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 *مصتخلص الدراشة:

ٙي الخدلُليو  مىهج دساظت الخالت، باظخخذام – الذساظت ذهذ٘   -اإلاىهج الـى

ً وؽش ال٢خب ـىسة الخّٗش ِلى بلى في  وسدث ٠ما في الثلث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

س٠ضث اإلاٝذمت ِلى  ،وخاجمت حضؤًًو  مً مٝذمتالذساظت  ج٢ىهذو  ،معلعل الٙجالت

، وجىاو٥ وؤوشا٘ها وؽش ال٢خب ّملُاثت وبيُتها، واهخم الجضء ألاو٥ بمىهجُت الذساظ

 وخىث الخاجمت ال٢خب في حي الٙجالت، بيؽش  ي اإلاجاالث ألاخشي اإلاشجبىتالجضء الثاو

ُاث، لذو  الىخاثج والخـى   الٙجالت معلعل ؤن بلى الذساظت جـى
 
 م،2000هخج في ِام ؤ

، وجم زاهُت 18دُٜٝت و 15ظاِت و 22 لٖبظاِاث  ِذدةحمالي ب خلٝت، 30 وج٢ىن مً

شه في ا المي، و جفٍى  الٙجالتحي في  ال٢خب ؽش و١ان ظخذًىهاث مذًىت ؤلاهخاج ؤلِا

 1968مً ِام  ذؤثب ،ؤ٠ثر مً زالزت ِٝىدِلى مذاس  الذسامي ثهبىال ألاظاس ي دىس اإلا

ً، اإلاعلعل ٌهشوا في بلٖ ِذد هاؼشي ال٢خب الزًًو  ،م1999وختى ِام   ظخت هاؼٍش

ام بإدواسهم % مً ؤصخاب ألادواس الشثِعُت، 66.7ظخت ممثلين، ؤسبّت مجهم بيعبت  ٜو

ت بيعبت  %، وحمُّهم ١اهىا ر٠ىًسا بيعبت 33.3مٝابل ازىين مً ؤصخاب ألادواس الثاهٍى

ين بيعبت 100  وا فيٌهش %، و 16.7ؼش لبىاوي واخذ بيعبت % مٝابل ها83.3%، ومفٍش

 ١ل مً هاحعذ، و %33.3بيعبت  لىاؼش الجُذزالر ـىس، ـىسة ل  ِلى هُئت اإلاعلعل

ت شهٙل ؤمين ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش ، %50عيئ بيعبت ال لىاؼشـىسة ل، و ٜو

 لىاؼش اإلاخدى٥ بُجهماـىسة ل١ل مً ألالٙي والجُاس وخعان ١ا٘ىسي، وؤخيًرا  وحعذها

ذ وىىاوي  حعذها، و %16.7بيعبت  ذ ماسطٍ٘ش   نالىاؼشو  هاالء ، ٜو
ً
ؤخشي  امهى

ذ وىىاوي ، ٘بجاهب مهىت اليؽش ا ٍٙش ًّ ا وواب ًِ ا ومىص
ً
، ؤما ٜشهٙل وألالٙي ١ان مالٙ

 حمُْ ِلى اإلاعلعل س٠ض ٜذ و ، ينوابّين ومىص٣ِ٘اهىا خعان ١ا٘ىسي ؤمين و والجُاس و 

 لم ٌٕٙل بّن ، ٠ماوؽشمً جإلُٚ ووباِت وجىصَْ و  يؽش ال٢خباإلاخّلٝت ب ّملُاثال

ابتل٢خب في حي الٙجالت ١ا يؽش ب شجبىتاإلاألاخشي جاالث إلاا وبحشاءاتها وخذودها  الٜش

وآالث  وؼش١اث الصخً، ،ومضاداتها ال٢خبومىاٜفاث  والذِاًت وؤلاِالن، ومجاالتها،

، وؤخيًرا مىاوً الٝىة والمّٚ في ودوس وؽشهم ومفير هاؼشي ال٢خب الىباِت،

    بؽ٣ل ِام. عل ليؽش ال٢خبمّالجت اإلاعل
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 متويد: -0/1

ىن في ِام ةوؽصسِذ ـىاِت الذساما ؤٜذامها في مفش ب  م، 1960اء الخلٍُٙض

جم بهخاج ؤو٥ معلعل بّىىان "العاُٜت والطخُت والشخُل" مً بخشاج الزي بةوؽاثه 

فت ِبذ اإلاىّم الفاوي وبىىلت الح العّذوي،  هىس الذمشداػ ٜو ضي مفىٙى، ـو ٍص

جم بهخاج  م،1962مً بهخاج اإلاعلعل العابٞ وجدذًًذا في ِام  ِامين مشوس وبّذ

فت زشوث  آخش بّىىان معلعل "هاسب مً ألاًام"، مً بخشاج هىس الذمشداػ ٜو

ُٞ الذًٜ اك وج٘ى خ  ،(1)ؤباٌت، وبىىلت ِبذ هللا ُٔث وخعين ٍس ومىز هزا الخاٍس

ىهُتو  ّذ الذساما الخلٍُٙض
 
ٌعتهان بها في حؽ٢ُل  خمْ، الٜىة زٝاُ٘ت مازشة في اإلاج ح

، ٠ما ح٢ّغ (2)ِٝلُاث الجمهىس، وجم٢ُجهم مً ؤن ًشوا ـىًسا واُّٜت لخُاة الؽّىب

ىهُت الىٍم واإلاّخٝذاث وألاولاُ العاثذة في اإلاجخمّاث   .(3)الذساما الخلٍُٙض

ىهُت وجضداد ُٜمت مما  ،في ٜشبها مً الىاْٜ الّٙلي وؤهمُتها الذساما الخلٍُٙض

 ٠ما، (4)ًجّل هىاٟ خمُمُت بين اإلاخلٝي وما ٌؽاهذه مً شخفُاث وؤدواس وظلى٠ُاث

الجمهىس الُٝم واإلاّاٗس واإلاذس١اث والاججاهاث  ب٘ادة مً الذساما في ب٠عاًم٢ً ؤلا 

ا و  ،(5)ؤلاًجابُت وحُٕير الاججاهاث العلبُت
ً
في خالت ِلم اإلا٢خباث و مً هزابهىالٜ

الذساما الٙىىن ِامت و  مخبادلت بِىه وبين ؤن ج٢ىن اإلاىّٙتماث ٘مً اإلام٢ً واإلاّلى 

ىهُت اث ال٢ثير مً اإلادىي ِلم اإلا٢خباث واإلاّلىماث ًخاـت، ألن  الخلٍُٙض  التيىلِى

ما٥ الذسامُت مدىًسا ًم٢ً ؤن ج٢ىن  ىهُت لل٢ثير مً ألِا ؤو ِلى ألاٜل  ،الخلٍُٙض

ىهُتجىُّمها ب اثإلا جتهامّالب مىلىِاث ؤخشي، والذساما الخلٍُٙض مً هزه  ىلِى

ُت، بين  وبخاـت هحُٕير هٍشة اإلاجخمْ ججاهفي  زا الّلمدِاًت لهج٢ىن خير  الىِى

ُمخه الجضا٥ سئٍخه ًِ الزي الجمهىس الّام، ؤواظي ٔير واضخت  ؤهمُت هزا الّلم ٜو

ىن  ى٥ ـًم٢ً اظخٕال٥ ميزة و  ، وفي اإلاٝابلبلى آلان اإلاّالم  بلى هزا الجمهىس  الخلٍُٙض

م مً ،لخُٕير هزه الشئٍت ألاما٠ًفي حمُْ  لى الٔش الذساما رل٤ ٘خىىاث  ِو

ىهُت ا تالخلٍُٙض اث ِلم اإلا٢خإلا اجىاوله ججاه إلافٍش  ال جضا٥ باث واإلاّلىماثىلِى

٢ثير مً الِالوة ِلى ؤن  ،الىاخذة جخّذي ؤـابْ الُذ ج٣اد ال ٘خىىاث خثِثت، 

ً ما٥ الذسامُت ِىاٍو ت ألِا ىهُت اإلافٍش ؤجها حّالج جذ٥ داللت واضخت ِلى ال  الخلٍُٙض
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اث ًمىْ مً وحىد بّن  ، وبن ١ان هزا ال إلا٢خباث واإلاّلىماثمخّلٝت بّلم ا مىلِى

ما٥ التي اث جها حّالج ًم٢ً للمخخفق ا٠دؽاٗ ؤ ألِا ِلم اإلا٢خباث ؤخذ مىلِى

ما٥،واإلاّلىماث، و  في حي  ال٢خب وؽش ١ان  الزي َّذ معلعل الٙجالت ؤخذ هزه ألِا

ً الٙجالت   .اإلادىس ألاظاس ي لبىاثه الذسامي في الثلث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

 مشللة الدراشة: -0/2

ِلم اإلا٢خباث  ِذم وحىد دساظت ججمْ بين ج٢مً مؽ٣لت الذساظت في 

ىهُت،وا ْ اخخُاس الباخث ِلى للو  إلاّلىماث والذساما الخلٍُٙض خٕلب ِلى هزه اإلاؽ٣لت ٜو

اث هزا الّلم اإلادىس ألاظاس ي لبىاثه الذسامي ؤخذ معلعل هزا ما جدٝٞ في ، و مىلِى

ال٢خب بخي الٙجالت في الثلث ألاخير مً الٝشن  ١ان وؽش  معلعل الٙجالت، الزي

ً اإلادىس ألاظاس ي لبىاثه الذسامي.  الّؽٍش

 ؤهمُت الذساظت ومبرساث اخخُاسها: -0/3

مداوسها، جل٤ اإلاداوس التي  مً ؤهمُتجيبْ ؤهمُت الذساظت الخالُت ومبرساتها  

خُت والثٝاُ٘ت لخي الٙجالت، ؤظاظُت، ؤولها زالزت مداوس  جخُٙش بلى هحها وزا الُٝمت الخاٍس

ىهُت، ومً زم جخمثلالزالثها ال٢خب بخي الٙجالت، و  وؽش  هزه  ؤهمُت ذساما الخلٍُٙض

  الذساظت ومبرساتها ُ٘ما ًلي:

جمْ بين ِلم اإلا٢خباث واإلاّلىماث والذساما ًهذسة ؤلاهخاج ال٢ٙشي الّشبي الزي  (1

ىهُت،  ها حّذ هزه ّ٘لى خذ ِلم الباخثالخلٍُٙض  ًخم ؤو٥ دساظت ِشبُت مً هِى

ت ٘حها الجمْ بين ىهُت الذساما اإلافٍش اث و  الخلٍُٙض ِلم اإلا٢خباث ؤخذ مىلِى

ً ٠ما وسدال٢خب في الثلث ألا  وؽش  وهى  واإلاّلىماث في  خير مً الٝشن الّؽٍش

 معلعل الٙجالت.

جإحي هزه الذساظت جإ٠ًُذا ِلى ؤن ِلم اإلا٢خباث واإلاّلىماث مً الّلىم البُيُت،  (2

ٙخذ ها٘زة هزه الذساظت ًالباخث ب، و الٙىىن لّلىم و الزي ججمّه ِالٜاث بجمُْ ا

ذاد ؤبدار جخذم ت حذًذةبدثُ ١ل مً ِلم اإلا٢خباث  ؤمام ال٢ثير مً الباخثين إِل

ىهُت بؽ٣ل خاؿ.  واإلاّلىماث والٙىىن بؽ٣ل ِام والذساما الخلٍُٙض
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ا ًِ بُٝت ؤخُاء الّاـمت بإمىس و  ٜذًًما جميز حي الٙجالت (3
ً
لم ججخمْ في م٣ان خذًث

بمثابت مجخمْ ل٢ىاجغ الىىاثٚ اإلاعُدُت الثالر، وملخٝى ألاٜباه  ، ٣٘انٔيره

الح  الىاثٙي والعُاس ي، وؤوظْ مجا٥ إلاىخذًاتهم، والعىسٍين اإلاؽخٕلين باإـل

ت، ٠ما ١انوحمُّاتهم الخ ؤهم مش٠ض للمذاسط اإلاعُدُت  اـت، وماظعاتهم الخيًر

 للجهمت ألادبُت اًٍُِم  اخلٙت، ومش٠ضً اإلاخ
ً
٢ثير مً آلادباء واإلاؽخٕلين لل ا، ومع٢ى

 .(6)وؤهذًت ِامت لآلدباء وؤهل الٙمل مش٠ض مٝاهي ا ١انبفىاِت الٝلم، وؤخيرً 

ىهُت اإلاعلعالث لم حّذ (4 ذ  الخلٍُٙض ماء ٜو ُه ٜو مجشد وظُلت للدعلُت والت٘ر

ًُ  امفذسً  الٙشآ، بل ؤـبدذ اث في مخخلٚ  اًم مه امّلىماج لل٢ثير مً اإلاىلِى

جٕشاُ٘ت جخىي الخىاحض ال هًم٢ً للباخثين مً خالل، الّلىم والخخففاث

 ؤبداثهم. والضمىُت في بِذاد

بين ِلم اإلا٢خباث  هزه الذساظت جإ٠ُذ مبذؤ اإلاىّٙت اإلاخبادلتًداو٥ الباخث ب (5

ىهُت ُٙذ ُ٘ه هزا ٙي الىٜذ الزي ًم٢ً ؤن ٌعخ٘، واإلاّلىماث والذساما الخلٍُٙض

ىهُت في الذِىة بلُه وبٌهاس مذي ؤهمُخه بين حمُْ  الّلم مً الذساما الخلٍُٙض

ىهُت ؤن حعخُٙذ مً و ، ٘ئاث اإلاجخمْ وبخاـت الّامت مجهم ٍم٢ً للذساما الخلٍُٙض

ت سوهٝها وسٍادتها. ُّذ للذساما اإلافٍش
 
  مىلىِاجه في بِذاد ؤِما٥ ح

في الثلث ألاخير مً الٝشن  ال٢خبوؽش  الٙجالت ألن خث إلاعلعلًشحْ اخخُاس البا (6

ً ١ان اإلادىس ألاظاس ي لبىاثه  .الذسامي الّؽٍش

ىهُتجىحُه ؤهٍبِادة  ٠ىُى مً جإحي هزه الذساظت (7  اس الٝاثمين ِلى الذساما الخلٍُٙض

ت ؤن ًذخل في هىاٛ اهخمامها ها، و مىلىِاتسة جىظُْ ؼب٢ت بلى لشو  اإلافٍش

اث ت  ، ومً زمِلم اإلا٢خباث واإلاّلىماث مىلِى ىهُت اإلافٍش بِادة الذساما الخلٍٙض

 بلى ظابٞ ِهذها.

 ما" ًخمدىس في الشثِغ لهزه الذساظت الدعائ٥ برا ١ان  :الدراشةتصاؤالت  -0/4

ً وؽش ال٢خب ـىسة معلعل  في ٠ما وسدث في الثلث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

 بلى الدعائالث الخالُت: ؟"، ل٢ىه ًخُٙشالٙجالت

ت واإلا معلعل الٙجالت ما خفاثق (1  ؟والٙىُت ًتداال٢ٍٙش
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خير الثلث ألا  في وؤوشا٘ها ال٢خب وؽش  ِملُاث ٠ُٚ جىاو٥ معلعل الٙجالت (2

ً  ؟مً الٝشن الّؽٍش

ً ـىسة هاؼشي ال٢خب في ما (3 ٠ما وسدث في  الثلث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

 ؟معلعل الٙجالت

ً في ال ؽش ال٢خبيما اإلاجاالث ألاخشي اإلاشجبىت ب (4 ثلث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

 معلعل الٙجالت؟   وجىاولها

خير مً الٝشن الثلث ألا  ال٢خب في يؽش ل مّالجت معلعل الٙجالت ما هٝاه ٜىة (5

ً  ؟ولّٙها الّؽٍش

الثلث  في وؽش ال٢خب الخّٗش ِلى ـىسةتهذٗ الذساظت بلى  :أهداف الدراشة -0/5

ً خُٙش هزا الهذٗ بلى ، معلعل الٙجالت في ٠ما وسدث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش ٍو

 ألاهذاٗ الخالُت:

ت واإلاادًت معلعل الٙجالت خفاثق الخّٗش ِلى (1  .والٙىُت ال٢ٍٙش

ألاخير مً الٝشن الثلث  في وؤوشا٘ها وؽش ال٢خب ِملُاث جىلُذ مالمذ (2

ً ٠ما وسدث  معلعل الٙجالت. في الّؽٍش

ًفي الثلث  ال٢خب ي ؼش اهـىسة  جدذًذ (3 ٠ما وسدث في  ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

 .معلعل الٙجالت

مً الٝشن  بيؽش ال٢خب في الثلث ألاخير جىلُذ اإلاجاالث ألاخشي اإلاشجبىت  (4

ً  ٠ما وسدث في معلعل الٙجالت. الّؽٍش

الثلث ألاخير  ال٢خب في يؽش ل مّالجت معلعل الٙجالت ٜىةهٝاه  اظخخالؿ (5

ًً الٝشن ام  .ولّٙها لّؽٍش

 ُ٘ما ًلي: الخالُت الذساظت جخمثل خذود :حدود الدراشة -0/6

ُت:  -1 الثلث ألاخير  في وؽش ال٢خب ـىسة ِلى ٘حها الباخث س٠ض الخذود اإلاىلِى

ً  .٠ما وسدث في معلعل الٙجالت مً الٝشن الّؽٍش

 م.2018ماسط وختى ؼهش ؤٔعىغ مً ِام  بذؤث مً ؼهش  الخذود الضمىُت: -2

 س٠ضث ِلى معلعل مفشي  الخذود الجٕشاُ٘ت: -3



ًىسة وؽش ال٢خب في الثلث ألاخير مً الٝشن الّـ             ىفىس ظُّذ مدمذمد.   ؽٍش

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث  ل ، 1، 7ُمج              47          اإلاجلت اإلافٍش  م2020ابٍش

 مىهج الذساظت وؤدواث حمْ اإلاادة الّلمُت: -0/7

ٙي  مىهجين، ؤولهما ِلى لهزا اإلاىلُىالباخث في دساظخه  اِخمذ  اإلاىهج الـى

ت خذأل  هوزاهحهما مىهج دساظت الخالت باخخُاس  ،الخدلُلي علعل وهى م اإلاعلعالث اإلافٍش

ً ؤدواث حمْ اإلاادة الّلمُت ٘ٝذ اِخمذ الباخث ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ ،الٙجالت مً  ِو

ْ الُىجُىب لخدمُل اإلاعلعل، خال٥ حاء دوس ألاداة الثاهُت وهي  بّذ جدمُلهو  مٜى

اإلاؽاهذ التي جخّلٞ  الخخُاس  خلٝاث اإلاعلعل، ة، خُث ٜام الباخث بمؽاهذاإلاؽاهذة

ً في بمىلُى وبّذ  ،الٙجالت حي وؽش ال٢خب في الثلث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

ٙ الباخث ٜامالاظخٝشاس ِلى هزه اإلاؽاهذ،  لِعخخلق مجها ما ًدٝٞ  ،هاوجدلُل هابـى

جُب ِلى حعائالتها، ؤهذاٗ دساظخه ما ١ان لهزه الذساظت ؤن ج٢خمل بذون وبالىبْ  ٍو

خب الشحُى
 
في مفادس اإلاّلىماث بؽ٣لحها  اإلاعلعل ووؽش ال٢خب ١ل مً ًِ بلى ما ٠

  .الخٝلُذي وؤلال٢ترووي

 جمتمع الدراشة وعينتى: -0/8

ُيخه ًخمثل مجخمْ الذساظت   ، الزي جخطح خفاثفهفي معلعل الٙجالت ِو

 ُ٘ما ًلي: 

 املصئولية الفلرية واملادية ملصلصل الفجالة: -0/8/1

ىهُت مً حّ  مىٍىس ِلم اإلا٢خباث واإلاّلىماث مً مفادس ذ اإلاعلعالث الخلٍُٙض

ت، ؤو ت، ومً مىٍىس  اإلاّلىماث العمُّت والبفٍش لمبي ا اإلاىاد العمُّت والبفٍش

ما٥ مخخلىت الببلُىحشافي ظها وبالخالي جدىُى التي جدىُى ؤحىا الخإلُٚ، حّذ مً ألِا

ى  ١الُٙلم س٠ين ٘حها، ٘اإلاعلعلمعاهماث اإلاؽا ّذ العِىاٍس ٢ًخبه ١اجب ؤو مالٚ، َو

ش ٍالٚ و  ؤو اإلاالٚ هٙعه، والخىاس شخق آخش  ٍت مىظُٝاس، اإلاىظُٝى الخفٍى

خشحه اإلاخشج، لزل٤ ت وجد ٍو ، هزا باإللا٘ت (7)ىُى ؤهماوهاجخخلي اإلاعئىلُاث ال٢ٍٙش

 في هزه اإلاعئىلُاث، ُ٘ىضخها، وباليعبت لللمىخج التي ج٢ىن  إلاادًتبلى اإلاعئىلُت ا

 الجذو٥ الخالي:
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ت واإلاادًت إلاعلعل الٙجالت( 1حذو٥)  اإلاعئىلُت ال٢ٍٙش

 ألاشخاؿ الّىفش

ى وخىاس  ُ٘فل هذا ٜفت وظِىاٍس

ممذوح  – ؤخمذ خلُل –خعً خعني  –ؼٍشٚ مىير  البىىلت

ُٞ  –وافي  ظُذ ِبذ  –ِالء مشس ي  –سؼىان ج٘ى

م  مخلق  –سؼذي اإلاهذي  –ؤخمذ ـُام  –ال٢ٍش

خعً  –مدمذ ظّذ  –مدمذ ؤبى داود  –البديري 

ؤخمذ  –مجذي ١امل  –مامً خعً  –ِبذ الخمُذ 

ظامي  –خعً ِثمان  –مدمىد ص١ي  –ظامي ِبذ هللا 

 –بر جها٥ ِى –ظىظً بذس  –هذي بعُىوي  –الّذ٥ 

هبه  –مشوة خعين  –ؤمىُت سؼذي  –ظمُت الخؽاب 

 ُٞ  –هبه ١امل  –ظهام حال٥  –ساهُا ؼُدت  –ج٘ى

 ؤلٙذ ظ٢ش –منى دسوَؾ  –الجُالوي  –ًاظمين 

 مجذي ١امل ١لماث اإلاٝذمت والجهاًت 

ت  ٍش  ِلي ظّذ  اإلاىظُٝى الخفٍى

 ؼٍشٚ ِبذ الىهاب  ٔىاء 

 ظُذ ؤهىس  مهىذط الذ٢ًىس 

 ٘اسوٛ ِبذ الباقي اءة مذًش ؤلال

ش   ِماد ِثمان –ؤًمً الخىلي  جفٍى

 خعً ـٙا٘ه ظُٝى وم٢عاجى مبِذاد 

ش المي بمذًىت  ؤما٠ً الخفٍى  ؤ٠خىبش 6مذًىت ؤلاهخاج ؤلِا

ىن  اإلاىخج  ٜىاُ ؤلاهخاج باجداد ؤلاراِت والخلٍُٙض

 ُ٘فل هذا اإلاىخج اإلاىٙز

خ ؤلاهخاج  2000 جاٍس

 ؤخمذ ـٝش اإلاخشج
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خطح  ت إلاعلعل الٙجالت  مً الجذو٥ العابٞ ٍو ؤن اإلاعئىلُت ال٢ٍٙش

ى ل ذوشاٗ، ٘مً خُث الخإلُٚ ١اهخٝاظمها ِذة ؤج ُٙفل هذا، ومً خُث العِىاٍس

ت ُ٘ٙفل هذالا ؤًم ذوالخىاس ١اه ٍش ّلي ظّذ، ٣اهذ ل، ومً خُث اإلاىظُٝى الخفٍى

ش  ماد ِثمان، ومً خُث ؤلاخشاج ًمً الخىلأل  ١اهذومً خُث الخفٍى  ٣٘اهذي ِو

ىن.٣اهذ لخمذ ـٝش، ؤما اإلاعئىلُت اإلاادًت ٘أل   ٝىاُ ؤلاهخاج باجداد ؤلاراِت والخلٍُٙض

   اخلصائص الفنية ملصلصل الفجالة: -0/8/2

ظاِت و  22 وبةحمالي ِذد ظاِاث بلٖخلٝت،  30 مً الٙجالتمعلعل  ج٢ىن  

ا بلحها جترا اإلاٝذمت والجهاًت، و  18دُٜٝت و 15
ً
الخلٝت العادظت  ٌهش مىه ؤنزاهُت مما٘

الخلٝت  ؤٜفشها ِلى خين ١اهذدُٜٝت،  50وى٥ خلٝاجه بمذة بلٕذ ؤ ١اهذ ًوالّؽٍش

   .اإلاٝذمت والجهاًت بذون جتري  ورل٤، زاهُت 35دُٜٝت و 41بمذة بلٕذ  ةؽش الشابّت ِ

 املكدمة والنواية: يرتوصف ت -0/8/3

، هٙعه اإلاعلعلِىىان  ه هىِىىاهًبذؤ جتر معلعل الٙجالت بمىٍش ل٢خاب  

ًٍهش في خلُٙت ٔال٘ه البعملت، وبّذها ًٍهش اظم ُ٘فل هذا  وبّذ ٘خذ هزا ال٢خاب

ٕلٞ ال٢خاب و   ٌ ى والخىاس، زم  في الجاهب  ٍىلْ ِلى ٠ّبه١اجب الٝفت والعِىاٍس

لُه ١لمت الٙجالت، وبجىاسه في الجاهب ألا ٌعش مً الؽاؼت ًبذؤ ألاًمً مً الؽاؼت ِو

ّشك في ١ل ـٙدت ؤبىا٥ الّمل َوـٙداث مً ٠خاب الٙجالت،  الختر ِلى هُئت

ٕلٞ ال٢خاب ِلى   ٌ مصخىبت بخلُٙت لبّن دوس اليؽش في الٙجالت، وبجهاًت جتر اإلاٝذمت 

زاهُت، و١ان ًفاخبه  51دُٜٝخين و ذ بلٕذ مذة هزا الختر ٜاظم اإلاخشج ؤخمذ ـٝش، و 

ٚ ِبذ الىهاب، وجخمثلؤٔىُت مً ١لماث مجذي ظّ ىاء ؼٍش ١لماتها التي ٌّخٝذ  ذ، ٔو

 ُ٘ما ًلي: "اؼهذي ًا دسوب الٙجالت"الباخث ؤجها بّىىان 

٢ش ًا مىاسة  ًا ـبُت ًا ِب٢ش ًا ِٝل ٘و

 خ٤ ض يًا ـبُت آه ِلى الذهُا سم

اما خشوٗ ًاماوحؽهذ   ٍو

جي الخاوي ّذي صمان ٍو  َو

 وؤهذ اللي في ٜلبي الجىاوي
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ىت في باب  ٠شاط و٠خاب وخٍش

 وؤٔض٥ مً ٢ٟ٘ش ؤها ؤٔض٥ ؤلىان

 بغ ألاًام لّبذ بِىا

 ٣يُودًابه بإهُاب مً خىال

ٝىس خىى ِلى العىس   ووخىػ ـو

ى١ي وخلى١ي في خالت  ظٜش

 واؼهذي ًا دسوب الٙجالت

 الٙجالت.واؼهذي ًا دسوب 

شي الباخث ؤن ١لماث ؤٔىُت جتر اإلاٝذم مممىن اإلاعلعل  ت حاءث مّبرة ًٍِو

ً وؽش ال٢خب وهذ٘ه، وهى  ، والخىبُه إلاا جخّشك له في الثلث ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

ُٞ لزل٤ ،دوس اليؽش في حي الٙجالت بمىٍش  جتر اإلاٝذمت بذؤً ٠بير في ؤن ١ان هىاٟ ج٘ى

 هي ،الشثِعت للمعلعل ٝمُتالمؽاهذ ؤن ختى ًىضح لل، "الٙجالت"ل٢خاب ِىىاهه 

الٝاثمىن ِلى بِذاد جتر  ، ٠ما خاو٥ اإلاشجبىت به اإلاجاالثو  ِملُاجهو  ال٢خبوؽش 

ل اإلاٝذمت للمؽاهذ الّادي ؤن ؤؼهش ما ًميز حي الٙجالت هى وؽش ال٢خب  ىاؤن ًـى

في جتر  وما ٌهش مجهااالهخمام ال٣افي، ب دوس اليؽشجدَ  مْ رل٤ لم، و وجىصَّها ووباِتها

 ن وظبْر الجهاًت ٘بلٕذ مذجه دُٜٝخيؤما جت .مدىس اهخمام اإلاعلعل لم ٢ًً اإلاٝذمت

، "ًا خلم الّمش لمُىا"زىان، و١ان مفاخًبا ؤًما بإٔىُت ٌّخٝذ الباخث ؤن ِىىاجها 

 وجخمثل ١لماتها ُ٘ما ًلي:

 وجٙمل ُ٘ىا ؤ٣٘اٟس

ا ؤهىاٟس  ووعشح ٍو

 ًا خلم الّمش لمُىا

 وإلاُىا في مؽىاٟس

 جخذها في الع٢ت توال جىه

 وال ٔشبت ِلى باب٤

 ٜشؤتها مشة في ٠خاب٤ في مذسظخ٤ في ٠خاب٤



ًىسة وؽش ال٢خب في الثلث ألاخير مً الٝشن الّـ             ىفىس ظُّذ مدمذمد.   ؽٍش

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث  ل ، 1، 7ُمج              51          اإلاجلت اإلافٍش  م2020ابٍش

لمىا ل٢خاب٤ ؤٜى٥ للذهُا ؤظشاٟس  ِو

 ًا خلم الّمش لمُىا

٤  ًا ٘جالت ِاؼٞ خ٤ُ ومين في الذهُا ١ان ٍص

 في ٘شخ٤ ؤبٝى صماٟس

 وفي حشخ٤ بالذوا حُل٤

ىا في دسوب٤  هلملم ؼٜى

ل صخبت في جهاٟس  وهـى

 جلمُىا في مؽىاٟس

 ًا خلم الّمش لمُىا

شي الباخث ؤن ىُت جتر اإلاٝذمت في جىلُذ  ؤٔىُت جتر الجهاًت ٍو حاءث م٢ملت أٔل

ت،  وبن ١اهذ ١لماجه جدمل مذي ؤهمُت حي الٙجالت ٠شا٘ذ مً سوا٘ذ الثٝا٘ت اإلافٍش

خُث  وبخاـت في مهىت اليؽش. ت مً حُٕير ما حّشك له حي الٙجالوحّبر ِ هبرة خضن 

مً ـشح ومىسد للثٝا٘ت وألادب في مفش بلى ظٛى ججاسي إلاىاد وؤدواث لِغ لها  جدى٥ 

و١لماث  مً خُث اإلاىاٌش  بت لختري اإلاٝذمت والجهاًتوباليعِالٜت بيؽش ال٢خب 

ىِخين اإلافاخبخين له خعً اخخُاسهما وجيعُٝهما، ألٔا
 
وؽش لُّبرا ًِ ؤن ا، ٘ٝذ ؤ

 إلاعلعل الٙجالت. الذسامي ظاس ي للبىاءألا دىس اإلا هى ال٢خب

١ان مً ؤبشصها ما  ،ّذًذ مً اإلافىلخاثال خىث الذساظت :مصطلحات الدراشة -0/9

 ًلي:

هى شخق معئى٥ معئىلُت ؤظاظُت ًِ ولْ ِمل ٢٘شي ؤو ٘ني مثل  اإلاالٚ:-1

ؤو هى ، (8)مالٚ ٠خاب، حامْ الببلُىحشاُ٘ت، مالٚ ٜىّت مىظُُٝت، سظام، ؤو مفىس 

الصخق الزي ًيعب بلُه ِمل ما ٢٠خاب ؤو مٝا٥، ؤو ٜفت، ؤو معشخُت، ؤو 

ما٥ ؤلابذاُِتٜفُذة  .(9)، ؤو ٔيرها مً ألِا

ِملُت جمم اإلاٙاولاث مْ  في ٜامىظه بإهه اليؽش  مٙخاح مدمذ دًاب ِٗش اليؽش:-2

ت والٙىُت، ووؽاه  اث الىزاثٞ ال٢ٍٙش ألاشخاؿ ؤو الهُئاث اإلاعئىلت ًِ مدخٍى

ه بمّنى آخش ِلى الخد٢م في بهخاحها وجىصَّها ِلى الىاط، ٠ما ؤهه حّل سجالث  ٌّ٘ش
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اث ٠خب، مجالث ... بلخ شة للٝشاء ِلى ؼ٣ل مىبِى ت مخ٘ى ه ًاظش (10)اإلاّ٘ش ٘ش ، ِو

اإلاّىي في ٜامىظه بإهه اخخُاس ِمل ما ًخىْٜ ؤلاٜبا٥ ِلى ؼشاثه واٜخىاثه ًىظٚ ِبذ 

ٝىم هاؼش ما بخىلى مهمت الخّاٜذ مْ اإلاالٙين وو٠الئهم لخ له مً برا وبْ ووؽش، ٍو دٍى

ا ؤ
ً
ت بالؽ٣ل اإلاالثم ليؽشه ـىسجه ألاولُت مخىىو و ٔيره، بلى ـىسجه الجهاثُت اإلاىبِى

، (11)تزام بالٝىاهين اإلاىٍمت لّملُاث الىباِت واليؽشوبُّه للمعخُٙذًً مىه مْ الال

ه مدمذ ؤمين البجهاوي في ٜامىظه بإهه مجمىِت الّملُاث التي ًمش بها  ِلى خين ِ٘ش

ه ، وؤخيًرا(12)ال٢خاب مً ؤو٥ ـىسجه اإلاخىىوت ختى ًفل بلى ًذ الٝاست   ؼّبان ِ٘ش

ض  ت الّملُاث التي ج ِبذ الٍّض ِلى اإلادخىي ال٢ٙشي ذؤ بالخفى٥ بخلُٙت بإهه مجمِى

 .(13)مً اإلاالٚ وجيخهي بةجاخت الّمل للجمهىس 

وبُّها  ال٢خب ؤو اإلاجالث ؤو الجشاثذ ت ؤو شخق ًٝىم بةـذاس هى ماظع الىاؼش:-3

، ؤو ٢ًىن له دوس في وبّها، ولِغ مً المشوسي ؤن ٢ًىن للىاؼش مىبّت ؤو وجىصَّها

ذ ال ًٝىم بّملُت البُْ والخىصَْ،  ٍخدمل الىاؼش معئىلُت و مفىْ للخجلُذ، ٜو

ذ ٢ًىن الىاؼش ماظعت  ل بلى حاهب جدمله إلاخاوش اليؽش للمالٙين، ٜو الخمٍى

الىباِت واليؽش بلى ٔير صخُٙت، ؤو ماظعت للىباِت واليؽش، ؤو ماظعت للصخا٘ت و 

رل٤ مً ألاؼ٣ا٥ الخىٍُمُت، وخُىما ٢ًىن ٜىاُ اليؽش مً بين جىٍُماث ماظعت 

٠بيرة، ٘ةهه ًخىلى ؤِما٥ اليؽش بخخففاتها اإلاخخلٙت مثل اليؽش الثٝافي والجامعي، 

ً ً آخٍش ، ؤو (14)و٠خب ألاوٙا٥ واليؽش اإلاؽتٟر ِلى معخىي بٜلُمي ؤو دولي مْ هاؼٍش

ل هق هى شخق ؤو  ش لخدٍى ش ؤخُاها سؤط اإلاا٥ الالصم، ومّىهت في الخدٍش ماظعت ج٘ى

ٞ رل٤ اإلافذس ، ؤو هى الصخق ؤو (15)ما بلى مفذس مّلىماث ميؽىس، زم حعٍى

ت ؤخشي  الؽش٠ت ؤو الهُئت التي جمىلْ بمعئىلُت بـذاس ال٢خاب ؤو ؤي مىاد مىبِى

 .(16)للجمهىس 

التي جىبْ  ؤو الجهت وهى الصخق ؤو اإلااظعت ىبّجياإلاىبعي ؤو اإلاؤو  الىابْ:-4

ال٢خاب ؤو اليؽشة ؤو الذوسٍت ؤو ؤي معدىذ ورل٤ لخمُيزه ًِ الىاؼش الزي ًيؽش اإلاادة 

 .(17)ؤو جاحش ال٢خب الزي ًٝىم ببُْ جل٤ اإلاادة
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هى و٠ُل ؤو ماظعت جمخل٤ الخٝٛى ال٣املت ؤو اإلاؽتر٠ت لخىصَْ بـذاسة  اإلاىصُ:-5

٢ىن الىاؼش هٙعه هى اإلاىصُ ِلى اإلاعخىي  ًخىلى  اإلادلي ٔالًبا، ِلى خينمُّىت، ٍو

لي ا هاؼشون آخشون بمىا٘ٝت الىاؼش ألـا
ً
، (18)الخىصَْ ِلى اإلاعخىٍاث الّاإلاُت ؤخُاه

شجبي بهزه اإلاهىت مهىت ؤخشي وسدث في ا  الباخث إلاعلعل بمعمى ألابىهُه، و٠ما ٘همٍو

ش ه الصخق الزي ًٝىم بخىصَْ ال٢خب مً اإلاعلعل بإه ها مً خال٥ شخق آخش ً٘ى

ً. ؤخذ مً ِىذ له  الىاؼٍش

ابت -6 اث الٜش ذ ٌعٙش  :ِلى اإلاىبِى هي ِملُت حؽٗش ِلحها ِادة حهت خ٢ىمُت، ٜو

شلها مفادس للمّلىماث جها مىْ بهخاجِ بعبب خٍشها لخممجها  وجىصَّها وجذاولها ِو

ابت ىلت لّذم التزامها باإلاّاًير اإلاخبّت مً ٜبل حهت الٜش  (19)مىاد م٘ش

ً، وج٢ىن مً  هى ِملُت ِشك ِذد   :ال٢خب مضاد -7 مً اإلاخىىواث ِلى الىاؼٍش

ا ؤِلى مً ٔيره
ً
 .(20)هفِب الىاؼش الزي ًذْ٘ مبلٕ

سواًحا ما لم ًلٞ  بهي ٠مُت مخبُٝت لذي الىاؼش مً ٠خا ال٢خب الشا٠ذة ؤو البىاقي: -8

ا ألي ظبب ًُ لخجاس  –ًٝل ِادة ًِ ظّش الخ٣لٙت   –، حّذ للبُْ بعّش مخٙن ١ا٘

 
ً
 .(21)الجملت ؤو الخجضثت ؤو لباجعي بىاقي ال٢خب باإلاضاد الّلني ٔالبا

ت مً  ججاسة ال٢خب: -9 لّامت  وبُّها ال٢خب ؤلاحشاءاث والخىٍُماث لخىصَْهي مجمِى

م٢ً ؤن جمم مدالث بُْ ال٢خب بالٝىاعي وماظعاث باجعي ال٢خب  الىاط، ٍو

ً وماظعاتهم  .(22)والىاؼٍش

  أدبيات املوضوع العربية واألجنبية: -0/10

، (23)اإلا٢خباث واإلاّلىماث في ِلمبّذ الاواُل ِلى دلُل ؤلاهخاج ال٢ٙشي الّشبي 

تو٠زل٤ ٜاِذة بُاهاث اجداد م٢خباث   ٠Educationزل٤، و (24)الجامّاث اإلافٍش

Resources Information center (ERIC) (25)(26)، و٠زل٤ Library and Information 

Science Abstracts (LISA) ، وؤًماemerald insight  (27)ل ا لباخث بلى ، لم ًخـى

ىهُت م اإلا٢خباث واإلاّلىماث والذساماحمّذ بين ِل ؤًت دساظت ِشبُت ؤو ؤحىبُت  الخلٍُٙض

ىهُت ووؽش  ،بؽ٣ل ِام  .بؽ٣ل خاؿ ال٢خب في اإلاعلعالث الخلٍُٙض
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 يف مصلصل الفجالة: وأطرافوا كما وردت اللتب صورة عمليات نشر -1

ا  في  وؤوشا٘ها ال٢خب وؽش  ِملُاثـىسة  الخّٗش ِلى ٜبل ١ان لشوسًٍ

ْب البذء ٙجالت،معلعل ال اث دساظاث ِلم اإلا٢خب وؽش ال٢خب بين مىلُى خدذًذ مٜى

، وهي ظخت ٜىاِاث م1978في ِام  مدمذ ٘خخي ِبذ الهادي هاٜعم التي واإلاّلىماث،

دساظت و دساظت اإلاىاد اإلا٢خبُت، ودساظت ؤلاداسة اإلا٢خبُت، ودساظت الّملُاث اإلا٢خبُت، 

ُت، و الخذماث اإلا٢خبُت،  اليعبت بو  ،دساظت اإلااظعاث اإلا٢خبُتو دساظت اإلا٢خباث الىِى

ض  ؼّبانؤما ، (28)اإلاىاد اإلا٢خبُتفي دساظاث  ْٝخ٘ وؽش ال٢خب ذساظاثل ِبذ الٍّض

ؤسبّت  ذ ٜعمهاٝ٘ م 1997ـدذًًذا في ِام جوبّذ مشوس ما ًٝاسب الّٝذًً و  خلُٙت

ملُاتادس اإلاّلىماث، وماظعاتهاهي مف ،مداوس  ا لهزاها، وخذماتها، ِو
ً
 ، وو٘ٝ

ا ،(29)اإلاّلىماثمفادس  دساظاث لمً ًْٝ وؽش ال٢خب الخٝعُم ًً ذ حعمُت ١اه وؤ

ذدها، دساظاث ِلم اإلا٢خباث واإلاّلىماث  مجاالث  لمً ْٝج ال٢خب وؽش  ذساظاثِ٘و

زالر ِملُاث ؤظاظُت ال  باليعبت ليؽش ال٢خب ُ٘خممًو  .مفادس اإلاّلىماث دساظاث

ين وهي: الخإلُٚ،  الىباِت، والخىصَْ، ٠ما ًذخل ُ٘ه و حعخُٝم بخذاها بذون ألاخٍش

 ًِ  مجها ؤوشاٗ ٢ًىن ١ل وٗش ؤسبّت
ً

ئاث مُّىت في هزه الّملُت، وهزه معئىال حٍض

ِملُاث وؽش ال٢خب  واْٜ ًِو ، (30): اإلاالٚ، والىابْ، واإلاىصُ، والىاؼشألاوشاٗ هي

ًالثلث  في وؤوشا٘ها ٘هي ِلى الىدى  في معلعل الٙجالت، ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

 الخالي: 

 التأليف:عملية  -1/1

ّٗش 
 
ولْ ألا٣٘اس واإلاّلىماث في ٜالب مىىٝي ٜابل  بإجها ِملُت الخإلُٚح

ا ٌّخمذ  ًُ ا ؤ١ادًم ًُ ذ ٢ًىن الخإلُٚ ِلم للٙهم والخلٝي وبخشاحها مً رهً اإلاالٚ، ٜو

ا ٌّخمذ ِلى  ًُ ا وحذاه
ً
ذ ٢ًىن جإلُٙ ت، ٜو ِلى مىهج مً مىاهج البدث الّلمي واإلاّ٘ش

...  الٝفق والؽّش والخىاوش اإلاشظلت ٠ما هى الخا٥ في والخُا٥ ؤلاخعاط والؽّىس 

 ٌهشث مًٝذ معلعل الٙجالت ٘ المذ هزه الّملُت ٠ما وسدث فيوباليعبت إلا ،(31)بلخ

  الخالي: الجذو٥  هاالء ًدىاولهمذوس اإلاالٚ، و ُٜام بّن اإلامثلين ب
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 ( اإلامثلىن الزًً حعذوا دوس اإلاالٚ في معلعل الٙجالت2حذو٥)

 اظم الصخفُت الذوس  اإلامثل

ذ وىىاوي  وحذاوي مالٚ ؼٍشٚ مىير  ٍ٘ش

 هىذاوي ؤبى ِلم وحذاوي مالٚ ؤخمذ ـُام

 ـالح العباعي وحذاوي مالٚ خعً ِبذ الخمُذ

 ؤمجذ صهذي وحذاوي  مالٚ سؼذي اإلاهذي

 لم ًشد اظم لذوسهم ؤ١ادًمي مالٚ ؤظاجزة حامّت

 الخإلُٚ ّملُتب اهخم الٙجالت معلعلؤن  مً الجذو٥ العابٞ ٍخطحو 

حها مً خال٥ ججعُذ  هاالء اإلامثلين ظخت بلٖ ِذدٜذ و  ،لها نمثلياإلاِذد مً  وهِى

، وهم ؼٍشٚ مىير خاب ألادواس الشثِعُتؤص مً %66.7بيعبت  هممج ممثلين، ؤسبّت

مً ؤصخاب  هماخذؤن ِبذ الخمُذ وسؼذي اإلاهذي، وازىا وؤخمذ ـُام وخعً

ت ُت ًِو  %،33.3بيعبت  وآلاخش ٠ىمباسط ألادواس الثاهٍى ٝذ ٘ ،اإلاالٙين هاالء هِى

 الّلمُين % للمالٙين33.3%، مٝابل وعبت 66.7اإلاالٙىن الىحذاهُىن وعبت  ؼ٣ل

  ألا١ادًمُين.

 ؽٍشٚ مىير الزي حعذ شخفُت٘، الىحذاهُين اإلاالٙين باليعبت لفىسةو 

ذ وىىاوي  ّذ ؤو٥ اإلاالٙين الىحذاهُين، و  ،ٍ٘ش الخإلُٚ وهى  مماسظخه إلاهىت بذؤٌ 

ذ وىىاوي ١ان  خُىما الخلٝت الثاهُت في مؽهذ مًٌهش هزا و ، والب م٢خب  في ٍ٘ش

ذة الخُاة ـالح العباعي ش حٍش  يؽشها فيبّن اإلاٝاالث ل ٍٝذم لهو ، سثِغ جدٍش

ذة ًٝذم  ١ان ،مؽهذ آخش مً جل٤ الخلٝت ، جالهؤو٥ مٝاالجهوؽش  بالّٙل جم، و الجٍش

ذ وىىاوي لفالح العباعيُ٘ه  التي ، و التي ١ان ٜذ ؤلٙها خشي ألا ٝاالث اإلا بّن ٍ٘ش

مؽهذ مً الخلٝت صخٙي حُذ، وفي ل مُالدإهه ب ـالح العباعي ُٜمه، هابّذ وؽش 

ذ وىىاوي بالشابّت  ذة داخل م٢خبه ب فالح العباعيحمْ ٍ٘ش ـالح  ر٠ش الخُاة، و جٍش

ذ وىىاوي ؤن البلذ بعبب ه٢عت  العباعي الؽّب مً زم و  ،جمش ب٢بىة 1967لٍٙش

ت وووىُت، ولِغ بداحت إلاشخىا إلاٝاالث بها بداحت ما ١ان ٝاالث ٘لعُٙت، ٘ث مّىٍى

ذ وىىاوي ؤن ٢ًخب مٝبال ؤن  ِلى ـالح العباعي اث ِشك ِلى ٍ٘ش االث ًِ مىلِى
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ظِخم وؽش هزه اإلاٝاالث ، و هبمهم وجفٚ همواهخماءات همًِ جىحهاتوحّبر  تهم الىاط

ذة بّىىان  في ـالح العباعي في باب ًىمي خففه ٍشي و  ،"مدىت مفش"الجٍش

اث  هزه ًِ مٝاالث جإلُٚ الباخث ؤن باهخٝا٥ و  ،مً الخإلُٚ الىحذاوي ٌّذاإلاىلِى

، التي ١اهذ جدىي مؽهًذا ةالخلٝت الثامىت ِؽش  بلى ه، ووـلم1979اإلاعلعل بلى ِام 

ذ وىىاوي مالٚ وحذاوي ًا٠ذ ذ ،ؤن ٍ٘ش ذ وىىاوي  هزا اإلاؽهذ حمْ ٜو  ضوحخهب ٍ٘ش

ذ وىىاوي وهى  ، ١ان ٜذًِ سواًت ماخىاسه)هذي بعُىوي(، وداس  مىيرة ؤلٙها ٍ٘ش

 ا، وهصخخه بإن ًيؽشها، وؤن ًإخز ٜشاسً ولم ًيؽشها، "ملٚ الٙجالت"بّىىان  والب

 ججشبت خىكو١اهذ حعخٙعش ًِ ظبب جإخشه  في  إلُٚ،الخ بلى مشة ؤخشي  الّىدةب

ذ وىىاوي  ؤسحْو الخإلُٚ،  ذ بٙ اهخمامهبلى  رل٤ ٍ٘ش ذ الخاحش ِلى خعاب ٍ٘ش ٍش

شهٙل ،"ملٚ الٙجالت" سواًت ّذ وؽش بل٢ً و  ،ألادًب ذ وىىاوي ٜو  حمْ مؽهذ بين ٍ٘ش

حّشلها للهجىم مً و ، هزه الشواًتسخ حمُْ و سحُى ًِ هما، وداس خىاس )ممذوح وافي(

ذ  ِالٜت خاـت ١اهذ ججمّه الزي ـالح العباعي ٘حهم حمُْ الىٝاد بمً بٍٙش

سها ٜذًمت وال جخماش ى و١ان ظبب هجىم ـالح العباعي للشواًت، ألن ؤ٣٘ا ،وىىاوي 

ذ وىىاوي  ٜشس  الزي ِلى بزشهمْ الّفش،   .ِذم خىك ججشبت الخإلُٚ مشة ؤخشي  ٍ٘ش

 باإلافا الؽاب دًب، ألا هىذاوي ؤبى ِلم ٣ان٘ ينالىحذاهُ يناإلاالٙ زاوي ؤما

التي لم  اًخه،سو  ؤو٥  الٙجالت لُيؽش  بلى حيمً ـُّذ مفش الىا٘ذ و  بذاء الٍّمت،

ا
ً
مؽهذ  ٘اومت باجّت الجشاثذ في خىاسه مْ اٜخبعه مً ، بل٢ًً ٜذ ولْ لها ِىىاه

، ٠ما ١ان مً مؽاهذ الخلٝت "اإلابفبفاحي"بـ ها، وحاء ِىىاجمً الخلٝت ألاولى

خعان ١ا٘ىسي الىاؼش  بين ٜشهٙل وهىذاوي ؤبى ِلم ًِ ؤن داس خىاس  ةامعت ِؽش الخ

 مً هىذاوي جإلُٚ سواًت حذًذة، ولبالزي بمجشد ظماُ ٜشهٙل الظمه،  ،اللبىاوي

ووـىله م ٥1999 اإلاعلعل بلى ِام ااهخٝوب العمّت، ن خعان ١ا٘ىسي هاؼش ظيئأل 

ًالخلٝت ا بلى  ج هىذاوي ؤبى ِلم مً السجً،و خش  لخٍت ًبينمؽهذ مجها  وفي لّؽٍش

ذ وىىاوي ل بلى ١ان مخىحًهاو  خه الجذًذةٍ٘ش في  وهى التي ؤلٙها "اللُل اإلاٍلم" يؽش ساٍو

ذ ن وؽشها وىىاوي  السجً، ول٢ً ٍ٘ش  بحجت  ٘س
ً
ال٢ثير مً ب إؤن اليؽش ؤـبذ مداو

 
ً
  .ىس الُٙذًى والذػٍهل ااإلاخاوش وم٣لٙ
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ا  ًّ ذ وىىاوي وهىذاوي ؤبى ِلم برا ١اها ٜذ بذآ م  مً ٍ٘ش
ً

شي الباخث ؤن ٠ال ٍو

ذ وىىاوي في اليؽش، ألهه بىل اإلاعلعل، وما  مهىت الخإلُٚ، ل٢ً ألاظبُٝت ١اهذ لٍٙش

ذ ما ١ان ِلى خينوؽشه ١ان ِباسة ًِ مٝاالث،  ٘هى سواًت  هىذاوي ؤبى ِلم وؽشه  ًٍش

ذ جخخلٚ ًِ وؽش اإلاٝاالث التي جمش بّملُاث ٠ثيرة ختى ًخم وؽشها ، ِالوة ِلى ؤن ٍ٘ش

ذة الخُاة، مما ٌّني ؤهه مدل الاهخمام،  ش حٍش وىىاوي ١ان مىلىًبا مً سثِغ جدٍش

ٝه ممهذ ولِغ به ـّىباث ليؽش مٝاالجه، في خين ١ان هىذاوي ؤبى ِلم ًبدث  ووٍش

ً  ًِ هاؼش لُيؽش سواًخه، ّخه الٍشوٗ في ًذ هاؼٍش ، خُث ؤٜو
ً

ٝه لم ٢ًً ظهال ووٍش

 ظِئين.

ذة ٣٘ان  ينالىحذاهُ ينالٙاإلا ما زالثؤ   ش حٍش ـالح العباعي سثِغ جدٍش

ذ وىىاوي ِل ت العادظت خُىما ِشكالخلٝ مؽهذ مً في هزا ٌهش الخُاة، و  ى ٍ٘ش

تإلا بّذ ؼشاثه ِىذه وباِت ١ل ٠خبه  صهذي ٣٘ان سابْما ؤمجذ . ؤ٢خبت داس اإلاّ٘ش

ً خُىما  في مؽهذ مً هزا ٌهش ، و ينالىحذاهُ يناإلاالٙ ١ان الخلٝت الثالثت والّؽٍش

ب ف ٞ  "اللُل اإلاٍلم" ي وؽش سواًخههىذاوي ؤبى ِلم ًٔش  يؤمجذ صهذي، الزًِ وٍش

مً  ١انو  ١ان ًجعذ دوس ؤدًب ٠بير، اجه ٠ما ر٠ش هىذاوي مً مالٙا في اإلاعدؽٙى، و مٍش

فش الخُاة، ولُلت ؼخاء ظاخىتالخلم"ؤبى ِلم سواًاث   بخٝذًم اإلاؽهذ ، وبذؤ"، ِو

وؽش له سواًت بّىىان  خعان ١ا٘ىسي ؤن ٝىله٠مالٚ ب هٙعه هىذاوي ؤبى ِلم

ىحهه،  "اللُل اإلاٍلم"، ومً زم ِشك ِلُه سواًت "اإلابفبفاحي" عاِذه لُٝشؤها ٍو َو

تبُٕت اِلى وؽشها  اللُل "ؤخز ؤمجذ صهذي سواًت  بالّٙل، و لخفى٥ ِلى ٘ـش

بمجشد خشوج هىذاوي ؤبى ِلم مً ِىذه، ٜام ؤمجذ صهذي بشمحها ِلى ، ل٢ً "اإلاٍلم

مؽهذ  ؤ٠ذ هزاو  ،ؤدًب ظيئ العمّت صهذيؤن ؤمجذ  ًىضح ٠هزا جفٗشو  ألاسك،

ىذما ذي ًبدث ًِ هىذاوي ؤبى ِلم، ؤمجذ صه ُ٘ه ١انمً جل٤ الخلٝت، و  آخش  ِو

ًىٝفه  بإهه له ؤمجذ صهذي ر٠ش و ، "اللُل اإلاٍلم"ًِ سواًت  هماس خىاداس ، احخمْ به

وهىا ًدعإ٥ الباخث ًِ ٠ُٚ ألمجذ صهذي ؤن ٢ًىن  ،ؤلدواث الٙىُتٍٙخٝذ لالخّلُم و 

 ومً زم ِشك ،ؤهه ٜشؤها ولم ًىضح اإلاعلعل هىذاوي ؤبىِلم وسواًخه، هزا الشؤي ًِ

ِلى ؤن ًيؽشها ؤمجذ سواًاث حذًذة، ِلُه ؤن ًخذسب ِىذه بخإلُٚ  ؤمجذ صهذي
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ًالخلٝت  مؽهذ مً باظمه. وفي صهذي ١ان هىذاوي ؤبى ِلم ٜذ  العادظت والّؽٍش

ظ٣ان حي  ٘حها ٙطح، لُ"الٙجالت"بّىىان  ٜفت ٜمش )مشوة خعين(سواًت للشا ٠خب

ذ وىىاوي  الٙجالت جالت مً ل حي الٍٙجدى في  ، الزي ١ان له الُذ الىىلىوبخاـت ٍ٘ش

مثلما وؽش و  يؽش ال٢خب.إلاىاد وؤدواث لِعذ لها ِالٜت ب زٝافي بلى ظٛى ججاسي ـشح 

 ؤًما هزه الشواًت ؤمجذ صهذي سواًاث ٠ثيرة مً جإلُٚ هىذاوي ؤبى ِلم، ٘ٝذ وؽش 

ً مًمؽهذ  اإلاعلعل في هجىاولهزا ما باظمه، و  ١ان خُث  الخلٝت الثامىت والّؽٍش

ذ اظخٕشب ـالح الٙجالت سواًت في سؤي ـالح العباعي عخىلْؤمجذ صهذي ٌ ، ٜو

٤ ؤن ًالٚ سواًت ًِ حي ًِ ٠ُٚ إلاالٚ ٌع٢ً في حي الضمال ٥وحعاء العباعي

 . ؟الٙجالت

مدل  ؤًما ٣انوهى الخإلُٚ الّلمي ألا١ادًمي، ٘ الخإلُٚ ؤما الىُى الثاوي مً

، الخإلُٚ الىحذاويه باهخمام ٜذس  بىٙغ ، وبن لم ٢ًًاهخمام معلعل الٙجالت

ل ، الزي حعذه ممثالجامّت ؤظخار ـىسة الخإلُٚ الّلمي ألا١ادًمي في ذوجمثل

ذزاهىي  ذ وىىاوي ب ي مؽهذ مً الخلٝت العابّت حمّهف ٌهش هزا اإلاالٚ ، ٜو  ،ٍٙش

ذ وىىاوي بّذ ؼشاثه ١ل ؤن ًيؽش  هزا اإلاالٚ ٜشس  خُىما  ٠خبه ومز٠شاجه ِىذ ٍ٘ش

ت،إلا ذ  ٢خبت داس اإلاّ٘ش ذسحت ل الدسجُل وىىاوي ِلىولم ٢ًخٚ بزل٤ بل شجْ ٍ٘ش

ذ إلااحعخيرا ذ وىىاوي  ِشك، ٜو ا بّىىان ِلُه ٍ٘ش ًِ ت الشؤي بين ِفش  مىلى "خٍش

فش الاظخٝشاس الاحخماعي والاٜخفادي: دساظت مٝاسهت" لم  هزه الشظالتو  ،الخشوب ِو

ذ وىىاوي في مؽهذبذلُل ولب ؤظخا ج٢خمل، ُٕير آخش ؤن ٌ ر الجامّت مً ٍ٘ش

ذ وىىاوي  ٍشي الباخثو  ولم ًإث ر٠شها في اإلاعلعل مشة ؤخشي، ،ِىىاجها لى  ؤن ٍ٘ش

لزًً ، وآخش اإلامثلين اخإلُٚ العابٞ ر٠شهماال هىعي بين ٠مل هزه الشظالت لجمْؤ

 ؤظخار حامعي ، و١ان ًٝىم بذوس ٠ىمباسط ألا١ادًمي ٣٘اناإلاالٚ الّلمي  حعذوا دوس 

ؤن ٠خابه  ؤخبره ألالٙي، و في داس وؽشه األلٙيه بحمّمؽهذ  ؤٌهشه هزا ما، و ؤًما

ا، و١ان مً ؤظالُب وؽش ألالٙي ل٢خاب ؤظخار  ُفذس ظ
ً
بّذ ًىمين وؤِىاه ؼ٣ُ

 ٔال٘ه، ختى ًبذو حُٕير مْ  واخذة في ال٢خاب الجامّت ؤهه ظىٗ ًٝىم بخُٕير ملضمت

ا ال٢خاب
ً
  .ًِ ال٢خاب العابٞ حذًًذاو  مخخلٙ
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 مشخلت الخّاٜذ: -1/1/1

 ، ل٢جهاوبن ١اهذ جإحي بّذها الخإلُٚ، اإلاشخلت وزُٝت الفلت بّملُتحّذ هزه  

ت الظخ٢ما٥ اإلاعلعل في  جإخش  مْ رل٤ ٘ٝذ، و لّملُت اليؽش اإلاشاخل ألاخشي  لشوٍس

 خال٥ مؽهذ ًٍهش ُ٘ه مً الخلٝت الخامعت في بها اماهخم حاء ؤو٥  الاهخمام بها، خُث

ه هىذاوي ؤبى ِلم ه ِلى اإلابلٖ اإلاىلىب لى وخف يرازهإلا هوبُّ مً بلذجه بّذ سحِى

 جىحه ،ٜذاّخال هزا بّذو ، هحّاٜذ مّ الزي ،بلى الجُاس جىحه بهو  ،ليؽش سواًخه

، و١ان ٘شًخا ٘اومه باجّت الجشاثذ بلى مً جل٤ الخلٝت في مؽهذ آخش  هىذاوي ؤبى ِلم

ا ل الجُاس ؤن ِخٝاده، ال ٜذاّخبال
ً
ٝ  ،"اإلابفبفاحي"ٜذ ظىٗ ًيؽش سواًخه اّخهزا ال٘و

فب ا ذٍو ًُ ذ وىىاوي ، وفي مؽهذ مً الخلٝت الثامىت حموؤدًًبا مؽهىًسا ٔى ْ ٍ٘ش

ِلى وباِت  وٙا٥مْ ألاظخار ١امل مالٚ ٠خب ألا  هماحّاٜذًِ  هماخىاس ٝشهٙل وداس ب

بل حاء ر٠شه ِلى لعان  ؤي ممثل ًجعذ دوسه لم الزي اإلاالٚ رل٤ ،ووؽش ٠خبه

دعان بى ِلم بهىذاوي ؤ مؽهذ حمْ ما فياإلاشخلت ؤًٌهشث هزه ٠ما  ،ٜشهٙل ٘ٝي

 "اإلابفبفاحي"وّٜا ًِٝذا ِلى وباِت سواًت ، و ةسي في الخلٝت الثالثت ِؽش ١ا٘ى 

شي الباخث ؤن .ووؽشها  سبما ساحْ بلى ؤن ،زه اإلاشخلتفي اهخمامه به اإلاعلعلجإخش  ٍو

٢ًً ًمخل٤ اإلاا٥ لم ، ٘اإلاعخىي الاٜخفادي في ذاوي ؤبى ِلم ١ان ٌّاوي مً لّٚهى

ً حُذو لىباِت سواًخه ووؽشها، ِالوة  يال٣اف ن، وؤهه ؤو٥ ِلى اِخٝاده بإن ١ل الىاؼٍش

ظُٝىمىن بيؽشها، ل٢ً ما خذر ١ان ِلى ال٢ّغ مً هزا،  ما ٌّشك ِلحهم سواًخه

ً ظِئين،خُ ّخه الٍشوٗ مْ هاؼٍش وفي اإلاٝابل لم ًىضح اإلاعلعل حّاٜذ  ث ؤٜو

ذ وىىاوي ِلى وؽش مٝاالجـالح العباعي سثِغ جدٍش ذة الخُاة مْ ٍ٘ش ه في ش حٍش

ذة   .الخُاة حٍش

ابت ومجاالتها وخذودها:مشخلت  -1/1/2  بحشاءاث الٜش

م مً اخخالٗ  ابت الذو٥  ِلى الٔش ، ي ال٢ٙش  ؤلاهخاج ِلى في بحشاءاث الٜش

ت، التي جخم م هاسد ُم٢ً٘ ابت اإلاش٠ٍض ين، ؤولهما الٜش ً خال٥ حهاص مش٠ضي ًمم بلى هِى

باء،  ب مالٚ ما في وؽش ٠خابه ّ٘لُه ؤن ٌّذ وسخخين خىُخين ؤو ٘الٜش ّىذما ًٔش

ىلب ؤلارن باليؽش،  زهب بهما بلى هزا الجهاص، ٍو م٢خىبخين ِلى آلالت ال٣اجبت، ٍو
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ل ا ٝىم اإلاعئى٥ في هزا الجهاص بخدٍى ُب اإلاخخق، خُث ًىحذ ٍو ليسخخين بلى الٜش

ُب لل٢خب  ٝشؤ الذًيُت، وزان لل٢خب العُاظُت، وآخش لٜس ل٢خب الاحخماُِت وه٢زا، ٍو

اؼش ِلُه خعبما ًشاه ُب الىق في ٘ترة مُّىت خعب وى٥ الىق ٍو  مىاظًبا الٜش

ظىاء باليؽش ؤو مىّه ؤو اليؽش بّذ الخزٗ والخّذًل، والخّلُماث الفادسة مً 

 
 
ُب ج م بخذاهما بلى مالٚ ٢خب ِلى اليسخخين اإلاٝذمخين مً اإلاالٚ، وحعلالٜش

ُب إلاٝاسهتها بالىبّت اإلايؽىسة  باليسخت َٙخدٍالّمل، و  الثاهُت في الجهاص لذي الٜش

بّذ وشح ال٢خاب في العٛى خؽُت الخشوج ِلى جل٤ الخّلُماث، ٘ٝذ ًمُٚ اإلاالٚ 

ا مً اإلاّلىماث ٍص
ً
ابت ؼِئ التي خفل ِلى برن اليؽش ادة ِلى اليسخت اإلاٝذمت للٜش

ذ  ّذال ًدزٗ ابمىحبها، ٜو  مْ اإلاالٚ الىاب لٝىْ التي ولب بلُه خز٘ها، َو
ً

ْ معئىال

ُب، ومثل  حّلُماثاجباُ  ًِ ابتالٜش لئلهخاج ال٢ٙشي ٔير الذوسي  جفلح هزه الٜش

ابت آهُت ؤزىاء الىبْ، ؤما الىُى الثاوي مً  ١ال٢خب وخال٘ه، ؤما الذوسٍاث ٘خدخاج بلى ٜس

ت،  ابت الالمش٠ٍض ابت ُّ٘ٗش بالٜش ُب في داس اليؽش ؤو اإلاىبّت خُث ًىحذالٜش ، (32)الٜش

ال٢خب  ضمىُت التي ٌّالج ٘حها اإلاعلعل وؽش والٙترة الاإلاشخلت وهًٍشا ألهمُت هزه 

ٝذ العبُّيُاث، خُث ١اهذ مفش  جمش بٍشوٗ  وبخاـت جهاًت ِٝذ العخِىُاث ِو

ِلى الىدى  هزامْ بظشاثُل، ٘ٝذ اهخم بها اإلاعلعل، و  هاـشاِ هدُجت خاـت ظُاظُت

 الخالي:

ابت: -1/1/2/1  بحشاءاث الٜش

ابت في مؽهذ واخذ مً س٠ض  مؽاهذ الخلٝت  اإلاعلعل ِلى بحشاءاث الٜش

ابت  الخفى٥  بمشوسة هىذاوي ؤبى ِلم الجُاس ًىصح ١ان، و العابّت ذ الٜش ِلى جفٍش

 الىاؼش  ؤن ؤوضح اإلاعلعلوباليعبت لهزا ؤلاحشاء  بل ؤن ًٝىم بخىصَْ سواًخه ووؽشها،ٜ

ٜبل  هزا ؤلاحشاء ك ؤن ًخمو ش ١ان مً اإلاٙ ِلى خين ،مً اإلاالٚ بّذ الىباِت ولب

 الىباِت.

ابت: -1/1/2/2  مجاالث الٜش

ابت  ّاث ٜس ؤلاهخاج ال٢ٙشي ِلى ؤن زمت زالزت مجاالث ؤظاظُت  ؤحمّذ حؽَش

ا  ألاخالٛ الّامت، وت ِلى هىاٛ واظْ، وهزه اإلاجاالث هي الذًًبحّمل ٘حها الٜش
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ّاث باليعت ليؽش ال٢خب، لزل٤ ، و (33)والعُاظت ،)ألاداب( لم هًٍشا ألهمُت هزه الدؽَش

حمْ هىذاوي  مؽهذ مً خال٥ الخلٝت الثالثت في بذؤ اهخمامه بهاو  ،اإلاعلعل هإٌٙل

ت، خُث إمؤبى ِلم ب ١ان هىذاوي ؤبى ِلم ٌعخٙعش ًِ ين ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

ؤهه لً ٌعخىُْ وؽشها، ألهه  ِلُه ؤمين، ٘شد "اإلابفبفاحي"بم٣اهُت وؽش سواًخه  مذي

ت، سحل معالم ولِغ بخاُ مؽا دخم جم وؽشها ظولى ١ل، وؤن سواًخه سواًت سمٍض

هصخه لزل٤ ، السجً وظُذخل هىذاوي ؤبى ِلم ،وظخٕلٞ داس وؽشه مفادستها،

ًِ ٥ الباخث ًدعاء وهىا ،الىاط هبخإلُٚ سواًت حذًذة جفلح لليؽش، ختى حّ٘ش

ت ؤن ًد٢م ِلى الشواًت بهزا الخ٢م واإلاعلعل  ،٠ُٚ ألمين ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

ذ جإ٠ذ هزا العبب ؤًما في مؽهذ مً مؽاهذ ؟، لم ًىضح ؤهه ٜشؤها ، هزه الخلٝتٜو

ؤن  لهىذاوي ؤبى ِلم الجُاس  ر٠ش و هىذاوي ؤبى ِلم، حمْ الجُاس ب رل٤ اإلاؽهذ الزي

 .هظُت، وؤن الىاؼش معئى٥ ًِ ١ل ٠خاب ًيؽش سواًخه بها جلمُداث واظٝاواث ظُا

م  لى الٔش هاؼش  ؤهه ، بال ؤن مؽهذ ٠هزا ًىضحمً ؤن الجُاس هاؼش ظيئ العمّتِو

لى دساًت ب، مدى٤ ش ما مً الخبرة ، ولذًهوخذودها مهىخه ىبُّتِو  ًفلح ِلى جٍٝش

في  ؤظباب ِذم وؽش سواًت اإلابفبفاحي ؤخذ اإلاعلعل ٠ما ؤٌهش  مً ِذمه، لليؽش 

ِىذ ألالٙي  الجُاس  ًخىحه بلى م٢خبت ألالٙي، و١انمؽهذ ٌهش ُ٘ه هىذاوي ؤبى ِلم وهى 

ذ في داس وؽشه ا ختى ًيؽشا سواًخه، ٢عب سلاهمبذؤ هىذاوي ؤبى ِلم بمذخهما ل، ٜو

ُٞ الخ٢ُم وهجُب إهه ال ًيؽش بال ل٢باس آلادباء ؤمثا٥ ب سد ِلُه ألالٙي بال ؤن ج٘ى

اإلاالٙين ؤو  ، وال ًخّامل مْوبخعان ِبذ الٝذوط الّٝاد مدمىد ِباطمدٙىً و 

 دباء الؽبان.ألا 

ُب  -1/1/2/3 ابت:دوس الٜش  خذود الٜش

لى   ١اهذ الٍشوٗ العُاظُت التي جمش بها مفش في ؤواخش ِٝذ العخِىُاث ِو

 خ
ً
ُب ب اظًما في اهخمام معلعل الٙجالتامخذاد ِٝذ العبُّيُاث ِامال ذوس الٜش

ابتو  ُب في معلعل الٙجالت، ٘ٝذ و ، خذود الٜش ابت ودوس الٜش باليعبت إلاالمذ خذود الٜش

ذ وىىاوي بفالح العباعي  حمْ مً خال٥ مؽهذ الخلٝت الخامعت في اجطخذ ٍ٘ش

ُب بدزٗ ًِ هماداس خىاس و  ذ وىىاوي، ؤما  بّن الجمل مً مٝاالث ُٜام الٜش ٍ٘ش
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ؤبى  هىذاوي الجُاس  ؤخبر  الخلٝت الثامىت مً مؽهذفي و "اإلابفبفاحي"باليعبت لشواًت 

ابت هاحمذؤن سواًخه جمذ مفا ِلم  ، وبدثذ ٘حهاداس وؽشه دستها، وؤن مباخث الٜش

إهه ل٤ٙ هصخه بظُاظُت، و  واظٝاواث بها جلمُداث ألنوسخ ؤخشي للشواًت،  ؤًت ًِ

ُب الّع٢شي ًجب ِلُه مٝابلار سواًخه ٝوبه هزه اإلافادسة وبخفىؿ هزا لم  .ت الٜش

، مشاس اظخٕال٥ الجُاس لهىذاوي في ٌل اظخل٢ً و  ٢ًً هىاٟ مؽهذ لخل٤ اإلافادسة،

٠خابت و  التي جمذ مفادستها ؤن ٌّمل مّه في بِادة وباِت ال٢خب مىه ولب٘ٝذ 

ًٝخفش  ِىىان حذًذ، وؤن دوس هىذاوي و ولْ ٔالٗ حذًذ لها مٝذماث حذًذة لها، و 

جها الجذًذة،لهزه ال٢خب ج٠خابت مٝذماث حذًذة ِلى  ٘ٝي ذ  دىاظب مْ ِىاٍو ٜو

 لزل٤ اإلاعلعلجىاو٥ 
ً

خُىما ١لٚ الجُاس هىذاوي  الخلٝت الخاظّت في مؽهذ مً مثاال

"الاؼترا٠ُت بلى  ه الجُاس الزي ٔير  "الشؤظمالُت" بّىىان ٠خاب ؤبى ِلم ب٢خابت مٝذمت

بل هىذاوي ؤبى ِلم ِىذ هزا الخذ، لم ًٝٚ الجُاس في اظخٕال٥ و  ،في ُِىن الجماهير"

 .ؤال وهي جصخُذ ألاخىاء في ال٢خب ؤزٝل ِلُه بمهام حذًذة

  مؽهذ في لى ٜمُت اإلافادسةمشة ؤخشي ب جىٛش اإلاعلعل في الخلٝت الخاظّتو  

ذة الخُاة بعبب  خىاسه ًِ ١ان ، ٠ما ألظباب ظُاظُت مٝالها الا٘خخاحيمفادسة حٍش

خ الخش٠ت الىوىُت" بّىىان ٠خاب ةجمذ مفادس   بن ١ان اإلاعلعل لم ًىضحو  ،"جاٍس

 واظخيخج ؤجها ١اهذ ألظباب ظُاظُت ؤًما، ًشي الباخث ِلى خين ،ب مفادسجهاظبؤ

ذ وىىاوي ٠ىاؼش مً  ١ل خبغ هزا مً الح العباعي ٠مالٚ لل٢خاب ٍ٘ش للمٝا٥،  ـو

ذ وىىاوي ؤن ؤـبدذ الُّىن معلىت ِلُه، و  دْ٘ ألامش الزي ١ان هدُجت خبغ ٍ٘ش

ذ وىىاوي ؤن ٌٕير  ِىىان سظالخه للخفى٥ ِلى  ؤظخار الجامّت بلى ؤن ًىلب مً ٍ٘ش

ذ وىىاوي ظبًبا في جدىله بؽ٣ل حزسي  ٠ما ١ان هدُجتدسحت اإلااحعخير،   خبغ ٍ٘ش

ذ  ةمؽاهذ الخلٝت الخادًت ِؽش  ، وفي ؤخذمً هاؼش حُذ بلى هاؼش س يء حمْ ٍ٘ش

ذة الخُاة،  هماخىاس داس فالح العباعي و وىىاوي ب ًِ سحُى ـالح العباعي بلى حٍش

لّل ، و "البخذ"ـالح العباعي  ظماه ول٢ً ٠مؽٗش ِلى باب خ٤ٍ الُىم ؤو ٠ما

ذة برا ١ان ٜذ ؤن ـالح العباعي جىضح ٌُٙتهزه الى  مثل  ١ان ، ل٢ىهسحْ بلى الجٍش

 ًِ ابت مً ال٢خابت اممىى  .٠ةحشاء مً الٜش
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 :ًٍؼش االىو  خٝٛى اإلاالٙين -1/1/2/4

ً تاللم ٌٕٙل معلعل الٙج  ِلى خذ  اهخمامه بدٝٛى اإلاالٙين والىاؼٍش

مؽهذ مً  في ؤو٥ اهخمام بها ، خُث حاءبها امهخمالا وبن ١ان ٜذ جإخش في ، ظىاء

ألالٙي والجُاس وخعان ١ا٘ىسي )ـاخب الذاس  ١ل مً حمْ ةالخلٝت الثاهُت ِؽش 

ب في اليؽش  هىذاوي ؤبى ِلمب اللبىاهُت( في م٢خبت ألالٙي، و١ان خعان ١ا٘ىسي ًٔش

ٞ ألالٙي والجُاس، و ل٢باس اإلاالٙين وآلادباء ًِ و ٘ىسي ل٢باس وؽش خعان ١ا ٢ًلٍش

هىاٟ  مثلما ؤن ألالٙي ر٠ش  ، ألنخم بال بةرن مً ألالٙي والجُاساإلاالٙين ال ًم٢ً ؤن ً

ً.٘خٝٛى للمالٙين،   هىاٟ ؤًما خٝٛى للىاؼٍش

 الطباعة: عملية -1/2

خه في ؼ٣ل وسخت ٠خابه ؤو سواً ًالٚ في ؤن اإلاالٚ ِملُت الىباِت جخمثل 

خم جذاولها ٘البذ مً حّذًذ وسخها ختى اذ مجهُٙواخذة، ول٣ي ً ، جىدؽش بين الىاط ٍو

 ُذجعج ٍهشث مً٘ معلعل الٙجالت وسدث في ٠ما هزه الّملُت وباليعبت إلاالمذ

 الجذو٥ الخالي: مًىضخه ، وهاالءهىت الىابْبّن اإلامثلين إلا

 ( اإلامثلىن الزًً حعذوا دوس الىابْ في معلعل الٙجالت3حذو٥ )

 اظم الصخفُت الذوس  اإلامثل

ذ وىىاوي  وابْ ؼٍشٚ مىير  ٍ٘ش

 ألالٙي وابْ ؤخمذ خلُل

 الجُاس وابْ مخلق البديري 

 ؤمين وابْ ؤخمذ ؤبى ِبُه

 خعان ١ا٘ىسي وابْ ًىظٚ الّعا٥

 حعذها الٙجالت معلعلمهىت الىابْ في  العابٞ ؤنٍٍهش مً الجذو٥ و  

وهم ؼٍشٚ  ب ألادواس الشثِعُتمً ؤصخا %60يعبت ب زالزت مجهمخمعت ممثلين، 

ت ألادوا بمٝابل ازىين مً ؤصخا مىير، وؤخمذ خلُل، ومخلق البديري، س الثاهٍى

ىظٚ الّعا٥و  %40بيعبت   الّملُت المذ هزهاليعبت إلابو  ،هما ؤخمذ ؤبى ِبُه ٍو

ذ وىىاوي ٠ىابْ و، ٘إلاهىتها ججعُذ بّن اإلامثلين٘ٝذ ٌهشث مً   في مؽهذ مًٍٙش
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تـالح العباعي ؤن ٌ ِلُه ِشك الخلٝت العادظت ل٢ىه ١ان ، و ؽتري م٢خبت داس اإلاّ٘ش

اث واإلا٢خباث ودوس اليؽش، ٘باإلاى خبرجهٝلت ل رل٤متردًدا، و   ٠ما ِبر  مهىت اليؽش بِى

ذ وىىاوي  ِجها ١ان سد ـالح العباعي  مماسظت وبداسة وخبرة، ِلى خينت بلى بداح ٍ٘ش

ذ وىىاوي وإلًماهه ب في حي  والىباِت ت اليؽش في خش٠ ظٗى ٢ًىن له ؼإن إن ٍ٘ش

ذة الخُاة ِىذه ىباِت ١ل ٠خبهب شجّه ِلى خىك هزه الخجشبت ؤن، الٙجالت ، وحٍش

ذ وىىاوي ِلى وباِتها ١ان مً ال٢خب التي خشؿ٠ما  خ "٠خاب  ٍ٘ش الخش٠ت جاٍس

حمْ  في مؽهذ مً الخلٝت الثالثتو ،بذون مالٚ ؤهه ٔال٘ه مً ٌهش الزي  "الىوىُت

م مً بين هىذاوي ؤبى ِ لى الٔش خه ؤن الشواًتلم والجُاس ِو ها جلمُداث ب مّ٘ش

ِمل ؤي  ولب مً هىذاوي ؤبى ِلمًيؽشها، و  ومْ رل٤ ظىٗواظٝاواث ظُاظُت، 

هىذاوي ؤبى  ًٝىم ِلى وباِتها ٘ٝي، بِىما دوسه ُٝخفش ظالجُاس  ، وؤنش يء ليؽشها

ذ س٠ض  ِلى الشواًت، امىحىدً  شها، وؤن اظم الجُاس ٠ىاؼش لً ٢ًىن وؽخىصَّها و ب ِلم ٜو

حمْ بين  مً خال٥ مؽهذ ،الخلٝت العادظت في ؤًما ِملُت الىباِت اإلاعلعل ِلى

ذ ؤن  هىذاوي  الجُاس، خُث ١انداس وؽش الجُاس وهىذاوي داخل  ٌّٗش بلى ؤن ًٍش

لذ سواًخه   واًخه في مشخلت الخجمُْ، والتيؤن س  مً مشاخل الىبْ، ٘إخبره الجُاس ـو

ٗ بلى مشخلت الخجلُذ، ول٢جها ظٗى ج٢ىن بذون ٔالٗ، ألن الٕال  جيخٝل مً بّذها

ً 
ً
 وؤ ا٣لٚ ؤلىاه

ً
ذالشواًت باقي ؤحضاء ٔير مىلىبت في ا١لؽحهاث وخىىو ي ف جإ٠ذ هزا ، ٜو

 ُ٘ه ر٠ش و بى ِلم، خىاس بين الجُاس وهىذاوي ؤ داس  خُث الخلٝت العابّتؤخذ مؽاهذ 

 ٣لٚ ؤ١لؽؤن الٕالٗ له اجٙاٛ آخش، ألهه ً الجُاس 
ً
  احهاث وخىىو

ً
 ، و١ان سد ّ٘لاوؤلىاه

وؤن  ، وهًٍشا السجٙاُ ج٣لٙت الٕالٗت سواًخهِاوبعخخعش في هىذاوي ؤن الجُاس ٌ

ير  مؽهذ حمْ هىذاوي ؤبى ِلم  ٌهش هزا مًٜذ ، و هاهىذاوي ؤبى ِلم لً ٌعخىُْ ج٘ى

ير هٙٝاث ظِعخلٚ ، وؤخبرها بإههٙاومت باجّت الجشاثذب ذ وىىاوي لخ٘ى  مً ٍ٘ش

ذ وسدث سواًخه ٔالٗ وباِت مً خال٥  ؤًما في الخلٝت العابّت ِملُت الىباِت، ٜو

 هىذاوي  ١ان الجُاس، خُث ىذاوي ؤبى ِلم والجُاس داخل داس وؽش مؽهذ حمْ بين ه

لذ؟، ٘إخبرهِ ٌعإ٥ الجُاس ؤن سواًخه دخلذ مشخلت ججمُْ  ً سواًخه وبلى ؤًً ـو

في مشخلت الىبْ،  ٠خب الترار، وبّذها جذخل بال مْ هى ال ًٝىم بهزاالخشوٗ، و 
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مؽاهذ  في ؤخذ الجُاس  ٠ما ٌهش  الخُي ؤو العل٤. وجخدى٥ بلى مالصم، زم بلى مشخلت

ٌهش  التي ،"اإلابفبفاحي" سواًخه وسخؤو٥  هىذاوي ؤبى ِلمٌعلم  الخلٝت العابّت وهى 

ت وباِت ِادًت ومخىالّت، ذ ٌهشث مً ؼ٣لها ؤن مىبِى هزه  بّن مالمذ ٜو

ذ ذ وىىاوي ٍ٘ش مؽاهذ الخلٝت العابّت خُىما ١ان في ؤخذ الّملُت ؤًما ؤن ًىبْ  ًٍش

ت وآالتها، ولم ٌهشث ألو٥ مشة اإلاىبّ مهاث ال٢خب، وفي هزا اإلاؽهذوسخت ؼّبُت مً ؤ

ال٢خب في  للمؽاهذ ؤن هاؼشي  ًىضح اإلاعلعل ِىذ هزا الخذ، بل خاو٥ ؤنًٝٚ 

داس  ةالخامعت ِؽش  الخلٝت ث الىباِت مً خال٥ مؽهذ فيجىىس آال الٙجالت ًخابّىن 

ذ وىىاوي  هخىاس  ٍش ر لشوسة ظٙشه بلى ؤإلااهُا لجلب ؤخذًِ  بين ـالح العباعي ٘و

ذ وىىاوي م ًىضح ةظت ِؽش الخلٝت العاد مؽهذ مًالىباِت، وفي  آالث ً سحُى ٍ٘ش

ً زمىه ًىبْ ال٢خاب مً ألالٚ بلى الُاء، ول٢ خدذر مْ ٜشهٙل ًِ سوبىثٍؤإلااهُا، و 

الىباِت آهزاٟ، وفي مؽهذ مً جل٤ الخلٝت داس  ر آالثٔالي، وسٔم رل٤ اؼتري ؤخذ

ذ وىىاوي وصِتر بُه بت ٍ٘ش خىاس بين ٍ٘ش ذ وىىاوي في حلب )مدمذ ؤبى داود( ًِ ٔس

ُذه في البى٤ ال ٌعمذ وبىث، ول٢ًهزا الش  تر ب بزل٤، ٘ىصخه ـس بّمل ٜشك  ُهِص

مً البى٤ لؽشاء هزا الشوبىث، وهًٍشا لخإزير هزه آلالت في مجا٥ الىباِت واليؽش، ٘ٝذ 

شهٙل في الخلٝت العادظت ِؽش  ذ وىىاوي ٜو ذ  ، و١انةحمْ مؽهذ بين ٍ٘ش ٍ٘ش

ت الخامت خى٥ مشو ٜشهٙل ب ًىصح وىىاوي  االهخٝا٥ بلى بالشوبىث، و  هزاسة العٍش

ذ وىىوفي ؤخذ مؽاهذها ًخ ةت العابّت ِؽش الخلٝ ذ طح سحُى ٍ٘ش اوي مً ؤإلااهُا ٜو

م مً اهخمام اإلاعلعل لى الٔش  بهزه آلالت ل٢جها لم جٍهش في ؤي ؤخمش الشوبىث، ِو

  مؽهذ.

 مشخلت الخجمُْ والخجلُذ: -1/2/1

بؽ٣ل خاؿ  الىباِت ِملُت مشاخل حّذ مشخلت الخجمُْ والخجلُذ مً ؤهم 

 بها بذؤ اهخمامهٜذ ، و اهخمامه بها علعللزل٤ لم ٌٕٙل اإلا، ووؽش ال٢خب بؽ٣ل ِام

 داخل م٢خبت الجُاس، خُث هىذاوي حمْ الجُاس ب مً خال٥ مؽهذ الخلٝت العادظت في

ّٗش بلى ؤ هىذاوي ًداو٥ الاومئىان١ان  لذًِلى سواًخه َو مً مشاخل الىبْ،  ً ـو

بلى مشخلت  التي جيخٝل مً بّذهان سواًخه في مشخلت الخجمُْ، إس ب٘إخبره الجُا
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له ج٣لٙت ؤخشي  ٗ ٠ما ًشي الجُاس الخجلُذ، ول٢جها ظىٗ ج٢ىن بذون ٔالٗ، ألن الٕال 

ذ ؤلؽحهاث وخىىه١ؤلىان وؤ بلى لخاحخه ٠ذ اإلاعلعل هزا في ؤخذ مؽاهذ الخلٝت ، ٜو

لهىذاوي ؤبى  الجُاس  ُ٘ه ر٠ش بى ِلم، ٥ خىاس داس بين الجُاس وهىذاوي ؤالعابّت مً خال

، وبخفىؿ ؽحهاث وخىىه وؤلىانؤ١ل بلى بداحت ؤن الٕالٗ له اجٙاٛ آخش، ألهه ِلم

ٕالٗ لٙت ال، وهًٍشا السجٙاُ ج٣اوي ؤن الجُاس ٌعخخعش في وباِت سواًخههزا ًشي هىذ

ذم ٜذسة ير هٙٝاث ي ؤبى ِلم ِلىهىذاو  ِو مؽهذ حمْ بين  ، بذلُلوباِخه ج٘ى

ذ  اومت باجّت الجشاثذ مً ؤهه ظىٗ ًمىش بلى الاظخالٗ مً ٍ٘ش هىذاوي ؤبى ِلم ٘و

ير زمً ذ وسدث هزه اإلاشخلت ؤًما في الخلٝت سواًخه ٔالٗ وباِت وىىاوي لخ٘ى ، ٜو

لجُاس داخل م٢خبت الجُاس، مً خال٥ مؽهذ حمْ بين هىذاوي ؤبى ِلم وا تالعابّ

لذ اًخه وبلى ؤًًًِ سو  ٌعإ٥ هىذاوي  خُث ١ان ؟، ٘ٝا٥ له الجُاس مً الىباِت ـو

بال مْ ٠خب الترار، وبّذها  ؤهه ال ًٝىم بهزادخلذ مشخلت ججمُْ الخشوٗ، و  ؤجها

 .جذخل الشواًت في مشخلت الىبْ، وجخدى٥ بلى مالصم، زم بلى مشخلت الخُي ؤو العل٤

 مشخلت الذِاًت وؤلاِالن: -1/2/2

ُت  س٠ض اإلاعلعل ِلى هزه اإلاشخلت  ٚ الىاط بإِو ألهمُتها ال٢بيرة في حٍّش

ذ  حمْ في الخلٝت العابّت مً خال٥ مؽهذ ه بهااهخمام بذؤ اإلاعلعل اإلاّلىماث، ٜو

خملت دِاًت ّمل ب و١ان الجُاس ًىصح هىذاوي ؤبى ِلمهىذاوي ؤبى ِلم، الجُاس ب

ذ س٠ض اإلاعلعل  خلتؤًما ِلى هزه اإلاش  وبِالن للخٍّشٚ بشواًخه وبىٙعه ٠مالٚ، ٜو

 مامْ بين الجُاس وخعان ١ا٘ىسي، وداس خىاسهح ةالخلٝت العابّت ِؽش  في مؽهذ مً

بلى  ٜذ اهخٝل الخىاس ذوس وؽش حذًذة في دو٥ الخلُج، و ل خعان ١ا٘ىسي ٘خذ ًِ

لى الٙىس  الجُاس الزي ر٠ش  اِخبر خعان ١ا٘ىسي ؤن هزا في  ؤن هىذاوي مدبىط، ِو

 .ٌّذ ؤ٠بر دِاًه لشواًخه خبغ هىذاوي ه ١ان ًشي ؤن ، ألهوسواًخه ـالح هىذاوي 

 :التوزيع عملية -1/3

ت بلى معخٝبلحها ؤو اإلاٝفىدًً بها، و   ُل الشظالت ال٢ٍٙش ٝفذ بها جـى ّٗش ٍو  َ

حعذ دوسه ِذد مً اإلامثلين الزي ىصُ، باإلا لصخق اإلاعئى٥ ًِ هزه الّملُتا

 الجذو٥ الخالي:  ًىضخهم
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 اإلاىصُ في معلعل الٙجالت( اإلامثلىن الزًً حعذوا دوس 4حذو٥)

 اظم الصخفُت الذوس  اإلامثل

ذ وىىاوي  مىصُ ؼٍشٚ مىير  ٍ٘ش

 ألالٙي مىصُ ؤخمذ خلُل

 الجُاس مىصُ مخلق البديري 

 ؤمين مىصُ ؤخمذ ؤبى ِبُت

 خعان ١ا٘ىسي مىصُ ًىظٚ الّعا٥

 ٘اومت مىصُ ظمُت الخؽاب

ّٗش اظم شخفُتها مىصُ ٠ىمباسط  ٌ  لم 

خطح مً    مهىت اإلاىصُ، مٍّمهم ممثلين حعذوا زماهُت الجذو٥ العابٞ ؤنٍو

% وهي ظمُت 14.3واخذة بيعبت  %، مٝابل بمشؤة85.7الشحا٥ بيعبت  مً ىا١اه

ذ الجشا باجّت دوس ٘اومت التي ١اهذ ججعذ الخؽاب ٘شثذ، ٜو  %85.7 وعبتؤظماء  ذِ 

ىىُِت وباليعبت ل%، 14.3اظمه بيعبت  ، مٝابل شخق واخذ لم ٌّٗش الباخثمجهم

% مٝابل وعبت 42.8الشثِعُت مهىت اإلاىصُ بيعبت  ٘ٝذ حعذ ؤصخاب ألادواس  إلامثلينا

ت57.2 دوس  ٍّمهم ماسظىا مهىت اإلاىصُ مً، ومآهزاٟ % ألصخاب ألادواس الثاهٍى

خُث  %،33.3هُه بيعبت % مٝابل الخىصَْ ٠إبى 66.7وؽشهم و٠ؽ٤ الجشاثذ بيعبت 

ُٙت ألابىهُه ذ وىىاوي في بذاًت ِالٜخه بيؽش ال٢خب بٌى ، خُث وهى والب ٜام ٍ٘ش

ىصِها ِلى صمالثه في الجامّت  ، والصخق آلاخش ١ان ٠ىمباسط،١ان ًىبْ اإلاالصم ٍو

ش له ال٢خبخُث ١ان هى  ِملُتالمذ وباليعبت إلا ،مً م٢خبت العّادة ذاوي ؤبى ِلم ً٘ى

مً الخلٝت  مؽهذ ، ٘ٙيّن اإلامثلين لذوس اإلاىصُمً ججعُذ ب ٌهشث ٘ٝذ الخىصَْ

ذ الجشاثذ باإلاجان ٌهش هىذاوي ؤبى ِلم وهى ًخفٙ، ٘اومت باجّت الجشاثذ ِىذ ألاولى

ً ؤهمُت ؤ٠ؽاٟ الجشاثذ ٘ٝذ وشخها اإلاعلعل في ؤخذ ٠ىُى مً الخثُٝٚ الزاحي ، ِو

الح بين  لٝت الخامعت مً خال٥ خىاس داسمؽاهذ الخ ذ وىىاوي ـو العباعي الزي ٍ٘ش

  ٠ؽاٟ الجشاثذ جخذم الؽّب باإلاجان.ر٠ش ؤن ؤ



ًىسة وؽش ال٢خب في الثلث ألاخير مً الٝشن الّـ             ىفىس ظُّذ مدمذمد.   ؽٍش

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث  ل ، 1، 7ُمج              68          اإلاجلت اإلافٍش  م2020ابٍش

ُت ، خُث ١اهذ حّشك اليؽش ٠مىا٘ز جىص٠َْما ؤٌهش اإلاعلعل دوس  بّن ؤِو

مً الخلٝت في ؤ٠ثر مً خلٝت وفي ؤ٠ثر مً مؽهذ، ٘ٙي مؽهذ  ٌهشث التي  ،اإلاّلىماث

)مدمذ ظّذ( وؤهفاٗ )ظىظً بذس( داخل م٢خبت ألالٙي،  حمْ بين خلُٙت ألاولى

ذخل ِلحهما ألالٙي )ؤخمذ خلُل(،  بذث مخىالّت،  ، التيًشجب ال٢خب ان خلُٙتو١ٍو

ظُت، مذس  امٍّمها ٠خبً ١ان ه، و ؤخذاز اإلاعلعل بذؤ خُىمام 1968ّام ّىد لخذًثت وال حو 

م الاٜخفاد، والتربُت الٙىُت، ألاظئلت وألاحىبت، و٢٠خاب  والفٙش الجبري، ودلُل جٍٝى

ا الىالب، واإلاداظبت، وال٢ُمُاء، وباليعبت
ً
، بل ل٢خاب ال٢ُمُاء ٣٘ان ٔال٘ه خذًث

شب مً هزا  ت شخلت الاإلا في الباخث اإلاٝشس ِلى ال٢خاب هى ١انوألٔا ؤواخش  فيثاهٍى

ومً زم ٘مً ٔير اإلاّٝى٥ ؤن وصاسة التربُت والخّلُم مىز  ؤواثل الدعُّيُاث،و  الثماهُيُاث

 1991م وختى ِام 1968ِام 
 
مْ الّلم ؤن باخث  ،دذر حُٕيًرا في اإلاىاهج واإلاٝشساثم لم ج

م مٝشساث حذًذة جخخلٚ ًِ مٝشساث الذّ٘ت 1987هزه الذساظت ١ان ًذسط في ِام 

م٢خبت داس جىحه هىذاوي ؤبى ِلم بلى الخلٝت الثاهُت وخُىما  وفي مؽهذ مً العابٝت له،

ت الُاث، والترب٠ُ ال٢خب بّن ُِىت مً ثٌهش  اإلاّ٘ش ت الٙىُت للفٚ ألاو٥ ٢خاب الٍش

ذادي، ومثل هزه ال٢خب ، الٝشن اإلااض ي حعُّيُاثحّىد بلى  ٠ما ًٍهش مً ؼ٣لها ؤلِا

ذ وىىاوي وهذي بعُىوي ؤمام  وفي مؽهذ مً ي بخذالخلٝت الثالثت داس خىاس بين ٍ٘ش

 ، و١ان مًها في الؽاُس٠خب بّن هذ حّشكلم ًٍهش اظمها، ول٢جها ١ا التي يؽش دوس ال

جها بين باث ا :ِىاٍو ت، وألاخُاء ومٍّمها ١اهذالخذٍس ىصاسة التربُت ل٠خب  لىدٍى

ذ و مً آخش  والخّلُم، وفي مؽهذ ىىاوي إلا٢خبت داس الخلٝت العادظت وبّذ ؼشاء ٍ٘ش

ت ٌهش مً مّشولاتها ؤجها ٠خب لىصاسة التربُت والخّلُم و١ان مجها ٠خاب بّىىان  اإلاّ٘ش

ً ال٢خب  اإلاجا٥ الضساعي، وفي مؽهذ مً الخلٝت العابّت ٌهشث بّن ِىاٍو

 ةاإلاّشولت في م٢خبت العّادة ٠ذلُل اإلاّلم، وفي مؽهذ مً الخلٝت الخادًت ِؽش 

خ ا ً ال٢خب ١التربُت الٙىُت وجاٍس م اإلاّلم، والتربُت ٌهشث بّن ِىاٍو لًٙ، ودلُل جٍٝى

ً ال٢خب في مؽهذ مًالىوىُت، ٠ما ٌهشث ب ٢٠خاب  ةالخلٝت الثاهُت ِؽش  ّن ِىاٍو

خ اليؽش  ةالخلٝت الثالثت ِؽش  إلاجا٥ الضساعي، وفي مؽهذ مًالتربُت الٙىُت وا ٌهش جاٍس

خ ب،ال٢خ ؤخذ ِلى   م.1994ِام  وهى ٠خاب ال٢ُمُاء، و١ان هزا الخاٍس
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 النشر: عملية -1/4

برا ١ان اإلاالٚ هى اإلاعئى٥ ًِ اإلاادة الّلمُت وهى الزي ًدٝٞ راجُت ال٢خاب  

بما له مً ؤبىة ِلى اإلاّلىماث الىاسدة به، وبرا ١ان الىابْ هى اإلاعئى٥ ًِ ال٢ُان 

، وبرا ١ان اإلاىصُ هى اإلاعئى٥ ًِ هوسخلل٢خاب باِخباسه هى الزي ٌّذد  اإلاادي

ُل جل٤ اليسخ بلى  ى٥ بلحهم، ٘الٝشاء واإلاجـى باليعبت لهزه عخُٙذًً وهى خلٝت الـى

ذ  ألاوشاٗ الثالزت ٘ٝذ ال ٌّٗش بّمها البّن وال جىحذ ِالٜت مباؼشة بُجهم، بل ٜو

ال ٌّٗش ؤخذهم ِمل آلاخش وخذوده، ومً هىا دِذ الخاحت بلى لشوسة وحىد وٗش 

خ ١ل سابْ ًجمْ ذًش ِملُت اليؽش بشمتها ٍو هزا الىٗش و  ،دمل ؤِباءهاهزه ألاوشاٗ، ٍو

ذْ٘  احشه ِلى مادجه الّلمُت، ٍو هى الىاؼش، الزي ًدفل مً اإلاالٚ ِلى ال٢خاب ٍو

احشه هى ب ٢خابالشظام ؤو اإلافمم بن ١ان البه بلى  داحت بلى جفمُماث وسظىماث ٍو

خٙٞ مّها ِلى وبْ ِذد مّين مً  آلاخش ِلى ِمله زم ًذْ٘ بالّمل بلى اإلاىبّت ٍو

ٝذم لها ج٣الليسخ لهزا ا ا له الّمل، ٍو
ً
ُٚ الىباِت، خُث جفبذ هزه اليسخ مل٣

ٞ: ججاسة الجملت  ذْ٘ بها بلى مىا٘ز الدعٍى هىادي ال٢خب و ججاسة الخجضثت و ًدعلمها ٍو

دفل الىاؼش مً هزه الىو ِلى ؤزمان اليسخ التي ًبُّها لهم بّذ  ىا٘زالاؼترا١اث، ٍو

ً .(34)جٟش هامؾ الشبذ اإلاخٙٞ ِلُه لهم في معلعل الٙجالت،  ِملُت اليؽش  مالمذ ِو

 الجذو٥ الخالي: الىاؼش، وهزا ما ًىضخه ججعُذ بّن اإلامثلين إلاهىت٘خخطح مً 

 الىاؼش في معلعل الٙجالت  اإلامثلىن الزًً حعذوا دوس  (5حذو٥)

 اظم الصخفُت الذوس  اإلامثل

ذ وىىاوي  هاؼش ؼٍشٚ مىير  ٍ٘ش

 ألالٙي هاؼش ؤخمذ خلُل

 الجُاس هاؼش مخلق البديري 

 ٜشهٙل هاؼش ممذوح وافي

 ؤمين هاؼش ؤخمذ ؤبى ِبُت

 خعان ١ا٘ىسي هاؼش ًىظٚ الّعا٥
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ٍهش مً الجذو٥ العابٞ ؤن  ًبإدواس  ظخت ممثلين ٜامىا ٍو في معلعل  الىاؼٍش

وهم ؼٍشٚ مىير  صخاب ألادواس الشثِعُتمً ؤ %66.7بيعبت ، ؤسبّت مجهم الٙجالت

% مً ؤصخاب 33.3، وازىان بيعبت وممذوح وافي وؤخمذ خلُل ومخلق البديري 

تألادوا ىظٚ الّع وهما س الثاهٍى ً مالمذؤخمذ ؤبى ِبُت، ٍو ِملُت اليؽش  ا٥. ِو

 الخلٝت الثاهُت مؽهذ مً ٝذ جىٛش بلحها اإلاعلعل في٘ ،في معلعل الٙجالت مهىتهاو 

ذ وىىاوي ؤن ًذله ِلى هاؼش لُيؽش سواًخه  ولب هىذاوي ؤبى ِلم مً ٍ٘ش

ؤبى ألالٙي، وبالّٙل جىحه هىذاوي  ، ٘ذله ِلى ألالٙي ـاخب م٢خبت"اإلابفبفاحي"

ذ ؤن  لم ٢ًً وضح اإلاؽهذ٠ما ؤ ألن ألالٙيث بالٙؽل، اءب ل٢ً مداولخه ِلم بلُه ًٍش

اإلاالٙين الؽبان، وهزا ما حّل هىذاوي ؤبى ِلم ًخىحه  مٌْٕامش باظمه وبإمىاله 

ت،هى ؤمين ـاخب م٢خبت داس و ىاؼش آخش ل ن وؽش الشواًت اإلاّ٘ش جم ألظباب  الزي ٘س

 ،ألالٙي مشة ؤخشي بلى سحْ ، ٘ما ١ان ِلى هىذاوي ؤبى ِلم بال ؤنر٠شها ُ٘ما ظبٞ

ن مشة ؤخشي  ٙه ألالٙي الزي  وؽش سواًخه، ووحهه بلى الجُاس الزي ٘س إهه ٌصجْ بـو

جىحه هىذاوي ؤبى ِلم بلى م٢خبت  مؽهذ مً الخلٝت الثالثت وفياإلاىاهب الؽابت، 

 آخش مً هزه الخلٝت وفي مؽهذ ،سواًخه لُٝشؤها ؤن ًتٟر مىه الجُاس  ولبو  الجُاس،

م مً ٜىله بحمْ بين هىذاوي ؤبى ِل لى الٔش إن سواًخه بها جلمُداث م والجُاس ِو

ولب مً هىذاوي ؽش الشواًت، و واظٝاواث ظُاظُت، ول٢ً هزا لم ًمىْ الجُاس مً و

ًٝخفش ٘ٝي ِلى وباِتها، ِلى  يؽش سواًخه، وؤن دوس الجُاس لُ ش يء ِمل ؤي لمبى ِؤ

ِلى  احىدً بيؽشها، وؤن اظم الجُاس ٠ىاؼش لً ٢ًً مى  وي ؤبى ِلمهىذاًٝىم  خين

لى لعا ٠ما ؤٌهش  وهي بهزا .الشواًت  ن هىذاوي ؤبى ِلم ظٗى ج٢ىن سواًتاإلاعلعل ِو

ٙتِلى ألا  ليعب ١الشواًاث التي جباُلُٝىت ومجهىلت ا مً الخلٝت  في مؽهذ آخش ، وـس

ؤبى ِلم مبلٖ  ولب الجُاس مً هىذاوي  بى ِلم،بين الجُاس وهىذاوي ؤ حمْ الثالثت

ظلم واظخلم، و١ان ًٝفذ ؤن الشواًت ظٗى جىبْ ِلى  ِلى ٔشاس ؤظلىب الىباِت

 ٠ىاؼش ظ ن الجُاس خعاب هىذاوي، وؤ
ً

باظمه في  مٝابل الخطخُت، ُإخز خٝه ١امال

م مً ِذم وحىدالعٛى ِلى ا  2000م ، لزل٤ ولب مً هىذاوي ؤبى ِلاظمه ِلحها لٔش



ًىسة وؽش ال٢خب في الثلث ألاخير مً الٝشن الّـ             ىفىس ظُّذ مدمذمد.   ؽٍش

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث  ل ، 1، 7ُمج              71          اإلاجلت اإلافٍش  م2020ابٍش

ميرازه اإلاخمثل  ل٣ي ًدفل هىذاوي ؤبى ِلم ِلى اإلابلٖ ٘ٝذ هصخه الجُاس ببُْحىُه، و 

 .امؽهىًس  اًفبذ ؤدًبً في هفٚ ٜيراه، بحجت ؤهه ظٗى 

ن ألالٙي وؤخذ بي حمْ مؽهذ مً ؤًما بّن مالمذ ِملُت اليؽش ٌهشث ٠ما  

اب ألالٙي ؤن ٠خابه ظُفذس  ، وؤخبرهؤظاجزة الجامّت
ً
هٍير خٞ  ّذ ًىمين وؤِىاه ؼ٣ُ

 ؤهه ظٗى ًٝىم بخُٕير ملضمت هزا ال٢خابظالُب وؽش ألالٙي ل، و١ان مً ؤاإلاالٚ

ؤن ألالٙي  ٠هزا مؽهذٍىضح ، و احذًًذ  ال٢خاب ، ختى ًبذو هٔالُ٘ير حٕواخذة ُ٘ه مْ 

ت وهزا ِلى ال٢ّغ مً ،هاؼش س يء العمّت الزي ١ان  ؤمين ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

ذ وى ًخفٚ باألماهت، مثلما ٌهش مً ىاوي وهىذاوي ؤبى ِلم الزي مؽهذ حمْ بين ٍ٘ش

ت سواًخ١ان ٌ ذ وىىاوي وؤن ًذله ِلى هاؼش آخش، ٘ ه،عإ٥ ًِ مذي سمٍض ز٠ش له ٍ٘ش

ً ألامىاء وهى ؤميؤن هىاٟ ؤ ت م٢خبت داس  بـاخ نخذ الىاؼٍش  .اإلاّ٘ش

ذة الخُاة بخذي ؤنالخلٝت العادظت  ؤٌهش مؽهذ في ٠ما  اث التي اإلاى حٍش بِى

ذ وىىاوي بّذ ؼشاثه  ِلى ِشك ـالح العباعي اليؽش، خُىما مشث بّملُت ٍ٘ش

ت ذة الخُاة ِىذه. إلا٢خبت العّادة وحُٕير اظمها إلا٢خبت داس اإلاّ٘ش وفي ، ؤن ًىبْ حٍش

خُىما خشج خعان ١ا٘ىسي مً م٢خبت ألالٙي، و  ةؤو٥ مؽاهذ الخلٝت الثالثت ِؽش 

، مً ؤًام الى٢عت "اإلابفبفاحي" له ؤهه ؤلٚ سواًتجىحه بلُه هىذاوي ؤبى ِلم، ور٠ش 

ب في وؽ و١اهذ حجخه في ِذم وؽشها ؤن ا، ّ٘شلها ِلى خعان ١ا٘ىسي، هش و١ان ًٔش

ؤن هزه الشواًت  بخعاط لذحهم جىلذلٝلٝهم مىه، و  خملتِلُه  اإلاالٙين ال٢باس ؼىىا

ُب الّع٢ شي الزي ٜام ظٗى حسخب السجادة مً جدذ ؤٜذامهم، ٘بلٕىا الٜش

 وهى  هىذاوي ؤبى ِلم ٌهش  ؤًما ةلخلٝت الثالثت ِؽش ا مً آخش  في مؽهذ، وبمفادستها

خعان ؤن ِىىاجها حزاب،  التي ر٠ش ِجها، "اإلابفبفاحي" ٌّىي خعان ١ا٘ىسي سواًت

دبنى سواًخه، و ظو  ُّمل له اظم ٠بير في ظٛى الثٝا٘ت، وفي مؽهذ مً ظُدبىاه ٍو

ذ وىىاوي وهىذاوي ؤ ةؽش الخلٝت الشابّت ِ  ىلبالزي ١ان ً بى ِلمحمْ بين ٍ٘ش

ذ وىىاوي ظماُ  بمجشد هاؼش لبىاوي، الزي ذختى ًيؽش سواًخه ِى ظلٙت ، الظمه ٍ٘ش

مً ر٠ش له ؤن خعان ١ا٘ىسي هاؼش س يء العمّت ِلى ال٢ّغ ، و حٕيرث مالمذ وحهه

ً لبىاهُين حُذًً  .هاؼٍش
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جىحه بها ِلم  هىذاوي ؤبى  هادتى ًيؽش ٘ "اللُل اإلاٍلم"ؤما بخفىؿ سواًت  

ً ًب الزي ١ان ًجعذ دوس ؤد بلى ؤمجذ صهذي، في مؽهذ مً الخلٝت الثالثت والّؽٍش

فش الخُاة، الخلم" بى ِلم سواًاثذاوي ؤهى ٠بير، و١ان مً مالٙاجه ٠ما ر٠ش  ، ِو

 ١ان ؤمجذ صهذي ٜذ خذر هزا اللٝاء في اإلاعدؽٙي، ألنو  ،"ولُلت ؼخاء ظاخىت

مً   خُث ر٠ش ؤن خعان ١ا٘ىسي، له هٙعه خىاسه بخٝذًم بى ِلمهىذاوي ؤ بذؤ، و امٍش

الجذًذة لُٝشؤها  ، ومً زم ِشك ِلُه سواًخه"اإلابفبفاحي"وؽش له سواًت بّىىان 

ىحهه ذ ؤخز ؤمجذ صهذي سواًت   بلى ٍو ج بمجشد خشو و ، "اللُل اإلاٍلم"وؽشها، ٜو

ين ؤمجذ ها ِلى ألاسك، وفي مؽهذ آخش حمْ بئلٝابة هىذاوي ؤبى ِلم مً ِىذه، ٜام

 ؤمجذ صهذي ، ور٠ش "اللُل اإلاٍلم"ًِ سواًت  هماخىاس وداس  صهذي وهىذاوي ؤبى ِلم 

، ومً زم ِشك ِلُه ؤن ًخذسب ِىذه، و١ان الٙىُت ؤهه ًىٝفه الخّلُم وألادواث له

ذ ؤن ٌعخٕل هىذاوي ؤبى ِلم مً خال٥ جإلُٙه  بهزا الّشك ؤمجذ صهذي شواًاث لًٍش

يؽشها باظمه. إخزها هى ٍو  حذًذة، ٍو

ًالخلٝت  مً هذمؽ وفي   ؤمجذ صهذي ٜذ ١لٚ هىذاوي  ١ان العادظت والّؽٍش

ا  ٜذ اخخاس و  ،سواًت حذًذة للشاٜفت ٜمش )مشوة خعين( بخإلُٚ
ً
هىذاوي ؤبى ِلم ِىىاه

ذ وىىاوي  ظ٣ان حي الٙجالت ُٙطح، ل"الٙجالت" لها وهى ، ودوسه في وبخاـت ٍ٘ش

ل هزه  مجذ صهذيٜذ وبْ ؤو  حي الٙجالت مً ـشح زٝافي بلى ظٛى ججاسي، جدٍى

ً حمْ بِىه وبين  مؽهذ مً هزا في جإ٠ذباظمه، و  الشواًت الخلٝت الثامىت والّؽٍش

ذ اظخٕشب ـالح العباعيالش  سؤًه في لِعخىلْـالح العباعي  ٠ُٚ  :٥وحعاء واًت، ٜو

ذ ؤزاسثإلاالٚ ٌع٢ً في حي الضمال٤ ؤن ًالٚ سواًت ًِ حي الٙجالت ه هز ؟، ٜو

لي، الشواًت ذ وىىاوي الزي ؤخز ًبدث ًِ مالٙها ألـا ه و  ضجت ٠بيرة خى٥ ٍ٘ش ِ٘ش

لى الٙىس جىحه ٘ ؤهه ذ وىىاوي ألمجذ هىذاوي ؤبى ِلم ولِغ ؤمجذ صهذي، ِو ٍش

ادة ان ٌؽىه ـىسجه، الت ألن هىذاوي ؤبى ِلم ٠١خابت سواًت الٙج صهذي بّشك إِل

لُت ؼشاء خٞ اظخٕال٥ الشواًت بلى )مشوة خعين( الشاٜفت ٜمش  ودْ٘ ، هـىس ب٣ل  ألـا

ذ وىىاوي إلاجلغ الؽّب في اإلااجمش الاهخخابي ل٢ً و  ٌهش هىذاوي ؤبى ِلم لترشح ٍ٘ش

٢ىه ٘ىجئ ؤهه ول، ًىصُ الشواًت التي ؤلٙها و١ان ٌّخٝذ ؤهه، "الٙجالت"وهى ًىصُ سواًت 
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ذ مجذ صهذي لٍٙشبذلُل الفىسة التي ولّها ؤ ،ًىصُ الشواًت التي ِذلها ؤمجذ صهذي

  .وىىاوي، وؤلاهذاء الزي ٠خبه له

ٕٙل اإلاعلعل   ٌ ُٙت الىاؼش  ؤًما ولم   ٜاـشة لم ج٢ً التي ؤوضخها بإجهاٌو

ُت اإلاّلىماث،  ٝشؤها ختى ًٝشس  بل ١انِلى مجشد اظخالم ؤِو ًفلح  ماًٙدفها ٍو

ذ ل ولب هزا في مؽهذ مً الخلٝت الثالثت، خُىما اإلاعلعل  ٌهش ؤليؽش مً ِذمه، ٜو

تٟر سواًت اإلابفبفاحي لُٝشؤها ختى ًٝشس مذي ًؤن الجُاس مً هىذاوي ؤبى ِلم 

في مؽهذ مً  واجطح هزاهاؼش س يء العمّت  ٣اهُت وؽشها، وباليعبت للجُاس ٣٘انبم

ذ وىىاوي ِىذ ٘اومت باجّت الجشاثذ،  ٍش الخلٝت الثالثت حمْ بين هىذاوي ؤبى ِلم ٘و

ذ وىىاوي اظم  ور٠ش هىذاوي ؤبى ِلم ؤن الجُاس ظٗى ًيؽش سواًخه، وخُىما ظمْ ٍ٘ش

 اإلاالٚ ؤًما في الخلٝت الثالثت ؤن ٠ما وشح اإلاعلعل ُاس حٕيرث مالمذ وحهه،الج

حمْ بين الجُاس وهىذاوي ؤبى ِلم،  مؽهذ هزا ما جىاولهىاؼش، و بذوس ال ًم٢ً ؤن ًٝىم

خُىما ر٠ش الجُاس ؤهه ظىٗ ًىبْ سواًخه، وؤن هىذاوي ًٝىم بيؽشها وجىصَّها،  ومً 

اإلام٢ً للىاؼش ؤًما ؤن ٢ًىن له دوس في بزشاء الخش٠ت الثٝاُ٘ت والدصجُْ ِلى الٝشاءة 

 هزاّٚ اإلاعخىي الاٜخفادي، و ل بين حمُْ ٘ئاث الؽّب وبخاـت إلاً ٌّاهىن مً

ذ وىىاوي  ما جىاوله اإلاعلعل  في الخلٝت العابّت مً خال٥ مؽهذ حمْ بين ٍ٘ش

الح العباعي ذ وىىاوي في جى ـو بت ٍ٘ش مً ؤمهاث  ٘ير وسخ، خُث بين اإلاؽهذ ٔس

ذ فت، وبخفىؿ هزا ال ٌّلم الباخث بن ١اهىبّها وبّت ؼّبُت سخُال٢خب ب

الذولت ٜذ  ، وبن ١اهذؤم ال ِىُاث وؤواثل العبُّيُاثخفي ؤواخش الع الخىىة مىحىدة

مهشحان الٝشاءة الدعُّيُاث مً خال٥ مؽشوُ م٢خبت ألاظشة، و  في بؽ٣ل آخش  خٝٝتها

 للجمُْ.

عخخلق الباخث مما ظبٞ ؤن معلعل الٙجالت ؤٌهش هاؼشي ال٢خب بخي   َو

ؤمين ـاخب %، وحعذها 33.3الٙجالت في زالر ـىس، ـىسة للىاؼش الجُذ بيعبت 

ىسة للىاؼش العيئ بيعبت  شهٙل، ـو ت ٜو %، وحعذها ١ل مً 50م٢خبت داس اإلاّ٘ش

%، 16.7بت ألالٙي والجُاس وخعان ١ا٘ىسي، وؤخيًرا ـىسة للىاؼش اإلاخدى٥ بُجهما بيع

ذ وىىاوي   وس اليؽش في حي الٙجالت، بلاإلاعلعل د ٠ما لم ًخجاهل .وحعذها ٍ٘ش
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ل٢ثير ؤو م٣ان ل همً ؤخذازبما ٠جضء ؤـُل ، ههذمؽاال٢ثير مً مدىس اهخمام  ١اهذ

 الجذو٥ الخالي: ًِ دوس اليؽش التي اهخم بها اإلاعلعل ُ٘ىضخها، و مؽاهذهمً 

 

 ( دوس اليؽش التي وسدث في معلعل الٙجالت6حذو٥)

 ـاخبها داس اليؽش

 ؤخمذ خلُل )ألالٙي( م٢خبت ألالٙي

 مخلق البديري )الجُاس( م٢خبت الجُاس

تم٢خبت داس   ؤخمذ ؤبى ِبُت )ؤمين( اإلاّ٘ش

ذ وىىاوي( م٢خبت العّادة  ؼٍشٚ مىير )ٍ٘ش

 لم ًٝم ممثل بذوس ـاخبها )ؤخمذ ظالم( م٢خبت الٙجالت الخذًثت

 لم ًشد اظم ـاخبها داس الثٝا٘ت

 لم ًشد اظم ـاخبها داس الّلم وؤلاًمان

 لم ًشد اظم ـاخبها م٢خبت الىىس 

 )خعان ١ا٘ىسي(ًىظٚ الّعا٥  الذاس اللبىاهُت

 

ا للجذو٥ العابٞ
ً
ٝ بلٖ ِذد دوس اليؽش التي ٌهشث في اإلاعلعل حعّت دوس  ٘و

 له، اهذه بما ٠مىلُى للمؽهذ ؤو م٣انل٢ثير مً مؽّت مجها ١اهذ مدىس اوؽش، ؤسب

ذ مثلذ هزه الذوس وعبت  لجُاس، وم٢خبت م٢خبت ألالٙي، وم٢خبت ا جمثلذ في%، و 44.4ٜو

ت التي  ذ وىىاوي  ٔير داس اإلاّ٘ش اظمها بلى م٢خبت العّادة، مٝابل خمعت دوس وؽش  ٍ٘ش

وهي م٢خبت الٙجالت الخذًثت،  ٘ٝي في خلُٙت بّن اإلاؽاهذ ٌهشث %55.6بيعبت 

وداس الثٝا٘ت، وداس الّلم وؤلاًمان، وم٢خبت الىىس، والذاس اللبىاهُت التي لم جٍهش في 

ٗش ٝذ خاب هزه الذوس ًِ٘ ؤصو ، ٘ٝي اإلاؽاهذ بل وسد اظمها ِلى لعان ألالٙي  ِ

%، مٝابل زالزت دوس وؽش لم ًىضح اإلاعلعل 66.7بيعبت  دوس وؽش مجها ؤصخاب ظخت

 .%33.3يعبت ؤصخابها ب
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 :يف حي الفجالة نشر اللتبب املرتبطةخر  األاالت اجمل -2

بلى بّن اإلاجاالث التي جىاولها  مً الذساظت ًخّشك الباخث في هزا الجضء 

مً الفّب بدساحها في  ، و١انال٢خب في حي الٙجالت اإلاعلعل و١اهذ ِلى ِالٜت بيؽش 

 مً ؤبشص هزه اإلاجاالث ما ًلي:و  الّملُاث ألاظاظُت اإلاخّلٝت وؽش ال٢خب،

 :اللتب مناقصات -2/1

اث حّذ   التي مىاٜفاث ال٢خب والىسٛ وألاخباس وألاٜالم مً ؤبشص اإلاىلِى

ال٢خب في حي الٙجالت، ألامش الزي دْ٘ اإلاعلعل بلى الاهخمام  ١اهذ ِلى ِالٜت بيؽش 

ذبها،  والجُاس  لٙيحمْ بين ألا خال٥ مؽهذ مً الخلٝت الشابّت في بذؤ اهخمامه بها ٜو

 ِلىظىٗ جشظى ؤجها الجُاس لؤللٙي ًِ مىاٜفت ٠بيرة، و  جدذرداخل م٢خبت ألالٙي، و 

ت ؤمين  ١اهذ ِباسة ًِو  ،لشي لىصاسة ا ١اهذ هزه اإلاىاٜفت، و ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

 مً آخش  مؽهذ مدىس اهخمام اإلاىاٜفت١اهذ هزه ، ٠ما ث ٠خابُتواخباس ووٛس وؤدؤ

ُاس وداس خىاسهما ًِ ؤجهما ل٣ي ٢ًعبا هزه بين ألالٙي والج حمْ الخلٝت الشابّت

ؤ٠بر  نُفبدااإلاىاٜفت ظبهزه ألجهما ، عئى٥ اإلاىاٜفاثإلا ًجب دْ٘ سؼىة اإلاىاٜفت

ن مً ؤ٠بر مىا٘غ لهما وهى ؤمين ـاخب م٢خبت داس هاؼشي الٙجالت، وظٗى ًخخلفا

ت  همخىاس داس حمْ بين ألالٙي والجُاس وؤمين ، وفي مؽهذ مً الخلٝت الخامعت اإلاّ٘ش

ت وهى  ؤمين ٜذ ؤٌهش اإلاؽهذ، و جل٤ اإلاىاٜفتًِ   ًخىظل ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

بإجهما لً وؤوهماه با ِلُه ًتر١ا هزه اإلاىاٜفت لِعذد دًىهه، ول٢جهما ٠ز ، ١يبلحهما

 ١ل مً ص بهاؤن هزه اإلاىاٜفت ٘ا مً جل٤ الخلٝت ٌهش  آخش  ، ل٢ً في مؽهذًذخالها

ت،وخع ،ألالٙي والجُاس الزي بخعاستها خعش ١ل  شها ؤمين ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

ٌهش مىه الخلٝت العادظت حمْ بين ألالٙي والجُاس و  مً ذمؽه جىاوله هزا ماو  ش يء،

ت، ألامش الزي د٘ بهزه اإلاىاٜفت ؤجهما ّه بلى ِشك دمشا ؤمين ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

، خُث (مدمذ ظّذ) بين ألالٙي وخلُٙتمؽهذ حمْ  ه٠ذؤما داس وؽشه للبُْ، وهزا 

تؤن هى خلُٙت ر٠ش  ذون ؼشاء م٢خبت داس اإلاّ٘ش ً ًٍش في  ؤًما جإ٠ذ هزا، و اٟ هاؼٍش

صخُت، مما مؽهذ حمْ بين ألالٙي وؤمين الزي ١ان ًىىي بُْ داس وؽشه لخاحش ؤدواث 

ن اإلا٢خبت بّذما ١اهذ جبُْ الثٝا٘ت وألادب ظٗى جبُْ ؤدواث دّ٘ه بلى بوالٛ ِباسة ؤ
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ب في ؤنالعبا٠ت، وهزا ِلى  داس وؽشه بلى  ًبُْ ؤمين ال٢ّغ مً الجُاس الزي ١ان ًٔش

ً الظخمشاسها في ؤؤخذ الىاؼ خذمت الثٝا٘ت والّلم وألادب، و١ان هذٗ داء سظالتها لٍش

مه ؤمين ؤن ًبُّها لهما. مً وساء هزا الجُاس  حّشك اإلاعلعل  ٠ما .وهزا ما ٘س

لىصاسة التربُت  ٠خب اإلاذاسط، وهزه اإلاشة مً خال٥ مىاٜفت ال٢خب مىاٜفاثلٝمُت 

ذ ٌهش رل٤ في مؽهذ مًوالخّلُم ذ  ، ٜو الخلٝت الّاؼشة خُث ِشك ٜشهٙل ِلى ٍ٘ش

تربُت مىاٜفت ٠خب وصاسة ال ًجب ؤن ًذخلألالٙي والجُاس  ٣ي ًداسبوىىاوي ؤهه ل

 م خُث اهخفاس ؤ٠خىبش الزي ؤخذر حُٕيًرا1973بلى ِام  باهخٝا٥ اإلاعلعل، و والخّلُم

ت بما ٘حها في حمُْ ٠بيًرا  . تمهىت اليؽش بخي الٙجال م٢ىهاث الخُاة اإلافٍش

ذ  الخلٝت  مؽهذ مً في ال٢خب ىاٜفاثإلا مشة ؤخشي  اإلاعلعل حّشكٜو

دولت  ِشكِلى  هماخىاس  س٠ضو الجُاس في م٢خبت ألالٙي، ألالٙي ب حمْ ةالثالثت ِؽش 

ذ إلاىاٜفت لىباِت ال٢خب اإلاذسظُت، وسد ألالٙي ؤه  ،ه لً ًذخل هزه اإلاىاٜفتال٢ٍى

ذ  خش آمؽهذ في ، والعابٞ ر٠شها مىاٜفت وصاسة التربُت والخّلُمب ال٠خٙاثه حمْ ٍ٘ش

ذ، و  هماىاس ٝشهٙل وداس خوىىاوي ب ، هصخه ٜشهٙل بذخىلهاًِ مىاٜفت دولت ال٢ٍى

ذ وىىاوي   ةمؽهذ في الخلٝت الشابّت ِؽش  اجطح هزا مًودخلها و٠عبها و  ووا٘ٞ ٍ٘ش

ذ وىىا ُٞ(حمْ بين ٍ٘ش شهٙل والباؼا )سؼىان ج٘ى ا لشؤًه ل٢جها ،وي ٜو
ً
ٝ ١اهذ  ٘و

 ه اإلاىاٜفت ومً خال٥ مؽهذ حمْإلاخىلباث ٠ثيرة إلجمامها، وباليعبت لهز بداحت

ذ وىىاوي ؤهه جمذ وباِت ٠خبهاهٙل بٜش  وفي مؽهذ حذًذ مً الخلٝت  .بؽ٣ل حُذ ٍٙش

٢خب، وؤن ٜشهٙل ٜذ اؼتري داس خىاس بين الجُاس وألالٙي ًِ مىاٜفت لل ةالثامىت ِؽش 

ُه ١ان ألالٙي والجُاس  مؽهذ مًها، ٠ما وسد في ؼشوو٠شاظت  الخلٝت الخاظّت ِؽش ٘و

ذ وىىاوي، وفي هزا اإلاؽهذ حاء ر٠ش إلاىاٜفت وصاسة التربُت ٙت ًخأوخلُ مشون ِلى ٍ٘ش

ؤجهما  الجُاس ٌهش والخّلُم، وباليعبت لهزه اإلاىاٜفت وفي مؽهذ حمْ بين ألالٙي و 

م٢خبتهما،  ّ٘هما بلى سهًهزا ما دسؼىة إلاعئى٥ اإلاىاٜفاث بالىصاسة، و  لذْ٘ ًخىىان

ذ وىىاوي هزه اإلاىاٜفت ٜو ه مؽهذ حمّ بذخىلها ٠ما ؤوضح الزيذ دخل ٍ٘ش

ذ ؤـبذ ١األلٙي والجُاس  ٝشهٙلب مؽهذ  في ٠عب اإلاىاٜفاث، وهزا ما ؤ٠ذه ؤن ٍ٘ش

ش  ذ ٜو ؤن مٙخاح هزه اإلاىاٜفت مْ ٘خخي  خلُٙت ُ٘ه ر٠ش و  هٙل وخلُٙتحمْ بين ٍ٘ش
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(،  مدمذ ِبذالزي حعذ دوسه اإلامثل ؼٍشٚ ) ِالٜت  ١اهذ ججمّه الزيالشاٛص

  والجُاس مً صمً. باأللٙي

شي الباخث ؤن مىاٜفاث ال٢خب ١   يؽش اهذ مً ؤهم اإلاجاالث اإلاخّلٝت بٍو

ذ هالذال٢خب في حي الٙجالت اإلاعلعل إلاا لها مً جإزير  خماماه مىاٜفاث ال٢خب ، ٜو

ً في الخفى٥ ِلى  ١اهذ٠ما ، ِملُت اليؽش بشمتها ِلى ؤخذ ؤبشص مفادس الىاؼٍش

 ا مً مفادس دخلهم الاٜخفادي.ال٢خب ووباِتها بإِذاد ٠بيرة، ٠ما ١اهذ مفذسً 

 :اللتب مسادات -2/2

ٜذ إلاعلعل، و بشص مجاالث اليؽش التي جىٛش لها احّذ مضاداث ال٢خب مً ؤ 

 حاء ؤو٥ خُث  وبن ١ان ٜذ جإخش في الاهخمام بها، في ؤ٠ثر مً مؽهذ، اإلاعلعل جىاولها

شهٙل، يبمؽهذ حمْ  في الخلٝت الثامىت مً خال٥ بها اهخمام ذ وىىاوي ٜو  ر٠ش و ن ٍ٘ش

ا اٜشهٙل ؤن هىاٟ مضادً  ُ٘ه ، لشا٠ذةال٢خب ا ٌّٝذ في الٙجالت ٌّٗش بمضاد ظىىًٍ

وبِادة وؽشها ٍم٢ً جفذًشها للخاسج ، و وؤظّاسها بعُىت ج٢ىن حذًذة ه٠خبومٍّم 

ّٝذ ٌٕلٞ حي الٙجالت هزا اإلاضاداإلاداٍ٘اث، و و  الذو٥ الّشبُت في صَّهاى وج  ٌ ، خُىما 

ذ ٠عب ذ وىىاوي هزا اإلاضاد ٜو  ضادالّاؼشة إلا ٠ما جىٛش اإلاعلعل في خلٝخه، ٍ٘ش

ٜمُت  ٌهشث ٠ما، الشوا٠ذ ا ١ان هاؼشو الٙجالت ًىلٝىن ِلُهال٢خب الشا٠ذة ؤو ٠م

لٙي والجُاس إلاىاٜفت وصاسة خعاسة ألاّذ بً في الخلٝت الّؽٍشضاداث مشة ؤخشي اإلا

 ِشك ٜذ ٜشسااس ألصمت صخُت، و لٙي وحّشك الجُالتربُت والخّلُم والٝبن ِلى ألا

ذ وىىاوي اؼتراهبالّٙل ِلني، و في مضاد  للبُْ هماحم٢خبخ ير وؽاوهما،  ما ٍ٘ش ٔو

 ٍذ ظىاه هاؼش ًش  ؤهه لم ٢ًً، بذاْ٘ خىلهما بلى مدالث لؤلدواث الصخُت والعيرام٤ُو 

ت، ١ان وهى بهزا الخفٗش ،في الٙجالت  ًٝض ي ِلى سا٘ذ مً ؤهم سوا٘ذ الثٝا٘ت اإلافٍش

ذ وىىاوي ؤوبخفىؿ اإلاض  ٙت في ٠عبها،  ظالُباداث ؤًما ٘ٝذ اجبْ ٍ٘ش ٔير ؼٍش

ً  خُث  ـً ١ان  ذ الخعابه،  ىن ّملا وهمُين ٌذخل ؤشخا خخم اإلاعلعل بمضاد خٜو

هىذاوي ؤبى ِلم و٠عبه، ول٢ىه ٜام باخشاٛ ال٢خب  هزه اإلاشة ودخلهلل٢خب الٝذًمت، 

حي  دوس اليؽش في ِلى بلى خىىسة الخُٕير الزي وشؤ لخىبُها ٠ثىسة اخخجاج و٠ىُى مً



ًىسة وؽش ال٢خب في الثلث ألاخير مً الٝشن الّـ             ىفىس ظُّذ مدمذمد.   ؽٍش

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث  ل ، 1، 7ُمج              78          اإلاجلت اإلافٍش  م2020ابٍش

 ،ب واٜترب مً ألالٙيا٢خجمْ الىاط خشج وٙل وهى ًمع٤ بالٙجالت، ومً بين ج

 ال٢خاب. في وؤخز ًٝشؤ

٠ما وسدث في معلعل  ال٢خب مضاداث َعخخلق الباخث مما ظبٞ ؤنو  

ين ؤولهما مضاداث اهٝع الٙجالت ّٗش الزي  حى الٙجالت ال٢خب ٠مضادمذ بلى هِى  ٌ

ول٢ً لؤلظٚ ١اهذ دوس اليؽش  ،، ومضاداث دوس اليؽشبمضاد ال٢خب الشا٠ذة ؤو الشوا٠ذ

ّشك للبُْ
 
لها بلى مدالث إلاىاد و  اإلاضاداث ًخم حُٕير وؽاوها هزه في التي ح وؤدواث جدٍى

ين مً اإلاضاداث ؤخشي ٔير ال٢خب، الت ًدبّىن وظاثل ١ان هاؼشو الٙج وفي ٠ال الىِى

ٙت ل٢عب  ها.ٔير ؼٍش

  :األبونيى مونة -2/3

 مهىت حذًذة الٙجالت بما جىاوله مً مجاالث، بل جىٛش بلى معلعللم ٢ًخٚ 

ُت اإلاّلىماث لم جشد ِجها مّلىماث ٠ثيرة حّشك لها  ألابىهُه، التي مهىت ، وهيفي ؤِو

وبذؤ اهخمامه بها مً الخلٝت ألاولى مً خال٥ مؽهذ ًٍهش ُ٘ه  اإلاعلعل ؤ٠ثر مً مشة،

ذ وىىاوي بّن اإلاالصم التي ظٗى ًىصِها ِلى صمالثه بال٣لُت،  ٜشهٙل وهى ٌّىي ٍ٘ش

ذ جىاو٥ اإلاعلعل هزه اإلاهىت ؤًما في ؤخذ مؽاهذ ً حمْ ٜو  الخلٝت الثالثت والّؽٍش

ذ وىىاوي ١ان في بذاًاجه وداس خىاسهما ِ هىذاوي ؤبى ِلم وؤهفاٗبين  ً ؤن ٍ٘ش

في مؽهذ مً الخلٝت ٠ما جىٛش اإلاعلعل بلى هزه اإلاهىت  ،ًخجى٥ بال٢خب والجشاثذ

اومت باجّت الجشاثذ،  ؤهه ظٗى و الخاظّت ومً خال٥ خىاس داس بين هىذاوي ؤبى ِلم ٘و

ّىحها لصخالًإحي ب ، لزل٤ وفي الخلٝت ًٝىم بخىصَّهاق ٢خب مً ِىذ الجُاس َو

خين مً ال٢خب مً  الّاؼشة ومً خال٥ مؽهذ ًىضح خمل هىذاوي ؤبى ِلم إلاجمِى

ن الجُاس رل٤، مما ؤلىش  ذ ٘س م٢خبت الجُاس لُّىحها لؤلبىهُت لُخاحش ٘حها، ٜو

ذ وىىاوي ليزوده بما ًدخاحه مً ٠خ   ب.هىذاوي ؤبى ِلم للخىحه بلى ٍ٘ش

 الورق واألحبار: -2/4

ذ وىىاوي  لٝت الخادًت ِؽش حمْالخ مؽهذ مً  فيحّشك اإلاعلعل  بين ٍ٘ش

شهٙل ذ ٌهش هزا واؤد وداس خىاسهما ًِ ٜو ث ومىاد اليؽش ممثلت في ألاخباس والىسٛ، ٜو

ل مً ألالٙي ِلى ١ دخل خلُٙتخُىما  ةؤًما في مؽهذ مً الخلٝت الثالثت ِؽش 
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ؤن شخىت ؤإلااهُا جم ؤلا٘شاج ِجها، وهزه الصخىت ١اهذ ِباسة ًِ  خبرهماوالجُاس وؤ

  ؤخباس ووٛس وؤٜالم.

 شركات الشحن: -2/5

ؼش١اث ٌّالج وؽش ال٢خب  بذون ؤن ًخىٛش بلى لم ٢ًً إلاعلعل الٙجالت ؤن 

ذ ٌهش هزا في مؽهذ مً الخلٝت الخامعت ِؽش شخً ال٢خب ذ  ة، ٜو خُىما اهخهى ٍ٘ش

ذ، و١ان بداحت بلى ؼش٠ت شخً  ٠خب وىىاوي مً وباِت مىاٜفت دولت ال٢ٍى

١ان ٌّمل ، و خً ٣٘اهذ جمل٢ها ؤهفاٗال٢خب، وباليعبت لؽش٠ت الص هزه لخفذًش 

  .بّذ ؤن جٟش ألالٙي مّها خلُٙت

 آالت الطباعة: -2/6

اث التي جىٛش بلحها مً  ذ آالث الىباِت١اه  الٙجالت معلعلبين اإلاىلِى

الح العباعي في الخلٝت الخامعت ِؽش  ٘ٙي ذ وىىاوي ـو حها ةمؽهذ حمْ بين ٍ٘ش ، ٘و

ذ وىىاوي بمشوسة ا لعٙش بلى ؤإلااهُا لجلب ؤخذر آالث ولب ـالح العباعي مً ٍ٘ش

ذ وىىاوي مً ؤإلااهُا وفي مالىباِت  ةؽهذ مً الخلٝت العادظت ِؽش ، وبّذ سحُى ٍ٘ش

شهٙل خىاس داس  ذ وىىاوي ٜو آلي ًىبْ ال٢خاب مً ألالٚ بلى الُاء،  ًِ سوبىث بين ٍ٘ش

ذ وىىاوي ؤخذر آالث  م مً رل٤ ٘ٝذ اؼتري ٍ٘ش لى الٔش ول٢ً زمىه ٔالي، ِو

ذ وىىاوي وصِتر بُه هزه الخلٝت ؤًما حمْالىباِت، وفي مؽهذ مً   ٍهش ، وجبين ٍ٘ش

ذ وىىاوي لؽشاء الشوبىث آلالي، ل٢ً بت ٍ٘ش ُذه ال ٌعمذ بؽشاثه ُ٘ه ٔس ، ٘ىصخه ـس

تر  ذ مً البى٤ بُه ؤن ًإخز ٜشًلاِص تر بُه مً ٍ٘ش ، وبّذ اجمام الٝشك ولب ِص

ذ وىىاوي وىىاوي العٙش لجلب الشوبىث، و  هًٍشا ألهمُت هزه آلالت ٘ٝي ولب ٍ٘ش

ت الخامت خى٥ هزه آلالت بمشوسةفي مؽهذ  مً ٜشهٙل  .العٍش

 :اللتب يف حي الفجالة نشرمعوقات  -2/7

اث وؽش ال٢خب لم ٌٕٙل  حاء اهخمامه اهخم بها، و  بل معلعل الٙجالت مّٜى

ذ وىىاوي وهى في مىبّخه، و١اهذ اإلاؽ٣لت التي جىاحهه  في بها بّذ ؤن مؽهذ لٍٙش

ذ  ججاسة ال لّذم وحىده، بل لىحىد ماُ٘ا  هي هٝق الىسٛ،٠عب مىاٜفت دولت ال٢ٍى
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ىهخُث ١ان ٠باس هاؼشو الٙجالت ١األلٙي والجُاس ًٝى  الىسٛ في مخاصن  مىن بخخٍض

ٝت الثامىت ومً خال٥ ، ؤما في الخلظٛى اليؽش بالٙجالتاخخ٣اس  ٠ىُى مً مىابّهم،

ذ وىىاوي بفالح العباعي و  ظباب ؤصمت الىسٛ، ًِ ؤ هماخىاس داس مؽهذ حمْ ٍ٘ش

ب، وحؽْ الخجاس، واظدُاء في الخشو  ٠ما ؤوضح اإلاؽهذ ٜذ جمثلذ هزه ألاظبابو 

ًاإلاالٙين وا ُب الّع٢شي  مً لىاؼٍش ذ وشح  جذخل الٜش  اإلاعلعل ُ٘ما ًيؽش، ٜو
ً

 مثاال

ُب الّع٢شي بدزٗ  لزل٤ ؤ٠ثر مً هفٚ مٝا٥ ل٣اجب ٠بير دون ، خُث ٜام الٜش

عخخلق، ظبابؤ ؤًت ببذاء اث وؽش ال٢خب ؤن ؤبش  مما ظبٞ الباخث َو ٠ما ص مّٜى

جش٠ضث ؤظبابه في زالزت  ذ في هٝق الىسٛ، الزيجمثلوسدث في معلعل الٙجالت 

ً للىسٛ ؤظباب، ؤولهما  ا اظدُاءالخشوب، وزالثه ا، وزاهحهاخخ٣اس ٠باس الىاؼٍش

ُب الّع٢شي ُ٘ما ًيؽش. ً واإلاالٙين مً جذخل الٜش  والىاؼٍش

 بالفجالة: وأصحابوا مصري دور النشر -2/8

وباليعبت ، خي الٙجالتب وؤصخابها ه دوس اليؽش لذ بلُلم ٌٕٙل اإلاعلعل ما آ 

ذ وىىاوي ب حمْ عادظتالخلٝت ال ؤخذ مؽاهذ ٙي٘لذوس اليؽش  ي ؤبى ِلم هىذاو ٍ٘ش

بت وداس  خل٤ ل و١ان بُْ ؤمين، لخاحش ؤدواث صخُت داس وؽشه بُْ في ؤمين الخىاس ًِ ٔس

ذ وىىاوي ب آخش حمْ مدىس اهخمام مؽهذالذاس  ذ ٍ٘ش فالح العباعي، خُث ٠خب ٍ٘ش

 
ً

بُْ دوس اليؽش  ً مً ؤس١ان الثٝا٘ت بالٙجالت، مً خال٥ ًِ بجهُاس س٠وىىاوي مٝاال

لها بلى مدالث لؤلدواث الصخُت، و  ٣اسزت بال اإلاعلعل هزا ألامش ٜذ ؼبهوجدٍى

مٍهش مً  ٌّذ ؤو٥  لذاس وؽشه ًشي الباخث ؤن بُْ ؤمينوبخفىؿ هزا  حخماُِت،الا 

ذ وىىاوي لهزا ولب ـالح العباعي مً ٍ٘ش .الٙجالت مٍاهش الخدى٥ الزي ؼهذه حي

ىبههمفي مؽهذ مً الخلٝت العادظت ؤن ًٝىم بدم ؤن  بلى لت لخماًت خماة الثٝا٘ت ٍو

ت ما ُ٘ما بّذ  ظُفير  هزا ألامش  ليؽش ألاخشي، وؤنلذوس ا ُدذرظ خذر لذاس اإلاّ٘ش

لى ظٛى ب ِذة ظىىاث مً مّٝل للثٝا٘ت بّذ وظدخدى٥ الٙجالت ،جٝلُّه ؤو مىلت

ؤن الٙجالت جلّب دوًسا سثًِعا في الخُاة  اإلاعلعل بلىججاسي، وبخفىؿ هزا ٘ٝذ هبه 

جب خماًتها ت ٍو وباالهخٝا٥ بلى مفير هاؼشي ال٢خب ٠ما  .الثٝاُ٘ت والاحخماُِت اإلافٍش

ت الزي ؤِلً ب٘الظه،  وسدث في معلعل الٙجالت والبذاًت مْ ؤمين ـاخب داس اإلاّ٘ش
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ذ وىىاوي، ؤما ألالٙي ٘ اهٙٞ ؤمىاله ِلى بهخاج ُ٘لم والىش بلى بُْ داس وؽشه بلى ٍ٘ش

الىش بها ِلُه، ٘إجها خامل، ووالٜها بّذ ؤن ٠ؽٚ ٠زللشاٜفت ٜمش، التي ؤوهمخه ب

شا ؤمىا٥ الشؼىة التي ظُٝذمها في مضاد ِلني داس وؽشهما  هى الجُاس بلى ِشك ختى ً٘ى

إلاعئى٥ اإلاىاٜفاث، ل٢ً ألالٙي ٜبن ِلُه بتهمت الشؼىة، وبّذ خشوحه مً السجً 

 ٘الىش بلى الّمل في ألادواث الصخُت، بِىما الجُاس ؤـِب بإصمت ٜلبُت، لم ًج
ً

ذ ِمال

 وجىفى ِلى بزشها. 

 :عاجلة مصلصل الفجالة لنشر اللتبف يف معنكاط الكوة والض -2/8

 هٝاه الٝىة: -2/8/1

خير مّالجت معلعل الٙجالت ليؽش ال٢خب في الثلث ألا ٌهشث ؤو٥ هٝاه ٜىة  

ً بخي الٙجالت في ِملُت الخإلُٚ،  ِلى مذاس ؤ٠ثر مً  التي اهخم بهامً الٝشن الّؽٍش

م، خُث بذؤ اإلاعلعل باإلاالٙين 1999وختى ِام  1968زالزت ِٝىد، بذؤث مً ِام 

الح العباعي، واظخمش مّهم  ذ وىىاوي وهىذاوي ؤبى ِلم ـو الىحذاهُين مً خال٥ ٍ٘ش

ومما  .يى بهم مً خال٥ هىذاوي ؤبى ِلم وؤمجذ صهذمً خال٥ هىذاوي ؤبى ِلم، واهخه

 ٠بيًرا ف
ً

دعب للمعلعل ؤًما ؤن حّل بىله ًمتهً مهىت اليؽش، و١ان هزا جدىال ي ً 

  مذي ِالٜت اإلاعلعل بمهىت اليؽش.

٠ما ١ان مً هٝاه ٜىة مّالجت اإلاعلعل ليؽش ال٢خب في الثلث ألاخير مً 

ً بخي الٙجالت التر٠يز ِلىالٝشن الّؽ ىام ٠إِىام  ٍش ، 1969، 1968، 1967بّن ألِا

ّٗش م 1967. ٘باليعبت لّام 1999، 1979، 1973  ٌ ًشحْ اهخمام اإلاعلعل به، ألهه 

بّام الى٢عت، التي اظخمش جإزيرها لّذة ظىىاث ووـل بلى حمُْ اإلاجاالث بما ٘حها وؽش 

ؤ ُ٘ه بذ م، ألهه الّام الزي1968ال٢خب بخي الٙجالت، بِىما ًشحْ ِر٠شه لّام 

ال٢خب في حي الٙجالت، ولُىضح للمؽاهذ ؤًما ؤن جإزير  اإلاعلعل ؤخذازه ًِ وؽش 

م 1969ال٢خب بالٙجالت الًضا٥ معخمًشا، ؤما اهخمام اإلاعلعل بّام  ؽش ِلى و 67ه٢عت 

ابت ؼذًذة ِلى ؤلاهخاج ال٢ٙشي، هًٍشا للىلْ العُاس ي  ألن هزا الّام ١اهذ ٌؽهذ ٜس

ُ٘ه م ألن مفش خٝٝذ 1973اهخم اإلاعلعل بّام  ِلى خينالزي ١اهذ جمش به البالد، 

ل جإزيره بلى حمُْ اإلاجاالث بما ٘حها وؽش ال٢خب بالٙجالت، اهخفاس ؤ٠خىبش،  الزي ـو
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ّذ ُ٘ه اجٙاُٜت م ٘يرحْ اهخمام اإلاعلعل به، أل 1979ما باليعبت لّام ؤ ن مفش ٜو

الث بما ٘حها وؽش ال٢خب ١امب دًُٙذ، جل٤ الاجٙاُٜت التي والذ جإزيراتها حمُْ اإلاجا

ذ ٌهش هزا في مٝاوّت الذو٥ الّشبُت لل٢خاب اإلافشي، مما  ومهىتها في حي الٙجالت، ٜو

ؤدي بلى س٠ىد ظٛى جىصَْ ال٢خاب اإلافشي، والىشاس هاؼشي الٙجالت بلى وباِت 

ذ الزي ١ان ًىمذ ُ٘ه   مً ال٢خب، في الٜى
ً

ال٢ؽا٠ُل وال٢شاظاث وألاحىذاث بذال

ذ وى ًشحْ اهخمام اإلاعلعل بّام  في خين لى وباِت ٠خاب حذًذ ١ل ًىم.ىاوي بٍ٘ش

لزي ا مذي الخُٕير  للمؽاهذ ًىضح ؤن م ألهه الّام الزي خاو٥ ُ٘ه اإلاعلعل1999

ذ وشؤ ِلى وؽش ال٢خب في الٙجالت تر بُه )مدمذ ؤبى داود( مً ٍ٘ش ، بذلُل ولب ِص

اهدؽاس الُٙذًى والذػ، ًِ الٝشاءة، و  ا٥ وؽاوه، لّضوٗ الىاطوىىاوي ؤن ٌٕير مج

وؤن ال٢خاب ؤـبذ ًىلْ ِلى الٗش ٘ٝي ٠ىُى مً الخباهي والىحاههت، وهىا ًدعاء٥ 

، م1999ليؽش ال٢خب بخي الٙجالت في ِام  الخُٕير ٜذ خذر الباخث برا ١ان هزا

لذ ج2018في ِام  ٢ُٚ ـاس خاله٘  ٢ىىلىحُا اإلاّلىماث لٝمت جىىسها.م؟، خُث ـو

ه ٜىة مّالجت معلعل الٙجالت ليؽش ال٢خب بخي الٙجالت ؤهه ١ان مً ؤبشص هٝا٠ما 

ّملُاث وؽش ال٢خب، ٘ٝذ بذؤ بّملُت و٥ مشاِاة الدعلعل اإلاىىٝي في جىاوله لخا

يًرا ِملُت اليؽش، ِملُت الىباِت، زم ِملُت الخىصَْ، وؤخ حاءث الخإلُٚ، ومً بّذها

ُتالٙ هاُاتِمل٠ما لم ٌٕٙل  الجت معلعل الٙجالت ، ٠ما ١ان مً هٝاه ٜىة مِّش

ين والّشب مً خال٥ خعان  ً اإلافٍش ليؽش ال٢خب ؤن ؤٌهش الخىاـل بين الىاؼٍش

 .١ا٘ىسي

 هٝاه المّٚ: -2/8/2

م مً جىاو٥   اث  الٙجالت لل٢ثير مً معلعلِلى الٔش الٝماًا واإلاىلِى

م ؤً اإلاخّلٝت بيؽش  لى الٔش ً ـىسة ال٢خب في حي الٙجالت، ِو ما مً مداولخه ج٢ٍى

بت في جىاوله  ا٘خٝذ بلى اإلاهىُت الّلمُت ، ٘ٝذهزا اإلاىلُىمً ؤسك الىاْٜ ل ٍٜش

٣ان مً اإلاٙترك ؤن ٌعخّين الٝاثمىن ِلى اإلاعلعل بمخخفق في وؽش ٘ ،للمىلُى

ً ال٢باس في حي الٙجالت ختى جإحي اإلاّالجت حُذة ال٢خب لزل٤ ٌهشث  .ؤو ؤخذ الىاؼٍش

هٝىت المّٚ الثاهُت في مّالجت اإلاعلعل ليؽش ال٢خب في حي الٙجالت وجمثلذ ؤهه لم 
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ث وؽش ال٢خب، خُث جىظْ في مّالجت بّن الّملُاث، ًشاُ الخىاصن في جىاوله لّملُا

ابت  البّنلم ًخىظْ في مّالجت و  م مً ؤهمُتها ٠ةحشاءاث الٜش ألاخشي ِلى الٔش

ً والذِاًت وؤلاِالن. ٠ما ١ان مً ؤبشص هٝاه لّٚ وخٝٛى اإلاالٙين والىاؼٍش

ً ؤ مّالجت معلعل الٙجالت ليؽش ال٢خب في الثلث هه ِلى ألاخير مً الٝشن الّؽٍش

م مً مّالجخه للمىلُى ِل ً ى مذاس ؤ٠ثر مً زالزت ِٝىد، ٘ةالٔش هه خفق ِؽٍش

ؽش خلٝاث لعىت واخذة وهي ِام  اه هٝ ٠ما ١ان مً م.1999خلٝت لثالزت ِٝىد، ِو

شه في اظخذًىهاث هال٢خب في حي الٙجالت ؤه ل ليؽش لّٚ مّالجت اإلاعلع  جم جفٍى

المي شه في ؤما٠ىه الىبُُّت، وهزا، ولم ًخم مذًىت ؤلاهخاج ؤلِا ؤ٘ٝذ اإلاعلعل  جفٍى

 ال٢خب يؽش ، ولم جٝخفش هٝاه لّٚ مّالجت معلعل الٙجالت لال٢ثير مً الىاُّٜت

الخإلُٚ ب هخممّالجخه لىىعي الخإلُٚ، خُث ا ؤهه لم ًشاُ الخىاصن في بل ٌهشث في

ألا٠ثر ِذًدا وألا٠ثر  الزي ٌّذ، الّلمي ألا١ادًمي الخإلُٚ ِلى خعاب الىحذاوي

ذ ٌهش هزابهخاًح  ذد اإلاؽاهذ ا، ٜو ُت اإلامثلين وؤدواسهم وؤِذادهم ِو ومذة  في هِى

 .اإلاّالجت

ذ الجت اإلاعلعل ليؽش ال٢خب ؤنمً هٝاه لّٚ مّ ؤًما ١انو  وىىاوي  ٍ٘ش

جخفق سظالت ماحعخير في  سجلب٣لُت آلاداب ٜعم الٙلعٙت، ول٢ىه  اوالبً ان ١

الم، وهىا ًدعإ ج ٜعم ٘لعٙت ؤلِا ا للىاثذ الجامُّت ٠ُٚ لىالب خٍش
ً
٥ الباخث وو٘ٝ

الم؟. ه لّٚ مّالجت ٠ما ١ان مً ؤبشص هٝا ؤن ٌسجل سظالت في جخفق ؤلِا

ؤن مٍّم ال٢خب اإلاّشولت في دوس اليؽش ١اهذ ٠خًبا دساظُت،  اإلاعلعل ليؽش ال٢خب

ولِعذ ٠خب ؤدبُت ل٢باس ألادباء واإلاالٙين آهزاٟ، خُث ١ان مٍّمهم مّاـًشا لّٝذي 

ُٞ الخ٢ُم واخعان ِبذ الٝذوط العخِىُاث والعبُّيُاث  ٠ىجُب مدٙىً وج٘ى

باط مدمىد الّٝاد إلاعلعل ليؽش هٝاه لّٚ مّالجت ا مً ١ان ؤًما، و ... بلخ ِو

، ٘ما ٌهش دوس وؽش اإلاّشولت في خىُى في ال٢خبال ِذم مشاِاجهال٢خب في حي الٙجالت، 

خ وؽش ٠خب دساظُت ٘حها ١ان ِباسة ًِ ، ٠ما ١ان مً هٝاه لّٚ هزا الّىفش ؤن جاٍس

ال٢خب اإلاّشولت حاءث مخالٙت ؤو جخّاسك مْ الٙترة الضمىُت التي ٌّالجها اإلاعلعل 

وؤخيًرا ؤٔٙل اإلاعلعل جىاوله  ِىُاث والعبُّيُاث والثماهُيُاث.وبخاـت ٘ترة العخ
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لثٝا٘ت والخٍّشٚ يؽش ال إلاٝاهي حي الٙجالت، جل٤ اإلاٝاهي التي ١اهذ بمثابت مشا٠ض

ين والّشبٜبل و١اهذ ،ال٢خب ووؽشها  .ت ؤؼهش آلادباء اإلافٍش

ُاتها:  *الخاجمت: هخاثج الذساظت وجـى

 :الدراشة نتائج

خلٝت، بةحمالي ِذد  30م، وج٢ىن مً 2000الٙجالت في ِام ؤهخج معلعل  .1

شه في اظخذًىهاث  18دُٜٝت و 15ظاِت و 22ظاِاث بلٖ  زاهُت، وجم جفٍى

مذًىت ؤلاهخاج ؤلاِالمي، و١ان وؽش ال٢خب في حي الٙجالت اإلادىس ألاظاس ي 

وختى ِام  1968لبىاثه الذسامي ِلى مذاس ؤ٠ثر مً زالزت ِٝىد، بذؤث مً ِام 

 م.1999

حها مً خال٥ ججعُذ ِذد مً  .2 اهخم معلعل الٙجالت بّملُت الخإلُٚ وهِى

% 66.7اإلامثلين لها، وبلٖ ِذد هاالء اإلامثلين ظخت ممثلين، ؤسبّت مجهم بيعبت 

مً ؤصخاب ألادواس الشثِعُت، وهم ؼٍشٚ مىير وؤخمذ ـُام وخعً ِبذ 

ت وآلاخش الخمُذ وسؼذي اإلاهذي، وازىان ؤخذهما مً ؤصخاب ألادواس الث اهٍى

ُت اإلاالٙين، ٠33.3ىمباسط بيعبت  %، وباليعبت لّملُت الخإلُٚ مً خُث هِى

% للمالٙين 33.3%، مٝابل وعبت 66.7٘ٝذ ؼ٣ل اإلاالٙىن الىحذاهُىن وعبت 

 .الّلمُين ألا١ادًمُين

حعذ مهىت الىابْ في معلعل الٙجالت خمعت ممثلين، زالزت مجهم بيعبت  .3

ثِعُت وهم ؼٍشٚ مىير، وؤخمذ خلُل، ومخلق % مً ؤصخاب ألادواس الش 60

ت بيعبت  % وهما ؤخمذ 40البديري، مٝابل ازىين مً ؤصخاب ألادواس الثاهٍى

ىظٚ الّعا٥.  ؤبى ِبُه ٍو

ٜام بذوس اإلاىصُ في معلعل الٙجالت زماهُت ممثلين، مٍّمهم ١ان مً الشحا٥  .4

لتي ا % وهي ظمُت الخؽاب14.3%، مٝابل بمشؤة واخذة بيعبت 85.7بيعبت 

ذ ؤظماء وعبت  ١اهذ ججعذ دوس ٘اومت ٘ش  ِ ذ  % 85.7باجّت الجشاثذ، ٜو

ز٠ش اظمه بيعبت   ً ُت 14.3مجهم، مٝابل شخق واخذ لم  %، وباليعبت لىِى
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% مٝابل 42.8الذوس ٘ٝذ حعذ ؤصخاب ألادواس الشثِعُت مهىت اإلاىصُ بيعبت 

ت آهزاٟ، ومٍّمهم ماسظىا 57.2وعبت  مهىت اإلاىصُ % ألصخاب ألادواس الثاهٍى

% مٝابل الخىصَْ ٠إبىهُه بيعبت 66.7مً دوس وؽشهم و٠ؽ٤ الجشاثذ بيعبت 

33.3.% 

ام بإدواسهم ظخت ممثلين،  .5 ً، ٜو س٠ض اإلاعلعل ِلى ُِىت بلٖ ِذدها ظخت هاؼٍش

% مً ؤصخاب ألادواس الشثِعُت، مٝابل ازىين مً 66.7ؤسبّت مجهم بيعبت 

ت بيعبت  %، 100حمُّهم ١اهىا ر٠ىًسا بيعبت %، و 33.3ؤصخاب ألادواس الثاهٍى

ين بيعبت  ذ 16.7% مٝابل هاؼش لبىاوي واخذ بيعبت 83.3ومفٍش %، ٜو

%، 33.3ؤٌهشهم اإلاعلعل في زالر ـىس، ـىسة للىاؼش الجُذ بيعبت 

ىسة للىاؼش العيئ  شهٙل، ـو ت ٜو وحعذها ؤمين ـاخب م٢خبت داس اإلاّ٘ش

ن ١ا٘ىسي، وؤخيًرا ـىسة %، وحعذها ١ل مً ألالٙي والجُاس وخعا50بيعبت 

ذ وىىاوي.16.7للىاؼش اإلاخدى٥ بُجهما بيعبت   %، وحعذها ٍ٘ش

بلٖ ِذد دوس اليؽش التي ٌهشث في اإلاعلعل حعّت دوس وؽش، ؤسبّت مجها ١اهذ  .6

ذ  ا له، ٜو
ً
مدىًسا لل٢ثير مً ؤخذازه ومؽاهذه بما ٠مىلُى للمؽهذ ؤو م٣اه

م٢خبت ألالٙي، وم٢خبت الجُاس، %، وجمثلذ في 44.4مثلذ هزه الذوس وعبت 

ذ وىىاوي اظم ت التي ٔير ٍ٘ش ها بلى م٢خبت العّادة، مٝابل وم٢خبت داس اإلاّ٘ش

% ٌهشث في خلُٙت بّن اإلاؽاهذ ٘ٝي وهي 55.6دوس وؽش بيعبت  خمغ

م٢خبت الٙجالت الخذًثت، وداس الثٝا٘ت، وداس الّلم وؤلاًمان، وم٢خبت الىىس، 

ٍهش في اإلاؽاهذ بل وسد اظمها ِلى لعان ألالٙي والذاس اللبىاهُت التي لم ج

ٗش ؤصخاب ظخت دوس وؽش مجها بيعبت   ِ ً ؤصخاب هزه الذوس ٘ٝذ  ٘ٝي، ِو

 %.33.3%، مٝابل زالزت دوس وؽش لم ًىضح اإلاعلعل ؤصخابها بيعبت 66.7
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 *توصيات الدراشة:

ّاث التي جدمي دوس اليؽش بخي الٙجالت. (1  ًجب ِلى الذولت بـذاس الدؽَش

وختى  2000بِذاد حضء زان للمعلعل ًِ وؽش ال٢خب في حي الٙجالت مً ِام  (2

 م2018ِام 

3) .ً الٜتها بالىاؼٍش  دساظت واْٜ مىاٜفاث ال٢خب بخي الٙجالت ِو

 دساظت مضاداث ال٢خب ودوسها في بىاء وجىمُت مٝخيُاث اإلا٢خباث. (4

ىهُت ؤو براُِت ًِ سواد ِلم اإلا٢خباث  (5 واإلاّلىماث بِذاد معلعالث جلٍُٙض

ين.  اإلافٍش

ت لشواد ِلم اإلا٢خباث  (6 دساظت مذي خاحت الٝاثمين ِلى العِىما والذساما اإلافٍش

 واإلاّلىماث.

ُت الثٝاُ٘ت. (7 خ دوس مٝاهي حي الٙجالت في الخِى  دساظت جاٍس

 دساظت اإلا٢خباث الّامت والخاـت اإلاىحىدة في حي الٙجالت.  (8
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