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 امللخص:

والػزجبهاد –ٌمل إٔجؾذ لٚبَب اٌغناء

حتظً ثب٘زّبَ ػلح فووع ػٍُّخ،  -وضَتح

ٌ رفوػهب ورؼلك٘ب ارَبع ٘نٖ اٌمٚبَب، وَؼى

ِٓ ؽُش االٝالع ػًٍ سلزٍف اٌظووف 

احملُٞخ هبب، واٌجؾش ػٓ سلزٍف احلٍىي اٌيت 

ختلَ اٌلوي ادلزٚوهح ِٕهب. ٌنٌه رزؼلك 

ورزلافً أثؼبك وعىأت ادلَأٌخ اٌغنائُخ، وِٓ 

مث رزٕىع هؤي وِلافً وَِزىَبد ِؼبجلزهب، 

رؼزرب ِْىٍخ وونا رأصَتاهتب ادلقزٍفخ، ئم 

عى٘وَخ، ثً ئهنب رأفن أعلُخ لٖىي يف ظً 

ثؼ٘ اٌظووف اٌَُبٍُخ اخلبٕخ، ورياَل 

اٌَىبْ ادلٞوك اٌنٌ َزٍٞت رُّٕخ ىهاػُخ 

 ِزٞىهح وِلهوٍخ.

 

Abstract: 

This study is meant to dig into a very 

important yet ambiguous subject, which is 

food security, we aimed by studying this 

subject to find out factors which can help 

to reduce problems of food insecurity. 

This study has reached many important 

results which can be summarized in the 

followings points: 

*Apply successful methods of agriculture 

* Reserve required finance for irrigation 

operations 

* Improve seeds to increase production 

* The study recommended to habitat the 

produce for any area so we can avoid the 

luck of food  
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 مقدمة:
حتظً ِْىٍخ زللوكَخ ادلىاهك اٌغنائُخ ثب٘زّبَ وجَت يف األوٍبٛ األوبكؽلُخ، 

وأَٚب يف كوائو ٕبٔؼٍ اٌمواه ػًٍ َِزىي اٌلوٌخ، وونا ػًٍ َِزىي ادلٕظّبد اٌلوٌُخ 

وادلواوي ادلزقٖٖخ اٌفُٕخ واٌَُبٍُخ. وَوعغ ٘نا اال٘زّبَ ئىل أْ اٌغناء َؼزرب عى٘و 

, ثً ٌؼً وً احملبوالد ٌزغبوى ادلْىٍخ اٌغنائُخ اٌيت رؼبين ٕواع اإلَٔبْ ِٓ أعً اٌجمبء

ِٕهب اٌلوي إٌبُِخ لل ىاك ِٓ ٙووهح رىضُف ٘نٖ اجلهىك. فبٕخ وأْ اٌؼبمل لل كفً ِٕن 

ِٕزٖف اٌَجؼُُٕبد ِوؽٍخ ؽوعخ, دتضٍذ يف رٕبٍِ اٌٍٞت ػًٍ ادلٕزغبد اٌيهاػُخ ػّىِب 

لالد إٌّى اٌلؽلغوايف، ثبإلٙبفخ ئىل واٌغنائُخ ػًٍ وعٗ اخلٖىٓ, ٔزُغخ اهرفبع ِؼ

اهرفبع أٍؼبه ادلىاك اٌغنائُخ يف األٍىاق اٌؼبدلُخ ورمٍٔ األعلُخ إٌَجُخ ٌٍمٞبع اٌيهاػٍ 

يف اذلُبوً االلزٖبكَخ فبٕخ يف اٌلوي إٌبُِخ، ولل صلُ ػٓ ٘نا اٌىٙغ رفبلُ اٌؼغي 

 غي.اٌغنائٍ وثبٌزبيل اٌٍغىء ئىل ادلٖبكه األعٕجُخ ٌَل ٘نا اٌؼ

و٘ىنا ظٍذ ِْىٍخ اٌغناء وٌؼمىك ػلَلح ئؽلي ادلْىالد اٌيت حتزً اٌٖلاهح ػًٍ 

ادلَزىي اٌؼبدلٍ فؾظُذ اٌزُّٕخ اٌيهاػُخ ثب٘زّبَ وجَت ؽىت َزُ اٌزغٍت ػًٍ االؽزُبعبد 

اٌغنائُخ ادلزياَلح واٌٚقّخ. واٌلوي اٌيت وبٔذ ِوّؾخ جملبػبد ووىاهس ثَجت ؽغُ 

واجتهذ ئىل ىَبكح ئٔزبط اٌغناء  ِفبُُ٘ األِٓ اٌغنائٍال ٕؾؾذ اٌَىبْ وبذلٕل واٌُٖت ِض

وصلؾذ يف حتمُك االوزفبء اٌنايت وأزمٍذ ِٓ االٍزَتاك ئىل اٌزٖلَو. ولل ؽنهد 

وَِإوٌىْ وفرباء الزٖبكَىْ ِإفوا ِٓ أْ أؼلاَ األِٓ  ِٕظّبد ِهزّخ ثبألِٓ اٌغنائٍ

اٌغنائٍ ٍُجمٍ ئكاهح اٌلوي إٌبُِخ ِوهتٕخ ثأَلٌ لىي فبهعُخ، وؽضىا ػًٍ اٌؼًّ اجلبك 

ٍُِبه كواله فالي ٍٕخ  61اٌفغىح اٌغنائُخ اٌيت ِٓ ادلزىلغ أْ ريَل ػًٍ ِٓ أعً رمٍُٔ 

 وٍزظً يف رٖبػل ِٞوك فالي اٌؼمل األوي ِٓ اٌموْ اٌىاؽل واٌؼْوَٓ.  6001

زغَتاد وً ٘نٖ ادلؼُٞبد ادلزؼٍمخ ثبٌؼغي اٌغنائٍ يف اٌلوي إٌبُِخ ىاكهتب رؼمُلا اٌ       

ك اٌٞجُؼُخ اٌيهاػُخ فٍُ رؼل ادلىاه اٌلوٌُخ اجللَلح واٌزؾىالد االلزٖبكَخ اٌىربي

ادلٍٞىثخ دليَل ِٓ االٍزضّبهاد ِزبؽخ، ومل رؼل اٌزىٕىٌىعُب احلُىَخ احللَضخ اٌيت رٕجٍت 

ػٍُهب اِِبي يف َِزمجً اٌزُّٕخ اٌيهاػُخ أَٚب ِزبؽخ، ئم إٔجؾذ رٕزغهب ّووبد ػبثوح 

ثزْقُٔ ألىِخ  ٌٍمبهاد ولٞبع فبٓ. ٘نا هغُ لُبَ اٌؼلَل ِٓ احلىىِبد يف ٘نٖ اٌلوي 

َ جبهىك رَزؾك اٌضٕبء إلٕالػ ٘نا اٌىٙغ وئػبكح رىُُف اٌَُبٍبد واٌمُب األِٓ اٌغنائٍ

 وِجبكهح رّٕىَخ ىهاػُخ علَلح. فٞخ اٍزوارُغُخاٌىُٕٝخ ّٙٓ 

ٌنٌه ٍٕؾبوي ِٓ فالي ٘نٖ ادللافٍخ اإلعبثخ ػًٍ رلّىػخ ِٓ األٍئٍخ 

    احملىهَخ ، أعلهب:

http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-1.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-4.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-4.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-7.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-7.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-7.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-3.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-3.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-3.htm
http://productionsrv/in-depth/ArabicFoodl/2002/11/11-27-5.htm


 باتنةجامعة  - طروب حبريأ.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 293 - 

 ِب ٍ٘ أُ٘ ادلمبهثبد إٌظوَخ اٌيت رٕبوٌذ ِفهىَ األِٓ اٌغنائٍ؟ -

 اٌىهلخ ثٍْء ِٓ اٌلهاٍخ واٌزؾًٍُ ٌٍّؾبوه األٍبٍُخ اٌزبٌُخ:  ٍُزُ اٌزؼوٗ يف ٘نٖ

 ِفهىَ األِٓ ثٖفخ ػبِخ.  -6

 ِفهىَ األِٓ اٌغنائٍ ثٖفخ فبٕخ.  -6

 اٌؼبمل اٌؼويب واألِٓ اٌغنائٍ. -3

 مفهـوم األمـن: -1
َؼزرب األِٓ ٍِٞت ٝجُؼٍ ََؼً اإلَٔبْ ٌزؾمُمٗ ِٕن وعىكٖ، ولل ارَغ ٔٞبلٗ 

خ اٌيت ػٍّذ ئىل اٌىٕىي ئٌُٗ ػٓ ٝوَك احلوة أو ػٓ ٝوَك ػاللبد ِغ ظهىه اٌلوٌ

ؽَٓ اجلىاه، وثؼلِب وبْ األِٓ ِهلكا ثبٌؼبًِ اٌؼَىوٌ كفٍذ ػىاًِ هتلَل أفوي يف 

 اجلبٔت االلزٖبكٌ، االعزّبػٍ، اٌؼمبئلٌ وؽىت اٌجُئٍ. 

ىِب وٌزؾلَل ِفهىَ األِٓ صليَ ثأٔٗ ال َىعل ارفبق ثُت ادلفىوَٓ واٌَبٍخ، ػّ

ؽلىٓ هثٜ ِفهىَ األِٓ ثبجتب٘بد ٔظوَخ أٍبٍُخ: االجتبٖ اٌىالؼٍ )االٍزوارُغٍ(، 

 االجتبٖ االلزٖبكٌ واالجتبٖ اٌزىبٍٍِ.

 :األِٓ ِٓ ادلٕظىه اٌىالؼٍ-أ

 ئم َوي أْ األِٓ ٘ى:  6493َؼزرب وٌزو ٌُجّبْ أوي ِٓ وٙغ رؼوَفب ٌألِٓ ػبَ  

ػًٍ محبَخ  ْووػخ ٌزغٕت احلوة،وللههتـــــبأْ ال حتزبط اٌلوٌخ ٌٍزٚؾُخ مبٖبحلهب ادل»

ٌلَٗ َِبوٌ ٌمىهتب  ثْٓ احلوة ػًٍ اٌغَت، فأِٓ اٌلوٌـخ -يف ؽبٌخ اٌزؼلٌ-٘نٖ ادلٖبحل

ِىاعهخ أٌ ٘غـىَ ٍَِؼ  اٌؼَىوَخ، وثبٌزبيل حتمُك األِـــٓ اٌؼَىوٌ ِغ اٌملهح ػًٍ

 .(1)«واٌمٚبء ػٍُٗ

 أِب فوَلهَه ٘بهدتبْ فَتي: 

احلوة فىها  اٌىٍٝت ٘ى عى٘و ادلٖـبحل اٌمىُِخ اٌيت رلفً اٌلوٌـخ ِٓ أعٍـهب أْ األِٓ»   

 .(2)«أو يف فزوح الؽمخ

 َووي ادلٕظىه اٌىالؼٍ ٌألِٓ أٍبٍب ػًٍ: 

 ثمبء اٌلوٌخ َزؾمك ثبٍزقلاَ اٌمىح اٌؼَىوَخ وثبٌزبيل َورجٜ مبفهىٍِ اٌوكع واٌمىح.  -أ

 هتلَلاد فبهعُخ ماد ٝبثغ ػَىوٌ. اٌزهلَلاد اٌيت رىاعٗ األِٓ اٌىٍٝت ٍ٘  -ة

 ئْ َِإوٌُخ حتمُك األِٓ رزىال٘ب اجلُىُ وأعهيح ادلقبثواد. -ط

مل َزغَت ِفهىَ األِٓ ِٓ ادلٕظىه اٌىالؼٍ اٌىالٍُىٍ ئىل ادلٕظىه اٌىالؼٍ 

احللَش، ئم صلل ِضال وُُٕش واٌزي َؼزرب أْ ثُٕخ إٌظبَ اٌلويل فىٙىَخ وػلىّهب ِجلأ 

نٖ اٌفىٙىَخ ِورجٞخ حبلوس اٌؼٕف، وأْ هتلَل اٌؼٕف واالٍزقلاَ وً ٌٕفَٗ، وئْ ٘
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« ِجلأ وً ٌٕفَٗ» ادلزىارو ٌٍمىح ؽلُياْ اٌْإوْ اٌلوٌُخ ػٓ اٌْإوْ اٌلافٍُخ وَؼزرب أْ:

 .(3)األِٓ ٘ى اٌغبَخ األمسً٘ى ثبٌٚووهح ِجلأ اٌؼًّ يف ٔظبَ فىٙىٌ وأٔٗ يف اٌفىٙىَخ 

 ٓ اجلىأت أعلهب: ولل أزمل ٘نا اٌزؾًٍُ يف اٌؼلَل ِ

َزؾمك ؽزُّب ثبٌىٍٍُخ اٌؼَىوَخ   ػٕلِب ٔزؾلس ػٓ األِٓ صلل ثأٔٗ ال ؽلىٓ أْ -

وثيَبكهتب ٌزفبكٌ ادلقبٝو اخلبهعُخ، ٌىٓ ٘نا غلؼً اٌٞوف اِفو َْؼو مبيَل ِٓ 

اٌالأِٓ شلب َلفؼٗ ٌالٍزؼلاك دلىاعهخ اخلٞو وٕ٘ب َربى ِب ػوفٗ عىْ ٘وى ثبدلؼٍٚخ 

ٌلواِخ األُِٕخ أٌ حتَٚتاد كفبػُخ ٌٍلفبع ػٓ إٌفٌ يف ثجُئخ ِؼبكَخ أو األُِٕخ أو ثب

٘غىُِخ لٖل رغَُت اٌىٙغ اٌمبئُ ذلنٖ اٌلوٌخ اٌيت لوهد حتَُت للهاهتب، ِٓ عهخ أْ 

اٌزُّٕخ ئم وٍّب ىاك اإلٔفبق   ىَبكح اإلٔفبق اٌؼَىوٌ ٌزؾمُك األِٓ اٌمىٍِ َإصو ٍٍجب ػًٍ

 .(4)ٕب وأكىن رُّٕخاٌؼَىوٌ رٖجؼ اٌلوٌخ الً أِ

ئْ »أزمل ادلفىو هوثود ِبوزٕبها ِفهىَ األِٓ اٌىٍٝت ِٓ وعهخ ٔظو اٌىالؼُت يف لىٌٗ  -

اٌؼَىوَخ وئْ وبْ  األِٓ ٌٌُ ٘ى ادلؼلاد اٌؼَىوَخ وئْ وبْ َزّٕٚهب، وٌٌُ ٘ى اٌمىح

وئْ ادلْىٍخ اٌؼَىوَخ رلوك وعٗ  ػلزىَهب وٌٌُ ٘ى إٌْبٛ اٌؼَىوٌ وئْ وبْ َّْـٍٗ

 (5)«ٞؾٍ دلْىٍخ األِٓ اٌىربيٍ

جتبً٘ االجتبٖ اٌىالؼٍ سلزٍف األٝواف اٌلوٌُخ وادلزغَتاد اٌلافٍُخ ألٔٗ َووي ػًٍ  -

اٌؼاللبد اٌضٕبئُخ ادلزجبكٌخ ثُت وً ٝوفُت ِزٖبهػُت وثنٌه مل َهزُ ثىً أثؼبك األِٓ 

 والزٖو ػًٍ اٌجؼل اٌؼَىوٌ.

  :األِٓ ِٓ ادلٕظىه االلزٖبكٌ -ة

٘نا االجتبٖ ػًٍ اٌؼاللخ ادلجبّوح ثُت كهعخ االٍزمواه واٌىٙغ  َووي إٔؾبة

االلزٖبكٌ ٌٍلوي ؽُش أْ األِٓ ال َزؾمك ئال حبّبَخ األفواك ِٓ وً األفٞبه اٌؼَىوَخ 

 وااللزٖبكَخ واالعزّبػُخ.

فّضال هوثود ِبوّٕبه هثٜ األِٓ ثبٌزُّٕخ، ئم أْ رٞىه اٌؼاللبد االلزٖبكَخ اٌلوٌُخ عؼً 

ٓ اٌجبؽضُت َؼزربوهنب عيء ِٓ ٍُبٍخ األِٓ اٌىٍٝت و٘نا ِب أكي ئىل أْ اٌجؼل اٌىضَت ِ

 االلزٖبكٌ ِهّب وأٍبٍُب يف األِٓ اٌىٍٝت. 

ِغ هنبَخ احلوة اٌجبهكح مل َؼل االجتبٖ اٌىالؼٍ وبفُب ٌزؾًٍُ اٌمٚبَب األُِٕخ 

ؼخ اٌزهلَلاد ادلؼملح وادلزْبثىخ فىبٔذ احلبعخ ئىل رىٍُغ ِفهىَ األِٓ ٌُزؼبًِ ِغ ٝجُ

اجللَلح. ولل أزمل ٘نا االجتبٖ أَٚب ٌىىٔٗ هثٜ األِٓ ثبٌجؼل االلزٖبكٌ، فوغُ أْ 

 اٌزُّٕخ لل رىىْ أؽل أثؼبك األِٓ، ٌىٕهب ٌَُذ اٌجؼل اٌىؽُل واٌوئٍَُ.
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ثؼل هنبَخ احلوة اٌجبهكح ػّذ ٔظوح مشىٌُخ ٌألِٓ اؽزىد ػًٍ األثؼبك 

ؽَت اٌؼلَل ِٓ –وَخ، االلزٖبكَخ، االعزّبػُخ واٌضمبفُخ. وَوعغ اٌفًٚ اٌؼَى

ادلفىوَٓ ئىل ثىىاْ اٌنٌ مسؾذ كهاٍزٗ ثزىٍُغ رلبي اٌجؾش يف اٌلهاٍبد األُِٕخ ئىل 

أثؼبك علَلح الزٖبكَخ، ثُئُخ ٍىبُٔخ ٘ىَبرُخ ئم ُِي ثُت مخَخ أثؼبك أٍبٍُخ 

 (.1ٌألِٓ)

 اٌؼَىوَخ. وؼلٔ اٌملهاد  األِٓ اٌؼَىوٌ: -

وَؼٍت االٍزمواه اٌزٕظٍُّ ٌٍلوي، ٔظُ احلىىِبد واألَلَىٌىعُبد  األِٓ اٌَُبٍٍ: -

 اٌيت رَزّل ِٕهب ّوػُزهب.

وؼلٔ إٌفبم أو اٌىٕىي ئىل ادلىاهك ادلبٌُخ واألٍىاق اٌٚووهَخ  األِٓ االلزٖبكٌ: -

 ٌٍؾفبٟ ثْىً كائُ ػًٍ َِزىَبد ِمجىٌخ ِٓ اٌوفبٖ ولىح اٌلوٌخ .

وؼلٔ للهح اجملزّؼبد ػًٍ ئػبكح ئٔزبط أظلبٛ فٖىُٕبهتب يف  ِٓ االعزّبػٍ:األ -

اٌٍغخ، اٌضمبفخ، اذلىَخ اٌىُٕٝخ واٌلَُٕخ واٌؼبكاد واٌزمبٌُل يف ئٝبه ّووٛ ِمجىٌخ 

 ٌزٞىه٘ب وونا اٌزهلَلاد واالٔىْبفبد اٌيت رإصو يف أظلبٛ ٘ىَخ اجملزّؼبد وصمبفزهب. 

بفظخ ػًٍ احملُٜ احلُىٌ )اٌىبئٕبد احلُخ وزلُٞهب( احملٍٍ وَزؼٍك ثبحمل األِٓ اٌجُئٍ: -

 واٌىىين وؾبًِ أٍبٍٍ رزىلف ػٍُٗ وً األْٔٞخ اإلَٔبُٔخ.

ثأٔٗ اإلعواءاد اٌيت رٍزيَ هبب »وػٍُٗ فاْ إٔؾبة ٘نا االجتبٖ َؼّوفىْ األِٓ: 

اٌلويل. مبب  واٍزمالذلب وٍُبكهتب يف اجملزّغ إِٔــهـب  اٌلوٌخ أو رلّىػخ ِٓ اٌلوي ٌّٚـبْ

وعغوافُب وربهؼلُب ٌزؾمُك اٌزُّٕخ ثىبفخ عىأجهب،  َزالءَ واٌزياِبهتب اٌلوٌُخ ٍُبٍـُب

ٌزًٖ ػًٍ ِىبٔخ ِوِىلخ يف اجملزّغ اٌلويل ثٕبء ػًٍ  ورلػُُ اٌمىح اٌؼَىوَخ ٌْؼىهبب

 «(7)ػلمك اٌغبَبد واأل٘لاف ادلوعىح ختُٜٞ ػٍٍّ ِلهوً

اٌُٖغخ اٌملؽلخ ٌألِٓ ٍبػُخ ئىل ئغلبك ُٕغ  وثبٌزبيل، اثزؼلد اٌلوي ػٓ رجٍت

أفوي ألٔٗ إٔجؼ َزؼُت ػًٍ ٘نا ادلفهىَ أْ َىىْ رلهيا ٌٍزؼبًِ ِغ األىِبد اإللٍُُّخ، 

 وأىِخ اٌغناء، وأىِخ اٌٞبلخ، وأىِخ اٌزٍىس اٌجُئٍ وأىِخ ادلُبٖ وغَت٘ب.

ٌ ِٓ فالي ثؼل ٘نا اٌزٞىه دلفهىَ األِٓ َظهو أفَتا ِفهىَ آفو و٘ى األِٓ إٌمل

اٌلهاٍبد إٌملَخ احللَضخ اٌيت وٙغ أٍَهب ِٕظووا ِلهٍخ فوأىفىهد ِٓ أِضبي "ِبوٌ 

٘ىه وهبَو" ورُىكوه اكوهٔى" و"َىهلبْ ٘بثوِبً" ِؼزّلَٓ ػًٍ أْ ذلُ األكواد اٌزؾٍٍُُخ 

اٌىفٍُخ ثزىُٙؼ ادلَبه اٌنٌ أفنٖ إٌمبُ ؽىي ِفهىَ األِٓ ٌُأفن ّىٍٗ إٌهبئٍ ِٓ 

 :(8)ٓ إٌملٌ وَمىي وُت ثىسفالي األِ
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ِٓ  ئْ ٝوَميت يف اٌزؼبًِ ِغ ٘نا إٌمبُ إٌملٌ ٘ى أٍٔت أهؽت ثأَخ ِمبهثخ دتىٕٕب»

يف هنبَخ األِو  ِىاعهخ ادلؼبََت ادلْئىِخ ٌٍلهاٍبد اإلٍزوارُغُخ ٌٍؾوة اٌجبهكح، ٌٍىٕـىي

ىنا فاْ اٌزٖىه و٘ ئىل ئػبكح إٌظو يف ِفهىَ األِٓ ٝبدلب أْ ٕ٘بن اٌزياِب ثبالٔؼزبق،

حتوَو »ؽَت وُت ثىس  احملىهٌ ؽىي أِٓ اٌؼهل اجللَل ِواكف ٌإلٔؼزبق، واٌنٌ َؼٍت

اجتبٖ جتَُل فُبهاهتب، وِٓ ثُت  اٌْؼىة ِٓ اٌمُىك اٌيت رؼُك َِؼب٘ب ٌٍٍّٚ للِب فـٍ

 «.اٌزؼٍُُ وإٌلهح ادلبئُخ، وغَت٘ب... ٘نٖ اٌمُىك احلوة واٌفمو واالٙٞهبك ؤمــٔ

دلفىو ثىىاْ ٘ى اٌنٌ ؽلك ِفهىَ األِٓ االعزّبػٍ ٌىٓ ادللهٍخ وهغُ أْ ا

إٌملَخ ٝىهرٗ ِٓ فالي افزالفهب ػٓ ثىىاْ ثٕمً ادلىٙىع ادلوعؼٍ ٌألِٓ ِٓ اٌلوٌخ ئىل 

األفواك واٌنَٓ َْىٍىْ اجملزّغ، وثنٌه أزمٍٕب ِٓ ِفهىَ األِٓ وّفهىَ َمىَ ػًٍ أٍبً 

 مبء األفواك واٌْؼىة.ثمبء اٌلوي ئىل ِفهىَ َمىَ ػًٍ أٍبً ث

ئْ اٌزهلَلاد ٙل أِٓ اٌْؼىة واألُِ يف ػبمل اٌُىَ ال رأيت ِٓ اٌمىاد ادلٍَؾخ 

ٌٍلوي وئظلب ِٓ اٌووىك االلزٖبكٌ االٙٞهبك اٌَُبٍٍ، ٔلهح ادلىاهك، اٌزٕبفٌ اٌؼولٍ، 

 رلَِت اٌٞجُؼخ، اإله٘بة، األِواٗ، وّب َمىي إٔؾبة ادللهٍخ إٌملَخ .

 َ آفو ِهُ و٘ى : و َربى ِٕب ِفهى

( ٌُٖف U.Beckاٌنٌ ٕبغٗ ػبمل االعزّبع األدلبين "أَوٌُِ ثُه" ) رلزّغ ادلقبٝو: -

اخلٞو ثبػزجبهٖ اٌَّخ اٌوئَُخ ٌٍّغزّغ اإلَٔبين ادلؼبٕو، ثؼل افزفبء األِٓ إٌَيب 

 .(9)واٌزؾىي ِٓ رلزّغ اٌضىهح اٌٖٕبػُخ ئىل رلزّغ ادلقبٝو

حلبٍٕخ يف رلزّؼبد هنبَخ اٌموْ اٌؼْوَٓ ِٓ ورٖف "أَوٌُِ ثُه" اٌزغَتاد ا

 لٕبػبد أهثغ وٍ٘: 

 أْ اٌٍؾظخ اٌوإ٘خ ٍ٘ حلظخ أمٞبع عنهٌ يف ربهَـ احللاصخ  -

 أْ ِفهىَ اخلٞو لل أٙؾً احملون اٌوئٍَُ ٌٍَُبٍبد اخلبهعُخ ادلؼبٕوح  -

ٌضبِٓ ػْو أْ ِمىٌخ "وؽلح ادلَٖت اٌجْوٌ" واٌيت ٔبلٚزهب ََِتح احللاصخ ِٕن اٌموْ ا -

 أفند رزؾىي األة ئىل ؽمُمخ والؼخ 

ئْ ِىاعهخ وؽً ٘نٖ اٌزؾىالد رفوٗ ئػبكح إٌظو يف ِلي فبػٍُخ ِٕظىِبد اٌمُُ  -

 اٌؼبدلُخ، وُٕغخ َٔك رفََتٌ علَل ٌفهُ حتلَبد اٌؼٖو .

وجتَل اَوٌُِ ثُه أُ٘ ادلقبٝو اٌيت رىاعههب اٌجْوَخ اٌُىَ يف اٌزٍىس 

اٍزقلاَ حبىس اذلٕلٍخ اٌىهاصُخ )ؽمٓ إٌجبربد هبوِىٔبد اإلّؼبػٍ اٌنهٌ، ٌَىء 

رٚقُُ اٌضّبه، رُٖٕغ ػٍف احلُىأبد...( ثبإلٙبفخ ئىل مٌه اٌزغَتاد اٌىجَتح يف ادلٕبؿ 
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رَى ٔبٍِ اٌيت   ِؼلالد اٌغبىاد ادلٍىصخ، اٌيالىي واٌفُٚبٔبد وفُٚبٔبد  اٌؼبدلٍ، وبهرفبع

 ىربي. فبلذ آصبه٘ب اٌزلَِتَخ آصبه احلووة اٌ

وحتىي ثنٌه رلزّغ األِٓ   أكد ٘نٖ ادلقبٝو ئىل ِىعبد وجَتح ِٓ اٌزؼبٝف اإلَٔبين،

 إٌَيب ئىل رلزّغ ادلقبٝو اٌؼبدلٍ .

ِٓ سلزٍف االجتب٘بد إٌظوَخ اٌَبثمخ ؽلىٓ أْ ًٖٔ يف األفَت ئىل رؼوَف 

 األِٓ اٌىٍٝت ثأٔٗ: 

 ِزْبثه واٌيت رؼٍت ثبألٍـبً رٍه اٌؼٍُّخ اٌيت رؼىٌ يف ََِتهتب كالٌخ ِفهىَ ِؼمل»

 للهح اٌلوٌخ ّؼجب وئلٍُّب وؽىىِخ ػًٍ محبَخ ورُّٕخ للههتب، وئِىبٔبهتب ػًٍ وـبفـخ

يف  ادلَزىَبد ِٓ فالي وبفخ اٌىٍبئً واٌَُبٍبد وً ٘نا ِٓ أعً رٞىَك ٔـىاؽٍ اٌٚؼف

يف  فـناجلَل اٌَُبٍٍ واالعزّبػٍ ٌٍلوٌخ ورٞىَو ٔىاؽٍ اٌمىح ٌفٍَفخ لىُِخ ّبٍِخ رأ

 «.اػزجبه٘ب وً ادلزغَتاد اٌلافٍُخ واإللٍُُّخ واٌلوٌُخ احملُٞخ

وػٍُٗ فاْ ِفهىَ األِٓ ٘ى ِفهىَ كَٕبُِىٍ ٌٌُ ثبحلمُمخ اٌضبثزخ اٌيت حتممهب      

اٌلوٌخ ِوح واؽلح، ثً َِأٌخ ِزغَتح فمل رىىْ اٌلوٌخ يف ِوؽٍخ ِب إِٓخ ويف ِوؽٍخ 

 .(11)ك األثؼبك اٌَُبٍُخ، االلزٖبكَخ واالعزّبػُخأفوي غَت إِٓخ، وّب أٔٗ ِفهىَ ِزؼل

 :مفهوم األمن الغرائي -6
 :رؼوَف األِٓ اٌغنائٍ -أ

ختزٍف رؼبهَف األِٓ اٌغنائٍ ِٓ كوٌخ ئىل كوٌخ وِٓ ِٕٞمخ ئىل ِٕٞمخ..ؽَت 

األَلَىٌىعُبد واٌضمبفبد. و٘ى ٍِٖٞؼ وٙؼزٗ ادلٕظّبد واذلُئبد اٌلوٌُخ، ورجٕزٗ 

ُأيت ِزيإِب ِغ ٍِٖٞؾبد أفوي وبألِٓ اٌمىٍِ االٍزوارُغٍ سلزٍف احلىىِبد ٌ

واالعزّبػٍ، وَمٖل ثٗ للهح اجملزّغ ػًٍ رىفَت اؽزُبعبد اٌزغنَخ األٍبٍُخ ألفواك 

اٌْؼت وّٙبْ ؽل أكىن ِٓ رٍه االؽزُبعبد ثبٔزظبَ ٍىاء ثأزبعهب زلٍُب أو ثزىفَت 

زَتاك ِب ٍَيَ ٌَل إٌمٔ يف ؽٍُٖخ وبفُخ ِٓ ػبئل اٌٖبكهاد ؽلىٓ اٍزقلاِٗ يف اٍ

 .(11)اإلٔزبط احملٍٍ

 وٌمل رجٕذ ادلٕظّخ اٌؼوثُخ ٌٍزُّٕخ اٌيهاػُخ رؼوَف األِٓ اٌغنائٍ ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:

ٌىً أفواك  "رىفَت اٌغناء ثبٌىُّخ وإٌىػُخ اٌالىِزُت ٌٍْٕبٛ احلُىٌ وثٖىهح َِزّوح

إلٔزبط اٌٍَؼخ اٌغنائُخ ٌىً  ح إٌَجُخاػزّبكا ػًٍ اإلٔزبط احملٍٍ وػًٍ أٍبً ادلُي  األِخ

 .(12)رزٕبٍت ِغ كفىذلُ وئِىبُٔبهتُ ادلبكَخ لٞو وئربؽزهب ٌىً ادلىإُٝت ثبألٍؼبه اٌيت

٘نا َؼٍت أْ رؼًّ وً كوٌخ ِٓ اٌلوي ػًٍ ئٔزبط أورب لله ِٓ اٌغناء ثٞوَمخ 

اٌغنائُخ ؽَت الزٖبكَخ رواػٍ فُٗ ُِياهتب إٌَجُخ يف ئٔزبط أٔىاع ِؼُٕخ ِٓ اٌٍَؼخ 
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ِىاهك٘ب اٌٞجُؼُخ، حبُش رىىْ ِٕزغبهتب لبكهح ػًٍ اٌزٕبفٌ يف األٍىاق اخلبهعُخ ؽىت 

رزّىٓ ِٓ رٖلَو ِب َفُ٘ ِٕهب ٌألٍىاق اٌؼوثُخ واألعٕجُخ ورَزىهك ِٕهب ِب حتزبعٗ ِٓ 

 ٍٍؼخ غنائُخ.

ٕ٘بن ِٓ َوي ثأْ األِٓ اٌغنائٍ ٘ى ٙووهح رىفَت سليوْ اٍزوارُغٍ وبف ِٓ 

ٍغ اٌغنائُخ فٖىٕب يف ٙىء اٌظووف اٌَُبٍُخ وااللزٖبكَخ ادلزغَتح يف اٌؼبمل . وّب اٌَ

أْ ٕ٘بن ِٓ َوي أْ األِٓ اٌغنائٍ ٘ى رىافو اٌفوٓ ٌىً إٌبً يف وً األولبد ٌٍؾٖىي 

ػًٍ غناء وبف حلُبح ٕؾُخ ؤُْٞخ أو ٘ى ٙووهح رىفَت ادلَزىي اٌغنائٍ ادلالئُ وّب 

 ووُفب.

ح ئىل اجملبي احلُىٌ اٌنٌ غلت فُٗ رىفَت األِٓ اٌغنائٍ ، ولل رفبورذ إٌظو

ففٍ اٌىلذ اٌنٌ َؼزمل اٌجؼ٘ أْ األِٓ اٌغنائٍ غلت رىفَتٖ ػًٍ ادلَزىي اٌؼبدلٍ أٌ أْ 

َىىْ اٌغناء ادلٕزظ يف اٌؼبمل َىفٍ ٌَل اؽزُبعبد ٍىبْ اٌؼبمل صلل أْ اٌجؼ٘ اِفو 

ًٍ ادلَزىي اإللٍٍُّ، مبؼٌت أْ ََزُٞغ َؼزمل أْ حتمُك األِٓ اٌغنائٍ غلت أْ َىىْ ػ

 .(13)اإللٍُُ ئٔزبط ِب َىفٍ حلبعخ ٍىبٔٗ ِٓ اٌغناء

وّب صلل أْ اٌجؼ٘ َغبيل ؽىت كهعخ االػزمبك أْ حتمُك األِٓ اٌغنائٍ غلت أْ 

َىىْ ػًٍ َِزىي وً كوٌخ ػًٍ ؽلا، ؽُش رٚغ فٞٞهب إلٔزبط ؽبعزهب ِٓ اٌٍَغ 

 اٌزأصَت ػٍُهب ِٓ ِٖلهٌ اٌغناء.اٌغنائُخ اإلٍزوارُغُخ ِٕؼب ِٓ 

ونٌه صلل أْ اٌجؼ٘ َؼزمل ثأْ األِٓ اٌغنائٍ ؽلىٓ حتمُمٗ ئما اِزٍىذ اٌلوٌخ 

أو اإللٍُُ ِىاهك ِبٌُخ رىفٍ الٍزَتاك ؽبعزهب ِٓ اٌغناء غَت ادلٕزظ زلٍُب، ثغ٘ إٌظو 

ٍَغ اٌيهاػُخ ػٓ ٝجُؼخ اٌَىق االؽزىبهَخ ٌٍّزبعوح ثبٌغناء واٌزمٍجبد احلبكح يف أٍؼبه اٌ

واٌغنائُخ يف اٌَىق اٌلوٌُخ وثغ٘ إٌظو ػٓ أْ رٖلَو اٌغناء ِٓ اٌلوي االؽزىبهَخ 

 ادلٕزغخ ٌٗ إٔجؼ وٍٍُخ ٌٍٚغٜ ػًٍ اٌمواه اٌَُبٍٍ وااللزٖبكٌ ٌٍلوي ادلَزىهكح ٌٗ.

 :َِزىَبد األِٓ اٌغنائٍ -ة

. فبألِٓ اٌغنائٍ ادلٍٞك : ٍِٞك ؤَيب(14)ؽلىٓ اٌزُُّي ثُت َِزىَُت ٌألِٓ اٌغنائٍ       

َؼٍت ئٔزبط اٌغناء كافً اٌلوٌخ اٌىاؽلح مبب َؼبكي أو َفىق اٌٍٞت احملٍٍ، و٘نا ادلَزىي 

ِواكف ٌالوزفبء اٌنايت اٌىبًِ وَؼوف أَٚب ثبألِٓ اٌغنائٍ اٌنايت. وِٓ اٌىاٙؼ أْ ِضً 

ئىل أٔٗ غَت  ٘نا اٌزؾلَل ادلٍٞك اٌىاٍغ ٌألِٓ اٌغنائٍ رىعٗ ٌٗ أزمبكاد وضَتح ئٙبفخ

والؼٍ، وّب أٔٗ َفىد ػًٍ اٌلوٌخ أو اٌمٞو ادلؼٍت ئِىبُٔخ االٍزفبكح ِٓ اٌزغبهح اٌلوٌُخ 

 اٌمبئّخ ػًٍ اٌزقٖٔ ورمَُُ اٌؼًّ واٍزغالي ادلياَب إٌَجُخ.
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أِب األِٓ اٌغنائٍ إٌَيب فُؼٍت للهح كوٌخ ِب أو رلّىػخ ِٓ اٌلوي ػًٍ رىفَت 

أو عيئُب. وَؼّوف أَٚب ثأٔٗ للهح لٞو ِب أو رلّىػخ ألٞبه اٌٍَغ وادلىاك اٌغنائُخ وٍُب 

ػًٍ رىفَت اؽزُبعبد رلزّؼهُ أو رلزّؼبهتُ ِٓ اٌٍَغ اٌغنائُخ األٍبٍُخ وٍُب أو عيئُب 

 وّٙبْ احلل األكىن ِٓ رٍه االؽزُبعبد ثبٔزظبَ.

وثٕبء ػًٍ ٘نا اٌزؼوَف اٌَبثك فاْ ِفهىَ األِٓ اٌغنائٍ إٌَيب ال َؼٍت 

ح ئٔزبط وً االؽزُبعبد اٌغنائُخ األٍبٍُخ, ثً َمٖل ثٗ أٍبٍب رىفَت ادلىاك ثبٌٚووه

اٌالىِخ ٌزىفَت ٘نٖ االؽزُبعبد ِٓ فالي ِٕزغبد أفوي َزّزغ فُهب اٌمٞو ادلؼٍت أو 

األلٞبه ادلؼُٕخ مبُيح َٔجُخ ػًٍ األلٞبه األفوي. ثبٌزبيل، فاْ ادلفهىَ إٌَيب ٌألِٓ 

 ثبٌزؼبوْ ِغ اِفوَٓ.اٌغنائٍ َؼٍت رأُِت اٌغناء 

وجتله اإلّبهح ئىل أْ ِفهىَ األِٓ اٌغنائٍ َٕجغٍ أْ َإٌٍ ػًٍ صالصخ 

 ِورىياد:

 وفوح اٌٍَغ اٌغنائُخ.  -

 وعىك اٌٍَغ اٌغنائُخ يف اٌَىق ثْىً كائُ.  -

 أْ رىىْ أٍؼبه اٌٍَغ يف ِزٕبوي ادلىإُٝت. -

بهٖ َزٍٞت أْ َمىَ ولل رجٕذ ادلٕظّبد اٌؼوثُخ ِفهىَ األِٓ اٌغنائٍ ثبػزج

اٌىٝٓ اٌؼويب ثأزبط األغنَخ األٍبٍُخ اٌيت رفٍ مبزٍٞجبد اٍزهالن اٌَىبْ ورىفَت 

سليوْ اٍزوارُغٍ َىفٍ ٌَل اؽزُبعبد اٌظووف ادلبكَخ ئىل ٔمٔ يف ئٔزبط ثؼ٘ 

  (15)إٌَىاد

ػّىِب، ػللك ِفهىَ األِٓ اٌغنائٍ ػًٍ أٍبً اؽزُبعبد اٌفوك اٌغنائُخ ػًٍ 

ــخ، ومٌه ثبحلفبٟ ػًٍ ادلىاهك األهُٙخ ادلزىفوح ووُفُخ اٍزغالذلب ثبٌْىً ِلاه إٌَ

األفًٚ. واٌَؼٍ ثىً اٌٞوق ٌٍجؾش ػٓ ِٖبكه أهُٙخ علَلح ورٞىَو٘ب ٌزأُِت اٌزىاىْ 

 ثُت ادلىاهك اٌغنائُخ واٌٍٞت ادلزياَل ػٍُهب.

مبء ئْ حتمُك األِٓ اٌغنائٍ َمغ ّٙٓ أوٌىَبد أَخ كوٌخ دلبٌٗ ِٓ ػاللخ ثج

اإلَٔبْ ِٓ عهخ، وٌؼلَ وعىك ثلًَ ػٕٗ، يف اٌىلذ اٌنٌ رىعل فُٗ ٌٍٞبلخ ثلائً أفوي، 

وٌزىُٙؼ أعلُخ األِٓ اٌغنائٍ َمىي األٍزبم وّبي أثى اجملل "ال أِٓ ػَىوَب ألِخ ِٓ 

األُِ فبهط إِٔهب االلزٖبكٌ ومهوح األِٓ االلزٖبكٌ ٘ى األِٓ اٌغنائٍ، وٌت األِٓ 

 .(16)ادلبء" اٌغنائٍ وِٕزغٗ ٘ى
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 :ِفبُُ٘ أٍبٍُخ ِورجٞخ ثبألِٓ اٌغنائٍ -ط

 :أِبْ اٌغناء -1 -ط 

ػوف اٌؼبمل اثزلاء ِٓ ِٕزٖف اٌضّبُٕٔبد إِٔب غنائُب َٔجُب ثَجت رياَل 

اٍزقلاَ اٌىُّبوَبد يف اٌيهاػخ احللَضخ. ئال أْ رياَل اإلٔزبعُخ اٌيهاػُخ هبنٖ 

وثلأ احللَش ػٓ ٝوَمخ علَلح ٌيَبكح اٌٞوَمخ عٍت سلبوف وضَتح ٌٍَّزهٍىُت، 

اإلٔزبعُخ أوضو أِبٔب ٌٖؾخ اإلَٔبْ وبٌيهاػخ اٌجلٍَخ أو اٌيهاػخ اٌؼٚىَخ. أٌ رىفَت 

األِبْ اٌغنائٍ، وَؼٍت ؽَت ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼبدلُخ وً اٌظووف وادلؼــبََت اٌٚووهَخ 

ّٚبْ أْ َىىْ ٌ -فالي ػٍُّبد ئٔزبط ورُٖٕغ وختيَٓ ورىىَغ وئػلاك اٌغناء-اٌالىِخ 

اٌغناء إِٓب وِىصىلب ثٗ وٕؾُب وِالئّب ٌالٍزهالن اِكٍِ. فأِبْ اٌغناء ِزؼٍك ثىً 

 .(17)ادلواؽً ِٓ ِوؽٍخ اإلٔزبط اٌيهاػٍ وؽىت حلظخ االٍزهالن ِٓ ٝوف ادلَزهٍه األفَت

وجتله اإلّبهح ٕ٘ب ئىل أْ اال٘زّبَ يف اٌجلاَخ وبْ ِٕٖجب ػًٍ رىفَت اٌغناء 

ٌجُىٌىعُخ، وثبٌزبيل اال٘زّبَ ثبٌىُ، مث ثلأد ثؼل مٌه ِوؽٍخ اال٘زّبَ ٌلً احلبعخ ا

ثبجلىكح وإٌىػُخ أو ادلىاىٔخ ثُت اٌىُ واٌىُف يف اٌٍَغ اٌغنائُخ. وِغ اٌزٞىه احلبًٕ 

االْ وِب ٕبؽجٗ ِٓ رأصَتاد فَٞتح ػًٍ ؽُبح االَٔبْ وظهىه أِواٗ ٘لكد ؽُبح 

ُخ ٌٍٍَغ اٌغنائُخ أو ِب َؼوف ثأِبْ اٌغناء ؽُيا االَٔبْ ثْىً وجَت، أفند األثؼبك اٌٖؾ

 أورب ِٓ ا٘زّبَ ادلٕزظ وادلَزهٍه ػًٍ ؽل ٍىاء.

 :ِفهىَ االوزفبء اٌنايت اٌغنائٍ -6 -ط 

َؼوف االوزفبء اٌنايت اٌغنائٍ "ثملهح اجملزّغ ػًٍ حتمُك االػزّبك اٌىبًِ ػًٍ 

 .(18)زُبعبرٗ اٌغنائُخ زلٍُب"إٌفٌ وػًٍ ادلىاهك واإلِىبٔبد اٌنارُخ يف ئٔزبط وً اؽ

وػًٍ اٌؼّىَ فاْ اٌجبؽضُت االلزٖبكَُت َؼزربوْ أٔٗ يف ظً اٌزؾىالد 

االلزٖبكَخ اٌؼبدلُخ وِب هافمهب ِٓ حتوَو اٌزجبكي اٌزغبهٌ فاْ ِفهىَ االوزفبء اٌغنائٍ 

اٌنايت اٌىبًِ ِفهىَ ٝىثبوٌ ثً ٘ى ِوفىٗ ألٔٗ َإكٌ ئىل ئَمبف مجُغ اٌؼاللبد 

خ اخلبٕخ ثبدلىاك اٌغنائُخ ِغ اٌلوي األفوي. ٌنا فاْ ِؼظُ اٌلاهٍُت ؽلٍُىْ ئىل اٌزغبهَ

اٍزقلاَ ِفهىَ األِٓ اٌغنائٍ ثلي االوزفبء اٌغنائٍ اٌىبًِ خلٍىٖ ِٓ أٌ ّؾٕخ كالٌُخ 

 أَلَىٌىعُخ.

 :العرب واألمن الغرائي - 3
ِظ األُِ ػٓ ثؤب 6006ٕله أوي رموَو ٌٍزُّٕخ اإلَٔبُٔخ اٌؼوثُخ هنبَخ ٍٕخ 

ادلزؾلح ٌٍزُّٕخ، ولل ْٔو اٌزموَو ثؼ٘ األهلبَ ادلضَتح ٌٍمٍك فبٌؼبمل اٌؼويب َمف يف أكىن 
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كهعبد اٌٍَُ اإلَٔبين فُّب َزؼٍك ثفمو اٌْؼىة وغٌت احلىىِبد واطلفبٗ اإلٔزبعُخ 

 .(19)ئىل أكىن َِزىي يف اٌؼبمل ثبٍزضٕبء عٕىة اٌٖؾواء اإلفوَمُخ

ُّغ ألٞبهٖ يف اٌوثغ األفَت ِٓ اٌموْ اٌؼْوَٓ ىَبكح فمل ّهل اٌؼبمل اٌؼويب جب

ٙقّخ يف ػلك اٌَىبْ هافمزهب ٘غوح وجَتح ٌٍَىبْ ِٓ اٌوَف ئىل ادللَٕخ، و٘ى أِو الثل 

أْ َٕؼىٌ أصوٖ ػًٍ ىَبكح االٍزهالن ٌٍّٕزغبد اٌيهاػُخ. وػًٍ اجلبٔت اِفو مل َىٓ 

ُخ ثبٌمله اٌىبيف دلمبثٍخ االؽزُبعبد، ؽغُ اٌزُّٕخ اٌيهاػُخ يف اٌىضَت ِٓ األلٞبه اٌؼوث

 وِٓ مث وبٔذ اٌيَبكح يف ئٔزبط اٌغناء ثبٌَٕجخ ٌٍفوك اٌىاؽل ئِب زللوكح أو ٍبٌجخ. 

وهغُ أْ وضَت ِٓ كوي اٌؼبمل جتبوىد أىِخ اٌغناء، وأزمٍذ ِٓ االٍزَتاك ئىل 

فؼبٌخ، ئال  ِٓ فالي أزهبط ٍُبٍبد واٍزوارُغُبد رّٕىَخ -وّب موؤب ٍبثمب-اٌزٖلَــو

أْ كوي اٌؼبمل اٌؼويب ثمُذ رؼبين ِٓ ادلْىً، ثَجت رواعغ ٍُبٍبهتب اٌيهاػُخ ٍىاء رؼٍك 

، ئم رمله لُّخ إٌبرظ اٌيهاػٍ اإلٔزبط اٌغنائٍأو  األهاٍٙ وادلُبٖأو  بدلىاهك اٌجْوَخاألِو ث

ُبه ٍِ 3003حبىايل  6006ؽَت اٌزموَو االلزٖبكٌ اٌؼويب ادلىؽل اٌٖبكه يف ٍجزّرب 

، وثٍغذ اٌفغىح اٌغنائُخ 6444% ِمبهٔخ ِغ ٍٕخ  006كواله أَِتوٍ، أٌ ثبطلفبٗ للهٖ 

 .(21)ٍُِبه كواله ؽَت ٔفٌ اٌزموَو 66

ِٓ اٌٚووهٌ ٕ٘ب اٌىلىف ػًٍ ِب ٘ى ِزبػ ػوثُب يف اجملبي اٌٞجُؼٍ أٌ ادلىاهك 

ي اٌؼبمل اٌؼويب، ئم األهُٙخ وادلبئُخ ٌٕؼوف أثؼبك ادلْبوً ادلزٍٖخ ثأىِخ اٌغناء ػًٍ َِزى

ٍُِىْ ٘ىزبه )أٌ ِب َؼبكي ؽىايل  6906رمله ادلَبؽخ اإلمجبٌُخ ٌٍىٝٓ اٌؼويب حبىايل 

% ِٓ َِبؽخ اٌؼبمل. وّب ال رزغبوى  6006ٍُِىْ وٍُىِزو ِوثغ(، وٍ٘ دتضً ؽىايل  69

ٍُِىْ ٘ىزبه و٘ى ِب َؼبكي َٔجخ  641َِبؽخ األهاٍٙ اٌمبثٍخ ٌٍيهاػخ ِٕهب ٍىي 

ِٓ ادلَبؽخ اٌىٍُخ ٌٍىٝٓ اٌؼويب. ورَْت اإلؽٖبئُبد ئىل أْ ادلَبؽخ اٌيهاػُخ %  6906

, وَؼٍت (21)ٍُِىْ ٘ىزبه فمٜ 10ئىل ؽىايل  6000اٌىٍُخ يف ادلٕٞمخ اٌؼوثُخ وٍٕذ ػبَ 

مٌه أْ ؽىايل صٍضٍ اٌولؼخ األهُٙخ اٌمبثٍخ ٌٍيهاػخ يف اٌىٝٓ اٌؼويب ال َياالْ غَت 

ٞبلبد اٌىبِٕخ اٌؼوثُخ ٌٍزىٍغ األفمٍ يف األهاٍٙ ادليهوػخ َِزغٍُت، وّب َؼىٌ مٌه اٌ

 ػٕلِب رزىافو ّووٛ وِمىِبد َفزمو ئٌُهب ؽبٌُب اٌىالغ اٌيهاػٍ اٌؼويب.

ورَْت ئؽٖبءاد اٍزقلاَ ادلىاهك ادلبئُخ يف اٌلوي اٌؼوثُخ ئىل أْ مجٍخ 

ثبدلبئخ  10ؽىايل دتضً  3ٍُِبه َ 646االٍزقلاِبد ادلبئُخ يف اٌؼبمل اٌؼويب رجٍغ ؽىايل 

ِٓ مجٍخ ادلُبٖ ادلزبؽخ، وَمله رىىَغ االٍزقلاَ اٌؼويب ٌٍُّبٖ ػًٍ اٌمٞبع اٌيهاػٍ 

ثبدلبئخ ٌالٍزقلاِبد  5ثبدلبئخ ٌالٍزقلاِبد ادلًتٌُخ و 1ثبدلبئخ ِمبثً  14حبىايل 

. وهغُ ٘نٖ إٌَجخ (22)اٌٖٕبػُخ، شلب َىٙؼ أعلُخ اٌمٞبع اٌيهاػٍ يف اٌؼبمل اٌؼويب
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ٌُخ الٍزقلاَ ادلُبٖ يف اٌيهاػخ، ئال أْ اٌٍٞت ػًٍ اٌغناء ِب ىاي ِورفؼب، أٌ أْ اٌؼبمل اٌؼب

اٌؼويب َؼبين ِٓ فغىح غنائُخ، شلب عؼً َٔجخ االٍزَتاك ِٓ االؽزُبعبد اٌغنائُخ َورفغ 

 ثبدلبئخ. 50ئىل أوضو ِٓ 

بٕخ ٔظوا ٌىً ٘نا، إٔجؼ األِٓ اٌغنائٍ أؽل أٌٍ اٌرباِظ اٌزّٕىَخ اٌؼوثُخ ف

ِٕن اٌَجؼُُٕبد، ػٕلِب اهرفؼذ أٍؼبه اٌغناء ِغ اهرفبع أٍؼبه إٌفٜ..فإٔجؾذ اٌلوي غَت 

إٌفُٞخ رىاعٗ ِْىٍخ وجَتح ماد ؽلَٓ: اهرفبع ٍؼو اٌٍَغ اٌغنائُخ واهرفبع ٍؼو 

إٌفٜ. شلب رٍٞت اٌؼًّ ػًٍ ِىاعهخ ٘نا ادلْىً ثيَبكح اإلٔزبط اٌيهاػٍ اٌىٍٝت، ورفبكٌ 

اإلِىبْ. فمل رٞىهد واهكاد اٌؼبمل اٌؼويب ِٕن اٌَجؼُُٕبد ؽىت ثٍغذ االٍزَتاك لله 

ألٖب٘ب يف أواٍٜ اٌضّبُُٕٔبد ، مث ثلأد ثبالػزلاي يف إٌَىاد األفَتح، فمل اىكاكد ٘نٖ 

ٍُِبه كواله يف ِٕزٖف  65ئىل ؽىايل  6410ٍُِبه كواله ٍٕخ  606اٌىاهكاد ِٓ 

 .(23)ُبه كواله يف اٌىلذ اٌواٍِ٘ٓ 66اٌضّبُُٕٔبد، مث اطلفٚذ ئىل ؽىايل 

ٌىٓ، وهغُ ٘نا اٌزؾَٓ يف زلبوٌخ حتمُك األِٓ اٌغنائٍ اٌؼويب، ئال أْ 

اٌلهاٍبد اٌيت لبِذ ورمىَ هبب ادلٕظّخ اٌؼوثُخ ٌٍزُّٕخ اٌيهاػُخ ألوٙبع ّاألِٓ اٌغنائٍ 

اٌؼويب لل أوٙؾذ ثأْ األِٓ اٌغنائٍ اٌؼويب ِب َياي َىاعٗ اٌؼلَل ِٓ ادلْبوً 

دلؼىلبد، و َأيت ِىٙىع رىفَت ادلُبٖ يف ِملِخ ٘نٖ ادلْبوً اٌيت ٌٓ حتً ئال ثارجبع وا

 اٍزوارُغُبد فؼبٌخ ؽلىٓ ئكهاط ثؼٚهب ػًٍ ٍجًُ ادلضبي ال احلٖو:

رىٍُغ ؽغُ ادلَبؽبد ادليهوػخ، فهٍ ِب رياي ٙئٍُخ علا ِمبهٔخ ثبدلَبؽخ اٌىٍُخ  -

زفبود رىىَؼهب عغوافُب ثُت األلبٌُُ اٌؼوثُخ ثبدلبئخ، وَ 5ٌٍؼبمل اٌؼويب ئم ال رزغبوى 

 6ثبدلبئخ ِٓ ئمجبيل َِبؽخ ّجٗ اجليَوح اٌؼوثُخ، وؽىايل  6اٌوئَُُخ ئم رمً ػٓ 

ثبدلبئخ يف كوي ادلغوة اٌؼويب.  1ثبدلبئخ يف واكٌ إًٌُ، و 3ثبدلبئخ يف كوي اٌموْ اإلفوَمٍ و

اٌيت رورفغ فُهب َٔجخ ادلَبؽبد  وهمبب وبْ االٍزضٕبء اٌىؽُل ٘ى ِٕٞمخ اذلالي اخلُٖت

 . (24)ثبدلبئخ ِٓ ئمجبيل ادلَبؽخ 61ادليهوػخ ئىل 

ئػلاك ثواِظ حبضُخ يف رلبي اٍزقلاَ اٌزمُٕبد ادلزٞىهح وادلضّوح إلٔزبط اٌغناء،  -

وبذلٕلٍخ اٌىهاصُخ وىهاػخ األَٔغخ واٌؼًّ يف ٔفٌ اٌىلذ ػًٍ اٌمٚبء ػًٍ عىأجهب 

 اٌَبٌجخ.

وئٕلاه اٌزْوَؼبد واٌمىأُت ادلْغؼخ ٌالٍزضّبه اٌوُّل يف رلبي رُّٕخ  وٙغ اٌَُبٍبد -

 ادلىاهك ادلبئُخ إلٔزبط اٌغناء.

اٌؼًّ ػًٍ حتَُت اٌملهح اٌزٕبفَُخ ٌٍّٕزغبد اٌيهاػُخ اٌؼوثُخ يف األٍىاق احملٍُخ  -

 واٌؼبدلُخ يف ظً اٌزؾىالد االلزٖبكَخ اٌوإ٘خ اٌيت فوٙزهب ارفبلُبد ِٕظّخ اٌزغبهح
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اٌؼبدلُخ وٌٓ َزُ مٌه ئال ِٓ فالي ئٍزوارُغُخ جتؼً ِٓ ثُت أ٘لافهب حتمُك اٌىفبءح 

اإلٔزبعُخ وِب َزٍٞجٗ مٌه ِٓ فف٘ ٌٍزىبٌُف. مث ئْ اٌملهح اٌزٕبفَُخ ٌَُذ ِجُٕخ 

 . (25)فمٜ ػًٍ فف٘ اٌزىبٌُف وئظلب أَٚب ػًٍ اٌوفغ ِٓ َِزىي اجلىكح

ائُخ واٌؼًّ ػًٍ احلل ِٓ اإلٍواف ِٓ فالي اٌؼًّ ػًٍ روُّل اٍزهالن اٌٍَؼخ اٌغن -

 رفؼًُ كوه ثواِظ اٌزضمُف اٌغنائُخ.

 :خامتـــة
ئْ ادلْىٍخ يف ئٝبه٘ب اٌؼبدلٍ، ويف اٌجٍلاْ إٌبُِخ ػًٍ وعٗ اٌزؾلَل وثُٕهب اٌلوي 

رؼٍت اٌجؾش يف اٌملهح اٌىبِٕخ يف األهٗ ٌزىفَت اٌغناء دلقزٍف   اٌؼوثُخ ثٖفخ فبٕخ،

ِغ رلاػُبد اٌؼىدلخ فبٕخ االلزٖبكَخ ِٕهب، صلل أْ اٌزؾلٌ اٌغنائٍ اٌْؼىة، ٌىٓ..و

َفوٗ ٔفَٗ ػًٍ اٌَبؽخ اٌلوٌُخ، فبٕخ وأْ اٌمٞبع اٌيهاػٍ َْهل هتلَلاد ّىت 

ثَجت اٌزجبكالد اٌزغبهَخ اٌيت َْهل٘ب االلزٖبك اٌؼبدلٍ احلبيل. ووْوٛ أٍبٍٍ ٌزؼيَي 

اٌملهاد اذلبئٍخ ِٓ ِبكَخ وثْوَخ واٌيت االلزٖبك اٌيهاػٍ ثْىً ػبَ، غلت اٌىلىف ػًٍ 

ِٓ ّأهنب أْ حتمك األِٓ اٌغنائٍ ٌىبفخ اٌلوي، اٌيت ال رَزُٞغ اٌٍؾبق ثبٌىرَتح اٌَوَؼخ 

ٌٍزؾىالد اٌؼبدلُخ ادلٖبؽجخ ثبالجتبٖ ضلى اٌزىبًِ واالٔلِبط، وِب َوافك ٘نا األفَت ِٓ 

لٞبع اٌيهاػخ، ئٙبفخ ئىل  ػٍُّبد ئكِبعُخ ٌوؤوً األِىاي واٍزقلاِبد ثَُٞخ علا يف

اٍزقلاَ اٌٍَغ اٌيهاػُخ اٌغنائُخ وَالػ اٍزوارُغٍ يف َل اٌلوي ادلزملِخ ادلزؾىّخ 

  مبٖبحل اٌْؼىة إٌبُِخ. 

 :اهلـوامـش
)اٌمب٘وح،  ،أىِخ ادلُبٖ يف اٌْوق األوٍٜ واألِٓ اٌمىٍِ اٌؼويب وادلٖوٌزلّىك زلّل زلّىك فًٍُ،  (1)

 .665(، ٓ  6443، 6ادلىزجخ األوبكؽلُخ، ٛ

 .661ادلوعغ اٌَبثك، ٓ   (2)

)اجليائو، ادلىزجخ  اٌجؼل ادلزىٍٍٞ ٌألِٓ اجليائوٌ: اجليائو، أوهثب واحلٍف األٍٍَٝػجل إٌىه ثٓ ػٕزو، ( 3)

 . 64(، ٓ 6005، 6اٌؼٖوَخ ٌٍٞجبػخ وإٌْو، ٛ

 66ادلوعغ اٌَبثك، ٓ  (4)

 .661ِوعغ ٍبثك، ٓ زلّىك زلّل زلّىك فًٍُ،  (5) 

 .65ػجل إٌىه ثٓ ػٕزو، ِوعغ ٍبثك، ٓ (6)

 .05زلّىك زلّل زلّىك فًٍُ، ِوعغ ٍبثك، ٓ (7)

 .Takayoki yamamoraِفهىَ األِٓ يف ٔظوَخ اٌؼاللبد اٌلوٌُخ ؽَت  (8)

حلىٗ هنو   زللوكَخ ادلىاهك ادلبئُخ واٌٖواع اٌلويل: كهاٍخ ؽبٌخزلّل ٍبدلبْ زلّل ٍبدلبْ ٝبَغ،  (9)

كوزىهاٖ اٌفٍَفخ يف اٌؼٍىَ اٌَُبٍُخ، عبِؼخ اٌمب٘وح، وٍُخ االلزٖبك واٌؼٍىَ اٌَُبٍُخ،  ، هٍبٌخإًٌُ
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(، 6006)ثَتود، ِووي كهاٍبد اٌىؽلح اٌؼوثُخ، األِٓ ادلبئٍ اٌؼويب، اٌىالغ واٌزؾلَبد  ِٕنه فلاَ،  (11)

ٓ61. 

ٌَىهَخ وآفبق ؽٍهب، )ٍىهَخ، كِْك، كاه زلّل ٍٍّبْ، ِْىٍخ األِٓ اٌغنائٍ يف اجلّهىهَخ اٌؼوثُخ ا( 11)

 .155( 2111ٓ، 1اٌفىو، ٛ

 .651ادلوعغ اٌَبثك، ٓ( 12)

(، 6443، 630، )ٍٍٍَخ ػبمل ادلؼوفخ, ػلكاألِٓ اٌغنائٍ ٌٍىٝٓ اٌؼويبزلّل اٌَُل ػجل اٌَالَ، ( 13)

ٓ14. 

 .10ادلوعغ اٌَبثك، ٓ( 14)

 .651زلّل ٍٍّبْ، ٔفٌ ادلوعغ اٌَبثك، ٓ( 15)

 .53( 6001ٓ، 6، )ِٖو، ِىزجخ ِلثىيل، ٛادلُبٖ واٌؼاللبد اٌلوٌُخكاٌُب ئمسبػًُ زلّىك،  ( 16)

 .54( ادلوعغ اٌَبثك، ٓ 17)

(، 6443 , ٍجزّرب 15, )ّإوْ ػوثُخ, ػلك األِٓ اٌغنائٍ اٌؼويب ِفهىِٗ ووالؼِٕٖٗىه اٌواوٌ, ( 18)

ٓ663 . 

 .669ادلوعغ اٌَبثك، ٓ( 19)

 .14َ, ٔفٌ ادلوعغ اٌَبثك، ٓزلّل اٌَُل ػجل اٌَال( 21)

 .114( 2113ٓ، 1، )ثَتود، كاه إٌهٚخ اٌؼوثُخ، ٛلٚبَب اٌؼبمل اٌؼويبٍبُِخ زلّل عبثو، ( 21)

 .666ادلوعغ ٔفَٗ، ٓ( 22)

، . )ثبهٌَ، األِٓ ادلبئٍ اٌؼويب وأصوٖ ػًٍ األِٓ اٌغنائٍ اٌؼويبادلٕظّخ اٌؼوثُخ ٌٍزُّٕخ اٌيهاػُخ( 23)

 .591( 2111ٓ، 1كاه ثالي، ٛ، األوهويب-بد اٌؼويبثَتود، ِووي اٌلهاٍ

 .136ٍبُِخ زلّل عبثو، ٔفٌ ادلوعغ اٌَبثك، ٓ   (24)

،) ثَتود، كاه اٌؼٍُ ٌٍّالَُت، ، اٌزغَتاد االلزٖبكَخ اٌلوٌُخ وأصو٘ب يف اٌؼبمل اٌؼويباٌْبميل اٌؼُبهٌ( 25)
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