفب لوألا قيرفلل )م1217/ـه614 .ت( ريبج نبا سمحتو
 َءاملعلا ُءايلوألا بتاع دقف ؛زاجحلا دالب ىلإ ةيونج ةلحر نتم ىلع وهو ةقرسو
 .ت( يرجاملا حلاص دمحم وبأ مهنمو ،ةضيرفلا طاقسإ ىوتف مهرادصإل

 نم اددع رشنو ،زاجحلا دالب ىلإ “يحلاصلا بکرلا” نشد يذلا )م1233/ـه631
 اوعزوت ثيح ،جاجحلا ةدعاسمل نيمرحلاو ةلاکد نيب طبارلا قيرطلا لوط ىلع هيديرم
 طابر”و ،هدافحأ دحأل تدنسأ يتلا “جاجحلا ةيواز” اهنم ،ةيواز نيعبرأو تس ىلع
 34.م1663 /ـه1074 ماع يشايعلا ملاس وبأ هراز يذلا “ةيردنکسإلا

 يف برغلاب فوصتلل يتاسسؤملا دعبلا لکشت ةيادب لالخو ،هسفن تقولا يفو
 اهتزرفأ يتلا ةعبسلا فئاوطلا ىدحإ يهو “جاجحلا ةفئاط” ترهظ ،م13 /ـه7 نرقلا
 35.“مارحلا هللا تيب جح نم الإ مهعمج يف لخدي ال” هنأل کلذب اومسو ،ةلحرملا
 ترمتسا يتلاو ،ةفئاطلا هذهل يمتنت ةيواز اهب تناک سانکم ةنيدم نأ رهاظلاو
 36.“جاجحلا عماج” ميمرت ليلدب يساطولا دهعلا دعب ام ىلإ اهتفيظو

 دعي ام وهو ،سانکم خيرات يف فوصتلا ةيفوصلا ةکرحلا ةيمهأ ىلجتت کلذبو
 يسدقلا نيب ةقالع يف ،ينيدلا خيراتلل ةيلحملا ةيلاعفلا تايلجت دحأ يف ثحبلل ةلواحم
 نيطبارملا نمز ةيسايس تارارقب تندمت دق سانکم تناک اذإ هنأب کلذ ؛ينارمعلاو
 نيذلا ،ءايلوألل يويحلا لاجملا لضفب رولبت دق ينارمعلا اهجيسن نإف ؛نيدحوملاو
 يمويلا شاعملا هب اودافأ امو ،ةينيد تآشنم نم هوفلخ ام لالخ نم هيف اومهسأ

 
 حضاولا جاهنملا ،يرجاملا حلاص دمحم وبأ ؛47 ،)ت.د ،رداص راد :توريب( )رافسألا قافتا نع رابخألاب ةرکذت( ريبج نبا ةلحر ،ريبج نبا 34
 امل ماکحألا لئاسم ،يلزربلا ؛353 ،352 ،351 ،350 ،143 ،139 ،109 ،)1933 ،ةيرصملا ةعبطملا :ةرهاقلا( حلاص دمحم يبأ تامارک قيقحت يف
 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب( لوألا ءزجلا ،ةليهلا بيبحلا دمحم قيقحتو ميدقت ،)يلزربلا ىواتف( ماکحلاو نيتفملاب اياضقلا نم لزن

 ءاهقفلا نم ةعامج هجرخ ،برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ لهأ ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا ،يسيرشنولا ؛587 ،584 ،)2002
 ،433 ،432 ،)1981 ،يمالسإلا برغلا راد - ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم :توريب-طابرلا( لوألا ءزجلا ،يجح دمحم فارشإب

 يديوسلا راد :يبظ وبأ( يناثلا ءزجلا ،يشرقلا ناميلسو يلضافلا ديعس قيقحت ،)م1663-1661( ةيشايعلا ةلحرلا ،يشايعلا ملاس وبأ ؛435
 قحلا ةوعد ةلجم ،“يبرغملا جاحلا بکر سيسأت جذومن حلاص دمحم يبأ ةسردم تايطعم” ،ينونملا دمحم ؛484 ،)2006 ،عيزوتلاو رشنلل

271 )1988(: 110، 111. 
 ةعماج ،يملعلا ثحبلل يعماجلا زکرملا تاروشنم :طابرلا( روف فلودأو يسافلا دمحم قيقحت ،ريقحلا زعو ريقفلا سنأ ،ذفنق نبا 35
 .64 ،)1965 ،سماخلا دمحم
 .44 ،“يرامعملا طيطختلا” ،ينونملا 36
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 الو سانکمب فوصتلا خيراتل ةبسنلاب ال دعب هملاعم لمتکت مل کلذ نأ ماد امو
 لثمتن نأ ديفملا نم لعلف” ؛طيسولا رصعلا يف ةيبرغملا ندملا نم اهريغل ةبسنلاب
 29.“ةيليصفت ثاحبأل هعاضخإو لثمتلا اذه ةيبسن ةاعارم عم ىلوأ ةلحرم يف تايلکلا

 رصعلا يف سانکمل ينيدلا خيراتلا ملاعم دحأ ءايلوألل يويحلا لاجملا لکش دقل
 رشتنا يتلا اياوزلاو طبرلا اهنم رکذن ،هتاسسؤمو هفئاظو ددعتب مستا امک ،طيسولا
 راطإ يف کانه مهتالخدت اوفثک نيذلا ءايلوألا راودأو اماجسنا راوسألا جراخ اهمظعم
 ةيويح تزکرت نيذلا ءاهقفلا نيبو مهنيب يفاقثلاو يفارغجلاو يعامتجالا ميسقتلا
 ةينيدلا تاسسؤملا زکرتت ثيح ةنيدملل يرضحلا جيسنلا لخاد اهتيلاعفو مهراودأ
 ةمصاعلا نم سانکم برقو ناطلسلل اهتيعبت مکحب اهريغو ةبسحلاو ىوتفلاو ءاضقلل
 .نييساطولاو نيينيرملا نمز ساف

 نادوعتو ،اياوزلا کلت مهأ نم نييرواشملا باب ةيوازو ،ةجروقلا ةيواز دعتو
 يبأ هدلاو ةايح يف دهعلل ايلو ناک امل ىلوألا سسأ يذلا ينيرملا نسحلا يبأ ناطلسلل
 30.مکحلا هيلوت دنع ةيناثلا ديش نيح يف ،)م1330-1309/ـه731-709( لوألا ديعسلا
 ةثيدحلاو ةميدقلا نيتيوازلابو بيطخلا نبا اهب ىّنغت يتلا 31،جاجحلا ةيواز ىلإ ةفاضإ
 ةسانکمب ينيدلاو ينارمعلا بکرملا ةيمهأ زُربي ثيح ،ينيرملا نسحلا وبأ امهماقأ يتلا
 ،ةيمانلا ةکربلا تاذ ،دراولل ةدعملا ىمدُقلا ةيوازلا اهئازإب تلثم” دقف ؛اهراز امل
 َقلغلا نيصحلا بصنملا عيدبلا ناخلا اهبقاصي ،ةرسيتملا قفارملاو ،ةيماسلا ةنذئملاو
 ةيوازلا ابرغ اهلباقت ،ىلاعت هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف ةباّوجلاو ةلباسلاب صاخلا
 ديفيو 32.“لافتحالا ننفتو حاسفنالاو ةدجلا ةيزمو ةبيبشلا قنورب ةبيرملا ةثيدحلا
 ذإ 33؛جحلا ىلإ ةلحرلا نيمأت يف ةيفوصلا ةکرحلا رودب جاجحلا عماجب دعب اميف اهتيمست

 
 ،)1986 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا( مکارتلاو ةضهنلا يف باتك نمض ،“تالمأتو تاظحالم :ةينيرملا سرادملا ةيضق” ،يلبقلا دمحم 29

63. 
 رادلا( يدابعلا راتخم دمحأ قيقحت ،بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن ،بيطخلا نب نيدلا ناسل ؛14 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 30
 ةينطولا ةبتکملا :طابرلا( ،سانکم خيرات صخلمب سايکألا ةرضاحم ،ناديز نب نمحرلا دبع ؛372 ،371 ،)1985 ،ةيبرغملا رشنلا راد :ءاضيبلا
 .13 ،12076 مقر طوطخم ،)ةيبرغملا ةکلمملل

 :اهيلع )م1423 /ـه827 .ت( ةسانکم لهأ نم ،يناسغلا رباج نب ىيحي نب دمحم بتک 31
 دـــــمحأل نـــيرئازلا ماقم اذه
 ىرولا ريخ ىلإ ىعسأ ينتيل اي
 هقحب نيمـئاقلا زاـــج بر اي
 هءاــــنــــــــب دارأ نملو هل رفغاو
 

 تاـــــــــــــيآلاو نآرـــقلاب ءاج نَم 
 تاردــــــــــجلاو راثآلا ُلَّبُقأو
 تانسحلاو ناسحإلا عباوتب
 تايـــــــبألا مـظانو نيعماسلاو
 

 .319 ،)1973 ،ةعابطلاو ةقارولل روصنملا راد :طابرلا( لوألا مسقلا ،ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم رکذ يف سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا
 .27 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا .371 ،بارجلا ةضافن ،بيطخلا نبا 32
 .289 ،سيسأتلا نم سانکم ،رميح 33

 

 تبراضت امل جحلا تنمأ يتلا تاسسؤملا ىدحإ اهرابتعاب ةيوازلا هذه ةيمهأ ودبت
 لهأل ةبسنلاب داهجلا وأ جحلا ةيلضفأ لوح ةفوصتملا نيبو مهنيبو ،ءاهقفلا نيب ءارآلا
 ةيصوصللا ديازت ةجيتن م11/ـه5 نرقلا ذنم نمألا لالتخا ببسب يمالسإلا برغلا
 يذلا تقولا يفو .طسوتملا ضيبألا رحبلاب ةيدنامرونلا تاموجهلاو ةيربلا کلاسملاب
 ؛رخآ قيرف رظن يف هبوجو ىلع ءاقبإلا لباقم يف جحلا طاقسإب ءاملعلا ضعب ىتفأ
 قاشم نم هدباک ام لعفب لوألا قيرفلل )م1217/ـه614 .ت( ريبج نبا سمحتو
 َءاملعلا ُءايلوألا بتاع دقف ؛زاجحلا دالب ىلإ ةيونج ةلحر نتم ىلع وهو ةقرسو
 .ت( يرجاملا حلاص دمحم وبأ مهنمو ،ةضيرفلا طاقسإ ىوتف مهرادصإل

 نم اددع رشنو ،زاجحلا دالب ىلإ “يحلاصلا بکرلا” نشد يذلا )م1233/ـه631
 اوعزوت ثيح ،جاجحلا ةدعاسمل نيمرحلاو ةلاکد نيب طبارلا قيرطلا لوط ىلع هيديرم
 طابر”و ،هدافحأ دحأل تدنسأ يتلا “جاجحلا ةيواز” اهنم ،ةيواز نيعبرأو تس ىلع
 34.م1663 /ـه1074 ماع يشايعلا ملاس وبأ هراز يذلا “ةيردنکسإلا

 يف برغلاب فوصتلل يتاسسؤملا دعبلا لکشت ةيادب لالخو ،هسفن تقولا يفو
 اهتزرفأ يتلا ةعبسلا فئاوطلا ىدحإ يهو “جاجحلا ةفئاط” ترهظ ،م13 /ـه7 نرقلا
 35.“مارحلا هللا تيب جح نم الإ مهعمج يف لخدي ال” هنأل کلذب اومسو ،ةلحرملا
 ترمتسا يتلاو ،ةفئاطلا هذهل يمتنت ةيواز اهب تناک سانکم ةنيدم نأ رهاظلاو
 36.“جاجحلا عماج” ميمرت ليلدب يساطولا دهعلا دعب ام ىلإ اهتفيظو

 دعي ام وهو ،سانکم خيرات يف فوصتلا ةيفوصلا ةکرحلا ةيمهأ ىلجتت کلذبو
 يسدقلا نيب ةقالع يف ،ينيدلا خيراتلل ةيلحملا ةيلاعفلا تايلجت دحأ يف ثحبلل ةلواحم
 نيطبارملا نمز ةيسايس تارارقب تندمت دق سانکم تناک اذإ هنأب کلذ ؛ينارمعلاو
 نيذلا ،ءايلوألل يويحلا لاجملا لضفب رولبت دق ينارمعلا اهجيسن نإف ؛نيدحوملاو
 يمويلا شاعملا هب اودافأ امو ،ةينيد تآشنم نم هوفلخ ام لالخ نم هيف اومهسأ

 
 حضاولا جاهنملا ،يرجاملا حلاص دمحم وبأ ؛47 ،)ت.د ،رداص راد :توريب( )رافسألا قافتا نع رابخألاب ةرکذت( ريبج نبا ةلحر ،ريبج نبا 34
 امل ماکحألا لئاسم ،يلزربلا ؛353 ،352 ،351 ،350 ،143 ،139 ،109 ،)1933 ،ةيرصملا ةعبطملا :ةرهاقلا( حلاص دمحم يبأ تامارک قيقحت يف
 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب( لوألا ءزجلا ،ةليهلا بيبحلا دمحم قيقحتو ميدقت ،)يلزربلا ىواتف( ماکحلاو نيتفملاب اياضقلا نم لزن

 ءاهقفلا نم ةعامج هجرخ ،برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ لهأ ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا ،يسيرشنولا ؛587 ،584 ،)2002
 ،433 ،432 ،)1981 ،يمالسإلا برغلا راد - ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم :توريب-طابرلا( لوألا ءزجلا ،يجح دمحم فارشإب

 يديوسلا راد :يبظ وبأ( يناثلا ءزجلا ،يشرقلا ناميلسو يلضافلا ديعس قيقحت ،)م1663-1661( ةيشايعلا ةلحرلا ،يشايعلا ملاس وبأ ؛435
 قحلا ةوعد ةلجم ،“يبرغملا جاحلا بکر سيسأت جذومن حلاص دمحم يبأ ةسردم تايطعم” ،ينونملا دمحم ؛484 ،)2006 ،عيزوتلاو رشنلل

271 )1988(: 110، 111. 
 ةعماج ،يملعلا ثحبلل يعماجلا زکرملا تاروشنم :طابرلا( روف فلودأو يسافلا دمحم قيقحت ،ريقحلا زعو ريقفلا سنأ ،ذفنق نبا 35
 .64 ،)1965 ،سماخلا دمحم
 .44 ،“يرامعملا طيطختلا” ،ينونملا 36
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 ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا تَهَّجو ةيفيظو راودأ نم ةنيدملاب
 سدقملا داصتقا نع ثدحتن انلعجي امم ،ةلحرملا هذه لالخ سانکمل ةيحورلاو
 ؛ةيساطولاو ةينيرملا طيسولا رصعلا يف سانکم خيرات يف ةيفوصلل يزمرلا لامسأرلاو
 نيدحوملا ىلع اوراث امل سانکم لهأل زوزرح نب روصنم يلع يبأ عفشت ىلع ةوالعف
 لبج نيفد باطخلا رمع صفح ابأ نإف 37؛م1247/ـه645 ماع نيرم ينبل مهتالاومو
 دمحم نيب مت يذلا حلصلا رضح نمم اناک سانکم نيفد بوجحملا نياورلا ابأو ،نوهرز
 38.يساطولا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ ناطلسلاو يدعسلا خيشلا

 دعب .ت( ىلاوت نب ديعس نامثع ابأ اضيأ رکذن سانکمب فوصتلا زومر نمو
 “ىلوألا ةقبطلا” نم يمرضحلا هلعج ،ىلاوت ينب ةرسأ نم وهو ،)م1361/ـه763

 جئاوح ءاضق يف داهتجالا ريثک ناک ]...[ ،رادلا يسانکم” ؛ينيرملا رصعلا يف فوصتلل
 رفاو ظح هل ناکو ،هيدي ىلع هناحبس هللا هيضقيو الإ ءيش يف هيتأي نم ّلقف ،نيملسملا
 بسح ،ةنيدملا دجاسم دحأ هب فرعي يذلا وهو 39.“لجو زع هللا ديحوتب ةفرعملا نم
 “ىلاوت نب ديعس يديس عماج”ـب ىمسملا دجسملا هب دصقيو ،ةيسبحلا تالاوحلا ىدحإ
 40.يسيع باب يحب

 ،ةرضاحلا ىلع رصتقي مل ةيطيسولا سانکم ءايلوأل يويحلا لاجملا نأ ظحالملاو
 تاماقمب مجارتلا بتک انعلاطت کلذلو ،يمالسإلا قرشملا ىلإ مهعاعشإ دتما امنإو
 يسانکملا ةيطع نب يلع نب دمحم مهنم ،ةنيدملا ةيفوص ضعبل دوعت تامارکو لاوحأو
 ماشلا لخدو ،تاعفد ةکمب رواجو ،حاسو رفاس” يذلا ،)م1286/ـه685 دعب .ت(
 يسانکملا يجاهنصلا يلع نب کلملا دبعو 41.“راثيإو قدص هيف ناکو ،نميلاو زاجحلاو
 خيشلا”ـب کانه رهتشاو ،“ةالعملاب نفدو ،ةکمب” يفوت يذلا )م1369/ـه771 .ت(
 يسانکملا ينسحلا لامکلا فسوي نب نمحرلا دبع نب دمحم تاکربلا وبأو 42.“حلاصلا
 ىيحيو 43.م1411/ـه814 ةنس ةقراشملا ضعب زاجأ يذلا )م15/ـه9 نرقلا لهأ نم(
 ةسانکم دالبب دلو” ؛)م15/ـه9 نرقلا لهأ نم( يبرغملا دمحم نب يلع نب فسوي نب

 
 .71 ،)1972 ،ةقارولاو ةعابطلل روصنملا راد :طابرلا( ةينيرملا ةلودلا خيرات يف ةينسلا ةريخذلا ،يسافلا عرز يبأ نبا 37
 .99 ،ساطو ينب ةلود ،روک ؛152 ،151 ،عبارلا ءزجلا ،اصقتسالا ،يرصانلا 38
 .61 ،60 ،)1964 ويام( 1ج ،10 ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم ،“يسافلا دمحم قيقحت ،ىلحألا لهنملاو بذعلا لسلسلا” ،يمرضحلا 39
 ةيليعامسإلا ةرضاحلا ةودن لامعأ نمض ،“نيدحوملا رصع رخاوأ ىلإ يسيردإلا رصعلا نم ةميدقلا سانکم نئادم” ،ينونملا دمحم 40
 .193 ،)1988 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم(

 :توريب( يناثلا ءزجلا ،يجانطلا دومحمو ديس داؤفو يقفلا دماح دمحم قيقحت ،نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا ،يسافلا نيدلا يقت 41
 .159 ،)1986-1985 ،ةلاسرلا ةسسؤم
 .511 ،سماخلا ءزجلا ،نيمثلا دقعلا ،يسافلا 42
 .46 ،)1992 ،ليجلا راد :توريب( نماثلا ءزجلا ،عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا ،يواخسلا نيدلا سمش 43

 

 سلدنألا لخدو ،اهلامعأو ساف يف هتالوج دعب ]...[ ةرهاقلا مدقو ]...[ ،نوتيزلا
 44.“لجرلا مِْعنو ،اريثک ددرتو ،نينس ةيماشلا دالبلاب ماقأو ةنيدملا رازو جحو ،ةيقيرفإو

 تامارکلا ةيفيظو نع تامولعم نم رفوت ام نومضم دنع فوقولابو
 خيرات يف فوصتلا ةعيبط ىلع ةلادلا ةراشإلا نم ديدعلا انفقوتست سانکمب ةيفوصلا
 ىلع ةدايزف ؛يبرغملا فوصتلا اهب مستا يتلا ىربکلا حمالملاو تمجسنا يتلاو ،سانکم
 لعل ،ةيعامتجا تامهمب اوطينأ ءايلوألاو نيطبارملاو ءاحلصلا نأ دجن ،يحورلا رودلا
 ةديقعلل ةخسرملا ةينيدلا مساوملا ميظنتو ،ينسلا فوصتلا مئاعد خيسرت اهمهأ
 نيمأتو ،جحلا ىلإ ةيزاجحلا ةلحرلا عيجشتو ،هريطأتو داهجلا ىلإ ةوعدلاو ،ةينسلا
 ،رارقتسالا تيبثتو لئابقلا نيب يعامتجالا نزاوتلا قيقحتو ،قاوسألاو ةيراجتلا کلاسملا
 تاموقم دحأ لثمي فوصتلا لعج ام وهو 45.ةمامإلاب ثبشتلاو ةلودلل ءالولا نامضو
 دقف ؛برغملا خيرات يف حالصلاو ةيالولا خوسرو اماجسنا سانکمل ةيراضحلا ةبرجتلا
 امک نيحلاصلا تبنت يتلا ضرألا” هنأو 46،“ءاملعو ءاهقفو ءاحلص برغملا يف نأ” رتاوت
 يمالسإ دلب يف سيل” هنإ ليق کلذل 48.“طابر نطومو داهج راد” هنأو 47،“ألکلا تبنت
 49.“ءاملعلاو ءايلوألا ددع يف ىصقألا برغملا لداعي ام رخآ

 يلاهألا ىدل اهسارغناو اياوزلاو َطبُّرلل اهلخادتو راودألا کلت ددعت ىطعأ دقل
 سانکم يف ىمسي ناک امف ؛يمالسإلا قرشملا هفرع امع ايبسن فلتخي اموهفم سانکمب
 .يمجعأ ظفل وهو ]...[ تاقناخلاو قناوخلاو طبرلا قرشملا يف اهيلع قلطي” ،اياوزلاب
 دنعو ،ةسارحلاو داهجلا يف سفنلا سابتحا نع ةرابع ءاهقفلا حالطصا يف طابرلاو
 50.“ةدابعلل هيف مزتلي يذلا عضوملا نع ةفوصتملا

 اهعمجي داکي ةيفوصلا تاسسؤملل ةيفيرعتلا تايوتسملا نأ مولعملا نمو
 طابرلل ةيبرحلاو ةيدبعتلا ةفيظولا ىلع نازکري ناذللا ،يفوصلاو يهقفلا نافيرعتلا
 اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا اهيأ اي﴿ :ىلاعت هـلوق نم اقالطنا 51،ةيوازلاو

 
 .265 ،رشاعلا ءزجلا ،عماللا ءوضلا ،يواخسلا 44
 .78 ،76 ،نماثلا ءزجلا ،45 ،عباسلا ءزجلا ،اصقتسالا ،يرصانلا 45
 .73 ،)1993 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا( بارعأ ديعس قيقحت ،فيرلا ءاحلصب فيرعتلا يف فيطللا عزنملاو فيرشلا دصقملا ،يسدابلا 46
 .63 ،ريقفلا سنأ ،ذفنق نبا 47
 ،يرصانلا ؛127 ،1990 مقر طوطخم ،)نييورقلا ةنازخ :ساف( ،نامزلا رابخأ رصتخم يف نامجلا ،يبيطشلا جاحلا نب هللا دبع وبأ 48
 .40 ،39 ،ثلاثلا ءزجلا ،235 ،33 ،يناثلا ءزجلا ،اصقتسالا

 .54 ،)1977 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل برغملا راد :طابرلا( يدالخلا رداقلا دبع بيرعت ،ءافرشلا وخرؤم ،لاصنفورب يفيل 49
 رشنلل ةينطولا ةکرشلا :رئازجلا( اريغب سوسيخ ايرام قيقحت ،نسحلا يبأ انالوم نساحمو رثآم يف نسحلا حيحصلا دنسملا ،قوزرم نبا 50
 .412 ،411 ،)1981 ،عيزوتلاو
 ،اهحبقو اهتعانش نايبو تلحتنا يتلا دئاوعلاو عدبلا ضعب ىلع هيبنتلاو تاينلا نيسحتب لامعألا ةيمنت ىلإ لخدملا ،يردبعلا جاحلا نبا 51
 .185 ،19 ،18 ،)ت.د ،رکفلا راد :توريب( ثلاثلا ءزجلا
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 ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا تَهَّجو ةيفيظو راودأ نم ةنيدملاب
 سدقملا داصتقا نع ثدحتن انلعجي امم ،ةلحرملا هذه لالخ سانکمل ةيحورلاو
 ؛ةيساطولاو ةينيرملا طيسولا رصعلا يف سانکم خيرات يف ةيفوصلل يزمرلا لامسأرلاو
 نيدحوملا ىلع اوراث امل سانکم لهأل زوزرح نب روصنم يلع يبأ عفشت ىلع ةوالعف
 لبج نيفد باطخلا رمع صفح ابأ نإف 37؛م1247/ـه645 ماع نيرم ينبل مهتالاومو
 دمحم نيب مت يذلا حلصلا رضح نمم اناک سانکم نيفد بوجحملا نياورلا ابأو ،نوهرز
 38.يساطولا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ ناطلسلاو يدعسلا خيشلا

 دعب .ت( ىلاوت نب ديعس نامثع ابأ اضيأ رکذن سانکمب فوصتلا زومر نمو
 “ىلوألا ةقبطلا” نم يمرضحلا هلعج ،ىلاوت ينب ةرسأ نم وهو ،)م1361/ـه763

 جئاوح ءاضق يف داهتجالا ريثک ناک ]...[ ،رادلا يسانکم” ؛ينيرملا رصعلا يف فوصتلل
 رفاو ظح هل ناکو ،هيدي ىلع هناحبس هللا هيضقيو الإ ءيش يف هيتأي نم ّلقف ،نيملسملا
 بسح ،ةنيدملا دجاسم دحأ هب فرعي يذلا وهو 39.“لجو زع هللا ديحوتب ةفرعملا نم
 “ىلاوت نب ديعس يديس عماج”ـب ىمسملا دجسملا هب دصقيو ،ةيسبحلا تالاوحلا ىدحإ
 40.يسيع باب يحب

 ،ةرضاحلا ىلع رصتقي مل ةيطيسولا سانکم ءايلوأل يويحلا لاجملا نأ ظحالملاو
 تاماقمب مجارتلا بتک انعلاطت کلذلو ،يمالسإلا قرشملا ىلإ مهعاعشإ دتما امنإو
 يسانکملا ةيطع نب يلع نب دمحم مهنم ،ةنيدملا ةيفوص ضعبل دوعت تامارکو لاوحأو
 ماشلا لخدو ،تاعفد ةکمب رواجو ،حاسو رفاس” يذلا ،)م1286/ـه685 دعب .ت(
 يسانکملا يجاهنصلا يلع نب کلملا دبعو 41.“راثيإو قدص هيف ناکو ،نميلاو زاجحلاو
 خيشلا”ـب کانه رهتشاو ،“ةالعملاب نفدو ،ةکمب” يفوت يذلا )م1369/ـه771 .ت(
 يسانکملا ينسحلا لامکلا فسوي نب نمحرلا دبع نب دمحم تاکربلا وبأو 42.“حلاصلا
 ىيحيو 43.م1411/ـه814 ةنس ةقراشملا ضعب زاجأ يذلا )م15/ـه9 نرقلا لهأ نم(
 ةسانکم دالبب دلو” ؛)م15/ـه9 نرقلا لهأ نم( يبرغملا دمحم نب يلع نب فسوي نب

 
 .71 ،)1972 ،ةقارولاو ةعابطلل روصنملا راد :طابرلا( ةينيرملا ةلودلا خيرات يف ةينسلا ةريخذلا ،يسافلا عرز يبأ نبا 37
 .99 ،ساطو ينب ةلود ،روک ؛152 ،151 ،عبارلا ءزجلا ،اصقتسالا ،يرصانلا 38
 .61 ،60 ،)1964 ويام( 1ج ،10 ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم ،“يسافلا دمحم قيقحت ،ىلحألا لهنملاو بذعلا لسلسلا” ،يمرضحلا 39
 ةيليعامسإلا ةرضاحلا ةودن لامعأ نمض ،“نيدحوملا رصع رخاوأ ىلإ يسيردإلا رصعلا نم ةميدقلا سانکم نئادم” ،ينونملا دمحم 40
 .193 ،)1988 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم(

 :توريب( يناثلا ءزجلا ،يجانطلا دومحمو ديس داؤفو يقفلا دماح دمحم قيقحت ،نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا ،يسافلا نيدلا يقت 41
 .159 ،)1986-1985 ،ةلاسرلا ةسسؤم
 .511 ،سماخلا ءزجلا ،نيمثلا دقعلا ،يسافلا 42
 .46 ،)1992 ،ليجلا راد :توريب( نماثلا ءزجلا ،عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا ،يواخسلا نيدلا سمش 43

 

 سلدنألا لخدو ،اهلامعأو ساف يف هتالوج دعب ]...[ ةرهاقلا مدقو ]...[ ،نوتيزلا
 44.“لجرلا مِْعنو ،اريثک ددرتو ،نينس ةيماشلا دالبلاب ماقأو ةنيدملا رازو جحو ،ةيقيرفإو

 تامارکلا ةيفيظو نع تامولعم نم رفوت ام نومضم دنع فوقولابو
 خيرات يف فوصتلا ةعيبط ىلع ةلادلا ةراشإلا نم ديدعلا انفقوتست سانکمب ةيفوصلا
 ىلع ةدايزف ؛يبرغملا فوصتلا اهب مستا يتلا ىربکلا حمالملاو تمجسنا يتلاو ،سانکم
 لعل ،ةيعامتجا تامهمب اوطينأ ءايلوألاو نيطبارملاو ءاحلصلا نأ دجن ،يحورلا رودلا
 ةديقعلل ةخسرملا ةينيدلا مساوملا ميظنتو ،ينسلا فوصتلا مئاعد خيسرت اهمهأ
 نيمأتو ،جحلا ىلإ ةيزاجحلا ةلحرلا عيجشتو ،هريطأتو داهجلا ىلإ ةوعدلاو ،ةينسلا
 ،رارقتسالا تيبثتو لئابقلا نيب يعامتجالا نزاوتلا قيقحتو ،قاوسألاو ةيراجتلا کلاسملا
 تاموقم دحأ لثمي فوصتلا لعج ام وهو 45.ةمامإلاب ثبشتلاو ةلودلل ءالولا نامضو
 دقف ؛برغملا خيرات يف حالصلاو ةيالولا خوسرو اماجسنا سانکمل ةيراضحلا ةبرجتلا
 امک نيحلاصلا تبنت يتلا ضرألا” هنأو 46،“ءاملعو ءاهقفو ءاحلص برغملا يف نأ” رتاوت
 يمالسإ دلب يف سيل” هنإ ليق کلذل 48.“طابر نطومو داهج راد” هنأو 47،“ألکلا تبنت
 49.“ءاملعلاو ءايلوألا ددع يف ىصقألا برغملا لداعي ام رخآ

 يلاهألا ىدل اهسارغناو اياوزلاو َطبُّرلل اهلخادتو راودألا کلت ددعت ىطعأ دقل
 سانکم يف ىمسي ناک امف ؛يمالسإلا قرشملا هفرع امع ايبسن فلتخي اموهفم سانکمب
 .يمجعأ ظفل وهو ]...[ تاقناخلاو قناوخلاو طبرلا قرشملا يف اهيلع قلطي” ،اياوزلاب
 دنعو ،ةسارحلاو داهجلا يف سفنلا سابتحا نع ةرابع ءاهقفلا حالطصا يف طابرلاو
 50.“ةدابعلل هيف مزتلي يذلا عضوملا نع ةفوصتملا

 اهعمجي داکي ةيفوصلا تاسسؤملل ةيفيرعتلا تايوتسملا نأ مولعملا نمو
 طابرلل ةيبرحلاو ةيدبعتلا ةفيظولا ىلع نازکري ناذللا ،يفوصلاو يهقفلا نافيرعتلا
 اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا اهيأ اي﴿ :ىلاعت هـلوق نم اقالطنا 51،ةيوازلاو

 
 .265 ،رشاعلا ءزجلا ،عماللا ءوضلا ،يواخسلا 44
 .78 ،76 ،نماثلا ءزجلا ،45 ،عباسلا ءزجلا ،اصقتسالا ،يرصانلا 45
 .73 ،)1993 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا( بارعأ ديعس قيقحت ،فيرلا ءاحلصب فيرعتلا يف فيطللا عزنملاو فيرشلا دصقملا ،يسدابلا 46
 .63 ،ريقفلا سنأ ،ذفنق نبا 47
 ،يرصانلا ؛127 ،1990 مقر طوطخم ،)نييورقلا ةنازخ :ساف( ،نامزلا رابخأ رصتخم يف نامجلا ،يبيطشلا جاحلا نب هللا دبع وبأ 48
 .40 ،39 ،ثلاثلا ءزجلا ،235 ،33 ،يناثلا ءزجلا ،اصقتسالا

 .54 ،)1977 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل برغملا راد :طابرلا( يدالخلا رداقلا دبع بيرعت ،ءافرشلا وخرؤم ،لاصنفورب يفيل 49
 رشنلل ةينطولا ةکرشلا :رئازجلا( اريغب سوسيخ ايرام قيقحت ،نسحلا يبأ انالوم نساحمو رثآم يف نسحلا حيحصلا دنسملا ،قوزرم نبا 50
 .412 ،411 ،)1981 ،عيزوتلاو
 ،اهحبقو اهتعانش نايبو تلحتنا يتلا دئاوعلاو عدبلا ضعب ىلع هيبنتلاو تاينلا نيسحتب لامعألا ةيمنت ىلإ لخدملا ،يردبعلا جاحلا نبا 51
 .185 ،19 ،18 ،)ت.د ،رکفلا راد :توريب( ثلاثلا ءزجلا
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 لهأو ءاهقفلا ىدل دوهعملاف ؛)200 ةيآلا ،نارمع لآ ةروس( ﴾نوحلفت مکلعل هللا
 امإ ارصتقم ديدحتلا لعجي ام وهو 52،“ناميإلا بعش نم ةبعش طابرلا” نأ فوصتلا

 .يرکسعلا موهفملا وأ ينارمعلا بناجلا ىلع

 ةيوازلاو طابرلا اهب صتخا يتلا ةفيظولل هبنت نم نيسرادلا نم نأ ريغ
 لبق نم ةنصرقلا طاشن مقافتل رظنلاب ةسارحلا يف ،يحورلا رودلا ىلع ةوالع ،ةلثمتملاو
 53.“سرحملا”ـب اهنم دحاولا تعن مث نمو ،نييحيسملا

 اقفوو ،برغملا خيرات يف امک سانکم خيرات يف ةيوازلاو طابرلا نإف ،انرظن يفو
 عضخت ،عامتجالاو داهجلاو ةساردلاو ةدابعلل ينارمع ءاضف ،يلومشلا يفيظولا موهفملل
 زواجتي امهفيرعتف کلذبو .ةيسدقو ةيعامتجاو ةيلاجمو ةيخيرات تاددحمل امهراودأ
 54.اهدصاقمو اهتاودأو ةطبارملا لعف ىلإ ءانبلا

 ةريخألا هذه رابتعاب ،ةيوازلاو طابرلا نيب ةيفخلا ةقالعلا نئارقلا هذه دکؤتو
 يف ةطبارملاو داهجلا يف لثمتملاو ءاحلصلل يدرفلا لعفلا نيب عمجت ةيبيکرت ةسسؤم
 اهتاراشب زيمتتو ةيفوصلا ةفئاطلا هلالخ لکشتت يذلا يتاسسؤملا لمعلاو ،روغثلا
 55.فئاوطلا نم اهريغ نع اهتاسراممو

 يف سانکمب فوصتلا ملاعم ضعب زاربإل ةيلاتلا تارشؤملا ىلع زيکرتلا نکميو
 :ةساردلاب ةينعملا ةبقحلا

 يسايسلا ةقالع ريثت :يسايسلا نمزلاو يفوصلا نمزلا وأ يسايسلا رشؤملا .أ
 نيب تالصلا ةعيبط لوح ةلئسألا نم ديدعلا سانکم ةنيدم خيرات يف يفوصلاو
 دق ةيلوألا ةرظنلا تناک اذإو 56.رخآلا نم امهالک فقومو ،“يويندلا”و “سدقملا”
 دنفت ةصحافلا ةبراقملا نإف ؛ةطلسلاو ءايلوألا نيب ةقالعلا عبط ام وه رفانتلا نأب يحوت
 ىلع زيکرتلا نم لاقتنالاو ،ةلوادتملا ميهافملا يف رظنلا ةداعإ نم اقالطنا ،کلذ
 سيلو ةطلسلا ىلإ مامتهالا فرص بجوتي ذإ ؛تاسسؤملا نع ثيدحلا ىلإ تاسرامملا
 امو ةينمزلا ةطلسلا ؛طلس سمخ هرطؤت تناک سانکم ةنيدمب عمتجملا نأل ،ةلودلا
 ،)...شيجلا ةداقو ،نويلحملاو نويوهجلا ةالولاو ،نيطالسلاو ءافلخلا( اهکلف يف رودي

 
 .19 ،ثلاثلا ءزجلا ،لخدملا ،جاحلا نبا 52
 .39 ،لوألا ءزجلا ،“عمتجملاو يفوصلا رايتلا” ،حاتفم ؛412 ،411 ،دنسملا ،قوزرم نبا 53
 ةبتکم :ضايرلا( لوألا ءزجلا ،ماصتعالا ،يبطاشلا ؛303 ،302 ،)1994 ،رکفلا راد :توريب( عباسلا دلجملا ،برعلا ناسل ،روظنم نبا 54
 .200 ،)ت .د ،ةثيدحلا ضايرلا

55 Mohamed Kably, Société, Pouvoir et religion au Maroc à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe) (Paris: Maisonneuve et 
Larose,1986), 307. 

 .57 ،عمتجملاو فوصتلا ،يلذاشلا 56

 

 ةيدقعلا ةطلسلاو ،ءاهقفلا اهلثميو ةيبهذملا ةطلسلا نم لکشتتو ،ةينيدلا ةطلسلاو
 ،ءايلوألا اهلثميو ةينادجولا ةطلسلاو ،مهنم ةرعاشألا ةصاخو ،مالکلا ءاملع اهلثميو
 .ةيويندلا مولعلاب نومتهملاو ةفسالفلا اهلثميو ةيلقعلا ةطلسلا اريخأو

 نيب ةقالعلا ةيباجيإ دکؤت ةيخيراتلا رداصملا اهرفوت يتلا تامولعملا نأ امک
 نمو ،)م12/ـه6 .ق لهأ نم( نابصلا ىيحي ايرکز وبأف ؛ءايلوألاو ةيسايسلا ةسسؤملا

 ريمأ”و “سانکم نماض”ـب يمس نيبراحملاو ةازغلا نم سانکم ةيامح ىلع هصرح ةدش
 لثمتلا ظحالن ذإ 57؛“سانکمب ءايلوألا ريمأ ريزو”ـب لهس وبأ بقل امک ،“سانکمب ءايلوألا
 نب روصنم يلع ابأ نأو .ءايلوألا فئاظول يرادإلا ميسقتلاو يفوصلا بتارتلل يسايسلا

 مهتعيب اوعلخ امل م1247/ـه645 ماع نيدحوملا دنع سانکم لهأل عفشت زوزرح
 لهأل ءاعفش مهسوؤر ىلع مهحاولأب بتاکملا نايبص عم” جرخ ذإ ؛نيينيرملا اورصانو
 هللا دبع يلولا نأو 58.“مهتعافش لوبقو مهيلع مدق امل نيدحوملا ناطلس دنع مهدلب
 59.نيينيرملا ءارزولاو نيطالسلا نم ابرقم ناک )م1429/ـه833 .ت( دمح نب

 ةيسايسلا فقاوملا تناک نييدعسلاو نييساطولا نيب ةيلاقتنالا ةلحرملا يفو
 ةيعامتجالاو ةيرکفلا ىنبلا تمه يتلا تالوحتلا مکحب ،ةوقب ةرضاح ةفوصتملل
 نسحلا يلع ابأ يلولا دجنف ؛ةيبرغملا ئطاوشلا ىلع يبنجألا طغضلا ديازت ببسب
 دض نييساطولا رصاني )م1552/ـه960 .ت( يسانکملا زوزرح نب ميهاربإ نب دمحأ
 دمحم هللا دبع يبأ يدعسلا ناطلسلاب ىدأ امم ،دجاسملا يف ءالؤهب رّهشيو ،نييدعسلا
 َنياوَّرلا يبأب ريهشلا يلهسلا يلدبعلا نيسح نب دمحم رصان نيح يف 60.هلتق ىلإ خيشلا
 نامثع يبأ تامارک نأو 61.مهريدقتب يظح کلذل ،نييدعسلا )م1555/ـه963 .ت(
 ؛نيطالسلا ريدقت لحم تناک ةيسايسلا هفقاومو )م1556/ـه964 .ت( يئازنشملا ديعس
 62.شيجلا اهمحتقي الو هتيوازب طيحي ناک يذلا ىمحلا نورقوي اوناک ذإ

 سکعت يتلا ةيسايسلا تارابتعالاب ةلص يفو :ينمألاو يرکسعلا رشؤملا .ب
 ،ةنيدملل يرکسعلا خيراتلا نإف ؛سانکم خيرات يف ةطلسلاو فوصتلا نيب رصاوألا قمع
 ءاوس ،ةرامإلاو ةيالولا ةيوينب نييبت نم ديزي ،برغملل يبرحلا خيراتلا نم اءزج هرابتعاب

 
 .82 ،81 ،لوألا ءزجلا ،سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل 57
 .66 ،67 ،ةينسلا ةريخذلا ،عرز يبأ نبا ؛13 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 58
 .564 ،عبارلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 59
 .13 ،ثلاثلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 60
 ،برغملا راد :طابرلا( يجح دمحم قيقحت ،رشاعلا نرقلا خياشم نم برغملاب ناک نم نساحمل رشانلا ةحود ،ينواشفشلا رکسع نبا 61

 .38 ،عبارلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا ؛80 ،79 ،)1977
 .78 ،77 ،رشانلا ةحود ،رکسع نبا 62
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 لهأو ءاهقفلا ىدل دوهعملاف ؛)200 ةيآلا ،نارمع لآ ةروس( ﴾نوحلفت مکلعل هللا
 امإ ارصتقم ديدحتلا لعجي ام وهو 52،“ناميإلا بعش نم ةبعش طابرلا” نأ فوصتلا

 .يرکسعلا موهفملا وأ ينارمعلا بناجلا ىلع

 ةيوازلاو طابرلا اهب صتخا يتلا ةفيظولل هبنت نم نيسرادلا نم نأ ريغ
 لبق نم ةنصرقلا طاشن مقافتل رظنلاب ةسارحلا يف ،يحورلا رودلا ىلع ةوالع ،ةلثمتملاو
 53.“سرحملا”ـب اهنم دحاولا تعن مث نمو ،نييحيسملا

 اقفوو ،برغملا خيرات يف امک سانکم خيرات يف ةيوازلاو طابرلا نإف ،انرظن يفو
 عضخت ،عامتجالاو داهجلاو ةساردلاو ةدابعلل ينارمع ءاضف ،يلومشلا يفيظولا موهفملل
 زواجتي امهفيرعتف کلذبو .ةيسدقو ةيعامتجاو ةيلاجمو ةيخيرات تاددحمل امهراودأ
 54.اهدصاقمو اهتاودأو ةطبارملا لعف ىلإ ءانبلا

 ةريخألا هذه رابتعاب ،ةيوازلاو طابرلا نيب ةيفخلا ةقالعلا نئارقلا هذه دکؤتو
 يف ةطبارملاو داهجلا يف لثمتملاو ءاحلصلل يدرفلا لعفلا نيب عمجت ةيبيکرت ةسسؤم
 اهتاراشب زيمتتو ةيفوصلا ةفئاطلا هلالخ لکشتت يذلا يتاسسؤملا لمعلاو ،روغثلا
 55.فئاوطلا نم اهريغ نع اهتاسراممو

 يف سانکمب فوصتلا ملاعم ضعب زاربإل ةيلاتلا تارشؤملا ىلع زيکرتلا نکميو
 :ةساردلاب ةينعملا ةبقحلا

 يسايسلا ةقالع ريثت :يسايسلا نمزلاو يفوصلا نمزلا وأ يسايسلا رشؤملا .أ
 نيب تالصلا ةعيبط لوح ةلئسألا نم ديدعلا سانکم ةنيدم خيرات يف يفوصلاو
 دق ةيلوألا ةرظنلا تناک اذإو 56.رخآلا نم امهالک فقومو ،“يويندلا”و “سدقملا”
 دنفت ةصحافلا ةبراقملا نإف ؛ةطلسلاو ءايلوألا نيب ةقالعلا عبط ام وه رفانتلا نأب يحوت
 ىلع زيکرتلا نم لاقتنالاو ،ةلوادتملا ميهافملا يف رظنلا ةداعإ نم اقالطنا ،کلذ
 سيلو ةطلسلا ىلإ مامتهالا فرص بجوتي ذإ ؛تاسسؤملا نع ثيدحلا ىلإ تاسرامملا
 امو ةينمزلا ةطلسلا ؛طلس سمخ هرطؤت تناک سانکم ةنيدمب عمتجملا نأل ،ةلودلا
 ،)...شيجلا ةداقو ،نويلحملاو نويوهجلا ةالولاو ،نيطالسلاو ءافلخلا( اهکلف يف رودي

 
 .19 ،ثلاثلا ءزجلا ،لخدملا ،جاحلا نبا 52
 .39 ،لوألا ءزجلا ،“عمتجملاو يفوصلا رايتلا” ،حاتفم ؛412 ،411 ،دنسملا ،قوزرم نبا 53
 ةبتکم :ضايرلا( لوألا ءزجلا ،ماصتعالا ،يبطاشلا ؛303 ،302 ،)1994 ،رکفلا راد :توريب( عباسلا دلجملا ،برعلا ناسل ،روظنم نبا 54
 .200 ،)ت .د ،ةثيدحلا ضايرلا

55 Mohamed Kably, Société, Pouvoir et religion au Maroc à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe) (Paris: Maisonneuve et 
Larose,1986), 307. 

 .57 ،عمتجملاو فوصتلا ،يلذاشلا 56

 

 ةيدقعلا ةطلسلاو ،ءاهقفلا اهلثميو ةيبهذملا ةطلسلا نم لکشتتو ،ةينيدلا ةطلسلاو
 ،ءايلوألا اهلثميو ةينادجولا ةطلسلاو ،مهنم ةرعاشألا ةصاخو ،مالکلا ءاملع اهلثميو
 .ةيويندلا مولعلاب نومتهملاو ةفسالفلا اهلثميو ةيلقعلا ةطلسلا اريخأو

 نيب ةقالعلا ةيباجيإ دکؤت ةيخيراتلا رداصملا اهرفوت يتلا تامولعملا نأ امک
 نمو ،)م12/ـه6 .ق لهأ نم( نابصلا ىيحي ايرکز وبأف ؛ءايلوألاو ةيسايسلا ةسسؤملا

 ريمأ”و “سانکم نماض”ـب يمس نيبراحملاو ةازغلا نم سانکم ةيامح ىلع هصرح ةدش
 لثمتلا ظحالن ذإ 57؛“سانکمب ءايلوألا ريمأ ريزو”ـب لهس وبأ بقل امک ،“سانکمب ءايلوألا
 نب روصنم يلع ابأ نأو .ءايلوألا فئاظول يرادإلا ميسقتلاو يفوصلا بتارتلل يسايسلا

 مهتعيب اوعلخ امل م1247/ـه645 ماع نيدحوملا دنع سانکم لهأل عفشت زوزرح
 لهأل ءاعفش مهسوؤر ىلع مهحاولأب بتاکملا نايبص عم” جرخ ذإ ؛نيينيرملا اورصانو
 هللا دبع يلولا نأو 58.“مهتعافش لوبقو مهيلع مدق امل نيدحوملا ناطلس دنع مهدلب
 59.نيينيرملا ءارزولاو نيطالسلا نم ابرقم ناک )م1429/ـه833 .ت( دمح نب

 ةيسايسلا فقاوملا تناک نييدعسلاو نييساطولا نيب ةيلاقتنالا ةلحرملا يفو
 ةيعامتجالاو ةيرکفلا ىنبلا تمه يتلا تالوحتلا مکحب ،ةوقب ةرضاح ةفوصتملل
 نسحلا يلع ابأ يلولا دجنف ؛ةيبرغملا ئطاوشلا ىلع يبنجألا طغضلا ديازت ببسب
 دض نييساطولا رصاني )م1552/ـه960 .ت( يسانکملا زوزرح نب ميهاربإ نب دمحأ
 دمحم هللا دبع يبأ يدعسلا ناطلسلاب ىدأ امم ،دجاسملا يف ءالؤهب رّهشيو ،نييدعسلا
 َنياوَّرلا يبأب ريهشلا يلهسلا يلدبعلا نيسح نب دمحم رصان نيح يف 60.هلتق ىلإ خيشلا
 نامثع يبأ تامارک نأو 61.مهريدقتب يظح کلذل ،نييدعسلا )م1555/ـه963 .ت(
 ؛نيطالسلا ريدقت لحم تناک ةيسايسلا هفقاومو )م1556/ـه964 .ت( يئازنشملا ديعس
 62.شيجلا اهمحتقي الو هتيوازب طيحي ناک يذلا ىمحلا نورقوي اوناک ذإ

 سکعت يتلا ةيسايسلا تارابتعالاب ةلص يفو :ينمألاو يرکسعلا رشؤملا .ب
 ،ةنيدملل يرکسعلا خيراتلا نإف ؛سانکم خيرات يف ةطلسلاو فوصتلا نيب رصاوألا قمع
 ءاوس ،ةرامإلاو ةيالولا ةيوينب نييبت نم ديزي ،برغملل يبرحلا خيراتلا نم اءزج هرابتعاب

 
 .82 ،81 ،لوألا ءزجلا ،سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل 57
 .66 ،67 ،ةينسلا ةريخذلا ،عرز يبأ نبا ؛13 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 58
 .564 ،عبارلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 59
 .13 ،ثلاثلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 60
 ،برغملا راد :طابرلا( يجح دمحم قيقحت ،رشاعلا نرقلا خياشم نم برغملاب ناک نم نساحمل رشانلا ةحود ،ينواشفشلا رکسع نبا 61

 .38 ،عبارلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا ؛80 ،79 ،)1977
 .78 ،77 ،رشانلا ةحود ،رکسع نبا 62
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 خيراتلا ربع يبرغملا شيجلا نمض ماهسإلا راطإ يف وأ ،ةنيدملا نع عافدلا ليبس يف
 .طيسولا

 نع دوذلا يف لهس يبأو نابصلا ءايرکز يبأ نم لک رود ىلإ انرشأ انک اذإو
 يويحلا لاجملا ءايلوأ نمض نمألا ةيمهأ دکؤي ةيخيراتلا رداصملا هرفوت ام نإف ؛سانکم
 جرفف ؛بورحلا يف ةيلعفلا ةکراشملا يف وأ ةمارکلا ىوتسم ىلع نإ ،ةنيدملا ةفوصتمل
 ربخي مث ،مهتاوزغ يف ةازغلا عم رضحي” ناک )م1543/ـه950 .ت( يسانکملا يسلدنألا
 هنأ هباحصأ ضعب ىلإ رس هتافو تبرق املو ،مايأب ربخلا لوصو لبق ناک امب هباحصأ

 اهب بيصأ اهمد لطهي ةيرط تاحارج هيف نياعف همسج نع فشک مث ،اديهش تومي
 63.“هنيحل اهنم ضبقف ،ةديعبلا راطقألا ضعب يف ىراصنلاو نيملسملا نيب تناک ةعقو يف
 ءايلوأ نم وهو ،)م1562/ـه970 .ت( يراتخملا رمع نب دمحم هللا دبع ابأ نأو
-951( خيشلا دمحم نب بلاغلا يدعسلا ناطلسلا ةلحم يف کراش ،ةسانکم

 64.)م1557-1544/ـه965

 دودحلا قيضب فرتعت نکت مل ءايلوألل ةيداهجلا فئاظولا نأ ظحالي اممو
 راد” ريرحت مهتياغ ،ةعامجلاو ةمألا ةدحو ىلع ةبراغملا ةفوصتملا نهار لب ،ةيسايسلا
 لخد” يذلا )م1177/ـه573 .ت( يسانکملا دومح نب هللا دبع نب يلع لثم ؛“مالسإلا
 65.“طابرلاو وزغلا ةينب سلدنألا

 ماق دقف ،ةيجراخلا ىوقلا ةهجاوم يف ةفوصتملل يداهجلا رودلا ىلع ةوالعو
 لالخ نم ،ةيراجتلا کلاسملا نيمأتو ،يلخادلا نمألا تيبثتل ةلثامم راودأب ءايلوألا

 ظفاحت “ةيفرع تايقافتا” ىلع فارشإلاو ،تايبصعلا نيب هريبدتو يلبقلا نزاوتلا نامض
 ريطأتو ،ةيناودع تالامتحا ىلع اهتايعضو يوطنت ةرواجتم لئابق نيب نکاستلا ىلع
 ةنس يفف ؛تاعامجلا اهوزغت يتلا ةديدجلا تالاجملا يف يسايسلا رارقتسالا

 نيب ديبعلا يداو برق “ةبقعوب ةکرعم” يف ةيرکسعلا ةهجاوملا بقعو ،م1536/ـه943
 يبأ يدعسلا ناطلسلاو )م1545-1525/ـه952-932( يساطولا دمحأ سابعلا وبأ کلملا
 ،نييساطولا مازهناب تهتنا يتلاو ،)م1544-1525/ـه951-932( جرعألا دمحأ سابعلا

 ،نوهرز نيفد باطخلا رمع مهنمو ،ءايلوألاو ءاحلصلا روضحب امهنيب حلصلا دقُع
 66.نياورلا نب بوجحملاو

 
 .79 ،رشانلا ةحود ،رکسع نبا 63
 .83 ،رشانلا ةحود نرکسع نبا 64
 .467 ،يناثلا مسقلا ،سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا 65
 .21 ،20 ،)1888 ،نيدرب :سيراب( سادوه قيقحت ،يداحلا نرقلا کولم رابخأب يداحلا ةهزن ،ينارفإلا 66

 

 رواحملاب ترشتنا ام ةداع اياوزلاو طبرلا نأ رودلا کلذ ةيلاعف نم داز اممو
 ةفاضم ةيداصتقاو ةيعامتجا ةميق ميدقتل اهلهأ امم ،ةسيئرلا ةيراجتلا زکارملاو
 ةطبار” لاح وه امک ،کلاسملاو زکارملا کلت ةيامح يف ةلثمم ،يبرغملا عمتجملل
 يف ةيبرغملا ةيراجتلا کلاسملا مهأ نم وهو ،السو ساف نيب تميقأ يتلا “نوهرز
 67.طيسولا رصعلا

 لهأل سيئرلا رودلا نأ ىأر امل 68نيثحابلا دحأ باوصلا بناجي مل مث نمو
 تناک اذإ” هنأ اربتعم ؛يمالسإلا ملاعلل يبرغلا حانجلا ةيامحو ةطبارملا يف نمکي برغملا
 داکي لب ،يناثلا بصعلا وه طابرلا نإف ،برغملا خيراتل لوألا بصعلا يه ةيکلاملا
 .“هدوجو ةلع نوکي

 ءايلوأ اهنم ردحنا يذلا ةيعامتجالا لوصألا تددعت :يعامتجالا رشؤملا .ج
 تاتويبلا رابک ىلإ مهضعب ىمتنا نإو ،يعامتجالا مهبتارت يف تلجت يتلاو ،سانکم
 .اناجأ تيبو ،لماکلا تيبو ،يرصقلا تيبو ،ةيسلدنألا لوصألا يوذ يرجيبلا تيبک
 نم وأ 69،اريزو ناک نم مهنمف ؛مهتايح تعبط يتلا نهملاو فرحلا تفلتخا امک
 لثم ةنيدملا دئاقل ابتاک ناک نم وأ ،سانکم ةنيدم يلاو ىدل لودعلا ةطخ يف طرخنا

 70.وشي نب يلع

 يف اهضعب لثمتيف سانکم ءاحلص اهب ماق يتلا ةيعامتجالا فئاظولا مهأ امأو
 هذه لثمل ازمر ناک ،)م1556/ـه964 .ت( يئازنشملا ديعس نامثع وبأ يلولاف ؛ماعطإلا
 ]...[ ،ماتيألاو ءافعضلا لفکيو ،ماعطلا معطي” ناک ذإ ؛ءارقفلا اهب دافأ يتلا تامارکلا
 ةيواز” هل تناک بوذجملا نمحرلا دبع نأو 71.“ةليلو موي لک يف دوفولا هتيواز درتو
 72.“مهريغو ليبسلا ءانبأو ءابرغلا نم اهيلع نيدراولل ماعطلا اهيف معطي

 ىدحإ تمست ذإ ؛سانکمب ةيفوصلا ةکرحلا خيرات يف جحلا ةيمهأ زربت لثملابو
 ةطيرخلا تانوکم دحأ تلکشو ،“جاَّجُحلا”ـب م13/ـه7 نرقلا لالخ ةيفوصلا فئاوطلا

 
 ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( قيفوتلا دمحأ قيقحت ،فوصتلا لاجر ىلإ فوشتلا ،يلداتلا تايزلا نبا 67
 .368 ،)1984 ،سماخلا دمحم
 مهلئاضفو مهرابخأ نم ريسو مهکاسنو مهداهزو ةيقيرفإو ناوريقلا ءاملع تاقبط يف سوفنلا ضاير قيقحت ةمدقم ،سنؤم نيسح 68
 .26 ،)1951 ،ةيرصملا ةضهنلا ةبتکم تاروشنم :ةرهاقلا( لوألا ءزجلا ،يکلاملل

 .424 ،لوألا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 69
 .117-81 ،لوألا ءزجلا ،سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل 70
 .77 ،رشانلا ةحود ،رکسع نبا 71
 .335 ،سماخلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 72
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سعيد بنحامدة



 

 خيراتلا ربع يبرغملا شيجلا نمض ماهسإلا راطإ يف وأ ،ةنيدملا نع عافدلا ليبس يف
 .طيسولا

 نع دوذلا يف لهس يبأو نابصلا ءايرکز يبأ نم لک رود ىلإ انرشأ انک اذإو
 يويحلا لاجملا ءايلوأ نمض نمألا ةيمهأ دکؤي ةيخيراتلا رداصملا هرفوت ام نإف ؛سانکم
 جرفف ؛بورحلا يف ةيلعفلا ةکراشملا يف وأ ةمارکلا ىوتسم ىلع نإ ،ةنيدملا ةفوصتمل
 ربخي مث ،مهتاوزغ يف ةازغلا عم رضحي” ناک )م1543/ـه950 .ت( يسانکملا يسلدنألا
 هنأ هباحصأ ضعب ىلإ رس هتافو تبرق املو ،مايأب ربخلا لوصو لبق ناک امب هباحصأ

 اهب بيصأ اهمد لطهي ةيرط تاحارج هيف نياعف همسج نع فشک مث ،اديهش تومي
 63.“هنيحل اهنم ضبقف ،ةديعبلا راطقألا ضعب يف ىراصنلاو نيملسملا نيب تناک ةعقو يف
 ءايلوأ نم وهو ،)م1562/ـه970 .ت( يراتخملا رمع نب دمحم هللا دبع ابأ نأو
-951( خيشلا دمحم نب بلاغلا يدعسلا ناطلسلا ةلحم يف کراش ،ةسانکم

 64.)م1557-1544/ـه965

 دودحلا قيضب فرتعت نکت مل ءايلوألل ةيداهجلا فئاظولا نأ ظحالي اممو
 راد” ريرحت مهتياغ ،ةعامجلاو ةمألا ةدحو ىلع ةبراغملا ةفوصتملا نهار لب ،ةيسايسلا
 لخد” يذلا )م1177/ـه573 .ت( يسانکملا دومح نب هللا دبع نب يلع لثم ؛“مالسإلا
 65.“طابرلاو وزغلا ةينب سلدنألا

 ماق دقف ،ةيجراخلا ىوقلا ةهجاوم يف ةفوصتملل يداهجلا رودلا ىلع ةوالعو
 لالخ نم ،ةيراجتلا کلاسملا نيمأتو ،يلخادلا نمألا تيبثتل ةلثامم راودأب ءايلوألا

 ظفاحت “ةيفرع تايقافتا” ىلع فارشإلاو ،تايبصعلا نيب هريبدتو يلبقلا نزاوتلا نامض
 ريطأتو ،ةيناودع تالامتحا ىلع اهتايعضو يوطنت ةرواجتم لئابق نيب نکاستلا ىلع
 ةنس يفف ؛تاعامجلا اهوزغت يتلا ةديدجلا تالاجملا يف يسايسلا رارقتسالا

 نيب ديبعلا يداو برق “ةبقعوب ةکرعم” يف ةيرکسعلا ةهجاوملا بقعو ،م1536/ـه943
 يبأ يدعسلا ناطلسلاو )م1545-1525/ـه952-932( يساطولا دمحأ سابعلا وبأ کلملا
 ،نييساطولا مازهناب تهتنا يتلاو ،)م1544-1525/ـه951-932( جرعألا دمحأ سابعلا

 ،نوهرز نيفد باطخلا رمع مهنمو ،ءايلوألاو ءاحلصلا روضحب امهنيب حلصلا دقُع
 66.نياورلا نب بوجحملاو

 
 .79 ،رشانلا ةحود ،رکسع نبا 63
 .83 ،رشانلا ةحود نرکسع نبا 64
 .467 ،يناثلا مسقلا ،سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا 65
 .21 ،20 ،)1888 ،نيدرب :سيراب( سادوه قيقحت ،يداحلا نرقلا کولم رابخأب يداحلا ةهزن ،ينارفإلا 66

 

 رواحملاب ترشتنا ام ةداع اياوزلاو طبرلا نأ رودلا کلذ ةيلاعف نم داز اممو
 ةفاضم ةيداصتقاو ةيعامتجا ةميق ميدقتل اهلهأ امم ،ةسيئرلا ةيراجتلا زکارملاو
 ةطبار” لاح وه امک ،کلاسملاو زکارملا کلت ةيامح يف ةلثمم ،يبرغملا عمتجملل
 يف ةيبرغملا ةيراجتلا کلاسملا مهأ نم وهو ،السو ساف نيب تميقأ يتلا “نوهرز
 67.طيسولا رصعلا

 لهأل سيئرلا رودلا نأ ىأر امل 68نيثحابلا دحأ باوصلا بناجي مل مث نمو
 تناک اذإ” هنأ اربتعم ؛يمالسإلا ملاعلل يبرغلا حانجلا ةيامحو ةطبارملا يف نمکي برغملا
 داکي لب ،يناثلا بصعلا وه طابرلا نإف ،برغملا خيراتل لوألا بصعلا يه ةيکلاملا
 .“هدوجو ةلع نوکي

 ءايلوأ اهنم ردحنا يذلا ةيعامتجالا لوصألا تددعت :يعامتجالا رشؤملا .ج
 تاتويبلا رابک ىلإ مهضعب ىمتنا نإو ،يعامتجالا مهبتارت يف تلجت يتلاو ،سانکم
 .اناجأ تيبو ،لماکلا تيبو ،يرصقلا تيبو ،ةيسلدنألا لوصألا يوذ يرجيبلا تيبک
 نم وأ 69،اريزو ناک نم مهنمف ؛مهتايح تعبط يتلا نهملاو فرحلا تفلتخا امک
 لثم ةنيدملا دئاقل ابتاک ناک نم وأ ،سانکم ةنيدم يلاو ىدل لودعلا ةطخ يف طرخنا

 70.وشي نب يلع

 يف اهضعب لثمتيف سانکم ءاحلص اهب ماق يتلا ةيعامتجالا فئاظولا مهأ امأو
 هذه لثمل ازمر ناک ،)م1556/ـه964 .ت( يئازنشملا ديعس نامثع وبأ يلولاف ؛ماعطإلا
 ]...[ ،ماتيألاو ءافعضلا لفکيو ،ماعطلا معطي” ناک ذإ ؛ءارقفلا اهب دافأ يتلا تامارکلا
 ةيواز” هل تناک بوذجملا نمحرلا دبع نأو 71.“ةليلو موي لک يف دوفولا هتيواز درتو
 72.“مهريغو ليبسلا ءانبأو ءابرغلا نم اهيلع نيدراولل ماعطلا اهيف معطي

 ىدحإ تمست ذإ ؛سانکمب ةيفوصلا ةکرحلا خيرات يف جحلا ةيمهأ زربت لثملابو
 ةطيرخلا تانوکم دحأ تلکشو ،“جاَّجُحلا”ـب م13/ـه7 نرقلا لالخ ةيفوصلا فئاوطلا

 
 ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا( قيفوتلا دمحأ قيقحت ،فوصتلا لاجر ىلإ فوشتلا ،يلداتلا تايزلا نبا 67
 .368 ،)1984 ،سماخلا دمحم
 مهلئاضفو مهرابخأ نم ريسو مهکاسنو مهداهزو ةيقيرفإو ناوريقلا ءاملع تاقبط يف سوفنلا ضاير قيقحت ةمدقم ،سنؤم نيسح 68
 .26 ،)1951 ،ةيرصملا ةضهنلا ةبتکم تاروشنم :ةرهاقلا( لوألا ءزجلا ،يکلاملل

 .424 ،لوألا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 69
 .117-81 ،لوألا ءزجلا ،سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل 70
 .77 ،رشانلا ةحود ،رکسع نبا 71
 .335 ،سماخلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 72
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 يلولا نأ امک 73.“مارحلا هللا تيب جح نم الإ مهعمج يف لخدي ال” ذإ ،برغملاب ةينيدلا
 يبرغملا جاحلا بکر نمض جحلا ىلإ هجوت )م1429/ـه833 .ت( دمح نب هللا دبع
 نيرم ينب نيطالسب هتقالع نسح نم اديفتسم ،ةلودلا هيلع فرشت تناک يذلا
 74.مهئارزوو

 نأل ،سانکمب ةيفوصلا ةکرحلا ةعيبط يف رشؤملا اذه ديفي :يفاقثلا رشؤملا .د
 ةنيدملاب فوصتلاف ؛ءايلوألا ءابطألاو ةاضقلاو داهزلاو ءاملعلا هيف لخد ءايلوألا موهفم
 ىلإ دنتسا هنوکل ،قرشملاب يقارشإلا فوصتلل فلاخم يعمتجم ينس فوصت وه
 فوصتلا نيب طابترالا لظ ذإ ؛ةيفوصلا ةمارکلا جاتنإ يف ولغلا نع ديعبلا ينسلا مالسإلا
 ربع ام وهو ،ذئتقو ةيفوصلا ةسرامملا ملاعم مهأ ،ةيرعشألا ةديقعلاو يکلاملا هقفلاو
 يفوصلا دنسلا هيلإ دوعي يذلا )ـه909/ـه297 .ت( دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ هنع
 بتکي ملو نآرقلا ظفحي مل نم” :هلوقب ،هخيرات يف ةماه ةلحرم لکشيو ،برغملاب
 مث نمو 75.“ةنسلاو باتکلاب ةديقم انقيرط نأل ،رمألا اذه يف هب ىدتقي ال ثيدحلا
 نوحني الو يفوصلا مهباطخ يف لادتعالا سانکمب ةفوصتملا مزتلي نأ يعيبطلا نم تاب
 .ايقارشإ ىحنم

 فوصتلا ميهافم خيسرت ىلع ددصلا اذه يف ةفوصتملا دوهج تزکرت دقو
 طبرلا ءانتعا لالخ نم ىرخألا ةيفاقثلا تاسسؤملاب ةيملعلا طباورلا نيتمتو ،ينسلا
 76.ةيساردلا قلحلا طيشنتل ةفوصتملاو ءاملعلا رابک بلجو ،يملعلا طاشنلاب اياوزلاو

 ةوقک اهزوربو ،ةرضاحلل عساولا ةيفوصلا ةکرحلا حاستکا جئاتن نم ناکو
 يلذاشلا بزح” لکش ثيح ،ةيبقنملا لوصألا نم لهنلا ىلإ اهباطقأ فارصنا ،ةيبعش
 يلوزجلل “تاريخلا لئالد”و )م1258/ـه656 .ت( يلذاشلا يلع نسحلا يبأل “ريبکلا
 طبرلل نيقلتل ايرکف اقلطنم اهريغو رشاع نبال “نيعملا دشرملا”و )م1465/ـه870.ت(

 
 جاجحلا ةيواز ىلع )م1423/ـه827 .ت( سانکم لهأ نم ،يناسغلا رباج نب ىيحي نب دمحم بتکو .64 ،ريقفلا سنأ ،ذفنق نبا 73
 :ةسانکمب

 دــــــمحأل نـــيرئازلا ماقم اذه
 ىرولا ريخ ىلإ ىعسأ ينتيل اي
 هقـــــــــــــــحب نيمـــئاقلا زاج بر اي
 هءاـــــــــــنــــــــــب دارأ نملو هل رفغاو
 

 تايآلاو نآرـــقلاب ءاج نَم 
 تاردـــــــــــجلاو راثآلا ُلَّبُقأو
 تانسحلاو ناسحإلا عباوتب
 تاـــــــــيبألا مـظانو نيعماسلاو
 

 .319 ،لوألا مسقلا ،سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا
 .564 ،563 ،عبارلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا ؛22 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 74
 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم :طابرلا( يناثلا ءزجلا ،يملعلا ميحرلا دبع قيقحت ،کلاسملا فرشأ يف کلاسلا ةيغب ،يقلاملا يلحاسلا 75
 .560 ،)2003 ،ةيبرغملا ةکلمملا ،ةيمالسإلا

 .104 ،99 ،90 ،19 ،لوألا ءزجلا ،يفوصلا ديدجتلاو ءايحإلا ،يراکوب 76

 

 حرش ىلإ فدهت اهلکو ،ةيوعدلا ةيفوصلا تارکذملاو تافلؤملا ترثک ثيح ،اياوزلاو
 قرطلا فالتخاب تفلتخا يتلا داروألا ضعب رکذو ،هتازيممو ينسلا فوصتلا سسأ
 .اياوزلاو

 ،ءايلوألل يملعلا نيوکتلا ،کلذ ىلع ةوالع ،اياوزلاو طبرلا حاجن يف لصألاو
 لحر يذلا ،)م1177/ـه573 .ت( يسانکملا دومح نب هللا دبع نب يلع کلذ يف انليلد
 ءابرغلا ىلإ انسحم اعرو ادهاز ناکو ،فيرشلا مرحلاب َّمأو ةکمب رواجو قرشملا” ىلإ
 ءاحلص نم دعي يذلا ،)م1363/ـه765 .ت( رشاع نب دمحأ سابعلا وبأو 77.“ءافعضلاو
 لالحلاب سانلا ملعأ نم” وهف کلذل ،هقفلاو فوصتلا نيب جواز يذلاو ،سانکم ةنيدم
 78.“برغملاب بابلا اذه يف هقفلا حجن هبو ،مارحلاو

 يف مهجامدنا سکع اينماضت ادعب سانکم ةيفوص خسر :يداصتقالا رشؤملا .ـه
 عئانصلاو فرحلا لالخ نم ،طيسولا رصعلا لالخ ةنيدملاب سانلا مومعل يمويلا شاعملا
 ،ةطايخلاو ،بطلاو ،بتکلا ريفستو خسنلاو ،ةرازجلا اهنمو ،اهنولوازي اوناک يتلا
 ،ءاتفإلاو ،ةباطخلاو ،ةباتکلاو ،ةطرشلاو ،دجاسملاب تيقوتلاو ،ةلادعلاو ءاضقلاو
 79.سيردتلاو

 ةينبلا تانوکم دحأ دعي طيسولا رصعلا لالخ سانکمب فوصتلا نأ ةصالخلاو
 ،قئالعلاو قاسنألاو تاقايسلا راضحتسا اهتسارد بلطتت يتلا ،ةيرکفلاو ةيعامتجالا
 يف تمکحت يتلا ةقيمعلا تاکرحلاو تاهاجتالاو تاطبارتلاو تاماظتنالا ريسفتل

 ةيفيظو راودأ نم ةرضاحلا ءايلوأ هب ماق امو ،ةنيدملاب ةيفوصلا تاسسؤم ةطيرخ
 .حالصلل يويحلا لاجملا مهف نم نکمت

 ايفارغويلبيبلا

 رادلا .يدابعلا راتخم دمحأ قيقحت .بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن .نيدلا ناسل ،بيطخلا نبا
 .)1985 ،ةيبرغملا رشنلا راد :ءاضيبلا

 ةقارولل روصنملا راد :طابرلا.ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم رکذ يف سابتقالا ةوذج .يضاقلا نبا
 .1973 ،ةعابطلاو

 .ت.د ،رداص راد :توريب .)رافسألا قافتا نع رابخألاب ةرکذت( ريبج نبا ةلحر .ريبج نبا
 .رمع يلع قيقحت .سانکم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ .نمحرلا دبع ،ناديز نبا

 .2008 ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتکم :ةرهاقلا

 
 .467 ،يناثلا مسقلا ،سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا 77
 .3 ةقرو ،رئازلا ةفحت ،يفاحلا 78
 .117-81 ،لوألا ءزجلا ،سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل 79
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سعيد بنحامدة



 

 يلولا نأ امک 73.“مارحلا هللا تيب جح نم الإ مهعمج يف لخدي ال” ذإ ،برغملاب ةينيدلا
 يبرغملا جاحلا بکر نمض جحلا ىلإ هجوت )م1429/ـه833 .ت( دمح نب هللا دبع
 نيرم ينب نيطالسب هتقالع نسح نم اديفتسم ،ةلودلا هيلع فرشت تناک يذلا
 74.مهئارزوو

 نأل ،سانکمب ةيفوصلا ةکرحلا ةعيبط يف رشؤملا اذه ديفي :يفاقثلا رشؤملا .د
 ةنيدملاب فوصتلاف ؛ءايلوألا ءابطألاو ةاضقلاو داهزلاو ءاملعلا هيف لخد ءايلوألا موهفم
 ىلإ دنتسا هنوکل ،قرشملاب يقارشإلا فوصتلل فلاخم يعمتجم ينس فوصت وه
 فوصتلا نيب طابترالا لظ ذإ ؛ةيفوصلا ةمارکلا جاتنإ يف ولغلا نع ديعبلا ينسلا مالسإلا
 ربع ام وهو ،ذئتقو ةيفوصلا ةسرامملا ملاعم مهأ ،ةيرعشألا ةديقعلاو يکلاملا هقفلاو
 يفوصلا دنسلا هيلإ دوعي يذلا )ـه909/ـه297 .ت( دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ هنع
 بتکي ملو نآرقلا ظفحي مل نم” :هلوقب ،هخيرات يف ةماه ةلحرم لکشيو ،برغملاب
 مث نمو 75.“ةنسلاو باتکلاب ةديقم انقيرط نأل ،رمألا اذه يف هب ىدتقي ال ثيدحلا
 نوحني الو يفوصلا مهباطخ يف لادتعالا سانکمب ةفوصتملا مزتلي نأ يعيبطلا نم تاب
 .ايقارشإ ىحنم

 فوصتلا ميهافم خيسرت ىلع ددصلا اذه يف ةفوصتملا دوهج تزکرت دقو
 طبرلا ءانتعا لالخ نم ىرخألا ةيفاقثلا تاسسؤملاب ةيملعلا طباورلا نيتمتو ،ينسلا
 76.ةيساردلا قلحلا طيشنتل ةفوصتملاو ءاملعلا رابک بلجو ،يملعلا طاشنلاب اياوزلاو

 ةوقک اهزوربو ،ةرضاحلل عساولا ةيفوصلا ةکرحلا حاستکا جئاتن نم ناکو
 يلذاشلا بزح” لکش ثيح ،ةيبقنملا لوصألا نم لهنلا ىلإ اهباطقأ فارصنا ،ةيبعش
 يلوزجلل “تاريخلا لئالد”و )م1258/ـه656 .ت( يلذاشلا يلع نسحلا يبأل “ريبکلا
 طبرلل نيقلتل ايرکف اقلطنم اهريغو رشاع نبال “نيعملا دشرملا”و )م1465/ـه870.ت(

 
 جاجحلا ةيواز ىلع )م1423/ـه827 .ت( سانکم لهأ نم ،يناسغلا رباج نب ىيحي نب دمحم بتکو .64 ،ريقفلا سنأ ،ذفنق نبا 73
 :ةسانکمب

 دــــــمحأل نـــيرئازلا ماقم اذه
 ىرولا ريخ ىلإ ىعسأ ينتيل اي
 هقـــــــــــــــحب نيمـــئاقلا زاج بر اي
 هءاـــــــــــنــــــــــب دارأ نملو هل رفغاو
 

 تايآلاو نآرـــقلاب ءاج نَم 
 تاردـــــــــــجلاو راثآلا ُلَّبُقأو
 تانسحلاو ناسحإلا عباوتب
 تاـــــــــيبألا مـظانو نيعماسلاو
 

 .319 ،لوألا مسقلا ،سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا
 .564 ،563 ،عبارلا ءزجلا ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا ؛22 ،نوتهلا ضورلا ،يزاغ نبا 74
 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم :طابرلا( يناثلا ءزجلا ،يملعلا ميحرلا دبع قيقحت ،کلاسملا فرشأ يف کلاسلا ةيغب ،يقلاملا يلحاسلا 75
 .560 ،)2003 ،ةيبرغملا ةکلمملا ،ةيمالسإلا

 .104 ،99 ،90 ،19 ،لوألا ءزجلا ،يفوصلا ديدجتلاو ءايحإلا ،يراکوب 76

 

 حرش ىلإ فدهت اهلکو ،ةيوعدلا ةيفوصلا تارکذملاو تافلؤملا ترثک ثيح ،اياوزلاو
 قرطلا فالتخاب تفلتخا يتلا داروألا ضعب رکذو ،هتازيممو ينسلا فوصتلا سسأ
 .اياوزلاو

 ،ءايلوألل يملعلا نيوکتلا ،کلذ ىلع ةوالع ،اياوزلاو طبرلا حاجن يف لصألاو
 لحر يذلا ،)م1177/ـه573 .ت( يسانکملا دومح نب هللا دبع نب يلع کلذ يف انليلد
 ءابرغلا ىلإ انسحم اعرو ادهاز ناکو ،فيرشلا مرحلاب َّمأو ةکمب رواجو قرشملا” ىلإ
 ءاحلص نم دعي يذلا ،)م1363/ـه765 .ت( رشاع نب دمحأ سابعلا وبأو 77.“ءافعضلاو
 لالحلاب سانلا ملعأ نم” وهف کلذل ،هقفلاو فوصتلا نيب جواز يذلاو ،سانکم ةنيدم
 78.“برغملاب بابلا اذه يف هقفلا حجن هبو ،مارحلاو

 يف مهجامدنا سکع اينماضت ادعب سانکم ةيفوص خسر :يداصتقالا رشؤملا .ـه
 عئانصلاو فرحلا لالخ نم ،طيسولا رصعلا لالخ ةنيدملاب سانلا مومعل يمويلا شاعملا
 ،ةطايخلاو ،بطلاو ،بتکلا ريفستو خسنلاو ،ةرازجلا اهنمو ،اهنولوازي اوناک يتلا
 ،ءاتفإلاو ،ةباطخلاو ،ةباتکلاو ،ةطرشلاو ،دجاسملاب تيقوتلاو ،ةلادعلاو ءاضقلاو
 79.سيردتلاو

 ةينبلا تانوکم دحأ دعي طيسولا رصعلا لالخ سانکمب فوصتلا نأ ةصالخلاو
 ،قئالعلاو قاسنألاو تاقايسلا راضحتسا اهتسارد بلطتت يتلا ،ةيرکفلاو ةيعامتجالا
 يف تمکحت يتلا ةقيمعلا تاکرحلاو تاهاجتالاو تاطبارتلاو تاماظتنالا ريسفتل

 ةيفيظو راودأ نم ةرضاحلا ءايلوأ هب ماق امو ،ةنيدملاب ةيفوصلا تاسسؤم ةطيرخ
 .حالصلل يويحلا لاجملا مهف نم نکمت

 ايفارغويلبيبلا

 رادلا .يدابعلا راتخم دمحأ قيقحت .بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن .نيدلا ناسل ،بيطخلا نبا
 .)1985 ،ةيبرغملا رشنلا راد :ءاضيبلا

 ةقارولل روصنملا راد :طابرلا.ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم رکذ يف سابتقالا ةوذج .يضاقلا نبا
 .1973 ،ةعابطلاو

 .ت.د ،رداص راد :توريب .)رافسألا قافتا نع رابخألاب ةرکذت( ريبج نبا ةلحر .ريبج نبا
 .رمع يلع قيقحت .سانکم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ .نمحرلا دبع ،ناديز نبا

 .2008 ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتکم :ةرهاقلا

 
 .467 ،يناثلا مسقلا ،سابتقالا ةوذج ،يضاقلا نبا 77
 .3 ةقرو ،رئازلا ةفحت ،يفاحلا 78
 .117-81 ،لوألا ءزجلا ،سدقملا ةيفارغونوم ،يوازغل 79

347

األصول التاريخية للتصوف مبکناس: السياق والوظائف



 

 ،ةيبرغملا ةکلمملل ةينطولا ةبتکملا :طابرلا .سانکم خيرات صخلمب سايکألا ةرضاحم .______
 .12076 مقر طوطخم

 ،ةيبرغملا ةکلمملل ةينطولا ةبتکملا :طابرلا .جاوزلا بادآ يف جاتحملا عنقم .دمحأ ،نوضرع نبا
 .ک102 مقر طوطخم

 تاروشنم :طابرلا .روف فلودأو يسافلا دمحم قيقحت .ريقحلا زعو ريقفلا سنأ .دمحأ ،ذفنق نبا
 .1965 ،سماخلا دمحم ةعماج ،يملعلا ثحبلل يعماجلا زکرملا

 ايرام قيقحت .نسحلا يبأ انالوم نساحمو رثآم يف نسحلا حيحصلا دنسملا .دمحم ،قوزرم نبا
 .1981 ،عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةکرشلا :رئازجلا .اريغب سوسيخ

 .1994 ،رکفلا راد :توريب .برعلا ناسل .نيدلا لامج ،روظنم نبا
 .1888 ،نيدرب :سيراب .سادوه قيقحت .يداحلا نرقلا کولم رابخأب يداحلا ةهزن .دمحم ،ينارفإلا
 ديعس قيقحت .فيرلا ءاحلصب فيرعتلا يف فيطللا عزنملاو فيرشلا دصقملا .قحلا دبع ،يسدابلا

 .1993 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا .بارعأ
 ميدقت .)يلزربلا ىواتف( ماکحلاو نيتفملاب اياضقلا نم لزن امل ماکحألا لئاسم .مساقلا وبأ ،يلزربلا

 .2002 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب .ةليهلا بيبحلا دمحم قيقحتو
 :ساف .دصرلاو بيکرتلا يف ةلواحم :يمالسإلا برغلا خيرات رداصم .ديعس ،ةدامحنبو دمحم ،ةکربلا

 .2016 ،تنارب وفنآ
 فيلأتلل برغملا راد :طابرلا .يدالخلا رداقلا دبع بيرعت .ءافرشلا وخرؤم .يفيل ،لاصنفورب

 .1977 ،رشنلاو ةمجرتلاو
 ةلاکو :توريب-تيوکلا .يودب نمحرلا دبع ةمجرت .هبهذمو هتايح :يبرع نبا .نيسأ ،سويثالب

 .1979 ،ملقلا راد-تاعوبطملا
 بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا .رشع سداسلا نرقلا لالخ لاغتربلا يف ةبراغم .دمحأ ،برشوب

 .1996 ،سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو
 دهعلا( ةيعورشملا تاموقمو مکحلا لاقتنا يف ةسارد :ناطلسلاو مِلاعلا .يفطل ،فوتنشوب
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 تاطوطخملا دهعم ةلجم .“يسافلا دمحم قيقحت ،ىلحألا لهنملاو بذعلا لسلسلا” .يمرضحلا
 .)1964 ويام( 1ج ،10 ةيبرعلا

 

 نمض .“نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا ضورلا جذومن ،يفارغونملا خيراتلا يف” .ملاسنب ،شيمح
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 يسايسلا خيراتلا يف ةسارد :ثيدحلا رصعلا علطم ىلإ سيسأتلا نم سانکم .لامج ،رميح

 مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم .17 مقر ثاحبأو تاسارد ةلسلس .ينارمعلاو
 .2006 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ،ةيناسنإلا
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 .1988 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا
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 .1997 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ةدامع تاروشنم :سانكم .طيسولا رصعلا
 .مکارتلاو ةضهنلا يف باتك نمض .“تالمأتو تاظحالم :ةينيرملا سرادملا ةيضق” .دمحم ،يلبقلا

 .1986 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا

348

سعيد بنحامدة



 

 ،ةيبرغملا ةکلمملل ةينطولا ةبتکملا :طابرلا .سانکم خيرات صخلمب سايکألا ةرضاحم .______
 .12076 مقر طوطخم

 ،ةيبرغملا ةکلمملل ةينطولا ةبتکملا :طابرلا .جاوزلا بادآ يف جاتحملا عنقم .دمحأ ،نوضرع نبا
 .ک102 مقر طوطخم

 تاروشنم :طابرلا .روف فلودأو يسافلا دمحم قيقحت .ريقحلا زعو ريقفلا سنأ .دمحأ ،ذفنق نبا
 .1965 ،سماخلا دمحم ةعماج ،يملعلا ثحبلل يعماجلا زکرملا

 ايرام قيقحت .نسحلا يبأ انالوم نساحمو رثآم يف نسحلا حيحصلا دنسملا .دمحم ،قوزرم نبا
 .1981 ،عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةکرشلا :رئازجلا .اريغب سوسيخ

 .1994 ،رکفلا راد :توريب .برعلا ناسل .نيدلا لامج ،روظنم نبا
 .1888 ،نيدرب :سيراب .سادوه قيقحت .يداحلا نرقلا کولم رابخأب يداحلا ةهزن .دمحم ،ينارفإلا
 ديعس قيقحت .فيرلا ءاحلصب فيرعتلا يف فيطللا عزنملاو فيرشلا دصقملا .قحلا دبع ،يسدابلا

 .1993 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا .بارعأ
 ميدقت .)يلزربلا ىواتف( ماکحلاو نيتفملاب اياضقلا نم لزن امل ماکحألا لئاسم .مساقلا وبأ ،يلزربلا

 .2002 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب .ةليهلا بيبحلا دمحم قيقحتو
 :ساف .دصرلاو بيکرتلا يف ةلواحم :يمالسإلا برغلا خيرات رداصم .ديعس ،ةدامحنبو دمحم ،ةکربلا

 .2016 ،تنارب وفنآ
 فيلأتلل برغملا راد :طابرلا .يدالخلا رداقلا دبع بيرعت .ءافرشلا وخرؤم .يفيل ،لاصنفورب

 .1977 ،رشنلاو ةمجرتلاو
 ةلاکو :توريب-تيوکلا .يودب نمحرلا دبع ةمجرت .هبهذمو هتايح :يبرع نبا .نيسأ ،سويثالب

 .1979 ،ملقلا راد-تاعوبطملا
 بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا .رشع سداسلا نرقلا لالخ لاغتربلا يف ةبراغم .دمحأ ،برشوب

 .1996 ،سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو
 دهعلا( ةيعورشملا تاموقمو مکحلا لاقتنا يف ةسارد :ناطلسلاو مِلاعلا .يفطل ،فوتنشوب

 نسحلا ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :ءاضيبلا رادلا .)لوألا يدعسلا
 .2004 ،قشلا نيع ،يناثلا

 :طابرلا .)م1912-1790/ـه1330-1204( برغملا يف يفوصلا ديدجتلاو ءايحإلا .دمحأ ،يراکوب
 .2006 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم

 ةيلک تاروشنم :طابرلا .قيفوتلا دمحأ قيقحت .فوصتلا لاجر ىلإ فوشتلا .تايزلا نبا ،يلداتلا
 .1984 ،سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا

 ةينطولا ةبتکملا :طابرلا .رشاع نب دمحأ جاحلا بقانم ضعبب رئازلا ةفحت .دمحأ ،يولسلا يفاحلا
 .د2269 مقر طوطخم ،ةيبرغملا ةکلمملل

 تاطوطخملا دهعم ةلجم .“يسافلا دمحم قيقحت ،ىلحألا لهنملاو بذعلا لسلسلا” .يمرضحلا
 .)1964 ويام( 1ج ،10 ةيبرعلا

 

 نمض .“نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا ضورلا جذومن ،يفارغونملا خيراتلا يف” .ملاسنب ،شيمح
 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم .ةيليعامسإلا ةرضاحلا ةودن لامعأ

1988. 
 ،يبرعلا بختنملا راد :توريب .خيراتلاو داهتجالا :مالسإلا يف ةيجولويديإلا تالکشتلا .______

1993. 
 يسايسلا خيراتلا يف ةسارد :ثيدحلا رصعلا علطم ىلإ سيسأتلا نم سانکم .لامج ،رميح

 مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم .17 مقر ثاحبأو تاسارد ةلسلس .ينارمعلاو
 .2006 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ،ةيناسنإلا

 تاروشنم :طابرلا .رضخألا دمحمو يجح دمحم ةمجرت .ءافرشلا خيرات .وگييد ،سيروط يد
 .1988 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا

 .1992 ،ليجلا راد :توريب .عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا .نيدلا سمش ،يواخسلا
 ةعابطلل ريونتلا راد :توريب .دلقملا يلع ةمجرت .ىطسولا نورقلا يف مالسإلا .کينيمود ،ليدروس

 .1983 ،رشنلاو
 :ءاضيبلا رادلا .يرجهلا رشاعلا نرقلا نم جذامن :عمتجملاو فوصتلا .فيطللا دبع ،يلذاشلا

 .1989 ،يناثلا نسحلا ةعماج تاروشنم
 .ت .د ،ةثيدحلا ضايرلا ةبتکم :ضايرلا .ماصتعالا .ميهاربإ ،يبطاشلا
 طوطخم ،نييورقلا ةنازخ :ساف .نامزلا رابخأ رصتخم يف نامجلا .جاحلا نب هللا دبع وبأ ،يبيطشلا

 .1990 مقر
 قيقحت .رشاعلا نرقلا خياشم نم برغملاب ناک نم نساحمل رشانلا ةحود .رکسع نبا ،ينواشفشلا

 .1977 ،برغملا راد :طابرلا .يجح دمحم
 دئاوعلاو عدبلا ضعب ىلع هيبنتلاو تاينلا نيسحتب لامعألا ةيمنت ىلإ لخدملا .جاحلا نبا ،يردبعلا

 .ت.د ،رکفلا راد :توريب .ثلاثلا ءزجلا ،اهحبقو اهتعانش نايبو تلحتنا يتلا
 ،ةينمألا ةعبطم :طابرلا .نوتيزلا ةسانکم رابخأ يف نوتهلا ضورلا .يزاغ نبا ،ينامثعلا

 .1952/ـه1371
 وبأ .يشرقلا ناميلسو يلضافلا ديعس قيقحت .)م1663-1661( ةيشايعلا ةلحرلا .ملاس وبأ ،يشايعلا

 .2006 ،عيزوتلاو رشنلل يديوسلا راد :يبظ
 ةعابطلل روصنملا راد :طابرلا .ةينيرملا ةلودلا خيرات يف ةينسلا ةريخذلا .عرز يبأ نبا ،يسافلا

 .1972 ،ةقارولاو
 ديس داؤفو يقفلا دماح دمحم قيقحت .نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا .نيدلا يقت ،يسافلا

 .1986-1985 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب .يجانطلا دومحمو
 لالخ سانکم ةنيدمل يعامتجالا-يداصتقالا خيراتلا يف تاماهسإ .ميهاربإ ،شيشتوب يرداقلا

 .1997 ،ليعامسإ يالوم ةعماج ةدامع تاروشنم :سانكم .طيسولا رصعلا
 .مکارتلاو ةضهنلا يف باتك نمض .“تالمأتو تاظحالم :ةينيرملا سرادملا ةيضق” .دمحم ،يلبقلا

 .1986 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا رادلا

349

األصول التاريخية للتصوف مبکناس: السياق والوظائف



 

 .روصنم نب باهولا دبع قيقحت .لئاضفلا نم ساطو ينبل اميف لئاسملا ةسورع .دمحم ،يسارکلا
 .1963 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا

 مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :طابرلا .ةحتف دمحم ةمجرت .ساطو ينب ةلود .تسغوأ ،روک
 .2010 ،لادگأ-سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا

 باتک نمض .“ةيبرغملا يداوبلا يف ةينيدلا ةفيظولاو ةيسايسلا ةطلسلا” .تسنرا ،رنليگ
 رادلا .59-43 ،قلفلا فيطللا دبعو يتبسلا دحألا دبع ةمجرت ،خيراتلاو ايجولوبورثنالا
 .1988 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا

 .2010 ،قارقر يبأ راد :طابرلا .سانکم ةنيدمب سدقملا ةيفارغونوم .هلإلا دبع ،يوازغل
 ةعبطملا :ةرهاقلا .حلاص دمحم يبأ تامارک قيقحت يف حضاولا جاهنملا .حلاص دمحم وبأ ،يرجاملا

 .1933 ،ةيرصملا
 تاروشنم :طابرلا .يملعلا ميحرلا دبع قيقحت .کلاسملا فرشأ يف کلاسلا ةيغب .يلحاسلا ،يقلاملا

 .2003 ،ةيبرغملا ةکلمملا ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو
 .)1987( 36 ،لهانملا ةلجم .“ةهزنلا بحاص ينارفيلا فارشألا يخرؤم نم” .دمحم ،نيزم
 ةيلک :طابرلا .نيدحوملا رصع يف سلدنألاو برغملاب ةطلسلاو ءاحلصلاو ءاملعلا .دمحم ،يوارغملا

 يف ةلودلا هاروتکد لينل ةحورطأ ،سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا
 .2002-2001 ،خيراتلا

 ةيلک :طابرلا .“م14/ـه8 نرقلا ءانثأ برغملاو سلدنألا يف عمتجملاو يفوصلا رايتلا” .دمحم ،حاتفم
 يف ةلودلا هاروتكد لينل ةحورطأ ،سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا
 .1981-1980 ،بادآلا

 نمض .“نيدحوملا رصع رخاوأ ىلإ يسيردإلا رصعلا نم ةميدقلا سانکم نئادم” .دمحم ،ينونملا
 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم :سانكم .ةيليعامسإلا ةرضاحلا ةودن لامعأ

1988. 
 ةوعد ةلجم .“يبرغملا جاحلا بکر سيسأت جذومن حلاص دمحم يبأ ةسردم تايطعم” .______

 .)1988( 271 قحلا
 رصعلا علاطم دنع يبرغملا ثاعبنالا تاردابم يف اهتيحانو سانکم تامهاسم نم جذامن” .______

 .)1986( 35 لهانملا ةلجم .“ثيدحلا
 .)1972( 7 ةيبرغملا ةفاقثلا ةلجم .“روصع ةعبرأ ربع سانکم ةنيدمل يرامعملا طيطختلا” .______

 مهداهزو ةيقيرفإو ناوريقلا ءاملع تاقبط يف سوفنلا ضاير قيقحت ةمدقم .نيسح ،سنؤم
 ةضهنلا ةبتکم تاروشنم :ةرهاقلا .يکلاملل مهلئاضفو مهرابخأ نم ريسو مهکاسنو
 .1951 ،ةيرصملا

 .يرصانلا دمحمو يرصانلا رفعج قيقحت .ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا .دمحأ ،يرصانلا
 .1955 ،باتکلا راد :ءاضيبلا رادلا

 ةلجم .“بوذجملا نمحرلا دبع ةيوازل يسايسلا طاشنلا :يبرغملا فوصتلا خيرات نم” .دمحأ ،ثراولا
 .)2001( 23-22 لمأ

 

 .برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ لهأ ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا .دمحأ ،يسيرشنولا
 ةرازو تاروشنم :توريب-طابرلا .يجح دمحم فارشإب ءاهقفلا نم ةعامج هجرخ
 .1981 ،يمالسإلا برغلا راد-ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا
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 طيسولا رصعلا يف برغملاب ةکْرَحلا نمز ءاملا

 ريبز ىنبول
 شکارم ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک ،خيراتلا يف ةثحاب

 

 ةيجيتارتسالا رهاظم نم 1،ةکْرَحلا نمز ءاملا داقتفا مدع ىلع صرحلا دعي
 ةداقلا متها اذهل ،دنجلا ةوق ىلع يبلس ساکعنا نم کلذل ام يف 2،ءاملل ةيبرحلا
 قاطن نمض ةدوجوملا ءاملا طقن ةفرعمب ،نويفارغجلاو ةلاحرلا نأش مهنأش ،نويرکسعلا
 مهشويج تداتعا يتلا لزانملاو لحارملاب هريفوتل ةمهم تآشنم رمألا اولوأ ماقأو ،مهکرحت
 اهروبع ليهستل ةيدوألا ضعب عراشم ىلع رطانقلا ةماقإب اضيأ اورمأ امک ،اهب فقوتلا

 سجاهلا” اذه نأ ،ىرنس امک ؛رهاظلاو .ةلمحلا ريس ىلع ابلس اهريثأت يدافتلو ،دنجلا ىلع
 .نييسايسو نييرکسع ةداق ىلإ تبسن ةيئام تامارک قلخيل رولبت “يئاملا

 دبع هيقفلا بقانمل هدادعت نمض کلامملاو کلاسملا هباتک يف يرکبلا رکذ دقف
 يف بهذ هنأ هللا دبع حالص نيهارب نم هيف نوکشي الو نورکذي اممو” :نيساي نب هللا
 مث ،اجرف انرمأ نم انل لعجي نأ هللا ىسع لاقف هيلإ کلذ اوکشف اوشطعف هرافسأ ضعب

 اوقسو اوبرشف رفح ىندأب ءاملا اودجوف اورفحف يدي نيب اورفحا مهل لاقو ةعاس مهب راس
 3.“هبيطأو ءام بذعأ اوقتساو

 جرخ” :اهيف ءاج ،ةفلتخم ةياورب نکل ثدحلا سفن عرز يبأ نبا َّصقو
 ىلع اوفرشأ ىتح ءاملا ذفنف نادوسلا ىلإ هتاوزغ يف نيساي نب هللا دبع عم نوطبارملا

 
 ،ةيرکسع ةيلمع يف دايسألاو ءارمألا دحأ وأ ناطلسلا ةدايقب شيجلا جورخ ىلع ةلالدلل ةيطيسولا تافلؤملا يف مدختسا حلطصم :ةکْرَحلا 1
 :ةميهنب رساي ةسارد ىلإ عجري حلطصملا اذه اهراطإ يف مدختسا يتلا ةَزَّمَُرملا تالالدلا يف عسوتللو

Yassir Benhima, “Gouverner en mouvement, le pouvoir itinérant dans le Maghreb mérinide (milieu du XIVe 
siècle)”, in Gouverner les hommes, gouverner les âmes (Paris : Publication de la sorbonne, 2016), 246. 

 :اهضعب ىلإ ةراشإ هذه ،تاساردلا نم مهم ددع عوضوملا لوح جتنأ دقو
Jocelyne Dakhlia, “Dans la mouvance du prince : La symbolique du pouvoir itinérant au Maghreb”, Annales HSS 3 
(1988): 735-60; Mehdi Ghouirgate, L’ordre almohade (1120-1269). Une nouvelle lecture anthropologique (Toulouse: 
TEMPUS, 2014), 311-55; Amira K. Bennison, “Drums, Banners and Baraka: Symbols of Authority during the First 
Century of Marinid Rule, 1250-1350”, in The Articulation of Power in Medieval Iberia and the Maghrib (Oxford: 
A. K. Bennison, 2014), 195-216. 

 ،“م15و 11 نينرقلا نيب ام برغملاب يبرحلا لاجملا ميظنتو ءاملا” :ناونع تحت انتحورطأ ىلإ ءاملل ةيبرحلا ةيجيتارتسالا عوضوم لوح عجري  2
 ىلإ عوجرلا نكمي امك ،2021 ربنون 4 خيراتب ،شكارم-ضايع يضاقلا ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك باحرب ارخؤم تشقون يتلاو
 .)2016 ،نامألا راد :طابرلا( نييدعسلا نمز برغملاب برحلاو ءاملا :ـب ةنونعملا انتسارد
 ،يمالسإلا باتکلا راد :ةرهاقلا( )کلامملاو کلاسملا باتک نم ءزج وهو( برغملاو ةيقيرفإ دالب رکذ يف برُغملا ،يرکبلا هللا دبع ديبع وبأ 3
 .169-168 ،).ت.د
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 نوطبارملا نَّمأو ىلاعت هللا اعدف ،نيتعکر َّالَصو مميتف نيساي نب هللا دبع ماقف ،فلتلا
 اودجوف اورفحف ،اذاه يالصم تحت اورفحا مهل لاق ءاعدلا نم غرف املف هئاعد ىلع
 بذع ءامب مهتيعوأ اوئلمو مهباود اوقسو هنم اوبرشف ضرألا نم ربش رادقم تحت ءاملا
 4.“دراب

 هل تناک نمؤملا دبع ةفيلخلا نأ نامجلا مظن هباتک يف ناطقلا نبا ربخأ دقو
 نفسلا هيف أفرت رحب وه يذلا الس يداو بوضن هنع هللا يضر هتامارک نمو” تامارک
 الو ةرطنق ىلإ هيف جتحي مل ىتح ،هرکسعب هنع ىلاعت هللا يضر هزاوجل بضنف رابکلا
 5.“ةداع قرخ کلذو براق

 امهل ناک نيصخش ىلإ تبسن تامارکلا نأ ظحالن ؛ةثالثلا صوصنلا نم اقالطنا
 ةيطبارملا ةکرحلا مامإ ،نيساي نب هللا دبع امه ،نييسايس نيعورشم سيسأت يف لاعف رود
 .ةيدحوملا ةلودلا سسؤم ،يلع نب نمؤملا دبعو ،ىلوألا ةيرکسعلا اهتالمح ضعب دئاقو
 تازجعم ىدحإب نيساي نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبوسنملا ةمارکلا انرکذت ،ىرخأ ةهج نم
 نمؤملا دبع ةفيلخلا ىلإ ةبوسنملا ةمارکلا انديعت امنيب ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا
 رحبلا قش امدنع مالسلا هيلع ىسوم يبنلا ةزجعم ىرکذ ىلإ اهليصافت ضعب يف يلع نب
 ال نيتيصخشلل نيتبوسنملا نيتمارکلا نإف ،يلاتلابو .ليئارسإ ينب نم هقفار نم عم رمو
 دمحم يبنلا ةصاخ ءايبنألا تازجعمل “تامارکلا باحصأ” جاتنا ةداعإ راطإ نع ناجرخت

 عضوم نييعت رمأ ودبي دقو .مهتوعد قدص ىلع ناهربو ليلدک ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ارمأ داولا هايم نايرج فاقيإو ،ةيدام وأ ةيفرعم بابسأل ةجاحلا نود ءاملا طابنال رفحلا

 لبق يذلا عمتجملا رظن يف کلذک ودبي ال هنأ الإ ،ايقطنم لوبقم ريغو لوقعم ريغ
 اذإ ؛ىرخأ ةيحان نمو .اهنم دارملا قيقحتو اهجاتنإ يف مهاس لب ،قراوخلاو تامارکلا
 فقو ةمارکو دنجلا يقسل ءاملا راضحتسا ةمارک ىلإ امهفنصنسف نيتمارکلا فينصت اندرأ

 .دنجلا روبعل داولا ءام نايرج

 کرحتلا لالخ دنجلا اتضرتعا نيتبوعص ناسکعت نيتمارکلا اتلک نإف يلاتلابو
 مل اذإ ىربکلا ةيدوألا زايتجا ةبوعص نع الضف ،ءاملا داقتفاو شطعلا :امه ،يرکسعلا
 يتلا ريبادتلاو تاءارجإلا تاحفصلا نم يلي ام يف نيبنسو ،رطانقب ةزهجم اهرباعم نکت
 .تايدحتلا هذه زواجتل شيجلا ةداق اهعبتي ناک

 
 ،ةقارولاو ةعابطلل روصنملا راد :طابرلا( ساف ةنيدم خيراتو برغملا کولم رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا ،عرز يبأ نبا يلع 4

1972(، 133. 
 ،يمالسإلا برغلا راد :سنوت( يکم يلع دومحم هققحو هل مدقو هسرد .نامزلا رابخأ نم فلس ام بيترتل نامجلا مظن ،ناطقلا نبا نسح 5

2011(، 185. 

 ةکْرَحلا نمز دنجلا ءاقتسا

 دادعتسا هقبسي ناک ةکْرَح يف شيجلا جورخ نأ ةيرابخإلا نوتملا نم دافتسي
 ةئيهتو تاوقألا راخداو ةيبرحلا ةدعلا دادعإو بسانملا نمزلا رايتخا لمشي طيطختو
 ضعب يف ةصاخ ،ايويح ارصنع تلکش هايملا نأ نوتملا سفن بسح حضاولا نمو .لزانملا
 فورعملا يوارحصلا کلسملا لثم ،فافجلاب اهتالاجم خانم زيمت يتلا قرطلاو کلاسملا
 ثدحت دقف ،نادوسلا دالبب ةناغو ةساملجس نيب طبري ناک يذلاو ،ينوتمللا قيرطلاب
 نادوسلا دالبو برغملا نيبو” :الئاق ،هل هفصو دنع کلسملا اذهب هايملا ةلق نع لقوح نبا
 دکأو 6،“ءاتشلا يف الإ کلست ال يعارملا ةرذعتم هايملا ةليلق ةعطقنم يراربو زوافم
 اذه نم ءارحصلا ربع يذلا ،ةطوطب نبا لجس امک 7،ةظحالملا سفن يسيردإلا فيرشلا
 ريبادتلا اهنم دافتسي ليصافتلا ضعب “راظنلا ةفحت” هتلحر يف ،هرفس لالخ کلسملا
 لبق ىزاغت نم مايأ ةرشع ةدمل يفاکلا ءاملا عفر اهنمو ،ةبوعصلا هذه ةهجاومل ةذختملا
 ىتح ةلفاقلا لوصو برقب مهمالعإل نتالويإ ىلإ فيشکتلا ثعبو ،ءارحصلا لوخد
 8.ءاملا لامحأب مهودجني

 ةيمهأ ءاطعإ ةيئاملا ةرذنلاب ةمستملا ةيعيبطلا ةيعضولا هذه نع جتن دقو
 يه تثعن يتلا ،اهعبانم مساب لزانملا ةيمست يف تلجت ،ءارحصلا لخاد ءاملا طقنل ةغلاب
 هللا ديبع وبأ دَّدع دقف لاثملا ليبس ىلعو ،اهيداترم وأ اهئشنم وأ اههايم ةفصب ىرخألا
 مسا لمحت ةساملجسو ةعرد يتنيدم نيب ةطبارلا قيرطلا ىلع لزانملا نم اددع يرکبلا
 “ديلجو ن نمدوت”و ،“ليايألا ريب”و ،حلملا ءاملا هانعمو “نسبت نامأ” لثم ةيئاملا اهعبانم
 9.ماعنلا ءام هانعمو “ناديسي نامأ”و ،ريمألا رابآ هانعمو

 ةلماحلا باودلاو ليخلاو دنجلا ةجاح ىلإ ةفاضإلاب ،هذه ةردنلا ةمس ترثأ دقو
 يف جورخلا دنع دنجلا کرحت راسمل شيجلا ةداق طيطخت ىلع ،رارمتساب ءاملا ىلإ داتعلل

 ةفاسملا طبضو ءاملا طقن دنع لوزنلا رابتعالا نيعب ذخألا تَمَّتحو ،ةيرکسع تالمح
 يف کَُرشي ناک اذهلو ،اهبرق وأ اهدعب بسح اهکالهتسا بجاولا ةيمکلاو ،اهنيب ةلصافلا
 صخش مهنيب نمو ،مهفراعمو مهتربخ نم ةدافتسالل ،لزانملاو کلاسملاب نيفراعلا ةلمحلا
 بوقعي ةفيلخلا همدختسا ،“يتانزلا ةيطع نب سابعلا” ىعدي ،همساب رداصملا تظفتحا

 
 .91 ،)1992 ،ةايحلا ةبتکم راد :توريب( ضرألا ةروص ،لقوح نبا مساقلا وبأ 6
 .32-31 ،)2002 ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتکم :ةرهاقلا( قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا دمحم 7
 راد :توريب( 2 .ج نايرعلا معنملا دبع دمحم قيقحت ،رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت ،ةطوطب نبا ةلحر ،ةطوطب نبا 8
 .688 ،)1987 ،مولعلا ءايحا
 ،ةيملعلا بتکلا راد :توريب( مجنلا يدهمو يروبجلا ناملس لماک قيقحت ،راصمألا کلامم يف راصبألا کلاسم ،يرمعلا هللا لضف نبا 9

2010(، 156. 

354

لوبنى زبري



 نوطبارملا نَّمأو ىلاعت هللا اعدف ،نيتعکر َّالَصو مميتف نيساي نب هللا دبع ماقف ،فلتلا
 اودجوف اورفحف ،اذاه يالصم تحت اورفحا مهل لاق ءاعدلا نم غرف املف هئاعد ىلع
 بذع ءامب مهتيعوأ اوئلمو مهباود اوقسو هنم اوبرشف ضرألا نم ربش رادقم تحت ءاملا
 4.“دراب

 هل تناک نمؤملا دبع ةفيلخلا نأ نامجلا مظن هباتک يف ناطقلا نبا ربخأ دقو
 نفسلا هيف أفرت رحب وه يذلا الس يداو بوضن هنع هللا يضر هتامارک نمو” تامارک
 الو ةرطنق ىلإ هيف جتحي مل ىتح ،هرکسعب هنع ىلاعت هللا يضر هزاوجل بضنف رابکلا
 5.“ةداع قرخ کلذو براق

 امهل ناک نيصخش ىلإ تبسن تامارکلا نأ ظحالن ؛ةثالثلا صوصنلا نم اقالطنا
 ةيطبارملا ةکرحلا مامإ ،نيساي نب هللا دبع امه ،نييسايس نيعورشم سيسأت يف لاعف رود
 .ةيدحوملا ةلودلا سسؤم ،يلع نب نمؤملا دبعو ،ىلوألا ةيرکسعلا اهتالمح ضعب دئاقو
 تازجعم ىدحإب نيساي نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبوسنملا ةمارکلا انرکذت ،ىرخأ ةهج نم
 نمؤملا دبع ةفيلخلا ىلإ ةبوسنملا ةمارکلا انديعت امنيب ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا
 رحبلا قش امدنع مالسلا هيلع ىسوم يبنلا ةزجعم ىرکذ ىلإ اهليصافت ضعب يف يلع نب
 ال نيتيصخشلل نيتبوسنملا نيتمارکلا نإف ،يلاتلابو .ليئارسإ ينب نم هقفار نم عم رمو
 دمحم يبنلا ةصاخ ءايبنألا تازجعمل “تامارکلا باحصأ” جاتنا ةداعإ راطإ نع ناجرخت

 عضوم نييعت رمأ ودبي دقو .مهتوعد قدص ىلع ناهربو ليلدک ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ارمأ داولا هايم نايرج فاقيإو ،ةيدام وأ ةيفرعم بابسأل ةجاحلا نود ءاملا طابنال رفحلا

 لبق يذلا عمتجملا رظن يف کلذک ودبي ال هنأ الإ ،ايقطنم لوبقم ريغو لوقعم ريغ
 اذإ ؛ىرخأ ةيحان نمو .اهنم دارملا قيقحتو اهجاتنإ يف مهاس لب ،قراوخلاو تامارکلا
 فقو ةمارکو دنجلا يقسل ءاملا راضحتسا ةمارک ىلإ امهفنصنسف نيتمارکلا فينصت اندرأ

 .دنجلا روبعل داولا ءام نايرج

 کرحتلا لالخ دنجلا اتضرتعا نيتبوعص ناسکعت نيتمارکلا اتلک نإف يلاتلابو
 مل اذإ ىربکلا ةيدوألا زايتجا ةبوعص نع الضف ،ءاملا داقتفاو شطعلا :امه ،يرکسعلا
 يتلا ريبادتلاو تاءارجإلا تاحفصلا نم يلي ام يف نيبنسو ،رطانقب ةزهجم اهرباعم نکت
 .تايدحتلا هذه زواجتل شيجلا ةداق اهعبتي ناک

 
 ،ةقارولاو ةعابطلل روصنملا راد :طابرلا( ساف ةنيدم خيراتو برغملا کولم رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا ،عرز يبأ نبا يلع 4

1972(، 133. 
 ،يمالسإلا برغلا راد :سنوت( يکم يلع دومحم هققحو هل مدقو هسرد .نامزلا رابخأ نم فلس ام بيترتل نامجلا مظن ،ناطقلا نبا نسح 5

2011(، 185. 

 ةکْرَحلا نمز دنجلا ءاقتسا

 دادعتسا هقبسي ناک ةکْرَح يف شيجلا جورخ نأ ةيرابخإلا نوتملا نم دافتسي
 ةئيهتو تاوقألا راخداو ةيبرحلا ةدعلا دادعإو بسانملا نمزلا رايتخا لمشي طيطختو
 ضعب يف ةصاخ ،ايويح ارصنع تلکش هايملا نأ نوتملا سفن بسح حضاولا نمو .لزانملا
 فورعملا يوارحصلا کلسملا لثم ،فافجلاب اهتالاجم خانم زيمت يتلا قرطلاو کلاسملا
 ثدحت دقف ،نادوسلا دالبب ةناغو ةساملجس نيب طبري ناک يذلاو ،ينوتمللا قيرطلاب
 نادوسلا دالبو برغملا نيبو” :الئاق ،هل هفصو دنع کلسملا اذهب هايملا ةلق نع لقوح نبا
 دکأو 6،“ءاتشلا يف الإ کلست ال يعارملا ةرذعتم هايملا ةليلق ةعطقنم يراربو زوافم
 اذه نم ءارحصلا ربع يذلا ،ةطوطب نبا لجس امک 7،ةظحالملا سفن يسيردإلا فيرشلا
 ريبادتلا اهنم دافتسي ليصافتلا ضعب “راظنلا ةفحت” هتلحر يف ،هرفس لالخ کلسملا
 لبق ىزاغت نم مايأ ةرشع ةدمل يفاکلا ءاملا عفر اهنمو ،ةبوعصلا هذه ةهجاومل ةذختملا
 ىتح ةلفاقلا لوصو برقب مهمالعإل نتالويإ ىلإ فيشکتلا ثعبو ،ءارحصلا لوخد
 8.ءاملا لامحأب مهودجني

 ةيمهأ ءاطعإ ةيئاملا ةرذنلاب ةمستملا ةيعيبطلا ةيعضولا هذه نع جتن دقو
 يه تثعن يتلا ،اهعبانم مساب لزانملا ةيمست يف تلجت ،ءارحصلا لخاد ءاملا طقنل ةغلاب
 هللا ديبع وبأ دَّدع دقف لاثملا ليبس ىلعو ،اهيداترم وأ اهئشنم وأ اههايم ةفصب ىرخألا
 مسا لمحت ةساملجسو ةعرد يتنيدم نيب ةطبارلا قيرطلا ىلع لزانملا نم اددع يرکبلا
 “ديلجو ن نمدوت”و ،“ليايألا ريب”و ،حلملا ءاملا هانعمو “نسبت نامأ” لثم ةيئاملا اهعبانم
 9.ماعنلا ءام هانعمو “ناديسي نامأ”و ،ريمألا رابآ هانعمو

 ةلماحلا باودلاو ليخلاو دنجلا ةجاح ىلإ ةفاضإلاب ،هذه ةردنلا ةمس ترثأ دقو
 يف جورخلا دنع دنجلا کرحت راسمل شيجلا ةداق طيطخت ىلع ،رارمتساب ءاملا ىلإ داتعلل

 ةفاسملا طبضو ءاملا طقن دنع لوزنلا رابتعالا نيعب ذخألا تَمَّتحو ،ةيرکسع تالمح
 يف کَُرشي ناک اذهلو ،اهبرق وأ اهدعب بسح اهکالهتسا بجاولا ةيمکلاو ،اهنيب ةلصافلا
 صخش مهنيب نمو ،مهفراعمو مهتربخ نم ةدافتسالل ،لزانملاو کلاسملاب نيفراعلا ةلمحلا
 بوقعي ةفيلخلا همدختسا ،“يتانزلا ةيطع نب سابعلا” ىعدي ،همساب رداصملا تظفتحا

 
 .91 ،)1992 ،ةايحلا ةبتکم راد :توريب( ضرألا ةروص ،لقوح نبا مساقلا وبأ 6
 .32-31 ،)2002 ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتکم :ةرهاقلا( قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا دمحم 7
 راد :توريب( 2 .ج نايرعلا معنملا دبع دمحم قيقحت ،رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت ،ةطوطب نبا ةلحر ،ةطوطب نبا 8
 .688 ،)1987 ،مولعلا ءايحا
 ،ةيملعلا بتکلا راد :توريب( مجنلا يدهمو يروبجلا ناملس لماک قيقحت ،راصمألا کلامم يف راصبألا کلاسم ،يرمعلا هللا لضف نبا 9
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املاء زمن الَحْرکة باملغرب يف العرص الوسيط



 ةکرح نع هثيدح قايس يف يراذع نبا هرکذو ،هتلحم ريس ميظنتل يدحوملا روصنملا
 10.ناسملت ىلإ ةيدهملا نم ناطلسلا

 دنع ءاوس ،ءاملاب رمتسملا دوزتلا ىلع صرحلا زربت يتلا نئارقلا يه ةريثکو
 لوألا جذومنلا درسي .نينثا نيجذومن راتخن اهنيب نمو .اهريس لالخ وأ ةلحملا قالطنا
 عاجرتسال ]م1160-1159/ـه555-554[ ةيقيرفإ وحن نمؤملا دبع ةفيلخلا ةلمح ليصافت
 ينغ صن وهو ،م1148/ـه543 ةنس ةيلقص بحاص اهيلع ىلوتسا نأ دعب ةيدهملا
 ناطلسلا ةکرح ليصافت مدقيف يناثلا جذومنلا امأ .شيجلا کرحت ميظنت نع تامولعملاب
 .ردي نبا درمت لاصئتسال م1266/ـه665 ةنس سوسلا ىلإ سيردإ ءالعلا وبأ

 لمعب” رمأ ،ةکرح يف جورخلا ررق امدنع نمؤملا دبع ةفيلخلا نأ ريثألا نبا رکذ
 يف هباون عيمج ىلإ بتکو ،رفسلا يف رکسعلا هيلإ جاتحي امو ضايحلاو برقلاو اياورلا
 ،تالغلا نم لصحتي ام عيمج ظفحب مهرمأي ،سنوت بيرق ىلإ کلم دق ناکو ،برغلا
 اضيأ مهرمأ هنأ ]م1332/ـه733 ـت[ يريونلا فيضيو 11،“نينس ثالث هلبنس يف کرتي نأو
 غلابلا رکسعلا مسق هنأ امک .ةکرحلا اهنم رمتس يتلا 12،“قرطلا يف رابآلا اورفحي نأ”ـب
 لکل ،رکاسع ةعبرأ ىلع“ ةاشملا نم فلأ ةئمسمخو ،سراف فلأ نيعبسو ةسمخ هددع
 لزنتو ،ةاذغلا تقو ىلإ ،ةلحرم موي لک يف هريسم ،هيلع لزني ءامو ،هب صتخي موي رکسع
 رشع ينثا اهدنج ددع غلبي ةمدقم شيجلا اذهل لعجو 13،“رخآ موي ىلإ ةحيرم شويجلا
 يتأي الف نيمويب هلبق نودتمي اوناکف ،هايملا جارختساو قيرطلا يف رابآلا رفحب” مهفلک ،افلأ
 عطق ىلع ردقي مل ريبدتلا اذه الولو ،هايملاب ضاوحألا تئلمو تالغلا هل تئيه دقو الإ

 14.“ةميظعلا شويجلا هذهب ةديعبلا ةفاسملا هذه

 ةکرحلا جورخل ةذختملا ريبادتلا فينصتب صوصنلا هذه تاراشإ حمست
 :يهو تايوتسم ثالث ىلإ ةيناطلسلا

 
 دمحم ،تيوات نب دمحم ،يناتکلا ميهاربإ دمحم قيقحت ،نيدحوملا مسق ،برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا ،يراذع نبا دمحأ 10
 .197 ،)1985 ،ةفاقثلا راد-يمالسإلا برغلا راد :ءاضيبلا رادلا-توريب( ةمامز رداقلا دبع ،ربينز

 ؛428 ،)1987 ،ةيملعلا بتکلا راد :توريب( 9 .ج ،قاقدلا فسوي دمحم هححصو هعجار ،خيراتلا يف لماکلا ،ريثألا نبا مرکلا يبأ نبا يلع 11
 ،)1954 ،باتکلا راد :ءاضيبلا رادلا( 2 .ج ،يرصانلا دمحمو يرصانلا رفعج قيقحت ،ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا ،يرصانلا هنع ذخأو

131. 
 .171 ،)ت.د ،ةيملعلا بتکلا راد :توريب( 24 .ج ،ينيحرت ديجملا دبع قيقحت ،بدألا نونف يف برألا ةياهن ،يريونلا نيدلا باهش دمحأ 12
 ،)1979 ،ةثيدحلا داشرلا راد :ءاضيبلا رادلا( ةمامز رداقلا دبعو راکز ليهس قيقحت ،ةيشکارملا رابخألا رکذ يف ةيشوملا للحلا ،کامس نبا 13
.152. 

 .347-346 ،)1981 ،باتکلل ةيبرعلا رادلا :سنوت( يناجتلا ةلحر ،يناجتلا دمحم نب هللا دبع 14

 ءاملا لمح ةيعوأ ريفوت لمشيو ؛ةکرحلا جورخل دادعتسالا :لوألا ىوتسملا •
 .برقلاو اياورلا لثم

 رفَحو بوبحلا ريفوت ربع ؛ةلحملا اهب لزنتس يتلا لزانملا ةئيهت :يناثلا ىوتسملا •
 دادعإ ةمهم ىلإ ةفاضإ ،ةمهملا هذهب فِّلک دقو .رکاسعلا هب فقوتتس لزنم لکب رابآلا
 زاجنإو دوهجم .افلأ رشع انثا مهددع غلابلا شيجلا ةمدقم دنج ،هايملا عمج ضاوحأ
 ؟طقف ،اهيلإ راشملا ،نيموي فرظ يف متي ناک له لءاستن

 ناک اقيرف نأ ضرتفن ،شيجلا ةمدقم دنج ىلإ ةلوکوملا ماهملا ىلع ًءانبو
 دادعإو رابآلا رفح يف نومدختُسي ةلعفو ،هايملا طابناب فراع صخش نم نوکم مهبحصي
 اننإف ،ةکرحلا هذه ىلإ ةبسنلاب ضارتفالا اذه دکؤت ةراشإ ىلع رفوتن ال انک نإو ،ضاوحألا
 ةنس ةياجب ىلإ ديز وبأ ديسلا اهداق ىرخأ ةکرحل لقألا ىلع ةدحاو ىلع رفوتن

 15“رئاصبلا لهأ” نأ يراذع نبا اهيف رکذي ،روصنملا بوقعي ةفالخ نمز م1185/ـه581
 .اهريس ميظنت يف اوکراشو ةکرحلا هذه اورضح

 شيجلا نأ صوصنلا نم ىقتسي ؛ةکرحلا رکاسع ريس ميظنت :ثلاثلا ىوتسملا •
 عطق دعب ،ةاذغلا دنع فقوتيو حبصلا ةالص دعب قلطني ،لماک موي ةفاسم ريسي ناک
 تالغلاب تئيه لزانمب ناک فقوتلا اذه نأو 16.ملک 40 ىلإ 30 لداعي ام ،ةلحرم ةفاسم
 يف )درف 143 750 لداعي ام( شيجلا ددع يلامجإ نمٍ ُعبُر لک اهب لزني نأ ىلع ،هايملاو
 .مولعم موي

 ةيعوأ ىلإ ةجاح يف ناک شيجلا نأ صالختسالا نکمي ،تايطعملا هذه ىلإ ادانتسا
 لوصولا ىتح لمحتلا اهتعاطتسابف ةقفارملا باودلا امأ ،ءاملا نم هموي ةجاح يبلت هايم
 شيجلا نم مسق لک لوزن ريبدت نأ امک .ءاوترالل ضاوحأ اهل تئيه ثيح ،لزانملا ىلإ

 هايملا ةيمکب ةلزانلا رکاسعلا ددع ةنزاوم ىلع دعاس دق ،ددحم موي لالخ نيعم لزنمب
 .لزنم لک يف ةحاتملا

 رمتسملا دوزتلا ىلع صرحلا زربت يتلا نئارقلا نم يناثلا جذومنلل ةبسنلابو
 .برغملا نايبلا هفلؤم يف يراذع نبا هدروأ دقف ،ءاملاب
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 ةکرح نع هثيدح قايس يف يراذع نبا هرکذو ،هتلحم ريس ميظنتل يدحوملا روصنملا
 10.ناسملت ىلإ ةيدهملا نم ناطلسلا

 دنع ءاوس ،ءاملاب رمتسملا دوزتلا ىلع صرحلا زربت يتلا نئارقلا يه ةريثکو
 لوألا جذومنلا درسي .نينثا نيجذومن راتخن اهنيب نمو .اهريس لالخ وأ ةلحملا قالطنا
 عاجرتسال ]م1160-1159/ـه555-554[ ةيقيرفإ وحن نمؤملا دبع ةفيلخلا ةلمح ليصافت
 ينغ صن وهو ،م1148/ـه543 ةنس ةيلقص بحاص اهيلع ىلوتسا نأ دعب ةيدهملا
 ناطلسلا ةکرح ليصافت مدقيف يناثلا جذومنلا امأ .شيجلا کرحت ميظنت نع تامولعملاب
 .ردي نبا درمت لاصئتسال م1266/ـه665 ةنس سوسلا ىلإ سيردإ ءالعلا وبأ

 لمعب” رمأ ،ةکرح يف جورخلا ررق امدنع نمؤملا دبع ةفيلخلا نأ ريثألا نبا رکذ
 يف هباون عيمج ىلإ بتکو ،رفسلا يف رکسعلا هيلإ جاتحي امو ضايحلاو برقلاو اياورلا
 ،تالغلا نم لصحتي ام عيمج ظفحب مهرمأي ،سنوت بيرق ىلإ کلم دق ناکو ،برغلا
 اضيأ مهرمأ هنأ ]م1332/ـه733 ـت[ يريونلا فيضيو 11،“نينس ثالث هلبنس يف کرتي نأو
 غلابلا رکسعلا مسق هنأ امک .ةکرحلا اهنم رمتس يتلا 12،“قرطلا يف رابآلا اورفحي نأ”ـب
 لکل ،رکاسع ةعبرأ ىلع“ ةاشملا نم فلأ ةئمسمخو ،سراف فلأ نيعبسو ةسمخ هددع
 لزنتو ،ةاذغلا تقو ىلإ ،ةلحرم موي لک يف هريسم ،هيلع لزني ءامو ،هب صتخي موي رکسع
 رشع ينثا اهدنج ددع غلبي ةمدقم شيجلا اذهل لعجو 13،“رخآ موي ىلإ ةحيرم شويجلا
 يتأي الف نيمويب هلبق نودتمي اوناکف ،هايملا جارختساو قيرطلا يف رابآلا رفحب” مهفلک ،افلأ
 عطق ىلع ردقي مل ريبدتلا اذه الولو ،هايملاب ضاوحألا تئلمو تالغلا هل تئيه دقو الإ

 14.“ةميظعلا شويجلا هذهب ةديعبلا ةفاسملا هذه

 ةکرحلا جورخل ةذختملا ريبادتلا فينصتب صوصنلا هذه تاراشإ حمست
 :يهو تايوتسم ثالث ىلإ ةيناطلسلا

 
 دمحم ،تيوات نب دمحم ،يناتکلا ميهاربإ دمحم قيقحت ،نيدحوملا مسق ،برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا ،يراذع نبا دمحأ 10
 .197 ،)1985 ،ةفاقثلا راد-يمالسإلا برغلا راد :ءاضيبلا رادلا-توريب( ةمامز رداقلا دبع ،ربينز

 ؛428 ،)1987 ،ةيملعلا بتکلا راد :توريب( 9 .ج ،قاقدلا فسوي دمحم هححصو هعجار ،خيراتلا يف لماکلا ،ريثألا نبا مرکلا يبأ نبا يلع 11
 ،)1954 ،باتکلا راد :ءاضيبلا رادلا( 2 .ج ،يرصانلا دمحمو يرصانلا رفعج قيقحت ،ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا ،يرصانلا هنع ذخأو

131. 
 .171 ،)ت.د ،ةيملعلا بتکلا راد :توريب( 24 .ج ،ينيحرت ديجملا دبع قيقحت ،بدألا نونف يف برألا ةياهن ،يريونلا نيدلا باهش دمحأ 12
 ،)1979 ،ةثيدحلا داشرلا راد :ءاضيبلا رادلا( ةمامز رداقلا دبعو راکز ليهس قيقحت ،ةيشکارملا رابخألا رکذ يف ةيشوملا للحلا ،کامس نبا 13
.152. 

 .347-346 ،)1981 ،باتکلل ةيبرعلا رادلا :سنوت( يناجتلا ةلحر ،يناجتلا دمحم نب هللا دبع 14

 ءاملا لمح ةيعوأ ريفوت لمشيو ؛ةکرحلا جورخل دادعتسالا :لوألا ىوتسملا •
 .برقلاو اياورلا لثم

 رفَحو بوبحلا ريفوت ربع ؛ةلحملا اهب لزنتس يتلا لزانملا ةئيهت :يناثلا ىوتسملا •
 دادعإ ةمهم ىلإ ةفاضإ ،ةمهملا هذهب فِّلک دقو .رکاسعلا هب فقوتتس لزنم لکب رابآلا
 زاجنإو دوهجم .افلأ رشع انثا مهددع غلابلا شيجلا ةمدقم دنج ،هايملا عمج ضاوحأ
 ؟طقف ،اهيلإ راشملا ،نيموي فرظ يف متي ناک له لءاستن

 ناک اقيرف نأ ضرتفن ،شيجلا ةمدقم دنج ىلإ ةلوکوملا ماهملا ىلع ًءانبو
 دادعإو رابآلا رفح يف نومدختُسي ةلعفو ،هايملا طابناب فراع صخش نم نوکم مهبحصي
 اننإف ،ةکرحلا هذه ىلإ ةبسنلاب ضارتفالا اذه دکؤت ةراشإ ىلع رفوتن ال انک نإو ،ضاوحألا
 ةنس ةياجب ىلإ ديز وبأ ديسلا اهداق ىرخأ ةکرحل لقألا ىلع ةدحاو ىلع رفوتن

 15“رئاصبلا لهأ” نأ يراذع نبا اهيف رکذي ،روصنملا بوقعي ةفالخ نمز م1185/ـه581
 .اهريس ميظنت يف اوکراشو ةکرحلا هذه اورضح

 شيجلا نأ صوصنلا نم ىقتسي ؛ةکرحلا رکاسع ريس ميظنت :ثلاثلا ىوتسملا •
 عطق دعب ،ةاذغلا دنع فقوتيو حبصلا ةالص دعب قلطني ،لماک موي ةفاسم ريسي ناک
 تالغلاب تئيه لزانمب ناک فقوتلا اذه نأو 16.ملک 40 ىلإ 30 لداعي ام ،ةلحرم ةفاسم
 يف )درف 143 750 لداعي ام( شيجلا ددع يلامجإ نمٍ ُعبُر لک اهب لزني نأ ىلع ،هايملاو
 .مولعم موي

 ةيعوأ ىلإ ةجاح يف ناک شيجلا نأ صالختسالا نکمي ،تايطعملا هذه ىلإ ادانتسا
 لوصولا ىتح لمحتلا اهتعاطتسابف ةقفارملا باودلا امأ ،ءاملا نم هموي ةجاح يبلت هايم
 شيجلا نم مسق لک لوزن ريبدت نأ امک .ءاوترالل ضاوحأ اهل تئيه ثيح ،لزانملا ىلإ

 هايملا ةيمکب ةلزانلا رکاسعلا ددع ةنزاوم ىلع دعاس دق ،ددحم موي لالخ نيعم لزنمب
 .لزنم لک يف ةحاتملا

 رمتسملا دوزتلا ىلع صرحلا زربت يتلا نئارقلا نم يناثلا جذومنلل ةبسنلابو
 .برغملا نايبلا هفلؤم يف يراذع نبا هدروأ دقف ،ءاملاب
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املاء زمن الَحْرکة باملغرب يف العرص الوسيط



 تفيسنات نم لحر سيردإ ءالعلا وبأ ناطلسلا ةکرح شيج نأ فلؤملا رکذ
 ،هتعامجو هرکسعب لزن تروازمات” ىلإ هلوصو دنعو ،ةيدحوملا تالحملا ةئيهو ةداع ىلع
 لوأو لبجلا حفس وهو ،نطورکسم ىلإ لزنملا اذه نع مايأ ةثالث دعب ةلحملا تلحر ]...[
 عضوم وهو ،ساداب ينب لزنم ىلإ ةلحملا تلحر لاوشل يناثلا يفو ]...[ ،سوسلا طيسب
  ]...[ هئام ةرثکو هئاوه بيطب اورسو يداولا اذهب سانلا عستاو ،سوسلا يداو ىلع
 ينب ىلع ةلحملا تلزن لاوش نم سداسلا يفو ،]...[ مايأ ةثالث لزنملا اذهب ةلحملا تماقأ
 ةهجلا ىلإ هبيرستو تغزيت لهأ نع ءاملا عطقب ةسيفنج لغتشم بطوخف ]...[ ،تغزيت
 تلزنو رقم ينب ىلإ ةلحملا تلحر لاوش نم نماثلا يفو .اهب ةلحملا لولح نوکي يتلا

 راصح ىلإ هنم ةلحملا تلحر لاوش نم عساتلا يفو ]...[ ]تنادورات وأ[ سوسلا يداو ىلع
 ،]...[ لاوش نم رشع عبارلا يف هحتف دعب نصحلا نع ةلحملا تلحر ،]...[ تغزيت نصح
 ثلاثلا يفو ،]...[ سوسلا داو ىلع دواد ينب ىلإ ةلحملا تلحر نيرشعلاو يداحلا يفو
 نصح ىلإ هللاب قثاولا بکرو تنادورات نم ةبرقمب ةلحملا تلزن هنم نيرشعلاو
 .هراصح دصق 17“نيونيويت نصح ىلإ ةلحملا تلحر ةدعقلا يذ ةرغ يفو تنادورات

 ةکرحلا شيج اهب لزن يتلاو سابتقالا يف ةدراولا تاطحملا عبتت لالخ نم حضتي
 ،ءاملا نم هتجاح هب دجي زَّهَجُم لزنم وأ نصحب فقوتي مل اذإ ريخألا اذه نأ ،ةيرکسعلا
 ةدافتسالا يف ةبغرلاو اههايم ىلإ ةجاحلاب ءارجإلا اذه َّرسفيو ،ةيدوألا برق فَّقوت هنإف
 .باودلا يرو فيظنتلاو برشلا يف اهنم

 ،ةيوقو ةئجافم ةلمح تعقو اذإ بيغت دق ةيدوألا برق لوزنلا عفانم نأ دَيب
 مهتيبخأ اوعمجيل ،هفاوح ىلع ةميخم ةلحم کارحل ةيفاک ةحسف کرتت ال ثيحب”
 ديدهتلا سفن ةيمسوملا تاليسملا لکشت دقو 18،“مهسفنأب ةاجنلل ىتح وأ ،مهتعتمأو
 ةنس 19ةيقيرفإ ىلإ نانع يبأ ناطلسلا ةکرح لالخ ثدح امک ،ةريزغلا راطمألا لوطه دنع

 يذلا بابعلا ضيف هباتک يف ةدراولا يريمنلا جاحلا نبا رابخأ بسحف .م1357/ــه758
 ينب لبج ضيضحب لوزنلا رقتسا” امل هنأ ،ةيناطلسلا ةکرحلا هذه ثادحأ خيرأتل هصَّصخ
 لمشو مايخلاو ةيبخألا تعفتراو روهظلا ناديم حسفأو رورسلا تاقوأ عسوأ يف لمي
 ايمارتم ،اهراطمأ ةمکارتم ،اهراشع ةلقثم نزملا هللا لسرأ ]...[ ماظتنالا ةرفظملا ةلحملا

 
 .460-453 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 17
 يف ةنيايحلاب اهمييخت ءانثأ َّبأ دلو يبرعلا تاوق ىلع نوانيإ داو هايم رامهنا نع هثيدح قايس يف فصولا اذه ندوملا نامحرلا دبع مدق 18
 :طابرلا( رشع عساتلاو رشع سداسلا نرقلا نيب نزخملاو نوانيإ لئابق رامعتسالا لبق ةيبرغملا يداوبلا ،ندوملا نامحرلا دبع .1892 ربنجد
 .39 ،)1995 ،سماخلا دمحم ةعماج ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک تاروشنم
 نورقش نبا دمحم دادعإو ةسارد ،بازلاو ةنيطنسق ىلإ ةديعسلا ةکرحلا يف بادآلا حادق ةضافإو بابعلا ضيف ،يريمنلا جاحلا نبا 19
 .73-72 )1990 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب(

 حطابألا ىلع ةعفارتم ،بعاورلا لويسلا رادحنا نم عرسأب ناک امف ]...[ اهرايت
 هديأ انالوم يدي نيب انکو ]...[ ةلحملا يلقل هنايشغ نم عرسأب ناک امف ]...[ ،بضاهألاو
 ،ديداخألا رفحل نورياطتيو ،ديعسلا قارفأ ىلع نوقدتحي لاجرلا ةافکو قارفأ جربب هللا
 هديأ انالوم اوربخأف ]...[ لمعلا مکلذل نولوتملا ىتأ ىتح ]...[ اناجيه جيهي ءاملا بابعو
 نيحت املو ]...[ .عامطألا قئالع هدر يف لايتحالا اوعطقو ،عافدلا نع اوبلغ مهنأ هللا
 ديعصتلاو ةضفخنملا اهعضاوم نع ةنوميملا ةلحملا ليوحتب هللا هديأ انالوم رمأ رافسألا

 20.“ةضرقنملا اهبراضمب

 

 
 فقوت دهشم :1 ةحوللا
 داو برق ةينيرملا تاوقلا
 ىلإ اهقيرط يف عيبرلا مأ

 شکارم ةنيدم راصح
 ةنس ةيدحوملا

 .م1261/ـه660
Cantigas de Santa Maria, 
Bibliothèque de l’Escurial, 
CLXXXI. 

 
 

 تفِّلک ،هتکَرَح يف شيجلا قفارت تناک نيئاَّقَسلا نم ةقرف نأ ادج لمتحملا نمو
 وحن نمؤملا دبع ةفيلخلا ةکرح شيج ةمدقم رارغ ىلع دنجلل اهريفوتو هايملا ةئبعتب
 اللعم نازولا نسحلا رکذ دقف ،يساطولا خيشلا دمحم ناطلسلا شيج يئاَّقسو ،ةيدهملا
 وحن مهو ،نييماظنلا هدونج عيمج تاجاح رفوي” ناک هنأب ناطلسلا اذه دنج ةرثک
 نيباطحو نيئاّقسو نيلاّمجو نيلاّغبو مدخ نيب ام نيلجارلا نم مهلثمو ،سراف فالآ ةعبس
 ىلع رصتقي مل نيئاَّقسلا ةقرف لمع نأ ملعلا عم 21“...تاقفنلا يبساحمو ةدئاملا ناملغو
 امک ،کراعملا يف مهکابتشا لالخ هريفوت ىلإ هادعت لب مهکرحت ءانثأ ءاملاب دنجلا ديوزت

 
 .261-412 :اضيأ رظنا ،258 ،بابعلا ضيف ،يريمنلا 20
 .161 ،)1983 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب( 1 .ج ،رضخألا دمحمو يجح دمحم ةيسنرفلا نع همجرت ،ايقيرفإ فصو ،نازولا دمحم 21
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 تفيسنات نم لحر سيردإ ءالعلا وبأ ناطلسلا ةکرح شيج نأ فلؤملا رکذ
 ،هتعامجو هرکسعب لزن تروازمات” ىلإ هلوصو دنعو ،ةيدحوملا تالحملا ةئيهو ةداع ىلع
 لوأو لبجلا حفس وهو ،نطورکسم ىلإ لزنملا اذه نع مايأ ةثالث دعب ةلحملا تلحر ]...[
 عضوم وهو ،ساداب ينب لزنم ىلإ ةلحملا تلحر لاوشل يناثلا يفو ]...[ ،سوسلا طيسب
  ]...[ هئام ةرثکو هئاوه بيطب اورسو يداولا اذهب سانلا عستاو ،سوسلا يداو ىلع
 ينب ىلع ةلحملا تلزن لاوش نم سداسلا يفو ،]...[ مايأ ةثالث لزنملا اذهب ةلحملا تماقأ
 ةهجلا ىلإ هبيرستو تغزيت لهأ نع ءاملا عطقب ةسيفنج لغتشم بطوخف ]...[ ،تغزيت
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 حطابألا ىلع ةعفارتم ،بعاورلا لويسلا رادحنا نم عرسأب ناک امف ]...[ اهرايت
 هديأ انالوم يدي نيب انکو ]...[ ةلحملا يلقل هنايشغ نم عرسأب ناک امف ]...[ ،بضاهألاو
 ،ديداخألا رفحل نورياطتيو ،ديعسلا قارفأ ىلع نوقدتحي لاجرلا ةافکو قارفأ جربب هللا
 هديأ انالوم اوربخأف ]...[ لمعلا مکلذل نولوتملا ىتأ ىتح ]...[ اناجيه جيهي ءاملا بابعو
 نيحت املو ]...[ .عامطألا قئالع هدر يف لايتحالا اوعطقو ،عافدلا نع اوبلغ مهنأ هللا
 ديعصتلاو ةضفخنملا اهعضاوم نع ةنوميملا ةلحملا ليوحتب هللا هديأ انالوم رمأ رافسألا

 20.“ةضرقنملا اهبراضمب

 

 
 فقوت دهشم :1 ةحوللا
 داو برق ةينيرملا تاوقلا
 ىلإ اهقيرط يف عيبرلا مأ

 شکارم ةنيدم راصح
 ةنس ةيدحوملا

 .م1261/ـه660
Cantigas de Santa Maria, 
Bibliothèque de l’Escurial, 
CLXXXI. 

 
 

 تفِّلک ،هتکَرَح يف شيجلا قفارت تناک نيئاَّقَسلا نم ةقرف نأ ادج لمتحملا نمو
 وحن نمؤملا دبع ةفيلخلا ةکرح شيج ةمدقم رارغ ىلع دنجلل اهريفوتو هايملا ةئبعتب
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 نيباطحو نيئاّقسو نيلاّمجو نيلاّغبو مدخ نيب ام نيلجارلا نم مهلثمو ،سراف فالآ ةعبس
 ىلع رصتقي مل نيئاَّقسلا ةقرف لمع نأ ملعلا عم 21“...تاقفنلا يبساحمو ةدئاملا ناملغو
 امک ،کراعملا يف مهکابتشا لالخ هريفوت ىلإ هادعت لب مهکرحت ءانثأ ءاملاب دنجلا ديوزت
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 .161 ،)1983 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب( 1 .ج ،رضخألا دمحمو يجح دمحم ةيسنرفلا نع همجرت ،ايقيرفإ فصو ،نازولا دمحم 21

اللوحـة 1: مشـهد توقـف القـوات 

يف  الربيـع  أم  واد  قـرب  املرينيـة 

طريقهـا إىل حصـار مدينـة مراکـش 

660هــ/1261م. سـنة  املوحديـة 

Cantigas de Santa Maria, 

Bibliothèque de l’Escurial, 

CLXXXI
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 ءاملا ةلمح رمأي ناک ديعس وبأ ىلعألا دئاقلا نأ رکذي يذلا ،عرز يبأ نبا کلذ تبثي
 22.“مهنم برشي نأ ءاش نم لانيل نيلتاقملا فلخ فوقولاب”

 ىلإ ةفلاسلا صوصنلا ريشت ،اهلمح نيعاومو هايملا ريفوت تاينقتب طبتري ام يفو
 باودلا يرل لمعتست لجاوم يهو 23،اياورلا ةينقت ىلإو هايملاب ألمتو رفحت يتلا ضاوحألا
 ىنعم ديفت اهنأ حجرنو 24،“ضرفإ” مسا يبرغملا بونجلاب اهيلع قلطي ،تاکرحلا ءانثأ
 يف رکسعلا هيلإ جاتحي امو برقلاو اياورلا لمعب” نمؤملا دبع ةفيلخلا رمأ ىلع ًءانب رخآ
 قلطي ناک هنأ تبثي امم ،رفسلا لالخ لَمُحت ةينآ ةلمجلا قايس يف ديفي مسالاف ،“رفسلا
 نيعاوم ىدحإ نأ دعبتسن الو .دعب ام يف دکؤنس امک ،ءاملا لمح نيعاوم ىدحإ ىلع اضيأ

 فزخلا لاثمت يف لمجلا اهلمحي يتلا ةينآلاب ةهيبش اهدادعإب ةفيلخلا رمأ يتلا ءاملا لمح
 :هلفسأ ةروصلا يف نيبملاو ةغره زيليݣيإل يرثألا عقوملاب هيلع رثع يذلا

 

 
 يفزخ مسجم :2 ةحوللا
 لقن ةينآب لمحم لمجل
 ةلئاس داوم

Jean-Pierre Van Staëval, 
Abdellah Filli et Ahmed 
Saleh Ettahiri, Igiliz, berceau 
de l’empire almohade, 
brochure numérique, 26. 

 
 
 دافتسا ،يرکسعلا هکرحت ةيادب يف يطبارملا دنجلا ةصاخ ،دنجلا نأ ضرتفن ،اضيأ

 ودب دنع مدختست تلاز الو ةيوارحصلا تالاجملاب ترشتنا ،ءاملا ةيعوأ نم عون نم

 
 .451 ،برطملا سينألا ،عرز يبأ نبا 22
-شکارم ىلإ روصنملا لصو املو” :ةيقيرفإ وحن جورخلل روصنملا بوقعي ةفيلخلا دادعتسا نع هرابخأ نمض نيتينقتلا اضيأ يرصانلا رکذ 23
 .181 ،2 .ج ،اصقتسالا ،يرصانلا.“ةيقيرفإ دالب ىلإ هجوتلل رفسلا تالآو اياورلاو ضاوحألا ذاختاب رمأ -سلدنألا نم همودق دعب

 .ج ،اصقتسالا ،يرصانلا ؛19 :)2001( 24 لمأ ةلجم ،“طيسولا رصعلا لالخ يبرغملا بونجلاب ءاملا يف مکحتلا ايجولونکت” ،ناکسا نيسحلا 24
2، 131. 

 ِّنيبت امک ،ةبادلا نطب لفسأ طبُرت ،غوبدملا دلجلا نم بَرِق يهو ،قراوطلاو ايناطيروم
 .هلفسأ نيتروصلا

 

 

 ةعتمألا لمح ةباد نطب لفسأ ةعوضوم قراوطلا ىدل دلجلا نم برِق :3 ةحوللا
Edmond Bernus, Un peuple nomade et pastoral, de la pluie à la sécheresse, 1968 © IRD. Et Edmond Bernus et 
Durou Jean-Marc, Touaregs, Un peuple du désert (Paris: Robert Laffont, 1996), 238. 

 ةيعوألا نم عونلا اذه نأ ،ةيصنلاو ةيداملا دهاوشلا هتبثت ام بسح ،حضاولاو
 برق نوطبري اوناک 25نييسورافلا نأ ىلإ نوبارتسا راشأ دقف ،ةميدق تارتف ذنم مدختسا
 ةثحابلا ترثعو 27.ءارحصلا ربع 26نييسورفاملاب نولصتي امدنع مهليخ نوطب تحت ءاملا
 ىلع “نوبارتسا” يرخصلا نفلا عقومب ،خيراتلا لبق ام ةرتفلا يف ةصتخملا ،ديشاح ةکيلم
 28.ءاملا برِق نع ِّربعت لامجلا نطب لفسأ ةيرئاد الاکشأ زربت ،ةيرخص موسرو شوقن
 نم همادختسا ةيضرف ديکأتب حمسي ءاعولا مادختسال ينمزلا دادتمالا اذه نإف ؛يلاتلابو
 .ءارحصلا لاجمب يرکسعلا اهکرحت نم ىلوألا ةلحرملا يف لقألا ىلع ،ةيطبارملا تاوقلا لبق

 
 مهمادختسال اهتسارد ىلع ادامتعا ديشاح ةکيلم ىرتو ،ةعرد يداو يلاعأب نوبارتسال ةيفارغجلا تايطعملا بسح نييسورافلا لاجم عقي 25
 .ةيبرغلا ءارحصلا لامش لثم ةعرد يداو يلاعأ نم افافج رثکأ الاجم نونطوتسي اوناک مهنأ ،ءاملا برق

Malika Hachid, “Strabon, El-Idrissi, la Guerba et un libyque plus tardif que les Ve/VIe siècles”, in Actes du premier 
colloque de préhistoire maghrébine, II (Alger: Centre National de Recherches Préhistoriques Anthropologiques et 
Historiques, 2011), 194. 

 ،17 باتکلا ،نوبارتس ةيفارغج ،نوبارتس .طسوتملا سلطألا بونج ىلإ برغملا لامش نم مهلاجم دتمي ناک نيذلا نويروملا مه :نييسورفاملا 26
 .3 ةرقفلا ،)2003 ،سنوي راق ةعماج تاروشنم :ايبيل( بيودلا کوربملا دمحم ةيقيرغإلا نع هلقن

 .7 ةرقفلا ،نوبارتس ةيفارغج ،نوبارتس 27
28 Hachid, “Strabon, El-Idrissi”, 194-95. 
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361

املاء زمن الَحْرکة باملغرب يف العرص الوسيط



 
 لامجلا نوطب لفسأ ءاملا برِق زربي يرخص شقن :4 ةحوللا

Hachid, “Strabon, El-Idrissi”, 195. 

 

 لالخ هايملا دنجلا اهيف لمح يتلا نيعاوملا ةفرعم يف انرداصم انفعست مل اذإو
 راجتلا اهمدختسا يتلا کلت نع فلتخت ال نيعاوملا هذه نأ دقتعن ،ةيرکسعلا تاکرحلا
 رّدص ،يبرغم جاحل ةديصق نم اسابتقا قوسن ،راطإلا اذه يف .ةلحرلاو جحلل نورفاسملاو
 ءايشألا اهيف دَّدعو ،ماشلا مث ةرونملا ةنيدملا ىلإ ازات نم ةلحرلا لحارمل يفصولا هفيلأت اهب
 حئاصن ميدقتو ،اهعاونأ رکذ عم ،ءاملا لمح نيعاوم لثم ،جحلا ديرم اهيلإ جاتحي يتلا
 :ةديصقلا نم تايبأ هذهو ،اهب ءاملا ظفحل

 برـــش ةساطو ةوکر ذِختاو
]...[ 
 زرــــخ ةقيثو ابرق بختناو
 اــهيمحت جرابت اهل ريحتو
 نـــــــــــم مکف ءاقتسا نم للقت ال

 ءاـــــــعو وهو قيلعلا طامس يف 
 
 ءاـــــــــــــقتسا نکميل تاديج
 ءارــــــــــــفا اهبيصي ال يکل

 29ءاــــــــــــــملا لقي اذإ ،قلخ ّوس

 رفسلا لالخ ءاملا لمح ةيعوأل ةيلاتلا فانصألا طبض تايبألا هذه نم دافتسي
 :يهو ،لقنتلاو

 
 .91-90 ،)1953 ،نزخملا ةعبطم :ناوطت( يبرغملا بکرلا ثيدح نم ،ينونملا دمحم 29

 دلج نم ذخُتت 30،يبلاعثلا فينصت بسح ءاملا لمح ةيعوأ رغصأ :ةوکرلا •
 32.ءوضولا ءام ظفحل ءاعو اهرابتعاب نوتملا ضعب يف اهرکذ ررکت دقو 31،زعاملا

 يغيزامألا ظفللاب “ليلُوَقأ”و يبرغملا يماعلا ظفللا بسح “ةبرڴ” وأ :ةبرقلا •
 نم عنصي ،هلمحو ءاملا ظفحل ءاعو يه 33،يبرغملا بونجلا لهأ قطن بسح “بَرَکل”و
 لمحل اهنومدختسي رودجوب ةقطنمب نيرارديت دالوأ ةليبق دارفأ ناک دق .اضيأ زعاملا دلج
 35.ءاملا ةيعوأ لمحل ةصصخم لبإ يأ 34“ةياورأ لبإ” قوف ءاملا

 صوصنلا ضعب نمض ثلاث فنص مسا درو ،نيفنصلا نيذه ىلع ةوالع
 لمعب يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا رمأ لوح ،رکذلا قباس ريثألا نبا صن لثم ،ةيخيراتلا
 ةيعوأ ربکأ يه ،]اياورلا .م[ ةيورلاو 36،ةکْرَح يف شيجلا جورخل ادادعتسا برقلاو اياورلا
 ونورب يول رکذ دقف ،ةرخأتم ةلحرم ىلإ ةيناطلسلا تاکرحلا يف تمدختسا ،ءاملا
 )Louis Brunot( ةنيدمب ةيعوألا ءامسأ نع همجعم يف حلطصملل هفيرعت نمض 
 نم نوکتت يهو ،نزخملا کرحت لالخ ءاملا لمحل مدختست تناک ةيورلا نأ ،طابرلا
 لکش ىلع اهرهظ ىلع ناعمجيو ةبادلا نم ةهج ىلع امهنم ةدحاو لک عضوت ،نَيتِينآ
 37.]ةعدرب[ “سيلت”

 ةيرکسعلا لزانملل ةيئاملا ةئيهتلا

 بوقعي وبأ نينمؤملا ريمأ ةکرحل ناطقلا نبا هب خرأ يذلا قيقدلا فصولا ربتعي
 صوصنلا نم ،م1170/ـه566 ةنس سلدنألا ةريزج ىلإ شکارم هترضح نم فسوي

 
 .283 ،)2002 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ :توريب( يدهملا قازرلا دبع قيقحت ،ةيبرعلا رسو ةغللا هقف ،يبلاعثلا کلملا دبع 30

31 Louis Brunot, “Noms de récipients à Rabat”, Hespéris I, 2e tri. (1921): 120. 
 تاروشنم :طابرلا( 1 .ج ،يديعسلا مالسلا دبع قيقحت ،حلاص دمحم يبأ تامارک قيقحت يف حضاولا جاهنملا ،يرجاملا ميهاربإ نب دمحأ 32
 رادلا( رامعتسالا لبق ام برغم يف قرطلا نمأ ،قيرطلا عطاقو طاطزلا نيب ،يتبسلا دحألا دبع ؛351 ،)2013 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا
 .179 ،)2009 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا

33 Abdallah Fili, “Pour une relecture de la classification de la céramique à la lumière des sources arabes médiévales”, 
Bulletin d’Archéologie Marocaine  XXII (2012): 297-301; Brunot, “Noms de récipients”, 134; Abdallah Fili, “La 
céramique de tradition amazighe”, Asinag  6 (2011): 25. 

 .6678 ،)2004 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا :الس( 20 ءزجلا ،برغملا ةملعم ،“ةلقلا” ةدام ،ليوطلا جاجح دمحم
 ؛لحاورلا لبإلاو ،عئاضبلاو ةعتمألا لمحل مدختست ،ةيوق ةمخض ريعب يهو ؛نجهلا لبإلا” :امه نيفنص رکذ لبإلل نازولا نسحلا فينصت يف 34
-260 ،2 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا .“بوکرلل مدختست يهو ،ةدم رصقأ يف لاوطلا تافاسملا عطق عيطتست ةعيرس اهنکل ةليحن ريعب يهو

261. 
 تاساردو ثاحبأ نمض ،“اجذومن نيرارديت دالوأ ةليبق ،رودجوب ةقطنمب يوارحصلا عمتجملا ةفاقث يف ةردنلا ريبدتو ءاملا” ،سارعف ةرهز 35
 .69 ،)2009 ،ءارحصلا لحاس لوح تاساردلاو ثحبلا ةعومجم تاروشنم :طابرلا( ءارحصلا لوح
 .428 ،2 .ج ،لماکلا ،ريثألا نبا 36

37 Brunot, “Noms de récipients”, 120. 
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Hachid, “Strabon, El-Idrissi”, 195. 

 

 لالخ هايملا دنجلا اهيف لمح يتلا نيعاوملا ةفرعم يف انرداصم انفعست مل اذإو
 راجتلا اهمدختسا يتلا کلت نع فلتخت ال نيعاوملا هذه نأ دقتعن ،ةيرکسعلا تاکرحلا
 رّدص ،يبرغم جاحل ةديصق نم اسابتقا قوسن ،راطإلا اذه يف .ةلحرلاو جحلل نورفاسملاو
 ءايشألا اهيف دَّدعو ،ماشلا مث ةرونملا ةنيدملا ىلإ ازات نم ةلحرلا لحارمل يفصولا هفيلأت اهب
 حئاصن ميدقتو ،اهعاونأ رکذ عم ،ءاملا لمح نيعاوم لثم ،جحلا ديرم اهيلإ جاتحي يتلا
 :ةديصقلا نم تايبأ هذهو ،اهب ءاملا ظفحل

 برـــش ةساطو ةوکر ذِختاو
]...[ 
 زرــــخ ةقيثو ابرق بختناو
 اــهيمحت جرابت اهل ريحتو
 نـــــــــــم مکف ءاقتسا نم للقت ال

 ءاـــــــعو وهو قيلعلا طامس يف 
 
 ءاـــــــــــــقتسا نکميل تاديج
 ءارــــــــــــفا اهبيصي ال يکل

 29ءاــــــــــــــملا لقي اذإ ،قلخ ّوس

 رفسلا لالخ ءاملا لمح ةيعوأل ةيلاتلا فانصألا طبض تايبألا هذه نم دافتسي
 :يهو ،لقنتلاو

 
 .91-90 ،)1953 ،نزخملا ةعبطم :ناوطت( يبرغملا بکرلا ثيدح نم ،ينونملا دمحم 29

 دلج نم ذخُتت 30،يبلاعثلا فينصت بسح ءاملا لمح ةيعوأ رغصأ :ةوکرلا •
 32.ءوضولا ءام ظفحل ءاعو اهرابتعاب نوتملا ضعب يف اهرکذ ررکت دقو 31،زعاملا

 يغيزامألا ظفللاب “ليلُوَقأ”و يبرغملا يماعلا ظفللا بسح “ةبرڴ” وأ :ةبرقلا •
 نم عنصي ،هلمحو ءاملا ظفحل ءاعو يه 33،يبرغملا بونجلا لهأ قطن بسح “بَرَکل”و
 لمحل اهنومدختسي رودجوب ةقطنمب نيرارديت دالوأ ةليبق دارفأ ناک دق .اضيأ زعاملا دلج
 35.ءاملا ةيعوأ لمحل ةصصخم لبإ يأ 34“ةياورأ لبإ” قوف ءاملا

 صوصنلا ضعب نمض ثلاث فنص مسا درو ،نيفنصلا نيذه ىلع ةوالع
 لمعب يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا رمأ لوح ،رکذلا قباس ريثألا نبا صن لثم ،ةيخيراتلا
 ةيعوأ ربکأ يه ،]اياورلا .م[ ةيورلاو 36،ةکْرَح يف شيجلا جورخل ادادعتسا برقلاو اياورلا
 ونورب يول رکذ دقف ،ةرخأتم ةلحرم ىلإ ةيناطلسلا تاکرحلا يف تمدختسا ،ءاملا
 )Louis Brunot( ةنيدمب ةيعوألا ءامسأ نع همجعم يف حلطصملل هفيرعت نمض 
 نم نوکتت يهو ،نزخملا کرحت لالخ ءاملا لمحل مدختست تناک ةيورلا نأ ،طابرلا
 لکش ىلع اهرهظ ىلع ناعمجيو ةبادلا نم ةهج ىلع امهنم ةدحاو لک عضوت ،نَيتِينآ
 37.]ةعدرب[ “سيلت”

 ةيرکسعلا لزانملل ةيئاملا ةئيهتلا

 بوقعي وبأ نينمؤملا ريمأ ةکرحل ناطقلا نبا هب خرأ يذلا قيقدلا فصولا ربتعي
 صوصنلا نم ،م1170/ـه566 ةنس سلدنألا ةريزج ىلإ شکارم هترضح نم فسوي

 
 .283 ،)2002 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ :توريب( يدهملا قازرلا دبع قيقحت ،ةيبرعلا رسو ةغللا هقف ،يبلاعثلا کلملا دبع 30

31 Louis Brunot, “Noms de récipients à Rabat”, Hespéris I, 2e tri. (1921): 120. 
 تاروشنم :طابرلا( 1 .ج ،يديعسلا مالسلا دبع قيقحت ،حلاص دمحم يبأ تامارک قيقحت يف حضاولا جاهنملا ،يرجاملا ميهاربإ نب دمحأ 32
 رادلا( رامعتسالا لبق ام برغم يف قرطلا نمأ ،قيرطلا عطاقو طاطزلا نيب ،يتبسلا دحألا دبع ؛351 ،)2013 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا
 .179 ،)2009 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا

33 Abdallah Fili, “Pour une relecture de la classification de la céramique à la lumière des sources arabes médiévales”, 
Bulletin d’Archéologie Marocaine  XXII (2012): 297-301; Brunot, “Noms de récipients”, 134; Abdallah Fili, “La 
céramique de tradition amazighe”, Asinag  6 (2011): 25. 

 .6678 ،)2004 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا :الس( 20 ءزجلا ،برغملا ةملعم ،“ةلقلا” ةدام ،ليوطلا جاجح دمحم
 ؛لحاورلا لبإلاو ،عئاضبلاو ةعتمألا لمحل مدختست ،ةيوق ةمخض ريعب يهو ؛نجهلا لبإلا” :امه نيفنص رکذ لبإلل نازولا نسحلا فينصت يف 34
-260 ،2 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا .“بوکرلل مدختست يهو ،ةدم رصقأ يف لاوطلا تافاسملا عطق عيطتست ةعيرس اهنکل ةليحن ريعب يهو

261. 
 تاساردو ثاحبأ نمض ،“اجذومن نيرارديت دالوأ ةليبق ،رودجوب ةقطنمب يوارحصلا عمتجملا ةفاقث يف ةردنلا ريبدتو ءاملا” ،سارعف ةرهز 35
 .69 ،)2009 ،ءارحصلا لحاس لوح تاساردلاو ثحبلا ةعومجم تاروشنم :طابرلا( ءارحصلا لوح
 .428 ،2 .ج ،لماکلا ،ريثألا نبا 36

37 Brunot, “Noms de récipients”, 120. 
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املاء زمن الَحْرکة باملغرب يف العرص الوسيط



 هتيمهأل هنم سبتقن .ةيدحوملا تاکْرَحلا لزانم نع تامولعملا ضعب ترفو يتلا ةليلقلا
 .ةيدهملا ةبصق ىلإ اهلوصوو شکارم نم ةلحملا جورخب قلعتملا مسقلا

 موي ةحيبص شکارم ةرضحلا نم ]ةديعسلا ةکرحلا[ تناک” :فلؤملا لوقي
 ،يمجعلا سرام رهش نم رشع ثلاثلا مويلا ةقفاومب ،درفلا بجر رهش نم عبارلا تبسلا
 ىلعو ،]...[ ةروکذملا ةنيدملا نم ،ةلاکد باب نم جرخو ،ةئام سمخو نيتسو تس نم
 هرود ىدحإ يف الوأ مويلا کلذ يف لزنف ،ةديعسلا ةکرحلا يف فيرشلا بيترتلا اذه
 نم لايمأ ةثالث وحن ىلع ،تفيسنات يداوب اهيف لوزنلا يف هدلاو مسر ىلع هل ةذختملا

 نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ لحرو ،بناج لک نم هب ةقدحم هرکاسعو ،شکارم ةرضح
 يناثلا مويلا ،خرؤملا درفلا بجر نم سماخلا دحألا موي تفيسنات يداو نم هدونج يف
 نمب اهيف لتحاو ،ةباطحلا رشدب هراد يف لزنف ،هتالحم يف القنتم هتهجو ارئاس ،هتکرح نم
 هراد ىلإ نينثالا موي لحترا مث ،مهنع هللا يضر ةفيلخلا هدلاو مسر ىلع هلايع نم لمح
 عبات مث ،هب ةقدحم هرکاسعو هراد يف لزنم لک يف لزني ،نيطقوت ىلإ ءاثالثلا مث ،نينوتب
 ةرطنقب رسج هيلع دقع دقو عيبر مأ يداو لصو ىتح بيترتلا اذه ىلع لاقتنالاو ةکرحلا
 اوزاجأف ،]...[ ةروکذملا ةرطنقلا نم برق ىلع اضيأ ةمرکملا هراد يف لزنف ،]...[ ةقيثو
 عضوملا اذه نع لحر مث ]...[ ،لسيجلاب هرادب هنع هللا يضر لتحاو ،]...[ مايأ يف اهيلع
 يداوب هراد لصو ىتح هنع هللا يضر هيبأل ةمولعملا لحارملا نم روکذملا بيترتلا ىلع
 قيقدلاو فلعلل ريعشلا نم ةاساوملاب ةيناث ةرم رمأف لوکم نم ةبرقم ىلع تانسو
 ةيدهملا نم برق ىتح هبيترت ىلع هئيشم يف ىدامتو ،رکاسعلا عيمجل دازلل محللاو
 38.“ىلس ةنيدمل ةرواجملا

 :ةيلاتلا تامولعملاب ةرصاعملا ةداهشلا هذه انديفت

 ،هشيج اهب حيرتسي يتلا لزانملاب دجوت ،نينمؤملا ريمأ لوزنل ةأيهم رود دوجو •
 لثم لمج قايس نم مهفي ام وهو ،يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا هدلاو نمز تديش
 “.اهيف لوزنلا يف هدلاو مسر ىلع هل ةذختملا هرود ىدحإ”

 ناک حتفلا طابرو شکارم نيب ةطبارلا قيرطلا ]ةلازنا[ لزانم نم لزنم لک نأ •
 هراد يف لزنم لک يف لزني” :فلؤملا ةداهش هتبثت ام وهو ،ناطلسلا اهب لزني رادب ازهجم
 هيف فقوتت لزنم لک رکذب ةنورقم “هراد” رکذ ىلإ ةفاضإلاب ،“هب ةقدحم هرکاسعو
 .ةکْرَحلا

 
 راد :توريب( يزاتلا يداهلا دبع قيقحت ،نيدحوملا دهع يف سلدنألاو برغملا دالب خيرات ،ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا کلملا دبع 38
 .355-353 ،)1987 ،يمالسإلا برغلا

 تناک يتلا اهسفن يه نينمؤملا ريمأ شيج اهب فقوتي يتلا لحارملاو رودلا نأ •
 ىلع هلايع نم لمح نمب اهيف لتحاو” :نم دافتسي ام وهو ،هدلاو شويج اهب فقوتت
 لحارملا نم روکذملا بيترتلا ىلع عضوملا اذه نع لحر مث”و ”،ةفيلخلا هدلاو مسر
 ”.هنع هللا يضر هيبأل ةمولعملا

 تناک ةکرحلا شيج اهب فقوت يتلا لزانملا نأ صلختسن ؛فلس ام ىلع ًءانب
 اذه يفو 39.لقألا ىلع يلع نب نمؤملا دبع نينمؤملا ريمأ هيبأ دهع ذنم ةزهجمو ةمولعم
 هاجتا يف کلُسي ناک يذلا هسفن وه يقرطلا راسملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت راطإلا
 نيب قيرطلل يسيردإلا فيرشلا فصو کلذ يف اندِهاشو ،نيطبارملا دهع ىلع الس ةنيدم
 اهلوأ لحارم عست رحبلا لحاس ىلع الس ةنيدم ىلإ شکارم ةنيدم نمو” :السو شکارم
 صحفلا اذه لوطو اتمأ الو هب جوع ال حيفأ صحف لوأ ىلع ةيرق نينوتو ،نينوت
 ةيرق يهو ةلحرم قيسفغ ةيرق ىلإ ةلحرم نيطقيت ةيرق ىلإ نينوت نمو ،]...[ناتلحرم
 نمو ،]...[ ةلحرم عيبر مأ ةيرق ىلإ قيسفغ ةيرق نمو .]...[ ،روکذملا صحفلا رخآ ىلع
 لاقيو ،ةلحرم لاقنأ ةيرق ىلإ ةيرقلا هذه نمو .]...[ ةلحرم ليسغيا ةيرق ىلإ عيبر مأ
 ،]...[ ةلحرم لوکم ةيرق ىلإ لاقنأ نمو .]...[ ءابقأ اهيلع نيع اهبو ،نيطبارملا راد اهل
 الس ةنيدم ىلإ سيسکأ ةيرق نمو ،]...[ ةريغص ةلحرم سيسکأ ةيرق ىلإ لوکم نمو
 40.“ةلحرم

 ةيدهملا ةبصق/الس ىلإ شکارم ةنيدم نم قيرطلا

 قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا فيرشلا
 )م1166/ـه560 ـت(

 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا
 )م1197/ـه594 ـت(

 41تفيسنات ــــــــــــــــــــــــ

 ةباطحلا رشد ــــــــــــــــــــــــ

 نينوت نينوت

 نيطقوت نيطقيت ةيرق

 
 هجورخ ناک” :هيف ءاج عرز يبأ نبال صن يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا نمز رکسعلا لوزنل ةأيهم لزانم دوجو دکؤت يتلا صوصنلا نم 39
 رظنلاو داهجلاو وزغلا ةين ىلع ]ـه558[ ةخرؤملا ةنسلا نم لوألا عيبر نم رشع سماخلا سيمخلا موي شکارم نم ]نمؤملا دبع ةفيلخلا[

 ىلع هعم ةمدقتملا رکاسعلاو قيرطلا يف ةينبملا هلزانمو هلحارمو قيفرلا يشملا نم هتداع ىلع همزعو هريس لصتاف دادعتسالاو تالآلا يف
 .79 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،عرز يبأ نبا .“ارظتنم اهب حارأف الس نم حتفلا طابر ىلإ لصو ىتح لابقإلاو روهظلاو لامکلاو روفولا
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 هتيمهأل هنم سبتقن .ةيدحوملا تاکْرَحلا لزانم نع تامولعملا ضعب ترفو يتلا ةليلقلا
 .ةيدهملا ةبصق ىلإ اهلوصوو شکارم نم ةلحملا جورخب قلعتملا مسقلا

 موي ةحيبص شکارم ةرضحلا نم ]ةديعسلا ةکرحلا[ تناک” :فلؤملا لوقي
 ،يمجعلا سرام رهش نم رشع ثلاثلا مويلا ةقفاومب ،درفلا بجر رهش نم عبارلا تبسلا
 ىلعو ،]...[ ةروکذملا ةنيدملا نم ،ةلاکد باب نم جرخو ،ةئام سمخو نيتسو تس نم
 هرود ىدحإ يف الوأ مويلا کلذ يف لزنف ،ةديعسلا ةکرحلا يف فيرشلا بيترتلا اذه
 نم لايمأ ةثالث وحن ىلع ،تفيسنات يداوب اهيف لوزنلا يف هدلاو مسر ىلع هل ةذختملا

 نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ لحرو ،بناج لک نم هب ةقدحم هرکاسعو ،شکارم ةرضح
 يناثلا مويلا ،خرؤملا درفلا بجر نم سماخلا دحألا موي تفيسنات يداو نم هدونج يف
 نمب اهيف لتحاو ،ةباطحلا رشدب هراد يف لزنف ،هتالحم يف القنتم هتهجو ارئاس ،هتکرح نم
 هراد ىلإ نينثالا موي لحترا مث ،مهنع هللا يضر ةفيلخلا هدلاو مسر ىلع هلايع نم لمح
 عبات مث ،هب ةقدحم هرکاسعو هراد يف لزنم لک يف لزني ،نيطقوت ىلإ ءاثالثلا مث ،نينوتب
 ةرطنقب رسج هيلع دقع دقو عيبر مأ يداو لصو ىتح بيترتلا اذه ىلع لاقتنالاو ةکرحلا
 اوزاجأف ،]...[ ةروکذملا ةرطنقلا نم برق ىلع اضيأ ةمرکملا هراد يف لزنف ،]...[ ةقيثو
 عضوملا اذه نع لحر مث ]...[ ،لسيجلاب هرادب هنع هللا يضر لتحاو ،]...[ مايأ يف اهيلع
 يداوب هراد لصو ىتح هنع هللا يضر هيبأل ةمولعملا لحارملا نم روکذملا بيترتلا ىلع
 قيقدلاو فلعلل ريعشلا نم ةاساوملاب ةيناث ةرم رمأف لوکم نم ةبرقم ىلع تانسو
 ةيدهملا نم برق ىتح هبيترت ىلع هئيشم يف ىدامتو ،رکاسعلا عيمجل دازلل محللاو
 38.“ىلس ةنيدمل ةرواجملا

 :ةيلاتلا تامولعملاب ةرصاعملا ةداهشلا هذه انديفت

 ،هشيج اهب حيرتسي يتلا لزانملاب دجوت ،نينمؤملا ريمأ لوزنل ةأيهم رود دوجو •
 لثم لمج قايس نم مهفي ام وهو ،يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا هدلاو نمز تديش
 “.اهيف لوزنلا يف هدلاو مسر ىلع هل ةذختملا هرود ىدحإ”

 ناک حتفلا طابرو شکارم نيب ةطبارلا قيرطلا ]ةلازنا[ لزانم نم لزنم لک نأ •
 هراد يف لزنم لک يف لزني” :فلؤملا ةداهش هتبثت ام وهو ،ناطلسلا اهب لزني رادب ازهجم
 هيف فقوتت لزنم لک رکذب ةنورقم “هراد” رکذ ىلإ ةفاضإلاب ،“هب ةقدحم هرکاسعو
 .ةکْرَحلا

 
 راد :توريب( يزاتلا يداهلا دبع قيقحت ،نيدحوملا دهع يف سلدنألاو برغملا دالب خيرات ،ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا کلملا دبع 38
 .355-353 ،)1987 ،يمالسإلا برغلا

 تناک يتلا اهسفن يه نينمؤملا ريمأ شيج اهب فقوتي يتلا لحارملاو رودلا نأ •
 ىلع هلايع نم لمح نمب اهيف لتحاو” :نم دافتسي ام وهو ،هدلاو شويج اهب فقوتت
 لحارملا نم روکذملا بيترتلا ىلع عضوملا اذه نع لحر مث”و ”،ةفيلخلا هدلاو مسر
 ”.هنع هللا يضر هيبأل ةمولعملا

 تناک ةکرحلا شيج اهب فقوت يتلا لزانملا نأ صلختسن ؛فلس ام ىلع ًءانب
 اذه يفو 39.لقألا ىلع يلع نب نمؤملا دبع نينمؤملا ريمأ هيبأ دهع ذنم ةزهجمو ةمولعم
 هاجتا يف کلُسي ناک يذلا هسفن وه يقرطلا راسملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت راطإلا
 نيب قيرطلل يسيردإلا فيرشلا فصو کلذ يف اندِهاشو ،نيطبارملا دهع ىلع الس ةنيدم
 اهلوأ لحارم عست رحبلا لحاس ىلع الس ةنيدم ىلإ شکارم ةنيدم نمو” :السو شکارم
 صحفلا اذه لوطو اتمأ الو هب جوع ال حيفأ صحف لوأ ىلع ةيرق نينوتو ،نينوت
 ةيرق يهو ةلحرم قيسفغ ةيرق ىلإ ةلحرم نيطقيت ةيرق ىلإ نينوت نمو ،]...[ناتلحرم
 نمو ،]...[ ةلحرم عيبر مأ ةيرق ىلإ قيسفغ ةيرق نمو .]...[ ،روکذملا صحفلا رخآ ىلع
 لاقيو ،ةلحرم لاقنأ ةيرق ىلإ ةيرقلا هذه نمو .]...[ ةلحرم ليسغيا ةيرق ىلإ عيبر مأ
 ،]...[ ةلحرم لوکم ةيرق ىلإ لاقنأ نمو .]...[ ءابقأ اهيلع نيع اهبو ،نيطبارملا راد اهل
 الس ةنيدم ىلإ سيسکأ ةيرق نمو ،]...[ ةريغص ةلحرم سيسکأ ةيرق ىلإ لوکم نمو
 40.“ةلحرم

 ةيدهملا ةبصق/الس ىلإ شکارم ةنيدم نم قيرطلا

 قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا فيرشلا
 )م1166/ـه560 ـت(

 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا
 )م1197/ـه594 ـت(

 41تفيسنات ــــــــــــــــــــــــ

 ةباطحلا رشد ــــــــــــــــــــــــ

 نينوت نينوت

 نيطقوت نيطقيت ةيرق

 
 هجورخ ناک” :هيف ءاج عرز يبأ نبال صن يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا نمز رکسعلا لوزنل ةأيهم لزانم دوجو دکؤت يتلا صوصنلا نم 39
 رظنلاو داهجلاو وزغلا ةين ىلع ]ـه558[ ةخرؤملا ةنسلا نم لوألا عيبر نم رشع سماخلا سيمخلا موي شکارم نم ]نمؤملا دبع ةفيلخلا[

 ىلع هعم ةمدقتملا رکاسعلاو قيرطلا يف ةينبملا هلزانمو هلحارمو قيفرلا يشملا نم هتداع ىلع همزعو هريس لصتاف دادعتسالاو تالآلا يف
 .79 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،عرز يبأ نبا .“ارظتنم اهب حارأف الس نم حتفلا طابر ىلإ لصو ىتح لابقإلاو روهظلاو لامکلاو روفولا

 .238-236 ،قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا 40
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املاء زمن الَحْرکة باملغرب يف العرص الوسيط



 ــــــــــــــــــــــــ قيسفغ ةيرق

 “عيبرلا مأ داو ةرطنق برق ةمرکملا هراد” عيبر مأ

 ليسيجلا ليسغيإ ةيرق

 ــــــــــــــــــــــــ )نيطبارملا راد( لاقنأ ةيرق

 “لوکم نم ةبرقم ىلع تانسو يداوب هراد” لوکم ةيرق

 ــــــــــــــــــــــــ سيسکأ ةيرق

 الس ةنيدمل ةرواجملا ةيدهملا الس

 نباو يسيردإلا فيرشلا بسح ةيدهملا ةبصق/الس ىلإ شکارم نم قيرطلا لزانم :5 ةحوللا
 ةالصلا بحاص

 لحارملا ضعب ءامسأ رکذ يسيردإلا فيرشلا نأ هالعأ لودجلا نم اقالطنا ظحالي
 ريخألا رکذ نيح يف ،ةالصلا بحاص نبا اهرکذي مل سيسکأو لاقنأو قيسفغ ةيرق :ـک
 رسفي نأ نکمي ،يسيردإلا فيرشلا اهرکذي مل ةباطحلا رشدو تفيسنات :يه ىرخأ لحارم
 ةدملا لالخ ،ومن وأ عجارت نم ،ةينعملا لحارملا اهتفرع يتلا تاروطتلاب فالتخالا اذه
 اضيأ هريسفت نکميو .ةالصلا بحاص نباو يسيردإلا فيرشلا فصو نيب ةلصافلا ةينمزلا
 دهاشملاو ،اهنکس تاينبو ةنکاسلا همهت يفارغج يسيردإلا فيرشلاف ،فلؤم لک ةيفلخب
 يتلا زکارملاو ناکسلاب ةلوهأملا عقاوملا فصو يلاتلابو ،ةيداصتقالا عئاقولاو ةيفارغوبطلا
 تالحم اهب لزنت يتلا لزانملاو لحارملا فصوب اريثک متهي ملو ،نورفاسملاو راجتلا اهربعي

 ةيسايسلا ثادحألا هُّمهت ٌّيرابخإ ةالصلا بحاص نبا نأ نيح يف ،ريمأ وأ ناطلس
 لباقم اهتاداعبو ةنکاسلاب طبتري ام لک شَّمه اذهل ،يدحوملا نزخملل ةيرکسعلاو
 42.نزخملاب لصتي ام لک ىلع زيکرتلا

 
42 Driss Sedra, “Sur les traces de l’itinéraire Marrakech-le détroit aux VIe-VIIe/XIIe-XIIIe siècles: notes sur quelques 
villages et localités d’après les sources arabes”, Al-Andalus Maghreb 16 (2009): 253. 

  

 داو لامش تفيسنات ىمسي عقوم :6 ةحوللا
 تفيسنات

Carte Marrakech, service Géographique du Maroc, 
Maroc au 500 000, 1924. 

 تفيسنات لزنمل ضرتفملا عقوملا :7 ةحوللا
 

Cartes de reconnaissance du Maroc, levée et dessinées 
par le capitaine N. Laras, 1898-1906. 

 ةبصقو شکارم نيب طبارلا يقرطلا راسملا نأ دکأتي ؛فلس ام ىلع ًءانب
 ةنيدمو ةبصقلا دييشت دعب نيدحوملا مث نوطبارملا هکلس يذلا هسفن وه الس/ةيدهملا
 انل حمستو 43.هئافلخو نمؤملا دبع ةفيلخلا نمز الإ متي مل هلزانم زيهجت نکل ،طابرلا
 ناطلسلل رودب ةزهجملا لزانملا هذه تناک له لؤاستلاب اهيلإ راشملا تايطعملا لک
 نيلزانلا دنجلا ةجاح يبلت ةيئام تآشنم ىلع رفوتت ،ةالصلا بحاص نبا ةداهش بسح
 ؟نيومتلاو ةحارتسالل اهب

 تايرحتلا ةليصح رفُوتو ،ءاملا طقن ةرفوب زيمتت لحارملاو لزانملا نأ تباثلا نم
 ةنس 44نامثعوب يديس تانازخب )Charles Allain( نالآ لراش هب ماق يتلا ةيرثألا

 
 يف مامتهالا اذه رصحنا نإو ،يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا اهب ماق يتلا لامعألا عم الإ رهظي مل اهزيهجتو کلاسملاب مامتهالا نأ ودبي 43
 امک نسحلا يبأ ناطلسلا مکح لالخ ةصاخ نيينيرملا نمز اهليهأتو کلاسملا ريمعت حوضوب ىلجتيسو ،ةيرکسعلا ةيجيتارتسالا تاذ لزانملا
 ناسملت ىلإو شکارم ىلإ سافب هترضح نم نيرفاسملا قرط رمعي نأ” :ناطلسلا اذه ىأر دقف ،يناسملتلا قوزرم نبال ةرصاعم ةداهش دکؤت
 عاطقإ کلذ ىلع مهل يرجيو نطولا لهأ اهنکسي ،اليم رشع ينثإ رادقم لع اهانکسب رمأي مايخ يهو ،بترلاب دالبلا نم اهريغو ةتبس ىلإو
 مدإلا نم نورفاسملا جاتحي امو ماعطلاو ريعشلا عيب اهيف نومزلي ،ةروکذملا عضاوملا ىنکس ىلع اباوث ةيافکلا ردق ىلع نورمعي ضرألا نم
 وأ لزانملا ماظنب لمعلا نع انغلب ام مدقأ نأب لوقلا دنع نيثحابلا دحأ أطخأ دقو .“مهمئاهبو مه اهيلإ نورطضي يتلا قفارملاو اهفالتخا ىلع
 ،ةيبرغملا يداوبلا فلتخم يف ةيسيئرلا ةيربلا قرطلا ىلع لزانم بيترتل روصنملا دمحأ يدعسلا ناطلسلا هذختا يذلا ءارجإلاب قلعتي تالازنلا

 باودلل فلعلا ريفوت لباقم اهب عافتنالا ليبس ىلع لزانملا لهأل ضرألا عطقأو ،اليم 24 نم برقي امب ةلزنملاو ةلزنملا نيب ةفاسملا هيف ددح
 دمحم ؛70-69 ،ةيبرغملا يداوبلا ،ندوملا نامحرلا دبع ؛429 ،حيحصلا دنسملا ،قوزرم نبا .اليل لفاوقلا ةسارحو نيلزانلل محللاو ماعطلاو
 ىلع روصقملا ىقتنملا ،يضاقلا نب دمحأ ؛169 :)2008-2007( 6-5 يخيراتلا ثحبلا ،“ةرطينقلا ةنيدم ىلإ يدعوأ يلع ةرطينق نم” ،ينارمع
 .88 ،)1986 ،فراعملا ةبتکم :طابرلا( 2 .ج ،قوزر دمحم قيقحتو ةسارد ،روصنملا ةفيلخلا

44 Charles Allain, “Les citernes et les margelles de Sidi-Bou-Othman”, Hespéris XXXVIII, 3e-4e trim. (1951): 423-41. 
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 ــــــــــــــــــــــــ قيسفغ ةيرق

 “عيبرلا مأ داو ةرطنق برق ةمرکملا هراد” عيبر مأ

 ليسيجلا ليسغيإ ةيرق

 ــــــــــــــــــــــــ )نيطبارملا راد( لاقنأ ةيرق

 “لوکم نم ةبرقم ىلع تانسو يداوب هراد” لوکم ةيرق

 ــــــــــــــــــــــــ سيسکأ ةيرق

 الس ةنيدمل ةرواجملا ةيدهملا الس

 نباو يسيردإلا فيرشلا بسح ةيدهملا ةبصق/الس ىلإ شکارم نم قيرطلا لزانم :5 ةحوللا
 ةالصلا بحاص

 لحارملا ضعب ءامسأ رکذ يسيردإلا فيرشلا نأ هالعأ لودجلا نم اقالطنا ظحالي
 ريخألا رکذ نيح يف ،ةالصلا بحاص نبا اهرکذي مل سيسکأو لاقنأو قيسفغ ةيرق :ـک
 رسفي نأ نکمي ،يسيردإلا فيرشلا اهرکذي مل ةباطحلا رشدو تفيسنات :يه ىرخأ لحارم
 ةدملا لالخ ،ومن وأ عجارت نم ،ةينعملا لحارملا اهتفرع يتلا تاروطتلاب فالتخالا اذه
 اضيأ هريسفت نکميو .ةالصلا بحاص نباو يسيردإلا فيرشلا فصو نيب ةلصافلا ةينمزلا
 دهاشملاو ،اهنکس تاينبو ةنکاسلا همهت يفارغج يسيردإلا فيرشلاف ،فلؤم لک ةيفلخب
 يتلا زکارملاو ناکسلاب ةلوهأملا عقاوملا فصو يلاتلابو ،ةيداصتقالا عئاقولاو ةيفارغوبطلا
 تالحم اهب لزنت يتلا لزانملاو لحارملا فصوب اريثک متهي ملو ،نورفاسملاو راجتلا اهربعي

 ةيسايسلا ثادحألا هُّمهت ٌّيرابخإ ةالصلا بحاص نبا نأ نيح يف ،ريمأ وأ ناطلس
 لباقم اهتاداعبو ةنکاسلاب طبتري ام لک شَّمه اذهل ،يدحوملا نزخملل ةيرکسعلاو
 42.نزخملاب لصتي ام لک ىلع زيکرتلا

 
42 Driss Sedra, “Sur les traces de l’itinéraire Marrakech-le détroit aux VIe-VIIe/XIIe-XIIIe siècles: notes sur quelques 
villages et localités d’après les sources arabes”, Al-Andalus Maghreb 16 (2009): 253. 

  

 داو لامش تفيسنات ىمسي عقوم :6 ةحوللا
 تفيسنات

Carte Marrakech, service Géographique du Maroc, 
Maroc au 500 000, 1924. 

 تفيسنات لزنمل ضرتفملا عقوملا :7 ةحوللا
 

Cartes de reconnaissance du Maroc, levée et dessinées 
par le capitaine N. Laras, 1898-1906. 

 ةبصقو شکارم نيب طبارلا يقرطلا راسملا نأ دکأتي ؛فلس ام ىلع ًءانب
 ةنيدمو ةبصقلا دييشت دعب نيدحوملا مث نوطبارملا هکلس يذلا هسفن وه الس/ةيدهملا
 انل حمستو 43.هئافلخو نمؤملا دبع ةفيلخلا نمز الإ متي مل هلزانم زيهجت نکل ،طابرلا
 ناطلسلل رودب ةزهجملا لزانملا هذه تناک له لؤاستلاب اهيلإ راشملا تايطعملا لک
 نيلزانلا دنجلا ةجاح يبلت ةيئام تآشنم ىلع رفوتت ،ةالصلا بحاص نبا ةداهش بسح
 ؟نيومتلاو ةحارتسالل اهب

 تايرحتلا ةليصح رفُوتو ،ءاملا طقن ةرفوب زيمتت لحارملاو لزانملا نأ تباثلا نم
 ةنس 44نامثعوب يديس تانازخب )Charles Allain( نالآ لراش هب ماق يتلا ةيرثألا

 
 يف مامتهالا اذه رصحنا نإو ،يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا اهب ماق يتلا لامعألا عم الإ رهظي مل اهزيهجتو کلاسملاب مامتهالا نأ ودبي 43
 امک نسحلا يبأ ناطلسلا مکح لالخ ةصاخ نيينيرملا نمز اهليهأتو کلاسملا ريمعت حوضوب ىلجتيسو ،ةيرکسعلا ةيجيتارتسالا تاذ لزانملا
 ناسملت ىلإو شکارم ىلإ سافب هترضح نم نيرفاسملا قرط رمعي نأ” :ناطلسلا اذه ىأر دقف ،يناسملتلا قوزرم نبال ةرصاعم ةداهش دکؤت
 عاطقإ کلذ ىلع مهل يرجيو نطولا لهأ اهنکسي ،اليم رشع ينثإ رادقم لع اهانکسب رمأي مايخ يهو ،بترلاب دالبلا نم اهريغو ةتبس ىلإو
 مدإلا نم نورفاسملا جاتحي امو ماعطلاو ريعشلا عيب اهيف نومزلي ،ةروکذملا عضاوملا ىنکس ىلع اباوث ةيافکلا ردق ىلع نورمعي ضرألا نم
 وأ لزانملا ماظنب لمعلا نع انغلب ام مدقأ نأب لوقلا دنع نيثحابلا دحأ أطخأ دقو .“مهمئاهبو مه اهيلإ نورطضي يتلا قفارملاو اهفالتخا ىلع
 ،ةيبرغملا يداوبلا فلتخم يف ةيسيئرلا ةيربلا قرطلا ىلع لزانم بيترتل روصنملا دمحأ يدعسلا ناطلسلا هذختا يذلا ءارجإلاب قلعتي تالازنلا

 باودلل فلعلا ريفوت لباقم اهب عافتنالا ليبس ىلع لزانملا لهأل ضرألا عطقأو ،اليم 24 نم برقي امب ةلزنملاو ةلزنملا نيب ةفاسملا هيف ددح
 دمحم ؛70-69 ،ةيبرغملا يداوبلا ،ندوملا نامحرلا دبع ؛429 ،حيحصلا دنسملا ،قوزرم نبا .اليل لفاوقلا ةسارحو نيلزانلل محللاو ماعطلاو
 ىلع روصقملا ىقتنملا ،يضاقلا نب دمحأ ؛169 :)2008-2007( 6-5 يخيراتلا ثحبلا ،“ةرطينقلا ةنيدم ىلإ يدعوأ يلع ةرطينق نم” ،ينارمع
 .88 ،)1986 ،فراعملا ةبتکم :طابرلا( 2 .ج ،قوزر دمحم قيقحتو ةسارد ،روصنملا ةفيلخلا

44 Charles Allain, “Les citernes et les margelles de Sidi-Bou-Othman”, Hespéris XXXVIII, 3e-4e trim. (1951): 423-41. 
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 حمستو رمألا اذه دکؤت تايطعم ،1952و 1950 ،1948 تاونس 45ةريحبلا لاجمو ،1947
 .حورطملا لؤاستلا ةشقانمب

 ،نامثعوب يديس عقومب ةيئام تاينب دوجو نع ةيناديملا تايرحتلا تفشک دقف
 تاونقو ،دسو ،نامثعوب داو هايم نم ءزج ليوحت ةأشنم نم نوکتي ايئام ابکرم لکشت
 عست ىلإ مسقني ريبک نازخ يف اهعيمجت لبق ،ةيفصتلا ضوح ىلإ دسلا نم ءاملا لقنت

 46.رتل 3254000 ةيلامجإلا اهتعس غلبت ةيزاوتم تانازخ

 نرقلا نف ىلإ يمتنت يتلا تانازخلا لجاوم ةصاخ ةيفزخلا ىقللا تحمس دقو
 ادحاو يئاملا بکرملا نوکي نأ نالآ لراش ضرتفاو ،يدحوملا دهعلاب بکرملا خيرأتب م12
 ةيقاسلا نأش کلذ يف هنأش ،اهزاجنإب بوقعي فسوي وبأ ةفيلخلا رمأ يتلا تآشنملا نم
 .هيلإ ةراشإ اهمسا يف لمحت يتلا ةيبوقعيلا

 مخضتتو ،تواست داو ةيلاعب اهذخأم نم قلطنت يهف ؛ةريخألا هذهل ةبسنلابو
 قرتختو .ليوحت دس ربع ههايم نم اءزج لمحت يذلا رضخألا داو ىلع اهرورم دعب
 ةيدوألا نم اددع هربع زاتجت ،ملک 90 نع لقي ال دادتما ىلع ةريحبلا لهس ةيقاسلا
 يفاصلا لاجم ىلإ لصت نأ لبق ،ساوقأ ىلع ةلومحم ةانق-رطانق ىلع ةيمسوملا تاليسملاو
 يناثلا عرفلا هايم يقستو ،تانازخلا يسيئرلا اهعرف هايم يذغت ،نيعرف ىلإ مسقنتو
 .ةرثدنملا ةنيدملا لامش ةعقاولا ةيعارزلا يضارألا

 
 ةيبوقعيلا ةيقاسلا اهيلع ربعت تناک ساوقأ ىلع ةلومحم ةرطنق اياقب :8 ةحوللا

Allain “Reconnaissances archéologiques II”, 440. 

 
45 Charles Allain, “Reconnaissances archéologiques dans le massif des Rehamna et la Bahira. I”, Hespéris XLI, 1er-2e 
tr. (1954): 155-90; Charles Allain, “Reconnaissances archéologiques dans le massif des Rehamna et la Bahira. II. – 
Une organisation agricole almohade dans la Bahira”, Hespéris XLI, 3e-4e tr. (1954): 435-58. 

 :ةسارد نم ةيلاتلا تاحفصلا ىلإ عجري تآشنملا هذه نع ةيفصولا ليصافتلا نم ديزملل 46
Allain, “Les citernes et les margelles”, 425-27. 

 ةيمهأ نإف ،ةيقاسلا بيبص مييقتل ةيفاک تايطعم ىلع رفوتن ال انک نإو
 نأ ىلإ ناريشي ،]رتمتنس70 اهقمع غلبي[ اهداعبأو ،رضخألاو تواست يَداَو ىلع اهيذخأم
 .امهم ناک اهبيبص

 ،ةيبوقعيلا ةيقاسلاب ةطبترملا تآشنملاو نامثعوب يديس تانازخ ىلع ةوالع
 ءاملل تانازخ يف اهبلغأ رصحني ،ةيئاملا تازيهجتلا نم ةعومجم نع نالآ لراش فشک
 نم يصحن ،طابرلاو شکارم يتنيدم نيب طبارلا ميدقلا يقرطلا راسملا عقاوم ضعبب
 .دمحأ يديس ،داکوأ دالوأ ،ىيحيوب يديس ،ديعس يديس ،نومحر دالوأ :تانازخ اهنيب

 ةيئاملا تازيهجتلل اجذومن يفاصلاو نامثعوب يديسل ةيئاملا تآشنملا لثمت لهف
 لاؤس ،م1170/ـه566 ةنس فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا دنج اهب لزن يتلا لحارملاب
 نيب ةطبارلا ةيطيسولا قيرطلا ىلع اناک نيعقوملا نأ نم الوأ نقيتلا هنع ةباجإلا ضرفت
 .حتفلا طابرو شکارم

 ةلسلسل لهسلاو ديحولا ذفنملا نامثعوب يديس عقوم ربتعي ؛راطإلا اذه يف
 عرفتت هنمو ،اهنم نيمداقلا وأ شکارم ةنيدم وحن نيهجتملا نيرفاسملا مامأ تاليبجلا

 ربع ساف ىلإ ةيناثلاو ،السو حتفلا طابر ىلإ هجتت ىلوألا برغملا لامش وحن نيقيرط
 )Huici Miranda( ادناريم يثيوه ضرتفا ةيجيتارتسالا ةيمهألا هذه ىلع ًءانب 47.ةلدات
 عقوم هسفن وه ناطقلا نبا مث يسيردإلا فيرشلا نم لک صن يف دراولا نينوت عقوم نأ

 48.شکارم ةنيدم لامش ملک 35 دعب ىلع عقاولا نامثعوب يديس

 ةريحب نأ نازولا نسحلل ةداهش لالخ نم ملعنف ،يفاصلا عقومل ةبسنلاب امأ
 ىضق ثيح ،خيشلا دمحم يساطولا ناطلسلل هيفرت لحم تناک هنم ةبيرقلا نوجسم
 نيدحوملا نيطالسلا نأ دعبتسملا ريغ نمو 49،ةلاکد ىلإ هقيرط لصاوي نأ لبق مايأ ةينامث
 اهوذختا مهنأو 50]صنقلاو ديصلا[ ةريحبلا اهمدقت يتلا هيفرتلا لئاسو نم اودافتسا دق
 فشک يتلا ةيرثألا تاينبلاب انضارتفا معدنو .مهشويج ةحارتسا لحم بيرقلا اهلاجمو
 يف تبغر ةيوق ةطلس ىلع ليحت يتلاو 51.يضاملا نرقلا تاينيسمخ يف نالآ لراش اهنع
 هيلإ بسُني يذلا ،روصنملا بوقعي فسوي وبأ ةفيلخلا ةطلس نأش ،اهسفن “ِةَنکَْمأ”

 
47 Fundación El legado andalusí, Itinéraire culturel des Almoravides et des Almohades, Maghreb et péninsule Ibérique 
(Madrid: Junta de Ansdalucia, Consejeria de cultura, 1990), 52. 

 ،)2004 ،نمزلا تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( ريمکأ دحاولا دبع ةمجرت ،ةيدحوملا ةيروطاربمإلل يسايسلا خيراتلا ،ادناريم يثيوه ويسوربمأ 48
 .73 ةلاحإ ،237

 .161-160 ،1 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا 49
 .162 ،1 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا 50
 .نصحم ةبقارم زکرم ،نايعألا دحأ لزنم ،نصحم بوبح نزخم ،هايملل تانازخ ةيرثالا تاينبلا هذه نمضتت 51
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 حمستو رمألا اذه دکؤت تايطعم ،1952و 1950 ،1948 تاونس 45ةريحبلا لاجمو ،1947
 .حورطملا لؤاستلا ةشقانمب

 ،نامثعوب يديس عقومب ةيئام تاينب دوجو نع ةيناديملا تايرحتلا تفشک دقف
 تاونقو ،دسو ،نامثعوب داو هايم نم ءزج ليوحت ةأشنم نم نوکتي ايئام ابکرم لکشت
 عست ىلإ مسقني ريبک نازخ يف اهعيمجت لبق ،ةيفصتلا ضوح ىلإ دسلا نم ءاملا لقنت

 46.رتل 3254000 ةيلامجإلا اهتعس غلبت ةيزاوتم تانازخ

 نرقلا نف ىلإ يمتنت يتلا تانازخلا لجاوم ةصاخ ةيفزخلا ىقللا تحمس دقو
 ادحاو يئاملا بکرملا نوکي نأ نالآ لراش ضرتفاو ،يدحوملا دهعلاب بکرملا خيرأتب م12
 ةيقاسلا نأش کلذ يف هنأش ،اهزاجنإب بوقعي فسوي وبأ ةفيلخلا رمأ يتلا تآشنملا نم
 .هيلإ ةراشإ اهمسا يف لمحت يتلا ةيبوقعيلا

 مخضتتو ،تواست داو ةيلاعب اهذخأم نم قلطنت يهف ؛ةريخألا هذهل ةبسنلابو
 قرتختو .ليوحت دس ربع ههايم نم اءزج لمحت يذلا رضخألا داو ىلع اهرورم دعب
 ةيدوألا نم اددع هربع زاتجت ،ملک 90 نع لقي ال دادتما ىلع ةريحبلا لهس ةيقاسلا
 يفاصلا لاجم ىلإ لصت نأ لبق ،ساوقأ ىلع ةلومحم ةانق-رطانق ىلع ةيمسوملا تاليسملاو
 يناثلا عرفلا هايم يقستو ،تانازخلا يسيئرلا اهعرف هايم يذغت ،نيعرف ىلإ مسقنتو
 .ةرثدنملا ةنيدملا لامش ةعقاولا ةيعارزلا يضارألا

 
 ةيبوقعيلا ةيقاسلا اهيلع ربعت تناک ساوقأ ىلع ةلومحم ةرطنق اياقب :8 ةحوللا

Allain “Reconnaissances archéologiques II”, 440. 

 
45 Charles Allain, “Reconnaissances archéologiques dans le massif des Rehamna et la Bahira. I”, Hespéris XLI, 1er-2e 
tr. (1954): 155-90; Charles Allain, “Reconnaissances archéologiques dans le massif des Rehamna et la Bahira. II. – 
Une organisation agricole almohade dans la Bahira”, Hespéris XLI, 3e-4e tr. (1954): 435-58. 

 :ةسارد نم ةيلاتلا تاحفصلا ىلإ عجري تآشنملا هذه نع ةيفصولا ليصافتلا نم ديزملل 46
Allain, “Les citernes et les margelles”, 425-27. 

 ةيمهأ نإف ،ةيقاسلا بيبص مييقتل ةيفاک تايطعم ىلع رفوتن ال انک نإو
 نأ ىلإ ناريشي ،]رتمتنس70 اهقمع غلبي[ اهداعبأو ،رضخألاو تواست يَداَو ىلع اهيذخأم
 .امهم ناک اهبيبص

 ،ةيبوقعيلا ةيقاسلاب ةطبترملا تآشنملاو نامثعوب يديس تانازخ ىلع ةوالع
 ءاملل تانازخ يف اهبلغأ رصحني ،ةيئاملا تازيهجتلا نم ةعومجم نع نالآ لراش فشک
 نم يصحن ،طابرلاو شکارم يتنيدم نيب طبارلا ميدقلا يقرطلا راسملا عقاوم ضعبب
 .دمحأ يديس ،داکوأ دالوأ ،ىيحيوب يديس ،ديعس يديس ،نومحر دالوأ :تانازخ اهنيب

 ةيئاملا تازيهجتلل اجذومن يفاصلاو نامثعوب يديسل ةيئاملا تآشنملا لثمت لهف
 لاؤس ،م1170/ـه566 ةنس فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا دنج اهب لزن يتلا لحارملاب
 نيب ةطبارلا ةيطيسولا قيرطلا ىلع اناک نيعقوملا نأ نم الوأ نقيتلا هنع ةباجإلا ضرفت
 .حتفلا طابرو شکارم

 ةلسلسل لهسلاو ديحولا ذفنملا نامثعوب يديس عقوم ربتعي ؛راطإلا اذه يف
 عرفتت هنمو ،اهنم نيمداقلا وأ شکارم ةنيدم وحن نيهجتملا نيرفاسملا مامأ تاليبجلا

 ربع ساف ىلإ ةيناثلاو ،السو حتفلا طابر ىلإ هجتت ىلوألا برغملا لامش وحن نيقيرط
 )Huici Miranda( ادناريم يثيوه ضرتفا ةيجيتارتسالا ةيمهألا هذه ىلع ًءانب 47.ةلدات
 عقوم هسفن وه ناطقلا نبا مث يسيردإلا فيرشلا نم لک صن يف دراولا نينوت عقوم نأ

 48.شکارم ةنيدم لامش ملک 35 دعب ىلع عقاولا نامثعوب يديس

 ةريحب نأ نازولا نسحلل ةداهش لالخ نم ملعنف ،يفاصلا عقومل ةبسنلاب امأ
 ىضق ثيح ،خيشلا دمحم يساطولا ناطلسلل هيفرت لحم تناک هنم ةبيرقلا نوجسم
 نيدحوملا نيطالسلا نأ دعبتسملا ريغ نمو 49،ةلاکد ىلإ هقيرط لصاوي نأ لبق مايأ ةينامث
 اهوذختا مهنأو 50]صنقلاو ديصلا[ ةريحبلا اهمدقت يتلا هيفرتلا لئاسو نم اودافتسا دق
 فشک يتلا ةيرثألا تاينبلاب انضارتفا معدنو .مهشويج ةحارتسا لحم بيرقلا اهلاجمو
 يف تبغر ةيوق ةطلس ىلع ليحت يتلاو 51.يضاملا نرقلا تاينيسمخ يف نالآ لراش اهنع
 هيلإ بسُني يذلا ،روصنملا بوقعي فسوي وبأ ةفيلخلا ةطلس نأش ،اهسفن “ِةَنکَْمأ”

 
47 Fundación El legado andalusí, Itinéraire culturel des Almoravides et des Almohades, Maghreb et péninsule Ibérique 
(Madrid: Junta de Ansdalucia, Consejeria de cultura, 1990), 52. 

 ،)2004 ،نمزلا تاروشنم :ءاضيبلا رادلا( ريمکأ دحاولا دبع ةمجرت ،ةيدحوملا ةيروطاربمإلل يسايسلا خيراتلا ،ادناريم يثيوه ويسوربمأ 48
 .73 ةلاحإ ،237

 .161-160 ،1 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا 49
 .162 ،1 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا 50
 .نصحم ةبقارم زکرم ،نايعألا دحأ لزنم ،نصحم بوبح نزخم ،هايملل تانازخ ةيرثالا تاينبلا هذه نمضتت 51
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 نالآ لراش حجري امک ةيبوقعيلا ةيقاسلا مسالو اههباشتل ارابتعا ،ةفلاسلا تآشنملا دييشت
 ةفيلخلا اذه اهب ماق يتلا ةيئاملا تازيهجتلا نإف ،ضارتفالا هذه حص نإو .هدعب ءاج نمو
 لاؤسلا نع ةباجإللو ،رخآ ريبعتبو ،نمؤملا دبع ةفيلخلا هدج هأشنأ امل ريوطت يه
 هدلاو اهب فقوت يتلا لزانملاب ةيئاملا تازيهجتلل رَّوُطملا جذومنلا يهف ،اقباس حورطملا
 ةينيرملا رداصملا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو .هتکرح لالخ فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا
 دامتعالا اهرابخأ نم ظحالن ثيحب ،ةيناطلسلا ةلحملا لقنتل فلتخم ماظن ىلع ليحت
 ناطلسلا لوزنل اردان الإ رشي مل بابعلا ضيف هفيلأت يف يريمنلاف 52،ݣارفألا ىلع يلکلا
 طابر لثم ،م1357/ـه758 ةنس ةيقيرفإ ىلإ ةريبکلا هتکرح لالخ زهجم لزنم يف نانع يبأ
 نييفولا هعابتأ دحأ دنع لوزنلا وأ ،هرصق ثيح ناسملتب ةماميلا لزنم وأ ،يدحوملا حتفلا
 ةطلسلا نع هتسارد يف ةميهنب رسايب اذح ام وهو 53.ةرکسبب ينزم نب بوقعي يبأک
 نيدحوملا سکع اوناک نيينيرملا نيطالسلا نأب لوقلا ىلإ ةيرکسعلا ةکرحلا نمز مکحلاو
 ةينيرملا ةرادإلا ءافتکا ىلإ دئاع فالتخالا اذه لهف 54.لزانملاو لحارملا رايتخا يف ارارحأ
 ليَبق اهدهع يتلا لاحرتلاو يعرلا ةايحب طابترا رمألل وأ ،نيدحوملا دهع ةزهجملا لزانملاب
 55.؟اهزئاکر دحأ ةلقنتملا ةميخلا تناک ةايح يهو ،مکحلا ىلإ لوصولا لبق نيينيرملا
 يريمنلا اندفي مل نإو ،دنجلل ءاملا ريفوت قرط ىلع سکعنا ءارجإلا اذه نأ ديکألا

 لمحو ةيئاملا عبانملا برق لوزنلا ضرف هنأ دعبتسملا ريغ نمف ،بناجلا اذه يف تامولعمب
 ،ناسملت ةروصنم نأ کلذ ىلع ةلادلا دهاوشلا نمو ،ءاملا ظفح ةيعوأ نم مهم ددع
 ،ةلحملا لوزن عضوم يف م1299-1298/ـه698 ةنس ناسملت راصح نمز تطتخا يتلا

 
 ةيمستل يبرغملا نزخملا فرط نم مدختسا ،برزلا وأ ةراجحلا روس ىلع لديو ،يعارزلا يوعرلا مجعملا هلصأ يغيزامأ حلطصم ݣارفألا 52
 .ةيرکسعلا ةکرحلا نمز هتيعر نع ناطلسلا ةلزع تسرک يتلا ةينزخملا ةسسؤملا تاراعش دحأ هنأ تاکريوغ يدهم ىريو ،ةيناطلسلا ةلحملا
 مظن ملاعم يف ةلوصلاو زعلا ،ناديز نبا ؛232-228 ،بابعلا ضيف ،يريمنلا ؛283 ،ةمدقملا ،نودلخ نبا :ىلإ عجري تامولعملا نم ديزملل
 برغملا يف ةينيرملا ةلودلل ةيناطلسلا موسرلاو بکاوملا” ،کايد وبأ دمحم حلاص ؛242 ،)1962 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا( 1.ج ،ةلودلا
 يداصتقالا خيراتلا ةسارد يف ةمهاسم ،19 نرقلا لالخ نون داو ،يفاصلا دمحم ؛25 :)1992 رياربف( 53 .جم ،494 لهنملا ةلجم ،“يمالسالا

 سفنب 4 مقر ةلاحإلاو ،106 ،)2016 ،ريرحتلا شيج ءاضعأو نيمواقملا ءامدقل ةيماسلا ةيبودنملا :طابرلا( ةيلحم قئاثو لالخ نم يعامتجالاو
 .546 ،)1989 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا :الس( 2 ءزجلا ،برغملا ةملعم ،“،ݣارفأ” ،دمحم ريکلا ؛ةحفصلا

Ghouirgate, L’ordre almohade, 319-30. 
 نورقش نبا دمحم دادعإو ةسارد ،بازلاو ةنيطنسق ىلإ ةديعسلا ةکرحلا يف بادآلا حادق ةضافإو بابعلا ضيف ،يريمنلا جاحلا نبا 53
 .437 ،285 ،201 ،)1990 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب(

54 Yassir Benhima, “Gouverner en mouvement, le pouvoir itinérant dans le Maghreb mérinide (milieu du XIVe 
siècle)”, in Gouverner les hommes, gouverner les âmes (Paris: Publication de la Sorbonne, 2016), 249. 

 مهرفس ناک” نيرم ينب نأ ،هب ةصاخلا ناطلسلاو کلملا تاراش لصف نمض جايسلاو طيطاسفلا نع هثيدح قايس يف نودلخ نبا رکذ 55
 ىنکس ىلإ اوداع روصقلا ىنکسو فرتلا بهاذم يف ةلودلا تذخأ اذإ ىتح ،نيطايقلاو مايخلا نم کلملا لبق مهانکس تويب يف مهرمأ لوأ
 فلخ دمحم ظفاح لئاو طبض ،نودلخ نبا ةمدقم ،نودلخ نبا نامحرلا دبع .“هودارأ ام قوف کلذ نم اوغلبو طيطاسفلاو ةيبخألا
 .283 ،)2008 ،ةديقعلا راد :ةيردنکسإلا(

 طيحملا لاجملل ءام جرب ةباثمب ةبضه يهو ،يتس ةلال ةبضه نم باسني ليسم اهقرتخي
 56.ةنيدملاب

 مامتهالا سفن ةيدوألا عراشم تفرع له لءاستن ،فالتخالا اذه انزواجت اذإو
 رکاسعلا روبع ليهستل رطانقب تزهُجو ،نيدحوملا نمز لزانملا هب تيظح يذلا ينزخملا
 ؟اهل

 ةيدوألا روبعو شيجلا

 57،ينزخم مامتهاب ةيويحلا ةيقرطلا تاراسملا ىلع ةعقاولا ةيدوألا ضعب تيظح
 ةماعو راجتلا ىلإ ةفاضإ ،اهيلع رکاسعلا روبع رسيت رطانقو روسجب اهتئيهت يف ىلجت
 داو رکذن ةيرکسعلا تالمحلا رابخأ يف اهيلإ ةراشإلا تررکت يتلا ةيدوألا نيب نمو ،سانلا
 .قارقر يبأ داو مث عيبرلا مأ داوو تفيسنات

 يلع ريمألا دييشت رکذب تفيسنات داوب قلعتي ام يف يسيردإلا فيرشلا درفني
 عانص” اهماقأ ،“عنصلا ةنقتم ،ءانبلا ةبيجع”ـب اهفصو ،هارجم ىلع ةرطنقل فسوي نب
 مل مث تلمک ىتح اهناينب اونقتأو اهوديشف ،ءانبلاب ةفرعملا لهأ نم المجو سلدنألا
 اهمدهو اهدقع تلفأو اهرثکأ لمتحاف ليسلا اهيلع ىتأ ىتح ةريسي ماوعأ ريغ ثبلت
 ةنس فسوي بوقعي وبأ نينمؤملا ريمأ اهءانب داعأف 58،“راخزلا رحبلا يف اهب ىمرو

 نأ نيدلا ةطبار دمحم ذاتسألا دعبتسي الو ،عرز يبأ نبا خيرأت بسح 59م1171/ـه566
 نوتساغ نأ نيح يف 60،ةيطبارملا ةرطنقلا عقوم تاذلاب وه ةيدحوملا ةرطنقلا عقوم
 ةرطنقلا راثآ نأ ىلإ ،نالآ لراش هب ماق يناديم ثحب ىلع ادامتعا ،راشأ نأ قبس نادرفود

 
56 William Marçais et Marçais Georges. Les Monuments arabes de Tlemcen (Paris: Fontemoing, 1903), 206. 

 لاجملا مکاح لبق نم ىرتشت وأ صاخشألا ضعبل قوقحلا هذه حنمتو ،هتيکلم يف وأ نزخملا قوقح نمض لخدي ءاملا ىرجمب طبتري ام لک 57
 اهنيب نمو .ةمکاحلا ةطلسلا فرط نم تديش دق لقألا ىلع ةساردلا ةرتف لالخ ةديشملا رطانقلا لج نأ انرظن يف رسفي ام اذهو ،ةقطنملا وأ
 انالوم نساحمو رثآم يف نسحلا حيحصلا دنسملا ،قوزرم نبا دمحم اهرکذ يتلاو نسحلا وبأ ينيرملا ناطلسلا ةفيلخلا اهماقأ يتلا رطانقلا
 .418 ،)1981 ،ةينطولا ةبتکملا :رئازجلا( اريغيب سوسيخ ايرام قيقحتو ةسارد ،نسحلا يبأ

Michaux Bellaire, “Le Gharb”, Archives marocaines XX (1913): 83. 
 .235 ،قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا 58
 .211 ،برطملا سينألا ،عرز يبأ نبا 59
 .239 ،)2008 ،ضايع يضاقلا ةعماج :شکارم( 1.ج ،ناسنإلاو لاجملا خيرات نم بناوج ،نيدحوملا مکح نمز شکارم ،نيدلا ةطبار دمحم 60
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 نالآ لراش حجري امک ةيبوقعيلا ةيقاسلا مسالو اههباشتل ارابتعا ،ةفلاسلا تآشنملا دييشت
 ةفيلخلا اذه اهب ماق يتلا ةيئاملا تازيهجتلا نإف ،ضارتفالا هذه حص نإو .هدعب ءاج نمو
 لاؤسلا نع ةباجإللو ،رخآ ريبعتبو ،نمؤملا دبع ةفيلخلا هدج هأشنأ امل ريوطت يه
 هدلاو اهب فقوت يتلا لزانملاب ةيئاملا تازيهجتلل رَّوُطملا جذومنلا يهف ،اقباس حورطملا
 ةينيرملا رداصملا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو .هتکرح لالخ فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا
 دامتعالا اهرابخأ نم ظحالن ثيحب ،ةيناطلسلا ةلحملا لقنتل فلتخم ماظن ىلع ليحت
 ناطلسلا لوزنل اردان الإ رشي مل بابعلا ضيف هفيلأت يف يريمنلاف 52،ݣارفألا ىلع يلکلا
 طابر لثم ،م1357/ـه758 ةنس ةيقيرفإ ىلإ ةريبکلا هتکرح لالخ زهجم لزنم يف نانع يبأ
 نييفولا هعابتأ دحأ دنع لوزنلا وأ ،هرصق ثيح ناسملتب ةماميلا لزنم وأ ،يدحوملا حتفلا
 ةطلسلا نع هتسارد يف ةميهنب رسايب اذح ام وهو 53.ةرکسبب ينزم نب بوقعي يبأک
 نيدحوملا سکع اوناک نيينيرملا نيطالسلا نأب لوقلا ىلإ ةيرکسعلا ةکرحلا نمز مکحلاو
 ةينيرملا ةرادإلا ءافتکا ىلإ دئاع فالتخالا اذه لهف 54.لزانملاو لحارملا رايتخا يف ارارحأ
 ليَبق اهدهع يتلا لاحرتلاو يعرلا ةايحب طابترا رمألل وأ ،نيدحوملا دهع ةزهجملا لزانملاب
 55.؟اهزئاکر دحأ ةلقنتملا ةميخلا تناک ةايح يهو ،مکحلا ىلإ لوصولا لبق نيينيرملا
 يريمنلا اندفي مل نإو ،دنجلل ءاملا ريفوت قرط ىلع سکعنا ءارجإلا اذه نأ ديکألا

 لمحو ةيئاملا عبانملا برق لوزنلا ضرف هنأ دعبتسملا ريغ نمف ،بناجلا اذه يف تامولعمب
 ،ناسملت ةروصنم نأ کلذ ىلع ةلادلا دهاوشلا نمو ،ءاملا ظفح ةيعوأ نم مهم ددع
 ،ةلحملا لوزن عضوم يف م1299-1298/ـه698 ةنس ناسملت راصح نمز تطتخا يتلا

 
 ةيمستل يبرغملا نزخملا فرط نم مدختسا ،برزلا وأ ةراجحلا روس ىلع لديو ،يعارزلا يوعرلا مجعملا هلصأ يغيزامأ حلطصم ݣارفألا 52
 .ةيرکسعلا ةکرحلا نمز هتيعر نع ناطلسلا ةلزع تسرک يتلا ةينزخملا ةسسؤملا تاراعش دحأ هنأ تاکريوغ يدهم ىريو ،ةيناطلسلا ةلحملا
 مظن ملاعم يف ةلوصلاو زعلا ،ناديز نبا ؛232-228 ،بابعلا ضيف ،يريمنلا ؛283 ،ةمدقملا ،نودلخ نبا :ىلإ عجري تامولعملا نم ديزملل
 برغملا يف ةينيرملا ةلودلل ةيناطلسلا موسرلاو بکاوملا” ،کايد وبأ دمحم حلاص ؛242 ،)1962 ،ةيکلملا ةعبطملا :طابرلا( 1.ج ،ةلودلا
 يداصتقالا خيراتلا ةسارد يف ةمهاسم ،19 نرقلا لالخ نون داو ،يفاصلا دمحم ؛25 :)1992 رياربف( 53 .جم ،494 لهنملا ةلجم ،“يمالسالا

 سفنب 4 مقر ةلاحإلاو ،106 ،)2016 ،ريرحتلا شيج ءاضعأو نيمواقملا ءامدقل ةيماسلا ةيبودنملا :طابرلا( ةيلحم قئاثو لالخ نم يعامتجالاو
 .546 ،)1989 ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا :الس( 2 ءزجلا ،برغملا ةملعم ،“،ݣارفأ” ،دمحم ريکلا ؛ةحفصلا

Ghouirgate, L’ordre almohade, 319-30. 
 نورقش نبا دمحم دادعإو ةسارد ،بازلاو ةنيطنسق ىلإ ةديعسلا ةکرحلا يف بادآلا حادق ةضافإو بابعلا ضيف ،يريمنلا جاحلا نبا 53
 .437 ،285 ،201 ،)1990 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب(

54 Yassir Benhima, “Gouverner en mouvement, le pouvoir itinérant dans le Maghreb mérinide (milieu du XIVe 
siècle)”, in Gouverner les hommes, gouverner les âmes (Paris: Publication de la Sorbonne, 2016), 249. 

 مهرفس ناک” نيرم ينب نأ ،هب ةصاخلا ناطلسلاو کلملا تاراش لصف نمض جايسلاو طيطاسفلا نع هثيدح قايس يف نودلخ نبا رکذ 55
 ىنکس ىلإ اوداع روصقلا ىنکسو فرتلا بهاذم يف ةلودلا تذخأ اذإ ىتح ،نيطايقلاو مايخلا نم کلملا لبق مهانکس تويب يف مهرمأ لوأ
 فلخ دمحم ظفاح لئاو طبض ،نودلخ نبا ةمدقم ،نودلخ نبا نامحرلا دبع .“هودارأ ام قوف کلذ نم اوغلبو طيطاسفلاو ةيبخألا
 .283 ،)2008 ،ةديقعلا راد :ةيردنکسإلا(

 طيحملا لاجملل ءام جرب ةباثمب ةبضه يهو ،يتس ةلال ةبضه نم باسني ليسم اهقرتخي
 56.ةنيدملاب

 مامتهالا سفن ةيدوألا عراشم تفرع له لءاستن ،فالتخالا اذه انزواجت اذإو
 رکاسعلا روبع ليهستل رطانقب تزهُجو ،نيدحوملا نمز لزانملا هب تيظح يذلا ينزخملا
 ؟اهل

 ةيدوألا روبعو شيجلا

 57،ينزخم مامتهاب ةيويحلا ةيقرطلا تاراسملا ىلع ةعقاولا ةيدوألا ضعب تيظح
 ةماعو راجتلا ىلإ ةفاضإ ،اهيلع رکاسعلا روبع رسيت رطانقو روسجب اهتئيهت يف ىلجت
 داو رکذن ةيرکسعلا تالمحلا رابخأ يف اهيلإ ةراشإلا تررکت يتلا ةيدوألا نيب نمو ،سانلا
 .قارقر يبأ داو مث عيبرلا مأ داوو تفيسنات

 يلع ريمألا دييشت رکذب تفيسنات داوب قلعتي ام يف يسيردإلا فيرشلا درفني
 عانص” اهماقأ ،“عنصلا ةنقتم ،ءانبلا ةبيجع”ـب اهفصو ،هارجم ىلع ةرطنقل فسوي نب
 مل مث تلمک ىتح اهناينب اونقتأو اهوديشف ،ءانبلاب ةفرعملا لهأ نم المجو سلدنألا
 اهمدهو اهدقع تلفأو اهرثکأ لمتحاف ليسلا اهيلع ىتأ ىتح ةريسي ماوعأ ريغ ثبلت
 ةنس فسوي بوقعي وبأ نينمؤملا ريمأ اهءانب داعأف 58،“راخزلا رحبلا يف اهب ىمرو

 نأ نيدلا ةطبار دمحم ذاتسألا دعبتسي الو ،عرز يبأ نبا خيرأت بسح 59م1171/ـه566
 نوتساغ نأ نيح يف 60،ةيطبارملا ةرطنقلا عقوم تاذلاب وه ةيدحوملا ةرطنقلا عقوم
 ةرطنقلا راثآ نأ ىلإ ،نالآ لراش هب ماق يناديم ثحب ىلع ادامتعا ،راشأ نأ قبس نادرفود

 
56 William Marçais et Marçais Georges. Les Monuments arabes de Tlemcen (Paris: Fontemoing, 1903), 206. 

 لاجملا مکاح لبق نم ىرتشت وأ صاخشألا ضعبل قوقحلا هذه حنمتو ،هتيکلم يف وأ نزخملا قوقح نمض لخدي ءاملا ىرجمب طبتري ام لک 57
 اهنيب نمو .ةمکاحلا ةطلسلا فرط نم تديش دق لقألا ىلع ةساردلا ةرتف لالخ ةديشملا رطانقلا لج نأ انرظن يف رسفي ام اذهو ،ةقطنملا وأ
 انالوم نساحمو رثآم يف نسحلا حيحصلا دنسملا ،قوزرم نبا دمحم اهرکذ يتلاو نسحلا وبأ ينيرملا ناطلسلا ةفيلخلا اهماقأ يتلا رطانقلا
 .418 ،)1981 ،ةينطولا ةبتکملا :رئازجلا( اريغيب سوسيخ ايرام قيقحتو ةسارد ،نسحلا يبأ

Michaux Bellaire, “Le Gharb”, Archives marocaines XX (1913): 83. 
 .235 ،قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا 58
 .211 ،برطملا سينألا ،عرز يبأ نبا 59
 .239 ،)2008 ،ضايع يضاقلا ةعماج :شکارم( 1.ج ،ناسنإلاو لاجملا خيرات نم بناوج ،نيدحوملا مکح نمز شکارم ،نيدلا ةطبار دمحم 60
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 مسقلا نأ نادرفود حجريو 61.م400 وحنب ةيدحوملا ةرطنقلا ةيلاعب دجوت ةيطبارملا
 62.نيدحوملا دهع ىلإ عجري مويلا ةرطنقل نيرشعلاو ةعبسلا دوقعلا نم طسوألا

 نيب طبري ارسج يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا هيلع ماقأ دقف ،قارقر يبأ داو امأ
 ىلع رفوتن ال انک نإو ،الس ةنيدم نيبو اهئانبب رمأ يتلا ةيدهملا ةبصق وأ حتفلا طابر
 اننإف ،ناطقلا نبال ةمامإلاب نملا باتک نم عاض ام نمض تعاض هرابخأ نأل هل ٍفصو
 دبع ةفيلخ ،فسوي بوقعي وبأ نينمؤملا ريمأ رطضا امم ،ةريسي ةدم دعب مدهت هنأ ملعن
 تامولعملاب ةالصلا بحاص نبا هلوح انديفي ،ديدج رسج ثادحإ ىلإ ،يلع نب نمؤملا
 ]لوألا رسجلا[ هبناج ىلإ رخآ رسج بصنب ]فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا[ رمأ” :ةيلاتلا
 عنصف ،راحبلا جاومأل تباثلا رايجلاو يداعلا رجحلا نم ،ءالتعاو اساسأو ،ءانب هنم مظعأ

 نم هل نمأ يف ءاج ىتح ،بشخلاو براوقلاب هلصوو ،ةدعو ةلآ مظعأب ،ةدم برقأ يف
 ىلع ةبکرم ةرطنق ربعملا اذه ىلع” نأ راصبتسالا بحاص فيضيو 63،“بقحلاو نامزألا

 ال يذلا قيثولا شرفلاو حاولألا اهيلع تبلصو بشخلا لاصوأ اهيلع تدُم ،ةيدعم 23
 ةرطنقلا عفترتف رحبلا دميو ]...[ نورفاسملاو رکاسعلا اهيلع زوجت ،رفاحلا هيف رثؤي
 64.“رابکلا نافجألا هنود وسرتو بکارملا هيلع موعتف ،رسجلا ىطغتيو

 ةفيلخلا هيلع دقع نأ ىلإ ،هعراشم نم زاتُجي ناک هنأ ودبيف عيبرلا مأ داو امأ
 براوقلا نم ةقيثو ةرطنقب ارسج” ،م566/1170 ةنس هتلمح ءانثأ فسوي بوقعي وبأ
 بحاص اهنياع يتلا اهتاذ يه امبر 65،“ءاملا بابع يف اهل ةکساملا بشخلا تالآو
 66.“ريبک حول اهيلعو ،ةثدحم ةرطنق” اهنأ رکذو ،راصبتسالا

 
 اذهل ،يزوزعملا دلاخو يوارکزلا دمحم نيمجرتملا اهلفغأ دقو ،ةيطبارملا ةرطنقلا نع هثيدح دنع ةلاحإ نمض هذه هتظحالم نادرفود دروأ 61
 دلاخو يوارکزلا دمحم ةمجرت ،ةيامحلا ىلإ سيسأتلا نم شکارم خيرات .،نادرفود نوتساغ .باتکلا نم ةيبرعلا ةخسنلا يف دجوت ال يهف
 .144 ،).2012 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم :طابرلا( يزوزعملا

Gaston Deverdun, Marrakech, des origines à 1912 (Rabat: Editions Techniques Nord-Africaines, 1959), 107, réf. 87. 
 .243 ،2 .ج ،شکارم خيرات ،نادرفود 62
 .360 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 63
 .141 ،راصبتسالا ،لوهجم 64
 عرشمب تناک اهنأ باتکلا امجرتم ضرتفيو ،ينيرملا نسحلا وبأ ناطلسلا اهثدحأ ةرطنق ىلإ عيبر مأ داول هفصو دنع نزاولا نسحلا ريشي 65
 ىلإ اهتبسن يفني امم ،عيبرلا مأ داو ةرطنق رکذي مل ،اهثادحإب ناطلسلا اذه رمأ يتلا رطانقلل هدادعت يف قوزرم نبا نأ الإ ،فورعملا ةبقعوب
 ،دنسملا ،قوزرم نبا ؛6 مقر ةلاحإلا ،247 ،2 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا ؛355-353 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا .نسحلا وبأ ناطلسلا

418. 
 داوم هباشتل ،فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا اهماقأ يتلا ةرطنقلا يه دوصقملا ناک امبرو ،زاجنإلا ةثيدح ةرطنقلا نأ “ةثدحم” ةملک ديفت 66
 .185 ،راصبتسالا ،لوهجم .ةينمزلا ةرتفلا براقتلو ،ءانبلا

 
 داو ىلع وبعنب عرشم ىلع بشخلا حاولأل ةلماحلا براوقلا نم ةرطنق :9 ةحوللا

 ةيرکسع قرف زاوج ةظحل عيبرلا وأ
Joseph Boussuge, Artillerie de montagne passent l’Oued Oum-R’bia, Casablanca, vers 1907-
1908. 

 نم تينب يتلا ،تفيسنات داو ةرطنق ءانثتساب هنأ ةفلاسلا تاراشإلا نم دافتسي
 ةشه داوم يهو ،براوقلا ىلع ةعوضوملا بشخلا حاولأب رطانقلا يقاب تديش ،ةراجحلا
 يه ةريخألا ةينقتلا هذه نأ ضرتفنو .نمزلا رورم عم ءاملا ةکرحو ةريبکلا تالومحلا مامأ
 وبأ ةفيلخلا ةکرح نع ةالصلا بحاص نبا رابخأ انضارتفا معدت ،زاجنإلا ةعيرس ةينقت
 4 تبسلا موي شکارم ةنيدم نم تجرخ رکاسعلا نأ رکذي فلؤملاف ،فسوي بوقعي
 رسجلا ءانب يف عُرش اهدنع ،هنم نماثلا يف عيبرلا مأ داو دنع لزنمب تفقوتو ،بجر
 ةلحملا تلصو روکذملا رهشلا نم 20 نينثالا موي يف و ،مايأل دتما يذلا رکاسعلا زاوجو
 ىلإ لوصولا لبق نيلزنمب ةلحملا امهيف تفقوت نيذلا نيمويلا انفذح اذإف ،ةيدهملا ىلإ
 زاوجلاو ةرطنقلا دييشت يف دنجلا اهاضق ةکرحلا نمز نم مايأ ةعست ىقبتت ،ةيدهملا

 دنع رخآ لاؤس حرُطي ؛اضيأ .؟رکاسعلا روبعلو رسجلا ءانبل ةيفاک ةدملا هذه لهف ،اهيلع
 ىلع ديُش دقو ،شيجلا کرحت لالخ ينب هنأ حضاولاف ،رسجلا اذه ءانب فورظ يف ريکفتلا
 داو نم عضوملا اذه ىلإ هذه ءانبلا ةدع تلصو فيکف ،بشخلاو براوقلا نم ةرطنق
 نم تلمُح ءانبلا ةدُع نأب ىلوألا ديفت ،نيتباجإ لمتحي لاؤسلا نأ ودبي ،؟عيبرلا مأ
 ىلإ 67ةبابدلاک ةيبرحلا ةدعلا لقنل ةليسو ةطساوب وأ باودلا رهظ ىلع شکارم ةنيدم

 
 يتلا يه ةيناويحلاو ةيرشبلا ةقاطلا نأ ودبيو داتعلاو ةدعلا لقنل ايرکسع ةيبشخلا تالجعلا تاذ تابابدلا ةليسو نوينيرملا مدختسا 67
 فرحلا ،بالخلا فيطللا دبع .لقنلاو لمحلا يف ةيسيئرلا ةليسولا تلثم يتلا باودلاب نروق ام اذإ اليلق ناک اهلامعتسا نأ الإ ،اهتکرح
 ةبتکم :ةرهاقلا( )م1550-960/1270-669( يساطولاو ينيرملا نيرصعلا لالخ ساف ةنيدمب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهراودأو عئانصلاو
 .34-33 ،)2011 ،ةينيدلا ةفاقثلا
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 مسقلا نأ نادرفود حجريو 61.م400 وحنب ةيدحوملا ةرطنقلا ةيلاعب دجوت ةيطبارملا
 62.نيدحوملا دهع ىلإ عجري مويلا ةرطنقل نيرشعلاو ةعبسلا دوقعلا نم طسوألا

 نيب طبري ارسج يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا هيلع ماقأ دقف ،قارقر يبأ داو امأ
 ىلع رفوتن ال انک نإو ،الس ةنيدم نيبو اهئانبب رمأ يتلا ةيدهملا ةبصق وأ حتفلا طابر
 اننإف ،ناطقلا نبال ةمامإلاب نملا باتک نم عاض ام نمض تعاض هرابخأ نأل هل ٍفصو
 دبع ةفيلخ ،فسوي بوقعي وبأ نينمؤملا ريمأ رطضا امم ،ةريسي ةدم دعب مدهت هنأ ملعن
 تامولعملاب ةالصلا بحاص نبا هلوح انديفي ،ديدج رسج ثادحإ ىلإ ،يلع نب نمؤملا
 ]لوألا رسجلا[ هبناج ىلإ رخآ رسج بصنب ]فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا[ رمأ” :ةيلاتلا
 عنصف ،راحبلا جاومأل تباثلا رايجلاو يداعلا رجحلا نم ،ءالتعاو اساسأو ،ءانب هنم مظعأ

 نم هل نمأ يف ءاج ىتح ،بشخلاو براوقلاب هلصوو ،ةدعو ةلآ مظعأب ،ةدم برقأ يف
 ىلع ةبکرم ةرطنق ربعملا اذه ىلع” نأ راصبتسالا بحاص فيضيو 63،“بقحلاو نامزألا

 ال يذلا قيثولا شرفلاو حاولألا اهيلع تبلصو بشخلا لاصوأ اهيلع تدُم ،ةيدعم 23
 ةرطنقلا عفترتف رحبلا دميو ]...[ نورفاسملاو رکاسعلا اهيلع زوجت ،رفاحلا هيف رثؤي
 64.“رابکلا نافجألا هنود وسرتو بکارملا هيلع موعتف ،رسجلا ىطغتيو

 ةفيلخلا هيلع دقع نأ ىلإ ،هعراشم نم زاتُجي ناک هنأ ودبيف عيبرلا مأ داو امأ
 براوقلا نم ةقيثو ةرطنقب ارسج” ،م566/1170 ةنس هتلمح ءانثأ فسوي بوقعي وبأ
 بحاص اهنياع يتلا اهتاذ يه امبر 65،“ءاملا بابع يف اهل ةکساملا بشخلا تالآو
 66.“ريبک حول اهيلعو ،ةثدحم ةرطنق” اهنأ رکذو ،راصبتسالا

 
 اذهل ،يزوزعملا دلاخو يوارکزلا دمحم نيمجرتملا اهلفغأ دقو ،ةيطبارملا ةرطنقلا نع هثيدح دنع ةلاحإ نمض هذه هتظحالم نادرفود دروأ 61
 دلاخو يوارکزلا دمحم ةمجرت ،ةيامحلا ىلإ سيسأتلا نم شکارم خيرات .،نادرفود نوتساغ .باتکلا نم ةيبرعلا ةخسنلا يف دجوت ال يهف
 .144 ،).2012 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم :طابرلا( يزوزعملا

Gaston Deverdun, Marrakech, des origines à 1912 (Rabat: Editions Techniques Nord-Africaines, 1959), 107, réf. 87. 
 .243 ،2 .ج ،شکارم خيرات ،نادرفود 62
 .360 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 63
 .141 ،راصبتسالا ،لوهجم 64
 عرشمب تناک اهنأ باتکلا امجرتم ضرتفيو ،ينيرملا نسحلا وبأ ناطلسلا اهثدحأ ةرطنق ىلإ عيبر مأ داول هفصو دنع نزاولا نسحلا ريشي 65
 ىلإ اهتبسن يفني امم ،عيبرلا مأ داو ةرطنق رکذي مل ،اهثادحإب ناطلسلا اذه رمأ يتلا رطانقلل هدادعت يف قوزرم نبا نأ الإ ،فورعملا ةبقعوب
 ،دنسملا ،قوزرم نبا ؛6 مقر ةلاحإلا ،247 ،2 .ج ،ايقيرفإ فصو ،نازولا ؛355-353 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا .نسحلا وبأ ناطلسلا

418. 
 داوم هباشتل ،فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا اهماقأ يتلا ةرطنقلا يه دوصقملا ناک امبرو ،زاجنإلا ةثيدح ةرطنقلا نأ “ةثدحم” ةملک ديفت 66
 .185 ،راصبتسالا ،لوهجم .ةينمزلا ةرتفلا براقتلو ،ءانبلا

 
 داو ىلع وبعنب عرشم ىلع بشخلا حاولأل ةلماحلا براوقلا نم ةرطنق :9 ةحوللا

 ةيرکسع قرف زاوج ةظحل عيبرلا وأ
Joseph Boussuge, Artillerie de montagne passent l’Oued Oum-R’bia, Casablanca, vers 1907-
1908. 

 نم تينب يتلا ،تفيسنات داو ةرطنق ءانثتساب هنأ ةفلاسلا تاراشإلا نم دافتسي
 ةشه داوم يهو ،براوقلا ىلع ةعوضوملا بشخلا حاولأب رطانقلا يقاب تديش ،ةراجحلا
 يه ةريخألا ةينقتلا هذه نأ ضرتفنو .نمزلا رورم عم ءاملا ةکرحو ةريبکلا تالومحلا مامأ
 وبأ ةفيلخلا ةکرح نع ةالصلا بحاص نبا رابخأ انضارتفا معدت ،زاجنإلا ةعيرس ةينقت
 4 تبسلا موي شکارم ةنيدم نم تجرخ رکاسعلا نأ رکذي فلؤملاف ،فسوي بوقعي
 رسجلا ءانب يف عُرش اهدنع ،هنم نماثلا يف عيبرلا مأ داو دنع لزنمب تفقوتو ،بجر
 ةلحملا تلصو روکذملا رهشلا نم 20 نينثالا موي يف و ،مايأل دتما يذلا رکاسعلا زاوجو
 ىلإ لوصولا لبق نيلزنمب ةلحملا امهيف تفقوت نيذلا نيمويلا انفذح اذإف ،ةيدهملا ىلإ
 زاوجلاو ةرطنقلا دييشت يف دنجلا اهاضق ةکرحلا نمز نم مايأ ةعست ىقبتت ،ةيدهملا

 دنع رخآ لاؤس حرُطي ؛اضيأ .؟رکاسعلا روبعلو رسجلا ءانبل ةيفاک ةدملا هذه لهف ،اهيلع
 ىلع ديُش دقو ،شيجلا کرحت لالخ ينب هنأ حضاولاف ،رسجلا اذه ءانب فورظ يف ريکفتلا
 داو نم عضوملا اذه ىلإ هذه ءانبلا ةدع تلصو فيکف ،بشخلاو براوقلا نم ةرطنق
 نم تلمُح ءانبلا ةدُع نأب ىلوألا ديفت ،نيتباجإ لمتحي لاؤسلا نأ ودبي ،؟عيبرلا مأ
 ىلإ 67ةبابدلاک ةيبرحلا ةدعلا لقنل ةليسو ةطساوب وأ باودلا رهظ ىلع شکارم ةنيدم

 
 يتلا يه ةيناويحلاو ةيرشبلا ةقاطلا نأ ودبيو داتعلاو ةدعلا لقنل ايرکسع ةيبشخلا تالجعلا تاذ تابابدلا ةليسو نوينيرملا مدختسا 67
 فرحلا ،بالخلا فيطللا دبع .لقنلاو لمحلا يف ةيسيئرلا ةليسولا تلثم يتلا باودلاب نروق ام اذإ اليلق ناک اهلامعتسا نأ الإ ،اهتکرح
 ةبتکم :ةرهاقلا( )م1550-960/1270-669( يساطولاو ينيرملا نيرصعلا لالخ ساف ةنيدمب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهراودأو عئانصلاو
 .34-33 ،)2011 ،ةينيدلا ةفاقثلا
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 لامتحا وهو ،عيبرلا مأ داو ربع تبلُجتسا ةدعلا اذه نأب ةيناثلا ديفت نيح يف ،عيبرلا مأ
 68.نييفارغجلا فاصوأ ىلإ ادانتسا رهنلا يف ةحالملا ةبوعصل دعبتسم

 
 تهب داو ىلع سولفلا رسج :10 ةحوللا
 ةرطينقلا -الس -طابرلا يفاقثلا ثارتلل ةيوهجلا ةظفاحملا

 نم ةيدوألا ضعب روبع ةروطخو افلاس اهيلإ راشملا رطانقلا فعض نأ ورغ الو
 ايدافت ،ةيدوألل رکاسعلا زاوج ميظنت ةيرکسعلا تالمحلا ةداق ىلع ضرف دق اهعراشم
 لئابقلا ددعب تاقاس ىلإ دنجلا ميسقت متي ام ابلاغ ناکف 69،دنجلا ررضتو رطانقلا قارغإل
 مسق لکل صصخي دقو ،ىرخألا ولت ةقاس يداولا زوجت 70،ةيرکسعلا ةلمحلا يف ةکراشملا
 ،ةلحملا دنج ددع بسح فلتخت امايأ ةيدوألا روبع قرغتسي ناک اذهل 71،هيف زوجي موي
 72،مايأ ةثالث يف قارقر يبأ يداو ةرطنق  فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا رکاسع تزاج اذکهو
 رظتني عيبرلا مأ داو لزنمب هرادب ةدع امايأ فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا ىضق نيح يف
 73.اهثدحأ يتلا ةرطنقلا ىلع هرکاسع زاوج

 شيجلا اهل ضرعتي يتلا نحملا نم ةنحم ةيدوألا روبع نم لعجي ام ثدحي دقو
 ةالصلا بحاص نبا هلقن ام کلذ لاثمو ،رطانقلاب ةزهجم تناک ولو ىتح ةکرحلا نمز
 ةرطنق روبع ءانثأ فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا ةکرح دنج نيب بشن يذلا فالخلا نع
 اومزعف ،رخآ مهنم دحاو لتقو اولتاقت ىتح ةزاجإلا يف برعلا محازتو” :عيبرلا مأ داو
 74.“هلام نم هداوف نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ ىلإ ربخلا عفتراف ،مهنيب ةنتفلا ىلع

 
 يخيراتلا ثحبلا ،“يدحوملا رصعلا يف ةيرحبلا ةحالملا طيشنت يف اهرودو برغلا ةقطنم” ،يرودق رهاطلا ؛237 ،قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا 68
5-6 )2007-2008(: 132. 
 .355-353 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 69
 .23 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 70
 .353 ،ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 71
 .158 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 72
 .355 ،ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 73
 .355-353 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 74

 نيفرطلا صرح ببسب ةکرعملا ضوخل لاجم ىلإ لوحتت اهسفن ةرطنقلا نأ امک
 ةنيدم نم جراخلا يدحوملا دنجلا نيب عقو امک ،اهروبع نم رخآلا امهدحأ عنم ىلع
 ىلإ ةدوعلل تفيسنات ةرطنق روبع مهوعنم امدنع 75طلخلا لئابق يلتاقمو شکارم
 ثدحلا اذه ليصافت نايبلا بحاص رکذيو ،مهل رسيألاو نمآلا ليبسلا تناک دقو ،ةنيدملا
 اقيرط اورظن ]طلخلا لاتق ةدش[ رمألا کلذ شکارم نم جراخلا دنجلا نياع املو” :يتآلاک
 مهعم نمو اهيلع اومحتقاف تفيسنات ةرطنق نم ةنُج ىقوأ اوري ملف اليبس هنم اوسمتليل
 هيلع جورخلا نم هوعنميل ىندألا هفرط ىلإ طلخلا ضعب قباستو مهلاجم کلانه قاضو
 رحتساف ىراصنلا ناسرف نم ءامعز ىلع رودت برحلا ىحرو عينش بطخ کلانه ناکف
 فرط مهيلع اوکسمأ نيذلا ىلع ةقداص ةلمح اولمح مث ددع مهنم مدعو مهيف لتقلا
 الاجم اهنم حسفأ طايِخلا مسو ةرطنقلا نم اوجرخف همالظ لدسنا دق ليللاو ةرطنقلا
 رطضي ام ثدحي دقو 76.“نيدماخ نيمزهنم اليل ةنيدملا اولخدو هبابلجب ليللا مهرتسو
 امک ،ةيرشبو ةيدام رئاسخ مهفلکي يرارطضا روبع ضوخ ىلع ةيرکسعلا تالحملا دنج
 عاش مث” :يراذع نبا هب ربخأ ام بسح هللاب قثاولا ةفيلخلا ةلحم يف ربخلا هب عاش
 مهرماخ دق مهنأو عيبر مأ يداو مهتزاجإو نيرم ينب لاصفناب هللاب قثاولا ةلحمب ربخلا
 77.“مهلاومأ نم ريثک هيف کله ىتح روکذملا يداولا هببسب اومحتقا ام عزجلا نم

 دقف ،هنمزو يداولا روبع ةقيرط ديدحت يف هايملا بوسنم رود لافغإ بجي الو
 عرشم نم عيبرلا مأ يداو” روبع ىلإ م1307/ه707 ةنس تباث وبأ ناطلسلا رطضا
 ءانثأ بوقعي وبأ ةفيلخلا وراشتسم حرتقاو 78،“ذئموي ءاملا ةدايزل براوقلا يف ةماتک
 رهنلا مظعي نأ نم افوخت باحسنالاو راصحلا عفر ،م1183/ــه579 ةنس نيرتنش راصح
 ،فيرخلا لصف رخآ يف ناک راصحلا نأ ةصاخ ،ددملا مهنع عطقنيو هروبع نوعيطتسي الف
 ثعب وأ اهيلإ اوداع نامزلا هجو ناک” اذإف ،ةيليبشإ ىلإ عوجرلاب ةفيلخلا ىلع اوراشأف
 79.“اهملستي نم

 يلاعلا بوسنملا ببسب دنجلا لقنت رخأت ىلإ ةيرابخإلا نوتملا تراشأ ام اريثکو
 تربجأ دقف ،اهعراشم نم ربعت يتلاو ،رطانقلاب ةزهجملا ريغ ةيدوألاب ةصاخ ،ةيدوألل
 داولا دبع ينب نم نوکتملا يرکسعلا فلِحلا م1244/ـه642 ةنس ةغرو داو تاناضيف
 لصو ىتح عيمجلاب نايز نب نسارمغي جرخ” ذإ نيينيرملا ىلع موجهلا ريخأت نيدحوملاو

 
 .326-310 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا ىلإ عجري طلخلا لئابق درمت نع 75
 .320-319 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 76
 .450 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 77
 .94 ،3.ج ،اصقتسالا ،يرصانلا 78
 .189 ،بجعملا ،يشکارملا 79
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لوبنى زبري



 لامتحا وهو ،عيبرلا مأ داو ربع تبلُجتسا ةدعلا اذه نأب ةيناثلا ديفت نيح يف ،عيبرلا مأ
 68.نييفارغجلا فاصوأ ىلإ ادانتسا رهنلا يف ةحالملا ةبوعصل دعبتسم

 
 تهب داو ىلع سولفلا رسج :10 ةحوللا
 ةرطينقلا -الس -طابرلا يفاقثلا ثارتلل ةيوهجلا ةظفاحملا

 نم ةيدوألا ضعب روبع ةروطخو افلاس اهيلإ راشملا رطانقلا فعض نأ ورغ الو
 ايدافت ،ةيدوألل رکاسعلا زاوج ميظنت ةيرکسعلا تالمحلا ةداق ىلع ضرف دق اهعراشم
 لئابقلا ددعب تاقاس ىلإ دنجلا ميسقت متي ام ابلاغ ناکف 69،دنجلا ررضتو رطانقلا قارغإل
 مسق لکل صصخي دقو ،ىرخألا ولت ةقاس يداولا زوجت 70،ةيرکسعلا ةلمحلا يف ةکراشملا
 ،ةلحملا دنج ددع بسح فلتخت امايأ ةيدوألا روبع قرغتسي ناک اذهل 71،هيف زوجي موي
 72،مايأ ةثالث يف قارقر يبأ يداو ةرطنق  فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا رکاسع تزاج اذکهو
 رظتني عيبرلا مأ داو لزنمب هرادب ةدع امايأ فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا ىضق نيح يف
 73.اهثدحأ يتلا ةرطنقلا ىلع هرکاسع زاوج

 شيجلا اهل ضرعتي يتلا نحملا نم ةنحم ةيدوألا روبع نم لعجي ام ثدحي دقو
 ةالصلا بحاص نبا هلقن ام کلذ لاثمو ،رطانقلاب ةزهجم تناک ولو ىتح ةکرحلا نمز
 ةرطنق روبع ءانثأ فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا ةکرح دنج نيب بشن يذلا فالخلا نع
 اومزعف ،رخآ مهنم دحاو لتقو اولتاقت ىتح ةزاجإلا يف برعلا محازتو” :عيبرلا مأ داو
 74.“هلام نم هداوف نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ ىلإ ربخلا عفتراف ،مهنيب ةنتفلا ىلع

 
 يخيراتلا ثحبلا ،“يدحوملا رصعلا يف ةيرحبلا ةحالملا طيشنت يف اهرودو برغلا ةقطنم” ،يرودق رهاطلا ؛237 ،قاتشملا ةهزن ،يسيردإلا 68
5-6 )2007-2008(: 132. 
 .355-353 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 69
 .23 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 70
 .353 ،ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 71
 .158 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 72
 .355 ،ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 73
 .355-353 ةمامإلاب نملا ،ةالصلا بحاص نبا 74

 نيفرطلا صرح ببسب ةکرعملا ضوخل لاجم ىلإ لوحتت اهسفن ةرطنقلا نأ امک
 ةنيدم نم جراخلا يدحوملا دنجلا نيب عقو امک ،اهروبع نم رخآلا امهدحأ عنم ىلع
 ىلإ ةدوعلل تفيسنات ةرطنق روبع مهوعنم امدنع 75طلخلا لئابق يلتاقمو شکارم
 ثدحلا اذه ليصافت نايبلا بحاص رکذيو ،مهل رسيألاو نمآلا ليبسلا تناک دقو ،ةنيدملا
 اقيرط اورظن ]طلخلا لاتق ةدش[ رمألا کلذ شکارم نم جراخلا دنجلا نياع املو” :يتآلاک
 مهعم نمو اهيلع اومحتقاف تفيسنات ةرطنق نم ةنُج ىقوأ اوري ملف اليبس هنم اوسمتليل
 هيلع جورخلا نم هوعنميل ىندألا هفرط ىلإ طلخلا ضعب قباستو مهلاجم کلانه قاضو
 رحتساف ىراصنلا ناسرف نم ءامعز ىلع رودت برحلا ىحرو عينش بطخ کلانه ناکف
 فرط مهيلع اوکسمأ نيذلا ىلع ةقداص ةلمح اولمح مث ددع مهنم مدعو مهيف لتقلا
 الاجم اهنم حسفأ طايِخلا مسو ةرطنقلا نم اوجرخف همالظ لدسنا دق ليللاو ةرطنقلا
 رطضي ام ثدحي دقو 76.“نيدماخ نيمزهنم اليل ةنيدملا اولخدو هبابلجب ليللا مهرتسو
 امک ،ةيرشبو ةيدام رئاسخ مهفلکي يرارطضا روبع ضوخ ىلع ةيرکسعلا تالحملا دنج
 عاش مث” :يراذع نبا هب ربخأ ام بسح هللاب قثاولا ةفيلخلا ةلحم يف ربخلا هب عاش
 مهرماخ دق مهنأو عيبر مأ يداو مهتزاجإو نيرم ينب لاصفناب هللاب قثاولا ةلحمب ربخلا
 77.“مهلاومأ نم ريثک هيف کله ىتح روکذملا يداولا هببسب اومحتقا ام عزجلا نم

 دقف ،هنمزو يداولا روبع ةقيرط ديدحت يف هايملا بوسنم رود لافغإ بجي الو
 عرشم نم عيبرلا مأ يداو” روبع ىلإ م1307/ه707 ةنس تباث وبأ ناطلسلا رطضا
 ءانثأ بوقعي وبأ ةفيلخلا وراشتسم حرتقاو 78،“ذئموي ءاملا ةدايزل براوقلا يف ةماتک
 رهنلا مظعي نأ نم افوخت باحسنالاو راصحلا عفر ،م1183/ــه579 ةنس نيرتنش راصح
 ،فيرخلا لصف رخآ يف ناک راصحلا نأ ةصاخ ،ددملا مهنع عطقنيو هروبع نوعيطتسي الف
 ثعب وأ اهيلإ اوداع نامزلا هجو ناک” اذإف ،ةيليبشإ ىلإ عوجرلاب ةفيلخلا ىلع اوراشأف
 79.“اهملستي نم

 يلاعلا بوسنملا ببسب دنجلا لقنت رخأت ىلإ ةيرابخإلا نوتملا تراشأ ام اريثکو
 تربجأ دقف ،اهعراشم نم ربعت يتلاو ،رطانقلاب ةزهجملا ريغ ةيدوألاب ةصاخ ،ةيدوألل
 داولا دبع ينب نم نوکتملا يرکسعلا فلِحلا م1244/ـه642 ةنس ةغرو داو تاناضيف
 لصو ىتح عيمجلاب نايز نب نسارمغي جرخ” ذإ نيينيرملا ىلع موجهلا ريخأت نيدحوملاو

 
 .326-310 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا ىلإ عجري طلخلا لئابق درمت نع 75
 .320-319 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 76
 .450 ،نيدحوملا مسق ،برغملا نايبلا ،يراذع نبا 77
 .94 ،3.ج ،اصقتسالا ،يرصانلا 78
 .189 ،بجعملا ،يشکارملا 79
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 يف اوراسو هوزاجف ،صقن ىتح هيلع اوماقأف ،الماح ةغرو يداو يقلف ،ةغرو يداو ىلإ
 فلک امک 80.“سافل نسارمغي عجرو اوعجر مث ،ترک ىلإ اولصو ىتح رکب يبأ ريمألا عبتت
 امم ،اهيلع زاوجلل رباعم مهعضو مغر ةريبک رئاسخ ريبکلا يداولا ىراصنلا شويج روبع
 81.يداولا روبع يف هوقل ام امأ رغصت نيملسملاب مهتعقو لعج

 ةفرعم ريسيلا نم ناک دقف ،ةدودعم تناک اهرباعمو ةيدوألا عراشم نألو
 هتلقن اممو .ةسارحلل ،ةرورضلا تعدتسا املک ،عضخت تناک اذهل ،رطخلا ذافن عضاوم
 الس ىلإ مدقتلاب هتداق دحأ يدحوملا ىضترملا ةفيلخلا رمأ عوضوملا اذه يف رداصملا انل
 ةهج ىلإ يداولا روبع نم نيرم ينب اوعنميل داجنألاو نيدحوملا نم” اهب نمب قاحتلالل
 ديعسلا يبأ ريمألا شيج لولفل ينيرملا ىيحي يبأ راظتنا ربخو 82.“دالبلا کلت نم انسمات
 عراشم ةبقارم ةلوهس حضوي امم 83،مهدابأ ثيح ةيولم رهن ىلع فيسرجأب يدحوملا
 .اهروبع يف مکحتلاو ةيدوألا

 نييرکسعلا ةداقلا دنع اسجاه قلخ ةکرحلا نمز ءاملا داقتفا نإ ؛لوقلا ةصالخ
 ءاملا لمح نيعاوم ذخأ ىلع صرحلا يف سکعنا ،“ءاملا سجاه”ــب هيمسن نأ نکمي
 لثم مهتجاح يبلتس يتلا ةيئاملا تآشنملاب رکسعلا لوزن عضاوم زيهجت ىلعو ،اهظفحو
 ثادحإو ةديعب قطانم نم هايملا ِّرَجک ربکأ ةيئام عيراشم ربع وأ ،ضاوحألاو رابآلا رفح
 نزخملا تلغش ةيدوألا روبع ةلأسم نأ اضيأ ظحالملاو .ةريبک ةعس تاذ نيزخت تآشنم
 ةعضاخلا تالاجملا طبضو رکاسعلا کرحت يف يويحلا اهرودل ،يدحوملا نزخملا ةصاخ
 ةَّدُعب رخآلا اهضعبو ةراجحلاب اهضعب ديُش ،رطانقب ىرخألا يه تزهُج اذهل ،هتطلسل
 قرتخاو عقاولا ىطخت دق ،هتيويحل ،“يئاملا سجاهلا” اذه نأ رهاظلاو .بشخلا نم
 ةيئاملا تامارکلا يف انيأر امک ،هللا ءايلوأل ةقراخلا لاعفألاو ةمارکلاب لصتملا يفوصلا لاجملا
 يلاوملا لصفلا يفو .يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلاو نيساي نب هللا دبع هيقفلا ىلإ ةبوسنملا
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 يلاوملا لصفلا يفو .يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلاو نيساي نب هللا دبع هيقفلا ىلإ ةبوسنملا
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 لالخ ساف ةنيدمب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهراودأو عئانصلاو فرحلا .فيطللا دبع ،بالخلا
 ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتکم :ةرهاقلا .)م1550-960/1270-669( يساطولاو ينيرملا نيرصعلا

2011. 
 .يزوزعملا دلاخو يوارکزلا دمحم ةمجرت ،ةيامحلا ىلإ سيسأتلا نم شکارم خيرات .نوتساغ ،نادرفود

 .2012 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم :طابرلا
 فوصتلا نمض .“شکارم لامش رومغم يطيسو عقوم ةرکاذ نم :طياقات” .دمحم ،نيدلا ةطبار

 ةيبرغملا ةيعمجلا :طابرلا .309-293 ،يرصانلا کلاملا دبع دادعإ .ناسنإلاو لاجملاو
 .2016 ،يخيراتلا ثحبلل

 ةعماج :شکارم .1 ،ناسنإلاو لاجملا خيرات نم بناوج ،نيدحوملا مکح نمز شکارم .______
 .2008 ،ضايع يضاقلا

 يف هاروتكد ةحورطأ ،“م15و 11 نينرقلا نيب ام برغملاب يبرحلا لاجملا ميظنتو ءاملا” .ىنبول ريبز
 ،شكارم-ضايع يضاقلا ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك باحرب تشقون خيراتلا
  .2021 ربنون 4 خيراتب

 .2016 ،نامألا راد :طابرلا نييدعسلا نمز برغملاب برحلاو ءاملا  .______
 رادلا .رامعتسالا لبق ام برغم يف قرطلا نمأ ،قيرطلا عطاقو طاطزلا نيب .دحألا دبع ،يتبسلا

 .2009 ،رشنلل لاقبوت راد :ءاضيبلا
 تاروشنم :ايبيل .بيودلا کوربملا دمحم ةيقيرغإلا نع هلقن .17 باتکلا ،نوبارتس ةيفارغج .نوبارتس

 .2003 ،سنوي راق ةعماج
 رصعلا لالخ نادوسلا دالبب برغملا دالب تاقالع يف ءارحصلا رودل ةيمييقت ةبراقم” .دمحأ ،يرکشلا

 .71-62 :)1998 سرام( 58 لهانملا ةلجم .“طيسولا
-2007( 6-5 يخيراتلا ثحبلا.“ةرطينقلا ةنيدم ىلإ يدعوأ يلع ةرطينق نم” .دمحم ،ينارمعلا

2008(: 165-193. 
 يدهمو يروبجلا ناملس لماک قيقحت .راصمألا کلامم يف راصبألا کلاسم .هللا لضف نبا ،يرمعلا

 .2010 ،ةيملعلا بتکلا راد :توريب .مجنلا
 نيرارديت دالوأ ةليبق ،رودجوب ةقطنمب يوارحصلا عمتجملا ةفاقث يف ةردنلا ريبدتو ءاملا” .ةرهز ،سارعف

 ةعومجم تاروشنم :طابرلا .76-63 ،ءارحصلا لوح تاساردو ثاحبأ نمض .“اجذومن
 .2009 ،ءارحصلا لحاس لوح تاساردلاو ثحبلا

 ثحبلا.“يدحوملا رصعلا يف ةيرحبلا ةحالملا طيشنت يف اهرودو برغلا ةقطنم” .رهاطلا ،يرودق
 .134-121 :)2008-2007( 6-5 يخيراتلا

 مالسلا دبع قيقحت .حلاص دمحم يبأ تامارک قيقحت يف حضاولا جاهنملا .ميهاربإ نب دمحأ ،يرجاملا
 .2013 ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا تاروشنم :طابرلا .يديعسلا

 .1953 ،نزخملا ةعبطم ،ناوطت .يبرغملا بکرلا ثيدح نم .دمحم ،ينونملا
 رشع سداسلا نارقلا نيب ام نوانيإ لئابق ،رامعتسالا لبق ةيبرغملا يداوبلا .نامحرلا دبع .ندوملا

 ،لادکأ-سماخلا دمحم ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلک :طابرلا .رشع عساتلاو
1995. 

 دمحمو يرصانلا رفعج قيقحت .ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا .دمحأ ،سابعلا وبأ يرصانلا
 .1954 ،باتکلا راد :ءاضيبلا رادلا .يرصانلا

 .بازلاو ةنيطنسق ىلإ ةديعسلا ةکرحلا يف بادآلا حادق ةضافإو بابعلا ضيف .جاحلا نبا ،يريمنلا
 1990 ،يمالسإلا برغلا راد :توريب .نورقش نبا دمحم دادعإو ةسارد

 راد :توريب .ينيحرت ديجملا دبع قيقحت .بدألا نونف يف برألا ةياهن .نيدلا باهش دمحأ ،يريونلا
 .2004 ،ةيملعلا بتکلا

 رادلا .ريمکأ دحاولا دبع ةمجرت .ةيدحوملا ةيروطاربمإلل يسايسلا خيراتلا .ويسوربمأ ،ادناريم يثيوه
 2004 ،نمزلا تاروشنم :ءاضيبلا

 :توريب .رضخألا دمحمو يجح دمحم ةيسنرفلا نع همجرت .ايقيرفإ فصو .نسحلا نب دمحم ،نازولا
 .1983 ،يمالسإلا برغلا راد
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 1ةيروکلا ةغللا يف “راظُّنلا ُةفحت”
 ْلِإ-وس غنايْش ُهُمأوتو ةطوطب نبا

 
 رکاذ يبنلا دبع

 ريداگأب رهز نبا ةعماج

 
 “کلذ ينَنکْمأ ام اُهتَکلَس ٍقيرط ىلع دوعأ ال ْنأ يرفس يف يتداع نم”

 ةطوطب نبا
 .“اٍّينيص ُتنک ول اًدبأ ََّنمََتأ مل”

 ْلِإ-وس غنايْش
 

 
 ملاعلا ةنِسلأب ةطوطب نبا نع

 نبال يوق روضح قايس يف راظّنلا ةفحت باتكل ةيروکلا ةمجرتلا هذه يتأت
 لاّحر”و ،)Trotter-Globe( قافآلا باّوجب ءافتحالا ّمت دقلف .ملاعلا ةنسلأ يف ةطوطب

 يبأ ناطلسلا بتاک هّالح امک ،“رصعلا لاّحر”و “مجعلاو برعلا ةلاّحر”و ،“ةِلملا هذه
 رابکو نوبرعتسملاو نوقرشتسملا لذب َّرقأو ،يبلکلا يزج نبا يعذوللا بيدألا ،نانع
 :هريغ لبق ،هسفن ةرارق يف ّةيِزملا هذهب ُنِقوي ناک هنأ رکذلاب ٌّيرحو .برعلا داقنلا
 مل ام کلذ نم ُتغلبو ،ضرألا يف ةحايسلا وهو اينُّدلا يف يدارم هللا دمحب ُتغلب”
 تابسانم يفو ،هتلحر لاوط عورشملا دادتعالا اذه هَمزال 2.“هملعأ اميف يريغ هغلبي
 خيشلا ةنيدملا هذهب ُتيقلو” :ةيکُّرتلا َىصُرب ةنيدم ةرايز دنع هلوق اهنم رکذن ةدع
 نيصلا لخدي مل هنأ الإ ،ضرألا لاج ،نيحلاصلا نم وهو حئاسلا يرصملا هللا دبع حلاصلا
 لوخدب هيلع تدز دقو ،نادوسلا دالب الو سلدنألا الو برغملا الو بيدنرس ةريزج الو
 ،ةيسنرفلا ،ةينيتاللا :ىلإ هتلحر 4يمجرتم رابک ةناکملا هذه خَّسر دقو 3.“ميلاقألا هذه

 
 :يشوتاْحب( دقنو عادبإ ةلسلس ،1 ءزجلا ،ةطوطب نبا ةلحر ،ْلِإ-وس ،غنايْش :دحاو ّدلجم يف مث نيلصفنم نيئزج يف غنايْش ةمجرت تردص 1
 .)2001 ،يبْغناش تاروشنم

정수일 역, 이븐 바투타 여행기 1 (창작과비평사, 창비, 2001). 

 .)2001 ،يبْغناش تاروشنم :يشوتاْحب( دقنو عادبإ ةلسلس ،2 ءزجلا ،ةطوطب نبا ةلحر ،ْلِإ-وس ،غنايْش

정수일 역, 이븐 바투타 여행기 2 (창작과비평사, 창비, 2001). 
 .2-1 نآزجلا ،)2001 ،يبْغناش تاروشنم :يشوتاْحب( دقنو عادبإ ةلسلس ؛ةطوطب نبا ةلحر ،ْلِإ-وس ،غنايْش

이븐 바투타 여행기 1, 2. 
 .133 ،)2020 ،ملقلا راد :توريب( ةطوطب نبا ةلحر ،ةطوطب نبا 2
 .219 ،ةطوطب نبا ةلحر ،ةطوطب نبا 3
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 ،ةيويالملا ،ةيدنهلا ،ةيسرافلا ،)ّةيِرَجَم( ةيراغنهلا ،ةيدنلوهلا ،ةيلاغتربلا ،ةيزيلجنإلا
 ،ةيدُرألا ،ةيمالايلاملا ،ةيلاغنبلا ،ةيسينودنإلا ،ةينانويلا ،ةيلاطيإلا ،ةيدنلوبلا ،ةيکرتلا
 مهنم ُّصخنو ،ةينيصلا ،ةينابايلا ،ةيروکلا ،ةيکبزوألا ،ةيناملألا ،ةينَالطَقلا ،ةينابسإلا
 يتينوغناسو يرميْرفوُدو نتراغيسوک ناهويو يِيْرولود نومدإو زتّيبأ يرنه :رکذلاب
 توکيأ تياسو دحوم يلع دمحمو اروم وينوطنأ يسوخو ماهغنيکيبو ّبيِج نوتلماهو
 سناهو لوجناف نيفاريسو وکيريديف سوبرأو وسيرت ايدوالکو يلييرباغ وکسيسنارفو
 يلو وکاي يشوکيه اميَجيو هللا ةمعن فوميهاربإو تخيال سناهو کيجْم نوف
 ونوبراش تسغوأ :لاثمأ ،ملاعلا ةلاّحر مساب انورقم همسا دَّلخ نّمم مهريغو ،نيبْغناوْغ
 يدهم اغآ نيسحو ْناَد سورو دروفمور سميجو نالْس ود ناکوغ کام مايلوو
 ديسو يجرويج سولکيم نايدريسو نودمح ديعسو غنيک نوتنيک ليُونو يل ليوماصو
 نيمأ راختفإو اکافايس يسيسو ْتامَد اشاب فيرش دمحمو هللا دبع ديس لقعلا رون
 دمحأ سیئرو نيسح دمحم يولوم رُداََهب ناخو لّابوغ نادامو يلع رصان دمحمو
 ...وکاي يشاوکيه اميَجيو وناکروف ليونامو سيليتْساک اديراغرامو یرفعج

 مِجرتملا نع

 ،امهدحو 6َهتفحتو 바투타 이븐= ةطوطب نبا لاطت 5وحملا ةغالب ةنَْعل نکت مل
 تذخَّتا ،لوألا جذومنلا ىلع تاعيونت تذختاف ،هيمجرتم ضعب اهاوْدَع تباصأ لب

 رمألا وه امک ،ريرحلا قيرط ةداعتسال ،ةطوطب نبا ىطخ ىلع يشمت ةّيسْرِط ةغيص
 دُّدعتلاب ُهتَّيِّوه تمستا يذلا ،鄭守一( 정수일 ْلِإ-وس غنايْش يروکلا همجرتمل ةبسنلاب

 .هلافطأو 7ةيجوزلا هتلاحو ةيبنجألا هتغلو هتنهمو هنيدو هتيسنجو همساو هِّنس يف

 ،نيصلاب ،نايبناي يف 9)راعتسم مسا وهو( 8وسناک دمحم وعدملا وس غنايْش دلو
 هجرخت دعب ،ةرهاقلا ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا ةيلک يف سردو يضاملا نرقلا تاينيتس يف
 ةرازو يف لمع .ةيبرعلا سرد ثيح ،نيکِّب ةعماج يف ةيقرشلا تاساردلا مسق نم

 
 تامجرتل ةيفاض ايفارغويلبيب هيف انددعأ ،“ملاعلا ةنسلأب ةطوطب نبا” :لاقم ،ريداگأ بادآ ةيلکل ةعباتلا “تاسارد” ةلجمب رشنلا ديق 4
 .ةلحرلل ةيملاعلا تامجرتلا مهأب يليصفت قحلمب هلييذتب لاقملا اذه يف يفتکنسو ،“ةفحتلا”
 ،ةلحرلا بدأ يف ثحبلاو قيثوتلل يبرغملا زکرملا :ريداگأ( ةطوطب نبا ةلحر يف وحملا ةغالب ،رکاذ يبنلا دبع :رظنا عوضوملا يف عسوتلل 5

2013(. 
 راصمالا بئارغ يف راظنلا ةفحت :ةامسملا ةطوطب نبا ةلحر :رظنا ،اهبراغمو ضرألا قراشم يف تامجرتو تاعبط ةدع يف تردص 6
 .تادلجم 5 ،)1997 ،ةيبرغملا ةکلمملا ةيميداکأ تاعوبطم :طابرلا( يزاتلا يداهلا دبع قيقحت ،رافسالا بئاجعو
 ايروکب هتجوز ىلإ ةلاسر ثعب ةرم تاذ .ةيلامشلا ايروک يف ىرخأ هجوز هل تناک دقل ،جاوز لوأ نکي مل ةيبونجلا ايروک يف هجاوز 7
 .“ينْيسنإ” :اهل لوقي ةيبونجلا
 .وسناک دمحم مساب ينيبيليف ثحاب عانق تحت ةيلامشلا ايروک لخد 1984 ةنس يف 8
 .نيدلا ردبو نيدلا فرشو نيدلا سمش :اهنم باقلأب ةطوطب نبا خيشلا فِرُع 9

 اذاتسأ ةيبونجلا ايروکب کوکناد ةعماجب لغتشاو .برغملا ةرافسو ةينيصلا ةيجراخلا
 .هُسِّسؤم وه يذلا ،“ةيراضحلا تالدابتلل يروکلا دهعملا” سأر ىلع ناکو .خيراتلا ةدامل

 نم َتلفأ احّالف هُّدج ناک دقف ،هِّدجو ْهيدلاو ةنيج يف لاحرتلا ثرو هنأ ودبي
 ةريزجلا هبشل ينابايلا لالتحالا نمز نيصلا ىلإ اهرداغف ،ةيلامشلا ايروک يف رقفلا
 فقو ،نيبرتغملا نييموقلا نييروکلا نم ديدعلا نأش هنأشو ،)1945-1910( ةيروکلا
 يتلا )1953-1950( ةيروکلا برحلا تناکف .نابايلل ةضهانملا لالقتسالا ةکرح ءارو
 .ميسقتلا ةعجافب تءاج

 ةعماج ناحتما يف مهلوبق َّمت نيذلا لئالقلا ةبلطلا نيب نم وس غنايْش ناک
 ىلإ ةحنم ىلع لصح اهدعبو .“ربکألا ملاعلا ىرأ نأ ُتدرأ .ارِّوهتمو اباش ُتنک” :نيکيب
 .فرشلا ةبترمب ةيقرشلا تاساردلا جمانرب يف هحاجن رثإ ىلع ،رصم

 يج ينيصلا هذاتسأ ،ةلحرلاب فغشلاو ،رفسلا ةياوغ ىلع هل نيضِّرحملا نمو
 يف ةساردلا هيلع حرتقا يذلا وهف ،ةيدنهلا تاساردلاو خيراتلا يف صصختملا نيلنايْش
 هنأ ملع امدعب ،دنهلا ىلإ يروک سيّسِق ةلحر ةءارقب هحصن يذلا هسفن وهو ،رصم
 ةايح ليصافت يف دجوو ،ةيانعب اموسرم ،“ةَفْحُّتلا” عم هَرََدق دجو اذکه .قْرِعلا يروک
-1934( وکوشنام نيب تعزوت يتلا ،ةصاخلا هتايح تايئزج يکاحي ام ةطوطب نبا

 ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجو ،)1949-1945( ةينيصلا ةيروهمجلاو ،ايروشنمب )1945
 نيبيليفلاو ،)1983-1980( نانبلو ،)1980-1963( ةيلامشلا ايروکو ،)1949-1963(
 يف ةنس 15و ،نيصلا يف ةنس 25 ىضق دقل .)-2000( ةيبونجلا ايروکو ،)1983-2000(
 هب يهتني نأ لبق ،رصمو برغملا اهيف امب ىرخأ لود يف تاونس 10و ،ةيلامشلا ايروک
 يفو .ةينيبليفلاو ةينانبللا ةيسنجلا ىلع لصحف .سوساجک ةيلامشلا ايروک يف فاطملا

 طقسم رداغ ،اذکه .نييبونجلا نييروکلا هرفس زاوجو هتيسنج ىلع لصح ،2005 ماع
 يسامولبيدک لمع نأ دعب ،هتايح نم نرق فصن مارصنا دعب الإ هيلإ دعي ملو ،سأرلا

 ،1963 ماع يف غناي غنوّيب ىلإ لقتنيل ،برغملاو نيصلا يف تاونس سمخ ةدمل ينيص
 ىلإ لصوف اليمع 1974 ةنس هدينجت َّمت مث .ةيبرعلا تاساردلل اذاتسأ لمع ثيح
 دَُجي ملو .نيبيليفلاو نانبلو ايزيلامو سنوت يف شاع نأ دعب 1984 ةنس ةيبونجلا ايروک
 ذنم ىلوألا ةَّرملا يهو ،2011 ماع يف الإ نايبناي يف هتلئاع ةرايزب ناکملاو نامزلا هيلع
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 ،ةيويالملا ،ةيدنهلا ،ةيسرافلا ،)ّةيِرَجَم( ةيراغنهلا ،ةيدنلوهلا ،ةيلاغتربلا ،ةيزيلجنإلا
 ،ةيدُرألا ،ةيمالايلاملا ،ةيلاغنبلا ،ةيسينودنإلا ،ةينانويلا ،ةيلاطيإلا ،ةيدنلوبلا ،ةيکرتلا
 مهنم ُّصخنو ،ةينيصلا ،ةينابايلا ،ةيروکلا ،ةيکبزوألا ،ةيناملألا ،ةينَالطَقلا ،ةينابسإلا
 يتينوغناسو يرميْرفوُدو نتراغيسوک ناهويو يِيْرولود نومدإو زتّيبأ يرنه :رکذلاب
 توکيأ تياسو دحوم يلع دمحمو اروم وينوطنأ يسوخو ماهغنيکيبو ّبيِج نوتلماهو
 سناهو لوجناف نيفاريسو وکيريديف سوبرأو وسيرت ايدوالکو يلييرباغ وکسيسنارفو
 يلو وکاي يشوکيه اميَجيو هللا ةمعن فوميهاربإو تخيال سناهو کيجْم نوف
 ونوبراش تسغوأ :لاثمأ ،ملاعلا ةلاّحر مساب انورقم همسا دَّلخ نّمم مهريغو ،نيبْغناوْغ
 يدهم اغآ نيسحو ْناَد سورو دروفمور سميجو نالْس ود ناکوغ کام مايلوو
 ديسو يجرويج سولکيم نايدريسو نودمح ديعسو غنيک نوتنيک ليُونو يل ليوماصو
 نيمأ راختفإو اکافايس يسيسو ْتامَد اشاب فيرش دمحمو هللا دبع ديس لقعلا رون
 دمحأ سیئرو نيسح دمحم يولوم رُداََهب ناخو لّابوغ نادامو يلع رصان دمحمو
 ...وکاي يشاوکيه اميَجيو وناکروف ليونامو سيليتْساک اديراغرامو یرفعج

 مِجرتملا نع

 ،امهدحو 6َهتفحتو 바투타 이븐= ةطوطب نبا لاطت 5وحملا ةغالب ةنَْعل نکت مل
 تذخَّتا ،لوألا جذومنلا ىلع تاعيونت تذختاف ،هيمجرتم ضعب اهاوْدَع تباصأ لب

 رمألا وه امک ،ريرحلا قيرط ةداعتسال ،ةطوطب نبا ىطخ ىلع يشمت ةّيسْرِط ةغيص
 دُّدعتلاب ُهتَّيِّوه تمستا يذلا ،鄭守一( 정수일 ْلِإ-وس غنايْش يروکلا همجرتمل ةبسنلاب

 .هلافطأو 7ةيجوزلا هتلاحو ةيبنجألا هتغلو هتنهمو هنيدو هتيسنجو همساو هِّنس يف

 ،نيصلاب ،نايبناي يف 9)راعتسم مسا وهو( 8وسناک دمحم وعدملا وس غنايْش دلو
 هجرخت دعب ،ةرهاقلا ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا ةيلک يف سردو يضاملا نرقلا تاينيتس يف
 ةرازو يف لمع .ةيبرعلا سرد ثيح ،نيکِّب ةعماج يف ةيقرشلا تاساردلا مسق نم

 
 تامجرتل ةيفاض ايفارغويلبيب هيف انددعأ ،“ملاعلا ةنسلأب ةطوطب نبا” :لاقم ،ريداگأ بادآ ةيلکل ةعباتلا “تاسارد” ةلجمب رشنلا ديق 4
 .ةلحرلل ةيملاعلا تامجرتلا مهأب يليصفت قحلمب هلييذتب لاقملا اذه يف يفتکنسو ،“ةفحتلا”
 ،ةلحرلا بدأ يف ثحبلاو قيثوتلل يبرغملا زکرملا :ريداگأ( ةطوطب نبا ةلحر يف وحملا ةغالب ،رکاذ يبنلا دبع :رظنا عوضوملا يف عسوتلل 5

2013(. 
 راصمالا بئارغ يف راظنلا ةفحت :ةامسملا ةطوطب نبا ةلحر :رظنا ،اهبراغمو ضرألا قراشم يف تامجرتو تاعبط ةدع يف تردص 6
 .تادلجم 5 ،)1997 ،ةيبرغملا ةکلمملا ةيميداکأ تاعوبطم :طابرلا( يزاتلا يداهلا دبع قيقحت ،رافسالا بئاجعو
 ايروکب هتجوز ىلإ ةلاسر ثعب ةرم تاذ .ةيلامشلا ايروک يف ىرخأ هجوز هل تناک دقل ،جاوز لوأ نکي مل ةيبونجلا ايروک يف هجاوز 7
 .“ينْيسنإ” :اهل لوقي ةيبونجلا
 .وسناک دمحم مساب ينيبيليف ثحاب عانق تحت ةيلامشلا ايروک لخد 1984 ةنس يف 8
 .نيدلا ردبو نيدلا فرشو نيدلا سمش :اهنم باقلأب ةطوطب نبا خيشلا فِرُع 9

 اذاتسأ ةيبونجلا ايروکب کوکناد ةعماجب لغتشاو .برغملا ةرافسو ةينيصلا ةيجراخلا
 .هُسِّسؤم وه يذلا ،“ةيراضحلا تالدابتلل يروکلا دهعملا” سأر ىلع ناکو .خيراتلا ةدامل

 نم َتلفأ احّالف هُّدج ناک دقف ،هِّدجو ْهيدلاو ةنيج يف لاحرتلا ثرو هنأ ودبي
 ةريزجلا هبشل ينابايلا لالتحالا نمز نيصلا ىلإ اهرداغف ،ةيلامشلا ايروک يف رقفلا
 فقو ،نيبرتغملا نييموقلا نييروکلا نم ديدعلا نأش هنأشو ،)1945-1910( ةيروکلا
 يتلا )1953-1950( ةيروکلا برحلا تناکف .نابايلل ةضهانملا لالقتسالا ةکرح ءارو
 .ميسقتلا ةعجافب تءاج

 ةعماج ناحتما يف مهلوبق َّمت نيذلا لئالقلا ةبلطلا نيب نم وس غنايْش ناک
 ىلإ ةحنم ىلع لصح اهدعبو .“ربکألا ملاعلا ىرأ نأ ُتدرأ .ارِّوهتمو اباش ُتنک” :نيکيب
 .فرشلا ةبترمب ةيقرشلا تاساردلا جمانرب يف هحاجن رثإ ىلع ،رصم

 يج ينيصلا هذاتسأ ،ةلحرلاب فغشلاو ،رفسلا ةياوغ ىلع هل نيضِّرحملا نمو
 يف ةساردلا هيلع حرتقا يذلا وهف ،ةيدنهلا تاساردلاو خيراتلا يف صصختملا نيلنايْش
 هنأ ملع امدعب ،دنهلا ىلإ يروک سيّسِق ةلحر ةءارقب هحصن يذلا هسفن وهو ،رصم
 ةايح ليصافت يف دجوو ،ةيانعب اموسرم ،“ةَفْحُّتلا” عم هَرََدق دجو اذکه .قْرِعلا يروک
-1934( وکوشنام نيب تعزوت يتلا ،ةصاخلا هتايح تايئزج يکاحي ام ةطوطب نبا

 ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجو ،)1949-1945( ةينيصلا ةيروهمجلاو ،ايروشنمب )1945
 نيبيليفلاو ،)1983-1980( نانبلو ،)1980-1963( ةيلامشلا ايروکو ،)1949-1963(
 يف ةنس 15و ،نيصلا يف ةنس 25 ىضق دقل .)-2000( ةيبونجلا ايروکو ،)1983-2000(
 هب يهتني نأ لبق ،رصمو برغملا اهيف امب ىرخأ لود يف تاونس 10و ،ةيلامشلا ايروک
 يفو .ةينيبليفلاو ةينانبللا ةيسنجلا ىلع لصحف .سوساجک ةيلامشلا ايروک يف فاطملا

 طقسم رداغ ،اذکه .نييبونجلا نييروکلا هرفس زاوجو هتيسنج ىلع لصح ،2005 ماع
 يسامولبيدک لمع نأ دعب ،هتايح نم نرق فصن مارصنا دعب الإ هيلإ دعي ملو ،سأرلا

 ،1963 ماع يف غناي غنوّيب ىلإ لقتنيل ،برغملاو نيصلا يف تاونس سمخ ةدمل ينيص
 ىلإ لصوف اليمع 1974 ةنس هدينجت َّمت مث .ةيبرعلا تاساردلل اذاتسأ لمع ثيح
 دَُجي ملو .نيبيليفلاو نانبلو ايزيلامو سنوت يف شاع نأ دعب 1984 ةنس ةيبونجلا ايروک
 ذنم ىلوألا ةَّرملا يهو ،2011 ماع يف الإ نايبناي يف هتلئاع ةرايزب ناکملاو نامزلا هيلع
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 ةماه ةيصخش ناکو .ايلامش ايروک ايسامولبد ،نذإ ،ليإ-وس غنايْش ديسلا ناک
 ةيروکلاو ةينيبيليفلاو ةيبرعلا ملکتي .تاغل 10 لعفلاب نقتي ،ةيجراخلا ةرازو يف
 .ةقالطب ةينابسإلاو ةينيصلاو ةينابايلاو ةيناملألاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو

 راشتنا” :لوح هتحورطأل ةيملع ةدام ىلع لوصحلل 1984 ماع ايروک راز
 نم .ةءارقلاو ةباتکلل ىفکي امب ةيروکلا ةغللا ّملعتف 10،“ايسآ قرش ىف ةيمالسالا ةفاقثلا
 هتمجرت ىلع مدقأ يذلا باتکلا نأ حضاولا نکل – اذيذل املح تناک اهلعل –  قِّدصي

 طاسوألا يف ةصاخ ،هبحاصل اًسيئر المع ىحضأ ْلِإ-وس غنايْش مسا تحت نيءزج يف
 .ىطسولا روصعلا يف ةيبرعلا ةغللا ىلع علَّطملا ديحولا هنأو اميس ،ةيروکلا ةيميداکألا
 ةقلعتملا هثاحبأ زاجنإ ىلع ديکأتلاب هتدعاس نْيتيبرعلا ةغللاو ةفاقثلاب هتفرعم نإ
 نع عساو عالِّطا مهل نيريثکلا نأو اميس ،ريرحلا قيرطو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلاب
 نع نوفرعي ال سانلا نم ريثکلا نأ ديب ،برغلاب ّيوق ماملإ مهل نوريثکو ،قرشلا
 ىرخأ ءايشأ ملعتو ،کلذ وس غنايْش ّملعت ،ام ةقيرطب نکل .نينثالا نيب طسولا ةيضرألا
 .هاطخ ىلع يشمي وهو ةطوطب نبا نم

 ةيقيرفإلاو ةيبرعلاو ةيويسآلا ملاوعلا يف رفسلا يف ةليوط ةربخ ءرملل ناک اذإف
 مجرتملا نکل .باتکلا لامکإ اًبيرقت ليحتسملا نمف ،ةيِّلحملا ةغللا ديجي الو ،ةيمالسإلاو
 ةينغلا ةيمالسإلا هتفرعمو ،ةزاتمملا ةيوغللا هتاراهم هل تحمس وس غنايْش يروکلا
 ،يروکلا ناسللاب يجنَّطلا ةطوطب نبا ،مجعلاو برعلا ةلاحر تالحر ديلختب ةقيمعلاو
 .نيصلا نم مداقلا وه

 نانبل :ملاعلا لوح ،“ةَفْحُّتلا” لقان وس غنايْش رفاس ،ةطوطب نبا رمأ وه امکو
 تارشع يف عرش امک .ةينيتاللا اکيرمأ لودو نيبيليفلاو ايزيلامو ةديدجلا اينيغو سنوتو
 ةرايزل ةرم 40 يلاوح رفاس .يفاقثلا لدابتلا ةساردل ريرحلا قيرط لوط ىلع تالحرلا
 يتلاو ،ريرحلا قيرطـب ةقلعتملا هثاحبأ ءارجإل ىرخأ قطانمو ةينيتاللا اکيرمأو ايلوغنم
 ،وجغنويج يف عقاولا يف أدب ريرحلا قيرطل يلامشلا قيرطلا نأب ثحابلا اهيف لداج
 ىلع ،مويلا ةيلامشلا غناسغنويج ةعطاقم يف ةميدقلا ةيروکلا ّالِش ةکلمم ةمصاع
 نأ ةرکف ىلإ هقاس امو .ةينيصلا ناّيِش يف أدب قيرطلا نأب عئاشلا داقتعالا نم ضيقنلا

 تاراضحلاو ةيقرعلا تاعومجملا نيب تالعافتلا نم نکم ام وه ريرحلا قيرط
 هبش يف ترج ةيفاقثلا تالدابتلاو تالعافتلا هذه نأ تابثإ يف هتبغر يه ،ةفلتخملا
 تاذ ةيؤر رِّفوت نأ نکمي ريرحلا قيرط تاسارد نأ دقعي هارت کلذل .ةيروکلا ةريزجلا

 
 .ناويات ،ايروک ،ايلوغنم ،واکام ،نابايلا ،غنوک غنوه ،نيصلا :نم ايسآ قرش لود نوکتت 10

 ىه هداقتعا ىف ةراضحلا قلخي ام نأل ؛تاعمتجملاو ممألا نيب يملسلا شياعتلل ىزغم
 .ةّينثإ تاعومجم

 ةرهاقلا ىلإ رفاسو ،ايسآ يف نيصلا يف – رکذلا انفلسأ امک – وس غنايْش دلُو دقل
 ةيبرعلا ةغللا بعوتسا کانه .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلل زکرم يهو ،ايقيرفإ يف
 عراوش بوجي وهو مجرتملا ناک .برغملا يف ةطوطب نبا سأر طقسم رازو مالسإلاو
 يبرعلا رطِعلا ةحئارو ،سلدنألا نم ُّبهت يتلا ةيبوروألا ابَّصلا حايربً ارومخم ةجنط
 بعوتسا ثيح ،ايسآ قرش بونج بلق ،ايزيلام يف هسفن دجيل ،ايقيرفإ نم ةحاوفلا
 “ةَفْحُّتلا” لقنب – تعنيأ ام نيب نم – هتسارد رامث تعنيأف ،ةحتفنملا ةيمالسإلا ةفاقثلا
 .ةيناسنإلا ةفاقثلا 11تاّيِسالک نم ربتُعي ٍلمع ةءارق ةرئاد عَّسو ،ديدج يقلتم ىلإ

 ةطوطب نبا ُمأوت ٌّيروک ٌمجرتم

 نيب ٍتانراقم ْلِإ-وس ،غنايْش مَّدق ةيروکلا ةغللا ىلإ ةلماکلا ةمجرتلا هذه يف
 عم ،يبرعلا لصألا ىلإ ةدوعلاب ةمجرتلا ِتَّمت .يجنَّطلا ةطوطب نباو يقدنُبلا ولّوب وکرام
 سجاه اهيدل کِّرحتو ،اهمکحت يتلا ةّيِْفلخلا تناک 12.ةيسنرفلا ةمجرتلا ىلإ عوجرلا
 مظعأ نم ،ةطوطب نبا نأب خسارلا اهناميإ وه ،يروکلا ناسللا ىلإ “ةَفْحُّتلا” لقن
 فلأ 120 اهلوط يتلا ةميظعلا هتلحر رِّوصت هتعئارف 13.ةيرشبلا خيرات يف ةلاحرلا
 ةيجولوبورثنأ ةيمهأ تاذً ابيرقت اهلکو ،ةرطموسو نيصلاو ةيمالسإلا نادلبلا ىلإ رتموليک
 (Jawaharlal Nehru)ورِهن لال رهاوج يدنهلا ميعزلا کلذب ّرقأ امک ،ةميظع ةيفاقث
 ِّرم ىلع نيلاحرلا مظعأ نم ادحاو ةطوطب نبا نأ ربتعا هرودب يذلا ،)م1889-1964(
 شيعأ نأ نم ُتنکمت دقل” :يفوص باذجنا ةظحل ِهِرفس اياکَح عم شاعف 14،ةنمزألا
 مقر هنإ” :وُرِْهن فاضأو 15.“يلاوخلا مايألا نم ةلاحر صصق رحسب فاطخنا ةظحل
 يف جرخ 16.“ةحارلا لئاسو رفوت عم اذه سانلا موي يف ىتح ردان ،لاحرتلا يف يسايق
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“تحفُة النُّظار” يف اللغة الکورية. ابن بطوطة وتوأُمُه ْشيانغ سو-إِْل



 الماح ،هرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا يف اباش ناک امدنع عساولا ملاعلا ىلإ ةلئاهلا هتلحر
 لامش َربع ،برغملا نم .يعرش ٍضاق وأ ملسم ٍضاق ِميلعتو ِهئاکذ ءانثتساب ليلقلا هعم
 مث .سراف دالبو ايروسو ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ مث ،رصم ىلإ رفاس ،ةرشابم ايقيرفإ
 ةيبهذلا ةليبقلا لوغم تاناخ تحت( ايسور بونجو )ايکرت( لوضانألا ىلإ لَصاو
 .دنهلاو ىطسولا ايسآو )ةطنزيب ةمصاع لازت ام تناک يتلا( ةينيطنطسقلاو )]قجفقلا[
 هتدوع دنعو .نيصلا ىلإ مث ،ناليسو رابالام باجو ،بونجلا ىلإ لامشلا نم دنهلا َعَرَذ
 علطضا ام وُرِْهن ميعزلا ربتعا اذهلو .ىربکلا ءارحصلا ْربع ايقيرفإ لوح لوجت ،هدالب ىلإ
 نماثلا( داليملل رشع عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف لِهذم ٌحتف ةطوطب نبا هب
 نبا نأب ّرقن نأ انيلع ٍّيأ ىلعو .مايألا کلت يف تالحرلا عويش ىدم انل رِهُظي ،)يرجهلا
 طقف دحاو ليج دعب ءاج .روصعلاو ةنمزألا رم ىلع نيلاحرلا مظعأ نم دحاو ةطوطب
 17.ولّوب وکرام نم

 يتلا نادلبلاو بوعشلا نع ةجِهبم تاظحالم ىلع ةطوطب نبا باتک يوتحي
 نم ْتَّرم برغلا عم اهلمکأب ةيدنهلا ةراجتلا نأل ؛ةّينغ کاذنآ رصم تناک 18.اهراز
 ةرهاقلا لعج ِّدح ىلإ حابرألا هذه تبهذ .ةياغللً احِبرم ًالَمع اذه ناکو ،اهلالخ
 تادافإ ةطوطب نبا انل مدق” دقو .اهب عَّتمتت يتلا ةليمجلا راثآلا عم ةميظع ةنيدم
 نفسلا نعو ،ةيبنجألا ئناوملا يف ةطِشن ةراجتب نوموقي نيذلا دونهلا راجُّتلا نع
 19.“ِّيلِحلاو روطعلاو سابللا ةقيرطو ،تاليمجلا ءاسنلا نعو ،راحبلا يف ةيدنهلا

 ،طسوألا قرشلا هبعل يذلا ريبکلا رودلا ىلع ادهاش يبرغملا ةطوطب نبا ناک
 ريغ .برغلاو قرشلا نيب ٍلصو ةزمه ناک هنأ مکحب ،ةيملاعلا نوؤشلا يف ،ايسآ برغ وأ
 20.ارييغت تدهش ةيلاتلا ةئاملا تاونسلا نأ

 نيدلاولا ّشُع قارف ةظحل

 ،هسأر طقسمل عفاي ًىتف ةرداغم ةعاس يه امومع يروکلا يقلتملا راثأ ام
 ال ،يهتني داکي ال رفس تارماغم ِنُوَتأ يف هسفن دجيل ،هيوبأ نم برقلاب هتأشن رکوو
 دعب ،ٍقيفر نود هدرفمب رفاس دقل .نمَّزلا هَّدهو ،ةخوخيشلا هتکردأ دقو الإ هنم دوعي
 عدوو ،ٍعومد نود لزنملا رداغو ،هبلق رطفناف ،ةسدقملا عاقبلا ةرايزل قوشلا هبلغ نأ

 ،هبلق رصعي نْزُحلا ناک ،امهَرداغ امدنعو ،ةايحلا ديق ىلع نالازي ام هادلاو ناک .هبْحَص

 
17 Nehru, Glimpses, 753. 
18 Nehru, Glimpses, 753. 
19 Nehru, Glimpses, 753. 
20 Nehru, Glimpses, 753. 

 ةروصلا هذه لالخ نم ّيلج وه امک ،ملألاو ىسألاب نارعشي هادلاو ناک لثملابو
 :ةطوطب نبا ةّسيدوأ ردصتت يتلا ،ةيماردلا

 ربق ةرايزو ،مارحلا هللا تيب َّجح اًدمتعم ...ةجنط نم يجورخ ناک”
 ٍبکارو ،هتبحصب ُسنآ ٍقيفر نع ادرفنم ،مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوسرلا
 ،روکذلاو ثانإلا نم ،بابحألا رْجَه ىلع يرمأ ُتمزحف ...هتلمُج يف نوکأ
 ُتلَّمحتف ،ةايحلا دْيقب يادلاو ناکو .روکولل رويُّطلا ةقرافم ينطو تقرافو
 نورشعو ناتنثا ذئموي يّنِسو ،ابََصن قارفلا نم ايَِقل امک ُتيَقلو ،ابَصَو امهدعبل

 21“…ةنس

 نبا لزانت اذامل :لءاستي ،يروکلا مجرتملا مهنيب نمو ،داقنلا نم ريثکلا
 ءاقلو ناسنإلاب يئاهناللا فَغَّشلا هنإ ؟ةعَّدلا ةايحو ،ةرسألا ءفد نع ،نذإ ،ةطوطب
 ُهْوقبأو هتاکلتمم لک قرطلا عّاُطق َقََرس امل اظوظحم ناک .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف سانلا

 اهنم جرخو ةلحرلا لالخ بورحلا ضعب يف لتاق نيح اظوظحم ناکو ،ةايحلا دْيق ىلع
 اجنو اهَعمج يتلا تادّيقملا دََقفو ةنيفسلا تبلقنا نيح اظح رثکأ ناکو ،امناغ املاس
 ةلحرلا لالخ مهْفتح اوقل هبْحَص عيمج نأ نم مغرلا ىلعف .قَّقحم ٍقَرغ نم ةبوجعأب
 نم مغرلا ىلعو 22.نيرخآلا مارتحا وه ةايحلا ديق ىلع هئاقب ُِّرس ناک ،ةقاشلاو ةليوطلا
ً امئاد نويحيسملا ناکف ،“مالّسلا” راعش لمحي ناک هنأ الإ ً،انيدتمً املسم ناک هنأ
 .ةرارحب هنولبقتسي

 ال دق نيصلا ىلإ هترايز نأ نوعَّدي نيذلا ضعب کانه ،يروکلا مجرتملا بسح
 رمأ نم ِّريغي ءيش الف ،کوکشلا هذه نم مغرلا ىلعو ،کلذ عمو .لعفلاب تَّمت نوکت
 .رشع عبارلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلل ٌّمهم ردصم اهنإ ثيح نم ةطوطب نبا ةلحر

 لاوط ةنيابتملا ةيفاقثلا تافالتخالل ةيفاقثلا تامدصلا ةطوطب نبا لَّجس دقل
 اهجوز مدخت ًةجوزلا نأ َِفلأ يذلا ةطوطب نبا نأ ىرن ،لاثملا ليبس ىلع .هرافسأ ةرتف

 نولماعتي ،نيمرتحملا لاجرلا ثيح ،نييلوغملاو کارتألا دنع ىأر امب مدُص دق ،هتفاقث يف
 

21 나는 힘을 북돋아 줄 길동무도 없이 홀로 여행을 하였다. 영광스런 성소들을 찾아가고 싶은 오래 

묵은 소중한 충동에 압도되어 내 마음은 흔들렸고, 내 친구들과 단호히 작별하며 눈물조차 흘리지 

않고 집을 떠났다. 부모님께서 아직 살아계신 데 그분들과 헤어지자니 가슴이 먹먹해지도록 슬펐고, 

나도 부모님도 모두 괴로웠다. 
 :نع ةمجرتم
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“تحفُة النُّظار” يف اللغة الکورية. ابن بطوطة وتوأُمُه ْشيانغ سو-إِْل



 هشاهدنا ةطوطب نبا لجس ،کلذ ىلإ ةفاضإلاب 23.ّنهلً امدخ اوناک ول امک ءاسنلا عم
 لکأ نم کلذکو 25،ةيبونجلا ءارحصلا وأ 24فيدلاملا رزج يف ةيراعلا هبش سبالملا نم
 .ايقيرفإ برغ يف 26رشبلا موحل

 ةثيدحلا تاروشنملا يف اًعونو ٍّامک تامجرتلا ربکأ نم وس غنايْش لمع َربتُعي
 يف ناعقي نيمخض نيدلجم يف ةطوطب نبا ةلحر ةمجرت ىلع همادقإب کلذو ،ايروکب
 فورظ يف ةصاخ ِّنيهلا رمألاب کلذ نکي مل .ةريزغ شماوهـب ،ةحفص فلأ نم ديزأ
 ةداهش يف ءاج امک ،بعص ٌرمأ ،ريبک ٍّمکبو اهنيعب رداصم ىلع لوصحلا ثيح ،لاقتعالا
 ةءارقلا فرعت نکت مل اهنکل ،ةيزيلجنإلاو ةيروکلا نقتت يتجوز تناک” :هسفن مجرتملل
 َذخأ ،ةينيصلا وأ ةيبرعلاب ُبتک راضحإ اهنم ُتبلط املکف ،اذکهو ...ةيبرعلاو ةينيصلاب
 بتکلا يل لمحت انايحأو .يتسارد يف ينديفت بتک نع ثحبلا يف اليوط اتقو کلذ اهنم
 نودب بتکأ نأ يلع ليحتسملا نم ناکل اهالول ،کلذ نم مغرلا ىلعو .أطخلا
 .“اهتدعاسم

 ،هتَّمرب باتکلا ةمجرتل رهشأ ةعستو ةنس اهبحاص نم ةمجرتلا هذه ْتقرغتسا
 روصعلا يف ةيناسنإلا مولعلا ةيفارغجل سيئر ردصم” هنأب يروکلا مجترملا هفصي يذلاو
 نع انل ىور يذلا لجرلاو .“يرشبلا سنجلا اهمساقتي ةمخض ةملْعَم”و “ىطسولا

 .يکحيل رکذتي ناک ةرتفلا هذه

 ربتعت تناک 2001 ةنس تمت يتلا ،ةيروکلا ةمجرتلا نأ رکذن نأ انب قيلخو
 15 يف اهموي ةدوجوملا تافطتقملاب ةنراقم( هِّمتأب باتکلل ملاعلا يف ىلوألا تامجرتلا نم
 .)ةغل

 هتردقو 27،ةلاحرلا نحِم ةداعتسا ،اهِزِجنُم ْينيَع َبَْصنو ،ُةمجرتلا ِتءاج
 ةدوع نذإ يه .هُسفن وه هرَّوصتي ناک امم دعبأ ...يصاقألا ىلإ باهَّذلا ىلع ةقراخلا

 
 هاري نم هّنظيف اهجوز نهنم ةأرملا عم ناک امّبرو ...لاجرلا نم ًانأش ىلعأ نهو مهدنع ءاسنلا ميظعت نم اًبجع دالبلا هذهب تيأرو” 23
 .225 ،2 ءزجلا ،يزاتلا يداهلا دبع قيقحت ،ةطوطب نبا ةلحر .“اهماّدخ ضعب

 ةموصخ يف ةأرما نهنم ّيلإ لخدت ال تنکف کلذ عطتسأ ملف ،سابللاب نهرمآو ةداعلا کلت عطقأ نأ ،اهب ءاضقلا تيلو ّامل ُتدهج دقلو” 24
 .61 ،4 ءزجلا ،يزاتلا يداهلا دبع قيقحت ،ةطوطب نبا ةلحر .“ةردق هيلع يل نکت مل کلذ ادع امو ،دسجلا ةرتتسم الا

 نرهظي ،راغصلا تانبلاو يراوجلاو مدخلا نوک مهلاعفأ ئواسم نمو” :ةطوطب نبا لاق ،نادوسلا لاعفأ نم هحبقتسا امل هرکذ ضرعم يف 25
 ،يزاتلا يداهلا دبع قيقحت ،ةطوطب نبا ةلحر .“تارتتسم ريغ َاياَرَع ناطلسلا ىلع ءاسنلا لوخد اهنمو ،...تاروعلا تايداب َاياَرَع سانلل
 .265 ،4 ءزجلا

 مهناذآ يف اولعجي نأ مُهتَداعو ،مهل ريمأ مهعم مدآ ينب نولکأي نيذلا نادوسلا ءالؤه نم ةعامج ناميلس ىسنم ناطلسلا ىلع ْتَمَِدق” 26
 ،ناطلسلا مُهَمَرَکأف ،بهذلا ندعم نوکي مهدالب يفو ،ريرحلا فحالم يف نوفحتليو ،ربش فصن اهنم طرقلا ةحتف نوکتو ،اًرابک ًاطارقأ
 ام ىتم مهتداع نأ ُتِْربُْخأو ،نيرکاش ناطلسلا اوتأو ،اهمدب مهيديأو مههوجو اوخطلو اهولکأو ،اهوحبذف اًمداخ ةفايضلا يف مهاطعأو
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 يملاعلا زارطلا نم ٍصخش ةئام نيب نم ،يلاوتلا ىلع ،49و 44 نيزکرملا يف ولّوب وکرامو
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“تحفُة النُّظار” يف اللغة الکورية. ابن بطوطة وتوأُمُه ْشيانغ سو-إِْل



 ةيمالسإلا ةفاقثلا نع ريثکلا مهفل ةصرف وس غنايْشـل ةبسنلاب ةمجرتلا تناک
 نم َربتُعي يلامشلا يروکلا خرؤملا اذهف .ريرحلا قيرط َقَلأ ةداعتساو ،اهتغلو اهتراضحو
 ةعس نع ّمنت ،لاجملا يف تافلؤم ردصأ .ريرحلا قيرط خيرات يف نيصصختملا رابک
 يفاکلا حاتفنالا رِّفوت مل يتلا هدالب نعو ،هنع ةبيرغ ةفاقث يف ريبکلا هقمعتو ،هفراعم
 34؛ةيبرعلا ةغللا لصأ 33؛ملاعلا يف برغلاو قرشلا :رکذن تارادصإلا کلت نم .اهنع
 38؛ريرحلا قيرط ةراضح 37؛نيصلا ىلإ قيرطلا 36؛ةيمالسإلا ةراضحلا 35؛ريرحلا قيرط
 خيرات ةسارد 40؛تاراضحلا لدابتو يراضحلا باطخلا 39؛يراضحلا ريرحلا قيرط روذج
 ...41؛يراضحلا لدابتلا

 ةمجرتلا تابوعص

 ثيحب ،ةياغلل دَّقعم ىوتحملا نأ ،“ةَفْحُّتلا” مجرتي وهو ،کِرُدي وس غنايْش ناک
 يف اهمجرتب موقي وهو- َّدعأ ،ةلضعملا هذه ىلع بلغتللو .ةلوهسب هتباتک نکمي ال
 هنإف ،حورشلا نم ديدعلا رَّفو مجرتملا َّنأ نم مغرلا ىلع ،نکل .ةّينغ َشماوه -نيءزج
 وهو ،اهفرعي ال يتلا ءامسألاو تاملکلا ةءارق يروکلا ئراقلا ىلع لهسلا نم سيل
 = رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحتـب عاتمتسالل ًاقوش قَّرحتي

“여러 도시의 경이로움과 여행의 신비로움을 열망하는 자들에게 주는 선물”. 

 ،ايروک يف ةيبرعلا ةفاقثلا صُّصخت ةردنل ،ايروک يف ةرهش وس غنايْشـل نکي مل
- عاطتسا ،هدالب جراخ ريهشلا خرؤملا اذه َّنکل .تالحرلا ةمجرت بعصلا نم لعج امم
 ،نيحلا کلذ ذنمو .ةيروکلا ةغللاب يلصألا صنلا ةمجرت لامکإ -ةيلاع ةيميداکأ ةءافکب
 .ةريثک تابسانم يف تارم ةدع کانهو انه اهضرع َّمت

 اقح رفاس دق ولّوب وکرام ناک اذإ ام لوح لَدجلا نم ريثکلا کانه ناک نئلو
 ةراضحلا يف صصختملا وهو وس غنايْش ريدقت يف – ةطوطب نبال نإف ،نيصلا ىلإو نم
 دحأ ال کلذلو ،هتالحر يف اهنع قيقد ٌّلِجِس – هريغ نم رثکأ ريرحلا قيرطو ةيمالسإلا
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 نبا تالحر نأ دکأ يذلا 42،زْنيَو ديفاد لوق دح ىلع ،اهيلإ ةيمحلملا هتلحر يف کشي
 نيدلاو ةسايسلاو ةفاقثلاو ةرتفلل – عساو قاطن ىلع – اًمِّيق اًدروم ربتعت ةطوطب
 .نيصلا ىلإ ايقيرفإ نم ،عمتجملاو

 ةيروکلا ةمجرتلا سرهف

 ةيردنکسإلا ةنيدم - 퇀자에서 알렉산드리아까지 ةيردنکسإلا ىلإ ةجنط نم
알렉산드리아시 - ةرهاقلا ىلإ ةيردنکسإلا نم알렉산드리아에서 마할라툴 카비라까지 

 ةرهاقلا ةنيدم - 마할라툴 카비라에서 카이로까지 ةرهاقلا ىلإ ىربکلا ةلحملا نم -
카이로시 - طويسأ ىلإ ةرهاقلا نم 카이로에서 아쓰유트까지 - رحبلا ىلإ طويسأ نم 

제 ماشلا ـ 아쓰유트에서 홍해 그리고 샴까지 ماشلا ىلإ رمحألا 2장 샴 - ىلإ ةزغ نم 
 بلح ىلإ نالقسع نم - 가자에서 꾸드쓰와 아쓰깔란까지 نالقسعو ناتسدرک

아쓰깔란에서 할라브까지 - بلح ةنيدم 할라브시 - افاي ىلإ بلح نم 할라브에서 

자발라까지 - قشمد ىلإ ةقرلا نم 라지끼야에서 다마스쿠스까지 - قشمد ةنيدم 
 اهيحاوضو قشمد ةنيدم - 다마스쿠스시와 우마야 사원 ةيمأ ينب دجسمو

다마스쿠스시와 그 교외 - ةطوطب نبا باجعإو قشمد ةنيدمل ينيدلا ساسألا 
제 زاجحلا - 다마스쿠스시의 종교기금과 이븐 바투타의 경탄هب 3 장 히자즈 - نم 
 ةضورلاو ةرونملا ةنيدملا - 다마스쿠스에서 성 메디나까지ةرونملا ةنيدملا ىلإ قشمد
 - 성 메디나와 그 근교의 명사들اهيحاوضو ةرونملا ةنيدملا - 성 메디니와 성소 ةفيرشلا
 성مرحلاو ةمرکملا ةکم - 성 메디나에서 성 메카까지 ةمرکملا ةکم ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم

메카와 성소 - اهمسا ةلالدو ةمرکملا ةکم 성 메카와 그 명사들 - ةمرکملا ةکم رئاعش 
 성 메카에서فرشألا فجنلا ىلإ ةمرکملا ةکم نم - 성 메카와 그 주민들의 관행 اهناکسو

성스러운 나자프까지 - سراف دالبو قارعلا 제 4 장 이라크와 페르시아 - فجنلا 
 - 나자프에서 바스라까지 ةرصبلا ىلإ فرشألا فجنلا نم - 성스러운 나자프 فرشألا
 아스파한과 زاريش ىلإ ناهفصأ نم - 바스라에서 아스파한까지 ناهفصأ ىلإ ةرصبلا نم

쉬라즈로의 출발 - زاريش ةنيدم 쉬라즈시 - دادغب ىلإ زاريش نم쉬라즈에서 
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David Waines, The Odyssey of Ibn Battuta: Uncommon Tales of a Medieval Adventurer (London & New York: I.B. 
Tauris, 2010). 

 ،زْنيَو ديفياد :اهتّمرب ةلحرلل ةدارلا هتمجرتب وس غنايْش اهََقلخ ةيعادبإ ةَْفُلأ سيرکت يف دعاس هرودبو ،ةيروکلا ىلإ اذه زْنيَو لمع مِجُرت
 .2011 ،غنويم غنوج يل ةمجرت ،ىطسولا نورقلا نم ٍرماغمل ةردان ةصق :ةطوطب نبا ةسيدوأ

[ 데이비드 웨인스 (지은이),이정명 (옮긴이)산처럼: 국내도서] 이븐 바투타의 오디세이 - 중세의 

모험가가 전해주는 진귀한 이야기 2011. 
 .رشنلا ديق يهو ،يزيلجنإلا لصألا نع ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةماهلا زْنيَو ةسارد ةمجرتب انمق اننأ ىلإ ريشن
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 ةيمالسإلا ةفاقثلا نع ريثکلا مهفل ةصرف وس غنايْشـل ةبسنلاب ةمجرتلا تناک
 نم َربتُعي يلامشلا يروکلا خرؤملا اذهف .ريرحلا قيرط َقَلأ ةداعتساو ،اهتغلو اهتراضحو
 ةعس نع ّمنت ،لاجملا يف تافلؤم ردصأ .ريرحلا قيرط خيرات يف نيصصختملا رابک
 يفاکلا حاتفنالا رِّفوت مل يتلا هدالب نعو ،هنع ةبيرغ ةفاقث يف ريبکلا هقمعتو ،هفراعم
 34؛ةيبرعلا ةغللا لصأ 33؛ملاعلا يف برغلاو قرشلا :رکذن تارادصإلا کلت نم .اهنع
 38؛ريرحلا قيرط ةراضح 37؛نيصلا ىلإ قيرطلا 36؛ةيمالسإلا ةراضحلا 35؛ريرحلا قيرط
 خيرات ةسارد 40؛تاراضحلا لدابتو يراضحلا باطخلا 39؛يراضحلا ريرحلا قيرط روذج
 ...41؛يراضحلا لدابتلا

 ةمجرتلا تابوعص

 ثيحب ،ةياغلل دَّقعم ىوتحملا نأ ،“ةَفْحُّتلا” مجرتي وهو ،کِرُدي وس غنايْش ناک
 يف اهمجرتب موقي وهو- َّدعأ ،ةلضعملا هذه ىلع بلغتللو .ةلوهسب هتباتک نکمي ال
 هنإف ،حورشلا نم ديدعلا رَّفو مجرتملا َّنأ نم مغرلا ىلع ،نکل .ةّينغ َشماوه -نيءزج
 وهو ،اهفرعي ال يتلا ءامسألاو تاملکلا ةءارق يروکلا ئراقلا ىلع لهسلا نم سيل
 = رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحتـب عاتمتسالل ًاقوش قَّرحتي

“여러 도시의 경이로움과 여행의 신비로움을 열망하는 자들에게 주는 선물”. 

 ،ايروک يف ةيبرعلا ةفاقثلا صُّصخت ةردنل ،ايروک يف ةرهش وس غنايْشـل نکي مل
- عاطتسا ،هدالب جراخ ريهشلا خرؤملا اذه َّنکل .تالحرلا ةمجرت بعصلا نم لعج امم
 ،نيحلا کلذ ذنمو .ةيروکلا ةغللاب يلصألا صنلا ةمجرت لامکإ -ةيلاع ةيميداکأ ةءافکب
 .ةريثک تابسانم يف تارم ةدع کانهو انه اهضرع َّمت

 اقح رفاس دق ولّوب وکرام ناک اذإ ام لوح لَدجلا نم ريثکلا کانه ناک نئلو
 ةراضحلا يف صصختملا وهو وس غنايْش ريدقت يف – ةطوطب نبال نإف ،نيصلا ىلإو نم
 دحأ ال کلذلو ،هتالحر يف اهنع قيقد ٌّلِجِس – هريغ نم رثکأ ريرحلا قيرطو ةيمالسإلا
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카이로시 - طويسأ ىلإ ةرهاقلا نم 카이로에서 아쓰유트까지 - رحبلا ىلإ طويسأ نم 

제 ماشلا ـ 아쓰유트에서 홍해 그리고 샴까지 ماشلا ىلإ رمحألا 2장 샴 - ىلإ ةزغ نم 
 بلح ىلإ نالقسع نم - 가자에서 꾸드쓰와 아쓰깔란까지 نالقسعو ناتسدرک
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 اهيحاوضو قشمد ةنيدم - 다마스쿠스시와 우마야 사원 ةيمأ ينب دجسمو

다마스쿠스시와 그 교외 - ةطوطب نبا باجعإو قشمد ةنيدمل ينيدلا ساسألا 
제 زاجحلا - 다마스쿠스시의 종교기금과 이븐 바투타의 경탄هب 3 장 히자즈 - نم 
 ةضورلاو ةرونملا ةنيدملا - 다마스쿠스에서 성 메디나까지ةرونملا ةنيدملا ىلإ قشمد
 - 성 메디나와 그 근교의 명사들اهيحاوضو ةرونملا ةنيدملا - 성 메디니와 성소 ةفيرشلا
 성مرحلاو ةمرکملا ةکم - 성 메디나에서 성 메카까지 ةمرکملا ةکم ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم

메카와 성소 - اهمسا ةلالدو ةمرکملا ةکم 성 메카와 그 명사들 - ةمرکملا ةکم رئاعش 
 성 메카에서فرشألا فجنلا ىلإ ةمرکملا ةکم نم - 성 메카와 그 주민들의 관행 اهناکسو

성스러운 나자프까지 - سراف دالبو قارعلا 제 4 장 이라크와 페르시아 - فجنلا 
 - 나자프에서 바스라까지 ةرصبلا ىلإ فرشألا فجنلا نم - 성스러운 나자프 فرشألا
 아스파한과 زاريش ىلإ ناهفصأ نم - 바스라에서 아스파한까지 ناهفصأ ىلإ ةرصبلا نم
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모험가가 전해주는 진귀한 이야기 2011. 
 .رشنلا ديق يهو ،يزيلجنإلا لصألا نع ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةماهلا زْنيَو ةسارد ةمجرتب انمق اننأ ىلإ ريشن

391

“تحفُة النُّظار” يف اللغة الکورية. ابن بطوطة وتوأُمُه ْشيانغ سو-إِْل



바그다드까지 - دادغب 바그다드시 - نيدرامو لصوملا ىلإ زيربت نم  마우쉴 타브리즈와

여행 마르딘으로의 및 - يسرافلا جيلخلاو يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا لحاس  장5제

홍해 연안과 인도양 및 페르시아만 - ةدج ىلإ ةکم نم 쿠파에서 짓다까지 - لحاس 
 نم - 오만 نامُع - 연안지방 ةيلحاسلا قطانملا - 예멘 نميلا - 쑤단해안 نادوسلا

 바레인에서ةيقذاللا ىلإ نيرحبلا نم - 호르무즈에서 바레인까지 نيرحبلا ىلإ زمره

짓다 그리고 라지끼야까지 - ىرغصلا ايسآ 제 6 장 소아시아 - روديرکأ ىلإ َاتَْربَس نم 
라지끼야에서 아크리두르까지 - ساليم ىلإ قذال نم  꿀 히솨르에서 밀라쓰까지نم ـ 

 비르키시와 쑬퇀 لبجلاو يکْرِب ةنيدم - 꾸니야에서 아르줄 룸까지 مورلا زرأ ىلإ ةينوق

 카이누크에서 ولروب ىلإ کونيک نم - 티라에서 바르가마까지 ةَمَغَْرب ىلإ ةرَِيت نم -

부를루까지 - بونصو ةينومطصقو کونيک 까스톼무니야시와 솨누브시 - کبزوألا 
제 ةيقرشلا ابوروأو 7 장 우즈베크 지방과 동유럽 - مرقلا ىلإ بونص نم솨누브에서 

까람까지 - کبزوألا ىلإ مرقلا نم 까람에서 우즈베크 쑬퇀의 거성까지 - کبزوأ دمحم 
 ةنيدم نم - ةملُّظلاو لامشلا ضرأ - 가족 그의 우즈베크와 무함마드 쑬퇀 هترسأو
 ةينيطنطسقلا - 콘스탄티노플까지 에서 타르한 핫즈 ةينيطنطسقلا ىلإ ناخرت جاحلا

콘스탄티노플시 مزراوخ ىلإ ةينيطنطسقلا نم ـ 콘스탄티노플에서 하와리즘까지 - 
제 ىطسولا ايسآ 8 장 중앙아시아 - مزراوخ ةنيدم 하와리즘시 - ىراخب ىلإ مزراوخ نم 

하와리즘에서 나흐샤브까지 - دنقرمس 싸마르깐드시 ْتارَه ىلإ دنقرمس نم ـ 
싸마르깐드에서 하라까지 - دنهلا ىلإ ناسارخ نم 후라싼에서 인도까지 - قيرطلا يف 

제 يلهد ىلإ 9 장 델리로 가는 길 - دابآ تلود ىلإ لوصولا 반즈 아브에 도착 - نم 
 نم - 시 싸유쓰탄 ناتِسَويِس - 싸유쓰탄까지 아브에서 반즈 ناتِسَويِس ىلإ يبانج
아부 물탄에서  رَهوبأ ىلإ ناتلُم نم - 물탄까지 싸유쓰탄에서 ناتلوم ىلإ ناتِسَويِس

하르까지 - دنهلا يف ةعارزلا 농업 인도의 - نَهَدوَُجأ ىلإ رَهوبأ نم  하르에서 아부

아주다한까지- يلهد ىلإ نَهَدوَُجأ نم 델리까지 아주다한에서 - اهخيراتو يلهد 
제 10 장 델리와 그 역사 - يلهد ةرضح 델리 시 개황 - يلهد ءاحلصو ءاملع 델리의 

현인들과 청렴인사들 - کولملا نم اهلوادت نمو يلهد حتف 델리 정복과 쑬퇀 샴쑷 딘 

랄마쉬와 그 자손들의 델리 통치사 – هنباو شِْملَـل نيدلا سمش ناطلسلا رکذ 쑬퇀 

기야숫 딘 발반과 그의 손자 - نيدلا لالج ناطلسلا 쑬퇀 잘랄룻 딘 - ناطلسلا رکذ 
 نيدلا رصان ناخورسخ ناطلسلا رکذ - 쑬퇀 알라웃 딘과 그 자손들 هتيرذو نيدلا ءالع

쑬퇀 하쓰루 한 나쉬룻 딘 - هاش ُقلُغت نيدلا ثايغ ناطلسلا رکذ 쑬퇀 기야숫 딘 

투글루끄 샤 - هاش دمحم دهاجملا يبأ ناطلسلارکذ 제 11 장 쑬퇀 아불 무자히드 

무함마드 샤 - هسولج بيترت رکذ 쑬퇀의 알현전과 그 관행 - همرک رکذ 
 رکذ - 할리파 아들의 쑬퇀 내방 رسألاب يتنحم رکذ - 쑬퇀의 인자함과 너그러움هئاخسو
 쑬퇀 لتقلاو ةنحملا رکذ - 쑬퇀 여동생과 재상의 두 딸의 결혼 ءاضقلل يتيالوو يجوزت

여동생과 재상의 두 딸의 결혼 - همع نبا لاتقل ناقلا جورخ رکذ 쑬퇀에 대한 아이눌 

말리크의 반란 - دنهلا يف ةطوطب نبا ةمدخ 제 12장 인도 쑬퇀을 위한 이븐 바투타의 

봉사 ةطوطب نبا ةفايض ـ 이븐 바투타에 대한 쑬퇀과 모후의 환대 - نبا تنب ةافو 
 이경(離京)시와 귀경 후 쑬퇀의 이븐 ةطوطب نبا ىلع ءاطعلا ناطلسلا قادغإ - ةطوطب

바투타에 대한 은사 - نيصلا ىلإ باهذلا 쑬퇀의 출궁 사냥과 이븐 바투타의 진상품 - 
 يلهذ نم - 쑬퇀의 귀경과 이븐 바투타의 중국 파견 نيصلا ىلإ ةطوطب نبا لاسرإ

제 ناليس 13 장 델리에서 씰란까지 - ةطوطب نبا رسأو لوک ىلإ يلهد نم 델리에서 

쿨까지, 이븐 바투타의 체포 - دابآ تلود ىلإ لوک نم 쿨에서 다울라 아바드까지 - نم 
 ةنيدم يف روخبلا - 다울라 아바드에서 물라이바르 지방까지 رابيلام ىلإ دابآ تلود
 중국으로 향발 시도와 اهلشفو نيصلا ىلإ باهذلا ةلواحم - 깔리꾸트 시로 향발 طوقلاق

그 실패 - لهملا ةبيذ رئازج 지바툴 마할 제도 - ـ لهملا ةبيذ رئازج يف ةطوطب نبا 
제 نيصلا ىلإ ناليس نم - 씰란 섬 ناليس ةريزج 14 장 씰란에서 중국까지 - دالب يف 
 ةواج ىلإ ةلاجنب نم - 반잘라 지방에서 ةلاجنب دالب يف - 마아바르 지방에서 ربعملا

반잘라에서 자와까지 - نيصلا ىلإ ةواج نم 자와에서 중국까지 - نيصلا رضاوح 중국 

지방 - اسنخ ىلإ نوتيز نم 자이툰에서 한싸까지 - اسنخ 한싸 시 - قْبَنَح ةنيدم 하톼 

지방 - هدالب ىلإ ةطوطب نبا ةدوع 제 15장 마그리브로의 귀향 - ةواج ىلإ نيصلا نم 
중국에서 자와까지 - ةرصبلا ىلإ ةواج نم 자와에서 바스라까지 - ىلإ ةرصبلا نم 

 다마스쿠스에서 ةرهاقلا ىلإ قشمد نم - 바스라에서 다마스쿠스까지 قشمد

카이로까지 - زاجحلا ىلإ ةرهاقلا نم 카이로에서 히자즈 그리고 투니쓰까지 - نم 
 파스 도착과 شکارمو ساف يف يضاملا ىلإ نينحلا - 투니쓰에서 파스까지 ساف ىلإ سنوت

마그리브에서의 향수 - نانع يبأ بقانم 쑬퇀 아부 아난의 공덕 - سلدنألا ةرايز 
제 نادوسلاو 16장 안달루쓰와 쑤단 방문 - سلدنألا دالب 안달루쓰 지방 - ةفوّسم نم 
 - 이왈라탄에서 말리까지 يلام ىلإ نتّالاوإ نم - 싸브타에서 이왈라탄까지 نتّالاويإ ىلإ
 يلام نم - 말리 시 주민들의 관습 يلام ناکس تاداع - 말리 시와 그 쑬퇀 يلام ةنيدم
 - 툰부크투에서 바르다마까지 ةمادرب ىلإ وتکوبموت نم - 말리에서 미마까지ةَميِم ىلإ
 درسم - 이븐 주자이 발문 ّيَزُج نبا - 바르다마에서 파스까지 ساف ىلإ ةمادرب نم
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عبد النبي ذاکر



바그다드까지 - دادغب 바그다드시 - نيدرامو لصوملا ىلإ زيربت نم  마우쉴 타브리즈와

여행 마르딘으로의 및 - يسرافلا جيلخلاو يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا لحاس  장5제

홍해 연안과 인도양 및 페르시아만 - ةدج ىلإ ةکم نم 쿠파에서 짓다까지 - لحاس 
 نم - 오만 نامُع - 연안지방 ةيلحاسلا قطانملا - 예멘 نميلا - 쑤단해안 نادوسلا

 바레인에서ةيقذاللا ىلإ نيرحبلا نم - 호르무즈에서 바레인까지 نيرحبلا ىلإ زمره

짓다 그리고 라지끼야까지 - ىرغصلا ايسآ 제 6 장 소아시아 - روديرکأ ىلإ َاتَْربَس نم 
라지끼야에서 아크리두르까지 - ساليم ىلإ قذال نم  꿀 히솨르에서 밀라쓰까지نم ـ 

 비르키시와 쑬퇀 لبجلاو يکْرِب ةنيدم - 꾸니야에서 아르줄 룸까지 مورلا زرأ ىلإ ةينوق

 카이누크에서 ولروب ىلإ کونيک نم - 티라에서 바르가마까지 ةَمَغَْرب ىلإ ةرَِيت نم -

부를루까지 - بونصو ةينومطصقو کونيک 까스톼무니야시와 솨누브시 - کبزوألا 
제 ةيقرشلا ابوروأو 7 장 우즈베크 지방과 동유럽 - مرقلا ىلإ بونص نم솨누브에서 

까람까지 - کبزوألا ىلإ مرقلا نم 까람에서 우즈베크 쑬퇀의 거성까지 - کبزوأ دمحم 
 ةنيدم نم - ةملُّظلاو لامشلا ضرأ - 가족 그의 우즈베크와 무함마드 쑬퇀 هترسأو
 ةينيطنطسقلا - 콘스탄티노플까지 에서 타르한 핫즈 ةينيطنطسقلا ىلإ ناخرت جاحلا

콘스탄티노플시 مزراوخ ىلإ ةينيطنطسقلا نم ـ 콘스탄티노플에서 하와리즘까지 - 
제 ىطسولا ايسآ 8 장 중앙아시아 - مزراوخ ةنيدم 하와리즘시 - ىراخب ىلإ مزراوخ نم 

하와리즘에서 나흐샤브까지 - دنقرمس 싸마르깐드시 ْتارَه ىلإ دنقرمس نم ـ 
싸마르깐드에서 하라까지 - دنهلا ىلإ ناسارخ نم 후라싼에서 인도까지 - قيرطلا يف 

제 يلهد ىلإ 9 장 델리로 가는 길 - دابآ تلود ىلإ لوصولا 반즈 아브에 도착 - نم 
 نم - 시 싸유쓰탄 ناتِسَويِس - 싸유쓰탄까지 아브에서 반즈 ناتِسَويِس ىلإ يبانج
아부 물탄에서  رَهوبأ ىلإ ناتلُم نم - 물탄까지 싸유쓰탄에서 ناتلوم ىلإ ناتِسَويِس

하르까지 - دنهلا يف ةعارزلا 농업 인도의 - نَهَدوَُجأ ىلإ رَهوبأ نم  하르에서 아부

아주다한까지- يلهد ىلإ نَهَدوَُجأ نم 델리까지 아주다한에서 - اهخيراتو يلهد 
제 10 장 델리와 그 역사 - يلهد ةرضح 델리 시 개황 - يلهد ءاحلصو ءاملع 델리의 

현인들과 청렴인사들 - کولملا نم اهلوادت نمو يلهد حتف 델리 정복과 쑬퇀 샴쑷 딘 

랄마쉬와 그 자손들의 델리 통치사 – هنباو شِْملَـل نيدلا سمش ناطلسلا رکذ 쑬퇀 

기야숫 딘 발반과 그의 손자 - نيدلا لالج ناطلسلا 쑬퇀 잘랄룻 딘 - ناطلسلا رکذ 
 نيدلا رصان ناخورسخ ناطلسلا رکذ - 쑬퇀 알라웃 딘과 그 자손들 هتيرذو نيدلا ءالع

쑬퇀 하쓰루 한 나쉬룻 딘 - هاش ُقلُغت نيدلا ثايغ ناطلسلا رکذ 쑬퇀 기야숫 딘 

투글루끄 샤 - هاش دمحم دهاجملا يبأ ناطلسلارکذ 제 11 장 쑬퇀 아불 무자히드 

무함마드 샤 - هسولج بيترت رکذ 쑬퇀의 알현전과 그 관행 - همرک رکذ 
 رکذ - 할리파 아들의 쑬퇀 내방 رسألاب يتنحم رکذ - 쑬퇀의 인자함과 너그러움هئاخسو
 쑬퇀 لتقلاو ةنحملا رکذ - 쑬퇀 여동생과 재상의 두 딸의 결혼 ءاضقلل يتيالوو يجوزت

여동생과 재상의 두 딸의 결혼 - همع نبا لاتقل ناقلا جورخ رکذ 쑬퇀에 대한 아이눌 

말리크의 반란 - دنهلا يف ةطوطب نبا ةمدخ 제 12장 인도 쑬퇀을 위한 이븐 바투타의 

봉사 ةطوطب نبا ةفايض ـ 이븐 바투타에 대한 쑬퇀과 모후의 환대 - نبا تنب ةافو 
 이경(離京)시와 귀경 후 쑬퇀의 이븐 ةطوطب نبا ىلع ءاطعلا ناطلسلا قادغإ - ةطوطب

바투타에 대한 은사 - نيصلا ىلإ باهذلا 쑬퇀의 출궁 사냥과 이븐 바투타의 진상품 - 
 يلهذ نم - 쑬퇀의 귀경과 이븐 바투타의 중국 파견 نيصلا ىلإ ةطوطب نبا لاسرإ

제 ناليس 13 장 델리에서 씰란까지 - ةطوطب نبا رسأو لوک ىلإ يلهد نم 델리에서 

쿨까지, 이븐 바투타의 체포 - دابآ تلود ىلإ لوک نم 쿨에서 다울라 아바드까지 - نم 
 ةنيدم يف روخبلا - 다울라 아바드에서 물라이바르 지방까지 رابيلام ىلإ دابآ تلود
 중국으로 향발 시도와 اهلشفو نيصلا ىلإ باهذلا ةلواحم - 깔리꾸트 시로 향발 طوقلاق

그 실패 - لهملا ةبيذ رئازج 지바툴 마할 제도 - ـ لهملا ةبيذ رئازج يف ةطوطب نبا 
제 نيصلا ىلإ ناليس نم - 씰란 섬 ناليس ةريزج 14 장 씰란에서 중국까지 - دالب يف 
 ةواج ىلإ ةلاجنب نم - 반잘라 지방에서 ةلاجنب دالب يف - 마아바르 지방에서 ربعملا

반잘라에서 자와까지 - نيصلا ىلإ ةواج نم 자와에서 중국까지 - نيصلا رضاوح 중국 

지방 - اسنخ ىلإ نوتيز نم 자이툰에서 한싸까지 - اسنخ 한싸 시 - قْبَنَح ةنيدم 하톼 

지방 - هدالب ىلإ ةطوطب نبا ةدوع 제 15장 마그리브로의 귀향 - ةواج ىلإ نيصلا نم 
중국에서 자와까지 - ةرصبلا ىلإ ةواج نم 자와에서 바스라까지 - ىلإ ةرصبلا نم 

 다마스쿠스에서 ةرهاقلا ىلإ قشمد نم - 바스라에서 다마스쿠스까지 قشمد

카이로까지 - زاجحلا ىلإ ةرهاقلا نم 카이로에서 히자즈 그리고 투니쓰까지 - نم 
 파스 도착과 شکارمو ساف يف يضاملا ىلإ نينحلا - 투니쓰에서 파스까지 ساف ىلإ سنوت

마그리브에서의 향수 - نانع يبأ بقانم 쑬퇀 아부 아난의 공덕 - سلدنألا ةرايز 
제 نادوسلاو 16장 안달루쓰와 쑤단 방문 - سلدنألا دالب 안달루쓰 지방 - ةفوّسم نم 
 - 이왈라탄에서 말리까지 يلام ىلإ نتّالاوإ نم - 싸브타에서 이왈라탄까지 نتّالاويإ ىلإ
 يلام نم - 말리 시 주민들의 관습 يلام ناکس تاداع - 말리 시와 그 쑬퇀 يلام ةنيدم
 - 툰부크투에서 바르다마까지 ةمادرب ىلإ وتکوبموت نم - 말리에서 미마까지ةَميِم ىلإ
 درسم - 이븐 주자이 발문 ّيَزُج نبا - 바르다마에서 파스까지 ساف ىلإ ةمادرب نم
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“تحفُة النُّظار” يف اللغة الکورية. ابن بطوطة وتوأُمُه ْشيانغ سو-إِْل



 وکرامو ةطوطب نبا ْيتلحر - 이븐 바투타 여행로 전도 ةطوطب نبا ةلحر تسرهف -
 .이븐바투타와 마르코 폴로 여행로 전도 ولّوب

 جاتنتسا

 ىلع ديدشلا اهصرِحب ،ةطوطب نبا ةلحرل ةلماکلا ةمجرتلا هذه نأ ىلإ صلخن
 مالعألا يف قيقدتلاو ،ولّوب وکرام يقدنبلا عم ةنراقملاو دقنلاو حورشلاو شماوهلا
 نع انلصفت يتلا ةينمزلا ةفاسملا نم کش الو تدافأ دق ،اهريغو ةيرشبلاو ةيفارغجلا
 انلصفي يتلاو 44،نتراغيسوک ناهويو 43زتّيبأ يرنه نم لکل ىلوألا ةينيتاللا تامجرتلا

 لصألا ىلإ داع يذلا يروکلا مجرتملا نأب املع ،نامزلا نم نينرق نع وبري ام اهنع
 مل يتلا 45،ةريهشلا ةيسنرفلا ةمجرتلا نم هتدافإ ِفُخي مل ،ةيبرعلاب هِسُّرمت مکحب يبرعلا
 انذاتسأ فقو يتلا 46،ّْبيِج نوتليماه ةمجرت نأش اهنأش ،کاردتسالاو دقنلا نم ملست
 مجعم ةمجرت يف ةصاخ s GapsibbG“،47’” اهتانِه ىلع هللا همحر بلاط وبأ دمحم
 برعلا نم صنلا يقِّقحم رابک نأ کش الو .ةيبرغملا ةيفاقثلا ةيصوصخلا تاذ ظافلألا
 ّبيج يزيلجنإلا تاوفه ىلع هرودب فقو يذلا ،يزاتلا يداهلا دبع ةمّالعلا لاثمأ
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 ايقيرفإ لامش يف ةلحر
フアリカ (北部)--紀行. Ibn Batuta, 1304-1377, Ibn Djezy el Kelby, 1321-1356, 家島, 

彦一, 1939-, イブン・バットゥータ [著], イブン・ジュザイイ 編, and 家島彦
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قـــراءات



 باتک يف ةءارق
 “ميهافملاب سيردتلاو تايافکلاب ةبراقملا :ةيبرتلاو تايناسللا”

 ناشوأ تيآ يلع هفلؤمل
 

هيقفلا سان نيدلارون  
ةيبرتلا مولع يف ثحاب ،يوبرت رطؤم  

 
 جردـنيو ،ةـيبرتلاو تايناـسللا :امـه نيريـبک نيقـش نم باتکلا ناونع نوکتي

 باـتکلا اذـه لـعلو .ميهاـفملاب سيردـتلاو تايافکلاب ةبراقملا وه عبات ناونع امهتحت
 يضاـملا نرـقلا تانيعـست رـخاوأ ناـشوأ تـيآ يلـع هردـصأ يذلا لوألا فلؤملل ءانغإ
 لـقحب نيـمتهملا ىدـل ةعـساو ءادصأ يقل يذلا 1ايجوغاديبلاو تايناسللا :ـب نونعملاو
 .هعبط ةداعإ تمتف ،تايناسللاو ةيبرتلا

 فرـعي اـمب هـطابترا يف ةغللا سيردت عوضوم ةيبرتلاو تايناسللا باتک جلاعي
 لــثم ةدــيدع ةــيفرعم لوــقح نــم ةدافتــسالا يعدتــسي يذــلا “تاــغللا اکيتکاديد”ـــب
 نأ الإ ،ةيجولوکيــسلاو ةيجولويــسوسلا تاــساردلاو ملعتــلا ايجولوکيــسو تايناــسللا
 يبرعلا انعقاو يف لظي – ناشوأ تيآ يلع کلذ ىلإ ريشي امک – عوضوملا اذه يف ثحبلا
 :ليبق نم فلؤملا اهددح يتلا لماوعلا نم ةعومجم ىلإ رظنلاب ،افوشکم اصقن وکشي

 .ةدحومو ةلماش ةيؤر بايغ •
 .رامضملا اذه يف لماکتم عورشم ىلإ انتاسسؤم راقتفا •
 .ةيوبرتلا ةيوغللا تاساردلا لاجم يف يملعلا ثحبلا عيجشت مدع •

 مـغر ةـيفرظ تاردابم درجم نوکي نأ ودعي ال تاسارد نم زجنأ ام مظعمو”
 يــتلا ةــيوغللا تالخدــتلا ةــجيتن دــقعتلاب زــيمتي يبرــعلا ملاــعلا يف يوــغللا اــنعقاو نأ
 2.“يلوألا يميلعتلا باستکالا لحارم ذنم )ة(ملعتملا اهفداصي

 ،ةـفلتخملا هـبناوج يف ةـغللا سيردـت عوـضوم باـتکلا اذـه يف فلؤملا لوانت
 قـلطنت ةـيلمع تاءارجإو ،ةيکيتکاديدو ةيجوغاديبو ةيناسل ةيرظن ةيفلخ نم اقلطنم
 ةفاـضإلاب ،ةـيوبرتلا تاـهيجوتلاو ةررـقملا ةيسردملا بتکلاو ةيناديملا ةسرامملا عقاو نم
 اـيلعلا ريـکفتلا تاراـهم راـبتعالا نيعب ذخأت يتلا ةثيدحلا ةيوبرتلا تاساردلا جئاتن ىلإ

 
 .)1998 ،ةفاقثلا راد :ءاضيبلا رادلا( ةيکيتکاديدلاو ةيفرعملا سسألا ؛يفيظولا وحنلا جذومن :ايجوغاديبلاو تايناسللا ،ناشوأ تيآ يلع 1
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 2.“يلوألا يميلعتلا باستکالا لحارم ذنم )ة(ملعتملا اهفداصي

 ،ةـفلتخملا هـبناوج يف ةـغللا سيردـت عوـضوم باـتکلا اذـه يف فلؤملا لوانت
 قـلطنت ةـيلمع تاءارجإو ،ةيکيتکاديدو ةيجوغاديبو ةيناسل ةيرظن ةيفلخ نم اقلطنم
 ةفاـضإلاب ،ةـيوبرتلا تاـهيجوتلاو ةررـقملا ةيسردملا بتکلاو ةيناديملا ةسرامملا عقاو نم
 اـيلعلا ريـکفتلا تاراـهم راـبتعالا نيعب ذخأت يتلا ةثيدحلا ةيوبرتلا تاساردلا جئاتن ىلإ

 
 .)1998 ،ةفاقثلا راد :ءاضيبلا رادلا( ةيکيتکاديدلاو ةيفرعملا سسألا ؛يفيظولا وحنلا جذومن :ايجوغاديبلاو تايناسللا ،ناشوأ تيآ يلع 1
 .5 ،)2014 ،رشنلاو ةعابطلل قارقر يبأ راد :طابرلا( ميهافملاب سيردتلاو تايافکلاب ةبراقملا :ةيبرتلاو تايناسللا ،ناشوأ تيآ يلع 2
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 ةـيميداکألا ةـفرعملاو قـيمعلا يـملعلا نيوـکتلا سـکعي دوـهجم وـهو .نيـملعتملا دنع
 يبرعلاو لب ينطولا ديعصلا ىلع ازيمتم ايوبرت اريبخ هنوک ىلع ةوالع ،ثحابلل ةنيصرلا
 ىـنغ ال ةـمهم عـجارم ربـتعت يتلاو لاجملا اذه يف ةريفولا هلامعأ کلذب دهشت ،کلذک
 .ةيبرعلا ةغللا کيتکاديدب طبترملا ةيبرتلا لقح يف نيثحابلل اهنع

 زکرمتملا ملعتلا ةيجيتارتسا :تايجيتارتسالا نم نيعون هزجنم يف ثحابلا فظو
 نيـملعتملا طـبر ةرورض ىلـع اـحلم ،ميهاـفملاب سيردـتلا ةيجيتارتـساو ،ةلکـشملا لوح
 ةيجولونکتلا طئاسولا فلتخم فيظوت عم ،ريکفتلا ةيمنتل ةبصخ ةدام هرابتعاب وحنلاب
 .ةيبرعلا ةغللا سرد ريوطتل ةثيدحلا

 ىلإ ةفاـضإلاب ،ةمتاخو لوصف ةينامثو ةمدقم ةيبرتلاو تايناسللا باتک نمضتي
 .ةدمتعملا عجارملا ةمئاق

 ةــفرعملا :ةــيبرتلاو تايناــسللا” ـــب باــتکلا نــم لوألا لــصفلا ثــحابلا نوــنع
 تالاغـشنا نيـب لـصاحلا فالتـخالل هـيف ضرـعو ،ةغللا ملعتو ميلعت ةلأسمو ةيناسللا
 ةـظحالم ىلـع هـمامتها رــصقي يناـسللا ناـک اذإـف ،ةـغللا سردـم تالاغشناو يناسللا
 تاـمالعلا نـم اـماظن اـهرابتعاب ةغللاب مامتهالاو ،اهريسفتو اهفصوو ةيوغللا رهاوظلا
 ال ىرـخأ تالکـشم فداـصي هـنأل ،فِرص ةيميلعت سردملا ةياغ نإف ،يملع روظنم نم
 نيـب قورـفلا ةـنياعم ىلإ جاـتحت يـتلا ةيناـسللا ةـفرعملا هـمدقت نأ نکمي امب اهل ةقالع
 .ايجوغادـيبلاو يوغللا سفنلا ملع صاصتخا نم يه يتلا رومألا نم اهريغو نيملعتملا
 اـقرط اهنم اهملعتو تاغللا ميلعت ةدافتسا ىلع اهؤاوتساو تايناسللا روطت دعاس دقو
 ،تاــغللا ميــلعت لــقح يف ةدــيدج تالکــشم تريــثأو ،ةــيرظن ارــطأو تاودأو جهاــنمو
 ةـثالث دـيدحت مـت قايسلا اذه يفو 3؛“اهملعتو ةغللا ميلعت نع تاسارد ةدع تعضوو
 سفنـلا مـلعو ةـماعلا تايناـسللا :يـه ةغللا ةيسيردت اهنم ديفتست نأ نکمي تالاجم
 قــلخي دــق اــهروطتو ةيناــسللا تاــيرظنلا ددــعت نأ ىلإ ةراــشإلا عــم ،عامتــجالا مــلعو
 .اهملعتو ةغللا ميلعت يف ةراتخملا ةيناسللا ةيرظنلا ةعيبط اهنم تابوعص ةدع سردملل

 يکيتکادــيدلا ثــحبلا يف تايناــسللاب يعوــلا ةــيمهأ ىلإ ثــحابلا راــشأ دــقل
 ىلإ دنتــست تاــغللا لاــجم يف ةــيکيتکاديدلا جذامنــلا نــم دــيدعلا نأ اــنيبم ،يوــغللا
  .ةفلتخم ةيناسل تابراقمو تايرظن

 ايکيتکدـيد ةدافتسالا نکمي فيک :اعورشمو ايهيدب ودبي يذلا لاؤسلا حرطنو
 ؟ةيناسللا جذامنلا فلتخم نم

 
 .83 :)1988( 8 فقوملا ةلجم ،“يميلعتلا باطخلاو يملعلا باطخلا نيب ةغللا” ،عردوب نامحرلا دبع 3

 اهـضعب طبترـي يـتلا تالاکـشإلا نـم ةعومجم راضحتسا انمزلي هنع ةباجإللو
 ةـيلمعلا هـيف يرـجت يذـلا طيحملاو ةفدهتسملا تايافکلاو ةقيرطلاو ملعتملاو سردملاب
 ءاـنثأ نذإ دب الف” ،ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتانوکم ةفاکب ةيملعتلا ةيميلعتلا
 اـهنأ ساسأ ىلع اهتاذ دح يف ةغللا ىلإ رظنن الأ اهميلعتو ةغللا ملعت ةيفيک نع ثحبلا
 ةـينب نـم ءزج اهنأ ساسأ ىلع اهيلإ رظنلا نم دب ال لب ...بسحف ةيميلعت ةيملع ةدام
 4.“ةدقعم ةينب يه يتلاو ةيملعتلا-ةيميلعتلا ةيلمعلا

 ذاتـسألا ضرعت ،ةغللا ملعتو ميلعت ةلأسمب ةيناسللا ةفرعملا ةقالع صخي ام يف
 تاهاجتالاو يديلقتلا هاجتالا :امه ددصلا اذه يف نيريبک نيهاجتا ىلإ ناشوأ تيآ يلع
 .ةثيدحلا

 ةيجولوکيس سسأ تاذ ملعتلل ةحضاو ةيرظن لوألا هاجتالا دمتعي مل
 ضعب ةدشب مواقت ةيديلقتلا وحنلا قرط لعج امم ،ةددحمو ةتباث ةيجوغاديبو
 مهضعب ددحيو ؛نيرشعلا نرقلا ةيادب يف تاغللا ميلعت جهانم حالصإ تالواحم
 :يف ةقيرطلا هذه صئاصخ

 .فدهلا ةغلل ليلق لامعتسا عم ،مألا ةغللاب سوردلا مدُقت •
 .ةلوزعم تاملک نم مئاوق يف تادرفملا ملُعت •
 .ةدقعملا وحنلا تالکشمل ةضيفتسم حورش •
 تاملکلا غيص ىلع سيردتلا زکريو ،تاملکلا ميظنت دعاوق وحنلا مدقي •
 5...اهفيرصتو

 امم يديلقتلا هاجتالا ترتعا ضقانتلاو بويعلا نم ريثکلا” نأ قبس امم ودبي
 يفو ،ىضرلا مدع نم ريثکلا اهيف ةرظن اهيلإ نورظني ةغللا ءاملع نم نيثدحملا لعج
 6.“اهساسأ نم اهل ضفارلا فقوم اهنم نوفقي ةريثک نايحأ

 ةيليوحتلا ةيديلوتلا ةيرظنلاو ةيوينبلا لمشتف ةثيدحلا تاهاجتالا امأ
 لثم ةديدج ةيناسل ميهافمب ىتأ يذلا يفيظولا هاجتالا ىلإ ةفاضإلاب ،يکسموشتل
 ةينب ليلحت ىلإ ىعسو ،ةيلصاوتلا ةردقلاو مالکلا لاعفأو ظفلتلاو ظوفلملاو باطخلا
 .هسفن نآلا يف اهتفيظوو ةغللا
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 ةـيميداکألا ةـفرعملاو قـيمعلا يـملعلا نيوـکتلا سـکعي دوـهجم وـهو .نيـملعتملا دنع
 يبرعلاو لب ينطولا ديعصلا ىلع ازيمتم ايوبرت اريبخ هنوک ىلع ةوالع ،ثحابلل ةنيصرلا
 ىـنغ ال ةـمهم عـجارم ربـتعت يتلاو لاجملا اذه يف ةريفولا هلامعأ کلذب دهشت ،کلذک
 .ةيبرعلا ةغللا کيتکاديدب طبترملا ةيبرتلا لقح يف نيثحابلل اهنع

 زکرمتملا ملعتلا ةيجيتارتسا :تايجيتارتسالا نم نيعون هزجنم يف ثحابلا فظو
 نيـملعتملا طـبر ةرورض ىلـع اـحلم ،ميهاـفملاب سيردـتلا ةيجيتارتـساو ،ةلکـشملا لوح
 ةيجولونکتلا طئاسولا فلتخم فيظوت عم ،ريکفتلا ةيمنتل ةبصخ ةدام هرابتعاب وحنلاب
 .ةيبرعلا ةغللا سرد ريوطتل ةثيدحلا

 ىلإ ةفاـضإلاب ،ةمتاخو لوصف ةينامثو ةمدقم ةيبرتلاو تايناسللا باتک نمضتي
 .ةدمتعملا عجارملا ةمئاق

 ةــفرعملا :ةــيبرتلاو تايناــسللا” ـــب باــتکلا نــم لوألا لــصفلا ثــحابلا نوــنع
 تالاغـشنا نيـب لـصاحلا فالتـخالل هـيف ضرـعو ،ةغللا ملعتو ميلعت ةلأسمو ةيناسللا
 ةـظحالم ىلـع هـمامتها رــصقي يناـسللا ناـک اذإـف ،ةـغللا سردـم تالاغشناو يناسللا
 تاـمالعلا نـم اـماظن اـهرابتعاب ةغللاب مامتهالاو ،اهريسفتو اهفصوو ةيوغللا رهاوظلا
 ال ىرـخأ تالکـشم فداـصي هـنأل ،فِرص ةيميلعت سردملا ةياغ نإف ،يملع روظنم نم
 نيـب قورـفلا ةـنياعم ىلإ جاـتحت يـتلا ةيناـسللا ةـفرعملا هـمدقت نأ نکمي امب اهل ةقالع
 .ايجوغادـيبلاو يوغللا سفنلا ملع صاصتخا نم يه يتلا رومألا نم اهريغو نيملعتملا
 اـقرط اهنم اهملعتو تاغللا ميلعت ةدافتسا ىلع اهؤاوتساو تايناسللا روطت دعاس دقو
 ،تاــغللا ميــلعت لــقح يف ةدــيدج تالکــشم تريــثأو ،ةــيرظن ارــطأو تاودأو جهاــنمو
 ةـثالث دـيدحت مـت قايسلا اذه يفو 3؛“اهملعتو ةغللا ميلعت نع تاسارد ةدع تعضوو
 سفنـلا مـلعو ةـماعلا تايناـسللا :يـه ةغللا ةيسيردت اهنم ديفتست نأ نکمي تالاجم
 قــلخي دــق اــهروطتو ةيناــسللا تاــيرظنلا ددــعت نأ ىلإ ةراــشإلا عــم ،عامتــجالا مــلعو
 .اهملعتو ةغللا ميلعت يف ةراتخملا ةيناسللا ةيرظنلا ةعيبط اهنم تابوعص ةدع سردملل

 يکيتکادــيدلا ثــحبلا يف تايناــسللاب يعوــلا ةــيمهأ ىلإ ثــحابلا راــشأ دــقل
 ىلإ دنتــست تاــغللا لاــجم يف ةــيکيتکاديدلا جذامنــلا نــم دــيدعلا نأ اــنيبم ،يوــغللا
  .ةفلتخم ةيناسل تابراقمو تايرظن

 ايکيتکدـيد ةدافتسالا نکمي فيک :اعورشمو ايهيدب ودبي يذلا لاؤسلا حرطنو
 ؟ةيناسللا جذامنلا فلتخم نم

 
 .83 :)1988( 8 فقوملا ةلجم ،“يميلعتلا باطخلاو يملعلا باطخلا نيب ةغللا” ،عردوب نامحرلا دبع 3

 اهـضعب طبترـي يـتلا تالاکـشإلا نـم ةعومجم راضحتسا انمزلي هنع ةباجإللو
 ةـيلمعلا هـيف يرـجت يذـلا طيحملاو ةفدهتسملا تايافکلاو ةقيرطلاو ملعتملاو سردملاب
 ءاـنثأ نذإ دب الف” ،ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتانوکم ةفاکب ةيملعتلا ةيميلعتلا
 اـهنأ ساسأ ىلع اهتاذ دح يف ةغللا ىلإ رظنن الأ اهميلعتو ةغللا ملعت ةيفيک نع ثحبلا
 ةـينب نـم ءزج اهنأ ساسأ ىلع اهيلإ رظنلا نم دب ال لب ...بسحف ةيميلعت ةيملع ةدام
 4.“ةدقعم ةينب يه يتلاو ةيملعتلا-ةيميلعتلا ةيلمعلا

 ذاتـسألا ضرعت ،ةغللا ملعتو ميلعت ةلأسمب ةيناسللا ةفرعملا ةقالع صخي ام يف
 تاهاجتالاو يديلقتلا هاجتالا :امه ددصلا اذه يف نيريبک نيهاجتا ىلإ ناشوأ تيآ يلع
 .ةثيدحلا

 ةيجولوکيس سسأ تاذ ملعتلل ةحضاو ةيرظن لوألا هاجتالا دمتعي مل
 ضعب ةدشب مواقت ةيديلقتلا وحنلا قرط لعج امم ،ةددحمو ةتباث ةيجوغاديبو
 مهضعب ددحيو ؛نيرشعلا نرقلا ةيادب يف تاغللا ميلعت جهانم حالصإ تالواحم
 :يف ةقيرطلا هذه صئاصخ

 .فدهلا ةغلل ليلق لامعتسا عم ،مألا ةغللاب سوردلا مدُقت •
 .ةلوزعم تاملک نم مئاوق يف تادرفملا ملُعت •
 .ةدقعملا وحنلا تالکشمل ةضيفتسم حورش •
 تاملکلا غيص ىلع سيردتلا زکريو ،تاملکلا ميظنت دعاوق وحنلا مدقي •
 5...اهفيرصتو

 امم يديلقتلا هاجتالا ترتعا ضقانتلاو بويعلا نم ريثکلا” نأ قبس امم ودبي
 يفو ،ىضرلا مدع نم ريثکلا اهيف ةرظن اهيلإ نورظني ةغللا ءاملع نم نيثدحملا لعج
 6.“اهساسأ نم اهل ضفارلا فقوم اهنم نوفقي ةريثک نايحأ

 ةيليوحتلا ةيديلوتلا ةيرظنلاو ةيوينبلا لمشتف ةثيدحلا تاهاجتالا امأ
 لثم ةديدج ةيناسل ميهافمب ىتأ يذلا يفيظولا هاجتالا ىلإ ةفاضإلاب ،يکسموشتل
 ةينب ليلحت ىلإ ىعسو ،ةيلصاوتلا ةردقلاو مالکلا لاعفأو ظفلتلاو ظوفلملاو باطخلا
 .هسفن نآلا يف اهتفيظوو ةغللا
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 دـکؤن اـننإف ،ثـحابلا مامتـها لغـش يذـلا يفيظولا هاجتالا ةيمهأ ىلإ ارظنو
 تاـهاجتالا نـم دـيدعلا جئاـتن نـم اـقالطنا تـسسأت” ةـيفيظولا تايناـسللا نأ هعم
 عـمجيو .ةـغلل يلوادـتلاو يجولويـسوسلاو يجولونثإلا بناجلاب تمتها يتلا ةيناسللا
 يوـغللا ماـظنلا نيـب نوـطبريو ،لـصاوتلا يـه ةـغلل ساـسألا ةـفيظولا نأ نويفيظولا
 7.“ماظنلا اذه لامعتسا ةيفيکو

 ،نوـسبکاي( ةيلصاوتلا جذامنلا نم ةعومجم هاجتالا اذه يف ثحابلا قاس دقو
 تاليدـعتلاو اهتايـصوصخ مـهأل ضرعو ،)...کيد نوميس ،يَديلاه ،يکسموشت ،زمياه
 .اهيلع تأرط يتلا

 8:يـه ساـسأ ةتـس يف لـصاوتلا ةيلمعل ةلکشملا رصانعلا نوسبکاي صخل دقل
 نـم ـرصنع لـک نـع دـلوتتو ؛ننَّسلاو ةلصلاو قايسلاو ةيلاسرإلاو هيلإ لسرملاو لسرملا

 :يهو ةيوغللا تاسرامملا ىوتسم ىلع ةصاخ ةددحم ةفيظو رصانعلا هذه

  (fonction référentielle) ةيعجرملا ةفيظولا •
  (fonction Emotive))ةيلاعفنالا( ةيريبعتلا ةفيظولا •
  (fonction conative)ةيبلطلا ةفيظولا •
  (fonction poétique)ةيرعشلا ةفيظولا •
  (fonction métalinguistique)ةفصاولا ةيوغللا ةفيظولا •

 تاحالـصإ لاـخدإ دـعب هـئانب ةداـعإو يلـصاوتلا جذومنلا اذه داقتنا مت دقو
 يف وـه ايفيظو اجذومن تانيتسلا فصتنم يف (Hymes) زمياه حارتقاو ،هيلع تاليدعتو
 ،اهلامعتـسا طورش نـع ةـغللا لزـعي يذـلا يليوحتلا يديلوتلا وحنلل لعف در” هرهوج
 ةردـقلل يکسموشت فيرعت نأ ىأرو “زاجنإلاو ةردقلا” يکسموشت ةيئانث دنع فقوتو
 ةــعيبطلا عــم بــسانتي ال قيــض فــيرعت )(compétence linguistique ةــيوغللا
       يأ ،ةيـــلصاوـتلا ةردـقلاب ةـيوغللا ةردـقلا ريـيغت حرتـقا مـث نـمو ، غـلل ةـيعامتجالا

(compétence communicative)، ةـغللا دـعاوق ةفرعم ىلع رصتقت ةردقلا دعت ملف 
 ةردـقلا نوـکي امـع ثـحبي يکسموشت ناک نأ دعبف ؛لمجلا نم هانتم ال ددع ديلوتو
 يـتلاو ةردـقلا دـعاوق نـع ثحبلا نييفيظولا نييوغللا نم هريغو زمياه لواح ،ةيوغللا
 9.“عمتجملا يف ةغللا لامعتسا ىلإ ةيوغللا دعاوقلا زواجتت
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 تاـکلم سـمخ نم “ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم” ىدل ةيلصاوتلا ةردقلا فلأتت
 ،ةـيکاردإلا ةـکلملا ،ةـيفرعملا ةـکلملا ،ةـيقطنملا ةـکلملا ،ةيوغللا ةکلملا :يهو ،لقألا ىلع
 .ةيعامتجالا ةکلملاو

 :يتآلا وحنلا ىلع سمخلا تاکلملا هذه کيد فرعيو

 اليوأتو اجاتنإ لوؤيو جتني نأ ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم عيطتسي :ةيوغللا ةکلملا -أ
 نم ريبک ددع يف ةدقعمو ادج ةعونتم تاينب تاذ ةيوغل تارابع نيحيحص
 .ةفلتخملا ةيلصاوتلا فقاوملا

 ،ةنيعم فراعمب ادَّوزم هرابتعاب ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم ناکمإب :ةيقطنملا ةکلملا -ب
 قطنملا ئدابم اهمکحت لالدتسا دعاوق ةطساوب ىرخأ فراعم قتشي نأ
 .يلامتحالا قطنملاو يطابنتسالا

 فراعملا نم اديصر نوکي نأ ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم عيطتسي :ةيفرعملا ةکلملا -ت
 نأ عيطتسي امک ،ةيوغللا تارابعلا نم فراعم قتشي نأ عيطتسيو ،ةمظنملا
 ليوأت يف اهلامعتسال اهرضحتسي نأو ،بولطملا لکشلا يف فراعملا هذه نزتخي
 .ةيوغللا تارابعلا

 نم قتشيو هطيحم کردي نأ ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم نکمتي :ةيکاردإلا ةکلملا -ث
 ةيوغللا تارابعلا جاتنإ يف فراعملا هذه لمعتسي نأو ،فراعم کلذ هکاردإ
 .اهليوأتو

 فرعي لب ،بسحف لوقي ام ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم فرعيال :ةيعامتجالا ةکلملا -ج
 قيقحت دصق نيعم يلصاوت فقوم يف نيعم بطاخمل کلذ لوقي فيک کلذک
 10.ةنيعم ةيلصاوت فادهأ

 ةقيرطلا نع فلتخت ةغللا ميلعت يف ةيلصاوتلا ةيفيظولا ةقيرطلا نإ
 ةيوينبلا ةقيرطلا نعو ،ىذتحي اجذومن ةينيتاللا ةغللا نم تذختا يتلا ةيديلقتلا
 کلذ ،ةددحم تاکولس يف يوغللا لعفلا اورصح نيذلا نييکولسلا ةقيرطو ةيفصولا
 :رابتعالا نيعب ذخأي روظنم ىلع موقت ةيلصاوتلا ةقيرطلا نأب

 .عمتجملاب ةغللا ةقالع •
 هل اناسنإ هرابتعاب لب ،ةيجراخ تارثؤمل عضخي ادرف هرابتعاب سيل ملعتملا •

 .تاردق
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نور الدين ناس الفقيه



 دـکؤن اـننإف ،ثـحابلا مامتـها لغـش يذـلا يفيظولا هاجتالا ةيمهأ ىلإ ارظنو
 تاـهاجتالا نـم دـيدعلا جئاـتن نـم اـقالطنا تـسسأت” ةـيفيظولا تايناـسللا نأ هعم
 عـمجيو .ةـغلل يلوادـتلاو يجولويـسوسلاو يجولونثإلا بناجلاب تمتها يتلا ةيناسللا
 يوـغللا ماـظنلا نيـب نوـطبريو ،لـصاوتلا يـه ةـغلل ساـسألا ةـفيظولا نأ نويفيظولا
 7.“ماظنلا اذه لامعتسا ةيفيکو

 ،نوـسبکاي( ةيلصاوتلا جذامنلا نم ةعومجم هاجتالا اذه يف ثحابلا قاس دقو
 تاليدـعتلاو اهتايـصوصخ مـهأل ضرعو ،)...کيد نوميس ،يَديلاه ،يکسموشت ،زمياه
 .اهيلع تأرط يتلا

 8:يـه ساـسأ ةتـس يف لـصاوتلا ةيلمعل ةلکشملا رصانعلا نوسبکاي صخل دقل
 نـم ـرصنع لـک نـع دـلوتتو ؛ننَّسلاو ةلصلاو قايسلاو ةيلاسرإلاو هيلإ لسرملاو لسرملا

 :يهو ةيوغللا تاسرامملا ىوتسم ىلع ةصاخ ةددحم ةفيظو رصانعلا هذه

  (fonction référentielle) ةيعجرملا ةفيظولا •
  (fonction Emotive))ةيلاعفنالا( ةيريبعتلا ةفيظولا •
  (fonction conative)ةيبلطلا ةفيظولا •
  (fonction poétique)ةيرعشلا ةفيظولا •
  (fonction métalinguistique)ةفصاولا ةيوغللا ةفيظولا •

 تاحالـصإ لاـخدإ دـعب هـئانب ةداـعإو يلـصاوتلا جذومنلا اذه داقتنا مت دقو
 يف وـه ايفيظو اجذومن تانيتسلا فصتنم يف (Hymes) زمياه حارتقاو ،هيلع تاليدعتو
 ،اهلامعتـسا طورش نـع ةـغللا لزـعي يذـلا يليوحتلا يديلوتلا وحنلل لعف در” هرهوج
 ةردـقلل يکسموشت فيرعت نأ ىأرو “زاجنإلاو ةردقلا” يکسموشت ةيئانث دنع فقوتو
 ةــعيبطلا عــم بــسانتي ال قيــض فــيرعت )(compétence linguistique ةــيوغللا
       يأ ،ةيـــلصاوـتلا ةردـقلاب ةـيوغللا ةردـقلا ريـيغت حرتـقا مـث نـمو ، غـلل ةـيعامتجالا

(compétence communicative)، ةـغللا دـعاوق ةفرعم ىلع رصتقت ةردقلا دعت ملف 
 ةردـقلا نوـکي امـع ثـحبي يکسموشت ناک نأ دعبف ؛لمجلا نم هانتم ال ددع ديلوتو
 يـتلاو ةردـقلا دـعاوق نـع ثحبلا نييفيظولا نييوغللا نم هريغو زمياه لواح ،ةيوغللا
 9.“عمتجملا يف ةغللا لامعتسا ىلإ ةيوغللا دعاوقلا زواجتت
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 تاـکلم سـمخ نم “ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم” ىدل ةيلصاوتلا ةردقلا فلأتت
 ،ةـيکاردإلا ةـکلملا ،ةـيفرعملا ةـکلملا ،ةـيقطنملا ةـکلملا ،ةيوغللا ةکلملا :يهو ،لقألا ىلع
 .ةيعامتجالا ةکلملاو

 :يتآلا وحنلا ىلع سمخلا تاکلملا هذه کيد فرعيو

 اليوأتو اجاتنإ لوؤيو جتني نأ ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم عيطتسي :ةيوغللا ةکلملا -أ
 نم ريبک ددع يف ةدقعمو ادج ةعونتم تاينب تاذ ةيوغل تارابع نيحيحص
 .ةفلتخملا ةيلصاوتلا فقاوملا

 ،ةنيعم فراعمب ادَّوزم هرابتعاب ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم ناکمإب :ةيقطنملا ةکلملا -ب
 قطنملا ئدابم اهمکحت لالدتسا دعاوق ةطساوب ىرخأ فراعم قتشي نأ
 .يلامتحالا قطنملاو يطابنتسالا

 فراعملا نم اديصر نوکي نأ ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم عيطتسي :ةيفرعملا ةکلملا -ت
 نأ عيطتسي امک ،ةيوغللا تارابعلا نم فراعم قتشي نأ عيطتسيو ،ةمظنملا
 ليوأت يف اهلامعتسال اهرضحتسي نأو ،بولطملا لکشلا يف فراعملا هذه نزتخي
 .ةيوغللا تارابعلا

 نم قتشيو هطيحم کردي نأ ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم نکمتي :ةيکاردإلا ةکلملا -ث
 ةيوغللا تارابعلا جاتنإ يف فراعملا هذه لمعتسي نأو ،فراعم کلذ هکاردإ
 .اهليوأتو

 فرعي لب ،بسحف لوقي ام ةيعيبطلا ةغللا لمعتسم فرعيال :ةيعامتجالا ةکلملا -ج
 قيقحت دصق نيعم يلصاوت فقوم يف نيعم بطاخمل کلذ لوقي فيک کلذک
 10.ةنيعم ةيلصاوت فادهأ

 ةقيرطلا نع فلتخت ةغللا ميلعت يف ةيلصاوتلا ةيفيظولا ةقيرطلا نإ
 ةيوينبلا ةقيرطلا نعو ،ىذتحي اجذومن ةينيتاللا ةغللا نم تذختا يتلا ةيديلقتلا
 کلذ ،ةددحم تاکولس يف يوغللا لعفلا اورصح نيذلا نييکولسلا ةقيرطو ةيفصولا
 :رابتعالا نيعب ذخأي روظنم ىلع موقت ةيلصاوتلا ةقيرطلا نأب

 .عمتجملاب ةغللا ةقالع •
 هل اناسنإ هرابتعاب لب ،ةيجراخ تارثؤمل عضخي ادرف هرابتعاب سيل ملعتملا •

 .تاردق
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قراءة يف کتاب “اللسانيات والرتبية: املقاربة بالکفايات والتدريس باملفاهيم” 



 ةينبلا ،ماظنلا ،ننَّسلا :يه ةبراقملا هذه يف حيتافملا تاملکلا دعت مل •
 حبصأ راصتخاب ...ةيلصاوتلا ةيافکلا ،مالکلا لعف ،باطخلا ،ظوفلملا لب ،ةيوغللا
 .هداعبأ لک يف يوغللا عقاولا ةسارد – مهتاساردل افده – نوددحي نوثحابلا

 روـمألا ىلإ تاـغللا اکيتکادـيد مامتـها هيجوت يف رود ثاحبألا هذهل ناک دقو
 11:ةيتآلا

 ىلـع ةردـق يأ ةيلـصاوت ةردـق کلتمي ملعتملا لعج يه ةغللا ميلعت ةياغ نإ -1
 .ةنيعم ةيلصاوت اياون ءادأل يلصاوت قايس يف ةغللا لامعتسا

 دـعاوقل مـلعت کلذک هنإ لب ؛ةيلکشلا قاسنألا ملعتب طبتريال ةغللا ميلعت نإ -2
 .قايسلل ةاعارمو لصاوتلا يف ةغللا لامعتسا

 اهقايـس نع ةلوزعملا لمجلا سيلو باطخلا يه ةغللا يف ةيساسألا ةدحولا نإ -3
 .ةيلصاوتلا تايعضولا بسح اهيف ملعتملا مکحتي نأ مزلي کلذل ...يصنلا

 .ةيلصاوتلا تايعضولا بسح اهيف مکحتلا يغبني ةراهم ةغللا رابتعا -4

 ايجوغادــيب ضرــف دــق رکذــلا ةفلاــس رومألاــب تاــغللا اکيتکادــيد مامتــها نإ
 ىلإ اـهترظن يف ةـيعون ةـلقن تثدـحأ کلذبو ،ةيوغللا هتايجاحو ملعتملا لوح ةزکرمتم
 ايئاقلت نکي مل ريغتلا اذهو” ،اهميلعتو اهملعت بولسأ يفوأ ،اهفصو ةقيرطو اهتاذ ةغللا
 مـلعو يوـغللا عامتـجالا ملعو ةيناسللا تايرظنلا هتفرع يذلا روطتلا ةجيتن ناک امنإو
 12.“اصوصخ ملعتلا تايرظنو يوغللا سفنلا

 اکيتکادـيدو ةـيقيبطتلا تايناسللا”ــب فـلؤملا هـنونع دـقف يناـثلا لـصفلا امأ
 بـصني ذإ ،اـيجولودوتيملاو ةـيقيبطتلا تايناـسللا نيب قرفلل هيف ضرع ثيح ،“تاغللا
 عـم ،؟ “ّملُعن فيک” لاؤسب ةيناثلا متهت امنيب ؟ “ّملُعن اذام” لاؤس لوح ىلوألا مامتها
 يف ،قـيبطتلاو ةـيرظنلا نيـب لـصاوو يرورض طـخ يـه ةـيقيبطتلا تايناسللا نأ نايب
 اـيجولودوتيملا مّدـقتو ةـيرظنلا سـسألا ىلـع ةماعلا تايناسللا هيف موقت يذلا تقولا
 ناـک هـنأ ىلإ جيردـلا دمحم ددصلا اذه يف ريشيو .اهراتخي يتلا داوملا يساردلا مسقلل
 نـم دـيدعلاب ةـيبرعلا اـهيف اـمب تاـغللا ميـلعت دادـمإ يف لضفلا” ةيناسللا تايرظنلل
 نيلغتـشملل ةبـسنلاب عـجرملا کلذـب نوـکتل ةيناـسللا )جذامنلا( تايرظنلاو تابراقملا
 ميـلعت نأ ،مهنـم نييوـبرتلا نيـسرامملا ةـئف ةـصاخو نوـيوغللا فشتکا امدعب ؛لاجملاب
 ةـيلمعو ةيرظن ةيملع تازکترم ىلإ دنتسا اذإ الإ احجان نوکي نأ نکمي ال ةغللا ملعتو
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 ةـيقيبطتلا تايناـسللا وـه دـيدج مـلع وأ يــصصخت عرف داليم يف مهاس امم ،ةقيقد
 طاـسوألا يف هراـشتناو ،صوـصخلا هـجو ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا يف اهنم ةقبطملاو )ت.ل(
 13.“ةيبرغملا ةيعماجلا

 ميـلعت لوـح تئـشنأ يـتلا تاـباطخلا عوـمجم” يهف تاغللا اکيتکاديد امأ
 تأــشن دــقو ،ةــيناثلا تاــغللا وأ أــشنملا تاــغلب رــمألا قــلعت ءاوــس ،تاــغللا مــلعتو
 تايناــسللاب ةــطبترم اهتيادــب يف (didactique des langues) تاــغللا اکيتـــکاديد
 ةـفلتخم ةـيعجرم لوـقح ىلع تحتفنا مث ،تاغللا سيردت قئارطب ةمتهم ،ةيقيبطتلا

 هاـجتا :نيساسأ نيهاجتا نيب تعمج يتلا 14“تاغللا اکيتکاديد يف ثحبلا لاجم تروط
 تايناــسللا لــثم تاــغللا ميــلعت ةداــمب طبترــي هاــجتاو ،تاــغللا اــيجولودوتيمب ىــنعي
 .ايجوغاديبلاو ايجولويسوسلاو ايجولوکيسلاو

 شيوــشتلا” هامــس اــم ىلإ – قايــسلا اذــه يف – جيردــلا دــمحم هــبن دــقو
 تاــغللا کيتکدــيدو ةــيقيبطتلا تايناــسللا نيــب طــلخلا نــع ئــشانلا “يمگدــيرابلا
 ىعـسي اـيرظن امـلع تايناسللا ملع ناک اذإ” هنأ ادکؤمو ،نيزيامتم نيلقح امهرابتعاب
 تاـغللا سيردت ملع نإف ،هرارسأ ىلع فرعتلاو يرشبلا ناسللا قئاقح نع فشکلا ىلإ
 15“...ةيقيبطتلا تايناسللاب ام دح ىلإ هيبش ،يقيبطت يرايعم ملع )ل.د(

 راـطإ” ىلـع موـقي تاغللا اکيتکاديد باطخ نأ ىلإ ناشوأ تيآ يلع صلخيو
 ةدـيدع ةيفرعم سسأ نم ىقتست ةعونتمو ةفلتخم تاروصت ىلع ينبمو ددحم يرظن
 16.“ةقثلاب ةريدج ةمهم تاوطخ وطخي هلعج امم ،ةيلاعف تاذ

 دـمحم هـيلإ راشأ يذلا “يمگيداربلا شيوشتلا” شقانن نحنو ،ةراشإلا ردجتو
 قـيرطلا وـه هراـبتعاب يوـبرتلا ريبخلا اذه هحرتقا يذلا يلعافتلا جذومنلا ىلإ ،جيردلا
 نيـب ةـسرامملا ىوتـسم ىلع عمجلا يعدتسي دق” ليدب جذومن سيسأت لجأ نم ثلاثلا
 نود نکل ،تاغللا کيتکديدو ،صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيقيبطتلاو ةيناسللا تايرظنلا
 ةـيرظنلا هـسسأبو ثـحبلاب رـمألا قـلعتي امدنع رخآلا باسح ىلع امهدحأب ةيحضتلا
 ىلإ تايناــسللا اهمدقتــس يــتلا تافاــضإلا نمکتــس ةــلاحلا هذــه يفو .هــتاروظنمو
 ةـيوغللا نيـملعتملا تابوعص صيخشتب ةيناديملا ةسرامملا بناج زيزعت يف ،کيتکديدلا
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نور الدين ناس الفقيه



 ةينبلا ،ماظنلا ،ننَّسلا :يه ةبراقملا هذه يف حيتافملا تاملکلا دعت مل •
 حبصأ راصتخاب ...ةيلصاوتلا ةيافکلا ،مالکلا لعف ،باطخلا ،ظوفلملا لب ،ةيوغللا
 .هداعبأ لک يف يوغللا عقاولا ةسارد – مهتاساردل افده – نوددحي نوثحابلا

 روـمألا ىلإ تاـغللا اکيتکادـيد مامتـها هيجوت يف رود ثاحبألا هذهل ناک دقو
 11:ةيتآلا

 ىلـع ةردـق يأ ةيلـصاوت ةردـق کلتمي ملعتملا لعج يه ةغللا ميلعت ةياغ نإ -1
 .ةنيعم ةيلصاوت اياون ءادأل يلصاوت قايس يف ةغللا لامعتسا

 دـعاوقل مـلعت کلذک هنإ لب ؛ةيلکشلا قاسنألا ملعتب طبتريال ةغللا ميلعت نإ -2
 .قايسلل ةاعارمو لصاوتلا يف ةغللا لامعتسا

 اهقايـس نع ةلوزعملا لمجلا سيلو باطخلا يه ةغللا يف ةيساسألا ةدحولا نإ -3
 .ةيلصاوتلا تايعضولا بسح اهيف ملعتملا مکحتي نأ مزلي کلذل ...يصنلا

 .ةيلصاوتلا تايعضولا بسح اهيف مکحتلا يغبني ةراهم ةغللا رابتعا -4

 ايجوغادــيب ضرــف دــق رکذــلا ةفلاــس رومألاــب تاــغللا اکيتکادــيد مامتــها نإ
 ىلإ اـهترظن يف ةـيعون ةـلقن تثدـحأ کلذبو ،ةيوغللا هتايجاحو ملعتملا لوح ةزکرمتم
 ايئاقلت نکي مل ريغتلا اذهو” ،اهميلعتو اهملعت بولسأ يفوأ ،اهفصو ةقيرطو اهتاذ ةغللا
 مـلعو يوـغللا عامتـجالا ملعو ةيناسللا تايرظنلا هتفرع يذلا روطتلا ةجيتن ناک امنإو
 12.“اصوصخ ملعتلا تايرظنو يوغللا سفنلا

 اکيتکادـيدو ةـيقيبطتلا تايناسللا”ــب فـلؤملا هـنونع دـقف يناـثلا لـصفلا امأ
 بـصني ذإ ،اـيجولودوتيملاو ةـيقيبطتلا تايناـسللا نيب قرفلل هيف ضرع ثيح ،“تاغللا
 عـم ،؟ “ّملُعن فيک” لاؤسب ةيناثلا متهت امنيب ؟ “ّملُعن اذام” لاؤس لوح ىلوألا مامتها
 يف ،قـيبطتلاو ةـيرظنلا نيـب لـصاوو يرورض طـخ يـه ةـيقيبطتلا تايناسللا نأ نايب
 اـيجولودوتيملا مّدـقتو ةـيرظنلا سـسألا ىلـع ةماعلا تايناسللا هيف موقت يذلا تقولا
 ناـک هـنأ ىلإ جيردـلا دمحم ددصلا اذه يف ريشيو .اهراتخي يتلا داوملا يساردلا مسقلل
 نـم دـيدعلاب ةـيبرعلا اـهيف اـمب تاـغللا ميـلعت دادـمإ يف لضفلا” ةيناسللا تايرظنلل
 نيلغتـشملل ةبـسنلاب عـجرملا کلذـب نوـکتل ةيناـسللا )جذامنلا( تايرظنلاو تابراقملا
 ميـلعت نأ ،مهنـم نييوـبرتلا نيـسرامملا ةـئف ةـصاخو نوـيوغللا فشتکا امدعب ؛لاجملاب
 ةـيلمعو ةيرظن ةيملع تازکترم ىلإ دنتسا اذإ الإ احجان نوکي نأ نکمي ال ةغللا ملعتو
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 ةـيقيبطتلا تايناـسللا وـه دـيدج مـلع وأ يــصصخت عرف داليم يف مهاس امم ،ةقيقد
 طاـسوألا يف هراـشتناو ،صوـصخلا هـجو ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا يف اهنم ةقبطملاو )ت.ل(
 13.“ةيبرغملا ةيعماجلا

 ميـلعت لوـح تئـشنأ يـتلا تاـباطخلا عوـمجم” يهف تاغللا اکيتکاديد امأ
 تأــشن دــقو ،ةــيناثلا تاــغللا وأ أــشنملا تاــغلب رــمألا قــلعت ءاوــس ،تاــغللا مــلعتو
 تايناــسللاب ةــطبترم اهتيادــب يف (didactique des langues) تاــغللا اکيتـــکاديد
 ةـفلتخم ةـيعجرم لوـقح ىلع تحتفنا مث ،تاغللا سيردت قئارطب ةمتهم ،ةيقيبطتلا

 هاـجتا :نيساسأ نيهاجتا نيب تعمج يتلا 14“تاغللا اکيتکاديد يف ثحبلا لاجم تروط
 تايناــسللا لــثم تاــغللا ميــلعت ةداــمب طبترــي هاــجتاو ،تاــغللا اــيجولودوتيمب ىــنعي
 .ايجوغاديبلاو ايجولويسوسلاو ايجولوکيسلاو

 شيوــشتلا” هامــس اــم ىلإ – قايــسلا اذــه يف – جيردــلا دــمحم هــبن دــقو
 تاــغللا کيتکدــيدو ةــيقيبطتلا تايناــسللا نيــب طــلخلا نــع ئــشانلا “يمگدــيرابلا
 ىعـسي اـيرظن امـلع تايناسللا ملع ناک اذإ” هنأ ادکؤمو ،نيزيامتم نيلقح امهرابتعاب
 تاـغللا سيردت ملع نإف ،هرارسأ ىلع فرعتلاو يرشبلا ناسللا قئاقح نع فشکلا ىلإ
 15“...ةيقيبطتلا تايناسللاب ام دح ىلإ هيبش ،يقيبطت يرايعم ملع )ل.د(

 راـطإ” ىلـع موـقي تاغللا اکيتکاديد باطخ نأ ىلإ ناشوأ تيآ يلع صلخيو
 ةدـيدع ةيفرعم سسأ نم ىقتست ةعونتمو ةفلتخم تاروصت ىلع ينبمو ددحم يرظن
 16.“ةقثلاب ةريدج ةمهم تاوطخ وطخي هلعج امم ،ةيلاعف تاذ

 دـمحم هـيلإ راشأ يذلا “يمگيداربلا شيوشتلا” شقانن نحنو ،ةراشإلا ردجتو
 قـيرطلا وـه هراـبتعاب يوـبرتلا ريبخلا اذه هحرتقا يذلا يلعافتلا جذومنلا ىلإ ،جيردلا
 نيـب ةـسرامملا ىوتـسم ىلع عمجلا يعدتسي دق” ليدب جذومن سيسأت لجأ نم ثلاثلا
 نود نکل ،تاغللا کيتکديدو ،صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيقيبطتلاو ةيناسللا تايرظنلا
 ةـيرظنلا هـسسأبو ثـحبلاب رـمألا قـلعتي امدنع رخآلا باسح ىلع امهدحأب ةيحضتلا
 ىلإ تايناــسللا اهمدقتــس يــتلا تافاــضإلا نمکتــس ةــلاحلا هذــه يفو .هــتاروظنمو
 ةـيوغللا نيـملعتملا تابوعص صيخشتب ةيناديملا ةسرامملا بناج زيزعت يف ،کيتکديدلا
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قراءة يف کتاب “اللسانيات والرتبية: املقاربة بالکفايات والتدريس باملفاهيم” 



 لبس ريسيتو ةيوغللا مهئاطخأ دصرو ،)اهتروطخ تاجردو اهعاونأ فلتخمب( ةيلصاوتلاو
 تالاجملا نم ودغتس تافاضإ .ةغلل مهباستکا قوعت يتلا تالکشمللو اهل لولح داجيإ
 اـمب تاـغللا کيتکدـيد دـم يف يلاـتلاب مهاـستف ،ةـيوبرتلا-ةيقيبطتلا تايناسلل ساسألا
 فـلتخم يف )ةـيناثلاو ىلوألا( تاـغللا سيردـت قرـطو جهاـنم ريوـطت ىلـع اهدعاسي
 17.“امهنم دحأب ةيحضتلا ىلإ ةجاحلا امنود ةيميلعتلا کالسألا

 تايناـسللا نـع ثيدـحلل باـتکلا نـم ثلاثلا لصفلا ناشوأ تيآ يلع دقع 
 تايناـسللا صـخي اـم يف .برـغملا يف يوـغللا عضولا ةشقانمو يبرعلا ملاعلا يف ةيوبرتلا
 ةـفاقثلاو ةـيبرتلل ةـيبرعلا ةـمظنملا ةـساردل ثـحابلا ضرـع ،يبرـعلا ملاـعلا يف ةيوبرتلا
 بيلاـسأو ةـيوحنلا دـعاوقلا ميـلعت جهاـنم ريوطت قايس يف – ةيبرتلا ةرادإ – مولعلاو
 تـصن يتلاو ،1983 ربمفون يف ةزجنملا يبرعلا نطولا يف ماعلا ميلعتلا لحارم يف ريبعتلا

 ،اهتاقاقتشاو ةملکلاو ،تاوصألا ةسارد لمشي ثيحب وحنلل عساولا موهفملا ميمعت ىلع
 يفيظوــلا وــحنلا ســسأب حــضاو مامتــها يف ،يناــعملا ةــساردو ،بــيکارتلاو بيلاــسألاو
 .هميهافمو

 لاغتــشالاو يناــسللا مامتــهالا نيــب لــماکتلا ةرورض ثــحابلا جتنتــسا دــقو
 نأ نـکمي ةيوبرتلا تايناسللا نأ اربتعم ،ةيسردملا بتکلا فيلأت يف صخألابو ،يميلعتلا
 نيوـکتلا تاموقم عوضوم ةجلاعم يف هترئاد رصحنت ،صاصتخالا يهانتم القح بجنت
 هــجو ىلــعو ،يوــغللا ليــصحتلا ةــيواز نــم کــلذو ،هــيف راــبتخالا سيياــقمو يوــبرتلا
 .ةلالدلا ةيلاکشإ نم اقالطنا :ديدحتلا

 زيمتي عضو هنأ ىلإ ثحابلا راشأ ،برغملا يف يوغللا عضولل هليلحت يفو
 ةصاخ ةيبرعلا ةغللاو ةماع تاغللا ةيلوؤسم نع الئاستم ،فالتخالا ةياغ يف تاعونتب

 ،ةيبرعلا ةغللا عضو يف ايلم ريکفتلا يغبني هنأ دکأ ذإ ،يساردلا لشفلا لوصح يف
 ةعيبط انيبم ،لدابتملا مهافتلاو ءارثإلل ردصم ىلإ قئاع نم يوغللا ددعتلا ليوحتو
 ىلع ةوالع ،قمعلا ىلإ ذفنت ةيملع نوکت ثيحب ،اهذاختا بجوتي يتلا تاءارجإلا
 عامتجالا ملعو سفنلا ملعو تايناسللا يف نيصتخم ىلإ هريضحت دهعي باطخ نيوکت
 .ىرخأ ةيملع تالاجمو کيتکديدلاو

 ةسردملاب ةيبرعلا ةغللا سيردت عقاو حيرشتل عبارلا لصفلا ثحابلا دقع
 نأ ىلإ قايسلا اذه يف راشأو ،اهميوقتو تاغللا ملعتو ميلعت ريياعم ديدحتو ،ةيبرغملا
 ةيعجرم رطأ بايغ اهنم ،ةددعتم تابوعص هتضرتعا ةيبرعلا ةغللا جاهنم ذيفنت
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 دوجو عم ،تاررقملاو جهانملا ءانبل ةدعاق لکشت نأ اهنأش نم يتلا ةيوغللا تايافکلل
 تايضتقمو يسردملا ميلعتلل ىلوألا لحارملا يف ةيبرعلا ةغللا صصح ضفخ نيب ةقرافم
 ةدعاق عيسوتل ميلعتلل ىلوألا لحارملا لالغتسا ىلع صني يذلا يجوغاديبلا حالصإلا
 نأ ىلإ راشأو ؛ريبعتلاو ةباتکلاو ةءارقلل ةيلوألا تاراهملا خيسرتو ةيبرعلا ةغللا ملعت
 تايجيتارتسا ىلع بلاغلا يف يوغللا سردلا دامتعا مدع وه تاقيعملا مهأ نيب نم
 ءارقتسالاو طابنتسالاو فاشتکالاو ةظحالملاو ةکراشملا ملعتملل حيتت يتلا ملعتلا
 ةيکيتکديدلا لئاسولا لامعتسا ةيدودحمو يسردملا باتکلا ةنميه عم ...اهريغو
 .تاغللا ميلعتب ةصاخلا ةثيدحلا

 ىلإ کلذک ريشن اننإف تابوعصلا هذه ةيعقاو ثحابلا رطاشن ذإو
 اقالطناف ؛ةيساردلا انلوصف يف يوغللا سردلل يفيظولا دعبلل مات هبش بييغت/بايغ
 يف ةيبرعلا ةغللا ةدام ةذتاسأ ةداسلا ريطأتل اهب موقن يتلا ةيفصلا تارايزلا نم
 لکش يف نيملعتملل مدقي سردلا اذه نأ ظحالن ام ةداع ،هيکلسب يوناثلا ميلعتلا
 تفلن يذلا يفيظولا دعبلا يفتني امنيب ،ةيلآ ةقيرطب اهظفحب نوبلاطي ةفاج دعاوق
 يف ةسوردملا ةيوغللا رهاوظلا فيظوت ىلع نيملعتملا ّثحب ةذتاسألا ةداسلا هابتنا هيلإ
 يلک هبش ابايغ انلجس امک ؛مهيدل يلصاوتلا بناجلا ةيمنت ةياغب ةديفم بيکارت
 ةطشنلا تايجوغاديبلا فيظوتل امدعنم وأ اتهاب اروضح اذکو تايعضولاب سيردتلل
 لمعلاو ،أطخلا ايجوغاديبو ،عورشملا ايجوغاديبو ،تالکشملا لح ةقيرط ليبق نم
 اذإ اميس ال ،مهتاکلم حبکو نيملعتملا تاکلم ليطعت يف مهسي هلک اذهو ...ينواعتلا

 لصاوتلا ليبق نم ةيتايحلا تاراهملا ةيمنتل يويح لاجم يوغللا سردلا نأ انملع
 ...تالکشملا لحو يدقنلا ريکفتلاو

 ملعتو ميلعتل يعجرملا راطإلا موهفم ىلإ اضيأ لصفلا اذه يف ثحابلا ضرعت
 احرتقم ،تاغلل کرتشملا يبوروألا يعجرملا راطإلا نم ةيؤرلا هذه امهلتسم ،تاغللا
 :تاغللا ملعتو ميلعت لاجم يف امهسايق نکمي نييوتسم

 يعجرملا راطإلا ىلع ادامتعا نکمي ثيح ،ناحتمالاب طبتري لوألا ىوتسملا •
 لحارم نم ةلحرم يف ةيوغللا تاراهملاو فراعملل نيملعتملا باعيتسا ىدم سايق
 .بوسرلا وأ حاجنلاب جوتت يتلاو ملعتلا

 سايق هنم داري يذلا ىوتسملا ديدحت رابتخاب قلعتي يناثلا ىوتسملاو •
 .ةيوغللاو ةيلصاوتلا ةردقلل مهکالتما ىدم ةفرعمو ،نيملعتملا تاراهم ىوتسم
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 لبس ريسيتو ةيوغللا مهئاطخأ دصرو ،)اهتروطخ تاجردو اهعاونأ فلتخمب( ةيلصاوتلاو
 تالاجملا نم ودغتس تافاضإ .ةغلل مهباستکا قوعت يتلا تالکشمللو اهل لولح داجيإ
 اـمب تاـغللا کيتکدـيد دـم يف يلاـتلاب مهاـستف ،ةـيوبرتلا-ةيقيبطتلا تايناسلل ساسألا
 فـلتخم يف )ةـيناثلاو ىلوألا( تاـغللا سيردـت قرـطو جهاـنم ريوـطت ىلـع اهدعاسي
 17.“امهنم دحأب ةيحضتلا ىلإ ةجاحلا امنود ةيميلعتلا کالسألا

 تايناـسللا نـع ثيدـحلل باـتکلا نـم ثلاثلا لصفلا ناشوأ تيآ يلع دقع 
 تايناـسللا صـخي اـم يف .برـغملا يف يوـغللا عضولا ةشقانمو يبرعلا ملاعلا يف ةيوبرتلا
 ةـفاقثلاو ةـيبرتلل ةـيبرعلا ةـمظنملا ةـساردل ثـحابلا ضرـع ،يبرـعلا ملاـعلا يف ةيوبرتلا
 بيلاـسأو ةـيوحنلا دـعاوقلا ميـلعت جهاـنم ريوطت قايس يف – ةيبرتلا ةرادإ – مولعلاو
 تـصن يتلاو ،1983 ربمفون يف ةزجنملا يبرعلا نطولا يف ماعلا ميلعتلا لحارم يف ريبعتلا

 ،اهتاقاقتشاو ةملکلاو ،تاوصألا ةسارد لمشي ثيحب وحنلل عساولا موهفملا ميمعت ىلع
 يفيظوــلا وــحنلا ســسأب حــضاو مامتــها يف ،يناــعملا ةــساردو ،بــيکارتلاو بيلاــسألاو
 .هميهافمو

 لاغتــشالاو يناــسللا مامتــهالا نيــب لــماکتلا ةرورض ثــحابلا جتنتــسا دــقو
 نأ نـکمي ةيوبرتلا تايناسللا نأ اربتعم ،ةيسردملا بتکلا فيلأت يف صخألابو ،يميلعتلا
 نيوـکتلا تاموقم عوضوم ةجلاعم يف هترئاد رصحنت ،صاصتخالا يهانتم القح بجنت
 هــجو ىلــعو ،يوــغللا ليــصحتلا ةــيواز نــم کــلذو ،هــيف راــبتخالا سيياــقمو يوــبرتلا
 .ةلالدلا ةيلاکشإ نم اقالطنا :ديدحتلا

 زيمتي عضو هنأ ىلإ ثحابلا راشأ ،برغملا يف يوغللا عضولل هليلحت يفو
 ةصاخ ةيبرعلا ةغللاو ةماع تاغللا ةيلوؤسم نع الئاستم ،فالتخالا ةياغ يف تاعونتب

 ،ةيبرعلا ةغللا عضو يف ايلم ريکفتلا يغبني هنأ دکأ ذإ ،يساردلا لشفلا لوصح يف
 ةعيبط انيبم ،لدابتملا مهافتلاو ءارثإلل ردصم ىلإ قئاع نم يوغللا ددعتلا ليوحتو
 ىلع ةوالع ،قمعلا ىلإ ذفنت ةيملع نوکت ثيحب ،اهذاختا بجوتي يتلا تاءارجإلا
 عامتجالا ملعو سفنلا ملعو تايناسللا يف نيصتخم ىلإ هريضحت دهعي باطخ نيوکت
 .ىرخأ ةيملع تالاجمو کيتکديدلاو

 ةسردملاب ةيبرعلا ةغللا سيردت عقاو حيرشتل عبارلا لصفلا ثحابلا دقع
 نأ ىلإ قايسلا اذه يف راشأو ،اهميوقتو تاغللا ملعتو ميلعت ريياعم ديدحتو ،ةيبرغملا
 ةيعجرم رطأ بايغ اهنم ،ةددعتم تابوعص هتضرتعا ةيبرعلا ةغللا جاهنم ذيفنت
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 دوجو عم ،تاررقملاو جهانملا ءانبل ةدعاق لکشت نأ اهنأش نم يتلا ةيوغللا تايافکلل
 تايضتقمو يسردملا ميلعتلل ىلوألا لحارملا يف ةيبرعلا ةغللا صصح ضفخ نيب ةقرافم
 ةدعاق عيسوتل ميلعتلل ىلوألا لحارملا لالغتسا ىلع صني يذلا يجوغاديبلا حالصإلا
 نأ ىلإ راشأو ؛ريبعتلاو ةباتکلاو ةءارقلل ةيلوألا تاراهملا خيسرتو ةيبرعلا ةغللا ملعت
 تايجيتارتسا ىلع بلاغلا يف يوغللا سردلا دامتعا مدع وه تاقيعملا مهأ نيب نم
 ءارقتسالاو طابنتسالاو فاشتکالاو ةظحالملاو ةکراشملا ملعتملل حيتت يتلا ملعتلا
 ةيکيتکديدلا لئاسولا لامعتسا ةيدودحمو يسردملا باتکلا ةنميه عم ...اهريغو
 .تاغللا ميلعتب ةصاخلا ةثيدحلا

 ىلإ کلذک ريشن اننإف تابوعصلا هذه ةيعقاو ثحابلا رطاشن ذإو
 اقالطناف ؛ةيساردلا انلوصف يف يوغللا سردلل يفيظولا دعبلل مات هبش بييغت/بايغ
 يف ةيبرعلا ةغللا ةدام ةذتاسأ ةداسلا ريطأتل اهب موقن يتلا ةيفصلا تارايزلا نم
 لکش يف نيملعتملل مدقي سردلا اذه نأ ظحالن ام ةداع ،هيکلسب يوناثلا ميلعتلا
 تفلن يذلا يفيظولا دعبلا يفتني امنيب ،ةيلآ ةقيرطب اهظفحب نوبلاطي ةفاج دعاوق
 يف ةسوردملا ةيوغللا رهاوظلا فيظوت ىلع نيملعتملا ّثحب ةذتاسألا ةداسلا هابتنا هيلإ
 يلک هبش ابايغ انلجس امک ؛مهيدل يلصاوتلا بناجلا ةيمنت ةياغب ةديفم بيکارت
 ةطشنلا تايجوغاديبلا فيظوتل امدعنم وأ اتهاب اروضح اذکو تايعضولاب سيردتلل
 لمعلاو ،أطخلا ايجوغاديبو ،عورشملا ايجوغاديبو ،تالکشملا لح ةقيرط ليبق نم
 اذإ اميس ال ،مهتاکلم حبکو نيملعتملا تاکلم ليطعت يف مهسي هلک اذهو ...ينواعتلا

 لصاوتلا ليبق نم ةيتايحلا تاراهملا ةيمنتل يويح لاجم يوغللا سردلا نأ انملع
 ...تالکشملا لحو يدقنلا ريکفتلاو

 ملعتو ميلعتل يعجرملا راطإلا موهفم ىلإ اضيأ لصفلا اذه يف ثحابلا ضرعت
 احرتقم ،تاغلل کرتشملا يبوروألا يعجرملا راطإلا نم ةيؤرلا هذه امهلتسم ،تاغللا
 :تاغللا ملعتو ميلعت لاجم يف امهسايق نکمي نييوتسم

 يعجرملا راطإلا ىلع ادامتعا نکمي ثيح ،ناحتمالاب طبتري لوألا ىوتسملا •
 لحارم نم ةلحرم يف ةيوغللا تاراهملاو فراعملل نيملعتملا باعيتسا ىدم سايق
 .بوسرلا وأ حاجنلاب جوتت يتلاو ملعتلا

 سايق هنم داري يذلا ىوتسملا ديدحت رابتخاب قلعتي يناثلا ىوتسملاو •
 .ةيوغللاو ةيلصاوتلا ةردقلل مهکالتما ىدم ةفرعمو ،نيملعتملا تاراهم ىوتسم
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 ميوقت يوغللا ءادألا سايقو ميوقتلاب هتقالع يف يعجرملا راطإلا موري امک
 ريياعم عضوو ،تاناحتمالاو تارابتخالا ىوتحم ديدحت :لالخ نم ةيوغللا ةيافکلا
 ةءافک تايوتسم فصو نع الضف ،يباتک وأ يهفش نيعم ءادأ ميوقت دنع اهب ةناعتسالل
 .ةدعملا تاناحتمالاو تارابتخالا

 باـتکلاو جاـهنملا ءانب :امه نيمهم نيرصنع سماخلا لصفلا يف فلؤملا لوانت
 ثـيح جاـهنملا موـهفمب ةيادبلا يف فّرع دقو .ةيبرعلا ةغللا سردب امهتقالع يف يسردملا
 ةـيلمعلل اـطيطخت” موـهفملا اذـه نوـک يف يـقتلت يـتلا فيراـعتلا نم ةعومجم دروأ
 فادـهأ نـم هـب طبترـي اـمو 18،“اـهتياهن ىلإ اهتيادـب نم ةيميلعتلا ةطشنألاو ةيوبرتلا
 تاءارـجإو هـتازکترمو جاـهنملا لخادـم ىلع اجّرعم ،ةيميوقت تاودأو ةيميلعت لئاسوو
 ،تاوـطخلا کلت عيمج يف مامتهالا روحم وه نوکي نأ يغبني ملعتملا نأ انيبم ،هذيفنت

 .ملعتي اذاملو ملعتي فيکو ملعتي ام يف ريکفتلل ةصرفلا ىطعي نأ بجوتي ثيح

 اـنه قوـسنو ،ةرصاـعملا فيراعتلا عم مجسني جاهنملل فلؤملا فيرعت لعلو
 نـم ةـعومجم” هربـتعي ثـيح يسردـملا حالطـصالا يف جاـهنملل جيردلا دمحم فيرعت
 اـضيأ وـهو ،ينيوـکتلاو يوـبرتلا ماظنلل يجوغاديبلا ءانبلا ددحت يتلا ةبکرملا رصانعلا
 فراعم نم ةسردملا همدقت ام ةلمجو ...ذيملتلا ومنل ةيرورضلا ةايحلا براجت عومجم
 بـناوج عـيمج يف ميلسلاو نزاوتملا ومنلا ىلع ملعتملا ةدعاسمل ...تاهاجتاو تاراهمو
 19.“هتيصخش

 فرعي تاب ام ىلإ – هتالاجمو جاهنملا تايوتسم نأش يف – ةراشإلا انتوفتالو
 ررمت يتلا ةططخملا ريغ تاربخلا کلت يف” لثمتي يذلا “ينمضلا” وأ “يفخلا جاهنملاب”
 اهنمضتت ال ةيميلعت جتاون ىلإ نولصيو ءايشأ نوملعتيف ،دادعتسا نود نيملعتملل
 ّملعي ال” سردملا نأ جهانملا نم عونلا اذه يف دکؤملا نمو 20.“جاهنملل ةماعلا فادهألا
 دسجت يتلا ةيسردملا بتکلاو لئالدلاو تارکذملاو قئاثولا يف رطسم وه ام طقف
 ملعي هنإ لب ،...ةحيرصلاو ةنلعملا فادهألا طقف نقلي الو ،يمسرلا جاهنملا صخشتو
 وأ ةنلعم ريغ اضارغأ ،هنود وأ يعو نع فدهتسيو ،ىرخأ ءايشأ ينمض لکشب
 ينهملاو يميداکألا هراسم لالخ تاربخو تاعانقو راکفأ نم هبستکا امب وهف .ةبوتکم
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 قرطو جهانملا تاحلطصم مجعم ،دومح خيشلا دمحمو نسح دوعس يلع ،رامع ماس ،يوسوملا يلع ،يلاصنحلا لامج ،جيردلا دمحم 19
 عقوملا نع ،83 ،يبرعلا نطولا يف بيرعتلا قيسنت بتکم ،مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا تاروشنم :طابرلا( سيردتلا
 https://kenanaonline.com/files (10/07/2017) :ينورتكلإلا

 مولبد لينل ثحب( “يليهأتلا يوناثلا ميلعتلاب يبدألا صنلا ةيسيردت لالخ نم ميقلا ىلع ةيبرتلا تايجيتارتسا” ،هيقفلا سان نيدلا رون 20
 .31 ،)2017-2016 ،ةيبرعلا ةغللا صصخت ،يليهأتلا يوناثلا ميلعتلل يوبرت شتفم

 ،هب ةصاخ “ةينمض ةيوبرت ةيرظن وأ “ةليکشت” هيدل نوکتت ،يعامتجالا هطسو يفو
 نإ مث ...ةيوبرت تاهيجوتو تاينقتو تامولعم نم رمي ام لکل ةافصملا رودب موقت
 تانحشلابو ،کلذک نولعفي امب لب ،ةسردملا يف نوبرملا هلوقي امب طقف رثأتي ال ذيملتلا
 .ميلعتلا يف مهبولسأو مهءادأو مهکولس قفارت يتلا ةينادجولا

 امأ ،اينطو مزلملا يعجرملا راطإلا هدحو وه جاهنملا نأ فلؤملا نيب دقو
 ،اهحرتقت يتلا ةيجوغاديبلا تابراقملاو ،اهداوم بيترتو يسردملا باتکلا نيماضم
 دنع ملعتملا تافصاوم يف لصف امک .اهتمءالمو اهفييکتب اهيف فرصتلا ةيرح ذاتسأللف
 نم اءدب ،کلس لک يف يوغللا سردلا جمانرب ةيصوصخ اللحم ،يميلعت کلس لک ةياهن
 .يليهأتلا ىلإ الوصوو يدادعإلاب ارورمو يئادتبالا

 يتلا ةيجوغاديبلا عطاقملاو يوغللا سردلا ةيجهنم ىلع ثحابلا فقوو
 يف ةلثمم ةيکيتکاديد تازکترم ىلع موقت سردلا اذه تانوکم نأ انيبم ،هرطؤت
 اهجئاتنو اهتايلمعو اهرداصمو اهتاقلطنم يف عمجتو ،ةيجهنملاو تايوتحملاو تايافکلا
 ةيفرعم ةدام هنوک ىدعتي يوغللا سردلا نأ نّيبو ،يفيظوو يفصو يرايعم وه ام نيب
 ةبراقملا قايس يف- سردملا نأو ،ميلعتلاو ملعتلا ةيجيتارتسا يف اريکفت حبصيل
 ةيجهنملا امإ اعبتم ،ءازجأ ىلإ سردلا عيطقت ةيجيتارتسا راتخي نأ هنکمي -تايافکلاب
 :يلي امک امهتايصوصخل ضرع نيتللاو ،ةيليلحتلا ةيجهنملا وأ ةيلکلا

 لک ليعفتب حمسي سردلا ءازجأ نم ءزج لک نأ ضرتفت :ةيلکلا ةيجهنملا •
 رخآ ءزج ىلإ ءزج نم ايجيردت دقعتت لکاشملا تايعضولا نأ ةصاخ ،ةيافکلا تانوکم
 ةطبترم ةيافکلا نوکت ثيح ةيبرعلا ةغللا سرد يف الثم رمألا وه امک سردلا لخاد
 لصاوتلل عبرألا تاراهملا لک لامعإ ملعتملا نم بلطن نأ نکميو ،لصاوتلا ىلع ةردقلاب
 نم عطقم لک لخاد ةيدعاصت تاجرد قفو )ثدحتلا ،ةباتکلا ،عامسلا ،ةءارقلا(
 .سردلا عطاقم

 نمضو ،ةلالد تاذ رصانع ىلإ ةيافکلا کيکفت ضرفتو :ةيليلحتلا ةيجهنملا •
 ضعب ليغشت ىلع سردلل ىلوألا عطاقملا لالخ لمعي ةيافکلا نيوکت نإف ةبراقملا هذه
 يف ثحبلا متيل تانوکملا عومجم نيب طباورلا ىلع ديکأتلا عم ،ةيافکلا تانوکم
 تايعضو لالخ نم ةيافکلا تانوکم لک جامدإل سردلل ةريخالا عطاقملا وأ ءازجألا
 21.ةمئالم لکاشم
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 ميوقت يوغللا ءادألا سايقو ميوقتلاب هتقالع يف يعجرملا راطإلا موري امک
 ريياعم عضوو ،تاناحتمالاو تارابتخالا ىوتحم ديدحت :لالخ نم ةيوغللا ةيافکلا
 ةءافک تايوتسم فصو نع الضف ،يباتک وأ يهفش نيعم ءادأ ميوقت دنع اهب ةناعتسالل
 .ةدعملا تاناحتمالاو تارابتخالا

 باـتکلاو جاـهنملا ءانب :امه نيمهم نيرصنع سماخلا لصفلا يف فلؤملا لوانت
 ثـيح جاـهنملا موـهفمب ةيادبلا يف فّرع دقو .ةيبرعلا ةغللا سردب امهتقالع يف يسردملا
 ةـيلمعلل اـطيطخت” موـهفملا اذـه نوـک يف يـقتلت يـتلا فيراـعتلا نم ةعومجم دروأ
 فادـهأ نـم هـب طبترـي اـمو 18،“اـهتياهن ىلإ اهتيادـب نم ةيميلعتلا ةطشنألاو ةيوبرتلا
 تاءارـجإو هـتازکترمو جاـهنملا لخادـم ىلع اجّرعم ،ةيميوقت تاودأو ةيميلعت لئاسوو
 ،تاوـطخلا کلت عيمج يف مامتهالا روحم وه نوکي نأ يغبني ملعتملا نأ انيبم ،هذيفنت

 .ملعتي اذاملو ملعتي فيکو ملعتي ام يف ريکفتلل ةصرفلا ىطعي نأ بجوتي ثيح

 اـنه قوـسنو ،ةرصاـعملا فيراعتلا عم مجسني جاهنملل فلؤملا فيرعت لعلو
 نـم ةـعومجم” هربـتعي ثـيح يسردـملا حالطـصالا يف جاـهنملل جيردلا دمحم فيرعت
 اـضيأ وـهو ،ينيوـکتلاو يوـبرتلا ماظنلل يجوغاديبلا ءانبلا ددحت يتلا ةبکرملا رصانعلا
 فراعم نم ةسردملا همدقت ام ةلمجو ...ذيملتلا ومنل ةيرورضلا ةايحلا براجت عومجم
 بـناوج عـيمج يف ميلسلاو نزاوتملا ومنلا ىلع ملعتملا ةدعاسمل ...تاهاجتاو تاراهمو
 19.“هتيصخش

 فرعي تاب ام ىلإ – هتالاجمو جاهنملا تايوتسم نأش يف – ةراشإلا انتوفتالو
 ررمت يتلا ةططخملا ريغ تاربخلا کلت يف” لثمتي يذلا “ينمضلا” وأ “يفخلا جاهنملاب”
 اهنمضتت ال ةيميلعت جتاون ىلإ نولصيو ءايشأ نوملعتيف ،دادعتسا نود نيملعتملل
 ّملعي ال” سردملا نأ جهانملا نم عونلا اذه يف دکؤملا نمو 20.“جاهنملل ةماعلا فادهألا
 دسجت يتلا ةيسردملا بتکلاو لئالدلاو تارکذملاو قئاثولا يف رطسم وه ام طقف
 ملعي هنإ لب ،...ةحيرصلاو ةنلعملا فادهألا طقف نقلي الو ،يمسرلا جاهنملا صخشتو
 وأ ةنلعم ريغ اضارغأ ،هنود وأ يعو نع فدهتسيو ،ىرخأ ءايشأ ينمض لکشب
 ينهملاو يميداکألا هراسم لالخ تاربخو تاعانقو راکفأ نم هبستکا امب وهف .ةبوتکم
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 قرطو جهانملا تاحلطصم مجعم ،دومح خيشلا دمحمو نسح دوعس يلع ،رامع ماس ،يوسوملا يلع ،يلاصنحلا لامج ،جيردلا دمحم 19
 عقوملا نع ،83 ،يبرعلا نطولا يف بيرعتلا قيسنت بتکم ،مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا تاروشنم :طابرلا( سيردتلا
 https://kenanaonline.com/files (10/07/2017) :ينورتكلإلا

 مولبد لينل ثحب( “يليهأتلا يوناثلا ميلعتلاب يبدألا صنلا ةيسيردت لالخ نم ميقلا ىلع ةيبرتلا تايجيتارتسا” ،هيقفلا سان نيدلا رون 20
 .31 ،)2017-2016 ،ةيبرعلا ةغللا صصخت ،يليهأتلا يوناثلا ميلعتلل يوبرت شتفم

 ،هب ةصاخ “ةينمض ةيوبرت ةيرظن وأ “ةليکشت” هيدل نوکتت ،يعامتجالا هطسو يفو
 نإ مث ...ةيوبرت تاهيجوتو تاينقتو تامولعم نم رمي ام لکل ةافصملا رودب موقت
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 امأ ،اينطو مزلملا يعجرملا راطإلا هدحو وه جاهنملا نأ فلؤملا نيب دقو
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 يف ةلثمم ةيکيتکاديد تازکترم ىلع موقت سردلا اذه تانوکم نأ انيبم ،هرطؤت
 اهجئاتنو اهتايلمعو اهرداصمو اهتاقلطنم يف عمجتو ،ةيجهنملاو تايوتحملاو تايافکلا
 ةيفرعم ةدام هنوک ىدعتي يوغللا سردلا نأ نّيبو ،يفيظوو يفصو يرايعم وه ام نيب
 ةبراقملا قايس يف- سردملا نأو ،ميلعتلاو ملعتلا ةيجيتارتسا يف اريکفت حبصيل
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 .سردلا عطاقم

 نمضو ،ةلالد تاذ رصانع ىلإ ةيافکلا کيکفت ضرفتو :ةيليلحتلا ةيجهنملا •
 ضعب ليغشت ىلع سردلل ىلوألا عطاقملا لالخ لمعي ةيافکلا نيوکت نإف ةبراقملا هذه
 يف ثحبلا متيل تانوکملا عومجم نيب طباورلا ىلع ديکأتلا عم ،ةيافکلا تانوکم
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قراءة يف کتاب “اللسانيات والرتبية: املقاربة بالکفايات والتدريس باملفاهيم” 



 يکيتکاديدلا لقنلا موهفمل باتکلا نم سداسلا لصفلا فلؤملا صصخ
)transposition didactique La( کيتکديد نأ ةيادب نّيبف ،هب ةغللا سرد ةقالعو 
 ةباتکلاو ريبعتلاو ةءارقلاک ةغللا تانوکم سيردتب قلعتي ام لک هتحت جردني ةغللا
 ىلع نعمتب فقوو ،يکيتکاديدلا ثلثملا اهمظتني يتلا تاقالعلا يف لّصفو ،اهريغو
 رَالڤوش لثم داورلا نم ددع دنع تدرو امک يکيتکاديدلا لقنلا ةعيبط
)Chevallard(، يالِڤدو )Develay(، رَينوجو )P. Jonnaert(، ميهافملا ىلإ ةفاضإلاب 
 تالثمتلاو ،)contrat didactique( يکيتکاديدلا دقعلاک ىرخألا
)représentations(. 

 ربـتعا يذـلا رلفوـش فـيرعت فلؤملا قوسي “يکيتکديدلا لقنلا” صخي ام يف
 نأب کلذ 22،“اهسيردت ديرن امنيح ةفرعملا قفارت يتلا تارييغتلا عومجم” موهفملا اذه
 ،ةـيملعتلا ةـيميلعتلا ةيعـضولا راـطإ يف ذـيملتلا اـهعم لـماعتي يـتلا ةـفرعملا ىوتحم
 رـمت ةـفرعملا نأ مـکحب ،نوـصتخملا ءاملعلا اهاطاعتي يتلا ةفرعملا ىوتحم نع فلتخت
 نيـب ددـصلا اذـه يف رلفوـش زـيميو .ملعتـلل ةحلاـص ةفرعم حبصت ىتح تالوحت ةدعب
 :ةيتآلا لحارملا

 .ةيملعلا ةفرعملا ةلحرم •
 .اهسيردت بجاولا ةفرعملا ةلحرم •
 .مسقلا يف ةلوادتملا ةفرعملا ةلحرم •
 .ذيملتلا اهبستکي يتلا ةفرعملا ةلحرم •

 :يتآلا مسرلا يف ماعلا هانعمب يکيتکديدلا لقنلا صخليو

 ملعتلا عوضوم   هميلعت دارملا عوضوملا  ةفرعملا عوضوم

 تايوتسملا وحن اهجوم ةفرعملا عوضوم ناک املک” هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةفاسملا نأل ،ةريبک نوکت يکيتکديدلا لقنلا ءانثأ هقحلت يتلا تارييغتلا نإف ايندلا
 هنم بلطتي سردملا لمعف کلذل ،دتمت ملعتلا عوضومو ةفرعملا عوضوم نيب ةلصافلا
 ،فراعملا باعيتساب ملعتملل حمست نأ نکمي يتلا لبسلا نسحأ يف رارمتساب ريکفتلا
 23.“ذيملتلا ىلإ يلصألا اهطسو نم اهليوحت ربع کلذو

 
22 Jean-Pierre Astolfi et Michel Develay, La Didactique des sciences, Collection que sais-je? (Paris: P.U.F., 1993), 
39. 
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 مدع وأ ءيشب مايقلل ةدقاعتملا فارطألا نيب مازتلا وهف يکيتکديدلا دقعلا امأ
 نيب تاقالعلل ةمظنملا دعاوقلا عومجم ربتعيو” ،ةيوبرتلا ةموظنملا لخاد هب مايقلا
 ذيملتلا ةناکم ددحي يذلا وه دقعلا اذهو ،ةيکيتکديدلا ةيعضولا فارطأ فلتخم
 دقعلا زيمتيو .تالعافتلا لاکشأ فلتخم مظنيو ،ةفرعملا اذکو ءاوس دح ىلع سردملاو
 امبرو روطتت وأ دعاوق ةدع ريغتت دق ةيکيتکديد ةيعضو لالخف ،ةيکرحلاب يکيتکديدلا
 دق يکيتکديدلا دقعلا نأ ىنعمب ،ةديدج دعاوق رهظت نأ نکمملا نمو ،يفتخت دق
 24.“خسفي

 ،يوبرتلا لقحلا ةنلقع ىلغ فدهت ةيملع تاقايس يف موهفملا اذه أشن دقو
 هفرعي امم قالطنالاو ،يميلعتلا ىوتحملا دادعإ يف )ة(ملعتملا کارشإ :لالخ نم کلذو
 نع الضف ،ةلاعفلا سيردتلا قئارط ينبتو ،هتفرعم هل يغبني ام ىلإ لوصولل )ة(ملعتملا
 .ةثيدحلا ميوقتلا بيلاسأ دامتعا

 ثلثملا نمض ثلاثلا علضلا ةيصوصخ (représentations) تالثمتلا لکشتو
 ةقباسلا هفراعم درفلا اهب فظوي يتلا ةيفيکلا” يهو )ةفرعم-ملعتم( يکيتکديدلا
 ةيفرعم ةموظنم يهف يلاتلابو ،ةنيعم ةيعضو يف نيعم لکشم ةهجاومل )هتابستکم(
 25.“هطيحم يف اهب مدطصي يتلا لکاشملا ةهجاومو رهاوظلا ريسفتب درفلل حمست

 :لحارم ثالث ربع (Bruner) رنورب بسح ةيفرعملا تالثمتلا لکشتتو

 .ةيملعلا ةلحرملا •
 .ةينوقيألا ةلحرملا •
 .ةيزمرلا ةلحرملا •

 نم نهذلا يف عقاولل ءانبو طاشنو ةروريسو ،ةهج نم جاتن يه تالثمتلا نإ
 قيرط نعو ،ساوحلا ربع ملعتملا هبستکي ام لالخ نم کلذ متيو ،ىرخأ ةهج
 يف ةخسار حبصت يتلاو ،هتايح لالخ تاعامجلاو دارفألا نيبو هنيب ةمئاقلا تاقالعلا
 راطإ يف ،زيمرتلل صاخ ماظن قفو ةبترمو ةفنصم نوکت تايطعملا هذه نأ الإ” ،هنهذ
 موقي يتلا ماهملاو ملعتملا تامامتها عم اهتقالع يف ةمجسنمو ةلماش ةيفرعم ةموظنم
 26“.اهب
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 هنم بلطتي سردملا لمعف کلذل ،دتمت ملعتلا عوضومو ةفرعملا عوضوم نيب ةلصافلا
 ،فراعملا باعيتساب ملعتملل حمست نأ نکمي يتلا لبسلا نسحأ يف رارمتساب ريکفتلا
 23.“ذيملتلا ىلإ يلصألا اهطسو نم اهليوحت ربع کلذو

 
22 Jean-Pierre Astolfi et Michel Develay, La Didactique des sciences, Collection que sais-je? (Paris: P.U.F., 1993), 
39. 
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 مدع وأ ءيشب مايقلل ةدقاعتملا فارطألا نيب مازتلا وهف يکيتکديدلا دقعلا امأ
 نيب تاقالعلل ةمظنملا دعاوقلا عومجم ربتعيو” ،ةيوبرتلا ةموظنملا لخاد هب مايقلا
 ذيملتلا ةناکم ددحي يذلا وه دقعلا اذهو ،ةيکيتکديدلا ةيعضولا فارطأ فلتخم
 دقعلا زيمتيو .تالعافتلا لاکشأ فلتخم مظنيو ،ةفرعملا اذکو ءاوس دح ىلع سردملاو
 امبرو روطتت وأ دعاوق ةدع ريغتت دق ةيکيتکديد ةيعضو لالخف ،ةيکرحلاب يکيتکديدلا
 دق يکيتکديدلا دقعلا نأ ىنعمب ،ةديدج دعاوق رهظت نأ نکمملا نمو ،يفتخت دق
 24.“خسفي

 ،يوبرتلا لقحلا ةنلقع ىلغ فدهت ةيملع تاقايس يف موهفملا اذه أشن دقو
 هفرعي امم قالطنالاو ،يميلعتلا ىوتحملا دادعإ يف )ة(ملعتملا کارشإ :لالخ نم کلذو
 نع الضف ،ةلاعفلا سيردتلا قئارط ينبتو ،هتفرعم هل يغبني ام ىلإ لوصولل )ة(ملعتملا
 .ةثيدحلا ميوقتلا بيلاسأ دامتعا

 ثلثملا نمض ثلاثلا علضلا ةيصوصخ (représentations) تالثمتلا لکشتو
 ةقباسلا هفراعم درفلا اهب فظوي يتلا ةيفيکلا” يهو )ةفرعم-ملعتم( يکيتکديدلا
 ةيفرعم ةموظنم يهف يلاتلابو ،ةنيعم ةيعضو يف نيعم لکشم ةهجاومل )هتابستکم(
 25.“هطيحم يف اهب مدطصي يتلا لکاشملا ةهجاومو رهاوظلا ريسفتب درفلل حمست

 :لحارم ثالث ربع (Bruner) رنورب بسح ةيفرعملا تالثمتلا لکشتتو

 .ةيملعلا ةلحرملا •
 .ةينوقيألا ةلحرملا •
 .ةيزمرلا ةلحرملا •

 نم نهذلا يف عقاولل ءانبو طاشنو ةروريسو ،ةهج نم جاتن يه تالثمتلا نإ
 قيرط نعو ،ساوحلا ربع ملعتملا هبستکي ام لالخ نم کلذ متيو ،ىرخأ ةهج
 يف ةخسار حبصت يتلاو ،هتايح لالخ تاعامجلاو دارفألا نيبو هنيب ةمئاقلا تاقالعلا
 راطإ يف ،زيمرتلل صاخ ماظن قفو ةبترمو ةفنصم نوکت تايطعملا هذه نأ الإ” ،هنهذ
 موقي يتلا ماهملاو ملعتملا تامامتها عم اهتقالع يف ةمجسنمو ةلماش ةيفرعم ةموظنم
 26“.اهب
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 فراعملا ميمتت متي ثيح ،ءاقتنالاو ةيفصتلا ةفيظوب موقت تالثمتلا نإ
 .ةديدج تالثمت ليکشت ىلإ يدؤي امب اهليوحتو اهديدحتو ةبستکملا

 ايجوغاديب نمض يوغللا سردلا عقومت ةساردل عباسلا لصفلا ثحابلا دقع
 اهرابتعاب ةيافکلا ليبق نم ساسألا ميهافملل ةيادبلا يف ضرع ثيح ،تايافکلا
 لحل ملعتملا اهفظوي يتلا تاءادألاو فراعملاو تاراهملاو تاردقلا نم ةعومجم
 ةيراهملاو ةينهذلاو ةيميهافملا فراعملا نم ماظن” اهنأب فرعت امک ؛ةلکشم-ةيعضو
 نم تايعضولا نم ةئف راطإ يف نکمت ةيئارجإ تاطاطخ يف مظتنت يتلا )ةيلمعلا(
 اهصئاصخ ىلإ ةراشإلا عم 27.“ةيلاعفو طاشنب اهلحو ،ةيلاکشإلا ةمهملا ىلع فرعتلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةراهملاو ةردقلاک رصانع نم اهب طبتري امو ،اهتايعجرمو اهتافينصتو
 ةقيرطل ةينقت تاقاطب ميدقت عم ،ةيجامدإلا تايعضولاو ةلکشملا تايعضولاو دراوملا

 تدمتعا تايافکلاب ةبراقملا قفو ملعتلا ةطشنأل ةيقيبطت جذامن داريإو ،تالکشملا لح
 :يهو ،اهتّدجو اهتيمهأل اهرکذن طامنأ ةعبس

 ؛)exploration( فاشکتسالا ةطشنأ -1
 ؛)situation problème( تالکشملا لح قيرط نع ملعتلا ةطشنأ -2
 ؛)apprentissage systèmatique( يقسنلا ملعتلا ةطشنأ -3
 ؛)structuration( ةنينبلا وأ ةلکيهلا ةطشنأ -4
 ؛)integration( جامدإلا ةطشنأ -5
 ؛)évaluation( ميوقتلا ةطشنأ -6
 ؛)remédiation( ةجلاعملا ةطشنأ -7

 ةـعومجم سيردـت صـخت – ةـياغلل ةمهم – ةينقت تاقاطب ثحابلا مدق دقو
 مدـقتو ،ةـيطمنلا تاذاذـجلا زواـجتت ،تاـيافکلاب ةـبراقملا قـفو ةيوغللا سوردلا نم
 .مکحم يقسن روصت قفو ةيلاعفو ةقدب يوغللا سردلا زاجنإل الماکتم اروصت

 يف ميهاـفملاب سيردـتلل )باـتکلا يف ريـخألا( نماـثلا لصفلا ثحابلا صصخو
 ةيبرتلا يف نيثحابلا دنع موهفملا تافيرعت ىلع ةيادبلا يف فقو ذإ ،هب ةغللا سرد ةقالع
 :ىلإ اهفنص ثيح ،سفنلا ملعو

 صئاصخلا نم ةعومجم هنأب موهفملا فرعت يتلا يهو :ةيقطنم تافيرعت .أ
 اهريغ نع زومرلا وأ ثداوحلا وأ ءايشألا نم ةعومجم زيمت يتلا تامسلاوأ
 .تاعومجملا نم
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 اهنوکي ةينهذ ةروص وأ ةرکف هنأب موهفملا فرعت يتلا يهو :ةيسفن تافيرعت .ب
 .ةئيبلا يف ثداوح وأ ءايشأ نع درفلا

 ضعب تافينصت ىلإ ادانتسا ملعتملا ىدل موهفملا لکشت ةيفيک ىلإ قرطت مث
 :يه عبرأ يف لکشتلا اذه لحارم اوددح نيذلا نيصتخملا

 .هنم ققحتلاو موهفملا زييمت :زييمتلا •
 .اهفينصتو تالاحلا ديدحت :فينصتلا •
 .ايوفش هنع ريبعتلاو ىنعملا ةفرعم :ديدحتلا وأ فيرعتلا •
 داجيإ يأ ميهافملا نيب تاقالعو مظن نم نوکتت ةلحرم يهو :ميمعتلا •

 .ىرخأ ميهافمب هطبر قيرط نع موهفملا ىنعم

 صئاصخ ىلإ موهفملا ةراشإ :اهنمو ،موهفملا صئاصخ ةعيبط ثحابلا نيب امک
 ميهافملا رابتعاو ؛ةقباسلا درفلا تاربخ هدامتعاو ؛هيلإ يمتنت يتلا ءايشألا لوح ةماع
 صئاصخ ةعومجم موهفملا تانوکم رابتعا عم ؛لماکتلا وحن ىعستو ومنت ةينبأ
 .تافصو

 :يتآلاک اهلمجأو موهفملا تانوکم ثحابلا ددحو

 .موهفملا هيلإ يمتني ام ىلإ ريشيو :موهفملا مسا •
 .ةيمتنملا ريغو ةيمتنملا ةلثمألا •
 .ةزيمملا ريغو ةزيمملا تافصلا •
 28.موهفملا يف فورعم وه امب طبترتو ،ةفرعملا ةميقلا •

 يف رثؤـت يتلا لماوعلاو هتاغوسمو ميهافملاب سيردتلا نم فادهألا ديدحت ىلإ لقتنيل
 .موهفملا ملعت

 :هنأ ميهافملاب سيردتلا فادهأ نيب نم رکذ دقو

 .ثادحألاو يناعملاو ةلثمألاو روصلا خسري •
 .هّملعت ام رکذت ىلع ملعتملا دعاسي امم ،مظنم لکشبو ةرکاذلا مزالي •
 .ةيسردملا بتکلا يف ةفصاولا ةغللا تالکشم جلاعي •
 .مهفلا قيمعتل ةبسانم ةيجيتارتسا مدختسي •
 .موهفملل ةينهذ ةروص مسر يف نيُِعي •
 .باعيتسالاو ملعتلل ةلوهس رثکأ ةيساردلا ةداملا لعجي •
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 فراعملا ميمتت متي ثيح ،ءاقتنالاو ةيفصتلا ةفيظوب موقت تالثمتلا نإ
 .ةديدج تالثمت ليکشت ىلإ يدؤي امب اهليوحتو اهديدحتو ةبستکملا

 ايجوغاديب نمض يوغللا سردلا عقومت ةساردل عباسلا لصفلا ثحابلا دقع
 اهرابتعاب ةيافکلا ليبق نم ساسألا ميهافملل ةيادبلا يف ضرع ثيح ،تايافکلا
 لحل ملعتملا اهفظوي يتلا تاءادألاو فراعملاو تاراهملاو تاردقلا نم ةعومجم
 ةيراهملاو ةينهذلاو ةيميهافملا فراعملا نم ماظن” اهنأب فرعت امک ؛ةلکشم-ةيعضو
 نم تايعضولا نم ةئف راطإ يف نکمت ةيئارجإ تاطاطخ يف مظتنت يتلا )ةيلمعلا(
 اهصئاصخ ىلإ ةراشإلا عم 27.“ةيلاعفو طاشنب اهلحو ،ةيلاکشإلا ةمهملا ىلع فرعتلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةراهملاو ةردقلاک رصانع نم اهب طبتري امو ،اهتايعجرمو اهتافينصتو
 ةقيرطل ةينقت تاقاطب ميدقت عم ،ةيجامدإلا تايعضولاو ةلکشملا تايعضولاو دراوملا

 تدمتعا تايافکلاب ةبراقملا قفو ملعتلا ةطشنأل ةيقيبطت جذامن داريإو ،تالکشملا لح
 :يهو ،اهتّدجو اهتيمهأل اهرکذن طامنأ ةعبس

 ؛)exploration( فاشکتسالا ةطشنأ -1
 ؛)situation problème( تالکشملا لح قيرط نع ملعتلا ةطشنأ -2
 ؛)apprentissage systèmatique( يقسنلا ملعتلا ةطشنأ -3
 ؛)structuration( ةنينبلا وأ ةلکيهلا ةطشنأ -4
 ؛)integration( جامدإلا ةطشنأ -5
 ؛)évaluation( ميوقتلا ةطشنأ -6
 ؛)remédiation( ةجلاعملا ةطشنأ -7

 ةـعومجم سيردـت صـخت – ةـياغلل ةمهم – ةينقت تاقاطب ثحابلا مدق دقو
 مدـقتو ،ةـيطمنلا تاذاذـجلا زواـجتت ،تاـيافکلاب ةـبراقملا قـفو ةيوغللا سوردلا نم
 .مکحم يقسن روصت قفو ةيلاعفو ةقدب يوغللا سردلا زاجنإل الماکتم اروصت

 يف ميهاـفملاب سيردـتلل )باـتکلا يف ريـخألا( نماـثلا لصفلا ثحابلا صصخو
 ةيبرتلا يف نيثحابلا دنع موهفملا تافيرعت ىلع ةيادبلا يف فقو ذإ ،هب ةغللا سرد ةقالع
 :ىلإ اهفنص ثيح ،سفنلا ملعو

 صئاصخلا نم ةعومجم هنأب موهفملا فرعت يتلا يهو :ةيقطنم تافيرعت .أ
 اهريغ نع زومرلا وأ ثداوحلا وأ ءايشألا نم ةعومجم زيمت يتلا تامسلاوأ
 .تاعومجملا نم
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 اهنوکي ةينهذ ةروص وأ ةرکف هنأب موهفملا فرعت يتلا يهو :ةيسفن تافيرعت .ب
 .ةئيبلا يف ثداوح وأ ءايشأ نع درفلا

 ضعب تافينصت ىلإ ادانتسا ملعتملا ىدل موهفملا لکشت ةيفيک ىلإ قرطت مث
 :يه عبرأ يف لکشتلا اذه لحارم اوددح نيذلا نيصتخملا

 .هنم ققحتلاو موهفملا زييمت :زييمتلا •
 .اهفينصتو تالاحلا ديدحت :فينصتلا •
 .ايوفش هنع ريبعتلاو ىنعملا ةفرعم :ديدحتلا وأ فيرعتلا •
 داجيإ يأ ميهافملا نيب تاقالعو مظن نم نوکتت ةلحرم يهو :ميمعتلا •

 .ىرخأ ميهافمب هطبر قيرط نع موهفملا ىنعم

 صئاصخ ىلإ موهفملا ةراشإ :اهنمو ،موهفملا صئاصخ ةعيبط ثحابلا نيب امک
 ميهافملا رابتعاو ؛ةقباسلا درفلا تاربخ هدامتعاو ؛هيلإ يمتنت يتلا ءايشألا لوح ةماع
 صئاصخ ةعومجم موهفملا تانوکم رابتعا عم ؛لماکتلا وحن ىعستو ومنت ةينبأ
 .تافصو

 :يتآلاک اهلمجأو موهفملا تانوکم ثحابلا ددحو

 .موهفملا هيلإ يمتني ام ىلإ ريشيو :موهفملا مسا •
 .ةيمتنملا ريغو ةيمتنملا ةلثمألا •
 .ةزيمملا ريغو ةزيمملا تافصلا •
 28.موهفملا يف فورعم وه امب طبترتو ،ةفرعملا ةميقلا •

 يف رثؤـت يتلا لماوعلاو هتاغوسمو ميهافملاب سيردتلا نم فادهألا ديدحت ىلإ لقتنيل
 .موهفملا ملعت

 :هنأ ميهافملاب سيردتلا فادهأ نيب نم رکذ دقو

 .ثادحألاو يناعملاو ةلثمألاو روصلا خسري •
 .هّملعت ام رکذت ىلع ملعتملا دعاسي امم ،مظنم لکشبو ةرکاذلا مزالي •
 .ةيسردملا بتکلا يف ةفصاولا ةغللا تالکشم جلاعي •
 .مهفلا قيمعتل ةبسانم ةيجيتارتسا مدختسي •
 .موهفملل ةينهذ ةروص مسر يف نيُِعي •
 .باعيتسالاو ملعتلل ةلوهس رثکأ ةيساردلا ةداملا لعجي •
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 .يلکيهراطإ يف اهتاليصفتو ةيساردلا ةداملا تائيزج مظني •

 :اهنم ،ةيلومش رثکأ ىرخأ فادهأ ىلع ةوالع

 .يساردلا ىوتسملا رايتخا ةيلمع ليهست يف مهست •
 .ةمجسنمو ةطبارتمو ةعباتتم ةيسارد جهانم ءانب يف مهست •
 .ةفلتخملا ةيساردلا داوملا نيب طبرت •
 29.اهديوجتو جهانملا ريوطت ىلع اهيذفنمو جماربلا يططخم دعاست •

 La carte( ةيميهافملا ةطيرخلا موهفم لصفلا اذه يف فلؤملا لوانت امک
conceptuelle( ام عوضوم يف ميهافملا ديدحت هيف متي ايميهافم اططخم” اهرابتعاب 

 نيب تاقالعلا حضتت ثيحب ،رثکأ وأ دعب يف اهميظنتو يسارد ررقم وأ ةدحو وأ
 ىلإ ةيلومش رثکألا ميهافملا نم اهتايوتسمل اعبت ططخلا يف ميهافملا جردتتو ،ميهافملا
 30.“ةيلومش لقألا ميهافملا

 ةيجيتارتـسا دـعت يتلا ةيميهافملا ةطيرخلا دئاوف نم ةعومجم ثحابلا رکذو
 :اهنم (métagonitve) ريکفتلا لوح ريکفتلل ةديفم

 .ةيميلعتلا ةداملا ميظنت •
 .ملعتملا نهذ يف ةنوزخملا ةفرعملاب ةديدجلا ةفرعملا طبر •
 .سردلا تاوطخ نيب رمتسملا لاصتالا •
 .مظنملا ريکفتلا ريوطت •

 ميـظنتلا( اهئانب لحارمو ةطيرخلا هذهب ملعتلا ةروريس ةقالع ثحابلا نيب امک
 ةغايــصلا ةــلحرم مــث ،اــهميظنت نــم دــکأتلل ميوــقتلاو ةــعجارملاو طبرــلاو ميمــصتلاو
 ،ةــيعرفلا راــکفألا وأ ميهاــفملاو ،ةيــسيئرلا راــکفألا وأ ميهاــفملا( اــهتانوکمو )ةــيئاهنلا
 عـم )اهل ةعباتلا ةريغصلا طئارخلاو ماعلا ةطيرخلا لکشو ،ةيطخلا تالصولاو ،ةلثمألاو
 ةـطيرخو ،يتوـبکنعلا لکـشلاو ،يـمرهلا لکـشلا( طئارـخلا نم عونلا اذه لاکشأ نايب
 يف قرـطلا مهأل کلذک ضرعو ؛)...يرئادلا لکشلا تاذ ةطيرخلاو ،ةسلستملا ميهافملا
 ةقيرطلاو )méthode inductive( ةيئارقتسالا ةقيرطلا لثم ةيوغللا ميهافملا سيردت
 دنع ايلعلا ريکفتلا تاراهم ةيمنت ىلإ ىعست يتلا )méthode déductive( ةيطابنتسالا
 أدـبت ةدـقعم ةـيلقع تاـيلآ ملعتـملا هـيف فظوي الاجم وحنلا لکشي ثيح ،نيملعتملا
 .جاتنتسالاو ةنراقملاو فينصتلا ىلع ةوالع ،عيسوتلاو ريسفتلاو فاشکتسإلاو ةظحالملاب

 
 .182 ،ةيبرتلاو تايناسللا ،ناشوأ تيآ 29
 .هسفن 30

 ةرات ،ميهافملاب سيردتلل ةيقيبطتلا جذامنلا نم ةعومجم ثحابلا مدق دقو
 ىلإ اهبنم ،ةيطابنتسالا ةقيرطلاب ىرخأ ةراتو ،)هييناج جذومن( ةيئارقتسالا ةقيرطلاب

 نع ثيدحلا لعجي يذلا موهفملل يفيظولا بناجلا زاربإ ىلع سردملا لمع ةرورض
 .الوبقم هکلمت

 ثاحبأل قيمعلا رثألا ىلإ ةراشإلاب ميقلا هفلؤم ناشوأ تيآ يلع متخو
 ثيح ،اهعورف لکب ةرصاعملا ةيناسللا تاساردلا ىلع يضاملا نرقلا ةيادب يف نييناسللا
 ديقعتلا عباط ىلإ اريشم ،ةيوغللا ةفرعملا تايوتسم لک لمش مهم يفرعم مکارت ققحت
 ،ةحضاو ةيوغل ةسايسل عضخي ال ددعت لظ يف برغملا يف يوغللا عقاولا مسي يذلا
 يوغللا ليصحتلا ىوتسم يندت نم برغملا يف ةيوبرتلا ةموظنملا هشيعت ام نأ نّيبو
 ةغللا نيب ةوهلا قيمعت ةجيتن وه ةيلصاوتلاو ةيوغللا مهتايافک فعضو نيملعتملا ىدل
 نم ةعومجم اددحم ،ةغللا سيردتو سيردتلا ةغلل حضاو روصت بايغو ،عمتجملاو
 لاجم ىلإ رارکتلاو دومجلا ةرئاد نم ةيبرعلا ةغللا جارخإب ةليفکلا ساسألا تايضتقملا
 يداصتقاو يقطنمو يعامتجاو يفرعم يوبرت وه امب طبترت تايضتقم ،ةفرعملاو ملعلا
 .يفاقثو يسايسو

 يف نآلا دحل بتک ام دوجأ نم قحب دعي ةيبرتلاو تايناسللا باتک نإف ،دعبو
 مدعو ،اهتينهارو َفلؤملا ثحابم ةميق ىلإ رظنلاب ،تايناسللاب ايجوغاديبلا ةقالع
 يف ةيقيبطت جذامنب هسسؤي امل هليزنت لب ،تايرظنلا ءامس يف قيلحتلاب ِفلؤملا ءافتکا

 تاحرتقم هميدقتو ،– ةصاخ يوناثلا ميلعتلاب ةيبرعلا ةغللا سرد يف – ةيمهألا ةياغ
 .ةفرعملاو ملعلا لاجم ىلإ ايعون ةيبرعلا ةغللا عفدب ةليفک ةيلمع

 
 ايفارغويلبيبلا
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 :توريب .نابعش دمحأ يلعو يحجارلا هدبع ةمجرت .اهميلعتو ةغللا ملعت سسأ .سالجود ،نوارب
 .1994 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد

 .)1988( 8 فقوملا ةلجم .“يميلعتلا باطخلاو يملعلا باطخلا نيب ةغللا” .نامحرلا دبع ،عردوب
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 .يلکيهراطإ يف اهتاليصفتو ةيساردلا ةداملا تائيزج مظني •

 :اهنم ،ةيلومش رثکأ ىرخأ فادهأ ىلع ةوالع

 .يساردلا ىوتسملا رايتخا ةيلمع ليهست يف مهست •
 .ةمجسنمو ةطبارتمو ةعباتتم ةيسارد جهانم ءانب يف مهست •
 .ةفلتخملا ةيساردلا داوملا نيب طبرت •
 29.اهديوجتو جهانملا ريوطت ىلع اهيذفنمو جماربلا يططخم دعاست •

 La carte( ةيميهافملا ةطيرخلا موهفم لصفلا اذه يف فلؤملا لوانت امک
conceptuelle( ام عوضوم يف ميهافملا ديدحت هيف متي ايميهافم اططخم” اهرابتعاب 

 نيب تاقالعلا حضتت ثيحب ،رثکأ وأ دعب يف اهميظنتو يسارد ررقم وأ ةدحو وأ
 ىلإ ةيلومش رثکألا ميهافملا نم اهتايوتسمل اعبت ططخلا يف ميهافملا جردتتو ،ميهافملا
 30.“ةيلومش لقألا ميهافملا

 ةيجيتارتـسا دـعت يتلا ةيميهافملا ةطيرخلا دئاوف نم ةعومجم ثحابلا رکذو
 :اهنم (métagonitve) ريکفتلا لوح ريکفتلل ةديفم

 .ةيميلعتلا ةداملا ميظنت •
 .ملعتملا نهذ يف ةنوزخملا ةفرعملاب ةديدجلا ةفرعملا طبر •
 .سردلا تاوطخ نيب رمتسملا لاصتالا •
 .مظنملا ريکفتلا ريوطت •

 ميـظنتلا( اهئانب لحارمو ةطيرخلا هذهب ملعتلا ةروريس ةقالع ثحابلا نيب امک
 ةغايــصلا ةــلحرم مــث ،اــهميظنت نــم دــکأتلل ميوــقتلاو ةــعجارملاو طبرــلاو ميمــصتلاو
 ،ةــيعرفلا راــکفألا وأ ميهاــفملاو ،ةيــسيئرلا راــکفألا وأ ميهاــفملا( اــهتانوکمو )ةــيئاهنلا
 عـم )اهل ةعباتلا ةريغصلا طئارخلاو ماعلا ةطيرخلا لکشو ،ةيطخلا تالصولاو ،ةلثمألاو
 ةـطيرخو ،يتوـبکنعلا لکـشلاو ،يـمرهلا لکـشلا( طئارـخلا نم عونلا اذه لاکشأ نايب
 يف قرـطلا مهأل کلذک ضرعو ؛)...يرئادلا لکشلا تاذ ةطيرخلاو ،ةسلستملا ميهافملا
 ةقيرطلاو )méthode inductive( ةيئارقتسالا ةقيرطلا لثم ةيوغللا ميهافملا سيردت
 دنع ايلعلا ريکفتلا تاراهم ةيمنت ىلإ ىعست يتلا )méthode déductive( ةيطابنتسالا
 أدـبت ةدـقعم ةـيلقع تاـيلآ ملعتـملا هـيف فظوي الاجم وحنلا لکشي ثيح ،نيملعتملا
 .جاتنتسالاو ةنراقملاو فينصتلا ىلع ةوالع ،عيسوتلاو ريسفتلاو فاشکتسإلاو ةظحالملاب
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 ىلإ اهبنم ،ةيطابنتسالا ةقيرطلاب ىرخأ ةراتو ،)هييناج جذومن( ةيئارقتسالا ةقيرطلاب

 نع ثيدحلا لعجي يذلا موهفملل يفيظولا بناجلا زاربإ ىلع سردملا لمع ةرورض
 .الوبقم هکلمت

 ثاحبأل قيمعلا رثألا ىلإ ةراشإلاب ميقلا هفلؤم ناشوأ تيآ يلع متخو
 ثيح ،اهعورف لکب ةرصاعملا ةيناسللا تاساردلا ىلع يضاملا نرقلا ةيادب يف نييناسللا
 ديقعتلا عباط ىلإ اريشم ،ةيوغللا ةفرعملا تايوتسم لک لمش مهم يفرعم مکارت ققحت
 ،ةحضاو ةيوغل ةسايسل عضخي ال ددعت لظ يف برغملا يف يوغللا عقاولا مسي يذلا
 يوغللا ليصحتلا ىوتسم يندت نم برغملا يف ةيوبرتلا ةموظنملا هشيعت ام نأ نّيبو
 ةغللا نيب ةوهلا قيمعت ةجيتن وه ةيلصاوتلاو ةيوغللا مهتايافک فعضو نيملعتملا ىدل
 نم ةعومجم اددحم ،ةغللا سيردتو سيردتلا ةغلل حضاو روصت بايغو ،عمتجملاو
 لاجم ىلإ رارکتلاو دومجلا ةرئاد نم ةيبرعلا ةغللا جارخإب ةليفکلا ساسألا تايضتقملا
 يداصتقاو يقطنمو يعامتجاو يفرعم يوبرت وه امب طبترت تايضتقم ،ةفرعملاو ملعلا
 .يفاقثو يسايسو

 يف نآلا دحل بتک ام دوجأ نم قحب دعي ةيبرتلاو تايناسللا باتک نإف ،دعبو
 مدعو ،اهتينهارو َفلؤملا ثحابم ةميق ىلإ رظنلاب ،تايناسللاب ايجوغاديبلا ةقالع
 يف ةيقيبطت جذامنب هسسؤي امل هليزنت لب ،تايرظنلا ءامس يف قيلحتلاب ِفلؤملا ءافتکا

 تاحرتقم هميدقتو ،– ةصاخ يوناثلا ميلعتلاب ةيبرعلا ةغللا سرد يف – ةيمهألا ةياغ
 .ةفرعملاو ملعلا لاجم ىلإ ايعون ةيبرعلا ةغللا عفدب ةليفک ةيلمع
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 .يمکيدارب شيوشت مأ تاصصختلا لخادت :ةيقيبطتلا تايناسللاو تاغللا کيتکديد .______
 .2019 ،ةيوبرت تاسارک ةلجم تاروشنم :الس

 .دومح خيشلا دمحمو نسح دوعس يلع ،رامع ماس ،يوسوملا يلع ،يلاصنحلا لامج ،دمحم ،جيردلا
 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا تاروشنم :طابرلا .سيردتلا قرطو جهانملا تاحلطصم مجعم
 .يبرعلا نطولا يف بيرعتلا قيسنت بتکم ،مولعلاو ةفاقثلاو

 ةعبطم :ءاضيبلا رادلا .بيرغ ميرکلا دبع ةمجرت .تايافکلا ةيمنتل سردلا طيطخت .رييب ،يشيد
 .2003 ،ةديدجلا حاجنلا

 رادلا .کيتکاديدلاو ايجوغاديبلا تاحلطصم ،ةيبرتلا مولع مجعم .نورخآو فيطللا دبع ،يبرافلا
 .1992 ،رشنلاو ةعابطلل يباطخلا راد :ءاضيبلا

 ميلعتلاب يبدألا صنلا ةيسيردت لالخ نم ميقلا ىلع ةيبرتلا تايجيتارتسا” .نيدلا رون ،هيقفلا سان
 صصخت ،يليهأتلا يوناثلا ميلعتلل يوبرت شتفم مولبد لينل ثحب .“يليهأتلا يوناثلا
 .2017-2016 ،ةيبرعلا ةغللا

Astolfi, Jean-Pierre et Michel Develay. La Didactique des sciences, Collection que sais-je  ?. 
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 فارتعالا ةباتکب ةيوهلا ليکشتو ىفنملا لاؤس
 1)يبرعلا دّرسلا ةعوسوم نم عباسلا باتکلا يف ةءارق(

 

وبعوأ ديعس  
.طابرلا ةيميداكأ ،بدألا يف ثحاب  

 ةئطوت

 نم فارتعالا بدأ ةراثإل ميهاربإ هللا دبع ةعوسوم نم عباّسلا باتکلا ضهن
 ةّرتوتملا عاضوألاب نوهرم ىفنملا هب ّدجتسي ام ّنإ ثيح ،ّةيوهلاو ىفنملا ةلئسأ لالخ
 رعاشم اهدعب خرفيو ّدتشي يذلا رامعتسالا لعفب تاّيموقلا وأ تّايدرفلا اهدهشت يتلا
 تناک ىفنملا تايبدأ ّلعلو ،فنعلل ضّرعتت يتلا طاسوألا يف يعامجلا وأ يتاّذلا عالقنالا
 ةزيمتم ةردقو ،ايديجارت اعباط ةباتکلل يطعي اّدح لصت لب ،داهطضالاب ةقيثو ةلص تاذ
 دعب ام ّةيرظّنلا راطإ يف اهب مامتهالا ناک دقف ةَّيوهلا ديعص ىلع اّمأ ؛ةباتکلا يف
 ةنوهرملا قئاقحلا کلت ،ةکهتنملا قئاقحلاو سيساحألا ربتخت ثيح ،ةّيلاينولوکلا
 لعف ّنأو اصوصخ ّةيوهلا لاؤس زواجت نکمي ال ّهنأل ،ةيرامعتسالا ةبغّرلا ةيجيتارتسإب
 ةنضاحو ،نيعم عقوم ىلإ فارتعالا راطإ يف يمتني بتاکلا نأو ،اهرثإ ُجتني ةباتکلا
 ةّيتايحلا تاريغتملاو ،يناکملا ءاضفلا يف ةيلخاّدلا تالوّحتلا ءاّرج هتيوه لکشت ةّيعامتجا
 ءانبو ةلکيه ةداعإو ريهّطتلل نکمملا ليبّسلا فارتعالا يسمي نأ نکمي لب ،يفنلا دعب

 يتلا تايعجرملاو ميهافملا مهأ يه ام نذإ ،اهقحلي يذلا شدخلا دعب درفلا ةيوه
 ؟ةيئاوّرلا تاليثمتلا يف عيضاوملا هتاهل ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا کيکفت يف تمهسأ

 فارتعالا ةباتکو ىفنملا .الوأ

 رخآل ىلإ تاّذلل ءامتنالا ُنمضيو هيف ٍبوغرم عقوم نم ةحازإلا ىفنملا لداعي
 نم ةعطقتم ةلاح هرهوج يف وه ،ةيموقلا فالخب ىفنملا ّنأ کلذ” ،اْرسق هيلإ ُعفُدت

 انهو 2،“مهيضام نمو ،مهضرأ نمو ،مهروذج نم نوثتجم نويفنملاف ،ةنونيکلا تالاح
 ةنراقم ةوسقلا اهيلع قِبُطيو تاوّذلا ُبلَْصي يّذلا يدرفلا حوزّنلا ىفنملاب دصُقي تاّذلاب
 )ديعس دراودإ( لاق کلذل ،ابيئک اًعقوم ىفنملا نم لعجي اّمم .يموقلا يعامجلا حوزُّنلاب

 ةقالع هل ىفنملا نوکي کلذبو 3،“ةبآکلل ًةاعدم رادقألا رثکأ دحأ وه ىفنملا” :هّمضخ يف

 
 )2016 ،رشنلاو ةعاّبطلل ليدنق راد :تارامإلا( يبرعلا دّرسلا ةعوسوم نم عباّسلا باتکلا ،ميهاربإ هللا دبع 1
 .122 ،)2007 ،بادآلا راد :توريب( بيد رئاث ةمجرت ،ىفنملا لوح تالمأت ،ديعس دراودإ 2
 .57 ،)1996 ،عيزوتلاو رشنلل راهنلا راد :توريب( نصغ ناسغ ةمجرت ،فقثملا ةروص ،ديعس دراودإ 3
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 فارتعالا ةباتکب ةيوهلا ليکشتو ىفنملا لاؤس
 1)يبرعلا دّرسلا ةعوسوم نم عباسلا باتکلا يف ةءارق(

 

وبعوأ ديعس  
.طابرلا ةيميداكأ ،بدألا يف ثحاب  

 ةئطوت

 نم فارتعالا بدأ ةراثإل ميهاربإ هللا دبع ةعوسوم نم عباّسلا باتکلا ضهن
 ةّرتوتملا عاضوألاب نوهرم ىفنملا هب ّدجتسي ام ّنإ ثيح ،ّةيوهلاو ىفنملا ةلئسأ لالخ
 رعاشم اهدعب خرفيو ّدتشي يذلا رامعتسالا لعفب تاّيموقلا وأ تّايدرفلا اهدهشت يتلا
 تناک ىفنملا تايبدأ ّلعلو ،فنعلل ضّرعتت يتلا طاسوألا يف يعامجلا وأ يتاّذلا عالقنالا
 ةزيمتم ةردقو ،ايديجارت اعباط ةباتکلل يطعي اّدح لصت لب ،داهطضالاب ةقيثو ةلص تاذ
 دعب ام ّةيرظّنلا راطإ يف اهب مامتهالا ناک دقف ةَّيوهلا ديعص ىلع اّمأ ؛ةباتکلا يف
 ةنوهرملا قئاقحلا کلت ،ةکهتنملا قئاقحلاو سيساحألا ربتخت ثيح ،ةّيلاينولوکلا
 لعف ّنأو اصوصخ ّةيوهلا لاؤس زواجت نکمي ال ّهنأل ،ةيرامعتسالا ةبغّرلا ةيجيتارتسإب
 ةنضاحو ،نيعم عقوم ىلإ فارتعالا راطإ يف يمتني بتاکلا نأو ،اهرثإ ُجتني ةباتکلا
 ةّيتايحلا تاريغتملاو ،يناکملا ءاضفلا يف ةيلخاّدلا تالوّحتلا ءاّرج هتيوه لکشت ةّيعامتجا
 ءانبو ةلکيه ةداعإو ريهّطتلل نکمملا ليبّسلا فارتعالا يسمي نأ نکمي لب ،يفنلا دعب

 يتلا تايعجرملاو ميهافملا مهأ يه ام نذإ ،اهقحلي يذلا شدخلا دعب درفلا ةيوه
 ؟ةيئاوّرلا تاليثمتلا يف عيضاوملا هتاهل ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا کيکفت يف تمهسأ

 فارتعالا ةباتکو ىفنملا .الوأ

 رخآل ىلإ تاّذلل ءامتنالا ُنمضيو هيف ٍبوغرم عقوم نم ةحازإلا ىفنملا لداعي
 نم ةعطقتم ةلاح هرهوج يف وه ،ةيموقلا فالخب ىفنملا ّنأ کلذ” ،اْرسق هيلإ ُعفُدت

 انهو 2،“مهيضام نمو ،مهضرأ نمو ،مهروذج نم نوثتجم نويفنملاف ،ةنونيکلا تالاح
 ةنراقم ةوسقلا اهيلع قِبُطيو تاوّذلا ُبلَْصي يّذلا يدرفلا حوزّنلا ىفنملاب دصُقي تاّذلاب
 )ديعس دراودإ( لاق کلذل ،ابيئک اًعقوم ىفنملا نم لعجي اّمم .يموقلا يعامجلا حوزُّنلاب

 ةقالع هل ىفنملا نوکي کلذبو 3،“ةبآکلل ًةاعدم رادقألا رثکأ دحأ وه ىفنملا” :هّمضخ يف

 
 )2016 ،رشنلاو ةعاّبطلل ليدنق راد :تارامإلا( يبرعلا دّرسلا ةعوسوم نم عباّسلا باتکلا ،ميهاربإ هللا دبع 1
 .122 ،)2007 ،بادآلا راد :توريب( بيد رئاث ةمجرت ،ىفنملا لوح تالمأت ،ديعس دراودإ 2
 .57 ،)1996 ،عيزوتلاو رشنلل راهنلا راد :توريب( نصغ ناسغ ةمجرت ،فقثملا ةروص ،ديعس دراودإ 3
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 عجري يذلا رمألا ،نّيعم رِّثؤمب هنم جورخلاب فاطملا رخآ يف يهتني يذلا ناکملاب ةرّدجتم
 دعب ام ةمْزأ دعب ْيأ ،يلاينولوکلا روضحلا ىلإ هبابسأ نورخآو )تفورکشأ ليب(
 اهقحلي ّيتلا کلت ،رشابم لکشب ىفنملاب ةَّيوهلا رثأت اهدعب نوريثيو ،اهنيع ةيلاينولوکلا
 دق فعُّضلا نوکي امّبر” :نولوقيو ،ناکملا نم جورخلا رثإ هيوّشتلاو ِشدخلا نم عون
 ةجيتن (dislocation) ناکملا نم حوزُّنلا ربع تاّذلاب طيشّنلاو ميلّسلا روعّشلاب قُحل
 نوکي امّبر وأ ،ةّيمسرلا ةلامعلا نم يعّوطلا ّصلّختلا وأ داعبإلا وأ قاقرتسالا وأ ةرجهلا
 ّدلوي ْنأ نکمي تاّذلاب ُفْصعلا اذهو 4،“يفاّقثلا هيوّشتلا ربع روعّشلا قحل دق ريمّدتلا
 دعب ام عقاوم يف تدجُوو ،ةيلايربمإلا اهتضرف يتلا ةرجهلا دعب ةنيجه سيساحأ
 .تاعامجلاو دارفألا ةيوه نع سکعني ام ،ةيلايربمإلا

 هذه رهاظم ىلوأو ،ّةيوهلا قيزمتل لوؤت اهرکذ قبس يتلا سيساحألا ّنإ
 تاويحل لوألا هجولا ،ةّغللاب طبتري ام ةَّيدرفلا ةنونيکلا بيُصت ّيتلا ةقيمعلا ةوجفلا
 تحبصأ هنمو ،قاقرتسالا ةجيتن مظتنم ريمدتل مهتغل ضّرعتت” ثيحب نيبرتغملا دارفألا
 ةّغللا ىوتسم ىلع ٍفالتخا ّلکو 5،“رِمعتسملا ةطلس ةغل ضرف ةجيتن ةزّيمتم ريغ مهتغل
 لاصفنالا ىلع رشابم ليلد اضيأ ةّغلل ينّبتلا اذهو ِ،علخلا نم برض ّالإ وه ام ةجّهللاو
 .اهيلإ ءامتنالا قبس يتلا ةعومجملا نع

 يدرفلا جوزّنلا ةبرجت ىلإ )نوناف تاريظنت لقني وهو اباب يموه( حملأ دقل
 ءازإ امئاد يتأي يذلاو ،تاّذلا ةقنرشلو ناطوألا ةرجه ىلإ انألاب عفدي يّذلا يسيجرّنلا
 ّةيرامعتسالا ةنميهلا ّلظ يف ةيسفّنلل ةيّبطلا )نوناف( ماهم َّنإ ثيحب يرامعتسالا دوجولا

 شيعي ،هدلب يف مئاد لکشب بيرغ ،يبرعلا ّنأ” ناميإب رقيو ،رَمعتسملا ىلإ برقأ هتلعج
 بحلا نم اهلقنو ،عاّبطلا رييغت ىلإ ىعس اّمم 6،“يصخّشلا عبّاطلا عزن قلطمب ةلود يف
 نامرحلا ةبرجت يف لمّأتلا ىلإ يدؤي اذهو” ،تافّصلا نم کلذ لکاش امو ،ةّيهارکلل
 نيّذلاو ،نيبرتغملاو ،نيشمهملا ةلاح نع ثدحتت يتلا –  ةيعامتجاو ةّيسفن – علخلاو
 زيکرت ليوحتب .مهفالتخا رکني يذلا لايخلاو ةيوهلا ةمالع ةبقارم تحت نوشيعي
 ترثأتسا اهريغو عفاود 7،“ةيسجرّنلا ةسايس ىلإ ةّيموقلا ةسايس نم ةيفاّقثلا ّةيرصنعلا
 رابتعاب بارتغالاب درفلا سِّسحت ّيتلاو ،)ةَّيوفْنملا( ةبرّجتلا هتاه نم ضّخمتم ٍبدأ ديلوتب

 
 ةيبرعلا ةمظنملا :توريب( ملاعلا ترهش ةمجرت ،)ةميدقلا تارمعتسملا بادآ يف قيبطّتلاو ةيرظّنلا( ةباتکلاب دّرلا ،نورخآو تفورکشأ ليب 4
 .27 ،)2006 ،ةمجرتلل
 .29 ،ةباتکلاب دّرلا ،نورخآو تفورکشأ 5

6 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, translated by Charles Lam Markmann, Forewords by Ziauddin Sardar 
and Homi K. Bhabha (London: Pluto Press, 1986), Forewords (xxiii). 
7 Fanon, Black Skin, Forewords. 

 يف يعامتجالاو يناسنإلا طاشّنلا نع جتان ليدبت جئاتنو ةيلمع نم الک” ريخألا اذه
 هنع ّلقتسم ءيش ىلإ ناسنإلا تاردقو صئاصخ ليوحت کلذکو ،ةنّيعم ةيخيرات فورظ
 يف هيلع وه اّمع فلتخي ءيش ىلإ تاقالعلاو رهاوظلا ضعب لّوحت اضيأو ،هيلع طلستمو
 هضرفت ،ّطلستم لکشب ةيتايّوهلاو ةّيتاذلا ةّيصوصخلا نع جورخک هدّدحي ام 8،“هتاذ ّدح
 تايعضولا ليثمت ةلواحمو ةباتکلا لعفب ّلثمتو ،ةيسايّسلاو ةّيخيرّاتلاو ةّيعقاولا طوّرشلا
 نميهي ءاضف لخاد ،تاّذلا تانونکم نع حصفلاو فارتعالا قيرط نع ،دّرسلاب ةيدرفلا

 .رخآلا هيلع

 اهّنکل ،تاّذلا تانونکم نع فشکلاو حوبلا نم ٍعونک فارتعالا ةبرجت ىلإ رظنن
 هتيمهأل ارظن ةّغللاب هلاصتا يف زاجملاب ةنوهرم ريصت ةلأسملاف ةباتکلاب لّصتت امنيح
 رخآل يدام بلاق نم ةيعامتجالا تايعضولا لقنو ةبرّجتلا فشک يف ةيليثّمتلاو ةيغالبلا
 مدختسيو ،باطخلا ليکشت لاکشأ لالخ نم هؤانب متي” يعامتجا وه ام ّلک ّنأل ،يزمر
 ىلع طقف سيل ةردقلا هيدل زاجملا نأ ىنعمب ،)زاجملا( حلطصم باطخلا اذهل اديريد
 ،ةدارفلا يستکي ليثمَّتلا يف زاجملا ةيمهأ ّنأ کش الو 9.“ليکشتلا ىلع اًضيأ نکلو فصولا
 اهباطخو ،اهتزاجمو ،ةباتکلا ةوقب فرتعن ْنأ بجي” :ددصلا تاوذ يف )اباب يموه( لوقيو
 ةيعامتجالا ةبرّجتلا ققحت زاجملا حيتي اذهبو 10“ايعامتجا ةجتنم ةفوفصمک ،يغالبلا
 .فارتعالا سيساحأ ةمجرتو

 ال اقُّزمتو ،نطولا نع ابايغ هرابتعاب ىفنملا نيعت ميهاربإ هللا دبع َىأترا دقل
 ةيدقّنلا تافيلّوتلا نم اقالطنا موهفملا ىّنبتيو ،ّةيدرفلا تاَّذلاو ةَّيعمجلا تاّذلا نيب ايدارإ
 نم جيزم” ىفنملا بدأ ّنأ هل يّدبتيو ،داقّنلاو نيرکفملا نم ةلمج فرط نم ةمّدقملا
 ةرکف ىلإ ةّيلکلا هتيؤر يف دنتسي بدأ ّهنإ لب ...11عومجلاو بکرملا روفنلاو بارتغالا
 ةيفارغجلاو ،ةيفاقثلا دودحلل رباع بدأ وهف کلت هتفصبو ،ةدحاولا ّةيوهلا بيرخت
 عضولا اذه يفو 12“ىفنملا عاضوأل رشابملا حيّرشتلا نم ةيلاع ةوسق يوطيو ...ةيخيرّاتلاو
 ّبکني اذهبو ،رشبلا براجت رثإ ّلثمُت يتلاو ّةيزاجملا ةبرّجتلل ىفنملا بدأ عضخي ريخألا

 
 .167-166 ،)2004 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ايوأ راد :سلبارط( سرجه دعس ةمجرت ،تروفکنارف ةسردم ،روموتوب موت 8

9 David Huddart, Homi K. Bhabha (London and New York: Routledge, 2006), 13. 
10 Homi K Bhabha, The Location of culture (London and New York: Routledge, 1994), 22. 

 تاعمتجم يف تدغو ،ةرطيّسلا اهتجتنأ ةدرفم تارجهلاو تاکرحلا نع هثيدح راطإ يف )ديعس دراودإ( هيلع ثّدحت دق عومجلا ّنأب تدجو 11
 ،فقثملا ةروص ،ديعس :رظنأ ...دقعم يجامدإ داصتقاو ةوقب ةزکرمم ةفاقث ةورذلا يف اهدوقت يتلا )عومجلا تاعمتجم( اهامسأ ،ةرَمعتسم
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 عجري يذلا رمألا ،نّيعم رِّثؤمب هنم جورخلاب فاطملا رخآ يف يهتني يذلا ناکملاب ةرّدجتم
 دعب ام ةمْزأ دعب ْيأ ،يلاينولوکلا روضحلا ىلإ هبابسأ نورخآو )تفورکشأ ليب(
 اهقحلي ّيتلا کلت ،رشابم لکشب ىفنملاب ةَّيوهلا رثأت اهدعب نوريثيو ،اهنيع ةيلاينولوکلا
 دق فعُّضلا نوکي امّبر” :نولوقيو ،ناکملا نم جورخلا رثإ هيوّشتلاو ِشدخلا نم عون
 ةجيتن (dislocation) ناکملا نم حوزُّنلا ربع تاّذلاب طيشّنلاو ميلّسلا روعّشلاب قُحل
 نوکي امّبر وأ ،ةّيمسرلا ةلامعلا نم يعّوطلا ّصلّختلا وأ داعبإلا وأ قاقرتسالا وأ ةرجهلا
 ّدلوي ْنأ نکمي تاّذلاب ُفْصعلا اذهو 4،“يفاّقثلا هيوّشتلا ربع روعّشلا قحل دق ريمّدتلا
 دعب ام عقاوم يف تدجُوو ،ةيلايربمإلا اهتضرف يتلا ةرجهلا دعب ةنيجه سيساحأ
 .تاعامجلاو دارفألا ةيوه نع سکعني ام ،ةيلايربمإلا

 هذه رهاظم ىلوأو ،ّةيوهلا قيزمتل لوؤت اهرکذ قبس يتلا سيساحألا ّنإ
 تاويحل لوألا هجولا ،ةّغللاب طبتري ام ةَّيدرفلا ةنونيکلا بيُصت ّيتلا ةقيمعلا ةوجفلا
 تحبصأ هنمو ،قاقرتسالا ةجيتن مظتنم ريمدتل مهتغل ضّرعتت” ثيحب نيبرتغملا دارفألا
 ةّغللا ىوتسم ىلع ٍفالتخا ّلکو 5،“رِمعتسملا ةطلس ةغل ضرف ةجيتن ةزّيمتم ريغ مهتغل
 لاصفنالا ىلع رشابم ليلد اضيأ ةّغلل ينّبتلا اذهو ِ،علخلا نم برض ّالإ وه ام ةجّهللاو
 .اهيلإ ءامتنالا قبس يتلا ةعومجملا نع

 يدرفلا جوزّنلا ةبرجت ىلإ )نوناف تاريظنت لقني وهو اباب يموه( حملأ دقل
 ءازإ امئاد يتأي يذلاو ،تاّذلا ةقنرشلو ناطوألا ةرجه ىلإ انألاب عفدي يّذلا يسيجرّنلا
 ّةيرامعتسالا ةنميهلا ّلظ يف ةيسفّنلل ةيّبطلا )نوناف( ماهم َّنإ ثيحب يرامعتسالا دوجولا

 شيعي ،هدلب يف مئاد لکشب بيرغ ،يبرعلا ّنأ” ناميإب رقيو ،رَمعتسملا ىلإ برقأ هتلعج
 بحلا نم اهلقنو ،عاّبطلا رييغت ىلإ ىعس اّمم 6،“يصخّشلا عبّاطلا عزن قلطمب ةلود يف
 نامرحلا ةبرجت يف لمّأتلا ىلإ يدؤي اذهو” ،تافّصلا نم کلذ لکاش امو ،ةّيهارکلل
 نيّذلاو ،نيبرتغملاو ،نيشمهملا ةلاح نع ثدحتت يتلا –  ةيعامتجاو ةّيسفن – علخلاو
 زيکرت ليوحتب .مهفالتخا رکني يذلا لايخلاو ةيوهلا ةمالع ةبقارم تحت نوشيعي
 ترثأتسا اهريغو عفاود 7،“ةيسجرّنلا ةسايس ىلإ ةّيموقلا ةسايس نم ةيفاّقثلا ّةيرصنعلا
 رابتعاب بارتغالاب درفلا سِّسحت ّيتلاو ،)ةَّيوفْنملا( ةبرّجتلا هتاه نم ضّخمتم ٍبدأ ديلوتب

 
 ةيبرعلا ةمظنملا :توريب( ملاعلا ترهش ةمجرت ،)ةميدقلا تارمعتسملا بادآ يف قيبطّتلاو ةيرظّنلا( ةباتکلاب دّرلا ،نورخآو تفورکشأ ليب 4
 .27 ،)2006 ،ةمجرتلل
 .29 ،ةباتکلاب دّرلا ،نورخآو تفورکشأ 5

6 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, translated by Charles Lam Markmann, Forewords by Ziauddin Sardar 
and Homi K. Bhabha (London: Pluto Press, 1986), Forewords (xxiii). 
7 Fanon, Black Skin, Forewords. 

 يف يعامتجالاو يناسنإلا طاشّنلا نع جتان ليدبت جئاتنو ةيلمع نم الک” ريخألا اذه
 هنع ّلقتسم ءيش ىلإ ناسنإلا تاردقو صئاصخ ليوحت کلذکو ،ةنّيعم ةيخيرات فورظ
 يف هيلع وه اّمع فلتخي ءيش ىلإ تاقالعلاو رهاوظلا ضعب لّوحت اضيأو ،هيلع طلستمو
 هضرفت ،ّطلستم لکشب ةيتايّوهلاو ةّيتاذلا ةّيصوصخلا نع جورخک هدّدحي ام 8،“هتاذ ّدح
 تايعضولا ليثمت ةلواحمو ةباتکلا لعفب ّلثمتو ،ةيسايّسلاو ةّيخيرّاتلاو ةّيعقاولا طوّرشلا
 نميهي ءاضف لخاد ،تاّذلا تانونکم نع حصفلاو فارتعالا قيرط نع ،دّرسلاب ةيدرفلا

 .رخآلا هيلع

 اهّنکل ،تاّذلا تانونکم نع فشکلاو حوبلا نم ٍعونک فارتعالا ةبرجت ىلإ رظنن
 هتيمهأل ارظن ةّغللاب هلاصتا يف زاجملاب ةنوهرم ريصت ةلأسملاف ةباتکلاب لّصتت امنيح
 رخآل يدام بلاق نم ةيعامتجالا تايعضولا لقنو ةبرّجتلا فشک يف ةيليثّمتلاو ةيغالبلا
 مدختسيو ،باطخلا ليکشت لاکشأ لالخ نم هؤانب متي” يعامتجا وه ام ّلک ّنأل ،يزمر
 ىلع طقف سيل ةردقلا هيدل زاجملا نأ ىنعمب ،)زاجملا( حلطصم باطخلا اذهل اديريد
 ،ةدارفلا يستکي ليثمَّتلا يف زاجملا ةيمهأ ّنأ کش الو 9.“ليکشتلا ىلع اًضيأ نکلو فصولا
 اهباطخو ،اهتزاجمو ،ةباتکلا ةوقب فرتعن ْنأ بجي” :ددصلا تاوذ يف )اباب يموه( لوقيو
 ةيعامتجالا ةبرّجتلا ققحت زاجملا حيتي اذهبو 10“ايعامتجا ةجتنم ةفوفصمک ،يغالبلا
 .فارتعالا سيساحأ ةمجرتو

 ال اقُّزمتو ،نطولا نع ابايغ هرابتعاب ىفنملا نيعت ميهاربإ هللا دبع َىأترا دقل
 ةيدقّنلا تافيلّوتلا نم اقالطنا موهفملا ىّنبتيو ،ّةيدرفلا تاَّذلاو ةَّيعمجلا تاّذلا نيب ايدارإ
 نم جيزم” ىفنملا بدأ ّنأ هل يّدبتيو ،داقّنلاو نيرکفملا نم ةلمج فرط نم ةمّدقملا
 ةرکف ىلإ ةّيلکلا هتيؤر يف دنتسي بدأ ّهنإ لب ...11عومجلاو بکرملا روفنلاو بارتغالا
 ةيفارغجلاو ،ةيفاقثلا دودحلل رباع بدأ وهف کلت هتفصبو ،ةدحاولا ّةيوهلا بيرخت
 عضولا اذه يفو 12“ىفنملا عاضوأل رشابملا حيّرشتلا نم ةيلاع ةوسق يوطيو ...ةيخيرّاتلاو
 ّبکني اذهبو ،رشبلا براجت رثإ ّلثمُت يتلاو ّةيزاجملا ةبرّجتلل ىفنملا بدأ عضخي ريخألا

 
 .167-166 ،)2004 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ايوأ راد :سلبارط( سرجه دعس ةمجرت ،تروفکنارف ةسردم ،روموتوب موت 8

9 David Huddart, Homi K. Bhabha (London and New York: Routledge, 2006), 13. 
10 Homi K Bhabha, The Location of culture (London and New York: Routledge, 1994), 22. 

 تاعمتجم يف تدغو ،ةرطيّسلا اهتجتنأ ةدرفم تارجهلاو تاکرحلا نع هثيدح راطإ يف )ديعس دراودإ( هيلع ثّدحت دق عومجلا ّنأب تدجو 11
 ،فقثملا ةروص ،ديعس :رظنأ ...دقعم يجامدإ داصتقاو ةوقب ةزکرمم ةفاقث ةورذلا يف اهدوقت يتلا )عومجلا تاعمتجم( اهامسأ ،ةرَمعتسم

382. 
 .)فرصتب( ،23 ،عباسلا ءزجلا ،يبرعلا دّرسلا ةعوسوم ،ميهاربإ 12

433

سؤال املنفى وتشکيل الهوية بکتابة االعرتاف



 بناج ىلإ ةّينطولا بادآلاو لصألاو ةيرحلاک اضيأ ةيزاوم ميهافم ىلع زاجملا موهفم
 .ةيموقلا ةيوهلا

 ةساردلا يف تايعجرملاو دفاوّرلا .ايناث

 راضحتسا نود ةيزاجملا ىفنملا ةباتک يف ةيرکفلا تازکترملا ىلع روبعلا نکمي ال
 ميهاربإ هللا دبع لمع ءانغإ يف تمهسأ يتلا ةيدقّنلاو ةيرکفلا براّجتلا نم ةلمج
 :ليبق نم يکيکّفتلا

 ديعس دراودإ .1

 لکشت لب ،ناکملا جراخ ةباتکلا يف ءانثتسالا )ديعس دراودإ( ةبرجت بدتنت ال
 تظفتحا ةّيبرع ةفاقث :نيتفاقثل رطشني يّذلا بکرملا همساب لّصتي اهيف اصوصخ زّيمتلا
 نيب ّقشنم ّهنأک ،ّدجتسملا )دراودإ( هتسبلأو اهب ّلح ةيبرغ ىرخأو ،لصألا )ديعس( ـب
 فنُعلا نم عونب هساسحإ رثإ ىفنملاب همامتها ّنأ کش الو .يبرغ رخآو يقرش نيءامتنا
 وهو ينيطسلفلا بعّشلا هفرع يّذلا کارحلا يف يلعفلا طارخنالا دعب هيلإ قلدني يّذلا
 ةيسايس ةوقک ديدج نم ينيطسلفلا بعّشلا قاثبنا ،1968 ةبرجت” :ددّصلا تاذ يف لوقي
 نم مغّرلا ىلع ،هشيعأ ْنأ ام ىنعمب کرويوين يِنَنکم ام وه ةکرحلا کلت يف ،يطارخناو
 هاجتاو يهاجتا ءيدرلا کولّسلاو ،دمعتملا بيرّختلا لامعأو ،ةرّرکتملا لتقلا تاديدهت
 :يفّنلاب هرذنت يتلا ةقيمعلا هرعاشم نع اثدحتم )ديعس دراودإ( درطتساو 13،“يتلئاع
 ةّرتوتملا عاضوألاب نوهرم کلذب ىفنملا ءارو يعاّدلا ّنإ 14،“بيرغلاو ديدجلا دفاولا انأ”
 يتاّذلا عالقنالا يدبيو ّدتشي يذلا رامعتسالا لعفب تاّيموقلا وأ تّايدرفلا اهدهشت يتلا
 ةقيثو ةلص تاذ تناک ىفنملا تايبدأ ّلجو ،فنعلل ضّرعتت يتلا طاسوألا يف يعامجلا وأ
 اّهنأل ،ةباتکلا يف ةزيمتم ةردقو ،ايديجارت اعباط ةباتکلل يطعي اّدح لصت لب ،داهطضالاب
 ةلاح يف وه يّذلا ىفنملا” ّنأب هتهج نم ّرقي )ديعس دراودإ( لعج ام ،يفّنلا لعف يزاوت
 الهنم )ديعس دراودإ( بتک تلکش دقلو 15،“ّةيزاجم ةلاح ّيلإ ةبسّنلاب اضيأ وه ،ةيلعف
 تالُّمأت :اساسأ ينعأو ،هيباتک يف ّهثب ام لالخ نم ،ىفنملا ةيرظنب قلعتي ام يف اَّيزکرم
 .فقثملا ةروصو ،ىفنملا لوح

 
 .18 ،ىفنملا لوح تالمأت ،ديعس 13
 .20 ،ىفنملا لوح تالمأت ،ديعس 14
  .64-63 ،فقثملا ةروص ،ديعس 15

 
 نوناف زنارف .2

 سسأ ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا اهنم َحتم يتلا دفاوّرلا مهأ هتباتک لکشت
 قطانم ىلع لمع يّذلاو ،رکفملا اهمّدق يتلا تاروّصتلا ُقمعل ارظن ،ليلّحتلاو کيکفتلا
 ،يلاينولکلا رثألا مضخ يف درفلا ةيوه لکشي ام ّلکو ،سنجلاو قرعلاب ةقلعتملا بذاّجتلا
 ءادوّسلا ةروطسألاو ،ةقّوفتملا ءاضيبلا ةروطسألا نيب ةيقّبطلاو ةيفاّقثلا ةقالعلل هتراثإو
 نيّدلا ءايض هيلع قلعي يّذلا ،“ءاضيب ةعنقأ ءادوس ةرشب” ةباتک يف اصوصخ ،ةعضاخلا

 بضغ ّنإ .نامزو ناکم يف عقي ،ّيخيرات ّصن وه” :هلوقب ةعّبطلا ةجابيد يف رادراس
 رقف يف نوحدکي نيّذلا کئلوأ عيمجل ةتماص ةخرص اّهنإ .يوق رصاعم ىدص هل نوناف
 ءايتسا ّهنإ .ايقيرفأ يف ةعساولا تابارطضالاو ةيئاّنلا قطانملا يف مهدوجو درجمل عقدم
 ةرارم اّهنإ .ةينيتّاللا اکيرمأو ايسآ يف شماهلا ىلع نوعقي نيّذلا نيشمهملا ءالؤه ّلک نم
 نيظفاحملا ةيجولويديأ يف قوّفتلا دقعمو ،ةيروطاربمإلا ّدض نورهاظتي نيّذلا کئلوأ
 مهتافاقث نم اورّخس نيّذلا ّلک بضغ ّهنإ .“باهرإلا ىلع برحلا” ةهافتو ،ددجلا
 يفو ،نيِّينالقع ريغو نوُّينود مّهنأ نلعأو ،مهتنطيشو ،مهنايک قرطو ةّيفرعملا مهتمْظنأو
 ةمئاَّدلا ةنميهلاو ،ماع لکشب داهطضالا ّدض بضغ .مهيلع ءاضقلا مت تالاحلا ضعب
 اياضقلا نم ةعومجم سماليل هفيلأت )نوناف( أيف دقو 16.“صاخ لکشب ةيبرغلا ةراضحلل
 لامعتساک ،يفارتعا وأ يتايوه حملم تاذ اّهلکو ،ضيَبألا لجّرلا تادادبتسا ّلظ يف ةکئاَّشلا
 ةنولملا ةأرملا نيب ةکئاّشلا قئالعلا ىلع ةوالع ،ةيلايربمإلا ةلئاط تحت جونّزلا دنع ةّغللا
 اهتايح يف ةرقّشلاو ،ضايبلا نم ليلق نع ةثحابلا ةمئاهلا ةأرملا ثيح ،ضيبألا لجّرلاو
 اًميق اهلداُبي ال يذلاو ،ضيبألا لجّرلل عوضخلا بابحتسا ىلع ةوالع ،بلاطملا ىندأک
 نيب تاقالعلا ِْبلقب هتغايص ديعي رمألا تاذ ،ةيردزم ةّينود ةريسأ اهلعجي لب ،ةکرتشم
 نّوللا نم لعجت يتلا ،صوصّنلاو ريّسلا ضعب للحي وهو ،ءاضيبلا ةأرملاو ،دوسألا لجّرلا
 رهاوظلا يأ ،رامعتسالا ايجولوکيسب ىمسي ام ليلذت يف لاقتنالا هل حاتأ اّمم .ةصيقن
 ينونام( راودأل هلافغإ نود ،رَمعتسملاو رِمعتسملا نيب تاقالعلا مکحت يتلا ةيسفّنلا

Mannoni( ددّصلا تاوذ يف. 

 ،نّولملا ،دوسألا( لجّرلاب ّقلعتي ام ّلک يف ءالجب صوخلا بهسأ رکفملا ّنإ
 ،هعقاو نع هلصف نود هايانث يف ثحبلا ةرشابمل اعساش الهنم حاتأ ام وهو ،)يجنزلا
 ضرف ّهنإ لب ،رخآلا عرّدلاب ايَِمتحُم يجنزلا ّلظ ثيحب ،ضيبألا لجّرلا عم هدوجو قايسو

 
16 Fanon, Black Skin, Forewords. 
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 بناج ىلإ ةّينطولا بادآلاو لصألاو ةيرحلاک اضيأ ةيزاوم ميهافم ىلع زاجملا موهفم
 .ةيموقلا ةيوهلا

 ةساردلا يف تايعجرملاو دفاوّرلا .ايناث

 راضحتسا نود ةيزاجملا ىفنملا ةباتک يف ةيرکفلا تازکترملا ىلع روبعلا نکمي ال
 ميهاربإ هللا دبع لمع ءانغإ يف تمهسأ يتلا ةيدقّنلاو ةيرکفلا براّجتلا نم ةلمج
 :ليبق نم يکيکّفتلا

 ديعس دراودإ .1

 لکشت لب ،ناکملا جراخ ةباتکلا يف ءانثتسالا )ديعس دراودإ( ةبرجت بدتنت ال
 تظفتحا ةّيبرع ةفاقث :نيتفاقثل رطشني يّذلا بکرملا همساب لّصتي اهيف اصوصخ زّيمتلا
 نيب ّقشنم ّهنأک ،ّدجتسملا )دراودإ( هتسبلأو اهب ّلح ةيبرغ ىرخأو ،لصألا )ديعس( ـب
 فنُعلا نم عونب هساسحإ رثإ ىفنملاب همامتها ّنأ کش الو .يبرغ رخآو يقرش نيءامتنا
 وهو ينيطسلفلا بعّشلا هفرع يّذلا کارحلا يف يلعفلا طارخنالا دعب هيلإ قلدني يّذلا
 ةيسايس ةوقک ديدج نم ينيطسلفلا بعّشلا قاثبنا ،1968 ةبرجت” :ددّصلا تاذ يف لوقي
 نم مغّرلا ىلع ،هشيعأ ْنأ ام ىنعمب کرويوين يِنَنکم ام وه ةکرحلا کلت يف ،يطارخناو
 هاجتاو يهاجتا ءيدرلا کولّسلاو ،دمعتملا بيرّختلا لامعأو ،ةرّرکتملا لتقلا تاديدهت
 :يفّنلاب هرذنت يتلا ةقيمعلا هرعاشم نع اثدحتم )ديعس دراودإ( درطتساو 13،“يتلئاع
 ةّرتوتملا عاضوألاب نوهرم کلذب ىفنملا ءارو يعاّدلا ّنإ 14،“بيرغلاو ديدجلا دفاولا انأ”
 يتاّذلا عالقنالا يدبيو ّدتشي يذلا رامعتسالا لعفب تاّيموقلا وأ تّايدرفلا اهدهشت يتلا
 ةقيثو ةلص تاذ تناک ىفنملا تايبدأ ّلجو ،فنعلل ضّرعتت يتلا طاسوألا يف يعامجلا وأ
 اّهنأل ،ةباتکلا يف ةزيمتم ةردقو ،ايديجارت اعباط ةباتکلل يطعي اّدح لصت لب ،داهطضالاب
 ةلاح يف وه يّذلا ىفنملا” ّنأب هتهج نم ّرقي )ديعس دراودإ( لعج ام ،يفّنلا لعف يزاوت
 الهنم )ديعس دراودإ( بتک تلکش دقلو 15،“ّةيزاجم ةلاح ّيلإ ةبسّنلاب اضيأ وه ،ةيلعف
 تالُّمأت :اساسأ ينعأو ،هيباتک يف ّهثب ام لالخ نم ،ىفنملا ةيرظنب قلعتي ام يف اَّيزکرم
 .فقثملا ةروصو ،ىفنملا لوح

 
 .18 ،ىفنملا لوح تالمأت ،ديعس 13
 .20 ،ىفنملا لوح تالمأت ،ديعس 14
  .64-63 ،فقثملا ةروص ،ديعس 15

 
 نوناف زنارف .2

 سسأ ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا اهنم َحتم يتلا دفاوّرلا مهأ هتباتک لکشت
 قطانم ىلع لمع يّذلاو ،رکفملا اهمّدق يتلا تاروّصتلا ُقمعل ارظن ،ليلّحتلاو کيکفتلا
 ،يلاينولکلا رثألا مضخ يف درفلا ةيوه لکشي ام ّلکو ،سنجلاو قرعلاب ةقلعتملا بذاّجتلا
 ءادوّسلا ةروطسألاو ،ةقّوفتملا ءاضيبلا ةروطسألا نيب ةيقّبطلاو ةيفاّقثلا ةقالعلل هتراثإو
 نيّدلا ءايض هيلع قلعي يّذلا ،“ءاضيب ةعنقأ ءادوس ةرشب” ةباتک يف اصوصخ ،ةعضاخلا

 بضغ ّنإ .نامزو ناکم يف عقي ،ّيخيرات ّصن وه” :هلوقب ةعّبطلا ةجابيد يف رادراس
 رقف يف نوحدکي نيّذلا کئلوأ عيمجل ةتماص ةخرص اّهنإ .يوق رصاعم ىدص هل نوناف
 ءايتسا ّهنإ .ايقيرفأ يف ةعساولا تابارطضالاو ةيئاّنلا قطانملا يف مهدوجو درجمل عقدم
 ةرارم اّهنإ .ةينيتّاللا اکيرمأو ايسآ يف شماهلا ىلع نوعقي نيّذلا نيشمهملا ءالؤه ّلک نم
 نيظفاحملا ةيجولويديأ يف قوّفتلا دقعمو ،ةيروطاربمإلا ّدض نورهاظتي نيّذلا کئلوأ
 مهتافاقث نم اورّخس نيّذلا ّلک بضغ ّهنإ .“باهرإلا ىلع برحلا” ةهافتو ،ددجلا
 يفو ،نيِّينالقع ريغو نوُّينود مّهنأ نلعأو ،مهتنطيشو ،مهنايک قرطو ةّيفرعملا مهتمْظنأو
 ةمئاَّدلا ةنميهلاو ،ماع لکشب داهطضالا ّدض بضغ .مهيلع ءاضقلا مت تالاحلا ضعب
 اياضقلا نم ةعومجم سماليل هفيلأت )نوناف( أيف دقو 16.“صاخ لکشب ةيبرغلا ةراضحلل
 لامعتساک ،يفارتعا وأ يتايوه حملم تاذ اّهلکو ،ضيَبألا لجّرلا تادادبتسا ّلظ يف ةکئاَّشلا
 ةنولملا ةأرملا نيب ةکئاّشلا قئالعلا ىلع ةوالع ،ةيلايربمإلا ةلئاط تحت جونّزلا دنع ةّغللا
 اهتايح يف ةرقّشلاو ،ضايبلا نم ليلق نع ةثحابلا ةمئاهلا ةأرملا ثيح ،ضيبألا لجّرلاو
 اًميق اهلداُبي ال يذلاو ،ضيبألا لجّرلل عوضخلا بابحتسا ىلع ةوالع ،بلاطملا ىندأک
 نيب تاقالعلا ِْبلقب هتغايص ديعي رمألا تاذ ،ةيردزم ةّينود ةريسأ اهلعجي لب ،ةکرتشم
 نّوللا نم لعجت يتلا ،صوصّنلاو ريّسلا ضعب للحي وهو ،ءاضيبلا ةأرملاو ،دوسألا لجّرلا
 رهاوظلا يأ ،رامعتسالا ايجولوکيسب ىمسي ام ليلذت يف لاقتنالا هل حاتأ اّمم .ةصيقن
 ينونام( راودأل هلافغإ نود ،رَمعتسملاو رِمعتسملا نيب تاقالعلا مکحت يتلا ةيسفّنلا

Mannoni( ددّصلا تاوذ يف. 

 ،نّولملا ،دوسألا( لجّرلاب ّقلعتي ام ّلک يف ءالجب صوخلا بهسأ رکفملا ّنإ
 ،هعقاو نع هلصف نود هايانث يف ثحبلا ةرشابمل اعساش الهنم حاتأ ام وهو ،)يجنزلا
 ضرف ّهنإ لب ،رخآلا عرّدلاب ايَِمتحُم يجنزلا ّلظ ثيحب ،ضيبألا لجّرلا عم هدوجو قايسو

 
16 Fanon, Black Skin, Forewords. 
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 يجنزلا تافّرصت ليثمت يفو ،نيقيّاللاب طاحملا دسجلاب يبلّسلا يعولاو ،لالذإلا ىلع هسفن
 ثّدحت دقو ،تايرابملا جورد ضعب يف ءانحنالاب ّقلعتي ام رکّذلا ليبس ىلع ،هبلاطم يف
 .ةينمضلا ةفرعملا نم لب ةداعلا عفادب ّمتت ال تاکرحلا هذه عيمج” ّنأ ىلع )نوناف(
 ال .ّططخملا وه اذه ّنأ ودبي – ينامزو يناکم ملاع طسو يف ٍدسجک يسفن ءيطب نيوکت
 هالت ،جونّزلا ةيصخشل ةيسفّنلا تانونکملل لاقتنالا هل حاتأ اّمم 17،“يلع هسفن ضرفي
 مهتقالع يف ،– ءانيملا – ناجديبأ يف ام عقوم يف )نوناف( اهضرع يتلا ةيجنّزلا تافارتعالاب
 دوسألا ّنأ ،اضيأ ةلأسملا لب ،مهضرأو مهتفاقث لخاد يتاّذلا بارتغالاب لّجُعي ام ،يبوروألاب
 يذلا ءاردزالا ىلع لالغتسا ،رخآ لبق نم نيعم سنج لالغتسا ىلع موقي ماظن ةيحض”
 يعدت يتلا ةراضحلا لاکشأ نم لکش فرط نم ةيناسنإلا نم نيعم عرف هيف زَجتُحي
 اذهل ،ّيلاثم وأ ّيسکرام ليلحتک لاضّنلا نع جرخت الف ةحرتقملا لولحلا اّمأ 18،“قوفتلا
 .عوجلاو سؤُبلاو لالغتسالا دض ةکرعم لکش يف ّالإ ةايحلا رّوصتي ال يّذلا لجّرلا

 اباب يموه .3

 انه ةثوثبملا تاداهتجالا نيب عمجلا يف ةلصاف ةطقن هرودب )اباب يموه( لکش
 ديعس دراودإو ناکالو وکوف( :ليبق نم ةفسالفلاو نيرکفملا نم ةلمج نيب کانهو
 ،ةثادحلا دعب ام وأ رامعتسالا دعب ام تاسارد ىلع زکرو ،)...افيتسيرکو نونافو کافيبسو
 کاذ يف طّروتت نأ ينعي اباب يموه أرقت نأ” :يلي ام بيد رئاث مجرتملا هيلع لّجس دقو
 .ةثادحلا خيرات هباتک هنم داُعت يّذلا رجاهملا وأ ،يّولقألا وأ ،يلاينولوکلا دعب ام روظنملا
 ،يسنجلا زييمتلاو لالغتسالاو دابعتسالاو ةيلاينولوکلا خيراوت ّنأ وه اباب يموه هاري امف
 ةطبترم اهنيعب قطانم وأ تاّيقبط وأ بوعّشلا ىلع ّملکتت ال .يقّبطلا بتاّرتلاو ،داهطضالا
 دعب ام روظنملا هيلع اندعاسي امو .ةثادحلا ةّيموي ىلع ّملکتت لب ،خيراّوتلا هذهب
 تايبتاّرتلا اهلالخ نم حصفي يتلا قئاّرطلا کلت يف ريکّفتلا وه ،يّولقألا وأ ،يلاينولوکلا
 رکفملا تامامتهاب ةنوهرملا ةءاضإلا هذه لّعلو 19،“ةثادحلا نمض اهتاضوافتو ةّيعامتجالا
 اماهلإ نوکي ْنأ ودغي ال ،اهتاباطخ ليلحتو رامعتسالا دعب ام ةلحرملا يف هطارخناو
 عاضوأ سمالت يتلا ةّيبدألا عاوَنألا ليلحت يف اصوصخ ،ةلحرملا ىلع نيلغتشملل
 ،ةمواقملاو عاضخإلا تاّيئانثک ةقلق ةلئسأل ةريثملا لحارملا ،اهدعب ام وأ ةّيلاينولوکلا
 ةنجهلا ةقطنمل ةرظّنلا ىلع ىلع ةوالع ،تايرثکألاو تاّيلقألا ،نيِدهِطضملاو نيِدَهطضملا
 ،ةّيفاّقثلا تاسارّدلا يف ايساسأ الئوم لکُشي “ةفاّقثلا عقوم” ّنأ کش الو ...راطشنالاو

 
17 Fanon, Black Skin, 83. 
18 Fanon, Black Skin, 174. 
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 اهقمعل ارظن اهزواجت ليحتسي يتلاو رامعتسالا دعب ام ّةيرظن يف ةماهلا بتکلا ىدحإو
 ةّيئاوّرلا تاليثمتلا نم ةلمج ليلحت راوطأ يف ميهاربإ هللا دبع هتدمتعا يذلا ،يرظّنلا

 .ةعوسوملا نم نماثلا باتکلا يف

 باتکلا يف لاغتشالا تايّلجت .اثلاث

 نم ةلمج ةراثإ يف ،اهيلإ راُشملا ةيرظّنلا ةّدعلل هللا دبع دقاّنلا رامثتسا ءاج
 ةسارد يف ءالجب کلذ رهظيو ،ىفنملا يف ةيوهلاب نرتقملا فارتعالاب ىنُعت يتلا تايوتسملا
 تاّذلا نم دقاّنلا بسح دّرسلا لعج ثيح ،ةيوهلاو ناکملاو ىفنملاو ةيتاّذلا ةريّسلا
 يف ةيّوهلا ةيلاکشإو ناکملاب تاّذلا ّقلعت راطإ يف اصوصخ ،ليثّمتلل ايساسأ اعوضوم
 ةدوقفملا ةيوهلا کلت ليکشت ةداعإ ّنأ ريض الو ،تباث ريغ لّوحتم ّيعامتجا نضحم
 ةيغب ،نّوکتلا لحارمو باّبشلاو ةلوّفطلا تايرکذ يف شّبنتل ّةيداعيتسا ةيؤرب تداع
 رامعتسالا دعب ام ةرظّنلابو ،ناکملاب ةرشابملا اهتقالع يف ّةيوهلا ةعيبطل ةروص ميدقت
 ةدئاّرلا براّجتلا ىدحإ ّةيوهلاب فارتعالا بَدأ ميهاربإ هللا دبع ّلهتساو .ةباتکلاب ةلّصتملا
 ةيتاذلا ةريّسلا ةءارقو ؛“ناکملا جراخ” ،ةيتاّذلا هتريس يف ،)ديعس دراودإ( اهّلثم يتلاو
 اقالطنا اهمدقن ةءارق قفو اهطبض ةلواحمو ،ليثّمتلا رصانع ديدحتل ،اّماه اًربعم تناک
 نم ،ةّيفطاعلا ةداعتسالا رصنع ربع ىفنملا ةريسل ةروص مّدقي ثيحب ،دقانلا ةءارق نم
 ةهبج ىرثأ ام ،ةملکتملا تاّذلل ةّينيعلا تازکترملا رثإ کلذو ،نطولل قوّشلاو نينحلا
 ّةيوهلا ليکشت بوص دقاّنلا لقتني ةّيفطاعلا ةيّوهلا هتاه ليکشت نمو .ةيوهلا ليکشت
 ةبرجت دعب ،ىفنملا نم ةدوعلاو ةحازإلا دعب ناکملاب طابترالا راطإ يف کلذ ّلکو ،ةّيفاّقثلا
 ،يئاوّرلا ليثّمتلا راوطأ يف راعتسم مساب – يبارش ماشه – فّقثمل ةّيليئارسإ ّةيرامعتسا
 يدؤملاو ،هتلبلبو ناکملا ةعزعز يف مهسأ ام ،يلصألا نطوملا نع حايزنالل هتعفد يتلا
 .ىلوألا ةجرّدلاب ناکملاب ةيوهلا ّقلعت نم ةدافتسم ةجيشو يف ،ةيوهلا ةلخلخل

 ةيتاّذلا ةيوهلاب ٍنرتقم ٍلعفک اقحال ةيوهلا ءانب ةداعإو فارتعالاو دّرسلا يتأيو
 تاّذلا نع کفنت نأ نکمي ال ةّيفاّقثلاو ةّيعامتجالا ةنضاحلا ّنأل ،فشکلا ىلع ةينبملا
 کيکفت يف طرخني دقانلا لعج ام ،لدجلا ةراثإ ىلإ ةاعدم فارتعالا ةباتکف ،ةبتاکلا
 ،اهبقانمو تاذلا بثالم راهظإو ،فشاک فاّفش جاجزب طّوحم راطإ يف ةّلثمملا ثادحألا
 ةلأسم ءاغلإو ،ظفحت نود اهلّبقتو قئاقحلا مضه ّملعتل ةجاح يف يقلتملا ماد ام
 نم ريثکب طاحم” سمألاب فارتعالا ّنألو ،اهحضفو اهليثمت نود ةيصوصخلاب ظافتحالا

 ،اهبويع رکذ ىشاحتتو ،ءاطخأ الب اّهنأ ليختت ةيديلقت تاعمتجم يف رذحلا بورض
 عفدتف ،ىرخأ تاعمتجم اهفارتقا ىلع تبظاو يتلا ماثآلا نم ترهطت اّهنأ مهوتتو
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 يجنزلا تافّرصت ليثمت يفو ،نيقيّاللاب طاحملا دسجلاب يبلّسلا يعولاو ،لالذإلا ىلع هسفن
 ثّدحت دقو ،تايرابملا جورد ضعب يف ءانحنالاب ّقلعتي ام رکّذلا ليبس ىلع ،هبلاطم يف
 .ةينمضلا ةفرعملا نم لب ةداعلا عفادب ّمتت ال تاکرحلا هذه عيمج” ّنأ ىلع )نوناف(
 ال .ّططخملا وه اذه ّنأ ودبي – ينامزو يناکم ملاع طسو يف ٍدسجک يسفن ءيطب نيوکت
 هالت ،جونّزلا ةيصخشل ةيسفّنلا تانونکملل لاقتنالا هل حاتأ اّمم 17،“يلع هسفن ضرفي
 مهتقالع يف ،– ءانيملا – ناجديبأ يف ام عقوم يف )نوناف( اهضرع يتلا ةيجنّزلا تافارتعالاب
 دوسألا ّنأ ،اضيأ ةلأسملا لب ،مهضرأو مهتفاقث لخاد يتاّذلا بارتغالاب لّجُعي ام ،يبوروألاب
 يذلا ءاردزالا ىلع لالغتسا ،رخآ لبق نم نيعم سنج لالغتسا ىلع موقي ماظن ةيحض”
 يعدت يتلا ةراضحلا لاکشأ نم لکش فرط نم ةيناسنإلا نم نيعم عرف هيف زَجتُحي
 اذهل ،ّيلاثم وأ ّيسکرام ليلحتک لاضّنلا نع جرخت الف ةحرتقملا لولحلا اّمأ 18،“قوفتلا
 .عوجلاو سؤُبلاو لالغتسالا دض ةکرعم لکش يف ّالإ ةايحلا رّوصتي ال يّذلا لجّرلا

 اباب يموه .3

 انه ةثوثبملا تاداهتجالا نيب عمجلا يف ةلصاف ةطقن هرودب )اباب يموه( لکش
 ديعس دراودإو ناکالو وکوف( :ليبق نم ةفسالفلاو نيرکفملا نم ةلمج نيب کانهو
 ،ةثادحلا دعب ام وأ رامعتسالا دعب ام تاسارد ىلع زکرو ،)...افيتسيرکو نونافو کافيبسو
 کاذ يف طّروتت نأ ينعي اباب يموه أرقت نأ” :يلي ام بيد رئاث مجرتملا هيلع لّجس دقو
 .ةثادحلا خيرات هباتک هنم داُعت يّذلا رجاهملا وأ ،يّولقألا وأ ،يلاينولوکلا دعب ام روظنملا
 ،يسنجلا زييمتلاو لالغتسالاو دابعتسالاو ةيلاينولوکلا خيراوت ّنأ وه اباب يموه هاري امف
 ةطبترم اهنيعب قطانم وأ تاّيقبط وأ بوعّشلا ىلع ّملکتت ال .يقّبطلا بتاّرتلاو ،داهطضالا
 دعب ام روظنملا هيلع اندعاسي امو .ةثادحلا ةّيموي ىلع ّملکتت لب ،خيراّوتلا هذهب
 تايبتاّرتلا اهلالخ نم حصفي يتلا قئاّرطلا کلت يف ريکّفتلا وه ،يّولقألا وأ ،يلاينولوکلا
 رکفملا تامامتهاب ةنوهرملا ةءاضإلا هذه لّعلو 19،“ةثادحلا نمض اهتاضوافتو ةّيعامتجالا
 اماهلإ نوکي ْنأ ودغي ال ،اهتاباطخ ليلحتو رامعتسالا دعب ام ةلحرملا يف هطارخناو
 عاضوأ سمالت يتلا ةّيبدألا عاوَنألا ليلحت يف اصوصخ ،ةلحرملا ىلع نيلغتشملل
 ،ةمواقملاو عاضخإلا تاّيئانثک ةقلق ةلئسأل ةريثملا لحارملا ،اهدعب ام وأ ةّيلاينولوکلا
 ةنجهلا ةقطنمل ةرظّنلا ىلع ىلع ةوالع ،تايرثکألاو تاّيلقألا ،نيِدهِطضملاو نيِدَهطضملا
 ،ةّيفاّقثلا تاسارّدلا يف ايساسأ الئوم لکُشي “ةفاّقثلا عقوم” ّنأ کش الو ...راطشنالاو
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 اهقمعل ارظن اهزواجت ليحتسي يتلاو رامعتسالا دعب ام ّةيرظن يف ةماهلا بتکلا ىدحإو
 ةّيئاوّرلا تاليثمتلا نم ةلمج ليلحت راوطأ يف ميهاربإ هللا دبع هتدمتعا يذلا ،يرظّنلا

 .ةعوسوملا نم نماثلا باتکلا يف

 باتکلا يف لاغتشالا تايّلجت .اثلاث

 نم ةلمج ةراثإ يف ،اهيلإ راُشملا ةيرظّنلا ةّدعلل هللا دبع دقاّنلا رامثتسا ءاج
 ةسارد يف ءالجب کلذ رهظيو ،ىفنملا يف ةيوهلاب نرتقملا فارتعالاب ىنُعت يتلا تايوتسملا
 تاّذلا نم دقاّنلا بسح دّرسلا لعج ثيح ،ةيوهلاو ناکملاو ىفنملاو ةيتاّذلا ةريّسلا
 يف ةيّوهلا ةيلاکشإو ناکملاب تاّذلا ّقلعت راطإ يف اصوصخ ،ليثّمتلل ايساسأ اعوضوم
 ةدوقفملا ةيوهلا کلت ليکشت ةداعإ ّنأ ريض الو ،تباث ريغ لّوحتم ّيعامتجا نضحم
 ةيغب ،نّوکتلا لحارمو باّبشلاو ةلوّفطلا تايرکذ يف شّبنتل ّةيداعيتسا ةيؤرب تداع
 رامعتسالا دعب ام ةرظّنلابو ،ناکملاب ةرشابملا اهتقالع يف ّةيوهلا ةعيبطل ةروص ميدقت
 ةدئاّرلا براّجتلا ىدحإ ّةيوهلاب فارتعالا بَدأ ميهاربإ هللا دبع ّلهتساو .ةباتکلاب ةلّصتملا
 ةيتاذلا ةريّسلا ةءارقو ؛“ناکملا جراخ” ،ةيتاّذلا هتريس يف ،)ديعس دراودإ( اهّلثم يتلاو
 اقالطنا اهمدقن ةءارق قفو اهطبض ةلواحمو ،ليثّمتلا رصانع ديدحتل ،اّماه اًربعم تناک
 نم ،ةّيفطاعلا ةداعتسالا رصنع ربع ىفنملا ةريسل ةروص مّدقي ثيحب ،دقانلا ةءارق نم
 ةهبج ىرثأ ام ،ةملکتملا تاّذلل ةّينيعلا تازکترملا رثإ کلذو ،نطولل قوّشلاو نينحلا
 ّةيوهلا ليکشت بوص دقاّنلا لقتني ةّيفطاعلا ةيّوهلا هتاه ليکشت نمو .ةيوهلا ليکشت
 ةبرجت دعب ،ىفنملا نم ةدوعلاو ةحازإلا دعب ناکملاب طابترالا راطإ يف کلذ ّلکو ،ةّيفاّقثلا
 ،يئاوّرلا ليثّمتلا راوطأ يف راعتسم مساب – يبارش ماشه – فّقثمل ةّيليئارسإ ّةيرامعتسا
 يدؤملاو ،هتلبلبو ناکملا ةعزعز يف مهسأ ام ،يلصألا نطوملا نع حايزنالل هتعفد يتلا
 .ىلوألا ةجرّدلاب ناکملاب ةيوهلا ّقلعت نم ةدافتسم ةجيشو يف ،ةيوهلا ةلخلخل

 ةيتاّذلا ةيوهلاب ٍنرتقم ٍلعفک اقحال ةيوهلا ءانب ةداعإو فارتعالاو دّرسلا يتأيو
 تاّذلا نع کفنت نأ نکمي ال ةّيفاّقثلاو ةّيعامتجالا ةنضاحلا ّنأل ،فشکلا ىلع ةينبملا
 کيکفت يف طرخني دقانلا لعج ام ،لدجلا ةراثإ ىلإ ةاعدم فارتعالا ةباتکف ،ةبتاکلا
 ،اهبقانمو تاذلا بثالم راهظإو ،فشاک فاّفش جاجزب طّوحم راطإ يف ةّلثمملا ثادحألا
 ةلأسم ءاغلإو ،ظفحت نود اهلّبقتو قئاقحلا مضه ّملعتل ةجاح يف يقلتملا ماد ام
 نم ريثکب طاحم” سمألاب فارتعالا ّنألو ،اهحضفو اهليثمت نود ةيصوصخلاب ظافتحالا

 ،اهبويع رکذ ىشاحتتو ،ءاطخأ الب اّهنأ ليختت ةيديلقت تاعمتجم يف رذحلا بورض
 عفدتف ،ىرخأ تاعمتجم اهفارتقا ىلع تبظاو يتلا ماثآلا نم ترهطت اّهنأ مهوتتو
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سؤال املنفى وتشکيل الهوية بکتابة االعرتاف



 ةيقن روص راکتباو ،مهتاعمتجمل ةيئاضرتسا خيراوت قالتخا ىلإ بّاتکلا نم اريثک فواخملا
 يف هيلع توکسملا راهظإو ،مهبراجت يف ةيّرسلا قطانملا فشک نيبّنجتم ،مهتاوذل
 نوديري ،هعوقو اورکنأ امّبرو ،هيف اوفيز وأ هلوق مهيلع يغبني امع اوتمصف ،مهتاعمتجم
 ماّثللا طيمي فارتعالا ّنإف مويلاف 20،“مهتاعمتجملو مهل ةفافّشلا روّصلا ىلع ظافحلا کلذب
 هللا دبع هرهظأ ام وهو ،ةبتاکلا تاذلا يف ةرومطملا رارسألا يرعيو ،صقّنلا تابکرم نع
 ميهاربإ هللا دبع هب ّلهتسا يّذلا جذومّنلا اهنيب نمو ،نوتملا نم ةلمج يف ميهاربإ
 ،“يبأ ةبيقح”ـب هامسأ ام يف )کوماب ناهروأ( بتاکلا عم ،صاخ لکشب فارتعالا ةجابيد
 ثيدحلا ةفاّقثلاو بألا يف ةّلثمملا ّةيديلّقتلا ةفاّقثلا نيب عساشلا قرفلا رهظم نّيبي يذلا
 .ةّينلعلا ةکراشملاو فشکلا ىلع ةسّسأتملا

 )هتاباتک ُرمطي :ةباتکلا/ناکملا ربع تالحّرلاب ةنلعم ةايح :عقاولا( بألا •

 )فارتعاو مالعإ :ةباتکلا/تاذلا ىلع قلغنم لجر :عقاولا( نبالا •

 ةنوهرملا نبالا فواخم يف ىلجتي ام ،ليثّمتلاب ارثأتم قحّاللا ليجلا ناک دقل
 سجاه لالظ يفو ،هب حّرصم وه امک ةافولا دعب اهيف شبّنلاو ةيوبألا ةباتکلا ّللحتب
 ،کبّسلا يف يوبألا لشفلاو ةکاکّرلا نم فوخلا قطنمبو فارتعالا درس ىلع رطيسملا ةّونبلا
 ةلزنم ّلتحي دّرسلا ماد ام ،لثُمملا صّنلاو بألا ةّيعقاو نيب ةلصاحلا ةقباطملا مدع رهظي
 ةنوهرم ّةيوهلا بيکرت ّنأ رظَّنلا ميهاربإ هللا دبع حضوأو .نبالا ةبرجت يف ةميظع
 يذلا فارتعالا ربتعيو .نّيعم ناکم يف تاّذللو ةيصخّشلل ّيليثمت ّيدرس طيسوب فارتعالاب
 ةوالع ،ّةيزاجم ةغلبو ةبيقح نم اقالطنا بألا ةيوه کاح ،يکّرتلا بتاکلا هيلع مدقأ
 ،فارتعالا نم ربکألا هفوخو ةَّيلاثملاب ةوبألا ةقالعو ،ةوبألا ةطلسل يزاجملا دعبلا ىلع
 .ىرخأ ةرابعب ةيوهلا رمطو

 ةثّولملا ّةيوهلا لاؤس ةراثإ فارتعالا دعب ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا زواجتي مل
 ةهّوشم ريصت يتلاو ،ةيفاّصلا ريغ ةطلتخملا ّةيوهلا راهظإ قايس يف يتارّوتلا عوجّنلاو
 ىلع ميهاربإ هللا دبع مدقأ يتلا لامعألا ّلعلو .بالتسالا ّدح لصت نأ نکمي ةثولم
 نطاوم بوص ّيلصألا نطوملا نع لاحترالاب اهتقالعو ّةيّوهلا ةّيلاکشإب ةنوهرم اهکيکفت
 ،ليئارسإ بوص الثم قارعلا نم ّةيدوهيلا ةفئّاطلاب عضولا ّلثم دقو ،ةراتخم ّةيرسق ىرخأ
 يتلا مالظلاو بحلا نع ةصق ةياور يف )زوه سوماع( لمع رکذن ليثمتلا ليبس ىلعو
 راهظإ ةّيناکمإ ىلع تفقوت دقو ،ّةيدوهي ةّيعجرمب ةيتارّوتلا تايورملا غوص تداعأ
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 ةکايح نع ناکملا لصفأ ّالأ يف نمکيو ،ةياوّرلل دقاّنلا ليلحت قايس يف رمضملاو رهّاظلا
 .اهنادقف دعب ىلوألا ةجرّدلاب ةّينيد ةيوهل نماض نطو ىلإ حوزّنلا دعب ّةيّوهلا

 دصرل ّفقوتنو ،تايوتسملا فلتخمب اهتقالع يف ّةيوهلا لاؤس ةراثإ ّرمتسي
 يف ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا لمع لالخ نم رهظت يتلا ،رکّنتلل ةعنقأ مأ ةيدرس تّايوه
 ةلّصتم ةرکنتم تايوه ىلع ةَدنتسُمو ةَدّدجتُم تارابتعاب ّةيوهلا لاؤس ثادحتسا
 بوص ةماقإلا نادلب نم ةسکاعملا ةرجهلا راطإ يف لاشتنالا نع ثحبلاو ،ناطوألاب
 يتلاو ،ةّيعجرملا اهتابّعشت فلتخمب ةّيلقألل ايمتنم درفلا اهيف ربتعا ْنإو ،ةّيلصألا نادلبلا
 ،ةيتاّذلا ّةيوهلا بجح يغتبت ةديدج ّةيوهب نکل ءامتنالا ثيدحت درفلا اهيف وجري
 ،ةّينيّدلا ةّيعجرملاب وأ ةيمّستلاب اهيف طبتري ام ءاوس ،ةراعتسم ةّفيزم ّةيوه بادتناب
 لمع لالخ نم تالعاّفتلا قيمعتب دّرسلا متهي فيک انظحالو ،ةّيبلغألا عم نابوّذلا ةيغب
 .ةيدّرسلا صوصّنلا لخاد تاّيعجرملا هتاه ديسجت يف ليثمتلا ةميق ىلع ةوالع ،دقانلا
 ىحنم راهظإل دقاّنلا هلّسوت يّذلا ّيليثّمتلا جذومّنلا ردب يلعل غبّتلا سراح لمع ربتعيو
 نم براهلا يدوهيلا ،يماش فسوي فرط نم ةّلثمملا ،ةيدّرسلا تاّذلل ّةيرکّنتلا ةعنقألا
 نطولا ةقناعم ةلواحم تءاج دقو ؛هل ذباّنلا نطوملا قارعلاب ّقلعتملاو ،ةدوعوملا ضرألا
 ،قارعلل ءامتنالا نع لصاوتملا ثحبلا قفو کلذ يتأيو ،نابوّذلل ةليسو لاحتنالا سامتلاب
 همکح يذلا ريجّهتلا ةداعإو لوصولا نيب ،ةبذاجتم ةيسايس تاقايس هتمکح يذلاو
 قارعلا ضرأ جراخ هدايتقا يف رصحلا ال ليثّمتلا ليبس ىلع مئاقلا ،يسايّسلا عبّاطلا
 دعب اهيف ثکم يتلا ناريإ ،– ناملس ديح – راعتسم ّيعيش مساب ةيناريإ ةّيعر هرابتعاب
 ،ةراعتسم ةيناريإ ةيعجرمو مساب قارعلا بوص ةقحّاللا ةرجهلا تلت يتلا ىلوألا ةرجهلا
 رخآ مساب عالتقالا دعب قارعلا ىلإ دوعيل ...هعالتقا ةداعإو ،هطيروت يف اببس تدغ يتلاو
 ىلإ تضفأ ،تاقايّسلا نم ةروريس دعب فلآتلا يف حلفيل ،)تحدم لامک( راعتسم يّنس
 .ءامتنالا ليبس يف فيّزم لکشب ّةيوهلا رييغت

 يزکرم عوضومک ،ةيوهلا غوصو فاشتکالاو لاحترالا رصنع ريخألا يف دجأو
 فاشتکالاو لاحترالاب اهلاصتا يف ةيوهلا لاؤس ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا هلالخ نم لوانت
 ةّيناکملا ةّيمولعملا نمو ،ّةيوهلا ةهج نم ةّيمولعملا بوص ةّيلوهجملا نم تاّذلاب لاقتنالاو
 ّنأ کش الو ،ضومغلاب ةفوفحمو ةقئاش اّهنأ کش ال ةرماغملا هتاهو ،ةّيلوهجملا بوص
 فاشکتسا قيرط نع ةديدجلا ةّيتيايّوهلا ةفرعملا رصحي يّذلا ديحولا وه لاحترالا لعف
 کلذ قفوو ،ّةيوهلا غوص ةداعإو ،نوکّسلا ةيعضو رييغتو ةّيکرحلاب نوهرملاو رخآلا
 هسفنل لحترملا ةيؤر رييغتو ،افورعم نکي مل ،ديدج ناکم فاشتکال ةيوهلا رطشنت
 دوجو ىلإ لّصوتأ ،اهرامثتسا ىلإ دقاّنلا ىعس يتلا لاحترالا ةباتک عّبتتأ انأو يّنإ .هملاعلو
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سعيد أوعبو



 ةيقن روص راکتباو ،مهتاعمتجمل ةيئاضرتسا خيراوت قالتخا ىلإ بّاتکلا نم اريثک فواخملا
 يف هيلع توکسملا راهظإو ،مهبراجت يف ةيّرسلا قطانملا فشک نيبّنجتم ،مهتاوذل
 نوديري ،هعوقو اورکنأ امّبرو ،هيف اوفيز وأ هلوق مهيلع يغبني امع اوتمصف ،مهتاعمتجم
 ماّثللا طيمي فارتعالا ّنإف مويلاف 20،“مهتاعمتجملو مهل ةفافّشلا روّصلا ىلع ظافحلا کلذب
 هللا دبع هرهظأ ام وهو ،ةبتاکلا تاذلا يف ةرومطملا رارسألا يرعيو ،صقّنلا تابکرم نع
 ميهاربإ هللا دبع هب ّلهتسا يّذلا جذومّنلا اهنيب نمو ،نوتملا نم ةلمج يف ميهاربإ
 ،“يبأ ةبيقح”ـب هامسأ ام يف )کوماب ناهروأ( بتاکلا عم ،صاخ لکشب فارتعالا ةجابيد
 ثيدحلا ةفاّقثلاو بألا يف ةّلثمملا ّةيديلّقتلا ةفاّقثلا نيب عساشلا قرفلا رهظم نّيبي يذلا
 .ةّينلعلا ةکراشملاو فشکلا ىلع ةسّسأتملا

 )هتاباتک ُرمطي :ةباتکلا/ناکملا ربع تالحّرلاب ةنلعم ةايح :عقاولا( بألا •

 )فارتعاو مالعإ :ةباتکلا/تاذلا ىلع قلغنم لجر :عقاولا( نبالا •

 ةنوهرملا نبالا فواخم يف ىلجتي ام ،ليثّمتلاب ارثأتم قحّاللا ليجلا ناک دقل
 سجاه لالظ يفو ،هب حّرصم وه امک ةافولا دعب اهيف شبّنلاو ةيوبألا ةباتکلا ّللحتب
 ،کبّسلا يف يوبألا لشفلاو ةکاکّرلا نم فوخلا قطنمبو فارتعالا درس ىلع رطيسملا ةّونبلا
 ةلزنم ّلتحي دّرسلا ماد ام ،لثُمملا صّنلاو بألا ةّيعقاو نيب ةلصاحلا ةقباطملا مدع رهظي
 ةنوهرم ّةيوهلا بيکرت ّنأ رظَّنلا ميهاربإ هللا دبع حضوأو .نبالا ةبرجت يف ةميظع
 يذلا فارتعالا ربتعيو .نّيعم ناکم يف تاّذللو ةيصخّشلل ّيليثمت ّيدرس طيسوب فارتعالاب
 ةوالع ،ّةيزاجم ةغلبو ةبيقح نم اقالطنا بألا ةيوه کاح ،يکّرتلا بتاکلا هيلع مدقأ
 ،فارتعالا نم ربکألا هفوخو ةَّيلاثملاب ةوبألا ةقالعو ،ةوبألا ةطلسل يزاجملا دعبلا ىلع
 .ىرخأ ةرابعب ةيوهلا رمطو

 ةثّولملا ّةيوهلا لاؤس ةراثإ فارتعالا دعب ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا زواجتي مل
 ةهّوشم ريصت يتلاو ،ةيفاّصلا ريغ ةطلتخملا ّةيوهلا راهظإ قايس يف يتارّوتلا عوجّنلاو
 ىلع ميهاربإ هللا دبع مدقأ يتلا لامعألا ّلعلو .بالتسالا ّدح لصت نأ نکمي ةثولم
 نطاوم بوص ّيلصألا نطوملا نع لاحترالاب اهتقالعو ّةيّوهلا ةّيلاکشإب ةنوهرم اهکيکفت
 ،ليئارسإ بوص الثم قارعلا نم ّةيدوهيلا ةفئّاطلاب عضولا ّلثم دقو ،ةراتخم ّةيرسق ىرخأ
 يتلا مالظلاو بحلا نع ةصق ةياور يف )زوه سوماع( لمع رکذن ليثمتلا ليبس ىلعو
 راهظإ ةّيناکمإ ىلع تفقوت دقو ،ّةيدوهي ةّيعجرمب ةيتارّوتلا تايورملا غوص تداعأ
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 ةکايح نع ناکملا لصفأ ّالأ يف نمکيو ،ةياوّرلل دقاّنلا ليلحت قايس يف رمضملاو رهّاظلا
 .اهنادقف دعب ىلوألا ةجرّدلاب ةّينيد ةيوهل نماض نطو ىلإ حوزّنلا دعب ّةيّوهلا

 دصرل ّفقوتنو ،تايوتسملا فلتخمب اهتقالع يف ّةيوهلا لاؤس ةراثإ ّرمتسي
 يف ميهاربإ هللا دبع دقاّنلا لمع لالخ نم رهظت يتلا ،رکّنتلل ةعنقأ مأ ةيدرس تّايوه
 ةلّصتم ةرکنتم تايوه ىلع ةَدنتسُمو ةَدّدجتُم تارابتعاب ّةيوهلا لاؤس ثادحتسا
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 ةّيناکملا ةّيمولعملا نمو ،ّةيوهلا ةهج نم ةّيمولعملا بوص ةّيلوهجملا نم تاّذلاب لاقتنالاو
 ّنأ کش الو ،ضومغلاب ةفوفحمو ةقئاش اّهنأ کش ال ةرماغملا هتاهو ،ةّيلوهجملا بوص
 فاشکتسا قيرط نع ةديدجلا ةّيتيايّوهلا ةفرعملا رصحي يّذلا ديحولا وه لاحترالا لعف
 کلذ قفوو ،ّةيوهلا غوص ةداعإو ،نوکّسلا ةيعضو رييغتو ةّيکرحلاب نوهرملاو رخآلا
 هسفنل لحترملا ةيؤر رييغتو ،افورعم نکي مل ،ديدج ناکم فاشتکال ةيوهلا رطشنت
 دوجو ىلإ لّصوتأ ،اهرامثتسا ىلإ دقاّنلا ىعس يتلا لاحترالا ةباتک عّبتتأ انأو يّنإ .هملاعلو
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 قاسم نع جرخي ال دحاو لاحترالاف ،باستنالاو عّونلا ثيح نم نيابتت ةفلتخم طامنأ
 لحترملا هيف بستکي ّهنأ ريغ – کلذ يف عاُشملا وهو – رخآل عقوم نم ،ّايويند لاقتنالا

 اّمم عون ّلکو ،داقتعالا ةهج نم اّيحور لاقتنالا يرجي ثيحب ،ّةيزاجم ةديدج ةغبص
 لاحترالاو يلخاّدلا لاحترالل أيفتي يناکملا لاحترالا :نْييَوتسمب نهُري نيعوّنلا نم قبس
 طبترملا ضحملا ينيّدلا هجّوتلا ،نيّينيد نيهّجوت بذتجيف يحوّرلا لاحترالا اّمأ ،يجراخلا
 .رخآ ىلإ دقتعم نم دراّسلا ةيوه لقني يذلا ينيّدلا هجّوتلاو ،ةدحاولا ةديقعلاب

 ،ىفنملاب ةلّصتم ّتلظ فارتعالا ةباتک ىلع ميهاربإ هللا دبع لاغتشا ّنأ ىرأ
 رتاوتم لکشب ُربعيو ،ةيفاّقثلا تاقايّسلا عبتتي ّيقسن لکشب ّمت ةيوهلا نع فشکلا ّنأو
 ىطعملا اذه جلاعت يتلا باتکلا لوصف ربع ّةيوهلا ليکشت يف مهست ةيزکرم تاقاسم ىلع
 .ةيريّسلا تايوّرلا يف وأ ةّيئاوّرلا ريّسلا يف ءاوس ةلثمم تايصخشل قلقملا

 هنم دبال لييذت

 ةصاخلا ةّيفاّقثلا تالعاّفتلاب اهتقالع يف ةياوّرلاب لّصتي يذلا باتکلا اذه عقومتي
 فصولاو عمجلاب ةنوهرم ةعّسوم تايوتسم نم ميهاربإ هللا دبع لاقتنا دعب ،ةيوهلاب

 ىوتسم ىلإ ىربکلا اهعاونأ لالخ نم ةيدرسلا ةرهاظلا يصقتست يتلا ىلوألا بتکلا يف
 اهجاتنإ يف رامعتسالا لَّخََدت يتلا ةّيئاوّرلا تاجاتنإلا کيکفتو ليلّحتلاب نوهرم قَيضأ

 ،ةّيسايّسلا تاقايسلا ءاّرج ةّلثمم ةّينهار عيضاومک ،دعباملا ةلحرم يف وأ همّضخ يف ءاوس
 ملاوعلا ليثمتو ،ملاعلا ةيؤر ىلع لمعت ةياوّرلا رابتعاب دقاّنلا هيلإ ىهتنا يذلا رمألا وهو
 هضرفي امب نکل ،ةرکاّذلا رامثتساب وأ ،ةقلقملا ةّيعمتجملا ةلئسألا نم اقالطنا اهتايعجرمو
 .فيلأتلا جرادم يف ديدجلا عوّنلا

 عدُبملا هيف زواجتي ثيح ةيوهلاب نرتقملا فارتعالا بدأ عوضوم ُتعبتت دقل
 انوهرم دقانلا دنع ليلحتلا ناک دقو ،يفنلا نع جتانلا هبايتراو هروصق نع حوبلا يف هقلق
 ةسبح نم رّرّحتلا ءاّزإ ةراثم اياضق اّهلکو ،کلذ لکاش امو تاّيموقلاو تاّيلقألا لاؤسب
 هتقالع يف فارتعالا اذه ىنُعيو ،رامعتسالا هّفلخ يّذلا يسايّسلا کارحلا نمو فارتعالا
 ،ةيدرف وأ ةّيعامج ةيوهلا تناک ءاوس اهلثامي امو ةّغللاب ةينعملا ةيفاقَّثلا اياضقلاب ةيوهلاب
 ،ُهرداغت الو عوضوملا تاذ يف ّبصت رَيِس ربع ةدّرفتم جذامنل دقاّنلا باعيتسا قيرط نع
 .ليثّمتلا ليبس ىلع اهضعب ىلإ انرشأ يتلاو
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رشوط النرش يف املجلة

رشوط النرش يف املجلة

األصلية  العلمية  البحوث  لنرش  محكمة  علمية  مجلة  »املناهل«  مجلة 

واملجددة، سواء منها النظرية أو امليدانية يف العلوم اإلنسانية واإلجتامعية، ويشرتط 

يف النصوص املقدمة للنرش: 

أن تكون حرصيا ملجلة » املناهل «، وأال تكون قد نرشت فيام قبل ورقيا . 1

أو االكرتونيا.

أن يشتمل النص املقدم للنرش عىل العنارصالتالية: عنوان العمل وملخص . 2

له يف نحو 100 ـ 125 كلمة.

الحد األقىص لعدد كلامت النص املقدم للنرش، مبا يف ذلك املراجع والهوامش . 3

وكلامت الجداول يف حال وجودها، هو 8000 كلمة )حوايل عرشون صفحة(.

ترحب املجلة باملراجعات النقدية للكتب املنشورة يف املغرب وخارجه، مع . 4

وعدد  وتاريخه  النرش  ومكان  املؤلف،  واسم  الكتاب،  عنوان  ذكر  وجوب 

صفحاته،.

 توجه النصوص املقدمة للنرش ب word  عىل العنوان الكرتوين للمجلة : . 5

.r.manahil2019@gmail.com

هيئة . 6 للمجلة  بأن  علام  للتحكيم،  املجلة  تتلقاها  التي  النصوص  تخضع 

تحرير وهيئة استشارية.

النصوص التي تتلقاها املجلة ال ترد ألصحابها سواء نرشت أو مل تنرش.. 7

النصوص التي تتلقاها املجلة ال تعرب إال عن آراء أصحابها.. 8

قوانني . 9 املنشورة وفق مقتضيات  النصوص  مالية عن  املجلة مكافأة  تدفع 

حقوق املؤلفني.
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توجيهات تقنية
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 ةيمازلإلا ةينقتلا تاهيجوتلا مهأب زجوم

 لهانملا ةلجم يف رشنلل

 

 اهنم ءاوس ،ةددجملاو ةليصألا ةيملعلا ثوحبلا رشنل ةمكحم ةيملع ةيرود لهانملا ةلجم
 ةأفاكم ةلجملا عفدتو .ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا تاصصخت يف ةيناديملا وأ ةيرظنلا
 صوصنلا يف طرتشيو .نيفلؤملا قوقح نيناوق تايضتقم قفو ةروشنملا داوملا نع ةيلام
 وگاكيش ماظن لهانملا دمتعتو .هلفسأ ةدراولا تاهيجوتلل مراص قيبطت رشنلل ةحرتقملا
 ركذ ىلع راصتقالا عم ةحفصلا لفسأ نتملا دعب ةرشابم شماوهلا عضوب طيسبلاو يلودلا
 ىلإ ةدوعلا ءاجرلاو .تالاقملا ةياهن يف ايفارغويلبلل ةحئال عضو نود شماوهلا يف عجارملا
 .بابلا اذه يف جذومنك لهانملا ةلجم نم 99 ددعلا

 اهماجحأو طوطخلا •

 .ةعبرأ يف ةبورضم 5 ,2 :ةرطلا وأ بناوجلا ؛24 يف 17 :ةقرولا مجح .1
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