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��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

 ا�ه�اء

 
  

        وا�د �وا�د �وا�د �وا�د �....................................إ�� أ�ّز ا�رأة ذآره� �ل�� ��� ����� و�م و�ّّ�� 
ّ	�� �ل��إ�� أ�ّز ا�رأة ذآره� �ل�� ��� ����� و�م و�ّّ�� 
ّ	�� �ل��إ�� أ�ّز ا�رأة ذآره� �ل�� ��� ����� و�م و�ّّ�� 
ّ	�� �ل��إ�� أ�ّز ا�رأة ذآره� �ل�� ��� ����� و�م و�ّّ�� 
ّ	�� �ل��

" 
        وا�ديوا�ديوا�ديوا�دي............إ�� �ن آ�ن �� �%ل�� و�-�, طول 
� � �آ�ن ِ�ْ%َم ا��%لم �$
� " و #
 "إ�� �ن آ�ن �� �%ل�� و�-�, طول 
� � �آ�ن ِ�ْ%َم ا��%لم �$
� " و #
 "إ�� �ن آ�ن �� �%ل�� و�-�, طول 
� � �آ�ن ِ�ْ%َم ا��%لم �$
� " و #
 "إ�� �ن آ�ن �� �%ل�� و�-�, طول 
� � �آ�ن ِ�ْ%َم ا��%لم �$
� " و #

        وو�ّّّ	�م ��� �" ا�2ر وا�41حوو�ّّّ	�م ��� �" ا�2ر وا�41حوو�ّّّ	�م ��� �" ا�2ر وا�41حوو�ّّّ	�م ��� �" ا�2ر وا�41حإ�� إ2و � 
1ظ�م اهللا إ�� إ2و � 
1ظ�م اهللا إ�� إ2و � 
1ظ�م اهللا إ�� إ2و � 
1ظ�م اهللا 

        إ�� آ� أ�راد ��7ل � آ�را آ�ن أو 6$را دون ا� -��ءإ�� آ� أ�راد ��7ل � آ�را آ�ن أو 6$را دون ا� -��ءإ�� آ� أ�راد ��7ل � آ�را آ�ن أو 6$را دون ا� -��ءإ�� آ� أ�راد ��7ل � آ�را آ�ن أو 6$را دون ا� -��ء

�ّ� � �لآ8 ��ّ� � �لآ8إ� ��ّ� � �لآ8إ� ��ّ� � �لآ8إ� �        إ�

        إ�� آ� ا�ّر��ق ا9و��ءإ�� آ� ا�ّر��ق ا9و��ءإ�� آ� ا�ّر��ق ا9و��ءإ�� آ� ا�ّر��ق ا9و��ء

� �
        إ�� آ� �ن �ّل��� 
ر�� �� 
� �إ�� آ� �ن �ّل��� 
ر�� �� 
� �إ�� آ� �ن �ّل��� 
ر�� �� 
� �إ�� آ� �ن �ّل��� 
ر�� �� 

� �ن أ;� ا���و
� �ن أ;� ا���وإ�� آ� �ن  
ّدى ا�$%�ب و#ّ
� �ن أ;� ا���وإ�� آ� �ن  
ّدى ا�$%�ب و#ّ
� �ن أ;� ا���وإ�� آ� �ن  
ّدى ا�$%�ب و#ّ
        إ�� آ� �ن  
ّدى ا�$%�ب و#ّ

        إ�� آ� �ن �" اه ��م ���<��بإ�� آ� �ن �" اه ��م ���<��بإ�� آ� �ن �" اه ��م ���<��بإ�� آ� �ن �" اه ��م ���<��ب

 �     أم أ�نأم أ�نأم أ�نأم أ�نإ�� إ�� إ�� إ�



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

 	�� و�����

هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير الخلق أجمعين صلوات اهللا الحمد 

ال يشكر اهللا "النبي صلى اهللا عليه وسلم  عمال بقول.وسالمه عليه إلى يوم الدين أما بعد

  .وحتى ال نكون ممن ال يعرف هللا شكرا ".من ال يشكر الناس

 وهذه الدرجة أحمد اهللا وأشكره على أن من علي بالوصول إلى هذا المستوى

  . فضل اهللا علينا فله الحمد والشكر لوال هاي لم أكن ألصلتال

على  تفضل باإلشراف قاسي علي الذيوأتقدم بخالص شكري إلى األستاذ 

بخل علينا بالمساعدة أثناء العمل وخارجه وعلى صبره على زالتنا يالدراسة دون أن 

  .العمل أثناءوأخطائنا 

ائي إلى الثانوي مرورا باإلكمالي ووصوال إلى أساتذتي من االبتد أشكر كل

 قزادري كما أخص بالشكر المعلمة زهية.بالخصوص علي بعيطش ولجيار  الجامعة

  .التي كانت بمثابة المحفّز لي في كل أعمالي الدراسية

أشكر كل فرد من أفراد عائلتي دون استثناء خاصة والداي اللذان أعجز عن كما 

. الصغير والمعلم فاتح قيش الذي أعتبره مثاال أقتدي به شكرهما وكل من عمي محمد

دون أن أنسى مدير المعهد الوطني المتخصص في الفندقة والسياحة ببومرداس وطلبتي 

كما أشكر كل من عبد الرزاق موقاري وعبد الحليم بولجنات ومريم  .في المعهد

�ي �� ا��� ا���دي أو ا���� TEFA WHITو  ADINA FLOREA.بوزرمان

  آ�� أ/.- ا,�+�ذة )' &�ن% �$#� �� ن!� ���. ا��ي �ّ�م�� �� ��اد ه�� ا��را��

كما أشكر كذلك أم أمين على درسها في الحياة والذي سيبقى ذكرى ال تمحى 

  سطوره

م يد العون إلتمام هذه الدراسة من قريب ومن بعيد، ماديا أو كما أشكر كل من قد

  .فرصة لذكر اسمهوكل من لم تسمح لي ال معنويا
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  م$�م�


	 ا��ول ���� ه��ة و، ا������ ���� ودول ا����� ا�������  
#زا�	 !��

�9 ه78 ا��ول ا�56ی�� ا�4  !12�3� �+ أج. !�-ی+ ه*#ء ا��)�ب؛  ا%د�$��ا�4  !

 �1
���4��� ا��6�
  و�+ أ��ز ه78 ا��ول ا��@ا?����� 2  ا�)��ان ا�4  ی=>; :���.  


�ت ���C4$. اD!  4رة ا�-F46ا��ول ا� G���  2 ه�ة�أن ه78 ا�> .H�� .I$ی #

��� وا�)��ی� ا�4  !�1*ه� ا��ول ا%م ح� !O-م ه  �=3�د ا�4M6-ج ��� !���KI إن Oا��

4�9 ا��MO4�ت وا�-:�?.Q6� ��3Q��; �4D-ى ا�� �I���! Sذ� U�F!.  

�� اج64���� وا34H�دی� V  2ن واح�، ی��@ ا��D�ن �����4)�ر أن ه78 ا�>�ه�ة �

  �5�C4-ى اD6ا� ;��+ ا�=�ی إذا وج�ت X�ه�ة أآ)� ح�6� وأآ�� ��وزا �

 ;6D! �� أو ،�I�Q46رة وا��ول ا�-F46+ ا��ول ا���2+ �Fا� Zّ6! �1
وا#ج64��  وذ�S آ-

����Mا��ول ا� �دی�34Hه�ة.ا�+  ه78 ا�>�ب �(��� �����!X  2 .�64�ه�ة ا���1ة ]�� ا�

وآ-ن أن ه78 ا�>�ه�ة ش6�	 ا%د�$� وآ. ."أورو��"ا��ول ا�M���� إ�; ا��ول ا�F46-رة

  .2^�ت ا�64�6[

 ]��Fأو ا� G��Fا� �1��ب ش)��� .�Dی �ج$�ا�2 ����_ S�إن ا��@ا?� دو�� !6

 �1�5_C Sوذ� ���+ ا���ا%��ى  �Ìّّ �2 ��-�-ل إ�; ا��D6�3 ا�Hو �أورو� ;��

�61M�� ��ه8ا �� ی��- إ�; دق 
�H-س ا��FQ ا�6=�ق �M� �+ �5ل ه8ا ا�M-ع �+ .ا�-ا�

�-ك D+ ا��ع -Mك ه8ا ا�-�ا���1ة وإ�O�ء ا�`-ء ��; ا%:)�ب ا�4  !�2[ ��)��M� إ�; :

 یIQ; و#، و�=�و�� إ�O�ء ا�`-ء ا���6  �781 ا�>�ه�ة ا�  4�D	 ح�42 ;4�M!�. ا#ج64�� 

 +�  =4D! 	
��M� آ)�ح��+ و
��Xی+ ���+ ا�6-ض-��� أن ا��6أة 2  ا��@ا?� آ��




	� ��ى �ا� ���� ا����ة ��� ا���	�� وا���ا�� ا����� ا�� ا��"
ب�
ه
ت 
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 �1� �1F��! # �6ب ر��ش) �O2�� ا�=� ]FO! 	=(ح4; أ� 	+ ا�)��وح��ة  �وج1��

���.  

X  2. آ. ه78 ا�-H�?[ وا�56ح>�ت ا��-��� ا�-ا���H ار!fیM� إ�; �=�و�� ا��O�م 

�O  ا�`-ء �! ��6��M6DH S�8� . ه��; ه78 ا�>�ه�ة �+ إح�ى زوای�ه� ر]� !��د��را:� �

  :درا:M4� إ�;

�&�ي  '�
 : �����ی=-ي ��; 32. !��16ي ذآ�
� K�2 أه��6 ا�6-ض-ع واCش

  :و�2وض ا��را:� إض��2 إ�; أر��� 32-ل ��; ا�M=- ا�4�� 

��
$��ه� ا#!��ه�ت ا�8ي ذآ�
� K�2 ��ه�14� وأه14�6� و_�ق وآ���I ! :ا��*) ا�(

4�9 ا���DI4ات ا�M!  4�و�	 ا#!��ه�ت آ6-ض-ع درا:�Q�و �1:��H ق�_ S�8وآ.  

,�
ی�6. ا��)�ب أی+ !M�و�M� !=�ی� �42ة ا��)�ب وأه14�6� وأه� ا�6��آ. : ا��*) ا�(

  .ا�4  ی��
  �1M� ا��)�ب ح UD�� M4!�و�K ا��را:�ت ا��6416 �781 ا��4Iة

ح-ل  
>�ة
M4�ول K�2 ا�4��9 ا�DIM  ا#ج64��  �+ �5ل إ�O�ء  :ا��*( ا��اب-

���6 وا��را:�ت ا�M>�ی� �81ا ا�6-ض-عا�أه� ا���DI4ات �.  


M4�ول K�2 ا�>�ه�ة ا���ی�ة ا��Oی�6، 2����ی�ة �+ ح�  :ا��*( ا�0
م/

  .!13�3Q� ����را:� ا�����6 2  ا��64�6�ت ا�4  !��
  �1M� وا��Oی�6 �+ ح� ا�-ج-د

�' ا��1"�$�
  :ا��

 j?�4
 K�2 ول�M4
 ��V 532�1  وM6ا� U

��ض K�2 ا��� 6. 532�وج�
)� !�O�(F� ی

���� 1�ا��را:� ا���6ا
�� ا�46-�. إ��1� 2  ا��را:� و!=H�M�و�وض  14�Iض-ء ا� ;��

  .ا��O6�� 2  ا��را:�
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 م�&% ا��راس�

  أه��� ا���(�ع

 �����	
� ����را�� ا������ �� ���ان ��� ا��� ا����ا$���ر ا��"#"ع و�

�%��  .ی�"د أو
 إ�3 أه��� ��0 ا�*+�ب ا��� ��� ا�.-ح ا�+*(ي ��'"ر ا&�� و�

یA�B ��3 �@����� ?��< ا�*+�ب و=� ذآ(ن� ذ�; ���� إذ أن ن.+� ا�*+�ب �"ق 

�J ا��@��< ا�@Iائ(ي،وهEF ا�.�� �'3B ��3 أA�D ا��@����ت ا��(���   %70ن.+� 


ه���م �%EF ا��0 ی��� ا
ه���م ��&�D+�� ا�.��MN ���@��< وآ�F; .و���L ا��ول ا��������

وی�+�B أن نM"ل أن أي ا#'(اب ی�� هEF ا�P� �0ن� ی%I .�<إه���%� ی��� إه��ل ا��@�

 ��Q� 
ا�+��� ا��S��� ���Q"یJ ا�+*(ي ا
	����� &ي �@��< ��� یRدي إ�3 ا#'(ا��ت 

-+M�.� ه��+M�.  

 >�����S أن ا�*+�ب ی��< ��ریV ا&�� ویUR( �� �.�(ة ا��-=�ت ��J ا��ول وی

�ول ا������ �� ا�Q(آ�ت ا��Q(ری� ��X�MQ ا�M(ارات، آ�� ��W ذ�; ا�*+�ب �� ا�

� ���@��� �� ا�@�Y . ا
��M-لZور� �وآ�� ��W ا�*+�ب ا&�(یJ�N �S ���ر#�

�������وآ�F; ا�*+�ب �� ا���.S( . 1ا�N@�	� ��3 ا��ور ا&�(ی�S �� ا�Q(ب ا�

  .2ا�*�"�� ا�Fي ��رس ا�.�"آ��ت ا
ش�(اآ�� ]�ه(ی�،و���Lه( ��ائ�� آ����

-N_ ا�*+�ب �� �@����� ی@�E ی��+^ ��J��)? J ی�JS أن یS"ن ��� إن �

`��U. �%��)ا �� یFوه ���� �Mم �'(ی�Lر��ت ا������ �Zر� Jی�� J� ا�*+�ب J� �@��

 Jن���ZNره�ب أaن ا��N&ا A��D و�� bا���.  

 J� ب�Q.ن
ون@� �J أ��J ��م ا��*�رآ� �� ا����W ا
	����� �J ن���N و��J ا

Qا���Nن� J� آ���Qا� ������	
آ�� �Nث ا�%(وب إ�3 ���� . ��ة ا�R��� ��Uc.� ا

                                                 
��ل 1��ل وا
ن�
 9ص . ا���S+� ا���(ی�. ��3 ���3، ا�*+�ب وا��@��< أ���د ا
 10ن� ا��(	< ص  2
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�� `�N Y�*Qع ���ا���ری@"ان� وا������
(ی� �� ���� $����، bQ و?iة ا�M%(،وی�� ا

�%�� ا�*+�ب یS"ن �(#� ن��@� �J .1و���ر�� ا�@�� ��
�����ع ا����"$� �W�M ا�Fات

jی)� >��@�.  

 "Qن ����A ا
�@�ه�ت دورا آ+�(ا �� ا���+R �.�"ك ا�(د وذ�; ���(�� ا�@�ه��

�، ��M ذآ( �LN-� ي ن(ی�F3 �%�  )1984(�.لا��"#"ع ا�ZQ� ا&ه��� ا���

 �ا
�@�ه�ت وا��� ی(ى ��%� أن ا�(د ی*�( ��aش+�ع J�N ی��J� JS ا���+�( �J ا�@�ه��

�ا��� �����A وا���M ا��� ی��.; �%� .� �J ن�)Sو�.  

 J� ن"Sی �����	
إ#��� إ�3 ان� ���(�� ا
�@�ه�ت ا�.�+�� ا�����M ���'"ر ا

 3�� W��� ���= وإرش�دی� ن���� ذات ���"� mء �(ا���� J������	
ا�.%W ��3 ا��(ش�یJ ا

      3��2�M"ی� ا�.�"ك

و�� زاد ا��"#"ع أه��� ه" ا���Qل ]�ه(ة ا�%@(ة �D( ا�*(��� ��ى ��0 

   ا�*+�ب

ذآ(ن� ����M وا=�� أ���� ���ن� ��� ا��@����ت ا��(��� $�ص� و�@����ت ا��ول 

�Bه@(ة ا&د� �� Wqي ی��Fن� ��%� ا��ول .ا������ ا����ا�*(��� ا���  )�D ا�%@(ة ;�Fوآ

ا���"�'�� ا������ $�ص� ا��ول ا��� �%� ش(ی^ ���M�� ��Nرب �< إ�Nى ا��ول ا&ورو��� 

  .�ول �"ن� وا��B(ب وا�@Iائ(و�J أه� هEF ا�

و��� أن�� ن��Y �� �@��< �(�� و��Bر�� �@���� آJ� )�q ا���دات 

وا����Mqت،وآ"ن�� ن��Y �� ا�@Iائ( ن�Qول إ��Mء ا�Z"ء ��3 هEF ا��Lه(ة �J إ�Nى 

                                                 
��ل . ��3 ���3 1��ل وا
ن�
  )�10	X��� > ص .ا�*+�ب وا��@��< أ���د ا
  30ص .  دار ا��%�Z ا��(��� .��� ��� ا��� ا
	����. �+�س ��Q"د �"ض  2
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 EFل ه"N ��U��� م ��را��ت��Mا� W	أ J� وا��� ���� u�زوای�ه� آ�� ذآ(ن� ذ�; ����M ��� ی

  .��� ا��R� v�Q$(ا 3�N أ$Fت ?���� ������L 	�����ا��Lه(ة ا

 b���� J� ا�*+�ب J�� ��� N"ل ا��Lه(ة وآq(ة ��او�Q�
ت ا��Mد ا����� ���

و��� آq(ة ا��"=��ت .ا��0ت ا���(ی� 3�N ا��(اهJ�M ��%� ذآ"را، وإن�j�� �� �U ا&��Nن

����@� WNاس ا�."ا)Nا�"?�� و J�&م �%� ���ص( ا"Mا�*+�ن ا��� ی J� ��L�� ت

�%� ه�"م ا��@��< ا�Fي S�� �%�[ �� ���� J� �qQ� ر ا&�"اج��D ض"�� J�0�%ا���

��� �%�M+ه� و�� ی"�( �%� �� ی�	أو. -Z� E��� �� ة��Qا� J� �.ی�ئ �%Z�� u+3 أص�N

� �� ���E ن��@� �� ی��ن�� �J وا=< ا	����� 
 ی"�( أدنMN 3"ق �"� 3�� )Q+ا� �� ��"�

  ..b�S ����.+� �%�ا��

��� Yي ن��F�0 ه��� �� ا��@��< ا�وذ�; �J . هFا �� د�< ��� ����Mم ��را�� �%�� �

 �� bاث أو ا����N&"ح ا�	ه(ة �[ J� رة"'$ WM� 
$-ل �.��^ ا�Z"ء ��3 ]�ه(ة 

�����	
ویS"ن ذ�; ��M�Pء ا�Z"ء ��3 ا��-=� ا��Mئ�� ��J ا
�@�ه�ت . ا���L"ر ا��.� ا

"Qب ن�+*�� �����	
 .ا�%@(ة �D( ا�*(��� وا��b�S ا��.� ا
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  إش����5 ا��راس�

ذآ(ن� ���� �+X ا&ه��� ا������ ا��� ی�S.�%� �"#"ع درا���� ا�Fي =��� أن� ی���ول 

 vآ�ن ����� �]�ه(ة ا	������ ��أت �.�WQ و���" 	Fوره� �� �@����� ا�Fي ذآ(ن� أن

��� J� وج)�أص+vQ ا��(أة أو . %� ?+�M ��+�دئ ا��@��< و���ی�(Eا��(أة 
 �.�'�< ا�

 �
 ��ري إن آ�نv أ�"ا	 �@� )Q� ر��D ض"���&$z ا��(اه�M، وا�*��� �.���ة �


  .��(��%� �� ا�'(ف اc$(  أم 

�� ]W ا���B(ات ا��� ی�(�%� ا��@��< ا�@Iائ(ي وا�"ا=< ا�Fي ی��+(E ش+��� وا=�� 

 EFه E�@� jB+ا� v+اغ .ا�.����ت ا����%@�أ���� ی�)*� ]�ه(ة ا�+'��� و�*��S ا�� ���

و�*b�# ��S ا
ن���ء ��ى ا�*+�ب �� ی���%� إ�3 ��"ك ?(یX ا�@�"ح وا���(د ��3 

������	
  .ا����ی�( ا

وأآ+( د��W ��3 ذ�; ���ر��ت ا���b ا��� ی*%�ه� �@����� $�ص� �� ا��@��< 

@� �3�N ی�JS أن نM"ل أن ه��ك ��"آ�ت .�����ا��(�"ي �N` أص+vQ �'"را وFDاء أ�

 J� ��#)� آ�ت"�� vئ�� ����� آ�ن��Naا ��Nا��� J� ا�."اء J�# b��� vQ+أص

�����	
��ئ� و3�N اNaا�����ر ا. )�D و]�ه(ة ا�%@(ة bا�.�"آ�ت ا��� EFه J�� Jو�

  .ا�*(���

 J� م-�aا Wو��ئ b���]�ه(ة 
 �� اcون� ا&$�(ة آq( ا��Qی` �� ا��bQ و�

إذ أن%� =�ی�� ��N J` آ"ن%� و���� ��X�MQ . ن�(ف إن آ�نv 	�ی�ة �� �@����� أم =�ی��

آ�� أن ا��Lه(ة . j��2007 ا&ه�اف ا��� ی.�3 إ��%� ا�*+�ب �%� �� �M� )%L^ �� ��م 

 �Mو�%� �'(ی��� `�N J� ی�ة�	 J� )qم وأآ-�aا Wو�%� �� و��ئ���ار �M� `�N J� ی�ة�	

� �@��< ی��M إ�3 =��م درا��ت ��%@�� و�"#"��� N"ل ا���ی� �J ا�L"اه( ����� �



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا�   ���ه�ت  �� ا� 

  

18 
 

 م�&% ا��راس�

ا��� �� ی�� ���و�%� �� ا��@�ل ا����� وذ�; 
آ��ء �����qN ���.(د ا���ری�� ��� یM"�"ن 

  .��را��� إن �� یJS نJ� -M �"ا#�< ��v درا��%� �� �@����ت أو 	����ت أ$(ى

� ���� $�ص� �� آq(ت ا���Mری( وا
	�����ت ا��� �����ول ]�ه(ة ا�%@(ة �

���b دول ا������ J� J(ی	ا&و�3 ���%� ��+M+( ا����د ا&ورو�� ا��� �Q�
� . دول ا�

دو�� أورو��� وا�(یa  ��Mی@�د �N"ل �*�(آ� �%EF  58ا	���v أآJ� )q  2007 ��ی��9

�Sا�*�ئ ��S*ی(  1ا��)M� �� ء�	آ�� ( la commission immigration clandestine d’impulsion 

concorde) 

���"ن ش��D �S�.S� z( �.�"ح  5.9�*�( إ�Nى ا��را��ت ا&�(ی��S إ�3 أن 

 Wqي ی�Fا��.�"ح �%� وا� )�B� ��Sا��@�"ع ا� J� ��Sا&را#� ا&�(ی �� �	ا��"ا ��

  ���20052"ن �� ���  10.3

 )�D J(ی	+( ا�+"ا�� ا&و�3 ���%����ى ا��را��ت إ�3 أن إی'���� �N*�( إ�آ�� 

 J�� J�� J���)*54428ا�  ��.� `��qد ا&ورو�� $-ل ا�(���� ا��Q�
�"="ف �� ا

�J ?(یX �(ن.� و  %��23%� =� د$J� W ?(یX إی'����، ��+"ع �ـ  %38آ�ن  1999

  .J�3 ?(یX ا�+�ن�� 18%

@� أن ]�ه(ة ا�%@(ة �D( ا�*(��� ��.v ذات ?��< �Qّ�� آ�� �J $-ل �� �+X ن

�Qت ا�@(ائ� ا��� زاد ���و�%� �%EF ا��Lه(ة �� اcون� �� ��Qّ�یJ� ��� )%L $-ل �


 ن@� . ا&$�(ة J�N �� ن� ��%� ا��ول ا���'"رة��� ������ ��S*� )�&ا �M�MN �� �%�

��@� أن N(اس . �*i و��(�(ع ��%� ا��Lه(ة�%� اه����� ����� �� و�^ ا��@����ت ��� �

                                                 
1 Rapport de la commission immigration clandestine d’impulsion concorde. Comment améliorer la gestion de 

l’immigration clandestine ? JANVIER 2007 
2 GORDON H. HANSON..Illegal migration from MEXICO to UNITED STATES. University of 

CALIFORNIA and National Bureau of Economic. MARCH 2006:p 1 
3 Maria Concetta Chiuri and others. Crisis in the countries of origin and illegal immigration into ITALY. 

Preliminary version. OCTOBER 2002 
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�"ن Qی ������ WNدی.�+(  350ا�."ا J� (ا �ّ(ی�	ی� أآ�"�(  �2006%��D 32007إ�  .

 J� )qی'���� أآaا�%@(ة ا u���� ��Q� J�N ��900  WNإ�3 �"ا Wي وص)� )	�%�

  .	Iر �(دی��� اaی'����

� إ�3 ?(ح ��j ا��.�ؤ
ت �J $-ل �� �+X ذآ(E ��ءا ����M� J ا�+Q`، ار�iی�

 ������	
ا��� ��M(��� إ��M�MN 3 ]�ه(ة ا�%@(ة �D( ا�*(��� �J ا�����N ا��.�� ا

�� وا����Q-ت ا
	������ ا��*"ائ��Q�  .�'(ی�M ����� ����ا �J اcراء ا�

أ�- �� ا�"ص"ل إ�3 ن��ئm �"#"��� و����� ���م ا���� وا��@��< أ����، ار�iی�� 

��%� �J $-ل هEF ا��را��  اa	���J� ��"�@ ا��.�ؤ
ت ا���  ���Qول إ�3 ?(ح �

�� Wq��� وا���       :  

1.  �=-� �	"� Wه���J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(���  ار�+�?�

 ا��.� ا
	����� ��ى ا�*+�ب؟ "ا�Xوا��

2.  �=-� �	"� Wه���J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(���  ار�+�?�

 ؟ �Fآ"را��.� ا
	����� ��ى ا "ا�Xوا��

3.  �=-� �	"� Wه���J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(���  ار�+�?�

 ؟ ن�ثا��.� ا
	����� ��ى اa "ا�Xوا��
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  ��وض ا��راس�

ا��� �J و �� ]W ا��.�ؤ
ت ا��'(و�N وا����U �� ��q-ث �.�ؤ
ت �+�ش(ة


�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(��� $-�%� ن�Qول ا�+J� `Q ا��M�MQ ا��� �(�^ ��J ا

  .وا��b�S ا��.� ا
	����� ��*+�ب

و�J $-ل ا��-�LNت ا����ان�� ��� ی��ن�� ا�*+�ب �� ا�"ا=< ��S"ن ��ی�� U-ث 

���رج �vQ آW وا�Nة ��%� �(#���ن 	Iئ���ن ی�JS إی(اده� ��3 ا��Q"  �(#��ت ����

  :ا�����

ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X ا��.� ��J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@( �"	� �-=� .1

 .ا
	����� ��ى ا�*+�ب

��ى  ��J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X ا��.� �"	� �-=�  - أ

 .ا�*+�ب

ا
	�����  ��J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X �"	� �-=�  -  ب

 ��ى ا�*+�ب

 ��J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X ا��.� و	"د �-=�  .2

�����	
 .��ى ا�Fآ"ر ا

 ��J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X ا��.� �و	"د �-=  - أ

 ��ى ا�Fآ"ر

	����� %@(ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X ا
��J ا
�@�ه�ت نQ" ا� �و	"د �-=  -  ب

  .��ى ا�Fآ"ر
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وا��"ا�X ا��.�  نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(��� ��J آJ� W ا
�@�ه�ت و	"د .3

 .ا
	����� ��ى اaن�ث

��ى  ��J ا
�@�ه�ت نQ" ا�%@(ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X ا��.� �"	� �-=�  - أ

 اaن�ث

	����� %@(ة �D( ا�*(��� وا��"ا�X ا
��J ا
�@�ه�ت نQ" ا� �"	� �-=�  -  ب

  .��ى اaن�ث
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  مفاهيم ومصطلحات الدراسة

  الشباب .1

  اإلجرائي التحديد

يشير مفهوم الشباب إلى فئة تتمتع بالقوة والنشاط والفاعلية في بناء المجتمعـات  

والتي تشكّل جوهر الحركية ومضمون التجديد في المجتمع وامتداد قوتهـا مـن فئـة    

الشباب، كما أن لهذه الفئة أثرا كبيرا في الوضع الثقافي السائد بتـأثيرهم فـي الثقافـة    

  .خالل التحديثالتقليدية وذلك من 

في دراستنا هذه نقصد بالشباب تلك الفئة التي تتراوح أعمـارهم بـين الرابـع    

  .والعشرين عاما إلى غاية التاسع والعشرون أو نهاية العشرينات

 الهجرة .2

  التحديد اإلجرائي

ففـي  . مفهوم الهجرة واسع ومتعدد حسب نوعية الهجرة التي يتناولهـا البحـث  

ر الشرعية كل هجرة تقام بطريقة غير قانونية ونقصـد بهـا   دراستنا نقصد بالهجرة غي

أكثر ما يعرف بالحرقة أي اتخاذ أي وسيلة تمكّن الفرد من اجتياز الحدود الجزائريـة  

  .إلى بلد غير بلده األصلي وبطريقة سرية وغير قانونية
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  االتجاهات .3

  التحديد اإلجرائي

لتعدد الدراسات فـي مجـال    تتعدد المفاهيم التي تحدد مصطلح االتجاهات وذلك

فـي دراسـتنا نقصـد    . علم النفس بصفة عامة وعلم النفس االجتماعي بصفة خاصـة 

باالتجاهات ذلك المركب من نظرة الفرد وآرائه التي يبنيها من خالل المواقف الحياتية 

التي يعيشها نحو موضوع الهجرة غير الشرعية والتي من خاللها يمكننا التنبؤ بمـدى  

الفرد للقيام بالهجرة غير الشرعية والتي نقيسها بمقياس االتجاهات الذي أعـد   استعداد

  .خصيصا للبحث

  التوافق النفسي االجتماعي .4

  التحديد اإلجرائي

يشير المصطلح في دراستنا إلى قدرة الفرد على المواءمة مع األوضـاع التـي   

غيره، والقـدرة علـى   يعيشها وتخطّي الصعاب والعقبات دون إلحاق ضرر بنفسه وال 

خلق االستقرار والتوازن النفسي االجتماعي والذي نحدده في دراستنا بمقياس التوافـق  

  النفسي االجتماعي
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 م���م ا����ه�ت

�����  

��� ا��������، و���ن �
ى آ� ��د ��(�)� ا��'�ه�ت %$ أه!  ا�� ����� ا��

ا� أ+��ء�� ا��ا�3%24�2  ���,1 ا�'�ه�ت  0 ا/��اد وا�'����ت وا��.-,�ت و� ،

�5�ع . ا��7 ی(�:ا��'�ه�ت أه��� خ�?� �7 ��! ا��<= ا������7 و��! �>�; ی��0 %

ك وا��7 ���(1 ا��<= بC<� ��%�، ����'�ه�ت ا��<,�� ا�������� %$ أه! دوا�B ا�,

E5��%$ أه! و�Jئ2 ا���ب�� بC<� ��%� أن  Eو� ش; أ  .دورا أ-�-�� �EF(: 7 و�

��Kت % B% 2����ا L�ن �
ى ا���ش�� ا�'�ه�ت �,��
ه! �ّ�� L�ا�(�C وأن �(�� �

NرFو� B��'��ا O�)� 7��ب ���5 واQ���ا ��Q ا��'�ه�ت ���R�1.  

7 ��! ا��<= ا������7  إ�Uا%�وی(�)� %<5م ا��'�ه�ت %$ أآ�S ا��<�ه�! �

5ر �7 ا�
را-�ت W�د %�ات ا
� 7� E4ا/%�ی�7 ا��(�?�، ���= +�� ا?KFح واح
 ی<

رة ح���7 بES0 �$ ا��'�ه�ت ا��<,��  أ���رت,1 %� ��ء �$ ا��'�ی)�� وا���Wی� وا��

 ��- N��  .21935وا�>ي  

ات �- L�ا��'�ه�ت إ _�FC% ر5J دوح,1 %� ورد �7 ب(b . 1862ی(

�� إ�L أح��م ?�0�0 �7 %,�ئ� �ف ا� '��Uي ح�$ �4ل أن و?,�ا���1 ی(د إ�L ا�<�

�ه�� ا�>ه�7، و 7RC  $0 إ�L ه>ا %��Sة ����S %$ ا�'
ل، ی(��
 إ�L ح
 آ)�� ��L ا�'

E�� رك��  .3ا�'
ل و 

���� ذآ�N ا�
آ�ر  أ���رت�(د ا/ه��� ا��7 یLe0 ب�5 %<5م ا��'�ه�ت ح,1 

�! ا��<= ا������7 إ�L ا/-)�ب ا������ م,+�* س�ی')� �%
g% E7�4 آ��ب:  

                                                 
��� ا�(�4K ب�$ %<5م ا�>ات وا��'�ه�ت. �)
 ا�<��ح دوی
ار 1���- .Bزی�� وا���� 55ص . دار ا���e5 ا�(�ب�� �
ی2 2- L>FC% .7ا������ =>��! ا�)� �%
g% .ی��C%�  327ص. 2ط. ا��gه�ة. %��)� ا/ '
3 �F(�ی��ح��ن ا��ا 
(� ����� وا��زیB. ا��<= ا�������7�! . خ� 161ص. 2000 .1ط.دار ا�<�� ��F)��� وا�
ی2 4- L>FC% .Oب�- B��% . 328ص  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

26 
 

 م���م ا����ه�ت

�_ ا��'�ه�ت ��= �E ا ���ء إ�L أي %
ر-� %$ ا��
ارس  •FC% ن أن��� ا��7 آ�ا�,��

 �5��p(آ�ن ی,ده� ا��Cاع ح�F�آ��، ا�'� ...)ا�,

•  �%
�� ا�)��� وا�را+� وا��7 آ�ن ا�'
ال �0%��ا��5 %% 1�آن rخ> ا�?KFح ی�'

s��S�وا Bاب��ا 
g)�ال اt 

��F  Lق ا�'����، %��  •� Eg�(F� $<�د آ�� ی���ا L�� Eg�(F� �� ��%وإ _�FC��و � ا�%

 .���gء ب�$ ����ء ا��<= و����ء ا�����عی'(��Fg  E ا

وی2�e -))� راب(� ی���S �7 ا��Q)� ا�'��0% �
ى ا�)�ح�S$ ا/%�ی���$ �7 

 ��- E��  �ب12وآ>�; أ���ل  1905ا-�3
ام ا���gس و��ح�)5! ب���vل -��ن وب�

��  وه�ی�� 4 و��4-1906 ��C3�  .�7 ��4س -��ت ا�

CC3���ا ����5ر ا�
را-�ت ا�(J �(4 L�إ �W�� حل ا��'�ه�ت آ�ن ی

���gس وا��'�ی1 إ�L أن ��ء � E��eی�(ّ>ر إخ E 5م ��,<7 آ>% E أ L�ا��'�ه�ت �

 �S% $�S)�ح�ار-�$ وا
، )1932(��>�ت ،)1928(ب���ردس%'��� %$ ا�

وو:( !5���gی�= �3%�<� ���gس ا��'�ه�ت وا��7  )1947(و�����ن، )1935(?�رس��ن

  .��1ف ب�Fق �5-��4

   

                                                 
1 2�F���� ا��'�ه�ت. �0%
 خ��<� وrخ�ون.  �)
 ا����- )��R��س، ا��g�م، ا�� وا��زیB) ا��<5��  ص. ب��وت. دار �Qی1 �
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 م���م ا����ه�ت

  م���م ا����ه�ت

  B��� Eی(��ف ب $�g% 

 �(�ی2 واح�
 ا�w�>0 أ E � ی(� 1���ى ا�
آ�رة زی

 L�
 ا�<�ق حل %� ی�)E أن ی�ن  اة %�آUی� ��(�%$ ی���R ب5>ا ا���
ان، �7 ح��E ی

_�FC��1ه>ا ا.  

ب��ا�(� ���(�ی<�ت   AJZEN & FISHBEINو�����یBآ�� �4م أ�Uی$ 


ا أن %� ی�gب �� N�'م ا��5>�� �>��3%�<� �$ ب(�5e  500ا���3 p آ� N�'�K� 2ی�)�

 7� E 200%$  %70وأ  �>��L وآ� p ا����ئ� �3%)% $% �Sآvب N�'درا-� �ّ! �(�ی2 ا��

  2.ح,1 ا��<5م ا��xائ7 ا��,�3
م �7 ا�
را-�

L��5 �
ل � y� ش7ء L��5 ����ء ا��<= �5>ا  إن د�p ا�
را-� ���ا/ه��� ا��7 ی


ة وا����Sة g)��<�ه�! ا��م %$ ب�$ اا��<5م �7 ا���:7 وا��0:�، إ� أ E ی)Lg ه>ا ا��<5

E�� 
ل وا���gش %$ ح�s �(�ی<E و%�'��. $% ��و�7 ه>ا ا�(�ض  �0ول إی�اد %'�

��ع درا-�:% �L ا��<5م ا�>ي ه� pg�t7 أ��(�ری2 ا��ا.  

  :�$ ه>N ا��(�ری2و%$ ب

�  �� �F)�ی�(�رف ا��ذات  )1966(�(ّ�ف دائ�ة ا ��Q ����L أ E آ� N�'ا��

3
م �?2 ا���ئ��ت ا���0 %$ ا���ح�,� �%
�� 7����� L�)% L��� ا��<,��، وه7 ���� ب�(

ّ��� آ��yب� إ��م )% �gی�F<(� ب�<��ض ���5 أن �(ّ)� �$ رد ا��7 %$ ا��ل ا�L ا���

� 3.<� %$ ا��ا24، أي ��ى و�<,� ا/ح
اث  �g(t�b)( ا������Wت�| اع ا���3

                                                 
1 7�Q�� w�>0�ا 
(� 1��)�با��'�ه�ت ا���),�� �. زی� 13ص. 2002 .1ط. دار ا�<�� ا�(�ب7. 
2 �4K%� و�����ا ��% ��
 ا��)�� �7 %
ی��g��ا 0  $���
ي، ا�'�N ا��(%�R�ی� ا
 ب$ أح�
 ش�)-E  ات ا/آ�دی���، ��%(� أم��R���ا b)(ب

  .23ا��gى ص 
3 7�Q�� w�>0�ا 
(� 1��)�ب .زی�� ��,(� B��%13 -�بO ص . ا��'�ه�ت ا��
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 م���م ا����ه�ت


ى  �� N�'دوبوا�� DOBE  ;�ذ ،�F-ا-�'�ب� %��eة، ا-�)���4، و%�

ب���,)� / ��ط ا����Sات ا�ا:�0 ا��Cی�0 وا���3�<�، وا��'�ه�ت �,���Sه� أ�
اد 

�<�د%�)�ی�� %$ ا����Sات وه7 ذات د��� ا������� �7 ا�)��� ا������� ��.1  

� ROKEACH  E vت :" إذ ی�ى ب�(S�ا Bب�t E� ات
g�)��ا $% !�W��

7��e>� ���ع أو %24 %�)$ ی.دي ب�CحE( إ�L ا�-�'�ب� ب:   2".ا��,)7 حل %

5م ی()� �$ ا-�'�ب�ت  س����C BیBأ%�  �>% E أ L�� N�'ف ا���)��

 b���ل أو ا(g�ا �S�� ا�-�'�ب� p اء آ�ع %(�$ -:% �<�د  0� �g-���% �Fاب��%

ع:���.3  

�)�رة �$ ح��� %$ ا�-�(
اد " ا��'�N ب� ALLPORT    Eآ�� ی(ّ�ف  �

�L ا-�'�ب� وا���5. ا��<,7 %$ خKل خ)�ة ا���3 و���رس �v+��ا �����5 دی� ����%��

��ت وا��ا24 ا����)�F بN<5 ا�-�'�ب�:  4"ا�<�د ��� ا��

ب��� و�
ا �� �(�� �7 �<��� %,��� ��0
ی
 "ا��'�N بLEVIN  E ّvوی(ّ�ف �

ك ا����7� ".ا�,

ر اxی'�ب7 أو ا�,�)7  ?�رس��نأ%�  �)����ى أن ا��'�N بE v در�� ا�


 ب�5 أي ر%U أو  
اء أو ��e4 أو Cg7 ی��وا ������ت ا�,��:ا����)� ب)(b ا��

 5ا��...ش�3 أو %.-,�

                                                 
�0%د �ض�)�س  1.  =>� 28ص.  %��B -�بO. ا������7�7 ��! ا�

ي-(�
 ب 2%�R�ی� ا
 ا��)�� �7 %�� ا����%. $ أح�
 ش��g��ا 0  $���  .23ص  .%��B -�بO. �ا�'�N ا��(
�0%د 3 
  .56ص. 2004. �7 ا��(�?���! ا��<= ا����� .�)
 ا���0
2، ��! ا��<= ا������7،  4�F�
 ا�(� 
  41ص .2001أح�
ي 5,�� 
��. درا-�ت �7 ��! ا��<= ا������7. �)
 ا��ح��ن �0%��F)��� وا�� �e5�  195 ص .دار ا�
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 م���م ا����ه�ت

� Dن  و ��آ�مy� !+ $%و ،Bا�
ی�ى بvن ا��'�N ح��� %$ ا�-�(
اد ���S ا�

ر أو ا�'�N ا�<�د  0 ش7ء %� یC)_ �)�رة �$ ا-�)�
اد ��(�� واxدراك وا��<��� وا�)

�5� 1.ا�-�(
اد ����ب� أی� آ�ن  

�  E��)أو  ز � �>� و��م�س وی !�g�ى ا
�<�د ح��ل إح� 7,>�24 ا�% E vب

 �S% (�ی����ا) L�إ �
24 ا�<�د ا/%�$ %$ ا�,�B��'% 7� �4 ی(�14 %$ ی,�ق وی%

  2)ا/%� �


  )1973(��ب� �� ا�����و ی�ى  ���L أن ا��'�N ی��$ �(�ی<E آ��� ��

 L�� B:ی! ب3�B ?<�ت ی��$ أن �g��وی�! ا ،���)% �gی�Fب U%ی! ش7ء أو رg�� <�د�ا

E�� بQ�% ��Qو E�� بQ�% E���t رج
 .��g%3س %


م gویRAJAKAR E  �ت  و ,�g أ"�(�ی<� �N�'�K ی���S �7 آ�% E� ���W��

�+K+ : ����GمCOGNITIVE  ا�و��� AFFECTIVE وس�2آ�� BEHAVIORAL 

N�'ع ا��:�� b���ل أو ا(g�7 در��ت ا� �Sوی��."  


ات g�)��� ��(,�و�(�ف ا��'�ه�ت ��L أ �5 �� 1,��% !�W�E ?<� ا�-���اری� ا�

 ���e�/�5 ا�ن ع أو % N.�5� 24�K-�'�ب� ب�-�'�ب� ��:% 
ه� ا�<�د  0g�)7 ی��ا

N
��.  

 ��U  �5 ع آ�� أ:ع أو ر%U ی�%U �5>ا ا��:ی! %g� L�إ Nاد
ا�<�د أو ا-�(

���)% �gی�Fب.  

                                                 
ي 1,�� 
  194ص. %��B -�بO . درا-�ت �7 ��! ا��<= ا������7 .�)
 ا��ح��ن �0%
7 ��! ا��<= ا������7.�)�س �0%د �ض 2�  .Oب�- B��%. 27ص  
3 w�>0�ا 
(� 1��)�با��'�ه�ت  .زی�� ��,(� B��%13 -�بO ص .  ا��
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 م���م ا����ه�ت


ا �� ا��gئ�� وراء رأي ا���3  أو  س�ی'آ�� ی�ى �أن ا��'�N ه ا��0�� ا�

ع أو 4)� E�E ودر�� :ع %(�$، %$ ح�s ر�Ee �5>ا ا��:ا���gدN ���� ی�(�O ب�

b���ل أو ا(g�ه>ا ا.  

�د %�� ی��0  ��$ %$ ا��'�ه�ت �5��ك ا��3?� أو آ�� ی2�e أن آ� �

0 أح
اث ح���E ا��3?� و�Jو��5 %$ ح�s ه7   Eا�'�ه�� ��ا����C3 وه7 %'�

خ�?� بE، و��%� أو ا������� وه7 آ� ا��'�ه�ت ا���(��g ب�/ح
اث ا�(�%� �7 ا���0ة 

    1.ا��������

                                                 
ی12- L>FC% .7ا������ =>��! ا�)� �%
g%.Oب�- B��% .329ص 
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 م���م ا����ه�ت

 أه��� ا����ه�ت

ك ا/��اد ود�(E د�(� �- E���)� ی,)Eg ا��(�ف ��L ا�'�ه�ت ه.�ء �%

ك ا�<�د�
ی� -)� ��Rب بQ���ا N�'ه� �7 ا�����R�5 و��  .1.ا/��اد، و%�0و��  �(
ی

 ا����5أن %<5م ا��'�N %$ أآ�S ا��<�ه�!  )ALLPORT(أ���رت ی�ى 

�_ � ی���7 إ�L أي أن، ه>ا ی(د إ�L آن ا��3?�وFC��ر-� وه>ا % ا
% N�(� 1 ا�� �

�� ا�)��� وا�را+�  ،آ� دارس �7 ا���
ان��ا��5 %% 1�'� L�وآ>�; %,��
ة ا��<5م �

B��'��<�د وا�ا L�آ�� ی(�)� ه>ا ا��<5م %$ أآ�S ا��<�ه�! . وإ%�� �� إKtق ه>ا ا��<5م �

م ب�5gة ی��Sئ2 آ�Jد %)�رات وو�7 ��! ا��<= وذ�; �� �S0(�ض . ب�و�7 ه>ا ا

�� ذا أه��� آ)��ة �
ى آ� ب�حs �0ول إب�از أه! ا/:% N�'ا�� $% p�. -)�ب ا��7 �(

  :��2$ ه>N ا/-)�ب

أه��� أخ�ى ��S��� N�'�K �7 أن ا�<�د ی�(� ب�xش)�ع ح�I�)1984( sل ی>آ�  •

E,>  $� E7 ی��,; ب�5 و������ا !�g�1 وا-�� ا��()�� �$ ا�'�ه��E ا��7 ��

ر  ا��'�ه�تب�(���  •F��� �g�)��ا ��(�ی�ن %$ ا�,�5 ��L  ا������7ا�,

 N<ی! هg� L�ا���ش
ی$ ا������� ب��ء ب�ا%� ���� وإرش�دی�  ��(� ذات ���4 �(�� �

آ�ت�  .ا�,

ك ا�>ي -��)B ا�<�د  •���� ا�,�ع %� ی��$ ا���). ب:% ب�(��� ا�'�N ا/��اد  0

ع: إزاء ه>ا ا��

                                                 
1w�>0�ا 
(� 1��)�ب .زی�� ��,(� B��%57 -�بO ص.  ا��'�ه�ت ا��

ي2%�R�ی� ا
 ا��)�� �7 %�� ا����% .-(�
 ب$ أح�
 ش��g��ا 0  $��� B��%29 -�بO، ص .�ا�'�N ا��(
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 م���م ا����ه�ت

���� �7 أ%رN ا�(�%� وا��3?� �$ �
ری1 ا�<�د ��L ا��3ذ  •- �gی�Fارات ب�g�ا

B��'��<�د وا�م ا
  �t.1یU)� OیU ا��'�ه�ت و�(��5 إی'�ب�� �3

�L �,��5 ا-�'�ب���� �7 ا��ا24 ا��7 ��ن �
ى ا�<�د ا�'�ه�ت خ�?�  •� ��)�

ك �
ی
 أ%�م آ� ا��ا24�- $� s0(ی K� ،�5ب.  

�L �<,�� %� ی�� بE اx ,�ن % •� 
��,� N<ء ه�Fإ� L�ا24 وخ)�ات و�% $

  ا��ا24 %(�L ود���

0 ا��اد ا�
را-��  •  <�%K��7 %(��� ا�'�ه�ت ا� �����
 ا��'�ه�ت اxدارة ا��(�>�

 .ا���3�<� و 0 ز%Kئ5! وآ�)5! و%
ر-�5! و W! ا��(��! وأ ا�E و�tق ا��
ری=

7 �7 %(��� %�ل ا�(��ل و���W! اxد •���C�'� 1 ا�دة أ%� �7 ا�)- O�g0�� ارة

ا %$ زی�دة اx ��ج ���� %$ ا�(��ل و���<5! ح�L ی���g��; ا�وآ> Nا�,% Bور�

 .��ب�ت ��Q ا��)�رة حR�g�gا�

إ��ح� أآ)� 4
ر %��$ %$ ا�<�ص ��O�g0 ا/ه
اف �$ �tیO ا�����2 ب�$ 4
رات  •

E��%واه��� Eوا�'�ه�� E� ا�<�د و%�

ك ا� •�دة ب�$ -�<�د وا��'�ه�ت ا��7 ی�0��5، وا�(�� ��L %(��� ا�(�4K ا��

 Eآ�آ� �(� -� و�O ا��'�N �إی'�ب�-

و%$ �ائ
 ا��'�ه�ت أ �5 �,�_ ��� ب����). ب�-�'�ب� ا�<�د �)(b ا��ا24 

��ت، وه7 آ>�; ���$ ا�<�د %$ ا�
��ع �$  <,E، و�:�O�g0� $% E أه
ا�E ّ��وا��

    ا��C�4دی� وا��������

                                                 
17 ��! ا��<= ا������7 .ض �)�س �0%د ��. Oب�- B��%. 28ص  

  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

33 
 

 م���م ا����ه�ت

  ا����ه�تم>� �ت 

_eی� �g,�ب�(�ری2 ا��ل اKخ $% ��5م ا��'�N، إذ  �>% 
7 �7 �0
ی�ا�K3ف ا�'

�)�ت آ� ب�حs ی(ّ�ف ه>ا ا��<5م ح,1F�% Eم بg>ي ی�ا s0(�ا .E ا�<�ق ب�$  إ� أ 
�ی

$�S)�ح�ا ّ�% 
7 �0
ی� ،N�'ف وارد �ت ا��Kأّن ا�خ� 
 �ت �7 أي ا �7 ح�$  '���

 1�R� N<ت�7 ه� د  .ا����% ��� هS% �?��وی��$ إ���ل %� �ت ا��'�K+ 7� Nث �

ا 1 ����C3 ا�<�د ���K+ 7� �S����  �S+ ا�,�بO، وا��RAJAKAR7 �7 �(�ی2�

7�:  

  Cognitive component...................................ا���ن ا��(��7  •

آ7ا���ن  •�  Behavioral component...................................ا�,

• 7>t�)�ا 7 أو ا
� Affective component........................ا���ن ا�

1 .���Gت إدراآ��  :ا��>�ن ا�����ی��� ه>ا ا���ن إ�L آ� %� �
ى ا�<�د %$ ��

 �% ���ع ا��'�N، آ�� ی:
ات وأ���ر ��(�O ب�g�)%و(ّg� 2 وراءg� �'ح $% Eی
�  E�

N�'ع ا��: ا���أة  1.��'  N�'��4س ا�� ��7 ح�� N�'�K� 7��)��ن ای�e_ ا���

Eى ��4%�5 ب
�(�� وی���S ذ�; �7 %
ى 4
ر��5 ��L ا�(�� و%�2.  

��� %$ خKل  :ا��>�ن ا���2آ�. 2� _eن ی�ی�ى أب ا���� أن ه>ا ا���

:% 0  ���آ�ت ا��.ش� . ع ا��'�N ب�Fی�g %�ا�-�'�ب�ت ا�(��و��ن ه>N ا�,

N�'ع ا��:ل ��(g�أو ا b���0 ����� %� . ا��)�ش� �  ��(�
ات -g�)% E� >ي�د ا�>���


ر .�E y ی�'�1 ا���gء ب��vاده� أ%� إذا آ�ن ا�(�= �E y ی�0; ب�5 وی�<��� %(�5'� ��وه

                                                 
1 ����0%د ا�,�
 أب ا�. =>�  451ص .ر ا���e5 ا�(�ب��اد. ا������7 درا-�ت ��ب�� و��������! ا�

 ا��ح��ن 2(� ����! ا��<= ا������7 . خ� .Oب�- B��% .163ص  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

34 
 

 م���م ا����ه�ت

اب� ه>ا ا���ن ی�vّ+ أّنإ�L اxش�رة eاب� ا�������� � بe�وب� L�ا/ � ا/�

 1.وا��C�4دی�

ی��� أب ا���� إ�L أن ه>ا ا���ن ی()� �$  ):ا� ���G�(ا��>�ن ا����ا �. 3

ع:0 ا��  E��(Q�3 ور�وی�(�O ه>ا ا���ن ب
ر�� ا4x)�ل أو اxح'�م . %���� ا�

N�'ع ا��:% $�.2  

5م ا�>�� �+KS�ت ا� �'�N ی��$ أن ی�)�در إ�L أذه� �� �,�ؤل ب����W إ�L ه>N ا���

 ��g�,% �5 ب���)�ره� %<�ه���g-��دة ب�$ ا��� �ت ا�KS+� و��ب
ی75 ب�S0 �$ ا�(�4K ا��

 ���5م دی����R�% 7% آ E %��,1 %$ خKل ��>% N�'(��5، وب���)�ر أن ا���(t sح� $%

��� ا���������آ7 . ا���اب� ا/ � ا/��KS�� L ا�'� 1 أو ا���ن ا�,eب �+vی�

ط ا�������� وا��C�4دی� وا���ن ا��(��7 ی�v+� ب��)�اه�$ وا�0'� ا��7 Re�وب�


%�5 أه� ا��أي وا�3)�ةgی.  

 N�'ت ا��� 
 ب(b ا�
را-�ت ����� ی�3 ا�,�ق %�'�p(S�  $د ا�,�ق ب�و�

�5�4ی� أو %�ّ نأو ش
ة ا��'�N أی$ �� ا��� �ت ا�,�ب�g ا�>آ� وذ�; ح,4 1 E�� 

0 ا����7��L ا�� �+KS�اع ا  :3:(�<� �7 آ�  ع %$ ا/ 

%�ت ?�ح1 ا��'�N :ن ا����G��>ّ�ا� •�)% p ة إذا آ�g�در�� %$ ا L�ن ���


ا � 
�� N�W  7� E�ع �'(:�E ردی�� وب�$ ا�
ر���$ �<�وت  آ�� ی��$ أن�$ ا��)'�

ةgر:� ب�)% Lة أو ح�gة ب
%�ت %.ی� .�7 ا�
ر��ت، ���ن ا��(

                                                 

 ا�<��ح دو ی
ا 1(� 
 143ص. 1994.ا���e5 ا�(�ب��  رب��وت دا. ��! ا��<= ا������7 أ?�E و%)�دئE. ر�0%

 ا�<��ح دو ی
ا 2(� 
�! ا��<= ا������7 أ?�E و%)�دئE . ر�0%�.Oی�- B��%. 143ص 
3  
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 م���م ا����ه�ت

ن 4ی� إذا آ� �4�t ��0� p و�
ا �� إی'�ب�� ���Rی� :  �ت ا����ا ��ا��>ّ� •��

 ن ا4x)�ل ا���م  0��� ،N�'ع ا��:% ��Rی�  0� ��(�- �4�t النفور  أوالموضوع أو

 .والضعف بين القوةاإلقبال والنفور درجات منه وبين 

• افتكون قوية إذا كان استعداد صاحب االتجاه استعداد: نات السلوكيةالمكو 

ا للقيام بما يساعد موضوع اتّقويجاهه ويميل إلى الضلبية إذا كان االستعداد عف والس

  .يميل لإلضرار بهذا الموضوع ومحاربته وتحطيمه
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 م���م ا����ه�ت

  �>ّ�ن ا����ه�ت

 �ت ��Fی� أو �% p,�� �5 أ L�ش�رة إx7 اR(�
 ا�0
یs �$ ا��'�ه�ت ���

 ���Cا�������� وه7 �)�رة �$ ح ����رو+� �75 %��,)� ی�! ب��ؤه� %$ خKل ا��%

��ت ا/خ�ى، و4
 درس ����ء ا��<= ا������7 آ�<�� :��(�%Kت ا�<�د و�N�+v ب���

ن ا��'�N وا�(ا%� ا��.+�ة �7 ���� E�7 ���ه� ح�L ی�! ��یR(� E وا���وط ا��7 ی

����- �gی�Fب .  

ات ا��7 ی�اه� أ-�-�� �7 ��ن  ا����Gيو4
 ح
د F3�ا $% ���'%N�'ا��  ����

7�  1:ی

1. N�'ع ا��:ا��� �
ور حل %% ��Q ا��� أو .ا���ور ب3)�ات ��دی� �Uئ�� %

 .آ������%� ه>N ا�3)�ات و���-�5g وا��0ده� �7 وح
ة  .2

5ره� ��L ش�� ا�'�N ��م .3Jه� و��Q $% 3)�ات و�<�ده��ا $% �� .���یU ه>N ا��'�

�L ا���0ت وا��ا24 ا�<�دی� ا��7 �'�بE ا�<�د وا��7 �
ور  ا��'��N(��! ه>ا  .4� Eg�(Fو�

ع : .ا��'�Nحل %

���>B إی�اده� �� خ��� ش�وط �QR2  ا����ه�تأم� ���� یQR ش�وط ب��ء 

  2:���� ی2�

ع  :�>�مU ا ���Rة .1:ح�L ی���$  ا��'�Nأي ���بE ا�3)�ات ا��7 ی�� ب�5 ا�<�د حل %

�����g��ار ا/ح��م ا
  %$ �(��! ا�'�هE وإ?

��7 ی��ن  :�>�ار ا���Rة .2�N�'<�د ا���ی�-� �7 ذه$ ا L3)�ة ح��ی'1 أن ����ر ا 

 ب�Fی�g آ)��ة ��ن أن ا�0
ة �,�ه! ��Q 7س ا��أي �7  <,�� ا�<�د :ح�ة ا���Rة .3
                                                 

ي�)
 ا��ح� 1,�� 
 205ص.%��B -�بO. درا-�ت �7 ��! ا��<= ا������7. �ن �0%

ي 2%�R�ی� ا
 ا��)�� �7 %�� ا����% .-(�
 ب$ أح�
 ش��g��ا 0  $��� 26ص .%��B -�بO. �ا�'�N ا��(
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 م���م ا����ه�ت

رN وإدراآE ح�L  :���ی4 ا���Rة .4C� 7� !��)��دة ا
أي أن ��ن ا�3)�ة ا��7 ی�� ب0% �5

�5 ����� رب�5F ب�� ی��+��5 %$ خ)�ات,�. 


 ا��(��! :ا ��Wل أ?� ا���Rة .5C4 ���>����3 وا��ر أو اC��ا Oی�t $� ;�وی�! ذ. 

�� %$ ا�(ا�'% L�إ ���Jره�  �%إّFن ا��'�ه�ت و�ا��7 ��(1 دورا آ)��ا �7 ��ّ

�S% �5�% �e)رد ب  :وا��7  

  

  �Y?�� ا��ا��یB -أ

ی(ّ
 �v+�� ا�ا�
ی$ %$ أه! ا�(ا%� ا��7 �,5! �7 ��ی$ ا��'�ه�ت خ�?� �
ى 


%� E %$ �(UیU �)(b أ-���1 g�3?� و%� ی�ی$ ا
ا/t<�ل ا��RCر، إذ أن ا�'�ه�ت ا�ا�

���E ا/t<�ل ا� ا�'�ه�ت وا�
یE أ+��ء ��  L�� O��� ��+v� ذات 
آ�� �(ّ�. ا���������,

�L ح1 وا�
یE، إذ أن �7 �)ّ�7 ا�'�ه�ت ا�ا�
ی$ � �>F�ا $��Fی Lث ح�
وی)
و أن ذ�; ی0

إر:�ء ���5، آ�� أن �)ّ�7 ه>N ا��'�ه�ت ��v� Eآ�
 � ���ء ا�F<� إ�L أ-��E، و�7 ه>ا 

�>F����0 ا�10 وا� ���ء إش)�ع �ا L�1إ.  

��  1937 و ��ه� ��م  ��آ�D آ�� �)ّ�$ ا�
را-� ا��7 أ��اه� '% 7�

�L در��ت %$ � �Cح s0(�ء ب��ب�ء، و�7 ه>ا ا��%��ي �$ ��4K ا�'�N ا/ب�-ا�,

��� وا��0ب، وآ� p أ���ره! �Bg ب�$  800حا�7 ����دا �$ rرائ5!  0 ا����,� وا�

14 – 34 Cب�ئ5! وأ%5��5!��%�، آ�� حr در��ت L�� � . L�ط +�ب�� إ�(ت ار�K%�)% 
��

 L�ط إ�(ت ا�ر�K%�)% p��L  0.5و 0.6ح
 آ)�� ب�$ ا�'�ه�ت ا�ب�ء وا/ب��ء و4
 و?�

��� وا��0ب��  .ا��ا� 7��K'�ه�ت  0 ا����,� وا�

  

    

                                                 
1 7C3�
 ا�(UیU ا�,�
 ا�(� .>�  120ص.2001. 1ط. دار ا��gه�ة �����ب. ا������7 =��! ا�
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 م���م ا����ه�ت

� -ب���  م�Gی�� ا�

�7 درا-� أ��اه� ا�,�
 أب ا���� �$ ��4س ا�'�N ا��أي ا�(�م �
ى ه��� %$ Ktب  

���ئ� ا������Wت ا�,��-�� ��'�= ا��(1 �7 أآ�ب� � !4(��5و�
  ، 1974ا�'�%(�ت و�

ب�$ رأي ا��F�1 و�E)4 ��أي أ?
�4ئE ب���,)� �|حUاب ا�,��-��  0.73%(�%� ار�)�ط 

�= ا��(1، آ>�; آ�ن %(�%� ا�ر�)�ط ب�$ رأي ا��F�1 ا��7 -�<ز �7 ا ��3ب�ت %'

ع :�<= ا��� N
، %�� ی
ل ���F� LبO �7 ا��'�N ب�$ رأي 0.60و�E)4 ��أي وا�

N�'7 ا��� ���'���� ا/و��4 �7  �5ی� ا/%� دور اK)�ا N<و�(�= ه ،E�  .1ا�ا�
 ورأي اب

  ا�[�اب وا��WGب  -ج

 
7 درا-�5! أن ��ی$ بb) ا��'�ه�ت ی���( �آ��4 وس�ر �ف وم�آ����2ك و�

B��'��7 ا� 
اب وا�(�gب ا�,�ئS�م ا�W�
 آ�<p درا-� . بg�روز ��جو  $� �eأی

��� أ �5 ��ن %�)� أو -��)� ح,1 %� ���)� ا�����ت  0 ح�ی� ا��Kم �$ ا�t ا�'�ه�ت

 �(g� $% B��'��د �7 ا�Wب)أو ر�(  b?�اب(ی,( ������
 أش�ر . �g�س�ر �ف و

ن د���� �| � أي أن ذ�; ا/خ�� ی�ن  وآ��4 وم�آ����2ك  �� 
إ�L أن ب(b ا��'�ه�ت 4

��5% �7 ��ی$ ب(b ا��'�ه�ت K%�� . 1)� ری�ب�(�L أن ا��Cا��ت ا��<,�� ا�Kش(

7 ��ی$ و�:_ إح
ى ا�
را-�ت ا�ّ
ور ا�>ي ی�()E د��ع ا. دورا آ)��ا �7 ه>N ا��0��� � /

1 ���W  Lة ا�Uّو��ت ا��ی<�Rی E ّرا-� أ
0 أزوا�B% $5  ��تا��'�ه�ت، إذ و�
 �7 ا� 

 L�أّ 5! ی.ّی
ون ���W! ا�ّ�,� ب�,)� أ4ّ� %$  ,)� ا/زواج ا�>ی$ ی��Wون إ�L زو���5! �


ى زو��5، وه7 ا���� �5� ��% L�� �5�ّ���W!، و4
 ی��B ذ�; إ�L خ�� � أّ 5$ %.ّی
ات �

���5 ب�x '�ب، ��g,� �5 ّy ه>ا ا�3ف ��L ا�Uّوج ��E�5�ّ بE v أv� �ّ4ی�
ا � �C0� 7��ا

�,���W! ا����5 �%2.  

                                                 
1 ����0%د ا�,�
 أب ا� .�  455ص. %��B -�بO. �ب�� و������ا������7 درا-�ت � =<��! ا�
2 B����460. 459ص .ص.  <= ا 



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

39 
 

 م���م ا����ه�ت

  ا�[���W ا����� -د

�� %$ ا����gSت ا�<���� %�S ا��ی2 وا��e0 وا�)
و �'% ���g+ 7 آ�� 
��

��gS�ا N<ه $% ���g+ $��و ،����ت ا�(
ی
ة %$ و-��ن ا�,اح� و-��ن ا����Ot ا�')

آ�� وا�(�دات ا��3?� ب��Uواج وا���Kد وا��ت، وآ>�; ا���Wة إ�L ا���0ة �ا/-���1 ا�,

و�ش; أن ه>ا . وآ� �
ی
 ���5، وا��7 ب�5 ��3�2 �$ ب�74 ا����gSت ا�<���� ا/خ�ى

N�'ی$ ا��وه>ا %� و�
N ا�,�
 أب ا���� �7 درا-�E . ا�خ�Kف ی�(1 دورا آ)��ا �7 ��

�7 و���� ا��E ا�)�0يِ(َgَ�ا E���W! ا/-�ة،  �$ ا�<�وق ب�$ ���� ا�� 0  N�'7 ا���


 و�
 �7 ه>N ا�
را-� أg�و-�ئ� ا���Cل ا��e0ري و��� اx%�� ��ت ا�<��� وو-�ئ�  ن�

��W! ا/-�ة إذ  ا��ا?Kت� 0  N�'�4 ب���K� �5� 7�ِ(َgَ�ا E�ا��7 ب���E ا�)�0ي �$ ا�

�7، آ>�; �yن  أن �
د(g�ا E��E �7 ا�% L���W! ا��,� �7 ا��E ا�)�0ي أ�� $� B�- $%

��W! ا/-�ة، ا�K%Uء، : ا��,)� ا���ی� ���Cدر ا�-���ع �$ ���W! ا/-�ة ا����� Uآ�%

���0C�'��ان، ا�7. ا�(g�ا E�  1.أ��L �7 ا��E ا�)�0ي ��E �7 ا�

                                                 
1 ����0%د ا�,�
 أب ا�. � 460ص. %��B -�بO. �ب�� و������ا������7 درا-�ت � =<��! ا�
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 م���م ا����ه�ت

  ا����ه�ت وبaG ا����ه�`

  ��أيا����b وا -أ

اء آ� p ه>N ا�3)�ة - �g� دراآ��x(���� ا��3)�ة ا���W! خ�ص �� ا��أي ه

 %$ ا���ن ا�(�t<7 أو ا� <(��7 ا�>ي ��� أو %)�ش�ة، ووا:_ %$ ه>ا أ، ا��أي ی3g�%

آ�� ی�ى ا�)(b أن ا��أي ا�(�م ی(�7 -��دة 4ة . ی��U ا��'�N وی(E�F خ�CئEC ا/خ�ى

م ح�%�ا��'��B وا��7 %$ دو 5g� ن أووی�ى rخ�ون أن ا��أي ا�(�م ه . � � ی���4 1 

ك أ��اده��- E�ة بs�0 یg�ن %$ ا. در�� %$ ا��4��ع ا�,�ئ
 �7 ����� %� وی�

 ����� ا���5ئ�� ��K'�ه�ت ا��<,�� ا�������� ذات ا�
ر�� ا�(C0��ا ����أي بC<� ��%� ه

0%
دة /��اد ���� –س���2 آ� 1 أم إی��ب��  – ����% N�'� 1آ����ة اUی���% ��W�% �

����'��� و�
م ا�Uان �7 ا��'�ل ا��<,7 ا������7 �� �Fg  �S��.1  

رة �Uئ�� %$ ا��'�N وذ�; Cب v��ل أن ا��أي ا�(�م ی��e$ أو یg  أن $����

ع ا��أي:ا 1 ا�'
ل وا���gش أو ا�K3ف ا�>ي ی
ور حل %� $% ��Sی��)� ب� E / .

3
م ا�(
ی
 %$ ا/-���، وی�3�,  N�'7 ا��>� ،�eس أی��g�ح�� ا�  $% N�'أي �$ ا����2 ا�


 �7 ��4س ا��أي آ�� ی(ّ)� �$ g  B:��، وه>ا %��4 ����$ �7 ا��أي �  ,�3
م إ� أ-�


 �7 ا��'�N إ�L إ��Fء �)  ���ا����ئ� �7 ��4س ا��أي ا�(�م �7 ش��  ,1 %�ی�، ب�


یEدر��ت ��<�د �(�= � N�'ة ا��
  .2ش

ل أن g  أن 
%$ ه��  �ى أن ا�(�4K و+��g ب�$ ا��أي ا�(�م وا��'�N ا��<,7، و�ب

اح7 اxدراآ�� وا��(���� وا� <(���� ��� ��K'�ه�ت %$ ا�C0% ئ��Cخ E� (�م�أي ا��ا

آ���    .3وا�,

                                                 
1 

 ا��ح��ن. �.اد ا�)75 ا�,�(� 
  257ص . دار ا�<�� ا�(�ب7. رؤی� %(�?�ة. ��! ا��<= ا������7. -(
2 ����0%د ا�,�
 أب ا�. �  468ص. -�بB��%O . �ب�� و������ا������7 درا-�ت � =<��! ا�

 ا��ح��ن .�.اد ا�)75 3(� 
  257ص . %��B -�بO. رؤی� %(�?�ة. ��! ا��<= ا������7. -(
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 م���م ا����ه�ت

  ا����b ا����� وا����W -ب

ا24 ا��<�:�� ا����g �)�رة �$ ���W! خ�ص �3)�ة ا�<�د، % 7� !�W��v ه>ا ا���ی

ه>ا ا����W! أو و. ، وی�0ل إ�L وح
ة %(��ری� ��L ا����e ا������7 ��<�دوا�خ���ر

- E�� ���g�ا N<ا/ش��ء ه L��L ا��0! �� N
ك ا�<�د �7 %ا24 ح���E ا��%�� و�,���

وإذا . �O�g0 ه
ف %�وا����Sات وا�(��?� ا���<���� �7 ا�)���، وذ�; أ+��ء -(7 ا�<�د �

ك ا�<�د و��$ �7 �- E���W! خ�ص �3)�ة ح�دة و%���رة و�� E y� N�'ا�� L�إ � �W 

 ���)ّ� p 7 آ���ا ���g�ا ;�� 7� �gب�- N�'�K� ی�ن ا/و��� sض ح��R�ف أو ا
��gF ا�5%

  .7�1 %�ح�� ا�)s0 أو ا�,( 7��O�g0 ا��Rض أو ا�5
ف

���g�دة ب�$ ا�ع  ���(�4K ا��:وا��'�N ���$ �7 ا��ا��g أو ا��(�ر:� ��

 E / N�'ع ا��:ع ذ�; ���g! وا��(�ی�� ا�,�ئ
ة، ���ن ا��(�ر:� ��eوخ N�'ا��

!�g�ا N<,�ی�ة ه��ن �� E��� �gا��7  <= ا�y� p4ن . ی�(�رض %B ا��g! ا�,�ئ
ة، وا��

����4 /ن ا���آ�U �7 ا��'�N ی�ن ا��'�N �7 حّ
 ذا�E � ی(�7 ب���eورة أ E ی��� ح��� 

E�� 
ع أو ی)�(:0 ا��  E'<�د ی��7�.2 أن ا    

                                                 

 ا��ح��ن. �.اد ا�)75 1(� 
  257ص . %��B -�بO..رؤی� %(�?�ة. ��! ا��<= ا������7. -(
2 ����! ا��<= ا������7. �0%د ا�,�
 أب ا�� .Oب�- B��% . 454ص  
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  أ �اع ا����ه�ت

ل أن ه��ك g  ی��$ أن ��>?4�� أ اع ا��'�ه�ت ا���3�<� %$ ا���ح�� ا���% 
��

��� وrخ� -�ی� وآ>�; �ا�'�ه� ��%� وا�'�ه�  ���، وا�'�ه� ��دی�، و������، وا�'�ه� �

4ي وrخ� :(�2ا�'� N�')�، +! ا��خ� -�rو �(���ول ب(b ه>N . 1ه� %��- 7�و���� ی

7� �S��� 7����5 وا�  :ا/ اع %)���$ ا�(�4K ب�

  ا����b ا�d�2� وا����b ا�2�G� -أ

ب
را-� بّ�$ ���5 %
ى ��FبO ا��'�ه�ت ا��<��W وا�(���� وأخ>  �����  �4م  

ا �7 �
د آ)�� %$ �U  
��� �7 زی�رة /%�ی��، و4�C�ا ��%g�ا L�ن إ�����ش�C3$ ی

 
��ا:�ت %$ ا� ����� ا�<��دق وا�-��اح�ت ا��7  �%ا ���5 و���و� ا�F(�م، و�! ی'


ی! ا�F(�م �E ّ�أ?�0ب ا�<��دق ���� ی3gب�  
���$ إ� �F% 7(! واح�C�ا E�4ئ
و/?

$����C�; %� . ب,)1 ا�ذ 
�L أ?�0ب ا�<��دق ا �����  وب(� N�4ؤ
��U  7ل ���5 ه وأ?

���C�ا$����C�م وt(�م �  $% ��4
�
ی! خ
%�ت �g�� !اده

ى ا-�(% $� !5�v-ن و .

���v�  Lب� 
% U� �(, 90یeأ 5! ی�� !��F��دق وا��
ی! ه>N %$ أ?�0ب ه>N ا�<g� ن

 N<7 /?�0ب ه�ك ا�(�����$ ووا:_ %$ ه>N ا�
را-� �
م ��FبO ا�,�C�ا�3
%�ت �

$����C�
ی! خ
%�ت �g�3?� ب��ا ��W>�  .2ا�<��دق %B ا�'�ه��5! ا�

  ا����b ا��Gم وا����b ا���� -ب

  N�'ه>ا ا�� E�و��ع ا�>ي ی�:ا��'�N ا�(�م ه ذ�; ا��'�N ا�>ي ی��� آ��� ا��

$�ّ)% 
�5 ی(ّ)� �$ . وذ�; بbR ا���W �$ آ E -��)� أو %�)� %�S ا�'�N ا�<�د  0 ب�


 و�tاز ا��,�آ$ و�ّه� ا�F)�(7 و�tق �1  0 ش1) ه>ا ا�(�ا�'�هE ا�,��1 أو ا��

                                                 
��ت ا�'�%(��. %�0:�ات �7 ��! ا��<= ا������7 .%70 ا�
ی$ %��3ر 1(F��ان ا  210ص . ا�'Uائ�. دی
2 ���  454. 453ص .%��B -�بO. درا-�ت ��ب�� ������.��! ا��<= ا������7. �0%د ا�,�
 أب ا�
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�0 ه>ا ا�)  N�'ن ا��ع . ا��ا?Kت و ع ا/t(�� ا�,�ئ
ة، وب>�; ی��وی���U ه>ا ا�

S�ب� N�'ا�� $% L�إ N���R� اع ا��'�ه�ت وی��0ج)�ت وا�-��gار ا�(��N��Q $% 7 %$ أ 

ع خ�ص  $% ����� ���g�.  

 E�ع ا�>ي ی
ور ح:1 ��U� Lئ�� %$ ا��C�7 �5 ا�'�N ی��أ%� ا��'�N ا�

��� ا�F(�م �ا��'��S% N ا�<�د  0 t(�م ش(1 %(ّ�$ ح�s ی'1 ��L -)�� ا���Sل ب

)7�% N�'ا� (�gدون ب Eآ�ع وه ا��(1 ا��(�$ وب�����y� 7ن -:� �Uئ��ت ا��

7��ف ی�v+� ب��'�هE ا�-1.  

  ا����b ا���دي وا���G� -ج

ا��'�N ا�<�دي ه ذ�; ا��'�N ا�>ي ی�)ّ��N وی.آ
N ��د %$ أ��اد ا�'���� وه>ا %$ 


یE ا�'�ه�ت خ�?� � p ��� أو ا�
ر��، و%(�L ذ�; أن ا�<�د إذا ��ّ�
رك ح�s ا�% 0 

ی�ن �7 ب.رة اه���%E ه، ی,�L ذ�; ا�'�ه� ��دی�، وآ>�; إذا آ�ن ه>ا ا��
رك �7 %'�ل 

 �e; أی�<�د ا�خ� آ�ن ذ�2 �$ ا�ا�'���� وآن آ� ��د %$ أ��اده� ا�'�ه�  0N ی�3


د آ)�� %$ أ��eء . ا�'�ه� ��دی�� E�� ك���أم ا��'�N ا�'�(7 �5 ذ�; ا��'�N ا�>ي ی

ع %$ أ اع ا��ی�:�ت أو  0  '! ا������S�% �S% 7 ا�'����   %�S ا�'�ه0  !5

5ر أو ��Q ذ�;، و��$ %$ ا�ارد أی�e أن ی�3�2 أ��اد ا�'���� �7 ا�'�ه5! ه>ا %$ �%


ة�  .2ح�s ا�
ر�� أو ا�

  ا����b ا��2G� وا����b ا���ي -د

 ��%ا24 ح���E ا��% 7� N�e�g<�د ب��ا ;�ا��'�N ا��(�$ ه ذ�; ا��'�N ا�>ي ی,

 �(��Q N�'ه>ا ا�� �S% نvل بg�وب5>ا ی��$ ا w>ّ0� = دائ��  –دون ح�ج أو��ن  –وی�

                                                 

 ا��ح��ن .�.اد ا�)75 1(� 
 258ص . %��B -�بO. رؤی� %(�?�ة. ��! ا��<= ا������7. -(
2 B����259ص  . <= ا  
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��B% E %(�ی�� ا�'���� و �5�W و%� ی,ده� �g>�% ،�>�ط ا������� �3%R:�4! و $% �

ط  –و��= دائ��  –�Q�)�  وآ>�; ه>ا ا��'�N ی�نRe�ك %$ ا��
ة / E ��= ه�-� ا��%

آ���- E�أ%� ا��'�N ا�,�ي . ا�������� %� ی�0ول آ)�E وإیE��g و%�B ا�<�د %$ أن ی()� �

 $% ��Sوی��� �7 آ E,>  7 �4ارة� Eإخ<�ئ L�5 ذ�; ا��'�N ا�>ي ی�0ص ا�<�د ��

��E ه>ا ا��'�N، و�Q�)� %� ی�ن ه>ا ا/ح��ن إ�L إ ��ر�J Nه�ی� و� ی,�; ب�� � E��ی�

 $% E5ا�
ة  ��'� ا���gو%� وا���� (� ب� وا�B�g ا�>ي ی�ا��'��Q N�)� %� ی�ن ���7 ا�

ى ا��FQ�e �7 ا�'����g�ر  ��'� . اFوی� ��ل أن ا��'�N ا��(�$ یg  آ�� ی��$ أن

  ��'� ا�3)�ة ا�ح���ك ا��)�ش� ب(��?� ا�)��� ا��3ر���، �7 ح�$ أن ��ا��'�N ا�,�ي ی

 ����S��'�د أو ا��<��� ا����3 وا��ت ا����� L�� L���Q ا��)�ش�ة، وخ�?� ا�3)�ة ا��7 �)

  .1ا�)(�
ة �$ ا�ا4(��

    

                                                 
1 

 ا��ح��ن .�.اد ا�)75 ا�,�(� 
  259ص .%��B -�بO..رؤی� %(�?�ة. ��! ا��<= ا������7. -(
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  ��Cس ا����ه�ت

 2�رات �
ی
ة ��3% 7F� ف�� ��� B-���ن ا�g�أن ا 
إن ا����J �7 ا���ری� ی'

م خ�?� �7 ا��'��ت و�س ا�(��ا���دی� آ��<�Uی�ء �v?)_ ا�(��! � ی(��ف إ� ب���

E$ ح,�ب����ّ��ت . واQ ة
��0ت ��Uی�ئ�� �
یFC% !ی
g� ل أوو��ف ذ�; ا��gن دخ

م ا���دة �1,0 ب� �(ّ
ت آ� �� L�� �g� �C�g� !� ��):ا��<�ه�! ا�(����، وه>N ا�

�7 وا�م ا��������ا��'��ت �Rّ��ت 4ا�
 ا��<�ه�! �7 ا��'�ل ا�)��)�1.  

 7� E� ��% E��0 رائ'� و�FC% N�'م ا��و%$ ا/-)�ب ا��5>% $% �)'� 7

 !�)� �%
g% Eی2 �7 آ��ب- L>FC% را�
را-�ت ا��<,�� ا�������� آ�� ذآ� ا�
آ�

 =>��; ا��Q)� ا�'�%�0 ا��7 آ� p �(��ي ا�)�ح�S$ �7 %'�ل ��! ا�� ا��<= ا������7 ه

g�ا-�(��ل ا L���س �7 أب�0+5! وذ�; ی(د إ�L أن ا�)s0 ا�(��7 �7 أذه�ن ا����Sی$ �

�5! ه %� ی�0ي ��L ا���gس%.  

م ا���دة ��w0 أن ب
ای� ا ���ر ا���gی�= آ�ن %ا��g ��� ذآ� �N -�ب�g حل �  ;�<�

  ��5ر أول %��gس ��>آ�ء -Jف  1905و�t $%f>ي . س���ن وب����ح�1 ا���; ا�وآ>

���gس -��ت ا��Heymans and F. wiersma    ��C3 ه�ی��4 و��4ت �E��g %�0و�

 ��- 21906.  

 ��()� 
آ�� أن ��ری� ��4س ا��'�ه�ت ی��$ �E��,g إ�L %�ح���$ أ-�-���$ �7 ح

 ��
أ -(� L�ا/و ،$�S)�ح�1900ا   ��
أ -(� �� �S�م . 1929 وا�5 ��ی$ %<5�� 
'  L�و/��

ف ,��7 ا��.ّ�2 ا�>ي  Mead  (1931- 1863)ا��'�ه�ت �7 ��� ا����ب أ%�Sل ا�<�

 ��- Eو��� 
ان  1934 �� ب(�� p0� )g��� Mind,Self and  )ا�UWG، ا���h وا��

                                                 
1 GRANDER LINDZEY Et ELLIOT ARRONSON.The hand book of social psychology.QDDISON-
WESLEY PUBLISHING COMPANY.2nd edition. P 412. 

ی2 2- L>FC% .<= ا�����ا !�)� �%
g%7��� .Oب�- B��% .328ص  
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society  . ;�<دی�ي وآDewey   )1859 – 1952(  ��- E>�.% 7�1922  p0�

ان�� :Human nature and conduct: An introduction to social 

psychology.    ر5� The polish peasant in Europ andوب<�e ا��

America    ��- N���_ ا��'�ه�ت :�$  1918��%�س ا�>ي  FC% !ی
g� !� $أی

 .L.Lب
را-�   1929وا���ح�� ا��S �� ا��7 �)
ا -�� . إ�tر ��! ا��<= ا������7

Thurstone et E.J.Chave 7 درا-� ا��'�ه�ت� �����ت ا���g��ی! ا
g� !� $أی . 
و4

 E�(�t B% ی�= ا��'�ه�ت�g% $% 

م ا�(
یّ4) B1)100أآ[� م.  

7 ��! ا��<= وخ�?� � N�'م ا��ی�)�$ ��� %�� -)O ا/ه��� ا��7 یLe0 ب5>% �5

��5�5، و��4-�5 ب5
ف ��! ا��<= ا������7 %� د�B ا�)�ح�S$ إ�L ا���W �7 إ%�� �� 

�5F(: ��اد و%�0و��|� ���(g�,��آ�ت ا�5ر . %(����5 وا���). ب��,J L�وه>ا %� أدى إ

5ر Jم و
ة %�gی�= �,�(�� ���gس ه>ا ا��<5م ب�خ�Kف %'�ل ا�-�(��ل وح
ود ا��<5�

  .%�gی�= خ�?�

���5 ا�
ر� 
��0ول ��ض أه! ا���gی�= ا����(�� ا��7 �(��- 7�ا-�ت ���� ی

  .ا�0
ی�S �7 ب��ئ�5 ����gی�= ا��,�3
%� �7 ا�)0ث ا���
ا ��

  

    

                                                 
1 POL DEBATY.la mesure des attitudes. Presses universitaires de France. P 20.p21 
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 )البعد االجتماعي(مقياس بوجاردس للمسافة اإلجتماعية

لـذلك   وائل الذين قاموا بقياس االتجاهات النفسية،األمن  بوجاردسيعتبر   

ويشير البعـد االجتمـاعي فـي     .يعتبر هذا المقياس أول مقياس وضع في هذا المجال

وأكثـر   المقياس إلى درجة تقبل أو رفض األشخاص في مجال العالقات االجتماعيـة، 

  1.تحديدا في الجماعات العنصرية كما قام بذالك مؤسس المقياس

على مـدى   فركان هدف الدراسة التي طبق فيها المقياس يستهدف التع  

  .تقبل األمريكيين أو نفورهم من أبناء الشعوب األخرى

جة حيث أن العبارة األولـى  سبع عبارات متصلة ومتدر بوجـاردس ولقد وضع 

تمثل أقصى درجات القبول أو التقبل االجتماعي وآخر عبارة وهي العبارة السابعة تمثل 

  .2درجات الرفض أو النبذ االجتماعيأقصى 

  :وفيما يلي الصورة األصلية للمقياس

ظم أفـراد مـن   يـن  بـأن بناءا على مشاعري المباشرة أسمح عن طيب خاطر 

إلـى  ) كل مجموعة كفئة، ال باعتبار أحسن أفرادها أو أسوأ أفرادها( الجماعات اآلتية 

  .الخانة التي أضع عليها عالمة

 القرابة عن طريق المصاهرة .1

 العضوية في ناد واحد معي مثل أصدقائي .2

 اإلقامة في شارع واحد معي مثل جيراني .3

                                                 
ی2  1- L>FC%. 7ا������ =>��! ا�)� �%
g%.Oب�- B��% . 331ص  
7 ��! ا��<= ا7�����x. �)�س �0%د �ض 2� .Oب�- B��%.33ص 
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 االشتغال معي في مهنة واحدة .4

 مواطنا مثلي في بلديأن يكون  .5

 أن يكون مجرد زائر لبلدي .6

 أن أستعبده في بلدي .7

 ومن الواضح أن هذه العبارات تعني درجات مختلفة من المسافات االجتماعية وقد طبق 

في أمريكا   1928 مواطنا سنة   1725 هذا المقياس على عينة تتألف من  بوجاردس 

  .1فكانت النتائج التي تحصل عليها

 
  ا������ت            

  ا���Gب
1  2  3  4  5  6  7  

4�2�  100  98  96  95  97  97  94  ا� 

  99  96  91  90  86  83  70  ا�ی����ی�ن

  99  96  93  90  88  85  68  ا��� ���ن

  97  93  87  83  79  67  45  ا���iن

  98  92  82  58  55  50  68  ا�س��ن

  95  86  71  55  35  26  15  ا�ی+����ن

  95  80  58  44  28  12  11  ا������ی�ن

  78  82  57  39  12  9  1  ا��iاك

  77  58  25  19  12  10  1  ا�4 �ج

  81  53  24  21  13  7  1  ا����د

  1928جدول يبين نتائج دراسة بوجاردس سنة 

                                                 
ی2 1- L>FC% .ا����� =>��! ا�)� �%
g%7� .Oب�- B��% . 332ص  
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  طريقة ثورستون

عددا من العبارات متساوية الفواصـل   تشيفى وزميل له يسم ثورستونوضع 

أو المسافات فيما بينها وعرضها على مجموعة من المحكمين لإلدالء بآرائهم فـي أي  

  .العبارات تمثل أقصى درجات اإليجابية والتي تحمل الدرجة القصوى للسلبية

  :1فيما يلي ثورستونويمكن تلخيص خطوات طريقة 

 .العديد من القضايا التي ترتبط بموضوع االتجاهالقيام بجمع العبارات التي تحمل  .1

فئة بحيث توضع الموافقة الشديدة أو  11عرض العبارات على المحكمين لتصنيفها إلى  .2

التقبل الشديد في الفئة األولى، وتوضع العبارة التي تدل على الرفض أو النفور الشـديد  

والعبـارات األخـرى   . 6لفئة في الفئة األخيرة أو الحادية عشر والعبارة المحايدة في ا

فالموالية يضعها بين الحياد والقبول والعبـارات المعارضـة يضـعها بـين الحيـاد      

وبذلك يكون التقسيم المتحصل عليـه  . والمعارضة وذلك حسب درجة التأييد والرفض

  :يأخذ الشكل التالي

   

 A         B             C             D           E              F             G            H              I             J         K  

  

بعد تصنيف العبارات حسب الحروف يتم استبدال الحروف باألرقام أو الدرجات فيأخذ  .3

، فيقوم الباحث بتحليل الـدرجات  11فيأخذ العالمة Kبينما الحرف 1الدرجة  Aالحرف

                                                 
�� وا��زیB  .درا-�ت �7 ��! ا��<= ا������7. �)
 ا��ح��ن �0%
 ا�(�,ي 1��  228ص227صدار ا���e5 ا�(�ب�� �
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على حدى ثم يستخرج المتوسط أو الوسـيط وتصـبح هـذه    المعطاة لكل بند أو قضية 

 .الدرجة هي القيمة التي أعطاها الحكام أو وزن العبارة

التعرف على مدى اتفاق الحكام حول معنى القضية وذلك بقياس الفروق الفرديـة فـي    .4

الدرجات المعطاة لها وذلك عن طريق حساب االنحراف المعياري وهو بـذلك تشـتت   

 .العبارة

لباحث بالحفاظ على القضايا التي يكون تشتتها منخفضا ويتم استبعاد يقوم ا

العبارات التي يكون تشتتها كبيرا، فيقوم باختيار العبارات الواضحة والتي لها انتشار 

     .متساو
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  طريقة ليكرت

تقوم هذه الطريقة على اختيار عدد من العبارات تتناول  ليكرتأعد هذا المقياس 

االتجاه نحو موضوع ما نريد دراسته وقد قام بتقسيم المقياس إلى خمس درجات تتمثـل  

في الموافقة التي تنقسم إلى رتبتين وعدم الموافقة التي تنقسم كذلك إلى رتبتـين وعـدم   

  التأكد

  :والمفحوص يحصل على الدرجات التالية

  

  غير موافق إطالقا  غير موافق  غير متأكد  موافق  جدا موافق

5  4  3  2  1  

  

يجمع درجات المفحوص على العبارات في ضوء التقسيم المتقـدم   ليكرتوكان 

ثم يحاول معرفة إلى أي حد ترتبط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية ثم يحذف الدرجات 

  .التي ال تظهر قدرا كبيرا من اإلتفاق أو اإلرتباط مع الدرجة الكلية للمقياس

ا أصغر من الفئات، يستعمل الكثير من الباحثين الذين أتوا بعد ليكرت عدد  

  1والبعض يستخدم موافق وغير موافق أو العبارة نعم أو ال

                                                 
1 ����0%د ا�,�
 أب ا� .�  309ص .%��B -�بO.�ب�� و������ا������7 درا-�ت � =<��! ا�
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  1طريقة أوزجود لتحليل المعاني والمفاهيم

وضع المقياس أول مرة  لدراسة المفاهيم أو ما يسـمى التحليـل السـيمانطيقي    

ووضع هذا  .االجتماعيةنحو األشخاص والموضوعات  االتجاهاتبعدها تبين أنه يقيس 

  .أو وجداني ومعنى إشاري انفعاليالمقياس بناءا على أن لكل لفظ معنى 

يقوم هذا المقياس على أساس تقديم تصورات ألفاظ أو موضوعات قـد تكـون   

زلتها بـين  نحيوانات، أشخاص، أو جمادات أو نباتات وحتى أنظمة،يقوم الفرد بتحديد م

صل واحد ،وعلى هذا فالمقياس يتضـمن  طرفين متقابلين من الصفات المتباينة على مت

التصورات والموضـوعات المـراد تقـديرها وهـذه     :عنصرين أساسيين يتمثالن في

  .الموضوعات تتألف من سبع مسافات

  : وفيما يلي مثال على ذلك 

نريد دراسة هل األجنبي طيب أم ال فمن خالل هذا المقياس العالمة هـي التـي   

  .تحدد الصفة الحقيقية

  رديء ـــ:X:ـــ:ـــ:ـــ:ـــ:طيب ـــ

فالعالمة هنا تعني أن األجنبي رديء إلى حد كبير والعالمة التالية تدل علـى أن  

  .األجنبي طيب إلى حد كبير

  ردي ـــ:ـــ:ـــ:ـــ:ـــ:X:طيب ـــ

                                                 
�0.7د �ض �)�س % 1�����xا =>�7 ��! ا�� .Oب�- B��% .40ص ،39ص ،38ص . 
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�����  


	اء ���  ����ت ا������ ������ �� ا������ ا������� ا�$��ب أآ � � ���%&

ا��+�	ى ا���6* أو ا���5رب* و��� ا�%�ب*، إذ &.	ق ن+�� ا�$��ب �* ه)' ا�����%�ت 

ا�ن��ج�� �*  �آ	نA�� �Bر ا�?�@ *ا��?	ر ا<ج����آ�� أن ه)' ا�.�� &%��� أ
�س % 60

  .ا�$�C� ا<ج������

نM�ا �Lه��� ا��* ی� �B�+�C	K	ع ا�$��ب ار&Iی�� إ�� &��ول ه)ا ا�.�F ا�)ي 

 N�ی� �� Oم ا�$��ب وأه	B.��  ��AQا�� Rا��%�ری R��Sي و��Mا�� AیA6ا�� T��ن+�%�ض 

   وا<ج����* $��ب �� ا���M	ر ا��.+*ا�$�S�� ا�$��ب�� و�C	ن�ت ا�$��S� �Aى ا�
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  م���م ا����ب

< یR��S اث��ن أن ����� ا�$��ب ه* ن��ج ��ا�F ن�	 
�بQ� ی�� ب�B ا�ن+�ن و�� 

�� وو�* ن��ج &�$�� اج������ و��B	دات أ
�ی� یC	ن روّاده� �Qا�$��ب �� ث T��� ن	Cی

�* ن�	 ا[�O وآ)�\ ی�.] أن ا�$��ب ����� ه��� و�Z@� < ی+. ا�	ا�Aی� �Bن ب�B�

و&?	ره� ��� أنT ی��C أ، نQ	ل أنT �� خ_ل اZ_��� ��� وا@� ا�$��ب ن�%�ف ��� 

  .ا������ �� ج)ور' و��� أنT ی����C أن ن���I ب�� ی��C أن یC	ن ���T ذ�\ ا������

ه)' ا[ه��� ا��* &�a6 ب�B ����� ا�$��ب أدت إ�� @��م ا�%AیA �� ا�Aرا
�ت ا��* 

���B ه)' ا�Aرا
�ت، وه)ا ا��%Aد �* &��و�� b��@ع ب�خ�_ف ا�����%�ت ا��* أ	K	آ� T

����C أن نQ	ل أنT بAQر . ا�Aرا
�ت أدى إ�� &%Aد ا��.�ه�O ا��	K	��� ��B.	م ا�$��ب

ا��$�بT ا��	ج	د �* ا��.�ه�O ا���AّQ� ��	K	ع ا�$��ب ی	جA ا<خ�_ف ب�� ه)' ا�Aرا
�ت 

�� ا�+�Aة �* &�\ ا�����%�توذ�\ ب+�c ا<خ�_ف ا<ج�Q وا<@���دي وا� *����.  

وه��ك �� ا���� �� �� ی�ى أن Bf	ر ا�$��ب آ�.B	م ی$�� إ�� ��5�� وا@%* ب�ز 


��� أو���B ا�.����� ا��* ار&�?b ب�B ه)' ا�.�� وه* ا�.����� ا��* �
ب���M� إ�� ب%Aی� أ

�* ا��+�h ا<ج� AیAن ا���	�aو� �آ�ا�6 �ه	ج FC$& �K	د إ�� ا�	وا� �ن* ی% *���

��� < ی��B�C ا��.�@� ب�� �Q ا� �یA��Qت ا���%��������* ا�)ي ی%�$T ا���Mم ا�%���*، �Q ا�

���ة ا�$��ب  N����� ����Cا� �ا��%�ی� c+�C& O� ه)' ا�����%�ت bوإن آ�ن �ی�ت ا�%���ا�.


	ف ی.�ض ����B ا�Q��م ب)�\، وبB)ا یC	ن �� ا��� iیA6ن ا��j� *� ��?Q* أن ن�A اخ�_

  .A6&1یB.� A	م ا�$��ب <خ�_ف زوای� ا��ؤی�

آ�� ی%��� ����ء ا�+�Cن أول �� ��ول &AQیB.� O	م ��$��ب، أی� ن�AهO ا
��Aوا 

�* ا�+� أو ا�%�� ا�)ي یT�aQ ا�.�د �* ا��.��F ا<ج����*،  F إ�� �%��ر خ�رج* ی��

                                                 
  28ص . ��ج� 
�ب].. وا<ن.��ل لا�$��ب وا������، أب%�د ا<&��. ��� ����  1
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�* &A6یA بAای� و ���ن�Bی� ه)' ا������، ���Bك �� یoآA أنOB �� ویR��S ����ء ا�Aی�5�ا

 OBى أن�، وه��ك �� ی�ایAدون ا�� �ی�Bا�� �

� ا�%$�ی�، �OB ب)�\ یA6دون  b6& Oه

 p��Sی� أو ��� ا� _ث�� أو ا��وا�%$ p��Sوا� �$� �+��Sن ب�� ا�	C& *ا�� �ی6�ا�$


� ا A%ن ب	C& *ا�� ���+�د
� �$� و�� ثOّ وا� _ث�� وآ)�\ ی�ى ا��%r اqخ� أ،ه� ا�.

 F��.ب��ء ا������ وا�� *� ���OB ا��oه�	ن �_ن��aم إ�� @	ة ا�%�F وا��$�رآ� ا�Aا

  .1ا<ج����*

آ�� ج�ء �* @��	س ��O ا<ج���ع أن ا�$��ب ه	 &�\ ا�.�� ا�%��ی� ا����Aة �� 

�+c ����� ا�?.	�� إ�� ��ی� ����� ا���	غ و&A6یA ه)ا ا[خ�� یq ����� �� R��Sخ� 

*  .2@�ن	ن�B ا��Aن* وا�ج�ا

ا�$��ب ��p ���د ����� : "ه)ا ا��.B	م ب�� ی�* ا���� �� ا�&�%�وی%ّ�ف 

 v��$�F ���	�� خ�� A��& Fب ،c+6����ی� ب���%�� ا���	�	ج* أو ا�.+�	�	ج* 

ن.+�� اج������ &A6ده� f�وف ا��$Iة وا���$�� ا<ج������ وأو�Kع ا�	ا@� ا[
�ي 

Aر آ��� �� أ�	ر ی��C أن &R$C �� @... وأدوار و��Cن� ا[��اد �* ا������ ا[آ��

  .3ا��	ع وا��.�وت ��� ب�� �� ی�Aرج &b6 ن.p ا������ ا�%��ی� ا�$�ب�

آ�� ی�A6& �CیA ه)' ا�.��ة أی�a ��� أ
�س �C�ة ا��+oو��� إذ < ی��w ا�$�ب 

 *� F$.ي دور یIم ب	Qب ا�)ي < ی�$������C_ أو ن���K إ< إذا &o+� F�ّ6و��� �A6دة 

�Z دA����@�T و@A ی��T إ�� ا&��ه�ت ��aدة ������� ����w ا��+�س ب���+oو��� 

T� �Kر�%�.  

                                                 
 29ص . ��ج� 
�ب]. ا�$��ب وا������،أب%�د ا<&��ل وا<ن.��ل.��� ���� 1
2 Raymon Boudon. Dictionnaire de la sociologie. Larousse. Paris 1990.PP111.112 
3 A�+ا� *Z�%ا� A�� .اع ا[ج��ل�ا�$��ب. ص ���Qث �
 89ص . A�C .1990ری�ا<
. دار ا��%��� ا����%��. درا
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���ة اآ���ل ا���	 ا��+�* وا�%�Q* ا��* &�%F ا�.�د @�درا ��� أداء  �Bأي أن

 �Q�Q� F ه* أن ا�$��ب ی� ��B� �Q�Q� Fوا��_�| أن ه)ا ا<&��' &��ه �.��Sا�� T.�fو

��T ا�$��ب �Q�Q� اج������ اج������ أآ � ���f �Bه�ة ب�	�	ج�� وه��ك ا&��' { F ی� �خ

أآ � ���B ب�	�	ج�� ��Iخ) ب�%��ر ا��ha وا��F��C ا<ج����* ��$�S��، وا�	ا@� أن 

 Aن وا�} *�ا���	ر ا��w�6 �� ا�$��ب ی��5* أن یIخ) �* ا����ر' ه)ی� ا��%��ری� 

�� ���ی� &�+O ب%Aد �� ا��.�ت وا�AQرات �ا<ج������ و�� ثOّ ی� F ا�$��ب �* ا������ 

  .1وا��.+�� ا�����Nة

���ة &�A6د ب���Aة ب�� ) ا���N*(ب�C�jن�� ا�Q	ل بr5 ا��M� �� ا���	 ا�%��ي  �Bأن

 [Q6ا�)ي ی� haا�� 	ا<ج����* وه haأو ا�� F�هIا�� �ایAج* وب	�	ا�.+� haاآ���ل ا��

&�� بB)' ب���_ل ا�$��ب ���Cن� اج������ �A6دة یoدي �� خ_��B دورا أو أدوارا &�

�	ق �* أ��c ا�����%�ت. ا���Cن� ���
� ا� ��� �$�  A%ب ����ن ه)' ا��	C& �� 2و�����.  

    

                                                 
1 A�6� *�� A�6� .*ا<ج���� �. ا�$��ب وا��5��ریA�C
  26ص . 1987. دار ا��%��� ا����%��. ا�
2 ���� ��� . ��5�� ����� *�  186ص . 1995. ا�
A�Cری�. دار ا��%��� ا����%�� - &�I_ت �* f	اه� ا�6��ة وا�%�R –ا�$��ب 



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

58 
 

 ا����ب

  م*� �ت ا��()�� ا���ب�

���B ی&%��� ����� ا�$��ب ����� ص%�� و p%�ن�ة ن��� ����آ� r%ه� ا�����%

�� وا��	�A و��س ور�r ���دئ �%�ی�� �Kا� T&��ّZ *� A، ا<آ���ل ا�)ي ن��اج�����

>�%����B أ Aن ��  آ�� ن�	Cب��ء ی� �&%�� �ا�$�ب ���S$ل، �� ی%�* أن ا��%�وردود أ

�B�� Aوا��* ن� �B��ب ����  :���	�� �� ا�%��ص� ا���.���� 

  ا�����ى ا�������� -أ

وی	�A ا�.�د . ی%��� ه)ا ا��+�	ى ا�%��� ا[ول وا�A��Qي �* ب��ء ا�$�S�� ا�$�ب�

B�	 ب)�\ ا��Aاد �Z�%* ن��*، و< یR��S ا�ن+�ن �� ا�6�	ان ���� ی�%�] بB)ا ا�%���، 

�* ا��6ج�ت  F ّا ه��� ی��A%ب �ه)ا ا�%�� ��a، وی��ج�	�	وا��� �ی	a%ا� T&ن�	Cب�

 T
�� ا��* &�?�c إش����، ب�S& i�6] ه)' ا��6ج�ت ��_ إ�� �� ه	 خ�رج ب���
ا[

  .�1ش��عا�%a	ي إ�� ا��.��F �� اqخ� ب6 � �� ا

 �B�� F��Cا��* ی ����ا�$��ب ه* ا�� ����ا����ر أن � �Cى ی�	ه)ا ا��+� *�و


�� ��+O ا�ن+�ن، وا��* &�� بAوره� ��� �Aة �
ا����ء ا�%a	ي وا�	C��� *.�f	ن�ت ا[

��ا�F �� ا��5� إ�� ����� ا�$��ب، �.* ه)' ا������ یF��C ا���	 ا��.+*، ا��+�* 


�� ون+�* ذ�\ . بوآ)ا ا<ج����* ��$���
ب����	 " وه)ا �� خ_ل إش���T ���6ج�ت ا[


�� ��.�د وا��* &�?�c إش���� ��دی� ���	
� "ا��+�*�
، و��A+ّ��& T ا��6ج�ت ا���دی� ا[

�C

+�&T ب�� ... �� �IآF و�$�ب و���ی� وoء إ�� ا������ و�	وه* < &$�� إ< ب����

إ�� ن	ع �� ا����نp وا��v�S ا�	f�.* ویS	ض ���B �� أ��اد، إذ یoدي ه)ا ا�ش��ع 

��T ا�$�ب �6�ك ا�6��ة بFC ��	ی� و�%���� ���F�6 أ���ء اج������ و�+oو���ت �AیAة 

 OB��� ض�ا��* &. ��
�* ه)' ا������ ��%OM ا��	ا@R ا��6 �aا�$�ب أی �Bاج	آ�� أن �

                                                 
 31ص . ��ج� 
�ب]. <&��ل وا<ن.��لا�$��ب وا������، أب%�د ا. ��� ���� 1



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

59 
 

 ا����ب

Aل ا���C�
را
� وا�%�F وآ)ا ا&�Sذ ا�Q�ارات ا���B� ا[ث� �* ا�6��ة � �I+� F� ا

وه�� &BM� ��Nة ه��� &�ّ�N ����� ا�$��ب إذ یBM� ��� أن�B أآ � ا���ا�F  ...1ا�Nواج

 T&إش��ع ��ج� �� �Cّی�� O� إذ �خ�ص �ج�	�	ا��� �ا����� �� �ودی���� �Q�@و ��
�+�

ا���	�	ج�� بA� [�S& i�6یT ��_ إ�� �� ه	 خ�رج �� ا��.��F �� اqخ�ی� ب6 � �� 

  .ا�ش��ع و@C& A	ن ا��%�رK� �� ب�� ا���	ل

  ا�����ى ا������ -ب

 ��ی%��� ه)ا ا��+�	ى ا�%��� ا� �ن* �* ب��ء ا�$��S� �Aى ا�$�ب وه	 یOM ا���

��
�
بF أن�� ن�A أن ه)' ا����� . ا��6�?� ب��.�د وا��* ب�C�jن�B أن &AّQم إش���� ��6ج�&T ا[

�%r ا��6ج�ت ا[خ�ى ا��* ���T ا�+%* �ش����B ا<ج������ ��دة �� &Nود ا�$vS ب

��
�
وی�O ��س ه)' ا�%��ص� �� ا��Sرج وذ�\ �� . إ�� ج�نc ��ج�&T ا���	�	ج�� ا[

 ،�
A� FیAة آ�[
�ة وا��Aر�
خ_ل ����� ا���$�� ا<ج������ ا��* ی�O ان��زه� ب	

��Bأو ا�� F�%ا� �+
oات ا��.و���Sا� �ه)ا ا�%�� Oaو��دة �� ی�Bن	C* ی  �ن��� vS$ا�

���%��F ا��Sرج* وا��* &$FCّ ����ا اج������ یRQ إ�� ج�نc ا�%��� ا���	�	ج* 

  .2وا�%��� ا�+�C	�	ج*

�* ه)ا ا����ل &�A6د @Aرات ا�$�ب ��� ا��%��F داخF ب��� ا������ �� خ_ل 

�)ي ی�%Aى ا���Cن� وا�Aور ا<ج����* ا�)ي یQ	م بT وا�)ي ی��ز �� خ_ل ا��+] ا[
�ي ا

  .�Aود' ��� ی$�F ا����ل ا<ج����*

وی�%c ه)ا ا��+�	ى دورا آ���ا �* &A6یA ش�S�� ا�$�ب �jن آ�ن ه)ا ا����ء 

 ���Sش *�ی�T��S اه�Nاز و@�] واK?�اب�ت ��� ا��AیB* أن ن��B��� A اK?�اب�ت بّ��� 

                                                 
1 c?خ �زه� . *C� ة وا�$��ب.���س�. ا�?.�ت ا�ن+�ن��
  34ص . AB%� .1980 ا����ء ا�%�ب*. ب��وت. ا�Aرا
  36ص . ��C�.1983� ا��Qه�ة ا�A6ی � . ر��ی� ا�$��ب ��B� و��. �_م ��A ا���S] و{خ�ون 2
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 pC� ��+.ا�� T�6ص ��� ���
�� یC	ن ���T ا�$�ب و&	ازنT ا��.+* ا<ج����* �� یoّث� 

  .ا�$�ب �� &	ازن إذا آ�ن ب��ؤ' ا<ج����* ��	ازن�

  ا�����ى ا�/.��� -ج

 A%ن ه)ا ا��	ّC& Oى ا�$��ب وی�A� ���S$ب��ء ا� *�ی$FC ه)ا ا��+�	ى ���< ه��� 


+�ت ا���$�� ا<ج������o� ا�$��ب �� خ_ل ���Sش *�� �� ا[
�ة  1أو ا��+�	ى Aب


+�ت اج������ آ���Aر
� وا��	ادي خ_ل ا���ا�F  وآF ا��6�?�� ب��$��ب ��oاد و���أ

�Qاه�وا�� ��	آ��?. �Qا�+�ب . �� �B�+�Cا��* ی O�Qوا� ���Q ء ا����� �Kا�$��ب خ� A���


+�ت ا���$�� ا<ج������ وا��* &	جT ا�+�	ك ا�.�دي �* ا����ل ا<ج����* إذ o� R��S�

Q�� '�Bf �یAاج� أو أن ی�ی+�?�� أن ی� > �� T�	S� ا������ *��O وا��%�ی�� ا�+�Aة 

�	ا@c ا<ن6�اف و&�Q* ا[��Cم �� ا��6�?�� بT، آ�� أن ا�.�د ی%�O أن ا�� ��T یoدي إ�� 

�* أي ج���� ���B آ�نb، و&R��S ه)' ا��%�ی�� وا�O�Q �� ����� إ�� {خ�  Tب c���ا��

  .و��� �� ج���� إ�� أخ�ى

ب ��O�Q وا����دئ ا��* ا
�	���B �� ا[ج��ل و�* ب%r ا[���ن یC	ن ر�r ا�$��

����� أو جAیAة اآ�+�A� �Bی � &�Cّ ا�+�بQ� ن�&�� �� ���Qث �ا[ص�� ���Q ا����ر ا� �� T�

Q� و��� �_�� ���	ا@R ا<ج������ ا��* ی�.���B%� F وأن�B < &%ّ�� �� أن> ��� �B

�%T وی$ّ�Aی ��� T&6��ة و< &�ّ�* ا����ج��� Tرؤی� O�@ إ�� ا����ق ����ه)' ا�� *� T%

 > �B��� [.ا������ وی� �Bب O�+ا��* ی O�Qا� ��	M�� ،أ Tا������ &���� �دراآ O�Q� دة�a�

 T%� &���ش� �ت اج������@��
�AQ ی�OM إ��  Oّأو ���6_ و�� ث ���&AQم �T إش���� ����� آ�

 T� ��	& ���Qب �� ث�وا��$ �ا<ج����� �ا��.+� T���?ى و�	وا��+� ��.�Cه)ا ا�ش��ع ب��

T� ��ا<ج���� �ازن وا<����ج�ت ا��.+�	ا�� [�Q6�� O  .2ا��_

                                                 
1 A�6� *�� A�6� .*ا<ج���� �ب]. ا�$��ب وا��5��
  32ص. ��ج� 
2 ���� ���.��5�� ����� *� 186ص . 1995.دار ا��%��� ا����%��، ا<
A�Cری�. &�I_ت f	اه� ا[���ء وا�%�R. ا�$��ب 
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�� وا����دئ وا��%�ی�� �Q ا�$�ب �� ا� �Kم رA� ن	Cا[���ن ی c��� *�

 �B�� ���%� ن	C& أن ��j�ا<ج������ �%ّ��ا ��T ب+�	آ�ت �fه�ة و����� �� &Iخ) �Zب%�� 

�* ب%r ا�����%�ت، آ�ب�����د وإ�Bfر ا��%� TM6وه)ا �� ن� �Kر� O�@ �� � 6ة ب��B

T��+ل ��� ذ�\ �� ی� � �ى وأآ��إ�� ب_د  أخ �.Cة �� ب_د ا���Bی� ب��Aء ا�����

 ا�
_م، ون�A أ���ن� أن ا��%��� �� ه)ا ا��%�رض ب�� ا�O�Q ا<ج������ وا�$��ب ��C	ت

داخ�* ی��C أن &C	ن �	ا@�T وخ���  < ی��C إ�Bfر' أی� ن�A ا�$��ب �* ص�اع ن.+*

�Kإ�_ن ا��%�ر A�� وا������ T&ذا ���.  


�	ك ا�.�د �* ا����ل ا<ج����*  �� ه�� ی��C أن نQ	ل أن Tّج	ه* ا��* & ���Q ا�

 ���Qا�$��ب �� ث T�.�Qی �� *� �Kث &%�رA6ی A@ ����Q ا[ن��ط ا� *��jن�� ن�A أن ا<خ�_ف 

����� وب�� �� یT� �aS ا���Qث �� ������.  

  ا�����ى ا���*����� -د

�* &C	ی� ا�$�S�� ا�$�ب� وه	 ا��+�	ى  Oی+�ه �ا {خA%ا���� �� ب r%ب R�aی

�* &�&�c ه)' ا�%��ص� أ i�� ا� �ا�%�� r%' ا���ج* وا�)ي ی%��	�	C�+ی�ت , ا�	ا��+�

 O��%ا� �� F��%��� ���ن� vS$ا� �Bن	ّCات ا��* ی��Sا� ��	��� Oaی 	رج* وه�Sا�

T&ا&��ه� cد إ�� ج�ن�ى  ا��6�� ب��.A� ات��Sن ه)' ا<&��ه�ت وا�	C�&و O��%ل ه)ا ا�	�

ا�$vS ن���� ���.��F ا�)ي ی�O ب��T وب�� ا�%��O ا��Sرج*، ����C أن نQ	ل أن ا�%��� 

 �� R��S� 	ج* وا<ج����* وه	�	ا��� �ب�� ا�%�� F��.��� ��&ن ن�	Cج* ی	�	C�+ا�

� <خ�_ف �Z�%� ا��C	ن ا���	�	ج* و�Z�%� ا����� ا<ج������ ا��* ن��� شq vSخ�

T��  .FC$&1 ا������ ا�)ي ی%�� 

                                                 
  32ص . ��ج� 
�ب]. أب%�د ا<&��ل وا<ن.��ل. ا�$��ب وا������. ��� ���� 1
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 ���S$ن ا�	ّC& *ه* ا�� �ا[رب% �أن ه)' ا�%��ص �ر ��� ���	آ�Aا� R�aآ�� ی

ا�$�ب� و��O ا��.��F ب���B ون+�� �$�رآ� آF ���� ب���M� إ�� ا�%��ص� ا[خ�ى ه	 

ن�ت ��T د<�� ��� �� ����.��F ا���Nن ب�� ه)' ا��ّC	�S$�.�� ا���&��ا�)ي یA6د �Z�%� ا

��Q�Q6ا� ��	ج�ب�� T��+ن.  
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  خ)�23 وم��1ات ا����ب

 \�& Fوا����زج ب�� آ �ا�$�ب ���S$ب��ء ا� *� Oا��* &+�ه Fا�	ا�% �Qب�
ذآ�ن� 

Fا�	ا�$.ا�% �Bب N�ات ا��* ی��N�وا�� v��Sا� Oأه ��6ول ذآ�
��ب وا��* و���� ی�* 

 OB��ب Nا����ی [�S& *وق ه* ا���و@� ب�� ا�$��ب، وه)' ا�.�� �B�_أن ن_�| �� خ �Cی�


	اء آ�ن ذ�\ ان.%���� أو اج������ وآ)�\ ا@���دی� و&.ّ�ق haا�� �ب�� ا�$��ب �� ن���...  

 ��و�C* ن.OB ا�$��ب ونAرك �Q�Q� ا�.�وق ا��	ج	دة ب�� �R��S أ��اد ه)' ا�.

v وا�+��ت ا��%�و�� ب�خ�_ف ا��Sا� �ایAف ب�ا������ ����� أن ن% *��� ا�+�Aة �Q �

 *�v ا��* ذآ�ه� ا���� 	ن ��Sه)' ا� �� �a%ب �د ن)آAه)ا ا�� *��Aى ا�$��ب، و

���� ی�* �B�Sّأن ن� �Cوا��* ی� OB&�.�o�1:  

•  �
�C%ان [�Sی ��� �Qاه�ا�� ����� �� �أآ  O�Q�� د�ا�. �یAQ& ا ��� ار&.�ع�ه�f

 .ا���	ل وا��6ج�ت ا��* &C	ن �Aى ا�$��ب

Bf	ر ا���N� ا<
�Q_��� و��6و<ت &Iآ�A ا�)ات، واه���م آF ج�p ب�qخ� وإ@���  •

 .�_@�ت ���S?� وا��?ّ�� ���+�F�Q وا�Nواج

•  �Q ا�)ه�* <آ�+�ب ا� w�.وا�� OB%� �$@ر وا������Cا� �� iیA6زی�دة ا<ه���م ب��

 .�� ��O��A ا���Cن� ا<ج������وا���Bرات ا�_ز

�* أ�	ر ا��+�F�Q وزی�دة ا�AQرة  • ��C.وازدی�د ا�� ��Bأو ا�� �
�* ا�Aرا v�Sا��

��Bأو ا�� O��%ا�� *� .��� ا<
�Q�ار 

�� إ�� &Q6�] " �����"زی�دة ا���	ل ���6	ل ��� ا
�Q_��� ا@���دی�  •Aی ��� �ی�C�و

 .� ب��%�F ا�)ي یoدیT ا�$�ب و&�T��Mا
�Q_ل ذا&* ��� یoدي إ�� ا<ه���م أآ 

                                                 
1 [��Sا� A�� م_� .�� 65، 62ص ص . ��ج� 
�ب]. ر��ی� ا�$��ب ��B� و
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زی�دة ا��6ج� إ�� ا��NویA ب���%�	��ت ا��6�� وا<ج������ ا�+���� �� ا�%_@�ت  •

 .ا�Nوج�� و���ة ا[
�ة و�+oو���ت ا�%�F وا�%_@�ت ا<ج������

ا<&��' إ�� ا<ه���م ب��M�وف ا<ج������ وا��+�س بIه��� ا������ وا�$%	ر  •

� أث��ء ا��$�رآ� �* ا��$��Zت ا<ج������ وا�$%	ر ب���+oو��� &��' ب��	ج	د وا[ه��

 .ا������

ا<ه���م ب���.C�� ا�	ا@%* �* ا��+�F ا������ ب��M�وف ا<ج������ وإدراآT أن  •

 .ص_���T ا��Sص� ����� ب����w ا������

v ا��* ی���N ب�B ا�$��ب �� اخ�_ف ��Sا� �� ��	أن ن���ول ��� �Cوآ)�\ ی�

Aة أی� ن��ا�.� '(B� *��Nا� AیA6ا�� �� �Mا�� rّ5ت ب���Q ا�����%�ت وا�:  

  ا����ی� وا����ط -أ

ی��C أن ن%��� ه)' ا��Sص�� ����� �Aى ا�$��ب <&����B ب���C	ی� ا���	�	ج* 

و�C	ن أن ه)' ا������ أآ � ا���ا�F ا��* &Nداد ���B ��	ی� ا�ن+�ن و@Aر&T ��� ا�%?�ء 

���
���B ا���	 ا��+�* وا�%�Q* وا��$�ط ب� F��Cة ی�ب�����ر أن ه)' ا�.� F�6وا�� �اری

وآ)ا ا��.+* وا<ج����* ����w ا�$�ب أآ � ا
�%Aادا ��F�6 ا��+oو���ت و�%c ا[دوار 


�C	ن ه)' ا�.��ة خ���� �� ا��$�آF ا<ج������ و��	ی�T ا��*  Tإ< أن ذ�\ < ی%�* أن

ه)' ا��$�آF و&o+� F�6و���&T <@��ان �Aى &T��6  ی���� بT�Cّ�& �B �� ا�S�وج ��

�* �R��S ا��+�	ی�ت haى ا��A. ب� �ی	5_ل ه)' ا�6��
�)�\ ی%��� �� ا�a�وري ا

T��  .1وا��$�ط ���� ی%	د ب���.� ��� ا�$�ب ب�.+T و��� ا������ ا�)ي ی%�� 

   

                                                 
1 ���� ��� .��5�� ����� *� 190ص . ��ج� 
�ب]. ا�$��ب 
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  ا����> ب�وح ا����ی� وح9ّ ا�����7 -ب

�Aى ا�$��ب ا���ب%� �� آ	نA�� Tر ا��5ّ�� ی�ج� ����ء ا��.A�� pر ا�Q	ة 

ا<ج����* إ�� ا�%��F ا�+�C	�	ج* ا�)ي یC	ن ��دة ن�&�� �� &.��F ا�%��F ا�یAی	�	ج* 

 Tآ	�
 *� OC6�& *ا�� ��
�
ا�)ي �� خ_�T ی�� F ا�$��ب إ�� ���	�� �� ا��	ج�Bت ا[

ی��د ا��Aا�L� F	ر ���$��ب ی%�F ��� إ. �+R��S� c ا����<ت وا�%��F ا<ج����*

ا��* < ی��K ب�B ویC	ن �AیT ا<ن�)اب ن6	 ا��	ا@R ا���?ّ��� وا��%�رK� و�* ه)ا 

ا��Aد یC	ن اه����T ا���+* ���ّ�� ��� @�a� A6&یA ا��+�F�Q وه�� ی�+�ءل ا�$�ب �� 

��ه�� �+���K T��Q ه)' ا[��Cر ا��A��Qی� أی� ی�IآA� AیK T�ورة ا��$�رآ� ا�.ّ%��� 

�* ا�K�6� و&A6یA ا��+�F�Q و�AQ أّآA و �Kر�%� bوإن آ�ن ��� '�Mن *�ا�ی��ب�� 

��� أن ��$��ب �	@.� وج	دی� @��Q ی%ّ�� �* إ�Zر' �� إ�+�
T بNی�دة  1را �و�? ب�رن

ا����@r ب�� ا<����<ت ا����Aدة ��+%�دة ا�ن+�ن�� �� ن���� أو ا��ABیA ب��6�وب 

ا���A��ی� �� ن���� أخ�ى وه)ا �� ی�Aي @��Q �� شIن�A& T�� ا�K�6� �� أجF ب��ء 

F�Q�+ا��.  

  ��ّ�� ث.��� ���� -ج

�� أي ����� ه* ص	رة [��Cر' و@��T و&A���Q' و��دا&T  �وف�� ا��%�Qأن ث

وآ)�\ ه* ���	�� �� ا������ت ا���Q	�� وا���.] ����B �� ج��� أ��aء ا������ 

 �B���� أن�B ن+] �� ا[��Cر وا��%�رف وا���Q��ت ون��ذج �� ا�+�	آ��ت  آ���A�وی%ّ�

���ّ%� �%���� N�ّ�& *ا�� R@ا	2وا�� . Aّآoب��ون وی  ���� إن�� ه* و��Aة ا���$�Q أن ه)' ا�

��اد L� ��اج���� ��$�& ��a& *ا�� �
ا�ج������ ��Q	ل أن�B ���	�� �� أ�%�ل ا�	

 ��� �Q�& أي ����� < &+�?�� أن ���Qوه)ا ی%�* أن ث �ا����� *� OBوإد��ج Oه	أث��ء ن�

                                                 
1 ���� ��� .��5�� ����� *� 194ص . ��ج� 
�ب]. ا�$��ب 

2 A.Guivillier, Manuelle de sociologie. Paris. PUF. 1963. Tome1. P670 
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��$�& 'N�ّ�& ا�)ي �
اج������ �%��� إ< أن ه)ا ا����5�  ����B وإن�� &�5�� &�%� [�%�ل ا�	

�� و��p آ��� أو ب�%�� أدق یC	ن �A6وداNن ج	Cأن ی �� Aب> ���Q ا� *�إذ &%��� ه)' . 

 T��ا��5���ات داخ��� و&��وز ه)' ا�A6ود ی�%F ا�.�د ه��$�� �* ا������ ا�)ي یC	ن 

��Nأو ج �آ�� �ج �� ه)ا ا������ ب�.�S��  .a�1	ا 

@b ا���6* و�* ج��� ا[و@�ت أو أ����B ی��F إ�� ا�S�وج ن	�� �� ���$��ب �* ا�	

 ���Q ه)' ا� bإن آ�ن �M�_و� �B���Q& ��� ا[و�� �رجAب�� A��%ی Tن] ���Q ه)' ا� ��

�� ا�$��ب &+��A ب�[
�س ��� ا�%��� ا��Q	ی�* . &�ّ�* ا����ج�&T أم <�Qن ثj� T�و��

*� _ �� AQوا�� Oی	Qس ا���

��  وی��w أ�
�* إش��ع ا��6ج�ت ا[ ���Q ى آ.�ءة ه)' ا�A�

  .��2$��ب

 T���� ا��	ج	دة �* ا������ ا�)ي ی%�� �Q ا�$��ب &��' ا� Tم ب	Qا�)ي ی AQه)ا ا��

 ���� جAیAة ��� �%�و�Qر ث	Bf دي إ��oأو ی ����� ���Qا[���ن ی���� ث r%ب *� T�%ی�

 �� r�  .ا���Cر�* ا������ وا��* &C	ن ����� �F6 ر

�� إ�� ���	�� �� ا��.�ت ا[خ�ى ا��* ی����C أن ن�Aه� �Aى ا�$��ب ب�.� �Kإ

���� . ���Cی� ��C� ��Nج �Qا�$��ب ی� *�وه�� &�Aر ا�ش�رة إ�� أن &	اجA ه)' ا��.�ت 

إ< . أن ن�Aه� ب�.� آ���ة �Aى ب%r ا�$��ب ی����C أن ن�6| ان%Aام ب%A� �Baى {خ�ی�

��ت أن�Q�& �B ا��.�ت ا�Q ا�$��ب ب�خ�_ف ا� OM%� �B�	� ك�ا��* ی$� ����5�

  . وا�����%�ت

                                                 
1 Guy Rocher. Introduction à la psychologie générale. L'action social. Paris. ED HMH.1970. p 114 
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	���"   

 ���� �	� 
���� أ����� ����ح ا���د �� ����� و��� 
%	$# ا"�!�ر ا���ا�


 ا��ا�- ا�����- وا�/	.���- ",+ ا�	���ى ا�()'� أي ��م�$�م5 ب2ّ3 ا���0 "# �

 �� 
�:�BّC% 9 ه:ا ا�	��Aم م# ا�	��ه�7 . ا����"5 ا=ج�	�"�ا���دي وآ:�9 ا����78 وا�����

  .ا��� ���F اه�	�م� آ!��ا م# ��E ا����ول ا�,C	� �Bى ا�	)�'�# ا������#

آ	� ��Hّ	# "	,�- ا���ا�
 ���"G م�ّآ!� ب�# م�	�"- م�		- م# ا��70 ا��$�%- 

�� ���"5 م��	� مL  وا=����C�- وا��,�آ�-، و�� م��ب5 ذ�I������ 9 ا�B%��م� �,()'�-


 ا���ا�
 ا����� هC�% ��B+ إ��� ��� N!'% ��,"ار، و�	�ة ب����3�	ة ا����Qوف ا�


 "SG- أآ�R ��ا��� ب��� وب�# ���� ,(�� 5H�Tا �� �,%BC,�آ� و�� ���3�ا���د وذ�9 ب

�� 
���- م# جA- وب��� وب�# ا�!�X- ا��� %C�� W��A م# جA- أخ�ى، م	� %Uدي ب� إ�+ �

  .ا�]ان داخ,� و�)��2 ا�����، وا�(�Cر ب���ض+ وا��	�L ب�Tم# ا�Bاخ,�

�� ه:ا ا��'5 ���ول ���ول م��Aم ا���ا�
 ا����� ا=ج�	�"� وذ�9 ب�Cض أه7 

ا���Cر%_ ا��� %	$��� أن �,^ ا=خ���Gت ا�	�!�%�- ��	� ب���A و"�ض أه7 ا���0%�ت 

����ا�	���ة �� مL ذآ� أ��ا"� وأ�$�ل وأ���� I�.  
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 ا��ا��

  م���م ا��ا��

%�Cف م��Aم ا���ا�
 �BCدا واخ���Gت "B%Bة و��	� %,� ���ول ا���Cاض أه7 

��ر ا���0ي aة �� وا���	ت ا���0 ا��Aف وجG�وذ�9 ب�خ N,/'	,� -����	7 ا��ه��	ا�

  ا�	���ول ���

ب- ��اء %Cّ�ف ا���ا�
 ��I ا�	7�C ",+ أ�� ا�C	,�- ا��� ب�A ��7 ا��3��ات ا�	/,�


 ا���ازن ا��������� -X�!أو �� ا� d()��1 ا�.  

وه� ا��3��ات �� ا��,�ك ا��� %��H��A إ�!�ع ا��ج�ت وم�اجA- ا�	�/,!�ت ��+ 

-X�!ا� L- م���م -SG" 7��% ا���د أن L�/��%.2  

آ	� %�ى أص�ب ا=���g ا����� أن م� ��	�� ب��	�ض أو ا=ض/�اب�ت ا�����- م� 

�)�ص م# ه� إ= م�	�"T"- م# ا�	# ا���د وم��ا��� ب��ا� ��ط ا��,�ك 8�	م# أ� -

B"و 
ا��ا�-  مذوي ا�SGC- ب� و��8!� م� %$�ن ذ�9 ا��,�ك م'�ب� ب��(�Cر ب���,

 -�����aت ا�SGCا� -C�!�وا�BCام ا���!5 ا=ج�	�"� وا=����ر إ�+ ا�(�Cر ب���ض+ م# 

ا���C م# أج5 ا���Cدة ا�]ا�� وذ�9 ب�m!�ع م�	�"-  ا���ئBة  وا��� "�دة م� �L�B ا���د إ�+

 -�CSوب/�%�- وا ��
 ا���Cم5 مL اB�Tاث ب($5 م!�%��م# ا���T�I ا���ا���- "# 

 �A- م��ت ا=%��ب��و"	,�- م5R ا=�'�اف إ�+ ا��Aا%�ت وم	�ر�- ب2C أ��اع ا��(�


 م� %�	+ ب��	�%�� #" ��$��]م�ت ا���B"�- أو وا��,!�- إم� ب($5 م!��� أو 8�� م!�

   3.ا��5 ا�����-

  

                                                 
  73ا�	7�C ا�(�م5 �,	'/,�ت ا���$���ج�- وا��,�5 ا�����، بBون ��-، ص  1
 74ص . م7�C ا�C,�م ا����$�-، بBون ��-. وا�	�ن 2
3 rب�Aا� B�ا�� B	  22ص 2ط. بBون ��-.ا�	$�I ا���م�C ا�E%B. ا�����-ا��$�_ وا�'- . م
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 ا��ا��

5 اTم�ر ا��� BSرة ا�()d ",+ ��ّ! ب.ّ�� H. Rogersو%Cّ��� آ�رل روج�ز 

���'(� 7�0�� �� �A��ّ!� +," 9ذ� BC5 م# ب	Cذ�9 ذا��، ث7 ا� �� �	ب �AرآB%1.  

 ���ّC%و���ن وWilson  - وا�)�ف�ت ا��,!=�C��=أ�� ا�),� ا���!� م# ا +,"

إ�� ...وا��,
 وا���aس ب��:�I وا�'�اع وا�(�Cر ب�=آ���ء ا�()'� وا���Cدة ا��Cم-

وب������ ��ّ!,� ����ط ا�CH_ وا���ة . ا��Bرة ",+ م��C- ���� ب/�%�- م�ض�"�- و�����-

  .2و��	�- ا��Bرات إ�+ أB� +'S م	$#

م($Gت آ	� %�Cف ا���ا�
 ",+ أ�� �$ّ�_ ا���د ب!�X�� ا=ج�	�"�- �� م��ل 

����� مL اwخ�%# ا��� ��جSGC� L�� ب.���� وم�C%�� ب�X�� ا=ج�	�"�- وا������- 


 ا��3ض وإ�!�ع . وا�),��-���$,	- ا���ا�
  ���A د=�- ",+ ا��$�_ ا�:ي %BAف إ�+ �

-X�!7 "��ص� ا��- أو ��0�7 ا�)!�ات ا�()'�وإ"�دة ��0 ���3�ج�ت وذ�9 إم� ب�  .3ا�

�ر ا���ا�
 ",+ أ�� ا��Bرة ",+ ا���0 إ�+ ا�:ات ب($5 وا�CS و%	$# آ:�9 ا"�!

وم�ض�"�، و��!5 ���ط ا���ة وا�B� +," _CH ��اء وا�C	�� +," 5	�BS -رات ا���د 

وا��BCادا�� إ�+ أB� +'S %	$# ا��ص�ل إ��� أو ����� و%UآB ه:ا ا��	�ذج ب�ج� خ�ص 

�,��د و����0 إ�+ ���� وم��Aم�  ",+ م�	�"- م# ا="�!�رات م��A ا�)!�ات ا��جBا��-

���'(�  .4"# م$���ت 

 ��3� 
%��و��B آ:�9 أن ا���ا�
 ��$���ج�� ه� "	,�- %�ول ب�A ا���د "# 

 -Aم# ج �A�� W�C% ��ا� -X�!# ا��وب ���وب -A# ���� م# ج�وب ���ب 

 ا���ا����,�آ� و�

                                                 
  110- 108ص . 3ط.��1990-. ا=�$�Bر%-.ا�	$�I ا���م�C ا�E%B. ا�'- ا�����- وا���ا�
. رم�Hن م	B ا��:ا�� 1
  73ص . ��1992- . �,�,- ",�م ا���ب�-. ا�'- ا�����- وا���ا�
. م	F%{ B م�ج� 2
3 �Sل د���	7 ا���| ودرا�-. آ," 
 . 33.32ص . ��1974-. ب��وت. دار ا��HA- ا��Cب�- �,/!�"- وا��(�. ا���ا�
  122ص.��1983- . 4.ط. م'�. دار ا��$� ا��Cب�. ا��C,�7 ا�	��	� وا���R��_ ا�:ا��. ",� ب�آ�ت 4
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 ا��ا��

$����ت �,�ص�ل إ�+ ���- وه:g ا�!�X- �(	5 آ5 م� %�r ب����د م# مUث�ات وإم. أخ�ى

  .1م# ا=����ار ا����� وا�!��B وا��$�_ ا=ج�	�"�

 
�و"ّ��� "R	�ن �!�I ��اج ب.�� "	,�- د%��م�- م��	�ة %�ول ب�A ا���د أن %

��از�� ب��� وب�# ���� وب�# ا�!�X- ا��� �(	5 آ5 م� %�r ب����د م# مUث�ات وإم$����ت 

  .�����2 وذ�9 ب�3��� �,�آ��,�ص�ل إ�+ ���- م# ا=����ار ا


 ا��ض� �و%Cّ�ف آ:�9 ب.�� "	,�- إ�!�ع ��ج�ت ا���د ا��� �R�� دوا�L ب	� %


 ا����� ا����{ "# ا�(�Cر ب���ج-، و%$�ن م��ا��� إذا ه� ��"# ا���| وا=ر���ح ��


 ر8!��� ب	� %�ض�� �أ��# ا���Cم5 مL اwخ�%# ب(.ن ه:g ا��ج�ت وأج�د ���ول م� %

g��8 3و%�ض�.  


و�� ا���C%_ ا�:ي BّSم� ���B أن ا���ا�
 %C�!� ا�T,�ب ا�:ي  ��	 ا���)' م&�

�A�� W�C% ��ا� -X�!ا� Lم ��SG" �� آ��ءة �Rأآ d()ا� N!'% ��/4ب�ا�.  

آ	� %H�_ "ّ]ت راجN أن ا���ا�
 ب	g��C ا��Cم ه� BSرة ا���د ",+ ��B%� �,�آ� 

م($,- م�د%- أو اج�	�"�- أو خ,��- أو ص�ا"� ����� %��7  و"�دا�� وا���ه��� "�Bم� %�اج�

Iوأ�� N,أص -SG" ��X�# ب�وب ���5ب.  

   

                                                 
  31ص . ��1983- . ب��وت. دار ا��HA- ا��Cب�-. ",7 ا�'- ا�����-. م'/�+ خ,�5 ا�(���وي 1
2  B	ح أ�Gح. م�ج�نص�	ى ا�/��ا����� وم� 
  36ص .��1989-  1ط. ا��ب�ط. دار اTم�ن.ا���ا�
3 Lج�	36ص . ��| ا�  
  108ص . م�جL ��ب
. ا�'- ا�����- وا���ا�
. رم�Hن م	B ا��:ا�� 4
  245ص . ��1996- . دار ا�	��C- ا���مC�-. درا�- �� ا��,�ك ا�����a وج�ا�!�. ",7 ا���|. م�Bي أ�	B!" B ا~ 5
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 ا��ا��

  أه��� ا��ا��

ذآ��� ��	� �!
 أن ا���ا�
 م��Aم وا�L ا=��C	�ل �Bى ا�	)�'�# ا���$���ج��#، 

%,�  وم� جC,� م�آ] اه�	�م ا�!��R�# ه� اTه	�- ا��� %$����A �� م)�,_ ا�	��=ت و��	�

  .����Cض أه7 ا�	��=ت ا��� �!�# ��� أه	�- ه:ا ا�	��Aم

  أه��� ا��ا�� �
 م��ل ا��ب�� -أ

 �%�S �Cدا� 
��ا إ%��ب�� "# م���ى ا��'�5 إذ %),Uم �!�C% B�ا�� 
إن ا���ا�


 أ",+ درج�ت ا��'�5 ا�Bرا�� م���- اBر# ����-، و%��7A%B� B ر8!- �� ا���

  .	�7A م# ����- أخ�ى"�SGت م���8	- مL زمGئ7A ومCّ,و%��"Bه7 ",+ إ�Sم- 

����Gم�: ��Uوا ا���ا�
 %���Cن م# ا����� ا�����، و%Cّ!�ون "# ه:g ا�����ات 

آ�����ب�ت ا���دد أو ا��,
 أو أ�7A %�,$�ن م���9 ا��C_ �� ا�,IC  ،ا�����- ب/�ق "Bّة

  .1وا���T�- وا��	�آ] ",+ ا�:ات و��Bان ا�R�- ب����|

  أه��� ا��ا�� �
 م�	ان ا�-���� -ب

إن ا���ا�
 ا���C,� B	�ل أم� ض�وري �]%�دة ا�a��ج آ	� %	$# �,�,�5 م# ا��SGCت 

ا=%��ب�- وم(�"� ا�I وا��د مL ا�]مGء وا��ؤ��ء وا�	(���# ا���L م# آ	�- و��"�- 

-��U	ج داخ5 ا����a2ا.  

  أه��� ا��ا�� �
 م�	ان ا�-�� ا������ -ج

��ء ا���ا�
 %	5R وا�Bا م# ا�T!�ب ا��ئ���- ا��� �Uدي إ�+ ا=ض/�اب�ت  إن

 Lا���د م 
ا�����- ب.�$���A ا�	)�,�- وم# ه�� درا�- ا�()'�- S!5 ا�	�ض ومBى ��ا�

                                                 
  58ص . ��2001-. م'�. ا�	$�!- ا���مC�- اTزار%/�-. ا��اج!�ت ا�	Bر��- وا���ا�
 ا�����. "!B ا�	�B ا�(�ذ�� 1
2 Lج�	59ص . ��| ا� 
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 ا��ا��

�,�ص�ل وأ���� وزمGئ� وم��	� �C	5R ��/- ه�م- م# ���ط ا��d ا����� وا�/!� 

�)�ص ��إ�+ �()�d ا���- ا�	�ض�- وب������ ��Tا LS��X  7ه��م# 8 �Rأآ 
ا���ا�

   .1"�ض- �,���� وا��,
 وا=ض/�اب ا�����

   

                                                 
  60.59ص. م�جL ��ب
. ا��اج!�ت ا�	Bر��- وا���ا�
 ا�����. "!B ا�	�B ا�(�ذ�� 1
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 ا��ا��

  م���ت ا��ا��

��BCد م��=ت ا���ا�
 ��I م�Bان ا����ول، و��	� %,� ��Cض أه7 ا�	��=ت ا��� 

�� 5R	�� ��ذآ�ه� وا� I,3%1:  

  ا��ا�� ا�)/&
 -أ

 ��وا��C,7 وا��:آ� وا���$�� وا�:آ�ء إن "��ص� ا���ا�
 ا�C�,� ه� اaدراك ا�


 ا���ا�
 ا�C�,� ب���م آ5 بBC م# ه: اTب�Cد بBورg آ�مG وم��Cو�� . وا=��BCادات�و%�

%�� 7,C��I أن %$�ن �B%� ا��BCاد �,�C,7  نمL ب��- ا���Cص� وه:ا %��C أن ا���د إذا أراد أ

�	,C� م� Lأن %�ج L�/��% ن ا���دm� ��خTوإذا �'5 ه:ا ا 
 وFS ا�%���ج- "# 

�m� ء��  .",+ ��ابr ه:g ا���Cص� 	� %Bّلا��:آ� وإن دل ",+ 

  ا��ا�� ا�	ی�
 -ب

 ��!C�,� ا م� %$�ن م������Rا����� �,��د وآ I�آ��ج]ء م# ا� ��%Bا� I�آ��ا�


 ا���ا�
 ب�a%	�ن ) أص�ب ا=���ه�ت ا��C��-( "# ص�ا"�ت داخ,�- "���-�و%�

و��0�,� 7	�CمGت ب�# ا���س وه� ذو أث� "	�
 �� �$�%# ا�()'�-  ��" �A�Bة. ا�'�دق

]ا��A %�ض� ��ج�ت ا���aن إ�+ اTم# وإذا �(5 ا���aن �� ا��	�9 بA:ا ا���B ��ء واّ�

���� Fا��� واض/�ب��.  

  ا��ا�� ا3س�ي -ج

 
��%�H	# ا���Cدة ا��T%- ا��� ��	5R �� ا=����ار وا��	��9 وا��Bرة ",+ �

م/��I ا��Tة و�Gم- ا��SGCت ب�# ا��ا�B%# وب�# اTب��ء و�Gم- ا��SGCت ب�# اTب��ء 

                                                 
 64.63. 61.ص.ص.ص. م�جL ��ب
. ��ا��اج!�ت ا�	Bر��- وا���ا�
 ا���. "!B ا�	�B ا�(�ذ�� 1
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 ا��ا��

ا�	�!�دل ب�# ا��	�L، و%	�B ا���ا�
  مب7AHC ا�!� 2C�E ���د ا�	!- وا�R�- وا=���ا

  .�SGCت ا��T%- مL ا�STرب و�5 ا�	($Gت ا��T%-ا��Tي آ:�9 ��(	5 ا�
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 ا��ا��

  أس���4 ا��ا��

 I�اد إ�+ ا�)�ذ أ�����Tة %,�. ا��
 ا���ا�
 �� م)�,_ م��=ت ا���م# أج5 �

�!�C- ه:g ا�	�اS_ م# ��E ه�  I�� 9ده�، وذ�BCو� _Sا�	ف ا�G�,�- ب�خ�- م)�ا����

I�� 9ده�، وذ�BCو� _Sا�	ف ا�G�,�- ب�خ�م)  _Sه� م�ا E�� #م _Sا�	ا� g:ه -C�!�

�$�ا  �B%BA وا�a!�ط أو �	5Rّ م'Bر ضBC!�r3 "# ا� I����Tا g:��8!� م� �.خ: ه

  .م!���ا أو �$�ن د��"�- 8�� م!���ة

  ا3س���4 ا��ا�/�� ا����ش�ة .1

 7�ّS5 �� �زاروسR	�� أ��اع -Cإ�+ أرب ��  :1ا��(�ط ا�	!�

�	ی	 أو  1.1 ا�=>�ا�س)	اد ���ا��� ا�

L ا�)/� م# م'Bر خ�رج�، "�دة م� %��م ب��)�ذ B%BA� -��� ���Sّ ا���aن أو �

��
 ا��Bخ5 ا�	!�%�� #" ��Bّ� #_ م�)��ر أو ا��Hدي ا����� -��Cخ/�ات م.  

�	ی	 2.1 م����� م-	ر ا�=>� أو ا�

%,�. ا���aن إ�+ م�Aج	- م'Bر ا��B%BA أو ا��Hر آ��ع م# ا���ة و% BS�L! ذ�9 

ا�BCوان وآ	� %�ى ا�B%BC م# ا�C,	�ء ب.ن ا��]وع إ�+ ا�BCوان BS %$�ن ����-  ��ع م#

��Aوم�اج B%BA�وم- ا���	,- ��ط وآ���!�aر ب��C)ا� 

  

                                                 
 130ص . م�جL ��ب
. ا�'- ا�����- وا���ا�
. رم�Hن م	B ا��:ا�� 1
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 ا��ا��

 م��و�� "��ش
 م-	ر ا�=>� 1.1

%	�رس ا���aن ه:ا ا��,�ك �� ����� ا���م�- م�ات "B%Bة وب)�ص- "�Bم� %$�ن 

 .م'Bر ا�)/� آ!��ا

 ��ةا�س�?م و�	م ا��� 1.1

 +�G��� ص م��G(م5 ا�.% _Sن ���� أم�م م����aم� %$�ن اB�" ثBوه� م� %

  .ا���Bع ب(B% 5$ل ",+ ا=آ��Xب وا�(�Cر ب���.س

 Iو��
��mن م5R ه:ا ا�T,�ب ا���ا�
 أآ�R مGءم- �	�اجA- م($Gت  ا��&�

� �"�!�  .��1 ازد%�د م/�د �أآ�C� �R�Bا وب������ �'�� ا���زا�� وإ

_�H%5 �� م�س&�  وR	�� 

 ا���ا���اaدراك : م�	�"- م# ا�	�C%�� م# أج5 �

,d�� ،�A ا="�	�د � �A,ت آG$)	آ] ��ل ا��	�-، ا��,��ئ�ل ا�:ات ا��!S ،LSل �,�ا�Cّا��

  .2",+ اwخ�%#، ا=���Gل ا�:ا��

    

                                                 
 390ص.  4ط. ��1973- . ب��وت. دار ا��HA- ا��Cب�-. ا��	� ا�����. �,	� ا�	,���. "!B ا�	�7C ا�	,��� 1
  89ص .��1990- . ب��وت. �Cب�-دار ا��HA- ا�. ا�Bرا��. ا�'- ا�����- وا���ا�
. مB!" F�B ا�,/�_ 2
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 ا��ا��

 ا3س���4 ��� ا����ش�ة .2


 ا���ا�
 �,9 ا�	�$���]م�ت ا���B"�- ا��� ��%�'B ب����T�I 8�� ا�	!���ة �� �

 �A�ر إ���وه� "!�رة "# خ,�r م# ا��5 ا�����- ا��� %��C	�A, ا���aن �,�I,3  ��وی	أ

 �A�," 
,�
",+ م'�در ا��B%BA أو ا�a!�ط مSU�� وBS أ�م'/,N ا�!Bائ5 وص�A��ّ  ا��&�

  :�ت ا�!� -,%B�	5R ��إ�+ ��"�# م# ا��,�آ

  س&�آ�ت ب	ی&� إی��ب��  1.2


 ا��,�آ�ت ا�!B%,- اa%��ب�- أ����� ��ا��� م�/��� أآ�R م# ا�	�اجA- ا�	!���ة �� BS

و�$# %C�	B ذ�9 ",+ مBى ��ابr ا�BAف اTص,� ب�	�ذج ا����C�- ��رة ر78 أن ا�)�ذ 

��Cر ب ��" ���% BS 5%B5 �� إ�!�ع �,�ك بR	�	ا�:ي ��ّ�!� ا���ار ا� 
���(5 ب����!- �,�Cئ

5%B!ة �� ا��,�ك ا���آ! -S��  .1ا���د، ���m م# ا�	�	5 أن %�C,� %$ّ�س 

  س&�آ�ت ب	ی&� س&���  2.2

ه� �(�ط %��)Bم ��� ا���د ����� م�او,� -8�d,( م# ا�	�اجA- ا��اCS�- م	� %Uدي 


  .إ�+ إض�Cف إض�Cف ا�A� ،��T أ�,�ب �$�ص� �� ا���ا�

 _�H%و

 ح&���)�% d�B(م أ�,�ب ا�	�اجA- ا�	!���  ا��&� Bأ�� %�ج

وأ�,�ب� ��ا���� بG%B �� آ5 وFS، إ= أن ا�()'�- ا���%- ا��� �	�5 إ�+ ا��)Bام 

ا���T�I ا�	!���ة وا�!B%,- واa%��ب�- ب��	� ضC�_ ا�()'�- %��)Bم "�دة ا�T,�ب 

  .2ا�!B%5 ا��,!�

   

                                                 
 391ص . م�جL ��ب
. ا��	� ا�����. �,	� ا�	,���. "!B ا�	�7C ا�	,��� 1
 ��393|  ا�	�جL ص  2
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 ا��ا��

  ��ش�ة �&�ا��ا���D ا�	����� آCس���4 ��� م

 ��m� #%خ�wو��ض� ا ��و��ج��� ب/�%�- ��ض �Cع دوا��!�إذا "�] ا���د "# إ

�!�ع ��ج��� وه:ا �� م�و�- �,�)��_ م# �Bة ا�a!�ط a -%ر�C�Gإ�+ ا�/�ق ا� .�,%

�!�ع ب/�%�- م!���ةaا 
��� �� g[�" #" 7. 1وا��(5 ا���ج ��ا� I����Tا g:وم# ه

  :,d م# ا��3Hط ا��ا," -CS�� ��%B��AC! ا���د �,�)

  ا�E�F -أ

  ���� ���C� أو م� ����C% �	_ م�)��ا���د �, �A�%,�. إ� ��ر%- ا��C�G5 ا��م# ا�

و%�	5R �� ا��!�Cد م� . ا�$!F، وه� �� �C� B!�� ب2C ا�	)�'�# ��,- ��ذج- خ��Sء

%R�� ا��,
 م# دوا�L وا���C=ت وأ�$�ر م�U	- م# م�/�- ا�(�Cر أو ا��"� إ�+ م�/�- 

��CرGأ�� آ:�9 %. ا� �	رآ�C)ر إ�+ م�/�- ا��C�G] ا��م م# ���Sآ5 ا L5 ",+ م�	C2.  

 
آ	� أن �,$!F وQ����ن أو=ه	� و�Sئ�- و���C ا�C	5 ",+ د�L م�!I ا7�T وا��,

 Lوا�Bا� B5 �� صR	� �A�وث�� L	��	ا� ��%�Cم Lرض م�C�% وم� 
�Hم�!!�ت ا� F!$وذ�9 ب

  .r ا=ج�	�"�-ا�����- ا�BCوا��- ب�!I ا��ازع ا�B%�� أو ا��Hاب

  ا�����ب -ب

�ّ�� ��C% 
I ا�()d ا�	�.زم ا���Cض �,��س أو �,	�اS_ ا��� �R�� �� ���� ا��,


�Hا�/�ى ",+ . وا� _Sا�	ا� g:ه -A.زم إ�+ م�اج�	وإذا اض/�ت ا��0وف ا���د ا�

���� وا�'� ",+ ذا�� و"�ش مL ا���س دون أن %�W%�C م7AC، وه� آ��(�ب ا�:ي �(5 

إ= أ�� %�3	| �� أ�Gم ا���0- إ�+ �B زائB م���7S %�)�5 ���� أ�� BS ه�ج�  �� درا���

 _S�	ا� Lم 
إ�+ ا�)�رج، أو أن %	�5R �$5 م� %Uم� ب�، أو %$_ "# أ%- م�و�- �,��ا�

                                                 
  339ص .م�جL ��ب
. ا�'- ا�����- وا���ا�
. رم�Hن م	B ا��:ا�� 1
  166ص. ��1980- . ب��وت. دار ا��HA- ا��Cب�-. ��C,7 ا���| ا=ج�	�"�. "!�س م	�د "�ض 2
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 ا��ا��

ا�	R�� ���!�ط، وه:ا %��C ا"��ا�� ض	��� م# ا���د ب'�Cب- ا��ص�ل إ�+ �5 اTزم- 

ا�()d ا�:ي %	�رس ا=���ب %���ن ا���ب� �� ا�I��3 ا��� %���C م��A، و%�G^ أن 

  .1وا�Gم!�=ة ب5 وا�!Gدة أ%�H ثبBCم ا=آ��ا

  ا���ی� -ج

م�و�- د��ع "# �,�ك %	$# ا"�!�رg خ���X، أو أ�$�ر مC��- أو دوا�L ج���- أو 

7,S -ن أو ز���� -�,� �� �A��� #" �!C� -%ر�C� ذ�9 ب	�و�- �����ه�..."Bوا��- = 

 I!�	ا� F��� ات�����ار وا�:"Tن ه:ا ا�$� #�� �� ،�A�" - أو أ":ار�ب.�!�ب م�/�

ا����� �	� �C,� أو م� %	,� م# أ�$�ر،و�$��A و��,- aخ��ء م� %(�C ب� ا���د م# "�ر 

وخ�5 أو م�و�- �)Bاع ا�:ات أو ا�H	��، وه� ���%- �,C��ب ا��� = %/�
 ا���د 

�A�A,. م�اج�!�%� %)�أم وا� r�� #%خ�wاع اB(� -و��_ "# ا�$:ب إذ ه:ا اTخ�� م

FSخ�%# �� ��| ا��wاع ا�:ات واBو�- خ�  .2ا��!�%� ��A م

�,�!�%� S�	- د��"�- ��	5R �� م��"C� +," ���B,�5 أ�����C ومC��Bا��� وا��)��_ م# 


 ��� اTهBاف ا��� ��8!� م� �$�ن ص�  .C!- ا�	��ل�Bة ��Cر�� ب)�!- اTمB�" 5م� = ��

  اHس/�ط -د

 I��% E�� -�م��ا� ����ن �� ����aا �A�-، ��8!� م� %,�. إ��- د��"�ط }����aا

��خ�%# ب'�- = ��Cر%- ب2C ا�'��ت ا��,!�- ا��� %���C م��A ه� ����، ذ�9 أن 

 �A� 
إدراك وج�د ه:g ا�'��ت ا��,!�- �Bى ا���د %Uدي ب� إ�+ ا�(�Cر ب������ وا��,

�A!��% �,اخBا� ����ة ا�B� #_ م�)����3خ�%# �,.  

                                                 
 1666ص . م�جL ��ب
. �� ",7 ا���| ا=ج�	�"�. "!�س م	�د "�ض 1
2 Lج�	170ص . ��| ا� 
 184ص . ��1994- . ا��]ائ�. د%�ان ا�	/!�"�ت ا���مC�-. مBخ5 إ�+ ",# ا���| ا�	�Cص�. م'/�+ "(�ي 3
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 ا��ا��

  ا���Fص - هـ 

%C�!� ا��$�ص أ�,�ب� ا���ب�� Tن ا�()% d��A�� إ�+ م��,- ��ب�- م# م�ا�5 

�	�g �	�اجA- ا�'�ا"�ت، وه� ��,- د��"�- %�Cد ب�A ا���د إ�+ ا���T�I ا�/�,�- �� 

'C��� -,$)أزم أو م _Sض� م��C% #�� -���Cا �,�آ� وث�رة ا��B%B� ��� ا�5، أو إ�!�

�B%Bا ��,S �%B� ��R� ن إ�+ ا��$�ص . ��8!�ت�X��,% ا م���R7 آA�ء ا�:%# ��# ��ا����Tص


  .1ب3�- ا��)��_ م# �Bة ا��,

  ا���م
 واH�?ء - و

ه� ��,- د��"�- ���C ا=ر���ء أو ا�����C ب�]"�ت ا���د ا��3%]%- ا�BCوا��- أو 

��B وم�!�ل م# ا�:ات واwخ�%# وص�= ���ع م# ا���ا�
 ا�:ا�� ا�����- إ�+ ا���L��� g وم

-X�!ا� Lا�)�رج� م 
  .2ا�Bاخ,� وا���ا�

و%�'B ب� �� ",7 ا���| 8�� م��ر ا�/�S- ا�����- ا�	��!/- ب�8!- م	��"- أو 

م�م- أو 8�� م��8ب- ���A اج�	�"�� آ���8!�ت ا�BCوا��- أو ا�����- ",+ �!�5 ا�	�Rل 

  .3ج�	�"� أخ�SG، وذ�9 ب(5$ = ��Cريإ�+ م��ر ا

  ا�E��L -ي

%��� ",	�ء ا���| �Qه�ة ا��!R�F ب.��A �(�� إ�+ ر�2 ا��T وم�Cرض�G� �Aر���ء 

� ا�����Hى أ",+ م# ا����4إ�+ م�.  

   

                                                 
 33ص . ��1976- . ا���ه�ة. ا�	$�!- ا��T,�م'�%-. ا����� وا���ج�� ا���ب�ي اaر��د. "!B ا�	�B م��� 1
 150ص . م�جL ��ب
. مBخ5 إ�+ ",7 ا���| ا�	�Cص�. م'/�+ "(�ي 2
  116ص . م�جL ��ب
. ا�'- ا�����- وا���ا�
. رم�Hن م	B ا��:ا�� 3
4 Lج�	118ص . ��| ا�  
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 ا��ا��

  أ��اع ا��ا��

 
%	$# أن �Bد ��"�# م# ا���ا�
 أ�Bه	� خ�ص ب����aن ذا�� و%�Cف ب����ا�

و��	� %,� ���Cض . خ�ص ب��	��	L وه� م� %�Cف ب����ا�
 ا=ج�	�"�ا�:ا�� وث���� 

آ,�A	� إض��- إ�+ ا���Cاض ا���ا�
 ",+ ا�	���ى ا�!����ج�، وا�	���ى ا�:ي %�	L ب�# 

ا���ا�
 ا�:ا�� أو ا���$���ج� وا���ا�
 ا=ج�	�"� ���$�ن �B%�� ا�	���ى ا����� 

  .ا=ج�	�"�

  ا��ا�� ا�������
 -أ

%(��آ�ن �� ا���ل أن  ����O وش�ب�Nس م	�د "�ض إ�+ آG م# %(�� "!�

ا�$�ئ��ت ا��- �	�5 إ�+ ا��3��� م# أوج� �(���A �� ا����ب���A �,�0وف �� ب�X��A، وذ�9 

أن �3��� ا��0وف %�!�3 أن %��ب,� �3��� و�BC%5 �� ا��,�ك، وب	�C+ أ�� %�!�3 ",+ 

�!�ع ر8a ةB%Bج �S�� B�% أن �!���، أي أن ا���ا�
 ه�� ه� "	,�- ���7 ا�$�ئ# ا�

  .ب��	�و�-، وا���ا�
 ا�	��	� مL ا��0وف ا�	�3ّ��ة


 آF. MEKENNY  5 و%�ى ��� L�/��% =ودة وBأن BSرة ا���د م

',-، و",�� �����aن = %	$�� ا��ص�ل �C	,�- ا���ا�
 "�gB "	,�- م��	�ة ومّ�. ا��ج�ت

  .1إ�+ ���- ا���ا�
 ا�$�م,-

  ا��ا�� ا�Pا"
 -ب

�	�5 ا�$�ئ��ت ا��- إ�+ أن ���^ ب��- م# ا���ازن ا�Bاخ,�، إ= أن ا�'�اع 


إ= ) خ�2 ا�����( ص�- مGزم- �$5 �,�ك �G %	$# أن �Bث ص�رة م# ص�ر ا���ا�


  .)ز%�دة ا�����( و%$�ن ه��ك ��ع م# ا�BCام ا���ا�

                                                 
 28ص . ��1988- . اB�$�aر%-. دار ا�	��C- ا���مC�-. ا�	�ج] �� ا�'- ا�����-. "!�س م	�د "�ض 1
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 ا��ا��

�# أدوارg ا=ج�	�"�- ا�	�'�ر"- و%�'B ب� BSرة ا���د ",+ ا�����
 ب�# دوا��C وب

وب�# أدوارg ا=ج�	�"�- ا�	�'�ر"- مL ه:g ا�Bوا�a Lرض�ء ا��	�L إرض�ء م���!� �� 

  .1وFS وا�B %),� م# ا�'�اع ا�Bاخ,�

 
�آ	� أن ا���ا�
 ا�:ا�� %��
 �Sى ا�()'�- ا�	)�,�- و%�C� �A,C	5 آ��Bة ��

���� %�5C . ا�()'�- وا����اره�أهBا��A، �:ا �����ا�
 ا�:ا�� أ��س �$�م5 � #" [�Cوا�

5 ه:g ا�'�ا"�ت� ��S���:ا . ا���د �� ص�ا"�ت ����- م��	�ة �	�d ج]ءا آ!��ا م# 


 ا���ا�
 ا�:ا�� "�ض- �,��IC ا���	� وا�����  5ST���B م5R ه:ا ا���د ا��Cج] "# �

g أ%�H ���: ا�'!� و��%L آ	� ��B. جBA %!:�� ��0ا ����ذ ��S�� �� �5 ص�ا"��� ا�Bاخ,�-

ا�IH3 م	� %Uدي إ�+ ��ء "���SG ا=ج�	�"�- ب�wخ�%# أي إ�+ ��ء �$��� ا=ج�	�"� 

وه:ا %�ضN ا�SGC- ا�	�!�د�- ب�# ا���ا�
 ا�:ا�� وا=ج�	�"�، وب������ %�ضN ��� أن 


 ه:ا ا�	��� 2.ا���ا�
 ا�:ا�� %�'B ب� خ,� ا���د م# ا�'�ا"�ت ا�Bاخ,�-��ى م# و��

  .ا���ا�
 %C	B ا���د إ�+ ا�B%BC م# ا������ت وا�/�ق

ش�ب�A�  N:ا ا���ا�
 %	5R ب��r!H ا�:ا�� و��B%� ا�	�Uو��- ا=ج�	�"�-، و%'�_ 

ه:ا ا���ا�
 ب.�� إ%��ب�، و�� ض�ئ� �Bد ا���aن ا���ي ب	�C+ أن ا���ا�
 ه�� إ�	� ه� 

���C��=ا �H3ا��.  

أن %$�ن ا���د راض�� ",+ ���� 8�� آ�ر�A� g أو  �����ا�
 ا�()'� أو ا�:ا�� ه�

����ا م��A أو ��خ/� ",��A أو 8�� واث
 ���A، آ	� ���7 ���ة ا���د ا�	��ا�
 ذا��� ب��),� 

d�وا�� 
�Hوا� 
. م# ا�����ات وا�'�ا"�ت ا�����- ا��� ���B م(�"� ا�:�I وا��,

�Cم -�%������ �,	($,- ��+ %$�ن أآ�R إض��- إ�+ آ5 ه:ا �3��� ا���د م# �,�آ� أو 


 اTهBاف ا�()'�- و��+ ا=ج�	�"�-���� -���C�.  
                                                 

1 rب�Aا� B�ا�� B	 33ص . م�جL ��ب
. ا��$�_ وا�'- ا�����-. م	B ا���B ا��Aبr .م
2 Lج�	34ص . ��| ا� 
 24ص .م�جL ��ب
. ا�	�ج] �� ا�'- ا�����-. "!� س م	�د "�ض 3
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 ا��ا��

 I�� �A��	$# إج	% ��د ا��CبT"- م# ا�	ى م����	ه:ا ا� �� B�� 	��م�	ي م

 Qا 	����1 آ5 م#:  

  ا="�	�د ",+ ا���| �

  ا���aس ب����	- �

� -%�  ا�(�Cر ب��

  ءا�(�Cر ب�=��	� �

  ا���ر م# ا=���اد �

  )ا�'- ا�����( م# اTم�اض ا�C'�ب�- ا�),�  �


 -ج���  ا��ا�� ا��

%�'B ب����ا�
 ا=ج�	�"� �$ّ�_ ا���د مL م��	�C أو مL ا�!�X- ا�)�رج�-، ��اء 

آ��F م�د%- أو اج�	�"�-، وا�	�'�د ب��!�X- ا�	�د%- آ5 م� %�r ب����د م# "�ام5 ��]%��- 

أم� ا�!�X- ا=ج�	�"�- ���'B ب�A "��ص� ) ا�/�|، ا��ارة، وا�!�ودة، و8��ه�( م�د%-

ا�R���- ا�Gم�د%- م5R ا���7 وا�	�C%�� وا��Cدات وا������B وا�	C��Bات وا��SGCت ا=ج�	�"�- 

و%.�� �$�_ ا���aن أو ��ء �$��� مL . إ��...وا��70 ا=S�'�د%- وا������- وا=ج�	�"�-

�g:A ا�!�X- ا�:ي %R�� ا�B%BC م# ا�	�اS_  ا�!�X- ا�	�د%- أو ا=ج�	�"�- ب�!I ا��3�� ا�Bائ7

وا�	($Gت و�A:ا آ�ن ",+ ا���aن أن %��BS 53را�� وإم$����� وو�Qئ�� ا�����- ا�	)�,�- 

�AC"5 م���% ��ا� -X�!ا� L_ م�$�وا� 
  .�	��وم- ه:ا ا��3ّ�� وإ�Bاث ا���ا�

ن وا����مN آ	� %BS ��Cرة ا���د ",+ "��SG" Bت اج�	�"�- ج�Bة ���7 ب����Cو

وا�R%aر GS %(�ب�A ا�BCوان وا=ر���ب أو "Bم ا=آ��اث ب	(�"� اwخ�%#، وه:ا م� 

  .�C%2ف ب����ا�
 ا=ج�	�"� وا�(�ط اA� ����T:ا ا���ا�
 ه� ا=�]ان ا=�����C �,��د
                                                 

 246ص . ��1996- . دار ا�	��C- ا���مC�-. ا��,�ك ا�����a وج�ا�!�درا�- . ",7 ا���| ا��Cم. م�Bي م	B!" B ا~ 1
2  Lج�	250ص .��| ا�  
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 ا��ا��

آ	� %	$# ا"�!�ر ا���ا�
 ا=ج�	�"� "	,�- اج�	�"�- �Sئ	- ",+ م��%�ة ا���د 

L وا�	�اصGت ا�R����- وذ�9 م# خGل ا����م ب	,- ا=��)�ب�ت ا�	���"- �	�C%�� ا�	��	

  .�1اS_ ا�	)�,�-	ا��� ��Gءم وا�

�����ا�
 ه�� ه� �,9 ا�C	,�- ا�B%��م�$�- ا�	��	�ة ا��� %BAف ب�A ا���د إ�+ �3��� 

��ت �,�آ� ��Bث "SG- أآ�R ��ا��� ب��� وب�# ا�!�X- ا��� �(	5 آ5 ا�	Uث�ات واaم$��

  .وا���ى ا�	�/- ب�


 -د���  ا��ا�� ا����
 وا��

و%�ى . م� ب�# ا=���ه�# ا���ب��# �	L%	$# ا"�!�رg ا���ه� ��ا����، ��E أ�� %

!- م# "�'�%# أ�����# %	GRن ���� أ�!�ع ه:ا ا=���g أن "	,�- ا���ا�
 ه� "	,�- م�ّآ

���C,/و��ج��� و� �Cوا�Bا���د ب �	هB'5 أ��- . م�"�	�وا=ج -�C�!/ا� -X�!ا� �	A�وث��

 
ا�	�/- �A:ا ا���د ب	� ��A م# ض�ابr وم�اص��ت، وب	� �(�	5 ",�� م# "�ائ

   �Lazarusزاروس  2وم# أ�'�ر ه:ا ا=���g. ومC���ت

��ر %�Bم aع  و���نو�� ه:ا ا�!�م��Aم� �,��ا�
 %�	5R �� أ�� BSرة ا���د ",+ إ

��ج��� وم�/,!��� ا�����- وا=ج�	�"�- م# خGل "SG- م���	- مL ا�!�X- و�A:ا %	$# 

  :3ا���ل أن ا���ا�
 %�Hّ	# "�'�%# أ�����# %�	GRن ��

  ا���0�7 ا�Bاخ,� �

  ."�SGت ا��Tاد و�,�آ��7A ا=ج�	�"�- �

   

                                                 
1 B	أ� B	  17ص . دار ا�	��C- ا���مC�-. ا��$�_ وا�	($Gت ا�	Bر��-. م'/�+ م
 89.87ص . م�جL ��ب
. ا��اج!�ت ا�	Bر��- وا���ا�
 ا�	Bر��. "!B ا�	�B م	B ا�(�ذ�� 2
 21ص . بBون ��-. ا���ا�
 ا����� ا=ج�	�"� ا�Bرا��. �+م	B م'/�+ ا�	'/ 3
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 ا��ا��

  �/��ت "�/�� ا��ا��


 ا���ا�
 %$�ن إم� ج]ءا م# ا�!�X- ا�)�رج�- أو %$�ن داخ5  ���� Lا�Bإن ا�

-X�!ا� �� _Sي م�.� ،�A- ب:ا��ن "�ئ�� �� ��  ا�()'�$% BS d()ى ا�B� -�أو أي خ�ص


 أهBا�� وإرض�ء دوا�!/� ،�C�C- ا��Cئ
 �� �B ذا�� ���F مA	-، وإ�	� ا��Cم5 ��� 5�!�


 "	,�- ا���ا�
 م�C، ا��Aم ه� م�C+ ا�	�S_ أو ا�)�ّص���- ب����!- �,��د ا�:ي %�ول �

%$�ن ه� ذا�� و��,- إ�!�ع ب����!- �	� �م�S_ %$�ن "�ئ�� ب����!- �()d ب أّي آ	� أّن

  1.���د }خ�


 ا���ا�
 �� �S	�# أ�����# %�	GRن �� ����	$# إج	�ل "�اS�5 أو "�!�ت �

  .ا�C�!�ت ا�	�C,�- ب����د أو ا��Bرات ا���د%- وا�C�!�ت ا�!�X�- ا=ج�	�"�-

  ا�)/��ت ا�=�ص� ب��/	رات ا���دی� -أ

مd�� 5R ا��	�  L	��A م� �$�ن "�H%-�ائ
 م)�,�- %(	5 ه:ا ا���7 ",+ "

�:وذ �� �$5 ا���S ،7'�ر �� أ"�Hء ا���7 ،-آ	� ��B . وا�!'�، وضC_ �� ا�'

ا���d �� ج��I ا��Bرات ا�C�,�- آ��)��ض مBCل ا�:آ�ء ا��Cم، و��d اTداء 

  ا��...2وا=��BCادات

  ا�)/��ت ا�����S أو ا������� -ب

," 5	C� ��ام5 ا��C5 �� ا�R	��/ط م���ى ا�	�Aرات �Bى ا���د آ���Cدات �+ ا�

���C��=وا�'�ا"�ت ا -X�!م# -وا�Tان اB�� �"�)دة وم�وه��ك ��ع م# "Bم ا���ا�
 . ا�

Bة وآ���- ���d ا��Bر%I �� م�اجA- ا�	�اS_ ا���7A. %B!!� اTه5 �� م�Cم7A�G مL أب��ئ

�5 م# أ�	�ط �,!�- �� ا�!��ت ا��� ��8!� م� %�,��g ا�	�اه
 أو ا�/ا���Cم5 مL ا�3�� ه� 

                                                 
  34ص . م�جL ��ب
. ا��	� ا�����. �,	� ا�	,���. "!B ا�	�7C ا�	,��� 1
2 �	����ل آ�_ ��A	�A. م	B أ%�ب ا�(Tوت. دار ا��$� ا�,!����. م(�آ5 ا��221ص .��1994-. 1ط.ب 
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 ا��ا��

آ	� %	$��� أن ��B ��"� }خ� م# "Bم ا���ا�
 . �C	� 5��A م70C اTم�Aت خ�رج ا�	�]ل

�!!� ا�A��Xت ا���ب�%- وم)�,_ ا�	���Uت ا=ج�	�"�- ����- �BCم ا����ئ�A �,/�ق ا���ب�%- 

  .1ا�	Gئ	- -ا�����- و ا=ج�	�"�

   

                                                 
1 �	����ل آ�_ ��A	�A. م	B أ%�ب ا�(Tم(�آ5 ا. 
 222ص . م�جL ��ب
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 ا��ا��

�  ا��ب)T ا����ه�' ا���"�>� ب��

  وا�U�F ا��ا�� -أ

ا��$�_ م��Aم ذو أص5 ب����ج� %C�!� ��� ا�]او%- �� ��0%- ا��/�ر آ	� ج�ء 

 B�" Nا���درة داروی -%�HC��� ،و�- ب��0%- ا��(�ء وا=ر���ء�C	ا� ��د�� ��0%B� �	آ

��وط ا�!�X- ا�/!�C�- وم��ج.��� �A�/�L ا=��	�ار �� ا�!��ء، أم� ا���  Lؤم مG�ا� +,"

��(5 �� ا��Gؤم �	'��ه� إ�+ ا=�Gل، و5Q BS ه:ا ا�	��Aم م�ض�ع "��%- 

 I7 م# %:هA��#، و= %]ال ب��ج����ن ا�!���aا B�" �A0� ��م�اض ا�Tا م# ا��Rإ�+ أن آ

أو ا���ان ���7 "# ا�'�اع ب�# ا��HC%- وا�(�وط ا�/!�C�- ا�	�/- ب� ص�ا"� 

�ول أن %�ائ7 ���� . %��خ+ ا��ص�ل إ�+ ا��Gؤم% �و%(�� ه:ا ا�	��Aم إ�+ أن ا�$�ئ# ا�

�$5 ا�!� �� �A0% ؤم�G� ��� W�C% ا�:ي �C�!/7 ا���Cا� Lآ5مTء و��ع ا�,!�س، و��ع ا� .


 ب� م� ��اg م# م�و�- ا��Gؤم �Bى ا���ان ب����!- =خ�Gف ا��'�ل ����$�_ آ	� %,

ب'�- "�م- BSرة ا�$�ئ# ا�� ",+ ا��.S,7 مL ا�!�X- ب	� %�C,� أآBS �Rرة ",+ ا=��	�ار 

5 أو ا��Q��- �� ا�!��ء، وب/�%�- أخ�ى ����$�_ �3�� �� ا�$�ئ# ا�� ��اء �� ا�($

��0- ",+ ����� أو ب��ء ج����%�C,� أآBS �Rرة 	,1.  

ا�$�ئ#  +وب:�9 �����ا�
 %�Hّ	# ا���ا�I ا�����- وا=ج�	�"�- و%��'� ",


 ب����ا�� ا�!����ج�- �$5 م# ا���aن وا���ان,C�% _�$�ا� �	��ر . ا�!(�ي، ب��و��B أ

��Tول خ�ص ب����aن  ��ا�
 وا��$�_،ب.ن ه��ك خ,/� ب�# م��Aم� ا� م��	 ��	 ا��Vه�

�� �C�� ���0�7 ����� و�5 ص�ا"��� وم�اجA- م($Gت ����� م# إ�!�"�ت وإ�!���ت 

 �A"ب.��ا �A�� W�C% ��ا� -X�!خ�ون �� ا�wا���| وا Lوص�= إ�+ ا���اء وا=����م م

  2)و8��ه�... أ��ة، ا�C	5، ا���دي، ج	�"- ا����ق( ا�	)�,�-

                                                 
  29ص . بBون ��-.درا�- �� ��$���ج�- ا��$�_. ا�'- ا�����-. �C�7 ا����"� 1
  64-61ص . ��2000- . ا=�$�Bر%-. اTزار%/�-. ا�	$�!- ا���مC�-. ا�'- ا�����- و��$���ج�- ا�()'�-. ��زي م	B ج!5 2
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 ا��ا��


 م��Aم ��$���ج�، أم� ا��$�_ ��A م��Aم ب����ج� %(	5 �$�_ أي أن ا���ا�

 �ا���aن وا���ان وا��!���ت إزاء ا�!�X- ا���]%��- ا��� %C�� W��A و�$� %C�W ا�$�ئ# ا�

�A�Aاج�	/,!��� ��و�� وم�Q #ل مBّC% وأن -X�!ا� I�� ���� _�ّ$% أن ��,C� . ا���ل #$	��

 

 ا���ا���  .%�I أن %$�ن �B%�� �$�_آ:�9 أ�� م# أج5 �

  ا��ا�� وا�-�� ا������ -ب

���U	م# ا� ��R$أن ا� ^�G	-  #ا��ا���� -وا�!��R�# %	]ج�ن ���%!� ب�# ا�'


���BAف ا=%��ب� . وا���ا�
 ب�"�!�ر أن درا�- ا�'- ا�����- م� ه� إ= درا�- ا���ا�

�	��	L ا�:ي %C�W ���، م� �,'- ا�����- %�بr ب�Bرة ا���د ",+ ا���ا�
 مL ���� وا

%Uدي ب� إ�+ ا��	�L ب��ة خ���- م# ا=ض/�اب�ت وا�	,�X- ب����#، و%��7 ا���د و��� �A:ا 

ا�BAف ب���ض+ "# ذا�� �B!% Gو م�� م� %Bل ",+ "Bم ا���ا�
 ا=ج�	�"�، آ	� = %�,9 

 ���C��=ل ",+ ا�]ا�� اB% =��Cذا ب5 %�,9 �,�آ� م����� وا�C�,� �,�آ� اج�	�"�� �Cوا�

  .5Q ��1 م)�,_ ا�	��=ت و�F �.ث�� ج	�L ا��0وف

ب.ن ا���ا�
 ��| مg��C ا�'- ��	 ا��ح��ن م��	 ا���د�
 و%�ى �� ه:ا ا�'Bد 

�A�," 5�د� 
  .2ا�����، ب5 ه� أ�B م�0ه�ه�، ��A ���- أو م�	�"- ��وط وا���ا�

ف ب�# ا���ا�
 وا�'- �:ا ه��ك ار�!�ط آ!�� BS %'5 �� ب2C ا�T��ن �,��اد

 ���� Lم 
ا�����-، و%	$# ا���ل أن م��Aم ا�'- ا�����- %BS ��Cرة ا���د ",+ ا���ا�

 ��ومL اwخ�%# م# ����، أي %(�C ب���ض+ ا���م "# �,�آ� ا�,��0 وا�C	,� وا�	!�

��
 و"	,�- ا���ا�. وBSر�� ",+ ا��$�_ وا��Gؤم مL ا�	��	L ا�:ي %C�W ���. و8�� ا�	!�

  .3ه:BS g �$�ن ",+ ا�	���ى ا�!����ج� أو ا���$���ج� أو ا=ج�	�"�

                                                 
 108ص  .م�جL ��ب
. ا�'- ا�����- ا���ا�
. م	B رم�Hن ا��:ا�� 1
 64ص . م�جL ��ب
. ا�	$�!- ا���مC�-. ا�'- ا�����- و��$���ج�- ا�()'�- .��زي م	B ج!5 2
 27ص .��1999-. م'�. اTزار%/�-. م�آ] ا=�$�Bر%- �,$��ب. ا�'- ا�����- وا���ا�
. �A�� أ�	B آ�م5 3
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 ا��ا��

  ا���Vی�ت ا�����ة �&�ا��

�&�D ا����
 -أ  1��Vی� �

  ��وی	

ا"��B ��و%B أن "	,�- ا���ا�
 ا�()'� ��8!� م� �$�ن =��Cر%-، أي أن ا��Tاد 

 
ه� م# %��/�L إ�!�ع = %�Cن ا�T!�ب ا�����- �,$R�� م# �,�آ��d()��� ،7A ا�	��ا�

  .ا�	�/,!�ت ا��Hور%- �,�A ب���ئ5 م�!��- اج�	�"��

و%�ى ��و%B أن ا�C'�ب وا�:ه�ن م� ه� إ= "!�رة "# �$5 م# أ�$�ل ��ء 

  :ا���ا�
 و%��ر أن ا��	�ت ا���T�- �,()'�- ا�	��ا��- ��	5R �� ثGث- �	�ت ه�

� ��Tة ا�S  

� 5	Cرة ",+ ا�B�ا�  

� I ا��Bرة ",+ ا�

W�ی�  

� أن م���ح ا���ا�
 وا�'- ا�����- %$	# �� ا���داد ا��	� ا�()'� ��% B��"ا

B ",+ أه	�- اآ�(�ف ا�:ات ا�����- وأه	�- ا���ازن �� دون ��S_ أو �Cّ/5، آ	� أّآ

ا�()'�- ا���%- ا�	��ا��-، آ	� �Sر أن ا�'- ا�����- وا���ا�
 ا���ي %�/,!�ن ا���ازن 

=�/�ائ�- وم��=��� ا=�!����-، آ	� أّآB ",+ ض�ورة ا�C	,��ت أو ا�	�از�- ب�# م����� ا

ا���aس، اTدوات، ا�	(�"� : اTربC- ا���T�- �� �3��� ا���- وا�7��C ا�)�رج وه�

  .وا���$��

   
                                                 

1 �	A� +�/'_. م�$�- ا��$���ج�!- ا�����3. درا��ت �� ��264ص . ��1976- . ا���ه�ة. م$  
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 ا��ا��

  أد��

%:هI أد�� إ�+ ا��.آ�B ",+ أن ا�/!�C- ا����a�BC� - أ���� أ����-، وخGل "	,�- 

د %�	�ن و�7A%B اه�	�م اج�	�"� �Sي، %��� "�� رأي اwخ�%# ا���ب�-، �mن ب2C ا��Tا

م����!�# ��7A��!8 م��/�%# ",+ ا�Bوا�L ا���T�- �,	����- دون م!�ر ضB اwخ�%# 

�,!� �,�,/- وا���/�ة.  

  ��وم

BآU%  7 م�ّج��وم�0�� �A%B� %$�ن ��ا��- ه� ا���	- ا��ةأن ا�()'��و . � �� ا�

- ",�7A، و�BS 7A%Bرة ",+ ا��	5 وا�R�-، و��B أّآB ",+ # وم��ّ�أن �$�ن م���!,- ��خ�%


,S ونBخ�%# ب�� I  .م3]ى BSرة ا�:ات ",+ ا��C!�� "# ا�

  إری��Fن

)'�- ا�	��ا��- وا�	�	�C- ب��'- ا�����- =بB أن ���7 ب	� أن ا�ّ(إری��Fن  �Sر

�,%1:  

� -�Rا� 

� -��G���=ا 

� ا�BAفا���ّج �� � 

 ���|ا�ّ� �

� %ّ�Aب�� Nس ا��اض���aا- 

� I  ا��Bرة ",+ ا��T- وا�

   

                                                 
1 �	A� +�/'_. م�$�- ا��$���ج�درا��ت �� � .
 87.86ص .ص. م�جL ��ب
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 ا��ا��

  1ا���Vی� ا��&�آ�� -ب

أ�	�ط ا���ا�
 و��ئ� �BC م�Cّ,	- أو م$��!-، وذ�9 م#  �!�� �g���G ا��,�آ� �mّن

�ّC�% ��ات ا��!(ل ا�Gا��خ��5 ا��,�ك ا�	)%ا���د، و �A� ّ� �ض�- ",+ خ!�ات ����آ �

BّواN�X و��B ا"��B . وا��� ��ف ���ب5 ب���C]%] أو ا��B"�7. %�ت ا���ةا=����ب�ت ��

 ���Fري، وس�C)ا� BAا�� 
%��أن "	,�- ا���ا�
 ا�()'� = %	$# ��A أن ��	� "# 

-X�!ت ا���	,� 
%��ب�	ورا وم�ص��
 ��B ر�2 آ5 م# و .و�$��A �(ّ$5 ب/�%�- }��- "# 

$��!�C- ا���aن ب/�%�- }��- م�$���$�-وه	� م# ا��,�آ��# ا�	�Cو��# ب�����  5.  

أ�� "�Bم� %�B ا��Tاد ب.ن "7A��SG مL  ب����ن وآ�اس�Y وأوضN آ5 م# 

!�ن "# اwخ�%# و%!Bون ��% BS 7A�m� ،-ب��a7 ب�A�," د�C� =ب-، أو�Rم ��خ�%# 8wا


 ب���,	��ت ا=ج�	�"�- و%��� "# ذ�9 أن %.خ: ه:ا ,C�% �	�� 5Sم� أ�	�اه G$�ا��,�ك 


��ذا أو 8�� م��ا�.  


 -ج����Hا Z��  2ا�"

 I�� 
"�Bم� %$!� ا���ص5 ب�# ا�:ات ا�	Bرآ-  آ�رل رو��ز %Bث ��ء ا���ا�

+,R	ا�)�رج�، �$# . وا� LSوا��ا d(),� ل ا��0اه�ي��	# ا��ب 
وآ:�9 بBCم ا��/�ب


 ب�# ا�:ات وا�$�ئ# ��=ت "Bم ا���ا�
 اTآ�R خ/�رة �Bث "�Bم� = %$�ن ه��ك �/�ب

|ّ�� ،-����د، وه:ا م� %�C�B إ�+ � مBّAا���د ب.ّ� أي ب�# م��Aم�A وا�$�ئ# ب)!��� ا�

  .'��� ب��'�ام-ا��)Bام م�$��]م�ت ا���Bع �� �,�آ��� واّ�

                                                 
  88ص . ��1990- . دار ا��HA- ا��Cب�-. ا�'- ا�����- وا����ق ا�Bرا��. مB!" F�B ا�	�B!" B ا�,/�_ 1
  88ص . ��1977- . م'�. مBAC ا�!�ث وا�Bرا��ت ا���مC�-. ا�()'�-. �C�	- ا�(	�ع 2
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 ا��ا��

Bث "�Bم� %$�ن ه��ك �/�ب
 ب�# ا�'�ر وا��م]%- �,)!�ات ا��� أّم�� 
� ا���ا�

�ا ب�اCS�- دون أن %(�C ب���B%BA وبA:ا %'!N م�ّ$. ا�����-ن ا�:ات وخ!�ات ا���د �$ّ�


  :و%�ى روج�ز أن م�C%�� ا���ا�
 �$	# �� ثGث ���ط ��	5R ��. وا��,

� -%� ا���aس ب��

 ا=����ح ",+ ا�)!�ة �

 ا�R�- ب��	(�"� ا�:ا��- �

  ا���Vی� ا��������� -د

� "# أم�اض ��� 
%��ل أص�ب ه:ا ا=���g أن ج	�L أ�$�ل ا��(5 �� ا���ا�

وم5R ه:g اTم�اض %	$# ��ارث�A أو اآ���ب�A خGل   .'�brain�I ا���7 خ�ص- 

 r3Hا� #" �
 اaص�ب�ت وا���وح وا�BCوان، أو ا�),5 ا��Aم��� ا����%��ا���ة "# 

، م��	ل، دارون�ضL ه:g ا���0%- م# !��ت اTو�+ �ا��اLS ",+ ا���د، و��جL ا�ّ,

  .1و8��ه7.... ]����ن، ��آ��ن

  ا���Vی� ا������� - هـ 

%��ر أص�ب ه:ا ا=���g أن ه��ك "SG- ب�# ا�R���- وأ�	�ط ا���ا�
، ��B ث!F أن 

� ا�)	�ر ب�# ا���ب����# واTم�%$��#، وآ:��AQ 9 اخ�Gف �� � g���=ا �� ��G�ه��ك اخ

اaآ,���$�- ��م�اض ا�C�,�- ب�# اTم�%$��# واa%/����#، وب�# اTم�%$��# اT"�اض 

 2C# ب�م�اض بT7 وا�Tا �واB�=�%a%�#، آ:�9 وجBت ��وق �� ا=���ه�ت �

B أص�ب ه:g ا���0%- أن م(�آ5 و%Uّآ. ا�	�	�"�ت �� ا��=%�ت ا�	�Bة اTم�%$�-

� Lب/�ب [�	�� ���B- ا��"�	�]%��ا�/!��ت ا=ج�( �	ج )ج�GC� G�,S G�وا م�AQأ �	آ ،

 7A,8- م(�آ��ب' ��,C- ا��"�	�م ذووا ا�/!��ت ا=ج�S #�� �� -، ه:ا�5 ا�����Sا�Cا�
                                                 

  164ص . ��1956- . ا�Bار ا���م�- �,�(� وا�/!�"-. ",7 ا���| ا�'��"�.	B "]ت راجNأ� 1
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 ا��ا��

���� L-. ب/�ب�]%��ت ا���S�C	ا� -���C	� G�وا م�AQا���0%-. وأ g:ب ه� وم# أ��A أص

DEHMAN, REDLICK, FERZ1 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  28ص. ��1990- . ب��وت. دار ا��HA- ا��Cب�- �,�(� وا�/!�"-. ا�'- ا�����- وا����ق ا�	Bر��. "!�س م	�د "�ض 1

 ��Vی�ت ا��ا��

 ا���0%- ا=ج�	�"�- ا���0%- ا�!����ج�- ا���0%- ا�����-


�&�D ا����  ��Vی� ا�
  إری��Fن. ی��W. ��وی	

  ا���Vی� ا��&�آ��
N�Xوا .���Fس 


  ��Vی� �&' ا���O ا�����
 م�س&�. رو��ز

��Vی�ت ����� 
  أخ�ى
 ش���. �زاروس

 5$�)2 (
 %!�# ��0%�ت ا���ا�
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 ا��ا��

  م�Vه� ا��ا��

  م�Vه� ح�N ا��ا�� -1

�)'�- م��از�-، بّ��ءة �Sدرة ",+ م�اجA- ا�'�Cب�ت I,/�% #�. إن ا���ا�
 ا�

و",+ ا��Gؤم وا�����
 ب�# ��ج���A وم��=��A م# ����- وا�	�/,!�ت ا�	�/- ب�A م# 

  .����- أخ�ى

 
ا��# وخ�ص- �� و��	� %,� �����Cض ب2C ا�	�0ه� ا��� �!�ز ��� ا���ا�

  .ا�	�Bان ا�	Bر��

  ا��اح� ا������ -أ

��Cرg ب��ّ�ا��Cام5 ا��� �ّ� أه7ّ إّن 7�و"Bم ا��ا�- . ICل ���ة ا���د إ�+ ج

ا��,
 ا�(B%B وا�- �� ��=ت ا=آ��Xب 5 ��=ت "Bم ا�ّ�و��	Rّ. ���- ا�����-م م# ا�ّ�وا��.ّز

�$�رت م5R ه:g ا��=ت وزادت  وإذا.و��ه7 ا�	�ض م(�"� ا�:�I، أ�$�ر وو��وسو

 _Sا�	,� �,	ّ� I�� +," ����� �A�ة و��جB"��	ا� I,�"# �B م� ا��,]م ",+ ا���د 

�ّC�	ا��A� وا��ا�- ا�ّ�. ض �� Lه� أن ا���د = %�اج� أي "�!�ت وم�ا���Cم |�� -���


 أهBا�� �$R��ا م� %'�د��A �� ����� ا���م�-���ه� ���� و�5 ا�	($Gت ب/�%�- ��ض. �

L	��	د . و%�ض�ه� ا��C'ر�� ",+ ا�BS -�ا���� -و",�� �	# �	�ت ا���د ا�	�	�L ب��'

BائB)زم�ت وا�Tل ا���1.  

  ا���Fی� �
 ا�)�D -ب

 7Aرا�BS ب� N	�� م� 
�C�BS �!رة ا��Tاد ",+ ا�C	5 وا�a��ج وا�$��%- ��A	� و�

 � ص�رة �!�C�- �� ا���aن، إذ أّن���-، ���C	5 ه- ا�ّ�د=ئ5 ا�ّ' �7A م# أه7ّاوم�Aر

                                                 
1 �	A� +�/'_. م�$�- ا��$���ج�درا��ت �� � .
 39ص. م�جL ��ب
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 ا��ا��

�ّ� G	" أو -�Aا��ا���د ا�:ي %]اول مBأه 
��. �� ���ح �� ا���ص- =��G3ل BSرا�� و�

اTث� ا���ي �,C	5 ",+ ا���ازن ا�����  و= �9 أّن. وه:ا م� %Uدي ب� إ�+ ا���Cدة وا��ض�

 �!�C% إذ ،�����a# وراء ا��,�ك ا	$� ��اف ا�BهT- ب���5 �� ص,- وث	Cإ�+ أن ا� Lج�%

ّ�. .ث�� �� ا�!�X- ا��� %C�� W�B� ���A ذا�� و��,- �,ّ�% �A�%��
 ����� م�آ]ا و"# 

ا�C	5 وا��,�ك وه��ك "SG-  و�A:ا �mن ه��ك "SG- ب�#. إ��� �	��	�م�م��S �� ا�	��	L ا

واض- ب�# ا�'- ا�����- وم� %��آ� ا�C	5 م# }ث�ر، ����(5 وا�a!�ط �� ا�C	U% 5دي 

7A# "# أ����اد ا�:%# %$���ن راض��T2 اCى بB� إ�+ اض/�اب�ت ا=�]ان ا����� .

� ه:ا وم# ا�	�Cوف أن ا=����ار ا����� وآ:ا ��ا�
 ا���د %Uد%�ن إ�+ ز%�دة ا�a��ج، �

ا��Hء ���/�L ا���ل أن ��d ا�$��%- �� ا�C	5 ه� د���AQ +," 5ر ��=ت ا=ض/�اب 


 BSر�C� ����ا���د وب�� B�" اج| اا������Aرة إ�+ أن ا���aر اB�� �	5 آ	Cا� +," ��

L	��	ا� Lم 

 �(�ط ا���د و�Cّ/,� و%'!8 N�� �Sدر ",+ ا���ا��C� 1وا�'�ا"�ت.  

  ا3ه	اف ا��ا])�� -ج

وم���ى �	�ح وا�CS . # ا�	�0ه� ا��� �Bل ",+ ��ا�
 ا���aن اخ���رT gهBا��م


 وBSرا�� وإم$������ وا��BCادا�� ا��� �Uّه,� �� ا���C �,�ص�ل إ���A و����T ،�Aن ��%

�ّC% �	إ� ،�A�ا��ص�ل إ� L�/��% = ا��Bأه LH% ا�:ي d()ط ا��!�aض ���� �,�(5 وا

,�7، آ:�9 ا��ل ا��Cائ
 ا��� �!BC ا���aن "# ا���ا�
 ا�ّ� وا�'�اع وا��� ه� ب	�Rب-

)d ا�:ي %'�L أهBاف ��5 ب$R�� "# إم$����� وBSرا�� وا��BCادا�� ��A ب����!- �,ّ(

�	���ت و%�Bّ�واّ� �)d 8�� ��ّي �%B� |�� ���$ ��"�	�� B�م� ��8 �,C�% �	ب:ا�� م +


 ا��!�ل م�AC و= %��ا�
 مL أ��اده��% G�2.  

  

                                                 
1 �	A� +�/'. م�$�- ا��$���ج�درا��ت �� �_ .
 40ص.م�جL ��ب
 76ص . م�جL ��ب
. ا�'- ا�����- و��$���ج�- ا�()'�. ��زي م	B ج!5 2
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 ا��ا��

  1`�_ ا�Pات و"��D ا���^و��� -د

�ي ه� ا�:ي %��/�L ض!r ذا�� وا��� 7$��A ب	� ���A ا��d( �� ��=�C ا�ّ�ا�ّ(

م)�,_ ا�	�اS_، وأن %�$7 أ%�H �� ��ج��� ور8!��� ��)��ر م# ه:g ا��ج�ت �,9 ا��� 

L�/��% �Aأن %�ّج ب���� �ACH% -�,!��م� -/(� ��!� -�� ",+ � �,�آ� ا��جA- ا�'

  .أ��س م� %���CS م# ���ح

!r م# م'Bر ,�Hّ	� F,ّS ا��ج- 	� زادت BSرة ا���aن ",+ ض!r ذا�� آّ,ه:ا وآّ,


 �	�م� مL ا��	�"-، �.����� %��2 � مّ��ي = ���ل أّ�)d ا�ّ�م5R ه:ا ا�ّ(. خ�رج��

دائ�ة وأن ر��H ه:ا = %)�ج� "# . ا=�'��ع �	� ه� م.��ف �	�C%�� داخ5 ا��	�"-

  .ا���اء

اه�- أو وب.ن اTوض�ع ا�ّ�. ����H ه:ا BS %.�� "# اS���ع ب��� وب�# ����

م� %����� آ!B%5 ��ف �$�ن ��� ��Cدة  وأّن. ا�	�Cوض- 8�� م���!- و���� F�B" �Aا�-

5	�. و��B أن ا�/��I ا�	��ا�
 درا��� ه� ا�:ي %��/�L أن %�$7 �� ر8!���. أآ!� وأ

وه� %LH �� ا��!�ن ج	�L . ",+ ض!r ذا�� وإدراك "�اIS اTم�ر و�$�ن �B%� ا��Bرة

Bّ	��% I��/5 ه:ا ا�R	� ،5!���	ا� �� ���Cأ� #" I���� 5 أن	�BSر�� ",+  ا����ئ� ا��� %

����/��I ا�	�	�L . ا�r!H وا��$7 �� �,�آ� م# ��g�%B ��م�ر ��B%�ا %��!� ب�����ئ

5 ه:g ا�	�Uو��- ب'Bر �ّ	م�Uو= "# أ����C و%ي %C�!� ���� ب����ا�
 ا��# ه� ا�:

  .2	�ت ا��Cم- �� ا�()'�- ا�	�$�م,-ر�I، وه:g إ�Bى ا�ّ�

  

  

                                                 
 76ص . م�جL ��ب
. ا�'- ا�����- و��$���ج�- ا�()'�-. ��زي م	B ج!5 1
2 �	A� +�/'_ ا�����. م�$�27ص . ��1978- . دار م'� �,/!�"-. ا� 
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 ا��ا��

Z- �����  ا�)?]�ت ا��

�ّU	ّلم# ا�B� ��خ�%#  �ات ا�wا L- م�"�	�ا=ج ���SG" ن���aا 
",+ ��ا�


 ��ائ�7A وا���Cم5 مL ا���س وا�C	5 م# أج���� 7A�B"م�� �� ��Cو� -5 ا�	',

5 ا�	�Uو��- %���"5 م7AC و%�ّ	. ا�SGC- ب��� وب�# اwخ�%# وث��- ا�',- وإّن. -ا��Cّم

�ّا=�/�اء  � �T 7Aّن�س �� و�ّ!ا�ّ� � %0+ ب�CIّون ا�!ّ��ء، آ	� أّ�
 ا�ّ�ا=ج�	�"�- و%

  .1وا=�C]ال وا�!B" #" BCم ا��$�_ وا���ا�
 ا��,�7

   

                                                 
- ا�����- و��$���ج�- ا�()'�-ا�'. ��زي م	B ج!5 1 .
  76ص . م�جL ��ب
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 ا��ا��

  س�ء ا��ا�� -2


 ا��ض+ ا�����، ����C'� ا�:ي %BAد ا�	�S_ إن ��ء ا��� "# "Bم ���� 
���ا�

ب.ن إ�!�ع ا��ج- �# %�ض�� %	5R "�ئ�� �C	,�- ا���ا�
 و% BS���I "# ه:g م� %�	+ 

����Cم�ن ا��  .1ب��a!�ط أو رب	� ا�


 ب/�%�- = �
 أو "�Bم� ����و%�(. ��ء ا���ا�
 "�Bم� �$�ن اTهBاف صC!- ا��


م�C%�� ا�	��	L إذ %��ل م	B ا���B ا��Aبr أن ا���ا�
 ا���{ ه� "�] ا���د "#  ��ا�

B�� gوم# م�0ه� ��أو ��ج��� ب/�%�- ��ض �Cع دوا��!�  :2إ

� -�[Cا=�/�اء وا� 

 ا��,�ك ا�BCوا�� �

 ��Bان ا�R�- ب����| �

� -%� "Bم ا�(�Cر ب��

 ا���Cض ��م�اض ا�C'�ب�- �

  .ا=ج�	�"�-وج�د م($Gت ",+ م���ى ا��SGCت  �

                                                 
1 rب�Aا� B�ا�� B	  44ص . م�جL ��ب
. ا��$�_ وا�'- ا�����-. م
  415ص . ��1972- . 2ط . دم(
. م$�!- ��ب�#. درا�- �� ��$���ج�- ا��$�_. ا�'- ا�����-. �C�7 ا����"� 2
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��ة� #�ه�ة ا�

�����  

��ه�ة ���	� و��ت �� آ� ز�ن و��ن 
	���ه�  ���	�ا$'&�ة % ا$	�#"ر ا��

��د ���ن إ��� دا(	� ا %ا$56"ي ا$4ي ��	�2 �� ا�ن�,�ل ا$/.-�,� $+��اد وا$&	���ت 


=آ	6'� �6.> ا$/�د إ$; �:,� أ�8ى $	�ة >?@6$ �.��A$ة ا�.B$ا �	@�$ ��  .ت,�D أو ت	

 F
&�د ا�ن�,�ل ا$/.-�,� آ"ن'� ت��� آH$4 ا�ن/�Dل �% �	.G ا$�وا IJ.$ وه�

�.� $+��اد % ن�ح.� أ�8ى�	�% ن�ح.�، ثM ت"ز�G ا$���Lت ا�� �.��	�و��#� إ$.'� .ا��

��A$ي ا����Aره� ا$	�Dر ا$�2ن� 6$�5.�ات ا$�� ت���
ء ا$J��ن� % ح.P ا$M&B وا$����2 


.% ا$'&�ة ا$�ا68.� وا$'&�ة ( وا$��آ.R ا$�"�� وا$�	�ي J6$��ن، ����D ا$'&�ة

��ل ا$"�.�ت -��ل ا$	"ا$.�( إذا أV.W إ$.'� ص��� ا$-��دة ا$:A.�.�) ا$?�ر�.� ( Z���

"�J��> ا$�	" ا$J��ن�، آ	� ت�5.� ا$?�D(< ا$��	�5ا�.� آ�$�	� وا$�"ع و M.6��ى ا$

  .وا$	'��

 
   



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

103 
 

��ة� #�ه�ة ا�

  نظرة في تاريخ الهجرة

تعتبر الهجرة من أكثر المفاهيم تداوال في العقود والسنوات األخيرة إال أن  

استعمالها يعتبر إلى حد بعيد عشوائي من دون إدراك نوعية الهجرة وإطارها الشرعي 

حاول عرض وغير الشرعي وكذلك قطبيها من ناحية االستقبال واالنطالق وفيما يلي ن

تاريخ الهجرة باالهتمام أكثر بتلك المتعلقة بدول الشمال والجنوب وتسليط الضوء على 

الهجرة في الحوض المتوسطي كونه الرابط بين القارتين وذلك ببيان أهم المراحل التي 

  . تميز مفهوم الهجرة

  :النصف األول من القرن الماضي

من في هذه الحقبة التاريخية كانت الهجرة تقتصر في االنتقال في العالم بدءا 

خاصة بعد  الرحالت االستكشافية التي قام بها الرحالة األوروبيون نحو العوالم الجديدة

اكتشاف أمريكا أين عرفت الهجرة تطورا كبيرا بين الشمال والجنوب فالهجرة كانت 

لسكان في األرجنتين وكندا قادمين من أوروبا وذلك من ا% 4مرتفعة حينذاك حيث كان 

ارتفع عدد القادمين إليها من الدول  1970وبداية  1950وبين . 1913في سنة 

كانت و 1%.8إلى % 7األوروبية خاصة بلجيكا وفرنسا وألمانيا بنسب تتراوح بين 

ها الدول الهجرات السياسية والعسكرية التي قامت ب تتمثل في الهجرة في تلك الحقبة

 البحث عن موارد إنتاجية جديدة قصد األوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق أفريقيا 

في الحصول على حصة كبرى  في إطار سباق الدول االستعماريةواالستعمار قبل ذلك 

  .التفوق االقتصاديفي الدول المستعمرة لتحقيق الرخاء و

  

                                                 
1
 Giuseppe De Arcangelis.Maria Concetta Chiuri. Giovanni Ferri. CRISIS IN THE COUNTRIES OF ORIGIN AND 

ILLEGAL IMMIGRATION INTO ITALY. October 2002. Preliminary version. P5  
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  :النصف الثاني من القرن الماضي

جعلت كل   وضعا جديدا خلقت تيال) 1945-1939(الثانية  ةميبعد الحرب العال

للتو من الحرب فاقدة  هاجوخرل الدول األوروبية تكون في وضع محرج اقتصاديا من

التي تعتبر األساس في البناء االقتصادي ما جعلها في حاجة ماسة ليد لقوتها البشرية و

جعلت هذه الدول تلجأ إلى جلب  هذه الوضعية.العاملة دون النظر إلى التأهيل والكفاءة

اليد العاملة من مختلف الدول خاصة الدول التي كانت تحت سيطرتها استعماريا 

يتضح ذلك أكثر في الهجرات الجماعية التي كانت تتم و .كالجزائر وتونس والمغرب

وحسب . العقود الثالثة األخيرة من القرن الماضي من الجنوب نحو الشمال خالل

Zimmerman ن التدفق في هذه الفترة عرف انخفاضا مقارنة بعدد المهاجرين في فإ

المرحلة السابقة خاصة في منتصف السبعينات وذلك يعود إلى التغيرات في األنظمة 

التي ساهمت في الرفع من حجم البطالة  1973الوطنية، كما أن أزمة المحروقات في 

ي وذلك بسن القوانين اإلدارية جعلت تغير االتجاهات نحو الهجرة في االقتصاد الغرب

  .1رغم أن الهجرة من الشرق إلى الغرب  لم يفقد قوته في تلك الحقبة التاريخية

   

                                                 
1 Giuseppe De Arcangelis.Maria Concetta Chiuri. Giovanni Ferri. CRISIS IN THE COUNTRIES OF ORIGIN AND 

ILLEGAL IMMIGRATION INTO ITALY .b
�c G�� 7ص . 
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  مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي

عند استطالع الهجرة في الحوض المتوسط والذي يعتبر الرابط بين قارتي 

ئيسية وذلك بعد أوروبا وإفريقيا يمكن التوصل إلى أن ها مرت بمراحل ثالثة ر

الخروج من الحرب العالمية الثانية وحصول كل الدول في شمال إفريقيا على استقاللها، 

ويمكن تلخيص هذه المراحل إلى ثالث مراحل حسب إحدى البحوث المقدمة في المجال 

  :والتي تتمثل في

  ):1985قبل (المرحلة األولى 

بميزة أساسية وهي الخسارة التي حظيت بها الدول  هده المرحلة تميزت

وكذلك نهاية الحرب العالمية الثانية . االستعمارية وخروجها من كل البلدان المستعمرة

التي كانت من نتائجها الكبرى الخسائر المادية والبشرية في كل الدول المشاركة فيها، 

ت غير مؤهلة محاولة إلنعاش ما جعل هذه الدول في حاجة ماسة إلى يد عاملة ولو كان

االقتصاد والقيام باألولويات، مما دفع بهذه الدول إلى تشجيع الهجرة الجماعية خاصة 

من الدول المستعمرة تغطية للنقص الذي كان قائما في الهياكل االجتماعية واالقتصادية 

بتهم إلى غاية سنوات السبعينات أين ظهرت مطالب المهاجرين بتسوية وضعياتهم ومطال

بالحقوق التي يتمتع بها أهل البلد كونهم كذلك يقومون بنفس النشاطات التي يقومون 

وتميزت هذه المرحلة كذلك بظهور محاوالت لتنظيم الهجرة ألنها أضحت مشكلة . بها

وارتفاع البطالة في  19731في نظر الدول المستقبلة خاصة بعدة أزمة المحروقات في 

  .ليها تغيير اتجاهاتها نحو الهجرة وتنظيمهاالدول األوروبية ما فرض ع

  

                                                 
1 Giuseppe De Arcangelis.Maria Concetta Chiuri. Giovanni Ferri. CRISIS IN THE COUNTRIES OF ORIGIN AND 

ILLEGAL IMMIGRATION INTO ITALY .b
�c G��  8ص. 
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  ):1995-1985(المرحلة الثانية 

تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين 

البلد األصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغالق مناجم الفحم في كل  ومزاحمتهم أبناء

وفي . ذاك اكبر عدد من المهاجرين الشرعيينمن فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آن

تجاه دول الشمال   مقابل هذا الوضع االحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة

ودفع بالدول المستقبلة للمهاجرين إلعادة التنظيمات والقوانين  ما أدى إلى إغالق الحدود

  .المنظّمة للهجرة وشروطها

في  1985جوان  14اق السياسي المبرم في تميزت هذه المرحلة كذلك باالتف 

لوكسمبورغ بين فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا والتي كانت موجهة لتخفيف قوانين 

" اتفاقية شنغن" أين دخلت 1995 جوان 19إلى غاية .ورقابة تنقل األفراد عبر الحدود

قل األشخاص السماح بحرية تن بموجبها تم والتي حيز التنفيذ هذه الدولالموقعة بين 

لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا . المنتمين إلى الفضاء األوروبي

السيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى , اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة الفضاء

فرض مزيد من اإلجراءات االحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة 

  .1ن االندماج في االتحاد األوروبيلمنح مواطنيها مزيدا م

في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في االتفاقيات الدولية الصادرة في 

والتي صادقت " حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم"المخصصة لـ  1990العام 

ووجه المفارقة هنا هي أن هذه االتفاقية . 1998عليها تسع دول من الجنوب في العام 

م تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو األمر الذي يفسر الرغبة األوروبية في التعامل مع ل

                                                 
1 Rapport  de la commission d’enquête (1) sur l’immigration clandestine, le Sénat le 27 octobre 

2005, tome 1 p15  
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هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولو تم األمر على حساب الحقوق التي تضمنها 

  .1المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل

  ):اآلن إلى-1995(المرحلة الثالثة 

هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خالله الدول األوروبية إلى أخذت 

والذي يستند إلى " القانون الجديد للهجرة"نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات 

تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول 

  .الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

 السرية/رد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف اآلن بالهجرة غير الشرعيةوك

ورغم أن قضية . على عملية االلتحاق بالديار األوروبية بدون وجه قانوني والتي تحيل

الهجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تهم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، 

لمعنيين أكثر بهذه الهجرة، ال سيما أن المغاربة فإن المغرب وإسبانيا يمثالن البلدين ا

  .2يشكلون النسبة األكثر في المهاجرين غير الشرعيين

  

   

                                                 
�Lم وا�ت�Dل  1L$ �$��$'� ا�	ا$ %� L,�5ب. ن	ا$ 
2 G��	$ا h/ن 
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 نوعي للمهاجرينتحليل 

معلوم أن الهجرة ال تقتصر على الشباب فقط أو العنصر الذكري من دون 

القانونية أين اإلناث، فهي تشمل كل فئات المجتمع خاصة إذا كانت اإلشارة إلى الهجرة 

نجد أن أبواب الهجرة مفتوحة أمام كل الفئات سوء المثقفة أو غيرها وفيما يلي نحاول 

إلقاء الضوء على أهم المتغيرات التي يمكن أن تكون جوانب تحليل ظاهرة الهجرة 

وذلك باالعتماد على التقارير الخاصة بالمهاجرين أو المواضيع التي تهتم بالموضوع 

أكثر عما قرره المعهد العالي لإلعالم واالتصال في البحث الخاص عن  ونعتمد في ذلك

  .الهجرة

تثبت العديد من التقارير أن الهجرة ال تقتصر على الذكور فقط فهي  :الجنس

  كذلك من مطالب المرأة لذلك نجد أن عدد النساء المهاجرات يرتفع أكثر ف

أما .في أحد تقارير الهجرة االسبانية أكثر خاصة فيما يتعلق بالزيارات العائلية كما جاء 

اإلسبانية في عددها الصادر  ABCصحيفة من ناحية الهجرة غير الشرعية فجاء عن 

. امرأة 15أن الحرس المدني اإلسباني اعترض قاربا على متنه  1999يونيو  23يوم 

 لتي يقدمبحياتهن في نفس الظروف الصعبة ا تغامر النساءوهذا ما يدل على أن حتى 

ة خارج التجمع العائلي بدأت يواألكيد أن الهجرة النسو. فيها الرجال على الهجرة

تنتعش مع منتصف الثمانينيات، وذلك من أجل تحسين معيشة النساء المهاجرات اللواتي 

  1.هن في الغالب غير متزوجات

أصبح األطفال القصر أكثر فأكثر من المرشحين للهجرة غير الشرعية،   :السن

تسللون داخل الشاحنات المتوجهة إلى إسبانيا والحافالت والحاويات المحملة على وهم ي

وال يوحي لفظ الشباب . وحضورهم ملحوظ ببعض المدن اإلسبانية. البواخر بالموانئ

                                                 
�Lم وا�ت�Dل  1L$ �$��$'� ا�	ا$ %� L,�5ب. ن	ا$.  
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اللصيق بالمهاجرين بتوصيفات اجتماعية معينة فهناك شريحة من المهاجرين الذين 

  .1ن وكذلك ذوو أطفاليقاربون األربعين سنة ومنهم المتزوجو

حسب المهتمين بميدان الهجرة وخاصة الهجرة غير  :المستوى الدراسي

الشرعية فإن حلم الهجرة ليس مقترنا بذوي المستويات األكاديمية الدنيا إذ يتعدى هذا 

المفهوم والحصر إلى أن يشمل كل الفئات الثقافية فحسب قول الباحث المغربي محمد 

للهجرة غير الشرعية أكثر فأكثر من حملة الشهادات المهنية المرشحون فإن  2خشاني

وهذا . "وفي بعض األحيان يقوم جامعيون بمهن التجارة الدنيا على الشواطئ اإلسبانية"

ما نلمسه في واقعنا من خالل المالحظات اليومية والمقابالت التي أجريت مع الشباب 

  3.لكم الهائل من هؤالءويظهر ذلك أكثر في قاعات االنترنيت التي تحوي ا

يعتبر االنتماء الجغرافي من العوامل التي تتحكم في الهجرة  :االنتماء الجغرافي

فنجد ميوال عاما لدى المهاجرين في التوجه إلى الدول األقرب جغرافيا إلى الدول 

وهذا ما نجده في تحليل الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الواليات المتحد .األصل

كية فالقرب الجغرافي يسمح للمهاجرين باالنتقال من المكسيك إلى الواليات األمري

كما نجد أن هناك عالقة وطيدة بين القرب الجغرافي وعدد  4المتحدة بسرعة وسهولة

المهاجرين وهذا ما يتّضح لنا في الدراسة التي تحمل عنوان األزمات في الدول األصل 

د فيها أن المقدمة في عدد المهاجرين في إيطاليا إذ نج. وعالقتها بالهجرة غير الشرعية

   5تعود إلى تونس ثم الجزائر ثم بعدها تأتي المغرب
 

                                                 
1 GORDON H. HANSON..Illegal migration from MEXICO to UNITED STATES.b
�c G�� 18ص.

2 Mohammed khachani : L’impact de l’émigration sur les pays d’origines (quaderne 16 Université de Bari – 
Italie 


b ص  3�J$ا G��	$ا h/20ن 
4 GORDON H. HANSON..Illegal migration from MEXICO to UNITED STATES. University of 

CALIFORNIA and National Bureau of Economic. MARCH 2006.p23 
5 Maria Concetta Chiuri and others. Crisis in the countries of origin and illegal immigration 

into ITALY. Preliminary version. OCTOBER 2002.p45  
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  عوامل الهجرة

خصوصا ولتجنب ردود الفعل غير  غير الشرعية عموما و لفهم ظاهرة الهجرة

مجال  التي أصبحت المترقبة يجب تناول أسبابها حتى نتمكّن من حصر هذه الظاهرة 

اهتمام الحكومات المستقبلة إذ أصبحت مشكلة في نظرها وخاصة بوجود دراسات 

تبحث في العالقة بين السلوك اإلجرامي والهجرة وعالقة الهجرة باالقتصاد وأصبحت 

الهجرة هاجسا في أذهان الحكومات المستقبلة خاصة بعد سنوات السبعينات مما دفع بهم 

لك سواء في البلدان المستقبلة أو األصل، ففي عام إلى محاولة الحد من الهجرة وذ

من البلدان المتقدمة سياسات تهدف إلى تخفيض مستويات % 44كان لدى  2001

بغض النظر عن التأثير . 1%39الهجرة الوافدة في حين كانت النسبة في الدول النامية

لذلك . بابالذي يتأتى على الدول األصل من فقدانها لشبكتها االجتماعية خاصة الش

يمكن أن نحصر عوامل أو أسباب الهجرة في ثالثة عوامل مشتركة بين الدول المستقبلة 

والدول األصل تتمثل في عوامل الدفع وعوامل الجذب والتي تكون غالبا اقتصادية 

وتحليلها يأخذ جانبين من حيث الدفع أو الجذب وفي العموم تكون دافعة بنقصها في 

 .وفرها في الدول المستقبلةالدول األصل وجاذبة بت

   التباين في المستوى االقتصادي

تلعب العوامل االقتصادية دورا كبيرا في سلوك الهجرة سواء كانت شرعية أم  

غير شرعية فكما رأينا سابقا أن الهجرة كانت من الشمال إلى الجنوب بغية تحقيق 

غير مؤهلة وال  مستوى معيشي حسن مع ظهور الحاجة إلى اليد العاملة ولو كانت

بصورة واضحة بين الدول  الذي يظهر لنا المستوى االقتصادي في يخفى علينا التباين

يخلق الهوة بين الطرفين ويكون بذلك عامال  التباين هذا  .والدول المستقبلة األصل

                                                 
 6ص . 0320597ر�M . 2002ت,��� ا$'&�ة ا$�و$.� $��م  1
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مشجعا للهجرة إلى الدول التي يكون اقتصادها جيد ويكون كعامل طارد بالنسبة للدول 

يتسبب في الهروب من ذلك الواقع بحثا عن واقع أفضل كما تبين األصل كونه 

  .1الدراسات المهتمة بالهجرة

�?Lص> % ت,��� ا$'&�ة ا$�و$.� $��م cا %�	� �%  2002وه4ا  Iآ�ن P.ح

��م  % F,� ات"�c h	8 �� <ة أن�B�M ا$	iا �j.'$ ,�م	ا$ ���,�إ$; ���k  1995ن��(Z ا$

2000  bl�� I6A,�cب ا�,� �6."ن� '���ا % ا$	��bl ا��i  12ا$��$M اiآ�2 ن	"ا 

6."ن '��� آ� ��م% 2.3أي � �,�ر ب . ن	"ا . ����i H$ا$���دة �� ذ Iوآ�ن

 I6A,�cا ��
-��دة �c"�� ص��.� ��ره� . 6."ن �c"�� 1.4ا$@	�$.� ا$ �
0.8
��ه� أورو 

26."ن. 

  والبطالة العمل سوق

أساسا مهما لظهور المشاكل االجتماعية فهي بذلك تلعب دورا في تعتبر البطالة 

كما . رفع الهجرة بحثا عن عمل قصد تحسين الحالة االقتصادية الشخصية أو العائلية

وما . 3أن توفير فرص العمل في الدول المستقبلة تلعب دور التشجيع للقيام بالهجرة

سهال هو كلفتها الرخيصة يجعل في بعض األحيان توفير مناصب شغل للمهاجرين 

والميادين التي يشغلونها فهي تنحصر في المهام التي رفض السكان األصليون القيام بها 

وبذلك يقوم المهاجرون بتعويض وسد الفراغ الناجم عن ذلك الرفض وتتمثل أغلب 

مجاالت الشغل التي يمتهنها المهاجرون في الفالحة واألعمال الشاقة والتي غالبا ما 

ون القيام بها في الدول األصل لكن تحويل األموال يجعلهم يرضون بها كمهام يرفض

                                                 
1 GORDON H. HANSON..Illegal migration from MEXICO to UNITED STATES. b
�c G��.p32 

b.2002ت,��� ا$'&�ة ا$�و$.� $��م  2�c G�� 3ص. 
3 GORDON H. HANSON..Illegal migration from MEXICO to UNITED STATES.. ص b
�c G��34  
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��ة� #�ه�ة ا�

وما يجعل اليد العاملة المهاجرة رخيصة هو أنها تقوم بصفة . مؤقتة في بعض األحيان

  سرية وتدخل ضمن السوق السوداء

  :االجتماعي صورة النجاح

ا من نظرته الكثير من الشباب يقوم ببناء أفكاره عن مفهوم الهجرة انطالق

الشخصية أو االجتماعية للمهاجر الذي يظهر نجاحاته أو انطالقا من األخبار التي 

فنجاح المهاجر أو . تصله عن بقية المهاجرين من الرفقة التي كانت معه من قبل

صورة النجاح التي يبديها المهاجر وأقرباؤه تلعب دورا كبيرا في ظهور سلوك الهجرة 

ك صورة النجاح االجتماعي التي يبديها اإلعالم عن المجتمع وكذل. 1في الدول األصل

األوروبي والتي يقتفي آثارها من خالل الهوائيات وشبكة االنترنيت لدرجة أصبح 

المهاجر يحاول دائما العيش في عالم غير العالم الذي يعيش فيه باستعمال مختلف 

  .الوسائل

  الجغرافي القرب

عملية الهجرة سواء كانت شرعية أم غير للموقع الجغرافي تأثير كبير في 

إذ تكون عملية التنقل من البلد األصل إلى المستقبل بكل سهولة كما يرى . شرعية

، وكذلك 2المهتمون بالهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الواليات المتحدة األمريكية

فية حتى في ما نلحظه من الشكل الذي يبين الدور الكبير الذي تلعبه المسافة الجغرا

ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين خاصة بالتركيز على الدول اإلفريقية أين نجد 

  .تونس، السنغال و الجزائر

                                                 
1 GORDON H. HANSON..Illegal migration from MEXICO to UNITED STATES. ص b
�c G��34  
  2ن/h ا$	��G ص  2
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  م��' ا��راس�

�� ا����� ا������� ا��ي ����م ��
 أ����� ��%� �� درا���� ه�!  �� ا��ا �

�0/�+ ا��.-وح+ ��*�(، و�&�م ه�ا �� +*����1 +�2ا�&��س وا�����ج ا��567ت ذات ا�

��  �� ا�����: ������@ ا�?�اه- �����ل إ�� إدراك ;*��7�� وا����و�+ �� ا�� ��ا��7

��ان . وDE ا����ل ا��� ت��هC �� ح: إش/�2ت��و�&�م آ��I  �� و�@ ا�?�ه-ة �� ا�

و�&�م آ��I  �� درا�+ وت���: وت���- .وم��و�+ ت���- ه�! ا�?�ه-ة م�: ا�را�+

 خLM�N و�أ�71د ا�?�ه-ة م�: ا�*�( ا����Q-ات ا��-اد درا���� مP خ6ل ت�

وا��/�0ف ;*�7+ ا��567ت ا����Rدة P�1 م���@ ا����Q-ات �Q1+ ا����ل إ�� و�@ 

�� آ�T-ا  �� .  ��� ش�م: وم�/�م: ��ا%�+ ا��� ت�7����1را�+ ا� ���5 ��وخ6ل درا��

ا%� وا��.6ع ا�?�ه-ة مP ا�اخ:��س وتC ا2 ���د آ��I  �� أدوات ��&��. ا���Vل ا�

 W�خ- �&��س ا���اXا�0- �+ و -�Y ة-V� م&����P أحه�� �&��س ا2ت�Vه�ت %�� ا�V% Pأ�

 P�1 +567�0/��2ف ا� +�M�NحZا]دوات ا ��  Iآ�� �%��� �، وا ��R2وا ����ا�

رو�+�  .ا����Q-ات ا�
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��� ا��راس�  

ف ا��7م ��را�+ ���T: �� ا�*�(  P ح&�&+ و%� �+ ا�7��� آ�ن ا�� +�M�&56+ ا�

ى �^+ ا�0*�ب � � ���R2وا ����P�1 ا2ت�Vه�ت %�� ا��V-ة �Y- ا�0- �+ وا���ا�W ا�

��+ �� م���@ ا��2�Vت، تCّ ا2 ���د  �� ��D ورآ�aة ا���V��1 �*�ره� أ��س ا�

 +�%�Tا� + ��V��� + ا]و�� ت��ي ا��آ�ر وا�V� ا�V% Pأ� ،���� ��P �� درا��Vم

�� ت7ّ�ر ا���Nل  �� اZح��M�Nت ا]خ�-ة ا����+ 0��1*�ب ا���P و�. ت��ي اZ%�ث

 P�1 Cره�� �م� مP اZح�Nء ا��/�%� ا]خ�- تC ا2 ���د  ��  29 �م� و  24ت�-اوح أ 

 C2ء ا�0*�ب وتh�� +�T��إح��M�Nت خ��+ �2�1+ �1م-داس ح�( تC ا���-اج ا���*+ ا�

��2�1 ���د  �� ا� iد� +&.�مP % 10*+ ا��^��+ أ�P أخ�%� %�*+ ح�ا�� إ�&�;��  �� م

�D اZح�M�N ا��ي �0�: ح�ا�� �V��-دا مP اZ%�ث  130وتC اخ���ر . �-دا 3000ا�

 +���ع ا��7Vن م�/� I��1ا��آ�ر و Pخ-ون مXاح�-ام  260و Dم +�M�0ا  +�N1 دا-�


 �� ه�! ا�را�+ .*E Cّا��ي ت -�  .م��Q- ا�7

  ح�ود ا��راس�

�T: �� آ: مP ا�� ا�aم�%� وا��/�%�، ح�( ���T: ا]ول �� حود ا�را�+ ت�

�.&+ د�i ا��ا75+ �2�1+  2007/2008ا���+ ا��Vم�7+ �1 
.*E Cت &� �%�/�أم� ا�� ا�

  .ا�aVاM-. �1م-داس
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  أدوات ا��راس�

 ا���0ی�. .1

1.1. �  م��0س ا���ا�� ا����� ا�����

�� � ا���ص�R2ا ����1��ء م&��س ا���ا�W ا� Cّت���:  ت P0��1*�ب ا%.�56 م

 Cّا2خ�*�رات وت q71 د��1 �� W�ّ7��� + مP ا��&���i ا����N�0��1 +&�7+ وا��?- ا�Vم

 Dم ��1 ���ا%�+ ��0*�ب وا��&�61ت ا��� 5��1��د ا��&��س ا%.�56 مP ا��6ح?�ت ا� D�R

�آ: ا���ا�W ا����P�N ا������P ا���P آ�ن ��C �&�ءات م�7دة مD ا�0*�ب خ��+ ذوي م0

 ������م ا���ا�W ا���� +�-?��� � وآ��I ا������: ا��R2أو ا ������اء  �� ا�����ى ا�

�D خ��+ ا�0*�ب�V�ى م���@ أراد ا�� � ���R2وا.  

�� %�آ- ��  �%�  مP ا��&���i ا��� ا �

�� ��-اش�P �ـ .1��HUGH اخ�*�ر ا���ا�W ا��7م وا�  .M . Bell    ادمP إ 

�ّ�س م���د �ضا�آ��ر . 

2.  +.�����-ح�+ ا��� +�N�0اد�+اخ�*�ر ا� Zآ��ر  وا5ّ�� مP إ اد ا�

 .م��� ه��

3. 
Rد ا]و7��ا��ي أ ّ! اث��ن م�R Pم7+ م����ت� خ6ل . اخ�*�ر ا��N�0+ ا�

 P�1 1940و 1930ا���-ة م� ��Mckinleyه     �%���� .Hathawayوا�

 إری:" �*�ر ا��N�0+ وا����ل �ـم&��س ا��N�0+ ا����+ ا��&�*i مP اخ .4

ف إ�� درا�+ ا]����ء أآT- مP درا�+ ا���2ت " ��م�ن �����و " إآ� م�>�وا��ي �

+����� .ا��-�E+ ا�

 �م�N�0�� 6+ وآ:  �م:  �N�0��16+ ا��ي ����ي  ��  آ��?م&��س  .5

P�*%�R 
�� V%. 
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  *�رات تN@ آ�@ �q71 -70 ا .6�� V% ا��ات ا��ي -���س م&��س ت&�

C�ه� ��1�.�1&+ أو  م��  �� أ%��� .ت�V! أ%���C وت�

�� + �� آ��ب Vا��ات� م W�*.��� ت%�  �� q71 ا��&���i ا��� أ ّ�وآ��I ا �

The psychologist's book of personality tests  ��5س ا2آ�^�ب و ����1 Pم

    .ا��70ر ح�ل ا��ات وا���/C �� ا��aاج

ى ا�0*�ب �� ����ي ا��&��س ا��ي � � ���R2ا ����1��ؤ! �&��س ا���ا�W ا� Cّت

 ��  +�M���
 ا��Q��62  -خvوا ����ا م&��+  �� aRأ�P، أحه�� �&�i ا���ا�W ا��1

 ���� ��� آ: ا�*��د ا����+ aR :/1ء وا��� %*ّ��71 ت� Iوذ� � ���R2ا W�ا���ا i�&�

���:  

� ���R2ا W�د ا����+ ����1ا����د ا��� ت��: ا]ر�5م ا�����+�T: �� آ: مP ات�: ا�**�:  

16.14.13.11.10.8.7.5.1..38.37.36.34.31.28.26.24.23.21.20.19.17 

62.59.57.48.47.45.44.43.39.  

  :ا�*��د ا����+ ����1ا�W ا����� ت��T: �� ا�*��د ا���*&�+ وا��� ت��: ا]ر�5م ا�����+

2 .22.18.15.12.9.6.4.3 .25 .27 .29. 30 .32 .33 .35 .40 .41 .42 .46 .49 .

50 .51 .52 .53 .54. 55. 56. 58 .60 .61.  

  :�B��A ا����0س

 I6خ�*�ر وذ�� �N�Nؤه� خ��1 Cّت x��Nش*/+ ت �دا  �����C تx��N ا��&��س ا �

�+، وتC أ���� 1��ء /����+ ت�-�y ا�*��%�ت و�- + ا��x��N مD أ5: أخ.�ء م  :�����

�� � مD إ .�ء �R2ا ���� ا��ي ��م ا���ا�W ا��ش*/+ ا��z1 x��N .�ء %&.+  �� ا�*
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� ا��ي �/�ن م��� � 6م+ ��- ��*�Rا ���% W�6 ]5: ت�اT . ع��Vو������1 �/�ن م

وآ��� . وأ5: درR+ ت��T: �� ا��N- 62ا��&�ط ا��� ��/P ا���Nل  ���� �� ا��&��س 

�� ت��: إ�� ا��N- �/�ن ه��ك  م ت�ا�W ا��-د %���� ��  :N���آ�%| ا��&.+ ا�

�� إ�� ��  :N����� �� وآ��� ا�5-1| ا��&.+ ا��Rآ�ن ا�� 62وا � ���R2ا �����ا�W ا�

ا�R.  

�/P ا���Nل  �� �� +�MaVح�+ ا���%&.+ �� آ: aRء خ�ص ����1ا�W  31أم� مP ا�

�� � وآ��� آ�ن ا2%�-اف ا��&.+ ا���آ�رة آ*�-ا 5ّ: ا���ا�W وم�ل ا��-د �R2أو ا ����ا�

-�N%&.+ ا� �إ� 
  . إ�� �^+ �Y- ا����ا�&�P وذ�I �5�1-ا1

�Dق وا��Bتإ��اءات ا��  

ق وا�T*�ت مP ا�&�ا  ا]����+ ا��� ��V أن ت���- �� N�7*- ا�����&�ح��  iا�

1��*�+ م�7�+ وذ�I آ�ن  Iآ�ن ذ� �� �وح�  ��ا�T*�ت ��/P أن ���Q-  أن��C ا2 ���د  ��

 ��  +��  �%�7�1�6ت أو��+ ���&��س ا��ي ا � ���5 I��� -خv Pزم Pخ- ومv D��Vم Pم

���M+ �� م��و�+ ����Nل  % +�N1 
�� مP ا2 ���د  ���/�ق وث*�ت  ���+ ت� +Rدر ��

  ا�را�+ و���� ��� %7-ض أهC ا��.�ات ا��� تC ا ���ده� �� ت�I اRZ-اءات

  إ��اءات ا�B�ق

 Pم 
 ا]و��+ ����ي  �� أز��Q�� �� س��&�ا م&��+  �� aRأ�P،  70آ�ن ا��1

�� + aRء خ�ص ����1ا�W ا����� و Xخ- خ�ص Vم ��  
E-  ����1ا�W ا����� و71

مP ا]��ت�ة تC ا2 ���د  �� ا�*��د ا��� ت��N|  �� %�*+ آ*�-ة مP ا2ت��ق وتC إ��Qء 

  :ا�*��د ا��� أش�- إ�� ح���� مP ;-ف ا]��ت�ة وذ�I ���*�ب ا�����+
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1��i ا]م- ا :���بG ا����د C���71�� آ�%�� ت Dم 
1��د ت�1�0 �����ي %-� إذ آ�%| �

���5
 و�� اخ���| ;-�&+ ا�7-ض �� ا�*��د . Dد م���� + مP ا�*Vدم� م �إ� ��م�� أدى 1

 1��د أخ-ى مP %�ح�+ ا�7*�رات ح�� تx*N أآT- ����7+ �&��س م� %-� x��Nوت ���71


���5.  

ا�5+ �� ا�J: +1�RZل ا����0سN���1��: و م ا� 
^��  .وا��ي �70- ا��-د ا��ي �&�م 1

Z�1 �� +����� وح�ف 1�-ا �ة �R%� ا�����E�+ إ��  *�رات q71 ا�*��د ا��� تCّ ت7

  .ا����ول مD ا����ظ  �� ا �*�ره� وخم+ ا����Eع

���M+ ����ي  �� �ا ت&�i آ: مP ا���ا�W ا�����  I��162 أ�*x ا��&��س �N1رت
 ا��1

� ���R2وا.  
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  إ��اءات ا���Dت

��P ��7*- ا�T*�ت مP أهC ا]�i وا�&&���1 C��� أي م&��س ����  a/ا��� �-ت �ا 

%� �� درا�+ ث*�ت ا��&��س ;-�&+ ت.*�W وإ �دة ت.*�W ا2خ�*�ر ودرا�+ �و���I ا �

 -�Y ة��� وت/�ن ا���% +��� ش-�.+ أن ت/�ن ا��7��  :N���ا2رت*�ط ا�&�P�1 CM ا�����M ا�

 y�*ت +��*� تC اخ���رهC 1.-�&+  �0ا�M+ ;� 40;���+  �/�ن أن ;ّ*&�� ا��&��س  ��  �

  :�/�%| ا�����M آ�� ���.و71 أ�*�ع أ � ت.*�W ا2خ�*�ر  ���C ث�%�+

  

ی��> م�Mم? ا�ر���ط ب�> در��ت ا���ا�� ا����� ا������ بM� إ�دة ����5 ) 1(��ول

  ا����Oر

ا� ��اف   ا����سP  ا�����ى
  ا����Mري

  ا��0ار  م�Mم? ا�ر���ط

ا����� ا���ا�� 
�  ا�����

  دا��  0.934  7.99  34.85

ا���ا�� ا����� 
 �Mب �ا�����

  أی�م 10

34.04  7.50  

 �M���ول و�Rد  56+ ارت*�;�+ م�R*+ دا�+ إحP�1 ��M�N ا�Vخ6ل ا� Pم ��� P�*��

�� أث��ء ت.*�W وإ �دة ت.*�W ا2خ�*�ر م� �ل  �� و�Rد م�7م: ث*�ت  �ل ��  :N���ا�

�&��س �� �� :T��� � وا��ي ���R2ا ����  0.934ا���ص ����1ا�W ا�
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  ی��> م�Mم? ا�ر���ط ب�> در��ت ا���ا�� ا�����  بM� إ�دة ����5 ا����Oر) 2(��ول 

ا� ��اف   ا����سP  ا�����ى
  ا����Mري

  ا�����  م�Mم? ا�ر���ط

  دا��  0.925  4.24  17.16  ا���ا�� ا�����

ا���ا�� ا����� 
 �Mأی�م 10ب  

16.95  4.9  

�&��س �� ����ول ا��ي �*�P م�7م: ا2رت*�ط P�1 ا�aVء ا���ص ����1ا�W ا�Vخ6ل ا� Pم

�� و�Rد م�7م: ارت*�ط �5ي م��R ودال � P�*�� � ���R2ا ����ا���ص ����1ا�W ا�

��M�Nر 1ـ.إح��aVء ا���ص مP ا��&��س  0.925م� �T*| و�Rد م�7م: ث*�ت  �ل ��&

  .ا�/��

  ی��> م�Mم? ا�ر���ط ب�> در��ت ا���ا�� ا�����  بM� إ�دة ����5 ا����Oر) 3( ��ول

ا� ��اف   ا����سP  ا�����ى
  ا����Mري

  ا�����  م�Mم? ا�ر���ط

ا���ا�� 
�  ا�����

  دا��  0.922  4.74  17.34

ا���ا�� 
 �Mب �ا�����

  أی�م 10

17.08  4.39  

  

ول ا��ي %6ح� ��
 و�Rد Vخ6ل ا� Pء ا���ص مaVا� �M��% P�1 �Rارت*�ط �5ي وم�

 �� :T��� � وا��ي ���R2ا �����- ا���ا�W ا�&�� 7��� � مP ا��&��س ا��R2ا W�����1ا

  .وا��ي �ل  �� و�Rد م�7م: ث*�ت  �ل ��aVء. 0.992
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�� �%�راس�� ا��� & ا���

2.1 .����ة ��� ا����  م��0س ا����ه�ت  �� ا�

V�1��ء ا��&��س ا���ص 2�1ت�Vه�ت %�� ا� Cّت �ء  ���-ة �Y- ا�1 +� -0

 -�Y ة-V� ا���( مD ا�0*�ب ا���P ح�و��ا ا�&��م ��1�  ��1 ���ا%�+ ا��� 5��ا��6ح?�ت ا�

��ه� مD م���@ ا�0*�ب �-R61ت ا��� أ�&�ا�0- �+ و�1ءت م��و2ت�C ت�I 0���1: وآ��I ا�

����1�(  P ��ه-ة ا��V-ة �Y- ا�0- �+ وم� ه� ا]�*�ب ا��� ت Iا�0*�ب ��&��م وذ� D

���V-ة �Y- ا�1 . +� -0�� �-�%� آ�T-ا  �� ا��7-ف  �� ;-ق ت�/�- ا�0*�ب ا��آ�� ا �

 -�Y ة-V���I ات�Vه�ت ��*�+ %�� ا�� 

 أ%�وم&�ر%�
 0��1*�ب ا��ي ��/P أن %&�ل  

 ��MaR إم� �5;�7 وإم� ���ر 
�� ���R �� ا���/�ر! �����ك ور��� -�ا�0- �+ وا��ي �?

1�� ه2hء ا�0*�ب ا���P ت-اودهC �/-ة ا��V-ة �Y- ا�0- �+�� �V��� ب ا����*�.  

 C� و i���&��س  �� Xراء ا����P�N �� م�Vل  �C ا��� ��M��1 �� �%�وآ��I ا �

�� � وت���6ت�C ��?�ه-ة ودوا�D ه2hء ا�0*�ب�R2ا i�� . ا���/�ن ا��&��س ا��ي ا �


 ا�*�ح( آ*�درة Zم/�%�+ ��5��  �س ه�! ا2ت�Vه�ت وا��� ��/P مP خ�6�� وDE خ

���: P�1 ذوي ا2ت�Vه�ت ا�1�V�Z+ %�� ا��V-ة �Y- ا�0- �+ وذوي ا2ت�Vه�ت ا���*�+ 

�%�R :آ �إ� :��  .%�� ا����Eع �1خ�6ف در�Rت ا�

 ��  +�M���
 ا��Q�� �� س��&�ا ت0�: م���@ ا���ا5@ واvراء  ����22ي ا��1

ا%�+ �&�م ا�����ص أو ا�7��: �1خ���ر إ1�R+ ا��� ت/�ن إم� ���R+ أو و��آ�+ أو م7-

��1�&��س وا���  +&�-�
 ح�� م� �-ا! م���*� مP ا2خ���رات ا��M6� أو م� 
م��ا�&+ مD رأ�

 
� وا��ي �7*-  � ا����د �/: 1V% ���� و م ا���ا�&+ آ��I آ��Rر1 W�ا��ت��T: �� ا�

  .�Q1- م��آ
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�� �%�راس�� ا��� & ا���

 A��Bا����0س�:  

��ا ا�Q-ض� �N�Nّة خ2�1 ���د  �� ش*/+ تx��N م7ّ C�� س��&�. تx��N ا�

�� ا���5ع �� Vت Iوا��- + وآ�� x��Nا�� +���  :��اد ا�0*/+ ��� z1 )و�5م ا�*�ح

x��Nا�� +���  .ا��.� أث��ء  

 P�1 إ .�ء %&.+ ت�-اوح ��  x��Nش*/+ ا�� a/5و  1ت-ت �� �1خ�6��1 :/�. C���

E6م+ و  D1  �.7ا�0- �+ وت -�Y ة-V���1��*+ ��1�R+ ا��� ت��: ات�Vه� ��*�� ��

��1 ����Eع ا��V-ة �Y- ا�0- �+ 5 6م+ �Vإ� �*%�R :���د ا��� ت�*�� +*��وا��&�ط . ��1

1��i ا�.-�&+ ح�� ا2%�-اف  P ا��V%� ا�1�V�Z إ�� ا���*� أو  ��ا���*&�+ ��C ت�ز�7

ر اZش�رة Vوت i/7ا� :��إ�� أ%
 آ��� آ�%| ا1�R2+ ت��: ات�Vه� ��*�� آ�%| ا��&.+ ت

وت*&� ��� %&.+ ا����د  5وآ��� آ�%| ت��: ات�Vه� إ���1�V آ�%| ا��&.+ ت��: إ��  1إ�� 

�� ��1�R+ ا��� ت/�ن �Q1- م��آMدا �وا��� ت7..  

���M+ ا��� ��/P ا���Nل  ���� �� ا��&��س ��� ت�-ا��&.+ ا��� +*����1 وح P�1 ح

 �� :T��� ت��T: �� ا��&.+  110وح أ �� ��T:  22أد%� �����1  %&�;� . 66وحV% ��آ

 P�122 66و  �� :T� %&.+ P�1  44ت�V% ��و�/�ن ت���- . 88ت��T: ��  110و 66وآ

�+  22ا�67م�ت أ%
 آ��� آ�ن ا�52-اب إ�� R P66م  �*%�R P�1 وا��� ت�7*- %&.+ ا����د

آ�%| أآT-  22إ��  44%| ا2ت�Vه�ت ��*�+ و �� 5ر ا�7�1ده�  P ا��&.+ ا2ت�V! آ�

�� ت��: إ�� .��*�+��  :Nّ��آ�%| ا2ت�Vه�ت إ��1�V+ و ��  110وآ��� آ�%| ا��&.+ ا�

 +.&�588ر 71ه�  P ا�  +.&�  .آ�%| ا2ت�Vه�ت أآT- إ��1�V+ 110إ�� ا�
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�� �%�راس�� ا��� & ا���

  إ��اءات ا�B�ق وا���Dت

 إ��اءات ا�B�ق .1

�� ا��&��س E-  Pأ� P��/��را�+ �ق ا��&��س ��V%� إ�� ا2 ���د  �� �ق ا��

��ع �R2ا C� و � ���R2ا i���� + مP ا����P�N �� م�Vل  �C ا���i و �C ا�Vم �� 

ان���� + مP ا����P�N ا������P �� ا�Vم Iح�+ .وآ���% Pس م��&�أ�P تC ت7�: ا�

�� و��� C�� �ح� 
�C ا��&��سا�7*�رات وأ������  W*.�� Pف م-; Pم ��وآ�ن . ا���1�7

��P وت7�: ا�7*�رات ا��� /��ا2ح���ظ ��1*��د ا��� تC ا2ت��ق  ���� �Y[�1*�+ مP ;-ف ا�

 ��  �����M+ ا��� ����ي ���
 ا��Q�� ��  س��&��� ح�� خ-ج ا���ا  22آ�ن ��V ت7�1

1�� ا2ت�Vه�ت %�� ا��V-ة �Y- ا�0- �+ i�&%.  

 �اءات ا���Dتإ� .2

 C��&ت ��  a/ا��� ت-ت +��N�%� �� درا���� �T*�ت ا��&��س  �� ;-�&+ ا��MaV+ ا��ا �

Pم���و�� P���� ���ي . ا��&��س إ�� �5�أحه�� ��C ا�7*�رات أو ا�*��د ا��-د�+ وث�%�

Pأ�aVا� P�1 وح��ب م�7م: ا2رت*�ط +�Rوaد ا����� ا��&��س  �� ح�ا�� . ا�*&*ّ; I���43 

71 إR-اء م&�61ت م7�C ح�ل م��Eع ا��V-ة وه��Y C*� مP ذوي ا2ت�Vه�ت ش �N�

�- ات�Vه�ت�C وح��ب م�7م: ا2رت*�ط P�1 . ا�1�V�Z+ %�� ا��V-ة �Y- ا�0- �+&�1 ���و5

��ع ا�*��د ا�aو�R+ مD ا�*��د ا��-د�+ �/: �-دVم . �� ���  -*7��� ا�����M ا�����+ ا�� |%�/�

ولVا�  
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�� �%�راس�� ا��� & ا���

ی��> م�Mم? ا�ر���ط ب�> ا����د ا���دی� وا�Wو��� �� م��0س ا����ه�ت  �� ) 4(��ول
����ة ��� ا���� ا�

  ا�����  م�Mم? ا�ر���ط  ا� ��اف ا����Mري  ا����سP  ب��د ا����0س

  دا��  0.86  8.89  25.65  ا����د ا���دی�

  9.94  23.51  ا����د ا�Wو���

  

ول Vخ6ل ا� Pم ��� -�أ 6! أن ا�567+ ا2رت*�;�+ P�1 ا�*��د ا��-د�+ �?

 �� :T�ا إذ ��R ا�0- �+  �ل -�Y ة-V��&��س ا2ت�Vه�ت %�� ا�� +�Rوaم�  0.86وا�

�7�� %&�ل أن V� م� ��M�Nودا�+ إح +*Rم� P�-�Q��ل  �� أن ا�567+ ا2رت*�;�+ P�1 ا��

�R ات��ق داخ�� 
  ..ا��&��س �

2. ��X�BحYدوات اZا  

��1��7د�+ ا�����+" �1-��ن"تC ا��7��ل م�7م: ا2رت*�ط 
�  -*7�  وا�
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�� �%�راس�� ا��� & ا���

 

  

��  :ا��راس� ا�س�5]

 ��� ��ا%�+ ارت���� إ�� ا�&��م 1را�+ ا��.6 �+ ح�� �����5*: ا�&��م ��1را�+ ا�

�� أو  م ت�&&�� وم� إن آ�%| اخ�*�ر ا��-��Eت ا��� أورد%�ه� �� درا���� ومى ���

+� �Eم� �M��% �إ� ��ة �� ا�را�+ تhدي 1��7��� .ا]دوات ا�N5 +����I تC اخ���ر  �

�C ات�Vه�ت %�� ا��V-ة �Y- ا�0- �+ وذ�I ح�� ا��&�61ت �مP ا�0*�ب ا���P آ�%| �

C���ه� م7�-Rح+ ا��� أ�����C ا��&����P ��.ا�� اخ���ر ا]�-اد تC ت����%�i ا��5|   

1��د آ: م&��س  �� حى P  +1�RZا C��1را�+ ا2رت*�ط P�1 . و;�� م ���و71ه� 5

 ��� |%�/� +��7�� � ���R2وا ����ا2ت�Vه�ت %�� ا��V-ة �Y- ا�0- �+ وا���ا�W ا�

  :ا�����M ا�����+

��ة ��� ا����� ) 5(��ول�ی��> ا�M][� ا�ر�����J ب�> ا����\  �� ا�
  ا����� ا������ �� ا��راس� ا�س�5]�� وا���ا��

اY ��اف   ا����سP  ا���^��

  ا����Mري

م�Mم? 

  اYر���ط

  ا��0ار

��ة ��� �ا����\  �� ا�

��  ا���

  دا��  0.76 -  14.17  80.93

ا���ا�� ا����� 

�  ا�����

27.66  4.60  

ول أن م�7م: ا2رت*�ط P�1 ا2ت�Vه�ت %�� Vخ6ل ا� Pم ��� P�*�� +� -0ا� -�Y ة-V�ا�

 �� :T��� � ���R2ا ����ل  �� أن ا�P�1 +567 ا���P�-�Q  0.76 –وا���ا�W ا�� ��م

+�M�Nد�2+ إح ��  ���*+ و�
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�� �%�راس�� ا��� & ا���

  
��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 6(��ول�ی��> ا�M][� ا�ر�����J ب�> ا����\  �� ا�

��  ا������ �� ا��راس� ا�س�5]
 ا� ��اف  ا����سP  ا���^��

  ا����Mري

م�Mم? 

  ا�ر���ط

  ا��0ار

��ة ا���\  �� ا���

��  ��� ا���

  دا��  0.66 -  14.17  80.93

�  3.07  27.66  ا���ا�� ا�����

  

ول آ��I و�Rد  56+ Vخ6ل ا� Pم ��� P�*�� �����*+ ودا�+ إحP�1 ��M�N  ارت*�;�
آ

�� � آ�ن أن م�7م: ا2رت*�ط �R2ا W�ا�0- �+ وا���ا -�Y ة-V�ا2ت�Vه�ت %�� ا�

  0.66 –���وي 

��ة ��� ا����� ) 7(��ول�ی��> ا�M][� ا�ر�����J ب�> ا����\  �� ا�
��  وا���ا�� ا����� �� ا��راس� ا�س�5]

  ا��0ار  ا�ر���طم�Mم?   ا����Mري ا� ��اف  ا����سP  ا���^��

��ة ��� ا���\  �� ا���

��  ا���
  دا��  0.61 -  14.17  80.93

  2.38  27.66  ا���ا�� ا�����

  

 W�ا�0- �+ وا���ا -�Y ة-V�ول أن ا�P�1 +567 ا2ت�Vه�ت %�� ا�Vا� Pم ��� x���

  0.61 –ا�����  ���*+ ودا�+ إح��M�N آ�ن أن م�7م: ا2رت*�ط ���وي 
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

�ض ا����#&  

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 8(��ول �ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
 ا����� ا������ ��ى آ/ ا����1

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

�  دا��  0.76 -  7.96  34.21  ا���ا�� ا����� ا�����

  17.67  52.33  ا����ه�ت

 ��� ��	�
 ودا� إ���� ���� �%$# "� ا�! ول أ��� و��د ��� ار�����

  ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 وا�%�ا0/ ا�.-,( ا+�%*��( � ى ا�'��ب

��ة ��� ا����� وا���ا�� ی�ّ�, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ) 9(��ول �ا����ه�ت  �� ا�
  ا����� ��ى أ��اد ا�1ّ���

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

  دا��  0.63 -  4.27  17.2  ا���ا�� ا����� 

  17.67  52.33  ا����ه�ت

  

 ���  ذات د+����� ا+�!�ه�ت �56 "� :�ل ا�! ول �%��� �.� و��د ���

  ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 وا�%�ا0/ ا�.-,(  �;'��ب
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 10(��ول �ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
  ا������ ��ى أ��اد ا����1

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

�  دا��  0.69 -  4.77  16.85  ا���ا�� ا�����

  17.67  52.33  ا����ه�ت

 )��*%�"�  ا�! ول �%$# �.� أن ا�=�� ا>ر����� ��� ا+�!�ه�ت وا�%�ا0/ ا+

�	�
 وذات د+� إ�����  

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 11(��ول �ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
  ا����� ا������ ��ى اH �ث

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

�  دا��  0.72 -  8.2  35.31  ا���ا�� ا����� ا�����

  15.67  49.31  ا����ه�ت

�*� أن "=�"@ ا+ر���ط ��� ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 وا�%�ا0/ ا�.-,( 

 )0 @A*%� )��*%�  0.72- ا+���  ��� F6ل إ�G.0 ��1�H%*ا� ���  و������� Fار�����

  � ى ا>�6ث
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 12(��ول�ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
  ا����� ��ى اH �ث

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

  دا��  0.62 -  4.27  17.2  ا���ا�� ا�����

  15.67  49.31  ا����ه�ت

 ��� ا+�!�ه�ت �56  ���� "� :�ل ا�! ول �%!;J �.� و��د ��� ار�����

  ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 وا�%�ا0/ ا�.-,( � ى ا>�6ث

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 13(��ول�ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
  ا������ ��ى اH �ث

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

�  دا��  0.65 -  4.88  17.79  ا���ا�� ا�����

  15.67  49.31  ا����ه�ت

  

 ���  0.65 –���� ا�! ول أن "=�"@ ا+ر���ط �,�وي ���� "*� �O�A و��د ���

    ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1   وا�%�ا0/ ا+�%*��( � ى ا>�6ث
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 14(��ول �ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
  ا����� ا������ ��ى ا�Iآ�ر

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

�  دا��  0.80 -  7.59  33.12  ا���ا�� ا����� ا�����

  19.04  55.36  ا����ه�ت

  

 ���  "� :�ل ا�%1Gاء���� "=��Qت ا�! ول �%!;J �.� و��د ��� ار�����

ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 وا�%�ا0/ ا�.-,( ا+�%*��( �.  ا�Tآ�ر وذ�S آ�ن 

  0.80 –"=�"@ ا+ر���ط ��� ا�*%��1�H �,�وي 

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 15(��ول �ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
  �� ��ى ا�Iآ�را���

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

  دا��  0.68 -  4.22  17.2  ا���ا�� ا����� 

  19.04  55.36  ا����ه�ت

�*� أن "=�"@ ا+ر���ط ��� ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 وا�%�ا0/ ا�.-,( 

4*� ���� 0.68-�,�وي .��   و��� ��4 دا� إ�
�	�� V0ن ا�=��
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

��ة ��� ا����� وا���ا�� ) 16(��ول �ی��, م�1م/ ا�ر���ط ب�, ا����ه�ت  �� ا�
  ا������ ��ى ا�Iآ�ر

ا� ��اف   ا����س5 ا����ب�  ا�����4ات

  ا����1ري

  ا��8ار  م�1م/ ا�ر���ط

 �  دا��  0.71 -  4.48  15.92  ا���ا�� ا�����

  19.04  55.36  ا����ه�ت

  

 ���� �.� ا�! ول أن ا�=�� ا+ر����� ��� ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1

��� �	�
 ��4 د+� إ����� )��*%� .وا�%�ا0/ ا+
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

  ���K/ وم����J ا����#&

 ا�=�� ا�*���دة ��� G�G� �� X5�� �.%0( درا� آ�O6 ا�%,�ؤ+ت ا�*1Qو�

�56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 � ى ا�'��ب، و�S�T  ا�%�ا0/ ا�.-,( وا+�%*��( وا+�!�ه�ت

� ا�=��Tه ['\� و�*.� ��0%1اض . �* �6 إ�J ا�%=*�ل "!*�� "� ا[دوات ا�*=�.

 إ����ت ��;� �%;S ا�%,�ؤ+ت ا�*1Qو���A*� O6ا�-1وض ا�%( آ� �" وآ�ن . "!*��

=�"�ت ا�%( ���� ذ�S �.�ء �;J وا�` ا�'��ب ا�*-\1 0( ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 و�=_ ا�

"*� د0` �.� إ�J ا�%��ر أن اc6-�ض ",%�ى ا�%�ا0/ ا�.-,( . ",%�ى ��اJ;� b4G0 ا�=*�م

ا+�%*��( ا�.��c" �� b%;] ا�*'�آ@ ا�%( �=�6( ".�4 ا�-1د ��اء �;J ا�*,%�ى ا�.-,( 

%c" )0 1�\-%ا� Jإ� F� `0 � )��*%�d"�ت �\�6;] ا�5;�ل وا�;!�ء إ�c" J%;] ا�*أو ا+

ا� ���0 ��A5 �� ��ازن 6-,( وا�%*��( �eه;�G5%� F/ ا�%�ا0/ وا�%( 6!  "� ��.�4 

��01=" F'�=� يTا�14وب "� ا��ا�` ا� Jا�;!�ء إ� . [;%c" J;� F��
� 
�ر� إ"\��6%�

 F�0 g�ّ1� �*" ،F�0 i�=� يTا�%� ال ا�*!%*` ا� ا�.�G	k ا�%( �=�'�4 �� أ��F� O5 10ص

�آ�ت "$�ّدة �;*!%*` ا�Tي �=�F�0 i وا�%( �*\..� �
1ه� 0( أ0\�را وو� ا�6ت و�;


Q;# ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 وا�%( m*;6 �4�0 ���+ �;*!%*` ا�-1ض( "

  .أو ا�� �@ و6-�را "� ا�*!%*` ا�Tي �=�F�0 i ا�-1د

�*\..� ا��Gل أن 10وض ا� را� �*O ص��2%�4 �.�ء �;J أن � م ا�%�ا0/ ا�.-,( 

�%*��( � 0` ���-1د إ�J �.�ء ا�!�ه�ت إ�!��� �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1، أو أن ا�4!1ة ا+

)��*%� ا��X5 �� ��ا0/ 6-,( ا�H� )��*%�  .1�2 ا�'��1 �=%�1 آ,;�ك 6-,( وا

 وا�%( G��,0( ا�! اول ا� 0( ا� را� ا�*� ا�6 ��ص;.� إ�J ا�.%�	o ا�*=1وض


  �4�p, ا�-1وض �0*��c;� �\*� );�:  
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

�� ��J�Lم� /Mوا��� ی�� Nو�Oا ��P:"  ا��� ��ه�ت  ���JS ب�, ا�� ����

��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�  "ا�

1.          )��r*%���1 ���r%�ا0/ ا�.-,r( ا+r'1 ا�r�2 1ةr!4ا� �r56 ت�rار���ط ا+�!�ه @"�="

)0 @Aّ*%�   0.76 -: � ى آ@ ا�=�.

��1 ���rr%�ا0/ ا�.-,rr�  )rr ى آrr"�="   @rr@ ار���rrط  .2rr'1 ا�rr�2 1ةrr!4ا� �rr56 ت�rrا+�!�ه

)0 @Aّ*%�   .0.63 -:ا�=�.

3.      @rى آ r� )��r*%�"=�"@ ار���ط ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 ���r%�ا0/  ا+

)0 @Aّ*%�   .0.69 -: ا�=�.

  �4�TTUب�� �TT�� �TT��1ا�� VTT� �TTوا�� �TT� �Mا� ��TTP��K� ��TTب���� ":  ,�TTب �TTJSو��TTد 

� �T�ى ا�ITآ�ر �WT �X          ا���Tا���� �Tا���� �Tوا���ا� ���Tا�� �T�� ة�T����ه�ت  �� ا�

�Kا����#& آ�� ی  

1.          )��r*%���1 ���r%�ا0/ ا�.-,r( ا+r'1 ا�r�2 1ةr!4ا� �r56 ت�rار���ط ا+�!�ه @"�="

  .Aّ*%� :- 080@ 0( ا�Tآ�ر� ى 

��1 ���r%�ا0/ ا�.-,r� )r ى       .2r'1 ا�r�2 آ�ر ا"=�"@ ار���ط ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ةTr� 

)0 @Aّ*%� :- 0.68.  

��1 ���rr%�ا0/  ا+�%*rr� )��rr ى     .3rr'1 ا�rr�2 1ةrr!4ا� �rr56 ت�rrط ا+�!�ه�rrار�� @rr"�="

  Aّ*%� :- 0.71@ 0( ا�Tآ�ر

          �T�  ت�Tه��و���� یYZ ا�����P ا��TM��M وا��T� /TM��� �T� و��Tد �TJS ب�T, ا��

��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى اH �ث آ� W ا�����  :#& آ�� یK�ا�

��1 ���rr%�ا0/  ا+�%*rr� )��rr ى     .1rr'1 ا�rr�2 1ةrr!4ا� �rr56 ت�rrط ا+�!�ه�rrار�� @rr"�="

  .Aّ*%� :- 0.72@ 0( ا>�6ث
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

��1 ���r%�ا0/  ا�.-,r� )r ى      .2r'ث "=�"@ ار���ط ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا��r6<ا 

)0 @Aّ*%� :- 0.62.  

��1 ���rr%�ا0/  ا+�%*rr� )��rr ى     .3rr'1 ا�rr�2 1ةrr!4ا� �rr56 ت�rrط ا+�!�ه�rrار�� @rr"�="

 Aّ*%� :- 0.65@ 0( ا>�6ث

    �rr.� ��rr�%� �rr4�;� @rr
"�rr: �rrل ا�1G%rrاء ا�.%�rr	o و��rr=" @rr�;5"�ت ا+ر���rrط ا�*5%

 ���r ا+�!�ه�rت          r��� د�r��G5/ 10وض ا� را� �;r;%c" Jr] ا�*,r%���ت وا�%��r�� )r و

. ا+�%*��( ��اء �;J ا�*,%�ى ا�\;( �;=�. أو ا�Tآ�ر و� هb أو ا>�r6ث  وا�%�ا0/ ا�.-,(

 و�-�rrق   ���rr� ط�rrت ا+ر���"�rr=" ن�rr\0 �rr4%=��� أو rr��=ا� rr���6 krrc� �rr*�0 �rr"0.50أ 

     )rrr,-.ا� /rrr0ى ا�%�ا�%rrr," _rrr-c6ا �rrr*;آ Frrr6أ Jrrr.=*� ،��;rrr� rrr��=ل أن ا��rrrGا� �rrr.6�\"V�0

  .1�2 ا�'��1 أآ1A إ�!��� ا+�%*��( آ�O6 ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة

 ا�*���rدة     r��=ا� r���6 �r" و"� :�ل "�Gر6 ا�.%�	o ا�*5%
@ �;��4 0( ا� را�

 أ:1rrى  rr4� �rr"و rr4� �rr" ��1rr'1 ا�rr�2 1ةrr!4ا� �rr56 ت�rrوا+�!�ه )rr,-.ا� /rr0ا�%�ا ��rr�

��1 وا�%�اr0/ ا+�%*r!6 )��r  أن        r'1 ا�r�2 1ةr!4ا� �r56 دة ��� ا+�!�ه�ت��ا�=�� ا�*�

 آ�O6 أآ�J;� 1 ا�*,%�ى ا+�%*��( ".J;� F ا�*,r%�ى ا�.-,r(  و��rاء آ�rن ذ�Sr      ا��=�

            pr6�!أن ا� Jrل إ��rG;� �.=0 r� �r" اTr1 وهrأآ� r.�=ى ا��%r," Jr;� ث أو�r6<آ�ر أو اTى ا� �

         )r0 ث�1اur� 1rA1 أآr�%=� S�Trو� ��1r'1 ا�r�2 1ةr!4ه� ا� 0` ا[���( �,;�ك ا� )��*%�ا+

���6 ا+�!�ه�ت ا�* �56 "�ض�ع ا�4!1ة 1�2 ا�'��1�,%\.  

      ��rr� rr��=ا� krrc� �rr*�0 ث�rr6<آ�ر واTrrى ا� rr� �rr4�;� @rr
 ا�.%�rr	o ا�*5%rr6ر�G*و�

   )r,-.ا� /r0وا�%�ا )��*%�ا+�!�ه�ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 �\@ "� ا�%�ا0/ ا�.-,( ا+

 rr!.0 ه� أآ1rrA د    rr�+ ا� )rr0 �rr0�%:ا  rr!6 S�Trrآ )��rr*%� �rr ى �; Jrr�rr ى وا�%�اrr0/ ا+rr�+

J;� �A*0 ا�*,%�ى ا�.-,( ا+�%*��( 6!  "=�"@ ا+ر���rط �r ى   . ا�Tآ�ر ".�4 � ى ا>�6ث
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

 )rr0 @rrA*%� آ�رTrrوي  080 –ا��TTث ی��TT Hى ا�TT� \�TT�  ,�TTح �TT�- 0.72   Jrrد إ��rr=� يTrrوا�

       1r��=%أن ا� �r.� ��r�� يTrوا� `r*%!*ا� )r0 JA6]آ1 واTآ@ "� ا� F�=;� يTا� )��*%�ا� ور ا+

ا�%�ا0/ ا�.-,( وا+�%*��( �,;�ك ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 �\�ن أآr� 1A ى ا�Trآ�ر   �� � م 

آ*� 6!  6-,( ا�'(ء �;J ا�*,r%�ى ا�.-,r( وا�Trي آ�rن "=�"r@ ا+ر���rط       . ".F � ى ا>�6ث

 �;%�اr0/      0.62 -أ"r� �r ى ا>�r6ث �r\0ن      0.68 -� ى ا�Trآ�ر �,�rوي   �r,.��� ل�r5ا� S�Trوآ

��1 أ�r"�="  r!6 �r@ ا+ر���rط �r ى       ا+�%*��( و���%F ��+�!�هr'ت �56 ا�4!1ة 1�2 ا��

 w;� آ�ر 0.65 -ا>�6ثTى ا� � w;� ��� )0- 0.71  
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

  خSص�

  1rrr�2 1ةrrr!4ا� �rrr56 ت�rrrا+�!�ه ��rrr� دة�rrr� ا�*�rrr��=ن ا��rrr�� rrrف ا� را� rrrن ه�rrآ

 ا�%�r.*� )r       . ا�'��1 وا�%�ا0/ ا�.-,( ا+�%*��( � ى ا�'��rب r�6ا�*� ا rل ا� را��r: �r"

     �r.;=!� �r*" r��� r�+ذات د ��� O6وا�%( آ� � ا�=��Tه G�G� �.� #$�4 0( درا�%.� ا��

    �rr56 rr���!ت إ��rrء ا�!�ه�rr.� Jrrب إ���rr'��� `0 rr� )��rr*%��rrG6ل أن �rr م ا�%�اrr0/ ا�.-,rr( ا+

 ا�%��r'��� `0 r� )rب         �r,�	1ب ا���r�]ا brأه �r" 1ى أنr:أ H�
ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 أو �

�ك ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 � م و��د ��ا0/ 6-,( ا�%*��( و� م ا�G رة �;J إ�J ا���Gم �,;

  .ا�%��0/ ��� ا�*p��Q ا�.-,� و"%Q;��ت ا��ا�` ا�Tي �=�'F ا�'��ب

          �r4." [r�-c%أو ا� ��1r'1 ا�r�2 1ةr!4ك ا��;r� �r"  r5ا� @�r� )0 X5ذا أرد�6 ا��V0

       )��r*%��err4+ء ا�'��rب ا��rr� �r.�;� �r*0  ��Trrى ا���rr� Xr5 و��r	rr�G5� @/ ��اrr,-6 /r0( وا

   �rr" �rrأو ه1و� �rr,�أ /rr0ا�� �rr� �rrA5�  @� rr� ك�;rr,آ ��1rr'1 ا�rr�2 1ةrr!4ا� Jrrون إ�err!;�

     @r�5أو ا� r���0 ت ا��r"d6�\�*ا� [r;%c" ا�%�ا0/ ���%=*�ل Sذ� /�G5� )0 b4;'0  =� `ا��ا�

  .ا� ���0 ا�.-,�
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

  ا���ص��ت وا���Jاح�ت

b;� ت+�!" bأه J;� �.وا��� �Tدرا�%.� ه  ا�.-m �*�"� و�;b ا�.-m ا+�%*��( :�ص

 ،���*%� ا+\�';� 6�ّ\" وا�%( �%*A@ 0( ا+�!�ه�ت وا�%�ا0/ ا�.-,( �.  أهb ش5�1

 �Tه ���-: وا�%\'�0.� �}�ه1ة ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 �� �1ب  ا�Tي �*# �.� �*=01

�!� b%4� ة �وا p6 :�ص �4�0 د0` �.� ا�}�ه1ة ا��ا�= وا�%( + �*\� �.�و��4 0( درا�

 X5ت �*\� �.�و��4 0( "!�+ت ا�������uوا�%( 6=%�1ه� آ إ�J ا�%1اح ا�.�Gط ا�%���

)��*%�
1ا 0( "!�ل �;b ا�.-m أو �;b ا�.-m ا+� ~G0 mط . ا[:1ى و���G.ا� ��� �"

);� �" �4� Jوا�*�ص �1%G*ا�:  

 +ت ��ه%*�م �*'�آ;Fا+ه%*�م أآ1A ���'��ب "� ��F��=;Q� X و�"��F و#%0 "!� •

 وآS�T ا+�%
�د����*%�  .ا�.-,� وا+

•  )��*%���p6 ا�%�ا0/ ا+ Jم ا�%�ا0/ ا�.-,( إ� � Jإ� ا��X5 0( ا[���ب ا�*eد�

 �*.;�  :�ص ا�'��ب آ�F6 ا�1آ�dة ا[�������*%��*c%;] ش1ا	# ا�'�\ ا+

  .وا�%�Qر ا+�%
�دي

، ا�.-,�، (�4�6 ا+ه%*�م �}�ه1ة ا�4!1ة "� آ@ ��ا •���*%�ا+�%
�د�، ا+

 .:�ص ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 و�uث�1ا�J;� �4 آ@ �;S ا�!�اp6..) ا�,����

•   
ا��X5 ا�*\A] ��ل أ���ب ا�4!1ة وا�%1Gب إ�J ا�*�4���1 1�2 ا�'����1 �

01 �b4��=;Q وا[���ب ا�%( د��G;� b4%=0م �T4ا ا�,;�ك=". 

•  
�1 ا�'��ب �*1��c ا�}�ه1ة ا�%\�A] "� �*�ت ا�%����%� 

 �4 ف إ�1��H� J ا�!�ه�ت ا�'��ب  •�����\�� mذات أ� o"6'�ء �1اV� م��Gا�

  .ا>�!��� �56 ا�4!1ة 1�2 ا�'��1 و�= �;�4
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#


�� c" )0%;] ا�*!�+ت  •%c*ا� [;%c" b$� ا>�1اع 0( :;/ :;� درا� ش�";


  ا�1cوج � �.�Gط �*ّ\� "� ا�5  أو � را� ��ه1ة ا�4!1ة 1�2 ا�'��1

 ا�%c-�] "� � ة وار�-�ع �!b ا�}�ه1ة


�� 0( �.�ول ا�}�ه1ة و��c" 1�0%;] ا>"\���6ت ا�%( �,4ّ@  •%c*;� 1ك ا�*!�ل�

�b4 ا�=*;� ��ض ا�%'1�4 ا>��"( �;}�ه1ة و��4ر "c%;] ا�%5;��ت 

   .وا�%-,�1ات ا�%( ��m ��4 أي أ��س �;*( "� ا6(
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��� ا��راس� ا����ا �� و ��#

  ����Zا�

��ة ��� �� خ��م ه�I\ ا��راس�  eم/ أن  �Xن J� أ����8 ا��cء �a NKه�ة ا�

 ��K1ا� f ��K� ی��Mم \Iن دراس��� ه�X� م/ أنe و ��ا����� أو �� f م, ��ا �

YUZا��� ��K1ا� g�ل ا����و eم/ أن �Z�م دراس��� هIا ا�����h ا�Iي . وخ�ص� م

NK ا������1ت ا� �����1� �� �Xإم hأو� م j�� W��Jأ �KصOا h������8رب� ث����8 مh ا��

آ��  ���1 دراس��� هI\ آ��ای� �Sه���م ا��8�8� ب�mK�Z ا��lاه� ا������� . �K�راس�

��1���  ا��� W��n م
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 %�$�� ا���ا�#

 ا���ا�# ب��()� ا�'�ب��

�� ا���� ا������.أ��� �� ا����� .1. ���2001 

2. ��� ا���� ا�"���. أ��� !ت را� .� ���1965 . ا��ار ا�)'م�� ���%$ وا����

�� ا�/��� رش'ان .3 0�1�. ��. ا���3�� ا��7م��6.ا����5عا��31ن م0 م�2'ر 

 ���2001.م"$
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  ا���ا�# ب��()� ا�����2

1. A.Guivillier, Manuelle de sociologie. Paris. PUF. 1963. Tome1. 

2. Comment améliorer la gestion de l’immigration clandestine ?.Rapport de la 

commission immigration clandestine d’impulsion concorde. JANVIER 

2007 

3. GORDON H. HANSON..Illegal migration from MEXICO to UNITED 

STATES. University of CALIFORNIA and National Bureau of Economic. 

MARCH 2006 

4. Guy Rocher. Introduction à la psychologie générale. L'action social. Paris. 

ED HMH.1970 

5. GRANDER LINDZEY ET ELLIOT ARRONSON.The hand book of social 

psychology.QDDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY.2nd edition. 

6. Maria Concetta Chiuri and others. Crisis in the countries of origin and 

illegal immigration into ITALY. Preliminary version. OCTOBER 2002 

7. POL DEBATY.la mesure des attitudes. Presses universitaires de France. 



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

148 
 

 %�$�� ا���ا�#

8. Raymon Boudon. Dictionnaire de la sociologie. Larousse. Paris 1990. 

Rapports 

Rapport de la commission immigration clandestine d’impulsion 

concorde. Comment améliorer la gestion de l’immigration 

clandestine? JANVIER 2007 



  

 

  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

150 
 

 ا��$ح�

  

  

  

  

ی�0/ ا�.�-� ا����,�� ) 1(ا��)�� ر&% 
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 ��� ا� ا����ن ا�����

���� آ��� ا����م ا������� وا���

��� &�� ا�%راس�ت ا����� وا�! � ا�

�� :............................ا�

� :............................ا����ى ا�%راس

  ا���ح4

 ا��-م ���,� ور�� ا� و��آ�ت*

 �ی�;�. ا�:��س ا�8ي ��/ ی%ی6 م/ م5�ع �!�رات ت�3�ول ا��%ی% م/ ا��ا&. ا��

� ���ت6 ا���م��ی,63 أن ت��<>� �6�A3 أو س!@ �6 وأن �<�>� و=!�ت>� B . ب��D��B

� ذه63 B ی�5ل �� � � آH �!�رة م/ ه8ا ا�:��س ��!IJ>م63 أن ت!ّ�/ رأی6 ا�

@ �/ ا�����ّ�� أ�* � ت��% إ���� ص � � . دون ت�L ��,AیH أو ا�! � ا���

Pإ����6 �/ �:�:� م� ت�ا  �!ّ� .وأ=�ى =�P8<� �RL ا��!�رات، �,/ ���� أن ت

  �ب��6ی�3 ا�5

�% &�اءة آH �!�رة م/ �!�رات ا�:��س ی,63 ا���!�� �/ رأی6 وذ�ST�� 6 �-م� �

X  رة�!� Hس�5%ه� أم�م آ �  ).م�ا��X ، @B م�اB@( ت V إ�%ى ا��J�رات ا��

ا����ء م�: �م ��ك أي ��رة و�<وی� � ب���;)�م�ت أ$> و��� أن  ;)�: أن 

  .��� یF�م ا���4 ا�;)��ا��;)�م�ت �E ی�% اس�;����� إ� �
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�  م�اB@ ا�!3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د 
@Bأوا 

� ا�5�ز م� أ&�م �* م/ أ��ل 1ّ�� ]�Iأ�* ی ��   X��!� م� أش
� ی>�ّ�ن �� أ&�م �* م/ أ��ل 2� /�D�    أ�% أن ا�
3  `�� ��Tرا V��*�B aا�8ي أ�� S�5� ا�B /م� ه� آ�ئ ]�Xأ    
4 S�5� ا�B ی%ور �   أش�� ����e@ وا� �ج م
� ا�� ,� �>� 5B ����   �3%م� ت��ء اfم�ر أ�% ص
6 �   ��درا م� أآ�ن م ��h H م/ ا�3�س ا�8ی/ ���
� *أش�� أ� 7Bو���غ أه%ا ��%ّي ا�:%رة ا�,���k3�� ��B ���ت    
5��� ا��� ت��أس ا��اS�T م H ا�3�&<� مX S��!� م�  8� ا�B أآ�ن

 ا�mم-ء
  

3� ا��أي أ3o�ء ا�3�&<�ت 9A��Jم/ ی Hا م/ آ��pی@ آ�eأت   
   أ3o�ء ا�3�&<�ت أ�3� أB,�ري م/ =-ل أB,�ر ا���r وqرائ>� 10
11 *�H م��!� أت�آ* و� أآ�   �3%م� ی,�ن ا�
� أری% &��* أو ا�ش�رة إ��*أ�s أ�* � أ�% ی,3* أن  12�B �3<Aی    
13 �   ��درا م� أ�L[ ا����%ة م/ أ&�ب أص%&�ئ
� ���ت� وآH م� أ&�م �* 14B � ��� �IJا�3�س ش �   ی�ا�
15 *�B �ا�8ي أ� S�5� م�5S آ��B -B�ن أن ی,�ن س���t� �r!3ی   
16 �3��D� ی /   أ�k` �����ام وت:%ی� �����/ م
17 �   �3%م� أآ�ن م ���� �:�ارات ت��D[ ا����� وا�%&� أ�5; إ�` أص%&�ئ
18 S�5� ه8ا ا�B و���uم/ ت,�ن �* م� Hآ �B @oأن أ S�Dأس�   
� م��J. ا�����ت>� ا��� ی:�م�ن �>� 19B �<�   ی�ّ� زم-ئ� ��/ أآ�ن م
20 �3��5� =%م� م�5S آB ء أن ی,�ن ا����ن�!rأ�* م/ ا� ��   أش
�ل 21�fم/ ا ��p,أت:/ ا� �   ی�ى أص%&�ئ� أ�3
   ��درا م� ی%���� ا�3�س إ�` ا� A-ت وا������ت ا�>�م� 22
� و�� fول م�ة 23�   ی<�� ا�3�س ����ا�� �3% ا� %ی� م
24 �   م��k ا�<�آH ا��� أ���� م3>� أآ!� م/ م<�آH ا�3�س م/ ���
3� �Lی:� ت��مH ا�3�س  25�Tا���م��� ت� �� ���تB ��م    
26 *�B aا�8ي أ�� S�5� ا�B ��pم Hآ�>� م/ ا����   � أ�% ی
27 �=vا s35اد ا��Bأ  Sم �ا� %ی �B ت آ!��ة����   أ�% ص
28 �   X��!� م� أش�� �����%ة ��` و�� آ�ن ا�3�س ���
29 �   X��!� م� أش�� ���رت��ح تP�5 م��م�� ا�3�س �
�5S � أ�% �Tورة 30�-��mام ���:�ا��/ ا��� ت ,� ا�    
�� أآ�p م3� � / ا�,!�ر 31���ن �;و&�ت م�   أh/ أن ا�8ی/ ی�rIو�3� س3� ی�
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م�اB  ا�!3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د  
  ق

 �
@Bأوا  

�ل وا����آ�ت   32�fا � � �T���� ��  1  0  ا��� ی:�م �>� ا�8ی/ م/ ����� أش
� و&�� مS اv=�ی/  33eأن أم `�� ��A3� 1  0  أ�[ دوم� ا�=�-ء  
34  ��A3� �8ه�A3وت �DD= اد%�y� HAّ,0  1  أت  
35  *�B �ا�8ي أ� ��X S� م�5B V33` �� آ  X  0  1��!� م� أت
36  �33� م/ ا� �Iل ��` �:�&,  1  0  ا�:�ة ه� أ��/ �Lی:� ت
� ت %ی% ش��ري ��� [ أو ا�,�P تP�5 ا�3�س ا�8ی/ أ&���>�م/   37ّ�� H<0  1  ا��  
38  �  1  0  آ��pا م� أ�z�m �,-م اv=�ی/ �3� وqرائ>� ���
39  /�ّ�� م/ ��دث م���mا� %�� ا��3م �ّ�� ]�I1  0  م/ ا�  
�5S أ�����ن و� ی>>� س�ى ����ت>�  40� ا�B /م ]�X1  0  أ  
  1  0  و��%ا ��` م�D��J ا�3�س أHeّB ا����m وا�!:�ء  41
42  �<�B أآ�ن م%�ّ�ا �  X  0  1��!� م� أرB| ا��� �ق ��� A-ت وا������ت ا��
43  �� اfم�ر ا��� ت:�:3B ا�,Aم ��A� %م� أ� �!��X  0  1  
  0  1  ��درا م� أ�f�� sرق  44
  1  0  ی�اود�� ش��ر أّن ���ت� � ت��� آ� أری%ه� أن ت,�ن   45
46   ��� =%م� ا���rأشB 0  1  ����ا�� �3%م� أآ�ن  
47  ���k ا�<�آH ا��� ت %ث �� X��[ ا��f�ن أ�3� س![ �B ��  1  0  أش
48  �  X  1  0��!� م� أش�� أن �� ��ة م�3` ی�وق �
49  ��� ا�%=�ل م�A3دا إ�` ��5ة �B>� أ��س ی� %�oن مB ا م� أت�دد��p1  0  آ  
50  �B ا�3�س Sی- م�L ا�!:�ء S�Dم%��ا � أس� �<�B أآ�ن �  1  0  ا� A-ت ا��

� ا����ف ��` q=�ی/  51B ]Xأص%&�ء &����ن و� أر �  1  0  أم�H إ�` أن ی,�ن �
� ا��:�ءات اfو�` مS اv=�ی/  52B أن أآ�ن أول م/ ی!%أ ���,-م S�D1  0  � أس�  
53  ����A3�ء ص%ا&�ت �%ی%ة وم� H<0  1  أ�% أ�* م/ ا��  
54   ]�L S�Dأس� ��  1  0  ا����%ة م>� آ��V �����>� م/ أص%&�ئ
  1  0  � أش�� ����ا�� �3%م� أآ�ن وس~ م5��� � أ��ف أ�e�ءه�  55
� ا� %ی� مS ذوي ا��اآm ا��م�&�  56B ت����  1  0  أ�% ص
57   �  X  1  0��!� م� أآ�ن مI%را ��B,�ر ا�5%ی%ة ��[ أص%&�ئ
58  aا�8ي أ�� S�5� =%م� ا�B أن أآ�ن Pأآ� *�B  0  1  
  X  0  1��!� م� أ�%م وأش�� ����8[ ��` اfم�ر ا���rIة  59
60  �� ص !�B ن�!Xوی� �  0  1  أش�� أن أص%&�ئ� ی !��3
61  *B�>اآ� ]�Iم| ی�X �Jش �  1  0  ی�k3 أص%&�ئ� إ�ّ� أ�3
  X  0  1��!� م� ی�3��3� ش��ر �����[  �3%م� أس��:� ص!���  62
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   ا��<ء ا��Fص ب����ا�� ا����� مE م��3س ا���ا�� ا����� وا������) 2(ا��)��
�  م�اB@ ا�!3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د 

@Bأوا 
� ا�5�ز م� أ&�م �* م/ أ��ل 1ّ�� ]�Iأ�* ی ��   X��!� م� أش

� ا�� ,� �>� 5B ����   �3%م� ت��ء اfم�ر أ�% ص

� *أش�� أ� 7Bو���غ أه%ا ��%ّي ا�:%رة ا�,���k3�� ��B ���ت    

5��� ا��� ت��أس ا��اS�T م H ا�3�&<� مS ا�mم-ء 8� ا�B م� أآ�ن �!��X   

   أ3o�ء ا�3�&<�ت أ�3� أB,�ري م/ =-ل أB,�ر ا���r وqرائ>� 10

11 *�H م��!� أت�آ* و� أآ�   �3%م� ی,�ن ا�

13  ]�Lدرا م� أ���ا����%ة م/ أ&�ب أص%&�ئ    

� ���ت� وآH م� أ&�م �* 14B � ��� �IJا�3�س ش �   ی�ا�

16 �3��D� ی /   أ�k` �����ام وت:%ی� �����/ م

17 �   �3%م� أآ�ن م ���� �:�ارات ت��D[ ا����� وا�%&� أ�5; إ�` أص%&�ئ

� م��J. ا�����ت>� ا��� ی:�م�ن 19B �<��>� ی�ّ� زم-ئ� ��/ أآ�ن م    

20 �3��5� =%م� م�5S آB ء أن ی,�ن ا����ن�!rأ�* م/ ا� ��   أش

�ل 21�fم/ ا ��p,أت:/ ا� �   ی�ى أص%&�ئ� أ�3

� و�� fول م�ة 23�   ی<�� ا�3�س ����ا�� �3% ا� %ی� م

24 �   م��k ا�<�آH ا��� أ���� م3>� أآ!� م/ م<�آH ا�3�س م/ ���

� م/  26����5S ا�8ي أ���B a*� أ�% ی� ا�B ��pم Hآ�>ا�    

28 �   X��!� م� أش�� �����%ة ��` و�� آ�ن ا�3�س ���

�� أآ�p م3� � / ا�,!�ر 31���ن �;و&�ت م�   أh/ أن ا�8ی/ ی�rIو�3� س3� ی�

34  ��A3� �8ه�A3وت �DD= اد%�y� HAّ,أت      

36  �33� م/ ا� �Iل ��` �:�&,      ا�:�ة ه� أ��/ �Lی:� ت

� ت %ی% ش��ري ��� [ أو ا�,�P تP�5 ا�3�س ا�8ی/ أ&���>�  37ّ�� H<م/ ا��      

38  �      آ��pا م� أ�z�m �,-م اv=�ی/ �3� وqرائ>� ���

39  /�ّ�� م/ ��دث م���mا� %�� ا��3م �ّ�� ]�Iم/ ا�      

43  �� اfم�ر ا��� ت:�:3B ا�,Aم ��A� %م� أ� �!��X      

      ��درا م� أ�f�� sرق  44

      ی�اود�� ش��ر أّن ���ت� � ت��� آ� أری%ه� أن ت,�ن   45

47  ���k ا�<�آH ا��� ت %ث �� X��[ ا��f�ن أ�3� س![ �B ��      أش

48  �      X��!� م� أش�� أن �� ��ة م�3` ی�وق �

57   �      X��!� م� أآ�ن مI%را ��B,�ر ا�5%ی%ة ��[ أص%&�ئ

59   `�� ]�8��� ��      اfم�ر ا���rIةX��!� م� أ�%م وأش

      X��!� م� ی�3��3� ش��ر �����[  �3%م� أس��:� ص!���  62
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 ا��$ح�

 مE م��3س ا���ا�� ا����� وا������ ا������ ا��<ء ا��Fص ب����ا��) 3(ا��)��

  

�  م�اB@ ا�!3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د 
@Bأوا 

� ی>�ّ�ن �� أ&�م �* م/ أ��لأ�% أن  2� /�D� ا�    

3 *�B aا�8ي أ�� S�5� ا�B /م� ه� آ�ئ ]�Xأ `�� ��Tرا V��   

4 S�5� ا�B ی%ور �   أش�� ����e@ وا� �ج م

6 �   ��درا م� أآ�ن م ��h H م/ ا�3�س ا�8ی/ ���

3� ا��أي أ3o�ء ا�3�&<�ت 9A��Jم/ ی Hا م/ آ��pی@ آ�eأت   

� أری% &��* أو ا�ش�رة إ��* 12�B �3<A3* أن ی,   أ�s أ�* � أ�% ی

15 *�B �ا�8ي أ� S�5� م�5S آ��B -B�ن أن ی,�ن س���t� �r!3ی   

18 S�5� ه8ا ا�B و���uم/ ت,�ن �* م� Hآ �B @oأن أ S�Dأس�   

   ��درا م� ی%���� ا�3�س إ�` ا� A-ت وا������ت ا�>�م� 22

� ���ت� ا���م���  25B ��3� �Lی:� ت��مH ا�3�س م�Tت�    

27 �=vا s35اد ا��Bأ  Sم �ا� %ی �B ت آ!��ة����   أ�% ص

29 �   X��!� م� أش�� ���رت��ح تP�5 م��م�� ا�3�س �

30 S�5   � أ�% �Tورة �-��mام ���:�ا��/ ا��� ت ,� ا�

32   ��ل وا����آ�ت ا���fا � � �T���� ��      ی:�م �>� ا�8ی/ م/ ����� أش

� و&�� مS اv=�ی/  33eأن أم `�� ��A3� أ�[ دوم� ا�=�-ء      

35  *�B �ا�8ي أ� ��X S� م�5B V33` �� آ      X��!� م� أت

�5S أ�����ن و� ی>>� س�ى ����ت>�  40� ا�B /م ]�Xأ      

      أHeّB ا����m وا�!:�ء و��%ا ��` م�D��J ا�3�س  41

      أرB| ا��� �ق ��� A-ت وا������ت ا��� أآ�ن م%�ّ�ا X�<�B��!� م�   42

46  ��rم� ا�%= �B ا�� �3%م� أآ�ن���� ��      أش

49  ��� ا�%=�ل م�A3دا إ�` ��5ة �B>� أ��س ی� %�oن مB ا م� أت�دد��pآ      

� ا� A-ت ا��� أآ�ن �B>� م%��ا  50B ا�3�س Sی- م�L ا�!:�ء S�Dأس� �      

� ا����ف ��` q=�ی/أم�H إ�`   51B ]Xأص%&�ء &����ن و� أر �      أن ی,�ن �

� ا��:�ءات اfو�` مS اv=�ی/  52B أن أآ�ن أول م/ ی!%أ ���,-م S�Dأس� �      

53  ����A3�ء ص%ا&�ت �%ی%ة وم� H<أ�% أ�* م/ ا��      

54  �      � أس��L S�D[ ا����%ة م>� آ��V �����>� م/ أص%&�ئ

      �3%م� أآ�ن وس~ م5��� � أ��ف أ�e�ءه� � أش�� ����ا��  55

58  *�B aا�8ي أ�� S�5� =%م� ا�B أن أآ�ن Pأآ�      
60  �� ص !�B ن�!Xوی� �      أش�� أن أص%&�ئ� ی !��3

61  *B�>اآ� ]�Iم| ی�X �Jش �      ی�k3 أص%&�ئ� إ�ّ� أ�3
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ی�0/ ش�.� �M��L م��3س ) 4(م)��
�  ا���ا�� ا����� ا�����
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 ا��$ح�

  

   

 ��� ا� ا����ن ا�����

���� آ��� ا����م ا������� وا���

��� &�� ا�%راس�ت ا����� وا�! � ا�

�� :............................ا�

 :............................ا�%راس�ا����ى 

  ا���ح4

 ا��-م ���,� ور�� ا� و��آ�ت*

 �ی�;�. ا�:��س ا�8ي ��/ ی%ی6 م/ م5�ع �!�رات ت�3�ول ا��%ی% م/ ا��ا&. ا��

� ���ت6 ا���م��B �<6 أو س!@ �6 وأن �<�>� و=!�ت�A3� �<>����Dب . ی,63 أن ت��B

� ذه63 م63 أن ت!ّ�/ رأی6 B ی�5ل �� � � آH �!�رة م/ ه8ا ا�:��س ��!IJ>ا�

@ �/ ا�����ّ�� أ�* � ت��% إ���� ص � � . دون ت�L ��,AیH أو ا�! � ا���

Pإ����6 �/ �:�:� م� ت�ا  �!ّ� .وأ=�ى =�P8<� �RL ا��!�رات، �,/ ���� أن ت

  �6ی�3 ا��5ب�

,63 ا���!�� �/ رأی6 وذ�ST�� 6 �-م� ��% &�اءة آH �!�رة م/ �!�رات ا�:��س ی

X  رة�!� Hس�5%ه� أم�م آ �  ).م�ا��X ، @B م�اB@( ت V إ�%ى ا��J�رات ا��

ا����ء م�: �م ��ك أي ��رة و�<وی� � ب���;)�م�ت أ$> و��� أن  ;)�: أن 

  .ا��;)�م�ت �E ی�% اس�;����� إ� ���� یF�م ا���4 ا�;)��
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 ا��$ح�

   

�  م�اB@ ا�!3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د 
@Bأوا 

� ا�5�ز م� أ&�م �* م/ أ��ل 1ّ�� ]�Iأ�* ی �� X 0 1��!� م� أش

� ی>�ّ�ن �� أ&�م �* م/ أ��ل 2� /�D�  0 1 أ�% أن ا�

3  S�5� ا�B /م� ه� آ�ئ ]�Xأ `�� ��Tرا V��*�B aا�8ي أ��  0 1 

4 S�5� ا�B ی%ور � 1 0 أش�� ����e@ وا� �ج م

� ا�� ,� �>� 5B ���� 1 0 �3%م� ت��ء اfم�ر أ�% ص

6 � 0 1 ��درا م� أآ�ن م ��h H م/ ا�3�س ا�8ی/ ���

� *أش�� أ� 7Bو���غ أه%ا ��%ّي ا�:%رة ا�,���k3�� ��B ���ت  1 0 

8  ���5� ا�B م� أآ�ن �!��X S3�&<� ما��� ت��أس ا��اS�T م H ا�
 ا�mم-ء

1 0 

3� ا��أي أ3o�ء ا�3�&<�ت 9A��Jم/ ی Hا م/ آ��pی@ آ�e1 0 أت 

 1 0 أ3o�ء ا�3�&<�ت أ�3� أB,�ري م/ =-ل أB,�ر ا���r وqرائ>� 10

11 *�H م��!� أت�آ* و� أآ� 1 0 �3%م� ی,�ن ا�

12  �3<A3* أن ی,� أری% &��* أو ا�ش�رة إ��*أ�s أ�* � أ�% ی�B  0 1 

13 � 1 0 ��درا م� أ�L[ ا����%ة م/ أ&�ب أص%&�ئ

� ���ت� وآH م� أ&�م �* 14B � ��� �IJا�3�س ش � 0 1 ی�ا�

15 *�B �ا�8ي أ� S�5� م�5S آ��B -B�ن أن ی,�ن س���t� �r!31 0 ی 

16 �3��D� ی / 0 1 أ�k` �����ام وت:%ی� �����/ م

17 � 0 1 �3%م� أآ�ن م ���� �:�ارات ت��D[ ا����� وا�%&� أ�5; إ�` أص%&�ئ

18 S�5� ه8ا ا�B و���uم/ ت,�ن �* م� Hآ �B @oأن أ S�D0 1 أس� 

� م��J. ا�����ت>� ا��� ی:�م�ن �>� 19B �<� 0 1 ی�ّ� زم-ئ� ��/ أآ�ن م

20  S� =%م� م�5B ء أن ی,�ن ا����ن�!rأ�* م/ ا� ���3�أش�5آ  0 1 

�ل 21�fم/ ا ��p,أت:/ ا� � 0 1 ی�ى أص%&�ئ� أ�3

 1 0 ��درا م� ی%���� ا�3�س إ�` ا� A-ت وا������ت ا�>�م� 22

� و�� fول م�ة 23� 0 1 ی<�� ا�3�س ����ا�� �3% ا� %ی� م

24 � 1 0 م��k ا�<�آH ا��� أ���� م3>� أآ!� م/ م<�آH ا�3�س م/ ���

25  �3�Tا���م��� ت� �� ���تB ���Lی:� ت��مH ا�3�س م  0 1 

26 *�B aا�8ي أ�� S�5� ا�B ��pم Hآ�>� م/ ا���� 1 0 � أ�% ی

27 �=vا s35اد ا��Bأ  Sم �ا� %ی �B ت آ!��ة���� 1 0 أ�% ص

28 � X 0 1��!� م� أش�� �����%ة ��` و�� آ�ن ا�3�س ���

ا�3�س ��X��!� م� أش�� ���رت��ح تP�5 م��م��  29  1 0 

30 S�5 1 0 � أ�% �Tورة �-��mام ���:�ا��/ ا��� ت ,� ا�

�� أآ�p م3� � / ا�,!�ر 31���ن �;و&�ت م� 1 0 أh/ أن ا�8ی/ ی�rIو�3� س3� ی�
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 ا��$ح�

�   م�اB@  ا�!3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د  
@Bأوا  

32   ���ل وا����آ�ت ا��� ی:�م �>� ا�8ی/ م/ ����fا � � �T���� ��  1  0  أش

� و&�� مS اv=�ی/  33eأن أم `�� ��A3� 1  0  أ�[ دوم� ا�=�-ء  

34  ��A3� �8ه�A3وت �DD= اد%�y� HAّ,0  1  أت  

35  *�B �ا�8ي أ� ��X S� م�5B V33` �� آ  X  0  1��!� م� أت

36   �33,  1  0  م/ ا� �Iل ��` �:�&�ا�:�ة ه� أ��/ �Lی:� ت

� ت %ی% ش��ري ��� [ أو ا�,�P تP�5 ا�3�س ا�8ی/ أ&���>�  37ّ�� H<0  1  م/ ا��  

38  �  1  0  آ��pا م� أ�z�m �,-م اv=�ی/ �3� وqرائ>� ���

39  /�ّ�� م/ ��دث م���mا� %�� ا��3م �ّ�� ]�I1  0  م/ ا�  

�5S أ�����ن و� ی>>� س�ى   40� ا�B /م ]�X1  0  ����ت>�أ  

  1  0  أHeّB ا����m وا�!:�ء و��%ا ��` م�D��J ا�3�س  41

42  �<�B أآ�ن م%�ّ�ا �  X  0  1��!� م� أرB| ا��� �ق ��� A-ت وا������ت ا��

43  �� اfم�ر ا��� ت:�:3B ا�,Aم ��A� %م� أ� �!��X  0  1  

  0  1  ��درا م� أ�f�� sرق  44

  1  0  ی�اود�� ش��ر أّن ���ت� � ت��� آ� أری%ه� أن ت,�ن   45

46  ��rم� ا�%= �B ا�� �3%م� أآ�ن���� ��  0  1  أش

47  ���k ا�<�آH ا��� ت %ث �� X��[ ا��f�ن أ�3� س![ �B ��  1  0  أش

48  �  X  1  0��!� م� أش�� أن �� ��ة م�3` ی�وق �

� ا�%=�ل م�A3دا إ�` ��5ة   49B ا م� أت�دد��pآ��  �B  0  1>� أ��س ی� %�oن م

� ا� A-ت ا��� أآ�ن �B>� م%��ا  50B ا�3�س Sی- م�L ا�!:�ء S�D1  0  � أس�  

� ا����ف ��` q=�ی/  51B ]Xأص%&�ء &����ن و� أر �  1  0  أم�H إ�` أن ی,�ن �

� ا��:�ءات اfو�` مS اv=�ی/  52B أن أآ�ن أول م/ ی!%أ ���,-م S�D1  0  � أس�  

  0  1  م/ ا��>H �3�ء ص%ا&�ت �%ی%ة وم����A أ�% أ�*  53

54  �  1  0  � أس��L S�D[ ا����%ة م>� آ��V �����>� م/ أص%&�ئ

  1  0  � أش�� ����ا�� �3%م� أآ�ن وس~ م5��� � أ��ف أ�e�ءه�  55

� ا� %ی� مS ذوي ا��اآm ا��م�&�  56B ت����  1  0  أ�% ص

57   �  X  1  0��!� م� أآ�ن مI%را ��B,�ر ا�5%ی%ة ��[ أص%&�ئ

58  *�B aا�8ي أ�� S�5� =%م� ا�B أن أآ�ن P1  0  أآ�  

  X  0  1��!� م� أ�%م وأش�� ����8[ ��` اfم�ر ا���rIة  59

60  �� ص !�B ن�!Xوی� �  0  1  أش�� أن أص%&�ئ� ی !��3

61  *B�>اآ� ]�Iم| ی�X �Jش �  1  0  ی�k3 أص%&�ئ� إ�ّ� أ�3

  X  0  1��!� م� ی�3��3� ش��ر �����[  �3%م� أس��:� ص!���  62
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ی�0/ ا�.�-� ا����,�� ) 5(م)��
��ة ��� �����3س ا����ه�ت  �� ا�

��  ا���
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  ��� ا� ا����ن ا�����
����  آ��� ا����م ا������� وا���

  
��  :............................................ ا�

  :.............................ا�%راس� ا����ى
  
  

  ا��-م ���,� ور�� ا� و��آ�ت*
  
  

ی�;ّ�. ا�:��س ا�8ي ��/ ی%ی6 ��` �%د م/ ا��!�رات ا��� ت�3�ول اتP�5 ا�<!�ب � �         

ا���Dب م63 آ<�ب �;ن ت!ّ�/ رأی6 � � آH �!�رة م/ �!�رات . ا�>�5ة ��X ا�<����

* � ت��% إ���� ص � � وأ=�ى =�P8<� �RL ا��!�رات، و�,/ ���� ��� أ�. ه8ا ا�:��س

*� ��  .أن ت�ّ!� إ����6 �/ �:�:� م� ت<

  
  
  
  

  �6ی�3 ا��5ب�
  

�% &�اءة�  ST�� 6رأی6 وذ� /� ��!�آH �!�رة م/ �!�رات ا�:��س ��3�ی� ی,63 ا��

� ور&� ا����� ا�  �X-م�  B �س�5%ه ��� ا��Jرات ا���Jإ�%ى ا� V ت Sم �:B�

  ا�:��س 

  )م�اB@ �<%ة، م�ا��X ،@B م�;آ%، � أواB@، � أواB@ �<%ة( 
  
  
  

  م$ح�Pت ه�م�

•  P-أ� ����D���م�ت ا� ا����ء تmوی%�� ���

 ا����ء ا����� ��` آH �!�رة م/ �!�رات ا�:��س •

    ا����ء وST �-م� وا�%ة أم�م آH �!�رة •



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

  

م�ا  ا�!ـــــــــــــــــــــ3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د
 @B
 �<%ة

م�ا
@B 

 ��X
م�;آ
 د

م��ر
 ض

م��ر
ض 
 �<%ة

       س;آ�ن أآ�p �5��� إذا تّ,V3 م/ ا��ص�ل إ�` أورو�� 1

      ا�53�ح ا� :�:� ی,�ن �3%م� أصH إ�` أورو�� 2

� أي  3B H�� أورو�� ��` ا�!:�ء ه3�أرT` ا�B م5�ل      

� ا��!�ر إ�` أورو�� 4B ]Xم/ ی� Hأس��% آ      

� ا�!�% 5B �3ا�!:�ء ه �B Hأم �      

6 SA3��� 6��� د��� ��%�� � ی,63 ا�:��م �<�ء یB      

7 ��5�k� Sة إ�5�ب واJ�B�ر إ�` ا�>��� ��X ا�<��      ی�k3 ا�

      ت�3ّ` �� م �و�� ا�>�5ة ��X ا�<����س;آ�ن �JBرا ��  8

,��� ا������ ه�م� 9� �      ی k` ا�>��� ��X ا�<��

� ��%ي 10B �3ا�! � ��` ا�!:�ء ه �B ت�      أHeّB ا�
� ��%ي إ� أ�* �/ أ&�م ���>�5ة ��X ا�<���� 11B ت�:��      ر�X آH ا�

12  �B Hی% م/ ا� ��ل وا�!%ائ%���%�� ��ض ا���5ء إ�` ا�>�5ة ��X ت��% ا�
 ا�<����

     

� ���ت>� 13B ا�<����/ �5 �ا ��X /ی���<      أ�X[ ا�

14 *�!��Iم �B ]Xوأر �5!3� ش5��� ا�>��� ��X ا�<���      ت

      ی�:` ا�>��� ��X ا�<��� م��م�� إذ�ل �3% وص��* إ�` أورو�� 15

� ��%ي ��` أن  16B ا�!:�ء HeّBيأ%�� ��X �B ��AّJأآ�ن م�      

17 V&و Hآ �B ����>ا� ��X م ���>�5ة�&f اد%�      �%ّي آH ا�س�

� ا�:��م ���>�5ة ��X ا�<���� س;��ود ا�,�ة م�ارا 18B ��>B ���� �B      
      ی��S ا�>��� ��X ا�<��� ��5أة ����� �%ا 19
20  ]Xا�<���� و� أر ��X أي وا�% ی �ول ا�:��م � أ�ّ!8 ا�>�5ة �!��Iم �B

 �>P8 ا�r�م�ة
     

      ا�>�5ة ��X ا�<���� �Lی@ یuدي إ�` ا��ت 21
� �� ت��ح �� �Bص� ا�:��م ���>�5ة ��X ا�<���� 22�A3� را�JB س;آ�ن  

H>Aا� ���� �B و�� `�� 
     



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

  

  

  

  

  

ش��M ا��.��L ا��Fص� ب���3س ) 6(م)��
��ة �  ��� ا�����ا����ه�ت  �� ا�

   



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

    

م�ا  ا�!ـــــــــــــــــــــ3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�د
 @B
 �<%ة

م�ا
@B 

 ��X
م�;آ
 د

م��ر
 ض

م��ر
ض 
 �<%ة

 1 2 3 4 5  س;آ�ن أآ�p �5��� إذا تّ,V3 م/ ا��ص�ل إ�` أورو�� 1

 1 2 3 4 5 ا�53�ح ا� :�:� ی,�ن �3%م� أصH إ�` أورو�� 2

� أورو�� ��` ا�!:�ء ه3� 3B أي م5�ل �B H� 1 2 3 4 5 أرT` ا�

� ا��!�ر إ�` أورو�� 4B ]Xم/ ی� H1 2 3 4 5 أس��% آ 

� ا�!�% 5B �3ا�!:�ء ه �B H1 2 3 4 5 � أم 

6 SA3��� 6��� د��� ��%�� � ی,63 ا�:��م �<�ء یB 5 4 3 2 1 

�5�k� Sة إ�5�ب واJ�B�ر إ�`  7 1 2 3 4 5 ا�>��� ��X ا�<���ی�k3 ا�

 1 2 3 4 5 س;آ�ن �JBرا �� ت�3ّ` �� م �و�� ا�>�5ة ��X ا�<���� 8

,��� ا������ ه�م� 9� � 1 2 3 4 5 ی k` ا�>��� ��X ا�<��

� ��%ي 10B �3ا�! � ��` ا�!:�ء ه �B ت� 1 2 3 4 5 أHeّB ا�
� ��%ي إ� أ�* �/ أ&�م  11B ت�:�� 5 4 3 2 1 ���>�5ة ��X ا�<����ر�X آH ا�

12  ��X ض ا���5ء إ�` ا�>�5ة�� ��%�� �B Hی% م/ ا� ��ل وا�!%ائ%�ت��% ا�
 ا�<����

1 2 3 4 5 

� ���ت>� 13B ا�<����/ �5 �ا ��X /ی���< 1 2 3 4 5 أ�X[ ا�

14 *�!��Iم �B ]Xوأر �5!3� ش5��� ا�>��� ��X ا�<��� 1 2 3 4 5 ت

15  ���< ��X 1 2 3 4 5 ا�<��� م��م�� إذ�ل �3% وص��* إ�` أورو��ی�:` ا�

� ��X ��%ي 16B ��AّJي ��` أن أآ�ن م�%�� �B ا�!:�ء HeّB5 4 3 2 1 أ 

17 V&و Hآ �B ����>ا� ��X م ���>�5ة�&f اد%� 1 2 3 4 5 �%ّي آH ا�س�

� ا�:��م ���>�5ة ��X ا�<���� س;��ود ا�,�ة م�ارا 18B ��>B ���� �B 5 4 3 2 1 
 1 2 3 4 5 ی��S ا�>��� ��X ا�<��� ��5أة ����� �%ا 19
� مI��!� أي وا�% ی �ول ا�:��م  20B ]Xا�<���� و� أر ��X أ�ّ!8 ا�>�5ة �

 �>P8 ا�r�م�ة
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ا�>�5ة ��X ا�<���� �Lی@ یuدي إ�` ا��ت 21
� �� ت��ح �� �Bص�  22�A3� را�JB ا�<����س;آ�ن ��X ا�:��م ���>�5ة  

H>Aا� ���� �B و�� `�� 
5 4 3 2 1 



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

  

  

  

  

  

  

�� �� ا�;��� ا��Fص� ) 7(م)���(ی�0/ ا����,T ا���./ 
�  ب�راس� ا���0ت ����3س ا���ا�� ا����� ا�����

   



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

   

 ا��ا�� ا��	�� ا������� ا��ا�� ا������� ا��ا�� ا��	�� ا�����
1 18 20 38 
2 25 27 52 
3 21 22 43 
4 23 17 40 
5 24 18 42 
6 15 17 32 
7 23 20 43 
8 17 20 37 
9 15 16 31 
10 16 13 29 
11 20 21 41 
12 18 21 39 
13 14 11 25 
14 15 17 32 
15 15 8 23 
16 9 19 28 
17 12 16 28 
18 15 11 26 
19 22 16 38 
20 13 11 24 
21 17 20 37 
22 11 13 24 
23 25 19 44 
24 17 18 35 
25 22 20 42 
26 10 14 24 
27 19 15 34 
28 23 20 43 
29 19 17 36 
30 22 20 42 
31 11 13 24 
32 17 21 38 
33 11 9 20 
34 16 20 36 
35 3 9 12 
36 16 16 32 
37 24 25 49 
38 16 11 27 
39 18 15 33 
40 21 19 40 
41 11 21 32 
42 18 24 42 
43 19 16 35 
44 22 19 41 
45 19 18 37 
46 15 18 33 
47 14 12 26 
48 23 22 45 
49 21 16 37 



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

    

 ا��ا�� ا��	�� ا������� ا��ا�� ا������� ا��ا�� ا��	�� ا�����
1 18 22 40 
2 25 27 52 
3 22 12 34 
4 23 17 40 
5 24 18 42 
6 13 15 28 
7 23 19 42 
8 15 20 35 
9 14 16 30 
10 16 14 30 
11 20 21 41 
12 20 19 39 
13 13 11 24 
14 15 19 34 

15 17 9 26 
16 10 20 30 
17 12 17 29 
18 15 11 26 
19 22 14 36 
20 15 12 27 
21 17 20 37 
22 14 11 25 
23 22 21 43 
24 19 15 34 
25 23 18 41 
26 11 14 25 
27 21 17 38 
28 21 19 40 
29 19 17 36 
30 18 17 35 
31 11 13 24 
32 20 24 44 
33 12 8 20 
34 17 19 36 
35 3 9 12 
36 14 16 30 
37 19 23 42 
38 14 13 27 
39 14 17 31 
40 20 21 41 
41 12 18 30 
42 19 23 42 
43 19 15 34 
44 18 16 34 
45 19 16 35 
46 16 20 36 
47 12 13 25 
48 20 19 39 
49 21 17 38 

 %�  أی�م ��` �sA ا����3 ��10�ئz تD!�@ ا�:��س �
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 ا��$ح�

  

   

  

  

  

  

  

  

  

��ة ���  )8(م)���ی�T,��  /0 م��3س ا����ه�ت  �� ا�
  ا����� ا��Fص� ب�راس� ا���0ت

   



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  
    

  م5�ع ا�!�3د ا�mو���  م5�ع ا�!�3د ا��Aدی�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد
1  40  23  17  
2  43  24  19  
3  47  27  20  
4  61  32  29  
5  40  25  15  
6  37  23  14  
7  44  28  16  
8  52  28  24  
9  50  25  25  
10  40  21  19  
11  44  22  22  
12  40  22  18  
13  39  22  17  
14  37  21  16  
15  90  44  46  
16  42  22  20  
17  41  23  18  
13  59  38  26  
19  64  32  32  
20  85  42  43  
21  46  27  19  
22  83  39  44  
23  76  39  37  
24  38  19  19  
25  36  18  18  
26  32  12  20  
27  32  21  11  
28  42  21  21  
29  34  19  15  
30  38  18  20  
31  32  18  14  
32  96  46  50  
33  38  21  17  
34  50  27  23  
35  41  13  28  
36  97  48  49  
37  33  16  17  
38  25  12  13  
39  42  23  19  
40  46  22  24  
41  48  25  23  
42  44  21  23  
43  70  39  31  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

��) 9(م)��$Wراس� ا�س��ا� �� ���(  ی�0/ ا����,T ا����./ 

�3�� أ�Bاد ا�
ا�ت5�ه�ت � � 
 ��X ا�>�5ة
 ا�<����

 ��A3ا� @Bا���ا
��� ا���

����  ا���اB@ ا����A3ا� @Bا���ا  

1  93 25 13 12 

2 89 26 11 15 

3 68 31 17 14 

4 61 33 18 15 

5 70 31 15 16 

6 78 27 14 13 

7 99 20 11 9 

8 86 29 12 17 

9 66 30 14 16 

10 85 24 10 14 

11 106 17 6 11 

12 96 30 14 16 

13 65 32 14 18 

14 85 32 17 15 

15 67 28 12 16 



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 

  

171 
 

 ا��$ح�

  

  

  

  

  

  

�� مE ا��راس�  ا����3س�T,��  E) 10(م)���(ا����./ 
 ا����ا �� ا��Fص� ب��Zآ�ر

 

  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

  

�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���
1  50  41  22  19  
2  42  26  15  11  
3  64  33  18  15  
4  77  25  13  12  
5  65  30  16  14  
6  74  26  11  15  
7  60  31  18  13  
8  57  24  15  9  
9  60  28  13  15  
10  57  29  19  10  
11  39  39  22  17  
12  45  34  18  16  
13  52  34  15  19  
14  30  52  23  29  
15  60  31  17  14  
16  30  43  24  19  
17  87  25  15  10  
18  35  39  20  19  
19  40  36  21  15  
20  65  25  15  10  
21  105  12  9  3  
22  51  36  17  19  
23  30  48  26  22  
24  34  40  21  19  
25  89  20  9  11  
26  41  44  24  20  
27  85  24  11  13  
28  53  34  16  18  
29  42  41  21  20  
30  76  25  10  15  
31  72  26  14  12  
32  54  34  15  19  
33  41  29  16  13  
34  43  35  19  16  
35  60  29  12  17  
36  44  31  17  14  
37  30  48  26  22  
38  67  29  16  13  
39  85  26  14  12  
40  47  36  20  16  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

 

   

�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���
41  43  37  15  22  
42  45  33  17  16  
43  44  34  14  20  
44  29  52  23  29  
45  46  35  18  17  
46  86  26  14  12  
47  33  41  21  20  
48  51  30  16  14  
49  61  30  16  14  
50  98  16  9  7  
51  47  29  15  14  
52  32  43  22  21  
53  49  36  21  15  
54  90  24  13  11  
55  71  23  10  13  
56  63  27  14  13  
57  65  26  17  9  
58  59  32  19  13  
59  56  25  15  10  
60  67  41  24  17  
61  50  34  21  13  
62  52  34  15  19  
63  96  30  16  14  
64  89  33  18  15  
65  28  42  24  18  
66  91  21  14  9  
67  33  35  16  19  
68  47  38  24  14  
69  86  29  17  12  
70  99  17  11  6  
71  53  30  14  16  
72  28  48  26  22  
73  51  26  16  10  
74  66  33  19  14  
75  79  24  14  10  
76  31  42  19  23  
77  28  48  23  25  
78  41  30  16  14  
79  61  24  15  9  
80  63  30  13  17  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

 

   

�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���
81  57  29  19  10  
82  51  37  21  16  
83  49  30  14  16  
84  56  35  15  20  
85  61  27  16  11  
86  49  38  21  17  
87  55  34  23  11  
88  49  38  21  17  
89  51  32  15  17  
90  44  39  20  19  
91  30  48  26  22  
92  49  39  20  19  
93  78  30  16  14  
94  42  45  25  20  
95  90  20  9  11  
96  60  32  15  17  
97  28  48  26  22  
98  65  30  14  16  
99  31  45  21  24  
100  41  38  20  18  
101  32  43  22  21  
102  56  42  18  24  
103  47  32  17  15  
104  37  43  20  23  
105  43  37  20  17  
106  70  31  16  15  
107  61  29  13  16  
108  32  41  21  20  
109  50  39  21  18  
110  40  25  11  14  
111  56  32  17  15  
112  96  23  8  15  
113  89  28  19  9  
114  58  28  16  12  
115  28  38  16  22  
116  63  36  20  16  
117  99  24  11  13  
118  28  38  16  22  
119  60  27  11  16  
120  56  34  15  19  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

   

�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���
121  79  27  11  16  
122  68  32  13  19  
123  48  53  19  16  
124  46  29  13  16  
125  61  29  16  13  
126  39  40  21  19  
127  53  33  19  14  
128  31  41  17  24  
129  43  33  21  12  
130  47  37  16  21  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  

  

  

  

  

�� مE ا��راس�  ا����3س�T,��  E) 11(م)�� �(ا����./ 
  ا����ا �� ا��Fص� ب�5 �ث

   



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

   

�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���
1  39  41  22  19  
2  42  37  19  18  
3  64  33  15  18  
4  52  26  14  12  
5  41  45  23  22  
6  46  37  21  16  
7  42  31  18  13  
8  58  27  9  18  
9  38  38  19  19  
10  55  29  10  19  
11  39  41  24  17  
12  33  36  17  19  
13  42  37  21  16  
14  34  52  29  23  
15  44  35  21  14  
16  33  43  19  24  
17  49  25  10  15  
18  41  41  20  21  
19  43  40  23  17  
20  41  25  15  10  
21  100  12  9  3  
22  35  36  17  19  
23  41  52  27  25  
24  40  43  21  22  
25  78  22  10  12  
26  42  44  24  20  
27  74  24  12  12  
28  49  36  18  18  
29  49  49  25  24  
30  66  27  11  16  
31  33  33  18  15  
32  54  43  20  23  
33  33  35  22  13  
34  46  42  24  18  
35  41  38  20  18  
36  40  32  17  17  
37  34  51  27  27  
38  60  30  16  16  
39  56  30  18  18  
40  30  41  22  22  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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 ا��$ح�

  
�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���

41  39  41  17  24  
42  33  36  19  17  
43  42  37  16  21  
44  34  52  23  29  

45  44  36  14  21  
46  85  26  12  14  
47  26  41  21  20  
48  54  30  14  16  

49  66  30  13  17  
50  90  19  9  10  
51  45  30  14  16  
52  32  42  20  22  

53  60  37  20  17  
54  90  24  13  11  
55  30  44  19  25  
56  54  35  18  17  

57  39  42  20  22  
58  71  24  14  10  
59  65  34  15  19  
60  39  43  20  23  

61  43  40  17  23  
62  41  25  11  15  
63  100  12  9  3  
64  35  36  17  19  

65  33  52  27  25  
66  48  43  20  22  
67  78  22  13  11  
68  42  44  24  20  

69  74  24  9  11  
70  49  36  16  16  
71  49  49  25  24  
72  65  27  11  16  

73  33  33  15  18  
74  54  43  19  21  
75  33  35  21  11  
76  39  42  24  18  

77  41  38  16  19  
78  39  41  19  22  
79  42  37  18  19  

80  64  33  18  15  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���
81  52  26  12  14  
82  41  45  22  23  
83  46  37  16  21  
84  42  31  13  18  
85  58  27  18  9  
86  38  38  16  20  
87  55  29  19  10  
88  47  38  17  24  
89  51  36  15  17  
90  46  37  16  21  
91  33  52  27  25  
92  48  43  20  22  
93  78  22  13  11  
94  42  44  24  20  
95  74  24  9  11  
96  49  36  16  16  
97  49  49  24  23  
98  66  27  11  16  
99  33  33  15  18  
100  54  43  19  21  
101  33  35  11  21  
102  40  42  18  24  
103  41  38  17  16  
104  39  41  19  22  
105  42  37  20  19  
106  64  33  16  15  
107  52  26  13  15  
108  41  45  21  20  
109  45  37  18  22  
110  42  31  12  19  
111  54  31  15  16  
112  66  23  8  15  
113  88  21  12  9  
114  45  30  13  17  
115  32  44  21  23  
116  56  35  16  19  
117  92  26  12  14  
118  29  43  19  24  
119  57  27  12  15  
120  40  38  18  20  



��ة ��� ا����� وا���ا�� ا����� ا������ ��ى ا����ب�ا� ���ه�ت  �� ا� 
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�  ا�ت5�ه�ت  ا�Bfاد��� ا����A3ا� @Bا���ا  ��A3ا� @Bا���ا  ���  ا���اB@ ا���
121  73  26  11  15  
122  65  36  15  21  
123  45  37  17  20  
124  44  31  13  15  
125  59  27  18  13  
126  36  38  19  19  
127  54  29  19  10  
128  38  41  17  24  
129  34  36  20  12  
130  44  37  15  20  




