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العىت الجامعُت2020/2019 :

اَضاء
الى مً سبُاوي صغيرا...
الى والذي الزي بزل الكثير مً احل جشبُتي و حعلُمي حضاٍ هللا الف خير " ...بىعالم"
الى والذحي التي ظهشث لشاختي ....و ما افخئذ حغمشوي بذاعائها" ....فخُدت"
"خفظهما هللا و امذ في عمشَما"
الى مً آمً بىجاحي فمىدخني الثلت بالىفغ و الذعم املخىاصل ظىذي في الحُاة اختي "خبِبت"
الى مً كاهذ ظىذي في الحُاة فكاهذ الى حاهبي في العشاء و الضشاء اختي كشة عُني "هبُلت"
الى فخشي في الحُاة اخىحي "مدمذ و بالل"
الى ظش ظعادحي بشاعم الامل "سيهام  ،لُىا  ،مدمذ امين  ،اوغ"
و اجىحه بخدُت جلذًش الى كل سفُلاحي في الذساظت "أظماء ٌ ،عمين"
الى كل مً ظاَم في َزا العمل مً كشٍب و بعُذ
أَذي َزا العمل...

ؾلمى
أ

ئَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضاء
الخمض هلل الظي و٣ٞىا لهظا ولم ه ً٨لىهل ئلُه لىل ًٞل هللا ٖلُىا أما بٗض:
اَضي زمغة َظا املجهىص والٗمل املخىاي٘ ئلى مً ٢اٞ ٫يهما الغخمان
"  :و٢ط ى عب ٪أل حٗبضوا ئل ئًاٍ وبالىالضًً ئخؿاها ئما ًبلٖ ًٛىض ٥ال٨بر اخضَما أو ٦لَما ٞل ج٣ل لهما أ ٝول
جنهغَما و٢ل لهما ٢ىل ٦غٍما ( )23و از ٌٟلهما ظىاح الظ ٫مً الغخمت و٢ل عبي اعخمهما ٦ما عبُاوي نٛحرا )".)24
ؾىعة لاؾغاء
ئلى أمي الخبِبت ئلى ؾىضي في خُاحي ئلى هب٘ الخىان الهافي ئلى مهضع الخب ئلى التي مهما ٢لذ لً اٟ٦يها ئلًُ ٪ا اخً٢لب أمي"خىعٍت" خ ٪ٟٓهللا.
ئلى مً ق٣ى لَنئ ئلى مً ج٨بض املكا ١ألعجاح وأؾٗض ئلى ع٦حزحي ئلى الظي ٧ان وٗم ألاب الخىىن أبي"ٖبض الىىع"خ ٪ٟٓهللا.
اػ٧ى الخدُت أػٞها ٖبر َظا لاَضاء ئلى ئزىحي"مدمضٞ ،لت ً ،اؾمحن  ،عُٞضة ،أؾماء ،بكغي"
أل ٠جدُت أػٞها ئلى مً ؾاهضوي في الخُاة الؼوظُت ػوجي الٛالي"أؾامت".ئلى ٢غة ُٖىيي نٛحرحي ابىتي "ؾُلُا".ئلى نضً٣احي وع٣ُٞاث صعبي "أؾماءً ،اؾمحن ".ئلى ٧ل مً ٖغٞتهم َُلت مكىاعي الضعاس ي.-ئلى ٧ل َلبت ٖلم امل٨خباث واملٗلىماث.

لُلُا

ب

ق٨غ
اللهم ل ٪الخمض ختى جغض ى ول ٪الخمض ئطا عيِذ و ل ٪الخمض بٗض الغيا .بؿم هللا
وؿتهضًه ووؿخٟٛغٍ وهخىب ئلُه مً قغوع أهٟؿىا وؾِئاث أٖمالىا وههلي و وؿلم ٖلى
الخبِب املهُٟى مدمض و ٖلى اله و صخبه وؾلم ومً جبٗه ئلى ًىم الضًً.
مً باب الٗغٞان بالجمُل ل ٌؿٗىا أن هخ٣ضم ببالٖ ٜباعاث الك٨غ والخ٣ضًغ ئلى ألاؾخاط
جغاع ٖبض ال٨غٍم الظي ٧ان له الًٟل الُٗٓم في صٖمىا بىهاةده و جىظيهاجه الُ٣مت
ػاصٍ هللا ٖلما وَؿغ زُاٍ.
ئلى ٧ل مً ؾاَم في اهجاػ َظا الٗمل ؾىاء مً بُٗض أو ٢غٍب.
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البطاكت الفهشظُت
حميس سممى
نشر كتاب الطفل في الجزائر :دراسة ميدانية بدار االجواد لمنشر.
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ث

امللخص
جبلىعث َظٍ الضعاؾت خى ٫ابغاػ وا ٘٢وكغ ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ "صاع وكغ الاظىاص" ،خُض اظغٍذ َظٍ
الضعاؾت و ٤ٞاَاع منهجي أول ًسو الاظغاءاث املخبٗت في صعاؾدىا ًلُه الٟهل الاو ٫و الظي ٧ان جدذ ٖىىان أصب
الُٟل و ٦خاب الُٟل خُض اُُٖىا هٓغة ٖامت خى ٫أصب الاَٟا ٫و ٦خاب الُٟل  ،اما في الٟهل الشاوي بٗىىان اليكغ
و ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ و جىاولىا في َظا الٟهل مضزل ٖام خى ٫اليكغ بلياٞت الى َغ ١وكغ ٦خاب الُٟل و
خل٣اث اليكغ ...الخ ،اما في الٟهل الشالض ٞسهو للجاهب الخُبُ٣ي ٞسهو للضاعؾت املُضاهُت خُض جُغ٢ىا الى
اُٖاء ملدت خى ٫م٩ان الضعاؾت "بلضًت بىٞاعٍ ،"٪بالياٞت الى مجمىٖت مً الٗملُاث الٟىُت التي جخم في صاع وكغ
الاظىاص ،و ٢مىا بخدلُل هخاةج امل٣ابلت و التي جمدىعث خى ٫وكغ ٦خاب الُٟل في صاع الاظىاص و زخاما لهظٍ الضعاؾت ٢مىا
ببٌٗ الا٢تراخاث و التي ًم ً٨أن حؿاَم في الدؿُحر الجُض لضاع الاظىاص.
الكلماث املفخاخُت :اليكغ ٦ ،خاب الُٟل ،صوع اليكغ.
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ملذمت

ملذمت
ملذمت:
حٗض ٦خب الاَٟا ٫وٖاء َاما مً اوُٖت الش٣اٞت  ،و مً زل ٫ال٨خاب ٌؿخُُ٘ الُٟل ان
ٌؿخ٨ك ٠الاما ً٦و الاػمان البُٗضة و اؾالُب الخُاة املسخلٟت و جؼٍض ال٨خب مٗغٞخه بىٟؿه وباآلزغًٍ
و حٗلمه ُُٟ٦ت الخٗامل مٗهم ،ل٦ ً٨خاب الُٟل جد٨مه مٗاًحر خحن ٦خابخه و خحن ج٣ضًمه للُٟل ألن
أهىاٖه املخٗضصة جىظب جدضًض مدخىي مىاصٍ و مىيىٖاجه بما ًىاؾب ٞئاث اٖماع الاَٟا ٫في مغخلت
الُٟىلت٦ ،ظل ٪وا٧ ٘٢ل مجخم٘ و زهىنِخه و بُئخه املدُُت.
ًىاظه ٦خاب الُ ٟل خالُا جدضًاث ٦بحرة جٟغيها وؾاةل الاجها ٫املخٗضصة التي ججظب الاَٟا٫
ئليها ،و حكضَم الى مخابٗتها مً زلٖ ٫غيها البرامج و املىيىٖاث املكى٢ت بُغٍ٣ت ؾمُٗت و بهغٍت
ومصخىبت بمإزغاث نىجُت و اً٣اُٖت و اق٩ا ٫و الىان ظظابت .
الاَٟاَ ٫م نٛاع الُىم و قباب الٛض و عظا ٫املؿخ٣بل و َم عأؽ ما ٫ألامت و أملها  ،و مً زم
ٞان عٖاًت الُٟل هي مً اولى الىاظباث التي حٗنى بها املجخمٗاث ٦ما ان جغبِخه و اٖضاصٍ هي مً أَم
املؿإولُاث التي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤ألاؾغة و املضعؾت و امل٨خبت  ،و ً٣ضع ما ًل٣ى الاَٟا ٫مً ٖىاًت و عٖاًت
في لاٖضاص و الخأَُل للخُاة ب٣ضع ما ًخد ٤٣املجخم٘ ما ًهبى الُه مً ج٣ضم و عقي.
و ٢ض ألخذ املداٞل الضولُت مشل مىٓمت ألامم املخدضة التربُت و الش٣اٞت و الٗلىم ٖلى يغوعة
الاَخمام بالُٟىلت اط ً٣غع لاٖلن الٗالمي لخ٣ى ١الُٟل في مدىعٍ الظي ًخٗل ٤بخٗلُم الُٟل و
جغبِخه ٖلى أن "للُٟل الخ ٤في الخهىٖ ٫لى وؾاةل الخٗلُم الاظباعي املجاوي ٖلى ألا٢ل في املغخلت
الابخضاةُت "٦ ،ما ًجب ان جدُذ له َظٍ الىؾاةل ما ًغ ٘ٞمؿخىي ز٣اٞخه الٗامت و جمضهه مً أن ًىمي
٢ضعاجه و خؿً ج٣ضًغٍ ألامىع و قٗىعٍ باملؿإولُت ألاصبُت و لاظخماُٖت ل٩ي ًهبذ ًٖىا هاٗٞا في
املجخم٘" .
ل٣ض ٖغٖ ٝالم اليكغ و ال٨خاب في َظٍ الؿىىاث الازحرة جُىعا ملخىْا و الظي ًخمشل في جىىٕ
و ئػصَاع اليكغ و َظا ًٓهغ ظاص في ٚؼاعة لاهخاط ألاصبُت و ال٨ٟغٍت و حٗضص ٖىاوًٍ ال٨خب امليكىعة  .ئن
وكغ ٦خاب الُٟل لِـ بُٗض ًٖ َظٍ الخغ٦ت التي حٗغ ٝهمىا متزاًضا  ،طل ٪ألن وكغ ٦خاب الُٟل
ٖغَ ٝى لازغ ج٣ضما َاما ل ًم ً٨ججاَله  ،ئن َظٍ الىيُٗت الجضًضة حؿخد ٤ان جضعؽ و ان جداٍ
ب٩ل ٖىاًت و ئَخمام و َظا بضعاؾت و جُُ٣م وكغ ٦خاب الُٟل و بالخالي مٗغٞت ويُٗخه الخالُت و آٞا٢ه
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ملذمت
املؿخ٣بلُت و ٦ظل ٪مٗغٞت ٧ل الكغ٧اء الظًً لهم ٖل٢ت وَُضة م٘ ال٨خاب مً مإلٟحن و هاقغًٍ
وباتعي ال٨خب و م٨خبُحن و ازحرا الاَٟا ٫الظًً ًدهلىن ٖلى َظا ال٨خاب ٖبر وؾلُت اولُاء الامىع .
لظلٞ ٪ان صعاؾدىا جمدىعث خىُُٟ٦ ٫ت وكغ ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ  ،و  ٠ُ٦جخم ٖملُت
اليكغ و َل َىا ٥مٗاًحر حٗخمض في وكغ ٦خاب الُٟل في صوع اليكغ .
و الهض ٝمً صعاؾدىا َى الخٗغٖ ٝلى َغٍ٣ت وكغ ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ  ،و َل َىا ٥مٗاًحر ٖلمُت
جُب٣ها صوع اليكغ .
و ٢ض جىاولذ صعاؾدىا الاملام بهظا املىيىٕ مً ٧ل ظىاهبه مً زل ٫ئَاع املنهجي للضعاؾت
و٢ؿمىاَا الى ٢ؿمحن و هي ٧الخالي:
ظاء في لاَاعاملنهجي " :الاق٩الُت ،الٟغيُاث ،اؾباب ازخُاع املىيىٕ  ،نٗىباث الضعاؾت،مىهج
الضعاؾت،اَمُت و اَضا ٝالضعاؾت ،يبِ مهُلخاث الضعاؾت"*.
اما إلاطاسالىظشي ٞجاء جدذ ٞهلحن و هي ٦ما ًلي:
الٟهل ألاو٩ٞ ٫ان بٗىىان "أصب و ٦خاب الُٟل" ،و *الٟهل الشاوي* ٧ان بٗىىان اليكغ
و٦خاب الُٟل .
اما ﻹطاس الخطبُلي ٞخمدىع خى ٫م٩ان الظي اظغٍذ ُٞه الضعاؾت خُض جُغ٢ىا الى اُٖاء
ملدت خى ٫صاع وكغ الاظىاص و الى مجمىٖت الاظغاءاث الٟىُت املخبٗت لضاع الاظىاص ،بالياٞت الى جدلُل
هخاةج امل٣ابلت التي اظغٍذ م٘ مؿإو ٫صاع وكغ الاظىاص.
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إلاطاس املنهجي

الاطاس املنهجي
إلاشكالُت:
ئن أصب الُٟل ٞغٕ مً ٞغوٕ شجغة ألاصب ال٨بري والخهىنُت  ،له مٗاًحرٍ ومىاػهه الٟىُت
ومً أو ٫مهامه أن ًيكض ألازغ لاًجابي للىىاحي لاظخماُٖت والخٗلُمُت والتربىٍت والجمالُت للُٟل ٞهى
ً٨خب قِئا ٞكِئا ًٖ َغٍ ٤الٟىىن ألاصبُت والُ٣م الىظضاهُت ،وحٗضصث َظٍ الٟىىن ألاصبُت والُ٣م
الىظضاهُت ،وحٗضصث َظٍ الٟىىن ٞىجض املؿغخُت ،ألاٚىُت ،ال٣هت ال٨خاب ،وٖلى ئزغ ْهىع أصب
ألاَٟا ٫في ألاُ٢اع الٛغبُت ٟ٦غوؿا وأوعوبا٣ٞ ،ض أزظ ًٓهغ في البلص الٗغبُت ٧الجؼاةغ ،عٚم أنها جأزغث
هىٖا ما في الٓهىع ل٨نها ؾٗذ ظاَضة لؿض َظا الٟغا ٙوحٗىٌٍ ما ٞاتها في ٧اٞت املجالث بما ٞيها أصب
ألاَٟا ،٫وٖلى وظه الخهىم ٦خاب الُٟل الظي ًخُلب الٗىاًت به وجىُْٟه جىُْٟا ٖ٣لهُا وئًجابُا
ًسضم ز٣اٞت الُٟل مً زل ٫املإؾؿاث الش٣اُٞت والاظخماُٖت ال٣اةمت.
وجُىع اليكغ في ظمُ٘ البلضان مغجبِ بخُىع صوع اليكغ املشالُت وٍخدضص َظا الخُىع في صعظت
وَبُٗت الخٗاٌل املىظىصة بحن صوع اليكغ واملدُِ الظي جيكِ ُٞه ظملت مً الٗىامل لا٢خهاصًت
ولاظخماُٖت التي جإزغ ٖلى ُ٢إ اليكغ زانت في الجؼاةغ مىظ ٞجغ الاؾخ٣ل ٫باصع املكغوٕ الجؼاتي ٖلى
ئنضاع ٢ىاهحن في قتى الُ٣اٖاث وزانت ُ٢إ اليكغ ،مغوعا ئلى وكغ ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ التي
حٗخبر ٖملُت مهمت جخم ٖبر ٖضة مغاخل مسخلٟت والتي ج٩ىن ٖبر صوع اليكغ التي وكأث خضًشا بٗض
الاؾخ٣ل.٫
وفي َظٍ الضعاؾت هداو ٫ئُٖاء ملدت خى ٫خالت اليكغ في الجؼاةغ ووا ٘٢وكغ ٦خاب الُٟل في
الجؼاةغ .ومً َىا هُغح *-لاق٩الُت الخالُت:
ما َى واكع وشش كخاب ألاطفال في الجضائش؟
ولكي هجُب عً الدعاؤل العام كعمىا إلاشكالُت ئلى عذة حعاؤالث فشعُت التي حعاعذها في إلاحابت
وهي:
َ -1ل اٖضث الضولت ؾُاؾت وَىُت ُٟ٦لت بخُىٍغ امل٣غوةُت لضي الُٟل وظٗل ال٨خاب في مخىاو٫
الُٟل ؟
َ -2ل ًىظض صوع وكغ مخسههت في ٦خاب الُٟل ؟
َ -3ل صوع اليكغ الجؼاةغٍت ج٣ضم مدخىي مُٟض للُٟل مً زل ٫ال٨خاب امل٣ضم لهم؟
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خُض حٗخبر الٟغيُاث جهمُم مبضتي جٓل صخخه مىي٘ ازخباع ٞالهض ٝمً مىي٘ الٟغوى َى وي٘
ازخُاع ختى ًم ً٨مُاب٣خه م٘ الخ٣اة ٤والبُاهاثٞ ،هي جٟؿحر أو خل املدخمل ملك٩لت التي ًضعؾها
الباخض أو هي جسمحن أو اؾخيخاط ط٧ي ًهىٚه وٍخبىاٍ الباخض لكغح بٌٗ ما ًلخًه مً ْىاَغ
ًم ً٨ازباث صخخه أو زُأٍ.
ومً َظا املىُل ٤هبني الٟغيُاث الخالُت:

 الفشضُت العامت:
 ان ْهىع ٖضة صوع وكغ مخسههت في ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ صلُل ٖلى وظىص م٩اهت ٦خاب الُٟليمً امل٣اًِـ الٟىُت و الجمالُت في ؾاخت اليكغ الجؼاةغٍت .

 الفشضُاث الفشعُت:
 -1اٖضث الضولت ؾُاؾت زانت و هٓام زام لىنى ٫ال٨خاب للُٟل م٘ الخأُ٦ض ٖلى مدخىي ال٨خاب
و مًمىهه و جٟانُله .
 -2الاَخمام ال٨بحر ألاَٟا ٫بضٖ ٫لى ْهىع صوع وكغ مخسههت في ٦خاب الُٟل .
 -3اهخاط ٦خاب الُٟل مٗخبر مً خُض الك٩ل و املًمىن.

أَمُت الذساظت:
ان الُٟىلت هي مغخلت مخمحزة في خُاة الٟغص و حٗض الُٟلىلت املب٨غة مً اًٞل املغاخل الٗمغٍتلخٗلم و
ا٦دؿاب املهاعاث املخىىٖت مً زل ٫املإؾؿاث التربىٍت املسخلٟت ٧البِذ و املضعؾت و امل٨خبت و لهظا
هالذ الُٟىلت اَخماما بالٛا مً ٢بل ٖلماء الىٟـ و التربُت و الاظخمإ و ٦ظا الاصباء و عظا ٫ال٨ٟغ و
الؿُاؾت.
ان الابدار و الضعاؾاث التي جخٗل ٤بمسخل ٠الجىاهب الخانت باهخاط ز٣اٞت الُٟل ٢لُلت ٞالجهىص ل
جؼا ٫مىهبت ٖلى وي٘ زُت مخ٩املت إلهخاط ز٣اٞت الُٟل .و ان الخضًض ًٖ أصب الاَٟا ٫في الجؼاةغ
ؾاب ٤ألواهه ٞ ،ما واها في مغخلت اعؾاء ز٣اٞت الُٟل و البدض ًٖ الىؾاةل املخاخت إلهخاط ز٣اٞت
الُٟل .
ًم٨ىىا ال٣ى ٫مؿب٣ا أن َىا ٥ج٣هحر في ئهخاط ز٣اٞت الُٟل ٨ٞ،خب الاَٟاٖ ٫امت ها٢هت مً خُض
الك٩ل و املًمىن  ،و مً َظا املىٓىع و أمام َظا الىي٘ املترصي ل٨خاب الُٟل ٞاهه ًخىظب ٖلُىا
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الُ٣ام بخُُ٣م ل٨خاب الاَٟا ٫امليكىعة الى٢ىٖ ٝلى اًجابُاتها و ؾلبُاتها  ،و َظا ما ًم٨ىىا مً ئٖضاص
زُت مخ٩املت ل٨خاب الُٟل حكمل الخألُ ٠و اليكغ و الخىػَ٘ .

اَذاف الذساظت :
قهضث الضعاؾاث التي جخٗل ٤ب٨خاب الُٟل ٦مجا ٫للبدض الٗلمي ئَخماماحي متزاًضا في الؿىىاث
ألازحرة خُض أصي الىمى املتزاًض في حجم امل٨بىجاث مً ٦خب و ٚحرَا مً املُبىٖاث و الاوُٖت
الخ٨ىىلىظُت املخٗل٣ت بأصب ألاَٟا ، ٫و جأزحرَا املباقغ ٖلى ألاَٟا ٫ئلى جىظُه لاَخمام ً٨خب الاَٟا٫
٦أوُٖت مُبىٖت جدمل نٟاث و زهاةو ممحزة مً خُض الك٩ل و املدخىي.

اظباب الذساظت :
ًٓ - 1هغ ازخُاع َظا املىيىٕ مهما و طل ٪للٟاةضة ال٨بحرة التي ٌٗىص بها ٦خاب الُٟل ٖلى مجا ٫التربُت
و الخيكُِ و ألن َظا املىيىٕ بالغٚم مً اَمُخه لم ًل ٤الاَخمام و الخ٣ضًغ مً ٢بل الباخشحن و
املسخهحن في مُضان ٖلم امل٨خباث و الٗلىم الازغي ٗ٦لمالىٟـ و ٖلم الاظخمإ وٖلىم التربُت
 -2و لهظا اعجأًىا أن مخىاو ٫بالضعاؾت و البدض َظا املىيىٕ و الظي وٗخبرٍ مغظٗا ظضًضة في مُضان وكغ
٦خاب الُٟلَ ،ظا املُضان الظي ب٣ي لٟترة َىٍلت ٚحر مؿخٛل و ختى الضعاؾاث التي اظغٍذ في مُضان
اليكغ لم حؿلِ اَخماما ٦بحرا ب٨خاب الُٟل
 -4و لٟهم املكا٧ل التي جُغخها ًُ٢ت جغُ٢ت ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ ٞ،اهه مً الًغوعي جىيُذ
اَمُت ٦خاب الُٟل في املجخم٘،و ابغاػ الضوع الٟٗا ٫الظي جلٗبه صوع اليكغ املخسههت في ٦خاب الُٟل
في الجؼاةغ..

مىهج الذساظت :
 ٌٗغ ٝاملىهج ٖلى أهه الُغٍ ٤ئلى ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت في الٗلىم بىاؾُت مجمىٖت مً ال٣ىاٖضالتي تهُمً ٖلى ؾُض الٗ٣ل ،و جدضص ٖملُاجه ختى ًهل الى الىدُجت .اما في صعاؾدىا ٣ٞض اٖخمضها ٖلى
املىهج الىنٟي الخدلُلي ألهه الاوؿب في مشل َظٍ الضعاؾاث و الظي ً٣ىم ٖلى ظمُ٘ املٗلىماث و
البُاهاث اللػمت ًٖ الٓاَغة ًىن ٠زهاةهها و ممحزاجه و جدلُلها ونىل الى مجمىٖت الىخاةج التي
جم ً٨حٗمُمها.
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خذود الذساظت :
جٟغى ٖلى ألابدار املخٗل٣ت بالضعاؾاث املُضاهُت ٖلى الباخض ان ًدضص الٗاصة صعاؾخه و َظا لٛغى
الخد٨م الجُض باملىيىٕ و حك٩ل مجالث الضعاؾت الخانت بهظٍ الضعاؾت مً :
خذود صمىُت ٌ :كمل املجا ٫الؼمني لهظٍ الضعاؾت التي جخم ٞيها ظم٘ البُاهاث مً الجاهبحن الىٓغي
والخُبُ٣ي مً زل ٫امل٣ابلت و امللخٓت و جم طل ٪مً زل ٫الٟترة املمخضة مً ُٟٞ 15غي الى  33ظىان.
خذود مكاهُت  :و َى امل٩ان الظي جخم ُٞه صعاؾدىا و َى بلضًت بىٞاعٍ ، ٪و بىاء ٖلى مىيىٕ صعاؾدىا
املخمشل .في وكغ ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ ٣ٞض جىاولىا صاع وكغ "الاظىاص" املخسههت في وكغ ٦خاب الُٟل.
خذود بششٍت  :و ٌكم ظمُ٘ املىيٟحن لضاع وكغ الاظىاص لبلضًت بىٞاعٍ.٪
ادواث الذساظت :
و ً٣هض بها مجمىٖت الىؾاةل و الُغ ١و الاؾالُب و الاظغاءاث املسخلٟت التي ٌٗخمض ٖليها في ظم٘
املٗلىماث الخانت بالبدض الٗلمي و جدلُلها .و هي مخىىٖت و ًدضص اؾخسضامها خؿب اخخُاظاث
مىيىٕ البدض و بغاٖت .و ٟ٦اءاة الباخض .و خؿً ئؾخٗما .٫الىؾُلت الاوؿب.
امللابلت  :حٗض َظٍ الازحرة مً الىؾاةل املهمت في ظمُ٘ البُاهاث و ًغي مدمض ٞخخي ٖبض الىَاب ان
امل٣ابلت ً٣ىم بها الٟغص م٘ مجمىٖت مً اأٞغاص إلؾخٛللها في البدض الٗلمي  ،او انها ٖباعة ًٖ جباص٫
لٟٓي بحن ٢اةمت بالبدض و املبدىر.
املالخظت  :و هي لاصاعة الا٦ثر جضاول في البدىر الٗلمُت و هي ل حؿخٗمل لىخضَا ب٣ضع ماج٩ىن
مؿاٖضة او م٨ملت ألصواث ازغي خُض انها جىظهه الخىاؽ ملكاَضة و مغا٢بت ؾلى ٥مٗحن او ْاَغة
مُٗىت زم حسجُل ظىاب َظا الؿلى.٥
لذساظاث العابلت :
ان اي باخض ٖىض ئظغاةه لبدشه ً٣ىم بٗضة زُىاث  ،منها ظم٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت و التي جىاولذ
املىيىٕ هٟؿه َ،ظا ما ٌؿاٖض ٖلى اظغاء بدشه و ئؾخٟاء املٗلىماث املُٟضة و الجضًضة.
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الذساظت الاولى :
٢هت الُٟل في الجؼاةغ  :صعاؾت املًامحن و الخهاةو ٖ ،بض ال٣اصع ٖمِلَ :ظٍ الغؾالت التي اٖضث
في اَاع املاظؿخحر في الاصب الٗغبي بجامٗت وَغان لؿىت .1993جىاولذ َظٍ الضعاؾت ٢هت الُٟل في
الجؼاةغ مً زل ٫املؿاع الخاعٍسُت ٦ما جُغ٢ذ في ٞهىلها الى مًمىن ٢هت الُٟل و بيُت الخُاب في
٢هت الُٟل و ٦ظل ٪اَمُت الغؾم في أصب الُٟل.
الذساظت الثاهُت :
ال٨خاب في الجؼاةغ :عابذ ٖلَم  :1985،و هي صعاؾت ظامُٗت جُغ٢ذ ليكغ ال٨خاب في الجؼاةغ و حٗغيذ
الى ؾى ١ال٨خاب و الخدىلث التي ٖغيتها ُ٢إ اليؿغ باهٟخاخه الى الُ٣إ الخام
الذساظت الثالثت:
صخاٞت الاَٟا ٫في الجؼاةغ : 1982- 1962 : .صعاؾت في جدلُل املًمىن قىقغ أخمضَ :ظٍ الغؾالت
الجامُٗت التي اٖضث في اَاع املاظؿخحر في الٗلىم الاٖلمُت و الصخُٟت بجامٗت الجؼاةغ ؾىت
1984جىاولذ َظٍ الضعاؾت صخاٞت الاَٟا ٫في الجؼاةغ مىظ الاؾخ٣ل ٫الى ؾىت. 1982
الذساظت الشابعت:
ال٨خاب و ال٣غاءة في الجؼاةغ ،مدمىص بىُٖاص:
َظٍ الضعاؾت التي جضزل يمً ؾلؿلت صعاؾاث خى ٫ال٨خاب و ال٣غاءة التي وكغتها الُىوؿ٩ى ؾىت
 ، 1985قملذ في ٞهىلها ٖلى جدلُل لىيُٗت ال٨خاب و ائهخاط ال٨ٟغٍت مً لٛت ال٨خابت و قغوٍ
ال٨خابت.
الذساظت الخامعت -* :اجاخت الدسجُلث الببلُىٚغاُٞت ٖلى قب٨ت الاهترهذ .ا٢تراح همىطط للخٟ٨ل
بال٨خاب الجؼاةغ ي ،قلبي لُلُا .
َظٍ الغؾالت الجامُٗت التي اٖضث في اَاع املاظؿخحر في ٖلم امل٨خباث و املٗلىماث بجامٗت الجؼاةغ ؾىت
,2339جُغ٢ذ الى صعاؾت وا ٘٢اليكغ في الجؼاةغ و جدلُل همىطط ل٨خاب الُٟل.
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الذساظت العادظت :
ؾى٦ ١خاب الُٟل في الجؼاةغ ً،ىمىع ٖبض ال٣اصع .
َظٍ الغؾالت الجامُٗت اٖضث في اَاع املاظؿخحر في ٖلم امل٨خباث و الٗلىم الىزاةُ٣ت بىَغان ؾىت
2338جُغ٢ذ الى صعاؾت ؾى٦ ١خاب الُٟل في الجؼاةغ م٘ وي٘ م٣اعهت ل٨خاب الُٟل الٗغبي الجؼاةغي
و الٟغوس ي .
صعىباث الذساظت :
مً بحن الهٗىباث التي واظهخىا في صعاؾدىا َظٍ هاًلي :
ه٣و املغاظ٘ زهىنا في ماًخٗل ٤بمىيىٕ الضعاؾت .
وظضها نٗىبت ٦بحرة في ئًجاص م٩ان باظغاء الضعاؾت املُضاهُت .
وظضها نٗىبت في الخى٣ل ئلى م٩ان الضعاؾت بؿبب الىٞاء الظي ٧ان مىدكغة بكضة في جل ٪الٟترة.
ٖضم الخهىٖ ٫لى املٗلىماث ال٩اُٞت بؿبب جد ٟٔمضًغ صاع اليكغ.
ضبط مصطلحاث الذساظت:
مكخبت الطفل  :هي مإؾؿت مؿخ٣لت ٢اةمت بظاتها  ،و هي جل ٪التي جدُذ ٞغنت للَٟا ٫ل٩ي ًسخاعون
بأهٟؿهم ازخُاعا خغا ال٨خب و املىاص امل٨خبُت الازغي.
الطفل و مفهىم الطفىلتً :دضص مٗٓم ٖلماء الىٟـ و التربُت مغخلت الُٟىلت بالٟترة املمخضة مً
املُلص الى ؾً ما ٢بل البلى ، ٙخُض ًظ٦غ ٖلماء الىٟـ ان ٞترة الُٟىلت هي جل ٪الٟترة املمخضة مً
املُلص الى ؾً الخامؿت ٖكغ.اما الُٟىلت ٞهي مغخلت مً ٖمغ الاوؿان جمخض مً املُلص ختى الغقض و
هي جسخل ٠مً ز٣اٞت الى ازغي.
الادب و أدب الطفل َ :ى هىٕ مً ال ًٟألاصبي الظي ٌكمل ال٣هو و ال٨خب و املدلث و ال٣اةض
املإل ٠بك٩ل زام لؤلَٟا .٫و ًخم جهيُ ٠أصب الاَٟا ٫بُغٍ٣خحن خؿب الٟئت او الٗمغ امل٣هىص
لل٣اعب.
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الفصل ألاول
أدب وكخاب الطفل

الٟهل ألاو:٫

أصب و٦خاب الُٟل

جمهُذ
ال٨خابت لؤلَٟا ٫أمغ لِـ بالِؿحر،ول ًٟ٨ي ال٩اجب ئن ً٩ىن لمٗا في مجا ٫ال٨خابت لل٨باع ختى
ً٩ىن ٦خاب أَٟا ٫هاجح،ألن ال٨خابت لؤلَٟا ٫جدخاط باإلياٞت ئلى املىَبت الخُ٣ُ٣ت الهاص٢ت
الخسهو ومماعؾت ومٗاهاة والضعاؾاث مخٗم٣ت في اللٛت مً ػواًا مُٗىت والضعاؾاث في لابضإ وأزغي
في أنى ٫التربُت وٖلم الىٟـ  ،وَٗخبر أصب الُٟىلت اخض ألاهىإ ألاصبُت املخجضصة في ألاصٚا٫
لاوؿاهُتٞ ،الُٟىلت هي الٛغؽ املإَل لبىاء مؿخ٣بل ألامت.مً َىا جأحي أَمُت أصب ألاَٟا،٫خُض
ٌٗمل َظا ألاصب بكتى ئججاَاتها ال٣ههُت والكٗغٍت واملؿغخُت ٖلى بىاء الُٟل ٖلمُا ٧ىنها جغسخ
ٞيها الُ٣م وألا٩ٞاع.

 -1جاسٍخ كخب ألاطفال:
ل٣ض ٧اهذ ٦خب ألاَٟا ٫في الٗهىع ال٣ضًمت و الىؾُى ٦خب ؤٖ و ئعقاص و جغبُت و جغبُت و
حٗلُم حٗلمهم ألازل ١والؿلى ٥ومباصب الضًً أي املٗلىماث التي ٧ان ال٨باع ًغٍضونهم أن ٌٗغٞىَا
و٧اهذ َظٍ ال٨خب جضعؽ في املضاعؽ وجلَ ًٖ ً٣غٍ ٤املإصبحن.
و في أوعوٍا ٧ان الخُاَىن و الغَبان و املخٗلمىن ٖمىما ًيسخىن ال٨خب لؤلَٟا ٫وان ٧اهذ
مدضوصة ئل أنها ؾضث في جل ٪الٓغو ٝبٌٗ اخخُاظاث ألاَٟا ٫في الٗهىع الىؾُى ولوؿخُُ٘ في
خ٣ُ٣ت ألامغ أن هخخب٘ هكغ ٦خب األأَٟا ٫بأؾلىب ٖلمي ئل بٗض ّﮭىع الُباٖت ،طل ٪أن الُباٖت
أصث ئلى جىؾ٘ هكغ ال٨خب وػﯾاصٍ ٖضص الىؿش المُبىٖت مً ال٨خاب الىاخض وجىؾ٘ عٗ٢ت اهخكاعھا.
ولٗل أو٦ ٫خاب جهاص ٝلؤلٍٞاٞ ٫ي أوعوبا بٗض ْهىع الُباٖت َى طل ٪المٗىىن *
) ٦:خاب األٍٟا ٫أو ج٣غﯾغ نٛﯿغ ًٖ ٦ﯿ ٠ﯾجب أن ﯾؿل ٪األٍٟا(٫الظي هكغ ؾىت  1475بالﮭجاء
اإلهجلﯿؼي ال٣ضﯾم  .و٢ض ٦خب بالىشغ والكٗغ وﯾٗالج مىيىٖاث الؿلىٞ ٥ي البﯿذ

وال٨ىﯿؿت

والمٛاػلت والؼواط  ،و٦ان للكباب أ٦شغ مىه لؤلٍٟا. 1٫
و٦ان ولﯿام ٦ا٦ؿخىن الُاب٘ اإلهجلﯿؼي الكهحرة ھى أو ٫مً هكغ ٦خب األٍٟاٞ ٫ي بغﯾُاهﯿا
خﯿض هكغ )٦خاب المجاصلت( ؾىت٦ 1477ما هكغ ٦خاب )ٞاعؽ البغط( ؾىت٢ .1484ام بخغظمت وهكغ
٦خب ال٨باع مشل ٦خاب الؿﯿغ جىماؽ مالىعي )مىث آعزغ(٢،هو آﯾؿىب السغاٞﯿت( ) ، 1484عﯾىاعص
 -1صاةغة املٗاع ٝالٗغبﯿت في ٖلىم ال٨خب وامل٨خباث واملٗلىماث ،م. 499
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الشٗلب(  .1481و٢ض ئهخكغ ٞي مىخه ٠ال٣غن السامـ ٖكغ ٦خاب جٗلﯿمي ھى ٦خاب )ال٣غاءة األولﯿت
ٞي ئهجلخغا( .وبٗض ھظا ال٨خاب ظاءث ٦خب ووؾاةل أزغي لخٗلﯿم ال٣غاءة وال٨خابت مشل ٦خب )مباصب
ال٣غاءة( ) ،األبجضﯾت المىٛمت( وٚﯿغھا و٦ان ٦خاب )مباصب ال٣غاءة المل٨ﯿت ( و٦خاب )مباصب ال٣غاءة
ٞي هﯿى ئهجلهض( مً ال٨خب واؾٗت الهخكاع األولى ٞي بغﯾُاهﯿا والشاهي ٞيأمغﯾ٨ا ٞي ال٣غهﯿً الؿاب٘
ٖكغ والشامً ٖكغ.
و٦ان مً بﯿً ال٨خاب المدببﯿً ئلى األٍٟا ٫عٚم أهٌ ٦ان ٦اجبا لل٨باع ظﯿمـ ظﯿىىاي،
و٦ان ٦خابه ٖملﯿت عمؼﯾت لؤلٍٟا ٫ج٣غﯾغ ص٢ﯿ ٤خى ٫جدـىلث صﯾىﯿت و هماطط خﯿـاة ووٞﯿاث بُىلﯿت
ألٍٟا ٫نٛاع( هكغ ٞي لىضن ؾىت  1671وٞي أمغﯾ٨ا ألو ٫مغة ؾىت  .1700و٢ض ّﮭغ ٞﯿما بٗض
بهﯿٛت أزغي وٖىىان مُى ٫ھى )ٖملﯿت عمؼﯾت لؤلٍٟاٞ ٫ي هﯿى ئهجلهض أوبٌٗ هماطط األٍٟا٫
الظي ٦ان السى ٝمً هللا ﯾملإھم بىيىح ٢بل مىجﮭمٞ ،ي أهداء ٖضﯾضة مً هﯿىئهجلهض(  .و٦اهذ
الٗىاوﯾً الُىﯾلت ھي ؾمت جل ٪الٟخغة.
وٞي ؾىت٢ 1678ام ظىن بىهﯿان بىكغ ٦خابه )جُىع الداط( وھى ٖباعة ًٖ ٢هت عمؼﯾت ًٖ ع٢ي
الىٟـ البكغﯾت و٢ض أٖاصث نﯿاٚخﮭا ماعي ظىصولٟﯿً ؾىت ،1884وٞي ؾىت  1994نىعھا بمﮭاعة
عوبغث لىؾىن ٦.ما أن ھىا٦ ٥خابان آزغان ٦خبا للكباب ٌٗخبران مً أمهاث ٦خب ألاَٟا ٫أولهما ٦خاب
عوبيؿىه٨غوػو الظي ٦خبه صاهُل صًٟىا  Daniel Defoeوالظي وكغ ألو ٫مغة ؾىت  1719وزاهيهما عخلث
ظلُٟغ les deux premiers voyages de Gulliverالتي ٦خبها ظىهازان ؾىٍٟذ  Jonathan Swiftو الظي
ْهغ ألو ٫مغة ؾىت .11726
و لم جىدكغ ٦خب ألاَٟا ٫الترٞيهُت ٖلى أؾاؽ ججاعي ٢بل أعبُٗىاث ال٣غن الشامً ٖكغ و ٦ما
عأًىا ٧ان ألاَٟا ٫و الكباب ٢بل طل ٪الٗ٣ض ً٣غؤون ٦خب ال٨باع  .و ٧اهذ أو ٫صاةغة مٗتر ٝمهىعة
لؤلَٟا ٫و الكباب ٢بل طل ٪الٗ٣ض ً٣غؤون ٦خب ال٨باع  .و ٧اهذ أو ٫صاةغة مٗاع ٝمهىعة لؤلَٟا ٫هي
٦خب الضاةغة التي ويٗها ٧ىمُىىؽ باللٛت الاهجلحزًت ؾىت  16592و مً أخؿً ال٨خب التي وكغث
لؤلَٟا ٫في نهاًت ال٣غن الؿاب٘  ،ال٩اجب الٟغوس ي ال٩اجب قا ٫بحرلىث Charles Perraultاملٗىىن (
خ٩اًاث أمي لاوػة ) الظي ْهغ ؾىت  1697و الظي ٧ان ٌٗغ ٝأًًا باؾم histoire ou contes du
temps passé avec des moralitésو ٢ض ازظ له اؾما مؿخٗاعا س ي ألن ال٩اجب لم ً٨ً ً٨خب اؾمه
 -1صاةغة املٗاع ٝالٗغبﯿت في ٖلىم ال٨خب وامل٨خباث واملٗلىماث ،م. 500
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زكُت الخِ مً ٢ضعجه أمام الىاؽ ل٨ىه لخٔ ئ٢با ٫الكضًض ٖلى ٢ههه ٞأل ٠مجمىٖت أزغي
بٗىىان ( أ٢انُو و خ٩اًاث املاض ي ) و ٦خب اؾمه واضخا  ،و ٢ض جغظمه ئلى لاهجلحزًت عوبغث ؾامغ
ؾىت 1729و ًىُىي َظا ال٨خاب ٖلى زماوي خ٩اًاث مً خ٩اًاث الٟٗاعٍذ املدلُت ئلى ألاَٟا ٫في ٧ل
الٗهىع.1
و َىا ٥آعاء مسخلٟت خى ٫ما ئطا ٧ان قاع ٫بحرلذ أو ابىه َى الظي ٦خب أو بمٗنى أص ١سجل
(ؾىضعٍل) ( ،الجما ٫الىاةم في الٛاباث ) ( ،الُ٣ت في الخظاء الٗالي )( ،ألاخمغ ًغ٦ب الؿغط )  ،جل٪
الغواًاث التي ٧اهذ جد٩ي و ه٣و في بلٍ لىَـ الغاب٘ ٖكغ  .و ٢ض ٢امذ ماعؾُا بغاون بىي٘
ئًًاخاث و نىع (ؾىضعٍل) و (الُ٣ت في الخظاء الٗالي ) .مً عواًت بحرولذ ٦ .ما ٦خبذ الٟغوؿُت
لبرحـ ٢ههها (مسؼن ألاَٟا ) ٫و بٓهىع ٦خاب اًمُل Émileلجىن ظا ٥عوؾى Jean Jacques
Rousseauبضأ الاَخمام ا٦تر بالُٟىلت و ز٣اٞتها و بضأث الىٓغٍاث التربىٍت املهخمت باألَٟا ٫في الخُىع .
و بٗض طل ٪نضعث أو ٫صخُٟت لؤلَٟا ٫في الٗالم باؾم ( نضً ٤ألاَٟا.2) ٫
و٢ض جغظمذ لُالي الٗغب أو أل ٠لُلت و لُلت و هي خ٩اًاث قهغػاص ًٖ الٗغب و الكغ ١ألو٫
مغة ئلى الٟغوؿُت ٖلى ًض اهُىان ظالهض مً مسُىَت ؾىعٍت ؾىت  1734و في ؾىت  1712جغظمت و
وكغث باإلهجلحزًت  .و عٚم أنها م٨خىبت أؾاؾا ال٨باع ئل أن ٞيها ما ًغو ١ألاَٟا ٫مشل (ٖلء الضًً و
الهباح السخغي )ٖ ( ،لي بابا و الاعبٗىن لها ) ( ،ؾىضباص البدغي ) ( ،البؿاٍ السخغي )  .و في ؾىت
٢ 1715ام ئسخ ٤واث بيكغ مجمىٖخه مً ألاٚاوي الضًيُت و ألازلُ٢ت لؤلَٟا ، ٫و ٢ض اقخملذ ٖلى
أٚاوي املهض و التراهُم املٗغوٞت التي حٗ٨ـ خب ألاَٟا ٫و الغٚبت في حٗغٍٟهم باهلل الظي ًدبهم. 3
و لم جىٟهل ٖملُت وكغ ٦خب ألاَٟا ٫و ججاعتها ًٖ ٦خب ال٨باع في ال٣غن الشامً ٖكغ و ٌٗؼي
الٟهل في َظا ئلى ظىن لى ٥الظي وكغ ٦خابه الغات٘ ( أ٩ٞاع خى ٫التربُت ) ؾىت  1693و الظي أ٦ض ُٞه
ٖلى يغوعة ئن ً٩ىن لؤلَٟا ٫بٌٗ ال٨خب الؿهلت املبهجت ٧الىهىم املضعؾُت و الخ٩اًاث ال٣ضًمت
التي حؿخ٣ى مً املىعور الكٟىي .و ٢ض ٧ان أو ٫مً جأزغ بهظٍ الضٖىة ٧ل مً جىماؽ بىعمان و ماعؽ
٧ىبغ اللؿان ٧اها مً أواةل الىاقغًٍ املخسههحن في ٦خب ألاَٟا ،4 ٫و ٢ض وكغا في مابحن (-1743
٦ )1743خاب (الخىاعٍش الٗمل٢ت ) و (٦خاب ألاٚاوي الجمُلت ) لخىوي زىمب ؾىت .1744
و ٢ض وكغ ظىن بُىبغي (٦خاب الجُب الجمُل الهٛحر ) ؾىت  . 1744و ٢ض وكغ ٦خابا آزغ
مؿلُا لؤلَٟا ٫و َى (مجلت لُلبىث ) ظؼٍغة ألا٢ؼام ؾىت  . 1752و ٢ض وكغاولُٟغ ظىلض ؾمُض الظي
ٌٗؼي ئلﯿه ٦خابه )الخاعﯾش المكﮭىع لدظاةي الٗجىػ الهٛﯿغة( والظي ﯾُلٖ ٤لﯿه أخﯿاها )خظاء الؿﯿضة
ماعظغي( وھى أو٦ ٫خاب ٢ههي ﯾ٨خب زهﯿهًا لؤلٍٟا ٫وهكغ ؾىت .1765وﯾ٣ا ٫أن ظىن هﯿىبغي
 -1صاةغة املٗاع ٝالٗغبﯿت في ٖلىم ال٨خب وامل٨خباث واملٗلىماث ،م. 501
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٧ان ناخب أو ٫م٨خبت أَٟا ٫في الٗالم  .و ٢ض ظم٘ الخان لاوػة ألام أو أٚاوي املهض ؾىت – 1763
 1765و ل ً٨لم جهلىا وسخت منها و التي ٌٗخبرَا امل٨ٟغون أو ٫مجمىٖت جغاهُم اهجلحزًت لؤلَٟا٫
املهض.1
و ل٣ض ٧ان مىخه ٠ال٣غن الشامً ٖكغ هُ٣ت جدى ٫عةِؿُت في ٦خب ألاَٟا ٫و ئهخاط ٦خب
ألاَٟا ٫و ٢ض صٖا ئلى طل ٪حٛحر الاججاَاث هدى الُٟىلت و اهدؿاع ألامىُت و اهدكاع الخٗلُم مما أصي ئلى
أن ًخسهو بٌٗ الىاقغًٍ في وكغ ٦خب ألاَٟا . ٫و في زل ٫ال٣غهحن الؿاب٘ و الشامً ٖكغ وكغث
٦خب أَٟاٖ ٫امت عزُهت الؿٗغ أَلٖ ٤ليها ٦خب الباٖت الجاةلحن أو ٢هو امللُم  ،و ٧اهذ َظٍ
ال٨خب عصًئت مً خُض لاهخاط ٖباعة ًٖ ٢هو قٗغٍت و خ٩اًاث قٗبُت و ٢هو بُىلُت جتراوح
نٟداتها ما بحن ؾخت ٖكغ ئلى أعبٗت و ؾىحن نٟدت  .و ٢ض وكغ ٦شحر مً ٢هو أل ٠لُلت و لُلت بهظٍ
الُغٍ٣ت  .و ٧ان َىا ٥هىٕ أزغ مً ال٨خب سجل مبُٗاث ُٖٓمت َى ٦خاب ال٨غجىن املإل ٠مً زلر
نٟداث ٦غجىهُت و ًُلٖ ٤ليها باإلهجلحزًت بلخضوع و ٖلى نٟدت منها نىع خُىاهاث و ٖلى الشاهُت
ألابجضًاث و ٖلى الشالشت ٢هو أزلُ٢ت ٢هحرة  .و ٢ض وكغ َظٍ ال٨خب ألو ٫مغة بيُامحن ٧ىلجز ؾىت
 1746و َى جاظغ ٦خب مً ؾالؿبىعي و قغٍ ٪ظىن هُىبغي.
و في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ْهغث ٢هو البدغ  :بُتر ؾمبل  ،مؿتر مُضقبمان جحزي  ،ماؾترهان
عٍضي التي ألٟها ال٩ابتن ٞغصعٍ ٪ماعٍاث  .1848-1792و ٦ظلْ ٪هغث خ٩اًاث املٛامغاث  :ججاعي
الٛغاء الؿلم  ،نُاصو الٛىعٍل ال٩اجب عوبغث ماً٩ل بالهخاًً ( .)1894-1825و وكغث أًًا في جل٪
الٟترة ال٣هو املضعؾُت مشل أًام صعاؾت جىم بغاون في ا٦ؿٟىعص ال٩اجب جىماؽ َىػ (. 2)1896-1822
و في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٧ان َىا ٥زلزت مً ٦خاب ألاَٟا ٫لاهجلحزًت ل٢ذ ٦خاباتهم هجاخا ٦بحرا في
الىلًاث املخدضة في هُل٘ ال٣غن الٗكغًٍ َم  :ظىلُاهاٍ (ظاهب )  ،اًىهج ( ، )1855-1841ماعؽ لىٍؼا
(ؾدُىاعث) مىلحزووعر ( )1921-1839زم قاعلىث ماعي ًىهج ( .)1931-1823في ؾىت ْ 1865هغث
٢هت (ألِـ في بلص العجاةب) املإل ٠لىَـ ٧اعوLewis caroll ٫و َى اؾم مؿخٗاع اجسظٍ حكاعلؼ
لىجىٍضط صوصظؿىن .زم ْهغث ٢هت أزغي بىٟـ املإل ٠بٗىىان (مً زل ٫الؼظاط الكٟا )ٝؾىت
 . 1871و في هٟـ ؾىت  1865وكغث ٢هت (َاهؼ بغه٨غ أو ؾم ٪الىعه ٪الٟط ي) التي ٦خبتها ماعي
مُبـ و ظاءث بٗضَا ٢هت لىٍؼا ماي ال٩ىن (وؿاء نٛحراث ) ؾىت .31867
و ٧ان مً بحن مً ٦خبىا البىاث في أمغٍ٩ا في الجؼاء ألازحر مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ :ؾىػاػ واعهغ
( ) 1885-1819التي ٦خبذ (الضهُا الىاؾٗت ) ٧( ،ىَص ي) و طل ٪باؾم مؿخٗاع و الحزابِض وٍثرًل  ،و مً
بُنهم ٦ظل ٪ماعجا ُٞىلي ( )1939-1828و هي التي ٖغٞذ باؾم ماعجا ٞاع٧ىَاعؾىن التي ٦خبذ الؼي
صوؿمىع .و ٧اهذ َىا ٥أًًا ؾاعة حكىوس ي ( )1935-1835و ٧اهذ ج٨خب جدذ اؾم مؿخٗاع َىؾىػان
 -1هٟـ املغظ٘ ،م. 535
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٧ىلضط و هي التي ٦خبذ (ماطا ٗٞلذ ٧اسي ) .و مً بحن ال٨خاباث الكهحراث أًًا َاعٍِذ لىزغوب (-1844
 )1924التي اؾخسضمذ اؾما مؿخٗاعا َى هاعظغٍذ ؾُضوي و ٢ض ٦خبذ (زمـ ٞلٟلث نٛحراث و ٠ُ٦
همذ لخهبذ ؾلؾل) و ٢ض بضأتها ؾىت .11883
أما باليؿبت للهبُان ٞهىا٦ ٥خاباث ولُام جاًلىع آصمؼ الظي ٧ان ٌؿخسضم اؾما مؿخٗاعا
َىلىلُٟغ اوبدُ ، ٪و مً بحن ٦خاب للهبُان أًًا حكاعلؼ أوؾتن ٞىؾغٍ )1915-1842( ٪الظي
اؾخسضم اؾما مؿخٗاعا َى َاعي ٧اؾخلمىن و مً بُنهم ٦ظلَ ٪ىعاًخى الجحر (٦ .)1899-1834ما
اقتهغث أًًا ٢هو املٛامغة الخاعٍسُت و مً بُنها ( :جدذ ٖلم املض )٘ٞو (م٘ ٧لُ ٠في الهىض ) اللخحن
٦خبهما ال٩اجب لاهجلحزي ظىعط الٟغص َىتي ( )1932-1832و ْهغث نهاًت ال٣غن مجلث ألاَٟا ٫مشل
مجلت (قٗىب نٛحرة) .2
و في ال٣غن الٗكغًٍ ٞاٖ ١ضص ال٨خب املكىعة لؤلَٟا ٫مجمىٖت ما وكغ مً ٦خب ألاَٟا٫
مجخمٗت ٖلى مضي ال٣غون الؿاب٣ت  .و ٧ان طل ٪بًٟل هٓغٍاث التربُت و ٖلم الىٟـ التي أ٦ضث ٖلى
يغوعة ال٣غاءة لؤلَٟا .٫و ٢ض ْهغ ٦خاب َُلحن باهغمان املٗىىن (ؾامبى ألاؾىص الهٛحر ) ؾىت  1933و
٢ض جبٗه ٦خاب عوصًاعص ٦بلىج (rudyard Kiplingمجغص ٢هو َ٨ظا) ؾىت  1932زم ٦خاب بُاجغ٦ـ
بىجغ (أعهب بُتر) ؾىت  1933و ٦خاب لحزلي بغو( ٥خضً٣ت ظىهُ٦ ٠غة)ؾىت  ، 1933و ٦خاب ُ٦يض
ظغاَام (عٍاح الهٟها )ٝؾىت ٦ ،1938خاب الؿحر ظُمـ باعي (بُتربان و وهضي ) ؾىت ( ، 1926هدً
لان ؾخت ) ٦ما ٦خب َىضعٍُٞ ٪لم ٞان لى٦ ٥خابه ألاو( ٫الخاعٍش و ٖىص ال٨برًذ ) ؾىت  1917زم
أٖ٣به ٦خاب (٢هت البكغٍت) ؾىت  ، 1921و اقتر ٥باصعٍا٧ ٥ىلىمم٘ وٍلي بىظاوي في اهخاط اٖما٫
للَٟا ٫منها (ابً مل ٪ئًغلىضا ) ؾىت  1916اما ُ٦ذ صوظلؽ وٍججز ٨ٞخبذ (أٚىُت ُٖض املُلص الُُىع
) و اقتهغ ٦خابها (عبابت مؼعٖت الٛضًغ املكمـ  :عبُ٩ا ؾني بغوٞ ٥اعم ) الظي وكغ  .1933و ٦خبذ
ٞغاوؿِـ َىصظؿىن بحرهذ ٦خابها الكهحر ( الخضً٣ت الؿغٍت ) ؾىت  .1939و ل٣ض وكغ اعوؿذ
َىمؿىن ؾِخىن ٦خابها (الخُىاهاث املخىخكت التي ٖغٞتها ) ؾىت  ,1898زمخبٗه ٦خاب (ؾحرة خُاة صب
ظغٍؼلي)ؾىت ٦ .1933ظل ٪وكغ ظا ٥لىضن ٢هت ال٩لب الكهحرة (صٖىة مً مخىخل) و التي وكغث
ؾىت .31933
و ٢ض ٦خب "ئملغ ًؼٍض ؾمُض" ٢هخه (بى٧اَىهخاؽ و ال٣بُان ظىن ؾمُض ) ؾىت  ، 1936و ٢ض
اقتهغ ؾمُض ب٨خبه املهىعة و ٖلى عأؾها (املؼعٖت) و اًًا (ٖالم الضظاط) اللظًً وكغا ؾىت . 1913
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و٢ض وكغ ظىن بىحن بٌٗ ال٣هو مشل (ال٣برة ال٣اةض ) ؾىت  1897و ( بغهابي لي) ؾىت  .1932و ٦خب
ظىػٍ ٠آعحكُللغ ٦خابها (زُا ٫الكٗىب)ؾىت 1913و (بىاص ١ؾبا ١الشحران )ؾىت . 1914
اما٧ىعٍىامُجؼ ٞيكغث (ممل٨ت الُغٍ ٤الىلخىي ) ؾىت  1915و ٢هت خُاة ماي ال٩ىث جدذ ٖىىان
(لىٍؼا التي لج٣هغ ).1
اما املإلٟت "عور ؾىبغ" ٨ٞخبذ ٢هتها (َظا الُغٍ ٤ئلى ٦غَؿىاؽ ) في ؾىت  1916و في 1917
٦خبذ صوعزُا ٧اهُٟلِٞ .كغ ٦خابها (بدس ي املٟهىمت ) و في ؾىت  1923وكغ ؾدُ ًٟمُضع (ال٣غنان
الاؾىص ) و في هٟـ الؿىت اًًا بضأ َى لىٞخىج ؾلؿلخه املٗغوٞت (الض٦خىع صولُخل) و في ؾىت 1923
بضأ مجمىٖخه الجضًضة (عخلث الض٦خىع صولُخل) .اما حكاعلؼ َاوٍؼ ٨ٞخب ال٨خب الخالُت ( :املخمغصون )
( ، 1923الؿإا ٫ال٨بحر )( ،1921الٟغ٢اَت الضا٦ىت ) . 1923و في ؾىت  1924وكغث ماعظغي ٦لع٥
٦خابها ( ٪ٗ٦بظوع الخصخاف )  ،و ْهغث ؾىت ٢ 1925هت (الٗغوؾت الخكبُت الهٛحرة ) التي ٦خبدخا
ماعظغي بُاه٩ى و اجبٗتها ب٣هتها (الاعهب املسملي ) ؾىت  . 1926اما عاقُل ُٞلض ٣ٞض نضع لها في ؾىت
٦ 1926خابها الكٗغي (الُٟغ و الىٓام  ،و في ؾىت  1929وكغث ٦خابها (َُتي) زم وكغث بٗضث ؾىت
( 1931اظمت ال٩الُ٩ى )  .في ٢ 1928ام بحرجا و املغَاصع بانضاع ٦خاب (الغخلث املهىع)  ،زم ٦خاب
(الشلج ال٨بحر ) و (٦خاب مُ٩ي ) ؾىت  . 1929و في ؾىت  1964انضعا ٦خابا ًٖ اٚاوي املهضالامغٍُ٨ت و
الاٚاوي املٟ٣اة بٗىىان ٚغبان املكىاة  .اها اًغٍُ٦ ٪للي ٣ٞض وكغ ٦خابها (ٖاػ ٝالبى ١مً ٦غا٧ى).2
و مٗٓم مإلٟي ٦خب الاَٟا ٫بضأو ٦خاباتهم في الشلزِىاث و الاعبُٗىاث مشل ماعظىعي ٞل٥
الظي بضأ ؾلؿلت ٢ههه املهىعة خى( ٫ال٩لب اظىىؽ) ؾىت  1933ب٨خابه (اظىىؽ و البِ ) و مً
ال٨خب التي وكغث اًًا  :لِـ صالجلِل ب٣هخه (بغاص الكاي الاػع ) ١ؾىت  ، 1931اظغي واصظاع صولحر
ب٣هخه (البؿاٍ السخغي ) ؾىت  ، 1931اًاهىع ٞغاوؿِـ لجُمىع ب٨خابه (ال٨مثري الهٛحرة ) 1931
ظىن صي بغانهىjean de brunhoff) ٝالُٟل باباع )  ،1931بىٞ ٫ىقحر ) Paul fausherالاب ٧اؾخىع )
ألِـ خى ٫و ٞلمىج ٦غو ب٨خابهما (َاةغة الظٖغة )  ، 1932و ٧اعو ٫بغه ٪ب٨خاب (اي ش يء ًم ً٨ان
ًدضر ٖلى النهغ )  ، 1934و ٞغاوؿِـ ٦لع ٥ؾحزع ب٨خاب (لباؽ عأس ي اػع ١مً اظل لىؾىضا) 1934
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الحزابِذ ب٨خاب (٦ىخى)  ،1935و ُ٦ض ؾحرًضي ب٨خاب (الاؾخاط الُُب )  ، 1935و أزحرا لىٍؼ اهضعوػ
٦ىذ بال٨خابت املٗىىن (طَب م٘ ماع٧ى بىلى ) .11935
و ٢ض اقهغث ٦خب الهىع مشل (٢هت ألاعهب بُتر ) ال٨خابت بُاجغ٦ـ بىجغ  .و اقتهغث ٦خب
ال٣غاءة املبخضةحن و هي ٦خب جد٩ي ٢هها بؿُُت بمٟغصاث مدضصة  ،و ّ
٢ضم الض٦خىع ػوؽ ألامغٍ٩ي
اوَ ٫ظٍ ال٨خب في الاعبُٗىاث و ٧اهذ مؼوصة بالغؾىم  .و ٧اهذ مجلث الاَٟا٢ ٫ض ْهغث املغة الاولى
زل ٫ال٣غن الشامً ٖكغ الا انها اهدكغث اهدكاعا واؾٗت ص في مىخه ٠ال٣غن الٗكغًٍ لخ٣ضم للَٟا٫
ال٣هت و املٗلىمت و الخبر و الدؿلُت و الالٛاػ .

 – 2جاسٍخ سظم كخاب الطفل :
ﯾغجبِ جاعﯾش عؾم ٦خب األٍٟا ٫بخاعﯾش ّﮭىع ھظٌ ال٨خب هٟؿﮭا  ،و٦ان أو٦ ٫خاب مهىع
لؤلٍٟا ٫ھى ال٨خاب المٗىىن باللجﯿىﯿت) الٗالم المدؿىؽ بالهىعة(الظي هكغ ؾىت 1657والظي
ويٗه ظىن آمىؽ ٦ىمﯿىﯿىؽ والظي اٖخبغ أو ٫صاةغة مٗاع ٝللُٟل .زم ظاء بٗض طل ٪الٟىان
اإلهجلﯿؼي الكﮭﯿغ جىماؽ بىﯾ (1827-1753) ٪الظي ٖغ ٝبغؾىماجه الغاةٗت ٞي ٦خب األٍٟا٫

2

ول ً٨الھخمام الد٣ﯿ٣ي بغؾم ٦خب األٍٟا ٫بضأ ٞي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،ومً
الغؾامﯿًالمٗغوٞﯿً ظىعط ٦غوﯾكاه (1878-1792) ٪و٦اهذ الغؾىماث الخي ويٗﮭا لؤلزىﯾً ظغﯾم
ھي الخي ظٗلذ مً ھظٌ ال٨خب أو٦ ٫خب مهىعة لؤلٍٟاٞ ٫ي الٗهغ الدضﯾض و٢ض اقخﮭغ الؿﯿغ
ظىن جىﯿﯿل) (1914-1820بغؾىماجه ل٨خاب )زغاٞاث آﯾؿىب (و)أل ٠لﯿلت و لﯿلت( ،وزانت بغؾىماجه
ل٨خاب )مٛامغاث ألﯿـ ٞي بلص الٗجاةب( ومً زل٦ ٫خاب )الؼظاط الكٟا(ٝول٣ض اقخﮭغ آعزغ
ھىػ) (1915-1832بغؾىماجه ٞي ٦خابي ظىعط ما٦ضوهالضٞ) :ي ّﮭغ عﯾاح الكما(٫و)األمﯿغة و
الٟٗغﯾذ( .و٢ض اقخﮭغ ٦ظل٦ ٪ل مً عاهضول٦ ٠الضﯾ٨ىث (1887-1846)،والخغ ٦غﯾً)(1915-1845
٦ﯿذ ظغﯾىىاي)(1901-1846بغؾىماجﮭم المشﯿغة.3
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وٞي زخام ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اقخﮭغث الغؾامت اإلهجلﯿؼﯾت لﯿؼلي بغو(1940-1862)٥
بغؾىماجﮭا الجظابت لل٨خب المٗغوٞت الضببت الشلزت(و)السىاػﯾغ الشلزت الهٛﯿغة(وطلٞ ٪ي مجمىٖت
٦خاب)اإلوػة الظھبﯿت(واقخﮭغ آعزغ عا٦مان 1876) (1939-بغؾىماجه ٞي ٦خاب ٢هو الٟٗاعﯾذ
اإلهجلﯿؼﯾت( و)٢هو ئصظاع آلن بى( و)خ٨اﯾاث لمب( مً ق٨ؿبﯿغ و)اإلوػة األم(و )أٚىﯿت ٖﯿض
المﯿلص( لخكاعلؼ صﯾ٨ىؼ

1

ومً بﯿً عؾامي أواةل ال٣غن الٗكغﯾً اإلهجلﯿؼ بﯿاجغﯾ٨ـ بىجغ(1943-

) ، 1866و أﯾًاً ئعهؿذ قبغص)(1879

الظي عؾم ٦خب ملً وﯾىي طا بىٌ ٦ما عؾم ٦خابي ٦ﯿىض

ظغاھـام)عﯾاح ٞي الهٟها(ٝو )الخىﯿً الٗىﯿض( .وﯾٗخبغ ھىاعص  Howar dمً) (1911-1853أبغػ
الغؾامﯿً األمغﯾ٨ﯿﯿً و٢ض اقخﮭغ بغؾىماجه ٞي ال٨خب) عوبﯿً ھىص() ،المل ٪آعزغ()،أوجى طو الﯿض
الًٟﯿت( و)٦خاب ال٣غانىت( .و٢ض اقخﮭغث ظﯿـ وﯾل٨ى٦ـ ؾمﯿض ) (1935-1863بغؾىماجﮭا ٞي
٦خاب)اإلوػة األم الهٛﯿغة(و٦خاب نامىﯾل ٦غوزغػ و هىﯾل ؾي .واﯾض) (1945-1882عؾم بٌٗ
ال٨خب ال٨لؾﯿ٨ﯿت مشل ٦خب المل ٪آعزغ(،عوبىؿىن ٦غوػو(ٞ)،غؽ ٞان وﯾى٨ل( ،و ما٦ؿٟﯿلض
باعﯾؿً ) (1966-1870الظي اقخﮭغ بغؾىماجه ٞي ٦خاب (ال ٠لُلت و لُلت ) و ٦خاب ًىظحن ُٞلض
(٢هاةض الُٟىلت ). 2
و زلنت ال٣ى ٫ان ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ املُلصي قهض اهدكاع الغؾىم الخىيُدُت في اهجلترا
التي انبدذ ٖىهغا اؾاؾُا في ٦خب الاَٟا . ٫و ٢ض ؾاَم الٟىاهىن الامغُ٦ىن في جُىع الغؾىم ا
اػصَاعَا  .و َظٍ الغؾىم جًٟي ٖلى ال٨خاب ظمال و عوه٣ا و هي ا٢غب للَٟا ٫و جد ٤٣لهم املخٗت و
الدؿلُت.

 -3العىامل املإزشة في جطىس و جىىع كخب الاطفال :
ج٣ضمذ ج٨ىىلىظﯿا الُباٖت ج٣ضمًا ٦بﯿغ ً ا زل ٫الٗ٣ضﯾً األزﯿغﯾً ،و٦ان مً هخﯿجت طل٪
ٍباٖت ٦خب األٍٟا ٫ب٨مﯿاث ٦بﯿغة وبمىانٟاث ظضﯾضة ٦ما اؾخسضمذ األلىان ٖلى هُا ١واؾ٘
وبلٛذ مؿخىيٖا ٫مً اإلزغاط الٟىي األهﯿ ٤الظي ﯾجظب األٍٟا ٫وﯾكجٗﮭمٖلى ال٣غاءةٞ .ىاصع اما هجض
اآلن ٦خابًا لؤلٍٟا ٫ﯾسلى مً الغؾىم أو الهىع الملىهت الخي جلٗب صوع ا أؾاؾﯿًا ٞي جىيﯿذ ماصة
ال٨خاب وج٣غﯾب مٟﮭىمﮭا لؤلٍٟا ٫خﯿض أن الهىعة أو الغؾم ﯾغجبِ بىو ال٨خاب وﯾلخدم به ٞي
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جىاؾ ٤وج٨امل ﯾؼﯾض مً ق ٠ٛاألٍٟا ٫بال٣غاءة والمُالٗت وﯾٗﯿىﮭم وھىاٖ ٥ضة ٖىامل أزغث وجإزغ
صومًا ٞي جُىع ٦خب األٍٟا ،٫ومً ھظٌ الٗىامل ما ﯾلي :

أ -االهفجاس المعشفي :
ﯾخمﯿؼالٗهغ الظي هٗﯿل ٞﯿه بالخ٣ضم الﮭاةل والخُىع المظھل ٞي ٦شﯿغ مً المجالث الٗلمﯿت
والخ٨ىىلىظﯿت .ئطأن ال٦خكاٞاث الٗلمﯿت جخاب٘ ٞي ؾغٖت ٞاة٣ت والمٗغٞت المؿجلت جخًاٖٞ ٠ي مضي
ٖكغ ؾىىاث أو أ٢ل ،وﯾؼصاص باؾخمغاع جًسم وجغا٦م المٗغٞتٞ .الٗهغ الدايغ ھى ٖهغ المٗلىماث
والخ٨ىىلىظﯿت.
وﯾظ٦غ بغاون وھى مً عظا ٫الم٨خباث األمغﯾ٨ﯿﯿً أن ھىا ٥زلر خ٣اةٚ ٤ﯿغث ٖالمىا المٗانغ
وججٗله ٞي خالت مؿخمغة مً الخٛﯿغ ،وھظٌ الد٣اة ٤ھي :الخًسم الؿ٨اهي والهخكاع الؿغﯾ٘ للمٗغٞت
والمسخغٖاث الدضﯾشت ،والداظت الملدت إلٖضاص ال٣ىي الٗاملت الٟىﯿت طاث المؿخىي المخ٣ضم لم٣ابلت
مخُلباث الٗهغ وجدضﯾاث المؿخ٣بل 1وجدضر ھظٌ الخٛﯿغاث الؿغﯾٗت ٞي ظمﯿ٘ صو ٫الٗالم ؾىاء
أ٦اهذ صولً مخ٣ضمت أو هامﯿت .واألٍٟا ٫ھم قغﯾدت ھامت وٖغﯾًتمً مىاٍىي ٦ل صولت بل ئهّﮭم عظا٫
ً
الٛض وخماة المؿخ٣بل الظﯾً جى ٠٢ج٣ضم األمم ومؿخ٣بلﮭاٖلى جىكئخﮭم وئٖضاصھم ئٖضاصا ﯾم٨ىﮭم مً
الؾخمغاع والخىا ٤ٞم٘ ٖالم الٛض ،ومً الُبﯿٗي أنﯾ٨ىن الخٗلﯿم والخغبﯿت مىُل ٤ھظا الخ٣ضم.

ب -جطىس هظم وأظالﯿب الخعلﯿم :
جأزغث الىٓم واألؾالﯿب الخٗلﯿمﯿت باهٟجاع المٗغٞت ،وؾغٖت اهخ٣الﮭا وجضاولﮭا ،واجؿإ أبٗاص
الدًاعة اإلهؿاهﯿت  ،واھخم الٗلماء والسبغاء ٞي الضو ٫المخ٣ضمت بضعاؾت وبدض أًٞل الُغ ١الخي
جإصي ئلى ئﯾجاص خل لمك٨لت ج٨ﯿ ٠قسهﯿت الُٟل لخ٨ىن مخُىعة ومىؿجمت وخخى ل ﯾىٟهل
ًٖ المجخم٘ الظي ﯾٗﯿل ٞﯿه .وبغػث ٖضة اججاھاث جغبىﯾت مشل جٗلﯿم الٛض  ،الخٗلﯿم المؿخمغ ،الخٗلﯿم
الظاجي.2
ً
ٞي الٗهغ الدالي جخبلىع أھم أھضا ٝالخٗلﯿم ٞي وظىب ئٖضاص الٟغص ئٖضاصا مخ٨املً وؾلﯿمًا
ﯾم٨ىه مً مىاظﮭت جدضﯾاث الٗهغ والخ٨ﯿ ٠مٗﮭا ،وﯾٗىي ھظا ع٢ ٘ٞضعة الٟغص ٖلى الخ٨ﯿٍ ًٖ٠غﯾ٤
 -1خلوة ،مدمض الؿﯿض.كخب ومكخباث ألاطفال.لاؾ٨ىضعیت:مإؾؿت خىعؽ الضولﯿت ، 2000 ،م. 22
 -2خلوة ،مدمض الؿﯿض .كخب ومكخباث ألاطفال .لاؾ٨ىضعیت:مإؾؿت خىعؽ الضولﯿت ، 2000 ،م. 38
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الخٗلﯿم وزانت ٞي مغاخل الخٗلﯿم الغؾمﯿت الخي جخٗﮭض الُٟل بالغٖاﯾت والخغبﯿتابخضاء مً الخٗلﯿم
ً
البخضاةي الظي ﯾدخل م٨اهاً ممﯿؼا ٞي الؿلم الخٗلﯿمي .ئن ّ الخٗلﯿم ٞي الضو ٫المخ٣ضمت ﯾٗمل ٖلى جؼوﯾض
األٍٟا ٫بمﮭاعاث وزبغاث جم٨ىﮭم مً جٗلﯿم أهٟؿﮭم ًٖ ٍغﯾ٤الدهىٖ ٫لى المٗلىماث مً مهاصع
مخٗضصة وه٣ضھا وازخﯿاع الهالذ مىﮭا وخؿً اؾخٛللﮭا بٛغى الٍلٕ أو البدض والمٗغٞت ٦ما ﯾٗمل
ٖلى ئزغاء مٗلىماث األٍٟا ٫وجكجﯿٗﮭم ٖلىجىمﯿت مىاھبﮭم اإلبضاٖﯿت.

ج -الخذماث المكخبﯿت لﻸطفال :
اھخمذ ٦شﯿغ مً الضو ٫بالسضماث الم٨خبﯿت لؤلٍٟا ٫بالم٨خباث الٗامت والمضعؾﯿت وزانت بٗض
الٗام الضولي لل٨خاب ٖام  1972وأهكُخه الخي جغ٦ؼث خى ٫ئهخاط ال٨خب وجىػﯾٗﮭا ،وجىمﯿتالم٨خباث
وجُىﯾغھا ًٞلً ًٖ جىمﯿت ٖاصة ال٣غاءة والٍلٕ .خﯿض باصعث ٦شﯿغ مً الضو٫الخي لم ه ً٨جىٞغ
زضماث م٨خبﯿت لؤلٍٟا ٫أو الخي لم ج ً٨جىلﯿﮭا الٗىاﯾت ال٨اٞﯿت ئلى وي٘ السُِ الٟ٨ﯿلت بخىؾﯿ٘
هُا٢ﮭا ،وجؿﮭﯿل الؾخٟاصة مىه لؤلٍٟا٦ ٫اٞت ،و٦اهذ البضاﯾت للم٨خباثالمضعؾﯿت باٖخباعھا مغا٦ؼ
للخٗلم ٞي المضعؾت الٗهغﯾت .ول٣ض أصي ھظا الھخمام ئلى ػﯾاصةالُلب ٖلى ٦خب األٍٟا ٫لخؼوﯾض
المضاعؽ بها ،وأصي بالخالي ئلى جىكﯿِ خغ٦ت جألﯿ ٠وهكغ٦خب األٍٟا ٫ومًاٖٟت الىؿش المُبىٖت
منها

1

وﯾم ً٨جدضﯾض مٟهىم السضمت الم٨خبﯿت بأنها » ئمضاص الٟغص بباملهاعاث األؾاؾﯿت
لؾخسضامال٨خب والم٨خباث ومغا٦ؼ المٗلىماث اؾخسضاما وّﯿٟﯿا ﯾؿاٖضٌ ٖلى أﯾت مٗلىمت ﯾخُلبها
المى ٠٢ؾىاء للخٗلم أو الخغٞﯿه أو ئج٣ان الٗمل «2أي أهﮭا ٖباعة ًٖ جضعﯾب ﯾخًمً ئعقاصاث
وجٗلﯿماث ،وئ٦ؿاب زبغاث لمؿاٖضة المؿخٟﯿضﯾً مً السضمت الم٨خبﯿت ٖلى الؾخٟاصة ال٣هىي مً
الم٨خباث الخي جخىاٞغ بالمجخم٘ ،ومهاصع المٗلىماث ٖلى ازخل ٝأق٨الها وأهىاٖها .وجخمشل السضمت
الم٨خبﯿت لؤلٍٟاٞ ٫ي جؼوﯾضھم باملهاعاث الخي جم٨نهم مً الؾخٟاصة مً السضماث الم٨خبﯿت المسخلٟت،
والدهىٖ ٫لى المىاص الخي ﯾغٚبىن ٟٚي الٍلٕ ٖليها والبدض ٞي المغاظ٘ .وبهظا جﮭﯿأ الخغبﯿت

 -1خلوة ،مدمض الؿﯿض.كخب ومكخباث ألاطفال.لاؾ٨ىضعیت:مإؾؿت خىعؽ الضولﯿت 2000 . ،م. 39
ٖ -2بض الھاصي ،مدمض ٞخخي  .مكخباث ألاطفال .مهغ :صاع ٚغیب للُباٖت واليكغ والخىػی٘ ،م. 58
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الم٨خبﯿت للُٟل ا٦خؿاب السبغاث ال٨اٞﯿت الخي جم٨ىهٌ مًالىنى ٫ئلى ما ﯾدخاط ئلﯿه مً مىاص،
وھظا ٞي خض طاجٌ مﮭاعة مً المﮭاعاث األؾاؾﯿت الخي ﯾجب حٗلُمها لؤلٍٟا٫

1

 -4زهاةو ٦خب الاَٟا: ٫
ﯾخمﯿؼال٨خاب المٗضّ للُٟل ؾىاء مً خﯿض المدخىي أو مً خﯿض الك٨ل وزانت ٞي ما ﯾخٗل٤
مىه بالٛل ٝوالُباٖت وهىٕ الىع ١وق٨ل الدغو ٝوالغؾىماث ببٌٗ السهاةو الٟىﯿت الًغوعﯾت
الىاظب جىاٞغھا ٞي ٦خب األٍٟا،٫والخي جغاٖي بما ﯾخ ٤ٟم٘ الماصة األصبﯿت الم٨خىبت وم٘ ٍبﯿٗت
الُٟل صون ئھما ٫للىا ٘٢البﯿئي المدﯿِ به .وﯾم ً٨جدضﯾض بٌٗ األؾـ الخي ﯾجب
مغاٖاجﮭالىي٘أؾاؽ ندﯿذ لمؿخ٣بل ال٨خابت للُٟل والخي جخمشل ٞي ما ﯾلي:

اوال  :اظغ عامت :
حك٩ل ظمُٗها ٦لً مخ٨املً وجمشل وخضة مخىاؾ٣ت ،وجٗمل ال٨خاباث األصبﯿت المىظ ﮭت لؤلٍٟاٖ ٫لى
جهىﯾغھا ٞي ق٨ل مىؿجم ل ج٨لٞ ٠ﯿه ول زلل وجخمشل ھظٌ األؾـ ٞي:
أ -اﻷظغ الىفعﯿت ٞ :ي مجا ٫الُٟىلت ھىا ٥بٌٗ الداظاث الخي ج٣ىم ٖلى أؾاؽ بﯿىلىظيٞي
الكسهﯿت ٦الداظت ئلى الُٗام والكغاب والجىـ والدغ٦ت والمٛامغة والمغح والخٗاون واإلٍلٕ
والؾخمخإ والخٗبﯿغ .ومنهم مً ﯾههٟها ٖلى هدى آزغ ﯾخمشل ٞي الداظت ئلى األمً والدب ،وج٣ضﯾغ
الظاث ،والهخماء والخخغام وَىال ٪ﯾٗىي أن الىو األصبي ﯾلبي بالًغوعة ٦ل ھظٌ الداظاث .ول ً٨أي
هو أصبي ل بض مً أن جخىٞغ ٞﯿه ٖىانغ لٛىﯾت وٞىﯿت جلبي أو جدٟؼ خاظاث اإلٍلٕ والؾخمخإ
والخٗبﯿغٖىض الُٟل وطل ٪لؤلؾباب الخالﯿت:
 الخاظت للَلٕ :جخهل َظٍ الخاظت مباقغة ًضا ٘ٞالٟهى ٫لضي الاوؿان و َى صاُٞ ٘ٞغي ًبضا
مىظ مغخلت الُٟىلت ٞ .الُٟل في مغاخل همىٍ الاولى و زانت بحن ؾً الشالشت و الؿاصؾت ًداو٫
ا٦دكا ٝالٗالم املدُِ به.
 الخاظت ئلى الخٗبحر  :و هي خاظت جٓهغ مىظ ؾاٖاث املُلص الاولى للُٟل الظي ًىاظه الٗالم بهغازه
الظي َى او ٫مٓهغ حٗبحري ماًلبض م٘ همى الُٟل ان ًخمحز و ًخجلى في اق٩ا ٫حٗبحرًت مخٗضصة  .و َظٍ

- 1وٗماث ،مهُٟى.الخضمت امل٨خبﯿت لؤلَٟا:٫جىٓﯿمھا وأهماَھا.في :مجلت املكخباث واملعلىماث العشبﯿت.الٗضص الشالض ،ظىیلﯿت ،1981-.م
.87-66
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الخاظت جلبى مً زل ٫أؾخمإ الُٟل ملُ٣ىٖاث الاٚاوي و الاهاقُض التي ٌٗبر بها ًٖ ا٩ٞاعٍ و
اَخماماجه.
 الخاظت ئلى الاؾخمإ َ :ظٍ الخاظت جخهل بداظاث اولُت ازغي ازغي ٧الخاظت الى الضٝء و
الخىان و الخغ٦ت .و ًم ً٨لصب الاَٟا ٫ان ًلبـ الخاظت مً زل ٫جغبُت الُٟل و جىمُت طو٢ه الٛني و
ازغاء خؿه اللٛىي.
ب-الاظغ املعشفُت  :جخٗلَ ٤ظٍ الاؾـ باهماء مٗاع ٝالُٟل و ازغاء مٗلىماجه و بسانت جل ٪املٗاعٝ

التي جخٗل ٤ببِئخه الُبُُٗت ومدُُه الاظخماعي َ .ظٍ املٗاع ٝججٗل الُٟل ًىمى جمىث ؾلُما مخىاػها
و مخ٩امل في مسخل ٠ظىاهب شخهِخه و َظا ما صٖذ الُه الاججاَاث الخضًشت في أصب الاَٟا ٫املهخمت
بصخهُت الُٟل مً هىاخبها لاظخماُٖت و الش٣اٞت و الىٟؿُت .
ج -الاظغ الاحخماعُت  :ج٣ىم َظٍ الاؾـ ٖلى جلبُت مخُلباث الخُاة الاظخماُٖت و خاظاث املجخم٘،
و جىمُت الُ٣م الىَىُت و الاوؿاهُت التي حؿاٖض الُٟل في الخ ٠ُ٨م٘ املجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه و ٞهم
ٖاصاتها و ج٣الُضَا و بالخالي جىمُت ؾلىم الُٟل و ُ٢مً الاظخماُٖت.
د -الاظغ التربىٍت  :جغج٨ؼ ال٨خابت للَٟاٖ ٫لى البٗض لاوؿاوي و التربىٍاط ان زهىنُت الُٟل و
٢ابلُخه للخأزغ ب٩ل ما ً٣ضم له مً ا٩ٞاع و مٗلىماث جٟغى ٖلى مٗضي ٦خاب الُٟل جألُٟا و ازغاظا
مغاٖاة ٖامل التربُت و الخاَُل  ،و طل ٪و ٤ٞاَظاٖ ٝامت جدضصَا الىٓام التربىٍت .
ٌ-اجباع خطت او مىهج في الكخابت للطفل  :ال٨خابت للُٟل جٟغى اجبإ مىهج ٌؿدىض الى مُُٗاث
جٟغيها َبُٗت همى الُٟل مً الىاخُت اللٛىٍت و الخضعط في الخٗبحر  ،و َظا َب٣ت للمُُٗاث الخالُت:
 .1الاٞاصة مً لٛت الُٟل الكٟىٍت التي حؿب٣مً خُض ْهىعَا مماعؾت مهاعة ال٣غاءة و اٖخماصا طل٪
٧اؾاؽ للهُل ١في جىمُت ال٣ضعة لضي الُٟل ٖلى الاجها ٫و الخٗبحر و الٟهم .
 .2ال٨خابت للُٟل جسخل ًٖ ٠ال٨خابت ال٨باع لظلً ٪غاعي في جغاُ٦ب الخمام و الباعاث الؿهلت و البٗض
ًٖ الخُٗ٣ض و الٛمىى .
 .3ج٣ضًم املداصزت ٦أؾاؽ لخٗلم مهاعة ال٣غاءة في بضاًت الخضعٍب و زانت ٖىض اَٟا ٫الؿىىاث
الؿاب٣ت لضزى ٫املغخلت الابخضاةُت و اَٟا ٫الؿىت الاولى منها.
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 .4جهمُم ال٨خب املٗضة للَٟا ٫الؿىىاث املمخضة مً الخامؿت الى الخاؾٗت ٖلى هدى ٌؿاٖض في
الخضعٍب ٖلى مهاعة ال٣غاءة بمغاٖاة الاهخ٣ا ٫مً البؿُِ الى املٗ٣ضو مً املصخو الى املجغص  ،و طل٪
مً خُض ٖضص ال٩لماث في الجملت الىاخضة و مً خُض املٗاوي .

زاهُا  :املادة ألادبُت :
أ -جخدضص ظاطبُت املاصة ألاصبُت و٣ٞا ملؿتزًاث الىمى لضي الُٟل ٞما ًجظب َٟل الخًاهت و ً٩ىن
مدببا الُه ً ،سخلٖ ٠ما ًجظب الاَٟا ٫مابحن الؿاصؾت و الخاؾٗت مشل  .و َظا بضوعٍ ًسخلٖ ٠ما
ًجظب مً َم ٞى ١الخاؾٗت ،ئياٞت الى وظىص ٞغوٞ ١غصًت صازل ٧ل مؿخىي هماتي ًىا٧ ٤ٞل مغخلت
مً ػعاخل الىمى  .و جدضًض مضي ظاطبُت الىو ألاصبي ل ٌٗني وظىص مُٗاعمىيىعي ص ٤ُ٢ج٣اؽ املىاص
ألاصبُت و٣ٞه ٦ .ما ان لقاعة ٚل٦ ٝخاب الُٟل الى الؿً الظي ًدىاؾب للَٟاٞ ٫ل جٟ٨ي الاقاعة
ٖلى الٛلٌٗ ٝباعة (مجمىٖت٢ههُت للَٟا ) ٫او (مجمىٖت ٢هو للٟخُان )  ،و اهما ًجب الاقاعة
الى الٟئت الٗجرًت التي ٌكملها ال٨خاب.
ب -اللٛت بالٛت ألاَمُت في ٦خب الاَٟا٣ٞ ، ٫ض َغخذ اق٩الُت اللٛت التي ً٨خب بها ٦خاب الُٟل ٖضة
حؿاؤلث و آعاء مخىاً٢تٞ ،هىا ٥مً املهخمحن مً ًضٖى الى ال٨خابت للَٟالباللهجاث املدُ٨ت  ،مخسظا
مً ئزخل ٝاللهجاث و ال٣ٟغ في الثروة اللٛىٍت ٖىض الُٟل حجت لخبرًغ َظا الغأي .
-5معاًير و مىاصفاث كخب الاطفال :
مً خُث الشكل ً :جب ان ً٩ىن لازغاط الٟني ال٨خاب ظُضا لن لازغاط الجُض َى الخٗبحر الك٨لي
الهاص ١الجمُل ًٖ املًمىن  ،و َظا ٌٗني أن لازغاط الجُض يهض ٝالى اٚغاى ظمالُت ٦جاطبُت
ال٨خاب  ،و ازغي جُبُُ٣ت جد ٤٣الىيىح و الض٢ت و الهض ١في الخٗبحر و ؾهىلت ال٣غاءة و ٌؿغ ١الٟهم
اطن مً املىاؾب ان ً٩ىن ق٩ل الٛل ٝظمُلت ظظابت مٗبرالى خض ما ًٖ املًمىن ،و ان ج٩ىن الىاهه
مخىاؾ٣ت و جهمُمه مبؿُا زالُا مً الخُٗ٣ض  ،و ًغاعي ان ج٩ىن اٚلٟت ٦خب مخِىت ختى ل ج٩ىن
ٖغيت للخل . ٠ول بض ان ً٩ىن جهمُم الهٟداث الضازلُت بؿُ ٪او مً الًغوعي ان ً٩ىن هىٕ
الىع ١ظُضا و ه٣اؾه مىاؾبا .و لبض مً ان جؼًٍ الهٟداث بالغؾىم التي جؼٍض مً و ٘٢ال٩لمت امل٨خىبت
و جمىدها ابٗاصا ظضًضة ،وٍجب وي٘ الغؾىم في ام٩انها الخانت بدُض جخ ٤ٟفي جٟانُلها ئلى خض ما م٘
الىو امل٨خىب  .و ًيبغي ان حكُ٘ ٞيها عوح املغح  ،و َى أمغ لبض مً مغاٖاجه في عؾىم الاَٟا ٫بكغٍ
ان ج٩ىن ال٩ٟاَت هابٗت مً هٟـ املىيىٕ .
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اما ألالىان ُٞجب ان ج٩ىن مخىاؾبت م٘ مغاخل همى ألاَٟا ٫ئياٞت الى جىاؾ ٤الالىان في
الغؾم الىاخض  .و ٢ض جىنل املسخهىن الى ان ا٦ثر الالىان اؾخدىاطا ٖلى اَخمام ألاَٟا ٫نٛاع الؿً
و ظظبا لبهاعَم هي الالىان الاؾاؾُت الشلزت ،الانٟغ  ،الاػع ١و الاخمغ بكغٍ ان ج٩ىن ػاَُت و
ًدؿً أن ج٩ىن مؿاخاث الالىان مٟهىلت ًٖ بًٗها ٧ان جدُُها ب٩ل مؿاخت زُىٍ ؾىصاء جدضص
خىاٞها .و بام٩اهىا بٗض ؾً الخامؿت ان هًُ ٠الى الالىان الاؾاؾُت الشلر الىاها ازغي مشل الازًغ
البرج٣الي.
و مً املُٟض ان ج٩ىن ظمل ال٨خاب ٢هحرة ختى ٌؿخُُ٘ الُٟل ئصعا ٥مٗىاَا  .و ًجب الالتزام
بخ٣ضًم ال٨خب امل٨خىبت بالك٩ل امللةم لَٟا ٫املغخلت الابخضاةُت و ًضزل يمً ظما ٫الهٟداث
الضازلُت ٖلماث الىٞ ٠٢هي ل جمىذ الهٟداث ظمال ٞدؿب بل جدمل مٗنى زانا في خض طاتها ،
ٞخٗىص الُٟل عى .ئصعا ٥الخمل واخضة بٗض الازغي  ،و الاَٟاً ٫دبىن الجمل ال٣هحرة و ًغٚبىن في
الخهىٖ ٫لى الىخاةج بؿغٖت و لِـ مٗنى طل ٪ان ه٨ثر مً ٖلماث الى ٠٢بل مبرع و هدخاط بٌٗ
ال٩لماث في ٦خب الهٛاع الى الًبِ بالك٩ل  ،و التي ًم ً٨أن ًسُئ ٞيها الُٟل لى جغ٦ذ صون حكُ٨ل
و ًجب ان ج٩ىن الخغو٦ ٝبحرة واضخت م٘ ججىب الؿُىع املخ٣اعبت ٦ ،ما ًجب ان ه٩ىن الهىامل
واؾٗت .و مً أَم الًغوعاث التي ًجب مغاٖاتها في ٦خب الاَٟا ٫الهٛاع الٗىاًت بمخاهت ال٨خاب  .ومهما
٧ان زمً ال٨خاب طي الٛل ٝاملخحن ٚالُا ،ألهه ص ًهبذ ػَُضا اطا ويٗىا في اٖخباعها َى ٫مضة
اؾخسضامه ،بامل٣اعهت الى مضة اؾخسضام ال٨خب طاث الاٚلٟت ؾهلت الخمؼٍ.٤
مً خُث املضمىن  :ال٨خب الجُضة ًيبغي ان جخًمً مىيىٖاث جغبىٍت قتى ،و جخسظ أق٩ال مخٗضصة
ٞهىا٦ ٥خب ٖباعة ًٖ ٢هو قٗغ  ،اٚاوي  ،مؿغخُاث و مىاص ٖلمُت و جاعٍسُت و ٚحرَا ،و ٌٗض
ألاؾلىب ال٣هص ي مً اًٞل الىؾاةل التي ج٣ضم ًٖ َغٍ٣ها مًامحن مخٗضصة لؤلَٟا . ٫و ٖلى
ال٨خاب أن ٌؿخسضم ما ام ً٨ال٩لماث طاث املًمىن الىاصي امللمىؽ ا٦ثر مً ال٩لماث طاث املٗنى
املجغص ُٞ ،سخاع مً الخلٟاػ ماًشحر املٗاوي الخؿُت املخٗل٣ت بالبهغ و الؿم٘ و الخغ٦ت و اللمـ و الظو١
و الكم ،طل ٪لن نٛاع الاَٟاً ٫خٗغٞىن ٖلى الٗالم املدُِ بهم بدىاؾهم ا٦ثر مما ًخٗغٞىن ٖلُه
بال٩لماث  .و ًخدضص الجاهب املىيىعي اي املًمىن في الاظابت ٖلى الدؿاؤلث الخالُت املخٗل٣ت بال٨ٟغة و
اَمُتها في ابغاػ الُ٣م الاوؿاهُت  ،الصخهُاث و الخجاعب و صوعَا في التربُت .
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 -6ملدت جاسٍخُت عً أدب الاطفال :
ل٣ض قهض ال٣غن الشامً ٖكغ ئصعا٧ا متزاًضا بًغوعة الٟهل بحن ٦خب ال٨باع و ٦خب الاَٟا ٫و
يغوعة وظضوص اهخاط ٨ٞغي مسهىم ٌؿخمخ٘ به الاَٟاً ٫سخل ٠في للمدخىي و ألاؾلىب ٖما ًىظه
ال٨باع ٦ما ْهغث خغ٦ت اصبُت وكُُت خُض ْهغث مجمىٖت مً ال٨خب حكض الخُا ٫و جلٟذ الاهٓاع و
جظ٦غ صوعا ؾمُض ان الٗهغ الظَبي لصب الاَٟا ٫هي الٟترة املمخضة بحن ( )1943-1925بِىما عور
َُل ُٞجغػ جغي ان الخ٣ُ٣ت الظَبُت لظل ٪الاصب هي ٗٞلذ الٟترة املمخضةمً ( . )1953 – 1923و اطا
٧ان الامغ ٦ظلٞ ٪اهىا هغي ان الىه ٠الشاوي ٧له مً ال٣غن الٗكغًٍ َى الٗهغ الظَبي لصب الاَٟا، ٫
و َى الٗهغ الظي جىىٖذ ُٞه اق٩ا ٫أصب ألاَٟا ٫و ْهغ ُٞه ٦خاب ظضًض مبخ٨غ و مىاَ ٤وكغ ظضًضة
و ػاص ٖضصألاٖما ٫امليكىعة ٖاما بٗض ٖام و جىىٕ املدخىي بك٩ل ملخىّ ،و ْهغ ُٞه ٞىاهى عؾىم
الاَٟا ٫و بضا الٟهل بُنهم و بحن ال٨خاب خ٣ُ٣ت واضخت  .و في نهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بضأ الاَخمام
باٖضاص اصواث ازخُاع ٦خب الاَٟا ٫و في َظا الهضص جبرػ ٧اعولحن َُىهؼ ٧Caroline hewinsىاخضة مً
الغاةضاث في الُ٣ام بهظٍ الاصواث و ٧اهذ جىاؾض امل٨خبُحن ان ًسخاعوا اخؿً ما في أصب الاَٟا ٫و
جُالب اولُاء الامىع ب٣غاءة ال٨خب التي ً٣ضمىنها لَٟالهم  .و مىظ طل ٪الخحن بضأ الاَخمام بىىُٖاث
٦خب الاَٟا ٫مً ظاهب امل٨خبُحن و املضعؾُت ص و ختى مً ظاهب الاولُاء.1
و لم ًٟغص ألاصب الٗغبي ال٣ضًم لؤلَٟا ٫ائجاظا أصبُا مىظهت اليهم ل٨ىه ظٗل الاَٟا ٫مىيىٖا
لبٌٗ الاٖما ٫ألاصبُت  .و لٗل ابغػ لاق٩ا ٫ألاصبُت التي اجسظث الاَٟا ٫مىيىٖا لها ٧اهذ ال٣هُضة
الكٗغٍت ،و ٧ان اَم ٚغى قٗغي في َظا الهضص َى عزاء الابىاء و زانت الاَٟا ٫منهم ٦ما ججض ٚغيا
آزغ ًغص في بٌٗ ألاًاث الكٗغٍت ًىىٍ باًشاع الاَٟا ٫و ًه ٠مدبتهم و الكٗىع باملؿإولُت هدىَم .اما
في الىثر ٞهىا ٥اق٩ال مً الىهاةذ و الىناًا التربىٍت املخٗل٣ت بخٗلُم الاولص و تهظًبهم و زانت املىظهت
الى مإصبي الاولص و مغبيهم ٚ .حر اهىا هجض ئقاعاث في مهاصع الترار الٗغبي ال٣ضًمت ًغص ٞيها ط٦غ لبٌٗ
املماعؾاث و الٗخ٣ضاث املخٗل٣ت بالَٟا٦ ٫ما ججض مضوهان لبٌٗ الاهاقُض و الاٚاوي التي ٧اهذ جغصص
ب٣هض مضاٖبتهم و َضَضتهم ٖىض الىىم .و ًبضو ان َظٍ الاقاعاث و الىهىم ٧اهذ نىعا مً املأزىع
الكٗبي ال٣ضًم .

 -1صاةغة املٗاع ٝالٗغبﯿت في ٖلىم ال٨خب وامل٨خباث واملٗلىماث ،م. 498
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 -7ظهىس أدب ألاطفال :
٢بل الخُغ ١لمؿﯿغة أصب األٍٟاٞ ٫ي الٗالم ،ل بض اإلقاعة ئلى أن الىو األصبي لؤلٍٟاّ٫ﮭغ
ٞي الٗالم مىظ ال٣ضم ٚﯿغ أهه لم ﯾٞ ً٨ي بضاﯾخه مىٓم ا ومىظﮭا لؤلٍٟاٚ ،٫ﯿغ أن بٌٗ األٖما٫
الخي ٦خبذ لل٨باع ل٣ﯿذ عواظا ٞي ٖالم الهٛاع وأنبذ ٢غاءھا مً األٍٟا ٫ﯾىاٞؿىن ال٨باع ٞي
اإل٢باٖ ٫لﯿﮭا مً أظل الخٗلم والمخٗت ،ومً أقﮭغ ھظٌ األٖما ٫عوبيؿىن ٦غوػ وعخلث ظلﯿٟغ
وخ٨اﯾاث ظغﯾم السغاٞﯿت وأل ٠لﯿلت ولﯿلت.1
وﯾٗىص ّﮭىعٍ ئلى ٖكغﯾىﯿاث ھظا ال٣غن ،وبئٖخباع أصب األٍٟا ٫لىن أصبي ٨٦ل األهىإ األص
األزغي وباٖخباعٍ أﯾً ا أصبا ظضﯾض ا ٞاهه لم ﯾٓﮭغ ٞي بضاﯾت هكأجه ب٨ل م٣ىماجه الٟىﯿت والجمالﯿت ئط
أن ھظٌ الجمالﯿت الٟىﯿت ٢ض ا٦خؿبﮭا أصب األٍٟاٞ ٫ي الؿىىاث األزﯿغة ،ھظا مً خﯿض الك٨ل أما
مً خﯿض المًمىن ٞلم ﯾغاٖي المإلٟىن الظﯾً ٦خبىا لؤلٍٟا ٫مؿخىاھم ال٨ٟغي وٖالمﮭم الُٟىلي،
وج٨اص ج٨ىن ٦خاباجﮭم مىظﮭت لل٨باع .ول٣ض أزغث الىٓغﯾاث الخغبىﯾت الدضﯾشت ٖلى ٨ٞغ ال٨خاب واألصباء
خﯿض اجؿمذ ٦خاباجﮭم بمغاٖاة ؾً األٍٟا ٫وهمىھم الٗ٣لي و ال٨ٟغي و الىٟس ي.

 -13ظهىس أدب اﻷطفال في العالم الغشبي
٦اهذ ٦خب األٍٟا ٫األولى باللٛت اللجﯿىﯿت وأو ٫ما ّﮭغث ٞي ال٣غن الؿاب٘ المﯿلصي و٦اهذ
تهض ٝبالسهىم جٗلﯿم الضﯾً وأولﯿاث ال٨خابت وال٣غاءة .ولما ٦اهذ ال٨خب ٞي بضاﯾخﮭا مىؿىزت ٞان ّ
جألُٟها وئهخاظﮭا لم ﯾخ٣ضم ئل بٗض ازخغإ الُباٖت مما ؾمذ ل٨اؾخىن ؾىت  1484بُب٘ أو٦ ٫خاب
جدذ ٖىىان)زغاٞاث ئﯾؿىب(،ول٨نها جُىعث بىجﯿغة بُﯿئت ،واؾخمغ الدا٦ ٫ظل ٪خخى أوازغ ال٣غن
الؿاب٘ ٖكغ مﯿلصي خﯿض ّﮭغ الججاٌ ئلى ٦خابت أصب زاملؤلٍٟا.٫

أدب اﻷطفال في فشهعا :
جٗخبغ ٞغهؿا أؾب ٤صو ٫أوعوبا ئلى الھخمام بأصب األٍٟا ٫ئط ﯾٗخبغ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغٞخغة
اؾخلﮭام أوعوبا للٗلىم الٗغبﯿت اإلؾلمﯿت والكغ٢ﯿت .و٢ض ّﮭغ أصب األٍٟاٞ ٫ي ٞغهؿا ٞي ال٣غن الؿاب٘
ٖكغ ٖلى ﯾض قاع ٫بﯿغولذ بض ًء ا مً ؾىت 697خﯿض ٦خب ٢ههً ا ٖضﯾضة لؤلٍٟا ٫ؾماھا)خ٨اﯾاث أمي

 -1هٟـ املغظ٘ الؿاب ،٤م. 648
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اإلوػة(ووٗ٢ﮭا باؾم مؿخٗاع ھى بﯿغوصاعما ه٨ىع ولٗل الؿبب ٞيالخ٨ىﯿت ًٖ اؾمه أه ّّه ٦ان ﯾسكى
ؾسِ المجخم٘ والمشٟ٣ﯿً ًٖ ٦خابخه لؤلٍٟا ٫ل ً٨ھظا ال٨خاب ل٣ي عواظ ًّ ا مى ُ٘٣الىٓﯿغ وھظا ما
قجٗه ٖلى أن ﯾ٨خب مجمىٖت٢ههﯿتأزغي جدذ ٖىىان (ا٢انُو و خ٩اًاث الؼمً الخايغ )
مىٗ٢ا ئًاَا َظٍ املغة باؾمه الخ٣ُ٣ي  .و ٢ض مهض َظا الٗمل الظي ٢ام به قاع ٫بحرولذ لٓهىع او٫
صخُٟت للَٟاٖ ٫ام ٖ 1747ىىانها (نضً ٤الاَٟا ) ٫و بٗضٍ ْهغث اٖما ٫ظىن صولٞىهخحن الخغاُٞت
و اٖما ٫ظىن صي بغانهى ٝؾىت  1931و زانت ٢هخه (الُٟل باباع )  .زم ْهغث بٗض طل ٪ؾلؿلت
٦خب ال٩اجب بىٞ ٫ىقحر املشحرة (الاب ٧اؾخىع) ٦ ،ما ْهغث اٖما ٫الكاٖغ الٟغوس ي مىعَـ ٧اعٍم الظي
ٌٗخبر بد ٤قاٖغ الاَٟا ٫في ٞغوؿا.1
٦ما ْهغث مضعؾت لل٨خابت لؤلَٟا ٫في ٞغوؿا تهض ٝالخٗلُم و الاعقاص و ٢ض ٧اهذ مخأزغة
بخٗالُم ظىن ظا ٥عوؾى ،و ٧اهذ جغ ٌٞال٣هو الخُالُت و ٢هو الجً و الخغاٞاث و جإ٦ض ٖلى
ال٣هو الخٗلُمُت.

أدب الاطفال في اهجلترا :
ل٣ض ٧ان للىاقغ ظىن هُىبغي الٟهل في اوكاء او ٫صاع وكغ و م٨خبت للَٟا ٫في ؾىت  .1744و
ْل اليكغ ًخُىع ختى بلٖ ٜضص الٗىاوٍحن امليكىعة زل ٫ؾىتي  1975و  1976خىالي ٖ 4333ىىان  ،و
في وا ٘٢الامغ َظا الٗضص َى الشابذ ؾىىٍا مىظ الؿبُٗىاث  .و ل٣ض ا٦دس ى أصب الاَٟا ٫في اهجلترا اَمُت
٦بري اط زههذ ٦برًاث الصخ ٠ػاوٍت ألصب الكباب ٦ ،ما ٖملذ صوع اليكغ ٖلى جسهُو
مجمىٖت مً ٦خب الجُب لهظا الىىٕ الاصبي و اؾهم املضعؾىن ٦شحرا في ازغاء َظا الاصب بًٟل
الضعاؾاث الى٣ضًت و الخىظيهاث التربىٍت .
و ل٣ض أزغث ألاٖما ٫الٟغوؿُت ٖلى أصب الاَٟا ٫في اهجلترا خُض جغظ٘ بضاًت َظا الاصب الى
جغظمت عوبحر ؾامبحر Robert Sambreألٖما ٫قاع ٫بحرولذ٩ٞ ،اهذ َظٍ الترظمت بمشابت الاهُل٢ت التي
اصث الى ْهىع خغ٦ت الخألُ ٠ال٣هص ي للَٟا ٫في اهجلترا بُٛت الامخإ و الدؿلُت .و في اواةل ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ْهغ ٦خاب ٦شحرون جمشا : ٫لىَـ ٧اعو ،Lewis Caroll ٫ماعي لمب  ،marrylambو قاع٫

 -1أبى مٛل ،ؾمﯿذ ؛ الٟاع ،مهُٟى ؛ ؾلمتٖ ،بض الخا. ٔٞدساظاث في أدب ألاطفالٖ .مان[:ص.ن] ، 1996 ،.م. 12
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لمب و حٗخبر لىَ ـ اقهغ مإل ٠مجمىٖت ٢ههُت الٟذ للَٟا ٫باإلهجلحزًت و هي الِـ في بلص
العجاةب ،و ٌٗخبر اصمىهض اٞاوـ Edmunds Evansعاةض الُباٖت امللىهت.1
أدب الاطفال في امشٍكا :
جأزغ أصب الاَٟا ٫في امغٍ٩ا بالصب لاهجلحزي  ،و ل ً٨ابخضاء مً اٖماَ ٫ىاعص بُل اهٟهل
الاصب ألامغٍ٩ي ًٖ الاصب لاهجلحزي ٣ٞض احؿٗذ آٞا ١ال٨خابت و جىىٖذ مىيىٖاتها .
و ٢ض بضأث ال٣هو و الخ٩اًاث الكٗبُت ًٖ البُل ٖلى ًض املإل ٠بى ٫بيُان ٣٦هت (لىمبر
ظا ) ٥و ٢هو املٛامغاث و الخُىاهاث و منها ٢هت (الٗم عٍمىؽ ) لل٩ااجب خىَ ٫اعؽ  .اما في بضاًت
ال٣غن الٗكغًٍ ٣ٞض ٖغ ٝأصب الاَٟا ٫في امغٍ٩ا اػصَاعا ٦بحرا مً خُض الىىُٖت و ال٨مُت ٦،ما ٖغٝ
خغ٦ت مىاػٍت ؾاَمذ ب٣ضع ٦بحر في جُىٍغٍ و هي خغ٦ت اوكاء امل٨خباث الخانت بالَٟا ٫و صوع اليكغ
املخسههت التي ٧اهذ جيكغ بمسخل ٠اللٛاث ٟٞي ؾىت  1933بلٖ ٜضصَا  413صاع لليكغ ،و مً اقهغَا
Harriot Rohmer Michel plamerو مً اقهغ ال٨خاب في امغٍ٩ا ال٩اجبت َاعٍِذ بُدكغ  ،و ٌٗخبر ال٩اجب
ٞغٍضًغٍ ٪مُلكاع Frédérickmilcherالاب الغوخُؤلصب الاَٟا ٫في امغٍ٩ا  ،و َى او ٫مً ا٢ترح ظاةؼة
هُىبغي للَٟا. 2٫
ظهىس أدب الاطفال في العالم العشبي :
ئن ال٨خابت لؤلَٟا ٫في الىًَ الٗغبي واظهذ في بضاًتها ال٨شحر مً الهٗىباث خُض ان املغاظ٘
الٗغبُت في َظا املجاٖ ٫لى ٢لتها حكحر الى ان َظا الىىٕ الاصبي ٢ض جأزغ ًٖ الؼَىع بامل٣اعهت م٘ صو٫
الٗالم الٗغبي ص و الكغقي و صو ٫آؾُا ٖ ،3لى الغٚم مً أن الٗغب ٖغٞىا َظا الىىٕ الاصبي مً زل٫
الاصب الكٗبي ٚحر ان َظا الاصب لم ًل٧ ٤ل الٗىاًت و الاَخمام و ب٣ي ٚحر مىٓم و مجمىٕ .و ٌكحر بٌٗ
الباخشىن و منهم الض٦خىع ٖبض الٟخاح ابى مٗا ٫ان أصب الاَٟا ٫لم ًٓهغ الا في أوازغ ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغ  ،و ان بضاًخه لم ج ً٨ؾىي ج٣لُضا ملا ونلىا مً ز٣اٞت اوعوبُت هدُجت الخأزحر ص و بسانت الش٣اٞت
لاهجلحزًت و الٟغوؿُت  ،زم بضأ ًخُىع جضعٍجُا ًٖ َغٍ ٤خغ٦ت الترظمت و الا٢خباؽ زم الخألُ، ٠

 -1هٟـ املغظ٘ ،م. 12
 -2أبى مٛلي ،ؾمﯿذ ؛ الٟاع ،مهُٟى؛ ؾلمتٖ ،بض الخا. ٔٞدساظاث في أدب ألاطفالٖ.مان[:ص.ن] ، 1996 ،.م. 12
 -3مغجاى ،مدمض.مً كضایا أدب ألاطفال:دساظت جاسیخﯿت فىﯿت.الجؼاةغ:صﯾىان املُبىٖاث الجامٗﯿت ، 1994 ،م. 23
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باإلياٞت ئلى ْهىع ٞىىن ٦شحرة مشل مؿغح الُٟل و الخمشُلث الخلٟؼٍىهُت و ٦ظا صخاٞت الاَٟا ٫زم
ْهىع م٨خباث الاَٟا ٫و أزحرا ْهىع صوع وكغ زانت بش٣اٞت الُٟل .1

أدب الاطفال في املششق العشبي :
أدب الاطفال في مصش :
مىظ النهًت الٗغبُت الخضًشت خضر جدى ٫في الاصب الٗغبي الخضًض يهخم بخيكئت و ز٣اٞتالُٟل
و ٢ض ْهغ في ٦خاباث الغواص مً امشا ٫عٞاٖت الُهُاوي و ٖلي مباع . ٥و ٌٗخبر عٞاٖت الُهُاوي او ٫مً
٦خب للَٟا٦ ٫ما جغظم مجمىٖت مً الخ٩اًاث ًٖ لاهجلحزًت جدذ ٖىىان (ٖ٣لت لانب٘)و اههب
اَخمام ٖلى الخيكئت الازلُ٢ت 2لؤلَٟا ٫و حؿهُل الخٗلُم و ظٗله ا٦ثر حكىٍ٣ا  .احى الكاٖغ أخمض
قىقي بٗض ٞترة مً مداولث عٞاٖت الُهُاوي  ،و٢ض اٞغص أخمض قىقي بٌٗ ٢هاةضٍ للَٟا ٫مخأزغا
بأٖما ٫الكاٖغالٟغوس ي لٞىهخحن و قٗغٍ الظي ٧اهذ ابُاله مً الخُىاهاث  ،و ٢ض ٧ان الاَخمام في َظٍ
ال٨خاباث ممازل للمداولث الاولى أي التربُت الازلُ٢ت  .و في بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ خاو ٫الٗضًض مً
الاصباء الظًً ٦خبى للَٟاٖ ٫لي ٨ٞغي ؾىت  1933و بًٗهم جغظم ًٖ لاهجلحزًت مً امشا ٫امحن زحرث
ؾىت .31914
اما لاهُل٢ت الخُ٣ُ٣ت ٩ٞاهذ في الٗكغٍىاث م٘ الكاٖغ مدمض الهغاوي الظي اَخم بالخألُ٠
الكٗغي للَٟا٣ٞ . ٫ض وي٘ بحن  1922و" 1923ؾمحر الاَٟا " ٫للبىحن و "ؾمحر الاَٟا " ٫للبىاث
ًدخىي ٧ل منها ٖلى مجمىٖت ٢ههُت وي٘ َظا ال٩اجب ا٦ثر مً ماةتي ٢هت ومؿغخُت للَٟا٫
اؾتهلها ب٣هت "الؿىضباص البدغي" ٖام  ، 1927و ٢ض أؾـ اولصٍ صاعا ليكغ ٦خب الاَٟا ، ٫مً اقهغ
مإلٟاجه "مجمىٖت ال٣هو املضعؾُت و ٖضصَا أعبٗت و ٖكغون ويٗها ٖام  19434م٘ اباء آزغًٍ
وهي طاث مٛؼي صًني و ئظخماعي و ز٣افي  .بٗضَا انضع ؾلؿلت ازغي جدذ اؾم "٧ان ًا ما ٧ان" جًم
زمـ ٢هو باؾلىب مكى٦ .١ما جغأؽ مدمض ؾُٗض الٗغٍان جدغٍغ مجلت الؿىضباص التي انضعتها صاع
املٗاع ٝملضة حؿ٘ ؾىىاث و ٢ض اؾخلهمذ مىايُٗها مً الترار الكٗبي و زهىنا ال ٠لُلت و لُلت .

 -1أبى مٗاٖ ،٫بض الٟخاح .أدب ألاطفال :دساظت وجطبﯿم ٖ. 2 .ٍ.مان :صاع الكغو ، 2000 ،١م. 4
 -2مغجاى ،مدمض.مً كضایا أدب ألاطفال:دساظت جاسیخﯿت فىﯿت.الجؼاةغ:صﯾىان املُبىٖاث الجامٗﯿت ، 1994 ،م 43.
 -3أبى مٛلي ،ؾمﯿذ ؛ الٟاع ،مهُٟى؛ ؾلمتٖ ،بض الخا. ٔٞدساظاث في أدب ألاطفالٖ.مان[:ص.ن] ، 1996 ،.م. 14
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ول٣ض ظمٗذ بٗض جى ٠٢املجلت اعبٗت أظؼاء هاٖ ٫ليها ٖام  1962ظاةؼة الضولت الدصجُُٗت  .و٢ض اٚنى
مدمض ُُٖت الابغاش ي م٨خبت الُٟل بال٣هو  .اما ٖلى نُٗض اليكغ ٧اهذ الاهُل٢ت اًًا مً مهغ.

أدب الاطفال في لبىان :
ل٣ض اػصَغ أصب ألاَٟا ٫في لبىان ٦شحرا خُض انضعث الٗضًض مً ال٨خب التي جمحزث بُباٖتها
الاهُ٣ت و عؾىماتها و الىانها الؼاَُت  ،و ْهغ اصباء ٦شحرون اَخمى بال٨خابت لؤلَٟا ٫منهم الض٦خىعة ٧اعمً
مٗلى ،ٝو مً املجمىٖاث الهاصعة  :خ٩اًاث مهىعة للَٟا٢ ، ٫هو م٨خبت الاَٟا ، ٫ؾلؿلت
عخلث و مٛامغاث  ،ؾلؿلت ٖالم الانض٢اء و اهخجذ صاع املُبىٖاث املهىعة ٦شحرا مً املجلث و هي
ؾىبغمان و بىهاهؼا و الىَىاٍ  ،و َغػان و لىلى الهٛحر و َاع٦ . ١ما نضع ًٖ مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
(عبىٕ بلصي ) ؾلؿلت ٦خب مهىعة ملإلٟها قغٍ ٠الغاؽ  .و مً صوع اليكغ املٗغوٞت  :ميكىعاث
امل٨خب الٗالمي التي َبٗذ ما ًؼٍض ٖلى زلزت و اعبٗحن ٦خابا و ميكىعاث م٨خبت ؾمحر التي وكغث
مىؾىٖت "متى و  ٠ُ٦خهل طل ، "1٪صاع الٟتى الٗغبي زانت بالؿلؾل الٗلمُت املبؿُت و ب٣هو
الخُا ٫الٗلمُت  .و صاع املكغ ١التي وكغث ٢هو ٖلمُت (ؾلؿلت هبُل و ػٍىت) .و وكغث مإؾؿت هىٞل
ؾلؿلت "الٗالم بحن ًضً.2" ٪

أدب الاطفال في العشاق :
ٖغ ٝأصب الاَٟا ٫في الٗغا ١ئػصَاعا مٗخبرا بًٟل وي٘ زُت قاملت ع٦ؼث ٖلى اوكاء صاع
وكغ زانت بالَٟا ٫و ئنضاع مجلث زانت بالَٟا ٫مشل مجلت (مجلتي) و مجلت (مؼماع)  ،و جغظمت
مسخاعاث مً ال٣هو الٗاملُت و مً َظٍ ال٣هو املترظمت (الخ٣اة ٤الشلر) جغظمت ٖؼي ٖبض
الىَاب  ،و ٢هت (ل٩ل ؾإا ٫ظىاب ) التي جغظمها خؿً خؿحز.3

 -1مغجاى ،مدمض.مً كضایا أدب ألاطفال:دساظت جاسیخﯿت فىﯿت.الجؼاةغ:صﯾىان املُبىٖاث الجامٗﯿت ، 1994 ،م. 51
 -2أبى مٛلي  ،ؾمﯿذ ؛ الٟاع  ،مهُٟى ؛ ؾلمتٖ ،بض الخا. ٔٞدساظاث في أدب ألاطفالٖ.مان[ :ص.ن] ، 1996 ،.م24
 -3مغجاى ،مدمض.مً كضایا أدب ألاطفال:دساظت جاسیخﯿت فىﯿت.الجؼاةغ:صﯾىان املُبىٖاث الجامٗﯿت ، 1994 ،م 53
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أدب الاطفال في دول املغشب العشبي:
ل٣ض جؼاًض الاَخمام بأصب الاَٟا ٫في الٗضًض مً صو ٫املٛغب الٗغبي ،و٢ض ْهغ ٦خاب مكهىعون
في ال٨خابت للَٟا ، ٫و ْهغث اًًا ٖضة وكىع زانت بالَٟا ، ٫و مً بحن َظٍ الضو ٫التي اولذ أصب
الاَٟاٖ ٫ىاًت زانت :1

 -1أدب الاطفال في جىوغ :
ْهغ في جىوـ ٖضة أصباء اَخمىا بال٨خابت ألاَٟا ، ٫و مىه َإلء ا"ل٣اض ي مدمض الٗغوس ي
املُىي "عةِـ مجلت ال٣هو الخىوؿُت  ،و ٢ض انضع م٘ ػمُله مدمض مسخاع ظىاث ٖضة ٢هو
للَٟا ، ٫و مً َظٍ ال٣هو (الٟغوط الاق٣غ) و ٢هت (الضب و الضمُت) و (ابى ههُدت )  ،و ٦خب
ال٣ام الجُلوي بً الخاظ٣هت للَٟا ٫بٗىىان (بىقيب) و مً مإلٟاجه اًًا (شجغة الاهخ٣ام) وٚحرَا
زم ْهغ ٖبض الغخُم ال٨خاوي و لهما مإلٟاث ٖضة نضعث جدذ ٖىىان ال٣هو املضعؾُت منها (الٟغخت
ال٨بري) و ٢هت (الِ٨ـ العجُب) .
٦ما نضعث ٢هو ٦شحرة مترظمت ألخمض ال٣ضًضي و هي ٢هو ٖاملُت للَٟا ، ٫و ٢هو
ازغي ٖلمُت  .و جهضع في جىوـ مجلخان الكباب َما قهلى ٫و ٖغٞان  .و ًخجه ال٨خاب الخىوس ي
للَٟا ٫وظهت ال٨خاب الٟغوس ي مً خُض الاَخمام بالٛل ٝو الهىعة امللىهت و الُباٖت الاهُ٣ت و مً
اقهغ صوع اليكغ الخىوؿُت للَٟا ٫الضاع الخىوؿُت لليكغ التي انضعث ٢هها مخىىٖت للَٟا.٫
 -2أدب الاطفال في لُبُا ؛
لجىظض في املغاظ٘ الاصبُت الٗغبُت املٗانغة مٗلىماث و اقاعاث بىظىص ص َظا الاصب الٗغبُت
املٗانغة مٗلىماث و اقاعاث لىظىص َظا الاصب في لُبُا٣ٞ ،ض ٦خب ًىؾ ٠الكغٍ ٠و مدمىص ٞهمي
٢هها للَٟا ٫منها ٢هت (الغاعي الصجإ) و ٦خب اًًا ٢هت (مدمض الؼ٦غة) ٦ماوكغ ال٩اجب مدمض
الخىهجي مجمىٖت مً ال٣هو .
 -3أدب الاطفال في الجضائش :
ئ ن الىيُٗت الخالُت لل٨خابت ألاصبُت التي جسو ٞئت الاَٟا ٫و الكباب جضٖى البدض في
اق٩الُت ال٨خابت و لابضإ في الجؼاةغ ،و طل ٪لٗضم ْهىع ٦خاب مخسههحن في أصب الُٟل لخض لان
في الجؼاةغ ٖلى الغٚم مً وظىص مداولث و ججاعب مىٟغصة مً خحن آلزغ  ،و طل ٪مىظ بضاًت النهًت
 -1أبى مٛلي ،ؾمﯿذ ؛ الٟاع ،مهُٟى ؛ ؾلمتٖ ،بض الخا.ٔٞدساظاث في أدب ألاطفالٖ.مان[ :ص.ن] ، 1996 ،.م24
32

الٟهل ألاو:٫

أصب و٦خاب الُٟل

ألاصبُت و ال٨ٟغٍت في الجؼاةغ ٖلى الغٚم مً وظىص مداولث و ججاعب مىٟغصة مً خحن آلزغ  ،و طل ٪مىظ
بضاًت النهًت ألاصبُت و ال٨ٟغٍت في الجؼاةغ و التي حٗىص الى مغخلت مابحن الخغبحن الٗاملُخحن (-1914
. 1)1939
ًم ً٨الباخض في مىيىٕ ال٨خابت للُٟل ألاصب الجؼاةغي الخضًض أن ٌٗخبر مابحن الخغبحن
الٗاملُخحن بضاًت لخأؾِـ زُاب ابضاعي َٟلى  ،خُض ْهغث ازىاء َظٍ الٟترة ههىم ؾهغٍت
ومؿغخُت  ،و اهاقُض مىظهت للَٟاٞ ٫مً طل ٪ان صًىان الكاٖغ الجؼاةغي مدمض آ ٫زلُٟت جًمً
مجمىٖت مً الاهاقُض التي وكغث بجغٍضة الكهاب ملإؾؿها الكُش ٖبض الخمُض بً باصٌـ ( :وكُض
٦كاٞت الغظاء) ( ، 1932وكُض الكباب)  1937و (وكُض الا٢با 1937 )٫و ( وكُض مضعس ي) .21953
٦ما ٦خب الكاٖغ مدمض الازًغ الؿاةخي مجمىٖت مً ال٣هاةض الكٗغٍت املىظهت للَٟا ٫و منها
(٢هُضة َٟلتي )  1949و (٢هُضة في ُٖض مُلصَا)  1968و (٢هُضة أٚىُت الدصجحر ) 1963
و(٢هُضة وكُض الاَٟا 1965 ) ٫و (٢هُضة ًا منى )  . 1965و ْهغث ٢بل زىعة هىٞمبر  1954ههىم
ههىم مؿغخُت و جمشُلُت مىظهت لتربُت الاَٟا ٫و جيكئتهم ٖلى خب الىًَ و الُ٣مالؿامُت
وزهىنا الُ٣م التي صاٗٞذ ٖنها ظمُٗت الٗلماء املؿلمحن الجؼاةغًٍ (٦ )1956-1938ما ْهغث أزىاء
َظٍ املغخلت صٖىة الى جغ ٥لاق٩ا ٫ألاصبُت الخ٣لُضًت و ألازظ بأق٩ا ٫ابضاُٖت ظضًضة ملةمت للمًامحن
الجضًضة و مىا٦بت لغوح الٗهغ  .و٢ض ٢اص َظٍ الجزٖت الخجضًضًت الكاٖغ عمًان مدمىص و ٢ض ْهغث
٢بل اهضلٕ الشىعة الخدغٍغٍت مجمىٖت مً الىهىم املؿغخُت يمً الىو الُٟلي ًغمي ٞيها مإلٟها
الى جغبُت الىاقئت و جلُ٣تها الُ٣م الىَىُت و الضًيُت.
و مً َظٍ ألاٖما ٫ألاصبُت (املىلض الىبىي ) ملإلٟها ٖبض الغخمان الجُللي  ،1949و (الىاقئت
املهاظغة) لهاخبها مدمض الهالح عمًان و ( الخمغ و الخكِل )لل٩اجب مدمض الٗابض الجللي  ،و
(ئمغأةالاب) ال٩اجب اخمض بً قباب.و مً الاؾماء ألاصبُت الجؼاةغٍت التي اخخٟذ في بٌٗ ابضاٖاتها
باصب الاَٟالبٗض الاؾخ٣ل ٫الكاٖغ ًخي مؿٗىص  ،و الكاٖغ مدمض الازًغ الؿاةخي  ،و ال٣انت ظمُلت
ػهحر  ،و الكاٖغ ظما ٫الُاَغي و ال٣ام ٖبض الٗؼٍؼ ٚغمى ، ٫و الغواتي الاٖغط الىاؾُني  ،و الكاٖغ
خغػ هللا بىػٍض  .و ٢ض نضعث ا٦ثر مً زمؿحن ا٢هىنت او خ٩اًت ًٞل ًٖ مجمىٖت مً الاقٗاع و
مً ألاٖمالألصبُت  :الصخغة و ال٣مغ ملال ، ٪الٟلح و النهغ ملدمض صخى ،مغاعة الغَان و ؾغ املصجب و
الضً٩املٛغوع و الؿلخٟاة و البدغ لجُللي زلم و ٖمحر و نٟىان ل٣اؾم املنهي .
 -1مغجاى ،مدمض.مً كضایا أدب ألاطفال:دساظت جاسیخﯿت فىﯿت.الجؼاةغ:صﯾىان املُبىٖاث الجامٗﯿت ، 1994 ،م 56
 -2أبى مٛلي ،ؾمﯿذ ؛ الٟاع ،مهُٟى ؛ ؾلمتٖ ،بض الخا. ٔٞدساظاث في أدب ألاطفالٖ.مان[:ص.ن] ، 1996 ،.م26
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اطن ٞال٨خابت ألاصبُت للَٟا ٫في الجؼاةغ ٢ض وكأث في اخًان مضاعؽ الخغ٦ت الانلخُت في مغخلت ما
بحن الخغب الٗاملُت الاولى و الشاهُت  ،و وكأث باًضًىلىظُت ظمُٗت الٗلماء املؿلمحن الجؼاةغٍت .الا انها
ما لبصذ ان حٗضصث اٚغايها و اق٩الها ٞكملذ مىيىٖاث ظضًضة مشل الخٛني بجما ٫الُبُٗت و
الخغٍت و الاوؿان.1
و ًم ً٨ال٣ى ٫أن ال٨خابت لابضاُٖت ٢ض بُ٣ذ ججغٍبُت أ٦ثر منها ئختراُٞت ٦ما أنها لم جإؾـ
جُاعا ٢ىٍا و ٚىُا في الاصب الجؼاةغي املٗانغ عٚم جىىٕ و ٦ثرة الًٟاءاث املسههت للَٟا.٫و ٖلى
الغٚم مً ٧ل ألاٖما ٫ألاصبُت التي وكغث ئل أن لاَخمام بأصب الاَٟا ٫في الجؼاةغ ل ًؼا ٫في بضاًخه و
لم ًترظم بٗض الى اٖما ٫اصبُت ًم ً٨اٖخباعَا بد ٤اصبا للَٟا ، ٫ل مً هاخُت ال٨م ول مً هاخُت
الىىٕ  ،و ٢ض بضأ الاَخمام ٖلى ق٩ل م٣الث في الجغاةض جداو ٫ئزاعة الاهدباٍ الى َظا الىىٕ الاصبي و الٟني
الهام في جش ٠ُ٣الُٟل مما اصي ببٌٗ الصخ ٠و املدلث الى جسهُو اع٧ان و ملخ ٤اصبُت في
نٟداتها الش٣اُ٢ت  .الا أهه لم ًدٟل لاهخاط ألاصبي بضعاؾت اصبُت ه٣ضًت ظاصة ألصب الُٟىلت ًمً٨
اٖخباعَا مغظٗا ًٟي بٛغى البدض باؾخصىاء بٌٗ الضعاؾاث ألاصبُت  ،منها صعاؾاث الاؾخاط مدمض
مغجاى  :املىيىٖاجُت في قٗغ الُٟىلتالجؼاةغي ( )1993و مً ً٢اًا أصب ألاَٟا-*-*-* : ٫صعاؾت
جاعٍسُت ٞىُت  . 1994و ل٣ض ْهغث زل ٫الؿىىاث الازحرة ا٢لما ٦شحرة ٢ضمذ اٖمال اصبُت للَٟا ٫و
ل٨نها جخه ٠بالعججالُت و ل حؿدىض ٖلى أؾـ ٖلمُت و ٞىُت مضعوؾت  ،و َظا ما اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى
لاهخاط الاصبي املىظه للُٟل  .و بال٣اء هٓغة زاَٟت ٖلى ال٨خب الهاصعة زل ٫الٗكغٍت الازحرة ًم٨ىىا
حسجُل امللخٓاث الخالُت :
الاَخمام بأصب ألاَٟا ٫ظض خضًض ل ًخجاوػ ٖلى الا٦ثر زمؿت ٖكغ ؾىت لن ال٨خب الهاصعة
لِؿذ في املؿخىي ل مً الىاخُت ال٨مُت و ل مً الىاخُت الىىُٖت خُض ان اخهاةُاث مىٓمت
الُىوؿ٩ى لؿىت  1986حكحر الى ان ٖضص ٦خب ال٨خب املىظهت للُٟل ؾىىٍا في الجؼاةغ لًخجاوػ 12
٦خابا.
 مىيىٖاث ٦خب الاَٟا ٫هي ٖباعة ًٖ مداولث ٞغصًت جٟخ٣غ الى الخسُُِ و املىهجُت و ٦ظا الخبرةلظا لم جدٓى بالىجاح و الاؾخمغاعٍت.

 -1قغیبِ،أخمض قغیبِ.قٗغیت الُٟىلت في الكٗغ الجؼاةغي املٗانغ.في :أبدار املإجمش العام العششون لالجداد العام لﻸدباءوالكخاب
العشب،م. 575
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 مىيىٖاث ٦خب الاَٟا ٫ل ػالذ حٗخمض ٖلى الترار ؾىاء مىه الٗغبي الاؾلمي او الىَني املدلي وهي بُٗضة ًٖ الىاٗ٢الجؼاةغي و جخه ٠باؾلىب عصيء ًسلى مىالؾالُب الٟىُت و الٗلمُت.
 اٞخ٣اع م٨خبت الُٟل في الجؼاةغ الى ال٨خب الٗلمُت املبؿُت التي جغنض الخُىعاث الخ٨ىىلىظُتالخضًشت باؾلىب مىاؾب ٦ما جسلى مً بٌٗ صواةغ املٗاع ٝو ال٣ىامِـ الخانت بالَٟا ٫مً لاهخاط
املدلي. 1
-

ٖضم التزام بٌٗ الىاقغًٍ ببٌٗ ٢ىاٖض اليكغ ٗ٦ضم ط٦غ أؾماء املإلٟحن و الغؾامحن و اَما٫

ؾىت اليكغ و ٖضم ط٦غ لًت ٞئت ٖمغٍت ًخىظه ال٨خاب .
و مً زلَ ٫ظا الٗغى املىظؼ ًخطح ان الاَخمام بأصب الاَٟاً ٫سخل ٠مً صولت الى صولت ازغي  ،و
جخهضع الضو ٫املخ٣ضمت في مجا ٫ال٨خابت للَٟا ٫اط جهضع صوع اليكغ الخانت ال٨شحر مً ال٣هو و
املجلث ٦مجلت (مُ٩ي) و (ؾىبغمان) باإلياٞت ئلى ال٨خب الخانت بالَٟا ٫مشل ؾلؿلت الغخلث .
و ًم ً٨ال٣ى ٫ان َىا ٥اَخمام ٦بحر باصب الاَٟا ٫في البلصالٗغبُت و ل٨ىه ًدخاط ئلى مؼٍض مً
الضعاؾت و الخسُُِ  ،و مغاٖاة لىمى الاَٟا ٫و ٢ضعاتهم و مُىلهم  ،و الابخٗاص ًٖ ه٣ل ال٨خب الاظىبُت
خغُٞا للٛت الٗغبُت .

 -9اهىاع أدب الاطفال: 2
الشعش :جدُذ اٚاوي الاَٟا ٫أو ٫ئجها ٫لهم باألصب ٞ ،ال٣هاةض ال٣هحرة و البؿُُت ٖاصة ملُئت
بالخغ٦ت و املغح و الخىاصر املؿلُت و الاً٣إ املىؾُ٣ي ألبُاث الكٗغ ٦ .ما حؿاٖض َظٍ الاٚاوي ٖلى
حٗلم ألاًام و الكهىع و أخغ ٝالهجاء و لاٖضاص ٦ .ما ًدب ألاَٟا ٫الكٗغ املغح ألهه ًدىاو ٫شخهُاث
و مىا ٠٢لِؿذ مش٣لت بالجض و املىُ ٤و ل جسلى مً ال٩ٟاَت و ٌؿمى َظا اللىن بالكٗغ الؿاطط ،و مً
اقهغ ٌ
٦خابه لىَـ ٧اعو . ٫و ًدىاو ٫ا٦ثر الكٗغ ال٩ٟاهي الاَٟا ٫و الخُىاهاث  .اما قٗغ الاَٟاٚ ٫حر
ال٩ٟاهي ُٗٞنى بىنٟمكاٖغ الاَٟا ٫و عؤٍتهم للٗالم مً خىلهم و جمشله اقٗاع عوبغث لىَـ

1قغیبِ،أخمض قغیبِ.قٗغیت الُٟىلت في الكٗغ الجؼاةغي املٗانغ.في :أبدار املإجمش العام العششون لالجداد العام لﻸدباء والكخاب
العشب ،م. 576
ٖ -2بض الخمﯿض الٗىاوي ،خىان.أدب ألاطفال ٖ. 4 .ٍ .مان :صاع ال٨ٟغ ، 1999 ،م. 44
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ؾدُٟيؿىن (خضً٣ت اقٗاع الُٟل ) ،885اما اقٗاع ألحن ِٞكغ (اعاهب) ّ 1983
جهىع الٗالم مً وظهت
هٓغ الُٟل.

-2ألادب اللصص ي :
ّ
الجىى الٟٗاعٍذ و الا٢انُو الكٗبُت و الاؾاَحرو امللخم"،و ٌعجب
و ٌكمل خ٩اًاث"
الاَٟا ٫بهظا الاصب بًٟل اؾلىبها املباقغ البؿُِ وونٟها الكُ ٤و ّ
لخـ ال٩ٟاَت ا لخمحز الازغ بها.
َظا ألاصب ٌٗ٨ـ ُ٢م لاؾل ٝو أزل٢هم ٦ما ًداو ٫جٟؿحر الٓىاَغ الُبُُٗت ٧الُٟاياهاث و
الٗىان ٠و املىث.

اللصص الشعبُت :
ًدىاوَ ٫ظا الىمِ ال٣هو الكٗبُت املٗخمضة ٖلى املأزىعاث و الخغاٞاث و الٗاصاث و ألاؾاَحر
و ٦ظل ٪مٗخ٣ضاث الىاؽ  .و َى ًدىاو ٫خ٩اًاث الجً و مسلى٢اث ازغي زُالُت ؾاخغة و ّ
حٗض أل٠
لُلت و لُلت التي جدخىي ٖلى ٢هو مشل "ٖلء الضًً و الهباح والسخغي و الغخلث الؿب٘ للؿىضباص
البدغي مجمىٖت مً ال٣هو الكٗبُت و ٢هو الجً" التي ّ
حٗبر ًٖ خًاعاث في آؾُا و قمالي
اٞغٍُ٣ا  .و ٢ض الهمذ ال٣هو الكٗبُت زُا ٫ال٨خاب في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  ،مً أقهغَم ألاصًب
"الضهماع٧ي َاهؼ ٦غَؿدُان أهضعؾىن " Christian Anderson Hansالظي ٦خب* (البُت الهٛحرة ) و
(ملبـ لامبراَىعٍت الجضًضة) .

ألاظاطير :
٧ان لؤلؾاَحر صوع مهم في ٖالم ٢هو الاَٟا ٫امللُئت باملٛامغاث الخُالُت التي جغوي خؿب املٗخ٣ضاث
الُىهاهُت ٢هها ًٖ الابُا ٫الظًً ًخد٨مىن في الٓىاَغ الُبُُٗت ٧الٗىان ٠و الغٖض و الكمـ.

املالخم :
٢هو َىٍلت ًٖ ابُا ٫اؾُىعٍحن مً اقهغَا "الالُاطة و الاوصٌؿت "لهىمحروؽ" و ٦ظل٪
ال٣هو امللخمُت ًٖ املل ٪آعزغ و ؾُٟه السخغي  ،و ٞغؾان املاةضة املؿخضًغة.
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اللصائذ الشعشٍت :
جد٩ي ٢هت مؿغخُت في ٢الب قٗغي و مً أقهغَا في اهجلترا في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ "عوبً َىص
"الظي ٧ان نضً٣ا لل٣ٟغاء و املؿا٦حن.
الفً اللصص ي:
هي خ٩اًاث ٢هحرة ج٣ضم صعؾا ازلقي أو أ٦ثر شخهُاتها مً الخُىاهاث او ألاقُاء الىاَ٣ت التي
جخهغ٧ ٝالوؿان و مً اقهغَا في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ خ٩اًاث ٌٗؿىب

Ésopeلل٩اجب الٟغوس ي

لٞىهخحن jean de la fontaine .و ٌٗض ال ًٟال٣هص ي ا٦ثر اهماٍ أصب الاَٟا ٫اهدكاعا .و ٌكمل ٢هو
الخُا( ٫الخ٩اًاث الخغاُٞت ) و املٛامغاث و الخُىاهاث  ،و ٢هو الخُا ٫الٗلمُى ال٣هو التي جدىاو٫
مك٨لث اظخماُٖت او شخهُت و ٖاصة ما ً٩ىن الاَٟاَ ٫م أهٟؿهم ابُاَ ٫ظا الىىٕ مً ال٣هو.
كصص الخُال :
و هي ّ
جهىع اهاؾا و خُىاهاث ل وظىص لها في الىا. ٘٢و مً أقهغَا عواًت لىَـ ٧اعوLewis ٫
(Carollمٛامغاث الِـ في بلص العجاةب)  ،Alice aux pays des merveillesو عواًت ال٩اجب ألامغٍ٩ي
ٞغاهً ٪ىم (ؾاخغ اوػ العخُب ) .
كصص البالد الاخشي:
َظٍ ال٣هو حكب٘ ًٞى ٫الاَٟالللخٗغٖ ٝلى اوظه الدكابه و الئلزخل ٝبحن الكٗىب .
٣ٞهت (مى٧اؾا) مشل التي وكغث في  1973لل٩اجب ظىن هاظىضا جد٩ي ط٦غٍاجه في اوٚىضا .
كصص ئحخماعُت :و هي ٢هو حٗني بمىيىٖاث ئظخماُٖت و مك٨لث شخهُت جغجبِ بالخُاة
املجزلُت و الاؾغٍت ب٩ل ْغوٞها و ابٗاصَا  .و هي اخضر الالىان و اَمها لنها جُٟض الاَٟا ٫في ٞهم
املجخم٘ و الىا.٘٢
كخب املعلىماث :
هي اٖماٚ ٫حر ٢ههُت ج٣ضم الُٟل عجاةب الٗلم و ظما ٫ال ًٟمشل املىؾىٖاث و ال٣ىامِـ و ٚحرَا.
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كىب ألابجذًاث و العذ :
عٚم أن ٦خب ألابجضًاث و الٗض و مباصب ال٣غاءة الٗامت هي ٦خب ٢ضًمت باٖخباعَا مً اواةل
املُبىٖاث الا انها مً ال٨خب التي ل جبلى م٘ الؼمً بل جخٗا٢بها الاظُا .٫و هي حٗلم الاَٟا ٫ال٣غاءة
وال٨خابت و الخؿاب.1
صحافت ألاطفال:
و هي مً أخضر ألاهىإ ألاصبُت و ل حٗخبر  ِ٣ٞوؾُلت اٖلمُت بل لها اَضا ٝازغي جغبىٍت
وجغٞيهُت الى ظاهب الاٖلم ..و هي جخمحز بخ٨غاع الهضوع و ٦ثرة الغؾىم  .و هي هىٖان " :صخاٞت جغبىٍت
تهخم بدش ٠ُ٣الُٟل  ،صخاٞت وزاةُ٣ت ٌؿخٗملها الُٟل ٦أصاة للبدض و لابضإ"

2

Quebec/Amérique,1995 , p.15 Demers, Dominique. La bibliothèque des enfants : des trésors pour les enfants 0 à 9 ans.Quebec, Editions -1
Idem, p. 17 -2
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خالصت الفصل ألاول:
٦ما ؾب ٤وؿخيخج أن ٦خاب الُٟل ٌٗخبر مً ألاؾاؾُاث التي ًىمى ٖليها الُٟل  ،وجدخاط
ال٨خابت للَٟا ٫املىَبت الخُ٣ُ٣ت الهاص٢ت و ان ً٩ىن ال٩اجب ٖلى صعاؾت ب٩ل مُىلث الاَٟا.٫
خُض جىاولىا في َظٍ الضعاؾت جاعٍش عؾم ٦خب الاَٟا ٫و بضاًاتها و أصب الاَٟا ٫و جٟغٖاجه و
بضاًاث ْهىع أصب الاَٟا ٫في الٗالم الٗغبي و الٗغبي  ،و في الجؼاةغ  ،و جُغ٢ىا الى ٧ل زهاتي ٦خب
الاَٟا.٫
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اليشش وكخاب الطفل

اليشش وكخاب الطفل

الفصل الثاوي:
جمهُذ:

ٌٗخبر ال٨خاب ٖمل ٨ٞغي له بضاًت و نهاًت و مىخىط خل٣ت مغ٦بت جضعى بدل٣ت اليكغ او بىٓام
اليكغ الظي ًخمشل في حٗا٢ب مغاخل اٖضاصٍ و جهمُمه و نىاٖخه زم جغوٍجه و حؿىٍ٣ه الى مىاٞظ
الدؿىٍ ٤املسخلٟت َ ،ى الخا ٫باليؿبت ئلى ٦خاب الُٟل و ٖلُه ًجضع بىا َىا الاقاعة الى املغاخل التي
ٌكهضَا ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ بضاًت مً جألُٟه الى خحن ونىله الى ًض لل٣اعب الهٛحر.
اليشش ودوس اليشش:

 1-1حعشٍف اليشش:
ٌٗض اليكغ ٖملُت بالٛت ألاَمُت في الخُاة الخٗلُمُت والش٣اُٞت ،وَٗغ ٝبأهه ٖملُت ئٖضاص
وجهيُ٘ وحؿىٍ ٤ال٨خب وأوُٖت املٗلىماث ألازغي.
٦ما ٌٗغٖ ٝلى أهه املهىت التي ً٣ىم بها الىاقغ في جهمُم وئٖضاص املىاص وٖغيها للبُ٘ أو طل٪
الصخو أو الهُئت التي جخىلى مجمىٕ الٗملُاث ولاظغاءاث التي ججغي ٖلى ال٨خاب مً ق٩له املسُىٍ
ئلى ٚاًت جىنُله ئلى ال٣اعب.1
أما الىاقغٞ ،هى الصخو أو الجماٖت الظًً ًباقغون مهمت وكغ ٦خاب ما ،بٗض الخهىٖ ٫لى
الىو ألانلي مً املإل٦ ،٠ما ٌٗض املؿإوٖ ًٖ ٫ملُاث الخدغٍغ والُب٘ والخجلُض والخىػَ٘٦ .ما ٌٗض
الصخو الخ٣ُ٣ي أو املٗىىي الظي ٌؿدشمغ أمىاله في ئهخاط ال٨خاب ،خُض ًض ٘ٞألامىا ٫للمإل٠
واملترظم والٟىان واملدغع والُاب٘ ومهاو٘ الىع ١وٚحرَم إلهخاط ال٨خاب ،زم ٌؿترص أمىاله مً باتعي
ال٨خب وٚحرَم ممً ًيكغون مىه ال٨خاب ،2وٍسخل ٠الىاقغ ًٖ الضاع التي جُب٘ ال٨خاب (املُبٗت) ٦ما
٢ض ً٩ىن َى و الُاب٘ ظهت واخضةٞ ،هى خل٣ت ونل بحن مً ًيخج املٗغٞت وبحن مً ٌؿتهل٨ها.

- 1عبخي ٖلُان _.نىاٖت اليكغ ومك٨لتها في الىًَ الٗغبي .في :مجلت الٗغبُت  –3000مجلت الىاصي الٗغبي
للمٗلىماثٖ:2333 .31.ٕ ،لى قب٨ت الاهترهذ :
http://www.arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=print&sid=152
(جاعیش الاَلٕ ). 31 .34.2323
 -2ألاٖؿمٖ ،بض ألامحر _.أػمت اليكغ الٗغبي مً مىٓىع ٢ىمي.في :مجلت الىاقغ الٗغبي  -)1993( 16ٕ-م.13
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الفصل الثاوي:
 -2دوس اليشش:

ًُل ٤اؾم صاع اليكغ ٖلى الجهت التي جإصي ٖملُت اليكغ ،وهي قغٍ ٪في ؾلؿلت الُ٣مت
لابضاُٖت ،خُض جترجب ٖليها ٧ل ٖملُاث ج٣ضًم الىهاةذ لل٨خاب ومغاظٗت املؿىصة وَب٘ ال٨خاب
وئظغاءاث الدؿىٍ ٤الًغوعٍت لُدؿنى لل٣اعب الخٗغٖ ٝلى ال٨خاب .وهي ئما بىاًت ضخمت جًم املئاث
مً املىْٟحن ،أو مجغص ٚغٞت واخضة ٞيها شخو واخض ًىجؼ الٗمل بأ٦مله.

 2-1أهىاع اليشش:1
َىاٖ ٥ضة أهىإ لليكغ خُض هجض:

 1-2-1اليشش الخللُذي:
أي اليكغ ًٖ َغٍ ٤قغ٧اث اليكغ ،أًً ًى٧ل ال٩اجب قغ٧اث اليكغ للُ٣ام بالُباٖت والخىػَ٘
والخسؼًٍ والخهمُم ،وفي النهاًت ًدهل ال٨خاب ٖلى وؿبت يئُلت مً الٗاةض مً مبُٗاث ال٨خاب،
خُض جً٘ قغ٧اث اليكغ مجمىٖت قغوٍ ٦بحرة ٢بل املىا٣ٞت ٖلى ٖملُت اليكغٞ ،بٌٗ قغ٧اث مشل
حؿمذ للمإل ٠بازخُاع الٗىىان لل٨خاب ،وبًٗها ل ٌؿمذ لل٩اجب بمغاظٗت جهمُم الٛل ٝالخاعجي
لل٨خاب ،وٚالبا ما ًخم املىا٣ٞت ٖلى وؿبت ل جخٗضي  %13مً ئظمالي َلباث اليكغ امل٣ضمت لكغ٧اث
اليكغ.
 2-2-1اليشش الزاحي:
أي ُ٢ام ال٩اجب بيكغ ال٨خاب بىٟؿه وجدمل الخ٩لٟت ٧املت وجدمل مساَغ الدؿىٍ ٤والخسؼًٍ
والخىػَ٘ بض ٫الخًىٕ لكغوٍ قغ٧اث اليكغ ال٨بري ،وبالخالي الخهىٖ ٫لى الٗاةض ٧امل .ول٨ىه في
النهاًت ًخدمل ٧ل مساَغ ٖضم حؿىٍ ٤ال٨خاب ،ول ً٨في ٦شحر مً ألاخُان ٢ض ًدخاط ئلى مً ً٣ضم له
الخضماث في ٖملُت الخىػَ٘ .وَىا ٥ال٨شحر مً ال٨خاب الظًً هجخىا في الُ٣ام باليكغ الظاحي ملإلٟاتهم
منهم ٖلى ؾبُل املشا :٫ما ٥جىًٍ ،ػان ظغاي ،والذ ولُخمان.

 -1أؾامت ٖبض هللا _.نىاٖت ال٨خب واليكغ بأمغی٩ا .في :املجلت الٗغبيي  3000ازباع و ز٣اٞت ٖ.لى قب٨ت الاهترهذ :
http://www.arabcin.net/akbar/
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الفصل الثاوي:
 3-2-1الطبع عىذ الطلب:

هىٕ مً أهىإ الُباٖت الظي ٌٗخمض ٖلى جىٞحر ال٨خاب ملاصة ٦خابه ٖلى مىٖ ٘٢لى لاهترهِذ
والظي ل ًخم َباٖخه ئل ٖىضما ًُلب مكتري ما طل ،٪وٍضَ ٘ٞظا املكتري م٣ضما زمً َظا ال٨خاب
بٗضَا جبضأ ٖملُت الُب٘ ،وجخمحز َظٍ الخ٣ىُت بأنها ل جدخاط ئلى عأؽ ما ٫ول جدخاط للبدض ًٖ
قغ٧اث وكغ ج٣بل َباٖت ال٨خب ،وازخهاعا للى٢ذ ،والخٟاّ ٖلى البِئت مً زل ٫الخ٣لُل مً
اؾخسضام الىع ،١وَىا ٥ال٨شحر مً املىا ٘٢التي جىٞغ َظٍ الخضمت.

 3-1وضعُت اليشش في الجضائش:
ئن مك٩لت ألامُت ،ويٗ ٠لاهخاط ،ويٗ ٠قب٨ت امل٨خباث وم٨خباث بُ٘ ال٨خب وجىػَٗها ٚحر
املدؿاوي ٖبر التراب الىَني ،و٢لت لاهخاط ألاصبي وال٨ٟغي للمإلٟحن الجؼاةغٍحن٧ ،ل َظٍ املُُٗاث حٗض
مً الٗىامل التي حُٗ ٤جُىع ال٨خاب٦ .ما أن َىا ٥أؾباب أزغي اظخماُٖت وز٣اُٞت ل حصج٘ ال٣غاء
ٖلى ال٣غاءة مشل أػمت الؿ ،ً٨الىمى الضًمىٚغافي ،املىٓىمت التربىٍت ،وٍم٨ىىا أن هًُ ٠ئلى َظا ُٚاب
ج٣الُض اليكغ ،والى٣و في مجا ٫خ٣ى ١املإل ،٠ول ً٨الؿبب الخ٣ُ٣ي لخسل ٠ال٨خاب ًغظ٘ ئلى
الؿُاؾت الش٣اُٞت املخبٗت مىظ الاؾخ٣ل ٫ئط لم جدٓى الش٣اٞت بالَخمام ال٩افي ولم حُٗى لها ألاولىٍت
٦ما َى الكأن باليؿبت للُ٣اٖاث ألازغي وبالخالي لم حؿخٟض مً الىؾاةل املاصًت والبكغٍت اللػمت،
وبهٟت ٖامت ٌٗاوي اليكغ في الجؼاةغ مً املك٨لث الخالُت:
 ل ًىظض بحن الىاقغًٍ الجؼاةغٍحن ئل ال٣لُل ممً حؿمذ لهم مإَلتهم الضزى ٫ئلى ٖالم اليكغومؿإولُاجه ،بل أن الٛالبُت منهم ل ًيخمي أنل ئلى ٖالم الش٣اٞت.
 ه٣و في لام٩اهُاث البكغٍت املؿاٖضة في ٖملُاث ئهخاط اليكغ ونىاٖخه مشل الُباٖت وٚحرَا. يٗ ٠لا٢باٖ ٫لى ال٣غاءة واملُالٗت ،ختى بحن َلبت املضاعؽ والجامٗاث. ُٚاب الؿُاؾت الش٣اُٞت الكاملت للضولت واملغا٦ؼ الش٣اُٞت ،والجمُٗاث ألاصبُت وال٨ٟغٍت التي جضٖمال٨خاب.
 املك٨لث ال٣اهىهُت والخىُٓمُت الخانت باليكغ. ُٚاب الضٖم املاصي مً الضولت للىع ١ولهىاٖت اليكغ ،مما أصي ئلى اعجٟإ ؾٗغ ال٨خاب و ٖملُتئهخاظه.
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الفصل الثاوي:
 4-1ظُاظت الكخاب في الجضائش:

ئطا ٧ان ال٨خاب م٣ضؾا ٖلى مؿخىي الخُاب الؿُاس ي ،ل٨ىه في الىا ٘٢ب٣ي مهمكا ٞمً ؾىت
 1962ئلى ؾىت ٣ٞ ،1983ض أهخجذ الجؼاةغ أ٢ل مً ألٟحن ٖىىان .بٌٗ صوع اليكغ الٗمىمُت وٖلى
عأؾها املإؾؿت الىَىُت لل٨خاب (ًٞ )ENALلذ الاؾخحراص ٖلى لاهخاط.
باليؿبت لبٌٗ الىاقغًٍ الخىام ٌٗخبر ئهخاط ال٨خاب اؾدشماعا ٦أي اؾدشماع ٞ .املهم َى الغبذ
الؿهل واملىٟٗت لاهُت .وباليؿبت لىاقغًٍ آزغًٍ ،اليكغ َى ٖمل جغبىي ًىظب الٗىاًت باهخاط ال٨خاب .
وختى ئن وظضث بٌٗ الخضابحر امللمىؾت مً ٢بل الؿلُاث الٗمىمُت املخسظة في اججاٍ
ال٨خابٞ ،ان الاَخمام ًيبغي أن ًىهب ٖلى وي٘ ؾُاؾت ز٣اُٞت جأزظ بٗحن الاٖخباع ٧ل ظىاهب اليكغ.
ٗٞلى الؿاؾت وزبراء ال٨خاب مً هاقغًٍ وباتعي ٦خب وم٨خبُحن أن ً٣ترخىا الٗىانغ املإؾؿت لهظٍ
الؿُاؾت ،وفي َظا لاَاع ٌٗض الخىاع بحن ٧ل املهخمحن أو ٫زُىة ملىاظهت املكا٧ل وئًجاص الخلى.٫
ًسً٘ الىاقغون ئلى الٓغوٚ ٝحر املؿخ٣غة لليكغ ،وٍغظٗىن جضوي مبُٗاث ال٨خب ئلى جضَىع املؿخىي
املِٗص ي للمىاًَ.
أما ؾٗغ ال٨خاب ُٞخد٨م ُٞه ٖاملحن أؾاؾُحن َما:
الكغوٍ الا٢خهاصًت لئلهخاط:
ٞاألؾٗاع جىس ٌٟباعجٟإ ٖضص ال٣غاء أي ٖضص اليسخٚ .حر أن في الجؼاةغ َظٍ ألاع٢ام هي في أصوى
مؿخىٍاتها (  1333-333وسخت في املخىؾِ) ٞمٗض ٫اؾتهل ٥الٟغوؿُحن ًهل ئلى  363ملُىن ٦خاب في
الٗام ،بِىما اؾتهل ٥الجؼاةغ ًبل 45 -43 ٜملُىن ( أ٢ل مً ٦خابحن ل٩ل ٢اعب وفي الؿىت).1
همِ اؾتهل ٥ال٣غاء ،خؿب جد ٤ُ٣الضًىان الىَني لئلخهاةُاث (  )ONS2خى ٫اؾتهل٥
ألاؾغ ،جمشل املحزاهُت الش٣اُٞت للٗاةلت  %3أٚلبُتها مسههت لؤلصواث املضعؾُت.
ل٣ض ٖاوى ال٨خاب مً اوٗ٩اؾاث الىيُٗت الا٢خهاصًت التي ٖاقتها الجؼاةغٞ .مىظ ًىاًغ 1991
ايُغث املإؾؿاث املؿخىعصة لل٨خاب ومنها املإؾؿت الىَىُت لل٨خاب وصًىان املُبىٖاث الجامُٗت ئلى
ص ٘ٞالخ٣ى ١الجمغُ٦ت ول ً٨في هٟـ الؿىت ألُٛذ َظٍ لاظغاءاث .وئطا ٧اهذ َظٍ ألازحرة مصجٗت
-Ouali, Aomar ." Etes-vous livres ce soir ? ".in:Hebdo-Libéré, n°17, 24 au 30 juillet 1991, p.19
Office National des Statistiques. -2
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ٞانها لِؿذ ٧اُٞت بما أنها مُب٣ت ٖلى اؾخحراص املىاص التي جضزل في نى٘ ال٨خاب ٧الىع ١والخبر واملىاص
الُ٨مُاةُت .ل٣ض أصي جضَىع ُ٢مت الضًىاع ئلى اعجٟإ ؾٗغ ال٨خاب ،بؿبب اعجٟإ ؾٗغ املىاص ألاولُت .و٢ض
أزغ اعجٟإ ألاؾٗاع ٖلى ال٣ضعة الكغاةُت مما أصي ئلى ٖؼو ٝالٗضًض مً ال٣غاء ًٖ ال٣غاءة.
ل٣ض صَ ٘ٞظا الىي٘ الش٣افي املترصي الىاقغًٍ واملهخمحن بال٨خاب ئلى لٟذ اهدباٍ املؿإولحن ئلى
مساَغ ُٚاب ؾُاؾت ال٨خاب ،ويغوعة ئعؾاء نىاٖت خضًشت وج٩ىًٍ ج٣ني مخسهو وئوكاء َُئاث
٢اصعة ٖلى جُىٍغ اليكغ وجدؿحن ويُٗت ال٨خاب ،وػٍاصة ٖلى َظٍ املُُٗاث الؿلبُت ٖاقذ بٌٗ صوع
اليكغ بٌٗ الايُغاباث ٧اإليغاب الظي ٖغٞخه املإؾؿت الىَىُت للصخاٞت (.)ENAP
خؿب صلُل الضًىان الىَني لئلخهاةُاث (:)ONS
ً٣غأ ٦خاب واخض في امل٣ابل ً٣غأ ال٣اعب الٟغوس ي ما بحن  7ئلى ٦ 12خاب ؾىىٍا .وفي ما ًخٗل٤
باليكغ ٖغٞذ َظٍ الٟترة ُٚاب ؾُاؾت لل٨خاب .وج٩لٟت لاهخاط مغجٟٗت وجسلذ الضولت ًٖ صٖمها
لل٨خاب و٧اهذ الخبُٗت للخاعط في اؾخحراص الىع ١والخبر واملىاص الُ٨مُاةُت ٧املت.1
ئن ُٚاب ؾُاؾت لل٨خاب ٧ان له أزغ ٦بحر ٖلى الٗل٢اث التي جغبِ بحن الىاقغ وال٩اجب التي
٧اهذ ٚحر مدضصة وواضخت املٗالم٩ٞ .ل مً الىاقغ وال٩اجب ٢ض ٖاوى مً َظٍ الىيُٗت الٛامًت
والٛحر مؿخ٣غة التي امخض جأزحرَا ئلى م٨خباث بُ٘ ال٨خب التي ايُغ أصخابها ئلى حُٛحر وكاَهم أو
الخى ٠٢نهاةُا .أما ًٖ ال٨خب ال٣لُلت املٗغويت في الؿىٞ ١انها جخه ٠ببٌٗ الى٣اةو الخ٣ىُت.
ٞالىع ١الكٟاً ٝجٗل ال٣غاءة نٗبت ٦ما أن ؾٗغ ال٨خاب لِـ في مخىاو ٫الجمُ٘.
أما ال٨خاب املضعس ي ٞب٣ي ملضة َىٍلت خ٨غا ٖلى الضولت ،وججضع الٗىاًت باملىاهج ويمان
اؾخ٣غاعَا ،وفي الى٢ذ الخالي باهٟخاح ؾى ١ال٨خاب ٖلى الُ٣إ الخام ،أزظث صوع اليكغ الخانت
بخضُٖم وئٚىاء الؿى ١بال٨خب املضعؾُت املؿاٖضة وال٨خب التربىٍت املىجؼة و ٤ٞالبرامج الغؾمُت لىػاعة
التربُت الىَىُت.
باليؿبت ل٨خب ألاَٟاٞ ٫ضوع اليكغ جترصص في وكغ َظا الىىٕ مً ال٨خب ،وفي َظا املجاً ٫إ٦ض
الؿُض خمُض بىؾلهام أهه " :بما أن ٦خاب الُٟل الجُض ٚالي الشمًٞ ،اهه لِـ في مخىاو ٫ألاؾغ طاث
الضزل الًُٗ .٠ومً ظهت أزغي٧ ،ل صوع اليكغ الىَىُت ججض نٗىباث ٦بحرة في وكغ ٦خب جغبىٍت
-Allaf, Chantal.« Touch’pas à ma culture ».in:l’Hebdo-Libéré, n°72, 12 au 18 août 1992, p.23
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ظظابت لؤلَٟا ."1٫باليؿبت ملضًغ املإؾؿت الىَىُت للصخاٞت الؿُض بىؾٗض وايخي ٞان " :أصب
ألاَٟاَ ٫ى مهضع ،وَى ُ٢إ حؿخٛله بغ٣ٞت ال٣اعب الهٛحر ختى ً٨بر ،وبهظا ًخطح أ٣ٞىا."2

 5-1مشاخل اليشش:3
1-5-1

.خللت الخألُف:
هي الٗملُت ألاولى في ٖملُت اليكغ،وحٗني وي٘ املٗلىماث في ٢الب مىُ٣ي ٢ابل للٟهم والخل٣ي

وئزغاظها مً طًَ املإل،٠و٢ض ً٩ىن الخألَُ ٠ىا جألُٟا ٖلمُا أو أ٧اصًمُا ٌٗخمض ٖلى مىهج مً مىاهج
البدض الٗلمي املٗغوٞت،و٢ض ً٩ىن جألُٟا وظضاهُا ٌٗخمض ٖلى لاخؿاؽ والكٗىع٦،ما َى الخا ٫في
ال٣هو والكٗغ والخىاَغ املغؾلت،ومهُلح الخألُ ٠مهُلح ٖام ًضزل ُٞه ٧ل نٟاث لابضإ
ال٨ٟغي ٧الجم٘ والخدغٍغ والخد ٤ُ٣والترظمت والازخهاع والكغح والخٗلُ .٤ئن املؿإوَ ًٖ ٫ظٍ
الخل٣ت َى املإل،٠أي مبضٕ الغؾالت ال٨ٟغٍت وميكإَا والؿبب في وظىصَا،واملإل ٠مهما ٧ان الضوع
الظي ً٣ىم به في ئبضإ الغؾالت ال٨ٟغٍت ٣ٞض ً٩ىن شخها َبُُٗا مشل "َه خؿحن""،وٍلُام
ق٨ؿبحر"٦،ما ٢ض ً٩ىن شخها مٗىىٍا أو َُئت مشل ظامٗت ال٣اَغة ،صاع ال٨خب املهغٍت ،وػاعة
الش٣اٞت ،ومهما ٖٓم ٦خاب املإل ٠ومهما ٧اهذ ماصجه الٗلمُت ٞان الخألُ ٠في خض طاجه ل ٌٗخبر
وكغا،ألن جألُ ٠ال٨خاب ووي٘ ماصجه الٗلمُت زم خبؿه ًٖ الىاؽ ٌٗني ٖضم جىنُل املٗلىمت أو
الغؾالت ئلى املؿخُٟضًً وَى الهض ٝاملُل ٤مً اليكغ.

 2-5-1خللت الخصيُع:
في َظٍ الخل٣ت املإل٨ً ٠خب ٦خابه وٍسغط الغؾالت ال٨ٟغٍت مً عأؾه وٍ٨خبها بسِ ًضٍ ،أو
ًًٗها ٖلى لالت ال٩اجبت في وسخت واخضة ٚالبا ،و بالخالي ل٩ي ٌؿخٟاص منها ٞل بض مً حٗضًض وسخها
ختى جىدكغ بحن الىاؽ وٍخم جضاولها ٟٞي خالت املُبىٖاث ً٩ىن جهيُ٘ اليسخ ًٖ َغٍ ٤الُباٖت ،وفي
خالت املهٛغاث الُٟلمُت ً٩ىن جهيُ٘ اليسخ ًٖ َغٍ ٤الاؾخيؿار والخهىٍغ وفي خالت املىاص الؿمُٗت
ً٩ىن الخهيُ٘ ًٖ َغٍ ٤الدسجُل وفي خالت ال٨خاب الال٨ترووي والضوعٍت الال٨تروهُت ً٩ىن الخدمُل
ٖلى وؾاةِ ال٨تروهُت’وألن الك٩ل الٛالب ٖلى الغؾالت ال٨ٟغٍت لان َى الُب٘ ٞان البٌٗ ًُلٖ ٤لى
Ghanem, Ali.Les éditions Rahma, un éditeur qui dérange.in:l’Hebdo-Libéré, n° 72, -1
Allaf, Chantal.« Touch’pas à ma culture ».in:l’Hebdo-Libéré, n°72, 12 au 18 août 1992, p. 23 -2
 -3زلﯿٟت  ،قٗبان ٖبض الٗؼیؼ .اليشش الحذیث و مإظعاجھ .إلاظكىذسیت  :صاع الش٣اٞت الٗلمﯿت( 1998 . ،ؾلؿلت امل٨خباث
و املٗلىماث) ؛ م. 7
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َظٍ الخل٣ت خل٣ت الُباٖت،بل وَسخب َظا املهُلح ٖلى ؾاةغ ألاق٩ا ٫أًًا ألن ٖملُت جىلُض اليسخ
املخٗضصة ًخم في الٛالب ًٖ َغٍ ٤الاؾخيؿار مً اليسخت ألام،و الُغ ٝالظي ً٣ىم بهظٍ الخل٣ت َى
الُاب٘ باٖخباعٍ مؿإول ًٖ ٖملُت جىلُض أو حٗضًض اليسخ،و٦ما أقغها مً ٢بل في خل٣ت الخألُ،٠ل
ٌٗخبر حٗضًض اليسخ أو الخهيُ٘ أو الُباٖت وكغا،ألهه بمجغص َب٘ اليسخ مهما ٧ان ٖضصَا وخبؿها ًٖ
الىاؽ ل ًإصي ئلى أي اؾخٟاصة مً الغؾالت ال٨ٟغٍت.

 3-5-1خللت الخىصَع أو الدعىٍم:
حٗخبر الخل٣ت ألازحرة في ٖملُت اليكغ وحٗني جىنُل الغؾالت ال٨ٟغٍت ئلى مؿخ٣بليهاٞ،املإلَ ٠ى
ناخب الغؾالت التي ًغٍض جبلُٛها للىاؽ ٞهى ًجؿض أ٩ٞاعٍ ٖلى وؾُِ زاعجي وٍ٣ىم الهاو٘ باٖضاص
وسخ مً َظا الىؾُِ وطل ٪ب٣ضع ما ًخى ٘٢للغؾالت مً اهدكاع ،وٍ٣ىم املىػٕ املؿإوَ ًٖ ٫ظٍ
الخل٣ت بخىنُل الغؾالت ئلى ألاٞغاص الغاٚبحن ٞيها والخىػَ٘ في خض طاجه لِـ وكغا ول٨ىه زاجمت خل٣اجه
ٞبه ج٨خمل وبه ًخد ٤٣اليكغ،و٢ض ًُلٖ ٤لى َظٍ الخل٣ت اؾما زانا بها وَى"ججاعة ال٨خب"ٞ،اطا ٧ان
املإلَ ٠ى ناخب املاصة الٗلمُت وَى الظي ًد ٤٣طاجُت ال٨خاب بما له مً أبىة ٖلى املٗلىماث الىاعصة
به ،و ئطا ٧ان الُاب٘ َى املؿإو ًٖ ٫الُ٨ان املاصي لل٨خاب باٖخباعٍ َى الظي ٌٗضص اليسخ وئطا ٧ان
املىػٕ َى املؿإو ًٖ ٫جىنُل جل ٪اليسخ ئلى ال٣غاء وَى خل٣ت الىنل ئليهمٞ،ان َظٍ ألاَغاٝ
الشلزت:املإل،٠الُاب٘،املىػٕ ٢ض ل ٌٗغ ٝبًٗهم البٌٗ ول جىظض أي ٖل٢ت بُنهم ول ٌٗغ ٝأخضَم
ٖمل لازغ وخضوصٍ،لظا صٖذ الًغوعة ئلى وظىص َغ ٝعاب٘ ًجم٘ بُنهم وٍضًغ ٖملُت اليكغ بغمتها
وٍخدمل أٖبائها وَى الىاقغ.1ختى و لى جضازلذ ألاصواع ٞان الخل٣اث الشلزت جٓل مىٟهلت واضخت
الخضوص و املٗالم و ألاَغا ٝألاعبٗت مٗىىٍا ٖلى ألا٢ل ًٓلىن مىٟهلحن و باعػًٍ خُض أن َظٍ الخل٣اث
جبرػ صوع مإؾؿاث اليكغ في الٗملُاث التي ج٣ىم بها ليكغ ال٨خاب.

 -1قٗبان ٖبض الٗؼٍؼ،زلُٟت .اليكغ الخضًض و مإؾؿاجه.مغظ٘ ؾاب.٤م14.
-2قٗبان ٖبض الٗؼٍؼ،زلُٟت .الٟل٨ت في أؾاؾُاث اليكغ.مغظ٘ ؾاب.٤م13.
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املبدث الثاوي :وشش كخاب الطفل في الجضائش*-
 1-2-2اَخمام دوس اليشش الجضائشٍت بيشش كخاب الطفل

ً
ٖىىاها باللٛت
في الٟترة (ٞ ) 1989-1971اهىا وسجل خؿب املهاصع البیبلﯿىٚغاٞﯿت الىَىﯿت 65
الٗغبﯿت وٖ 8ىاوًٍ باللٛت الٟغوؿُت مً ٢هو الخُىاهاث وألاؾاَحر و٢هو املٛامغاث ٦ما ْهغث
ٖضة ؾلؾل وزانت ألاقغَت املغؾىمت التي أُُٖذ للجؼاةغ م٩اهت مغمى٢ت في أصب الُٟىلت بما أنها
٢ض أُٖض وكغَا في  2333مً َغ ٝاملإؾؿت الىَىُت للٟىىن املُبُٗت 1في ؾلؿلت زانت (  43ؾىت
مً ألاقغَت املغؾىمت والغؾىم الصخُٟت) ٖلى الغٚم مً أن َظٍ ألاقغَت املغؾىمت ٧اهذ مىظهت
لل٨باعٞ ،بًٗها ًلءم ظمهىع الكباب.
بسل ٝھظا في الدؿٗﯿيﯿاث ؾاھمذ صوع اليكغ الخانت بضوع ٦بحر في جُىیغ ؾلؾل الكھاب.
ٟٞي ھظٍ الٗكغیت جبلىعث اهُل٢ت أصب ألاَٟا ٫بدٞ ،٤اهىا وٗض ٖ 257ىىان باللٛت الٗغبﯿت و23
ٖىىان باللٛت الٟغوؿﯿتٞ .ؼیاصة ٖلى ؾلؿلت أٚﯿلؽ وأهیـ للمإؾؿت الىَىﯿت لل٨خاب ْھغث
مجمىٖت مخىىٖت مً الؿلؾل مً أھمھا ما ﯾىظض في الضلﯿل الىَني للميكىعاث ،ؾلؾل ميكىعاث
الكھاب  12ؾلؿلت مخىىٖت في الىىٕ والٗضص٢ ،هو قٗبﯿت٢ ،هو الخﯿىاهاث٢ ،هو املٛامغاث
ال٨خب املهىعة ،ال٨خب الىزاة٣ﯿت .ل ً٨صاع الكھاب التي جسههذ في ال٨خاب املضعس ي والجامعي،
أھملذ أو حٛايذ ًٖ وكغ ٦خب ألاَٟا .٫وججضع لاقاعة ئلى أن صاع الكھاب لیؿذ الىخﯿضة التي أجبٗذ
ھظا الىھجٞ ،بٗضھا ميكىعاث ال٣هبت التي وكغث في آن واخض ال٨خاب الىزاة٣ي الٗلمي وؾلؾل أزغي
مً ال٣هو ،أٖاصث جىظھھا وٚحرث ؾﯿاؾخھا لليكغ هدى ال٨خاب املضعس ي وقبھ املضعس ي .في ھظٍ
ألازىاء جُىع هىٕ ظضﯾض م٘ ْھىع صوع وكغ ظضﯾضة مخسههت في صخاٞت ألاَٟاٞ ،٫مجلت ( هىهى)
ً
هجاح ا ً
٦بحر اٞ .ھظٍ املجلت التي جبإ مباقغة في املضاعؽ بًٟل صٖم ألا٧اصﯾمﯿت الىَىﯿت لم
حٗغٝ
حٗغ ٝأي مىاٞـ ئل بٗض نضوع ظغاةض أزغي لؤلَٟا ٫مشل (الكاَغ الهٛحر) وٖىاویً أزغي التي ما
لبدذ أن جىٟ٢ذ ًٖ الهضوع .في هھاﯾت الدؿٗﯿيﯿاث ٧ل صوع اليكغ التي ٧اهذ جيكغ ٦خب ألاَٟا ٫بضأث
ً
ؾاةض ا لضعظت ﯾهٗب مٗھا
الىاخضة جلى ألازغي في وكغ ال٨خب قبه املضعؾﯿت ل٣ض ٧ان ھظا الاججاٍ
عؤیت ھظا الاھخمام املبالٞ ٜﯿھا بال٨خب الكبه املض ؾﯿت و٣ٞضث ٦خب ألاَٟاً ٫
هىٕ ا مً الٗىاﯾت .في
ع
ؾىىاث  2333وكھض ْھىع صوع وكغ مخسههت في أصب ألاَٟا ٫والكباب مشل صاع اليكغ (صالﯿمان)
-Entreprise Nationale des Arts Graphiques.
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بالجؼاةغ وصاع اليكغ ( الخٟاخاث الشلزت ) بىھغان .مً ظھخھا ظمٗﯿت ال٣اعب الهٛحر بىھغان جخاب٘
وكاَھا في اليكغ لتر٢ﯿت ال٣غاءة و٦خاب الُٟل بالجؼاةغ .وھىا ٥صوع وكغ أزغي مشل امل٨خبت الخًغاء
وصاع اليكغ ٖلىم ومٗغٞت حٗخبر ٦ضوع وكغ مخسههت في أصب ألاَٟا ٫والكباب .مً  2333ئلى 2334
ّ
ٞاهه ﯾم٨ىىا وخؿب لاﯾضإ ال٣اهىوي حسجﯿل ٖ 526ىىان باللٛت الٗغبﯿت و 135باللٛت الٟغوؿﯿت و13
باللٛت ألاماػیٛﯿت .وبامل٣اعهت م٘ بلضان أزغيٞ ،ان ّ ھظٍ ألاع٢ام ٢لﯿلت ول ً٨في جاعیش اليكغ الجؼاةغي
حٗخبر طاث أھمﯿت عةیؿﯿت .ھظٍ ألاع٢ام ﯾم ً٨أن ج٩ىن أ٦ثر أھمﯿت بٗحن الاٖخباع امليكىعاث التي لم
جسً٘ للًبِ البیبلﯿىٚغافي والتر٢ﯿم الضولي املىخض لل٨خاب(ISBN) 1
في بلصها وفي ْل ٚﯿاب ؾﯿاؾت لخُىیغ ال٣غاءة لضي الكباب وٚﯿاب م٨خباث ألاَٟا ٫والكباب.
ً
مُغوخا ھى ھل ؾدب٣ى صوع اليكغ صالﯿمان والخٟاخاث الشلزت نامضة في
ٞان ّ الؿإا ٫الظي ﯾب٣ى
ُ٢إ اليكغ ّ
املىظه لؤلَٟا ٫والكباب .؟ أٚلب الٗىاویً امليكىعة في ھظٍ الضوع ٢ض جم وكغھا بًٟل
مؿاھمت املدآٞت الٗامت لؿىت الجؼاةغ بٟغوؿا ولھظا ﯾهٗب ٖلﯿىا أن هدضص بك٩ل خ٣ﯿ٣ي ال٣ضعة
الخ٣ﯿ٣ﯿت إلهخاظھا .ول ً٨بًٟل الجھىص ال٨بحرة التي جبضلھا ھظٍ الضوع في ئٖضاص ٦خاب الُٟل
باملىانٟاث املٗمى ٫بھا مً خﯿض الك٩ل واملدخىيٞ ،ھظٍ الضوع ﯾم ً٨أن جهبذ في َلﯿٗت الخسهو
في أصب الُٟىلت في الجؼاةغ .ول ً٨هلخٔ في لاوهت ألازحرة صاع اليكغ صالﯿمان جخجه هدى ٦خاب الًٟ
وال٨خب الجمﯿلت ٞ.ھل جدخ ٟٔباهخاظھا الؿاب ٤ل٨خب ألاَٟا٫؟ ئن ّ املؿخ٣بل ٟ٦ﯿل بأن ﯾجﯿب ًٖ
حؿاؤلجىا .ل ً٨الص يء الٛغیب ھى ٖضم مكاع٦ت ھظٍ صوع اليكغ املخسههت في ٦خب ألاَٟا : ٫صاع
صالﯿمان والخٟاخاث الشلزت وختى ظمٗﯿت ال٣اعب الهٛحر  ،ویغظ٘ ٚﯿاب ھإلء الىاقغیً في الهالىن
الضولي ألاو ٫ل٨خاب الُٟل ( 2) SILJAالظي أ٢ﯿم في ظىان  2336ئلى ٖضة أؾباب مىھا ٖضم ٢ضعة صوع
اليكغ الجؼاةغیت الخٟ٨ل بمخُلباث ھظا الهالىن .ئن ّ مكاع٦ت ھإلء الىاقغیً في الهالىن الضولي
لل٨خاب في هىٞمبر 2336وٚحرھا مً الخٓاھغاث الش٣اٞﯿت ھي يغوعیت للى٢ىٖ ٝلى ويٗﯿت وكغ ٦خب
ألاَٟا ٫في الجؼاةغ٢ .ض یٗىص الىاقغیً ال٣ضامى ل٨خب ألاَٟا ٫ئلى واظھت اليكغ لیـ ٦ىاقغیً لل٨خب
املضعؾﯿت ول ً٨باٖخباعھم هاقغي ٦خب ألاَٟا ٫والكباب.

Numéro International Normalisé du Livre -1
Salon International du Livre de Jeunesse d’Alger. -2
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I.2.2مىافز حعىیم كخاب الطفل :

ج٩ىن ٞئت الكباب ألا٢ل مً  25ؾىت خىالي  % 73مً مجمىٕ الٟئاث وبظل ٪ﯾمشل ٦خاب
الُٟل ً
ً
أؾاؾﯿا في الجؼاةغ ،و٦ما ﯾغي باتعي ال٨خب ٞان ّ الُلب ﯾتزاﯾض باؾخمغاع ألن الٗغى
ھاها
ع
الًٗﯿ ٠ل ﯾلبي خاظﯿاث ال٣غاء٦ .خب ألاَٟا ٫املؿخىعصة جبإ بأزمان ٚالﯿت جهل ئلى  233ص.ط .بیىما
ً
مدلی ا ل جلبي ھظا الُلب املتزاﯾض ؾىاء مً خﯿض ال٨م أو ال٨ﯿ .٠ئن ّ ئهخاط ال٨خب
ال٨خب املىخجت
ّ
یؿخلؼم اؾخسضام ج٣ىﯿاث وھي في ألاٚلب ٚحر مخىٞغة ،ختى وئن جىٞغث ٞاهھا جدخاط ئلى الٟ٨اءة وامل٣ضعة
ٖلى اؾخٗمالھا .ئياٞت ٖلى طلٞ ٪ھي جخُلب جىٞغ املىاص ألاولﯿت وزانت الىع ١الظي ﯾسً٘ اؾخحراصٍ
ئلى ص ٘ٞعؾىم وخ٣ى ١ظمغ٦ﯿت
 ( -1الىاشش َ : ( L'éditeurى جاظغ اؾدشمغ ماله في مﯿضان ال٨خاب ،والىاقغ ل ﯾخضزل ئل مً بُٗض في
ٖملُت اليكغ في صوع اليكغال٨بحرة ئط أن مضﯾغ الؿلؿلت ھى الىاقغ الخ٣ﯿ٣ي ،1الىاقغ ھى م٨ٟغ ﯾ٣ىم
بمھمت مدضصة ص٢ﯿ٣ت وھى ً
أﯾًا ٖامل زاي٘ لٓغو ٝأعباب الٗمل .2ھظٍ الُبﯿٗت املؼصوظت للىاقغ ٞھى
مً ظھت عظل أٖما ٫مً هىٕ زام ،ومً ظھت أزغي م٨ٟغ ومش ٠٣ھي التي ججٗلھ الصخو الظي
بىاؾُخه ﯾىظض ال٨خاب.ئن ّ ال٨خاب ﯾىظض باؾخمغاع ویخجضص ٖبر ھظا الٗمل املٗ٣ض الظي ھى ال٣غاءة .بما
أن الىاقغیً ھم أواةل ال٣غاء الظﯾً ﯾسخاعون للجمﯿ٘ٞ ،الىاقغون ھم أصخاب ال٣غاع الخ٣ﯿ٣ﯿحن ألي
ً
بلض .الىاقغ لیـ ٚاٞل ملا ﯾيكغٞ ،خد٨مھ في ألاٖما ٫التي لم جيكغ بٗض ﯾجٗله ھى املؿإو ٫ألاوًٖ ٫
ال٨خاب وبظل ٪یكاع ٥في الخغ٦ت الش٣اٞﯿت .الىاقغ ھى الظي ﯾيخج ال٨خاب ٞﯿجب ٖلﯿه أن ﯾخه٠
بالجغأة وبدـ ﯾ ٔ٣لٗمل ئبضاعي زام:
 -2املىصع  . ( Le distributeur ) -ﯾخمشل صوع املىػٕ في ئٖضاص ٞىاجحر الؿل٘ مً ال٨خب وٚحرھا ویخىلى
ئعؾالھا ٦ما ﯾ٣ىم بخُٛﯿت الى٣ٟاث ،ﯾدهل املىػٕ ٖلى ٞىاةض أٖمالھ ٖلى خؿاب الىاقغ ،ویخدهل
ٖلى أعباخھ مً مجمل زضماجه٦ .ما ﯾدهل ٖلى أعباخه مً باتعي ال٨خب.
ومً أ٦بر املىػٖحن الٗاملحن في مجا ٫اليكغ والخىػی٘ في الجؼاةغ :
أ  -داس البصائش لليشش والخىصیع :جخىلى صاع البهاةغ وكغ وجىػی٘ ال٨خب ٖلى مؿخىي ٧امل التراب الىَني
 ،ویىظض م٣غھا الغةیس ي بالخامت الجؼاةغ الٗانمت ،وجمخلٖ ٪ضة ٞغوٕ في الىؾِ والكغ ١والجىىب
 -1ؾﯿض مدمض ،مدمض.نىاٖت ال٨خاب ووكغٍ.في :مجلت املكخباث واملعلىماث العشبﯿت.الٗضص ألاو ، 1984،٫م 118.112
Habili, Mohamed.Le métier d’éditeur.in:Hebdo-Libéré,n°72,12 au 18 août 1992, p.20 -2
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والٛغب ،وھظا ألازحر مخىاظض م٣ابل امل٨خبت الجھىیت .وھي ج٣ىم باؾخحراص ال٨خب مً املكغ ١الٗغبي،
ً
ً
زام ا ب٨خب ألاَٟا ٫والكباب ئط هجض في م٨خبخھا ٖضة ٖىاویً مترظمت ًٖ
اھخمام ا
وجىلي
٦لؾﯿ٨ﯿاث ألاصب الٗالمي لؤلَٟا ٫والكباب .وفي ما ﯾسو أصب ألاَٟاٞ ٫ال٨خب املٗغويت مخىىٖت
جٓم هدى ٦ 157خاب ئط هجض ٦خب ألاوكُت التربىیت في ال٣غاءة وال٨خابت والخٗبحر ،وال٨خب املضعؾﯿت
وال٨خب الىزاة٣ﯿت ،و٦خب ألالٗاب والدؿالي وال٨خب الضﯾيﯿت وخ٩اﯾاث جخا وخ٩اﯾاث ٢بل الىىم
وخ٩اﯾاث ظضحي وؾلؿلت أعوٕ ال٣هو وؾلؿلت الٛلم ،ومىؾىٖاث الخﯿىاهاث ومىؾىٖاث صﯾؼوي
وال٣هو الٗاملﯿت الكھحرة املترظمت ٣٦هو ھاعي بىجغ و٦ظا ال٣ىامیـ وال٣ىامیـ املهىعة .أما في
أصب الكباب ٞىجض هدى ٦ 53خاب حكمل ٢هو للٟخﯿان و٦خب الازتراٖاث والا٦دكاٞاث والغیايت
وؾلؿلت مكاھحر الٗلماء و٦خب الخاعیش .وجتراوح أؾٗاع ٦خب ألاَٟا ٫بحن  53ص.ط .ئلى  233ص.ط .أما
أؾٗاع ٦خب الكباب جتراوح بحن  253ص.ط .ئلى  533ص.ط .وفي ھظا الهضص ﯾم ً٨ال٣ى ٫أن ال٨خب
املؿخىعصة ھي أ٢ل ً
ؾٗغ ا مً ال٨خب املىخجت في الجؼاةغ .ب  -داس الشھاب :أوكأث صاع الكھاب في 1989
وفي بضاﯾت جأؾیؿھا ٧اهذ م٣خهغة ٖلى ُ٢إ املُبٗت وم٨خبت البﯿ٘ واليكغ .ومىظ ئوكاةھا اججھذ ھظٍ
الضاع ئلى وكغ ال٨خب املضعؾﯿت املؿاٖضة وال٨خب الجامٗﯿت .و٢ض أوكأث صاع الكھاب ملخ٣ت جابٗت لھا
ھي (قﯿضﯾ (Chidif ٠بالغٚاﯾت عب الجؼاةغ والتي اھخمذ بترویج وجىػی٘ ال٨خب الٗامت للىاقغیً
الجؼاةغیحن وألاظاهب ٖل ٧امل التراب الىَني .و٢ض هٓم ھظا الخىػی٘ ٖبر ٞغی ٤م٩ىن مً زمؿت ممشلحن
ﯾجىبىن ٧امل الُ٣غ الىَني ویىػٖىن ال٨خب ٖلى أ٦ثر مً  433م٨خبت البﯿ٘ وهُ٣ت البﯿ٘ .ویخمشل
صوعھم في جىظﯿھ بات٘ ال٨خب في ازخﯿاع الٗىاویً ،وئعقاصٍ في الخمىیً بال٨خب و٦ظا مؿاٖضجه في جُىیغ
عنﯿضٍ مً ال٨خب بدﯿض ﯾىاؾب ػباةىه
ج  -داس الصفاء لليشش والخىصیع :صاع الهٟاء ھي صاع خضﯾشت أوكأث ؾىت ، 1999ﯾىظض م٣غھا بالجؼاةغ
الٗانمت وھي مسخهت بالضعظت ألاولى في اؾخحراص ال٨خاب باللٛت الٗغبﯿت والٟغوؿﯿت وفي ظمﯿ٘
الازخهاناث ،وزانت ال٨خاب ألا٧اصﯾمي ،وناخبھا الؿﯿض ٖبض الىھاب ئبغاھﯿم مٗىش ي ھى أنٛغ
مؿخىعص لل٨خاب في الجؼاةغ وھى مسخو في ٖلم امل٨خباث والخىزﯿ .٤وصاع الهٟاء حؿخىعص ال٨خاب مً
ٖضة صوع ٖغبﯿت مخىىٖت وايٗت بظل ٪م٣اﯾیـ الجىصة والىىٖﯿت وظىصة الُباٖت والىع .١ومً بحن
الضو ٫الٗغبﯿت التي حؿخىعص مىھا ال٨خاب لبىان ،ؾىعیت ،مهغ ،ألاعصن ،الؿٗىصﯾت ،مشل صاع ال٣لم
بضمك ،٤صاع ال٨خب الٗلمﯿت بلبىان ،صاع ابً خؼم صاع الٗانمت بجضة ،الكغ٦ت املخدضة للخىػی٘ وبٌٗ
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ّ
الضوع املهغیت .وخؿب مضﯾغ ھظٍ الضاع ٞاهه جم اؾخحراص ؾىت  2333خىالي ٖ 1533ىىان ظضﯾض لخىؾﯿ٘
صاةغة امل٣غوةﯿت بحن الكباب.
 - 3بائع الكخب )  :. ( Le libraireﯾلٗب بات٘ ال٨خب صوع الىؾﯿِ بحن الىاقغ (الهاو٘) وال٣اعب
(املؿخھل )٪في ئَاع هٓام ا٢خهاصي خغ ﯾسً٘ ملخٛحراث الٗغى والُلب .ئن ّ جيكﯿِ ال٨خاب في امل٨خبت
ل ﯾخىٖ ٠٢ىض جىُٓم صوعجه مً واظهت الٗغى ئلى الغٞى ٝأو ئلى الهىاصً ٤املٗاصة .ول٨ىه ٌؿخمغ ئلى
ٚاًت ل٣اء ال٣اعب باملإل .٠ومً ألاؾالُب التي جلجأ ئليها م٨خباث البُ٘ ،.صٖىاث املإلٟحن لخىُ٘٢
لامًاءاث أو جىُٓم الل٣اءاث م٘ ال٣غاء ،و٢ض جخسظ َظٍ الل٣اءاث ق٩ل ٢غاءاث ً٣ىم بھا ال٩اجب أو
ناخب امل٨خبت أو ٞغی٣ه ،و٢ض ج٩ىن ٖلى ق٩ل جىٓﯿم مؿاب٣اث (ظىاةؼ امل٨خبت) یكاعٞ ٥ﯿھا الؼباةً
باٖخباعھم أًٖاء في لجىت ال٣غاءة .
ئن ٖغى ال٨خب في املؿاخاث ال٨بري ٢ض ً٩ىن مُٟضا مً الجاهب الش٣افي ئط أن َظا الٗغى ًلغي
الخاظؼ الىٟس ي الظي ٌك٩ل ٖىض البٌٗ ٖاة٣ا لضزى ٫م٨خبت البُ٘ .ل ً٨م٨خباث البُ٘ الخُ٣ُ٣ت التي
جخىٞغ ٞيها مىانٟاث ومٗاًحر امل٨خبت الخضًشت هي ٢لُلت٦ .ما أن باتعي الجملت َم ٖباعة ًٖ ها٢لحن
مىػٖحن ل ً٣ىمىن بالىُْٟت ألاؾاؾُت التي جخمشل في الترُ٢ت ولاقهاع والدؿىٍ.٤

 4-1وشش كخب الطفل في دوس اليشش الىطىﯿت:
أ.دوساليششالعامت:
ًجض ال٣اعب في ؾى٦ ١خاب الُٟل مجمىٖت مخىىٖت مً ال٨خب ٦أبجضًاث الٗض و٦خب الخلىًٍ
و٦خب حٗلُم الخغو ٝوألاٖضاص و٦خب ألالٗاب والدؿلُت.حٗغى صوع اليكغ ال٨خب الترٞيهُت والتربىٍت
مشل صاع اليكغ صخلب التي اؾدشمغث في وكغ ٦خب الخلىًٍ وألالٗاب .أما صاع اليكغ آٞا٣ٞ ١ض ازخاعث
وكغ ال٣هو وأبجضًاث الٗض باللٛت الٗغبُت والٟغوؿُت .املإؾؿت الىَىُت للٟىىن املُبُٗت ((ENAG
عنضث مكغوٖا ليكغ ٢هو ألاَٟا ،٫أما صاع اليكغ "الاظتهاص" ٞأنضعث الؿلؿلت الٗلمُت "ما َى؟"،
وهي ٦خب وزاةُ٣ت حكغح الٓىاَغ الُبُُٗت والٗلمُت .صاع اليكغ "عخمت" اؾخٛلذ ُ٢إ ٦خب ألاَٟا٫
بيكغ ال٣هو الكٗبُت٦ .ما أن صوع وكغ أزغي وكغث في هٟـ املجا ٫ول ً٨بًٗها مشل صاع اليكغ
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الكهاب ( (chihabوهىمُضًا ( (numidiaوجاهِذ ( )tanitوؾٟحر ( (saphirو مغ٦حري ) ( Mercuryوكغث
ً
٢هها وخ٩اﯾاث لؤلَٟا.1 ٫
ً
ً
زانا ئط أنضعث ٖضة ؾلؾل
اھخماما
ویبضو أن صاع اليكغ الكھاب ٢ض أولذ ٦خب ألاَٟا٫
مىھا الؿلؿلت الٗلمﯿت (٦ﯿ ٠حٗیل الخﯿىاهاث ؟ ) التي جًم ٦ 12خاب  ،وؾلؿلت ٖلمﯿت أزغي جدخىي
ٖلى ٦ 16خاب .وؾلؿلت ( أظمل ال٣هو ) ،وؾلؿلت صﯾيﯿت ( ؾحرة ألاهبﯿاء (حكخمل ٖلى ٦ 15خاب،
ؾلؿلت (خﯿاة ٖبا٢غة الٗالم) جًم ٦ 12خاب ،وؾلؿلت (الﯿمامت (حكخمل ٖلى ٦ 14خاب .2وبمىاػاة م٘
ھظا الىىٕ مً ال٨خب ٞان ّ ٢هو ألاَٟا ٫امليكىعة ٢لﯿلت .ﯾإ٦ض الؿﯿض "خمﯿض بىؾلھام" ،ناخب
م٨خبت ومضﯾغ صاع اليكغ عخمت ٖلى أھمﯿت ٦خاب الُٟل ب٣ىله  « :ﯾجب أن ﯾ٩ىن ال٨خاب ً
جغبىیاٞ ،ھى
وٖاء ز٣افي «.3
جھخم ٢هو ألاَٟا ٫في مجملھا بخٗلﯿم املىُ ٤وألازل .١ل ً٨ھل ﯾم٨ىىا لان أن هخدضر ًٖ
ئبضإ أصبي في ال٨خابت للُٟل ؟ .في ْل ٚﯿاب الى٣ض الخ٣ﯿ٣ي والبىاء ل٨خب ألاَٟا ٫امليكىعةٞ ،ان ّ
الخضﯾض ًٖ أصب ألاَٟا ٫في الجؼاةغ ؾاب ٤ألواهه  ،وفي ھظا لاَاع **-*-جخأؾ ٠لاوؿت" م٣ﯿضف"،
وھي باخشت بمٗھض ٖلم الىٟـ وٖلىم التربﯿت ب٣ىلھا  « :ل ﯾىظض ج٣ﯿﯿم ه٣ضي ومىيىعي ملا یٗغى
لؤلَٟا «4 ٫وأما في ما ﯾخٗل ٤بالجاهب الخ٣ني ٞ ،ﯿم ً٨ال٣ى ٫أن ال٨خب ٖلى ازخل ٝأهىاٖھا ؾىاء
٢هو ا أو خ٩اﯾاث أو أبجضﯾاث ّ
ً
الٗض أو ٚحرھا جٟخ٣غ ئلى املٗاﯾحر واملىانٟاث الخ٣ىﯿتٞ ،دؿب
أ٧اهذ
لاوؿت م٣ﯿضف  « :الهىعة يغوعیت وهىٖﯿت الغؾم ﯾجب أن جإزظ بٗحن الاٖخباع زانت باليؿبت
لؤلَٟا ٫الهٛاع«.
ئن مٗٓم ال٨خب املٗغويت للبُ٘ ل جدترم املىانٟاث الخ٣ىُت الخانت ب٨خب ألاَٟا ٫ؾىاء مً
خُض الك٩ل أو املدخىيٞ .ال٨خب جدخىي ٖلى نىع طاث ألىان باَخت و٢ض جدخل الهىع أ٦بر مؿاخت
مً الهٟدت .أما الغؾىم ٞهي ل ج٣ضم عؾىماث ٞىُت طاث ئبضإ وزُا ٫وأٚلبها لم ًدؿً عؾمها٦ ،ما
أن ال٨خابت حكخمل ٖلى خغو ٝطاث أحجام نٛحرة ظضا .والٟغا ٙبحن ال٣ٟغاث والؿُىع ٚحر مًبىٍ.
ٚحر أن َظا ل ًىُبٖ ٤لى ٧ل ال٨خب امليكىعة زانت باليؿبت لبٌٗ ال٨خب لضاع اليكغ هىمُضًا التي
- Attouche, Kheira .Livres pour enfants : urgence en la demeure.in : El Moudjahid, 24 novembre1991, p. 3
 -2املغظ٘ هٟؿه ،م. 3
 -3املغظ٘ هٟؿه ،م. 4
 -4هٟـ املغظ٘ الؿاب ،٤م. 4
53

1

اليشش وكخاب الطفل

الفصل الثاوي:

ج٣ضم عؾىم نٛحرة ،أما ٦خب صوع اليكغ ؾٟحر وآٞا ١والكهاب ٞخى٣هها لاًًاخاث ،.أما أبجضًاث
الٗض و٦خب ألالٗاب ٞهي هاجخت لخض ما.
صاع اليكغ "الٟى "٪التي جأؾؿذ في  1991والتي أنضعث أ٦ثر مً ٖ 17ىىان منها  13باللٛت
الٟغوؿُت و 3باللٛت الٗغبُت و٦خاب واخض باللٛت الاهجلحزًت .وخؿب الؿُض مهُٟى بً ِٖس ى ،مضًغ
صاع الٟى« :٪هىلي اَخماما زانا ب٨خاب الُٟل لِـ ل٩ىهه هاصع في الؿىٞ ١دؿب ول ً٨ألهه ٌكاع ٥في
ً
ج٩ىًٍ أظُا ٫املؿخ٣بل«  .وًٍُ٢ ٠اةل «:طا اٖخ٣ضها بأن ھىا ٥ججاعة في اليكغ ٞھظا یٗني أهىا ل هٟھم
ً
ظﯿضا ؾى ١ال٨خاب في الجؼاةغ و هدً ل هسخاع ً
ً
مؿب٣ا «1
أبضا الٗىاویً الخجاعیت ول أخض ﯾجىػ له الخ٨م
وإلهخاط ٦خب ألاَٟا ٫الجﯿضة التي جلبي الُلب املتزاﯾض مً هاخﯿت ال٨م وال٨ﯿٞ ٠ان ّ الخل ﯾ٨مً
خؿب بٌٗ الىاقغیً في اليكغ املكتر .٥ویدؿنى ھظا بكغاء خ٣ى ١الخألﯿ ٠وٖلى ال٣ىاهحن أن حؿمذ
بىىٕ مً الاهٟخاح في مجا ٫ال٨خابٞ .اهخاط ال٨خاب أنبذ ً
م٩لٟا وٖلﯿه أن ﯾغاعي مىانٟاث الىىٖﯿت

ً
والجىصة .وفي الخ٣ﯿ٣ت ٞان ّ أصب الُٟل ً
مىظىصا ٖلى ؾاخت اليكغ الجؼاةغیت و٢ض حؿض
خالﯿا لیـ
مكاعی٘ اليكغ الخالﯿت الٟغا ٙامللخىّ في ئهخاط أصب الُٟل مٗخبر مً هاخﯿت ال٨مﯿت والىىٖﯿت .أما في ما
ﯾخٗل ٤بال٨خاب املضعس يٞ ،بٌٗ ال٨خب املضعؾﯿت هىٖﯿخھا عصﯾئت ٞ ،ھىا ٥أزُاء مُبٗﯿت ،وعؾىماجھا
لیؿذ ظظابت ،وحٛلﯿٟھا ؾيئ .وفي ھظا لاَاع ﯾخ ٤ٟاملھخمىن بيكغ ال٨خاب ٖلى أن ال٨خب املضعؾﯿت
ﯾجب أن ﯾغاعى ٞﯿھا الجاهب الجمالي والٟني واملخاهت٦ ،ما ﯾيبغي أن جخماش ى م٘ الخُىع الظي یكھضٍ
الٗالم مً ا٦دكاٞاث وازتراٖاث وئبضاٖاث ،وأن حؿخمض ههىنھا مً الىا ٘٢املٗیص ي للخلمﯿظ ومً
الترار الىَني والكٗبي ملجخمٗىا ٦ما ﯾيبغي أن جخٟخذ ٖلى الش٣اٞاث ألاظىبﯿت الٗاملﯿت.
ولتر٢ﯿت ال٨خاب املضعس ي ﯾجب ألازظ بٗحن الاٖخباع بٌٗ الا٢تراخاث الھامت:أ -الاؾخٟاصة مً زبراث املإلٟحن وال٨خاب الجؼاةغٍحن طوي ال٣ضعاث واملهاعاث ال٩اُٞت في ئٖضاص ال٨خب
املضعؾُت.
ب-جغ٢ﯿت هىٖﯿت ومدخىي ال٨خب املضعؾﯿت ًٖ َغی ٤حصجﯿ٘ املىاٞؿت لضي الىاقغیً.
ط-ئٖضاص ؾﯿاؾت وكغ واؾٗت لل٨خب املضعؾﯿت.

 -1ػمام ٖ ،اتكت .اٞخدىا ألابىاب للكباب  .الجمھىسیت 20 ،صیؿمبر  ، 1993م. 6
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تهخم صوع اليكغ الٗامت بيكغ الش٣اٞت والٗلىم واملٗاع ٝفي ٧اٞت مجالث املٗغٞت لاوؿاهُت .و٢ض
اَخمذ صوع اليكغ الٗامت بيكغ ٦خب ألاَٟا ٫مؿاَمت منها في زضمت الُٟىلت .ومً صوع اليكغ الٗامت
التي وكُذ في مجا ٫أصب ألاَٟا:٫

أـ  -1املإظعت الىطىُت للفىىن املطبعُت (:(ENAG
وكأث املإؾؿت الىَىُت للٟىىن املُبُٗت ٖلى ئزغ ئٖاصة َُ٩لت الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘
( ،(SNED1التي جأؾؿذ بمغؾىم ع٢م  331-83بخاعٍش  31أٞغٍل  .1983ومىظ وكأتها وعزذ املإؾؿت
الىَىُت للٟىىن املُبُٗت ملغ٦ب مُبعي بالغٚاًت وبٌٗ املُاب٘ الهٛحرة .وفي ؾىت  1993اهخ٣لذ َظٍ
املإؾؿت الٗمىمُت ئلى الاؾخ٣للُت .وخؿب هٓامها الٗام ٣ٞض ٧اهذ مً مهام َظٍ املإؾؿت جىٞحر
ال٨خب واملُبىٖاث ألازغي .و٢ض أولذ املإؾؿت الىَىُت للٟىىن املُبُٗت ٖىاًت زانت بأصب الُٟىلت،
٣ٞض زههذ ُ٢اٖا مً وكاَها ليكغ ٦خب ألاَٟا .٫و٢ض وكغث ُٞما ًخٗل ٤باألقغَت املغؾىمت
للكباب ال٨خب الخالُت :
 ظغیضة م٣ﯿضف للمإل ٠ػٚﯿضوع ملىاح  ،زمً  1367ص.ط .مٛامغاث ؾىضباص للمإل ٠مدمىص ٖﯿضع  ،زمً  555ص.ط.
وٞﯿما ﯾلي هىضح في الجضو ٫لاحي وؿبت ٦خب ألاَٟا ٫باليؿبت لباقي ال٨خب:
هىٕ ال٨خب
٦خب ألاَٟا٫
٦خب ٖامت

اليؿبت
25%
75%

الٗضص
74
222

أ.2.املإظعت الىطىﯿت للكخاب (:)ENAL
لم جخسلو املإؾؿت الىَىُت لل٨خاب مً مكا٧لها عٚم صزىلها ٖهض الاؾخ٣للُت واؾخٟاصتها
مً الخُهحر املالي ،و٧اهذ املإؾؿت ٢ض قغٖذ في ئٖاصة بىاء هٟؿها واؾخٛلَ ٫ا٢تها املُٗلت وطل٪
باوكاء مُبٗتها الخانت وج٩ىًٍ ٖمالها الظًً وعزتهم ًٖ ئٖاصة َُ٩لت الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘.
وعٚم املكا٧ل والهٗىباث التي جىاظهها َظٍ املإؾؿت ٣ٞض أنضعث في ؾىت  1991خىالي ٖ 133ىىاها،
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 %43منهم ٦خب أَٟا ٫وؾلؾل ٖلمُت وجغٞيهُت للكباب مٗٓمها اقترث خ٣ىَ ١بٗتها مً الخاعط.
٦ما ًدىىٕ ئهخاظها لل٨خاب مً ٦خب ٖلمُت و٢اهىهُت و٢ىامِـ وئؾلمُاث في اللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت.

أ.3.داسالشھاب(.:)Chihab
قهضث "صاع الكهاب" اهُل٢ت ظضًضة في الؿىىاث ألازحرة ٣ٞض جىؾٗذ ئلى قغ٦ت الكهاب
لليكغ والخىػَ٘ (.)chidifو٢ض وكغث"صاع الكهاب ؾىت  1991خىالي ٖ 23ىىاها في الخاعٍش والضعاؾاث
لاؾلمُت وفي الش٣اٞت٦ .ما أنضعث مجمىٖت مً ؾلؾل ٦خب ألاَٟا ٫منها " :الؿلؿلت الٗلمﯿت
ً
٦خیب ا .و " ٢هو الؿحرة الىبىیت " في  5أظؼاء و " ؾلؿلت الﯿمامت "
لؤلَٟا " ٫في  16ظؼء و " " في 12
نضع مىھا زلزت أظؼاء ٦.ما حٗمل " صاع الكھاب " في ئَاع اھخمامھا بأصب ألاَٟا ، ٫خؿب ما أ٦ضٍ
مضﯾغھا الؿﯿض ٖؼ الضﯾً ٢غفي ٖ ،لى ظم٘ ال٣هو الكٗبي املد٩ي في مىاَ ٤مسخلٟت مً الىًَ
وئنضاعٍ في ؾلؿلت مً زمؿت وٖكغیً ظؼء جدذ ٖىىان " ألاصب الكٗبي الجؼاةغي . ".1
أ.4-داس اليشش " داس الغشب" ( : (Dar -El- Gharbحٗخبر صاع الٛغب مً أبغػ صوع اليكغ التي جيكِ في
مضﯾىت وھغان ،ویم ً٨ال٣ى ٫أن "صاع الٛغب" هي صاع وكغ زانت ْهغث خضًشا وٍىظض م٣غَا في مضًىت
وَغان .و٢ض اَخمذ بأصب الُٟىلت مً زل ٫وكغ ؾلؿلت زانت باألَٟا ٫بٗىىان " حٗلم واٖلم
لؤلَٟا "٫وهي مً جألُُُٞ ٠مت بساي ،وهي جخًمً مجمىٖت مً ال٣هو الكُ٣ت التي تهض ٝئلى
حٗلُم الُٟل مباصب الخُاة خُض ًسغط الُٟل بٗض ٢غاءتها بضعوؽ وٖبر حؿاٖضٍ في ٞهم م٨ىىن
الخﯿاة وبالخالي حٗلمه ٦ﯿٟﯿت الخهغ ٝم٘ الٛحر مً خﯿض املٗاملت الخؿىت والظ٦ﯿت٦ .ما وكغث" صاع
الٛغب " ً
٦خابا ملإلٟخه زحرة ملجاصي بٗىىان  ":الٟاعؽ الؼٖﯿم  ".و٢ض نضعث ھظٍ الؿلؿلت باللٛت
الٗغبﯿت والٟغوؿﯿت وھي جًم الٗىاویً الخالﯿت:
  Le chameau et le palmierالجمل والىسﯿل  Conte de la princesse et des épicesخ٩اﯾت ألامحرة والخىابل  Histoire de la petite fleur bleuخ٩اﯾت الؼھغة الؼع٢اء الهٛحرة.ٟٖ Le diable du feu -غیذ الىاع.

 -1و.أ.ط ٖ.الم اليكغ بالجؼاةغ .الجمھىسیت 04 ،ﯾىاﯾغ  ، 1992م. 8
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 ٞ Le cheval et le muletغؽ الؿبا..١  La guerre des abeillesخغب الىدل.  La chienne et le petit loupال٩لبت والظؤیب.  L’escargot et la tortueالخلؼون والؿلخٟاة الهٛحر.  Le jardin, les pucerons et les coccinellesالخضﯾ٣ت ،والضٖاؾﯿ ٤البراٚﯿض.لاٖلن الٗالمي ًٖ خ٣ى ١الٟئران وال.ُِ٣Déclaration universelle des rats et des chats droits

أ5.داس اليششداسألادیب -*DAR EL- ADIB
صاع اليكغ ألاصًب صاع وكغ ٞىُت جأؾؿذ في  2331وهي ج٣ىم بيكغ وجىػَ٘ ال٨خب .و٢ض وكغث
"صاع ألاصب" في ؾىت  2333بٌٗ ال٨خب لؤلَٟا ٫باللٛت الٗغبُت والٟغوؿُت ،وفي خىػتها زلزت ٖىاوًٍ
جىىي وكغَا في ؾىت  2337و "صاع الٛغب" هي صاع وكغ ٞىُت مخىاظضة بىَغان ،و٢ض وكغث بٌٗ ال٨خب
للمإل ٠أخمض زُاٍ الظي ألٖ ٠ضة ٦خب لؤلَٟا ٫باللٛت الٗغبﯿت والٟغوؿﯿت ومً ھظٍ الٗىاویً :
الٗىاویً الهاصعة باللٛت الٗغبﯿت : بىعی٩ى الخماع الشاةغ ،الخبز اللظﯾظ  ،ألاؾض والخُاب.-

الٗىاویً الهاصعة باللٛت الٟغوؿﯿت:

 Les griffes du destin , Digo, le petit chien roux , L’orpheline

أ.6.داس اليشش ابً خلذون: (Ibn Khaldoun-
صاعاليكغ"ئبً زلضون"هي صاع وكغ خضًشت ؛مخىاظضة بمضًىت وَغان .و٢ض وكغث ٖضة ٦خب
لؤلَٟا ٫باللٛت الٗغبُت ٦ما ٢امذ بترظمت بٌٗ ال٨خب الهاصعة باللٛت الٟغوؿُت .ومً زل ٫امل٣ابلت
التي أظغٍتها م٘ مضًغ َظٍ الضاع بضث ويُٗت وكغ ٦خاب الُٟل مؼعٍت و٢ض ٖغٞذ ٖغاُ٢ل ٦شحرة مما
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أعٚمذ َظٍ الضاع ٖلى الخى ًٖ ٠٢وكغ ٦خب ألاَٟا ٫ئط مىظ ؾىت  2331لم حٗض َظٍ الضاع حؿدشمغ في
مجا ٫وكغ ٦خب ألاَٟا ٫ألن خؿب مضًغَا ؾى٦ ١خاب الُٟل في الجؼاةغ هي ؾى ١عا٦ضة بؿبب ٢لت
ئن لم ه٣ل اوٗضام الُلب ٖلى َظٍ ال٨خب مً ٢بل م٨خباث البُ٘ وامل٨خباث.وَظا ما ص ٘ٞبضاع اليكغ "
ئبً زلضون " ئلى اللجىء ئلى البُ٘ بالخس ٌُٟختى جخم ً٨مً جهُٟت مسؼون ال٨خب امل٨ضؾت .
أ7 .داس اليشش " داس الھذي (":( Dar El-Houda-
جأؾؿذ صاع اليكغ "صاع الهضي" ؾىت  .1989وهي تهخم بيكغ وجىػَ٘ ال٨خب الضًيُت والتربىٍت
وال٨خب الٗلمُت وألاصبُت و٦خب الش٣اٞت الٗامت و٦خب ألاَٟا .٫و٢ض وكغث ٖضة ٦خب لؤلَٟا ،٫ومً
ال٨خب التي أنضعتها َظٍ الضاع باللٛت الٗغبُت:


ؾلؿلت ٢هو ألاهبُاء التي جغوي خُاة ألاهبُاء والغؾل ومً ٖىاوًٍ َظٍ الؿلؿلت :

أصم ٖلُه الؿلم
ٖضص الهٟداث32 :
الشمً 25,33 :ص.ط
 ؾلؿلت "الصخابت والخابٗحن" جغوي ؾحرة الصخابت والخابٗحن الظًً أهاعوا الخاعٍش لاؾلمي
بمىاٟ٢هم وأٖمالهم ،ومً الٗىاوًٍ :أبى ب٨غ الهضًٖ ،٤مغ بً الخُاب وٚحرَم مً الصخابت
املٗغوٞحن.
ٖ ضص الهٟداث32 :
 الشمً 33,35 :صط
" ؾلؿلت الٟاجدحن" جغوي ؾحرة الٟاجدحن الٗٓماء الضًً ٌكهض ٖليهم الخاعٍش والضًً ٖغٞىا
بالٟخىخاث لاؾلمُت .ومً ٖىاوًٍ الؿلؿلت٣ٖ :بت بً ها ،٘ٞزالض بً الىلُض ونلح الضًً
ألاًىبي وَاع ١بً ػٍاص.
ٖ ضص الهٟداث32 :
 الشمً 37,44 :صط
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أ 8-داس اليشش " املعشفت(": (El Maarifa

صاع اليكغ " املٗغٞت " ھي صاع خضﯾشت ْھغث في ؾىت  1992وهي مإؾؿت وكغ وَباٖت وجىػَ٘
ال٨خاب أؾؿها الؿُض ُٞهل َىمت بالخٗاون م٘ بٌٗ لاَاعاث الجامُٗت الكابت .وهي صاع ل٩ل املٗاعٝ
الش٣اُٞت ولابضاُٖت وال٨ٟغٍت وهي جغي في جىاٞؿُت صوع اليكغ ٖمل مؿاٖضا ٖلى صًمىمت ال٨خاب
وئهدكاعٍ بجىصة أًٞل .و٢ض وكغث َظٍ الضاع أ٦ثر مً ٖ 5333ىىان ،منها ٖ 433ىىان زام بها  .وهي
حٗمل ٖلى وكغ ال٨خب الٗلمُت وألاصبُت وال٣اهىهُت والؿُاؾُت .
ً
ً
زام ا بال٨خب املضعؾﯿت املؿاٖضة  ،و٦ظل٦ ٪خب ألاَٟا ٫الظي
اھخماما
٦ما جىلي ھظٍ الضاع
ً
ً
واؾٗا ل ئلبضإ باٖخباع أزغھا البالٖ ٜلى جغبﯿت ألاَٟا .٫و٢ض وكغث " صاع املٗغٞت "ٖضة ٦خب
ﯾمشل مجال
للؤلَٟا ٫باللٛت الٗغبُت والٟغوؿُت وفي ئَاع مٓاَغة الجؼاةغ ٖانمت الش٣اٞت الٗغبُت حٗتزم "صاع
املٗغٞت" وكغ الٗىاویً الخالﯿت:
-

زُىة زابخت للمإلٖ ٠بض الٗؼیؼ قٟحراث

 خ٩اﯾت امغأة ظمﯿلت للمإلٖ ٠بض الٗؼیؼ قٟحراث٢ -هت الٛلم للمإل ٠وػان ٞاعو١

ب .دوس اليشش املخخصصت:
خالُا في الجؼاةغ وم٘ ػٍاصة الاَخمام بالُٟىلت وهمى الىعي بأَمُت أصب ألاَٟاْ ٫هغث ئلى
الىظىص بٌٗ صوع اليكغ التي جسههذ في وكغ ٦خب ألاَٟا، ٫والتي حٗخبر ٢لُلت بامل٣اعهت م٘ الضو٫
املخ٣ضمت ٚحر ان َظٍ املباصعاث ،وٖلى الغٚم مً خضازتها واٞخ٣اعَا للخبرة ٞ،انها حؿخد ٤الخ٣ضًغ
والخىىٍه باملجهىصاث الجباعة التي جبظلها في مجا ٫جغبُت وجش ٠ُ٣الُٟل الجؼاةغي ئط اؾخُاٖذ أن
جً٘ في مخىاو ٫الُٟل ال٨خاب الجؼاةغي الجُض الظي ًخىٞغ ٖلى املىانٟاث اللػمت مً خُض الك٩ل
واملدخىي .
ئن ٦خاب ألاَٟا ٫لِـ هىٖا أصبُا زاهىٍا بالجؼاةغ ٞ،هىا ٥صوع اليكغ املخسههت واملخسههحن
في أصب الُٟىلت والكباب ج٣ترح ًٖىا مخىىٖا ومخجضصا وهي مٟخىخت ٖلى ألاصب ألاظىبي الٗالمي.
٨ٞخب ألاَٟا ٫جدؿم بالخىىٕ في ألاؾالُب وفي املىايُ٘ َ،ظا الظي ً٨ؿب أصب ألاَٟا ٫نبٛت
الخجضًض ولابضإ وٍجٗل مً ُ٢إ اليكغ مً أبضٕ الُ٣اٖاث وأ٦ثرَا جدغعا واؾخ٣للُت ؾىاء ٧اهذ
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٦خب ألاَٟا ٫امليكىعة جغٞيهُت أو جغبىٍت ٞ،انها جدك٩ل ٖلى خؿب ٧ل ألاق٩ا: ٫مً ٦خاب مخدغ ٥ئلى
٦خاب للؾخٗما ٫واللمـ ،مً ٦خاب الجُب ئلى ألالبىم٦ ،خاب ألاٚاوي وألاهاقُض  ،وألاقٗاع
،والخ٩اًاث ،ال٨خب الخىزُُ٣ت،ألاقغَت.

ب 1 -ظمُٗت ال٣اعب الهٛحر:)association le petit lecteur( :
ل٣ض ٢امذ ظمُٗت ال٣اعب الهٛحر بيكغ بٌٗ ٦خب ألاَٟا ٫في ئَاع اليكغ املكتر ٥م٘ صاع
اليكغ الخٟاخاث الشلزت .وبما أن َضٍ الجمُٗت ل جخىٞغ ٖلى مُبٗت زانت بها ٞهي جلجأ في َب٘
ميكىعاتها ئلى املُاب٘ الخانت ،ومنها مُبٗت أظُب -وَغان٦ .ما قاع٦ذ ظمُٗت ال٣اعب الهٛحر في ٖضة
مٗاعى وَىُت وصولُت.
حٗخمض ظمُٗت ال٣اعب الهٛحر في اليكغ ٖلى َغٍ٣خحن :ج٣ترح ٖلى بٌٗ املإلٟحن املهخمحن
بال٨خابت لؤلَٟا ٫بخ٣ضًم الىهىم التي جغقى ملؿخىي اليكغ ،أو ً٣ترح املإلٟىن ٦خاباتهم ٖلى َضٍ
الجمُٗت بٛغى اليكغ.ومً ألاٖما ٫ألاصبﯿت التي أٖضجھا ھظٍ الجمٗﯿت:
ٖكغون مسُىٍ م٣ضم لضي وػاعة الش٣اٞت في ئَاع صٖم لابضإ.– ٖكغة مسُىَاث في ئَاع الاجٟا٢ﯿت املبرمت م٘ الجمٗﯿت الؿىیؿغیت قھغػاص.
 ؾخت ٖىاویً وكغث في ئَاع ؾىت الجؼاةغ في ٞغوؿا .وكغث ظمٗﯿت ٦ .ما حٗؼم ٖلى وكغ زماهﯿت ٖىاویًفي ؾىت . 2337و٢ض وكغث الٗىاویً الخالﯿت
الٗىاویً الهاصعة باللٛت الٟغوؿﯿت:
 Lamia et la dent de lait et la petite souriملﯿاء والؿً اللبيﯿت والٟأعة الهٛحرة Lamia et la poupée
 Barbieملﯿاء والضمﯿت باعبي
 Jour de pluie, jour de beignetsﯾىم املُغ والخُاٝ
 Lamia présente sa familleملﯿاء ج٣ضم ٖاةلخھا
Lamia et la jeune hirondelleملﯿاء والخُا ٝالهٛحر
 Lamia et les mimosasملﯿاء واملﯿمىػا
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ھظٍ الٗىاویً للمإلٟت ٞاَمت بساي ،واملغؾىمت مً َغ ٝهىع الضﯾً بلٛىماعي ،وكغث م٘ جغظمت ئلى
اللٛت الٗغبﯿت وألاماػیٛﯿت٦ .ما نضع للمإلٟت ٦خاب آزغ خى ٫وھغان بٗىىان :أخ٩ي لي وھغان Oran
raconte moi
ویك٩ا في بلضة ص٢لت هىعللمإلٖ ٠ماعة ب٩ىف Ouichkat au pays de la deglet nour La petite fille qui
pleurait des larmes en orالٟخاة التي جب٩ي صمىٖا مً طھب للمإلٟت ٞغیضة لخًغ بغ٦ت ،وعؾىماث
للمإلٞ ٠ىػي بٛضاصي
Le marchand de tapis et les portes du destinبات٘ السجاص وأبىاب ألامىﯿاث
_ مدمض م٩اوي ،عؾىماث وعقت ال ًٟلل٣اعب الهٛحر .
نضع للمإل ٠ؾلمت هىع الضﯾً في ؾىت ٦ 2332خاب بٗىىان ٦ Pako, le papillon blancما وكغث
ظمٗﯿت ال٣اعب الهٛحر الٗىاویً الخالﯿت باللٛت الٗغبﯿت :
ٞلٟل ال٨خ٩ىث ألابﯿٌ جألﯿ ٠مدمض أمحن خمان ،عؾىماث بلٛىماعي هىع الضﯾً
_ػواط ال٣مغ جألﯿ ٠ظمﯿلت مكغي ،عؾىماث م٩ي ؾٟﯿان.
_ ألاؾض والخُابت مؿغخﯿت عؾىماث صخغي ميكىعاث الخٟاخاث الشلزت.
_ مٛامغاث الؿم٨ت خبىعة جألﯿٖ ٠بض الخمﯿض م٩اوي
.ب.2.داس اليشش الخفاخاث الثالزت :(Les trois pommes ( :
جأؾؿذ صاع اليكغ الخٟاخاث الشلزت ؾىت  1992وهي مخسههت في أصب الُٟىلتَ ،ظا ألاصب
أنبذ هىٖا ممحزا ٢اةما بظاجه .تهخم صاع اليكغ الخٟاخاث الشلزت بازغاء الهىٍت الجؼاةغٍت واملدآٞت ٖلى
الترار الش٣افي مً زُغ الٗىملت التي تهضص الخهىنُاث الش٣اُٞت املدلُت .وحٗخمض صاع اليكغ "
الخٟاخاث الشلزت" في الُباٖت واليكغ ٖلى ئم٩اهُاتها الخانت ،وهي تهض ٝئلى وكغ ٦خب ألاَٟا٫
بأؾلىب ؾهل وٚني وقٗاعَا في طل" ٪هو بؿُِ ولِـ ٣ٞحر" ،هو ٚني ولِـ مٗ٣ض" وهي جيكغ ٦خبها
باللٛاث الشلر :الٗغبُت ،الٟغوؿُت ،وألاماػَُٛت  .و٢ض وكغث " الخٟاخاث الشلزت" ٖضة ٦خب لؤلَٟا:٫
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الفصل الثاوي:
 -ؾلؿلت ٦خب لؤلَٟا ٫الهٛاع:

 مٛامغاث لُلى :نضعث َظٍ الؿلؿت باللٛاث الشلر ٖل ق٩ل ألبىماث ؾمُ٨ت الٛل ٝجدخىي ٖلىٖكغ نٟداث طاث ههىم ٢هحرة ملىهت.
وجًم الؿلؿلت الٗىاویً الخالﯿت:) : ( Découvre les nombres avec le petit magicienئ٦دك ٠ألاٖضاص صخبت الؿاخغ الهٛحر
) _ ( Découvre les contraires avec le petit magicienئ٦دك ٠ألايضاص صخبت الؿاخغ الهٛحر
) _ ( Découvre les couleurs avec le petit magicienئ٦دك ٠ألالىان صخبت الؿاخغ الهٛحر
) _ ( Découvre les saveurs du mondeئ٦دك ٠ه٨ھاث الٗالم
)  ً٦_ ( Sois mon amiنضﯾ٣ي
٦خب " ال٩ى٦ب ألاػع " ١طاث َاب٘ جغبىي .ججلب اهدباٍ ألاَٟا ٫بأق٩الھا املمحزة املجؿضة ٖلى ق٩ل
٦غوي جظ٦غھم ب٩ى٦بىا ألاعى .ﯾخٗلم الُٟل ٖبر بٌٗ املٛامغاث املؿلﯿت اخترام الُبﯿٗت وخماﯾخھا.
و٢ض نضعث ھظٍ الؿلؿلت باللٛت الٗغبﯿت والٟغوؿﯿت ،و٢ض هالذ ٖلى ٖلمت وػاعة الش٣اٞت .ومً ھظٍ
الٗىاویً:
)  ( Nabil et les oiseauxهبﯿل والٗهاٞحر
)_ (Maya et narماﯾا وهاع
 ٢هو ٧لُلت وصمىت ،جدخىي َظٍ الؿلؿلت الهاصعة بالٟغوؿُت ٖلى  24نٟدت .و٢ض ا٢خبؿھاال٩اجب أخمض قٗﯿب ًٖ ٢هو ٧لﯿلت وصمىت .ومً ھظٍ ال٣هو:
) : ( Le héron, les poissons et le crabeمال ٪الخؼیً ،الؿم ٪والؿغَان
) _ ( La tragédie d’un jeune poissonمأؾاة ؾم٨ت نٛحرة
)  ( Le vieux singe et la tortueال٣غص العجىػ والؿلخٟاة
)  ( La colombe et le renardلخمامت والشٗلب
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) _ ( Le randonneur et le bijoutier et les trois bêtesاملؿاٞغ والهات ٜوالىخىف الشلزت
) ( Le lion et le chameauألاؾض والجمل
.4داس اليشش املكخبت الخضشاء :)La Bibliothèque verte(:
صاع اليكغ "امل٨خبت الخًغاء "هي صاع وكغ ٞىُت مخسههت في وكغ أصب ألاَٟا ٫وهي جخىظه ئلى
الهٛاع ول٨نها حٗخمض ٖلى الكباب الجامعي ،مً مسخل ٠الخسههاثَ ،مىح ومؿخٗض للمؿاَمت في
جش ٠ُ٣الُٟل الجؼاةغي وجغبِخه ٦ ،ما جًم في عخابها مسخهحن صوي ججغبت في مسخل ٠املﯿاصﯾً التي
جمـ بال٨خاب مً خﯿض الك٩ل واملًمىنٞ .مً خُض الك٩ل حٗخمض َضٍ الضاع ٖلى ج٣ىُحن ؾامُحن
يهخمىن بخهمُم الٛل ٝوجىػَ٘ الغؾىماث ،وال٨خابت وازخُاع ألالىان وهىُٖت الىع ١ختى ًسغط ال٨خاب
قُ٣ا ظظابا ٌكض اهدباٍ الُٟل و ﯾبٗض الغٚبت في ا٢خىاةه و٢غاءجه .أما مً هاخُت املًمىن ٞان امل٨خبت
الخًغاء جخٗامل م٘ أؾاجظة أٟ٦اء مخم٨ىحن لهم زبرة في ٖالم ال٨خابت للُٟل وحٗمل امل٨خبت الخًغاء
ٖلى زضمت َضٍ البراٖم الهٛحرة وج٨غؽ لها ٢هاعي ظهضَا في مجالث املٗغٞت ختى جِؿغ لها ً٢اء
َٟىلت ؾُٗضة ،وحؿعى لبىاء أؾـ صخُدت لش٣اٞت ظؼاةغٍت جغاعي أنالت املجخم٘ الجؼاةغي تهضٝ
امل٨خبت الخًغاء ئلى الٗمل ئلى ظاهب املضعؾت في مدىعًٍ أؾاؾحن َما الخٗلُم والتربُت .في مجا٫
الخٗلُم ،جيكغ َضٍ الضاع ال٨خب املضعؾُت املؿاٖضة التي جم ً٨ألاباء مً مخابٗت أبىاءَم في الخٗلُم
بالٖخماص ٖلى َضٍ ال٨خب املضعؾُت التي حٗخبر ٦أصاة ج٨مُلُت للمنهاط الضعاس ي.
وفي مجا ٫التربُت ،حٗخبر َضٍ الضاع مهمتها التربىٍت ٧امخضاص لٗمل املضعؾت .وهي لحؿعى ئلى أن
ً
ً
جدل مدلها ول٨نها حٗخ٣ض أن ٖليها أن حُٗي ً
ومخجضصا لخٗلم الٗلىم وجظو ١لاصاب والٟىىن
ظضﯾضا
هٟؿا
وألازل ،١وحٗخمض لبلى ٙھظٍ الٛاﯾت الىبﯿلت ٖلى ال٣هو املؿخىخاة مً الترار لاوؿاوي .و٢ض وكغث
صاع اليكغ امل٨خبت الخًغاء ٖضة ٦خب لؤلَٟا ٫باللٛت الٗغبُت والٟغوؿُت
ال٣هو امل٣خبؿت في أؾلىب ؾھل وبؿﯿِ و٦خابت واضخت مغٞى٢ت بغؾىماث ملىهت ظمﯿلت
وظظابت .ومً ٖىاویً ھظٍ ال٣هو :ألاعهب وألاؾض ،الؿلخٟاة والبُخان ،الخمامت والشٗلب ومال٪
الخؼیً ،الشٗلب والظةب ،ال٣غص والٛﯿلم ،ونﯿت الٛىلت ،وباللٛت الٟغوؿﯿت ٦خاب بٗىىان الخمامت مال٪
الخؼیً والشٗلب : (La pigeonne ,le héron et le renard ).،
امل٣ﯿاؽ 16 x 22 :
ٖضص ألالىان 4 :
ٖضص الهٟداث 8 :
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الؿً10 - 6:
-ومً الٗىاویً باللٛت الٟغوؿﯿت لھظٍ الؿلؿلت:

( Samy dans ،( Le Moudjahed aveugle ) ،( Le chaton boiteux )، - Les contes de grand mère:
) ( Le ،( Les trois souhaits ) ،( Leila et le loup ) Le bûcheron et la fée du ( fleuve ): ،l’espace
) Le loup et la petite ،( Loundja fille de l’ogresse (La poule et le grain de blé ) ،lapereau gris
( ) ،chèvre
امل٣ﯿاؽ.17 x 23,5 :ٖضص ألالىان . 4 :ٖضص الهٟداث . 16 :الؿً12 - 8. : عیايﯿاث ووكاٍ :ﯾخٗلم الُٟل الخؿاب بُغی٣ت ؾھلت جغا٣ٞھ الغؾىم ملؿاٖضجھ ٖلى الٟھم .امل٣ﯿاؽ .17 x 22 :ٖضص ألالىان . 3 :ٖضص الهٟداث . 32 :الؿً.10 - 6 :أهاقﯿض ومدٟىْاث*: -أهاقﯿض وَىﯿت وجغبىیت ومدٟىْاث مخىىٖت*-امل٣ﯿاؽ. 17 x 24:ٖضص ألالىان 1 :ٖ-ضص الهٟداث 32 :
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-الؿً -*12 – 6 :

أهاقﯿض وأٚاوي لؤلَٟا : ٫أهاقﯿض وأٚان مً صﯾىان ألاَٟا ٫للكاٖغ مدمض ألازًغ الؿاةخيامل٣ﯿاؽ. 17 x 22 :ٖضص ألالىان 1 :ٖضص الهٟداث 64 : الؿً12 - 6 :جهغی ٠ألاٗٞا :٫للخلمﯿظ في الهٟى ٝالابخضاةﯿت . امل٣ﯿاؽ16 x 22 :ٖضص ألالىان 2 :ٖضص الهٟداث 48 :الؿً12 – 6 : خغو ٝو٧لماث :و٦ظل ٪باللٛت الٟغوؿﯿت بٗىىانAlpha -: Compo:امل٣ﯿاؽ 17 x 24ٖضص ألالىان 4 :ٖضص الهٟداث 32 :الؿً 8 - 4 :جهغی ٠ألاٗٞا ٫باللٛت الٟغوؿﯿت بٗىىان(Conguger avec nous: (: امل٣ﯿاؽ 17 x 24ٖ-ضص ألالىان 1 :
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ٖضص الهٟداث 96 :الؿً18 - 10 :.-5داس اليشش " دالﯿمان(": ( Dalimen

صاع اليكغ" صالُمان" هي صاع وكغ خضًشت اليكأة جأؾؿذ في ؾىت  2331و٢ض جٟغٖذ ًٖ و٧الت
لاجها ٫ب.ؽ٧.ىم  ،وهي تهض ٝخؿب ٢ى ٫مضًغتها الؿُضة صلُلت هاظم ":أن ج٣ضم للجمهىع مىاعص
طاث هٟـ ٖمُ ٤للخُاة " .باليؿبت لضاع اليكغ صالُمان التي بضأث وكاَها بيكغ وجىػَ٘ ٦خب ألاَٟا٫
والكبابٞ ،ان الى٣اف املُغوح خى ٫ال٨خاب ًجب أن ًضوع خى ٫ؾُاؾت ال٨خاب .
حٗتزم صاع اليكغ صالُمان ئلى وكغؾلؿلت ٦خب باللٛت الٗغبُت:ؾلؿلت " في ال٣هو املغبي لؤلَٟا : " ٫للمإل ٠ص .مدمض نالح هانغ ٖا٢بت املخ٨بر الُب٘ ل ﯾدبض_ ٫ الهضﯾ ٤نضﯾ ٤الكضة _ً
ؾا٦خا _
 اٖمل ﯾض هللا م٘ الجماٖت _ وٗمت ألامً _ اخ ٟٔلؿاه ٪حؿلم _ الخمامت والشٗلب والؿیئت بمشلھا _ ظؼاء الهبر _ ل جهض٧ ١ل ش يء ؾلؿلت " الجﯿل امليكىص "  :حكمل ٖلى الٗىاویً الخالﯿت ظؼاء الىلض الٗا١ الهضﯾ ٤الخ٣ﯿ٣ي وٞاء وئزلم الىلض الهضو١66
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الفصل الثاوي:
ؾلؿلت " ماظض "  :للمإل ٠مدمض مباع ٥الدجاػي

ماظض في هؼھت _ماظض في الٛابت _ماظض في املضعؾت _ماظض في البیذ _ماظض في الاؾخٗضاص _ماظض في
َغی ٤الٟىػ _ماظض في مغ٦ؼ الٟغوؾﯿت _ماظض الىخﯿض _ماظض والؼیاعة ألازحرة _ماظض والغؤیت املباع٦ت
ؾلؿلت " الآللئ :للمإل ٠مدمض مباع ٥الدجاػي _ :ال٣ؼم والٗمل_ ١الﯿدﯿمت _الؿلخٟاة وألاعهب _
الٗجزاث الؿب٘ .
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الفصل الثاوي:
زلنت الٟهل الشاوي:

مما ؾب ٤وؿخيخج ان وكغ ٦خاب الُٟل ًدب٘ هٟـ مغاخل و َغ ١وكغ ال٨خاب بهٟت ٖامت في
الجؼاةغ  ،و َى مهمت مؼصوظت ججاعٍت و ز٣اُٞت " ،الخجاعي ًضٖم الش٣افي" ،و مهما ل قُٞ ٪ه ان اليكغ
ًخُىع الُىم بؿغٖت ٦بحرة مٗخمضا ٖلى اخضر الخ٣ىُاث و الاهجاػ و الخسُُِ ٚحر ان الىاقغ الجؼاةغي
ما ًؼا ٫في بضاًت ججغبت اليكغ ،و اٚلب صوع اليكغ الجؼاةغٍت هي خضًشت وكأث بٗض الاؾخ٣ل.٫
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دساظت مُذاهُت بذاس اليشش الاحىاد

الفصل الثالث:
داس اليشش ألاحىاد:
اليشأة واملهام:

صاع اليكغ ألاظىاص هي مإؾؿت زانت طاث مؿإولُت مدضوصة ،لها َاب٘ ز٣افي ئقهاعي وزانت
بيكغ ٦خاب الُٟل  ،أوكأث و٣ٞا لل٣اهىن الظي ًإؾـ الكغ٧اث طاث املؿإولُت مدضوصة  ،أوكأث
و٣ٞا لل٣اهىن الظي ًإؾـ الكغ٧اث طاث املؿإولُت املدضوصة ،و٢اهىنها ألاؾاس ي ًدضصٍ املىز.٤
جأؾؿذ في  18صٌؿمبر ٖ2317لى ًض مجمىٖت مً املسخهحن في مُضان الُباٖت واليكغ ،وًٖ
َغٍ ٤قغا٦ت مً َغ ٝظؼاةغي "٦ماً ٫ىؾ ٠هاظم" ومهغي "َاع ١الؿُض مدمض "  ،وأزظث ئؾم
ألاظىاص وؿبت ئلى الجىص.
م٣غَا في الُاب ٤ألاعض ي الكبلي ولًت البلُضة ،وهي مؿخ٣غة بم٩انها مً ؾىت  2317ختى لان
بمٗنى أنها لم حٛحر م٣غَا مً ٢بل ،ازخاعث م٩ان البلُضة ختى حؿخُُ٘ جىنُل ال٨خاب ئلى ٧ل الجهاث
بد٨م أنها جخىؾِ الىلًاث الجؼاةغٍت و ولًت البلُضة لها َاب٘ لش٣افي و ججاعي في خالت ظُضة.
 -2املهام:
 وكغ الؿلؾل ( ؾلؾل مٗضة لؤلَٟا ،٫ألاؾغة) ئَضاء وئهجاػ ٦خب للمإؾؿاث الٗمىمُت و الهُئاث عؾمُت. جضُٖم اليكغ الاقهاع بال٨خب املىجؼة ( ٖبر الصخاٞت ،البُ٘ ،لاَضاء ) ئٖضاص بغامج وكغ ٖلى خلى ٫الؿىت ( ٖضص الٗىاوًٍ ،الخٟانُل) املكاع٦ت في املٗاعى الىَىُت والضولُت -حؿلُِ الاَخمام ٖلى الُٟل وألاؾغة.1

 1م٣ابلت م٘ مضًغ صاع اليكغ
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 -2الهُكل الخىظُمي:

 باٖخباع صاع ألاظىاص لليكغ مإؾؿت زانت نٛحرة طاث ئم٩اهُاث مدضوصة ً٣خهغ وكاَها ٖلى وكغال٨خاب صون َبٗه ،وباٖخباع أنها بحن قغٍ ٪ظؼاةغي ومهغي ألن ٧ل قغٌٍ ٪كاع ٥بمبل ٜمالي وَى
ًخدمل املؿإولُت هٓغا للمبل ٜالظي ٌكاع ٥به.
 ( هظ٦غ مشا:)٫ لهظا ٞان الهُ٩ل الخىُٓمي الخام باملإؾؿت مخ٩ىن مً لاصاعة الٗامت التي جخٟغٕ منها  3مهالحعةِؿُت.
 -1املضًغٍت الٗامت :ج٣ىم بدؿُحر وئصاعة وُْٟت اليكغ ٦ما حكغٖ ٝلى املهام الخالُت:
 جدضًض ؾُاؾت اليكغ واؾتراجُجُت املإؾؿت. الخٗامل م٘ لجىت ال٣غاءة واملصدخحن. جدضًض َبُٗت ألاٖما ٫امل٣ترخت مً َغ ٝاملإلٟحن و ٢بى ٫ألاٖما ٫الخانت في مجا ٫ألاَٟا٫وألاؾغة .ِ٣ٞ
 جىػَ٘ املهام ٖلى املىْٟحن. جمشُل املإؾؿت مً الىاخُت ال٣اهىهُت. 1-1-2الهُكلت اللاعذًت :جبضأ بغ ً٢ههىم ٦خاب الُٟل ( (la saisieامل٣بىلت مً ٢بل لجىت ال٣غاءة
زم جغُ٢م وجصخُذ املُبىٖاث وجهمُمها.
 1-2الشكً ٖ :la saisieىض اؾخلم املسُىٍ واؾدكاعة لجىت ال٣غاءة ًخم البض النهاتي في ئهجاػ
املسُىٌٍ ،ؿلم املسُىٍ ملهلخت الغ ً٢للخٟ٨ل بغ٢ىه وئزغاظه في ق٩ل بغوٞاث les epreuves
َىع ً٢مٗض للخصخُذ جهىب ُٞه ألازُاء املُبُٗت أو ختى في أؾلىب هو.
 2-1-2الترُ٢م  :la mise en pageهي ج٣ىُت حؿمذ للىاقغ بالخٗغٖ ٝلى ٖضص نٟداث ال٨خاب املؼٖم
وكغٍ والظي ٌٗخبر ٖامل َاما في جدضًض ج٩لٟت ال٨خاب.1
1
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الترُ٢م ل ٌٗخبر وي٘ ألاع٢ام  ِ٣ٞوئهما جهمُم الىو مً خُض الٗىاوًٍ الغةِؿُت والٟغُٖت التي
ًدخىيها أًًا ،وئطا ٧ان ٦خاب الُٟل ًدخىي ٖلى عؾىماث وظضاو ،٫جىيُداث املهلخت جخٟ٨ل
بىيٗها في مىايُٗها لخدضًض الهٟداث النهاةُت لخِؿحر للىاقغ جدضًض الؿٗغ.
 3-1-2الخصحُذ :لِؿخسغط ٦خاب الُٟل في ق٩ل بغوٞاث مغ٢ىها ومغ٢ما زم ٌؿلم ئلى مإلٟه
لخصخُده( ئٖاصة الىٓغ في بٌٗ املهُلخاث وال٣ٟغاث أو الجمل ....الخ).
بٗض اؾخٗاصة املسُىٍ مً َغ ٝالىاقغ ج٣ىم املهلخت باصزا ٫الخٗضًلث امل٣ترخت مً املإل ٠زم
ٌؿخسغط ٖلى ق٩ل بغوٞاث نهاةُت ٖ les epreuves finalesلى وع ١زام الخىٖ ُ٘٢لى ألامغ بالسخب
النهاتي  :وهي ٖملُت ًىٖ ٘٢ليها املإل٧ ٠ي ًخٟاصي الىاقغ أي زُأ مُبعي ،وجهبذ املؿإولُت مل٣اة ٖلى
ٖاج ٤املإل ٠وابخضاءا مً َظٍ املغخلت جيخهي مهمت الىاقغ لخبضأ ٖملُت ئهجاػ ال٨خاب وَباٖخه.

َُ 2-2كلت الخصمُم:
 ج٣ىم مهلخت الخهمُم باهجاػ الٛل ٝالخاعجي لل٨خاب مً خُض ق٩له باؾخسغاط بغوٞاث ج٣ترحٖلى الىاقغ الىٓغ ٞيها ،وهي جغ٦ؼ بك٩ل ٦بحر ٖلى الٛل ٝالخاعجي ألهه ًلٗب صوعا ٦بحرا باليؿبت
لؤلَٟا ٫لجضب اهدباَهم وحكىٍ٣هم ملدخىي ال٨خاب ،زم حؿخسغط ألاٞلم وحؿلم ئلى املُبٗت وٍدضص
الىاقغ ٦مُت السخب خؿب ما ظاء به في الٗ٣ض املى ٘٢بحن الىاقغ واملإل.٠
 الهُكلت الخجاسٍت :جى٣ؿم املهلخت الخجاعٍت ئلى ٢ؿمحن:  1-3-2كعم الخعشٍف بالكخاب أو جشكُخه :وٍخٟغٕ ئلى:  1-3-2التروٍج :جغوٍج ٦خاب الُٟل ً٩ىن ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام بٌٗ الضٖاةم ٧الصخاٞت امل٨خىبتواملغةُت واملؿمىٖت ( الخلٟؼٍىن ،الغاصًى )...أو ًٖ َغٍ ٤املله٣اث خُض ً٣ىم الىاقغ لظوي الازخهام
ال٨خاب مُبىٖا للخٗغٍ ٠به ؾىاء بخ٣ضًم ٚلٞه الخاعجي ومؿخسلو ًٖ مدخىاٍ (املإل )٠وًٖ
ناخب ال٨خاب (املإل )٠زم ًسخاع الىاقغ م٩اها ًسو ألاَٟا٦ ٫م٨خبت ألاَٟا ٫مشل وَؿخضعي املإل٠
لُىٖ ٘٢لى ٦خابه ًٖ َغٍ ٤البُ٘.
  -2إلاَذاء :ئَضاء مجمىٖت مً ال٨خب ئلى املإؾؿاث التي ًم٨نها وكغ ٦مُت مً ٦خاب الُٟلاملُبىٕ مشل :ئعؾا ٫ال٨خاب ئلى مهالح مسخهت بكإون ألاَٟا.٫
  -3كعم البُعٖ :ىض نضوع ال٨خاب ً٣ىم املمشل الخجاعي بضاع اليكغ بخىػَ٘ ال٨خب بُغٍ٣خحن:72

دساظت مُذاهُت بذاس اليشش الاحىاد

الفصل الثالث:

  -4الخىصَع بالجملتَ :ظٍ الُغٍ٣ت ًخسظَا الىاقغون الظًً ل ًمل٩ىن وؾاةل الخىػَ٘ الخانت بهم،بدُض ًخىظهىن ئلى صوع الخىػَ٘ ل٢تراح مجمىٖت مً ال٨خب امليكىعة وٍخم بُ٘ ٦مُت ل ج٣ل ٖاصة ًٖ
٦ 23خاب.
  -5البُع بالخجضئت :وهي ٖملُت جخم في مىاَ ٤التي جٟخ٣غ ئلى الخىػَ٘ ً٣ىم املمشل الخجاعي بخىػَ٘ال٨خاب وطل ٪باإلجها ٫مباقغة بامل٨خباث وٖاصة ما ً٣بل ناخب امل٨خبت ٖضصا مدضوصا مً ال٨خب مً
 5ئلى .23
المديرية العامة
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الفصل الثالث:
 -2الطاكت البششٍت:1

مً زل ٫الجضو ٫ع٢م ( )1هلخٔ أن ٖضص الٗما ٫في صاع ألاظىاص في اعجٟإ في الؿيخحن ألازحرجحن
بٗض أن ٧ان ٖضصَم مىسًٟا في الؿىت ألاولى ،ئط ٧اهذ في ؾىت  2317جخ٩ىن صاع اليكغ مً الكغٍ٨حن
 ،ِ٣ٞولم ج ً٨جخىٞغ في طل ٪الخحن ٖلى َا٢ت بكغٍت حؿمذ لها بالهُل ١في مهمتها.
خُض ٧اهذ املإؾؿت حٗخمض ٖلى الكغٍ٨حن  ِ٣ٞفي الؿىت ألاولى ،وفي املغخلت الشاهُت اٖخمضث ٖلى
بٌٗ ألاٞغاص مً طوي الخبرة في مُضان اليكغ والُباٖت.
وابخضاء مً ؾىت  2318اعج ٟ٘الٗضص خُض سجل  6مىْٟحن جخٗامل مٗهم ًٖ َغٍ ٤الٗ٣ض الٟغصي
ومً بُنهم ٧اجب وممشل ججاعي باإلياٞت ئلى مخٗاملحن آزغًٍ لهم ٖل٢ت مخِىت بُبُٗت ٖمل اليكغ مً
( جهمُم ،ئزغاط أٞلم ،ججلُض ال٨خب وجد ٤ُ٣و نىع...الخ)
 وأزحرا ل ًم ً٨أن هخ٩لم ًٖ َا٢ت بكغٍت في مإؾؿت صاع ألاظىاص ألنها ل جخىٞغ ٖلى وؾاةل ئهخاط (٧املُبٗت مشل).
ٖضص الٗما٫
الؿىىاث
2
2317
4
2318
8
2319
8
2323
حذول سكم (ً )1مثل جطىس عذد العمال لذاس ألاحىاد مً ظىت  2017ئلى 2020
وَبُٗت ٖملها ًجٗلها ج٣لو مً الُض الٗاملت لتر٦ؼ ٖلى أصخاب ال٨ٟغ واملإلٟحن ٧ي جخد٨م في حؿُحر
املإؾؿت.
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ومً زل ٫الجضو ٫هلخٔ جىػَ٘ الُا٢ت البكغٍت لضاع ألاظىاص وهي ٧اآلحي:
مؿخىي الٗما٫
لِؿاوـ في ٖلم امل٨خباث
ب٩الىعٍا
ماظؿتر في الترظمت
en
disign
)graphique(ménagement
جىػَ٘ ٖضص الٗما ٫خؿب املؿخىٍاث في صاع ألاظىاص

الٗضص
3
2
1
1 Lisence

٦ما ًم ً٨جىيُذ جىػَ٘ الُا٢ت البكغٍت للمإؾؿت ٖلى امل٣اَٗاث املك٩لت للهُ٩ل الخىُٓمي مً زل٫
َظا الجضو:٫
ٖضص الٗما٫
املضًغٍت
الكغٍ٩ان 2
املضًغٍت الٗامت
ججهحز وَباٖت 2
الهُ٩لت ال٣اٖضًت
1
َُ٩لت الخهمُم
1
الهُ٩لت الخجاعٍت
جىػَ٘ الُا٢ت البكغٍت للمإؾؿت ٖلى امل٣اَٗاث املك٩لت للهُ٩ل الخىُٓمي
 باإلياٞت ئلى أن املإؾؿت ججاعٍت بالضعظت ألاولى ومٗىاٍ أن مضازُلها مدضوصة ظضا ،وبالخالي لًم٨نها جىُْٖ ٠ضص مً الُا٢ت البكغٍت ختى ل جٟلـ.

 -4الىظائل املطبعُت:

1

لجخىٞغ صاع ألاظىاص ٖلى وؾاةل مُبُٗت خُض حٗخمض في َب٘ ميكىعاتها ٖلى مإؾؿاث أزغي.
ٞهم ًخدهلىن ٖلى الىع ١مً ججاع الىع ، ١والُب٘ في مُبٗت لامام مل ٪بالبلُضة ،واملُبٗت الخًغاء
ببىٞاعٍ ٪واملُبٗت الخانت بالضًجُخا.٫

1
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 -5الىضع املالي:

ئهُل٣ذ املإؾؿت في بضاًت وكاَها بام٩اهُاث مإؾؿيها الخانت وطل ٪صون أن حسجل مغابُذ باٖخباع
أن َبُٗت اليكغ ٚحر ججاعٍت ،ألن وكغ ٦خاب ما وجىػَٗه في الؿىً ١خُلب ػمً ٢ض ًتراوح ما بحن ؾىت أو
ؾيخحن ٧ي ًخ٣اض ى الىاقغ املغصوص ،وفي ٚالب ألاخُان ٢ؿُا مىه  ِ٣ٞهٓغا لٗضم بُ٘ ٦مُت ال٨خاب
٧املت ،وججضع لاقاعة ئلى أن ال٨خاب ل ٌكبه البًات٘ الخجاعٍت املخضاولت في الؿى ،١ولهظا ٞان بُٗه
بُيء ظضا.
مالخظت:
"جىػَ٘ املحزاهُت باألع٢ام و٣ٞا للؿىىاث لم وؿخُ٘ الخهىٖ ٫ليها هٓغا لخد ٟٔمضًغ صاع اليكغ".

 -6الذساظت إلاخصائُت ﻹهخاج الكخاب:
 -1املىٓىع ال٨مي إلهخاط ال٨خاب:
ً -2مشل الجضو ٫ع٢م ( )2واملىدنى البُاوي ع٢م ( )2جُىع ئهخاط الٗىاوًٍ لضاع ألاظىاص لليكغ مىظ وكأتها
ؾىت  2317ئلى ٚاًت  ،2323خُض بل ٜاملجمىٕ ال٨لي للٗىاوًٍ املىجؼة ٖ 65ىىان ،ومً َىا ًم ً٨ال٣ى٫
أن صاع ألاظىاص ٢ض زُذ زُىاث ل ٌؿتهان بها ،ئط أهجؼث مجمىٖت ٖىاوًٍ مٗخبرة للُٟل بد٨م أنها
مخسههت ب٨خاب الُٟل.
٦ما هلخٔ مً زل ٫الجضو ٫ع٢م ( )2أن في ؾىت  2317لم هجض ئهخاط ،أما في ؾىت 2318
وَى ئهجاػ ل بأــ به هٓغا لٖخباع َظٍ الؿىت ؾىت ئوكاء الضاع ،وبالخالي ٞانها ل جمل ٪ئم٩اهُاث ماصًت
وبكغٍت ٧اُٞت حؿمذ لها بيكغ ٖضص ا٦بر مً الٗىاوًٍ ،وفي ؾىت  2318وكغث صاع ألاظىاص خىالي 13
ٖىاوًٍ أي بيؿبت  % 15,38خُض ٧اهذ ئهُل٢ت ل بأؽ بها ٦بضاًت لضاع اليكغ ألنها ٢ض أصزلذ أًضي
ٖاملت ظضًضة مسخهت في مُضان اليكغ.
وابخضاءا مً ؾىت  2319بضأ لاهخاط في الاعجٟإ ،وَظا ما هلخٓه ٖ 33ىىان أي بيؿبت .% 46,13
أما في ؾىت ٖ 2323غٞذ اهسٟاْا ٢لُل ٞأهخجذ ٖ25ىىان وطل ٪بيؿبت  %38,47وؿبت ئلى ألاويإ
الغاَىت َظٍ الؿىت.

1

 1م٣ابلت م٘ مضًغ صاع اليكغ
76

الفصل الثالث:
الؿىىاث
2317
2318
2319
2323
املجمىٕ
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ٖضص الٗىاوًٍ
ل ًىظض
ٖ 13ىاوًٍ
ٖ 33ىىان
ٖ 25ىىان
65

اليؿبت املئىٍت
x
15,33
46,15
38,47
%133

 -7ؾُاؾت حؿىٍ ٤ال٨خاب في صاع ألاظىاص لليكغ:
ئن حؿىٍ ٤ال٨خاب في الجؼاةغ أنبذ أمغا مهما في الجؼاةغ هٓغا لٗضم وظىص قب٨ت جىػَ٘ ٢اةمت بظاتها
جدمل بمٗاًحر ج٣ىُت جسً٘ لدؿُحر مد٨م مخٗاعٖ ٝلُه.
 حؿىٍ ٤ال٨خاب في بلصها ٌٗمل بُغٍ٣ت ج٩اص ج٩ىن بضاةُت وخؿب مؼاط املىػٕٞ ،الىاقغ ٌٗمل ملضةَىٍلت إلزغاط ال٨خاب وٍشمً أمىالا لُباٖخه زم ٌؿلمه ئلى املىػٕ الظي ً٨ضؾه في املسؼن ٖلى ق٩ل
ًجلب اهدباٍ أصخاب امل٨خباث.
 ئن ٢ام بؼٍاعة املىػٕ ٞهظا ألازحر ل ًبظ ٫أي ظهض في اٖلم ػباةىه مً امل٨خبُحن ،أو الُ٣ام بالخدغٍ٠بالٗىاوًٍ الجضًضة الىزاةُ٣ت مً مجمىٖت الىاقغًٍ ،ولهظا الؿبب ًب٣ى ال٨خاب م٨ضؾا و٢ض ً٩ىن
َاما صون أن ٌٗغٞه ال٣اعب وَظا ما ٌس ئ ئلى عواظه في الؿى ١مً هاخُت وٍإصي أًًا ئلى ه٣و في
امل٣غوةُت مً هاخُت أزغي.

 -8شبكت جىصَع الكخاب في داس ألاحىاد:
 ئطا ٧ان اليكغ َمؼة ونل بحن املإل ٠وال٣اعبٞ ،ان الخىػَ٘ َى َمؼة ونل بحن ال٨خاب و٢اعةه. أما ًٖ مإؾؿت صاع ألاظىاص وُُٟ٦ت حٗاملها م٘ الخىػَ٘ ٞهظا ًخىٖ ٠٢لى ؾُاؾت الخىػَ٘ في البلصوَغٍ٣ت الخٗامل م٘ املىػٖحن ،في ٚالب ألاخُان وٖىض نضوع ٖىىان ظضًض ً٣ىم املمشل الخجاعي وَى
ًدمل وسخت مىه بالجها ٫باملىػٖحن لُٗغى ٖليهم الٗىىان الجضًض ومنهم مً ٌؿخدؿىه ومنهم ل
يهمه جماما ،ل ً٨املىػٖحن ٌكتر٧ىن في ْاَغة مىخضة أل وهي ٢بى٦ ٫مُت مدضوصة و ناخبها ٖىض بُٗها
وَظا ما ٌؿمى بُغٍ٣ت  dépôt venteوفي اهخٓاع بُ٘ ال٨خاب ًٓل الىاقغ في خحرة مً أمغ مىخىظه وختى
ئن بُ٘ ٞان املىػٕ ل ً٣ضم للىاقغ ٦كٟا للمبُٗاث ٧ état des venteي ًدؿنى للىاقغ مٗغٞت ال٨خاب
الظي ً٣بل ٖلُه ال٣اعب وبالخالي ٌٗغ ٝما َى مُلىب في الؿى.١
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احشاءاث الذساظت:
أ -دواث حمع البُاهاث:

ان الضعاؾت املُضاهُت حٗخمض ٖلى اؾالُب ظم٘ البُاهاث في املُضان و خؿً اؾخسضام الاصواث
املىاؾبت مً اظل الخهىٖ ٫لى مٗلىماث و بُاهاث خى ٫الٓاَغة املضعوؾتو ل٣ض اٖخمضها في صعاؾدىا
ٖلى امل٣ابلت و امللخٓت .
امللابلت:
وٍ٣هض بها مجمىٖت الُغ ١و الاؾالُب و الاظغاءاث املسخلٟت و التي ٌٗخمض ٖليها الباخض في
ظمُ٘ املٗلىماث الخانت بالبدض الٗملي و جدلُلها و هي مخىىٖت و ًدضص اؾخسضامها خؿب اخخُاظاث
مىيىٕ البدض و بغاٖت و ٟ٦اءاة الباخض و خؿً اؾخسضام الىؾُلت.
املالخظت :
و َظٍ لاصاعة الا٦ثر جضاول في البدىر الا٧اصًمُت و هي ل حؿخٗمل لىخضَا ب٣ضع ما ج٩ىن مؿاٖضة او
م٨ملت لصواث ازغي.
عُىت الذساظت :
٢مىا بازخُاع ُٖىت ٖمضًت خُض ًيخ٣ي الباخض أٞغاص ُٖيخه بما ًسضم اَضا ٝصعاؾخه و بىاء
ٖلى مٗغٞذ صوهه ان ً٩ىن َىاُ٢ ٥ىص او قغوٍ ٚحر التي ًغاَا َى مىاؾبت مً خُض الٟ٨اءة او
املإَل الٗلمي او الازخهام او ٚحرَا.
ٞخمشلذ ُٖىت الضعاؾت مً مضًغ صاع اليكغ "الاظىاص" باٖخباعٍ الٗىهغ الاؾاس ي في صاع
اليكغٖغى و جدلُل هخاةج الضعاؾت املُضاهُت :
بٗض اظغاء امل٣ابلت م٘ مضًغ صاع اليكغ ٢مىا بخ٣ؿُم امل٣ابلت الى  5مداوع َضٞذ َظٍ املداوع الى
الىنى ٫الى ا٦بر ٢ضع مم ً٨خى٦ ٫خاب الُٟل في صوع اليكغ الجؼاةغٍت ٖامت و صاع الاظىاص زانت
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الفصل الثالث:
أظ ِئلت امللابلت

أ  -ملدىس الاول  :البىاًت و امليشىساث.
 يهضَ ٝظا املدىع الى مٗغٞت ٧ل ما ًخٗل ٤بالبىاًت و هىٕ امليكىعاث التي جيكغَا صاع الاظىاص.الؿإا ٫الاوَ : ٫ل البىاًت املسههت لضاع وكغ الاظىاص جخىا ٤ٞو الكغوٍ املىهىم ٖليها ليكغ٦خاب الُٟل؟.
٦ما َى مٗغو ٝان بىاًت املإؾؿت ًجب ان حكمل ٖلى ظملت مً الكغوٍ الىاظب جىٞغَا ختى جإصيالضوع الخام بها  ،و ُٞما ًسو صاع الاظىاص ٞانها مىاؾبت مً خُض ازخاًغ املى ، ٘٢ل ً٨ما ٌٗاب
املإؾؿت ان مؿاختها ٚحر ٧اُٞت .
العإال الثاوي:ملاطا و ٘٢ازخُاع٦م ٖلى ٦خاب الُٟل جدضًضا ؟ .ازترهاٍ لن ٦خاب الُٟل ًمشل اَمُت ٦بحرة باليؿبت لهٞ ،هى ٌّٗىص الُٟل ٖلى الخأمل و الخ٨ٟحر و عٚم
اَمُخه ٞان صوع اليكغ املخسههت ب٨خاب الُٟل ٢لُلت و زهىنا في مىُ٣ت الكما ٫و لهظا الؿبب
ازترهاٍ.

املدىس الثاوي  :املدخىي  ،الجاهب املادي و الفني . يهضَ ٝظا املدىع الى الخٗغٍ ٠بمدخىي ٦خاب الُٟل و ماًخٓمىه و الك٩ل امللمىؽ له .العإال الاول :
ماهي اللٛت املؿخٗملت في املىاص امليكىعة ؟
اللٛت الٗغبُت في الجؼاةغ هي اللٛت الىَىُت الغؾمُت الا ان اللٛت الٟغوؿُت املؿخٗملت في الاصاعة َظٍالىُْٗت هي هٟؿها في الابضإ ال٨ٟغي و اليكغ اما ُٞما ًسو صاع الاظىاص في الى٢ذ الخالي هيكغباللٛت
و ؾىضعط اللٛاث الاظىبُت في الؿىىاث ال٣اصمت .
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الفصل الثالث:
-العإال الثاوي

بما ان صاع الاظىاص مسخهت في مجا ٫الُٟل  ،ماهي اهىإ ٦خب الاَٟا ٫التي ج٣ىم بيكغَا ؟ٖىضما ه٣ى ٫ال٨خاب ٞلؿىا ه٣هض ال٨خاب  ِ٣ٞبالخغ ٝالىاخض بل َىا ٥اهىإ ٞ ،ىدً ه٣ىم بيكغ٢هو الاَٟا ، ٫املجلث املسههت للُٟل  ،املىؾىٖاث...الخ
العإال الثالث:َل ًىظض َض ٝمً مدخىي ال٨خاب امل٣ضم للُٟل ام َى مجغص ٦خاب مللئ الٟغا ٙ؟
الُٟل في مغخلت ٖمغٍت خؿاؾت جبنى مٗاعٞه ٖلى املىاص امل٣ضمت له و َى في َظٍ املغخلتٞ ،مً زل٫
املدخىي الظي ه٣ضمه ٌؿخُُ٘ ان ًبني مٗاعٞه و ًُىع ا٩ٞاعٍ ُٞ ،جب ان ج٩ىن ماصة ال٨خاب مىيىُٖت
٦أن جخًمً ٨ٞغة او مىٟ٢ا او ججغبت او مٗلىماث مُٟضة جدؿم بالىاُٗ٢ت و الهض.١
العإال الشابع:ٌٗخمض ازغاط ال٨خاب ٖلى جدضًض حجم ال٨خاب و ازخُاع م٣اؽ نٟداجه و الك٩ل الظي ًُب٘ به وٚحرٍ مً اأمىع الكمالُت ٞ ،ماطا ًٖ ٦خاب الُٟل ُٞما ًسو َظا الجاهب ؟.
ُٞما ًسو الخهمُم ًيبغي ان ًدىاؾب ٦خاب الُٟل م٘ املًمىن  ،و ان جدىاؾ ٤الهٟداث مًخُض الهىامل و الٗىاوًٍ ٦ما ًيبغي جغٞ ٥غاٚاث ٧اُٞت بحن الاؾُغ جًٟي ظىا مً الغاخت و الاهٟخاح.
لبض ان ً٩ىن جهمُم الهٟداث زالُا مً الخُٗ٣ض و ان جؼصاص الهٟداث بالغؾىم املىاؾبت التي جؼٍض
في و٢ذ ال٩لمت امل٨خىبت.
العإال الخامغ :
٩ً ٠ُ٦ىن حجم ال٨خاب و هىٕ الىع١؟ًخى ٠٢حجم ال٨خاب ٖلى ؾً الُٟل الظي ًخىظه الُه ٞمً الاًٞل ان ج٩ىن ٦خبهم طاث م٣اؾاث
٦بحرة وؿبُا  ،بدُض ٌؿمذ احؿإ الهٟداث بٗغى ٢ضع مىاؾب مً ال٩لماث و الغؾىم  :و مً أهىإ
الىع ١املألىٞت في ال٨خب  :وع ١الجغاةض  ،وع ١الؿاجاهُه ،و الىع ١الابٌُ ،اما باليؿبت الٛلٞ ٝهىا٥
الضوؾُه ،ال٩ىقُه،البىضا٧ىث ٧ىقُه و البرٌؿخى.٫
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الفصل الثالث:
العإال العادط:
٩ً ٠ُ٦-ىن الٛل ٝالخاعجي ل٨خاب الُٟل و ٖىىاهه؟

الٛل ٝمً زل ٫ظاطبِخه و الىاهه و خغ٦خه مهم باليؿبت ل٨خاب الُٟل اطا له جأزحر مباقغٖلى هٟؿُت
الُٟل ،و لهظا ًجب ان ً٩ىن في ممخٗت الجما ٫و الخاطبُت  ،و ان ججظب الىاهه الىٓغ الُه مً بحن
ال٨خب املٗغوٞت  ،و ٖلُه ان ً٩ىن مٗبرا ًٖ املًىن و ان ج٩ىن الىاهه مخىاؾ٣ت.
اما الٗىىان ٞله هٟـ اَمُت الٛل ٝو ٌؿخدؿً ان ً٩ىن ٢هحرة مىظؼا ٌكحر الى املًمىن مً ٚحر ان
ًىضخه و ٌكغخه و ان ٌكى ٝال٣اعب الى املُالٗت مشل "اعى الجلُض".
العإال الثامً:٦ما ٌٗغ ٝان الُٟل ًىجظب الى الغؾىم و الهىع ٞ ،ماطا ًم٨ى ٪ال٣ى ٫في َظا الجاهب ؟باليؿبت للُٟل الغؾم وخضٍ لٛت مٗبرة في مغاخل الٗمغ الاولى  ،و الاَخمام بالهىع في ٦خب الاَٟا٫ًدب٘ مما جًُٟه ٖليها مً ٖىانغ الدؿىٍ ٤و ما في الىاهه مً سخغ و ظاطبُت  ،و اه٣ؿم الهىع و
الغؾىم الى ٢ؿمحن عةِؿُحن  :الهىع الٟىجىٚغاُٞت و  ،الغؾىم الُضوٍت التي ً٣ىم باٖضاصاَا الٟىاهىن و
الغؾىم الُضوٍت هي الٛالب في ٦خب الاَٟا. ٫

املدىس الثالث  :ظُاظت اليشش و طشق اليشش و الخىصَع .يهضَ ٝظا املدىع للخد ٤ُ٣اطا ٧اهذ صاع الاظىاص جدب٘ ٢ىاهحن او ؾُاؾت في وكغ ال٨خاب و َغ٢ها فياليكغ و الخىػَ٘.
ؾُاؾت اليكغ :
الؿإا ٫الاو: ٫َل جسً٘ صوع اليكغ لؿُاؾت وَىُت مٗغوٞت و مد٨مت في صوع اليكغ ؟بما ان صوع اليكغ في الجؼاةغ لحٗمل بمٗاًحر ج٣ىُت مٗغوٞت و لجسً٘ لدؿُحر مد٨م مخٗاعٖ ٝلُه ٞهى
الخا ٫في صاع الاظىاص ٞىدً وٗمل بىٓامىا الخام.
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الفصل الثالث:
َغ ١اليكغ و الخىػَ٘ :
الؿإا ٫الشاوي
 ٠ُ٦جخم ٖملُت وكغ ٦خاب الُٟل :؟

أول ًخم جغوٍجه باؾخسضام الاٖلهاث او ًٖ َغٍ ٤املله٣اث  ،زاهُا ه٣ىم باَضاء اي ئعؾا٫
مجمىٖت مً ال٨خب الى مهالح مسخهت بكإون الُٟل  ،زاهُا ه٣ىم بالبُ٘ و الخىػَ٘ ًٖ َغٍ ٤البُ٘
بالجملت أو البُ٘ بالخجؼةت
الؿإا ٫الشالض: ٠ُ٦جخم ٖملُت الخىػَ٘؟
ٖىضما ههل الى ٖملُت الخىػَ٘ ً٣ىم املمشل الخجاعي بٗغى الٗىاوًٍ ٖلى املىػٖحن  ،و َم بضوعَم
بضوعَم ً٣ىمىن بٗملُت اليكغ .
الؿإا ٫الغاب٘ :
َل ج٣ىمىن بٗملُت الخىػَ٘ لضوع وكغ ازغي ؟
ًىظض ال٨شحر مً صوع اليكغ حٗاوي مً ه٣و في ٦خاب الُٟل ٞخأجِىا ً
ٖضة َلبُاا و هدً ه٣ىم بالعؾا٫
لها.
الؿإا ٫الخامـ :٩ً ٠ُ٦ىن حٗامل٨م م٘ مدخىي املإلَ ، ٠ل ٌٗغى ٖلى لجىت ٢غاءة ام ًخم َبٗه و وكغٍ صونمغاٖاة املدخىي ؟
 ُٞما ًسو لجىت ال٣غاءة بما اهىا صاع وكغ خضًشت ٞلم هضعظها بٗض  ،ل ً٨هُل٘ ٖلى املدخىي و هدللالهض ٝمً ال٨خاب ٞاطا عأًىاٍ مىاؾبا ه٣ىم بالجٟا ١م٘ املإل ٠و وكغٍ .
َل جخىٞغ لضً٨م ئم٩اهُاث لُب٘ ٦خاب الُٟل ؟و آلث َباٖت زانت؟
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الفصل الثالث:

آلث َباٖت ال٨خب في بلصها زمنها باٌَ و لهظا هدذ حٗخمض ٖلى مُبٗت الامام مل ٪بالبلُضة و املُبٗت
الخًغاء ببىٞاعٍ ٪و املُبٗت الخانت بالضًجُخا.٫

املدىس الشابع  :امليزاهُت و الاسباح .في َظا املدىع خاولىا الخٗغٖ ٝلى املحزاهُت امل٣ضعة في صاع وكغ للَٟا ٫و الاعباح املخدهل ٖليها لً٨
مضًغ صاع اليكغ ٧ان مخدٟٓا ظضا في َظا الجاهب .
الؿإا ٫الاو: ٫٦م ج٣ضع املحزاهُت املسههت لدؿُحر صاع الاظىاص ؟ و ٦م َى املبل ٜامل٣ضع لُهبذ ٦خاب الُٟل في ق٩لهالنهاتي ؟
لم وؿخُ٘ الخهىٖ ٫لى الجىاب هٓغا لخد ًٟٔمضًغ صاع اليكغ.الؿإا:2 ٫َل محزاًىت صاع الاظىاص هي محزاهُت زانت ان بخٗاون م٘ الضولت ؟بما اهىا بضأها َظا املكغوٕ ٦كغٍ٨حن ٞاهىا لم هخدهل ٖلى أي صٖم مً الضولت  ،و بضأها املكغوٕ
بمؼاهُدىا الخانت .
الؿإا:3 ٫َل حٗخبر نىاٖت ٦خاب الُٟل ججاعة مغبدت في الجؼاةغ بغأً ٪؟
مً املٗغو ٝان الجؼاةغ ل جغاعي امل٣اًِـ و املٗاًحر باز٩ام ٞ ،لى ٖملذ بها مً املم ً٨ان ج٩ىن مغبدت
ا٦ثر مً ما هي ٖلُه لان ل ٦خاب الُٟل ٌٗخبر مً الاؾاؾُاث التي ًىمى ٖليها الُٟل .
املدىع  : 5زلُٟاث خى ٫صاع الاظىاص .-الؿإاَ :1 ٫ل الهض ٝمً ميكىعاث الاظىاص َى َضٖ ٝلمي و هٟعي او ججاعي  ِ٣ٞ؟
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الفصل الثالث:

َى َض ٝهٟعي و ججاعي في هٟـ الى٢ذ هٟعي لن ٦خاب الُٟل ٌٗخبر مً الاؾاؾُاث التي ًىمى ٖليها
الُٟل لظل ٪وؿعى لخ٣ضًمها له و الضلُل ٖلى طل ٪هدً هٟضم صاةما ٦خاب ُٞه ٢هو مهىعة ًٖ
الصخابت ألاَٟا٦ ٫هضًت.
الؿإا:2 ٫ماطا خ٣٣ذ صاع الاظىاص هخاةج الضولت و الٗاملحن و ال٣غاءة ؟
ؾاَمذ في جطخُم ائهخاط ال٨ٟغي الضولت  ،و ػٍاصة مٗلىماث ال٣اعيء الهٛحر و حٗغٍٟه بمسخل٠
املٗلىماث بُغٍ٣ت ممحزة  ،اي جىمُت عنُضٍ ال٨ٟغي اما الٗاملحن ٞؿاَمذ في ػٍاصة زبرتهم.
الؿإا:3 ٫َل ًىظض جدب٘ ال٨خاب وعاء ونىله للُٟل و اهخٓاع عظ٘ الهضي او ًيخهي ٖىض زغوظه مً صاع اليكغ ؟
َى مً امللؼم جدب٘ ٦خاب الُٟل ألهه ً٩ىن في مغخلت ٖمغٍت ظض خؿاؾت ُٞجب ازخُاع ال٨خب بٗىاًت و
ٖىض ونىلها للُٟل هيخٓغ عظ٘ الهضي و الىخاپج الهاصعة ٖىه.
الؿإا:4 ٫َل ًىٞغ املى ٘٢الخام بضاع اليكغ ام٩اهُت اليكغ و البُ٘ الال٨ترووي؟ و َل جدُذ ٞغم ازغي لئلجها٫
بها؟
في الى٢ذ الخالي ل جخٗامل باليكغ الال٨ترووي و لضًىا ع٢م الهاج ٠و البرًض الال٨ترووي إلجها ٫بىا
ع٢م الهاج3554233779 : ٠
البرًض الال٨ترووي tarekmaarek2000àgmail.com :
الؿإا:5 ٫ما املكاعَ٘ املىدكغة لضاع الاظىاص ؟
ُٞما ًسو املكاعَ٘ املؿخ٣بلُت ل أؾخُُ٘ الٟهل ٞيها ٧لها  ،ل ً٨مً بُنها جىٞحرالترظمت ل٨خاب
الُٟل و جىٞحر اللٛاث الاظىبُت و ٞخذ ٞغٕ زاوي لىا في الجؼاةغ .
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الفصل الثالث:
الىخائج العامت الذساظت :

 ان وكغ ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ لًؼا ٫في بضاًخه و ان ٧اهذ َىا ٥اعاصة و اَخمام بهظا ال٨خاب . ان وكغ ٦خاب الُٟل ل ًسً٘ امل٣اًِـ الخ٣ىُت املٗمى ٫بها في اليكغ . ان ُٚاب ؾُاؾت وَىُت ال٨خاب أزغث بك٩ل ملخىّ ٖلى وكغ ٦خاب الُٟل بدُض ل ًىظض َىا٥جهىع ٖملي يهخم بىي٘ آلُاث وكغ ال٨خاب .
 اهخاط ٦خاب الُٟل بالخؼاةغ ل يهخم باخترام املىانلث الضولُت و ان َظا الاَخمام ب٨خاب الُٟل فيالؿىىاث الازحرة َى اَخمام ججاعي هٟعي ا٦ثر مىه اَخمام ز٣اُٞت جغبىي
 جىػَ٘ ٦خاب الُٟل ل ًخم و ٤ٞزُت وَىُت مضعوؾت ج٩ىن قاملت و جم ً٨مً جىٞحر ٦خاب الُٟلفي ٧ل هىاحي الىًَ
 ان ويُٗت ٦خاب الُٟل في الجؼاةغ هي هاهجت ًٖ اػمت في اليكغ و الخىػَ٘ و الدؿىٍ ٤و ل ًؼا٫ً٨خىٟها هىٕ مً الٛمىى.
 ٌٗغ ٝاهخاط ٦خاب الُٟل ٞىض ى في اليكغ . ل ج٣ىم صاع الاظىاص بغ٢مىت ٦خاب الُٟل ٞهي ج٨خٟي بال٨خاب املُبىٕ. الخدهحزاث املىظىصة ٖلى مؿخىي صاع الاظىاص مىاؾبت ٞهي جخىٞغ ٖلى خىاؾِب و عٞى ٝمٗضهُتطاث جىُٖت ظُضة.

الىخائج على ضىء الفشضُاث:حكمل الىخاةج املخدهل ٖليها في مسخل ٠الاججاَاث و الضعاؾاث خىنلت ل٩ل مغاخل ٖمغ الضعاؾت ،
خُض ً٣ىم مً زللها ازباث او هٟي الٟغيُاث التي اهُلٟذ منها الضعاؾت.

الفشضُت الجضئُت الاولى:مً زل ٫املُُٗاث جبحن ان الضولت لم ج٣م بىي٘ ؾُاؾت مد٨مت ليكغ ٦خاب الُٟل و َى الامغ ُٞما
ًسو جُىٍغ امل٣غوةُت لضي الاَٟاٞ ٫هظاالامغ لم جسهو له ؾُاؾت واضخت لخدب٘ الُٟل.
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الفصل الثالث:

و اؾدىاصا الى َظا ج٩ىن َظٍ الٟغيُت ٚحر مد٣٣ت ٞلم ج٣م الضولت بىي٘ ؾُاؾت لدؿُحر صوع اليكغ
الخانت بالَٟا.٫

الفشضُت الجضئُت الثاهُت:مً زل ٫املُُٗاث و املٗاًىت املُضاهُت جبحن ان صاع وكغ الاظىاص جسغم الخغم الكضًض ٖلى مدخىي و
ق٩ل ٦خاب الُٟل و اًها ٫عؾالت ٖاصلت للُٟل ٌؿخُُ٘ مً زللها بىاء ا٩ٞاعَم بُغٍ٣ت ممحزة اي
م٘ مغاٖاة الك٩ل الخاعجي .
و مً َىا وؿخيخج ان الٟغيُت مد٣٣ت ٧ىن ان مًمىن ٦خاب الُٟل و ق٩له الخاعجي ًجظب امخل٦ه
الُٟل و ٌؿاٖض ٌ ٖلى بىاء ا٩ٞاعَم.

الفشضُت الجضائشٍت الثالثت :
مً زل ٫املُُٗاث و مً زل ٫الىا ٘٢جبحن ان الُٟل ًل٣ى اَخماما ٦بحرا مً ٢بل الىاقغًٍ و املإلٟحن
 ،و مً زل ٫ب٨شىا جبحن أهه ًىظض ٖضة صوع وكغ زانت بكإون الُٟل  ِ٣ٞو حٗمل بجهض لى٣ضبم
الاًٞل للُٟل.
و مً َىا وؿخيخج ان الٟغيُت مد٣٣ت مً زلْ ٫هىع ال٨شحر مً صوع وكغ املخسههت للُٟل.

الفشضُت العامت:
ج٣ىم صاع الاظىاص باًها ٫عؾالت َاصٞتللُٟل مً زل ٫املدخىي الظي ج٣ضمه م٘ مغاٖاة ق٩ل املاصة
التي ج٣ضمها.
عٚم وظىص ال٨م الهاةل لضوع وكغ مخسههت في قإون الُٟل الى ان َىا ٥ه٣و في ٦خاب الُٟل .
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الفصل الثالث:
الاكتراخاث و الخىصُاث :

 الٗمل ٖلى جدؿحن قب٨ت جىػَ٘ ٦خاب الُٟل بدُض ًدؿنى الخهىٖ ٫لُه مً ٢بل الُٟل ًَٖغٍ ٤جىػَ٘ قامل و ٖاصٖ ٫بر ٧ل الىلًاث .
 الاَخمام ا٦ثر بخدؿحن اهخاط ٦خاب الُٟل هىٖا و ٦ما و بالؾخٟاصة مً زبراث الضو ٫املخ٣ضمت فيَظا املجا ٫ؾىاء الضو ٫الٗغبُت او الٗغبُت .
 جىُٖت منهي ال٨خاب مً هاقغًٍ و مىػٖحن بأَمُت ٦خاب الُٟل مً زل ٫الىضواث و املدايغاث. اوكاء م٨خباث البُ٘ الخانت ً٨خب الاَٟا.٫ -الاَخمام ب٨خاب الُٟل ٧ىٖاء ز٣افي و مٗغفي.
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خاجمت
خاجمت :
ئن الخضًض ًٖ ال٨خاب و مً زلله الخضًض ًٖ ٦خاب الُٟل َى وٟ٢ت اؾخ٣غاةُت الضوع
الاؾاس ي الظي ًلٗبه َظا ال٨خاب في ج٩ىًٍ ال٨ٟغ و جىمُت الصخهُت و جُىٍغ املٗاع ٝو ه٣ل
الخبراثَ،ظا باٖخباع ال٨خاب َى طل ٪الىٖاء الىخُض و طل ٪املهضع الاؾاس ي الظي وؿخمض مىه ٧ل
املٗاع ٝو الٟىىن مً املىؾىٖاث الى ال٣هو الترٞيهُت.ان ال٨خاب َى عوح اأمت و طا٦غة الكٗب  ،و
َى مً اخضي م٣ىماث عوح ألامت و طا٦غة الكٗب  .ومً اخضي م٣ىماث الترار الش٣افي املجخم٘ و
لظلٞ ٪مً املغؾلحن ٖىض وي٘ الىهىم ال٣اهىهُت و الدكغَُٗت التي جىٓم املالُت و الخجاعة ،الخلِ بحن
ال٨خاب و املىخىظاث الاؾتهلُ٦ت الازغي اي ل ًىظض اي ج٣اعب بحن وكغ ال٨خاب و جىػَٗه و حؿىٍ ٤اي
بًاٖت ازغي.
ًم ً٨ال٣ى ٫ان ُ٢إ وكغ ٦خاب الُٟل َى ُ٢إ اؾتراجُجي ًدمل ال٨شحر مً الخىىٕ و الٛنى
في ٖغيه للق٩ا ٫ألاصبُت ٚحر ان ٣ٞغ أصب الاَٟا ٫في بلصها ًغظ٘ الى جغصص صوع اليكغ في وكغ ال٨خب
ملإلٟحن ظضص ٚحر مٗغوٞحن ،وألن ٞئت ال٣غاء ل جمشل الا قغٍدت يئُلت مً املجخم٘ و لهظا ًخىخب
جُٟٗل ؾُاؾت وَىُت لل٨خاب ٖامت و ل٨خاب الُٟل زانت تهض ٝالى زل ٤ال٣غاء و حصجُ٘ ال٣غاءة ًٖ
َغٍ ٤لابضإ و اوكاء م٨خباث ٖلى مؿخىي ٧ل الُ٣غ الىَني ،و زانت في ال٣غي و املىاَ ٤الىاةُت التي
حٗاوي مً ٖؼلت ز٣اُٞت جمى٘ خهى ٫الُٟل ٖلى ال٨خاب ؾىاء باملجان و ختى ًٖ َغٍ ٤الكغاء.
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العىىان
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العىىان
الشكم
ظضو ٫ع٢م  31جىػَ٘ ٖضص الٗما ٫خؿب املؿخىٍاث
ظضو ٫ع٢م  32جىػَ٘ الُا٢ت البكغٍت للمإؾؿت ٖلى امل٣اَٗاث املك٩لت للهُ٩ل
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