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 ت يف مجهىسَت يبيلت ببدلذاسط انؼشبُّبنىَّت نهًشحهت انثّغت انؼشبُّينهح قىاػذ انهّ تطىَشُ

 تدبسة انؼبدلُّيف ضىء انتّ 
جا هُخا أ. ض ئؾماغُل-حاواٍع  ص. مدمض ٍػ

 
ّ
احامػت الؿل ً الػابضًً بمالحًز  ُان ٍػ

 اإلالخو

ت با اهٍّٓ
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢  بلى ؤلاؾِام في جُ

ُ
إلاضاعؽ َضٝ َظا البد 

ٛت الٗغ ُت، 
ّ
ت الل ُّ  ًٖ ؤَم

ُ
 البد 

َ
٠

َ
٢ْض ٦ك ت،  ُّ ٓعٍت مالي مؿخًُٟضا مً الّخجاعب الٗاإلا ت في جمِ ُّ الٗغ 

ْؤْضَر  ْال٨خابت،   لًبِ ال٨الم، ْصخت الّى٤ُ 
ٌ
ّ ْؾُلت

ّ
ٛت الٗغ ُت؛ أله

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ت جُ ُّ ْؤَم

ٛت الٗغ 
ّ
ٕ الل ٛت الٗغ ُت بْٟغ

ّ
ٓاٖض الل ٢ 

َ
 ٖال٢ت

ُ
ْمجها البد  ُت ألازٔغ مًِٓغا ؤّتها ؾّغ نىاٖت الٗغ ُت، 

ٛت الٗغ ُت للمغخلت 
ّ
ٓاٖض الل ْا٢٘ مىهج ٢  ًٖ 

َ
، ٦ما ٦ك٠ ٛت الٗغ ُت ألازٔغ

ّ
ٕ الل ْع ْٞغ ْٖلحها جض

 ، ْاإلادخٔٓ ٓاجِّ في مجا٫ ألاَضاٝ،  تي ج
ّ
ًىا ؤبغػ اإلاك٨الث ال ِّ ت في مالي، مب ُّ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ  اه

ّ
الث

ـ  غاث٤ الّخضَع ْج٣ىُابها، ؾتراجُجُاجّْاَْ ت  ُّ ْالٓؾاثل الّخٗلُم ْؤزخم البد   ْاؾتراجُجُاث،  ٍٓم،  الّخ٣

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي،  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ بخ٣ضًم عئٍت م٣ترخت لخُ

ْاإلا٣ترخاث.  م٣ّضًما بٌٗ الّخٓنُاث 

ٍٓغ  ٛت الٗغ  -ال٩لماث اإلاٟخاخُت: الخُ
ّ
ٓاٖض الل ت  – ُت ٢ ُّ ت. –اإلاضاعؽ الٗغ  ُّ  الّخجاعب الٗاإلا

ABSTRACT: 
The objective of this research is to contribute to the development approach to grammatical 

rules in the secondary stage of Arab schools in the Republic of Mali, benefiting from 

international experiences, and research revealed the importance of the Arabic language, and 

the importance of developing a curriculum Arabic grammar; because it is a way to adjust the 

speech, and the health of speech and writing, and explained search relationship rules Arabic 

language branches and other Arabic language, showing it the mystery of the Arab industry, of 

which the spin other branches of the Arabic language, also revealed the reality of curriculum 

Arabic grammar in the secondary stage of Arab schools in Mali, showing highlights problems 

faced in the area of the objectives, content, teaching methods and strategies, and teaching aids 

and techniques, and strategies of the calendar, and conclude research to provide the vision for 

the development of a proposed curriculum Arabic grammar in the secondary stage of Arab 

schools in Mali, in advance some of the recommendations and proposals. 

Key words: development - Arabic grammar - Arabic school - international experiences. 

 مُ 
َ
 مَ ّضِ ل

ُ
  ت

ْ
 ثْد بَ ال

ال١ مً خُ  ؾالمتها، بّن اإلاىاهج الّضعاؾُت بهٟت ٖاّمت ح ا ٖلى ؤلَا ْؤزَُغ ربُت، 
ّ
ّٗض مً ؤَّم ْؾاثل الت

رجمت 
ّ
ل الت

ّ
ٓا٦ب مؿخجّضاث الخُاة، بط حك٩ ا بك٩ل مؿخمغ؛ لخ ٍَٓغ ت جُ ُّ تها؛ لظا جبرػ ؤَم ُّ ْؤَم

ّ ًيبغي ؤن ج٩ٓن 
ّ
ْبطا ٧اهذ اإلاىاهج الّضعاؾُت اهظٍ ألاَمُت؛ ٞةه ربُت في ؤّي مجخم٘، 

ّ
الٗملُت ألَضاٝ الت
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ٍٓغ بك٩ل مؿخمغ؛ الٗ ْالّخُ ٍٓم  ت مخىاؾبت ىاًت اها ٖلى ٢ضع جل٪ ألاَمُت مً الّخ٣ لخ٩ٓن مىاهج ٖهغٍّ

ْؤبًضا إلاٟاجأجّ. ًْما  ْمؿخٗضة ص عاجّ  ّٓ ٓا٦بت لخُ ْم  م٘ مخّٛيراث الٗهغ 

ع َاالء ألا  ّٓ ما َ
ّ
٧ْل ْبٖضاصَم،  ًٍٓغا في بىاء ؤٞغاص اإلاجخم٘،  ٍٓغ اإلاىاهج في الّجهاًت جُ ٞغاص ْ ظل٪ ٩ًٓن جُ

ٍٓغ اإلاجخمعي  ْع في بخضار الّخُ ٧ْان لِم ص ْمجخمٗابهم،  ٠ م٘ ؤهٟؿِم،  ُّ ً ٖلى الّخ٨ ٓا ٢اصٍع ٧اه

ٍٓغ )الٗامغ،  ٍٓغ اإلاىاهج ؤؾاًؾا ل٩ّل جُ ْ ظل٪ ج٩ٓن ٖملُاث جُ امل، 
ّ

 م(.8004الك

ْٖبض الّغػا١ ) ض ٖبض اإلاىٗم 
ّ
ت مً ؤَّم ا8002ْؤ٦ ُّ ٍٓغ اإلاىاهج الّضعاؾ ت جُ ُّ ل٣ًاًا م( ٖلى ؤّن ٢ً

عة خخمُت مً  ٍٓغ يْغ ت الّخُ ُّ ت ؤن جًِٗا ههب ؤُٖجها ٖلى اٖخباع ٖمل تي جدغم الّض٫ْ ال٣ٍّٓ
ّ
ت ال ربٍّٓ

ّ
الت

ٓا٦بت الّغ٦ب الخًاعي. ْالّغقي إلا عاث الّخ٣ضم   يْغ

ٓا بخدضًض ٖملُاث مخ٩املت لِا، بياٞت بلى ٢ُام  ٍٓغ اإلاىاهج؛ ٞاَخم ت جُ ُّ ٍٓٓن بلى ؤَم رب
ّ
٢ْض ًُٞ الت

ٍٓغ مىاهجِا؛ لظا بٌٗ الّض  ٘ مٗانغة في جُ ٍٓت بدىُٟظ مكاَع رب
ّ
ْاإلااّؾؿاث الت ض ق١ٓ )٫ْ، 

ّ
م( 5551ؤ٦

عة بٖاصة بىاء مىاهج  ْٖلى يْغ ا،  ٍَٓغ ْجُ ت ٖىض بىاء اإلاىاهج  ُّ ت الاؾخٟاصة مً الّخجاعب الٗاإلا ُّ ٖلى ؤَم

 ٓ عة في مجاالث الّخُ ّٓ ت اإلاخُ ربٍّٓ
ّ
ْم٣اعهتها بالّىٓم الت ربٓي اإلاسخلٟت.الّض٫ْ ؤلاؾالمُت، 

ّ
 ٍغ الت

ت، ٞهي ججم٘ بين ؤبىاء ألامت  ُّ ٛاث الٗاإلا
ّ
ٛت الٗغ ُت جدخل م٩اهت ٖالُت بين مىاهج الل

ّ
ْمىاهج الل

عبها  ْج٨مً ؤَّمُتها في يْغ ت،  ْالّؿىت الّىبٍّٓ م،  ْاخض؛ ألّتها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ اٍء لّٛٓيٍ  ت في ْٖ ُّ ؤلاؾالم

ْالخضً  الّىبٓي؛  م،   لِٟم ال٣غآن ال٨ٍغ
ٌ
عة ْبج٣اتها يْغ ٛت الٗغ ُت، 

ّ
ٓم ؤلاؾالم ٢اثمت ٖلى الل ٩ّٞل ٖل

 ً لين ْآلازٍغ ّْ ٓم ألا  اؾخٖٓبذ ٖل
ٌ
ت  زغٍّ

ٌ
ٛت الٗغ ُت لٛت

ّ
ال عجب ٞالل ٓع الّضًً،  ٧ّْل ؤم غاج٘، 

ّ
لِٟم الك

ْالٗىاًت مً ؤبىائها )ٖبض هللا،  ْهي ٢اصعة ٖلى طل٪ مجّضًصا بن ْجضث الاَخمام،   م(.8052مً ٢بل، 

ا ْٖلُّ ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر
ّ
ٍٓت -، ٣ٞض قِضث مىاهج الل ٓاٖض الّىد في مٗٓم  -بما ٞحها مىهج ال٣

ٛت 
ّ
ُش ػاًض لخٗلُم الل

ّ
ت بط ثهخّم مغ٦ؼ الك ْاؾٗت ٧الّخجغ ت اإلاهٍغ ت  ٍٓغٍّ ٖاث جُ ت مكْغ ُّ الّض٫ْ الٗغ 

ربٍّٓ 
ّ
ْالت ت  ُّ ا بمغاٖاة اإلاٗاًير ْألاؾـ الٗلم تي ًجب مغاٖابها ٖىض الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر

ّ
ت الّؿلُمت ال

ٓلت )ٞغج،  ْالّؿِ  ،ٕٓ ُ
ّ

ْالك لت في الّخضعج، 
ّ
لبت اإلاخمث

ّ
ٛت الٗغ ُت للُ

ّ
ٓاٖض الل  م(.8052ج٣ضًم ٢

لبت ًضعؾٓن م٣ّغع 
ّ
ٓص ؤّن الُ ت بجامٗت اإلال٪ ؾٗ ُّ ٍٓاث الٗغ  ٛ

ّ
ٓصًت بمِٗض الل ْجِٓغ في الّخجغ ت الّؿٗ

ٍْ ٛت الٗغ ُت، 
ّ
ٓاٖض الل ٢ُ ا، خضّع ٓن ْْ

ً
ٍٓت حّٗغٞ را٦ُب الّىد

ّ
ْالت ُت،  ا ٖلى ٖضص مسخاع مً ألابيُت الّهٞغ ًُّ ٟ

ٍْغاعى ٖىض ازخُاع  ْال٣غاءة،  ْاإلاداصزت،  ْحؿخسغج ألابيُت مً ههٓم الاؾخمإ،  ْبهخاًجا،  ْجمُيًزا، 

ٍٓاث ٛ
ّ
لبت في الّىهٓم اإلاسخلٟت )صلُل مِٗض الل

ّ
ْالّىدٓ، اعجباَِا بما مّغ ٖلى الُ ٖٓاث الّهٝغ   مٓي

 م(.8052الٗغ ُت، 

ٓع اإلاالخٓت في ْ  ٛت الٗغ ُت للجمُ٘ بجامٗت ألاهضلـمً ألام
ّ
ٛت بالُمً ؤّن  ججغ ت مِٗض الل

ّ
مي الل

ّ
مٗل

ن  ْؼ
ّ
ٍْغ٦ ْجٟاٖلّ،  ْال٣اثمت ٖلى وكاَّ  الب، 

ّ
٫ٓ الُ ٓعة خ ـ اإلاخمد الٗغ ُت ٌؿخسضمٓن َغاث٤ الّخضَع

ْا م 
ّ
ت طاث ٢ُمت في الّخٗل م زغٍّ

ّ
ْالّخدّضي، ْؤلازاعة، ٖلى جهمُم مِام حٗل  ، ْجّخه٠ بالجضْٔ لخُاة، 

ْحّٗض  ْاع، مً  اؾتراجُجُاثْاإلاخٗت،  ْجمثُل ألاص ت،  ُّ ْه ٘ الّخٗا ْاإلاكاَع ٓالم اإلاهٛغة،  ْالٗ ْعف الٗمل، 
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ت  الاؾتراجُجُاثؤ٦ ر  ٤ْٞ بيُت هٓغٍّ ٛٓي 
ّ
ٓا٠٢ الّخٗلُم الل ْجهّمم جمُ٘ م اؾخسضاًما في َظٍ الّخجغ ت، 

٧اءاث طاث ؤعبٗت ؤبٗاص: 
ّ
الب، ؤلاج٣ان، ؤلابضإ(، م٘ مغاٖاة ؤهماٍ الظ

ّ
م، وكاٍ الُ

ّ
)اإلاخٗت في الّخٗل

م )بغ٢ٗان، 
ّ
لت في الّخٗل ًّ ْؤؾالُبهم اإلاٟ لبت، 

ّ
 م(.8052اإلاخّٗضصة لضٔ الُ

ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين 
ّ
ٍٓغ مىهج حٗلُم الل تي حةٗجى بخُ

ّ
، ال ال ًسخل٠ ألامغ ٦ثيًرا في الّض٫ْ الٗغ ُت ألازٔغ

مت الٗاإلاُت للم٣اًِـ )ب
َّ
تي ْيٗتها اإلاىٓ

ّ
ٓصة الّخٗلُم، ال ا، في يٓء مٗاًير ج  (. Isoٛيَر

ٛت 
ّ
ٓاٖض الل ت لٛت  -ْحّٗض ٢ ًّ ٤ بين  -في ؤ ْؤخض اإلاالمذ الّغثِؿت للّخٍٟغ  ، ْبَاٍع  ّ

ّ
ٛٓي ٧ل

ّ
٩َُل الّىٓام الل

 
ّ
ٓاٖض مً خُ  الت ظي جٟغيّ ال٣

ّ
٩ل ال

ّ
٤ بالك

ّ
 ُٞما ًخٗل

ً
، زانت ْؤزٔغ ْبطا ٧اهذ اإلاِاعاث لٛت  را٦ُب، 

ٛاث 
ّ
ت لٛت مً الل ًّ ت ال٦دؿاب ؤ ُّ ْال٨خابت( مِاعاث ؤؾاؾ ْال٣غاءة،  ْالّخدضر،  ألاعب٘ )الاؾخمإ، 

عٌي إلج٣ان ؤّي مً َظٍ اإلاِاعاث ألاعب٘؛ لظا ٣ٞض خُٓذ  ت يْغ ٓاٖض الّىدٍّٓ ت؛ ٞةّن بج٣ان ال٣ ُّ ؤلاوؿاه

 
ّ
ٛت اَخماًما ٦بيًرا في مىاهج الل

ّ
ٓاٖض الل ل َظا الاَخمام في بٖضاص ٦خب زانت لخٗلُمِا ٢

ّ
ْجمث ٛت الٗغ ُت، 

ٓٞير ج٣ىُاث الّخٗلُم ألجل  ْامخّض طل٪ بلى ج ٢ْاث لضعاؾتها،  ْجسهُو ؤ ت،  ُّ ٖلى ازخالٝ اإلاغاخل الّضعاؾ

ٓصة،  ا )ٞ ٍَٓغ بُت الِاصٞت بلى جُ ْعاث الّخضٍع ْالّض ٣ضث اإلااجمغاث،  ُٖ  م(.8058جِؿير حٗلُمِا، ْ

الث ٖضًضة مً خُ  جدلُل ْهًٓغا ألَّم  ٛت، ٣ٞض بظلذ مدا
ّ
ٕ الل ت بين ْٞغ ُّ ٛت الٗغ 

ّ
ٓاٖض الل ُت ٢

ٍٓت في مسخل٠ اإلاغاخل  ٛ
ّ
لبت الل

ّ
ا؛ لخدىاؾب م٘ اخخُاجاث الُ ٍَٓغ ٍٓمِا، زّم جُ ْج٣ مدخٔٓ ٦خبها، 

ْ 8055الٗلُماث )الّضعاؾُت، ٦ضعاؾت  ْابً خمُض )8058 ا٦ير)م(،  م( بط ؾٗذ َظٍ 8058م(، 

ْج٣ضًم جٓنُاث، الّضعاؾا ٛت الٗغ ُت، 
ّ
ٓاٖض الل ة في مىاهج ٢ ّٓ ْال٣  ،٠ٗ ًّ ٓاهب ال ث بلى ال٨ك٠ ًٖ ج

ٓ تها.  للّخٛلب ٖلى نٗ
ً
ْلت ا مدا ٍَٓغ  ْم٣ترخاث حؿِم في جُ

ٓعٍت مالي ٢ض خٓي  ٍٓغ ْفي جمِ ت جُ ُّ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل مىهج ٢

لي  تباَخمام ٦بير مً ٢بل مؿْا ُّ ت،  ٢ؿم اإلاضاعؽ الٗغ  ُّ ى ٛاث الَٓ
ّ
ْالل ت  ُّ ّٓ ألام ْمد ت  ُّ رب

ّ
ٓػاعة الت ب

ت ؤِْغث مك٨الث ج٠٣ ٖاث٣ًا  ُّ  ؤّن هخاثج بٌٗ الّضعاؾاث اإلادل
ّ

جّي للمضاعؽ الٗغ ُت، بال ْالاجداص الَٓ

ا  ْبن ٧ان ٢ض جٓنلذ ؤ٦ َر ت،  ربٍّٓ
ّ
ٛت الٗغ ُت صْن ؤن جد٤٣ّ ؤَضاِٞا الت

ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ بلى ؤّن ؤمام جضَع

ؿِا جإحي في م٣ّضمتها ٦ما ؤِْغبها صعاؾت ٧ّلٍ مً ٦ُخا ) ٓ 8052مك٩لت َغاث٤ جضَع ْٚ ٓص ٚٓ م(، ْن

ْل٨ً زمت مك٨الث ؤزٔغ ٦كٟذ ٖجها صعاؾت ٦ُخا )8052) ْٚٓ )8052م(،  ٓص ٚٓ م( 8052م(، ْن

لبت في اإلاضاعؽ ال جد٣ّ 8052ْمُٛا )
ّ
مِا الُ

ّ
تي ًخٗل

ّ
ٓاٖض ال ا م( ؤبغػَا ؤّن ال٨ثير مً ال٣ ًُّ ُٟ ا ْْ

ً
٤ َضٞ

ْٖضم مٗالجتها بما ًغ ُِا  ْ يبُِا،  ٨لي ؤي بيُت ال٩لمت ؤ
ّ

ؿِا ٖلى الجاهب الك ٣ٍْخهغ جضَع في خُابهم، 

الب ًضعؽ 
ّ
ْاإلاجخم٘، ْألانض٢اء، ٞالُ غ ٞحها، ٧البِذ، 

ّ
ٍْاز غ 

ّ
تي ًخإز

ّ
الب ال

ّ
ْالبِئت اإلادُُت بالُ باإلاٗجى، 

ٓاٖض، ٞةطا زغج مىّ  ٟٓي في الّه٠ قًِئا مً ال٣
ّ

 ؤن ٌؿخسضمّ في حٗبيٍر الك
ً

ال ًُّب٤ ما صّعؾّ، ًٞال

ذ هخاثج صعاؾت مُٛا )
ّ
ْصل ت ٖلى البِئت 8052ْال٨خابي،  ُّ هجاث اإلادل

ّ
ْالل ٛاث 

ّ
م( ٖلى َُمىت الل

ٛت الٗغ ُت، ْي٠ٗ التزام بٌٗ 
ّ
٣افي اإلادلي في مىاهج حٗلُم الل

ّ
ْٖضم مغاٖاة البٗض الث ت،  ُّ اإلاضعؾ

ٛت الٗغ ُت
ّ
مي الل

ّ
٣ت ؤلال٣اثُت  مٗل ٍغ

ّ
ـ اإلاىاؾبت في الّخضَعـ، ٞالبٌٗ ٢ض ًلجإ بلى الُ بُغاث٤ الّخضَع
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ّ ٢ض قغح ال٣اٖضة؛ لظا ٣ٞض ؤْصخى ٧لٌّ مً ٦ُخا )
ّ
ٓ 8052بإمثلت مدّضصة، ُٞٗخ٣ض ؤه ْٚ ٓص ٚٓ م(، ْن

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في ما8052) اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٍٓغ مىهج الل عة الاَخمام بخُ لي م( بًْغ

ْمؿخجضاث الٗهغ. ٢ْضعابهم،  ٓلِم،  ٍْغاعي مُ ٍٓت،  ٛ
ّ
لبت الل

ّ
 بك٩ل مؿخمغ؛ لُلّني اخخُاجاث الُ

 مُ 
ْ

 يِ ك
َ
 ل

ُ
  ت

ْ
 ثْد بَ ال

ٛت الٗغ ُت جدخل 
ّ
ا بهٟت زانت، خُ  بّن الل ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر

ّ
ٍٓغ مىهج الل هًٓغا ألَّمُت جُ

ت، ٞهي ججم٘  ُّ ٛاث الٗاإلا
ّ
ْاخض؛ ألّتها م٩اهت ٖالُت بين مىاهج الل اء لّٛٓي  ت في ْٖ ُّ بين ؤبىاء ألامت ؤلاؾالم

ْ ىاًء ٖلى  ٟت،  ٍغ
ّ

ت الك ْالّؿىت الّىبٍّٓ م،  ٛت الٗغ ُت، بط هي لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ٓاٖض الل ؤَّمُت صعاؾت ٢

ْهي حٗين ٖلى اؾخسضام  ٓصة لظابها،  ْلِؿذ ٚاًت م٣ه ْال٨خابت،   لًبِ ال٨الم، ْصخت الّى٤ُ 
ٌ
ْؾُلت

ٛت اؾخسضاًم 
ّ
ٓاء في الخضً ، ؤم في ال٣غاءة، ؤم في ال٨خابت، بل جاّصي بلى ؾالمت الّخٗبير الل ا صخًُدا ؾ

ْال٨خابي، ٟٓي 
ّ

ْحؿاٖض ٖلى اؾخٗما٫  في مِاعحي ؤلاهخاج: الّخٗبير الك لبت، 
ّ
ٍٓت لضٔ الُ ٛ

ّ
رْة الل

ّ
ْجىّمي ال 

ا ن لضثهم ٖاصاث ؾلُمت لًٍّٛٓ ّٓ  صخًُدا؛ ٞخخ٩
ً

ْالجمل اؾخٗماال ى الّغٚم مً ؤَّمُتها ٞةّن ، ٖلألالٟاّ 

ت  ُّ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٓاجّ مك٨الث ج٠٣ ٖاث٣ًا ؤمام مىهج ٢ في مالي ً

ت  ُّ ذ ٖلحها هخاثج صعاؾاث مدل
ّ
ت، ٦ما صل ُّ ٛت الٗغ ُت صْن ؤن جد٤٣ّ ؤَضاِٞا الّخٗلُم

ّ
ٓاٖض الل جضَعـ ٢

ٓص٦8052ضعاؾت ٧ّلٍ مً ٦ُخا ) ٚٓ ْمُٛا )8052ْٚٓ )م(، ْن ْ 8052م(،  َؿخيخج الباخثان مّما م(، 

ٛت الٗغ ُت ؾب٤ 
ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ في ؤّن مىهج ٢ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي بداجت بلى الّخُ اه

ّ
للمغخلت الث

ا، ًغاعي اَخماماث يٓء الّخجاعب الٗاإلاُت؛  لبتل٩ُٓن مىهًجا ٖهغًٍّ
ّ
ٍْلّني الُ ت. اخخُاجابهم،  ٍّٓٛ

ّ
 الل

 
َ
 ْه أ

َ
 ض

ُ
  اف

ْ
 ثْد بَ ال

ت  ُّ ت باإلاضاعؽ الٗغ  اهٍّٓ
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ثهضٝ َظا البد  بلى ؤلاؾِام في جُ

ٓعٍت مالي في يٓء الّخجاعب الٗاإلاُت.  في جمِ

 
َ
 مِ ْه أ

ُ
ت َُّ  

ْ
 ثْد بَ ال

ٛ
ّ
ٛت الٗغ ُت بط جدخل م٩اهت ٖالُت بين مىاهج الل

ّ
اث الٗاإلاُت، ٌؿخمض َظا البد  ؤَّمُخّ مً ؤَّمُت الل

ٍٓت،  ْالّؿىت الّىب م،  ْاخض؛ ألّتها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ اء لّٛٓي  ت في ْٖ ُّ ٞهي ججم٘ بين ؤبىاء ألامت ؤلاؾالم

ْؤَّمُت الاؾخٟاصة  ْال٨خابت،  ٛت الٗغ ُت، بط هي ْؾُلت لًبِ ال٨الم، ْصخت الّى٤ُ 
ّ
ٓاٖض الل ْؤَّمُت ٢

ٛت 
ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ا، ْؾِؿِم َظا البد  في مً الّخجاعب الٗاإلاُت في جُ الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر

ٛت الٗغ ُت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي في يٓء الّخجاعب الٗاإلاُت 
ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ج٣ضًم م٣ترخاث لخُ

ٍٓين إلجغاء  رب
ّ
، ْؾُم٨ً َظا البد  ٖضًصا مً الباخثين الت

ً
ظي ؾُُٟض الجِاث اإلاسخهت مؿخ٣بال

ّ
ال

ٖٓاث ؤزٔغ م ٫ٓ مٓي ٛت الٗغ ُت. بدٓر خ
ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢  غجبُت بخُ

 مَ 
ْ
 ِج َه ى

ُ
ت َُّ  

ْ
 ثْد بَ ال
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تي 
ّ
ً ٖلى الّضعاؾاث ال ًْ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البد  اؾخسضم الباخثان اإلاىهج الٓنٟيَّ الّخدلُلي، مٗخمَض

ا  ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر
ّ
ٓاٖض الل ْمىهج ٢ ٛت الٗغ ُت ٖامت، 

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ٓعث خ٫ٓ جُ جمد

ت اإلاخمّيزة في اإلاجا٫ لالؾخٟاصة مجها في ج٣ضًم اإلا٣ترخاث.زانت، ْ ُّ إل ٖلى الّخجاعب الٗاإلا
ّ
 الَا

 هْ مُ 
َ
ُ 
َ
 َخ ل

ُ
  اث

ْ
 ثْد بَ ال

ُىٍغ:
ّ
َْٓ همِ ٌؿعى بلى حُٛير ٞغص ؤْ هٓام اجخماعي هدُجت لخٟاٖل الٗضًض مً  الخ ع،  ّٓ لٛت مً َ

 ْ ُٟت ؤ ىت ؤْ ْْ ُّ ، ِٞٓ حُٛيٌر ًخمّيز بالّىمٓ لبيُت مٗ َْٗخمض ٖلى مغاخل ٖضًضة  ال٣ٔٓ مِاعة مدّضصة، 

ْالؼ٧ي،   (.502م، م 8002)ٞلُت، 

ْالّضًب ) جُىٍغ اإلاىهج: ْع   ٣ًهض اها بجغاء حٗضًالث مىاؾبت 141م، م8008ّٖغّٞ مجا
ٌ
ت ُّ ّ "ٖمل

ّ
( بإه

ْعٞ٘  ت،  ربٍّٓ
ّ
ت الت ُّ ؾت مً ؤجل جدؿين الٗمل ت مضْع

ّ
٤ْٞ زُ ْمجالّ  في بٌٗ ؤْ ٧ّل ٖىانغ اإلاىهج، 

ٓا  َا". مؿخ

ف ؤلاحغاتي لخُىٍغ اإلاىهج: ػٍغ
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت  الخ

ّ
ٓاٖض الل َٓ الٗمل ٖلى جدؿين ٖىانغ مىهج ٢

ْجدضًثّ؛  ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي  اه
ّ
ٓا٦ب لُهبذ الث ؤ٦ ر ٞٗالُت باؾخسضام ؤؾالُب خضًثت بما ًخ

ت اإلاٗانغة. ُّ  م٘ الّخّٓجِاث الٗاإلا

ٓ  مىهج كىاغض اللغت الػغبُت: ( مً ٢بل َ ْالّهٝغ  ٓ ٍٓت في )الّىد اه
ّ
اإلاىهج اإلا٣ّغع ٖلى َلبت اإلاغخلت الث

ت في مالي،  ُّ ى ٛاث الَٓ
ّ
ْالل ت  ُّ ّٓ ألام ْمد ت  ُّ ٓػاعة الترب ٛت الٗغ ُت ب

ّ
ت في مغ٦ؼ عقّي الل ُّ ٢ؿم اإلاضاعؽ الٗغ 

ٍٓت. اه
ّ
 ْاإلادّضص زُخّ في صلُل مىاهج اإلاغخلت الث

الب بٗض بجمام هي اإلاغخلت ألازياإلاغخلت الثاهىٍت: 
ّ
ٍْلخد٤ اها الُ ٓعٍت مالي،  رة مً الّخٗلُم الٗاّم في جمِ

ٍْدهل  ْجيخهي َظٍ اإلاغخلت بامخدان تهاجي،  ٓاث،  ْمّضة الّضعاؾت ٞحها زالر ؾى الّخٗلُم ألاؾامخي بىجاح، 

ٍٓت. اه
ّ
الب الّىاجر ٞحها ٖلى قِاصة بجمام الّضعاؾت الث

ّ
 الُ

ت:  ُّ تيهي اإلااّؾؿاث الخّ اإلاضاعؽ الػغب
ّ
ت في  ٗلُمُت ال ُّ ٛت الٗغ 

ّ
ْالل ُت،  ٖغ

ّ
ٓم الك حٗجى بخٗلُم الٗل

ت  ٓم الٗهٍغ ْبٌٗ الٗل ت  ٛت الغؾمُت للبلض( ْؤلاهجليًز
ّ
ٛت الٟغوؿُت )الل

ّ
ٓعٍت مالي، باإلياٞت بلى الل جمِ

ْاإلاخٓؾُت،  ٠ مً اإلاغاخل الّضعاؾُت الّخالُت: الابخضاثُت، 
ّ
ْجخإل ٛت الٟغوؿُت 

ّ
تي جّضعؽ ٞحها بالل

ّ
ال

ٍٓت. اه
ّ
 ْالث

ٛت الخجاعب الػاإلاُت
ّ
ت اإلاخمّيزة في مجا٫ حٗلُم الل ٍٍٓغ ٖاث الّخُ ْاإلاكْغ ْلُت  : هي جل٪ الّخجاعب الّض

ؿِا زانت. غاث٤ جضَع ٛت الٗغ ُت َْ
ّ
ٓاٖض الل ا ٖامت، ْفي مجا٫ مىهج ٢  الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر

 
َ
 َُّ بِ صَ أ

ُ
  اث

ْ
 ابلتاث الؿَّ اَؾ عَ ث والّضِ ْد بَ ال

1.  
ّ
 غت الػغبُتمفهىم كىاغض الل

غت:
ّ
ٓع،  اللىاغض في الل ٓاٖض البِذ ؤؾاؾّ )ابً مىٓ ٢ْ ٓاٖض: ألاؾاؽ،  ْال٣ م، 5553جم٘ ال٣اٖضة، 

 (.51م
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غت في الانُالحّْٖغٞذ 
ّ
  كىاغض الل

ّ
ٓاٖض ال ٖٓت مً ال٣ تي جد٨م ال٨الم اإلاى١ُٓ، بإّتها "هي جل٪ اإلاجم

ٓن مً الٗغب " ْاإلا٨خٓب بلٍٛت  ٍّٓٛ
ّ
ْحكمل ما ٌؿّمُّ الل ْاإلاِىضؽ، ما،  َْبت،  ( " ْالّهٝغ الّىدٓ 

 (.854م، م5543

غت .1.1
ّ
ت في الل دىٍّ

ّ
ف اللىاغض الى  حػٍغ

ٓع ) ْالّىدٓ: 205/م51م، 5553ّٖغٝ ابً مىٓ ٓ بٖغاب ال٨الم الٗغبي،  ٓلّ: "الّىد ٛت ب٣
ّ
ٓ في الل ( الّىد

ْهدٓ الٗغ ُت مىّ ب ْاهخداٍ،  ٍْىداٍ،  ٩ٍْٓن اؾًما، هدا،  ا، 
ً
٤، ٩ًٓن ْٞغ ٍغ

ّ
ْالُ ٓ ال٣هض  ما َ

ّ
ه

ْالّخ٨بير،  اهخداء ْالّخهٛير،  ْالجم٘،  ْٚيٍر ٧الّخثيُت،  ّ مً بٖغاب  ؾمذ ٦الم الٗغب، في جهٞغ

ْٚير طل٪". ؿب، 
ّ
ْالي  ْؤلاياٞت، 

1.1.  
ّ
ف كىاغض الل ُّ حػٍغ  ت في الانُالحغت الػغب

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل ْلّٖٗغٞذ ٢ ا، 

ً
ٟاث ٢ضًًما ْخضًث ّل مً ؤبغػ ت )الّىدٓ( في الانُالح بالٗضًض مً الّخٍٗغ

ٟابها ال٣ضًمت ٠ حٍٗغ ت بإتّ بط ّٖغٝ ( 822، م م5541) الجغجاوي حٍٗغ ٓاٖض الّىدٍّٓ ٓاهين  هاال٣ "ٖلم ب٣

ٓ ٖلٌم  ٢ُْل الّىد ا،  ْٚيَر ْالبىاء  ت مً ؤلاٖغاب،  ُّ را٦ُب الٗغ 
ّ
ٓا٫ الت ٓا٫ ال٩لم  ٌٗٝغ اها ؤخ ٌٗٝغ بّ ؤخ

٢ُْل ٖلٌم  ال٫،   ْٞؿاصٍ".بإن٫ٓ ٌٗٝغ اها صخت ال٨الم  مً خُ  ؤلٖا

، 5/22ّْٖغِٞا ابً ججي )ص.ث،  ْٚيٍر ( بإّتها "َٓ اهخداء ؾمذ ٦الم الٗغب، في جهّغّٞ مً بٖغاب، 

ْٚير طل٪؛  ر٦ُب، 
ّ
ْالت ؿب، 

ّ
ْالي ْالّخ٨بير، ْؤلاياٞت،  ْالّخد٣ير،  ْالجم٘،  لخ٤ مً لِـ مً ٧الّخثيُت،  َُ ل

ْبن لم ٨ًً  ى٤ُ اها  َُ ٛت الٗغ ُت بإَلِا في الٟهاخت، ٞ
ّ
 بًِٗم ٖجها، ُعصَّ بّ بلحهاؤَل الل

َّ
ْبن قظ  مجهم، 

ٓل٪: ٢هضُث ٢هًضا". ا ٣٦ ًٓ ، ؤي هدٓث هد ٌ٘ ٓ في ألانل مهضٌع قاج َْ  ... 

ٓاٖض الّىدٍّٓ  انًسلو الباخث ٓم ال٣ ٟين بلى ؤّن مِٟ ٍّٛٓ مً َظًً الّخٍٗغ
ّ
ٌٓم ت ٖىض الل ين ٢ضًًما مِٟ

 ْ ال ٠٣ً ٖىض مجغص ؤلاٖغاب،  هاث الجملت،  ّٓ  قامٌل لجمُ٘ م٩
ّ
ا.البىاء، بل ًخٗضاَا بلى الت ْٚيَر  را٦ُب، 

٠ ابً ججي ٓاٖض ؤّن )ص. ث(  ٍِْٓغ مً حٍٗغ ٓ ال٣ تالّىد  لم  ٍّ
ُ
 ج

ٌ
ْؤّن الّىدٓ ْؾُلت  ٓي٘ ؤؾاًؾا للٗغب، 

ْلِـ ٚاًت في خّض طاجّ. ْالّى٤ُ الّؿلُم،   للّخٗبير الّصخُذ، 

 ٓ ْالخ ٓع  ٠ ٖاق ٍٓت حٍٗغ ٓاٖض الّىد ٟاث الخضًثت لل٣ ( بط ّٖغٞاَا 502م، 8003امضة )ْمً ؤبغػ الّخٍٗغ

ٍْدىا٫ْ الٗال٢اث بين ال٩لماث في الجملت،  ٓام،  ْما ًغجبِ اها مً ز را٦ُب، 
ّ
بإّتها: "ٖلٌم ًبد  في الت

 ْ ين الجمل في الٗباعة".

صخي ) ْالخَغ مغي 
ّ

ء، 8058ْجٔغ الك ؿ٘؛ لِكمل جٟؿير اإلا٣ْغ
ّ
ٛت الٗغ ُت ًد

ّ
ٓاٖض الل ٓم ٢ م( ؤّن مِٟ

ْجدلُل ا  ،ٕٓ تي ْاإلاؿم
ّ
ت اإلاٗاوي ال ْمٗٞغ ْجغ٦ُب ال٩لماث في الجمل،  ٓهت لِا،  ا اإلا٩ لجملت بلى ٖىانَغ

٢ْضعجّ   ،
ً
٦ْخابت ا 

ً
ْالجمل اؾخسضاًما صخًُدا جدضز الب ٖلى اؾخسضام ألالٟاّ 

ّ
٢ْضعة الُ جض٫ّ ٖلحها، 

ْ ٢غاءبها.  ٦ظل٪ ٖلى جصخُذ ألازُاء ٖىض ؾماِٖا ؤ

بي ) َْٗجي ( بإّتها "ال554م، م 8052ّْٖغِٞا الْغ  ، ْصعاؾت الّهٝغ ظي ًجم٘ بين صعاؾت الّىدٓ، 
ّ
ٗلم ال

ْما ًغجبِ اها مً  را٦ُب، 
ّ
ٍْبد  في الت غاب،  ٓا٫ ؤلٖا ْؤخ بضعاؾت الٗال٢ت بين ال٩لماث في الجمل، 
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٦ْظل٪ الّخٛيّ  ْازغ ال٩لم،  ٓام، ْيبِ ؤ ٓص، ز تي جُغؤ ٖلى بيُت ال٩لمت مً اقخ٣ا١، ْجم
ّ
راث ال

ْجهٛ ْوؿب،  ْببضا٫،  ْجثيُت، ْجم٘".ْبٖال٫،  ْبٞغاص،   ير، 

صخي ) ْالخَغ مغي، 
ّ

ٓم الّىدٓ في ال٣ضًم ٧ان ٤ًًُ ؤخُاًها؛ ل٣ُخهغ ٢ْ8058ض ؤقاع الك م( بلى ؤّن مِٟ

.) ٓم )الّهٝغ ٍْدؿ٘ ؤخُاًها؛ لِكمل بيُت ال٩لمت مّما ًُل٤ ٖلُّ الُ ْازغ ال٨الم،   ٖلى يبِ ؤ

ٍٓت انُ ٓاٖض الّىد ٟاث الّؿاب٣ت ؤّن ال٣ ٍٓت  الٌح ًِٓغ مً الّخٍٗغ ٛ
ّ
ٓاٖض الل ٌؿخسضم للّضاللت ٖلى ال٣

ُت(  ْالّهٞغ ٍٓت  ٓاب مً الجُإ في الّخٗبير َب٣ًا إلاظاَب الٗغب في ال٨الم ًٖ )الّىد تي ًدبّين اها الّه
ّ
ال

ٓاٖض ْال٣ ٤ ال٣ُاؽ،  ُّ بطن هي ٞ ،ٍَغ ٛت الٗغ 
ّ
 ت.ٖلم اإلا٣اًِـ اإلاؿخيبُت مً زال٫ اؾخ٣غاء الل

 أهمّ  .1.1
ّ
ـ كىاغض الل ُّ غت الُت جضَع  ت ػغب

ٛت 
ّ
ٓاٖض الل ت لٛت  -حّٗض ٢ ًّ ْؤخض اإلاالمذ الغّ  -في ؤ  ، ْبَاٍع  ّ

ّ
ٛٓي ٧ل

ّ
٤ بين ٩َُل الّىٓام الل ثِؿت للّخٍٟغ

ٓاٖض الّىدٍّٓ  ظي جٟغيّ ال٣
ّ
٩ل ال

ّ
٤ بالك

ّ
، زانت ُٞما ًخٗل ْؤزٔغ ْبطا ٧اهذ لٛت  را٦ُب، 

ّ
ت مً خُ  الت

ْال٨ ْال٣غاءة،  ْالّخدضر،  ٛاث اإلاِاعاث ألاعب٘ )الاؾخمإ، 
ّ
ت لٛت مً الل ًّ ت ال٦دؿاب ؤ ُّ خابت( مِاعاث ؤؾاؾ

 ُّ ٓاٖض الّىدٍّٓ ؤلاوؿاه عٌي إلج٣ان ؤّي مً َظٍ اإلاِاعاث ألاعب٘؛ لظا ٢ض خُٓذ ت؛ ٞةّن بج٣ان ال٣ ت يْغ

ل َظا الاَخمام في بٖضاص ٦خب 
ّ
ْجمث ٛت الٗغ ُت، 

ّ
ٛت الٗغ ُت باالَخمام البالٜ في مىاهج الل

ّ
ٓاٖض الل ٢

ُّ زانت لخٗلُمِا ٖل ٢ْاث لضعاؾتها، ٦ما امخّض ى ازخالٝ اإلاغاخل الّضعاؾ َظا الاَخمام  ت، ْفي جسهُو ؤ

ت مً ؤجل جِؿير حٗلُمِا، ٦ما ٣ٖضث  ُّ ْاإلاُٗىاث الّخٗلُم ٓٞير الٓؾاثل  ْعاث اإلااجمغاثبلى ج ْالّض  ،

مي َظٍ اإلااصة في 
ّ
٘ مؿخٔٓ مٗل بُت الِاصٞت بلى ٞع ٓصة،  ٧اٞتالّخضٍع  م(.8058اإلاغاخل )ٞ

ْطل٪ ؤّتها ْجخم ت لٛت مً لٛاث الٗالم،  ًّ ٍٓين ؤؾاؾُين في هُا١ ؤ ٛت الٗغ ُت في مؿخ
ّ
ٓاٖض الل ل ؤَّمُت ٢

ّ
ث

ٍٓت  ٛ
ّ
ْال٨خابي، ٞاإلاٟغصاث الل ٓحي  ٛت الّه

ّ
ٓ ت  -ج٩ٓن خايغة في ؤّي مً مِٓغي الل ٢ٓت ٧اهذ ؤم م٨خ مىُ

ٓالى في ح - ٣ًْٞا للّىٓام الّهغفي ٦ما ؤّتها جخ ْؤبيُتها  ؿلؿلِا الّؼمجي في بَاع الّى٤ُ ؤْ في جإزظ نُٛتها 

ال ٩ٞا٥  ٣ًْٞا للّىٓام الّىدٓي،  ْعَا اإلا٩اوي في هُا١ ال٨خابت،  ألّي وكاٍ لّٛٓيٍ بوؿاوّيٍ مً  -بطن  -ججا

ٓابِ الّىدٍّٓ  ًّ ٓ تها، الاهًباٍ بال ٛت الٗغ ُت ْنٗ
ّ
ٓاٖض الل ت، ٖلى الّغٚم مً بجمإ آلاعاء ٖلى جٟاٝ ٢

ُّ ْٖلى الّغٚم مً الخمال  ٛت الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل تي جّٓجّ بلى صعاؾت ٢

ّ
ت؛ ٞال ًم٨ً به٩اع ث ال٨ثيرة اإلاخ٩ازغة ال

 ٌٕ ٓاٖض صع عبها، ٞال٣ ْ يْغ ٫ٓ بٗضم ؤَّمُتها ؤ ْ ال٣ ْ ًخدّضر، ؤ ْعَا في جصخُذ لٛت مً ٨ًخب ؤ ت ص ُّ ؤَم

ٓا ْاإلا ٓة اإلاالخٓت  ص صاعؾِا ٢ ّٓ ْهي حٗ ٍْدٟٔ ال٣لم مً الّؼلل،  ؿان ًٖ الجُإ، 
ّ
ػهت خين ًهٓن الل

ٓاٖض،  ْحؿاٖض ٖلى جغ ُت مل٨ت الخ٨م ًٖ اؾخيباٍ ال٣ ْالجمل،  را٦ُب في الٗباعاث، 
ّ
ًٟغ١ بين الت

ٓاَض، ْألامثلت )ٖبض الٗا٫، 
ّ

 م(.5552ْالك

ٓ ٌّٗض الغّ 8002ْل٣ض ؤٞاص ههيراث ) ظي ًخّم بّ هٓم م( ؤّن الّىد
ّ
ٓ الّىٓام ال ت لٛت، ِٞ ت ألًّ ُّ ٦يزة ألاؾاؾ

ٛت باإلياٞت بلى
ّ
ال ٌّٗض ما ٣ًا٫ ؤْ ٨ًخب  الل ٛت، 

ّ
ْالّض٢ت ٖىض اؾخسضام الل طل٪ ٌّٗض مُٗاع الّهالخُت 

ٛاث، ل٨ّىّ ؤ٦ ر ؤَّم 
ّ
ٓ في ٧ّل الل ْ ؤَّمُت الّىد ْجبض ٓم،  ٓ مٗل ُت في صخًُدا ما لم ًخّم الالتزام بّ ٖلى هد

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٛت ت؛ ألّن ٖلماء حٗلُم الل

ّ
ُّ الل ٓلٓن اَخماًما زاًنا للهّ الٗغ  ْالّض٢ت.ت ً  الخُت، 
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ٛت الٗغ ُت، 525م، م 8050ْؤما ؤخمض )
ّ
ٕ الل ( ٞإقاع بلى ؤّن الّىدٓ ًدٓى "بم٩اهت بالٛت بين ْٞغ

ْجغج٘ بلُّ في  ظي حؿخمض مىّ الٗٓن، 
ّ
مِا، ْألاؾاؽ ال ّٖ ظي ًض

ّ
ٛت ال

ّ
ٓع الل ل صؾخ

ّ
ٓهّ ًمث هًٓغا ل٩

 
ً
٦ْخابت ٛٓي ه٣ًُا 

ّ
لبت ٖلى  مؿاثلِا الٗضًضة، ِٞٓ ْؾُلت يبِ ألاصاء الل

ّ
، ٞضعاؾخّ حٗين الُ

ً
٢ْغاءة

ْالِٟم الّؿلُم".  ٕٓ في ألازُاء، مّما ٌؿاٖضَم ٖلى الّخٗبير الّض٤ُ٢  ٢ٓ ْالٗهمت مً ال ؿان، 
ّ
ٍٓم الل  ج٣

ٛت الٗغ ُت في مىخهى ألاَّم  ًِٓغ مّما ؾب٤
ّ
ٓاٖض الل لبت؛ لظا ٣ٞض هاقض مجم٘ ؤّن صعاؾت ٢

ّ
ٓم الُ ُت لٗم

ٛت الٗغ ُت مهّممي ٦خب ال
ّ
ٓاٖض الل ٓاٖض بإن ٣ًخهغ ٦خاب ال٣ لبت ٖلى ما ًُٟضَم في ب٢امت  اإلا٣ّضم٣

ّ
للُ

ْال٨خابت )َُٗمت،   ما ٌُٗجهم ٖلى صخت الّى٤ُ 
ّ

ْؤال ًخًمً بال  م(.5554ال٨الم، 

ٛت الٗغ ُت بالّغٚم مً ؤَّمُت ألازظ اهظا الّخّٓج 
ّ
ٓاٖض البما ٞحها مىهج  -ّ في جهمُم مىاهج الل ت ٣  -الّىدٍّٓ

ٓا٢٘ مىهج  بهٟت ٖامت،  ؤّن اإلاالخٔ ل
ّ

ا بهٟت زانت؛ بال ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر
ّ
ْفي مجا٫ حٗلُم الل

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي ًجضٍ لم ًغ١ بلى مؿخةٔٓ ؤَّمُخّ، ٞال  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٢

ّ
ّ
ةت اها؛ خُ  به ت اإلاىَٓ ُّ ٓ 8052)٦ما ؤقاع بلُّ ٦ُخا  –جد٤٣ّ ألاَضاٝ الّخٗلُم ْٚ ٓص ٚٓ م(، ْن

ٕٓ، ْألاَّمُت، بط ًى٣هّ -م( 8052) ُ
ّ

ْالك ت ؾلُمت مً خُ  الّخضعج،  ْجغ ٍّٓ ت،  ُّ لم ًبن ٖلى ؤؾـ ٖلم

. ٍٍٓغ ْجُ  اإلاسخهٓن في ٖملُاث بىاثّ، 

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل ُّ ت مً ؤَّم ْهًٓغا إلاا ل٣ ٛت الٗغ 

ّ
ٕ الل الث ٖضًضة؛ ُت ٞاث٣ت بين ْٞغ ت، ٣ٞض بظلذ مدا

لبت في مسخل٠ اإلاغاخل لخدلُل مد
ّ
ا؛ لخدىاؾب م٘ خاجاث الُ ٍَٓغ ٍٓمِا، زّم جُ ْج٣ خٔٓ ٦خبها، 

ت، ٦ضعاؾت  ُّ تي ؾْٗذ بلىم( 8055الٗلُماث )الّضعاؾ
ّ
ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين  ال

ّ
ٍٓم ٦خاب حٗلُم الل ج٣

ا في الجامٗت ألاع  ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر
ّ
ْلي لخٗلُم الل ا اإلا٣ّغع في اإلاِٗض الّض ت مً ْجِت هٓغ بٛيَر ُّ صه

ٖٓت مً اإلاٗاًير الٗاإلاُت. ٠ٗ ُّٞ، في يٓء مجم ًّ ْال ة  ّٓ ٓاهب ال٣ ٢ٓٝٓ ٖلى ج لبت، لل
ّ
ْالُ مين 

ّ
 اإلاٗل

ٓي  ٍٓت، ْفي ألاصاء الّىد ت الّىد ٢ُْاؽ ؤزٍغ في اإلاٗٞغ ْمً الّضعاؾاث ما َضٞذ بلى بىاء بغهامج حٗلُمي، 

سخي في م8058بال٨خابت الٗغ ُت لضٔ الُلبت، ٦ضعاؾت با٦ير ) تي ؾْٗذ بلى جهمُم بغهامج جضَع
ّ
( ال

ٕٓ مً  ٖٓاث: )اإلامى ْ ُان ٞاٖلُخّ مً زال٫ جضَعـ اإلآي ت الّخض٤ٞ،  ٤ْٞ مباصت هٍٓغ  ٓ ٖٓاث الّىد مٓي

ْاإلاٗخل، جؼم الٟٗل  ، ألاؾماء الجمؿت، ألاٞٗا٫ الجمؿت، ههب الٟٗل اإلاًإع الصخُذ  الّهٝغ

ْصعاؾت ٞاٖلُت ج ْاإلاٗخل(،  ٫ اإلاًإع الّصخُذ  ّْ ٓ للّه٠ ألا ـ الّىد ت الّخض٤ٞ في جضَع ُب٤ُ مباصت هٍٓغ

لبت.
ّ
اهٓي في جدؿين ؤصاء الُ

ّ
 الث

ْالّضعاؾاث الّؿ  ّٓ ْؾٗذ ٧اٞت َظٍ البدٓر  ْال٣ ٓع،  ٓاهب ال٣ه ة في اب٣ت في ؤَضاِٞا بلى ال٨ك٠ ًٖ ج

 
ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىاهج ٢ ْم٣ترخاث حؿِم في جُ ْج٣ضًم جٓنُاث   ْالاعج٣اء اها َاٛت الٗغ ُت، 

ً
ْلت ، مدا

ٓ تها.  للّخٛلب ٖلى نٗ

ا، مً ؤجل  ٍَٓغ ْجُ ٛت الٗغ ُت 
ّ
ٓاٖض الل ٍٓم مىاهج ٢ ٓص في مجا٫ ج٣ ْٖلى الّغٚم مً حّٗضص َظٍ الجِ

ٓاٖض الّىدٍّٓ  لبت في ال٣
ّ
 ؤّن ت في مسخل٠ اإلاغاخل الّضعاؾُت، الّجهٓى بمؿخٔٓ الُ

ّ
الخاجت ما ػالذ بال

 ُّ ٓاٖض ٖلى الّهُٗض الٗالمي ت الماؾت بلى الٗضًض مً الّضعاؾاث الٗلم ٍٓغ مىهج ال٣ ٢تراح بغامج لخُ
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ٍٓت،  ٓاٖض الّىد لبت في جدهُل ال٣
ّ
ْاإلادلي في يٓء الّخجاعب الٗاإلاُت؛ خُ  بّن مك٩لت ي٠ٗ الُ

ْمِٓغ طل٪ ؤّن صعاؾتها ال حؿخإزغ اَخمام ٛٓي با٢ُت، 
ّ
ُِٟا في ألاصاء الل  ِمْجْٓ

ً
ال ال جل٣ى مجهم ٢ب  ؛، 

ضث ٖلى طل٪ هخاثج صعاؾت الض٢غي  ٖىضت لضثهم دٍّٓ ٨ ر ألازُاء الىّ ٞخ
ّ
ْؤ٦  ،

ً
٢ْغاءة ٛت حٗبيًرا 

ّ
اؾخسضام الل

ا، 8002) ا هدًٍٓ
ً
ٍٓت في ازجي ٖكغ مبدث اه

ّ
ٍٓت لضٔ َلبت اإلاغخلت الث ٕٓ ألازُاء الّىد تي ؤِْغث قُ

ّ
م( ال

ٟٓي 
ّ

ت قاجٗت لضثهم في مِاعاث الّخٗبير الك ٓص ؤزُاء هدٍّٓ  .زانت ْْج

 غالكت كىاغض ال .1.1
ّ
غت الػغبُت بفغوع الل

ّ
 غت ألازغي ل

 
ٌ
ٛت الٗغ ُت نلت

ّ
ٓاٖض الل   ل٣

ٌ
ُّ  ْز٣ُت ٛت الٗغ 

ّ
ٕ الل ْصعاؾتها بْٟغ ٓاٖض  ت َظٍ ال٣ ؛ خُ  بّن مٗٞغ ت ألازٔغ

 
ً
 ال ج٩ٓن صخُدت

ً
ٓاٖض  هي الّؿبُل بلى الّخٗبير الّصخُذ الجالي مً الجُإ، ٞال٣غاءة مثال ت ٢  بمٗٞغ

ّ
بال

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ْههالل  ،٘ ت ألاؾالُب الّىدٍّٓ ت مً ٞع ْمٗٞغ ٓجاج ٖىض ب، ْجّغ،  ؿان مً الٖا

ّ
م الل ّٓ تي ج٣

ّ
ت ال

ٍت  ال٣غاءة ْؤلال٣اء، ٓاص جدخاج بلى مٗٞغ ْالّى٣ض، ْألاصب ٧ّل َظٍ اإلا ا البالٚت  ًً ٓاٖض الّىدٍّٓ  ْؤً ت ختى بال٣

ًما مًُٟضا، 
ّ
مِا حٗل

ّ
ُّ ْ ٩ًٓن حٗل ٛت الٗغ 

ّ
ٓاص الل ٕ ٖضًضة ت ج٣ؿُم م عة بال ٌٗجي بلى ْٞغ ْغ ًّ ٓص ٖضم ال ْج

صخي،  ْالخَغ ٓز٤ُ ُٞما بُجها؛ ٩ّٞل ماصة ج٨مل اإلااصة ألازٔغ )الكمغي،  رابِ ال
ّ
 م(.8058الت

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل ٢ٓ٘ ٢ ٓ ؤّتها ؾّغ نىاٖت الٗغ ُت، ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ بّن م ٛت ألازٔغ َ

ّ
ٕ الل ت مً ب٣ُت ْٞغ

تي جسضم الّخٗبير الّؿلُ
ّ
ٛت ال

ّ
ٕ الل ْع ْٞغ ْٖلحها جض بِ، ْألاصاء ْمجها  ًّ ْعَا هي مُٗاع ال م، ٦ما ؤّتها بض

ؿان، 
ّ
ْجدٟٔ الل ٕ؛ ألّتها حّٗض ألاؾاؽ في يبِ ال٣غاءة الّؿلُمت،  ض ل٩ّل ٕٞغ مً َظٍ الْٟغ ُّ الج

، ٩ٞلما قٗغها بالخاجت بلى  ٓاص الّضعاؾُت ألازٔغ ٛت ْؾُلت لِٟم اإلا
ّ
ٓاٖض الل ْال٣لم؛ لظا ؤنبدذ ٢

ْالّخٗبير،  ْال٨خابت،  ْا ٢غاءة ؾلُمت زالُت مً ال٣غاءة،  لبت لً ٣ًغئ
ّ
ٓاٖض؛ ألّن الُ جِٓغ لىا ؤَّمُت ال٣

 
ّ

ُّ ألازُاء بال ٓاٖض ألاؾاؾ تهم ال٣ ْلً ٌّٗبرْا ًٖ  بمٗٞغ ٓا ٦خابت صخُدت،  َْم خخًما لً ٨ًخب ت للٛت، 

ْال٨خابت. ْْجٓب مغاٖابها ٖىض ال٣غاءة  ٓاٖض مضع٦ين ألَّمُتها،  ٓا ملّمين بال٣  بطا ٧اه
ّ

ْابهم بال  ط

ٛت  انًسلو الباخث ،بىاًء ٖلى ما ؾب٤
ّ
ٕ الل ْْٞغ ٛت الٗغ ُت، 

ّ
ٓاٖض الل ا بين ٢ ا ٢ًٍّٓ

ً
بلى ؤّن َىا٥ جغابُ

 ُّ ُّ الٗغ  ٛت الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل ْجإحي ٢  ، مِا، ت ألازٔغ ّٖ ظي ًض

ّ
ٛت ال

ّ
ٓع الل ل صؾخ

ّ
ت في م٣ّضمتها؛ خُ  بّتها جمث

ْجغج٘ بلُّ في مؿاثلِا ال ظي حؿخمض مىّ الٗٓن، 
ّ
 ٗضًضة.ْألاؾاؽ ال

1.  
ّ
 واكؼ مىهج كىاغض الل

ّ
ُّ غت الػغبُت للمغخلت الث  ت في مالياهىٍت باإلاضاعؽ الػغب

ٍضٍ باإلاِاعاث  ٤ جْؼ ت ًٖ ٍَغ ْاث اإلاٗٞغ الب مً ؤص
ّ
ٛت ثهضٝ بلى جم٨ين الُ

ّ
ٍٓت بطا ٧ان حٗلُم الل ٛ

ّ
الل

 ُّ ٛت الٗغ ُت حّٗض مً الٓؾاثل اإلاِّمت لخد٤ُ٣ طل٪، بط بّن ألاؾاؾ
ّ
ٓاٖض الل مً ؤبغػ ما جمّيز  ت، ٞةّن ٢

ُإ مً زال٫  ًّ ْجدمحها مً ال ْجًبِ خغ٧ابها،  ٓاٖض جد٨مِا،  ا، ؤّتها لٛت لِا ٢ ٛت الٗغ ُت ًٖ ٚيَر
ّ
الل

ٓاٖضٍ )مدمض،  ٢ْ  ٓ ل في الّىد
ّ
ْاإلاٗاوي ًخمث را٦ُب، 

ّ
ْالت ْالبجى،  ٓاث،   م(.8008هٓام ألان

ما هي ْؾُل
ّ
ًٓصا لظاجّ، به ا م٣ه

ً
ٍٓت لِؿذ َضٞ ٓاٖض الّىد ت لِٟم اإلاٗاوي، ْصخت الّى٤ُ، ْيبِ بّن ال٣

ْالّخدضر بلٛت ؾلُمت،  لبت ٖلى ال٨خابت، 
ّ
تي حؿاٖض الُ

ّ
ْهي ٦ظل٪ ْؾُلت مً الٓؾاثل ال ال٨الم، 
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لبت ؤزىاء 
ّ
ٍٓم لٛت الُ ٛت اؾخسضاًما صخًُدا ًاّصي الٛغى مجها، ٦ما ؤّتها ْؾُلت لخ٣

ّ
ْاؾخسضام الل

٦ْالمِم، ٞهي ؤؾاؽ ال ًم ٦ْخابتهم،  ْمِاعابها.٢غاءبهم،  ٛت 
ّ
ٕ الل  ٨ً الاؾخٛىاء ٖىّ في جمُ٘ ْٞغ

ٛت الٗغ ُت؛ ألّن جاهب 
ّ
عة ملّخت حؿخٓجبها الل ت جاهٌب ال ٚجى ٖىّ، ْيْغ ٓاٖض الّىدٍّٓ ٞضعاؾت "ال٣

ٌْع ًاّصًّ  ٛت لّ ص
ّ
ْالّىدٓ بٓنّٟ ٖلًما مً ٖلٓم الل ٛٓي، 

ّ
ْصإ للجما٫ الل غاب ٞحها ماقغ للمٗجى  ؤلٖا

ٍٓ ٛ
ّ
ٕ الل ِْٞم ؤؾالُبها" )ُٖا، بجاهب الْٟغ ٛت 

ّ
 (.33م، م5555ت ألازٔغ في بىاء الل

ٓ 8002ٖلى الّغٚم مً طل٪ ٣ٞض جٓنل ههيراث ) غاب ِٞ ٍٓت ْؤلٖا ـ اإلاهُلخاث الّىد م( بلى ؤّن جضَع

 ُّ ظي ال ٌؿخُُ٘ ؤن الِضٝ ألاؾاؽ ٖىض الٛالب
ّ
الب ال

ّ
ٛت الٗغ ُت، ٞالُ

ّ
ت، بْن لم ج٨ً ٖىض ٧ّل مضّعمخي الل

ا ًمّيز اإلابخض
ً
الب َضٞ

ّ
ٓابها ٖلى الجملت الاؾمُت، ججٗل مً الُ ْؤز ؤ مً الجبر، ؤْ ؤزغ ٧ان، ؤْ بّن 

ٓ بلى جاهب  ْص ًٖ الّىد ْلُاإلاا ٧اهذ جل٪ الّخٗل٣ُاث ؾبًبا في الّهض م، 
ّ
ضة مً ٢بل اإلاٗل ُّ لخٗل٣ُاث ٚير ج

 ؤؾباب ٖضًضة جىٟغ مً صعاؾخّ. 

 
ّ
ـ كىاغض الل ُّ أهضاف جضَع  غت الػغب

ّ
ُّ ت للمغخلت الث  ت في مالياهىٍت باإلاضاعؽ الػغب

ان ) لبت مً زال٫ ( ألاَضاٝ بإّتها " الّخٛيّ 522م، م8004ٌّٗغٝ ٖٞغ
ّ
راث اإلاغاص بخضاةها في ؾل٥ٓ الُ

ٓعة مباقغة ؤْ ٚير مباقغة في  ب، به ٓا٠٢ ْزبراث مسخلٟت، ٖلى اإلاضٔ البُٗض ؤْ ال٣ٍغ م بم َع مْغ

م بُٛت الٓن٫ٓ اهم لؤلًٞل
ّ
ا مسخل٠ مجاالث الّخٗل ًٟ ْهي مدّضصة ؾل امل لضثهم، 

ّ
ٓ الك ْجد٤ُ٣ الّىم  ،

 بك٩ل ٖلمّي ص٤ُ٢".

ا زانت، 
ً
ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي ؤَضاٞ اه

ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ ْٖلُّ، ٞةّن لخضَع

ت ) ُّ ى ٛاث الَٓ
ّ
ْالل ت  ُّ ّٓ ألام ْمد ربُت 

ّ
ٓػاعة الت  ي:م(، ٦ما ًل8050خّضصَا ٢ؿم اإلاضاعؽ الٗغ ُت ب

ْال٨خابت. .5 ٓاٖض اؾخسضاًما صخًُدا في الّى٤ُ   اؾخسضام ال٣

ًٓ ا. .8 ْؤؾل ا 
ً
ْاؾخٗمالِا لٟٓ ٛت 

ّ
الب ٖلى مىهج الل

ّ
ٍٓت للُ ٛ

ّ
 صٖم اإلال٨ت الل

ٓا٤ٞ مسخلٟت. .2 ٛت في م
ّ
ٍٓغ ٢ضعة اإلاؿخسضم لخم٨ُىّ مً الاؾخٗما٫ الّؿلُم لل  جُ

ٓاٖض. .2 اث٠ ال٣  ال٣ضعة ٖلى بنضاع الخ٨م ٖلى ْْ

الب.جىمُت مل٨ت الخٟ .1
ّ
 ٔ ْالاؾخِٓاع لضٔ الُ

الب مً بصعا٥ ؤلاعجاػ. .2
ّ
 جم٨ين الُ

الب للّىو. .3
ّ
١ الُ ّْ  جظ

ٍٓت باإلاضاعؽ  اه
ّ
ْز٣ُت اإلاىاهج الّضعاؾُت للمغخلت الث ٦غ هي اإلاىهٓم ٖلحها في 

ّ
بّن ألاَضاٝ الّؿاب٣ت الظ

ٛت الٗغ ُت.
ّ
ٓاٖض الل ـ ٢  الٗغ ُت في مالي لخضَع

مي ال
ّ
ٓص صلٍُل إلاٗل ُّ ْهًٓغا لٗضم ْج ٛت الٗغ 

ّ
ت ٚير مدّضصة، ٖلى الّغٚم مً ل ُّ ت، ٞةّن ألاَضاٝ الّخٗلُم

غاث٤  ْمِاعاث، َْ ٓماث،  عيٌّ الزخُاع الجبراث اإلاىاؾبت مً مٗل ؤَّمُت جدضًضَا، خُ  بّن جدضًضَا يْغ

٢ُْم، ٦ما ؤّن جدضًضَا   ،٫ٓ ْمُ اصاث،  ْاججاَاث، ْٖ م ٖلى ازخُاع ألاوكُت ٌج٨ٟير، 
ّ
ؿاٖض اإلاٗل

 ُّ ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ بّن جدضًض ألاَضاٝ الّخٗلُم ٓمت،  تي ًم٨ً ؤن جد٤٣ّ ألاَضاٝ اإلاغؾ
ّ
ت اإلاىاؾبت ال
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ٍٓم الّؿلُم، خُ  بّن ألاَضاٝ اإلادّضصة هي اإلاؿاٖضة في جدضًض  عيٌّ إلجغاء ٖملُاث الّخ٣ ت يْغ ُّ الّخٗلُم

ْاإلاغقضة بلى ازخُاع ؤوؿب الٓؾاثل  ٍٓمّ،  غاص ج٣ ًُ ٍٓم ْاؾتراجُجُاثما  لبت. تاإلاىاؾب الّخ٣
ّ
ٍٓم الُ  لخ٣

ُّ ْٖلُّ،  ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
مي الل

ّ
عة بٖضاص صلُل إلاٗل ت في ًٔغ الباخثان يْغ

ٛت الٗغ ُت بلى مثل الّضلُل؛ طل٪ 
ّ
ٓاٖض الل ٢ ٓ م

ّ
ٓج مٗل ْما ؤخ  ٖلى الٗىانغ الّغثِؿت للّضلُل، 

ً
مالي مكخمال

م ٚير جغ ٍّٓ  ْالّخٗلُمُت، ين، ٢ض ال ٩ًاألّن ؤ٦ َر ٍٓت الٗاّمت،  رب
ّ
ص بًِٗم ًّٟغ٢ٓن بين ألاَضاٝ الت

 ُّ ٦ٓ  ًٖ نُاٚت ألاَضاٝ الّؿل
ً

٦ُٓت )ؤلاجغاثُت(، ًٞال ٦ْخابتها ؤزىاء بٖضاصَم الّضعؽ بٗباعاث ٞالّؿل ت 

٢ْض ؤِْغجّ هخاثج صعاؾت ٧ّلٍ مً ٦ُخا ) ْال٣ُاؽ،  ٢ْابلت للمالخٓت  ْمدّضصة،  م(، 8052ْاضخت 

( ٓ ْٚ ٓص ٚٓ ْعاث جغ ٍّٓ 8052ْن عة ب٢امت ص مي م(؛ لظا ٧ان مً ؤبغػ جٓنُابهم يْغ
ّ
ت بهٟت مؿخمغة إلاٗل

٣ت الّصخُدت لهُاٚت  ٍغ
ّ
ِٟم بالُ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي لخٍٗغ اه

ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
الل

٦ٓ ٓٚت نُاٚت ؾل ْبنضاع صلُل لِم ًدخٓي ٖلى ؤؾئلت مه ٦ُٓت في مسخل٠ مجاالبها،  ت ُّ ألاَضاٝ الّؿل

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٓاص الل ْمغقًضا لِم.ت؛ ل٩ُٓن مّٓج ل٩ّل ماصة مً م ا  ًِ 

1.1.  
ّ
غت الػغبُت للمغخلت الث

ّ
ُّ مدخىي مىهج كىاغض الل  ت في مالياهىٍت باإلاضاعؽ الػغب

ْببغاَُم ) اوي مً 8055ًّٓضر ؾٗاصة 
ّ
ل الٗىهغ الث

ّ
ّ ًمث

ّ
م( م٩اهت اإلادخٔٓ مً اإلاىهج اإلاضعمخّي بإه

ت  ٖىانغ اإلاىهج اإلاضعمخّي.
ّ
غ مباقغة بإَضاٝ اإلاىهج، ٞبٗض جدضًض ألاَضاٝ بض٢

ّ
تي جخإز

ّ
٫ الٗىانغ ال ّْ ٓ ؤ َْ

ا. ًٟ ْجىُٓمّ، مً ؤجل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلادّضصة ؾل  جب٣ى مِّمت ازخُاع اإلادخٔٓ اإلاىاؾب، 

ٓماث ت في مالي مً مٗل ُّ ت باإلاضاعؽ الٗغ  اهٍّٓ
ّ
ّ ٧ّل ما ٣ًّضم لُلبت اإلاغخلت الث

ّ
، َّْٗغّٞ الباخثان بإه

ْ زاعجِا  ت مدّضصة صازل اإلاضعؾت ؤ ُّ ّٓػٖت ٖلى ٞترة ػمى ْم ت،  ُّ ٤ْٞ ؤؾـ ٖلم مت 
ّ
ٓا٠٢ مىٓ ْم ْزبراث، 

ٛت الٗغ ُت.
ّ
ٓاٖض الل  جدذ بقغاٝ اإلاضعؾت ب٣هض جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مىهج ٢

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي خؿب الٟتراث  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ُٞما ًلي مٓيٖٓاث ٢

الر
ّ
٤ْٞ الّىٓام الّخٗلُمي في مالي بلى زالزت ؤ٢ؿام:الث  ، خُ  بّن الٗام الّضعامخي ًى٣ؿم 

اهىي 
ّ
غت الػغبُت للّهف ألاّوٌ الث

ّ
 مىيىغاث كىاغض الل

ْٖالماث ٧ّل مجهما: الفترة ألاولى:  ْالبىاء،  ، ؤلاٖغاب،  ٖىانغ الجملت الٗغ ُت: الاؾم، الٟٗل، الخٝغ

 ْ ُت، خهغ اإلابيُاث  ْالٟٖغ ْالٟٗلُت. الاؾم ب٣ؿمُّ باٖخباع ألانلُت  ٓإ الجملت: الاؾمُت،  صعاؾتها، ؤه

. ْالّخى٨ير، اإلاٗاٝع  ،٠ ْ اٖخباع الخٍٗغ  الٗضص، 

اهُت: 
ّ
ٓابها، الّىٗذ، ج٣ؿُم الٟٗل باٖخباع الفترة الث ْؤز ٓابها، بّن  ْؤز ٓاسخ: ٧ان  ْالجبر، الى اإلابخضؤ 

ْ اٖخب اصة،  ْالٍؼ ض  ْ اٖخباع الخجٍغ خال٫،  م.الصخت ْالٖا ْؼ
ّ
ْالل  اع الّخٗضي 

الثت:
ّ
ْالبىاء  الفترة الث ٓم،  ٓالّ، اإلا٫ٟٓٗ بّ، ج٣ؿُم الٟٗل باٖخباع البىاء للمٗل ْؤخ ْؤخ٩امّ  الٟاٖل 

٫ٓ، هاثب الٟاٖل.  للمجِ

اهىي 
ّ
غت الػغبُت للهف الثاوي الث

ّ
 مىيىغاث كىاغض الل
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ًض الفترة ألاولى:  ْمٍؼ ْػان الٟٗل مجغًصا  ا، ج٣ؿُم الٟٗل باٖخباع البىاء ج٣ؿُم الٟٗل باٖخباع بىِخّ، ؤ

ْههبّ، ْجؼمّ، ألاٞٗا٫ الجمؿت، اإلاهاصع.  ، ٘ الٟٗل اإلاًإع غاب، ٞع  ْؤلٖا

اهُت: 
ّ
٫ٓ، نُٜ اإلابالٛت، الّهٟت اإلاكبهت، اؾم الّخًُٟل(، الفترة الث اإلاكخ٣اث )اؾم الٟاٖل، اؾم اإلاٟٗ

.)ُّٞ ٫ٓ ، اإلاٟٗ ٕٓ مً الّهٝغ ، اإلامى ٓص: )الجغ بالخٝغ  ْال٣ُ

الثت:الفت
ّ
٫ٓ مّٗ. رة الث ٫ٓ ألجلّ، الخا٫، الٗضص، اإلاٟٗ ٫ٓ اإلاُل٤، اإلاٟٗ  اإلاٟٗ

اهىي 
ّ
غت الػغبُت للهف الثالث الث

ّ
 مىيىغاث كىاغض الل

ؿ٤.الفترة ألاولى: 
ّ
٦ُٓض، البض٫، ٠ُٖ الي  الّخعجب، الاؾخثىاء، الّخمُيز، الّخ

اهُت: 
ّ
ت ْالاؾخِٟاالفترة الث م، الازخهام، ٦م الجبًر

ّ
ْالظ .اإلاضح  ٍغ

ّ
 مُت، الاؾخِٟام، الّىضاء، الك

الثت:
ّ
ْص  الفترة الث ْاإلامض ْاإلاى٣ٓم  ٓع  ْالّؼمان، اؾم آلالت، جثيُت اإلا٣ه اإلاكخ٣اث، ؤؾماء اإلا٩ان 

ٍٓت،  ْالتربُت ؤلاؾالمُت للمغخلت الثاه ْعقت مغاجٗت مىاهج اللٛت الٗغ ُت  غ   م(.8050ْجمِٗا )ج٣ٍغ

ٛت الٗغ ُت ل
ّ
ٓاٖض الل ٖٓاث مىهج ٢ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي اإلاٗخمضة مً ٢بل َظٍ مٓي اه

ّ
لمغخلت الث

تي 
ّ
ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي ال ٛت الٗغ ُت للمغخلت الثاه

ّ
ْعقت مغاجٗت مىاهج الل ت ٖلى  جىت اإلاكٞغ

ّ
الل

ىُت بالّخٗاْن م٘ البى٪ ؤلاؾ ٛاث الَٓ
ّ
ْالل ت  ُّ ّٓ ألام ْمد ربُت 

ّ
ٓػاعة الت مِا ٢ؿم اإلاضاعؽ الٗغ ُت ب

ّ
المي هٓ

ٓ في الٟترة  ْاإلاى٣ٗضة في باما٧ ٓ  58-4للّخىمُت بجضة،  ٓهُ  م.8050ً

ٖٓاث،  ٛت الٗغ ُت ٣ًخهغ ٖلى ازخُاع اإلآي
ّ
ٓاٖض الل ت ٖلى مىهج ٢ جىت اإلاكٞغ

ّ
ْع الل ٦غ ؤّن ص

ّ
ْالجضًغ بالظ

ت م٘ الاؾخئىاؽ ببٌٗ  ًّ ٓصَم الٟغص ٖٓاث بجِ مين بٖضاص مظ٦غاث في يٓء َظٍ اإلآي
ّ
ْٖلى اإلاٗل

ُّ اإلا٣غّ  ٌْع باعٌػ في بٖضاص اإلادخٔٓ عاث الّضعاؾ مين ص
ّ
ٛت لبٌٗ الّض٫ْ الٗغ ُت، ما ٌٗجي للمٗل

ّ
ٓاٖض الل ت في ٢

ا، مّما ٢ض ًاّصي بلى اٖخماص مدخٔٓ  لين جغ ًٍّٓ م ٚير مَا لبت ٖلى الّغٚم مً ؤّن ؤ٦ َر
ّ
الٗلمي اإلاىاؾب للُ

ال جغ ٍّٓ  ت،  ُّ ْالٖلى ؤؾـ ٚير ٖلم ٕٓ، ْألاَمُت؛ ألّن ال٣اثمين اهظٍ ت ؾلُمت؛ مً خُ  الّخضعج،  ُ
ّ

ك

ـ بهٟت زانت، ٖلى  غاث٤ الّخضَع ال في اإلاىاهج َْ ربُت بهٟت ٖامت، 
ّ
ٓا مسخهين في الت الٗملُت لِؿ

ا بلى ٖملُت جسُُِ  ًٟ ُ٦ْ ا  ا ٦مًّ ٛت الٗغ ُت جسً٘ بٗض ازخُاَع
ّ
ٓاٖض الل ٖٓاث ٢ الّغٚم مً ؤّن مٓي

ٓػَِٗا ٖلى الٓخ ُّ جٟغى ٖلى مهّممي اإلاىاهج ج ظي ًسضم  تضاث الّخٗلُم
ّ
ٕٓ مبرع مً الّخىُٓم ال ٤ْٞ ه

 ْ تألاَضاٝ الٗامت  ُّ ؿلؿل الّخٗلُم
ّ
ؽ بدُ  ًغاعى ٞحها الد غجب ٖلى ق٩ل مخخالُاث مً الّضْع

ُ
، بط ج

ْمً البؿُِ بلى  ٓم بلى اإلاج٫ِٓ،  ْمً اإلاٗل ربٓي، ٧االهُال١ مً الٗام بلى الجام، 
ّ
اإلاى٣ُي ؤْ الت

ْمً الّؿِل بلى  الّهٗب. اإلا٣ٗض، 

 
ٌ
ت ُّ ٍٓت ٖضًضة ْل٣ض ٦كٟذ صعاؾاٌث مدل اه

ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ًٖ ؤبغػ مك٨الث مدخٔٓ مىهج الل

٦ُْخا )8050باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي ٦ضعاؾت ٧ّلٍ مً بامبا ) ٓ )8052م(،  ْٚ ٓص ٚٓ م( بط 8052م(، ْن

ٍٓت ب اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٍٓاث مىهج الل اإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي لم جبن ٖلى اج٣ٟذ هخاثجِا ؤّن مدخ

ؼ ٖلى 
ّ
ٕٓ، ْألاَمُت، لظا ججضَا ٦ثيًرا ما جغ٦ ُ

ّ
ْالك ٍٓت ؾلُمت مً خُ  الّخضعج،  ْجغ  ت  ُّ ؤؾـ ٖلم

. ت ؤزٔغ ىت ٖلى خؿاب مِاعاث لٍّٛٓ ُّ  مِاعاث مٗ
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ّٓ ألا  ْمد ربُت 
ّ
ٓػاعة الت لي ٢ؿم اإلاضاعؽ الٗغ ُت ب ت بىاًء ٖلى ما ؾب٤، ًغجٓ الباخثان مً مؿْا ُّ م

جي للمضاعؽ الٗغ ُت في مالي بٖاصة الّىٓغ في ؤؾالُب ازخُاع مدخٔٓ  ىُت، ْالاجداص الَٓ ٛاث الَٓ
ّ
ْالل

ْجىُٓمّ،  ٓاٍ  ٍٓين لل٣ُام بٗملُاث ازخُاع مدخ رب
ّ
٦ُٓل اإلاسخهين الت ْجىُٓمّ، بخ ٛت الٗغ ُت 

ّ
ٓاٖض الل ٢

ل ازخُ
ّ
ٖٓاجّ، بط ٌك٩ ْجىُٓمّ جؼًءا عثًِؿا خُ  ال ٨ًٟي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىهج ازخُاع مٓي اع اإلادخٔٓ 

ّ لم 
ّ
ًٍْاٝ بلى طل٪ ؤّن َظا الجؼء ٌّٗض مً ؤ٣ٖض ٖىانغ اإلاىهج، خُ  به ٛاث بك٩ل ٖام، 

ّ
في حٗلُم الل

اجُت، بل ؤنبذ ًاّؾـ ٖلى هخاثج بدٓر 
ّ
ْالجبرة الظ جصخي، 

ّ
ْجىُٓمّ ًسً٘ للّخ٣ضًغ الص ٌٗض ازخُاٍع 

 ُّ ٓانٟاث مُٗاعٍّ ٖلم ابهم جدلُل  ت،ت مُضاهُت ْفي يٓء م ْملخْٓ مين 
ّ
حؿتهضٝ بلى جاهب زبرة اإلاٗل

ٛت الٗغ ُت.
ّ
لبت مً حٗلُم الل

ّ
 ؤَضاٝ الُ

1.  
ّ
 َغاةم الخ

ّ
ـ كىاغض الل ـ اإلاؿخسضمت في جضَع ُّ ضَع ُّ غت الػغب  ت في ماليت باإلاضاعؽ الػغب

ـ  ل َغاث٤ الّخضَع
ّ
ى  ْاؾتراجُجُاجّحك٩

ّ
٢ْض جخجل ا مً ٖىانغ اإلاىهج اإلاضعمخّي،  تها في ٖىهًغا مِمًّ ُّ ؤَم

؛ ٞل٩ّل مٓيٍٕٓ َغاث٣ّ اإلاىاؾبت ألَضاّٞ،  ْ ين ٧ّل مً ٖىانغ اإلاىهج ألازٔغ الّخإزير اإلاخباص٫ بُجها، 

ٍٓمّ. ْؤؾالُب ج٣ ْؤوكُخّ،  ت،  ُّ ٓاّصٍ الّخٗلُم ْم ٓاٍ،   ْمدخ

مٓ ؤْ َلبت اإلاغخلت
ّ
تي ًدبِٗا مٗل

ّ
ٓاث ال ْالجُ ـ بإّتها ؤلاجغاءاث،   َّْٗغٝ الباخثان َغاث٤ الّخضَع

ٛت الٗغ ُت صازل اإلاضعؾت 
ّ
ٓاٖض الل م مدخٔٓ مىهج ٢

ّ
ا في حٗل ًٗ ْ َما م ت في مالي ؤ ُّ ت باإلاضاعؽ الٗغ  اهٍّٓ

ّ
الث

ٛت الٗغ ُت.
ّ
ٓاٖض الل ْ زاعجِا جدذ بقغاٝ اإلاضعؾت اهضٝ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جضَعـ ٢  ؤ

ـ  ألاؾباب الّغثِؿت  اإلاٗخاصة ٢ض ج٩ٓن مً ؤَّم  ْاؾتراجُجُاجّْججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن بٌٗ َغاث٤ الّخضَع

ٓانل بين  ت ٖلى ؤّتها ٖملُت ج ُّ ٛت الٗغ ُت، ٞٗىض الّىٓغ بلى الٗملُت الّخٗلُم
ّ
ٓاٖض الل لبت في ٢

ّ
ل٠ًٗ الُ

 ٠٢ٓ ْٖلحها ًخ ـ هي ال٣ىاة التي جهل بين ؤَغاٝ َظٍ الٗملُت،  ٣ت الّخضَع الب، ج٩ٓن ٍَغ
ّ
ْالُ م 

ّ
اإلاٗل

الب ل
ّ
٠٢ٓ ِٞم الُ ٣ت هجاح الٗملُت ؤْ ٞكلِا، بط ًخ ْاؾخٟاصجّ مجها ٖلى ٍَغ يت ٖلُّ  لماصة اإلاْٗغ

 .ْاؾتراجُجُاجّالٗغى 

ُِٟا  ٦ ر ٢ْض ؤعجٗذ ؤ ْجْٓ ٍٓت،  ٓاٖض الّىد لبت في جدهُل ال٣
ّ
ْلذ ؤؾباب ي٠ٗ الُ تي جىا

ّ
الّضعاؾاث ال

ٓاٖض ؤ٦ ر  تي ج٩اص جىدهغ في جل٣ين ال٣
ّ
ـ ال ٣ت الّخضَع ٛٓي بلى ٖضة ؤؾباٍب في م٣ّضمتها ٍَغ

ّ
 في ألاصاء الل

ٓاٖض  ـ ال٣ ٍٓغ جضَع ؛ لظا ٞمً ؤجل جُ
ً
٢ْغاءة ٛٓي حٗبيًرا، 

ّ
ْع ُِا باألصاء الل ُُٟتها،  ر٦يز ٖلى ْْ

ّ
مً الت

ٍٓغ  ّ ًيبغي جُ
ّ
ْجُب٣ًُا؛ ٞةه ْالّخٛلب ٖلى مك٩لت جضوي مؿخٔٓ جدهُلِا اؾدُٗاًبا  ٍٓت،  الّىد

خباع الاججاَاث اإلا اؾتراجُجُاث ، جإزظ في الٖا
ً
ؿِا؛ لخ٩ٓن ؤ٦ ر مىاؾبت تي جضَع

ّ
ـ، ال ٗانغة في الّخضَع

 ُّ ا٫ في ٖملُت الّخٗلم؛ مّما حؿِم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ حٗلُم ّٗ ْعٍ الٟ ْص الب، 
ّ
ض ٖلى قغا٦ت الُ

ّ
ت جا٦

ُٟي )الجلُٟت،  ٛٓي الْٓ
ّ
ٛت الٗغ ُت بلى مماعؾتها في ألاصاء الل

ّ
ٓاٖض الل ْػ خٟٔ ٢  م(.8002جخجا

ٓاث ألازيرة ْالجبراء في الّؿى ٓن،  ربٍّٓ
ّ
ـ  ْاؾتراجُجُاثبةًجاص َغاث٤  ٣ٞض اَخم الت جضًضة في الّخضَع

ض ٖل
ّ
ْؤ٦ ٓم،  ظي ٌكِضٍ ٖالم الُ

ّ
ع ال ّٓ ْالّخُ ٓا٦بت الّخ٣ّضم،  اوي لٗلم ى طل٪ ج٩ٓن ٢اصعة ٖلى م

ّ
اإلااجمغ الث
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غاث٤، 
ّ
ر٦يز ٖلى الُ

ّ
عة الت ٛت، بط ٧ان مً ؤبغػ جٓنُاجّ يْغ

ّ
ٛت  ْالاؾتراجُجُاثالل

ّ
ـ الل الخضًثت في جضَع

اوي، الٗغ ُت )ال
ّ
 م(.8002بُان الجخامي للماجمغ الث

م، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن ْ 
ّ
ٓم ٖلى جِض اإلاٗل ٛت الٗغ ُت، مجها ما ٣ً

ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ َىا٥ َغاث٤ ٦ثيرة لخضَع

ا،  ًُّ م طاج
ّ
الب مغ٦ؼ الاَخمام ًخٗل

ّ
الب، ُٞهبذ الُ

ّ
ؼ ٖلى جِض الُ

ّ
ْمجها ما ًغ٦ ا،  ًٗ الب مؿخم

ّ
٩ٍْٓن الُ

ا ًِ م مّٓج
ّ
م ٩ٍْٓن اإلاٗل

ّ
كاع٥ بين اإلاٗل

ّ
ْالد ٓم ٖلى الّخٗاْن،  ْمجها ما ٣ً الب، 

ّ
ْمٗؼًػا للُ ا، 

ً
ْمكّغٞ  ،

٣ت الاؾخ٣غاثُت  ٍغ
ّ
ْالُ ٣ت ال٣ُاؾُت،  ٍغ

ّ
م الُ

ّ
ؼ ٖلى جِض اإلاٗل

ّ
تي جغ٦

ّ
غاث٤ ال

ّ
ْمً الُ الب، 

ّ
ْالُ

٣ت ؤلال٣اثُت. ٍغ
ّ
ْالُ ٣ت اإلاّٗضلت )الّىو ألاصبي(،  ٍغ

ّ
ْالُ  )الاؾخيباَُت(، 

كاع٥الخّ  ْمً َغاث٤
ّ
ْالد ٓم ٖلى الّخٗاْن  تي ج٣

ّ
ـ ال ْالّخٗلم  ضَع ٣ت اإلاىا٢كت،  الب ٦ٍُغ

ّ
ْالُ م 

ّ
بين اإلاٗل

ْاع. ْجمثُل ألاص َجي، ْخّل اإلاك٨الث، 
ّ
ْالٗه٠ الظ ْوي،   الّخٗا

ٛت الٗغ ُت
ّ
ٓاٖض الل غاث٤ َغاث٤ عثِؿت في جضَعـ ٢

ّ
  ْحّٗض َظٍ الُ

ّ
ت  اؾتراجُجُاثؤّن َىال٪ بال ُّ ؿ جضَع

ٛت الٗغ ُت ؤبغػَا  ؤزٔغ مِّمت ًم٨ً
ّ
ٓاٖض الل الّخٗلُم مً زال٫  اؾتراجُجُتاؾخسضامِا ٖىض جضَعـ ٢

ْوي(،  ْالٗمل الجماعي )الّخٗلم الّخٗا ـ اإلاباقغ، ْخّل اإلاك٨الث،  الّخٗلُم ال٣اثم ٖلى  ْاؾتراجُجُتالّخضَع

ْالّخٗلُم ال٣اثم كاَاث، 
ّ
ب ٖلى الا  ْاؾتراجُجُتالّخ٨ٟير الّىا٢ض،  ٖلى الي ب ٖلى الّخضٍع ْالّخضٍع ؾخ٣هاء، 

ؿائ٫(.
ّ
 الد

٦غ ؤّن ْ 
ّ
ـ الجضًغ بالظ ٕ في َغاث٤ الّخضَع ّٓ ْالّخى ٓاجج اَخمام ال٣ضامى،  ْاؾتراجُجُاجَّظا الّخّٗضص،  ؤخض ه

ت  ٓاٖض مًبَٓ البها مىظ بضاًاث الّخ٨ٟير في ْي٘ ٢ تي بضؤث مدا
ّ
ْال ا  ْجِؿيَر ً في جبؿُُِا،  ْاإلاٗانٍغ

الث مؿخمغة بل ْهي مدا ٢ْخىا الّغاًَ.للٛت،   ى 

ٛت الٗغ ُت ألَّم 
ّ
ٓاٖض الل ُّ  ْاؾتراجُجُاجُّت َغاث٤ جضَعـ ٢ ذ في الٗملُت الّخٗلُم مُت، ٣ٞض ؤجٍغ

ّ
ت الّخٗل

ٓلٓجُا الّخٗلُم  ماٞحها الٗضًض مً الّضعاؾاث، مجها  ْلذ اؾخسضام ج٨ى ٓاٖض  ٧اؾتراجُجُتجىا ـ ٢ لخضَع

ٛت الٗغ ُت ٦ضعاؾت الّؿلمي )
ّ
تي 8005َالل

ّ
ى الّخ٣ضًمُت في م( ال ضْٞذ بلى حّٗغٝ ؤزغ اؾخسضام الْٗغ

َٓا. ْاججاَِم هد ٍٓت  ٓاٖض الّىد اهٓي في ال٣
ّ
٫ الث ّْ  جدهُل َلبت الّه٠ ألا

ْلذ  ٛت الٗغ ُت ٦ضعاؾت ؤخمض ) اؾتراجُجُاثْصعاؾاث ؤزٔغ جىا
ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ م( 8050مخّٗضصة لخضَع

م الجما
ّ
ْعة الّخٗل تي ؾٗذ بلى حّٗغٝ ؤزغ اؾخسضام ص

ّ
ٍٓت ٖلى الّخدهُل ال ٓاٖض الّىد ـ ال٣ ؾُت لخضَع

صخي ) ْالخَغ ْصعاؾت الكمغي  ضاصًت،  تي 8058ْجىمُت الّخ٨ٟير الاؾخضاللي لضٔ َلبت اإلاغخلت ؤلٖا
ّ
م( ال

 ٫ ّْ ٓاَض ال٣غآهُت في جىمُت الّخدهُل الّضعامخي لُالباث الّه٠ ألا
ّ

ت ؤزغ اؾخسضام الك َضْٞذ بلى مٗٞغ

ْؤجٔغ ِٖسخى ) ٍٓت مً زال٫ م( ص8052اإلاخٓؾِ،  ٓاٖض الّىد ـ ال٣ ت ٞاٖلُت جضَع عاؾخّ بلى مٗٞغ

ٓاٖض  اؾتراجُجُتاؾخسضام  ٫ٓ اإلاك٩لت في جىمُت جدهُل ال٣ م اإلاخمغ٦ؼ خ
ّ
م٣ترخت ٢اثمت ٖلى الّخٗل

ْال٨خابي.  ٟٓي 
ّ

ٛٓي الك
ّ
ْال٣ضعة ٖلى جُب٣ُِا في ألاصاء الل ٍٓت،   الّىد

٦غ ؤّن جمُ٘ َظٍ الّضعاؾاث ؤِْغث ٞ
ّ
غاث٤ ْالجضًغ بالظ

ّ
ُّ  ْالاؾتراجُجُاثٗالُت الُ م

ّ
ت الّخٗل ُّ ت الّخٗلُم

ٛت الٗغ ُت.
ّ
ٓاٖض الل لبت ل٣

ّ
 اإلاؿخسضمت في جدهُل الُ
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م 
ّ
عة اؾخسضام اإلاٗل ٖت، بط مً قإهّ ؤن ٨ًؿغ  اؾتراجُجُاثْجدؿً ؤلاقاعة بلى يْغ ّٓ ت مخى ُّ حٗلُم

ظي ًٟغيّ اؾخسضام 
ّ
لبت ال

ّ
ً مً الُ   ؾتراجُجُتاالّغْجين اإلامل في هٓغ ال٨ثيًر

ً
ْاخضة، ًٞال ت  ُّ حٗلُم

ْبهمل  م، 
ّ
ْع ؤؾامخّيٍ للمٗل ٣ت الّخ٣لُضًت جغج٨ؼ ٖلى ص ٍغ

ّ
ـ الّخ٣لُضًت، ٞالُ ر٦يز ٖلى َغاث٤ الّخضَع

ّ
ًٖ الت

ْالّخجاعب الٗاإلاُت  ٍٓت الخضًثت،  رب
ّ
م، في خين ؤّن الاججاَاث الت

ّ
ا٫ في ٖملُت الّخٗل ّٗ الب ٦ٗىهغ ٞ

ّ
ْع الُ ص

ؼ ٖلى ؤّن 
ّ
ْع  اإلاٗانغة جغ٦ ٍْجب ؤن ٩ًٓن لّ الّض م، 

ّ
ْالّخٗل ٓع الغثِـ لٗملُت الّخٗلُم  الب َٓ اإلاد

ّ
الُ

مُت.
ّ
ت الّخٗل ُّ  الٟٗا٫ الخُٓي ْألا٦بر في َظٍ الٗملُت الّخٗلُم

ـ  ٕ َغاث٤ الّخضَع ّٓ َْٓ ما  ْاؾتراجُجُاجّْجى لبت 
ّ
ْالُ مين 

ّ
مُت مً ٢بل اإلاٗل

ّ
ت الّخٗل ُّ ت الّخٗلُم ُّ في الٗمل

ض ٖلُّ الٗب
ّ
م )ؤ٦ م، 258م، م8055ض ال٨ٍغ

ّ
م هاججت مً ٞٗالُت اإلاٗل

ّ
( بط ؤقاع بلى " ؤّن ٞٗالُت الّخٗل

ـ  ا مً َغاث٤ جضَع ًٖ ٓا ظًً ٌؿخسضمٓن ؤه
ّ
مٓن ال

ّ
جٟاٖلُت ًد٣٣ّٓن هجاًخا ؤًٞل  ْاؾتراجُجُاثٞاإلاٗل

ظًً ٌؿخسضمٓن َغاث٤ ج٣لُضًت".  
ّ
مين ال

ّ
 مً اإلاٗل

ت اؾخسضام َغاث٤ ا ُّ مُت، ٣ٞض الخٔ ٖلى الّغٚم مً ؤَم
ّ
ت الّخٗلُمُت الّخٗل ُّ ٖت في الٗمل ّٓ ـ اإلاخى لّخضَع

ٍٓت باإلاضاعؽ  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ الباخثان ؤّن ؤ٦ ر َغاث٤ الّخضَعـ اؾخسضاًما لخضَع

ٍْ ت،  ُّ ٣ت ال٣ُاؾ ٍغ
ّ
٣ت اإلادايغة ْؤلال٣اء، جلحها الُ  ْٖؼ طل٪م٨ً الٗغ ُت في مالي بهٟت زانت هي ٍَغ

ـ  ٛت الٗغ ُت في مجا٫ َغاث٤ الّخضَع
ّ
مي الل

ّ
ٓع في ٦ٟاًاث مٗل ٓص ٢ه ، مّما ًاّصي بلى ْاؾتراجُجُاجّبلى ْج

ؼ ٖلى ه٣ل اإلاٗاٝع بضْن 
ّ
ت آلُت جغ٦ ُّ ؿ ْجبىحهم َغاث٤ جضَع ا،  غاث٤ صْن ٚيَر

ّ
م ٖلى َظٍ الُ جغ٦يَز

ٍٓغ ٖملُاث الّخ٨ٟير الٗلُ تي مً قإتها جُ
ّ
م، الاَخمام بٗغى اإلاثيراث ال

ّ
ػمت ْن٣لِا الؾخمغاع الّخٗل

ّ
ا الال

ٍٓت ْا٦دؿاب اإلاِاعاث  ٛ
ّ
لبت.الل

ّ
ػمت لضٔ الُ

ّ
 الال

ٛت الٗغ ُت في ِْغث هخاثج ْل٣ض ؤ
ّ
ـ الل ـ اإلاؿخسضمت لخضَع ت ٖضًضة ؤّن َغاث٤ الّخضَع ُّ صعاؾاث مدل

ْمً ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي بهٟت ٖامت، حٗاوي مً مك٨الث ٖضًضة،  اه
ّ
ؤبغػَا صعاؾت  اإلاغخلت الث

ٍٓت ٦8052ُخا ) اه
ّ
ـ مىاهج اإلاغخلت الث ٣ت بُغاث٤ جضَع

ّ
تي ؤِْغث ؤّن مً ؤبغػ اإلاك٨الث اإلاخٗل

ّ
م( ال

إل ٖلى ؤوؿب َغاث٤ الّخضَعـ، 
ّ
م الَا

ّ
تي جدُذ للمٗل

ّ
بُت ال ْعاث الّخضٍع ت الّض

ّ
باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي ٢ل

غاث٤ اإلاىاؾبت للّخضَعـ، ْي٠ٗ
ّ
ـ اإلاؿخسضمت إلاؿخٔٓ  ْي٠ٗ بإلاامِم بالُ مىاؾبت َغاث٤ الّخضَع

ذ هخاثج 
ّ
ْصل لبت، 

ّ
ْالُ م 

ّ
ـ اإلاؿخسضمت ال حؿاٖض ٖلى الّخٟاٖل بين اإلاٗل ْؤّن َغاث٤ الّخضَع لبت، 

ّ
الُ

( ٓ ْٚ ٓص ٚٓ ٍٓت 8052صعاؾت ن اه
ّ
ٛت الٗغ ُت باإلاضاعؽ الث

ّ
ـ الل م( ٖلى ؤّن مً ؤَّم مك٨الث َغاث٤ جضَع

ٓمُت في مالي جغ٦يز َغاث٤  باء ٖلى الخ٩ ْؤّن ٦ رة ألٖا ٛت، 
ّ
ـ ٖلى الجاهب الّخل٣ُجي في ٖغى الل الّخضَع

 ٠ُ لبت في الٟهل جدض مً جْٓ
ّ
٦ْ رة الُ ٛت الٗغ ُت، 

ّ
ـ الل َٓ٘ في َغاث٤ جضَع م جدض مً الّخى

ّ
اإلاٗل

ٍٓت. ٛ
ّ
 َغاث٤ حؿاٖض ٖلى جىمُت اإلاِاعاث الل

 
ّ
ـ الل ت ؤّن َغاث٤ جضَع ُّ ٍٓت باإلاضاعؽ ًِٓغ مً هخاثج َظٍ الّضعاؾاث اإلادل اه

ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

٫ٓ هاجٗت لِا مً زال٫  ٓاجّ مك٨الث ٖضًضة، مّما ٌؿخٓجب الّخهضي لِا با٢تراح خل الٗغ ُت في مالي ج
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ٛت 
ّ
ٓاٖض الل ْم٣ترخاث في مجا٫ َغاث٤ جضَعـ ٢ ْ دٓر ٖلمُت عنِىت، لخ٣ضًم جٓنُاث  صعاؾاث 

 لُم الٗغبي باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي.للّجهٓى بمؿخٔٓ الّخٗ ْاؾتراجُجُاجّالٗغ ُت 

غت الػغبُت باإلاضاعؽ الػغبُت في مالي
ّ
ـ كىاغض الل ت اإلاؿخسضمت لخضَع ُّ ػلُم

ّ
 الىؾاةل الخ

ت الٗىانغ،  ُّ غ في ب٣
ّ
ا مً ٖىانغ اإلاىهج الخضً ، ٞهي جاز ْج٣ىُابها ٖىهًغا مِمًّ ت  ُّ حّٗض الٓؾاثل الّخٗلُم

غ ب٩ّل مجها، ٞىجاح ؤ
ّ
، بط ال ًم٨ً ألّي ٖىهغ مً جل٪ ٦ما ؤّتها جخإز ًٌ بخ٩امل ٖىانٍغ ّي مىهج حٗلُمّي َع

ْ ؤن ًد٤٣ّ مىٟغًصا ؤَضاٝ اإلاىهج. ، ؤ  الٗىانغ ؤن ٌؿخٛجي ًٖ الٗىانغ ألازٔغ

ت وجلىُاتها ُّ ػلُم
ّ
 مفهىم الىؾاةل الخ

م 84م، م5555ّٖغٝ ًٓؾ٠ )
ّ
ْاإلاخٗل م 

ّ
ت بإّتها " ٧ّل ما ٌؿخسضمّ اإلاٗل ُّ مً ؤجِؼة ( الٓؾاثل الّخٗلُم

م زبراث 
ّ
ْؤّي مهاصع ؤزٔغ صازل حجغة الّضعؽ ؤْ زاعجِا؛ اهضٝ ب٦ؿاب اإلاخٗل ٓاّص،  ْم ْاث  ْؤص

ت مدّض  ُّ ْالجِض اإلابظ٫ْ". حٗلُم ٢ٓذ  ٓح م٘ الا٢خهاص في ال ْْي َْؿغ  ٓلت   صة، بؿِ

ْالّىجاع ) ْم220م، م8002ّْٖغِٞا شخاجت،  ْاث  ْؤص م مً ؤجِؼة 
ّ
ٓاّص ( بإّتها " ٧ّل ما ٌؿخسضمّ اإلاٗل

َْؿغ  ٓلت  م بؿِ
ّ
ت مدّضصة بلى اإلاخٗل ُّ ا صازل حجغة الّضعاؾت ؤْ زاعجِا؛ لى٣ل زبراث حٗلُم ْٚيَر

ْالجِض اإلابظ٫ْ". ٢ٓذ  ٓح، م٘ الا٢خهاص في ال  ْْي

ٓإ الٓؾاثل  انًسلو الباخث ْج٣ىُابها حكمل جمُ٘ ؤه ت  ُّ ٟين بلى ؤّن الٓؾاثل الّخٗلُم مً َظًً الّخٍٗغ

 
ّ
 اإلاؿخسضمت مً ٢بل اإلاٗل

ّ
ْاإلاخٗل ُّ مين  ُّ مين في الٗملُت الّخٗلُم م

ّ
ت اهضٝ حؿُِل ا٦دؿاب اإلاٟاَُم، ت الّخٗل

م، ْالاججاَاث ؤلاًجابُت. ُّ ْال٣ ْاإلاِاعاث،   ،  ْاإلاٗاٝع

٢ٓذ الّغاًَ،  ت الّخ٣لُضًت في ال ُّ ْل٣ض ؤنبدذ الٓؾاثل الّخ٣ىُت الخضًثت مؿُُغة ٖلى الٓؾاثل الّخٗلُم

ٓماث ْالا  بط حّٗض ج٣ىُت اإلاٗل
ّ
ْحصّجِٗم ٖلى الّخٗل لبت، 

ّ
ت ججظب الُ ُّ ْهي جهاالث ؤصاة حٗلُم احي، 

ّ
م الظ

الب.
ّ
م اإلاخمغ٦ؼ خ٫ٓ الُ

ّ
 حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ الّخٗل

 
ّ
ت اؾخسضام الىؾاةل الخ ُّ  أهم

ّ
ـ كىاغض الل ت وجلىُاتها في جضَع ُّ ُّ ػلُم  تغت الػغب

ْج٣ىُا8003ؤقاع مٟلر ) ت  ُّ ت اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم ُّ ت، م( بلى ؤَم ُّ م
ّ
ت الّخٗل ُّ بها في الٗملُت الّخٗلُم

 :الّى٣اٍ الّخالُت ٍم٨ً بجمالِا فيْ 

ت اإلاالخٓت.  .5
ّ
ْجىّمي لضثهم ص٢ م، 

ّ
تهم ؤزىاء الّخٗل ُّ ض مً بًجاب ْجٍؼ لبت، 

ّ
 جثير اَخمام الُ

ت.  .8 ُّ ت ْجاطب ـ، مّما ًجٗلّ ؤ٦ ر خٍُّٓ ُٟٓت في الّخضَع
ّ
 جدّض مً الل

ْجُُل ب٣اءَا ف .2 ٓماث،  ٫ٓ بلحها. جغّسخ اإلاٗل ا٦غة؛ هًٓغا إلقغا٥ ؤ٦ ر مً خاّؾت في الٓن
ّ
 ي الظ

كاع٥ في جهمُمِا. .2
ّ
ما ٖىض الد ُّ الب، ال ؾ

ّ
ْالُ م 

ّ
ت ل٩ّل مً اإلاٗل  جه٣ّل اإلاِاعاث الُضٍّْ

ْجلٟاػّي(. .1 ّي( جماَيري )بطاعي  ّٟ م: ٞغصّي )طاحّي( جمعّي )ن
ّ
ت الّخٗل ُّ ٕ ٖمل ّٓ  جى

لبت .2
ّ
ت بين الُ ًّ ١ الٟغص  ، بط ًجض ٧ّل َالب ما ًىاؾب ٢ضعاجّ مً الٓؾاثل.جغاعي مبضؤ الْٟغ

ْمِاعاث،  .3 ٓماث،  ت )مٗل ربٍّٓ
ّ
ْب٦ؿاب الجبراث الت جاَاث(.٢ُْم، حٗمل ٖلى حٗضًل الّؿل٥ٓ 

ّ
 ْاج

لبت. .4
ّ
ْػٍاصة ؤٖضاص الُ مين، 

ّ
ت، ٦ى٣و اإلاٗل ربٍّٓ

ّ
 حؿاٖض ٖلى خّل بٌٗ اإلاك٨الث الت



            54العدد 

6102 أوت  

 -جملة دولية حمّكمة  -اجلزائر  ISSN 1112-4652– جملة دراسات جلامعة عمار ثليجي األغواط

 

 

53 

ٓالُت ٖلى  ضث الّضعاؾاث اإلاخ
ّ
ُّ ؤَّمُت امضٔ ْل٣ض ؤ٦ ْج٣ىُابها في الٗملُت ؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم ت 

ت ٦ضعاؾت جُجان ) ُّ م
ّ
ت الّخٗل ُّ ت 8005الّخٗلُم ُّ ضث ٖلى ؤَّمُت اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم

ّ
م( الّتي ؤ٦

 ُّ ت، مكيًرا بلى ؤّن الٓؾاثل الّخٗلُم ُّ م
ّ
ت الّخٗل ُّ ت في ْج٣ىُابها في الٗملُت الّخٗلُم ُّ ْج٣ىُابها ؤنبدذ ؤؾاؾ ت 

ْحٗمل ٖلى ج٩امل م٘ ٖملُ مّ، 
ّ
غ وؿبت ؤٖلى مّما حٗل

ّ
ْجظ٦ الب ٖلى ِٞم 

ّ
م إلاؿاٖضة الُ

ّ
ْالّخٗل ت الّخٗلُم 

ُت ٦بٔر في بزغاء الٗملُت في مٗالجت مدخٔٓ اإلاىهج إلاا لِا مً ؤَّم  ْاؾتراجُجُاجَّغاث٤ الّخضَعـ 

 ُّ م
ّ
ت الّخٗل ُّ اصة ٞاٖلُت اإلاالّخٗلُم ظي جلٗبّ في ٍػ

ّ
ْع ال٨بير ال ْالّض ت ْجٗلِا ؤ٦ ر ْيًٓخا ت،  ُّ اصة الٗلم

٢ْذ مم٨ً،  ٓصة في ؤ٢هغ  ٓٙ ألاَضاٝ اإلايك ْ ل م للمىهج، 
ّ
الب، ٦ما ؤّتها حؿِم في جدؿين جىُٟظ اإلاٗل

ّ
للُ

خماص ٖلى ألالٟاّ ْخضَا.    ْ إ٢ّل جِض صْن الٖا

ت  ُّ ْج٣ىُابها في الٗملُت الّخٗلُم ت  ُّ ت بطا ٧ان اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم ُّ م
ّ
هٟت ٖامت اهظٍ بالّخٗل

ا بهٟت زانت ًيبغي ؤن ٩ًٓن  ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر
ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ ألاَمُت؛ ٞةّن اؾخسضامِا في جضَع

ٓ ت  لبت بهٗ
ّ
٩أْ في ؤْؾاٍ الُ

ّ
ْجالٖلى ٢ضع جل٪ ألاَمُت، بط ج٨ ر الك ٓاٖض  ُِٟا في مِاعحي ؤلاهخاج: ٣ ْٓ

ْال٨خابي  ٟٓي 
ّ

ْاؾخسضام الّخٗبير الك الٓؾاثل اإلاىاؾبت حؿِم بؾِاًما ٦بيًرا في حؿُِل ٖلى ؤخؿً ْجّ، 

ٍٓت. ٓاٖض الّىد ْ ين بج٣ان ال٣ الب 
ّ
ٓ اث الخاثلت بين الُ ب ٖلى الّهٗ

ُّ
ْالّخٛل ٓاٖض،   ِٞم ال٣

 ؤّن ٖلى الّغٚم مً ؤَّم 
ّ

ٛت الٗغ ُت بال
ّ
ٓاٖض الل ْج٣ىُابها في جضَعـ ٢ ت  ُّ ُت اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم

ٛت الٗغ ُت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي، بط ال ؤّن اؾخٗمال اْجض ينالباخث
ّ
ٓاٖض الل ِا َامصخيٌّ في جضَعـ ٢

خباع ٩ًٓن مً  ْلّٗل َظا الٖا ا،  عًٍّ ْلِـ يْغ ا  ًُّ ا قًِئا ج٨مُل ٛت الٗغ ُت ٌٗخبَر
ّ
مي الل

ّ
ًؼا٫ الٗضًض مً مٗل

 ُّ ا في جل٪ اإلاضاعؽ الٗغ ُت، بط ًالخٔ ؤّن الٓؾاثل الّخٗلُم َغ
ّ
ٞٓ ٓاًٞغا ؤَّم ؤؾبااها ي٠ٗ ج ت ألا٦ ر ج

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي بهٟت زانت  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ ْاؾخسضاًما لخضَع

ت م٘ الاؾخئىاؽ ببٌٗ ال٨خب  ًّ ٓصَم الٟغص مين بجِ
ّ
ٓم بةٖضاصَا بٌٗ اإلاٗل تي ٣ً

ّ
غاث ال

ّ
ل في اإلاظ٦

ّ
جخمث

ت لبٌٗ الّض٫ْ الٗغ ُت ُّ ٓعة الّخ٣لُضًّ الّؿ باإلياٞت بلى  الّخٗلُم باقير.ب
ّ
ْملخ٣ابها ٧الُ  ت، 

 ُّ ٦غ ؤّن اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم
ّ
ٛت ْالجضًغ بالظ

ّ
مي الل

ّ
ت ألازٔغ متر٥ْ للّهضٞت، بط ال ًٓجض صلُل إلاٗل

ٛت الٗغ ُت؛ 
ّ
ٓاٖض الل ت اإلاىاؾبت في يٓء َبُٗت مىهج ٢ ُّ الٗغ ُت ٣ًترح لِم بٌٗ الٓؾاثل الّخٗلُم

م ألا٦
ّ
  ر ؤَّم لُسخاع مجها اإلاٗل

ً
  ُت

ً
ْالّتي ًٔغ ؤّتها مىاؾبت لضعؽ مّٗين، ؤْ حُُّٗ  ٢ُْمت مً ْجِت هٍٓغ 

ؽ  ت مً البِئت اإلادلُت اهضٝ اؾخسضامِا ؤزىاء جىُٟظ صْع ُّ ٨ٞغة بٖضاص الٗضًض مً الٓؾاثل الّخٗلُم

 ُّ ت مٗ ت.لٍّٛٓ ُّ ضاص ال٨ثير مً الٓؾاثل الّخٗلُم لبت ٖلى الّخسُُِ إٖل
ّ
٦ْظل٪ مؿاٖضة الُ  ىت، 

ٍٓت باإلاضاعؽ ٣ٞ اه
ّ
ت اإلاؿخسضمت في اإلاغخلت الث ُّ ت ؤّن الٓؾاثل الّخٗلُم ُّ ض جٓنلذ هخاثج صعاؾاث مدل

تي ؤِْغث ؤّن الٓؾاثل 8050الٗغ ُت في مالي، حٗاوي مً مك٨الث ٖضًضة، ٦ضعاؾت بامبا )
ّ
م( ال

ت الّخ٣لُضًّ  ُّ ٍٓت الّخٗلُم اه
ّ
ٛت الٗغ ُت باإلاضاعؽ الث

ّ
ؼا طل٪ ت هي الّؿاثضة في حٗلُم الل ْالجانت، ْٖ الٗامت 

ربٍّٓ 
ّ
ٛت الٗغ ُت بٓنِٟا لٛت بلى ي٠ٗ اَخمام الجِاث الت

ّ
ت اها ٖلى الّغٚم مً ؤَّمُتها في حٗلُم الل

 ُّ ْؤؾٟغث هخاثج صعاؾت ٦ُخا )ؤجىب ٣ت بالٓؾاثل 8052ت بهٟت زانت، 
ّ
م( ًٖ ؤبغػ اإلاك٨الث اإلاخٗل
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ٍٓت باإلاضاعؽ ا اه
ّ
ت في مىاهج اإلاغخلت الث ُّ ُّ الّخٗلُم غ الٓؾاثل الّخٗلُم

ّ
ٞٓ لذ في ي٠ٗ ج

ّ
ت، لٗغ ُت في مالي جمث

 ُّ م الٓؾاثل الّخٗلُم
ّ
ت اإلاُٗىت، ْي٠ٗ اؾخسضام اإلاٗل ُّ ْاث الّخٗلُم ٓص الّخجِيزاث ْألاص تي ْٖضم ْج

ّ
ت ال

مين بإَّم 
ّ
الب في ٖملُت الّخٗلُم، ْجِل بٌٗ اإلاٗل

ّ
ُّ حؿاٖض ٖلى اقترا٥ الُ ت في ُت الٓؾاثل الّخٗلُم

ْٖضم ٢ىاٖت بًٗالّخضَعـ ُّ  ِم،  ْؤما مُٛا )بجضْٔ اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم ـ،  م( 8052ت في الّخضَع

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
ٞإِْغث صعاؾخّ ؤّن مً ؤبغػ مك٨الث حٗلُم الل

ال بهغٍّ  ت،  ُّ ت ؾمٗ ُّ ٓص ْؾاثل حٗلُم ْٖضمت إلا٣غّ ٖضم ْج ٛت الٗغ ُت، 
ّ
ٍّٛٓ  عاث الل

ّ
ٓص اإلاٗامل الل ت ْج

عٍّ  ْغ ًّ ٓٞغ اإلاغاج٘ ال  ٞحها، ْي٠ٗ ج
ّ
ْؤِْغث ت ال ٛت، 

ّ
ـ الل ٛت الٗغ ُت في جضَع

ّ
مٓ الل

ّ
تي ٌؿخٗين اها مٗل

( ٓ ْٚ ٓص ٚٓ ٓمُت في 8052صعاؾت ن ٍٓت الخ٩ اه
ّ
ٛت الٗغ ُت باإلاضاعؽ الث

ّ
م( ؤّن مً ؤبغػ مك٨الث مىهج الل

 ٓ مين ٖلى اؾخسضام ال
ّ
ب اإلاٗل ت ؾاثل مالي: ٖضم جضٍع ُّ ْٖضم اقخما٫ ال٨خاب اإلا٣ّغع الّخٗلُم الخضًثت، 

 ُّ ٓص مٗامل لٍّٛٓ ٖلى ْؾاثل حٗلُم ْٖضم ْج  ت مىاؾبت، 
ّ
لبت ٛتت حؿاٖض في جىمُت الل

ّ
 .الٗغ ُت لضٔ الُ

  اؾتراجُجُاث .1
ّ
لىٍم اإلاؿخسضمت لخلىٍم َلبت اإلاغخلت الث

ّ
غت الػغبُتالخ

ّ
 اهىٍت في كىاغض الل

ربٓي ٌّٗض 
ّ
ٍٓم الت ربٍّٓ  بّن الّخ٣

ّ
ٓمت الت ا للٛاًت في اإلاىٓ َْامًّ ت؛ ِٞٓ ًخًمً ٢ُاؽ مضٔ جؼًءا خاؾًما 

ربٍّٓ 
ّ
تي ًجب جد٤٣ّ اإلاسغجاث الت

ّ
ت ال ُّ ْجدضًض ؤلاجغاءاث الّخصخُد ٓصة مً ٖضمِا مً جاهب،  ت اإلايك

ٓة مً جاهب آزغ.  ٓٙ ألاَضاٝ اإلاغج ٓع في بل ٓص ؤّي ٢ه  اجساطَا في خالت ْج

ّ لٟ
ّ
٦غ ؤه

ّ
ٓ مغاصٝ لالزخباعاث ْالجضًغ بالظ ٍٓم َ ٍٓين ؤّن الّخ٣ رب

ّ
ٍٓلت مً الّؼمً، اٖخبر ال٨ثير مً الت ترة َ

لبت في 
ّ
تي ًدهل ٖلحها الُ

ّ
ْ ٖام صعامخي، ٖلى اٖخباع ؤّن الّضعجاث ال تي ًخّم ٣ٖضَا في تهاًت ٧ّل ٞهل ؤ

ّ
ال

٧ْان َظا الاجج ٍٓت،  رب
ّ
اٍ مالثًما لُبُٗت َظٍ الازخباعاث بمثابت ماقغ ٣ًِـ مضٔ جد٤٣ّ ألاَضاٝ الت

ربٍّٓ 
ّ
غاث٤ الت

ّ
ْالّخل٣ين، بط ٧ان حّٗض ٢ضعة الُ ر٦يز ٖلى الخٟٔ، ْالاؾخِٓاع، 

ّ
ؿمذ بالت

ّ
تي اح

ّ
ْال ت الّؿاثضة، 

ٓعبها  ْلظا ٧اهذ الازخباعاث في ن ْع٢ت الامخدان ماقًغا ٖلى هجاخّ؛  الب ٖلى اؾترجإ ما خّٟٓ في 
ّ
الُ

ت بمثابت ؤصاة ل٣ُاؽ الخّض ألا  ًّ ْاخض مً مجاالث الّخ٣لُض ت، ْفي مجا٫  ُّ ٍٓاث اإلاٗٞغ صوى مً اإلاؿخ

 ،٠ ٓ اإلاجا٫ اإلاٗغفي بالّخدضًض )الكٍغ َْ ت،  ُّ  م(.8005ألاَضاٝ اإلاٗٞغ

ْال٣اثمت باألؾاؽ ٖلى الازخباعاث  ٍٓم الّخ٣لُضًت،  ْبػاء طل٪ ٣ٞض بضؤ جٓجُّ اهخ٣اصاث خاّصة لُغاث٤ الّخ٣

ْطل٪ ألّتها ال ح٨ٗـ ا ال ج٣ِـ مسخل٠ بإق٩الِا اإلاسخلٟت؛  ٍٓاث الٗلُا مً ألاصاء الّخٗلُمي،  إلاؿخ

ٓع  م؛ مّما ؤّصٔ بلى ِْ
ّ
ٓاهب ٖملُاث الّخٗل ت بضًلت ؤَل٤ ٖلحها مؿّمُاث ّٖضة  اؾتراجُجُاثج ُّ ٍٓم ج٣

ا ْٚيَر ٍٓم البضًل،  ْالّخ٣ ٍٓم ألاصاء،  ْج٣ ٍٓم الخ٣ُ٣ي،  ْالّخ٣ ٓا٢عي،  ٍٓم ال   .ؤبغػَا الّخ٣

ٓاٞةّن ْٖلُّ،  ٍٓم ال ـ في الٟترة ألازيرة، إلاا الّخ٣ غاث٤ الّخضَع ربُت َْ
ّ
٢عي ًدخل م٩اًها باعًػا في مُاصًً الت

. ٍٍٓغ َْؿِم في جُ ٓاهب مسخلٟت،  الب مً ج
ّ
ٍٓم الُ ْؤَّمُت ٢هٔٓ في ج٣  لّ مً ؤزغ بالٜ، 

ؼث ٖلى 
ّ
الخٔ ؤّن ؤبغػَا ع٦ ًُ ٓا٢عي  ٍٓم ال ذ في مجا٫ الّخ٣ ٕٓ بلى الّضعاؾاث الّتي ؤجٍغ ْ الّغج

ت  ُجُاثاؾتراج ُّ ٍٓم ل في ج٣
ّ
ٍٓم اإلاٗخمض ٖلى ألاصاء،  اؾتراجُجُتٖضًضة، جخمث ٍٓم  ْاؾتراجُجُتالّخ٣ الّخ٣

ٓع٢ت،  ْال ْؤزيًرا  ْاؾتراجُجُتاإلاالخٓت،  ْاؾتراجُجُتبال٣لم  ٓانل،  ْمً  اؾتراجُجُتالّخ اث، 
ّ
مغاجٗت الظ
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خٓن ) ٠ )8003ؤبغػ جل٪ الّضعاؾاث: صعاؾت ٧ّلٍ مً ٍػ ْالكٍغ ًً كير م( م8005ْال٨سً ) م(،8005م(، 

ٍٓمِا. الاؾتراجُجُاثؤّن جل٪  ما٫ اإلاغاص ج٣ ا الزخالٝ ألٖا ًٗ  جسخل٠ جب

ٓا٢عي في  اؾتراجُجُاثؤْضخذ ؤّن جُب٤ُ ؤزٔغ ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن َىا٥ صعاؾاث  ٍٓم ال الّخ٣

 ُّ م
ّ
ت الّخٗل ُّ ٍٓم ٞدؿب، بل بّن جالٗملُت الّخٗلُم إزيراجّ جمخّض بلى ت ال ٌٗمل ٖلى جدؿين ٖملُاث الّخ٣

ربٍّٓ 
ّ
ْمً ؤبغػ جل٪ الّضعاؾاث صعاؾت ٧ّلٍ مً: ٦غامير جدؿين الٗضًض مً مسغجاث الٗملُت الت ت بغّمتها، 

(Kraemer, 2005( ْمُلغ  ،)Miller, 2009( ـ َْاَع  ،)Harris, 2009.) 

خٓن ) ضث صعاؾت ٧ّلٍ مً ٍػ
ّ
٠ )8003ْؤ٦ ْالكٍغ ْال٨سً )8005م(،  ُب٤ُ م( ٖلى ؤَّمُت ج8005م(، 

م في  اؾتراجُجُاث
ّ
ْجُٟٗل مسغجاث الّخٗل لبت، 

ّ
ٍٓم ؤصاء الُ الت لخ٣ ّٗ ْاَا ٧ٓؾُلت ٞ ٓا٢عي ْجض ٍٓم ال الّخ٣

لى الّغٚم مً ؤَّم  ْاخض، ْٖ لبت في آن 
ّ
ٍٓم ؤصاء الُ مُت لخ٣

ّ
ت الّخٗل ُّ ُت اؾخسضامِا في الٗملُت الّخٗلُم

ٖت في يٓء ّٓ ت مخى ُّ ٍٓم ْاث ج٣ ْاؾخسضام ؤص ٓاٖضَا،  ٢ْ ٛت 
ّ
ؤَضاٝ مدّضصة، بٛغى الّخٓنل بلى  الل

 ٌُ  ؤّتها ٚير مؿخسضمت باإلاضاعؽ ج٣ضًغاث 
ّ

ؿدىض بلحها في بنضاع ؤخ٩ام، ؤْ اجساط ٢غاعاث مىاؾبت، بال

 ُّ ٛت الٗغ ُت بهٟت زانت، الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل ٍٓت في ٢ اه

ّ
ٍٓم َلبت اإلاغخلت الث ت في مالي بهٟت ٖاّمت، ْفي ج٣

ت ًّ ٍٓم الّخ٣لُض ت. خُ  بّن َغاث٤ الّخ٣ ُّ ٖٓ ْاإلآي ت،  ُّ ؼ ٖلى الازخباعاث اإلا٣ال
ّ
ْجتر٦  هي الّؿاثضة ٞحها، 

ٍٓت باإلاضاعؽ  اه
ّ
ٍٓم اإلاؿخسضمت في اإلاغخلت الث ت ٖضًضة ؤّن ؤؾالُب الّخ٣ ُّ ْل٣ض ؤِْغث هخاثج صعاؾاث مدل

ْمُٛا )8052الٗغ ُت في مالي، حٗاوي مً مك٨الث ٖضًضة، ٦ضعاؾت ٦ُخا ) ٓ 8052م(،  ْٚ ٓص ٚٓ م(، ْن

ٛت الٗغ ُت للمغخلت  م(8052)
ّ
ٍٓم في مىهج الل ٣ت بإؾالُب الّخ٣

ّ
تي ؤِْغث ؤّن مً ؤبغػ اإلاك٨الث اإلاخٗل

ّ
ال

مين 
ّ
٤ بٌٗ اإلاٗل ٍٓم ٖلى اإلاجا٫ اإلاٗغفي، ْي٠ٗ جٍٟغ ت في مالي ا٢خهاع الّخ٣ ُّ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ  اه

ّ
الث

مين في ؤلاجا
ّ
ْجًُٟل ؤٚلب اإلاٗل ٍٓم،  ُت ٖىض الّخ٣ ٍٓاث اإلاٗٞغ بت ال٨ّم ٖلى خؿاب ال٠ُ٨ في بين اإلاؿخ

ت في ٖملُت  غ نٟت الاؾخمغاعٍّ
ّ
ٞٓ لبت، ْي٠ٗ ج

ّ
ٍٓم الُ ٓص مٗاًير مدّضصة لخ٣ ٍٓم، ْي٠ٗ ْج الّخ٣

لبت.
ّ
ٍٓم في حصجُو مك٨الث الُ ٍٓم، ْي٠ٗ الاؾخٟاصة مً هخاثج الّخ٣  الّخ٣

5.  
ّ
جاعب الػاإلاُت في حػلُم كىاغض الل

ّ
اَلحن بغحرهاالخ

ّ
 غت الػغبُت للى

جغبت  .5.1
ّ
اَلحن بغحرهات )اإلاهغٍّ الخ

ّ
غت الػغبُت للى

ّ
ُش ػاًض لخػلُم الل

ّ
 همىطًحا( مغهؼ الك

ْجضّعجِا بك٩ل مى٣ُّيٍ َب٣ًا لُبُٗتها،  بهخّم َظٍ الّخجغ ت ت،  ُّ ٍٓت ألاؾاؾ ٛ
ّ
را٦ُب الل

ّ
بخدضًض الت

ٕٓ في ج٣ضًمِا  ُ
ّ

ْالك ٓلت،  ْالّؿِ لبت ْالاَخمام بمبضؤ البؿاَت، 
ّ
ت، للُ ُّ ٓا٠٢ َبُٗ ٍٓم مً زال٫ م ْالّخ٣

ْازخباعاث   ، ؼ ٖلى ازخباع جدضًض اإلاؿخٔٓ
ّ
ا ًتر٦ ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر

ّ
ُش ػاًض لخٗلُم الل

ّ
في مغ٦ؼ الك

ٍٓت )ٞغج،  ٛ
ّ
ْازخباع ال٨ٟاءة الل  ، ْازخباعاث تهاًت اإلاؿخٔٓ  ،  م(.8052هه٠ اإلاؿخٔٓ

ْا ت  ُّ ٦غ ؤّن َظٍ الّخجغ ت بهخّم باإلاٗاًير ْألاؾـ الٗلم
ّ
تي ًجب مغاٖابها ْالجضًغ بالظ

ّ
ٍٓت الّؿلُمت ال رب

ّ
لت

ٓلت. ْالّؿِ ْالبؿاَت،   ،ٕٓ ُ
ّ

ْالك لت في الّخضعج، 
ّ
لبت اإلاخمث

ّ
ٛت الٗغ ُت للُ

ّ
ٓاٖض الل  ٖىض ج٣ضًم ٢

5.1.  ًّ جغبت الّؿػىص
ّ
غىٍاث الػغبُت بجامػت اإلالً ؾػىص همىطًحا(الخ

ّ
 ت )مػهض الل
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ٓص ؤ ٍٓاث الٗغ ُت بجامٗت اإلال٪ ؾٗ ٛ
ّ
ٛت جِٓغ في ججغ ت مِٗض الل

ّ
ٓاٖض الل لبت ًضعؾٓن م٣ّغع ٢

ّ
ّن الُ

ٍْ ْجمُيًزا، الٗغ ُت،  ا، 
ً
ٍٓت حّٗغٞ را٦ُب الّىد

ّ
ْالت ُت،  ا ٖلى ٖضص مسخاع مً ألابيُت الّهٞغ ًُّ ُٟ خضّع ٓن ْْ

ٓاٖض  ٖٓاث ال٣ ٍْغاعى ٖىض ازخُاع مٓي ْال٣غاءة،  ْاإلاداصزت،  ْحؿخسغج مً ههٓم الاؾخمإ،  ْبهخاًجا، 

ل
ّ
ٍٓاث الٗغ ُت، اعجباَِا بما مّغ ٖلى الُ ٛ

ّ
ْجضّعؽ ، م(8052بت في الّىهٓم اإلاسخلٟت )صلُل مِٗض الل

لبت ٖلى 
ّ
مٓن الُ

ّ
ٓانلي، خُ  ٌصّج٘ اإلاٗل ٓع ج ٍٓاث الٗغ ُت مً مىٓ ٛ

ّ
ٛت الٗغ ُت في مِٗض الل

ّ
ٓاٖض الل ٢

ٓتهم ٍٓت، بل ًدث لبت؛ لخصخُذ ؤزُائهم الّىد
ّ
٢ٟٓٓن الُ ٓانل الّخل٣اجي ؤزىاء الّخضَعـ، ٞال ٌؿخ ٖلى  الّخ

ٍّٛٓ الّخٗبير ًٖ ال٨ٟغة صْن الالخٟاث بلى ألازُاء الّىدٍّٓ 
ّ
ال٢ت الل

ّ
ؼ الُ َْظا مً قإهّ حٍٗؼ ت لضٔ ت، 

ٖت. ّٓ ٍٓت اإلاخى ٛ
ّ
باث الل ٓاؾُت الّخضٍع لبت، زّم ُٞما بٗض ٌٗالجٓن َظٍ ألازُاء ب

ّ
 الُ

ٛت الٗغ ُت في مٗ
ّ
ٓاٖض الل ْج٣ىُابها اإلاؿخسضمت لخضَعـ ٢ ت  ُّ ٍٓاث الٗغ ُت ْالٓؾاثل الّخٗلُم ٛ

ّ
ِض الل

ٓماث،  ْ عؾ تي جدمل بٖالهاث، ؤ
ّ
ْال٣هاناث الّصخُٟت ال ْال٨خب اإلاهاخبت،  ل في ال٨خب اإلا٣ّغعة، 

ّ
جخمث

ٓجُت  تي جدخٓي ٖلى حسجُالث ن
ّ
ت ال ؤْ ههًٓنا مُٗىت، ْقب٨ت ؤلاهترهذ، ْألا٢غام اإلاًَٛٓ

بُت ؤ٦ ر. اث جضٍع لبت جٖغ
ّ
ُاء الُ ٕٓ؛ إٖل ِْٞم اإلاؿم  للمداصزاث، 

ٍٓم اإلاؿخمغ ْ  ل في الّخ٣
ّ
ٍٓاث الٗغ ُت ٞخخمث ٛ

ّ
ٍٓم َلبت مِٗض الل ٍٓم اإلاؿخسضمت لخ٣ ؤّما ؤؾالُب الّخ٣

ما٫،  ْملٟاث ألٖا لبت، 
ّ
تي ٣ًّضمِا الُ

ّ
غ ال ْالّخ٣اٍع ٓمُت، ْألاؾبُٖٓت،  ٓاجباث اإلانزلُت الُ ْاإلاٗخمض ٖلى ال

تي ججٔغ ٧ّل زالزت ؤؾابُ
ّ
ْبٌٗ الازخباعاث ال ٍٓت،  ٟ

ّ
ى الك ظي ْالْٗغ

ّ
ْال ٘، باإلياٞت بلى الازخباع الّجهاجي 

ْطل٪ في تهاًت ْآزغ قّٟٓي خؿب اإلا٣ّغع الّضعامخي،  غي،  ْجهّمم  ًدخٓي ٖلى جاهب جدٍغ الٟهل، 

ْال٨خابت(، بياٞت  ْال٣غاءة،  ْالّخدضر،  ٣ت حؿاٖض ٖلى ٢ُاؽ اإلاِاعاث ألاعب٘: )الاؾخمإ،  الازخباعاث بٍُغ

ٓاث، اإلاٟغص ٛت: ألان
ّ
را٦ُب )الكمغاوي، بلى ٖىانغ الل

ّ
 م(.8058اث، الت

ا  ٛت الٗغ ُت هٓغًٍّ
ّ
ٓاٖض الل ؿِا م٣ّغع ٢ تي ًيبغي الاؾخٟاصة مجها في َظٍ الّخجغ ت جضَع

ّ
ٓع اإلاِّمت ال ْمً ألام

ٓاٖض مً الّىهٓم  ٖٓاث ال٣ ْازخُاع مٓي بهم ٖلى جُب٣ُِا،  ْجضٍع ا  لبت هٓغًٍّ
ّ
ا، بخ٣ضًمِا للُ ًُّ ْجُب٣ُ

تي ؾب٤ ؤن صع 
ّ
ٛت اإلاسخلٟت ال

ّ
ٓاٖض الل ؿِا ل٣ ْمً َغاث٤ جضَع ٍٓاث الّؿاب٣ت،  لبت في اإلاؿخ

ّ
ؾِا الُ

 ُّ ٓم ٓاجباث اإلانزلُت الُ ْاإلاٗخمض ٖلى ال ٍٓم اإلاؿخمغ،  ْاٖخماصَا ٖلى الّخ٣ ُّ الٗغ ُت،  ٖٓ ت، ت، ْألاؾب

 ٍّٟٓ
ّ

ى الك ْالْٗغ ما٫،  ْملٟاث ألٖا لبت، 
ّ
تي ٣ًّضمِا الُ

ّ
غ ال  ت، ْالازخباعاث.ْالّخ٣اٍع

جغبت الّؿ  .5.1
ّ
ُّ الخ لُا الػاإلاُت همىطًحا"ىصاه غت الػغبُت بجامػت أفٍغ

ّ
 ت "مػهض الل

ٓطة مً الّىو  ن اإلا٣ّغع مً ٖباعاث، ْجمل مإز ّٓ ٍْخ٩ ٛت الٗغ ُت 
ّ
ٓاٖض الل لبت م٣ّغع ٢

ّ
ًضعؽ الُ

باث مىاؾبت؛  َْكخمل ٖلى جضٍع ًضا لجضمت ال٣اٖضة الِضٝ،  ُّ ة بٖضاًصا ج ْمً ألامثلت اإلاٗضَّ ألاؾامخي، 

لبت م٣ّغع لخثبُذ ال٣اٖ
ّ
ٍٓاث اإلاخ٣ّضمت ًضعؽ الُ و مبؿِ لل٣اٖضة، ْفي اإلاؿخ

ّ
الب بملج

ّ
ٍْيخهي الُ ضة، 

باث  ت م٘ ج٣ضًم ٖضص مً الّخضٍع ُّ ت ألاؾاؾ ٖٓاث الّىدٍّٓ ت للمٓي ُّ ٛت الٗغ ُت صعاؾت جُب٣ُ
ّ
ٓاٖض الل ٢

الب 
ّ
ٍٓل اإلاِاعاث بلى ؾل٥ٓ لّٛٓي ٖىض اؾخسضام الُ ت؛ لخد ُّ ر٦ُب

ّ
ت الت ُّ  االّخدلُل

ّ
ُّ لل  ت.ٛت الٗغ 
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 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٍٓم اإلاؿخسضمت في مِٗض الل  ْؤؾالُب الّخ٣

ّ
٣ُا الٗاإلاُت جخمث ل في الازخباعاث ت بجامٗت ؤٍٞغ

 ٍّ ْع ُّ ْالامخداهاث الّض ْالجّ ت الٟهل ٛت الٗغ ُت، ت 
ّ
 م(.8055هاثُت )صلُل مِٗض الل

 ُّ ت، ت مخمّيزة بالخّ ْمّما ٌكاع بلُّ في َظٍ الّخجغ ت ؤّتها ج٣ّضم ؤوكُت ز٣اٞ ُّ ٕ، ٞدكمل ؤوكُت ز٣اٞ ّٓ ى

 ُّ ٍّٛٓ ٧الجمُٗاث ألاصب
ّ
ْاإلاؿاب٣اث، ْألالٗاب الل ى الُٟضًٓ،  ْغ ل في ت، ْٖ

ّ
ت جخمث ُّ ْؤوكُت اجخماٖ ت، 

ظ َظٍ ألاوكُت زاعج الّه٠. ّٟ ْجى ْمىاٞؿاث،  ت،  ُّ اي ْؤوكُت ٍع ْالّغخالث،   الّؼٍاعاث، 

تي ًيبغي الاؾخٟاصة مجها في َظٍ ال
ّ
ٓع اإلاِّمت ال ٛت ْمً ألام

ّ
ٓاٖض الل ٓػَِٗا إلاٟغصاث ٢ ّخجغ ت ؤؾلٓب ج

 ُّ ْج٣ضًمِا ألوكُت ز٣اٞ ت.الٗغ ُت،  ُّ ْؤوكُت اجخماٖ ت،  ُّ ٖت اإلاكخملت ٖلى ؤوكُت ز٣اٞ ّٓ  ت مخى

5.1.  ُّ غاث بالجامػت ألاعصهُت"ت الخجغبت ألاعصه
ّ
 همىطًحا" مغهؼ الل

ٍٓاث الّضعاؾُت ا لبت في جمُ٘ اإلاؿخ
ّ
تي ًضعؾِا الُ

ّ
ٓاٖض مً ؤبغػ اإلا٣ّغعاث ال ْاإلاخ٣ّضمت م٣ّغع ٢ لّضهُا مجها 

ٓاٖض مً زال٫ ؾُا٢اث ؤ٦ ر ج٣ّضًما  ٍٓاث اإلاخ٣ّضمت ًخل٣ٓن مؿخٔٓ ؤٖلى مً ال٣ ٛت الٗغ ُت، ْفي اإلاؿخ
ّ
الل

باث  َْظٍ الّخضٍع ٖت،  ّٓ باث اإلاخى ٕٓ بالّخضٍع ا، مخب ًُّ ْز٣اٞ ا،  ًُّ ت مٗٞغ ُّ ٖٓت مً الّىهٓم الٛى ل في مجم
ّ
جخمث

ٓاٖض تي  ج٩ٓن ٢اثمت ٖلى ال٣
ّ
ْمً زال٫ ألامثلت ال ٍٓاث الّؿاب٣ت  لبت في اإلاؿخ

ّ
تي صعؾِا الُ

ّ
ٍٓت ال ٛ

ّ
الل

ٍْخّم  ٓالِا،  َْؿيرْن ٖلى مى ٓطج ال٣اٖضة،  لبت هم
ّ
ٍْخل٣ى الُ ٛٓي، 

ّ
حٗخمض ٖلى مبضؤ ال٣ُاؽ الل

ال قّ٪ ؤّن َظا ًض ٓاٖض بك٩ل قهي ْؾاجٜ،  ظي ٣ًّضم ْجبت ال٣
ّ
م ال

ّ
ْصع ت اإلاٗل خماص ٖلى مِاعة  م بااٖل ّٖ

ٓاٖض،  ٠ ال٣
ّ
ْجْٓ ت حؿخسضم اإلاٟغصاث،  ُّ لبت، بط ًُلب مجهم ال٣ُام بإٖما٫ ٦خاب

ّ
مِاعة ال٨خابت لضٔ الُ

ٍٓم ؤزُائها  ْج٣ هاع بلى جصخُدِا  ٛاث، ٍُْ
ّ
٢ٓ٘ مغ٦ؼ الل  م(.8051)م

ٛت
ّ
ٓاٖض الل ٓػَِٗا إلاٟغصاث ٢ تي ًيبغي الاؾخٟاصة مجها في َظٍ الّخجغ ت ؤؾلٓب ج

ّ
ٓع اإلاِّمت ال  مً ألام

ْؤؾالُب ج ْمً الٗغ ُت،  ٍٓاث الّؿاب٣ت  لبت في اإلاؿخ
ّ
تي صعؾِا الُ

ّ
ٍٓت ال ٛ

ّ
ٓاٖض الل بابها ال٣اثمت ٖلى ال٣ ضٍع

ٛٓي.
ّ
 زال٫ ألامثلت اإلاٗخمضة ٖلى مبضؤ ال٣ُاؽ الل

5.5.  
ّ
ُّ الخ غت الػغبُت للجمُؼ بجامػت ألاهضلـ همىطًحا"ت جغبت الُمى

ّ
 "مػهض الل

ٓع اإلاالخٓت في   مً ألام
ّ
ٛت ؤّن في الُمً  ٛت الٗغ ُت للجمُ٘ بجامٗت ألاهضلـججغ ت مِٗض الل

ّ
مي الل

ّ
مٗل

ن  ْؼ
ّ
ٍْغ٦ ْجٟاٖلّ،  ْال٣اثمت ٖلى وكاَّ  الب، 

ّ
٫ٓ الُ ٓعة خ ـ اإلاخمد الٗغ ُت ٌؿخسضمٓن َغاث٤ الّخضَع

ْالّخدضي، ْؤلازاعة،   ، ْجّخه٠ بالجضْٔ ْالخُاة،  م 
ّ
ت طاث ٢ُمت في الّخٗل م زغٍّ

ّ
ٖلى جهمُم مِام حٗل

 ْ ُّ  اؾتراجُجُاثحّٗض ْاإلاخٗت،  ْه ٘ الّخٗا ْاإلاكاَع ْالبد  اإلاكتر٥،  ٓالم اإلاهٛغة،  ْالٗ ت، ْعف الٗمل، 

 ُّ ى الّخ٣ضًم ْالْٗغ ْاع،  ا، مً ؤ٦ ر ْجمثُل ألاص ْٚيَر بُعي، 
ّ
ها٫ الُ

ّ
اؾخسضاًما  الاؾتراجُجُاثت، ْالاج

ت طاث ؤع  ٤ْٞ بيُت هٓغٍّ ٛٓي 
ّ
ٓا٠٢ الّخٗلُم الل ْجهّمم جمُ٘ م بٗت ؤبٗاص: )اإلاخٗت في في َظٍ الّخجغ ت، 

ْؤؾالُبهم  لبت، 
ّ
٧اءاث اإلاخّٗضصة لضٔ الُ

ّ
الب، ؤلاج٣ان، ؤلابضإ(، م٘ مغاٖاة ؤهماٍ الظ

ّ
الّخٗلم، وكاٍ الُ

م، 
ّ
لت في الّخٗل ًّ ٛت )بغ٢ٗان،  ْاؾتراجُجُابهماإلاٟ

ّ
م الل

ّ
جهُت في حٗل

ّ
 م(.8052الص

6.  ٍّ غت الػغبُت للمغخلت عؤ
ّ
اهىٍت باإلاضاعؽ الػغبُت في ماليت ملترخت لخُىٍغ مىهج كىاغض الل

ّ
 الث
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ٛت الٗغ ُت 
ّ
ٓاٖض الل ت جغنض الّخجاعب الٗاإلاُت في حٗلُم ٢ ُّ في يٓء ما ؤجُذ للباخثين مً صعاؾاث ٖلم

ٍٓت  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ لالؾخٟاصة مجها في اؾخسالم عئٍت م٣ترخت لخُ

 باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي.

ت جٓنل الباخثان بلى عئٍت جغ ٍّٓ ْبٗض صعاؾت ج ُّ ٛت دلُل
ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ت ًم٨ً ؤن حؿِم في جُ

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي باإلاجاالث الّخالُت: اه
ّ
 الٗغ ُت للمغخلت الث

 ُّ غت الػغب
ّ
 تاإلاجاٌ ألاّوٌ: أهضاف مىهج كىاغض الل

 ًم٨ً ا٢تراح ألاَضاٝ الٗامت الّخالُت:

لبت بمٗاٝع  .5
ّ
ٍض الُ جهم مً جُب٣ُِا جْؼ

ّ
ْجم٨ ت،  ُّ ت حؿاٖضَم ٖلى ِٞم الّىهٓم ألاصب ُّ ت ْنٞغ هدٍّٓ

 ٖلى ؤؾالُب ال٨الم.

رابِ ال٣ّٓي بُجها للٓن٫ٓ  .8
ّ
ْمضٔ الت ٍٓت،  ٛ

ّ
را٦ُب الل

ّ
ْالت لبت ٖلى الّخمُيز بين ألالٟاّ 

ّ
جىمُت ٢ضعة الُ

ت.
ّ
ْص٢  بلى اإلاٗجى ألا٦ ر ْيًٓخا 

ٓاضر ًٖ آ .2 لبت مً الّخٗبير ال
ّ
ُّ جم٨ين الُ ْمكاَضابهم بلٛت ٖغ  م  ْمكاَٖغ ت صخُدت صْن عائهم 

ْ ال٣غاءة. ْ ال٨خابي، ؤ ٟٓي، ؤ
ّ

ٓاء في الّخٗبير الك  ؤٚالٍ ؾ

ٍٓت الّؿلُمت  .2 ٛ
ّ
ْجىمُت الٗاصاث الل ت،  ُّ تها الّخُب٣ُ ُّ ْؤَم ٓاٖض  لبت ٖلى جضّبغ مٗاوي ال٣

ّ
حصجُ٘ الُ

 لضثهم.

ٛت الٗغ ُت .1
ّ
ٓاٖض الل ً ٖلى اؾخسضام ٢ لبت ٢اصٍع

ّ
ٖت؛ بمٗجى  جٗل الُ ّٓ ٍٓت اإلاخى ٛ

ّ
ٓا٠٢ الل في اإلا

ٛٓي.
ّ
ْا٢ِٗم الل ٓاٖض ٖلى   جم٨ُجهم مً جُب٤ُ َظٍ ال٣

2.  ُّ ٓاٖضَا ألاؾاؾ ٤ حٗلُل ٢ ْػاتها، ًٖ ٍَغ ْؤ ْاقخ٣ا٢ابها  ٛت الٗغ ُت 
ّ
لبت بهُٜ الل

ّ
٠ الُ  ت.حٍٗغ

3.  ُّ ت ؤؾباب طلجىم ْمٗٞغ ْهّ،  ٣ٍْغئ لبت ٖلى جمُيز الجُإ ُٞما ٌؿخمٗٓن بلُّ 
ّ
٪ ت ٢ضعاث الُ

.ٍٓ  لُجخيب

ْالغّ  .4 لبت ٖلى اإلاالخٓت الّض٣ُ٢ت، 
ّ
ٍٓض الُ را٦ُب اإلادكااهت.حٗ

ّ
ِْٞم الٗال٢اث اإلاسخلٟت بين الت  ،ِ  

غت الػغبُت
ّ
اوي: مدخىي كىاغض الل

ّ
 اإلاجاٌ الث

ٓانٟاث الّخالُت: ْجىُٓمّ ًجب مغاٖاة اإلا ْازخُاٍع  ٛت الٗغ ُت 
ّ
ٓاٖض الل  ٖىض جدضًض مدخٔٓ ٢

ؿ٣ً 
ّ
ْمؿاًٖضا ٖلى ا٦دؿاب اإلاٟاَُم ؤن ٩ًٓن اإلادخٔٓ مد ْالٓجضاهُت،  ت،  ْاإلاِاٍع ُت،  ا م٘ ألاَضاٝ اإلاٗٞغ

ٖٓاجّ  هاٝ مٓي
ّ
ْاج لبت ْخاجابهم، 

ّ
٫ٓ الُ ٛت الٗغ ُت، بياٞت بلى اعجباَّ بمُ

ّ
ٓاٖض الل ت ل٣ ُّ ألاؾاؾ

ٍٓت لضٔ ٛ
ّ
ٓاٖض الل َْٗمل ٖلى جغؾُش ال٣ ٛت الٗغ ُت، 

ّ
ٓاٖض الل ْؤن ح٨ٗـ َبُٗخّ مىهج ٢  بالخضازت، 

ْج٩املِا،  ٍٓت  ٛ
ّ
ت الل ْجغ٦يٍز ٖلى ْخضة اإلاٗٞغ ْالّخُب٣ُي،  ٓاػهّ بين الجاهب الّىٓغي  عة ج لبت، م٘ يْغ

ّ
الُ

لبت.
ّ
ٍٓت الخُاجُت لضٔ الُ ٛ

ّ
ْاعجباَِا باإلاِاعاث الل  ْمغاٖاة جخاب٘ مٓيٖٓاجّ 

ْالٗاصاث ؤلاًجابُت الؾخسض ٛت الٗغ ُت، 
ّ
ٓاٖض الل ـّ الجمالي ل٣ ٛت ْؤن ٌٗمل ٖلى جغؾُش الخ

ّ
ام الل

مِا، 
ّ
ٛت الٗغ ُت م٘ ببغاػ بًجابُاث حٗل

ّ
ٓاٖض الل م ٢

ّ
ْصٖم بخؿاؾِم بإَّمُت حٗل لبت، 

ّ
الٗغ ُت لضٔ الُ
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ت ؾلُمت في خ٣ُ٣تها  ُّ ْؤن ج٩ٓن ماصجّ الٗلم ٍٓت ٚير الّهُٟت،  ٛ
ّ
 لؤلوكُت الل

ً
ْؤن ًخًمً مجاال

ٓاجِِا  تي ً
ّ
ت ال ُّ ٓا٢ٗ ٍٓت ال ٛ

ّ
ْمٗالجتها اإلاك٨الث الل عة جىُٓمِا ٖلى ق٩ل ْنُاٚتها،  لبت، م٘ يْغ

ّ
الُ

ْؤن ٣ًترن ٖغى مٓيٖٓاجّ بالّخٓجحهاث الجانت باألوكُت  ٓاٖض،  ْال٣ ْخضاث جخ٩امل ٞحها الّىهٓم 

ا. ٛت الٗغ ُت الّىا٣َين بٛيَر
ّ
مي الل

ّ
 ْالٓؾاثل الّخٗلُمُت اإلاىاؾبت صْن بٟٚا٫ مغاٖاة زهاثو مخٗل

ا مً الّخضعج  ًٖ ٓ ت، ْؤزيًرا ؤن ًد٤٣ّ اإلادخٔٓ هٓ ٛت الٗغ ُت مً ألا٢ل بلى ألا٦ ر نٗ
ّ
ٓاٖض الل في ٖغى ٢

ْالّخثبُذ للم٨دؿباث الّؿاب٣ت،  ْ ما بٗضٍ إلاا ُّٞ مً الّخضُٖم  بدُ  ًغجبِ الّضعؽ الجضًض بما ٢بلّ، 

.ٕٓ ُ
ّ

ْؤن ًغاعي مُٗاع الك ظي ًلُّ، 
ّ
 ْالّخمُِض للّضعؽ ال

غت الػغبُ
ّ
ـ كىاغض الل الث: مجاٌ َغاةم جضَع

ّ
 تاإلاجاٌ الث

ٛت الٗغ ُت 
ّ
ٓاٖض الل ـ ٢ ٖٓاث ْاؾتراجُجُاجّجخّٗضص َغاث٤ جضَع مين ازخُاع ألاوؿب للمٓي

ّ
لى اإلاٗل ْٖ ،

٣ت ؤْ  ّ ال جٓجض ٍَغ
ّ
ؿلُم ؤه

ّ
ؾت، م٘ الد ْؤّن ل٩ّل  اؾتراجُجُتاإلاضْع مؼاًاَا  اؾتراجُجُتْاخضة مثلى، 

ا. ْاَا في جد٤ُ٣ بٌٗ ألاَضاٝ صْن ٚيَر  ْجض

  اؾتراجُجُت ر مً ْٖلُّ، ٣ًترح الباخثان ؤ٦
ّ
ٓاٖض الل ْهي: مىاؾبت لخضَعـ ٢  اؾتراجُجُتٛت الٗغ ُت، 

 ،)ً ْالّخماٍع باث  ٓ ت، الّخضٍع ـ اإلاباقغ: )ؤوكُت ال٣غاءة اإلاباقغة: ألاؾئلت ْألاج  ْاؾتراجُجُتالّخضَع

ْاإلاىا٢كت(،  ٓاع  ْالخ ْوي،  م الّخٗا
ّ
ك ْاؾتراجُجُتالٗمل الجماعي: )الّخٗل

ّ
م مً زال٫ الي

ّ
اٍ الّخٗل

 ،)٤ ؿائ٫،  ْاؾتراجُجُت)اإلاىا٢كت يمً ٍٞغ
ّ
ب ٖلى الد ْالّخضٍع ب ٖلى الاؾخ٣هاء،   ْاؾتراجُجُتالّخضٍع

 خّلِ اإلاك٨الث.

ض الباخثان ٖلى ؤّن ؤوؿب 
ّ
ْؤوكُتها، هي  اؾتراجُجُاثٍْا٦ ٛت الٗغ ُت 

ّ
ٓاٖض الل ـ ٢  الاؾتراجُجُتجضَع

 ُّ ْجيّهئ لؤلوكُت الّخٗلُم لبت، 
ّ
تي جثير اَخمام الُ

ّ
لبت الٟغنت ال٩اُٞت للمكاع٦ت ال

ّ
ْجدُذ للُ ت اإلاسخلٟت، 

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل ٠ُ ٢ ْحصّجِٗم ٖلى جْٓ م، 

ّ
ْالّخٗل ؾت في مِاعحي الٟٗالت في ٖملُت الّخٗلُم  ت اإلاضْع

ْال٨خابي بك٩ل صخُذ. ٟٓي 
ّ

 ؤلاهخاج: الّخٗبير الك

ت وجلىُاتها  ُّ ػلُم
ّ
 اإلاجاٌ الّغابؼ: الىؾاةل الخ

 لدؿُِل جىُٟظ صع 
ّ
ٓاٖض الل ٣ت ؾِلت؛ لخب٣ى ْؽ ٢ لبت بٍُغ

ّ
ْاإلاِاعاث للُ ٓماث  ْجٓنُل اإلاٗل ٛت الٗغ ُت، 

ت ُّ ا في ؤطَاتهم ال بّض مً اؾخسضام ْؾاثل حٗلُم ٣ٍْترح الباخثان الٓؾاثل الّخالُت:مىاؾبت ؤزَغ  ، 

1.  ُّ م
ّ
ػل

ّ
ت الخ ُّ ػلُم

ّ
 تاإلاىاص الخ

  ،)ٓعة )ؤم الٓؾاثل ّٓ الّؿب باقير ْألا٢الم اإلال
ّ
ْ الُ ٓان ٖضًضة.هت ؤ  بإل

 ( ٓمت ْ اإلاغؾ ٖٓت ؤ ٓاص اإلاُب غةاإلا
ّ
ْ اإلاظ٦ ت.، ال٨خاب اإلاضعمخي اإلا٣ّغع( ؤ ُّ   ْالجضا٫ْ البُاه

ت .1 ُّ لى
ّ
 ألاحهؼة الخ

 .)ٛاث
ّ
ٓاهاث، مسخبر الل ٓجُت، ؤجِؼة ألاؾُ ت )اإلاسجالث الّه ُّ  ألاجِؼة الّؿمٗ

  غاثذ، جِاػ ٖغ
ّ

ٟاُٞاث، جِاػ ٖغى الك
ّ

ت )جِاػ ٖغى الك ٓع اإلاٗخمت(.ألاجِؼة البهغٍّ  ى الّه

 .)ًٓٓوي، جِاػ الُٟض ت )جِاػ ٖغى ألاٞالم اإلاخدغ٦ت، جِاػ الب  الّخلٍٟؼ ت البهغٍّ ُّ  ألاجِؼة الّؿمٗ



            54العدد 

6102 أوت  

 -جملة دولية حمّكمة  -اجلزائر  ISSN 1112-4652– جملة دراسات جلامعة عمار ثليجي األغواط

 

 

60 

ت  ُّ م
ّ
ػل

ّ
ت الخ ُّ ػلُم

ّ
 اإلاجاٌ الخامـ: ألاوكُت الخ

لبت، خُ  ًم٨ً مماعؾتها صازل اإلاضعؾت ْزاعجِا جدذ بقغاٝ 
ّ
ٖت للُ ّٓ ت مخى ًجب ج٣ضًم ؤوكُت لٍّٛٓ

م
ّ
٣ٍْترح الباخثان ما ًلي:اإلاٗل ػمت، 

ّ
ٍٓت الال ْطل٪ إلاؿاٖضبهم ٖلى ا٦دؿاب اإلاِاعاث الّىد  ين؛ 

  ًٓإ زالزت م ؽ ؤزىاء جىُٟظَا، خُ  ًدخٓي ٧ّل صعؽ ٖلى ؤه ً مسخلٟت جخسلل الّضْع ْجماٍع باث  جضٍع

ْطل٪ ألنَّ الّخضع  ْال٨خابي اإلانزلي،  ْالّهٟي ال٨خابي،  ٟٓي، 
ّ

كاٍ الّهٟي الك
ّ
ٍباث ٖلى ألاوكُت: الي

الب ٖلى 
ّ
ت، ٩ٞلما ُمّغن لؿان الُ ؽ الّىدٍّٓ ٓاِث الّضْع  مً زُ

ٌ
 مِّمت

ٌ
ٓة ٍٓت، زُ اؾخٗما٫ ال٣اٖضة الّىد

ْؤيحى  ت،  ٍّٓٛ
ّ
ِّ الل خ ْؤنبدذ جؼًءا مً مٗٞغ  ، ِّ ىذ في طَى

ّ
ِ َر مً جُب٣ُابها جم٨

ْ
٦

ُ
ْؤ اؾخسضام ال٣اٖضة، 

ْال٨خابي بك٩ل ص ٟٓي 
ّ

ُِٟا في حٗبيٍر الك  خُذ.٢اصًعا ٖلى جْٓ

  ٛت الٗغ ُت مً زال٫
ّ
ٕ الل ٛٓي بين ْٞغ

ّ
ٛت الٗغ ُت مغاٖاة الّخ٩امل الل

ّ
ٓاٖض الل مي مىهج ٢

ّ
ٖلى مٗل

ٍٓت. ٓاٖض الّىد ت ؤزٔغ بلى جاهب ال٣ باث(، بط ًم٨ً مغاٖاة مِاعاث لٍّٛٓ ْالّخضٍع ىاث   ألاوكُت )الّخمٍغ

 لبت بخ
ّ
ٛت الٗغ ُت الاَخمام بخ٩ل٠ُ الُ

ّ
ٓاٖض الل مي مىهج ٢

ّ
ٛت الٗغ ُت ٖلى مٗل

ّ
ٓاٖض الل ٠ُ ٢ ْٓ

ْال٨خابي بك٩ل صخُذ ٟٓي 
ّ

م الك مت في حٗبيَر
ّ
 .صازل اإلاضعؾت ْزاعجِا اإلاخٗل

  لبت بدىُٟظ جمُ٘ ألاوكُت
ّ
ٛت الٗغ ُت ج٩ل٠ُ الُ

ّ
ٓاٖض الل مي مىهج ٢

ّ
ٍٓت ٖلى مٗل ٛ

ّ
بك٩ل ؤصاجي الل

ٍضَم بالّخٛظًت الّغاجٗت. ْجْؼ  ٖملي، 

لى  اؾتراجُجُاثاإلاجاٌ الّؿاصؽ: 
ّ
 ٍم وأصواجهالخ

لبت، 
ّ
ا في ؾل٥ٓ الُ ت ؤزَغ ْبٗض الاهتهاء مجها، ال بّض مً مٗٞغ ٛت الٗغ ُت، 

ّ
ٓاٖض الل ؽ ٢ ؤزىاء جىُٟظ صْع

٣ٍْترح الباخثان اؾخسضام  ٍٓم،  ٤ الّخ٣ ٓع٢ت  اؾتراجُجُتٍْخّم طل٪ ًٖ ٍَغ ْال ٍٓم بال٣لم  الّخ٣

ٓاثم الّغنض ْاؾتراجُجُت)الازخباع(،  ٓانل )٢ ٍٓم بالّخ ُب(، اْ  ،الّخ٣
ّ

ٓاثم  ْاؾتراجُجُتلك اإلاالخٓت )٢

ُب(، ْ)الّسجل ال٣هصخي(، 
ّ

اث )ؾلم الّخ٣ضًغ  ْاؾتراجُجُتالك
ّ
(، ْ)سجل ْن٠ الّغ٢مي مغاجٗت الظ

 
ّ
ٍٓم اإلاٗخمض ٖلى ألاصاء )ؾلم الّخ٣ضًغ  ْاؾتراجُجُتم(، ؾير الّخٗل ٟٓي الّخ٣

ّ
 (.الل

ًٍٓما م ٍٓم ًجب ؤن ٩ًٓن ج٣ ض الباخثان ٖلى ؤّن الّخ٣
ّ
ا ٍْا٦ ًُّ ا(، بىاث ًُّ ا )٢بل ًُّ ا؛ ٩ُٞٓن مبضث ًٖ ّٓ ْمخى ؿخمًغا، 

 
ً
لبت، بدُ  ًاّصي بلى جىمُتهم جىمُت

ّ
ّٓ الُ ٓاهب هم  لجمُ٘ ج

ً
٩ٍْٓن قامال ا،  ًُّ ا، زخام ًُّ ا(، حصجُه ًُّ ٍٓي )ج٩

١ الٟغصًت بُجهم.  للْٟغ
ً
لبت مغاٖاة

ّ
ٍٓم الُ ٍْيبغي اؾخسضام ؤ٦ ر مً ؤصاة في ج٣  ،

ً
 مخ٩املت

ً
 قاملت

 
ُ
 ز
َ

 نَ ال
ُ
  ت

ْ
 ث وجىنُاجه وملترخاجهْد بَ ال

ت في  ُّ ت باإلاضاعؽ الٗغ  اهٍّٓ
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ َضٝ َظا البد  بلى ؤلاؾِام في جُ

ت. ُّ ٓعٍت مالي مؿخًُٟضا مً الّخجاعب الٗاإلا  جمِ

ٛت الٗغ ُت 
ّ
ت الل ُّ ٛاث الٗاإلاُتال تهام٩اهْ ٣ٞض ٦ك٠ البد  ًٖ ؤَّم

ّ
ٔ ألا  ٗالُت بين الل ، ٞهي ججم٘ زغ

 ْ ٍٓت،  ْالّؿىت الّىب م،  ْاخض؛ ألّتها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ ْٖاء لّٛٓي  ٦ما ؤِْغ بين ؤبىاء ألامت ؤلاؾالمُت في 

ْال٨خابت،  ّ ٌّٗض ْؾُلت لًبِ ال٨الم، ْصخت الّى٤ُ 
ّ
ت، خُ  به ُّ ٛت الٗغ 

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ؤَّمُت جُ
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ْؤْضر ْؤَّمُت الاؾخٟاصة مً الّخجاعب الٗاإلاُت في جُ ا،  ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر
ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢

ْمجها  ٛت الٗغ ُت ألازٔغ مًِٓغا ؤّتها ؾّغ نىاٖت الٗغ ُت، 
ّ
ٕ الل ت بْٟغ ُّ ٛت الٗغ 

ّ
ٓاٖض الل البد  ٖال٢ت ٢

 ُّ ٛت الٗغ 
ّ
ٕ الل ْع ْٞغ بِ، ْألاصاْٖلحها جض ًّ ْعَا هي مُٗاع ال تي جسضم الّخٗبير الّؿلُم، ٦ما ؤّتها بض

ّ
ء ت ال

ْال٣لم ؿان، 
ّ
ْجدٟٔ الل ٕ؛ ألّتها حّٗض ألاؾاؽ في يبِ ال٣غاءة الّؿلُمت،  ض ل٩ّل ٕٞغ مً َظٍ الْٟغ ُّ  الج

الٍ  .مً ألازُاء ْألٚا

 ًٖ البد   ٦ك٠ْ 
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ُّ ْا٢٘ مىهج ٢ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ  ت في مالي، مًِٓغا اه

ٓاجِّ في مجا٫ ألاَ تي ج
ّ
ـ ؤبغػ اإلاك٨الث ال غاث٤ الّخضَع َْ ، ْاإلادخٔٓ ْالٓؾاثل ْاؾتراجُجُاجّضاٝ،   ،

ٍٓم. ْاؾتراجُجُاثالّخٗلُمُت،   الّخ٣

لت في 
ّ
ا اإلاخمث ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر

ّ
ٓاٖض الل ت في حٗلُم ٢ ُّ ْٖغى البد  ؤبغػ الّخجاعب الٗغ ُت الٗاإلا

ٛت الٗغ ُت للّىا
ّ
ُش ػاًض لخٗلُم الل

ّ
ت "مغ٦ؼ الك ْ الّخجغ ت اإلاهغٍّ ٓطًجا"،  ا هم ٓصًت ٣َين بٛيَر الّخجغ ت الّؿٗ

ٓطًجا" ٓص هم ٍٓاث الٗغ ُت بجامٗت اإلال٪ ؾٗ ٛ
ّ
ٛت الٗغ ُت "مِٗض الل

ّ
ٓصاهُت "مِٗض الل ْالّخجغ ت الّؿ  ،

ْالّخجغ ت  ٓطًجا"،  ٛاث بالجامٗت ألاعصهُت هم
ّ
ت "مغ٦ؼ الل ُّ ْالّخجغ ت ألاعصه ٓطًجا"،  ٣ُا الٗاإلاُت هم بجامٗت ؤٍٞغ

ت "مِٗض ُّ ٓطًجا". الُمى ٛت الٗغ ُت للجمُ٘ بجامٗت ألاهضلـ هم
ّ
 الل

ٍٓت باإلاضاعؽ  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ْؤزخم البد  بخ٣ضًم عئٍت م٣ترخت لخُ

ْاإلا٣ترخاث.الخّ مً  ٖضًصاالٗغ ُت في مالي، م٣ّضًما   ٓنُاث 

 
َ
 َُ ِن ىْ ج

ْ
 ثْد بَ اث ال

ْالّغئٍت اإلا٣ترخت لخ ٍٓت باإلاضاعؽ في يٓء ؤصبُاث البد ،  اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ ُ

 الٗغ ُت في مالي، ًٓصخي الباخثان بما ًلي:

ا  .5 ًِ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي؛ ل٩ُٓن مّٓج اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
مي الل

ّ
بنضاع صلُل إلاٗل

ٛت الٗغ ُت.
ّ
ٓاٖض الل ـ ٢  ْمغقًضا لِم في جضَع

ْعاث جغ ٍّٓ  .8 ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في بهٟت مؿخمغة إلات ب٢امت ص اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
مي الل

ّ
ٗل

٦ُٓت في مسخل٠ مجاالبها.مالي  ٣ت الّصخُدت لهُاٚت ألاَضاٝ الّؿل ٍغ
ّ
ِٟم بالُ  لخٍٗغ

2.  ٫ٓ ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي خ اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
مي الل

ّ
ْعاث مؿخضامت إلاٗل جىُٓم ص

ٛت الٗغ ُت. تراجُجُاثاؾاؾخسضام 
ّ
ٓاٖض الل كِ في حٗلُم ٢

ّ
ـ الي  الّخضَع

٫ٓ اؾخسضام جىظُم وعف غمل  .2 ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي خ اه
ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
مي الل

ّ
إلاٗل

 ُّ ػلُم
ّ
ُّ ت وجلىُاتها في الىؾاةل الخ ٛت الٗغ 

ّ
ٓاٖض الل  ت.حٗلُم ٢

ْعاث جغ ٍّٓ  .1 مي الب٢امت ص
ّ
ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في ت بهٟت مؿخمغة إلاٗل اه

ّ
ٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الث

ّ
ل

ٛت الٗغ ُت. اؾتراجُجُاثمالي ٖلى اؾخسضام 
ّ
ٓاٖض الل ٓا٢عي في حٗلُم ٢ ٍٓم ال  الّخ٣

ٍٓت في مالي. .2 اه
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
ٓاٖض الل ٍٓغ مىهج ٢ عة ؤلاٞاصة مً الّغئٍت اإلا٣ترخت لخُ  يْغ

 مُ 
ْ
 ل
َ
 ألبدار أزغي  اث  َخ رَ ت
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 لِظا البد  ٣ًترح الباخثان بجغاء البدٓر الّخالُت:اؾخ٨م
ً

  اال

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي.   .5 اه
ّ
ٍٓت ألازٔغ للمغخلت الث ٛ

ّ
 بجغاء بدٓر ممازلت ٖلى اإلاىاهج الل

8.  ُّ ٍٓغ ال٨ٟاًاث اإلاِى ني م٣ترح لخُ ُّ بغهامج جضٍع ٛت الٗغ 
ّ
مي الل

ّ
ٍٓت باإلاضاعؽ ت إلاٗل اه

ّ
ت للمغخلت الث

  اؾتراجُجُاثلي ٖلى اؾخسضام الٗغ ُت في ما
ّ
ـ الي ٛت الٗغ ُت.الّخضَع

ّ
ٓاٖض الل  كِ في حٗلُم ٢

اهٍّٓ واكؼ اؾخسضام  .2
ّ
ٛت الٗغ ُت للمغخلت الث

ّ
مي الل

ّ
ُّ مٗل ُّ ت في مالي ت باإلاضاعؽ الٗغ  ػلُم

ّ
ت الىؾاةل الخ

لىُاث الخضًثت في 
ّ
ُّ والخ ٛت الٗغ 

ّ
ٓاٖض الل  ت.حٗلُم ٢

ٍٓغ ال٨ٟ .2 ني م٣ترح لخُ ُّ بغهامج جضٍع ُّ اًاث اإلاِى ٛت الٗغ 
ّ
مي الل

ّ
ٍٓت باإلاضاعؽ ت إلاٗل اه

ّ
ت للمغخلت الث

 ُّ ٛت الٗغ ُت. اؾتراجُجُاثت في مالي ٖلى اؾخسضام الٗغ 
ّ
ٓاٖض الل ٓا٢عي في حٗلُم ٢ ٍٓم ال  الّخ٣

 مغاحؼ البدث ومهاصعه

 اإلاغاحؼ الػغبُت

ٓ الٟخذ ٖثمان. )ص.ث(.  .5  بيرْث: صاع ال٨خب. . جد٤ُ٣: الىجاع، مدمض.8ٍ الجهاثو.ابً ججي، ؤب

ا في مِٗض اللٛت الٗغ ُت م(. 8058ابً خمُض، مدّمض. ) .8 ٍٓم ؾلؿلت حٗلُم اللٛت الٗغ ُت للىا٣َين بٛيَر ْج٣ جدلُل 

ٓص. ٓصان. بجامٗت اإلال٪ ؾٗ ٓعاٍ. جامٗت ؤم صعمان الاؾالمُت: الّؿ  عؾالت ص٦خ

ٓع، جما٫ الضًً ؤبٓ الًٟل مدمض بً م٨غم بً ٖلي. ) .2 . 2. اإلاجلض الثامً. ٍان الٗغبلؿم(. 5553ابً مىٓ

ٓػَ٘. ْالخ  بيرْث:  صاع ناصع للُباٖت 

ْجىمُت 8050ؤخمض، نالح. ) .2 ٍٓت ٖلى الخدهُل  ٓاٖض الىد ْعة الخٗلم الجماؾُت لخضَعـ ال٣ م(. ؤزغ اؾخسضام ص

ضاصًت.  تالخ٨ٟير الاؾخضاللي لضٔ جالمُظ اإلاغخلت ؤلٖا ْاإلاٗٞغ  .552- 525، 550مهغ، ٕ  – مجلت ال٣غاءة 

٫ الثاهٓي م(. 8058) ا٦ير، ٞاًؼة.ب .1 ت الخض٤ٞ في الّه٠ ألاّْ ٤ْٞ مباصت هٍٓغ سخي إلااصة الىدٓ  جهمُم بغهامج جضَع

ٍٓاث مداٞٓت صمك٤. بُت في زاه ٓعة. جامٗت صمك٤، ٧لُت التربُت: ٢ؿم اإلاىاهج  صعاؾت ججٍغ ٓعاٍ ٚير ميك عؾالت ص٦خ

غ١ الخضَعـ: صمك٤. َْ 

ٍٓغ م(. 8050بامبا، ٖبض اإلاامً. ) .2 ْالجانت في  جُ ٍٓت الٗامت  ْْؾاثل حٗلُم اللٛت الٗغ ُت في اإلاضاعؽ الثاه ؤؾالُب 

ٓعٍت مالي.  ٓم: مِٗض جمِ ْالٗل ْالث٣اٞت  ٓعة. جامٗت الض٫ْ الٗغ ُت. اإلاىٓمت الٗغ ُت للتربُت  عؾالت ماجؿخير ٚير ميك

ٓصان. ْلي للٛت الٗغ ُت: الؿ ٓم الض  الجَغ

ْالّخ٣ىُت م(. ججغ ت مِٗض ال8052ٗبغ٢ٗان، ؤخمض. ) .3 ٓم  غ ُت للجمُ٘ للّىا٣َين بلٛاث ؤزٔغ بجامٗت ألاهضلـ للٗل

ٛت الٗغ ُت في صبيبالُمً. 
ّ
اوي لل

ّ
ْلي الث  مآً. 50-3 بد  م٣ضم بلى اإلااجمغ الّض

ٟاثم(. 5541الجغجاوي، ٖلي مدّمض. ) .4  . جد٤ُ٣ ببغاَُم ألابُاعي. بيرْث: صاع ال٨خاب الٗغبي.الّخٍٗغ

ٓاجّ مٗلمي مغخلت الخٗلُم ألاؾامخي م(. 8005جُجان، مِىض. ) .5 ٢اث اؾخسضام الٓؾاثل الخٗلُمُت التي ج ّٓ مٗ

ْجِت هٓغ اإلاٗلمين ؤهٟؿِم.  ٍْت )لُبُا( مً   .225-284. 22ٕ مجلت الٟخذ:بمضًىت الؼا

٫ٓ في جضَعـ اللٛت الٗغ ُت. م(.8002الجلُٟت، خؿً جٟٗغ. )  .50 اى: م٨خبت الغقض. ٞه  الٍغ

ٍٓت في م(. 8002الض٢غي، مدمض ؤخمض خؿين. )  .55 ٍٓت الكاجٗت في ٦خاباث َلبت اإلاغخلت الثاه ألازُاء الىد

ٓعٍت الُمىُت. ٓعة، ٧لُت التربُت. جامّٗ نىٗاء. الجمِ  عؾالت ماجؿخير ٚير ميك

58.  ( .٤ُٞٓ بي، ؤمل ج ْجضَعـ اللٛت الٗغ ُت. 8052الْغ تم(. الخ٩امل  ْاإلاٗٞغ - 552، 525مهغ، ٕ - مجلت ال٣غاءة 

528. 
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ٓن، ٖاٌل.  .52 خ ت البىاثُت م(. 8003) ٍػ ٓم ْاؾتراجُجُاثالىٍٓغ ١.جضَعـ الٗل  . ال٣اَغة: صاع الكْغ

ٓصث  .52 ْببغاَُم، مدمض. )ؾٗاصة، ج  ٖمان: صاع ال٨ٟغ. 2ٍ اإلاىهج اإلاضعمخي اإلاٗانغ.م(. 8055؛ 

يب. )  .51 ْالىجاع، ٍػ ت.م(. 8002شخاجت، خؿً؛  ُّ ْالىٟؿ ت  ت  معجم اإلاهُلخاث التربٍّٓ ال٣اَغة: الضاع اإلاهٍغ

 لبىاهُت.ال

ٍٓم البضًل لضٔ مٗلمي اللٛت 8005الكٍغ٠، ِٞض. )  .52 م(. بغهامج م٣ترح لخىمُت مِاعاث اؾخسضام ؤؾالُب الخ٣

ت باإلاغخلت اإلاخٓؾُت. غ(  التربُت ؤلاهجليًز  .153-223، 2، ج 522مهغ، ٕ -)جامٗت ألاَػ

ٍٓم الب8058الكمغاوي، خؿً مدمض. ) .53 ٍٓم الخ٣لُضي بلى الخ٣ ٫ٓ مً الخ٣ ضًل في بغهامج اللٛت الٗغ ُت م(. الخد

ٍٓت.لٛير الىا٣َين اها،  َٓاج، ٕ اإلاجلت الترب  .25-5، ٧25لُت التربُت، جامٗت ؾ

صخي، مىيرة.  .54 ٓاَض ال٣غآهُت في جىمُت الخدهُل الضعامخي 8058)  الكمغي، َاللت؛ الخَغ (. ؤزغ اؾخسضام الك

ٓاٖض اللٛت الٗغ ُت في ا ٓصًت.لُالباث اله٠ ألا٫ْ اإلاخٓؾِ في ماصة ٢ ٍٓت إلامل٨ت الٗغ ُت الؿٗ ٓم الترب مهغ، مج - الٗل

80 ٕ ،2 ،22-55. 

ٓص. )  .55 ٍٓغ اإلاىاهج الضعاؾُت. م(. 5551ق١ٓ، مدم اى: صاع ٖالم ال٨خب.جُ  الٍغ

ْٚٓ، آصم. )  .80 ٓص ٚٓ ٓعٍت مالي مً م(. 8052ن ٓمُت في جمِ ٍٓت الخ٩ مك٨الث مىهج اللٛت الٗغ ُت باإلاضاعؽ الثاه

غ١ الخضَعـ:  عؾالتْجِت هٓغ مٗلمحها.  ٓص، ٧لُت التربُت: ٢ؿم اإلاىاهج َْ ٓعة. جامٗت اإلال٪ ؾٗ ماجؿخير ٚير ميك

اى.  الٍغ

 ال٣اَغة: صاع الىاقغ الٗغبي. ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغ ُت.م(. 5554َُٗمت، عقضي. )  .85

ٓامضة، مدمض ٞااص. )  .88 ْالخ ٓع، عاجب؛  ْالخُب٤ُ. ا ؤؾالُب جضَعـ اللٛت الٗغ ُت بينم(. 8003ٖاق ت  . 8ٍلىٍٓغ

ٓػَ٘. ْالخ  ٖمان: صاع اإلاؿيرة لليكغ 

ٍٓغ اإلاىاهج الضعاؾُت في الخٗلُم الٗام للبىين باإلامل٨ت الٗغ ُت م(. 8004الٗامغ، ببغاَُم. )  .82 ٍٓم ٖملُاث جُ ج٣

ْالجبراث الٗاإلاُت اإلاٗانغة.  ٍٓت الخضًثت  ٓصًت في يٓء الاججاَاث الترب ٓمالؿٗ ٓعاٍ. ٧لُت الٗل الاجخماُٖت.  عؾالت ص٦خ

اى. ٓص ؤلاؾالمُت: الٍغ  جامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗ

ب. َغ١ جضَعـ اللٛت الٗغ ُت. م(.5552ٖبض الٗا٫، ٖبض اإلاىٗم ؾُض. )  .82  ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

م، عاقض. )  .81 مي اإلاغخلت 8055الٗبض ال٨ٍغ
ّ
ْجِت هٓغ مٗل م(. م٣ُٗاث اؾخسضام َغ١ الخضَعـ الخضًثت مً 

اى.  ْالضعاؾاث ؤلاؾالمُت. ماإلاخٓؾُت بمضًىت الٍغ ٍٓت  ٓم الترب ٓص للٗل -255(. 8. )82مجلض جلت جامٗت اإلال٪ ؾٗ

205. 

ت الضعاؾُت.8052ٖبض هللا، نالر. )  .82 ٦ُُْٟت جُٟٗلِا في الٛٞغ ْؤَمُتها  -عؾالت اإلاٗلم  م(. اللٛت الٗغ ُت: ًٞلِا 

 .23- 22، 5، ٕ 15ألاعصن، مج 

ْٖبض الغػا١، نالح. )  .83 ٓع؛  ٍٓغ اإلاىاهج )مضزل ؤزالقي إلاؿخ٣بل الخٗلُم(.م(. 8002ٖبض اإلاىٗم، مىه ال٣اَغة:  جُ

غاء الكغ١.  مهغ. م٨خبت َػ

ٓص. )  .84 ان، زالض مدم اى: م٨خبت الغقض.8004ٖٞغ  م(. اإلاىاهج اإلاضعؾُت. الٍغ

ْالتربُت الضًيُتم(. 5555ُٖا، ببغاَُم. )  .85 ت.َغ١ جضَعـ اللٛت الٗغ ُت   . ال٣اَغة. م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ

ْلي 8055اث، ٞاَمت مدمض. )الٗلُم  .20 ا في اإلاِٗض الض ٍٓم ال٨خاب الثاوي لخٗلُم اللٛت الٗغ ُت للىا٣َين بٛيَر م(. ج٣

ْالُلبت. ْجِت هٓغ اإلاٗلمين  ا في الجامٗت ألاعصهُت مً  ٓم الاوؿاهُت -صعاؾاث  لخٗلُم اللٛت الٗغ ُت للىا٣َين بٛيَر الٗل

 .515- 525، 2، ٕ 24ألاعصن، مج - ْالاجخماُٖت
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٫ٓ اإلاك٩لت لخىمُت جدهُل 8052ِسخى، مدّمض ؤخمض. )ٖ  .25 (. بؾتراجُجُت م٣ترخت ٢اثمت ٖلى الخٗلم اإلاخمغ٦ؼ خ

ْال٨خابي لضٔ َالب اله٠ ألا٫ْ الثاهٓي. ْجُب٣ُِا في ألاصاء الكٟهي  ٍٓت  ٓاٖض الىد ٍٓت  ال٣ ٍٓذ، مج  –اإلاجلت الترب ال٩

83 ٕ ،502 ،213 -202. 

ٓص ٖبضٍ. )  .28 ا. بد  م٣ّضم في  م(. ججغ ت8052ٞغج، مدم ٛت الٗغ ُت للّىا٣َين بٛيَر
ّ
غ في حٗلُم الل ٫ ألاَػ اإلااجمغ ألاّْ

ٛت الٗغ ُت لٛير الّىا٣َين اها
ّ
غ. ال٣اَغة: مهغ. لخٗلُم الل  بجامٗت ألاَػ

ٓصة، مدمض. )  .22 ٞ8058 ٫ ٍٓت لضٔ جالمُظ اله٠ ألاّْ م(. بغهامج لٛٔٓ باؾخسضام الخاؾٓب لخىمُت اإلاِاعاث الىد

ضاصي. ت  ؤلٖا ْاإلاٗٞغ  .205- 830، 525مهغ، ٕ -مجلت ال٣غاءة 

ٓػاعة  .22 ت. ) ٢ؿم اإلاضاعؽ الٗغ ُت ب ُّ ى ٛاث الَٓ
ّ
ْالل ت  ُّ ّٓ ألام ْمد ت  ُّ ْعقت مغاجٗت مىاهج اللٛت م(. 8050الترب غ  ج٣ٍغ

ٍٓت. ْالتربُت ؤلاؾالمُت للمغخلت الثاه  مالي.-باما٧ٓ الٗغ ُت 

ْا٢ِٗا ْؾبل الجهٓى م(. ؤؾالُب حٗلُم اللٛت ال8005ال٨سً، ؤمين. )  .21 ْْؾاثلِا في الخٗلُم الٗام:  ٗغ ُت 

ن إلاجم٘ اللٛت الٗغ ُت ألاعصوي  اها. ْالٗكْغ - 535ٖمان: مجم٘ اللٛت الٗغ ُت ألاعصوي،  ألاعصن،-اإلآؾم الث٣افي الؿاب٘ 

801. 

جا. )  .22 ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت في مالي.م(. ٦8052ُخا، جا٧اٍع ماجؿخير ٚير  عؾالت مك٨الث مىاهج اإلاغخلت الثاه

اى. ٓص: الٍغ غ١ الخضَعـ، ٧لُت التربُت، جامٗت اإلال٪ ؾٗ ٓعة. ٢ؿم اإلاىاهج َْ  ميك

ْالخٓنُاثم(. 8002اإلااجمغ الثاوي لٗلم اللٛت. )  .23 : اللٛت الٗغ ُت في الخٗلُم الٗام، ٧لُت صاع البُان الجخامي 

ٓم،   ٞبراًغ. 53/54الٗل

ْالّضًب، ٞخحي. ) .24 ْع، مدمض؛  ٍٓت. اإلاىهجم(. 8008مجا ْجُب٣ُاجّ الترب ٍٓذ: صاع ال٣لم. اإلاضعمخي: ؤؾؿّ   ال٩

ْجإزيٍر في جىمُت الخدهُل ْألاصاء اللٛٓي لضٔ 8008مدمض، ٞاًؼة الؿُض. ) .25  ،٤ ٍٓت بالٍٟغ ٓاٖض الىد م(. جضَعـ ال٣

ضاصًت  ت، ال٣اَغة. – اإلااجمغ الٗلمي الؿاب٘-جالمُظ اإلاغخلت ؤلٖا ٓصة الخٗلُم في اإلاضعؾت اإلاهٍغ  ج

٣ُا الٗاإلاُت لٗام )م(. 8055للٛت الٗغ ُت. )مِٗض ا  .20 قغ٦ت مُاب٘  م(.8055صلُل مِٗض اللٛت الٗغ ُت بجامٗت بٍٞغ

ْصة. ٓصان للٗملت اإلادض  الؿ

ٍٓاث الٗغ ُت. )  .25 ٛ
ّ
ٍٓاث الٗغ ُت. م(.8051مِٗض الل اى: اإلامل٨ت  ٦خِب مِٗض اللٛ ٓص. الٍغ مُاب٘ جامٗت اإلال٪ ؾٗ

ٓصًت.  الٗغ ُت الؿٗ

ت في مغاخل الخٗلُم الٗاّم. م(. 8003مٟلر، ٚاػي. )  .28 ُّ اى: م٨خبت الغقض.جضَعـ اللٛت الٗغ   الٍغ

ٛاث )  .22
ّ
٢ٓ٘ مغ٦ؼ الل ٛت الٗغ ُتم(. 8051م

ّ
ُٟت ًٖ قٗبت حٗلُم الل ٛاث بالجامٗت ألاعصهُت.  هبظة حٍٗغ

ّ
بمغ٦ؼ الل

nters.ju.edu.jo/ar/ujlc/Pages/CNNaboutus.aspxhttp://ce 

ٍٓت باإلاضاعؽ الٗغ ُت ؤلاؾالمُت في م(. 8052مُٛا، ًٓؾ٠ الخؿً. )  .22 مك٨الث حٗلُم اللٛت الٗغ ُت في اإلاغخلت الثاه

ٓعٍت مالي. اى جمِ غ١ الخضَعـ: الٍغ ٓص، ٧لُت التربُت: ٢ؿم اإلاىاهج َْ ٓعة. جامٗت اإلال٪ ؾٗ  .عؾالت ماجؿخير ٚير ميك

ٓػَ٘.َغ١ جضَعـ الٗغ ُت. م(. 8002ههيراث، نالر.  )  .21 ْالخ ١ لليكغ   ٖمان: صاع الكْغ

ْاإلاِىضؽ، ٧امل. )  .22 . مهغ: م٨خبت 8.ٍمعجم اإلاهُلخاث الٗغ ُت في اللٛت ْألاصبم(. 5543َْبت، مجضي؛ 

 لبىان.

ٓجُا الخٗلُمم(. 5555ًٓؾ٠، ماَغ. )  .23 ٓل ت بلى ج٨ى ُّ اى: م٨خمً الٓؾاثل الخٗلُم  بت الك٣غّي.. الٍغ

 اإلاغاحؼ ألاحىبُت

48. Kraemer, A., N. (2005). Implementing portfolio assessment in second-year German 

language classrooms. M.A. dissertation, Michigan State University, United States, Michigan. 

http://centers.ju.edu.jo/ar/ujlc/Pages/CNNaboutus.aspx
http://centers.ju.edu.jo/ar/ujlc/Pages/CNNaboutus.aspx


            54العدد 

6102 أوت  

 -جملة دولية حمّكمة  -اجلزائر  ISSN 1112-4652– جملة دراسات جلامعة عمار ثليجي األغواط

 

 

65 

Retrieved September 1, 2010 from Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. AAT 

1426437). 

49.  Miller, R., & Morgaine, W. (2009). The Benefits of E-portfolios for Students and 

Faculty in Their Own Words. Peer Review, 11(1), 8-12. Retrieved September 1, 2010 from 

ProQuest Education Journals. (Document ID: 1707298181). 

50.  Harris, M. (2009). Implementing Portfolio Assessment. YC Young Children, 64(3), 82-

85. Retrieved September 1, 2010 from ProQuest Education Journals. (Document ID: 

1727023531). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


	1_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	couverture

	3_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	

	4_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	

	44_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	45_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	46_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	47_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	48_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	49_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	50_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	51_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	52_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	53_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	54_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	55_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	56_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	57_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	58_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	59_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	60_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	61_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	62_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	63_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	64_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	65_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	66_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	67_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	68_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	69_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	70_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	71_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf
	72_PDFsam_???? ?????? ??? 45.pdf

