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 امللذمت:

       ٓ ٕٓ الخدلُل الؿُاسخي لؤلهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة، ِٞ ، مٓي
ً
ْاؾٗا  

ً
ٓايُ٘ التي جشحر ظضال مً اإلا

ٖٓت  ْالتي حٗبر ًٖ هٟؿِا مً زال٫ اهماٍ مخى ْاإلاخ٣ضمت،  ْالىامُت  ٖٓت ٦بحرة مً الض٫ْ، اإلاخسلٟت  مجم

 مً الاهٓمت الؿُاؾُت.

ٓاص ْل       ٣ض اهُل٣ىا، في ْي٘ ال٨خاب، مً ٧ٓن )الخدلُل الؿُاسخي، ْألاهٓمت الؿُاؾُت(، هي م

ْمضازلّ،  ْمضاعؾّ  ٓم،  ْلىا ماَُت الخلُل الؿُاسخي، مً خُض اإلاِٟ ٢اثمت بظاتها، ٧ٌل ٖلى خضٍ، ٞخىا

ٓم ألاهٓمت الؿُاؾُت، ْلىا مِٟ ْجىا ْجدلُل مًمٓن الىو الؿُاسخي.   زم مغاخل الخدلُل الؿُاسخي، 

ٓاظّ  ٓامل اإلاازغة ٖلى ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة، زم ؤَم ألاػماث التي ج ْالٗ ٓاِٖا،  ْؤه ٓهاتها،  ْم٩

 َظٍ ألاهٓمت.

ْاإلاؿاَمت في وكغ ز٣اٞت        بن ٚاًت َظا ال٨خاب هي ِٞم ماَُت ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة، 

ْمؿاٖضة البا ٫ٓ ؾُاؾُت في ِٞم َبُٗت ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة،  خشحن في َظا الخ٣ل مً خ٣

ْؤهىا هإمل مً   ،
ً
 صخُدا

ً
 ٖلمُا

ً
ْبٖضاصَم بٖضاصا ِْٞمِا،  ِْٞم َبُٗتها  ٓط  ْل ٓم الؿُاؾُت، ٖلى  الٗل

٣ْٞىا في جد٤ُ٣ طل٪.        هللا ؤهىا 

 املؤلفين                                          
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 الفصل ألاول: ماهُت التحلُل العُاس ي:

 ث ألاول: البحث في املفهىم املىاهُجي للتحلُل والتحلُل العُاس ي: املبح

ْالخدلُل الؿُاسخي: ٓم الخدلُل   اإلاُلب الا٫ْ: مِٟ

  اإلاُلب الشاوي: مضاعؽ الخدلُل الؿُاسخي:

ٓاثاإلاُلب الشالض:   :الؿُاسخي للٓاَغة الؿُاؾُت الخدلُل لٗملُت اإلاىهجُت الخُ

 ل العُاس ي:املبحث الثاوي: مىاهج ومذخالث التحلُ

 اإلاُلب الا٫ْ: مىاهج الخدلُل الؿُاسخي

 اإلاُلب الشاوي: مضزالث الخدلُل الؿُاسخي:

 املبحث الثالث: جحلُل مظمىن الىص العُاس ي:

 اإلاُلب الا٫ْ: ماَُت جدلُل اإلاًمٓن:

 اإلاُلب الشاوي: ْخضاث جدلُل مًمٓن الىو الؿُاسخي:

     و:اإلاُلب الشالض: مغاخل الخدلُل الؿُاسخي إلاًمٓن الى

 املبحث ألاول: البحث في املفهىم املىاهُجي للتحلُل والتحلُل العُاس ي:

ْالخدلُل الؿُاسخي: ٓم الخدلُل   اإلاُلب الا٫ْ: مِٟ

 اإلاُلب الشاوي: مضاعؽ الخدلُل الؿُاسخي: 

ٓاث  :الؿُاسخي للٓاَغة الؿُاؾُت الخدلُل لٗملُت اإلاىهجُت اإلاُلب الشالض: الخُ
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 التحلُل والتحلُل العُاس ي:املطلب الاول: مفهىم 

بن ٖملُـت الخدلُـل الؿُاسخي ال ج٣خهغ ٖلـى مغخلـت ؤْ ٖملُـت مـً الٗملُاث الؿُاؾُت، بـل َـي        

٘ الـظي حكِـضٍ اإلااؾؿـاث  ٓع الؿَغ ْع اإلاِـم لٗملُت الخدلُل جؼاًـض مـ٘ الخُ ْالض مالػمت أل٦ثر مـً ٖملُت، 

وكئـذ آلُـت للخيؿُـ٤ بُــً ناوٗـي ال٣غاعاث الؿُاؾُت، ؤْ ماؾؿاث الىٓـام ؤلاصاعي اإلاٗانـ
ُ
غ، ٣ٞـض ؤ

ْالخـي  ْؤَـم َـظٍ آلالُـاث َـي ) ْخـضاث جدلُـل الؿُاؾـاث(،  ْجدلُـل الىخاثـج   ْمخابٗــت ٖملُـت الخىُٟـظ 

ْج٣ُـم الؿُاؾـ ْجىٟـظ  ْال٣ُاصاث الخـي جهىـ٘  ٓم ٖلـى ؤؾـاؽ الخٗـاْن بُـً ؤلاصاعة الٗلُـا   1ت الٗامـت.ج٣ـ

ْالٟخذ، )خل        خلل(، ال٣ٗضة ؤي ٞخدِا )ٞاهدلذ(، ؤي بمٗجى ٞ٪ –الخدلُل في اللٛت ٌٗجي الٟ٪ 

ٓهت لّ، ٣ًابلِا التر٦ُب الظي  ٓهت اْ الٗىانغ اإلا٩ )٧ل ما َٓ مغ٦ب( اْ ٦لي الى اظؼاثّ اْ الٗىانغ اإلا٩

 ْ ْججمُ٘ ٖىانغ ال٩ل اإلاىٟهلت ا  الهٛحرة الى ْخضة قاملت.        ٌٗجي بىاء ٧ل اظؼاثّ، ؤي عبِ 

ٓ بدـض ٖلمـي جُب٣ُي للٗلـم ؤلاظخماعي حؿخسضم مىاَـج بدشُـت مخٗضصة          ٞالخدلُل َ
ً
ؤما انُالخا

ٓمـاث ؤن جـاصي بلـى خـل اإلاك٩لـت  ْمـً قـإن َـظٍ اإلاٗل ٓمـاث ؤؾاؾُـت جخٗلـ٤ بؿُاؾـت مـا،  ل٨ـي ًدُـذ مٗل

٫ٓ ٖـضة ٖلـى اإلاؿخ٣بـل  الخانـت بالٟٗـل الؿُاؾـي مـً ْ خلـ ْاخـض ؤ زـال٫ آلازـاع اإلاترجبـت ٖلـى بزخُـاع خـل 

ْ البُٗـض. ـب ؤ  2ال٣ٍغ

ْ ْخضاجّ          ْلّ البدض الى ٖىانٍغ ا ٕٓ الظي جىا ْجٟخِذ اإلآي ْالخدلُل باإلاٗجى الٟلؿٟي ٌٗجي ٞ٪ 

 ْ ٓاء ا٧ان ٨ٞغة في الظًَ ام ٢ًُت مً ال٣ًاًا اإلاى٣ُُت ا ْلُت ؾ ْا٢ٗت مً ألا  ْ ظملت مً ظمل اللٛت ا

ْعاء َظا الخدلُل.  ٢ْاج٘ الخُاة، اًي ٧ان الٛغى الظي ٌؿعى الُّ الاوؿان مً 

ؼ٫        ٞالخدلُل في اإلادهلت َٓ ج٣ؿُم الصخيء الى اظؼاءٍ، مً ٖىانغ اْ نٟاث اْ زهاثو ْٖ

ت الٗال٢ت ال٣ ٫ٓ الى مٗٞغ  للٓن
ً
ْاخضا  

َ
ْاخضا ا. بًِٗا ًٖ البٌٗ،  زم صعاؾتها  ْبحن ٚحَر اثمت بُجها 

ٓٞغ  ٍْ  ٌٗجي ججؼثت الٗىانغ الاؾاؾُت للىو، بما ًم٨ً مً الِٟم الض٤ُ٢ ل٩ل ظؼء، 
ً
َْٓ اًًا

ْالخدلُل ٦مىهج ال ٣ًخهغ ٖلى الٟلؿٟت  ٓهّ.  إلصعا٥ مًم ٓعة قاملت،  الام٩اهُت الؾدُٗاب الىو به

 في ا٦ثر مً مجا٫ ٨ٞغي، ِٞىا٥ الخدلُل ا
ً
ٝ في ْخضَا، بل هجضٍ مخمشال اضخي، ٦ما َٓ مْٗغ لٍغ

٤ جدلُلِا الى  ٩ٍْٓن ًٖ ٍَغ ىت ٖلى ٢ًُت ما،   للبَر
ً
ٓهاهُت، ٞاإلاىهج ٧ان لضحهم مخبٗا ايُاث الُ الٍغ

ٓلّ: "ان الخدلُل ًدىا٫ْ خ٣اث٤   للخدلُل ب٣
ً
ٟا ْعص )بابٓؽ( حٍٗغ ٢ْض ؤ ان ٖلحها،  ٫ٓ زم البَر ابؿِ ٢

 ٖلحها ج٩ٓن بمشابت الٓؾاثل اإلااصًت الى هخ
ً
 اثج مغ٦بت ه٣بلِا".مخ٣ٟا
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 ْللخدلُل زالر اججاَاث عثِؿت ًم٨ً ان هجملِا باآلحي:   

ْعائها، ٦ما الاججاه الاول  ت اإلابضؤ ال٩امً  ٤ جُب٣ُاتها الجؼثُت إلاٗٞغ ْ ال٨ٟغة ًٖ ٍَغ ٓم ا : جدلُل اإلاِٟ

ٓا. ْازال١ اعؾُ الث اٞالَٓن  ْاضر في اإلاىهج الضًال٨خ٩ُي ٖىض ؾ٣غاٍ، ْفي مدا  ٓ َ 

٦ْظل٪  لثاوي:الاججاه ا ْلُت،  ْالٗىانغ ألا ٖٓت مً البؿاثِ  ْعصَا الى مجم ت الاوؿاهُت،  جدلُل اإلاٗٞغ

ْل٥ٓ. ٓ ٖىض ص٩ًاعث  ٓص، ٦ما َ  جدلُل الٓظ

ت الاوؿاهُت )ؤي اللٛت(، ٦ما َٓ الخا٫ ٖىض  الاججاه الثالث: اعاث، التي جه٠ ٞحها اإلاٗٞغ جدلُل الَا

٧ْاعها ْٞخجيكخاًً،   ٫ ّْ ج، ْ  ب(.ٞالؾٟت )٧امبضٍع

اصة جإ٦ُض         إٖل
ً
 مصجٗا

ً
ٓا ٝ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ؤْظضث ظ ؤما الخدلُل الؿُاسخي، ٞةن ْْغ

٨ُت ٢بل ْزال٫ الخغب  ٓمت الامٍغ ْؤن اإلاكخٛلحن بالؿُاؾت في الخ٩ ال ؾُما  الٗلمُت في الؿُاؾت، 

ْؤعاثحهم الؿُاؾُت م٣اعهت بأعاء الا٢خه ٓعاتهم  ْا ان مك م، لم ج٨ً الٗاإلاُت الشاهُت، ْظض ْٚحَر اصًحن 

خماصَم ٖلى  اْٖل ْاث الخدلُل الٗلمي،  م الى اص  الٞخ٣اَع
ً
جدٓى باَخمام ناوعي ال٣غاع الؿُاسخي، هٓغا

ؼ م٩اهتهم، اْ ختى  ْلخٍٗؼ ٓا٢ُٗت،  ٫ٓ ٖلمُت للمك٨الث ال ٫ٓ الى خل ْلت الٓن الخإمل الىٓغي صْن مدا

٦ٓ ٓعاتهم طاث ز٣ل ا٦بر لضٔ الؿُاؾُحن. صاٞ٘ الؿل ُحن ًٖ اؾخسضام اإلاىاهج الٗلمُت جهبذ مك

عة اًجاص  ٦ُٓت ٖلى يْغ ْلخإ٦ُض الؿل ٓع الاججاٍ الٗلمي،  ْل٣ض ٧ان لِٓ إلاٗالجت اإلاك٨الث الؿُاؾُت، 

٧ٓي، ازغ بالٜ ٖلى  ٓطط للخدلُل الؿُاسخي الظي ٌؿخمض مُُٗاجّ مً الاؾـ الٗلمُت للمىهج الؿل هم

 ْ ْالىٓغي بحن اإلاضعؾت الخ٣لُضًت   الخباًً اإلاجهجي 
ً
ال ٢ْض وكإ الخالٝ ا ٦ُٓت،  ْما بٗض الؿل ٦ُٓت  الؿل

ْعٍ لدكمل ٦ّىت الٟلؿٟت الؿُاؾُت اإلاخبىاة مً ٢بل  ٦ىدُجت لخباًً َغ١ البدض الٗلمي، زم امخضث ظظ

 مضاعؽ ال٨ٟغ الؿُاسخي اإلاسخلٟت.  

ٓم الخدلُل الؿُاسخي، ُٞٗٝغ بإهّ ٖلم بظخمإ جُب٣ُي ٌؿخٗمل ؤؾالُب ٖلمُت للب       دض ؤما مِٟ

م٨ً بؾخسضامِا ٞـي اإلاجاالث الؿُاؾُت  ًُ ٓماث مخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت  ٍٓل مٗل ْاإلاىا٢كت ب٣هـض جد

 لخـل اإلاك٨الث الؿُاؾُت الٗامت.

ٓماث         ْحٗخمض الخ٩ ٓاَغ اإلاخٗضصة،  ْجٟؿغ الٓ ت مخ٣ضمت مدؿ٣ت بالٗمل الؿُاسخي،  ٓ مِاعة ٨ٍٞغ ِٞ

ٓعة عقُضة، الغقُضة ٖلى الخدلُل الؿُاسخي لؤلخضار ْالا  ػماث بُٛت اجساط ٢غاعاتها الؿُاؾُت به

ٓاٖض  ٢ْ ٤ْٞ مٗاًحر  ٍْخم الخدلُل  ْلت،  ْالؿُاؾت الخاعظُت للض  ُٞما ًخٗل٤ بالكإن الضازلي 
ً
زهٓنا

ْاث الخدلُل بك٩ل ًخُاب٤ م٘ حجم اإلاك٩لت  ْمىهجُاث مدضصة حٗخمض ٖلى اؾخسضام اص ْاؾـ 
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ْلى ٖلى  ْحٗخمض بالضعظت الا ٓا٢٘ الاخضار مٓي٘ الخدلُل  ْالخيبا ل ٢ْضعاجّ ٖلى الاؾخيخاط  مِاعة اإلادلل 

 1ْمؿاعاتها اإلاسخلٟت.

 ٖملُت بدض في الاخخماالث اإلام٨ىت إلاؿاعاث الخٟاٖالث بحن ال٣ٔٓ الؿُاؾُت في اإلاجخم٘     
ً
َْٓ اًًا

ْالخُاعاث، التي هد٨م ب ٕٓ الٗال٢ت بحن َظٍ ال٣ٔٓ الؿُاؾُت الضازلُت  ْاضر لى ها ٖلى ْجٟؿحر ٖلمي 

ٓا٢٘ الؿُاسخي للبلض،  ٓ ًدخاط الى ِٞم ال ْلظل٪ ِٞ  ،
ً
اإلاُا ْٖ 

ً
ْا٢لُمُا  

ً
ٓاَغ ْالاخضار الؿُاؾُت مدلُا الٓ

ْلِظا ٞالخدلُل الؿُاسخي َٓ ق٩ل مً اق٩ا٫ الٗمل  ْلي.  ْالض ْٖال٢اجّ الخاعظُت بمدُُّ الا٢لُمي 

ٓماث الغقُضة في اجساط ٢غاعاتها  ْالخاعظُت، الؿُاسخي الٗلمي، حٗخمض ٖلُّ الخ٩ الؿُاؾُت الضازلُت 

ٓ امغ في ٚاًت الخ٣ُٗض. َْ ْمٗاًحر مدضصة،  ٤ْٞ اؾـ   2ٍْخم الخدلُل الؿُاسخي 

ْال٨ك٠        ا الغثِؿت  ٓ ج٨ُٟ٪ الؿُاؾاث الٗامت للىٓام الؿُاسخي بلى ٖىانَغ ٞالخدلُل الؿُاسخي َ

٢ٓٗت التي ًم٨ً ؤن جترجب ٖلى ازخُاع بضًل م ٓا٢ُٗت ؤْ اإلاخ ٣ت ًٖ آلازاع ال ٓاء ٧ان طل٪ بٍُغ ٗحن )ؾ

ْمٗجى طل٪ ؤن جدلُل الؿُاؾاث الٗامت ًخيبإ باآلزاع التي ًم٨ً ؤن جتر٦ِا جل٪  ٢بلُت ؤْ بٗضًت(، 

الؿُاؾاث بٗض الخىُٟظ )في بَاع الخدلُل ال٣بلي(، ؤما )الخدلُل البٗضي( ِٞٓ ال٨ك٠ ًٖ آلازاع 

٦ْظل٪ ٌؿخٗمل الخد ٓا٢ُٗت التي زل٣تها ٖملُت الخىُٟظ،   3لُل ؤزىاء جُب٤ُ الؿُاؾت الٗامت.ال

ْمسغظاتها،         ْع الؿُاؾت  ٍْم٨ً ان وٗٝغ الخدلُل الؿُاسخي بإهّ الاصعا٥ ال٨ٟغي الٗم٤ُ لجظ

لت ًٖ نى٘  ا اإلاؿْا ْٖىانَغ ْاٞ٘  ْمؿاعاتها ْق٩ل الض بُٗت الاخضار  َْ ، ْٖىانٍغ ْال٨ٟغ الاؾتراجُجي 

ٓاَض  ْالٗم٤ُ إلاؿاع الاخضار ْالاػماث، ْؤلاإلاام اإلاخ٣ً بالك  الِٟم الض٤ُ٢ 
ً
ٓ اًًا َْ سُت اإلامازلت.  الخاٍع

ْالىخاثج  ٓعاث  ْالخيبا بالخُ ْمسغظاتها  ْع الاخضار  ْاٞ٘ اإلاخٗل٣ت بها ْالاإلاام بجظ ْاصعا٥ الض الؿُاؾت، 

ْج٨ُ٨ِٟا  ْ الٓاَغة الؿُاؾُت،  ٕٓ ا ٓ اصعا٥ اإلآي ْْي٘ الخٓنُاث اإلاٗىُت بالخضر. ِٞ اإلاترجبت ٖلحها، 

ْهدُجت مى٣ُُت، حعي اإلاخٛحراث.لخدضًض ا ْاضر  ٫ٓ لِٟم  ْعائها، لٛغى الٓن  إلاازغاث ْالاؾباب ال٩امىت 

 وؿخسلو مً طل٪ ؤن الخدلُل الؿُاسخي لّ ممحزاث ًم٨ً ؤن هدضصَا باآلحي:

1-  ْ ٓم ؤلاظخماُٖت ٌٗخمض ٖلحها ٌؿخمض ؤ بهّ ٖلم بظخمإ جُب٣ُي، ؤي ؤهّ ظؼء مً الٗل

 ٣ًخبـ مجها .
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ٓماث بن الخدلُل الؿُ -2 اسخي ًىُٓي ٖلـى ؤؾالُب بدـض ٖلمُت مسخلٟت إلهخاط اإلاٗل

ْج٣ُُـم الؿُاؾـت الٗامـت . ْجىُٟـظ   الالػمت لغؾـم 

ٓمـاث الخـي ًجمِٗـا اإلادلـل الؿُاؾـي.  -3  بهــّ ْؾُلـت لالؾخٟاصة مـً اإلاٗل

ٓمـاث الخـي ًجمِٗـا اإلادلـل الؿُاؾـي.  -4 ٓإ اإلاٗل  بهــّ ًغ٦ـؼ ٖلــى ؤهـ

ْاإلاٗـاٝع ٞـي مجـا٫ الٗمـل الؿُاسخي.ًخٗلـ٤  -5 ٓماث   بةم٩اهُت الاؾخٟاصة مـً اإلاٗل

ٓمـت،        ٓع وكاَـاث الخ٩ ٓاؾــ٘ الـظي ؤعجبِ بخُـ ٍٓــغ ال لظل٪ ٞٗملُـت الخدلُــل الؿُاؾـي جغجبِ  بالخُ

ـاٝ، ْاإلادلُـاث ْألاٍع ْبحؿاِٖـا لدكمـل اإلاـضن  ـت  ْالبكٍغ ْم٣خًُاث الخدًـغ  ْجؼاًـض مك٨التهـا ؤلاظخماُٖـت 

. زـٔغ
ُ
ْالـض٫ْ الٛغبُـت ألا ٨ُت  الًـاث اإلاخدـضة ألامٍغ   1ْاإلاضهُـت الخضًشـت مشلمـا خهـل طلـ٪ ٞـي ال

       ْ ٓمــت، ؤ ٓم بــّ الخ٩ ٓاؾُت ٦ـل مـً حهمّ الخد٤٣ مـً بن ما ج٣ــ ٓ ألاصاة  التي ًم٨ً بؾخٗمالِا ب َْـ

ْبالخالـي ٌؿخٗمـل الخدلُـل حٗخــؼم ال٣ُــام بــّ لخــل اإلاك٩لـت ا ْؤ٦شـغ ٞٗالُـت،   ٫ٓ لٗامــت َــٓ ؤًٞـل الخلــ

ٓاؾُـت   ب
ً
ْجىُٟــظ الؿُاؾـت الٗامــت، بـل ؤًًـا لـت ٖــً عؾــم  ٓمـت اإلاؿْا ٓاؾُـت ؤظِــؼة الخ٩ لِـــ ٣ٞــِ ب

ْْظِاث هٓـغ مُٗىـت باليؿ ْمهالـذ  ٓمُت لِـا ؤَـضاٝ  ُْٚـغ خ٩ ٓمُت  ٕٓ مىٓمـاث ْظماٖاث خ٩ بـت لىـ

غؾـم لٗـالط اإلاك٩لت.
ُ
 2الؿُاؾت الٗامـت الخـي ج

ْالخدلُل، ٞـي َبُٗـت    ْالخمدُو  ْالضعاؾت  ٓص اإلايؿ٣ـت اإلاٗىُـت بالبدـض  ٓمت للجِـ  مىٓ
ً
َْٓ ؤًًا

ٓاٖثها،  ْب ْالىٓـغ ٞـي ؤؾبابها  ْال٣ًاًـا اإلاجخمُٗت الخـي َـي مدـِ بَخمام الؿُاؾت الٗامـت،  اإلاك٨الث 

ا ْصختها ْمـً زـم  ْالش٣ـت بمهاصَع ٓماث  ٓزُـ٤ اإلاٗل ٓاظِتها، ٞـي بَـاٍع مـً ج جدضًـض البضاثـل اإلاىاؾبـت إلا

ْبػالت الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت الىاظمـت ٖجهـا  ٓاظِت ال٣ًاًا،  ْم بمـا ًـاصي بلـى جد٤ُ٣ آزـاع جلـ٪ اإلاك٨الث 

ٓعة ْ بٖاصجّ بلـى اإلاجخم٘ بهـ ٓاػن الُبُعي ؤ ْب٢امـت الخـ  ،
ً
 3ظلُـت. جمامـا

ْمً الخدلُل الٗلمي الؿاب٤ إلااَُت الخدلُل الؿُاسخي، هخٓنل الى اهّ ًخ٩ٓن مً ق٣حن اؾاؾُحن،    

َْما: ٓع جدلُل ؾُاسخي ال ًجُب ٖجهما،  ْاخض مجها ًٖ ؾاا٫ عثِـ، ال ًم٨ً جه  4ًجُب ٧ل 

ٓ ًجُب ًٖ الؿاا٫ الا٫ْ،  الشم الاول: َْ ٓاَغ،  ْالٓ ٓ الِٟم الض٤ُ٢ إلاؿاع الاخضار   ماطا خضر؟َ
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ت         ٢ٓٝٓ ٖىض خض اإلاٗٞغ ْٖضم ال ٓاع الخضر الؿُاسخي  ْه٣هض بالِٟم الض٤ُ٢ َىا، ؾحر ؤٚ

ْباَىّ شخيء آزغ،  ٢ْض ٩ًٓن ْاٍَغ شخيء،  الؿُدُت، ٣ٞض ًدخمل الخضر الؿُاسخي ا٦ثر مً مٗجى، 

 ٨َْظا.

ٍْجُب ًٖ ؾاا٫ آزغ إلااطا الشم الثاوي: ٓ اصعا٥ الاؾباب الضاٞٗت لِظا الخضر،   خضر؟ َ

ْاٞ٘ الٓاَغة الباصًت ٣ِٞ، بل ٌٗخجي بها بضاًت، زم ًبدض ًٖ       َْىا ال ٠٣ً اإلادلل ًٖ مجغص الض

٫ٓ الخدلُل الؿُاسخي.  حن بإن ْالٗاٞع الاؾباب الازٔغ الخُٟت التي عبما ال ًضع٦ِا، ٚحر اإلاخسههحن 

ت، ٧ٓن مغخلت ألاصعا٥ جُٟض ؤلا  ْاإلاٗٞغ ْالكم٫ٓ ب٩اٞت ٞاإلصعا٥ مغخلت ج١ٟٓ مغخلت الٗلم  خاَت 

ْٖضم الغ٧ٓن الى بًِٗا ٣ِٞ. ْاإلادخملت  ْاٞ٘ اإلام٨ىت  ْالض  الاؾباب 

ْاإلابالٛت في يغب ألامشلت       ْالخبؿُِ  ٓم الؿُاؾُت في جدلُلِا لؤلخضار ًٖ الخطخُم  جبخٗض الٗل

ُٖٓت الٗلمُت في َغح الا٩ٞاع،  ْجبخٗض ًٖ الٗاَُٟت في اخ٩امِا، بهضٝ اإلآي ٦ما جبخٗض لخإ٦ُض الغؤي، 

ْ اَال١ الاتهاماث صْن  ٠ٍٓ ا ْ الا٢ىإ بالخس ْ الخُابت ا  ًٖ الخٓظُّ اإلاباقغ ا
ً
ٓم الؿُاؾُت اًًا الٗل

الث مدضصة  ْلت التي لِا مضل ْاإلاخضا ٓماث ٦ما اجها حؿخسضم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت اإلابؿُت  ْمٗل بدض 

ْلظ٥ ٌؿخسضم اإلادلل الؿُاسخي في جدلُلّ للٓاَ ْاث خضصَا في طًَ الغؤي الٗام  غة الؿُاؾُت، اص

ٓم الؿُاؾُت ًم٨ً ان هدضص مجها آلاحي:  1الباخشحن في مجا٫ الٗل

ن اإلاٗغفي الظَجي. -1  اإلاسْؼ

ٓا٢٘ الؿُاسخي. -2 ْال ت الؿُاؾُت   ِٞم مُُٗاث الخاَع

داث  -3 غ، اليكغاث، ؤلاخهاثُاث، الخهٍغ ْاإلاخاخت )الخ٣اٍع ٓماث الخضًشت  الاإلاام بمهاصع اإلاٗل

ً، شخهُاث ناوعي الاخضار، مؿغح الغؾمُت، زُاباث اإلا خاث اإلا٨ٍٟغ لحن، َْغ ؿْا

 ألاخضار(.

ْازخُاع الُٗىاث. -4 ْاإلا٣ابلت الصخهُت،   الاؾخبُاهاث 

ْالخُُٛاث اإلاُضاهُت لؤلخضار. -5 المي   مهاصع الاؾخُإل الٖا

اث الا٧اصًمُت.  -6 ْالىٍٓغ  الُغاث٤ الٗلمُت 

إل الصخصخي. -7 ٓع اإلاُضاوي اإلاباقغ ْالَا  الخً

ْاث البدض الٗلمي.اؾخسضام الٓؾ -8 ْاص  اثل الخضًشت 

9-  ْ ٢ّٓٗ ا ٓماث الخانت التي ًم٨ً ان ًدهل ٖلحها ٧اجب الخدلُل الؿُاسخي بد٨م م مهاصع اإلاٗل

٦ْظل٪ مضٔ ٖم٤ زبرجّ في اإلاجا٫ الظي ٨ًخب ُّٞ.  ْ بدشّ،   اجهاالجّ ا
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ٓماؽ صاي(، بشالر اَضاٝ هي:     ْللخدلُل الؿُاسخي ؤَضاٝ ًجملِا )ج

 ذف ظُاس ي(:الهذف الاول: )ه

بط ؤن الخدلُل الؿُاسخي ًا٦ض ٖلى ؤًٞل الؿُاؾاث التي جخبىاَا الض٫ْ، ٖبر جدلُل الؿُاؾاث       

ْازخُاع البضًل ألاًٞل مً بُجها.  الٗامت اإلاخاخت، 

 الهذف الثاوي: )هذف علمي(:

ْبىاٍ ا       ْصعاؾت ماؾؿاجّ،  ٤ الِٟم اإلاخٗم٤ للمجخم٘  لؿُاؾُت، بط ؤن الخدلُل الؿُاسخي ًٖ ٍَغ

٫ٓ الخٟاٖالث  ْالىٓام الؿُاسخي، ْالاظابت الٗلمُت ًٖ حؿائالث خ ْصعاؾت اإلاخٛحراث اإلاخباصلت بحن البِئت 

ًٍٓ ٢اٖضة  ٕٓ )ج٩ ٓم الىٓغي الٗلمي للمٓي ٓع اإلاِٟ ٍُْ ْالؿُاؾاث الٗامت. ِٞٓ ٩ًٓن  الؿُاؾُت 

 بُاهاث(.

 الهذف الثالث: )هذف عملي(:

ٓٞغ للٗمل    ّ في خل اإلاك٨الث الٗلمُت. بط ٌٛلب  ٞالخدلُل الؿُاسخي ً ٠ُ مٗاٞع الؿُاسخي ام٩اهُت جْٓ

ْم٣ترخاث، بكإن ؾُاؾاث مالثمت لخد٤ُ٣ الاَضاٝ  ؤن ًسلو الخدلُل الؿُاسخي الى جٓنُاث 

 اإلاخٓزاة.

ا للٓن٫ٓ الى         ٓاَٞغ ُٖٓت البض مً ج ٍ مٓي مً الُغح الؿاب٤ هٔغ ؤن للخدلُل الؿُاسخي قْغ

 الخدلُل ًم٨ً ان هظ٦غ مجها آلاحي: الاَضاٝ اإلاخٓزاة مً

 الابخٗاص ًٖ لٛت اإلابالٛت. -1

 يغب الامشلت لخإ٦ُض الغؤي. -2

ْ اللٛت الٗلمُت الجاٞت. -3  الابخٗاص ًٖ اللٛت الٗاَُٟت ْالاصبُت ؤ

ْ الا٢ىإ. -4 ْ الخُابت ا  الابخٗاص ًٖ الخٓظُّ اإلاباقغ ا

ٓماث ص٣ُ٢ت. -5 ْ مٗل  الابخٗاص ًٖ اَال١ الاتهاماث صْن بدض ا
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       املطلب الثاوي: مذاسط التحلُل العُاس ي:

ْآلُاتها في الخدلُل الؿُاسخي،        ْمؿٓٚاتها  للخدلُل الؿُاسخي مضاعؽ مخٗضصة ل٩ل مجها مبرعاتها 

 1َْظٍ اإلاضاعؽ جبرػ مجها زالر هي:

: املذسظت الاًذًىلىحُت:
ً
 أوال

        ْ  ًىُل٤ مً مً اإلادللحن الؿُاؾُحن مً ًدىا٫ْ الٓاَغة ا
ً
ٓلٓظُا  ؤًضً

ً
اإلاك٩لت الؿُاؾُت، جدلُال

 ٓ  اإلادلل الؿُاسخي الظي ًامً بإن الهغإ الضًجي َ
ً
َْٗخ٣ض بها. ٞمشال ت ًامً  ْعٍئ ٓلٓظُت مدضصة  اًضً

ْعائها. هجضٍ ٌصخو ٧ل هؼإ ؾُاسخي بحن َب٣خحن ٖلى   ٠٣ٍْ سُت  اث الاخضار الخاٍع الظي ًدغ٥ مجٍغ

ٍْجض في َظا ال . اهّ نغإ صًجي،  ْجٟؿحٍر  للضز٫ٓ الى مٛال٤ُ الخضر 
ً
 خدلُل مٟخاخا

: املذسظت اللىمُت:
ً
 جاهُا

ٓمُت، ؤي جل٪ الىٓغة التي      ت ال٣ ْ خضر ؾُاسخي مً زال٫ الىٍٓغ ٓمُت جدلل ؤي ْاَغة ا اإلاضعؾت ال٣

ٓمُاث  ْ هي التي جُب٘ خ٣ُ٣ت الهغإ في اعظاء الٗالم، ِٞىا٥ ٢ َٓغ الهغإ، ؤ ٓمُت هي ظ جٔغ ؤن ال٣

ٍٓلت هي خهُلت مخ ش في ؤي لخٓت هذ لخٓاث مؿحرجّ الُ ْاإلادهلت الجهاثُت للخاٍع ٗضصة في الٗالم، 

ٓمُاث. ْالدؿاب٤ بحن جل٪ ال٣ ْالهغإ   الخىاٞـ 

: املذسظت الىاكعُت:
ً
 جالثا

ٓ اإلاهضع الاْب ْالازحر في الخدلُل الؿُاسخي، ٞىدً ال هغ٦ً الى      ٓا٢٘ َ ٓا٢ُٗت جامً بإن ال اإلاضعؾت ال

ْحٗلل  ؾبب ٓا٢ُٗت التي جٟؿغ  ٓامل ال ْاخض في الخدلُل للٓاَغة الؿُاؾُت، بل َىا٥ ظملت مً الٗ

ش في اجساط ال٣غاعاث  ْالخاٍع ْع اإلاؼاط  ْج٨ك٠ الخضر اْ الٓاَغة مدل الخدلُل. ٞال وؿدبٗض ص

ٖٓاث التي ٌؿتهضِٞا  ا مً اإلآي ْٚحَر ْالٓاَغة الؿُاؾُت،  الؿُاؾُت، ْفي ِٞم الخضر الؿُاسخي، 

ْاإلاظاَب ا ٓمُاث ْالاصًان  ْال٣ ْالكٗٓب  اث بحن الض٫ْ  ْع الظ٦ٍغ ال وؿدبٗض ص إلادلل الؿُاسخي، 

ْحٗم٣ُّ.  لت ًٖ الخضر الؿُاسخي   اإلاؿْا
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 :العُاس ي للظاهشة العُاظُت التحلُل لعملُت املىهجُت الخطىاثاملطلب الثالث: 

ٖٓت ٖلى الؿُاسخي اإلادلل ٌٗخمض       ٓاث مً مجم ٫ٓ  بلى حؿاٖضٍ التي الخُ  ٞاٖلت ؾُاؾاث بلى الٓن

ٓاث َظٍ ْجخمشل  :ًلي ُٞما الخُ

: جحذًذ املشىالث العُاظُت وحمع املعلىماث حىلها:
ً
 اوال

ٓن        ْعبما ًجٗلِم ًُلبٓن الٗ ْٖضم الغيا لضٔ الاٞغاص،  ٠٢ٓ ًشحر الخاظاث  ْ م اإلاك٩لت هي ْٝغ ؤ

َْظا ٣ً٘ ٖاصة مً ظاهب ٓاظِت ما ٌٗاهٓن مىّ،  ْ  ْاإلاؿاٖضة إلا ً بّ، ؤ ْ اإلاخإزٍغ ٠٢ٓ ؤ الظًً حهمِم اإلا

ْ اإلاخٗاَٟحن مِٗم.   1مً  ظاهب اإلامشلحن ؤ

ْهي خاظاث بوؿاهُت      ْجصخُدِا،  ٓب ٞحها ًخُلب مٗالجتها  ٠٢ٓ ؤْ خالت ٚحر مٚغ  م
ً
ْهي ؤًًا

 2ًخُلب بقباِٖا. 

ْلى مغاخل ٖملُت الخدلُل الؿُاسخي       ْجدضًضَا مً ؤ ْؤَمِا، ألن َْٗض الخٗٝغ ٖلى اإلاك٩لت 

َْظا ما ًضٞ٘  ْؤؾاؽ ٞاٖلُت ال٣غاع الؿُاسخي،  ٠٢ٓ ٌّٗض  هه٠ الخل  ْ اإلا الخدضًض الض٤ُ٢ للمك٩لت، ؤ

ْؤبٗاصَا  ْمؿبباتها  ت ؤؾبابها  ْمٗٞغ ٓاًَ الخلل ٞحها،  ت م ْمٗٞغ اإلادللحن الؿُاؾُحن بلى جدضًضَا 

    ٧3اٞت.

ْ خاظت  ْهي       ٓاظّ اإلاجخم٘ ؤ ٓص مك٩لت ج تراٝ بٓظ ْ َضٝ ًيكضٍ.الٖا ْحٗٝغ       4ٖامت ًخُلبها ؤ

ٍْضٞ٘  ٘ لخد٣ُ٣ِا   بإجها مجمٖٓت مً اإلاُالب ْالاخخُاظاث التي جدخاط بلى بظغاء ؾَغ
ً
اإلاك٩لت اًًا

َْظا ٣ً٘  ٓاظِت ما ٌٗاهٓن مىّ،  ْاإلاؿاٖضة إلا ْالٟٗل عبما ًجٗلِم ًُلبٓن الٗٓن  ؤصخابها بلى الاهٟٗا٫ 

٢ٓ ً بّ ... بن اإلاك٩لت ال جهبذ ٖامت بال بطا ؤنبدذ ٖاصة ٖلى ظاهب الظًً حهمِم اإلا ٠ ؤْ اإلاخإزٍغ

ٍْشحر اَخمام   
ً
 ْقامال

ً
ْاؾٗا ا  ٓاث بكإجها، خُض ٩ًٓن جإزحَر ْجخٗالى ألان ْجخ٨ك٠  ٓص  ْلِا ْظ ْاضخت 

ْمً ظِت ؤزٔغ ٞان اإلاك٩لت الخانت ًم٨ً ؤن جهبذ ٖامت ٖىضما  ً بها،  ألاشخام زاعط صاثغة اإلاخإزٍغ

 ٓ ْ ٚحر مباقغ.جدؿ٘ هُا٢ِا ؾ غ باإلاك٩لت بك٩ل مباقغ ؤ
ّ
 5اء ٧ان الخإز
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 لٟئاث مكبٗت ٚحر خاظاث ْجمشل ْالاخخجاظاث اإلاُالب مً ٖضص ٖلى الؿُاؾُت ثاإلاك٨ال  ْجدخٓي       

  ًد٤٣ ؾٝٓ اإلاك٩لت َظٍ ْخل .اإلاجخم٘  مً ٍٖغًت
ً
  هٟٗا

َ
ٖٓت)داسهش بُتر(ص خض ٢ْض. ٖاما  مً ، مجم

ٓاث ْهي:اإلاك٨الث الؿُاؾُت م٘ الخٗامل في لؿُاسخيا اإلادلل حؿاٖض التي الخُ  ،1 

ٕٓ جدضًض  -1  مِٗا. الخٗامل مً زاللِا جم التي ْألاؾالُب لخ٨غعَا الؼمجي اإلاضٔ خُض مً اإلاك٩لت ه

 .بدض ؤٚغايِا زال٫ مً مك٩لت خضْر بلى ؤصث التي ْالخ٣اث٤ ألاؾالُب جدضًض  -2

٫ٓ  ؤلاظغاءاث جدضًض -3 ٓم ؤن ًجب التي ْالخل ٓاظِت إلادللا باجساطَا ٣ً  اإلاك٩لت َظٍ الؿُاسخي، إلا

 .لِا اإلاىاؾب الؼمجي اإلاضٔ ٖلى

ٓا٢٘، ؤي بمٗجى آزغ َىا٥         ٞاإلاك٩لت جخ٩ٓن ٖىضما ًسخل٠ الٓي٘ اإلاشالي إلاخسظ ال٣غاع ًٖ ال

ْبظل٪ جهبذ الخاظت بلى بًجاص  ٓا٢٘ الٟٗلي،  ْال ٫ٓ بلُّ  ْ الٓن ٓطط اإلاغاص جد٣ُ٣ّ ؤ ازخالٝ بحن الاهم

٣ت إلا ٨ٍْدؿب جدضًض اإلاك٩لت ٍَغ ٓطط اإلاشالي،  ٗالجت َظا الٓي٘ باجساط ٢غاع هدٓ الٓن٫ٓ بلى الاهم

خت. ٠٢ٓ ؾالمت ال٣غاع الظي ًخسظ لخل اإلاك٩لت اإلاُْغ  2اَمُت ٦بحرة ، ٞٗلُّ جخ

ٓماث طاث الهلت باإلاك٩لت مً قإهّ اإلاؿاٖضة ٖلى جبُحن مالمدِا الغثِؿُت        َْٗض ظم٘ اإلاٗل

ْالخ ِٟا،  ٓاظِتها. ْحٍٗغ  إلا
ً
ٗخمض الخ٣ا

ُ
ْالبضاثل التي ح  ٨ٟ3حر بالخُاعاث 

: جحذًذ البذائل املىاظبت لحل املشىالث العُاظُت:
ً
 جاهُا

 ٧لما اػصاصث ٖضص البضًل َٓ      
ً
ْبضحهُا خت  الخُاع اإلاخاح ؤمام مخسظ ال٣غاع لخل اإلاك٩لت اإلاُْغ

ت ناو٘ ال٣غاع ؤْؾ٘ في بزخ ْ البضاثل، ٧اهذ خٍغ ُاع البضًل اإلاالثم إلاٗالجت اإلاك٩لت الؿُاؾُت الخُاعاث ؤ

 4ال٣اثمت. 

 5ْججغي ٖملُت  جدضًض البضاثل اإلاىاؾبت بإخض الُغاث٤ الاجُت:     

ْمغاظٗت َظٍ الىخاثج  - ؤ ْجدضًض الىخاثج اإلادخملت ًٖ ٧ل بضًل،  البدض ًٖ البضاثل اإلاخاخت 

٢ٓذ هٟؿّ ًدضص ناو ٓماث ظضًضة، ْفي ال ٘ ال٣غاع ال٣ُم التي جخإزغ اإلادخملت ٧لما ْظضث مٗل
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 بدؿب اَمُتها باليؿبت بلى ناو٘ ال٣غاع، 
ً
 مُٗىا

ً
ْػها ْحُٗى ٧ل ٢ُمت  هدُجت اجساط ال٣غاع، 

 
ً
 جٟهُلُا

ً
ْػها ْحُٗى ٧ل هدُجت  غجب الىخاثج َب٣ا لٗال٢اتها ب٩ل ٢ُمت ٖلى خضة، 

ُ
ْبٗض طل٪ ج

، ْفي الجه  ًدضص ٖلى اؾاؽ ٖال٢خّ ب٩ل مً الىخاثج الازٔغ
ً
اًت ًخم الخٓنل الى صالٍت مُٗىا

ْجهبذ ٖملُت اجساط ال٣غاع  ْاخضٍة للمىٟٗت، بط ٩ًٓن الازخُاع الجهاجي َٓ الظي ٌٗٓم اإلاىاٞ٘، 

 ٖملُت جًُٟل للمىاٞ٘. 

ٓعاجّ   - ب ْجه ْم٘ زبراجّ  ٓا٣ٞت م٘ اليؿ٤ ال٣ُٗضي لهاو٘ ال٣غاع  البدض ًٖ البضاثل اإلاخ

ٌ البضاثل التي جدىا٢ٌ م٘ َ ْ جل٪ التي جشبذ الخبرة الؿاب٣ت الؿاب٣ت، لظل٪ جٞغ ظا اليؿ٤ ؤ

ْاَا، مً زال٫ َظا ًخم ٖاصة ازخُاع البضًل الظي ال ًدىا٢ٌ م٘ زبرة ناو٘ ال٣غاع،  ٖضم ظض

 ْجهبذ ٖملُت نى٘ ال٣غاع بمشابت ٖملُت ٢ُاؽ ٖلى اليؿ٤. 

       
ً
 بؾتراجُجُ ْحٗض َظٍ الٗملُت، ٢غاعا

ً
ٓاَىحن، ج٣ضم مىاٞ٘ ٖلُّ ًترجبا  البضاثل بلى الخٓنل مٍْخ للم

ٓة َظٍ ْحٗخمض ٖلحها مخٗاٝع ٖلمُت ؤؾالُب زال٫ مً ٓماث ٖلى الخُ ٓا٢ُٗت ْالبُاهاث اإلاٗل  ال

ٓماث ٧اهذ ٩ٞلما ْالخ٣ُ٣ُت، ُٖٓت ص٣ُ٢ت اإلاٗل  للمك٨الث خل٫ٓ  بلى الخٓنل بلى طل٪ ؾاٖض ٧لما ْمٓي

 .الٗامت

 ْمً َظٍ ألاؾالُب هي آلاحي:

 ْؤَمِا: ألاظالُب الىصفُت - ؤ

٫ٓ ال٣ًُت مٓي٘ ؤلاَخمام للٓن٫ٓ أظلىب دلفي:  ْْظِاث هٓغ خ ٓ ٖباعة ًٖ ظم٘ آعاء  َْ

 بلى بضاثل ًم٨ً جُب٣ُِا.

ى: ٢ٓ٘ ال٣ُام َْٓ أظلىب العِىاٍس ٖٓت مً ْْي٘ مؿخ٣بلُت مك٨الث بخ  اإلا٣ترخاث مجم

 .اإلاكا٧ل لِظٍ للخهضي

 ألاظالُب الىمُت: - ب

ٓم التي الٗملُاث بدٓر ؤَمِا ْمً      ٓطط بىاء ٖلى ج٣ اضخي هم  ْجمشُل لخٓيُذ اإلاك٩لت ٍع

ٓع  ْي٘ ٍْخم ٞحها، الِامت الٗىانغ  إلاسخل٠ ٢ْاج٘ الخالت إلا٣اعهت ٌؿخسضم الظي الِضٝ لضالت جه

ٓطط، خل طل٪ ٍْلي البضًلت اإلاؿاعاث  في اؾخسضامِا ًم٨ً التي ال٨مُت ألاؾالُب بحن ْمً الىم

ت البضاثل بحن اإلاٟايلت  ٣غاعاث.ال ْشجغة اإلاباعاة هٍٓغ

ْالظي ًإحي       ٍٓم الصخُذ للبضًل  ٤ الخ٣ ْفي َظٍ اإلاغخلت جخم صعاؾت الاخخماالث اإلاخٗضصة ًٖ ٍَغ

باث، خُض ًخم اؾدبٗاص بٌٗ  ْالٚغ ْاٞ٘  ْالخبرة بياٞت بلى الض ت  ْاإلاٗٞغ ٓعاث  ٤ْٞ الخه ٖلى 

ْجضعؽ الاخخماال  ٢ٓ٘ ٖضم هجاخِا ؤْ ل٨ثرة اإلاك٨الث زال٫ جىُٟظَا،  ث ألازٔغ بك٩ل الاخخماالث لخ

ٍٓم ًخم ازخُاع  ْٖبر َظا الخ٣ ْالُغ١ الٗلمُت الخضًشت،  ْح بحن الخ٨ًِ  ٍْٟايل بُجها بٗضة َغ١ جترا ؤص١ 
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٫ٓ بلى  ْٖىضما ٌؿخ٣غ الغؤي ٖلى بضًل مٗحن ِٞظا ٌٗجي الٓن ْاخض ؤْ ؤ٦ثر مً البضاثل اإلاخاخت  بضًل 

 ْ  ٞان ٖملُت اجساط ال٣غاع 
ً
ٓما ْٖم  اجساط ال٣غاع الجهاجي، 

ً
ْجخُلب ٢ضعا التي هي ٖملُت ٣ٖالهُت عقُضة 

 
ً
ْجىُٟظٍ ٞةجها ؤًًا  ّ

ّ
٠٢ٓ ًخُلب خل ْجاصي بلى خؿم مى٣ُي إلا  مً الاهدباٍ ْؤلاصعا٥ ْالابخ٩اع 

ً
٦بحرا

ْاججاَاتها  ْمضٔ ز٣ت مخسظ ال٣غاع بها  ٓماث اإلاخمشلت بالخبرة  ٓامل ؤَمِا: مهاصع اإلاٗل ٠٢ٓ ٖلى ٖضة ٖ جخ

٦ْظل٪ زهاثو اإلاؿخ٣ب  ٍٓ ْالىٟؿُت ْالاظخماُٖت ْألاهماٍ هد ٓامل الصخهُت  ْاإلاخمشلت بالٗ ل 

٦ُٓت للمجخم٘.  1الؿل

: اختُاس البذًل ألافظل لحل املشيلت:
ً
 جالثا

ْزم ًسخاع ناو٘       ْاخضة ؤْ مدكابهت.  ْهي ٖملُت مٟايلت بحن بضًلحن ٖلى ألا٢ل ًخمخٗان ب٣ُمت 

خت، البضًل ألاًٞل  ْألا٦ثر ٢ضعة ٖلى بهجاػ الِضٝ اإلاُلٓب بإ٢ل زؿاعة ال٣غاع مً بحن البضاثل اإلاُْغ

 2مم٨ىت. 

خباعاث شخهُت ناو٘ ال٣غاع،       ْاضخت ْزايٗت اٖل إلاا ٧اهذ ٖملُت ازخُاع اخض البضاثل ٖملُت ٚحر 

ٓامل هي: ْاَم َظٍ الٗ ٓامل التي جًٟي ٖلحها َظٍ الهٟت  ٖٓت مً الٗ    3لظا جٓظض َىا٥ مجم

إلاا الخجاعب الؿاب٣ت: ناو٘ ال٣ -1 ْطل٪ إلاا لخجاعبّ الؿاب٣ت   في ٢غاعاجّ 
ً
 صاثما

ً
غاع لِـ خغا

 لخٍُٓ ؾُاؾخّ الٍٗغًت مً جإزحر ٖلى طاجّ. 

ٓامل الىٟؿُت  -2 ٖٓت مً الٗ ٦ّٓ مجم شخهُت ناو٘ ال٣غاع: الاوؿان ٧اثً اظخماعي جازغ ٖلى ؾل

ِٖٓا ٖملُت جيكئخّ الاظ ٓن بمجم
ّ
ٓامل التي ج٩ خماُٖت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت. ؤي الٗ

ْبخجاعبّ الؿاب٣ت  ْبإنلّ الاظخماعي  ْبش٣اٞخّ  ْزت  ٓع الؿُاؾُت، ِٞٓ ًخإزغ بالخهاثو اإلا

ٓ ٢ض ٌُٗي لبٌٗ  ٓامل جازغ ٖلى ٦ُُٟت ج٣ُُمّ للخ٣اث٤. ِٞ ٧ْل َظٍ الٗ ْبإخ٩امّ الاظخماعي. 

٢ْض ٌُٗي للبٌٗ آلازغ مجها ٢ُمت ا٢ل مما هي ٖلُّ  الخ٣اث٤ ٢ُمت ا٦بر مما هي ٖلُّ ٞٗال، 

ٓعاجّ ٞ  ًٖ جه
ً
٦ْإهّ مجغص جماما  ال ًخهٝغ 

ً
ْٖلُّ ٞةن ناو٘ ال٣غاع بٓنّٟ ٞغصا ٗال. 

ٓٞغة  ٓماث اإلاخ ُٖٓت اإلاٗل  لى
ً
٣ْٞا ْطل٪  ىت ٖلحها ؤْ حٗضًلِا  الصخهُت التي ٌٗمل بما ٖلى البَر

 لضًّ. 

ت: ًظَب بٌٗ الباخشحن بلى ال٫ٓ٣ بإن البٌٗ مً  -3 ججىب ناوعي ال٣غاع اجساط ٢غاعاث مخُٞغ

لُاث مخسظ بت مجهم في ٖضم جدمل مؿْا ي ال٣غاع ٌٗمل ٖلى ججىب اجساط ٢غاعاث زُحرة ٚع
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هخاثج ال٣غاعاث، مما ًاصي بهم بلى جًُٟل اجساط ٢غاعاث جغمي بلى بخضار حٛحراث بؿُُت ٖلى 

ٓا٢٘ بضال مً ٢غاعاث ٢ض جاصي الى زؿاعة ٦بحرة.   خالت الامغ ال

عة الؾُما -4 ٢ٓذ الالػم لل٣غاع: جٟغى الًْغ ٢ْذ ػمجي  ال ٢ْاث الاػماث اجساط ال٣غاعاث زال٫  في ا

٢ٓذ ٢ض ًاصي في بٌٗ الاخُان بلى ٖضم صعاؾت ظمُ٘ البضاثل اإلادخملت  ٢هحر. ْيِٛ ال

 ٣٦ب٫ٓ الخدضي الظي 
ً
ْازخُاع اخضَا عؤؾا ْبالخالي الا٢خهاع ٖلى بًِٗا ٣ِٞ،  للخهٝغ 

٣ْٞ ٫ٓ بالؿلم  ْ ال٣ب ٫ٓ في خالت الخغب ؤ ً. جٟغيّ الاػمت ٧الضز ٍ آلازٍغ  لكْغ
ً
 ا

ْ هخاثجِا الضازلُت ا٦ثر  -5 ٓ ال٣غاع ٖلى ازخُاع البضاثل التي جبض هخاثج ال٣غاع اإلادخملت: ٌٗمل ناوٗ

 ًاصي بُبُٗت الخا٫ بلى 
ً
ٓلت صازلُا ا. ْالا٢خهاع ٖلى الؿُاؾاث اإلا٣ب مالثمت باإلا٣اعهت م٘ ٚحَر

 .
ً
 جغ٥ البضاثل الازٔغ ظاهبا

: جىفُز البذًل املفظل:
ً
 سابعا

ْبهظا        ما٫ الالػمت لخد٣ُ٣ِا،  الخىُٟظ َٓ ؤلاهجاػ الٟٗلي ؤْ الخٟاٖل الخُب٣ُي بحن ألاَضاٝ ْألٖا

ٖٓت مً  ٓمُت بإجها مجم ْجٓن٠ ؤلاصاعة الخ٩ ْ ؤلاصاعة الٗامت،  ٓمي ؤ ٣هض بّ بصاعة الٗمل الخ٩ ًُ اإلاٗجى 

ْْي٘ َظا البرهامج ألاوكُت الالػمت لخسُُِ بغهامج الٗمل لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الٗامت  ْلت،  للض

ْما حؿعى الؿُاؾت الٗامت لخد٣ُ٣ّ. ْالخإ٦ض مً ؤن الىخاثج جخ٤ٟ   1مٓي٘ الخىُٟظ، 

٣ِا جد٤٣      ْالتي ًٖ ٍَغ ْلت  ْ حٗض ٖملُت الخىُٟظ َظٍ بمشابت جغظمت للؿُاؾت التي جدبِٗا الض

٣ّ ٞدو مضٔ  ٍْىٓغ لِا بإجها اإلاد٪ الظي ًخم ًٖ ٍَغ ٓصة،  ْجسُُِ نى٘ ؤَضاِٞا اإلايك ص٢ت ْصخت 

ْلت.   2ؾُاؾاث الض

ْع التي ًجب مغاٖاتها ٢بل        ٖٓت مً اإلادا ٍْخُلب الخىُٟظ ال٨ٟٓء للبضًل ألاًٞل، الالتزام بمجم

ْمً اَمِا ما ًإحي:  3ْؤزىاء الخىُٟظ للبضًل اإلاسخاع، 

 .مِٗا لخجاْبا ٖلى ْخشّ الٗام ْالغؤي بهظٍ الؿُاؾت اإلاِخمحن الٟاٖلحن قب٨ت ًئتجُ ٖلى الٗمل -1

٢ٓذ ازخُاع  -2 المُت الٓؾاثل اؾخسضام م٘ الؿُاؾت لخىُٟظ اإلاىاؾب ال ٓعي ليكغ ؤلٖا  .ال

ٖٓت   الضازلُت البِئت ًئتجُ  -3 ٓٞحر لًمان بهظٍ الؿُاؾت اإلاٗىُت اإلااؾؿاثإلاجم ٓماث ج  اإلا٣

ت  .الصخُذ الخىُٟظ لخد٤ُ٣ الالػمت اإلااصًت البكٍغ

ٓعة في الٗامت الؿُاؾت بهُاٚت الاَخمام  -4 ُٖٓت ْاضخت ن لخٗضص  ٢ابل ٚحر ْبك٩ل ْمٓي

 .الخٟؿحراث
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ْعا١ بٖضاص  -5 ٢ٓذ  بها مدضصا الؿُاؾت بدىُٟظ اإلاٗىُت للجِاث ج٣ضًمِا ًخم جٟهُلُت ٖمل ؤ ال

ٓاعص للخىُٟظ الالػم  .الخىُٟظ ٞتراث زال٫ اؾخسضامِا ْؤؾلٓب اإلااصًت ْاإلا

عة -6 ٔ  ْالؿُاؾاث الجضًضة الؿُاؾت بحن الٟهل يْغ  ْطل٪ إلخضار ْظضث بن لِا اب٣تالؿ ألازغ

ٓص ألازغ  .الجضًضة للؿُاؾت اإلايك

: جلُُم التىفُز للبذًل ألافظل:
ً
 خامعا

ْبغامجِا        ٓمت  ٣ًهض بالخ٣ُُم بجبإ ؤؾالُب ٖلمُت َضِٞا الخ٨م ٖلى ما بطا ٧اهذ ؾُاؾاث الخ٩

ْال٨ٟ ٓب ُّٞ مً الٟٗالُت  ٓبت بال٣ضع اإلاٚغ   1اءة.الخىُٟظًت جد٤٣ ألاَضاٝ اإلاُل

دت        ؤْ َٓ ج٣ُُم مىٓم للٗملُاث ؤْ الىخاثج لؿُاؾت مُٗىت، م٣ابل ؾلؿلت مً اإلاٗاًحر الهٍغ

ٓمت  ْمِٟ ْالِضٝ مجها نُاٚت جٓنُاث مُٟضة  ْالًمىُت مً ؤظل اإلاؿاَمت في جدؿحن الؿُاؾت، 

 2ْج٣ضًم الخبرة لهىإ ال٣غاع.

ْمٓيِٖٓا ؤْ ٖلى ؤلاظغاءاث التي ٍْىهب الخ٣ُُم ٖاصة ؤما ٖلى مًمٓن الؿُاؾت          الٗامت 

َْىا٥ ؤؾالُب  ٓمي ْزاعظّ،  ٍٓاث صازل الجِاػ الخ٩ ٓلى الخ٣ُُم ٖضة مؿخ ٍْخ اجبٗذ في عؾمِا، 

ٓص باألْلى جل٪ ألاؾالُب التي  ْاإلا٣ه ؿخسضم في ج٣ُُم الؿُاؾت الٗامت، 
ُ
ْؤزٔغ ٖلمُت خضًشت ح ج٣لُضًت 

ٓمُت  ْٚحر الخ٩ ٓمُت  ْل٨ً َظا ال حؿخٗملِا ألاظِؼة الخ٩ ْ ٖلمُت ص٣ُ٢ت،  ْالتي جخمحز بإجها ٚحر مىٓمت ؤ

ْحكمل َظٍ ألاؾالُب )ع٢ابت  ٓمي  ت نالخُتها ٦إصاة لخ٣ُُم الٗمل الخ٩ ْاؾخمغاٍع ٣ًلل مً ؤَمُتها 

ٓاؾُت  ٓاؾُت الؿلُت الخىُٟظًت، الخ٣ُُم ب ُٗت ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت، الخ٣ُُم ب الؿلُت الدكَغ

ٓمُت( . ؤما  ت عقُضة حٗخمض ٖلى ال٣ُاؽ ال٨مي ؤظِؼة ٚحر خ٩ ْاث ٨ٍٞغ ؤؾالُب الخ٣ُُم الٗلمُت ٞهي ؤص

ْ مضٔ هجاخِا في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ. ُٖٓا ٖلى ٞٗالُت الؿُاؾت الٗامت ؤ  3للمخٛحراث للخ٨م مٓي

ْطل٪ مً زال٫ ج٣ُُم ؤصاء البرامج         ٓماث ٖضة ؤؾالُب لخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗامت  ْجدب٘ الخ٩

ٖاث الٗامت ْمً ؤَم َظٍ ألاؾالُب: ْاإلاكْغ  ،4  

ش والجلعاث الاظتماع:  -1  التلاٍس

غ        ُٗت ؤؾلٓب الخ٣اٍع ْ الؿلُت الدكَغ ٓمت ؤ ٓاء ٧اهذ الخ٩ جدب٘ الجِاث اإلاٗىُت بخ٣ُُم الؿُاؾاث ؾ

ْا٢٘ الٗمل ْالاهجاػاث اإلاخد٣٣ت بكإن ما جم بسهٓم ؾُاؾت  ٣ْٖض ظلؿاث الاؾخمإ للخٗٝغ ٖلى 
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غا ٖما جم بكان  ٖامت ، ٦إن ًُلب مجلـ ألامت ؤن ٣ًضم لّ ظِاػ بٖاصة ٩َُلت ال٣ٔٓ الٗاملت ج٣ٍغ

ٓٞغ مشل  ىُت في ال٣ُإ الخام خُض ج ْبكان بًجاص ٞغم ٖمل للٗمالت الَٓ اث٠  حن الْٓ ؾُاؾت جَٓ

٢ٓٝٓ ٖلى الىخاثج اإلاترجبت ٖلى بوكاء الجِاػ.  جل٪ الٗملُت مىاؾبت لل

اساث املُذاهُت: -2  الٍض

ٓم ٦باع ا        اعاث لبٌٗ الجِاث للخٗٝغ ًٖ ٦شب ٣ً ْ لجان مكتر٦ت بٍؼ ْاللجان البرإلااهُت ا ٓلحن  إلاؿئ

اعة اخض اإلاؿدكُٟاث  ٓم لجىت ما بٍؼ ْالخٟخِل ٖلى خؿً ؾحر الٗمل ٧ان ج٣ ٖلى مؿخٔٓ ألاصاء 

٢ٓٝٓ ٖلى ؾحر الٗمل .  ٓمُت لل  الخ٩

 كُاط مؤششاث ألاداء: -3

ْمِمت للخٗٝغ ٖلى آزا      ْمً جل٪ اإلااقغاث حٗخبر ْؾُلت ص٣ُ٢ت  ع ؾُاؾت ما مشل الؿُاؾت الخٗلُمُت 

ْ وؿبت الدؿغب مً الخٗلُم. ٍٓت الٗامت ا  وؿب الىجاح في الشاه

 ملاسهت ألاداء بمعاًير علمُت: -4

ْ جإزحر ؾُاؾت مُٗىت بمٗاًحر ألاصاء اإلادلُت ، بل ًخم الاخخ٩ام بلى مٗاًحر      ٢ض ال ٨ًٟي ج٣ُُم ٞٗالُت ؤ

ج٣ُُم ٞٗالُت الؿُاؾت الصخُت مً زال٫ ماقغاث مُٗىت م٘ اإلاٗاًحر الٗاإلاُت . ؤما  ؤصاء ٖاإلاُت ٦إن ًخم

ٓصة )  ٓانٟاث الٗالمي للج ْاإلا ( Isoٖلى مؿخٔٓ همِ ؤلاصاعة اإلاخبٗت ٣ٞض ًخم م٣اعهت طل٪ م٘ اإلاٗاًحر 

 ْالخإ٦ض مً مضٔ اإلاُاب٣ت م٘ َظٍ اإلاٗاًحر .  

 الاظتلصاءاث: -5

ْالؿُاؾاث ٢ض جلجإ الجِاث اإلاٗىُت بالخ٣ ُُم بلى بظغاء الاؾخُالٖاث آلعاء اإلاؿخُٟضًً مً البرامج 

ٓ ؤمغ مِم في ال٣ُاٖاث الخضمُت. َْ ت مضٔ الغيا ًٖ الخضماث اإلا٣ضمت  ْمٗٞغ  الٗامت 

ْالتي هي      ٍٓم بٗض ٖملُت الخ٣ُُم  ْ ٢غاع ؾُاسخي، ٖملُت ج٣ ْالجضًغ بالظ٦غ ٞان ل٩ل ؾُاؾت ٖامت ؤ

ْؤقمل مً الخ٣ ٍٓم خُض ال ج٨خٟي ألازحرة بمجغص ٖملُت ؤْؾ٘  ُُم، خُض ٌٗض الخ٣ُُم ؤخض مغاخل الخ٣

٢ْض ٩ًٓن  ٍٓاث  ْمؿخ ٠٢ٓ، بهما حٗضًلّ مً زال٫ اٖخماص مٗاًحر  بنضاع خ٨م ؤْ بُٖاء ال٣ُمت للم

ْ جهاثُا في جهاًت الؿُاؾت الٗامت خُض ًهٗب حُٛحر  ٍٓم بما: آهُا زال٫ جىُٟظ الؿُاؾت الٗامت ، ؤ الخ٣

ٓمت مؿب٣ا (. مؿاع الؿُ ٤ْٞ ألاَضاٝ اإلاغؾ ٍٓم اإلاسغظاث   اؾت ْزُتها ؤي ) ج٣

 املبحث الثاوي: مىاهج ومذخالث التحلُل العُاس ي:
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 املطلب الاول: مىاهج التحلُل العُاس ي:

 املطلب الثاوي: مذخالث التحلُل العُاس ي:

 املطلب الاول: مىاهج التحلُل العُاس ي:

ٓاٖ        ٫ٓ بلى حٗٝغ اإلاىاهج ٖلى ؤجها ال٣ ْْيِٗا مً ؤظل الٓن ٓعَا  ض ْألاهٓمت الٗامت التي ًخم جه

ْبىاء  ْاإلادللحن في مسخل٠ اإلاجاالث،  ٓاَغ مٓي٘ الاَخمام مً ٢بل الباخشحن  ٫ٓ الٓ ٓلت خ خ٣اث٤ م٣ب

 ٕٓ ٫ٓ ؤن اإلاىاهج التي جهلر للبدض في خ٣ُ٣ت مُٗىت جسخل٠ بازخالٝ اإلآي ٖلى طل٪ ًم٨ً ال٣

 1اإلاُلٓب البدض ُّٞ.

ٓاَغ        ْٖىاًت اإلاسخهحن بضعاؾت الٓ ٓم اَخمام   حٗبحر مىهج ٖلى اإلاُُٗاث التي ؤؾاؾِا ٣ً
ً
ٍْض٫ ؤًًا

ٓاؾُتها    بلى ج٣ىُاث البدض التي ب
ً
َْكحر ؤًًا ٓايُ٘ الؿُاؾُت،  ٦ْظل٪ ٖلى مٟغصاث اإلا الؿُاؾُت، 

ٓا ٍْإزظ اإلادللحن الؿُاؾُحن باإلاىاهج في صعاؾت الٓ ٓاص البدٓر الؿُاسخي.  َغ الؿُاؾُت بمٗجى ججم٘ م

ٓص  ٓا٢٘ الؿُاسخي، ٞاإلاىهجُت الٗلمُت جخمحز بالجِ ت ال ٣ْٖالهُت إلاٗٞغ ت  جها في ٖملُاث ٨ٍٞغ ٍْدهْغ ص٤ُ٢ 

ْجدلُلِا، جم  ٢ٓاج٘  ْبخٟؿحر ال ْطل٪ باؾخسضام مهُلخاث ص٣ُ٢ت،  ٢ٓاج٘،  الهاص٢ت الى ا٢غاع ال

ْْي٘ ألاهماٍ الؿُاؾُت. ٓاٖض،  ْ ال٣ ٓاهحن ؤ   2اؾخسالم ال٣

 
ً
 : املىاهج الاظتيباطُت املثالُت:أوال

ت، ألن ال٣ٗل ٢اصع ٖلى         ٓٙ اإلاٗٞغ خباع ال٣ٗل ْؾُلت ْخُضة لئلوؿان لبل ًظَب َظا اإلاىهج اٖل

ْ الجض٫، ل٣ض ْظض  ال ج٣بل الك٪ ؤ اجها في طاتها،  ْلُت، ؤي الخ٣اث٤ التي ًم٨ً بَغ اؾخيباٍ الخ٣اث٤ الا

 
ً
 الٟالؾٟت ال٣ٗلُٓن، في ال٣ٗل مُٗاعا

ً
ٓص بلى ال٨ٟغ، باٖخباٍع مُٗاعا ت الٗلمُت ٦ما ًغصْن الٓظ للمٗٞغ

ٓا٢٘ لِؿذ  ٓاهحن اإلاىٓمت لل ا في بيُت ال٨ٟغ، ؤي: ؤن ال٣ ََٓغ ت الٗلمُت ججض ظ للخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت. اإلاٗٞغ

ٓا٢٘، ألن ال٣ٗل  ، مُٗاع ال٣ٗالهُت ٨ًمً في ال٣ٗل، ٢بل ؤن ًِٓغ في ال
ً
ٓاهحن ْيِٗا ال٣ٗل، بطا ؾٔٓ ٢

ت ًجؿض م ٓا٢٘. اإلاٗٞغ ٓعجّ في ال ت، الظي ًهل بلى الخ٣اث٤ اإلاُل٣ت. ٨َظا، ٨ًدك٠ ال٣ٗل ن بضؤ اإلاٗٞغ

ٓا٢٘ اإلااصي. ت ق٩ل ال٣ٗل في ال ت ال٣ٗل لل٣ٗل، ؤي، مٗٞغ       3حٗجي: مٗٞغ
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         ْ ْمباصت ٖامت مؿدىضة الى اإلاى٤ُ، ؤْ بلى عئٍت مشالُت صًيُت ؤ َْظٍ اإلاىاهج جىُل٤ مً ؤ٩ٞاع 

َْظٍ اإلاىاهج  ٞلؿُٟت  بلى هخاثج ٖامت، بمٗجى الاهخ٣ا٫ مً الٗام بلى الخام، 
ً
ال ٓا٢٘، ْن في صعاؾت ال

ْعَا جهى٠ بلى مىاهج ازٔغ هي:  بض

 املىهج التللُذي )الىالظُيي(: -1

 بلى ال٣ٗل         
ً
ٓعاث مشالُت ًُغخِا ال٣ٗل ؤلاوؿاوي اؾدىاصا بن َظا اإلاىهج  ٌؿدىض بلى جه

ْبلى ٖالم  ْلظل٪ َغح ؤٞالَٓن ؤ٩ٞاٍع اإلاشالُت في ْاإلاى٤ُ،   ًٖ ألاًٞل ْألامشل، 
ً
ح بدشا الْغ

ٍٓت لل٣ٗل ٖلى اإلااصة، ألهّ  ْل ، ٞاأل ٓماث ألازٔغ ٓمت الٟالؾٟت ٖلى ٧ل ؤق٩ا٫ الخ٩ جًُٟل خ٩

اث  اث الؿُاؾُت اإلاشالُت هي هٍٓغ ْالىٍٓغ ْبالخالي ٞةن ألا٩ٞاع  ٢اصع ٖلى ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت، 

ْم٩ان. ٖامت جهلر للبكغ في  ٧ل ػمان 

ْا بُغح الخإمالث الٟلؿُٟت الٗامت        ٢ْض اعجبِ بهظا اإلاىهج ال٨شحر مً الٟالؾٟت الظًً بضؤ

ٓا بلى ما ًجب ؤن ج٩ٓن، زانت  ْؤهته ْالبدض ًٖ الؿُاؾت الٟايلت،  في الخدلُل الؿُاسخي 

ٍْدبجى َظا اإلاىهج الخ٣لُضي ب ْلي مً ؤظل جد٤ُ٣ الؿالم.  ْاإلاجخم٘ الض ْلت  ً الض ٌٗ اإلا٨ٍٟغ

 لِٟم ٦ُُٟت اهخٓام الىاؽ في اإلااضخي، 
ً
سُت مٟخاخا اث الؿُاؾُت الخاٍع ْا في الىٍٓغ الظًً عؤ

ٓ ألاخؿً. ٓعَا هد   ٦ُُْٟت جُ

خي: -2  املىهج التاٍس

ٓص الطخمت التي ًبظلِا الٗلماء لخدلُل مسخل٠ الاخضار التي        ٫ٓ الجِ ْع َظا اإلاىهج خ ًض

ا بهضٝ  ْجٟؿحَر ٓعة ٖلمُت، جدضص خضزذ في اإلااضخي  ا به ْجٟؿحَر ٢ٓٝٓ ٖلى مًامُجها  ال

ْبىاء ٖلُّ ٌؿخسضم َظا  ْاؾخسالم الٗبر مجها.  ا ٖلى الاْيإ الخالُت للمجخمٗاث،  جإزحَر

ْطل٪  ٓماث طاث الُاب٘ اإلاٗغفي،  ٓإ مسخلٟت مً اإلاٗل ٫ٓ ٖلى اه اإلاىهج الاؾترظاعي للخه

ا ٖلى اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها الاٞ ٢ٓذ الخايغ. بن ال٨شحر مً الباخشحن لخدضًض جإزحَر غاص في ال

ٓمٓن باؾترظإ الاخضار اإلاايُت لضعاؾتها  ، باٖخباع ؤن مً ٣ً
ً
ذي ٖلما ال ٌٗخبرْن اإلاىهج الخاٍع

ْجدلُالتهم ٚحر ص٣ُ٢ت، ٩ٞل ما  ٓماتهم  ْبالخالي جب٣ى مٗل َا،  ْٖانْغ َٓا  لم ًدؿجى لِم ؤن ٖاق

ذي  َٓ ؤن ٣ًغؤ بٌٗ ال٨خاباث التي نضعث في ٞترة ًٟٗلّ الباخض اإلاؿخسضم للمىهج الخاٍع

 
ً
ٓا ظؼءا ْ ٧اه َا ؤ ْٖانْغ ٓا اخُاء  ْ بظغاء الل٣اءاث م٘ ألاشخام الظًً ال ػال ػماهُت مايُت، ؤ

ْالؼمان  ْػمان مسخل٠ ًٖ اإلا٩ان  مجها، ٦ما ؤن ٧لمت ٖلم حٗجي ام٩اهُت اٖاصة الخجغبت في بِئت 

َْظا ما ال هج سُت.الا٫ْ الظي خضر ُّٞ الٟٗل،   1ضٍ في ال٨شحر مً ألاخضار الخاٍع

 املىهج اللُاس ي: -3
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ٌؿخسضم مىهج الخ٨ٟحر الاؾخضاللي ال٣ُاسخي ٦ما ْنّٟ )ؤعؾُٓ( للخد٤٣ مً نض١         

ٓم َظا اإلاىهج ٖلى الاهخ٣ا٫ مً اإلا٣ضماث  ٣ٍْ ت ؾاب٣ت بةٞتراى صختها.   بلى مٗٞغ
ً
ت ٢ُاؾا اإلاٗٞغ

 ْ ٫ٓ صخت اإلا٣ضماث ًاصي  بلى الىخاثج، ؤي مً الٗام بلى الخام، ؤ مً اإلاباصت الى الىخاثج، ٣ٞب

ت الجضًضة حؿمى هدُجت. ْاإلاٗٞغ ت الؿاب٣ت حؿمى م٣ضمت،  ٫ٓ صخت الىخاثج، ٞاإلاٗٞغ   1بلى ٢ب

ٓعة الٟغص، ٞالٗضالت في           ْمً زال٫ ن ٣ٍْهض بّ ٢ُاؽ الخاالث الؿُاؾُت في الض٫ْ 

ْصا ٓعة م٨برة للٗضالت لضٔ الٟغص،  ْلت هي ن ْلت الض ْل٨ً الٗضالت في الض ْاخضة،  لت ألازىحن 

قُٓؽ( اإلا٨ٟغ  ْبطا ٧ان ؤٞالَٓن ٢ض َغح َظا اإلاىهج ٞةن )ْٚغ  .
ً
ْؤ٦ثر ْيٓخا ؤْؾ٘ مضٔ 

ْالخضإ بضًء مً  ْاإلا٨غ  ْالًُٟلت  ٓلىضي في الٗهغ الخضًض َغح ٨ٞغة ٢ُاؽ مٗاًحر الٗضالت  الِ

ْم َْظا ال٣ُاؽ َٓ خ٨م طَجي  ْلت.  ْاهتهاًء بالض  الٟغص 
ً
ى٣ُي، بمٗجى ًخسظ مً ال٣ٗل اؾاؾا

ْم٘ بًِٗم بلى نٟاث  ٍْدا٫ْ حٗمُم الهٟاث الخحرة لضٔ ألاٞغاص  ْالخٟايل،  لل٣ُاؽ 

ْلُت اإلاشالُت الخحرة.  للٗال٢اث الض

 املىهج الفلعفي: -4

ٓا٢٘ في ما َٓ ٧اثً،     بن َظا اإلاىهج ٌؿدىض ٚلى الٟلؿٟت الؿُاؾُت ال٣اثمت ٖلى صعاؾت ال

 بلى ما 
ً
ال خاث الٟلؿُٟت ْن ْلظل٪ ٞةن الُْغ ًجب ؤن ٩ًٓن مً ٢ُم ْنٟاث مشالُت، 

ٍْم٨ً الاؾخٗاهت بها في البدٓر  ٢ُْم اًجابُت اج٤ٟ ٖلحها،  ْالخالُت هي مباصت  الؿاب٣ت 

غح اإلا٣ترخاث اإلااصًت  ٓ ٢اثم مجها، َْ ٍٓغ ما َ بت في جُ الؿُاؾُت لخدلُل الخاالث الؿُاؾُت ٚع

َْٗخبر )ؤٞالَٓن( ْ )ا َْٓ ظؼء مً بلُّ،  لٟاعابي(، ؤمشلت خُت للٟالؾٟت اإلاشالُحن. بن ألازال١ 

ٓبت لضٔ ؤشخام اإلاجخم٘ الؿُاسخي،  الٟلؿٟت مً ؤَم ال٣ُم التي جدضص ؤهماٍ الؿل٥ٓ اإلاٚغ

ْلُت، ؤْ البدض ًٖ نُاٚاث ظضًضة  ْالض ْالهغاٖاث الضازلُت  ٓاء في خل اإلاك٨الث  ؾ

ْبطا ٧اهذ الا  ْالؿُاسخي.  ْال٣ُم للؿل٥ٓ الاظخماعي  ْيإ الؿُاؾُت بُٗضة ًٖ اإلاشالُت 

 
ً
ْؤن ٦شحرا ْام، زانت   لِا ٖلى الض

ً
ٓصة لِا ًيبغي ؤن ج٩ٓن مغقضا ٓعة اإلايك الازال٢ُت، ٞةن اله

ٓاز٤ُ  ب ؤن اإلا ال ٍع  ،
ً
 ٧امال

ً
ْبن ٧اهذ ال جلتزم بها التزاما ٓ لِا،  ْجضٖ مً اإلاماعؾاث حؿخٓل بها، 

ْاإلاٗاَضاث حؿخٗحن بها الض٫ْ  ْلُت  ْجُب٣ُِا. ل٨ً َظا اإلاىهج ًيخ٣ض  الض للضاللت ًٖ اًماجها بها 

ٓا٢٘، ل٨ً ٞاثضجّ  ٓع اإلاجغصة التي ال نلت لِا بال خماصٍ ٖلى الام ْطل٪ اٖل في الخدلُل الؿُاسخي 

لى. ٓح ألٖا  هي الؿعي لالعج٣اء الى مؿخٔٓ الُم

 املىهج العىظُىلىجي )الاحتماعي(: -5

ْال        ْٖاء الؿُاؾت،  عة بدض اظخماعي، لظل٪ بن اإلاجخم٘ َٓ  خدلُل الؿُاسخي َٓ بالًْغ

خباع  ٓع اظخماعي ًإزظ بٗحن الٖا ٞةن َظا اإلاىهج ًغمي بلى جدلُل ال٣ًاًا الؿُاؾُت مً مىٓ
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ْمالخٓت ٧اٞت  ْالخ٠ُ٨ في اإلاجخمٗاث،  ْٖال٢اث الهغإ  ٖال٢اث الخٟاٖل ْالاوسجام، 

ٓاَغ الاظخماُٖت الؿاثضة في ٖال٢تها بالخدلُل الؿُاسخ ي، ٦ٗال٢اث الؿُُغة ْألامغ الٓ

 ًٖ ؤهماٍ الؿل٥ٓ 
ً
ْالخ٣الُض التي جى٨ٗـ ٖلى اإلاماعؾت الؿُاؾُت، ًٞال ْالٗاصاث  ْالُاٖت، 

ٓماث جد٤ُ٣ الدؿُِـ  ْالخ٩ ْجدا٫ْ الض٫ْ  ٍٓت.  ْاللٛ ْالضًيُت  ْال٣بلُت،  في الجماٖاث اإلاِىُت 

ْحسخحر ْؾاثل الخي الئها،   ل
ً
ْالجماٖاث ٦ؿبا كئت الاظخماُٖت الؿُاؾُت الاظخماعي لؤلٞغاص 

ْلظل٪  ٓػ في الاهخساباث،  ْ مً ؤظل الٟ ىُت، ؤ ح الَٓ لخٓظُّ اإلاجخم٘، بما مً ؤظل جىمُت الْغ

ت اججاَاث  ٞةن اإلادلل الؿُاسخي ٠ًْٓ ٧ل الخاالث اإلاؿخ٣غة ؤْ اإلاخٛحرة في اإلاجخم٘ إلاٗٞغ

ْج٩ٓن ال ٓاهب اإلاغجبُت بالخدلُل الؿُاسخي للٓاَغة،  ىخاثج مغآة للخاالث الؿُاؾت في ٧ل الج

٫ٓ بك٩ل  ْال٣ب  ٌ ْالخٗضًل، ؤْ الٞغ ْمدٟؼة للخُٛحر  الاظخماُٖت في ٧ل بًجابُاتها ْؾلبُاتها، 

 
ً
ْبك٩ل زام لخالت مُٗىت، م٘ اصعا٥ بم٩اهاث ٖضم الشباث ْالاؾخ٣غاع جبٗا ٖام ل٩ل الخاالث، 

 
ً
ال ْالبدض ْن ْالخاظت الؾخمغاع اإلاغاظٗت  ْالخاعظُت،   بلى هخاثج ظضًضة للمازغاث الضازلُت 

٢ٓٗاث مدخملت.  1ْج

: املىاهج الاظتلشائُت 
ً
 الىاكعُت:–جاهُا

ْباٖخماص        ْالخجغبت،  ٓا٢٘  بي الظي ٌؿدىض ٖلى الاًمان بال بسالٝ اإلاىهج ال٣ٗلي، ِْغ اإلاىهج الخجٍغ

خّ، ل٣ض اٖخبر الخ ٣ُا، م٘ اخترام ال٣ٗل ْخٍغ ٓعي الاوؿاوي للمُخاٞحًز بُٓن ؤن الك٪ ٢اٖضة لبىاء ال جٍغ

ت الٗلمُت مً الخجغبت  ت، ألن ال٣ٗل ٌؿخمض اإلاٗٞغ  للمٗٞغ
ً
ْلِـ ال٣ٗل، حٗض مهضعا الخجغبت ْخضَا 

ْالى٣ض  ْالخجغبت، ؤي باٖخماص الخدلُل  بُت ٖلى اإلاالخٓت  َْٗمل ٖلى حٗمُمِا. ل٣ض بىِذ الٟلؿٟت الخجٍغ

ْا ٓاَغ الٗلمُت الاوؿاهُت  ٓع، للؿُُغة ٖلى الٓ ْالكٗ  ًٖ الاٞتراياث في يٓء الخـ 
ً
لُبُُٗت، بُٗضا

٣ُت اإلاُل٣ت.  اإلاُخاٞحًز

ْبىاء الٟغيُاث،         بُت مبضؤ الٗلُت ؤْ الؿببُت، للخٓنل لالؾخيخاظاث  ًذ الخجٍغ بىاًء ٖلُّ ٞع

 
ً
ْلُا  ؤ

ً
ْلِـ مبضثا سُت جخ٩ٓن في الٟغص،  ْلُضة ٖملُت جاٍع ٓلٓظُت،  مٗخبرة ؤن الؿببُت مجغص ٖاصة ؾا٩ً

ْالخجغبت.في بيُت ال٣ٗل. ل  2ظا، ٞالٗمل الٗملي ًخُلب ازًإ الٓاَغة للمالخٓت 

ْصعاؾخّ ٖلى يٓء الخ٣اث٤ ال٣اثمت ُّٞ، مً ؤظل       ٓا٢٘ الؿُاسخي،  َْظٍ اإلاىاهج جبضؤ في جدلُل ال

ٍٓم ألاصاء،  ت ؾُاؾُت، ٌؿخٟاص مجها في ج٣ ٫ٓ ٖلى هخاثج ٖلمُت، ًم٨ً ؤن حك٩ل حٗمُماث ٨ٍٞغ الخه

ْج ٓا٢٘، ؤي الاهخ٣ا٫ مً الخام بلى الٗام، ْجصخُذ ألازُاء،  ْؤعاء مؿخسلهت مً طل٪ ال ٣ضًم مباصت 
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ٓاهحن التي جد٨مِا  ت ال٣ ٓاَغ الؿُاؾُت إلاٗٞغ َْظٍ اإلاىاهج في مٗٓمِا مىاهج جدلُلُت تهخم بخدلُل الٓ

ْالضعاؾت ْؤ٩ٞاع ٢ابلت للخُب٤ُ  اث ؾُاؾُت  ْمً َظٍ اإلاىاهج هي:1ْالتي حك٩ل هٍٓغ  ، 

لي(:املىهج الاختب -1  اسي )الامبًر

        ٓ ا مُٗاع للخ٣ُ٣ت، ؤما ال٨ٟغ ِٞ ْالبدض، باٖخباَع  للضعاؾت 
ً
َظا اإلاىهج ٌٗخمض اإلااصة ؤؾاؾا

ْع ال٣ٗل في  ٓا٢٘، بِىما ًىدهغ ص ْبهما في ال ْع في ٣ٖل الاوؿان،  ت ال جض ْؤن اإلاٗٞغ ْلُض اإلااصة، 

 ْنّٟ ٣ِٞ.

       ْ ٓا٢ُٗت، زانت في صعاؾت اإلااؾؿاث ِٞظا اإلاىهج ًغ٦ؼ اَخمامّ ٖلى اإلاالخٓت  اإلاكاَضة ال

ْبُان  الؿُاؾُت، ٧األخؼاب الؿُاؾُت، ؤْ الصخهُاث الؿُاؾُت، ؤْ الضعاؾاث الا٢لُمُت، 

ْالبُاهاث،  ْاث ظضًضة في الازخباع، ٧اإلخهاءاث،  ْاؾخسضام ؤص زهاثهِا اإلاسخلٟت، 

ٓماث، ْالاؾخبُاهاث، ْالاؾخٟخاءاث الكٗبُت ٖلى الخاالث  يت.ْاإلاٗل  الؿُاؾُت اإلاْٗغ

بي: -2  املىهج العلمي التجٍش

 ٖلى        
ً
ْصة في اإلاجا٫ الؿُاسخي اٖخماصا َْٓ اإلاىهج الظي ٌٗخمض ٖلى اظغاء الخجاعب اإلادض

ْالىٓم التي ًم٨ً مالخٓتها ؤ٦ثر  ٓاَغ  ْلت جىُٓي ٖلى ٦شحر مً الٓ ججاعب الؼمً الٗضًضة، ٞالض

ْا ٓمُت  ْلت، مً ؤي شخيء آزغ، ٩ٞل الخىُٓماث الخ٩ ت جسً٘ إلصاعة الض ت ْالاصاٍع لٗؿ٨ٍغ

ش الىٓم  ْبما ؤن جاٍع ب بها اإلادلل الؿُاسخي،  ٓعة التي ًٚغ ْبالخالي ًم٨ً اظغاء الخجاعب باله

ب خاٞت بخجاعب  ْالخْغ ٓعاث  ْالش ٓهُت  ْال٣اه ٓعاث الؿُاؾُت  ْالخُ ٗاث  ْالدكَغ الؿُاؾُت 

ْصة الىُا١ ٖبر ازخ ٖٓت مً الاخُاء ؾُاؾُت ٦بحرة، ٞان ال٣ُام بخجاعب مدض ُاع ُٖىاث في مجم

ٗاث مىٓمت لِا . ْاؾ٘ بطا ٧اهذ َىال٪ حكَغ ْالُب٣اث ٢ض جىجر لخُب٣ُِا ٖلى هُا١   2ْال٣ٔغ 

بي اهّ مً اإلام٨ً صعاؾت الؿل٥ٓ الؿُاسخي ٦ما ًم٨ً صعاؾت        ٍْٔغ اههاع اإلاىهج الخجٍغ

ْصة في  ٓاؾُت اظغاء ججاعب مدض اث٠ الىٓم الؿُاؾُت اإلاسخلٟت ب الخُاة الؿُاؾُت طاث ْْ

ب الٗلمي ٚحر مم٨ً في الضعاؾاث الؿُاؾُت، ٞان الخجاعب  ٓ ؾلمىا بإن الخجٍغ ْل صالالث ٖامت. 

ش الىٓم الؿُاؾُت في  ْاُٖت في جاٍع ْاُٖت ؤْ ٚحر  ٓعة  ٓا٢٘، ٢ض ظغث به الؿُاؾُت، في ال

ْإ، َٓ في ا  ؤم ٚحر 
ً
ْاُٖا ٓاء ٧ان  ٕٓ مً مسخل٠ الا٢ُاع، بط ؤن ٧ل حُٛحر ؾُاسخي ؾ ٓا٢٘ ه ل

٧ْل حٛحر ًدضر ٖلى البيُت الؿُاؾُت ْفي  ٧ْل ؾُاؾت حٗلً،   ، ٧ْل ٢اهٓن ٌكٕغ الخجغبت. 

بي، بطا ما ؤزظ بمٗجى ؤن َظا الخُٛحر َٓ ما٢ذ ٞدؿب.  الخىُٓماث الؿُاؾُت لّ َاب٘ ججٍغ

ْج٨دؿب  ٢ْاَٗت ٖلى مالثمخّ ٖىضما جشبذ صخخّ  ٓعة جهاثُت  ٠٢ٓ جبجي ٧ل ما ج٣ضم به ٍْخ

ْ الُٗٓب، ٞاهّ ٌٗض٫  زهاثو صاثمت. ؤما بطا ج٨ك٠ الخٛحر ًٖ ؤهّ ًىُٓي ٖلى بٌٗ اإلاأزظ ؤ
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ْبطا ٧اهذ بٌٗ الخجاعب  ٍْبدض ًٖ بضًل لّ.   ُٞلغى 
ً
ٖلى يٓء طل٪، ؤما بطا ٞكل جماما

الؿُاؾُت ٢ض از٣ٟذ في اإلااضخي ٞةجها م٘ طل٪ لم جسل مً بٌٗ الٟاثضة، بط ؤجها ٢ضمذ 

 ٢ُمت حؿا
ً
ؾا ْصْع ٓماث    1ٖض ٖلى الٓن٫ٓ بلى اؾخيخاظاث اًجابُت.مٗل

ٖٓت مً الخهاثو هظ٦غ مجها آلاحي:       ْلِظا اإلاىهج مجم

ْبظل٪   ٓا٢٘،  ُٖٓت، التي حؿدبٗض ْظِاث الىٓغ الظاجُت للمدللحن في قإن خ٣ُ٣ت ال اإلآي

ْلِؿذ ٢ُمُت. ْْا٢ُٗت  ُٖٓت   مٓي
ً
 ج٩ٓن ألاخ٩ام التي ًهل بلحها اإلادلل الؿُاسخي ؤخ٩اما

ٓاظِت اليؿ   ٓ حٗمُم وؿبي في م بُت، بط ؤن الخٗمُم الظي ًيخهي بلُّ اإلادلل الؿُاسخي، َ

ْاإلا٩اهُت.  الخٗمُم اإلاُل٤ ألصخاب اإلاىاهج اإلاشالُت، مً مىُل٤ الخٛحراث الؼماهُت 

 املىهج العلىوي: -3

، ٣ٞض ِْغث زال٫ ٞترة ما بحن الخغبحن        
ً
٦ُٓت خضًشت الِٗض وؿبُا حٗض اإلاىهجُت الؿل

ا  الٗا ْعبُٓن َاظْغ ا ؤؾاجظة ؤ ٍَٓغ ْجُ ٨ُت، ْؾاٖض في نُاٚتها  الًاث اإلاخدضة الامٍغ إلاُخحن في ال

ٓايُ٘ الؿُاؾُت،  ٓلٓظُت في صعاؾت اإلا ْالبؿ٩ُ ٓلٓظُت  اث الؿِؿُ ٓا الىٍٓغ بلحها، بط َب٣

الًاث ت الٗلمُت الكاجٗت في ال ْبحن الجٖز ْعبا،  ت في ؤ ٓا ما بحن ج٣الُض البدض الىٍٓغ  ْبظل٪ ظمٗ

ْبغػث ُٞما بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٦إبغػ اإلاىهجُاث الٗلمُت في صعاؾت الؿُاؾت،  اإلاخدضة. 

ْعبا الٛغبُت.  في ٦شحر مً ؤ٢ُاع ؤ
ً
ْبهما ؤًًا الًاث اإلاخدضة ٞدؿب،   2ال في ال

ٓا٢٘،         ْصعاؾت ال٣ُم ٦جؼء مً ال ْازخالٞاجّ،  ٌٗخمض َظا اإلاىهج ٖلى الؿل٥ٓ الاوؿاوي 

ْٖلى ؤؾـ ٦مُت ٦إصاة للمالخٓت، ْام٩اهُ ت الخدلُل الؿُاسخي للؿل٥ٓ ال٣ابل للمالخٓت، 

ٓا٢٘  ْمً زم ِٞم ال بها،  ْججٍغ ْالٟغى،  بي ال٣اثم ٖلى اإلاالخٓت  ْالاؾخمغاع ٖلى اإلاىهج الخجٍغ

ْالخيبا بكإهّ. ْجٟؿحٍر   الؿُاسخي 

٢ٓذ الخايغ اَخمامِا ٖلى الاشخا        ٦ُٓت في ال م ْالاخؼاب ْجغ٦ؼ اإلاىهجُت الؿل

ْهي ال حٗجي بما ًجب  ْاإلااؾؿاث.  ٓماث  ْالخ٩ ا ٖلى الض٫ْ  ْالجماٖاث اإلاسخلٟت ؤ٦ثر مً جغ٦حَز

ْٖلُّ ٞان اإلادلل الظي ًُب٤   في الخُاة الٗامت. 
ً
ٓمٓن بّ ٞٗال ٓم بّ الاٞغاص، بهما ما ٣ً ؤن ٣ً

 
ً
ٓعة مىخٓمت، ٦ما ًبدض اًًا ٦ُٓت ٌٗالج الاخضار التي ج٣٘ به ماقغاث اإلاىهجُت الؿل

٦ُٓت  ْل٣ض ْل مجا٫ جُب٤ُ اإلاىهجُت الؿل ْالجماٖاث.  الؿل٥ٓ الؿُاسخي لضٔ الاٞغاص 

ٓاهب مُٗىت  ألهّ ال ًم٨ً جُب٣ُِا بال ٖلى ظ  ،
ً
ال  ؤ

ً
ْطل٪ بؿبب خضازت ِٖضَا وؿبُا  ،

ً
ْصا مدض

ا اإلاُُٗاث ال٨مُت، ؤي اإلاُُٗاث  ٓاٞغ ٞحها ؤ٦ثر مً ٚحَر مً الخُاة الؿُاؾُت هي جل٪ التي جخ

ْاإلاؿاَمت في الاهخساباث ٖلى مسخل٠ ا ٍٓذ  ْج٣ضًغ حجمِا ٧الخه لتي ًم٨ً  ٢ُاؾِا 

٢ْذ آلزغ. زم  الجّ مً  ْجد ٢ُْاؽ اججاَاجّ  ًٍٓ الغؤي الٗام  ٦ْظل٪ صعاؾت ج٩ ٍٓاتها،  مؿخ
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ْٖملُت نى٘ ال٣غاع  ٓايُ٘ ازٔغ ٧االخؼاب الؿُاؾُت ْظماٖاث اإلاهالر  اي٠ُ الحها م

 ْ   1جدلُل الىٓم الؿُاؾُت.ْالخهاثو الىٟؿُت للؿُاسخي، 

: املىاهج التحلُلُت:
ً
 جالثا

ٓاَغ       ْهي ألاَم في اإلاىاهج الٗلمُت اإلاؿخسضمت في الخدلُل الؿُاسخي، بط جهلر ؤٚلبها لخدلُل الٓ

ْاخض مجها ٦مضازل م٘  ْهي مترابُت م٘ بًِٗا البٌٗ، بدُض ًم٨ً اؾخسضام ؤ٦ثر مً  الؿُاؾُت، 

٫ٓ اإلاىهج الغثِـ، لِٟم مسخل٠ ؤ ْجدضًض ؤؾبابها ْؤلاخاَت بها، زم اًجاص الخل ْظّ الٓاَغة الؿُاؾُت 

َْظٍ اإلاىاهج هي:  الىاظضة لِا، 

 املىهج املؤظس ي: -1

٫ٓ اإلاىهجُاث      ْهي مىدضعة ًٖ ؤنل ًسخل٠ ًٖ ؤن  ،
ً
بن اإلاىهجُت اإلااؾؿُت خضًشت وؿبُا

ٓهُت، ألن َظٍ اإلاىهجُاث ألازحرة جإجذ، ْال٣اه ْالٟلؿُٟت  سُت  في ٢ؿم ٦بحر مجها ًٖ  الخاٍع

ت. في خحن ان اإلاىهجُت اإلااؾؿُت جإجذ ًٖ  الخ٣الُض ال٨الؾ٨ُُت في الجامٗاث الاه٩لحًز

٣ٍْهض باإلاىهجُت اإلااؾؿُت ؤن  ٓم الُبُُٗت ْخملذ زهاثهِا.  اإلاىهجُاث اإلاُب٣ت في الٗل

٦ْظل٪ اإلاُُٗاث اإلاغجبُت بؿحر ا لٗمل حٗالج اإلاكا٧ل الؿُاؾُت مً ْظِت هٓغ اإلااؾؿاث، 

ٓاَغ  ٓاظّ مهاٖب ٖىض ٖؼلِا الٓ ، ٞهي ج ٓبت مً اإلاىاهج الازٔغ َْٗض َظا اإلاىهج ا٦ثر نٗ ٞحها. 

ٓم الُبُُٗت طل٪ الن  ٓاظّ مكا٧ل مغا٢بت ا٦بر مً اإلاكا٧ل التي جٓظض في الٗل ْج التي جضعؾِا 

ْلظ ٓص،  ٝ التي جضٞ٘ بها الى الٓظ ٦ْظل٪ الْٓغ ٕٓ في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت،  ل٪ اإلااؾؿاث جدى

ْمخٗضصة. ٖٓت   مخى
ً
  2ٞخإزظ ؤق٩اال

٣ٍْهض بّ صعاؾت         َْٗض َظا اإلاىهج مً ا٢ضم اإلاىاهج اإلاؿخسضمت في الخدلُل الؿُاسخي، 

ٓا٢٘ هي ْخضة الخدلُل  ْلت في ال ْازخهاناتها، ٞالض اإلااؾؿاث الؿُاؾُت مً خُض ق٩لِا 

ْؤصا ٓة ْي٠ٗ،  ٢ْ ْؤصاء  ْع  ْص ْل٩ل ماؾؿت حجم  ٗاث الؿُاسخي ألاؾاؾُت،  ئها ًخإزغ بالدكَغ

ْمضٔ  ْاإلاؿخجضاث،   ٝ ْمضٔ الخ٠ُ٨ م٘ الْٓغ ْع مىدؿبحها في الخُب٤ُ،  ْص التي جد٨مِا 

ٕٓ ْخضاث اإلااؾؿت  ْجى ْحٗضص  ٍْم٨ً ٢ُاؽ الاصاء مً زال٫ صعظت  ٓع هدٓ الاًٞل.  الخُ

ْلٗل ؤخض  ْازخالِٞم،  ْجماؾ٪ ؤًٖائها  ْاؾخ٣اللُتها،  تها في الٗمل  ْمضٔ خٍغ ْْْاثِٟا، 

ٓجها ؤٞ ٓع، ْفي ٧ ْالخُ ت  ْٞاٖلُتها في الاؾخمغاٍع ا ألَضاِٞا،  ٓ مضٔ اهجاَػ ًل اإلاٗاًحر لخ٣ُُمِا َ

ٓاء الصخهُت.  ماؾؿاث مؿخ٣غة ٚحر زايٗت لؤلَ

 مىهج الجماعت: -2
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 مً صعاؾت اإلااؾؿاث، م٘ الابخٗاص ًٖ الا٩ٞاع         
ً
ًتر٦ؼ ٖلى جدلُل ؤوكُت الجماٖاث بضال

ْا ٓا٢ُٗت  ْٚحر ال ْما صام الٗمل الؿُاسخي ٖمل اإلاجغصة  ْلت،  ْالض ل٣ٔٓ ٚحر اإلاغثُت ٧الؿُاصة 

ْلِـ الٟغص، ٞةهّ ًازغ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت.  الجماٖت 

ْجخهإع بالًٍٛٓ      بن الجماٖت في صازل الىٓام الؿُاسخي جخٟاٖل م٘ بًِٗا باؾخمغاع، 

ْٖلى يٓء طل٪ جخدضص خالت الىٓام  مًاصة، 
ً
ا ْجخل٣ى يَٛٓ ٢ْذ  التي جٓظِِا،  الؿُاسخي في 

ْجىُٟظ ؤَضاِٞا  ٫ٓ للخ٨م،   جدؿم الهغإ لهالخِا في الٓن
ً
مٗحن، ٞالجماٖت ألا٢ٔٓ جإزحرا

َْظٍ الجماٖت جازغ ٖلى اججاَاث ؾل٥ٓ  ؤًٖائها في  ْاخضار الخٛحراث في الىٓام الؿُاسخي، 

ٓلِم ا٩ٞاع  ْحٛغؽ في ٣ٖ ْالخؼب،  ْجيكئت الاظُا٫ في الاؾغة  ؾُاؾُت ٧ل اإلاجاالث اإلاخاخت، 

 ٖلى الىٓام 
ً
ْجماعؽ الجماٖاث جإزحرا ا،  ْجماؾ٨ذ اػصاص جإزحَر ٍٓذ الجماٖت  ٧ْلما ٢ اظخماُٖت، 

ٓلِا الى ظِاػ نى٘ الؿُاؾت الٗامت  ْْن ْمجها جإزحر ظماٖاث اإلاهلخت اإلاباقغة  الؿُاسخي، 

ْاإلاؿاهضة الاهخسابُت  ْمت،  ْاإلاؿا ْاؾالُبها ٧الضٖاًت  لبٌٗ ْزهاثهِا الظاجُت في جد٤ُ٣ طل٪ 

ٓ زل٤  ْ ؤن ؤ٦ثر الاؾالُب ٞاٖلُت َ ٍْبض ْاؾخسضامِا الٗى٠،  ْٖال٢تها م٘ الاخؼاب،  اإلاغشخحن، 

ْعظا٫ الاصاعة، ٞالجماٖاث التي حٗبر ًٖ مهالخِا  ْز٣ُت م٘ اًٖاء البرإلاان  ٖال٢اث شخهُت 

ْاإلاؿاَمت في الاؾخ٣غا ْٞاٖلُت الاٞغاص ٦جماٖت،  اصة مكاع٦ت  اث٠ ازٔغ مً ٢بُل ٍػ ع جاصي ْْ

ت ٖامت للخدلُل الؿُاسخي ججهٌ ٖلى  الؿُاسخي، ٚحر ؤن َظا اإلاىهج ًٟخ٣غ الى نُاٚت هٍٓغ

خت. ت اإلاُْغ ا الىٍٓغ ْالى ازخُاع اََغ ٓم الجماٖت،   مِٟ

 مىهج جحلُل الىظم: -3

ال ٣ًهض َىا           ٌٗخمض َظا اإلاىهج ٖلى الىٓام الؿُاسخي ٦مىهج لخدلُل الؿُاؾت، 

ٓمت بالىٓام الؿُاسخي: مجمٖٓت ال ْالتي جبحن هٓام الخ٩ ٓاٖض ْالاظِؼة اإلاترابُت ُٞما بُجها،  ٣

ٓهاث الٓاَغة ٢ُض  ْْؾاثل مماعؾتها للؿلُت. بل ٣ًهض بّ الٗال٢ت )الضًىامُت( الخغ٦ُت بحن م٩

ٖٓت اظؼاء طاث زهاثو مخباًىت جغجبِ  ّ ؾ٩ٓث(: مجم الخدلُل الؿُاسخي. بط ًٔغ ُّٞ )اهضٍع

ُل م٘ بًِٗا ٖبر جٟاٖل مؿخمغ في م ّ )ظابٍغ َْٗٞغ اث٠ مدضصة.  ْجىجؼ ْْ ضة ػمىُت مدضصة 

ٓص اَغاٝ ٖضًضة صازلِا   ًٖ ْظ
ً
ْجازغ ٞحها، ًٞال ٓهض( ٖلى اهّ مىٓمت جخٟاٖل م٘ البِئت  اإلا

 1جخٟاٖل م٘ بًِٗا البٌٗ.

٤ْٞ َظا الخدضًض إلاضل٫ٓ الىٓام جخجّ اعاء ٖضًضة ل٨باع اإلاسخهحن امشا٫ )صًُٟض     لى  ْٖ

ُ ْ )ٚابٍغ ْطل٪ مً اؾخٓن(  ٓطط لخدلُل الٗمل الؿُاسخي،  ْ اهم ٣ت ا ٓهض(. ٌٗض الىٓام ٦ٍُغ ل اإلا

ْعة  زال٫ الاعج٩اػ ٖلى اعبٗت صٖاثم مخٟاٖلت، بما ًجٗل خغ٦ت الىٓام جدؿ٤ م٘ خغ٦ت الض

َْظٍ الضٖاثم هي:  2اإلاخ٩املت، 
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ُت   system )الىظام( - ؤ ْمخٟاٖلت جىجؼ  sub systemالظي ًدك٩ل مً هٓم ٖٞغ مترابُت 

اث ُٟت الىٓام( بغمخّ. ْْ ْْ( 
ً
ْجىجم ًٖ جٟاٖالتها ظمُٗا  ٖلى بًِٗا البٌٗ. 

ً
ِٟا اٖخماصا

ْا٢٘ ملمٓؽ. ْجغظمتها بلى   ؤي اجساط ال٣غاعاث 

ٝ اإلادُُت بالىٓام في مضة ػمىُت مُٗىت.  Environment )بِئت الىظام( - ب ٖٓت الْٓغ ؤي مجم

 ْ  لٟاٖلُت الىٓام، ؤ
ً
ْبِئت الىٓام ؤما  ْالتي حك٩ل مدهلت جإزحراتها ؤما ٧ابدا  لِا. 

ً
صاٖما

ٓص ا٢لُاث  ْجازغ ٧لخاَما في مجمل وكاَاث الىٓام. ٞٓظ ج٩ٓن صازلُت ؤْ زاعظُت. 

ْلت ما، حك٩ل بِئت صازلُت ؾلبُت ج٣ُض خغ٦ت الىٓام. ٦ما ؤن يِٛ  ت صازل ص مخهاٖع

اثّٟ. ْحٗغ٢ل ٖملُت اهجاػ ْْ ْلُت ٖلى هٓام ما، ٞةجها ؾخ٣ُض خغ٦خّ  ْ ص  بِئت ا٢لُمُت ؤ

(، in putsبط ججغي َظٍ الٗملُت بدؿلم الىٓام إلاضزالث )مؿبباث( ) )عملُت التفاعل( - ث

( جدٟؼ motivationمٓظِت الُّ مً البِئت اإلادُُت )صازلُت ؤْ زاعظُت(، جسل٤ صاُٞٗت )

ْالغص ٖلى جل٪ اإلاؿبباث بـ )مسغظاث( ) ( جخمشل ب٣غاعاث out putsالىٓام ٖلى الخغ٦ت 

 ْؾُاؾاث ٖامت.

( ؤْ الازغ الغاظ٘ ب٣ُام البِئت اإلادُُت بالىٓام بالغص feed back( )ت الاظترحاعُت)التغزً - ر

ْالؿُاؾاث التي ًخسظَا الىٓام، ؤي )اٞٗالّ الؿُاؾُت( التي حك٩ل  ٖلى جل٪ ال٣غاعاث 

ْعَا مضزالث )مؿبباث( للبِئت اإلادُُت ٞترص ٖلحها )بالؿلب ؤْ الاًجاب( ٖلى ق٩ل  بض

 َْٓ  مسغظاث جٓظّ للىٓام 
ً
ْالتي ًدؿلمِا الىٓام مجضصا ما ٌؿمى باألزغ الغاظ٘، 

ْالبِئت  ْعص الٟٗل( بحن الىٓام  ٨َْظا جخ٨غع الٗملُت )الٟٗل  ٦مؿبباث لحرص ٖلحها زاهُت. 

 اإلادُُت.

 املىهج البىائي الىظُفي: -4

ٓٞؿ٩ي( )        (، مً Rodcliffe-Brown( ْ )عاص ٧ل٠ُ بغاْن( )Malinowskiؤٖخبر ٧ل )مالُى

ْاث ٓجي بك٩ل ًُٟض الخسهُو الا ٓل ُٟت في ٖلم الاهثرْب ٓا انُالح الْٓ ل الظًً اؾخٗمل

٢ْض اؾخٗمل َظا الانُالح مً ٢بل ٖالم الاظخمإ   .
ً
ْالض٢ت التي ٖٝغ بها َظا الانُالح خالُا

ْاإلاٗجى ُّٞ:  ٓط مً صعاؾت ٖلم الاظخمإ  ٓم اإلاؿخٗمل َىا مإز ْاإلاِٟ ٓهؼ(،  )جال٩ٓث باعؾ

ْ الاؾلٓب ٣ت ؤ ٓم   الٍُغ ٓهؼ( بن َظا اإلاِٟ الظي ًُٟض اصامت ال٩اثً الخي. ْخؿب ج٣ُُم )باعؾ

ٓهت للىٓام الاظخماعي.  ْالٗىانغ اإلا٩ ٓص بحن ٧ل الاظؼاء  ْالخٗاْن اإلآظ ٌٗخمض ٖلى ٨ٞغة الخضازل 

اث٠ مؿاٖضة ُٞما بُجها في ؾبُل اإلاداٞٓت ٖلى  ْ ٖضة ْْ ُٟت ؤ ٓم بْٓ ْع ٣ً ٩ٞل ٖىهغ لّ ص

ْاصامت خُاة ا ٍٓت  ٍٓخُ ْاؾخٗمل ُٟت  ٓم الْٓ ْبا٫ْ( مِٟ ٓهض  ٓع ٧ل مً )اإلا ٢ْض َ  -لىٓام. 
ً
ا  -هٍٓغ

ُٟي ٦ما  ْع الْٓ ْالخُٝغ في الض ال١  ْطل٪ بٗض ابخٗاصَما ًٖ الَا في صعاؾت الاهٓمت الؿُاؾُت 

ُٟي  ْع ْْ ْبا٫ْ( ان الاهٓمت الؿُاؾُت لِا ص ٓهض  ٓٞؿ٩ي(. ٞالبيؿبت الى )اإلا ٓع مً ٢بل )مالُى ن
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ْاع جٟؿغ في اإلاجخم٘ الؿُا سخي مً زال٫ الخدضًاث الاعبٗت، خُض ؤن ل٩ل هٓام ؾُاسخي اعبٗت اص

َْظٍ الخدضًاث هي:  ْجدلل مغاخل ٧ل هٓام ؾُاسخي، 

ْلت.   بىاء الض

 بىاء الامت. 

 اإلاكاع٦ت. 

اَُت(.  ْ مغخلت الٞغ ٓػَ٘ )ؤ  الخ

ْاظخُاػ مغاخلِا بىجاح ؾُجٗلّ في ٖضاص       ْلت ْاؾتهضاٝ ٧ل هٓام ؾُاسخي لِظٍ الخدضًاث   -الض

ٓمُت اإلاخ٣ضمت  1في اإلاٗجى الخضًض للىٓام الؿُاسخي. -ال٣

ُت         ٖٞغ
ً
ْل٨ىّ ًًم اوؿا٢ا اث٠ ٌؿعى لخد٣ُ٣ِا،  ٓ ان الىٓام الؿُاسخي لّ ْْ َٓغ َظا اإلاىهج َ ٞج

ٓاء بخٗضًل همِ  ٓاػن ؾ  مً ؤظل الخٟاّ ٖلى الخ
ً
ُُٟا ْجدؿاهض ْْ ْ ا٦ثر، ْهي جخ٩امل  ُٟت ؤ ل٩ل مجها ْْ

َْٗخمض ب٣اء الىٓام الؿُاسخي ٖلى جمؿ٪ الاصاء ؤْ  جُت،  ْالخٛحر مً َبُٗت جضٍع بألُخّ الخىُٓمُت، 

ٓهؼ(،  اص َظا اإلاىهج ٦ما ط٦غها )باعؾ ْمً ْع ٢ُْم )عيا ٢ُمي(.  ٖٓت مباصت  ٢ْب٫ٓ ٚالبُت ؤًٖاثّ بمجم

ْاتها بالخ٠ُ٨  ٓاػن الظي اؾخٗاع مىهجّ مً ال٩اثىاث الخُت التي جمل٪ ال٣ضعة ٖلى اٖاصة اهخاط ط ْالخ

 الظاحي م٘ اإلاخٛحراث.

 مىهج صىع اللشاس: -5

ٓعي ٞحها،        ْجمشل الجاهب اإلاد ٓاهب الضعاؾاث الؿُاؾُت،  بن ٖملُت نى٘ ال٣غاع هي اَم ظ

لحن الظًً ٌكٛلٓن اإلاىانب الغؾمُت،  ٓم ٖلى اؾاؽ الخٟاٖل بحن ناوعي ال٣غاع مً اإلاؿْا ٣ٍْ

ازغاث البُئُت الضازلُت )الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْاؾخٗضاصاتهم في اصعا٥ ٦ُُٟت الاؾخجابت للم

ٓاهب اإلاك٩لت التي ًغاص اجساط ٢غاع بكإجها،  ْالبِئت الخاعظُت، ْالاإلاام ب٩اٞت ظ ْالاظخماُٖت(، 

ْمً زم ًخم  ٓاثضَا اإلادخملت،  ْٖ ٖٓت بضاثل لخل اإلاك٩لت م٘ بُان ٧لِٟا  لظل٪ ًخم ج٣ضًم مجم

ْ ال٣ُاصة ْ  اجساط ال٣غاع مً ٢بل اإلاغ٦ؼ ؤ ٓماتها ؤ اإلاٗىُت بٗض ج٣ُُم البضاثل اإلا٣ضمت ْصخت مٗل

، بمٗجى َل جد٤٣ الٛغى  ْآزاٍع ٓعة في اجساطٍ،  ْصعظت اإلاك ْمضٔ الخاح ال٣غاع،  ه٣هِا، 

ْع الصخهُت ْالاؾخٗضاص الىٟسخي  َْظا اإلاىهج في الخ٣ُ٣ت ًيبّ الى ص ْبإي صعظت؟  اإلاُلٓب مىّ 

 ،
ً
 ْزاعظُا

ً
ْلت صازلُا ٓع الض  ٖىض نىإ في جٓظُّ ؤم

ً
ْاخضا ؾُما ؤن اصعا٥ اإلاازغاث البُئُت لِـ 

ْاهما ًسخل٠ مً شخو الى ازغ.  2ال٣غاع، 
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 املطلب الثاوي: مذخالث التحلُل العُاس ي:

: الفىش والفىش العُاس ي:
ً
 اوال

ٍْهبذ        ٓلٓظُت  ْص الٟحًز ْالجِاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي ًخسُى َظٍ الخض ال٨ٟغ وكاٍ ًٖٓي في اإلاش، 

ْالخُٛحر.ٖلى مؿخٔٓ  ْالخإزحر  ْالخجغبت  ْالخٗمُم  لى مؿخٔٓ اإلاجخم٘ ٖامت، ٢ضعة ٖلى ال٨ك٠   الٟغص ْٖ

ٓعث زال٫      ْجُ ْاإلاماعؾت الاظخماُٖت،  سُت اظخماُٖت همذ بالٗمل البكغي  ٞال٨ٟغ ْاَغة جاٍع

ْلِؿذ اللٛت بال الخٗبحر الاظخماعي الخاعجي لٗ ٓع الاوؿاوي،  ش الخُ ملُاث ال٨ٟغ اإلاغاخل اإلاسخلٟت مً جاٍع

 الضازلُت.

ٍْم٨ً بظمالِا في زالر     ْجسخل٠ الىٓغة بلى ال٨ٟغ بازخالٝ اإلاظاَب الٟلؿُٟت ْالاظخماُٖت اإلاسخلٟت 

 ْظِاث هٓغ ؤؾاؾُت:

ٍٓت زالهت مؿخ٣لت، ٧ل الاؾخ٣ال٫ ًٖ ٧ل ؤؾاؽ  -1 َىا٥ الىٓغة بلى ال٨ٟغ باٖخباٍع ٖملُت مٗى

ٓص للُ ال ْظ ٓ زل٤ مدٌ،  ْ ماصي، ِٞ ٓ الظي ًٖٓي ؤ بُٗت الخاعظُت بٛحر ال٨ٟغ، ٞال٨ٟغ َ

ت مشالُت مُل٣ت. ْهي هٍٓغ ٓص   ًهى٘ الٓظ

َْظٍ  -2  مً اٞغاػاتها 
ً
ْاٞغاػا َْىا٥ هٓغة الى ال٨ٟغ باٖخباٍع مجغص زمغة مباقغة مً زمغاث اإلااصة 

 هٓغة ماصًت ؾاطظت.

ت ٦ما جضع٥ ؤؾاؾِا الا  -3 ظخماعي َْىا٥ هٓغة زالشت جضع٥ الاؾاؽ الًٗٓي للٗملُت ال٨ٍٟغ

ْالخإزحر  ْالخل٤  ْل٨جها بهظا ٧لّ بل ججض في ال٨ٟغ ٦ظل٪ ؤصاة لل٨ك٠  ذي، ٦ظل٪  ْالخاٍع

ٓا٢٘  ٓ ٦ظل٪ ْؾُلت ٞٗالت حٛحر ال ٓعٍ، بهما َ ْجه ٓا٢٘  ٓ لِـ مجغص مغآة ح٨ٗـ ال ْالخُٛحر، ِٞ

ُٖٓت لل٨ٟغ. َْظٍ هي الىٓغة الٗلمُت اإلآي ٓعٍ،   ْجُ

ٖٓت         ٓ مجم ٫ٓ الٓاَغة الؿُاؾُت ؤما ال٨ٟغ الؿُاسخي ِٞ ِٓٚا الىاؽ خ الخإمالث ال٣ٗلُت التي ٌؿ

ْبصاعة  ت  ْبالؿلُت ٖىض بًِٗم آلازغ، ْاَغة خ٨م اإلاجخمٗاث البكٍغ ْلت ٖىض بًِٗم،  اإلاخمشلت بالض

ٍْم٨ً مالخٓت طل٪ مً   
ً
 ٦بحرا

ً
ٍْخإزغ ال٨ٟغ الؿُاسخي بالبِئت اإلادُُت جإزغا ْالخاعظُت،  جها الضازلُت  قْا

٩ي ٖام زال٫ جإزحر ال ٩ي )ظُٟغؾٓن( بإ٩ٞاع )ظٓن ل٥ٓ( ٖىض اٖالهّ لالؾخ٣ال٫ الامٍغ ، 1778غثِـ الامٍغ

ْجإزغ )لُىحن( بإ٩ٞاع  ؾٓ(،  ٓاَىت الٟغوسخي بإ٩ٞاع )ظان ظا٥ ْع ْاإلا ْايعي اٖالن خ١ٓ٣ الاوؿان  ْجإزغ 

ْاهجلؼ(.  1)ماع٦ـ 
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ٖٓحن ًم٨ً ؤن هدضصَا باآل       ٓإ ال٨ٟغ الؿُاسخي ٞخى٣ؿم الى ه  1حي:ؤما ؤه

 بإؾلٓب  -1
ً
 ؤْ ٧لُا

ً
ٓا٢٘ الؿُاسخي ال٣اثم ظؼثُا ال٨ٟغ الؿُاسخي الخغ٧ي الظي ٌؿعى لخٟؿحر ال

ْ ظؼجي.  انالحي ؤ

ْالضٞإ ٖىّ. -2 ٍغ  ْجبًر ٓا٢٘ الؿُاسخي ال٣اثم  غي الظي ٌؿعى إلصامت ال  ال٨ٟغ الؿُاسخي الخبًر

: التفىير والتفىير العُاس ي:
ً
 2جاهُا

        ٓ ٓع الخ٨ٟحر في مٗىاٍ الٗام َ ْهدا٫ْ الٗش  بالٟٗل 
ً
ٓصا ٓاء ٧ان َظا اإلاٗجى مٓظ البدض ًٖ اإلاٗجى ؾ

ْهدً الظًً وؿخسلهّ   ،
ً
ْا ٞحها اإلاٗجى ْاَغا ٓع ال ًبض ْال٨ك٠ ٖىّ، ؤم اؾخسالم اإلاٗجى مً ؤم ٖلُّ 

ٓم ُّٞ الخ٣اث٤ لخمشل خ٣اث٤   طل٪ الاظغاء الظي ج٣
ً
ٓ اًًا َْ ٓصة.  ْ وُٗض حك٨ُلّ مً مخٟغ٢اث مٓظ ؤ

٣ ُٟت الظَىُت ؤزٔغ بٍُغ ٓ الْٓ ٤ مٗخ٣ضاث ؾاب٣ت ٖلُّ. بٗباعة ؤزٔغ َ  ما، مً ٍَغ
ً
ت حؿخ٣غت مٗخ٣ضا

 بًاٍ مً الخبرة.
ً
 3التي ًهى٘ بها الٟغص اإلاٗجي مؿخسلها

ٓم بها الضماٙ ٖىضما ًخٗغى إلاشحر جم اؾخ٣بالّ ًٖ        ؾلؿلت مً اليكاَاث ال٣ٗلُت التي ٣ً
ً
ٓ بطا ِٞ

ٓاؽ  ْ ؤ٦ثر مً الخ ْاخضة ؤ  ٤  الخمؿت )اللمـ، الؿم٘، الكم، الخظ١ْ(.ٍَغ

ٓإ هي:           ٓإ ٖضة ًم٨ً ؤن هدضصَا بؿبٗت ؤه  ْللخ٨ٟحر ؤه

 التفىير العلمي: -1

ٓمُت ؤْ في       ٕٓ مً الخ٨ٟحر اإلاىٓم الظي ٌؿخسضمّ الٟغص في خُاجّ الُ ٣ًهض بّ طل٪ الى

ْالٗلم َ ْ في ٖال٢خّ م٘ الٗالم اإلادُِ بّ.  ت اإلادؿ٣ت التي جيكإ اليكاٍ الظي ًبظلّ ؤ ٓ اإلاٗٞغ

ٓاَغ التي  ٫ٓ الٓ ْان ْالتي جخم بهضٝ الخٗٝغ ٖلى َبُٗت  ب،  ْالخجٍغ ْالضعاؾت  ًٖ اإلاالخٓت 

ْالخدلُل.  4جسً٘ للمالخٓت 

 التفىير املىطلي: -2

ْعاء الاقُاء       ْالٗلل التي ج٨مً  ْلت بُان الاؾباب  َْٓ الخ٨ٟحر الظي ًماعؽ ٖىض مدا

ت هخاثج الا  ْلت مٗٞغ ْل٨ىّ ؤ٦ثر مً مجغص جدضًض الاؾباب ؤْ الىخاثج بهّ ٌٗجي ْمدا ٖما٫ 

ْ جٟىضَا. ْ جشبذ ْظِت الىٓغ ؤ ض ؤ ٫ٓ ٖلى ؤصلت جٍا  الخه

 الفىش الىاكذ: -3
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ْمىا٢كتها       ٖٓاث،  ٢ٓاج٘ التي جخهل باإلآي ٓ الظي ٣ًٓم ٖلى ج٣صخي الض٢ت في مالخٓت ال َْ

ْالخ٣ُض باَاع الٗال٢اث الصخُدت التي جيخ ٍٓمِا  ٣ت ْج٣ ْاؾخسالم الىخاثج بٍُغ مي بلحها، 

ٓاحي  ٓامل الظاجُت ٧الخإزغ بالى ْبٗضَا ًٖ الٗ ُٖٓت الٗلمُت  مى٣ُُت ْؾلُمت م٘ مغاٖاة اإلآي

ْ آلاعاء الخ٣لُضًت.   ْ ألا٩ٞاع الؿاب٣ت ؤ  الٗاَُٟت ؤ

 التفىير الابذاعي: -4

٫ٓ اإلاإلٝٓ      ، ؤن جد  مً ٚحر شخيء ٚحر مإلٝٓ
ً
ٓٞا  مإل

ً
ٚلى شخيء ٚحر  َْٓ ؤن جٓظض قِئا

.  مإلٝٓ

 التفىير التىفُلي: -5

ْال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب الُغ١ التي       ٓص  ْٖضم الجم هت  ٓ الخ٨ٟحر الظي ًخه٠ ناخبّ باإلاْغ َْ

 ًجم٘ بحن 
ً
 ْؾُُا

ً
٣ا َْٛحر مً ؤ٩ٞاٍع لُجض ٍَغ م   أل٩ٞاَع

ً
ن، ُِٞٓغ ج٣بال ٨ًٟغ بها الازْغ

ً ٞحها. ْؤؾلٓب الازٍغ ٣خّ في اإلاٗالجت   ٍَغ

 لخشافي:التفىير ا -6

الِضٝ مً اؾخٗغاى َظا الىمِ مً الخ٨ٟحر َٓ ِٞمّ بهضٝ جدهحن الُالب مً     

ْزّ. ٝ خض ْغ ْج٣لُل مىاؾباث ْْ  اؾخسضامّ، 

 التفىير التعلطي: -7

ٕٓ مً        حهضٝ مً ٖغيّ الى ِٞمّ بهضٝ جدهحن الُالب مً اؾخسضامّ، ألن َظا الى

ْالى٣ض ْالابضإ.  الخ٨ٟحر ٣ًخل الخل٣اثُت 

 ر الاظتلشائي:التفىي -8

ٓماث الٟغصًت, التي        ْاإلاٗل ْالخ٣اث٤  ٓم البدض الاؾخ٣غاجي بٗملُت مالخٓت الجؼثُاث  ٣ً

ْحٗٝغ ٖلى  ٢ْض ؤزظ  "ؾ٣غاٍ" بهظا ألاؾلٓب,  ت ًم٨ً حٗمُمِا.  ًٍٓ بَاع لىٍٓغ حؿاٖض في ج٩

ٖٓحن مىّ: الاؾخ٣غاء الخام ْالاؾخ٣غاء الخضسخي. ل٨ً ٖملُت الاؾخ٣غاء ؤزظث مٗجى ؤ٦ثر ص٢ت  ه

ْحٗخبر  ٓاَغ,  ٢ْاج٘ ؤْ ْ ٓم ", الظي لخهِا بإجها: " ٢ًاًا ظؼثُت جاصي بلى  ْجدضًضا ٖىض "َُ

ا هدُجت حكحر بلى ما ؾٓٝ ًدضر." ٍْم٨ً اٖخباَع  1م٣ضمت بلى ٢ًُت ٖامت, 

ٓاظّ بّ الاوؿان مك٩لت ما جهاصّٞ في خُاجّ،         ٓ طل٪ اليكاٍ ال٣ٗلي الظي ً ٞالخ٨ٟحر َ

ْالخًاعي لئلوؿاهُت الى زالزت مغاخل  ْوؿخُُ٘ ؤن ٓع ال٨ٟغي  ه٣ؿم مغاخل الخ٨ٟحر مً الخُ

ْهي:  ؤؾاؾُت 

 مشحلت التفعير: -1

ٓا٠٢ التي      ْجٟؿحر اإلا ت ألاخضار  ْمٗٞغ في َظٍ اإلاغخلت ٌؿخسضم الٟغص ٢ضعجّ في ِٞم 

 ْاظِخّ.
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 مشحلت العبر: -2

ٓاَغ ْألاؾالُب       ْالخإمل في الٓ ْ ًدا٫ْ الاوؿان الخ٨ٟحر  ألازٔغ التي ال ٌؿخُُ٘ ِٞمِا ؤ

ٞت. ٓاؾّ اإلاجغصة اإلاْٗغ ٤ خ تها ًٖ ٍَغ  مٗٞغ

 التفعير املىطلي. -3

 ْللخ٨ٟحر اؾالُب ٖضًضة ًم٨ً ان هدضص مجها آلاحي:

 الاظلىب الذكُم: -1

ٓا ص٣ُ٢حن في       ٓه ْؤن ًُلب مجهم ؤن ٩ً ٓماث ص٣ُ٢ت  َْٓ ؤن ٌُٗي اإلاضعؽ َالبّ مٗل

ٓاء في مىا٢كاتهم ت. حٗبحراتهم ؾ ٍغ ْ في ؤٖمالِم الخدٍغ ٍٓت ؤ  الكٟ

 اظلىب التفىير التأملي: -2

ْالبدض ًٖ الٗال٢اث الضازلُت       ٠٢ٓ الى ٖىانٍغ اإلاسخلٟت،  ٕٓ جدلُل اإلا ٍْخُلب َظا الى

 ؤن ٌؿاٖض َالبّ ٖلى ا٦دؿاب َظا ألاؾلٓب 
ً
ايُاث مشال ٍْم٨ً إلاضعؽ الٍغ بحن َظٍ الٗىانغ 

٤ مؿاٖضتهم ٖلى ج ْبالظاث في مً الخ٨ٟحر ًٖ ٍَغ  
ً
ال ْعؾم زُت الخل ؤ دلُل اإلاؿاثل 

 اإلاؿاثل اإلا٣ٗضة.

 أظلىب التفىير الاظتذاللي: -3

ىت       ٓاٖض ٖامت صخُدت في البَر ٌٗخمض َظا ألاؾلٓب ٖلى اإلاى٤ُ مً خُض ؤن جُب٣ُّ ل٣

 خُض مً اإلاِم ؤن 
ً
ايُاث مشال َْؿخسضم َظا الخ٨ٟحر في الٍغ ٖلى صخت ال٣ًاًا الخانت، 

ايُاث، ل٩ي حؿاٖضٍ في ٨ًدؿب الُا لب اإلاِاعة في اؾخسضام ظمُ٘ ألاؾالُب ازىاء صعاؾخّ للٍغ

ٓمُت.  صعاؾخّ لّ ْفي خُاجّ الُ

ْهي: ٓاث٤ جدض مً ٞاٖلُّ   ل٨ً لِظا الخ٨ٟحر ٖ

ٓعي الخغافي.  -1  اهدكاع ال٨ٟغ الاؾُ

 الالتزام باأل٩ٞاع الخاَئت. -2

 اه٩اع ٢ضعة ال٣ٗل البكغي ٖلى الاهخاط. -3

: املعشفت
ً
 العُاظُت: جالثا

ْجخًمً          ،
ً
 إلصعا٥ ٦ىت الصخيء بٗض ؤن ٧ان ٚاثبا

ً
 ٣ٖلُا

ً
ٓعا ت في ؤبؿِ مٗاهحها جه حٗجي اإلاٗٞغ

 ْ ْالٗلمُت، ؤ ت  ْالخًاٍع ْاإلا٩اهُت  ت ٖبر ألابٗاص الؼماهُت  ت اإلاضع٧اث ؤلاوؿاهُت ؤزغ جغا٦ماث ٨ٍٞغ اإلاٗٞغ

ٓاؾ٘ الطخم مً ت هي ٧ل طل٪ الغنُض ال ، اإلاٗٞغ ْاإلاٗاٝع التي ؤؾخُإ  بٗباعة ؤزٔغ ٓماث  اإلاٗل

ٓعاث  ْالخه  ٖباعة ًٖ مجمٖٓت اإلاٗاوي 
ً
ْهي اًًا  . ٨ٍْٞغ ٓاؾّ  ش بد ؤلاوؿان ؤن ًجمِٗا ٖبر الخاٍع
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 ْ ٓاَغ ؤ الجّ اإلاخ٨غعة لِٟم الٓ ْالخ٣اث٤ التي جخ٩ٓن لضٔ الاوؿان هدُجت إلادا ْاإلاٗخ٣ضاث  ْآلاعاء 

 1الاقُاء اإلادُُت بّ.

ت الاوؿ     اهُت بلى زالزت ؤ٢ؿام هي:ْجى٣ؿم اإلاٗٞغ

 املعشفت الحعُت: -1

ٓاؽ ؤلاوؿان      ٤ خ ٍٓت، ًٖ ٍَغ ْالٟٗ ٓاؾُت اإلاالخٓاث البؿُُت  ت ب ْج٩ٓن َظٍ اإلاٗٞغ

ْطل٪ صْن اصعا٥  بها، تهاَل الامُاع،  ْغ ٕٓ الكمـ ْٚ ْالجهاع، َل ٞت، مشل حٗا٢ب اللُل  اإلاْٗغ

ْؤؾبابها. ٓاَغ الُبُُٗت   للٗال٢اث ال٣اثمت بحن َظٍ الٓ

 املعشفت الفلعفُت: -2

ٓاؾُت اؾخٗما٫ ال٨ٟغ ال       ٓماث التي ًخدهل ٖلحها ؤلاوؿان ب ْاإلاٗل ٖٓت اإلاٗاٝع  ْهي مجم

ت ألاؾباب، الخخمُاث  ْالخإمل الٟلؿٟي، إلاٗٞغ ٓاؽ، خُض ٌؿخسضم ؤؾالُب الخ٨ٟحر  الخ

ٓص ْالٓظ ْاإلآث، زل٤ ال٩ٓن  ْالخإمل في ؤؾباب الخُاة  ٓاَغ، مشل الخ٨ٟحر   2.البُٗضة للٓ

بُت: -3  املعشفت العلمُت التجٍش

ْالخجاعب اإلاىٓمت       ت التي جخد٤٣ ٖلى ؤؾاؽ اإلاالخٓاث الٗلمُت اإلاىٓمت،  ْهي اإلاٗٞغ

ٓاهحن الٗلمُت  ْال٣ اث الٗامت  ْا٦دكاٝ الىٍٓغ ى،  ْْي٘ الْٟغ ٓاَغ ْألاقُاء،  ٓصة للٓ ْاإلا٣ه

ْال  ،
ً
 ٖلمُا

ً
ٓع جٟؿحرا ٓاَغ ْألام  الشابخت، ال٣اصعة ٖلى جٟؿحر الٓ

ً
خيبا بما ؾُدضر مؿخ٣بال

 3ْالخد٨م ُّٞ.

ا باآلحي:       ٓاٞغ ًم٨ً ان هٓظَؼ ْاظبت الخ ٖٓت مً الخهاثو  ت مجم  4ْللمٗٞغ

ىا ١ٓٞ  التراهمُت: -1 ٢ْض بىِذ مٗاٞع ْعَا بلى بضاًت الخًاعاث ؤلاوؿاهُت,  ت بجظ ٓص اإلاٗٞغ حٗ

ت جبجى َ غمُا مً ألاؾٟل بلى مٗاٝع ٦شحرة ؤؾِمذ ٞحها خًاعاث بوؿاهُت مسخلٟت, ألن اإلاٗٞغ

ت الٗلمُت.  ٓع اإلاٗٞغ ْجُ لى, هدُجت جغا٦م   ألٖا

ٓجً التي اٖخ٣ض بإجها         اء هُ ْالترا٦مُت الٗلمُت بما ؤجها جإحي بالبضًل, ٞخلغي ال٣ضًم مشل: ٞحًز

ْاإلاٗاٝع الٗلمُت في  اث  ْباإلاشل ٞةن ال٨شحر مً الىٍٓغ مُل٣ت بلى ؤن ظاء )اوكخاًً( بيؿبِخّ, 

ْمٗاٝع زانت في مجا٫ مجاالث مس ْمٟاَُم  اث  ْاؾدبضلِا بىٍٓغ خلٟت, اؾخٛجى ٖجها ؤلاوؿان 

ْاليؿبُت. ٓم ؤلاظخماُٖت التي جدؿم بالخٛحر   5الٗل
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ْؤؾـ مىهجُت, ال وؿخُُ٘  التىظُم: -2 ٓابِ  ت مىٓمت جسً٘ لً ت الٗلمُت مٗٞغ بن اإلاٗٞغ

ٓع ال ْالخ٣ُض بها. ٦ما ؤن الخُ ٫ٓ بلحها صْن بجبإ َظٍ ألاؾـ  ٗلمي ٣ًخطخي مً الباخض الٓن

ْجؼاًض الخسههاث  ْاإلاٗغفي,  ٓع الٗلمي  ْطل٪ بد٨م الخُ الخسهو في مُضان ٖلمي مدضص, 

ْج٣ىُاجّ. ِْٞم ظؼثُاجّ  إل ٖلى مٓيٖٓاجّ  ٓلِا. مما ٌؿمذ للباخض بااَل ٕٓ خ٣  ْجى

ٝ التي متى جد٣٣ذ  العببُت: -3 ٓإ الْٓغ ٧ْل ؤه  ٍ ْ الكْغ ٓامل ؤ ٕٓ الٗ ٌٗٝغ الؿبب بإهّ مجم

ً: ؾبب ) ٖلت ( جغ  ٓص ٖال٢ت ؾببُت بحن مخٛحًر ْوؿخُُ٘ ال٫ٓ٣ بٓظ جب ٖجها هدُجت مُغصة, 

ْبىٟـ الِضٝ هخدهل ٖلى هٟـ الىدُجت. ٫ٓ(, ٖىضما هجغي ججاعب ٖضًضة   1 ْهدُجت )مٗل

ْمٟاَُم مخٗاٝع ٖلحها بحن طْي الازخهام جخًمً مهُلخاث  الذكـت: -4 ًسً٘ الٗلم إلاباصت 

ْمٟاَُم ص٣ُ٢ت ظضا ْجدضًض  ْمٗاوي  ٍْجب اؾخٗما٫ َظٍ اإلاهُلخاث بض٢ت  ْمدضصة. 

ت  ٕ اإلاٗٞغ ْلِا اإلاسخهٓن في ٕٞغ مً ْٞغ ٓلِا الٗلمي, ألجها ٖباعة ًٖ اللٛت التي ًخضا مضل

 2الٗلمُت.

ْالخٗبحر بض٢ت ًٖ اإلآيٖٓاث التي هضعؾِا.          ْج٣خطخي الض٢ت الاؾدىاص بلى مٗاًحر ص٣ُ٢ت, 

ت الٗلمُت  الُلين: -5 ال جٟغى هٟؿِا بال بطا ٧اهذ ٣ًُيُت, ؤي ؤن ناخبها ج٣ًُ مجها بن اإلاٗٞغ

َْظا  ُٖٓت ال جدمل الك٪,  ْؤؾاهُض مٓي ْبغاَحن ْخ٣اث٤  ٖملُا, ٞإنبذ ٌؿخُُ٘ بزباتها بإصلت 

ما ٌٗٝغ بال٣ُحن الٗلمي. ٞالىخاثج التي هخٓنل بلحها ًجب ؤن ج٩ٓن مؿخيبُت مً م٣ضماث 

ٓز١ٓ مً صختها.  ْمُُٗاث م

ٍْى٣ل الخ٣اث٤  املىطىعُت: -6 بن الباخض ًيبغي ؤن ٩ًٓن خُاصًا في بدشّ, ًخجغص مً طاجِخّ, 

ْؤخ٩امّ  ٓا٤ٞ م٘ ْظِت هٍٓغ  ْؤن ال ًسٟي الخ٣اث٤ التي ال جخ ٓا٢٘,  ْاإلاُُٗاث ٦ما هي في ال

 اإلاؿب٣ت. 

 املبحث الثالث: جحلُل مظمىن الىص العُاس ي:

ْان ٧اهذ ال٣غاءة هي ه٣ُت البضاًت جدلُل الىو الؿُاسخي ٖملُت جسخل٠ ًٖ ٢غاءة ال        ىو، 

ْحهضٝ جدلُل الىو الؿُاسخي الى مؿاٖضة ٚحر اإلاسخهحن للخٗم٤ في ٖملُت  الالػمت لل٣ُام بالخدلُل، 

ْاإلاماعؾحن للٗملُت الؿُاؾُت مً  ٢ٓاج٘ ْالاخضار الؿُاؾُت، ٦ما اهّ امغ الػم لٗمل اإلاسخهحن  ِٞم ال

ْجٟترى  ْطاث ٦ٟاءة،  ٓٞغ خض اصوى مً ؤظل مماعؾت ٞٗالت  عة ج ٖملُت جدلُل الىو الؿُاسخي يْغ

ٓ ٧ل هخاط ٨ٞغي بكغي ًدىا٫ْ ْاَغة الؿلُت  ْالىو الؿُاسخي َ الخلُٟت الش٣اُٞت الؿُاؾُت الٗامت، 

٫ٓ ْاَغة الؿلُت ،  ْٖىضما ه٣  مىّ، 
ً
ْ ظؼءا  ب٩املّ ؤ

ً
ٓاء ٧ان هها ا لب الضعاؾت الؿُاؾُت ؾ باٖخباَع

، ٞخدلُل مًمٓن الىو الؿُاسخي ًغ٦ؼ ٖلى هو ٞةهىا ًيبغي ان هِٟمِا بمٗىاَ
ً
ٓاؾ٘ ظضا ْال ا ال٤ًُ 
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ٝ، ل٨جها ٧لِا  َْغمُتها خؿب الْٓغ ْهُغح ٖضة حؿائالث جسخل٠ اَمُتها  ؾُاسخي مٗحن وٗحٍر اَخمامىا، 

اع وُٗي مٗجى مٟترى ل٩ل مً  ْاخض ٧اآلحي: مً؟، إلااطا؟، ٠ُ٦؟، ْفي َظا الَا جُغح في ق٩ل لٛٓي 

ْاَضاٝ الىو الؿُاسخي، زم هىٓم الاؾئلت في ٧لماث الدؿائ٫ اإلاظ خباع َبُٗت  ٓعة ازظًً بٗحن الٖا ٧

ْالىخاثج. ْفي بدشىا ًٖ جدلُل مًمٓن الىو  ْلُت الى الخلُٟاث  مؿحرة مخدغ٦ت مً اإلاُُٗاث الا

 الؿُاسخي ؾى٣ؿم بدشىا َظا الى:

 املطلب الاول: ماهُت جحلُل املظمىن:

 ىص العُاس ي:املطلب الثاوي: وحذاث جحلُل مظمىن ال

 املطلب الثالث: مشاحل التحلُل العُاس ي ملظمىن الىص:    

 املطلب الاول: ماهُت جحلُل املظمىن:    

ٓعي اإلاىٓم، ال٨مي،        ٌٗٝغ )بغلؿٓن( جدلُل اإلاًمٓن بإهّ اؾلٓب ٌؿتهضٝ الٓن٠ اإلآي

( ٖلى اهّ اؾلٓب للبدض ٌؿخسضم ف ّ )٦غبىضْٝ َْٗٞغ ي جدلُل البُاهاث للمدخٔٓ الٓاَغ لالجها٫. 

ْمخُاب٣ت في خالت اٖاصة  ْاؾخيخاظاث صخُدت  ٫ٓ الى اؾخضالالث  المُت مً اظل الٓن ٓاص الٖا ْاإلا

ْالخدلُل.   1البدض 

ْج٨ُٟ٪ للىو، مً زال٫ جدلُل الٗال٢اث بحن         ٓلض مان(، ٖلى اهّ ج٣ُُ٘ اْ ججؼثت  ٧( ّ َْٗٞغ

ْال٨ك٠  ٓا٢٘ الاظخماعي،  ْال ت للىو  الجّ يمً البِئت الىٍٓغ ْجٓيُذ مضل ًٖ ال٣ُمت الٗلمُت للىو 

اع.   2هٟـ الَا

ّ )ؾمحر خؿحن(، بإهّ اؾلٓب ؤْ ؤصاة للبدض الٗلمي ًم٨ً ؤن ٌؿخسضمِا الباخشٓن في        َْٗٞغ

ذ  ْاإلاًمٓن الهٍغ ٓم ؤلاوؿاهُت، لٓن٠ اإلادخٔٓ الٓاَغ،  لى ألازو في الٗل ٖٓت ْٖ مجاالث بدشُت مخى

ْاإلاًمٓن  -للماصة اإلاغاص جدلُلِا جلبُت لالخخُاظاث البدشُت اإلاهاٚت في حؿائالث  -مً خُض الك٩ل 

ْطل٪ بهضٝ  ُٖٓت التي ًدضصَا الباخض،   للخهيُٟاث اإلآي
ً
يّ الاؾاؾُت، َب٣ا البدض، ؤْ ْٞغ

 ْ ٓاص التي ح٨ٗـ الؿل٥ٓ الٗلجي لل٣اثمحن بّ، ؤ اؾخسضام َظٍ البُاهاث بٗض طل٪ ؤما في ْن٠ َظٍ اإلا

ت، ؤْ الش٣اُٞت، ؤْ الؿُاؾُت، ؤْ ال٣ٗاثضًت، التي ًيب٘ مجها مًمٓن الىو ال٦دكاٝ الخلُٟت  ال٨ٍٟغ

ٓع،  ْاله ٓػ  ْالغم ْالجمل  ْ للخٗٝغ ٖلى م٣انض ال٣اثمحن ب٨خابت الىو، مً زال٫ ال٩لماث  الؿُاسخي، ؤ

ت   -٧ْاٞت الاؾالُب الخٗبحًر
ً
ٓها ْمًم  

ً
ْمٟاَُمِم،  -ق٨ال م،  ْطل٪ ْالتي ٌٗبر بها ٧اجبي الىو ًٖ ا٩ٞاَع
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ْؤن ٌؿدىض  ُٖٓت،  ْمٗاًحر مٓي ٤ْْٞ ؤؾـ مىهجُت،  بكٍغ ؤن جخم ٖملُت الخدلُل بهٟت مىخٓمت، 

ْجدلُلِا ٖلى ألاؾلٓب ال٨مي بهٟت ؤؾاؾُت. ٍٓبها  ْجب ْالبُاهاث  ٓماث    1الباخض في ٖملُت ظم٘ اإلاٗل

ٓعة قاملت، لل٨ك٠ ٖ      ً الٗىانغ ْاٖخمض )ب٩ُٓن(، في جدلُل مًمٓن الىو ٖلى ج٨ُٟ٪ بىِخّ به

ْالؿُاؾُت  سُت  ٖٓاث الخاٍع ت لبِئت الىو، ٧اإلآي ت، التي حك٩ل الٓخضة الىٍٓغ ٍَٓغ ت الج ال٨ٍٟغ

َٓغ  ْاث َامت لل٨ك٠ ًٖ ظ ْاإلاىا٢كاث، لظا حٗض الىهٓم الؿُاؾُت اص ت، بياٞت للخُب  ْال٨ٍٟغ

ْاإلاازغاث الاظخماٖ ْجدضًض الاججاَاث  ْجدضًض ْمًمٓن الٗال٢اث الؿُاؾُت ٖبر ظم٘ اإلاُُٗاث  ُت 

٣ت في البدض الٗلمي حٗخمض ٖلى  ْجدلُل الىو، ٌٗض ٍَغ بُٗت الٗال٢اث الؿُاؾُت.  مًمٓن َْ

ت،  ٓاٖض اإلاىٓمت للىٍٓغ ْاؾخسالم َبُٗت ال٣ ٓعي اإلاىٓم إلاٗجى الىو، بهضٝ جٟؿحٍر  الٓن٠ اإلآي

ْا٩ٞاع.   2ْما جدخٓي مً مٓيٖٓاث 

 املطلب الثاوي: وحذاث جحلُل مظمىن الىص العُاس ي:

ٓم الؿُاؾُت، ؤن َىا٥ زمـ ْخضاث عثِؿت في جدلُل      ْالباخشحن في مجا٫ الٗل ًٔغ الخبراء 

 3مًمٓن الىو الؿُاسخي هي:

1-  ْ ٓم ؤ ْ مِٟ ْخضة ال٩لمت: ؤنٛغ ْخضة حؿخسضم في جدلُل اإلاًمٓن، ٣ٞض حٗبر ال٩لمت ًٖ عمؼ ؤ

ٍْسخل٠ مٗىاَا بازخالٝ الؿُا١ الظي جٓظّ ُّٞ.  ،٫ٓ  مضل

2-  ْ ٕٓ ؤ ْؤَمِا باليؿبت لخدلُل اإلاًمٓن،  ْخضة اإلآي ال٨ٟغة: حٗض َظٍ الٓخضة ؤ٦بر ْخضة 

ْاإلاٗخ٣ضاث. َظٍ الٓخضة  ْال٣ُم،  ْالضٖاثُت، ْالاججاَاث،  ٓاص الاٖالمُت،  ْؤظضاَا لخدلُل اإلا

ٕٓ الخدلُل. ٓلِا مٓي ْع خ ْ ٖباعة جخًمً ال٨ٟغة التي ًض  هي ٖباعة ًٖ ظملت ؤ

3-  ْ ْحكحر بلى ألاشخام ؤ ْ ال٨ٟغة، ؤي  ْخضة الصخهُت:  اًت، ؤ ْع ٖلُّ الْغ )الصخو(، الظي جض

ٓع الاَخمام.  الصخو مد

ْحكحر بلى الٓخضة مدل الخدلُل التي  -4 ْ الٓخضة الُبُُٗت للماصة مدل الخدلُل:  ْخضة اإلاٟغصة ؤ

ْ الىو الؿُاسخي، لخ٣ضًم َظٍ اإلااصة  ْهي التي ٌؿخسضمِا مىخج اإلااصة ؤ ٓلى الباخض جدلُلِا،  ًخ

ْمً ؤمشلتها هي: ال٨خب، ؤْ الىو بلى ظم ٓع ال٣غاء، ؤْ اإلاؿخمٗحن، ؤْ اإلاكاَضًً زاللِا.  ِ

َْؿخُُ٘  الاٞالم، ال٣هو، اإلا٣االث الخضًشت، البرامج الاطاُٖت، الخُب الؿُاؾُت...الخ. 

ْز٣اُٞت،  ْا٢خهاصًت،  ٓهُت الى بغامج ؾُاؾُت،  اإلادلل الؿُاسخي جهي٠ُ البرامج الخلٍٟؼ

حهُت. ْجٞغ  ْاظخماُٖت، 
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ْحكحر بلى اإلا٣اًِـ اإلااصًت التي ًدبِٗا اإلادلل الؿُاسخي للخٗٝغ ٖلى م٣اً -5 ْالؼمً:  ِـ اإلاؿاخت 

ٖٓاث اإلاسخلٟت.  ْ اإلاُب ْ الصخ٠، ؤ ٓع في ال٨خب، ؤ اإلاؿاخت التي ٌكٛلِا الىو الؿُاسخي اإلايك

ي المُت للىو الؿُاسخي اإلاظاٖت بالغاصًٓ، ؤْ اإلاْٗغ ت ْاإلاضة الؼمىُت التي اؾخٛغ٢تها اإلااصة الٖا

.ٕٓ ت ؤَمُت اإلآي ْطل٪ مً ؤظل مٗٞغ ٓن،   بالخلٍٟؼ

ْحكحر الى الاؾـ الاي ًهى٠ اججاٍ  -6 َْىا٥ ٞئت اإلاٗاًحر التي جُب٤ ٖلى مًمٓن الىو: 

ٖٓت اإلاٗاًحر التي ًد٨م بها باخض مٗحن ٖلى م٣الت ما، ٖلى اجها  ٣ِْٞا )ؤي مجم اإلاًمٓن ٖلى 

ضة، ؤْ مداًضة، ْفي الٗاصة، ًلجإ ا إلادلل الؿُاسخي بلى ْي٘ م٣ُاؽ ٦مي مٗاعيت، ؤْ مٍا

 لظل٪(. 

 املطلب الثالث: مشاحل التحلُل العُاس ي ملظمىن الىص:    

 1لخدلُل الىو الؿُاسخي مغاخل اؾاؾُت ًم٨ً ان هجملِا باآلحي:     

 املشحلت ألاولى: جشهيز الىص:

ُٖٓت ز        ْمضزل ل٩ل ما ًدُِ بالىو مً مُُٗاث زاعظُت مٓي ْلُت  ابخت، ال بض مجها ْهي مدُت ا

َْظٍ اإلاغخلت جخم زاعط الىو ْفي اَاع البِئت اإلادُُت بّ، ان ٧اٞت اإلاغاخل الالخ٣ت  ل٣غاءة اي هو، 

ْاإلاٟاَُم ألاؾاؾُت، زم جٟؿحر لبيُت الىو،  ْاإلاٟغصاث،  ْلت جٓيُذ الخٗبحراث،  جخم صازل الىو مخىا

 ْفي الجهاًت جهمُم زُت الخدلُل.

٫ٓ ألانل:ْفي َظٍ اإلاغخلت هُغ        2ح الدؿائالث الخالُت خ

خ: -1  التاٍس

٢ُٓذ ٦خابت الىو الؿُاسخي ؤمغ طْ صاللت مِمت في بٌٗ الاخُان، خُض ؤن          ت ج ٞمٗٞغ

ضَا الاهٓمت  ٢ْاث حكحر الى جٓظِاث ْؾُاؾاث جٍغ بٌٗ الىهٓم الؿُاؾُت جيكغ في ا

ٓص ٢ًُت مِ  ًُٟض بٓظ
ً
ٍْىٓي الؿُاؾُت، ٦ما ان حؿلؿل بٌٗ ال٣ًاًا ػماهُا مت جىا٢كِا، 

ٓمي  ٦ْظل٪ ٞان اه٣ُإ ٧اجب ٧ان ٨ًخب بك٩ل ً الىٓام ؤن ًخسظ ؾُاؾت بهضصَا، 

، لّ صالالث ما، 
ً
ٓعي مشال ٓمي، ؤْ م٣ا٫ ؤؾب ٓص ً ْمدؿلؿل صْن ابضاء الاؾباب، ؤْ ازٟاء ٖم

ْ البدض ًٖ ؾُاؾت ظضًضة.  مشل حٛحر ؾُاؾت، ؤ

                                                 

http://www.al7our.maktoobblog.com/
http://www.algardenia.com/
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 املؤلف: -2

ٓماث خ٫ٓ مً اإلاُٟض لخدلُل الىو الؿُاسخي ا       ٖلى ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗل
ً
لخٗٝغ ظُضا

ْازخهانّ الانلي، صعاؾخّ الانلُت، ألن طل٪ ٌٗحن اإلادلل  ْصعظخّ الٗلمُت،   ، ْمغ٦ٍؼ ال٩اجب 

ْجٟؿحر  ٓبّ ْنالجّ بإي مً ألاظِؼة الخا٦مت مما ٌؿاٖض ٖلى ِٞم مًمٓن الىو  ٖلى ِٞم ؤؾل

 اججاَاجّ.

 أًً وشش الىص: -3

ضة ال      ْلى ؤم في َل وكغ في الجٍغ ضة ٚحر الغؾمُت؟ َل وكغ في الهٟدت ألا غؾمُت ؤم الجٍغ

ٓمُت؟ َل وكغ الىو في صازل  ْعص في ٦خاب في صاع وكغ ٚحر خ٩ ألازحرة؟ ؤم ؤهّ مجغص هو 

ْلت ؤم زاعظِا؟.  الض

 املىطىع: -4

     ٕٓ ْ اإلال٨ُت، ٞاإلآي ْلت ؤ ٓلِا مًمٓن الىو، ٧الض ْع خ ٣ٍْهض بّ ال٣ًُت الغثِؿت التي ًض

َْٗبر ًٖ ٨ٞغة ًخًم  بظاجّ، ًخٗل٤ بمؿإلت مدضصة بض٢ت 
ً
ٓعي ٢اثما َٓغي ؤْ مد ً مٗجى ظ

ٓاػن. ْالخ ْٚحر طاجُت جٓن٠ بالشباث  ُٖٓت   ْا٢ُٗت مٓي

 ألافياس: -5

ْابضاّٖ ال٨ٟغي، ٞهي      ْجمشل ْظِت هٍٓغ الصخهُت  ال٨ٟغة حٗبر ًٖ الغؤي الخام باإلا٨ٟغ، 

ْمغ٦بت، ح٨ٗ ٖٓت مً ال٣ًاًا بهظا اإلاٗجى ج٩ٓن مجغصة طاجُت  ـ الٗال٢ت اإلاترابُت بحن مجم

 ٕٓ ٓع، ٖلى ال٨ٗـ مً اإلآي ْالخُ ْجدؿم ال٨ٟغة بال٣ضعة ٖلى الخٛحر  ٓا٢٘،  اإلاخٟاٖلت م٘ ال

ٓاػن. ْالخ  الظي ًٓن٠ بالشباث 

 املشحلت الثاهُت: املعاًير التي ًجب إلاشاسة إليها:

، ؤْ     
ً
 ؤْ مبهما

ً
ٓم، مً ال٣اعت في مدخٔٓ الىو مً في َظٍ اإلاغخلت هٓضر ما ًبضْ ٚامًا ٚحر مٗل

ْ هإزظ  ْ مٟاَُم ؤؾاؾُت، ٞال ًجب ؤن جهمل ؤي ٧لمت ال وٗٝغ مٗىاَا، ؤ ٓاء ٧اهذ للخٓيُذ ؤ حٗابحر ؾ

َْلت، زانت اطا ٧اهذ ال٩لمت جغجبِ بد٣ل ٖلمي مٗحن  اإلاٗجى اإلاباقغ الظي ٢ض ًدباصع الى الظًَ أل٫ْ 

ألاصب، ُٞجب ؤن هدضص مٗجى ال٩لمت في َظا الخ٣ل الٗلمي، زم ٧الؿُاؾت، ؤْ ال٣اهٓن، ؤْ الًٟ، ؤْ 

 ال ًجب 
ً
ْلُا  ؤ

ً
مٗىاَا في الاؾخسضام الكاج٘. بٌٗ ال٩لماث ٖىضما ج٣غئَا أل٫ْ مغة جدمل الُىا َابٗا

ْل٨ً ًجب ؤن هبدض ًٖ اإلاٗاوي الخ٣ُ٣ُت لِظٍ ال٩لماث، ؤما باليؿبت لؤل٩ٞاع   ،
ً
ٍٓال ٠٢ٓ ؤمامّ َ ؤن هخ

َْىا٥ ٖضة ؤ٩ٞاع ؤؾاؾُت في ٞٗاصة ٞةن ال ٓعٍت،  ْ ٨ٞغة مد ىو الؿُاسخي، ًًم ٖضة ؤ٩ٞاع ؤؾاؾُت، ؤ

 ٧اهذ الخٗابحر اإلاؿخسضمت للضاللت ٖجها، ٟٞي الؿُاؾت َىا٥ ٖضة ؤ٩ٞاع ؤؾاؾُت في 
ً
٧ل جسهو ؤًا

ٓاػن  ْاة، ْفي مجا٫ الخغ٦ت الؿُاؾُت ٧الخ ْاإلاؿا ْالضًم٣غاَُت،  مجا٫ ال٣ُم الؿُاؾُت ٧الٗضالت، 
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ْهدً بهضص جدلُل الىو الؿُاسخي، ؤن هٟدو َظٍ الا٩ٞاع بض٢ت، ْال ٍْجب  ْالخدضًض...الخ.  ٓع،  خُ

ٓن ما ؤَل٣ىا ٖلُّ )الىٓام الٗام(، للىو الؿُاسخي.
ّ
ْ ج٩  ًٖ الىو الؿُاسخي، ؤ

ً
 ٖاما

ً
 ألجها حُُٗىا بَاعا

 ٧اهذ      
ً
الخٗابحر اإلاؿخٗملت ْباليؿبت لؤل٩ٞاع ِٞىا٥ ٖضة ؤ٩ٞاع ؤؾاؾُت ٦بٔر في ٧ل جسهو ٖلمي ؤًا

ٓن ما ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلُّ )الىٓام 
ّ
ْالخٗٝغ ٖلُّ، ألجها ج٩ ٍْجب ٞدو ألا٩ٞاع بض٢ت،  للضاللت ٖلحها، 

 الٗام( للىو الؿُاسخي.

 املشحلت الثالثت: 

ْ اهخاط اإلاال٠ ٦ما وٗلم،        ْبيُت الىو مً ٞٗل ؤ ْالخى٣ُب ٞحها،  ْهي مغخلت الٛٓم في بيُت الىو 

ٓإ هي:ْالبيُت الت  ي هبدض ٖجها زالر ؤه

 البيُت الطبىغشافُت للىص العُاس ي:  -1

ٓم بخدلُل الىو الؿُاسخي ٞةهىا ؾىجض       ٩َُْلّ، ٞٗىضما ه٣ ـ الىو الؿُاسخي  مٗجى جًاَع

ٕٓ بلى  َْظا ًض٫ ٖلى ج٣ؿُم اإلآي ؤن بٌٗ الىهٓم الؿُاؾُت م٣ؿمت بلى ٖضص مً اإلا٣اَ٘ 

ْبطا لم ٨ًً في الىو ٖضة م ٫ٓ ه٣ُت ممحزة، ؤما بطا ٖضة ؤ٩ٞاع   خ
ً
ٕٓ مجمٗا ٣اَ٘ ٩ًٓن اإلآي

ْبهخٓام جيؿ٣ُِا.  ُٞجب ؤلاهدباٍ بلى الدؿلؿل في ألا٩ٞاع 
ً
 ٧ان الىو مٓؾٗا

 البيُت اللغىٍت: -2

ٝ الٓنل ْؤلاقاعة      ْحكخمل خْغ  في الىهٓم الؿُاؾُت اإلاِمت، 
ً
ْهي طاث صالالث زهٓنا

ْل٨  ٌؿخٛجى ٖجها 
ً
ْؤخُاها ٍْجب الاهدباٍ ٖىض جدلُل لخِٓغ زٍُٓ الىو،   ،

ً
جها جِٟم يمىا

غاب، لِٟم ما  ْبلى مدل الجمل مً الٖا ْالىهي،   نُٛت الىٟي 
ً
الىو، بلى نُٜ الجمل ْزهٓنا

 جض٫ ٖلُّ...الخ. ألن َظٍ الهُاٚاث في ٦شحر مً الاخُان ٧اقٟت ًٖ ٚاًاث الىو الؿُاسخي.

 البيُت املىطلُت: -3

      ْٖ اصة ما ًدخٓي الىو الؿُاسخي الجُض ٖلى ٢اٖضة اإلاى٤ُ َٓ لٛت ال٣ٗل اإلاىٓم، 

ْمً َظٍ  َْؿخض٫ مجها ٖلى الىو الؿُاسخي،  ٓلِا بىاء الىو ٧لّ،  ْع خ مى٣ُُت ؤْ ؤ٦ثر ًض

ٓاٖض اإلاى٣ُُت طاث الضاللت التي ًيبغي الاهدباٍ بلحها ٖىض جدلُل الىو الؿُاسخي:  ال٣

 الاهتلال مً اللاعذة اليلُت إلى الىكائع وألاحذاث الجضئُت: - أ

ٓهاث ْالاظؼاء الضازلت في          عة ٖلى اإلا٩ ؤي ؤن ما ًهض١ ٖلى ال٩ل ًىهٝغ بالًْغ

 ًدؿم بالٟؿاص الؿُاسخي ٞةن 
ً
 مُٗىا

ً
ٍٓىّ ٞةطا ٧ان الخدلُل ال٨لي ٢ض جٓنل الى ؤن هٓاما ج٩

ُت الازٔغ )الىٓام الاظخماعي، الىٓام الا٢خهاصي، الىٓام  طل٪ ًض٫ ٖلى ؤن ؤهٓمخّ الٟٖغ

ا ظؼء مىّ.الش٣افي، ال  ىٓام الؿُاسخي(، جدؿم بىٟـ الؿمت التي حؿم الىٓام ٩٦ل باٖخباَع

 الاهتلال مً الىكائع الجضئُت إلى اللاعذة اليلُت: - ب
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ؤي ؤن ما ًهض١ ٖلى )الجؼء( ًهض١ بضعظت اخخما٫ ٖالُت ٖلى )ال٩ل(، ؤْ ٖلى       

ٖٓت ألاظؼاء، ٞةطا نض١ جدلُل ظؼثُت مُٗىت مً الىٓام الؿُاسخي، ب إجها جدؿم مجم

بؿماث مدضصة مُٗىت، ٞمى٣ُي ؤن ألامغ ًهض١ ٖلى الىٓام الؿُاسخي بٓظّ ٖام ٩٦ل. 

 
ً
 ؤن طل٪ ًىهٝغ ؤًًا

ً
 ٚحر مىًبِ ٞةن ألامغ ألا٦ثر اخخماال

ً
ٞةطا ٧ان الىٓام ال٣ًاجي مشال

ْالخىُٟظي...الخ.  بلى ٧اٞت ألاهٓمت الغثِؿت ٧الىٓام ؤلاصاعي 

 املشحلت الشابعت:

 للمغاخل الؿاب٣ت ٧لِا، ألهىا  الخى٣ُب ًٖ   
ً
ٍٓجا ْ ٚاًاث الىو الؿُاسخي، َظٍ اإلاغخلت حٗض جخ ٚاًت ؤ

ْبالبيُت  ْباإلاٟاَُم ألاؾاؾُت )اإلاغخلت الشاهُت(،  ْلى(،  بُٗت الىو الؿُاسخي )اإلاغخلت ألا وؿخٗحن بإنل َْ

 اإلاى٣ُُت )اإلاغخلت الشالشت(. 

ْما هي الغؾ     ض ؤن جهل لل٣اعت؟ بالُب٘ ْالؿاا٫ َىا ما هي ٚاًت َظا الىو؟  ٍٍْغ الت التي ًدملِا 

ْللمىٓاع الظي جبىاٍ يمً بَاع ٖلمي مٗحن.  ٓص للمدلل  الٛاًت في الىو لِا مِٟٓم وؿبي بدُض ٌٗ

َْىا٥ ؤزٔغ ال جهلر بال في بَاع مدضص.  َْىا٥ ههٓم ًم٨ً ؤن جدلُلِا في ؤ٦ثر مً بَاع ٖلمي 

 املشحلت الخامعت:

ْبٗ      ع ب٩اٞت اإلاغاخل الؿاب٣ت ههل الى ِٞم:في َظٍ اإلاغخلت   ض اإلاْغ

ْلُت. -1  مً ؤخ٩ام ؤ
ً
ْلِـ اهُال٢ا  ٚاًت الىو الؿُاسخي بٗض الخى٣ُب 

ٓماث، ؤ٩ٞاع، مٟاَُم(. -2  الٗىانغ ألاؾاؾُت في الىو الؿُاسخي )مٗل

 ج٣ؿُماث الىو الؿُاسخي. -3

 ٖلمُ  -4
ً
٫ٓ الى اؾخيخاظاث ٖلمُت: بالُب٘ وؿخُُ٘ بٗض طل٪ ؤن ه٣ضم حٗل٣ُا  ٖلى الىو الٓن

ً
ا

ٕٓ ٌؿخُُ٘  ْمً ججمُ٘ َظٍ الخٗل٣ُاث خ٫ٓ ؤ٦ثر مً هو ؾُاسخي خ٫ٓ طاث اإلآي الؿُاسخي، 

٣ت ٖلمُت  ٖٓاث بٍُغ ٕٓ مً اإلآي الٟغص مىا ؤن ٩ًٓن لّ عئٍت ؾُاؾُت زانت خ٫ٓ مٓي

 ْمىهجُت.

 الفصل الثاوي: ماهُت الاهظمت العُاظُت:

 املبحث الاول: مفهىم الاهظمت العُاظُت:

 لثاوي: وظائف الاهظمت العُاظُت:املبحث ا

 املبحث الثالث: العىامل واملتغيراث املؤجشة على الاهظمت العُاظُت:
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 املبحث الاول: مفهىم الاهظمت العُاظُت:

: ماهي اليكاَاث التي       
ً
ال بن صعاؾت ؤي هٓام في اإلاجخم٘ ج٣خطخي ابخضاء الاخاَت بجاهبحن مىّ، َما ؤ

ٓ ٞغص جىٓم؟ زم ما هي نُٛت الخىٓ ْ بٗباعة ازٔغ مً ًمخل٪ الؿلُت، َل َ ٓم بها، ؤ ْمً ٣ً  ،
ً
ُم زاهُا

ْٖلى  ٣ي،  ٍغ ٖٓت مً الاٞغاص؟ ان الضعاؾاث الخضًشت التي جىُل٤ مً ال٨ٟغ الؿُاسخي الٚا ْاخض ؤم مجم

٣ُت ال٣ضًمت. ٞان  ٍغ الازو اعؾُٓ، حؿخمض ٨ٞغة الىٓام الؿُاسخي الخضًض مً ٨ٞغة  اإلاضًىت الٚا

 ما اؾخٗملِا اعؾُٓ في ٦خابّ الؿُاؾت جخ٩ٓن مً م٣ُٗحن، َما  ٧Politicosلمت 
ً
 polisالتي ٚالبا

ْ ،٤ ٍغ ّ الٚا ْل٨ً ما  ٣ٍْTicosهض بها اإلاضًىت بالك٩ل الظي ٖٞغ ْهي نٟت الاهدؿاب الى اإلاضًىت. 

ٓٚغاُٞا اإلا٩ان الظي جيكإ ٖلُّ، ؤم َٓ هٓام  ٣ُت ال٣ضًمت؟ َل هي َب ٍغ ٓص باإلاضًىت الٚا اإلا٣ه

ْٖلُّ ماؾؿا ٓا٢٘ اجها جىُٓي ٖلى الٗمل البىاء إل٢امت هٓام قغعي،  تها؟ ؤم جغ٦ُبها الؿُاسخي؟ في ال

َٓغ الؿُاؾت لِـ ٧ل هٓام َٓ ؾُاسخي   في جدضًض ظ
ً
ُت ًخد٨مان صاثما ْالكٖغ ٓمي الىٓام  ٞإن مِٟ

 ْ  ،
ً
 ؾُاؾُا

ً
ْ الىجٓم لِـ هٓاما ْ جهي٠ُ الىباجاث ؤ عة، ٞخهي٠ُ ٦خب في م٨خبت، ؤ ل٨ً بد٨م الًْغ

، ٞان اإلاك٩لت جهبذ ٖىضثظ ؾُاؾُت ْفي َظا الكإن هدً ال 
ً
ُا  قٖغ

ً
اطا ما حؿاءلىا ٖما اطا ٧ان هٓاما

ٓم هٓام الى ظاهب قغعي ٚحر ان طل٪ ال ٨ًٟي مالم هٟدل ًٖ شخيء ازغ ًخٓؾِ  هٟٗل ؾٔٓ ْي٘ مِٟ

ُت مىٓمت، َظا ال ال ج٩ٓن الكٖغ  
ً
ُا ْهّ ال ًم٨ً ان ٩ًٓن الىٓام قٖغ ْبض ٓ الؿُاؾت.بُجهما،     1صخيء َ

ْالباخشٓن للىٓام الؿُاسخي ، ججضع ؤلاقاعة َىا          ٟاث التي ؤُٖاَا ال٣ِٟاء  ٢بل الخٓى في الخٍٗغ

ان ما اهدكغ اؾخسضامّ في  ٓم الُبُُٗت ،ْؾٖغ  في مُاصًً الٗل
ً
ال ٓم الىٓام ِْغ ؤ بلى ان ألانل في مِٟ

ٓم الُبُُٗت  ْمجها مُاصًً الٗل ت  ٕ اإلاٗٞغ الاظخماُٖت ٦ٗلم الاظخمإ، ْالا٢خهاص ، مسخل٠ ْٞغ

ْٖلـم الىٟـ ....الخ  . 2ْالؿُاؾت ، 

ْج٩امل         ْاخض مترابِ ألاظؼاء ًترجب ٖلُّ جغابِ  إلاا ٧اهذ الخ٣ُ٣ت الاظخماُٖت طاث م٨ىٓن 

ْز٣اُٞت م٘ بًِٗا البٌٗ ، بمٗجى ان الىٓام  ْا٢خهاصًت  مسخل٠ الىٓم الاظخماُٖت مً ؾُاؾُت 

ًم٨ً ان ًٓظض في ٞغاٙ، لظا ٞان ؤي جدلُل ٖلمي للىٓام الؿُاسخي ًيبغي ان ًإزظ بٗحن  الؿُاسخي ال 

٫ٓ بالٓاَـغة الؿُاؾُـت بلى مجغص مخُٛـغ جابـ٘ . ٨ٞما  ْل٨ً صْن ان ًخد اع الاظخماعي ألاْؾ٘  خباع ؤلَا الٖا

ٓا٢٘ الاظخماعي ٞةجها جمل٪ طاجُ ْح٨ٗـ في خغ٦تها مسخل٠ مٓاَغ ال ْجماعؽ ان الٓاَغة جخإزغ  تها اإلاخمحزة 

ٓا٢٘  في َظا ال
ً
ٓ ظؼء مً 3جإزحرا ٓ ظؼء مً الىٓام الاظخماعي، ْألازحر َ ْٖلُّ ٞان الىٓام الؿُاسخي َ  ،

  4الىٓام الٗام.
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ٓمحن مسخلٟحن للىٓام الؿُاسخي ، ؤخضَما )         ْال٣اهٓن بحن مِٟ ( Regimeل٣ض مُـؼ ٖلماء الؿُاؾت 

ْمظَبها ال ْ Systemؿُاسخي ، ْآلازـغ )ٍْغاص بّ مًمٓن الؿلُت  ٍْـغاص بـّ ؤؾلـٓب مماعؾت الؿلُت ؤ  )

ب ٦ـان مِٟٓم الىٓام الؿُاسخي ٌؿخٗمل ٦مـغاصٝ لىٓـام الخ٨ـم. 1ق٨ـل الخ٨م  2ْخخـى ِٖض ٢ٍغ

ٕٓ اإلااؾؿاث الؿُاؾُت         ٓعٍت( ،ٖلى ؤهـّ مجم  )للمضعؾت الضؾخ
ً
٣ْٞا َْٗٝغ الىٓام الؿُاسخي 

ٓصة ٞـي ا ٓمُت اإلآظ  ْالخ٩
ً
ألن ظـؼءا ْال٣ًاثُت( ،  ُٗت،  إلاجخم٘ بؿلُاتها الشالر )الخىُٟظًت ، الدكَغ

ْاإلاهالر  ٓمت ،٧األخؼاب ْظماٖاث الًِٛ   مـً اليكاٍ الؿُاسخي ًماعؽ زـاعط ماؾؿاث الخ٩
ً
٦بحرا

٦ُٓت(  ْبٟٗل جإزحر )اإلاضعؾت الؿل ٓمت،   مـً الىٓام الؿُاسخي ال ظؼء مً الخ٩
ً
ا ،بٓنِٟا ظـؼءا ْٚحَر

ْاع التي جغجبِ بٓاَغة اجسظ اإلا ْالٗال٢اث ْألاص ْؤنبذ ٌكحر بلـى قب٨ت الخٟاٖالث   ظضًضة ،
ً
ٓم ؤبٗاصا ِٟ

ٓجي(، ؤم ال٣اثمحن ٖلـى مماعؾتها )الىسبت(،  ٓل ٓاء مـً خُض مى٣ُِا ال٨ٟغي )الجاهب آلاًضً الؿلُت ؾ

ٓاهب اإلااؾؿُت(.  اع اإلاىٓم لِـا )الج   3ؤم ؤلَا

٠ ا        ٠ الىٓـام ٞاإلاٗىـى ال٤ًُ لخٍٗغ ٓاؾ٘ لخٍٗغ ْاإلاٗىـى ال لىٓام الؿُاسخي ٣ًهـض بـّ هٓـام الخ٨ـم 

ٓمحن  ـض مـً الخٓيُذ ٞـي مضلـ٫ٓ ٦ـال اإلاِٟ إلاٍؼ الؿُاسخي ٣ًهـض بـّ الخٟاٖالث الخـي جدـضر ٞـي اإلاجخمـ٘ . 

ـ٠.  ؾيكُـغ بلـى ٖـضص مـً الخٗاٍع

اع ال٤ًُ إلاٗجى الىٓام الؿُاسخي، طَب الض٦خ        ٓع )مدمض ٟٞي ؤلَا ْالض٦خ ٓع )مدمض َّ بضْي(  

ٓم  ٓاؾ٘ ))الك٩ل الظي ٣ً ٓلّ ال الن ِٞٓ في مضل َلٗذ الٛىُمي( بإن حٗبحر الىٓام الؿُاسخي لّ مضل

ٓمحن صازل مجخم٘ مـا((. ْاإلاد٩   4ٖلُّ هٓام الخ٨م ، ؤي ٦ُُٟت جىُٓم الٗال٢ت بحن الخا٦محن 

ٓوي( ُٞٗٝغ الىٓام الؿُاسخ        ٓماث اإلاسخلٟت الخـي جباقغ ؤما )ٖبضالٛجي بؿُ ي بإهـّ ))ق٩ل الخ٩

 ٕٓ ْهـ ْلت  ْؤن صعاؾت الىٓام الؿُاسخي جتر٦ؼ ٞـي جدضًض ق٩ل الض الؿلُت في اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت، 

ٓاهب الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت لِظا  ْالج ال جخٗضٔ البدض ٞـي مجاالث وكاٍ الؿلُت  ٓمت  الخ٩

ٓهُت اإلاجـغصة((اليكاٍ الظي جتر٦ؼ الضعاؾت ُٞـّ ٖلـى هٓا   5. م الخ٨م مـً الىاخُـت ال٣اه

ْاإلاخٗل٣ت بٗملُاث نى٘       ْاإلادكاب٨ت  ٖٓت ألاهماٍ اإلاخضازلت  َل ٖلى اهّ" مجم ّ ابغاَُم صْع ْٖٞغ

٤ الجؿم ال٣ٗاثضي الظي  اث اإلاجخم٘ الىاججت ًٖ ٍَغ ْمىاٖػ ال٣غاعاث التي جترظم بلى ؤَضاٝ ْزالٞاث 

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

42  .

 

ٓة  ُت ٖلى ال٣ ٓلت مً الجماٖت الؿُاؾُت جمشلذ ؤيٟى نٟت الكٖغ ٓلِا بلى ؾلُاث م٣ب الؿُاؾُت ٞد

  1في اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ".

ْْؾاثل       ٓع )قمغان خماصي( الىٓام الؿُاسخي َٓ، ))٧ل ما ًخٗل٤ بمغ٦ؼ الٟغص  ٞـي خُـً ًـٔغ الض٦خ

ْص َظٍ ٓػَ٘ الؿلُاث بُجها ، ْخض ٦ُُْٟت ج ْازخهاناتها  ًٍٓ الُِئاث  ْج٩ ٓلي الخ٨م ،  الؿلُاث  ج

  2ْصعاؾت جإزحر ألاخؼاب في الىٓم الؿُاؾُت((.

٠ الىٓـام الؿُاسخي ٣ُٞهـض بـّ الخٟاٖالث الخـي جدـضر ٞـي اإلاجخم٘         ٓاؾـ٘ لخٍٗغ ؤمـا اإلاٗىـى ال

بغث صا٫( الىٓام الؿُاسخي بإهـّ ))التر٦ُب الضاثم للٗال٢اث   لِـظا الِٟم الٗام ًه٠ ألاؾخاط )ْع
ً
٣ْْٞـا

ْالؿلُان((.ؤلاوؿاهُت  ْالؿُُغة    3الظي ٌكخمل ٖلى ٢ضعتهم مً الؿلُت 

ٓاٖض ْألاظِؼة اإلاخىاؾ٣ت اإلاترابُت        ٖٓت ال٣ ٓ " مجم ث بضْي(، ٞحٔر بان الىٓام الؿُاسخي َ ؤما )زْغ

ْمغ٦ؼ الٟغص ٞحها ،  بُٗتها،  ْؤَضاِٞا ، َْ ْْؾاثل مماعؾت الؿلُت ، ُٞما بُجها التي جبحن هٓام الخ٨م ،

٦ُُْٟت جٟاٖلِا م٘ بًِٗا ْيماهاجّ ، ٦ما جدضص ٖىانغ ال٣ٔٓ اإلاسخلٟت التي حؿُُغ ٖلى الجماٖت 

ٓم بّ ٧ل مجها ". ْع الظي ج٣  4ْالض

ٓاظِت         ٖٓت الخل٫ٓ إلا ٓعَـ صًٟغظُّ( في الىٓام الؿُاسخي ))مجم ٍْٔغ ال٣ُّٟ الٟغوسخي )م

ْجىُٓمِا في َُئت اظخ ا ٢ُام الُِئاث الخا٦مت    5ماُٖت مُٗىت((.اإلاك٨الث التي جشحَر

 ٖلى ؤؾاؽ       
ً
ٓط ماؾؿا ْؤصخاب الىٟ ٓط  ٍٓل( الىٓام الؿُاسخي بإهّ " الىٟ لض الؾ ٍْٟؿغ )َاْع

." ٘٢ٓ ٓة مٟؿغة بالجؼاء اإلاخ  6ال٣

       ّ ٓاظضة في اإلاجخم٘ (Almond-Colmenَْٗٞغ ( ٖلى اهّ الىٓام الظي ًخًمً الخٟاٖالث اإلاخ

ْالتي ٣ًضم )اإلاجخم٘( مً زال ْالخ٠ُ٨ )صازلّ ْزاعظّ(، اإلاؿخ٣ل  اث٠ اإلاخٗل٣ت بالخ٩امل  لِا الْٓ

ْ التهضًض باؾخسضامِا. ُت ؤ ٓة الكٖغ ٓاؾُت اؾخسضام ال٣  7ب

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

43  .

 

ْمـً        ؤما )صًُٟض بٌؿخٓن( ٣ٞض ٖٝغ الىٓام الؿُاسخي بإهّ ))الخٟاٖالث الخـي جدضر في اإلاجخم٘ 

ٓػَ٘ الؿلُٓي لل٣ُم في اإلاجخم٘ ؤي ٖملُت نى٘   1ال٣غاعاث اإلالؼمت((. زاللِا ًخم الخ

ٓص(             بإن الىٓام الؿُاسخي َٓ ))ظؼء زام مً الىٓام الاظخماعي ال٣اثم  ِٞكحر ؤما )ناص١ ألاؾ

ْصعء ألازُاع ٖىّ   ْالضٞإ ٖىـّ  ٓم اإلاجخم٘  ٓم بمِمت اإلاداٞٓت ٖلى الخماؾ٪ الضازلي لٗم الظي ٣ًـ

ٓم ب٣ُاصجّ في خغ  ٓة اإلادغ٦ت للمجخم٘  بط ٣ً ٓ ال٣ ْجى٣الجّ((ِٞ ٓمُت    ٦2خّ الُ

ْحٗٝغ  )ْنا٫ هجُب الٗؼاْي(، الىٓام الؿُاسخي ))َٓ بىاء ؾُاسخي ماؾسخي جخٟاٖل في بَاٍع           

ٓاػن في اإلاجخم٘(( ُٟتها جد٤ُ٣ الخ   3الضازلي بجى طاث ٖال٢ت مدكاب٨ت مخضازلت ْْ

ّ ؤه        َْٗٞغ ٓعي  ٓاٖض َْىا٥ مـً ٣ًاعن الىٓام الؿُاسخي بال٣اهٓن الضؾخ ٖٓت مـً ال٣ ـّ ))مجم

ْبلـض مُٗـً(( ٢ْـذ مٗحن  ْالٗملُت الخـي جد٨ـم الجماٖت ٞـي  ٓبت    4اإلا٨خ

ْاإلادكاب٨ت       ْالٗال٢اث اإلاخضازلت  ٖٓت الخٟاٖالث الؿُاؾُت  ٞالىٓام الؿُاسخي ٌٗٝغ بإهّ مجم

 ظؼء مً ٧ل اظخماعي ًضزل في ٖال٢اث م٣ٗضة
ً
َْٓ اًًا م٘ البىاء  اإلاخٗل٣ت بالٓاَغة الؿُاؾُت. 

 5الاظخماعي ال٩امل.

ٓعي.           مـً ال٣اهـٓن الضؾخـ
ً
ال   6َْىا٥ مـً ًـٔغ ؤن الىٓام الؿُاسخي ؤْؾـ٘ مضلـ

ٓم ظامض        َْـٓ بظل٪ مِٟ ٓم ال٤ًُ للىٓام الؿُاسخي ًغ٦ؼ ٖلى البجى,  ٫ٓ ؤن اإلاِٟ ْزالنت ال٣

ٓاؾ٘ للىٓام الؿُاسخي ًغ٦ؼ ٖلى  الخٟاٖالث )الضًىامُاث(، صْن ؤن ًخجاَل )ؾخاج٪( ، بِىما اإلآِٟم ال

ْالخإزحر ، بجملٍت ؤزٔغ اإلااؾؿاث ٧اٞت ٞـي ق٩لِا الضًىامي  ْع  ْالض البجى اإلااؾؿُت مً هاخُت التر٦ُب 

ٓع  ْمً زال٫ اإلاىٓ ْالؿُاؾُت  ٢ٓاج٘ الاظخماُٖت  ْحكحر ال ْلِــ بك٩لِا الجامض  ْاإلاخٟاٖل ،  اإلاخدغ٥ 

ذي بلى ؤن الىٓام الؿُاسخي  عة ، ٞـال ًم٨ً إلاجخم٘ مـا ؤن ٌٗمل الخاٍع ٓص في ٧ل مجخم٘ بد٨م الًْغ مٓظ

 مً صْن هٓام 
ً
 ْزاعظُا

ً
ْٖال٢اجّ صازلُا ْاإلاداٞٓت ٖلـى اؾخ٣غاٍع  ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاّٞ الجماُٖت 

ْحؿلؿل ٞـي قب٩اجّ  ْجغابِ في ٖال٢اجّ،  ْاجّ،  َْظا ال ًخد٤٣ مـا لـم ٨ًً َىا٥ ٞاٖل بحن ؤص ؾُاسخي ، 

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

44  .

 

ْب٣اء التي حؿخُُ٘ ب ت اإلاجخم٘  ْاؾخمغاٍع ْجد٤ُ٣ ؤَضاّٞ التي حٗجي ب٣اء  ْعَا اإلاداٞٓت ٖلى ب٣اء  ض

ٓجها مخسههت ٞـي الٗمـل ،  ل٩ ْؤن ٧ان َىا٥ جمحز لبٌٗ الُِئاث ألازٔغ  ؾالمخّ ْصخت جٟاٖالجّ، 

ٓعة ُٚـغ مب ٓ بهـ ْلـ  
ً
 ؾُاؾُا

ً
َْـظا ال ٌٗىـي ؤن ب٣ُـت الُِئاث ألازٔغ ال جمـاعؽ وكاَا اقـغة ، الؿُاسخي 

ْاثغ الؿُاؾُت ٖـً اليكاَاث ألازـٔغ بد٨ـم   جمُُـؼ الض
ً
ْؤن ٦ـان ٞـي بٗـٌ اإلاجخمٗاث ًهٗـب ؤخُاهـا

ْاع. ٓص َظٍ ألاص   1اهضماظِا مـ٘ بًِٗا ل٨ـً ال ٌٗىـي طلـ٪ هٟـي ْظ

ُٟت ًسخل٠        ْالْٓ ْع  ْمً هاخُت الض ْالكامل  ْلِـ زمت ق٪ ؤن ))الىٓام الؿُاسخي بمٗىاٍ الٗام 

ْع م ْع ألاهٓمت الؿُاؾُت في ٦شحر مً ص٫ْ الٗالم الض ْبهٟت زانت بٗض ؤن حٗضٔ ص ْلت بلى ؤزٔغ  ً ص

ْماعؾذ  ْلت الخاعؾت  ْلت ًٖ هٟؿِا ٢ىإ الض ْع الخضزلي اليكُِ، اط زلٗذ الض الؿلبي البدذ بلى الض

ْلت  م مً طل٪ ٞالىٓام الؿُاسخي في ص ْبالٚغ  ٖلى ألاٞغاص((. 
ً
 خ٨غا

ً
حٗخى٤ الىٓام ؤوكُت ٧اهذ ؾاب٣ا

ْلت ؤزٔغ حٗخى٤ الىٓام الاقترا٧ي، ٞالىٓام الؿُاسخي  الغؤؾمالي ًسخل٠ ًٖ الىٓام الؿُاسخي في ص

ْج٣ٓم مغج٨ؼة  ْلت  ًسخل٠ بازخالٝ الٟلؿٟاث الؿُاؾُت، ْالا٢خهاصًت، ْالاظخماُٖت التي جضًً بهـا الض

  2ٖلحها.

ٖٓت ٖىانغ مِمتها الاب٣اء ٖلى اإلاجخم٘       ٓ ٦ظل٪ مجم ٓ ٦ُان حي ٢اثم بظاجّ، جضًٍغ  َْ مً خُض َ

ْالىٓام  ٓوي  ْالىٓام ال٣اه ، ٧الىٓام الا٢خهاصي  ْاخض مً اهٓمت اإلاجخم٘ الازٔغ  ٓ َْ ؾلُت ؾُاؾُت. 

ٓاٖض الؿُاؾُت،  ْال٣ ْالٗىانغ التي ًخإل٠ مجها الىٓام الؿُاسخي هي: الخىُٓماث الؿُاؾُت،  الش٣افي. 

 ْ ٓعي الؿُاسخي.  ْال ْجٟاٖل َظٍ ْالٗال٢اث الؿُاؾُت،  َْٗخمض ٖلُّ.  ٍازغ ٧ل مً َظٍ الٗىانغ في آلازغ 

ال جهل   ال مجغص ٖضص مً الاقُاء التي ججمِٗا اإلاهاصٞت 
ً
الٗىانغ َٓ الظي ًجٗل ٧ل مجها هٓاما

 
ً
ُا  ٖٞغ

ً
٢ٓذ هٟؿّ، ًال٠ ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ الىٓام الؿُاسخي هٓاما بًِٗا ببٌٗ اًت ٖالث٤. ْفي ال

ًم٨ً ان حٗض مً ٖىانغ الىٓام الؿُاسخي ماؾؿاث الخُاة الاظخماُٖت، مً الىٓام الؿُاسخي. ٦ما 

.
ً
ْز٣ُا  

ً
ْاع، التي، جخٟاٖل ْالاصاعة الؿُاؾُت جٟاٖال اث٠، ْالاص ْالْٓ ٓاٖض،  ْال٣   3ْالجماٖاث، 

        ٠  لخٍٗغ
ً
ٓاؾ٘ للىٓام الؿُاسخي ًًـم الٗىانغ اإلام٨ىـت ٧اٞت ٓم ال ٍْخطر ممـا ج٣ضم  ٞإن اإلاِٟ

ٓ ظـؼء مـً الىٓـام الاظخماعي الـظي ًدـضص الىٓام الؿُ ـ٠ الىٓام الؿُاسخي ٖلـى ؤهـّ َـ اسخي  ُٞم٨ً حٍٗغ

٫ٓ بلى ال٣غاعاث اإلالؼمت التي ًدضصَا هٓام الخ٨م.  الخٟاٖالث التي جدضر في اإلاجخم٘ للٓن

ْمخضاز       ٓ هٓام ٞغعي مدكاب٪  ل ًخطر مً الخدلُل الؿُاسخي الؿاب٤ بإن الىٓام الؿُاسخي ؤهما َ

ْعٚم طل٪ ٞاهّ ًم٨ً جدضًض  ِٖٓا الىٓام الاظخماعي،  ْالتي ج٩ٓن في مجم م٘ ٚحٍر مً الىٓم ألازٔغ 
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ْجإنُل مٗاًحٍر ْجِٟم َبُٗخّ  عة ٞال 1مٗاإلاّ  ٓص في ٧ل مجخم٘ بد٨م الًْغ ْان الىٓام الؿُاسخي مٓظ  ،

ْٖال ْاإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاٍع   ًم٨ً ألي مجخم٘ ان ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاّٞ الجمُٗت 
ً
٢اجّ صازلُا

ْجغابِ في ٖال٢اجّ  ْاجّ  َْظا ال ًخد٤٣ مالم ٨ًً َىا٥ جٟاٖل بحن ؤص   مً صْن هٓام ؾُاسخي، 
ً
ْزاعظُا

ْجد٤ُ٣ ؤَضاّٞ التي حٗجي ب٣اء  ْعَا اإلاداٞٓت ٖلى ب٣اء  ْحؿلؿل في قب٩اجّ التي حؿخُُ٘ بض

ْان ٧ان َىا٥ جمحز لب ْب٣اء ؾالمت ْصخت جٟاٖالجّ ،  ت اإلاجخم٘  ٓجها ْاؾخمغاٍع ٌٗ الُِئاث ألازٔغ ل٩

 ٓ ْل  
ً
 ؾُاؾُا

ً
مخسههت في الٗمل الؿُاسخي ِٞظا ال ٌٗجي ان ب٣ُت الُِئاث ألازٔغ ال جماعؽ وكاَا

ْاع الؿُاؾُت ًٖ   جمُحز ألاص
ً
ْان ٧ان في بٌٗ اإلاجخمٗاث ًهٗب ؤخُاها ٓعة ٚحر مباقغة ،  به

 ْ ْاع.اليكاَاث ألازٔغ بد٨م اهضماظِا م٘ بًِٗا ل٨ً ال ٌٗجي طل٪ هٟي  ٓص َظٍ ألاص   2ظ

 ل٣غاعاجّ      
ً
ْصٖما ا ُّٞ  ْجإزحَر ٠٢ٓ ٢ٔٓ الكٗب  مىّ،  ٠٢ٓ اؾخ٣غاع ؤي هٓام ؾُاسخي ٖلى م ٍْخ

ْال٣ؿغ ْؤلا٦غاٍ مً ؤظل جىُٟظَا  ٓاؾ٘ لٓؾاثل ال٣م٘  اٖتها بال٣ضع الظي ٌٛىُّ ًٖ الاؾخسضام ال َْ

ْهي جغج٨ؼ  ْلُضة مباقغة لل٣ٗلُاث  ٓا٤ٞ بحن بك٩ل َبُعي ٞالىٓم الؿُاؾُت  ْٖىضما ال ٩ًٓن الخ ٖلحها، 

ٓاهحن التي   الا ال٣
ً
ٓتها ألن الىاؽ ال ًدترمٓن خ٣ا تراى ٖلى الىٓم ٞخ٣ٟض مً ٢ ْجل٪ ًبضؤ الٖا َظٍ 

ْالٗلىُت  ت  ْٖىضثظ جبضؤ اإلاٗاعيت الؿٍغ ٓا٣ٞت  امِم ٖلى الُاٖت ال ٖلى اإلا ٍْم٨ً بٚع ًامىٓن بها، 

ْال٣ٗلُاث ًهبذ الٓي٘ ْمظاَب ظضًضة  ْٖىضما جخٗاعى الىٓم  ْاٖخ٣اصاث،  ٓم ٢ُم ظضًضة  ْج٣  
ً
ٓعٍا ز

 3في ْظّ الىٓـم ال٣اثمـت .

ْاإلااؾؿاجُت           ٓلٓظُت  ٖٓت الٗىانغ طاث الُبُٗت الاًضً ٞالىٓام الؿُاسخي َٓ مجم

ْجىُٓي َظٍ الهُٛت ٖلى  ْلت مُٗىت زال٫ مغخلت مدضصة  ٓمت ص  خ٩
ً
ٓلٓظُت التي حك٩ل مٗا ْالؿٓؾُ

ت ٍَٓغ ٓهاث ظ ْمبضؤ  ٖضة م٩ ْعَا، بيُت اإلااؾؿاث،  ْص للىٓام الؿُاسخي، هي: َبُٗت الؿلُت 

ُت.   4الكٖغ

ٖٓت مً الخهاثو مجها آلاحي:       5ْللىٓم الؿُاؾُت مجم

ْبظل٪ جلؼم  ْماصٔ َظا اهّ ًمخل٪ الؿلُت الٗلُا في اإلاجخم٘،  ٍٓت.  : ان الىٓام الؿُاسخي ًخمخ٘ بٗل
ً
ال ا

ا ٢غاعاجّ اإلاجخم٘ بغمخّ، ٦ما جلؼم اه اث٠ الاؾاؾُت التي ًماَع ْجٟؿحر طل٪ ان اخضٔ الْٓ  . ٓمخّ الازٔغ

ْلخإصًت  ٓاٍ ال٣اثضة اْ اإلآظِت.  الىٓام الؿُاسخي حٗبئت الُا٢اث لخد٤ُ٣ اَضاٝ للمجخم٘ جغؾمِا ٢
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ْلى التي  ْبهظا ج٩ٓن الؿلُت الخهُهت الا ُٟت ال بض مً ان ًمل٪ الىٓام الؿُاسخي ؾلُت،  َظٍ الْٓ

ْجبرػ َ ْالىٓام ًخه٠ بها.  ٓ اظلى اطا ٢اعن اإلاغء، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، بحن الىٓام  ظٍ الخهُهت ٖلى هد

ْاقبإ خاظاث اإلاجخم٘ اإلااصًت. ْالخضماث  ُٟخّ ٖلى اهخاط الؿل٘   الا٢خهاصي، الظي ج٣خهغ ْْ

ٓاٖض  ٓا٢ٗت يمىّ ٢ ْوؿبي، اط جد٨م الٗال٢اث ال : ان الىٓام الؿُاسخي ًخمخ٘ باؾخ٣ال٫ طاحي 
ً
زاهُا

 مً ؤي هٓام ٞغعي آزغ مً اهٓمت اإلاجخم٘.زانت، ٢
ً
ْلظل٪ ٧ان ابغػ ق٨ال ٓهُت ْؾُاؾُت.   اه

ْمهضع َظا الخإزحر  :ان جإزحر الىٓام الؿُاسخي في اإلاجخم٘ ٧لّ ا٦ثر ٞاٖلُت مً جإزحر ؤي هٓام آزغ. 
ً
زالشا

ْمً زم ال٣ضعة ٖلى جىُٓم َا٢اث اإلاجخم٘.  ًمخل٪ الىٓام الؿُاسخي، الؿلُت الٗلُا 

 :
ً
م مً مماعؾخّ الؿلُت الٗلُا عابٗا ان الىٓام الؿُاسخي ًخٟاٖل ْالاهٓمت الازٔغ في اإلاجخم٘، بالٚغ

ال حٗجي َظٍ الؿلُت بظاتها اهٟها٫ الىٓام الؿُاسخي ًٖ البِئت الا٢خهاصًت الاظخماُٖت التي  -ُّٞ، 

ٓم ٖلحه ٓ البىاء الظي ٣ً َْ ْلُضَا، ٞهي اؾاؾّ   ا.ًخدغ٥ ٞحها، طل٪ اهّ في اإلاأ٫ الازحر 
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 املبحث الثاوي: وظائف الاهظمت العُاظُت:

اث٠ الاهٓمت الؿُاؾُت ًما ًلي: ْؤبغػ ْْ  1ًم٨ً جدضًض ؤَم 

ٍْخد٤٣ طل٪ ٖبر ما ٌٗٝغ )بالخسُُِ(. -1 ْمخُلباجّ،   جدضًض اَضاٝ اإلاجخم٘ 

ت  -2 ُِٟا، ْفي م٣ضمتها الُا٢اث البكٍغ ْجْٓ ْٚحر اإلااصًت  حٗبئت َا٢اث اإلاجخم٘ اإلااصًت 

 ثرْاث.ْال

ْجٓظِاتهم  -3 ٓاخض ٖلى ازخالٝ اهخماءاتهم  ْالخٗاٌل بحن ابىاء اإلاجخم٘ ال جد٤ُ٣ الاوسجام 

ىُت(.  ْمٗخ٣ضاتهم )الٓخضة الَٓ

ٓا٢٘  -4 ٓهُت ٖلى ال ْال٣اه ٓعٍت  ٓاٖض الضؾخ ْجخد٤٣ مً زال٫ جُب٤ُ ال٣ ٓعٍت:  الضؾخ

ُت ٖلى الخُاة الؿُاؾُت. ٍْٟطخي طل٪ الى ايٟاء الكٖغ  الؿُاسخي، 

ٓٞحر الخ -5 ماًت ْالامً للمجخم٘، ما ٌٗجي الٗمل ٖلى اعؾاء صٖاثم الؿالم مً زال٫ اػاخت ج

ْالخاعظُت.  اإلاساَغ الضازلُت 

ٓع في مىاحي الخُاة اإلاسخلٟت. -6 ْالخُ  الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخىمُت 

ْلت. -7 ْالض ْالٗٓمت للمجخم٘  ْالٗؼة  ٗت  ٫ٓ ٖلى الٞغ  الٗمل مً اظل الخه

اث٠ ال        ٓهض(، ؤن الْٓ م مً ٍْٔغ )اإلا تي جاصحها الاهٓمت الؿُاؾُت ج٩اص ج٩ٓن مدكابهت، ٖلى الٚغ

ا، لظا ٞان الىٓام الؿُاسخي  ٓهض–ازخالٝ البجى التي جباقَغ ٓ مجمل الخٟاٖالث التي جخٗل٤  -ٖىض اإلا َ

ْ التهضًض باؾخٗمالّ،  ٕ، ؤ ٤ الاؾخٗما٫ الٟٗلي لئل٦غاٍ اإلااصي اإلاكْغ ْالخ٠ُ٨ ًٖ ٍَغ ُٟتي: الخ٩امل  بْٓ

ْٓاث٠:ْمً زم ٣ً ٖٓحن مً ال اث٠ الىٓام الؿُاسخي الى ه  ؿم ْْ

 

اث٠ ٖلى مؿخٔٓ اإلاضزالث ) -1 ْْInput Functions: ْهي  ،)2 

ْالخجىُض الؿُاسخي ٣ًهض بالخيكئت الؿُاؾُت الٗملُت التي بم٣خًاَا  -ؤ  الخيكئت الؿُاؾُت 

ْاإلاضعؾت  ْحؿاَم ٞحها ماؾؿاث ٖضًضة مشل الاؾغة  ًخم ه٣ل ز٣اٞت اإلاجخم٘ ٖبر الاظُا٫ 

٣ٍْهض بالخجىُض الؿُاسخي  ْالجِل.  الم  ْْؾاثل الٖا ْالخؼب الؿُاسخي  ْع الٗباصة  ْص

ْحؿاَم ٞحها  ْاع  ْا٦ؿاب الخبراث الاػمت لل٣ُام بهظٍ الاص ْاع الؿُاؾُت  ٖملُت اؾىاص لؤلص

ْالبحر٢ْغاَُت. ْالى٣اباث  ْالبرإلاان   ماؾؿاث مشل خؼب الؿُاسخي 
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ْاؾالُب  -ب  ْاث  ْلِظٍ الخٗبحر ًٖ اإلاهالر : بمٗجى اص  , الخٗبحر ًٖ اإلاهالر اْ الك٩ٔٓ

ُت للخٗبحر ًٖ  ٓاث قٖغ ٓ لم ججض ٢ى ُٟت اَمُت ٢هٔٓ طل٪ ان الجماٖاث اإلاسخلٟت ل الْٓ

ْمُالبها ٞإجها حٗمض الى اؾخسضام الٗى٠ م٘ ما ًترجب ٖلُّ مً تهضًض في اؾخ٣غاع  مهالخِا 

ٓاِٖا اَم ْحٗخبر ظماٖاث اإلاهالر ٖلى ازخالٝ اه ماؾؿاث الخٗبحر ًٖ  الىٓام الؿُاسخي, 

 اإلاُالب.

ٓعة ا٢تراخاث. ْفي الىٓم الخؼبُت  -ط  ٓعة اإلاُالب في ن ججمُ٘ اإلاهالر: بمٗجى ججمُ٘ اْ بل

٢ْض ًًُل٘ هٟـ البيُان بإصاثّ  ُٟت  ٓلى الاخؼاب الؿُاسخي ٖاصة بال٣ُام في َظٍ الْٓ جخ

ٓص ابيُت مخسههت في ججمُ٘ اإلاهالر ٍْظ٦غ ان ْظ ُٟت في بٌٗ الىٓم.  ًس٠ٟ  َظٍ الْٓ

ض بالخالي مً ال٣ضعة الاؾخجابُت للىٓام. ٍٍْؼ  مً الٗبء اإلال٣ى ٖلى ٖاج٤ ناوعي ال٣غاعاث 

الق٪ في  -ص  ٓاث الاجها٫ بحن مسخل٠ اظؼاء الىٓام الؿُاسخي  الاجها٫ الؿُاسخي: بمٗجى ٢ى

ُٟت الاجهالُت  ْجاصي الْٓ اثّٟ اإلاسخلٟت  عة اجها٫ ٞٗا٫ ختى ًدؿجى للىٓام جإصًت ْْ يْغ

٢ْاصة الغؤي ماؾؿاث ٖضً الم ْالاخؼاب ْظماٖاث اإلاهالر  ضة مً ٢بُل ْؾاثل الٖا

ْالبحر٢ْغاَُت.  ْالاما٦ً الضًيُت 

اث٠ ٖلى مؿخٔٓ اإلاسغظاث ) -2 ْْOutput Functions :ْهي  ،) 

َْكتر٥ في طل٪ الؿلُخان  -ؤ  ْاجساط ال٣غاعاث  نى٘ ال٣اٖضة: اي ْي٘ الؿُاؾاث 

ْالخىُٟظًت. ُٗت   الدكَغ

َْظٍ جىُٟظ ال٣اٖضة: بمٗجى  -ب  ْا٢٘ حي  ْال٣غاعاث بمجغص ههٓم الى  ٓاٖض  ه٣ل ال٣

ٓلِا الجِاػ الاصاعي بهّٟ اؾاؾُت. ُٟت ًخ  الْٓ

 الى ٢اٖضة مُٗىّ  -ط 
ً
الخ٣اضخي بم٣خطخى ال٣اٖضة: بمٗجى انضاع خ٨م ٢ًاجي اؾدىاصا

َْؿىض اصائها للمدا٦م  ٓا٢٘ خل للهغاٖاث  ُٟت الخ٣اضخي هي في ال ْبالخالي ٞإن ْْ

 .
ً
 ٖاصة

ٓ ألاخؿً  -  Capabilities-ر ٢ضعاث ْحٗب        ْحٛحر َظا ألاصاء هد الىٓام الؿُاسخي، ًٖ ؤصاثّ في بُئخّ، 

ٓاػهت هٓام ؾُاسخي بىٓام آزغ، في ٞترة مُٗىت،  ْبٓؾاَت ٢ُاؽ مٗضالث ألاصاء، ًم٨ً م ٓؤ،  ؤْ ألاؾ
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ٍْخم جه ْاخض، ل٨ً في ٞتراث مسخلٟت مً الؼمً.  ي٠ُ َظٍ ٍْم٨ً ٦ظل٪ ، م٣اعهت اصاء هٓام ؾُاسخي، 

  1ال٣ضعاث ٦ما ًإحي:

ْحكحر الى ٢ضعة الىٓام الؿُاسخي ٖلى اؾخسغاط Extractive Capabilityال٣ضعة الاؾخسغاظُت )   ،)

 بيؿبت الىاجج 
ً
ٍْم٨ً الخٗبحر ٖجها ٦مُا ْالخاعظُت،  ت مً البِئت الضازلُت  ْالبكٍغ ٓاعص اإلااصًت  اإلا

ٓمي.   ال٣

ْٖال٢اث Regulative Capabilityال٣ضعة الخىُٓمُت )   ْهي ٢ضعة الىٓام ٖلى يبِ ؾل٥ٓ   ،)

ٓاهحن ْؤلاظغاءاث اإلاىٓمت لخُاة ألاٞغاص  ٤ خهغ ال٣ ٍْم٨ً ٢ُاؽ َظٍ ال٣ضعة ًٖ ٍَغ ألاٞغاص، 

 صازل اإلاجخم٘.

ٓػَُٗت )  ٓاعص اإلاجخمُٗت )الؿل٘ Distributive Capabilityال٣ضعة الخ ٓػَ٘ اإلا (، ؤي ال٣ضعة ٖلى ج

اث٠( ٖلى ؤلاٞغ  ْالْٓ ٕٓ مً الٗض٫ ْالخضماث  ْالجماٖاث ْألا٢الُم، بك٩ل ًًمً جد٤ُ٣ ه اص 

ٓاهب  ، خُض جمشل بخضٔ ظ
ً
اًت الاظخماُٖت مشال ٍْم٨ً ٢ُاؽ َظٍ ال٣ضعة ٖبر بغامج الٖغ الاظخماعي، 

 َظٍ ال٣ضعة. 

ت )  ْحكحر الى ٢ضعة الىٓام الؿُاسخي ٖلى الاؾخسضام Symbolic Capabilityال٣ضعة الغمٍؼ  )

ٓػ، ؤي اؾ ٓػ، الٟٗا٫ للغم ْمً ؤمشلت الغم ٓاَىحن،  ٫ٓ ٖلى جإًُض اإلا خسضامِا بك٩ل ًًمً لّ الخه

ت،  ى الٗؿ٨ٍغ داث الؿُاؾُت، ب٢امت الْٗغ ْالخهٍغ لحن، الخُب ْألاخاصًض  اعاث ٦باع اإلاؿْا ٍػ

ا. ْٚحَر ت،   الاخخٟا٫ باإلاىاؾباث اإلاسخلٟت، ب٢امت الىهب الخظ٧اٍع

ْ Responsive Capabilityال٣ضعة الاؾخجابُت )   ْال٣غاعاث (،  حكحر الى مضٔ اؾخجابت الؿُاؾاث 

ا.   إلاُالب اإلاجخم٘، بٗباعة ازٔغ هي الىجاح اإلاخد٤٣ في ال٣ضعاث التي ؾب٤ ط٦َغ

ْجمشل َظٍ ال٣ضعاث مسغظاث الىٓام الؿُاسخي، التي حٗبر ًٖ جٟاٖلّ م٘ اإلاضزالث اإلاخمشلت         

ٍْم٨ً جٓيُذ َظٍ الٗملُت مً  ْاإلاُالب الكٗبُت،   (، ٦ما ًإحي:2زال٫ اإلاسُِ ع٢م)بالضٖم 
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          1(.1اإلاسُِ ع٢م )

ْمُالب ًٖ 1ًٓضر الك٩ل ع٢م ) (، جإزحر الىٓام الؿُاسخي بالبِئت اإلادُُت بّ، بما ًإحي مً صٖم 

ْالتي ج٩ٓن ٖلى ق٩ل اصاء،  ْاؾخجابت الىٓام الؿُاسخي لظل٪ بمسغظاث الىٓام،  ٤ اإلاضزالث،  ٍَغ

ٓعَا مً  ًدخٓي ٖلى ٢ضعاث ْجبل ت(  ْالغمٍؼ ٓػَُٗت،  الىٓام الؿُاسخي )الاؾخسغاظُت، الخىُٓمُت، الخ

ٓص في نُٛت  ْحٗ ْعَا م٘ البِئت اإلادُُت بالىٓام،  زال٫ )ال٣ضعة الاؾخجابت( للىٓام، التي جخٟاٖل بض

 الخٛظًت ال٨ٗؿُت، لدك٩ل مضزالث ظضًضة.

 العُاظُت:  املبحث الثالث: العىامل واملتغيراث املؤجشة على الاهظمت

ٓامل اإلاازغة  ْْْاثِٟا, البض مً الخُغ١ بلى ؤَم الٗ ٓم الاهٓمت الؿُاؾُت  بٗض ؤن ْضخىا مِٟ

ٓامل بالٛت ألاَمُت  ْحٗخبر َظٍ الٗ ْالؿلبُت ٖلحها,  ْجإزحراتها الاًجابُت  في َظٍ الاهٓمت الؿُاؾُت 

ٍْجب ٖلُّ ؤن ًإزظ بى ْالتي باليؿبت لهاو٘ ال٣غاع في ٧ل الاهٓمت الؿُاؾُت,  ٓامل,  خباع َظٍ الٗ ٓغ الٖا

ٓة  ٓامل ب٣ ْبطا ما جضازلذ َظٍ الٗ ْلت,  ٓبت اصاعة الؿلُت الؿُاؾُت في الض ض مً نٗ مً اإلام٨ً ؤن جٍؼ

ْلِظا ٞإن نى٘ اْ عؾم ؤي   بلى ؾُاؾاث زاَئت )ٚحر صخُدت(، 
ً
ٓص ؤخُاها ٞإجها مً اإلام٨ً ؤن ج٣

                                                 

رجات()مخ  

 )مدخالت(

نظام السياسيال  
 دعم

 مطالب

 تغذية عكسية

 قدرة استخراجية

 قدرة تنظيمية 

 قدرة توزيعية 

 قدرة رمزية 

 قدرة 
 استجابية
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ْطاث ازغ   
ً
ْمِما ٧اهذ بؿُُت ْصًً, ٞإهّ ٌؿخلؼم مً ناو٘ ال٣غاع،  ؾُاؾت في َظٍ الاهٓمت  ْمضٔ مدض

 ٓ ْمجها ما َ ٓامل صازلُت(,  ٓ صازلي )ٖ ٓامل اإلاازغة ٖلى َظٍ الٗملُت, مجها ما َ الخ٨ٟحر في ٖضص مً الٗ

ٓامل  ت الٗ إلاٗٞغ  . ٓامل ؤزٔغ ْ بوؿاوي, باإلياٞت بلى ٖ ٧ٓي ؤ ْبًِٗا ألازغ ؾل ٓامل زاعظُت(,  زاعجي )ٖ

ْالخاعظُت اإلااز  (.2غة ٖلى الاهٓمت الؿُاؾُت ًىٓغ اإلاسُِ ع٢م )الضازلُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1(، البِئت ال٩لُت للىٓام الؿُاسخي.2ظض٫ْ ع٢م )
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 املطلب الاول: العىامل الذاخلُت املؤجشة على الاهظمت العُاظُت

 املتغيراث الاكتصادًت: -1

٦ُٓاث الا          في ؾُاؾاث ْؾل
ً
 ٦بحرا

ً
ْعا هٓمت الؿُاؾُت اإلاسخلٟت, جلٗب اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ص

٦ْظل٪ في ؾل٥ٓ ناوِٗا الؿُاسخي خُض جدُذ الام٩اهُاث الا٢خهاصًت الجُضة في بىاء ٢اٖضة 

ت, مما ججٗل  ْالٗؿ٨ٍغ ْلت الؿُاؾُت  ْام٩اهُاث الض ْا٢٘  ا٢خهاصًت نلبت جازغ بك٩ل مباقغ في 

هت في اإلاجا٫ الؿُاسخي ٖلى اإلاؿخٔٓ الض ٓاء ناو٘ الؿُاؾاث الٗامت ًخدغ٥ بمْغ ْالخاعجي , ؾ ازلي 

ْ الؿلم, خُض ٌؿخُُ٘ ناو٘ ال٣غاع اجساط ٢غاعاجّ بمٗؼ٫ ًٖ الًٍٛٓ الىاظمت  ٝ الخغب ا في ْْغ

ْالخاعظُت لهاو٘ الؿُاؾت الٗامت الخاعظُت.    ًٖ البِئت الضازلُت 

ٓاعص الُبُُٗت       ٓٞغة اإلا ْالثرْاث  ٩ٍْٓن جإزحر اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ٖلى اقضٍ ٖىضما ًخٗل٤ الامغ ب

ْجخمغص  ، ٟٞي َاجحن الخالخحن، جٓظض مُُٗاث نلبت جٟغى هٟؿِا 
ً
ٓػ ؾلبا ْبدالت الٗ  ،

ً
ٓا٫ اًجابا ْالام

ٓص الىِٟ ُّٞ ب٨مُاث َاثلت،  ، بلض ٚجي لٓظ
ً
ٍٓذ مشال ٓا٢٘: ال٩ ٓم بها الاٞغاص لخُٛحر ال ْلت ٣ً ٖلى ٧ل مدا

ٓاحي ا ْ ٚحر مباقغة ٖلى ظمُ٘ ه ٓعة مباقغة ا لخُاة ٞحها، بما في طل٪ اؾلٓب الٗمل ٢ْض ازغ طل٪ به

ٓامل الا٢خهاصًت في اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ْفي الؿل٥ٓ الؿُاسخي لهاو٘ ال٣غاع  ْجازغ الٗ الؿُاسخي. 

ْمجها:  ،
ً
ال الُا  

ً
 1الؿُاسخي، ٚحر ان َظا الخإزحر لِـ مُل٣ا

ٓاعص الُبُ - ؤ ٓٞغة اإلا ٓامل الا٢خهاصًت ٖلى اقضٍ ٖىضما ًخٗل٤ الامغ ب ُٗت ٩ًٓن جإزحر الٗ

، ٟٞي َاجحن الخالخحن، جٓظض مُُٗاث نلبت 
ً
ٓػ ؾلبا ْبدالت الٗ  ،

ً
ٓا٫ اًجابُا ْالثرْاث ْالام

: بلض ٚجي 
ً
ٍٓذ مشال ٓا٢٘: ال٩ ٓم بها الاٞغاص لخُٛحر ال ْلت ٣ً ْجخمغص ٖلى ٧ل مدا جٟغى هٟؿِا 

ٓعة مباقغة اْ ٚحر مباقغة ٖلى   به
ً
٢ْض جغ٥ طل٪ ازغا ٓص الىِٟ ُّٞ ب٨مُاث َاثلت،  لٓظ

ْاؾلٓب الٗمل الؿُاسخي، اما ظم ٓاحي الخُاة ٞحها، بما في طل٪ اإلااؾؿاث الؿُاؾُت  ُ٘ ه

ٓاعص   ًٖ اإلا
ً
ٓخُض م٘ الُمً الكمالي، ُٟٞخ٣غ الى الىِٟ ًٞال ٓبي ٢بل الخ الُمً الجى

ْ ٚحر مباقغة ٖلى َبُٗت الىٓام الؿُاسخي  ٓعة مباقغة ا ٢ْض ازغ طل٪ به  ، الُبُُٗت الازٔغ

 ْالؿل٥ٓ الؿُاسخي ُّٞ.

ٓاَغ  - ب ٍٓلِا الى ْ ْجد ٓاعص  ْط٧ائهم في اؾخٛال٫ َظٍ اإلا  ٖلى مضٔ وكاٍ الاٞغاص 
ً
اًًا

ْٖت اْ ٢اثمت باي ق٩ل مً الاق٩ا٫ الازٔغ  ٓاعص مهىٗت اْ مؼع اظخماُٖت مغ٦بت، اي م

ْالجِض الاوؿاوي. ان  ْال٨ٟغ  ال ًخم طل٪ الا بًٟل الازتراٖاث  ٞت في اإلاجخم٘،  اإلاْٗغ

ْلظل٪ ٞاهّ ٠ًًُ الاوؿان ال ٌؿخُُ٘ ان ً ٓعة ظاَؼة،  ٨خٟي بما ج٣ضمّ الُبُٗت لّ به

ْٖلُّ ٞان الٗمل  ٓاعص الُبُُٗت ل٩ي ًهى٘ الاقُاء التي ال جٓظض في الُبُٗت.  ظِضٍ الى اإلا
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ْاث التي  ٓهت الاص ٓاص الُبُٗت بمٗ ٍٓل م ْاإلآظّ هدٓ جد ٓاعي  َٓ اليكاٍ الاوؿاوي ال

ٓاؾ ٓاص اإلااصًت ب ٍْخم اهخاط اإلا ْاث الٗمل التي ًهىِٗا الاوؿان ب٣هض ٌؿخسضمِا.  ُت اص

ْاث الٗمل  ْالى ظاهب اص ْاؾخسضامِا مً زم في خُاجّ الاظخماُٖت.  الخإزحر ٖلى الُبُٗت 

ٓا٢٘ هجض ان اإلاجخمٗاث مخباًىت في ٦ُُٟت  ْٖلى نُٗض ال ْاإلاِاعة.  ٓٞحر الخبرة  ًجب ج

ْاؾ ٓعَا  ٍْاقغ َظا الخباًً صعظت جُ ا الؿُاسخي.الخٗامل م٘ َظٍ اإلاُُٗاث.   خ٣غاَع

ْجال٠ ال٣اٖضة التي   - ث ابِ الاظخماُٖت  ٓم في الاهخاط جخد٨م في الْغ ان الٗال٢اث التي ج٣

ْاإلااؾؿاث الؿُاؾُت  ْمً َظٍ ال٣اٖضة جيكإ الا٩ٞاع الاظخماُٖت  ٓم ٖلحها اإلاجخم٘،  ٣ً

ٓعي الاظخماعي هي  لظل٪ ٞان اق٩ا٫ ال
ً
ْجبٗا ٢ُٓت للمجخم٘.  ٓهُت، ؤي البيُت الٟ التي  ْال٣اه

ْالٟلؿُٟت  ْالجمالُت  ٓهُت ْالازال٢ُت  ْال٣اه اث ْآلاعاء الؿُاؾُت  ٓص الىٍٓغ جبٗض الى الٓظ

ٍٓاث في اإلاجخم٘. ان ٧ل ٢اٖضة  التي جخجؿض بك٩ل ماؾؿاث اْ ؾل٥ٓ ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخ

٢ُٓت مً هٟـ َبُٗتها ٞالٗال٢اث الا٢ُاُٖت ٣ًٓم ٖلى اؾاؾِا الىٓام  جبٗض بيُت ٞ

٣ٍْٓم ٖل ْالٗال٢اث الاقترا٦ُت الا٢ُاعي،  ى اؾاؽ ال٣اٖضة الغؤؾمالُت الىٓام الغؤؾمالي، 

٢ُٓت ٌٗجي حُٛحر ٖال٢اث الاهخاط  ٓص الىٓام الاقترا٧ي، زً ان حُٛحر البيُت الٟ جبٗض الى الٓظ

، ٦ظل٪ الٛاء الىٓام ال٣ضًم للماؾؿاث  ْاهخ٣ا٫ الؿلُت الؿُاؾُت مً َب٣ت الى ازٔغ

ْا ٢ُٓت الاظخماُٖت، ْؾُاصة مٟاَُم  ٓلٓظُت ظضًضة. ٚحر ان البيُت الٟ ْاًضً اث  ْهٍٓغ ٩ٞاع 

ْجخمخ٘ باؾخ٣ال٫ طاحي  ٓعَا،  ْاهما هي او٩ٗاؽ اججاٍ جُ  للبيُت الخدخُت، 
ً
 الُا

ً
لِـ او٩ٗاؾا

ٓامل البيُت الخدخُت.     ْعَا ٖلى ٖ  بض
ً
لِا ألن جازغ هي اًًا  وؿبي ًَا

ٓمــت باٖخباٍع ؤ٦شـغ مالثمـت إلاجخمِٗـا ْمــً الجضًــغ بالظ٦ــغ بن الىٓــام الا٢خها       صي الــظي جخبىــاٍ الخ٩

ٕٓ َــظا الىٓـام الؿُاسخي  ـت جدـضص مــً بُــً ما جدـضصٍ هــ ٓلٓظُاث ٨ٍٞغ ْؤًضً ٓم ٖلـى ؤؾــ ٞؿلُٟـت  ٣ًـ

ٓإ اليكـاٍ الخــي ًم٨جهــم ال٣ُــام بهــا، ْؤهــ ْاع ألاٞــغاص  ٓمـت ُٞــّ م٣اعهـت بــإص ْع الخ٩  الىٓــم  ْص
ً
ٞمشــال

ٓمــت باإلاجــا٫  ْع الخ٩ ٗــض ُٞــّ ص ٌُ الؿُاؾُـت الضًم٣غاَُــت ؤزــظث باإلاظَــب الغؤؾمالـي الٟــغصي الــظي 

 ًخمُـؼ ؤٞـغاصٍ ب٣ـضعاث 
ً
ْص  خُـض ؤن َـظا ال٨ٟـغ ًٟخـغى مجخمٗـا الا٢خهاصي الخىُٓمــي ع٢ابــي مدــض

 زان
ً
ْجإَُـل ًسلـ٤ ٢ُاٖـا ُٓٞـغ ٦شُـغ مــً مُالـب اإلاجخمـ٘ ٞـي خُـً هجـض ْاؾخٗضاصاث   ٖلــى ج

ً
 ٢ـاصعا

ً
ـا

 الـض٫ْ الىامُـت ٖلـى ٨ٖــ ما ج٣ـضم.

ْجىُٟظ الؿُاؾت الٗامت في        ْمِم في نى٘  ْاضر  ْع  مً الؿاب٤ ًخطر ان اإلاخٛحر الا٢خهاصي لّ ص

ْلت في مدُُِا الاهٓمت الؿُاؾُت، ٞال٣اٖضة الا٢خهاصًت اإلاخِىت لِا ال٣ضح اإلاٗلى  في جدضًض خغ٦ت الض

ْلي. اط ان جل٪ ال٣اٖضة الا٢خهاصًت جاؾـ لخىمُت مؿخضامت جد٤٣ الخ٣ضم في مىاحي  ْالض الا٢لُمي 

ْجبٗض  ْٞاٖلت.  ٓعة  ت مخُ ْلٗل في م٣ضمتها الامً الٛظاجي، ٦ما جاؾـ إلااؾؿت ٖؿ٨ٍغ الخُاة ٧اٞت، 

ْلت ا ْجًٟي ٖلى خغ٦ت الٓخضة الؿُاؾُت ًٖ الخبُٗت الؿُاؾُت لِظٍ الض ْ الخ٨خل.  ْ طل٪ اإلاٗؿ٨غ ا
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ٍْم٨ً جلمـ جإزحر اإلاخٛحر الا٢خهاصي مً زال٫ زالزت  ض مً الٟاٖلُت.  ْلي اإلاٍؼ ْلت في اإلادُِ الض الض

ٕٓ اإلاهاصع الُبُُٗت  ْه ْٞغة اإلاهاصع الُبُُٗت في الٓخضة الؿُاؾُت )ؤي ٦م  ٖىانغ عثِؿت: مضٔ 

ْوؿبت الىم ْلت(،  خماص الا٢خهاصي ٖلى الخاعط.ٓ الا٢خهاصي، اإلاخاخت في ا٢لُم الض  1ْصعظت الٖا

 املتغير العياوي: -2

ْجىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت الخاعظُت، جدباًً مً مغخلت ػمىُت        ْا ان جإزحراث الؿ٩ان في نى٘  ًبض

ْوي  ْلِـ بُٗضا ًٖ الظًَ ما ٢امذ بّ ظُٓف الاؾ٨ىضع اإلا٣ض ْمً م٩ان ظٛغافي ألزغ.   ، ألزٔغ

ال٧ٓ. ،  ْظُٓف َ
ً
اصة اٖضاص اإلا٣اجلحن. اما خضًشا ْاضخت في ٍػ اط ٧ان لل٨م الؿ٩اوي اإلاتزاًض اَمُت 

ْا جل٪ الاَمُت التي ٧ان  ًدخلِا في اإلااضخي. ٣ٞض ٧اهذ  ٞالىمٓ الؿ٩اوي اإلاتزاًض، ال ًمخل٪ ٖلى ما ًبض

ْالخٝٓ ا ب الخ٣لُضًت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫: ان ظل الظٖغ  ْلت ا٦ثر ٢ضعة ٖلى قً الخْغ لظي ٧ان الض

ُُٓٞتي الؿاب٤، ٧ان مبٗشّ ٢ضعة الهحن ٖلى ػط اٖضاص ٦بحرة مً اإلا٣اجلحن في  ًضب صازل الاجداص الؿ

ٓعاث اإلاٗانغة ال ججٗل لظل٪ الىمٓ اإلاتزاًض طاث اَمُت، اط لٓ ٧ان  ٓاظِخّ. ٞالخُ ؾاخاث ال٣خا٫ إلا

ٍٓلت ٢ُاصة الٗالم، بؿبب ض ٓص َ ْالِىض مىظ ٣ٖ خامت ؾ٩اجها. لظل٪ الامغ ٦ظل٪ لدؿىمذ الهحن 

ْازٍغ في ٖملُت نى٘ الؿُاؾاث  ٓة َظا اإلاخٛحر  ٓعَا هي الاؾاؽ في ٢ ْصعظت جُ ت  ٓاعص البكٍغ ُٖٓت اإلا ٞى

 الٗامت الخاعظُت. 

ْبحن الخُاة الؿُاؾُت، ٦ما          ْالٟالؾٟت ال٣ضامى بحن ٖضص الؿ٩ان  ل٣ض عبِ ال٨شحر مً ال٨خاب 

٢ْض ناٙ م ْعْؾٓ.   ٓ ْمىدؿ٨ُ  ٓ ا 1836-1766الشٓؽ )ٞٗل اعؾُ ٍَٓغ ( اعاء الٟالؾٟت ال٣ضامى بٗض جُ

ْالتي هو ٞحها ٖلى ان الؿ٩ان جؼصاص اٖضاصَم بك٩ل  ٞت بـ )الًِٛ الؿ٩اوي(،  خّ اإلاْٗغ في هٍٓغ

ٓالُاث َىضؾُت ) ٓالُاث خؿابُت 32-16-8-4-2مخ ٓ مخ ٓاعص الُبُُٗت جتزاًض ٖلى هد ...الخ(، في خحن ان اإلا

ْٖل2-4-6-8-10) ٍْضِٞٗم الى ...الخ(،  م  اصة الؿ٩ان، ٞحزصاص ٣َٞغ ٓاعص الُبُُٗت ال ج٨ٟي ٍػ ُّ ٞان اإلا

ٓعة  لى َظا الىدٓ ٞؿغث اؾباب الش ْالؿُاسخي ال٣اثم. ْٖ ْحُٛحر الىٓام الاظخماعي  ٓعاث  ال٣ُام بالش

ٓهُت التي جخابٗذ مً ؾىت 1789الٟغوؿُت لٗام  ب الىابلُ ْالخْغ ، اط ٧اهذ 1815ختى ؾىت  1792، 

ٓاعص الُبُُٗت ٞغوؿا في  ٓعهذ ب٨مُت اإلا  بالؿ٩ان اطا ما ٢
ً
جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ م٨خٓت وؿبُا

 ْمؿخٔٓ الخ٣ضم الخ٣جي ٞحها.

ٓهّ مجا٫ اليكاٍ       ٓصٍ، ٧ ُض ْظ ْجَٓ ٚاًت الؿُاؾت الاؾاؾُت ٦ما عؤًىا، هي جىُٓم اإلاجخم٘ 

ْاإلا اؾؿاث الؿُاؾُت ال جيكإ بال البكغي، ٞالؿُاؾت هي اخضٔ ممحزاث الخىُٓم الاظخماعي، ْالاهٓمت 

ْا٢ّٗ. ٞسهٓنُت البيُت الاظخماُٖت هي ٖامل اؾاؽ في  ْهي جىُل٤ مً خ٣ُ٣ت  في الٓؾِ الاظخماعي، 

ٓا٢٘ الاظخماعي ال ًم٨ىّ اث  خباع مُُٗاث ال  ال ًإزظ بااٖل
ً
ْان هٓاما جدضًض ق٩ل الىٓام الؿُاسخي، 
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، الن التر٦ُبت الاظخماُٖت، ٚحر اإلاٗبر 
ً
ٍٓال ٖجها في الىٓام الؿُاسخي، حكل ٖمل ماؾؿاث َظا ٌٗمغ َ

ْل٨ً لُخم٨ً مً  ٓا٢٘ الاظخماعي،  ٍٓغ ال  في جُ
ً
 َاما

ً
ْعا ْمما ال ق٪ ُّٞ ان لِظا الازحر ص الىٓام. 

 ،ُّٞ ٘٢ٓ ٓا٢٘، ٦ما اهّ ًجب، مً زاهُت، ان ال ًخ٣ جد٤ُ٣ طل٪ ًجب ؤن ال ٩ًٓن في ٚغبت ًٖ َظا ال

ٍٓغ.  ، ل٩ي جب٣ى لّ ال٣ضعة ٖلى الخُ
ً
 ظضلُا

ً
ٓع الاهٓمت الؿُاؾُت مترابُان جغابُا ْجُ ٓع اإلاجخم٘  ٞخُ

ال حؿخ٣غ اإلااؾؿاث  ْال٨ٗـ بال٨ٗـ،   ٖلى الازغ، 
ً
ٓع ٧ل مجهما ًى٨ٗـ اًجابُا بدُض ؤن جُ

ْهي جب٣ى ٖغيت لالَتزاػ جدذ   في الاؾخ٣غاع. 
ً
 بُٗضا

ً
ا الؿُاؾُت بال بٗض ان ٩ًٓن اإلاجخم٘ ٢ض ٢ُ٘ قَٓ

ٓامل الاظ  1خماُٖت اإلاسخلٟت.جإزحر الٗ

ٓٞغة          جى٨ٗـ ٖلى الام٩اهاث اإلاخ
ً
ْالؿ٩ان جبٗض ازاعا ُٞبُٗت الٗال٢ت بحن الىٓام الؿُاسخي 

ٓص ج٨ٟ٪ في الٗال٢اث بحن الٗىانغ الؿ٩اهُت بدُض ًاصي  ْ ال٨ٗـ ْظ لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الؿُاسخي، ؤ

ٓع خغ٧اث اهٟهالُت. ْفي َظا الكإن َىا٥ اخخماالن ع  ٓ ان ج٩ٓن الٗىانغ الامغ الى ِْ ثِؿان، الا٫ْ: َ

ْلِا   ،
ً
ْاخضا  

ً
ْحٗخى٤ صًىا ْاخضة،  ْلت ٖلى ظماٖت طاث لٛت  ْص الض الؿ٩اهُت مخجاوؿت، ؤي جىُٓي خض

ٍْخد٤٣ لِظٍ الازحرة ٢ضع ٦بحر  ْلت،  ْالض ٓم ٖىضثظ نُٛت مالثمت مً الامت  هٟـ الترار الخًاعي، ٞخ٣

ت في الٗمل . ؤما الاخخما٫ الشاوي: ِٞٓ ان ٌكخمل الىٓام الؿُاسخي مً الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ْالاؾخمغاٍع

ْاظؼاء مً الؿ٩ان ًخمؿ٩ٓن بخ٣الُض  ٖٓت،  ٓاث٠ صًيُت مخى ٖلى ٖىانغ ؾ٩اهُت طاث لٛاث مسخلٟت، َْ

ْٖىضثظ لً  ا مً اإلاىا٤َ،  ْمخمحزة ًٖ ٚحَر ٧ْل ظماٖت حِٗل في مى٣ُت مىٟهلت  ت مخباًىت،  خًاٍع

 اإلاداٞٓت ٖلى الاؾخ٣غ 
ً
ٓلض ٖضم الاؾخ٣غاع، ٩ًٓن ؾِال َْظٍ الخهاثو بدض طاتها ال ج اع الؿُاسخي، 

٠٢ٓ ٖلى  ْالخغ٧اث الاهٟهالُت. ان اإلاؿإلت َىا جخ اث  ْاهما هي ام٩اهاث ًم٨ً ان حؿخسضم الزاعة الجٖز

ٓامل التي  ْمً الٗ ٕٓ مً ٢بل الىٓام الؿُاسخي.  ٦ُُْٟت اصاعة الخى ٓامل اإلاسخلٟت في البالص  جٟاٖل الٗ

ت للىٓام الؿُاسخي في الض٫ْ طاث الٗىانغ الؿ٩اهُت ٚحر جاصي الى الا  هٟغاٍ ًٖ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

  2اإلاخجاوؿت هي ما ًلي:

ْاة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت التي ٌكٗغ بها بٌٗ الجماٖاث اػاء الجماٖاث الازٔغ التي  - ؤ الالمؿا

ْا٢خهاصًت مخمحزة ْجخمخ٘ بإْيإ اظخماُٖت   .جدٓى بىهِب ٦بحر في اإلاكاع٦ت بالخ٨م 

ػ خغ٧اث اهٟهالُت اطا ٧ان َىا٥ ال  - ب ت ٢ض ًهل الى خض بْغ ان الاهٟغاٍ ًٖ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ْاؾ٘ الاهدكاع، الن مشل َظٍ الخغ٦ت  ْٖلى هُا١   ،
ً
 ٖم٣ُا

ً
ٓعا ْاة حكٗغ بها الجماٖاث قٗ مؿا

 مً ٖضص ال ٌؿتهان بّ مً الاٞغاص.
ً
 ججض لِا صٖما

ٓلض ف - ث ت اطا ج ي طًَ الكٗب ان الىٓام الؿُاسخي مغجبِ ًدضر الاهٟغاٍ ًٖ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ْلى مهالخِا. ٍْسضم بالضعظت الا ا،   بجماٖاث مُٗىت صْن ٚحَر
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ْان الاهٟها٫  - ر ٖىضما جٟكل الؿلُاث ال٣اثمت في جدؿحن الاْيإ، ؤْ ٨َظا ٌٗخ٣ض الاٞغاص، 

 ًد٤٣ م٩اؾب ا٢خهاصًت ظمت.

 العىامل الجغشافُت: -3

َْٓ ٌٗجي بظل٪ اجها الغاٞض  1لٗىهغ الضاثم في الؿُاؾت(.ْن٠ بؿماع٥ الجٛغاُٞت ٖلى اجها )ا        

ْ مؿبباث ي٠ٗ. ٓة ا ٓامل ٢ ْما جٟخ٣غ يمً ا٢لُمِا مً ٖ ْلت بما جمخل٪   الاؾاؽ ل٣ضعة الض

ب في ان اإلاُُٗاث الجٛغاُٞت         للؿُاؾت الضازلُت ٞال ٍع
ً
اطا ٧اهذ الؿُاؾت الخاعظُت امخضاصا

ٓاء ا٧اهذ ما ٓاِٖا اإلاسخلٟت، ؾ ت جضزل بإه بُٗخّ، ام بكٍغ ْلت الجٛغافي، َْ ٢ٓ٘ ا٢لُم الض صًت ٦م

ٓامل مازغة في ْي٘ الؿُاؾت الخاعظُت ْفي َبُٗتها. مشا٫ طل٪ ان ٌٗٔؼ خُاص الىٓام الؿُاسخي في  ٗ٦

ْعاء الجبا٫ التي  ْعبا  ْٖؼلتها الُبُُٗت ًٖ باقي ص٫ْ ا ٢ِٓٗا الجٛغافي  ٍٓلت، الى م َٓؿغا زال٫ ٞترة َ ؾ

ُاهُت جدُِ بها. اط ح ْ ْٚؼ زاعجي. ْالامغ هٟؿّ م٘ الجؼع البًر ٓم ا ٓاو٘ يض اي هج ك٩ل َظٍ الجبا٫ م

ْصٞٗذ  ْعبُت  التي ازغث بد٨م َبُٗتها ٖلى ٢غاعاتها الؿُاؾُت الخاعظُت، ٞإبٗضتها ًٖ مكا٧ل ال٣اعة الا

 ٓ ت ٧ ْ البدٍغ ٓاعى الُبُُٗت ا ٓا٢٘ ان َظٍ الٗ ْال ْلُت اْؾ٘.  ٓ مجاالث ص هذ يماهاث بها الى الخٓظّ هد

ْبهظا  غ ٖال٢اتها الخاعظُت.   في ج٣ٍغ
ً
خماًت أل٢ُاع ٖضًضة مً الازُاع الخاعظُت، ْيمىذ طل٪ ٖامال

ْلت ٧اثىت في ظٛغاُٞتها"، جإزظ ٧امل ابٗاصَا. ٓعة "ؾُاؾت الض ٓلت هابلُٓن اإلاكِ  2الكإن ٞان م٣

ٍْت         ٓاء صخغا بُٗت الاعى ؾ ٍْت ٍْىضعط يمً الٗامل الجٛغافي اإلاىار َْ ٢اخلت ظاٞت اْ صخغا

ْ خاع ظاٝ اْ مٗخض٫ ٧لِا حؿاٖض ناخب  ٓاء اإلاىار باعص ٢اسخي ا ٓٞغ ٞحها بٌٗ الُٗٓن ْالاباع, ْؾ ًخ

ٓانالث الٗاإلاُت اْ ٢ضعتها ٖلى  ْجد٨مِا بُغ١ اإلا ْلت  ٢ٓ٘ الض ت اَمُت م الىٓام الؿُاسخي ٖلى مٗٞغ

ْلت نالخت للؼعاٖت في ٧ل اإلا ْجد٤٣ الا٦خٟاء الظاحي للؿلت الخد٨م , اي٠ الى طل٪ اعى الض ٓاؾم 

ْصًت  ٓص الىِٟ ْزانت في اإلاىا٤َ الخض ٓ ْظ ْلت ٖلى الخهضًغ ْالاَم َ ٢ْابلُت الض الٛظاثُت للمجخم٘ 

ْمً اَمُت ْيِٛ ٖلى ناو٘ ال٣غاع في الىٓام الؿُاسخي.   ٓ ْما لِ  3اإلاكتر٦ت 

ْماؾؿاث       ٓامـل الجٛغاُٞـت  ٓايـذ ؤن الخٟاٖـل بُـً الٗ ْمخُٛـغ  ْمـً ال ْلـت َــٓ جٟاٖـل مؿخمـغ  الض

ؾلٓب هٟؿـّ 
ُ
ٍْم٨ـً باأل ْاخـض،  ٢ْـذ  ُــغ مباقـغة بًجابُـت ْؾلبُـت ٞـي   مباقـغة ْٚ

ً
ٓع ًغجــب آزــاعا ْمخُـ

ْلــت ٧اهــذ لـظا ًلـؼم جإ٦ُـض  ٓمـت ٞــي ؤًــت ص ْالخ٩ ْاإلاجخمــ٘  ٓامــل الجٛغاُٞــت   لخدلُـل الٗال٢ـت بُــً الٗ
ً
ب٣ـا َْ

خباع ٖىـض صعاؾـت بِئـت الؿُاؾت الٗامت ْؤلاصاعة  عة ؤزظَـا ٞـي الٖا ٓامـل الجٛغاُٞت ْيْغ ؤَمُـت الٗ

م مـً ججاَل بٌٗ الضاعؾحن لِظا الٗامل اإلاِم.   4الٗامت، ٖلى الٚغ

ت: -4  املتغيراث التلىُت والععىٍش
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 ٖلى َبُٗت الؿُاؾت ٞٛضث       
ً
 ٖم٣ُت اًًا

ً
في الٗهغ الخضًض  ل٣ض جغ٥ الخ٣ضم الخ٣جي ازاعا

 لظل٪ حٛحرث بٌٗ الاؾـ الخ٣لُضًت التي 
ً
ْجبٗا ْاق٩ا٫ ظضًضة،  مكا٧ل مُٗىت طاث مًامحن 

ْلي، ٞل٣ض  ٍْم٨ً مالخٓت َظٍ الخٛحراث ٖلى الهُٗض الض  ازغ. 
ً
ٓم ٖلحها الؿلُت خُىا ٧اهذ ج٣

 الاجها٫ بحن ٢ا
ً
ْلم عبُذ الٓؾاثل الخ٣ىُت اعظاء الٗالم اإلاسخلٟت، بدُض جد٤٣ ماصًا عاث الٗالم. 

 صْن اجها٫ الكٗٓب ْالامم ببًِٗا البٌٗ الازغ. 
ً
حٗض اإلاؿاٞاث الجٛغاُٞت ٣ٖباث ج٠٣ خاثال

 ،
ً
با ْبىاء ٖلى طل٪ ٣ٞض اْظض الخ٣ضم الخ٣جي مهالر مكتر٦ت اْ مترابُت في ظمُ٘ اإلاُاصًً ج٣ٍغ

ٓص  ْز٣اُٞت، ْؾُاؾُت، ان َظٍ الترابُاث هي التي صٞٗذ الى الٓظ عة ملخت ا٢خهاصًت،  بك٩ل يْغ

ْ الاوؿاهُت التي ٢ام ٖلى  ْلُت ا مك٩لت الخيؿ٤ُ بحن مهالر الض٫ْ اإلاسخلٟت، ان لم ه٣ل اإلاهالر الض

 لظل٪ حٛحرث 
ً
ْجبٗا اث٠ ْالابٗاص.  ْماؾؿاجّ اإلاسخلٟت الْٓ ْلي اْ َُئاجّ  اؾاؾِا الخىُٓم الض

ٓم ْالضبل ْلُت  ٓم الؿُاصة اإلاٟاَُم ال٣ضًمت  التي ٧اهذ ؾاثضة في الٗال٢اث الض اؾُت. ٞاهدؿغ مِٟ

٢ْض حٛحر اؾلٓب  ٓم.   بٗض ً
ً
ٓما ْلُت التي اػصاصث نالخُاتها ً ْلت لخؿاب اإلاىٓماث الض اإلاُل٣ت للض

ْاإلاٗاَضاث  ٓماؾُت الٗلىُت  ت لخدل مدلِا الضبل ٓماؾُت الؿٍغ ٓماسخي، ٞازخٟذ الضبل الٗمل الضبل

ْلي. ٦ما ٓٞت التي ججغي امام اهٓاع الغؤي الٗام الض ْلي، ٞالض٫ْ  اإلا٨ك حٛحر اؾلٓب الاجها٫ الض

غ١ ج٣ىُت مسخلٟت م٘ الض٫ْ   مً الىاخُت الخ٣ىُت خِٓا ا٦ثر في اؾخسضام ْؾاثل َْ
ً
الا٦ثر ج٣ضما

ٞت مً ٢بل،  ٓعة الخ٣ىُت مكا٧ل لم ج٨ً مْٗغ  ًٖ طل٪ زل٣ذ الش
ً
 مجها، ًٞال

ً
الا٢ل ههِبا

ْمك٩لت . ْْظٓب الؿُُغة ٖلحها،  ٍْٓت   ٦1مك٩لت الُا٢ت الى

ْلُت، ٞحرج٨ؼ ٖلى مضٔ ٢ضعة الٓخضة         ؤما جإزحر اإلاخٛحر الٗؿ٨غي ٖلى الٓخضة الؿُاؾُت الض

ت، اما  ْحؿخسضم الض٫ْ ٢ضعاتها الٗؿ٨ٍغ ُّٟ زضمت ألَضاٝ ؾُاؾتها الخاعظُت.  الؿُاؾُت ٖلى جْٓ

ىُت ْججاعتها الَٓ ْمغا٦ؼ نىاٖتها  ْلُت،  ْالض ٓعَا الا٢لُمُت  ْسٛ غاى الضٞإ ًٖ قٗبها  ٖاتها أٚل ْمكْغ  ،

ٓم يض اي ٖضْ َام٘ ٌؿتهضٝ  غاى الهج ْان في الضازل اْ الخاعط، اْ أٚل ٍٓت يض اي ٖض الخىم

ْمً َىا جإحي اَمُت ج٠ُْٓ ناو٘ الؿُاؾت  ْاؾ٣اٍ هٓامِا الؿُاسخي.  ٍْبغي ججؼثتها  اؾخ٣اللِا، 

ْاإلاداٞٓت ٖلى الظاث )ب٣اء ا ْلت(. اْ باؾخسضام الٗامت لِظا اإلاخٛحر، اما ٦ٗامل لالؾخ٣غاع الضازلي  لض

مت ًٖ طل٪  ٢ْض ٖبرث آلاًت ال٨ٍغ م.  َع ْالغصٕ، ألبٗاص الاٖضاء ْقْغ ُب  ت ٦ٗامل للتَر ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ

٦ْم..((.  ْٖض بٓن بّ ٖضْ هللا  ْمً عباٍ الخُل جَغ ٓة  ْا لِم ما اؾخُٗخم مً ٢ ْاٖض انض١ حٗبحر ))

ت ال٩اٞ ْالتي ًُل٤ ْخُا٫ طل٪ ٞان الض٫ْ الذ ال جمخل٪ ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ ُت للضٞإ ًٖ اعايحها، 

 
ً
ْان الخاعجي ًٖ قٗبها خؿب، بل اجها اًًا ْالٗض ، ال جخم٨ً مً صٞ٘ الاطٔ 

ً
ا الض٫ْ الًُٟٗت ٖؿ٨ٍغ

 ْ ْلت ٖٓمى ا ألظلّ جُلب الٗٓن مً ص ىُت.  ال جخم٨ً مً جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الضازلي ْخماًت طاتها الَٓ

ْان ل٩ل ْ جضزل جدذ مٓلت خل٠ ٖؿ٨غي.  ، ا ، ٖلى  ٦بٔر
ً
ا  جضّٞٗ الض٫ْ الًُٟٗت ٖؿ٨ٍغ

ً
طل٪ زمىا
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َْٓ ما  ت نىإ ال٣غاع،  ٓاعصَا الا٢خهاصًت. ُٞلب الخماًت الخاعظُت، ٣ًُض خٍغ ْم خؿاب ؾُاصتها 

ْلي. اط  ْمهالر ال٣ٔٓ اإلاُِمىت في الىٓام الؿُاسخي الض  بةعاصة 
ً
ىا ٦ِٓا الؿُاسخي الخاعجي َع ًجٗل ؾل

حن ْم٨َغ ا مظٖىحن   ما ٩ًٓن الشمً  حؿخجُب نىإ ٢غاَع
ً
ْٚالبا  . ْمُام٘ الض٫ْ ال٨بٔر إلاا جملُّ مهالر 

ٍْازغ اإلاخٛحر  ، ٖىضما ج٩ٓن في مى٣ُت اؾتراجُجُت اْ خؿاؾت. 
ً
الظي ج٣ضمّ الض٫ْ الًُٟٗت ٦بحرا

 في الؿُاؾت الٗامت الخاعظُت للٓخضة الؿُاؾُت، مً زال٫ مجمٖٓت مخٛحراث 
ً
ْاًجابا  

ً
الٗؿ٨غي ؾلبا

ٓػ  ُت مخٟاٖلت جخ ٖٓخحن َما:ٖٞغ  1ٕ في مجم

ت،  الاولى: ٓاث اإلاؿلخت الىٓامُت ب٩ل انىاِٞا )البًر مخٛحراث ٦مُت، حكمل: اٖضاص ال٣

ت ٖلى  ٓاث الاخخُاٍ. ٦ما حكخمل الترؾاهت الٗؿ٨ٍغ ٢ ًٖ 
ً
ت(، ًٞال ْالبدٍغ ٍٓت،  ْالج

ٓاء ٧اهذ جل٪ الترؾاهت ج٣لُضًت ام  ٢ُْ٘ الُٛاع(، ؾ ٦ْمُاث الٗخاص  ٓاِٖا  )الاؾلخت بإه

 ٍْٓت.ه

ْمجها ما  الثاهُت: ت،  ْط٧اء ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ الث ْزبرة  ٍٓت، مجها ما ًغجبِ بمَا مخٛحراث مٗى

ْاؾخٗضاصَم الٗالي للخطخُت مً اظلّ،  جهم  ٍٓت للم٣اجلحن ْخبهم لَٓ ح اإلاٗى ًغجبِ بالْغ

ْلتهم. ْاَمُت الاَضاٝ الؿُاؾُت الخاعظُت لض ٓاب  ُت ْن  ْصعظت اًماجهم بكٖغ

 جي والتلني:املتغير التىىلى  -5

ٓماث الٗلمُت          ٖٓت البجى الخىُٓمُت، التي حؿمذ بالؿُُغة ٖلى اإلاٗل ٓلٓظُا بإجها: مجم حٗٝغ الخ٨ى

ٖٓت بهخاظُت  ت للمٟاَُم ْالاهجاػ ألامشل لغؤؽ اإلاا٫، في مجم ٍع ٓلٓظُت ْالا٢خهاصًت، الًْغ ْالخ٨ى

 مخىاؾ٣ت.

ِْٞم ؤصاثّ، الظي         ت اإلاخٛحراث  بن صعاؾت الىٓام الؿُاسخي  ًمشل مسغظا ل٣ضعاجّ، جخُلب مٗٞغ

ٓجي اخض اَم جل٪ اإلاخٛحراث، بط جمشل  ٓل َْٗض اإلاخٛحر الخ٨ى  في بىاء جل٪ ال٣ضعاث، 
ً
 ٞٗاال

ً
ْعا التي جلٗب ص

ْجٟؿحر  ، مً مخُلباث ِٞم 
ً
ا ٍع  يْغ

ً
ْالىٓام الؿُاسخي، مخُلبا ٓجي  ٓل الٗال٢ت ال٣اثمت بحن اإلاخٛحر الخ٨ى

ْحكخمل ٢ضعاث الىٓام الؿُاسخ ْالش٣افي.  ٓاء في اإلاجا٫ الؿُاسخي، الا٢خهاصي، الاظخماعي،  ْؤصاثّ، ؾ ي 

ٓاهب آلاجُت: ٓلٓظُا، ٖلى الج  الخ٨ى

ٓماث الخُب٣ُُت اإلاخٗل٣ت بها.  ْاإلاٗل ْاث،  ْالتي جخًمً آلاالث، اإلا٩اثً ، ألاص  الٗىانغ اإلااصًت، 

ت،  ْجخًمً بغاءاث الازترإ، الٗال٢اث الخجاٍع ، الخهامُم،  ٖىانغ ٚحر ماصًت،  صعاؾاث الجضْٔ

ٍٓغ. ْالخُ  ْالخبرة الٗلمُت، التي جإزظ ٖلى ٖاج٣ِا مِماث البدض 
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ت،   حن في الخسههاث الٟىُت، ؤلاصاٍع ْجخًمً، زضماث الخبراء ْالاؾدكاٍع ت،  ٓاهب بكٍغ ظ

ب.  ْالخضٍع

ٓلٓظُت للىٓام الؿُاسخي، بضاللت الىجاح في بصاعتها ل        ٓاهب اإلاخٗل٣ت ًخم الىٓغ الى ال٣ضعة الخ٨ى لج

ْالخىُٓمُت، التي حكمل اٖضاص ال٣ٔٓ  ا اإلااؾؿُت  ٓجي، في ؤََغ ٓل ْالخدضًض الخ٨ى ب،  بالخٗلُم ، الخضٍع

ب، مشل  ْالخضٍع ْمغا٤ٞ البدض  ٢ٓغاٍ( ،  ْالباخشحن، اإلاِىضؾحن، الٟىُحن ) الخ٨ى الٗاملت مً الٗلماء 

ْالٗامت، اإلااؾؿاث الِىضؾُت، الىٓام الخ ْالُِا٧ل الهىاُٖت  اإلاٗخمضة ٖلى اإلاسخبراث الخانت  ٗلُمي، 

ٓجي ٓل   1ألاؾاؽ الخ٨ى

ؼ اؾخ٣غاع هٓم           ٓجي في حٍٗؼ ٓل ْع الخاؾم، الظي لٗبّ اإلاخٛحر الخ٨ى سُت، الض جِٓغ الخجاعب الخاٍع

ٓجي في ٖمل  ٓل عة ِٞم ٦ُُٟت جإزحر اإلاخٛحر الخ٨ى ٓ الى يْغ َْظا ما ًضٖ  ، ْبؾ٣اٍ ؤزٔغ ْبيٗاٝ  مُٗىت، 

ٕٓ في بَاع مٟاَُمي هٓغي، حهضٝ الىٓم ال ْطل٪ ٖبر صعاؾت اإلآي ٦ُُْٟت حٗامل ألازحرة مّٗ،  ؿُاؾُت، 

ْماقغاتها، زم  ْجدضًض ؤهماَِا  ٓلٓظُا،  ٓم الخ٨ى ٓاؾُت الخُغ١ الى مِٟ الى جٓيُذ ابغػ مٗاإلاّ، ب

٦ُُْٟت ؤصاثّ ْٖملّ في بَاع بُئخّ الاظخماُٖت الكاملت ، ْاضر للىٓام الؿُاسخي،  اثّٟ  جدضًض ِٞم  لْٓ

٢ْضعاث  ْلت،  ٓلٓظُا بٓنِٟا ٢ضعة مً ٢ضعاث الض  الى الغبِ بحن الخ٨ى
ً
ال ٖبر ٢ضعاجّ اإلاسخلٟت، ْن

ٓلٓظُت   الى جإزحر ال٣ضعة الخ٨ى
ً
ال ْالؿُاؾت، ْن ٓلٓظُا  ْطل٪ ببُان الٗال٢ت بحن الخ٨ى الىٓام الؿُاسخي، 

ْالخدضًض، ا في ٖملُت الخىمُت  ْجإزحَر ٓع الٗال٢ت، بحن  في ٢ضعاث الىٓام الؿُاسخي،  التي جمشل ابغػ ن

ٓجي. ٓل ْاإلاخٛحر الخ٨ى  الىٓام الؿُاسخي 

ْما          ٓلٓظُا في الؿُاؾت، ًِٓغ بك٩ل عثِـ، في مجا٫ ؤلاهخاط الا٢خهاصي،  بن ألازغ ألاؾاؽ للخ٨ى

ٓلٓظُا، 2ًدملّ مً جإزحراث مباقغة في الؿُاؾت ض الخ٨ى ٓمي، بط جٞغ ، ًٞال ًٖ جإزحراجّ في ألامً ال٣

ْلت، بال٣ضعة ٖلى الٗمل بٟاٖلُت ت للض ٓاحي 3ؤلاصاعة الٗؿ٨ٍغ ٓلٓظُا في ه ال ج٣ل ؤَمُت جإزحراث الخ٨ى  ،

ٓلٓظُا الؿُاؾُت, َظا ٖلى الهُٗض الضازلي, في  اث الٗامت, ْألاًضً ؼ الؿلُت ,الخٍغ , مشل حٍٗؼ ازٔغ

ْبُئخّ الضازلُت, ؤما ٖلى الهٗ ْلي, ٞخبرػ اَمُت َظا اَاع الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الىٓام الؿُاسخي  ُض الض

ْازغ طل٪ في حُٛحر الِغمُت  ٓاظِِا الض٫ْ,  ْال٣ُمُت ,التي ج ٓاء الخدضًاث ألامىُت  اإلاخٛحر, في ال٣ضعة ٖلى اخخ

ْلُت.   4الض
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ٓص الىٓام         ٖٓ ٓص ما ًضٖم َظا ألاصاء، ٞ ٢ُْام الىٓام الؿُاسخي بإصاثّ الغمؼي، ٌؿخلؼم ْظ

 ْ ٓصٍالؿُاسخي للجماَحر، التي ًدا ُت لٓظ ، حؿخلؼم امخال٥ ٢ضعاث لخد٤ُ٣ ٫1 مً زاللِا بيٟاء الكٖغ

ْعَا اإلاازغ في جد٤ُ٣ الاػصَاع   لض
ً
ٓلٓظُت ٖلى عاؽ َظٍ ال٣ضعاث، هٓغا ْج٠٣ ال٣ضعة الخ٨ى طل٪، 

 ْالخ٣ضم، الخىمُت الكاملت.

ٓلٓظُت         ؼ ال٣ضعة الخ٨ى ْطل٪ بخٓظُّ ٍْدا٫ْ الىٓام، باإلا٣ابل اؾخٛال٫ الاصاء الغمؼي، لخٍٗؼ  ،

ْالظي صٖا  ٓع الُاباوي )مُجي(،  الاصاء الغمؼي لخضمت طل٪، مشل الخُاب الكِحر، الظي ؤل٣اٍ ؤلامبراَ

ْج٣ضمِا، مما خضا بال٨شحر مً الُاباهُحن، الى  ٓتها   ل٣
ً
ٓلٓظُت للُابان، يماها ُّٞ الى بىاء ال٣ضعة الخ٨ى

ٓلٓظُت، في ْالخ٨ى ٍٓغ مِاعاتهم الٗلمُت  ٓ جُ ٓلٓظُت لبلضَم. الخٓظّ هد ْج٨ى  2ؾبُل بىاء ٢ضعة ٖلمُت 

ْلت، بط         ٓلٓظُت للض ٍْخإزغ بال٣ضعة الخ٨ى وؿخيخج مً طل٪، ؤن ألاصاء الغمؼي للىٓام الؿُاسخي ًازغ 

ؼ ؤصاءٍ الغمؼي،  ٓلٓظُت، لخٍٗؼ ًدا٫ْ الىٓام في بَاع َظا الاصاء، ؤلاٞاصة مما ًخد٤٣ مً اهجاػاث ج٨ى

٢ٓذ هٟؿّ، َ ْلت. َْؿخٛل في ال ٓلٓظُت للض ؼ ال٣ضعة الخ٨ى  ظا الاصاء، لخٍٗؼ

ٓلٓظُت ْخضَا ال ج٨ٟي لخد٤ُ٣ ج٣ضم في ٖمل           وؿخسلو مما ؾب٤، بن خُاػة ال٣ضعة الخ٨ى

ٓص مً  ٓهاث َظٍ ال٣ضعة، خُض ًخُلب الامغ ْظ ٓص اَاع مىٓم لٗمل م٩ اإلااؾؿاث الاظخماُٖت، صْن ْظ

ٓص اليكاَاث اإلاسخلٟت في اَاع ال٣ضع  ْلت، بط ٣ً ٓهاث ال٣ضعة الازٔغ للض ْصمجِا م٘ م٩ ٓلٓظُت،  ة الخ٨ى

ْماؾؿاث بدض  ٦ْٟاءاث ٖلمُت،  ْاٖضاص مً اإلاخسههحن اإلاِغة،  ٓلٓظُت،  ٓص ماؾؿاث ج٨ى بن ْظ

ٓص مً ًىٓم  ٓلٓظُت، خُض ٣ًخطخي ألامغ، ْظ ٓعتها اإلاجغصة، بجها ٢ضعة ج٨ى ا، ال حٗجي به ْٚحَر ٖلمي، 

َْظا ما الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن َظٍ ا ْٖال٢تها بمدُُِا الاظخماعي الٗام،  ٓهاث م٘ بًِٗا البٌٗ،  إلا٩

ٓم بّ الىٓام الؿُاسخي، ٖبر ما ًمخل٨ّ مً ٢ضعاث.  ٣ً 

ٓلٓظُا، مك٩لخحن ؤؾاؾِخحن، َما: ٓم بٗملُت ه٣ل الخ٨ى ْلت التي ج٣ ٓاظّ الض  ْج

ٓجي، الظي ًٓظض في البلض   ٓل ٓلٓظُا اإلاالثمت للٓي٘ الخ٨ى اإلاخل٣ي لِا، بط ًم٨ً ٦ُُٟت بًجاص الخ٨ى

ْلت ال جدخٓي البيُت الخدخُت، التي جم٨جها مً اؾدُٗاب  ٓلٓظُا ما، الى ص ؤن جيخ٣ل ج٨ى

ٓلٓظُت. َْظا ما ٌؿبب زلل في ٢ضعتها الخ٨ى ٓلت،  ٓلٓظُا اإلاى٣  الخ٨ى

ٓلٓظُت اإلادلُت، خُض ًمى٘   ٍٓغ ال٣ضعة الخ٨ى ٓلٓظُا في جُ ٦ُُٟت ؤلاٞاصة مً ٖملُت ه٣ل الخ٨ى

ْ الاؾخسضا ٓلٓظُا(، ؤ ٓلت، مً خضْر ما ٌؿمى بـ)الى٣ل اإلاٗا٦ـ للخ٨ى ٓلٓظُا اإلاى٣ م ألامشل للخ٨ى

ٓامل مُٗىت، جخٗل٤ بٗضم ال٣ضعة ٖلى  ٓاٞغ ٖ ْطل٪ ٖىضما جخ ما ٌؿمى بـ )هٍؼ٠ ألاصمٛت(، 

ٓلٓظُت الى  ْالخ٨ى ح ال٨ٟاءاث الٗلمُت  ْلت، جاصي الى هْؼ ٓلت الى الض ٓلٓظُا اإلاى٣ اؾدُٗاب الخ٨ى
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َْظا ما ًاصي الى زاعط ا اث اإلاالُت مشال،  ٓامل ) السخب( لِا، ٧اإلاٍٛغ ٓاٞغ ٖ ْلت، ٖىضما جخ لض

ٓلٓظُت لِا، بضال مً ؤن  ْلت، مما ٠ًًٗ ال٣ضعة الخ٨ى ح ألاشخام اإلاضعبحن الى زاعط الض هْؼ

ٓحها. ٣ً1 

 املطلب الثاوي: املتغيراث الخاسحُت املؤجشة على الاهظمت العُاظُت:

ٝ ٍْغاص بها جل٪       ْغ ٓامل ْْ ْهي ٖ اإلاازغاث الىابٗت مً البِئت الخاعظُت لهاو٘ ال٣غاع الؿُاسخي، 

ْحكمل َظٍ   ، ْلُت الازٔغ ْص اٞٗا٫ ب٣ُت الٓخضاث الؿُاؾُت الض ْعص ْص الض٫ْ بلى ؤٞٗا٫  جخٗضٔ خض

ٓامل الٗال٢اث الؿُاؾُت ٚحر الغؾمُت التي ال جضزل يمً جدلُل ؾل٥ٓ الض٫ْ مالم ًبضؤ ؾل٥ٓ  الٗ

ْ ًضاع باججاٍ َظٍ الٗال٢اث. بٗباعة ازٔغ ٞان َظٍ اإلاخٛحراث ج٩ٓن هاظمت ًٖ ناوعي ال ٣غاعاث ًخ٣غع ا

ْلي  ٖٓت مً اإلاخٛحراث اإلااصًت ْالاظخماُٖت الهاصعة ًٖ مسخل٠ َُا٧ل الىٓام الؿُاسخي الض جٟاٖل مجم

ْاإلاهالر  ْلي،  ٍْم٨ً  خهغ اَمِا  بالٓي٘ الؿُاسخي الض ْلت ناو٘ ال٣غاع  ْالٗال٢اث ْاإلاازغة في ص

ا. ْٚحَر ْلُت، ْخ١ٓ٣ الاوؿان  ْاإلاىٓماث الض ْالغاي الٗام الٗالمي،  ْلُت،   2الا٢خهاصًت الض

ٓاَغ التي جدُِ بالٓخضة الؿُاؾُت، ان مخٛحراث       ْلُت جإجل٠ ٖلى مجمل الٓ ب ان البِئت الض ٞال ٍع

ا في الؿُاؾاث الٗامت الخاعظُت للٓخضاث الؿُاؾُت ْصعظت جإزحَر ْلُت، لم ج٨ً طاث  جل٪ البِئت  الض

ْصعظت طل٪ الخإزحر جغجبِ  ْان قضة  َْٛلب ٖلحها الخإزحر اليؿبي.  جإزحر مُل٤، ٞهي في حُٛحر مؿخمغ، 

 ًٖ 
ً
٢ٓ٘ الٓخضة الؿُاؾُت بُٗضا ْلُت. ٞخل٪ الخإزحراث حكخض ٧لما ٧ان م ْلت في الِغمُت الض ٢ٓ٘ الض بم

 جخٗغى 
ً
ٓما ْابلٜ جل٪ الخإزحراث. ُٞما جىإٔ الض٫ْ مغ٦ؼ جل٪ الِغمُت، ٞبلضان ٖالم الجىٓب ٖم الى اقض 

ٓة ٓع )ال٣ ٤ْٞ مد ْالٟاٖلت ًٖ ظل جل٪ الخإزحراث، ٖلى  ال٣ضعة(. ٞمسغظاث ٖملُاث الخٟاٖل -الٗٓمى 

ْان ٧ل طل٪  ْلُت.  ْمُامذ ال٣ٔٓ الٟاٖلت في الؿُاؾت الض ْلي، جدضصَا ٢ضعة  في الىٓام الؿُاسخي الض

 ْ ٓاضخت ٖلى خغ٦ت  ؾل٥ٓ ناو٘ الؿُاؾت الٗامت الخاعظُت في الٓخضاث الؿُاؾُت ًتر٥ جإزحراجّ ال

ٓصَا(، لِا ٢هب  ُ٢ْ ْلُت )َُا٧لِا،  ْان مسغظاث البِئت الض ال ؾُما في بلضان ٖالم الجىٓب.  ْلُت،  الض

ٓاثمت جل٪ الخٛحراث م٘  التهم م ْمدا ْاصاعا٥ ناوعي الؿُاؾاث الٗامت الخاعظُت.  الؿب٤ في اَخماماث 

ْما الاَضاٝ الاؾتراج ْلِم الخاعظُت،  ْبظ٫ ما بٓؾِٗم لخد٤ُ٣ اَضاٝ ص ُجُت للٓخضة الؿُاؾُت، 

ٓبهم. ْجُلٗاث قٗ  3ًدؿ٤ م٘ َمٓخاث 

ٓامل اإلاازغة في ٖملُت نى٘        ْالٗ ٖٓخحن مً اإلاخٛحراث  مً زال٫ ٧ل ما ج٣ضم ْظضها ان َىا٥ مجم

ْلى: مخٛحراث صازلُت جاز ْلت الؿُاؾت الٗامت  في الاهٓمت الؿُاؾُت، الا ٢ْضعاث الض غ في ام٩اهُاث 

٠٢ٓ طل٪  ٍْخ ْناوعي ال٣غاعاث الؿُاؾُت ٞحها ٖلى الخٟاٖل في اإلادُِ الخاعجي للٓخضة الؿُاؾُت، 
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ٓاعص َبُُٗت ٞدؿب، بل ًخٗضاٍ الامغ الى ٢ضعة ناو٘  ْلت مً م الخإزحر لِـ ٣ِٞ ًٖ ما جمل٨ّ الض

ٓاعص في جد٤ُ٣ اَضاٝ ا ٠ُ جل٪ اإلا ْلخّ الؿُاؾت الٗامت ٖلى جْٓ ْجُلٗاث ص ْالخاعظُت  ْلت الضازلُت  لض

ْاإلاخٛحر الا٢خهاصي   ٓامل الجٛغاُٞت  ٓامل ٦ما اؾلٟىا هي الٗ ْالٗ ْلٗل مً اَم جل٪ اإلاخٛحراث  ْقٗبّ، 

ٖٓت الشاهُت اإلاازغة في نى٘ الؿُاؾت الٗامت  ْالٗؿ٨غي. اما اإلاجم ً الخ٣جي  ْاإلاخٛحًر ْاإلاخٛحر الؿ٩اوي 

 ْ  لُت. ٞهي اإلاخٛحراث الخاعظُت الض
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 الفصل الثالث: اهىاع الاهظمت العُاظُت:

 املبحث الاول:  الىظم العُاظُت حعب مماسظت العلطت:

٢ٓغاَُت: ٓه  اإلاُلب الا٫ْ: الاهٓمت الؿُاؾُت اإلا

 اإلاُلب الشاوي: الاهٓمت الؿُاؾُت الضًم٣غاَُت:

 وفم مبذأ الفصل بين العلطاث: املبحث الثاوي: املبحث الثاوي: الىظم العُاظُت على

 اإلاُلب الا٫ْ: الىٓام البرإلااوي:

 اإلاُلب الشاوي: الىٓام الغثاسخي:

 اإلاُلب الشالض: هٓام الجمُٗت:

 اإلاُلب الغاب٘: الىٓام اإلاسخلِ:

ت الحىم:  املبحث الثالث: الاهظمت العُاظُت املعاصشة حعب مشهٍض

 عالُت(:اإلاُلب الا٫ْ: الىٓم الؿُاؾُت الاجداصًت )الُٟض

ت:  اإلاُلب الشاوي: الىٓم الؿُاؾُت اإلاغ٦ٍؼ
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 املبحث الاول:  الىظم العُاظُت حعب مماسظت العلطت:

ْاخض اْ خؼب ؾُاسخي ِٞىا وؿمي الىٓام الؿُاسخي هٓام       ٢ض جماعؽ الؿلُت مً ٢بل شخو 

ٍْم٨ً ان جماعؽ الؿلُت في الىٓام الؿُاسخي مً ٢بل الكٗب ٢ٓغاَي،  ٓه اْ ممشلُّ،  ٞغصي اْ م

ٓعة مٟهلت في  ْوؿمُّ في َظٍ الخالت بالىٓم الؿُاؾُت الضًم٣غاَُت. ْؾيبدض في َظٍ الىٓم به

 اإلاُالبحن آلاجُحن:

 املطلب الاول: الىظم العُاظُت املىهىكشاطُت:

 املطلب الثاوي: الىظم العُاظُت الذًملشاطُت:

 املطلب الاول: الىظم العُاظُت املىهىكشاطُت:

، بال ؤن الؿلُت بن ٢ض حٗ      
ً
ٓص لّ ؤًًا ْبالخالي ٞةن اْظّ مماعؾتها حٗ ٓص الؿلُت ب٩لُتها الى ٞغص 

ُت ٖلى ؾلُخّ، ؤي ؤهّ بداظت الن ًمىدّ  ْاخض، ٞةن طل٪ ال ًمىّٗ مً اؾباٙ الكٖغ ٢بٌ ٖلحها ٞغص 

٣ت مماعؾخّ للؿلُت. ْ لٍُغ ْ جإًُضَم لؿُاؾخّ ؤ ٓمٓن ز٣تهم ؤ  1اإلاد٩

٢ٓغاَُت ٧       ٓه َْما )ْاإلا ٓهاهُت جخ٩ٓن مً م٣ُٗحن  ْاخض ؤْ ٞغص، ْ)Monosلمت ً ْجنهي   )Crates ،)

ٓاخض الظي جتر٦ؼ في ًضٍ ٧ل الؿلُاث،  ٢ٓغاَُت(، خ٨م الٟغص ال ٓه ْبظل٪ حٗجي )اإلا ْحٗجي خ٨م، 

٣ت خ٨مّ ٖلى الكٗب. ٍغ ٍْٟغى ؤ٩ٞاٍع َْ ا بىٟؿّ   2ٍْباقَغ

ْاؾدبضا٫          ْاضر ًٖ الصخهُت  ْلت بالؿلُت الصخهُت )الٟغصًت(، ْهي ٦ظل٪ حٗبحر  ٓم الض مِٟ

ىُت، ٚحر  ْ اإلاهلخت الَٓ ٓعازت، ؤ ُت مُٗىت، ٧ال ْلخّ الاؾدىاص الى قٖغ ْ مدا ْعٚم اصٖاء الٟغص الخا٦م ؤ

ٍُْب٤ ا٩ٞاٍع  َْٓ ْخضٍ ٌٗبر ًٖ اعاصة الكٗب  ٍٓت ؾلُخّ الٟغصًت،  ان طل٪ ال ٩ًٓن بال بهضٝ ج٣

 3الخانت بّ.

ٕٓ مً         ٧ان ؤْ عثِـ في َظا الى
ً
الاهٓمت الؿُاؾُت جغج٨ؼ الؿلُت ؤْ الؿُاصة بُض الٟغص، مل٩ا

٢ْض  ْلِا خؿب مكُئخّ،  ٓاخض ًؼا ٓص للٟغص ال ْ ال، ٞالؿُاصة حٗ ْز٣ُت ا ْم٨غؾت ؾلُخّ في  ٓعٍت،  ظمِ

 ْ ٕٓ مً اهٓمت الخ٨م خُض ٧اهذ ؾلُت اإلال٪ مؿخمضة مً ٨ٞغة الخ٤ الالهي ؤ  َظا الى
ً
ؾاب٣ا

ٌٍٓ الالهي. ٫ٓ٣ٍْ  الخٟ ْلت ؤها.  ٓص لّ: الض ْلت حٗ ٓلّ بإن الض َٓـ الغاب٘ ٖكغ(، ٢ ٢ْض ٖٝغ ًٖ )ل
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 باالبخٗاص 
ً
٧ْان ؾ٣ٍٓ اإلال٨ُت في ٞغوؿا اًظاها ٫ ٣ِٞ ؤمام هللا.  َٓـ الخامـ ٖكغ(، بإهّ: مؿْا )ل

ْعبا. ٓم الخ٤ الالهي لؿُاصة اإلال٥ٓ ْزانت في ا  ًٖ مِٟ
ً
 ٞكِئا

ً
  1قِئا

ٓإ الا      ْهي:ؾيبدض في ابغػ اه ٢ٓغاَُت،  ٓه  هٓمت الؿُاؾُت اإلا

: الاهٓمت الؿُاؾُت اإلال٨ُت:
ً
ال  ؤ

ْالتي ٌؿدبض في الخ٨م ٞحها ٞغص        ٓع ؤهٓمت الخ٨م الٟغصي،  ان َظٍ الاهٓمت الؿُاؾُت هي اخضٔ ن

ْمً زهاثو ألاهٓمت اإلال٨ُت، هي ؤن  ٢ْض ًضعي الاؾاؽ الالهي لِظا الىٓام،  ْاخض ٦ما ؾب٤ الظ٦غ، 

ٓعازت مما اصٔ ب٨شحر مً اإلال٨ُاث باالؾخمغاع في الخ٨م الٟغصي ال٣اثم ٖلى ججؿُض  الؿُاصة جيخ٣ل بال

ٓص اإلال٨ُت اإلاُل٣ت ؤْ اإلا٣ُضة ٞان الك٩ل  م مً ْظ ْبالٚغ ْْعزخّ مً بٗضٍ.  ْاخض  الؿُاصة في شخو 

ْلؤلهٓمت اإلال٨ُت ٖض ْاخض،  ٓع الٗام للىٓام ًب٣ى خ٨م ٞغصي َاإلاا ؤن الؿُاصة هي مل٪ لصخو  ة  ن

 مجها:

ٓمت الاؾدبضاص: -1 ْ خ٩  اإلال٨ُت ؤ

ال ًدض مً ؾلُخّ ؤي شخيء. ٖلى ؤؾاؽ اهّ  ٓمت ال ًسً٘ ألي ٢اهٓن،  الخا٦م في َظٍ الخ٩

٤ْٞ اعاصجّ، ألن اعاصجّ هي ال٣اهٓن. ْفي  ْمً زم لّ ان ٌؿخسضم ؾلُاجّ  ناخب الؿُاصة 

٫ٓ ٢اه ٦ْغامت الاوؿان لخل اث  ٓمت الاؾدبضاصًت تهضع الخٍغ ْلت. بط الخ٩ ٓن الٟغص مدل ٢اهٓن الض

٧ْان   . ٓص ؤي مؿاءلت لّ مً ؤي ظِت ازٔغ ْ ًلُّٛ صْن ْظ بةم٩اهّ )الٟغص(، ان ٌكٕغ ال٣اهٓن ا

ْعبا، خُض ْظض مً ًضاٞ٘ ٖىّ خُىظا٥ ٖلى   في اإلال٨ُاث ال٣ضًمت في ا
ً
ٞا َظا الىٓام مْٗغ

ْلّ ان ًخسظ مً ال٣غاعاث ما ٌكا ٓ مهضع ال٣اهٓن  ٓاٖض اؾاؽ ؤن اإلال٪ َ ء صْن ان ًخ٣ُض بال٣

ٓاٖض ملؼمت لٛحٍر ٣ِٞ، ؤما َٓ ٞال ؤلؼام ٖلُّ باجباِٖا.  ا، ألن جل٪ ال٣ ٓهُت التي ًهضَع ال٣اه

ٕٓ مً الاهٓمت الؿُاؾُت،  ضة لِظا الى ٓاث اإلاٍا ٓع الؿُاسخي ْالاظخماعي ازخٟذ الان ْم٘ الخُ

ْاخترا ٓاث جىاصي بخس٠ُٟ ٢بًت اإلال٪ ٖلى م٣الُض الؿلُت  ِغث ان ٗاث التي ْْ م الدكَغ

ٓع اإلال٨ُت اإلاُل٣ت. ْلت مما اصٔ الى ِْ ِا الض  2حكٖغ

ْبك٩ل مُل٤ ظمُ٘  -2 اإلال٨ُت اإلاُل٣ت: في َظٍ الاهٓمت الؿُاؾُت ًماعؽ اإلال٪ ْخضٍ 

َٓـ الغاب٘ ٖكغ ًٖ طل٪ اإلآِٟم  ٢ْض ٖبر ل اًاٍ الُاٖت اإلاُل٣ت.  لى ٖع ْلت ْٖ ازخهاناث الض

ٕٓ مً الا  ٍْماع ٦ما ط٦غها. ْفي َظا اإلآي هٓمت الؿُاؾُت ٌؿم اإلال٪ الؿُاؾت التي ًدبِٗا 

ْلٓ ٧ان طل٪ يض مهلخت الجماٖت التي ًد٨مِا اإلال٪ ما صام  ض،  الؿلُت بالك٩ل الظي ًٍغ

ْمهلخت  ْم٘ طل٪ ٣ٞض جُاب٣ذ في بٌٗ الاخُان مهلخت اإلال٪  ًسضم مهلخخّ الصخهُت. 
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٫ٓ بإن اإلال٥ٓ ْزا نت في ال٣غن الشامً ٖكغ ٢ض الجماٖت، مما صٞ٘ ببٌٗ ال٨خاب الى ال٣

ٓا نالخُاتهم اإلاُل٣ت باججاٍ ًسضم اإلاهلخت الٗامت للجماٖت.  1ماعؾ

ْطل٪ بُٛت       ٓاٖض صًيُت،  ْلٓن الاؾدىاص في خ٨مِم الى ٢  ما ٧ان َاالء اإلال٥ٓ ًدا
ً
ْٚالبا

ْْنل الام ُت ٖلى ؾلُاتهم مً زال٫ اصٖائهم باجهم ًمشلٓن ْل هللا في الاعى،  غ اؾباٙ الكٖغ

ما)،  ٓ ما خهل مً ٢بل )بٌٗ مل٥ٓ ْع َْ في بٌٗ الاخُان الى خض اصٖائهم باجهم اخٟاص الالّ 

ْٖلى طل٪ لم ج٣خهغ  ىت في مهغ ال٣ضًمت(،  َُٓت )الٟٖغ بل ْالا٦ثر مً طل٪ اصعى بًِٗم باألل

ٍٓت ٞدؿب، بل امخضث لدكمل الىاخُت  ؾلُاث َاالء اإلال٥ٓ اإلاُل٣ت ٖلى الىاخُت الضهُ

ْمغظ٘ صًجي.الضًيُت اًً ٓ خا٦م ؾُاسخي  ِٞ ،
ً
  2ا

ٓمت الاؾدبضاصًت Bossuetٍْٔغ بٓؾُّ )      (، ُٞلؿٝٓ اإلال٨ُت اإلا٣ضؾت في ٞغوؿا. ؤن الخ٩

ْمً زم ال ًلؼم بمغاٖاة ؤي ٢ُض  اجّ  ْهْؼ ٓاثّ  ٓم ٖلى خ٨م الٟغص الظي ال ًسً٘ بال ألَ ج٣

اخِم يض ؾلُاجّ. في خحن ان اإلال٨ُت اإلا ْاْع ٓا٫ الىاؽ   ٌٗهم ام
ً
ٓم اًًا ْان ٧اهذ ج٣ ُل٣ت 

ٓص  ْاَم َظٍ ال٣ُ يت ٖلى اعاصجّ  ٓص زاعظُت مْٟغ ٖلى خ٨م الٟغص بال ؤن اإلال٪ ٞحها ًسً٘ ل٣ُ

ْلخٗالُم ال٣اهٓن الُبُعي بما ج٣غعٍ مً ْظٓب جد٤ُ٣ الٗضالت  ٓاهحن الضًيُت  ٕٓ اإلال٪ لل٣ زً

٫ٓ ان ْم٘ ال٣ اخِم.  ْاْع ٓا٫ الىاؽ  ْاخترام ام الخا٦م في الاهٓمت  ٦ْٟالت الهالر الٗام 

ٓاهحن التي ًًِٗا بال اهّ ًخجاَل خ٤ الكٗب في اإلاؿاَمت  الؿُاؾُت اإلال٨ُت اإلاُل٣ت ًدترم ال٣

ٍٓل  ْهًا٫ َ ْطل٪ بٗض ٦ٟاح  ْلت. مما اصٔ الى اهدؿاع هٓم اإلال٨ُت اإلاُل٣ت  ن الض في اصاعة قْا

ْٖلى مًٌ بمبضؤ اإلاكاع٦ت في ال ْا٤ٞ بٌٗ الخ٩ام  ؿلُت ِٞٓغث ٢امذ بّ الكٗٓب خُض 

ٓػٕ ٞحها الؿلُاث ٖلى َُئاث مخٗضصة. ٓعٍت التي جخ ْ الضؾخ ٓماث اإلا٣ُضة ؤ   3الخ٩

٢ٓذ الخايغ بال ما      ٓصة في ال ْججضع الاقاعة الى ان اهٓمت الخ٨م اإلال٨ُت اإلاُل٣ت لم حٗض مٓظ

ٓلذ الى ا ْجد ٓعاث الكٗٓب،  هٓمت هضع مجها. خُض ؤن ٚالبُت الاهٓمت اإلال٨ُت اإلاُل٣ت ٚحرتها ز

ٓعٍت ابخضاًء مً حُٛحر اإلال٨ُت الٟغوؿُت.  ؾُاؾُت صؾخ

خّ  ٍٓلت، ٣ٞض ٖٞغ ن َ ٓعي مىظ ٢ْغ ٓعٍت: ل٣ض ٖٝغ الىٓام الض٦خاج : الاهٓمت الؿُاؾُت الض٦خاج
ً
زاهُا

ٓر  ٓم مجلـ الكُ ْطل٪ ٖىضما ٧ان ٣ً ْالغاب٘ ٢بل اإلاُالص.  ماهُت في ال٣غهحن الخامـ  ٓعٍت الْغ الامبراَ

٧ْان  بازخُاع اخض الاشخ ْصة.  ْالؿلُاث لٟترة مدض ٓلّ ظمُ٘ الهالخُاث  ٍْس ْلت  ام لغثاؾت الض

ْ اػمت صازلُت خاصة ال  ْلت ؤ ْ زاعجي حهضص الض ٓص زُغ صازلي ا اللجٓء الى َظا الىٓام  ًخم في خاالث ْظ

ْْاضر ان َظا الىٓام ما٢ذ اط اهّ ًيخهي باهتهاء اإلاضة اإلادضصة لّ ؤ خُاصًت.  ْ ًم٨ً خلِا بالُغ١ الٖا

ْبك٩لّ  ش  ٝ التي اؾخضٖذ ٢ُامّ، ٦ما ٖٝغ َظا الىٓام في خ٣باث مسخلٟت مً الخاٍع ا٫ الْٓغ بْؼ
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ْلت  ْال٣ابلُت، ُٞضًغ الض ْالصخهُت  ٓة  ْاخض ًخمخ٘ بال٣ الخ٣ُ٣ي، ؤي ٖىضما ٌؿُُغ ٖلى الؿلُت ٞغص 

٢ْض ججؿض طل٪ ف ٓة في ٞغى ؾُُغجّ.  ٓع ٖاصة ٖلى ال٣ َْٗخمض الض٦خاج ٓاثّ،  ْاَ ٓلت خؿب عاًّ  ي م٣

ٓاَىحن  ٍٓل( زال٫ ؾُُغجّ ٖلى اه٩لترا في مىخه٠ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ: )حؿٗت مً ٖكغة مً اإلا م )٦ْغ

٣ت ؾلمُت،  ٓع الى الؿلُت بٍُغ ٢ْض ًهل الض٦خاج  .)
ً
ٓهجي؟ ان طل٪ ٚحر مِم ما صام الٗاقغ مؿلخا ٨ًَغ

٫ٓ َخلغ  الى الؿلُت في اإلااهُا ٖام  ٓ ْن الخؼب الىاػي الاهخساباث  ، اط صزل1933زحر مشا٫ ٖلى طل٪ َ

ٓلى َخلغ عثاؾت  ْج ْبالخدال٠ م٘ خؼب ازغ ٞدهل ٖلى اٚلبُت اإلا٣اٖض البرإلااهُت   ،
ً
٣ت ٖاصًت ظضا ْبٍُغ

ْل٨ىّ ما ان حؿلم الخ٨م ختى لجإ الى الٛاء ظمُ٘  ٓاٖض الضًم٣غاَُت،  ٓػاعة خؿب ما ج٣غعٍ ال٣ ال

ْالٟغصًت  اث الٗامت  ٢ُْض الخٍغ ْٞغى ؾُُغجّ   ْالىاعالاخؼاب  ختى  -٦ما ٣ًا٫ -ْخ٨م اإلااهُا بالخضًض 

ْمضمغة. ٫ٓ خغب َاخىت زغظذ مجها مجهاعة    ٢1اصَا الى صز

ٓاحي الخُاة، ْفي جل٪ الاهٓمت        ٓلُت، الجها حكمل ٧ل ه ٓعٍت باالهٓمت الكم ْحؿمى الاهٓمت الض٦خاج

ٍْخم جغ   
ً
با ٓعة جامت ج٣ٍغ ْبه ْالٟغصًت  اث الٗامت  ٦حز الؿلُت بُض الخا٦م ًخم ال٣ًاء ٖلى الخٍغ

سخغ ٧ل َا٢اث اإلاجخم٘  ٌُ ٢ٓذ الظي  ٓع الظي ًضعي اهّ ٌٗمل لخد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت في ال الض٦خاج

ٓعٍت  ْم٘ امخال٥ ال٨شحر مً جل٪ الاهٓمت ههٓم صؾخ ت إلاهلخخّ الخانت،  ْالبكٍغ ْلت اإلااصًت  ْالض

ْالٟغصًت، ب اث الٗامت  ْالخٍغ ٓهُت جىو ٖلى الخ١ٓ٣  ٗاث ٢اه  ٖلى ْحكَغ
ً
ال ان جل٪ الىهٓم جب٣ى خبرا

ْل٨ً  ًٍٓ مجالـ هُابُت،  ْج٩ ْاؾخٟخاءاث  ْع١، ْالا٦ثر مً طل٪ جلجإ جل٪ الاهٓمت الى اظغاء اهخساباث 

ْا٢٘ الخا٫ جب٣ى ٧ل جل٪ الاظغاءاث ق٩لُت صاٖئُت لِـ بال.  2في 

ٓعٍت ُٞم٨ً ان هجملِا بالخالي:      3ؤما باليؿبت لخهاثو الض٦خاج

ٓعٍت - ؤ ْ  الض٦خاج ْؤما اإلاجالـ الىُابُت ؤ ٓع.  ْجغجبِ ُّٞ الؿلُت بصخو الض٦خاج هٓام ٞغصي 

ٓع  ا مً الُِئاث التي ٣ًُمِا الض٦خاج ٞةجها ال جخمخ٘ بهالخُاث خ٣ُ٣ُت، ٣ٞض ٧اهذ  -ٚحَر

ال قإن لِا في اجساط ال٣غاع. ٓبت الهالخُت  َْخلغ مؿل ٓلُجي   مجالـ مٓؾ

ا٫ الخا٦  - ب ٫ بْؼ ٓعٍت هٓام ما٢ذ ًْؼ ْامِا الض٦خاج ٓعٍت اإلاظَبُت بض م اصٖاء الض٦خاج م ٚع

ت  ٓلُجي ًخدضر صاثما ًٖ )٢غن الٟاقُت( بِىما َخلغ ًضعي ان الىاٍػ ا. ٣ٞض ٧ان مٓؾ ْاؾخمغاَع

ْم آالٝ الؿىحن.  ؾخض

لُت خُض حٗمض   - ث ال جترجب ٖلحهم اي مؿْا ْاجباّٖ الى اي ع٢ابت  اث الخا٦م  ال جسً٘ جهٞغ

ٓعٍاث ٖاصة الى الٛاء ظمُ ٘ اظِؼة الغ٢ابت الؿُاؾُت ان ٧اهذ ٢اثمت ٢بل ْن٫ٓ الض٦خاج

ٓع الى الخ٨م.  الض٦خاج
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ٓمِا في الضازل، اط   - ر ْالٗى٠ ججاٍ زه ٓة  ٓعٍت ؾُاؾت ال٣ جخمخ٘ الاهٓمت الؿُاؾُت الض٦خاج

ٓة  ٓة، م٘ اؾخصىاء ْن٫ٓ َخلغ الى الخ٨م، ٞخٗمض الى اؾخٗما٫ ال٣ ٤ ال٣ اجها ٖاصة جإحي ًٖ ٍَغ

اب لل٣ً ْ ه٣ض لؿُاؾتها.ْالٗى٠ ْالاَع ْ عؤي مىاٌَ ؤ  اء ٖلى اي مٗاعيت ؤ

ْجٟجى امام مهلخت الجماٖت، اي  - ط  ٫ ٓع ًمشل الجماٖت ٞان مهلخت الٟغص جْؼ بما ان الض٦خاج

ٓع في خ٣ُ٣ت الامغ.  مهلخت الض٦خاج

ْل٨ً ٢ض ههذ  - ح ٓعي.  ْاعص في الىٓام الض٦خاج اتهم امغ ٚحر  الخضًض ًٖ خ١ٓ٣ الاٞغاص ْخٍغ

اث. الا ان طل٪ ال ٩ًٓن في صؾاجحر بٌٗ الض٫ْ ا ْالخٍغ ٓعٍت ٖلى بٌٗ َظٍ الخ١ٓ٣  لض٦خاج

ٓػ مباقغة َظٍ الخ١ٓ٣  ْا٢٘ الامغ الا مً الىاخُت الٓاَغة ٚحر الخ٣ُ٣ُت. بمٗجى اهّ ال ًج

ْص   ْفي الخض
ً
ْلت اي لهالر هٓام الخ٨م ال٣اثم ٞٗال ْص الىٓام الاؾاسخي للض اث الا في خض ْالخٍغ

ْلت طاته اتهم اهما ج٩ٓن في التي جغؾمِا الض ٫ٓ بإن "خ١ٓ٣ الاٞغاص ْخٍغ ا، مما صٖا البٌٗ الى ال٣

ْلتها الا في اججاٍ هٓام الخ٨م  ْاخض، ؤي ال ًم٨ً مؼا ٓعٍت طاث اججاٍ  الاهٓمت الض٦خاج

ْلهالر َظا الىٓام ْخضٍ. ٓعي ال٣اثم   الض٦خاج

ٓاخض - ر ت الى الٛاء ظمُ٘ الاخؼا -الخؼب ال ٓعٍاث الٗؿ٨ٍغ ْجإؾِـ جلجإ ٖاصة الض٦خاج ب ال٣اثمت 

ٍْدا٫ْ ان ٨ًؿب لِا الخإًُض الكٗبي. ْاخض جاب٘ لِا ٌؿىضَا في مماعؾت الؿلُت   خؼب 
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 املطلب الثاوي: الىظم العُاظُت الذًملشاطُت:

       ٌٍٓ لبُت البرإلااهُت خاملت جٟ َْظا ًخمشل بد٨م ألٚا ٗٝغ الضًم٣غاَُت ؤجها خ٨م الكٗب، 
ُ
ح

ٗض ؤ٢لُت ٞٗلُّ ؤن الكٗب،  ٞمً ًغبذ الا  ٌُ ْمً ًسؿغ الاهخساباث  ٓمت  هخساباث َٓ مً ٌك٩ل الخ٩

، ٦ما ْنٟذ الضًم٣غاَُت بإجها الىٓام الؿُاسخي الظي ًد٨م الكٗب ُّٞ هٟؿّ 1ًب٣ى في اإلاٗاعيت

 2بىٟؿّ.

ٓهّ ٚاًت ال ْؾُلت، ٦ما بجها حٗجي      ْٖٝغ "مدمض مجظْب" الضًم٣غاَُت بإجها حٗجي اخترام ؤلاوؿان ٧

٢ّٓ الا  ْجإمحن خ٣ ٓاٍ  ْعٞ٘ مؿخ ٓٞحر ٧ل الؿبل ْألاهٓمت لخضمخّ،  ْج ْبٖالء قإهّ،  َخمام بةؾٗاصٍ 

ْ مظَب  ْ ههج ؤ ْ هٓام ؤ ٓا٢٘، مبضؤ ؤ ْال ِّ مً الٗبض ْالاؾخٛال٫، ٞالضًم٣غاَُت هي في ألاؾاؽ  اج ْخٍغ

ْمٍغ ْبٗض هًا٫ قا١ٍ  ْالًُإ،  ْالخحرة  ن مً الٗظاب  غ يض الاؾدبضاص جٓنلذ بلُّ ؤلاوؿاهُت بٗض ٢ْغ

ٓهّ  ْبٗض ٧ل شخيء، بلى زضمت ؤلاوؿان في خُاجّ اإلاجخمُٗت، ٧ ْالاؾخٗباص، ٞهي تهضٝ ٢بل ٧ل شخيء 

 ًٖ الٓلم ْالاؾدبضاص.
ً
ٓع اإلاشمغ بُٗضا ْالخُ م  ْؤخ٣ِا بالِٗل ال٨ٍغ ْؤع٢اَا   3ؤؾمى ال٩اثىاث 

ٓاَىٓن الؿل      عي" بإجها "هٓام ؾُاسخي ٣ًدؿم ُّٞ اإلا ِا "مدمض ْٖؼ ن خ٩امِم ْٖٞغ ٍْسخاْع ُت، 

ْاة ؤمام  ْللضًم٣غاَُت محزاث ؤَمِا: اإلاؿا ٓماتهم،  ٍْدخٟٓٓن ألهٟؿِم بالغ٢ابت الضاثمت ٖلى خ٩ ت،  بدٍغ

ت الٗمل الؿُاسخي. ، ْخٍغ
ً
ْعٍا ْاهخساباث اإلاجالـ الىُابُت ص ْاة في الا٢ترإ،  ْاإلاؿا  4ال٣اهٓن، 

ٓاًَ في مماعؾت خٍغ      ِا بإجها خ٤ اإلا ٗٞغ ٌُ ٢ّٓ الضًم٣غاَُت مً زال٫ َْىا٥ مً  اجّ الؿُاؾُت ْخ٣

ْاة  ٓاَىحن ٞحهــا ٖــلـى ٢ِــــــضم اإلاؿـــا ْمكـــاع٦ــت ظمــُـــ٘ اإلاــ ْالجزحهــت  ْعٍــت الخــغة  اٖخماص مبـضؤ الاهخساباث الض

ُٗت. ْ الؿلُت الدكَغ  5لخ٨ـٟل جمشُـــل ؤلاعاصة الكٗبُـت ٞـــي البرإلاان ؤ

ْعٍت ٞاالهخساباث لِؿذ ٧ل ما في الضًم٣غاَُت ٞالضًم٣غاَُت ه        ي لِؿذ مجغص ٖملُت اهخساباث ص

 ؤي ؤن ٩ًٓن الازخُاع 
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
ٓ ْؾُلت مً ْؾاثل الضًم٣غاَُت قٍغ ؤن ٩ًٓن اهخسابا ْبهما َ مً مٗجى 

ا ؤٞغاص  ْان جغ٦ؼ الٗملُت الاهخسابُت ٖلى ؤؾـ ملمٓؾت ٌؿدكَٗغ  بحن ٖضص مً اإلاغشخحن، 
ً
مم٨ىا

ْالؿُاصة الكٗبُت اإلاجخم ْالخضا٫ْ الؿلمي للؿلُت  ْاة  ْاإلاؿا ت  ٘ َظٍ ألاؾـ هي مً صْن ق٪ الخٍغ

 في 
ً
ٓهُت بلى يمان ج٩اٞا الٟغم بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٧اٞت َضٞا ْلت ال٣اه ْمً ظِت ؤزٔغ حؿعى الض
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ْاإلا٩اهت الاظخماُٖت الش٣اُٞت التي جدغع  ْالثرْة  بعاصة ٧ل امخال٥ ٧ل ٞغص ُّٞ الخض ألاصوى مً الضزل 

ْاة م٘ ٚحٍر في اجساط ال٣غاعاث ْحؿمذ لّ باإلاكاع٦ت ٖلى ٢ضم اإلاؿا  1. مجهم  

ْحٗامل بحن الىاؽ في اإلاجخم٘ مً          ٓع مخ٩امل ألؾالُب ٖمل  ٞالضًم٣غاَُت هي ظؼء ٣ِٞ مً جه

ٓع للضًم٣غا ال ًم٨ً ؤن ٌٗؼ٫ الخه ْمً ؤظل بىاء َظا اإلاجخم٘ هٟؿّ .  َُت ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت 

٢ْض ؤزبدذ الخجاعب ٧لِا ؤهّ  ْما ًجب للمجخم٘ ؤن ًد٣٣ّ  ْالغئٍت للمجخم٘   ًٖ ٞلؿٟت الخ٨م 
ً
بُٗضا

ٞىا ٓعة جخمصخى م٘ ْْغ ْجإزظ ؤق٩اال مخُ ٓا٫ ًجب ؤن جخإ٢لم الضًم٣غاَُت الٛغبُت   2. في اخؿً ألاخ

       ْ ْا٢٘ مٗاف،  ْٚاًت ؤ٦ثر مما هي  هي َضٝ حؿعى الىٓم ْالضًم٣غاَُت بهظا اإلاٗجى هي مشل ؤٖلى 

ْلِـ مً ٢بُل اإلابالٛت ال٫ٓ٣ بإن  ْ الا٢تراب مىّ ب٣ضع   ؤلام٩ان،  الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت بلى جد٣ُ٣ّ ؤ

٧ْاهذ  ْاإلاكاع٦ت  ْاة  ْاإلاؿا ت  ش الىًا٫ مً ؤظل الضًم٣غاَُت ؤي مً ؤظل الخٍغ ٓ  جاٍع ت َ ش البكٍغ جاٍع

 مٞغ
ً
 ْقٗاعا

ً
 مدببا

ً
ٓع َضٞا  لؤلٚلبُت ال٣ٟحرة مً َُٛان الا٢لُاث الضًم٣غاَُت في ٧ل الٗه

ً
ٖٓا

ألاعؾخ٣غاَُت
 .3 

ْالشباث اإلاُلٓب التي جمىدّ         ٓاػن  ٓٞغ لّ الخ ْللىٓام الضًم٣غاَي صٖاثم ؤؾاؾُت ًغج٨ؼ ٖلحها، ج

َْظٍ الغ٧اثؼ ًم٨ً ان هجملِا باآلحي:  4ال٣ضعة ٖلى جسُي ال٣ٗباث، ْخل اإلاكا٦الث، 

 الذظتىس:  -1

ٓع       ٗٝغ الضؾخ ت في هٓام الخ٨م الضًم٣غاَي، ألهّ ٣ًُم يماهاث  ٌُ الضًم٣غاَي بإهّ اإلااؾؿت اإلاغ٦ٍؼ

ْج٣ؿُم  تراٝ بالخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت،  ٘، ْالٖا ْلت في مجا٫ الدكَغ ْالخدغع مً جضزل الض ْالخ١ٓ٣،  ت  للخٍغ

َْظا الًمان ؾ٩ُٓن البضًل  ْبضْن َظا اإلابضؤ  الؿلُاث، لًمان ٖضم ؾٓء اؾخسضام الؿلُت، 

 ل٤.خا٦م مُ

ت الشأي والتعبير: -2  حٍش

ت الخه٫ٓ       ت الخىُٓم، ْخٍغ اث الٗامت مشل: خٍغ ْاخضة مً بحن ؤَم الخٍغ ْالخٗبحر  ت الغؤي  ٗض خٍغ
ُ
ح

ٓاٞغ اإلاخُلباث الالػمت  ٓم لىٓام الخ٨م الضًم٣غاَي ٢اثمت، مالم ًخم ج ٓماث بضًلت، التي ال ج٣ ٖلى مٗل

 
ُ
ت الخٗبحر ح ٓا٢٘، ْخٍغ ٓاَىحن الٟٗلي في الخٗبحر ًٖ ؤعاءَم بك٩ل إلاماعؾتها ٖلى ؤعى ال كحر بلى خ٤ اإلا
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ٓمت  اث الخ٩ ْجهٞغ لى ألازو خ٤ الخٗبحر الؿُاسخي بما في طل٪ ه٣ض الخ٩ام  ٞغصي ؤْ ظماعي، ْٖ

ْه٣ض  ْه٣ض الىٓام الؿُاسخي ال٣اثم، ٦ظل٪ ه٣ض الىٓامحن الا٢خهاصي ْالاظخماعي الؿاثضًً،  ْمىهجِا، 

ٓلٓظُاث اإلاؿُُغة.  ألاًضً

 اس مبذأ التعذدًت العُاظُت:إكش   -3

ٓع         ال ًم٨ً جه ْماؾؿاجّ،   مً ٖىانغ الىٓام الضًم٣غاَي 
ً
ض حٗضص آلاعاء اإلاسخلٟت ٖىهغا َٗ ٌُ

اثِٟا، لظل٪  ْاصاثّ إلاِماجّ بك٩ل صخُذ مً صْن ان جًُل٘ ال٣ٔٓ الؿُاؾُت بْٓ ٢ُام َظا الىٓام 

ٓ الٖا ّٗبر ًٖ ٞةن ألاؾلٓب ألامشل في ج٣بل آلاعاء اإلاسخلٟت َ
ُ
ْبجاخت الٟغنت لِا في ؤن ح ٓصَا  تراٝ بٓظ

َْظا بُبُٗت الخا٫ ًخجؿض   ،ٍ ْالؿماح لِا في الاهسغاٍ في الٗمل الؿُاسخي اإلاكْغ ت،  هٟؿِا بدٍغ

ْالى٣اباث ْظماٖاث الًِٛ للخٗبحر ًٖ  ْالخغ٧اث الؿُاؾُت  بالؿماح لِظٍ ال٣ٔٓ بدك٨ُل ألاخؼاب 

ْالضٞإ ًٖ مهالخِم بك٩ ْبهظا الك٩ل لً آعاء ميكئحها  ٓع،  ٕ ب٨ٟالت الضؾخ ْمكْغ ل ٖلجي ْؾلمي 

ٓمي حكتر٥ في  ٫ٓ الٗمل الؿُاسخي بلى خ٤ ٖم  للبٌٗ صْن آلازغ، بهما ًخد
ً
ًب٤ِ اإلاجا٫ الؿُاسخي ِخ٨غا

مماعؾخّ ماؾؿاث اإلاجخم٘ ٧اٞت التي مً زاللِا ًخم٨ً الكٗب مً الخٗبحر ًٖ بعاصجّ في الخُٛحر 

ن ا ضٍ في قْا  ألامت ؤؾلٓب الخُٛحر الٗى٠ُ الظي ًدىافى م٘ مباصت الؿلمي الظي ًٍغ
ً
لخ٨م ُمجىبا

 الضًم٣غاَُت.

 إكشاس مبذأ التمثُل الىُابي:  -4

ال ًٖ حٗضصًت              ال ًٖ خ١ٓ٣ مضهُت ْؾُاؾُت،  اث ٖامت،  ال ًم٨ىىا الخضًض ًٖ ؤًت خٍغ

لظي جخإمً بّ اإلاكاع٦ت ؾُاؾُت مالم ج٨ً الخُاة الؿُاؾُت مبيُت ٖلى ؤؾاؽ الخمشُل الىُابي ا

ُٗت.  ٓعٍت الدكَغ ْهي قٍغ ْظٓب الضًم٣غاَُت، الظي ًخد٤٣ بّ ٢ُام الؿلُاث الضؾخ الؿُاؾُت، 

ْبن ٧اهذ  م بإن الاهخساباث ختى 
ّ
ؿل

ُ
ْل٨ً ٖلُىا ؤن ال و ىُت الخضًشت،  ْلت الَٓ  مً ؤع٧ان الض

ً
بٓنِٟا ع٦ىا

ٍٝ إلعؾاء َظا الىٓام، بهما  ْعٍت مىخٓمت، هي ؤؾلٓب ٧ا داٍ ٖملُت الا٢ترإ بًماهاث ص
ُ
ًيبغي ؤن ج

اٞت ٢اصعة ٖلى بهخاط ماؾؿاث جمشُلُت خ٣ُ٣ُت جخمخ٘  ّٟ ٓهُت ألظل ؤن ج٩ٓن هؼحهت ْق ٢ْاه ٓعٍت  صؾخ

 ب٣ضٍع ٖا٫ٍ مً اإلاهضا٢ُت لضٔ الكٗب.

ْ اإلاخاح لخمشُل الاعاصة ا             ْهخاثجِا ٢ض ج٩ٓن هي اإلاٗبر اإلاالثم ؤ لٗامت بال ٦ْظل٪، ٞإن الاهخساباث 

ْمً ُٖٓب الخمشل "   
ً
ْْا٢ُٗا  

ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
اجها ؤي "الاهخساباث"، ال ًم٨ً ان جمشل الاعاصة الٗامت جمشُال

 الاهخساباث" ما ًإحي:

 مً ًد٤ لِم ٢اهٓن الاهخساباث لِـ ٧ل الاعاصة الٗامت. 

 وؿبت اإلاكاع٦ت في الاهخساباث ٢ض جسل بمبضؤ الخمشُل الخ٣ُ٣ي لئلعاصة الٗامت.  
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 س مبذأ التذاول العلمي للعلطت:إكشا -5

ٗض مبضؤ جضا٫ْ الؿلُت ؤْ الخىاْب ٖلحها مً ال٣ٔٓ الؿُاؾُت الٟاٖلت ٖلى نُٗض الخُاة            ٌُ

ْعؾٓزِا  ّٗبر ًٖ ٖم٤ مباصت الضًم٣غاَُت  ٌُ الؿُاؾُت مً ابغػ آلُاث اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت، بط 

 ٌُ ْآلُاتها في اإلاجخم٘، ٦ما  ْماؾؿاتها  ٓاٖضَا  ّٗبر ًٖ بؾخ٣ال٫ الىٓام الؿُاسخي ْخُاصٍ ؤػاء مُالب ٢ْ

 ال٣ٔٓ للمكاع٦ت الؿُاؾُت.

ٓػ              إلاا ٧ان الخضا٫ْ الؿلمي للؿلُت ٌٗجي ٞسر اإلاجا٫ ؤمام ال٣ٔٓ الؿُاؾُت التي عشّخِا الٟ

ْلت، ٞإن الُاب٘ الضًم٣غاَي لِظا اإلابضؤ ال ًخجؿ ن الض ْجضبحر قْا ض بٟخذ ؤلاهخسابي إلصاعة الؿلُت 

مجاالث اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت لل٣ٔٓ الؿُاؾُت ظمُِٗا ٞدؿب، بهما ؤلا٢غاع بةم٩اهُت ؤٍي مً َظٍ ال٣ٔٓ 

لِا مً  ٓلِا ٖلى ما ًَا  ٢ٔٓ اإلاٗاعيت ٖبر بهخساباث خّغة، ْخه
ً
٢ٓ٘ الؿلُت، ْزانت ٫ٓ بلى م الٓن

٫ٓ ان الخضا٫ْ الؿلمي للؿلُت َٓ مهضع الش٣ت با ٍْم٨ً ال٣ ٓاث الىازبحن،  ْاإلاماعؾت ؤن ت  لىٍٓغ

ْاَا. ٓصَا ْظض ٓا٢عي ٖلى ْظ  الضًم٣غاَُت الهّ الضلُل ال

: أهـــــىاع الــذًملــــشاطـُـــــــت            
ً
 :جاهُا

 الذًملشاطُت املباششة:-1

      
ً
٣ْٞا ٓص مً ًىٓب ٖىّ  حٗجي الضًم٣غاَُت اإلاباقغة مماعؾت الكٗب للؿلُت بك٩ٍل مباقغ صْن ْظ

٠ الضًم٣غا  في) لخٍٗغ
ً
ٕٓ مً الضًم٣غاَُت ٢ضًما ٖخمض َظا الى

ُ
٢ْض ؤ َُت بإجها خ٨م الكٗب بالكٗب 

ٍْىا٢كٓن اإلاؿاثل  ٓمُت،  ٓاَىٓن البالٛٓن في ظمُٗت ٖم ٤، ٩ٞان ًجخم٘ اإلا ٍغ ؤزِىا( في ِٖض ؤلٚا

ٓمُت ٖكغاث اإلاغاث في الؿىت ٖلى ألا٢ل،  ٧ْاهذ جى٣ٗض َظٍ الجمُٗت الٗم ن اإلاضًىت،  الؿُاؾُت ْقْا

ٓمُت جيخسب مً ْم٘ َ ظا ٞةن صًم٣غاَُت )ؤزِىا( لم جسل مً الهٟت الخمشُلُت ٣ٞض ٧اهذ الجمُٗت الٗم

ٗاص بهخساب ؤًٖائها ل٩ي ًخاح  ٌُ ال  بحن ؤًٖائها َُئاث جمشُلُت حٗمل بالىُابت ًٖ الكٗب ألظٍل ٢هحر، 

ٓر جيخسبّ ال٣باثل   للكُ
ً
الٗكغ التي ٧اهذ للجمُ٘ اإلاكاع٦ت في ٖمل َظٍ الُِئاث، ٩ٞان َىا٥ مجلؿا

ٍْماعؽ   
ً
ٍٓا َْظا اإلاجلـ ًخم بهخسابّ ؾى  مً ٧ل ٢بُلت، 

ً
ٓا جخ٩ٓن مجها )ؤزِىا( بمٗض٫ زمؿحن ًٖ

 بلى 
ً
ْٞغى الًغاثب، بياٞت ن اإلاالُت  ٟحن، ْؤلاَخمام بالكْا الؿلُت الخىُٟظًت، ؤي مغا٢بت ٦باع اإلآْ

٣ٍْضمِا للجم ٓاهحن  ٘ ال٣ ُٗت بط ٧ان ٣ًترح مكاَع  اإلاِام الدكَغ
ً
٧ْان الكٗب ًيخسب مجلؿا ُٗت الٗامت، 

ٍْيخسب ؤًٖاء اإلادا٦م. ت  ن الٗؿ٨ٍغ  ًماعؽ الكْا
ً
ا  1ٖؿ٨ٍغ
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ْحٗض هٓام الخ٨م       ٓعة مً الضًم٣غاَُت ؤ٦ثر هٓم الخ٨م صًم٣غاَُت،  َىا٥ مً ًٔغ ؤن َظٍ اله

ن الضًم٣غاَُت اإلاشالي الظي ًجب ألازظ بّ ألجها الخُب٤ُ اإلاى٣ُي الؿلُم إلابضؤ ؾُاصة ألامت، خُض ؤ

ٓعة مباقغة ألامغ  خُاصي للمكاع٦ت في الخُاة الٗامت للبلض به اإلاباقغة جٟسر اإلاجا٫ ؤمام الٟغص ؤلٖا

ض مً بَخمامّ بال٣ًاًا الٗامت. ٍٍْؼ ٍْش٣ّٟ  ض مً مضاع٦ّ الؿُاؾُت   1الظي ًٍؼ

ْهي ؤهّ ًد٤٣ مبضؤ       ، م مً ؤن الضًم٣غاَُت اإلاباقغة جىُٓي ٖلى محزة ٦بٔر ؾُاصة الكٗب  ْبالٚغ

ٓع الكضًض، ٞمً الٗؿحر جُب٣ُّ  ْال٣ه ٓاهب الى٣و  ، بال ؤهّ ٌٗاوي مً بٌٗ ظ
ً
 مشالُا

ً
اإلاُل٣ت جد٣ُ٣ا

٢ٓذ  ْاإلا٨خٓت بالؿ٩ان، ٦ما ؤن ؤٖما٫ الض٫ْ ٢ض ؤنبدذ في ال في الض٫ْ ال٨بٔر الكاؾٗت اإلاؿاخت 

ْالخ٣ُٗض، بدُض ؤنبذ ًلتزم إلاباقغتها ٞىُٓن ْزبرا ٕٓ مً الخايغ مً ال٨ثرة  ٓا ٖلى َظا الى ء ُصعب

ْاؾ٘ ٖملُت قبّ مؿخدُلت بن لم  الٗمل، بدُض ؤنبدذ مماعؾت الضًم٣غاَُت اإلاباقغة ٖلى هُا١ 

 2ج٨ً مؿخدُلت.

 الذًملشاطُت شبه املباششة: -2

ٕٓ بلى الكٗب هٟؿّ ٖلى       ٓم الضًم٣غاَُت قبّ اإلاباقغة ٖلى ؤؾاؽ مجلـ مىخسب م٘ الغظ ج٣

ْجسخل٠ ًٖ الضًم٣غاَُت ؤؾاؽ بهّ ناخب الؿُاصة  ٓع اإلاِمت،  ْمهضع الؿلُت للٟهل في بٌٗ ألام

ٓم ببٌٗ  ن الؿلُت ٧اٞت، ْؾبب طل٪ ًغظ٘ بلى ؤهّ ٣ً اإلاباقغة مً هاخُت ٖضم مماعؾت الكٗب لكْا

ٍْتر٥ ال٣ؿم ألا٦بر م ممشلحن لّ َظا مً ظِت،  اإلاِــــام ٣ِٞ،  ٓاب الظًً بزخاَع ْلت بلى الى ٓع الض مً ؤم

ٓعة مً الضًم٣غاَُت ْبجها جسخل ٠ مً ظِت ؤزٔغ ًٖ الضًم٣غاَُت الخمشُلُت بدُض ٣ًغع َظٍ اله

ٓع الؿلُت، في خحن ج٣خهغ الؿلُت ٧ل الؿلُت في الضًم٣غاَُت الخمشُلُت ٖلى  للكٗب خ٤ مماعؾت ؤم

ٓاب ْخضَم م٘ ٧امل ؤلاؾخ٣اللُت ًٖ مىخسبحهم.  3الى

 :الذًملشاطُت الىُابُت -3

ٗض الىٓام الب       ُاوي مً ؤقِغ ألاهٓمت الؿُاؾُت التي اٖخمضث َظا ألاؾلٓب الظي بضؤ بالىٓام ٌُ ًر

ْالبرإلاان، ٦ما ؤن  ٓػاعة،  ْال ٫ٓ الى هٓام بغإلااوي بط ًخ٩ٓن الىٓام الؿُاسخي مً الخاط،  ْجد الىُابي 

ت مما  ٓع ألاخؼاب ؤلاه٩لحًز ٢ْض يمً ٧ل َظا جُ  ًٖ باقي الؿلُاث 
ً
الؿلُت ال٣ًاثُت اؾخ٣لذ جماما

.ؾ
ً
ٍٓلت ظضا ٓباث مً ٞترة َ  4ِل ؾحر الىٓام الظي حٗتريّ نٗ
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ٓص َُئت مىخسبت طاث ؾلُت       ٓم الضًم٣غاَُت الىُابُت ٖلى ؤعبٗت ؤع٧ان ؤؾاؾُت، جخمشل في ْظ ج٣

ْؤن ج٩ٓن هُابُت َظٍ الُِئت مً  ْمماعؾت الؿلُت بةؾمِا،  ْالتي حٗبر ًٖ بعاصة ألامت  ٞٗلُت )البرإلاان( 

ْص  بؾخ٣ال٫ الُِئت ألامت إلاضة مدض
ً
ْؤزحرا ْان الىازب اإلاىخسب ًمشل ألامت بإظمِٗا،  ٓع،  ة خؿب الضؾخ

الىُابُت ًٖ الىازبحن، ؤي جباقغ جل٪  الُِئت ؾلُاتها ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾخ٣ال٫ الخام ًٖ الىازبحن. 

ْبهما ْ بزخهام خ٣ُ٣ي  ْ الغثِـ لِؿذ لّ ؤًت ؾلُت ٞٗلُت ؤ  ٍْالخٔ في الىٓام البرإلااوي ؤن اإلال٪ ؤ

اتها،  لت ؤمام البرإلاان ًٖ ظمُ٘ جهٞغ ٓػاعة التي ج٩ٓن مؿْا جغج٨ؼ ؾلُت مسخل٠ ؤلازخهاناث في ًض ال

٩ٍْٓن  ْلت  ٓاػن الؿلُاث في الض ْلت في َظا الىٓام في ؤهّ ٌٗمل ٖلى ج ْع الخ٣ُ٣ي لغثِـ الض ٍْخمشل الض

ْحهضٝ مً طل٪ بلى جد٣ُ  بحن ألاخؼاب اإلاسخلٟت 
ً
٩ٍْٓن خ٨ما ْجلبُت َمؼة ْنل بُجها.  ٤ الىٟ٘ الٗام 

ْبهما  ْاخض  ٓعٍت ال حؿحر ٖلى ههج  ْالضؾخ الخٔ مً ٧ل طل٪ بن ألاهٓمت الؿُاؾُت  بت الكٗب، ٍُْ ٚع

ٍْخٛحر الىٓام ٧لما حٛحرث  زٔغ ٧ٍل خؿب ؤْيإ قٗبها 
ُ
ْلت بلى ؤ جسً٘ ألْيإ مسخلٟت ٢ض جخٛحر مً ص

٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓا٫ الكٗب. ٞالىٓام الؿُاسخي لل ٓم ٖلى ألاؾاؽ الضًم٣غاَي  ؤخ ٣ً 
ً
مشال

 خُض ًماعؽ الكٗب ؾلُاجّ مً زال٫ َُئاجّ اإلاىخسبت. لظا ٣ًهض بالضًم٣غاَُت الىُابُت ؤن 
ً
ؤًًا

 
ً
ٍُْل٤ ٖلى َاالء بنُالخا  

ً
إلاضة مدضصة ػمىُا ٓبٓن ٖىّ في مباقغة الؿُاصة   ًى

ً
ًسخاع الكٗب ؤشخانا

ٓاب(.  1)الى

 الذًملشاطُت التىافلُت:  -4

  
ً
 : مفهىم التىافلُت:أوال

ٓا٣ُٞت، بط ب٦دؿب مهُلر       ٓم الخ ٓا٣ُٞت ؾىدىا٫ْ بةًجاػ مِٟ ْلىا إلااَُت الضًم٣غاَُاث الخ ٢بل جىا

ْْا٢٘  ، ِٞٓ ٌٗجي الخ٠ُ٨ 
ً
با ٩ي مًامحن بًجابُت ج٣ٍغ ُاوي ْألامٍغ ٓا٤ٞ في الخُاب الؿُاسخي البًر الخ

،٤ ْالدؿامذ، في  الٓي٘ الؿُاسخي ْؤلالخ٣اء باإلاٗاعيحن في مىخه٠ الٍُغ  ب٣ُم الخ٨مت 
ً
ٍْغجبِ ؤًًا

، ٟٞـي ؤإلااهُا ٖلى ؾبُــــــل 
ً
اظــا ٓا٤ٞ في لٛاث ؤزــــــٔغ ًىُٓي ٖلـــــــــى مًامحن ؤ٦ثر بٖػ خحن ؤن مهُلر الخ

٩ان بـ"ن٣ٟت الجُاص" )ٌكحر”Kuhhandelnاإلاشا٫ ٌؿخٗمـــــل ٦مــــغاصٝ  ٓ ٌكبّ ماٌٗٝغ ٖىض ألامٍغ َْ الى  " 

ْعاء اإلاهالر(.ن٣ٟاث ؾُ  2اؾُت جىُٓي ٖلى ؾعي خشِض 

ْاإلاٟاْياث         ْعاث  ْ اإلاكا ْالسجاالث ؤ ٓاعاث  ط مً صاثغة الخ  الخْغ
ً
ٓا٤ٞ الؿُاسخي ٌٗجي ؤًًإ ْالخ

م مً بزخالٞاتها الؿُاؾُت  ْجغايحها بالٚغ غاٝ اإلاٗىُت ٧اٞت  بيخاثج بًجابُت ح٨ٗـ جُلٗاث ألَا

 ٓ ْال٣ٗاثضًت، ْيمان خ٣ ٓلٓظُت  ت ْألاًضً  ًٖ بجبإ ؤًت ؾُاؾاث بوٛال٢ُت مخُٞغ
ً
١ الجمُ٘ بُٗضا
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 ٓ ْبؾىاص طل٪ َ  ًٖ مى٤ُ الضًم٣غاَُاث ال٨الؾ٨ُُت 
ً
ْبُٗضا ٓلِا  ْمٟٗ ٓاع  ْمدكىجت ح٤ُٗ مباصت الخ

ٓماث. ْالخ٩ باث  ٓا٤ٞ الٚغ  ٖلى اجها ج
ً
ٝغ ؤخُاها ّٗ ُ

ْالتي ح ت     1الخٍغ

: مفهىم الذًملشاطُت التىافلُت:
ً
 جاهُا

ْلت الضًم٣غ        ٓا٣ُٞت: هي نُٛت مً نُٜ اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت إلهخساباث ماؾؿاث الض اَُت الخ

ٓصة في  ٓاث٠ الضًيُت اإلآظ ٓا٤ٞ بحن الُ ْالتي ججغي ٖلى ؤؾاؽ الخ ُٗت  ْالدكَغ ْالخىُٟظًت،  الغثاؾُت 

ٓ ألامغ في لبىان، خُض ًخم بهخساب عث ًٍٓ الاظخماعي لؿ٩اجها، ٦ما َ ْالخ٩ ٓعَا  ْلت ْخؿب صؾخ ِـ الض

ٓاب مً  ْعثِـ مجلـ الى ٓػعاء مً اإلاؿلمحن الؿىت  ْعثِـ ال ٓعٍت مً الُاثٟت اإلاؿُدُت  الجمِ

 2اإلاؿلمحن الكُٗت.

ْبجها       ٓا٣ُٞت هي بخضٔ ؤق٩ا٫ الضًم٣غاَُت  ٓا٣ُٞت( ل٩ٓن الخ ؾخسضم مهُلر )الضًم٣غاَُت الخ
ُ
ؤ

ن ٖ ٓع ٦بحرة خهلذ للضًم٣غاَُت هدُجت ٢ْغ  بٗض ٖملُت جُ
ً
خُض  3ضًضة مً جُب٣ُِا،ِْغث خضًشا

ْالىمؿا(  َٓؿغا،  ٓلىضا، ْؾ َْ ْعبُت ٚغبُت، مجها )بلج٩ُا،  ٓا٤ٞ في بلضان ؤ ْلى مؿاعي بىاء الخ وكإث ؤ

ٓمُت، لظل٪  ْلُضة خاظاث ٖملُت في مجخمٗاث مى٣ؿمت )ٚحر مخجاوؿت( مً الىاخُت ال٣ ْالتي ٧اهذ 

ْلض بٗض وكٓء الخجاعب ال ٓا٣ُٞت  ٓم الضًم٣غاَُت الخ ْالخاظت مً جٓؾُ٘ ٞةن مِٟ ٓا٣ُٞت  خ

ٓا٣ُٞت. ٓصة الى ما ٌؿمى بالضًم٣غاَُت الخ لبُت اإلاِٗ  4الضًم٣غاَُت ألٚا

ْلذ مجخمٗاث ٚغبُت مشل )الىمؿا،       بُت جىا ٓا٣ُٞت ٖلى صعاؾاث ججٍغ ٓطط الضًم٣غاَُت الخ ًجهٌ ؤهم

ْاهض ْع ٓوٛٓ،  ْبٌٗ بلضان الٗالم الشالض مشل )ال٩ َٓؿغا(  ٓلىضا، ْؾ َْ ٣ُا، ْبلج٩ُا،  ا، ْظىٓب اٍٞغ

ت، مما ٌٗجي اهّ ال ٌؿخ٣ي ٖىانغ هجاخّ مً  ٓعاث هٍٓغ ْلبىان(، ؤ٦ثر ما ًخإؾـ ٖلى جه ا،  ْمالحًز

سُت ٦ما َٓ خا٫ الضًم٣غاَُت الخمشُلُت، ب٣ضع ما ٌؿخمض ٖىانغ نالخُخّ مً  جغا٦ماث ْزبراث جاٍع

وؿُجِا الٗام بهجاػ الضًم٣غاَُت  ْا٢٘ اإلاجخمٗاث اإلاخٗضصة التي حٗظع ٖلحها بٟٗل ْاَغة ؤلاه٣ؿام في

  5بمٗىاَا الخىاٞسخي.

ٓا٣ُٞت      ٓعث الضًم٣غاَُت الخ ٓطط بضًل ًٖ الضًم٣غاَُت  جُ ٓص ٦ىم ٓمِا مىظ ٣ٖ ٓع مِٟ بل
َ
ْج

 مً ٢بل ظل الىٓم الؿُاؾُت اإلاٗانغة، ٞةطا ٧ان مبضؤ 
ً
سُا الخىاٞؿُت ؤْ الضًم٣غاَُت الخمشُلُت جإٍع
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ٍ نال  ٓمت الخىاٞـ ٢ض بؾخ٨مل قْغ ْمجخمٗاث مٓؾ ْالؿُاؾُت في ؾُا١ ج٩ٓن ص٫ْ  ٓهُت  خُخّ ال٣اه

ْمٗؼػ بش٣اٞت صًم٣غاَُت  ب٣ضع ٦بحر مً الخالخم البكغي، ْالاههِاع الازجي،  ْالاؾخ٣غاع الؿُاسخي، 

ٓبت  ىُت، ْنٗ ْ ي٠ٗ الٓخضة الَٓ ٍٓت، ؤ ْالجِ ْالٗغ٢ُت،  ْالخمشُل،  ْالخضا٫ْ  ٓاٖض الخىاٞـ،  ج٨غؽ ٢

ٓا٣ُٞت ؤلاؾخ٣غاع الؿُاسخي  ٓاجغ مٓظاث الٗى٠ الاظخماعي، ٞةن "الضًم٣غاَُت الخ ْج ٓمخّ،  ؿغ صًم ْٖ

ٍ ًُبِٗا الاه٣ؿام اإلاجخمعي. ْهبٗذ في قْغ ْلضث   لظل٪، 
َ
 1"زالٞا

ٖٓت في مجخم٘       ٓا٣ُٞت  ؤجها الخل الظي ًًمً مهالر الٟئاث اإلاخى َْىا٥ مً ًٔغ الضًم٣غاَُت الخ

 ْ ح٣ُٗضاث مترا٦مت، صٞٗذ ٢ؿم مً الباخشحن الى ٖضم ٖضَا بزجي، ل٨جها ٢ض جيخج مكا٧ل ٦بحرة 

ٓاب في اخ٩امِم َظٍ، بط اٖتٝر مىٓغ  ْعبما ٩ًٓن َىا٥ بٌٗ اله صًم٣غاَُت بدض طاتها، 

 
َ
ٓلّ: " لِؿذ هٓام خ٨م ًجؿض ٧ل اإلاشل الٗلُا للضًم٣غاَُت ججؿُضا الضًم٣غاَُت بهظٍ الخ٣ُ٣ت ب٣

.٫ٓ ، بل هٓام ٣ًاعب طل٪ بلى خض م٣ٗ
ً
 2جاما

ٓا٣ُٞت هي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخ٨م اإلاُب٣ت في البلضان ٚحر       ٫ٓ، بن الضًم٣غاَُاث الخ ًم٨ً ال٣

ٓا٤ٞ ُٞما  ْالخ ْهي جٟطخي بُٖاء خ٤ الخ٨م بالتراضخي   ،
ً
ٍٓا ْلٛ  ،

ً
ْصًيُا  

ً
 ازيُا

ً
ٖٓا ْحٗاوي جى مخجاوؿت ، 

ن الؿُاؾُت اإلاسخلٟت للجماٖاث ٧اٞت، بط بن مشل َظٍ البلضان ح ٓبت خٟٔ ًخٗل٤ بالكْا ٗاوي مً نٗ

ىُت ْزانت ٖىضما ج٩ٓن ل٩ل ظماٖت ؤزيُت ؤْ مظَبُت ؤْ َاثُٟت مُالب مُٗىت  ْنٓن ْخضتها الَٓ

ْٖىض  ٢ِٓا الخانت،   ٖلى خ٣
ً
ٓٞا ، ٨ٞثرة َظٍ اإلاُالب جاصي بلى جىإػ ُٞما بُجها ز

ً
مٗبر ٖجها ؾُاؾُا

ٍٓت هابٗت مً به ْلى: َ ٍٓخحن ألا ٓمي، طل٪ ٌكٗغ الٟغص هدُجت الجزإ به خماثّ الضًجي ؤْ اإلاظَبي ؤْ ال٣

ْٖىضما  َٓىُت(  ٍٓت ال ً الظي ًدمل ظيؿِخّ ؤي )الِ ْالشاهُت: هابٗت مً اهخماثّ الؿُاسخي بلى الَٓ

ٍٓخّ  ْٖضم بؾخ٣غاع، جُغى في الٛالب َ ْاظخماُٖت،  ٍٓخحن في ؤْيإ خغظت ؾُاؾُت،  جدىاٞـ َاجحن الِ

ىُ ٍٓخّ الَٓ ٓا٣ُٞت الخانت طاث الُبُٗت ال٣ًُت ٖلى َ ُغح الضًم٣غاَُت الخ
ُ
ت، ْفي َظٍ الخالت ج

 مً ؤق٩ا٫ مماعؾت الؿلُت في الض٫ْ  3لًمان خ١ٓ٣ الجماٖاث ٧اٞت.
ً
ُغح بٓنِٟا ق٨ال

ُ
لظل٪ ٞهي ج

ٍٓلت مً  ٓص َ  لظل٪ ِٞظٍ الض٫ْ الخضًشت الِٗض بالضًم٣غاَُت، بٗض ٣ٖ
ً
ٖٓت مجخمُٗا اإلاخٗضصة ؤْ اإلاخى

ٗاوي مً يٗ
ُ
ْالدؿلِ، ح ْمً زم ٞةن ؤلاؾدبضاص  ٓاجغ في ألاػماث الؿُاؾُت،  ْج ىُت  ٠ في الٓخضة الَٓ

ٗض بدؿب  ٌُ لبُت ْألا٢لُت، في نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي  ٓهاث اإلاجخمُٗت، ألٚا ٖملُت ِبقغا٥ ظمُ٘ اإلا٩

ب ؤَلُت. ٓاظِاث ْخْغ ضي َظا الك٩ل مً ؤق٩ا٫ الضًم٣غاَُت، يماهت لٗضم ؤلاهؼال١ في م   4مٍا
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ٓمت في الىٓام الؿُاسخي  ٞةن َظٍ الهُٛت مً        ٓا٣ُٞت جيسخب ٖلى حك٨ُل الخ٩ الضًم٣غاَُت الخ

ْالضًيُت بمىدِا خهو في م٣اٖض  ٓمُت،  ْال٣ الضًم٣غاَي، بط جُالب ال٣ٔٓ الؿُاؾُت، ْألازيُت، 

٫ٓ ٖلى اإلا٩اؾب التي ج٩ٓن في  ْالخه اتها  ٢ِٓا ْخٍغ  لِا مً التهمِل للضٞإ ًٖ خ٣
ً
ٓػاعة جُمُىا ال

.جماؽ مباقغ بدُا
ً
 ْختى ؤمىُا

ً
، ْؾُاؾُا

ً
ْا٢خهاصًا  ،

ً
ْز٣اُٞا  ،

ً
 1تها الخانت اظخماُٖا
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 املبحث الثاوي: الىظم العُاظُت على وفم مبذأ الفصل بين العلطاث:

 املطلب الاول: الىظام البرملاوي:

ٓص مجلـ مىخسب ٌؿخمض ؾلُخّ مً ال ٓم ٖلى ْظ ٣ٍْ ٓماث البرإلااهُت  ٓإ الخ٩ ٕٓ مً اه كٗب َٓ ه

ْمً َىا ظاءث حؿمُت َظا الىٓام بالىٓام  ٍُْل٤ ٖلى اإلاجلـ اإلاىخسب )البرإلاان(  الظي اهخسبّ 

٘ ْؾً  َْٗٝغ بإهّ الىٓام الظي ًخ٩ٓن مً مجلـ مىخسب )بغإلاان( ًماعؽ ؾلُت الدكَغ البرإلااوي, 

ٓمت. ْهي الخ٩ ٓاهحن  ْجُب٤ُ ال٣ ْمً َُئت جىُٟظًت جماعؽ جىُٟظ  ٓاهحن,   ال٣

ِٖٓا في َْٗض ا       ْع مىا٢كاجّ ٖلى جى ْاهٟخاخّ ٖلُّ خُض جض ٓع   بالجمِ
ً
لبرإلاان اإلااؾؿت الا٦ثر اعجباَا

 
ً
َْٓ اإلااؾؿت اًًا ْلت  ْالٗلىُت, ِٞٓ ٖهب الىٓام البرإلااوي الىُابي في ٧ل ص مىار مً الكٟاُٞت 

ٓاَى ْاعاء اإلا ُٟخحن عثِؿخحن ِٞٓ ٩َُل هُابي ٌٗبر ًٖ مكاٖغ  حن مً هاخُت الٓخُضة التي ججم٘ بحن ْْ

ْان اظخمإ َاجحن  ا  ْلت باؾَغ ٓاهحن التي جد٨م الض ُٗت جهى٘ ال٣ ْمً هاخُت ازٔغ َٓ الُت حكَغ

ضة بحن ماؾؿاث هٓام الخ٨م. ٓ مهضع اَمُت الٍٟغ ُٟخحن في البرإلاان َ  1الْٓ

ٓاػه        ْا٢غاع اإلا  ٘  ًٖ الدكَغ
ً
َْامّ ًٟٞال ْاؾّٗ  ٓاظّ البرإلاان نالخُاث  لى ْظّ الجملت ً ٓلى ْٖ ت ًخ

ْمً  ٓمت  ٓم بمىذ الش٣ت للخ٩ ٓعي. ٦ما ٣ً ٓعٍت في خا٫ ٧ان هٓام ظمِ البرإلاان مِمت اهخساب عثِـ الجمِ

ْلّ الخ٤ في سخب الش٣ت مجها ٦ما ًماعؽ نالخُاث ازٔغ  زم ًماعؽ الغ٢ابت الؿُاؾُت ٖلى اٖمالِا, 

ٓع. ٤ْٞ ما ٣ًٍغ الضؾخ ْٖلى   2جسخل٠ مً هٓام ؾُاسخي لؤلزغ 

ٓعٍ في ٢ْبل الض       ْجُ ٫ٓ في الخضًض ًٖ زهاثو الىٓام البرإلااوي هظ٦غ ان وكٓء الىٓام البرإلااوي  ز

ْاخضة اْ اهّ  ٍٓل قِضجّ مجخمٗاث َظٍ ال٣اعة ِٞٓ لم ًيكإ ٍَٟغ  ذي َ ٓع جاٍع ْعبا ٧ان خهُلت جُ ا

ُت وكإث  ٓاب٤ ٖٞغ سُت ْؾ ٝ جاٍع ْلُض ْْغ ْاهما ٧ان  ْاخضة  ت ؾُاؾُت مٍغ  هدُجت لخُب٤ُ هٍٓغ

ٓعث ْاؾخ٣غث في اه٩لترا. ٦ما ان ج٩امل َظا الىٓام لم ًخد٤٣ الا بٗض ان اؾخ٨مل الا٢ترإ الٗام  ْجُ

ٍٓلت لخش٠ُ٣  ً في جهاًت ٖملُت َ ْعبُت في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ّ الجهاجي في مٗٓم الض٫ْ الا قَٓ

ْالؿُاؾُت  3الؿُاسخي للجماَحر. ٓعٍت  ٓاٖض الضؾخ الاؾاؾُت ٍْغج٨ؼ الىٓام البرإلااوي ٖلى ٖضص مً ال٣

 حك٩ل زهاثو لِظا الىٓام ْفي م٣ضمتها:
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زىاثُت الجِاػ الخىُٟظي: ان الؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام البرإلااوي ج٩ٓن مؼصْظت بمٗجى اجها  -1

 1جخ٩ٓن مً ماؾؿخحن َما:

 سئِغ الذولت:  - أ

ٓعازت ف       ٤ ال  جا٫ْ الُت الؿلُت ًٖ ٍَغ
ً
ْلت في الىٓام البرإلااوي ٩ًٓن اما مل٩ا ي الض٫ْ التي عثِـ الض

٤ الاهخساب اما  ٓلى مىهبت ًٖ ٍَغ ٓعٍت ًخ ُاهُت, اْ عثِـ ظمِ جإزظ في الىٓام اإلال٩ي ٦ما في بٍغ

ا في الىٓم  ٓاَٞغ َْظٍ الؿمّ ال ًم٨ً ج ٤ البرإلاان,  ْ ًٖ ٍَغ  مً ٢بل الكٗب ٦ما في ٞغوؿا ا
ً
مباقغجا

٫ مً ا ْلت في الىٓام البرإلااوي ٚحر مؿْا ْعثِـ الض لىاخُت الؿُاؾُت ًٖ اٖما٫ الخ٨م الىُابُت الازٔغ 

امّ ٖلى  ْاٚع ْ الا٢ترإ بٗضم الش٣ت بّ  ٓابّ ا ْ اؾخج ْلت امام البرإلاان ٞال ٩ًٓن للبرإلاان خ٤ ؾاالّ ا في الض

الًخّ.  للبرإلاان الظي اهخسبّ  2ج٣ضًم اؾخ٣الخّ ٢بل اهتهاء مضة 
ً
ٓعٍت زايٗا ْم٘ طل٪ ًب٣ى عثِـ الجمِ

٢ْاٖضة ٖضم اإلاؿ  لّ. 
ً
لُت للغثِـ في الاهٓمت اإلال٨ُت البرإلااهُت ٢اٖضة مُل٣ت ٞال ٌؿإ٫ ْلِـ هضا ْا

ْان  ٫ ًٖ اٖمالّ ختى  ٓهّ ال جمـ بمٗجى ان اإلال٪ ٚحر مؿْا  ٞاإلال٪ طاجّ مه
ً
ال ظىاثُا  

ً
اإلال٪ ؾُاؾُا

ْ جسغط ٖجها, ُٟت ا ما٫ جخهل بْٓ ٓاء ٧اهذ َظٍ الٖا ما٫ جىُٓي ٖلى ظغاثم  ظىاثُت ْؾ  ٧3اهذ َظٍ الٖا

 في الىٓم اإلال٨ُت اإلاُل٣ت الهالخُاث خُض ًخمخ٘ اإلال٪ بهالخُاث ْٖضم اإلا
ً
ٓصٍ اًًا لُت َظٍ مٓظ ؿْا

ً الٗغبي, اما في الض٫ْ البرإلااهُت  مُل٣ت جهل خض الخ٣ضٌـ ٦ما في الاهٓمت الؿُاؾُت اإلال٨ُت في الَٓ

لُت الغثِـ وؿبُت, اط ج٣خهغ ٖلى الىاخُت الؿُاؾُت ص ٓعٍت ٞإن ٢اٖضة ٖضم مؿْا ْن الجىاثُت الجمِ

ٓػاعة,  بل حؿإ٫ ال
ً
ٓعٍت ال ٌؿإ٫ ؾُاؾُا ْلت  4ٞغثِـ الجمِ لُت عثِـ الض ٢ْض جغجب ٖلى ٖضم مؿْا

ْلت في الاهٓمت البرإلااهُت ؾلُاث ٞٗلُت  ْبخالي ٞال ٩ًٓن للغثِـ الض ٓػاعة  اهخ٣ا٫ الؿلُت الٟٗلُت الى ال

ٍْترجب ٖلى طل٪ ان ظمُ٘ الؿلُاث ال ت اؾمُت  ٓة بل مجغص ؾلُاث ٞسٍغ ٓع ٦ضٖ تي ًمىدِا لّ الضؾخ

ٓمت  ْحؿمُت عثِـ الخ٩ ٢ُٓ٘ اإلاٗاَضاث ْخ٤ الٟٗٓ  ْج ؼلِم  ٟحن ْٖ ْحُٗحن اإلآْ البرإلاان الا الاو٣ٗاص 

لبُت  ٢ْاٖضة الٚا ْا٢الخّ ْخ٤ خل البرإلاان ظمُ٘ َظٍ الخ١ٓ٣ م٣ُضة بيخاثج الاهخساباث البرإلااهُت 

ْمً زم  ْهدُجت طل٪ جى٣ٗض ْالا٢لُت في البرإلاان, اجها ؾلُاث اؾمُت  لت  ٓػاعة هي اإلاؿْا ج٩ٓن ال

لت اما البرإلاان صْن الغثِـ, ْهي ْخضَا اإلاؿْا ٓػٍغ  ٢ِْٗا ال ْػاعة ًٖ ال٣غاعاث التي  لُت ٧ل   5مؿْا

ٓ في اٚلب الىٓم البرإلااهُت ًماعؽ  َْ ْلت ْؾُاصتها  ْلت ًمشل عمؼ للٓخضة الض ْعٚم طل٪ ٞإن عثِـ الض

ُٗت ْع الخ٨م بحن الؿلُت الدكَغ ٠٢ٓ ٖلى  ص ْعٍ ًخ ْان ص ْجٓظُّ الىصر ْالاعقاص لِما  ٓمت  ْبحن الخ٩

ٓطة. ْهٟ ٓة شخهُت  ٢ 
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ْػاعة,        ٓص  ْْظ ْع  ْلت ي٠ُٗ الض ٓص عثِـ ص ٓم ان مً ممحزاث الىٓام البرإلااوي ْظ ْٖلى ْظّ الٗم

ْلت مىهبت  ٣ت التي حؿلم بها عثِـ الض ال تهم الٍُغ ْاإلاجلـ  ٓػاعة  ٓص جإزحر مخباص٫ بحن ال ٓاء ًٖ ْْظ ؾ

ُم  ٓهّ ٖػ ٓػعاء ٧ ٓم بإي ٖمل ؾُاسخي مِم ٖضا ازخُاع عثِـ ال ٓعازت اْ الاهخساب ٞإهّ ال ٣ً ٤ ال ٍَغ

ْ ا٦ثر ًخدمل  ْػٍغ ا ٓا٤ٞ ٖلحها  لبُت في البرإلاان ٦ما ان ال٣غاعاث التي اجسظَا الغثِـ ًجب ان ً خؼب الٚا

ٓع مىظع الكاْي اهد ط ٖلى طل٪ ًٔغ ُّٞ الض٦خ ْان الخْغ لُتها    1غاٝ ًٖ الىٓام البرإلااوي.مؿْا

 الىصاسة:  - ب

ْهي        ٓػعاء  ْاإلاخمشلت في مجلـ ال ٓػاعة في الىٓام البرإلااوي هي الُٝغ الشاوي في الؿلُت الخىُٟظًت  ال

ْجغؾم الؿُاؾت  جها  ْتهُمً ٖلى اصاعة قْا ْلت  ٓع الىٓام البرإلااوي اط جباقغ الؿلُاث الٟٗلُت في الض مد

 ْ ْجىٟظَا  ٓمت  اتها امام البرإلااوي. لظل٪ طَب بٌٗ الٗامت للخ٩ ْجهٞغ لت ًٖ ٧اٞت اٖمالِا  ج٩ٓن مؿْا

ْالٟٗا٫ في الىٓام الؿُاسخي. ْعَا اإلاازغ   لض
ً
ٓػاعة( هٓغا ٓمت ال  2ال٣ِٟاء الى حؿمُت الىٓام البرإلااوي )خ٩

ت. ٓػاٍع لُت ال ٓػاعة امام البرإلاان اإلاؿْا لُت ال  ْحؿمى مؿْا

ت هي حجغ        ٓػاٍع لُت ال لُت ج٩ٓن  ان اإلاؿْا َْظٍ اإلاؿْا الؼاْي في الىٓام البرإلااوي ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ 

لُت  ٓػٍغ ًخدمل مؿْا ٓػٍغ بمٟغصة, اي ان ال ٓػاعة بإظمِٗا اْ ٞغصًت جخٗل٤ ب  جخٗل٤ بال
ً
اما جًامىُا

ْمً زم ًخٓظب ٖلُّ الاؾخ٣الت اما في خالت جًامً مّٗ ُٞجب ٖلى ٧ل  ٓػاعة  ما٫ التي جسو ال الٖا

ٓػاعة ان حؿخ٣ُ ٓػعاء ْظٔغ الٗٝغ ال بل مً  3ل.ال ْٖضص مً ال  
ً
ٓػعاء عثِؿا ٓػاعة مً عثِـ ال ْجخ٩ٓن ال

ٓػاعة مً بحن اًٖاء البرإلاان. ٍ الىٓام البرإلااوي حك٨ُل ال ٓػاعة البرإلااهُت ان  4قْغ ٍْترجب ٖلى ٢اٖضة ال

ٓػ بإٚلبُت م٣ا ٓػاعة جىبش٤ ًٖ البرإلاان في يٓء هخاثج الاهخساباث, ٞالخؼب الظي ًٟ ٓلى ال ٖض البرإلاان ًخ

ٓمت اثخالُٞت. ٓػ خؼب بإٚلبُت م٣اٖض البرإلاان ًخم حك٨ُل خ٩ ٓػاعة ْفي خالت ٖضم ٞ  حك٨ُل ال

ال ٖال٢ت للبرإلاان بظل٪        ْػاعة في الىه٠ الا٫ْ مً ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ مً ٢بل اإلال٪  ٓهذ ا٫ْ  ْج٩

ٓعة  ْع مازغ في  1688ْؾمدذ الٟغنت للبرإلاان بٗض ز ٓػعاء خُض يٟٗذ ؾلُت ان ٩ًٓن لّ ص ازخُاع ال

ٓػعاء مً الخؼب لّ ؤٚلبُت في البرإلاان.  ٖلى حؿمُت ال
ً
ما ْانبذ مٚغ ٓػعاء ًجخم٘  5اإلال٪  ٧ْان مجلـ ال

ٓعط الا٫ْ الٗغف ؾىّ  ٓلى ظ ْالظي اه٣ُ٘ ًٖ عثاؾت اإلاجلـ ألهّ لم ٨ًً  1714بغثاؾت اإلال٪ ختى ج

ٓهّ مً اؾغة اإلااهُت مما اصٔ  ت ٧ َْظا ما ؾاٖض ًجُض الاه٩لحًز ٓػعاء  ٓػاعة الى اخض ال الا اهخ٣ا٫ عثاؾت ال

 ٓ َْ ٓػعاء(  ٩ٍْٓن ْخضة ٢اثمت بظاتها )مجلـ ال ٓػعاء  ٓػعاء زم ج٩ٓن مجلـ ال ٓع مغ٦ؼ عثِـ ال ٖلى ِْ
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 ًٖ ٫ ٓػعاء َٓ اإلاؿْا ْبما ان مجلـ ال ْاصاعة ماؾؿاتها.  ْلت  ٓلى عؾم الؿُاؾت الٗامت للض الظي ًخ

ْلت ٞلظا ن الض ْحٗمل باوسجام بما ًم٨جها مً ال٣ُام  اصاعة قْا ٓػاعة مخجاوؿت  ْظب ان ج٩ٓن ال

 ْ ٓعة ظماُٖت ا ٓاء به ٓم بها ؾ لت امام البرإلاان ًٖ ٧ل الٗما٫ التي ج٣ ٓػاعة مؿْا ْمً زم ٞال ٓاظباتها  ب

 ٞغصًت.

ْالخىُٟظًت:  -2 ُٗت  ٓاػن ما بحن الؿلُخحن الدكَغ ْالخ  الخٗاْن 

 مٓاَغ الخٗاْن: - ؤ

ٓاهحن, اط َىال٪ ٖضة مٓا       ٘ ال٣ ْالخىُٟظًت مجها ا٢تراح مكاَع ُٗت  َغ للخٗاْن بحن الؿلُخحن الدكَغ

ٓاهحن الى الؿلُت الخىُٟظًت  ٘ ال٣ جمىذ بٌٗ الضؾاجحر التي جإزظ بالىٓام البرإلااوي خ٤ ا٢تراح مكاَع

ًٖ ٫ ٓاهحن مً ٢بل الؿلُت الخىُٟظًت باجها اإلاؿْا ٖاث ال٣  ْمً الىاخُت الٗملُت حٗض مٗٓم مكْغ

٘ ما.  ْصعاًت مً البرإلاان بخدضًض الى٣و الظي ًلخ٤ حكَغ ت  ْمً زم ج٩ٓن ا٦ثر مٗٞغ ْلت  ن الض اصاعة قْا

ٍْيكإ ًٖ طل٪ ٢ُام  ٓػاعة  ْال ٍٓت البرإلاان  ٦ظل٪ مً مٓاَغ الخٗاْن بحن الؿلُخحن الجم٘ بحن ًٖ

ٓػعاء ظلؿاث البرإلاان بد٨ ْالخىُٟظًت خُض ًدًغ ال ُٗت  ٍٓتهم ُّٞ حٗاْن بحن الؿلُخحن الدكَغ م ًٖ

٦ْظل٪  ٓمت  ْالضٞإ ًٖ ؾُاؾت الخ٩ ْمً زم ًخاح لِم الاقترا٥ في اإلاىا٢كاث التي ججغي في اإلاجلـ 

ٍٓذ ٖلحها. ٍٓذ ٖىض ازظ الغؤي بسهٓم مؿاثلت جُغح للخه  اإلاكاع٦ت في ٖملُت الخه

ٓاػن:  - ب  مٓاَغ الخ

ْالخىُٟظًت ا       ُٗت  ٓعٍت جخم٨ً في الىٓام البرإلاان ًد٤ ل٩ل الؿلُخحن الدكَغ جساط اظغاءاث صؾخ

ٓاػن هي  ْمً اَم مٓاَغ الخ ٓاػن بُجهما  ْبما ًد٤٣ الخ بمٓظبها مً الخض مً َُٛان الؿلُت الازٔغ 

ْص  ْػَا لخض الغ٢ابت اإلاخباصلت بحن الؿلُخحن اط حؿخُُ٘ اي مجهما ان جيبّ الؿلُت الازٔغ في خالت ججا

 ازخهاناتها.

ُٗت الخ٤ في مغا٢بت ا ٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت مً زال٫ ٖضة ْؾاثل مجها: خ٤ ٞللؿلُت الدكَغ

ْ ظماعي, ْفي  ت )سخب الش٣ت( بك٩ل ٞغصي ا ٓػاٍع لُت ال ْاإلاؿْا ٓاب, الخد٤ُ٣ البرإلااوي,  الؿاا٫, الاؾخج

 ٓ َْ ٓمت خل البرإلاان  ٓاػن بحن الؿلُاث ًد٤ للخ٩ إلًجاص الخ م٣ابل َظٍ الؿلُاث اإلامىٓخت للبرإلاان 

ٍْترجب ٖلى الخل اظغاء اهخساباث ٌٗجي اجهاء مضة ٖمل ال ٓع  برإلاان ٢بل اهتهاء اإلاضة اإلادضصة بالضؾخ

ٓة البرإلاان الى  ْػاعي. ٦ظل٪ للؿلُت الخىُٟظًت الخ٤ في صٖ ْالخل اما عثاسخي اْ  الزخُاع بغإلاان ظضًض 

ٓة  ٓمت صٖ ْلت ٦ما للخ٩ الاو٣ٗاص بٗض اظغاء الاهخساباث الىُابُت لدك٨ُل مجلـ مً ٢بل عثِـ الض
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٦ْما الب ْٚحر الٗاصًت  ْعاث او٣ٗاص البرإلاان الٗاصًت  ْ جإظُل ص رإلاان ل٣ٗض ظلؿت اؾخصىاثُت ٦ما لِا ٌٞ ا

ْ ٖىض خل البرإلاان. ٓع ا ٓة ألظغاء الاهخساباث الىُابُت ٖىض اهتهاء مضة مجلـ اإلا٣غعة بالضؾخ  1لِا الضٖ

٫ٓ ان الىٓام البرإلااوي ًم٨ً ان ًخالء م م٘ الاهٓمت الؿُاؾُت في ْفي يٓء ما ج٣ضم ًظَب البٌٗ لل٣

ْلت اإلاىخسب في الىٓام  الض٫ْ الىامُت ا٦ثر مً الىٓام الغثاسخي طل٪ ألهّ ًم٨ً الخسٝٓ مً عثِـ الض

ْبالخالي ًىٟغص بالؿلُت  ٕٓ الى الكٗب  الغثاسخي في الض٫ْ اإلاخسلٟت ألهّ عبما ٌؿدبض بغاثُت صْن الغظ

.
ً
 اؾدبضاصًا

ً
 2ٍْهبذ خ٨ما

ٓاٖض اللٗبت ٚحر ان مً مؿخلؼم       ٢ْ ٓمحن بمباصثّ  ْاإلاد٩ ٓ اًمان الخ٩ام  اث هجاح اي هٓام ؾُاسخي َ

ْباليؿبت للىٓام البرإلااوي ٞإهّ ًجب ان ج٩ٓن ٧ل ٖملُت ؾُاؾُت مؿدىضة ٖلى جمؿ٪  الؿُاؾُت ُّٞ, 

ْان ان ًضاٞ٘ ال٣اصة الغثِؿُحن للجماٖاث الاظخماُٖت ال٨بٔر بك٩ل  خ٣ُ٣ي بال٣ُم الضًم٣غاَُت 

ْبك٩ل ت الٗملُت الضًم٣غاَُت. زام   خ٣ُ٣ي ًٖ اؾخمغاٍع

 املطلب الثاوي: الىظام الشئاس ي:

٨ُت  الًاث اإلاخدضة الامٍغ ؾيبدض الىٓام الغثاسخي مً زال٫ بُان زهاثهّ زم صعاؾت جُب٣ُّ في ال

٩ي لؿىّ  ٓع الامٍغ ْلت الام لِظا الىٓام خُض وكإ ٞحها بٗض هٟاط الضؾخ  .1789ألجها حٗض الض

ْمً جل٪ ًخمحز ا       لىٓام الغثاسخي بسهاثو ٖضة جمحٍز ًٖ الىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت ازٔغ 

 الخهاثو الاحي:

ٓ اهخساب عثِـ  -1 ٓعٍت, الن الاؾاؽ في َظا الىٓام َ الىٓام الغثاسخي ال ًُب٤ الا في الىٓم الجمِ

ٓعٍت ْٖلى طل٪ ال ًهلر َظا الاظغاء للخُب٤ُ الا في الىٓم الجمِ ٓعٍت مً ٢بل الكٗب,   الجمِ

ٓعٍت ْ ظمِ  ٖلى زالٝ الىٓم البرإلااهُت التي ٢ض ج٩ٓن مل٨ُت ا

ٓعٍت اإلاىخسب عثاؾت اإلااؾؿت  -2 ٓلى عثِـ الجمِ ٓمت: ًخ ٓعٍت َٓ عثِـ الخ٩ عثِـ الجمِ

ْػعاثّ ٞدؿب )ْخضة الؿلُت الخىُٟظًت(, بٗباعة ازٔغ اهما  ْٖلى  الخىُٟظًت التي ج٣خهغ ٖلُّ 

ْػعاء  ٓص عثِـ  ٓ ٖضم ْظ ٓ ًمحز َظا الىٓام َ ْػعاء خُض اط ان الغثِـ اإلاىخسب َ اْ مجلـ 

ً لّ ٌُٗىٓن مً ٢بلّ  ٓػعاء ما َم ؾٔٓ مؿاٖضًً اْ مؿدكاٍع ْال ممشل الؿلُت الخىُٟظًت 

ْع )البرإلاان( في َظا الخهٓم  ْلِـ امام البرإلاان خُض ًىٗضم اي ص لحن امامّ ٣ِٞ  ْمؿْا

 ٓ ْالىٓام اإلاسخلِ الظي ٩ً ٓ الخا٫ في هٓام البرإلااوي  ن َىا٥ جإزحر مخباص٫ بحن الؿلُاث ٦ما َ
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َْظٍ هي  بِىما في الىٓام الغثاسخي ًىٗضم اي جإزحر مخباص٫ اْ ؾلُت ع٢ابت لُِئت ٖلى ازٔغ 

 1الؿمت الشالشت للىٓام الغثاسخي.

الٟهل قبت الخام بحن اإلااؾؿاث: ًخمحز الىٓام الغثاسخي بكضة الٟهل بحن ؾلُاث اط جماعؽ  -3

ُٗت. باإلا٣ابل لِـ لؿلُت الؿلُت الخىُٟظًت ازخهاناتها ب ٓعٍ مؿخ٣لت ًٖ الؿلُت الدكَغ ه

ٓا اًٖاء في الؿلُت  ٓه ٓػعاء ان ٩ً ُٗت, ٦ما ال ًد٤ لل الخىُٟظًت اي جإزحر ٖلى الؿلُت الدكَغ

 ٘  ا٢تراح مكاَع
ً
ْػعاء, ٦ما ال ًد٤ عؾمُا ال الخدضر ٞحها بهٟتهم  ٓلِا  ال صز ُٗت  الدكَغ

٫ٓ ان ٖضم جض ْهسلو الى ال٣ ٓاهحن,  ُٗت( في ال٣ ْالدكَغ زل اي مً اإلااؾؿخحن )الخىُٟظًت 

ٓص جإزحر مخباص٫ بحن َاجحن اإلااؾؿخحن في  ٫ٓ الى ٖضم ْظ ن الازٔغ ٌكحر ٦ما ؾب٤ ال٣ قْا

ْبظل٪ ًخد٤٣ الٟهل قبت الخام بحن اإلااؾؿاث,   , الىٓام الغثاسخي ٖلى زالٝ الاهٓمت الازٔغ

ٍْخان ْمً زم ِٞما مدؿا ْجدل  ٞالؿلُخان مىخسبخان مً الكٗب  ٓػ ألي مجها ان حٗؼ٫  ال ًج

٤ ْؾاثل ازٔغ في يٓء  ٓاهحن ًٖ ٍَغ ٢ ٘ , ٚحر ان الغثِـ ٌٗمض الى ا٢تراح مكاَع الازٔغ

ْبىاء ٖلى ٧ل ما ج٣ضم ًم٨ً ان وٗٝغ الىٓام الغثاسخي بإهّ هٓام صًم٣غاَي هُابي  ٓع,  الضؾخ

ْٞ  
ً
ال ٓم ٖلى ْخضة عثاؾت الؿلُت الخىُٟظًت ْخهغ ٧اٞت اظؼائها ان  في شخو عثِـ ٣ً

ً
ٖا ْغ

 جم٨ىّ مً 
ً
 ْؾلُاها

ً
ٓطا ْهٟ ٓة  ٓعٍت مما ًاصي الى جمخ٘ الازحر بؿلُاث ضخمّ حُُّٗ ٢ الجمِ

ن الخ٨م بىٟؿت. ْلت  2اصاعة قْا ٦ما ٌٗٝغ بإهّ هٓام ؾُاسخي الظي ًخم في اهخساب عثِـ الض

ْْػعاء لّ  ٓم الغثِـ بخُٗحن مؿاٖضًً  ٣ً ُّْٞ ٓعة مباقغة مً ٢بل اٞغاص الكٗب  ل٣ُام به

ٓػعاء  ال ًٓظض عثِـ لل ْػعاء  ال ٌك٩لٓن مجلـ  لحن امامّ  ٓهٓن مؿْا ٩ٍْ باإلاِام الخىُٟظًت 

ْالغثِـ بمغجبّ  ٓمت  ْالخ٩ ْلت  ٓػعاء اي اهّ ًجم٘ بحن الض خُض ان الغثِـ هٟؿّ عثِـ لل

ٍْت م٘ البرإلاان.  مدؿا

ثِـ الُِئت الخىُٟظًت في ْههذ صؾاجحر بٌٗ الاهٓمت الؿُاؾُت الغثاؾُت ٖلى خ١ٓ٣ ًماعؾِا ع       

ْ الخهض٤ً ْخ٤ الانضاع )م تراى ا ْهي خ٤ الا٢تراح ْخ٤ الٖا ٘ ْنى٘ ال٣غاع  ( مً 7ٝ 1مجا٫ الدكَغ

٩ي. ٓع الامٍغ  الضؾخ

       

ٓعٍت في مماعؾت         مً عثِـ الجمِ
ً
 مِما

ً
ْعا بٗباعة ازٔغ ٞإن مٗٓم صؾاجحر الض٫ْ ٢ض اٞغصث ص

ْطل٪ في خاالث ٖ عي   3ضًضة مجها:الٗمل الدكَغ
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٘  -ؤ  ٓلى مِمت الدكَغ  لؿبب اْ ألزغ ٟٞي َظٍ خالت البض مً َُئت جخ
ً
اطا ٧ان البرإلاان مُٗال

ٓم م٣امِا ْ مً ٣ً  َْظٍ الُِئت ج٩ٓن ٖاصة عثاؾت الؿلُت الخىُٟظًت ا

ْاع او٣ٗاص  -ب  ٓعٍ مؿخمغة بل لِا اص ْلت ال ح٣ٗض اظخماٖاتها به ُٗت بإي ص ان الُِئت الدكَغ

ْازٔغ ٚحر ٖا ٓاظِت الا ٖاصًت  صًت جخسللِا ٞتراث الغاخت ٞاطا خضر امغ َاعت ال ًم٨ً م

ٓة  ٍٓل عثِـ الؿلُت الخىُٟظًت انضاع مغاؾُم لِا ٢ ب٣اهٓن ٞان الاججاٍ ًجغي ٖلى جس

 ال٣اهٓن 

ٓاظِِا الىٓم  -ط  ْمغظ٘ َظٍ الٓاَغة الى اإلاكا٧ل التي ج ٌٍٓ مً البرإلاان,  ٘ بخٟ الدكَغ

 ْ ْما ًخُلبّ خلِا مً يغ ْ الؿُاؾُت  ٓاعت ا  خاالث الُ
ً
ٗت مشال عة اجساط اظغاءاث ؾَغ

٢ْاث الاػماث  انضاع ال٣غاعاث في ا

ًٍُٓت ٖلى البرإلاان في جهاًت اإلاضة ل٩ي ًبضي عاثُّ ٞحها ٞإن  -ص  ًجب ان حٗغى اإلاغاؾُم الخٟ

ا ٞخلغى. ْان لم ٣ًَغ ا  ٓهُت مىظ بضاًت انضاَع ا حٗض ٢اه  ا٢َغ

ْلت اط ان الغثِـ الظي ًيخسب مً ٢بل الكٗ        ٓة اججاٍ الُِئاث الازٔغ في الض ٢ْ ب ج٩ٓن لّ َُبت 

ْص مً  ان ًٖٓ البرإلاان مىخسب مً ٢بل مى٣ُت اْ صاثغة اهخسابُت مُٗىّ اي مً ٢بل ٖضص مدض

ْ ٚالبُت الكٗب. ٓاَىحن بِىما ٩ًٓن الغثِـ مىخسب مً ٧ل ا ْبؿبب مً طل٪ هجض ان ازخهاناث  1اإلا

 ْفي ٧اٞ
ً
ْاؾّٗ ظضا ٓعٍت   ب٣غاعاث عثِـ الجمِ

ً
 خُض ًماعؽ ازخهاناجّ مباقغجا

ً
با ت اإلاىاؾباث ج٣ٍغ

ْالىٓام الغثاسخي ًخالءم م٘  ٢ِٓٗا بمٟغصة ألهّ اإلاؿا٫ْ الا٫ْ ْالازحر ًٖ ؾحر اٖما٫ الُِئت الخىُٟظًت  ً

ْلت في مشل   ألهّ لِـ باؾخُاٖت عثِـ  الض
ً
ْاظخماُٖا  

ً
 ْؾُاؾُا

ً
الاهٓمت الؿُاؾُت اإلاخ٣ضمت ا٢خهاصًا

الًاث اإلاخدضة َظٍ الاه ْمشل َظا ازظث بّ ال ٓاهحن اإلادضصة لؿلُخّ.  ْال٣ ٓع  ٓمت مسالٟت الضؾخ

٨ُت.  الامٍغ

 املطلب الثالث: هظام الجمعُت الىُابُت )الىظام املجلس ي(:

ُٗت           ٓمت الجمُٗت َٓ اخض الاهٓمت الؿُاؾُت التي جضمج ٞحها الؿلُخان الدكَغ هٓام خ٩

ٓص ؾلُت جىُٟظًت مؿخ٣لت بل مجغص لجىّ ٌُٗجها اإلاجلـ ْالخىُٟظًت في مجلـ مىخسب  صْن ْظ

ْ الىٓام اإلاجلسخي  عي اإلاىخسب مً بحن اًٖاثّ, ل٣ض ؾمّي َظا الىٓام بىٓام الجمُٗت الىُابُت ا الدكَغ

ْطل٪ بضمج الؿلُاث ظمٗحها  ْ اإلاجلـ الىُابي  ْهي البرإلاان ا وؿبّ الى الجمُٗت الاجداصًت )الُٟضعالُت( 

ا لضٔ  ْال٣ًاثُت. ْخهَغ ْالخىُٟظًت  ُٗت  اث٠ الشالر الدكَغ ُٗت خُض جخجم٘ الْٓ الؿلُت الدكَغ

ُٗت التي حؿُُغ ٖلى ظمُ٘  ْاة بحن الؿلُاث لهالر الؿلُت الدكَغ ٓم َظا الىٓام ٖلى ٖضم اإلاؿا ٣ٍْ
                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

85  .

 

ٓاء مً  ْٖضم ام٩ان ججؼثتها ؾ ْلت  َْظا الاججاٍ ًيسجم م٘ ٨ٞغة ْخضة الؿُاصة في الض ن الخ٨م.  قْا

ْ مً خُض مماعؾتها.خُض  ْالخٗبحر ًٖ اعاصتها  1جمشُل ناخبها ا ْجمشل الامت  ُٗت  ْاهٟغاص الؿلُت الدكَغ

 في ٧اٞت اإلاجاالث.

ْلت جًُغ الى ازخُاع        ُٗت( ٖلى ال٣ُام ب٩اٞت اْظّ وكاٍ الض  لٗضم ٢ضعتها )الؿلُت الدكَغ
ً
ْهٓغا

ُٟخحن الخىُٟظًت  ُٟت َُئخحن مىٟهلخحن جٟٓى الحهما مِام الْٓ ْجدخٟٔ لىٟؿِا بالْٓ ْال٣ًاثُت 

َْٗخبر  ْاقغاِٞا,  لُاتها  َْٗمالن جدذ مؿْا ما  ٓهان في خالت جبُٗت لِا, ٞهي التي جسخاَع ُٗت, ٩ً الدكَغ

ْالتي  ؾٓ(  ت الاعاصة الٗامت اْ ؾُاصة الكٗبُت ٦ما ط٦غها التي هاصٔ بها )ْع َظا الىٓام ججؿُض لىٍٓغ

م اجها جخ ٓم ٖلى ان َظٍ الؿُاصة ٚع ْل٨ً بٗض حك٩لِا ال ًم٨ً ج٣ ٕٓ الاعاصاث الٟغصًت  ٩ٓن مً مجم

ُٗت باٖخباع ان  ُٟت الدكَغ ًٍِٓا م٘ اخخٟاّ الجمُٗت بمِام الْٓ ْاهما ًخم جٟ ْ الخىاػ٫ ٖجها  ججؼثتها ا

ْبىاء ٖلى طل٪ ٞان هٓام الجمُٗت  ٓاهحن ٌٗض مً اَم مٓاَغ مماعؾت الؿُاصة الكٗبُت.  ٘ ال٣ حكَغ

 2-اثو الخالُت:الىُابُت ًخمحز بالخه

 جغ٦حز الؿلُت في ًض البرإلاان -1

ْال٣ًاثُت للبرإلاان -2  جبُٗت الؿلُت الخىُٟظًت 

ُٗت -3 ْالدكَغ  الضمج بحن ؾلُخحن الخىُٟظًت 

ٓع  -4 لُت ظماُٖت مما ًمى٘ ِْ لُت الؿلُت الخىُٟظًت امام الجمُٗت الىُابُت ج٩ٓن مؿْا مؿْا

 ٓ م مً ٧ غ طل٪ ًخمشل الٟغصًت, ٦ما اجها ال حؿخُُ٘ خل الجمُٗت ٖلى ٚع ْجبًر لّ امامّ  جها مؿْا

ٓمت الجمُٗت ْظٔغ جُب٤ُ َظا  ُٗت في هٓام الخ٩ بدبُٗت الؿلُت الخىُٟظًت للؿلُت الدكَغ

ْاؾخصىاثُت مً  ٓعة الٟغوؿُت بك٩ل ما٢ذ ْزال٫ ٞتراث ٢هحرة  الىٓام في ٞغوؿا بٗض الش

ْه ْجغ٦ُا.  ْلم ٨ًخب لّ الىجاح, ٦ما ازظث بّ الىمؿا  سّ الؿُاسخي  جر جُب٣ُّ في الاجداص جاٍع

ْع ٖام  ْطل٪ مىظ نض َٓؿغي  ٓع ٖام  1874ْاإلاٗض٫ ٖام  1848الؿ ْع صؾخ  . 1998ْختى نض

 املطلب الشابع: الىظام املختلط:

ْالبرإلااوي لظل٪ ؾمّي بالىٓام قبّ الغثاسخي ْقبّ البرإلااوي         َٓ هٓام زلُِ بحن الىٓام الغثاسخي 

 ٓ ْعثِـ ال ٓعٍت  ٓػَ٘ الؿلُاث بُجهما ٩ًٓن ُّٞ عثِـ الجمِ ْج ْلت  ن الض ٩ان لدؿحر قْا ػعاء قٍغ

ٓعٍت ًخم  ٍْسخل٠ الىٓام اإلاسخلِ ًٖ الىٓام البرإلااوي بان عثِـ الجمِ ًسخل٠ مً بلض الى ازغ, 
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ٓػعاء ٌٗحن مً ٢بل عثِـ  ازخُاٍع مً ٢بل الكٗب ٦ما اهّ ًسخل٠ ًٖ الىٓام الغثاسخي في ان عثِـ ال

٫ امام ا ٩ٍْٓن مؿْا ٓعٍت  ْٖؼلّ اطا اعاص, الخالنت ان هٓام الجمِ لبرإلاان الظي ٌؿخُُ٘ مداؾبخّ 

ْمً مٓاَغ الىٓام اإلاسخلِ ان ٩ًٓن عثِـ  ْالىٓام البرإلااوي,  اإلاسخلِ ًجم٘ بحن الىٓام الغثاسخي 

ٓػعاء بىاء ٖلى  ْال ٓػٍغ الا٫ْ  َْٗحن ال ٓػعاء  ٓلى عثاؾت مجلـ ال ٍْخ ٓعٍت مىخسب مً ٢بل الكٗب  الجمِ

ْمً مٓاَغ الىٓام اإلاسخلِ زىاثُت ا٢تراح عثِـ الخ حن,  ْالٗؿ٨ٍغ ٟحن  ٓمت ٦ما ٌٗحن ٦باع اإلآْ ٩

َْظٍ مً زهاثو  الىٓام البرإلااوي,  ٓمت  ْعثِـ خ٩ ٓعٍت  الؿلُت الخىُٟظًت اط ًٓظض عثِـ ظمِ

ْبةم٩اهّ سخب الش٣ت مجها ٦ما ًم٨ً  لّ امامّ  ْهي مؿْا ٓمت  ٦ْظل٪ ان البرإلاان ًغا٢ب ٖمل الخ٩

ْمىا٢كت الؿلُت الخىُٟظً ٓاهحن  ٘ ال٣ ُٗت با٢تراح مكاَع ُٟت الدكَغ ْاإلاكاع٦ت في الْٓ ت خل البرإلاان 

َْٗض الىٓام الؿُاسخي الظي ا٢ُم في ٞغوؿا بٗض ٖام  ٢ْض ازبذ  1858صازل البرإلاان,  مً ابغػ الىماطط 

ٓع  ٤ْٞ صؾخ ؾُا الاجداصًت ٖلى  , ٦ما ازظث بّ ص٫ْ ازٔغ مجها ْع
ً
ْ  1993هجاح ٦بحرا ْعبُت  ص٫ْ ْص٫ْ ا

ْمهغ ٢بل ٖام  ٓوـ  . ان جٓظّ ٞغوؿا لؤلزظ بهظا الىٓام ظمٗذ  2011ٖغبُت ٖضٍ مجها ج
ً
ْالجؼاثغ خالُا

ْالغثاسخي ٦ىدُجت لخالت ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي  بحن زهاثو ا٦ثر مً هٓام ؾُاسخي الؾُما البرإلااوي 

ٓعٍخحن الشالشت  ْال1946-01875التي ٧اهذ حٗاوي مجها زال٫ ال٣ٗبخحن الجمِ (, خُض 1958-1946غابٗت )( 

ٓع ٖام  ٍٓ صؾخ ْايٗ ٢ْض ؾعى  زبذ ٞكل الىٓام البرإلااوي الظي ٧ان مُب٤ في ٞغوؿا زال٫ َظٍ الٟترة. 

ْلِؿذ اؾمُت.  1958 ْمىدّ ؾلُاث ٞٗلُت  ْلت  ٘ م٩اهّ عثِـ الض  الى ٞع

 ًخمحز الىٓام اإلاسخلِ بٗضٍ زهاثو مجها:      

: الاججاه هحى جلىٍت العلطت التى
ً
 فُزًت:اوال

ٓمت,        ْلِـ الخ٩ ٓعٍت(  ٍٓت الؿلُت الخىُٟظًت )ممشلت بغثِـ الجمِ ٓع الجضًض الى ج٣ اججّ الضؾخ

ْجبحن طل٪ مً زال٫ اإلآاَغ الاجُت:  1َْظا ما ًخ٤ٟ م٘ زهاثو الىٓام الغثاسخي, 

ٓطٍ خُض  -1 ْهٟ ض مً م٩اهخّ  ْلت, مما ًٍؼ اٖخماص اؾلٓب الاهخساب اإلاباقغ في ازخُاع عثِـ الض

 لّ ) في خالّ ازخُاع مً ٢بلّ(ًخ
ً
ْلِـ جابٗا  للبرإلاان 

ً
ُت الكٗبُت التي ججٗلّ هضا  مخ٘ بالكٖغ

ٓع الٟغوسخي ازظ بمبضؤ  -2 ْلت. م٘ ان الضؾخ ٓط عثِـ الض ْػٍاصة هٟ ٓمت  ْع عثِـ الخ٩ جغاظ٘ ص

ؼ ؾلُاجّ ٖلى ٨ٖـ  ْحٍٗؼ ْلت  ٓط عثِـ الض اصة هٟ ٓ ٍػ زىاثُت الؿلُت الخىُٟظًت الا اهّ اججّ هد

 لغثِـ ما 
ً
ٓػعاء( جابٗا ٓػٍغ الا٫ْ )عثِـ ال ٝ في الىٓام البرإلااوي, خُض انبذ ال ْمْٗغ ٓ مإلٓٝ  َ

٢ْض ًضّٞٗ الى الاؾخ٣الت في خالّ ٖضم الاوسجام بُجهما. ٓعٍت, ٌٗحن مً ٢بلّ   الجمِ

عي -3 ْلت ؾلُت الاؾخٟخاء الدكَغ  اُٖاء عثِـ الض
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ٝ ٚحر الٗاصً -4 ْاؾٗت في الْٓغ ْلت ؾلُاث   تاُٖاء عثِـ الض

: الاججاه هحى اطعاف دوس البرملان:
ً
 جاهُا

ْان ازظ ببٌٗ         ْالخىُٟظًت,  ُٗت  ٓاػن بحن الؿلُخحن الدكَغ ٓع الٟغوسخي بمبضؤ الخ لم ًإزظ الضؾخ

ْل٨ً  ٦ْظل٪ اظاػ سخب الش٣ت  ٓػاعة ٖلى الش٣ت  ٫ٓ ال عة خه مٓاَغ الىٓام البرإلااوي مً خُض يْغ

ٓص.  ب٣ُ

: عذم حىاص الجمع بين ال
ً
 ىصاسة وعظىٍت البرملانجالثا

تمتع بعلطاث واظعت, الا ان الذظتىس  حىم ٍو : عذم معؤولُت سئِغ الذولت, سغم اهه ٌعىد ٍو
ً
سابعا

 كشس عذم معؤولُته العُاظُت الا حالت الخُاهت العظمى.

ت الحىم:  املبحث الثالث: الاهظمت العُاظُت املعاصشة حعب مشهٍض

 ًت )الفُذسالُت(:املطلب الاول: الىظم العُاظُت الاجحاد

: ماهُت الىظم الفُذسالُت:
ً
 اوال

ٓم الاظخماُٖت بلى ان الُٟضعالُت مهُلر ٌؿخٗمل في ؤخُان ٦شحرة بإعبٗت  ؤقاعث صاثغة اإلاٗاٝع للٗل

ْلت اإلاخ٣ٟت ؤْ الاجداص League، الٗهبت ؤْ الجماٖت Allianceمٗان ؤؾاؾُت هي: الخدال٠  ، الض

        Federation .1ص بمٗىاٍ ألاص١ ، الاجداConfederationالُٟضعالي 

ْ الاجٟا١.Foedusْالُٟضعالُت ٧لمت مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجُيُت )       ْمٗىاَا: اإلاٗاَضة، ؤ ؤي ق٩ل  2( 

ْهي حٗجي: الاجٟا١  ْاقخ٣ذ مً الش٣ت: Foedusor Pactللترجِب الخٗا٢ضي،   ،Fides or Trust ًْجخًم  ،

ْمخ٣ا ٓعة خغة  ٓلّ به  جم ٢ب
ً
 ان ال٩لمت الالجُيُت اجٟا٢ا

ّ
َٓـ  Foedusبلت؛ بال حٗجي خؿب ٢امٓؽ )ل

ْ ٣ٖض Leagueالالجُجي(: ٖهبت  ٞهي مً ؤنل مكتر٥ ل٩ل مً ٧لمت  Fides. ؤما ؤنل ٧لمت Contract، ؤ

Fides  :٧ْلمت  -الش٣ت -ؤيBind  :ت التي حٗجي ٓاضر ان حٗجي -الاعجباٍ -الاهجلحًز ٕٓ  Foedus، ٞمً ال ه

ٓز١ٓ بّ مً الاجٟا١ الظ ْ حِٗض م غاٝ، ؤ ُْٞما Trusting Promiseي ٌٗخمض ٖلى الش٣ت اإلاخباصلت بحن ألَا  ،

ٓ اجٟا١ ُٞضعالي. ٓماث، ْالاجٟا١ بُجهم َ ْلُت ٩ًٓن اإلاخ٣ٟٓن َم الخ٩  3ًخٗل٤ بالؿُاؾاث الض
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ٓهان ال٣ضًم ٧ان َ        ْع ٢ضًمت، ٟٞي ػمً الُ سُت للُٟضعالُت ٞترظ٘ بلى ظظ ىا٥ ؤما ألان٫ٓ الخاٍع

ٓه٪(  -ازىتي ٖكغة  -اجداص ٖؿ٨غي صٞاعي بحن  ٓهاهُت جدذ ْل مجلـ )الام٨ٟخُ مضًىت ً

Amphictyonic  ٓػ ّض[ ؤًٖاٍئ خغاؽ الضًً ْخماة ال٨ى ُٖ ْؤُٖض جىُٓمّ في 1الظي ] ٓصٍ  ْاؾخمغ ْظ  .

ٓا٢ٗت بحن ) ٓع بـ)ٖهبت اقُان ؤْ ازُحن(  146-258]اإلاضة[ ال  ١Achaean.م( ْؾمي الاجداص اإلاظ٧

League  ن جها الضازلُت، بُض ان بصاعة الكْا خُض جخمخ٘ ٧ل مضًىت بد٤ الغ٢ابت ٖلى هٓمِا ْقْا

ْاإلاالُت ٧اهذ بُض الٗهبت ْالخغبُت  ْجإؾؿذ ٖضص مً الاجداصاث بٗضَا ل٨جها ازخٟذ مً 2الخاعظُت   .

ٓهاوي ألؾباب ؤَمِا: الخىاٞـ بحن )الض٫ْ  ٓباث -اإلاؿغح الؿُاسخي الُ ًاء، ْنٗ الاجهاالث  اإلاضن( ألٖا

٢ٓٝٓ بٓظّ ال٣ٔٓ ال٨بٔر في طل٪ الِٗض  ْٖضم ٢ضعتها ٖلى ال ت،   -ْالؿُُغة، ْي٠ٗ اإلاِاعاث ؤلاصاٍع

ْهُا م مً ٢ُامِم حك٨ُل ٦3م٣ض ٓعة ٨ٞغة ؤْ ٩َُل ُٞضعالي ٖلى الٚغ ٓا بل مان لم ٌؿخُُٗ . ؤما الْغ

ٓلُت جُب٤ُ ال٣اهٓن ٖلى الجمُ٘  مً صْن مى ذ اإلاضن الاؾخ٣اللُت، اجداصاث بحن ٖضة مضن بؿبب قم

ماهُت ٓعٍت الْغ  .٨َْ4ظا ْلذ الُٟضعالُت  مً صْن ج٣ضم ٦بحر ختى اجهُاع ؤلامبراَ

ْمً زم الٟٓضخى، ل٨ً طل٪ ال ًد٫ٓ  مً        ْبا بلى مغخلت ؤلا٢ُإ،  ْع ٓعٍت ٢اصث ؤ بن اجهُاع ؤلامبراَ

ٓا ٓ الظي ػعٕ ه ة ٨ٞغة الُٟضعالُت في اإلاجخم٘ صْن ؤلاقاعة بلى ان الىٓام الؿُاسخي في الٗهغ الٓؾُِ َ

ماوي )ظُبٓن(  مً  Feudalismبان ؤلا٢ُإ  Gibbonباؾخسضام الؿلُت اإلاكتر٦ت، بط ًظ٦غ اإلااعر الْغ

ْجإ٦ُضٍ ٖلى َظا بان الُٟضعالُت ٧اهذ امغا مم٨ىا في ْل الىٓام  ٓاة الُٟضعالُت،  ٓلِا هي ه خُض ؤن

ؤي اٖخضاء مدخمل ٣ً٘ ٖلحهم مً الخاعط، ْفي ؤلا٢ُاعي اطا ما ؤزظث ق٩ل )خل٠( بحن ألامغاء يض 

ٓمُت ْلت ال٣ ٓع الض ٕٓ مً الاجداصاث ٢ض اهخهى جماما م٘ ِْ .  (State Nation) 5الخ٣ُ٣ت ان َظا الى

ْعا١ الُٟضعالُت( بان َظا الاججاٍ  هجضٍ في ؤإلااهُا في  -الُٟضعالي -ٍْظ٦غ )ظُمـ ماصٌؿٓن( في ٦خاب )ا

ىُا ْفي ْل ؤلا٢ُاٖ -قاعإلاان -ِٖض  ْعازُا التي ٧اهذ حك٩ل مجلؿا َْ ُاث الغثِؿت التي انبدذ جد٨م 

(Diet الظي لم ٣ًم )- ٓعٍت  -قاعإلاان ٓعث بلى ؾلُاث مؿخ٣لت طاث ؾُاصة الن ؤلامبراَ بةلٛاثّ، التي جُ

ْبظل٪ هما الىٓام الُٟضعالي الظي ق٩ل  ٓاب٘...  ٓة التي جم٨جها مً ٦بذ ظماح َظٍ الخ لم ج٨ً بال٣

ٓعٍ ٓصٖت في الضاًذ )ؤلامبراَ ْان ؾلُاتها ٧اهذ م ماهُت،  ٓهحن Dietت الْغ ًاء اإلا٩ ْالظي ٧ان ًمشل ألٖا  .)

ٌ ٢غاعاث )الضاًذ(،  ْلّ ؾلُت ٞع ٓع الظي ٧ان ٌٗض الخا٦م الخىُٟظي  ٦ْظل٪ ؤلامبراَ للُٟضعالُت، 

ٓص مد٨مخحن ٢ًاثِخحن جمل٩ان الؿلُت الٗلُا في الخالٞاث التي ج٣٘ بحن ؤًٖاء ؤلامبرا ٓعٍت، ْْظ َ
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ْبىاء  ٓا٫،  ٣ْٖض الخدالٟاث، ْألام ْالخغب،  ْْي٘ الؿالم   ،٘ ْصٖذ في الؿلُت الٗلُا، الدكَغ ْؤ

ْمً نالخُاجّ  ٓا ٖىّ،  ْبزًاِٖم لل٣اهٓن اطا زغظ ًاء  ٫ٓ ألٖا ٢ْب ٓص،  ْال٣إل ْؾ٪ الى٣ الخهٓن 

ْمىذ ألاْؾمت ْ ْحؿمُت الؿٟغاء  ْعٌٞ ٢غاعاجّ،  ْملء ؤًًا ج٣ضًم اإلا٣ترخاث بلى )الضاًذ(  ألال٣اب، 

 1اإلاىانب الكاٚغة بسهٓم خ٩ام اإلا٣اَٗاث.

ْالخالت هٟؿِا جىُب٤ ٖلى )اجداصاث َاوؿُاه٪( الاإلااوي في ال٣غن الشالض ٖكغ، اإلاُالصي للمضن       

ٓاخضة ًمـ الجمُ٘( في ؤلاقاعة بلى ؤَمُت َظا الاجداص  الاإلااهُت الكمالُت بدُض )ان ما ًمـ اإلاضًىت ال

ْاػصَاع  ٓجّ  ْبحن ًٖ ٧ل مضًىت.٢ْ  2ٍ، بط ان الجِاػ الخا٦م ٧ان ًخال٠ مً )الجمُٗت( التي جًم مىض

ٓلىضا  ٓهٟضعالُت مؿخ٣لت في َ ْازغ ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي جم جإؾِـ ٧ اجداص م٣اَٗاث  -ْفي ؤ

ٓعة يض مل٪ اؾباهُا، التي اؾخمغث ؤ٦ثر مً ) -ألاعاضخي اإلاىسًٟت ٧ْان َظا 200زال٫ ز ( ؾىت، 

ٓهت مً مضن مؿخ٣لت الاجدا ْلت/ م٣اَٗت م٩ ْان ٧ل ص ْطاث ؾُاصة،  ٍْت  ٓها مً ؾب٘ ص٫ْ مدؿا ص م٩

ٍْت.  3ْمدؿا

َٓؿغا -ْبٗض ان جسلهذ        ، ٖاص الىٓام الاجداصي خحز الخىُٟظ 1802مً الاخخال٫ الٟغوسخي ٖام  -ؾ

 مً مالمذ الُٟضعالُت خ1803في 
ً
ضا ْا٦دؿبذ مٍؼ ْصٖذ ، الظي خاٞٔ ٖلى ٦ُان ٧ل م٣اَٗت  ُض ا

ْبلٛاء  ْهٓمذ الخجاعة بحن اإلا٣اَٗاث  عي  ْالؿالم بلى اإلاجلـ الدكَغ ن الخاعظُت ْؾلُت الخغب  الكْا

ٓع ٞضعالي في  ٓاظؼ ال٨مغ٦ُت بُجهما... بلى ان ْي٘ صؾخ ٓع،  12/9/1848الخ َٓؿغا ٖبر الٗه لخهبذ ؾ

ْالبا٢ُت. ٓم مً آٖم الُٟضعالُاث الىاجخت   4الُ

ٓعة        ٓهٟضعالُت في ٖام ْٖلى ازغ الش الًاث اإلاؿخ٣لت خضًشا ٧ ٨ُت ؤ٢امذ ال ٓاهب 1781ألامٍغ ْل٨ً ظ م 

ٓلِا بلى هٓام ُٞضعالي ٖلى ازغ ماجمغ   1789الى٣و ٞحها ؤصث في ٖام  ْ ٢امذ 1787 -ُٞالصلُٟا -الى جد ؛ 

ْجىمُت الا٢خها ٓع ْيّٗ مجمٖٓت مً )آلاباء اإلااؾؿحن(، لِك٩ل يماهت للمهالر الٗامت  ص ٖلى صؾخ

ْالدكغطم ال  ٓاهحن اهخساب الؿلُاث الشالر... ألن الخباٖض  ٍْىٓم ٢ ْجغؾُش ألامً ْالاؾخ٣غاع،  ْالخجاعة 

٨ُت مً ) الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٨ُت، مً َىا ٧اهذ بضاًت الخإؾِـ لل الًت في 13ًسضم اإلاهلخت ألامٍغ  )

ت ْالاؾ50م بلى )1787ٖام  الًت ٦ما هي ٖلُّ آلان، ٖلى ؤؾاؽ الخٍغ  5خ٣ال٫.( 

 ًدبحن مما ج٣ضم، ان ال٨ٟغة الُٟضعالُت ٧اهذ حٗجي:
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الًاث بط جخمخ٘ ٧ل مجهما باالؾخ٣ال٫  ٖٓت مً الض٫ْ/ اإلاضن/  ال: اجٟا١ إل٢امت اجداص/ خل٠ بحن مجم ؤ

ْالغ٢ابت مً اإلاغ٦ؼ. جها الضازلُت  ت في مماعؾت قْا  ْالخٍغ

ْلت الُٟضعالُت  ْجىُٓم  خهغ ؾلُاتها في -الاجداصًت -زاهُا: للض ْالخاعظُت،  ْاإلاالُت  ن الضٞاُٖت  الكْا

زٔغ للض٫ْ/ اإلاضن/ 
ُ
ْجغ٥ باقي الهالخُاث ألا ألاَضاٝ اإلاكتر٦ت، الؾُما لهض الاٖخضاءاث الخاعظُت، 

الًاث.  ال

٢ًْاجي  ْجىُٟظي  عي  ٓص مجلـ حكَغ ْبحن  -اجداصي -زالشا: ْظ ًًم ؤًٖاء اإلاضن الُٟضعالُت، ؤْ مىض

ٍْمل٪ ؾلُ ْؤخالٝ.ًٖ ٧ل اإلاضن،  ٫ٓ في مٗاَضاث   ت الضز

ٓا٣ٞت ٖامت مً الض٫ْ الُٟضعالُت  ٓاػ صز٫ٓ اإلاضن/ ؤلا٢لُم في مٗاَضاث زاعظُت بال بم  -عابٗا: ٖضم ظ

 ْان نالخُاث الخا٦م لِؿذ مُل٣ت، ؤي ٖضم جغ٦حز الؿلُت. -الاجداصًت

ْالخالٞاث بحن الض٫ْ/ اإلاضن الضازلت  ٓص مد٨مت ٖلُا جٌٟ الجزاٖاث  : ْظ
ً
 في الاجداص.زامؿا

٢ض ججؿضث في اإلاماعؾت الٗملُت إلاا حكِضٍ الض٫ْ الُٟضعالُت خالُا،  -الُٟضعالُت -ان َظٍ ال٨ٟغة       

ْالش٣اُٞت، بمٗجى: لِـ ٧ل  ٝ الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ْجبٗا للْٓغ ٓع،  ٓعث ٖبر الٗه ْجُ

ْل٨ً مً خُض اإلابض  ، زٔغ
ُ
ْلت ُٞضعالُت حكتر٥ في الض٫ْ الُٟضعالُت حكابّ اخضاَما ألا ؤ ٧ل ص

ٓماث  ٓمت الاجداص ْخ٩ ٓػَ٘ الؿلُاث ما بحن خ٩ ْج ت  ْالخٍغ ْاإلاباصت التي ؤَمِا: الاؾخ٣ال٫  الخهاثو 

ًاء.  الض٫ْ ألٖا

ْلِـ         ٓمي مخٗضص  -ْنٟي -ان الُٟضعالُت مهُلر مُٗاعي  َْكحر بلى الدصجُ٘ ٖلى هٓام خ٩

 مً الخ٨م
ً
ٍٓاث، بدُض ًًم ٖىانغا ٓم َظا الانُالح  اإلاؿخ ٣ٍْ ْالخ٨م الظاحي في ؤلا٢لُم،  اإلاكتر٥ 

ٍٓاث  ْٖلى اؾدُٗاب الِ ْالخٗضصًت،  ْاإلاهضا٢ُت اإلاٟتريت في الجم٘ ما بحن الٓخضة  ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت 

َٓغ الُٟضعالُت جغؾُش الٓخضة  ا يمً اجداص ؾُاسخي ؤ٦بر حجما. ان ظ َؼ ْحٍٗؼ ْالخٟاّ ٖلحها  اإلامحزة 

ْاإلاداٞٓت ت  ْاخض. ْالالمغ٦ٍؼ  1ٖلحها في ان 

 َْىا٥ مٟاَُم ٖضة للُٟضعالُت ؤبغػَا:

ٓعي -ان الُٟضعالُت بإبؿِ مٗاهحها   ٓوي صازلي ٌؿدىض  -ْبدؿب ال٣اهٓن الضؾخ ٖمل ٢اه

ْلت ٓع الض ًاء، 2بلى صؾخ ٓماث الض٫ْ ألٖا ٓمت الاجداص ْخ٩ . ؤي: ان الٗال٢ت بحن خ٩

ٓع.  ٖال٢ت ٢اهٓن صازلي جسً٘ للضؾخ
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ٓمت ُٞضعالُا، هي اجداص ص٫ْ )نٛ  ْلت مخدضة مد٩ ْ يُٟٗت( لخهبذ ص ٍٓت ؤ ْ ٦بحرة، ٢ حرة ؤ

ْبٌٗ ؤْظّ الؿُاصة  ْلت صازلت في الاجداص جدىاػ٫ ًٖ ؾُاؾتها الخاعظُت  بدُض ان ٧ل ص

ٓعا  ْلت مدخٟٓت باؾخ٣اللِا الضازلي صؾخ ْجب٣ى ٧ل ص ْلت الاجداصًت،  الضازلُت لهالر الض

ٓمت.  1ْخ٩

ٓوي  ٓعي/ ٢اه ٓػَ٘ الؿلُاث ْالازخهاناث بحن  هي هٓام خ٨م صؾخ ٓم ٖلى ؤؾاؽ ج ٣ً

ْالخغ٧اث  ْجٓؾُ٘ مكاع٦ت ألاخؼاب  ٓاخضة،  ْلت ال ٓماث اإلادلُت في الض ْالخ٩ اإلاغ٦ؼ 

ْالؿُاؾُت. ت  ت ؤلاصاٍع ْجغؾُش الالمغ٦ٍؼ ت،  ْهي جٟخِذ للؿلُت اإلاغ٦ٍؼ  2الؿُاؾُت، 

خمحزة هدٓ الخجم٘ ْالُٟضعالُت في ؤْؾ٘ مٗاهحها حٗجي: جدغ٥ الجماٖاث ؤلاوؿاهُت اإلا 

٤ُٞٓ بحن اججاَحن مخىا٢ًحن: بحن الخغم ٖلى طاجُتها مً  بدغ٦ت ج٣ضمُت جٟطخي بلى الخ

. زٔغ
ُ
ْبحن الؿعي بلى جىُٓم ظماعي ٌكملِا مً هاخُت ؤ  3هاخُت، 

ٓا٤ٞ ْالاجٟا١ بهُٛت         ٓم ٖلى الخ ٓعي ٣ً ٓوي/ صؾخ ٫ٓ ان الُٟضعالُت: هي ٖمل ٢اه وؿخُُ٘ ال٣

ْالؿُاؾُت ٖلى ؤؾـ مً الغيا. اجداص ْخضاث ؾُ ْلت ؤلا٢لُمُت  اؾُت ًمخل٪ ٧ل ظؼء مجها ؾُاصة الض

ْبصاعة   ًٍٓ ٢ٓذ الظي حكاع٥ ُّٞ بخ٩ ُٖٓت  مً صْن اهٟها٫، ًمىدِا محزة الاؾخ٣ال٫ في ال ْالُ

ٓماث  ٓمت الاجداصًت ْخ٩ ٓػَ٘ للؿلُاث ما بحن الخ٩ الؿُاؾت الٗامت للُٟضعالُت التي جىٓمِا ٖبر ج

ٓماث اإلادلُت(.الض٫ْ ألا  ْ )الخ٩  ًٖاء ؤ

ٓمت الُٟضعالُت مً هاخُت       ٟٞي ْل الىٓام الُٟضعالي، ٞان الؿلُت الؿُاؾُت ج٣ؿم بحن الخ٩

ْص الؿلُاث ل٩ل مجهما ًجب ان ًخم  ْان ق٩ل ْخض  ، زٔغ
ُ
ٓماث ؤلا٢لُم اإلادلُت مً هاخُت ؤ ْخ٩

ْبخ ٓع َٓ الٓؾُلت في ٖمل طل٪....  ْالضؾخ ٓمت الُٟضعالُت جدضًضٍ بك٩ل َبُعي،  ٗبحر ٖام ٞان الخ٩

ٓماث ؤلا٢لُم / اإلاداٞٓاث جخٗامل م٘  ْان خ٩ ٓمي،  ْال٣ جي  تهخم بال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالكإن الَٓ

 4اإلاك٨الث التي تهخم باإلاهالر الؿُاؾُت اإلادلُت.
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ٍٓت الكٗٓب ْزُاعاتها الؿُاؾُت،         ٓم صًم٣غاَي ًًمً اخترام َ ٓم الُٟضعالُت، مِٟ  ؤي ان مِٟ

ْمغاٖاة  ٓم ٖلى مبضؤ اخترام خ١ٓ٣ الٟغص،  ٓم الكٗبي للضًم٣غاَُت الظي ال ٣ً ْل٨ىّ ال ًلخ٣ي م٘ اإلاِٟ

ٓعٍت ْخ٨م ال٣اهٓن.*  ؤلاظغاءاث الضؾخ

ْلت الُٟضعالُت؟       ْلت الُٟضعالُت، ٞما الض ٓم الض ت مِٟ ٓم الُٟضعالُت بلى مٗٞغ  ٌسخبىا بُان مِٟ

ْاخضة هي اجداص ص٫ْ ًسً٘ ظؼثُا لؿلُت مغ٦ - ؤ ت  ْجدخٟٔ ظؼثُا  -الؿلُت الُٟضعالُت -ٍؼ

٢ًْاجي  ْبصاعي  ٓعي  ْصؾخ ًاء -باؾخ٣ال٫ طاحي   1.-ؾلُت الض٫ْ ألٖا

ْحؿخ٣ل ببٌٗ   - ب ْاخضة،  ٓع لؿلُت  الًاث جسً٘ في بٌٗ ألام ٍْالث/ ال ٖٓت مً الض هي مجم

ٓع، ٞخسً٘ بكإجها لؿلُاتها الخانت.  2ألام

ْلت هي قغا٦ت ص٫ْ لِا ُٞما بُجها ٖال٢اث ٢ - ث ٓم ص ٓعي بمٓظبّ ج٣ ٓهُت صازلُت، ؤي ٢اهٓن صؾخ اه

 3اٖلى ١ٓٞ الض٫ْ اإلاكاع٦ت.

ْلت            ْلت الُٟضعالُت هي الض ٫ٓ: ان الض ْلت الُٟضعالُت بال٣  للض
ً
ٓما ٓٙ مِٟ َْؿخُُ٘ الباخض ان ًه

ٓص اجٟا١ مكتر٥ ٖل ْالخيؿ٤ُ بُجها، ٖبر ْظ ٓػَ٘ الؿلُاث  ٓم ٞحها الؿلُت ٖلى مبضؤ ج ى اجساط التي ج٣

ًاء  ٓماث الض٫ْ ألٖا ْجىٗم خ٩ زٔغ مّٗ، 
ُ
ْبظغاءاث ؤ بظغاءاث مُٗىت بمٗؼ٫ ًٖ الُٝغ آلازغ، 

 مسخلٟت يمً بَاع ٖمل مكتر٥، ال بهُٛت 
ً
ٓطَا، جاصي َظٍ الض٫ْ مِاما بالؿُاصة يمً صاثغة هٟ

ٓع ًدضص نالخُاث ٧ل  ٤ْٞ صؾخ ْاجهالِا اإلاباقغ م٘ الكٗب.  مجهما، الخاب٘، بل بهُٛت الاؾخ٣ال٫ 

ٓعٍت الجساط ٢غاعاث ملؼمت في خالت وكٓء نغاٖاث جخٗل٤  لُت ال٣ًاثُت بلى مد٨مت صؾخ ْمىذ اإلاؿْا

٣خحن َما. ْلت الُٟضعالُت بةخضٔ ٍَغ ْجيكا الض ٓعي للهالخُاث   بخٟؿحر الخدضًض الضؾخ

مً زال٫ اجٟا١ ص٫ْ مؿخ٣لت في الاجداص ما بُجهما مُشا١ اجداصي، ؤْ ما ٌؿمى الاجداص  -1

٣ت جخدض ٖضة ص٫ْ مؿخ٣لت ؤْ جىًم بلى بًِٗا )بالخ ْبمٓظب َظٍ الٍُغ جم٘ ؤْ الاهًمام( 

ًاء  ْاخضة اٖلى مً الض٫ْ ألٖا ْلت  ْلت مغ٦بت -ْج٣ُم ص خُاصًت -ص ٣ت الٖا َْظٍ هي الٍُغ  .

َٓؿغا، ٦ىضا، اؾترالُا،  4ْالٛالبت ليكٓء الاجداص الُٟضعالي. ٨ُت، ؾ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ مشل: )ال

٣ُا(.اجداص ظى  ٓب اٍٞغ
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ًاء ج٩ٓن ٦بحرة وؿبُا، ألن الض٫ْ         ٣ت، هجض ان خ١ٓ٣ الض٫ْ ألٖا ْفي ْل َظٍ الٍُغ

ْص مً الؿلُاث،  ٓمت الاجداص بال ب٣ضع مدض اإلاؿخ٣لت التي جاؾـ الُٟضعالُت ال جدىاػ٫ لخ٩

، ؤي: ؤجها جدا٫ْ الخ٤ًُِ  زٔغ
ُ
ْجدخٟٔ بالؿلُاث ألا ٓمت الاجداص،  عي لضًم ٦شحرا ْبالخض الًْغ

 1مً ؾلُاث الاجداص.

ٍْالث نٛحرة  -2 ْلت مٓخضة )بؿُُت( بلى ٖضة ص ْجغجبِ بٗضَا في  -ص٫ْ ؤًٖاء -هدُجت ج٨ٟ٪ ص

ْلت اإلآخضة. ل، ألاعظىخحن، اإلا٨ؿُ٪، ٞجزٍْال، الِىض(. 2هٓام الض  مشل: )البراٍػ

ٓبحن:     ْلت الُٟضعالُت بإخض ألاؾل  3ْجيخهي الض

ْلت الا ٫ٓ الض ٍْالث مجغص ألاؾلٓب ألا٫ْ: جد ْلت مٓخضة )بؿُُت( بدُض جهبذ ٞحها الض جداصًت بلى ص

ْالٛالبت في  َْظٍ هي الٓؾُلت الُبُُٗت  ت بٗض ان ٧اهذ ْخضاث ؾُاؾُت مخمحزة،  ْ ْخضاث بصاٍع ؤ٢ؿام ؤ

 الٗمل اله٣ًاء الض٫ْ الاجداصًت.

ْلت بؿُُت مؿخ٣لت ٓلِا بلى ص ْجد الًاث ٧ل ًٖ بًِٗا،  ْمخمحزة ٧ل مجها  ألاؾلٓب الشاوي: اهٟها٫ ال

. زٔغ
ُ
  ًٖ ألا

: الىظام الفُذسالي في الاماساث العشبُت املتحذة:
ً
 جاهُا

ٓمت  الن الظي نضع ًٖ الخ٩ ْلت الاماعاث اإلاخدضة ج٣ترن باإٖل ْلى إل٢امت ص ٓاث الا ان اَم الخُ

ُاهُت في ) ْالخام باٖتزامِا الاوسخاب مً مى٣ُت الخلُج ال٧1968ٗاهٓن الشاوي ٖام  4البًر غبي في (، 

ْػ جهاًت ٖام  ٖٓض ال ًخجا   4. 1971م

ٓر َظٍ الاماعاث مً او٩ٗاؽ َظا  الن او٩ٗاؾاث ٦شحرة ؤَمِا ٢ل٤ قُ ٢ْض ٧ان لِظا الٖا

ٓاظِت ب٣ُت الض٫ْ الا٢لُمُت الؾُما في م   5. الاوسخاب ٖلى ؤمجهم 

٢ُْغ ٖلى ؤوكاء     ً ُاهُت خ٩ام اإلاكُساث الدؿٗت بما في طل٪ البدٍغ اجداص  ٢ْض شجٗذ بٍغ

ٓر   بضؤث اظخماٖاث قُ
ً
ْٞٗال  مً الٟغاٙ الظي ؾُيخج مً اوسخابها مً اإلاى٣ُت ,

ً
حؿاعي ًمؤل ظؼءا

ْزاث٤ اإلااجمغاث الاعبٗت التي  ْلت ألوكاء ٦ُان مٓخض بحن َظٍ الا٢ُاع, ل٨ً  الاماعاث الدؿ٘ في مدا

ٓر الدؿٗت زال٫ الٟترة ما بحن اًاع  ً الا٫ْ  ٣ٖ1968ضث بحن الكُ ٓة  1969ْحكٍغ ٦كٟذ ًٖ ٞج
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ْصًت مجها  الؾُما الخض سُت  ٓص الى زالٞاتهم الخاٍع ٦بحرة بحن َاالء الخ٩ام ألؾباب مخٗضصة بًِٗا ٌٗ

ْبًِٗا الازغ ٧ان بؿبب الخضزالث  ٓصًت  ْالؿٗ الؾُما اًغان  ْبًِٗا هاجج مً جإزحر الض٫ْ الا٢لُمُت  

الث الخ٩ام بًِٗم م٘ بٌٗ  الظي ؤصٔ في ا ُاهُت في مضا ٓص الغامُت الى ب٢امت البًر لجهاًت الى ٞكل الجِ

ٍٓت َظا الازٟا١ في ٢ُام الاجداص الاحؿاعي ؤصٔ الى  ْالخىم عجّ الامىُت  م مً يْغ اجداص حؿاعي ٖلى الٚغ

 ؾاصسخي، في 
ً
٢ْض اهًمذ الُّ اماعة عاؽ الخُمت في ٧1971اهٓن الا٫ْ  2اٖالن ؾذ اماعاث بجداصا  ،

 ؾبا1972ٖقباٍ  10
ً
ْلت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، لُهبذ اجداصا ٓ ما ٖٝغ بض َْ  ،

ً
 1. ُا

ْاليؿب  ٓعاسي في الخ٨م الظي اؾاؾّ نلّ الضم  ْحٗٝغ الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بالىمِ ال

ٓاخضة بط جى٣ل الؿلُت بك٩ل ؾلمي اْ بالٗى٠ في بٌٗ الاخُان. ؤي ؤن  2ْال٣غابت في ْل الاؾغة ال

ْال٣بلُت الىٓم الؿُاؾُت ْالاؾغ الخا٦مت الخالُ ْال٣ٔٓ الخ٣لُضًت  ُتها مً اإلااؾؿاث  ت اؾخمضث قٖغ

ٍْدؿم الىٓام ال٣بلي الابٓي في الاماعاث بالؿماث الخالُت  ًٖ الضٖم الظي جل٣خّ مً الخاعط 
ً
 3:ًٞال

ْ اإلاجخم٘    ًٖ الامت ا
ً
ْ الجماٖت بضال ْ الضًً ؤ ْ الٗكحرة ؤ الخٟخذ الاظخماعي اط حك٩ل الٗاثلت ؤ

 اث الاظخماُٖت الؿاثضة.اإلاضوي اؾاؽ الٗال٢

ْال٣ؿغ الابٓي ال٣بلي ٖلى ٖال٢اث   ٍٓت  الخىُٓم الؿلُٓي , بمٗجى ٚلبت اإلاماعؾاث الؿلُ

ْمً زم لم ٌكِض مجخم٘ الاماعاث الٗغبُت ؤي وكاٍ  ْاإلاداٞٓت ٖلى الخ٣لُض  ْاة  ْاإلاؿا الخٗاْن 

ْ مىٓماث جدم ْ ظمُٗاث ا ْ ٢ُام اخؼاب ؾُاؾُت ا ٓ الى الخُٛحر ا ل نٟت مىٓماث ؾُاسخي ًضٖ

 لُبُٗت اإلاجخم٘ ال٣بلي .
ً
 اإلاجخم٘ اإلاضوي التي ًهٗب ٢ُامِا هٓغا

ٓ ال٣بلي     ٓهاث الىم ْل٨جها ب٣ُذ حٗخمض ٖلى م٩ ْلت مدل ال٣بُلت ٧ٓخضة ؾُاؾُت  ْخلذ الض

ٓػعاء  ْاٚلب ال ْْلي الِٗض  ٍْبرػ مجها الخا٦م  ْتهُمً الاؾغة الخا٦مت ٖلى اإلااؾؿاث الؿُاؾُت 

ْالْٓ اث٠ اإلاِمت في الض٫ْ مً اظل ب٣اء الؿلُت بُض الاؾغة الخا٦مت ٖلى اؾاؽ نلت ْالجِل 

اماث ال٣بلُت الازٔغ اإلاخدالٟت م٘ الاؾغة  ْجمخ٘ الٖؼ ْالِباث  ْالُٗاًا  اث٠  ٓػَ٘  الْٓ الٓنل في ج

ْاإلاكاع٦ت في  ت  ْالخجاٍع ٓاثض اإلاالُت  ْالٟ ْالؿٟاعاث  ٓػعاث  ٓػَ٘ ال ْج ْجباص٫ اإلاهاَغة  الخا٦مت 

ْالخاعظُت.اإلاجل ٓع البالص الضازلُت  َْظا ٌٗؼػ ؾلُان الاؾغ الخا٦مت في اصاعة ام جي   4ـ الَٓ

ْع٦حزة اؾاؽ للخىُٓم    
ً
 مِما

ً
ٓعا ٝ الى ان حك٩ل ال٣بُلت اْ الٗكحرة مد ْؤصث الْٓغ

ْه٣ُت   
ً
 عؾمُا

ً
ٓعي مٓيٗا ْلت، الامغ الظي ْيِٗا اإلاكٕغ الضؾخ الؿُاسخي ْالاظخماعي الؿاثض في الض
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ْ ؤن ٧ل خا٦م مً خ٩ام اؾاؽ لال لى للخ٩ام ا ْاًٖاء اإلاجلـ الٖا لخ٣اء بحن خ٩ام الاماعاث الؿب٘ 

٢ْبُلت ؤي ؤن ٧ل اماعة مً الاماعاث هي ٖباعة ًٖ ٢بُلت ٦بٔر  الاماعاث الؿب٘ َٓ ممشل إلماعة 

ٓعازُت في َظٍ الاماعاث  ْالخاعظُت ؤن جدؿلم ػمام الؿلُت ال ٝ الضازلُت  خا٦مت َُإث لِا الْٓغ

ْلت مً اظل اخ٩ام ٢بًتها ٖلى  ض ق٩لذ الخًامىُاث ال٣بلُت٢ْ ٚحر الغؾمُت ْؾُلت مِمت بُض الض

ْالخضازت ْالانالح الؿُاسخي. ٓ الى الخٛحر  ْمى٘ خه٫ٓ وكاٍ ؾُاسخي ًضٖ  1ٞئاث اإلاجخم٘ 

ٓصها بالخإ٦ُض الى  ْلت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ؾخ٣ ؤن اؾخجالء َبُٗت الؿلُت الؿُاؾُت في ص

ْلت خ٣ُ٣ت م ْاهما هي الخ٣اء بحن ٖضص مً بجى ما ٢بل الض ْلت لِؿذ بؿُُت  دضصة هي ان بيُت َظٍ الض

ْلت  ْالٓخضاث لدك٩ل ص  ل٣ض اظخمٗذ َظٍ البجى 
ً
ْاإلاكُساث( اظماال طاث الصخهُت اإلامحزة )الاماعاث 

 مً الاؾخ٣اللُت لِظٍ الٓخضاث بِىما جغ 
ً
ْاضر َاإلاا ؤهّ جغ٥ ٢ضعا بِ مؿاثل ْاخضة يمً اَاع اجداصي 

ْلت الاماعاث  ٓع اإلاا٢ذ لض ٓاص التي جًمجها الضؾخ ٓا٢٘ في الٗضًض مً اإلا ٍْخإ٦ض َظا ال بالؿلُت الاجداصًت 

ْلت في  ش جإؾِـ الض ْلت مؿخ٣لت  ٧1971اهٓن الا٫ْ  2الظي انبذ ؾاعي اإلا٫ٟٓٗ مىظ جاٍع ٞاإلماعاث ص

  2طاث ؾُاصة.

لى في اظخماّٖ ًٓم   ْ طل٪ بدظٝ  ،1996مآً  ٢20غع اإلاجلـ الٖا
ً
ٓع اإلاا٢ذ صاثما ٖض الضؾخ

ْلت. ٓ ْبي ٖانمت للض ٦ْما ٢غع ان ج٩ٓن مضًىت اب ٓع         ٧3لمت ما٢ذ مً ههٓم الضؾخ

ٓع م٨خٓب  ْجلمـ اَم زهاثهّ الٗامت ٞإهّ صؾخ ٓع الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  ْبالىٓغ الى صؾخ

ْلت اجداصًت. ٓع لض ٓع الاماع 1ههذ اإلااصة ) 4ألهّ صؾخ ْلت ( مً صؾخ اث, ان الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ص

ٍْخإل٠ الاجداص بحن الاماعاث الاجُت ابٓ ْبي  –عؤؽ الخُمت  -الكاع٢ت -صبي  -اجداصًت طاث ؾُاصة 

ًٍٓ  –عجمان  ٓػ ألي ٢ُغ ٖغبي مؿخ٣ل ؤن ًىٓم الى الاجداص. –ام ال٣ُ ٍْج ل٣ض ازاعث  5الٟجحرة , 

ْلت الاماعاث الٗغبُت ا إلاخدضة اظتهاصاث مخباًىت بكإن ج٣ضًغ َبُٗتها الاجداصًت الهُٛت الاجداصًت لض

ٓهٟضعالُت. ا البٌٗ ٧  ٣ٞ6ض اٖخبَر
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ٕٓ مً ال٨ُان الؿُاسخي الاجداصي ال٠ًُٗ الظي   ْعؤٔ ٞحها البٌٗ آلازغ اقبّ ما ج٩ٓن بى

ْلت اجداصًت طابذ ٞحها َظٍ ال٨ُاهاث ْؾُاصتها.  مً ص
ً
      1ًخ٩ٓن مً ٦ُاهاث ؾُاؾُت انٛغ بضال

ٓا الى الهُٛت       للهُٛت الاجداصًت الُٟضعالُت ٞالظي طَب
ً
ٓطظا ا اهم ٤ ازغ اٖخبَر َْىا٥ ٍٞغ

ٓهٟضعالي, اهما اؾدىض في خ٨مِم  ٓطط الاجداص ال٩ ْلت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ؤو٨ٗـ ؤهم الاجداصًت لض

٦ْما ًإحي: ٓع  ٓاص الضؾخ ٓهٟضعالُت التي اْظضث في زىاًا بٌٗ اإلا  2َظا ٖلى الؿماث ال٩

ْلت   ٓ الؿلُت الٗلُا في الض َْٓ م٩ٓن مً خ٩ام الاماعاث اْ مً  ,ان اإلاجلـ الاٖلى لالجداص َ

 ًٖ 
ً
ٓص الاماعاث ٨٦ُاهاث لِا نٟت الاؾخ٣اللُت ًٞال َْظا ٌٗجي ْظ ٓم م٣امِم في اماعاتهم  ٣ً

ٍْخُلب  ٓع  ُٖٓت ٦ما اؾماَا الضؾخ ت اإلآي ٍَٓغ لى في اإلاؿاثل الج ٍٓذ في اإلاجلـ الٖا الخه

لبُت .ا٢ ْصبي يمً الٚا ٓ ْبي  ٓحي اماعحي اب ٓص ن ا ْظ  غاَع

ْمُاَِا الا٢لُمُت ٦ما لم ًسو بّ   ٓع اؾخ٣ال٫ الاماعاث ْؾُاصتها ٖلى اعايحها  ؤ٦ض الضؾخ

 الؿلُاث الاجداصًت.

٦ٓت مل٨ُت لخل٪ الاماعة.  ٓ في الاجداص ممل ٓاعص الُبُُٗت في ٧ل اماعة ًٖ ْ اإلا ن   ٖض الكْا

ٓاػ ٣ٖض الاماعاث الا   ْعة ظ ت مدلُت م٘ الض٫ْ اإلاجا ًٖاء الجٟا٢ُاث مدضصة طاث َبُٗت اصاٍع

 ٞةطا اٖترى اإلاجلـ ٖلى طل٪ ًد٫ٓ الامغ 
ً
لى لالجداص بظل٪ مؿب٣ا ازُاع اإلاجلـ الٖا

 للمد٨مت الاجداصًت الٗلُا للبذ ٞحها.

٤ الا٫ْ اي ؤن الهُٛت الُٟضعالُت هي ما ًُب ٤ الازغ ٨ٖـ ما ًٔغ الٍٟغ ٘ في خحن عؤٔ الٍٟغ

ْلت الجضًضة  ٓع للض ٍْم٨ً ابغاػ ؾماث الاجُت التي ٦غؾِا الضؾخ ْلت الاماعاث  الك٩ل الاجداصي  للض

 ٦3مٓاَغ لالجداص مجها:

ٓع الؿُاصة ٖلى صؾاجحر   ٓاهحن الاجداصًت اي ؤن ألخ٩ام َظا الضؾخ ْٖلٓ ال٣ ٓع  مبضا ٖلٓ الضؾخ

 ألخ
ً
٣ْٞا ٓاهحن التي جهضع  ْلل٣ ًاء في الاجداص  ٗاث الاماعاث الٖا ٍٓت ٖلى الدكَغ ْل ٩امّ الا

ْٖىض الخالٝ  ْال٣غاعاث الهاصعة ٖلى الؿلُاث في الاماعاث ْفي خالت الخٗاعى ًبُل  ٓاثذ  ْالل

 ٌٗغى الامغ ٖلى اإلاد٨مت الٗلُا للبذ ُّٞ.

ٓعٍت اجداصًت مخ٩املت ًسً٘ لِا ؾ٩ان الاماعاث ٧اٞت بك٩ل   ٓع ماؾؿاث صؾخ اْظض الضؾخ

 مباقغ.
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ْلت ظضًضة ٖل  ْلُت لئلماعاث ؤن َظا اإلآِغ ًخإ٦ض خحن ًىو اوكاء ص ى اه٣اى الصخهُت الض

ْاخض لّ  ْؤن قٗب الاجداص قٗب  ْلت اجداصًت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة  ٓع ٖلى ؤوكاء ص الضؾخ

ْالخىُٟظ في الكاْن الخاعظُت   ٘ ْاخضة اهٟغاص الؿلُاث الاجداصًت الجضًضة بالدكَغ ظيؿُت 

ْجم٨حن  ْمىذ اإلاجلـ الاٖلى لالجداص خ٤ الخهض٤ً ْلُت  ٖلى اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض

٢ْب٫ٓ  ْٖؼلِم  ٓماؾُحن لالجداص لضٔ الض٫ْ الازٔغ  الغثِـ مً ازخهام حُٗحن اإلامشلحن الضبل

ْججاٍ الض٫ْ الازٔغ ْفي  ْجمشُل الاجداص في الضازل  اؾخ٣اللِم ,خ٤ اٖالن الخغب الضٞاُٖت 

ْلُت.  ظمُ٘ الٗال٢اث الض

ٓ ال ْان بط ؤن اَضاٝ الاجداص َ ْصٞ٘ ٧ل ٖض ْاؾخ٣غاٍع  لى ؤمىّ  خٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُت ْؾُاصجّ ْٖ

ْجد٤ُ٣ الخٗاْن  اث قٗب الاماعاث  ًاء ُّٞ ْخماًّ خ١ٓ٣ ْخٍغ ٖلى ٦ُاهّ اْ ٦ُان الاماعاث الٖا

ْج٣ضمِا في ٧اٞت  ا  ْمً اظل اػصَاَع غاى  ٓز٤ُ ُٞما بحن اماعاجّ لهالخِا اإلاكتر٥ مً اظل َظٍ الٚا ال

ٓٞحر ا ْج ٓ الؾخ٣ال٫ ْؾُاصة الاماعاث اإلاجاالث  ٓاَىحن مً اخترام ٧ل اماعة ًٖ لخُاة الاًٞل لجمُ٘ اإلا

ٓع. جها الضازلُت في هُا١ َظا الضؾخ  1الازٔغ في قْا

َْٗخمض  ٓع الضاثم في الاماعاث لُدؿم جهاثُا الٓي٘ اإلاا٢ذ لالجداص  ظاء ٢غاع اٖخماص الضؾخ

٧ْٓي٘ ؾُاسخي صاثم ف ي الاماعاث ٦ما ظاء َظا ال٣غاع لُد٫ٓ صْن اي الهُٛت الاجداصًت ٦سُاع جهاجي 

ٓع  ٓصة الى خالت الخجؼثت, الضؾخ ْالٗ ْمخب٣ُت لضٔ البٌٗ لالؾخ٣ال٫ ْالاهٟها٫  بت عبما ٧اهذ ٧امىت  ٚع

ْٖلى طل٪  ٓوي  ْاإلاغظ٘ ال٣اه اع الؿُاسخي  َْٓ ؤلَا الضاثم ًا٦ض ٖلى ان الىٓام الاجداصي َٓ الانل 

ْالخجؼثت ْالا  بت في الاهٟها٫  ٓ الاؾخصىاء.٧الٚغ ْالٓخضة َ  2هضماط 

 

 

 

 

 3( العلطاث العُاظُت والىظام اللاهىوي في دولت الاماساث العشبُت املتحذة.3حذول سكم )
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 الذولت

الذولت 

وهظام 

 الحىم

سئِغ 

 الذولت

خ جىلي  جاٍس

 الحىم
 الذظتىس 

الاحضاب 

 العُاظُت
 الاهتخاباث

الاماعاث 

الٗغبُت 

 اإلاخدضة

ْلت  ص

 اجداصًت

الكُش 

ٟت بً زلُ

ػاًض ا٫ 

 جهُان

ْلي ِٖض اماعة 

ابٓ ْبي مىظ 

ٖام 

ْعثِـ 1966

ْلت مىظ  الض

2004 

ٓع  صؾخ

صاثم جم 

ا٢غاٍع ٖام 

1996 

الاخؼاب 

الؿُاؾُت 

ٓعة ال  مدٓ

جٓظض 

 اخؼاب

اهخساباث 

ظؼثُت ظغث في 

 2006ٖام 

الهخساب هه٠ 

اًٖاء اإلاجلـ 

جي  الَٓ

 

ٓعي ٌكحر الى َبُٗت ال  ٓص هو صؾخ م مً ْظ ىٓام في الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ل٨ىّ لم ْٖلى الٚغ

ُٖٓت   ْاإلآي ٝ الظاجُت  ٓع للْٓغ ٓع الؿُاسخي ْالاظخماعي بمٗجى لم ٨ًً زمغة جُ ٤ الخُ ًإث ًٖ ٍَغ

 مً ؾُا٢اجّ الؿُاؾُت 
ً
ْمً زم الىٓام الؿُاسخي الضًم٣غاَي ال ًخإؾـ مجغصا ٞالضًم٣غاَُت 

 1ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت.

ٓة اًجابُت ْهالخٔ مما ؾب٤ ان ٢ ْلت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٨٦ُان مٓخض ٧ان زُ ُام ص

ٓة ٚحر م٨خملت   لجهًت َظٍ الاماعاث, الا ؤجها جٓل زُ
ً
ْْيٗذ اؾاؾا ٢ْٟذ ال٨شحر مً الهغاٖاث  ا

ْبًِٗا بالؿُاؾاث  ْلت  اث ابىاء الض ْبًِٗا بدٍغ ْلت  ٓع الض ألؾباب جخٗل٤ بًِٗا بُبُٗت صؾخ

ْصعظت جٓظ ْلت  ابُِم م٘ ْماؾؿاث الض ٍٓت ْع ْج٣ ْحٗم٤ُ ْخضتهم  غ ابىاء الاماعاث  ِِا هدٓ جدٍغ

 مدُُِم الخلُجي الٗغبي .

ت:  املطلب الثاوي: الاهظمت العُاظُت املشهٍض

ت:  ماَُت الاهٓمت اإلاغ٦ٍؼ

ْاَمِا هي          ٖٓت مً الٗىانغ، مً َظٍ الٗىانغ  ٝ ًخ٩ٓن الىٓام الؿُاسخي مً مجم ٓ مْٗغ ٦ما َ

 ْ ْلت، َظٍ الض ٝ )الا٢لُم، الض ٓ مْٗغ ْهي ٦ما َ ْ اع٧ان اؾاؾُت،  ٖٓت ٖىانغ ا  مً مجم
ً
لت جخ٩ٓن اًًا

ْال٣ًاثُت.  ْالخىُٟظًت  ُٗت  ْجخجؿض الؿلُت في اإلااؾؿاث الشالر الدكَغ الكٗب، الؿلُت، الؿُاصة(، 
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ىُت  ْلت ظمُ٘ الؿلُاث الى اإلااؾؿاث الَٓ ٓع الض ٞالىٓام الؿُاسخي اإلاغ٦ؼي ٣ًطخي بان ًٟٓى صؾخ

ْجمخض اإلاغ٦ؼ  ٓعة،   في اإلااؾؿاث اإلاظ٧
ً
ا ْاخضة جخجؿض خهٍغ ت ؾلُت  ْلت اإلاغ٦ٍؼ ْبظل٪ ج٩ٓن في الض ٍت، 

ْٖلى طل٪ ال جٓظض ماؾؿاث مدلُت في  ٓاخض اإلآخض،  ْلت ال ٓطَا ٖلى ؾاثغ ا٢لُم الض ْهٟ ؾُُغتها 

ْعَا حؿمى بال ْجل٪ الىٓم الؿُاؾُت بض ُت ٧اإلاداٞٓاث ؤْ مشُالتها.  ت الٟٖغ ىٓم الٓخضاث الاصاٍع

ْلت ْجضاع  -ْهي ٖماص الىٓام الؿُاسخي -البؿُُت ؤْ اإلآخضة، الن الض ْلت مٓخضة ؤْ بؿُُت  هي ص

  1بإؾلٓب مغ٦ؼي.

ْاخضة.       ْالخاعظُت ؾلُت  جها الضازلُت  ْلت التي جىٟغص بةصاعة قْا ْلت اإلآخضة هي جل٪ الض  2ْالض

ْبؿاَت         ْلت اإلآخضة  ٓمُت في الض ٓػَ٘  ل٨ً ْخضة الؿلُت الخ٩ جغ٦ُبها ال ًمىٗان مً ج

ْلت اإلآخضة  ت، ٞالض ت الاصاٍع ت، ؤي الازظ بىٓام الالمغ٦ٍؼ ٓص بها بلى الؿلُاث الاصاٍع الازخهاناث اإلاِٗ

 
ً
ْمد٣٣ا  لِا 

ً
ت ٖلى َب٤ ما جغاٍ مىاؾبا ت الاصاٍع ْالالمغ٦ٍؼ ت  ت الاصاٍع ت الجم٘ بحن هٓام اإلاغ٦ٍؼ جمخل٪ خٍغ

ت ٣ٍْهض باإلاغ٦ٍؼ ت  لهالخِا الٗام،  ٓمت اإلاغ٦ٍؼ ْلت ٖلى ممشلي الخ٩ ت في الض ُٟت الاصاٍع ت ٢هغ الْٓ الاصاٍع

َْم ًاصْن طل٪ ؤما بإهٟؿِم، بط ج٩ٓن   ، ٓػعاء صْن مكاع٦ت ما مً َُئاث ؤزٔغ َْم ال في الٗانمت، 

ٍْسًٗٓن في جهاًت ألامغ لؿلُاتهم الغثاؾُت ُٞما  ٟحن ٌٗملٓن باؾمِم  ٓاؾُت مْٓ ْ ب ت مُل٣ت، ؤ مغ٦ٍؼ

هّ  ت وؿبُتًباقْغ ت، بزًإ ظمُ٘ 3مً ؤٖما٫، ٞخ٩ٓن مغ٦ٍؼ ت الاصاٍع ٍْترجب ٖلى ألازظ بىٓام اإلاغ٦ٍؼ  .

ت  ْج٩ٓن الؿلُت الاصاٍع ْلت للؿلُت الغثاؾُت في الٗانمت،  ت اإلآخضة في ا٢لُم الض الُِئاث الاصاٍع

ٟحن. ٓػٍغ في ؤٖلى الخىُٓم، ْفي ٢اٖضجّ نٛاع اإلآْ  في ٢مخّ ال
ً
 َغمُا

ً
جا  4مخضعظت جضٍع

ْلؿُاصة           ٓمُت  ْلت اإلآخضة ؤْ البؿُُت ًسً٘ في ظمُ٘ ؤظؼاثّ للؿلُاث الخ٩ ْا٢لُم الض

 ًٖ بًِٗا بٌٗ، ٞاالجها٫ 
ً
ال ًازغ في ْن٠ ْخضة الا٢لُم ؤن ج٩ٓن ؤظؼاٍئ مىٟهلت ْلت،  الض

ٓاع  ٓص بٌٗ الٟ ١ اإلادلُت ْالاهٟها٫ ال جإزحر لِما ٖلى ْخضة الا٢لُم، ٦ظل٪ ال ًازغ في ْخضة ؤلا٢لُم ْظ

 5الا٢لُمُت بحن اظؼاء الا٢لُم.

ٓبحن،          ت صازل الىٓام الاصاعي اإلاغ٦ؼي، ٞاهّ ًٓظض ؤؾل ُٟت الاصاٍع ْباليؿبت ل٨ُُٟت مماعؾت الْٓ

غ في ًض الغثِـ  ْالخ٣ٍغ ٣ٍْهض بالتر٦حز الاصاعي ججمُ٘ ؾلُت البذ  ْٖضم التر٦حز الاصاعي،  التر٦حز الاصاعي 

ؿاثل الضازلت في ازخهانّ، ؤما ٖضم التر٦حز الاصاعي ُٞٗجي ٢ُام الغثِـ الاصاعي بهضص ظمُ٘ اإلا

ْمغئْؾُّ، ل٩ي ًخٟٙغ لل٣ُام باإلاِام  ٓابّ  غ الجهاجي في بٌٗ ازخهاناجّ بلى ه الاصاعي بى٣ل ؾلُت الخ٣ٍغ
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ٖٓحن، ٖضم التر٦حز  ٕٓ ٖضم التر٦حز الاصاعي بلى ه ٍْدى ْالخسُُِ صازل بصاعجّ،  ْالخٓظُّ  الاقغاٝ 

غ في بٌٗ الضا ٍْدضر ٖضم التر٦حز الضازلي ٖىضما جيخ٣ل ؾلُت الخ٣ٍغ ْٖضم التر٦حز الخاعجي،  زلي 

ا بالٗانمت، في خحن ٣ً٘ ٖضم التر٦حز  ٓػاعة في م٣َغ ٟي ال ٓػٍغ بلى بٌٗ ٦باع مْٓ الازخهاناث مً ال

ٓػا ٟي ال ت بلى بٌٗ مْٓ ن الاصاٍع غ في ظاهب مً الكْا عة في الخاعجي في خالت اهخ٣ا٫ ؾلُت الخ٣ٍغ

  1الا٢الُم.

ْهي حؿُُغ ٖلى الا٢لُم          ْاخضة في الٗانمت،  ٓمت عثِؿُت  ْلت البؿُُت ج٩ٓن ٞحها خ٩ ٞالض

ْاإلاضن. ْاإلاداٞٓاث   2ْاإلا٣اَٗاث 

ْلت  مٓخضة ٦ما ط٦غها        ت هي ص ْلت اإلاغ٦ٍؼ ْالض ت،  ْلت اإلاغ٦ٍؼ ان ْخضة الؿلُت هي اَم ما ًمحز الض

ْاخضة في ؾل ، ألجها 
ً
ٍٓل جم في الٗضًض مً ؾاب٣ا ذي َ ٓع جاٍع ْْخضة الؿلُت َظٍ ٧اهذ هدُجت لخُ ُتها. 

ن )مىظ جهاًت ال٣غن الٗاقغ الى بضاًت ال٣غن الخاؾ٘  : ا٢خطخى الامغ ؾخت ٢ْغ
ً
ْعبا، ٟٞي ٞغوؿا مشال ص٫ْ ا

ْلظل٪ ا بحن ًضًّ.  ٍْمغ٦َؼ  ٖكغ(، ل٩ي ًخم جٓخُض الؿلُت اي ان ًىتٕز اإلال٪ امخُاػاث امغاء الا٢ُإ 

ْبالخالي  ْلت  ٓع الظي اهخهى بخٓخُض الؿلُت في الض ْلت اإلآخضة"، ظاء هدُجت َظا الخُ ٞان مهُلر "الض

٢ٓذ هٟؿّ، ٦ما ان ٧ل  ْلت مٓخضة في ال ت هي ص ْلت مغ٦ٍؼ ٫ٓ ان ٧ل ص ْٖلُّ ًم٨ً ان ه٣ الى مغ٦ؼتها. 

ْلت م ٫ٓ: ص ْلظل٪ ٞاهّ مً ٢بُل الخ٨غاع ال٣  .
ً
ت اًًا ْلت مغ٦ٍؼ ْلت مٓخضة هي ص ْلت ص ت. ٞالض ٓخضة مغ٦ٍؼ

ٓص ؾلُت  ٢ْبل ٧ل شخيء ْظ  
ً
ال ْْخضة الؿلُت حٗجي ا ْاخضة في ؾلُتها.  ْلت مٓخضة ألجها  ت هي ص اإلاغ٦ٍؼ

عة  ٓاخضة ال حٗجي بالًْغ ْالؿلُت ال ٓمحن.  ْاإلاد٩ ْاخضة في اإلاجخم٘ الظي جم ُّٞ الخمُحز بحن الخ٩ام 

ْلت، الن ْخضة الؿلُت ال جدىاف ْاخض في الض ٓص خا٦م  ى م٘ حٗضص ال٣ابًحن ٖلحها، بخٗبحر ازغ ان ْظ

ٓػَ٘ الؿلُت، خُض ٩ًٓن َىا٥ اؾِام مكتر٥  ٓاخضة، ال ًدىافى مً هٓام ج ْلت ال ْخضة الؿلُت، في الض

ٓاخضة.  ْلت ال  في مماعؾت ؾلُت الض

ت ال ًدىافى اْ ٌؿدبٗض ال٨ٟغة الضًم٣غاَُت، ٞخٗضص       ْلت اإلاغ٦ٍؼ ٦ما ان ْخضة الؿلُت في الض

ت ال٣اب ْلت اإلاغ٦ٍؼ ٓاء ٧ان الىٓام الؿُاسخي في الض ًحن ٖلى الؿلُت ًم٨ً ان ٩ًٓن هدُجت اهخساب. ْؾ

، ٞان الُِئاث التي حؿِم في مماعؾت الؿلُت ًم٨ً ان ج٩ٓن َُئاث صًم٣غاَُت بٟٗل 
ً
 ام عثاؾُا

ً
بغإلااهُا

خ٣اص الكاج٘ ٤ الاهخساب. بال ان ما ًشحر الالخباؽ ْالٖا ٓ ان  مجُئها الى الخ٨م ًٖ ٍَغ َ ،
ً
 ْؾُاؾُا

ً
قٗبُا

ٓعٍت. ْ الض٦خاج ت حٗجي الاؾدبضاص ؤ  3اإلاغ٦ٍؼ

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

101  .

 

َْظا الخٗبحر ٩ًٓن بك٩ل         ت حٗجي ْخضة الخٗبحر ٖجها،  ْلت اإلاغ٦ٍؼ ٦ما ان ْخضة الؿلُت في الض

ٓاٖض ؾل٥ٓ ملؼمت  ٓاخضة، ٣ًُمٓن ٢ ٓهُت ْيُٗت، ٞاألشخام ال٣ابًحن ٖلى الؿلُت ال ٓاٖض ٢اه ٢

ْجٓظِاتهم -خم٘لجمُ٘ اٞغاص اإلاج ْلت اإلآخض. -ٖلى ازخالٝ اهخماءاتهم    1اإلا٣ُمحن ٖلى ا٢لُم الض

ت لخىُٟظ          ْْخضة الخىُٟظ حٗجي ْخضة الٓؾاثل البكٍغ ٘ حؿخلؼم ْخضة الخىُٟظ،  ْْخضة الدكَغ

٦ٓالء، ٞٓخضة  ْاخض مً ال ٓص ظِاػ  ٦ٓالء، ؤي ْظ ت حٗجي ْخضة ال ْْخضة الٓؾاثل البكٍغ اعاصة الخ٩ام، 

ٓم بدىُٟظٍ ظِاػ ا ٓاَىحن، ٣ً ْاخض ل٩ل اإلا  ٘ ٓم بؿً حكَغ ْاخضة ج٣ ٓص ؾلُت  لؿلُت حٗجي، اطن، ْظ

ْبالخالي  ٓا الؿلُت ٖلى الهُٗض اإلادلي  ٦ٓالء ًم٨ً ان ًماعؾ ٦ٓالء، الا ان َاالء ال ْاخض مخضعط مً ال

ٕٓ بهضصَا الى الخ٩ام. ٓع صْن الغظ   2ًبخٓن في ٦شحر مً الام

ت في ٖلى طل٪ ٌٗجي ا       ْال٣ًاثُت ْالاصاٍع ْالخىُٟظًت  ُٗت  لىٓام اإلاغ٦ؼي خهغ الؿلُاث الدكَغ

ْاإلآخض،  ٓاخض  ْلت ال ْمً زم جٓخُض اؾالُب مماعؾتها في ؾاثغ اعظاء ا٢لُم الض ت،  اإلااؾؿاث اإلاغ٦ٍؼ

 ْ ٓ عثِـ الخؼب، ا ْاخض بمٟغصٍ َ ْعبما  لصخو  ْاخض،  ٓعة لخؼب   ما جسً٘ اإلااؾؿاث اإلاظ٧
ً
ْٚالبا

ْٖلى طل٪ ال جٓظض اَغاٝ ازٔغ حكاع٥ جل٪ اإلااؾؿاث اْ ال٣اثمحن ٖلى اصاعتها في عثِـ الض ْلت، 

غاٝ مدلُت ؤم ا٢لُمُت. ٓاء ٧اهذ جل٪ الَا ٓعة ؾ   3مباقغة ازخهاناتها اإلاظ٧

ٍٓت         ٣ُت ْآلاؾُ ت في مٗٓم الض٫ْ الاٍٞغ ْبًمجها الض٫ْ الٗغبُت،  -٢ْض جم جُب٤ُ الىٓم اإلاغ٦ٍؼ

 ًٖ الىٓم
ً
ْل٨جها  ًٞال ٍٓلت،  ٓص َ ْعبا الكغ٢ُت التي اؾخمغث ل٣ٗ ْؤ ُٓٞتي  ُٖٓت في الاجداص الؿ الكُ

ٓعٍا  ٧ْ ٓبا  ٧ْ ْما ػا٫ الىٓام اإلاغ٦ؼي ًُب٤ في الهحن  اجهاعث في بضاًت ال٣ٗض الازحر مً ال٣غن اإلااضخي، 

ْمً زم َىا٥ جُاب٤ ب ْاخض،  ْجسً٘ مٗٓمِا ل٣ُاصة خؼب  ْجل٪ الىٓم هي هٓم ٞغصًت  حن الكمالُت، 

َُْمىت ال٣ُاصة الخؼبُت، بل ْفي  ٕٓ الازحرة لؿُُغة  ْلت، بل ْزً ْماؾؿاث الض جىُٓماث الخؼب 

ْاإلاجخم٘ في  ْلت  ْلت ٖلى ٧ل مٟانل الض ْعثِـ الض ُم الخؼب  ٓ ٖػ ْاخض َ اٚلب الاخُان حهُمً شخو 

ْاخض.  4آن 
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 املطلب الاول: ماهُت الذظتىس:

 مً ظاءث لٟٓت الضؾخ       
ً
 مغ٦با

ً
ْع ″ٓع مً اللٛت الٟاعؾُت بٟخذ الضا٫، مٗغبا بمٗجى  ″صؾذ + 

٧ْاهذ جُل٤ ٖلى الضٞتر الظي ٨ًخب ُّٞ  ْجُل٤ ٖىضَم ٖلى ال٣اهٓن ألاؾاؽ،  ْالُض،  ناخب ؤلاطن 

ٓػٍغ ٖلى: الدكبُّ بال٣اٖضة التي ٌٗمل  ْجُل٤ ٖلى ال ٓاهحن اإلال٪  ؤؾماء الجىض، الظي ٨ًخب ُّٞ ٢

  1بم٣خًاَا.

ْٖلى          ْٖلى ال٣اٖضة،  ٓػٍغ   ٖلى ال
ً
ْجُل٤ ؤًًا ْباألنل طاجّ هي اؾم ال٨ِىت ٖىض الؼعاصقدُت، 

ْجُل٤ ٖلى ال٣اهٓن ألاؾاؽ.  
ً
 2 اليؿبت التي ًدضصَا الٗٝغ ٖلى اإلاا٫ الظي ًضٞ٘ ه٣ضا

ْبجها جخ٩ٓن في اللٛت الٟاعؾُت مً ٧لمخحن   ٓع ٞاعسخي،  بمٗجى  ″صؾذ″لظل٪ ٞإنل ٧لمت الضؾخ

 3بمٗجى ناخب، ٩ُٞٓن مٗىاَا بالٟاعؾُت، ناخب ال٣اٖضة. ″ْع ″ضة ٢ْاٖ

ٓع )       ٓص بىٟـ  (، في الٛغبconstitutionْمٗجى الضؾخ ٞىجضٍ في اللٛاث طاث ألانل الالجُجي ٌٗ

ْمجها) ْاإلاٟغصاث  ًٍٓ، ْ)compositionاإلاٗاوي  ْحٗجي الخ٩  ،)arrmngerant(ْ ْحٗجي الخىُٓم  ،)form ،)

ْبالخالي ٞاإلاٗجى الظي ج٩اص جىهٝغ بلُّ َظٍ اإلاٟغصاث structureْحٗجي الك٩ل ْ) ْحٗجي ال٩ُِل   ،)

(َٓconstruton .ْحٗجي البىاء  ،)4  

       .ًٍٓ ٓع، الخإؾِـ ؤْ الخ٩ َْٓ طاث اإلاٗجى الظي  5ؤما في اللٛت الٟغوؿُت ٞخٗجي ٧لمت الضؾخ

 ْ ت  َْظا ٌٗجي: ؤن اللٛت الاه٩لحًز ت  .اٖخمضجّ اللٛت الاه٩لحًز
ً
ْاخضا  

ً
 6الٟغوؿُت اٖخمضا مهُلخا

ْلِظا ازخل٠ ال٨خاب الٗغب خ٫ٓ َظٍ         ٓع،  ٓامِـ اللٛت الٗغبُت ال٣ضًمت ٞلم جظ٦غ ٧لمت صؾخ ؤما ٢

٤ اللٛت الٟاعؾُت. ْصزلذ بلحها ًٖ ٍَغ   7اإلاٟغصة ّٞٗضَا مٗٓمِم ؤجها ؤظىبُت ٖلى اللٛت الٗغبُت 

    ْ ٓع هي التي ؤزظ بها  ا بهظٍ ٧ْاهذ ٧لمت الضؾخ  ْنضعث صؾاجحَر
ً
اؾخٗملذ في الض٫ْ الٗغبُت ظمُٗا

 ٓ ْالؿم  ٓ ْمً مٗاوي الٗل ْال٣ضؾُت،  ْهخج ًٖ طل٪ بن اؾخ٣غ لِا في الىٟٓؽ مً الاخترام،  الدؿمُت، 
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ال ٣ًضح في َظا الاؾخٗما٫   ، ٓاهحن مما ظٗلِا جًٟل ٖلى اًت حؿمُت ؤزٔغ ٓع ٖلى ظمُ٘ ال٣ للضؾخ

ْبالخالي    1ّٖم اؾخٗما٫ َظٍ ال٩لمت ٧ل البالص الٗغبُت.٧ٓن ال٩لمت مٗغبت؛ 

 ٣ٞض        
ً
ٓع انُالخا ٓم الضؾخ ْ مجمٖٓت ؤما مِٟ لٓ(، بإهّ ٢اهٓن الؿلُت الٗامت ؤ ّ الاؾخاط )بٍغ ٖٞغ

ْٞغظُت(  ْلتها. ؤما الاؾخاط )ص ْمؼا ْجىٓم اهخ٣الِا  ٓهُت التي حٗحن الؿلُاث الٗامت  ٓاٖض ال٣اه مً ال٣

ٓع بإهّ: ٕٞغ  ْلت.ٞٗٝغ الضؾخ ٍْىٓم وكاَاتها في الض ًٍٓ الُِئاث الٗامت   2ال٣اهٓن الٗام الظي ٌٗحن ج٩

ٓهُت التي حٗحن، في هٓام خغ، الؿلُاث الٗامت ْخ١ٓ٣ الٟغص       ٓاٖض ال٣اه ٖٓت ال٣  مجم
ً
َْٓ ؤًًا

ٓصٍ ٌٗجي ب٢امت الىٓام الؿُاسخي  ْْظ ْلت لل٣اهٓن،  ٕٓ الض ْؤَما لخً َْٓ ؤ٫ْ يماهت  ْالجماٖت، 

ٓوي ٍْدضص ازخهاناتها  ْال٣اه ٍْيصخئ الؿلُاث اإلاسخلٟت،  ْلت،  ْلت، ألهّ ًدضص هٓام الخ٨م في الض للض

ٓهُت  ٓاٖض ال٣اه ْلت، ألهّ ٌؿمٓ ٖلى ٧اٞت ال٣ ٓوي في الض ٍْمشل ٢مت الىٓام ال٣اه ْصَا،  ٍْغؾم خض

٦ْظل٪ ال٣ًاثُت ُٞما ٣ٍُْض الؿلُت الخىُٟظًت  ٓعي،   اإلاسخلٟت، بدُض ال ًم٨ً مسالٟت اي هو صؾخ

ْاخ٩ام. ٢ْغاعاث  ٓاثذ    3جخسظاهّ مً ل

ٓعٍت بمٗىاَا الٗلمي         ٓعي؛ بن الضؾخ ٫ٓ)اصمٓن عباٍ(، ؤخض ؤبغػ اإلاسخهحن في ال٣اهٓن الضؾخ ٣ٍْ

ْال٨ٟغي َىا٥ ْلت الؿُاسخي  ٓع الض ْمً مٓاَغ جُ ٓعي هي مً نى٘ ال٨ٟغ الٛغبي،  ؛ ٞىجض 4ْاإلآي

ٓعهٓ(، حٗجي:  ٖىض)ظحراع ٧
ً
ٓعٍت مشال    5الضؾخ

 مؿـإلت بٖـالن خ١ٓ٣ ؤلاوؿان.
ً
ٓعي، مشال  َاب٘ ٩ًٓن لّ هو صؾخ

ٓعٍت.    ْبهظا اإلاٗجى هي يض الال صؾخ ٓع،  ٓا٤ٞ م٘ الضؾخ ٓ مخ  َاب٘ ما َ

ٍٓت ج٩ٓن لل٣اهٓن الظي ؾ٣ُُض   ٍْٔغ الٗل ٓعٍت بمبضؤ خ٨م ال٣اهٓن،  ْمً الباخشحن مً ًغبِ الضؾخ

خباَي ٍْدمي الكٗب مً الخ٨م الٖا ٓمت  بّ  ؾلُاث الخ٩ ٓمت بن جٟٗل ما جٚغ ْمً زم ال ٌؿمذ للخ٩

ٓمت ال ٌؿمذ لِا ان جٟٗل ما  ٓعٍت بظل٪ ل٨ٟغة ؤن الخ٩ ْجانل الضؾخ بل ان حٗمل َب٣ا لل٣اهٓن 

ٓع. ْجخ٤ٟ م٘ الضؾخ  إلظغاءاث جدىاؾب 
ً
بّ بل ان حٗمل َب٣ا  6جٚغ

ٖٓت اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاىٓمت لؿلُاث        ٓع ٦ظل٪ ٖلى ؤهّ مجم ْاإلابِىت ل٩ل َْٗٝغ الضؾخ ْلت،  الض

ً ٖلى  ْبىاء الَٓ ت،  ْ ال٨ٍٟغ ٓمحن ٞحها بضْن الخضزل في اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت ؤ ْاإلاد٩ مً خ١ٓ٣ الخا٦م 
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٫ٓ الغثِؿت الظي ًىٓم الٗال٢اث بحن مسخل٠  ٓهُت، الظي ٌٗض ألاؾاؽ الٓيعي لؤلن مبضؤ ال٩

ٓع ٦ظل٪ ؤلا  َْٗخبر الضؾخ ُٗت،  ْالدكَغ ْال٣ًاثُت  ْلت بم٣خًاٍ الؿلُاث الخىُٟظًت  َاع الظي حٗمل الض

ْلت اإلاضهُت،   للض
ً
َْٓ بهظا اإلاٗجى ٌٗض مضزال ْالخاعظُت.  ن الضازلُت  ٓع اإلاغجبُت بالكْا في مسخل٠ ألام

 ٫ٓ ٓوي. ٦ما ًترجب ًٖ ألان ْال٣اه ا اإلااؾؿاحي  ْجىُٓمِا في بَاَع ؿّ إلابضؤ ٞهل الؿلُاث  بخ٨َغ

ت لل٣اهٓن، َٓ ال٣ ْلت اإلاضهُت هٍٓغ ت للض ً الجؿم الاظخماعي الىٍٓغ اهٓن اإلاىبش٤ ًٖ ؤلاعاصة الٗامت ْٖ

َُْئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي. ْال٣ًاثُت  ٓمُت  ْالخ٩  1الظي جمشلّ اإلااؾؿاث البرإلااهُت 

ً َما:      ٤ْٞ مُٗاٍع ٓع ٖلى   2َْٗٝغ الضؾخ

ْما جخًمىّ مً ههٓم،  -1 ٓعٍت  ٓز٣ُت الضؾخ ٓع: ًىهٝغ َظا اإلاٗجى بلى ال اإلاُٗاع الك٨لي للضؾخ

ٓم ٓز٣ُت التي  ْمِٟ ٓاعصة في ال ٓهُت ال ٓاٖض ال٣اه ٤ْٞ َظا اإلاٗجى َٓ: ٖباعة ًٖ ال٣ ٓع ٖلى  الضؾخ

ٓز٣ُت ال حٗض ٢اٖضة  ٓهُت ال جًمِا َظٍ ال ٧ْل ٢اٖضة ٢اه ٓعٍت،  جدخٓي الىهٓم الضؾخ

ٓاٖض  ٓعي لبٌٗ ال٣ ْل٨ً ألازظ بهظا اإلاُٗاع ًاصي بىا بلى بٟٚا٫ الُاب٘ الضؾخ ٓعٍت،  صؾخ

ٓهُت ٚحر اإلا ٓز٤ُ بدىُٓم الؿلُاث الٗامت ال٣اه ٓع، م٘ اجهالِا ال ىهٓم ٖلحها في الضؾخ

ٓاٖض  ٓعي ٖلى ٢ (، ٦ما ؤن َظا اإلاُٗاع ًاصي بلى بيٟاء الُاب٘ الضؾخ
ً
ٓاهحن الاهخسابُت مشال )ال٣

(، ٦ما ؤن َظا اإلاُٗاع ًصر ٣ِٞ 
ً
ضام مشال ٓبت الٖا ٓهُت ال جخهل بالؿلُاث الٗامت )الٛاء ٣ٖ ٢اه

ٓع الٗغفي ال ًٓظض ٞحها  لخهي٠ُ الضؾاجحر  ُاهُا طاث الضؾخ ْلت مشل بٍغ ْٖلُّ ٞةن ص ٓبت،  اإلا٨خ

٤ْٞ َظا اإلاُٗاع. ٓع ٖلى   صؾخ

ٓعٍت ال بلى ق٩لِا،   -2 ٕٓ ال٣اٖضة الضؾخ ٓع: ًىهٝغ َظا اإلاٗجى الى مٓي ٓعي للضؾخ اإلاُٗاع اإلآي

ٓاء ٧ا ْما ًخهل بها، ؾ ٓهُت جىٓم ٖمل الؿلُاث الٗامت  ٓبت ْٖلى طل٪ ٩ٞل ٢اٖضة ٢اه هذ م٨خ

ْل٨ً  ٓاهحن الٗاصًت،  ْاعصة في ال٣ ٓعٍت ؤم ؤجها ٚحر  ٓز٣ُت الضؾخ ْهت في ال ٓبت، مض ؤم ٚحر م٨خ

ٓعٍت.   اصخاب َظا الغؤي ال ًخ٣ٟٓن ٖلى ماَُت اإلآيٖٓاث الضؾخ

ْاخضة ناصعة في       ْز٣ُت  ٓاٖضٍ في  ْهذ ٢ ٓ ما ص ، ٞاإلا٨خٓب َ
ً
ُا ْ ٖٞغ  ؤ

ً
ٓبا ٓع ؤما ؤن ٩ًٓن م٨خ ْالضؾخ

ش  ْالٗاصة جاٍع ُت للٗٝغ  َْٓ ما هجضٍ ٖىض ٚالبُت الض٫ْ مشل الجؼاثغ بِىما جتر٥ الضؾاجحر الٗٞغ مٗحن 

ال ٞغ١ ٖىض ال٣ِٟاء بحن ؤن ٩ًٓن  ٓع الاهجلحزي،  ال خهغ مشل ما هجضٍ لضٔ الضؾخ بضْن ٦خابت 

ٓهُت بط اإلاِم  ْلت ال٣اه  مً خُض الخإزحر ٖلى ب٢امت هٓام الض
ً
ٓبا  اْ م٨خ

ً
ُا ٓع ٖٞغ ٓص جل٪ الضؾخ َٓ ْظ

ٓاٖض مماعؾتها للؿلُت  ْجدضص لِا ٢ ٓوي للُِئاث الخا٦مت  ٓعٍت التي ج٣ُم ال٨ُان ال٣اه ٓاٖض الضؾخ ال٣

ٓاٖض  ْما صامذ جل٪ ال٣ ٓوي مدضص لِـ ؤن جسغط ٖلُّ.  ْجلؼمِا بةن جماعؽ وكاَِا في بَاع ٢اه
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ٓ ٖلى الؿلُاث الخا٦مت ٞةن جل٪ الؿل ٓبت حؿم ُت ٧اهذ ؤم م٨خ ٓعٍت ٖٞغ ُاث ج٩ٓن م٣ُضة بها الضؾخ

ٓعٍت، ٚحر ؤهّ ٓاٖض الضؾخ عة ألجها ؾلُاث ميكإة بمٓظب جل٪ ال٣ حٗخبر الضؾاجحر  -بضْن ق٪-بالًْغ

ت   لخٍغ
ً
ُت، ٦ما ؤجها ؤ٦ثر يماها ٓاَىحن مً الضؾاجحر الٗٞغ  لضٔ اإلا

ً
ال ْؤؾِل جىا  

ً
ٓبت ؤ٦ثر ْيٓخا اإلا٨خ

ٓاظِت الؿلُت.   1الٟغص ْخ٣ّ في م

ٓع       ٓع مضوي ًًّٗ البكغ، ٖبر ممشلحن  ال ًم٨ً ؤن هخه ْلت مضهُت مً ٚحر صؾخ ٓص ص ْ ه٨ٟغ في ْظ ؤ

ت جد٤٣ الٗضا٫  ٓاهحن بكٍغ ٢ ّ ٓاٍػ ْلٛاًت ج٣ضمِم، ً  للمهالر الٗامت للكٗب، 
ً
مىخسبحن، جد٣ُ٣ا

ٓاع   الخ
ً
ٟا ت، مْٓ ْال٨ٍٟغ ت الضًيُت  َُْٗحهم الخٍغ ْاة بحن ٧ل ٞئاث اإلاجخم٘ بال جمُحز، ًمىدِم  ْاإلاؿا

ٓاًَ، بُجهم  ْاإلا  ً ْالخ٣ضم للَٓ ٫ٓ بلى ٢ُمت الدؿامذ للخٗاٌل الؿلمي بُجهم، مما ًد٤٣ الاػصَاع  للٓن

ٍْدٟٔ لل٣ًاء  ْاؾخ٣اللُتها ًٖ بًِٗا،  ٓع َٓ الظي ًدٟٔ للؿلُاث ازخهاناتها  ْ الضؾخ

ْلت اإلاضهُت. باليؿبت  ْالظي ٌٗض ؤخض ألاع٧ان اإلاِمت لبىاء الض ٍْدمي مباصثّ اإلاضهُت،  ل٣اهٓن اؾخ٣اللّ 

ٓوي بلى اإلامحزاث آلاجُت: ْلت اإلاضهُت ًجب ؤن ٌؿدىض في بىاءٍ ال٣اه  2الض

ْٚحر ما٢ذ. -1  
ً
 صاثما

ً
ٓعا  ؤن ٩ًٓن صؾخ

ال ٩ًٓن   -2 ٓع ًجب ؤن ًدٓى بش٣ت الكٗب،  ٓص الضؾخ ٓٙ بى ٓعي الظي ًه بن اإلاجلـ الضؾخ

باث الخ٩ام.  ًسضم ٚع
ً
ٓعٍا  ن

ً
 مجلؿا

ٓع ٖلى اؾخٟخاء قٗبي ٖا -3 ٓاًَ ًٖ عؤًّ ُّٞ بضْن ج٣ُُض، ختى  ؤن ًخم َغح الضؾخ م ٌٗبر ُّٞ اإلا

ْالٗمل بّ. ُت الؿُاؾُت آلاػمت الخترامّ  ٓع الكٖغ  ٨ًدؿب الضؾخ

ٓع  -4 ٓصَا في مهلخت الكٗب، ًيبغي ؤن ٩ًٓن الضؾخ باؾخصىاء بٌٗ الىهٓم التي ٩ًٓن ظم

ٓص جا٦  للخٗضًل متى ما ا٢خًذ مهلخت الكٗب طل٪، ٦ما ًيبغي ؤن ج٩ٓن ُّٞ بى
ً
ت ٢ابال ض خٍغ

 حك٨ُل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.

ْلت   -5 ٓماث ألاؾاؾُت لبىاء الض ٓعٍت جد٤٣ اإلا٣  صؾخ
ً
ٓاٖضا ٓع ٢ ٦ما ًجب ؤن ًخًمً الضؾخ

ْالتي هي:  اإلاضهُت 

ْل٨ً  - ؤ ْلت اإلاضهُت،  ت، بط ال ؾُاصة ل٣لت ٖلى الكٗب في هٓام الخ٨م في الض اخترام عؤي الا٦ثًر

ل بُت، ٞالضًم٣غاَُت ال جيسجم م٘ اؾدبٗاص ًيبغي ؤن ج٩ٓن َىا٥ ز٣ت في ا٢ترإ ألٚا

ٌ َظٍ الا٢لُاث لؤلٚلبُت. طل٪ ؤهّ لِـ للضًم٣غاَُت  الا٢لُاث ٦ما ال جيسجم م٘ ٞع
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ْجخسظ ٖبر  تراٝ بد٣ل ؾُاسخي ٌٗبر ُّٞ الجزاٖاث الاظخماُٖت ًٖ هٟؿِا  ٓص مً صْن الٖا ْظ

ُ ّٖٓ ٖلى ؤجها قٖغ لبُت ٢غاعاث ٌٗتٝر بها اإلاجخم٘ بمجم  ت.ا٢ترإ الٚا

 ٖضم الجم٘ بحن الؿلُاث.  - ب

اث الٗامت. - ث ْالخٍغ  يمان الخ١ٓ٣ 

.  - ر
ً
 جضا٫ْ الؿلُت ؾلمُا

ٓاؾُت ؤمامّ.  - ط ْؤن ٩ًٓن الىاؽ ؾ  ؾُُغة ؤخ٩ام ال٣اهٓن، 

 الىهٓم       
ً
ٗاث ال٣اثمت، زهٓنا ْلت صًم٣غاَُت مً ٚحر جُٟٗل الدكَغ ْمما ال ق٪ ُّٞ ال جٓظض ص

ت ال ْاة، خٍغ ٓعٍت اإلاخٗل٣ت باإلاؿا ٘ مضوي مٓخض ال الضؾخ ْالُال١ لدكَغ اط  ْازًإ مؿاثل الْؼ ٣ُٗضة، 

٧ْلِا  ٓاٖض اإلاخ٣ٟت بحن الاصًان ٧اٞت،  ٓاَىحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً، م٘ اخترام ال٣ ٌٗٝغ الخمُحز بحن اإلا

ْبما ال ًاصي بلى ؤي   ،
ً
ْؤن خماًت اإلاٗخ٣ضاث ال مٗجى لّ بال باخترامِا ظمُٗا ْالٗضالت،  ْاة  جخٗل٤ باإلاؿا

ٓاظباث الٗامت.ٞغ٢ت بحن  ْال ٓاَىحن ُٞما ًخٗل٤ بالخ١ٓ٣               1اإلا

ٓمحن في اَاع مً         ْاإلاد٩ ْالٗال٢ت بحن الخا٦محن  ٓع َٓ الظي ًغسخى صٖاثم الضًم٣غاَُت  ٞالضؾخ

ٓهُت التي جداؾب ٧ل الض٫ْ طاث ألاهٓمت الضًم٣غاَُت ٖلحها، ٞالِضٝ ألاؾاسخي ألي  ُت ال٣اه الكٖغ

ٓ اإلاؿاٖضة ٓع َ ٠٢ٓ ؤي مِٓغ  صؾخ ٓهُت التي بةم٩اجها ؤن ج ٓابِ ال٣اه ٓٞحر هٓام مخ٩امل مً الً ٖلى ج

ْج٩ٓن ْؾُلخّ بلى طل٪ جدضًض الاظغاءاث  مً مٓاَغ اإلاماعؾت الاؾدبضاصًت ؤْ الخد٨مُت للؿلُت، 

ٓاؾُتها مداؾبت ؤي بهتها٥ للمٗاوي ألاؾاؾُت التي ًدغم  ْالؿُاؾُت التي ًم٨ً ب ٓهُت  ْالخضابحر ال٣اه

ٓ ال ٓع َ ْالخ٣ُض بها. طل٪ ؤن الضؾخ ٓمحن بلى اخترامِا  ْمد٩  
ً
ْصٞ٘ الجمُ٘ خ٩اما ٓع ٖلى جإ٦ُضَا،  ضؾخ

ْلِظا  ٍْجؿض جُلٗاث الكٗب،  ْالجماٖاث  ٓاَىحن  اع الٗام الظي ًدضص هٓام الض٫ْ ْخ١ٓ٣ اإلا الَا

ْلت ٌؿخدب٘  بدبضًل  ٞةن ؤي حُٛحر ًُغؤ ٖلى البيُت الؿُاؾُت ؤْ الاظخماُٖت ؤْ الا٢خهاصًت للض
ً
خخما

ٓاٖض  ٖٓت مً ال٣ ٓع لِـ مجم ٝ اإلاؿخجضة، ٞالضؾخ ْالْٓغ ْ حٗضًلّ بما ًخالءم م٘ الاْيإ  ٓعَا ؤ صؾخ

 ٖملُت 
ً
ْلت ٞدؿب، بل َٓ ؤًًا ٓبت جخٗل٤ بالىٓام الؿُاسخي في الض ْز٣ُت م٨خ ْهت في  ٓهُت اإلاض ال٣اه

ٓهُت ل٨ٟغة ؾُاؾُت اؾخُاٖذ في نغاِٖا م٘ الا٩ٞاع الازٔغ  ٓلِا بلى نُاٚت ٢اه ا بٓن ؤن جا٦ض اهخهاَع

ٓوي  ْمً َىا ٞةن الضؾاجحر جبجي الىٓام ال٣اه ٓهُت ملؼمت،  ٓاٖض ٢اه ْٞلؿٟتها ٣٦ ْٞغى اججاَِا  الؿلُت 
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ٓة الؿُاؾُت الهاٖضة، ٦ما جغسخي ألاؾـ آلاػمت ل٨ٟالت  ْجا٦ض ٦ظل٪ ؾُُغة ال٣ ْلت  لؿلُت الض

ٓة. ُت لِظٍ ال٣  1ٖىهغ الكٖغ

ْلت ًجب ان      ٓع الض ْازخالٝ مظاَبها  ْصؾخ ٍْدمي حٗضصَا  ا،  ال ٌٗٝغ الخمُحز بحن الاصًان، بل ٣ًَغ

ِٖٓم الخال١،  ْلت التي جخ٣ضم بدى ، صازل الض
ً
ْاة بُجهم ظمُٗا َٓا ًامىٓن باإلاؿا ٓاثِٟا، ما ْل مٗخى٣ َْ

ْلِـ ا اٖت الُُِاْي  ْلت اإلاضهُت ابخضاًء مً ٞع اص الاؾدىاعة بلى اؾخدؿان الض ال طل٪ إلاا طَب ْع هتهاًء ْل

 ؤن 
ً
ْاإلاضهُت، ما٦ضا بالكُش )مدمض ٖبضٍ( مٟتي مهغ الظي ٦خب ًٖ ؤلاؾالم بٓنّٟ صًً الٗلم 

ٓا هٓام الخ٨م الظي ًد٤٣ لِم الٗض٫  ْلِم ؤن ٣ًُم ن صهُاَم،  اإلاؿلمحن ٦ٛحر اإلاؿلمحن َم ؤصٔع بكْا

ْاخترام اوؿاهُت ؤلاوؿان، مِخضًً في طل٪ باإلاباصت  ْالخ٣ضم  ْاة  ْاإلاؿا ت  ْججاعب ْالخٍغ ال٩لُت لؤلصًان 

ْلت اإلاضهُت الخ٣ت التي ٩ًٓن الخ٨م ٞحها  ؤلاوؿاهُت ْزبراث الكٗٓب، ٞالخ٤ ؤخ٤ ؤن ًدب٘ في الض

م ًٖ  ْحُٛحَر ٓع،  ٓاَىحن الاخغاع في ازخُاع خ٩امِم لؼمً مدضص بالضؾخ ٓع الظي َٓ ؾالح اإلا للضؾخ

ْ ؤٞ ْا ؤ ْ اؾدبض ٓا ؤ ْ ْلم ا ؤ ٤ الاهخساباث الخغة، بطا ظاْع ْا.ٍَغ  2ؿض

ْلت الخضًشت ٖلى مباصت الضًم٣غاَُت التي جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً الضؾاجحر          ٓع في الض ٓم الضؾخ ٣ٍْ

ْلِما جىُٓم الؿلُاث في  حن، ؤ ٍَٓغ ً ظ ٓعٍت ج٨ٟل ؤمٍغ َْظٍ اإلاباصت ًخم ججؿُضَا في ماؾؿاث صؾخ

ْال ْزاهحهما ٦ٟالت الخ١ٓ٣  ٓعٍت ٖلى مماعؾت الؿلُت،  ٓص صؾخ ْْي٘ ٢ُ ْلت  اث الٗامت لؤلٞغاص، الض خٍغ

ٓع صًم٣غاَي مضوي، جخمشل َظٍ اإلاباصت   في نلب ٧ل صؾخ
ً
ٓصَا ظمُٗا َْظٍ اإلاباصت الخمؿت ًالخٔ ْظ

ال ل٣لت مً الكٗب، ؾُُغة ؤخ٩ام ال٣اهٓن، مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث،  في: مبضؤ ال ؾُاصة لٟغص 

ٓص َظ ، ٞٓظ
ً
اث الٗامت، جضا٫ْ الؿلُت ؾلمُا ْالخٍغ ٓ ال٣اؾم اإلاكتر٥ بحن يمان الخ١ٓ٣  ٍ اإلاباصت َ

ْهي بد٤ اإلاباصت الٗامت اإلاكتر٦ت التي ال  صؾاجحر هٓم الخ٨م التي اؾخ٣غث بها اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت، 

َْظٍ اإلاباصت الضًم٣غاَُت  ْ ازل بمخُلباتها اإلااؾؿُت،  ٓع اإلاضوي ٢اثمت بطا اهخ٣و مجها ؤ ٓم للضؾخ ج٣

ْلت ما بال بٗض ؤ ٓع ص ْز٣اُٞت حؿمذ لِا باالهخ٣ا٫ ال ج٨خمل في صؾخ الث ؾُاؾُت  ْلت بخد ن جمغ جل٪ الض

ٓعٍت جغاعي اإلاباصت الضًم٣غاَُت الٗامت  ُت صؾخ بلى مماعؾت صًم٣غاَُت مؿخ٣غة ٖلى ؤؾاؽ قٖغ

ٓع الضًم٣غاَي.  3اإلاكتر٦ت للضؾخ

ٓ ْؾُلت ً       ْ بٗباعة ؤص١، َ ْلت، ؤ ٓة اإلاُِمىت في الض ٓع َىا ْؾُلت لخ٨َغـ ال٣ ْ ًبان ٞالضؾخ خدضص ؤ

ٓاػن  ؾُاسخي، ٞالؿلُت ال   ْؾُلت ج
ً
ٓ اًًا ْلت. لِـ َظا ٞدؿب بل َ بها ال٣ابٌ ٖلى الؿلُت في الض

َْظٍ اإلاماعؾت  ْاخض بل َىا٥ اؾِام مكتر٥ في ال٣بٌ ٖلحها ْفي مماعؾتها،  ٓص في الٛالب الى ٢ابٌ  حٗ
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ْٖلُّ ٞإن ٓعٍت؛  ٓاٖض الضؾخ ٓا٢٘، ال٣ ٓعٍت: اإلاكتر٦ت للؿلُت جىٓمِا في ال ٓاٖض الضؾخ ٓاٖض )ال٣ هي ٢

ٓاٖض ؾُاؾُت جىٓم الٗال٢ت بحن ال٣ابًحن ٖلى الؿلُت، ٟٞي َظا الىٓام  ٓاػن ؾُاسخي؛ بي: ؤجها ٢ ج

 ْ ْ خؼب ؤ ْ ٞئت ؤ ـ ؾلُت ٞغص ؤ  بمحزجّ ألاْلى ٧ٓؾُلت لخ٨َغ
ً
ٓع: ًب٣ى مخمخٗا ْالُبُٗت الؿُاؾُت للضؾخ

 لؿ
ً
ٓع ؾُهبذ مجهاظا ْبىاء ٖلُّ ٞإن الضؾخ ٤ َب٣ت؛  ُاؾت مؿخ٣بلُت ًىٓي الخ٩ام جد٣ُ٣ِا ًٖ ٍَغ

ٓع ؾِبحن َضٝ مماعؾت الخ٩ام للؿلُت  1.(مماعؾتهم الؿلُت؛ ٞالضؾخ

 املطلب الثاوي اهىاع الذظاجير: 

ٓإ الضؾاجحر في الٗهغ الخضًض هي ٖلى ؤ٢ؿام ٖضة بدؿب ما طَب بلُّ بٌٗ ٣ِٞاء ال٣اهٓن       اه

ٓإ الضؾاجحر: ْمً ؤه ٓعي   الضؾخ

:
ً
ال ًٍْ:  ا  مً خُض الخض

ْاخضة  -ؤ ْز٣ُت عؾمُت        ّٖٓ في ق٩ل  ْ ههٓنّ مٓي ٓاٖضٍ ؤ ٓع اإلا٨خٓب: الظي ج٩ٓن اٚلب ٢ الضؾخ

ْزاث٤ عؾمُت ٖضة ، مً َٝغ الؿلُت التي ًىاٍ بها ْيِٗا.  ْ  ؤ

ٓعٍت  -ب ٓهُت الضؾخ ٓاٖض ال٣اه ٖٓت ال٣ ٣ٍْهض بّ مجم ٓع الٗغفي،  َْٓ الضؾخ ٓع ٚحر اإلا٨خٓب:  الضؾخ

ْالتي ًخ٩ٓن مجها الىٓام ألاؾاؽ للخ٨م في البالص. التي  ٓاب٤،  ْالؿ  جهضع ًٖ الٗٝغ 

ٖٓحن َما:  ه
ً
ْٞحها اًًا : مً خُض ؤظغاء الخٗضًل، 

ً
 زاهُا

ٍْبجي  -ؤ ٘ الٗاصي،   لظاث بظغاءاث حٗضًل الدكَغ
ً
٣ْٞا ٓػ حٗضًل ههٓنّ  ٓ الظي ًج َْ ٓع اإلاغن:  الضؾخ

ال ٌٗض ٖلى طل٪ ؤن الضؾاجحر اإلاغهت ج٩ٓن لِا ال٣ ٓا ٖلحها،  ٓاهحن الٗاصًت، ٞال حؿم ُمت هٟؿِا التي لل٣

٘ ؤٖلى مىّ.  حٗضًل َظا ألازحر لِا مً ٢بُل مسالٟت ألاصوى لدكَغ

٘     الٗاصي،  -ب  إلظغاءاث الدكَغ
ً
٣ْٞا ٓػ حٗضًل ههٓنّ  ٓع الظي ال ًج ٓ الضؾخ َْ ٓع الجامض:  الضؾخ

ْ م ْ اؾخصىاثُت ؤ ْ ًىو بل ٌكتٍر لخٗضًلّ بظغاءاث زانت ؤ ٓاهحن الٗاصًت، ؤ ٣ٗضة، ال حكتٍر ٖاصة ال٣

ْان ؤلاظغاءاث  ٍ زانت،  ، ؤْ إلاضة مُٗىت ؤْ بكْغ
ً
ٓاػ حٗضًل بٌٗ ههٓنّ مُل٣ا ُّٞ ٖلى ٖضم ظ

ْمً هٓام ؾُاسخي لىٓام ؾُاسخي آزغ. ٓع آزغ  ٓع لضؾخ  2جسخل٠ مً صؾخ

: مً خُض اإلاضة:
ً
 زالشا
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ٓع الظي ًٓي٘ لٟترة -ؤ ٓ الضؾخ َْ ٢ٓذ:  ٓع اإلا ٍْالخٔ َظا الىمِ مً الضؾاجحر في الض٫ْ  الضؾخ ٢ٓخت  م

 التي حٗاوي خالت ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي.

ٓع اٖالٍ، اط ًٓظض في  -ب ْٖلى ال٨ٗـ مً الضؾخ ٓع الٛحر ٢ابل للخُٛحر  َْٓ الضؾخ ٓع الضاثم:  الضؾخ

م في الض٫ْ التي جخمحز باالؾخ٣غاع الؿُاسخي ْالا٢خهاصي ْالاظخماعي ْالامجي.  ألٖا

 
ً
 : مً خُض وكإتها:عابٗا

ْ مل٪  مىدت مً الخا٦م: -ؤ ٓع الظي ًهضع بإمغ مً الخا٦م ٧ان ٩ًٓن الخا٦م عثِـ ا ٓ طل٪ الضؾخ َْ

ْ ؤي ظِت جىُٟظًت.  ا

ْ  -ب ْالكٗب ؤ ٓم ؤي بحن الؿلُت  ْاإلاد٩ َْٓ ٣ٖض اظخماعي بحن الخا٦م  ٓع الضًم٣غاَي:  الضؾخ

ٓع ٖبر ظمُٗت جإؾِؿّ  بإؾلٓب صًم٣غاَي خحن ج٩ٓن الؿُاصة للكٗب الظي ًىٟغص بٓي٘ الضؾخ

ٓعي. ْ باؾخٟخاء قٗبي صؾخ  1مىخسبت)بغإلاان( ا

 املبحث الثاوي: الذولت:

 املطلب الاول: ماهُت الذولت:  

 املطلب الثاوي: اسوان الذولت:
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 املطلب الاول: ماهُت الذولت:

ْلت        ْعبا في ٖهغ ا (State)الض  اؾخسضمذ في ؤ
ً
ْْاؾ٘ هي ٧لمت خضًشت وؿبُا ْاضر  لجهًت بك٩ل 

 في 
ً
 ؾُاؾُا

ً
ال ْل٨ً ال٩لمت ؤزظث ٢بل طل٪ مضل اع اإلاىٓم للؿلُت الؿُاؾُت،  للضاللت ٖلى طل٪ ؤلَا

ٓعٍت، بال ؤهّ ٧ان ٖلُىا الاهخٓاع ختى ال٣غن الؿاصؽ  ماهُت ٖىضما ؤنبدذ حٗٝغ بالجمِ ٓع الْغ الٗه

ْلت باإلاٗجى الخضًض، بط ٢ا٫: "٧ل َُإة التي ٖكغ خحن اؾخسضم )م٩ُاُٞللي( في ٦خابّ )ألامحر( ٧لمت الض

ٓعٍاث". ْبظل٪ ٣ٞض اههٝغ مضل٫ٓ  ٧1ان ؤْ.. لِا ؾلُت ٖلى الكٗٓب هي ص٫ْ، ؤْ بماعاث، ؤْ ظمِ

ْزابخت، بُض ؤهّ في الٗهغ الخضًض  ْ الجماٖت بّٗضَا خالت مؿخ٣غة  ْعبُت بلى الُِإة ؤ ْلت في اللٛاث ألا الض

ِٖٓا ؤْ صعظت جىُٓمِا، بل جىهٝغ بلى صعظت مُٗىت مً ال حكحر بلى ظمُ٘ اإلاجخمٗاث مِم ا ٧ان ه

ْلت.  2الخىُٓم جخ٤ٟ م٘ اإلآِٟم الصخُذ الخضًض للض

ْازخلٟذ خؿب ْظِت هٓغ ْزلُٟت اإلا٨ٟغ الؿُاسخي لظل٪ ِْغث زالزت آعاء بهضص  ٟاث  ْحٗضصث الخٍٗغ

ْلت هي: ٠ الض  3حٍٗغ

ْلت ٖباعة ًٖ مىٓمت حؿعى ل  ْ الغؤي ألا٫ْ ًٔغ بإن الض خد٤ُ٣ ؤَضاٝ مدضصة إلاهلخت الجماٖت؛ 

 ألخ٩ام 
ً
٣ْٞا ْلت ٖباعة ًٖ ظمُٗت يمً الجمُٗاث ألازٔغ جاصي ٖملِا  ٫ٓ الغؤي الشاوي بإن الض ٣ً

ْالتي حؿخُُ٘ ًٖ زاللِا، ؤي الؿلُت ،بعؾاء  ٓمت ناخبت الؿلُت  ال٣اهٓن الظي ْي٘ مً ٢بل الخ٩

ْ ًٔغ الغؤي الشالض بإ ْجخٟٕغ ٖجها صٖاثم الىٓام في اإلاجخم٘؛  ْهي ماؾؿت ألانل،  ْلت ماؾؿت،  ن الض

ٓمت، ْألاخؼاب.   ٧الخ٩
ً
 ماؾؿاث ؤزٔغ ؤ٢ل مجها قإها

ْٖلماء         ً ْلت عاظ٘ بلى حٗضص اإلا٨ٍٟغ ٟاث التي َغخذ بكإن الض الغؤي الشاوي ٌٗخ٣ض بإن حٗضص الخٍٗغ

ْالخ ْبما ما ٨ٌٗـ الخٗضص  ْا لِظا ألامغ،  ْالؿُاؾت الظًً جهض ٓلٓظُت الاظخمإ،  ٕٓ في زلُٟاتهم ألاًضً ى

ت،  ٓاٍػ ْلت ٖىض )َُجل( هي ججؿُض ألؾمى ٨ٞغة ؤزال٢ُت بغظ ت، ٞالض ْال٨ٍٟغ ْاهخماءاتهم الؿُاؾُت 

ٕ للٗى٠ في ع٢ٗت ظٛغاُٞت مُٗىت.  4ْٖىض ما٦ـ ُٞبر هي الخىُٓم الظي ًدخ٨غ الاؾخسضام اإلاكْغ

ٕٓ في حٍٗغ          ْالخى ٓص الاججاَاث ؤما الغؤي الشالض ٞحرظ٘ الخٗضص  ً بلى ْظ ْلت ٖىض آلازٍغ ٠ الض

ْٖلم  ٓايُِٗا الغثِؿت، ٦ٗلم الاظخمإ الؿُاسخي،  ْلت ؤخض م ْالٗلمُت التي حك٩ل الض ُت  ْاإلاُاصًً اإلاٗٞغ
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ْلت في ٖهغها الخالي  م ٧ل شخيء ٖلى ؤن الض ٓم التي ججم٘ ٚع ا مً الٗل ْٚحَر ْال٣اهٓن،  الؿُاؾت، 

 1خٛىاء ٖجها.ؤنبدذ مِمت بلى صعظت ال ًم٨ىىا الاؾ

ٓع جهاخبها الازخالٝ في الغؤي         ْلت، ؤم ٟاث الض ٕٓ في حٍٗغ ْالخى ْالخٗضص،  ْبظل٪ ٞةن الازخالٝ، 

  .
ً
٫ٓ ؤؾباب َظا الازخالٝ ؤًًا ْلت، خ ٟاث للض ْلت ٖىض )ظان ل٨ً ًم٨ً ان هظ٦غ بٌٗ الخٍٗغ مجها الض

ْلت بن لم ج٨ً  ٓعٍت(، ال حٗض ص َْٓ ًُل٤ ٖلحها )الجمِ ٓصان(،  ٓة ؾُضة جٓخض ٧ل ؤًٖائها، ب ٞحها ٢

ٓصان( الى٣ُت الغثِؿت ْألا٦ثر  ْاخض، جل٪ هي، باليؿبت ٫ )ب َُْئاتها في ظؿم  ا  ٧ْل ؤؾَغ ْؤظؼائها، 

ت ٍع ٓعٍت هي الخ٨م اإلاؿخ٣ُم لٗضة 2يْغ ٓعٍت( بال٫ٓ٣ "بن الجمِ ٗٝغ )الجمِ ٌُ  مً طل٪ 
ً
ْاهُال٢ا  ،

ٓٞغ لضًّ ٢ ٓ مكتر٥ لضحها، بكٍغ ؤن جخ إلاا َ  3ٓة ؾُضة".ؤؾغ، 

ا ًٖ الجماٖاث        ْلت بإجها "مىٓماث جخد٨م بٗملُت ال٣ؿغ بك٩ل ًمحَز َْٗٝغ )قاعلؼ جلي( الض

ْاضخت في بٌٗ اإلاجاالث ٖلى ٧ل ؤق٩ا٫ الخىُٓم ألازٔغ  ْهي جخمخ٘ بإؾب٣ُت  ْال٣غابُت،  الٗاثلُت 

ْاؾٗت".  4يمً ؤ٢الُم 

ْلت      ٓوي ٚضهؼ( ُٞٗٝغ الض ْاإلااؾؿاث  ؤما ٖالم الاظخمإ )اهخ ٓمت  بإجها "ظِاػ ؾُاسخي ًًم الخ٩

ْال٣ضعة  ٍْضٖم ؾلُخّ ال٣اهٓن  َْؿُُغ ٖلى خحز م٩اوي مٗحن،  ٟي الخضمت اإلاضهُت  باإلياٞت بلى مْٓ

ٓة".  5ٖلى اؾخسضام ال٣

ت          ٖٓت مً ألاظِؼة اإلاغ٦ٍؼ ْلت باجها " مجم َْٗٝغ اؾخاط ٖلم الاظخمإ في ظامٗت ال٣اَغة الض

 إلابضؤ الؿُاصة ٖلى ب٢لُم مٗحن جدخ٨غ في صازلّ جماعؽ ؾلُتها 
ً
٣ْْٞا ٟحن  ٖٓت مً اإلآْ مً زال٫ مجم

ٓاهحن  ًٍٓ ؾلُت ُٞما ًخهل بهىاٖت ال٣ م٨ّجها مً ج٩ ًُ ٣ي الظي  الاؾخسضام الكغعي لٓؾاثل ال٣ِغ الٟحًز

ٖٓت ماؾؿاث ج٠٣ ٖلى عؤؽ مجخم٘ مضوي ال جىٟهل ٖىّ، بل جمخض بإَغاِٞا  ْلت مجم ْجُب٣ُِا، الض

ْل٨جها هي هٟؿِا هخاط لّ،  ْالؿُضة الخغ٦ُت،  ٓة الًابُت لِظا اإلاجخم٘،  ْلت هي ال٣ في صازلِا، ٞالض

اث٠  ْالْٓ ت  ْاإلاغ٦ٍؼ ْْْاثِٟا مشل الاؾخ٣ال٫ اليؿبي  ذي ج٨دؿب زهاثهِا  ْلت ٦ُان جاٍع الض

ْلت ظؼء ال ًخجؼؤ مً البجى الا٢خهاصًت الاظخماُٖت ْؤلا  ٓلٓظُت، ٞالض ٓلٓظُت الا٢خهاصًت ْؤلاًضً ًضً

ْلظل٪ ًجب  ٍْازغ ٧ل مجها باآلزغ،  ْلت  ْمً البجى اإلادُُت، ٦ما ؤن جل٪ ألازحرة ظؼء ال ًخجؼؤ مً الض

ٓهُت  ْال٣اه ْالُب٣ُت  ْلت مً زال٫ مغ٦ب مً الٗال٢اث الخاعظُت الا٢خهاصًت  الاَخمام بضعاؾت الض
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 طا ْالؿُاؾُت بالخٟاٖل م٘ مغ٦ب مً الٗال٢اث الضازلُت اإلاكابهت لخٗؼػ با
ً
ا  ٢ٍُغ

ً
 ؾُاؾُا

ً
لجهاًت هٓاما

 1زهٓنُت مُٗىت".

ٓعة ٖامت بإجها "مجمٖٓت مً ألاٞغاص، ٣ًُمٓن         ْلت به ٓن الض ٓهُحن ٌٗٞغ ٍْالخٔ بإن ال٣ِٟاء ال٣اه

ٖٓت صاثمت  ْ ؤجها ٖباعة ًٖ مجم بهٟت صاثمت في ب٢لُم مٗحن، حؿُُغ ٖلحهم َُئت خا٦مت طاث ؾُاصة، ؤ

ٕٓ ْمؿخ٣لت مً ألاٞغاص ًمل٩ ا الاقترا٥ في الخً ْجغبُِم عابُت ؾُاؾُت مهضَع  ،
ً
 مُٗىا

ً
ٓن ب٢لُما

ْلت ًجب ؤن  ٢ْا٫ بًِٗم ؤن الض  ّ٢ٓ ْمباقغة خ٣ خّ  ت ج٨ٟل ل٩ل ٞغص مجهم الخمخ٘ بدٍغ لؿلُت مغ٦ٍؼ

ْلت". ٝر بها ٦ض
َ
ٗت ٌُ ْطاث ؾُاصة ختى   2ج٩ٓن مؿخ٣لت 

٠ الٟ         ْاإلاخمحزة ًٖ الخٗاٍع ٟاث الباعػة  ْجي(ْمً الخٍٗغ ٠ )الٗمُض ص  ٣ُِت الؿاب٣ت حٍٗغ

(Duguit) ْالخضًض، اإلاخإزغ ْلت هي ٧ل جىُٓم للجماٖت الؿُاؾُت ال٣ضًم مجها  ٫ٓ بإن "الض ، خُض ٣ً

ْلت جٓظض خُض  ْٖلى طل٪ ٞةن الض ْلت،  ٓعجّ ٌؿمى الض  ٧اهذ ن
ً
ْاإلاخمضن، ؤي ؤن ٧ل مجخم٘ ؾُاسخي ؤًا

ٓم ْاإلاد٩ ٓم ظماٖت مُٗىت بالخٟغ٢ت بحن الخ٩ام  ْما ًترجب ٖلى طل٪ مً وكإة ؾلُت خا٦مت ج٣ حن 

 3جد٨م َظٍ الجماٖت".

ا، بإن         ْٖىانَغ ْلت  ٫ٓ الض ْعصهاَا خ ٠ التي ؤ ْوؿخسلو م٘ )ؾٗض الضًً ببغاَُم( مً ٧ل الخٗاٍع

ٖٓت  ْ ؾلُت ؾُاصًت مٗتٝر بها في ع٢ٗت ظٛغاُٞت مدضصة ٖلى مجم ٓوي، ط ْلت هي "٦ُان ؾُاسخي، ٢اه الض

ت مُٗىت".  4بكٍغ

ٓباث ْالاق٩الُاث التي        ٖٓت مً الهٗ ٓص مجم ْلت الى ْظ ٠ الض ٍْم٨ً ؤن هغص َظا الازخالٝ في حٍٗغ

ا َظا اإلاهُلر مجها:  5ًشحَر

ْلت خ٣ُ٣ت ماصًت، بِىما  -1 ْلت. ٣ٞض ٌٗض اإلااعزٓن الض ٣ت الىٓغ الى الض الازخالٞاث بحن الباخشحن في ٍَغ

، بِىما ٌٗضَا
ً
 مجغصا

ً
ٓهُت. ٌٗضَا الٟالؾٟت قِئا ٓهُٓن شخهُت ٢اه  ال٣اه

2-  ٫ٓ ْلت، ْالاَضاٝ التي ٌؿٗٓن للٓن الازخالٝ في اإلاٟاَُم التي ٌؿخسضمِا الباخشٓن في صعاؾت الض

ْلت.   ْعاء صعاؾت الض  الحها مً 
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ال  -3 ْاخضة  ٓا مً بِئت ٖلمُت  ٦ْخاب لِؿ  ً ْم٨ٍٟغ ْلت نضعث مً ٞالؾٟت  ٟاث للض ال٨شحر مً الخٍٗغ

ْ اظخم ٨َْظا. مً لٓن ٨ٞغي ا ْا٢خهاصي...  ْاظخماعي  ٓوي ْؾُاسخي  ْاهما مً زلُِ ٢اه ْاخض،   اعي 

ْلت بمهُلخاث ازٔغ م٣اعبت، ٣ٞض اؾخٗمل اإلاهُلر ٦مغاصٝ  -3 ازخالٍ مهُلر الض

ٓمت،  ْلت مشل الامت، اإلاجخم٘، الؿلُت الخ٩ ًٍٓ الض ْ هي ظؼء مً ج٩ إلاهُلخاث ازٔغ م٣اعبت ا

 الؿُضة، الؿُاؾت.

ْل ٓم الض ذي لِا ٌؿخُُ٘ ؤن ًمحز بحن زالر ْظِاث هٓغ  وؿخسلو في مِٟ ٓع الخاٍع ت ان اإلاخدب٘ للخُ

عثِؿت بكإجها:
1  

 
ً
ٓوي الظي جترابِ بضازلّ ؤظؼاء اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت جغابُا ْلت بمشابت الىٓام ال٣اه ٓع ألا٫ْ: ٌٗض الض الخه

.
ً
 ؾُاؾُا

ْلت ٖلى ؤجها ؤصاة ؾُاؾُ ٓع ًمُل بلى ِٞم الض ٓع الشاوي: َظا الخه ت حؿخٗملِا َب٣ت ؤْ ظماٖت الخه

ْالخد٨م في اإلاجخم٘ بإ٦ملّ.  للؿُُغة، 

ْاة في   ْلت ٦ما لٓ ٧اهذ َُإة ؤْ جىُٓم ٌؿخٗحن بّ مجخم٘ ٢اثم ٖلى اإلاؿا ٓع الشالض: ًدىا٫ْ الض الخه

ْبهجاػ الاَضاٝ الٗامت التي ٌؿعى اإلاجخم٘ بلى جد٣ُ٣ِا.  جد٤ُ٣ 
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 املطلب الثاوي: اسوان الذولت:

ٍْخمخ٘ بالصخهُت         ،
ً
ْام ب٢لُما مُٗىا ْلت هي مجمٖٓت ٦بحرة مً الىاؽ ج٣ًُ ٖلى ْظّ الض الض

ْالىٓام ْالاؾخ٣ال٫ الؿُاسخي. ؤْ الصخو اإلاٗىٓي الظي ًغمؼ بّ بلى قٗب مؿخ٣غ ٖلى  ٍٓت  اإلاٗى

ٓمحن، بدُض ٩ًٓن لِظا الصخو ؾلُت ؾُاؾُت طاث ؾُاصة. ْمد٩  
ً
 1ب٢لُم مٗحن، خ٩اما

ٖٓت ؤع٧ان ؤؾاؾُت ل٣ُامِا، ًم٨ً ؤن هٓضخِا بما ًإحي: ًخطر مً       ْلت مجم  طل٪ ؤن للض

 الكٗب: -1

ْبن ٧ان ٖضص َظٍ الجماٖت          ْلت،  ت ع٦ً اؾاسخي ال بض مىّ ل٣ُام الض ٓص الجماٖت البكٍغ ْظ

ٓص بحن ؤٞغاص الكٗب الاوسجام اإلاٗىٓي  ْالٛالب ؤن ٌؿ ٍ بدض ؤصوى لٗضص َظٍ الجماٖت.  ٚحر مكْغ

ٓامل.ال٣اثم  ا مً الٗ ْ ٚحَر ْ الضًً ؤ ْ اللٛت ؤ     2ٖلى الجيـ ؤ

٫ٓ الاظخماعي للكٗب        ٣ٍْهض باإلاضل الن، ألا٫ْ اظخماعي ْآلازغ ؾُاسخي،  ْلخٗبحر الكٗب مضل

َْاالء ألاٞغاص ًُل٤ ٖلحهم  ْاإلاخمخٗحن بجيؿُتها،  ْلت،  ٖٓت ألاٞغاص اإلا٣ُمحن ٖلى ؤعى الض بإهّ مجم

اًاَ ْلت ؤْ ٖع ٓاَجي الض ٕٓ ألاٞغاص اإلاخمخٗحن بالخ١ٓ٣ م ٫ٓ الؿُاسخي للكٗب مجم ٣ٍْهض باإلاضل ا. 

ٓلّ   مً مضل
ً
٫ٓ الؿُاسخي للكٗب ؤي٤ُ هُا٢ا ْبظل٪ هجض اإلاضل ٍْد٤ لِم مباقغتها،  الؿُاؾُت 

ٓلّ الؿُاسخي ال ًًم ؾٔٓ مً لِم الخ٤ في مباقغة الخ١ٓ٣ الؿُاؾُت   إلاضل
ً
ٓ َب٣ا الاظخماعي. بط َ

ٓع ال ٓعة اْضر ظمِ  لظل٪ ًسغط مً ؤي به
ً
ْجبٗا ىازبحن اإلاضعظت ؤؾمائهم في ظضا٫ْ الاهخساب، 

محن مً ؤصاء الخ١ٓ٣ الؿُاؾُت بؿبب ًخٗل٤ بالىاخُت  ْاإلادْغ ٟا٫  مضل٫ٓ الكٗب الؿُاسخي ألَا

. ْ بؿبب ًخٗل٤ بالىاخُت ألاصبُت ٦مغج٨بي ؤخض الجغاثم اإلاسلت بالكٝغ  3ال٣ٗلُت ٧اإلاجاهحن ؤ

ٓع ٢ُام     ْص  ال ًم٨ً ؤن هخه ْام خض ت، حِٗل ٖلى ْظّ الض ٓص ظماٖت بكٍغ ْلت ما مً ٚحر ْظ ص

ت جخ٩ٓن مً ٖضص مً ألاٞغاص،  ٖٓت البكٍغ ْاإلاجم ْلت مً ٚحر قٗب.  ٓص ص  ْظ
ً
ٓع بطا ب٢لُمِا، ٞال ًخه

٤ْٞ نُٜ  ت ًخم  ٖٓت البكٍغ ْبهخماء ألاٞغاص بلى اإلاجم ت، ؤْ َُئت بظخماُٖت.  ٖٓت بكٍغ ٓهٓن مجم ٩ً

ٖٓت. َظا ؤلاهخماء ْ  مخى ٤ اليؿب، ؤ ٓعة مباقغة، بؿبب ْي٘ الٟغص طاجّ، ًٖ ٍَغ ٢ض ٩ًٓن به

ٓاؾُت ج٣ضًم  ٓعة ٚحر مباقغة، ؤي ب ْ وكاَاجّ، ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًٓن الاهخماء به ْ ظيؿّ، ؤ ، ؤ ٖمٍغ

 ْ ْمشا٫ ؤلاهخماء اإلاباقغ ؤن ًاصي وؿب الٟغص بلى بهخماثّ بلى َاثٟت صًيُت ؤ ٓلّ.  ٢ْب َلب بظل٪، 
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 ْ ٓمُت ؤ ْالى٣اباث  ٖكحرة ؤْ ٢ ٓاؾُت الجمُٗاث الؿُاؾُت ٧األخؼاب  ْمشا٫ ؤلاهخماء بال  .ً َْ

ٓاصي.   1ْالى

      
ً
ْلت، ٞةهّ ال ٌكتٍر ؤن ًبلٜ ٖضصٍ ع٢ما ٓص الكٗب ًمشل الغ٦ً ألاؾاؽ ل٣ُام الض ْؤن ٧ان ْظ

 ْ ٓن بالٓغ َْظا ألامغ مَغ ، ٞمً اإلاخٗاٝع ٖلُّ ؤن الض٫ْ جسخل٠ في ٖضص ؤٞغاصَا، 
ً
ْزباجا  

ً
ٝ مُٗىا

ْا٢خهاصًت. ْاظخماُٖت  ٝ َبُُٗت  ْلت مً ْْغ  الخانت ب٩ل ص

سُت بم٣ضاع ما ًخاح لّ ؤن      ْجاٍع  َا٢ت ز٣اُٞت 
ً
ْالكٗب لِـ َا٢ت بهخاظُت ٞدؿب، بل َم ؤًًا

َْٗض  ْلت.  ْز٣اٞت جازغ في التر٦ُب الؿُاسخي للض  
ً
ْؤن ٣ًضم ٞىا ْؤن ًبخ٨غ  ْؤن ًبضٕ  ْؤن ٨ًٟغ  ًىا٢ل 

ْلِـ حجم الكٗب ٖلى صعظت مً ألاَ ْجغ٦ُبهم  ٓػَِٗم  ْج ْلت، خُض ًغجبِ طل٪ بذجمِم  مُت للض

٢ْضعتها  ْل٨ً إلم٩اهُاتها   في ٢ضعتها ٖلى جلبُت اخخُاظاتها ٣ِٞ، 
ً
 مِما

ً
ْلت ٖامال الؿ٩ان في الض

  2ال٩امىت ٦ظل٪.

ْع      لِا للٗب ص ت مً ممحزاث جَا ٖٓت البكٍغ ٠٢ٓ ٖلى ما جدملّ اإلاجم ل٨ً جإزحر َظا الدجم ًخ

ْصعظت الخ٣ضم مِم ت مازغة، هي الخبرة الٟىُت  ٓة بكٍغ ٍْجٗل مىّ ٢ ْؤَم ما ًازغ في الكٗب   ،

ْمخابٗت ما ًدضر  ٓانلت الغ٦ب الخًاعي الٗالمي  ٢ْضعة الخبراث الٗلمُت ٖلى م الٗلمي للكٗب، 

.
ً
ْج٣ىُا  

ً
 3في الٗالم ٖلمُا

       ْ ْلت  ٓة الض ت في ٢ ٖٓت البكٍغ ْػجها الؿُاسخي في ؾُاؾتها ٍْم٨ً ؤن هٓضر  جإزحر ٖضص اإلاجم

 4الخاعظُت  في الخالي:

ٍْهض١ َظا ٖلى  - ؤ ٓتها،  ٢ ًٍٓ ٓامل الِامت في ج٩ ْٖضصَم ال٨بحر ٌٗض مً الٗ ْلت  بن ؾ٩ان الض

ْلت. ٓ زام ٧لما ٦برث وؿبت ٞئت الٗمغ اإلاىخجت مً التر٦ُب الؿ٩اوي للض  هد

ت  - ب ٓة ٖؿ٨ٍغ ٢ ، ٓامل ازٔغ ْٖ  ٝ ٓاٞغ ْْغ ْلت، ٦ما ججٗل  بن ضخامت الؿ٩ان جسل٤، م٘ ج للض

ْ جدا٫ْ الؿُُغة ٖلى ؤظؼاء مً ؤعايحها. ٓة اظىبُت ؤن جدخلِا ؤ  مً الهٗب ٖلى ؤًت ٢

،   - ث
ً
ْالش٣ت بالىٟـ ٖىضما ٩ًٓن ٖضص ؾ٩اجها ضخما  باألمً 

ً
ْلت بخؿاؾا ٓاَجي الض ٓلض لضٔ م ًخ

ْٖضم الُمإهِى  بالخٝٓ 
ً
ٓعا ٓلض لضحهم قٗ  بط ًخ

ً
 ت.ْال٨ٗـ ٖىضما ٩ًٓن ٖضص الؿ٩ان ٢لُال
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ْلت         ٕٓ ؾ٩ان مضًىت ال ًم٨ً ؤن ًىٟي ٖجها نٟت الض ْػ ٖضص ؾ٩اجها مجم ْلت التي ال ًخجا ْالض

ْلت ال٨بحرة الٗضص،  ْلت قإجها قإن الض ْلت ال٣لُلت الٗضص جدمل نٟت الض ٓهُت، ٞالض مً الىاخُت ال٣اه

  . ٓاحي الازٔغ  ْؤن ازخلٟذ مً الى

 ؤلا٢لُم:  -2

ْحكُض  ظمُ٘ الامم جسخو بة٢لُم        ْج٣ُم ماؾؿاتها  مً ؾُذ ال٨غة الاعيُت حؿخ٣غ ٖلحها 

ْجدخٓي َظٍ الٓخضاث وكاَاث ألاخؼاب  ت،  ٓػٕ ؤلا٢لُم بلى ْخضاث اصاٍع ٍْخ مٗالم خُاتها ٖلحها. 

ٓم قب٩اث الٗال٢اث الاظخماُٖت اإلاسخلٟت الىاظمت ًٖ   ج٣
ً
ْالجمُٗاث. ْفي ؤلا٢لُم ؤًًا ْالى٣اباث 

ْا ْجىبش٤ ًٖ طل٪ ٨ٞغة الخٟاٖالث بحن ألاٞغاص  ْالتي ج٩ٓن بمجمِٖٓا الخُاة الاظخماُٖت.  لجماٖاث 

ػ اإلاجخم٘ الؿُاسخي  ْما َٓ ؤَم مً طل٪ بْغ ً ختى باليؿبت بلى الٟغص الظي ٌِٗل زاعظّ.  الَٓ

ْلت.  1ْحك٨ُلت اإلااؾؿاث التي هي الض

ْلت، ْبطا ٧ان ؤلا٢لُم ٣ًهض بّ الغ٢ٗت الجٛغاُٞت التي ٣ًُجها بهٟت مؿخمغة ؤ      ٞغاص قٗب الض

٦ْظل٪  ْبهما ًمخض ؤلا٢لُم بلى ما ٌؿمى بالبدغ ؤلا٢لُمي،  ٞةهّ ال ٠٣ً ٖىض خض الُابؿت ؤي ألاعى، 

ْب٢لُم  ْمً زم ِٞكمل ؤلا٢لُم: ب٢لُم ؤعضخي،  ْالبدغ ؤلا٢لُمي.  ٓا ألاعى  الىُا١ الجٓي الظي ٌٗل

ْب٢لُم ظٓي.  2ماجي، 

ٓانل في ؤلا٢لُم الا      ْلت، بل ًم٨ً ؤن ٩ًٓن ٖباعة ًٖ ؤظؼاء ال ًم٨ً بقتراٍ الخ عضخي ل٣ُام الض

ْ الجبا٫. ٓانل مشل البداع ؤ  مىٟهلت ًٖ بٌٗ بٟ

ض مؿاختها ٖلى        6ْجسخل٠ الض٫ْ مً خُض حجم الغ٢ٗت الجٛغاُٞت، ما بحن ص٫ْ ٖمال٢ت جٍؼ

2٦ْملُٓن ٦م ْالهحن،  ْعْؾُا الاجداصًت،  ٨ُت،  الًاث اإلاخدضة الامٍغ ْمً امشلتها ال ل، ،  ْالبراٍػ ىضا، 

ْما بحن ص٫ْ ٢ؼمُت، ج٣ل مؿاختها ًٖ  ْمً امشلتها ظامبُا، ْظام٩ُا، 2ال٠ ٦م25ْاؾترالُا.   ،

ً، ْؾان  ْالبدٍغ ْالٟاج٩ُان،  ٓعة،  ٓهج، ْؾىٛاٞ ٓهج ٧ َْ ٢ُْغ،  ٍٓذ،  ْال٩ ُٓٞيُا،  ْلبىان، ْؾل

ا. ْٚحَر  ٓ ى   3ماٍع
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ْلت خُض ال ًم٨ً الخٟ       ْع ؤؾاسخي ل٣ُام الض ْلت مً ٚحر ب٢لُم ٨ٞما ْلئل٢لُم ص ٓص ص ٨حر بٓظ

ٓصة في ألاعى التي جٓم الكٗٓب بٓخكُت  ْلت مٓظ ْع ٧ل خُاة الض ٪ عاحؿل(: " بن ظظ ٫ٓ )ٞغصٍع ٣ً

 1ٖمُاء".

 الؿلُت : -3

ٓاٖض      ٖٓت مً ال٣ ٓصٍ مجم ٍْداٞٔ ٖلُّ وكاٍ بوؿاوي مكتر٥ ج٣ ٓلضٍ  ٕٓ الظي ً هي طل٪ الى

ؿلُت الؿُاؾُت جخمحز ًٖ ٧ل ألاق٩ا٫ ألازٔغ مً اإلاخ٤ٟ ٖلحها نغاخت ٖلى هدٓ ؤْ آزغ. ٞال

ْصمج اليكاَاث اإلاترابُت ُٞما بُجها التي  ُٟت التي جاصحها في جىُٓم  الؿلُت الاظخماُٖت بؿبب الْٓ

ٓم بها ؾ٩ان مى٣ُت ا٢لُمُت.  2ج٣

ْبهما ًجب       ٓاٞغ الغ٦ىحن الؿاب٣حن ٣ِٞ، الكٗب ْؤلا٢لُم،  ْلت بخ ٞمً ٚحر اإلام٨ً ٢ُام الض

ٓا ْلت ب٩اٞت ج ْ ؾلُت خ٨م ٖلُا ًسً٘ لِا قٗب الض ٓص َُئت ؤ  بٓظ
ً
٩ٍْٓن ممشال ٞغ الغ٦ً الشالض 

ْلت  ٝ ؤن البٌٗ ٌٗٝغ الض ْمً اإلاْٗغ ٓصَا ٌٗض ع٦حزة ؤؾاؾُت في ٧ل جىُٓم ؾُاسخي،  ْْظ ؤٞغاصٍ، 

ِا بإجها جىُٓم لؿلُت ال٣ِغ.  َْٗٞغ  بضاللت الؿلُت، 

ٓص الجماٖت الاظخماُٖت ًخُلب ب        عة ٢ُام هٓام ٞحها، ٞلِـ بٓؾ٘ الخل٣اثُت ؤن ْْظ الًْغ

جداٞٔ ٖلى جماؾ٪ َظٍ الجماٖت، ٞدُاة الٟغص في اإلاجخم٘ ال بض لِا مً ٢ضع مً الخىُٓم بطا ما 

ْعٍ ًدخاط بلى ؾلُت مىٓمت ًسً٘ لِا ؤٞغاص  ْالخىُٓم بض ٧ان ٌؿعى بلى جد٤ُ٣ شخيء طي ٢ُمت، 

ٓع مجخم٘ مٗحن مً ٚح ٓاٖض ْالاخ٩ام، اإلاجخم٘، ٞال ًم٨ً جه ْجً٘ لّ ال٣ ر ؾلُت مازغة جىٓمّ 

ْجماؾ٪ الٗىانغ  ْاهضماط  ٓاٖض ملؼمت حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ يبِ  ٍَٓغ مجمٖٓت ٢ ْالىٓام في ظ

عة ٞغى ظؼاء ٖىض مسالٟت ؤخ٩ام  بُٗت ؤلالؼام َظا ج٣خطخي يْغ ٓهت لخل٪ الجماٖت، َْ اإلا٩

ٓهُت بالىو ٖلى ال٣ُام ؤْ الامخىإ ًٖ ال٣ُ ام بٗمل ما،  ٞالجؼاء ٌٗبر ًٖ الُاب٘ ال٣اٖضة ال٣اه

ْمً زم ٞةن  ًْٖ َبُٗتها في الجماٖت،  ٓص الؿلُت  ٓ ٨ًك٠ ًٖ ْظ َْ ٓهُت  ؤلالؼامي لل٣اٖضة ال٣اه

ٍْيكإ ًٖ طل٪ ألامــغ مً ظبهت،  ٓاٖض الىٓام ْالالتزام بما ًهضع ٖىّ،  ؤلاهخماء بلحها ًخُلب اخترام ٢

ْعٍ ب َْظا ًاصي بض  ، ُـــً مخ٣ابلـُــــــــً. ْالُاٖـت مً ظِت ؤزٔغ ٓص َاثٟخحن مً ألاٞــغاص، ؤي َٞغ لــى ْظ
3 

ْمؿخمغة، طل٪ ألهّ مً         ْفي اإلاجخم٘ الاوؿاوي اإلا٣ٗض، ج٩ٓن مماعؾت الؿلُت ْاَغة مىدكغة 

ْط٦غ  ْالخٟاّ ٖلُّ.  ْالؿلُت هي ؤؾاؽ زضمت الىٓام  اإلاؿخدُل ٢ُام مجخم٘ بضْن هٓام، 
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ْع٦ِاًم(، ؤن الؿلُت حٗ ٓاػن ْالاؾخ٣غاع صازل البىاء الاظخماعي، )ص الػمت لخد٤ُ٣ الخ ت  ٍع خبر يْغ

َْٗخبر ؤن الىٓام َٓ الؿلُت في مماعؾتها، طل٪ ألن  ٞهي ظؼء ال ًخجؼؤ مً اي هٓام اظخماعي. 

ال جىٟهل ٖىّ. ْفي اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي اإلا٣ٗض، ج٩ٓن مماعؾت  الؿلُت جالػم البىاء الاظخماعي 

ْالؿلُت هي الؿلُت ْاَغة مىدكغ  ْمؿخمغة، طل٪ ألهّ مً اإلاؿخدُل ٢ُام مجخم٘ بضْن هٓام،  ة 

ْالخٟاّ ٖلُّ.  1ؤؾاؽ زضمت الىٓام 

ْؤ٫ْ مً         ْجخمحز ٨ٞغة الؿُاصة بالخ٣ُٗض،  ْلت،  ْحٗض الؿُاصة بخضٔ ؤَم زهاثو الض

 ْ ٢ْض ٖضٍ بمشابت الاؾخ٣ال٫ اإلاُل٤ للض ٓصان(  ٓ )ظان ب ٓم الؿُاسخي لِا َ ْطل٪ ؤؾخسلو اإلاِٟ لت، 

. ْلت ألي ؾلُت ؤزٔغ ٕٓ الض  2ألجها حٗجي ٖضم زً

ٓم الؿُاصة هي:       3َْىا٥ بججاٍ ٖام لخهاثو مِٟ

 مُل٣ت. -1

ٓاَىحن. -2  قاملت لجمُ٘ اإلا

 ال ًم٨ً الخىاػ٫ ٖجها. -3

ٓمت. -4  صاثمت ال جخٛحر بخٛحر الخ٩

ْاخضة. -5 ْلت ؾٔٓ ؾُاصة   ال جخجؼؤ اي ال ًٓظض في الض

         ٓ ٓمُت، ٞمً ْجخجؿض ال٨ٟغة ال٣اه هُت للؿُاصة في ؤن ج٩ٓن ألازحرة مل٪ الؿلُاث الخ٩

ٓاثذ،  ْبنضاع الل  ٘ ْلت ؾلُاث ْنالخُاث، مشل ؾلُت الدكَغ ٓمت في ؤي ص الُبُعي ؤن جماعؽ الخ٩

َْظٍ ٧لِا  ْما بلى طل٪،  ْاإلاجخم٘  ْلت  ْالضٞإ ًٖ الض ٓاث ألامً لخد٤ُ٣ ألامً  ٢ْ ٢ُْاصة الجِل 

ْلت التي جمخل٪ ماؾؿ ٓهُت بُض الض م مً ال٨ٟغة ال٣اه ْٖلى الٚغ ْالهالخُاث،  اتها َظٍ الؿلُاث 

ْل٨جها  سُت ل٨ٟغة الؿُاصة الؿُاؾُت،  سُت مً طاث ألان٫ٓ الخاٍع ٓلِا الخاٍع للؿُاصة حؿخمض ؤن

ٓػَِٗا بحن  ْج جخمحز ٖجها جدؿم باليؿبُت، ٦ما ؤجها حكغح مًمٓن الؿُاصة، ٞهي ًم٨ً ججؼثتها 

ْلت، لِؿذ ٣ِٞ ا ْبحن ماؾؿاث الض ٓػَِٗا بحن ألازحرة  ت مجها، بل ؤيخى مً اإلام٨ً ج إلاغ٦ٍؼ

ٓ خا٫ الىٓم الاجداصًت. َْظا َ   4اإلااؾؿاث اإلادلُت، 
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ْلت، بطا       ٓوي للؿُاصة ال ٨ًٟي لخجؿُض ؾُاصة الض ٓم ال٣اه ٫ٓ ؤن اإلاِٟ مما ؾب٤ هسلو بلى ال٣

َُْبت ْلت في اإلاداٞٓت ٖلى ؾُاصتها الضازلُت  ٓة للض ْجم٨جها مً اجساط لم ج٨ً َىا٥ ٢ ها الخاعظُت، 

ىُت، مً ٚحر ؤي جإزحر زاعجي، ٌؿعى بلى خٝغ ال٣غاعاث  ٤ْٞ مهالخِا الَٓ ٢غاعاتها الؿُاؾُت 

ْلت ْقٗبها.  الؿُاؾُت زضمت إلاهالخّ الظاجُت ٖلى خؿاب مهالر الض

ٓص الجماٖت الاظخماُٖت ًخُلب ٢ُام هٓام ؾُاسخي ًد٨م َظٍ الجماٖت، ْالاهخماء      بلحها  ْؤن ْظ

ْجىُٟظ ال٣غاعاث الهاصعة ٖىّ، مً َىا ٩ًٓن الٟهل ما بحن  ٓاٖض هٓامِا  ٌؿخٓظب اخترام ٢

اثٟت ؤزٔغ جىٟظ ال٣غاع  ْحٗمل ٖلى ٞغى جىُٟظٍ، َْ َاثٟخحن مً ألاٞغاص، َاثٟت جهى٘ ال٣غاع 

َٓغ ألامغ َٓ الظي ًمحز الغثِـ ْٖلُّ ٞةن ظ ْلى،  ْحٗلُماث الُاثٟت الا ْامغ  ٤ْٞ ؤ ًٖ  ْحٗمل بّ 

 اإلاغئْؽ. 
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 املبحث الثالث: ألاحضاب العُاظُت:

ْجخمحز          ٗض ألاخؼاب الؿُاؾُت, بخضٔ اإلآاَغ  الباعػة في الخُاة الؿُاؾُت في ص٫ْ الٗالم ٧اٞت  
ُ
ح

ـ الضًم٣غاَُت  ْج٨َغ ٓجها مِٓغ بٚىاء  ْاع مخباًىت ٞحها, ٞهي ج٨دؿب ؤَمُتها  ال مً مجغص ٧ بإصاء ؤص

ْبىاء ٖلى ٣ٞ ْٞٗالُت ؤي هٓام ؾُاسخي صًم٣غاَي,  ْاؾخمغاع  ٓاػم ٢ُام  ٓجها الػمت مِمت مً ل ِ, بل مً ٧

ْْْاثّٟ في بَاع َظٍ الضعاؾت.  ْؤَم ٖىانٍغ  ٓم الخؼب الؿُاسخي   طل٪ ؾِخم جىا٫ْ مِٟ

 :املطلب ألاول : مفهىم الحضب العُاس ي

 املطلب الثاوي :عىاصش الحضب العُاس ي

 ائف ألاحضاب العُاظُت:املطلب الثالث: وظ

 : املطلب ألاول : مفهىم الحضب العُاس ي

 ظماٖت مً الىاؽ حكا٧لذ        
ً
ٍٓا ٣ٍْهض بالخؼب لٛ ٓم الخؼب، ) ْلذ مِٟ ٟاث التي جىا حٗضصث الخٍٗغ

ْمىّ ؤخؼاب  ٓ ًىهٝغ بلى الُاثٟت ْخؼب الغظل: ؤصخابّ , ْخؼبّ ؤًًا َاثٟخّ,  َْ ٓبهم ِٞم ؤخؼاب  ٢ل

٧ْلمت جد ٓاث٠(.ال٣غآن,  ٓا ٞاألخؼاب هي الُ ٓا ٌٗجي ججمٗ ت الٗامت لؤلخؼاب  1ؼب ْ ال ؾُما في بَاع الىٍٓغ

ْ مٗاعى لِا , ألامغ الظي ظٗل مً  ض ؤ اثِٟا, ؤم بحن مٍا ٓاء ٧ان بازخالٝ وكإتها, ؤم ْْ الؿُاؾُت, ؾ

٠ ظام٘ للخؼب. ٢ٓٝٓ ٖلى حٍٗغ  الهٗب ال

ُّ نٟت ا          ُّ بغهامج ٌؿعى بم٣خًاٍ ٞالخؼب الؿُاسخي َٓ جىُٓم ؾُاسخي ل ْل ْام ,  ْالض ٓمُت  لٗم

ٓمت  ْالخ٩  ًٖ البرإلاان 
ً
ْحٗخبر ألاخؼاب مً ؤَم ٖىانغ الىٓام الؿُاسخي ًٞال ٫ٓ بلى الؿلُت ,  الٓن

ٓاث للمكاع٦ت  ٓٞغ ٢ى اث٠ ألاؾاؾُت, ٞهي ج ٖٓت مً الْٓ ُّ مجم ٓجها جاصي ل ْالؿلُت ال٣ًاثُت, ٧

ْحٗ ْهي ججم٘ اإلاهالر    2بئها.ْالخٗبحر ًٖ الغؤي 

ٓلي الخ٨م, ْفي َظا الهضص ٌٗٝغ )عاًمٓن         ُٟت ج ال١ هي ْْ اث٠ ٖلى ؤلَا ْلٗل ؤَم َظٍ الْٓ

 مً ؤظل مماعؾت الؿلُت, 
َ
ٖٓت مً ألاٞغاص ٌٗملٓن مٗا ُّ جىُٓم صاثم ًًم مجم ن( الخؼب ٖلى ؤه آْع
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ٓلي الؿلُت ؤم الاخخٟاّ بها, ْفي طاث اإلاٗجى ٌٗٝغ ٓاء ؤ٧ان طل٪ الٗمل ٖلى ج ُّ  ؾ الخؼب ٖلى اه

ٖت ٖلى ظِاػ الخ٨م.  ٖٓت مً الىاؽ حؿعى بلى الؿُُغة بالٓؾاثل اإلاكْغ   1مجم

ُّ ظماٖت مىٓمت طاث         ٓلّ ؤه ٫ٓ, ب٣ ٤ْٞ َظا اإلاضل جي ( الخؼب ٖلى  ٠ ) ؤْؾتن ٍع ٦ْظل٪ حٍٗغ

٫ٓ ٖلى اإلا ْجسٓى اإلاٗاع٥ الاهخسابُت, ٖلى ؤمل الخه ٓم بخُٗحن مغشخحها,  ىانب اؾخ٣ال٫ طاحي, ج٣

ٓمت. ْالُِمىت ٖلى زُِ الخ٩ ٓمُت    2الخ٩

َْٓ الٓن٫ٓ بلى       ٟاث جغج٨ؼ ٖلى ظاهب الِضٝ  ٫ٓ, ؤن َظٍ الخٍٗغ ْبىاًء ٖلى ما ج٣ضم ًم٨ً ال٣

ْمً  ٖٓت مً ألاٞغاص   ْلِـ مجغص مجم ٦ْظل٪ ٖىهغ الخىُٓم ٞالخؼب ظماٖت مىٓمت  الؿلُت, 

ٗض الاهخساباث ؤؾاؽ ٖمل ألاخؼاب, ٌُ ً مً  َْظا ما صٞ٘ )٧اي الْؾٓن(، لخٍٗغ٠ الخؼب ٖلى  اإلا٨ٍٟغ

 ْ ْ ٚحر اهخسابي ( مً الكٗب ) ؤ ٌٍٓ مؿخمغ )اهخسابي ؤ ُّ جىُٓم مً ألاٞغاص ٌؿعى للخه٫ٓ ٖلى جٟ اه

ْصًً في طل٪ الخىُٓم إلاماعؾت الؿلُت الؿُاؾُت إلاىانب ؾُاؾُت  مً ٢ُإ مىّ ( إلامشلحن مدض

ٓمُت مُٗىت , م٘ بٖالن ؤن جل٪ الؿلُت     3ؾخماعؽ بالىُابت ًٖ الكٗب.خ٩

        ٫ٓ ٓػ٠ٍ قُلؼهجغ (, ٖلى ؤهّ ٧ٌل ٖلى خضة, بط اٖخمضا الٓن ْ ) ظ جؼ (,  ض ٍع ّ ٧ل مً ) ٍٞغ ٞغ ْٖ

ض(، ٖلى  ؤهّ جىُٓم ٌٗحن مغشخحن لالهخساباث  ُّ )ٍٞغ بلى الؿلُت مً زال٫ الترقُذ لالهخساباث, ٞٗٞغ

ٓػ٠ٍ(، ٞحٔر ؤ ُٗت, ؤما )ظ ٫ٓ الُِئت الدكَغ ٓ الخىُٓم الؿُاسخي الظي ٌكاع٥ بيكاٍ لضز ن الخؼب َ

ٓمت. ْالُِمىت ٖلى زُِ الخ٩   4ْٞاٖلُت في الخىاٞـ مً ؤظل اإلاىانب الاهخسابُت 

ٓلٓظُت للخؼب         مً الخلُٟت ألاًضً
ً
بِىما )خؿحن ظمُل(  ٞإْظض زالزت مٟاَُم للخؼب, اهُال٢ا

ٓ آلاحي:  5ْٖلى الىد

ٖٓت مً الىاؽ جغبُِا مهالر ا٢خهاصًت في اإلادل ألا٫ْ, الخؼب في اإلاهُلر الاقترا٧ي: مج -1 م

ٓعة.      ْ الش ٤ ؤلانالح ؤ  جدا٫ْ ؤن جهل بلى الخ٨م ًٖ ٍَغ

ٓعي ِٞٓ َلُٗت الُب٣اث ال٩اصخت التي حؿعى بلى جهُٟت  -2 ٓم الخؼب في اإلاٗجي الكُ ؤما مِٟ

ٓعٍت البرْ ٣ٍُْم ص٦خاج ٓعٍ, ْخحن ًهل َظا الخؼب  ا , ؤهما الاؾخٛال٫ بكتى ؤق٩الّ ْن لُخاٍع

ْالخمُِض ل٣ُام الىٓام الال  ٓعٍت الُب٣اث ال٩اصخت , لخهُٟت الاؾخٛال٫  ًىاصي بإهّ ٣ًُم ص٦خاج

 َب٣ي . 
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٤ الاهخساب ؤن جً٘  -3 ٖٓت مً الىاؽ جدا٫ْ ًٖ ٍَغ ْالخؼب في اإلاهُلر الٛغبي َٓ مجم

ْ جٓظِِا. ٓمت ؤ ْبظل٪ حؿُُغ ٖلى ؤٖما٫ الخ٩  ؤًٖاءَا في مغا٦ؼ الخ٨م , 

ٖٓاث التي جدا٫ْ ؤن        ْالخؼب الؿُاسخي باإلاٗجى الٛغبي لِـ ؾٔٓ همِ مً ٖضة ؤهماٍ مً اإلاجم

ٍٓىاث الخؼبُت ألازٔغ  ,التي  ٓم بالخ٩ ْلِظا ال ٌٗتٝر صٖاة َظا اإلاِٟ جهل بلى الؿلُت ٖبر الاهخساب, 

٤ الاهخساب. ٤ آزغ ٚحر ٍَغ ٫ٓ ٚلى الخ٨م بٍُغ                                              1جدا٫ْ الٓن

       (ّ  للٗمل الخؼبي, بط ٖٞغ
َ
  مً الٗىانغ اليكُت في اإلاجخم٘ اؾاؾا

َ
ْمجهم مً ٖٝغ الخؼب مخسظا

٫ٓ ٖلى   للخه
ً
ُّ جىُٓم الٗىانغ الؿُاؾُت اليكُت في اإلاجخم٘ ... ًدىاٞـ ؾُٗا ٓمان(, بإه ٓهض هُ ؾُجم

ْفي عؤًّ َظا لم ًجٗل الاجٟا١ في الخإًُض الكٗبي م٘ ظماٖاث ؤزٔغ حٗخى٤ ْظِاث هٓغ مسخلٟت. 

ٓ ألاَم.  عة ملؼمت لالجٟا١, ؤي ؤن بغهامج الٗمل َ ْ الِضٝ الجهاجي يْغ   2ال٣ُٗضة الخؼبُت  ؤ

ٓاظّ بق٩الُت ْي٘      ٟاث الؿاب٣ت للخؼب الؿُاسخي, بال ؤن َظا اإلاهُلر ً م مً الخٍٗغ ْٖلى الٚغ

ٓع  ْلُت به ٕٓ الظي عا٤ٞ َظٍ حٍٗغ٠ ٖام ْقامل, ٣ٞض ؾاَمذ اإلاخٛحراث الض ة ؤؾاؾُت, في ببغاػ الخى

  3اإلاخٛحراث بما ًإحي:

ٌ َظا الاججاٍ  ْلضث ُّٞ ألاخؼاب الؿُاؾُت أل٫ْ مغة: بط ًٞغ : الاججاٍ اإلاخإزغ بالبِئت التي 
ً
ال  ؤ

ٓاٞغ مىار صًم٣غاَي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ  عة ج ٢ٓذ طاجّ ٖلى يْغ َْؿدىض في ال ٓاخض ,  ٓم الخؼب ال مِٟ

 اإلاخمشل في ٢ُام الاهخساباث الٗام الخىاٞـ الؿُاسخي

ٓص الخؼب  ٟاث التي جبرع ْظ ٍْخًمً َظا الاججاٍ الخٍٗغ ٓاخض:  : الاججاٍ اإلاخإزغ ب٣ُام هٓام الخؼب ال
ً
زاهُا

عة الخىاٞـ ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت, بُٛت الٓن٫ٓ بلى  ْطل٪ باللجٓء بلى ٞغيُت ٖضم يْغ ٓاخض,  ال

 الؿلُت .

: الاججاَاث الخضًشت لخ
ً
ٓعي ( زالشا ٓٞاوي ؾاعج ْمً بُجها ما ٌؿمُّ )ظُ ٍٗغ٠ ألاخؼاب الؿُاؾُت: 

٠ الخلِ م٘ اإلاٟاَُم ألازٔغ مً ظِت  في خحن  ْالظي ٣ًهض بّ ؤن ًمى٘ الخٍٗغ بخٍٗغ٠ الخض ألاصوى, 

. عة زهاثو الٓاَغة ٧اٞت مً ظِت ؤزٔغ  ال ًجم٘ بالًْغ

 للخؼب الؿُاسخي, ٖلى ؤه      
ً
ٟا ُّ جىُٓماث حؿعى بلى ْي٘ ممشلحها اإلاٗلىحن في خحن ٢ضم ) ظاهضا ( حٍٗغ

٠, َٓ ؤهّ ال ٌٗض الاهخساباث هي الٗىهغ اإلامحز  ْْاضر ؤن ؤَم ؾماث َظا الخٍٗغ ٓا٢٘ الخ٨م,  في م
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ُّ ٌؿعى بلى ؤن ٌكمل ٦ال مً الٗملُت الاهخسابُت )التي حكمل  ُّ بإه ٟ ٍْٟؿغ ظاهضا حٍٗغ لؤلخؼاب , 

ملُت قٛل اإلا ٓمُت بالخٗحن اإلاباقغ, مً صْن ؤظغاء الاهخساباث , الخىاٞـ بحن ألاخؼاب(،  ْٖ ىانب الخ٩

ٓ ال ًمحز الخؼب  ٠ بإهّ ٢ض ًدؿ٘ لِكمل ظماٖاث يِٛ, بل َ ْل٨ً ٌُٗب الخٓؾ٘ الكضًض في الخٍٗغ

ْ الضًيُت. ت ؤ  1الؿُاسخي ًٖ الخىُٓماث الٗؿ٨ٍغ

ٓع ْفي َظا الهضص ال بض لىا ؤن همحز بحن الخؼب الؿُاسخي ْظماٖاث الًِٛ,      ٤ْٞ عئٍت الض٦خ لى  ْٖ

ٓص, ًم٨ً الخمُحز بحن الاخؼاب الؿُاؾُت ْظماٖاث الًِٛ ٧اآلحي:  2ناص١ الاؾ

, ؤما ظماٖاث الًِٛ ٞهي 
ً
: بّن الاخؼاب الؿُاؾُت هي مىٓماث م٨غؾت للٗمل الؿُاسخي ٧لُا

ً
ال ؤ

ْجضاٞ٘ ًٖ مهالر اًٖائها.   مىٓماث في ٚالبُتها, ٚحر ؾُاؾُت, ٞهي جىٓم 

: بّن 
ً
ْجبظ٫ ظِضَا لىُل الخإًُض الكٗبي لِا  زاهُا ٍٓتها,  الاخؼاب حؿعى بلى يم ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً ًٖ

عة.  ٖلى ؤْؾ٘ هُا١, ؤما ظماٖاث الًِٛ ٞال جبدض ًٖ الخإًُض الكٗبي بد٨م الًْغ

 مً الاخؼاب الؿُاؾُت, ألّن َظٍ ألازحرة 
ً
: بّن ظماٖاث الًِٛ في ؤي بلض جٓظض ُّٞ ؤ٦ثر ٖضصا

ً
زالشا

ْٖام للمهلخت الٗامت في اإلاجخم٘  ؤما ظماٖاث جىُٓي ٖ ٓع قامل  لى ٢ٔٓ ؾُاؾُت ٦بٔر طاث مىٓ

 الًِٛ ٞهي مخٗضصة بخٗضص اإلاهالر. 

ا          ْا٦ثَر ٓم الاخؼاب الؿُاؾُت ؤبغػَا  ْجدضًض مِٟ ٓمبحر( في نُاٚت  ْحٗض مؿاَمت )ظحرالض م. ب

ْعاء الؿلُت ٖ بر نىاص٤ً الاهخساباث, ٞهي ٖباعة ًٖ ٚجى, ٣ٞض ط٦غ بإجها مجمٖٓت مً الىاؽ حؿعى 

ٓالحن. حن اإلا ٓمحن مً اإلا٣تٖر ٖٓت مً الؿُاؾُحن الٗاملحن اإلاضٖ   3مجم

ٓمبحر( ؤًًا ؤن َىا٥ زالزت ؤبٗاص جدلُلُت لخهي٠ُ اإلاٟاَُم اإلاىُب٣ت ٖلى ألاخؼاب         ٍْٔغ )ب

ْهي:  4الؿُاؾُت, 

ْجخٗ   : مٟاَُم الاخؼاب جسخل٠ في ؤحؿإ باعَا, 
ً
ال ا.ا ْم٘    ظماَحَر  امل م٘ الىسبت اليكُت لؤلخؼاب 

ْح بحن الجماُٖت ْالاثخالُٞت .  ْجترا : جسخل٠ ؤَضاٝ الاخؼاب الؿُاؾُت, 
ً
 زاهُا

 ْ : جسخل٠ مٟاَُم الاخؼاب ٖىض الخُغ١ بلى ؤق٩الِا, ُٞم٨ً ؤن ج٩ٓن ٦إصاة ألَضاٝ ؤزٔغ  ؤ
ً
زالشا

ٓا٠َ مازغة.   ٧ٓؾُلت مٗبرة ًٖ ٖ
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ٓم ٖلى  بىاَء ٖلى ما      ٖٓت مىٓمت مً الىاؽ, ج٣ ؾب٤ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الخؼب الؿُاسخي َٓ مجم

ْحٗمل بالٓؾاثل الؿُاؾُت الضًم٣غاَُت, لخد٤ُ٣ بغامج مدضصة جخٗل٤  ْؤَضاٝ مكتر٦ت,  مباصت 

٫ٓ بلى الؿلُت بهضٝ اإلاكاع٦ت في  َْؿعى للٓن ْلت,  ن الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت, ْالاظخماُٖت للض بالكْا

 الؿُاسخي ًغج٨ؼ ٖلى:الخ٨م. ٞالخؼب 

ٍْامىٓن بمباصثّ.  ٓاُٖت بلى الخؼب,  ٖٓت مً الىاؽ ًيخٓمٓن َ  : مجم
ً
ال  ؤ

ا. ٍْيكَغ ْاإلاباصت, ؤي ٩ًٓن لضًّ مىهج ًمشل مباصثّ التي ًامً بها  ْال٣ُاصة  : ْخضة الخىُٓم 
ً
 زاهُا

ْ اإلاكاع٦ت ٞحها.  ٫ٓ بلى الؿلُت ؤ ٓ الٓن : ْخضة الِضٝ الظي َ
ً
  زالشا

 وي :عىاصش الحضب العُاس ي:املطلب الثا

ْمً      ٓم الخؼب الؿُاسخي ٖلى ٖضص مً الٗىانغ, جسخل٠ في مضٔ ؤَمُت ٧ل مجها مً خؼب آلزغ,  ٣ً

٢ْض ازخلٟذ الغئٔ بكإن َظٍ الٗىانغ ,  ٓص خؼب بطا جسل٠ ؤخض َظٍ الٗىانغ,  ٫ٓ بٓظ الهٗب ال٣

ْهي: ٓع) خمُض خىٓن( ؤجها جىدهغ بشالزت   1ْبًِٗم ًٔغ ٧الض٦خ

 
ً
 : العظىٍت أوال

ٓماث       ْمً م٣ ٓصٍ  َْم ؤؾاؽ ْظ ط٦غها ؤّن الخؼب الؿُاسخي ظماٖت مً ألاٞغاص ًيخمٓن بلُّ , 

ٓا  ْبهٝغ الىٓغ ًٖ م٣ضاع ٖضصَم ٢ل ٓص للخؼب مً صْن ؤًٖاء ًيخمٓن الُّ,  , خُض ال ْظ اؾخمغاٍع

 إلصاعة الخؼب, م٘ مالخٓت جباًً ألا 
ً
ْل٨ً مً ألاًٞل ؤن ٩ًٓن ٧اُٞا خؼاب في مؿإلت الؿعي ؤم ٦ثرْا, 

اصة ٖضص ؤًٖائها بلى ؤ٦ثر مما ًخُلبّ  ًاء ٞحها , ٞاألخؼاب ال٩ُِلُت ال جمُل بلى  ٍػ اصة ٖضص الٖا لٍؼ

ًاء اإلااصة ألاؾاؾُت 2ال٩ُِل الٗام للخؼب َْك٩ل ألٖا ت ٨ٖـ طل٪,   , في خحن ؤن الاخؼاب الجماَحًر

 ٓ َْىا البض لىا ؤن هٟغ١ بحن الًٗ ٓاُٖت لؤلخؼاب الؿُاؾُت,  ٓ طا٥ الظي ؤعجطخى َ َ ٓ ْاإلاااػع, ٞالًٗ

ْل٨ً ًٓل زاعط  ٓ طا٥ الظي ٌٗلً جإًُضٍ للخؼب,  ؤلاهخماء بلى الخؼب هدُجت بًماهّ بمباصثّ, ؤما اإلاااػع َ

 3مىٓمت الخؼب.

: التىظُم
ً
 جاهُا

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

126  .

 

ٓع ٢ُام  ؤي خؼب, مً ٚ       ْؤ٢ضمِا, بط ال ًم٨ً جه ًٍٓ الخؼب  حر ٌٗض الخىُٓم مً ؤَم ٖىانغ ج٩

َُْئاث. ٓص حك٨ُالث الخؼب مً  ؤشخام   1الخىُٓم الظي ٌكحر بمجملّ الى خالت الًبِ التي حؿ

ٍ ؤلاهخماء للخؼب ْالالتزاماث      ْمِمت الخىُٓم جتر٦ؼ في البىاء الضازلي للخؼب, مً خُض بُان قْغ

ْالً ْازخُاع ٢اصة الخؼب  ٦ُُْٟت ٣ٖض اإلااجمغاث الخؼبُت,  ٓابِ التي جىٓم التي جترجب ٖلى اإلاىخمي, 

٦ُُْٟت ؤجساط ال٣غاعاث.   ْال٣ُاصة,  ٓاٖض             الٗال٢اث بحن ال٣

ت في الخىُٓم,        ؤما الؿماث التي ًخسظَا جىُٓم الخؼب, هي ٖاصة ما ج٩ٓن مٗبرة ًٖ الاؾخمغاٍع

ْػ في ؤٚ ٓص ًخجا َْظا الٓظ ٓصَا الٟٗلي في الخُاة,  لب ٞالخؼب َٓ مىٓمت صاثمت ؤي مىٓمت لِا ْظ

ا٫ ال٣اثمحن ٖلحها, في  ٓجها جخالشخى بْؼ ٓص ال٣اثمحن ٖلُّ, ؤي ؤن الخجمٗاث الؿُاؾُت جخمحز ب٩ ألاخُان ْظ

ْمً زم ٞإن  خحن الخؼب ًخمحز ب٩ٓن ججغبخّ الؿُاؾُت جخ١ٟٓ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت لل٣اثمحن ٖلحها, 

ٓص  طا َاب٘ مجغص ًخإحى في الخ٣ُ٣ت ًٖ اهٟهالّ في ْظ
ً
ٓهحن لّ, الخؼب ًمشل ججمٗا ًاء اإلا٩ ٍ ًٖ ألٖا

ٓص ٦خىُٓم صاثم  في خحن ؤن الؿمت الشاهُت ؤن الخؼب ٌٗبر  ٓ الظي ًدُذ ؤم٩اهُت الٓظ َْظا الاهٟها٫ َ

دت لل٣اثمحن ٖلُّ, جخجّ هدٓ َلب ؾلُت ؤجساط ال٣غاعاث, ؤما لٓخضٍ, ؤْ بالخٗاْن م٘  ًٖ ؤعاصة نٍغ

ى , ؤي ؤن َظٍ الؿمت جٟترى ٢ُام ٢ٍغ ٓم بضاللت ألاخؼاب ألازٔغ َْضّٞ, ٞالخىُٓم ٣ً ت بحن الخىُٓم 

ٓع  َْظٍ الٛاًت جىهٝغ باججاٍ مماعؾت الؿلُت, ٞال ًم٨ً جه ٚاًت ًجؿضَا ال٣اثمٓن ٖلى الخؼب 

ٓص جىُٓم, بمٗؼ٫ ًٖ ٚاًت مدضصة, ْفي خالت الخؼب جخدضص ٚاًت الخىُٓم ٖلى ْظّ الض٢ت,  في  ْظ

ْالؿمت ألازحرة, ٞةجها جٟت ٫ٓ بلى الؿلُت  ٓ الٓن َْ ٕٓ الخىُٓم, ؤال  ْمٓي ىت بحن الخؼب  رى ٢ُام ٢ٍغ

ٓص ما  ٓع ْظ ْهّ ال ًم٨ً جه الؿىض ؤْ الضٖم الاظخماعي, ٞالخؼب البض ؤن ًخمخ٘ بضٖم اظخماعي , ٞبض

  2ًم٨ً جىُٓمّ.

ْم٘ ال٫ٓ٣ بإَمُت ٖىهغ الخىُٓم ألي خؼب, بال ؤن جل٪ الاَمُت جسخل٠ مً خؼب ألزغ                

ُّ ال ٌؿعى بلى الخإزحر الجماَحري ٞدؿب,  ٟٞي خحن حُٗي ت ؤَمُت بالٛت للخىُٓم,  أله الاخؼاب الجماَحًر

َْظا ال ًإحي بال  ٤ ٦ؿب ؤ٦بر ٖضص مً ألاٞغاص   ت, ًٖ ٍَغ ْبهما ٌؿعى بلى جٓؾُ٘ ٢اٖضجّ الجماَحًر

ُّ ال ًدخل الخىُٓم ؤ ْص٤ُ٢ ل٩ل ظِاػ الخؼب, في خحن الاخؼاب ال٩ُِلُت هجض ؤه , بٗمل مىٓم  َمُت ٦بٔر

ِٓٞا, ب٣ضع ما حؿعى بلى ؤ٢ىاِٖم بإًٞلُت مباصئها.   3ألجها ال حؿعى بلى يم ألاٞغاص بلى نٟ

 : ألاًذًىلىحُت:  
ً
 جالثا
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ْما         ٓص إلاا َٓ ٧اثً  ٓع قامل للٓظ ٓم ٖلى جه ت, ج٣ ٓجها خهُلت ٨ٍٞغ ٓلٓظُت ب٩ حٗٝغ ألاًضً

ْال٣ُم اإلاخهلت بترار خً ْجىبش٤ مً ال٣ٗاثض  اعة مٗحن , ٞترؾم بةَاع خغ٦ت ظماٖت مُٗىت, ؾ٩ُٓن, 

  1ْجدضص لِا مٗالم ؤَضاِٞا.

م مً         ٓهاث الخؼب ألاؾاؾُت, بط جىُل٤ مجها جٓظِاجّ الؿُاؾُت ٖلى الٚغ ٓلٓظُت مً م٩ حٗض ألاًضً

ٖٓحن مً  ٓجها ال جدخل اإلا٩اهت طاتها لجمُ٘ الاخؼاب الؿُاؾُت, ْفي َظا الؿُا١ ًجب الخمُحز بحن ه ٧

ُّ بَاع هٓغي ألا  ْلى حكحر بلى الخؼب الظي ل ْمت ؤْ الغؤي, ٞاأل ْاخؼاب اإلاؿا ٓلٓظُت,  خؼاب: اخؼاب اًضً

اع  ٤ َظا ؤلَا ًْٖ ٍَغ ْمٟاَُم ؾُاؾُت مدضصة ًٟؿغ بمٓظبها ؤْظّ الخُاة اإلاسخلٟت,   
ً
ًًم ا٩ٞاعا

ٓا٠٢ الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت, ْالاظخماُٖت ؤما اخؼاب ْمت  ًدضص ؤي خؼب ؾُاؾخّ خُا٫ اإلا اإلاؿا

ْؤ٩ٞاع, بال ؤجها لِؿذ زابخت,  ْؤن ٧اهذ لِا ٢ُم  ْاضخت,  ٓلٓظُت  ْالغؤي, ٞهي ألاخؼاب التي ال جمل٪ ؤًضً

ْجٓظّ جل٪  ٓلِا ,  ٓع الخالٝ خ ٓح , باليؿبت ل٣ًاًا الؿاٖت التي ًش ْٖضم الٓي بط جدؿم بالٛمٓى 

 ٫ٓ ْطل٪  الاخؼاب اَخمامِا بلى الجماٖاث اإلاازغة في اإلاجخم٘ مً ؤظل الخه ٖلى جإًُضَا في الاهخساباث, 

  2مً زال٫ ْي٘ بغامج جدٓى بخإًُض جل٪ الجماٖاث.

ُّ في       لضٔ ؤي خؼب ؾُاسخي, ٞهي اإلاغقض ل
ً
ٓلٓظُا ٓص ؤًضً ٫ٓ, بإَمُت ْظ ْمما ج٣ضم وؿخُُ٘ ال٣

ْهي الٗامل ٓلٓظُت هي التي جمحز بحن الاخؼاب,  َْظٍ ألاًضً ٓلّ بلى الؿلُت,   جد٤ُ٣ ؤَضاّٞ ٖىض ْن

ْال٣ُم التي ٌؿعى الخؼب بلى    بخل٪ الا٩ٞاع 
ً
الخاؾم في جدضًض ازخُاع ألاٞغاص لِظا الخؼب طل٪, بًماها

 3جد٣ُ٣ِا.

ْؤن َظٍ الٗىانغ           ٓص زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت للخؼب,  ٓهُٓ ٚغامصخي(, بلى ْظ في خحن ٌكحر)اهُ

ٖٓت بوؿاهُت  ْهي ٧اآلحي:مخماؾ٨ت ُٞما بُجها, ٦ما ؤْضر ؤن ٧ل ٖىهغ ًمشل مجم   4بدض طاجّ, 

الء ْالاهًباٍ, مً صْن   : ٖىهغ مىدكغ ًخ٩ٓن مً ؤهاؽ ٖاصًحن, ٣ًضمٓن في مكاع٦تهم الخؼبُت ال
ً
ال ؤ

 تهُئت اإلاؿخٔٓ الٗالي مً الخىُٓم. 

ٍْد٤٣ الابخ٩اع في الٗمل  ٓمي,  : ٖىهغ الخالخم  الظي ًًمً الخمغ٦ؼ ْالاهًباٍ ٖلى اإلاؿخٔٓ ال٣
ً
زاهُا

ْحٗ ٍٓيُت  للخؼب ؤ٦بر مً الٗىهغ ألا٫ْ. الخؼبي,   ض ٢ضعة َظا الٗىهغ الخ٩

ْالظَجي,  ْالظي ًٓي٘ بٓؾاَت الاخخ٩ا٥ اإلااصي  ْألازالقي,  ْالشاوي,  : ٖىهغ ْؾُِ ًغبِ بحن ألا٫ْ 
ً
زالشا

 في خالت ٖال٢ت  صاثمت.
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ْهي:       ٍْْجر(, ؤعبٗت ٖىانغ للخؼب الؿُاسخي  ٓمباعا   1ْفي عؤي آزغ خضص ٧ل مً )بال

ُّ بلى ٖمغ اإلايكئحن لّ.  ٠٢ٓ اإلاضٔ الٗمغي ل ٓص جىُٓم ال ًخ : اؾخمغاع الخىُٓم: ؤي ْظ
ً
ال  ؤ

ٓمُت  ْبحن الٓخضاث ال٣ ٓص اجهاالث مىٓمت صازلّ,  ْْظ : ؤهدكاع الخىُٓم ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي, 
ً
زاهُا

 ْاإلادلُت.

ٍٓاث لل٣ُام بٗملُت نى ْٖلى ظمُ٘ اإلاؿخ بت لضٔ ال٣اصة,  ٓاٞغ الٚغ : ج
ً
ْلِـ مجغص الخإزحر زالشا ٘ ال٣غاع, 

 ٖلى مً ًماعؽ الؿلُت.

ضًً في الاهخساباث.  ْاإلاٍا ْججمُ٘ الاههاع   : الؿعي للخه٫ٓ ٖلى الخإًُض الجماَحري 
َ
 عابٗا

ا في الخؼب الؿُاسخي هي:        ٓاَٞغ  2في خحن ًٔغ )َاع١ ٖلي الغبُعي (، ؤن َىا٥ ٖىانغ البض ج

: الجماَحر ٞالبض ل٩ل خؼب مً ٢
ً
ال ٓاُٖت. ا ٓا بلُّ َ ٖٓت مً الىاؽ ( ؤهٓم ت )مجم  اٖضة ظماَحًر

ْؤن اإلاىخمحن الُّ مً حكابهذ   ًٖ مهالر َب٣ت اظخماُٖت, 
ً
ٓهّ مٗبرا ْاإلاباصت  ل٩ : ْخضة اإلاهلخت 

ً
زاهُا

 مهالخِم.

ْٖىضما ٩ًٓن َىا٥  ْالخُب٤ُ,  ت  : ْخضة الخىُٓم بط بن الخىُٓم َٓ ق٩ل إلاخٓؾِ بحن الىٍٓغ
ً
زالشا

 ًٖ نغإ مً ؤ
ً
ْع ألاؾاسخي في ٦ؿب اإلاٗغ٦ت  ًٞال ظل الاؾدُالء ٖلى الؿلُت, ٞالخىُٓم ًاصي الض

ْالٓن٫ٓ بلى الؿلُت.   ْخضة ال٣ُاصة, 

ٓص زالزت ٖىانغ للخؼب        ْالباخشحن ًخ٣ٟٓن ٖلى ْظ  ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن ال٨شحر مً ال٨خاب  
َ
ْؤزحرا

ْهي:   3الؿُاسخي 

ٓجها : حكتر٥ ألاخؼاب الؿُاؾُت في ٧
ً
ال ْاهًباٍ  ؤ ِٓٞا  ظماٖت مىٓمت, ؤي ؤجها جمخاػ بخيؿ٤ُ نٟ

ال ًيخهي َظا الخىُٓم م٘ جد٤ُ٣ َضٝ الجماٖت, بل ًخٗضاٍ ل٨ُدؿب  نٟت  ْجًامً ؤٞغاصَا. 

ت مً ؤظل الخٟاّ ٖلى م٨دؿباتهم.   الاؾخمغاٍع

ٓلِا القترا٦ِم ف ت خ ْؤ٩ٞاع زانت بّ, ججخم٘ ال٨خل البكٍغ : ل٩ل خؼب ؾُاسخي بغهامج 
ً
ي َظٍ الغئٔ, زاهُا

ٓاثضَا ؤما  ٓص ٞ ٓا٢٘  بدُض حٗ عة جُب٣ُِا ٖلى ؤعى ال ٓعاث, ْيْغ ْ ظغاء ٢ىاٖتهم بصخت َظٍ الخه ؤ

ٓجها جسضم اإلاهلخت الٗامت.  لبُت الكٗب ٧ ْ أٚل  لٟئت مُٗىت, ؤ
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ْالظي بٓؾاَخّ ًخمحز ًٖ باقي الخىُٓماث  : ٌٗض الِضٝ الؿلُٓي ؤَم ٖىهغ لؤلخؼاب الؿُاؾُت, 
ً
زالشا

, ٓمُت  ٣ِٞ, بل اإلاكاع٦ت  ألازٔغ ٫ٓ بلى اإلاىانب الخ٩ ال ٣ًهض بالِضٝ الؿلُٓي ؾعي ألاخؼاب للٓن

ٓماث الاثخالُٞت. ٓ الخا٫ بالخ٩  ٞحها, ٦ما َ

 املطلب الثالث: وظائف ألاحضاب العُاظُت: 

        
ً
ْهٓغا ٍٓت في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت   اث٠ الخُ ٓم ألاخؼاب الؿُاؾُت بإصاء مجمٖٓت مً الْٓ ج٣

ْاإلاكاع٦ت ل ٓمي الضًم٣غاَُت  ْاعجباَِا الٗم٤ُ بمِٟ ٓعٍت لؤلخؼاب في ألاهٓمت الؿُاؾُت  لم٩اهت اإلاد

ْاع بالٛت ألاَمُت صازل   ًٖ ٢ُامِا بإص
ً
الؿُاؾُت, ٞل٣ض ؤنبدذ ألاخؼاب ٖماص الٗمل الؿُاسخي, ًٞال

 اإلاجخمٗاث. 

ٓم بها       اث٠ التي ج٣ الاخؼاب, ٞمجهم مً ًدا٫ْ  ْل٣ض ازخلٟذ الغئٔ لضٔ الباخشحن خ٫ٓ الْٓ

ْل٨ً  ٓلٓظُت الخؼب,  ٤ْٞ ؤًضً ْ ٖلى  ٤ْٞ َبُٗت  الىٓام الؿُاسخي, ؤ اث٠ ألاخؼاب ٖلى  الخمُحز بحن ْْ

ْٓاث٠ ٖضًضة  ٓم الخؼب الؿُاسخي ب ْالىٓام الؿُاسخي, ٣ً ْبٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت اإلاجخم٘  بك٩ل ٖام 

 ؤَمِا:

 : وظُفت التعبئت:
ً
 أوال

ُٟت  حٗجي الخٗبئت خكض         ْحٗض ْْ ٓاَىحن,  ْالضٖم لؿُاؾاث الىٓام الؿُاسخي, مً ٢بل اإلا الخإًُض 

ْلِـ  ٓاَىحن,  ُٟت ؤخاصًت الاججاٍ, بمٗجى ؤجها جخم مً ٢بل الىٓام الؿُاسخي  للم الخٗبئت بُبُٗتها, ْْ

ٓاَىحن. ْاإلا ْع الٓؾُِ, بحن الىٓام الؿُاسخي  ْجاصي الاخؼاب ُّٞ الض  1ال٨ٗـ, 

ُٟت ال        ْ اإلا٣ُضة  ٦ما ْجسخل٠ ْْ ٓم بها الاخؼاب مً هٓام آلزغ في الىٓم الخٗضصًت ؤ خٗبئت التي ج٣

 مً صْن ق٪ بالبِئت 
ً
 لُبُٗت اإلاغخلت التي ًمغ بها, مخإزغا

ً
٣ْٞا ؤجها جسخل٠ صازل الىٓام الؿُاسخي هٟؿّ 

 لخجضً
ً
ْالىٓم الؿُاؾُت حؿعى صاثما ْالخاعظُت اإلادُُت بّ,  ض ؾُاؾتها, الؿُاؾُت ؤي بالبِئت الضازلُت 

 
ً
ْؤًا َْظا الخٛحر بك٩ل ٖام,  ٓلٓظُاث,  ٓع التي جدؿم بالخبض٫ اإلاؿخمغ لؤل٩ٞاع ْالاًضً هدُجت لُباج٘ ألام

ٓاع الضًم٣غاَي  ْمباصت , حؿعى الىٓم الؿُاؾُت بلى جغؾُسِا, ٖبر جباص٫ الخ  
ً
٧ان ؾببّ , ًدمل ٢ُما

ٓاَىحن, ُٞما ٌٗٝغ بٗملُت الخش٣ُ ْاإلا ٓمت  ٓح بحن الخ٩ ٓا٫ ظمُِٗا, جاصي اإلاٟخ ٠ الؿُاسخي, ْفي ألاخ

ُٟت.  في ؤصاء َظٍ الْٓ
ً
 مِما

َ
ْعا   2الاخؼاب ص

 :اللُام بالترشُحاث وخىض املعاسن الاهتخابُت:
ً
 جاهُا
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ٓم بها ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الضازلي          اث٠ التي ج٣ ُٟت الترقُذ مً ؤَم الْٓ حٗض ْْ

ٓل ى الخؼب حُٗحن ؤم اهخساب ظِاٍػ ؤلاصاعي, الظي ٌٗض بمشابت ْالخاعجي, ٞٗلى الهُٗض الضازلي ًخ

ْلُت لىجاح  ٍ ألا ْبالخالي ٞإهّ ٌٗض ؤخض ؤَم الكْغ ٓاتهم ,  ٫ٓ ٖلى ؤن ٓاظِت امام الىازبحن للخه ال

 في  اهخ٣اء 
ً
 باعػا

ً
ْعا الخؼب في الاهخساباث, ؤما ٖلى نُٗض الخاعجي ٞاألخؼاب  الؿُاؾُت, جاصي ص

خالء اإلا ْلت.اإلاغشخحن اٖل ٓمُت صازل ؾلُت الض ْاإلاىانب الخ٩    1غا٦ؼ ال٣ُاصًت 

بّن وكاَاث ألاخؼاب الغثِؿت ؤهما جخمشل في ال٣ُام بالترقُداث, طل٪ ؤن َظٍ الترقُداث هي التي      

ٓمت ْؾُاؾاتها ْزُُِا. ٦ْظل٪ في جدضًض ق٩ل الخ٩   2جدضص اإلآْٟحن الغؾمُحن, 

ت الترقُداث, ٞةجها حكٕغ في زٓى الٗملُت  الاهخسابُت  ًٖ ْبٗض ٢ُام الاخؼاب الؿُاؾُت بٗملُ      

ْاإلاٗىٓي لِاالء اإلاغشخحن , ٞاإلاغشر الظي ًسٓى الاهخساباث ٖلى ؤؾاؽ شخصخي  ٤ الضٖم اإلااصي  ٍَغ

ْٖلى َظا ألاؾاؽ حٗض الخملت الاهخسابُت ٖىض ؤٚلب الاخؼاب الؿُاؾُت ؤبغػ  ٓػ ٞحها ,  , ٢لما ًًمً الٟ

ٓاتهم.مٓاَغ وكاَِا, التي  م ٖلى الاصالء بإن ْجدَٟؼ ٓع باالهخساباث,    3حؿدشحر اَخمام الجمِ

: جىظُم املعاسطت
ً
 :جالثا

ُٟت لِؿذ مجابهت مً         َْظٍ الْٓ اث٠ الاخؼاب الؿُاؾُت,  ٌٗض جىُٓم اإلاٗاعيت مً ؤَم ْْ

ُٟت مدضصة ألابٗاص, ج٣خطخي مً خؼب اإلاٗا ْل٨جها ْْ لبُت,  ْ ؤخؼاب ألٚا ٓم ؤخؼاب ألا٢لُت, ؤ عيت ؤن ٣ً

                                                             
ً
ها , بل م٣ْغ

ً
ٓمت, ٖلى ؤن ال ٩ًٓن َظا الى٣ض مجغصا                                                                                                             بخٓظّ الى٣ض للخ٩

٫ٓ الب ضًلت التي ًخًمجها بغهامج مخ٩امل ًم٨ً جغظمخّ بلى ٢غاعاث هاٞظة, ُٞما بطا ؾىدذ الٟغنت بالخل

ٓلى الخ٨م اث 4للخؼب ؤن ًخ ُٟت ؤن ج٩ٓن ما لم ًٓظض خض ؤصوى مً اخترام الخٍغ ال ًم٨ً لِظٍ الْٓ  ,

ٓع حُٛب بُٛاب خ٨م  َْظٍ ألام ٓمت,  ت اإلاجخمٗاث, ْخ٤ البرإلاان في مؿاءلت الخ٩ صًم٣غاَي, الٗامت ْخٍغ

ُّ جإزحر ٖلى ؤبٗاص  ْالخؼبي  ٞالىٓام  الخؼبي ل ٦ما ؤن اإلاٗاعيت مغجبُت  بُبُٗت الىٓام الؿُاسخي 

ٓعَا.    5اإلاٗاعيت ْن

 : جىىًٍ الاججاهاث وألافياس وجىحُه الشأي العام:
ً
 سابعا
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٢ْذ مٗحن ,  ٌٗٝغ الغؤي الٗام , بإهّ الغؤي الؿاثض بحن مجمٖٓت مً البكغ ججاٍ ٢ًُت مُٗىت في      

ْ ٖضص ٢لُل  ٓ عؤي اٚلبُت , ٣ٞض ٩ًٓن في البضاًت عؤي ٞغص , ؤ عي ؤن ٩ًٓن َظا الغؤي َ ْلِـ مً الًْغ

.
ً
  ٖاما

ً
ٓع َظا الغؤي ل٩ُٓن عؤًا ْبالخٟاٖل بحن الاٞغاص ًخُ   1مً الاٞغاص , 

ْلى َظٍ اإلاِام هي ما      ُٟت مً الخؼب الؿُاسخي ال٣ُام بٗضة مِام, ؤ ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ جخُلب َظٍ الْٓ

ُٖٓخّ بإن مهالخّ  ال ؾُما بخ لُت لضًّ,  ٓع باإلاؿْا ْؤهماء الكٗ ٓاًَ  عة جٓظُّ اإلا الخؼب مً يْغ

 باإلاهلخت الٗامت.
ً
ْز٣ُا  

ً
  2الٟغصًت مغجبُت ؤعجباَا

ٓماث        ٓم الاخؼاب بةُٖاء اإلاٗل ٓعي الؿُاسخي للكٗب, بط ج٣ ْع في حك٨ُل ؤْ نُاٚت ال ٞلؤلخؼاب ص

ْطل٪  ٦ْكِٟا لؤلٞغاص ٢ْاث الاهخساباث,  ْجيكُِ ٞٗالُاث ألاخؼاب في ؤ ْاليكغاث,  ٤ الصخ٠  ًٖ ٍَغ

ٓاث إلاغشخحها.    3ب٨ؿب ؤ٦ثر ألان

ْجٓظُّ الغؤي الٗام ججاٍ ٢ًُت مُٗىت,  ًخٗحن ٖلحها          ًٍٓ ُٟتها في ج٩ ٓم الاخؼاب بْٓ ألظل ؤن ج٣

ْؤن جيؿ٤ ُٞما بُجها, بدُض  ٓا٠٢ الٟغصًت,  ٓا٠٢ اإلاخٟغ٢ت في عؤي ٖام ان جغبِ بحن اإلا ٓع َظٍ اإلا جدبل

ْالتي جى٨ٗـ  ُٟت,  ْبظل٪ جخطر ؤَمُت مماعؾت الخؼب لِظٍ الْٓ  ,
ً
 مٓخضا

ً
 ؾُاؾُا

ً
مٓخض, ًمشل اججاَا

ٓجغ في اإلاجخم٘, ٞمً صْن ألاخؼاب, ًٓل الغؤي الٗام  ْالخ٣لُل مً حجم الخ ٖلى اؾخ٣غاع الغؤي الٗام 

.
ً
ْمخٛحرا  

ً
  4مخ٣لبا

: وشش أً
ً
 ذًىلىحُتها بين الىاخبين:خامعا

٤ ؤ٢ىإ الىازبحن          ضًً, ًٖ ٍَغ ٫ٓ ٖلى ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً اإلاٍا ٌؿعى ٧ل خؼب بلى الخه

, اطا لم 
ً
ٓا٢ُٗت ال ًم٨ً ألي خؼب ؤن ًدغػ اهخهاعا ْمً الىاخُت ال ْبغهامجّ الاهخسابي,  ٓلٓظُخّ  بإًضً

 ٖلى الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ ْآلاما٫ ْألا٩ٞاع 
ً
ٓاَىحن, بدُض ٌكٗغ َظا ٨ًً ٢اصعا ال٩امىت لضٔ ٢ُإ مً اإلا

ْل٨ً َظٍ ألا٩ٞاع  ٓع اإلاكاٖغ ْآلاما٫ ْألا٩ٞاع,   ؤن الخؼب ًُ
ً
ُّ ًجض هٟؿّ في الخؼب,  خ٣ا ال٣ُإ ؤه

 بطا 
ً
جُا ا جضٍع ٓلٓظُت ؤي خؼب ج٣ٟض جإزحَر ْٖلى طل٪ ٞإن ؤًضً ْمً صْن الاخؼاب,  ٓصة ٢بل ألاخؼاب  مٓظ

  5ؤي الٗام.٣ٞضث اؾخجابتها ألما٫ الغ 

ْهي ٖىضما ج٣ٓم      ٓاَىحن,  ٓعي الؿُاسخي لضٔ اإلا ٨َْظا ٞإن الاخؼاب الؿُاؾُت حؿاٖض ٖلى جىمُت ال

 ْ ْبٛحر الاخؼاب جبض ٓح ؤزىاء ٖملُت الا٢ترإ,  ٓاَىحن ٞغنت الازخُاع بٓي ْع جٟخذ ؤمام اإلا بهظا الض
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ْمً زم ج جض هٟؿِا مًُغة بلى ازخُاع الجماَحر ٚحر ٢اصعة ٖلى الخمُحز بحن اججاَاث اإلاغشخحن, 

  1الصخهُاث الباعػة في اإلاجخم٘.

اث٠, التي ال ج٣خهغ ٖلى ما      ٫ٓ جاصي الاخؼاب الؿُاؾُت الٗضًض مً الْٓ بىاًء ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣

ُٟت الخجىُض الؿُاسخي,  ٓاهب الخُاة الؿُاؾُت, ٣٦ُام الاخؼاب بْٓ , بل جمخض لدكمل مسخل٠ ظ جم ط٦ٍغ

 ٓ ُٟت الخىم ُت التي جبرػ ؤَمُتها في الىٓم الضًم٣غاَُت, ْزالنت الخضًض ْالْٓ ُْْْٟت صٖم الكٖغ ٍت, 

ت في اإلاجخم٘ الؿُاسخي مً بُجها: ٍَٓغ اث٠ ظ ٓم الاخؼاب الؿُاؾُت بْٓ  ج٣

٤  - ؤ ٓاَىحن, ْخل اإلاك٨الث الاظخماُٖت ًٖ ٍَغ ْاإلا ٓمت  الٗمل ٧ٓؾُِ ًغبِ ما بحن الخ٩

 مىا٢كتها في البرإلاان, ْزاعظّ.

ْع اإلاضاعؽ للخش٠ُ٣ الؿُاسخي.الخس٠ُٟ  - ب ْمماعؾت ص ت الؿلُت,  ْع مغ٦ٍؼ  مً ص

ٓإ الاهٓمت  ؤما الضًم٣غاَُت ٦ٗىهغ عاب٘ لؤلهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة ٣ٞض بدشىا ٞحها ٦إخض اه

٫ٓ الؿاب٣ت.  الؿُاؾُت في الٟه
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 الفصل الخامغ: همارج مً الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 ً الاهظمت العُاظُت في دول عالم الشمال:املبحث الاول: همارج م

 املبحث الثاوي: همارج مً الاهظمت العُاظُت في دول عالم الجىىب:

 املبحث الاول: الاهظمت العُاظُت في دول عالم الشمال:

طاوي:  املطلب الاول: الىظام العُاس ي البًر

يي:  املطلب الثاوي: الىظام العُاس ي الامٍش

 ُاس ي الفشوس ي:املطلب الثالث: الىظام الع

 املطلب الشابع: الىظام العُاس ي العىَعشي:
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طاوي:  املطلب الاول: الىظام العُاس ي البًر

ٓعٍت التي جىٓم الٗال٢ت       ٓاٖض الضؾخ ْان ال٣ ٓع في اه٩لترا  ؾب٤ بُان ان الىٓام البرإلااوي وكإ اْ جُ

ٓع  ٓص ههٓم صؾخ ُت م٘ ْظ ٓاٖض ٖٞغ ْالتي ٧ان بحن َُئاث الخ٨م اٚلبها ٢ ْهّ الى ظاهبها  ٍت مض

ٓم لؿىت  ْمشالِا الِٗض الٖا ْعَا الازغ ال٨بحر في بىاء َظا الىٓام  , ٢اهٓن الخ١ٓ٣ ؾىت 1215بهض

 1911.1, ٢اهٓن البرإلاان 1701, ٢اهٓن حٗاٝع الٗغف 1689

٧ْاالحي:      ْ ماؾؿاث مخٗضصة  ٓم الىٓام البرإلااوي في اه٩لترا ٖلى َُئاث ا ٣ٍْ 

1-  ْ ْبهٝغ الىٓغ ان اإلال٪: جا ٓاعر الٗغف  ْاؾدىاصا الى ٢اهٓن ج ٓعازت   إلابضؤ ال
ً
٣ْٞا ٫ الؿلُت الُت 

ٓعٍت ازخهاناث في اإلاجالحن الخىُٟظي  ْلّ مً الىاخُت الضؾخ  ام اهشا. 
ً
ٓاعر ط٦غا ٧ان ال

ت خُض ال ًباقغ اإلال٪ اي ؾلُاث ٞٗلُت  عي الا ان َظٍ الازخهاناث انبدذ هٍٓغ ْالدكَغ

 ا
ً
ْعا ْعٍ ص عي ْناع ص ٓػاعة ْفي اإلاجا٫ الدكَغ  خُض اهخ٣لذ الؿلُت في اإلاجا٫ الخىُٟظي الى ال

ً
صبُا

ٓعي  ْما ج٣ضم ًخ٤ٟ م٘ مبضؤ الضؾخ ٓعصاث  ٓم بٗض جغاظ٘ ازخهاناث مجلـ الل الى مجلـ الٗم

ُاهُا )ؤن اإلال٪ ال  ٞت في بٍغ  لل٣اٖضة اإلاْٗغ
ً
٣ْٞا لُت اإلال٪ ًٖ اٖمالّ  الظي ٣ًطخي بٗضم مؿْا

ْان طاث ْال٫ٓ٣  ًسُئ(,  ٓعة  مُل٣ت  لُت اإلال٪ به َْظا ٌٗجي ٖضم مؿْا ٓهّ ال جمـ  اإلال٪ مه

 ٖلى طل٪ 
ً
ْجإؾِؿا لُت,  ْمً زم ًخدمل مؿْا ٓص مً ٌٗمل هُابت ٖىّ  ان اإلال٪ ال ًسُئ ًٓظب ْظ

ت, ٓعٍت هٍٓغ ْم٘ طل٪ ماػا٫ اإلال٪  2انبدذ ازخهاناجّ الضؾخ ال ًد٨م(  اي ان )اإلال٪ ًمل٪ 

 اإلال٨ت( 
ً
 3-ازخهاناث ٖضٍ مجها ما ًإحي:ًماعؽ )خالُا

ا مجلـ الٗمٓم -ؤ  ٓاهحن التي ًهضَع  اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣

ْاإلاهاص٢ت  -ب  ٓمت  ٓم بدك٨ُل الخ٩ لبُت في مجلـ الٗم ُم الخؼب الٟاثؼ باأٚل ج٩ل٠ُ ٖػ

٦ْظل٪ اإلاهاص٢ت ٖلى سخب الش٣ت مجها مً ٢بل البرإلاان  ٖلحها 

ٓمت بدل مجلـ الٗمٓم -ط  ٓا٣ٞت ٖلى َلب عثِـ الخ٩  اإلا

ٓجّ لالو٣ٗاصاٞخخا -ص  ْصٖ ٓم  ْعاث مجلـ الٗم  ح ص

ٓمت -ٌ   ال٣اء زُاب الٗغف اإلاٗض مً ٢بل الخ٩
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ً
ْعا ُاوي, مما ًدُذ لِا ان جلٗب ص ْج٣ضًغ الكٗب البًر ْجدٓى باالخترام  ْمٗىٓي  ْع اصبي  ْللمل٨ُت ص

 لضٖم اؾخ٣غاع اإلااؾؿاث الؿُاؾُت في البالص.
ً
 مازغا

ُٗت(: ًخ٩ٓن البرإلا -2 ُاوي مً مجلؿحن َما مجلـ البرإلاان )الؿلُت الدكَغ ان البًر

 خؿب. 
ً
ا  اؾدكاٍع

ً
ٓعصاث ٣ٞض انبذ مجلؿا ٓم, اما مجلـ الل ْمجلـ الٗم ٓعصاث  الل

ْالغ٢ابت.  ٘ ٓ الظي ًماعؽ ؾلُت الدكَغ ٓم ِٞ  اما مجلـ الٗم

ْع ٧ل مً َظًً اإلاجلؿحن لٟذ الاهٓاع الى ان الٗال٢ت بُجهما مغث       ْص ٍْجضع بىا ٢بل جىا٫ْ جغ٦ُبت 

سِا.بشال  ْاظخماُٖت ٖلى مضاع جاٍع ٓعاث ؾُاؾُت  ُاهُا مً جُ خّ بٍغ  1ر مغاخل مخمحزة هدُجت ما ٖٞغ

ْلى )  (:1810-1660اإلاغخلت الا

ٓم ٧ان        ْع مجلـ الٗم ال ٌٗجي طل٪ ان ص ٓعصاث  ْع مُِمً مً مجلـ الل احؿمذ َظٍ الٟترة بض

.
ً
ْما  مٗض

 (:1911-1811اإلاغخلت الشاهُت )

ٓاهحن قِضث َظٍ ال       ٟترة مٓظّ مً الانالخاث التي ٧ان لِا ازغ ٖلى الٗال٢ت بحن مجلؿحن مجها ٢

ٓام  ٓم 1848, 1876, 1832الانالح الهاصعة في الٗ ْع مجلـ الٗم ٍٓت ص , اصث َظٍ الانالخاث الى ج٣

 .
ً
ٓعصاث باٖخباٍع مجلـ مُٗىا عي اإلاىخسب مً الكٗب ٖلى خؿاب مجلـ الل باٖخباٍع اإلاجلـ الدكَغ

لّ امام  ٦ما لر جي ل٣ب٫ٓ ال٨ٟغ الغامُت الن ج٩ٓن الؿلُت الخىُٟظًت مؿْا في الا٤ٞ الخىامي الخضٍع

ْا٤ٞ ٖلحها مجلـ  ٓاهحن التي  ٓعصاث زال٫ َظٍ الٟترة ٖضص مً ال٣ ْعٌٞ مجلـ الل ٓم,  مجلـ الٗم

ٕ انبذ ٢اهٓن ٖام  ٓمت للخ٣ضم بمكْغ ٓم الامغ الظي خضٔ بالخ٩ ً ٧ْان مً هدُجخّ الخض م 1911الٗم

:ً ْطل٪ مً زال٫ امٍغ ٓعصاث  ٓة مجلـ الل ٢ 

ٓاهحن الازٔغ ٚحر اإلاالُت إلاضة ٖامحن ٣ِٞ  ٖاث ال٣ ٓعصاث بخُُٗل مكْغ : ٖضم الؿماح للمجلـ الل
ً
ال ا

ْاخض ٣ِٞ  ٓم, ْالامغ الشاوي جم جسٌُٟ َظٍ اإلاضة الى ٖام  ٓا٣ٞت ٖلحها مً مجلـ الٗم بٗض اإلا

 .1949بم٣خطخى ٢اهٓن نضع بٗام 

 ختى الان(: -1911الشت )اإلاغخلت الش
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ٓم ٞمىظ ٖام        ٓم  1911جدؿم َظٍ اإلاغخلت بهُمىت مجلـ الٗم ْختى الان ًخمخ٘ مجلـ الٗم

ٓعصاث الظي لم ٌٗض مً خ٣ت ؾٔٓ ج٣ضًم حٗضًالث اْ مغاظٗاث ٖلى  بالُِمىت بٗال٢خّ بمجلـ الل

ٓم. ْا٤ٞ ٖلحها مجلـ الٗم ٓاهحن التي  ٘ ال٣  مكاَع

ٓعصاث: ًٓم َ  َْٗحن مجلـ الل ٓعازت  ٓلٓن مىانبهم بال ظا اإلاجلـ الىبالء مً ا٢اعب اإلال٪ الظًً ًخ

حؿّٗ مجهم لدك٨ُل مد٨مت اؾخئىاٝ ٦بٔر باإلامل٨ت اياٞت الى ٦باع عظا٫ الضًً مً ال٨ىِؿت 

ٓا زضماث ظلُلت  ْحُٗحن ٖضص مً الاشخام مضٔ الخُاة في َظا اإلاجلـ ممً ٢ضم الغؾمُت 

ٍْخجا ٓصَم   لجِ
ً
ما ٓعصاث ال٠ ًٖٓ, ل٨ً ال ًدًغ للمل٨ت ج٨ٍغ ْػ ٖضص اًٖاء مجلـ الل

ْل٨جهم ال ًمل٩ٓن خ٤ 50-40اظخماٖاجّ ا٦ثر مً ) ٓاهحن  ٘ ال٣ ٍْىا٢ل َاالء الاًٖاء مكاَع  ٓ ًٖ )

ٍٓذ ٖلحها.  1الخه

ٓم: ًيخسب اًٖاء َظا اإلاجلـ البالٜ ٖضصَم )   مً ٢بل الكٗب 635مجلـ الٗم
ً
 مباقغجا

ً
ٓا ًٖ )

ٓاث بٗضٍ ان ٓاث ختى ٖام  إلاضة زمـ ؾى ٓم ان الىٓام الاهخسابي اإلاخب٘ ٧1911اهذ ؾب٘ ؾى ْمٗل  ,

( ْفي ْل الىٓام  ْاثغ اهخسابُت نٛحٍر ْص لبُت اليؿبُت )جغقُذ ٞغصي  ُاهُا َٓ هٓام الٚا في بٍغ

ٓم بازخهاناث  ٍْخمخ٘ مجلـ الٗم ٓاث  ت الان ٓػ باالهخساباث مً ًدهل ٖلى ا٦ثًر ٍْٟ الخؼبحن, 

ْاؾّٗ الى ظاهب ا ٢ٓذ الظي ؾُاؾُت  ٓاػهت ْفي ال ْا٢غاع اإلا  ٘ ٓػاعة خُض ًماعؽ نالخُت الدكَغ ل

٢ْض ًهل الامغ  ٓمت ًماعؽ الغ٢ابت الؿُاؾُت ٖلى اٖمالِا  ًهٓث َظا اإلاجلـ ٖلى مىذ الش٣ت للخ٩

ٓإ  ْهي ٖلى زالزت اه َْٗخمض اإلاجلـ في ٖملّ ٖلى هٓام اللجان  ْاؾ٣اَِا.   الى سخب الش٣ت مجها 

ٓمت(: -3 ٓػاعة )الخ٩ ٓػ ٧ل الازخهاناث الؿُاؾُت الخ٣ُ٣ُت  ال ْجد ْهي الؿلُت الٟٗلُت 

 
ً
جُا ْاؾخ٣لذ ٖىّ جضٍع ٓػاعة ًٖ اإلاجلـ الخام  سُت حك٩لذ ال ْمً الىاخُت الخاٍع

َْىا٥  ٓػعاء,  ٍْغؤؾِا عثِـ ال ُاوي  ٓػاعة في الاؾاؽ في الىٓام الؿُاسخي البًر ْحٗض ال

ْ اٖخباعاث جبحن اَمُت َظٍ اإلااؾؿت   2الؿُاؾُت طاث الؿلُت الٟٗلُت.زالر اؾباب ا

 هي التي جماعؽ ٧ل الؿلُاث اإلال٨ُت الخىُٟظًت. 

لبُت البرإلااهُت.   جمشل خؼب الٚا

ْحٗخبر زلُت ي٣ُت   ْحؿمى ال٩ابِىت  ُتها الؿُاؾُت مً الاهخساباث البرإلااهُت  حؿخمض قٖغ

 ٓ ْعثِـ ال ْػعاء مهٛغ  ٢ْض ج٩ٓن ان صر الخٗبحر مجلـ  ٓ اْ مهٛغة الجساط ال٣غاع,  ػعاء َ

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

137  .

 

ٍْبلٜ ٖضص اًٖاثّ بحن  ُاهُا  ٓػعاء الخ٣ُ٣ي في بٍغ َْم مجلـ ال الظي ًسخاع اًٖاء ال٩ابِىت 

(15-20:ً ٠٢ٓ َظا ٖلى امٍغ ٍْخ  .
ً
ْػٍغا  )1 

ٓػعاء  الا٫ْ: جًُٟالث عثِـ مجلـ ال

ٝ الؿُاؾُت الؿاثضة. ْالْٓغ  الشاوي: َبُٗت الاْيإ 

ٓا       ٓمت باإلاٗجى ال ٓػاعة ٞخٗجي الخ٩ ٦ْْالء اما ال ٓػعاء  ْجٓم ظمُ٘ ال ْهي حك٨ُلت اإلآؾٗت  ؾ٘ 

ْمؿخ٣غة في البرإلاان َضِٞا الاؾاسخي  ٍٓت  ٓاة ٢ ْاهما حك٩ل ه ٓػاعة لِؿذ صاثغة لل٣غاع  ٓػاعاث, ٞال ال

ٓػاعاث جًُل٘ بمِام مخٗضصة  ْال ْالؿُاؾت التي جغؾمِا,  الضٞإ ًٖ ال٣غاعاث التي جخسظَا ال٩ابِىت 

ٓػاعة مً  ْجخ٩ٓن ال ٓم, خُض ٩ًل٠ اإلال٪ ْمسخلٟت  لبُت اإلاُل٣ت في مجلـ الٗم الخؼب الخاثؼ ٖلى ألٚا

ْممً َم  ٓػعاء مً الخؼب طاجّ  ٩ٍْٓن ال ٓػعاء   لل
ً
ٓػاعة عثِؿا ٩ٍْٓن عثِـ ال ٓمت.  عثِؿت بدك٨ُل خ٩

ْػاعاث ٚحر  ْْػعاء بضْن  ْػاعاث  ن  ْػعاء ًضًْغ ُاهُا الى ٞئخحن  ٓػعاء في بٍغ ٍْى٣ؿم ال اًٖاء في البرإلاان 

ْلٗل الاؾباب التي اجه  , ْػاٍع ْػٍغ  ٍْخمخٗٓن بل٣ب  ْػعاء  ْْن مً خُض اإلاٗاملت بهٟتهم  م ظمُٗا مدؿا

غاى صعاؾت  ْ أٚل ٓػعاء ا ٫ٓ جس٠ُٟ مً اٖباء عثِـ ال ْع خ ْػٍغ جض ٓا الى حُٗحن َظٍ ال٨ثرة إلاغجبت  جضٖ

ْل٨ً َىا٥ ْ الاؾخٟاصة مً مغ٦ؼ بٌٗ الاشخام مً الىاخُت الكٗبُت,  اهخ٣اص لِظٍ  مك٨الث مُٗىّ ا

 جىُٟظ 
ً
ٓػعاء ظمُٗا ْٖلى ال ْلت  ٓػعاء َٓ الظي ٣ًغع الؿُاؾت الٗامت للض ْمجلـ ال ٓػعاء.  ال٨ثر مً ال

ٓم ًٖ  لٓن امام مجلـ الٗم ٓػعاء مؿْا ْال جل٪ الؿُاؾت ْالالتزام بال٣غاعاث التي جهضع ًٖ اإلاجلـ, 

 ٓ ْجًامىُّ ُٞخ لُت ٞغصًت  ْػاعاتهم مؿْا ً اٖما٫  ٓمت ْٖ ٓػعاء اإلا٩ل٠ بازخُاع اٖما٫ الخ٩ لى عثِـ ال

ْل٨ً ٖلُت ان ًغاعي في ازخُاٍع  ْاؾّٗ في طل٪,  ت  ْلّ ؾلُت ج٣ضًٍغ ٓػعاء مً بحن اًٖاء البرإلاان  ال

ٓػعاء  ٓوي ًٓظب ان ٩ًٓن زالر مً ال  ًٖ ْظٓب مغاٖاة ٢ُض ٢اه
ً
جمشُل الاظىت اإلاسخلٟت في الخؼب ًٞال

ٓػعاء  ْعثِـ ال ٓعصاث,  ْمازغ في عؾم الؿُاؾت الٗامت للمل٨ت ٖلى الا٢ل مً مجلـ الل ْع ٦بحر  لّ ص

لبُت البرإلااهُت. ُم الخؼب الظي ًدٓى باأٚل  ْاجساط ال٣غاعاث الِامّ باٖخباٍع ٖػ
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يي:  املطلب الثاوي: الىظام العُاس ي الامٍش

ٓعَا        ْطل٪ بمٓظب صؾخ ْلت َب٤ الىٓام الضًم٣غاَي  ٨ُت ا٫ْ ص الًاث اإلاخدضة الامٍغ حٗخبر ال

٫ٓ ٖام  1778لهاصع ٖام ا  اإلاٟٗ
ً
ٓم الىٓام الغثاسخي ٖلى صٖامخحن 1789ْالظي انبذ هاٞظا ٣ٍْ  ,

 اؾاؾِخحن َما:

ٓاػن  -1 ْج ٓعٍت للؿلُاث الٟٗلُت مً هاخُت,  ْمباقغة عثِـ الجمِ ْاخضًت الؿلُت الخىُٟظًت 

 ْاؾخ٣ال٫ الؿلُاث الٗامت م٘ الٟهل بُجها.

٩ي الظي اؾخ٣غ  -2 الًاث اإلاخدضة ان الىٓام الغثاسخي الامٍغ ٓع ال مىظ ٢غهحن لم ٨ًً زمٍغ لضؾخ

الًاث اإلاخدضة  ْلت ال ٢ٓاج٘ الؿُاؾُت التي اخاَذ بةوكاء ص ْال ٓعاث  ْاهما هدُجت لخُ  ِ٣ٞ

ٓعٍت اإلاؿخمغة.  1ْالخُب٣ُاث الضؾخ

ٓع     ٩ي خؿب صؾخ  مً اإلااؾؿاث الخالُت: 1787ٍْخ٩ٓن الىٓام الؿُاسخي الامٍغ

ٓعٍت:  : عثِـ الجمِ
ً
ال  ا

الًاث         ٫ٓ الؿلُت الخىُٟظًت لغثِـ ال ٩ي ٖلى ما ًإحي )جس ٓع الامٍغ ههذ اإلااصة الشاهُت مً الضؾخ

ٍْيخسب مّٗ هاثب الغثِـ(  ْاخضة  ٓ ٌكٛل مىهبّ اعب٘ ؾىحن ٢ابلّ لخجضًض مٍغ  َْ ٨ُت  اإلاخدضة الامٍغ

َْ ٓر  ْع م٘ مجلـ الكُ ٓػعاء ًخم حُٗجهم مً ٢بلّ بدكا لٓن امام َْؿاٖض الغثِـ ٖضص مً ال م مؿْا

في يٓء ما ج٣ضم ًدبحن ان الىٓام الغثاسخي ًخمحز بسانِخحن جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً الىٓم  2الغثِـ ٣ِٞ.

 الؿُاؾُت الازٔغ َما: 

ٓمت )اي ْخضة الؿلُت الخىُٟظًت(. - ؤ ْمىهب عثِـ الخ٩  الجم٘ بحن مىهب عثِـ 

 الٟهل الخام بحن الؿلُاث. - ب

٫ امام الكٗب ْبمٓظب طل٪ ٞإن الغثِـ ًجم٘ بحن        َْٓ مؿْا ٓمت  ْعثاؾت الخ٩ ْلت  عثاؾت الض

ٓ الغثِـ الٟٗلي لؿلُت الخىُٟظًت ظملّ مً الىخاثج: ْلت َ ٍْترجب ٖلى اٖخباع عثِـ الض  
ً
 3مباقغجا

ال ًٓظض مبضؤ  -1 ْػعاء  ٓمت, ِٞٓ لِـ مجلـ  الغثِـ َٓ الظي ًغؾم الؿُاؾت الٗامت للخ٩

ْػاعي ألهّ ْخضة الظي ج٩ٓن لضًت ال٣ ْالخ٣ضًغ.جًامً   ضعة البذ 
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2-  
ً
ْػٍغ ٌٗخبر عثِؿا ٧ْل  ٓػعاء اْ ٌٟٗحهم مً مىانبهم  ٓم بخٗحن ال ٓعٍت َٓ الظي ٣ً عثِـ الجمِ

لت  ٓػاعة في الىٓام الغثاسخي ٚحر مؿْا ْال ٍْىٟظ جٓظحهاجّ,  ْامغ الغثِـ  ٍْسً٘ أل ْػاعجّ   في 
ً
ا اصاٍع

ُْٞما ًخٗل٤ بالخهُهت الشاهُت في الىٓام الغثاسخ ْاإلاخمشلت في قضة الٟهل بحن امام البرإلاان,  ي 

ُٗت  ٓعٍ مؿخ٣لّ ًٖ الؿلُت الدكَغ الؿلُاث ٞإن الؿلُت الخىُٟظًت جماعؽ ازخهاناتها به

. ٓعة مىٟغصة ًٖ الؿلُاث الازٔغ ٘ به ُٟت الدكَغ ْعَا جماعؽ ْْ  التي هي بض

 اهتخاب سئِغ الجمهىسٍت:

       ً ٍ ٩ي زالر قْغ ٓع الامٍغ ْهي:خضصث اإلااصة الشاهُت مً الضؾخ ا في اإلاغشر للغثاؾت  ٓاَٞغ  جب ج

الصة. -1  بال
ً
٨ُا  امٍغ

ً
ٓاَىا  الجيؿُت: ًجب ان ٩ًٓن م

 ؾىت. 35الٗمغ: ان ال ٣ًل ٖمٍغ ًٖ  -2

الًاث اإلاخدضة ًٖ  -3 . 14الا٢امت: ان ال ج٣ل مضة ا٢امخّ في ال
ً
 ٖاما

الكٗب  ٍْيخسب الغثِـ بإؾلٓب الاهخساب ٚحر مباقغ مً ٢بل الكٗب ) ٖلى صعظخحن( اي ان      

ْعَم  ٓم َاالء بض ٣ٍْ ٓر  ْالكُ ٓاب  ٓم باهخساب هازبحن ٌؿاْي ٖضصَم ٖضص اًٖاء مجلـ الى ٣ً

 1باهخساب الغثِـ.

ٓة اججاٍ الُِئاث الازٔغ في الىٓام الؿُاسخي        ْال٣ ٨ُت بالُِبت  الًاث اإلاخدضة الامٍغ ٍْخمخ٘ عثِـ ال

ْلِظا ًخمخ٘ بال ٓهّ مىخسب مً ٢بل اٚلبُت الكٗب,  ٦ْما ًإحي:ْطل٪ ٧ ْاؾٗت  ْازخهاناث   2هالخُاث 

ْلّ ان  -1 لٓن امامّ  ْمؿْا ٓن  َْم بمشابت ؤمىاء ْؾ٨غجاٍع ٓػعاء  ٓر ال ٓعة مجلـ الكُ ٌٗحن بمك

٢ًْاة اإلاد٨مت الاجداصًت الٗلُا. ْلت  ٟي الض ٦ْباع مْٓ ٦ْظل٪ الؿٟغاء   ٣ًُلِم, 

ْالخاعظُت. -2 ْجٓظُّ الؿُاؾخحن الضازلُت  ْجىُٟظ   مؿا٫ْ ًٖ جسُُِ 

ٓ ال٣ -3 َْٗلً َ ٓر ان ٣ٌٗض اإلاٗاَضاث  ٓعٍ مجلـ الكُ ٍْد٤ لّ بمك ٓاث اإلاؿلخت,  اثض الٗام لل٣

٫ ًٖ امً ْخُاة الامّ. ٓ اإلاؿْا َْ  الخغب 

تراى ًٖ جل٪  -4 ْلّ الخ٤ في الٖا ٓوٛغؽ  ٓاهحن التي ج٣ضم لّ مً ال٩ ٘ ال٣ ًهاص١ ٖلى مكاَع

.٘  اإلاكاَع
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ْالٗام. -5 ٓ الخام   للغثِـ الخ٤ في مىذ الٟٗ

٩ي ًإزظ بالٟهل قبّ الخام بحن اإلااؾؿاث مً زال٫ ْعٚم ا        ن مً ان الىٓام الغثاسخي الامٍغ

الخإ٦ُض ًٖ ٖضم جضزل ٧ل ماؾؿت في ٖمل الازٔغ ل٨ً َىا٥ في الخُب٤ُ جضازل بحن جل٪ اإلااؾؿاث 

ٓع للغثِـ نالخُت  ٓعٍت ٣ٞض مىذ الضؾخ ْالٗملُت. اما مً الىاخُت الضؾخ ٓعٍت  مً الىاخُخحن الضؾخ

تراى )الُٟخٓ( ٖلى جل٪ اإلاهاص٢ ٓوٛغؽ بل مىدّ خ٤ الٖا ِا ال٩ ٓاهحن التي ٌكٖغ ٘ ال٣ ت ٖلى مكاَع

ْلت  ٟي الض ٦ْباع مْٓ ٓػعاء  ٓر م٘ الغثِـ في حٗحن ال ٓاهحن. مً ظِت ازٔغ اقترا٥ مجلـ الكُ ال٣

ْالؿلم. اما مً الىاخُت  ْاٖالن الخغب  ٓا٣ٞخّ ٖلى ٣ٖض اإلاٗاَضاث  ْم ٢ًْاة اإلاد٨مت الاجداصًت 

ٓ عثِـ اخض الٗ ٓعٍت َ الًاث اإلاخدضة ٞإن عثِـ الجمِ ٓص هٓام الشىاثُت الخؼبُت في ال ْبد٨م ْظ ملُت 

 ٓ ٓعي(. ْفي خالت جد٤ُ٣ الخؼب لؤلٚلبُت في البرإلاان ِٞظا ٌٗجي ٖل ْ الجمِ َظًً الخؼبحن )الضًم٣غاَي ا

٦ْ ٓة شخهُت الغثِـ  ُٗت, اياٞت الى مضٔ ٢ ظل٪ ٢ُام خاالث الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكَغ

ْاٖالن الخغب. ْالًُٟاهاث  ْالؼالػ٫  ٓاعر   ٚحر َبُُٗت مشل ال٩

ُٗت, ٞإن صؾاجحر بٌٗ الاهٓمت الؿُاؾُت الغثاؾُت ٢ض ههذ ٖلى         اما في ما ًسو الٗملُت الدكَغ

 ْ تراى ا ْهي ٧ل مً خ٤ الا٢تراح ْالٖا ٘ ْنى٘ ال٣غاع  الخ١ٓ٣ التي ًماعؾِا الغثِـ في مجا٫ الدكَغ

٩ي في اإلااصة )مال ٓع الامٍغ َْظا ما ا٦ضٍ الضؾخ ٕ ٢اهٓن 7ٝ 1خهض٤ً ْخ٤ الانضاع  ( بإن ٧ل مكْغ

ْاطا لم ٣ًٍغ اٖاصة م٘  الًاث اإلاخدضة ٞاطا ا٢ٍغ امًاٍ   ًجب ان ٣ًضم الى عثِـ ال
ً
ٓها لُهبذ ٢اه

 لغثِـ الؿلُت الخى
ً
ْعا ٢ْض اٞغصث بٌٗ الضؾاجحر ص ُٟظًت في اٖتراياجّ الى اإلاجلـ الظي نضع مىّ, 

ٓابِ مدضصة. عي في يٓء ي  1مماعؾت الٗمل الدكَغ

ُٗت:  : اإلااؾؿت الدكَغ
ً
 زاهُا

ٓر         ْمجلـ الكُ ٓاب  ٓوٛغؽ( مً مجلؿحن َما مجلـ الى جخ٩ٓن َظٍ اإلااؾؿت التي حؿمى )ال٩

ْاإلاضة اإلا٣غعة ل٩ل مجهما: ٣ت الخمشُل ْالازخهام  ٍغ  اللظان ًسخلٟان مً خُض الٗضص َْ

ٓاب: - ؤ ٨ُت خُض ًمشل ٧ل  مجلـ الى الًاث اإلاخدضة الامٍغ ٓم ٖلى اؾاؽ الخمشل الؿ٩اوي لل ٣ً

ٍْبلٜ ٖضص اًٖاثّ  400ًٖٓ في اإلاجلـ  ٤  435ال٠ وؿمت,  م ًٖ ٍَغ  ًخم ازخُاَع
ً
ٓا ًٖ

ْهي ا٢هغ مضة هُابُت  إلاضة ؾيخحن ٣ِٞ  الاهخساب اإلاباقغ مً ٢بل الىازبحن مً ٢بل الكٗب 

ٍْالخٔ اجها ٢هحرة ظ ٦ْظل٪ ٖلى م٩اهتهم في اإلاجخم٘ في الٗالم   مما ًإزغ ٖلى اصاء اًٖاثّ 
ً
ضا
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ٓع  ْلى مً الضؾخ ٓر, ْخضصث ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة الا  بإًٖاء مجلـ الكُ
ً
٩ي م٣اعهت الامٍغ

ْهي: ا باإلاغشر  ٓاَٞغ ٍ التي ًجب ج ٩ي الكْغ  1الامٍغ

 ٖىض الترقُذ. 25الٗمغ: خُض ًجب ان ال ٣ًل ٖمغ اإلاغشر ًٖ  -1
ً
 ٖاما

ٓاث ٖلى الا٢ل.الجي -2 ٨ُت مىظ ؾب٘ ؾى  ؿُت: ان ٩ًٓن ٢ض خهل ٖلى الجيؿُت الامٍغ

الًت التي ًغشر ٖجها. -3  في ال
ً
 الا٢امت: ان ٩ًٓن م٣ُما

الًاث, خُض جمشل ٧ل   - ب ْاث بحن ال ٓم َظا اإلاجلـ ٖلى اؾاؽ مبضؤ اإلاؿا ٓر: ٣ً مجلـ الكُ

٢ْض ازظث  ٓجان في اإلاجلـ.  الًت ن مٗٓم الضؾاجحر الٟضعالُت بما الًت بىاثبحن اط ٩ًٓن لل٩ل 

 ٓ ٓر ماثّ ًٖ ٍْبلٜ ٖضص اًٖاء مجلـ الكُ ٩ي في َظا اإلاجا٫  ٓع الامٍغ هو ٖلُت الضؾخ

 للخٗضًل الؿاب٘ ٖكغ 50ًمشلٓن )
ً
٣ْٞا  مً ٢بل الكٗب 

ً
ٍْخم اهخسابهم مباقغجا ٨ُت,  الًت امٍغ  )

م مً ازخهام الُِئت الدكَغ1913الهاصع ؾىت  الًت., خُض ٧اهذ ٖملُت ازخُاَع  ُٗت في ٧ل 

ْلى باالحي:        ٓبت في اإلاغشر ٣ٞض خضصتها ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة الا ٍ اإلاُل  2ؤما الكْغ

ٓاث ٖلى الا٢ل. -1 ْمطخى ٖلى ججيؿّ حؿٗت ؾى  
ً
٨ُا  الجيؿُت: ًجب ان ٩ًٓن امٍغ

 الٗمغ: ان ال ٣ًل ٖمٍغ ًٖ زالزحن ؾىّ ٖىض الترقُذ. -2

الًت -3  في ال
ً
 التي عشر ٖجها. الا٢امت: ان ٩ًٓن م٣ُما

ًاء ٧ل ؾيخحن         ٓاث ٖلى ان ًجغي ججضًض زلض الٖا ٓر ؾذ ؾى ٍٓت في مجلـ الكُ ْمضة الًٗ

ٍْيخسب  حن,  ٓجّ اٖخباع الا في خالت حٗاص٫ ٦ٟت اإلا٣تٖر ْلِـ له ٓعٍت,  ٍْغؤؽ اإلاجلـ هاثب عثِـ الجمِ

ْ مباقغجّ م  ًدل مدلّ ٖىض ُٚابّ ا
ً
 ما٢خا

ً
الًاث اإلاخدضة.مً بحن اًٖاء اإلاجلـ عثِؿا  ِام عثِـ ال

ْاة الا ما        ُٗت ٖلى ٢ضم اإلاؿا ُٟت الدكَغ ٓر الْٓ ْمجلـ الكُ ٓاب  ٍْماعؽ ٧ل مً مجلـ الى

ٓاهحن  ٘ ال٣ ٓلى اإلاجلؿان حكَغ ٍْخ ٓاب ٣ِٞ.  ًخٗل٤ بالًغاثب خُض اهُِ خ٤ الا٢ترإ مً مجلـ الى

ْمدا٦م ٓع الاجداصي  ْحٗضًل الضؾخ ٓاػهت الاجداصًت  ٟحن الاجداصًحن بمً ٞحهم عثِـ ْا٢غاع اإلا ت اإلآْ

 ًٖ ٢ُامِما بمِمت 
ً
ْالجىاًاث ال٨بٔر ًٞال ٓة  ْالغق ٓعٍت في خالت اعج٩ابهم الخُاهت الٗٓمى  الجمِ

لبُت اإلاُل٣ت مً الىازبحن. ٫ٓ اي مً اإلاغشخحن ٖلى الٚا ٓعٍت في خالت ٖضم خه   3اهخساب عثِـ للجمِ
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ٓر باالقترا٥ م٘ ع         ْلت ٍْىٟغص مجلـ الكُ ٟي الض ٦ْباع مْٓ ٓػعاء  ٓعٍت في حُٗحن ال ثِـ الجمِ

ٍْترؤؽ َظا  ْاٖالن الخغب,  ٓا٤ٞ ٖلى اإلاٗاَضاث التي ٣ٌٗضَا الغثِـ  ٍْ ٢ًْاة اإلاد٨مت الاجداصًت 

 اإلاجلـ هاثب الغثِـ.

: الؿلُت ال٣ًاثُت: 
ً
 زالشا

٩ي ٖلى ان )ج       ٓع الامٍغ ْلى مً اإلااصة الشالشت مً الضؾخ ٓصٕ الؿلُت ال٣ًاثُت في ههذ ال٣ٟغة الا

٢ْذ الى  ٓوٛغؽ مً  ٨ُت في مد٨مت ٖلُا, ْفي مدا٦م ج٣ل ٖجها مغجبّ ٢ض ًإمغ ال٩ الًاث اإلاخدضة الامٍغ ال

 ازغ بإوكائها(.

ْالتي        الًاث اإلاخدضة  ًخطر مما ج٣ضم ان اإلاد٨مت الٗلُا ج٠٣ ٖلى ٢مت البىاء ال٣ًاجي في ال

ْاإلادا٦م ًدك٩ل مً اإلاد٨مت الٗلُا, مدا٦م الا  ؾخئىاٝ, مدا٦م اإلا٣اَٗاث )اإلادا٦م الابخضاثُت(, 

  1الخانت.

ْزماهُت اًٖاء ٌُٗىٓن مً ٢بل الغثِـ          ْجماعؽ اإلاد٨مت الاجداصًت الٗلُا )التي جخإل٠ مً عثِـ 

اث اإلاخٗل٣ت في  ٓر(, نالخُاث مِمت ْزُحرة مجها الٟهل في اإلاىاٖػ ٓا٣ٞت مجلـ الكُ ٩ي بٗض م الامٍغ

ٓاَىحن في الضؾ ْاإلا الًاث  اث التي وكإ بحن ال ْاإلاىاٖػ ْاإلاٗاَضاث اإلابرمت,  ٓاهحن الاجداصًت  ْال٣ ٓع  خ

ٓاهحن الاجداصًت  ٓعٍت ال٣ الًاث اإلاسخلٟت ٦ما جمل٪ اإلاد٨مت الاجداصًت نالخُت الغ٢ابت ٖلى صؾخ ال

الًاث, ما ٌٗجي ان ٖمل اإلاد٨مت الاجداصًت ال ٣ًخهغ  ٓاهحن التي جهضع في ال ْمخابٗت  ْال٣ ٖلى مغا٢بت 

ْمخابٗت ٖمل اإلااؾؿاث اإلادلُت ال٣اثمت  ْػَا بالٗمل ٖلى مغا٢بت  ٖمل اإلااؾؿاث الاجداصًت بل جخجا

الًاث.  في ال
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 املطلب الثالث: الىظام العُاس ي الفشوس ي:

ٓع        ٓعٍت  1958ؾيبدض بىٓام الؿُاسخي الٟغوسخي الظي ٢ام بمٓظب صؾخ زال٫ ٞترة الخ٣بت الجمِ

ٓعٍت الاحي:ا ْاَم ماؾؿاجّ الضؾخ ٓع   -لخامؿت ب٣ُاصة ص٩ً

: الؿلُت الخىُٟظًت:
ً
ال ٓمت )م -ا ْعثِـ الخ٩ ٓعٍت   (21جخ٩ٓن مً عثِـ الجمِ

ٓع الجضًض ٖام  - ؤ ٍْخم اهخسابّ باألؾلٓب اإلاباقغة بٗض حٗضًل الضؾخ ٓعٍت:   1962عثِـ الجمِ

إلاضة ؾب٘ ؾى ٓاث, زم ٖض٫ َظا الظي ظٗل الغثِـ مىخسب مً ٢بل الكٗب مباقغة 

الًت زاهُت ٣ِٞ. الًت الغثِـ ٢ابلت لخجضًض ل ش  1لخ٩ٓن ال ْظٔغ َظا الخٗضًل بخاٍع

٢ْض ظٔغ جدضًض مضة الغثاؾت لخمـ  2002.2ْصزل خحز الخُب٤ُ ٖام  24/9/2000

ٓع في ٖام  ٓاث ازغ حٗضًل الضؾخ ٓاث بض٫ ؾب٘ ؾى , ٢ابلت لخجضًض صْن جدضًض 1995ؾى

٩ي اط ٖضص اإلاغاث التي لّ خ ٓص في هٓام الغثاسخي الامٍغ َْظا زالٝ ما مٓظ ٤ الترقُذ ٞحها, 

ٓاث(. 8خضصث الٟترة إلاغجحن )   3ؾى

ٓلي(,       ٓع الٟغوسخي ) الضٌٛ ٧ان ٢ض عجر ٦ٟت عثِـ  *ْعٚم زىاثُت الؿلُت الخىُٟظًت الا ان الضؾخ

 ٓ ٓعٍت ال بل ايخى الغ٦ً الاؾاسخي في الىٓام الؿُاسخي. ل٣ض مىدّ الضؾخ ْاؾٗت مجها الجمِ ع نالخُاث 

ْازٔغ اؾخصىاثُت, اما  ٓمت, بًِٗا اٖخُاصًّ  الَا باالقترا٥ م٘ الخ٩ ْازٔغ ًخ ا بمٟغصٍ  مً ًباقَغ

خُاصًت ٞهي:  4الهالخُاث الٖا

ٓػعاء. -1 ٓػعاء بىاًء ٖلى ا٢تراح عثِـ ال ْال ٓػعاء   حُٗحن عثِـ ال

٢ٓ٘ ٖلى ٢غاعاث اإلاجلـ. -2 ٍْ ٓػعاء   ًترؤؽ اظخماٖاث مجلـ ال

 ًهاص١  -3
ً
ْلّ ان ٌُٗضَا الُت )للبرإلاان( َالبا ا البرإلاان  ٓاهحن التي ٣ًَغ ٘ ال٣ ٖلى مكاَع

 اٖاصة الىٓغ ٞحها.

ٍْإمغ بًِٟا. -4 ْعة اؾخصىاثُت مٟخٓخت  ٓا البرإلاان ل٣ٗض ص  ًضٖ

ٓعٍت الخ٤ في خل البرإلاان ب٣غاع مىٟغص. -5  لغثِـ الجمِ
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ٓع مٓظّ للبرإلاان. -6  ج٣ضًم ا٢تراح بخٗضًل الضؾخ

7-  ٓ ٕ ٢اه ْ مجلـ َغح مكْغ ع بالبرإلاان ا  لالؾخٟخاء ُّٞ صْن اإلاْغ
ً
ن ٖلى الكٗب مباقغة

ٓػعاء.  ال

ٝ التي جخُلب اؾخٗما٫ 16اما الهالخُاث الاؾخصىاثُت ٣ٞض ههذ ٖلحها )م        ( ٦ما خضصث الْٓغ

ْمً َظٍ الهالخُاث ما ًإحي:  1-َظٍ الهالخُاث 

ْطل٪ ًٖ َ -1 ٝ الاؾخصىاثُت  ٘ في الْٓغ ٤ انضاع ٢غاعاث مىذ الغثِـ خ٤ الدكَغ ٍغ

ٓر  ْمجلـ الكُ ىُت  ْالجمُٗت الَٓ ٓػعاء  ْع م٘ عثِـ ال ٓة ال٣اهٓن مً حكا لِا ٢

ٓعي.  ْاًٖاء اإلاجلـ الضؾخ

ٓلذ )م -2 ت التي ج٣خًحها ٦16ما ز ٍع ٓعٍت اجساط ظمُ٘ الٓؾاثل الًْغ ( عثِـ الجمِ

ٓاػ خل البرإلاان في  ٝ الاؾخصىاثُت ٖلى ان ًبلٜ الكٗب بظل٪ ؾٔٓ ٖضم ظ الْٓغ

ٝ. جل٪  الْٓغ

ٍْخم حُٗحن   - ب ٓػعاء  ْال ٓػعاء  ٓػعاء مً عثِـ ال ٓمت(: ًخ٩ٓن مجلـ ال ٓػعاء )الخ٩ مجلـ ال

ْل٨ً الغثِـ  ٍْم٨ً ان ٩ًٓن مً زاعط البرإلاان  ٓعٍت  ٓػعاء مً ٢بل عثِـ الجمِ عثِـ ال

ْطل٪  ٓػعاء,  ت البرإلااهُت ٖلى ازخُاٍع للغثِـ ال ٓا٣ٞت الا٦ثًر الٟغوسخي ملؼم بالخه٫ٓ ٖلى م

ذ  بٟٗل ٢ْض ٖٞغ ىُت(,   امام البرإلاان )الجمُٗت الَٓ
ً
ال ٓمت( مؿْا ٓػعاء )الخ٩ ٧ٓن مجلـ ال

ٍ ٢ُام 49)م ىُت ْقْغ ٓمت امام الجمُٗت الَٓ لُت الؿُاؾُت للخ٩ ٓع اإلاؿْا ( مً الضؾخ

ْبمٓظب )م لُت  ٓػعاء 1ٝ 49َظٍ اإلاؿْا ْبٗض ٢غاع مجلـ ال ٓػعاء  ٓع )عثِـ ال ( مً الضؾخ

ٓمخّ  لُت خ٩ ٓمت(, ًلتزم باإلاؿْا ىُت خ٫ٓ البرهامج الؿُاسخي الٗام للخ٩ امام الجمُٗت الَٓ

ْلى ًالخٔ ان َلب َغح الش٣ت الظي ًجب ان ًخ٣ضم  ٦ما اهّ بمٓظب اإلااصة هٟؿِا ٣ٍٞغ ا

 الامغ مسخل٠ ٖما 
ً
ْل٨ً ٖملُا ْلِـ زُاع  ٓ الؼام  ىُت َ ٓػعاء امام الجمُٗت الَٓ بّ عثِـ ال

 ْ ٓا  ٓػعاء جهٞغ ٓع امام الجمُٗت َٓ هٓغي ٞإٚلب عئؾاء ال ٦إجهم ٚحر ملؼمحن بالخً

.
ً
ْلِـ الؼاما  

ً
ٓعة زُاعا ىُت اي اٖخبرْا ما ظاءث بّ اإلااصة اإلاظ٧  2الَٓ

ْٖملِا          ٓمت  ُت الخ٩ ْحٗبحر ًٖ قٖغ ٓػعاء  ان َلب مىذ الش٣ت ٩ًٓن بمشابت صٖم ْؾىض لغثِـ ال

ْا٢التهم مً ٢بل ع  3الؿُاسخي, ٓػعاء ُٞخم حُٗجهم  ٓعٍت بىاء ٖلى ا٢تراح مً اما باليؿبت لل ثِـ الجمِ
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 ْ ُاهُا ا ٓ الخا٫ في بٍغ ٓاب البرإلاان ٦ما َ ٓػعاء مً ه ٓع في ما اطا ٧ان ال ْلم ًبحن الضؾخ ٓػعاء.  عثِـ ال

٨ُت. الًاث اإلاخدضة الامٍغ ٓ الخا٫ في ال  اهّ مً زاعط البرإلاان ٦ما َ

 بد٨م َ     
ً
ٍٓا ٓػعاء ًب٣ى زاه ْع عثِـ ال ٓعٍت ٖلى جل٪ ْفي اإلاجمل ًخطر ان ص ُمىت عثِـ الجمِ

 1الؿلُت.

ٓاب )الجمُٗت  ُٗت مً مجلؿحن َما مجلـ الى ُٗت: جخ٩ٓن الؿلُت الدكَغ : الؿلُت الدكَغ
ً
زاهُا

ْعجحن اٖخُاصًخحن في الؿىت اخضاَما مضتها زماهٓن  ٣َْٗض البرإلاان بمجلؿُّ ص ٓر,  ْمجلـ الكُ ىُت(  الَٓ

 ٓ ْج٩ ً الا٫ْ  ْجبضؤ في الشاوي مً حكٍغ  
ً
ٓما  جبضؤ ً

ً
ٓما ْالشاهُت مضتها حؿٗٓن ً ٓاػهت الٗامت  ن مسههت للم

 في الشاوي مً هِؿان.

ىُت ) - ؤ َٓىُت(: ًبلٜ ٖضص اًٖاء الجمُٗت الَٓ ٓاب )الجمُٗت ال  577مجلـ الى
ً
ٓا ًٖ )

٣ت  ٍغ ٓعة مباقغة, َْ ْبه ٓم الىازبحن في البالص  ٓاث مً ٢بل ٖم ًيخسبٓن إلاضة زمؿت ؾى

لبُت في  ْباأٚل ٍٓذ الٟغصي  ٓلخحن.الخه  بكٍغ  2ظ
ً
ْاخضا  

ً
٩ٞل صاثغة اهخسابُت جيخسب هاثبا

٫ٓ اي مغشر ٖلى جل٪ اليؿبت  ٓاث اإلاُل٣ت ْفي خالت ٖضم خه ٓلّ ٖلى اٚلبُت الان خه

ْلى مً بحن اإلاغشخحن اإلاخىاٞؿحن. ٓلت الشاهُت مً ًدخل اإلاغجبت الا ٓػ بالج ًٟ3 

ٓر )  - ب ٓر: ًبلٜ ٖضص اًٖاء مجلـ الكُ  مىخ348مجلـ الكُ
ً
سبٓن إلاضة ؾذ ( قُسا

ٓعٍت في  ٖٓاث الا٢لُمُت للجمِ ْجمشل اإلاجم ْٖلى صعظخحن  ْباال٢ترإ ٚحر اإلاباقغ,*  ٓاث  ؾى

َْكاع٥ َظا اإلاجلـ )مجلـ   ًٖ جمشُل الٟغوؿحن اإلا٣ُمحن في الخاعط 
ً
اإلاجلـ ًٞال

ٍْم٨ً ان  ىُت  يت مً ٢بل الجمُٗت الَٓ ٓاهحن اإلاْٗغ ٖاث ال٣ ٓر( في مىا٢كت مكْغ الكُ

ٓع.٣ًترح بٌٗ ا  4لخٗضًالث ٖلحها بل ْختى ا٢تراح حٗضًل الضؾخ

 ازخهاناث البرإلاان:

       
ً
ُٟت خهغا ٓاهحن خُض جىاٍ بّ في َظٍ الْٓ ٘ ال٣ ان ازخهام الخ٣لُضي ألي بغإلاان ًخمشل في حكَغ

ٓابِ ًدضصَا   لً
ً
٣ْْٞا ْلّ ان ًٟٓى الؿلُت الخىُٟظًت بماقغة َظا الازخهام لٟترة ػمىُت مدضصة 

ٓع, الا  ٓع الضؾخ ٞت  1958 اهّ ًالخٔ ان صؾخ ٢ْلب ال٣اٖضة التي ٧اهذ مْٗغ ٓ مإلٝٓ  اججّ ٨ٖـ ما َ
                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

146  .

 

 ٓ ٘ ٦ما َ ْطل٪ بجٗل البرإلاان ناخب الازخهام الٗام في مجا٫ الدكَغ ا مً الض٫ْ  ْٚحَر في ٞغوؿا 

ُٗت( ج٩ٓن مِمتها ا خُاصًت بإن البرإلاان )الُِئت الدكَغ ٓا٫ الٖا لغثِؿت ؾاثض في الىٓم الؿُاؾُت ْفي الاخ

ٓاهحن في )م ٘ ال٣ ُٗت بدُض ال 34هي حكَغ ٢ْض خضصث ٖلى ؾبُل الخهغ ازخهاناث الُِئت الدكَغ  )

ْػَا, ْخضصث )م ٓػ لِا ججا ٘ ٩ًٓن مً ازخهام الُِئت الخىُٟظًت باإلياٞت الى ما 37ًج ( باقي الدكَغ

ٓع 16ظاء بّ في )م ٝ الا  1958( مً صؾخ ْلت في الْٓغ ؾخصىاثُت ْالتي ظٗلذ ازخهاناث عثِـ الض

ْالخىُٟظًت. ُٗت  ْص لِا مً الىاخُت الدكَغ  ال خض
ً
عي بحن  1ْاؾّٗ ظضا ٓػَ٘ الازخهام الدكَغ ٍْسً٘ ج

ْلغثِـ اي  ٓػٍغ الا٫ْ  ْلل ٓعٍت  ٓػ لغثِـ الجمِ ٓعي خُض ًج ٓمت لغ٢ابت اإلاجلـ الضؾخ ْالخ٩ البرإلاان 

ٓعي ل٣ُغع مضٔ  ا ٖلى اإلاجلـ الضؾخ ٓاهحن ٢بل انضاَع ٓع مً مجلؿّ ٖغى ال٣  مُاب٣تها للضؾخ

 (.61)م

ٓػاعة الا اهّ        ْال ٍٓت البرإلاان  ٓع مى٘ الجم٘ بحن ًٖ ٓمت بالبرإلاان ٞمٗا ان الضؾخ اما ًٖ ٖال٢ت الخ٩

ٓمت ا٢تراح  اب٣ى ٖلى مٗٓم مٓاَغ الىٓام البرإلااوي في ما ًخٗل٤ بالٗال٢ت بُجهما خُض اظاػ للخ٩

ٓة  ٓػٍغ الا٫ْ خ٤ صٖ ْاُٖى لل ٓاهحن  ٖاث ال٣ ْعة او٣ٗاص ٚحر ٖاصًت ٦ما اُٖى مكْغ البرإلاان الى ص

ْجسهو ظلؿت لؤلؾئلت  ْهت  ٍٓت اْ مض ٓمت قٟ ًاء البرإلاان خ٤ جٓظُّ اؾئلت للخ٩ ٓع أٖل الضؾخ

ىُت  ٓػعاء بالخًامً امام الجمُٗت الَٓ لُت ال ٓع مؿْا ٕٓ ٦ما ا٢غ الضؾخ ٓمت في ٧ل اؾب ْاظاباث الخ٩

ٓػعاء ْفي هٟـ ا ٫ مؿاْلُت ٞغصًت ًٖ اٖمالّ ًٖ الؿُاؾت الٗامت إلاجلـ ال ْػٍغ مؿْا ٢ٓذ ٧ل  ل

 ٖلى الجمُٗت 
ً
ٓصا ٓع ٢ُ ٓمت ٣ٞض ْي٘ الضؾخ الصخهُت, اما في ما ًخٗل٤ في سخب الش٣ت مً الخ٩

ىُت اطا ما ٢غعث اللجٓء الُت ختى ال ٌؿاء اؾخسضامّ.  الَٓ

ٓعي:  اإلاجلـ الضؾخ

ٓع الٟغوسخي ٖلى ان ًخ٩ٓن اإلاجلـ ال56ههذ )م       ٓعي مً حؿٗت اًٖاء ٌٗحن ( بإن الضؾخ ضؾخ

ٓاب الشلشُحن البا٢ُحن بالدؿاْي,  ْالى ٓر  ٓعٍت ٦ما ٌٗحن ٧ل مً عثِـ مجلـ الكُ زلثهم عثِـ الجمِ

ٓعٍت  ٓاث ٚحر ٢ابلت للخجضًض, ٦ما ًًم َظا اإلاجلـ عئؾاء الجمِ ًاء حؿ٘ ؾى ْمضة ب٣اء َاالء الٖا

ْبمٓظب )م ٓع ٞإن اًٖاء اإلاجلـ ال57الؿاب٣حن,  ٓعي َم مً نىٟحن, نى٠ ًخم ( مً الضؾخ ضؾخ

ٓعٍت  ٓا ٖلى ظمِ َْكمل ٧اٞت الغئؾاء الظًً حٗا٢ب حؿمُت ْنى٠ ازغ َم اًٖاء بد٨م ال٣اهٓن 

ٍْخم ججضًض زلض  ٓعٍت  ٍْغؤؽ اإلاجلـ مؿدكاع ٌُٗىّ عثِـ الجمِ َْم اًٖاء مضٔ الخُاة.  ٞغوؿا 

ْعٚم ما ًبضْ ٖلى َظا اإلاجلـ مً َاب٘ ؾُا ٓاث,  ًاء ٧ل زالض ؾى سخي ل٨ىّ طْ نّٟ ٢ًاثُت الٖا

ْالىٓم  ْاإلاٗاَضاث  ٓاهحن  ٓعٍت ال٣ ْطل٪ ألهّ ًماعؽ ازخهام الغ٢ابت ٖلى صؾخ ٓهُت الى خض ٦بحر  ٢ْاه

٦ْظل٪  ْالبرإلااهُت  ٣ٍْٓم بمِمت الاقغاٝ ٖلى الاهخساباث الغثاؾُت  الهاصعة ًٖ اإلاجالـ اإلادلُت 
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ىُت )مج ٍٓت اًٖاء الجمُٗت الَٓ ٓر في الاؾخٟخاءاث ٦ما ًبذ في ًٖ ْاًٖاء مجلـ الكُ ٓاب(  لـ الى

. ٓلى صخت البرإلاان َظٍ اإلاِمت في بغإلااهاث الٗالم الازٔغ ٢ٓذ الظي ًخ  ال

ٓعٍت التي جإؾؿذ ٖام       ٓعي خل مدل اللجىت الضؾخ ْالِضٝ الاؾاسخي مً   1946ْاإلاجلـ الضؾخ

ْٖضم ججا ٓاهحن  ْال٣ ٗاث  ْع البرإلاان في ؾً الدكَغ ٓ مغا٢بت ص ْصٍ اإلاىهٓم جإؾِـ اإلاجلـ َ ْػٍ لخض

ٓاهحن 34ٖلحها في )م ٓعٍت ال٣ ٓ مغا٢بت صؾخ َْ ْع اؾاسخي  ع الؼمً انبذ للمجلـ ص ْبمْغ ٓع,  ( مً الضؾخ

 
ً
ْمِاما ْٖلى ْظّ الاظما٫ ًماعؽ اإلاجلـ مِام ٢ًاثُت  ِٗا,  ىُت لدكَغ التي حؿعى الجمُٗت الَٓ

ٓعٍت. ٓعٍت باٖخباٍع ؾلُت صؾخ  صؾخ

ٓع الٟغوسخي لٗام اما ًٖ الٗال٢ت بحن الؿلُ       اججّ مىظ البضاًت  1958اث الشالر ٞإن الضؾخ

ْعة البرإلااهُت  ْاؾّٗ مً طل٪ ج٣لُو مضة الض ٓعٍت نالخُاث  لًٗاٝ البرإلاان لهالر مىذ عثِـ الجمِ

ٓا الحها الؿلُت  ْعة الاؾخصىاثُت التي جضٖ  ٦ما ان الض
ً
با ْهو ج٣ٍغ مً ؾبٗت اقِغ الى زمؿت اقِغ 

ٓاب مدضصة بازىا ٖكغ  الخىُٟظًت ج٩ٓن مٟخٓخت ْعة التي ًُالب بها اًٖاء مجلـ الى بِىما ج٩ٓن الض

ْباإلادهلت  ٓع اإلاالُت  عي ْزانت في الام ٓم ٣ِٞ, ٦ما جم جدضًض نالخُاث البرإلاان في اإلاجا٫ الدكَغ ً

ٓع مً  ٓعٍت اَم ماؾؿاث الىٓام الؿُاسخي الٟغوسخي, بد٨م ما ٦غؾّ الضؾخ حٗض عثاؾت الجمِ

ٓعٍت. ازخهاناث ْنالخُاث ْمخٗضصة لغثِـ الجمِ  ْاؾٗت 
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 املطلب الشابع: الىظام العُاس ي العىَعشي:

ٓع  َٓؿغي خؿب صؾخ  مً اإلااؾؿاث الخالُت: 1848ًخ٩ٓن الىٓام الؿ

ْهي )الجمُٗت الٟضعالُت( مً مجلؿحن َما: -1 ُٗت  ُٗت: جخ٩ٓن اإلااؾؿت الدكَغ  1اإلااؾؿت الدكَغ

ٓم َظا اإلاجلـ ٖل - ؤ جي: ٣ً ٓ اإلاجلـ الَٓ ْٖضص اًٖاثّ ماثتي ًٖ ى اؾاؽ الخمشُل الؿ٩اوي 

ْاخض ٧ل    25خُض ًمشل هاثب 
ً
٣ْٞا ٓػٕ اإلا٣اٖض ٖلى اإلا٣اَٗاث  ْج ال٠ وؿمت مً الؿ٩ان 

ْاخض ٖلى الا٢ل. ْل٩ل م٣اَٗت م٣ٗض   للٗضص ؾ٩اجها 

ْاثغ اإلاخٗضصة خُض ٌٗخبر ٧ل م٣اَٗت صاثغة اهخس َٓؿغا بىٓام الخمشُل اليؿبي بىٓام الض ابُت ْجإزظ ؾ

ٓاث. ٍٓت في اإلاجلـ اعب٘ ؾى ْمضة الًٗ ٍْخم اهخساب الاًٖاء بإؾلٓب اهخسابي مباقغ   ْاخضة, 

 ًمشلٓن اإلا٣اَٗاث  46مجلـ اإلا٣اَٗاث: ًخإل٠ َظا اإلاجلـ مً   - ب
ً
ٓا ال٠ ًٖ

ٍْخ٩ٓن الاجداص  ْْاخض ل٩ل هه٠ م٣اَٗت,  ْبيؿّ ازىحن ًٖ ٧ل م٣اَٗت  ٓهاث(  ٓهخ )ال٩

ً م٣اَٗت ) َٓؿغي مً ٖكٍغ ْبظل٪ ًبلٜ ٖضص الؿ ٓهخٓن( ْؾذ اههاٝ اإلا٣اَٗت  ال٩

ٓهاث( ) ٓهخ  2(.23اإلا٣اَٗاث )ال٩

ٓاهحن اإلا٣اَٗاث خُض جإزظ مٗٓم  ًاء ل٣ ٣ت اهخساب الٖا ٓع مؿإلت جدضًض ٍَغ ٢ْض جغ٥ الضؾخ

ٍٓت في اإلاجلـ الى  اإلا٣اَٗاث بإؾلٓب اهخسابي مباقغ ٖىض ازخُاع ممشلحها, ٦ظل٪ جغ٥ جدضًض مضٍ الًٗ

ٗاث ا ٓاث بِىما ًدضصَا البٌٗ الازغ حكَغ إلا٣اَٗاث, لظل٪ ًالخٔ ان بًِٗا ًدضص اإلاضة بإعب٘ ؾى

ْاط اإلاىانب في ماؾؿاث الاجداص. ٓع ٖضم اػص ْاقتٍر الضؾخ ٓاث,   بشالر ؾى

 ازخهاناث الجمُٗت الاجداصًت: 

ا      ْاٖخبَر ْاؾٗت ْفي ٧اٞت اإلاجاالث  َٓؿغي للجمُٗت الاجداصًت ؾلُاث  ٓع الؿ اٖلى  اُٖى الضؾخ

ْجخدضص ازخهاناث الجمُٗت   , ت تهُمً ٖلى الؿلُاث الازٔغ ْهي مً الىاخُت الىٍٓغ ؾلُت في البالص 

 3بما ًلي:

ٓاهحن الاجداصًت. -1 ٘ ال٣  حكَغ

ٓاػهت الٗامت لالجداص. -2  ا٢غاع اإلا
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 اهخساب اًٖاء اإلاجلـ الاجداصي ) الؿلُت الخىُٟظًت(. -3

 جهض٤ً اإلاٗاَضاث م٘ الض٫ْ الاظىبُت. -4

ْاؾخ٣اللِا ْخُاصَا.اجساط الاظ -5 ا  ْاؾخ٣غاَع  غاءاث الاػمت لخٟٔ امً البالص 

٣ْٖض الهلر. -6  اٖالن الخغب 

ْصؾاجحر اإلا٣اَٗاث. -7 ٓع الاجداصي   اجساط اظغاءاث الاػمت لًمان اخترام الضؾخ

ْالخام. -8 ٓ الٗام   خ٤ انضاع الٟٗ

ْالخهٝغ بّ. -9  ٢ُاصة الجِل 

ْال٣ًاء الاجداصًحن. اهخساب اًٖاء اإلاد٨مت الاجداصًت ْالاقغاٝ الٗام ٖلى -10  الاصاعة 

 الىٓغ في الجزاٖاث بحن اإلااؾؿاث الاجداصًت. -11

ْال٨لي. -12 ٓع الاجداصي الجؼجي   حٗضًل الضؾخ

ْجىُٟظًت  -2 ٓ اٖلى ؾلُت ٢ُاصًت  َْ ْ اإلاجلـ الٟضعالي(:  اإلااؾؿت الخىُٟظًت )اإلاجلـ الاجداصي ا

ت اإلاُل٣ت مً ٢ ٍْخإل٠ مً ؾب٘ اًٖاء مىخسبٓن باأل٦ثًر بل الجمُٗت الاجداصًت في الاجداص 

ٍْيخسب اإلاجلـ بٗض اظخماّٖ  ٓاث ٢ابلّ للخجضًض  ٍٓت في َظا اإلاجلـ اعب٘ ؾى ْمضة الًٗ

٩ٍْٓن عثِـ اإلاجلـ  ْاخضة ٚحر ٢ابلت للخمضًض  إلاضة ؾىّ  ْهاثب للغثِـ مً بحن اًٖاثّ   
ً
عثِؿا

ْل٨ً لِـ لّ نالخُاث عئؾاء الض٫ْ ف ْلت(  َٓؿغي )عثِـ الض  لالجداص الؿ
ً
ي الىٓم عثِؿا

ْػٍغ اجساط اي ٢غاع  ال اي   ٓ ال ٌؿخُُ٘ ال َ َٓؿغا في الخاعط ٣ِٞ  ٓ ممشل ؾ ْاهما َ الازٔغ 

لبُت. ْاهما جخسظ ال٣غاعاث في اإلاجلـ باأٚل  1مىٟغص 

ال  ال ًد٤ للغثِـ ا٢الت ػمالثّ  ٍْدل هاثب الغثِـ مدل الغثِـ ل٩ٓن الشاوي في ال٣اثمت الا٢ترإ 

ٍْدؿم ٖمل مجلـ بالجماُٖت خُض ال ًيخسب لؿيخحن مخٗا٢بخحن  الا اهّ ٌٗاص اهخسابّ أل٦ثر مً مٍغ 

ْلت ٢ٓي ًجم٘ بحن الغثاؾخحن  ال عثِـ ص ْاإلاسخلِ  ٓ الخا٫ في الىٓام البرإلااوي  ْػعاء ٦ما َ ٓص عثِـ  ْظ

ٓ قئن الغثاؾت.  ٦ما َ
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ْلظل٪ ٩ًل٠ ٧ل ًٖٓ مً الاًٖاء اإلاجلـ الا ْع عثِـ اإلاجلـ اؾمي  ْص ْْن  جداصي بل َم مدؿا

ٍٓت ٖىض  ْالجماٖاث اللٛ ْجغاعي الجمُٗت الاجداصًت جمشُل اإلاىا٤َ  ٓػاعاث الؿبٗت  باإلصاعة اخضٔ ال

ْاخض لىٟـ اإلا٣اَٗت ٦ما جغاعي  ٓػ اهخساب ا٦ثر مً ًٖٓ  ال ًج ازخُاع اًٖاء مجلـ الاجداصي 

عة ان ٩ًٓن الصخو اإلاىخسب مً اصخاب الخبرة ْاإلاماعؾت  الجمُٗت ٖىض ازخُاع اًٖاء اإلاجلـ يْغ

ىُت اْ في اظٍِؼ اإلا٣اَٗاث الٗامت ْفي الٛالب ًخم  ال٩اُٞت لظل٪ ًًٟل مً ٖمل في الجمُٗت الَٓ

ْلظل٪ امخضث زضماث   باالؾخمغاع بالخضمت 
ً
اٖاصة اهخساب ًٖٓ اإلاجلـ الاجداصي اطا ٧ان عاٚبا

ْ ج٣اٖضٍ. ان حك٨ُل ْٞاجّ ا ْالبٌٗ لخض   
ً
ن ٖاما ْٖكْغ مجلـ الاجداصي  البٌٗ الى ا٦ثر مً زمؿت 

َٓؿغي الظي ا٦ض ان  ٓع الؿ َْظا ما ههّ ٖلُت الضؾخ  لِا 
ً
مً ٢بل الجمُٗت الاجداصًت ًجٗل مىّ جابٗا

َْٗؼلِا. َُْٗجها  ٍْخد٨م بها  ٓمت َُئت جابّٗ للبرإلاان ًٓظِِا    1الخ٩

ْج٣ ٘ اإلا٣ترخت.  ْاإلاكاَع ْاٖمالّ  غ ؾىٓي ًخًمً وكاَاجّ  ٓم ْاإلاجلـ الاجداصي ملؼم بخ٣ضًم ج٣ٍغ

غ. ْالامغ الالٞذ للىٓغ اهّ  ٫ٓ الخ٣ٍغ ْابضاء اإلاالخٓاث خ ٓلى صعاؾت  الجمُٗت الاجداصًت بدك٨ُل لجىّ جخ

ٓم  ْاهما ج٣ مِما ٧اهذ الاهخ٣اصاث ٞال حؿخُُ٘ الجمُٗت الاجداصًت سخب الش٣ت مً اإلاجلـ الاجداصي 

٦ْإجها  َْظا ٨ٖـ الخالت التي جِٓغ اإلااؾؿت الخىُٟظًت  ْاعقاصٍ  ْجابٗت للجمُٗت بخٓظحهّ  يُٟٗت 

ن  ْهي جهٝغ قْا ْمخماؾ٨ت  ٍٓت  ٓا٢٘ ًا٦ض ٨ٖـ طل٪ اط اجها ٢ ٣ت اهخسابها ٚحر ان ال بؿبب ٍَغ

٤ مدتٝر ٦ما اجها جخمخ٘ ب٣ضع ٦بحر مً الاؾخ٣غاع ختى  ْجضاٞ٘ ًٖ ؾُاؾتها امام الجمُٗت ٦ٍٟغ ْلت  الض

ْ 32ان بٌٗ اًٖائها ب٣ُّ ) ْم٘ طل٪  ٍٓت جل٪ اإلااؾؿت,  ٓ ( ؾىّ في ًٖ ٓع )البرإلاان َ ٤ْٞ للضؾخ

ٓمت ال حؿخ٣ُل  ْالخ٩ ٣ٍْضم اؾئلت  ٓمت  ْلّ الخ٤ في اهخساب الخ٩ ٓمت خلّ  ال ًد٤ للخ٩ الؿلُت الٗلُا 

ب البرإلاان(.  2ْاهما ٖلحها حٛحر ؾُاؾتها ٦ما ًٚغ

َٓؿغي جخ٩ٓن مً  -3 م مً ان اإلااؾؿت ال٣ًاثُت في الاجداص الؿ اإلااؾؿت ال٣ًاثُت: ٖلى الٚغ

ْطل٪ إلاا جخمخ٘ بّ مً مدا٦م مخٗضصة  ْاَم جل٪ اإلادا٦م  ْل٨ً اإلاد٨مت الاجداصًت حٗض اٖلى 

ْحؿ٘   
ً
 انُال

ً
ن ٢ايُا ْٖكْغ ْجخ٩ٓن اإلاد٨مت مً ؾخّ  ْالهالخُاث َامّ.  الازخهاناث 

ْجسخو اإلاد٨مت  ٓاث,  إلاضة ؾذ ؾى اًٖاء اخخُاٍ مىخسبٓن مً ٢بل الجمُٗت الاجداصًت 

ْالجزا ْاإلااؾؿاث الاجداصًت في الىٓغ بال٣ًاًا  ٖاث التي جدهل بحن اإلااؾؿاث الاجداصًت 

ت  ْالخجاٍع ْبحن اإلا٣اَٗاث طاتها ٦ما جىٓغ في ال٣ًاًا اإلاضهُت  اإلادلُت ٖلى مؿخٔٓ اإلا٣اَٗاث 

ٓلى مِمت جٟؿحر  ٓا٫ الصخهُت ْالاَم اجها جخ اياٞت الى الىٓغ في ال٣ًاًا التي جخهل باألخ

ٓع في خا٫ ٖغيذ ٖلحها الجمُٗت  الاجداصًت ٢ًُت مُٗىّ جُلب مجها بُان عاثحها ههٓم الضؾخ

ْجسخاع اإلاد٨مت ؾبٗت مً ٢ًاتها لدك٨ُل ما ٌؿمى بـ)مد٨مت الاؾخئىاٝ( للىٓغ في  الخٟؿحري. 
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ْمً اإلادا٦م  ال٣ًاًا التي ال جضزل في ازخهاناتها اي ازخهاناث اإلاد٨مت الاجداصًت. 

ْجسخو بالىٓغ ف ت(  ٟحن الاجداصًت الازٔغ ) اإلاد٨مت الاصاٍع ي ال٣ًاًا التي جسو اإلآْ

ْٖلى  ْلت في الض٫ْ التي جإزظ بىٓام ال٣ًاء الاصاعي  ْحكبّ َظٍ اإلاد٨مت مجلـ الض ٓمحن  الٗم

ٓص طل٪ الى: َْٗ َٓؿغا ل٨ىّ هجر ٞحها  م مما سجل ٖلى هٓام الجمُٗت الاجداصًت في ؾ  1الٚغ

َٓؿغا ٖلى خُاص في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت مما خ٤٣ اؾخ٣غاع  -ؤ  اْيإ الؿُاؾُت ٢ْٝٓ ؾ

ب. ْٖضم حٗغيِا الػماث ْخْغ  ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

ىُت. -ب  ٓر الٓخضة الَٓ  عؾ

 َبُٗت الىٓام الخؼبي. -ط 

 الاػصَاع الا٢خهاصي. -ص 

َٓؿغا لىٓام الضًم٣غاَُت قبّ اإلاباقغة. -ٌ   جُب٤ُ ؾ

, اياّٞ الى هجاح الىٓام الٟضعالي  -ْ  ٓا٣ُٞت ٞحها بك٩ل ملخّٓ هجاح هٓام الضًم٣غاَُت الخ

َٓؿغي.اإلاخ ٓوي ًخمخ٘ بّ الكٗب الؿ ٢ْاه ْْعي ؾُاسخي  ٓص الى ز٣اٞت  ٧ْل طل٪ ٌٗ  محز ٞحها, 

ٓمت الجمُٗت الاجداصًت بسانِخحن اؾاؾِخحن َما: -ػ   ٍْخمحز هٓام خ٩

ٓاػ مماعؾتها  ْٖضم ظ ٓهّ مً ٖضة اشخام  ُٟت الخىُٟظًت مً ٢بل َُئت م٩ : ْظٓب مماعؾت الْٓ
ً
ال ا

ْالؿبب في َظا الا  ْاخض  ْبالخالي مً ٢بل شخو  ْٖؼلِا  ْمداؾبتها  ظغاء َٓ يمان ام٩اهُت مغا٢بتها 

 ْ ٓػ للبرإلاان ان ٌٗض٫ ا ْاخض لظل٪ ًج ٓ اُُٖذ الى شخو  مىِٗا مً الاؾدبضاص الظي ٢ض ًدضر في ما ل

ما٫ الهاصعة ًٖ الُِئت الخىُٟظًت.  ان ًلغي الٖا

َْظا ٌٗجي  امام اإلاجلـ الىُابي 
ً
ْلت ؾُاؾُا لُت عثِـ الض : مؿْا

ً
ان عثِـ الُِئت الخىُٟظًت في  زاهُا

ْمٗحن مً   لِا 
ً
 ٦باقي اًٖاء َظٍ الُِئت امام الجمُٗت باٖخباٍع زايٗا

ً
هٓام الجمُٗت مؿا٫ْ ؾُاؾُا

َْظا ما ًمحز هٓام الجمُٗت ًٖ الىٓام  ٢بلِا ْخ٤ الجمُٗت ٖؼ٫ ظمُ٘ اًٖاء الُِئت الخىُٟظًت 

 البرإلااوي.
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 ُاظُت في دول عالم الجىىب:املبحث الثاوي: همارج مً الاهظمت الع

 املطلب الاول: الاهظمت العُاظُت املىهىكشاطُت )الىظام العُاس ي في اململىت العشبُت الععىدًت(:

 املطلب الثاوي: الاهظمت العُاظُت البرملاهُت )الىظام العُاس ي البرملاوي في العشاق(: 

 لجضائشي(املطلب الثالث: الاهظمت العُاظُت الشئاظُت )الىظام العُاس ي ا
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ٓصًت في         ْلى ٖام  21ؤٖلً ًٖ اؾم اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ ٓا٤ٞ 1351ظماصٔ الا  22ٌ، اإلا

٫ٓ ٖام   1م. 1932ؾبخمبر/اًل

ٓصًت الهاصع في ٖام ههذ اإلااصة الخامؿت مً ال         ىٓام الاؾاسخي للخ٨م في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓصًت مل٩ي. ٩ًٓن الخ٨م في ابىاء اإلال٪ اإلااؾـ 1993 ، ٖلى ؤن هٓام الخ٨م في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٍْباٌ٘ الانلر مجهم للخ٨م ٖلى ٦خاب هللا  ْابىاء الابىاء،  ٓص  ؼ بً ٖبضالغخمً الُٟهل آ٫ ؾٗ ٖبضالٍٗؼ

ً، ْؾىت هبُّ ن ٓص ؾضة الخ٨م في الغب٘ الا٫ْ مً ال٣غن الٗكٍغ ْمىظ اعج٣اء آ٫ ؾٗ لى هللا ٖلُّ ْؾلم. 

ش خ٨م  ْلم ٌسجل في جاٍع  ما جدضٔ اخض خ٨مِم، اْ خا٫ْ بك٩ل هاجر الاؾدُالء ٖلى الخ٨م، 
ً
هاصعا

الث هاصعة ال ج٩اص جظ٦غ. ل٣ض ؾُُغة الاؾ ْطل٪ في مدا ؼ ان هجخذ ماامغة يضَم،  غة ابىاء ٖبضالٍٗؼ

ْالؿلُاث  ٓمت  ْالخ٩ ْلت الى صعظت ًهٗب الخمُحز بُجهما. ٞالؿلُت الخىُٟظًت  اإلاال٨ت ٖلى ماؾؿاث الض

 
ً
ٓص ْخلٟائهم اإلا٣غبحن ظضا ْالُحران ٧لِا زايٗت لئلصاعة اإلاباقغة ألمغاء آ٫ ؾٗ ٢ُْاصة الجِل  الا٢لُمُت 

ن ٖلى الاظِ . ؤما الامغاء الىاٞظْن ٞةجهم مؿُُْغ
ً
ٓز١ٓ بهم ظضا ؼة الخؿاؾت ٣٦ُاصة الجِل ْاإلا

ْلت ال ؾُما الىُُٟت  ٓاعص الض ْاإلاسابغاث. ؤما م ٧ْْاالث الاؾخسباعاث  ْْػاعة الضازلُت  جي  ْالخغؽ الَٓ

ْلت.  ٓاػهت الض  ًٖ م
ً
ٓاػهت اإلال٨ُت التي ال جسخل٠ ٦شحرا   2مجها ٞةجها جخض٤ٞ الى اإلا

ٓصًت       ٓ  في الىٓام الؿُاسخي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ مجالـ بغإلااهُت مىخسبت مً ٢بل  ظض،ال ج

ٍْظ٦غ ِٞض ال٣دُاوي " ببل الكٗب،  ٓعٔ،  ٓعٔ التي حك٩لذ إَىا٥ مجلـ للك ن مٗٓم مجالـ الك

ٓمت ٖلى اإلاجلـ هي ؤٖما٫ لِؿذ طاث  ما٫ التي ٧اهذ حٗغيِا الخ٩ ْمٗٓم ألٖا ا ؤلاَما٫،  ٧ان مهحَر

 ًٖ ؤن جل٪ اإلاجالـ التي حك٩لذ ٧اهذ مسههت 
ً
ْلِـ ؤَمُت، ًٞال ن الدجاػ ٣ِٞ،  للىٓغ في قْا

 3ؾاثغ البالص".

ْلت،    ٓع الض ٓ صؾخ  إلاا ًا٦ضٍ ٢اصتها الؿُاؾُحن ؤن ال٣غآن َ
ً
٣ٞٓا ٓع م٨خٓب، ٞ  صؾخ

ً
ال ًٓظض  ٞحها ؤًًا

ْالؿُاؾُت  ْاإلال٪ َٓ ناخب الؿلُت الٗلُا في البالص الظي ًجم٘ بحن ًضًّ الؿلُاث الضًيُت 

ْالخىُٟظًت ُٗت  ْابىائهم الظًً ْ  ٧اٞت، ْالدكَغ ْاؾٗت مً ألامغاء  حٗخمض ألاؾغة اإلاال٨ت ٖلى قب٨ت 

م لخدضًض  ْلت الظي ال ًم٨ً الاؾخٗاهت بال٨خاب ال٨ٍغ ًدخلٓن اإلاىانب الٗلُا في البالص. ؤما ق٩ل الض
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ٓص)نضٍع اإلال٪ ؤن ألامغ اإلال٩ي الظي ةمٗاإلاّ ٞ ؼ آ٫ ؾٗ ٌ 1351ٗام لظماصي ألا٫ْ  17في  (ٖبض الٍٗؼ

ال اجداصًت ٞضعالُت(. ٍضصم(، خ1931) ٓهٟضعالُت،  ْلِؿذ ِٖضًت ٧   1بإهّ )مٓخضة 

ٓلي الٗغف         الًت الِٗض زم ج ٓ اإلال٪، ؤما  ٓعة في الامام الظي انبذ َ الًت الامغ مده ْلظا انبدذ 

٢ْبل طل٪ ٧اهذ مخاخت ل٩ل  ٓص ٣ِٞ.  ؼ بً ٖبضالغخمً بً جغ٧ي آ٫ ؾٗ ٞةجها مخاخت ألبىاء ٖبضالٍٗؼ

ؼ، مىظ ٖام ابىاء ٖب ْالض ٖبضالٍٗؼ ٓص الخ٨م بٗض ابُّ في 1932ضالغخمً  ٓلى اإلال٪ ؾٗ ْبظل٪ ج  .

٧ْاهذ البُٗت ٢ض ازظث لّ في اًاع 9/11/1953 ٓص حٛحر مىهج زالٞت الٗغف مً 1933،  ْبٗض زل٘ ؾٗ  .

ْلى )الاب ٓلى الٗغف اإلال٪ ُٞهل لخٓل-الهُٛت الا ْج َظٍ  الى الابً(، لخيخ٣ل الى نُٛت الار الى ازُّ، 

 مً 
ً
ْطل٪ اٖخباعا ٢ٓ٘ خضْر حٛحر ازغ  14/11/1964الخالٞت جيخ٣ل ٖلى َظٍ الهُٛت  ْختى الان، م٘ ج

 باإلااصة الخامؿت مً الىٓام الاؾاسخي للخ٨م 
ً
مال الًت الخ٨م التي اٖلجها اإلال٪ ٖبضهللا ْٖ ٓز٣ُت   ل

ً
جىُٟظا

ٓصًت. 1992الهاصع في ٖام   في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓصًت ؤي ٢اهٓن ًىٓم ٖم٦ما ال           ل ًٓظض ٦ظل٪ في الىٓام الؿُاسخي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

 مً م٣اَٗاث 
ً
ا ٝ ؤن البالص جخإل٠ ؤصاٍع ؤي ٢اهٓن ًدضص  ْلِـ َىا٥ْاصاعة اإلا٣اَٗاث، ٞمً اإلاْٗغ

ٓػاعاث بإٖما٫ الا  ٢ْض ؤصٔ َظا ألامغ بلى جضازل ؤٖما٫ ال ا ماعاث، ٦مبالًبِ نالخُاث ؤمحر اإلاى٣ُت، 

م ؤن هٓام  اإلا٣اَٗاث ٢ض ؤّٖض ؤصٔ بلى ؾُُغة ؤمغاء اإلا٣اَٗاث ٖلى الجِاػ ال٣ًاجي في ٧ل مى٣ُت، ٚع

ٍٓل في الٗام  ْؤزٔغ حّٗض ب٣اهٓن 1963مىظ ػمً َ ٓمت بحن ٞترة  ٧ْاهذ الخ٩ ، ل٨ىّ بضْن م٫ٟٓٗ، 

ٓصًت ؤخؼاب ؾُاؾُت ٖلى للخُغ.للم٣اَٗاث ٧لما حٗغى الىٓام   ال ًٓظض في الؿٗ
ً
ال ًٓظض اًًا ُت 

ٓح  ْالُلبت، خُض ؤن خ٤ حك٨ُل َظٍ اإلاىٓماث اإلاِىُت ٚحر مؿم ْ الٟالخحن  ْه٣اباث للٗما٫  ظمُٗاث 

ٓلت، ْ  بّ مً ٢بل الؿلُاث اإلاس ْاإلااؾؿُت  ت  ٓع ؤلاصاٍع م ال ًٓضر ال٨شحر مً ألام ألن ال٣غآن ال٨ٍغ

ٓا الؿ الث ٖضًضة مً ٢بل اإلال٥ٓ الظًً خ٨م ٓصًت ٖلى مضاع ال٣غن الؿُاؾُت، ٧اهذ َىا٥ مدا ٗ

ْهٓام للم٣اَٗاث، جؼامىذ َظٍ  ٓعٔ،  ْجإؾِـ مجالـ للك ٓع،  ْجدضًض الضؾخ ً ل٨خابت  الٗكٍغ

ٓاظّ َاالء اإلال٥ٓ صازل  ٓصي، ؤْ م٘ ٧ل زُغ ً ٓاظّ الىٓام الؿٗ الث م٘ ٧ل ؤػمت ؾُاؾُت ج اإلادا

ٓص، ُٞهل، زالض، ِٞض، ؤال بجها ْل ٓاء في ِٖض اإلال٪ ؾٗ ْلم ًد٤٣ مجها ألاؾغة الخا٦مت، ؾ ٓص،  ْٖ ذ 

ْما عا٣ِٞا مً يٍٛٓ صازلُت صٞٗذ 1991ٗام في البال ؤن ظاءث ؤخضار خغب الخلُج الشاوي  شخيء.  ،

ٓاهحن في  (ِٞض)اإلال٪   بلى بنضاع زالزت ٢
ً
 1992/قباٍ /29ازحرا

ً
ٓػٖا ٓصًت م ، جدضص هٓام الخ٨م في الؿٗ

ْهٓام اإلاىا٤َ ٓعٔ،  ْهٓام مجلـ الك ٓ ٖلى خض حٗبحر اإلال٪ بحن الىٓام ألاؾاسخي،  َْ ج٣ىحن  ( "ِٞض)، 

ْػ لّ ْلِـ ججا ٓع  بط. " إلاا َٓ ٢اثم،  ُٗت ؤلاؾالمُت َما صؾخ ْالدكَغ جم الخإ٦ض ٖلى ؤن ال٣غآن 

٘، مٓضخحن بان اإلامل٨ت جامً بان اإلاماعؾاث الضًم٣غاَُت الٛغبُت ال  ْاإلاهضع ألا٫ْ للدكَغ ٓصي،  الؿٗ
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ت في الخلُج الٗغبي . ْفي حٗل٤ُ اإلال٪ ِٞض ٖلى الٗال٢ت بحن جدىاؾب م٘ اإلاجخمٗاث الٗغبُت الخ٣لُضً

 ٓ م مً اهّ ال ًًحرها الاؾخٗاهت بما َ ْالضًم٣غاَُت ٖلى الىمِ الٛغبي ؤقاع" اهّ ٖلى الٚغ الاؾالم 

 ٓ ْالىٓام ألاؾاسخي في الٗالم ال ًىاؾبىا في َظٍ اإلاى٣ُت، ٞاإلؾالم َ نالر، ٞان َبُٗت قٗبىا مسخلٟت، 

ٓها الاظخ ْالٗضالت ٢اه ْهٓام للخ٨م  ٓاهحن الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت  ٓع ٧امل لل٣ ْالؿُاسخي، ؤهّ صؾخ ماعي 

".1  

ْالظي ًخإل٠ مً           ٫ٓ " الىٓام ألاؾاسخي للخ٨م"،  ٓػٖت ٖلى  (83)٧ان ال٣اهٓن ألا٫ْ خ ماصة م

ْمجلـ ا ت ال٣ُم الٗاثلُت، ْؾلُاث اإلال٪،  ٓاب، جا٦ض ألاؾاؽ ؤلاؾالمي، ْخٍغ ٓػعاء، ْخ١ٓ٣ حؿٗت ؤب ل

ٓمي. ْآلُاث الغ٢ابت ٖلى الاهٟا١ الخ٩ ْاإلاباصت الا٢خهاصًت للممل٨ت،  ٓاَىحن،  ٓع  ْْاظباث اإلا ْؤن صؾخ

 (اإلامل٨ت َٓ ٦خاب هللا حٗالى ْؾىت عؾ٫ٓ )

ٗت ؤلاؾالمُت ) 1)اإلااصة   ٤ْٞ الكَغ ْاة  ْاإلاؿا ٓعٔ  ْالك ٓم الخ٨م في اإلامل٨ت ٖلى ؤؾاؽ الٗض٫  ٣ٍْ  ،)

ْجخ8اإلااصة  اثِٟا َظٍ ٗاْن (،  (،  44ْاإلال٪ َٓ مغظ٘ َظٍ الؿلُاث )اإلااصة  ،الؿلُاث في ؤصاء ْْ

ٗت ؤلاؾالمُت )اإلااصة  ال ؾلُاث ٖلى ال٣ًاة في ٢ًائهم لٛحر ؾلُاث الكَغ ْال٣ًاء ؾلُت مؿخ٣لت 

ْاإلال٪ ؤْ مً ًىِبّ مٗىُٓن بدىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت )اإلااصة 46 ْبجهاُ( ٦ما ًخم ح50ٗ(،  ء حن ال٣ًاة 

لى لل٣ًاء )اإلااصة  مغ مل٩ي بىاءً إزضمتهم ب ٓم اإلال٪ بؿُاؾُت ألامت 52ٖلى ا٢تراح مً اإلاجلـ الٖا ٣ٍْ  ،)

ْالؿُاؾت  ُت ؤلاؾالمُت ْألاهٓمت  َْكٝغ ٖلى جُب٤ُ الكٖغ  ألخ٩ام ؤلاؾالم 
ً
ُت َب٣ا ؾُاؾت قٖغ

ْالضٞإ ٖجها )اإلااصة  ْلت خماًت البالص  ٣ْْٞا لِظا الىٓام ألا 55الٗامت للض ٓ عثِـ (.  ؾاسخي ٞان اإلال٪ َ

ٓػعاء )اإلااصة  ْهّ في ؤصاء مِامّ ؤًٖاء مجلـ ال َْٗا ٓػعاء  ٓاب عثِـ حَُْٗ (، 56مجلـ ال ن اإلال٪ ه

َْٟٗ ٓػعاء  ًاء إلاجلـ ال ٓػعاء ألٖا ْال ٓػعاء  ٓاب عثِـ  -57هم بإمغ مل٩ي )اإلااصة حمجلـ ال َْٗخبر ه ؤ(، 

ٓػعاء م ًاء إلاجلـ ال ٓػعاء ألٖا ْال ٓػعاء،  ٗت مجلـ ال لحن بخًامً ؤمام اإلال٪ مً جُب٤ُ الكَغ ؿْا

ْلت )اإلااصة  ْالؿُاؾت الٗامت للض ْؤٖاصٍ  -57ؤلاؾالمُت ْألاهٓمت  ٓػعاء،  ْاإلال٪ خ٤ خل مجلـ ال ب(، 

ٍٓىّ ) اإلااصة  ٓاثذ ُٞما ًد٤٣ – 57ج٩ ط(. ؤما الؿلُت الخىُٓمُت ٞخخسهو بٓي٘ ألاهٓمت ْ الل

ْل ن الض ٘ اإلاٟؿضة في قْا ٗت ؤلاؾالمُت ) اإلااصة اإلاهلخت ؤْ ًٞغ ٓاٖض الكَغ  ل٣
ً
٣ْٞا ْجهضع 67ت   ،)

ْاإلاٗاَضاث ْالا ْلُت ْالا ألاهٓمت  ٍْخم حٗضًلِا بمٓظب مغاؾُم مل٨ُت )اإلااصة جٟا٢ُاث الض مخُاػاث، 

70.)2  

ٓاص حٗتٝر أل٫ْ مغة          ٓص مً ألابىاء بدؿلؿل الخ٨م في ؾاللت ب٢ْض جًمً َظا ال٣اهٓن م بً ؾٗ

ٓاص خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٦ما في )اإلااصة 55إلااصة بلى الخٟضة )ا ْجًمً م ْلت خ١ٓ٣ 26(،   ( " جًمً الض
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ٗت ؤلاؾالمُت ".ْفي )اإلااصة  ٤ْٞ الكَغ ٓػ جٟخِكِا بٛحر ؤطن ناخبها 37ؤلاوؿان  ال ًج ( " للبُٓث خغمتها 

ْجًمىذ )اإلااصة  ٓا٫ الٗامت ْخماًت الض16بال في الخاالث التي ًبُجها الىٓام"،  ْ ( خغمت ألام  جبٍْلت لِا، 

ْز٣ُت في  ٖلى ْبظل٪ ٌٗخبر ) الىٓام ألاؾاسخي للخ٨م ( ا٢غب  ْاإلا٣ُمحن اإلاداٞٓت ٖلحها.  ٓاَىحن  اإلا

م مً  ٓع بالٚغ ٓصًت للضؾخ ْ بالؿٗ ٓع التي حُٛحها صؾاجحر ؤزٔغ في الٗالم،  ن ؤَمُت بهّ ال ٌُٛي ٧ل ألام

ْحؿمذ بخُب ْلت،  ْ ٣ُِجخمشل في ما ٌٗبر ًٖ الؿُاؾاث التي جسضم الض ن ألاَضاٝ اإلاخٓزاة با اإلامل٨ت، 

ْالؿعي في  ْالخٟاّ ٖلى مبضؤ الخالٞت،  ٓمت،  ْع ألاؾغة اإلاال٨ت في بصاعة الخ٩ باألؾاؽ َٓ ب٣اء ص

 ْ ْلت  ن الض ْع مغ٦ؼي جام في قْا َْظا ما هالخّٓ باإلاؿخ٣بل بلى ؤن ج٩ٓن ألاؾغة اإلاال٨ت لِا ص صاعتها، 

ٓاؾُتبضْن ق٪  ٓا ب لبُت مً اإلا  1َىحن في َظا الىٓام. حُِٛب ألٚا

خل َظا الىٓام مدل هٓام  بط 2(.هظام مجلغ الشىسيؤما ال٣اهٓن الشاوي، ٣ٞض ٧ان خ٫ٓ )       

ٓعٔ الهاصع في  ْماثت ْزمؿحن ْ  م(.1927َـ )1346ٗام المجلـ الك ٓعٔ مً عثِـ  ٍخ٩ٓن مجلـ الك

،
ً
ٓا ْالخبرة، ْالازخهام)اإلااصة  3ًٖ م اإلال٪ مً ؤَل الٗلم،  َْكتٍر في ًٖٓ مجلـ (3ًسخاَع  ،

ٓعٔ ما ًلي:   الك

ْ اليكإ.  -ؤ ٓصي الجيؿُت باألنل   ؤن ٩ًٓن ؾٗ

ْ ال٨ٟاًت. ٩ؤن ً -ب ٓص لِم باإلنالح   ٓن مكِ

 ؤن ال ٣ًل ٖمٍغ ًٖ زالزحن ؾىت.  -ط

ْامغ مل٨ُت. )اإلااصة حَُْٗ       َْٟٗٓن بإ ْؤًٖاء اإلاجلـ، ْألامحن الٗام،  ٓعٔ،  ( 4ن عثِـ مجلـ الك

ت )اإلااصة ْمضة اإلا ٓاث هجٍغ ا (، 13جلـ ؤعب٘ ؾى ْلِـ بنضاَع ٓاهحن،  ٍْد٤ لِظا اإلاجلـ ا٢تراح ال٣

ْصعاؾت (، 23ٞبمٓظب ) اإلااصة  ْ ا٢تراح حٗضًل هٓام هاٞظ  ٕ هٓام ظضًض ؤ ٓعٔ ا٢تراح مكْغ إلاجلـ الك

ٓم اإلا ٣ٍْ ٘ ما ٣ًغعٍ اإلاجلـ للمل٪.  ٓعٔ ٞع ْٖلى عثِـ مجلـ الك م ًبخ٣ض جلـطل٪ في اإلاجلـ، 

ٓ ا ْْػعاثّ خ ٓاثذ،  ٫ لىهُدت بلى اإلال٪  ْالل ْصعاؾت ألاهٓمت  ًبضي مجلـ  بطاإلاؿاثل الضازلُت، 

ْلّ ٖلى ْظّ  ٓػعاء  ْلت التي جدا٫ بلُّ مً عثِـ مجلـ ال ٓعٔ الغؤي في الؿُاؾاث الٗامت للض الك

  4الخهٓم:
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َٓمىا٢كت الخُت الٗامت للخىمُت الا-ؤ ْببضاء الغؤي هد  . ا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

ْا٢تراح ما ًغاٍ بكإجها. -ب ْلُت، ْالامخُاػاث  ْاإلاٗاَضاث، ْالاجٟا٢اث الض ٓاثذ،  ْالل  صعاؾت ألاهٓمت 

 جٟؿحر ألاهٓمت.-ط

ْا٢تراح ما ًغاٍ خُالِا -ص  ، ٓمُت ألازٔغ ٓػاعاث، ْألاظِؼة الخ٩ ٍٓت التي ج٣ضمِا ال غ الؿى مىا٢كت الخ٣اٍع

 (. 5)اإلااصة 

ٓعٔ بل        ٘ ٢غاعاث مجلـ الك ٓػعاء بطا اج٣ٟذ ْظِاث ْجٞغ ٣ٍْغع ما ًدا٫ مجها بلى مجلـ ال ى اإلال٪، 

ٓا٣ٞت اإلال٪ ٖلحها، بطا جباًيذ ْظِاث الىٓغ في  ٓعٔ جهضع ال٣غاعاث بٗض م ٓػعاء ْ الك هٓغ مجلسخي ال

ّٗ بلى اإلال٪  ٍْٞغ ٓعٔ لُبضي ما ًغاٍ بكإهّ  ٕٓ بلى مجلـ الك جساط ما ًغاٍ ) إلاإلاجلؿحن ٌٗاص اإلآي

ٓع ؤي مؿا٫ْ  ( ،17اإلااصة  ٓػعاء بُلب خً ٘ لغثِـ مجلـ ال ٓعٔ ؤن ًٞغ ْٖلى عثِـ مجلـ الك

ْلّ الخ٤ في   جخٗل٤ بازخهاناجّ، 
ً
ٓعا ٓعٔ، بطا ٧ان اإلاجلـ ًىا٢ل ؤم ٓمي ظلؿاث مجلـ الك خ٩

ٍٓذ )اإلااصة  (.  2الى٣اف صْن ؤن ٩ًٓن لّ خـ٤ الخه

٫ٓ جىُٓم ؤلاصاعة اإلادلُت إلا       ْالظي ًخ٩ٓن ؤما ال٣اهٓن الشالض، ٧ان خ ىا٤َ اإلامل٨ت )هٓام اإلاىا٤َ(، 

ٍٓغ الا  (40)مً  ٓاٍ في ألاظِؼةماصة الِضٝ مىّ َٓ جُ ْعٞ٘ مؿخ ٓا٦ب  ةصاء ؤلاصاعي  ٓمُت بما ً الخ٩

ْجمشل ؤلاماعاث الشالزت ٖكغ  ٓصًت في مسخل٠ اإلاجاالث.  ٓع الظي حكِضٍ الؿٗ للمىا٤َ بىٓامِا  ةالخُ

ٓصًت، بد ْػٍغ الضازلُت، ٖهب الىٓام ؤلاصاعي في الؿٗ ٫ ؤمام  ُض ًهبذ ل٩ل مى٣ُت ؤمحر مؿْا

 مً ألاَالي ال ج٣ل ًٖ ٖكغة ؤشخام مً ؤَل الخبرة 
ً
ًٍْم ٖضصا ْمجلـ اؾدكاعي ًغؤؾّ ألامحر، 

ٍْخم حُٗ ْػٍغ الضازلُت. ُْالٗلم ْالازخهام  ٓا٣ٞت  ْم ٓػعاء بىاء ٖلى جغقُذ  جهم بإمغ عثِـ مجلـ ال

ْلت لئلن ٓمي اإلادلي ب٢ْض ٖض َظا ال٣اهٓن ٦مدا  ْنالخُاث ةالح الخ٩
ً
٢ٓا ْاإلاىا٤َ خ٣ ُٖاء ألا٢الُم 

ْػاعة الضازلُت  ٓة  ؼ ٢ ْحٍٗؼ ؼ الؿُُغة اإلاالُت في َظٍ اإلاىا٤َ ْألا٢الُم،  ٢ٓذ حٍٗؼ ؤْؾ٘، ْفي هٟـ ال

  1 ْم٩اهتها.

ً ألا٫ْ/  18في  (اإلال٪ ٖبض هللا)ة البُٗت مً ٢بل إْمشل بنضاع هٓام َُ          ملت ، ج2006٨/حكٍغ

ٓصًتلؤلهٓمت الؿاب٣ت التي جىٓم  ض بمشابت جىُٓم  ،الخ٨م في الؿٗ ّٗ ٓلي ال٣ُاصة في َْٓ ٌ حؿلؿل ج

ٖٓت  ٓصًت ٖلى ؤؾاؽ مجم ْْلي الِٗض ٖلى ؤن ًُب٤ َظا الىٓام  ةدضصمالؿٗ مىاٍ بها جغقُذ اإلال٪ 

ْلي الِٗض  ال حكمل   مً البُٗت اإلا٣بلت. 
ً
ٍٓت إم َُ( مً هٓا1ْخضصث ) اإلااصة الخالي ابخضءا ة البُٗت ًٖ

 إالُِ
ً
ْ ؤبىاء ألابىاء في خاالث مُٗىت، ًٞال ؼ ؤ ًٖ ؤزىحن ٌُٗجهم اإلال٪، ؤخضَما  ة بإبىاء اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

ْلي الِٗض .  ٓة للبُٗت بُض الُِإة ، 6)اإلااصة  ماؤمً ابىاثّ، ْآلازغ مً ؤبىاء  لُت الضٖ ( ٣ٞض ْيٗذ مؿْا
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ٓم الُِب بط ههذ ْٞاة اإلال٪ ج٣ ْلي الِٗض مل٩ا ٖلى البالص "، ْظاءث ) إهّ " ٖىض  ٓة بلى مباٌٗت  ة بالضٖ

 إ( مً هٓام 7َُاإلااصة 
ّ
 ة البُٗت ح

ْ
ْالتي جىو 5غ )ط( مً )اإلااصة ٣ِٟ ٗضًال لل ( مً الىٓام ألاؾاسخي للخ٨م، 

َُّْٟٗ بإمغ مل٩ي" ٞبما ههذ ) اإلااصة  ْلي الِٗض،  ة البُٗت بان إ( مً هٓام 7َُٖلى ؤن " ًسخاع اإلال٪ 

ْع م٘ ؤًٖاء الُِئت، في ازخُاع اإلال ْبد٨م ما ًمل٨ّ مً ؾلُاث لّ الخ٤، بٗض الدكا ٪ بٗض مباٌٗخّ 

الًت الِٗض، ٦ما لمً ًغاٍ ألان ْ ؤبىاء ألابىاء ل هّ لّ الخ٤ ٦ظل٪ في ؤن ًُلب مً بر مً ؤبىاء اإلااؾـ ؤ

ال إَُ الًت الِٗض، بُض ؤن ازخُاع اإلال٪ إلاً ًغاٍ ل ، بل ة البُٗت جغقُذ مً جغاٍ ل
ً
ًت الِٗض لِـ جهاثُا

ٓا٣ٞت َُ الًت الِٗض، إة البُٗت، ْفي خالت ٖضم جغقُذ َُإًجب ؤن ًدهل ٖلى م ة البُٗت لخُاع اإلال٪ ل

تراى ٖلى مغشر الُِإجغشر الُِ الًت الِٗض، بُض ؤن مً خ٤ اإلال٪ الٖا ة ْفي خالت الٓن٫ٓ إة مً جغاٍ ل

َُْ ٍٓذ في َُة البُٗت ٖإبلى ْي٘ ٖضم الاجٟا١ بحن اإلال٪  الًت الِٗض ًخم اللجٓء بلى الخه ة إلى مغشر 

ْمً عشخخّ َُالبُٗت لخؿم ألامغ، ْؤلا  ٍْخم حؿمُت مً ًىا٫ إزخُاع بحن مً ازخاٍع اإلال٪،  ة البُٗت، 

٢ْض خضصث ) اإلااصة   للِٗض، 
ً
ْلُا ٓاث  ش مباٌٗت اإلال٪ 9ؤ٦ثر ألان  مً جاٍع

ً
ٓما ض ًٖ الشالزحن ً ( مضة ال جٍؼ

ْل   1ي الِٗض.لخؿم ازخُاع 

ْلذ ) اإلااصة         ْلت هدُجت ل10ْجىا ن الض َاعت ًدل باإلال٪،  ٓي٘( الٟغاٙ الظي ٢ض ًيكإ في بصاعة قْا

ْاخض، ٢ْذ   للخ٨م مً زمؿت مً إجىو ٖلى ؤن " حك٩ل الُِبط  ْْلي ِٖضٍ في 
ً
 ما٢خا

ُ
ة مجلؿا

ْلت بهٟت ما٢خت في الخاالث اإلاىهٓم ٖلحه ن الض ٓلى بصاعة قْا ة "، ْخهغث إا في هٓام الُِؤًٖائها ًخ

ن  لُت اإلاجلـ اإلاا٢ذ للخ٨م بؿض الٟغاٙ اإلاا٢ذ في بصاعة قْا ْلت َظٍ اإلااصة مؿْا صْن ؤن ٩ًٓن الض

ٓاص  جي الٗام. ُٞما جدىا٫ْ ) اإلا ( آلُت 12-11لّ ؤي نالخُت بخٗضًل ألاهٓمت طاث الهلت بالكإن الَٓ

ٓٞغ ٢ىاٖت لضٔ َُ ألؾباب  ّٗت بٗضم ٢ضعجّ ٖلى مماعؾت ؾلُاجة البُإالخٗامل م٘ اإلال٪ متى ما ج

ْبطا ما ٧اهذ َىا٥ خاظت الهخ٣ا٫ ؾلُاث اإلال٪ بهٟت ما٢خت بلى  الِٗض ؤم مباٌٗت ألازحر ْلي صخُت، 

ْْلي   اإلال٪ 
ً
٦ْظل٪ في خالت عجؼ الازىحن مٗا  ٖلى البالص. 

ً
ٓلى المل٩ا َْل ًخ ِٗض ًٖ مماعؾت ؾلُاتهما، 

ن ٓعة ما٢خت ؤ اإلاجلـ اإلاا٢ذ للخ٨م بصاعة قْا ْلت به ْمباٌٗخّ  ْ الض َىا٥ خاظت الزخُاع مل٪ ظضًض 

ْػ ؾبٗت ؤًام.  2ٖلى ؤن ًخم طل٪ زال٫ مضة ال جخجا

بٓن اؾاؾُٓن ًم٨ً ان        ٓصًت اٖل ٓاضر ان في الىٓام الؿُاسخي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ مً ال

ْمً َم في خ٨مِا، ٍٓت الغؾمُت )الاؾغة الخا٦مت  الٗلماء )اإلااؾؿت الضًيُت  هدضصَم بالبجى الؿلُ

ٓر الٗكاثغ،  ما٫ ْقُ ٍٓت ٚحر الغؾمُت )عظا٫ الٖا َٓابُت ْالاؾالمُٓن اإلاٗخضلٓن، البجى الؿلُ ال

ٓة الاؾالمُت(. ْب٣اًا خغ٦ت الصخ  ْاإلاش٣ٟٓن الجضص، ْالانالخُٓن اللُبرالُٓن 
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الىٓام الؿُاسخي  َْاالء الالٖبٓن الؿُاؾُٓن َم اللظًً ًدغ٧ٓن الٗمل الغؾمي. اط ان        

ْهي، الؿلُت  ٓصًت  ٓصي ٣ًٓم ٖلى إٞغ زالزت حك٩ل مهضع ال٣غاع في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ الؿٗ

 بالٗلماء 
ً
ْجغجبِ َظٍ الؿلُاث الشالر عؾمُا ُٗت.  ْالؿلُت الدكَغ ْالؿلُت الخىُٟظًت  ال٣ًاثُت، 

ْاؾٗت مً مسخل٠ الجماٖاث التي حؿاَم في ٖمل  اثٟت  ْحك٩ل ْباألؾغة اإلاال٨ت َْ ٓعٔ.  مجلـ الك

الن الغؾمي في  ٓصي. بال ان الٖا ٍٓاث لٗملُت نى٘ ال٣غاع الؿٗ َظٍ الؿلُاث في آزغ اإلاُاٝ، زالر مؿخ

خباع   اٖل
ً
ْلى، هٓغا ْلت ٢ض عجب الؿلُاث بضًء مً الؿلُت ال٣ًاثُت ْظٗلِا الا الىٓام الاؾاسخي للض

ْع  ٓع البالص. الا ان طل٪ لم ٌِٛ ص ْالؿىت، َىا صؾخ اإلال٪ بهٟخّ اإلاغظ٘ الاٖلى باليؿبت ل٩ل ال٣غان 

ٓلّ  َْٓ امغ جا٦ضٍ مباٌٗت اإلال٪ ٖلى ٦خاب هللا ْؾىت عؾ ٖىهغ مً ٖىانغ الىٓام الؿُاسخي ال٣اثم، 

ْبظل٪ ٖىض زالٞخّ ألزُّ.   نلى هللا ٖلُّ ْؾلم، 

ٓعٍت جىٓم اهخ٣ا٫ ال٣ُاصة بلى الجُل الشاوي ٞالإٍْم٨ً اٖخباع َُ       ٓة صؾخ ال ؤن بشالض، ة البُٗت زُ

ٓعة بمؿإلت في ة التي ظٔغ جدضًضَا إنالخُاث الُِ الىٓام الهاصع الخام بها جب٣ى نالخُاث مده

 باٖخباع ؤن َُمشاهخ٣ا٫ الخ٨م بلى ِٖض ظضًض، ٦ما ؤن هٓام البُٗت ً
ً
 م٣ٟال

ً
ة البُٗت جًم إل هٓاما

ْب ْ ؤبىاء ألابىاء في خاالث مُٗىت،  ؼ ؤ ْعاء ٌ ٣ِٞٛ ؤبىاء اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ الىٓغ ًٖ الضاٞ٘ الخ٣ُ٣ي 

ٓاث ؤلانالخُت الؿاب٣ت هدٓ مإؾؿت ةة البُٗت ٞإبنضاع هٓام َُ ٓة جًاٝ بلى الخُ جها جب٣ى زُ

ٓصًت. ُاإلال٨  ت الؿٗ
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 املطلب الثاوي: الاهظمت العُاظُت البرملاهُت )الىظام العُاس ي البرملاوي في العشاق(: 

 ٌٗض الىٓام الؿُاسخي في الٗغا      
ً
 بغإلااهُا

ً
 ؾُاؾُا

ً
ٍْٔغ )وٗمان ؤخمض الخُُب(، ؤن في هٓام ١1 هٓاما  ،

ْجااػعٍ, بط   ٍّٓ , ج٣
ً
ٓػعاء الظي ال ًجض في البرإلاان ؤٚلبُت ًغجبِ بها خؼبُا الخ٨م البرإلااوي ًهبذ عثِـ ال

ٓا ٖٓت ألاخؼاب اإلااجلٟت مً ٢ ْْػعاٍئ جابٗحن للبرإلاان, مِمتهم ٣ِٞ جىُٟظ ما جهل بلُّ مجم هحن ًب٣ى 

ٓػعاء بلى مجغص  ٫ٓ ال ٍْخد ْما جملى ٖلحهم مً بغامج لُهبذ البرإلاان في َظٍ الخالت ناخب الؿلُت 

ْحٗلُماث. ْامغ  ٤ْٞ ما ًهضٍع بلحهم مً ؤ ْبحن ًماعؾٓن الخ٨م   2مىض

ت ُٞخجلى بالغ٢ابت التي جماعؾِا        ٓػاٍع ٓمخّ ال ْمً خ٩ ؤما الجاهب ألاؾاسخي مً الىٓام البرإلااوي 

ٓمت الؿلُت ا ًاء اإلاٗاعيت في َظٍ الؿلُت الخ٣ّضم با٢تراح َغح الش٣ت ًٖ الخ٩ ُٗت, بط ًد٤ أٖل لدكَغ

لُت  ٓاهب اإلاخٗل٣ت بمؿْا َْٓ ٌٗض ؤخض ؤَم الج ٣ِضم ٖلُّ 
ُ
لجِت ؤّي ؾُاؾت جيخهجِا ؤْ ؤّي ٖمل ج

ٓػ للمٗاعيت ؤن جُلب مً الخؼب الخا٦م  ُٗت , بدُض ًج الؿلُت الخىُٟظًت ؤمام الؿلُت الدكَغ

ْالؿبب في طل٪ ًخٗل٤   ما جدٓى بهظا الضٖم 
ً
 ال٢تراح َغح الش٣ت, بال ؤجها هاصعا

ً
الاهًمام الحها صٖما

ٓمت ألن الىٓام البرإلااوي ٓمت اؾخ٣التها,  بمؿإلت ب٣اء الخ٩ بدؿب الٗٝغ اإلاّخب٘ ٣ًطخي بإن ج٣ّضم الخ٩

ٓمت ًهبذ البرإلاان بد٨م اإلاىدل ُٞخدخم بٖاصة اهخساب   ٧3ل ؤًٖاثّ.ْٖىض اؾخ٣الت الخ٩

م مً مطخي الٗملُت الؿُاؾُت بالخد٫ٓ الضًم٣غاَي في          ْبالٚغ ْمً اإلاٟاع٢اث الجضًغة بالظ٦غ 

ْلت صًم٣غاَُت ؟...    ٖما بطا ٧ان بةم٩ان الٗغا١ ؤن ًهبذ ص
ً
ٓهض(، ًُغح ؾاالا الٗغا١, ٞإن )العي صاًم

ش ؤن جم اٖخىا١ الضًم٣   ما خضر ٖبر الخاٍع
ً
ْ ُٞجُب:  ؤهّ ٦شحرا غاَُت مً ٢بل ٢ٔٓ ؾُاؾُت مخىاٞؿت ؤ

ْطل٪ ٖىضما ؤصع٥ ٧ل َٝغ  ختى مخداعبت ٦دل ْؾِ بغاٚماحي ٦بضًل ًإحي في اإلاغجبت الًٟلى الشاهُت, 

 ٓ َْكحر في َظا الؿِىاٍع ٓ اخخ٩اع ٧امل للؿلُت,  َْ ْ الاخخٟاّ بهضّٞ الخ٣ُ٣ي ؤال  ٓٙ ؤ ؤهّ ال ٌؿخُُ٘ بل

ْه٩ُ ْع  ٓػامب٤ُ ٞدؿب, بل خاالث ٖضة الكاج٘ الظي ٌكمل لِـ الؿلٟاص ْم ٣ُا  ٓا ْظىٓب اٍٞغ اعاٚ

٫ٓ الى اللُبرالُت جإحي  ٩ا الالجُيُت , ٣ٞض ٧اهذ ٖملُت الخد ْامٍغ ْبا  ْع  جد٫ٓ الى الضًم٣غاَُت في ا
ً
اًًا
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ت في خالت مً  ٠ ال٣ٔٓ اإلاخهاٖع
ّ
ْٚحر الخاؾم الظي زل ٍٓل ألامض  بٗض مضة مً الهغإ الؿُاسخي َ

ْٖلى ا ٓاٖض ظُضة للٗبت.الخٝٓ ْالاجها٥        1ؾخٗضاص لالجٟا١ ٖلى ٢

 ٍْخ٩ٓن الىٓام الؿُاسخي في الٗغا١ مً اإلااؾؿاث الغؾمُت الخالُت:

عُت في الىظام العُاس ي في العشاق: : املؤظعت التشَش
ً
 أوال

٨ُت ْخلٟائها،       الًاث اإلاخدضة الامٍغ في الٗغا١، ٣ٞض لٓخٔ ؤهّ قِض مىظ اخخاللّ مً ٢بل ال

ل ْاؾ٣اٍ ال ْبصاعاث 2003ىٓام الؿُاسخي الؿاب٤ في الخاؾ٘ مً هِؿان/ ؤبٍغ ْماؾؿاث  ، بىاء َُا٧ل 

عي،  ل٨ً بٌٗ َظٍ اإلااؾؿاث  ٖضًضة ماعؾذ ٖملُت نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي ٖلى اإلاؿخٔٓ الدكَغ

 لآللُاث الضًم٣غاَُت التي جدب٘ في حؿىم 
ً
٣ْٞا ْلت اإلاضهُت،  ًىُب٤ ٖلحها ْن٠ البىاء اإلااؾسخي للض

ٓع الٗغاقي الضاثم لٗام اإلاىا ٓاص الضؾخ ْلت اإلاضهُت، خُض ههذ م ، ٖلى ؤن الؿلُت 2005نب في الض

ْمجلـ الاجداص. ٓاب  ُٗت في الٗغا١ جخ٩ٓن مً مجلـ الى   2الدكَغ

        ٘ ٓهاث ْالا٢لُاث، ٦ما بهّ ًاصي بلى ٞع َْٗض مجلـ الاجداص ؤًٞل ْؾُلت لخماًت خ١ٓ٣ اإلا٩

ٓاَىحن بال ٓص مً ًضاٞ٘ ًٖ مؿخٔٓ اَخمام اإلا  ًٖ جد٤ُ٣ خالت مً ؤلاجؼان الؿُاسخي بٓظ
ً
ؿُاؾت ًٞال

ألا٢الُم ٧ٓن اإلامشلحن مىخسبحن يمً ا٢الُمِم لخمشُلِم في مجلـ الاجداص الظي ًمخل٪ نالخُاث 

ٓاب ُٞما ًسو الٗال٢ت بحن اإلاغ٦ؼ ْالا٢الُم. ٍْت إلاجلـ الى  3مؿا

ٓص مجل      ُٗت ؤن ْظ ٍٓت ٍْٔغ ؤههاع الشىاثُت الدكَغ ْج٣ ٗحن ًاصي بلى صٖم الضًم٣غاَُت  ؿحن حكَغ

ْؤجها ال جاصي بلى قل الٗمل البرإلااوي. ٖبر جس٠ُٟ الجزإ ْخضة  ٓاػن صازل الاهٓمت الضًم٣غاَُت،  الخ

ْع الٓؾُِ في خل مشل َظٍ الخالٞاث بحن  ْال٣ُام بض ْلت،  الهغاٖاث بحن الؿلُاث الٗامت في الض

ْالؿلُت الخىُٟظ ُٗت   ألؾباب الؿلُت الدكَغ
ً
ُٗت جدضًضا  ًٖ ٦بذ ظماح الؿلُت الدكَغ

ً
ًت. ًٞال

ْاخض. ُٗت ٖىضما ج٩ٓن في ًض مجلـ     4ٖملُت م٣خًاَا ؤن الىٓام ًمى٘ اؾدبضاص الؿلُت الدكَغ
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ٓع الٗغاقي الضاثم لٗلم 65ْبُيذ  اإلااصة )        ، ؤن ًًم مجلـ الاجداص ممشلحن ًٖ 2005( مً الضؾخ

ْاإلاداٞٓاث ٚحر  ٍٓىّ بلى ٢اهٓن ٌؿً بإٚلبُت زلثي ألا٢الُم  ْؤخا٫ ٧ل ما ًخٗل٤ بخ٩ اإلاىخٓمت في ب٢لُم، 

ٓاب.  1ؤًٖاء مجلـ الى

ٓعٍت الٗغا١        ٓع ظمِ ٓاص صؾخ ٓاب الٗغاقي جىا٢ٌ م ْلى مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى ل٨ً اإلااصة الا

ْالغ2005٢الضاثم لٗام  ُٗت  ٓ الؿلُت الدكَغ ٓاب َ ٍْماعؽ ، بط ههذ ٖلى ان مجلـ الى ابُت الٗلُا، 

ُٗت 61الازخهاناث اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة ) ٓع التي جىو ٖلى ج٩ٓن الؿلُت الدكَغ ( مً الضؾخ

ْمجلـ الاجداص. ٓاب   الاجداصًت مً مجلـ الى

ٕ ال٣اهٓن اإلا٣ترح في قِغ 2011ْجم ا٢تراح ٢اهٓن مجلـ الاجداص في ؾىت         ْجم مىا٢كت مكْغ  ،

ٓٞمبر ٖام  ْلم2013ه ٠ٍٓ ال٨خل الؿُاؾُت في  ،  ٢ٓذ الخايغ، بؿبب حؿ ًهٓث ٖلُّ اإلاجلـ لخض ال

ُٗت الٓخُضة في الٗغا١،  ٓاب ألهّ اإلااؾؿت اإلاضهُت الدكَغ حك٨ُلّ. لظل٪ ؾيبدض في بىاء مجلـ الى

ْباخشحن في ٦ُُٟت البىاء  ٓع الٗغاقي الضاثم،  ٤ْٞ الضؾخ ْالهالخُاث اإلامىٓخت لِا ٖلى  باخشحن في ال٩ُِل 

ٓع.اإلااؾ  للضؾخ
ً
٣ْٞا ُٗت اإلاضهُت في الٗغا١   سخي للماؾؿاث الدكَغ

ُٗت في الىٓام البرإلااوي الٗغاقي، زم البيُت الخىُٓمُت       ؾىدىا٫ْ في َىا نالخُاث الؿلُت الدكَغ

ٕٓ  ٧اآلحي: ٢ْض ٢ؿمىا اإلآي ٓاب الٗغاقي،   إلاجلـ الى

عُت في الىظام البرملاوي العشاقي: -1  صالحُاث العلطت التشَش

ٓع الٗغاقي الضاثم الهاصع ؾىت 1إلاا ٧اهذ اإلااصة )          ، ٢ض ههذ ٖلى ؤن ق٩ل 2005( مً الضؾخ

 ٖلى ؤن 
ً
ْههذ ؤًًا ٗض البرإلاان ؤَم ماؾؿت في َظا الىٓام،  ٌُ الىٓام الؿُاسخي َٓ البرإلااوي، لظا 

ْلت اجداصًت...، لظا ًخ٩ٓن البرإلاان الٗغاقي ـ قإهّ قإن ٧ل ألاه ٓعٍت الٗغا١ ص ٓمت الاجداصًت ـ مً ظمِ

 إلاا ههذ ٖلُّ اإلااصة )
ً
٣ْٞا ْمجلـ الاجداص،  ٓاب  ٓع الٗغاقي، ؤما 48مجلؿحن َما مجلـ الى ( مً الضؾخ

ٓم الكٗب الٗغاقي، في خحن ًًم مجلـ الاجداص ممشلحن ًٖ ألا٢الُم،  ٓاب ٞةهّ ًمشل ٖم مجلـ الى

٧ْل ا ٢ْض ؤ ْاإلاداٞٓاث ٚحر اإلاىخٓمت في ب٢لُم،  ٍٓجها ـ  ٓع مِمت حك٨ُل َظا اإلاجلـ خحن ج٩ لضؾخ

ْب٣غاع ًهضٍع ألازحر   ،
ً
ٓاب ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ْبُان ازخهاناجّ بلى مجلـ الى ٍٓت ُّٞ  ٍ الًٗ ْقْغ

 إلاا ههذ ٖلُّ اإلااصة )
ً
٣ْٞا ْعجّ الشاهُت  (، لظا ؤيخى الخضًض ًٖ البرإلاان في 137بإٚلبُت الشلشحن في ص
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ٗض خ ٌُ ٓهّ  ٓاب ٧  ٖلى مجلـ الى
ً
ُٗت الٓخُضة في الٗغا١.الٗغا١ م٣خهغا ٓ الؿلُت الدكَغ َ 

ً
لظل٪  1الُا

ٓاب الٗغاقي ٧الخالي:  ؾيبدض في نالخُاث مجلـ الى

عي: - ؤ   الاختصاص التشَش

ٓعٍت الٗغا١ الضاثم لٗام 60ههذ اإلااصة )         ٓع ظمِ ٖاث 2005(، مً صؾخ ، بإن مكْغ

ْؤن م٣ترخاث ا ٓػعاء.  ْمجلـ ال ٓعٍت  ٓاهحن ج٣ضم مً عثِـ الجمِ ٓاهحن ج٣ضم مً ٖكغة ال٣ ل٣

ْ مً بخضٔ لجاهّ اإلاسخهت. ٓاب، ؤ   2مً ؤًٖاء مجلـ الى

ٓػعاء           ْمجلـ ال ٓعٍت  ْبمٓظب َظٍ اإلااصة ٞةن الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت  بغثِـ الجمِ

ٓاب الٗغاقي، خُض ههذ اإلااصة ) ٓاهحن ٖلى مجلـ الى ٘ ال٣ ٓم بٗغى مكاَع (، مً 31ج٣
ً
( )زالشا

ٓاهحن الىٓام الضازلي إلا ٘ ال٣ ٓاب الٗغاقي ؤن ًماعؽ اإلاجلـ نالخُت الىٓغ في مكاَع جلـ الى

ٓاػهت الٗامت  ٓوي اإلا عي ٢اه ٓػعاء بما في طل٪ مكْغ اإلا٣ترخت مً مجلـ الغثاؾت ؤْ مجلـ ال

 بةظغاء اإلاىا٢لت 
ً
ٍْسخو ؤًًا ْاإلاهاص٢ت ٖلى الخؿاب الخخامي،  ٓاػهت الخ٨مُلُت،  ْاإلا ْلت  للض

 ٓ ْٞه٫ٓ اإلا ٓاب  عة ؤن ٣ًترح بحن اب  ٖىض الًْغ
ً
ْلّ ؤًًا ْجسٌُٟ مجمل مبالِٛا،  اػهت الٗامت 

٤ْٞ اإلااصة ) اصة مبالٜ الى٣ٟاث ٖلى  ٓػعاء ٍػ ٓع الٗغا١ الضاثم لٗام 62ٖلى مجلـ ال (، مً صؾخ

2005.3 

ٓاب الٗغاقي، ٖلى ؤن ًدُل مجلـ ٢ْ128ض ههذ اإلااصة )         (، مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ٖ ٓاب مكْغ ْببضاء الى ٓاهحن اإلا٣ضمت مً الؿلُت الخىُٟظًت بلى اللجان اإلاسخهت، لضعاؾتها  اث ال٣

ٓع ممشل ًٖ اللجىت م٣ضمت  الغؤي ٞحها ٢بل ٖغيِا ٖلى اإلاجلـ إلاىا٢كتها ٖلى ؤن ًجغي طل٪ بدً

.ٕ  اإلاكْغ

 الاختصاص الشكابي:  - ب

ٓعٍت الٗغا١ ٢ض هو ٖلى ؤن الؿلُت الخىُٟظ      ٓع ظمِ ٝ ؤن صؾخ ًت الاجداصًت في مً اإلاْٗغ

ٓع  ٤ْٞ الضؾخ ٓػعاء، جماعؽ نالخُاتها ٖلى  ْمجلـ ال ٓعٍت،  الٗغا١ جخ٩ٓن مً عثِـ الجمِ

 4ْال٣اهٓن.

ٓاب الٗغاقي ًخمشل في الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫     ٓوي لالزخهام الغ٢ابي إلاجلـ الى ْألاؾاؽ ال٣اه

لُ ٨ٍْمً طل٪ في مؿْا ٓػعاء ؤمام الؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام البرإلااوي الٗغاقي،  ت مجلـ ال

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

164  .

 

ٓػاعة ؤمام البرإلاان، حٗض م٘ خ٤ الؿلُت الخىُٟظًت بدل  لُت الؿُاؾُت لل ْاإلاؿْا البرإلاان، 

ٓػعاء  ْمجلـ ال ٓعٍت،  ْؤٞٗا٫ عثِـ الجمِ ٓاب،  لظل٪ ج٩ٓن الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫  مجلـ الى

ْع٦ً ؤؾاؽ مً ؤع٧ان الىٓام البرإلااوي الٗغاقي.  آلُت 

ٓع ا       ٓلّ بن ْبما ؤن الضؾخ لٗغاقي ٢ض ؤ٢غ في ماصجّ ألاْلى باٖخىا١ الىٓام البرإلااوي، ب٣

ٓعي  ْاخضة مؿخ٣لت طاث ؾُاصة ٧املت، هٓام الخ٨م ٞحها ظمِ ْلت اجداصًت  ٓعٍت الٗغا١ ص ظمِ

ٓع يامً لٓخضة الٗغا١. ٞةن اإلااصة ) َْظا الضؾخ (، مً طاث 78هُابي )بغإلااوي( صًم٣غاَي، 

لُت عثِـ ٓع ههذ ٖلى مؿْا ْلت. الضؾخ ٓػعاء ًٖ الؿُاؾت الٗامت للض   1مجلـ ال

ٓاب الٗغاقي، بإجها 83ْجىو اإلااصة )        ٓػعاء ؤمام مجلـ الى لُت مجلـ ال  ٖلى مؿْا
ً
( ؤًًا

ٓاب ًٖ  ْػٍغ مؿا٫ْ ؤمام مجلـ الى ْلت، ٦ما ؤن ٧ل  لُت مكتر٦ت ًٖ الؿُاؾت الٗامت للض مؿْا

ْػاعجّ. خُض ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى "ج٩ٓن مؿ ٓػعاء ؤمام ؤٖما٫  ْال ٓػعاء  لُت عثِـ مجلـ ال ْا

ٓاب، جًامىُت ْشخهُت".   2مجلـ الى

ْجىُٟظ الؿُاؾت الٗامت         ٓػعاء، َٓ جسُُِ  ْمً بحن الهالخُاث التي ًماعؾِا مجلـ ال

ٓػاعة. ْالجِاث ٚحر اإلاغجبُت ب ٓػاعاث،  ْالخُِ الٗامت، ْؤلاقغاٝ ٖلى ٖمل ال ْلت،   3للض

ْجخٗضص ْؾ         ٕٓ ُٗت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت، ْجدى اثل الغ٢ابت مً ٢بل الؿلُت الدكَغ

ٓع الضاثم لٗام  ، في خحن ؤن بٌٗ الٓؾاثل 2005خُض ؤن بٌٗ َظٍ الٓؾاثل هو ٖلحها الضؾخ

ْجخمشل ْؾاثل الغ٢ابت بما ًإحي ) ٓاب الٗغاقي،  الؿاا٫،  هو ٖلحها الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

ٕٓ للمىا ٓاب، َغح مٓي  الخد٤ُ٣، حجب الش٣ت(.٢كت، الاؾخج

 الاختصاصاث املالُت: - ث

ْالخؿاب          ٓاػهت الٗامت  ٓع الٗغاقي بة٢غاع اإلا  مً ؤَم نالخُاث الضؾخ
ً
ْاخضا ْجمشل 

ٓاب اظغاء اإلاىا٢لت  ٍْد٤ إلاجلـ الى ٓػعاء،  ٫ٓ الى٣ٟاث، التي ٣ًضمِا مجلـ ال الخخامي خ

ْجسٌُٟ م ٓاػهت الٗامت  ْٞه٫ٓ اإلا ٓاب  عة ؤن الٗامت بحن اب ْلّ ٖىض الًْغ جمل مبالِٛا، 

اصة بظمالي مبالٜ الى٣ٟاث. ٓػعاء ٍػ  ٣ً4ترح ٖلى مجلـ ال

 الاختصاصاث الاخشي: - ر
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ٓاب ٟٞي اإلااصة )         ٓع الٗغاقي إلاجلـ الى ٖٓت نالخُاث ؤُٖاَا الضؾخ ( 61َىا٥ مجم

)
ً
ٓعٍت، ْفي ال٣ٟغة )زامؿا (، ؤُٖي للبرإلاان نالخُت اهخساب عثِـ الجمِ

ً
مً اإلااصة  )زالشا

ْاًٖاء مدمت  ٓا٣ٞت ٖلى حُٗحن ٧ل مً )عثِـ  ٓاب نالخُت اإلا هٟؿِا، ؤُٖي إلاجلـ الى

لبُت اإلاُل٣ت،  ْعثِـ َُئت الاقغاٝ ال٣ًاجي، باأٚل ْعثِـ الاصٖاء الٗام،  الخمُحز الاجداصًت، 

ْؤصخاب الضعظاث الخانت،  ْحُٗحن الؿٟغاء  لى.  بىاًء ٖلى ا٢تراح مً مجلـ ال٣ًاء الٖا

ْمً َم بمىهب ٢اثض ٞغ٢ت با٢تر  ْهُّ،  ْمٗا ْحُٗحن عثِـ ؤع٧ان الجِل  ٓػعاء.  اح مً مجلـ ال

ْمً الهالخُاث ٦ظل٪  ٓػعاء.  ْعثِـ ظِاػ اإلاسابغاث، بىاًء ٖلى ا٢تراح مً مجلـ ال ٞما ١ٓٞ، 

ٓاب، بٗض اصاهخّ  لبُت اإلاُل٣ت لٗضص ؤًٖاء مجلـ الى ْاٖٟاءٍ باأٚل ٓعٍت  مؿاءلت عثِـ الجمِ

ْ مً اإلاد٨مت الا ٓع ؤ ٓعٍت ؤْ اهتها٥ الضؾخ جداصًت الٗلُا في خالت الخىض في الُمحن الضؾخ

 1الخُاهت الٗٓمى(.

ٓاء حٗل٣ذ         ٓاظباث اإلاِمت، ؾ ْال ٓاب ًماعؽ الٗضًض مً اإلاِام   ؤن مجلـ الى
ً
٦ْما اؾلٟىا ؾاب٣ا

ٓع الٗمل ال  لخُ
ً
ْهٓغا ُٗت ام بالجاهب الؿُاسخي ام اإلاالي، لظا  ْػٍاصة ٖضص اإلاِام بالٗملُت الدكَغ برإلااوي 

التي ًىاٍ بالبرإلااهاث الايُإل بها، ِْغث الخاظت بلى ج٣ؿُم الٗمل مً زال٫ حك٨ُل لجان، ٞلم ٌٗض 

٫ٓ، بن حك٨ُل اللجان  باإلم٩ان مماعؾت ظمُ٘ الازخهاناث مً زال٫ الُِئت الٗامت، بل ًم٨ً ال٣

ت ال ًم٨ً ججاَلِا ؤْ الاؾخٛىاء  ٍع ٖجها في الٗمل البرإلااوي، بط ان ٢غاعاتها ؤنبذ اصاة مِمت ْيْغ

خت ٖلى ظض٫ْ  ٖٓاث اإلاُْغ ْجٓنُاتها هي التي حٗحن اإلاجلـ ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت للمٓي

ٓع التي  ٓاهحن ؤْ ؾُاؾاث ٖامت ؤْ ٚحر طل٪ مً الام ٖاث ٢ اٖمالّ، التي ٢ض ج٩ٓن ٖلى ق٩ل مكْغ

.٘ ْالدكَغ ْهي اؾاؽ في الغ٢ابت   حٗغى ٖلحها، 

عُت في الىظام البرملاوي العشاقي:ا-2  لبيُت التىظُمُت للعلطت التشَش

ْمجلـ       ٓاب  ُٗت في الىٓام البرإلااوي الٗغاقي مً مجلؿحن َما مجلـ الى جخ٩ٓن الؿلُت الدكَغ

 الاجداص.

ٓاب في الىٓام الؿُاسخي البرإلااوي في الٗغا١:-ؤ  مجلـ الى

ٓاب مً ٖضص مً الاًٖاء بي       ْاخض ل٩ل)ًخ٩ٓن مجلـ الى ( ال٠ وؿمت مً هٟٓؽ 100ؿبت م٣ٗض 

ٓهاث  ٍْغعى جمشُل ؾاثغ م٩ ٤ الا٢ترإ الٗام الؿغي،  الٗغا١ ًمشلٓن الكٗب بإ٦ملّ، ًخم اهخسابهم بٍُغ

٢ْض خضص   ٧امل الاَلُت. 
ً
ٓاب ان ٩ًٓن ٖغا٢ُا ٍٓت مجلـ الى َْكتٍر في اإلاغشر لًٗ الكٗب ُّٞ. 

ٓع وؿبت ال ج٣ل ًٖ عب٘ ٖضص م٣اٖض ا ٍٓت الضؾخ ٓػ الجم٘ بحن ًٖ ال ًج إلاجلـ للخمشُل اليؿٓي. 
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ٓة مً عثِـ  ٓاب مِماث ٖملّ بضٖ ْاي ٖمل ؤْ مىهب عؾمي ؤزغ. ًباقغ مجلـ الى ٓاب  مجلـ الى

ٓعٍت زال٫ مضة  ٦ْؿاثغ اإلاجالـ  15الجمِ ش اإلاهاص٢ت ٖلى الىخاثج الجهاثُت لالهخساباث،   مً جاٍع
ً
ٓما ً

ٓع مضة الىُابُت ح٣ٗض الجلؿت بغثاؾت ؤ٦بر الا  ْهاثبُّ. ْخضص الضؾخ  الهخساب عثِـ اإلاجلـ 
ً
ًٖاء ؾىا

ْجيخهي بجهاًت الؿىت  ٍٓمُت، جبضؤ بإ٫ْ ظلؿت لّ،  ٓاث ج٣ ٓاب ؤعب٘ ؾى ْعة الاهخسابُت إلاجلـ الى الض

ال ًيخهي ٞهل  ُٗحن ؤمضَما زماهُت ؤقِغ،  ٍٓت بٟهلحن حكَغ ْعة او٣ٗاص ؾى ٓاب ص إلاجلـ الى الغابٗت. 

ٓا٣ٞت ٖلحها.الاو٣ٗاص الظي حٗغ  ٓاػهت الٗامت الا بٗض اإلا  ى ُّٞ اإلا

 مجلـ الاجداص في الىٓام الؿُاسخي البرإلااوي في الٗغا١: -ب

ٍٓىّ       ٍْىٓم ج٩ ْاإلاداٞٓاث ٚحر اإلاىخٓمت في ا٢لُم،  ًدك٩ل مجلـ الاجداص مً ممشلي الا٢الُم 

٧ْل ما ًخٗل٤ بّ ب٣اهٓن ٌؿً بإٚلبُت ز ْازخهاناجّ،  ٍٓت ُّٞ  ٍ الًٗ لثي اًٖاء مجلـ ْقْغ

ٓاب بإٚلبُت الشلشحن في  ْع ٢غاع مً مجلـ الى ْالٗمل بّ، نض ًٍٓ مجلـ الاجداص  ْاقتٍر لخ٩ ٓاب.  الى

ٓع بالخضًض ًٖ مجلـ الاجداص ا٦ثر مً  ال ٌؿخٌُٟ الضؾخ ٓاب.  ْعة الاهخسابُت الشاهُت إلاجلـ الى الض

ٍْم٨ً ال  ،
ً
ْؤخا٫ هٓام حك٨ُلّ الى ٢اهٓن زام ًهضع مؿخ٣بال ْع ال٩ابذ طل٪،  ً بإهّ ؾِىاٍ بض ُِ خ٨

ٓطط الخ٣لُضي  ٓاهحن التي ًخبىاَا اإلاجلـ الاصوى، الامغ الظي ًدىاؾب م٘ الىم ٖىض اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣

ٓص مجلـ زاوي ٧ابذ. بال بن امغ َظا اإلاجلـ لم ًبذ بّ لخض آلان،  ْهٓامِا بٓظ ْعبُت  للبرإلااهاث الا

غا ٝ اإلاكاع٦ت في الٗملُت الؿُاؾُت خ٫ٓ نالخُاث َْٗٔؼ بٌٗ اؾباب طل٪ الى الخالٞاث بحن الَا

٦ُُْٟت جمشُل الا٢الُم  ٍٓخّ  ًْٖ ْازخهاناث َظا اإلاجلـ  بن جغ٥ مؿإلت حك٨ُل مجلـ الاجداص 

ى ان ًدؿأْ  ٓعة، ألن مً اإلاْٟغ  في ٚاًت الخُ
ً
ٓاب امغا ْازخهاناجّ بلى مجلـ الى ْاإلاداٞٓاث ُّٞ 

ٓاب في ؾلُت الد ُٗت الاجداصًت في مجلـ الاجداص م٘ مجلـ الى ما طعاٖا الؿلُت الدكَغ ٘ باٖخباَع كَغ

ٓاب  ْازخهاناجّ بلى مجلـ الى الٗغا١ الجضًض، بٗباعة ازٔغ ان مجغص جغ٥ جإؾِـ مجلـ الاجداص 

ْٖلُّ ًم٨ً ان وٗخبر ان مجلـ الاجداص اإلاؼم٘ اوكاٍئ في يٓء  ٍْحن في الاَمُت،  ٌٗجي اجهما ٚحر مدؿا

ٓع الٗغاقي لٗام ) ٓاب في 2005الضؾخ ، الن الغجخان ؾ٩ُٓن ل٨ٟت مجلـ الى
ً
ا  اؾدكاٍع

ً
( مجغص مجلؿا

َْظٍ مسالٟت للىٓام الُٟضعالي.  ٘  ٖملُت الدكَغ

: العلطت التىفُزًت.
ً
 جاهُا

ْمجلـ          ٓعٍت  ٓع الضاثم، مً عثِـ الجمِ ٤ْٞ صؾخ جخ٩ٓن الؿلُت الخىُٟظًت الاجداصًت في الٗغا١ 

 
ً
٣ْٞا ْجماعؽ نالخُاتها  ٓػعاء  ْال٣اهٓن.  ال ٓع   للضؾخ

 سئِغ الجمهىسٍت. -1
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ؿِغ ٖلى يّمان          ً ًمشل ؾُاصة البالص، َّْ ْعمؼ ْخضة الَٓ ْلت  ٓعٍت َٓ عثِـ الض عثِـ الجمِ

 ألخ٩ام 
ً
٣ْٞا ْْخضجّ ْؾالمت اعايُّ  ْاإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣ال٫ الٗغا١ ْؾُاصجّ  ٓع،  الالتزام بالضؾخ

ٓع.  ٓع، ٖل70ْههذ اإلااصة )الضؾخ ٓعٍت مً بحن ( مً الضؾخ ٓاب باهخساب عثِـ الجمِ ى ٢ُام مجلـ الى

ٍ ٓاٞغ الكْغ ٓع في اإلااصة  اإلاغشخحن، م٘ مغاٖاة ج ْالتي خضصَا الضؾخ ٓلى َظا اإلاىهب  ٓهُت ُٞمً ًخ ال٣اه

٫ٓ في الىٓام البرإلااوي ٦مبضؤ، بال ؤهّ مً الاًٞل ان 68) ْاإلاالخٔ بإن َظا الاظغاء م٣ب ٩ًٓن اهخساب (. 

، بٓنّٟ ًمشل عمؼ البالصٞغاص الكٗب مباقغة، الغثِـ مً ٢بل ا ٍٓت مغ٦ٍؼ ، ٞمً قإن طل٪ الٗمل ج٣

ْلت في مغ٦ؼ جاب٘ باليؿبت للبرإلاان،  ٓع ًٖ ظٗل عثِـ الض ألن اهخسابّ مً ٢بل الكٗب ًبٗض الخه

ٓع ْي٘ ماصة ال جيسجم م٘ اع٧ان الىٓام البرإلااوي  ْعاتها. بال بن الضؾخ ْمىا ْؾُُغة الاخؼاب الؿُاؾُت 

لبُت 61هي اإلااصة)ْ  ٓعٍت بىاء ٖلى َلب مؿبب، باأٚل /ؤ(، بط ههذ ٖلى )مؿاءلت عثِـ الجمِ
ً
/ؾاصؾا

ْاهما جيسجم م٘  ٓاب(، بن َظٍ اإلااصة ال جيسجم م٘ الىٓام البرإلااوي  اإلاُل٣ت لٗضص ؤًٖاء مجلـ الى

ٟي، ٠ُ٨ٞ ًم٨ ْلت في الىٓام البرإلااوي َٓ مىهب حكٍغ ٓع هٓام الجمُٗت، ان مىهب عثِـ الض ً جه

ذ م٘ اع٧ان الىٓام البرإلااوي. ٓاب، َظا جىا٢ٌ نٍغ لُت ؤمام مجلـ الى  ٢ُام مؿْا

 مجلغ الىصساء: -2

        ٓ لُاث ٦بحرة ِٞ ْمؿْا ْاؾٗت  ٓع الٗغا١ الضاثم، بهالخُاث  ٓػعاء في صؾخ ًخمخ٘ مجلـ ال

ٓاث اإلاؿل ْال٣اثض الٗام لل٣ ْلت،  ٓم بةصاعة اإلاؿا٫ْ الخىُٟظي اإلاباقغ ًٖ الؿُاؾت الٗامت للض خت ٣ً

ٓاب )اإلااصة ٓا٣ٞت مجلـ الى ٓػعاء بم ْلّ الخ٤ بة٢الت ال ٍْترؤؽ اظخماٖاجّ  ٓػعاء  (. ٦ما 78مجلـ ال

يذ )اإلااصة ُّ ٓاب جًامىُت ْشخهُت.83ب ٓػعاء امام مجلـ الى ْال ٓػعاء  لُت عثِـ مجلـ ال  ( مؿْا

 .2005صالحُاث العلطت التىفُزًت في الذظتىس الذائم  -3

ٓعٍت ْنالخُاث عثِـ  جى٣ؿم نالخُاث     الؿلُت الخىُٟظًت بلى ٢ؿمحن نالخُاث عثِـ الجمِ

ْهي ٧الخالي: ٓػعاء،   ال

ٓع الٗغا١ الضاثم في)اإلااصةصالحُاث سئِغ الجمهىسٍت،  - ؤ ( ٖضص مً 73خضص صؾخ

٦ْما ًلي: ٓعٍت،   1الهالخُاث التي ًماعؾِا عثِـ الجمِ

ٓػعاء باؾخص  ىاء ما ًخٗل٤ بالخ٤ انضاع الٟٗٓ الخام بخٓنُت مً عثِـ مجلـ ال

ْالٟؿاص اإلاالي ْالاصاعي. اب  ْلُت ْالاَع ٓمحن باعج٩اب الجغاثم الض ْاإلاد٩  الخام 
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ْحٗض    ٓاب  ٓا٣ٞت مجلـ الى ْلُت، بٗض م اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض

ش حؿلمِا.  مً جاٍع
ً
ٓما  ٖلحها بٗض مطخي زمؿت ٖكغ ً

ً
 مهاص٢ا

ٓاب اإلاىخسب لالو٣ٗاص ز  ٓة مجلـ الى  مً صٖ
ً
ٓما ْػ زمؿت ٖكغ ً ال٫ مضة ال جخجا

ش اإلاهاص٢ت ٖلى هخاثج الاهخساباث، ْفي الخاالث الازٔغ اإلاىهٓم ٖلحها في  جاٍع

ٓع.  الضؾخ

 لل٣اهٓن. 
ً
٣ْٞا ٓػعاء  ْالىُاقحن بخٓنُت مً عثِـ مجلـ ال  مىذ الاْؾمت 

٫ٓ الؿٟغاء.   ٢ب

ٓعٍت.   انضاع اإلاغاؾُم الجمِ

ضام التي ج  ا اإلادا٦م اإلاسخهت.اإلاهاص٢ت ٖلى اخ٩ام الٖا  هضَع

ُٟت ْالاخخٟالُت.  ٓاث اإلاؿلخت لؤلٚغاى الدكٍغ ٓم بمِمت ال٣ُاصة الٗلُا لل٣ ٣ً 

ٓع.  ٓعة في َظا الضؾخ  مماعؽ اي نالخُاث عثاؾُت ؤزٔغ مظ٧

 صالحُاث مجلغ الىصساء:  - ب

ٓع الٗغا١ الضاثم لٗام)        ٓػعاء، 2005خضص صؾخ ( الهالخُاث التي ًماعؾِا مجلـ ال

 1:بالخالي

ٓػعاث  -1 ْالخُِ الٗامت ْالاقغاٝ ٖلى ٖمل ال ْلت  ْجىُٟظ الؿُاؾت الٗامت للض جسُُِ 

ٓػاعة.  ْالجِاث ٚحر اإلاغجبُت ب

ٓاهحن -2 ٖاث ال٣  .ا٢تراح مكْغ

ٓاهحن. -3 ْال٣غاعاث بهضٝ جىُٟظ ال٣ ْالخٗلُماث   انضاع الاهٓمت 

ْالخؿاب الخخامي ْزُِ الخىمُت. -4 ٓاػهت الٗامت  ٕ اإلا  اٖضاص مكْغ

ْاصخاب الضعظاث  الخٓنُت الى -5 ْالؿٟغاء  ٓػاعاث  ٦ْالء ال ٓا٣ٞت ٖلى حُٗحن  ٓاب باإلا مجلـ الى

ْعثِـ ظِاػ  ْمً َم بمىهب ٢اثض ٞغ٢ت ٞما ١ٓٞ،  ْهُّ  ْمٗا ْعثِـ اع٧ان الجِل  الخانت، 

ْعئؾاء الاظِؼة الامىُت. جي،   اإلاسابغاث الَٓ
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ْ مً  -6 ٢ُٓ٘ ٖلحها ؤ ْالخ ْلُت  ٓلّ.الخٟاْى بكإن اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض  ًس

: العلطت اللظائُت:
ً
 جالثا

ٓع الٗغا١ الضاثم لٗام )        (، مً مجلـ 2005جخ٩ٓن الؿلُت ال٣ًاثُت الاجداصًت بمٓظب صؾخ

َُْئت الاقغاٝ  ْمد٨مت الخمُحز الاجداصًت ْظِاػ الاصٖاء الٗام  ْاإلاد٨مت الاجداصًت  لى  ال٣ًاء الٖا

 ْ ْاإلادا٦م الاجداصًت الازٔغ التي جىٓم   لل٣اهٓن.ال٣ًاجي، 
ً
ْؾٝٓ هدىا٫ْ اَم ماؾؿخحن  ٣ٞ1ا

ٓع الٗغاقي لٗام)  َْما:٢2005ًاثِخحن خضصَما الضؾخ  ) 

 مجلغ اللظاء الاعلى: -1

ٓع )         ْهو ٖلحها  صؾخ ٓلى 2005َٓ ع٦ً اؾاسخي مً اع٧ان الؿلُت ال٣ًاثُت، ،  (، بط ًخ

ٍْماعؽ الهالخُاث الاجُت: ن الُِئاث ال٣ًاثُت،   2َظا اإلاجلـ بصاعة قْا

ن ال٣ًاء ْالاقغاٝ ٖلى ال٣ًاء الاجداصي. - ؤ  اصاعة قْا

ْعثِـ َُئت  - ب ْعثِـ الاصٖاء الٗام  ْاًٖاء مد٨مت الخمُحز الاجداصًت  جغقُذ عثِـ 

ٓا٣ٞت ٖلى حُُٗجهم. ٓاب للم غيِا ٖلى مجلـ الى  الاقغاٝ ال٣ًاجي ْٖ

ْٖغيِا ٖلى مجلـ  - ث ٍٓت للؿلُت ال٣ًاثُت الاجداصًت  ٓاػهت الؿى ٕ اإلا ٓاب ا٢تراح مكْغ الى

ٓا٣ٞت ٖلحها.  للم

 املحىمت الاجحادًت العلُا: -2

ٓع ٖلى همِ اإلاد٨مت           ، اؾخدضثها الضؾخ
ً
ا ْاصاٍع  

ً
ْهي َُئت ٢ًاثُت مؿخ٣لت مالُا

ٓع الٗغاقي الضاثم لٗام) ٩ا، جخ٩ٓن خؿب الضؾخ (، مً ٖضص مً 2005الاجداصًت الٗلُا في امٍغ

( مً 93م اإلاد٨مت الاجداصًت الٗلُا في )اإلااصة ال٣ًاة ْزبراء في ال٣ّٟ الاؾالمي، ْخضصث مِا

ْاَمِا: ٓع   3الضؾخ

ٓاهحن ْالاهٓمت الىاٞظة. - ؤ ٓعٍت ال٣  الغ٢ابت ٖلى صؾخ

ٓع. - ب  جٟؿحر ههٓم الضؾخ
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ٓمت الا٢الُم  - ث ٓمت الاجداصًت ْخ٩ اث التي جدهل بحن الخ٩ الٟهل في اإلاىاٖػ

ْالبلضًاث ْالاصاعاث اإلادلُت.  ْاإلاداٞٓاث، 

اث  - ر ْاإلاداٞٓاث.الٟهل في اإلاىاٖػ  التي جدهل بحن الا٢الُم 

ٓػعاء. - ط ْال ٓػعاء  ْعثِـ مجلـ ال ٓعٍت   الٟهل في الاتهاماث اإلآظِت الى عثِـ الجمِ

ٓاب. - ح ٍٓت مجلـ الى  اإلاهاص٢ت ٖلى الىخاثج الجهاثُت لالهخساباث الٗامت لًٗ

ْاإلاداٞٓاث ٚحر  - ر ْالُِئاث لؤل٢الُم  الٟهل في جىإػ الازخهام بحن ال٣ًاء الاجداصي 

 إلاىخٓمت في ا٢لُم.ا

الٟهل في جىإػ الازخهام ُٞما بحن الُِئاث ال٣ًاثُت لؤل٢الُم ؤْ اإلاداٞٓاث ٚحر  - ص

 اإلاىخٓمت في ا٢لُم.

: الهُئاث املعتللت. 
ً
 سابعا

ٓعي في الٗغا١، باؾخدضار َُئاث مؿخ٣لت         ٓع الضؾخ ش الخُ أل٫ْ مغة في جاٍع ٓع  ٣ًطخي الضؾخ

ٓاب ْهي اإلآٟيُت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، اإلآٟيُت الٗلُا زانت جسً٘ لغ٢ابت مجلـ الى  ،

ٓان الغ٢ابت اإلاالُت  ْصً ْاصعظذ ٧ل مً البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي  َُْئت الجزاَت، ٦ما  لخ١ٓ٣ الاوؿان، 

ٓع نالخُاث اؾخدضار َُئاث مؿخ٣لت  ْاُٖى الضؾخ ٢ْاٝ،  ٓان الا ْصً الم ْالاجهاالث  َُْئت الٖا

ْالًغ  ٓع َظٍ اإلااؾؿاث إلاماعؾت بٌٗ ْعة ب٣اهٓن. ازٔغ خؿب الخاظت  ؤؾخدضر الضؾخ

ُٗت. ْالدكَغ  1الازخهاناث التي جسغط بُبُٗتها مً مِام الؿلُخحن الخىُٟظًت 
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 املطلب الثالث: الاهظمت العُاظُت الشئاظُت )الىظام العُاس ي الجضائشي(:

ٓع  ْلى مً صؾخ ، َٓ ؤن الجؼاثغ 1996ٖام الىٓام الؿُاسخي في الجؼاثغ ٦ما ظاء في اإلااصة الا

َْظا الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ٢ام  ٖلى ؤؾاؽ  ْهي ْخضة ال جخجؼؤ(.  ٓعٍت صًم٣غاَُت قٗبُت.  )ظمِ

ٓعٍت اإلاىخسب  الشىاثُت في الؿلُاث بدُض هجض الؿلُت الخىُٟظًت جخ٩ٓن مً عؤؾحن، عثِـ الجمِ

ٓمت اإلاٗح ْعثِـ الخ٩ ْاإلاباقغ مً َٝغ الكٗب،  ْالظي باال٢ترإ الؿغي  ٓعٍت،  ن مً ٢بل عثِـ الجمِ

ٓا٣ٞت البرإلاان ٖلى َظا البرهامج، ٞغثِـ  ٍْسً٘ لخٓظحهاجّ بٗض م ٓعٍت  ٓلى جىُٟظ بغهامج عثِـ الجمِ ًخ

. ْامام البرإلاان مً ظِت ازٔغ ٓعٍت مً ظِت،  ٫ امام عثِـ الجمِ ٓمت مؿْا  الخ٩

ٓع  ً )٢ْ1996ض زو َظا الضؾخ كٍغ ٓاص ( م27، الؿلُت الخىُٟظًت بؿبٗت ْٖ اصة، اياٞت الى م

ْٖلُّ ٞالؿلُت الخىُٟظًت في الىٓام  ٓاظِت باقي الؿلُاث،  ٓعٍت في م ازٔغ جسو نالخُت عثِـ الجمِ

ٓع   لضؾخ
ً
٣ْٞا ٓعٍت مىخسب باال٢ترإ الٗام الؿغي  1996الؿُاسخي الجؼاثغي،  ، جدك٩ل مً عثِـ ظمِ

ٓػعاء. ْال ٓمت  ٓمت اإلاك٩لت مً عثِـ الخ٩ ْمً الخ٩  1اإلاباقغ، 

ٓع  ْهو ٓعٍت في اإلااصة  1996صؾخ ٓعٍت للترشر إلاىهب عثاؾت الجمِ ٍ الضؾخ مىّ  73ٖلى الكْغ

ت ألانلُت،  ٓعٍت بال اإلاترشر الظي ًخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ ٓلِا: " ال ًد٤ ان ًيخسب لغثاؾت الجمِ ب٣

ٓم الاهخساب، ًخمخ٘ ب٩امل خ١ٓ٣ اإلاضه40ًضًً باإلؾالم، ٩ًٓن ٖمٍغ ؤعبٗحن ) ُت ( ؾىت ٧املت ً

ٓٞمبر  ً الشاوي/ ه ٓعة ؤ٫ْ حكٍغ ظخّ،, ًشبذ مكاع٦خّ في ز ت لْؼ ْالؿُاؾُت، ًشبذ الجيؿُت الجؼاثٍغ

1954  ٓ ٓلُ  بٗض ً
ً
ٓصا ٓل ٓٞمبر 1942بطا ٧ان م ٓعة ا٫ْ ه ٍّٓ في اٖما٫ يض ز ٓعٍ ؤب  1954، ًشبذ ٖضم ج

ٓلُٓ  ٓػ/ ً  بٗض جم
ً
ٓصا ٓل ذ الٗلجي بممخل٩اجّ ال٣ٗا 1942اطا ٧ان م ٓلت صازل , ٣ًضم الخهٍغ ْاإلاى٣ ت  ٍع

ً ْزاعظّ".  2الَٓ

ٓاص  ٖٓت مً الهالخُاث ههذ ٖلحها م ٓعٍت في الىٓام الؿُاسخي في الجؼاثغ مجم ْلغثِـ الجمِ

ْهي: ٓعَا،   صؾخ

ٓع  ٓمت 94، في اإلااصة )1996هو صؾخ ٓعٍت في حُٗحن عثِـ الخ٩ ( ٖلى " ؤن ؾلُت عثِـ الجمِ

ٓمت ب ٓم بخُٗحن ؤًٖاء الخ٩  ٗض ان ٣ًضمِم عثِؿِا". ْبجهاء مِامّ، ٦ما ٣ً

ٓاص ازٔغ في  ٓلِا اًاٍ نغاخت م ٓعٍت باإلياٞت الى الؿلُاث الازٔغ التي جس ًٍُْل٘ عثِـ الجمِ

ْالهالخُاث الخالُت: ٓع بالؿلُاث   3الضؾخ

                                                 



 التحلول السواسي لألنظمة السواسوة املعاصرة وأزماتها

 

172  .

 

ٓعٍت.  ٓاث اإلاؿلخت للجمِ لى لل٣ ٓ ال٣اثض ألٖا َ 

جي.  لُت الضٞإ الَٓ ٓلى مؿْا  ًخ

ٍْٓظِِا.   ٣ًغع الؿُاؾت الخاعظُت لالمت 

ٓػعاء.   ًغؤؽ مجلـ ال

ٍْىهي مِامّ.  ٓمت   ٌٗحن عثِـ الخ٩

٢ٓ٘ اإلاغاؾُم الغثاؾُت.  ً 

ْ اؾدبضالِا.  ٓباث ؤ ٓ ْخ٤ جسٌُٟ ال٣ٗ  لّ خ٤ انضاع الٟٗ

٤ الاؾخٟخاء.  ىُت ًٖ ٍَغ  ًم٨ىّ ان ٌؿدكحر الكٗب في اي ٢ًُت طاث اَمُت َْ

ٍْهاص١ ٖلحها.  ْلُت   ًبرم اإلاٗاَضاث الض

ْهُاقُجه  ْلت  ُٟت.ٌؿلم اْؾمت الض  ا ْقِاصاتها الدكٍغ

ٓمت بٗض          ٓعٍت، ٦ما ٌٗحن ب٣ُت ؤًٖاء الخ٩ ٓمت ُٞخم حُِٗىّ مً َٝغ عثِـ الجمِ ؤما عثِـ الخ٩

ْ ال ًم٨ً لِظا 1ا٢تراخِم مً ٢بل عثِؿِا ٓمت،  ٓعٍت خغ في ازخُاع شخو عثِـ الخ٩ ْعثِـ الجمِ  ،

ٓا٣ٞت البرإلاان ٖلى ال ًخد٤٣ طل٪ بال في خالت  ألازحر مباقغة مِامّ مباقغة بال بٗض م ٓمخّ،  بغهامج خ٩

ٓمت، لظا ٞةن عثِـ  ت م٘ الخٓظّ الؿُاسخي للخ٩ لبُت البرإلااهُت في ٧ل ٚٞغ ٓا٤ٞ ؾُاسخي بحن ألٚا ٓص ج ْظ

ٓمت مً الخؼب   مً الىاخُت الؿُاؾُت بازخُاع عثِـ الخ٩
ً
ى ان ٩ًٓن م٣ُضا ٓعٍت مً اإلاْٟغ الجمِ

لبُت البرإلااهُت لخجىب ْالبرإلاان، ٦ما ان ٖلُّ مغاٖاة  الخاثؼ ٖلى ألٚا ٓمت  الاوؿضاص الؿُاسخي بحن الخ٩

ٓمت، ْخؿً الازخُاع  ْالؿمٗت ْالاهخماء الؿُاسخي في ازخُاٍع للصخو اإلاىاؾب لغثاؾت الخ٩ ال٨ٟاءة 

ْع َام؛  لبُت البرإلااهُت، بط في ْل الخٗضصًت الخؼبُت، ًهبذ لٗىهغ الاهخماء الؿُاسخي ص ؾُضٖم ز٣ت ألٚا

ْمً زم  ألهّ ًم٨ً ان لبُت البرإلااهُت،  ٦ْٟاءة ٖالُت ل٨ىّ ًخٗاعى م٘ ألٚا ٓمت طا ؾمٗت  ًسخاع عثِـ خ٩

الؾُما بطا  ْز٣ت الكٗب بّ،  ٓعٍت  م محزاجّ، مما ًازغ ٖلى مغ٦ؼ عثِـ الجمِ ال ج٣بل الخٗاْن مّٗ ٚع

ٓعٍت ْعٚم اوٗضام ؤي ٢ُض في ازخُاع عثِـ الجمِ ْلت،  لغثِـ  ؤصٔ ألامغ بلى ٖغ٢لت ؾحر ماؾؿاث الض

ْازخُاع الكٗب.  ٓمت بال ؤهّ ٖملُا ال بض ان ًغاعي الخٓظّ الؿُاسخي الؿاثض   الخ٩

 ٞخ٩ٓن        
ً
 عثاؾُا

ً
ٓما ٓعٍت مغؾ ٓمخّ بةنضاع عثِـ الجمِ ْؤًٖاء خ٩ ٓمت  ًخم حُٗحن عثِـ الخ٩

. ْ قٍغ ٍْم٨ىّ بجهاء مِامّ صْن ٢ُض ا ٓمت ٢اثمت مىظ جل٪ اللخٓت،   2الخ٩

ٓع، ٍْماعؽ عثِـ ال       ٓلِا اًاٍ نغاخت اخ٩ام ازٔغ في الضؾخ اصة ٖلى الؿلُاث التي جس ٓمت، ٍػ خ٩

 1الهالخُاث الخالُت:
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ٓعٍت.  ٓمت م٘ اخترام الاخ٩ام الضؾخ ٓػٕ الهالخُاث بحن اًٖاء الخ٩ ً 

ٓمت.   ًغؤؽ مجلـ الخ٩

ْالخىُٓماث.  ٓاهحن   ٌؿِغ ٖلى جىُٟظ ال٣

٢ٓ٘ اإلاغاؾُم الخىُٟظًت.  ً 

  ْ ْلت ص ْْاث٠ الض ٓع.  78ْ 77ن اإلاؿاؽ بإخ٩ام اإلااصجحن ٌٗحن في   مً هٟـ الضؾخ

ٓمُت.   ٌؿِغ ٖلى خؿً ؾحر الاصاعة الٗم

٢ْض جم جىُٓمِا          ُٗت في الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ٣ٞض خُٓذ بم٩اهت مِمت،  ؤما الؿلُت الدكَغ

 ٓ ُٖٓت خضزذ في ْل صؾخ ، بال ان الى٣لت الى ْاٍع ْؤص ْاخض مِما ازخل٣ذ حؿمُاجّ   1996ع في مجلـ 

ت اإلاؿخدضزت  ْالٛٞغ جي  ْلى باإلاجلـ الكٗبي الَٓ ت ألا الظي هو ٖلى الشىاثُت البرإلااهُت، ٞؿمُذ الٛٞغ

ْلّ  خحن،  ُٗت جماعؽ مً َٝغ بغإلاان م٩ٓن مً ٚٞغ ٨َْظا ؤنبدذ الؿلُت الدكَغ بمجلـ الامت، 

ْع َظٍ ال ْص ْجىُٓم  ت م٩اهت  إلاٗٞغ ٍٓذ ٖلحها،  ْالخه ٓاهحن  ؿلُت في الىٓام الؿُاصة في بٖضاص ال٣

ت ٖلى خضا.   الؿُاسخي الجؼاثغي، ؾيخدضر ًٖ ٧ل ٚٞغ

 
ً
جيأوال  : اإلاجلـ الكٗبي الَٓ

ٍْخإل٠ مً )        جي اإلاٗبر ًٖ الاعاصة الكٗبُت،  م 380ٌٗخبر اإلاجلـ الكٗبي الَٓ ٓ ًخم ازخُاَع ًٖ ،)

٤ الا٢ترإ الٗام الؿغي اإلاباقغ.  2مً ٢بل الكٗب مباقغة ًٖ ٍَغ

ٓع، ٌكٕغ البرإلاان ٍْسخو اإلا      ٍٓت بمٓظب الضؾخ ٓاهحن الًٗ جلـ بياٞت الى اإلاجاالث اإلاسههت لل٣

ٍٓت في اإلاجاالث آلاجُت: ٓاهحن ًٖ  ب٣

ْٖملِا.  ٓمُت،   جىُٓم الؿلُاث الٗم

 هٓام الاهخساباث. 

 ال٣اهٓن اإلاخٗل٤ باألخؼاب الؿُاؾُت. 

الم.   ال٣اهٓن اإلاخٗل٤ باإٖل

ْالخىُٓم ا   ل٣ًاجي.ال٣اهٓن ألاؾاسخي لل٣ًاء، 

ٓاهحن اإلاالُت.   ال٣اهٓن اإلاخٗل٤ ب٣
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جي.   ال٣اهٓن اإلاخٗل٤ باألمً الَٓ

 
ً
 : مجلـــ ألامـت:جاهُا

ْلخضاع٥          ْالخٗضصًت الخؼبُت،  ْلت بٗض اهتهاط الضًم٣غاَُت  بهضٝ اؾخ٨ما٫ ماؾؿاث الض

ٓع  ْع صؾخ ٢ْ٘ ٞحها الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي بٗض نض ٕٓ ألا 1989الى٣اثو التي  ٢ْْ ػمت التي طَب ، 

ٓلى ػمام  ُٗت جخ ٓص َُئت حكَغ ْٖضم ْظ ٓعٍت،  ٓع مىهب عثِـ الجمِ حن هدُجت قٛ ضخُتها آالٝ الجؼاثٍغ

ٓع  ٓع، ٞجاء صؾخ ٓع، مما ؤصٔ بالخ٨ٟحر في بوكاء َُئت ٌؿخُُ٘ مً زاللِا الخد٨م في ػمام ألام ألام

خحن،  1996 خُض جم بوكاء مجلـ ألامت الظي اٖخى٤ مً زاللّ الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي هٓام الٛٞغ

ْاإلاجلـ  ْاظُت البرإلااهُت، خُض ًخ٣اؾم ٧ل مً مجلـ ألامت  ْبظل٪ جم ج٨َغـ الاػص ت ٖلُا،  ٦ٛٞغ

ْجم جدضًض الٗال٢ت التي جغبِ بحن ٧ل مً  ْاإلاِمت الغ٢ابُت،  ُٗت  جي مماعؾت الؿلُت الدكَغ الكٗبي الَٓ

ْالؿلُت الخىُٟظًت. ُٗت   الؿلُت الدكَغ

ٓ اٖلى ؤما الؿلُ        لى لل٣ًاء َ ت ال٣ًاثُت ٞل٣ض اٖخبر الىٓام ال٣ًاجي الجؼاثغي بإن اإلاجلـ الٖا

( ً ٓعٍت20َُئت في الؿلُت ال٣ًاثُت، ًدك٩ل مً ٖكٍغ ، ًغاؾّ عثِـ الجمِ
ً
ٓا ، الظي ٌٗخبر 1( ًٖ

َْظا ه٣ض ًٓظّ لدك٨ُلخّ ، بط ٠ُ٦ ًخم عثاؾت  ْػٍغ الٗض٫،  ٓبّ في اإلاجلـ  ٍْى ال٣اضخي الا٫ْ للبالص 

ظِاػ مِم جاب٘ للؿلُت ال٣ًاثُت مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت في ْل مبضؤ ٞهل الؿلُاث َظا مً 

ٓلى الخُٗحن اإلاباقغ لؿخت ) ٓ الظي ًخ ٓعٍت َ ْمً ظِت ازٔغ ًىو ال٣اهٓن ٖلى ان عثِـ الجمِ ( 6ظِت، 

 اًٖاء مً الصخهُاث طاث ال٨ٟاءة في َظا اإلاجلـ.

 

 

 ُت املعاصشة:الفصل العادط: اصماث الاهظمت العُاظ

ْاخضة جاصي الى جهاًاث        ، ِٞىا٥ م٣ضماث  سُت ال٨بٔر ٕٓ مً الخمازل في مؿاع الاخضار الخاٍع َىا٥ ه

ْجسخل٠  ٍْترجب ٖلحها ازخال١ الاػماث التي جخٗغى لِا الاهٓمت الؿُاؾُت ازخال١ الازحرة،  ْاخضة، 

ٓاظِتها لالػماث، ِٞىا٥  ْم اهٓمت مٟخٓخت لخٛحر الاػماث ْخلِا الاهٓمت الؿُاؾُت في َغ١ مٗالجتها 

ٓائها ْالاهُال١  ْجهيء ألؾباب مخٗضصة ٢اصعة ٖلى اخخ ْلضحها ْؾاثل ٞٗالت إلخضار الخُٛحر في الىٓام، 

 ْ ْالٗى٠ الؿُاسخي ؤ ٓاظّ بما بال٣م٘  ٢ٓاث ج َْىا٥ اهٓمت مٛل٣ت حٗخبر الاػماث مٗ مً ظضًض، 
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ْع في صاثغ  ت ٣ُٖمت، مما ًجٗلِا جض ٓص مً ٚحر ازغ ًظ٦غ. بةظغاءاث اصاٍع ة مٛل٣ت جاصي الى بٗثرة الجِ

٦ْما ًإحي:  لظل٪ ؾيبدض في بٌٗ الاػماث التي جخٗغى لِا الاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة 

 املبحث الاول: الاصماث العُاظُت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 املبحث الثاوي: الاصماث الاحتماعُت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 الثالث: الاصماث الاكتصادًت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة: املبحث

 املبحث الاول: الاصماث العُاظُت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 املطلب الاول: اصمت الهىٍت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 املطلب الثاوي: أصمت املىاطىت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 ششعُت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:املطلب الثالث: أصمت ال

 املطلب الشابع: أصمت العىف العُاس ي والاسهاب في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

  

 

 

 

 

 

 املطلب الاول: اصمت الهىٍت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

ٍٓم، ٌٗجي خب الٟغ         ٍٓت: باجها حٗبحر ٢ ىُت الِ ٖٓت الٗغبُت الٗاإلاُت الَٓ ْازالنّ حٗٝغ اإلآؾ ص، 

ْالخٟاوي في  ش،  ْالٟسغ بالخاٍع ْالخ٣الُض،  ْالٗاصاث  ْالىاؽ،  ىّ، الظي ٌكمل الاهخماء الى الاعى،  لَٓ

 ً ٓبهم بدب الَٓ ْجملئ ٢ل ٓع الجمعي الظي ًغبِ بحن ابىاء الجماٖت،  ٢ُْل اجها الكٗ  ،ً زضمت الَٓ

ِا ْالجماٖت، ْالاؾخٗضاص لبظ٫ ا٢صخى الجِض في ؾبُل بىائهما،  ْالاؾخٗض ْٖٞغ  ٖجها، 
ً
اص للمٓث صٞاٖا
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ْالٗمل، ْالاؾِام الٟٗا٫ في الضٞإ ًٖ   ٫ٓ ً بال٣ البٌٗ باجها حٗجي الخٗبحر الهاص١ ًٖ الاهخماء للَٓ

ْٖلُّ ٞان  ان،  ْاٖالء قإهّ بحن الاَْ ْعٞٗخّ  ً يض اًت جدضًاث زاعظُت، ْالاؾِام في ج٣ضمّ  الَٓ

جي الظي ٌسج ٓ م٣ضاع الغنُض الَٓ ىُت َ ً، بمٗجى ان الٟغص ال م٣ُاؽ الَٓ ٓاًَ مً اظل الَٓ لّ ٧ل م

َْظا  ْا٢٘ مٗحن،  ٓم مبجي ٖلى  ىُت مِٟ ، ٞالَٓ
ً
ْالجماٖت مٗا  ً ىُت الا بالٗمل لهالر الَٓ ٨ًدؿب الَٓ

ٓاَىت بٌٛ  ىُت اْ اإلا ت، التي ًغجبِ ٞحها الىاؽ بًِٗم ببٌٗ بغابِ الَٓ ْلت ال٣ٍُغ ٓا٢٘ َٓ الض ال

ْا٩ٞا ْمللِم  م في الخُاة.الىٓغ ًٖ مٗخ٣ضاتهم  ْْظِاث هَٓغ م  َع
1 

ٍٓت مً زال٫: ٓثُل َىدىٛخٓن( مهاصع ْؾماث الِ   2ْل٣ض خضص )نام

 الؿماث الصخهُت مشل الٗمغ، الجيـ، ال٣غابت، الٗغ١. 

ٓمُت، الضًً، الخًاعة.  ٓمُت، اللٛت، ال٣  الؿماث الش٣اُٞت مشل الٗكحرة، ال٣بُلت، ال٣

ت، الب  ٓاع، ال٣ٍغ ْ اإلاضًىت، الا٢لُم، ال٣اعة.الؿماث الا٢لُمُت، مشل الج  لضة، ؤ

الؿماث الؿُاؾُت، مشل الاوك٣ا١ يمً الجماٖت، الؼمغة، ال٣اثض ؤْ الجماٖت طاث مهلخت  

ٓلٓظُا.  مُٗىت، الخؼب، الاًضً

ٖٓت الٗمل، الهىاٖت، ال٣ُإ   ُٟت، الكٛل، اإلاِىت، مجم الؿماث الا٢خهاصًت، ٧الْٓ

 الا٢خهاصي، الاجداص الٗمالي.

٤، الؼمالء، اإلا٩اهت الاظخماُٖت.الؿماث الاظخم   اُٖت، الانض٢اء، الىاصي، الٍٟغ

ٓإ: ٍٓت بىاًء ٖلى َظٍ الؿماث، ج٩ٓن في زالزت اه   3ْالِ

ْجخًمً ابغػ ال٣ُم الصخهُت للٟغص مً ا٩ٞاع،   ٍٓت التي جدخٓي  ْهي الِ ٍٓت الصخهُت،  الِ

ا مً الاقُاء التي جسهّ ْٚحَر ْاهٟٗاالث  ٍْسخل٠  ْمٗخ٣ضاث، ْنٟاث ظؿماهُت،  ٓ ٦ٟغص،  َ

ا. ا ًٖ ٚحَر ٍْمحَز ، اي ٧ل ما ٌصخو الظاث   بها ًٖ ٚحٍر

                                                 

http://www.alukah.net/Culture/0/35514/#ixzz1pUhtTnP2
http://www.alukah.net/Culture/0/35514/#ixzz1pUhtTnP2
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ٍٓت الاظخماُٖت، ال ًم٨ً ألي اوؿان ان ًلبي ظمُ٘ اخخُاظاجّ الخُاجُت بمٟغصٍ مً صْن ان   الِ

ً، لظل٪ ال بض ان ج٩ٓن لّ ٖال٢ت م٘ ب٣ُت  ْحكاع٥ ْنغإ م٘ الازٍغ ْجغابِ  ٩ًٓن لّ ٖال٢ت 

ْمً ز ْاإلامحزاث التي ًسخل٠ بها ًٖ ٚحٍر مً اٞغاص اإلاجخم٘،  ال٫ َظٍ الٗال٢ت جِٓغ الهٟاث 

٦ْظل٪ ب٣ُت اٞغاص اإلاجخم٘ ًسخلٟٓن ٖىّ اًًا في ال٨شحر مً  ابىاء اإلاجخم٘ الظي ًيخمي الُّ، 

ْاإلامحزاث ُٞما بُجها مشل  ٢ٓذ هٟؿّ ًدكابّ اٞغاص اإلاجخم٘ في بٌٗ الهٟاث  اإلاجاالث، ْفي ال

 ْ ْالخ٣الُض،  م مً اإلاجخمٗاث، الٗاصاث،  ٍْسخلٟٓن بها ًٖ ٚحَر ْاإلاٗخ٣ض،  ْعبما الانل،  اللٛت، 

ٍٓت الاظخماُٖت. ٓص بالِ ٓ اإلا٣ه  َْظا َ

ْل٨جها ٢ض ج٩ٓن ٖلى نُٗض   ٍٓت الاظخماُٖت،  ٓمِا مً الِ ْهي ج٣ترب في مِٟ ٍٓت الجمُٗت،  الِ

 ْ ْمحزاث ٣ٖاثضًت،  ازيُت، مجخمٗاث مخٗضصة، اي ان ج٩ٓن َىا٥ ٖضة مجخمٗاث جدمل نٟاث 

ْلت  ٍٓت ظمُٗت مكتر٦ت ٢ض ج٩ٓن ٖلى نُٗض الض ْبالخالي ًهبذ لضحها َ ٍٓت مخ٣اعبت،  ْلٛ

ْ ٖلى نُٗض ٖضة ص٫ْ. ٓاخضة، ؤ  ال

ت طاث اإلاغء، ل٨جها هخاط جٟاٖل بحن الظاث          ٍٓاث حٗٝغ بمٗٞغ ٓثُل َىخٛخٓن(: )بإن الِ ٫ٓ٣ٍْ )نم

ً لٟغص ؤْ إلاج ٣ت ِٞم آلازٍغ ً بط جازغ ٍَغ ٖٓت لظاتها. ْآلازٍغ ٖٓت ٖلى حٍٗغ٠ طاث الٟغص ؤْ اإلاجم م

٠ ؤهٟؿِم بلى آلازغ(.  1ْلظل٪ ًدخاط الىاؽ لخٍٗغ

ٓعة         ْمً زم صمج َظٍ الجماٖاث لبل ٓهاث الاظخماُٖت،  جي بحن اإلا٩ بن ٖملُت جد٤ُ٣ ؤلاوسجام الَٓ

ْالضًجي، لم ًىجر في  ْالُاثٟي ْالازجي  ىُت، في ْل الازخالٝ الش٣افي  ٍٓت َْ جد٤ُ٣ الاظمإ ٖلى َ

ْطل٪  ىُت ٞحها،  ٍٓت الَٓ ْجٓن٠ُ ص٤ُ٢ ْخ٣ُ٣ي للِ ٓاَىت في ص٫ْ ٖالم الجىٓب  ٓم مدضص للم مِٟ

ْلِـ  ـ(، بن الخالٝ  ٓعًٚ َابَغ ْلِـ الازخالٝ، ٨ٞما ًٔغ ٖالم الاظخمإ الاإلااوي )ً بؿبب الخالٝ 

الء ْال ٓاَىت  ٍٓت ْي٠ٗ اإلا ٓ الؿبب الغثِـ لخٟجغ ؤػمت الِ ْلت. ألازخالٝ َ  2للض

ٓاًَ       ىُت مً قإجها بن همذ بًجاص خالت مً الترادي بحن اإلا ُت ما صْن الَٓ الءاث الٟٖغ ْحٗض ال

ٍْخجىب الخٟاٖل م٘  ٍْمُل بلى ؤلاه٨ٟاء بلى الظاث   
ً
ْجإؾِـ مجخم٘ ٖهبٓي مىٛل٤ اظخماُٖا ْلخّ،  ْص

ً الء للَٓ ٠ًٍْٗ ال ىُت  اث مما ٣ًٓى ؤؾـ الٓخضة الَٓ  3.ٚحٍر مً اإلاجمٖٓ
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م        ٍْخحن ؤخضَما ج٣ٍؼ ٓمي مً ػا غ٢لت الاهضماط ال٣ جي ْٖ ٓاث٠ ٢ض حؿِم في جدلل الاهخماء الَٓ الُ

ٓع الٟغص  ٢ْض ًى٨ٗـ طل٪ في قٗ ٓاث٠،  ىُت مً زال٫ الامخضاص اإلا٩اوي للُ ٍٓت الَٓ ْالِ الاهخماء 

ٓع ب ٓصة في بلض آزغ، خُىما ًدؿ٘ طل٪ الكٗ خُت البً َاثٟخّ اإلآظ اليؿبت بلى امخضاص بال٣غابت الْغ

خُت خُا٫ الؿجي في بلض آزغ ؤٖم٤ مً جل٪ التي   ٢ض ٌكٗغ ب٣غابت ْع
ً
الُاثٟت في اإلا٩ان، ٞالؿجي مشال

ٓاث٠ اإلاؿُدُت  ْ ٖلى مُل الُ  ؤ
ً
ٌكٗغ بها خُا٫ الكُعي في بلضٍ، ْألامغ هٟؿّ ًهض١ ٖلى الكُعي ؤًًا

 1بلى الٛغب اإلاؿُخي.

ٓهاث الاظخم         ٓع بخضٔ اإلا٩ ْ خمل الؿالح ٞكٗ ْمُالبتها باإلهٟها٫، ؤ جي  اُٖت بٗضم بهخماءَا الَٓ

ٍٓجهما، ٦ما ؤن ُٚاب  ٤َُْٗ ج٩ ىُت  ٍٓت الَٓ ْالِ ٓاَىت  ٓم اإلا  في مِٟ
ً
ٍٓا ٢ 

ً
ْلت ًدضر قغزا بٓظّ الض

ٓص َب٣ت ؾُاؾُت طاث جٓظّ هدٓ الخُٟٗل   م٘ ْظ
ً
ْلت اإلاضهُت طاث اإلااؾؿاث الٟاٖلت صًم٣غاَُا الض

ْالتي لم جخٗٝغ ٖلى الٗمل الؿُاسخي الغمؼي ل٣ٔٓ ما ٢ ْاإلاسخلٟت  ت  ْلُت اإلاخهاٖع ْاإلاغاظ٘ ألا ْلت  بل الض

ٓاَىت في   ؤن اإلا
ً
ْاضخا ْبضا  ْلِؿذ ٖىهغ جٓخُض،  ْهي في ألانل ٖىهغ حكٔ  الضًم٣غاَي مً ٢بل، 

 مخال 
ً
اثُٟت ججٗل الٟغص ظؼءا ْؤزيُت َْ  لً جخد٤٣ في ْل بهخماءاث ٢بلُت 

ً
 الض٫ْ اإلاخٗضصة اظخماُٖا

ً
خما

ْل٣ض ٖملذ الُب٣ت الؿُاؾُت في جل٪ اإلاجخمٗاث ٖلى ب٢دؿام الؿلُت   .ً الء للَٓ مً الجماٖت ٢بل ال

َْظا ألامغ ؤصٔ بلى جطخم  ْالٗغ٢ُت،  ٤ْٞ ؤؾـ اإلادانهت الُاثُٟت  ْلت، ٖلى  ْلِـ ٖلى بىاء الض

ْمً ز ىُت،  ٍٓت الَٓ ُت ٖلى خؿاب الِ ٍٓاث الٟٖغ ْعسخ الخٗهب للِ الءاث ال٣ًُت  م َٗىذ ٨ٞغة ال

ْلت اإلاضهُت بالخٗثر ظغاء طل٪. ٕ بىاء الض ْؤنِب مكْغ ٓاَىت في الهمُم،  باإلادهلت ًٟطخي الخ٩امل  2اإلا

جي ز٣افي جي الى زل٤ اظمإ َْ ٓجي-الَٓ ٓل ْمً زم ٌؿِم في جد٤ُ٣ جٟاٖل  -اًضً  ،٫ٓ ٖلى صعظت مً الكم

ُت اإلاخباًىت ٓاَىحن م٘ بًِٗم بهٝغ الىٓغ ًٖ اهخماءاتهم الٟٖغ ٦ْظا جٟاٖلِم م٘ اإلااؾؿاث  اإلا

ْالُاثُٟت  ْالضًيُت  ىُت، لخدل مدل ٖضص ٦بحر مً اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت  ْالَٓ ْالُِئاث اإلادلُت 

ٓجها مهضع للٟغ٢ت  ٓحها بدُض جدُلِا مً ٧ ْجدخ ٖٓبها  ْل٨ً ال جلٛحها بل حؿخ ْالُاثُٟت،  ْالٗغ٢ُت 

ْالؿُا ْمؿاهضة للىٓام  الاظخماعي   3سخي.ْالدكغطم الى ٖىانغ صٖم 

ْهي        ْاخض.   جي في اَاع  ْالعجؼ ًٖ الخ٩امل الَٓ لظل٪ ِٞظٍ الاػمت حٗبر ًٖ الدكغطم الش٣افي 

ٓع  ْالكٗ  ًٍٓ ْج٩ ت ظماُٖت جخٗل٤ بٗملُت زل٤  ْعْخُت ْخًاٍع ت  جىُٓي في الاؾاؽ ٖلى مٗاوي عمٍؼ

ىُت ْلت الَٓ  هدٓ الض
ً
الءاتهم اؾاؾا ْجٓظُّ  ٓاخض  ْلِـ الى ْخضاتهم  اإلاكتر٥ بحن اٞغاص اإلاجخم٘ ال

َْٓ ما ًخجؿض مً زال٫ ؾُاصة الاخؿاؽ  ُت, ٖغ٢ُت ٧اهذ اْ صًيُت اْ َاثُٟت,  الاظخماُٖت الٟٖغ

ا ٦إٞغاص باهّ  ٓاخض. ٦ما ًجب ان ٌكْٗغ ً ال ْاخضة بحن ابىاء الَٓ ىُت  ٍٓت َْ ٓاَىت ْالاهخماء الى َ باإلا
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 باهخمائهم الى  بالصَم اإلادضصة
ً
ٍٓتهم الصخهُت مدضصة ظؼثُا  مً ان ج٩ٓن الٗىانغ  َ

ً
ْبضال  .

ً
ا٢لُمُا

 
ً
ٓامل صازلُت ْزاعظُت ان ج٩ٓن عمؼا ض لِا بٟٗل ٖ  لخىاٚم ْالاوسجام اٍع

ً
ٍٓت مشاال ٍٓيُت للِ الخ٩

ٍٓت ؾُاؾُت ٞاٖلت, اي مغظُٗت ؾُاؾُت م٣ىٗت  ْالخىاٞغ ل٩ي ح٤ُٗ جإؾِـ َ ْالخىا٢ٌ  للخٗاعى 

ٓاظِت َظا الخىاٞغ ْمدؿٗت بما ُّٞ ال٨ٟاًت للغص ٖلى خاظاث بىاء الض ْحؿحر الؿلُت الخضًشت في م ْلت 

ْػٍ.  ٧ٓؾُلت لخجا

 املطلب الثاوي: أصمت املىاطىت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

ٓع الجمعي الظي        ٓاَىت هي الكٗ ْاإلا ْمدلّ،  ً الاوؿان  ٓ مَٓ َْ ٓ اإلاجز٫ الظي ج٣ُم بّ،  َ ً الَٓ

ٓبهم بدب ا ٍْمؤل ٢ل ْالجماٖت، ْالاؾخٗضاص لبظ٫ ؤ٢صخى الجِض في ًغبِ بحن ؤبىاء الجماٖت،   ً لَٓ

ْْظضاهُت جخ٩ٓن ٖىض الٟغص  ٓاَىت مكاٖغ ٖاَُٟت  ْاإلا  ٖجهما. 
ً
ؾبُل بىائهما، ْالاؾخٗضاص للمٓث صٞاٖا

ْ ألاعى التي ًدبها. ً ؤ   1ججاٍ الَٓ

لُاث ْالالتزام      ٣ت للخٗبحر ًٖ اإلاؿْا ٓهُت حٗٝغ باجها ٍَغ ٓاَىت مً الىاخُت ال٣اه اث مً ٢بل ْاإلا

ٍْترجب  ٓاَىت.  ٓوي لخإَحر اإلا اع ال٣اه ٩ٍْٓن مبضؤ الجيؿُت ؤلَا ٓمُت مُٗىت،  الظًً ًيخمٓن الى ظماٖت ٢

ْؤصاء الخضمت  -ٖلى َظا اإلابضؤ ٓاَىت، مجها صٞ٘ الًغاثب  ْْاظباث للم ٓص خ١ٓ٣  ؤي الجيؿُت، ْظ

ْلخّ. ؤما م ْالؿُاؾُت في ص  ًٖ جمخّٗ بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت 
ً
ت ًٞال ٓاَىت الٗؿ٨ٍغ ً الىاخُت الاظخماُٖت للم

لُاث  ْمجخمِٗم الؿُاسخي الضًم٣غاَي جخًمً مؿْا ٓهُت بحن ألاٞغاص  ٢ْاه ٞهي عابُت اظخماُٖت 

  2ْْاظباث.

ْلت، بدؿب ْيّٗ الخ٣ٓقي، ٣ٞض ٩ًٓن      ٓاَىت الخضًض ًىُٓي ٖلى ٖال٢ت الٟغص بالض بن مِٟٓم اإلا

 ٓ ْ ٢ض ٩ً ْلت ؤ ٓ ٧امل الخ١ٓ٣ في ص  اي ًٖ
ً
ٓاَىا ْجخجّ الض٫ْ في الٗهغ الخضًض بلى م  ،

ً
 جابٗا

ً
ٓا ن ًٖ

ٓاظباث التي  ْال٣ُام بال ْلت،  الء للض ٓاًَ مضًً بال ، ٞاإلا
ً
با بُٖاء الجيؿُت الى ظمُ٘ الؿ٩ان ج٣ٍغ

ْلت  َْٓ ٖىضما ٌؿاٞغ ؤْ ٣ًُم في الخاعط ًم٨ً لّ ؤن ًُالب بدماًت ص ْلت ٖلى ؤًٖائها،  جٟغيِا الض

ْلت جخمخ٘ ؤْ ال جخمخ٘ بدماًت ؤ٦بر مً الخىُٓم ؤزٔغ بطا حٗغى لاليُِاص ؤْ  الخٗؿ٠، ْيمً ص

ٓاهحن الض٫ْ ٖاصة  ٢ْ ٠ُ ْالاهخساب،  ٓاًَ ْخضٍ خ٤ الخْٓ ْللم  ،ً ٓوي مما ًمىذ للم٣ُمحن آلازٍغ ال٣اه
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ٓاَم مً  ا ٖلى ما ؾ ْٚحَر ْالخمخ٘ باالمخُاػاث الا٢خهاصًت  ْاإلاًِ  اث٠ الٗامت  ٓاَىحها في الْٓ جًٟل م

ٍْم٨ ْ بالخجىِـ.ألاٞغاص،  الصة ؤ ٓاَىت اما بال   1ً ا٦دؿاب خ٤ اإلا

ٓاَىت        ْلت، لخماًت َظٍ اإلا ٓع الض ٓاَىت في صؾخ عة جإ٦ُض اإلا ْع الاهٓمت الؿُاؾُت ًخجؿض في يْغ ص

ٓع  ْالكٗ ٓاَىت  ٓمت اإلا ٓهُت، ٞضًم ْلِـ مجغص ٢اٖضة ٢اه ْجُٟٗلِا في اإلاماعؾت الٗملُت  ْمخُلباتها 

جي ججاٍ ا ت باالهخماء الَٓ ْلت اإلاضهُت، لِـ ٣ِٞ في الخٍغ ٓمت الض ىُت جخٗم٤ في صًم ْلت الَٓ لض

 ْ ٓعٍت ؤ ْلت الض٦خاج ٓاَىت ال جخد٤٣ في الض ْبهما في الضًم٣غاَُت في اإلاد٪ الٗملي، ألن اإلا الؿُاؾُت 

ت الؿُاؾُت،  ْبن ْظضث الخٍغ ٓاَىت، ختى   مً اإلا
ً
اب بضال ْلت الاؾدبضاصًت التي ٢اٖضتها ال٣م٘ ْالاَع الض

ٓاًَ في بىاء اإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت اإلاضهُت.َا ْع اإلا ْجلغي ص ٓاَىت،  ت جيؿ٠ اإلا  2إلاا ان جل٪ الخٍغ

ٓاَىت في زالزت خ٫ٓ٣ عثِؿت ًم٨ً ان الخٗٝغ       ٍْخجؿض مجا٫ ٖمل الاهٓمت الؿُاؾُت في بىاء اإلا

  3ٖلحها باآلحي:

ٓاء ؤ٧اهذ هدُجت الخ - ؤ ْلت، ؾ ْالض ٓاًَ  ؼ نلت الاهخماء بحن اإلا الصة حٍٗؼ ٫ٓ ٖلى الجيؿُت بال ه

ٍٓل َظٍ الهلت مً عابُت طاث  ْجد  ً ْالخَٓ ْ باال٦دؿاب بؿبب الهجغة  ىُحن ا ٍٓحن َْ مً ؤب

ٓاًَ في اإلاجخم٘  ؼ خالت اهضماط اإلا ْحٍٗؼ ْلت  ْالض ٓاًَ  ْٞاٖلت بحن اإلا َاب٘ ق٨لي الى نلت خُت 

لُت ْالالتزام خُا٫ اإلاج ْاإلاؿْا ْلت، ٖبر ػعٕ ٢ُم الخغم  ْلت ٦جؼء مً الؿُاسخي للض ْالض خم٘ 

ْاإلاجخم٘  مخُلباث بخُاء الهلت بما ًاصي لباعة اهخماء خ٣ُ٣ي ٢اثم ٖلى نلت خُت بحن الٟغص 

جي  ْعي َْ ٓالضًً ٖلى  ٓاٞغ ال ٓاة اإلاجخم٘ ٖبر ج ْجبضؤ َظٍ الٗملُت مً ألاؾغة التي هي ه ْلت،  ْالض

، التي جغعى ٖملُ ْاإلااؾؿاث ألازٔغ ْالىاصي    باإلاضعؾت 
ً
عا ٍْخد٤٣ ؾلُم مْغ ت جيكئت ألاٞغاص 

ٓعي الجمعي للظاث  الاهخماء الهمُمي ٖىضما ًيكإ لضٔ ٖمٓم ؤٞغاص اإلاجخم٘ همِ مٓخض مً ال

 .ً ْهي الَٓ َٓىُت التي حك٩ل حجغ الاؾاؽ لئلخؿاؽ الٟغصي لالهخماء للظاث الٗلُا   ال

ْْاظباتهم ا - ب ٢ِٓم  ٓعي الؿُاسخي لضٔ الاٞغاص بد٣ لؿُاؾُت الخ٣ل الشاوي ًخمشل في ج٨َغـ ال

ىّ، باإلياٞت   للٟغص ٖلى َْ
ً
٢ٓا ٓاَىت التي جغجب خ٣ صازل اإلاجخم٘، هدُجت لخمخِٗم بهٟت اإلا

ٓعي اإلآخض للظاث  ا ٖلى ال ٓاَىت لجاهب اعج٩اَػ ْٖلُّ ٞاإلا ٓاظباث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ّ،  لل

ْلت، ٞالخ١ٓ٣  ٓاظباث في ٖال٢ت الٟغص بالض ْال ٓاػن ص٤ُ٢ بحن الخ١ٓ٣  ٓم ٖلى ج ىُت ج٣ الَٓ

ْ 
ً
ْلت بٓن٠ ألازحرة ٖم٣ا ْالض ْحٗؼػ مً ٖم٤ الٗال٢ت بحن الٟغص  الامخُاػاث جا٦ض نلت الاهخماء 
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ٓص  ٓاظباث ٞخمشل الٗام ٫ٓ ٖلُّ في بلض آزغ، ؤما ال ٓٞغ لّ ما ال ًم٨ىّ الخه  لّ، ً
ً
َبُُٗا

اث٠  ْاصاثّ لْٓ  مُٗىت، 
ً
ْاعا ْع الٟغص الًٗٓي صازل اإلاجخم٘ مً زال٫ لٗب ؤص ال٣ٟغي لض

ْعٍ الٟاٖل خُا٫ مدضصة ج ْالىٟسخي ْالاظخماعي، لُماعؽ ص بُٗت جإَُلّ الٗلمي  خالءم َْ

ْالخجضًض ْالاعج٣اء.  ْلت في صٖم خغ٦ت البىاء  ْالض  اإلاجخم٘ 

ٓعي الؿُاسخي لؤلٞغاص   - ث ٓعة ال ٓاَىت ٞخخمشل في بل ؤما الخ٣ل ألازحر لٗمل ؾُاؾاث بىاء اإلا

ْعَم اإلاازغ في اإلاكاع٦ ، ألصاء ص
ً
ت الؿُاؾُت ٖبر الٟٗالُاث الؿُاؾُت اإلاسخلٟت لخإَُلِم ؾُاؾُا

ْالٗمل في ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي مً مىٓماث ْظمُٗاث  ْاؾخٟخاءاث،  مً اهخساباث 

ْمت،  ْاإلا٣ا ٓاًَ الامخشا٫  ٢ّٓ ْخ١ٓ٣ الاٞغاص، بمٗجى آزغ ؤجها حٗلم اإلا ْه٣اباث للضٞإ ًٖ خ٣

ت. ْبالشاهُت ًًمً الخٍغ ْلى ًًمً الىٓام،   ٞباأل

ٓاػن ص٤ُ٢         ٓم ٖلى ج ىُت، ج٣ ٓعي اإلآخض للظاث الَٓ ا ٖلى ال ٓاَىت بلى ظاهب اعج٩اَػ ٞؿُاؾاث اإلا

ْحٗؼػ مً  ْلت، ٞالخ١ٓ٣ ْالامخُاػاث جا٦ض نلت الاهخماء  ٓاظباث في ٖال٢ت الٟغص بالض ْال بحن الخ١ٓ٣ 

 َبُُٗا ًيهئ لّ ما ال ًم٨ىّ ا
ً
ْلت بٓن٠ الازحرة ٖم٣ا ْالض ٫ٓ ٖلُّ في ؤي ٖم٤ الٗال٢ت بحن الٟغص  لخه

٤ جإصًت  ْع الٟغص الًٗٓي صازل اإلاجخم٘ ًٖ ٍَغ ٓص ال٣ٟغي لض ٓاظباث ٞخمشل الٗم بلض آزغ، ؤما ال

ْالىٟسخي ْالاظخماعي، لُماعؽ  اث٠ مدضصة جخالءم م٘ َبُٗت جإَُلّ الٗلمي  ْاصاءٍ لْٓ ْاع مُٗىت،  ؤص

ْلت. ْالض ْعٍ الٟاٖل خُا٫ اإلاجخم٘    1ص

ٓم بن الٛاًت مً ؾُاؾاث        ًٍٓ الٟغص الهالر، ٖبر جد٤ُ٣ اإلاِٟ ٓاَىت هي ؤلاؾِام في ج٩ بىاء اإلا

م(. ْججىب ما ًًَغ ْمهالخِم  ٓاَىحن  ْاإلا  ً ٓاَىت )خب الَٓ  الكامل للم

جي      ٓعي الَٓ ْالتي جهب في بَاع بىاء ال ٓعٍت  ٖٓت مً ألاَضاٝ اإلاد ٓاَىت مجم ْلؿُاؾاث بىاء اإلا

 2للٟغص، ًم٨ً ؤن هلخمؿِا باآلحي:

ٓعة - ؤ ىُت. بل ٓع الجمعي اإلآخض للظاث الَٓ  الخه

ْلت.  - ب ْالض ْاإلاجخم٘  ْالخي بحن الٟغص   جد٤ُ٣ الاهخماء الهمُمي 

ْامخُاػاجّ. - ث  ّ٢ٓ ٠ الٟغص بد٣  حٍٗغ

 جإَُل الٟغص للمكاع٦ت الؿُاؾُت. - ر
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ٓاَىت في ص٫ْ ٖالم الُٓم ٢ض خ٣٣ذ الٓخضة          ٓعة ج٩ٓن ؾُاؾاث بىاء اإلا ْبخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاظ٧

ىُت ْجىُٓمِا مً زم في هٓام ؾُاسخي  الَٓ ٦ْغؾتها ٖبر صمج ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاسخل٠ في ْخضة اظخماُٖت، 

ْلت ؤْ اإلاجخم٘ اإلاضوي، ألامغ الظي ًاصي لخٓخُض اإلاجخم٘  ْماؾؿاث الض ٓائها في بجى  ْاخخ مدضص، 

ْاخضة جمشل اإلاغظ٘ الكامل ل٩ل اهخماء مدلي ؤْ  ا في ْل ؤمت  حٗضص باهخماءاجّ اإلاسخلٟت، ْنَِغ

 اظخماعي. 

ٓاًَ،         ٓم بٗض الاخؿاؽ بخمشُل الاهٓمت الؿُاؾُت للم ٓاَىت في مجخمٗاجىا الُ ج٨مً اػمت اإلا

َْىا٥ ؾلب خ٣ّ في الخٗبحر  خ٣ا٫ بٛحر ْظّ خ٤،  َْىا٥ الٖا ٢ّٓ ٦ةوؿان، ِٞىا٥ الخهجحر،  ْؾلب خ٣

ٓبت مً ؤٚلب الا  ْال٨شحر مً َظٍ الخ١ٓ٣ اإلاؿل َْىا٥ ال٨شحر  ٓاظباث ًٖ الغؤي،  هٓمت الؿُاؾُت. ؤما ال

ٓم  ٓاًَ ان ٣ً ْٖلى اإلا ْمً ٚحر اإلام٨ً ان جىا٢ل  ْلت ٞهي ٦شحر  ٓم بها اػاء الض ٓاًَ ان ٣ً التي ٖلى اإلا

ْلت. ؤما  ْاظباث الض  في ازخال٫ لهالر ظِت 
ً
ٓاظباث في ص٫ْ ٖالم الجىٓب صاثما ْال بها. ٨ٟٞتي الخ١ٓ٣ 

ٓعة جسخل٠ ِٞى ٓاظباث في ص٫ْ ٖالم الكما٫ ٞان اله ٓاًَ الى ظاهب ال ا٥ الخ١ٓ٣ التي ًخمخ٘ بها اإلا

 ٞحها. 
ً
ٓاَىا ْلت ٖلُّ بهٟخّ م  التي ٖلحها ان ًاصحها ٦د٤ للض

 املطلب الثالث: أصمت الششعُت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

ْلت ما لل٣ُم التي ًغج       ٓمت ص ُت ٨ًمً في امخشا٫ خ٩ َٓـ ٦حرمٓن( ؤن مبضؤ الكٖغ ٨ؼ ًا٦ض )ظان. ل

ْعجّ.  الحها الىٓام الؿُاسخي الظي جًمً ٖملّ ْؾحر

      ٤ْْٞ  ٖىضما ًمخشل لئلظمإ الكٗبي. 
ً
ُا ْٞغظُت(، ان الىٓام الؿُاسخي ٩ًٓن قٖغ ٓعَـ ص ٍْٔغ )م

 طل٪ الظي 
ً
ْبهما اًًا  ل٣ُمّ الخانت، 

ً
٣ْٞا  لِـ ٣ِٞ الىٓام الظي ٌٗمل 

ً
ُا ٓع ٩ًٓن قٖغ َظا اإلاىٓ

 1للخُلٗاث الكٗبُت.ٌؿخجُب ٖلى الا٢ل بك٩ل يمجي 

٫ٓ  ؾبب ٩ًٓن  ٢ْض          ٓمحن ٢ب ٓحي ًد٨م ؤن الخا٦م في لخ٤ اإلاد٩ ٓحي ؤْ الضًجي مٗخ٣ضَم مً ب  مً ب

َٓا عاسخت ج٣الُض ٓاعز  ٢ُم مً ًجؿضٍ ْما ْزهالّ بهٟاجّ الكضًض بعجابهم بؿبب ؤْ ألاظُا٫، ٖبر ج

ٓٞغ مهالخِم ًغعى ألهّ ؤْ بلحها، ًغهٓن  ٖلُا ْمشل ٍ ألجهم ؤْ ْألامان، مًألا  لِم ٍْ ٍٓ بإهٟؿِم ازخاْع  ْؤُٖ

ٓمت إلاضة الخ٤ َظا عة، الخٍٗغ٠، َظا ًىُٓي  ال. مٗل  ًٖ ؤْ الخا٦م ًٖ الضاثم الغيا قٍغ ٖلى بالًْغ

  طل٪ ٧ان ْبن  .ؤٞٗالّ آ٫
ً
ٓبا ٓمحن الخا٦م مً مٚغ ٓاء ٖلى ْاإلاد٩ ُت صْن  مً .الؿ  ٞةن اإلاٗجى بهظا الكٖغ

ٓمت، ؤْ الىٓام ؤْ الخا٦مت تالىسب ؤْ الٟغص، الخا٦م   ٩ًٓن  الخ٩
ً
  صاثما

ً
، مُمئن ٚحر :زاثٟا

ً
 ْٚحر هٟؿُا
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، مؿخ٣غ
ً
، مخم٨ً ْٚحر اظخماُٖا

ً
ب مً ؤْ ْالبُل، ال٣ِغ ْؾاثل مً اؾخسضم مِما ؾُاؾُا  يْغ

ت، اإلاساصٖت ٓة ؾبل مً ؤْ ْالاهتهاٍػ ُب الغق  1.ْالتٚر

        ٔ ُت (، ؤن (Seymour Lipsetٍْغ الىٓام هٟؿّ ٖلى جغؾُش  ٢ضعة ٖلى حٗخمض ؿُاسخيال الىٓام قٖغ

ٓاَىحن بإن اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ال٣اثمت هي ألاًٞل ْألاوؿب للمجخم٘،  الش٣ت َظٍ ْمً الش٣ت لضٔ اإلا

ُخّ ٖلى الؿُاسخي الىٓام ًدهل  2.قٖغ

ُت ال٣اب        ٫ٓ قٖغ ْهي جخٗل٤ بخد٤ُ٣ الاجٟا١ خ ٍٓت،  ْز٣ُت بإػمت الِ ُت طاث نلت  ًحن ْؤػمت الكٖغ

ْلت، ْفي ٦شحر مً الاهٓمت  ْاظغاءاث بىاء ماؾؿاث الض ٍْخد٤٣ َظا الامغ ٖبر آلُاث  ٖلى الؿلُت، 

٫ٓ  -ال ؾُما خضًشت اليكإة -الؿُاؾُت اإلاٗانغة ْع خ ٓعٍت طل٪ الجها جض حٗض َظٍ الاػمت مك٩لت صؾخ

ٓهاتها )اإلااؾؿت ت مً زال٫ بُان م٩ ُٗت ا -الؿلُت-جدضًض ماَُت ماؾؿاث الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ لدكَغ

ْبحن اإلااؾؿاث اإلادلُت مً  ْالٗال٢ت بُجها  ْازخهاناتها  ٣ت حك٨ُلِا  ٍغ ْال٣ًاثُت(، َْ ْالخىُٟظًت 

ْمضٔ ججؿُضَا إلابضؤ الؿُاصة الكٗبُت ْؾُاصة ال٣اهٓن ْيمان الخ١ٓ٣  ٓعٍت،  الىاخُت الضؾخ

ٓاَىحن. اث للم   3ْالخٍغ

ٓاٖض ال٣اهٓن الٓيعي. ٞهي ا         ُت جىُل٤ مً ٢ ْاجٟا٢اث ٞالكٖغ ٓاٖض  ٢ْ ٓمت مً ؾجن   اهٓ
ً
طا

ؼ الٗال٢اث  ٓ لٛغى حٍٗؼ ْٖلى ٧ل ًٖ ْاٖغاٝ حؿمذ بإن جمض بؿلُاجها ٖلى الُِئت الاظخماُٖت ٧لِا، 

ْلظل٪ جىُٓي ٖلى  ُت ال٣اهٓن الٓيعي،  ُت ٚحر قٖغ ْالجماٖاث. ٞلِـ َىا٥ قٖغ بحن الاٞغاص 

ٓمت بإن جخهٝغ باؾم ال٣اهٓن  ً َما، ؤن جلتزم الخ٩ ْمً ٖىهٍغ بال في الخاالث الاؾخصىاثُت مً ظِت، 

ْص التي ٌُٗجها ال٣اهٓن. ٤ْٞ ال٣اهٓن ْفي الخض ٓا ٖلى   4ظِت ازٔغ ان ٣ًبل اٞغاص اإلاجخم٘ ؤن ًخهٞغ

ٍٓت      اَغة اػم ُت، ْْ ٓة قٖغ ْحٗاوي اٚلب الاهٓمت الؿُاؾُت في ص٫ْ الٗالم اإلاٗانغ مً ٞج َظا 

ْالىسب  الؿُاؾُت ْالاظغاءاث ال٣ٗالهُت التي حك٩ل اؾاؽ الؿلُت جخمشل في ٣ٞضان الش٣ت باإلااؾؿاث 

ُٖت. ْاإلاكْغ  الؿُاؾُت 

ُت في الاهٓمت الؿُاؾُت مهاصع ٖضة نىِٟا ما٦ـ ُٞبر          : 5مشالُت هي هماطط زالزت بلى ْللكٖغ
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ُت الخ٣لُضًت: ) -1 غاٝ Traditional Legitimacyالكٖغ ْالخ٣الُض ْالٖا ٓة الٗاصاث  ْجغ٦ؼ ٖلى ٢  )

 للم٩اهت اخترامِم زال٫ مً ألاٞغاص الء ٍْبرػ الخا٦م، ؤخ٣ُت جدضص التي اإلاجخم٘ في ةالؿاثض

ٓعازت بد٨م بما للخا٦م الخ٣لُضًت ْامغ باالمخشا٫ ؤْ ال  .الضًيُت لؤل

ُت ال٣ٗالهُت -2 ٓهُت: ) -الكٖغ ٓاٖض ٖلى اإلاهضع َظا َْٗخمض( Legal-rational Legitimacyال٣اه ٢ 

ُٖٓت م٣ىىت ٓمحن، الخا٦م ْخ١ٓ٣  ْاظباث دضصج شخهُت ٚحر مٓي بلى  الٓن٫ٓ  ْؤؾلٓب ْاإلاد٩

ٓمحن بإن َىا٥ بظغاءاث  َْظا ٌٗخمض ٖلى بًمان اإلاد٩ ْمماعؾتها،  ْجضا٫ْ الؿلُت  الؿلُت، 

ٓمحن. ْاإلاد٩ ٫ٓ الخ٩ام  ٓاٖض مالثمت جدٓى ب٣ب ٢ْ 

امت اإلالِمت: ) -3 سُت ال٣اصعة ٖلى الخإزحر Charismaالٖؼ ْهي ال٣ُاصة الٟظة الخاٍع في اإلاجخم٘ (: 

ْلت ُت .ْالض ٕٓ َظا ْقٖغ ْبعجاب  ظظب مهضع َٓ خُض الخا٦م، بصخو جغجبِ الخ٩ام مً الى

ٓمحن ٓطط َْظا .الٗلُا ْمشلّ ٢ُْمّ ْؤٖمالّ بهٟاجّ اإلاد٩ ُت مً الىم ُت هي الخا٦م قٖغ  قٖغ

 بُٛابّ. ٢ْخُت جيخهي

ً الٗغبي ٞدك٩ٓ ٚالبُت اهٓمتها الؿُاؾُتو         ٓة متزاًضة بحن اإلاجخم٘  باليؿبت لض٫ْ الَٓ مً ٞج

ْالىسبت الخا٦مت. ٦ما حٗاوي ؤهٓمت الخ٨م ٞحها مً  ْلت، ج٩اص جهل الى خض ال٣ُُٗت بحن الكٗب  ْالض

ْلت  ٓص في ظؼء ٦بحر مجها الى اؾباب ٩َُلُت اظخماُٖت مغجبُت ببىاء الض ُت مخٟا٢مت، حٗ ؤػمت قٖغ

ْبيُت َظٍ الاػمت ً الٗغبي.  ت الخضًشت في الَٓ ً الٗغبي،  ال٣ٍُغ ج٩اص ج٩ٓن طاتها في الٗضًض مً ص٫ْ الَٓ

ٓعاث  ْالخه ْزت التي ججٕز الى الؿلُت الكاملت  ٓع سُت اإلا ْمخضازلت: الترا٦ماث الخاٍع ْلِا ابٗاص مترابُت 

ْالبٗض اإلااؾسخي   لخٟاٖالجّ، 
ً
 عثِؿا

ً
ٓعا ٓجي الظي ًخسظ مً ٢بًت الترار مد ٓل ْالبٗض الاًضً اإلاُل٣ت، 

 في اإلاجخمٗاث الٗغبُت.الظي ًلخو الخىا٢ًا
ً
ْز٣اُٞا  

ً
ْاظخماُٖا  

ً
 ْؾُاؾُا

ً
 1ث الخىُٓمُت ا٢خهاصًا

ُت،         الءاث الى ا٣ًإ الاهٓمت الؿُاؾُت في ؤػمت الكٖغ ٫ٓ ال ْجد ٓاَىت  ٢ْض ًاصي ُٚاب نٟت اإلا

ُت بعجؼ مسغظاث الىٓام ًٖ  ٍْدؿ٘ هُا١ ؤػمت الكٖغ ٓمحن،  ؤي ال٣ب٫ٓ الخ٣ُ٣ي مً ظاهب اإلاد٩

ُت في زل٤ ز٣اٞت جلبُت  مُالب ْخاظاث الجماَحر الظي ًازغ في بم٩اهُت الضٖم لّ. ْؾدؿِم ؤػمت الكٖغ

اصة  ْاهخساباجّ لِؿا ؾٔٓ آلُت مً آلُاث الىٓام إٖل ؾُاؾُت لضٔ الىسب الخا٦مت مٟاصَا ؤن البرإلاان 

 في الٗملُ
ً
ْبقغا٥ الجماَحر ٞٗلُا  ًخم ٖبٍر ا٢دؿام الؿلُت 

ً
ْلِؿا مجاال ْبالخالي بىاء طاجّ  ت الؿُاؾُت 

  2في عؾم الؿُاؾاث الٗامت للىٓام الؿُاسخي.
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ُت في الاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة في ؤن الهُٜ الؿُاؾُت التي جبىتها           ْجخجؿض اػمت الكٖغ

ٓاث  ْجٓؾُ٘ ٢ى ٫ٓ الاظخماعي الِاثل، مً زال٫ زل٤  الىسب الخا٦مت ْلذ ٢انغة ًٖ اؾدُٗاب الخد

.ج اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت
ً
جُا  ضٍع

ْجمغ ٚالبُت الاهٓمت الؿُاؾُت في ص٫ْ ٖالم الجىٓب زانت بدالت اهخ٣الُت ال ًم٨ً ان          َظا 

ْبال ٞةجها ؾخجزل٤ مغة ازٔغ الى خالت ُت،  َٓ٘ مهاصع الكٖغ البض مً الخدغ٥ هدٓ جى  ،
ً
ٍٓال  حؿخمغ َ

ُت ا ٍٓل ٢اٖضة الكٖغ ٍْخجؿض طل٪ في البضء بخد ْالالٞاٖلُت.  ُت  ٓوي  -لى مهضع ٣ٖالويالالقٖغ ٢اه

 حٗضصي، ؤي الى الضًم٣غاَُت ٦ىٓام خ٨م.

٢ُْم حؿخمض         ٓمحن، بمٓظب مٗاًحر  ٫ٓ الخ٩ام مً ٢بل اإلاد٩ ُت حٗجي ٢ب لظل٪ ٞمبضؤ الكٖغ

ُت ٢ُمت ؾُاؾُت بدض طاتها، ْحٗض الكٖغ ْعَا مً الخالت الخإؾِؿُت للٗال٢اث الاظخماُٖت طاتها.   ظظ

ا، ٦ما ْز ََٓغ ٢ْىاٖاتهم بإن ٣اُٞت بج ٓاَىحن  ٓعي، ألهّ ًدُل الى اخؿاؽ اإلا ٓم ٚحر مٓي ؤجها مِٟ

ٕٓ. بجها ٢ضعة ألاهٓمت  الؿلُت الؿُاؾُت جماعؽ مً ٢بل اشخام ؤ٦ٟاء بما ًسضم مهلخت اإلاجم

ٓمحن بإن اإلااؾؿاث الغؾمُت ال٣اثمت هي الا٦ثر  ـ ال٣ىاٖت لضٔ ٚالبُت اإلاد٩ الؿُاؾُت ٖلى ج٨َغ

ْاًٞل ب٨شحر مً ؤي ماؾؿاث ؾُاؾُت ؤزٔغ ًم٨ً ا٢امتها، مما ٌُٗحهامالثمت للهالر الٗام مً  ، 

ُت ٖىض الخض  خُض ٕٓ، ْالاهٓمت الؿُاؾُت ج٩ٓن قٖغ ْالخً اإلادهلت، الخ٤ في اإلاُالبت بالُاٖت 

ُت جخد٤٣  ْالُاٖت، ٦ما ؤن الكٖغ ْحؿخد٤ الخإًُض  َٓا ؤن َظٍ الاهٓمت نالخت  ٓاَى الظي ٌكٗغ ُّٞ م

ٓا٤ٞ جام م٘ خُىما ج٩ٓن بصعا ْج٣ضًغ ٚالبُت اإلاجخم٘ لِا مخُاب٣حن، ْفي ج ٧اث الىسبت الخا٦مت لىٟؿِا 

ْاإلاهالر الاؾاؾُت للمجخم٘.  ال٣ُم 

        ٌ ْحٗبر ًٖ ٞع ُت ٦مدهلت لالػماث الؿاب٣ت )اػماث الاهٓمت الؿُاؾُت(،  ْجإحي  اػمت الكٖغ

ْامغ الؿلُت الؿُاؾُت, ان ع ٓمحن لالههُإ الُٓعي لؤل جؼ الىٓام الؿُاسخي ًٖ جد٤ُ٣ الاَضاٝ اإلاد٩

ٓاَىٓن ٌٗجي ان َظا الىٓام ٢ض انِب بكغر في  ٣ت ًغضخى ٖجها اإلا ٓػَ٘ ٢ُمت بٍُغ ْ ج الٗامت للمجخم٘ ا

ٓعٍض ال٣ىاٖاث لضٔ اٞغاص اإلاجخم٘ بإهّ ٌٗمل  ُت م٣ضعة الىٓام الؿُاسخي ٖلى ج ٣ٍْهض بالكٖغ ُخّ.  قٖغ

ْان اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ال٣اثمت  ْٖلى َظا الاؾاؽ ٞان َىا٥  1هي ا٦ثر مالثمت للمجخم٘.إلاهلختهم 

. ٞاإلااؾؿاث جيكإ في اَاع  ْطَىُاث الاٞغاص مً ظِت ازٔغ ْز٤ُ الهلت بحن اإلااؾؿاث مً ظِت   
ً
جغابُا

اثِٟا ٖلى الٓظِت الا٦مل الا اطا ْلذ ميسجمت مّٗ.  ٓم بْٓ ال ًم٨ً ان ج٣ اظخماعي ْخًاعي مٗحن 

ُت حٗجي بان الىٓام ال ٓاَجي ال٣ُغ ٚحر ْالكٖغ ٫ٓ م ٓ ا٦ثر مالثمت لِظا اإلاجخم٘, ان ٢ب ؿُاسخي ال٣اثم َ

لبُت  ٓ ٢ب٫ٓ الٚا ُت َ َٓغ الكٖغ ُت اي ان ظ ٓمت قٖغ ٓ الظي ًجٗل الخ٩ ٓمت َ ٓعي( بالخ٩ ال٣هغي )الُ

ٍْت في  ٫ٓ ان حجغ الؼا ْان ًماعؽ الؿلُت, هسلو لل٣ ٓمحن بد٤ الخا٦م ان ًد٨م  الٗٓمى مً اإلاد٩
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ْ ايٟاء نٟت الكٖغ ٓا٤ٞ بحن اإلاباصت الٗامت ا ُت ٖلى ٞاٖلُت الىٓام الؿُاسخي ٨ًمل في ٖملُت الخ

ْبحن ٢ىاٖاث الاٞغاص  ط لِا الىٓام الؿُاسخي  ْلٓظُت التي جخمؿ٪ بها اْ ًْغ الش٣اٞت الؿُاؾُت اْ الاًض

ٓا٤ٞ بحن  ْمً زم الخ ُت في الىٓام الؿُاسخي الخا٦م  ْٖلُت ٞان نٟت الكٖغ الظًً ٌِٗكٓن في ٦ىّٟ 

ُت ًم٨ً عئ  . ان اػمت الكٖغ ْالجماٖاث مً هاخُت ازٔغ ٢ْىاٖت الاٞغاص  ْمباصثّ مً هاخُت  ٍت الىٓام 

جها  ْ الؿُاؾاث التي ًهضْع ْاع في َظٍ اإلااؾؿاث ا ْاما بكاٚلي الاص ان جلخ٤ اما باإلااؾؿاث الؿُاؾُت 

ٓمُت, اما باليؿب ٌ الىاؽ ج٣بل اإلااؾؿاث الخ٩ تها ٖىضما ًٞغ ْاع ْجبلٜ َظٍ الاػمت طْع ت بكاٚلي الاص

م,  م ًٖ مغا٦َؼ ْاع ًم٨ً حٛحَر ٓعة ٦بحرة الن قاٚلي الاص الؿُاؾُت اْ للؿُاؾاث ٞال حك٩ل زُ

ُت هي باألؾاؽ  ْاػمت الكٖغ  لضٔ الىاؽ 
ً
ال ْحٗضًلِا اطا لم جل٣ى ٢ب ْالؿُاؾاث ًم٨ً الىٓغ ٞحها 

 ْ ُت ٞان ٦ٟاءة الىٓام الؿُاسخي  ْمِما ٧اهذ مهاصع الكٖغ  
ً
ٓعٍا ٞاٖلُخّ هي التي جًمً مك٩لت صؾخ

ْالكٗب  ٓص اػمت ز٣ت مخباصلت بحن الىٓام  ُت بٓظ ٢ْض جبرػ اػمت الكٖغ ُت.  ـ الكٖغ ْج٨َغ اؾخمغاع 

ُت ًم٨ً ان ججٗل مً الٗؿحر ٖلى الؿلُت ان جخٗامل الاػماث  ٫ٓ ان اػمت الكٖغ  ًم٨ً ال٣
ً
ٓما ٖم

ْٚحر مؿخ٣غة, الازٔغ ٦ما ان ٖضم ٢ضعة الؿلُت ٖلى الخٗامل م٘ َظٍ الاػماث ٌٗجي  ُتها َكت  ان قٖغ

ُت ٞهي مخٗضصة بازخالٝ الاهٓمت الؿُاؾُت, ٞهي ٢ض ج٩ٓن مؿدىضة الى  اما باليؿبت إلاهاصع الكٖغ

ْ مؿدىضة الى شخهُت  ْْالءاث صًيُّ ا ْ مؿدىضة الى اهخماءاث  الءاث ال٣بلُت الخ٣لُضًت ا ْال الاهخماءاث 

ْمِما ٧اهذ مهاصع ال ْ الى اًضلٓظُت,  ْٞاٖلُخّ هي التي ال٩اعػمي ا ُت ٞان ٦ٟاءة الىٓام الؿُاسخي  كٖغ

ُخّ مما  ُت, ٞاطا ٣ٞض الىٓام ٦ٟاءة ِٞظا ٌٗجي اخضار قغر في قٖغ ـ الكٖغ ْج٨َغ جًمً اؾخمغاع 

.
ً
ْ جإحي ٖلى ًض هٓام ازغ جماما ُت ظضًضة ٌؿبِٛا هٓام ٖلى هٟؿّ ا   1ًٟخذ الباب لكٖغ

 ي الاهظمت العُاظُت املعاصشة:املطلب الشابع: أصمت العىف العُاس ي والاسهاب ف

 مً الٗى٠ الؿُاسخي.        
ً
ال ْؤ٦ثر قم الٗى٠ الؿُاسخي َٓ ؤخض ؤق٩ا٫ الٗى٠، ْألازحر ؤْؾ٘ 

ْؤخض ؤبٗاص الٗى٠ َٓ البٗض الؿُاسخي. ْفي  ْللخٗٝغ ٖلى ؤق٩ا٫ الٗى٠ ًيبغي ال٨ك٠ ًٖ ؤبٗاصٍ، 

 الخ٣ُ٣ت، زمت قبّ اجٟا١ بحن ؤٚلب الباخشحن في ْاَغة الٗى٠ 
ً
الؿُاسخي، بن الٗى٠ ٩ًٓن ؾُاؾُا

ُٖٓت ألاَضاٝ،  م مً ازخالٝ الباخشحن في جدضًض ه ْؤَضاّٞ ؾُاؾُت، ٖلى الٚغ ْاّٞٗ،  ٖىضما ج٩ٓن ص

بُٗت ال٣ٔٓ اإلاغجبُت بها. َْ2 

ٓع باإلخباٍ         م(، ًمشل الىاجج الخل٣اجي للكٗ ْالٗى٠ بدؿب ٖالم الىٟـ الاظخماعي )اًغ٥ ْٞغ

ْالُمٓخاث الخانت باألٞغاص.  َظا الغؤي ٌكحر بلى ؤن الٗى٠ ًمشل الظي ًيكإ ًٖ ٖضم جد ٤ُ٣ ألاماوي 
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ٍْدضر ٖىضما ال حؿخجُب ماؾؿاث البىاء   ،
ً
 ٖا٢ال

ً
 اظخماُٖا

ً
اؾخصىاء في خُاة الاوؿان بٓنّٟ ٧اثىا

ٖت. ْالخٗلُمُت إلاهالخّ اإلاكْغ ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت   1الاظخماعي، بسانت اإلااؾؿت الاظخماُٖت، 

ٓالِم،          بإهّ ؾل٥ٓ ًمُل بلى ب٣ًإ ؤطٔ ظؿضي باألشخام ؤْ زؿاعة بإم
ً
َْٗٝغ الٗى٠ ؤًًا

.
ً
ْ ٞغصًا  ؤ

ً
 ظماُٖا

ً
ت ما بطا ٧ان َظا الؿل٥ٓ ًبضي َابٗا    2ْبٌٛ الىٓغ ًٖ مٗٞغ

ْاهُت       ٓلىضًحن، ٣ٞض ظغث الٗاصة ٖلى اؾخسضام الٗض ْالِ  بما ٞحها مً  –ٖىض الباخشحن الاإلاان 

ٓلُ ْاإلاغجي  -تقم ٫ٓ: بن الٗى٠ الخام َٓ الك٩ل الخغ   مً الٗى٠، بط ٦خب )ٝ. َا٦حر( ٣ً
ً
بضال

ٓعة ٖى٠. ْان ن ال ًإزظ ٧ل ٖض ْان،                3للٗض

ٍْدخٓي ٖلى هُت ؾِئت إللخا١ يغع       ٓجغ  ْالٗى٠ خالت مً ؤلاخباٍ جاصي بلى ؾل٥ٓ مصخٓب بخ

ْمٗىٓي ب٩اثً حي. َىا ًمشل الٗى٠ ؤخض ْالؿاصًت ْألاهاهُت لضٔ الٟغص  ماصي  ح الٗضاثُت  ؤْظّ الْغ

ْال٣ِغ إللخا١  ٓة  ٠ الٗى٠ الؿُاسخي: بإهّ اؾخسضام ال٣ ْبن ٧ان في خالت الضٞإ ٦ما في حٍٗغ ْختى 

ْالىٓام الاظخماعي. ْممخل٩اتهم مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جخٗاعى م٘ ال٣اهٓن   4الًغع باألٞغاص 

ٓة ؤْ التهضًض باؾخسضامِا لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؾُاؾُت، َْٗٝغ الٗى٠ الؿُاسخي بإهّ اؾخس      ضام ال٣

ْلٛت  ٓاث اجها٫  ٓظض ٢ى ْلت، خحن ال ج ْمً اإلاجخم٘ بلى الض ْلت بلى اإلاجخم٘  ٩ٍْٓن مهضع الٗى٠ مً الض

ٓاع.    5مكتر٦ت للخ

ٓإ جخمشل باألق٩ا٫ آلاجُت:    6ْللٗى٠ الؿُاسخي ؤه

ٓ  - ؤ ْاًضل اثُٟت  ٓمُت َْ ت ٖلى الؿلُت.الخغب ألاَلُت، بحن ظماٖاث ٢  ظُت مخهاٖع

ْبحن ألاظِؼة الامىُت   - ب ت  ْجهُٟت الخؿاباث بحن ال٨خل الؿُاؾُت اإلاخهاٖع خُاالث الؿُاؾُت  الٚا

ْالخاعط.  ْؤٞغاص اإلاٗاعيت في الضازل 

ْالخ٠ُ.  - ث ْالدؿلُب  خُاصًت اإلاخمشلت بجغاثم الؿغ٢ت ْالابتزاػ   الجغاثم الٖا

                                                 

http://www.google.ae/#hl=ar&site=&q=%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89+%D8%A7%D9%84 bih=719
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ٓ الاؾخسضام اإلاجه          اب ِٞ ْالًغع ؤما الاَع جي للٗى٠ لخل٤ مىار ٖام مً الخٝٓ ٖبر بلخا١ ألاطٔ 

َْٓ ٞٗل ٖى٠ُ  ْمخٗضصة ألاْظّ ْألاق٩ا٫.  اب ْاَغة م٣ٗضة  اَغة ؤلاَع ْاإلامخل٩اث، ْْ باألشخام 

بت الىاظمت ًٖ الٗى٠ بلى حٛلُب عؤًّ الؿُاسخي ؤْ بلى ٞغى  ٓاؾُت الَغ ْب ًغمي الٟاٖل بم٣خًاٍ 

ْلت  ا ؾُُغجّ ٖلى اإلاجخم٘ ؤْ الض مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى ٖال٢اث اظخماُٖت ٖامت ؤْ مً ؤظل حُٛحَر

ا.  1ْجضمحَر

اب،        ٠ قامل إلاهُلر ؤلاَع ٓبت بًجاص حٍٗغ ْلي نٗ ً في مجا٫ ال٣اهٓن الض ٍْٔغ بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

اب مٓلت  ٓة التي جخسظ مً ؤلاَع  ًٖ مماعؾاث الض٫ْ ألا٦ثر ٢
ً
ْؤَضاّٞ، ًٞال ْطل٪ لخٗضص ؤق٩الّ 

٫ٓ ان َىا٥ ٖىانغ ٖامت ًم٨ً الاؾدىاص جسٟي جدتها ال ابُت. ل٨ً ًم٨ً ال٣ ٗضًض مً اإلاماعؾاث ؤلاَع

اب ْهي ٧اآلحي: ٓم ؤلاَع ٠ ص٤ُ٢ إلاِٟ ٫ٓ بلى بًجاص حٍٗغ  2بلحها للٓن

، ٞاإلاهلخت الٗامت هي  - ؤ
ً
ابُا  بَع

ً
جدضًض اإلاهلخت اإلاغاص خماًتها ٖىض ْن٠ الٟٗل بإهّ ٖمال

ابي.اإلاهلخت التي ٣ًهض خماًتها ٖىض ججٍغ  م الٗمل ؤلاَع

ْالخٝٓ الكضًض لضٔ ؤشخام ٦إؾاؽ لخٍٗغ٠   - ب اؾخسضام الٗى٠ اإلاؿدىض ٖلى بزاعة الٟٕؼ 

اب اإلاٗىٓي،  اب اإلااصي ْؤلاَع ُٖٓت ؤلاَع اب بى َْظا الخدضًض ٌكمل ق٣ي ؤلاَع ابي،  الٗمل ؤلاَع

ْالخٝٓ لض ْل٨جها جشحر الٟٕؼ  اب الخضًض التي ال جغجبِ بالٗى٠  ٓع ؤلاَع  ًٖ ن
ً
ٔ َاثٟت ًٞال

ْالٗبض بالبُاهاث الخانت باإلااؾؿاث  ٓا٢٘ الاهترهِذ  مً الاشخام ٦إٖما٫ ال٣غنىت ٖلى م

ٓمُت.  الخ٩

 باؾخسضام   - ث
ً
ْتهضًضا  

ً
اب ًخًمً ٖىٟا الخانُت الٓخُضة اإلاخ٤ٟ ٖلحها مً الباخشحن بان الاَع

ٓمت. ْ يض الخ٩  الٗى٠ يض ألاشخام ؤ

َْىا ًٟخذ الباب ًيبغي الخُغ١ بلى ه٣ُت الخمُحز بحن الاؾخٗم  - ر ٓوي للٗى٠  ْٚحر ال٣اه ٓوي  ا٫ ال٣اه

 ًٖ الخضًض ًٖ ام٩اهُت اؾخٗما٫ الٗى٠ مً اإلاضهُحن يض اإلادخل في بالص مدخلت.

ٓة بضْن        ْ التهضًض باؾخسضام ال٣ ٓة ؤ اب بإهّ اؾخٗما٫ ال٣ بىاًء ٖلى ما ج٣ضم ًم٨ً ؤن وٗٝغ الاَع

ْلخد٤ُ٣ ؤَضا ٓاَىحن  اب اإلا  ٝ ؾُاؾُت.بٖالن الخغب إلَع
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ٓإ ًم٨ً ؤن هدضصَا باآلحي: اب ؤه  1ْلئلَع

ْاإلاظَب. - ؤ ْالضًً  ْال٣ُٗضة  ٓ ًماعؽ يض اإلاسالٟحن في ال٨ٟغ  َْ ْالُاثٟي:  اب ال٣ٗاثضي   ؤلاَع

ْالٟئاث   - ب اب الٗىهغي: ٧الظي ٧ان ًماعؾّ الىٓام الؿاب٤ في الٗغا١ ؤْ اإلاىٓماث  ؤلاَع

. غا١ ألازٔغ ت يض ألٖا  الٗىهٍغ

اب الا٢خها  - ث ْمىّ: ؤلاَع  صي 

ٓلت إلاٗاعيحها، ألؾباب  -1 ْٚحر اإلاى٣ ٓلت  ْلت الٗغا٢ُت الؿاب٣ت للممخل٩اث اإلاى٣ مهاصعة الض

ٓع الؿاب٤  اث الٗغا١ خؿب ما ٧ان ًغجئُّ الض٦خاج ٓػَ٘ زْغ  ٖلى ج
ً
ْة ْ مظَبُت، ٖال ٖغ٢ُت ؤ

 للٗغا١.

٧ْان مً ألاؾ -2 ْالخاظت  باب الخهاع الظي ٞغى ٖلى الكٗب الٗغاقي، الظي ٖاوى مً ال٣ٟغ 

اب.  الغثِؿت الهدكاع ؤلاَع

ْالِضٝ مىّ جد٤ُ٣ م٩اؾب شخهُت مً   - ر ْ ؤٞغاص ٖضة  ٓم بّ ٞغص ؤ اب الٟغصي: الظي ٣ً ؤلاَع

خهاب، صْن ان ٩ًٓن لّ  ْمدترفي ظغاثم الضٖاعة ْالٚا ْالٗهاباث اإلاؿلخت  مضمجي اإلاسضعاث 

ْ زاعظِا. ْلت ؤ اب الٟغصي ٢ض ًماعؽ في بَاع الض  ؤبٗاص ؤزٔغ ْؤلاَع

ٓعص مً ٢بل الجماٖاث التي جددؿب ٖلى الىٓام الؿاب٤ ؤلاع   - ط اب اإلاؿخ ٓ ؤلاَع َْ ٓعص:  َاب اإلاؿخ

. ْٚحٍر مً الجماٖاث ألازٔغ ْ صاٖل   ٦ْظل٪ جىُٓم ال٣اٖضة 
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 املبحث الثاوي: الاصماث الاحتماعُت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 عاصشة:املطلب الاول: اصمت الاهذماج في الاهظمت العُاظُت امل

ت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:  املطلب الثاوي: اصمت الطائفُت العُاظُت والعىصٍش

 املطلب الثالث: اصمت الفلش في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 املطلب الاول: اصمت الاهذماج في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

ْز٣ا          
ً
ٍٓت ٌٗٝغ الاهضماط بإهّ بههِاع الجماٖاث اظخماُٖا ْالِ ٍٓت الخانت  ، بدُض جخٓخض الِ

ً
ُٞا

ٍٓت مكتر٦ت ظامٗت. ٫ٓ ال٣ًاًا ألاؾاؾُت  1الٗامت في َ ٕٓ مً الاظمإ خ ٫ٓ بلى ه ْبظل٪ ٌؿِل الٓن

ْال٣بلُت  ْالُاثُٟت ْالازيُت  ْبن الاه٣ؿاماث الُب٣ُت  ْٖال٢تها بالٗالم الخاعجي.  اإلاخٗل٣ت بمهحر البالص 

 ًازغ في الخجا
ً
جي الخاصة حٗض زلال جي، ٞخد٤ُ٣ الاهضماط الَٓ ْمً زم في الاهضماط الَٓ وـ الاظخماعي 

ىُت، ٞال ًم٨ً جد٤ُ٣ اإلاهالخت  في ْل الاه٣ؿام  ٌٗخبر ٖامل عثِـ في هجاح ؾُاؾاث اإلاهالخت الَٓ

ٓعي  ٓصٍ ؤ٢لُت مدؿلُت ؤْ خ٨م ص٦خاج اإلاجخمعي. ٞاإلاجخم٘ اإلاى٣ؿم ٖلى هٟؿّ ال ًم٨ً بال ؤن حؿ

ْالخباًى اث الاظخماُٖت مِما ٧اهذ مٓي٘ اهخ٣اص، ال ًمى٘ الُب٣اث مً ان ج٩ٓن مدؿامدت اؾدبضاصي، 

ْ باألخٔغ مخهالخت.  ْمخٗاٌكت ا

ْالخٗضص اإلاظَبي          ٕٓ جي في الض٫ْ التي حٗاوي مً الخى ْ حؿعى ؾُاؾاث الاهضماط ؤْ الخ٩امل الَٓ

ٍٓت ْاللٛ ْالضًيُت  ْالؿاللُت  ٓمُت  ْاًجاص  ْالازجي، بلى عبِ الجماٖاث ال٣ اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘، 

ْلت  ٓاهحن في ؤهداء الض ْجُب٤ُ ال٣ ٓطَا  ٍٓت ٢اصعة ٖلى بؿِ هٟ ت ٢ ْا٢امت ؾلُت مغ٦ٍؼ الاوسجام بُجها 

ت  ٍع ٫ٓ ال٣ُم الًْغ ٕٓ مً الاجٟا١ خ  ًٖ بًجاص ه
ً
ْالجماَحر، ًٞال ْبًجاص عابُت بحن الىسب   ،

ً
ظمُٗا

 ْ ْحك٩ل ؤػمت ٖضم الاهضماط   ٖلى الاهٓمت الؿُاؾُت للخٟاّ ٖلى الىٓام، 
ً
جي زُغا الخ٩امل الَٓ

اإلاٗانغة، إلاا جاصي بلُّ مً اَخمام الجماٖاث اإلاسخلٟت بخد٤ُ٣ مهالخِا الخانت الا٢لُمُت مً صْن 

ٓاؾٗت. ٓمُت ال ٓمُت ْالاٞخ٣اع بلى الىٓغة ال٣  2ؤَمُت للمهالر ال٣

جي ؤق٩ا٫ ًم٨ً ؤن هجملِا بما ًإحي:     ْالَٓ  3ْلالهضماط الاظخماعي 
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ْالجٛغاُٞت اإلاسخلٟت في بلض ما  ْالضًيُت ْالازيُت  َْٗجي نِغ الٗىانغ الاظخماُٖت  : الاهضماط ألا٣ٞي: 
ً
ال ؤ

ْلت  ألامت. -يمً الض

ٓمحن في بَاع ٖملُت اإلاكاع٦ت في  ْاإلاد٩ ْز٣ُت بحن الخ٩ام  ابِ  ٓصي: بمٗجى ب٢امت ْع : الاهضماط الٗم
ً
زاهُا

 الىٓام الؿُاسخي.

جي، ٞان لّ ْؾاثل ًم٨ً ْبطا ٧ان الاه        جي َٓ الِضٝ ألاؾمى لؿُاؾاث الاهضماط الَٓ ضماط الَٓ

ْلت  ٓعَـ صًٟغظُّ، ؤعب٘ ْؾاثل اؾاؾُت ًجب ٖلى الض مً زاللِا جد٤ُ٣ َظا الِضٝ، َىا ًُغح م

ْاإلاهالخت  ْالؿلُت الؿُاؾُت زانت اجباِٖا لخد٤ُ٣ َضٝ ؾُاؾاث الاهضماط  ٓعة ٖامت  به

َْظٍ الٓؾاثل ه ىُت،   1ي:الَٓ

ْطل٪ بهضٝ الخض مً  - ؤ ْٖضَا بمشابت ٢اهٓن بمجمِٖٓا،  ٫ٓ ْالاظغاءاث،  ٓاٖض ْالان ْي٘ ال٣

ٓباث ٖلى ٧ل مً ًسغ١ َظٍ  ْٞغى ال٣ٗ ٍٓاث،  ْا٢امت الدؿ ْابٗاص الٗى٠،  الهغاٖاث 

ال ًلتزم بها. ٓاهحن   ال٣

ٓاهب الا٢خهاصًت ْالاظخماٖ - ب ٍٓغ الخىُٓم الجماعي ٖبر جىُٓم الخضماث في ظمُ٘ الج ُت مً جُ

ْطل٪ باالؾدىاص بلى ْؾاثل ج٣ىُت ججٗل الؿلُت هي اإلاىٓم الٗام  ٢بل الؿلُت الؿُاؾُت، 

 للجماٖت جيؿ٤ وكاٍ ظمُ٘ ال٣ُاٖاث في بَاع جسُُِ قامل. 

ًاء اإلاجخم٘،  - ث ٓلٓظُت أٖل ٓاهب الؿا٩ً ْالضٖاًت، ال بض للؿلُت الؿُاؾُت التر٦حز ٖلى الج التربُت 

ض مً ا ْآٖن ْفي ْؾ٘ التربُت ان جٍؼ ْطل٪ ًجٗل ؤًٖاء اإلاجخم٘  جي بإق٩ا٫ قتى،  لخ٩امل الَٓ

ْمضع٦حن ألَمُت الخًامً اإلااصي، الظي ًجمِٗم،  عة ج٣لُل الهغاٖاث التي جٟغ١ بُجهم،  لًْغ

ْالتربُت هي ْؾُلت لضمج الاظُا٫ الجضًضة في  ىُت في هٟٓؾِم،  اياٞت الى جىمُت اإلاكاٖغ الَٓ

ْطل٪ ؤما ًٖ  ْصمجِا ُّٞ،  ْالضٖاًت اإلاجخم٘  الم  ٤ الخٗلُم اإلاباقغ ؤْ ٖبر ْؾاثل الٖا ٍَغ

 لخٗلُم ال٨باع. 

ْالخٟاّ ٖلُّ  - ر ْلت الؾخٗما٫ الٗى٠ للمهلخت الٗلُا للمجخم٘  ال٣ؿغ الاظخماعي، اخخ٩اع الض

ْالٟئاث اإلاسخلٟت  مً الِؼاث التي جازغ في ْخضجّ، ٖبر اهتزاِٖا لؤلؾلخت الخغبُت مً ألاٞغاص 

ْحٗ ا بُضَا،  ض َظٍ الؿُاؾت ْؾُلت لخد٤ُ٣ الخ٩امل ْالاهضماط الَٓجي، ألن طل٪ ْاخخ٩اَع

َْؿاٖض التهضًض  ٓاَىحن مً اؾخٗما٫ الٗى٠ بإهٟؿِم  في هؼاٖاتهم الؿُاؾُت،  ًمى٘ اإلا

ٍٓتها. ْحؿ ٓمت ٖلى بجهاء الهغاٖاث   باؾخٗما٫ الٗى٠ مً الخ٩
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ي الى جد٤ُ٣ ما ٌؿمى باالهضماط ٖلى طل٪ ًٔغ بٌٗ اإلاخسههحن بإن اهجاػ مِمت بىاء الامت ًٟطخ       

ْْي٘ ٧ل مً َظٍ  الظي ٌٗٝغ ٖلى اهّ الٗملُت التي جمشل بةصزا٫ ٧ل الاظؼاء اإلاسخلٟت صازل ال٩ل، 

ْ الخهُحر، ؤي ؤن ًخسلى  ٍ هٟؿِا. ْالاهضماط ال ٌٗجي الهِغ ال٣ؿغي، ؤ الاظؼاء اإلاىضمجت في خالت الكْغ

ْجٓظِاتهم ْ الجماٖت ًٖ ٧ل مٗخ٣ضاتهم  ْاهخماءاث الجماٖت  الٟغص ؤ ْجٓظِاث  لخدل مدلِا مٗخ٣ضاث 

ٍْخمؿ٩ٓن باهخماءاتهم،  َْٗتزْن  التي ًىضمجٓن ٞحها، بل ًيبغي ؤن ًدخٟٔ َاالء بد٣ِم بما ًامىٓن بّ 

ْمالثمت الن  ْلِـ الاهضماط بٟٗل ان الا٫ْ ا٦ثر ص٢ت  ْٖلى طل٪ هدً همُل الى جًُٟل مهُلر الخ٩امل 

ْالخالخم الَٓجي بحن ابىاء الكٗب الٛاًت مً اهجاػ مِمت بىاء  ْالخٗاٌل  الامت هي جد٤ُ٣ الاوسجام 

جي ز٣افي جي الى زل٤ اظمإ َْ ْباإلادهلت ًٟطخي الخ٩امل الَٓ ْلِـ الهِغ ْالاطابت.  ٓاخض   -ال

ٓجي ٓل ٓاَىحن م٘ بًِٗم بهٝغ  -اًضً ْمً زم ٌؿِم في جد٤ُ٣ جٟاٖل اإلا  ،٫ٓ ٖلى صعظت مً الكم

ىُت، لخدل الىٓغ ًٖ اهخماءاتهم الٟٖغ ْالَٓ ْالُِئاث اإلادلُت  ٦ْظا جٟاٖلِم م٘ اإلااؾؿاث  ُت اإلاخباًىت 

ْل٨ً ال جلٛحها بل  ْالٗاثلُت،  ْالٗغ٢ُت  ْالُاثُٟت  ْالضًيُت  مدل ٖضص ٦بحر مً اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت 

ْمؿاهضة للىٓام  ْالدكغطم الى ٖىانغ صٖم  ٓجها مهضع للٟغ٢ت  ٓحها بدُض جدُلِا مً ٧ ْجدخ ٖٓبها  حؿخ

ْالؿُاسخي.الاظخ  1ماعي 
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ت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:  املطلب الثاوي: اصمت الطائفُت العُاظُت والعىصٍش

ْجىُٓم ٦ُاجها الٗاثلي         ا  ٖٓت صًيُت بمماعؾت ٣ٖاثضَا ْقٗاثَغ الُاثٟت هي اَخمام مجم

ٓص الٟ 1الاظخماعي. غص يمً اَاع مٗحن ٞالُاثٟت ٦ُان ماصي خُىما حُٗي الُاثٟت مٗجى ماصي لٓظ

ْا٢عي ال ًم٨ً  ْاهخماء الاٞغاص في مدُُِا امغ  ٓاث٠  ٓص الُاثٟت اْ الُ تراٝ بٓظ مدضص، اي ان الٖا

 
ً
سُت. لظل٪ ٞاهخماء الٟغص الى َاثٟت مُٗىت ال ٌك٩ل ٖاث٣ا ْا٢ُٗت جاٍع ججاَلّ بل ًم٨ً ٖضَا ٦ُاهاث 

خُاصًت. ٝ الٖا ْلت في الْٓغ  امام اهخماء الٟغص الى الض

ْ الُب٣ي بحن اًٖائها        ْهي ٦ظل٪ َب٣ت اظخماُٖت مٛل٣ت ال جخاح الٟغم لِا للخغا٥ الاظخماعي ا

العجباَِا باألبٗاص الضًيُت.
ت بـ ) 2 ْهي sect( وؿبت الى )Sectarianismْحؿمى الُاثُٟت في اللٛت الاه٩لحًز  )

ْ الٟئت.  3الُاثٟت ؤ

ْالباخشحن ا       ٓاثُٟت( وؿبت الى ْفي اللٟٔ الٗغبي ؤؾخسضم ال٨خاب  لٗغب ال ؾُما اللبىاهُحن ٧لمت )َ

ت الُاثُٟت ٦ما  ٓص بُجها الجٖز ْحؿ ٓاث٠ بل  ْ مجخم٘ جخٗضص ُّٞ الُ ْاقاعة في طل٪ الى ْي٘ ؤ ٓاث٠  الُ

ٓ الخا٫ في لبىان. َ 

ْ ز٣اُٞت        ْ ا٢خهاصًت ؤ ٕٓ الضًجي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؾُاؾُت ؤ الُاثُٟت حكحر بلى ))اؾخسضام َظا الخى

ماء  مشل ْاإلاؼاًا لٖؼ ْ الىًا٫ مً ؤظل جد٤ُ٣ مشل جل٪ اإلاهالر  ْمؼاًا م٨دؿبت ؤ اإلاداٞٓت ٖلى مهالر 

ْٖاصة ما جهبذ الُاثُٟت بهظا اإلاٗجى حؿخسضم الضًً   ، ٓاث٠ ؤزٔغ ٓاظِت َ ْ ؤبىاء َاثٟت مُٗىت في م ؤ

ٍٓت((.  ٧4ٓؾُلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ صهُ

 ؤنبذ ؤما خؿً الٗلٓي ٞحٔر ؤن مً الُبُعي ؤن ال      
ّ
ْبال حٗجي الُاثُٟت الاهخماء اإلاجغص بلى الُاثٟت 

ال حٗجي خ٤ ؤلاوؿان في الضٞإ ًٖ   بد٨م مُلّ بلى َاثٟت ؤْ ججم٘ بكغي، 
ً
٧ل ٧اثً بكغي َاثُٟا

مت للُاثٟت صْن اإلاؿاؽ بد١ٓ٣  ْالٗمل ٖلى جإمحن خُاة ٦ٍغ ظماٖت يض ما ٢ض ًهُبها مً ؤيغاع 

. ٓاث٠ ألازٔغ  5الُ

٫ٓ الُاثُٟت الؿُاؾُت، بن الُاثُٟت ٍْٔغ الب       اص ببغاَُم في صعاؾت ممحزة خ  اخض َٞغ

ٕٓ ال ٨ًدؿب ؤَمُت ؾُاؾُت بال بطا جغجب ٖلُّ  ٕٓ الضًجي في اإلاجخم٘، ِٞظا الخى ٓص الخى ال حٗجي مجغص ْظ
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٤ بحن  ْمً َىا جبرػ ؤَمُت الخٍٟغ جىاٞـ ؤْ جىإػ ؤْ نغإ في مجاالث ال٣ُم ؤْ الثرْة ؤْ الؿلُت، 

ٓاث٠ ) ْاإلاماعؾاث Sectsالُ ٕٓ في اإلاٗخ٣ضاث  ٓم ألا٫ْ ٌكحر ٣ِٞ بلى الخى ْبحن الُاثُٟت، ٞاإلاِٟ  )

ٖٓاث التي ًخ٩ٓن مجها اإلاجخم٘. ْ اإلاجم  1الضًيُت بحن ألاٞغاص ؤ

ْالٗمل ٖلى ٞغى َُمىتها الؿُاؾُت        ٞالُاثُٟت هي ههج ؾُاسخي ٌكحر بلى اٖخماص الُاثٟت 

ٓاث٠ الا  ْالضًجي لخد٤ُ٣ ْالخٗهب يض الُ ٕٓ الٗغقي  ٢ٓذ هٟؿّ، اؾخسضام الخى ْهي في ال  ، زٔغ

ْمؼاًا م٨دؿبت، ؤْ ؤلانغاع ٖلى   ْز٣اُٞت مشل اإلاداٞٓت ٖلى مهالر  ْا٢خهاصًت  اَضاٝ ؾُاؾُت 

ْالُاثُٟت بهظا اإلاٗجى هي   ، ٓاث٠ الازٔغ ٓاظِت الُ ْابىاء َاثٟت مُٗىت في م ماء  جد٤ُ٣ جل٪ اإلاهالر لٖؼ

ٍٓت.اؾخسضام الضًً ب  2ٓنّٟ ْؾُلت لخد٤ُ٣ اَضاٝ صهُ

ان ما ٨ًدؿب       ٓم ٖلى ؤؾاؽ صًجي، ؾٖغ  باجها ججم٘ ٣ً
ً
ع الؼمً–ْحٗٝغ ؤًًا   -بمْغ

ً
 اظخماُٖا

ً
بٗضا

سُت  ْاإلاُُٗاث الخاٍع  ٝ ٤ْٞ الْٓغ ْمماعؾتها للضًً الظي جخبىاٍ ٖلى   مً َبُٗت ِٞمِا 
ً
 هابٗا

ً
ْؾُاؾُا

ٍٓىا ت م٘  -البجى –ث التي جمغ بها. بخٗبحر آزغ بن الخ٩ الاظخماُٖت الىاظمت مً خهُلت جٟاٖل اإلاٗٞغ

ٓعط ٢غم" في صعاؾخّ اإلآؾٗت  ٢ْض جٓنل "ظ ْا٢٘ َاثٟي.  ٓا٢٘ الضًجي بلى  ٓا٢٘، هي مً ؤخا٫ ال ال

٢ٓذ، مً خغ٧اث عاثضة بلى  لٓاَغة الُاثُٟت في اإلاجخمٗاث الخٗضصًت  ؤن الضًاهاث جخد٫ٓ م٘ ال

ْالُاثُٟت ٞهي جسخل٠ ًٖ ماؾؿاث مداٞٓت عؾمُت، ج٣ضم م هالر الجماٖت ٖلى مهلخت ال٣ُٗضة. 

خ٣اص بإجها  ْال٣ُٓؽ الضًيُت، ْالٖا الُاثٟت، بط حٗجي جمؿ٪ ؤبىاء الُاثٟت اإلاتزمذ ببٌٗ اإلاٗخ٣ضاث 

. ٓاث٠ ألازٔغ ٣ٓؽ الُ ْحؿُّٟ مٗخ٣ضاث َْ َٓغ الضًً،   3الا٢غب بلى ظ

ْ ْهي حكحر ٦ظل٪ بلى اؾخسضام الخٗضص الضًجي ْألا       ٓمي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؾُاؾُت ؤ ْال٣ زجي 

ْ الىًا٫ مً ؤظل جد٤ُ٣ مشل جل٪  ْمؼاًا م٨دؿبت، ؤ ْ ز٣اُٞت، مشل اإلاداٞٓت ٖلى مهالر  ا٢خهاصًت ا

 ما جهبذ الُاثُٟت بهظا 
ً
ْٖاصة  ، ٓاث٠ ؤزٔغ ٓاظِت َ ْ ؤبىاء َاثٟت مُٗىت في م ماء ؤ ْاإلاؼاًا لٖؼ اإلاهالر 

ٍٓت.اإلاٗجى حؿخسضم الضًً ٧ٓؾُلت لخد٤ُ٣   4ؤَضاٝ صهُ

       ْ ْحٗٝغ الُاثُٟت ٦ظل٪ ٖلى ؤجها جخجؿض خُىما ٌؿد٣ُٔ في ؤلاوؿان ْعي اؾخ٣اللي بضًىّ ؤ

 ْ  ججاٍ مً ال ٌكاع٦ّ صًىّ ؤ
ً
 ؾلبُا

ً
ْ ٚحر صخُدت ججٗلّ ٌؿل٪ مؿل٩ا ْاٞ٘ صخُدت ؤ ٣ُٖضجّ جدذ ص

ْالُاثٟي ج٩اص ج٩ٓن ؤبٗض مً مجغص زُاب صًجي ؤْ ٢غاءة زانت لِٟ م الىو اإلا٣ضؽ، ألن ٣ُٖضجّ. 
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خّ بخٟانُل ٣ُٖضة َاثٟخّ،  ْ ختى مٗٞغ ْ صعظت التزامّ ب٣ُٓؾّ ؤ ٢ّٟٓ مً الضًً ؤ الٟغص مِما ٧ان م

ٓاث٠  ْجهاٖض خالت ظض٫ نغاُٖت بحن الُ ت  ْلت اإلاغ٦ٍؼ ًجض اإلالجإ في َاثٟخّ الخانت في ْل ُٚاب الض

ْاؾدئهالّ. ٓم ٖلى بلٛاء آلازغ   1ج٣

ٓصة في مجخمٗاث ٖالم الجىٓب، ْحٗض الُاثُٟت مً الا        ْاإلآظ ٍٓت ال٩امىت  ؾخٗضاصاث البيُ

 ْ  لِا إلاماعؾت الٗى٠ يض آلازغ هدُجت الزخالٝ اإلاظَب ؤ
ً
غا ٓعة ٞحها ؤجها جخسظ مً الضًً جبًر ْالخُ

ْاخض مً الخ٣ُ٣ت في خحن  ْالخمؿ٪ اإلاُل٤ بجاهب  َْظا ما ًض٫ ٖلى الخٗهب  ْ ختى الغؤي،  ال٣ُٗضة ؤ

ْاإلاٟٛغة، بلى ٚحر طل٪ مً ال٣ُم جلغي الُاثُٟت  ْالدؿامذ  ْبخترام آلازغ،  ٓاع  ال٣ُم الضًيُت الضاٖمت للخ

اع الش٣افي إلاجخمٗىا الٗغاقي باث  ت ٞان ؤلَا  للٗكاثٍغ
ً
ْامخضاصا التي ًؼزغ بها الٗالم ؤلاؾالمي الخى٠ُ، 

ٍْبٗ ْؤ٢اعبّ   ّ ت، ٞاإلاؿا٫ْ ؤزظ ًجلب مٗاٞع ْالٗكاثٍغ ض مً لم ًيخم بلى ٌٛظي الاهخماءاث الُاثُٟت 

ٓاطَا، مً قإهّ  ْاؾخد ْٞغى ؾُُغتها  ٓاع البىاء  ٌ الخ ْ َاثٟخّ بسهاثهِا الضاُٖت بلى ٞع ٖكحرجّ ؤ

غاٝ زم اللجٓء بلى الٗى٠ الظي ٖاصة ما ًخه٠ بُا٢ت ٖالُت.  2ؤن ٌٗؼػ ٖضم الش٣ت بحن ألَا

ت الِاصٞ          ٠ الُاثٟت بإجها: الجٖز  ٖلى ما ج٣ضم ًم٨ً حٍٗغ
ً
ْ جإؾِؿا ٓا٢٘ الؿُاسخي ؤ ت بلى نُاٚت ال

ْ طل٪  ٓاث٠ ألازٔغ ؤ ْ الاظخماعي بما ًخ٤ٟ م٘ عئٍت ؤْ مهالر َاثٟت مُٗىت ٖلى خؿاب الُ الش٣افي ؤ

ْ خؼبُت. ٍٓت طاث َبُٗت شخهُت ؤ ْ اؾخٛاللّ لخد٤ُ٣ مهالر ٞئ ٠ُ الضهُٓي للمٗخ٣ض ؤ  الخْٓ

ْلت ؤق٩       ُت الخ٣لُضًت صازل الض ٍٓىاث الٟٖغ ْ ْجإزظ الخ٩ ا٫ مسخلٟت ٢ض ج٩ٓن ٖغ٢ُت ؤْ َاثُٟت ؤ

ٓاث٠ الضًيُت هي ْخضة الخىُٓم الاظخماعي الغثِؿت مشلما ؤن  ٗض الُ
ُ
ٍٓت ؤْ ٢بلُت، ْفي اإلاكغ١ ح لٛ

غة الٗغبُت. ْالجٍؼ  3ال٣بُلت ق٩لذ ْخضة الخىُٓم الاظخماعي الغثِؿت في اإلاٛغب ال٨بحر 

ٖٓحن مً الُاثٟ       اصة ما ًمحز الباخشحن بحن ه  4ُت َما:ْٖ

ٓع ٖلى ؤؾاؽ  ْجخمد ٓ ؤن جدبجى الؿلُت  ٓص َىا َ ْاإلا٣ه ْ َاثُٟت الؿلُت،  : الُاثُٟت الؿُاؾُت ؤ
ً
ال ؤ

ْاٖخماص للخمحز  ْاإلاغجبُحن بالؿلُت  َاثٟي بما ًسضم الجماٖت التي جىدؿب بلحها مجمٖٓت الخا٦محن 

ْٚالبا ما ًخم الخٗبحر   . ٓاث٠ ألازٔغ ًٖ َاثُٟت الؿلُت بهُٜ  الُاثٟي بدؿب امخُاػاث ْخ١ٓ٣ الُ

٦ِٓا الؿُاسخي. ُت ٖلى ؾل ٕٓ مً الكٖغ ْلت إليٟاء ه  صًيُت في مدا
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ٓع ٧ل َاثٟت  ْجخمد ْ صًيُت،  ٓاث٠ مظَبُت ؤ ٣ٍْهض بها ج٣ؿُم اإلاجخم٘ بلى َ : الُاثُٟت الضًيُت: 
ً
زاهُا

ٓص َظٍ ال ْؤمىُت لخٟٔ ْظ ْا٢خهاصًت  ٓاظؼ اظخماُٖت  ْبًجاص خ ْحٗهبها لظاتها،  جماٖت، ٖلى هٟؿِا 

٢ْض ج٩ٓن للؿلُت ًض في بزاعة  ْاهخ٣ام الجماٖاث ألازٔغ ب٩ل الٓؾاثل اإلاخاخت.  ْالؿعي إليٗاٝ 

٢ْض ا٢ترهذ الخالت الُاثُٟت في الٗغا١ بإْظّ  ْطل٪ خؿب مهالخِا.  ْجإظُجِا  الُاثُٟت الضًيُت 

ٖٓحن مً ا سّ الؿُاسخي بد٨م مٗاهاجّ مً َظًً الى ٫ٓ جاٍع ِا الٗغا١ ٖلى َ  لُاثُٟت.م٣ُخت ٖٞغ

 في اؾخ٣غاع الىٓام        
ً
 اًجابُا

ً
ْعا ٝ ؤن الٗىانغ الاظخماُٖت مشلما ًم٨جها ؤن جلٗب ص ْمً اإلاْٗغ

ْلت ُّٞ، ٞدُىما  ْبٖا٢ت بىاء الض  الٗمل ٖلى ٖضم اؾخ٣غاٍع 
ً
ْلت ُّٞ، ًم٨جها ؤًًا ْبىاء الض الؿُاسخي 

ْاإلاٗانغ في اٚلب ص ٓا٢٘ الخضًض  ْال  ، ْع ال٣ٗل في الخهٝغ ْلىا، ٢ض ؤٞغػ ظماٖاث مسخلٟت ًلغى ص

ٓ الٓظّ آلازغ  م مً ؤن الازخالٝ مِٓغ َبُعي في الاظخمإ ؤلاوؿاوي بل َ ْٖلى الٚغ ازخلٟذ في الغئٔ، 

ٓهت لل٨ُان الاظخماعي 
ّ
ٓ الازخالٝ بال ؤن الجماٖاث اإلاسخلٟت اإلا٩ ْان ألانل في الخُاة َ ٓا٢٘ الخٗضص،  ل

ْالخٗضص بلى ازخالٝ  ٕٓ خاص في ٢ًاًا مِمت ال ًهلٓن بلى بًجاص ؤي خالت مً الخٟاٖل  ٢ض ًاصي بها الخى

ٓصٍ، التي ًهل بهم  ْْظ ٓع ٖالُت مً ٖضم الش٣ت باآلزغ  ٫ٓ ٧ل مجهما آلازغ بل ًبىٓن ظؿ ٢ْب ْالخٗاٌل 

ٓهاث ال٨ُان ْخ٣اث٣ّ. عة خظّٞ ْالاؾخٟغاص ب٩ل م٩   1بلى يْغ

ْالثرْ       ٓة  ٓاث٠ التي جمخل٪ ال٣ ٓة بحن الُ ْؤزٔغ جٟخ٣غ بلى ٧ل طل٪، ٌٗمل ٞاحؿإ الِ ْاإلاغ٦ؼ،  ة 

ٓع  ٍْضِٞٗا بلى الخدهً ْالاخخماء بؿ ٓهت،  ٓاث٠ اإلاٛب ٖلى جُٟٗل الُاثُٟت في هٟٓؽ ؤًٖاء الُ

ٓع ؤٞغاصَا بالخًامً الجماعي،  ٓة الٟئاث اإلاؿُُغة، ألامغ الظي ٌٗؼػ مً قٗ ٢ْ الُاثٟت مً اؾدبضاص 

ْالخ ٓع باألمان  ٍٓٞغ طل٪ مً قٗ  ٖما ً
ً
ماهي م٘ ٦ُان الُاثٟت، الجماٖت، ٣ًابلّ جؼاًض الاخؿاؽ ًٞال

ْلت.    2بالٛغبت ججاٍ الض

ٓهُت اإلايسجمت، ًاصي بلى ظٗل الكإن         ُاب الخٗضصًت الِغم ٓع الخٗضصًت الخىابظًت ْٚ ٞدً

ْلِـ  ْلِـ مجخم٘ جٟاٖالث، مجخم٘ زالٝ صمٓي  الضازلي في جل٪ الض٫ْ قإن مجخم٘ اهٟالجاث 

ْا  ٕٓ ٓص.مجخم٘ جى ْلِـ مجخم٘ جدغع مً ال٣ُ ٓص   زخالٝ ؾلمي، مجخم٘ اهٟالث مً ال٣ُ

ْجىُٓماتها الخانت بها، ٦ما        ، ًهبذ ل٩ل َاثٟت ؤخؼابها 
ً
ٓهت َاثُٟا ٓاء اإلاصخ ْفي ْل َظٍ الاظ

ٓاث٠ ألازٔغ  ٓاث٠ ٖلى خؿاب الُ ْجخمخ٘ بٌٗ الُ ٓاظباث،  ْال جخٗؼػ الخٟغ٢ت بحن الىاؽ في الخ١ٓ٣ 

ْالجا ٓط  ْالخضزل الخاعجي مً ٢ٔٓ ؤظىبُت حٗمل ٖلى جغؾُش بالىٟ ْاإلا٩اهت الاظخماُٖت،  ْالثرْة   ٍ
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ض مً   ًٖ طل٪ ًهبذ ل٩ل َاثٟت مغظُٗت زاعظُت حٗمل في اإلاضٔ البُٗض ٖلى مٍؼ
ً
َُمىتها. ًٞال

 1الخجؼثت.

ٓ ا       ْالؿلُت، َ ْالثرْة  ْا٢٘ اظخماعي ٢اثم ٖلى اخخ٩اع َاثٟت لالمخُاػاث  ٓع  لظي ًمِض لظا ٞةن ِْ

، ْفي حٗبئت ؤٞغاص 
ً
٠ُ جل٪ البيُت الش٣اُٞت ؾُاؾُا اماث الُاثُٟت في جْٓ ٤ لىجاح بٌٗ الٖؼ الٍُغ

ـ )الُاثُٟت الؿُاؾُت(، ًخضازل ُّٞ ال٣ٗاثضي بالؿُاسخي،  ِّ ْعي َاثٟي مؿ  ٖبر زل٤ 
ً
ٓاثِٟا ؾُاؾُا َ

ْ شخهُت. ٍٓت، خؼبُت ؤ ٓعي لخد٤ُ٣ مهالر ٞئ  ْحسخحر طل٪ ال

ْلت ؤمام ْٖىضما ًهل اله ْججهاع خهاهت الض ٓاظِت اإلاؿلخت، َىا ج٠ًٗ  غإ الُاثٟي بلى مغخلت اإلا

ْالشماهِىاث  ْلىا في الخجغبت اللبىاهُت في الؿبُٗىاث  ْلت بك٩ل ٧امل،  ْ ٢ض ججهاع الض الخضزالث الخاعظُت ؤ

 ٖلى طل٪، لظا ال ٚغابت ؤن ًضزل مهُلر اللبيىت )
ً
 خُا

ً
ٓطظا ْلي (، ال٣امٓؽ الLibanisationهم ض

(Larousse ٍٓت ٫ٓ الخٗاٌل الؿلمي في اإلاجخمٗاث الخٗضصًت بلى هؼاٖاث صم (، للخٗبحر ًٖ بم٩اهُت جد

:٫ٓ ت لظل٪ الخد ٍع ٍ الًْغ ْمً ؤبغػ الكْغ ب ؤَلُت مضمغة،   2ْخْغ

ْٚحر ٢اصعة ٖلى خماًت هٟؿِا مً الخ٨ٟ٪ ْالاجهُاع جدذ   ت َكت ْيُٟٗت  ْلت مغ٦ٍؼ ٓص ص ْظ

إة الخىا٢ًاث الضازلُت. َْ 

ْالخدالٟاث   غاٝ  ْمً زم الاخخ٩ام بلى ألٖا ت ٖلى ؤؾـ ٚحر زابخت،  ْلت اإلاغ٦ٍؼ ٢ُام الض

ْاإلااؾؿاث  ْلت ال٣اهٓن  ْٖضم الؿعي الِجّضي بلى بىاء ص ماء الؿُاؾُحن  اإلاغخلُت بحن الٖؼ

ٓاَىحن. ٓعٍت التي حؿاْي بحن ظمُ٘ اإلا  الضؾخ

)اللبيىت( هي الجزاٖاث التي بن الجزاٖاث الضازلُت التي ًخم الخدظًغ مجها ٖلى ؤؾاؽ   

ْاضر اإلاٗالم في  ٕ ؾُاسخي  ْعة ؤْ ٢ٔٓ زاعظُت طاث مكْغ جضاع مً ؤَغاٝ ب٢لُمُت مجا

عة في مهلخت  َْىا جخد٫ٓ الجزاٖاث الُاثُٟت بلى هؼاٖاث زاعظُت ال جهب بالًْغ اإلاى٣ُت، 

ماء اإلادلُحن الظًً ٌكاع٧ٓن ٞحها، بل بن ججاعب الخغب ألاَلُت اللبىاهُت  ٢ض صلذ ٖلى الٖؼ

ْ طا٥ مً ظاهب ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت التي ؾاهضجّ  ُم الُاثٟي ؤ بم٩اهُت الخسلو مً َظا الٖؼ

ْ ؤْنلخّ بلى ٢مت الؿلُت.  ؤ

ٍْدضر        ْاعص بل خضر  ُّٟ لهالخِا امغ  ْجْٓ ْالُاثٟي  ٓا٢٘ الازجي  ْاؾخٛال٫ ال٣ٔٓ الخاعظُت لل

ُت  ٍٓاث الٟٖغ ٪ الِ ْجدٍغ ش،  ٓم ٖلى مضاع الخاٍع ْجطخُم مكا٧لِا ًخم إلقٛا٫ اإلاجخم٘ ًٖ ٢ًاًا ٧ل ً
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ال ق٪ ان الاؾخجابت للمازغ الخاعجي ال ًخم الا اطا قٗغث الا٢لُاث بمغاعة   . ْالخىمُت ال٨بٔر البىاء 

ٓعٍا  ٢ْض خضر َظا في ؾ ٓة زاعظُت جسل٘ ٖلحها خماًتها.  ٣ْٞضان الامان ٞدُيئظ جبدض ًٖ ٢ الايُِاص 

ْاٖلىذ  اًام الخ٨م الٗشماوي في ال٣غن  ٓاعهت لبىان،  الخاؾ٘ ٖكغ خُض زلٗذ ٞغوؿا خماًتها ٖلى م

ػ ختى ال جتر٥ ٞغوؿا ْخضَا في اإلاُضان. ْعَا خماًتها للضْع ُاهُا بض  بٍغ

َْٗمل ٖلى اه٣ؿام الامت ًخجؿض في        ْمً اإلاالخٔ ؤن اإلاازغ الخاعجي الظي ٌٛظي الٟخىت الُاثُٟت 

ْان ازخل ْاخض  ٓجحن جلخ٣ُان ٖلى َضٝ  ٓجان َما، ٢ َْاجان ال٣ ٟخا في اؾلٓب الا٢تراب ْالاؾخٛال٫. 

ٍٓل الض٫ْ  ٓاخض حؿعى لخد ٓم ٖلى الضًً ال ت ْالازيُت ج٣ ال٣ٔٓ الا٢لُمُت طاث الاهخماءاث الٗىهٍغ

ٓاٍع ٚحر  ْص٫ْ ظ ً الٗغبي  بت ٦ما َٓ الخا٫ م٘ الَٓ ت ختى ال ج٩ٓن ٍٚغ ٍْالث ٖىهٍغ ٓمُت الى ص ال٣

ْٖ ْال٣ٔٓ الٛغبُت  ٨ُت التي ججض في اللٗبت الُاثُٟت زحر ْؾُلت الٗغبي.  الًاث اإلاخدضة الامٍغ لى عؤؾِا ال

 ٠ُ ٝ ان مضعؾت الاؾدكغا١ الؿُاسخي ٢امذ في الٛغب ٖلى اؾاؽ جْٓ ْاإلاْٗغ ٓة الظاجُت،  لخضمحر ال٣

ً ال ٢ْض اهتهذ َظٍ اإلاضعؾت في ال٣غن الٗكٍغ ٓاػن الؿُاسخي.  ٓا٢٘ الازجي في لٗبت الخ ْاؾخٛال٫ ال ى الضًً 

ْجلخ٣ي  ُٖٓت.  حٛظًت الخُاع الاؾالمي ٖلى ْظّ الخهٓم ٦جؼء مً خماًت اإلاى٣ُت مً حٛلٛل الكُ

ٓ بُئي  ْما َ ٓ صًجي  ٓجان م٘ الٗىانغ الاؾالمُت اإلادكضصة في الٗالم الٗغبي التي جسلِ بحن ما َ َاجان ال٣

 ا٢غب الى اإلاؿلم الاٞٛاوي مً اإلاؿُخي ال
ً
ْجٔغ ان اإلاؿلم الٗغبي مشال  ٗغبي.مدلي 

ٓوي      ْال٨ُان الهُِ الًاث اإلاخدضة  ٓ ظؼء مً اؾتراجُجُت ال َ 
ً
ْالٗغ٢ُت مشال ْبزاعة الجزاٖاث الُاثُٟت 

اثُٟت لخإمحن مهالر   بلى ٦ُاهاث ٖغ٢ُت َْ
ً
ْاإلاكغ١ الٗغبي جدضًضا بُٛت ج٣ؿُم مى٣ُت الكغ١ ألاْؾِ 

ٓوي،   1الض٫ْ ال٨بٔر ْخماًت ال٨ُان الهُِ

ٌٗض ال٣ٟغ ْاَغة اظخماُٖت ا٢خهاصًت ت الفلش في الاهظمت العُاظُت املعاصشة: املطلب الثالث: اصم

ذي ٓ في ؾُا١ جاٍع ْبوؿاهُت جىم المي  -مجخمعي -ؾُاؾُت طاث ؤبٗاص هٟؿُت  ظٛغافي يمً ػمً مدلي ْٖ

ْمجها الٗغا١ بٗضم بقبإ الخاظاث  ٍْم٨ً جدضًض مِٟٓم ال٣ٟغ في ص٫ْ ٖالم الجىٓب  ٢ٓذ هٟؿّ،  في ال

ً اؾاؾُحن:ألاؾاؾ ْالتي جخًمً ٖىهٍغ  2ُت بك٩ل ٦بحر 

عي )الٛظاء ال٩افي، اإلالبـ، ألاظِؼة اإلاجزلُت، ؤلازار اإلاجزلي(. - ؤ  مخُلباث الخض ألاصوى الًْغ

ْمً ؤظلّ، مشل اإلاُاٍ الهالخت   - ب ا مً زال٫ اإلاجخم٘  ٓٞحَر الخضماث ألاؾاؾُت التي ًخم ج

ْالخٗلُمُت ْالخضماث الصخُت  ْالى٣ل الٗام،   . للكغب، 
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بن اإلاؿإلت الخُحرة في ؤػمت ال٣ٟغ اهّ في جؼاًض مُغص جهٗب الؿُُغة ٖلُّ، خُض حكحر         

ٓالي ) ٫ٓ مٗضالث ال٣ٟغ في الٗالم الى ان خ ٓم بؿبب ال٣ٟغ 5000اإلاُُٗاث خ ٓجٓن ٧ل ً (، َٟل ًم

ٓالي  ٓم ًبلٜ خ ْاخض في الُ الع  ْؤن ٖضص الظًً ٌِٗكٓن با٢ل مً ص ْان ملُٓن شخ 980الكضًض.  و، 

ٓالي )  ْان ا٦ثر مً )2,8خ ٓم.  ً في الُ الٍع ( ملُٓن شخو 800( ملُاع شخو ٌِٗكٓن با٢ل مً ص

 مجهم )
ً
ٓمُا ً 

ً
ْالخإزغ في ٖالط 300ًىامٓن ظُاٖا ٗت  اصة ؾَغ ٓعة في ٍػ ( ملُٓن َٟل. َظٍ الاع٢ام اإلاظ٧

ٓعر الى الاظُا٫ اإلاؿخ٣بل ٓبت، ٦ما اهّ ً ْمتها ا٦ثر نٗ ُت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ اطا َظٍ الاػمت ًجٗل م٣ا

 ،
ً
الص اًًا الص ٞةجها ؾٝٓ جيخج زمـ اؾغ ٣ٞحرة بمخٓؾِ زمـ ا ْظضث ٖاثلت ٣ٞحرة لضحها زمـ ا

ٓص الى جًا٠ٖ الٗضص باؾخمغاع.    1َْظا ٣ً

 املبحث الثالث: الاصماث الاكتصادًت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 اظُت املعاصشة:املطلب الاول: اصمت التىمُت في الاهظمت العُ

 املطلب الثاوي: اصمت البطالت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 املطلب الثالث: اصمت الفعاد في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

 عُاظُت املعاصشة: في الاهظمت ال املطلب الشابع: اصمت الامً املائي والغزائي

  اصشة:املطلب الاول: اصمت التىمُت في الاهظمت العُاظُت املع

ٓاهب الخُاة، ٣ٞض ج٩ٓن      ْالخدؿً الظًً ًُغؤن ٖلى اخض ظ اصة  ان الخىمُت جمشل خالت مً الٍؼ

ٓاهب  ْبظل٪ ٞالخىمُت هي ٖملُت طاث ظ اصة في الجاهب الا٢خهاصي اْ الاظخماعي اْ الؿُاسخي،  الٍؼ

ْز٣اُٞت. ْاظخماُٖت،  ْمخضازلت، ا٢خهاصًت، ْؾُاؾُت،   مخٗضصة 

ْلت جماعؽ       ،  ْالض اثِٟا ألازٔغ ٢ٓذ ٖلى ؾاثغ ْْ ُٟتها الا٢خهاصًت ٢ض جٟ اث٠ مخٗضصة، الا ؤن ْْ ْْ

اث٠  ُٟتها الا٢خهاصًت، ٞلٓ جإملىا ْْ اثِٟا ٚحر الا٢خهاصًت ٢ض اججِذ لخضمت ْْ بل ؤن مٗٓم ْْ

م مً جىِٖٓا ٞهي جٓظّ لخد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت، اط ؤزظث  ْلت بك٩ل ٖام هجض ؤجها ٖلى الٚغ الض

ْلت ْالخىاؾ٤ بحن الؿُاؾاث  الض ٓاػن بحن ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت،  ٖلى ٖاج٣ِا مِمت جد٤ُ٣ الخ

 ٓ ٓاهب ٚحر ا٢خهاصًت ٦تهُئت الج لُتها ًٖ ظ ٓا٫، ًٞال ًٖ مؿْا ٓٞحر عئْؽ ألام ْج الا٢خهاصًت، 

 ٠٢ٓ ْلت ًخ ْع الض لى ؤؾاؽ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٞان ص الؿُاسخي ْالاظخماعي اإلاالثم للخىمُت الا٢خهاصًت. ْٖ

ْلت ًسخل٠ بازخالٝ الخىُٓم  ٖلى ْع الض ٓص الىٓام، ؤي ان ص ٓامل ؤَمِا: الٟلؿٟت التي ج٣ ٖضة ٖ
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ْلت في مجخمٗاث نىاُٖت  -الا٢خهاصي ْع الض ْلت ٖلى ٢متها، ٞض الاظخماعي للمجخمٗاث التي ج٠٣ الض

ْعَا في مجخمٗاث هامُت.   1مخ٣ضمت ًسخل٠ ًٖ ص

          ٓ ْٖلى صعظاث ل٨ً مٓاَغ الخسل٠ في ص٫ْ ٖالم الجى ْمدكٗبت مً ظِت،  ْمخضازلت  ب هي ٦شحرة 

، طل٪ ان بًِٗا ًخٗل٤ بالبىاء الخدتي )جسل٠ ال٣ٔٓ اإلاىخجت  ْجت مً الاَمُت مً ظِت ازٔغ مخٟا

ٓعي الاظخماعي(، بًِٗا  ْال ْبًِٗا ًخٗل٤ بالبىاء الٟٓقي )اق٩ا٫ الاصعا٥  ْبالخالي ٖال٢اث الاهخاط(، 

ٓمي، بًِٗا ٌٛلب  ْبًِٗا ٢ ْالش٣افي، ٢ُغي  ْبًِٗا الازغ الُاب٘ الاظخماعي  ٖلُّ الُاب٘ الا٢خهاصي 

سُت  ْبًِٗا ًدخاط ٖالظّ الى ٞترة جاٍع ٓاهب الخُاة الاظخماُٖت ٧اٞت،  بًِٗا ٢ضًم ٖام ًخٗل٤ بج

َْظٍ الهٟت الٛالبت ٖلى اهٓمت ص٫ْ الٗالم الشالض  ٓٞغ ٧ل مً الىُت ْالاعاصة.  ٍٓلت ختى في خا٫ ج َ

ٓاعص ْالتي حٗض مً مس ٤ جد٤ُ٣ الخىمُت ٞحها، باإلياٞت الى شخت اإلا  في ٍَغ
ً
٢ٓا لٟاث الاؾخٗما٫ حٗض مٗ

 الاػمت لخد٣ُ٣ِا.

ْحٗض ص٫ْ           اَُت الاظخماُٖت ألٞغاص اإلاجخم٘،  ْحٗض الخىمُت الا٢خهاصًت ٖامل مِم في جد٤ُ٣ الٞغ

اَُت الاظخم ٓاَىحها، ل٨ً َىا٥ الخلُج الٗغبي مً الض٫ْ اإلاخ٣ضمت في جد٤ُ٣ مخُلباث الٞغ اُٖت بحن م

ٓاعصَا اإلاالُت.  ْاضر في َظٍ الخىمُت بؿبب شخت م ً الٗغبي حٗاوي مً جضوي  ص٫ْ ازٔغ مً ص٫ْ الَٓ

ٓ ا٦ثر  ٢ٓذ مً ٢بل الض٫ْ اإلاخ٣ضمت، ل٨ً الاؾخٛال٫ َ ؿاٖض في هٟـ ال
ُ
ْح َظٍ الض٫ْ الىامُت ُمؿخٛلت 

ٓهت اإلاُٗاة. ْاإلاٗ  مً اإلاؿاٖضة 

الا٢خهاصًت هي ٖملُت الاهخ٣ا٫ مً الٓي٘ الاظخماعي اإلاخسل٠ الى الٓي٘ الاظخماعي  بن الخىمُت       

اإلاخ٣ضم. َظا الاهخ٣ا٫ ٣ًخطخي خضْر حٛحر ظظعي في اؾالُب الاهخاط اإلاؿخسضمت ْفي البيُان الش٣افي 

ْل٣ض ظغث الٗاصة في ال٨خاباث الا٢خهاصًت الخ٣لُضًت ٖلى ٠  اإلاخالثم م٘ َظٍ ألاؾالُب الاهخاظُت،  حٍٗغ

اصة اإلاؿخمغة في مخٓؾِ صزل الٟغص ٖبر مضة مً الؼمً. بال ان  الخىمُت الا٢خهاصًت بإجها ٖملُت الٍؼ

، بمٗجى 
ً
َْظا بظاجّ لِـ ٧اُٞا الخٛحر في َظا اإلااقغ اهما ٨ٌٗـ اإلآِغ الخاعجي ال٨مي لٗملُت الخىمُت، 

اصة في مخٓؾِ صزل الٟغص ال حٗجي الخىمُت الا٢خهاصً ْان الخٛحر في َظا اإلااقغ ال٨مي ان مجغص الٍؼ ت، 

ٍْغجبِ بخسل٠ اؾالُب الاهخاط زهاثو  ْؤن ًهاخبّ حٛحر ٦ُٟي َٓ ج٣ضم الاهخاط اإلاؿخسضم.  البض 

َْظا ٌٗجي ان ج٣ضم اؾالُب الاهخاط اإلاؿخسضمت ج٣خطخي ال٣ًاء  اؾاؾُت ٌٗبر ٖجها باالزخالالث ال٩ُِلُت 

ْ جصخُدِا.  1ٖلى الازخالالث ال٩ُِلُت ؤ

ٓاعي ان الخىمُت جخًمً ٖىانغ ٖضٍ ًً٘ ؤَمِا ُٞما ًإحي:       2ٍْٔغ ال٩
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ْجؼاًضَا. -أ ْمخهاٖضة حٗبر ًٖ ججضص اخخُاظاث اإلاجخم٘   ان الخىمُت ٖملُت مؿخمغة 

ٓػ  -ب ْالجماٖاث في الخىمُت بٓنِٟا ٖملُت مجخمٗت ال ًج ْال٣ُاٖاث  ًجب اقغا٥ ٧ل الٟئاث 

ْاخض. ٓعص  ْ م  اٖخماصَا ٖلى ٞئت ٢لُلت ؤ

ْاهما ٖملُت مدضصة الٛاًاث، طاث ال -ط ٓاثُت  َْظا ٌٗجي اجها لِؿذ ٖملُت ٖك ْاُٖت،  خىمُت ٖملُت 

.
ً
ٓػَٗا ْج  

ً
ٓاعص اإلاجخم٘ هخاظا ْؤَضاٝ مغخلُت إلا ٍٓلت اإلاضٔ،   اؾتراجُجُت َ

اع الا٢خهاصي. -َـ ٓ الخا٫ في الَا اع الؿُاسخي الاظخماعي ٦ما َ الث ٩َُلُت في الَا  اًجاص جد

       ٓ ٓاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت بحن الاؾخسضاماث ٍْم٨ً ال٣ ٓػَ٘ اإلا ْلت ٨ًمً في ٦ُُٟت ج ْع الض ٫ ان ص

ٓٞحر  ْلت حؿعى لخ ٣ْٞا إلاهلخت اإلاجخم٘، ٞالض ٓاعص  اإلاسخلٟت لخد٤ُ٣ ؤًٞل اؾخسضام مم٨ً لخل٪ اإلا

ٓٞحر اإلاىار ألا  َْظا ٌؿخضعي ج ْاإلااصًت،  ت  ْج٠ُْٓ ٖىانٍغ البكٍغ مجي ٧اٞت اإلاؿخلؼماث لدصجُ٘ ؤلاهخاط 

ٓٞحر ما ٌؿمى بغؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي الخدتي ) ْج ٓوي ؾال٠ الظ٦غ،  اع ال٣اه ( Infrastructureْؤلَا

ْالُا٢ت.  ٓاوئ  ْاإلا ٓع،  ْالجؿ  ٧الُغ١، 

ٓعة       ْهي ان الخىمُت به ْهجض في ص٫ْ ٖاإلاىا )ٖالم الجىٓب( ان لضًىا خ٣ُ٣ت البض مً جإ٦ُضَا 

ٓعة زانت ال ت به ْالخىمُت البكٍغ  ٖامت، 
ً
ض مً الٗمل ال٨ٟغي الجاص ل٩ُٓن ٢اصعا جؼا٫ بداظت الى اإلاٍؼ

ٓاعص  ٓاٞغ اإلا م مً ج ْػَا ٖلى الٚغ ْان الض٫ْ الىامُت ٢ض ٞكلذ في ججا ٫ٓ لِا،  ْْي٘ الخل ٖلى جٓنُِٟا 

 انبدذ مك٨الث مؼمىت 
ً
ت زانت ْالخىمُت البكٍغ ْؤن مك٨الث الخىمُت  ت في اٚلبها  ْالبكٍغ الُبُُٗت 

ا الجاهبُت الؾُما في الض٫ْ الىامُت، ٞةن الخُاًا التي  ْآزاَع ْالبِئت  او٨ٗؿذ ٖلى ٧ل مً الاوؿان 

ْالتهمِل،  ْالضًٓن، ْالاؾخٛال٫  ، ِٞىا٥ ال٣ٟغ،  ْمخىٖٓت هي ألازٔغ سجلذ في ال٣غهحن اإلاايُحن ٦شحرة 

 ًٖ 
ً
ْالؿ٩اهُت الغصًئت، ًٞال ْاإلاٗاقُت  ْالجِل، ْالاْيإ الصخُت  ْالخغمان،  ٓػَ٘،  الخلٓر ْؾٓء الخ

ٓاعص البُئُت.  1ْالاؾخسضام الجاثغ للم

 املطلب الثاوي: اصمت البطالت في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

ٓاث         ْهي بخضٔ ال٣ى حٗض البُالت مً ؤزُغ ألاػماث التي ٌٗاوي مجها الاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة، 

ٓع  ت َامت جا٦ض ؤن اإلااصًت للٗى٠، ألن الصخو الٗاَل ْزانت الكباب ٌكٗغ ؤهّ م٣ِ َْىا٥ هٍٓغ

ٓمت،  ً مً زالر ظِاث ؤؾاؾُت هي )الخ٩ َْظا ًجٗل الٗاَل ٌكٗغ بٓلم الازٍغ  ،ً ٓع ٣ًِغ ألازٍغ اإلا٣ِ

ٓاء ٧ان َظا الؿل٥ٓ يض  ْاوي ؾ ٓلض صازلّ ؾل٥ٓ ٖض ْال٣ِغ ًخ ْهدُجت لِظا الٓلم  اإلاجخم٘، الٗالم(، 
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خهاب، خُض بن الٟغاٙ الىاظم ًٖ  هٟؿّ ؤم يض اإلاجخم٘، مشل بعج٩اب الجغاثم ْخاالث الخ٠ُ ْالٚا

 للٗى٠.
ً
  1البُالت ًمشل صاٞٗا

ا الٗضًض مً الاهٓمت الؿُاؾُت بازخالٝ         ْحٗض البُالت ْاَغة ا٢خهاصًت ٧لُت حٗاوي مً ازاَع

ٓم  ٢ْض ازخلٟذ ْظِاث الىٓغ باليؿبت لال٢خهاصًحن في اُٖاء مِٟ اهٓمتها )الغؤؾمالُت، الاقترا٦ُت(، 

ٓص  مٓخض لِا ْالؿاثض َٓ ْظ ٓم اإلاخ٤ٟ ٖلُّ  ْل٨ً ًب٣ى اإلاِٟ ا.  ْازخالٝ جإزحَر ٓاِٖا  بؿبب حٗضص اه

ال  ً ٖلى الٗمل )ؾً الٗمل(، الظًً ًُلبٓن الٗمل  ْال٣اصٍع لحن للٗمل  ْاإلاَا اٞغاص ٖاَلحن ًٖ الٗمل 

.
ً
 2ًجضْن ٖمال

ْالخٗاْن الاهماجي في الٗغ         ْػاعة الخسُُِ  غ    ج٣اٍع
ً
، 2006ا١ في اخهاثُاث لِا في ٖام ْؤقاعث مشال

ْحٗض َظٍ الٓاَغة ؤخض ؤَم 53، بلى ؤن مٗض٫ البُالت في الٗغا١ ٢ض ْنل بلى 2007ْبضاًت ٖام   ،%

ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت. ٓجغاث الاظخماُٖت  ض مً خضة الخ  3الاق٩الُاث التي جٍؼ

ْالخٗاْن        ْػاعة الخسُُِ  الاهماجي، بلى بن البُالت ْحكحر الخ٣ضًغاث الغؾمُت الهاصعة ًٖ 

 ٓ ْؤن ٚالبُت 28،1ؤنبدذ مك٩لت زُحرة، بؿبب بعجٟإ وؿبتها بلى هد % مً بظمالي ال٣ٔٓ الٗاملت، 

ت 21،3الٗاَلحن َم مً ٞئت الكباب، بط ًيخمي  ْؤن  19-15% مً الٗاَلحن بلى الٟئت الٗمٍغ ؾىت. 

ت 27 ْجغج 24-20% مً الٗاَلحن ًيخمٓن بلى الٟئت الٗمٍغ ْهي البُالت ؾىت.  ٟ٘ البُالت الىا٢هت )

ْام ظؼجي(، لخهل بلى وؿبت   ؤن  4%.40،2الىاظمت ًٖ بهسٟاى ؾاٖاث الٗمل، ؤي ص
ً
% مً 98ٖلما

ٓة الٗمل جٓظض في وكاٍ اهخاجي ؾلعي ْزضمي ال جخٗضٔ مؿاَمخّ  % مً الىاجج اإلادلي الاظمالي، ٢30

ٓة الٗمل حكخٛل في الخضماث الِامكُت التي50ْؤن  ٌِٗل ؤٚلب الٗاملحن ٞحها ٖلى مؿخٔٓ  % مً ٢

ٓع 2زِ ال٣ٟغ بمٗض٫ صزل ) اجب ْألاظ ٤ الْغ ْلت ًٖ ٍَغ ، بِىما حُٗل محزاهُت الض
ً
ٓمُا الع ً ( ص

ٓالي ) ْاإلاخ٣اٖضًً خ اًت الاظخماُٖت  ْمخل٣ي الٖغ ٟحن  ٓ )25للمْٓ ( ملُٓن 30( ملُٓن ٖغاقي مً انل هد

 ٓ عي اإلاغ٦ؼي الٖغ ْلت الٗغا٢ُت.وؿمت، مما ًا٦ض الُاب٘ الَغ ْحكحر ٧اٞت اإلاُُٗاث  5ي الضًم٣غاَي للض

 بٗض 
ً
ٓٞغة ًٖ اػمت البُالت في اٚلب ص٫ْ الٗالم الى ان َظٍ اإلاك٩لت ازظث بالخٟا٢م ٖاما ْالضالثل اإلاخ

ا  ْان ظمُ٘ اإلاٗالجاث التي ٢امذ بها الاهٓمت الؿُاؾُت لخل َظٍ الاػمت ؤْ الخض مً اهدكاَع آزغ، 

ْطل٪ ألؾباب مخباًىت مً هٓام ؾُاسخي آلزغ.ْاحؿاِٖا ٢ض جباًيذ   ْازخلٟذ 
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 املطلب الثالث: اصمت الفعاد في الاهظمت العُاظُت املعاصشة:

ْطل٪ ٖىضما ٢ا٫ بإن          ٠ الٟؿاص،   لؤلوكُت التي جىضعط جدذ حٍٗغ
ً
ٟا ْلي حٍٗغ ْي٘ البى٪ الض

ُٟت الٗامت لل٨ؿب الخام، ٞالٟؿاص ًد ٓم الٟؿاص َٓ اؾاءة اؾخٗما٫ الْٓ ضر ٖاصة ٖىضما ٣ً

ْ بظغاء َغح إلاىا٢هت ٖامت، ٦ما ًخم ٖىضما  ٓة، لدؿُِل ٣ٖض ؤ ْ عق ْ ببتزاػ ؤ ْ َلب ؤ ٫ٓ ؤ ٠ ب٣ب مْٓ

ٓة لالؾخٟاصة مً ؾُاؾاث ؤْ بظغاءاث  ٦ْالء ؤْ ْؾُاء لكغ٧اث ؤْ ؤٖما٫ زانت بخ٣ضًم عق ٌٗغى 

ُت، ٓاهحن اإلاٖغ ْجد٤ُ٣ ؤعباح زاعط بَاع ال٣ ٦ما ًم٨ً للٟؿاص ؤن ًدهل  ٖامت للخٛلب ٖلى مىاٞؿحن 

ٓا٫  ْ ؾغ٢ت ؤم ْطل٪ بخُٗحن ألا٢اعب ؤ ٓة،  ُٟت الٗامت مً صْن اللجٓء بلى الغق ٤ بؾخٛال٫ الْٓ ًٖ ٍَغ

ْلت مباقغة.   1الض

ٖٓت مً اإلاماعؾاث التي جدىافى م٘ مهالر       ّ، ٖلى ؤهّ جل٪ اإلاجم َْىا٥ مً الباخشحن مً ٖٞغ

ْاة بحن ْحؿحئ بلى مبضؤ اإلاؿا ٢ٓ٘ ؤلاصاعي الظي ٌكٛلّ  اإلاجخم٘،   ًٖ بؾاءة بؾخٗما٫ اإلا
ً
ألاٞغاص، ًٞال

ُٗت ؤم الخىُٟظًت ؤم ال٣ًاثُت، ؤم ٧ان ٌٗمل في  ْلت الدكَغ  في ؤظِؼة الض
ً
ٟا ٓاء ٧ان مْٓ الاوؿان، ؾ

.
ً
ْ ؾُاؾُا  ؤ

ً
ْبا ْ مىض  ؤ

ً
ٓمي، ؤم ٧ان هاثبا   2ال٣ُإ الا٢خهاصي ؤم الاظخماعي الخام ؤم الخ٩

ْؤق٩ ٓإ  ْمجها آلاحي:ْللٟؿاص ؤه  
ً
 3ا٫ ٖضًضة، للخٗٝغ ٖلحها وؿخٗغى مجها ألا٦ثر قُٖٓا

ٓة  - ؤ ٠ الظي ٌؿخلم الغق ْهي ما ٌُُّٗ شخو مٗجي ٌؿمى بـ )بالغاشخي(، بلى اإلآْ ٓة:  الغق

ٓص شخو زالض ْؾُِ  َْؿمى بـ )اإلاغحصخي( ل٣ُطخي خاظت ما بضْن ْظّ خ٤، ْفي خا٫ ْظ

 بُجهما ٌؿمى بـ )الغاجل(.

َْٓ ًم  - ب ال ؾُما في ألاظِؼة التي جماعؽ ؤوكُت ؤلابتزاػ:  ْالٗاملحن  حن  اعؽ مً ٢بل ؤلاصاٍع

ْالغ٢ابت ٖلى ألاؾٗاع  ْلجان الخٟخِل  ْاللجان ؤلاهًباَُت  ٓاِٖا  ؾُاصًت مشل ألاظِؼة ألامىُت  بإه

اصة ما جضٞ٘ َظٍ اإلابالٜ جدذ التهضًض. ا ْٖ ْٚحَر لحن في الجماع٥   ْاإلاؿْا

ٓ   - ث ٓ ٖلى الى٣ ٓ الؿُ ٟحن ؤلازخالؽ: َ ٓص بلى اإلاا٫ الٗام مً مْٓ ْ ؤقُاء ؤزٔغ طاث ٢ُمت حٗ ص ؤ

ٓجها. لُت التي ًخدمل ٓا٢٘ اإلاؿْا  عؾمُحن ٌٗمضْن بلى بؾاءة بؾخٛال٫ م
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 ًٖ الخظٝ   - ر
ً
٤ الخالٖب باإلاؿدىضاث ًٞال ْجبضًلِا ًٖ ٍَغ ٓ ًخًمً حُٛحر الخ٣اث٤  َْ التزٍْغ: 

ْج٣لُض ألازخام الغؾمُ ْجبضًل ألاؾماء  ٠ ال٩لماث  ٓا٢ُ٘ ْجدٍغ ْج٣لُض ج ش  ٓاٍع ْالخالٖب بالخ ت 

ْعا١  ٓمُت ْألا ْاإلاؿدىضاث الخ٩ ْعا١ الغؾمُت  ٓزاث٤ ْألا ْزاث٤ ٖلى ٚغاع ال ٍغ  لحن ؤْ جْؼ اإلاؿْا

ا. ْٚحَر ْ ازخال٢ِا  ْالكِاصاث الجامُٗت ؤ ٍٓاث الصخهُت  ْالِ ٓجُت   الشب

ٓا٫  - ط ٫ٓ ٖلى ألام ٕٓ مً الٟؿاص في الخه الٗامت  ؾٓء اؾخسضام الؿلُت: ًخجؿض َظا الى

ْٖضم  ٦ْك٠ ؤؾغاع الٗمل م٣ابل مىٟٗت  ْالخهٝغ بها مً ٚحر ْظّ خ٤ جدذ طعاج٘ مسخلٟت 

ْاث اإلاؿخسضمت في  ىحن. ْؤلاَما٫ اإلاخٗمض لؤلص ْالخ٣هحر زضمت اإلآَ ٓاظب اإلاىاٍ بّ  ؤصاء ال

ْالدؿاَل مِٗم  ْالخٛاضخي ًٖ ؤزُائهم  ْمىذ اإلاىانب ألشخام ٚحر مِىُحن  ْالدكضص  الٗمل 

 لِباث بضْن ْظّ خ٤.ْبُٖاء ا

٢ْض ٩ًٓن   - ح ال ؾُما في الض٫ْ الىامُت،  ْمِٓغ قاج٘  ٓإ الٟؿاص  ٕٓ مً ؤه ْهي ه الٓؾاَت: 

 ٖلى جٓظُّ ٢غاعاث 
ً
 مً م٩اهت الصخو الاظخماُٖت ؤْ الؿُاؾُت، ُٞهبذ ٢اصعا

ً
مؿخمضا

ٓاهحن ْألاهٓمت لُُٗي الخ١ٓ٣ ل  ال٣
ً
ْػا ْؤَضاّٞ مخجا ً بك٩ل ًدىاؾب م٘ م٣انضٍ  ٛحر ألازٍغ

 ؤصخابها.  

ْلٗل          ًخًاٞغ ؾٓء الخ٨م م٘ اؾدكغاء الٟؿاص في مىاحي الخُاة ٧اٞت. 
ً
ً الٗغبي مشال في ص٫ْ الَٓ

ٓ حؿلل الٟؿاص الى اإلااؾؿاث التي مً اإلاٟترى ان ج٩ٓن في م٣ضمت  ْة ُّٞ َ ٓاحي الٟؿاص يغا اقض ه

ْاإلاجالـ الىُابُت. ان ما هٟتريّ ْمشل ال٣ًاء   في مماعؾت الٟؿاص في اإلاجا٫  اإلاداعبحن يضٍ، 
ً
ممحزا

ت الخ٨م ال٣ؿغي التي جخُب٘ بّ الؿلُت الؿُاؾُت في ٚالبُت البلضان  الٗغبي ٨ًمً في ؾمت اؾخمغاٍع

ْجغجبِ باحؿإ اإلاضٔ الا٢خهاصي الٗام الظي جخد٨م ُّٞ َظٍ الؿلُت: مً اخخ٩اع ٧امل  الٗغبُت، 

ْالٛاػ  ٓاعص الُبُُٗت الغثِؿت مشل البتر٫ْ  ْاإلاىاظم اإلاٗضهُت...الخ، الى الؿُُغة ٖلى للم ْالٟٓؾٟاث 

ْاػاء  ال٣ُإ الٗام الظي ٌكمل في خاالث ٦شحرة مغا٤ٞ نىاُٖت ْزضمُت اؾتراجُجُت مالُت ْزالِٞا. 

٢ٓٗت  ٓا٢٘ ال٣غاع مً ظِت ازٔغ اخضٔ الىخاثج اإلاخ ْاخخ٩اع م طل٪ انبذ مى٘ جضا٫ْ الؿلُت مً ظِت، 

لي في ْي٘ ٦ِظا. َظا الامغ ال  ْمؿْا ٓماث  ْبهما ًخٗضاٍ الى اًٖاء الخ٩ ًخٗل٤ بغؤؽ الؿلُت ٣ِٞ، 

اث٠ ال٣ُاصًت في  ...الخ. ٞانبذ اخخال٫ الْٓ
ً
ْا٢خهاصًا  

ً
ْز٣اُٞا  

ً
ا ْٖؿ٨ٍغ  ،

ً
الاظِؼة الخؿاؾت امىُا

٢ْض ٌؿخمغ بٌٗ ٌكٛل َظٍ  ْصة.  ْمدض ٓا٫ الى ٖاثالث مدضصة  ٓص في ٚالب الاخ اإلاجخم٘ اهما حٗ

 ب٩
ً
ٓصا اث٠ ٣ٖ ْطل٪ في ا٦ثر مً بلض ٖغبي. ٩ٞاهذ الىدُجت إلاشل َظٍ الاْيإ ان الْٓ املِا في مغ٦ٍؼ 

٫ٓ مماعؾت الٟؿاص الى ماؾؿت قب٨ُت عاسخت جخه٠ باالؾخمغاع ًخم ٞحها ج٣اؾم الؿُُغة ٖلى  جد

ً ٢ٔٓ اإلاجخم٘ )الٗاثلت، ال٣بُلت، اليؿب(، ؾُاؾُت،  ٓاٍػ  إلا
ً
ٓاعص الٗامت ُٞما بحن الخا٦محن جبٗا اإلا

ْازيُت.ْام  ج٩ٓن َاثُٟت 
ً
ْاخُاها  ىُت، 
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 املطلب الشابع: اصمت الامً املائي والغزائي في الاهظمت العُاظُت املعاصشة: 

ٓمي ألًت ؤمت مً ألامم في يٓء         ٓهاث ألامً ال٣ ْالٛظاجي بٓنّٟ ؤخض م٩ جبرػ ؤَمُت ألامً اإلااجي 

ْالٛظاجي ٦إخض ؤ ً الٗغبي طل٪ ٞمً ألاَمُت بم٩ان بدض ألامً اإلااجي  َم ٖىانغ ألامً في الَٓ

ٓع ؤلاصعا٥ الٗغبي إلاؿإلت ألامً اإلااجي الٗغبي. ٓامل اإلاازغة ُّٞ ٦ظل٪ جُ  ْالٗ

ٕٓ َْٗٝغ الامً اإلااجي بإهّ         ْجى ن  ْا٢٘  الثرْة اإلااثُت مً خُض اإلاسْؼ ت  ٧ل ما مً قإهّ مٗٞغ

ٓاَٞغ ُٖٓخّ، ْيمان ج ٦ُُْٟت جدؿحن ه غ١ الاؾدشماع،  ا بال٣ضع الظي ًلبي خاظت الاؾتهال٥ اإلاهاصع، َْ

ٓاػن البُئي. ْالخ ْالهىاعي    1البكغي 

ٓاعص اإلاُاٍ         ٓم ألامً اإلااجي بإهّ: )ْيُٗت مؿخ٣غة إلا ْمً الىاخُت الا٢خهاصًت، ًم٨ً الخٗبحر ًٖ مِٟ

ٓاضر ان َظٍ الٓيُٗت اإلاكاع بلحها جمشل الخالت الخضًت، ؤما ٖىضما ال ٌؿ ْمً ال خُُ٘ للُلب ٖلحها( 

ْبالخالي ًىسٌٟ مؿخٔٓ ألامً  ٖغى اإلاُاٍ ان ًلبي الُلب ٖلحها ُٞدهل ٖىضثظ ما ٌؿمى بالعجؼ اإلااجي 

ٓاعص اإلاُاٍ ا٦بر مً الُلب ٖلحها ٩ًٓن مؿخٔٓ ألامً اإلااجي  ْبال٨ٗـ ٖىضما ٩ًٓن اإلاخاح مً م اإلااجي، 

.
ً
 2مغجٟٗا

ٓعَا في ص٫ْ        ا مً  ْجخمشل َظٍ اػمت الامً اإلااجي في اْضر ن ً الٗغبي خُض جيب٘ ا٦بر اجهاَع الَٓ

ْالٟغاث ، الىُل( زاعط  ً الٗغبي )صظلت  ً الٗغبي، بط ج٣٘ مىاب٘ ألاجهاع ال٨بحرة في الَٓ ْص الَٓ زاعط خض

َْٓ ما ًجٗلِا زايٗت لؿُُغة ؤَغاٝ ٚحر ٖغبُت، حؿخُُ٘ اؾخسضام اإلاُاٍ ٦إصاة  ألاعاضخي الٗغبُت 

ْا٢خهاصًت يض اإلاهالر  ٝ الخالٞاث الؿُاؾُت ؤْ في ْل يِٛ ؾُاؾُت  ٓاء في ْْغ الٗغبُت ؾ

ْلت ؾغ٢ت  ْمدا ٓوي في اإلاُاٍ الٗغبُت   ًٖ ؤَمإ ال٨ُان الهُِ
ً
حٗاعى الاخخُاظاث الا٢خهاصًت ًٞال

ٓبها. ْالتهضًض بىً  اإلاُاٍ 

ْعاء الؿبب في جىا٢و ههِب الٟغص الٗغبي مً خهخّ في اإلاُاٍ، ألامغ الظي          ان َظٍ الٗامل ٧ان 

 في 
ً
 ماثُا

ً
 بطا ما ٖلمىا ؤن َىا٥ عجؼا

ً
ْبسانت ب  ٓاصع ؤػمت مُاٍ في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ ٌٗجي بن َىا٥ ب

ً الٗغبي، ؾِبلٜ هدٓ ) )اهٓغ الجض٫ْ  2040ٖام   3( ملُاع م282، ْ )2010ٖام  3( ملُاع م30الَٓ

 ألامغ الظي لّ جإزحر ؾلبي في ألامً اإلااجي الٗغبي.  3الخالي(

 2040-2010ملائي في الىطً العشبي خالل املذة جلذًشاث العجض ا
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 العىت

 

 عام

2010 

 عام

2020 

 عام

2030 

 عام

2040 

 338 338 338 338 املىاسد املائُت املتاحت

 610 413 402 368 الاحتُاحاث املائُت

 282 155 64 30 العجض املائي

 

ٓاعص الٛظاثُت م٣ضعة البلض ؤْ الؤما باليؿبت لؤلمً الٛظاجي ُٞٗٝغ بإهّ           بلضان ٖلى جامحن اإلا

ْب٣اثّ في صخت  ت ألاؾاؾُت لىمٓ ؤلاوؿان  ٍع الالػمت لخٛظًت الؿ٩ان بك٩ل ًلبي الاخخُاظاث الًْغ

ٓاعص الٛظاثُت ألاؾاؾُت ٌؿخُُ٘ البلض اللجٓء بلُّ في خالت  ن مً اإلا ٓاٞغ مسْؼ عة ج ظُضة م٘ يْغ

ْ في خا ٓاعر َبُُٗت ج٣لل مً بهخاط الٛظاء ؤ ٓاعص الٛظاثُت ًٖ خضْر ٧ ٫ٓ البلض ٖلى اإلا لت حٗظع خه

٤ الاؾخحراص مً الخاعط.  1ٍَغ

ْوؿبي، ٞاألمً الٛظاجي اإلاُل٤ ٌٗجي اهخاط الٛظاء ْ       ٍٓحن لؤلمً الٛظاجي مُل٤  ٍم٨ً الخمُحز بحن مؿخ

ْ ١ًٟٓ الُلب اإلادلي، اما الامً الٛظاجي اليؿبي ُٞٗجي ٢ضعة ا ٓاخضة بما ٌٗاص٫ ا ْلت ال ْلت صازل الض لض

. ْؾٗذ ص٫ْ ٖالم الجىٓب الى  
ً
ْمدلُا  

ً
ٓاص الٛظاثُت ٧لُا ْاإلا ٓٞحر الؿل٘  ٖٓت مً الض٫ْ ٖلى ج اْ مجم

ٍٓاث م٣ضمت لخد٤ُ٣ الامً الٛظاجي، ِٞظٍ الض٫ْ  ٫ٓ الى مؿخ  مجها للٓن
ً
اصة الىمٓ الا٢خهاصي ؾُٗا ٍػ

٢ُاؽ ال٣ٟغ ٖلى اؾاؽ اٖخبرث ان الىمٓ الا٢خهاصي َٓ الخل الٓخُض للخىمُت، باإلادهلت اٖخبرث 

ْاإلاخمشل بٗضم ال٣ضعة ٖلى اقبإ الخاظاث الاؾاؾُت لئلوؿان.   ماقغ اهسٟاى مؿخٔٓ الضزل 

م مً اهّ ال جٓظض ٢اثمت ٢اَٗت باالخخُاظاث الاؾاؾُت ٞان الاخخُاظاث  ًٟترى ان        ْٖلى الٚغ

ْجُٟض ج٣ضًغاث الامم اإلاخدضة ْالخٗلُم،  ْالصخت  ْاإلاإْٔ  ان ٖضص الىاؽ الظًً ٌٗاهٓن  حكمل الُٗام 

ْمً الىاخُت الازٔغ جُٟض ج٣ضًغاث البى٪ 415ؾٓء الخٛظًت في مىخه٠ الؿبُٗىاث ) ( ملُٓن شخو، 

ْػ اإلالُاع شخو  ٓػَ٘ الضزل، ان الغ٢م الخ٣ُ٣ي ًخجا ْلي الظي ًإزظ في الاٖخباع الازاع اإلاترجبت ٖلى ج الض

ٍْغص الب ٌٗ اعجٟإ مٗضالث ؾٓء الخٛظًت الى اعجٟإ اؾٗاع في خحن ٫ٓ٣ً بٌٗ ال٨خاب اجهم ملُاعان. 

اٝ، باإلياٞت الى  ْج٣لو اإلاؿاخاث الؼعاُٖت ْهجغة الاٍع َْظٍ هاججت ًٖ اػمت اإلاىار  ْالٛظاء  الخبٓب 
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اصة في ٖضص الظًً  ْعٍ ًاصي الى ٍػ َْظا بض ْٚحر طل٪.  ْالغي  ْالُا٢ت  ْػٍاصة ج٩ال٠ُ الصخو  اإلاًاعباث 

ْص )ٌٗاهٓن مً ه٣و خاص في الٛ ( ملُٓن شخو مً ص٫ْ الٗالم اإلاىسٌٟ الخىمُت لُهل 100ظاء بدض

ِا 950الى ) ٓعاث الجُإ اْ اهخٟاياث الخبز التي ٖٞغ ٓم ان ز ْمً اإلاٗل ( ملُٓن شخو في الٗالم. 

ْال٣ٟحرة، اصث ُٞما اصث الُّ الى خاالث مً الٟلخان   بالض٫ْ الىامُت 
ً
عا ٣ُا مْغ ْاٍٞغ ْعبا  ش في ا الخاٍع

ْاه٣الباث الامجي اإلا ٓعاث  ػ ز ْجؼامىذ م٘ بْغ ْجٟصخي اإلاسضعاث  ْالؿغ٢ت  ْال٣خل  صخٓب بإٖما٫ الجهب 

ٓان مداعبت ال٣ٟغ  ت في الاهٓمت الؿُاؾُت جدذ ٖى ْاظخماُٖت ظظٍع ْحُٛحراث ؾُاؾُت  ت  ٖؿ٨ٍغ

ْاٖما٫ قٛب في  ٍٓت في ال٩امحرْن  ٢ٓ٘ اصٔ اعجٟإ الاؾٗاع الى اخخجاظاث صم ٓ مخ ٦ْما َ ٕٓ، لظا  ْالج

ْػب٨ؿخان َاً ْا ْالؿىٛا٫  ٓػمب٤ُ،  ْم ْلبىان  ٓعٍخاهُا  ْم ْالُمً  ٓوـ  ْج ْاإلاٛغب  ْجٓاَغاث في مهغ  ُتي 

ْهِؿُا. ْبهض ْاإلا٨ؿُ٪  ٓلُُٟا   1ْب

ْباليؿبت لؤلمً الٛظاجي الٗغبي ُٞالخٔ بن الا٢خهاص الٗغبي بهٟت ٖامت ٌٗخمض ٖلى ٢ُإ         

 
ً
ٓعٍ ٖامال ْصعظت جُ َْٗض اليكاٍ الؼعاعي   في ألامً الٛظاجي الٗغبي خُض ؤخخل َظا  الؼعاٖت، 

ً
مازغا

ٓصان )33.6في الٗغا١ بيؿبت ) 1997اليكاٍ في الٗام  ٓعٍا )33.2%( ، ْفي الؿ %(، ْفي 28.3%(، ْفي ؾ

ٓعٍخاهُا ) ْح َظٍ اليؿبت بحن )22.6م ْجترا %( في ص٫ْ طاث بم٩اهاث ػعاُٖت ظُضة 17.6-%10.5%(، 

ْالُمً، ٓوـ  ْج ْمهغ   ٧اإلاٛغب 
ً
%( في ص٫ْ طاث 2.9 -% 1في خحن بجها اهسًٟذ بك٩ل ٦بحر بحن ) وؿبُا

َْظٍ الض٫ْ هي  ة ماثُت ٧اُٞت،  ٓاء ٧اهذ طاث ؤعاٍى نالخت للؼعاٖت ؤْ زْغ ٓاعص ػعاُٖت مدضصة ؾ م

٢ُْغ ْؤلاماعاث. ٍٓذ  ْال٩  ً ً الٗغبي ٚحر  2البدٍغ م مً جل٪ ؤلام٩اهُاث الؼعاُٖت هجض بن الَٓ ْٖلى الٚغ

ٓ  ٢اصع ٖلى ؤلاهخاط َْ الؼعاعي ال٩افي لخلبُت الُلب الٗغبي ٖلى الٛظاء زانت م٘ جؼاًض الؿ٩ان اإلاؿخمغ، 

ٓة  ٤ الاؾخحراص لظل٪ ْظضث الٟج ٌٍٓ جل٪ الاخخُاظاث ًٖ ٍَغ ً الٗغبي بلى حٗ ما ًضٞ٘ ؤ٢ُاع الَٓ

ْالظي ٌٗض نل ٓم الامً الٛظاجي الٗغبي  َْظا ٌٗض ازال٫ بمِٟ ٢ٓذ.  ع ال ب الٛظاثُت التي احؿٗذ بمْغ

ٓمي الٗغبي.  الامً ال٣

ٓٞحر الٛظاء ألامغ الظي زل٤         ً الٗغبي ٖلى اإلاهاصع ألاظىبُت لخ ْهدُجت لظل٪ اػصاص اٖخماص الَٓ

خماص ٖلى  ْما اعجبِ بّ مً جؼاًض في الٖا ٓع ْي٘ ألامً الٛظاجي  ٢ْض ؤصٔ جضَ جبُٗت ٚظاثُت للخاعط، 

 3الٗالم الخاعجي بلى الىخاثج الؿلبُت آلاجُت:
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ْبسانت ألا٢ُاع طاث ال٨شاٞت الؿ٩اهُت ال٨بحرة الى جسهُو مبالٜ َاثلت ايُ  غاع ألا٢ُاع الٗغبُت، 

ٓاعصاث الٛظاثُت .  لئلهٟا١ ٖلى ال

ظًت في ٖضص ٦بحر مً ألا٢ُاع الٗغبُت.   اعجٟإ ؤؾٗاع ألٚا

ً مضٖٞٓ  ٓاٍػ ٓهاث الٛظاثُت( في ألا٢ُاع التي حٗاوي مً عجؼ في م اتها جؼاًض ؤَمُت ما ٌؿمى )اإلاٗ

اث الخاعظُت )الا٢خهاصًت  ض مً الًَٛٓ ْحٗغيِا للمٍؼ اصة جبُٗت َظٍ ألا٢ُاع  َْٓ ما ؤصٔ بلى ٍػ

 ْالؿُاؾُت(.

ْٚحر اإلاباقغة للض٫ْ   ٢ْٗذ ألا٢ُاع جدذ الًٍٛٓ اإلاباقغة  ٓمي الٗغبي  ْٖلى نُٗض ألامً ال٣

٨ُت. الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓاثٌ ٚظاثُت ٧ال  التي جمخل٪ ٞ
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 الخاجمت:

 ٖبر 
ً
جبحن لىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ماَُت ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة، خُض خللىاَا ؾُاؾُا

ْاق٩الِا، ٣ٞؿمجها الى ٖضة  ٓاِٖا  ٓهاتها الغثِؿت، زم اَم اه ٓم، زم صعؾىا م٩ ججؼثتها، ٞٓضخىاَا ٦مِٟ

ْالخاعظُت اإلاازغة في َظٍ الا  ٓامل الضازلُت  ْصعؾىا ؤَم ا٢ؿام، زم صعؾىا اَم الٗ هٓمت الؿُاؾُت، 

ٓاظّ الاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة.   الاػماث الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت التي ج
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 كائمت املصادس:

: الذظاجير والاهظمت واللىاهين:
ً
 أوال

ٓع الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.  -1  صؾخ

ٓع الجؼاثغ لٗام  -2  .1996صؾخ

ٓعٍت الٗغا١ الضا -3 ٓع ظمِ  .2005ثم لٗام صؾخ

ٓاب الٗغاقي. -4  الىٓام الضازلي إلاجلـ الى

: املعاحم واللىامِغ واملىظىعاث:
ً
 جاهُا

ْاعص: اإلاعجم الخضًض للخدلُل الؿُاسخي جغظمت: ؾمحر ٖبض الغخُم  -1 ْالؿتر اص بحرحـ  ٓٞغي ْع ظُ

ٖٓاث، ٍ  .1999، بحرْث، 1الجلبي، الضاع الٗغبُت للمٓؾ

2-  ٓ ٓعهٓ، معجم اإلاهُلخاث ال٣اه ٓع ال٣اضخي، ٍظحراع ٧ ، صاع الٗلم للمالًحن، 1هُت، جغظمت مىه

 .1998بحرْث، 

ْاليكغ، بحرْث،  -3 ٖٓت الؿُاؾت، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث  ن، مٓؾ ْازْغ َٓاب ال٨ُالي  ٖبضال

1979.  

ٓعص الٓؾُِ، ٍ -4  .2006، صاع اإلاجخبى، 1مىحر البٗلب٩ي، اإلا

5-  ْ ٓع، مٓؾٖٓت اإلاهُلخاث الؿُاؾُت  ٓاخض الجاؾ ْلت، ٍهاْم ٖبض ال ْالض ، صاع 1الٟلؿُٟت 

 .2008الجهًت الٗغبُت، بحرْث لبىان، 

 

: الىتب العشبُت واملترحمت:
ً
 جالثا

ً الٗغبي، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة  -1 ن، ٠ُ٦ ًهى٘ ال٣غاع في الَٓ ْآزْغ ابغاَُم ؾٗض الضًً 

ٓبغ ً الا٫ْ/ ا٦خ  .1985الٗغبُت، بحرْث، حكٍغ

َل، الىٓام الؿُاسخي: صعاؾت ٞلؿُٟ -2 ، ال٣اَغة 1ت جدلُلُت، صاع الجهًت الٗغبُت، طببغاَُم صْع

 ،1969. 

ت الٗامت لل٨خاب،  -3 ٫ٓ الىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت، الُِئت اإلاهٍغ ٍٓلم الٗمغي، ان اخمض ؾ

 .1976مهغ،

ٓعاٍ،  -4 خاث الض٦خ ً الٗغبي، ؾلؿلت اَْغ اخمض ق٨غ الهبُخي، مؿخ٣بل اإلاجخم٘ اإلاضوي في الَٓ

 .2000ُت، بحرْث، ، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغب37الٗضص 

ْالىٓم الؿُاؾُت, ٍ   -5 ٓعي   .1982, بال صاع وكغ, 1اؾماُٖل الٛؼا٫, ال٣اهٓن الضؾخ
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ْٖبض  -6 ْاإلااؾؿاث الؿُاؾُت، ث/ ٖلي م٣لض ْق٤ُٟ خضاص  ٓعي  ٓعٍٓ: ال٣اهٓن الضؾخ َ ّ اهضٍع

ٓػَ٘، بحرْث،  ْالخ  .1974الخؿً مؿٗض، الاَلحن لليكغ 

ْاإلا -7 ٓعي  اؾؿاث الؿُاؾُت، اإلآؾٖٓت الجامُٗت للضعاؾاث اؾماُٖل الٛؼا٫: ال٣اهٓن الضؾخ

ٓػَ٘ )مجض(، ٍ ْالخ  .1982، بحرْث، 1ْاليكغ 

اث، ٍ -8 ْالىٍٓغ ْلُت: صعاؾت في الان٫ٓ  ، 5اؾماُٖل نبري م٣لض، الٗال٢اث الؿُاؾُت الض

ٍٓذ،  ٓعاث طاث الؿالؾل، ال٩  .1987ميك

ٓ الخؿً ٖلي ابً مدمض ابً ٖلي الخؿُجي الجغظاوي الخىٟي، الخٗ -9 ٟاث، ٍؤب ، صاع ال٨خب 2ٍغ

 .2003الٗلمُت، بحرْث، 

ٓعي في  -10 ْالىٓام الضؾخ ٓعي  ت الٗامت في ال٣اهٓن الضؾخ ن، الىٍٓغ ْآزْغ بخؿان خمُض اإلاٟغجي 

ْالبدض الٗلمي، ظامٗت بٛضاص، بٛضاص،  ْػاعة الخٗلُم الٗالي   .1990الٗغا١، 

ٖٓت ٖلم الاظخمإ، ٍ -11 ٖٓاث،  ، بحرْث، الضاع الٗغبُت1بخؿان مدمض خؿً، مٓؾ للمٓؾ

1999. 

جي, ؾُاؾت الخ٨م, جغظمت: ٖلي خؿً طهٓن, اإلا٨خبت ألاَلُت, بٛضاص,  -12  .  1996ؤْؾتن ٍع

ٍٓذ,  -13 ت, ال٩  .1990اؾامت الٛؼالي خغب, الاخؼاب الؿُاؾُت في الٗالم الشالض, صاع اإلاٗٞغ

ْالضؾاجحر الٗغبُت ألا  -14 ٓع اللُبي  ٓعي صعاؾت م٣اعهت للضؾخ ، اؾماُٖل محرػٍ، ال٣اهٓن الضؾخ زٔغ

 .2004، صاع اإلاال٥، بٛضاص، 3ٍ

ٓعي الٗام، ط -15 ، صاع الٗلم للمالًحن، بحرْث، 3، 1ٍاصمٓن عباٍ، الٓؾُِ في ال٣اهٓن الضؾخ

1983. 

ٓػَ٘ اإلاٗاٝع  -16 ٓماث(، ميكإة ج ْالخ٩ ؼ قُدا، الىٓم الؿُاؾُت )الض٫ْ  ابغاَُم ٖبضالٍٗؼ

ت،  ت، الاؾ٨ىضٍع  .2006باإلؾ٨ىضٍع

ىت، ٍآعهذ لُبهاعث: الضًم٣غاَُ -17 ٓا٣ُٞت في مجخم٘ مخٗضص، جغظمت: خؿجي ٍػ ، مِٗض 1ت الخ

 . 2006بحرْث،  -الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت، بٛضاص

ٓػَ٘،  -18 ْالخ ٓاعي، م٨خبت الٟالح لليكغ  ْالخىمُت، جغظمت: ٖاص٫ الِ ٍْبؿتر، ٖلم الاظخمإ  اهضْع 

ٍٓذ،   .1990ال٩

ٓوي ٚضهؼ، ٖلم الاظخمإ، جغظمت: ٞاًؼ الهُاٙ، ٍ -19 مت الٗغبُت للترظمت، بحرْث، ، اإلاى1ٓاهخ

2005. 

ْالخد٫ٓ لضًم٣غاَي: صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى الُمً  -20 ٓع, الاخؼاب الؿُاؾُت  بل٣ِـ اخمض مىه

ٓلي, ال٣اَغة,  , م٨خبت مضب  .2004ْبالص ازٔغ

ْالؿُاؾاث الٗامت صعاؾت مٗانغة في  -21 زامغ ٧امل مدمض الخؼعجي, الىٓم الؿُاؾُت الخضًشت 

الي لليكغ, ٖمان, 1ٍ اؾتراجُجُت بصاعة الؿلُت,  .2004, صاع مجض
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ٓاب الالُٟت الشالشت، بِذ الخ٨مت، بٛضاص،  -22 ً الٗغبي ٖلى اب ْلت في الَٓ   .2001زامغ ٧امل، الض

زىاء ٞااص ٖبضهللا، مؿخ٣بل الضًم٣غاَُت في مهغ، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث،  -23

2005. 

ث بضْي، الىٓم الؿُاؾُت، ط  -24  .1964غبُت، ال٣اَغة، ، صاع الجهًت ال1ٗزْغ

ٓػَ٘  -25 ْالخ ظُمـ اهضعؾٓن، نى٘ الؿُاؾت الٗامت، جغظمت ٖامغ ال٨بِسخي، صاع اإلاِؿغة لليكغ 

 .1998ْالُباٖت، الضْخت، 

ٖٓاث,  -26 , الٗاٝع للمُب ْالىٓم الؿُاؾُت, الىج٠ الاقٝغ ٓعي  ٓاص الِىضاْي, ال٣اهٓن الضؾخ ظ

ٍ1 ,2010. 

ْالخُب٤ُ(, بحرْث, مغ٦ؼ صعاؾاث ظابغ ؾُٗض ٖٓى, الىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت  -27 ت  )الىٍٓغ

ش.  الٓخضة الٗغبُت, بضْن جاٍع

٨ُت, جغظمت: مدمض هجاع, صاع  -28 ٓمبحر, مٟاَُم الاخؼاب الؿُاؾُت للضًم٣غاَُت الامٍغ ظحرالض م. ب

ْاليكغ, ٖمان,  ٓػَ٘   .1999اليؿغ للخ

ٖٓت باخشحن، بق٩الُت ا -29 الصة الٗغا١ الضًم٣غاَي، في مجم ٫ٓ ظابغ خبِب ظابغ،  لخد

، 1الضًم٣غاَي في الٗغا١، ٍ  .2009، صاع الًُاء، الىج٠ ألاقٝغ

ْالخُٛحر    -30 ْالضًم٣غاَُت، صعاؾت في ال٣ٗالهُت  ٓعٍت  ن ؾالظؿخاص: الضؾخ ظٓن الؿتر، ْع

ٓػَ٘ ،  ْالخ ٓع، صاع اليؿغ لليكغ  ١ مىه ؤلاظخماعي، جغظمت: ؾمحر ٖؼث ههاع، مغاظٗت ٞاْع

 . 1997الاعصن،  –ّٖمان 

ٓعط ؾباًً -31 سخي، صاع ظ ٓع ال٨ٟغ الؿُاسخي، ال٨خاب الشاوي، جغظمت: خؿً ظال٫ الْٗغ : جُ

، ال٣اَغة،   .1964اإلاٗاٝع

ت اللبىاهُت، ال٣اَغة،  -32  . 2008خؿام الضًً ظاص الغب، الجٛغاُٞت الؿُاؾُت، الضاع اإلاهٍغ

ْلت: صعاؾت جدلُلُت في مباصت الجٛغاُٞت الؿُاؾُت، ٍ -33 ، الىاقغ 3خؿحن خمؼة بىض٢جي، الض

ٓصًت،  ح.ح.  .1981بىض٢جي، ظضة اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ْهٓامِا الؿُاسخي، مِٗض الضعاؾاث الاؾتراجُجُت،  -34 غ(: الُٟضعالُت، وكإتها  خؿحن بً خمؼة )جدٍغ

 .2007، بحرْث، 1ٍ

ش. -35 ٖٓاث, بحرْث, بال جاٍع  خؿحن ظمُل, وكإة ألاخؼاب الؿُاؾُت, الضاع الٗغبُت للمٓؾ

ْاإلاجخم٘ اإلاضوي في مهغ م٘ بقاعة بلى خؿً مدمض ؾالمت الؿُض، الٗال٢ت ب -36 ْلت  حن الض

ت، مهغ، 1الجمُٗاث ألاَلُت، ٍ ٓػَ٘، الاؾ٨ىضٍع ْالخ ْاليكغ  ت للُباٖت    .2006، اإلا٨خبت اإلاهٍغ

ٓعٍت ٞـي لبىان ْؾاثغ البلضان الٗغبُت، بحرْث،  -37 ْالضؾخ خؿً الخؿً، ألاهٓمت الؿُاؾُت 

1972 . 
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ٓعٍت اإلا٣اعهت، ٍخؿان مدمض ق٤ُٟ الٗاوي، الاهٓمت الؿُاؾ -38 ْالضؾخ ، الٗاج٪ لهىاٖت 3ُت 

 .2009ال٨خاب، ال٣اَغة، 

خؿان مدمض ق٤ُٟ الٗاوي ، اإلاالمذ الٗامت لٗلم الاظخمإ الؿُاسخي ، مُبٗت ظامٗت بٛضاص  -39

 .1986،بٛضاص، 

ْاإلاىهجُت, مُبٗت خلب, الجؼاثغ,  -40  .1993خؿً ملخم, الخ٨ٟحر الٗلمي 

ث، ، ص 1خؿــً نٗـب، ٖلـم الؿُاؾـت، ٍ  -41  .1966اع اإلاالًُـً، بُـْغ

ٓمُت في الٗغا١  -42 ْلت ال٣ ْالض ْاليكغ، 1990-1914خؿً الٗلٓي، الكُٗت  ، صاع الش٣اٞت للُباٖت 

ش.   ٢م، بال جاٍع

٤ُٞٓ ابغاَُم، ْاَغة الٗى٠ الؿُاسخي في الىٓم الٗغبُت، ٍ -43 ، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة 2خؿىحن ج

 .1999الٗغبُت، بحرْث، 

 .2010،الٗاج٪ لهىاٖت ال٨خاب، ال٣اَغة،  3الؿُاؾُت، ٍخمُض خىٓن زالض، ألاهٓمت  -44

ٓعي, بٛضاص, 2خمُض خىٓن زالض, الاهٓمت الؿُاؾُت, ٍ -45  .2009, م٨خبت ؾجه

ن الش٣اُٞت    -46 ٓصًت في ال٨ٟغ ؤلاؾغاثُلي، صاع الكْا ْلت الحه خمُض ٞايل خؿً الخمُمي، الض

 .2008الٗامت، بٛضاص، 

اث٠ الاصاعة، صاع  -47  .1984الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  خمضي مهُٟى اإلاٗاػ، ْْ

اى,  -48 ْاليكغ، الٍغ ٓم للُباٖت  اهم الٗبُضي, ؤؾاؾُاث البدض الٗلمي, صاع الٗل خىان ِٖسخى ْٚ

1984. 

ْالٗال٢اث، مغ٦ؼ  -49 ٓا٫  ً، بدض في حٛحر الاخ خلُم بغ٧اث، اإلاجخم٘ الٗغبي في ال٣غن الٗكٍغ

 .2000صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 

ٓعاث طاث الؿالؾـل، زحري ٖبض ال٣ٓي، صعا -50 ٍٓـذ، ميك  . 1989ؾـت الؿُاؾت الٗامـت، ال٩

ٓوـ ٦ْغ الٗؼاْي، م٣ضمت في مىهج البدض الٗلمي، ٍ -51  .2008، صاع صظلت، ٖمان، 1عخُم ً

ٓعابي  -52 ْجُب٣ُاتها، مغ٦ؼ خم ٓعٍت اإلاٗانغة اؾؿِا  ْالضؾخ َّ خمُض الٗىب٩ي، الىٓم الؿُاؾُت 

ْالضعاؾاث الاؾتراجُجُت، بٛضاص،   .2013 للبدٓر 

ٓهاتها  -53 ْم٩ ٓعٍت اإلاٗانغة )اؾؿِا  ْالضؾخ َّ خمُض خؿً الٗىب٩ي، الىٓم الؿُاؾُت 

 .2015، م٨خب الٟٛغان للُباٖت، بٛضاص، 2ْجهيُٟاتها(، ٍ

غ الاؾتراجُجي الٗغاقي  -54 ٍٓمُت، الخ٣ٍغ ن، اصاء البرإلاان الٗغاقي عئٍت ج٣ ْآزْغ َّ خمُض الٗىب٩ي 

ْال2011ـ 2010 ٓعابي للبدٓر   ضعاؾاث الؿتراجُجُت، بٛضاص.، مغ٦ؼ خم

 .1990َاع١ ٖلي الغبُعي , ألاخؼاب الؿُاؾُت , مُاب٘ الخٗلُم الٗالي , بٛضاص ,   -55

ٓص , الغاي الٗام  -56 ت, بٛضاص,  -ناص١ الاؾ ٓة ؾُاؾُت , صاع الخٍغ ٢ْ  .1993ْاَغة اظخماُٖت 

ت، صاع ال٨خب الخضًض، ٍ -57 ٓعة الجؼاثٍغ ش الش  .2007، بحرْث،  1نالر بلخاط، جاٍع
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 .2000نبري ٞاعؽ الُِتي، الجٛغاُٞت الؿُاؾُت، صاع ال٨خاب الجضًضة اإلاخدضة، بحرْث،  -58

 . 2007ؾٗاص الكغ٢اْي, الىٓم الؿُاؾُت في الٗالم اإلاٗانغ, بال صاع َب٘, ال٣اَغة,   -59

ً الٗغبي، ٍ -60 ْلت في الَٓ ْالض ن، اإلاجخم٘  ْآزْغ ، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة 1ؾٗض الضًً ببغاَُم 

 .1988 الٗغبُت، بحرْث،

ً الٗغبي، ٍ  -61 ْلت في الَٓ ْالض ن، اإلاجخم٘  ْآزْغ ،  مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة  2ؾٗض الضًً ببغاَُم 

 .1996الٗغبُت، بحرْث، 

ٓعي، بٛضاص، 1ؾٗضي الابغاَُم، الخدلُل الؿُاسخي، ٍ -62  .2015، صاع الؿجه

ْاإلاىهجُـت، مــً ٦خــاب -63 ــت  )جدلُـل الؿُاؾاث  الؿُــض ًاؾُــً، الؿُاؾــت الٗامــت ال٣ًاًـا الىٍٓغ

ـغ ٖلـي الضًـً َــال٫،  ٍ  ْمىهجُـت(، جدٍغ ـت  ْالضعاؾاث 1الٗامـت ٢ًاًـا هٍٓغ ، مغ٦ؼ البدٓر 

 الؿُاؾُت، ال٣اَغة.

ؾُض ٖبض اإلاُلب ٚاهم، الاججاَاث اإلاٗانغة في صعاؾت الىٓم الؿُاؾُت، صاع ال٣اَغة لليكغ  -64

ٓػَ٘، ال٣اَغة،   .1985ْالخ

ْالىٓم الخؼبُت, بال صاع وكغ, بٛضاص, قمغان خماصي, الاخؼاب ال -65   .1972ؿُاؾُت 

ْاليكغ ألاَلُت، بٛضاص،  -66  .     1966قمغان خماصي، الىٓم الؿُاؾُت، قغ٦ت الُب٘ 

ش، جغظمت: ٖهام الخٟاجي، ٍ -67 ْعؤؽ اإلاا٫ ٖبر الخاٍع ْال٣ؿغ  ، صاع الٟاعابي، 1قاعلؼ جلي، الض٫ْ 

 .1993لبىان، -بحرْث

ْالخُب٤ُ(، اإلا٨خبت الَٓىُت، بٛضاص، ٖامغ ال٨بِسخي،  الاصاعة الٗ -68 ت   .1983امت )بحن الىٍٓغ

ٓػَ٘، بحرْث، 2ٖهام ؾلُمان، مضزل الى ٖلم الؿُاؾت، ٍ -69 ْالخ ْاليكغ  ، صاع الىًا٫ للُباٖت 

1989. 

ْلي الٗام، الكغ٦ت الٗغا٢ُت للُباٖت الٟىُت،ٍ -70 . 1987، بٛضاص،4ٖهام الُُّٗ، ال٣اهٓن الض

 ْ صي الٗاإلاُت، ٖمان، ٖامغ ٢ىضًلجي، البدض الٗلمي  ٓماث، صاع الُاْػ اؾخسضام مهاصع اإلاٗل

1999. 

ٓػَ٘، بحرْث، 2ٖهام ؾلُمان، مضزل الى ٖلم الؿُاؾت، ٍ -71 ْالخ ْاليكغ  ، صاع الىًا٫ للُباٖت 

1989. 

ٓػي اخمض زُم، الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت اإلاٗانغة، ط -72 ٓعاث 1ُٖا مدمض نالر ْ ٞ ، ميك

ٓوـ، بىٛاػي،   .1988ظامٗت ٢اع ً

ب، ال٣اَغة، ٖل -73 َٓاب، الاصاعة باألَضاٝ، م٨خبت ٍٚغ  .1977ي مدمض ٖبض ال

ت، ال٣اَغة،  -74 ْالخُب٤ُ، صاع الجامٗاث اإلاهٍغ ت  ن، الؿُاؾت بحن الىٍٓغ ْآزْغ ٖلي ٖبض اإلاُٗي 

1976. 
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ْاإلاؿخ٣بل(، ماؾؿت مهغ  -75 ٓا٢٘..  ٫ٓ الضًم٣غاَي في الٗغا١)ال ٖبض الُٗٓم ظبر خاٞٔ، الخد

 .2011بحرْث، مغجطخى لل٨خاب الٗغاقي، 

ت,  -76 ٓعي ْالاهٓمت الؿُاؾُت, مُبٗت الاؾ٨ىضٍع ٓلي, ال٣اهٓن الضؾخ  .1961ٖبض الخمُض مخ

ْالىٓم الؿُاؾُت،  -77 ٓعي  ْمدؿً زلُل، ال٣اهٓن الضؾخ ٓع  ٓلي ْؾٗض ٖهٟ ٖبضالخمُض مخ

ت،   .1981ميكإة اإلاٗاٝع في الاؾ٨ىضٍع

٢ٟٓت، آلُاث جىُٓم الؿلُت في الىٓام الؿُاسخي الجؼ  -78 ، صاع 1اثغي صعاؾت م٣اعهت، ٍٖبض هللا ب

ٓمت، الجؼاثغ،  َ2002. 

ن الش٣اُٞت الٗامت, 1ٖبض الغيا الُٗان, البٗض الاظخماعي لؤلخؼاب الؿُاؾُت, ٍ -79 , صاع الكْا

 .1990بٛضاص, 

َٓاب خمُض عقُض, الٗغا١ اإلاٗانغ, ٍ   -80  .2002, صاع اإلاضٔ, صمك٤, 1ٖبض ال

ْهٓام الخ٨م، في اخ -81 ٓع  ن، اخخال٫ ٖبض الخؿحن قٗبان، الضؾخ ْازْغ مض  ًٓؾ٠ اخمض 

ت التي هٓمِا مغ٦ؼ  ْة ال٨ٍٟغ ْمىا٢كاث الىض ، بدٓر 
ً
ْلُا ْص  

ً
ْا٢لُما  

ً
ْجضاُٖاجّ ٖغبُا الٗغا١ 

 .2004، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 1صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، ٍ

ٓلٓظُت، ٍ -82 ْلت: عئٍت ؾٓؾُ ٓػَ٘، 1ٖبض الٗالي صبلت، الض ْالخ  . 2004ال٣اَغة، ، صاع الٟجغ لليكغ 

ت ،  -83 ٓوي ، الىٓم الؿُاؾُت ، صاع الجامٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع   .1985ٖبضالٛجي بؿُ

84- ٍ ،
ً
ٓطظا ٓا٣ُٞت، الٗغا١ بهم ، صاع الؿُاب، بٛضاص، 1ٖبض الؿخاع ال٨ٗبي، الضًم٣غاَُت الخ

2001. 

ْلت الاجداصًت، صاع ال٣لم، ٍ -85 ْالض ْلت اإلآخضة   . 1966، ال٣اَغة، 2ٖبض الغخمً البزاػ، الض

ْالخُٛحر, ٍ -86 ْهُٟحن مؿٗض, الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت ٢ًاًا في الاؾخمغاع  , 2ٖلي الضًً َال٫ 

 . 2002مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت, بحرْث, 

ْالخُٛحر ، مغ٦ؼ  -87 ٖلي الضًً َال٫ ، هُٟحن مؿٗض ، الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت: ٢ًاًا الاؾخمغاع 

 .2000، بحرْث، 1صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت ، ٍ

ْبق٩الُت الا٢خباؽ مً ألاهٓمت الؿُاؾُت، صاع ٖل -88 ي اإلاامً، الىٓام الؿُاسخي الخضًض 

اٞض، بٛضاص،  ان ٚلُٓن, الخدٟٓاث ٖلى الضًم٣غاَُت في البلضان الٗغبُت, في ٖلى  .2003الْغ بَغ

, اػمت الضًم٣غاَُت في البلضان الٗغبُت, ٍ 
ً
ٓاعي مدغعا  .2004, صاع الؿاقي, بحرْث, 1ال٩

ْمِماث الؿُاؾت ٖلي ٖبض مدم -89 ت  ْالخىمُت البكٍغ ض ؾُٗض الغاْي، الخم٨حن الا٢خهاصي 

ً الٗغبي، بِذ الخ٨مت،  ت اإلاؿخضامت في الَٓ الا٢خهاصًت، صعاؾاث في الخىمُت البكٍغ

 .2000بٛضاص،

ْالخىمُت، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ،  -90  .1977ٖمْغ مخي الضًً، الخسل٠ 
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ٓوي ٖبض اإلادؿً ٞغسخ، مسُِ الخٟخِذ: ال -91 ٓوي اإلاٗانغ، صاع ٖ الي الهُِ خدضي الامبًر

ش.  اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، بال جاٍع

ٓم الؿُاؾُت، ا٧اصًمُت الضعاؾاث    -92 غ١ البدض في الٗل ٚاػي ُٞهل خؿحن، مىهجُاث َْ

ْلُت، َغابلـ،  ْالض  .2011الٗلُا: مضعؾت الضعاؾاث الاؾتراجُجُت 

اث٠ ْ   -93 ٓم ٚاهم ٖبض اإلاُلب, الاخؼاب الؿُاؾُت: الْٓ ٖٓت الٗل ٓلٓظُاث, في مٓؾ الاًضً

 . 1985الؿُاؾت , 

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت بٛضاص،  -94 ْالٓؾُِ، ٧لُت الٗل ٚاهم مدمض نالر، ال٨ٟغ الؿُاسخي ال٣ضًم 

1988 . 

ْمهُلخاث، اإلاغ٦ؼ الٗغاقي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، الٗضص/ -95 ، 6ٚاهم مدمض نالر، مٟاَُم 

2009. 

ْالُب٣اث الا  -96 ب ؾُض اخمض، الضًً  ن، الضًً في ٍٚغ ْآزْغ ظخماُٖت، في ٖبض الباقي الِغماسخي 

 .2000، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 2اإلاجخم٘، ٍ

ٓوـ ٦ْغ الٗؼاْي، م٣ضمت في مىهج البدض الٗلمي، ؾلؿلت اإلاجهل، ٍ -97 ، صاع صظلت، 1عخُم ً

 .2008ٖمان، 

ْاحـ، ألاهٓمت الُٟضعالُت، مىخضٔ الاجداصاث الُٟضعالُ  -98 هالض ٫.  ٓمت ْع ت، جغظمت: ٚالي بَغ

ن، َبٗت زانت، ٦ىضا،   .2006ْازْغ

ٓعٍت، صاثغة  -99 ْالهُاٚت الضؾخ ٓهُت  صاثغة البدٓر، مجلـ الاجداص، ٢ؿم الضعاؾاث ال٣اه

 ٫ٓ ٓاب الٗغاقي، بٛضاص، اًل   .2013البدٓر، مجلـ الى

َٓـ اؾ٨ىضع، ماؾؿت سجل الٗغب، ال٣اَغة،  -100 صلُل بحرهؼ: اإلاشل الؿُاؾُت، ث/ ل

1964. 

ٓم ن -101 ْؤبٗاصٍ(، ظامٗت بٛضاص، ٧لُت الٗل ٓص، ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي )ؤؾؿّ  اص١ الاؾ

 .1990الؿُاؾُت، 

ٓص, مضزل الى ٖلم الؿُاؾت, ظامٗت بٛضاص, ٧لُت الاصاعة ْالا٢خهاص, ٢ؿم  -102 ناص١ الاؾ

 .1982الا٢خهاص, 

نالر ٖباؽ الُاجي، اإلاضزل الى الؿُاؾت الخاعظُت: صعاؾت في الؿل٥ٓ الؿُاسخي    -103

 .2014، بٛضاص،1لخاعجي، مُبٗت ال٨خاب، ٍا

ْٖلي ٚالب الٗاوي، الاهٓمت الؿُاؾُت، مُبٗت صاع الخ٨مت،  -104 ٓاص ال٩اْم  نالر ظ

 .1991بٛضاص،

105-  ٫ٓ ت مؿخ٣بلُت للىٓام الُٟضعالي في الٗغا١، في: ابدار خ نباح الٍٗغٌ، هدٓ هٍٓغ

 .2007، 1الُٟضعالُت، ماؾؿت اٞا١ للضعاؾاث ْالابدار الٗغا٢ُت، ٍ
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٨ُت، جغظمت :  -106 ٍٓت الامٍغ ٓاظّ الِ ٓثُل َىدىٛخٓن، مً هدً ؟ الخدضًاث التي ج نم

ْلى، صمك٤، صاع الغؤي لليكغ،  ٓع، الُبٗت الا  .2005خؿام الضًً زً

ٓصًت: صعاؾت في الىٓام الؿُاسخي  -107 ِٞض ال٣دُاوي، نغإ ألاظىدت في الٗاثلت الؿٗ

ٓػَ٘، لىضن،  ْالخ ْلت، الهٟا لليكغ   .1988ْجإؾِـ الض

َل، ٍُٞ -108 ً، الضًم٣غاَُت، جغظمت مدمض صْع ، بال  صاع وكغ، بٛضاص، ، 1لُب ٍٚغ

2007. 

ٖٓاث الجامُٗت،  -109 ٓان اإلاُب ٓعي، صً ٓافي في قغح ال٣اهٓن الضؾخ ٓػي ؤْنض٤ً، ال ٞ

 .1994، 1الجؼاثغ، ٍ

ٓعي،  -110 ْعي صؾخ ٓع ٚامٌ هدٓ  ٓصاوي، الٗغا١.. مؿخ٣بل بضؾخ ٞغاؽ ٖبض الغػا١ الؿ

ٓلي، ال٣ا1ٍ  .2004َغة، ، م٨خبت مضب

ٓلٓظُت جدلُلُت في  -111 ٓص ال٣ِسخي، ٞخىت الٗى٠ في الٗغا١: صعاؾت ؾٓؾُ ض ظاؾم خم ٍٞغ

ٓهُت، ال٣اَغة، 1اؾباب الٗى٠، ٍ ٓمي لئلنضاعاث ال٣اه   .2012، اإلاغ٦ؼ ال٣

ٓطط الكُٗت في الٗغا١، ٍ -112 ْالؿُاؾت في الٗالم الٗغبي: هم اص ابغاَُم، الُاثُٟت  ، 1َٞغ

ٓلي، ال٣اَغة،   .1996مُبٗت مضب

ْالخدلُل، ٍ -113 ٓع ٧لـي ٞـي البِئت  ، صاع اإلاؿُــغة 1ٞهي زلُٟت الِٟضاْي، الؿُاؾت الٗامـت: مىٓ

ْالُباٖـت، ٖمــان،  ٓػَـ٘  ْالخ  . 2001لليكــغ 

٦ُٓت، ٍ -114 ٓم الؿل ، صاع الٗلم للمالًحن، بحرْث، 2ٞازغ ٖا٢ل، اؾـ البدض الٗلمي في الٗل

1982. 

ضي، اإلاجخم٘  -115 ْمُٟض الٍؼ ٓعي  ٓصًت: مؿحرة هه٠ ٢غن، ٢ِـ مدمض ه ْلت في الؿٗ ْالض

 .2001بِذ الخ٨مت، بٛضاص، 

ٓم الؿُاؾُت ,ٍ -116 الي ٢1دُان اخمض ؾلُمان الخمضاوي, الاؾاؽ في الٗل , صاع مجض

ٓػَ٘ ,ٖمان,  ْالخ  .2004لليكغ 

ْؤصاء الىٓام الؿُاسخي، في جدلُل الؿُاؾاث الٗامت،  -117 ٦ما٫ اإلاىٓفي، الؿُاؾت الٗامت 

 .1988ت، ال٣اَغة، م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ

ٓعي ْألاهٓمت الؿُاؾُت، ظامٗت صمك٤، ٍ  -118 ، ٦2ما٫ الٛالي، مباصت ال٣اهٓن الضؾخ

1976. 

ْج٣ضًم: مدمض البٛضاصي، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة  -119 ٓبغ، مى٤ُ البدض الٗلمي، جغظمت  ٧اع٫ ب

 .2006الٗغبُت، بحرْث، 

ْػاع  -120 ْلت(،  ت الض ٓعي )هٍٓغ حر وٗمت، مباصت ال٣اهٓن الضؾخ ة الخٗلُم الٗالي ٦ُغان ٚػ

ش.   ْالبدض الٗلمي، الٗغا١، بال جاٍع
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ْعا١ الُٟضعالُت/ط -121 ، ث/ ٖبض الالّ 1ال٨ؿىضع َاملخٓن، ظُمـ ماصٌؿٓن، ظٓن ظاي: ا

 .2006، بحرْث، 1الىُٗمي، مِٗض الضعاؾاث الاؾتراجُجُت، ٍ

 .1965لاي بدغي: مباصت ٖلم الؿُاؾت، بضْن صاع وكغ، بٛضاص،  -122

ً، لُض ٖبض الخؿً الؼبُض -123 ي، اإلاك٨الث الؿُاؾُت في ٖالم الجىٓب، ظامٗت الجهٍغ

 .2014بٛضاص، 

ت، مُبٗت صاع الخ٨مت، بٛضاص،  -124 ماػن الغمًاوي، الؿُاؾت الخاعظُت: صعاؾت هٍٓغ

1991. 

ٓ ظُضًغ، مىهجُت البدض الٗلمي، جغظمت: مل٨ت ابٌُ، بال صاع وكغ، بال ؾىت، بال  -125 ماهُ

 م٩ان.

ٓا٣ُٞت: صعاؾت مٗتز اؾماُٖل الهبُخي، نى٘ ال٣غ  -126 ْالضًم٣غاَُاث الخ اع الؿُاسخي في الٗغا١ 

َٓؿغا، بلج٩ُا، اًغلىضا الكمالُت، لبىان(، صاع ال٨خب الٗلمُت  ٓا٣ُٞت في )ؾ ًٖ الضًم٣غاَُاث الخ

ٓػَ٘، بٛضاص،  ْالخ ْاليكغ   .2015للُباٖت 

ٓطظا  -127 ْلبىان اهم ْالخىمُت الؿُاؾُت: الٗغا١  -1990مىخهغ الُٗضاوي، ٢ُاصاث الاهخ٣ا٫ 

٫ٓ 1، الٗاٝع للمُبٖٓاث، 2011ٍ  .2012، اًل

ٓػَ٘، ٞلؿُحن -128 ْالخ ١ لليكغ  ٓسخى ًٓؾ٠ زمِـ، مضزل الى الخسُُِ، صاع الكْغ عام هللا،  -م

1999. 

ٓحي: م٣ضمت في الاصاعة الٗامت، ٍ -129 ْاثل لليكغ ، ٖمان ، 2مدمض ٢اؾم ال٣ٍغ  . 2012، صاع 

130-  ٣ ٍغ ت ٦خابخّ(، اإلا٨خبت الا٧اصًمُت، مدمض الهاْي مدمض مباع٥، البدض الٗلمي )اؾؿّ َْ

 .1992ال٣اَغة، 

ْالخُب٣ُاث(، ٍ      -131 ْاإلاغاخل،  ٓاٖض،  ن، مىهجُت البدض الٗلمي )ال٣ ْازْغ ، 2مدمض ٖبُضاث 

ْاليكغ، ٖمان،  ْاثل للُباٖت   .1999صاع 

ْمدمض َلٗذ الٛىُمي، الىٓم الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ، ٍ  -132 ، صاع  1مدمض َّ بضْي 

 .1985 اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة ،

ٓعة , ٍ -133 ْالش ٓلٓظُاث  ْاليكغ , ال٣اَغة 1مدمض ٞخخي الىاصي , الاًضً ٓػَ٘  , صاع الُابت لخ

ش.  , بال جاٍع

ٍٓت ،ٍ -134 ْالبدض ًٖ الِ ْلت الخضًشت  ١ لليكغ 1مدمض ؾُٗض َالب، الض ، صاع الكْغ

ٓػَ٘، ٖمان  .1999ألاعصن، -ْالخ

ٍٓذ , مدمض بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع الغاػي , مسخاع الصخاح , ص -135 اع الغؾالت , ال٩

1982  . 
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غة  -136 ْالجٍؼ ٓعٍت في مى٣ُت الخلُج الٗغبي  ْالضؾخ مدمض ظاؾم مدمض، الىٓم الؿُاؾُت 

غة الٗغبُت، ظامٗت البهغة،  ْالجٍؼ  .1984الٗغبُت، مغ٦ؼ صعاؾاث الخلُج 

ٓا٦حر الٗهغ الجاَلي ختى الٗهغ  -137 ٓهجي، معجم اإلاٗغباث الٟاعؾُت مىظ ب مدمض الخ

ن، بحرْث، ، م1٨الخايغ، ٍ  .1998خبت لبىان هاقْغ

ْالؿُاؾُت، صاع اإلاؿخ٣بل،   -138 ت  ت ؤلاصاٍع ْالىٓم الالمغ٦ٍؼ ْهضي: الخ٨م الظاحي  مدمض َما

 .1990، ال٣اَغة، 1ٍ

ٓم، محراماع -139  -مدمض ٖبضالؿالم، البٗض الٗلمي للخىمُت، ا٧اصًمُت الٗالم الشالض للٗل

ؿخا، اًُالُا،   .1986جَغ

140-  ٓ ٓعي اإلاباصت الٗامت، ٍمدمض ٖلي ب٫ ًاؾحن، ال٣اه ٓاوي، 2ن الضؾخ ، مُبٗت الضً

 .2005بحرْث، 

ت لٗلم الاظخمإ الؿُاسخي ، صاع الُلُٗت ، ٍ -141  1مدمض ٞاًؼ ٖبض ؤؾُٗض ، ألاؾـ الىٍٓغ

 .1983، بحرْث ، 

ً الٗغبي، ٍ -142 ْالضًم٣غاَُت في الَٓ ٍٓضاث، 1مدمض مجظْب، الٓخضة  ٓعاث ٖ ، صاع ميك

 .1980باَعـ،  -بحرْث

ْاإلاضن الؿُاؾُت، صاع الجهًت الٗغبُت، بحرْث، مدمض ٖبض ا -143 اث  إلاٗؼ ههغ، في الىٍٓغ

1973.  

ٓطظا(،  -144 ٓطط ؾُاسخي )الٗغا١ اهم ْام٩اهُت جُب٣ُِا ٦ىم ٓص: الُٟضعالُت  ٓل مدمض ٖمغ م

ٓػَ٘، ٍ ْالخ ْاليكغ   .2009، بحرْث، 1اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث 

٫ٓ ٖلم الؿُاؾت، اإلا٨خب اإلاهغي ال -145 ْاليكغ، مدمض َّ بضْي: ؤن خضًض للُباٖت 

 .1970ال٣اَغة، 

ٓص ٧اْم اإلاكِضاوي, الىٓم الؿُاؾُت, ٍ  -146  .1990, مُاب٘ صاع الخ٨مت, اإلآنل, 1مدم

ٓعٍت الٗامت، ٍ  -147 ٓص خلمي، اإلاباصت الضؾخ  .1974، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، 4مدم

ٓعة الاها ْآلازغ ف -148 ٓاث٠ اللبىاهُت: ن ٌ اإلاخباص٫ بحن الُ ٓص ْاَغ، الٞغ ي الخغب مؿٗ

 1990-1975ألاَلُت )
ً
ٓعا ْمىٓ  

ً
ٓعة الاها ْالازغ: الٗغبي هاْغا (، في: الُاَغ لبِب )مدغع(، ن

 .1999، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 1بلُّ، ٍ

٨ُت، ٍ -149 ٓٞابٟغ، الؿُاؾت الخاعظُت الامٍغ ٍٓضاث 1م٨ؿُم ل ، جغظمت خؿحن خُضع، ٖ

ْالُباٖت، بحرْث،   .2006لليكغ 

ض -150 ت في الخلُج الٗغبي )مُٟض الٍؼ ْال٨ٍٟغ , 1(، ٍ 2003 -1971ي, الخُاعاث الؿُاؾُت 

, بحرْث,   .2012مىخضٔ اإلاٗاٝع
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ٓعاث مغ٦ؼ البدٓر  -151 ٓع(، ميك ت الضؾخ ٓعي )هٍٓغ مىظع الكاْي، ال٣اهٓن الضؾخ

ٓهُت، بٛضاص،   . 1981ال٣اه

ْلت، ٍ -152 ٓػَ٘، بٛضاص، 3مىظع الكاْي، ٞلؿٟت الض ْالخ  . 2013، الظا٦غة لليكغ 

(، جغظمت: ؤخمض 282ٓعَـ صًٟغظُّ، الىٓم الؿُاؾُت، ؾلؿلت الال٠ ٦خاب )م -153

ْاليكغ،  خؿِب ٖباؽ، مغاظٗت يُاء الضًً نالر، الىاقغ، ماؾؿت ٧امل مِضي للُباٖت 

ش.   ال٣اَغة، بال جاٍع

بي ْظما٫ الاجاسخي،   -154 ٓعَـ صًٟغظُّ، مضزل الى ٖلم الؿُاؾت، جغظمت: ؾامي الضْع م

ش.                                                                           صاع صمك٤، صمك٤، بال ج  اٍع

ت  -155 ْلت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بحن الىٍٓغ ها٠ً ٖلي مجُض، الؿُاؾت الخاعظُت لض

ٓػَ٘ ، بحرْث ,  ْالخ ْاليكغ   .2004ْالخُب٤ُ , اإلااؾؿت الجامٗت للضعاؾاث 

ٓع، ألامت ا -156 ٓاخض الجاؾ ٘ الخٟخِذ، ٍهاْم ٖبض ال ْمكاَع ، ألاَلُت لليكغ، 1لٗغبُت 

 .1998ٖمان، 

ْعَا في اهٓمت الخ٨م اإلاٗانغ, ظامٗت  -157 ْص وٗمان اخمض الخُُب, الاخؼاب الؿُاؾُت 

 .1994ماجّ, الاعصن, 

ٓعي، م٨خبت صاع  -158 ْال٣اهٓن الضؾخ وٗمان اخمض الخُُب، الٓؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت 

ٓػَ٘، ٖمان،  ْالخ  .2004الش٣اٞت لليكغ 

هبُلت ٖبض الخلُم ٧امل, الاخؼاب الؿُاؾُت في الٗالم اإلاٗانغ, صاع ال٨ٟغ الٗغبي,  -159

  .1977ال٣اَغة, 

ٓهُت، ٍ -160 ْالُٟضعالُت، اإلا٨خبت ال٣اه ت  ، بٛضاص، 2هبُل ٖبض الغخمً خُاْي: الالمغ٦ٍؼ

2005. 

، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت الخؿً الشاوي، 2هجاة بًغاوي، مضزل لضعاؾت ال٣اهٓن، ٍ -161

 .2001بًُاء، الضاع ال

هه٠ُ ههاع، هان٠ُ ههاع، هدٓ مجخم٘ ظضًض: م٣ضماث ؤؾاؾُت في ه٣ض اإلاجخم٘  -162

 .1977، صاع الُلُٗت، بحرْث، 3الُاثٟي، ٍ

ت في خ٣ل مٗغفي ظضًض(، مغ٦ؼ الضعاؾاث  -163 ْنا٫ الٗؼاْي، الؿُاؾت الٗامت )صعاؾت هٍٓغ

ٓػ  ْلُت، ظامٗت بٛضاص، جم  .2001الض

اتها ْزهاثهِا، بِذ ْنا٫ هجُب الٗؼاْي ْؾٗض نالر  -164 ْلت هٍٓغ ٓعي، الض الجب

 .2011الخ٨مت، بٛضاص، 

ٓعٍت، ٍ -165 ت الضؾخ ٓعاث 1ًٓؾ٠ خاشخي، في الىٍٓغ ْميك ٓػَ٘  ْالخ ، صاع ابً الىضًم لليكغ 

٢ُٓت، بحرْث،   .2009الخلبي الخ٣
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ش.  -166  ًدحى الجمل: ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٗانغة، صاع الجهًت الٗغبُت، بحرْث، بضْن جاٍع

ٍْت اإلاٗانغة ًدحى الجمل  -167 ْلت الاماعاث: الخجاعب الٓخض ٓع ْؾُلت للخ٩امل في ص , الضؾخ

 .                                                                                   1986, مغ٦ؼ الضعاؾاث الٓخضة الٗغبُت, بحرْث, 3ججغبت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة, ٍ

: الشظائل والاطاٍس  
ً
 ح الجامعُت:سابعا

الًاث اإلاخدضة  -1 ٓماث في نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي الخاعجي في ال ْع اإلاٗل زالض اؾماُٖل ؾغخان، ص

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت بٛضاص،  ٓعٍ(، ٧لُت الٗل ٨ُت، عؾالت ماظؿخحر )ٚحر ميك  .2010الامٍغ

ٓعاٍ ٚحر  -2 خت ص٦خ ْلت، ؤَْغ ْلت، ؤلاٖالن ًٖ الض ٓص، بٖالن الض  ٖبض الٟخاح ٖبض الغػا١ مدم

ٓعة، ٧لُت ال٣اهٓن ، ظامٗت نالح الضًً  .2007ؤعبُل، -ميك

خت  -3 ْالضًم٣غاَُت، ؤَْغ ىُت  ٖبض الجباع اخمض ٖبض هللا، الٗالم الشالض بحن الٓخضة الَٓ

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت بٛضاص،  ٓعة، ٧لُت الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك  .2000ص٦خ

ْلت الام -4 ٓماث بِئت الؿُاؾت الٗامت في ص اعاث الٗغبُت اإلاخدضة, ٖلى مدمض خؿً الخٟاجي, م٣

 ,ً ٓم الؿُاؾُت, ظامٗت الجهٍغ ٓعة, ٧لُت الٗل  .2009عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

ْالؿُاؾُت  -5 ْالخدضًاث الا٢خهاصًت  صعاؾت  -ٚضًغ سجاص ٖبضهللا الٗبُضي، ألامً اإلااجي الٗغبي 

ٓعٍ، ٧لُت الٗلٓم الؿُاؾُت،  ْالٟغاث، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك مؿخ٣بلُت لخٓضخي صظلت 

 .2002مٗت نضام، بٛضاص، ظا

ْع ٢اصة الاخؼاب في الاهٓمت الضًم٣غاَُت,  -6 نباح نبخي خُضع, انالح الاخؼاب الؿُاؾُت: ص

ْالؿُاؾت, ظامٗت نالح الضًً,  ٓعة, ٧لُت ال٣اهٓن  ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ  . 2009اَْغ

7- ٩ ْٖملُت نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي الضازلي الامٍغ ٓوٛغؽ  ي, نباع مدمض ٖبضهللا الصجحري, ال٩

ٓعٍ(, ظامٗت بٛضاص. ٓعاٍ )ٚحر ميك خت ص٦خ  اَْغ

ت اإلاؿخضامت ْنى٘ الؿُاؾت الٗامت صعاؾت م٣اعهت بحن  -8 ؾماح ؾُِل بهىام، الخىمُت البكٍغ

ْلت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ) ْص ٓعٍ، ٧لُت 2013 -2003الٗغا١  (، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

 ،ً ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ  .2015الٗل

ىُت في الٗغا١ بٗض الٗام ؾٗضي ابغاَ -9 ٍٓت الَٓ ْالِ ، عؾالت 2003ُم خؿحن، الىٓام الاجداصي 

ٓم الؿُاؾُت،  ً، ٧لُت الٗل ٓعة، ظامٗت الجهٍغ  .2011ماظؿخحر ٚحر ميك

ْاؾخسضامِم  -10 ْص الاؾضي، خاظاث مخسظ ال٣غاع في ال٣ُإ الىُٟي الٗغاقي  ٓصي صا ؾلمان ظ

ٓعٍ(، ٧لُ ٓعاٍ)ٚحر ميك خت ص٦خ ٓماث، اَْغ ت، للمٗل  .2006ت آلاصاب، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

ٓم الؿُاؾُت,  -11 َٓؿغي, عؾالت ماظؿخحر في الٗل ٞغط يُاء خؿحن, الىٓام الؿُاسخي لالجداص الؿ

ش. ٓم الؿُاؾُت، بال جاٍع  ٧لُت الٗل
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ْالخهٓنُت الش٣اُٞت الٗغبُت، عؾالت ماظؿخحر  -12 إلات  مدمض مىظع قا٦غ ظال٫ ال٨ىٗاوي، الٗ

ٓعة(، م٣ضمت الى ٧ ً، )ٚحر ميك ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ  .2004لُت الٗل

ْص ٖلٓي، الانالح الؿُاسخي في ص٫ْ الخلُج الٗغبي مً    -13 ، 2009الى  -1970اإلاٗخهم باهلل صا

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الكغ١ الاْؾِ  ٓعة، ٧لُت  آلاصاب، ٢ؿم الٗل عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

 .2009للضعاؾاث الٗلُا، 

ٓصان ماظض مخي ٖباؽ، الىٓام الؿُاسخ -14 ٓعة( 1994-1985ي في الؿ ، عؾالت ماظؿخحر) ٚحر ميك

ٓم الؿُاؾُت ، ظامٗت بٛضاص ،   .1996، ٧لُت الٗل

ٓا٣ُٞت  -15 مِا ظابغ ؾلمان الغبُعي، الىٓام الؿُاسخي في الٗغا١ بدض في الضًم٣غاَُت الخ

 ،ً ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ ٓعة(، ٧لُت الٗل  .2011ْاق٩الُاتها، عؾالت ماظؿخحر)ٚحر ميك

ً الٗغبي،  -16 ْبق٩الُت الش٣اٞت الؿُاؾُت في الَٓ َكام خ٨مذ ٖبض الؿخاع، الضًم٣غاَُت 

ٓم الؿُاؾُت ، ظامٗت بٛضاص، بٛضاص،  ٓعة(، ٧لُت الٗل ٓعاٍ  ) ٚحر ميك خت ص٦خ  .2002ؤَْغ

َمؿّ ٢دُان زل٠، الانالح الؿُاسخي في ص٫ْ مجلـ الخٗاْن الخلُجي: بحن اإلادٟؼاث  -17

٢ٓاث، عؾالت ماظؿخحر  ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت بٛضاص،  ْاإلاٗ ٓعٍ(، ٧لُت الٗل  .2007)ٚحر ميك

: املجالث والذوسٍاث:
ً
 خامعا

ٓم  -1 ُٖت، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗل ْاإلاكْغ ُت  ٓعي، الىٓام الؿُاسخي ْظضلُت الكٖغ اخمض هان

ٓهُت، الٗضص ) ْال٣اه  .2008(، صمك٤، 24(، اإلاجلض )2الا٢خهاصًت 

ٓماث الضًم٣ -2 ْم٣ غاَُت، مجلت اإلا٨ٟغ، الٗضص الخامـ، ٧لُت اخمض نابغ خٓخٓ، مباصت 

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ، ؾ٨غة. ْالٗل  الخ١ٓ٣ 

ْاق٩الُت الخُب٤ُ(،  -3 ٓم  ْالخجغبت الٗغا٢ُت )مدضصاث اإلاِٟ ؼ، الاجداص الٟضعالي  اخمض ٖضهان ٍٖؼ

ً، بٛضاص، 40-39مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت، الٗضص ) ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ   .2005(، ٧لُت الٗل

ن ٖغا٢ُت، الٗضص  -4 ْجدضًاث اإلاٗالجت، مجلت قْا ٓا٢٘  اخمض ٖمغ الغاْي، البُالت في الٗغا١...ال

 .2011الخامـ، مغ٦ؼ الٗغا١ لؤلبدار، بٛضاص، ٧اهٓن الشاوي 

ٓا٣ُٞت في اإلاٛغب، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، مغ٦ؼ  -5 ؤمدمض مال٩ي، مؿخ٣بل الضًم٣غاَُت الخ

 . ٧2006اهٓن الا٫ْ  332ٗضص صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، ال

ٓاَىت، مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت، الٗضص ) -6 ٓم اإلا ْازٍغ في مِٟ اب  ٓاص خاجم، الاَع (، 38-37اؾغاء ظ

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت بٛضاص، بٛضاص،   .٧2012لُت الٗل

ىُت صعاؾت في ظضلُت الٗال٢ت )الٗغا١  -7 ٍٓت الَٓ ْالِ ابدؿام مدمض الٗامغي، الش٣اٞت الؿُاؾُت 

(، م
ً
ٓطظا ن ٖغا٢ُت، الٗضص الخامـ، مغ٦ؼ الٗغا١ للضعاؾاث، ٧اهٓن الشاوي اهم  .2011جلت قْا
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ٓمي  -8 ٫ٓ الخإنُل ال٨ٟغي إلاجهاظُت ج٣ىحن مباصت الامً ال٣ ٓمي: خ ت الامً ال٣ خامض بُ٘، هٍٓغ

ْعٍاث اٞا١ ٖغبُت، الٗضص ) ٓا٢٘ الٗغبي، ص ْاليكغ، بٛضاص، 3ْال   .1985(، صاع اٞا١ للصخاٞت 

ْمساَغ اإلاؿخ٣بل، مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت، الٗضص )خمُض الجمُلي، اإلا -9 (، ظامٗت 1ُاٍ الٗغبُت 

ٓم الؿُاؾُت،   .2001نضام، ٧لُت الٗل

ٓمُت الٗغا٢ُت مً  -10 ٓص َبرة، ج٣ُُم حجم ْاَغة الٟؿاص في اإلااؾؿاث الخ٩ خؿً ٞاعؽ ٖب

ْالضعاؾاث، الٗضص الؿا ْالكٟاُٞت للبدٓر  ؿحي الجامٗاث(، مجلت الجزاَت  ب٘، ْظِت هٓغ )جضَع

غان  ٓعٍت الٗغا١، بٛضاص، خٍؼ  .2014َُئت الجزاَت، ظمِ

ْاإلاماعؾت, مجلت اإلاؿخ٣بل  -11 ٓعي  ْلت الاماعاث الىو الضؾخ زلضْن ؾاَ٘ الخهغي, اجداص ص

 .1981( مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت ,بحرْث, 16الٗغبي, الٗضص )

12-  
ً
ٓطظا الًاث اإلاخدضة اهم , مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت, زحري ٖبض الغػا١ ظاؾم, ألاخؼاب الؿُاؾُت: ال

ً, 20-19الٗضصان )  .2010(، ظامٗت الجهٍغ

ُت في ؤهٓمت الخ٨م الٗغبُت، مجلت  اإلاؿخ٣بل الٗغبي،  -13 ؾٗض الضًً ببغاَُم، مهاصع الكٖغ

 .1984(، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 62الٗضص )

14-  ْ ْاإلاؿخ٣بل: الٗغب  ٓا٢٘  اإلاؿخ٣بل، مغ٦ؼ ؾٓؾً نبُذ خمضان، ألامً الٛظاجي الٗغبي ال

ت، الٗضص ) ً الٗغبي، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ ْبدٓر الَٓ  .2000(، 11صعاؾاث 

ٓم  -15 ْلت الٗغا٢ُت اإلاٗانغة، مجلت الٗل ْجضاُٖاتها ٖلى بىاء الض ؾىاء ٧اْم ٧اَ٘، الُاثُٟت 

غان 19(، الؿىت )36الؿُاؾُت، الٗضص ) ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت بٛضاص، بٛضاص، خٍؼ (، ٧لُت الٗل

2008. 

ٓلٓظُا،  ٖباؽ -16 ْالخ٨ى ْالخىمُت، ملخ٤ الٗلم  ٓلٓظُا، مجلت الىِٟ  مِضي، الى٣ل اإلاٗا٦ـ للخ٨ى

  .1984(، 2الٗضص )

ْؤٞا١  -17 ٓعاث  ٓان، ٢ًاًا الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي ْألامً الٛظاجي الخُ ٖبض الهاخب الٗل

 .2001، (، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت،  بحرْث5اإلاؿخ٣بل، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، الٗضص )

ت، مجلت اإلاؿخ٣بل  -18 ا ٖملُت خًاٍع ٓاعي، هدٓ ِٞم ؤًٞل للخىمُت باٖخباَع ٖلي زلُٟت ال٩

 .1983(، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، 49الٗغبي،  الٗضص )

ت، الٗضص ) -19 ْلت، مجلت اإلاٗٞغ ْػاعة الش٣اٞت، 39(، الؿىت 444ٖبض الِاصي ٖباؽ، جدضًض الض   ،

ٓعٍت، صمك٤ ٓعٍت الٗغبُت الؿ  .2000، ؤًل٫ٓ الجمِ

ٓع الىٓام الاجداصي في الاماعاث, مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي, الٗضص  -20 ، 311ٖبض الخال٤ ٖبضهللا, جُ

 .2005مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت,  بحرْث,
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ٓعي للخجغبت الاجداصًت في الاماعاث  -21 ْاإلاؿخ٣بل الضؾخ ٚاهم مدمض نالر, البٗض الؿُاسخي 

ٓم الؿُاؾ ٓم الؿُاؾُت, ظامٗت بٛضاص, 37ُت، الٗضصالٗغبُت اإلاخدضة, مجلت الٗل ،  ٧لُت الٗل

2008. 

ْمالخٓاث(، مجلت اٞا١ ٖغبُت، اطاع -22 هِؿان  -َّ جاًّ الىُٗمي، مك٩لت ه٣ل الش٣اٞت )ا٩ٞاع 

 ، بٛضاص.1997

ْلُت، الٗضص ) -23 (، مغ٦ؼ 41َالب خؿحن خاٞٔ، الٗى٠ الؿُاسخي في الٗغا١، مجلت صعاؾاث ص

ْلُت، ظامٗت بٛضاص  .2009، بٛضاص، الضعاؾاث الض

٢ٓاث الخجغبت البرإلااهُت في الجؼاثغ ) -24 ٓع، مٗ ( صعاؾت في بٌٗ اإلاخٛحراث 2011-1997َاع١ ٖاق

ٓم الؿُاؾُت ْ مغ٦ؼ  ٓم الؿُاؾُت، الجمُٗت الٗغبُت للٗل الؿُاؾُت، اإلاجلت الٗغبُت للٗل

 .2012(، بحرْث، 34صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، الٗضص )

ْْنا٫  -25 ٍٓل  ٓوـ الُ اء ػ٦ـي ً هجُب الٗؼاْي، الؿُاؾت الٗامت ٞـي جغ٦ُا الغ٦حزة ْع

ْلُـت، بٛـضاص، 30الا٢خهاصًت، ؾلؿلـت صعاؾـاث اؾتراجُجُت، الٗضص   .2002، مغ٦ـؼ الضعاؾاث الض

عي في الٗغا١،  -26 ٓاػن الدكَغ ْالخ لُض ٖبضالخؿحن الؼبُضي ْ ٧اْم ٖلي مِضي، مجلـ الاجداص 

ً، بٛضاص، (، ٧لُت ا38-37مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت، الٗضص ) ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ  .2014لٗل

٦ىٗان ٖبض بؾماُٖل، ؤػمت اإلاُاٍ ْألامً اإلااجي الٛظاجي الٗغبي، مجلت ٧لُت الغاٞضًً الجامٗت  -27

ٓم، الٗضص )  .1999(، 2للٗل

ماص نالح، آلازاع الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت للٟؿاص في الٗغا١، مجلت  -28 مدمض ٖبض نالر خؿً ْٖ

 . 2011(، ٧لُت التربُت ابً عقض، ظامٗت بٛضاص، 135الاؾخاط، الٗضص )

ٓاع في الغاًَ الٗغبي، مجلت اإلاجهاط، ن٠ُ  -29 ٢ًْاًا الخ ت  ، الخٍغ  .58، م2004مدمض مدّٟٓ

ْالخىمُت، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، الٗضص  -30 ، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة 251مدمض ٞاث٤، الاوؿان 

 .2000الٗغبُت، بحرْث، 

ٓم ال -31 ٓص ٖبض الًٟل، مِٟ ، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، الٗضص )مدم ْمٗاًحٍر (، مغ٦ؼ 309ٟؿاص 

 . 2004صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 

ْاو٩ٗاؾاجّ ٖلى الغاًَ الؿُاسخي ْالاظخماعي  -32 ي 
ّ
ٓص مدمض ؾلمان، اإلا٨بٓث الُاثٟي اإلال مدم

ٕٓ، مجلت ٧لُت التربُت الاؾاؾُت، الٗضص الخامـ  ٓلٓظُا الٗى٠ اإلا٣م الٗغقي: بدض في ؾٓؾُ

 .2010ْالؿخٓن،  ٧لُت التربُت الاؾاؾُت، ظامٗت صًالى، 

ٓهاث الؿُاؾُت للُاثُٟت في الٗغا١: في " اإلاؿإلت الُاثُٟت ْالازيُت الٗغا١  -33 ، اإلا٩ مِضي الكٕغ

ن مكغ٢ُت، الٗضص ) "، مجلت قْا
ً
ٓطظا  .2008(، مغ٦ؼ اإلاكغ١ الٗغبي، بحرْث، 1اهم

جي  -34 ٓعي الَٓ ْالخجغبت الضًم٣غاَُت في الٗغا١، اإلاجلت مِىض ٖلي الخؿُجي، ؾُاؾاث بىاء ال

ت،  ٓم الؿُاؾُت، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ ْلُت، الٗضص الخاؾ٘، ٧لُت الٗل ْالض  .2008الؿُاؾُت 
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ْالخدضًاث، ٍ -35 ٓا٢٘  ، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت،  1مىظع زضام، ألامً اإلااجي الٗغبي: ال

 .2001بحرْث، 

ان عقُض، م٩اٞدت  -36 اب بحن الالتزام الؿلبي ْالالتزام مىٗم زمِـ مسل٠ ْؾمحر بَغ الاَع

ْلت، مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت، الٗضص ) ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت 38-37الاًجابي للض (، ٧لُت الٗل

 .2012بٛضاص، بٛضاص، 

ْالؿُاؾُت،  -37 ٓهُت  ٓم ال٣اه ماػن الغمًاوي، في ٖملُت اجساط ال٣غاع الؿُاسخي الخاعجي، مجلت الٗل

ْالؿُاؾت، ظامٗت بٛضاص، اإلاجلض الشاوي، ٧لُ-الٗضص الشاوي   .1979ت ال٣اهٓن 

ْع جدلُل بِئت اإلاىٓمت في الخض مً ْاَغة الٟؿاص، مجلت الجزاَت  -38 ضي، ص جهاص ٖباؽ ٦غمل الٍؼ

ٓعٍت الٗغا١، بٛضاص، ٧اهٓن  ْالضعاؾاث، الٗضص الشامً، َُئت الجزاَت، ظمِ ْالكٟاُٞت للبدٓر 

 .2014الا٫ْ 

غي، نى٘ ال٣غاع في الؿُاؾت  -39 ٨ُت، ؾلؿلت صعاؾاث اؾتراجُجُت، الٗضص)َكام الٍٛغ (، 18الامٍغ

ْلُت، ظامٗت بٛضاص،   .2001مغ٦ؼ الضعاؾاث الض

ْنا٫ هجُب الٗؼاْي،  بيُـت الىٓام الؿُاسخي ْنىـ٘ ال٣غاعاث ٞـي جغ٦ُـا، مجلـت ٢ًاًا  -40

ً، مجلض  ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ  .2004(، ن٠ُ 6، 5، الٗضصان )2ؾُاؾُت، ٧لُـت الٗل

ْبو٩ٗاؾاتها ٖلى الخجغبت ًاؾحن ؾ -41 ٓا٣ُٞت  ٗض مدمض الب٨غي، بق٩الُاث الضًم٣غاَُت الخ

ْلُت، الٗضص ) ْالض ت للضعاؾاث الٗغبُت  ٓم الؿُاؾُت، 27الٗغا٢ُت، مجلت اإلاؿدىهٍغ (، ٧لُت الٗل

ل،  ت، هِؿان/ؤبٍغ  .2009الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

: املحاطشاث:
ً
 ظادظا

ٓان مىهج جدلُل اإلاًمٓن، ال٣تها -1 ؤ.م.ص مِا ٖبضالل٠ُُ الخضًثي، ٖلى َلبت  مدايغة بٗى

ٓم الؿُاؾُت/ ظامٗت  ْالؿُاؾاث الٗامت، ٧لُت الٗل ٓعاٍ في ٢ؿم الىٓم الؿُاؾُت  الض٦خ

ً، الٗام الضعاسخي   . 2015-2014الجهٍغ

ْالخدلُل الؿُاسخي"، ال٣تها ؤ.م.ص.مِا ٖبضالل٠ُُ الخضًثي، ٖلى  -2 ٓان "الخدلُل  مدايغة بٗى

ٓعاٍ في ٢ؿم  ٓم الؿُاؾُت، َلبت الض٦خ الىٓم الؿُاؾُت الؿُاؾاث الٗامت، في ٧لُت الٗل

ً، للٗام الضعاسخي   .2015-2014ظامٗت الجهٍغ

ٖٓت مدايغاث  ال٣ُذ في ظامٗت    -3 ْج٣ُُم الؿُاؾاث الٗامت، مجم ، جىُٟظ  الباي ٖلي باًٝٓ

ْلُت،  ٨ُت للخىمُت الض ٧ٓالت الامٍغ ً مً ٢بل ال  .2011الجهٍغ

: املؤجمشاث والىذ
ً
 واث:ظابعا
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ٓم  -1 ت للجمُٗت الٗغبُت, الٗل ْة ٨ٍٞغ ٓوي, هض ْال٨ُان الهُِ اؾامت الٛؼالي خغب, اهٓمت الٗغبُت 

 .1986الؿُاؾُت, بٛضاص, 

ٓعي، الىٓام الؿُاسخي الٗغاقي بٗض ٖام  -2 : الاػماث الؿُاؾُت 2003اؾغاء ٖالء الضًً ه

ْاإلاؿخ٣بل ٓا٢٘، الانالح،  ، اٖما٫ اإلااجمغ الٗلمي ْالاظخماُٖت، في الىٓام الؿُاسخي الٗغاقي ال

ٓم الؿُاؾُت ٫ٓ( الٗل في ظامٗت الؿلُماهُت، الؿلُماهُت،  -ظمجما٫ -الؿىٓي الغاب٘ لـ )ؾ٩

 .2013هِؿان 

ن،  -3 ْآزْغ ْة(، في ٖلي الضًً َال٫  ً الٗغبي ) هض الازًغ الابغاَُمي، ؤػمت الضًم٣غاَُت في الَٓ

ً الٗغبي، ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي، مغ٦ؼ صعاؾاث  الضًم٣غاَُت ْخ١ٓ٣ الاوؿان في الَٓ

 .1983الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 

ىبت )الٗغا١  -4 ٓمت الٓخضة الَٓ ٖبض الُٗٓم ظبر خاٞٔ، الىٓام الؿُاسخي الضًم٣غاَي ْخ٩

 ،ً ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ ما٫ ال٩املت للمٓؾم الش٣افي الٗلمي ل٩لُت الٗل (، ألٖا
ً
ٓطظا بهم

 .24/12/2009بلى  7/11/2009الٟترة مً 

ْة(، ؾلؿلت  -5 ً الٗغبي )هض ن، الضًم٣غاَُت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الَٓ ْآزْغ ٖلي الضًً َال٫ 

  .٦1983خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بحرْث، 

ْالخٗاٌل الؿلمي في ال٣ّٟ الاؾالمي "الخٗامل م٘ ٚحر اإلاؿلمحن  -6 ٓاَىت  ٖلي ظمُل زل٠، ٣ّٞ اإلا

"، في الخٗاٌل الؿ
ً
ٓطظا ْاإلاؿخ٣بل، اٖما٫ اإلااجمغ الٗلمي الؿىٓي اهم ٓا٢٘  لمي في الٗغا١ ال

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت الؿلُماهُت،   .2011هِؿان  5-4الشاوي، ٧لُت الٗل

ْمؿاعاث جد٨م، اإلااجمغ  -7 ٍٓت الٗغا٢ُت: ٖه٠ الاخخال٫  ْالِ ٓاَىت  ٖٓت مً اإلاالٟحن، اإلا مجم

ْالضعاؾاث الؿتراجُجُت، ٓعابي للبدٓر  ْالضعاؾاث  الشالض إلاغ٦ؼ خم ٓعابي للبدٓر  مغ٦ؼ خم

 .2011الؿتراجُجُت، بٛضاص، 

: الاهترهِت:
ً
 جامىا

ٍٓت، قب٨ت الاهترهذ: -1  خؿً ُٞهل الخالضي، في مٗجى الِ

http://www.alukah.net/Culture/0/35514/#ixzz1pUhtTnP2                                      

٫ٓ الٗى٠ الؿُاسخي، مج -2 ت خ ٓع ٖلى ٢بي آصم، عئٍت هٍٓغ لت الباخض الال٨ترْهُت، بدض ميك

ٓماث الٗاإلاُت:  قب٨ت اإلاٗل

http://www.google.ae/#hl=ar&site=&q=%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89+%D8

%A7%D9%84 bih=719  
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ٓماث  -3 مدمض اإلاهغي، عئٍت ؾُاؾُت: ٦ُُٟت جدلُل الىو الؿُاسخي، ٖلى قب٨ت اإلاٗل

  www.ikhwansohag.comالٗاإلاُت:

ٓماث مِىض الٗؼا -4 ْمِاعاث الخدلُل الؿُاسخي ْنى٘ ال٣غاع، مجلت ال٩اعصًيُا، قب٨ت اإلاٗل ْي، ًٞ 

 www.algardenia.comالٗاإلاُت: 

ٓماث الٗاإلاُت:  -5 ٓعة ٖلى قب٨ت اإلاٗل    www.asharqalarabi.org.ukمِىض الٗؼاْي، م٣الت ميك

ٓماث الٗاإلاُت:  -6 ٗذ، في ٞىٓن الخدلُل الؿُاسخي، قب٨ت اإلاٗل ًاؾغ ٞع

www.al7our.maktoobblog.com  

7- -  ٘٢ٓ ْلُت ٖلى اإلا ٓماث الض ٓع ٖلى قب٨ت اإلاٗل  هبظة ًٖ ٢ُام الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ,م٣ا٫ ميك

8- http://www.sheikhmohammed.com                                                                           

ٓماث الٗا -   -9 ٓعة ٖلى قب٨ت اإلاٗل  www.legalcounsel.own0.comإلاُت: م٣الت ميك

ْػاعة الخاعظُت اإلامل٨ت الٗغبُت  -10  ٘٢ٓ ٓصًت، م ٓعٔ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ هٓام مجلـ الك

ٓماث الٗاإلاُت: ٓصًت ٖلى قب٨ت اإلاٗل   www.mofa.gov.saالؿٗ
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