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 عرض إجمالي

الحركات الجمعوية و الحركة اإلجتماعية عالقة 
 الدولة و المجتمع في تاريخ المغرب

 رونيه غاليسى

٠ؼضذش ثإلٔضمجي ِٓ دسثعز ثٌقشوجس ثإلؽضّجػ١ز إٌٝ ثٌذقظ فٟ 
ثٌقشوجس ثٌؾّؼ٠ٛز عّز ثٌؼظش. ٚ ثسصذؾ رٌه دؤصِز ثٌقشوز 

ضّجػ١ز   ٚ ثٌؼّج١ٌز ثٌضٟ ثصخزس ّٔٛرؽج ٌّؼج٠ٕز ثٌقشوجس ثإلؽ
دضؾ١ٍجس ثٌقشوجس ثإلؽضّجػ١ز  ثٌقذ٠غز ثٌضٟ ٔضؾش ػٓ ظج٘شصٟ 
إعضمال١ٌز ثٌضٕظ١ّجس ثٌؾّؼ٠ٛز ٚ ٌقظجس ثٌضؼجِٓ ثٌؼجسػز. فٟ 
ثٌٛثلغ، صض١ّض ٘زٖ ثٌقشوجس ثٌؾّؼ٠ٛز دئٔغ١جلٙج ػّٓ شذىز 
ثٌؼاللجس ثإلؽضّجػ١ز أٚ ثٌؾّؼٕز، أٚ ثٌٛشجةؼ ثٌٛالد٠ز ٚ ثألعش٠ز 

ذىز ثٌضٟ صّضذ دثخً صىضالس ػالةم١ز صضؾغذ فٟ ثٌمش٠ذز، صٍه ثٌش
ثٌشٚثدؾ ثٌّق١ٍز ثٌضٟ صشدؾ ثٌّؾّٛػجس        ٚ أٚعجؽ ثٌغىٓ ٚ 
ثٌؼًّ أٚ غ١شٖ. ٠ضُ إعمجؽ ٘زٖ ثٌؾّجػجس ثإلٔضّجة١ز فٟ أعطشر 
ٔظجَ ؽّجػجصٟ ِشؽؼٟ شجًِ : أعطشر ثٌؾّجػجس  ثٌىذشٜ ثٌّضخ١ٍز 

 ٌألصِٕز ثٌّؼجطشر. ػٍٝ أعجط عالٌٟ أٚ د٠ٕٟ أٚ لِٟٛ دجٌٕغذز
٠خضشق ٘زٖ ثٌضؾّؼجس ثٌضٟ صغضٕذ إٌٝ ثٌضؼجِٓ ثٌّضغ١ش، فٛثسق 
دذءث دجٌضفجٚس ثإلؽضّجػٟ ثٌّشصذؾ دجٌؾٕظ. إٔٙج ال صخشػ ػٓ دثةشر 

ز ٚ ثٌضشثصذجس ثإلؽضّجػ١ز ثٌضٟ صشىً ــــجد٠ـظـضــاللجس ثإللـثٌؼ
١جس ثٌضٟ ثألغٍذ١جس ث١ٌّّٕٙز ٚ ثألل١ٍجس، عّز صّج٠ض وذ١ش ٠طذغ ثٌؾّؼ
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صؼًّ ػٍٝ ثٌضؤع١ظ ٌٍّؾضّغ ثٌؼِّٟٛ ػّٓ ثٌّؾضّغ ثٌمجةُ ٚ ثٌمجةُ 
ِٓ لذً ثٌذٌٚز، ٚ ٠طذغ ٘زث ثٌضّج٠ض ثٌؾّؼ١جس أٚ ثٌقشوز ثٌؾّؼ١جص١ز 
غ١ش ثٌشع١ّز، ثٌّٕجٚةز ٌٍذٌٚز أٚ ثٌضٟ صؼغ ٔفغٙج خجسػ ثٌذٌٚز. فٟ 

ضّغ ثٌٛثلغ صٕضّٟ ثٌقشوجس ثٌؾّؼ٠ٛز إٌٝ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌذٌٚز ٚ ثٌّؾ
 : ػاللز صمَٛ ػٍٝ ثٌضٕجصع.

الحركات الجمعىية و تخارج الذولة التقليذية )ما قبل 
 اإلستعمار(

ٌُ صىٓ ثٌغٍطجس ِج لذً ثإلعضؼّجس٠ز ٚ ِج لذً ثٌٛؽ١ٕز صؼًّ 
ػٍٝ دغؾ ٔفٛر٘ج دؼّك فٟ ثٌّؾضّؼجس، دً وجٔش صىضفٟ دئششثف 

ٝ ٠غضٕذ إٌٝ أّٔجؽ ػغىش٠ز  ٚد١ٕ٠ز عجةذر ٚ ِفشٚػز ِٓ ثألػٍ
 صشِٟ إٌٝ ل١جدر ثٌغىجْ دشىً أٚ دآخش.

وجٔش ثٌذٌٚز دؼ١ذر أٚ دجألفشٜ غجةذز : ٌُ صىٓ أؽٙضصٙج ِّضذر فٟ 
أػّجق ثٌّؾضّؼجس ٚ ٌُ ٠ضُ دِؾٙج ثؽضّجػ١ج. صخؼغ فشوجس ثٌضؼذتز 

ِغً ثٌقشوجس ثإلؽضّجػ١ز -ثٌؾّج١٘ش٠ز ثٌضٟ ٌُ صىٓ ِغضمٍز 
ذثػ١ز إٌٝ ثٌظفجء ٌذٚثفغ صشصذؾ دجٌّؼجسػز ثٌذ١ٕ٠ز ثٌ -ثٌّؼجطشر

ثألخاللٟ ٚ ثألخٛر ثٌظٛف١ز ثٌضٟ صقً ِقً ثٌّغجٚثر. صفغـ ٘زٖ 
ثٌضٟ  -ػٍٝ ثٌخظٛص-ثٌٙذجس ثٌىذشٜ ثٌّؾجي ٌٍقشوجس ثٌّشثدط١ز 

صؼذش ػٓ إفضؾجػ ِؼضذي لجدً ٌٍضفجٚع أٚ ِفضٛؿ. إٔٙج صشىً سو١ضر 
لذ٠ّز ٌٍضؼذ١ش ػٓ إعض١جء إؽضّجػٟ ٠ق١ً إٌٝ ثٌٕضثػجس ثٌمذ١ٍز 

ز. صشىً ٘زٖ ثٌقشوجس د١ٌال ػٍٝ صى٠ٛٓ ثٌذٌٚز وٍّج ثصخزس ثٌّق١ٍ
ؽجدؼج ِؼجد٠ج ٌٍؾذج٠ز، إٔٙج ثٌذالٌز ثٌّٕجٚةز ٌٍذٌٚز ع١ؼًّ ثإلعضؼّجس 

 ػٍٝ صٛع١ؼٙج ؽزس٠ج.

 الحركات الجمعىية و التخارج األجنبي للذولة اإلستعمارية

صذمٝ ثٌذٌٚز ثإلعضؼّجس٠ز أؽٕذ١ز دفؼً ثإلفضالي ثٌؼغىشٞ ٚ 
ز ثٌضٟ صغذخ ف١ٙج. إٔٙج وزٌه دٌٚز ػذثة١ز صقٌٛش إٌٝ دٌٚز ثٌّمجِٚ

أؽٕذ١ز دفؼً طؼٛد ثٌقشوز ثٌٛؽ١ٕز. صٛؽذ صخجسػ ثٌذٌٚز إرْ ٚ ٌزث 
عضؼًّ ثٌقشوجس ثإلؽضّجػ١ز ال خجسػ ثٌذٌٚز أٚ ػٍٝ ٘ٛثِشٙج دً 
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عضضقٛي إٌٝ فشوجس ِؼجد٠ز ٌٍذٌٚز، ٌمذ فمذس ثٌذٌٚز ثإلعضؼّجس٠ز 
ْ ٚ ثٌذج١ٍ٠ه دجٌشغُ ِٓ لٛصٙج ثٌضٕظ١ّ١ز ل١ّضٙج ِغً ٔظجِٟ ثٌّخض

ثٌّذجٌغ ف١ٙج. إصخزس ثٌذٌٕٚز ثإلعضؼّجس٠ز شىً ثٌذٌٚز ثإلدثس٠ز ثٌضٟ 
ثعضقٛرس ػ١ٍٙج فتز ثٌّٛظف١ٓ ٚ ثٌّؼّش٠ٓ ٚ دجٌضجثٌٟ الصِش 
ثٌّؾضّغ ثإلعض١طجٟٔ ٚ ثدضؼذس ػٓ ثأل٘جٌٟ ػذث دؼغ ثٌّضؼج١ٍِٓ 

١ز ف١ّج دؼذ، إٌٝ صطٍغ ِؼٙج أٚ ثٌؼّالء. صقٛي ِطٍخ ثٌذٌٚز ثٌٛؽٕ
إٌٝ ثٌذٌٚز ٚ إٌٝ ثٌٛظ١فز ثٌؼ١ِّٛز ثٌٍز٠ٓ إػضذشث دّغجدز ثٌٛؽٗ 

 ثٌّؼجوظ ٌٍظٍُ ٚ ثٌض١١ّض ثإلعضؼّجسٞ.
ٌمذ صُ صذػ١ُ صٛظ١ف ثٌذٌٚز  ٚ ثإلفضمجس ثإلؽضّجػٟ. إْ 

ز ٚ ثإلعضفجدر ِٓ خذِجصٙج ِّٙج وجٔش ثٌٛعجةً ــــز ثٌذٌٚـــشلــــع
 ش٠ّز. ثٌّغضؼٍّز، ٌُ صؼضذش ؽ

٘ىزث صُ ثإلٔضمجي ِٓ لطغ ثٌطشق ٚ ثٌٍظٛط١ز إٌٝ صق٠ًٛ 
ز ٚ إخضالط ثٌّّضٍىجس ثٌؼ١ِّٛز ٚ ثالعضؼّجي ــــجِــــثألِٛثي ثٌؼ

ثٌفشدٞ ٌٍخذِجس ثٌؼجِز، ٚ فٟ رثس ثٌٛلش إٌٝ صىش٠ظ 
ثٌششٛر)ثٌذمش١ش( ٚ ثٌّقجدجر ثٌضٝ أطذقش ؽش٠ك دٌٕٚز 

٠ٛز إٌٝ ثٌذٌٚز : فٟ ٘زٖ ثٌؼظذ١جس. عّز ص١ّٙذ أٌٟٚ ٌٍؼاللز ثٌؾّؼ
 ثٌقجٌز  ٠ّىٓ ثٌقذ٠ظ ػٓ صؼٛد ؽّجػٟ.

ثٌقشوجس ثٌغ١جع١ز ٚ ثٌٕمجد١ز ٔضٕجعٝ  -دشىً سة١غٟ-ف١ٓ ٔذسط
ثٌقشوجس ثٌؾّؼ١جص١ز  ثٌّغضمٍز، رثس ثٌّٕؾ ثٌطجةفٟ، ثٌضٝ صشصذؾ 
دجٌؾّجػجس ثٌضٝ صٕضّٟ إٌٝ ٔجف١ز ِؼ١ٕز ثٚ إٌٝ سثدطجس " ثٌمذثِٝ " 

٠ٛج فٟ ِؾجي ثٌضى٠ٛٓ ٚ ثٌغىٓ ٚ ثٌؼالػ ٚ ثٌضٝ صىشط صؼجٚٔج ل
ثٌخذِجس. دئخضظجس ٔضٕجعٝ ٔظجَ ثٌضؼجػذ ثإلؽضّجػٟ ثٌزٞ لذ 

ٚ ثٌّضٕفز٠ٓ إٌٝ  ٠ىْٛ غ١ش ػِّٟٛ ٚ ٌظجٌـ ث١ٌّٕٙز ثإلعضؼّجس٠ز
ثٌذٌٚز ثإلدثس٠ز. ٠ضٛلف ثٌٕظجَ ثٌؾّؼ١جصٟ ػٍٝ ثٌٛػغ ثإلؽضّجػٟ ٚ 

 ثٌّٛلغ دثخً ثٌذٌٚز ثإلعضؼّجس٠ز.

 ثإلعض١طج١ٔز ثٌّخضٍطز : ٚػغ ثٌّؾضّغ ثٌّؼجد:ثٌؾّؼ١جس 

وجْ ثٌٕظجَ ثٌؾّؼ١جصٟ ِخضٍطج إٌٝ دسؽجس ِضذج٠ٕز د١ٓ ثٌّؼّش٠ٓ 
١١ٓ ٚ ثٌّغضؼّش٠ٓ  ثأل٘جٌٟ ٚ ٘ٛ دزٌه ٠شىً ِشوذج ــــثالٚسٚد
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ز ٚ ثٌٕمجدز فؼجة١ٓ سة١غ١١ٓ فّال ــــعمجف١ج ِخضٍطج. ٚ ِضٍظ ثٌّذسع
ٟ ٚ شىً ثٌؾ١ش ثإلعضؼّجسٞ ػٍٝ ٘زث ثٌٍمجء د١ٓ ثٌّؼّش٠ٓ ٚ ثأل٘جٌ

ٚ صٕشؤ ثٌقشوز ثٌؾّؼ١جص١ز وزٌه فٟ ِق١ؾ  -فؼجءث عجٌغج-طؼ١ذ أخش 
ثٌّذسعز،صؾّغ صالِزر ثٌّذثسط ٚ ثإلػذثد٠جس ٚ ثٌغج٠ٛٔجس ٚ 
ثٌىشجفز دّج ف١ٙج ؽّؼ١جس ثٌشػج٠ز ٚ فضٝ ثإلصقجدس ثٌطالد١ز ف١ّج 

ْ ثٌضذش١ش أٚ دؼذ أٚ فٟ ثٌضشدد ػٍٝ أفٛثػ ثٌشذجح ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ١ِذث
ثٌخال٠ج ثٌغ١جع١ز، فٟ غجٌخ ثٌقجالس، ٔؾذ فٟ ٘زٖ ثٌؾّؼ١جس ٔفظ 
ثٌّذسع١ٓ. ٚ صذشص ثٌؾّؼ١جس ثٌش٠جػ١ز فٟ ظً ٘زٖ ثٌضؾّؼجس ٚ 

ٕٟٙ ٚ عّز ـــــثٌّؼجششثس ٚ ِٓ ؽٙز أخشٜ ػٓ ؽش٠ك ثإلِضذثد ثٌّ
صّغً فٟ دٛسطز  -ثإلخضالؽ فٟ ظً ثٌشغً -فؼجء آخش ٌإلخضالؽ

ثٌىٕف١ذ٠شث١ٌز  ثٌؼجِز ٌٍشغً ثٌضٟ ظٍش ثٌذ١ش  ثٌشغً أٚال  عُ
ثٌّشضشن ٌٍؼّجي إٌٝ غج٠ز ثٌخّغ١ٕجس ف١ظ صؤخش صؤع١ظ 

 ثٌّشوض٠جس ثٌٕمجد١ز ثٌٛؽ١ٕز.
طق١ـ ثْ ٘زث ثإلخضالؽ وجْ غ١ش ِضىجفب فٟ ثٌشغً أٚال، دفؼً 
صفجٚس ثألؽٛس ٚ فٟ ثٌٛظجةف  ػِّٛج. فجٌغىٓ ٠مَٛ ػٍٝ ثٌض١١ّض 

ٝ ف١ٗ دؼذ ػٍّٗ. أِج ثٌّّجسعجس ثٌؼالةم١ز، ثٌؼٕظشٞ، ثٌىً ٠ؼٛد إٌ
ػذث دؼغ ثإلعضغٕجءثس، ٚ ثٌٛشجةؼ ثألعش٠ز  فمذ غجح ػٕٙج 

 ثإلخضالؽ.
عّز إخضالي د١ٓ أّٔجؽ ثٌضؼجِٓ ٚ ثٌؾّؼ١جس ثٌضٝ ال صٍّه ٔفظ 

ٓ ٚ صؼًّ ػٍٝ صذػ١ُ ث١ٌّٕٙز ثٌزوٛس٠ز إٌٝ فذ ثٌقظش. ـــ١ـــثٌضٛؽ
فٟ ثٌّّجسعجس ثٌؾّؼ٠ٛز ٚ   ٌمذ صسػش ثٌظج٘شر ثإلعضؼّجس٠ز ثٌشه

إْ وجٔش صشف١ٙ١ز ٚ ٚػؼش ثٌشثدطجس ٚ ٔٛثدٞ ثٌذسثعجس صقش 
ثٌشلجدز. فجٌمّغ ثإلعضؼّجسٞ ٠غؼٝ إٌٝ صقط١ُ ٘زٖ ثٌؼاللجس 
ثٌضمجسد١ز. ٘ىزث وجْ ثٌقفجظ ػٍٝ ثألِٓ ثإلعضؼّجسٞ ٠ؼغ ثٌّّجسعز 
ثٌؾّؼ٠ٛز ٌٍؾّؼ١جس ثٌّخضٍطز ٚ ثٌؾّؼ١جس ثٌؾضثةش٠ز ثٌّغّٛؿ دٙج 

 ٚ ثٌّّٕٛػز فٟ ٚػغ ِؾضّغ ِؼجد.أ
إصؾٙش ثٌذٚثةش ثٌؾّؼ٠ٛز ف١ٕٙج، إٌٝ ثٌضقٛي إٌٝ ؽّجػجس 
ِظغشر ٚ إٌٝ شذىجس صآٌف ٚ صآصس دْٚ ثْ ٔضقذط ػٓ ثٌٍقظجس 
ٚ ثألشىجي ثإلٔذِجؽ١ز ثٌضٟ صّٕـ فشطز صى٠ٛٓ إؽجس ؽّؼٛٞ آخش. 
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وجٔش ثٌقشوز ثٌؾّؼ٠ٛز صّٕٛ فٟ ِٛثؽٙز ثٌّؾضّغ ثإلعضؼّجسٞ ٚ 
ػٓ ٔفغٙج دٛطفٙج ِؾضّغ ِؼجد، ِٓ ثٌذثخً إْ طـ ثٌمٛي، صؼذش 

فٟ ف١ٓ وجْ ثٌؼًّ ثٌّٕج٘غ ٌإلعؼّجس ٠ٛثطً ثٌضظذٞ ثٌٝ دٌٚز 
 أؽٕذ١ز ٚ ِغج٠شر ٚؽ١ٕج.

 اإلختالط و الهىية اإلسالمية

٠ؼًّ ثٌض١١ّض ثإلعضؼّجسٞ دشىً شٌّٟٛ ػٍٝ صقؾش ثٌّؾضّغ 
ظٛي ػٍٝ ثٌّغضؼّش دقظشٖ فٟ ٚػغ لجٟٔٛٔ ِضذٟٔ ٠غذ دجح ثٌق

ثٌّغجٚثر ثٌّذ١ٔز ٚ ثٌقمٛق ثٌغ١جع١ز دذػٜٛ إفضشثَ لجْٔٛ ثألفٛثي 
ثٌشخظ١ز ٚ دطش٠مز أدق ػٕذ صم١ٕٕٗ ٌٛػغ ِؼضمذٞ ٠ق١ً إٌٝ لجْٔٛ 
ثألعشر ٠ؤوذ ثٌؼظّز ٌشح ثٌؼجةٍز. ٠مَٛ ثٌخؾ ثٌمجعُ خالي ثٌفضشر 
ثإلعضؼّجس٠ز ػٍٝ ثٌضؼ١١ٓ ثٌؼمجةذٞ )ثٌّغٍّْٛ ٚ غ١شُ٘(. إْ ِغً 

ضؼش٠ف  ٠ضؼّٓ ص١١ّضث ػشل١ج أطذـ ِم١جعج ٌضقذ٠ذ ثٌؾٕغ١ز، ٘زث ثٌ
فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز أطذقش فىشر ثٌّٛثؽٕز ثٌم١ِٛز فٟ ظً ثٌضؼذد٠ز 
ثٌؼشل١ز،                      ٚ ثإلِضضثػ ٚ ثإلٔفضجؿ ِّٙشز ِّٙج وجٔش 

 ثٌمٕجػجس ثٌّٕطم١ز ثٌّؼضّذر ػّٓ ثإلخضالؽ ثٌؾّؼٛٞ.
ظً ثٌّؾضّغ ثٌّغضؼّش ٚ ٘ٛ فٟ ٚػغ ِؾضّغ ِؼجد ٠ضغُ 
دطجدغ ثٌؾّجػز ثٌّغٍّز ثٌضٟ صقضفع دّؼج١٠ش أعش٠ز ٚ صّغالس ٚ 
ِؼجِالس ؽّجػ١ز. ٘ىزث ٌُ صىٓ صٕؼش ثٌؾّؼ١جس دظفضٙج ثٌذ١ٕ٠ز 
فقغخ دً وجٔش صقمك صظجفش ثألّٔجؽ ثٌؼالةم١ز ثٌّٕفشدر ٚ ثٌزثص١جس 

ػ١ز ثٌشجٍِز: ٠ٛ٘ز أِز رثس ثٌؾّجػ١ز ثٌضٟ صؾغذ ث٠ٌٛٙز ثٌؾّج
ِشؽؼ١ز د١ٕ٠ز. فٟ دٍذثْ ثٌّغشح صٛطٍش ثٌغ١جع١ز ثإلعضؼّجس٠ز 

 إٌٝ فغـ ثٌّؾجي ٌّٕٛرػ ٚف١ذ ٌٍٛؽ١ٕز : ٚؽ١ٕز ثٌّغ١ٍّٓ.

 العالقة بالذولة الىطنية بعذ االستقالل

 ػٍٝ إعش ثإلعضمالي، ؽشٜ ثٌؼًّ ػٍٝ صقم١ك خطز ِضدٚؽز :
٠ك ثإلِضالن ثٌغ١جعٟ ٌٙج. صؤ١ُِ فٛسٞ ألؽٙضر ثٌذٌٚز ػٓ ؽش

ز ٚ ثٌّؾجٌظ ٚ إدثسر أِالن ثٌذٌٚز ٚ ثٌّظجٌـ ثٌؼجِز ـــِٛـىــــفجٌق
أعٕذس إٌٝ ِٕجػٍٟ ثٌقشوز ثٌٛؽ١ٕز. أِج ثٌّظجٌـ ثإلدثس٠ز 
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ثٌٛؽٗ  -ثألخشٜ فضُ ثإلششثف ػ١ٍٙج صذس٠ؾ١ج، فجٌٛؽٗ ثٌغجٟٔ ٌٍخطز 
أؽٙضر  -صّغً فٟ دٌٕٚز ثٌّؾضّغ ثٌضٟ فممضٙج  -ثٌّمجدً ٌألٚي 

دىغجفز أوغش ِٓ ثٌؼذثٌز ثإلؽضّجػ١ز ثٌضٟ وجْ  -ثٌشلجدز ٚ ثألِٓ 
٠قممٙج ثٌضغ١١ش ثٌؼِّٟٛ ٚ ثٌذػُ ثٌّجدٞ ٌٍغىجْ. وجٔش فّالس 
ثٌضؼذتز ثٌٛؽ١ٕز صشِٟ إٌٝ صؼ٠ٛغ ٔمجةض ثٌغ١جعجس ثإلؽضّجػ١ز. ٚ 
صقٌٛش آٔزثن ثٌؼاللز د١ٓ ٚؽٟٙ ثٌخطز ثٌّزوٛسر : صؤ١ُِ ثٌذٌٚز ٚ 

 ؾضّغ، إٌٝ ػاللز ِفجسلز.دٌٕٚز ثٌّ
ٌمذ وجْ ثٌضؾجٚح ِغ ثٌذٌٚز ثٌٛؽ١ٕز ل٠ٛج ٚ صقٛي ثٌفىش ثٌٛؽٕٟ 
إٌٝ سدجؽ إؽضّجػٟ أعجعٟ إٌٝ دسؽز صؼ١ٍك ثٌّغؤٌز ثإلؽضّجػ١ز، أٚ 
دجألفشٜ إدسثؽٙج ػّٓ فٛثةذ إػجدر ثٌضشص١خ دثخً ثٌذٌٚز ٚ صٛص٠غ 

ذقش ثٌم١ّز ثٌؼجةذثس ٚ ثٌّضث٠ج ثٌّّٕٛفز ِٓ لذً ثٌذٌٚز. فجألِز أط
ثٌّمذعز      ٚ ٌإلعضؼّجي ثٌخجسؽٟ صُ صذؾ١ً ثٌذٌٚز ثٌٛؽ١ٕز دفؼً 
ِّجعٍز د١ٕٙج ٚ د١ٓ ثألِز، غ١ش أْ ثٌذٌٚز ثٌفؼ١ٍز، ػٍٝ ثٌّغضٜٛ 

ثٌذثخٍٟ دٛطفٙج ؽٙجص د١ٌٛغٟ ٚ ػغىشٞ أعجعج ٚ ٔظجَ صؤؽ١ش          
فٟ ِٛلغ صخجسػ إصثء ثٌّؾضّغ. صضؾغذ  -ؽضة١ج  -ٚ سلجدز، ظٍش 

مط١ؼز د١ٓ ثٌذٌٚز ٚ ثٌّؾضّغ فٟ ِظج٘ش صّضذ ِٓ ثٌالِذجالر إٌٝ ثٌ
ثإلفضمجس، ِٓ غطشعز ثٌّٛظف١ٓ ثٌغج١ِٓ ٚ صؼغف ثٌّغضخذ١ِٓ 
دْٚ ثٌقذ٠ظ ػٓ ثٌضظشفجس ثٌمّؼ١ز إٌٝ ثٌضؼذ١ش ػٓ ؽش٠ك 
ثٌىجس٠ىجصٛس ٚ ثٌش٠ذز ٚ ثٌشفغ ٚ ثإلخضالط ٚ صخش٠خ ثٌؼّجسثس ٚ 

ذٌٚز ٚ ثٌّؾضّغ صفضمذ إٌٝ ثٌشدجؽ ثألِالن ثٌؼ١ِّٛز. فجٌؼاللز د١ٓ ثٌ
ثٌّذٟٔ ٚ ثٌغ١جعٟ غ١ش أْ لٛصٙج صضؾٍٝ فٟ ثٌطٍخ ثإلؽضّجػٟ، 
ِقممج وجْ أٚ ِىذٛصج ٚ فٟ ثٌذػٛر ثٌٛؽ١ٕز. إٔٙج ػاللز ِظٍق١ز ٚ 
إ٠ذ٠ٌٛٛؽ١ز فٟ آْ ٚثفذ. ِغً ٘زٖ ثٌّفجسلز ٔؾذ٘ج فٟ ثٌؼًّ 

ذطش ثٌؾّؼٛٞ. صفضمذ ثألشىجي ٚ ثٌّّجسعجس ثٌؾّؼ٠ٛز ثٌضٟ ثسص
دجٌقشوز ثٌٛؽ١ٕز ٚ ثٌضٟ صشىٍش ػٍٝ ّٔٛرػ ثٌقشوز ثٌؼّج١ٌز )إر 
ثٌقضح ٠ّجسط ٚطج٠ضٗ ػٍٝ ثٌّٕظّجس ثٌؾّج٘ش٠ز( أٚ ثٌضٟ 

دجٌؼًّ ثٌٕمجدٟ : شذ١ذز، عج٠ْٛٔٛ، ؽٍذز، ٔغجء،  -ؽضة١ج  -إسصذطش 
إصقجدثس ١ِٕٙز صؼجػذ٠جس، ٔٛثدٞ س٠جػ١ز ٚ صشف١ٙ١ز، ِٛلؼٙج ٚ 

سع ٌضٕذِؼ دؤشىجي ِخضٍفز فٟ أؽٙضر ٚظ١فضٙج ٚ ِقضٛث٘ج ثٌّؼج



 9111أٚس -، ِج8ٞإٔغج١ٔجس ػذد 

 

 13 

ثٌذٌٚز خجطز ٚ أْ ٔظجَ ثألؽٛس ثٌزٞ صؼضّذٖ، ثطذـ ػ١ِّٛج أٚ 
شذٗ ػِّٟٛ فٟ غجٌذٗ، فجسصفؼش ٔغذز ثألؽش ثإلؽضّجػٟ ثٌزٞ 
وجٔش صّٕقٗ ثٌذٌٚز أٚ صؼّٕٗ. ٚ إْ فجفع ػٍٝ ِطٍذ١ز  لجػذ٠ز فئْ 

 جٚا ٌٍذٌٚز.ؽجدؼٗ  ثٌّٕ -أعجعج -ثٌضٕظ١ُ ثٌؾّؼ١جصٟ ثٌٛؽٕٟ إفضمذ 
صذثخٍش ثٌشذىجس ثٌضٟ صغٕذ ثٌق١جر ثٌؾّؼ٠ٛز ِغ أؽٙضر ثٌذٌٚز ٚ 

١تجصٙج، ٚ ال ٠ؼٕٟ رٌه ثعضّشثس ثٌّقجدجر ٚ إعضؼّجي ثٌٛعجةؾ فٟ ـ٘
ثإلدثسر فقغخ دً صىش٠ظ ثٌؼاللجس ثٌؼجة١ٍز ٚ ثٌّقغٛد١ز ثٌؾ٠ٛٙز ٚ 
ثٌٍؾٛء إٌٝ سثدطجس ثٌمذثِٝ ٚ ثٌضِجٌز ثٌذسثع١ز ٚ سٚثدؾ ثألخٛر 

ٌٕؼج١ٌز ٚ ثٌؼغىش٠ز ثٌضٟ صقًّ ثٌؼظذ١جس ثٌّخضٍفز إٌٝ دٚث١ٌخ ث
 ثٌذٌٚز ٚ ١٘تجس ثٌضغ١١ش ثٌؼِّٟٛ.

أفؼٝ ل١جَ ثٌذٌٚز ثٌٛؽ١ٕز إٌٝ إػفجء ؽجدغ سعّٟ ػٍٝ ثٌق١جر 
ثٌؾّؼ٠ٛز، فجٌذٌٚز صؼًّ ػٍٝ صط٠ٛك ثٌّؾضّغ ف١ٓ صؾؼً ثٌّٕظّجس 

ٚ  ثإلؽضّجػ١ز ِؾشد ٚعجةؾ ٌٙج. إْ ِّجسعز ثإلششثف ثٌشعّٟ
ثٌذ١شثلشثؽٟ ػ١ٍٙج ٠شثفمٗ صمذ٠ُ إػضّجدثس ِج١ٌز ٌٙج أٞ دؼذجسر  
أخشٜ فشع صذؼ١ز ِج١ٌز ػ١ٍٙج. ٠ضؼـ رٌه ػٕذ ثٌىشف ػٓ 

ثٌّمجسٔز د١ٓ طٕجد٠ك ثٌؼّجْ ثإلؽضّجػٟ ٚ ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌؼجة١ٍز                
ٚ د١ٓ ثإلصقجدثس ثٌٕمجد١ز، فجٌؼًّ ثٌٕمجدٟ أطذـ ٔشجؽج صؤؽ١ش٠ج 

فٟ ٔطجق ثٌغؼٟ إٌٝ دٌٕٚز ثٌّؾضّغ، إِضذ ثٌضؤؽ١ش  دشىً ٚثػـ
جس ٚ ثٌذٍذ٠جس ػٓ ؽش٠ك صضث٠ذ ـــــثٌشعّٟ إٌٝ ثأللج١ٌُ ٚ ثٌٛال٠

ثٌؾّؼ١جس ثٌش٠جػ١ز ٚ ٔشجؽجس ثٌضغ١ٍز ٚ ثٌفشؽز ثٌضٟ ثعضقٛر 
ػ١ٍٙج ثألػ١جْ ٚ ثإلصقجد٠جس ثٌشع١ّز. دئ٠ؾجص أطذـ وً ٔشجؽ 

ه أٚ ٌٍقظش دغذخ ؽّؼٛٞ ٠ٕضع إٌٝ ثإلعضمال١ٌز ِؼشػج ٌٍش
خشٚؽٗ ػٓ ثٌضؤؽ١ش ثٌمجةُ. ػِّٛج وجٔش ثٌذٌٚز صشِٟ إٌٝ فظش أ٠ز 
فشوز ؽّؼ٠ٛز ِؼجسػز صٙذف إٌٝ  ثٌضشى١ه فٟ ثٌٛػغ ثٌمجةُ. 
أدس ثٌضذؼ١ز إٌٝ ثٌذٌٚز إٌٝ صذذ٠ذ ثٌقشوز ثإلؽضّجػ١ز ثٌّشىٍز ػٍٝ 
ّٔٛرػ ثٌقشوز ثٌؼّج١ٌز. إٔٙج صفغـ ِؾجي ثٌؼًّ ٌٍقشوز ثٌؾّؼ١جص١ز 

ٌضٟ صخؼغ ٌّذٚٔز لج١ٔٛٔز سع١ّز خجطز دٕٛثدٞ ثٌضغ١ٍز ٚ ٌٍضٕش١ؾ ث
ثٌّٛؽٗ ثٌخجص دجٌش٠جػجس ثٌّشٙذ٠ز  ٚ ثٌضظج٘شثس ثٌؼجِز غ١ش 
أٔٙج صؼًّ ػٍٝ فظش أٚ صؾ١ّذ ثٌٕضػز ثإلعضمال١ٌز ألٞ ٔشجؽ 
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ش ٚ ثٌقمٛق ثٌغ١جع١ز ـــ١ـــذـإؽضّجػٟ أٚ ٔشجؽ ٠ّجسط فك ثٌضؼ
 ثألخشٜ.

جصٟ أٚ فٟ فذٚد ثٌقظش، صمَٛ صظج٘شثس خجسػ ثثإلؽجس ثٌّؤعغ
ثٌؼًّ ثٌؾّؼٛٞ، خجطز صٍه ثٌضٟ صذػٛ إٌٝ ثٌّطجٌذز دجٌقمٛق : 
ؽّؼ١جس فمٛق ثإلٔغجْ ػذ ثٌضؼغف ثٌغٍطٛٞ ٚ ثإلػضمجالس ٚ 
ثإلخضطجف ٚ ثٌضؼز٠خ، عُ ؽّؼ١جس ثٌٕغجء ػذ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صىشط 

ٌغمجف١ز ثإلِض١جصثس ثألعش٠ز ٌٍضٚػ ٚ ٌشح ثٌؼجةٍز، عُ ثٌقشوجس ث
ثٌضٟ صذػٛ إٌٝ ثٌضؼذد٠ز ثٌغمجف١ز ٚ ثٌٍغ٠ٛز، ٚ فضٝ ثٌقشوجس ثٌضٟ 
صذػٛ إٌٝ صىش٠ظ فك ثٌضؼذ١ش ٚ ثإلؽضّجع. فجٔضمً ثٌٕؼجي ِٓ 

١ّز ٚ ثٌّٕظّجس ثٌشع١ّز ٚ شذٗ ثٌشع١ّز إٌٝ ـــثٌقشوز ثٌٕمجد١ز ثٌشع
ٚ إر وجٔش ششػ١ضٙج ػؼ١فز  -ثٌقشوز ثٌؾّؼ٠ٛز ثٌؾذ٠ذر ثٌششػ١ز

ٚ غ١ش ثٌششػ١ز ثٌضٟ صؼًّ دجعضّشثس ػٍٝ  -ثٌضٕجصيفضؼًّ ػٍٝ 
صؾذ٠ذ صٕظ١ّجصٙج. ٚ إْ لجِش ٘زٖ ثٌقشوز ثٌؾّؼ٠ٛز ػٍٝ فش٠ز 

ذ١ش  ٚ ثٌؼًّ فئٔٙج ال صؼًّ ػٍٝ لطغ طالصٙج ثٌؼؼ٠ٛز ـؼــثٌض
دجٌّٕٛرػ ثٌقضدٟ دً صغؼٝ إٌٝ صقش٠ىٙج ِٓ ؽذ٠ذ فٟ ثٌضٕجفظ د١ٓ 

ؼ١جس فمٛق ثإلٔغجْ ثٌؾّؼ١جس أٚ ثٌغذجق ِٓ أؽً ل١جدصٙج. فؾّ
صجدؼز ألفضثح ٚ ثٌؾّؼ١جس ثٌٕغ٠ٛز ثٌؼذ٠ذر صخضشلٙج ٔضثػجس دثخ١ٍز 
صشصذؾ دجٌخالفجس ثٌمجةّز د١ٓ ثألفضثح ثٌظغ١شر )ثٌضٟ صضٛثؽذ ف١ٙج( 
أٚ دجٌخالف ثٌمجةُ د١ٓ ثٌّٛثلف ثٌّؼضذٌز ٚ ثٌّضطشفز ِٓ لؼ١ز 

 ثٌّشأر.
ف١ٓ، عٛعٌٛٛؽ١ج، صٕضّٟ ثٌقشوجس ثٌؾّؼ٠ٛز إٌٝ فتز ثٌّغم

ثٌّؼجسػ١ٓ أٚ ثٌّمٙٛس٠ٓ إال أُٔٙ صجدؼْٛ إٌٝ ثٌذٌٚز إر ٠ٕضّْٛ إٌٝ 
ثٌّؾضّغ ثٌؼِّٟٛ. ف١ٕزثن، لجِش ثإلٔضفجػز فٟ ثٌطشف ث٢خش ِٓ 
ثٌّؾضّغ : ِؾضّغ ثٌؾّج١٘ش، شذجح شغ١ٍز ثٌّذْ ٚ ثٌذطج١ٌٓ. 
صشثؽؼش ثٌّٕظّجس ثٌؾّج١٘ش٠ز دقىُ ثٔضّجةٙج إٌٝ ثٌّؾضّغ ثٌمجةُ ٚ 

ػٓ ثٌٕؼجي ثإلؽضّجػٟ ٚ ثٌضىفً دجٌمجػذر أطذقش ػجؽضر 
ثٌؾّج١٘ش٠ز ٚ ثٌٕفٛر إٌٝ ثألف١جء ثٌشؼذ١ز. فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ١ٌظ غش٠ذج 
أْ صقً ِقٍٙج ثٌؾّؼ١جس ثإلعال٠ِٛز ثٌضٟ صظذسس ثٌٕؼجي 

 ثإلؽضّجػٟ.
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فٟ ٘زٖ ثٌغ١جق صذذٚ ثٌقشوجس ثٌؾّؼ٠ٛز فٟ ثٌّٙؾش ٚ وؤٔٙج 
ٟ ألجِضٙج ِغ ٚؽ١ٕز ثٌذٍذ فشوجس ِىٍّز. ِج ١ّ٠ض٘ج ٘ٛ ثٌّغجفز ثٌض

ثألطٍٟ خجطز ثإل٠ذ٠ٌٛٛؽ١ز ثٌؼشد١ز ثإلعال١ِز رثس ثٌذؼذ 
١ز ٚ ثألٚسٚد١ز ـــغــشٔــثإللظجةٟ ٚ ثال٠ذ٠ٌٛٛؽ١ج ثإلٔذِجؽ١ز ثٌف

ثٌّؼجطشر. ٠ىشف ٘زث ثٌضطٛس ػٓ ػ١ٍّز صّجصػ د١ٓ ؽّجػجس 
 ثٌشضجس فٟ ثٌّٙؾش ثٌضٟ خٍمش  إٔضّجءث ػشل١ج ال ٚؽ١ٕج ِغً ثإلٔضّجء
ثٌّغجسدٟ. دشىً ِؼ١ٓ ٔقٓ أِجَ ػٛدر إٌٝ فىشر ثإلخضالؽ، ثٚ 
دجألفشٜ ػٛدر إٌٝ فىشر ثٌضؼذد٠ز ثٌغمجف١ز ثٌضٟ صؾذ طذث٘ج وزٌه فٟ 
ثٌذػٛر إٌٝ ثإلخضالؽ ػٓ ؽش٠ك ثٌضٚثػ                        ٚ 
ثٌؼٍّج١ٔز. فٟ دٍذثْ ثٌّغشح، ٠غؼٝ ثٌؼًّ ثٌؾّؼٛٞ دؾٙذ إٌٝ شك 

ؽـ غ١ش ثٌّضىجفب ثٌمجةُ د١ٓ ِؾضّغ ػِّٟٛ ؽش٠مٗ فٟ ظً ثٌضؤس
٠ضذغ ٌٍذٌٚز ٚ ٌٛ دشىً ػؼ١ف، ٚ ِؾضّغ ٠ؼ١ش ػٍٝ ثٌذػُ ٚ 

جػٟ ٚ ث١ٌؤط ثٌٕجصؼ ـّـضــــدجٌضجٌٟ ٠ؼًّ ػٍٝ صؼخ١ُ ثٌطٍخ ثإلؽ
 ػٕٗ.
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