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 : ملخص

تواجه اللغة العربية اليوم تحديات كثيرة، سواء كانت داخلية أو خارجية خاصة مع تنامي ظاهرة 

ن هذه اللغة من إثبات مكانتها، ولتتعامل مع تيارات العوملة وتواجه  ِّ
 

مك العوملة، وهي تسعى جاهدة ملواجهتها بما يُ

  تحديات الحداثة من دون أن تفقد خصوصياتها أو تفرط في مقوماتها. 

يحاول هذا املقال أن يعالج اإلشكالية املرتبطة بواقع اللغة العربية في املنطقة املغاربية وما يواجهها من 

ن آثار عن عتحديات تجعل من الواقع اللغوي مأزوما، ويسير باتجاه أزمة هوية لغوية، في ظل ما قد يترتب 

 ظاهرة العوملة.

 الهوية اللغوية، الصراع اللغوي، األمن الهوياتي.اللغة العربية، العوملة، :كلمات مفتاحية

Abstract:  

The Arabic language, faces many challenges, whether internal or external, 

especially with the growing phenomenon of globalization, and strives to confront 

it, so that this language can prove its place, dealing With the currents of 

globalization, facing the challenges of modernity without losing its peculiarities or 

overdoing it.   

This article attempts to address the Problematic associated with the reality 

of the Arabic language in the Maghreb region and the challenges it faces, and 

makes the linguistic reality go towards a linguistic identity crisis, given the 

implications of the phenomenon of globalization peculiarities. 

 Keywords: Arabic language, globalization, linguistic identity, linguistic conflict, 

identity security. 

Résumé : 

La langue arabe et les défis de la mondialisation dans la région du Maghreb 
La langue arabe est confrontée à de nombreux défis, internes ou externes, 

notamment face au phénomène grandissant de la mondialisation, et aux défis à 

relever pour que cette langue puisse se révéler, face aux courants de la 
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mondialisation, face aux défis de la modernité sans perdre ses particularités ni en 

faire trop. 

Cet article tente de résoudre la problématique associée à la réalité de la 

langue arabe au région Maghrébine, et les défis auxquels elle est confrontée, et fait 

converger la réalité linguistique vers une crise d'identité linguistique, compte tenu 

des implications du phénomène de la mondialisation.  

 Mots-Clés: Langue arabe, mondialisation, conflit linguistique, sécurité de 

l'identité, identité linguistique. 

 مقدمة:  .1
ٗ

ُ
اء الش٣اٞت وأصاة الاجها٫ بحن اإلااض ي والحايغ، وال ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان مهما ض ح اللٛت ٖو

ش وقٗغ وهثر بأن ٠٣ً ٖلى ٦ىىػ ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي مً  ،٧ان اة٠ للٟغص  و ضون اللٛت، جاٍع لها ْو

ت، والىؾُلت ألاولى للخىانل  للمجخم٘و  باٖخباعها الغ٦ً ألاو٫ في ٖملُت الخ٨ٟحر، ووٖاء اإلاٗٞغ

٦ما ًىٓغ للٛت مً خُض ٢ىتها وؾُاصتها، ٧ىجها أخض أبغػ والخساَب، وبض اإلاكاٖغ والاخاؾِـ. 

ت  .مٓاهغ الاؾخ٣ال٫ والحٍغ

ؿهمت في الحبو 
ُ
ٟاّ ٖلى وخضة اٖخباعها ْاهغة اظخماُٖت، حٗض مً الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا

التي جإصحها في ؾُا٢ها  صواع وجماؾ٪ اإلاجخم٘، خُض ج٨دؿب أهمُت بالٛت بالىٓغ ئلى َبُٗت الا 

خي والؿُاس ي والش٣افي واللٛىي. وهي بجاهب ٧ل طل٪ مً الشىابذ ألاؾاؾُت ألي  الاظخماعي والخاٍع

تها.  أمت وعمؼ مً عمىػ هٍى

ٗخبر اللٛت الٗغبُت و 
ُ
ً الٗغبي، واؾخٗماال اهدكاعا  اللٛاثأ٦ثر مً ح مً َٝغ  في الَى

ت و  اإلاٗمىعة.وؿبت ٦بحرة مً ؾ٩ان   يمً مجمٖى
ً
 وه٣ُا

ً
هي أ٦ثر اللٛاث جدضزا

 في الٗالم هاوئخضي أ٦ثر  ،1الؿامُت اللٛاث
ً
ملُىن وؿمت،  420ًخدضثها أ٦ثر مً  .اهدكاعا

ئخضي اللٛاث الغؾمُت الؿذ في مىٓمت  و  ،جاوعةمىا٤َ أزغي ى٣ُت الٗغبُت ومفي اإلا مخىػٖحن

   2.ألامم اإلاخدضة

 
َ

٩ل ل٨ً طل٪ ال ًىٟي خ٣ُ٣ت ما جىاظهه اللٛت الٗغبُت الُىم مً جدضًاث ٦شحرة، خُض ق

لى ٚغاع باقيفي اإلاى٣ُت اجخٗغى له اللٛت الٗغبُت ما مىيٕى  الضو٫ الٗغبُت، مدىعا  إلاٛاعبُت ٖو

الخدضًاث ؾىاء ٧اهذ صازلُت هظه بل مىاظه باعػا للمىا٢كاث الجاصة والٟٗلُت التي جبدض في ُؾ 

ً ب مغجبُتأو زاعظُت  ِ
ّ
م٨ ًُ هظه اللٛت مً ئزباث ظضاعتها لخ٩ىن لٛت لدىامي ْاهغة الٗىإلات، بما 

الحضازت مً صون أن مٟغػاث م٘ جُاعاث الٗىإلات وجىاظه  الحُاة ولٛت الحايغ واإلاؿخ٣بل، جخٗامل

 ج٣ٟض زهىنُاتها أو جٍٟغ في م٣ىماتها.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  إلاشكاليتوهى ما ٣ًىص ئلى َغح 
ُ
 اللٛت الٗغبُت ىاظهالخالُت: ما هي أبغػ الخدضًاث التي ج

 
ُ
ت في اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت بالىٓغ لخأزحراث الٗىإلات التي ح   ؟والش٣اُٞتك٩ل تهضًضا للخهىنُاث اللٍٛى

ىضعط جدذ هظه ؤلاق٩الُت الٗضًض مً الدؿاؤالث:  ٍو

م وَخٟٓذ لىا  - اهل ًم٨ً للٛت التي خاٞٔ ٖلحها ال٣غآن ال٨ٍغ ا وخًاٍع ، مىعوزا ٨ٍٞغ

بت في بالص الٗغب؟   أن جهبذ ٍٚغ

٤ بحن حٗلُم اللٛاث واؾدُٗاب الٗلىم ومؿاًغة الٗهغ و بحن لٛت  - ٠ُ٦ ًم٨ً أن هٞى

ً الىاخض؟ ٖغبُت ؾلُمت ًٟ خىانل بها أبىاء الَى  همها ٍو

الٗىإلات التي ًم٨ً أن جدض مً اهدكاع اللٛت الٗغبُت وجإصي ئلى يٟٗها  جأزحراثما أبغػ  -

 واهدؿاعها أمام اللٛاث الٗاإلاُت ألازغي؟

احي؟ - ت وجمـ بأمىىا الهٍى دىا الش٣اُٞت والحًاٍع  وهل تهضص الٗىإلات هٍى

الخالُت: أن اؾخٗاصة الفزضيت ؤلاق٩الُت باالؾدىاص ئلى  وجداو٫ الضعاؾت ؤلاظابت ًٖ هظه

اللٛت الٗغبُت إلا٩اهتها ًغجبِ بمضي ٢ضعتها ٖلى مىاظهت جدضًاث صازلُت مغجبُت بالىا٢٘ اإلاٛاعبي، 

 وازغي زاعظُت جخٗل٤ بالٗىإلات. 

 بحث :هدف ال

ت في اإلاى٣ُت تهضٝ الضعاؾت ئلى الى٢ٝى ٖلى أهم مالمذ ألاػمت التي حٗاهحها اللٛت الٗغبُ

اإلاٛاعبُت، و٦ظا الجهىص التي جبظلها الهُئاث الغؾمُت أو ٚحر الغؾمُت في خماًتها باٖخباعها ٖىىاها 

لى الخدضًاث التي جٟغيها ْاهغة الٗىإلات  ت ووٖاء لل٨ٟغ والش٣اٞت والخىانل البكغي. ٖو للهٍى

ت جض٤ٞ الؿل٘ وعؤوؽ ألامىا٫ والخضماث بٛحر  خضوص وال ٢ُىص، بل  التي لم حٗض حٗني ٣ِٞ ؾٖغ

ت جض٤ٞ اللٛت ألا٢ىي التي جمل٪ م٣ىماث ال٣ىة والهُمىت والؿُُغة ٖلى اللٛاث  أًًا ؾٖغ

 .  3ألازغي"

ول٣ض اؾخٗاهذ الضعاؾت في مداولتها جدب٘ وا٢٘ اللٛت الٗغبُت والخدضًاث التي جىاظهها 

الىنٟي الخدلُلي ال٣اةم ٖلى ون٠ الٓاهغة وجدلُل  باملىهجباإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت في ْل الٗىإلات 

٤  :املحاور الخاليت أؾبابها والى٢ٝى ٖلى أهم آزاعها ومسغظاتها، واؾخٗغايها ٞو

 اللٛت الٗغبُت: ؾماتها وأهمُتها. -

 عاهً اللٛت الٗغبُت في الضو٫ اإلاٛاعبُت وجدضي الٗىإلات. -

 الٗىإلات.ؾبل الاعج٣اء باللٛت الٗغبُت إلاىاظهت جدضًاث  -
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 . اللؼت العزبيت: سماتها وأهميتها:2

  :سماث اللؼت العزبيت  1.2

حٗض اللٛت الٗغبُت أهم م٣ىماث الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت وأ٦ثر اللٛاث ؤلاوؿاهُت 

تها اؾخُاٖذ أن جهمض أ٦ثر مً ؾبٗت ٖكغ ٢غها وج٩ىن سجال ٣ٞض  ،اعجباَا ب٣ُٗضة ألامت وهٍى

وؾاٖضها في طل٪ حٗضص خغوٞها  .وقاهضا ٖلى ئبضإ أبىاءها أمُىا لحًاعة أمتها واػصهاعها،

ُذ هظه اللٛت وآصابها مىظ الجاهلُت وبٗض ؤلاؾالم ٓومٟغصاتها، وص٢ت حٗابحرها وئًجاػها. و٢ض خ

 ً جها، وجأؾِـ ٖلم الىدى ومضاعؾه اإلاخٗضصة، وجضٍو بجهىص ظباعة في ظم٘ ماصتها اإلاعجمُت وجضٍو

 4الهٝغ والٗغوى وألاصب والبالٚت.وج٣ُٗض وججمُ٘ ب٣ُت ٖلىمها ٧

م ٖضم اهدكاع وجِؿغ  وح٨ٗـ هظه الاهجاػاث ظهىص الحٍغهحن ٖلى بىاء نغح لٛىي ٚع

 أروسذ ريىانوهى ما صٞ٘ ال٨شحر مً اإلاهخمحن ألاظاهب مشل  .وؾاةل البدض الٗلمي في جل٪ الٟترة

لل٣ى٫: "مً أٚغب اإلاضهكاث أن جىبذ جل٪ اللٛت ال٣ىمُت، وجهل ئلى صعظت ال٨ما٫ وؾِ 

ٟغصاتها وص٢ت مٗاهحها الصحاعي ٖىض أمت مً الُغخل، جل٪ اللٛت التي ٞا٢ذ أزىاتها ب٨ثرة مُ 

 5ؿً هٓام مباهحها".وُخ 

ٟت آًت للخٗبح املسدشزق الاًطالي )جىيدي(أما  ر ًٖ ٞحري بأن "اللٛت الٗغبُت الكٍغ

زث باهٟغاصها بدغوٝ ال جىظض في اللٛاث ألازغي، ٧الًاص والٓاء والٗحن  ألا٩ٞاع، ٞدغوٞها جمحَّ

والٛحن والحاء والُاء وال٣اٝ، وبصباث الحغوٝ الٗغبُت ألانُلت، وبدغ٦ت البىاء في الحٝغ 

محزث باإلاٗنى الىاخض بحن اإلاٗىُحن، وبالٗال٢ت بحن الحٝغ واإلاٗنى الظي ٌكحر ئلُه. أما مٟغصاتها ٞخ

)مى٣ُُت في ٢ىالبها(، وص٢ت حٗبحرها، مً خُض الض٢ت في  والاحؿإ والخ٩ازغ والخىالض وبمى٣ُُتها

 6الضاللت وؤلاًجاػ وص٢ت الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي".

أن  وليم وركأن"اللٛت الٗغبُت أٚنى لٛاث الٗالم"، ًإ٦ض  غألاملاوي فزيخاوفي خحن ًغي 

َم " ًُ  ومغوهت 
ً
 إلا٣خًُاث الٗهغ".للٗغبُت لُىا

ً
٣ا  ٨7ىاجها مً الخ٠ُ٨ ٞو

 أهميت اللؼت العزبيت:   2.2

جدٓى اللٛت في أي مجخم٘ بأهمُت بالٛت بالىٓغ ئلى الضوع الظي جماعؾه في الخىانل 

ت الخٗبحر والخ٨ٟحر،  ماعؽ مً زالله ؤلاوؿان خٍغ ًُ الاظخماعي؛ ٞهي ٖالم عخب ووًَ ٞؿُذ 

هل في اإلاجخم٘ ًترصص نضاه مً زال٫ مإؾؿت اللٛت الىا٤َ وعصاء ال٨ٟغ ولباؾه. و٧ل جُىع ًد

 .ووٖاء الش٣اٞت ٞحها والتربُت والؿُاؾت والٗلىم الغؾمي باؾم ألامت، واإلاٗبر ًٖ خُاتها
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: "اللٛت هي هٓام ٨ٞغي ز٣افي ئطا زغط مىه جاك بارافي هظا الهضص ٣ًى٫ ألاؾخاط 

خ٣ً هٓامحن وزالزت  ،ؤلاوؿان ؾ٣ِ في الدكىف، اللٛت هٓام ٨ٞغي وبيُت ًُ ًم٨ً لإلوؿان أن 

َٛىم مً  ٌَ ٩ىن عوخه الش٣اُٞت ٦اوؿان، ٞاهه لً  ًُ ز، ل٨ىه ئن لم ًبضأ بالىٓام ألاو٫ الظي  بخمحُّ

ت، وأج٣ً  ُإ... أها ٞغوس ي وأج٣ً الاه٩لحًز ًّ ت والا٢خإل وال ئج٣ان اللٛاث ألازغي ئال ٣ٞضان الهٍى

٢ضم هٟس ي بها، أي لٛت عوحيأن أ٨ٞغ ٞحها ٖلمُا وبدشُا، ل٨جها ال 
ُ
 أ

ً
ال ًم٨ً  ًم٨ً أن ج٩ىن لٛت

 8ألمت أن ججهٌ بلٛت أزغي، ٦ما ال ًم٨ً للغوح أن حِٗل في ظؿض ٚحر ظؿضها".

ت، ومً أهّم ٖىامل البىاء في  ُّ جخم٘ الغةِؿ
ُ
ٛت الٗغبُت أخض ُم٩ّىهاث اإلا

ّ
وئطا ٧اهذ الل

٣اٞاث، ٞان أهمُتها جيب٘ أًً
ّ
 ا:ُمسخل٠ الحًاعاث والش

  م وبها في اعجباَها الىز٤ُ بالضًً ؤلاؾالمي، ٞهي خاملت ٦الم هللا بها هؼ٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

م نلى هللا ٖلُه وؾلم وُصون الحضًض الكٍغ٠، و٢ض أزظث ُٞما بٗض أبٗاصا  ج٩لم الغؾى٫ ال٨ٍغ

  9ٖلمُت وبُاهُت وجُىعث بها ويمجها الحًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت.

ا ضاؾت هىعاهُت ؾغمضًت ججلذ في ٢ىله حٗالى ٞا٦دؿبذ اللٛت الٗغبُت ٢
َ
ى
ْ
ل شَّ

َ
ْحُن ه

َ
ا ه

َّ
"ِإه

" سىرة )الحجز 
ْ
ىن

ُ
ُه لَحاِفظ

َ
ا ل

َّ
َز وِإه

ْ
ك ِ

ّ
بأهه هظه آلاًت وآًاث أزغي زال٫ هللا مً  أ٦ضو٢ض  .(9الذ

 ٞهي با٢ُت بب٣اةه ئلى ًىم الضًً. ،ؾُدٟٔ ٦خابه بدٟٔ اللٛت الٗغبُت

 إل ٖلى  هجدُدبما  في ٧ىجها اإلاٟخاح ئلى الش٣اٞت الٗغبُت وؤلاؾالمُت خٗلمحها الَا
ُ
إلا

تى الٗلىم. وجيب٘ أهمُت اللٛت الٗغبُت في أجها مً أ٢ىي الغوابِ بحن 
ّ

مسخل٠ الٟىىن وق

مً أهم م٣ىماث الىخضة والهالث بحن اإلاجخمٗاث، ٞالٗغبُت لم حٗض لٛت زانت  وهياإلاؿلمحن، 

هم، بل أنبدذ لٛت ٖاإلاُت ًُلبها مالًحن اإلاؿلمحن في الٗالم الُىم العجباَها بضًجهم بالٗغب وخض

  10وز٣اٞتهم ؤلاؾالمُت.

   جحدًاث العىملت. و راهن اللؼت العزبيت في الدول املؼاربيت  .3
 :راهن اللؼت العزبيت في الدول املؼاربيت 1.3

غ الخبراء في ون٠ اللٛت الٗغبُت بأجها حٗاوي الُىم يمىعا بحن أهلها  ال جسخل٠ ج٣اٍع

وطوحها ٢بل ٚحرهم، وفي صاعها ٢بل صاع ٚحرها . و٢ض أزبذ الٟاس ي الٟهغي ال٨ٟغة هٟؿها ٢اةال: "ئن 

ٍاث أػمت اللٛت الٗغبُت ]في الضو٫ اإلاٛاعبُت ٖلى ٚغاع باقي الضو٫ الٗغبُت [ خ٣ا ٢اةمت في مؿخى 

٦شحرة لم حٗض مدخملت، أػمت وي٘ )في الخٗلُم وؤلاصاعة والا٢خهاص(، وأػمت َمتن )مٗاظم و٢ىاٖض 

وههىم(، ووُُْٟاث في الحُاة الٗامت وؤلاصاعة". مٟاص هظا ال٨الم أن الخىانل بالٗغبُت 
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يء باٖخباعه هضٞا مً حٗلُم اللٛت لم ًخد٤٣، وأن الخضاو٫ بالٗغبُت بحن أهلها لم ًخد٤٣، الص 

  11الظي ًإ٦ض وظىص زلل ٌك٩ى مىه الضعؽ اللٛىي الٗغبي.

 أن هدهغ أهم الخدضًاث التي جىاظه اللٛت الٗغبُت في ما ًلي: ٍم٨ًو 

 :الثىائيت اللؼىيت 1.3.1

ُل٤ ٖلى جدضر أخض الكٗىب أل٦ثر مً لهجت )٧الٗامُت والٟهخى( في آن   ًُ هى مهُلح 

ً الٗغبي ٢اةم ما الباخشحن خى٫  وم٘ أن الازخالٝ بحن .واخض ت في الَى مؿخ٣بل الشىاةُت اللٍٛى

جؼم بٛلبت اللٛت الٗغبُت الٟهخى للٗامُت، واهدكاع اؾخسضامها بك٩ل ٖام ختى زاعط  ًُ بحن مً 

وبحن مً ًغي أن اللهجاث الٗامُت ؾٝى جخُىع أو جىضمج في لهجت ٖغبُت  ،اإلاٗامالث الغؾمُت

 لٛت ٖغبُت واخضة 
ً
ك٩ل مٗا

ُ
٧الٟهخى، ٞان ؤلاق٩ا٫ الح٣ُ٣ي الظي جُغخه واخضة، وبهظا ح

 ًَ ت  في ٦شحر مً  وألاصب ال٣غآن لٛت مشاحمت العاميت للؼت الفطحىً في ٨ُم مؿألت الشىاةُت اللٍٛى

 وجبرػ أهم هظه اإلاُاصًً في: اإلاُاصًً التي ًيبغي أن ج٩ىن للٟهخى صون ٚحرها.

ٞؿىاء ازخل٠ اإلا٩ان ما بحن اإلاضعؾت والجامٗت، ٞاأل٦ُض هى أن  أ/ كاعاث الخدريس:

 الٟهخى في م٣ٗل مً أهم مٗا٢لها، بدُض ٌٗخمض ال٨شحر في 
َ
 الٗغبُت

َ
 جؼاخم اللٛت

ُ
الٗامُت

 صعوؾهم ومدايغاتهم في مسخل٠ الٗلىم ٖلى الٗامُت. 

ٗنى 
ُ
ؿخسضم الٗامُت في مىا٢كت الغؾاةل الٗلمُت التي ح

ُ
باللٛت الٗغبُت وأ٦ثر مً طل٪ ح

ًاٝ ئلى ما ؾب٤ . الٟهخى وآصابها، ٨ٞشحر مً هظه اإلاىا٢كاث جسخلِ ٞحها الٗامُت بالٟهخى ٍو

حر الضًيُت، ٧ل طل٪ وما قابهه هجض الٗامُت  اإلادايغاث الٗامت، والىضواث والخُب الضًيُت ٚو

 12مؿُُغة ٖلُه.

ًُ وئطا ٧ان أ٦ثر اإلاهخمحن باللٛت الٗغبُت ًغون في مؼاخمت الٗام ظهب بغوه٤ ُت للٟهخى ما 

الٟهخى وظمالها، ٞان ألازُغ مً طل٪ أن هظه اإلاؼاخمت جدمل في َُاتها اتهاًما للٟهخى بٗضم 

نالخُتها للخضَعـ، بل لخضَعـ الٟهخى قًٗغا وهثًرا و٢ىاٖض، وئن هظا إلاً أقض ألامىع زًُغا 

ٟترى ٞحهم ئٖالء قأجها ًُ  ًْ  ُتَهان ٖلى ًض َم
ْ
 وئٖاصة مجضها.  ٖلى هظه اللٛت؛ ئط

ؿا  وال ًخى٠٢ ألامغ ٞدؿب ٖىض اؾدبضا٫ اللٛت الٗغبُت الٟهخى بالٗامُت جساَبا وجضَع

 الحًاعة لٛت هي ألاظىبُت اللٛت أناٖخ٣اص بًٗهم  ، بل فيومدايغة وهخ٩لم ًٖ اإلاؼاخمت

 ٦ٗبهم لىُٖ  ٖلى ٦ضلُل أظىبُت؛ بأؾماء وحٗبحراث جُُٗم خضًثهم ئلى ًلجإون ًجٗلهم مما والخ٣ضم

 ق٩ل بأي الٗغبُت خؿاب ئال ٖلى ال ٩ًىن  هظا ول٨ً ز٣اٞتهم، وؾمى ُٞه، ٌٗملىن  الظي مُضاجهم في

 13ألاق٩ا٫. مً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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مٗلىم أهه زال٫ ال٣ٗض ألازحر مً ال٣غن اإلااض ي وال٣ٗض وسائل إلاعالم املخخلفت:  ب/

 ٚحر مؿبى١ 
ً
 ئٖالمُا

ً
 في الخُىع ألاو٫ مً ال٣غن الحالي، ٖٝغ الٗالم الٗغبي اهٟخاخا

ً
ل أؾاؾا

ّ
جمش

 ئلى جدّى٫ 
ً
 ًٖ جىّىٕ مىا٢ٗه ووْاةٟه وحّٛحرها ونىال

ً
الم، ًٞال اإلاهى٫ الظي لح٤ ٢ُإ ؤلٖا

 .مغظُٗت هظا ال٣ُإ مً الٗام ئلى الخام

 ٖلى اإلاجا٫ اللٛىي الٗغبي؛ ٣ٞض 
ً
 وؾالما

ً
المي( الًٟاتي بغصا ولم ًجز٫ هظا )الٟخذ ؤلٖا

الم ٢اةم جغ٥ جأزحراث اهته٨ذ باؾم الا  هٟخاح وػٍاصة الاهدكاع خغمت اللؿان الٗغبي الٟهُذ، ٞاإٖل

ً، وهمى لٛت في اإلاجخم٘ وئقاٖت مؿخىي لٛىي مٗحن  ٖلى جىانل بحن مغؾل واخض ومخل٣حن ٦شحًر

ت. الم وؾُاؾتها اللٍٛى  14ًخى٠٢ ٖلى وؾاةل ؤلٖا

ت واإلاغةُت ألاعيُت وال الم الٗغبي بىؾاةله اإلاؿمٖى ًٟاةُت ًلحٔ ل٨ً الىاْغ ئلى ؤلٖا

ئؾهامه في جغاظ٘ م٩اهت اللٛت الٗغبُت، في م٣ابل نٗىص هجم الٗامُت ولٛاث أظىبُت أزغي، 

٦خٗمض بض بغامج ٧املت بٛحر اللٛت ألام )باللٛت  :مً ٖضة ػواًا طل٪ ٍم٨ً أن وؿدك٠و 

حهُت التي  ٖاصة ما ألاظىبُت(، أو ج٣لُو ؾاٖاث البرامج الخٗلُمُت والخش٣ُُٟت لهالح البرامج التٞر

 حؿخسضم الٗامُت بض٫ الٟهخى.

ت الخضازل ال٨بحر بحن اللٛت الٟهُدت والٗامُت  ًغاه أهل الازخهام  الظيأو مً ػاٍو

 ،
ً
ا  أو ٍٖٟى

ً
ئا م٣هىص الهضٝ مىه ٖؼ٫ اللٛت الٗغبُت الٟهُدت )بما جدمله مً ٢ُم  بللِـ بٍغ

خي وبٗض أًضًىلىجي( وئخال٫ الٗامُاث مدلها؛ أي م٤ جاٍع ٦ما  -الابخٗاص ما أم٨ً  وعمىػ ٖو

المي   15مً اللٛت ألام وجغؾُش )اليؿ٤ الضاعط(. -ًّخطح في الخُاب ؤلٖا

 الٗامُت 
َّ
بضو ظلُا أن خٔ الميٍو  ًىًما بٗض ًىم ختى  في اإلاجا٫ الخضاولي ؤلٖا

ُ
ًخًا٠ٖ

 واضحت
ً
اث اإلاسخلٟت هي اإلاهُمىت هُمىت َُّ وهى  .م٣ابل الخٍٟغِ في اللٛت الٟهخى ،بضِث الٗام

خي والامخالء الحًاعي،  جٍٟغِ في اإلاغظُٗت الحايىت لها التي ٢ىامها الامخضاص في الٗم٤ الخاٍع

 والاوسجام بحن الٗىانغ اإلا٩ىهت لها وما ٌؿخدب٘ طل٪ مً أنالت وزباث.

ٗض جدضًا ٦بحرا أمام اللٛت ألام،  ٌُ المي  وئطا ٧اهذ مؼاخمت الٗامُت للٟهخى في اإلاجا٫ ؤلٖا

طل٪ هى اللجىء ئلى اللٛت الهجُىت التي أضحذ ٖلى ما ًبضو الٗالمت اإلامحزة  ٞان ألاصهى مً

المي اإلاٗانغ بحجت ئًها٫ اإلاٗلىمت ئلى ظمُ٘ ٞئاث الكٗب، مما أزغ ؾلبا ٖلى  للخُاب ؤلٖا

  16حٗمُم اللٛت الٗغبُت الٟهخى.

 للخىاضل: بدائل اسخحدار 1.3.2
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  الٗغبُت اللٛت ُمك٩لت جخمشل
ً
 أؾاؾا ج٣ىمُ  التي اإلاؿخدَضزت الخىانلُت البضاةل في أؾاؾا

غ  ٖلى ها الٗامُت اللٛت جٍُى ِٗ ٠ مً هىٍٕ  لخد٤ُِ٣  ٢ابلت وظِٗلها ،وجَُى ُّ  الظي الخىانلي الخ٨

ـُم  أنبذ خُض بامخُاػ، جىانٍل  ٖهغَ  باٖخباِعه الٗهغ  هظا ًٟغُيه
َ
  الُىمَ  بأْؾِغهِ  "الٗال

ً
 ًٖ ٖباعة

 والا٢خهاصًت الؿُاؾُت واإلاخٛحراث ألاخضار ٝغٌٗ أن ئوؿاٍن  أيَّ  بام٩ان نٛحر  ُػ٢ا١ٍ 

  التي والاظخماُٖت
ُ

  وػواًاه، أع٧اِهه في جدضر
َ
ُت  ؤلاإلاام مً ألاصوى الحضَّ  لضًه ن ٩ًى  أن قٍغ

 الخىانلُت. بالخ٨ىىلىظُا
17

 

وألازُغ مً طل٪ لم ٌٗض اإلاخىانلىن ٌٗخمضون ٖلى الٗامُت ٣ِٞ، بل َىعوا لٛت 

 
َ
 هجُىت ج
َ
ت بىٟؿه، ُمخجها ئلى  اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت٣ٟها الكباب في ل و٢ام بدؿُحر ٢ىامِؿه اللٍٛى

 ،جغ٦ُب حٗابحر ظضًضة والخلِ بحن الٗغبي وألاظىبي في الخىانل زانت في اإلاؿخجضاث مً ألامىع 

 ًُ ؿض خاظاجهأو ٖبر الا٢تراى مً ٖالم اللٛت ما  بخه َو أو اؾخسضام ألاع٢ام مدل  ،لبي ٚع

خضاو  ٨خب وٍُ ًُ ض ؤلال٨ترووي.الحغوٝ ُٞما    ٫18 مً عؾاةل ٢هحرة في الهىاج٠ الى٣الت أو ٖبر البًر

 ،وهى ما ػاص مً جدضًاث اللٛت الٗغبُت ٖبر ما ًم٨ً أن وؿمُه بضاةل ظضًضة للخىانل

ىن ما  ابها مخىٖى خَّ
ُ
الب ومش٣ٟحن مخٗلمحن بحنلٛتها لِؿذ الٗغبُت و٦ امت، َو ؾاهمىا في  ٖو

٣ت اؾخدضار ٣تها في جسخل٠ ظضًضة، ومهُلحاث ٟاّوأل للخٗبحر ظضًضة ٍَغ ٣ت ًٖ ٍَغ  الٍُغ

ًُ  الؿاةضة اإلاؿخٗملت  ضتها.اإلاٗغوٞت التي مً اإلاٟغوى أن ج٩ىن الٗغبُت الٟهخى ؾ

 ضزاع لؼىي أفض ى إلى  جأسيم الهىيت: 3.1.3

ً ئلى اللٛت باٖخباعها  ت هاٍْغ ٖالج ال٨شحر مً الباخشحن ألا٧اصًمُحن ؾإا٫ اللٛت والهٍى

ك٩ل 
ُ
هٙى آلازغ في طهىىا اإلاستز٫ ح

َ
اء الحايً إلاىجؼاث  ،طواجىا وج ًٞال ًٖ ٧ىجها الٖى

تها ىىان وخضتها وعمؼ هٍى ش ألامت ومؿاع جُىعها ٖو  .الحًاعة، والكاهض ألامحن ٖلى جاٍع

ني  هيدجزوفي هظا الهضص ٣ًى٫ الُٟلؿٝى ألاإلااوي  "ئن لٛتي هي مؿ٨ني، هي مَى

ؿه، ومً هىاٞظها ومً زال٫ ُٖىجها أهٓغ  ومؿخ٣غي، هي خضوص ٖالمي الحمُم ومٗاإلاه وجًاَع

ت الٟغص وج٨ك٠ ًٖ طاجه ومً هى؟"  ئلى ب٣ُت أعظاء ال٩ىن الىاؾ٘، ٞاللٛت هي التي جض٫ ٖلى هٍى

ُٟها ملمدا اصة ٖلى ٢ضعجه ٖلى جْى أؾاؾُا للخٗضص  ٌٗض حٗلم الٟغص للٛاث ظضًضة ٍػ

ت مسخلٟت أو يمً  اللٛىي، ٦ما أن وظىص لٛاث ٖضًضة في صولت جًم ٖغ٢ُاث وظماٖاث لٍٛى

اع ؤلاوؿاوي الٗام ٌٗض صلُال ٖلى حٗضص اللٛاث والش٣اٞاث، وهى ما اٖخبره ال٨شحر مً اإلاهخمحن  ؤلَا

خُُٗم واهٟخاح ْاهغة َبُُٗت في صو٫ الٗالم ٢اَبت، وال يحر أن ًخسظ الخٗضص اللٛىي مؿل٪ ال

ىُت. ىُت ٖلى الش٣اٞاث ألاظىبُت لخىؾُ٘ صاةغة الخ٨ٟحر اللٛىي بما ًسضم اللٛت الَى  الش٣اٞت الَى
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و٢ض مىعؽ هظا الىمىطط في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي في أػهى ٖهىع الحًاعة ؤلاؾالمُت، ولم  

ُ٪ الٗغبُت يَ 
ْ

ك
َ
ا وال عجًؼا وال ٖؼلتح

ً
ك صمت لها مٗلىت بل ْلذ جل٪ اللٛاث زا ،٣ًُا وال حكَى

  -وما وظىص لهجاث مدلُت في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي  اه٣ُاصها ًٖ َىاُٖت.
ً
 قاهض ٖض٫  -مشال

ّ
ئال

ت بهىعة َبُُٗت هابٗت مً مخُلباث  . ٞبروػ ٖلى خؿً الجىاع للٛت الٗغبُت الخٗضصًت اللٍٛى

ت ؤلاوؿاهُت هي ْاهغة صحُت، وأما ئن ؾل٪ الخٗضص ال ا اإلاجخم٘ اإلاخُل٘ ئلى اإلاٗٞغ
ً
لٛىي مؿل٩

ا جدذ أ٢ىٗت مسخلٟت، ْاهغها الغخمت وباَجها مً ٢بلها الٗظاب ٞظل٪ هى  ًُ ا ؾُاؾ ًُ ئًضًىلىظ

 19اإلاسخ الش٣افي والحًاعي.

٨ُمً في ما ؾماه ٞاإلق٩ا٫ الظي ًم٨ً أن ًُغخه هظا الخٗضص   لىيس جان كالفيًَ

 ًُ صح الهغإ الظي 
َ
ت أزغي خُىما ٌُٛب ٟض ي ئلى ؾُُغة لٛاث وئػاخبدغب اللٛاث، وبمٗنى أ

ىُت و٦ظا اإلاهحر اإلاكتر٥. ٩ىن الىاجج تهضًضا للىخضة والش٣اٞت الَى  20الخضبحر اللٛىي، ٍو

 ولِـ بُٗضا ًٖ هظا الخىظه   
َ
ُغح الٗال٢ت بحن اإلاجخمٗاث اإلاٛاعبُت ومىاَىحها م٘ ج

ت لضي هظه اإلاجخمٗاث، ألن اللٛاث جمشل بُا٢اث  ت اللٍٛى اث في اللٛت الٗغبُت ٢ًُت الهٍى هٍى

ت. ٣ٞض ؾاٖضْث مٟاهُمىا ٖلى ٦ؿب عهان حصخُو ملمىؽ للٗال٢ت بحن  اإلاجخمٗاث البكٍغ

هاث  حن الىٓغي واإلاُضاوي بدُض لم ٌْٗض الخُاب خى٫ أؾـ وم٩ٍىّ ت واللٛت ٖلى اإلاؿخٍى الهٍى

ت أمغا ًٟٞايا بل أنبذ ًخمخ٘ ب٨شحر مً الكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت في َغح الٗلىم  الهٍى

.الاظخماُٖت ل  لمىيٕى

  الٗغبُت اللٛاث بحن لٛىي" "نغإ و٢٘ ٖلى ٖمىما اإلاٛاعبُت اإلاجخمٗاث ِٗلحو 

ُٛت،و والٟغوؿُت ت ٢بُل مً غي أز ٖاإلاُت لٛاث  بغوػ م٘ بالترا٤ٞ ألاماَػ  في ؾُما ال  ؤلاهجلحًز

ما هى اظخماعي، وجمّغ بما هى ً ًخسظ في أخُان ٦شحرة زلُٟاث ٖضة جمخض م نغإ  .الجامٗت

هظا "الهغإ اللٛىي" ئلى هٕى مً الخلِ  أًٞلى و٢ض .ما هى ؾُاس يٖىض لٛىي وز٣افي  وجيخهي 

 
ً
جا في لؿان اإلاىاًَ الظي ال ٩ًاص ًشبذ ٖلى الحضًض بلٛت واخضة، ختى أيخى ٦الم الٟغص مٍؼ

ُٛت ٦ظل٪ ت وألاماَػ  .مً الٟغوؿُت والٗغبُت وؤلاهجلحًز

وئطا ٧ان الهغإ اللٛىي في الٗضًض مً الضو٫ اإلاٛاعبُت ٢ض أٞض ى لظل٪ الىٕى مً 

ت، ألن  او٩ٗاؽالخٗضص في اللٛاث واللهجاث، ٞان ألازُغ مً طل٪ هى  طل٪ الهغإ ٖلى الهٍى

ت؛ ومً أهم ألاع٧ان  اء الش٣اٞت وأؾاؽ الحًاعة التي هي جغظمت للهٍى اللٛت في ألاؾاؽ هي ٖو

ت ألامت، و٧لما ٧اهذ اللٛت أ٦ثر  التي حٗخمض ٖلحها الحًاعاث والٗىامل التي حؿاهم في حك٨ُل هٍى

ت ألامت وخملها.  بش٣اٞت الكٗىب ٧اهذ أ٢ضع ٖلى حك٨ُل هٍى
ً
  21اجهاال

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/12/21/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/12/21/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/2/20/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/2/20/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1
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في ج٣هُه ألػمت اللٛت  محمىد الذواديو٢ض ع٦ؼ بٌٗ الضاعؾحن مً أمشا٫ الض٦خىع  

ت اإلاجخمٗاث اإلاٛاعبُت، ٖلى الٗغبُت والهغإ اللٛىي في  ت اللٍٛى في  "اإلاغحٗكت"عؾم زٍغُت للهٍى

ت ٞغصًت وظماُٖت ت  ،جل٪ اإلاجخمٗاث ٖبر ؾلى٦ُاث لٍٛى ٠ًٗ مً الاهخماء الهلب ئلى الهٍى
ُ
ج

ت الٗغبُت. و٦ك٠ في ٦خابه اإلاهم اإلاٗىىن ب  املىاعت اللؼىيت والهىيت املزحعشت  ضعف"اللٍٛى

٢ًُت أؾاؾُت جخٗل٤ بدىاٞـ وجىإػ اللٛت الٟغوؿُت م٘ اللٛت ًٖ  "،للمجخمعاث املؼاربيت

الٗغبُت في مجخمٗاث اإلاٛغب الٗغبي؛ خُض جمّخٗذ وجخمخ٘ لٛت اإلاؿخٗمغ بالٛلبت في خاالث ٦شحرة 

اث هظه الكٗىب  ٖلى اللٛت الٗغبُت ٢بل الاؾخ٣ال٫ وبٗضه، وما لظل٪ مً آزاع ؾلبُت ٖلى هٍى

٣ زانت لضي بٌٗ الٟئاث اإلاخأزغة ٦شحرا باللٛت ، ت زُحرة ظضائلى خض اعحٗاقها وجهضٖها بٍُغ

 22.الٟغوؿُت وز٣اٞتها

 اللؼت العزبيت وجحدي العىملت: 2.3

ٟاث ال٨شحرة التي أُُٖذ  ،الٗىإلات مً اإلاهُلحاث الحضًشت وؿبُاحٗض  وبُٗضا ًٖ الخٍٗغ

٤ له ٖلى أجها ْاهغة ئًجابُت وئ٦ؿابها َاب٘ الٗاإلاُت، واٖخباعها  لهظا اإلاٟهىم وجداو٫ الدؿٍى

ق٨ال مً أق٩ا٫ جىخض الٗالم اإلاٟض ي ئلى ؾٗاصة البكغ، ٞان طل٪ ال ًمىٗىا أن هدضص اإلاٟهىم 

 
ُ
 غبُت.ىاظه اللٛت الٗبما ًخماش ى م٘ الخدضًاث التي ج

2.3.1   :العىملت واللؼت العزبيت... ضزاع كدًم في زىب جدًد 

 
َ
جم٘ ال٨شحر مً الضعاؾاث ٖلى أن الٗىإلات ح

ُ
ا جمخض ج ٨ٗـ ئلى خض ٦بحر نغاٖا خًاٍع

 ٖلى وجٟى٢ها ٢ىتها أوط فيظظوعه ئلى اإلااض ي البُٗض أًً ٧اهذ ألامت والحًاعة الٗغبُت وؤلاؾالمُت 

ش ٚحره مً لىا ٧ان "وئطا بال٣ى٫: ماػن اإلاباع٥وهى ما ٖبر ٖىه ألاؾخاط  .الٛغب  زىاخًض  ٞهل الخاٍع

ش َٗ  الٛغب ل٣اء مغة أو٫  الخ٣ُىا خحن بالكغ١  الٛغب الخ٣اء جاٍع خ
ُ
م، الكغ١  م٘ لماإلا ِ

ّ
ٗل

ُ
 زىاهل خَض  اإلا

ش ط٦غ هل ؟ بلؿاهه اؾخٗغب أو اؾدكغ١  الٛغب أن با أن الضهُا في أمت جاٍع ٧ان  ًىم هاصي واخضا ٍٚغ

 في الخٗلُم لٛت الٗغبُت ج٩ىن  بأن أؾخاطه مً الخلمُظ َم٣ٗض الٗغبي الكغ١  مً ٣ٗضًَ  الٛغب

 23الٛغب؟"

ت الحغ٦ت بغوػ  م٘ ل٨ً  الٟغوس ي الاؾخٗماع  بحن الىٟىط مىا٤َ وجىػٕ الاؾخٗماٍع

ُاوي، ا الٛغب ُٞه أنبذ آزغ، مىٗغظا والٛغب الكغ١  بحن الحًاعي  الهغإ قهض والبًر  َٞغ

ا  )البالص ألاي٠ٗ الُٝغ ٖلى والحًاعي  والا٢خهاصي الؿُاس ي همىطظه ٞغى ًداو٫  ٢ٍى

 مىه.  مىأي في الٗغبُت اللٛت ج٨ً لم نغإ الٗغبُت(،

  ٞاؾتهضٝ ،الٗغبُت الصخهُت مٗالم َمـ ألاولى الىهلت مىظ الاؾخٗماع  خاو٫  ل٣ض

 الؿبُل وهى  ٖلُه، الخُغ   م٨مً الٗغبي اللؿان في أن ٌٗلم ألهه الٗغبُت اللٛت ٖلى ال٣ًاء
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م غ و٢ض .الٗغوبت أبىاء بحن الىخضة لدك٨ُل ال٣ٍى  أظل مً ؤلام٩اهاث ٧ل" طل٪ أظل مً سخَّ

لى زىابتهم مً ؾلخهم ٖلى والٗمل الٗغب ٞهل  ًجٗل أن وخاو٫   .الٗغبي اللؿان عأؾها ٖو

 الٗغبُت اللٛت اؾدبضا٫ ٖلى الاؾخٗماع ٞٗمل ،والخىانل للخٗامل الىخُضة ألاصاة هى  لؿاهه

ت باللٛت الٗغبُت اللٛت واؾدبضا٫ الٗغبي، اإلاٛغب بالص في الٟغوؿُت باللٛت  بلضان في ؤلاهجلحًز

لى اإلاكغ١   24الٗغبي". الخلُج عأؾها ٖو

 ٖهغ  في الٗاإلاُت اللٛاث بحن الٗغبُت اللٛت م٩اهت خى٫  أقضه ٖلى الهغإ واؾخمغ  

 ما ُٚاء جدذ بغػثو   ،الٗالم ٌكهضها التي اإلاٗانغة ٗلىماجُتاإلا والشىعة الحضًشت الخ٨ىىلىظُا

أن اللٛت الٗغبُت أنبدذ  ال٣ٗاص ألاؾخاط ًإ٦ض الهضص هظا وفي بالٗىإلات. ٖلُه انُلح

خٗغيذ وخضها مً بحن لٛاث الٗالم ل٩ل ما ًىهب ٖلحها مً مٗاو٫ الهضم "ٞ ،مؿدباخت الحمى

دُِ بها صؾاتـ الغانضًً لها، ألجها ٢ىام سُت ٍو ال٢ت جاٍع  .25" ٨ٞغة وز٣اٞت ٖو

 ٧ىجها بل ٣ِٞ، بها للىا٣َحن جىخُض ٖامل باٖخباعها الٗغبُت اللٛت اؾتهضاٝ ًيب٘ وال 

اء  ال٣غآن لٛت أجها ظاهب ئلى اللٛت، هظه ٖٓمت ٖلى قاهضة ٖضًضة ل٣غون ْلذ لحًاعة ٖو

م  ٦خابه. بدٟٔ وظل ٖؼ  هللا خٟٓها التي ال٨ٍغ

 ىيت في عطز العىملت: هل تهدد العىملت أمىىا الهىياحي: اللؼت العزبيت واله 2.2.3

ت وز٣ُا اعجباَا اللٛت جغجبِ ت في نُاٚت م٣ىماث  بالهٍى وجبرػ أهمُت اإلاؿألت اللٍٛى

ت ت ُم  ،الهٍى م٨ىت الخد٤٣ مً ٞخبضو الٗال٢ت جغابُُت جأبى أن جىٟ٪ بحن هظًً اإلا٩ىهحن؛ ٞال الهٍى

ت زالهت ُم م٨جها الحُاة صون اللٛت وال اللٛت ًُ  ت. أو بخٗبحر آزغ اللٛت لِؿذ هٍى ٨خُٟت صون هٍى

اء  ت ٖىانغ واللٛت ٖو ت لِؿذ وظىصا ماصًا جبرػ مالخمه مً زال٫ طواتها، بل الهٍى بظاتها، والهٍى

ت، ألهىا  ت اللٛت ال ًجب أن ٌٟٛل لٛت الهٍى ٦ما ٣ًى٫ -جخجؿض مً زالله، وأي بدض ًدىاو٫ هٍى

ت في  ظىن ظىػ٠ٍ:  ٧26لماث ما ه٣غأ ووؿم٘ مً الىاؽ"."هخٟغؽ الهٍى

ت التي أٞغػتهاو٢ض  الٗىإلات ٦ىٓام ٖالمي ظضًض ٣ًىم ٖلى  ق٩لذ الخٛحراث اإلادؿاٖع

صون اٖخباع لألهٓمت والحًاعاث ، ال٣ٗل الال٨ترووي والشىعة اإلاٗلىماجُت ال٣اةمت ٖلى اإلاٗلىماث

الٗالم، جدضًاث ٦بحرة أمام اللٛت والش٣اٞاث وال٣ُم، والحضوص الجٛغاُٞت والؿُاؾُت ال٣اةمت في 

ض أن  الٗغبُت َغخذ مٗها أػمت خ٣ُ٣ُت جىٓحرا وحٗلُما واؾخسضاما، زانت وأن الٗىإلات جٍغ

 جُب٤ في الٗالم ٧له هٓاما حٗلُمُا خُاصًا مىّخضا ٣ًىم ٖلى اإلااصًت البدخت.

ت ب٣ىة زانت وأن الٗىإلات اللٍٛى  ت اللٍٛى غح م٘ جل٪ الخدضًاث ؾإا٫ الهٍى
ُ
ت حؿدىض َو

ئلى مغا٦ؼ ال٣ىة الٛغبُت التي جماعؽ الخد٨م في الٗلىم والخ٣ىُت وحؿُُغ ٖلحها، وججُض الهىضؾت 

الاجهالُت وحؿخٛلها في وكغ ألا٩ٞاع وال٣ُم الٛغبُت ئلى ٧ل م٩ان في الٗالم)...(. وبما أن أصحاب 
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اعي اإلاٗانغ ٦ما اللٛت الٗغبُت ألانلُحن مؿتهل٩ىن في الٛالب، ٚحر ٞاٖلحن في البىاء الحً

ت والش٣اُٞت، وئخضار الخأزحر الؿلبي ٖلى اؾخٗما٫  تهم اللٍٛى ًيبغي، ٞمً اإلام٨ً الخضف في هٍى

  27صازل البالص الٗغبُت وزاعظها. اللٛت الٗغبُت ووكغها وحٗلُمها

ب ظُضا أن  وه٨ظا  وٕاهما للخٟاهم، وؾُلت مجغص اللٛت لِؿذاؾخُإ الٛغب أن ٌؿخٖى

تها ووٖاء ز٣اٞتها، وهي  متألا  شخهُت مً ظؼء هي  للّخٗبحر وللّخىانِل و مهضا١ هٍى
ً
لِؿذ أصاة

إوِن 
ُ

ـِ ٣ِٞ، ول٨ّجها قأن مً ق ِت والّخضَع
َ
٣اٞ

ّ
إوِن الٗلِم والش

ُ
 مً ق

ً
بحن ألاٞغاِص ٣ِٞ، وال قأها

ِت والاؾخ٣غاِع الاظخماعّي والّىٟس يّ  ُّ ى ًِ ال٣ىمّي والؿُاصة الَى ِت وألام  .28الهىٍّ

 َٗ ، ئلى قً خغب ٖلى ظمُ٘ اللٛاث وفي م٣ضمتها اللٛت الٗغبُتمض جدذ ُٚاء الٗىإلات ٞ

هُمىت همىطٍط لٛىّيٍ واخٍض في م٣ابل هُمىت همىطٍط ا٢خهاصّيٍ واخٍض، ًٟض ي في جهاًت مً أظل 

ُٟٗت مجها. ًّ ٛاث ألازغي واهضزاع ال
ُّ
ت ومً زم تهمِل الل ٛت ؤلاهجلحزًّ

ُّ
    اإلاُاٝ ئلى هُمىت الل

حن  ،هظا الا٦دؿاحبسهىم مً الباخشحن  ال٨شحر وهى ما أ٦ضه     الٗىإلات  بد٣ُ٣تمٗتٞر

ت ومىا٦بت ٖهغ  حٗنيالتي ختى وئن ٧اهذ  غ البكٍغ الخُٛحر ؤلاًجابي في ظىهغها، وجٍُى

خٟها ٖلى الخهىنُاث اللؿاهُت الخ٨ىىلىظُا والخ٣ىُت، ٞظل٪ ال ًىٟي وظىص مساَغ ح٨ٗـ ػَ 

ت والش٣اُٞت احيحهضص بما  واللٍٛى ت اإلاجخم٘ مً ٧ل ما مً  ما ًخُلب ،أمىىا الهٍى جدهحن هٍى

لُه اإلاجخم٘. سل بها باٖخباعها الىٓام الظي ٌؿحر به ٖو ًُ   29قأهه أن حهضص أو 

ٛت 
ّ
و٢ض طهب ألاؾخاط بغهىمت في صعاؾخه بسهىم الٗىإلات وأبٗاصها الخُغة ٖلى الل

ت في هظا الاججاه، مإ٦ضا أن ؾُاؾاث الهُمىت  التي ج٣ىصها الىالًاث اإلاّخدضة التي زل٣ذ والهىٍّ

 
َ
ا ج ٟت، ٖضوًّ

ّ
ل في الٗالم الشالض، تهضٝ ئلى حٗمُم ز٣اٞتها ولٛتها ٦ُٛاء ز٣افّي لهظه الّضو٫ اإلاخسل

ّ
مش

ٛت 
ّ
لُه ٞهي جغجبِ بهٟت مباقغة بالل اء ال٨ٟغ والحضازت، ٖو ٛت هي ٖو

ّ
ٖلى اٖخباع أّن الل

ت   30 .ؤلاهجلحزًّ

احي، وئن   ت مً الٗىامل وؾاهمذ بالٟٗل في تهضًض أمىىا الهٍى و٢ض جًاٞغث مجمٖى

ت واللؿاهُت  ٧اهذ الٗىإلات ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا هي اإلاجا٫ الظي ؾمذ باؾدباخت الخهىنُت اللٍٛى

ىُت. ٞمىظ اهخهاع الغأؾمالُت ب٣ُاصة الىالًاث  ت الَى والش٣اُٞت، أو باألخغي اؾدباخت الهٍى

٨ ُت بضأث مٗها هجمت للش٣اٞت الٛغبُت هضٞها هُمىت هظه الش٣اٞت، وما ًترجب ٖىه اإلاخدضة ألامٍغ

بت ًٖ مجخمٗاجىا اإلاٛاعبُت ثوؾلى٦ُامً ٖىإلات ٢ُم  هضٞها وي٘ هٓام ظضًض ٌكمل  ،ٍٚغ

ت. ىُت( وال بالخهىنُاث اللٍٛى اث اإلادلُت) الَى ت ٖاإلاُت واخضة ال حٗتٝر ال بالهٍى  نُاٚت هٍى

٤ مىخجاتها الا٢خهاصًت والش٣اُٞت وؾاٖضها في طل٪ ٢ىته ا الا٢خهاصًت و٢ضعتها ٖلى حؿٍى

ت جض٤ٞ عؤوؽ ألامىا٫، والشىعة الخ٨ىىلىظُت وما جغجب ٖجها مً  ت الخجاعة وؾٖغ ت، وخٍغ وال٨ٍٟغ
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( مً ألاواةل الظًً عبُىا ما بحن ج٨ىىلىظُا Meyrowitz)"ميرويتززىعة في الاجهاالث. و٧ان 

ت، وقغح ٠ُ٦ الم أن جخجه لخٛغ١ وجضمج الٟغص واإلاجخم٘ ًُ  الاجها٫ والهٍى م٨ً لىؾاةل ؤلٖا

اث ظضًضة."   31وجيخج هٍى

 جأزيراث العىملت على اللؼت العزبيت:   3.2.3

ال٨شحر مً الخدضًاث اإلاخٗضصة اإلاهاصع جىاظه اللٛت الٗغبُت في مٗٓم الضو٫ اإلاٛاعبُت  

الم والاجها٫، وفي  اث واإلاجاالث، في التربُت والخٗلُم ووؾاةل ؤلٖا والاججاهاث واإلاسخلٟت اإلاؿخٍى

البدض والخأل٠ُ، جدضًاث ٞغيها وا٢٘ لٛىي هى او٩ٗاؽ ؾلبي لٗهغ الٗىإلات الظي وِٗكه، 

 جغجب ٖجها ال٨شحر مً الخأزحراث ًم٨ً خهغها في:   

  ٪ت ٢ىاٖاث الىا٣َحن بها للخسلي ًٖ جل الٗمل ٖلى حُٛحر بيُت اللٛت الٗغبُت وػٖٖؼ

 .ال٣ىاٖض الىاْمت لها، ولك٩ل الحٝغ واللؿان الىا٤َ بها وطل٪ باؾدبضالها باللهجت الٗامُت

٣ٞض أخُذ الٗىإلات صٖىة اإلاىاصاة بالٗامُت ونهغ لٛاث قٗىب هظه الضو٫ باللٛت ألاظىبُت )اللٛت 

ت بد٨م الشىعة الخ٨ىىلىظُت واحؿإ اؾخسضام  خي، أو اللٛت الاهجلحًز الٟغوؿُت بد٨م ؤلاعر الخاٍع

 الكب٨ت اإلاٗلىماجُت(. 

ا وحٗلُما، التروٍج ل٨ٟغة و٧ان في م٣ابل هظا الخىؾ٘ في اؾخسضام اللٛت ألاظىبُت جساَب

ت، والٟىىن  الٗلىم لىاء خمل ًٖ اللٛىي  الٗغبُت ٖاظؼة ب٣امىؾها أن اللٛت  ؾبب "وأنَّ  الٗهٍغ

  اإلاؿلمحن جسل٠
ً
ا  وخًاٍع

ً
 و٢هىع  عجؼ مً الٟهخى الٗغبُت اللٛت جل٪ حٗاهُه ما ئلى ًغظ٘ ز٣اُٞا

 ًٖ والبدض الٟهخى، الٗغبُت جغ٥ ئلى لهظا صٖىا اإلاخدًغة، الٛغبُت ال٣ٗى٫  أزغظخه ما ه٣ل ًٖ

اللٛت  حٗلم ًٖ الابخٗاص وهى ما أصي ئلى 32الحضًشت". الحًاعة اللحا١ بغ٦ب ًم٨ً ختى أزغي  لٛت

 الٗغبُت. اللٛت اهدكاع وهخج ٖىه جغاظ٘ ٖلحها، والحٟاّ الٟهخى الٗغبُت

 ت في الخٗلُم في ظمُ٘ أَىاعه ً ب٩ا الشىاةُت أو الشالزُت اللٍٛى ٞت مجاالجه، وفي الخ٩ٍى

وؾُُغة اللٛاث ألاظىبُت في اإلاضاعؽ والجامٗاث، ما ؾبب ازخالال ٦بحرا في البىاء الاظخماعي 

ً ال٣ٗلي والىٟس ي للىاقئت؛ ٞهى ًإصي في أٚلب الحاالث ئلى  هاهُ٪ ًٖ الخأزحر الؿلبي ٖلى الخ٩ٍى

ً الىاخض ول٩ل ظُل اهخماؤه الل ٛىي والش٣افي وكأة ظُلحن ئن لم ج٨ً أظُا٫ مً أبىاء الَى

 الخام به.

  الخىمُِ اللٛىي والش٣افي الظي ال ٌٗحر أصوى اهخمام لؿجن ال٩ىن في الازخالٝ والخىٕى

ت وحٗضص الاهخماءاث  حره، وهى هاظم ًٖ وظىص حٗضصًت لٍٛى الٗغقي واللٛىي والضًني والش٣افي ٚو

ت والش٣اُٞت.  اللٍٛى
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  حٗضص اللٛاث في اإلاجخم٘ الىاخض وما ًىجغ ٖىه مً مؿاوب ٦شحرة ٧اهدكاع اللٛاث

لى وخضة ألامت  ىُت والش٣اُٞت ٖو ت الَى ألاظىبُت ٖلى خؿاب اللٛت ألام، بما ًإزغ ؾلبا ٖلى الهٍى

ً مىا٦بت الغ٦ب الحًاعي،  ٠ ًٖ مؿاًغة الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي ٖو
ّ
وجماؾ٨ها، ٞخخسل

زغي جمىٗها مً اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت في البىاء الش٣افي والحًاعي والاهسغاٍ في ألن اللٛاث ألا 

ش. ٪ الخاٍع  الٗهغ لخدٍغ

 ا أبىاء اللٛت الٗغبُت اجهؼام ًُ  مجا٫ في– واؾدؿالمهم الضاهم اللٛىي  الؼخ٠ أمام هٟؿ

 واإلاهُلحاث ألالٟاّ ظُىف في جخمشل ال اللٛت الٗغبُت ألاظىبُت، "ٞمدىت للٛاث - بالظاث الٗلىم

 ٢غون، ٖكغة مً أ٦ثر الٗلىم ل٨خابت نالحت أصاة ألجها ٧اهذ اإلاٗانغة الحًاعة ٖالم مً الىاٞضة

في عجؼ أبىائها و٢هىعهم  جخمشل الح٣ُ٣ُت مدىتها ئن بل 33اإلاضة، هظه ٧ل في الحًاعة لٛت و٧اهذ

ت في خٟٔ م٩اهت لها في زًم الؿُل الجاٝع للٗىإلات، التي ال جغاعي الخهىنُاث  اللٍٛى

  واللؿاهُت والش٣اُٞت.

أبٗض مً طل٪ مإ٦ضة أّن ٖضم الّخٗامل بجّضًت إله٣اط  لطيفت الىجاروطهبذ ألاؾخاطة 

جّي ٖجها لخدّل في مغجبٍت زاهُت  اح قٗبّي جضٍع وا٢٘ اللٛت الٗغبُت في ٖهغ الٗىإلات، "ؾُإّصي ئلى اهٍؼ

 في ّْل الّهىعة الّىمُُت ًٖ  بٗض
ً
ت، زاّنت ُّ ٛاث بالخ٣ّضم الٗلمّي لٛاٍث أظىب

ّ
اعجباٍ هظه الل

  34والّخ٣ني".

 سبل الارجلاء باللؼت العزبيت ملىاجهت جحدًاث العىملت: .4

 
ُ
ك٩ل اللٛت الٗغبُت عاًٞضا مً عواٞض جغازىا الٛني والجؿغ الظي ًهل بحن ألاظُا٫ ح

الاعجباٍ، هي في وظىصها مغجبُت باإلاجخم٘ الظي ٌؿخسضمها أقض والحًاعاث اإلاخٗا٢بت، و 

وطا٦غجه التي جستزن ٖىه ٧ل ما ًخٗل٤  ،وأنض١ مإعر لحُاة هظا اإلاجخم٘ وز٣اٞخه وخًاعجه

ىه.  بٗاصاجه وج٣الُضه وؾلى٦ه، وحٗلمه وظهله وأصبه ومهاعجه ٞو

ً بُئخه   بل ئجها طا٦غة جدخٟٔ أًًا بأص١ الهىع واإلاٗلىماث ًٖ خُاجه الُىمُت، ٖو

بُٗخه الحُت واإلاُخت. و  ه ًٖ هظا اإلاجخم٘ مً ومىازه َو ض اإلاغء أن ٌٗٞغ بازخهاع ٧ل ما ًٍغ

ش ول٨ىىا هجضها في جًا٠ُٖ  ،جٟانُل ٢ض ال هجض أخُاها مً ألاصلت ٖلى وظىصها في وزاة٤ الخاٍع

 ٧35لمت مً ٧لماث ال٣امىؽ اللٛىي)...("

ت ؾُاؾُت، ُٞم٨ً ال٣ى٫ أن هىا٥ ما ٌكبه  وبالىٓغ ئلى أػمت اللٛت الٗغبُت مً ػاٍو

ٖلى اللٛت الٗغبُت ح٨ٗـ ٚؼوا ز٣اُٞا ٖبر الٗىإلات، ما ًخُلب يغوعة البدض في ٦ُُٟت الحغب 

غ لٛخىا الٗغبُت ختى ج٩ىن صاةما في مؿخىي الخدضًاث التي ًدٟل بها الٗالم  جدضًض وجٍُى

 اإلاٗانغ."
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أبٗض مً طل٪ ٖىضما عبِ ما بحن  بىمدًن بىسيدول٣ض طهب بٌٗ اإلاهخمحن مشل الباخض 

وألامً الاظخماعي والؿُاس ي، مإ٦ضا بال٣ى٫ ئطا لم هُىع لٛخىا ووٗخبرها خهىا  ألامً اللٛىي 

اء بٟغى همُُت واخضة للخ٨ٟحر  دىا أمام الهُمىت الجضًضة التي ٌؿعى ئلحها ألا٢ٍى وسٛغا لهٍى

والؿلى٥، ٞان ألامً اللٛىي والش٣افي ًهبذ مغجبُا باألمً الاظخماعي والؿُاس ي، وأي هُمىت 

ت م ت ولٍٛى  ٗىاها هُمىت ؾُاؾُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت. ٨ٍٞغ

جسُي الخدضًاث التي جىاظهها اللٛت  مً أظلًخُلب الٗمل ٖلى أ٦ثر مً ظبهت وهى ما 

حؿخُٗض م٩اهتها و الٗغبُت ؾىاء جل٪ الىابٗت مً بِئتها الضازلُت أو الىاٞضة مً بِئتها الخاعظُت، 

 بحن اللٛاث.

، ٞجّل ظالله وم٘ أهىا لؿىا مً اإلادكاةمحن بسهىم 
ٌ
مهحر هظه اللٛت ألن أمُغ هللا هاٞظ

ٛاث ألاعى ل٩ُىن بها ٦المُه الخالض الظي أعجؼ بِه مً ٧اَن ومً ؾُأحي ئلى 
ُ
ازخاعها مً بحن ل

ٛت جدخمل ز٣ل ال٨الم ؤلالهّي و٢ّىة 
ّ
 ل٩ىن هظِه الل

ّ
٢ُام الّؿاٖت، وال ٩ًىُن هظا ؤلاعجاػ ئال

ىال٨ً طل٪ ال ًمى٘  .الخُاب الغّباوي ٖلى م٩اهتها و٢ُمتها الىظىصًت وخ٣ُ٣ت ٧ىجها ظىهغ  زٞى

ت،  ضٞٗىا الهٍى لالهخمام بًغوعة البدض في الىؾاةل ال٨ُٟلت للحٟاّ ٖلحها وجم٨ُجها ٖلى ٍو

حن الغؾمي واإلاجخمعي.   اإلاؿخٍى

  ت للٛت الٗغبُت ؾُاؾُت ئعاصة ئلىًدخاط ألامغ في اإلا٣ام ألاو٫  جإمً بالغؾالت الحًاٍع

ت وجدمي ًم٨جها الخدغ٥ عؾمُا لخُب٤ُ طل٪ ٖلى  وهى مالؿاجها،  بدماًت لألمت الش٣اُٞت الهٍى

ؼ م٩اهت . أعى الىا٢٘ ٞٗلى اإلاؿخىي الغؾمي ًجب أال ج٨خٟي ؾُاؾت هظه الّضو٫ في مجا٫ حٍٗؼ

ت هي  ُّ ٛت الٗغب
ُّ
اللٛت الٗغبُت بظ٦غ ظملٍت بؿُُت في صؾاجحرها أو في ٢ىاهُجها جىّو ٖلى أّن الل

 
ُّ
ت للّضولت، أو أّجها لٛت الّخٗلُم في ظمُ٘ مغاخله. الل ُّ  ٛت الّغؾم

بل البّض مً ئًمان مّخسظي ال٣غاع وناوُٗه باإلاًامحن الٗم٣ُت إلاشل هظه الّىهىم، وما 

ت وجدضًض مىُل٣اتها  ُّ ٛت الٗغب
ّ
تي هغجًحها لل

ّ
٣ًخًُه جُب٣ُها مً عؾم أبٗاص الّؿُاؾت ال

اًاتها، واؾدكغاٝ اإلاكاهض اإلا ؿخ٣غأ مً الىا٢٘ وبُئخهٚو
ُ
ووي٘   .سخلٟت اإلام٨ىت إلاؿخ٣بلها ٦ما ح

تي ًم٨ً أن جد٤٣ّ ٚاًاث  الاؾتراجُجُتبٗض طل٪ 
ّ
تي جهل بها ئلى اإلاكهض أو الهىعة ال

ّ
ال

الّؿُاؾت. وب٣ضع ما ج٩ىن نىعة الّؿُاؾت واضحت في أطهان ناوعي ال٣غاع ٖلى ألا٢ّل، ٩ًىن 

 ىن ٢ض نضعث ًٖ ئعاصة ووعي وجبّهغ.لؿُاؾت الّضولت مًٗنى، ألّجها ج٩

  ًخُلب ألامغ أًًا مً الضو٫ اإلاٛاعبُت أن حؿحر بسُىاث ظاّصة في ؾبُل جد٤ُ٣

ت وئ٢غاع طل٪ صؾخىعٍا ُّ ى ٛاث الَى
ّ
ٛىّي بحن الل

ّ
و٢ض ٖلمىا أن جهاٖض ألانىاث التي  .الّخٗاٌل الل
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ىُت أ٦ثر مً مغة، وفي الٗضًض مً الضو٫ اإلاٛاعبُت ٧اصث  ُٛت لٛت َو ٧اهذ جُالب بضؾترة ألاماَػ

ىُت.   أن جإصي ئلى تهضًض للىخضة الَى

ا و  أي تهضًض للٛت ألام  صعءَ  ٌؿهم فيمً قأن هظه الخُىة اإلاهمت أن جد٤٣ حٗاٌكا لٍٛى

جٗل مً هظا الّخٗضص والّخىٕى أؾاؾا لبىاء مجخم٘ ا مً ظهت  مً ظهت، ٍو ا وخًاعٍّ ُّ مخُّىع ٖلم

 أزغي.

  حُٛحر أؾلىب حٗلُم اللٛت الٗغبُت بدُض ًخم حٗلُمها بأؾلىب ٖهغي ظظاب ال

 جدخىي  .أؾلىب الخل٣حن الجاٝ اإلامل
ً
ا ئلى ظاهب جهمُم مىا٢٘ ئل٨تروهُت مجاهُت مبؿُت هدٍى

، ٖلى ٚغاع مى٢٘ الى
ً
 وصولُا

ً
ت لخٗلُم الٗغبُت مدلُا اصي الاهجلحزي والىاصي ٖلى أمشلت ٖهٍغ

ت اإلاجاهُت ٩ي الاهجلحزي اإلاجاهُحن ومىا٢٘ ازخباعاث الاهجلحًز مً قأن ه٨ظا حؿهُالث ٞ ،ألامٍغ

ت أن حؿاهم ب٣ىة في وكغ اللٛاث خؿبما أزبدخه أخضر ئخهاءاث الاهترهذ  ت ٖهٍغ لٍٛى

الضولُت.
36 

  ت حر الحىاٞؼ اإلااّصًت واإلاٗىىٍّ ت البىاء اللٛىّي وجٞى ُّ ًخُلب ألامغ أًًا الاهخمام بمىهج

للخّغٍجحن وال٨ٟاءاث التي جخسّغط مً الجامٗاث مً أظل اؾدب٣ائها، وججىِب هؼوٕ قغاةَذ ٦شحرة 

ا ئلى ز٣اٞاٍث أزغي.  ا ولٛىٍَّ ًُّ ا وز٣اٞ ًُّ  لالٚتراب اظخماٖ

  رظمت ئلى
ّ
ت الاهخمام بالت ُّ ٛت الٗغب

ّ
ت مً أظل ئٚىاء اإلاٗاٝع والٗلىم بالل ُّ  ،جىمُتهاو الٗغب

ٛت في الحُاة 
ّ
ٛت وحؿاهم في زل٤ ز٣اٞت الل

ّ
ت الل ُّ ت تهخّم بمىهج ُّ واؾخدضار مغا٦ؼ أبدار ٖغب

ت. ُّ  الٗلم

 خباع للٛت الٗغبُت مً خُض ئهخاظُتها وامخضاصها في اإلا٩ان والؼمان، في  يغوعة ئٖاصة الٖا

لم 
َ
ألا٩ٞاع وألاقُاء مٗا؛ وظٗلها لٛت حؿاهم في "ئوكاء الخُاب الحًاعي ؤلاوؿاوي وجد٤٣ ٖا

ً ججاهها، ألن مىا٦بت خًاعة الٗهغ الحضًض لً ج٨خمل باليؿبت ئلُىا ئال ئطا  خاظت آلازٍغ

ت، واإلا٣ىم الظاحي لهظه ؤلاوؿاهُت هى اللٛت  جىاػث ُٞه طاجُدىا الٗغبُت م٘ ئوؿاهُدىا الحًاٍع

 37".الٗغبُت

 ًضع٥ أبىاءها بأن لٛتهم هي اإلاغج٨ؼ الىظىصي الظي ج٣ام  ولً ًخد٤٣ ٧ل طل٪ ما لم

ٖلُه ٨ٞغة أمتهم، وباإلا٣ابل هي الشٛغة التي ًم٨ً أن ًهاب مً زاللها ظؿض هظه ألامت بؿهام 

ضم الخ٣ى٢٘ ٖلحها صون  تزاػ بهظه اللٛت والخمؿ٪ بها، ٖو اإلاتربهحن بها، ما ًخىظب ٖلحهم الٖا

جىب اإلاجخمٗاث اإلاٛاعبُت خالت الخٗ ًُ ا، ٞمً قأن طل٪ أن  اَي م٘ اللٛت ألاظىبُت حٗاَُا خًاٍع
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احي وختى الخالش ي ؤلاعاصي، ٞاألمغ ٦ما ٢ا٫  :" ال ماو٘ لضي مً أن ػاهديالخُه الحًاعي والهٍى

اح أن ج٣خلٗني مً ظظوعي". ٌ لهظه الٍغ اح مً ٧ل ظهت، ل٨ىني أٞع  38 أٞخذ هىاٞظ بُتي للٍغ

 خاجمت: .4

جإ٦ض ال٨شحر مً الكىاهض ٖلى وظىص جدضًاث جىاظه اللٛت الٗغبُت، ؾىاء جل٪ الىابٗت 

ٗت ٖلى مؿخىي البِئت الضولُت  ما ًهُلح ُٞمً بِئتها الضازلُت أو اإلاغجبُت بالخُىعاث الؿَغ

ت.   ٖلى حؿمُخه بالٗىإلات وئٞغاػاتها اإلاخٗضصة وأهمها الٗىإلات الش٣اُٞت/ اللٍٛى

جخضازل ى طل٪ ٞان جدضًاث اللٛت الٗغبُت باإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت في ٖهغ الٗىإلات واؾدىاصا ئل

ٗىص في ح٣ُٗضاجه ئلى ٖىانغ مدكٗبت وأؾباب ًغجبِ بًٗها ببٌٗ  .ُٞه ٖىامل ٦شحرة، َو

اء ال٨ٟغ والش٣اٞت الٗغبُت أنبدذ مهضصة أ٦ثر مً أي لٛت  وخهُلت طل٪ أن اللٛت الٗغبُت ٖو

ا اجهؼامأزغي، تهضًض هاب٘ مً  ًُ ألاظىبُت في مجا٫ الٗلىم،  للٛاث  واؾدؿالمهم أبىاءها هٟؿ

 
ُ
الم والخىانل وختى الضعاؾت. وتهضًض أ٦بر ح ك٩له الٗىإلات التي جىضٞ٘ في وللٗامُت في وؾاةل ؤلٖا

ت والش٣اُٞت، ٢هض ٞغى لٛت واخضة ٖلى الٗالم.  ا٦دؿاح ظاٝع للخهىنُاث اللؿاهُت واللٍٛى

ت أو الش٣اُٞت ًخجاوػ وئطا ؾلمىا أن ألامغ  ت، ئلى  صاةغة ألاػمت اللٍٛى صاةغة ألاػمت الحًاٍع

احي، ٞان اإلاُلىب  ت ومؿاؽ بأمىىا الهٍى دىا الش٣اُٞت والحًاٍع وأن في اؾتهضاٝ لٛخىا تهضًض لهٍى

وجًاٞغ ظهىص الجمُ٘  ،إلاىاظهت جل٪ الخدضًاث مً الضو٫ اإلاٛاعبُت ؾلُت ومجخمٗاث الخدغ٥

خباع لها ٢ُاصاث ؾُاؾُت وهسب  ت وز٣اُٞت وئٖالمُت، باججاه خماًت اللٛت الٗغبُت وئٖاصة الٖا ٨ٍٞغ

والٗمل ٖلى ئخاللها اإلا٩اهت التي حؿخد٣ها مً ظهت، والاعج٣اء بها ئلى اإلاؿخىي الظي جخم٨ً ُٞه 

  مً الخٗامل ؤلاًجابي م٘ جدضًاث الٗىإلات في الحايغ واإلاؿخ٣بل مً ظهت أزغي.

 ش:ميهتوال لت. إلاحا5

                                           
ت اللٛاث الؿامُت جيخمي اللٛت الٗغبُت ئلى أؾغة -1 ت مً مجمٖى ٣ُت  اإلاخٟٖغ اللٛاث ؤلاٍٞغ

ت ت اللٛاث الؿامُت لٛاث خًاعة، آلاؾٍُى  ال٣ضًمت، الهال٫ الخهِب وجًم مجمٖى

غة الٗغبُت )واللٛت الهحهضًت وآلاعامُت وال٨ىٗاهُت ألا٧اصًت مشل واللٛاث الٗغبُت ( ظىىب الجٍؼ

٣ي وبٌٗ لٛاث ال٣ضًمت الكمالُت ت ال٣غن ؤلاٍٞغ لى وظه الخدضًض، ًً٘ اللٛىٍىن  ٧األمهٍغ ٖو

ت  .الؿامُت الٛغبُتمً اللٛاث  الؿامُت الىؾُى اللٛت الٗغبُت في اإلاجمٖى

ة في الجمُٗت الٗامت جم 2-  ئصزا٫ اللٛت الٗغبُت يمً اللٛاث الغؾمُت ولٛاث الٗمل اإلا٣غَّ

 (.28-)ص3190 ع٢م ٢غاع الجمُٗت الٗامت بىاء ٖلى"،ولجاجها الغةِؿُت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/279/60/IMG/NR027960.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/279/60/IMG/NR027960.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/279/60/IMG/NR027960.pdf?OpenElement
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جغي،ٖبض  3- ؼ بً ٖشمان الخٍى اللٛت الٗغبُت والٗىإلات، ميكىعاث اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت  الٍٗؼ

 .07، م2008 اإلاٛغب، والٗلىم والش٣اٞت،

ٗذ ػهجحر،4- الخدضًاث التي جىاظه اللٛت الٗغبُت في الٗهغ الحضًض، ٖلى اإلاى٢٘  مدمض ٞع

ش:   //:islamsyria.com/site/show_library/687httpsؤلال٨ترووي:  جم الخهٟذ بخاٍع

24/11/2018. 

 ،ال٣اهغة أهىع الجىضي، اللٛت الٗغبُت بحن خماتها وزهىمها، مُبٗت الغؾالت لليكغ،5-

 .27)ص.ث.ن(، م
ـ اللٛت الٗغبُت،  - 6 ، 1988 ؾىعٍا، صمك٤،ميكىعاث ظامٗت مدمىص الؿُض، َغاة٤ جضَع

 .203م

ض7-   اللٛت الٗغبُت: ألانالت والخدضًاث، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: ،الغماوي مدمض بً ٍػ

 https://www.alukah.net/literature_language/0/40990/  :ش ، جم الخهٟذ بخاٍع

25/11/2018. 
 ُذفي وظه الؼخ٠ الش٣افي... مدايغة ًٖ أهمُت اللٛت الٗغبُت، مدايغة أل٣، م٩ي الحؿني- 8

 .11 1/12 /2010/ 28 ؾىعٍا،في اإلاإجمغ الخاؾ٘ إلاجم٘ اللٛت الٗغبُت، 

الٗغبُت في ٖهغ الٗىإلات والٗلماهُت: الىا٢٘ والخدضًاث، وع٢ت ٖمل باصٌـ لهىٍمل، اللٛت 9-

أبدار في اللٛت  مئت ٖام مً اإلاماعؾت، مسبر: ٢ضمذ ئلى هضوة اإلاسبر خى٫: اللؿاهُاث

 .03، م16/11/2013،  جامٗت بؿ٨غةي بالجؼاةغ  والاصب

مل ٢ضمذ ئلى أهمُت اللٛت الٗغبُت في الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، وع٢ت ٖ ؾ٨ُىت خؿً هىٛا،10-

ا،   ، م2016/ 15/03ـ14اإلاإجمغ الشالض خى٫: الضعاؾاث الٗغبُت والحًاعة ؤلاؾالمُت، مالحًز

48. 

 ،إلاٛغب همىطظا، الخدضًاث التي جىاظه اللٛت الٗغبُت في البلضان الٗغبُت ااحلق العمري عبد11-

: ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

https://www.akhbarona.com/writers/119759.html#ixzz6I3XnNrRw جم الخهٟذ ،

ش:   .25/11/2018بخاٍع

 ت هجض ت وهي أن ًخدضر قٗب ما أ٦ثر مً لٛت، الاػصواظُت  في م٣ابل الشىاةُت اللٍٛى اللٍٛى

و٢ض ازخل٠ الباخشىن بكأن جهي٠ُ وي٘ الٗامُت والٟهخى في البلضان الٗغبُت ٧اػصواظُت 

 
ً
ا  وبًٗهم ًغي أن الٟغ١ لِـ ظظٍع

ً
ت، ٞبًٗهم ًغي أجهما مسخلٟخان ٦شحرا ت أو زىاةُت لٍٛى لٍٛى

هىٟا ٧لٛخحن مىٟهلخ ًُ جب أال  ًَ ٣ا٫ ًٖ ويٗهما "اػصواظُت في الجهاًت وبالخالي  ًُ حن )وبالخالي أن 

ت هي أمغ ظُض وبًٗهم آلازغ ًغي أجها ٧اعزت  ت"(. وبٌٗ الباخشحن ًغون أن الشىاةُت اللٍٛى لٍٛى

خٗب للُٟل أن ًخٗلم في اإلاضعؾت لٛت ٚحر التي ًخدضثها في 
ُ
جب أن جؼو٫، خُض أهه مً اإلا وٍَ

 ٞان و٢ذ حٗلمها ؾىٝ ًإ 
ً
 زغ حٗلمه ٧له.خُاجه الُىمُت، وأًًا

https://islamsyria.com/site/show_library/687
https://www.alukah.net/authors/view/home/2846/
https://www.alukah.net/authors/view/home/2846/
https://www.alukah.net/literature_language/0/40990/#ixzz5Xgelfri5
http://www.arabiclanguageic.org/view_author.php?id=6179
http://www.arabiclanguageic.org/view_author.php?id=6179
https://www.akhbarona.com/writers/119759.html#ixzz6I3XnNrRw
https://www.akhbarona.com/writers/119759.html#ixzz6I3XnNrRw
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ضة َىجت  ،مدمض مىس ى ظباعه - 12 اللٛت الٗغبُت في الٗهغ الحايغ: مك٨الث وخلى٫، ظٍغ

غة، اليسخت ؤلال٨تروهُت، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:  الجٍؼ

http://www.tanjaljazira.com/ar/index.php 21/11/2018ٍش: ، جم الخهٟذ بخاع. 
م ٖبض - 13  الخىانل ٖهغ في الٗغبُت اللٛت جىاظهها التي الهٗىباث اإلاىاػن، ٞغاط أخمض ال٨ٍغ

ـ وع٢ت ٖمل ٢ضمذ ئلى مإجمغ ،أهمىطظا بى٥ الِٟـ الاظخماعي:  مإؾؿاث في الٗغبُت اللٛت جضَع

 .8، م9/3/2016واإلاأمى٫، صبي،  الىا٢٘ :الٗالي الخٗلُم
تاٖلي ال٣اؾمي،  14-14 الم، مجلت اإلاماعؾاث اللٍٛى ظامٗت جحزي  للٛت الٗغبُت في وؾاةل ؤلٖا

 .107، م2011، 7، الٗضص وػو

الم اإلاٗانغ، مجلت الُٟهل، اليسخت  الُٗاش ي ئصعاوي، 15- أػمت اللٛت الٗغبُت في ؤلٖا

، جم الخهٟذ https://www.alfaisalmag.com/?p=85 ؤلال٨تروهُت، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

ش:   .22/11/2018بخاٍع

 .118ماإلاغظ٘ الؿاب٤،  ٖلي ال٣اؾمي،16-  

ِتَها الٗغبّي، 17- ُْ ، أػمت اللٛت الٗغبُت في َب مىٓمت اإلاجخم٘ الٗلمي الٗغبي، ٖلى الحؿحن بكّى

جم الخهٟذ  ،http://www.arsco.org/article-detail-90-10-0اإلاى٢٘ الال٨ترووي،

ش:  .20/11/2018بخاٍع

ت، الٗضص18- حن، مجلت اإلاماعؾاث اللٍٛى ، 18ًىؾ٠ ًدُاوي، م٩اهت اللٛت الٗغبُت ٖىض الجؼاةٍغ

 .09، م2013

ت)الؿٗىصًت(،  ،صًضوحٖمغ 19- ت، مجلت اإلاٗٞغ م الهٍى الهغإ اللٛىي في الجؼاةغ: جأٍػ

 ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي:  ،16/11/2009

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=363&Model=M&SubModel 

38&ID=482&ShowA ll=On ش:                  .                       22/11/2018جم الخهٟذ بخاٍع

               

ت في ْل نغإ ال٣ُم واإلاغظُٗاث، مجلت  بكحر زلُٟي،20- الخٗضص اللٛىي وؾإا٫ الهٍى

، الشاويالٗضص  اإلاجلض الخاؾ٘،، ظامٗت الكل٠  مُت للضعاؾاث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُتألا٧اصً

 .73، م2017ظىان 

ت، مجلت البُان، الٗضص 21- ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي ، 170هُشم بً ظىاص الحضاص، الٗىإلات اللٍٛى

islamport.com/w/amm/Web/135/4138.htm://http مت التصفح بتاريخ :

22/11/2018. 

ت اإلاغحٗكت للمجخمٗاث اإلاٛاعبُت، بحروث: صاع 22- ت والهٍى مدمىص الظواصي، ي٠ٗ اإلاىاٖت اللٍٛى

 .43، م 2018الغواٞض الش٣اُٞت لليكغ، 

 .34 ، م1979، 1الغؾالت، بحروث ٍ. لٛىي، مإؾؿت وعي هدى مباع٥، ماػن  23-

http://www.tanjaljazira.com/ar/index.php
http://www.tanjaljazira.com/ar/index.php
https://www.alfaisalmag.com/?p=85
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=188&rwit=K
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=188&rwit=K
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=363&Model=M&SubModel 38&ID=482&ShowA%20ll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=363&Model=M&SubModel 38&ID=482&ShowA%20ll=On
http://islamport.com/w/amm/Web/135/4138.htm
http://islamport.com/w/amm/Web/135/4138.htm
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ت،24- ، 7، الٗضص ظامٗت وع٢لت اللٛت الٗغبُت وجدضًاث الٗىإلات، مجلت ألازغ  ٖمغ بً ٍَغ

  .69، م. 2008ماي

-25،٤ُ ت الش٣اُٞت للٗالم ؤلاؾالمي، مجلت صعاؾاث الجامٗت  ابى ب٨غ ٞع مساَغ الٗىإلات ٖلى الهٍى

 .11، م2007ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت قِخاٚىوٜ، اإلاجلض الغاب٘، صٌؿمبر 
جغي،ٖب - 26 ؼ بً ٖشمان الخٍى  .22 اللٛت الٗغبُت والٗىإلات، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م ض الٍٗؼ

تها،  َال٫ وؾام أخمض الب٨غي، -27  الٗىإلات وأزغها في اإلاؿخ٣بل الخٗلُمي للٛت الٗغبُت وهٍى

ت، اإلاجلض   .55م ،2015صٌؿمبر  ،4، الٗضص1مجلت ظؿىع اإلاٗٞغ

، ما ٖال٢ت اللٛت  -28 ت؟،ٖبضالغخمً بىصٕع مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت ٖلى الكب٨ت  بالهٍى

جم الخهٟذ ،  html http://www.m-a arabia.com/site/8553، ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي: الٗاإلاُت

ش:   .11/2018/ 20بخاٍع
ت لألمً والخىمُت -29 احي، اإلاجلت الجؼاةٍغ ،  ظامٗت باجىت ؾمُت أوقً، الٗىإلات وألامً الهٍى

لُت ، 2، الٗضص 5اإلاجلض   .189، م2016ظٍى
غ ًٖ  - 30 ت أقٛا٫ ج٣ٍغ ٛت والهىٍّ

ّ
ت خى٫: الل ُّ ت وؤلاوؿاه ُّ اإلاإجمغ الّؿىىي ألاّو٫ للٗلىم الاظخماٖ

ً الٗغبّي، اإلاغ٦ؼ الٗغبّي لألبدار وصعاؾت الّؿُاؾاث، الضوخت  .2012  ماعؽ 25/26/ 24في الَى
 .191ؾمُت أوقً، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 31
اللٛت الٗغبُت والخدضًاث اإلاٗانغة: آزاع ومخُلباث،  لُل ابغاهُم،مدمض يُاء الضًً ز -32

 .323، م2017، ظىان  اإلاجلض الخامـ، الٗضص الشاويمجلت الظا٦غة، الجؼاةغ، 
ا مسلىفي، وا٢٘ اللٛت الٗغبُت في ٖهغ الٗىإلات، مجلت ألازغ، الٗضص  -33 ، 2014، صٌؿمبر 21ػ٦ٍغ

 .60م
غ ًٖ -34 ت اإلاإجمغ أقٛا٫  ج٣ٍغ ٛت والهىٍّ

ّ
ت خى٫: الل ُّ ت وؤلاوؿاه ُّ الّؿىىي ألاّو٫ للٗلىم الاظخماٖ

ً الٗغبّي، اإلاغظ٘ الؿاب٤.  في الَى
ت، صاع البى٦ُلي لليكغ، اإلاٛغب -35  .11م ،ٖبض الٗلي الىصٚحري، في الش٣اٞت والهٍى
غ ًٖ  -36 ، وػاعة الش٣اٞت و : هضوة ج٣ٍغ

ً
ت .. صو٫ الخلُج الٗغبُت أهمىطظا الٟىىن اللٛت والهٍى

 .2/2009/ 17-15والترار، 
ت ... ظض٫ الشابذ واإلاخٛحر ، مجلت ٧لُت آلاصاب واللٛاث ، ُٞهل خهُض -37 ظامٗت  اللٛت والهٍى

 .22م، 2016صٌؿمبر الٗضص الشاوي،  اإلاجلض الاو٫،زيكلت، 

 .21هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ط٦غه، م 38-

 املطادر واملزاجع:. كائمت 6

 اوال: الكخب :
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اللٛت الٗغبُت بحن خماتها وزهىمها، ال٣اهغة: مُبٗت الغؾالت أهىع الجىضي،  -1

 لليكغ،)ص.ث.ن(.

جغي، اللٛت الٗغبُت والٗىإلات، ميكىعاث اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت  -2 ؼ بً ٖشمان الخٍى ٖبض الٍٗؼ

 .2008للتربُت والٗلىم والش٣اٞت، اإلاٛغب، 

ت، صاع البى٦ُلي لليكغ، اإلاٛ -3  .1995غب، ٖبض الٗلي الىصٚحري، في الش٣اٞت والهٍى

 .1979الغؾالت، بحروث،  ، مإؾؿت1ٍ. لٛىي، وعي هدى مباع٥، ماػن  -4

ت اإلاغحٗكت للمجخمٗاث اإلاٛاعبُت، صاع  -5 ت والهٍى مدمىص الظواصي، ي٠ٗ اإلاىاٖت اللٍٛى

 .2018الغواٞض الش٣اُٞت لليكغ، بحروث، 

 .1988مدمىص الؿُض، َغاة٤ جضَعـ اللٛت الٗغبُت، ميكىعاث ظامٗت صمك٤، ؾىعٍا،   -6

 :امللاالثزاهيا: 

لُت  بكحر زلُٟي، -1 ت في ْل نغإ ال٣ُم 2017)ظٍى (، الخٗضص اللٛىي وؾإا٫ الهٍى

واإلاغظُٗاث، مجلت ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ظامٗت الكل٠، اإلاجلض 

 76-71الخاؾ٘، الٗضص الشاوي، م

اإلاؿخ٣بل الخٗلُمي للٛت (، الٗىإلات وأزغها في 2015َال٫ وؾام أخمض الب٨غي،)صٌؿمبر  -2

ت ظامٗت الكل٠، اإلاجلض  تها، مجلت ظؿىع اإلاٗٞغ -43، م م 4، الٗضص1الٗغبُت وهٍى

64. 

ت، )ماي -3 (، اللٛت الٗغبُت وجدضًاث الٗىإلات، مجلت ألازغ ظامٗت وع٢لت، 2008ٖمغ بً ٍَغ

 . 73 -65اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص الؿاب٘، م

ت (،م٩اهت اللٛت الٗغب2013ًُىؾ٠ ًدُاوي،)  -4 حن، مجلت اإلاماعؾاث اللٍٛى ت ٖىض الجؼاةٍغ

 .18-09، م م 18ظامٗت جحزي وػو، الٗضص

لُت  -5 ت لألمً والخىمُت 2016ؾمُت أوقً، ) ظٍى احي، اإلاجلت الجؼاةٍغ (، الٗىإلات وألامً الهٍى

 .199-183، م م2، الٗضص 5ظامٗت باجىت، اإلاجلض 

ت ... ظض٫ الش (،2016،)صٌؿمبر  ُٞهل خهُض -6 ابذ واإلاخٛحر، مجلت ٧لُت اللٛت والهٍى

 .34-09آلاصاب واللٛاث ظامٗت زيكلت، اإلاجلض الاو٫، الٗضص الشاوي، م م

٤ُ، )صٌؿمبر  -7 ت الش٣اُٞت للٗالم ؤلاؾالمي، 2007ابى ب٨غ ٞع (، مساَغ الٗىإلات ٖلى الهٍى

، 7733-1813مجلت صعاؾاث الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت قِخاٚىوٜ،اإلاجلض الغاب٘، الٗضص 

 .16-5م م

ا مسلىفي ،)صٌؿمبر  -8 (، وا٢٘ اللٛت الٗغبُت في ٖهغ الٗىإلات، مجلت ألازغ ظامٗت 2014ػ٦ٍغ

 .66-57، م 21، الٗضص 13وع٢لت ، اإلاجلض 
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ت 2011ٖلي ال٣اؾمي، ) -9 الم، مجلت اإلاماعؾاث اللٍٛى (، اللٛت الٗغبُت في وؾاةل ؤلٖا

 124-105، م7ظامٗت جحزي وػو، الٗضص 

(، اللٛت الٗغبُت والخدضًاث اإلاٗانغة: 2017اهُم،) ظىان مدمض يُاء الضًً زلُل ابغ  -10

-315آزاع ومخُلباث، مجلت الظا٦غة بجامٗت وع٢لت، اإلاجلض الخامـ، الٗضص الشاوي، م

331. 

 زالثا: املداخالث:

(، في وظه الؼخ٠ الش٣افي....، وع٢ت ٖمل ٢ضمذ 11 1/12 /2010/ 28م٩ي الحؿني، )   -1

 ٛت الٗغبُت، صمك٤، ؾىعٍا.ئلى اإلاإجمغ الخاؾ٘ إلاجم٘ الل

مل،)  -2 (، اللٛت الٗغبُت في ٖهغ الٗىإلات والٗلماهُت: الىا٢٘ 16/11/2013باصٌـ لهٍى

والخدضًاث، وع٢ت ٖمل ٢ضمذ ئلى هضوة اإلاسبر خى٫: اللؿاهُاث: مئت ٖام مً اإلاماعؾت، 

 الجؼاةغي ًجامٗت بؿ٨غة، الجؼاةغ.  أبدار في اللٛت والاصب مسبر

م ٖبض -3  في الٗغبُت اللٛت جىاظهها التي (،الهٗىباث9/3/2016 اإلاىاػن،) ٞغاط أخمض ال٨ٍغ

 أهمىطظا، وع٢ت ٖمل ٢ضمذ ئلى مإجمغ جضَعـ بى٥ الِٟـ الاظخماعي: الخىانل ٖهغ

ت صبي، الاماعاث الٗغبُت واإلاأمى٫، ظامٗ الىا٢٘ :الٗالي الخٗلُم مإؾؿاث في الٗغبُت اللٛت

 .اإلاخدضة

(، أهمُت اللٛت الٗغبُت في الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، 2016 /15/03ـ14ؾ٨ُىت خؿً هىٛا،)  -4

وع٢ت ٖمل ٢ضمذ ئلى اإلاإجمغ الشالض خى٫ الضعاؾاث الٗغبُت والحًاعة ؤلاؾالمُت، 

ا.  مالحًز

 :الشبكيترابعا: مىاكع 

ٗذ ػهجحر، ) -1 (، الخدضًاث التي جىاظه اللٛت الٗغبُت في الٗهغ 2015ُٟٞغي 02مدمض ٞع

 الحضًض، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: 

islamsyria.com/site/show_library/687https://  :ش جم الخهٟذ بخاٍع

24/11/2018. 

ت، مجلت البُان، الٗضص  هُشم بً ظىاص -2 ، ٖلى اإلاى٢٘ 170الحضاص، الٗىإلات اللٍٛى

 :الال٨ترووي

 http://islamport.com/w/amm/Web/135/4138.htm  :ش جم الخهٟذ بخاٍع

22/11/2018. 

https://islamsyria.com/site/show_library/687
https://islamsyria.com/site/show_library/687
http://islamport.com/w/amm/Web/135/4138.htm
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ت 16/11/2009، )صًضوحٖمغ   -3 ت، مجلت اإلاٗٞغ م الهٍى (، الهغإ اللٛىي في الجؼاةغ: جأٍػ

 ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: )الؿٗىصًت(،
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=363&Model=

M&SubModel=138&ID=482&ShowA ll=On  ، ش: جم الخهٟذ بخاٍع

22/11/2018. 

(، اللٛت الٗغبُت في الٗهغ الحايغ: مك٨الث 15/10/2010)مدمض مىس ى ظباعه،   -4

غة، اليسخت ؤلال٨تروهُت، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:  ضة َىجت الجٍؼ  وخلى٫، ظٍغ

http://www.tanjaljazira.com/ar/index.php :ش  .21/11/2018، جم الخهٟذ بخاٍع

ض  -5 (، اللٛت الٗغبُت: ألانالت والخدضًاث، ٖلى اإلاى٢٘ 15/05/2012،)الغماوي مدمض بً ٍػ

 ، جم re_language/0/40990/https://www.alukah.net/literatuؤلال٨ترووي:

ش:   25/11/2018الخهٟذ بخاٍع

6- ( ، ت؟،07/02/2015ٖبضالغخمً بىصٕع مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت  (،ما ٖال٢ت اللٛت بالهٍى

 ، ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي:ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت
 http://www.m-a-arabia.com/site/8553.html 

ش    .2018/ 11/ 20 : جم الخهٟذ بخاٍع

الم اإلاٗانغ، مجلت 23/12/2015) الُٗاش ي ئصعاوي، -7 (، أػمت اللٛت الٗغبُت في ؤلٖا

 الُٟهل، اليسخت ؤلال٨تروهُت، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

https://www.alfaisalmag.com/?p=85 :ش  .22/11/2018،     جم الخهٟذ بخاٍع

ِتَها الٗغبّي، 12/12/2016ّ، )الحؿحن بكى  - -8 ُْ مىٓمت اإلاجخم٘ (،أػمت اللٛت الٗغبُت في َب

،       http://www.arsco.org/article-detail-90-10-0الٗلمي الٗغبي، ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي،

ش:  .20/11/2018 جم الخهٟذ بخاٍع

 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=188&rwit=K
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=188&rwit=K
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=363&Model=M&SubModel=138&ID=482&ShowA%20ll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=363&Model=M&SubModel=138&ID=482&ShowA%20ll=On
http://www.tanjaljazira.com/ar/index.php
http://www.tanjaljazira.com/ar/index.php
https://www.alukah.net/authors/view/home/2846/
https://www.alukah.net/authors/view/home/2846/
https://www.alukah.net/literature_language/0/40990/،%20تم
https://www.alukah.net/literature_language/0/40990/،%20تم
https://www.alfaisalmag.com/?p=85

