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البعُد الُهوّياتي وحواُر الثقافات في 
 الكتاب  المدرسي الجزائرّي.

كتاُب الّلغة العربية لتالميذ الطور 
 –أنموذجا  -االبتدائي.

 عالوة كوسةد، 
 -ميلة –المركز الجامعي 

 اإلالخو:

احي وخىاَع         هخدب٘ في هظا اإلا٣ا٫ البَٗض الهٍى

 جالمُظالش٣اٞاث ، في ٦خاب اللٛت الٗغبُت ، اإلاىظه بلى 

جى٢ٟىا ُٞه بالبدض والخدلُل  الابخضاجي خُضالُىع 

ت  -في ههىم ال٣غاءة ٖىض ججلُاث الهٍى
ً
ت قٍٗغ

 وؾغصًت 

ني،ٞالضًني  خي،والَى ا  ججلُاث البٗض الخاٍع
ّ
ٖاًى

اث خًىع هظه الجىاهب والش٣افي  التراسي،ومؿخٍى

ت لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت،إلاا  ً الهٍى الهامت في ج٨ٍى

ً الىعي  اجُت مً قإن في ج٨ٍى لهظه الجىاهب الهٍى

 الجمعي لضي ظُل الٛض.

 م٣ضمت:

ٌّٗض ال٨خاُب اإلاضعس يُّ ؤخَض ؤهم ال٣ىىاث      

ٖلى ز٣اٞاث 
ُ
التي ًىٟخذ مً زاللها الخلمُظ

سخلٟت في ٧امل اإلاغاخل الٗالم اإلا

الضعاؾُت،٦ما ٌّٗض هظا ال٨خاُب اإلاضعس يُّ 

ـَ  في بعؾاء ظظوع  –حٗلُمُا  –اإلاهضَع الغثِ

 عوح  الظاحّي في ؤهٟـ الخالمُظ 
ّ

ت وبض الهٍى

ٟهم بإنىلهم الش٣اُٞت  والُالب، وحٍٗغ

اجُت، لخ٨ىن مىُل٣ا لهم في خىاعاتهم  والهٍى

ت الش٣اُٞت م٘ آلازغ،وطل٪ مً  زال٫ ال٨ٍٟغ

ىاع الخٗلُمُت  الىهىم اإلاىخ٣اة في هظه ألَا

سُت،ؤو  ؾىاء ؤ٧اهذ ههىنا ؤصبُت ؤو جاٍع

 ٖلمُت.

 في مضازلخه هظه،ٖلى     
ُ

البٗض  ًغ٦ؼ الباخض

احي في الىهىم ألاصبُت اإلاسخاعة في ٦خب  الهٍى

ال٣غاءة للُىع الابخضاجي بىنٟت اإلاغخلت 

ت هامت مً  الضعاؾُت ألاولى في مغخلت ٖمٍغ

وهخى٠٢ في هظه الىع٢ت ٖىض  خُاة الخلمُظ،

ت في ههىم ال٣غاءة، و٦ُُٟاث  ججلُاث الهٍى

ىض  ج٣ضًمها للخلمُظ في الُىع الابخضاجي، ٖو

ش٣اٞاث آلازغ الحايغة في بٌٗ ٖال٢اتها ب

اث  ههىم ال٣غاءة التي جخدضر ًٖ هٍى

اإلاُت لكٗىب وؤمم  وز٣اٞاث ٖغبُت ٖو

 مسخلٟت.

 بق٩الُاث مٟخاخُت:

مامضي جغ٦حز الجهاث اإلاؿاولت ًٖ بٖضاص  -

احي   اإلا٣غعاث اإلاضعؾُت ٖلى البٗض الهٍى

 لل٨خاب اإلاضعس ي؟

٠ُ٦ ججّؿُض ههىُم ال٣غاءة في الُىع -

اجُت للمجخم٘ الابخضاج ي اإلاٟاهَُم الهٍى

 الجؼاثغي؟

احي في الىهىم  - ٠ُ٦ ًخجلى البُٗض الهٍى

اإلاسخاعة وما مضي مؿاًغتها إلاخُلباث الٗهغ 

اجُت والخهاصماث  في زًم الهغاٖاث الهٍى

 الش٣اُٞت ال٨بحرة التي ٌكهضها الٗهغ؟

اث في الىهىم التي  - ٠ُ٦ ٧ان خىاُع الهٍى

في اإلاجخمٗاث  جخدضر ًٖ الازخالٝ الش٣افي

 الٗغبُت والٛغبُت ؟

٠ُ٦ ٧ان الحًىُع ال٨ّمي والىىعي  -

للىهىم التي ازخحرث مً آلاصاب ٚحر الٗغبُت 

ت والٗغبُت  واإلاسخلٟت ًٖ ز٣اٞخىا الجؼاثٍغ

ت؟  ٧الىهىم ألاوعبُت وآلاؾٍُى

ت وخىاع الش٣اٞاث: اإلاٟاهُم -ؤوال الهىٍّ

 والحضوص.

 في مٗؼ٫ ًٖ الىظىص،
ُ
ألهه الٌِٗل ؤلاوؿان

ً،الظًً ٌكاع٦هم  ٧اثً مخٟاٖل م٘ ألازٍغ

خإزغ  ازغ ٞيهم ٍو ٦شحرا مً مخُلباث الحُاة ٍو

اث  مؿخٍى ٣ُم مٗهم ٖال٢اث مسخلٟت ٍو بهم،ٍو

٤ ؾُا٢اث 
ْ
مسخلٟت واعجباَاث مخٗضصة،ِوٞ

اظخماُٖت مخماًؼة،مداٞٓا ٖلى زهىنُاجه 

ت والىٟؿُت في  ونٟاجه وم٨ىهاجه  ال٨ٍٟغ
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 "  خضوص ٢ىاٖاجه وعئاه،وما
ّ
ه،ألن

َ
خ ل هٍى

ّ
ٌك٩

ٌب مً الٗىانغ 
ّ
ت ببؿاَت هي مغ٦ الهٍى

اإلاغظُٗت اإلااصًت والاظخماُٖت والظاجُت 

٠ زام  اإلاهُٟاة، والتي حؿمذ بخٍٗغ

للٟاٖل الاظخماعي، ٞهي لِؿذ ٦ُاها ٌُٗى 

صٞٗت واخضة وبلى ألابض، بجها خ٣ُ٣ت جىلض 

وجىمى وجخ٨ىن وجخٛحر  وحٗاوي مً ألاػماث 

 1خالب"الىظىصًت والاؾ

وبطا ٧ان  خخما ٖلى ؤلاوؿان ؤن ٌِٗل م٘     

خٟاٖل مٗه في ٧ل ًٞاءاث الخٟاٖل  آلازغ ٍو

ؤلاوؿاوي، وفي مسخل٠ مىاحي الحُاة،ٞةهه 

خه  مجبر ؤًًا ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى هٍى

وزهىنُاجه، لظل٪ هخى٠٢ ٖىض 

ت" وه٣ترب مً مضلىالجه  مٟهىم"الُهٍى

ب ُ٘ ومٟاهُمها ،ومً طل٪ ماًغاه مدمض الجٍغ

 بإّجها  في ٢ىله:"
ُ
ت  الهىٍّ

ُ
ٗٝغ

ُ
 ٞخ

ً
ؤّما انُالخا

٨ها ألاٞغاص، 
ّ
مّحزاث التي ًمخل

ُ
 مً اإلا

ٌ
مجمىٖت

٣ىن نٟت الخّٟغص ًٖ 
ّ
د٣ ًُ ؿاهُم في ظٗلهم 

ُ
وح

مّحزاث ُمكتر٦ت بحن 
ُ
ٚحرهم، و٢ض ج٨ىن هظه اإلا

اؽ ؾىاًء يمً اإلاجخم٘، ؤو 
ّ
ظماٍٖت مً الى

زغي إلاهُ
ُ
ٟاث ألا ٍٗغ

ّ
لِح الّضولت. ومً الخ

ت ؤّجها ٧ُل ش يٍء ُمكتر٥ بحن ؤٞغاص  الهىٍّ

ت  ُّ دت اظخماٖ َمجمىٍٖت ُمدّضصة، ؤو قٍغ

خمُّ  ٍِ ٖاٍم لضولٍت ما، ٍو ؿاهُم في بىاِء ُمدُ
ُ
ح

ت   للهىٍّ
ً
٣ا ٗامُل م٘ ؤولئ٪ ألاٞغاص ٞو

ّ
الخ

ت هي  2الخاّنت بهم"   الهٍى
ّ
،وهظا ماٌٗني ؤن

 
َ
مجمىٖت محزاث وزهاثو ج٨ؿب ؤلاوؿان

ت بلى جّٟغَصه ًٖ  ها الخمُحًز
ُ
ٚحره،و٢ض جمخض ْالل

مجمىٖت مً ألاٞغاص ؤو ختى بلى قٗىب 

الًخٗاعى هظا الازخالٝ  ول٨ً و٢باثل،

احي م٘ الاثخالٝ ؤلاوؿاوي والخٗاٌل بحن  الهٍى

ت   ظىهغ الحُاة  البكٍغ
ّ
ا، ألن ُّ اج اإلاسخلٟحن هٍى

 هى الخٗامل م٘ ما هسخل٠ ُٞه ًٖ بًٗىا،

ًٗىا البٌٗ، وج٩امل ما هخٟايل ُٞه ًٖ ب

تها،و وبيُاتها  ومً ؾجن ال٨ىن ؤن ل٩ل ؤمت هىٍّ

اجُت الضازلُت التي ججٗل منها وؿُجا  الهٍى

مخماؾ٩ا، وججٗلها طاث ٦ُىىهت مسخلٟت ًٖ 

اجُا، وججٗل لها عمىػا   بيُاث ألامم ألازغي هٍى

ت  "بن الهٍى
ْ
ت مسخلٟت،بط وم٣ىماٍث خًاٍع

ت ألمت مً ألامم هي ال٣ض ع الش٣اُٞت والحًاٍع

الشابذ والجىهغي واإلاكتر٥ مً الؿماث 

وال٣ؿماث الٗامت التي جمحز خًاعة هظه ألامت 

ًٖ ٚحرها مً الحًاعاث،والتي ججٗل 

ىُت ؤو ال٣ىمُت َابٗا جخمحز به  للصخهُت الَى

 ًٖ  الصخهُاث الىَىُت وال٣ىمُت ألازغي"

3 

اث الش٣اُٞت وخىاعاتها   الحضًض ًٖ الهٍى
ّ
بن

ماًبرعه في الى٣اف ونضاماتها اإلاٗانغة له 

ال٨ٟغي  اإلاٗانغ،وطل٪ لٗم٤ ؤلاق٩الُاث بحن 

اتها التي  مضي مداٞٓت الكٗىب ٖلى هٍى

ق٩لتها وحك٩لذ منها  و٧اهذ هدُجت لترا٦ماث 

اث آلازغ  سُت ٦بحرة، وبحن الخٗاٌل م٘ هٍى جاٍع

والاهضماط ٞيها ومساٞت الظوبان ٞيها،في 

ٖهغها الحالي الظي حٗىإلاذ ُٞه ٦شحر مً 

ًاًا واإلاٟاهُم والغئي،ٞل٩ل ؤمت خُنها ال٣

تها التي جبرػ ٢ُمتها في اإلاجخم٘ الٗاإلاي  هٍى

ت الش٣اُٞت هي اإلاُٗاع  ال٨بحر،خُض"بن الهٍى

الح٣ُ٣ي الظي ًم٨ً مً زالله ٢ُاؽ ال٣ُمت 

الح٣ُ٣ُت لكٗب مً الكٗىب،وجدك٩ل هظه 

ت هدُجت جٟاٖل ٖىامل ٦شحرة ؤهمها  الهٍى

ت والضًي ُت، و٦ظل٪ الٗىامل اإلاٗخ٣ضاث ال٨ٍٟغ

سُت والبُئُت"  ا ٧اهذ قٗىب  4الخاٍع
ّ
،وإلا

ا في حك٨ُالث  الٗالم جسخل٠ ظظٍع

ا  ت،صًيُا ،ٖغ٢ُا ،ز٣اُٞا ،٨ٍٞغ الهٍى

سُا،ٞةجها ؾدخهاصم خخما بضعظاث  وجاٍع

مسخلٟت ومً ػواًا ٖضًضة في ْل جٟاٖالتها 

اإلاسخلٟت في قاون الحُاث اإلاٗانغة،لظل٪ 

٣ت م ُغح ؤلاق٩ا٫ بٍُغ لحت بحن مٟهىمي ًُ
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ت' و'الٗىإلات'،ول٣ض جًاعبذ ال٣غاءاث  'الهٍى

ً في خضوص الخضازل بحن هظًً  بحن اإلا٨ٍٟغ

ا،وازخلٟذ الغئي الى٣ضًت  اإلاٟهىمحن هٍٓغ

ال٣غاثُت إلاضي مساَغ الٗىإلات ٖلى 

ً صعظاث الخإزحر والخإزغ بُنهما،  اث،ٖو الهٍى

ً ٞلؿٟاث ألامم في الاهٟخاح ٖلى الٗالم  ٖو

اث مسخ ت جدخ٨غ بهٍى لٟت بحن نامضة ٢ٍى

بٗه بسهىنُاتها ، وبحن  حؿُحر الٗالم َو

اث مألها الظوبان والغيىر لؿلُت  هٍى

 ٌُ اث ألازغي، خُض ًغي البٗ الهٍى

ؤن''الٗىإلاتالًم٨ً ؤن ج٨ىن بدا٫ ه٣ًُا 

ت،وال ج٨ىن بضًلت ٖنها والٗىإلات بهظا  للهٍى

اإلاٟهىم وفي هظه الحضوص وفي بَاع الخىٕى 

اث الكٗىب وفي ْل الش٣افي واػص هاع هٍى

الحىاع الغاقي الهاصٝ بحن ألاصًان والحًاعاث 

،هي الخُاع ؤلاوؿاوي اإلاخاح واإلاٟخىح ؤمام 

ت وهى ألامغ الظي ؾُاصي  مؿخ٣بل البكٍغ

بالخخاب٘ وبترا٦م الخجغبت بلى حٗم٤ُ الاخترام 

،ٞةطا ٧ان عؤي 'ٖبض 5اإلاخباص٫ بحن الجمُ٘" 

جغي'   ؼ بً ٖشمان الخٍى مىخهغا للحىاع الٍٗؼ

احي بحن ألامم والكٗىب في ْل ٖىإلات  الهٍى

جدٟٔ الخهىنُاث وجسل٤ ظىا مً الحىاع 

جّمل بًٗه  احي ٨ًمل ٍو بُنها ٦ٟؿُٟؿاء هٍى

ا مً ؤَغاٝ الحىاع  ب َٞغ ُّ مً صون ؤن ٌٛ

اجُالجمالي،وعوه٤ هظا الخماًؼ  الهٍى

 هىا٥ آعاء مسالٟت لهظا الغؤي 
ّ
والخٛاًغ،ٞةن

ت ٦كبذ مس٠ُ و٦ٛى٫ ،وجىٓغ بلى الٗىإلا

اث،و٧اظخُاح ل٩ل ماًدٟٔ لؤلمم  ص للهٍى مهّضِ

اجُت الضازلُت،  زهىنُاتها وبيُاتها الهٍى

خُض"بن ال٣ى٫ بٗاإلاُت ال٣ُم التي جبكغ بها 

ُه ٦شحر مً مجابهت  الٗىإلات مًلل ٞو

٣ها   حؿٍى
ُ
ض الٗىإلات الح٣ُ٣ت،ألن ال٣ُم التي جٍغ

 هي ال٣ُم الٛغبُت  جدذ قٗاع جىخُض ال٣ُم

والخهىعاث ٦بضًل ًٖ الخمؼ١ ومدلُت 

خسٝى ؤصحاُب هظه آلاعاء مً  6الش٣اٞاث" ٍو

مساَغ الٗىإلات إلابرعاث ٦شحرة منها:"ؤن الٗىإلات 

ت ب٣ضع ما جدضر زلخلت ؤو  جهضم الهٍى

زغبُت في الغئٍت وال٣ُٗضة ؤو في ال٣ُمت 

 7والىظهت"

احي في ال٨خاب      ٌٗض جغ٦حزها ٖلى  البٗض الهٍى

اإلاغخلت الابخضاثُت بًماها مىا بإن  اإلاضعس ي في

ت لِؿذ زُاعا بوؿاهُا،ولِؿذ قِئا  الهٍى

٦مالُا ًم٨ً الِٗل مً صوهه،ولِؿذ مغخلت 

مخإزغة مً خُاة الٟغص ًم٨ً ؤن ًيهئ هٟؿه 

ت ؤمغ  لها ٢بل صزىلها وبصعا٦ها،بهما الهٍى

٨ًىن م٘ الىالصة وعبما ٧ان ؾاب٣ا 

"الُٟل الجضًض  ٢ض ًمخل٪
ّ
 لها،وطل٨ؤلن

ت ما ٖىض والصجه م٘ اؾمه،  ٖىانغ هٍى

وظيؿه وؤبىجه وؤمىمخه ومىاَىخه، وهظه 

خه  ألاظؼاء في ٧ل خا٫ ال جهبذ ظؼءا مً هٍى

ٗٝغ هٟؿه بها" ،وألن 8ختى ٌٗيها  الُٟل َو

ال٨خاب اإلاضعس ي هى البىابت الٗلمُت ألاولى بلى 

 ً ىُت ظض مازغة ٖلى ج٨ٍى ٖىالم ؤصبُت ٞو

اَ ا الُٟل/الخلمُظ هٟؿُا ٖو ٨ٍغ ُٟا ٞو

٣ضًا، ٞةن ٖلى ال٣اثمحن ٖلى جإل٠ُ هظه  ٖو

ت-ال٨خب   -الخجمُُٗت ل٨شحر مً م٨ىهاث الهٍى

ؤن ًغاٖىا بدغم ووعي قضًضًً   ازخُاع 

ههىم ال٣غاءة التي جسضم ؾُاؾاث الحٟاّ 

دىا الش٣اُٞت ،وطل٪ ما ظٗلني ؤجاب٘  ٖلى هٍى

ماوعص في اإلا٣غعاث اإلاضعؾُت مً ههىم 

ّضي لل٣غاءة،وجى٢ٟذ ٖ ِٗ
ُ
اجُت إلا ىض الغئٍت الهٍى

هظه اإلا٣غعاث ؤو ٖلى ألا٢ل ماوعص مً خضًض 

مٗضّي اإلا٣غعاث في م٣ضماث ٦خب ال٣غاءة ؤو 

مت للمٗلمحن في ٦ُُٟت 
ّ
في  اإلاىاهج اإلاؿل

غاث٤ الخضَعـ ومىُل٣اتهاوؤهضاٞها،والتي  َو

احّي  بال ما  -ج٣ضًما–لم ج٨ض جظ٦غ البٗض الهٍى

" الضلُل  وعص ٖغيُا،و٧ان مدهىعا في

ت"الظي وعص  الخُب٣ُي إلانهاط التربُت الخدًحًر
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ُٞه ؤهه"بطا ٧ان الخٗلم هى اإلادىع ألاؾاس ي 

ل٩ل جغبُت ٞةن هظه ألازحرة حك٩ل او٩ٗاؾا 

لٟلؿٟت ٧ل ؤمت  وججؿُضا إلاباصئها الغوخُت 

لؿٟت التربُت بضوعها هي التي  واإلااصًت، ٞو

ش وخًاعة ألامت  ح٨ٗـ بهىعة مباقغة جاٍع

يخمي بليها، والىٓام التربىي اإلاٗبر ًٖ التي ج

ً آمالها" ،هظه 9الُمىح الش٣افى لهظه ألامت ٖو

الغئٍت التي ّٖبرث ًٖ ٞلؿٟت ال٣اثمحن ٖلى 

الكإن التربىي في الجؼاثغ والتي تهضٝ بلى ػعٕ 

خي والحًاعي لؤلمت  الحـ الخاٍع

احي وج٨ش٠ُ  ت،٦ما ٧ان البٗض الهٍى الجؼاثٍغ

صواٞ٘ حُٛحر البرامج الىهىم اإلاٗبرة ٖىه مً 

ت في الؿىىاث ألازحرة )ؤو ما ؤَل٤ ٖلُه  التربٍى

ت( ما وعص في صلُل اإلاٗلم  باإلنالخاث التربٍى

للؿىت الشالشت ابخضاجي، خُض"٧ان مً 

الُبُعي ؤن ٌٗاص الىٓغ في هٓامىا التربىي 

باٖخماص بنالح قامل ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى بىاء 

٤ م٣اعباث ظضًضة،ومًامحن  جغاعي اإلاىاهج ٞو

٧ل الخدىالث اإلادلُت والضولُت،ختى هخم٨ً 

لى الخ٠ُ٨ م٘ ٢ُم  مً جيكئت ظُل ٢اصٖع

ٓل  ت والضًم٣غاَُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان، ٍو الحٍغ

خه وجغازه ومؿخٗضا للضٞإ ًٖ  مغجبُا بهٍى

الظاث الىَىُت في ٧ل اإلاىا٠٢ ومهما ٧اهذ 

 10 الٓغوٝ"

٦غ مغجحن        
ُ
احي ٢ض ط بطا ٧ان البٗض الهٍى

ت  لل٣اثمحن ٖلى  ٣ِٞ في اإلا٣ىالث الىٍٓغ

بٖضاص اإلا٣غعاث اإلاضعؾُت لخالمُظ اإلاغخلت 

ت،ومنهاط  الابخضاثُت،) منهاط التربُت الخدًحًر

الؿىت الشالشت( ٞهل ؾِخجؿض هظا الهضٝ في 

الىهىم اإلاىخ٣اة في ٧ل  ؤَىاع الخٗلُم 

اث خًىع البٗض  الابخضاجي؟ وما مؿخٍى

احي في هظه الىهىم؟ و٠ُ٦ ججلذ  الهٍى

ت ٞيها؟وماخضوص التر٦حز ٖليها في  ٖىانغ الهٍى

م٣ابل التر٦حز ٖلى الجىاهب الٟىُت للىهىم 

اإلاسخاعة؟وهل في هظه الىهىم ماٌؿاهم في 

جيكئت الجُل الحالي ٖلى الاهٟخاح ،والخٗاٌل 

اجُت  ً بدهاهخه الهٍى م٘ ز٣اٞاث آلازٍغ

 لبت والىاُٖت؟اله

احي الجؼاثغي والىّو اإلاىظه  -زاهُا البٗض الهٍى

 بلى الُٟل في مغخلت الخٗلُم الابخضاجي:

هخى٠٢  في  بضاًت خضًصىا ًٖ البٗض      

احي في ههىم ال٣غاءة اإلابرمجت لخالمُظ  الهٍى

ت ٖىض  اإلاغخلت الابخضاثُت في اإلاضعؾت الجؼاثٍغ

ت في هظه  ت الجؼاثٍغ ججلُاث الهٍى

ىم،مؿخٗغيحن ٖىانغها وحك٨ُالتها الىه

وؤوظهها وجمشالتها مً زال٫ هظه 

ت  ت الجؼاثٍغ الىهىم،ألن الحضًض ًٖ الهٍى

ت  دكٗب،وألن ألامغ ًخٗل٤ بهٍى ًدؿ٘ ٦شحرا ٍو

نى بم٨ىهاجه  قٗب ٦بحر ومخٗضص ومسخل٠ ٚو

اجُت ،م٣اعهت ب٨شحر مً ألامم ، وطل٪  الهٍى

سُت وظٛغاُٞت وز٣اُٞت،  الٖخباعاث جاٍع

"ٞاإلاجخم٘ الجؼاثغي ٌٗل صازل خماُٖت،واظ

ٞؿُٟؿاء مً  الخٗضص الش٣افي ٞهى مجخم٘ 

٣ي  غي مخىؾُي بٍٞغ ٖغبي بؾالمي ؤماَػ

جم٘  ٖاإلاي،ًجم٘ بحن اإلاٗغبحن واإلاٟغوؿحن ٍو

ت وال٣باثلُت واإلاؼابُتوالخاع٢ُت،ٚحر  بحن الكاٍو

م هظا الخٗضص الش٣افي ٞةجها جدُا صازل  ؤهه ٚع

ًامً ومخماؾ٪ مجخم٘ واخض ومىخض ومخ

جدذ لىاء الٗغوبت وؤلاؾالم وألانل 

غي" ،بن هظا الخٗضص الش٣افي ال٨بحر 11ألاماَػ

والٗم٤ُ والؼازغ،في بلض  بحجم ٢اعة، وبدىٕى 

نى جغاسي ٦ىوي، ٌؿخضعي ؾُاؾاث  ٖاإلاي،ٚو

ٖم٣ُت ناعمت واُٖت بهظا الٛنى،  لِـ 

ت ٞدؿب، بل  دىا الجؼاثٍغ للمداٞٓت ٖلى هٍى

٤ لالؾدشماع في هظ ا الخىٕى والٛنى،والدؿٍى

لهظه الثرواث الش٣اُٞت ال٨بري، وج٣ضًمها بلى 

اجُت   آلازغ ٦مهضع مً مهاصع ال٣ىة الهٍى

والامخضاص الحًاعي، وجل٣ُنها لؤلظُا٫ ال٣اصمت 
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٤ ٧ل  م٤ ونغامت ؤًًا، ٞو بجمالُت ووعي ٖو

٠ بها وبًهالها بلُه، ولٗل  بىاباث الخٍٗغ

ىاباث التي ال٨خاب اإلاضعس ي مً ؤهم هظه الب

ضا  ًىٟخذ بها الخلمُظ ٖلى ٖىالم ز٣اٞخه مؿتًز

خه،و ال٨خاب ؤًًا هاٞظة  مً مىاب٘ هٍى

لل٣اثمحن ٖلى الكاون الش٣اُٞت والحٟاّ ٖلى 

ت والاؾدشماع ٞيها،هاٞظة ٖلى  ت الجؼاثٍغ الهٍى

ألاظُا٫ الجضًضة لخيكإ م٨خملت ٚحر مى٣ىنت 

تها  ا مً ع٧اثؼ هٍى يُا والهٟؿُاوال٨ٍٞغ ج٨ٍى

ىُت،لظل٪ هجض ال٣اثمحن ٖلى بٖضاص ال َى

اإلا٣غعاث الضعاؾُت ٢ض اهخبهىا بلى طل٪ 

وؾُغوا ؤهضاٞا ٦شحرة للٗملُت الخٗلُمُت 

ت،وجغؾُش الحـ  الخٗلمُت ومنها الىعي بالهٍى

ٟا٫،اهُال٢ا مً  الىَني لضي الخالمُظ/ألَا

ت ٦ما وعص في منهاط ال٣ؿم  اإلاغخلت الخدًحًر

 الخدًحري:

ًَ اإلاغاص بٖضاصه هى الظي "بن الُٟل واإلاىا

جخجؿض ُٞه ال٣ُم والازخُاعاث الىَىُت 

 الخالُت:

٢ُم الجمهىعٍت والضًم٣غاَُت:  - -

جىمُت مٗنى ال٣اهىن واخترامه 

واخترام الٛحر وال٣ضعة ٖلى الاؾخمإ 

لبُت وخ٣ى١  لآلزغ واخترام ؾلُت ألٚا

 ألا٢لُاث.

ت:يمان الخد٨م في اللٛاث  - ٢ُم الهٍى

ىُت وجشمحن ؤلاعر الحًاعي الظي جدمله  الَى

ش الىًَ  ت جاٍع ،زانت مً زال٫ مٗٞغ

ت  وظٛغاُٞخه والاعجباٍ بغمىػه والىعي بالهٍى

سُت والغوخُت  ؼ اإلاٗالم الجٛغاُٞت والخاٍع وحٍٗؼ

والش٣اُٞت التي ظاء بها ؤلاؾالم و٦ظا باليؿبت 

ت"  12للترار الش٣افي والحًاعي لؤلمت الجؼاثٍغ

جّؿض هظا الىعي بًغوع 
َ
ة التر٦حز ٖلى ،وج

ت في ال٨خاب اإلاضعس ي بضعظاث مخٟاوجت في  الهٍى

"  -زانت الؿغصًت منها -ههىم ال٣غاءة 
ّ
ألن

اث ألامم جهاٙ ؤوال ٖبر الؿغوص الضًيُت  هٍى

سُت وألاصبُت التي ج٣ضم بها هٟؿها  والخاٍع

، هظا ماظٗلىا هخى٠٢ ٖىض   13وعئاها"

ههىم ال٣غاءة الؾخجالء هظا الحًىع 

احي ٞ ىانغه  وحك٨ُالجه اهُال٢ا الهٍى يها، ٖو

خّي،ٞالضًنّي ،ٞالش٣افي  مً البٗض الىَنّي الخاٍع

 التراسي.

خّي:-ؤ  البٗض الىَنّي الخاٍع

ٌُ ههىم ال٣غاءة       وفي -ح٨ٗـ بٗ

البَٗض  -مسخل٠ ؤَىاع الخٗلُم الابخضاجي

سه وعمىػه وم٨ىهاجه،اهُال٢ا مً  الىَني،بخاٍع

مضعؾخه،التي  الل٣اء ألاو٫ بحن الخلمُظ وبحن

ىه اهُال٢ا  ًضزلها مخٗلما وم٣ضعا لغمىػ َو

ىُحن، ٦ما ظاء في  مً الغاًت واليكُض  الَى

 هّو 

'في ؾاخت اإلاضعؾت':"وبِىما ٦ىا هخدضر ص١ 

الجغؽ وجى٢ٟذ الحغ٦ت واليكاٍ وؾاص 

ٗىا  ا مىخٓمت، ٞٞغ الهمذ،وو٢ٟىا نٟٞى

الٗلم وؤوكضها اليكُض الىَني زم جىظهىا هدى 

، وهى مداولت لبض الغوح  14ؤ٢ؿامىا"

ىُت في هٟـ الخلمُظ، مً زال٫ هظه  الَى

الغمىػ الٗم٣ُت الضالت واإلاازغة،مً زا٫ 

ؤلىان الغاًت الىَىُت وصالالتها ٦غمىػ ومً 

زال٫ م٣ىالث اليكُض الىَني ٦ىو طي 

ت للخلمُظ  مدمىالث ٖاَُٟت وشحىاث جدٟحًز

ىه والىعي بحجم  في الحٟاّ ٖلى َو

مذ مً اظل اؾخ٣الله الخضحُاث التي ٢ض

لُىٗم الخلمُظ بهظا الجى اإلاىاؾب للٗلم 

ت التي  ٣ت في الحٟاّ ٖلى الهٍى ٍغ ت، َو واإلاٗٞغ

 َاإلاا ا٢ترهذ بالغمىػ بمسخل٠ ؤهىاٖها

اث الجماٖاث الش٣اُٞت ًم٨ً  ألن"هٍى

ا ٞال جىظض ز٣اٞت صون هٓام  جد٣ُ٣ها عمٍؼ

للغمىػ جمشُل هظه الش٣اٞت ،ٞالش٣اٞت الحؿعى 

ت ل٨نها لخد٤ُ٣  تها ٣ِٞ في ألاق٩ا٫ الغمٍؼ هٍى
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حؿعى للحٟاّ ٖلى هٟؿها ٖبر هظه 

،و مهما جسخل٠ اإلاىا٠٢ وألام٨ىت 15ألاق٩ا٫"

ٞةن اخترام الغاًت واليكُض الىَىُحن 

واظب،ٞمً ؾاخت اإلاضعؾت بلى اإلاالٖب التي 

ً ٞيها خحن  ٖاصة ما جخإجج ٖىا٠َ اإلاىانٍغ

نى ٦ما ظؿضه هوُّ 'مباعاة  ؾمإ اليكُض الَى

خاؾمت':" ظلؿذ الٗاثلت جيخٓغ بضاًت مباعاة 

 ٤ ٣ىا الىَني بٍٟغ في ٦غة ال٣ضم ججم٘ ٍٞغ

ؤظىبي و٧اهذ ٖالماث ال٣ل٤ باصًت ٖلى 

الىظىه،صزل الالٖبىن وماهي بال لحٓاث 

ني ًضوي"   ،  ٦ما 16ختى ؾمٗىا اليكُض الَى

 عاًدىا الىَىُت هظا الحـ 
ُ
ججّؿض ؤلىان

حن مىظ  الىَني والخٗال٤ م٘ هٟؿُت الجؼاثٍغ

الُٟىلت ألاولى،٦ما وعص في هّو'بالصها 

الجمُلت:" اعجضي الخالمُظ زُابا بإلىان الٗلم 

 الشالزت.

لى و٢ا٫:ؤها الجؼاثغ"  ٘ ؤخمض طعاٖه بلى ألٖا ٞع

17 

ل٣ض ٨ٖؿذ ٦شحٌر مً ههىم ال٣غاءة       

حن، وظؿضث هظه  خّي للجؼاثٍغ َـّ الخاٍع الح

 ال٣اثمحن ٖلى بٖضاص الىهىُم ؤ
َ

هضاٝ

اإلا٣غعاث اإلاضعؾُت في مسُُاتهم الجاصة 

لخيكئت  ألاظُا٫ الجضًضة جيكئت ًواُٖت 

 ٖلى جٟانُلتوماًؼزغ به مً 
ً
سها مُلٗت بخاٍع

ت  ٍغ مٟازغ،زانت ما حٗل٤ منها بالشىعة الخدٍغ

وعمىِػها مً قهضاء ومجاهضًً،ول٣ض ج٨غع 

وعص الحضًض ًٖ ًىم الاؾخ٣ال٫ مغاث،منها ما 

في هّو'ٖاثلتي جدخٟل باالؾخ٣ال٫:"جد٩ي 

الجضة ٢اثلت:في طل٪ الُىم ٞغخىا ٞغخا 

ُٖٓما،زغظىا بلى الكىإع عظاال ووؿاء،جهخ٠ 

بهىث واخض:' جدُا الجؼاثغ، جدُا 

ٝغ ٖالُا  الجؼاثغ'،و٧ان الٗلم الىَني ًٞغ

ٞى١ ٧ل بِذ،٢الدؿلمى:بطن طل٪ هى الُىم 

تها  الظي اؾترظٗذ ُٞه بالُصها خٍغ

واؾخ٣اللها،الجضة: بن هظه مىاؾبت ُٖٓمت 

ب٣ى واظب٨م ًا  هدُيها ٧ل ٖام بٟسغ واٖتزاػ ٍو

ؤبىاجي اإلاؿاهمت في بىاء هظا الىًَ وخماًخه" 

، وفي هّو آزغ ٖىىاهه' ُٖض الاؾخ٣ال٫'  18

ش بحن ألاظُا٫ اإلاسخلٟت،  ًخجؿض جضاو٫ الخاٍع

بحن الَجّض وخُٟضه،وهي بقاعة واضحت بلى ؤن  

  جل٣حن ج
َ
سىا الًجب ؤن ٨ًىن مؿاولُت اٍع

اإلااؾؿاث الغؾمُت ٞدؿب، بل بن ؾغصه 

واؾخٗغايه وجل٣ُىه والحٟاّ ٖلُه وبخُاَءه 

٣ت  هي مؿاولُت الجمُ٘،:"طهب ؤخمض ٞع

ظضه بلى مخد٠ اإلاجاهض ٞغآه ًب٩ي 

ٞؿإله:ماًب٨ُ٨ُاظضي؟الجض: ل٣ض جظ٦غث ًا 

اقي الكهضاء الظًً ضحىا بإهٟؿهم  بني ٞع

،ؤما في هّو "عخلت  19ثغ" لخدُا الجؼا

ٖهٟىعًٍ" ٣ٞض جم الخُغ١ بلى ظىاهب 

سىا الجؼاثغي بإصواث ٞىُت  مًِئت مً جاٍع

بت مً ٖالم الُٟل ومُىالجه وهي الحضًض  ٢ٍغ

ٖلى لؿان الٗهاٞحر،وطل٪ لترؾُش هظه 

الى٢اج٘ بما ًدبه الُٟل مً ؾغوص 

وخ٩اًاث:"َاع الٗهٟىعان ٞى١ قما٫ 

٣ُا وخل٣ا ٞى١ ظمهىع  ٍت الجؼاثغوبِىما بٍٞغ

٧اهذ الٗهٟىعة جىٓغ في ٧ل م٩ان ٧ان 

 الٗهٟىع قاعصا ؾإلخه الٗهٟىعة:

 ماب٨ُاٖهٟىع ؤعا٥ قاعصا؟-

 وٗم ل٣ض ٖضث بظا٦غحي بلى اإلااض ي.-

 إلااطا ٖضث بلى اإلااض ي ماالظي خضر؟ -

 هظا ؾاا٫ مهم والبض ؤن ؤظُب ٖىه.-

٧اهذ ٞغوؿا حٗخبر الجؼاثغ ظؼءا منها ول٨ً  ؤه-

الكٗب الجؼاثغي البُل ٧اٞذ ختى خهل 

وعخلذ ٞغوؿا ًٖ  1962ٖلى اؾخ٣الله ؾىت 

ىه بٗضما ب٣ُذ ُٞه زالزحن وماثت ٖام"   20َو

وٗثر في ٦خب ال٣غاءة ؤًًا ٖلى ههىم        

حن مً قهضاء  جد٩ي ؾحرة ألابُا٫ الجؼاثٍغ

لت ٞاَمت وؿىمغ ومجاهضًً ومنهم البُلت ال
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التي جم ط٦غها في هو ٧ان اؾُمها له 

ٖىىاها:"ظلـ الُٟل ؾُٗض ؤمام ظضه  ٖبض 

الغخمً  الظي ٧ان ًدمل ٦خابا ٣ٞا٫ 

له:ماهظا ال٨خاب ًاظضي؟ٞإظابه بهه ٦خاب 

ًخدضر ًٖ ؤبُالىا وؾإخ٩ي ل٪ مىه ًٖ 

بُلت مً بُالث  بالصها، بجها البُلت اللت 

ؤة مً الجؼاثغ ٞاَمت وؿىمغ)...( بجها امغ 

جهإع ظِل ٞغوؿا اللت ٞاَمت وؿىمغ 

ٖغوؽ الجبا٫ بيذ الجؼاثغ ػعٖذ في ٧ل ٢مت 

،٦ما وعص  21للؿلم ؤػهاعا ولئلؾالم اهخهاعا" 

هو ًخدضر ًٖ البُلت الكهُضة مل٨ُت 

٢اًض:" في نبُدت ًىم مً ؤًام قهغ ظىان 

اؾد٣ُٓذ ٖلى ػ٢ؼ٢ت الٗهاٞحر ٞدًغث 

حى و٢ضمذ الُٟىع زم ٖالجذ بٌٗ الجغ 

لهم ُٞىعهم وخُىما ٧اهذ مكٛىلت في الٛاع 

بخُهحر بٌٗ ألاصواث الُبُت ؾمٗذ َل٣اث 

ذ بلى الخاعط بٗض ؤن َمإهذ  ت ٞإؾٖغ هاٍع

الجغحى ٞىظضث اإلا٩ان مدانغا مً الجىىص 

الٟغوؿُحن،٢اومذ بصجاٖت م٘ ػمُالتها ختى 

 . 22ؾ٣ُذ قهُضة في ظبل ولضث ُٞه" 

ظّؿضث البَٗض ٧اهذ هظه هماطط لىهىم     

ت اهُال٢ا مً  دىا الجؼاثٍغ خي لهٍى الىَني الخاٍع

ج٣ضًم الغمىػ الىَىُت في نُٛت ج٣ضٌـ 

واخترام لها،مغوعا بالحضًض ًٖ مدُاث مً 

ُض  ت ٖو ٍغ سىا اإلاجُض ٧الشىعة الخدٍغ جاٍع

ا ٖىض خُاة بٌٗ عمىػ هظه  الاؾخ٣ال٫،ٞى٢ٞى

 الشىعة مً قهضاء ومجاهضًً.

 البٗض الضًني:-ب

عة في        لم جسُل ههىم ال٣غاءة اإلا٣غَّ

مغخلت الخٗلُم الابخضاجي مً البٗض 

الضًني،ممشال في حٗالُم صًيىا ؤلاؾالمي 

الحى٠ُ، الخانت بالٗباصاث واإلاٗامالث 

،وبٌٗ اإلاىاؾم الضًيُت اإلا٣ضؾت ٦كهغ 

ُاص الضًيُت، وطل٪ ٨ٌٗـ ؤهمُت  عمًان وألٖا

اصت الىو ألاصبي اإلابرمج للخالمُظ في جغؾُش مب

هظا الضًً الحى٠ُ وال٨ك٠ ًٖ اعجباَىا 

 الىّو ألاصبي ب٣ضع ما 
ّ
حن بخٗالُمه، ألن ٦جؼاثٍغ

ًدمل مضلىالث ٞىُت وظمالُت ب٣ضع ماله 

ت ٖىض  ؤبٗاص ؤزال٢ُت في هظه اإلاغخلت الٗمٍغ

ت لِـ له  " البىاء الؿغصي للهٍى
ّ
ٟا٫، وألن ألَا

٣ِٞ بٗض ؾ٨ُىلىجي واظخماعي وظمالي ل٨ً 

،ومً الىهىم التي  23له بٗض زل٣ي"

اجُا  ٨ٖؿذ البٗض الضًني بىنٟه م٨ىها هٍى

هوُّ 'ؤو٫ ًىم في عمًان' الظي ظاء ُٞه:" 

خًغث ظضحي ٦إؽ الكغباث مً اإلااء وماء 

ت وقغاثذ مً اللُمىن  الؼهغ و٢لُل مً ال٣ٞغ

غصن ؤًتها  والؿ٨غ،وخحن اُٞغ ؤخمض ٢الذ:ٚػ

، هظا  24اليؿىة...ل٣ض ناع خُٟضي عظال" 

لظي ؤْهغ مضي ٞغخخىا ٦مؿلمحن الىو ا

ٟا٫  ٟا٫ ألو٫ مغة ،٦ما ًخٗل٤ ألَا بهُام ألَا

م ٨٦خاب م٣ضؽ ٦ما ظاء في  بال٣غآن ال٨ٍغ

هو 'ؤنض٢اء ال٨خاب':"اقتري ؾمحر ٢هت 

ً ؤما ًاؾمحن ٣ٞالذ:ل٣ض حؿلُىا  وصٞترا للخلٍى

ذ  ٦شحرا ول٨ً لم ؤظض ما ؤبدض ٖىه ٞما اقتًر

:هظا قِئا.زم جى٢ٟذ وؤقاعث بلى ؤٖلى  الٝغ

م"  ال٨خاب الظي ؤبدض ٖىه،بهه ال٣غآن ال٨ٍغ

،ؤما في هّو ''في ال٣ؿم'' ُٞخٗلم الخلمُظ  25

جدُت ؤلاؾالم وهي 'الؿالم ٖل٨ُم':"صزلذ 

اإلاٗلمت بلى ال٣ؿم بمئزعها ألابٌُ الىان٘ 

مبدؿمت 

ل٨ُم  و٢الذ:الؿالمٗل٨ُم.عصالخالمُظ:ٖو

 .  26الؿالم" 

٦خاُب ال٣غاءة ؤًًا مً ههىم جد٩ي  الًسلى 

٠ بدُاتهم  ٢هو ألاهبُاء والخٍٗغ

ومىا٢بهم،٦ما وعص في ٦خاب اللٛت الٗغبُت 

للؿىت الغابٗت ابخضاجي في هّو ٖىىاهه:٢هت 

الىبي ؾلُمان،خُض"٧ان ؾُضها صاووص ٖلُه 

الؿالم مل٩ا في ٢ىمه ًد٨م بالح٤ والٗض٫ بلى 
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اث ًىم ؤن ج٣ضم به الٗمغ وناع قُسا ٦بحرا،ط

ال وؤزحرا لم  ظلـ ٨ًٟغ في مً ًسلٟه،٨ٞغ ٍَى

ًجض ؤخؿً مً ابىه ؾلُمان،٧ان ؾلُمان 

مغه ًىمها بخضي ٖكغة  ؤنٛغ بزىجه ٖو

خٗلم  ؾىت،ول٨ىه ٧ان صاثما ٌؿإ٫ لُٗٝغ ٍو

ٗامل الىاؽ مٗاملت خؿىت"  ، والٛغى  27َو

مً خ٩ي ٢هو ألاهبُاء هى الخٗٝغ ٖلى 

 َٟا٫.ؾحرهم والا٢خضاء بهم زانت لضي ألا 

 البٗض التراسّي:-ط

ٌٗض الحٟاّ ٖلى الترار الىَني        

ىُا  ٠ به واظبا َو والاخخٟاء والخٍٗغ

احي الهلب  بامخُاػ،ألن الترار هى اإلاخ٨إ الهٍى

اإلاىُ٘،واإلاىب٘ الش٣افي  ُّ س ،والحهىالخاٍع

ت ٧ل مىاًَ ظؼاثغي في  الؼازغ،وبُا٢ت هٍى

ْل خىاع الش٣اٞاث والاهٟخاح ٖلى ٖىالم 

زغ ب٩ل مدمىالتها، لظل٪ ع٦ؼث اإلاىٓىمت آلا 

ت ٖلى الترار ب٩ل ؤهىاٖه،وبغمجخه  التربٍى

ىاع،ومنها الُىع  للُلبت في مسخل٠ ألَا

الابخضاجي،وألن الترار وظه مً ؤوظه 

ت،خُض"بن زمت جغابُا وز٣ُا بحن الترار  الهٍى

ت بضون جغار حؿدىض بلُه،وال  ت،ٞال هٍى والهٍى

ت،ٞ ت جغار بطا لم ًاؾـ للهٍى الترار والهٍى

ٖىهغان مخالػمان مً ٖىانغ الظاث 

وم٨ىهان مخ٩امالن مً م٨ىهاث الصخهُت 

،ول٣ض ٨ٖؿذ  28الٟغصًت والجماُٖت" 

ههىم ال٣غاءة في الُىع الابخضاجي الاهخماَم 

البالٜ بالترار والٗاصاث والخ٣الُض ؤًًا، 

ونىعث ٦شحرا منها ٦ما وعص في هّو ٖىىاهه'مً 

ٖتزاػ بالخ٣الُض مً قُم :"بن الا  ج٣الُضها'

حن،ومً الخ٣الُض التي جمؿ٨ىا بها  الجؼاثٍغ

وخاٞٓىا ٖليها َُلت خ٣ب ػمىُت مخٗا٢بت 

ُاص اإلادلُت التي جمحز ٧ل  بخُاُء ألٖا

مى٣ُت،وال٩ًاص ًمغ ؤؾبٕى بال وجدخٟل مضًىت 

مً مضن الجؼاثغ ال٨بحرة بُٗضها،وج٨ثر هظه 

الاخخٟاالث زهىنا في اإلاىاؾباث الضًيُت 

ىض ٧ اقىعاء ٖو اإلاىلض الىبىي الكٍغ٠ ٖو

صزى٫ ٞهل الغبُ٘ ؤو بٗض مىؾم الحهاص 

ُاص الترازُت  29والّضعؽ"  ،ومً ؤقهغ هظه ألٖا

ا بىالًت  ؤًًا 'ُٖض الؼعبُت' ،الظي ٣ًام ؾىٍى

'ٚغصاًت' التي اقتهغث بيؿُج الؼعابي طاث 

الُاب٘ اإلادلي مً خُض ٦ُُٟت وسجها ل٨نها 

اإلا ىُا ٖو ُا مً خُض ناعث مكهىعة َو

اهدكاعها،٦ما ًبِىه هو 

ٖىىاهه'ُٖضالؼعبُت':"طهبذ ؾٗاص م٘ والضحها 

اعتهم م٘  اعة مضًىت ٚغصاًت و٢ض جؼامىذ ٍػ لٍؼ

الُٗض الؿىىي للؼعبُت وإلاا هؼلىا مً الؿُاعة 

يذ بإلىاجها  ٢ا٫ ألاب:هاهي ٚغصاًت ٢ض جٍؼ

هذ باإلاىاَىحن والؿُاح ل٣ض  الؼاهُت ٚو

ضة ما ٌٗغيه ظائوا مً ٧ل م٩ان إلاكاه

ُىن، ٧اهذ الؼعابي في ٧ل ع٦ً مً  الحٞغ

اإلاٗغى بًٗها مٟغوف وبًٗها مٗل٤ وفي 

ع٦ً آزغ وؿاء ًيسجً ػعابي ظضًضة في ظى 

بهُج،٢الدؿٗاص:بن ؤمي مؿغوعة ظضا هي جدب 

ػعبُت ٚغصاًت ألجها مكهىعة بيسجها اإلاخ٣ً" 

٤ بلى الٗالُت ًىُل٤ مً  30 ،  وألن الٍُغ

خهىنُاث والخ٣الُض اإلادلُت وبْهاع ال

اإلادلُت،ٞةن مشل هظه الىهىم حّٗغٝ ب٨شحر 

دىا  مً ال٨ىىػ الترازُت اإلادلُت التي جغجبِ بهٍى

ت الٗغبُت،وألن هظه اإلاىخىظاث  الجؼاثٍغ

دىا الش٣اُٞت لضي  اإلادلُت هي بُا٢ت هٍى

ش ْلذ الكٗىب  آلازغ،ألهه"ٖلى َى٫ الخاٍع

والش٣اٞاث والحًاعاث جماعؽ جإزحرها في 

ت"ٚحره  .31ا هاقغة هماطظها الحًاٍع

ٌٗض الاخخٟا٫ بغؤؽ الؿىت      

ُٛت"ًىاًغ" مً ؤُٖاصها الىَىُت ؤًًا  ألاماَػ

سُت والترازُت،وما حٗل٤  ،إلادمىالجه الخاٍع

خم  ُٛت،ٍو دىا ٦مجخم٘  طي ؤنى٫ ؤماَػ بهٍى

٣ت ممحزة ح٨ٗـ  الاخخٟا٫ في هظا الُٗض بٍُغ
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ؤنالت هظا الكٗب ٦ما بِىه هو 

غي':"خًغث ٖىىاهه'الا  خخٟا٫ بالٗام ألاماَػ

ؾٗاص هٟؿها وزغظذ م٘ ؤمها بلى اإلادالث 

اث  ت ٞاقترث ألام ما ًلؼمها مً خلٍى الخجاٍع

غي  وم٨ؿغاث لالخخٟا٫ بمىاؾبت الٗام ألاماَػ

الجضًض'ًىاًغ'،٢الذ ؾٗاص: و٠ُ٦ ٨ًىن 

الاخخٟا٫ بهظه اإلاىاؾبت الؿُٗضة ًا 

ًت ؤمي؟٢الخاألم:حٗض ٧ل ٖاثلت ؤَبا٢ا ج٣لُض

جخم٘ خىلها ؤٞغاص ألاؾغة في ؤزىة  مخىىٖت ٍو

ٟا٫  اث في ؤخًان ألَا ىثرون الحلٍى ومدبت ٍو

غظىن ٖاما ُٞه زحر ٦شحر،٢الذ  الهٛاع ٍو

اثلتي وبالصي بسحر بن قاء  ؾٗاص: ٧ل  ٖام  ٖو

ب٣ى واظبىا صوما ؤن هداٞٔ  ٖلى  32هللا"  ، ٍو

ز٣اٞخىا وجغازىا ،وؤن هجٗلها مخضاولت بحن 

زانت ماحٗل٤ منها بالش٣اٞت ألاظُا٫ ، 

الكٗبُت والترار الٟل٩لىعي،٦ُالجب٣ى خبِؿت 

ومؿاولُت اإلااؾؿاث الغؾمُت ٣ِٞ ألن 

لى ٧ل مىاًَ  ً ٖو ت َو ألامغ ًخٗل٤ بهٍى

جيخ٣ل الش٣اٞت جدمل هظه اإلاؿاولُت،خُض" 

الغؾمُت مً ظُل بلى ظُل مً زال٫ 

اإلااؾؿاث آو ألاظهؼة الغؾمُت ؤو قبه 

لتربُت والخٗلُم،والجامٗاث الغؾمُت ٦جهاػ ا

واإلاٗاهض واإلااؾؿاث الضًيُت)ل٨ً  الش٣اٞت 

الكٗبُت( جىدكغ بحن الىاؽ مً ظماٖت ٖلى 

ظماٖت ؤزغي ومً ٞئت بلى 

 ٤ ؤزغي،بك٩لٟٗىي،مكاٞهت ؤو ًٖ ٍَغ

الخ٣لُض واإلادا٧اة واإلاالخٓت،والغمىػ التي 

ت قٗب مً الكٗىب،ؤو ؤمت مً  ج٨ىن هٍى

مٗاهيها وؤهمُتها مً ألامم، حؿخ٣ي مًمىجها و 

حن مً الش٣اٞت الغؾمي  ٦ال الىٖى

والكٗبي)...(الغمىػ اإلاؿخىخاة مً الش٣اٞت 

ت  الكٗبُت هي الٗىهغ ألاهم في ج٨ىًٍ الهٍى

الجماُٖت للكٗب ؤو لؤلمت هي الجؼء ألاهم 

ت وفي يمان  في الحٟاّ ٖلى هظه الهٍى

ؼها وجشبُتها وطل٪ لٗضص مً  تها وحٍٗؼ اؾخمغاٍع

غ في الش٣اٞت الكٗبُت صون الهٟاث الت ي جخٞى

الغؾمُت،ٞالش٣اٞت الغؾمُت هي مً نى٘ 

الىسبت ؤو الخانت،وهي هدُجت جسُُِ 

ىالجيب٘ بك٩ل ٖٟىي مً عوح  ٍٖ وج٨ٟحروا

اإلاجخم٘ و٦شحرا ما ج٨ىن ٖملُت ومى٣ُُت 

بمٗنى اهه ًى٣هها الخٗبحر الٗاَٟي ٞال جلهب 

 33الٗىا٠َ وال حؿدشحر الهمم"

      ٌُ الىهىم ؤًًا ٖاصاِث نىعث بٗ

اٝ  حن في ألاٞغاح،ومنها خٟالث الٞؼ الجؼاثٍغ

٣ىؾىا اإلاسخلٟت ٞيها،٦ما وعص في هّو  َو

اٝ ؤزتي:" ها٢ض خل الُىم الظي اهخٓغهاه  ٞػ

بهه الُىم الظي جٝؼ ُٞه ؤزتي ٖغوؾا ؤٖضصها 

٧ل ش يء خًغها ؤَبا٢ا ٦شحرة مً 

اث،بضؤ الًُىٝ ًلخد٣ىن الىاخض جلى  الحلٍى

م لٗضًض مً الهضاًا،٢الخإمي:هُا ًا آلازغ ومٗه

ؾلمى وؿخ٣بل يُىٞىا،وفي الٛض خًغ 

ىت  مى٦ب مً الؿُاعاث ج٣ضمه ؾُاعة مٍؼ

بالىعوص وزغظذ ؤزتي بٟؿخاجها ألابٌُ 

ض اليؿاء وؤوٛام  اٍع الجمُل جغا٣ٞها ٚػ

 ،  34اإلاؼامحر" 

ٌّٗض الٗمغان مً الترار اإلااصي الظي     

سىا لظل٪ ٌٗض  دىا و٦شحرا مً جاٍع ًستزن هٍى

الحٟاّ ٖلُه والاخخٟاء به واظب ٧ل 

مىاًَ،و٢ض ه٣لذ بلُىا بٌٗ الىهىم في 

مغخلت الخٗلُم الابخضاجي ظىاهَب مًِئت مً 

هظا الترار الٗمغاوي، ٦ما ججؿض في هّو" 

ىا ًٖ ٖانمت بالصي الجؼاثغ"  الظي ًدضز

الجؼاثغ الٗانمت ٦مضًىت ٖخ٣ُت ببيُاجها 

ش ال٣هبت الٗخ٤ُ، " ؤما ألاخُاء  تها وجاٍع وػزٞغ

ال٣ضًمت ٞهي حكمل ال٣هبت وماظاوعها،وهي 

ت  ٢ضًمت البىاء ي٣ُت ألاههج وؤػ٢تها مؿ٣ٞى

ج ل٨ً الخجى٫ ممخ٘  قضًضة الالخىاء والخٗاٍع

ٞيها،وبُىتها مبيُت ٖلى َغاػ مً الهىضؾت 
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غظ٘ بلى الٗهض الٗشماوي ؤٚلبها طو الٗخ٣ُت ج

لى ؤَغاٞها جىدكغ م٣اٍه  هىاٞظ ي٣ُت،ٖو

قٗبُت ٢ضًمت ًغجاصها ؾ٩ان هظه 

خجاطبىن  ألاخُاء،ُٞدىاولىن ٞيها الكاي ٍو

ؤَغاٝ الحضًض وفي ؤؾٟلها الضوع الجمُلت 

ؼة وصاع زضاوط الٗمُاء وهي آلان  ٦ضاع ٍٖؼ

مخد٠ للٟىىن الخ٣لُضًت والكٗبُت،وصاع 

قا اإلاجاوعة لجام٘ ٦ُدكاوة الكهحر" خؿً با

35 . 

ٌّٗض اإلاخد٠  مً اإلااؾؿاث الىَىُت      

الهامت التي جدخٟٔ ب٨شحر مً جغازىا 

سها،إلاا  اإلااصي،وجدٟٔ لؤلمت جغاثها وجاٍع

ه ٖلُه مً جد٠،وآزاع مً مسخل٠  جدخٍى

اعة اإلاخد٠"  الٗهىع،لظل٪ ظاء هّو"ٍػ

لُدّؿـ جالمُظها ب٣ُمت هظه اإلااؾؿت 

ٞا ببٌٗ ظىاهبه ووْاثٟه:"٢غؤ ظما٫ ،مٗغّ 

الضلَُل و٢ا٫:ؾيخجى٫ في ال٣اٖاث ووكاهض 

ت وؤصواث  آلازاع ال٣ضًمت وألاواوي الٟساٍع

الهُض اإلاؿخٗملت ٢ضًما ووكاهض ؤًًا 

اإلاالبـ الخ٣لُضًت ٦ما وؿخمخ٘  بهىع عاجٗت 

مً مٓاهغ الاخخٟا٫ باإلاىاؾباث 

 الىَىُت،ؤقاعث ؾٗاص ٢اثلت:اهٓغ ًا ؤخي جل٪

بُا٢اث ٞىُت نٛحرة جخًمً مٗلىماث 

ىا بترازىا الشمحن ،ألاب:ا٢غئوا  مُٟضة وحٗٞغ

طل٪ الكٗاع:'جغازىا ؤماهت، ًجب ؤن هداٞٔ 

 . 36ٖلُه" 

 زالشا: ز٣اٞت آلازغ/الامخضاص ؤلاوؿاوي:

 هىا٥ ٞخىعا ٦بحرا في خًىع      
ّ
ًالَخٔ ؤن

ّو ألاصبّي الٗاإلاّي في اإلا٣غعاث الضعاؾُت 
ّ
الى

اإلاغخلت الابخضاثُت، وهى ماًُغح ٖضًض  لخالمُظ

ألاؾئلت والٟغيُاث:ؤهى جسىٝ مً  هّو 

خه؟ؤم بن الىهىم الٗاإلاُت  آلازغ الحامل لهٍى

جىبئ بمّض الٗىإلات التي ناع ًخىظـ مىه ال٨شحر 

ت اإلادلُت  إلاا ٢ض حك٩له مً زُغ ٖلى الهٍى

"الٗىإلات ال ًم٨ً ؤن ج٨ىن 
ّ
مان للكٗىب،ٚع

ت،وال  ج٨ىن بضًلت ٖنها  بدا٫ ه٣ًُا للهٍى

والٗىإلات بهظا اإلاٟهىم وفي هظه الحضوص وفي 

اث الكٗىب  بَاع الخىٕى الش٣افي واػصهاع هٍى

وفي ْل الحىاع الغاقي الهاصٝ بحن ألاصًان 

والحًاعاث هي الخُاع ؤلاوؿاوي اإلاخاح 

ت وهى ألامغ  واإلاٟخىح ؤمام مؿخ٣بل البكٍغ

الظي ؾُاصي بالخخاب٘ وبترا٦م الخجغبت بلى 

م٤ُ الاخترام اإلاخباص٫ بحن حٗ

 خًىع بٌٗ 37الجمُ٘"
ّ
م٨ً ال٣ى٫ بن ،ٍو

الىهىم الٗاإلاُت في  ٦خب ال٣غاءة في هظه 

اتها ألانلُت  اإلاغخلت ٧اهذ مجغصة مً هٍى

وطل٪ ٦ىجها مٗغبت بض٫ مترظمت  بما ًخماش ى 

ت مً ظهت، وعبما ألن هظه  دىاالجؼاثٍغ وهٍى

الىهىم اإلاىخ٣اة ٧اهذ في ؤنىلها طواث 

اث ي٣ُت َاب ٘ ًٖ ٧ل هٍى ٘ بوؿاوي متٞر

٢اجلت  جلغي آلازغ اإلاخل٣ى، وطل٪ ما ؤ٦ؿبها 

هظا الاهدكاع الٗاإلاي،٦ما وعص في 

هّو'ب٩ُاؾىوالٟخاة':"٧ان الغؾام الهٛحر 

'بابلى ب٩ُاؾى' ًمخل٪ مجزال في مضًىت نٛحرة 

حكتهغ بهى٘ ؤواوي الٟساع،في ؤخض ألاًام 

ٟا٫  اإلاكغ٢ت ٧اهذ مجمىٖت مً ألَا

مغخىن ٖلى ٌ ؿخمخٗىن بُٗلتهم الهُُٟت ٍو

ًؿُذ مجز٫ نض٤ً لهم ٞإزبرهم هظا 

 الغؾام ب٩ُاؾى ظاٌع لهم)...(ؤما 
ّ
الهض٤ً ؤن

ب٩ُاؾى ٣ٞض ٧ان ب٣امخه ال٣هحرة ًلبـ 

٢مُها ملىها باألػع١ وألابٌُ ٦إخض البداعة 

ٟا٫ ًٖ ٖمغه  خدغ٥ بيكاٍ،ؾإله ؤخض ألَا ٍو

ب الجمُ٘ ٣ٞا٫:ؤها في الشالشت والشماهحن،حعج

خدغ٥ بهظا  لٗمغ ب٩ُاؾى ٟٞي هظه الؿً ٍو

اليكاٍ؟والخٔ حعجبهم ٣ٞا٫:بن الٟىان ًب٣ى 

َٟال َى٫ ٖمغه ألهه ٖلُه ؤن ًدخٟٔ 

بالهض١ والبراءة وخب الحُاة وهظه الهٟاث 

،و ًؼزغ هظا  38جىص ٨ُٞم اهخم ًا ؤَٟالي" 
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الىو بال٣ُم ؤلاوؿاهُت الؿمداء مشمشلت في 

خًىع الُٟىلت في ال٨ٟغ خب الحُاة وآلازغ،و 

ؤلاوؿاوي الغاقي،٦ما جدمل ٢ُما مكتر٦ت بحن 

ت ظمٗاء وهي  البكٍغ

البراءةوالهض١،والخىاص ي بالخدلي بها،٦ما ؤن 

هّو 'الٗمل الُُب ًهى٘ العجاثب' وهى 

مىخ٣ى مً ألاصب الهُني،ًدمل ٢ُما 

ت ٦بحرة،٧اإلًشاع واخترام  اظخماُٖت جغبٍى

ً ٖمىما،و العجاثَؼ وا إلاؿىحن ،وال٣ٟغاء آلازٍغ

واإلاؿا٦حن زهىنا،٦ما جغوي الح٩اًت بهه 

و"في بخضي الؿىىاث وفي بالص الهحن 

اه٣ُٗذ ألامُاع ٣ٞلذ الُىابُ٘ ُٞٗل 

الىاؽ وهل٨ذ اإلاىاش ي)...(خمل ًاوٜ ؤلاهاء 

خه ختى  ب مً ٢ٍغ وؤزظ ًدؿل٤ الجبل ال٣ٍغ

بلٜ ٢مخه)...(٧ان ًاوٜ ٢ض ُٖل وهى ًدؿل٤ 

في هٟؿه بل ٧ان ٨ًٟغ في الجبل ل٨ىه لم ٨ًٟغ 

ظضجه)...(الخ٣ى بإم جدمل عيُٗها و٢ض ؤوق٪ 

الُٗل ؤن حهل٨هما ُٞلبذ مىه ألام ان 

ٌؿ٣يها وابنها ٞلم ًترصص)...(ٞالخ٣اه عجىػ عر 

الشُاب ٣ٞا له:ؤعظى٥ ًا بني اؾ٣ني ٢لُال مً 

اإلااء ٞالُٗل ٩ًاص ًدغ١ ٦بضي،ؤق٤ٟ ًاوٜ 

وس ي ٖلى الكُش و٢ضم له الٛىاء ٞكغب)...(

ًاوٜ ُٖكه وؾ٣ى اإلاغؤة وما٧اصث اإلاغؤة جيخهي 

ختى جلبضث الؿماء بالُٛىم وؤزظث ألامُاع 

ججز٫ بٛؼاعة ٞإخُذ الؼعٕ والحُىان 

 39والىاؽ"

٣ي ًى٣ل بلُىا     وعص هوٌّ مً ألاصب ؤلاٍٞغ

ز٣اٞت آلازغ في بٌٗ ظىاهبها،وهى هّو 'ؤلازىة 

دىا  الشالزت'،والظي وكٗغ ؤهه الًخماش ى وهٍى

ت الٗغبُت ؤلاؾالمُت،مً خُض بهه ال جؼاثٍغ

ًد٩ي ًٖ جىاٞـ زالزت غخىة ٖلى ٞخاة مً 

ؤظل الٟٓغ بها للؼواط،وهىماالًمشل ج٣الُضها 

دىا،وج٣ى٫ الح٩اًت: "ًد٩ى ؤن  وال٨ٞغهاوالهٍى

ت مً ٢غي  عظال اؾمه 'ماجاهضا' ٧ان ٌؿ٨ً ٢ٍغ

٣ُا خىلها الٛاباث وألاشجاع،و٧ان  وؾِ بٍٞغ

ت ٧اهذ حؿ٨ً بيذ  له زالزت ؤبىاء،في هظه ال٣ٍغ

اؾمها 'ماؾا٧ا'و٧اهذ هظه البيذ ظمُلت 

ا٢لت وؤزال٢ها َُبت)...(٢ا٫ ألاب اطهبىا  ٖو

اهخم الشالزت والظي ًدًغ مى٨م ؤعجب ش يء 

مُٟض ًتزوط ماؾا٧ا الٗا٢لت الُُبت)...( طهب 

ؤلازىة بلى ؤبيهم وخ٨ىا له ماخضزٟخدحر،ألن 

جُبت ٧ل ألاقُاء التي ظاء بها ؤبىائه ع

ال زم ٢ا٫:وؿإإلااؾا٧ا وهي  ومُٟضة،٨ٟٞغ ٍَى

 40جسخاع"

ذ"        و الٗاإلاي"باجٗت ال٨بًر
ّ
 الى

ّ
٦ما ؤن

٧ان خايغا ٖلى خل٣خحن، في ٦خاب ال٣غاءة 

للؿىت الشالشت،وبك٩لمُى٫،ًى٣ل بلُىا ٦شحرا 

مً اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت ججاه خالت بوؿاهُت 

ٟا٫  جدغ٥ مكاٖغ ال٣غاء ؤظمٗحن،وألَا

بك٩ل زام،والظًً ٖاصة ما ًُلب الهٛاع 

منهم ا٢ترح جهاًت زاهُت لهظه ال٣هت،٣ُٞترخىن 

جهاًاث ؾُٗضة ٧ل٣اء والضحها بض٫ جل٪ اإلاُخت 

الكىٗاء التي حٗغيذ لها،وهى هو ٌؿخد٤ 

ؤن ٨ًىن في هظه اإلاغخلت إلاا له مً جإزحر ٖلى 

الجاهب الحس ي الٗاَٟي للُٟل في هظه 

ت،ومما ظاء في ٢ هت باجٗت اإلاغخلت الٗمٍغ

ذ:"في ؤخض الكىإع اإلآلمت ٧اهذ باجٗت  ال٨بًر

ذ الهٛحرة جداو٫ ؤن ججض مً ٌكتري  ال٨بًر

ذ،و٧اهذ حكٗغ بالخٗب والبرص  منها ٖلبت ٦بًر

،و٢ض ؤياٖذ خظاءها ال٣ضًم في  والجٕى

الشلىط الؿم٨ُت،وابخلذ ٢ضماها ؤما زُابها 

٣ٞض ٧اهذ ع٣ُ٢ت مهلهلت الجغص ٖنها اله٣ُ٘ 

 .  ٩41اها مجزوٍا ظلؿذ ُٞه"وإلاا وظضث م

ّو ألاصبّي اإلاىّظه  -عابٗا
ّ
خىاُع الش٣اٞاث في الى

 بلى الخلمُظ:ُٚاب ؤم حُِٛب؟

بطا ٧ان مً خ٨مت هللا ٖؼ وظل ؤن ظٗلىا       

قٗىبا و٢باثل،ٞةن الخٗاٝع وجباص٫ الش٣اٞاث 

والٗلىم ٚاًت مً طل٪ المدالت،لظل٪ ؾدب٣ى 
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اجُا ما خُذ،ألن  ألامم جخداوع ز٣اُٞا وهٍى

ظمالُاث الحُاة ج٨مً في هظا الازخالٝ 

والخماًؼ،وفي ٦ُُٟت اؾدشماع ماًسخل٠ ُٞه 

آلازغ ٖى٪،واؾخٛالله في جىَُض الٗال٢اث 

وجباص٫ ؤوظه الش٣اٞاث والحًاعاث اإلاسخلٟت 

لدك٨ُل وظه ال٨ىهُت التي ججمٗىا ظمُٗا،ألن 

"الش٣اٞت ه٣ُت ج٣اَ٘ الظاث م٘ آلازغ صون 

ٖخباع لشىاثُت الخإزحر وال زىاثُت ألازظ ألازظ في الا 

 42والُٗاء"

ا-ل٣ض ع٦ؼث اإلا٣غعاث الضعاؾُت      ٖلى  -هٍٓغ

ال٣ُم الٗاإلاُت وخىاِع الش٣اٞاث و٢غاءِة آلازغ 

الِٕ ٖلى ٖىاإلاه،٦ما وعص في م٣ضماث  والَا

بٌٗ مىاهج الخٗلُم الابخضاجي،التي جدضزذ 

ًٖ تهُئت الخلمُظ مً زال٫ ههىم ال٣غاءة 

لى" الاؾخٗضاص لحماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖ

بمسخل٠ ؤق٩الها والضٞإ ٖنها والحٟاّ ٖلى 

اإلادُِ، و٦ظا الخٟخذ ٖلى الش٣اٞاث 

، ل٨ىىا ال ه٩اص وٗثر  43والحًاعاث الٗاإلاُت"

في ٧ل ٦خب ال٣غاءة للُىع  الابخضاجي بال ٖلى 

ههىم ٢لُلت ظضا الجخجاوػ زالزت ههىم 

ُب الخلمُظ ججؿض هظه الغئٍت اإلابيُت ٖلى  جٚغ

 مً الجهاث 
ٌ

في خىاع الش٣اٞاث، و٦إهه جسّىٝ

الىنُت مً ؤن هظا الاهٟخاح ٖلى آلازغ ٢ض 

٨ًىن بىابت للٛؼو الش٣افي،وطل٨ال٨ًىن بال بطا 

ال ؤمام  ت اإلاىٟخذ هكت الجهمض ٍَى ٧اهذ هٍى

اث آلازغ، وهى ٖضم جمُحز بحن الخباص٫  هٍى

ظخُاح الش٣افي اإلاٗغفي وبحن الٛؼو الش٣افي والا 

"الخباص٫ اإلاٗغفي ش يء والٛؼو 
ّ
احي، ألن الهٍى

الش٣افي ش يء آزغ...وبن امخضاص آلازغ 

واؾخضٖاَءه بهما ًىظض باؾخمغاع ٖىض العجؼ 

غ والامخضاص الظاحي لُٗاء  ًٖ الىمى والخٍُى

، ل٨ً اإلاٟاع٢ت ؤهىا لم وٗثر في   ٢44ُمىا"

اإلا٣غعاث الضعاؾُت في الُىع الابخضاجي بال ٖلى 

اث ههحن ا زىحن ًخدضزان ًٖ خىاع الهٍى

والخباص٫ الش٣افي،ؤما الىو ألاو٫ 

 ًى٣ل بلُىا 
ُ

ٞٗىىاهه:"هىاًدُاإلاًٟلت"خُض

ججغبت الاهٟخاح ٖلى آلازغ مً زال٫ وؾاثل 

الاجها٫ الحضًشت  ٦مىا٢٘ الخىانل 

ت  الاظخماعي،خُض جدباص٫ جلمُظة ظؼاثٍغ

وجلمُظة جىوؿُت بٌٗ اإلاٗاٝع والهىع 

ً الك٣ُ٣حن وطل٪ خُىما الش٣اُٞت للبلضً

"ظلؿذ ًاؾمحن ؤمام الحاؾىب جُال٘ 

،٦خبٟيها:هاالء ؤَٟا٫  نٟدت للخٗاٝع

ذ ًاؾمحن  ًبدشىن ًٖ ؤنض٢اء ظضص، حٗٞغ

ٖلى نض٣ًت ظضًضة ٨ٞخبذ لها عؾالت 

بل٨تروهُت ٢الذ:الؿالم ٖل٨ُم ؤها ًاؾمؿً 

مً الجؼاثغ ٖمغي ؾب٘ ؾىىاث ؤهىي 

غ وهظه نىعة مً ص حغاء اإلاُالٗت والخهٍى

بالصي نىعتها بىٟس ي وؤهضحها ل٪،عصث ٖليها 

ل٨ُم الؿالم، ؤها ؾىضؽ  نض٣ًتها و٢الذ:ٖو

مً جىوـ ٖمغي زمان ؾىىاث، هىاًتي الغؾم 

واإلاؿغح،و٢ض عؾمذ لىخت ًٖ ظما٫ 

،وهظا هٕى مً  45بالصي،هظا عمؼمدبتي"

 الخباص٫ الش٣افي الٗغبي.

ت       ت م٘ الهٍى ت الجؼاثٍغ ؤما خىاع الهٍى

ُت ٞخجؿض في هّو "عخلت بلى الٛغب

بت آلازغ"الاهجلحزي"  الجؼاثغ" خُض ٨ٌٗـ ٚع

ىا  في الاهخ٣ا٫ والؿٟغ بلى الجؼاثغ بىنٟها َو

صاٞئا وظمُال وبها صحغاء ؾاخغة وظظابت مً 

الىاخُت الؿُاخت،وطل٪ ٖىضما "٧ان 'هُلؼ' 

َٟال نٛحرا،و٧ان نض٣ًا للحُىاهاث ٧لها 

ضي اإلاغاث ٣ًضم بليها ٧ل ماجدخاظةلُه،في بخ

٧ان وا٢ٟا ٞى١ ؾُذ مجزله ٞمغ به ؾغب ٦بحر 

مً البِ اإلاهاظغ،٧ان ًبدض ًٖ م٩ان صافئ 

هغوبا مً بالص ؤلاهجلحز التي اقخض بها البرص 

وججمضث بها البدحراث،إلاا عؤي البِ 'هُلؼ'هؼ٫ 

لب مىه ؤن ًبدض له ًٖ م٩ان  بلُه َو

صافئ،٨ٞغ 'هُلؼ' ٢لُال زم ناح:'هاحهاي وظضجه 



 

 

 

2018 

361 

ت ؾىظهب  بلى الجؼاثغ ٣ٞض ٢غؤث ٖنها مٍُى

وظضتها في الىاصي الؿُاحي،بجها بلض واؾ٘ وبه 

 46صحغاء ظمُلت وصاٞئت في الكخاء"

 زـاجــمــــــــــــــــــــــت:

ت الىَىُت في  خحن اؾخٗغيىا خًىع الهٍى

اإلا٣غعاث الضعاؾُت في الُىع الابخضاجي،جبحن 

 لىا ماًلي:

خًىعا م٣اعهت بن البٗض التراسي ٧ان ؤ٦ثر  -

خي.  بدًىع البٗض الضًني والخاٍع

٧ان التر٦حز ٖلى الش٣اٞت اإلادلُت وجىػَٗها   -

الجٛغافي  واضحا  في ههىم ال٣غاءة،وطل٪  

لًغوعة الاهخمام بمدلُدىا في زًم الٗىإلات 

اث ألامم وز٣اٞاتها..  التي اظخاخذ هٍى

٦ما زغط البدض بمالخٓاث ٖضًضة مً   

اث آلازغ في ههىم زال٫  الجؼء الخام به ٍى

 ال٣غاءة إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي ومنها:

بن هىا٥ ه٣ها  ٦بحرا في خًىعالىهىم -

خُض جم الا٦خٟاء  -بل وهضعتها جماما-الٗاإلاُت  

٣ي  .  بىهىم مً ألاصبحن الهُني وؤلاٍٞغ

الجخالءم بٌٗ الىهىم الٗاإلاُت اإلاىخ٣اة  - 

ت الٗغبُت،وطل٪ دىا الجؼاثٍغ لخُغ٢ها  وهٍى

اصاث ال جمذ بهلت بلى ٖاصاث  لخٟانُل ٖو

 اإلاجخم٘ الجؼاثغي اإلاداٞٔ.

٧اهذ بٌٗ هظه الىهىم الٗاإلاُت مٗغبت -

ٟت م٘ ما ًخالءم  ُّ ولِؿذ مترظمت، م٨

ذ وهي طاث  وز٣اٞخىا الٗغبُت ٦باجٗت ال٨بًر

ت  بهمت بوؿاهُت لِـ ٞيها ماًض٫ ٖلى هٍى

آلازغ وزهىنُاجه، ٖلى ٨ٖـ ٢هت" ؤلازىة 

دىا  ٣ُت التي ال جخماش ى وهٍى الشالزت" ؤلاٍٞغ

 ؤلاؾالمُت.

ماًم٨ً اؾخسالنه في الٗىهغ اإلاخٗل٤ بدىاع 

الش٣اٞاث في الىو ألاصبّي اإلاىظه بلى الُٟل 

 ماًلي:

ال٣لت الكضًضة للىهىم التي  - -

جخدضر ًٖ الاهٟخاح الش٣افي ٖلى 

اث آلازغ،ؾىاء الٗغبي ؤو  هٍى

غّص الٛغبي،وهىماًجٗلىاهدؿاء٫:هل م

هظا بلى جسىٞىا مً الظوبان في 

ِ٘ بُٗض هظه  اث آلازغ؟ؤم بهىا لم و هٍى

اث ومدمىالجه وبًجابُاث  الهٍى

إل ٖليها والاؾخٟاصة والاؾتزاصة  الَا

ُا وز٣اُٞا وظمالُا؟ؤم  منها مٗٞغ

ًغظ٘ هظا الى٣و الكضًض في مشل 

اث آلازغ  هظه الىهىم الىا٢لت لهٍى

بلى ٖضم مىاؾبتها للُٟل في هظه 

إلاغخلت اإلاب٨غة مً خُاجه ا

الخٗلُمُت،وؤن طل٪ ٢ض ًدىاؾب م٘ 

تراث حٗلُمُت  ت ؤزغي ٞو ٞئاث ٖمٍغ

الخ٣ت ٧الخٗلُم اإلاخىؾِ 

والشاهىي؟ل٨ً ؤال ٌّٗض هظا الى٣و 

الكضًض جىا٢ًا م٘ ماوعص في 

ال٩لماث الاٞخخاخُت لبٌٗ اإلاىاهج 

 هىا٥ ؤهضاٞا 
ّ
اإلاضعؾُت مً ؤن

اح  مؿُغة مؿب٣ا جخٗل٤ بترؾُش اهٟخ

جالمُظها ٖلى الش٣اٞاث والحًاعاث 

 الٗاإلاُت. 

 الهىامل:

ٛت،صاع الىؾُم  -1 ت،جغ:ٖلَُى ؤل٨ُـ م٨ُكُللي:الهٍى

 170-169،م1993صمك٤،

ىُت  -2 اث الَى بُ٘: مضزل لضعاؾت الهٍى مدمض الجٍغ

ت ألاعصهُت"،  - "صعاؾت ؾىؾُىلىظُت لحالت الهٍى

 5-4نٟدت 

 ،ال٣اهغة.1997 مدمض ٖماعة،مجلتالهال٫،ٞبراًغ -3

ٖمغ ٖبض الل٠ُُ: الٛؼو الش٣افي  -4

ضةألاهغام،ًىم   2000-01-30والٗىإلات،ظٍغ

ت والٗىإلات  -5 جغي:الهٍى ؼ بً ٖشمان الخٍى ٖبض الٍٗؼ

مً مىٓىع الخىٕى الش٣افي،ميكىعاث اإلاىٓمت 

ؤلاؾالمُت  لتربُت والٗلىم والش٣اٞت، الُبٗت الشاهُت 

 .13،م2015
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خىاع م٘ ٖبض هللا  -6

ببغاهُم:مجلتازخالٝ،لجؼاثغ،الٗضصالشاوي،ؾبخمبر 

 63. م2002

ٖلي خغب:خضًشالنهاًاث،ٞخىخاث الٗىإلات ومأػ١  -7

ت،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،الضاع البًُاء  الهٍى

 52.م2000بحروث،الُبٗت ألاولى 

الخدضًاث التي جىاظه -نىماثُلهىخ٨خىن:مً هدً؟ -8

٨ُت ت ألامٍغ الحهاص جغظمت: خؿام زًىع،صاع -الهٍى

 .37،م1،2005صمك٤،ٍ

ت اللجىت  -9 الضلُل الخُب٣ُي إلانهاط التربُت الخدًحًر

اث  ني للمُبٖى ىُت للمىاهج،الضًىان الَى الَى

 .7م2008اإلاضعؾُت.َبٗت 

صلُل اإلاٗلم للؿىت الشالشت ابخضاجي، الضًىان  -10

اث اإلاضعؾُتالُبٗت الشالشت، ني للمُبٖى . 2009الَى

 3م

ت -11 ت وجدضًاث  قغقي عخُمت:الهٍى الش٣اُٞت الجؼاثٍغ

الٗىإلات،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت،الٗضص 

 .193،م2013الحاصي ٖكغ،ظىان 

ت، م  -12 الضلُل الخُب٣ُي إلانهاط التربُت الخدًحًر

19 

خىاع م٘ ٖبض هللا ببغاهُم: مجلت  -13

 .2002ازخالٝ،لجؼاثغ،الٗضصالشاوي،ؾبخمبر 

تمالٟحن:٦خابي في ال -14 لٛت الٗغبُت للؿىت مجمٖى

اث  ني للمُبٖى الشاهُت ابخضاجي، الضًىان الَى

 .17،م2017،-2016اإلاضعؾُت.الُبٗت ألاولى 

ت -15 .مكاعي ٖبض هللا الىُٗم:الحضًض ًٖ الهٍى

اإلاجخمُٗت للمٗماعي الٗغبي،مجلت البىاء الؿىت 

 07،م2006الؿاصؾت والٗكغون،ًىهُى 

ت مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغب -16 ُت للؿىت مجمٖى

 74الشاهُت ابخضاجي ،م.

ت مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -17 مجمٖى

اث  ني اإلاُبٖى ألاولى ابخضاجي،الضًىان الَى

 .77،م2017-2016اإلاضعؾُت،َبٗت 

ت مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -18 مجمٖى

 .44الشاهُت ابخضاجي،م

ت مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت  -19 للؿىت مجمٖى

 .133ألاولى ابخضاجي،م

ت مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -20 مجمٖى

ني اإلاُبىٖاث  الغابٗت ابخضاجي،الضًىان الَى

 ،46.م2015-2014اإلاضعؾُت،َبٗت 

 50اإلاهضع هٟؿه ،م -21

 55اإلاهضع هٟؿه،م -22

ت -23  -ظُجز بغو٦مُحر و صوهال٨غبى:الؿغص والهٍى

جغ:ٖبض -الظاث والش٣اٞتصعاؾاث في الؿحرة الظاجُت و 

م،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت، ال٣اهغة  اإلا٣هىص ٖبض ال٨ٍغ

 131، م1،2015،ٍ

تمالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -24 مجمٖى

 125ألاولى ابخضاجي، م

تمالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -25 مجمٖى

 86الشاهُت ابخضاجي، م

 23اإلاهضع هٟؿه،م -26

ت  -27 مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت مجمٖى

 36الغابٗت ابخضاجي ،م

ؼ بً ٖشمان  -28 ٖبض الٍٗؼ

ت،ميكىعاث اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت  جغي:الترازىالهٍى الخٍى

 ،20. م2011لتربُت والٗلىم والش٣اٞت،

تمالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -29 مجمٖى

 86الخامؿت ابخضاجي، م

تمالٟحن:٦خابي ف -30 ي اللٛت الٗغبُت للؿىت مجمٖى

 170الشاهُت ابخضاجي، م

ُىمُجاهالغوٍلي:صلُل الىا٢ض ألاصبي،  -31 ؾٗض الباٚػ

اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء 

 121. م2،2000،بحروث،ٍ

تمالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -32 مجمٖى

 164الشاهُت ابخضاجي، م

في ا لش٣اٞت والترار و  قٍغ٠ ٦ىاٖىت:صعاؾاث -33

ت،جذ:مهلح٨ىاٖىت،اإلااؾؿت الٟلؿُُيُت  والهٍى

. 2011لضعاؾت الضًم٣غاَُت،عام هللا ٞلؿُحن 

 133م

تمالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -34 مجمٖى

 32الشاهُت ابخضاجي، م

تمالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -35 مجمٖى

 82الخامؿت ابخضاجي، م

تما  -36 لٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت مجمٖى

 158الشاهُت ابخضاجي، م

ت والٗىإلات  -37 جغي:الهٍى ؼ بً ٖشمان الخٍى ٖبض الٍٗؼ

 13مً مىٓىع الخىٕى الش٣افي، م

ت مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -38 مجمٖى

 159-158الغابٗت ابخضاجي ،م

 19اإلاهضع هٟؿه،م -39
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ت مالٟحن:٦خابي في ال -40 لٛت الٗغبُت للؿىت مجمٖى

 .29الشالشت ابخضاجي ،م

 82اإلاهضع هٟؿه،م -41

خٟىاوي بٗلى:ًٞاء اإلا٣اعهت الجضًض،صاع الٛغب  -42

 56. م2004لليكغ والخىػَ٘،وهغان الجؼاثغ،

ت،  -43 الضلُل الخُب٣ُي إلانهاط التربُت الخدًحًر

 20م

ٖمغ ٖبُض خؿىت:م٣االث في الخ٨ٟحر  -44

-59،م1،1999ٖمان،ٍاإلا٣هضي،اإلا٨خب ؤلاؾالمي 

60 

تمالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -45 مجمٖى

 80الشاهُت ابخضاجي م

ت مالٟحن:٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  -46 مجمٖى

 176الغابٗت ابخضاجي ،م 

 




