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 أست�ذ�ال��وم�ال���س���ا���عد� (1)

 ج�����ا��ديدة���-�����الت��رة�

 الو�خص 

وا����ر��  ا������ وا���يدور ��ث ����ان ا��ذا 

، ���و ���ء ا������ ا������� � �ي�����ا�

و�� ��ال رئ�� ���ؤ��� ا��ْ�ِ��� �ي ا����� �� 

� ا������ و�ذ�ك ا����ر�� ا���يو ������ا�� دور 

، ������� ���ن ا������ ا����������ء  �ي

���� ا���� � ������ و�����ت �ذا ا����ء، 

ا�����ع ���دوات ا���ائ�� ا������  وا������

 ���حث ���و��، و����د ������� �ي  ����ا�

 ،ا������ ا�������و������ ا ا�ول:و����� ، 

: ���ثا� ،ا���ي وا����ر�� ا������� :��يا��

، و���� �����ت و���ئ� ا������ ا�������

إش��� ا������ ا������� وا���ي أ�� ���ئ�� إ�ى أن 

��� ����� ا�����ي ���ي ا�������ت و�

� ا���ل وا������، و�غ����� ����د ا����� و���

���رات و���� و����  ،أ�� وا����ار ا������

������ ض�ورًة ا�������، و�� �� ����� ا����ف 

ش���� ������ ������� ا����ء ا����ب ا����رات 

وا����ات ا������� و�������، ��� ����� 

ا������ ا��را��� ���دة ا������ ا�������، و����� 

������ وا�رش�د ����ي ا����ب ا����� ��ا�ز ا

����ي ا�����ي ا��ش��، و����خ ا����ر�� 

ا������� �� ��ل ا����م ا��ورات ا�������� 

 ا�������، و���� ط�ق ا����ر�� ا�������.

 الك�وبت الوف�بح�ة 

، ا����ر��، ا�������، ���ء، ا���ي، ا������

�.���ا������
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Abstract 

 
This research is entitled the role of 

nurturing, awareness and political 

participation in building the political 

personality, We appear us the questions 

of the problem in answering a main 

question s, which is the role of 

nurturing and awareness, as well as 

political participation in building the 

political personality, Aimed at 

clarifying the concepts and components 

of this study, with the method of 

description and analysis accompanied 

by known procedural research tools, 

and its structure is defined in three 

topics and preparation, the first: 

formation and political culture, the 

second: awareness and political 

participation, the third: components and 

characteristics of the political 

personality. 

The most important results of the study 

concluded that the spread of political 

culture and political awareness protects 

societies and shows what is 

urbanization and prevents regression, 

and the absence of political culture 

threatens the security and stability of 

society, and shows the different 

currents of extremism, This requires the 

necessity of forming an integrated 

political personality to acquire political 

skills and experiences and develop it, 

By including in the curricula the topics 

of political upbringing, activating 

guidance and counseling centers to 

adopt the discourse realizing rational 

political awareness, and consolidating 

political participation through the 

regularity of the various electoral cycles 

and other methods of political 

participation. 
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 :هقذهة

تػٗ� ا��ُ��� ا���ؾ�٠ ـ ب��د�� َ���ٚت١ أ�١َ ب٤�ٓ ايػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ ٚته�ًَٗ� ايطٟٛ َ� ٖ�ٙ 

اي��٠�ٖ، أ�� إ� ت�اد� َط�ٜٛ�� ���١ًٝ اي��� � ا�ػ��ن١ � ا�٠�ٝ ايطٝ�ض١ٝ ٚي��� ٖ�ٙ 

� إ�َ�ز َٛا�ٓٝٗ� ايط١ٝ�ً، ض�� نٌ ا��ُ��� ���ً� أٜ�ٜٛيٛدٝ�تٗ� ١�ٝ��ٚ أْ�ُ�ٗ� ايطٝ�ض١ٝ إ

� ا�٠�ٝ اي��١َ، ��ؾ١ َٓٗ� ايطٝ�ض١ٝ، أ��ا� ب�� ا������ اي�ُ�ضو اي�كٟٛ يهٝ�ْ٘ اي��ّ. ٖ�ا 

ايط�ٞ ٜ���� � �ًِ ايطٝ�ض١ ٚا���ّ ب�ي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ، اي� ٖٞ دص٤ ٖ�ّ َٔ اي�ٓػ١٦ بؿ�١ ��١َ. 

ٚغ�ٛ� ��ّ ب��١ٜٛ اي�١َٝٛ، ٚاي٤�ٛ َٚٔ ٖٓ� تؿ�� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ��١َ �ًل ���١ًٝ �اغ�٠ 

 ايٛ��.

ٚت�كُٔ اي�١ُٝٓ � ب��ٖ� ايطٝ�ضٞ ت�ٜٛ� ا�ؤضط�� ايطٝ�ض١ٝ ٚ��ٝل ْٛ� َٔ اي�ُ�ٜص ٚاي��ؿ� 

ايٛ�ٝ�ٞ �ٝٗ� ��٢ٓ إْػ�٤ َؤضط�� ضٝ�ض١ٝ ٚ�ض�١ٜ�ٛ َ��ؿؿ١ ن��سصا� ٚاي���ٕ، ٚغهٌ 

 .اي�ِٝ اي��١ٜ�ًٝإس�ٍ ْطل َٔ اي�ِٝ ايطٝ�ض١ٝ ا��ٜج١ �ٌ ١َٛ�َٓ 

 ا���ث �ي: او���ي أ���ب �ذ

  .ايػ���ا���ا� ٚ��ؾ١ َِٓٗ ضٗ�ّ � بٝ�ٕ ��ٛا� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ي�٣ ا� -1

 .ب٤�ٓ ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞن١ٝ�ٝ بٝ�ٕ   -2

 ض� ث��٠ ايطهٕٛ ايطٝ�ضٞ َٔ ��ٍ ب�� اي���١ًٝ �� بٝ�ٕ ا�ط�يو ا�ؤ�١ٜ ي�يو. -3

 �ؿ� ب�يو.��� ا�ه��١ ب�ش� �ظ ٚا�� ايػ��� ٜٚ -4

 َٔ ��ٍ ا�ض��� ا��ن٠�ٛ ت�تٞ أ١ُٖٝ ٖ�ا اي�ش�.

�ُ� ًٜش� َٔ اق��ا� ا�٠�ٝ ايطٝ�ض١ٝ � ايٛ�ٔ اي��بٞ، ٚ��ّ �إش����� ا���ثأ�� 

ٛ�ٕ يًُذ�ُ� ايطٝ�ضٞ،  ٤��ٓ ي��٠ �ٛاٌَ َٔ أب��ٖ� �ٝ�� ايػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ ا�ه ض�١َ أ�ا٥ٗ� اي�

 أض١ً٦، ٖٚ�ا ايطؤاٍ اي�٥ٝظ ٖٛ:  ضؤاٍ �٥ٝظ ت���� َٓ٘ ��� ي�٣ اي��س�

ٚأَ�  ايػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ؟١ � ب٤�ٓ ايطٝ�ضٝ ٚا�ػ��ن١ ايٛ�ٞٚ ٛ �ٚ� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١َٝ� ٖ

 ا�ض١ً٦ اي���١ٝ �ٗٞ: 

 ؟ا اي�ٚ�َ� ٖٞ َ��ِٖٝ ٖ� -1

 ايطٝ�ضٞ؟ َ� ٖٞ اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ٚايٛ�ٞ -2

 َ� َهْٛ�� ٚ�ؿ��٥ ايػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ؟ -3
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 :ا��ي و���ي أ��اف ا���ث �ي

 .�ٗٝ� اي�ش� -1

 بٝ�ٕ ٢ٓ�َ اي�ٓػ١٦ ٚايج���١ ايطٝ�ض١ٝ. -2

 بٝ�ٕ ايٛ�ٞ ٚا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ. -3

�.بٝ�ٕ َهْٛ�� ٚ�ؿ��٥ ايػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ -4

 ا��را��ت ا������

� �ًٛ ا�ٛقٛ� َٔ أ��خ ٠����َ َٔ دٗ�� ��١�ً �� إٔ �ج� �ُ� ا�ٛقٛ� ٜٚ�نص �٢ً 

١ ايطٝ�ض١ٝ � ٜ�ً� �ًٝ٘ اي��س� �ه�ٕ اي�صّ �٢ً اي�ش� يط� ا��ٛا� ٚا�هْٛ�� يًٛ�ٞ ٚاي�ٓػ٦

�ٖ�ٙ ايج��٠ اي� ٜ�اٖ� اي��س� ١َُٗ � ايصَٔ ا���ؾ�.

 ا������� ا������ 

 ا�ػ�ٛ� ب���ٚا� ا�د�ا١ٝ٥ اي�شج١ٝ ا���١�ٚ  س� َٓٗر ايٛؾ� ٚاي�شًٌٝ�ضٝ��� اي� 

: 

 

 ايج���١ ايطٝ�ض١ٝٚي�ٓػ١٦ : ا

ٞ ٚا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ :  ايٛ�

 َهْٛ�� ٚ�ؿ��٥ ايػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ 

�

����� 

� غو ب�ٕ ��ٜ� ا�ؿ�ًش�� ٚا���ِٖٝ ٚاي���ٜ� بٗ� ٜ�� َ���� َٓ��ٝ�� ٚ��َ�� ي�ِٗ اي��٠�ٖ �����

�١ بٗ� �� َٔ غ�ْ٘ �ٓٝ� ا�ؿ�ً� ا����� ب��ٙ َٔ ا���ِٖٝ ٚا�ؿ�ًش�� َٛقٛ� اي��اض١ ٚا�س�

ٚبٗ�ا ايؿ�� �� إٔ نٌ َٔ اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ٚايج���١  ا����ب١ ٚاي� �� ت��ٚ �ٍٚ ١ًٖٚ َ�ا���� ي٘.

��ٕ ايطٝ�ض١ٝ ٚايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ ت�� َٔ ا�ؿ�ًش�� ا��اب�١ ب�٠ٛ إ� أْ٘ �٢ً اي��ِ َٔ �يو اي�اب� 

يهٌ َؿ�ً� �ؿٝؿ١ أٚ �ؿ��٥ �ٝصٙ �ٔ ��ٙ ضٛا�٤ َٔ سٝ� ا��ّٗٛ أٚ َٔ سٝ� اي��١�ٝ، أٚ 

ايٓ��م، ��ُٝٓ� ٜٓؿ�� َؿ�ً� ايج���١ ��َٗٛٗ� اي��ّ إ� ١َٛ�َٓ اي�ِٝ ٚا���ا� ٚاي���يٝ� 

��١�ً، ٚاي���ا� ٚا�ؤضط�� اي� تطٛ� ��ُ� َ� َٔ ا��ُ��� ٚت�ٌُ �٢ً تٛدٝ٘ َط�� ت����تٗ� ا�

�� إٔ ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ، تػ� إ� ١َٛ�َٓ اي�ِٝ ٚا��ه�� ٚا�����ا� ا��ت��١ ب��٠�ٖ ايط١�ً 

 ايطٝ�ض١ٝ � ا��ُ�، ٚايج���١ ايطٝ�ض١ٝ �٢ً ٖ�ا ايٓشٛ ت�� دص�٤ َٔ ايج���١ اي��١َ.
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ٚبٗ� تط�ُ� َٚٔ  أَ� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ: �ٝ�ؿ� بٗ� تًو اي�١ًُٝ اي� تٓ��ٌ ��ٖ� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ

���� ت���، َٚ� ٜ�ت�� بٗ� َٔ �ٚا�٥ ت�ب١ٜٛ ٚت١ٜٛ�ٛ ٚت�١ًُٝٝ، ب�ا�٤ ب��ض�٠ َٚ�ٚ�ا� ب����ض١ ٚايٓ��ٟ 

ا��ّٗٛ اي��ّ يًٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ َٔ ��ٍ ت�ُٝل اي�ِٗ ٚنػ�  ٜٚ�ش�� ٚا�ص� .... ا� ٚا�٤�ٗ�ْ ب�ي�ٚي١.

 �ؾًٝ٘.اي���ا� ا���ان١ٝ يً��� يٛا��٘ ايطٝ�ضٞ بهٌ ت�

ي�ا ��ٕ اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ، ٚايج���١ ايطٝ�ض١ٝ، ٚايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ، ت�� َٔ ا�ٛقٛ��� اي��ي�١ ا�١ُٖٝ  

 � س٠�ٝ ا��ُ��� اي� تٓػ� اي����ا�١ٝ ٚا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ.  

 ا�������ت ا��غ��� وا����ح��  

��ا������ ·

�� ٚاي��ضٝظ، ٚاي��يٝ� ٚاي�٤�ٓ، ٚا���١َ، ا�س�اخ ٚا�ًل ٚا�� :ا�ْػ�٤ ٖٛ :اي�ٓػ١٦ ي�١ ت��

أٚد�ِٖ،  :أضط٘، أْػ� ا� ا�ًل :�ً�٘، أْػ� ايػ٤ٞ :أس�ث٘، أْػ� ايػ٤ٞ :أْػ� ايػ٤ٞ :ت�ٍٛ

 (1)�أ��َ٘. :بٓ�ٖ�، أْػ� ايػ��٤ٞ :أْػ� ايه�ّ أي��٘، أْػ� �ا�ا�

نط�� ٚايٓ�ٌ يًج���١ ايطٝ�ض١ٝ �١ًُٝ اي�ً�� ٚاي��ًِٝ ٚا� :اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ اؾ��س�: ٚت�� أْٗ�

�.َٔ دٌٝ إ� آ�� �� َؿ��� َٚؤضط�� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ اي��١ٝ ٚ�� اي��١ٝ

ايٛ�ٞ � ي�١ اي��� اي�ِٗ ٚض�١َ ا���اى، أٟ إ��اى اي��� يٓ�ط٘ ٚي١٦ٝ�ً ا�١�ٝ �ا���ي: ·

٠ اي٠���ٓ، ب٘، نُ� ٜ�� ن�يو ا�ض�ٝ���، ٚا����١ ايػ�١ًَ، ٚا�كٛ� اي�ٖ�، ٚاي�ؿ�

�.ٖٚٛ َٔ أ��٤ اي��ٌ، َٚٔ ؾ��� اي�ن�٤ ٚاي��١ٓ

٣����ٜ إ�   :ٜ�� � ��� أٌٖ اي١�ً ا���١َ َٔ �ٛ�ِ�ا����ء: · ب٢ٓ ا�ٓصٍ، ٖٚ�ا ا��٢ٓ ا�طٞ 

ب٢ٓ َٛقٛ�٘ سط� َ�ًَٛ�ت٘  ب٢ٓ ��ٙ، نُ� ت�� ا�ْػ�٤ ن�ٛ�ِ:  :ا��ٟٓٛ، ن�ٛ�ِ

�ُ��، ت�ٍٛ ب٢ٓ �٢ً ن�َ٘ ا��ُ� �ًٝ٘، نُ� أْػ�ٙ نْٛ٘ ��ن٘، نُ� ت�� ا��

ت�� ا�سط�ٕ، بٓ�ٙ ��٤ٚت٘ أسطٔ إيٝ٘، نُ� ت�� ن�يو اي�ؿُِٝ ت�ٍٛ ب٢ٓ أَ�ٙ �٢ً 

ُ�ِ �٢ً، ����، نُ� ت�� ا���� ٚايؿ١��ٝ ن�يو ت�ٍٛ أٚد�ٖ�  :ب٢ٓ ١�ٜ��ْ :�صّ، ؾ

�(2).ٚؾ��ٗ�

                                                           

 ��جم ا��ائد، ��ج� ���� -1

 waqfeya.com/book.php?bid=6116 ا������ ا��ق��� ����ب ا�����ة، –ا��ائد ��جم �غ�� ����  -�

جووم �غوو�� ��وو��ل ا��ؤ�وو�ر ج�وو�ان ��وو��دل ���وو� ا�����وو�ر �:وو� ���وو�سل ا����وو�ر دا� ا���ووم ��وو�ان ا���وو�بر ا��ائوود ��

 م.�����199::نل ��� ا����ر 
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ٝ��� َٔ ايً�٘،  :� ا��ٜ�ايػ����� ٖٛ ا�ْط�ٕ، ٚا�ُ� أ�غ���ف�، ٚ:�ا������ · � غ����� أ���

ٌ� دطِ ي٘ ا�ت��� ٚ�ٗٛ�، ٚا��ا� �ب٘ إ�ث��� �اي�ا� ��ض����� �� ي��� ايػ��.  :ايػ���� (�3)ن

ٚايػ�ؿ١ٝ َٔ أنج� ا�ؿ�ًش�� اض��ُ�� � �ًّٛ ��١�ً، ٜط���َ٘ �٤�ًُ ايطٝ�ض١ 

�يً��ي١ �٢ً اي�١َٝٛ ٚاي١ٝٓ�ٛ.

١�ٝ ٚا�د�١�ٝ��ُ ٚا�ط١�ُٝ ٚاي��١ًٝ " �ٚت����� ايػ�ؿ١ٝ ب�ْٗ �١�ُٛ َٔ ايؿ��� ٚايطُ�� ا�ْ���ي

اي� �ٝص اي��� �ُٔ سٛي٘ ضٛا�٤ ن�ْ� بٝٛيٛد١�ٝ ���١�ٜ َٛ�ٚث١ أٚ ب١ٝ٦ٝ َه�ط��١، ٚتٓ�هظ �٢ً 

 (4).ت���ً٘ َ� اي�١٦ٝ َٔ سٛي٘ �� �ٝٗ� َٔ أغ��ف َٚٛا��

 ��ا������ ا�����و������ ا :�ولا����ث ا

ت�ٍ نٌ ا�ؤغ�ا� �٢ً إٔ �ٝ�� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ن�ْ� ٚ� �اي� � ١َ��َ أض��� ْػـ�٠ ٚ�ٗـٛ�       

تٝ��ا� اي���� ب�غه��� ا�����٠ ضٛا٤ َٓٗـ� �ٜٓٝـ١ أٚ �ـ� �ٜٓٝـ١، ٚإٔ �ـٛاٖ� ا��ـ�ا� ٚاي�ًـل ايـ�         

١٦ َٔـ �ـ�ٍ اي���ٜـ١    تٓ�ػ� ب� ايػ��� ت��ّ نٌ ّٜٛ �يٝ� د�ٜ�ا� �٢ً َـ�٣ اي�ؿـٛ� � �ًُٝـ١ اي�ٓػـ    

ٚاي�ٛدٝــ٘ ٚاي�بٝــ١ � ا�ؤضطــ�� اي��ًُٝٝــ١ اي��ٝــ١ ٚتهػــ� َــ�٣ س�دــ١ ا��ــ�ا� إ� �ُــٌ َــٓ�ِ           

ي�ٓػ�٦ِٗ ضٝ�ضٝ��، يهٞ تط�ِٖ ٖ�ٙ اي�ٓػ١٦ � ايٛ�ٞ ايه�ٌَ ب�ي��ٚ� ا�١�ٝ بـ�يٛ�ٔ ٚب���ـ���   

ش��١، اي� تط�ٗ�� اي��ث� �ًـ٢  ا��بؿ١ ب٘، َٚ� ٖٛ �ٚ�ِٖ � اي�ؿ�ٟ ��ٙ ا�ؤاَ�ا� ٚا��ه�� ا�ٓ

 أ�ه��ِٖ ٚإ�ا�تِٗ ضٛا�٤ �٢ً َط�٣ٛ اي�ا�ٌ أٚ ا���ز.

ٚا��ٜ� ب�ي�ن� إٔ اي��� يٝظ ضً�ٝ�� أٚ ����ا� ي٤�ًٛ ٚا�٤�ُ�ْ ايٛ�� نُ� ٜـ�٣ ايـ���، بـٌ ٖٓـ�ى       

١ � �ٌُ ���� ��ٜ� َٔ ا���ا� ٚايػ��� ي�ٜ٘ إسط�ع ب��طؤٚي١ٝ ٚإ�ا�٠ ���١َ �٢ً ا�ػ��ن١ ��ٜ

ٜطِٗ َٔ ��ي٘ � ب٤�ٓ َط���ٌ بً�ٙ ٚ��ّ َٛا�ٓٝ٘، ٚأِٖ َٔـ ٖـ�ا إٔ اي��ـ�� اي�ـ�ٜ� َـٔ ا��ُـ�       

ايٛ�� ٜ�ٜ� إٔ ٜ��� ا���٥ل َٔ َؿـ��� ٜجـل بٗـ� ٚ��ـ�ز إ� إٔ ٜ�ـ�� �ً�ـ٘ ٚ��ًـ٘ أَـ�ّ َٔـ ٜ��ـ���           

 َ�٘ ٜٚ��� �٢ً اي���ٌَ َ� ��ٚ�٘ ٚأس�َ٘ ٚأ�ه��ٙ.

َ�س١ً اي��ٛي١ ٖٞ َ�س١ً ��� ا�ض١ً٦ ٚاي�ش� �ٔ ا��١�ٝ ٚاي���١ � إث���  ٜٚٓ��ٞ اي�ًِ ب�ٕ  

نُ� اي�ا�، ٚت��� ا�ٛاٖ� ٚاي���ا� ا��ؾ١ ٚا�ض���ا� ٚاي�كش١ٝ َٔ أدٌ ا����ئ ٚا�جٌ اي�ًٝ�، 

ٖٚٛ َ� ٜ�� ا��د١ ج���١ٝ ايد�١ٝ��ُ ٚا�ٓ�ط١ٝ ٚايس�ٝ�د�� ا�ٖ�ٙ ا��س١ً  �تػ�� ي�٠ ايػ��� 

ًش١ �٦ًٗ� ٚإغ���ٗ� �� ��ٌ َٓ٘ غ�ؿ� ضًُٝ� �ٛ�� � اي�ه� ٚايطًٛى ٚب��ؿٛف ايطٝ�ضٞ، ا�

� ٜ�ِ إغ���ٗ� ��ٕ �يو ضٝؤث� ضً��� �٢ً غ�ؿٝ�٘ ٚضًٛن٘. ي�يو � ب� إٔ ْٛان� ا�ٗٛ� ٚ إٕ 

                                                           

 ���ن ا���ب ��دة �خص -3

 ��س ا���ج� -4
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١ ايطٝ�ض١ٝ ٝاي� تط�٢ �ؾ�� ا�ؤضط�� اي��١ًُٝٝ َٔ ��ٍ ت��ٝل ب�اَر اي�ٓػ١٦ ايج���

���ا�١ٝ، ٚ��ٚي١ ٚق� ا�ضظ ايك�١ٜ�ٚ اي��١َ ���ّ ٖ�ٙ اي�١ًُٝ، ��يٓ��ّ ايطٝ�ضٞ اي�

اي����ا�ٞ �ب� إٔ ٜ�تهص �٢ً ��ُ� ت����ٌ ن��١ َهْٛ�ت٘ بؿ٠�ٛ ����ا�١ٝ، �ُٔ ��ٍ 

اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ اي� ت�ِ �ا�ٌ ا�ؤضط١ اي��١ًُٝٝ �هٔ ت�ًِٝ اي��ٌ َٓ� ١َٛ�ْ أ����ٙ ١ٖٝ�َ 

��ا�١ٝ، ٚيً��يٌٝ �٢ً ؾش١ َ� ْ�ٍٛ �٢ً ض�ٌٝ ا�ج�ٍ إ�ا ت�ًِ اي��ٌ �١ُٝ ا�ػ��ن١ اي��

اي����ا�١ٝ ��ٍ اي�ٓػ١٦ ا���ض١ٝ �ُٔ ا��ٌُ إٔ ٜهٕٛ َػ��ن� ضٝ�ضٝ�� ْ�دش�� �ٓ�َ� ٜ��أ 

 ١٦اي�ٓػ ٚأ�ٚا� َٚؤضط�� َؿ����ُ��ا ت�� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ؟ َٚ� أب���ٖ�؟ َٚ�  ا�ُ��ض١ ايطٝ�ض١ٝ.

�؟ٗ�تؿٓٝ��تَٚ�  ٗ�؟َهْٛ�تَٚ� ؟ َٚ��ا ت�� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ َ�َٗٛٝ�؟ ايطٝ�ض١ٝ

�

 أ��: ال�ٌشئة ال��ب��ة 

 ����� ا������ ا�������: -1

ت���� اي���ٜ��� ايـ� ��سٗـ� اي�ـ�سجٕٛ ��ٗـّٛ اي�ٓػـ١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ، �ًـٝظ ٖٓـ�ى ت��ٜـ� ٚاسـ� َ��ـل            ��

َٚـ�   ٘ٚا��ٖ�تـ ��ُ�ـ٘  ٖٛ َؿ�ً� ٜط���ّ ي�غ��٠ إ� اي��١�ٜ اي� ٜـ��ًِ بٗـ� اي�ـ�� �ـِٝ     بٌ �ًٝ٘، 

. ٚ�� ت���� ا��ٖ�� أْ��� تٓػ١٦ َط�٠�ُ ��٠���ٚهٕٛ ٓ��� إٔ ٜ�َٛٛا ب٘ َٔ أ�ٚا� � ا�ط���ٌ، ٜ�

����اي��سج� ��ّٗٛ اي�ٓػ١٦ ْ��ؿ� َٓٗ� �٢ً ا��ٖ�

�(5)����� إ�ى ����م ا������:اا����� 

ٜٓ�� إ� اي�ٓػـ١٦ ن�ًُٝـ١ ٜـ�ِ ���كـ�ٖ� تً�ـ� ا�ـ�٤ �ُٛ�ـ١ َـٔ اي�ـِٝ ٚا��ـ�ٜ� ا�طـ���٠ �            �ا�ول:

�قُ� ا��ُ� �� ٜكُٔ ب��٤ٖ� ٚاض�ُ�ا�ٖ�.

ٜٓ�ـ� إ� اي�ٓػـ١٦ �ًـ٢ أْٗـ� �ًُٝـ١ َـٔ ���ـ� ٜه�طـ� ا�ـ�٤ تـ���ٝ� ٖٜٛ�ـ٘ ايػ�ؿـ١ٝ ايـ�              �ا����ي:

�.ك�٤ َ��ي�٘ ب�ي��١�ٜ اي� �ًٛ ي٘تطُ� ي٘ ب�ي���� �ٔ �ات٘ ٚ�

�ٓ� )أ�ْٛ�( ب�ْٗ� "اي�١ًُٝ اي� ت�ػهٌ بٗـ� ايج���ـ١ ايطٝ�ضـ١ٝ ٚتـ��� إ� إٔ     �وُ���ف ا������ ا�������

ي�٣ نٌ ْ��ّ ضٝ�ضٞ ٖٝ�نـٌ َ�ٝٓـ١ تٓ�ـ� َُٗـ١ اي�ٓػـ١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ ٚتً�ٔـ ا��ـ��ئ ايـ� ��ـٟٛ �ًـ٢            

�� َ�ـ��." ٜٚ���ٗـ� )�ٜٓـٝظ( ب�ْٗـ�" �ًُٝـ١ ضٝ�ضـ١ٝ �ـ� تػـًُ٘         اي�ِٝ ٚا�ٗ��ا� ايطٝ�ض١ٝ يًُٛا�ٓ� ٚيًٓ

َــٔـ ايٓ�ـــ�ّ ايطٝ�ضـــٞ أٚ اي�ـــ��ٜ� �ًـــ٢ ا�ٛا�ٓـــ١، ٚ�هـــٔ إٔ ت�ـــ� اي�ٓػـــ١٦ ايطٝ�ضـــ١ٝ � �ٚ� َ�ـــ�  

ب�ن�ط�� ا���ٜ� ايط�٠�٥ يٓ��ّ َـ�، �ٗـٞ ��ٚيـ١ تـ��� ايٓـ�ع �ًـ٢ ��ـٌ َـ� ٜ�ٜـ�ٙ ايٓ�ـ�ّ َـٔ اي�ـِٝ             

ٗ��ا� اي� ت��� َ��ٛبـ١ ْٚ���ـ١ � �يـو ا��ُـ�، ٖٚـٞ بـ�يو �هٔـ إٔ ت��ـ�         ٚا���ٜ� ٚا��ًَٛ�� ٚا�

                                                           

5
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ــ�.        ــ١ تُٜٓٛــ١ �ن�طــ�� ا����ــ�ا� ٚا�ٝــٍٛ ايطٝ�ضــ١ٝ �ًــ٢ َــ�٣ اي�ُ �نُــ��(6")�ًُٝ

�ٓـ٢ ب�ـ�ع اي�ــِٝ ٚا����ـ�ا� ٚا���ٖـ�� ايطٝ�ضــ١ٝ � ا�ٝـٌ ا�سـ�خ �ًــ٢       �ًُٝــ١ ت�: ب�ْٗـ� �

��ٌ ايط�بل �� َؤضط�� ١ٓٝ�َ.أٜ�ٟ ا�ٝ

����٠ �ٔ �١ًُٝ اي�ً�� ٚاي��ًِٝ ٚا�نط�� ٚايٓ�ٌ يًج���١ ايطٝ�ض١ٝ �:ب�ْٗ��

 َٔ دٌٝ إ� آ�� �� َؿ��� َٚؤضط�� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ اي��١ٝ ٚ�� اي��١ٝ.

�(7:)�����ي������ ا������� ����� ����� ����م ا�ا����ص و���� �� ��ل ا�������ت ا������ و

 .اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ٖٞ �١ًُٝ تً�� ي�ِٝ ٚا��ٖ�� ضٝ�ض١ٝ ·

اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ ٖــٞ �ًُٝــ١ َطــ�٠�ُ، ��ٓــ٢ إٔ ا�ْطــ�ٕ ٜ��ــ�� �ــ� �ًٝــ١ سٝ�تــ٘ �ــ�            ·

 ا�ؤضط�� ا�د�١ٝ��ُ ا���١�ً اي� ت�ّٛ ب�ٓػ١٦ اي���.

·    ُ جـٌ �: ْ�ـٌ ايج���ـ١ ايطٝ�ضـ١ٝ �ـ� ا�دٝـ�ٍ،       اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ تً�ـ� أ�ٚا�ا� �٥ٝطـ١ٝ ث�ثـ١ ت�

 ٚتهٜٛٔ ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ، ٚت�ٝ� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ.

اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ٖٞ ا��� يطًٛى اي��� ايطٝ�ضٞ ضٛا٤ ب��ـٍٛ أٚ ��ـ� ايٓ�ـ�ّ ايطٝ�ضـٞ      ·

 أٚ ��ٍٛ أٚ ��� ا��ُ� نهٌ أٚ إس�٣ َؤضط�ت٘.

ؤضظ ي�ض���ا� ايطٝ�ضٞ � ا��ُ�، ٚاي�ٛا�ل أٚ اي��ـ���  إ�ا� ��ي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ايط١ًُٝ ٖٞ اي� ت�

� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ ب� ا�ُ�ٖ� ٚايٓ�� ايطٝ�ض١ٝ ٜط�ِٖ � ت��ٜـ� ٚدٗـ�� ايٓ�ـ� ٜٚ�ـص� َـٔ س�يـ١       

 ��ّ ا�����، بٌ إٕ إُٖ�ٍ د�ْ� اي�ٓػ١٦ ٜٗ�� أَٔ ٚاض���ا� ا��ُ�.  

  أ���د ووظ�ئ� ا������ ا������� -2

ض١ٝ �٥��ٚ ��٠�ٜ ١َُٗٚ ي�٤�ٓ اي��� َٓٗ� تٓػ�٦٘ يًُػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ٚ�ٓٝـ�ٙ ضٝ�ضـٝ��   يً�ٓػ١٦ ايطٝ�

�:�يٝ��ً� ا�ٓ�ؾ� ����١ ٠��َٗٚ، ثِ ٜ�تٞ ا�ض���ا� ايطٝ�ضٞ يًٓ��ّ

 ا������ وا����ر�� ا�������:   -3

ٜ��ـ��   ت�ٛ�� َػ��ن١ اي��� � ا�ٝـ�٠ ايطٝ�ضـ١ٝ دص٥ٝـ�� �ًـ٢ نـِ ْٚٛ�ٝـ١ ا�ٓ�ٗـ�� ايطٝ�ضـ١ٝ ايـ�         

�ــ�، �ــ� إٔ �ــ�� اي��ــ�� يًُٓ�ــ٘ ايطٝ�ضــٞ � ٜه�ــ٢ ٚســ�ٙ يــ��� اي�ــ�� إ� ا�ػــ��ن١ ايطٝ�ضــ١ٝ،  

ٚإ�� �ب� أٜك�� إٔ ٜ�ٛ�� ي�ٜ٘ ��� َ��ٍٛ َٔ ا�ٖ�ُـ�ّ ايطٝ�ضـٞ، ٖٚـٛ َـ� ٜ�ٛ�ـ� �ًـ٢ ْٛ�ٝـ١ تٓػـ�٦٘         

� تػـهٌٝ ا��ٖـ��   ا��ه�٠، ��ي�ذ��� ٚا�ـ�ا� ايـ� �ـ�خ � َ�سًـ١ اي��ٛيـ١ تً�ـ� �ٚ�ا� ٖ�َـ��        
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ٛا�        ا���ا� ٚتٛدٝ٘ ضًٛنِٗ �ُٝ� ب��، ٜٚط�ُ� ت�ث� ٖ�ٙ اي�ذـ��� ٚا�ـ�ا� �ًـ٢ ا��ـ�ا� �ـٛاٍ ضٓـ

ا��اٖ�ــ١ ٚايٓكــر، سٝــ� ٜــ�٣ ايــ��� إ� إٔ اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ �ًــل ا�ــٛا�ٔ ايطٝ�ضــٞ ْ��ٜــ��، ٚإٔ   

�(�8.)ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ تؤن� ٚدٛ�ٙ ��ًٝ��

ـٞ أسـ� ا�ب�ـ�� ا�ُٗـ١ ي�ش�ٜـ� ايطـًٛى ايطٝ�ضـٞ ي��ـ�ا�، نُـ� أْٗـ�           ٚت��� ا�ػ��ن١ اي��� طٝ�ض١ٖٝ 

أســ� ا�ــ�ٚ� ا�ض�ضــ١ٝ � �ــ�ٍ اٖ�ُــ�ّ �ًــِ ايطٝ�ضــ١ ٚاي�ًــّٛ ا�د�ُ��ٝــ١، ٚ�ًــِ ايــٓ�ظ ايطٝ�ضــٞ،  

�ا�ٜـ١ ٚا�ٝـ١ ٚت�نٝـ� يًشـل ايـ����ا�ٞ      إ���ػ��ن١ ��ٚي١ يً�ـ�ث� �ًـ٢ َ��ـ�ٟ اي�ـ�ا� ٖٚـٞ �ًُٝـ١       

�(��9.)�ُ����ا� ا�

اي�ٓػـ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ � ت�ــ� �ٓــ� ا��اســٌ ا�ٚ� َـٔـ اي�ُــ� بــٌ إْٗــ� �ــ�خ �ــٛاٍ سٝــ�٠ اي�ــ��، يــ�يو   ٚ��

ٜـؤث� ب��دـ١   ، إٔ نٌ َ� ٜ��ًُ٘ اي��� َٚـ� �ـ� بـ٘ َٔـ �ـ�ا� ٚ�ـ��� �ًـ٢ َـ�٣ �ُـ�ٙ          �هٔ اي�ٍٛ

�ن��٠ �٢ً ٣�َ َػ��ن�٘ ايطٝ�ض١ٝ.

 ا������ وا������ ا�����ي: - أ

� ايطٝ�ضـٞ ت�ًـ� ا��ـ�ا� يًُٓ�ؾـ� ايطٝ�ضـ١ٝ ضـٛا٤ ضـ�ٛا إيٝٗـ� بـ�ا�� �اتـٞ أٚ ٚدٗٗـِ            ٜ�ؿ� ب�ي�ذٓٝ�

آ�ــ�ٕٚ إيٝٗــ�، ٜٚٓشــ�� غــ��ًٛا ا��انــص ايطٝ�ضــ١ٝ َــٔ ث���ــ�� ���ٝــ١ ��ً�ــ١، ٚيــ�ا تؿــ�� اي�ٓػــ١٦     

 ايطٝ�ض١ٝ اي���ي١ �١ًُٝ س١ٜٛٝ ي�صٜٚ�ِٖ ب������ ٚا�ٗ��ا� ايطٝ�ض١ٝ، إق��١ إ� َ� ان�ط�ٛا َٔ �ِٝ

�ٌ ت�ث�ٖ� �ًـِٝٗ ب�ـ� �ٓٝـ�ِٖ � أٟ َٓؿـ�     ٜٚا��ٖ�� َٔ ��ٍ َ��ٜػ�ِٗ يًذُ���� ا�ٚي١ٝ اي� 

�(10.)ضٝ�ضٞ

��ا������ وا�����ار ا�����ي:��-ج

ٜػ� ا�ض���ا� إ� ���٠ ايٓ��ّ �٢ً إٔ ��� �ات٘ �� ايصَٔ، أٟ ٜ�ٌ � س�ي١ ته�َـٌ، ٖٚـٛ َـ�        

، َٚـٔـ بٝٓٗــ� ٚ�ٝ�ــ١ اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ.  ١٘ ا���ً�ــ١ ب�٥��ٛٗــ� ن�ًَــ� ٜ�ــ�ت٢ يــ٘ إ� إ�ا ��َــ� َؤضطــ�ت

         : ٚيً�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ب��إ أض�ضٝ�ٕ ب������ٖـ� ٚ�ٝ�ـ١ قـ�١ٜ�ٚ �ضـ�ُ�ا� ايٓ�ـ�ّ: أٚ�ُـ� اي��ـ� ا���ٞـ

 َٚكُْٛ٘ إٔ ا�ٌٝ اي��٥ِ ٜٓ�ٌ ث����٘ إ� ا�ٌٝ اي�سل.

                                                           

8
م، �224إ�وو�ا��م �وو�اش، ا��ج��وو� ا����ووط:�ي �وون ��ظوو�� ��ووم ا�ج��وو�ع ا�����ووي، ����وو� دا� ا���وو��ة �ووز� ف��ووط:ن،  - 

 �35ص

9
د�ا�� فوي ��وم ا�و��س ا�����وي، دا� ا���و���، ا�ط��و� ا���و�،  –�ز�زة � ا��:د، ا����ك ا�����ي ا��ظ�� �ا��اق�  - 

 .�9م، ص1994ا�����ة، 

 .�3م، ص���1991د ��ز�، ا��أ� ا���م �������ج�� ا������، ����� ا��ج�� ا������، ا�����ة،  - 12
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�ِٝ ٚا��ٖ�� ٚضًٛنٝ�� أ��ا� ا�ٌٝ ايط��٥ �� ٚث�ُْٝٗ� اي��� اي�أضٞ: َٚؤ�اٙ إٔ ٜٛد� اتط�م ب� 

 ٜكُٔ يًذط� ايطٝ�ضٞ ���ا� َٔ اي��سِ ٚاي�اب�.  

 ���در و�����ت وأدوات ا������ ا������� -4

ٜ��ٜؼ ا�ْط�ٕ �ٛاٍ سٝ�ت٘ َؤضط�� ��٠�ٜ ب�كٗ� ب�ٕٚ ا��ٝـ��ٙ ن��ضـ�٠ ٚب�كـٗ� إ�ا�ٟ ٜٓكـِ         

�ـص� ايطٝ�ضـٞ. ٚ� أثٓـ�٤ ٖـ�ٙ ا�ٝـ�٠ ٜه�طـ� اي�ـ�� َٔـ         إيٝ٘ اي��� �ٛا�١ٝ ن����ض١ ٚا��َ�ـ١ ٚا 

ٖــ�ٙ ا�ؤضطــ�� �ُٝــ�� َٚ�ــ�ٜ� ٚا��ٖــ�� تــؤث� � ضــًٛن٘ ايطٝ�ضـٞـ ٚ� ا��ٖــ٘ ايطٝ�ضــٞ �ًــ٢ �ــٛ  

َ��غ� أٚ �� َ��غ�، ٚتط٢ُ ٖ�ٙ ا�ؤضط�� َؿـ��� أٚ ٚضـ��٥ اي�ٓػـ١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ أٚ أ�ٚاتٗـ�. ٚتً�ـ�       

ا��ًَٛ�� ٚا��ه�� ٚتؤث� ت�ث�ا� �ُٝ��� �٢ً ا��ٖ�� اي�ـ�� ٚا��ُـ�    ٖ�ٙ ايٛض�٥ٌ �ٚ�ا� ٖ�َ�� � ت���ٍ

 ٚتػهٌ ي�ٜ٘ ٚ�ٝ�� ضٝ�ضٝ�� ٦ٜٝٗ٘ يًُػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ َط�����.

 ��وكي أى ًق�ن أ�ن ه�بدر �هؤ��بت ال�ٌشئة ال��ب��ة إل� ا���:

 ا���ة ودور�� �ي ا������ ا������� - أ

١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ ٚأ��ُٗـ� تـ�ث�ا� � سٝـ�٠ ا��ـ�ا� �ٗـٞ أٍٚ ���ـ١        ت��� ا�ض�٠ َٔ أِٖ َؤضط�� اي�ٓػ   

ٜ�ٝؼ �ٝٗ� اي���، ٖٚٞ اي� ت�ّٛ ب�غ��� س�د�ت٘ اي�ٝٛيٛد١ٝ َٚ� ٜ�ت�� بٗـ� َٔـ س�دـ�� ضـٝهٛيٛد١ٝ     

ــ�أ اي�ــ�� ان�طــ�� ا���ٖــ�� ٚا����ــ�ا�          ــٗ� ٜ� ــ٘ ا�ٚ�، ��ــٞ �ا�ً ــ١ �ــ�ٍ َ�اســٌ سٝ�ت ٚاد�ُ��ٝ

٢ٖٚ اي� تٓ�ٌ إيٝ٘ ن��١ ا����� ٚا�ٗ��ا� ٚا���ٖ�� ٚاي�ِٝ ايـ� �هٓـ٘    (11.�)ايط�٠�٥ � ا��ُ�

َٔ إٔ ٜ�ٝؼ س٠�ٝ اد�١ٝ��ُ ْ�دش١ ب� أ��ا� ا��ُ�، ٚت��� ا�ض�٠ ا���ض١ ا�ض�ض١ٝ يهـٌ �ـ�� �ٕ   

َ� ٜ��ًُ٘ �ٝٗ� ٢��ٜ َ�٘ �ٛاٍ سٝ�ت٘، ��ٔ ��ٜ�ٗ� ٜه�ط� �ُٝ٘ ا�د�١ٝ��ُ َٚ�ـ�ٜ� ضـًٛن٘، ٚ�ٔـ    

� أ�ـ�� ايج���ـ١ ايطـ�٠�٥ � ا��ُـ�. �طـ١�ً ا��           ��ٜ� ٗ� أٜك�� ٜه�طـ� ا��ـ�ٜ� اي��َـ١ ايـ� ت��قٗـ

ٚض١�ً ا�ّ تً�� �ٚ�ا� َُٗ�� � تػهٌٝ ث���١ َٚط���ٌ اي��ٌ َٔ ��ٍ اي��ًِٝ ايػ�ٛ�ٟ ٚاي�غـ�ٛ�ٟ  

�(12).ٚ��ا ��ٕ ب٤�ٓ ايط١�ً �ا�ٌ ا�ض�٠ ٜ��ّ يً��� ��ب�٘ ا�ٚ� ي����٘ َ� ايط١�ً

���ض�٠ ٖٞ ايً�ٓـ١ ا�ٚ� ٚا�ًٝـ١ ا�ٚ� � بٓـ�٤ ا��ُـ�، ٖٚـٞ ا�ٓ�ـ� ا�ٍٚ ايـ�ٟ ٜطـ��ٞ َٓـ٘ اي�ـ��           ��

ــ�٤ غ�ؿــــــٝ�٘،    ا��ــــــ�ِٖٝ ٚاي�ــــــِٝ ايــــــ� تــــــؤث� � ث����ــــــ٘ ٚتطــــــ�ِٖ � تػــــــهٌٝ ضــــــًٛن٘ ٚبٓــــ

                                                           

11
 .17م، ص1998ا������� في ���، ����� �د���ي، ا�����ة،  ���� ا����في، ����� ا���دد�� - 

12
م، 1991، ا��ووووو��د���، �� ��ووووو� ���ووووو�، ا��ظ��ووووو�ت ا�����ووووو�� �ا��ووووو��م ا�ح��وووووث، ا�����ووووو� ا�ج����ووووو� ا��د:حووووو�، � - 

 .�93ص
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اي�ــ�� ٚب��ـ��٠ أ�ــ�٣ ْطــ��ٝ� إٔ ْ�ـٍٛ إٔ ا�ضــ�٠ ٖـٞـ أبـ�� َؤضطــ�� اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ، ��ٝٗــ� ٜ�ــ�أ     

�(13.)ب�ن�ط�� ا���ٖ�� ٚ ا�����ا� ايط�٠�٥ � ا��ُ� ٜٚ�ٛ� �يو ي��٠ أض���

ت�ـٌ ا�ضـ�٠ ي�ـ�٠ ضـٓٛا� �ج�بـ١ ا�ؿـ�� ايٛسٝـ� ايـ�ٟ ٜػـ�� يً�ـ��           �:ا����ز ا����ص �����ة -أ   

�.�س�د�ت٘ ا���١ٜ ٚا��١ٜٛٓ �ٗ�ا ا���ُ�� ٜ��� ب�ي��ٌ إ� ت�ُ� �ِٝ ٚا��ٖ�� ٚاي�١ٜ

���ض�٠ ت�هظ ْ��َ� يً�ِٝ ٜطـ�ٛ��٘ اي�ـ�� ٚ��صْـ٘ � �ان�تـ٘، بٝـ� إٔ      :�� و��� ا���ة���� -ب 

ــ�٤، إ� �هــٔ إٔ ايــ��� ا�د�ُــ��ٞ أٚ         ــ�٤ ٚ�ــِٝ ا�بٓ ــ� �ــِٝ ا�ب ــ١ اي��ــ�بل ب ٖــ�ا � ٜ�ــ� �ا٥ُــ� س�ُٝ

��ا���ؿ��ٟ أٚ ايطٝ�ضٞ إ� ا���� اي�ِٝ ٚا���ٖ�� ايطٝ�ض١ٝ ب� ا�ب�٤ ٚا�ب٤�ٓ.

�������ا� ٚا���ٖ�� اي� ٜه�ط�ٗ� اي��� �ا�ٌ ا�ض�٠ � ت�د� إ� ايـ�ً��  :�ط�ق ����� ا���د -ج 

���يًُ���� ايطٝ�ض١ٝ أٚ ا�د�١ٝ��ُ ���، ٚإ�� أٜك�� إ� ا�ضًٛ� اي�ٟ تٓ�ٗذ٘ � ت�بٝ�٘.

�١ ٜ��ٜػـ٘ اي�ـ�� ٚتـؤث� ��ٜ�ـ١ ���ضـ١ ٖـ�ٙ ايطـ١�ً �ٝـ٘ ٚ�ًـ٢ ا�            �ٖ�تـ٘  ���ض�٠ ٖٞ أٍٚ �ـ� يًطًـ

َٚ����٘، ���ا ن�ٕ ا�� َ�طً��� � َ��ًَ�٘ ���ا� أض�ت٘ ب�� َٔ ا��ٌُ إٔ ت��ن� ي�٣ ا�ب٤�ٓ �ِٝ 

ــِٝ ا��ٜـــ١          ــ�ٕ ا�� ����ا�ٝـــ�� ت�بـــ٢ ا�ٚ�� �ًـــ٢ �ـ ــٌ إ�ا نـ ــ١، ٚب����بـ ــ�اٙ ٚايطـــ١ٝ�ً اي���ٜـ ا�نـ

ٕٛ إٔ ٜهْٛـٛا ���ـ�ا�ٝ� أٚ   ٚاي����ا�١ٝ. ��� بٝٓ� اي��اض�� إٔ ا����ٍ � ايٛ�ٜ�� ا��ش�٠ �ًٝـ 

 �ٗٛ�ٜ� ت��� يًشص� اي�ٟ ٜٓ�ُٞ ي٘ ايٛاي�إ، ٖٚه�ا � اي�ً�إ ا���٣.

 ا������ت ا�������� ودور�� �ي ا������ ا������� -ب

ا���ضــ١ ٚا��َ�ــ١ ُٖـــ� اي�٦ٝــ١ ايج�ْٝـــ١ ايــ� ُٜٓـــٛ �ٝٗــ� اي�ــ�� ��ًٝـــ�� ٚ�ه�ٜــ�� ٜٚـــ�ِ إ�ــ�ا�ٙ يًشٝـــ�٠         �

ٞ �ٚ�ُٖ� ب�� �ٚ� ا�ض�٠ اي� � ٜه�ٌُ �ٚ�ٖ� إ� �� تكٝ�٘ ا���ض١ َٔ َ�ـ��ئ  ا�ط���١ًٝ، سٝ� ٜ�ت

تطـِٗ � تػـهٌٝ غ�ؿــ١ٝ اي�ـ�� ٚت�ضــٝ� ايـ٤�ٛ ايــٛ�� ي�ٜـ٘، ثــِ ٜـ�تٞ �ٚ� ا��َ�ــ١ ن�٦ٝـ١ أ�ــ�٣        

ٜص�ا� �ٝٗ� اي��� �ٛا� �ه�ٜ�� ٚث���ٝ��. ٚت��� ا�ؤضط�� اي��١ًُٝٝ َٔ أِٖ َؤضط�� اي�ٓػـ١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ   

ــ٢ ا��ٖــ�� اي�ــ��        ــؤث� تــ�ث�ا� �ُٝ�ــ�� �ً ــ١ يــ�ٚ�ٖ� ا�ــ�ّ � ْ�ــٌ ٚت�ــ��ٍ ا��ًَٛــ��، ٚت ٚ��ؾــ١ ا��َ�

  ٞ َٚٔـ  (�14.)ٚا��ُ� ٢ً�ٚ ا�ٝ�نٌ ايطٝ�ض١ٝ، بٌ إْٗ� تً�� �ٚ�ا� َؤث�ا� � �١ًُٝ ؾٓ� اي�ـ�ا� ايطٝ�ضـ

اي��ًــِٝ اي�ًٝــ� بػــهٌ ا��ًــّٛ إٔ أثــ� اي��ًــِٝ � ��ــ� َطــ�٣ٛ ايــٛ�ٞ ايطٝ�ضــٞ يً�ــ�� ٜــص�ا� � َ�اســٌ  

نجــ� ٚقــٛس��، سٝــ� ٜ�ــٛ�� �ٝٗــ� �ــ�ف ا�تؿــ�ٍ ٚاي����ــٌ ٚاي��ــ�ٜٔ � ٚدٗــ�� ايٓ�ــ�، ٚا�ٓ��ػــ��   أ

                                                           

13
�ووت، ا��وودد ��وو�� ا���وو�في، ا����ووئ� ا�����وو�� فووي ا�دب ا�����ووي ا�����وو�، �ج�وو� ا���وو�م ا�ج�����وو�، ج���وو� ا���  - 

 .17-16م، ص1976، 4

14
 .12م، ص1997إ����:� ����د ��ن، ا����ئ� ا�������، ا�����ة، دا� ا���� ��ج����ت، - 
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ٚاي��ًـِٝ �  (�15)ٚا��ـ��� �ا� ايؿـ١ً ب��ٛقـٛ��� ايطٝ�ضـ١ٝ.     ا��٠ اي� تطٌٗ �١ًُٝ ا��ـ�ّ ب���ًَٛـ��  

ٚا��َ�ـ١ تطـ�هٌُ َُٗـ١ ا�ضـ�٠      ٜ��ؿ� �٢ً ��� غشٔ اي��ٌ ب��ه�� َٚ��ِٖٝ ْ��ٜـ١، �����ضـ١  

� ايٓكٛز ايطٝ�ضٞ ٚا�د�ُ��ٞ يً���، �ٗٛ ٜ��ًِ ايٓ��ّ ٜٚ��ًِ س�ٛ�٘ ٚس�ٛم ا���ٜٔ ٚٚاد��ت٘ �ٛ 

ا��ُ�، ٜٚ��ًِ �ٛا�� اي����ا�ٝـ١ ٚآ�ا� ا�ـٛا�. ٚ�ـ� أث��ـ� اي�ذـ��� إٔ ا���ضـ١ ٚا��َ�ـ١ ٚا�ـٓٗر         

�ِٖ َؿ��ا� ي�هٜٛٔ ا���ِٖٝ ايطٝ�ض١ٝ يً���. نُ� ت��ـ�  ٚا���ع �ِ ث�ًِٗ ٚأُٖٝ�ِٗ اي�ؿ٣ٛ ب�����

اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ �ا�ــٌ ا��َ�ــ١ �ا� أُٖٝــ١ ��ؾــ١ ٚأض�ضــ١ٝ ب�يٓطــ�١ ي�ًُٝــ١ اي�ه�َــٌ ايطٝ�ضــٞ،     

ٚت�ٜٛ� ايٛ�ٞ ب��ٜٛـ١، ٚت�نٝـ� ايـ٤�ٛ ٚا�ْ�ُـ�٤ يًـٛ�ٔ ٚت�ُٝـل �ـِٝ اي��ايـ١ ٚا�طـ�ٚا٠، ٜٚ��ًـ� ٖـ�ا            

 ٌ ْطـ�١ ايج���ـ١ ايطٝ�ضـ١ٝ ايطـ�٠�٥، �ـٔ ��ٜـل ت�ـٜٛ� ْ�ـ�ّ اي��ًـِٝ ا�ـ�َ�ٞ            ب�يك�٠�ٚ ت�ٝ�ا� أٚ ت�ـ�ٜ

ــ� ٚا�ــٛدٗ� ايــ�ٜٔ �هــِٓٗ             َٚٓ�ٖذــ٘ ٚت�ٓٝ�تــ٘، ٚنــ�يو تــٛا�� نــ��� َؤٖــٌ نــ�٤ َـٔـ ا��ًُ

يــ�يو �هــٔ إٔ تً�ــ� ا�ؤضطــ�� اي��ًُٝٝــ١ ٚايج���ٝــ١ ن��ــ�ا�ع   (�16)ا�قــ��� بٗــ�ٙ ا�ُٗــ١ بٓذــ��. 

ه���� َٚ�انص اي�ش� اي�ًُٞ اي�ٚ� ايه�� ٚا�ؤث� � ْػ� ا��ه�� ٚاي�ِٝ ٚا��َ��� ٚا� ٚا���ٖ�

ٚايٛ�ٓٝــ١ ٚاي�َٛٝــ١ ٚا�ْطــ�١ْٝ بــ� ايٓ�غــ١٦ ٚت�ضــٝ�ٗ� � ْ�ٛضــِٗ ٚســجِٗ �ًــ٢ ا�ي�ــصاّ بٗــ� ٚاي�ؿــ��  

 (���������17.)�ٛد�ٗ�

ٔ ا��ُــ�، ٚإ�ــ� � ا��ــ�ّ �ــ� أ� ٜ�ٝــ� �ــٔ اي�ــ�ٍ إٔ �ًُٝــ١ اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ � تــ�ِ ��ــصٍ �ــ     

، �ًـٗ� �ٚ� أض�ضـٞ � تػـهٌٝ غ�ؿـ١ٝ     ايج���١ٝ ٚ��ٖـ�  ��ٟ � ضٝ�م َ�� ي٘ َ�َٛ�ت٘ ٚ�ؿ�٥ؿ٘

ــ� اي�ــ�ا�           ــ١ ؾــ١��ٓ ٚتٓ�ٝ ــ١ ٚؾــ١��ٝ أ�هــ��ٙ ايطٝ�ضــ١ٝ اي��َــ١ ٚنٝ�ٝ اي�ــ�� ٚغــ�ٛ�ٙ ب��ٜٛــ١ اي�َٛٝ

طٝ�ضـ١ٝ � بـ� َـٔ اي�ُـٌ     ٚس�٢ تؿ�� ا�ؤضط�� اي��ًُٝٝـ١ �ـ���٠ �ًـ٢ اي�ٓػـ١٦ اي     .ايطٝ�ضٞ � ا��ُ�

 �٢ً ا�تٞ:

��ع �ِٝ ا��١ٜ ٚاي����ا�١ٝ ٚ���ض١ ايػ٣�ٛ �ٓـ� ا�ـ�� اي�ـ�ا� �ًـ٢ َطـ�٣ٛ ا���ضـ١ أٚ       � (1)

 ا��١�َ َٔ ��ٍ ا�ٓ��ػ١ ا���ب١ٝ ب� ا��ًِ ٚا���ًِ.

 ت١٦ٝٗ اي��ف ا�ٓ�ض�١ أَ�ّ ا�ُٝ� �ٕٚ �ٝٝص سصبٞ أٚ َٓ���ٞ أٚ دٟٗٛ.  (2)

 .ب� ا���ا� ب���ا٤ اي���ٌ � أ�ا٤ ا��ُ�ٍ ٚ�ًل �ٚ� ا�ٓ��ط١ � ا�ب�ه���ًل �ٚ� اي���ٕٚ   (3)

�

                                                           

15
���ن ا���و��، د�� ا��د��و� فوي ����و� ا�و��ي ا�����وي �طو�ب ا����و�م ا�حو���� ا��و�م �غوزة، ��و��� ��ج�و�:�، ج���و�  - 

 .47م، ص��225:ن ��س، ���، 

16
م، �227د�� ا�ج���ووو�ت فوووي ����ووو� ا�ووو��ي ا�����وووي �ووود� ط��ووو� ا�ج���ووو�، د�ا�ووو� ���:��ووو� �ظ��ووو�، ���ووو� ��وووس،  - 

   �1ص

17
 .  �67م، ص�225، 1أ.د/ إ���ن � ا���ن، ��م ا�ج���ع ا�����ي، دا� �ائ� �����، � -
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 ودور�� �ي ا������ ا�������: ����� ا����ق - ج

ــ��بٕٛ �          ــ�ٜٔ ٜ�� ــ٢ أْٗــ� ا�ُ��ــ١ ايــ� ت�هــٕٛ َــٔ أؾــ���٤ اي�ــ�� اي ت�ــ�� ���ــ١ اي��ــ�م �ً

ي��� ضًٛن٘ ا�د�ُ��ٞ ٜٚـ�ِ  أ�ُ��ِٖ َٚٝٛ�ِ ٖٚٛاٜ�تِٗ، نُ� أْٗ� ا�١��ُ اي� ٜٓط� إيٝٗ� ا

ت�ُٝٝ٘ � إ��� َ��ٜ�ٖ� ٚ�ُٝٗ� ٚا��ٖ�تٗ� ٚأ��� ضًٛنٗ� ا���١�ً، ٚ���ـ�� اي��ـ�م �ـ� �ٚ�    

� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ َٔ ��ٍ سـ� أ�كـ�٥ٗ� أٚ ايكـ�� �ًـِٝٗ يٝ�ًُـٛا ٚ�ـل ا���ٖـ�� ٚأ�ـ��         

ب�يطٝ�ضـ١ أٚ َ��ب�ـ�� ي�سـ�اخ     ايطًٛى ايطٝ�ضـ١ٝ ايـ� ت��ًـٗ� ا�ُ��ـ١، �ـ�ي��� �ـ� ٜؿـ�� َٗ�ُـ��        

ايطٝ�ض١ٝ �ٕ ب�� ����٘ ا���ب� ٜ��ًٕٛ �يو، ��ث� ���١ اي��ـ�م � اي�ٓػـ١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ ٜ��ـٛ�     

ــٔ �ــ�ٍ        (��18)َــ� ت�ــٛ� ايــٓؼ٤ ٚ�ــٛٙ.    نــ�يو ٜــؤث� اي��ــ�م � َؤضطــ�� اي�ُــٌ � اي�ٓػــ١٦ َ

ًُـ� اتطـُ� ٖـ�ٙ اي���ـ١     اي����� ٚا���َ�� بـ� اي��ضـ�٤ ٚا���ٚضـ� � ٖـ�ٙ ا�ؤضطـ��، �ه     

ب�يٛ� ٚاي���ٕٚ ٚا�ػ��ن١ � ا��� اي��ا�ا� ٚ� تطٝ� أَٛ� ا�ؤضط١، نًُ� ن�ٕ اي�ـ�� أنجـ�   

           � ، أَـ� إ�ا اتطـُ� ٖـ�ٙ اي���ـ١ ب���ـ� ٚايه�اٖٝـ١ ٚاي�طًـ َٝ�� يًُػ��ن١ �ـ��ز ْ�ـ�م اي�ٌُـ

 اي�ٌُ.ن�ٕ اي��� أنج� َٝ�� إ� ايط١ٝ�ً ٚاي�٠���َ � �ا�ٌ ٚ���ز ب١٦ٝ 

  ودور�� �ي ا������ ا�������: ا�حزاب ا������� - د

ٜ��� ا�ص� ايطٝ�ضٞ ب�ْ٘ " �يو ا�ُ� َٔ ا���ا� ا��ش�ٜٔ اي�ٜٔ ٜ�ًُٕٛ ���ً� ايٛض�٥ٌ    

��ٝل ب�اَر ضٝ�ض١ٝ ١ٓٝ�َ."  ٚ ( 19)�اي����ا�١ٝ يً�ٛ� ب��هِ أٚ ا�ػ��ن١ �ٝ٘ ب�ؿ� تٓ�ٝ�

� �١ًُٝ اي�ٓػ١٦ َٔ ��ٍ ��ع �ِٝ َٚ��ِٖٝ َٚ����ا�  ���سصا� ايطٝ�ض١ٝ ت�ّٛ ب�ٚ� ن��

ضٝ�ض١ٝ ١ٓٝ�َ ي�٣ اي���، ٚ�يو بٗ�� تٛدٝ٘ ا���ا� ٚد١ٗ ضٝ�ض١ٝ ١ٓٝ�َ ت��ل َ� تٛدٗ�� ٖ�ٙ 

ا�سصا�. ن�يو ت�ّٛ ا�سصا� بٗ�ا اي�ٚ� َٔ ��ٍ َ� ت��ّ َٔ َ�ًَٛ��، َٚ� ���ض٘ َٔ ت�ث�ا� 

ًٛن١ٝ ايطٝ�ض١ٝ يًذُ�ٖ�، َط���١َ � �يو نٌ َ� �ًو َٔ �٢ً ا��ا٤ ٚاي�ِٝ ٚا���ٖ�� ايط

ٚض�٥ٌ اتؿ�ٍ ب��ُ�ٖ� ضٛا٤ ن�ْ� ٖ�ٙ ايٛض�٥ٌ ��١ٜ�ٖ ن�ي�ا�ٜٛ ٚاي�ًٝ�صٜٕٛ ٚايؿش� 

ٚا��� ٚايه�ٝ��� ٚايٓػ�ا� ٚٚض�٥ٌ اي�ٛاؾٌ ا�د�ُ��ٞ أٚ ٚض�٥ٌ اتؿ�ٍ َ��غ� ن�يٓ�ٚا� 

��ب�� اي� ٜٓ�ُٗ� ا�ص�، َٔ أدٌ ايٛؾٍٛ إ� أن� ٚا�ؤ��ا� ٚا��ق�ا� ٚا�د�ُ���� ٚا�

���� �هٔ َٔ ا�ُ�ٖ�. ي�يو �ٗٞ إس�٣ أ�ٚا� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ اي�٥ٝط١ٝ، ٚاي� ت�ّٛ بٓ�ٌ 

ا��ه�� ٚاي�ٛدٗ�� ٚاي�ِٝ ايطٝ�ض١ٝ إ� ا��ُ�، َٔ ��ٍ ��ِ ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ اي��١ُ٥، أٚ �ًل 

                                                           

 .�13، ص م1993ا��دن،  –إ��ا��م ����، ا������ ا��د��� �ا���اط��، ����� ا��ائد ا������، ���ن  - 18

���ووو�ن ا�خط:وووب، ا��وووزاب ا�����ووو�� �د���ووو� فوووي أ�ظ�ووو� ا���وووم ا�����ووو�ة، دا� ا�ح��فووو� ����ووو� �ا���ز�ووو�، ا��ووو���ة ،  -19

 .  �4م، ص1983
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ا� َؤضط�� تج�١ٝ�ٝ ٚتٛد١ٝٗٝ ٚت�ٌُ �٢ً إٜؿ�ٍ ا��ًَٛ�� ���سص�(20).ث���١ ضٝ�ض١ٝ د�٠�ٜ

ايطٝ�ض١ٝ ٚا�د�١ٝ��ُ ْٚػ� ا�ٜ�ٜٛيٛدٝ�� َٚٓ��ػ�ٗ� َ� أ��ا� ا��ُ� ب�ي��م اي�ط١�ٝ ٚايٛاقش١. 

ضٗ�َٗ� � ت��ّ ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ �ٔ ��ٜل إ���سصا� ����٠ َ�ا�ع ث���١ٝ يًػ�ٛ� َٔ ��ٍ 

�21)�ٌُ ايطٝ�ضٞ ٚب��٠�ٝ اي��١َ � ��ً� ���تٗ�.ت���ٗ� ا��ًَٛ�� ا���١�ً ب�ي ٚت�ُٝص ا�سصا� (

ايطٝ�ض١ٝ ب١�ٝ�ٛ إ��ا� ايٓ�� ٚؾ١��ٓ اي���٠، إ� ٜ�ّٛ ا�ص� ب���ٜ� أ�ك�٥٘ �٢ً ���ض١ اي�ٌُ 

ايطٝ�ضٞ ٚ���ض١ ايط١�ً ٚت�غٝشِٗ ي�ْ���ب�� اي��١َ َٚٔ ثِ تٛيٞ ا�ٓ�ؾ� اي��١َ. ���سصا� تً�� 

� اض����� ايٓػ��٤ ٚاي���٠ ٚت�ّٛ ب���ٜ�ِٗ ٚت�ًِٖٝٗ يًٝ��ٛا أ�ٚا�ا� ١َُٗ � ا�٠�ٝ  �ٚ�ا� ن��ا�

اي��١َ، ٚن�يو � اد�ُ���� ا�ص� ٚا�ٛا�� ا�صب١ٝ ا���١�ً اي� ٜ�ٛيْٛٗ� ٜ��ًِ ايٓػ��٤ ��ً� 

���(22.)ا�ٗ��ا� ايطٝ�ض١ٝ ٚاي�١ٜ��ٝ ٚا���ب١ٝ ٚا��ا�١ٜ ٚ��ٖ�
�

 :ودور�� �ي ا������ ا������� ��لو��ئ� ا���م وا�� - ه

َٔـ ؾـش� ٚ�ـ�� ٚإ�ا�ـ١ ٚتًٝ�صٜـٕٛ ٚٚضـ�٥ٌ اي�ٛاؾـٌ        تً�� ٚضـ�٥ٌ ا��ـ�ّ � اي�ؿـ� ا�ـ�ٜ�         

�ــ���ُ� ٜ�ــ�ث� بٛضــ�٥ٌ ا��ــ�ّ بػــهٌ ضــ�ٜ�  �ٚ�ا� ٖ�َــ�� � �ًُٝــ١ اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ،  ا�د�ُــ��ٞ،

ــ١ ٚتٓػــ١٦ ضٝ�ضــ       ــ�ِٜٗ َــٔ َ��� ــ١.  ٚنــ��، ا��ُــ��ا� �ًــ٢ َــ� ي ــ��  ١ٝ ٚتٛدٗــ�� أٜ�ٜٛيٛدٝ ــصٚ� اي� إ� ت

ب���ًَٛــ�� ايطٝ�ضــ١ٝ ٚتػــ��ى � تهــٜٛٔ ٚت�ضــٝ� �ُٝــ٘ ايطٝ�ضــ١ٝ، ٚ� ا��ُ�ــ�� ا����َــ١ تٓ�ػــ�     

ٚض�٥ٌ ا���ّ �٢ً ْ��م ٚاض� ٚت�ّٛ بٓ�ٌ ا��ًَٛ�� �ٔ نٌ َـ� ٜ��ـ� َـٔ �ـ�ا�ا� ٚضٝ�ضـ�� ايٓ��ـ١       

بػـهٌ نـ�� ٚ�ٚ�ٖـ�     ١ُ ي�ٛدٝ٘ اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ضـ١ٝ ��ّ َٗا��ن١ُ إ� ا�ُ�ٖ�. ي�يو �ٛض�٥ٌ ا�

َجٌ اي�ٚ� اي�ٟ تً��٘ ا�ض�٠ ٚا���ض١ ٚا�ؤضط�� اي��١ًُٝٝ بػهٌ �ـ�ّ ٚا�ؤضطـ�� اي�ٜٓٝـ١ � �ًُٝـ١     

��ّ تط��ٝ� إٔ تؿٌ إ� اي��ٜ�� ا�ٓػ٠�ٛ ٚا�ٖ�ا� ا��ض١َٛ �ُٝـ�  �ٛض�٥ٌ ا� (23)اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ. 

ٜؿــ��� إيــو �ٓــ�َ� ت��ــل تًــو ايٛضــ�٥ٌ � ��قــٗ� ي��هــ�� ايــ� ت�ٜــ�  �ــ� اي�ٓػــ١٦ ايطٝ�ضــ١ٝ، ٚ�

���ا� ا��ُ� ٚإٔ � ت����� َ� ب�كٗ� اي���، �ٕ ت���قٗ� �ًل ب١ً�ً ٚتػٜٛؼ ي�٣ ا�ٛا�ٓ� �ـ�  

�(��������24.)��ًِٗ ٜٓ�طُٕٛ أٜ�يٛدٝ�� ٚ�ُٝٝ��

                                                           

20
 198م، ص����1987 ا����في، أ��� ا��ظم ا������� ا�������، دا� ا������ن ����� �ا���ز��، ا����ت،  - 

21
 .  �99ا����م ا�������، ا���ج� ا�����، صد. أ��د إ��ا��م ا�ج�:�، ���د�  -

22
 .�18، ص�أ. د. ��د � ا����ه �آخ��ن، ���د� ا����م ا�������، ا��:ن �����،�  -

23
 .�21أ.د. ��د � ا����ه �آخ��ن، ا���ج� ا�����، ص -

24
���ط�وو� �ووو��� ا��دن، أ��وود ج�وو�� ظووو���، ا����ووئ� ا�ج�����وو� �ا�����ووو�� فووي ا��وو��م ا����وووير �وو� د�ا�وو� �:دا��ووو�  - 

 .  �41م، ص�����1985 ا�����، ا�ز�ق�ء، ا��دن، 
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 ����ً�: ا������ ا�������

�: ت��ٜ� )إ�ٚا�� ت�ًٜٛ( سٝ� ���ٗ� ب�ْٗ� " نٌ َ�ن� ٜػ�ٌُ �٢ً ٠��َٗٓ يًج���١ اي��١َ ت��ٜ��� 

ا���� ٚا�����ا� ٚاي�ٕٓٛ ٚا���م ٚاي��ْٕٛ ٚاي��� ٚ�� �يو َٔ ا�َه�ْٝ�� أٚ اي���ا� اي� 

ٚ���ٗ� )�ٚب�� ب�ض��( ب�ٛي١ " إٕ ايج���١ ٖٞ �يو �(25)"�ٜه�ط�ٗ� ا�ْط�ٕ ب������ٙ �كٛا� � ��ُ�

 (26)�ٟ ٜ��ي� � نٌ َ� ْ�ه� �ٝ٘ أٚ ت�ّٛ ب�ًُ٘ أٚ ��ًه٘ ن��ك�٤ � ��ُ�"ايهٌ ا��ن� اي

�ٚت��� ايج���١ ايطٝ�ض١�ٝ أس� ��ٚ� ايج���١ اي��١َ.

 ����� ا������ ا�������: -1

َٔ ا�ؿ�ًش�� ا��ٜج١ � �ًِ ايطٝ�ض١، ���  Political cultureٜ�� َؿ�ً� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ ����

 Gabriel ا�َ�ٜهٞ د�ب�ٌٜٝ أ�ْٛ� �� اي� أ��ٝ� ��. ٚ�� اض���َ٘ت��ٜٓ� ٚت���� اي���ٜ�

Almond  " �ْٗطٝٓٝ�� اي��ٕ ا��قٞ �ٓ�َ� ْػ� َؤي��� ب�ٓٛإ " ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ" ٚ���ٗ� ب�� �

��ا� ا��ُ� ؾٛ� ايٓ��ّ ايطٝ�ضٞ � نًٝ�ت٘ ٚدص٥ٝ�ت٘ أتٛدٗ�� ٚا��ٖ�� اي��ي�١ٝ اي��٢ُ َٔ 

 (���27.)ي�ٚ�ٙ � ايٓ��ّ ايطٝ�ضٞ" ٚن�ا ��١ٜ اي���

ٚت��� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ ب�ْٗ� ����٠ �ٔ "�١�ُٛ ا����� ٚا��ًَٛ�� ٚاي�ِٝ ٚا���ٖ�� ٚا�ٗ��ا� ����

ٚاي���ا� ايطٝ�ض١ٝ اي� ٜه�ط�ٗ� اي��� َٔ ��ٍ اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ اي� ت�ّٛ بٗ� َؿ��� َٚؤضط�� 

�١ � ��ً� َ�اسً٘ اي�١ٜ�ُ."اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ اي��١ٝ ٚ�� اي��ٝ

ٜٚ�ؿ� ب�يج���١ ايطٝ�ض١ٝ أْٗ�: �١�ُٛ ا����� ٚا��ا٤ ٚا���ٖ�� ايط�٠�٥ �ٛ غؤٕٚ ايطٝ�ض١ 

ٚا�هِ، اي�ٚي١ ٚايط١�ً، اي٤�ٛ ٚا�٤�ُ�ْ، ايػ��١ٝ ٚا�ػ��ن١.  ٚ�هٔ اي�ٍٛ إٕ ايج���١ 

ٛ��ٙ، ٚت��٢ٓ ٖ�ٙ ايج���١ ايطٝ�ض١�ٝ ٖٞ �يو اي��� ا�ٓ�جل �ٔ ايج���١ اي��١َ ٚ��� � ب�ض�ُ�ا�١ٜ ت���ٙ ٚت�

ت���� �� ٜٓ�ٗذ٘ ��ُ� َ� َٔ �ِٝ ٚا��ٖ�� ٚضًٛنٝ�� ٜ��ث� ٜٚؤث� �ٝٗ�، ٚت���ٚ� ايج���١ ايطٝ�ض١�ٝ 

 ب� ا��ُ��� ٚا���ا�. 

 

 

                                                           

25
��وط�� أ����ووي، ����وو� ا���و���م ا���وو��ة.. ا�ح��ف�..ا�����وو�..�ي ا�ود:ن، �ج�وو� �ووؤ�ن ا���و�، ا����ووز ا����ووي  - 

 .  ��1م ص�227، :��:�/ ���س ���4د�ا��ت ا����ا�:ج��، ا��دد 

26
 ا���ج� ���ه - 

27
 أ�����. ��6:د ا���ض، ا��ظم ا������� ا������� ا��ظ��� �ا��ط�:�، ج����  أ. د / ج��� - 
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 ����م ا������ ا������� ·

ايٓ�ع �َُٛ��، ي�� أقش� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ ايّٝٛ ق�٠�ٚ، أنج� َٔ أٟ ٚ�� َك٢ يهٌ    

ٚيًُج��� ٚايٓ�� بػهٌ ��ف. �ْٓ� ْ�ٝؼ � ��ُ� �ٚيٞ تطٝ�� �ًٝ٘ اي�ٍٚ ا�ط�ه�٠ 

ٚا�ط��٠�ُ، ���ع غ�١�ٜ اي���، سٝ� ٜ�نٌ اي�ٟٛ ايك�ٝ�، بػهٌ ���� َط��ُ�� ٚض�٥ٌ 

�ٌُ �٢ً ا���ّ ٚايٓػ� يً�كًٌٝ، �ٝ�ٌُ �٢ً إ�ٓ��ٓ� ب�ٕ ايؿ�ٜل ��ٚ ٜٚؿٛ� يٓ� اي��ٚ ؾ�ٜ���، ٜٚ

��١ٜ تًو ا�١ُ�ْ، ��� َؿ��٘، َٔ ��ٍ ا���٤ ٚا���ا� �ٔ ض�ٌ ايٓذ�٠، ٚإغ��ٍ غ�ٛ� 

اي��� ايك�١�ٝ ب�ي�� ا�����١ َٔ ���١ٝ إ� ١ٝ�ٖ�َ ١ٜٝٓ�ٚ، ٚبٗ�ا ٜطٌٗ �٢ً تًو اي�ٍٚ ا�ط�ه�٠، 

يك�ٚ�ٟ إغ��١ ا�َط�ى ����ا� اي�ٍٚ ٚاض��ُ��ٖ� �� غ���ا� ب�ا�١ ���٠. ي�ا ن�ٕ َٔ ا

ايج���١ اي��١َ �ُٝ� ٜ�� ايٓ�ع، ي�ٛ�ٝ�ٗ� ٚ�ؿٛؾ� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ، ٚ�يو ����١ س��٥ل ا�َٛ� 

�(28).ي�هٕٛ ايػ�ٛ� �٢ً بؿ�٠ َٔ أَ�ٖ�

 �����ت ا������ ا�����ّ��  -2

ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ �جٌ �ُٛ� ا���ٖ�� ٚا�����ا� ٚا�ػ��� اي� ت��ٞ ْ��َ�� َٚ�ٓ�� ي١ًُٝ�ً 

ايطٝ�ض١ٝ، ٚت��ّ اي�ٛا�� ا�ط���٠ اي� �هِ تؿ���� ا���ا� �ا�ٌ ايٓ��ّ ايطٝ�ضٞ، �ٗٞ تٓؿ� 

�٢ً ا�جٌ ٚا���ٜ� ايطٝ�ض١ٝ اي� ًٜ�صّ بٗ� أ�ك�٤ ا��ُ� ايطٝ�ضٞ، ٚاي� ��� ا���� اي�ٟ ��خ 

����(�29)�:اي�ؿ�� ايطٝ�ضٞ � ْ���٘. ٚي�يو ��ٕ أِٖ َهْٛ�� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ ٖٞ ن�ي��يٞ

 ا�������  ·

ٖٞ �يو ا���� ا�ػ�ٌُ �٢ً �ه� ٚ�ًط�١ ��ُ� َ�، ٜٚ��� �يو �ج�ب١ َ�د� �٥ٝطٞ ي���ٖ�� 

ٛا��١  ايطٝ�ض١�ٝ ْ��ا� ي���ت٘ �٢ً ت�ط� اي���ٜ� ٚا�ٖ�ا� ٚاي��٣ ٚا�ٛا��، ٚ� س�ٍ ا���� ب��

 �ش�ل س�ُ��. ٚاي�ق� َٔ ���ٌ ا��ُ� �٢ً َ�د�١ٝ اي�ٚي١ ��ٕ ا�ض���ا� ضٝ
 

 ا����� ��� ا���� ا���م  ·

ٖٓ�ى ��م ب� اي�ٛد٘ اي���ٟ اي�ٟ �ٌٝ إ� ا���٤ َٔ غ�ٕ اي��� ٚت�ًٝ� َؿًش�٘ ايػ�ؿ١ٝ،     

ٚب� اي�ٛد٘ اي��ّ أٚ ا�ُ��ٞ اي�ٟ ٢ٓ�ٜ ا���ٕ ب�١ُٖٝ اي�ٌُ اي���ْٚٞ ا�ػ�ى � ا��ي� 

��ّ ٚ��ٝل ا�ؿًش١ اي��١َ ٚا�سط�ع ب��ط٦ٛي١ٝ ا�د�ُ��ٞ ٚايطٝ�ضٞ، ٚاي�ٛد٘ �ٛ اي�ٌُ اي

 ا�د�١ٝ��ُ ��ٙ ا��ُ� ٚ�ك�ٜ�ٙ َٔ أِٖ َهْٛ�� ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ.

                                                           

28
آذا� و  -�وو 1436و )ج�و�د� ا���و�  159خ�و� �و�� ا�ود:ن، �ج�و� ا���ودة ا��و����، ا��و�� ا��ا��و� ��و� و ا��ودد  -

 م(، ��د� �ن �ج�� ا�����ء ا�����:ن في ����ن.  �215

29
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 ا����� ��� ا����م ا�����ي  ·

ٜ�ش�ل ا�ض���ا� � ا��ُ��� � س�ٍ ���ل ا���ٙ ٚاي٤�ٛ يًٓ��ّ ايطٝ�ضٞ ايط��٥، ٚا���ٕ ����

١�ٝ ب�كٌ �يو َٔ ��ٜ� ايٓ��م اي��ّ يً�ٌُ ايطٝ�ضٞ ٚنٌ َ� ٜ��ًل ب٘ ب٘، ���ُهٔ ايج���١ ايطٝ�ض

��َٔ س�ٚ� ٚأٖ�ا� ت�ت�� ب��٠�ٝ اي��١َ ٚا��ؾ١ ي���ا� � ا��ُ�.

 ا�ح��س �������  ·

ّ ايطٝ�ضٞ ٜط��� �٢ً إق��٤ ايػ��١ٝ �٢ً ايٓ��ّ، نُ� ٜط��� �٢ً ���ػ�ٛ� ا���ا� ب�ي٤�ٛ يًٓ

�َ�� ٚا�ؿ��� اي� تٛادٗ٘. �ك�� �ٔ إٔ ا�سط�ع ب�ي٤�ٛ ٚا�٤�ُ�ْ يًٛ�ٔ ب��٤ ايٓ��ّ ٚ��ٝ٘ ا�

 ٜط��� �٢ً ب٠�ًٛ ٚت١ُٝٓ ايػ�ٛ� ب�يٛاد� ايٛ�� ٚت��ٌ ا�ي�صاَ��.

 ������ت ا������ ا�����ّ�� -3

ث���١ ضٝ�ض١�ٝ َػ��ن١: إ� ٜ��ُ� ٖ�ا ايُٓ� بػهٌ ن�� �٢ً ق�٠�ٚ تٛد�٘ ا���ا� �ٛ   ·

ن١ ب���� اي��ا�ا� ٚايطٝ�ض�� �ا� اي���١ ب�يٓ��ّ ايطٝ�ضٞ، ٚإٔ تٛق� اي���١ � ا�ػ��

 ٖ�ٙ ا���ٖ�� � ��١ُ٥ أٚيٜٛ�تِٗ.

ث���١ ضٝ�ض١�ٝ غ�٘ َػ��ن١: سٝ� تهٕٛ ��د١ �ٌُ ا�طؤٚي١ٝ غ�٘ ١َٚ��َ � ٖ�ا  ·

ايُٓ�، إ� ت��� ��د١ ا�ٖ�ُ�ّ ب��ػ��ن١ ايطٝ�ض١�ٝ �� ن��٠، �ٝهٕٛ اي��� َٗ�ُ�� 

 � ب��ػ��ن١ ب�ي��ا�ا� �ا� اي���١ ب��٠�ٝ اي���١ٜ ���. ��

ث���١ ضٝ�ض١�ٝ ١�ً�َ: ٚت�ُجٌ ب�ْطش�� ب�� اي���٦ َٔ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١�ٝ ٚإُٖ���،  ·

 ٚتهٕٛ ٖ�ٙ اي�١٦ �� ��ب١ً ي���ا� � إؾ�ا� ايطٝ�ض�� ٚاي��ا�ا� ا�ٓػ٠�ٛ. 

ْػــ�١ اي��بٝــ١ ايــ� ت��ــ� ���ضــ١ س�ٝ�ٝــ١   ٜٚه�طــ� اي�ــ�� أٜكــ�� ايج���ــ١ ايطٝ�ضــ١ٝ َــٔ �ــ�ٍ ا�   

يً����ا�١ٝ ٚب٤�ٓ غ�ؿ١ٝ اي��� ٚاي���� �ٔ �أٜـ٘ ٚايٓ�ـ�ؽ ٚا�ـ�ٍ ٚا��ٓـ�� ٚايٓ�ـ� اي�ٓـ�٤، نُـ� إٔ        

ا���ض١ ٚا��١�َ َه�ٕ ي��ًِٝ اي�ـ�� ا��ٜـ١ ٚاي����ا�ٝـ١ ٚت�ًُٗـِ إٔ �يـو ٜ��ًـ� َطـ�ٜٛ�� َ�ٝٓـ١         

١ٝ اض���ا�ا� يً���ٕٚ � ايٛؾـٍٛ ي�ٖـ�ا� اي��َـ١. نُـ� أُْٗـ�      َٔ ايطًٛى ٚايػ�ٛ� ب��طؤٚي١ٝ ايػ�ؿ

ٕ ����� اي�٣ٛ � ا��ُ� ٚت��إ َٔ ��ٍ َ� ت�ّٛ ب���ٜط٘ �٢ً تهٜٛٔ �ٓ���� ب��ٍٛ ٖ�ٙ  �ط�ا

 اي�ِٝ ٚاي����� ا�د�١ٝ��ُ.

�

�

�
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 ا���ي وا����ر�� ا������� :ا����ث ا����ث

ٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ ٚأُٖٝ�٘ ٚأض��� ق��٘ � ا��ُ���، ضٝ�نص ا��ٜ� � ٖ�ا ا��ش� سٍٛ َ�ّٗٛ اي

ــٛ�ٞ ايطٝ�ضــٞ َ�َٗٛٗــ�     ــ١ اي ٞ  ٚٚنُــ� ٜ��ــ�م ي�ُٓٝ ــ١ ايــٛ�ٞ ايطٝ�ضــ ــ�� تُٓٝ ، ٚنــ�ا ضــ�٥ٌ َٚ��ً�

 ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ َ�َٗٛٗ� ٚ���اتٗ� ٚآث��ٖ� �٢ً ا��ُ�. 

 أو�: ا���ي ا�����ي

  :����م ا���ي ا�����ي  -1

ــِ�� كـــٛ� ايـــ�ٖ�، ، ٚا���اى، ٚا�ضـــ�ٝ���، ٚا����ـــ١ ايػـــ�١ًَ، ٚا�ٜ�ـــ�� ايـــٛ�ٞ ي�ـــ١ ب�ْـــ٘: اي�ٗـ

ب�قــ��١ ايطٝ�ضــ١ يًــٛ�ٞ ٚ ٚاي�ؿــ�٠ ايٓ��ــ�٠، ٖٚــٛ َــٔ أ�ــ�٤ اي��ــٌ، َٚــٔ ؾــ��� ايــ�ن�٤ ٚاي��ٓــ١.  

ٞ   ٜهٕٛ َ�ّٗٛ اي�نٝ� ايً��ٞ / ٘  ايـٛ�ٞ ايطٝ�ضـ ٘ �ـ ْطـ�ٕ  إ��اى ا� :ب�ْـ ��ٓـ٢ ٖـٛ َ���ـ١     ،� سٛيـ

ٗـٛ �ًُٝـ١ ت�انُٝـ١    �ْٝ�ت٘ َٚ��ا ٜ�ٜ� ��ٝ�٘ ١���َٚ نٌ َ� ٖٛ سٛيـ٘،  َه�إْط�ٕ ي�ات٘ ٚٚا��٘ ٚا�

ْط�ٕ بٌ ٖٛ س�ن١ �ا١ُ٥ َٔ أدٌ ٜ�ٝػٗ� ا� ١ْط�ٕ �ٛاٍ سٝ�ت٘ ٚيٝظ ��� َ�س١ً َؤ��تط�ُ� َ� ا�

ــٌ.  ــ١ ٚاي�ُ ٖــٛ اي�ٗــِ ايطٝ�ضــٞ يًٛا�ــ� ٚا�ســ�اخ    �يٛ�ٞ ايطٝ�ضــٞ �ــ ، (30)ا�سطــ�ع ٚا���اى ٚا����

ا� �٢ً ��ٜ� َٛ�� ٚاق� ٚ�يو اض�ٓ��ا إ� ����٠ �ه�١ٜ ١ٓٝ�َ ت�ص� ٚد١ٗ ْ�ـ�  ٚاي��ٛ�ا� ٚاي���

َــ�٣ �ٗــِ ٚإ��اى اي�ــ�� يًٛا�ــ� ايطٝ�ضــٞ بهــٌ ت��ؾــًٝ٘،  ضٝ�ضــ١ٝ،  نُــ� ٜ�ــ�/ ايــٛ�ٞ ايطٝ�ضــٞ 

ٚايــ�ٟ ٜٓــ�ر �ٓــ٘ اي�ــ��٠ �ًــ٢ اي�ؿــٛ� ايهًــٞ �ــ�ا ايٛا�ــ� بؿــ٠�ٛ َ�اب�ــ١ تطــ���ٙ �ًــ٢ بًــ٠�ٛ اي�ــِٝ    

   ت���٘ يًُػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ اي���١ً.ٚا���ٖ�� اي�
 

 أ���� ا���ي ا�����ي: -2

ٖٓ�ى أ١ُٖٝ اض�ج١ٝ٥�ٓ يًٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ ب�يٓط�١ يًػ�ٛ� سٝ� ٚأْٗ� �ط� ١ٖٝ�َ سك��تٗ�، ٚ�جٌ ���

َط�٣ٛ ٚسذِ َٓ���ٗ� َٚٛاد١ٗ أٟ س��� َٔ اي�صٚ ايج��� ٚاي�ه�ٟ ٚايطٝ�ضٞ. إٕ �٠ٛ ايٛ�ٞ 

�ض١ اي�ٚي١ ٚاض���ا�ٖ� ايطٝ�ضٞ ٠ٛ�ٚ ي�٥�ٓٗ� ا���ؿ��ٟ ٚايج��� ايطٝ�ضٞ يًُذ�ُ� ٖٞ �٠ٛ يطٝ

ٚا�د�ُ��ٞ ٚب�ي��يٞ تٛس� أ��ا� ا��ُ� َ� َؤضط�� اي�ٚي١ � ��ٝل ا�ٖ�ا� ٚت�� ا�ػ�نٌ 

ٜ�ِ اي���� َٔ . ا�د�١ٝ��ُ  ٚ ��ٞ ت�ٛ� ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ �ب٤�ٓ ا��ُ� ٜ�ِ �ٓٝ� ا���ٖ� ا��ا١َ

ي�يو َٔ َؿًش١ اي�ٚي١ إٔ (�31.)�ٝ�ِ �ؿٝ� ايٓ���� اي��١َ يٓ���� س�١ٝ�ٝ إْ��د١ٝ ا���ٖ� اي�٠٤�ٓ

ٚا�ْ��ز، ٚ�يو َٔ إدٌ ت�ٜٛ� أت�ٌُ ٚتٓ�قٌ َٔ  َه�ْ�� ا�ُ�ٖ� ٚ��� ْٛ�ٝ�٘ ٚ���ت٘ �٢ً اي�ٌُ 

                                                           

30
 .  �1م، ص�222د/ ��دا����م ����ة، ��د:د ا���ي، ا�ط��� ا����، دا� ا���م، د���،  - 

31
 .151م، ص�225 ���ن � ا���ن، ��م ا�ج���ع ا�����ي، ���ن، ا��دن، دا� �ائ� �����،إد/  - 
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��ٍ ب٤�ٓ ٚ�ٝ٘ ايطٝ�ضٞ �٢ً أض�ع ا�ٛا�١ٓ ايؿ��١ ٚاي�كش١ٝ ٚ�ٌُ ا�طؤٚيٝ��، �هًُ� اٖ�ُ� 

تط��ٝ� �٠��ٝ ا��ُ� ��١َ  �٠ٚي١ ب�٤�ٓ ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ ��ْٗ� ض�ٓ�ر يًُط���ٌ �ٝ��ا� �ا� ن��٤اي

َٔ َؿًش١ اي�ٚي١ إٔ ت�ٌُ َٔ أدٌ ب٤�ٓ ٚ�ٞ ضٝ�ضٞ ��ُ�ٞ �ٛ�دٞ ي��ٜٛ� إَه�ْ�� ٚاي�ٚي١، 

 ٚايؿش١ٝ ا�ٖ�ُ�ّ ب��ؤضط�� ايج���١ٝ ٚاي�ب١ٜٛ، ٚا�ؤضط�� ا���ؿ��١ٜٜ�ِ ا��ُ�، َٚٔ ��ي٘ 

�ٖ��ٚ(.32�����)�

ٜ��� ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ َٔ أِٖ أ�ٚا� تػهٌٝ اي�أٟ اي��ّ ا�ُ�ٖ�ٟ � ��ُ��تٓ� ٚب��ْ� ���ْط�ٕ ��

ٜ��ث� ب���ُ� اي�ٟ ٜ�ـٝؼ �ٝـ٘ ٚبهـٌ َـ� �ـ�ٟ سٛيـ٘ َٔـ أسـ�اخ ٚ�كـ�ٜ� ضـً��� ٚإ��بـ��، ٚايطٝ�ضـ١             

�تٓ� ا�د�١ٝ��ُ، � �٥��ٚٓـ�، � أ�ُ�يٓـ�،   أؾ�ش� س�ق�٠ � نٌ َٓ�سٞ سٝ�تٓ�: � بٝٛتٓ�، � ���

� ٚد�َ��تٓـ�، � َطـ�د�ْ�، ٚ� َٓـ�ف يٓـ� َٔـ اي��ـ��ٞ َ�ٗـ� بـ�ٟ          �ُ��تٓ� �  َٚٓ��ٜ�تٓ�، � َ�ا�ضٓـ

��يٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ يٝظ ��� َ�ًَٛـ١ ته�طـ�، بـٌ ٖـٛ ت���ـٌ إ�ـ�بٞ َـ� تًـو          غهٌ َٔ ا�غه�ٍ.

�يكـُ�  ب، ٖٚـٛ َـ� ٜ�ًـل �ًٝـ٘     ايٛ�ٓٝـ١  ؿ�حا���ل  �� ا����١ ٜ��� ؾ�س�٘ ���� ا�ٛ�� ا�ٓ�ض�

 .ا�د�ُ��ٞ

 أ���ب ض�� ا���ي ا�����ي �ي ا������: -3

��ّ �ٝ�ّ َؤضط�� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ ب�ٚ�ٖ� ا��ًٛ� ٚ��ّ اض�ػ���ٖ� ب�١ُٖٝ ايٛ�ٞ  -1

 ايطٝ�ضٞ ٚ�ٚ�ٙ � اي��ٝ�.

ا���ؿ��ٟ ٚت�ْٞ ايهٛاب� ا��١ٝ�ُ ٚا�ٜ�ٜٛيٛد١ٝ ٚاْ�ػ�� اي��� ٚت�ٖٛ� ايٛق�  -2

 ا�ط�٣ٛ اي��ًُٝٞ ٚايج��� � ا��ُ�.

 �ٝٛ� ْ��ّ ا�هِ ا�ض���ا�ٟ ٚاي�طً�ٞ. -3

 

 ����� ا���ي ا�����ي:�����: 

 ����م ����� ا���ي ا�����ي -1

َػ��١ َٔ اي��ٌ )��( َٚٔ ا�ؿ�� )�ٛ( ���ٍٛ )�� ُٜٓٛ �ٛا� �٤��ٚ ٚت١ُٝٓ( َٚ�ٓ�ٖ�  اي�١ُٝٓ �   

 ا�ْ�ػ�� ٚاي�ٛض�، نُ� ت�� اي��ٜٛ� ٚاي�شط�.ايص٠��ٜ ٚ

                                                           

32
إ�ووووووووووووووووووووووووووووووو� ا�ووووووووووووووووووووووووووووووو��ي ا�����ووووووووووووووووووووووووووووووي ��ووووووووووووووووووووووووووووووو� ا�ووووووووووووووووووووووووووووووو�ا�� ا������وووووووووووووووووووووووووووووووير  –�وووووووووووووووووووووووووووووون ا����وووووووووووووووووووووووووووووووي  - 

http://mohamedberween.blogspot.com/2011/11/blog-post_7821.html  
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ٚ�هٔ ت��ٜ� اي�١ُٝٓ َٔ ايٓ�سٝـ١ ا�ؾـ��س١ٝ ب�ْٗـ� ت�ـ� " إسـ�اخ ت�ـٝ�ا� د��ٜـ١ ٚغـ�١ًَ � �ـِٝ          

ــ٘          ــ١ ت�ــٝ� اد�ُــ��ٞ غــ�ٌَ ��ٜ� ــ� �ًُٝ ٚث���ــ�� ٚ���ــ�� اي�ــ�� ٚا��ُــ� ٚايٓ�ــ�ّ ايطٝ�ضــٞ". أٚ أْٗ

 ٖٚ�ٙ تط٢ُ اي�١ُٝٓ ايطٝ�ض١ٝ. ايٛؾٍٛ إ� ��ٝل ا�ٖ�ا� ا�ٓػ٠�ٛ،

ب�ْٗ� ايص٠��ٜ ا�ط�٠�ُ ٚا�كـ���٠ يً�ٗـِ ٚا���اى ٚا�ضـ�ٝ��� يًٛا�ـ�      و���ف ����� ا���ي ا�����ي: 

ايطٝ�ضٞ بهٌ أب���ٙ ٚت��ؾًٝ٘. ٚت�ش�ل ٖ�ٙ ايص٠��ٜ ا�كـ���٠ َـٔ �ـ�ٍ: تُٓٝـ١ ا��ـ��� ايطٝ�ضـ١ٝ،       

��ض١ٝ.ٚت١ُٝٓ اي�ِٝ ايطٝ�ض١ٝ، ٚت١ُٝٓ ا�ٗ��ا� ايطٝ

 و��ئ� و������ت ����� ا���ي ا�����ي: -2

 ٖٓ�يو �١�ُٛ َٔ ايٛض�٥ٌ ٚا���ً��� اي� تط��� �٢ً ت١ُٝٓ ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ ٚا��ُج١ً �:

��اضــ١ اي�ــ��ٜ� ايطٝ�ضــٞ ٚا����ــ١ ايػــ�١ًَ يًٛا�ــ� َٚ���ــ١ نــٌ َــ� ٜــ�ٚ� َــٔ أســ�اخ ٚ�كــ�ٜ�  � (1)

 ضٝ�ض١ٝ �ا�١ًٝ ٚ���د١ٝ.

�ِٖٝ ايطٝ�ضــ١ٝ ن�يػــ٣�ٛ ٚاي����ا�ٝــ١ ٚاي����ٜــ١ ايطٝ�ضــ١ٝ ٚدــٛ� ��ٜــ١ ٚاقــش١ يهــٌ ا��ــ  (�)

 ٚا����ق١ ٚا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ٚاي��اٍٚ ايطًُٞ يًط١�ً.

اي�ج�ٝ� ايطٝ�ضٞ اي�ا٥ِ ٚا�ػ��ن١ � ايٓ�ٚا� ٚا�ؤ��ا� ٚايٓ��غ�� ٚا�ٛا�ا� ايطٝ�ض١ٝ،   (3)

 ٚاي���� �٢ً ا�ٗ��ا� ا���١�ً ن��ٛا� ٚا��ٓ�� ٚاي���ٚ�.

ا�ٛاثٝل ا��١ٝ ٚا�ٓ�ُ�� اي�ٚي١ٝ ٚ�ِٗ ن١ٝ�ٝ اي���ٌَ َ�ٗ� ٚا�ض����٠ َٓٗ� �� ��ل  ��اض١  (4)

 أٖ�ا� َٚؿ�ح ا��ُ� ٚاي�ٚي١.

 

 ����ً�: ا����ر�� ا�������

ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ت�� ْػ�� ضٝ�ضٞ ٜ�َص إ� َط�١ُٖ ا�ٛا�ٓ� ٚ�ٚ�ِٖ � إ��� ايٓ��ّ   

�يو )ٖٓ�ٓ��ٕٛ ٚدٕٛ ًْٝطٕٛ، ��ٕ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ت�� ��ٜ�ا� ايطٝ�ضٞ. ٚت���� ي���ٜ� ؾ٥ٌُٛٝ 

ايٓػ�� اي�ٟ ٜ�ّٛ ب٘ ا�ٛا�ٕٓٛ اي���ٜٕٛ ب�ؿ� اي��ث� � �١ًُٝ ؾٓ� اي��ا� ا�هَٛٞ، ضٛا٤ أن�ٕ 

ٖ�ا ايٓػ�� ���ٜ�� أّ ���ٝ��، َٓ�ُ�� أّ ��ٜٛ��، َ�ٛاؾ�� أّ َٓ�����، ضًُٝ�� أّ �ٓٝ���، غ��ٝ�� أّ �� 

٣�ٜٚ آ��ٕٚ إٔ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ت�� � أٚض� َ��ْٝٗ� سل �(33).(�ٞ، ����� أّ �� ���ٍغ�

                                                           

33
�ووو����� ) ��3، ا��ووودد ��2وووي، ا��ووو�� ، ا���ووو���� ا��� ���� ا�����ووو�� �ا�����ووو� ا�����ووو��ا���ووو ��ووو:ن ��ووو�ان ا��ووو:�، -

 .64(، ص 1997
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ا�ٛا�ٔ � إٔ ٜؤ�ٟ �ٚ�ا� َ�ٝٓ�� � �١ًُٝ ؾٓ� اي��ا�ا� ايطٝ�ض١ٝ، يهٓٗ� � أقٝل َ��ْٝٗ� ت�� سل 

�(34.)�يو ا�ٛا�ٔ � إٔ ٜ�ا�� ٖ�ٙ اي��ا�ا� ب�ي��ِٜٛ ٚايك�� ��� ؾ�ٚ�ٖ� َٔ د�ْ� ا��نِ

���ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ َ��أ ����ا�ٞ َٔ أِٖ َ���ئ اي�ٚي١ اي١ٝٓ�ٛ ا��ٜج١، َ��أ �هٓٓ� إٔ �ٝص  

� ق٥ٛ٘ ب� ا�١ُ�ْ اي١ٝٓ�ٛ اي����ا�١ٝ اي� ت�ّٛ �٢ً ا�ٛا�١ٓ ٚا�ط�ٚا٠ � ا��ٛم ٚايٛاد���، 

 ه��.ٚب� ا�١ُ�ْ ا�ض���ا�١ٜ، ايػُٛي١ٝ أٚ اي�ط١ٝ�ً اي� ت�ّٛ �٢ً ا�س�

ن�ْ� ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ض�ب��� ٚ��ٌ اي�ؿ� ا��ٜ� َ��ؿ�٠ � اي��ي� �٢ً ا�ث�٤�ٜ ي��  

ٚٚد�ٖ�� اي�ّٛ، أَ� ا��١ٝ�ً �ه�ْ� �٣�ٓ �ٓٗ�، يهٔ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ايّٝٛ ت�� َٔ ��� 

 ا��ُ��� ٚا�١ُ�ْ ايطٝ�ض١ٝ ا��ٜج١ ٚا���٠�ٛ.

 

 ا����ر�� ا�������: ����م  

�ا�١ٜ اي� ٜصاٚ�� أ�ك�٤ ا��ُ� بٗ�� ا��ٝ�� ٔ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ أْٗ� " تًو ا�ْػ�١ ا�ٜ�ِٗ َ  

. ٖ�ٙ "سه�َِٗ ٚ�جًِٝٗ، ٚا�ط�١ُٖ � ؾٓ� ايطٝ�ض�� ٚاي��ا�ا� بػهٌ َ��غ� أٚ �� َ��غ�

�(35:�)�جٌ ؾٛ� ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ٖٚٞ ن��تٞ ا�ْػ�١ �هٔ تؿٓٝ�ٗ� إ� �ُٛ���

 �������: ا����� ��ر�� ا������� ا������� ����ر ا��� �

اي�ؿٜٛ�، َٚ��ب�١ اي�ك�ٜ� ايطٝ�ض١ٝ ٚاي��ٍٛ َ� اي�� � َٓ��ػ�� ضٝ�ض١ٝ، ٚسكٛ� َٔ أُٖٗ� ٚ

ايٓ�ٚا� ٚا�ؤ��ا� ٚا�د�ُ���� اي��١َ، ٚا�ػ��ن١ � ا�١ًُ ا�ْ���ب١ٝ ب���ٍ أٚ اي���١ٜ، 

ٛي�، ٚاي�غٝ� ٦سصا�، ٚا�تؿ�ٍ ب��ط�ا� � �ك١ٜٛ ا�ٚا�ْكُ�ّ إ� ����� ا�ؿًش١، ٚا��

 يًُٓ�ؾ� اي��١َ ٚت�ً� ا�ٓ�ؾ� ايطٝ�ض١ٝ.      

 غ�� �������:ا����� � ��ر ا����ر�� ا������� ���

 ��١ ��ْْٛٝ أٚ ايًذ٤ٛ إ� أْػ�٣ٚ١ �ايػه ن���ِٜ��ْٕٛ ٖٚٞ ؾٛ� ت�ُجٌ � ايًذ٤ٛ إ� اي 

ٚا��� ٚا��� ا�١ًٖٝ  �����ٝ��اي�ٝ�ّ بًُُ�ًه�� ٚي�ٜ� ��ٚايٓٗ� اي ٚأ�ُ�ٍ ن�ي���ٖ�

ٚايج٠�ٛ.  ًٜٚذ� ا�ٛا�ٕٓٛ إ� ٖ�ٙ ا��ُ�ٍ يً���� �ٔ َ��ي�ِٗ أٚ ا�س�ذ�ز �٢ً ضٝ�ض١ ا�ه١َٛ 

                                                           

 55، ا��ووودد ���6وووي، ا��ووو�� ، ا���ووو���� ا���ووو���� ا�����ووو�� فوووي ا�ووو�طن ا����ووويأز�ووو� ا� � ��ووود ا��ووووه ��ووو�ض،جووو� - 34

 .  128(، ص������1983)

� ��:ووووووووو� ا��ووووووووو��ي، أ��ووووووووو�� ا���ووووووووو���� ا�����ووووووووو�� �أ��:��ووووووووو�، ��قووووووووو� ا��ووووووووو�ا� ا����ووووووووودن، ا��ووووووووو��� ا������ووووووووو�،  - 35

ewar.orgwww.m.ah  
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ٚت�ٗ� ٖ�ٙ ايؿ٠�ٛ � اي�ٚي١ ا�ط�يو ايػ��١ٝ أٚ ٜ��ٚ ايًذ٤ٛ إيٝٗ� �� �ٟ د�٣ٚ.  سُٝٓ� تٓ��ّ

 ���٠ َٔ ��ّ ٚدٛ� �ٓٛا� اي���� ايػ��١ٝ.ا���١�ً اي� ت��ْٞ 

إٔ ض��٥ ايٓ�ِ ايطٝ�ض١ٝ ت��� ؾٛ� ا�ػ��ن١ ٖ�ٙ َ� ��� � اي��د١، �� أْٗ� أنج�   

  أ١ُٖٝ ٚ��ي١ � بً�إ اي��� ايج�ي� ي�ٝ�� أٚ ق�� �ٓٛا� اي���� ايػ��ٞ.

 ���دات ا����ر�� ا������� 

�� ايطٝ�ض١ٝ اي� ٠ٗ�ٓ اي��١َ ����ا� غ�٢ أُٖٗ� نِ ١ٝ�ْٛٚ ا�ت��ث� َػ��ن١ اي��� � ا�ٝ�  

ٜ���� �� ٚ�ؿ��٥ �ً�ٝ�٘ ا�د�١ٝ��ُ، ٣�َٚ تٛ�� ١ًٝ���ٚ اي�ٓٛا� ا�ؤضط١ٝ يً���� ٚاي�ٌُ 

�(36)ايطٝ�ضٞ.

 ��لا������� أو ا�����ات ا������ت  -1

اس�ُ�ٍ َػ��ن�٘. �� إٔ ٖ�ا ا���ا� ا���ٚ� ٖٛ أْ٘ َ� ت��� ا��٤ يًُج�ا� ايطٝ�ض١ٝ ٜص�ا� 

اي���� يًُٓ�٘ ايطٝ�ضٞ � ٜ�كٞ ب�يك�٠�ٚ إ� ا�ػ��ن١، نٌ َ� � ا�َ� إٔ ٖ�ا اي���� ٜصٚ� 

ا��٤ ب������ ايطٝ�ض١ٝ ُٜٚٓٞ اٖ�ُ�َ�ت٘ اي��١َ، �ٝؿ�� َٔ ثِ أنج� اض���ا�ا� �صاٚي١ ايٓػ�� 

ا�ُ�� ا�ْ���ب١ٝ ٚا�د�ُ���� اي��١َ ��ّ ا�ُ�ٖ�ٟ ٚايطٝ�ضٞ، ٚتؿ�� ا�ٓ�ٗ�� �ٔ ٚض�٥ٌ ا�

إٔ اي���١ ايٛض�٢ ٚضه�ٕ ا��ٕ  -بٛد٘ ��ّ  -ٜ�س� ٚٚا���ث�� ايػ�ؿ١ٝ ٚ��ٖ�، 

ٚا���ًُ� أنج� ��ق١ يًُج� ايطٝ�ضٞ َٔ اي���١ اي��١ًَ ٚاي��ٜٚ� ٚ�� ا���ًُ�...، ن�يو ��ٕ 

ا� ايطٝ�ض١ٝ ب�ي�ٝ�ع إ� َٔ يٝط� �ِ ١ٜٖٛ أؾش�� ا�٤�ُ�ْ ا�صبٞ أغ� َٝ�� إ� اض����ٍ ا�ج�

 سصب١ٝ.

 ا���غ��ات ا�������� ا����ئ� و -2

ٜؤن� اي�ا�ضٕٛ ٚدٛ� ت�ث� ��ٙ ا����ا� �٢ً َط�٣ٛ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ����ا� اي���١ اي�ًٝ� 

�٠�ٝ ��ْ�� ب�ٚ�ِٖ � اإأنج� َػ��ن١ ب�ي�ٝ�ع إ� أ��ا� اي���١ اي�ْٝ� �ِْٗ أنج� ت�ًُٝ�� ٚأ�٣ٛ 

ايطٝ�ض١ٝ. ٚأؾش�� اي��ٍٛ ا��ٛض�١ أنج� َػ��ن١ َٔ �ٟٚ اي��ٌ ا�ٓ���، ٚأؾش�� اي��ٌ 

ا��ت�� أنج� َػ��ن١ َٔ �ٟٚ اي��ٌ ا��ٛض�. ن�يو ٜ�ت�� َط�٣ٛ ا�ػ��ن١ ب��ت��� َط�٣ٛ 

١ اي��ًِٝ، ��يػ�� ا���ًِ أنج� ٚ�ٝ�� ١���َٚ ب�ي�ك�ٜ� ايطٝ�ض١ٝ َٔ ايػ�� ا�َٞ، بٌ ت�� ا�َٝ

ٚاس�٠ َٔ أ��� َ�ٛ��� ا�ػ��ن١ � �ٍٚ اي��� ايج�ي�، ��ي��سٕٛ ٜ��ٕٚ �ٔ أ�٢ْ َط�ٜٛ�� 

ا�ػ��ن١ ب�ي�ٝ�ع إ� اي���٦ ا�د�١ٝ��ُ ا���٣. ٚ�ُٝ� ٜ��ًل ب���أ٠ �� أْٗ� أ�ٌ َٝ�� إ� ا�ػ��ن١ 

                                                           

36
 .��7-�����72 ا����في، أ��� ا��ظم ا������� ا�������، ��ج� ����، ص  -
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ٚا�٤�ُ�ْ ا�صبٞ.  اي�دٌ، ٚ� تصاٍ ايهج� َٔ ايصٚد�� ت��� ايصٚز � اي�ؿٜٛ� بٌ ايطٝ�ض١ٝ َٔ

ٚب��ق��١ إ� اي�ٛاٌَ ايط�ب�١ ت��ث� ا�ػ��ن١ أٜك�� ب��ٌَ ايطٔ، �ٝ�ذ٘ َط�ٛاٖ� إ� ا��ت��� 

 ت���ٝ�� َ� ت��ّ اي�ُ�، ثِ ٜٗ�� ت���ٝ�� ب�� ضٔ ايط��.

 ا�ط�ر ا�����ي -3

٣�َٚ تٛ�� ٚس١ٜٛٝ  ��� ايطٝ�ضٞ اي� ت�ُجٌ � ��١ٜ اي�٠��ٝ ي�ٚ� ا�ٛا�ٔت�ت�� ا�ػ��ن١ ب�ٓ�ؾ� ا�

��َٞ، ���ػ��ن١ اي� بٗ� اي�ٓ�ُٝ�� ا�صب١ٝ ٚايػ��١ٝ ٚا��يظ ايٓٝ�ب١ٝ ا�١���ٓ ١�ٝ��ٚ ايٓ��ّ ا�

ا��ُ��� اي��ب١ٝ ت�د� دص٥ٝ�� إ� ٚدٛ� ا���� اي�ض�ٛ�ٟ ٚا�ؤضطٞ ا��٥ِ: اي�ض�ٛ�، ا�ْ���ب�� 

ش��١، اي���ٕ، أدٗص٠ ا�هِ ا�ًٞ...ا� اي�١ٜ�ٚ، اي���� ا�صبٞ، ����� ا�ؿ�ح، س�١ٜ ايؿ

�ٍٚ بؿ�١ ��١َ َٔ أ�١َ َػ��ن١ ت�ٛ� دص٥ٝ�� إ� َ� ٜ��ٟ اي�٤�ٓ ايطٝ�ضٞ َٔ ايهج� َٔ ايٚت��ْٞ 

تػٖٛ�� �٥��ْٚ، ���� ٖ�ٙ اي�ٍٚ يٝظ �� �ض�ٛ�، يهٔ تٛد� �ذ٠ٛ ب� ْؿٛؾ٘ ٚب� ا�ُ��ض١ 

هِ �� ا��ا�٠ ايػ��١ٝ ٚإ�� �� اْ��� �طه�ٟ اي��١ًٝ يًط١�ً. �� ٜؿٌ ا��نِ إ� ض�٠ ا�

أٚ �ٔ ��ٜل ايٛ�اث١.... ٚت��� ب�� ايٓ�ِ ا��� ب�يٓ��ّ ا�صبٞ، ٚت��٢ٓ �ٍٚ أ��٣ ؾ١�ٝ ا�ص� 

ايٛاس� أٚ ا�ص� اي���٥ اي�ٟ تٓشؿ� َُٗ�٘ � سػ� ا�ُ�ٖ� �ط�٠�ْ ا��نِ، ٚت��ل �ٍٚ أ��٣ 

� ��١ْْٝٛ ١ًُٝ�ٚ ��ًٗ� أ��� إ� ْ��ّ ا�ص� ايٛاس�. اي����١ٜ ا�صب١ٝ ٚيهٔ ��ؾ�ٖ� ب�ٝٛ

ٚ�ك� ٚض�٥ٌ ا���ّ يً���ب١ � َ��ِ اي�ٍٚ، ٚ��ا �� ايهج� َٓٗ� أب�� َ� تهٕٛ �ٔ ْػ� اي�ِٝ 

 أٚ ��� ايُٓ��ز ايطًٛن١ٝ اي�ا��١ إ� ا�ػ��ن١.

 

�(37)�ا����ر�� ا������� وآ��ر�� ��ى ا������

�ُ� ���٠ َ� ٜهٕٛ ي٘ ت�ث� ا��بٞ �٢ً ا���ا� ٢ً�ٚ ايطٝ�ض١ اي��١َ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ � أٟ �

يً�ٚي١، ��٢ً َط�٣ٛ اي��� تُٓٞ �ٝ٘ ا�ػ��ن١ غ�ٛ�ا� ب�يه�ا١َ ٚاي�١ُٝ ٚا�١ُٖٝ ايطٝ�ض١ٝ، ٚتٓ�٘ 

ن�� َٔ ا��نِ ٚا�هّٛ إ� ٚاد��ت٘ َٚط٦ٛيٝ�ت٘، ٚتٓٗ� �ط�٣ٛ ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ، نُ� أْٗ� 

ا�ٛا�ٔ ا���بٞ اي�ٟ ضٝط��� �٢ً �٠��ٜ �٠ٛ ١ٝ���ٚ ا�ط� ايطٝ�ضٞ، ٢ً�ٚ  تط��� �٢ً �ًل

   .ؾ�ٝ� ايطٝ�ض١ اي��١َ َٔ ��ٍ ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ ٜؿ�� ا�ه�ّ أنج� اض�ذ�ب١ ���ي� ا�ٛا�ٓ�

 

 

                                                           

د. ��د ا�د:ن إ�و�ا��م، ا��ج��و� �ا�د��و� فوي ا�و�طن ا����وي، ��و��ع ا���و�ا� ��و���� ا�و�طن ا����وي، �:و��ت،  - 3737

 .)�����(186-185، ص1988، ���1ز د�ا��ت ا���دة ا������، �



138 

 

 138 

 ال�ي�سية وا�ش�ركة وال�ع� التنشئة دور

 الذكتور/ أح�ذ ع�ى م��ذ الخض�ي|                                      ال�ي�سية الشخصية بن�ء �

ISSN : 2410-1818 

 
  ل����م ا�ً�بً�ة �ا�ج�وبع�ة

 م2020هبرس -�ٌب��( 7الو��ذ ) ( 29ال�ذد )

�����ت و���ئ� ا������ ا��������: ا����ث ا��ا�  

���١ًٝ اي��� � ا��ُ� ٚ�ٝ�ـ٘ َـٔ َٓ�ًـل ْكـر      إ�ا ن�ٕ ا��ا� ت١ُٝٓ ٚب٤�ٓ ٚ�ٞ ضٝ�ضٞ ٜٓ�ر �ٓ٘��

ــ��           ــ��٠ ��يٝــ١ �ًــ٢ ا���اى ٚاي���ــٝ� ٚا��ا�٠ ايطٝ�ضــ١ٝ، �ــ�ٕ �ــ�ٙ ايػ�ؿــ١ٝ َهْٛ ضٝ�ضــٞ ٚ�

�ٚ�ؿ��٥ ٖٚٛ َ� ضٝ�ِ ا��ٜ� �ٓ٘ � ٖ�ا ا��ش�.

ا������ ا�������: ����م  

ٞ ن١ْٛٓٝ ��١ٝ�ٝ �ك� �ٔ ���١ًٝ �ط�� َايػ�ؿ١ٝ ْ�ي� �� ٔ إغه�ي١ٝ ا�س��١ ا����١ٝ َٔ سٝ� ٖ

د�ً�ٓ� ْ�ص� �ٔ ��قٗ� يكٝل َط�س١ اي�ش�، ُٜٚٗٓ� ٖٓ� �38ٚاي�١ًُٝ بٗ� ب� ن��١ َٔ �٤�ًُ ايٓ�ظ

اي� ػ�ؿ١ٝ ��� اي���١ًٝ � ايه١ْٛٓٝ اي��١ٝ�ٝ ٚب�ي��يٞ ��يػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ �ٓ�ٛ�ْ� ٖٞ: اي

�٠���39 �٢ً �ًًٝٗ�ي�ٜٗ� ايٚب� ايطٝ�ضٞ، يً�ك�ٜ� ٚا�س�اخ �ا� اي�� ��ٚإ��ان ٝ��ضٝ�ض ٝ��ٚ���ًو 

ٚاي��ٜ��. ٖٚ�ا ئ ٜ��ت٢ إ� �هْٛ�� ٚتٛ�ٝ�ٗ� �� ��ل ا�ٖ�ا�  ٗ��ًٝ�� ٜ�ٓ�ض� َ� ٚا��

  ٚ�ؿ��٥ ت�ُجٌ ب��تٞ:

 

�:�����ت ا������ ا�������

�ا������ ا������� ����ن ��:������

 ايطٝ�ضٞ.اي�ِٝ ٚا�����ا�: ٚاي� ��� ���١ اي��� ب���ُ�  -1

 اي�ؿٛ�ا� ٚاي�ٛا�� ٚا���ٖ�� �ا� ا��يٍٛ ايطٝ�ضٞ ا���غ� ٚ�� ا���غ�. -2

 .ايطًٛى ايطٝ�ضٞ ا��� �٢ً تًو اي�ِٝ ٚا�����ا� ٚاي�ؿٛ�ا� ٚا���ٖ�� -3

 ���ئ� ا������ ا�������:

 ا��١ْٚ � اي���ٌَ. -1

 اي����� ايٛاض�١. -2

 اي���٠ �٢ً تٛ�ٝ� ا�س�اخ.  -3

 .طٝ�ض١ٝاَ��ى ا�ٗ��ا� اي -4

                                                           

38
، 7، �ج�و� ا���و�م ا�����و�� ا��و�� ا�ح��حو� �ودد د. �و�د� ا��و�دا��خ�و�� ��و� ا��و��ك ا�����وي  ا�ظ�ر ��ح:� ��و��ن 

 .88، ص1992

39
���وو�ض فووي ا����:وو� أن ��وو�ن �فوو� ��وو�::� �آ��وو�ت ��وو�ن �ووه ا��وو��� ا�����وو� ��وو�� ا���وو�ئ�، ��ووذا ��ووم ��ووب ف�ووه  

 ا��ح:� ���ن ا��ج�ع إ�� �ظ��ه �د�اك ذ�ك.  
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 :و����� ���ئ�� ا���ا�� ا�����ة �ي ����� ا������ ا������� 

ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ ٚت�ٛ� ايػ�ؿ١ٝ ايطٝ�ض١ٝ ٜ�ش�ل أض�ض�� ٜٚ��ص� � �كِ ايؿ�ا��� ٚا�سـ�اخ        

أَـــ�  ،ايطٝ�ضــ١ٝ، ٖٚــٛ ُٜٓــٛ � ا��ُ�ــ�� ا�ٝـــ١ ٚا�ٓ�قــ١ً ايــ� تــ�ب٢ اي�ًـــِ ٚتــ�ا�� �ــٔ س�ٛ�ٗــ�          

يـ�ا   .ٖـ� ت�ٛ�ٚ �ـ� ٜ�ٝـل �ٖٛـ�   ايطٝ�ضـ١ٝ   ٓػ٠١٦ ٚاي�ان�٠ ���طِ بك�� ايٛ�ٞ ٚاي�ا��ُ��� ا��َ�

ن�ٕ َٔ ايكـ�ٚ�ٟ يـ��� ٖـ�ا ايكـ�� إ�ـ�� �ٛاَـٌ َـؤث�٠ ي��ـٜٛ� ايػ�ؿـ١ٝ ايطٝ�ضـ١ٝ ٚتُٓٝ�ٗـ�،            

�:َٚٔ ٖ�ٙ اي�ٛاٌَ

 ا�ٗ��ا� اي��١ًٝ ٚايٛد�ا١ْٝ ا��ؾ١ ب�ي��� ٣�َٚ ���ت٘ �٢ً تُٓٝ�ٗ�.� -1

 ي����� اي� ٜهْٛٗ� اي��� َ� ا���ا� ٚا�ُ���� ا���٣. �� ا��ا� ٚا -2

 ٣�َ تٛا�� ايص�٤�ُ ايطٝ�ضٝ� ٚاي���٠ ا�ج�يٝ�.   -3

 �يًشص� أٚ ا�١ُ�ٓ اي�ٟ ٜٓ�ُٞ إيٝ٘ اي���.أٚ ًُذ�ُ� ي��١�ٝ اي�٤�ٓ ايطٝ�ضٞ   -4

ٞ ٖٚ�ٙ اي�ٛاٌَ � �هٔ �ط�ٖ� � ايػ�ؿـ١ٝ ايطٝ�ضـ١ٝ إ� َـٔ �ـ�ٍ ب�ْـ�َر بٓـ�٥ٞ تج�ٝ        َٞٓٗذـ  �ـ

ٖٚـ�ا  بػهٌ ��ٝل ٚ��ـل َػـ��ن١ ضٝ�ضـ١ٝ ْ�قـذ١،      ػ�ؿ١ٝاي ٖ�ٙ��� َط��ا� ٚأٖ�ا� �ًُٞ 

   :ت١ٜٝػٌُ ا����ا� ا�اي�ْ�َر 

اي��ــ�� �ًــ٢ نــٌ َــ� ٜــ�ٚ� َــٔ أســ�اخ ٚ�كــ�ٜ� َٚطــ�ذ�ا� ضٝ�ضــ١ٝ، ٚاي��ــ��ٞ َ�ٗــ� َـٔـ   -1

 َٓ�ٛ� ٚا��ٞ.

 .ٚا�د�١ٝ��ُ ٚا���ؿ��١ٜايطٝ�ض١ٝ  �ب�ب���ٖ ١ٝاي����ا�س�اخ اض�ٝ��� ��اض١ ٚ -2

 �ٝ٘. ٠ؤث�اي��ا� ايطٝ�ضٞ ٚاي�ٛاٌَ ا� ��١ؾٓٚن١ٝ�ٝ ايط١�ً أ�ا٤  اي���� �٢ً -3

 .ضٛا٤ � اي�ٚي١ أٚ � ا��ُ� اي�٠ٛ ايطٝ�ض١���َ١ٝ َؿ���   -4

 .ٚ�ًًٝٗ� ٚاض�ٓ��ز أٖ�ا�ٗ�ايطٝ�ض١ٝ ا����� ٚايه��  اي�صٚ� ا���� ���ي�١  -5

ا�ػـ��ن١ � ا�ـٛا�ا� ايطٝ�ضـ١ٝ    َٔ ��ٍ ايطٝ�ض١ٝ � ا�ٓ��ٜ�� �ض����٠ َٔ ا�ٓ��ػ�� ا  -6

 .�ٟٚ ا���ؿ�فَ�  ��ؾ١ايج١ٝ٥�ٓ ٚا�١ٝ��ُ ٚ

 .�١ اي�ك�ٜ� ايطٝ�ض١ٝ ا�١ًٝ ٚا��١ًُٝٝ ٚاي�ٚي١َٝ��ب  -7

�

�
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 ا����ئ�

ٚ�ٗـٛ� تٝـ��ا� اي��ـ��     ٤ْٛػٜٚؤ�ٟ إ�  ،ٜٗ�� أَٔ ٚاض���ا� ا��ُ� �ٝ�� اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ -

 .ا�����٠ ب�غه���

س�٢ تهٕٛ ايػ�ٛ� �٢ً بؿ�٠ َٔ أَ�ٖ� � ب� َٔ ق�٠�ٚ إغ��١ ايج���١ ايطٝ�ض١ٝ ٚ�يو  -

 بٗ�� ��١ٜ ا��ُ��� َٔ ا���ا��� ا��١ٝ�ٖ ٚا�١ٝ���ٓ ٚ��ٖ� َٔ ايج����� ا��ا١َ.

جٌ َط�٣ٛ ٚسذِ َٓ���ٗ� �ط� ١ٖٝ�َ سك��تٗ�، ٚ�يٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ ب�يٓط�١ يًػ�ٛ� ا -

 .�صٚ ايج��� ٚاي�ه�ٟ ٚايطٝ�ضٞٛاد١ٗ اي�

يطٝ�ض١ اي�ٚي١ ٚاض���ا�ٖ� ٠ٛ�ٚ ي�٥�ٓٗ� ا���ؿ��ٟ ٚايج���  �٠ٛ ايٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ يًُذ�ُ� �٠ٛ -

 .ٚا�د�ُ��ٞ

ا��ٜج١  ب� ا�١ُ�ْ اي����ا�١ٝ َٔ ��ي٘�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ َ��أ ����ا�ٞ �ٝص ا -

�ٛم ٚايٛاد���، ٚب� ا�١ُ�ْ ا�ض���ا�١ٜ، اي� ت�ّٛ �٢ً ا�ٛا�١ٓ ٚا�ط�ٚا٠ � ا� ٚا���٠�ٛ

 ايػ�ٌَ يًط١�ً. ايػُٛي١ٝ أٚ اي�ط١ٝ�ً اي� ت�ّٛ �٢ً ا�س�ه��

ي�هٜٛٔ غ�ؿ١ٝ ضٝ�ض١ٝ َ�ه�١ًَ اي�٤�ٓ ٜ��ً� ان�ط�� ا�ٗ��ا� ٚا��ا� ايطٝ�ض١ٝ  -

 ٚتُٓٝ�ٗ�.
�

 ا������ت

 �٠ اي�ٓػ١٦ ايطٝ�ض١ٝ.تكُ� ا�ٓ�ٖر اي��اض١ٝ � �ٝ� ا�ط�ٜٛ�� ٚ�� ٜ�ٓ�ض� َ�ٗ� �� -

ت��ٌٝ َ�انص اي�ٛدٝ٘ ٚا��غ�� ب��� ا���� ا��ل يًٛ�ٞ ايطٝ�ضٞ اي�غٝ� َٔ ��ٍ ١ٜٖٛ  -

 ا��ُ� َٚ�د�ٝ�٘.

ــ١ �ــ�م            - ــ١ ا���ً�ــ١، ٚب�ٝ ت�ضــٝ� ا�ػــ��ن١ ايطٝ�ضــ١ٝ َـٔـ �ــ�ٍ اْ��ــ�ّ ايــ�ٚ�ا� ا�ْ���بٝ

 ا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ. 

 ا����در وا���ا�� 

�ؿ�ٟ; ا�ؤي�: د�إ َط�ٛ�; س�ي١ اي�ٗ�ض١: �� َ�ٗ�ع; ايٓ�غ�: �ا�  اي�ا�٥ َ�ذِ ي�ٟٛ -1

 ّ.1992اي�ًِ يًُ�ٜ�; ض١ٓ ايٓػ�: 

 يط�ٕ اي��� ٠��َ غ�� -2

 ا�ٖٛ�ٟ ايؿش�� يًذٖٛ�ٟ  -3
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 ابٔ ���ع  َ�ذِ َ��ٜٝظ اي١�ً  -4

   د��� ب��� ا�طٝ� َ�ذِ َؿ�ًش�� ا�ٓ�ل -5

 .ْؿ� �ُ� ���� ���12 د�١ً�١ٝ��ُ �ك�ٜ� ا�ٓٗذ١ٝ � اي�ًّٛ ا�ض�١َٝ ٚا� -6

ٌ اي��ٛ�ٞ ٚا�ػ��ن١ ايطٝ�ض١ٝ، ٤�ٖٓ سط� ايٓ�بًطٞ -7  �ٚ� ايػ��� ا��َ�ٞ � اي�ُ

ضظ اي�ٚي١ٝ، ا�ض��� اي�ن�ٛ�/ أ�� ضًِٝ اي�ؾ�ٕ، �ٖ�إ �ًِ ايطٝ�ض١ٝ ا���ِٖٝ ٚا� -8

 .يًٓػ�
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