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 َكد١َ عا١َ:

عاْت االضس٠ اذتدٜج١ َٔ ايتػريات نجري٠ ضسٜع١، َُٗا أد٣ إىل تػٝري ايعدٜد َٔ 
خصا٥صٗا ايبٓا١ٝ٥ ٚ ايٛظٝف١ٝ ٚ تٓتر عٔ ذيو فكداْٗا يًعدٜد َٔ ايٛظا٥ف اييت تكّٛ 
بٗا دص٥ٝا أّ نًٝا يصاحل َؤضطات إدتُاع١ٝ أخس٣ ٚ يًُذتُع نهٌ، يرا تٛادد 

 ()ايعدٜد َٔ ايتشدٜات ٚ ايصعٛبات ايطاز١٥. األضس٠ املعاصس٠ ذاى ايطابع ايٟٓٛٚ 

 فاألضس٠ متس مبساسٌ تازخي١ٝ ٚ ٖٞ َسس١ً األضس٠ املطتكس٠ ٚ ايػري َطتكس٠.

أَا األضس٠ املطتكس٠ ٖٞ األضس٠ ايسٜف١ٝ اييت تتُٝص باإلضتكساز ٚ متاضو أفسادٖا، 
اييت تتُٝص بصػس أَا األضس٠ ايػري َطتكس٠ ٖٞ األضس٠ املٛدٛد٠ يف اجملتُعات اذتطس١ٜ ٚ 

سذُٗا ٚ ضعف عالقاتٗا اإلدتُاع١ٝ، فع١ًُٝ ايتشطس اييت متس بٗا األضس٠ يف ايٛضط 
اذتطسٟ ثِ بتشٌٜٛ اذتٝا٠ ايسٜف١ٝ اىل اذتٝا٠ اذتطس١ٜ ٚ ٖٞ تًو املسس١ً، اييت َٔ خالهلا 

طبا٥ع ٚعادات ٜتعني ع٢ً ايفسد إٔ ٜتهٝف بٓظِ ٚ ايكِٝ ايطا٥د٠ يف املد١ٜٓ ست٢ ٜهتطب 
ٚ طسم املعٝش١ اذتطس١ٜ ختتًف عٔ منط اذتٝا٠ ايسٜف١ٝ، فايتشطس ايرٟ حيدخ عٔ طسٜل 
اهلذس٠ ايسٜف١ٝ حنٛ املدٕ ٜهٕٛ ضسٜع األثس ع٢ً بٓا٤ األضس٠ ٚ َا ٜصاسب٘ َٔ تػري ٜهٕٛ 

     () ادتصا٥س١ٜ تػريا تأثريٙ ْطيب ع٢ً ادتٌٝ ايجاْٞ يألضس٠ ايٓاشس١ ٚ قد شٗدت األضس٠

 

___________________________ 

 .ص  ايطٝد حيٞ، حنٛ ْظس١ٜ إدتُاع١ٝ ْكد١ٜ، داز ايٓٗط١، بريٚت،  .

 .ص أمحد ارتشاب، ايتفهري اإلدتُاعٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، بريٚت،  .
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هٝف َع قِٝ ٚ أضًٛب اذتٝا٠ اذتطس١ٜ ٜتع٢ً فسد إٔ  دبتْتٝذ١ يعٛاٌَ ايتشطس اضتٛ
عدد نبري ظًُٛا َتُطهني بطبا٥ع ايسٜف إال إٔ ادتٌٝ ايجاْٞ ضسعإ َا بايسغِ ست٢ إٔ 

 ٜتشٍٛ إىل َدْٞ بصسف ايٓظس عٔ عادات٘ ٚ تكايٝدٙ.

تػري ٜؤثس ع٢ً بٓا٤ٖا باعتبازٙ األضس٠ ايٛسد٠ األضاض١ٝ يًُذتُع، فهٌ حتٍٛ أٚ 
ميهٔ عصهلا  ٚ منطٗا ٚ عالقاتٗا اإلدتُاع١ٝ، ألٕ األضس٠ مبفَٗٛٗا ٖٞ ٚسد٠ ادتُاع١ٝ ال

عٔ اجملتُع، فٗٞ تعانظ َسس١ً ايتػٝري اييت متس بٗا ْتٝذ١ يع١ًُٝ ايتشطس ٚ اييت ٜشٗدٖا 
اجملتُع يف شتتًف اجملاالت، فاألضس٠ حبهِ ٚدٛدٖا يف ظسٚف ددٜد٠ تدفع ايفسد اىل إٔ 
ٜكطٞ زتُٛع أٚقات٘ خازز ايبٝت بعٝدا عٔ أًٖ٘، ايش٤ٞ ايرٟ خيًل ْٛع َٔ ايعالقات 

  (). ٠ بني أفساد األضس٠ادتدٜد

ايتشطس أدت إىل تػٝري اذتٝا٠ ايسٜف١ٝ إىل اذتٝا٠ اذتطس١ٜ َٔ بٓا٤ إدتُاعٞ فع١ًُٝ 
ٜتُٝص بعالقات ايتشاب٘ ٚ ضٝاد٠ ايتكايٝد ٚ قِٝ ايتطأَ إىل أضس٠ تتعد٣ فٝٗا عالقات 

ايطًط١ سش فٝٗا ايطابع ايفسدٟ، فتطكط صٛز٠ بأفساد األضس٠ تهٕٛ ذات أبعاد شتتًف١، ٚ 
ايعالقات اييت تسبط بني أفسادٖا، فتػري منٛذز األضس٠ ادتصا٥س١ٜ  األب١ٜٛ ايتكًٝد١ٜ ٚ تتػري

َٔ منٛذز األضس٠ ايهبري٠ إىل األضس٠ ايصٚاد١ٝ، َتص١ً باألضس٠ ايهبري٠ ٚ ايػري املٓفص١ً 
     ()عٓٗا ٜعرب عٔ حتٛالت ْٛع١ٝ اجملتُع نهٌ.

 

___________________________ 

 .ص َسدع ضابلأمحد ارتشاب،  .

 ص -1أصٍٛ عًِ اجملتُع األضاضٞ، داز  املعسف١، اإلضهٓدز١ٜ ادتاَع١ٝ  ستُد عًٞ ستُد، .
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إٕ ايتػري ايرٟ أصاب األضس٠ ادتصا٥س١ٜ ٜعترب ساي١ طبٝع١ٝ يف اذتاالت اييت ميس بٗا 
يربٚش تًو أٟ زتتُع ٚ نٌ  املؤضطات اإلدتُاع١ٝ، إذ أصبشت األضس٠ َٝداْا 

ايتػريات، ٚقد إٖتِ ايهجري َٔ ايطٛضٝٛيٛدني ٚاألْرتٚبٛيٛدٝني بظٛاٖس ايتػري سني 
قاٍ زاد نًٝف بسإٚ ال ٜٓبػٞ إٔ ْفهس يف إٔ ايبٓا٤ اإلدتُاعٞ ع٢ً أْ٘ ثابت بٌ تفهس 

َٔ ارتازز، نشاالت  ١ٝتأثريات األتع٢ً أْ٘ يف ساي١ تٛاشٕ الستهاى اجملتُعات ٚ  يً
جكايف، ألْ٘ ايتشطري ٜعد َٔ أق٣ٛ املطببات يًتػٝري اإلدتُاعٞ ايرٟ تعسف٘ اإلْتشاز اي

 ()األضس٠ ادتصا٥س١ٜ هلرا أصبح ٖرا ايتػٝري دًٝا أنجس يف املدٕ 
فخصا٥ص اذتٝا٠ اذتطس١ٜ ناذتساى ٚ تكطِٝ ايعٌُ ٚ تعدد املؤضطات ٚ 

ٛظا٥ف ارتدَات اإلدتُاع١ٝ ضاُٖت يف تعذٌٝ ٚ إدخاٍ ٖرٙ ايتػٝريات ع٢ً اي
املختًف١، فإذا ناْت األضس٠ تشٗد تػريا ْتٝذ١ ايتشدٜح ٚ ايتطٛزات ٚ ايتػري ايطسٜع 

 ()ال خيًٛ َٔ ٚدٛد َشانٌ ٚاضش١ َصًش١ٝ يع١ًُٝ ايتشطسيًعادات فٗرا 
فُٔ ايٛاضح تطٛز ٚ تػري األضس٠ ادتصا٥س١ٜ نإ عٓٝفا يهٓ٘ مل ٜكطٞ ْٗا٥ٝا ع٢ً 

أثريٙ ع٢ً ايعالقات ترا فإٕ دزاض١ ايتشطس ٚ َالَح ٚ درٚز األضس٠ ايتكًٝد١ٜ، ي
األضس١ٜ ادتصا٥س١ٜ ٚدب عًٝٓا إٔ ْسنص يف ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً ايعالقات األضس١ٜ ٚ 

 ()ايكساب١ٝ ايطا٥د٠ يف زتتُع املد١ْٝ ٚ َا طسأ عًٝٗا َٔ تػٝري دٕٚ إغفاٍ 
سذِ األضس٠، فدزاض١ ايتشطس ٜعين ايهشف عٔ أثازٙ ٚ ٖرا َا ٜطتدعٞ ايبشح يف 

 ()عالقات األضس٠ ادتصا٥س١ٜ ٚ بٓا٤ٖا، ٚ َا ٜطسأ عًٝٗا َٔ تػري يف ايٛقت اذتايٞ.  

___________________________ 
 .ستُد عًٞ ستُد، َسدع ايطابل ص .

 .1،صْظس١ٜ عًِ اإلدتُاع، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ، اإلضهٓدز١ٜ، اذتًٝيب، عبد ايسشام، اإلجتاٖات األضاض١ٝ يف  .

 .1ص اهلُايٞ، عبد اهلل، ايتػٝري اإلدتُاعٞ، اضاض٘ ٚ تطبٝكات٘، طسابًظ، يٝبٝا،  .

 .    اهلُايٞ، عبد اهلل، َسدع ضابل ص .
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 :اإلعكالٔ٘

عَد اجملتنع اجلشائزٖ مجل٘ مً التػريات ّ الترْالت يف خمتلف دلاالت لكد 
الترْالت اإلجتناعٔ٘ اإلقتصادٓ٘ فعكط ٍذا علٙ قٔنُ ّ ىعنُ ّاى ّ معاٍزٍا، احلٔاٗ

اجملتنع اجلشائزٖ خالل تارخيُ الطْٓل قد تزكت أثارا خمتلف٘ يف ّ الجكافٔ٘ اليت عزفَا 
بني أعطائَا ّ ٍذا  ، تزكٔب٘ األصزٗ ّّظائفَا ّ يف طبٔع٘ العالقات اإلجتناعٔ٘

 ،ٍه املؤصضات اإلجتناعٔ٘ اليت ٓتغكل ميَا البياء اإلجتناعٕ للنحتنعأبإعتبارٍا 
صزٗ بالدرج٘ األّ ى ّ العكط ّبالتالٕ فكل تػري ٓطزأ علٙ اجملتنع ٓؤثز علٙ األ

 ()صرٔح.

لْقت احلالٕ كاىت ىتٔح٘ الصفات اليت تتنٔش بَا األصزٗ اجلشائزٓ٘ احلطزٓ٘ يف ا
ّ ميَا الترطز  ،نْع٘ مً التػريات ّ الترْالت اليت ٓغَدٍا اجملتنع اجلشائزٖذتنٔ٘ جمل

ٔئٔ٘ بالذٖ ٓعترب مً أٍه العنلٔات اإلجتناعٔ٘ اليت تصاذب الترْالت الدميػزافٔ٘ ّ ال
ّ احلطزٖ، سٓادٗ ا ى كجاف٘  ،نع الضكاىّٕ التيعٔنٔ٘ ّ ذتٙ اجلػزافٔ٘ اليت تصٔب التح

اإلتصاالت ّ العالقات بني األفزاد ّ اجلناعات مع بعطَه البعض، ّ سٓادٗ درج٘ 
ردث منط جدٓد مً العالقات ّ ذحه التحنع الضكاىٕ ّ كل ٍذا ُٓالتفاعل 

 ()املدٓي٘. ٘اإلجتناعٔ٘ األصزٓ٘ فٔيتخ عيُ ما ٓضنٙ بجكاف

 

 

________________________ 

 .، ص 111ّ التطْر، دار املعزف٘ اجلامعٔ٘، االصكيدرٓ٘،  عبد اهلل عبد الزمحاٌ، عله اإلجتناع التيغئ٘ .

 .88،ص 11مالمح التػري اإلجتناعٕ الجكايف يف الْطً العزبٕ، بريّت، صالو ذالب، بعض  .
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أكدت الدراص٘ الضابك٘، األصزٗ اجلشائزٓ٘ بني الجبات ّ التػري يف الْصط احلطزٖ 
ّ اليت كاىت ىتائحَا: عدو إتاذ٘ اجملال لألقارب بالضكً يف بٔت األصزٗ اليّْٓ٘ أّ 

ري الصياعٕ ّ احلطزٖ الضزٓع الذٖ عَدِ الشّاجٔ٘ ذدٓج٘ التكًْٓ إضاف٘ ا ى التػ
كاٌ لُ األثز البالؼ بطعف ّ تالعٕ العالقات، علٙ أٌ عنلٔ٘  ،اجملتنع اجلشائزٖ

صاصٕ يف طبٔع٘ ّ ىْعٔ٘ العالقات االىضاىٔ٘ بضبب اسدٓاد أالترطز تؤدٖ ا ى تػري 
ّلٔ٘ ّ األ ناعاتاجلتفاء إخا ى  باإلضاف٘ذحه املدٌ ّ تبآً اجملنْعات البغزٓ٘ فَٔا، 

طعف العالقات الكزابٔ٘ بني افزاد االصزٗ ظَْر ما ٓضنٙ باجلناعات الجاىْٓ٘ مَنا ُٓ
الْاذدٗ فتصبح غري ملشم٘، فالتػري الذٖ ٓضتَدف االصزٗ احلطزٓ٘ جاء ّفل ما تكتطُٔ 

صالٔب ّ امناط مػآزٗ، ّ اصبح  علٙ االفزاد ضزّرٗ التكٔف أظزّف ذٔاٗ املدىٔ٘ مً 
طزٖ ّ احلٔاٗ احلطزٓ٘ اليت تكتطٕ بالطزّرٗ العالقات الكزابٔ٘ االصزٓ٘ يف الْصط احل

كٌْ عالقات ّفل الكٔه ّ اليعه الضائدٗ يف تأٌ  املبئ٘ علٙ اصاظ رابط٘ الدو، بل جيب
املدٓي٘، مما أدت إ ى تػٔري يف خصائص األصزٗ، ّ أدت ظزّف احلٔاٗ احلطزٓ٘ إ ى ىْع 

قْٗ الرتابط ضعٔف٘،  ّ املياصبات ّ أصبح التطامً مً العالقات اليت ال تكتغف إال يف
 عالقاتَا الكزابٔ٘ مع االصزٗ الكبريٗ. يففتصبح األصزٗ مضتكل٘ 

ّ مً خالل ٍذا أردىا الكغف عً التػريات اليت عزفَا اجملتنع اجلشائزٖ جزاء 
 عنلٔ٘ الترطز، ّ بٔاٌ ذحنَا ّ طبٔعتَا ّاىعكاصاتَا علٙ االصزٗ اجلشائزٓ٘ ّ علُٔ 

 الضْصْٔلْجٕ التالٕ:  التضاؤلتطزح 

________________________ 

 .ّ التطْر، ص  عبد اهلل عبد الزمحاٌ، عله اإلجتناع التيغئ٘ .

 .88صالو ذالب، بعض مالمح التػري اإلجتناعٕ الجكايف يف الْطً العزبٕ، ص  .
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كاٌ صببا احلطزٖ ّ ٍل عامل الترطز ما ىْع العالقات األصزٓ٘ الضائدٗ يف اجملتنع 
 ؟ أصاصٔا يف تػري أّاصز العالقات داخل االصزٗ احلطزٓ٘

 الفزضٔات :

 أدت عنلٔ٘ الترطز إ ى تػٔري العالقات األصزٓ٘. .

 تزاجع العالقات األصزٓ٘ الداخلٔ٘ ّ مٔل األصزٗ إ ى االىفتاح حنْ اخلارد. .

 تزاجع ىعاو الشّاد مً الداخلٕ إ ى امليفتح. .
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 ميَذٔ٘ الدزاض٘:

 بإعتباز للعالق٘ امليَذٔ٘ اليت تسبط بني املْعْع ّامليَر يف الدزاض٘ اإلدتناعٔ٘
سٔح أىَنا قغٔتاٌ متالشمتاٌ، ّ أٌ طبٔع٘ املْعْع ٍٕ اليت حتدد ىْع امليَر املالٜه 
مً أدل اإلملاو بكل دْاىب املْعْع. ألٌ أٖ دزاض٘ علنٔ٘ تعتند علٙ طبٔع٘ امليَر 
أّ املياٍر املطتددم٘. فامليَر ٍْ دلنْع٘ مً اخلطْات الفكسٓ٘ ّ العلنٔ٘ ّٓتبعَا 

 méthodeكلن٘ ميَر ٍٕ الرتمج٘ العسبٔ٘ للكلن٘ الفسىطٔ٘  الباسح لتفطري العاٍسٗ ّ
ّ ٍْ الطسٓل اليت ٓطلكَا الباسح يف حتدٓد حبجُ ّ الْصْل إىل تفطري العاٍسٗ املدزّض٘ 

 ()يف الْاقع.

فامليَر ميكً إزداعُ إىل طسٓك٘ التضْز ّ تيعٔه البشح، ّ قد إعتندىا يف دزاضتيا 
قات األضسٓ٘ علٙ امليَر الْصفٕ التشلٔلٕ الرٖ لعاٍسٗ التشغس ّ تأثريِ علٙ العال

ّْز الْاقع  ٍْ طسٓل ٓعتند علُٔ الباسجٌْ يف احلضْل علٙ املعلْمات ّافٔ٘ ّدقٔك٘، ُتض
 اإلدتناعٕ، ّ ُتطَه يف حتلٔل ظْاٍسِ.

ٓعتند امليَر »تعسٓفا غامال للنيَر الْصفٕ التشلٔلٕ فٔكْل: املػْخٕعطٕ ّ ُٓ
 . ()ض٘ العاٍسٗ كنا تْدد يف الْاقعالْصفٕ التشلٔلٕ علٙ دزا

 
 
 
 
 

___________________________ 
 .ظ،سع، ميَذٔ٘ البشح العلنٕ يف العلْو اإلىطاىٔ٘، داز الكضب٘ لليػس ، ازجصاٜس، جنأ ٓظمْز .

 .1، ظ11عناز بْسْش، دلٔل الباسح يف امليَذٔ٘ ّ كتاب٘ السضاٜل ازجامعٔ٘، مؤضط٘ الْطئ٘ للكتاب، ازجصاٜس،  .
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 عٔي٘ البشح :

يف دزاضتيا علٙ  ىعسا لتعرز إدساٛ الدزاض٘ علٙ مجٔع أضسٗ املدىٔ٘ مت اإلعتناد
العٔي٘ الكضدٓ٘ اليت تتياضب مع مْعْعيا، فَٕ تكٌْ مفٔدٗ يف احلاالت اليت ىسغب فَٔا 
للْصْل إىل العٔي٘ املسغْب٘ بطسع٘، كنا تطاعد يف معسف٘ أزاٛ اجملتنع املطتَدف لكً مً 

 ()احملتنل إعطاٛ ّشٌ أكرب للنذنْعات األضَل ّصْال عنً دلتنع الدزاض٘.  

 لصمين ّ املكاىٕ:اجملال ا

ّ ٓكضد بُ امليطك٘ اليت ضٔذسٚ فَٔا البشح املٔداىٕ ّ فٔنا خيط حبجيا ّعع 
 اإلختٔاز علٙ مدٓي٘ اخلسّب٘ بْالٓ٘ مطتػامن.

ّ قد كاىت عٔيتيا دلنْع٘ مً األضس الكادم٘ مً السٓف إىل املدٓي٘ أٖ األضس، أٖ 
( أضسٗ، لكييا قنيا ٘ عػس )ذات األصْل السٓفٔ٘، ّ قد مت حتدٓد سذه العٔي٘ بـ مخط

( مكابل٘، أما األضستني الباقٔتني تعرز قٔاميا باملكابل٘ معَه ّ ٍرا بـ ثالث٘ عػس )
 لسفغَه التذاّب معيا.

 مازع إىل  لكد كاىت فرتٗ قٔاميا باملكابل٘ علٙ مداز ثالخ أضابٔع ما بني 
دل طسح أضٝلتيا ّ قد كاىت مدٗ املكابل٘ سْالٕ ىضف ضاع٘ مً أ 2مازع 

 ّاحلضْل علٙ أدْب٘ املبشْثني. 

 
 
 
 

___________________________ 
 ..1ظ، ، بلكاضه ضالطي٘، سطاٌ دٔاللٕ، ميَذٔ٘ العلْو اإلدتناعٔ٘، داز اهلدٚ للطباع٘، ط .
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 تكئات مجع املعلْمات :

البد للباسح أٌ حيدد تكئات ُتتٔح لُ ّ ُتطَل علُٔ عنلٔ٘ مجع املعلْمات، علنا 
أٌ تكٌْ ٍرِ التكئات تتناغٙ مع طبٔع٘ البشح، ففٕ دزاضتيا ٍرِ سْل التشغس 

 ّتأثريِ علٙ العالقات األضسٓ٘ إضتعنليا التكئات التالٔ٘:

 بٔاىات يف دزاضات األفساد: تعترب املكابل٘ مً األدّات السٜٔطٔ٘ يف مجع الاملكابل٘
ّازجناعات اإلىطاىٔ٘، ّ ٍٕ أكجس الْضاٜل غْٔعا ّ فاعلٔ٘ يف احلضْل علٙ البٔاىات 

 ()الغسّزٓ٘

ّ املكابل٘ تػنل علٙ عدٗ عياصس ّ ال تكتضس كنا ٓعً البعض علٙ التبادل 
اللفعٕ بني غدط أّ أكجس عً طسٓل طسح أضٝل٘ للْصْل للنعلْمات معٔي٘ مع 

مكابل٘ بعد  مبعيٙ األلفاظ ّ إضتذابات املبشْثني ففٕ دزاضتيا ٍرِ قنيا بـ  اإلٍتناو
 أضسٗ. حتدٓد عٔي٘ بـ 

 كاٌ ذلْز ذلتْٚ مكابلتيا ٓتغنً ثالخ ذلاّز أضاضٔ٘ : 

األّل متعلل بالتشغس ّ تأثريِ علٙ العالقات األضسٓ٘ ّ املتغنً مخط٘ أضٝل٘، 
الجالح ٓتغنً  لٙ اخلازز، ّ احملْزعْ اإلىفتاح حن خ يف مٔل األضسٗدّاحملْز الجاىٕ ٓتش

        مطأل٘ الصّاز يف األضسٗ ازجصاٜسٓ٘ بني الجبات ّ التػري.  

 
 
 

___________________________ 
 .ظ 2-عناز الطٔب كػسّد، البشح ّ مياٍذُ يف العلْو اإلدتناعٔ٘، داز املياٍر لليػس ّ التْشٓع، األزدٌ، ط .

 .1، ظ1د أبْغيب، قْاعد البشح العلنٕ ّاإلدتناعٕ، داز املعسف٘ األكادمئ٘، الكاٍسٗ، مجال ذلن .
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 طــسـايتش

أثساْا عًُا٤ االدتُاع بتعازٜف عدٜد٠ ٚ َتػابه١ يًتشطس، بايتايٞ ميهٓٓا تعسٜف 
 ايتشطس ع٢ً أْ٘ ايتػري أٚ ايتطٛز ايرٟ ضلدخ يف مجٝع ايٓٛاسٞ ٚ دلاالت احلٝا٠. 

نُا ٜكصد ب٘ اْتكاٍ َهإ اإلقا١َ َٔ ايسٜف إىل املد١ٜٓ ٚ االضتكساز فٝٗا ٚ َا 
تػري يف خصا٥ص ايطهإ ايسٜفني ع٢ً َطت٣ٛ عاداتِٗ االدتُاع١ٝ ٜرتتب عٔ ذيو َٔ 

ٚ تكايٝدِٖ ٚ بريو ٜٓطٟٛ َفّٗٛ ايتشطس ع٢ً أبعاد اقتصاد١ٜ ٚ ادتُاع١ٝ ٚ ثكاف١ٝ 
ايدميكساطٞ ٖٛ اْتكاٍ َهإ  باملع٢ٓ فايتشطس ،تٛافل ع١ًُٝ االْتكاٍ أٚ تًٝٗا بعد سني

٢ٓ االدتُاعٞ ٖٛ انتطاب عادات ٚ تكايٝد باملع ٘اإلقا١َ َٔ األزٜاف إىل املدٕ ٚ يهٓ
از ايفسد يػسٚط ايطهٔ ختٝادتُاع١ٝ ددٜد٠ تعٗس يف ايطًٛى ٚ املُازضات اي١َٝٛٝ نا

 () ٚ باملع٢ٓ ايجكايف انتطاب ايفسد جملُٛع١ َٔ ايكِٝ ٚ املعاٜري. ،ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘

حتٛالت نجري٠ ٚ ٜعسف٘ دريايد بسٜص: ع٢ً أْ٘ ع١ًُٝ تػري نُٞ ٚ نٝفٞ ٜؤدٟ إىل 
فِٗ ْإٔ  نُا ٜس٣ ،يف خصا٥ص ٚ مسات ٚ ٚظا٥ف اجملتُعات احمل١ًٝ ٚ املدٕ ٚ ايبًدإ

ٜطتدعٞ ضسٚز٠ عكد املكازبات املدتًف١ أٚ بني املسانص احلطس١ٜ املدتًف١ يف تًو ايع١ًُٝ 
 () .ايبًد ايٛاسد

 

 

____________________ 
 . ، ص ٗط١، بريٚت أمحد اخلػاب، ايتفهري االدتُاعٞ، داز ايٓ -
 . ، ص ذلُد عٛض عبد ايطالّ، ايفعٌ االدتُاعٞ عٓد تايهٛت بازضٛثس، داز املطبٛعات اجلدٜد٠، ايكاٖس٠،  -



 ايتصٛز ايٓعسٟ                                                                              حتدٜد املفاِٖٝ

 

 

 
12 

دلُٛع١ َٔ ايٓعِ االدتُاع١ٝ ٚ االجتاٖات اييت »ٚ ٜعسف٘ يٜٛظ ٜٚسخ قا٥ال أْ٘ 
َتُٝص٠ احلذِ نجٝف١ ايطهإ ٚ اعات نبري٠تٛدد عٓدَا تتعاٜؼ األفساد بصف١ دا١ُ٥ يف مج

 . ()«َٗٓٝا

إٕ ايتشطس ٖٛ مبجاب١ ع١ًُٝ يف سني ٜعترب احلطس١ٜ احلاي١ »ريدٌ: ٕٛ بدٚ ٜعسف٘ أ
أٚ ايعسٚف ايكا١ُ٥ مبع٢ٓ إٔ ايتشطس ٖٛ اجلاْب ايدٜٓاَٞ املتشسى يف سني احلطس١ٜ ٖٞ 

   () «اجلاْب ايجابت ٚ املطتكس

١ًٝ ايتُسنص ايطهاْٞ ٚ ٖرٙ ايع١ًُٝ تٓفر ٚ ٜعسف٘ ايدميػسافٕٝٛ ع٢ً أْ٘ عُ
تتُجٌ األٚىل يف تعداد َسانص ايتذُع أٟ منٛ املسانص  ''تصداٍ''طسٜكتني أضاضٝتني نُا ٜس٣ 

احلطس١ٜ املتعدد٠ يف سني إٔ ايطسٜك١ ايجا١ْٝ اييت تتدرٖا ع١ًُٝ ايتشطس تتُجٌ يف منٛ 
س١ٜ َٔ ايكس٣ ددٜس بإٔ ضلٛهلا مبع٢ٓ شٜاد٠ سذِ ايطهإ يف ق ،ايتُسنص ايطهاْٞ ايفسدٟ

 () إىل َد١ٜٓ سطس١ٜ.

 

 

 
 
 

___________________ 
 .ذلُد عٛض، َسدع ضابل  ص.  -
 .، ص ذلُد ايطٝد غالب، ايب١٦ٝ ٚ اجملتُع، َهتب١ اإلغعاع ايف١ٝٓ، طبع١ ددٜد٠،  -
 .، ص اجلاَع١ٝ، داَع١ ٖٚسإ اجلصا٥س، بػري ايتٝذاْٞ، ايتشطس ٚ ايت١٦ٝٗ ايعُسا١ْٝ، دٜٛإ املطبٛعات  -
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يف أدغاٍ »ٜكٍٛ:  ''املطأي١ احلطس١ٜ''يف َطتٌٗ دزاض١ سٍٛ  َاٌْٜٛ ناضتٌٝزلد 
ايتعازٜف ايدقٝك١ اييت أغٓاْا بٗا عًُا٤ االدتُاع ميهٓٓا إٔ منٝص بٛضٛح َعٓٝني َتُاٜصٜٔ 

سدٚد َع١ٓٝ َٔ سٝح احلذِ يه١ًُ حتطس: باعتبازٙ تسنصا  دلايٝا يًطهإ اْطالقا َٔ 
  () «ٚايهجاف١

ط٢ُ ثكاف١ ُٜ ،ايتشطس باعتبازٙ اْتػازا يٓطل َٔ ايكِٝ ٚ املٛاقف ٚ ايطًٛنات
 سطس١ٜ.

َفّٗٛ ايتشطس باعتبازٙ ضريٚز٠ تسنص ايطهإ ٚ ٖرٙ ايطريٚز٠  يدزٜر:أ٘ فٚ ٜعس
ثاْٝا: ازتفاع  تػٌُ أٜطا عًُٝتني أخسٜني ُٖا أٚال اْتػاز ٚ اَتداد ْكط ايرتنص ٖرٙ ٚ

 ط. اٙ ايٓكرسذِ ٚ نجاف١ نٌ ْكط١ َٔ ٖ

ٚ ٖهرا فإٕ َفّٗٛ ايتشطس ٜتطُٔ داليتني األٚىل دميكساط١ٝ دلاي١ٝ )ايتشطس  
ايهُٞ( ٚ ايجا١ْٝ ادتُاع١ٝ ثكاف١ٝ )ايتشطس ايهٝفٞ( ٚ َٔ ثِ فإٕ َفّٗٛ ايتشطس ٜػري 
إىل فعٌ االْتكاٍ َٔ ٚضع إىل ٚضع أخس رلتًف ٚ ذيو ع٢ً املطت٣ٛ ايدميػسايف 

كايف ٚ ايتشطس ال ٜتِ إال ع٢ً غهٌ ضريٚز٠ تتِ ايجٚاجملايٞ ٚ ع٢ً املطت٣ٛ االدتُاعٞ 
١ٝ( يف طاْيف املهإ ٚ ايصَإ ٚ ٖٞ ع١ًُٝ تطتٗدف إدَاز عٓاصس ددٜد٠ )دلاي١ٝ أٚ إْ

 ()دا٥س٠ ايتشطس. 

 

 

________________________ 
 .، ص أسطإ ذلُد احلطٔ، َٛضٛع١ عًِ االدتُاع، ايداز ايعسب١ٝ يًُٛضٛعات، بريٚت،  -
  .  ، ص إمساعٌٝ قري٠، عًٞ غسبٞ، يف ضٛضٝٛيٛدٝا ايت١ُٝٓ، ضًط١ً املعسف١، دٜٛإ املطبٛعات اجلاَع١ٝ، اجلصا٥س،  -
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 ٚ َٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َفّٗٛ ايتشطس ٜتطُٔ ثالخ أبعاد أضاض١ٝ ٚ ٖٞ:

 اَتداد دػسايف أٚ دلايٞ يًُد١ْٝ ٚ تٗتِ بدزاض١ اجلػسافٝا.ايتشطس باعتبازٙ  

()ايتشطس باعتبازٙ منٛا ضهاْٝا يًُد١ْٝ ٚ تٗتِ بدزاض١ ايدميػسافٝا  
 

 منط ايعٝؼ احلطسٟ، ٚ ٖٛ َا تٗتِ ايتشطس باعتبازٙ اْتػاز منط ايعٝؼ ٖٛ 

 بدزاض١ ايطٛضٝٛيٛدٝا. 

ري تتِ بٛاضط١ اْتكاٍ أٌٖ ايباد١ٜ ػٝايتٚ ٖهرا فإٕ ايتشطس ضريٚز٠ َٔ ضريٚزات 
أٚ حتٍٛ املٓاطل ايسٜف١ٝ إىل َٓاطل سطس١ٜ، عاد٠ َا تؤثس ٖرٙ ايع١ُٝ ع٢ً  ،إىل املد١ٜٓ

ٜٚػري  ،ع٢ً ايطٛا٤ايرتنٝب املٗين ٚ االدتُاعٞ ٚ االقتصادٟ يطهإ ايبدٚ ٚ احلطس 
َفّٗٛ ايتشطس إىل أنجس َٔ االزتفاع أٚ االشلفاض يف عدد ايطهإ احلطس ٚايبدٚ 

تطُٔ تػريا يف سٝاتِٗ نُا ٜطِ تػريا يف دٛ ٚاالْتكاٍ يف ايصزاع١ ٚ ايصٓاع١، إذ ٜ
تشطس خاصٝتني أضاضٝتني: َٔ ًيٚ ايعٌُ ايرٟ ٜتطًب بدٚزٙ تكطُٝا ددٜدا يًعٌُ. 

عسف ايٓعاّ االقتصادٟ ٚ ايتٓعِٝ االدتُاعٞ تػريا، نُا ميهٔ ْاس١ٝ ايبٓا٤ االدتُاعٞ َٜ
تعسٜف ايتشطس ع٢ً أضاع أْ٘ تًو ايع١ًُٝ اييت تصبح بٗا احلطس١ٜ أضًٛبا ممٝصا 

 ( )يًشٝا٠. 

 

 
__________________ 

 .امساعٌٝ قري٠، َسدع ضابل ص  -
احلطس زضاي١  ٚ ضس٠، دزاض١ َٝدا١ْٝ َكاز١ْ بني ايسٜفايتشطس ٚ أثسٙ ع٢ً ايبٓا٤ االدتُاعٞ يألعبد ايسؤٚف ايطبع،  -

 . ، ص املادٝطتري، ن١ًٝ األدب، 
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أَا تطتاٍ فري٣ إٔ ايتشطس ع١ًُٝ تسنٝص ضهاْٞ ٜكّٛ ع٢ً تعدد ْكاط املسانص 
 ()احلطس١ٜ َٔ ْاس١ٝ ٚ شٜاد٠ سذِ املسانص ايفسد١ٜ َٔ سل١ٝ أخس٣. 

ٚ نٜٛٔ: أندا ع٢ً صعٛب١ حتدٜد َفّٗٛ ايتشطس باعتبازٙ  غري إٔ نازٜٓرت
َطتشدخ يف نجري َٔ ايدزاضات احلطس١ٜ ٚ تعددت اضتعُاالت٘ ٚ َٔ ثِ زلد إٔ َفّٗٛ 

 ()احلطس١ٜ طلتًف عٔ ايتشطس سٝح ٜػري ٖرا األخري إىل ظاٖس٠ ضهإ املد١ٜٓ. 

١ٝ َٔ عًُٝات أَا يٓطٕٛ فري٣ ايتشطس ع١ًُٝ ٚ ْتٝذ١ يف إٓ ٚاسد ٚ ميجٌ عًُ
ايتػري االدتُاعٞ ٜتِ َٔ خالهلا اْتكاٍ ضهإ األزٜاف إىل املدٕ ٚ ايعٝؼ فٝٗا ٚ أَا 
أزفٔ ٜس٣ إٔ ايتشطس ع١ًُٝ ميتد تأثريٖا إىل حتٌٜٛ ضهإ ايسٜف ذٟٚ ايٓصع١ ايكب١ًٝ إىل 
أمناط سطس١ٜ َٔ خالٍ ايتػري ايجكايف ايرٟ ٜتطُٔ تػريا يف ايكِٝ ٚ االجتاٖات 

ٚ ايتصسف جتاٙ املٗادسٜٔ سلٛ ايتٛافل ٚ االْطٝام َع األمناط احلطس١ٜ احمل١ًٝ  ٚاملٛاقف
ٚ ٜعسف ايتشطس ع٢ً أْ٘ اجتاٙ عاّ سلٛ اإلقا١َ يف املسانص احلطس١ٜ ٚ ايعٌُ ع٢ً 

 ٚ تٛضٝع ْطاقٗا احلطسٟ. تعُريٖا 

ٚ ٖرا املفّٗٛ ضا٥د ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ ٚ يٝظ قاصسا ع٢ً َطت٣ٛ َٓطك١ دٕٚ 
أٚ املطت٣ٛ  ()ٖا زغِ ايتفاٚت ايٛاضح بني َٓاطكٗا َٔ سٝح ايتبأٜ يف ايدزد١ غري

 ع٢ً أْ٘ االْتكاٍ َٔ احلٝا٠ ايسٜف١ٝ إىل املدٕ يًعٝؼ فٝٗا ٚ ٜهٕٛ ٖرا  ٜعسف ايتشطسٚ

 االْتكاٍ ضبب اهلذس٠ ٚ تتطًب َٔ ايفسد أٚ اجلُاع١ ايتهٝف َع املٓع١َٛ االدتُاع١ٝ

____________________ 
 .  _ ، ص فٛشٟ زضٛإ ايعسبٞ، أمناط ايتذُعات يف ايٛطٔ ايعسبٞ، احتاد اجلاَعات ايعسب١ٝ،  -
  –  – ذلُد اجلٖٛسٟ، دزاضات يف عًِ االدتُاع ايسٜفٞ ٚ احلطسٟ، األشازٜط١ داز املعسف١ اجلاَع١ٝ ص  -
  .ص  داز املعسف١ اجلاَع١ٝ، ٝح، عًِ االدتُاع احلطسٟ، االضهٓدز١ٜ، غذلُد عاطف  -
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املتُج١ً يف ايكِٝ ٚ ايجكاف١ ايطا٥د٠ يف دلتُع املد١ٜٓ، قد ٜٓتر عٔ ساي١ ض٤ٛ ايتهٝف 
 تدٖٛز ايٛضع املادٟ ٚ املعٟٓٛ ٚ قد ٜرتتب عٓ٘ ايعٛد٠ إىل ايكس١ٜ. 

ٜػري إىل إٔ سٝا٠ احلطس َا ٖٞ إال  Benjamin Walterبُٝٓا ٚيرت بٝٓذاَني 
 ()تفاعٌ بني ايرنسٜات ايػدص١ٝ ٚ املٝص٠ ٚ تتعًل ب١ُٓٝٗ ايكِٝ. 

ٚ َٓ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايتشطس ع١ًُٝ َٔ عًُٝات  ايتعسٜف اإلدـسا٥ٞ يًتشطـس:
 ايتػري االدتُاعٞ ٚ ٖٞ اْتكاٍ ايسٜفٝني إىل املدٕ ٚ انتطابِٗ تدزصلٝا ايكِٝ احلطس١ٜ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

___________________ 
 .َسدع ضابل، ص  عًِ االدتُاع احلطسٟ، ٝح،ذلُد عاطف غ -
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 : األضسٚ

تػىن كمىٛ أضسٚ حمكٛ ٔاضعٛ وَ املالوح املىٗصٚ ٔ الصفات، ٔ لفّي األضسٚ 
ٖٛ عمي املٕزثات ٔ عمي االجٍٛ ٔالتػسٖح ٔ عمي زمجأ إىل دٌٔبصفٛ وتكاومٛ البد وَ أُ 

ٔظاٟف االعطاٞ، ٔ كرلك الكإٌُ ٔ اإلقتصاد ٔ الطٗاضٛ، ذلك أُ كال وَ ِرٓ العمًٕ 
ٖٛ االضسٚ ال ميكَ عىمٗا اُ زتمك٘ ضٕٞا عمٜ طبٗعٛ االضسٚ ٔطابعّا املىٗص، ٔ لكَ دٔ

عمٜ البخح األضسٙ  ٖات املتداخمٛزصني بإٌعكاع ِرٓ الدٔتِتىاً املدإّٖتي بعىل 
يف ٌفظ الٕقت تأثري  ٍف٘ٔهلرا ٖسكص عمٜ األضسٚ بإعتبازِا ٌعاوا إجتىاعٗا، ٔ ال ٖ

 جتىاعٗٛ العاوٛ فْٗ .ٕٗلٕجٗٛ ٔ اإلباجلٕاٌب ال

تازٖذ، ٔ لكَ يف أغكاه رلتمفٛ، ٔ ِ٘ أٖطا ضسٔزٖٛ العرب ٔ ذُ وٕجٕدٚاألضسٚ إ
ضٗٛ احملافعٛ عمٜ إضتىساز احلٗاٚ عمىٗٛ ألٌّا تكًٕ بإزلاش عدد وَ الٕظاٟف األضا

ِىٗٛ أكدٔا عمٜ أالٕظاٟف كىا اإلجتىاعٗٛ ٔ قد اتفل عمىاٞ اإلجتىاع عمٜ عاملٗٛ ِرٓ 
ٍعي فْٗ ٔ ٖطبط بطسٖل ٌعاوٗٛ العالقات بني ٖ ٌطم٘عاون أخس ٔ ِٕ كن دلتىع 

بداٟٗٛ ُ اجملتىعات اليت تطتىس أاجلٍطني وَ خاله تٍعٗي الصٔاج بّدف اإلزلاب حتٜ 
 حتدد العالقات بني اجلٍطني.

جتىاع٘  ُ األضسٚ ِ٘ أحد وكٕوات الٕجٕد اإلأٔ ٖسٝ دازضٕا عمي اإلجتىاع 
       ()يف اجملتىع اإلٌطاٌ٘، ٔ ِ٘ لرلك تعترب ٌعاوا عاملٗا.

 
 
 

___________________________ 
 .ص، ،  ذلىد ذلىدٚ ، اخلطبٛ ٔ الصٔاج، وطبعٛ الػّاب ، ط .
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تعددت أزاٞ العمىاٞ يف تعسٖف األضسٚ، فىٍّي وَ عّسفّا كجىاعٛ إجتىاعٗٛ 
ٌّا مجاعٛ إٌطاٌٗٛ تٍعٗىٗٛ املكمفٛ أسفّا وصطفٜ اخلػاب عمٜ عٔكٍعاً إجتىاع٘ فٗ

 بٕاجب إضتكساز ٔ تطٕز اجملتىع.

خالقّي أٔ ٖعسفّا كٕل٘ : عمٜ اٌّا تمك اجلىاعات اليت تؤثس عمٜ منٕ االفساد ٔ 
املساحن االٔىل وَ العىس ٔ حتٜ ٖطتكن اإلٌطاُ بػدصٗتْ ٔ ٖصبح وطؤٔال عَ وٍد 

 () ٌفطْ ٔ عطٕا فعاال يف اجملتىع.

إوسأٚ تستبطاُ بطسٖكٛ  ٔ ٖعسفّا بن ٔ فٕجن: ِ٘ ٔحدٚ بٍاٟٗٛ، تتكُٕ وَ زجن ٔ
 .بين وٍتعىٛ اجتىاعٗٛ وع أطفاهلي ازتباطا بٕٗلٕجٗا أٔ بالت

ُ إقاوٛ وػرتك ٔ قد امجاعٛ إجتىاعٗٛ تتطي مبك ٔ ٖعسفّا وريدٔك : األضسٚ
تتعسض إىل وػاكن إقتصادٖٛ ٔ ٔظٗفٗٛ تكاثسٖٛ متد اجملتىع بأفساد هلي بصىات ٔاعدٚ 

 ()عمٜ تسابّا.

ٔ ٖعسفّا ِازٔلد كسٖطتٍظ : األضسٚ ِ٘ دلىٕعٛ وَ املكاٌات ٔ األدٔاز املكتطبٛ 
 وَ خاله الصٔاج.

: االضسٚ ِ٘ مجاعٛ إجتىاعٗٛ صػريٚ تتكُٕ عادٚ وَ األب  ٔ ٖعسفّا بٕجازدع
 ()املطؤٔلٗٛ. ٔ اكجس وَ االطفاه ٖتبادلُٕ احلب ٔ ٖتكامسُٕأٔ االً ٔ ٔاحد 

 
 

___________________________ 
 .، ص ، اإلجتاِات املعاصسٚ يف دزاضٛ األضسٖٛ، داز املعازف، الكاِسٚ، طعمٗا غكسٙ،  .

 .، ص ذلىد فؤاد حجاشٙ، األضسٚ ٔالتصٍٗع، وكتبٛ ِٔٗٛ، الكاِسٚ،  .

 .، ص ، عبد الكادز الكصري، األضسٚ املتػريٚ يف اجملتىع املدٌٗٛ، داز الٍّطٛ العسبٗٛ لمطباعٛ ٔالٍػس، برئت، ط .
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ٔ تكًٕ برتبٗٛ األطفاه حتٜ ميكٍّي وَ الكٗاً بتٕجّّٗي ضبطّي لٗصبخٕا 
 ()سفُٕ بطسٖكٛ إجتىاعٗٛ.أغداض ٖتص

: األضسٚ ِ٘ مجاعٛ وَ األغداص الرَٖ تكًٕ العالقات بني كن صٔ ٖعسفّي دٖف
وٍّي ٔ األخس عمٜ أضاع قسابٛ الدً، ٔ ٖكُٕ كن وٍّي بٍاًٞا عمٜ ذلك كأٌْ جصٞ وَ 

 األخس.

ِ٘ مجاعٛ ِ٘ ٌٕع خاص، ٖستبط أفسادِا بعالقٛ  ٔ ٖعسفّا زتْٗ كٕٖتج : األضسٚ
ٔ التعأُ ٔ املطاعدٚ املتبادلٛ، ٔ ٖطّي أفساد ٔاعني أصخاٞ يف  لٕاحد املرتابطالػعٕز ا

  ()بٍاِٞا ٔ تطٕٖسِا ٔ إخساجّا لمىجتىع.

ٔ ٖعسفّا أزضت بريجظ: األضسٚ ِ٘ دلىٕعٛ وَ األغداص أزتبطٕا بسٔابط 
كن وع األخس، ٔ لكن وَ أفسادِا الصٔاج أٔ الدً أٔ التٗ٘ وكٌٕني احلٗاٚ اإلجتىاعٗٛ 

 ٔ هلي ثكافٛ وػرتكٛ ٔممٗصٚ. أدٔاز إجتىاعٗٛ خاصٛ بْ

ٌٔٗكٕف: األضسٚ ِ٘ زابطٛ إجتىاعٗٛ صػريٚ ٖتكُٕ وَ شٔج  تربٔ ٖعسفّا أٔج
ٔ شٔجٛ ٔ أطفاهلي أٔ بدُٔ أطفاهلا، أٔ شٔج مبفسدٓ وع أطفالْ أٔ شٔجٛ مبفسدِا وع 

  ()أطفاهلا.

 
 
 
 

___________________________ 
 .عبد الكادز الكصري، املسجع ضابل ، ص .

 .، ص ٙ، األضسٚ ٔ الصٔاج، جاوعٛ طسابمظ، بريػ٘ أمحد ٗالٕح .

 .، ص ، عبد الباق٘ عمٜ قصٛ، الصٔاج ٔ األضسٚ ٔ اجملتىع، داز األوني لمٍػس ٔ التٕشٖع، الكاِسٚ، ط .
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 قاٟال: EMILIO WILLIAMSٔ ٖعسفّا إميٗمٕ ٔلٗمٗاوص 

األضسٚ ِ٘ املؤضطٛ اإلجتىاعٗٛ اليت تػىن زجال أٔ عددًا وَ السجاه، ٖعٗػُٕ 
اٞ ٔ أقازب آخسَٖ ٔ كرلك ٗمف األحأٔ عددًا وَ الٍطاٞ، ٔ وعّي اخل شٔاجًا وع إوسأٚ

 ()اخلدً.

ٔاضعا أواً الباحح حلصس إٌٔاع الصٔاج املىكٍٛ فّرا التعسٖف ٖفطح اجملاه 
ج اجلىاع٘، ٌعاً تعدد األشٔاج، ٌعاً تعدد الصٔجات ٔ أخريا الصٔاج األحادٙ، الصٔا

ٔأغكاه التٍعٗي األضسٙ اليت تتٕافل وع أمناط الصٔاج املتعددٚ ٔ تٍّض عمّٗا. فّٕ 
 ٖسكص خباصٛ عمٜ أغكاه التٍعٗي األضسٙ.

 تكع ػفن الٕظاٟف اليت تكًٕ بّا األضسٚ. ٔ كرا تصٕز التفاعن اإلجتىاع٘ اليتٔ ُٖ
 ()بني أفسادِا.

 عٛ تعسف عمٜ أضاع العالقات اجلٍطٗٛمجاأُ األضسٚ  »ٔ ٖعسفّا واكٗفس:
غري أُ ِرٓ احملألٛ  «املطتىسٚ عمٜ سلٕ وطتىس ٖطىح بإزلاب األطفاه ٔ زعاٖتّي

إلحدٝ اإلجتىاعٗٛ  عمٜ األِىٗٛ اأضاض دلمتٕصن إىل تعسٖف ٍٖطبل إٌطباقا عاوا تعتى
ٕٗلٕجٗٛ األضاضٗٛ. ٔ وَ ثي فّ٘ تتجاِن طاٟفٛ كبريٚ وَ اجلٕاٌب الجكافٗٛ بالٕظاٟف ال

    ().الكاوٍٛ يف األضسٚ 

 
 

___________________________ 

 .، ص ٘، الطفن ٔ األضسٚ ٔ اجملتىع، عىاُ لمٍػس ٔالتٕشٖع، تعبد احلىٗد العٍا ٍاُح .

 .، ص ل٘، األضسٚ ٔ اجملتىع، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، األضكٍدزٖٛ، داز املعازف اجلاوعٗٛ، ضٍاٞ اخلٕ .

 .، ص ،  إحطاُ ذلىد احلطَ، العاٟمٛ ٔ الكسابٛ ٔالصٔاج، داز الطمٗعٛ لمطباعٛ ٔالٍػس، ط .



 الٍعسٙ                                                                              حتدٖد املفاِٗيالتصٕز 

 

 

21 

 التعسٖف الٕظٗف٘ لألضسٚ:

بًا. فعمىاٞ اإلجتىاع صع إُ ٔجٕد العدٖد وَ إٌٔاع األضس جيعن أوس تعسٖفّا بدقٛ
حيألُٕ الٕصٕه إىل تعسٖف ميكَ أُ ٖػط٘ الٍىاذج املدتمفٛ األضسٚ بعٗدًا عَ التعسٖف 
الٍىٕذج٘ أٔ املتطسف. ٔ التعسٖف الٕظٗف٘ عمٜ أضاع ٔظاٟف ٔ ٌػاط األضسٚ ٖسكص 
عمٜ ٔظاٟف ٔ ٌػاطات األضسٚ السٟٗطٗٛ املّىٛ اليت متٗص ِرٓ املٍعىٛ اإلجتىاعٗٛ عَ 

ريِا، ٔ عٍدوا ٖتي التعسف عمٜ ِرٓ الٕظاٟف ٔ الٍػاط فإُ كن اجلىاعات اليت تكًٕ غ
 أحد عمىاٞ اإلجتىاع ''جٕزج وريدٔك''ٔ يف ِرا اجملاه ٖسٝ  ،بّا ميكَ تعسٖفّا بأٌّا أضس

ً األٔاٟن الرَٖ طٕزٔا التعسٖف الٕظٗف٘ لألضسٚ إذ جاٞ يف دزاضتْ الكالضٗكٗٛ 
ٔظاٟف عاوٛ لألضسٚ الٍٕٖٔٛ،  ذكس أزبعٛ «البٍاٞ اإلجتىاع٘ »ٔ اليت خسجت يف كتابْ 

ِٔ٘ اإلزلاب، العالقات اجلٍطٗٛ بني الصٔجني، التعأُ يف الٍػاطات اإلقتصادٖٛ، 
 اه.ٔالتٍػ٠ٛ اإلجتىاعٗٛ لألطف

عامل اإلجتىاع األوسٖك٘ املعاصس إىل حرف الٕظاٟف الجالثٛ  أزازضٖ٘رِب 
ٌّا أسف األضسٚ ِ٘ تٍػ٠ٛ األطفاه ٔ عمْٗ فكد َع األٔىل، ٔ أكد عمٜ الٕظٗفٛ السابعٛ  ٔ

 ()«مجاعٛ بٍاٟٗٛ قسابٗٛ صػريٚ، ذات ٔظٗفٛ زٟٗطٗٛ ٔ وّىٛ ٔ ِ٘ تٍػ٠ٛ الٕلٗد الصػري

: عمٜ أٌّا مجاعٛ وَ األفساد تسبطّي زٔابط دوٕٖٛ  ٔ ٖعسفّا كٍكصل٘ دٖفٗص  
 ()ٔإجتىاعٗٛ وتىاضكٛ.

 
 
 

___________________________ 

 .، ص املكتب اجلاوع٘، احلدٖح، اإلضكٍدزٖٛ،  –حطني عبد احلىٗد أمحد زغٕاُ، التػري اإلجتىاع٘ ٔ اجملتىع  .

 .، ص اإلجتىاع٘، داز الٍّطٛ العسبٗٛ، برئت، ضاوعٗٛ حطَ الطاعات٘، اإلحتباز لمصٔاج ٔ التػري  .
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فٗعسف األضسٚ بأٌّا زابطٛ إجتىاعٗٛ وَ شٔج ٔ شٔجٛ ٔ أطفاهلىا أٔ  ُربأٔجأوا 
أٔ وَ شٔج مبفسدٓ وع أطفالْ أٔ شٔجٛ مبفسدِا وع أطفاهلا ٔ قد تكُٕ  ،بدُٔ أطفاه

األضسٚ أكرب وَ ذلك فتػىن أفسادًا آخسَٖ كاجلدٔد ٔ األحفاد ٔ بعض االقازب عمٜ 
 ()أُ ٖكٌٕٕا وػرتكني يف وعٗػٛ ٔاحدٚ وع الصٔج ٔ الصٔجٛ.

ا ضبل اٌّا التعسٖف اإلجساٟ٘ لألضسٚ: عىٕوا ميكَ تعسٖف األضسٚ بٍاًٞا عمٜ و
 ِ٘ وَ اِي مجاعٛ أٔلٗٛ يف اجملتىع ٖتفاعن أعطاِٞا ٔفل االدٔاز اإلجتىاعٗٛ احملددٚ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

 .، ص، دوػل، ذلىد صفٕح األخسع، تسكٗب العاٟمٛ العسبٗٛ ٔٔظاٟفّا، دزاضٛ وٗداٌٗٛ لٕاقع العاٟمٛ يف ضٕزٖا، ط .
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 ١ٓاملدٜ

ايٓعِ صٗس فٝ٘ مجٝع سكال ًٜتكٞ فٝ٘ اإلْطإ ٚ تٓ ١ عدل ايتازٜذٓغهًت املدٜ
ٚ ايجكاف١ٝ ٚ ختتًف املػازٜع ايت١ُٜٛٓ يذلق١ٝ سٝا٠ اإلْطإ ٚ االدتُاع١ٝ ٚ االقتصاد١ٜ 

 َطتٛاٙ املعٝػٞ يف جتُعات ضه١ٝٓ ضد١ُ حتتٟٛ َالٜني ايبػس.

ٚ يكد تعددت ٚ تٓٛعت آزا٤ ايعًُا٤ عدل ايصَٔ يف تعسٜف ٚ إعطا٤ َفّٗٛ سٍٛ 

نٌ َسنص سطسٟ ٜكّٛ مبٗاّ  ١ٓاملدٜفتذد ٖٓاى تعسٜف تعددٟ أٟ أْ٘ ٜعتدل  ١ٓاملدٜ

ايطه١ٝٓ، ٖرا ٚ ٜعتُد ايتعسٜف يعدد َٔ ايكس٣ ٚ ايتذُعات اإلداز٠ ٚ ارتدَات 

َٔ إمجايٞ  %02َا ٜطِ َٔ ق٣ٛ ايعٌُ عٔ ايٛطين يف أضًٛب اذتٝا٠ ٚ منط اإلْتاز ٚ 

 (1)ايصٓاع١ٝ ٚ ايتذاز١ٜ.  ١ٓاملدَٜجٌ  ١ٓاملدٜايك٣ٛ ايعا١ًَ يف 

ايهجاف١ ٚ أَا ايتعسٜف االدتُاعٞ فٝػرل إىل اذتطس١ٜ نطسٜك١ يًعٝؼ ٚ اعتباز 

ٚسد٠ املصاحل ٚ بِٝٓٗ ادتُاعٝا ٚ ثكافٝا ٚ عسفٝا جتُع اذتذِ ٜتهْٛإ َٔ أفساد شتتًفني 

ّٛ املؤضطات بتٓعِٝ ايتفاعٌ بني ادتُاعات امله١ْٛ يًبٓا٤ االدتُاعٞ ٚ البأع إٔ تك

ْعدد بعض ايتعسٜفات اييت ساٚيت إعطا٤ غسح ٚايف ٚ َٛضٛعٞ يًُد١ْٝ َٓٗا َا 

 ( )ٜعسفٗا ع٢ً أْٗا تػهٌ َٔ ايتذُعات 

_________________ 
١1 أبٛ داٚد، َصس، ابساِٖٝ ٜٛضف، إغهاي١ٝ ايعُسإ ٚ املػسٚع اإلضالَٞ، َطبع -1  .36، ص 0

 .36ابساِٖٝ ٜٛضف، َسدع ضابل ص  -0
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ايتشاّ بني َكَٛات زٚس١ٝ ٚ ايتٓعِٝ ٚ ايتعكٝد، نُا أْٗا ايبػس١ٜ ايبايػ١ ايهجاف١ 

 (). ايفصٌ بٝٓٗاٚ َع١ٜٛٓ ٚ َهْٛات َاد١ٜ زتطد٠ يألٚىل ٚ ال ميهٔ 

ٚ َسنص دا٥ِ يإلقا١َ ٜتُٝص آخس ٚ ٖٛ "يٜٛظ ٜٚست" أْٗا َهإ أٜس٣ تعسٜف 

ٚ ٜطهٓ٘ أفساد َتذاْطني ٚ ٜطبل عًِٝٗ بايهجاف١ ٚ اذتذِ ٚ تأثرلات اذتٝا٠ اذتطس١ٜ 

 ()قإْٛ ٚاسد. 

ست بازى ع٢ً أْٗا َهإ إقا١َ طبٝعٞ يإلْطإ املتُدٕ ٚ بٗرا فٗٞ ٚ ٜعسفٗا زٚب

 تعتدل َٓطك١ ثكاف١ٝ تتُٝص بُٓطٗا ايجكايف املٗين.  

ٚ تأخر َفّٗٛ آخس يتػرل إىل ذيو ايُٓط املعٝػٞ ايرٟ ٜتُٝص بٛدٛد ْػاط 

اقتصادٟ غرل شزاعٞ )صٓاع١، جتاز٠، خدَات( ٚ اضتكساز ايعالقات ايجا١ْٜٛ بني أبٓا٥ٗا 

ٚ ضٝاد٠ اإلْطإ ايك١ُٝٝ غرل ايتكًٝد١ٜ ٚ شٜاد٠ االْفتاح ع٢ً ايعامل ارتازدٞ ٚ ٜذلنص 

فطال عٔ االتصاٍ ٚ ايتفاعٌ املطتُس َع األمناط املعٝػ١ٝ  ع٢ً زتاالت ارتد١َ ٚ اإلداز٠

 ()األخس٣. 

_______________________ 
 .36ابساِٖٝ ٜٛضف، املسدع ايطابل، ص  -1

١ يف ايعامل املعاصس، تس. نُاٍ خٛزٟ، َػسٚعات ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚ اإلزغاد ايكَٛٞ، ٓدإ أٚتُٝٛع ٚ آخسٕٚ، اإلْطإ ٚ املدٜ -0
1دَػل،   .26، ص 6

1ستُد عاطف عٝح، َسدع ضابل، ص  -6 0.  
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أسٝاْا بطسم إسصا١ٝ٥ َجٌ َا ٖٛ َٓٝع يف ايٛالٜات املتشد٠  ١ٓاملدٜٚ تعسف 

  ()ْط١ُ فأنجس فٗٛ َسنص سطسٟ  0622األَسٜه١ٝ سٝح ٜعتدل إٔ نٌ َهإ ب٘ 

ٖٞ َٓطك١ َطتكس٠ ٚ نجٝف١ َٔ ايطهإ  ١ٓاملدٜ: «َانظ فٝدل»ٚ ٜعسفٗا 

املذلامحني ٜٓعدّ ايتعازف ايػدصٞ ٚ املتبادٍ بِٝٓٗ ألٕ املد١ٜٓ تتهٕٛ َٔ زتُٛع١ أٚ 

سٝح تب٢ٓ املٓاشٍ يف املدٕ اذتدٜج١ ٚ َٔ ثِ فإٕ فٝدل املد١ٜٓ أنجس َٔ املطانٔ املفتٛس١ 

نبرل ٚ َٔ غسٚطٗا ع٢ً أْٗا ْطل أٚ ستٌ إقا١َ َػًل ْطبٝا يتذاٚش املٓاشٍ بػهٌ 

ايطسٚز١ٜ تٛفس ضٛم ٚ ٚضٛح ٚظٝفتٗا االقتصاد١ٜ ٚ ٖٓا حيطس تعسٜف املد١ٜٓ 

ٚ يهٓٗا أٜطا تتطًع َٓر ايبدا١ٜ سٍٛ منط َعني َٔ ايتبادٍ باعتبازٖا ب١٦ٝ فٝصٜك١ٝ 

القتصادٟ، ٖهرا إذٕ ْطتٓتر األ١ُٖٝ ايكص٣ٛ اييت أعطاٖا فٝدل يًذاْب االقتصادٟ ٚ 

يتذازٟ َع ايعًِ إٔ ضهإ املد١ٜٓ َٔ املطتشٌٝ إٔ حيككٛا انتفا٤ ذاتٝا بايطبط ادتاْب ا

 ٖرا إذا َا قازْاِٖ بطهإ ايسٜف.

ٖٞ ٚسدٖا إٕ َانظ فٝدل أند إٔ َدٕ ايعصٛز ايٛضط٢ احملص١ٓ ٚ املهتف١ٝ براتٗا 

اييت ميهٔ إٔ تصدم عًٝٗا صف١ اجملتُع اذتطسٟ ع٢ً عهظ أْ٘ مل ٜعًل أَاال نبرل٠ 

    ()ع٢ً َدٕ يكسٕ ايعػسٜٔ. 
_____________________ 

أَا يٝدٍ، آي١ٝ ايتطٝرل اذتطسٟ ٚ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ، َرنس٠ يٌٓٝ غٗاد٠ َادطترل يف عًِ االدتُاع ساي١ َد١ْٝ بطهس٠، داَع١ بطهس٠  -1
 .3، ص 022/0212ض١ٓ 

 ستُد ٜاضس ارتٛاد١، عًِ االدتُاع اذتطسٟ، بني ايسؤ١ٜ ايٓعس١ٜ ٚ ايتشًٌٝ ايٛاقعٞ.  -0
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 املد١ٜٓ نُذتُع ستًٞ:

ايٛظٝف١ٝ ٚ املٛزفٛيٛد١ٝ يًشٝا٠ اي١َٝٛٝ ملا نإ َفّٗٛ اجملتُع احملًٞ ٜستبط باألطس  

حتدٜدْا ملفّٗٛ املد١ٜٓ ٚ يكد تعددت فإْ٘ ميهٔ اضتدداَ٘ يف تدعِٝ ايطٝاقات ايدالي١ٝ يف 

تعازٜف ايباسجني يف تصٛزِٖ يًُذتُع احملًٞ بٓا٤ ع٢ً َعطٝات ايػٛاٖد ايٛاقع١ٝ أٚ 

 سطب َٛاقفِٗ أٚ تٛدٗاتِٗ ايٓعس١ٜ ٚ َٔ أِٖ تًو ايتعازٜف َا ًٜٞ:

اجملتُع احملًٞ ع٢ً أْ٘ ٚسد٠ ادتُاع١ٝ جتُع بني أعطا٥ٗا زتُٛع١  ''َانٝفس''ٜعسف  

ملصاحل املػذلن١ ٚ تطٛد بِٝٓٗ قِٝ عا١َ ٚ غعٛز باالْتُا٤ بايدزد١ اييت متهِٓٗ  َٔ ا

 ()َٔ املػازن١ يف ايعسٚف األضاض١ٝ ذتٝا٠ َػذلن١. 

ٜطٝف زٚبست بازى إٔ اجملتُع احملًٞ يف أٚضع َعاْٞ املفّٗٛ ٚ َٔ ْاس١ٝ أخس٣  

٣ ٚ ايهدل٣ ٚ ايكس٣ ٜػرل إىل دالالت ٚ ازتباطات َها١ْٝ دػساف١ٝ ٚ إٔ املدٕ ايصػس

بٌ ٚ ايعامل بأضسٙ تعتدل نًٗا زغِ َا بٝٓٗا َٔ االختالفات يف ايجكاف١ ٚ ايتٓعِٝ ٚ 

 ()املصاحل ... اخل زتتُعات ست١ًٝ يف املكاّ األٍٚ. 

َفّٗٛ اجملتُع احملًٞ إذا َا ازتبط بايبعد ٚ َٔ خالٍ ٖرٜٔ ايتعسٜفني  

 اْٞ( ٚ ايبعد ايتٓعُٝٞ فٗٛ ٜٛاشٟ َفّٗٛ اإلٜهٛيٛدٞ )املهاْٞ( ٚ ايبعد ايبػسٟ ايطه

_____________________ 
 .8بػرل ايتٝذاْٞ، َسدع ضابل، ص  -1

  . 32، ص 0220، 1خًف سطني ايديُٝٞ، ايتدطٝط اذتطسٟ أضظ َفاِٖٝ، داز ايع١ًُٝ يًٓػس ٚ ايتٛشٜع، عُإ، ط  -0
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ٚسد٠ َها١ْٝ تعٝؼ داخًٗا مجاعات َٔ األفساد خيطعٕٛ إىل ْعِ ٚ يف ايتداٍٚ ايعاّ 

قٛاْني ٚ جتُعِٗ عالقات ٚ قِٝ َػذلن١ ٚ ميًٕٝٛ إىل اجملتُع احملًٞ اذتطسٟ ايرٟ ٜعين  

 االْطُاّ ضتٛ تٓعُٝات ادتُاع١ٝ ززل١ٝ شتتًف١.

ٚ يف تعازٜف أخس٣ ٜس٣ بعض ايباسجني ضسٚز٠ زبط َفّٗٛ اجملتُع احملًٞ  

باألضايٝب اذتٝات١ٝ ايٓامج١ عٔ ايتفاعٌ ايَٝٛٞ ٚ اييت تػهٌ ايُٓط ايعاّ يًتٓعِٝ 

االدتُاعٞ ٚ َٔ بِٝٓٗ آَٛع ٖاٚيٞ سٝح ٜس٣ إٔ "ايتشدٜد املهاْٞ يًُذتُع 

زتُٛعات َٔ األفساد ستاٚي١ تعطف١ٝ َها١ْٝ ٜػػًٗا باعتبازٙ َٓطك١ دػساف١ٝ أٚ َطاس١ 

يف سل ايصٝاغ١ املفا١ُٖٝٝ ايعا١َ يًُصطًح ... ٚ إْ٘ َٔ املال٥ِ إٔ ٜػرل يف تعسٜف٘ إىل 

املػازن١ يف اإلٜكاع ايَٝٛٞ ٚ املٓتعِ يًشٝا٠ ادتُاع١ٝ ع٢ً أْٗا عاٌَ أضاضٞ ميٝص اجملتُع 

 ()احملًٞ ٚ ٜعطٞ يطهاْ٘ طابع ايٛسد٠ ايتٓع١ُٝٝ. 

مجع سػد َٔ »ٚ يف ْفظ االجتاٙ ٜعسف تايهٛت بازضٛتس اجملتُع احملًٞ ع٢ً أْ٘  

أفساد ٜػذلنٕٛ يف غػٌ َٓطك١ دػساف١ٝ أٚ َطاس١ ضها١ْٝ ٚاسد٠ نأضاع يكٝاَِٗ 

   ().«بأْػطتِٗ اي١َٝٛٝ

________________________ 
1، 0َع١ بات١ٓ، ط دا أمحد بٛدزاع، ايتطٛز اذتطسٟ ٚ املٓاطل املتدًف١ باملدٕ، َٓػٛزات -1  .163، ص 6

ستُد بٛشتًٛف، املػهالت اذتطس١ٜ ايسا١ٖٓ ٚ ايتشدٜات املطتكب١ًٝ يًُدٕ ادتصا٥س١ٜ، زت١ً ايباسح اذتاز، ايعدد ايطابع،  -0
 .10، ص 0226َٓػٛزات داَع١ قطٓط١ٓٝ، َازع 
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إٔ اجملتُع احملًٞ ٜتُٝص مبا ي٘ َٔ أضاع َهاْٞ  «يٜٛظ ٜٚسخ»نريو ٜس٣ 
ٛشع َٔ خالي٘ األفساد ٚ ادتُاعات ٚ األْػط١ ٚ َا ٜطٛدٙ َٔ َعٝػ١ إلقًُٝٞ ٜت

 تكّٛ ع٢ً أضاع  َػذلن١

 االعتُاد املتبادٍ بني األفساد ٚ خاص١ يف زتاٍ تبادٍ املصًش١.

فٝصٛز اجملتُع احملًٞ أْ٘ "جتُع ألغداص تٓػأ بِٝٓٗ صالت  بًني َرلضسأَا 
ٚظٝف١ٝ ٚ ٜعٝػٕٛ يف َٓطك١ دػساف١ٝ ست١ًٝ خالٍ فذل٠ ستدد٠ َٔ ايصَٔ، نُا ٜػذلنٕٛ يف 
ثكاف١ عا١َ ٚ ٜٓتعُٕٛ يف بٓا٤ ادتُاعٞ ستدد ٚ ٜهػفٕٛ باضتُساز عٔ ٚعٞ ميٝصِٖ ٚ 

 ()نٝاِْٗ املطتكٌ نذُاع١. 

زٜف تبني يٓا أْ٘ َٔ املُهٔ تطبٝل املصطًح ٚ اضتدداَات٘ َٔ خالٍ ٖات٘ ايتعا
يف دزاض١ زتتُع املد١ٜٓ باعتبازٙ نُا أغسْا ضابكا زتتُع ستًٞ سطسٟ سٝح إٔ اْتػاز 
َعاٖس اذتٝا٠ اذتطس١ٜ يف اجملتُع املعاصس دعًت َٔ َفّٗٛ اجملتُع احملًٞ ٜتػرل يف غهً٘ 

اٍ ايذلاتب ايطبكٞ ٚ ايتُاٜص االدتُاعٞ ارتاص ٚ يٝظ ايعاّ، فعٗٛز االْكطا١َٝ ٚ أغه
ٚ ظٗٛز زتتُعات املعسف١ ٚ املعًَٛات١ٝ ٚ اجملتُعات املؤضطات١ٝ أد٣ إىل حتٍٛ املفّٗٛ ضتٛ 
اجملتُعات احمل١ًٝ ٚ اذتطس١ٜ ايفسع١ٝ ٚ يهٓٗا الشايت ختطع إىل ايتٓعِٝ االدتُاعٞ ٚ 

 ()ف ٚ تكطِٝ األدٚاز. ايتٓاضل ايٛظٝفٞ ٚ االعتُاد١ٜ املتبادي١ يف أدا٤ ايٛظا٥

إىل ستاٚز أفك١ٝ ٚ زأض١ٝ يًتفاعٌ ٚ احملاٚز  «زْٚايد ٚازٕ»يف ٖرا ايصدد ٜػرل 

ايفسع١ٝ أٚ عالق١ ايٛسدات األفك١ٝ تتطُٔ عالق١ ايفسد بادتُاعات احمل١ًٝ أٚ األصٓاف 

 نُذتُع املد١ٜٓ ٚ يريو  بٛسدات ٚ مجاعات إق١ًُٝٝ أٚ ق١َٝٛ أنجس سلٛال ٚ ادتُاعات

____________________ 
1، 1َٛزٜظ ٖايبٛاى، تسمج١ سطني سٝدز، املٛزفٛيٛدٝا، دٜٛإ املطبٛعات ادتاَع١ٝ، ادتصا٥س، ط  -1  .62، ص 3

     .6، ص 0226عبد اذتُٝد ايديُٝٞ، دزاض١ يف ايعُإ ايطهٔ ٚ اإلضهإ، داز اشلد٣ يًطباع١ ٚ ايٓػس، بات١ٓ،  -0
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ٖٛ ْطل نًٞ ٜتهٕٛ َٔ أْطام ''ناآلتٞ اجملتُع احملًٞ عٓد ٚازٕ دا٤ تعسٜف 

ادتُاع١ٝفسع١ٝ أصػس تكّٛ بدٚزٖا بعدد َٔ ايٛظا٥ف ذات املال١َ٤ املها١ْٝ املتدصص١ 

 ()نايطبط ٚ املػازن١ ٚ ايدعِ ٚ اإلْتاز ٚ ايتٛشٜع ٚ االضتٗالى 

ٚ بريو ٜس٣ ٚازٕ إٔ املد١ٜٓ ٖٞ اجملتُع ستًٞ نًٞ ميجٌ ٚسد٠ أضاض١ٝ يًتٓعِٝ 

االدتُاعٞ ٚ بايٓعس إىل تعدد ايعٓاصس ايبٓا١ٝ٥ املػه١ً ملفّٗٛ اجملتُع احملًٞ ٚفل َا تٓاٚي٘ 

 ايباسجني َٔ تعسٜفات شتتًف١. 

 

 

 

 

 

___________________ 
 .182، ص 0226/02200يف ايتػٛٙ ايعُساْٞ، َرنس٠ َه١ً يٌٓٝ غٗاد٠ املادطترل،١َُْٛٝ ْاصس١ٜ، ايتشٍٛ ايدميػسايف ٚ آثازٙ  -1

 .166، ص 0212، 1صدلٟ فازع، دػساف١ٝ املدٕ، داز ايصفا٤ يًٓػس ٚ ايتٛشٜع، عُإ، ط -0
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 املد١ٜٓ نعاٖـس٠ ادتُاع١ٝ:

إٕ ايتعسٜف ايطٛضٝٛيٛدٞ يًُد١ٜٓ البد إٔ ٜطع٢ الْتكا٤ األبعاد االدتُاع١ٝ 

احملدد٠ يعٓاصس اذتطس١ٜ، يد٣ شتتًف ايتٓعُٝات االدتُاع١ٝ ٚ اجملتُعات  احمل١ًٝ يريو 

يف أغًب  غٓرلايهجرل َٔ األدبٝات اذتطس١ٜ، إٕ املكازب١ ايطٛضٝٛيٛد١ٝ ملفّٗٛ تؤند 

ُاعٞ ٜتهٕٛ َٔ زتُٛع١ َٔ ايٓعِ ٚ األْطام االدتُاع١ٝ األسٝإ ع٢ً أْٗا تٓعِٝ ادت

  ()داخٌ تٓعِٝ إٜهٛيٛدٞ َعني 

ٜس٣ َصطف٢ ارتػاب إٔ املد١ٜٓ َٔ ايٓاس١ٝ ايطٛضٝٛيٛد١ٝ ايبشت١ عباز٠  عٔ 

فهس٠ زتسد٠ يهٌ ايعٓاصس اييت تتهٕٛ َٓٗا َجٌ اإلقا١َ، يبٓا٤ات ايداخ١ًٝ  ٚ ٚضا٥ٌ 

ا طابع شتتًف اما عجعٌ املد١ٜٓ غ٦ٝا سددا ٖٛ ذيو املٛاصالت عباز٠ عٔ َٛدٛدات شل

 ()ع٢ً ١٦ٖٝ ٚسد٠ ن١ًٝ ايتهاٌَ ايٛظٝفٞ يف عٓاصسٖا املدتًف١ 

املد١ٜٓ نعاٖس٠ ادتُاع١ٝ  ٜعٌُ ''ٚ يف ْفظ ايطٝام ٜس٣ أمحد نُاٍ ٚ نسّ سبٝب 
أغًب ضهاْٗا يف َٗٔ غرل شزاع١ٝ تٓعهظ آثازٖا يف غؤٕٚ سٝاتِٗ فتتٓٛع َِٗٓٗ ٚ 
تتعدد َسانصِٖ االدتُاع١ٝ ٚ االقتصاد١ٜ ٚ تتبأٜ تبعا يريو عالقاتِٗ ٚ أْعُتِٗ ٚ 

 ()أمناط اتصاالتِٗ ٚ ٚضا٥ٌ َعٝػتِٗ. 

___________________ 
 .668، ص 0220، 0ساف١ٝ ايعُسإ ايسٜفٞ ٚ اذتطسٟ، َهتب١ األصتًٛ املصس١ٜ، ايكاٖس٠، طستُد َدست دابس، دػ -1

 116، ص 0228ابساِٖٝ ايتٖٛاَٞ ٚ آخسٕٚ، ايتُٗٝؼ ٚ ايعٓف اذتطسٟ، داز اشلد٣ يًطباع١ ٚ ايٓػس ٚ ايتٛشٜع، ادتصا٥س،  -0

6- . Claude Kamas, dictionnaire encyclopédique,  larousse, Paris, 2002, P. 164.    
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ٚ ٜعسفٗا ايطٝد عبد ايعاطٞ ايطٝد ع٢ً إٔ ملد١ٜٓ نٓعاّ ادتُاعٞ ٖٞ يف ساي١ 

دٜٓا١َٝ ٚ سسن١ٝ َطتُس٠، فايعالقات بني عٓاصسٖا ٚ َهْٛاتٗا ٚ عالقاتٗا باألْع١ُ 

 األسلٌ ٖٞ ع٢ً ضتٛ دا٥ِ سسص٘ يًتػرل.

ٚ باالضتٓاد إىل َا ضبل ٜبدٚ دًٝا إٔ دصّ ايباستني بإٔ املد١ٜٓ ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ، 

ٜسدع إىل طبٝع١ ازتباط املد١ٜٓ بايتٓعِٝ االدتُاعٞ ايٛظٝفٞ املتعدد ايرٟ ٜأخر أغهاال 

شتتًف١ ٕ األمناط املعٝػ١ٝ، تذلاٚح بني األمناط ايتكًٝد١ٜ ٚ املعاصس٠ ٚ تتذ٢ً أضاضا يف 

  ()ٚ تٛشٜع األفساد ٚ ْػاطاتِٗ ادتاْب١ٝ ع٢ً اَتداد املهإ ايرٟ ٜطتػًْٛ٘ طبٝع١ امازض١ 

فال ميهٔ إٔ صتسد املد١ٜٓ َٔ َفَٗٛٗا ايطٛضٝٛيٛدٞ ٚ ال َٔ عٓاصسٖا 

االدتُاع١ٝ ألْٗا يف اذتكٝك١ ٖٞ اَتداد اذتٝا٠ االدتُاع١ٝ يف شتتًف َعاٖسٖا ضٛا٤ 

اخل نُا أْٗا تعد مبجاب١ املسدع١ٝ األضاض١ٝ  ايدميػساف١ٝ أٚ االقتصاد١ٜ أٚ ايطٝاض١ٝ ...

يًباسح ايطٛضٝٛيٛدٞ، فال  اإلَدلٜك١ٝ ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ يف بٓا٤ ايتصٛزات ايٓعس١ٜ ٚ

ميهٔ إٔ ْتدٌٝ َد١ٜٓ بدٕٚ مجاعات أٚ عالقات أٚ تٓعُٝات فٗٞ أضاضا تػهٌ  أْطام 

  ()ع١ٝ ايالَتٓا١ٖٝ. ادتُاع١ٝ شتتًف١ ٚ ييت تهٕٛ بدٚزٖا غبه١ َٔ ايعالقات االدتُا

____________________________ 

1-    Claude Kamas,  P. 165. 

 .60، ص 0221، 0سطني أمحد زغٛإ، ايطهإ َٔ َٓعٛز عًِ االدتُاع، املهتب١ ادتاَع١ٝ االضهٓدز١ٜ، ط -0
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 ١ ٚ اذتطس١ٜ نُتػرل أضاضٞ يف زتتُعٗا:ٓاملدٜ

متجٌ اذتطس١ٜ َسس١ً َتكد١َ َٔ َساسٌ ايتطٛز ايبػسٟ يف مجٝع ايٓعِ 
سٝح أصبشت ٖات٘ األخرل٠ تستبط حبسن١ االْتكاٍ ٚ ايتشٍٛ  ١ٓاملدٜاالدتُاع١ٝ الضُٝا 

ضتٛ ايتٓعُٝات األنجس تعكٝدا أٚ تػابها، فأصبشت متجٌ ساي١ اْتكاٍ َٔ تٓعُٝات 
١ٝ َسنب١، ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً املعسف١ ايتٓع١ُٝٝ ادتُاع١ٝ َعٝػ١ٝ بطٝط١ إىل تٓعُٝات ادتُاع

املعكد٠، ٚ قبٌ إٔ ْػرل إىل بعض خصا٥ص اذتطس١ٜ ضٓشاٍٚ ايتطسم إىل بعض 
 ايدالالت املفا١ُٖٝٝ اييت ٚزدت يف ضٝاقات ٖرا املفّٗٛ:

ميهٔ تعسٜف اذتطس١ٜ ع٢ً أْٗا َفّٗٛ ٜػرل إىل طسٜك١ اذتٝا٠ املُٝص٠ ألٌٖ املدٕ  
ضًٛبا أٚ منطا َعٝٓا يف سٝاتِٗ ٚ ٖٛ أَس ٜتعًل بايطًٛى ايَٝٛٞ ايرٜٔ ٜتبعٕٛ عاد٠ أ

فايٓاع ٜتهٝفٕٛ ْفطٝا َع َتطًبات املد١ٜٓ ٚ أسد َعاٖس ٖرا ايتهٝف ٖٛ ايرٟ عجعٌ 
()ضًٛنِٗ َطابكا يطًٛى زفكا٥ِٗ اذتطسٜني. 

 

ٚ ٜعسفٗا ناضتاٍ أْٗا منط ايعٝؼ ٚ طسٜك١ يف اذتٝا٠ ٚ ايطًٛى ٚ ْطل َٔ املٛاقف  
 يكِٝ ٚ املعاٜرل ٚ ايطًٛنات ٚ ْعِ َٔ ايتفهرل ٚ طسم َٔ املُازضات.ٚ ا

نُا ٚزد يف َٛضٛع١ عًِ االدتُاع إٔ َفّٗٛ اذتطس١ٜ ٜػرل إىل أمناط اذتٝا٠  
ٗا امٝص٠ يطهإ املٓاطل اذتطس١ٜ ٚ ٖٞ تتطُٔ َطت٣ٛ االدتُاع١ٝ اييت ٜعتكد أْ

دتُاع١ٝ ٚ ضعف عاٍ َٔ تكطِٝ ايعٌُ ٚ منٛ ايرزا٥ع١ٝ يف ايعالقات اال
 ٚ منٛ املٓعُات ايطٛع١ٝ ٚ ايتعدد١ٜ يف املعاٜرل ٚ ايتشٍٛ ()ايعالقات ايكساب١ٝ. 

___________________ 
 .0، ص 1، 0عًٞ عبد ايسشام ادتًيب، عًِ ادتُاع ايطهإ، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ، َصس، ط -1

2- Cherif Rah a i, A é ager l’Algérie de 0202, Ministère de l’a é age e t du 
territoire et de l’e viro e e t, Marce, 0228, P. 18. 
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 ايعًُاْٞ ٚ شٜاد٠ ايصساع االدتُاعٞ ٚ تعاظِ أ١ُٖٝ ٚضا٥ٌ االتصاٍ ادتُاٖرلٟ.

تػرل ذتطس١ٜ نريو إىل طسٜك١ اذتٝا٠ املٝص٠ ألٌٖ املدٕ ايرٜٔ ٜتبعٕٛ عاد٠ أضًٛبا أٚ  
َس ٜتعًل بايطًٛى ايَٝٛٞ فايٓاع ٜتهٝفٕٛ ْفطٝا َع منطا َعٝٓا يف سٝاتِٗ ٚ ٖٛ أ

َتطًبات املد١ٜٓ ٚ أسد َعاٖس ٖرا ايتهٝف ٖٛ ايرٟ دعٌ ضًٛنِٗ َطابكا يطًٛى 
()زفكا٥ِٗ َٔ اذتطسٜني

 

باالضتٓاد إىل ٖات٘ ايتعازٜف ميهٓٓا إٔ ْعتدل اذتطس١ٜ أْٗا منط َٔ أمناط ايطًٛى ٚ  
طع يعٛابط ايٓعِ االدتُاع١ٝ ٚ االقتصاد١ٜ ٚ يف املد١ٜٓ اييت خت املُازضات اي١َٝٛٝ

املطتُد٠ َٔ املعاٜرل ٚ ايكٛاْني اييت حتهِ األْطام االدتُاع١ٝ اييت تػهٌ ايتٓعِٝ 
اذتطسٟ ايعاّ، نُا أْٗا تستبط مبذُٛع١ َٔ ايطُات ٚ ارتصا٥ص ٚ اييت ميهٔ إمجاشلا 

 يف:

 ايفٝصٜكٞ املهاْٞ.تطاِٖ اذتطس١ٜ يف ازتفاع َعدالت اذتساى االدتُاعٞ ٚ  

 االعتُاد ٚ ايتطاْد ايٛظٝفٞ املتبادٍ بني األفساد. 

 اذتطس١ٜ تتٓاضب طسدٜا َع عدد ايطهإ. 

تستبط اذتطس١ٜ مبس١ْٚ اذتسن١ ٚ اتطاع غبه١ ايتٓكالت ٚ ظٗٛز شتتًف ٚضا٥ٌ  
 ايٓكٌ ٚ املٛاصالت.

تستبط اذتطس١ٜ باملس١ْٚ اذتسن١ٝ ٚ تٓٛع ايٛظا٥ف ٚ املٗٔ ٚ األْػط١ الضُٝا  

ايتذاز١ٜ ٚ ايصٓاع١ٝ ٚ بايتايٞ تطاِٖ يف شٜاد٠ تكطِٝ طبكات اجملتُع ٚ ظٗٛز 

()ايتٓٛع ايٛظٝفٞ. 
 

___________________ 
 .36خًف سطني ايديُٝٞ، َسدع ضابل، ص  -1

 . 3ايبػرل ايتٝذاْٞ، َسدع ضابل، ص  -0
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: ٖٞ َهإ ٜعٝؼ عًٝ٘ زتُٛعات سطس١ٜ بتعداد ضهاْٞ عسٜف اإلدسا٥ٞ يًُد١ٜٓايت

نبرل ٚ تعسف املد١ٜٓ بايعدٜد َٔ ايتعسٜفات ٚ ذيو ألٕ نٌ َٓطك١ تطع غسٚطا ع٢ً 

َٓطك١ اذتطس١ٜ.
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 ايتـػـٝـس االدـتُاعـٞ

ٜعد َفّٗٛ ايتػري َٔ ايطُات اييت الشَت اإلْطا١ْٝ َٓر فذس ْػأتٗا ست٢ ٚقتٓا 

ست٢ أْ٘ أصبح َٔ ايطٓٔ املطًِ بٗا ٚ سكٝك١ َٔ سكا٥ل اجملتُع اإلْطاْٞ، إذ ال  اذتاضس

ٜعكٌ ٚدٛد زتتُع ضانٔ متاَا َُٗا ناْت دزد١ بدا٥ٝت٘ ٚ ختًف٘ ٚ يرا فإٕ ايباسح 

ٚ َٔ زتتُع  ،املتعُل يف دزاض١ اجملتُع ٜالسغ َجال نٝف تتػري ايكِٝ َٔ عصس إىل عصس

ايٛاسد ْفط٘ ٚ َصدام ذيو خسٚز املسأ٠ إىل َٝدإ ايعٌُ  إىل زتتُع آخس بٌ يف اجملتُع

ٚ ايرٟ نإ ٜعد ست٢ عٗد قسٜب خسٚدا نُا ٖٛ َأيٛف أَا اآلٕ فأصبح أَسا طبٝعٝا 

َٚأيٛفا ٚ مل ٜكتصس ع٢ً ايٓٛاسٞ االدتُاع١ٝ فكط ٚ إمنا تعداٖا إىل بٛضٛح ٚ ضسع١ إىل 

ٜج١ يف َععِ زتاالت ايعٌُ ستٌ أضايٝب اإلْتاز َجٌ سًٍٛ ايٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ اذتد

ٜػري َفّٗٛ ايتػري االدتُاعٞ إىل ايتشٛالت اييت تطسأ ع٢ً ايٝد ايعا١ًَ بٓا٤ ع٢ً ذيو 

َا ٜعين ٚدٛد ق٣ٛ ادتُاع١ٝ تطِٗ يف سدٚخ  ،بٓا٤ أٟ زتتُع خالٍ َد٣ شَين َعني

أضسٙ نُا ايتػري يف اجتاٙ َعني ٚ بدزد١ َتفاٚت١ ايػد٠ ٚ قد ٜتطاٍٚ ع٢ً بٓا٤ اجملتُع ب

ناألضس٠ ٚ ايطٝاض١  ()ٖٛ اذتاٍ يف ايتٛاشٕ ٚ قد ٜٓشصس يف ْعاّ ادتُاعٞ َعني 

 ٚايدٜٔ. 

_______________________ 
 82سطني عبد اذتُٝد أمحد زغٛإ، َسدع ضابل، ص  -1
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إٔ ٜطتددّ  ''VON Wearفٕٛ فري ''فسأ٣  قد اختًف ايعًُا٤ يف َفّٗٛ ايتػري،

َٔ فهس٠ ايتكدّ أٚ ٜطتددّ اضتدداَا إسصا٥ٝا جيعً٘ تصٛزا نُٝا  داايتػٝري بدٜال ستاٜ

فايتػري االدتُاعٞ مبفَٗٛ٘ ايعاّ َستبط بعًِ االدتُاع ٚ ايرٟ ٜػري إىل ايتػري  ،خايصا

املطتُس يف اجملتُع بطبب تأثري زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ ٚ ٜعسف أٜطا بأْ٘ ظاٖس٠ 

 املطتُس ٚ اييت تعتُد ع٢ً زتُٛع١ َٔ األفهاز َٔ ايعٛاٖس االدتُاع١ٝ ذات ايتأثري

ايبػس١ٜ ٚ ايٓعسٜات املطتشدث١ ٚ اآلزا٤ ٚ اإلٜدٜٛيٛدٝات اييت ٜتُٝص بٗا نٌ عصس َٔ 

 ()عصٛز ايبػس١ٜ.

ٚ ٜعسف٘ نْٛت يف ْعسٜت٘ أْ٘ أٟ تػري حيدخ داخٌ اجملتُع جيب إٔ ميس مبذُٛع١ 

ٝح ٚ ست٢ ٜتشٍٛ َٔ سايت٘ األٚي١ٝ َٔ املساسٌ ٚ ارتطٛات ست٢ ٜتِ حتكٝك٘ بػهٌ صش

 ()إىل اذتاي١ ايع١َُٝٛ ٚ املكبٛي١ بني ناف١ ايٓاع. 

ٜس٣ ابٔ خًدٕٚ يف تعسٜف٘ يًتػري االدتُاعٞ ع٢ً أْ٘ نٌ َا حيدخ داخٌ اجملتُع 
َٔ تػري ٜدٍ ع٢ً ايتكدّ ٚ ايسقٞ ايبػسٟ ٚ إٔ ايتػريات االدتُاع١ٝ تعتُد بػهٌ 

 ()س املطتُس٠ اييت تػتٌُ ناف١ ْٛاسٞ اذتٝا٠ اإلْطا١ْٝ. زتُٛع١ َٔ ايعٛاَٖباغس ع٢ً 

 
______ 

 .03سطني عبد اذتُٝد أمحد زغٛإ، َسدع ايطابل، ص  -1

 .10ستُد ٜاضس ارتٛاد١، َسدع ضابل، ص  -8
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ع٢ً أْ٘ ْٛع َٔ ايػهٌ ٖٓاى بعض احملاٚالت اييت تعسف ايتػري أٚ فهس٠ ايتػري 

االختالف أٚ ايتبأٜ  املطتُس أٚ املتالسل سدٚث٘ بصٛز٠ َطتُس٠ نُا حيدخ ْٛع َٔ

سُٝٓا ضع٢  ''ْطنب''املؤقت بني اذتدات ايداخ١ًٝ ٚ ٖرا ايتعسٜف ٜكرتب َٔ تعسٜف 

َٔ االختالفات ''يٓكد ٚ حتًٌٝ فهس٠ ايُٓٛ االدتُاعٞ سٝح ٜعسف ايتػري ع٢ً أْ٘ 

، إذ تالسغ تأنٝدٙ ''داخٌ ايٛسدات املطتُس٠ اذتدٚخ املتالسك١ اييت حتدخ مبسٚز ايٛقت

تُساز١ٜ ايعٓصس ايرٟ حيدخ فٝ٘ ايتػري ٚ ٖرا ٜؤدٟ إىل جتاٌٖ إضفا٤ بعض ع٢ً اض

 ()ايعٓاصس بأْٛاع ددٜد٠. 

ٜطسح تعسٜفا آخس يًتػري أنجس حتدٜدا بأْ٘ ْٛع َٔ  ''مسٝح''ٚ َٔ ٖٓا صتد 

األسداخ املتالسك١ ٚ ايرٟ ٜٓتر عٓٗا مبسٚز ايٛقت تعدٌٜ ٚ إسالٍ أمناط َع١ٓٝ أٚ 

 (). ''ايٛسدات اييت حتدخ عًٝٗا عًُٝات ايتػري

فات زتُٛع١ َٔ االختال''ايتػري االدتُاعٞ ع٢ً أْ٘  ''Divisدٜفٝص ''ٚ ٜعسف 

اييت حتدخ داخٌ ايتٓعِٝ االدتُاعٞ ٚ اييت تعٗس ع٢ً نٌ ايبٓا٤ات ٚ ايٓعِ اييت حتدخ 

  (). ''يف اجملتُع

_______________________ 
 .09، 02، ص 1998، 1ًٛ املصس١ٜ، طأمحد شاٜد ٚ عالّ اعتُاد، ايتػري االدتُاعٞ، َهتب١ أصت -1

 .842، ص 8313، عُإ، 1داز املطري٠ يًٓػس ٚ ايتٛشٜع، ط ي٢ًٝ عًٞ ٚ آخسٕٚ، ايتػري االدتُاعٞ ٚ ايجكايف، -8

3- Madani Mohamed, Formation et développement du semi-prolétariat algérienne, 980, Paris, 

P. 28.  
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 ايتعـسٜف ايطٛضٝـٛيٛدـٞ يًتػري االدتُاعٞ: 

ظاٖس٠ طبٝع١ٝ ختطع هلا ْٛاَٝظ ايهٕٛ ''ٜعسف صالح ايعبد ايتػري االدتُاعٞ بأْ٘ 
املطتُس٠ ٚ ٚ غؤٕٚ اذتٝا٠ َٔ خالٍ ايتفاعالت ٚ ايعالقات ٚ ايتبادالت االدتُاع١ٝ 

 ()اييت تكطٞ إىل تػري دا٥ِ. 

٘ نٌ حتٍٛ ٜكع يف ايتٓعِٝ االدتُاعٞ ضٛا٤ يف بٓا٥''نُا ٜعسف٘ أمحد شنٞ بدٟٚ أْ٘ 
أٚ يف ٚظا٥ف٘ خالٍ فرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ ٚ ايتػري االدتُاعٞ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٜٓصب ع٢ً 
تػٝري ٜكع يف ايرتنٝب ايطهاْٞ يًُذتُع أٚ يف بٓا٥٘ ايطبكٞ أٚ ْعُ٘ االدتُاع١ٝ أٚ يف 
أمناط ايعالقات االدتُاع١ٝ أٚ يف ايكِٝ ٚ املعاٜري اييت تؤثس يف ضًٛى األفساد ٚ اييت حتدد 

 ()ٚ أدٚازِٖ يف شتتًف ايتٓعُٝات االدتُاع١ٝ اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا. َهاْاتِٗ 

ايتػريات اييت حتدخ يف ايتٓعِٝ ''ٝح إىل ايتػري االدتُاعٞ أْ٘ ٜػري عاطف غ
. ٚ ٜس٣ عاطف ''تعدد٠ ٚ املدتًف١االدتُاعٞ أٟ يف بٓا٤ اجملتُع ٚ ٚظا٥ف ٖرا ايبٓا٤ امل

أغهاٍ َتعدد٠ َٓٗا ايتػري يف ايكِٝ  ٝح نريو إٔ ايتػريات االدتُاع١ٝ تأتٞ ع٢ًغ
االدتُاع١ٝ ٚ اييت تؤثس بطسٜك١ َباغس٠ يف َطُٕٛ األدٚاز االدتُاع١ٝ ٚ ايتفاعٌ 

ناالْتكاٍ  ،االدتُاعٞ ٚ ايتػري يف ايٓعاّ االدتُاعٞ أٟ يف املسانص ٚ األدٚاز االدتُاع١ٝ
ًه١ٝ املطًك١ إىل َٔ ْعاّ تعدد ايصٚدات إىل ْعاّ ٚسدا١ْٝ ايصٚز ٚ ايصٚد١ ٚ َٔ امل

ايدميكساط١ٝ ... اخل، ٚ ايتػري يف َسانص األغداص حيدخ ذيو حبهِ ايتكدّ يف ايطٔ أٚ 
 ()ْتٝذ١ املٛت. 

____________________ 
 .89، َسدع ضابل، ص سطني عبد اذتُٝد أمحد زغٛإ -1
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نٌ تػري ٜطسأ ع٢ً ايبٓا٤ ''ٖٛ إٔ ايتػري االدتُاعٞ  ريزبدٓصٚ ٜرٖب 

االدتُاعٞ يف ايهٌ ٚ ادتص٤ ٚ يف غهٌ ايٓعاّ االدتُاعٞ ٚ هلرا فإٕ األفساد ميازضٕٛ 

    ()أدٚازا ادتُاع١ٝ شتتًف١ عٔ تًو اييت ناْٛا ميازضْٛٗا خالٍ سكب١ َٔ ايصَٔ.

نٌ حتٌ يف ايبٓا٤ االدتُاعٞ ''ايتػري بأْ٘  ''Guy Rocherدٞ زٚغٞ ''ٚ ٜعسف 

ٜالسغ يف ايصَٔ ال ٜهٕٛ َؤقتا ضسٜع ايصٚاٍ يد٣ ف٦ات ٚاضع١ َٔ اجملتُع ٚ ٜػري َطاز 

سٝات٘ نُا ميهٔ تعسٜف ايتػري أْ٘ ع١ًُٝ اضطساز١ٜ َٚطتُس٠ يًتشٍٛ أٚ ايتعدٜالت اييت 

 ()ايعالقات االدتُاع١ٝ.  أْطامتطسأ ع٢ً 

إٔ ايتػري االدتُاعٞ ٖٛ  Milsٚ ًَص  Gerthنٌ َٔ دريخ  ٖرا ٚ ٜعترب

ايتشٍٛ ايرٟ ٜطسأ ع٢ً ايٓعِ االدتُاع١ٝ ٚ قٛاعد ايطبط االدتُاعٞ اييت ٜتطُٓٗا 

 ()ايبٓا٤ االدتُاعٞ يف َد٠ َع١ٓٝ َٔ ايصَٔ. 

ايع١ًُٝ اييت حيدخ َٔ ''ٖٛ  Rogersٚ ايتػري االدتُاعٞ نُا ٜعسف٘ زٚدسش 

 ٚ قد حيدخ ذيو  ''ٌٜ ايبٓٝإ ٚ ايٛظٝف١ االدتُاع١ٝ يًٓعِ االدتُاع١ٝخالهلا تػري ٚ تبد

________________________ 

 .138،ص 1،8330ط،ٕزتدالٟٚ يًٓػس ٚ ايتٛشٜع، األزد ظ، ايتػري االدتُاعٞ بني ايٓعس١ٜ ٚ ايتطبٝل،دازستُد عبد املٛىل ايدق -1

8- Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, 3 le changement social, Edition HMH, 

France, 1968, P. 92. 
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َٔ خالٍ املدرتعات ٚ املبتهسات ادتدٜد٠، ٚ َٓٗا َا حيدخ بطبب ايفٝطاْات، 
اذتسٚب ٚ ايجسٚات ايداخ١ًٝ، نُا تهٕٛ ع١ًُٝ ايتػري االدتُاعٞ شتطط١ أٚ غري شتطط١ 

()ا ٜرنسٖا زٚدس ٜهٕٛ َصدزٖا إَا خازدٞ أٚ داخًٞ. ٚ نُ
 

ايتػري االدتُاعٞ ع٢ً أْ٘ ظاٖس٠ عا١َ تٛدد عٓد يف نتاب٘  ''دٞ زٚغٞ''ٜرٖب 
األفساد ٚ تؤثس يف أضًٛب سٝاتِٗ ٚ أفهازِٖ ٚ إٔ ايتػري االدتُاعٞ ٜصٝب بٓا٤ اجملتُع 

ػري االدتُاعٞ املكصٛد ٖٓا أٟ ٜؤثس يف ٖٝهٌ ايٓعاّ االدتُاعٞ يف ايهٌ أٚ ادتص٤ فايت
ٖٛ ايتػري ايرٟ حيدخ أثسا عُٝكا يف اجملتُع ٚ ٖٛ ايرٟ ٜطسأ ع٢ً املؤضطات 
االدتُاع١ٝ نايتػري ايرٟ ٜطسأ ع٢ً بٓا٤ األضس٠ أٚ ع٢ً ايٓعاّ االقتصادٟ أٚ ايطٝاضٞ 

 ()ٖرا ايتػري ٖٛ ايرٟ ميهٔ تطُٝت٘ بايتػري االدتُاعٞ. 

ستددا بصَٔ أٟ ٜهٕٛ ابتدا٤ َٔ فرت٠ ش١َٝٓ ٚ َٓتٗٝا ٚ ٜهٕٛ ايتػري االدتُاعٞ 
 بفرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ َٔ أدٌ َكاز١ْ اذتاي١ املاض١ٝ باذتاي١ ايسا١ٖٓ.

ٚ ٜعسف٘ دٝٓص بريز: ع٢ً أْ٘ نٌ تػري ٜطسأ ع٢ً ايبٓا٤ االدتُاعٞ يف ايهٌ ٚ 
١ شتتًف١ ادتص٤ ٚ يف غهٌ ايٓعاّ االدتُاعٞ ٚ هلرا فإٕ األفساد ميازضٕٛ أدٚاز ادتُاعٝ

 عٔ تًو اييت ناْٛا ميازضْٛٗا خالٍ سكب١ َٔ ايصَٔ.

أٟ أْٓا إذا ساٚيٓا حتًٌٝ اجملتُع يف ض٤ٛ بٓا٥٘ ايكا٥ِ ٚ إٔ ْعس إيٝ٘ َٔ خالٍ ذتع١ 
 ()َع١ٓٝ َٔ ايصَٔ أٟ َالسع١ اختالف ايتفاعٌ االدتُاعٞ ايرٟ سدخ ي٘. 

______________________ 
 134ضابل، صستُد عبد املٛىل ايدقظ، َسدع  -1

8- Guy Rocher, le changement social, O.P. cit. P. 94. 

0- Lahouari ADDi, les mutations de la société algérienne évolution caractéristiques 

récentes, send, Alger ; 2 ed, 1982, P. 16.  
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ايتػري االدتُاعٞ عٓد ٖازبست ضبٓطس متٝصت تصٛزات٘ عٔ ايتػري ألْٗا ازتبطت 

بفهس٠ ايتطٛز ايبٝٛيٛدٞ ٚ املُاث١ً بني ايها٥ٔ ايعطٟٛ ٚ اجملتُع ٚ دا٤ت ٖرٙ 

االضتعاز٠ عٔ عًّٛ ايبٝٛيٛدٝا ٚ غريٖا َٔ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ اييت تطِٗ يف فِٗ ٚ إدزاى 

ل املالسع١ أٚ ايتذسب١ نُا أند ضبٓطس إٔ ٖٓاى ايتػري بصٛز٠ ًَشٛظ١ ضٛا٤ عٔ طسٜ

ٚ ايها٥ٔ االدتُاعٞ َٔ زتُٛع١ َٔ ْٛاسٞ ايتػاب٘ ٚ االختالف بني ايها٥ٔ ايعطٟٛ 

سٝح ايبٓا٤ ٚ ايٛظٝف١ ٚ ذيو ْعسا يًٓٛاسٞ ايبٓا١ٝ٥ ايفٝطٝٛيٛد١ٝ ٚ ٚظا٥ف األعطا٤ 

عط١ٜٛ أٚ ادتُاع١ٝ  اييت تكّٛ بٗا مجٝع َهْٛات ٖات٘ ايها٥ٓات ضٛا٤ ناْت بٝٛيٛد١ٝ،

بػس١ٜ ٚ يكد متجًت ٖرٙ يد٣ ضبٓطس إٔ ٖٓاى زتُٛع١ َٔ نتابات٘ ٚ اييت اٖتُت 

بايٓٛاسٞ ايبٓا١ٝ٥ ايفٝطٝٛيٛد١ٝ ٚ ٚظا٥ف األعطا٤ اييت تكّٛ بٗا مجٝع َهْٛات ٖرٙ 

 ()ايها٥ٓات ضٛا٤ ناْت بٝٛيٛد١ٝ عط١ٜٛ أٚ ادتُاع١ٝ بػس١ٜ. 

 

 

 

____________________ 

     .  134، ص 1991ٞ ٚ ٖد٣ زشٜل، تػري ايكِٝ يف ايعا١ً٥ ايعسب١ٝ، عُإ، ثسٜا تسن -1
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 ايتعسٜـف اإلدـسا٥ٞ يًتػٝـس االدـتُاعـٞ:

هٔ تعسٜف ايتػري االدتُاعٞ ع٢ً أْ٘ نٌ حتٍٛ ٜصٝب ايبٓا٤ االدتُاعٞ ٚ مي
ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ستددا بفرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ ٚ ٜتصف بايدمي١َٛ ٚ االضتُساز١ٜ أٟ يٝظ 

 َؤقتا. 
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 ايٓعـسٜات ايتطـٛز١ٜ:

اْتػست ٖرٙ ايٓعسٜات يف ايكسٕ ايتاضع عػس ٚ ناْت َتٛاش١ْ إىل سد َا َع 
ايٓعسٜات اذتت١ُٝ ٚ إٕ ناْت تطتُد درٚزٖا َٔ ايفًطفات ايكدمي١ ٚ يكد ظٗست َٔ 
خالٍ االعتكاد بإٔ اجملتُعات تطري يف َطاز ٚاسد ستدد ضًفا عرب َساسٌ ميهٔ ايتعسف 

 عًٝٗا.

 ٚ ميهٔ تكطُٝٗا إىل ايٓعسٜات ارتط١ٝ ٚ أخس٣ دا٥س١ٜ.  ايٓعسٜات ايتطٛز١ٜ ايهالضٝه١ٝ:

استٌ َفّٗٛ ايتطٛز َٛقعا  َسنصٜا يف تفطري نٌ أغهاٍ  ايٓعسٜات ارتط١ٝ: -أ
ايُٓٛ اإلْطاْٞ يف نٌ َٔ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚ ايبٝٛيٛد١ٝ يف ايٓصف األخري َٔ ايكسٕ 

١َٝ املطتُس٠ ايتكدارتط١ٝ بأْٗا ْعسٜات تٗتِ بايتشٛالت  ايتاضع عػس، تٛصف ايٓعسٜات
نْٛت َعٓٝا ضُٔ عًُا٤ آخسٜٔ يٓٗا١ٜ إىل ٖدف ستدد، يكد نإ أٚغطت يف ااملٛص١ً 

املساسٌ اييت افرتضٛا إٔ نٌ بتُٝٝص أْٛاع  ٖسبست ضبٓطسَجٌ ٖٓسٟ َٛزغإ ٚ 
بأْ٘ ستص١ً ايُٓٛ  اجملتُعات جيب إٔ متس بٗا. تفطس ْعس١ٜ نْٛت ايتػري االدتُاعٞ

ايفهسٟ يإلْطإ ٚ قد صاغٗا يف قإْٛ املساسٌ ايجالخ بأْٗا االزتكا٤ َٔ أضايٝب ايفهس 
ايالٖٛتٞ ايدٜين إىل األضًٛب ايٛصفٞ يًفهس ايرٟ ميجً٘ ايعًِ اذتدٜح ٚ خاص١ 

 يٓصاعات ايػري١ٜ ع٢ً األْا١ْٝ.  ()ايطٝطس٠ ايتدزجي١ٝ 

 

 

_____________________ 
 . ، ص ،االضهٓدز١ٜ، دًيب عًٞ، ايطٝد عبد ايعاطٞ، ايطٝد ٚضاس١ٝ دابس، عًِ االدتُاع، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ، ط -
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يف ايتػري االدتُاعٞ أنجس مشٛال يف بعض دٛاْبٗا ٚ ناْت  ضبٓطسناْت ْعس١ٜ 
بػهٌ  َب١ٝٓ ع٢ً بٝاْات أنجس نفا١ٜ َٔ تًو اييت اضتػاخ بٗا نْٛت ٚ قد أدزى ضبٓطس

أنٌُ تعدد ٚ تٓٛع ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ يف أسداخ ايتػري االدتُاعٞ ٚ نريو صعٛبات 
بٝإ ايتطٛز يف نٌ زتتُع ع٢ً سد٠ ٚ قد السغ أْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايتطٛز أَس 
ستُٞ ال َفس َٓ٘ إذا أخرْا مجٝع أْٛاع اجملتُعات ع٢ً ادت١ًُ إال أْ٘ ال ميهٔ إٔ تػري 

٠ أّ ممهٔ فعال. ضتُطو ضبٓطس بإٔ ع١ًُٝ ايتطٛز تتبع ستُٝا نٌ زتتُع ع٢ً سد
قٛاْني ايطبٝع١ اذتت١ُٝ يف أْٗا تتذ٘ ستُٝا ضتٛ ايتكدّ أٟ ضتٛ تطٛز أغهاٍ ادتُاع١ٝ 

ٖٛ َبدأ َسغٛب فٝٗا ٚ عادي١ ع٢ً ضتٛ َتصاٜد إٕ َبدأ تػبٝ٘ اجملتُع بايها٥ٔ ايعطٟٛ 
ساد يتشكٝل اذتٝا٠ االدتُاع١ٝ خيتًف غري عًُٞ ألٕ ايطبا٥ع بُٝٓٗا شتتًف١ فادتُاع األف

عٔ ادتُاع أعطا٤ ايها٥ٔ اذتٞ ايرٟ ٜأتٞ يف ع١ًُٝ فٝطٝٛيٛد١ٝ أٟ إٔ ايكٛاْني ع٢ً 
  ()اذتٝا٠ ال تٓطبل ع٢ً قٛاْني اجملتُع. 

 

 

 

 

 

_____________________ 
  

 . 7، اهلذس٠ ايسٜف١ٝ يف ادتصا٥س، تسمج١ عبد اذتُٝد أتاضٞ، املطبع١ ايتذاز١ٜ، ادتصا٥س، ص عبد ايًطٝف بٔ أغٓٗٛ -
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ٚ قد دا٤ت يف ٖرا اجملاٍ ْعسٜات عدٜد٠ يهباز  ايٓعسٜات ايدا٥ـس١ٜ: -ب
ٚ فٝهٛ ٚ غريِٖ ٚ تكّٛ  ْطٝٓذًساملفهسٜٔ ٚ املؤزخني َٔ خالٍ أَجاٍ ابٔ خًدٕٚ ٚ 

ٖرٙ ايٓعسٜات ع٢ً أضاع إٔ ايتػري ٜتذ٘ صعٛدا ٚ ٖبٛطا تبدأ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ يف دٚز٠ 
 ٚ تعٛد باجملتُع إىل ْكط١ َػاب١ٗ يًيت بدأت َٓٗا. 

إذ تس٣ ايٓعس١ٜ ايدا٥س١ٜ ايعا١َ إٔ ايجكاف١ ألٟ زتتُع متس يف دا٥س٠ تبدأ باملٝالد ٚ 
ٚ ايتكدّ ٚ  يتعٛد َس٠ أخس٣ يًسقٞ ثِ تتذ٘ ضتٛ ايػٝدٛخ١ ٛ ايٓطر ٚ االنتُاٍتطري ضت

ختًل يٓفطٗا ثكاف١ ٚ تطتعٝد زتدٖا ٚ قٛتٗا ٚ ميجٌ ٖات٘ ايٓعس١ٜ ايعال١َ ابٔ خًدٕٚ 
ادتص١ٝ٥ اييت تعين بدزاض١ ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ يف اجملتُع طٝٓذًس زا٥د ايٓعس١ٜ ايدا٥س١ٜ ْ

إىل ايٓكط١ اييت بدأت َٓٗا. أَا املفهس اإلٜطايٞ إلثبات أْٗا تطري يف اجتاٙ دا٥سٟ ٚ َٓت١ٝٗ 
فٝهٛ ٜس٣ إٔ ايعٛاٖس االدتُاع١ٝ تطري ع٢ً غهٌ دا٥سٟ ٚ يهٔ يف إطاز يٛييب عٝح ال 
تعٛد إىل ايٓكط١ ْفطٗا اييت ناْت قد بدأت َٓٗا ٚ إمنا إىل ْكط١ قسٜب١ َٓٗا ٚ ٖات٘ 

املد٣ ايبعٝد أٟ ددٜد ٚ ٖٞ  ايٓعسٜات ايجالخ ال تس٣ يف ع١ًُٝ ايتػري االدتُاعٞ ع٢ً
ّ ايطابك١ ذات ايٓعس٠ بٗرا تهٕٛ ذات ْعس٠ تػاؤ١َٝ ع٢ً عهظ ْعسٜات ايتكد

 ()ايتفاؤي١ٝ.

 

 

 

___________________ 
 . ، صْٝكٛال تُٝاغٝف، ْعس١ٜ عًِ االدتُاع، تسمج١ ادتٖٛسٟ ٚ مجاع١ َٔ ايدناتس٠، داز املعسف١ االضهٓدز١ٜ،  -
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  ايٓعسٜات ايتطٛز١ٜ ايتكد١َٝ: 

قد ختًصت َٔ نجري َٔ املػهالت زغِ إٔ ايبعض ٜؤند ع٢ً إٔ ايتطٛز١ٜ احملدث١  
ايتطٛز١ٜ ايهالضٝه١ٝ فًِ ٜعد ايفهس ايتطٛزٟ ٜسنص ع٢ً اذتت١ُٝ ايتازخي١ٝ ٚ مل ٜعد ٜسنص 

ٙ ع٢ً ع٢ً أساد١ٜ ايتطٛز ٚ مل ٜعد ٜٓاظس بني ايتطٛز ع٢ً املطت٣ٛ ايبٝٛيٛدٞ ٚ ْعري
املطت٣ٛ االدتُاعٞ ٚ بايسغِ َٔ ذيو إال أْٓا ال ْس٣ خالفا بني ايفهس ايتطٛزٟ احملدخ 

ْػأ يتشكٝل ْفظ اهلدف ٚ ٖٛ تأنٝد تفٛم  –ٚ سدٜج٘  ٘قدمي -بٌ إٔ املفهس ايتطٛزٟ 
اذتطازات ايػسب١ٝ ٚ تكدَٗا ٚ إذ ناْت ٖرٙ ايفهس٠ قد ظٗست ع٢ً اضتشٝا٤ يف ايفهس 

ٝهٞ بٌ أْٗا قد القت اعرتاضا يف ٖرا ايفهس َٔ قبٌ أصشاب ايتطٛزٟ ٚ ايهالض
 () .ايٓعسٜات ايدا٥س١ٜ يف ايتطٛز ٚ ْكدّ  فُٝا ًٜٞ بعض مناذز ٖرا ايفهس

يف نتاب٘ بعٓٛإ  ٚايت زضتٛٚ ٖٞ ايٓعس١ٜ اييت قدَٗا  ْعس١ٜ َساسٌ ايُٓٛ: -أ 
ٚ تكّٛ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ع٢ً فسض١ٝ َؤداٖا إٔ ايُٓٛ االقتصادٟ  َساسٌ ايُٓٛ االقتصادٟ

يف اجملتُعات مجٝعا ميس مبساسٌ ستدد٠ ٚ إٔ ايفسم بني زتتُع ٚ آخس ٖٛ يف ايدزد١ اييت 
قطعٗا اجملتُع ع٢ً طسٜل ايُٓٛ االقتصادٟ، ٜعين ذيو ضُٓٝا إٔ اجملتُعات غري ايٓا١َٝ 

   () اجملتُعات املتكد١َ. اآلٕ ضٛف متس بٓفظ خط ايتطٛز ايرٟ َست ب٘

 

 

 

___________________ 
 .، ص ، أبٛ شٜد، عًِ االدتُاع بني االجتاٖات ايهالضٝه١ٝ ٚ ايٓكد١ٜ، داز املعازف ادتاَع١ٝ، االضهٓدز١ٜ، طبع١  -
 .  – ، ص ، ُا٤ ايعسبٞ، طتري، َطري٠ حتدٜح اجملتُع ايًٝيب، َعٗد اإلْايتَصطف٢  -
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قدّ ٖات٘ ايٓعس١ٜ نالزى نري ٚ قد عسفت بٓعس١ٜ  ْعس١ٜ االيتكا٤ أٚ ايتكازب: -ب
إٔ ايعامل قد دخٌ إىل َسس١ً ددٜد٠ ٚ ٖٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ع٢ً فسض١ٝ االيتكا٤ ٚ تتأضظ 

َسس١ً ايتطٝٝع ايهاٌَ  ٚ إٔ ٖٓاى َٔ األفهاز َا ٜكرتب َٔ ٖات٘ املسس١ً ٚ بعطٗا 
ادتُٝع ضٛف ٜهٕٛ ي٘ ْفظ اآلَاٍ فطٛف تصٌ نٌ اآلخس َا ٜصاٍ بعٝدا عٓٗا ٚ يهٔ 

دٚي١ يف شَٔ َعني إىل َسس١ً ايتصٓٝع ايهاٌَ. يًتصٓٝع خاص١ٝ دٖٛس١ٜ ٖٞ أْ٘ جيعٌ 
اجملتُعات َتػاب١ٗ ٚ يكد ٚصًت اجملتُعات ايصٓاع١ٝ إىل ٖرا ايتػاب٘ ايرٟ ٜػهٌ 

 ()َطتكبٌ اجملتُعات غري ايصٓاع١ٝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
 . َسدع ضابل، ص  َطري٠ حتدٜح اجملتُع ايًٝيب، َصطف٢ ايتري، -
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 ايٓعـس١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ايٛظـٝف١ٝ:

ٖٓاى زتُٛع١ َٔ املفهسٜٔ ايرٜٔ ٜؤٜدٕٚ َا ٜط٢ُ باالجتاٙ ايبٓا٥ٞ ايٛظٝفٞ ٚ 
تػري ن١ًُ ب١ٝٓ أٚ بٓا٤ بػهٌ عاّ إىل زتُٛع١ َٔ ايعالقات ايجٓا١ٝ٥ ْطبٝا ٚ ايُٓط١ٝ 

ُاع١ٝ. نُا تػري ن١ًُ ٚظٝف١ إىل ايع١ًُٝ ايدٜٓاَٝه١ٝ داخٌ ايبٓا٤ ٚ يًٛسدات االدت
األب١ٝٓ ٖٞ األدصا٤ املدتًف١ َٔ ايٓعاّ ٚ يف ساي١ اجملتُع تعترب األب١ٝٓ ايس٥ٝط١ٝ ٖٞ 
َؤضطات اجملتُع، ٜػري َفّٗٛ ايبٓا٤ إىل ايعالقات املطتُس٠ ايجا١ْٝ بني ايٛسدات 

ف١ إىل ايٓتا٥ر أٚ اآلثاز املرتتب١ ع٢ً ايٓػاط االدتُاع١ٝ بُٝٓا ٜػري َفّٗٛ ايٛظٝ
 ()االدتُاعٞ. 

ضٛف ضتاٍٚ فُٝا ًٜٞ إٔ ًْكٞ ْعس٠ ضسٜع١ ع٢ً إسد٣ صٛز ٖرٙ ايٓعس١ٜ، 
تطٛزت ايٛظٝف١ٝ يف ايكسٕ ايعػسٜٔ يرتنص ع٢ً فهس٠ ايتٛاشٕ ايدٜٓاَٞ يف ع١ًُٝ ايتػري 

بازضٛتس أغٗس َٔ طٛز األفهاز االدتُاعٞ ٚ ٜعد عامل االدتُاع األَسٜهٞ تايهٛت 
ٖٓا عٔ ْعس١ٜ ايتٛاشٕ ايدٜٓاَٞ ايٛظٝف١ٝ يف ٖرا االجتاٙ ٚ يريو فإْٓا عٓدَا ْتشدخ 

نأسد ايٓعسٜات ايٛظٝف١ٝ يف دزاض١ ايتػري االدتُاعٞ فإْٓا ْتشدخ حتدٜدا عٔ ايسؤ١ٜ 
أعط٢  َٔ ايتػري االدتُاعٞ فًكد بازضٛتسيًتػري االدتُاعٞ ٚ عٔ َٛقف  ايبازضْٛص١ٜ

تأنٝدات أنجس َٔ ايالشّ عٔ تٛاشٕ ٚ اضتكساز ايٓعاّ االدتُاعٞ ٚ أٌُٖ َٓاقػ١ ظاٖس٠ 
ايتػري االدتُاعٞ اييت زمبا ٜتعسض هلا ايٓعاّ ٚ ميهٔ إٔ منٝص بني ْٛعني َٔ ايتػري  

 () .بازضٛتساالدتُاعٞ يد٣ 

___________________ 
 .، ص ٝه١ٝ ارتساف١ٝ، َٓػٛزات داز اآلفام ادتدٜد٠، بريٚت، مسري عبدٙ، حتدٜح ايٛطٔ ايعسبٞ بني املٝهاْ -
 .  – 7، ص ، داز ايفهس ايعسبٞ، صالح ايػٍٛ، عًِ االدتُاع بني ايٓعس١ٜ ٚ ايتطبٝل، ط -
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ٖٞ تػريات تعٗس داخٌ اجملتُع ْتٝذ١ عٛاٌَ داخ١ًٝ  ايتػريات قصري٠ املد٣: -أ
)َٔ داخٌ اجملتُع، ايدٚزات اييت تفسض اجتاٖا يًتػري َجٌ تًو ايٓاجت١ عٔ ظٗٛز 
االخرتاعات ٚ األفهاز ادتدٜد٠( أٚ عٛاٌَ خازد١ٝ )تعٗس يف أٟ ْطل َٔ األْطام اييت 

ػري أضايٝب اضتػالٍ تػهٌ ب١٦ٝ اجملتُع، ايتػريات يف ايصفات ايٛزاث١ٝ يًطهإ، ت
ايطبٝع١ أٚ اذتسٚب(. إٕ ٖات٘ ايتػريات حتدخ تأثريا يف ساي١ ايتٛاشٕ اييت ٜٓتعِ فٝٗا 
اجملتُع، إْٗا تهطس ايتٛاشٕ أٚ تٗددٙ َٔ دسا٤ َا حتدث٘ َٔ تٛتسات يف بٓا٤ ايعالقات 

 ()ايداخ١ًٝ بني َهْٛات ايٓطل االدتُاعٞ. 

ت ٚاضع١ ايٓطام حتدخ ع٢ً فرتات ٚ ٖٞ تػريا ايتػريات بعٝد٠ املد٣: -ب
َتباعد٠ ٚ قد فطس بازضٛتس ٖات٘ ايتػريات َٔ خالٍ َفّٗٛ ايعَُٛٝات ايتطٛز١ٜ ٚ 
ٜكصد بايع١َُٝٛ ايتطٛز١ٜ حتدٜد بٓا٥ٞ ي٘ ايكدز٠ ع٢ً االضتكساز ٚ ايبكا٤ ٚ خيًل بدٚزٙ 

 جتدٜدات ٚ تطٛزات أخس٣. 

َٔ ايتػري. إٕ ٖات٘ تدفع٘ إىل آفام ددٜد٠ إْٗا ختًل ضسبا َٔ االْهطاز يف ايبٓا٤ ايكا٥ِ ٚ 
 ايعَُٛٝات ايتطٛز١ٜ ٖٞ اييت خًكت نٌ ايتشٛالت بعٝد٠ املد٣ يف تطٛز اجملتُع. 

 

 

 

 

____________________ 
 . ، َسدع ضابل، ص عًِ االدتُاع بني ايٓعس١ٜ ٚ ايتطبٝل ، صالح ايػٍٛ،  -
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ادتُاع١ٝ هلا ايكدز٠ ع٢ً تصٓٝف بايسغِ َٔ دٗٛد بازضٛتس يف تطٜٛس ْعس١ٜ 
ايفعٌ االدتُاعٞ ٚ حتًٌٝ عالقات ايفاعًني ٚ ٚضعٗا يف مناذز ٚ أغهاٍ ٚ صٛز 
مساٖا األْطام االدتُاع١ٝ ٚ يف ٖرا إغفاٍ اذتكٝك١ ايفع١ًٝ ٚ ٖٞ َعاٖس ايتػري ٚ 

 ()ايصساع يف ايٓطل االدتُاعٞ. 

بازضٛتس ٜتشدخ عٔ ضسٚز٠ ٜس٣ بعض ايٓكاد أْ٘ ٜصعب ايتُٝٝص فُٝا إذا نإ 
االضتكساز ٚ ايتٛاشٕ يف ايٓطل ٚ نأْٗا ساي١ َجاي١ٝ َٝتافٝصٜك١ٝ أّ أْ٘ حيًٌ ايعالق١ بني 

 ظٛاٖس ٚ عٓاصس ايتٓعِٝ يف ايٓطل. 

ٜعتكد بعض ْكاد بازضٛتس بإٔ ْعسٜت٘ يف ايفعٌ االدتُاعٞ ٚ ايٓطل االدتُاعٞ 
أخس٣ ٚ بايتايٞ فإٕ بازضٛتس مل ٖٞ ْفظ ْعس١ٜ َانظ فٝرب ٚ يهٓٗا تعسضت بطسٜك١ 

 ٜأت ظدٜد يف تطٜٛس ايٓعس١ٜ االدتُاع١ٝ.

ٚ أخريا تطسح ْعس١ٜ بازضٛتس َػه١ً نبري٠ ايّٝٛ يف عًِ ادتُاع ايبًدإ ايٓا١َٝ 
إذ إٔ ٖات٘ األخري٠ تعٝؼ ساي١ َٔ ايتػري ٚ ايتشٍٛ االدتُاعٞ ٚ ٖرا ايتػري ٜأخر يف 

، بعض األسٝإ األخس٣ غهٌ ايصساع ارتفٞ بعض األسٝإ غهٌ ايصساع اذتاد ٚ يف
إال إٔ املِٗ إٔ ٖرا ايصساع مبدتًف دزدات٘ َٔ احملتٌُ ٚ َٔ املٓتعس إٔ ٜؤدٟ إىل 
اقتالع اجملتُعات ايٓا١َٝ َٔ درٚزٖا ٚ أصٛهلا ايتازخي١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ ٜٚطعٗا يف قٛايب 

 ()ادتُاع١ٝ ددٜد٠ ال تعسف ٖٜٛتٗا ٚ غهًٗا ايبٓا٥ٞ ست٢ اآلٕ. 

_____________________ 
 . ، ص 7ستُد تٛفٝل ايطُايٛطٞ، قطاٜا ايت١ُٝٓ ٚ ايتشدٜح يف عًِ االدتُاع املعاصس، داز املطبٛعات ادتدٜد٠،  -
ستُد صاحل، مجاعات ايتشدٜح االدتُاعٞ يف ٚضط افسٜكٝا، املسنص ايعاملٞ يدزاضات ٚ أعاخ ايهتاب األخطس، طسابًظ،  -

 . 7، ص 
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  االدتُاع١ٝ: –ايٓعسٜات ايطٝهٛيٛد١ٝ 

ع٢ً دٚز ايفسد يف ايتػري االدتُاعٞ ٚ ع٢ً دٚز األفهاز تسنص ٖات٘ ايٓعسٜات 
اييت حيًُٗا األفساد يف تػٝري أمناط اذتٝا٠ ٚ َطازٖا ٚ تتأضظ ٖات٘ ايٓعس١ٜ ع٢ً فسض١ٝ 

ٜػريٕٚ ٚ ِٖ  إٔ ايتػري ايرٟ ٜصٝب اجملتُع حيدخ أضاضا يف األفساد. فايفساد ِٖ ايرٜٔ
ايرٜٔ ٜتػريٕٚ ٚ هلرا فإٕ ٖٓاى َهاْا يًعٛاٌَ ايٓفط١ٝ يف سسن١ ايتػري االدتُاعٞ. يكد 

 يف صٝاغات سدٜج١.تبًٛز ٖرا االجتاٙ َٔ خالٍ أعُاٍ َانظ فٝرب ٚ تطٛز فُٝا بعد 

 ايدٚز ايتػٝـسٟ يألفهاز: َانظ فٝبـس: -أ

يف إسداخ ايتػري االدتُاعٞ َٔ خالٍ دزاض١ َانظ فٝرب  أ١ُٖٝ األفهازظٗست 
عٔ األخالم ايربٚتطت١ٝٓٝ ٚ زٚح ايسأمساي١ٝ. يكد افرتض فٝرب يف ٖات٘ ايدزاض١ إٔ 
ايسأمساي١ٝ ايصٓاع١ٝ قد ظٗست إىل ايٛدٛد بطبب اذتاي١ ايطٝهٛيٛد١ٝ اييت ظٗست يف 

ْتػاز ايٓصع١ ايربٚتطت١ٝٓٝ. يكد أٚزٚبا ايػسب١ٝ يف ايكسٕ ايطادع عػس ٚ اييت تستبت ع٢ً ا
أدت ٖات٘ ايٓصع١ إىل خًل زٚح ايسأمساي١ٝ ألْٗا أدت إىل ظٗٛز ايتفهري ايعكالْٞ ايسغٝد 
عٝح أصبشت ايعكال١ْٝ ٖٞ األضاع اييت تٓٗض عًٝ٘ اذتٝا٠ االدتُاع١ٝ. إٕ ٖات٘ 

ٚددت أفهاز  ايعكال١ْٝ ٖٞ اييت خًكت ايدافع١ٝ يإلصتاش ٚ ايعٌُ املسٜح. يكد( )ايٓصع١ 
ايًرإ ع٢ً دٚز ايعٛاٌَ  ٖادٔٚ  َانًٝالْدفٝرب ٖات٘ صد٣ يد٣ بعض املفهسٜٔ أَجاٍ 

  ايطٝهٛيٛد١ٝ يف ايتػٝري.   

 
_________________ 

، عُس ايػٝذ دٗاد سًُٞ، دٚز ادتاَع١ األزد١ْٝ يف ت١ُٝٓ اجتاٖات اذتداث١ عٓد طًبتٗا، زت١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، ايعدد  -
 .7ص 
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 ْعس١ٜ ايػدص١ٝ اجملدد٠: إٜفست ٖادٔ: -ب

ايتطٛز االقتصادٟ ٚ ٜؤند تٗتِ ْعس١ٜ ٖادٔ َجًٗا َجٌ ْعس١ٜ فٝرب ببداٜات 
ٖادٔ ع٢ً إٔ ايتشٍٛ َٔ اجملتُعات ايتكًٝد١ٜ إىل اجملتُعات اذتدٜج١ مل حيدخ دٕٚ تػري 

مبهاْات ادتُاع١ٝ َٔ مسات ايػدص١ٝ ٚ َٔ ٚد١ٗ ْعسٙ تتُٝص اجملتُعات ايتكًٝد١ٜ 
ثا١ْٝ )َجٌ املصازعني ٚ ايصف٠ٛ( ٚ ايػدصٝات يف َجٌ تًو اجملُٛعات االدتُاع١ٝ ٖٞ 
غدصٝات اضتبداد١ٜ غري خالق١ ٚ غري َبدع١ ٚ املها١ْ اييت ٜػػًٗا األفساد تتِ ع٢ً 
أضظ غري َٛضٛع١ٝ ٚ بايتايٞ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛضٛعا يًتشًٌٝ ٚ ايتشهِ. أَا 

ٜج١ فٗٞ ْتاز ملا ٜطُٝ٘ ٖادٔ ايػدص١ٝ االبتهاز١ٜ ٚ متٝص ايػدص١ٝ مبصاٜا اجملتُعات اذتد
ػدص صاسب ٖرا ايطساش َٔ َجٌ اإلبداع١ٝ سطب االضتطالع ٚ االْفتاح ٚ اي

ايػدص١ٝ ٜتطًع بجبات إىل سًٍٛ ددٜد٠ نُا أْ٘ بػهٌ عاّ ال ٜأخر ايتكٓٝات املكبٛي١ 
ٛزٟ ايرٟ تدٚز سٛي٘ ْعسٜت٘ نٝف نأَس َطًِ ب٘ ٚ يكد طسح ٖادٔ ٖرا ايطؤاٍ احمل

ميهٔ يًُذتُعات ايتكًٝد١ٜ ايجابت١ ٚ اييت تطٝطس عًٝٗا غدصٝات اضتبداد١ٜ إٔ تتشٍٛ 
إىل زتتُعات سدٜج١ تتُٝص بٛدٛد غدصٝات ابتهاز١ٜ ٚ ناْت إداب١ ٖادٔ ٖٞ إٔ ايتػري 

تٓاٍ زتُٛع١ ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ إٔ أٖدافِٗ ٚ قُِٝٗ ال  عٓدَا ٜتصٛز أعطا٤ ()حيدخ 
االسرتاّ َٔ قبٌ اجملُٛعات األخس٣ يف اجملتُع ايرٟ حيرتَْٛ٘ ٚ ٜكدزٕٚ تكُٝٝات٘ ٚ 

 ايعباز٠ اييت اضتددَٗا ٖادٔ يًتعبري عٔ ذيو ٖٞ تسادع َها١ْ االسرتاّ. 

 

 

___________________ 
 . َسدع ضابل، ص  دٚز ادتاَع١ األزد١ْٝ يف ت١ُٝٓ اجتاٖات اذتداث١ عٓد طًبتٗا، عُس ايػٝذ دٗاد، -
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 ْعس١ٜ اجملتُع املٓذص: دٜفٝد َانًٝالْد:  -ز

ٖتِ بٓٛع َعني َٔ ايتػري ٖٛ ايتػري االقتصادٟ ٚ َاٍ َٝال ضٝهٛيٛدٝا يف حتًًٝ٘ إ
يع١ًُٝ ايتػري يف اجملتُعات ايتكًٝد١ٜ ٚ ناْت ْكط١ االزتهاش عٓدٙ ٖٞ ايدافع١ٝ يإلصتاش ٚ 

اضتجُس يف صٓاع١ زدٌ ٚال تطتجُس يف »غعازا ٜكٍٛ  َانًٝالْدزفع بٓا٤ ع٢ً ذيو فكد 
 . «صٓاع١ طا٥س٠

ٚ ٜفرتض إٔ اذتاد١ إىل اإلصتاش تعد احملسى األضاضٞ يع١ًُٝ ايتػري االدتُاعٞ ٚ 
يكد اْتكدت ْعسٜت٘ إلضسافٗا يف إبساش ايعٛاٌَ ايٓفط١ٝ ٚ ْعستٗا إىل ايدافع١ٝ يإلصتاش ع٢ً 

القتصادٟ األَس ايرٟ دعً٘ ٜعدٍ َٔ ْعسٜت٘ َؤندا أْٗا ايعاٌَ ايٛسٝد احملسى يًُٓٛ ا
ع٢ً إٔ األفساد ٜعًُٕٛ حتت ظسٚف ثكاف١ٝ تكًٝد١ٜ ميهٔ إٔ حيككٛا إصتاشات اقتصاد١ٜ ٚ 

 ()غري اقتصاد١ٜ. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 .َسدع ضابل، ص  دٚز ادتاَع١ األزد١ْٝ يف ت١ُٝٓ اجتاٖات اذتداث١ عٓد طًبتٗا، عُس ايػٝذ دٗاد، -
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  :املكد١َ 

يكد أظٗست اذتٝا٠ اذتكس١ٜ تػريًا ٚاقشًا يد٣ َعظِ األضس ادتصا٥س١ٜ، ٚ قد 
، االدتُاع١ٝٚ ْطٝر ايعالقات  االدتُاع١ٝضاعد عاٌَ ايتشكس ع٢ً تػٝري ايبٓا٤ات 

تٗا يف أعني ضهإ املدٕ، ألٕ ايتباعد َٝٔ أُٖفكدت األضس٠ ايهجري ٚإثس ذيو 
 ط اذتكسٟ املػشٕٛ بايطابع املادٟ.ٚ اجملايٞ فسق٘ ايُٓ االدتُاعٞ

ٚ َٔ خالٍ اذتسن١ ايعُسا١ْٝ ايٛاضع١ ٚ ايُٓط املعُازٟ اذتكسٟ أؾبشت املدٕ 
ؾػري٠ اذتذِ ٚ ادتصا٥س١ٜ تطتكطب منطا ددٜدًا َٔ األضس، ٚ ٖٛ منط األضس اي١ٜٚٛٓ 

ّ ٚ ْٛع١ٝ ايطهٓات اذتكس١ٜ ٚ تتٛفس ع٢ً َعظِ املسافل ارتاؾ١ بايعٝؼ تتال٤ اييت
ٚ تٛضع  ػازعا١ً٥ ٚ ٖرا َا غذع أنجس ع٢ً اْتاملسٜح عهظ َا ناْت عًٝ٘ ضابكا يف اي

 ٖرا ايُٓط يف بالدْا.
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 ايتشكس ٚ تأثريٙ ع٢ً ايعالقات األضس١ٜ :

 املٓظٛز ايطٛضٝٛيٛدٞ يًتشكس-

ٖا َع املبشٛثني تبني يٓا ٚ َٔ خالٍ املكابالت اييت أدسٜٓا يف املٝدإعد ايٛيٛز ٜ
ؾش١ ايفسق١ٝ ع٢ً إٔ ايعالقات االضس١ٜ تػريت بفعٌ ع١ًُٝ ايتشكس ٚ ٖرا َا دا٤ 

ٛف يف املٓاضبات ٚ يف غٗس زَكإ تػ ايٓاع ايّٝٛ تصٚز بعكٗا فكط''يف قٍٛ املبشٛثني 
ملٓاضبات أَا ضتٔ يف ايكدِٜ نٓا َتذُعني يف فُهاؽ ايصٜازات غري يف اٜتذُعٛا ايٓاع 

ملبشٛخ إٔ ايعالقات بني أفساد . مبع٢ٓ أْ٘ ٜػري ا''داز ٚسدٙ ٚٚاسد ٜطٌ ع٢ً الخس
َا أد٣ إىل قٝل ايعالقات االدتُاع١ٝ بني ضس٠ أؾبشت َكتؿس٠ ع٢ً املٓاضبات ٖرا األ
 فسادٖا.أ

نٌ غ٤ٞ ضاٌٖ  »بشٛثني ٚىل بايٓطب١ إلْػا٤ ايعالقات ٜكٍٛ أسد املفاملكاب١ً األ
مبع٢ٓ تربٜس  «تعدّ ٚدٛد ايٛقت املٓاضب يًصٜازا يهٔ ايٓاع تؿعب نٌ غ٤ٞ حبذ١

ل حبذ١ ُا ناْت عًٝ٘ يف ايطابٔ بعكِٗ ايبعض ٚ تسادع ايصٜازات عاْػػاٍ ايٓاع ع
ييت ناْت ضا٥د٠ يف د٣ تسادع ايعالقات ٚ زٚح ايتكأَ اعدّ تٛفس ايٛقت ٚ ٖرا َا أ

  ايطابل بعد تفهو االضس٠ َٔ أضس٠ ممتد٠ اىل أضس٠ ١ْٜٚٛ. 
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فٗرا املبشٛخ ٜس٣ إ ايعالقات االدتُاع١ٝ ختتًف عٔ  ١20 زقِ أَا املكابً

قاّ مبكاب١ً بني   ايعالقات االضس١ٜ اييت ناْت َٛدٛد٠ يف ايسٜف بديٌٝ إ اسد املبشٛثني

االضس٠ يف ايسٜف ٚ االضس٠ يف املد١ٜٓ، ٚ ٜس٣ إ افسادٖا ايعا١ً٥ ايهبري٠ ناْٛا ٜتعإْٚٛ 

ايبطٝط١ ٚ املعكد٠ ٚذيو َٔ تًكا٤ أْفطِٗ ٚ ٖرا َا ٜتٛافل َع املٓظٛز يف نٌ االَٛز 

ايطٛضٝٛيٛدٞ يًتشكس ع٢ً إٔ اجملتُعات ايعسب١ٝ تػريت ٚ حتٛيت ٚ ظٗست فٝٗا عد٠ 

، فكد غريت ع١ًُٝ ايتشكس بٓا٤ االضس٠ ايهبري٠ املُتد٠ نُا غريت ٠تٓاقكات ساد

األفساد، ٚ ذيو إ ايتشٍٛ َٔ زتتُع تكًٝدٟ اىل زتتُع ؾٓاعٞ ٚ إ ع١ًُٝ  ذٖٓٝات

قعاف االضس٠ املُتد٠ ٚ شٜاد٠ دزد١ املػازن١ إ تدعِٝ االضس٠ اي١ٜٚٛٓ ٚايتشكس ادت اىل 

األضس٠ ادتصا٥س١ٜ خكعت ذتسن١ إٔ نُا  ()ًٝدٟ يًُػازن١بدٍ ايػهٌ ايتك يف املطؤٚي١ٝ

الٍ اذتسب ايتشسٜس١ٜ، ٚ بعد ٖرا ضتٛ املدٕ ٚ شاد ٖرا ايٓصٚح سد٠ خاهلذس٠ أٚ ايٓصٚح 

يتفهٝو االضس٠ املُتد٠ خاؾ١ بعد زسٌٝ االبٓا٤ املتصٚدني، فهإ  َٗٝأنإ عاٌَ ايطهٔ 

ايتػٝري ٚاقح ٚ أٍٚ َا أؾاب سذِ األضس٠ فظٗست َعظِ األضس ادتصا٥س١ٜ يف ايٛضط 

 ١ٜٚ، نُا تػريت ايعالقات األضس١ٜنأضس٠ شٚاد١ٝ ْٛ  ()اذتكسٟ يف منطٗا ايؿػري

___________________________ 

ايعامل ايجايح، شترب ايت١ُٝٓ ٚ ايتشٛالت ايهرب٣ يف اجملتُع  زتتُعاتيف  ايُٓاذز ايسٜف١ٝ اذتكس١ٜعبد اذتُٝد بٛقؿاف،  .1
 .69ف 0222، داَع١ بادٞ شتتاز عباع، ادتصا٥سٟ

  .112ف  1620سطٔ خٛيٞ، ايسٜف ٚ املد١ٜٓ يف زتتُعات ايعامل ايجايح، داز املعازف، ايكاٖس٠،  .0
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ايبعد ادتػسايف عاَال يف تػٝري ٚتػريت األضظ اييت ناْت قا١ُ٥ عًٝٗا، ٚ نإ  ايكساب١ٝ
 ()«ٚنإ ٖرا ضببا يف قعف ايسٚابط األضس١ٜ. االدتُاع١ٝهات ايعالقات غب

سني عرب املبشٛخ عٔ ْظست٘ يًعالقات األضس١ٜ يف  5نُا دا٤ يف املكاب١ً زقِ   
مبع٢ٓ إٔ  «ْسٚسً٘ يًدازبالضت َا  يف ايٓاع تطتددّ ايتًٝفٕٛٚالت  »ايٛقت اذتايٞ:

ٖاب اىل َٓصي٘ مما ؿس٠ ع٢ً اتؿاٍ ٖاتفٞ تػٓٝ٘ عٔ ايرايعالقات األضس١ٜ بني األفساد َكت
  اد٣ اىل اختالف ايعالقات مما ناْت عًٝ٘ ضابكا

اٖات ٚ امنا  ايطًٛى املٛدٛد٠ يف فايتشكس ٖٛ اْتػاز ْظاّ املٛاقف ٚ االجت  
اجملتُع اذتكسٟ، فاملد١ٜٓ يٝطت ٚسد٠ أٚ سٝص َهاْٞ فكط  ادتُاع١ ذات خاؾ١ٝ ٚ ٖٞ

يهٓٗا ٚسد٠ َٓتذ١ يجكاف١ ذات عالقات ادتُاع١ٝ ٚ قٛاعد ٚ أعساف ٚقِٝ خاؾ١ 
 ()يُٓٛذز تٓظِٝ ٚ تطٛز َتُٝص.

ٚ نُا ذنس غريٚغٞ إ ايتػري ٚ ايتطٛز خيتًف َٔ زتتُع ألخس ٚ ٖرا ٜسدع يف االضاع 
 اإلدتُاعٞ ٖٛ يف ٞ  ٚ إٔ ايتػريايطُات ايجكاف١ٝ ٚ ايٓطل ايكُٝٚ إىل املسنب ايجكايف أ

١ٝ يًُذتُع ٚ إٔ نٌ غ٤ٞ يف سٝاتٓا عسق١ يع١ًُٝ ايدزد١ األٚىل تػريا يف ادتٛاْب ايبٓا٥
٘ االدتُاعٞ ٜعترب اذتدٜح عٔ اجملتُع ٚ بٓا٥ايتػري املطتُس، فاذتدٜح عٔ ايتػري 

 ()ٚايٓظِ ٚايكِٝ. االدتُاع١ٝع٢ً ايعالقات أ د٠، ٜٚعين أٜكا نٌ َا ٜطس٘ املعكاتٚعالق
 
 
 

___________________________ 

 .111ضابل، ف  َسدع، ٛيٞخ سطٔ  .1

 .20، ف1628ادتاَعٞ اذتدٜح، االضهٓدز١ٜ،  املهتب يف ايت١ُٝٓ اذتكس١ٜ، االدتُاع١ٝعبد اذتُٝد زغٛإ، دٚز ايتػريات  .0
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باعتُادٙ ع٢ً بعض أعُاٍ تْٛٝص ٚ ضُٝاٍ إٔ املد١ٜٓ تتُٝص  يٜٛظ ٜٚسخنُا ٜبني 
َٔ سٝح شٜاد٠ ايطهإ ٚ ايهجاف١ ٚ األخالم االدتُاع١ٝ، تطٛز تكطِٝ ايعٌُ ٚ تكًـ 

 ()املعاَالت املباغس٠ سٝح ٜدافع ايفسد ع٢ً َؿاذت٘ ٚ تظٗس فٝ٘ املٓافط١ 

نٌ ٚاسد ''املبشٛثني يف املد١ٜٓ سني قاٍ  28ٚ  29ٚ ٖرا َا ملطٓاٙ يف املكاب١ً 
مبع٢ٓ إٔ نٌ إْطإ ٜٓػػٌ بأَٛزٙ َتٓاضٝا عالقات٘ َع أفساد أضست٘  ''الٖٞ يف زٚس٘

ايهبري٠ ٚ أؾبشت املعاَالت بني األفساد َكتؿس٠ ع٢ً غبهات ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ ٚ 
 ٖرا ْتٝذ١ يألمنا  ٚ ايجكافات اييت تفسقٗا املد١ٜٓ  ع٢ً ضًٛنات األفساد. 

إٔ ايتشكس ع١ًُٝ حتٍٛ حبٝح تًعب ايؿٓاع١ ٚ اذتسفٝات  دٕٛ زميٜٞكٍٛ ٚ 
املدتًف١ دٚزا يف حتٍٛ ايٛضط اذتكسٟ إىل ْكط١ دًب ايٝد ايعا١ًَ ايكاد١َ َٔ ايسٜف 
فهاْت اهلذس٠ َٔ ايسٜف إىل املد١ٜٓ فبدأت فٝٗا ع١ًُٝ حتٍٛ األْظ١ُ َٓٗا االدتُاع١ٝ ٚ 

 () .تبدأ اذتٝا٠ اذتكس١ٜ ايجكاف١ٝ ٚ حتٍٛ ٚ تػري ايػدؿ١ٝ ٚ

يهٔ َٔ أِٖ ايتشايٌٝ اييت قاّ بٗا دريايد بريٜص َٔ خالٍ دزاض١ ايتشكس 
ٚايتكايٝد ٜكٍٛ متجٌ املد١ٜٓ غهال ددٜدا يًتٓظِٝ االقتؿادٟ ٚ ايب١٦ٝ ايفٝصٜك١ٝ املدتًف١ 
ٚيهٔ أٜكا متجٌ ْطاقا ادتُاعٝا ددٜدا ٜؤثس تأثريا غدٜدا ع٢ً ضًٛى اإلْطإ ٚ تفهريٙ 

 اذتكس١ٜ نأضًٛب سٝا٠ ذيو إٔ سذِ ايطهإ ٚ نجافتِٗ  فًكد أد٣ ايتشكس إىل ظٗٛز

 ٚ بٓٝاتِٗ َٔ األَٛز اييت تؤثس ع٢ً طبٝع١ ايعالقات االدتُاع١ٝ ٚ نجافتٗا ٚ تٛاشْٗا 

________________  
 .120ستُد قطب، َسدع ضابل، ف  -1

 . 032محٝد ٚ آخسٕٚ، َسدع ضابل، ف  -0
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د املبشٛثني يف نُا دا٤ قٍٛ أس ()بايتايٞ تؤثس ع٢ً ايطبٝع١ اإلْطا١ْٝ ذاتٗا ٚ 
إٔ اإلْطإ يف املد١ٜٓ دسا٤ اْػػاي٘ ال جيد ٚقت الضتكباٍ ايكٝٛف '' 26املكاب١ً زقِ 

ف ٚ حيطٔ االضتكباٍ ع٢ً أسطٔ ٚد٘ عهظ َا ناْت عًٝ٘ يف ايسٜف ايرٟ ٜهسّ ايكٝ
  ''.يف أٟ ٚقت نإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________  
 . 323، ف 0222ستُد عباع ابساِٖٝ، ايتؿٓٝع ٚ ايتشكس، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ يًطبع ٚ ايٓػس، االضهٓدز١ٜ،  -1
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 ايتشـكـس يف ادتـصا٥ـس:-

متجٌ املد١ٜٓ منط َٔ أمنا  ايتداخٌ ايجكايف ايرٟ تسى أثسا بايػا ع٢ً ايبٓا٤  
ايسٜف١ٝ إىل أضًٛب  االدتُاعٞ ٚ َٔ ايكسٚزٟ إٔ ٜؤدٟ االْتكاٍ َٔ أضًٛب اذتٝا٠

اذتٝا٠ اذتكس١ٜ يف ايعالقات األضس١ٜ ٚ ع٢ً املطت٣ٛ ايػدؿٞ، صتد إٔ اذتٝا٠ اذتكس١ٜ 
متازع تأثريا ٖاَا ٚاقشا ٚ قد طسأ ع٢ً ايعالقات األضس١ٜ املتبادي١ تػري أَا ع٢ً 
يف املطت٣ٛ ايجكايف االدتُاعٞ فإْٓا صتد اذتٝا٠ اذتكس١ٜ تؤدٟ إىل ظٗٛز ق٠ٛ ددٜد٠ بِٝٓٗ 

تفهو ٖرٙ ايعالق١ ٚ تٛدد ايٓظِ االدتُاع١ٝ ادتدٜد٠ صتد ايٛظا٥ف ٚ األدٚاز 
  ()املتٓٛع١

ْالسظ إٔ ايعالقات بني األفساد َٔ املٓاطل اذتكس١ٜ متٌٝ إىل إٔ تهٕٛ ْفع١ٝ أنجس 
َٔ نْٛٗا أٚي١ٝ تها١ًَٝ ٚ عاطف١ٝ ع٢ً ضتٛ َا ٖٛ ضا٥د يف بٓا٤ األضس٠ ايسٜف١ٝ ٚ ٜرتتب 
ع٢ً ذيو ٌَٝ األضس٠ َٔ منطٗا ادتاَد املطتٓد إىل ايرتاخ االدتُاعٞ ايتكًٝدٟ يتؿبح 

 . أنجس َس١ْٚ ٚ تفتشا

 

 

 

 

__________________ 
 .        190ٟ، َسدع ضابل، ف ستُد فؤاد سذاش -1
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اإلْطإ يف املد١ٜٓ ٜتبع َؿًشت٘، إذا نإ ''قٛي٘ إٔ  22ٚ نُا ذنس يف املكاب١ً زقِ 
مبع٢ٓ إٔ اإلْطإ يف  ''ٖرا ايػدـ ٜفٝدٙ ٚ ال ال ست٢ ٜكدز ٜدٜس عالق١ َعاٙ ٚ ال ال

آلخسٜٔ ع٢ً أضاع َٓفع١ ايػدؿني بني نُا دا٤ أٜكا يف املد١ٜٓ تهٕٛ عالقات٘ َع ا
َٔ عٓدٟ ٚ َٔ عٓدى تٓطبع ٚ ال غري َٔ عٓدٟ ''قٍٛ املبشٛخ  11املكاب١ً زقِ 

 . ''تٓكطع

تعد ٖات٘ املس١ْٚ َطًبا أضاضٝا يًػدؿ١ٝ اذتكس١ٜ ذيو إٔ أٟ غدؿ١ٝ سكس١ٜ 
، فايتُاضو باجملتُع تٛاد٘ قسٚز٠ ممازض١ االختٝاز ٚ ايتػًب ع٢ً املػهالت اذتكس١ٜ

اذتكسٟ غري ذيو ايتُاضو املٛدٛد يف ايٛضط ايسٜفٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايعسف ٚ ق٠ٛ 
  ()ايتكايٝد. 

نُا ٜس٣ دريايد إٔ ع١ًُٝ ايتشكس تؤدٟ إىل ظٗٛز ْظِ ددٜد٠ يهٞ تٛاد٘  
املػهالت اييت تطسأ يف ايٛضط اذتكسٟ، نُا إٔ األضس٠ ختكع يك٣ٛ شتتًف١ تطِٗ يف 

أدٚازٖا ٚ آثازٖا ع٢ً املطت٣ٛ ايػدؿٞ ٚ املالسظ إٔ ايتشكس ٜطِٗ يف تعدًٜٗا ٚ 
شٜاد٠ َعدالت ايتػري االدتُاعٞ ٚ ايجكايف يألضس٠ ٚ ٜعد َفّٗٛ ايتػري االدتُاعٞ َٔ 
ايطُات اييت يصَت اإلْطا١ْٝ فايتػري االدتُاعٞ ٖٛ االختالف بني اذتاي١ ادتدٜد٠ ٚ 

دتُاعٞ ٚ اييت تعين َا ٜتعًل باجملتُع فٝؿبح اذتاي١ ايكدمي١ ٚ سُٝٓا تكاف ن١ًُ اال
ايتػري االدتُاعٞ ٖٛ ذيو ايتشٍٛ ايرٟ ٜطسأ ع٢ً دٛاْب اجملتُع مبع٢ٓ آخس ٖٛ 

 ايتشٍٛ ايرٟ ٜطسأ ع٢ً ايبٓا٤ االدتُاعٞ خالٍ فرت٠ َٔ ايصَٔ. 

 

________________ 
 . 133عبد ايكادز قؿري، َسدع ضابل، ف  -1
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ٖٚٓاى تػريات عدٜد٠ يف اجملتُع َٔ ادتاْب ايجكايف ٚ املادٟ ٚ ايفهسٟ ٚ ٖٓاى 
اختالف يف أمنا  ايعالقات بني األفساد ٚ ادتُاعات ٚ اختالف يف ايٛظا٥ف ٚ األدٚاز 
االدتُاع١ٝ ٚ يف األْظ١ُ ٚ ايكِٝ ٚ ايعادات، نُا إٔ ٖٓاى اختالف يف األدٚاز اييت 

  ()آخس ٚ يف أضايٝب تٛظٝفٗا، نٌ ذيو ٜعترب تػريا.  ٜطتددَٗا اجملتُع َٔ سني إىل

ٖهرا اخترت األضس٠ ادتصا٥س١ٜ أضايٝب اذتٝا٠ اذتكس١ٜ ٚ بايتايٞ تػريت ٚظا٥فٗا 
يف ايٛضط اذتكسٟ يتهطب َها١ْ َع١ٓٝ ٚ إضكا  ؾٛزتٗا ايتكًٝد١ٜ ٚ ٖرا َا أنطبٗا 

ألضس٠ ايكساب١ٝ ٚ أدت طابع األضس٠ املتػري٠ ٚ بدأت تكعف أٚاؾس ٚؾالت بني أفساد ا
ظسٚف اذتٝا٠ اذتكس١ٜ إىل ضٝاد٠ ْٛع َٔ ايعالقات ال تهتػف ٚ ال تربش إال يف 

زدعٓا ْػٛفٛ بعكاْا غري ''يف قٍٛ أسد املبشٛثني  10املٓاضبات نُا ٚزد يف املكاب١ً زقِ 
  ''يف األعٝاد

يعدٜد َٔ فايتػري ايرٟ غٗدت٘ األضس٠ ادتصا٥س١ٜ ْتٝذ١ ع١ًُٝ ايتشكس قد أفكدٖا ا
ايٛظا٥ف ايتكًٝد١ٜ ايسٜف١ٝ ٚ قُٝتٗا ٚ بٝٓت ايدزاضات اييت حتدثت عٔ األضس٠ ادتصا٥س١ٜ 
إٔ أِٖ ايتػريات ٚ ايتشٛالت اييت أؾابت بٓا٤ األضس٠ تتُجٌ يف تػري ايعالقات األضس١ٜ 

 ()ٚ تكًـ سذِ األضس٠ ٚ ٚظا٥فٗا 

 

 

 

__________________ 
 . 33، ف ١1682 ٚ ايتشكس، دزاض١ أضاض١ٝ يعًِ االدتُاع اذتكسٟ، داز املعسف١، ايكاٖس٠، ستُد عبد املٓعِ ْٛز، اذتكسٜ -1
 . 313، ف 1682، 0ايطٝد اذتطٝين، املد١ٜٓ دزاض١ يف عًِ االدتُاع اذتكسٟ، داز املعازف، ايكاٖس٠،   -0
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ع٢ً إٔ األضس٠ ادتصا٥س١ٜ  َؿطف٢ بٛتفْٛػتٚ َٓٗا دزاض١ األضتاذ  ٚظا٥فٗا ٚ
تػريت َٔ أضس٠ نبري٠ اذتذِ إىل أضس٠ ؾػري٠ اذتذِ ٚ بايتايٞ تكًـ ايعالقات 
االدتُاع١ٝ بني أفسادٖا ٚ ٖرا ايُٓٛذز ٜتذ٢ً يف ايٛضط اذتكسٟ سٝح أؾبشت 
ايعالقات ايكساب١ٝ اييت جتُع األضس٠ ايهبري٠ متتاش بايكعف ٚ ٖٞ ًَص١َ ْتٝذ١ ألضًٛب 

 املد١ٜٓ. ٚ منط سٝا٠ 

ٚ املالسظ إٔ تكًـ سذِ األضس٠ نإ ْتٝذ١ أضًٛب ٚ قِٝ ٚ اجتاٖات منط 
  ()اذتٝا٠. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
 . 32، ف 1686ستُد أمحد ايصغيب، ايتػري بني عًِ االدتُاع ايربدٛاشٟ ٚ عًِ االدتُاعٞ االغرتانٞ، داز ايطًٝع١، بريٚت،  -1
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 خالؾ١ :

إٕ ايتػري اذتكسٟ ايرٟ غٗدٙ اجملتُع ادتصا٥سٟ نإ ي٘ األثس ايبايؼ يف قعف ٚ 
تالغٞ ايعالقات ايكساب١ٝ ٚ تٛضع ايفذ٠ٛ بني ايعا١ً٥ ايكس١ٜٚ ٚ أقازبٗا سٝح قعفت 
ايعالقات االدتُاع١ٝ ٚ اضتؿست يف َٓاضبات َع١ٓٝ ٚ ستدد٠ ٚ ٖرا ٜسدع إىل عٛاٌَ 

ُاعٞ، ظٗٛز ايكِٝ ايفسد١ٜ اييت تػذع اضتكالي١ٝ ايسفد أُٖٗا االْتكاٍ ادتػسايف ٚ االدت
عٔ أقازب٘ تبعا يًُٗٔ ٚ ايجكافات ٚ املطتٜٛات االقتؿاد١ٜ ٚ أخريا تعكد اذتٝا٠ ٚ شٜاد٠ 

 َػانًٗا االدتُاع١ٝ. 
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 َكـدَـ١

تعترب ايعا١ً٥ أِٖ ٚسد٠ ادتُاع١ٝ يف اجملتُعات ايبػس١ٜ باعتباز ستٛز ايتفاعالت 
متجٌ األضس٠ ايب١ٝ٦ٝ اييت ًٜتكٞ بٗا ايفسد ٚايعالقات ٚ ايٛظا٥ف اييت تعرب عٔ زتتُع َا ٚ 

َٔ اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ سٝح جند إٔ طبٝع١ ايبٓا٤ ختتًف َٔ زتتُع إىل  قُٝ٘ املٓبعج١
آخس غري إٔ ايتطٛزات اييت أملت باجملتُع ادتصا٥سٟ دعًت األضس٠ يف ايٛضط اذتكسٟ 
تتُٝص ببعض ايكِٝ ٚ طبٝع١ ٚظا٥فٗا ٚ عالقاتٗا االدتُاع١ٝ ٚ ٖرا َٔ أدٌ ايتهٝف َع 

    ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ احملٝط١ بٗا.  
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 ايعالقات االضس١ٜ :

 سٟ:ـط اذتكـساد يف ايٛضـاَالت األفـتع-
 «تسادع ايعالقات األضس١ٜ ايداخ١ًٝ ٚ ٌَٝ األضس٠ حنٛ ارتازز»

ع٢ً إٔ ايعالقات األضس١ٜ  أدٛب١ املبشٛثني تبني يٓا ؾش١ ايفسق١ٝ َٔ خالٍ
تعدت إطاز ايعا١ً٥ إىل عالقات ثا١ْٜٛ ٚ ذيو َٔ خالٍ تأنٝد َععِ املبشٛثني ع٢ً إٔ 
عالقاتِٗ االدتُاع١ٝ أؾبشت تتعد٣ أفساد األضس٠ ٚ االغرتاى َع أؾدقا٤ آخسٜٔ 

 30، 30، 30ضٛا٤ يف َٝدإ ايعٌُ أٚ خازد٘ ٚ ذيو َٔ خالٍ َا دا٤ يف املكاب١ً زقِ 
إقاف١ إىل ايعباز٠ املتهسز٠ َٔ قبٌ  «ب ايرباْٞ ٚ َا تؿاسبؼ يٞ قسٜب يٝوؾاس»

ندالي١ ع٢ً إٔ ايعالقات بني األفساد ٚ األضس٠  «دَو ٖٛ ُٖو»عد٠ َبشٛثني 
ايٛاسد٠ مل تعد بتًو ايك٠ٛ نُا ناْت عًٝ٘ يف ايطابل حبٝح ناْت ايؿداقات ال ختسز 

 .يتفاِٖ ٚ ايتُاضو بني أفساد ايعا١ً٥ ايٛاسد٠عٔ إطاز ايعا١ً٥ أٟ بني أٚالد ايعِ ْتٝذ١ ا

ٚ ٜرٖب فٝٗا ع٢ً إٔ  «خيٜٛظ ٜٚس»ٚ ٖرا ٜتٛافل َع ايٓعس١ٜ اييت دا٤ بٗا 
اجملتُع اذتكسٟ ايرٟ ٜتُٝص باذتذِ ٚ ايهجاف١ ٚ ايالجتاْظ ٖٛ األضاع احملدد يًتٓعِٝ 

يف ع٢ً إٔ اذتكس١ٜ نأضًٛب   «ٜٚسخيٜٛظ »االدتُاعٞ ٚ ايطًٛى ٚ يكد خًـ 
اذتٝا٠ ٜتُٝص بعٗٛز مجاعات ثا١ْٜٛ ٚ املٌٝ حنٛ تفتٝت األدٚاز ٚ عدّ ٚقٛح َعاٜري 

تعترب َسنصا يًعالقات االدتُاع١ٝ اييت تتُٝص بايطٝٛي١ ٚ ايدق١ يف املد١ٜٓ أٜكا ٚ املد١ٜٓ 
ٚقت ٚاسد ٚ قد قابٌ يٜٛظ ٜٚسخ بني املسانص اذتكس١ٜ ٚ ايسٜف١ٝ ٚ اعترب ايطُات اييت 

  ().مبجاب١ َؿاسبات قسٚز١ٜ يُٓٛ املد١ٜٓٛز يف ايٛضط اذتكسٟ تعٗس أٚ تتط
_____________ 

 .662، ف 6332.َادد ايصٜٛد، غباب ٚايكِٝ يف عامل َتػري، داز ايػسٚم يًٓػس ٚ ايتٛشٜع، عُإ ،1
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عٓدَا اْتكًت إىل املد١ٜٓ »يف قٍٛ أسد املبشٛثني  30يف املكاب١ً زقِ  دا٤ نُا
 «آخسٜٔ ٚ ذيو َٔ خالٍ اغرتانٞ يف ايٓٛادٟ ٚ ادتُعٝات نجست عالقاتٞ َع أْاع

مبع٢ٓ اإلْطإ ايرٟ ٜرٖب إىل املد١ٜٓ ٜبدأ بايتدًٞ عٔ عالقات٘ األٚي١ٝ ٚ االْطذاّ يف 
 ادتُاعات ايجا١ْٜٛ.

ستٛزا ٚ َسنصا يإلداز٠ ايفسْط١ٝ فصاد جندٖا  عٓد اذتدٜح عٔ املد١ٜٓ ادتصا٥س١ٜ
سٝح نإ هلا دٚزا يف إبساش ايتػريات ايطاز١٥ ع٢ً األضس٠ تأثريٖا ع٢ً األضس٠ ادتصا٥س١ٜ 

ِٖ فٝٗا ألضباب خاؾ١ بعد االضتكالٍ ٚ ْصٚح عدد نبري َٔ ايسٜفٝني حنٛ املدٕ ٚمتسنص
 ضاعدت ع٢ً ذيو.

يف دزاضات٘ يًتشكس ٚ ايتكايٝد َعادتا ايتشكس يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ إٔ  بسٜصٜؤند 
تٝذ١ ايتطٛز ايتازخيٞ حبٝح أؾبشت املد١ٜٓ ايٛضط اذتكسٟ ي٘ ثالخ ممٝصات ز٥ٝط١ٝ ْ

 ٥ف اييت تكّٛ بٗا نُا ناْت عًٝ٘.حتؿٞ ايٛظا

ٚ أٍٚ تػٝري حيدخ يألضس٠ اييت اْتكًت َٔ ايسٜف إىل املد١ٜٓ ٖٛ تكًـ سذُٗا ٚ 
ًَٝٗا إىل ايُٓط األضسٟ ايصٚادٞ ٚ ظٗٛز ق١ُٝ ايفسد نفسد ال ٜٓتٗٞ يف ادتُاع١ ٚ ال 

ٌ إىل ايتذسب١ ٚ االضتكالي١ٝ ٚ ايفسدا١ْٝ ٚ عدّ ايػعٛز ٜرٚب بٌ ٜفسض ْفط٘، ميٝ
١ٝ ٚ ظٗٛز ايكساببايتصاَات ٚ ايكػٛط االدتُاع١ٝ ايتكًٝد١ٜ ٚ استفا٤ غبهات ايعالقات 

نٌ ٚاسد » 30ٚ ٖرا َا ٜتٛافل َع قٍٛ أسد املبشٛثني يف املكاب١ً زقِ ( )سس١ٜ ايتفهري
مبع٢ٓ إٔ اإلْطإ يف املد١ٜٓ َطتكٌ  «الٖٞ يف زٚس٘ ٚ ٚاسد َا ٜكٛيو غازاى دٜس

 صاَات تكايٝد زتتُع٘ بؿف١ نبري٠.برات٘ ٚ أنجس سس١ٜ ٚ غري خاقع يػسٚط ٚ ايت

_______________________ 

 .660َسدع ضابل ، فَادد ايصٜٛد ،  .1



 ايعالقات األضس١ٜ                   ايفؿٌ ايجاْٞ                                                        

 

 

71 

نُا ٜػري أٜكا بسٜص إىل أْ٘ ميهٔ يًفسد إٔ ميٌٝ يف ايعالقات خازز إطاز ايعا١ً٥ 
١ْٜٚٛ ْتٝذ١ ايتفهو عٔ األضس٠ األضس٠ ادتصا٥س١ٜ إىل إٔ تهٕٛ  ٖٚرا ٜؤدٟ إىل ٌَٝ

 ايهبري٠ بعد االْتكاٍ إىل املد١ٜٓ. 

استفا٤ تدزجيٞ إىل َكَٛاتٗا االدتُاع١ٝ ٚ شادت َتطًبات سٝا٠ نريو تػٗد  نُا
األضس٠ املاد١ٜ ٚ ع٢ً األضس٠ إٔ تكّٛ بتًب١ٝ تًو املتطًبات ايكا١ُ٥ بٓفطٗا َٔ خالٍ 
ايتػازى َع املؤضطات ارتس٣ ٚبايتايٞ األضس٠ أنجس ختؿؿا َٔ األضس٠ يف ايٛضط 

عذًت بتػٝري بٓا٤ األضس٠ ٚ  ٚ ميهٔ ايكٍٛ إٔ دزد١ ايتشكس ٚ ضسعت٘ ()ايسٜفٞ 
عالقاتٗا االدتُاع١ٝ َع األفساد ٚ إٔ اذتساى ادتػسايف نإ عاَال اضاضٝا يف تكًٝـ 
سذِ األضس٠ ٚ ايكٍٛ إٔ األْع١ُ ايكساب١ٝ غري ايٓػط١ ال تطسأ عًٝٗا تػريات إال بعد إٔ 

 30يف ايسقِ ٚ ٖرا َا أندٙ يٓا أسد املبشٛثني ( )تهٕٛ األضس٠ قد تػريت بؿٛز٠ داذب١ 
 «ارتد١َ ٖٞ يٞ َاخالتٓاؽ ْتالقاٚ َع بعكٓا ايبعض»إٔ 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 .160ضالّ سالب ، َسدع ضابل  .1

 .01، ف 6333َعين خًٌٝ عُس، ايتػري اإلدتُاعٞ، داز ايػسٚم، األزدٕ ، .6



 ايعالقات األضس١ٜ                   ايفؿٌ ايجاْٞ                                                        

 

 

72 

 اْعهـاضات ايجكاف١ اذتكس١ٜ ع٢ً اجملتُع ادتصا٥سٟ:-

إٕ األضس٠ ادتصا٥س١ٜ اييت اْتكًت نإ هلا تأثري يف ايٛضط اذتكسٟ تػريت 
ايعالقات ايكساب١ٝ فٝٗا ٚ مل تعد قا١ُ٥ ع٢ً األضاع اييت ناْت عًٝ٘ َٔ قبٌ، فكد ناْت 
تًو ايعالقات تًكا١ٝ٥ ٚ ظٗست يف ايٛضط اذتكسٟ بؿٛز٠ ٚ بػهٌ آخس فٗٞ عالقات 

ع٢ً ايسابط١ ايكساب١ٝ ٚ بايتايٞ أؾبح ايفسد سسا ع٢ً أضاع املؿًش١ أنجس مما ٖٞ قا١ُ٥ 
 ()يف إٔ ٜكِٝ ايعالقات ايكساب١ٝ أٚ ال ٜكُٝٗا. 

نُا إٔ تػري ايكِٝ ٚ ايعادات خفف َٔ ايكٛابط ايتكًٝد١ٜ املًص١َ ٚ نإ دخٍٛ 
املسأ٠ يف اذتٝا٠ االدتُاع١ٝ ايٛاضع١ بعٝدا عٔ عبازات ايػسف فكد نإ ايٛضط اذتكسٟ 

  ()سأ٠ ٚ ذيو مبا ٜٓتػس فٝ٘ َٔ ايتعًِٝ ٚ ايتٓعِٝ. ٜٓعِ سٝا٠ امل

ففٞ املد١ٜٓ سٝح نإ اإلْطإ َٓػػال بٓفط٘ سٝح ايفسدا١ْٝ َتفػ١ٝ ٚ ال ٜعسف 
َععِ ايٓاع بعكِٗ ايبعض، سٝح تٛدد سس١ٜ األغداف فٝفعًٕٛ َا ٜػاؤٕٚ ٚ 

تػٝري األفساد ٚ  تأثريات املد١ٜٓ ق١ٜٛ ع٢ً األفساد ايرٜٔ ٜدخًْٛٗا فٗٞ عاٌَ إجيابٞ يف
 تػٝري منط األضس٠.

يف املد١ٜٓ نٌ ٚاسد الٖٞ » 30ٖرا َا ٜؤندٙ يٓا أسد املبشٛثني يف املكاب١ً زقِ 
  «يف زٚس٘. ٚاسد َا ٜكٛيو غازاى دٜس.

نُا ٜس٣ يٜٛظ ٜٚسخ إٔ إٜهٛيٛدٝا املد١ٜٓ ملا تفسق٘ َٔ عالقات ٚ تفاعالت 
 ٚ ذٖٓٝات تطبع سٝا٠ ايفسد اذتكس١ٜ ٚ تهطٝ٘ ثكاف١ خاؾ١ تٓعهظ  تٓتر عٓٗا ضًٛنات

_______________________ 

 . 630ستُد عبد املٛىل ، َسدع ضابل، ف  .1

 .  163ي٢ًٝ عًٞ ٚ آخسٕٚ، َسدع ضابل، ف  .6
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ع٢ً ضًٛن٘ ميهٔ إٔ ْطًل عًٝٗا ايجكاف١ اذتكس١ٜ ٚ اييت ٜهتطبٗا ايفسد خالٍ اإلقا١َ يف 
يعٌُ ايرٟ قدَ٘ يٜٛظ ٜٚسخ إىل إٔ ايتشكس ٜؤدٟ إىل تػري أضاضٞ يف املد١ٜٓ ٚ ٜؿٌ ا

ٚ قد تطبب يف اشدٜاد سذِ املدٕ ٚ نجافتٗا ٚ تبأٜ اإلْطا١ْٝ طبٝع١ ٚ ْٛع١ٝ ايعالقات 
نُا ٜؤدٟ ايتشكس إىل اختفا٤ ادتُاعات األٚي١ٝ تازن١  ،اجملُٛعات ايبػس١ٜ فٝٗا

يًذُاعات ايجا١ْٝ ٚ املتدؿؿ١ اييت تؿبح أقٌ اعتُادا ع٢ً ادتُاعات األٚي١ٝ نايعا١ً٥ 
ٝع ٚ االتؿاٍ ٓنُا إٔ ايتشكس ايرٟ ٜٓتر مجٝع اآلثاز ٜتٛافل َع ع١ًُٝ ايتؿ

 ت ٚ ايعالقاتادتُاٖريٟ. إذٕ اذتكس١ٜ ٖٞ خالؾ١ ايتشكس أٟ خالؾ١ ايتفاعال

خاؾ١ بايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ ايٓاجت١ عٔ اإلقا١َ يف املد١ٜٓ ٚ بايتايٞ تؤدٟ إىل إْتاز ثكاف١ 
ٚ هلرا  ()تعٗس ايعكال١ْٝ اييت تؿبح َٔ أِٖ ايطُات اييت متٝص ضانٔ املد١ٜٓ اذتكس١ٜ ٚ 

ايرٟ طسح ضؤاال عٔ ايعالق١ بني اذتكس١ٜ ٚ ايعكال١ْٝ ٚ ٚدد إٔ  «ضتَٛبا دٚيس»ٜس٣ 
 شميسَإٚ  ضٛزننيٚ  ٔشميايسٜفٝني ٚ ٖٓا ٜتٛافل نٌ َٔ  اذتكسٜني أنجس عكال١ْٝ َٔ

  ع٢ً ارتؿا٥ـ ايتاي١ٝ:

ايٓطل َٔ ايعالقات االدتُاع١ٝ ٜتطِ بطابع ضطشٞ ٚ غري ْتػاز ٚ ضٝطس٠ إ 
 االْكطاَٞ ع٢ً األدٚاز االدتُاع١ٝ.غدؿٞ إىل داْب ضٝطس٠ ايطابع 

االدتُاعٞ فٗرٙ ارتؿا٥ـ جتعٌ االعتُاد ع٢ً األضايٝب غري املباغس٠ يًكبط  
ٚ ٖرا َا تؤندٙ إداب١ أسد املبشٛثني يف املكاب١ً  ()ايعكال١ْٝ َٛدٛد٠ باذتٝا٠ اذتكس١ٜ 

مبع٢ٓ إٔ اإلْطإ يف املد١ٜٓ أْاْٞ يف  «ايٓاع يف املد١ٜٓ غري تاع ؾٛاذتِٗ» 16زقِ 
 تعاًَ٘ َع ايٓاع ٚ ٜفكٌ َؿًشت٘ ع٢ً سطاب اآلخسٜٔ.

_______________ 
 .00،ف1001عًٞ فؤاد امحد، عًِ اإلدتُاع ايسٜفٞ، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس، بريٚت،  .1

ضط١ ادتاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، يبٓإ، زدا٤ َهٞ طباز٣، َكازب١ ادتُاع١ٝ يًُذاٍ ايطهين، دزاض١ َٝدا١ْٝ، املؤ .6
 .23،ف1000
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تكٌ فٝ٘ ايعاطف١ ايتكًٝد١ٜ ٚ نُا ٜؤند زٚبست بازى ع٢ً إٔ سٝا٠ املد١ٜٓ َهإ 
ظٗٛز زٚابط ادتُاع١ٝ ددٜد٠ َعتُد٠ ع٢ً مجاعات املؿًش١ ٚ ايعالقات ٚ ايعالقات 

املد١ٜٓ بعض املكرتسات سٍٛ ايجا١ْٜٛ. نُا ذٖب بازى يف َكاالت٘ ايسا٥د٠ إىل اعتباز 
 دزاض١ ايطًٛى اإلْطاْٞ يف ايب١٦ٝ اذتكس١ٜ. 

ٚ ٖرا َٔ خالٍ ٚؾف املد١ٜٓ بطسٜك١ ميهٔ َعٗا ايتشًٌٝ ايٛظٝفٞ إلظٗاز 
إَهاْات اذتٝا٠ ايجكاف١ٝ ٚ األخالق١ٝ فٝٗا ٚ انتػاف تأثري ايعٛاٖس ايفٝصٜك١ٝ أٟ نٌ َا 

يٓفط١ٝ ٚ ايعاطف١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ ألٕ ظسٚف ٜٛدد يف املد١ٜٓ ع٢ً ضهاْٗا َٔ ايٓاس١ٝ ا
سٝا٠ املد١ٜٓ ضٛف تعهظ ْفطٗا بؿٛز٠ طبٝع١ٝ ع٢ً ايعالقات االدتُاع١ٝ داخٌ 

 األضس٠.
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 خالؾـ١

ع٢ً ق٤ٛ نٌ َا ضبل تهٕٛ املد١ٜٓ ايٛضط اذتكسٟ نعاٌَ ساضِ يف ايتػري ٚ  

عالقاتٗا َع أفسادٖا ٚ يعٌ أخطس َػهٌ َٓ٘ ايتػري يف بٓا٤ األضس٠ ادتصا٥س١ٜ ٚ بايتايٞ يف 

 ْفطٞ ايفسدا١ْٝ ْتٝذ١ االضتكالي١ٝ ٚ اذتس١ٜ ٚ إقا١َ عالقات ؾداق١ خازز إطاز ايعا١ً٥.
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 َكـد١َ

ايصٚاج ْعاّ عاملٞ َٔ أِٖ ايٓعِ االدتُاع١ٝ يف حٝا٠ اإلْطإ ٚ اجملتُع ٚ ٖٛ 
زابط١ َػسٚع١ بني ازبٓطني ٚ ال تتِ ٖرٙ ايسابط١ إال يف اسبدٚد اييت ٜسمسٗا اجملتُع ٚ 
ٚفل األٚضاع اييت ٜكسٖا ٚ تعترب َسح١ً االختٝاز عٓد ايصٚدني َٔ أِٖ َساحٌ تهٜٛٔ 

 ايصٚد١ٝ.أضظ اسبٝا٠ 

 بٗا ايفسد ٚضع٘ ٚ ٖٛ يٝظ ع١ًُٝ ريإٕ اختٝاز ايصٚاج ٖٛ ايطسٜك١ اييت ٜػ
ادتُاع١ٝ حدٜج١ ايعٗد بٌ حدثت يف تازٜذ اإلْطإ نً٘ إٕ اختٝاز ايصٚاج ال ٜتخدد 

 ْعاّ ايصٚاج بسغبات ايػدصني فكط بٌ ٚفل َعاٜري اجملتُع. 
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 ايصٚاج بني ايجبات ٚ ايتػٝري :
 اخـتٝاز ايصٚاج حطب ْعـسٜات ضٛضٝٛيٛدـ١ٝ َطـأي١ -

بعد إدسا٥ٓا يًُكاب١ً اْطالقا َٔ اإلدابات اييت مت ايتصسٜح بٗا َٔ قبٌ األغًب١ٝ 
تبني ايفسض١ٝ مل تتخكل بديٌٝ َا دا٤ يف قٍٛ عد٠ َبخٛثني إٕ مل ْكٌ أغًبِٗ إٔ األضس٠ 

ايكساب١ٝ ٚ ع٢ً زأٟ أحد يف َطتػامن َاشايت ضبافع١ ع٢ً ايصٚاج َٔ داخٌ األضس٠ 
إٔ األضس يف َد١ٜٓ خسٚب١ َععُِٗ َٔ أصٍٛ زٜف١ٝ ٚ  20املبخٛثني يف املكاب١ً زقِ 

الشايٛا ٜتصٚدٕٛ َٔ أبٓا٤ عَُٛتِٗ ٚ يريو فإٕ ايصٚاج ٜتِ داخًٝا بني ازبُاعات 
ايكساب١ٝ ٚ ٜسفطٕٛ ايصٚاج َٔ خازج ازبُاع١ ٚ ٖرا َٔ أدٌ اسبفاظ ع٢ً تسابط أٚاصس 

، حٝح نإ املبخٛثني 2، 2، 2ق١ بني األضس٠ نهٌ بديٌٝ َا دا٤ يف املكابالت ايعال
ٖرا نسَص ع٢ً ق٠ٛ ايعالقات األضس١ٜ  «شٜتٓا يف دقٝكٓا»ٜدعُٕٛ إداباتِٗ باملجٌ ايػعيب 
ٚ متتٝٓ٘ بايصٚاج َٔ داخٌ األضس٠ ايكساب١ٝ إضاف١ إىل َا ٚ اسبسص ع٢ً بكا٤ ٖرا ايسابط 

حٝح ناْت إداب١ املبخٛخ ع٢ً ضؤايٓا إٔ ايصٚاج َٔ داخٌ  2دا٤ باملكاب١ً زقِ 
األضس٠ بايٓطب١ ي٘ نطُإ يٓذاع ايعالق١ ايصٚاد١ٝ ٚ اسبصٍٛ ع٢ً غسٜو تتٛفس فٝ٘ 

 صفات نإ ٜتُٓاٖا حبهِ َعسفت٘ املطبك١ يػسٜو اسبٝا٠ داخٌ األضس٠ ايكساب١ٝ.
ٚ ايعكٝد٠ تتخهِ فٝ٘  عات اسبدٜج١ٝفطرتٚع إىل إٔ ايصٚاج يف اجملتُٜرٖب نًٛد ي 

عٛاٌَ غعٛز١ٜ ٚ الغعٛز١ٜ َجٌ املطاف١ اييت تفصٌ بني ايصٚج ٚ ايصٚد١ ٚ االْتُا٤ات 
 ايعسف١ٝ هلا ٚ ٖٞ تًو ايعٛاٌَ اييت تًعب دٚزا ٖاَا يف ع١ًُٝ االختٝاز. 

ٜس٣ إٔ ٖٓاى قٛاعد ضبدد٠ يًصٚاج قد تٛدد يف بعض األضس عٔ ْعاّ ايصٚاج  نُا 
 ()يف اجملتُعات اسبدٜج١. 

_______________________________ 

 .4، ص 1ٞ أمحد بريٟ، األضس٠ ٚ ايصٚاج، داَع١ طسابًظ، ض١ٓ ػايٛحٝ -1
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ايداخًٞ حٝح إٔ تؤند األضس املطتذٛب١ ع٢ً إٔ ايصٚاج َاشاٍ حيتفغ بطابع٘ 
ٛطٓٗا األصًٞ عٓد اختٝاز األضس٠ َٔ األصٌ اييت اْتكًت إىل املد١ٜٓ َاشايت ترٖب إىل َ

 ايصٚد١.

حٝح أند املبخٛثني أِْٗ ٜفطًٕٛ اختٝاز  2ٚ  2ٚ ٖرا َا دا٤ يف املكاب١ً زقِ 
ايصٚد١ َٔ داخٌ األضس٠ ايكساب١ٝ ذات األصٍٛ ايسٜف١ٝ حٝح ٜكٍٛ أحد املبخٛثني 

ٚ ٖرا ندالي١ ع٢ً إٔ ايصٚد١ اييت اختازٖا َٔ  ٗا عسٚب١ٝ َٔ دَٞ تبًٓٝٞ ايدازْدٜ
اإلطاز ايعا٥ًٞ ذات األصٍٛ ايسٜف١ٝ ٖٞ املسأ٠ األْطب بإٔ تهٕٛ زب١ بٝت دٝد٠ يف 

 ْعسٙ.
ٖٓا ْس٣ بإٔ األضس ايسٜف١ٝ اييت اْتكًت إىل املد١ٜٓ مبد١ٜٓ خسٚب١ الشايت ذبتفغ 

ٌ األضس٠ َٔ أدٌ اسبصٍٛ ع٢ً االضتكساز ٚ ايطعاد٠ ايصٚد١ٝ بعاداتٗا بايصٚاج َٔ داخ
َع غسٜهت٘ اييت اختازٖا بعٓا١ٜ ضٛا٤ نإ غدصٝا أٚ بتدخٌ َٔ ايٛايدٜٔ ايرٜٔ ٜسٕٚ 

 َا تهٕٛ اب١ٓ ايعِ ٚ اب١ٓ اشباٍ.إٔ صالح٘ يف شٚاد٘ َٔ داخٌ ايعا١ً٥ ٚ غايبا 

اختٝاز ايصٚاج ٚ َٔ أِٖ ٚ دبدز اإلغاز٠ إىل أْ٘ مت ٚضع ْعسٜات يتفطري ظاٖس٠ 
  ايٓعسٜات جند: رٖٙ

ترٖب ٖات٘ ايٓعس١ٜ إٔ اختٝاز ايصٚاج تسنص أٚال ع٢ً أضاع  ْعس١ٜ ايتذاْظ: -1
َٔ ايتػاب٘ ٚ ايتذاْظ يف اشبصا٥ص االدتُاع١ٝ ايعا١َ ٚ يف اشبصا٥ص أٚ ايطُات 

ٚ املطت٣ٛ  ازبٓظيف ايدٜٔ ٚ ازبط١ُٝ أٟ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تػاب٘ بني ايػسٜهني 
 حني  12ٚ  2، ٖرا َا ٜتطابل َع َا دا٤ يف املكاب١ً زقِ ()االدتُاعٞ ٚ االقتصادٟ

______________________ 
 .4ٞ أمحد بريٟ، َسدع ضابل،ص ػايٛحٝ -1



 ايفصٌ ايجايح                                                                ايصٚاج بني ايجبات ٚايتػٝري

 

 

80 

املبخٛخ أْ٘ ٜفطٌ إٔ تهٕٛ ايصٚد١ َٔ داخٌ األضس٠ ٚ ٜهٕٛ اختٝازٙ ع٢ً أند يٓا  
ايكًٌٝ يًكًٌٝ »أضاع ايتػاب٘ ايرٟ ٜهٕٛ بِٝٓٗ يف املطت٣ٛ االدتُاعٞ حٝح قاٍ 

َع ٚضع أضس٠ ايصٚد١ ٚ ٖٓا ٜكصد ايٛضع االدتُاعٞ يدٜ٘ ايرٟ ٜتٓاضب  «زمح١
أٟ  «عُٛ ٜٓفل عًٝ٘بٔ »باز إٔ باعت بعض ايتطٗٝالت يف ايصٚاج ٚ َصازٜف٘باإلضاف١ ي

 ٜتطاٌٖ َع٘

 ْعـس١ٜ دبـاٚش املهـإ:  -

ايٓعس١ٜ تتِ ع١ًُٝ االختٝاز يف ايصٚاج حطب ْطام دػسايف َعني ٚ  رٙحطب ٖ
ًٝ٘ ايفسص١ ٜهٕٛ مبٓصي١ اجملاٍ املهاْٞ، ٜطتطٝع ايفسد إٔ خيتاز َٓ٘ ٚ ٖٛ َا ٜطًل ع

، تتفاٚت ٖات٘ ايفسص١ َٔ فسد إىل آخس، ٖٓاى حكٝك١ ثا١ْٝ ٚ ()اإلٜهٛيٛد١ٝ يالختٝاز
ٖٞ إٔ فهس٠ االختٝاز ايصٚادٞ تتطُٔ عاٌَ ايكطب املهاْٞ فتػري إىل إٔ ايكسب اجملايٞ 
ميهٔ إٔ تؤثس فٝ٘ عٛاٌَ ادتُاع١ٝ ٚ اقتصاد١ٜ عدٜد٠ ٚ تفسض إٔ ايٓاع عاد٠ ميًٕٝٛ 

٤ ايرٜٔ ٜدزضٕٛ َعِٗ أٚ ٜعًُٕٛ إىل ايصٚاج بٗؤال٤ ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ قسبِٗ أٟ ٖؤال
تكسز َا ٖٛ ٚاضح فعال َٔ إٔ ايصٚاج َعِٗ ٚ بٗرا املع٢ٓ فإٕ ْعس١ٜ ايتكازب املهاْٞ 

  ().ٜتِ بني ٖؤال٤ ايرٜٔ هلِ فسص١ املكاب١ً ببعطِٗ ايبعض

حني حهت يٓا إحد٣ املبخٛثات  14كاب١ً زقِ ٖرا َا ٜتٓاضب َع َا دا٤ يف امل
كٍٛ إٔ شٚدٗا ٜهٕٛ أحد أبٓا٤ عُٗا األنرب ايرٜٔ ناْت عٔ قص١ شٚادٗا حبٝح ت

صدٜك١ أخٛات٘ تصٚزِٖ بني اسبني ٚ اآلخس حبهِ قسب املطاف١ بِٝٓٗ إضاف١ إىل أْٗا ناْت 
  . ٚ ع٢ً عالق١ دٝد٠ َعِٗ

______________________ 
 .1عبد ايباقٝعًٞ قص١، َسدع ضابل، ص -4

 ..1أمحد خػاب، َسدع ضابل ، ص -
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 ْعس١ٜ ايتٛافل يف ايسغبات ٚ االٖتُاَات :

إٕ ايتٛافل ٚ االْطذاّ يف ايسغبات ٚ االٖتُاَات ٚ ايٓػاطات ٚ االدباٖات اييت 
جيب إٔ ميازضٗا نال َٔ ايسدٌ ٚ املسأ٠ تعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ٚ املطاعد٠ يف 

ِ ٚ ْػاطِٗ نًُا زأٟ ايٓعس١ٜ يف االختٝاز يًصٚاج، أْ٘ نًُا تٛافكت أزا٥ِٗ ٚ َٝٛهل
 14ٖرا ٜتٛافل َع َا دا٤ يف املكاب١ً زقِ  ()ناْٛا أقسب اىل إٔ خيتازٚا بعطِٗ ايبعض

حٝح زٚت يٓا ايصٚد١ قص١ شٚادٗا َٔ ابٔ عُٗا ايرٟ ناْت ذبادث٘ ٚ حيادثٗا ٚ ٜعسف 
نٌ أَٛز اييت تتعًل بٗا مبا فٝٗا االٖتُاَات  َا ذبب ٚ َا تهسٙ االَس ايرٟ اد٣ يف  

 االخري إىل ايصٚاج.

 ٓعس١ٜ ايك١ُٝٝ: اي

إٕ ايرتنٝص يف االختٝاز يًصٚاج حطب ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٜهٕٛ ع٢ً اضاع ايكِٝ اييت 
حيًُٗا ايفسد، ٚ اييت ٜعتربٖا ايفسد ايرٟ ٜٟٓٛ ايصٚاج، ذات أ١ُٖٝ نبري٠ يف ع١ًُٝ 

ْ٘ ٚ ع٢ً االختٝاز، ٚ ْتٝذ١ يريو إ ايفسد خيتاز غسٜو حٝات٘ َٔ ٖؤال٤ ايرٜٔ ٜػازنٛ
األقٌ ٜكبًٕٛ ايك١ُٝ االضاض١ٝ. ٖرٙ ايٓعس١ٜ تػرتط إٔ األغداص ايرٜٔ ٜػرتنٕٛ يف 
ْفظ اشبًفٝات االدتُاع١ٝ ٚ حيافعٕٛ ع٢ً ْفظ ايكِٝ، إٕ االغرتاى يف ايكِٝ ٜكسب 

 ايٓاع َٔ بعطِٗ ْفطٝا ٚ ادتُاعٝا.

فإٕ ايفسد قد ٜسغب يف ايصٚاج َٔ غدص ٜدٜٔ بٓفظ ايدٜٔ ايرٟ ٜتبع٘  ٚ بريو
 ()ألٕ ايدٜٔ ْفط٘ ق١ُٝ ادتُاع١ٝ نبري٠.

___________________________ 

 .1، صعبد ايباقٞ ع٢ً قص١، َسدع ضابل .1

،  0ايعسب١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس، طفٛش١ٜ دباب، ايكِٝ ٚ ايعادات االدتُاع١ٝ َع حبح َٝداْٞ يبعض ايعادات، بريٚت، داز ايٓٗط١  .0
1  .1ص  0
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 ايصٚاج يف اجملتُع ازبصا٥سٟ :-

إٕ ايصٚاج يف صبتُع املد١ٜٓ ازبصا٥س١ٜ ٜأخر غأْا عا٥ًٝا، ٚ ٖرا إٕ نإ ٜستب َٔ 
قبٌ ايٛايدٜٔ ٚ األقازب ٚ عٓدَا ٜهٕٛ ايصٚاج نريو فإٕ االختٝاز يًصٚاج ٜهٕٛ عاد٠ 

ٝح تساع٢ فٝ٘ َصاحل االضس٠ ٚ طُٛحاتٗا ٚ َٔ اختصاص ايٛايدٜٔ ٚ االقازب ح
ايصٚاج ايداخًٞ ٖٛ ٚض١ًٝ الضتُساز١ٜ ٚ ثبات األضس٠ ايكا١ُ٥ ٚ يريو جيب إٔ ٜهٕٛ 

حٝح قايت إٔ  11نُا  دا٤ يف املكاب١ً زقِ  ()اختٝاز ايصٚد١ َٔ داخٌ ايعا١ً٥ ايكساب١ٝ 
أْ٘ قسٜبٗا إال أْٗا مل  شٚادٗا نإ َستب َٔ قبٌ ايٛايدٜٔ أٟ ايهباز فصٚدٗا بايسغِ َٔ

تهٔ تعسف٘ فٛايدا شٚدٗا زأٚا أْٗا ايصٚد١ املٓاضب١ البِٓٗ حبهِ أْٗا َٔ عا١ً٥ ضبافع١، 
فٗرا ايصٚاج نإ َٔ َصًخ١ ايطسفني ٚ َصًخ١ ايعا٥ًتني فبٗرا ايصٚاج ٜهٕٛ حفاظا 

 ع٢ً مسع١ ايعا١ً٥. 

صبتُع املد١ٜٓ ازبصا٥س١ٜ ٚ إٕ ايصٚاج َٔ األقازب نإ ميجٌ االدباٙ ايطا٥د يًصٚاج يف 
االقازب ِٖ االغداص ايرٜٔ ٜػرتنٕٛ يف دد ٚاحد ضٛا٤ ٖرا ازبد قسٜبا أٚ بعٝد ٚ 
تهٕٛ ص١ً ايكساب١ نبري٠ بني أٚالد ايعِ، ٚ قد دس٣ ايعسف ع٢ً إٔ ايصٚاج َٔ اب١ٓ 
ايعِ ٖٛ ايصٚاج املفطٌ نإ ٜعترب ذيو حكا ي٘ ٚ تعًٌ ظاٖس٠ تفطٌٝ ايصٚاج َٔ 

ٚ خاص١ باب١ٓ ايعِ بأضباب نجري٠ ذيو إٔ ايٛايد ٜػعس باط٦ُٓإ بدزد١ عاي١ٝ االقازب 
عٓدَا ٜصٚج ابٓت٘ بابٔ أخٝ٘ ألٕ ابٔ ايعِ أٚ اب١ٓ ايعِ ضٝخافغ عًٝٗا أنجس َٔ ايػسٜب 

ايعفس ال خيسج ''ٚ يف بعض األحٝإ ٜكٛيٕٛ  «َٔ سبُ٘ ٚ دَ٘» ()ألْٗا فُٝا ٜكٛيٕٛ 
 إْ٘ أنجس ضُاْا ٚ دبٓبا يًطالم يف حاي١ عدّ االْطذاّ ٚ نجس٠ املػهالت  ''َٔ ايًخِ 

___________________________ 

صفٛح االخسع، تسنٝب ايعا١ً٥ ايعسب١ٝ ٚٚظا٥فٗا، دزاض١ َٝدا١ْٝ يٛاقع ايعا١ً٥ ايعسب١ٝ ٚ ٚظا٥فٗا، دزاض١ َٝدا١ْٝ يٛاقع ايعا١ً٥  .1
1، دَػل، 0يف ضٛزٜا، ط  .1، ص2

 .02، ص022ضٓا٤ اشبٛيٞ، ايصٚاج ٚ ايعالقات األضس١ٜ، داز املعسف١ ازباَع١ٝ، األضهٓدز١ٜ،  .0
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اىل اْ٘ ٚيد جيٞ نسِٜ ٜطبع أًٖ٘ ٚ أقازب٘ ٚ أْ٘ ايٛض١ًٝ يًُخافع١ ع٢ً ايصٚد١ٝ اضاف١ 

 ايسٚابط ايد١َٜٛ، ٚ اذا مل ٜتصٚج ايسدٌ بكسٜبت٘ ٜبعد عٔ اقازب٘ يف املطتكبٌ.

يت مت إدسا٤ املكاب١ً َعٗا نإ ٖدفٗا َٔ ايصٚاج االقازب ٖٛ إٕ بعض األضس اي

تسنٝص ايجس٠ٚ ٚ عدّ بعجستٗا يف حاي١ األضس ايػ١ٝٓ ٚ حيكل ٖرا ايٓٛع َٔ ايصٚاج ع٢ً 

االحتفاظ بايجس٠ٚ داخٌ األضس٠ بػهٌ عاّ، فإٕ األضس٠ ازبصا٥س١ٜ تعٝؼ يف دا٥س٠ 

عسفِٗ بفتٝات يف ضٔ ايصٚاج ٚ عالقات ضٝك١ حٝح ال تتطع عسض ايتكا٤ ايػباب اٚ ت

يف ٖرٙ اسباالت تدٚز ايعالقات يف إطاز األضس٠ ايطٝك١ ٚ ال تصٌ إىل حدٚد اجملتُع 

ندالي١  ''شٜتٓا يف دقٝكٓا''حني قاٍ  2، 2، 2ٚ ٖرا َا دا٤ يف املكاب١ً زقِ  ()ايهبري 

حٓا يف ''املبخٛثني ع٢ً احنصاز ايعالقات يف دا٥س٠ ايكساب١ أٚ مبع٢ٓ آخس ايرٟ نإ ٜسددٙ 

نسَص١ٜ يتفطٌٝ ايصٚاج َٔ األقازب ٚ اضتبعاد ايػسٜب أٚ  ''حٓا ٚ ايرباْٞ ٜعفٓا

 األغداص خازج إطاز ايعا١ً٥. 

 

 

 

 
 

___________________________ 

 . 0، ص 022، عُإ، 1إحطإ ضبُد اسبطٔ، عًِ ادتُاع ايعا١ً٥، داز ٚا٥ٌ يًٓػس، ط -1



 ايفصٌ ايجايح                                                                ايصٚاج بني ايجبات ٚايتػٝري

 

 

84 

 ْعس١ٜ اسبادات امله١ًُ:

ٜرٖب عامل االدتُاع زٚبست ْٚٚؼ يف دزاضت٘ يف صباٍ األضس٠ ٚ ايصٚاج  

ٖٛ إٔ اختٝاز ايصٚاج بايسغِ َٔ ازتباط٘ بعد٠ َتػريات ادتُاع١ٝ َجٌ ايطٔ ٚ ازبٓظ ٚ 

األصٌ ايعسيف ٚ ايكسب املهاْٞ ٚ ايٛضع االدتُاعٞ ٚ االقتصادٟ ٚ يهٔ عٓدَا ْصٌ 

افص ايفسد١ٜ فإٕ اختٝاز ايصٚاج ميٌٝ إىل إٔ ٜهٕٛ إىل املطت٣ٛ ايٓفطٞ ٚ ايعكًٞ ٚ إىل اسبٛ

عٛاًَ٘ أضبابا َه١ًُ أٚ َت١ُُ أنجس َٓٗا عٛاٌَ دباْظ ٚ متاثٌ ٚ إٔ أِٖ فسٚض ٖرٙ 

ايٓعس١ٜ اختٝاز ايصٚاج إٔ نٌ غدص زدٌ نإ أٚ اَسأ٠ ٜبخح َٔ خالٍ األغداص 

ز َٔ اسبادات املؤًٖني يًصٚاج ع٢ً ايػدص املٓاضب ايرٟ ميهٔ إٔ ٜػبع ي٘ أنرب قد

 حني أداب أحد املبخٛثني 24ٚ ٖرا نُا دا٤ يف املكاب١ً زقِ   ()ايٓفط١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ 

إٔ شٚاج األقازب ٜطُح ي٘ بايتعسف ع٢ً غسٜهت٘ عٔ قسب دٕٚ ْفام ٚ ذيو ملعسفت٘ ''

املطبك١ هلا ٚ تصسفٗا ع٢ً طبٝعتٗا مما ٜطُح ي٘ بارباذ قساز ايصٚاج بٗا إذا َا زآٖا تٓاضب٘ 

ٚ تهًُ٘ يف نٌ ازبٛاْب باعتباز إٔ قسٜبت٘ ٖٞ األْطب ي٘ نصٚد١ َجاي١ٝ خصٛصا إذا 

 . نإ بػٗاد٠ ازبُٝع

 
 

____________________ 
 .0، ص 1إقباٍ بػري ٚ آخسٕٚ، دٜٓاَٝه١ٝ ايعالقات األضس١ٜ، املهتب ازباَعٞ اسبدٜح، ايكاٖس٠،  -1
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 ْعس١ٜ ايتبادٍ:

إٕ ايفهس٠ األضاض١ٝ يف ٖات٘ ايٓعس١ٜ فُٝا خيص ايصٚاج ٖٛ عباز٠ عٔ صفك١  

األحباخ ع٢ً إٔ ع١ًُٝ االختٝاز  دباز١ٜ اييت حيتٌُ فٝٗا ايسبح ٚ اشبطاز٠ ٚ تػري نجري َٔ

يًصٚاج ٖٞ ع١ًُٝ ايتبادٍ االدتُاعٞ ٚ نريو االقتصادٟ فاالختٝاز ايصٚادٞ ع١ًُٝ 

ادتُاع١ٝ ذبتِ ضسٚز٠ تتبادٍ األغٝا٤ أٚ املسانص حٝح إٔ ايكًٌٝ َٔ ايٓاع ٜتخصًٕٛ 

إٔ ضًٛى ع٢ً َجٌ ٖات٘ األغٝا٤ املاد١ٜ ٚ املسانص املع١ٜٛٓ بدٕٚ َكابٌ ٚ ٜس٣ إٜطًُإ 

اإلْطإ االدتُاعٞ ٖٛ دا٥ُا َٛد٘ حنٛ غسض أٚ ٖدف َعني ٚ يٝظ صبسد ضًٛى 

ٚ ٖرا  ()عػٛا٥ٞ يريو ٜطع٢ اإلْطإ دا٥ُا يتذاْظ أمناط ايطًٛى اييت حيصٌ عًٝٗا 

ٜفطٌ املسأ٠ َٔ داخٌ أضست٘ ''أْ٘  24ع٢ً حد تعبري أحد املبخٛثني يف املكاب١ً زقِ 

١ غ١ٝٓ أٚ إٔ تهٕٛ عا١ًَ أٚ إطاز َٔ أدٌ اسبصٍٛ ع٢ً املٝطٛز٠ اسباٍ أٟ َٔ عا٥ً

  ''حٝا٠ أفطٌ َادٜا.

 
 
 
 
 

___________________ 
 . 00، ص 1ايٛحؼ أمحد، األضس٠ ٚ ايصٚاج، ازباَع١ املفتٛح١، طسابًظ،  -1
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 خـالصـ١

بايسغِ مما ٜكاٍ ع٢ً احنصاز ظاٖس٠ شٚاج األقازب ٚ تسادعٗا يف اجملتُع اسبطسٟ   

ٖرا حيتاج إىل اختٝاز ع٢ً أزض ايٛاقع االدتُاعٞ ٚ دزاضات َهجف١ خبصٛص إال إٔ 

اضتُساز ٖرٙ ايعاٖس٠، فإذا ناْت ٖات٘ األخري٠ تعسف اْدثازا ٚ شٚاال يف اجملتُعات 

ايػسب١ٝ املتكد١َ،  إال إٔ ٖرا ال ٜٓطبل بايطسٚز٠ ع٢ً ٚاقع اجملتُعات اسبطس١ٜ يًدٍٚ 

ُت عد٠ ظسٚف يف بًٛزتٗا نايتطٛز ايتازخيٞ هلرٙ ايعسب١ٝ ٚ اييت هلا خصٛصٝات ضاٖ

  املدٕ ٚ ايتطٛز االدتُاعٞ ٚ االقتصادٟ ٚ ايجكايف.

يف اجملتُع ازبصا٥سٟ ٚ َد١ٜٓ َطتػامن باألخص تبني يٓا إٔ ٚ يف دزاضتٓا يًصٚاج   

    ايصٚاج َٔ داخٌ َا ٜصاٍ املفطٌ عٓد َععِ األضس اييت مت اضتذٛابٗا نع١ٓٝ جملتُع حبجٓا. 
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 نتـاٖـج الدزاضـْ:

من خالل هاتى الدزاضْ التخلَلَْ حٌل التخطس ً تأثريي علٓ العالقات األضسٍْ 
 النتاٖج ً هُ:تٌصلنا إىل أهه 

أن عنلَْ التخطس أدت إىل تػري العالقات األضسٍْ داخل املدٍنْ من بنإ  
اجتناعُ متنَص بعالقات التشابى ً ضَادّ التكالَد  الكَه ً التطامن إىل أضسّ تتعدٔ فَوا 

 خمتلفْ ٍربش فَوا الطابع الفسدِ.عالقات أفساد األضسّ لتكٌن عالقات ذات أبعاد 

دّ ً تٌفس فسص العنل تدفع الفسد ضسّ حبكه ًجٌدها يف ظسًف جدٍاأل 
إىل أن ٍكطُ معظه أًقاتى خازج املنصل بعَدا عن أهلى الشُٕ الرِ خيلل نٌع من 

 العالقات اجلدٍدّ بني أفساد األضسّ.

أن التػري احلطسِ الطسٍع الرِ شودي اجملتنع اجلصاٖسِ كان لى األثس البالؼ  
 يف ضعف ً تالشُ العالقات بني األفساد.

ٌاحدّ تصبح مطتكلْ عن األضسّ الكبريّ ً هرا ما أضفٓ علَوا األضسّ ال 
 فْ احلطسٍْ اليت تفسضوا املدٍنْ.بفعل ثكا النًٌٍْطابع األضسّ 

بالسغه من التخٌالت ً التػريات اليت شودها اجملتنع اجلصاٖسِ يف بناٖى  
توا االجتناعُ إال أن بعض األضس ماشالت حتافظ علٓ عاداتوا ً قَنوا من خالل حمافظ
 علٓ شًاج األقازب أِ الصًاج الداخلُ ً هرا من خالل الدزاضْ اليت قننا بوا.      
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 خاتـنة عـامـة

لقد صاحبت حزكات التخطز يف اجملتنع اجلشائزي تغريات كجرية حلقت بيظاو 
األصزة مً الياحية البيائية و الوظيفية خاصة يف دلال العالقات االدتناعية، األمز الذي 
دعاىا إىل البخح عً مدى تأثري عنلية التخطز على العالقات األصزية حيح أٌ 

بطت باحلياة احلطزية بعد تأثز احلياة األصزية التخطز أدى إىل اصتخداخ ىظه دديدة ارت
بجقافة املديية و مً ٍيا حاولت توضيح العالقة بني أفزاد األصزة و معزفة طزيقة 

 ضَا املديية على األصزة الوافدة.تواصلَه يف ظل االىعكاصات اليت تفز

إٌ ظاٍزة التخطز أصبخت مً أٍه الضنات اليت طبعت التغري االدتناعي 
 ناعات مً بييَا اجلشائز و اليت يريت الكجري مً مكوىات البيا  االدتناعي. مبختلف اجل

ٍكذا جند أٌ األصزة قد طاهلا ٍذا التغري مً خالل االىتقال مً أصزة ممتدة إىل  
أصزة ىووية و بالتالي أدت إىل تقلص العالقات بني أفزادٍا و ٍذا ما تفزضُ حياة املديية 

 على الضاكً.

ا إىل معزفة طبيعة التخوالت و عزض االىعكاصات االدتناعية كنا صعت دراصتي
على بيية األصزة و حذنَا وعالقاتَا الداخلية فعلى مضتوى البيية و احلذه حيح أٌ 

 األصزة اجلشائزية تتذُ حنو الينط اليووي. 

على أفزاد األصزة إقامة املديية اصتودب  توفزٍاو يف ظل توفز فزص العنل اليت 
إطار العائلة و ٍذا ما أدى إىل تالشي العالقات بني األصزة الواحدة و  عالقات خارج

أصبح الفزد مضتقال بعيدا عً أصزتُ الكبرية عذة تأصيط الذات اليت تغييُ عً سيارة 
 عائلتُ و بالتالي أصبخت الفزداىية ٍي الطايية يف املديية.
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ضألة الشواج و يف خطه ٍاتُ التخوالت جند بعض األصز السالت حتافظ على م
 داخل العائلة القزابية. 

و مً ٍيا ىقول أٌ حزكة التخطز تزكت بصنتَا على خمتلف األبيية اليت تيظه 
احلياة االدتناعية ظواىبَا املختلفة بودُ عاو فإٌ اجملتنع احلطزي أي املديية بشكل 
 خاص ليضت مبعشل عً ٍاتُ التغريات اليت تفزضَا احلياة احلطزية خصوصا األصزة

 اليت اىتقلت مً الزيف إىل املديية.
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 :قاٟىٛ املسادع بالمػٛ العسبٗٛ 
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 .2994ابساِٗي ٖٕضف، إغهالٗٛ العىساُ ٔ املػسٔع اإلضالو٘، وطبعٛ أبٕ دأد ٖظ، وصس،  
 .2991، 4الهالضٗهٗٛ ٔ الٍكدٖٛ، داز املعازف اجلاوعٗٛ، االضهٍدزٖٛ، ط أبٕ شٖد، عمي االدتىاع بني االجتاِات 
 .2991، 4إحطاُ ذلىد احلطَ، العاٟمٛ ٔ الكسابٛ ٔ الصٔاج، داز الطمٗعٛ لمطباعٛ ٔ الٍػس، ط 
 .2999إحطاُ ذلىد احلطَ، وٕضٕعٛ عمي االدتىاع، الداز العسبٗٛ لمىٕضٕعات، برئت،  
 .4001إحطاُ ذلىد حطَ، عمي ادتىاع العاٟمٛ، داز ٔاٟن لمٍػس، عىاُ،  
 .2991أمحد اخلػاب، التفهري االدتىاع٘، داز الٍّطٛ، برئت ،  
 .2999أمحد الٕحؼ، األضسٚ ٔ الصٔاج، اجلاوعٛ املفتٕحٛ، طسابمظ،  
 .2991، 4داوعٛ باتٍٛ، طأمحد بٕدزاع، التطٕز احلطسٙ ٔ املٍاطل املتدمفٛ باملدُ، وٍػٕزات  

 
 .2994، 2أمحد شاٖد ٔ عالً اعتىاد، التػري االدتىاع٘، وهتبٛ أزلمٕ املصسٖٛ، ط

 
 .4002امساعٗن تريٚ، عم٘ غسب٘، يف ضٕضٕٗلٕدٗا التٍىٗٛ، ضمطمٛ املعسفٛ، دٖٕاُ املطبٕعات اجلاوعٗٛ، اجلصاٟس، 

 
 .2991األضسٖٛ، املهتب اجلاوع٘ احلدٖح، الكاِسٚ، إقباه بػري ٔ آحسُٔ، دٍٖاوٗهٗٛ العالقات 

 
 .4000بػري التٗذاٌ٘، التخطس ٔ الت٠ّٗٛ العىساٌٗٛ، دٖٕاُ املطبٕعات اجلاوعٗٛ، داوعٛ ِٔساُ، اجلصاٟس، 

 
 .2991ثسٖا تسن٘ ٔ ِدٝ زشٖل، تػري الكٗي يف العاٟمٛ العسبٗٛ، عىاُ، 

 
خٕزٙ، اإلٌطاُ ٔ املدٍٖٛ يف العامل املعاصس، وػسٔعات ٔشازٚ الجكافٛ، اإلزغاد  داُ أٔتٗىٕع ٔ آخسُٔ، تسنىاه

 .2911الكٕو٘، دوػل، 

 
 .2999، االضهٍدزٖٛ، 2دميب عم٘، الطٗد عبد العاط٘ ٔضاوٗٛ دابس، عمي االدتىاع، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، ط

 
 .4002، 4جلاوعٗٛ، االضهٍدزٖٛ، طحطَ أمحد زغٕاُ، الطهاُ وَ وٍعٕز عمي االدتىاع، املهتبٛ ا

 
 .2994حطَ خٕل٘، السٖف ٔ املدٍٖٛ ف دلتىعات العامل الجالح، داز املعازف، الكاِسٚ، 

 
 .4009حطَ عبد احلىٗد أمحد زغٕاُ، التػري االدتىاع٘ ٔ اجملتىع، املهتب اجلاوع٘ احلدٖح، االضهٍدزٖٛ، 

 
االدتىاعٗٛ يف التٍىٗٛ احلطسٖٛ، املهتب اجلاوع٘ احلدٖح، االضهٍدزٖٛ، حطَ عبد احلىٗد زغٕاُ، دٔز التػريات 

2991. 

 
 .2992احلمب عبد السشام، االجتاِات األضاضٗٛ يف ٌعسٖٛ عمي االدتىاع، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، االضهٍدزٖٛ، 

 
 .2990محٗد ٔ آخسُٔ، املػهالت الٍعسٖٛ ٔ الٕاقع املدٍٖٛ، داز البعح، قطٍطٍٗٛ، 

 
 .4000حٍاُ عبد احلىٗد العٍاٌ٘، الطفن ٔ األضسٚ ٔ اجملتىع، عىاُ لمٍػس ٔ التٕشٖع، 
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خساد٘ ذلىد أنم٘، ضٕضٕٗلٕدٗٛ الٍىاذج التٍعٗىٗٛ لمىذتىع الكسٔٙ الكباٟن، زضالٛ وادطتري، قطي عمي 

 . 4029االدتىاع، داوعٛ اجلصاٟس، 

 
 .4004، 2وفاِٗي، داز العمىٗٛ لمٍػس ٔ التٕشٖع، عىاُ، طخمف حتطني الدلٗى٘، التدطٗط احلطسٙ، أضظ ٔ 

 
ت ٔالٍػس زداٞ وه٘ طبازٝ ، وكازبٛ ادتىاعٗٛ لمىذاه الطهين، دزاضٛ وٗداٌٗٛ ، املؤضطٛ اجلاوعٗٛ لمدزاضا

 .2991ٔالتٕشٖع ، لبٍاُ، 

 
 .2999ضاوٗٛ حطَ الطاعات٘، االختٗاز لمصٔاج ٔ التػري االدتىاع٘، داز الٍّطٛ العسبٗٛ، برئت، 

 
 .2992مسريٚ عبدٓ، حتدٖح الٕطَ العسب٘ بني املٗهاٌٗهٗٛ اخلسافٗٛ، وٍػٕزات داز اآلفام اجلدٖدٚ برئت، 

 
 .4009االضهٍدزٖٛ، داز املعازف اجلاوعٗٛ، ضٍاٞ اخلٕل٘، األضسٚ ٔ اجملتىع، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، 

 
 .4009ضٍاٞ اخلٕل٘، الصٔاج ٔ العالقات األضسٖٛ، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، االضهٍدزٖٛ، 

 
 .2991الطٗد حي٘، سلٕ ٌعسٖٛ ادتىاعٗٛ ٌكدٖٛ، داز الٍّطٛ، برئت، 

 
 .4020، 2طصربٙ فازع، دػسافٗٛ املدُ، داز الصفاٞ لمٍػس ٔ التٕشٖع، عىاُ، 

 
 .2990، 4صفٕح األخسص، تسنٗب العاٟمٛ العسبٗٛ ٔ ظاٟفّا، دزاضٛ وٗداٌٗٛ لٕاقع العاٟمٛ يف ضٕزٖا، دوػل، ط

 
 .2991، 2صالح الػٕه، عمي االدتىاع بني الٍعسٖٛ ٔ التطبٗل، داز الفهس العسب٘، ط

 
 .4000، 2مٍػس ٔ التٕشٖع، الكاِسٚ، ط عبد الباق٘ عم٘ قصٛ، الصٔاج ٔ الطسٚ ٔ اجملتىع، داز األوٍٗٛ ل

 
 .4009عبد احلىٗد بٕ قصاص، الٍىاذج السٖفٗٛ احلطسٖٛ جملتىعات العامل الجالح، داوعٛ باد٘ رلتاز، عٍابٛ، 

 
 .4001عبد احلىٗد دلٗى٘، دزاضٛ يف العىساُ الطهَ ٔ اإلضهاُ، داز اهلدٝ لمطباعٛ ٔ الٍػس، باتٍٛ، 

 
ٔ         عبد السؤٔف الطبع، التخطس  ٔ أثسٓ عمٜ البٍاٞ االدتىاع٘ لألضسٚ، دزاضٛ وٗداٌٗٛ، وكازٌٛ بني السٖف 

 .2929احلطس، زضالٛ املادطتري، نمٗٛ األدب، 

 
 .2994، 2عبد الكادز الكصري، األضسٚ املتػريٚ يف دلتىع املدٍٖٛ، داز الٍّطٛ العسبٗٛ لمطباعٛ ٔ الٍػس، برئت، ط

 
 عبد المطٗف بَ أغٍّٕ، بَ عبد احلىٗد أٌاض٘، املطبعٛ التذازٖٛ، اجلصاٟس.

 
 .2992عبد اهلل اهلىال٘، اتػري االدتىاع٘، أضطْ ٔ تطبٗكاتْ، طسابمظ، لٗبٗا، 

 
 .2999، 4عم٘ عبد السشام احلميب، عمي ادتىاع الطهاُ، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، وصس، ط

 
 .2992بٗٛ لمطباعٛ ٔالٍػس، برئت، اإلدتىاع السٖف٘، داز الٍّطٛ العسعم٘ فؤاد امحد، عمي 

 
 .2992عمٗاٞ غهسٙ، االجتاِات املعاصسٚ يف الدزاضٛ األضسٖٛ، داز املعازف، الكاِسٚ، ط ح، 

 
الػٗذ دّاد حمى٘، داز اجلاوعٛ األزدٌٗٛ يف تٍىٗٛ اجتاِات احلداثٛ عٍد طمبتّا، دلمٛ العمًٕ االدتىاعٗٛ،  عىس
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 .2991، 2العدد 

 
 .2991فٕشٙ زضٕاُ العسب٘، أمناط التذىعات يف الٕطَ العسب٘، احتاد اجلاوعات العسبٗٛ، 

 
ٔ           لبعض العادات، داز الٍّطٛ العسبٗٛ لمطباعٛفٕشٖٛ دباب، الكٗي ٔالعادات االدتىاعٗٛ وع حبح وٗداٌ٘ 

 ،4الٍػس، برئت، ط

 
 .4020، عىاُ، 2لٗمٜ عم٘ ٔ آخسُٔ، التػري االدتىاع٘ ٔ الجكايف، داز املطريٚ لمٍػس ٔ التٕشٖع، ط

 
 .2919 ذلىد أمحد الصغيب، التػري بني عمي االدتىاع الربدٕاشٙ ٔ عمي االدتىاع، داز الطمٗعٛ، برئت،

 
 .2991ذلىد اجلِٕسٙ، دزاضات يف عمي االدتىاع السٖف٘ ٔ احلطسٙ، األشازٖطٛ، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، 

 
 2991ذلىد الطٗد غالب، الب٠ٗٛ ٔ اجملتىع، وهتبٛ اإلغعاع الفٍٗٛ، ط ج، 

 
دلمٛ الباحح االدتىاع٘، العدد ذلىد بٕرلمٕف، املػهالت احلطسٖٛ الساٍِٛ التخدٖات املطتكبمٗٛ لمىدُ اجلصاٟسٖٛ، 

 .4001الطابع، وٍػٕزات داوعٛ قطٍطٍٗٛ، وازع، 

 
 .2990ذلىد تٕفٗل الطىالٕط٘، قطاٖا التٍىٗٛ ٔ التخدٖح يف عمي االدتىاع املعاصس، داز املطبٕعات اجلدٖدٚ، 

 
أحباخ الهتاب األخطس،  ذلىد صاحل، مجاعات التخدٖح االدتىاع٘ يف ٔضط افسٖكٗا، املسنص العامل٘ لدزاضات ٔ

 .2992طسابمظ، 

 
 .2919ذلىد عاطف غٗح، عمي االدتىاع احلطسٙ، االضهٍدزٖٛ، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ، 

 
 .4009ذلىد عباع ابساِٗي، التصٍٗع ٔ التخطس، داز املعسفٛ اجلاوعٗٛ لمطبع  ٔ الٍػس، االضهٍدزٖٛ، 

 
 .2919دزاضٛ أضاضٗٛ لعي االدتىاع احلطسٙ، داز املعسفٛ، الكاِسٚ، ذلىد عبد املٍعي ٌٕز، احلطسٖٛ ٔ التخطس، 

 
، 2ذلىد عبد املٕىل التفظ، التػري االدتىاع٘ بني الٍعسٖٛ ٔ التطبٗل، داز دلدالٔٙ لمٍػس ٔ التٕشٖع، األزدُ، ط

4009. 

 
 .2990 ذلىد عم٘ ذلىد، أصٕه عمي االدتىاع٘ الطٗاض٘، داز املعسفٛ االضهٍدزٖٛ  اجلاوعٗٛ،

 
 .2991ذلىد عٕض عبد الطالً، الفعن االدتىاع٘ عٍد تالهٕت بازضٌٕص، داز املطبٕعات اجلدٖدٚ، الكاِسٚ، 

 
 .2919ذلىد فؤاد حذاشٙ، األضسٚ ٔ التصٍٗع، وهتبٛ ٔصٗٛ، الكاِسٚ، 

 
 .2919ذلىد قطب، دزاضٛ اجملتىع يف البادٖٛ ٔ السٖف ٔ احلطس، داز اجلٗن لمطباعٛ، الفذالٛ، 

 
 .2992ذلىد دلدٚ، اخلطبٛ ٔ الصٔاج، وطبعٛ الػّاب لمٍػس ٔ التٕشٖع باتٍٛ، ط ج، 

 
 .4004، 4ذلىد ودحت دابس، دػسافٗٛ العىساُ السٖف٘ ٔ احلطسَٖ وهتبٛ األزلمٕ املصسٖٛ، الكاِسٚ، ط

 
 .4020قع٘، وصس، ذلىد ٖاضس اخلٕادٛ، عمي االدتىاع احلطسٙ بني السؤٖٛ الٍعسٖٛ ٔ التخمٗن الٕا
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 .2994، 2وصطفٜ التري، وطريٚ حتدٖح اجملتىع المٗيب، وعّد االٌتىاٞ العسب٘، ط

 
 .2991، 2وٕزٖظ ِالٕٗاك، تسحٗب حٗدز، املٕزفٕلٕدٗا االدتىاعٗٛ، دٖٕاُ املطبٕعات اجلاوعٗٛ، اجلصاٟس، ط

 
 2991املعسفٛ االضهٍدزٖٛ، ٌٗكٕال تٗىاغٗف، تسٙ اجلِٕسٙ ٌعسٖٛ عمي االدتىاع، داز 

 
 .2999الٕحٗػ٘ أمحد بريٙ، األضسٚ ٔ الصٔاج، داوعٛ طسابمظ، 

 قاٟىٛ زضاٟن املادطتري

أً البعن، آلٗٛ التطٗري احلطسٙ ٔ التٍىٗٛ احملمٗٛ، ورنسٚ لٍٗن غّادٚ وادطتري يف عمي االدتىاع حالٛ ودٌٗٛ، داوعٛ  
 .4009/4020بطهسٚ، 

خاطس نسٖي، التخطس ٔ تػري البٍٗات األضسٖٛ يف دلتىع اجلصاٟس، ورنسٚ لٍٗن غّادٚ املادطتري يف عمي االدتىاع،  بَ 
 .4024داوعٛ ِٔساُ، 

 .4009وٗىٌٕٛ ٌاصسٖٛ، التخٕه الدميػسايف ٔ آثازٓ يف التػٕٓ العىساٌ٘، ورنسٚ وهىمٛ لٍٗن غّادٚ املادطتري،  

 األدٍبٗٛقاٟىٛ املسادع بالمػٛ 

 Cherif Rah a i, A ager l’Alg rie de 4040, Mi ist re de l’a age e t du territoire 
et de l’e viro e e t, Marce, 4002. 

 Claude Kamas, dictionnaire encyclopédique,  larousse, Paris, 2002.   
 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, 3 le changement social, Edition HMH, 

France, 1968. 
 Guy Rocher, le changement social, O.P. cit.  

 Lahouari ADDi, les mutations de la société algérienne évolution caractéristiques 

récentes, send, Alger ; 2 ed, 1982. 

 1- Madani Mohamed, Formation et développement du semi-prolétariat algérienne, 980, 

Paris.  
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 نخىز االول :ـال

 التخطس وتأثريه علِ العالقات األضسيُ 

 مً السيف إىل املدييُ؟ االىتكالٍى الطبب الرٍ يدفعك إىل  : ما س

 باىتكالكه مً السيف إىل املدييُ ٍل اىفصلته بأضستكه الصغريَ عً الكبريَ؟ : س

 إىل املدييُ ٍل الحظته تغري يف العالقات مع األقازب ؟ االىتكال: عيد  س

 : يف زأيكه ٍل احلًاَ يف املدييُ ختتلف عً السيف ؟ ىعه أو ال؟س

 إذا كاىت اإلجابُ بيعه كًف ذلك ؟

 كًف ٌٍ العالقُ مع الىالديً و األخىَ حالًا؟ : س
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 نخىز الجاىٌ :ـال

 تساجع العالقات األضسيُ الداخلًُ و مًل األضسَ إىل االىفتاح حنى اخلازج.

 : ٍل حتتفظىٌ بالعالقُ مع األضسَ الكبريَ؟س 

 : مً ٍه األشداص األكجس شيازَ لكه يف امليصل؟س 

 يد احلاجُ إىل املطاعدَ املالًُ؟  إىل األقازب أو األصدقاْ؟: إىل مً ىلجأ عس 

 : ٍل تكطىٌ مياضبات األعًاد الدييًُ مع العآلُ الكبريَ؟س 

 و ٍل هلا اضتكالل مادٍ؟ _: ٍل الصوجُ عاملُ؟ س 
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 نخـىز الجالح: ـال

 تساجع ىظاو الصواج مً داخلٌ إىل ميفتح. 

 : ٍل ضعف الصواج الداخلٌ أدّ إىل تكلص العالقات الكسابًُ بني أفساد األضسَ؟س 

 : ٍل تفطلىٌ اختًاز الصوجُ مً داخل العآلُ أو مً اخلازج؟س 

 : ٍل يته اضتصازَ أفساد األضسَ عيد الصوجُ؟س 

 : مً املصسف علِ ىفكات األضسَ؟س 

 وضـح   ىعه  ال ىىعا ما  عالقتك مع والديك قدميا؟ : ٍل العالقُ بني أبيآك تصبهس 



 

 دلًل املقابلة حىل التحضر وتأثريه على العالقات األسرية

 مذكرة لنًل شهادة املاسرت يف عله اإلجتناع احلضري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


