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 املمخص

 أ.د.سعد إبراهيم العموي

ارك ، تاريخ وسوسولوجيا  الفكر ، عميد كمية أستاذ مش

 الرتبية واآلداب والعموم ، مأرب، جامعة صنعاء

َعطف١ٝ ْكس١ٜ يًفهط اٱق٬سٞ  –ٖسف ايباسح إىل تكسِٜ قطا٠٤ غٛغٝٛ 

ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ يف ايُٝٔ . تٛخ٢ َٔ خ٬هلا ايكٝاّ بع١ًُٝ ضقس ملعاٖط 

خ٬ٍ َػاضٙ ايتاضغتٞ ، ٚقٝاؽ زضد١ ايتطٛض اييت ططأت ع٢ً ايفهط اٱق٬سٞ 

تأثري املفهط ايُٝين املكًح ٚاملػتٓري يف ايفها٤ٜٔ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ٚايفها٤ 

ايػٝاغٞ ، ٚحتسٜس َس٣ قسض٠ غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتغٝري ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ غٝام 

 ايفهط إىل ْطام ايٛاقع . 

ؾٗس تطٛضًا ٚ حت٫ًٛ ٚيكس تٛقٌ ايباسح إىل إٔ ايفهط اٱق٬سٞ يف ايُٝٔ ، قس 

 ع٢ً َػت٣ٛ املفاِٖٝ ٚايط٣٩ ٚاملؿاضٜع ٚاملطدعٝات ايٓاظ١ُ خ٬ٍ َػاضٙ ايتاضغتٞ .

يف سني اتػُت زضد١ ايتأثري املفهط ايُٝين املكًح ٚاملػتٓري يف ايفها٤ٜٔ ايجكايف 

ٚا٫دتُاعٞ ٚايفها٤ ايػٝاغٞ بايهعف ٚاحملسٚز١ٜ . ٚشيو يعسّ قسض٠ خطاب 

 شٍٛ َٔ قٝغ١ خطاب فهطٟ إىل قٛض٠ تٝاض ٚسطن١ .اٱق٬ح ع٢ً ايت

نُا أظٗط ايباسح تعجط ٚفؿٌ غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتغٝري يف ا٫ْتكاٍ َٔ غٝام 

ايفهط إىل ْطام ايٛاقع . بفعٌ ١ُٖٓٝ تٝاض ايتكًٝس ٚايتعكب ايفهطٟ ٚايٓدب 

ايعكب١ٜٛ ع٢ً َ٪غػات ايػًط١ ٚاجملتُع ، ٚنعف ٖٚؿاؾ١ ا٭طط املعطف١ٝ 

 ١ٝ شات ايتٛد٘ اٱق٬سٞ ــ ايتٜٓٛطٟ .ٚا٫دتُاع

ٚيف حتًًٝ٘ يًٛاقع ايُٝين ايطأٖ ٚملٛقع غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتغٝري َٓ٘ . نؿف 

ايباسح بإٔ اجملتُع ايُٝين ٜٛاد٘ أظ١َ َطنب١ . ٚيف تفػريٙ هلا فإْٗا جتػس أظ١َ 

غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتغٝري املػتُط َٓص َٓتكف ايكطٕ ايػابع عؿط امل٬ٝزٟ ٚست٢ 

يًشع١ ايتاضغت١ٝ ايطا١ٖٓ . بفعٌ ١ُٖٓٝ ايك٣ٛ ايتكًٝس١ٜ ايفهط١ٜ ٚايٓدب ايعكب١ٜٛ ا

غٝاغٞ ٚا٫دتُا ــ  –ايكب١ًٝ يف املانٞ ، ٚاغتُطاض ُٖٝٓتٗا ع٢ً ايٛاقعني ا٫دتُا 

فهطٟ يف اذتانط .  ٚإعاقتٗا بايتايٞ يع١ًُٝ ايتغٝري ٚايتشسٜح يف ب١ٝٓ اجملتُع 

 . ايُٝين ايتكًٝس١ٜ ايعكب١ٜٛ 
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 َكــسَــ١ : 

ــ٘       ــٔ تاضغتــ ــ١ قــــطٕٚ َــ ــُٝٔ ٚعًــــ٢ اَتــــساز ث٬ثــ -1645اضتــــبف ايفهــــط اٱقــــ٬سٞ ا٫دتُــــاعٞ ٚايػٝاغــــٞ يف ايــ

ــأخط       1962 ــ١ً٦ ايتــ ــاعٞ ٚاغــ ــٞ ٚا٫دتُــ ــطٟ ٚايػٝاغــ ــٛز ايفهــ ــاٖط ادتُــ ــ١ً اعــ ــه٬ت املتكــ ــاٜا ٚاملؿــ ّ( ، بايكهــ

 ايتاضغتٞ يًُذتُع ايُٝين . 

ستـــٛضًا ٫ٖتُـــاّ شتتًـــف ايبـــاسجني ٚايساضغـــني . ٚتعـــسزت ٚتٓٛعـــت ايتشكٝكـــات        ٚيكـــس ؾـــهٌ ٖـــصا ايفهـــط ٫ٚ ظاٍ    

ٚايسضاغــــات سٛيــــ٘ . ٖٚــــٞ زضاغــــات تٓتُــــٞ إىل ْعــــِ َعطفٝــــ١ شتتًفــــ١ َجــــٌ: عًــــّٛ ايػٝاغــــ١ ٚاي بٝــــ١ ٚايتــــاضٜذ             

 ٚا٫غتؿطام ٚسكٍٛ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬. 

ــا تًــــو ايسضاغــــات . إ   ــا  ٚعًــــ٢ ايــــطهِ َــــٔ ا٭ُٖٝــــ١ املعطفٝــــ١ ايــــيت  تًهٗــ ٫ إٔ ايػــــا٥س ٚامل٬ســــغ عًٝٗــــا ٖــــٛ : إَــ

ــٔ ضٚاز اٱقـــ٬ح ٚايتذسٜـــس     ــط ضا٥ـــس َـ ــا٠ ٚفهـ ــاٍٚ سٝـ ــٌ   1تتٓـ ــ١ تاضغتٝـــ١ ستـــسز٠ َـــٔ َطاسـ ( ، أٚ تتٛقـــف عٓـــس َطسًـ

ــُٝٔ     ــط اٱقـــ٬سٞ يف ايـ ــاضٜذ ايفهـ ــاضٜذ     2تـ ــاٍٚ تـ ــ١ تتٓـ ــ١ عاَـ ــٝام زضاغـ ــط اٱقـــ٬سٞ يف غـ ــا تتعـــطر يًفهـ ( ، ٚإَـ

  (.3ايُٝٔ ايػٝاغٞ ٚايجكايف اذتسٜح 

ــاضٜذ ايفهــط اٱقــ٬سٞ               ــاّ يت ــا ٜتعًــل باٱطــاض ايع ــا َ ــ١ . َٓٗ ــ١ ٚدٖٛطٜ ــو ايسضاغــات َػــا٥ٌ سٜٝٛ ــت عــٔ تً ــس هاب ٚيك

ــت٣ٛ املفـــاِٖٝ ٚايـــط٣٩              ــاضغتٞ عًـــ٢ َػـ ــ٬ٍ َػـــاضٙ ايتـ ــيت طـــطأت عًٝـــ٘ ، خـ ــاٖط ايتطـــٛض ايـ ــُٝٔ ، ٚضقـــس َعـ يف ايـ

قــــ٬سٞ بــــاجملتُع ايــــُٝين، ٚقٝــــاؽ زضدــــ١ ٚاملؿـــاضٜع ٚاملطدعٝــــات ايٓاظُــــ١ . َٚٓٗــــا َــــا ٜتكــــٌ بع٬قــــ١ ايفهــــط اٱ 

ــسض٠        ــاف١ إىل قـ ــٞ. باٱنـ ــا٤ ايػٝاغـ ــاعٞ ٚايفهـ ــا٤ ا٫دتُـ ــايف ٚايفهـ ــا٤ ايجكـ ــتٓري يف ايفهـ ــًح ٚاملػـ ــط املكـ ــأثري املفهـ تـ

 غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتغٝري ع٢ً ا٫ْتكاٍ ٚايتشٍٛ َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع املازٟ املًُٛؽ .

يت تكــــف ٚضا٤ تًــــو ايسضاغــــات ، ْاٖٝــــو عــــٔ َٓــــاٖر ايتشًٝــــٌ املػــــتدس١َ ،  ٫ ؾــــو بــــإٔ املٓطًكــــات ٚا٭ٖــــساف ايــــ

ــاض      ــ١ ايفهـــط اٱقـــ٬سٞ يف ايـــُٝٔ ٚاملؿـ ــع املعـــطيف املتؿـــهٌ َـــٔ زضاغـ ــٛض شيـــو ايٛاقـ ــا إىل ْؿـــأ٠ ٚتبًـ أفهـــت هٝعٗـ

ــٝٛ        ــطا٠٤ غٛغـ ــ٬سٞ إىل قـ ــط اٱقـ ــ١ ايفهـ ــس٣ سادـ ــٔ َـ ــف عـ ــصٟ ٜهؿـ ــًا . ٚايـ ــ٘ أْفـ ــتطٝع   –ايٝـ ــ١ ، ْػـ ــ١ ْكسٜـ َعطفٝـ

ــِ ادتُـــا             َـــٔ خ٬هلـــ  ــصٟ بٛغـــع عًـ ــ١ . ا٭َـــط ايـ ــساف ٖـــصٙ ايسضاغـ ــيت تؿـــهٌ أٖـ ــاٜا املـــصنٛض٠ ٚايـ ا َكاضبـــ١ ايكهـ

 املعطف١ ايكٝاّ ب٘ ٚحتكٝك٘ اغتٓازًا إىل ايسٚض ايٛظٝفٞ املٓاط بٗصا ايعًِ .

َعــــطيف ٜعــــٌ َبشجــــًا هــــري َطــــطٚم  ػــــب   –ٚيهــــٕٛ قــــطا٠٤ ايفهــــط اٱقــــ٬سٞ يف ايــــُٝٔ َــــٔ َٓعــــٛض غٛغــــٝٛ  

٤ٛ ايسضاغـــــات املٓؿــــٛض٠ شات ايكـــــ١ً بعًــــِ ادتُــــا  املعطفـــــ١ يف ايــــُٝٔ . ٚيهـــــطٚض٠ تأغــــٝؼ ض٩ٜـــــ١      عًُٓــــا . ٚيف نــــ  

 َعطف١ٝ ْكس١ٜ بٗصا ايفهط . يصيو تهتػب ايسضاغ١ ايطا١ٖٓ أُٖٝتٗا ايع١ًُٝ .  –غٛغٝٛ 
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ُٝــ١  نُــا تتذػــس ا٭ُٖٝــ١ ا٫دتُاعٝــ١ هلــا َــٔ َٓطًــل ايع٬قــ١ املعاقــط٠ ايــيت جتُــع بــني اٱقــ٬ح ٚايتشــسٜح ٚايتٓ             

اٱْػـــا١ْٝ . ٚإعتبــــاض ٖــــصٙ ا٭خــــري٠ َــــا ٖــــٞ إ٫ ٚدــــ٘ َــــٔ أٚدــــ٘ اٱقــــ٬ح ايــــصٟ ٜٗــــسف إىل نػــــط سًكــــ١ ادتُــــٛز   

 ٚايتدًف ٚحتكٝل ايتغري ا٫دتُاعٞ . 

ٚٱٕ زضدـــ١ تـــأثري املفهـــط املكـــًح ٚاملػـــتٓري يف ايفهـــا٤ٜٔ ايجكــــايف ٚا٫دتُـــاعٞ تعتُـــس عًـــ٢ ٚدـــٛز أطـــط َعطفٝــــ١            

ــاْس٠ يٮ  ــ١ َٚػــ ــ١ َٛانبــ ــ١ .     ٚادتُاعٝــ ــاض ٚسطنــ ــٛض٠ تٝــ ــٗا يف قــ ــ٢ حتًٜٛــ ــٌ عًــ ــايٞ تعُــ ــاض اٱقــــ٬س١ٝ . ٚبايتــ فهــ

ــا٤ ثكـــــايف ٚادتُـــــاعٞ َ٪ٖـــــٌ َٓفعـــــٌ َٚتفاعـــــٌ َـــــع ا٭فهـــــاض ٚاملؿـــــاضٜع اٱقـــــ٬س١ٝ ،     فهـــــ٬ً عـــــٔ تـــــٛفط فهـــ

 ٚباغتطاعت٘ إٔ ميٓشٗا ايؿطع١ٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطع١ٓ ايجكاف١ٝ .

ــٝري َـــ    ــ٬ح ٚايتغـ ــ٪اٍ اٱقـ ــاٍ غـ ــأي١ اْتكـ ــسز َػـ ــا تتشـ ــ٬ح    نُـ ــ٣ٛ اٱقـ ــ١ قـ ــع بُٗٝٓـ ــام ايٛاقـ ــط إىل ْطـ ــٝام ايفهـ ٔ غـ

ــا      ــ١ ٚادتُــ ــ٠ٛ فهطٜــ ــ١ نكــ ــ١ٝ ٚا٫دتُاعٝــ ــ١ ٚايػٝاغــ ــا٠ ايفهطٜــ ــ٢ اذتٝــ ــسٜح عًــ ــاف١ إىل   –ٚايتشــ ــ١ٝ . باٱنــ غٝاغــ

ــ٬ٍ       ــا خــ ــاضٖا ٚاْتكاهلــ ــايٞ يف اْتؿــ ــُح بايتــ ــ٬ح ٚايتشــــسٜح. ٜٚػــ ــاض اٱقــ ــ٢ أفهــ ــتح عًــ ــاّ غٝاغــــٞ َٓفــ ــٛز ْعــ ٚدــ

 ايؿطع١ٓ ايػٝاغ١ٝ ، ٚعتٛهلا إىل فعٌ ٚٚاقع .ايفها٤ ايػٝاغٞ ، ٚميٓشٗا 

ــ١ٝ           ــ١ ٚغٝاغـ ــ١ ٚادتُاعٝـ ــات فهطٜـ ــٛز زٜٓاَٝـ ــ٬سٞ بٛدـ ــط اٱقـ ــٍٛ يف ايفهـ ــٛض ٚايتشـ ــت٣ٛ ايتطـ ــطتبف َػـ ــني ٜـ يف سـ

 ٚاقتكاز١ٜ زافع١ ي٘ خ٬ٍ َػاضٙ ايتاضغتٞ . 

 غ١ً٦ ايتاي١ٝ : َٔ ٖٓا تكع ع٢ً عاتل ايسضاغ١ ايطا١ٖٓ ١َُٗ املٓاقؿ١ ٚاملكاضب١ ٚايبشح عٔ إدابات يٮ

ٛ ض      - ــ ــأ٠ ٚتبًـ ــ٢ ْؿـ ــا عًـ ــت٣ٛ تأثريٖـ ــاز١ٜ َٚػـ ــ١ٝ ٚا٫قتكـ ــ١ ٚايػٝاغـ ــ١ ٚايفهطٜـ ــسٜٓاَٝات ا٫دتُاعٝـ ــا زٚض ايـ َـ

ٛ ض ايفهط اٱق٬سٞ يف ايُٝٔ ؟   ٚتط

ــ١ زٚضٙ        - ــ٢ تأزٜـ ــتٓري عًـ ــًح ٚاملػـ ــُٝين املكـ ــط ايـ ــٞ املفهـ ــاعٞ ٚايػٝاغـ ــايف ٚا٫دتُـ ــا٤ ايجكـ ــاعس ايفهـ ــٌ غـ ٖـ

 يف قٛض٠ تٝاض ٚسطن١ ٚفعٌ ثكايف ٚفعٌ ادتُاعٞ ؟  ْٚؿط خطاب اٱق٬ح ٚحتًٜٛ٘

َــــا زضدــــ١ تــــأثري املفهــــط ايــــُٝين املكــــًح ٚاملػــــتٓري يف ايفهــــا٤ ايجكــــايف ٚا٫دتُــــاعٞ ٚايػٝاغــــٞ ؟ َٚــــا   -

 َس٣ قسض٠ غ٪اٍ اٱق٬ح ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع ؟ 

 يطأٖ ؟ َا َس٣ سهٛض غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتشسٜح يف ايٛاقع ايُٝين ا -

بٓــــا٤ى عًــــ٢ تػــــا٫٩ت ايسضاغــــ١ تتشــــسز املٓٗذٝــــ١ ارتاقــــ١ بٗــــا . ٚيف ٖــــصا اٱطــــاض غــــٝتِ ا٫غــــتعا١ْ اــــٓٗر ايتشًٝــــٌ   

ــٝٛ  ــا         –ايػٛغـ ــٞ ، َٚـ ــاح املٓٗذـ ــسأ ا٫ْفتـ ــٔ َبـ ــو َـ ــٓطًكني يف شيـ ــاضغتٞ. َـ ــٌ ايتـ ــٓٗر ايتشًٝـ ــاف١ إىل َـ ــطيف . باٱنـ َعـ

جــــاض٠ يف ٖــــصٙ ايسضاغــــ١ ، ٚيف ستاٚيــــ١ ٱْتــــاز َعطفــــ١  ميٓشــــ٘ َــــٔ فــــطم ٚإَهاْــــات ملكاضبــــ١ َٚٓاقؿــــ١ ايكهــــاٜا امل 

 َٛنٛع١ٝ بٗا.
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 أ٫ًٚ : يف َع٢ٓ اٱق٬ح ٚايفهط اٱق٬سٞ 

ــ١   ــ٬ح يغـ ــري          :اٱقـ ــاّ . ٜٚؿـ ــبف ٚقـ ــ٤ٞ أٟ : اْهـ ــًح ايؿـ ــ٬سًا . ٚقـ ــًح إقـ ــًح ، ٜكـ ــًح ، أقـ ــٌ قـ ــٔ ايفعـ ــأخٛش َـ َـ

 (4املع٢ٓ ايًغٟٛ يٲق٬ح إىل أْ٘ نس ايفػاز ْٚكٝه٘ . 

 (5فٝعطف٘ قاَٛؽ إنػفٛضز بأْ٘ تغٝري ٚتبسٌٜ ضتٛ ا٭فهٌ .   : أَا اقط٬سًا

ٚاٱقـــ٬ح ٜـــٛاظٟ فهـــط٠ ايتكـــسّ ، ٜٚٓطـــٟٛ دٖٛطٜـــًا عًـــ٢ فهـــط٠ ايتغـــٝري . نـــإٔ تػـــٛز ايسميكطاطٝـــ١ ٚاذتطٜــــ١             

 ستٌ ا٫غتبساز . ايعساي١ ستٌ ايعًِ . ايتغري ا٫دتُاعٞ ٚايتغري ايجكايف ستٌ ادتُٛز ٚايتأخط ايتاضغتٞ .

ــ  ــ١       َٚفٗـ ــس٫٫ت ارتاقـ ــاض ايـ ــ١ . ٚيف إطـ ــا ايتاضغتٝـ ــ٤ٛ ظطفٝتٗـ ــا يف نـ ــتٛدب فُٗٗـ ــيت ٜػـ ــاِٖٝ ايـ ــٔ املفـ ــ٬ح َـ ّٛ اٱقـ

 (6باٱق٬ح ٚأٖساف٘ اييت اغتسعت٘ تًو ايعطف١ٝ. 

ــاعٞ         ــتغري ا٫دتُـ ــٔ ايـ ــع٤ َـ ــف٘ دـ ــسٜح بٛقـ ــٞ اذتـ ــاعٞ ا٭ٚضٚبـ ــط ا٫دتُـ ــ٬ح يف ايفهـ ــّٛ اٱقـ ــبف َفٗـ ــس اضتـ ( . 7ٚقـ

ــٞ ف   ــط ايػٝاغـ ــا يف ايفهـ ــ١        أَـ ــبف بايتذطبـ ــعَين اضتـ ــٛضٙ ايـ ــري يف تبًـ ــصا ا٭خـ ــسْٞ . ٖٚـ ــع املـ ــّٛ اجملتُـ ــبف افٗـ ــس اضتـ كـ

ايتاضغتٝـــ١ ايـــيت ؾـــٗسٖا اجملتُـــع ا٭ٚضٚبـــٞ خـــ٬ٍ ايكـــطْني ايجـــأَ عؿـــط ٚايتاغـــع عؿـــط املـــ٬ٝزٟ . ٚعـــ  عـــٔ ايطـــابع    

جــــ١ . خًكــــت بــــسٚضٖا املــــسْٞ يًُذتُــــع ٚايسٚيــــ١ ٚاملػــــتٓس إىل ايٝــــات َٚ٪غػــــات غٝاغــــ١ٝ ٚقاْْٛٝــــ١ ٚادتُاعٝــــ١ سسٜ  

ــاَح       ــا١ٜٚ ٚايتػــ ــ١ املتػــ ــ١ ٚاملٛاطٓــ ــ١ ايفطزٜــ ــ١ ٚاذتطٜــ ــٌ : ايسميكطاطٝــ ــ٘ َجــ ــ٘ َٚباز٥ــ ــت قُٝــ ــ١ ٚأْتذــ ــ٘ ايتعاقسٜــ طبٝعتــ

 ( 8ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ. 

يف ســـني ميجـــٌ َفٗـــّٛ اٱقـــ٬ح يف ايفهـــط ايعطبـــٞ اذتـــسٜح ٚاملعاقـــط تًـــو اٯضا٤ ٚا٭فهـــاض ايـــيت ْـــازت ٚغـــعت             

ــاضٜع    إىل إقــــ٬ح ٚتغــــٝري ا٭ٚ ــٛض٠ َؿــ ٛ ضت يف قــ ــ ــ١ يًعًــــِ ٚايفػــــاز ٚايتدًةــــف ، ثــــِ تطــ ــا  أٚ املُاضغــــات امل٪غػــ نــ

 َٚبازضات ٚسطنات يٲق٬ح ٚايٓٗه١ . 

ــٌ         ــ٢ نــ ــ١ عًــ ــ١ ا٭ظَــ ــٌ إىل زضدــ ــع ٚتكــ ــا  اجملتُــ ــططب أٚنــ ــسَا تهــ ــ٬سٞ عٓــ ــط اٱقــ ــ١ إىل ايفهــ ــع اذتادــ ٚتٓبــ

      ٛ ز اجملتُــــع أفهــــاض ٚؤاضغــــات ت٪غــــؼ    املػــــتٜٛات ٚايكــــعس ايػٝاغــــ١ٝ ٚا٫قتكــــاز١ٜ ٚا٫دتُاعٝــــ١ . ٚســــني تػــــ

  (9يًعًِ ٚايفكط ٚادتٌٗ ٚايتدًف ٚادتُٛز . 

ــا١ْٝ       ــات اٱْػـ ــا اجملتُعـ ــططب١ ايـــيت تٛادٗٗـ ــ١ املهـ ــ ات ا٫ْتكايٝـ ــ٬سٞ يف ايفـ ــط اٱقـ ــ١ إىل ايفهـ ــعزاز اذتادـ ــا تـ نُـ

  .10) 

ــٞ تكـــ         ــطازٙ نـ ــٔ أفـ ــ١ َـ ــ١ إىل ْٛعٝـ ــع  ادـ ــٕٛ اجملتُـ ــًا ٜهـ ــصنٛض٠ أْفـ ــج٬خ املـ ــا٫ت ايـ ــاعس يف  يف اذتـ ــأزٚاض تػـ ّٛ بـ

 إق٬س٘ ٚتغٝريٙ . 

ــٔ        ــ١ َــ ــ١ عايٝــ ــ١ ، ٚزضدــ ــسضات إبساعٝــ ــ١ ، ٚقــ ــات فهطٜــ ــٔ طاقــ ــ٘ َــ ــا ميتًهْٛــ ــٕٛ اــ ــطٕٚ ٚاملجكفــ ٜٚؿــــهٌ املفهــ

ــٔ              ــ٘ َ ــا ميــط ب ــع َــٔ َؿــه٬ت ، َٚ ــ٘ اجملتُ ــا ٜعاْٝ ــِ ٚتؿــدٝل َ ــ٢ فٗ ــط قــسض٠ عً ــ١ ا٭نج ــٛعٞ ا٫دتُــاعٞ . ايف٦ اي
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ــٝاه   ــايٞ يكـ ــطب بايتـ ــات . ٚا٭قـ ــسٜات ٚأظَـ ــ٬س٘     حتـ ــ٢ إقـ ــازض٠ عًـ ــ١ ايكـ ــ اَر ايعًُٝـ ــ١ ٚايـ ــاضٜع ايفهطٜـ ــط٣٩ ٚاملؿـ ١ ايـ

 ( 11ٚتغٝريٙ. 

ــ٬سٞ            ــط اٱقـ ــٛض ايفهـ ــتسعٞ ظٗـ ــيت تػـ ــ١ ايـ ــطٚط اجملتُعٝـ ــ١ ٚايؿـ ــ١ ايتاضغتٝـ ــاب ايعطفٝـ ــٌ هٝـ ــ٘ يف ظـ ــٌ : فإْـ باملكابـ

 ٚاملعطف١ٝ .  ٚسهٛضٙ يف اجملتُع . فإٕ اذتاد١ ايٝ٘ تكبح أقطب يً ف ايفهطٟ َٓ٘ إىل ايهطٚض٠ ا٫دتُاع١ٝ

يف زضاغــــتٓا ٖــــصٙ فــــإٕ ايفهــــط اٱقــــ٬سٞ ايــــصٟ ْككــــسٙ ، ٜتُجــــٌ يف ايهتابــــات ٚايٓكــــٛم ايفهطٜــــ١ ارتاقــــ١   

اذُٛعـــ١ َـــٔ املفهـــطٜٔ ٚاملـــجكفني ايُٝٓـــٝني ايـــيت زاضت ســـٍٛ فهـــط٠ اٱقـــ٬ح ، ٚاضتبطـــت بٗـــا ٚزعـــت إيٝٗــــا ،             

ــ٘ . ٚشيـــو يف اي    ــطاَر عًُٝـ ــ١ ٚبـ ــاضٜع فهطٜـ ــٝغ١ اضا٤ َٚؿـ ــا يف قـ ــطٕ    ٚبًٛضتٗـ ــٔ ايكـ ــاْٞ َـ ــف ايجـ ــٔ ايٓكـ ــس٠ َـ ــ ٠ املُتـ فـ

 ايػابع عؿط امل٬ٝزٟ ٚست٢ ايٓكف ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ . 

 :ثاًْٝا : املػاض ايتاضغتٞ يًفهط اٱق٬سٞ يف ايُٝٔ

ــس       ــاض ايتـــاضغتٞ يًفهـــط اٱقـــ٬سٞ يف ايـــُٝٔ إىل عـــس٠ َطاســـٌ اشاٚيـــ١ حتسٜـ ــِٝ املػـ ــ١ تكػـ ٜتُجـــٌ اهلـــسف َـــٔ عًُٝـ

ــسٜٓاَٝات ا٫دت ــ١         ايــ ــني َطسًــ ــ١ بــ ــاٜعات ايفاضقــ ــاّ ايتُــ ــٛف أَــ ــٛضٙ ، ٚايٛقــ ــأت٘ ٚتبًــ ــ١ يٓؿــ ــ١ ايسافعــ ــ١ ٚايفهطٜــ ُاعٝــ

ــ٢        ــٞ . ٚعًــ ــا٤ ايػٝاغــ ــاعٞ ، ٚايفهــ ــايف ٚا٫دتُــ ــا٤ٜٔ ايجكــ ــًح يف ايفهــ ــط املكــ ــأثري املفهــ ــت٣ٛ تــ ــ٢ َػــ ــط٣ عًــ ٚأخــ

 قعٝس قسض٠ غ٪اٍ اٱق٬ح ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع املازٟ املًُٛؽ. 

ــ٬سٞ يف           ــط اٱقـ ــ ر إٔ ايفهـ ــ٘ ٜفـ ــصٟ ْك سـ ــِٝ ايـ ــإٕ ايتكػـ ــِٝ . فـ ــ١ ايتكػـ ــٔ عًُٝـ ــٛ َـ ــسف املطدـ ــايٓعط إىل اهلـ ٚبـ

ٛ ض ا٭فهاض ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :   ايُٝٔ قس َط بج٬خ َطاسٌ ًَتش١ُ ببعهٗا اْط٬قًا َٔ َبسأ قريٚض٠ تط

 ّ( : 1769-1645املطس١ً ا٭ٚىل   َطس١ً ايٓؿأ٠  -1

ــ١ بـــني ا ــ١ ْػـــب١ٝ . إش ٫ ٜٛدـــس فهـــط َػـــتكٌ بؿـــهٌ َطًـــل ،    تتُٝـــع ايع٬قـ ــا ع٬قـ ــط ٚايٛاقـــع ا٫دتُـــاعٞ بأْٗـ يفهـ

ــ٢         ــاعس عًـ ــات تػـ ــ١ زٜٓاَٝـ ــٔ  ـ ــ١ . ٚيهـ ــٛض٠ َطًكـ ــ١ بكـ ــ١ ا٫دتُاعٝـ ــؼ اذتتُٝـ ــط ٜعهـ ــ٘ فهـ ــت شاتـ ــس بايٛقـ ٫ٚ ٜٛدـ

ــ٘ .     ــط ٚبًٛضتـ ــأ٠ ٚتبًـــ       12اْبجـــام ايفهـ ــاٙ ْؿـ ــت باجتـ ــيت زفعـ ــ١ ٚايفهطٜـــ١ ايـ ــسٜٓاَٝات ا٫دتُاعٝـ ــا ايـ ٛض ايفهـــط ( فُـ

اٱقـــ٬سٞ يف ايـــُٝٔ خـــ٬ٍ ايفـــ ٠ املُتـــس٠ َـــٔ َٓتكـــف ايكـــطٕ ايػـــابع عؿـــط املـــ٬ٝزٟ ٚستـــ٢ ْٗاٜـــ١ ايعكـــس ايػـــازؽ  

 َٔ ايكطٕ ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ ؟ 

ــاٜاٙ ، ٜــــطتبف بتــــٛفط ؾــــططني      ــأي١ ْؿــــأ٠ ايــــٛعٞ بأُٖٝــــ١ اٱقــــ٬ح ٚايــــتفهري فٝــــ٘ ، ٚحتسٜــــس قهــ ٫ ضٜــــب إٔ َػــ

ــع ا٫دت  ــا : ايٛاقــ ــٝني ُٖٚــ ــات .      أغاغــ ــاٖط ٚؤاضغــ ــٔ َعــ ــٛزٙ َــ ــا تػــ ــات َٚــ ــٔ أظَــ ــ٘ َــ ــا ٜعاْٝــ ــاضغتٞ َٚــ ــاعٞ ايتــ ُــ

 ٚايؿطط ايفهطٟ املتعًل بايتهٜٛٔ ايفهطٟ ٚاملٓٗذٞ يًٓدب ايفهط١ٜ ايٓٛع١ٝ يًُذتُع . 

ايتـــاضغتٞ يًُذتُـــع ايـــُٝين خـــ٬ٍ ايفـــ ٠ املُتـــس٠ َـــٔ َٓتكـــف   –َـــٔ ٖٓـــا فـــإٕ ايٓعـــط إىل طبٝعـــ١ ايٛاقـــع ا٫دتُـــاعٞ  

ــابع   ــطٕ ايػـ ــًا           ايكـ ــا زتتُعـ ــط أَآَـ ــ٬ٝزٟ ، ٜعٗـ ــط املـ ــأَ عؿـ ــطٕ ايجـ ــٔ ايكـ ــازؽ َـ ــس ايػـ ــ٢ ايعكـ ــ٬ٝزٟ ٚستـ ــط املـ عؿـ
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ــسٟ           ــٞ تكًٝـ ــ٘ ٚعـ ــُٝٔ عًٝـ ــسَط٠ ، ٜٚٗـ ــ٢ املـ ــطٚب ٚايفٛنـ ــٔ اذتـ ــط٠ َـ ــٝـ يف زا٥ـ ــ١ ، ٜٚعـ ــات املت٬سكـ ــ٘ ا٭ظَـ ــف بـ تعكـ

ــاٖط ايفكـــ          ــٔ اغـــتفشاٍ َعـ ــو عـ ــًٛن١ٝ ٭فـــطازٙ . ْاٖٝـ ــاضات ايػـ ــتشهِ يف سطنتـــ٘ ٚيف ارتٝـ ــبٟٛ ٜـ ط ٚادتٗـــٌ عكـ

 (13ٚايفػاز .  

إٕ ٚاقعـــــًا نٗـــــصا ايٛاقـــــع اعـــــاٖطٙ َٚؿـــــه٬ت٘ ، ٫ ميهـــــٔ إ٫ إٔ ٜؿـــــهٌ حتـــــسًٜا فهطٜـــــًا ٚادتُاعٝـــــًا أَـــــاّ  

ايٓدــــب ايفهطٜــــ١ ايٓٛعٝــــ١ ايُٝٓٝــــ١ . خاقــــ١ تًــــو ايٓدــــب  شات ايتهــــٜٛٔ ايفهــــطٟ ٚاملٓٗذــــٞ ايكــــا٥ِ عًــــ٢ َبــــسأ   

 بص ايتكًٝس ٚاحملانا٠ ٚحتطِٜ ايعًِ . ا٫دتٗاز املطًل ، ٚسط١ٜ ايتفهري ٚإعُاٍ ايعكٌ ، ْٚ

ــعا٥ط           ــٔ ؾـ ــسٖا ، َـ ــ١ ٚسـ ــاٜا ايسٜٓٝـ ــا ايكهـ ــجري اٖتُاَٗـ ــٔ إٔ تـ ــٞ ٫ ميهـ ــطٟ ٚاملٓٗذـ ــٜٛٔ ايفهـ ــصا ايتهـ ــًا بٗـ إٕ طتبـ

ــا        ــًا تًــــو ايــــيت تتعًــــل باملكــ ــاٜا ايٛاقــــع ا٫دتُــــاعٞ ٚايػٝاغــــٞ. خكٛقــ ــا . بــــٌ قهــ ــا إيٝٗــ ــازات ٚســــسٚز َٚــ ٚعبــ

ــاف١ إىل  ــ١ َٓٗــــا ٚاجملتُعٝــــ١ ايــــيت تٛادــــ٘ اجملتُــــع ، ٚتتطًــــب   ٚاذتكــــٛم ايعاَــــ١ . باٱنــ ايكهــــاٜا ايهــــ ٣ ايفهطٜــ

 ايكاب١ًٝ ع٢ً اٱبسا  ايفهطٟ ٚاملكسض٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايٓكس.

َــٔ ٖٓــا فــإٕ ا٭غــ١ً٦ ايــيت تطــطح ْفػــٗا يف ٖــصا ايػــٝام ٖــٞ : نٝــف ناْــت اغــتذاب١ ايٓدــب ايفهطٜــ١ يًتشــسٟ                

 هط١ٜ تبًٛضت تًو ا٫غتذاب١؟ ا٫دتُاعٞ املططٚح أَاَٗا ؟ ٚيف أٟ قٛض٠ ف

ملٓاقؿـــ١ َٚكاضبـــ١ ايكهـــاٜا املتشـــس ض٠ َـــٔ ا٫غـــ١ً٦ أعـــ٬ٙ ، ٜػـــتٛدب َٓـــا ايعـــٛز٠ إىل ا٭ثـــاض ايفهطٜـــ١ يًٓدـــب ايٓٛعٝـــ١   

ــع        ــب َــ ــا تًــــو ايٓدــ ــ١ ايــــيت تعاًَــــت بٗــ ــف عــــٔ ايهٝفٝــ ــا ايهؿــ ــٔ خ٬هلــ ــاٚيني َــ ــطٜٔ ايُٝٓــــٝني ، ستــ َــــٔ املفهــ

-1620ايــــُٝين . ٚيف املكسَـــ١ َــــِٓٗ : قـــا  بــــٔ َٗـــسٟ املكبًــــٞ     املؿـــه٬ت ٚا٭ظَــــات ايـــيت عكــــفت بـــاجملتُع    

ّ( 1769-1688ّ( ، ستُـــــس بـــــٔ ا اعٝـــــٌ ا٭َـــــري  1673-1604( ، اذتػـــــٔ بـــــٔ أ ـــــس ادتـــــ٬ٍ  14ّ(  1696

 15  )16 .) 

ــج٬خ            ــ٘ يـ ــسز٠ ع . تٓاٚيـ ــٕٛ َتعـ ــسز٠ يف فٓـ ــاخ املػـ ــطٟ ع ا٭ ـ ــط ايفهـ ــط يف ا٫ثـ ــٞ ْعجـ ــ١ يًُكبًـ ــاض ايفهطٜـ ــني ا٫ثـ ــٔ بـ َـ

ايكهــــاٜا ايــــيت  جــــٌ دــــٖٛط املــــصٖب ايعٜــــسٟ اهلــــازٟٚ يف قٛاعــــس ٚؾــــطٚط اذتهــــِ ٖٚــــٞ : ؾــــطٚط اٱَاَــــ١     َــــٔ

 (17ٚاملطتبط١ ابسأ اذتكط يف ايبطٓني ، ططٜك٘ اختٝاض اٱَاّ ، دٛاظ خطٚز إَاَني يف ٚقت ٚاسس .  

ــِ . ٚتٛقــــف عٓــــس     ــ١  ٍ ايبٝــــت يف اذتهــ ــ١ ٚأسكٝــ ــ١ٝ ٚايفاطُٝــ ــأي١ ايكطؾــ ــاقـ املكبًــــٞ َػــ ــٟٛ  يكــــس ْــ اذتــــسٜح ايٓبــ

ــ٢ ،           ــصا املعٓـ ــب ٖـ ــط٣  ػـ ــ٘ ا٭خـ ــسٜح ٚضٚاٜاتـ ــصا اذتـ ــاٖط يف ٖـ ــط٣ إٔ ايعـ ــاملكبًٞ ٜـ ــطٜـ( . فـ ــٔ قـ ــ١ َـ ــٌ  ا٥٫ُـ ايكا٥ـ

( . ٜٚــــطز عًــــ٢ َــــٔ ٜػــــتسٍ بٗــــصا     18فٝٗــــا ارتــــ  ٫ ا٫غــــتس٫ٍ عًــــ٢ إٔ اٱَاَــــ١ يف قــــطٜـ ٚستكــــٛض٠ عًــــِٝٗ         

: عإْــــ٘ ٚبايكٝــــاؽ فــــإٕ َٓاقــــب ايكهـــــا٤     اذتــــسٜح نُػــــتٓس يًتــــسيٌٝ عًــــ٢ سكــــط اٱَاَــــ١ يف قـــــطٜـ بــــايكٍٛ        

 ( 19ستكٛض٠ يف ا٭ظز ، ٚا٭شإ يف اذتبؿ١ ، ٫ٚ تكح ٫ٚ جتٛظ إ٫ فِٝٗ ع .  
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اتكـــا٫ً اـــا غـــبل ٜ٪نـــس املكبًـــٞ عًـــ٢ إٔ ســـل اذتهـــِ َتـــاح يهـــٌ َػـــًِ ، ٫ٚ ٜؿـــ ط يف َـــٔ ٜتـــ٫ٛٙ إ٫ ايتكـــ٣ٛ .   

نِ ع . ٚبكٛيــــ٘ تعــــاىل : ع إٕ ايــــصٜٔ أَٓــــٛا ٚعًُــــٛا      َػتؿــــٗسًا بكــــٍٛ ا  تعــــاىل : ع إٕ أنــــطَهِ عٓــــس ا  أتكــــا     

 ( 20ايكاذتات أٚي٦و ِٖ خري اي ١ٜ ع .  

ــا٤ ،             ــايعٛز٠ إىل ايعًُـ ــل بـ ــصٟ ٜتعًـ ــع٤ ايـ ــسٙ يًذـ ــ٘ ْكـ ــٞ ٜٛدـ ــس املكبًـ ــاّ صتـ ــاض اٱَـ ــا اختٝـ ــتِ بٗـ ــيت ٜـ ــ١ ايـ ــٍٛ ايططٜكـ ٚسـ

ــايٞ يـــ٘ ســـل اٱَاَـــ١ .     ــ٘ َٛاقـــفات ٚؾـــطٚط اٱَـــاّ . ٚبايتـ ــأ .  يٝبٝٓـــٛا َـــٔ تٓطبـــل عًٝـ ٚأعتـــ  املكبًـــٞ شيـــو َـــٔ ارتطـ

ــ٘        ــ٘ ٭ْـ ــٕٛ فعًـ ــ٘ ، فبعهـــِٗ ٜهـ ــاسب دٗتـ ــِٓٗ يكـ ــٕٛ نـــٌ َـ ــات عتهُـ ــا٤ ادتٗـ ــًا إٔ فكٗـ ــ٘ ع هايبـ ــب ضأٜـ ٭ْـــ٘  ػـ

 ( 21ٜعطف قاسب دٗت٘، ٫ٚ عتكل سكٝك١ ا٭خط ٚا٭هًب اذتٛاٌَ ايس١ْٜٛٝ ع .  

 ٚ ايٓكـــس عٓـــس املكبًـــٞ . سٝـــح ٜـــطبف نُـــا ٚدـــست َػـــأي١ دـــٛاظ خـــطٚز إَـــاَني يف ٚقـــت ٚاســـس ْكـــٝبٗا َـــٔ ا٫دتٗـــاز 

ــع            ــٌ حتفٝـ ــٔ عاَـ ــو َـ ــ٘ شيـ ــا ميجًـ ــًا ، َٚـ ــ٘ إَاَـ ــبًا يٓفػـ ــًا َٚٓكـ ــ١ زاعٝـ ــطٚط اٱَاَـ ــ٘ ؾـ ــل عًٝـ ــٔ تٓطبـ ــني َـ ــٞ بـ املكبًـ

ــٛعٝ٘           ــسّ َٛنـ ــني عـ ــس . ٚبـ ــت ٚاسـ ــاّ يف ٚقـ ــٔ إَـ ــط َـ ــطٚز أنجـ ــ٪زٟ إىل خـ ــا ٜـ ــٛ َـ ــًط١ . ٖٚـ ــب يف ايػـ ــٔ ٜطهـ ــٌ َـ يهـ

ــًا َـــٔ قبـــٌ أٖـــٌ    ٚنفاٜـــ١ اذتـــٌ املكـــ ح هلـــا ٚاملتُجـــٌ ٖٓـــا باْع  كـــاز اٱَاَـــ١ ملـــٔ ســـاظ عًـــ٢ ا٭غـــبك١ٝ يف اختٝـــاضٙ  أَاَـ

ــًش١ٝ       ــًا ، َٚكــ ــ٘ أسٝاْــ ــسٜطات شاتٝــ ــع يتكــ ــاض غتهــ ــو ا٫ختٝــ ــط٣ إٔ شيــ ــاملكبًٞ ٜــ ــا٤( . فــ ــس  ايعًُــ ــًااذتــــٌ ٚايعكــ  أسٝاْــ

 نجري٠ . ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ إىل ْؿ٤ٛ ايكطاعات ٚايفنت . 

ــا ســاٍٚ املكبًــٞ ايتأنٝــس عًٝــ٘ ٖــٛ : إٔ ســل اذتهــِ         ــاح  يعاَــ١ املػــًُني بــ٬ اغــتجٓا٤. ٚيــٝؼ يػــ٬ي١ بــصاتٗا أٚ        َ َت

ــ١ يف         ـــ ع اٱَاَـ ــٌ بـ ــطٟ ٚاملتُجـ ــٞ ٚايفهـ ــاعٞ ٚايػٝاغـ ــ٘ ا٫دتُـ ــا٥س يف ٚاقعـ ــسأ ايػـ ــطأٟ ٚاملبـ ــًا يًـ ــا . ٚخ٬فـ ــ١ بعٝٓٗـ قبًٝـ

 (22قطٜـ ٚايبطٓني َٔ قطٜـ ع  

ازات املكبًـــٞ يكٛاعـــس ٚؾـــطٚط يف نـــ٤ٛ َـــا تكـــسّ فـــإٕ ايػـــ٪اٍ ايـــصٟ ٜطـــطح ْفػـــ٘ ٖـــٛ : ٖـــٌ نـــإ اهلـــسف َـــٔ اْتكـــ  

ــٛشز       ــ اح  ــ ــِ ايطاؾــــسٟ ، أّ اقــ ــٛشز اذتهــ ــٛز٠ إىل تــــبين  ــ ــسع٠ٛ يًعــ ــازٟٚ ، ايــ ــسٟ اهلــ ــصٖب ايعٜــ اذتهــــِ يف املــ

 فهطٟ بسٌٜ يف اذتهِ ؟ 

ــسٟ .          ــِ ايطاؾـ ــٛشز اذتهـ ــبين  ـ ــ٘ بتـ ــ٢ َطايبتـ ــسٍ عًـ ــا ٜـ ــ٢ َـ ــط عًـ ــا د ْعجـ ــطٟ فإْٓـ ــٞ ايفهـ ــاز املكبًـ ــايعٛز٠ إىل إْتـ بـ

ـــ  ــ٘ ايت ــا إٔ ٚاقعـ ــِ ٫      نُـ ــٔ اذتهـ ــها٫ً َـ ــري أؾـ ــٞ هـ ــطٟ ٚايعًُـ ــت٣ٛ ايٓعـ ــ٢ املػـ ــتر عًـ ــابل د ٜٓـ ــع ايػـ اضغتٞ ٚايٛاقـ

 تتذاٚظ ْطام اذتهِ املًهٞ ايٛضاثٞ أٚ اذتهِ اٱَاَٞ ، ٚسهِ ا٭غط٠ أٚ ايكب١ًٝ . 

ــازٟٚ باعتباضٖــــا           ــٞ اهلــ ــط ايػٝاغــ ــِ ، يف ايفهــ ــطٚط ٚقٛاعــــس اذتهــ ــٞ يؿــ ــازات املكبًــ ــري اْتكــ ــا تفػــ إشًا بإَهآْــ

٘ َٓـــ٘ ، ملكاضبـــ١ املػـــأي١ ايػٝاغـــ١ٝ ، بٓـــا٤ى عًـــ٢ ايتشـــسٜات ا٫دتُاعٝـــ١ ايـــيت ٚادٗٗـــا اجملتُـــع ايـــُٝين  ْـــصاى ،  ستاٚيــ 

يف قـــٛض٠ ســـطٚب ٚأظَــــات َت٬سكـــ١ ، دـــطا٤ ايتٓــــافؼ بـــني ا٭٥ُـــ١ عًــــ٢ ايػـــًط١ ، ٚخـــطٚز بعهــــِٗ عًـــ٢ بعــــ  .          
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دتُـــاعٞ املهـــططب ٚاملـــأظّٚ   بايتـــايٞ ٜؿـــهٌ ْكـــسٙ يؿـــطٚط ٚقٛاعـــس اذتهـــِ ، ستاٚيـــ١ َٓـــ٘ ٱقـــ٬ح ايٛاقـــع ا٫         

 عٔ ططٜل إق٬ح ؾطٚط اذتهِ يف ايفهط ايػٝاغٞ ايعٜسٟ اهلازٟٚ . 

ــس            ــطٚط ٚقٛاعـ ــ٬ح ؾـ ــ١ إقـ ــ٬ٍ ستاٚيـ ــٔ خـ ــتِ َـ ــٞ ٜـ ــط املكبًـ ــططب يف ْعـ ــاعٞ املهـ ــع ا٫دتُـ ــ٬ح ايٛاقـ ــإ إقـ إشا نـ

    ٔ ــ ــإٕ املفهـــط ٚايعـــاد اجملتٗـــس اذتػـــٔ بـ ــازٟٚ . فـ ــط ايػٝاغـــٞ ايعٜـــسٟ اهلـ أ ـــس ادتـــ٬ٍ  ْعطٜـــ١ اذتهـــِ يف ايفهـ

ّ( أختــــص َــــٔ ْكــــسٙ يًػٝاغــــات املايٝــــ١ ٚادتبا٥ٝــــ١ َــــسخ٬ً يًُطايبــــ١ بإقــــ٬ح ا٭ٚنــــا  ا٫قتكــــاز١ٜ   1604-1673 

 ٚا٫دتُاع١ٝ املتسٖٛض٠ ٚاملأظ١َٚ . 

ــ٢ ا         ــٌ عًــ ــاّ املتٛنــ ــ٣ٛ اٱَــ ــ٢ فتــ ــا عًــ ــعت سٝٓٗــ ــس اضتهــ ــ١ قــ ــ١ اٱَاَٝــ ــ١ يًسٚيــ ــ١ ٚادتبا٥ٝــ ــات املايٝــ ٚ٭ٕ ايػٝاغــ

ــٌ   ــطا٠٤       23ّ(. 1667-1610إ اعٝـ ــ٣ٛ يكـ ــو ايفتـ ــا  تًـ ــّٛ بإخهـ ــ٬ٍ إٔ ٜكـ ــط ادتـ ــ٢ املفهـ ــًا عًـ ــإ يعاَـ ــصيو نـ ( يـ

 فك١ٝٗ ٚفهط١ٜ ادتٗاز١ٜ . 

َــٔ ٖٓــا فــإٕ ا٭غــ١ً٦ ايــيت تتبــازض يف ٖــصا ايػــٝام ٖــٞ : َــا َهــُٕٛ فتــ٣ٛ اٱَــاّ املتٛنــٌ إ اعٝــٌ َٚــا ع٬قتٗــا                 

ــا    ــازٟ ٚا٫دتُـ ــِ ا٫قتكـ ــاٖط ايعًـ ــطٜؼ َعـ ــ١ بتهـ ــا٥ٌ املتعًكـ ــطٟ   باملػـ ــٓٝف املٛقـــف ايفهـ ــٔ تكـ ــف ميهـ عٞ ؟ ٚنٝـ

 يًُفهط ادت٬ٍ َٔ فت٣ٛ اٱَاّ املتٛنٌ إ اعٌٝ ؟ 

تتــأيف فتــ٣ٛ اٱَــاّ املتٛنــٌ إ اعٝــٌ َــٔ عــس٠ أدـــعا٤ . َٚــا ٜكــع يف زا٥ــط٠ اٖتُآَــا ادتــع٤ املتعًــل بتشٜٛــٌ َععـــِ               

 أضانٞ ايُٝٔ َٔ أضر عؿط١ٜ إىل أضر خطاد١ٝ . 

ــط  ــاض ٬ْســـغ إٔ املفهـ ــ١     يف ٖـــصا اٱطـ ــًا ملٓاقؿـ ــًا َٚٓطًكـ ادتـــ٬ٍ ٜتٛقـــف عٓـــس ايعاَـــٌ ايفهـــطٟ ، ٜٚػـــتدسَ٘ أغاغـ

ــاٱيعاّ ٚايـــتهفري بايتأٜٚـــٌ( .      ــاّ إ اعٝـــٌ إىل  ايـــتهفري بـ ــا . ٖٚـــصا ايعاَـــٌ ٜتُجـــٌ اٝـــٌ اٱَـ ايفتـــ٣ٛ ٚإثبـــات بط٬ْٗـ

ُٓٝـــ١ ايـــيت خهـــعت ٚايـــصٟ يف نـــ٥ٛ٘ ٜكـــٓف اٱَـــاّ ا٭تـــطاى باعتبـــاضِٖ نفـــاض بـــاٱيعاّ . ٚإٕ ا٭ضانـــٞ ٚاملٓـــاطل ايٝ  

نفطٜـــ١ . ٚإٔ غـــهإ تًـــو املٓـــاطل َـــٔ ايُٝٓـــٝني ٖـــِ نفـــاض تأٜٚـــٌ . ٖهـــصا ٜؿـــري    ًاي٬ســـت٬ٍ اي نـــٞ تعـــس أضنـــ

ــٔ       ــت َــ ــا ٚيــــٛ ناْــ ــ٢ ا٭ضر ًَهٖٛــ ــتٛيٛا عًــ ــاض إشا اغــ ــاض . ٚإٔ ايهفــ ــب١ٗ نفــ ــري٠ ٚاملؿــ ــ٣ٛ:  ع إٔ اجملــ ْــــل ايفتــ

ــِ َـــٔ ٚا٫ٖـــ    ــ٘ ٜـــسخٌ يف سهُٗـ ــ٘   أضانـــٞ املػـــًُني ٚأٖـــٌ ايعـــسٍ . ٚأْـ ــِٝٗ .. ٚإٕ ايبًـــس ايـــصٟ تعٗـــط فٝـ ِ ٚأعتـــع٣ إيـ

 (24ن١ًُ ايهفط بغري دٛاض نفط١ٜ ، ٚيٛ غهٓٗا َٔ ٫ ٜعتكس ايهفط ٫ٚ ٜكٍٛ اكاٍ أًٖ٘ع 

ــٔ           ــتح َـ ــاطل ايفـ ــ٢ َٓـ ــل عًـ ــا ٜٓطبـ ــا َـ ــل عًٝٗـ ــتح . ٜٚٓطبـ ــاطل فـ ــُٝٔ َٓـ ــِ أضر ايـ ــ  َععـ ــ٣ٛ تعتـ ــصٙ ايفتـ ــب ٖـ ٚاٛدـ

ــا    ــل يٲَـ ــ٘ ع . ٚعتـ ــ١ عأضر خطادٝـ ــطٜعات فكٗٝـ ــ٘ إٔ      تؿـ ــسِٜٗ فًـ ــت أٜـ ــصٟ حتـ ــب٬ز ايـ ــصٙ ايـ ــٔ ٖـ ــ٦ًٝا َـ ــتفتح ؾـ ّ ع إشا اغـ

 (25ٜهع عًٝٗا َا ٜؿا٤ غٛا٤ نإ أًٖٗا َٔ ٖٛ بام ع٢ً املصٖب أّ ٫ ع  

ــاضٙ      ــاٱيعاّع باعتبــ ــاّ املتٛنــــٌ إ اعٝــــٌ يًــــتهفري بــ ــٛ ع َٝــــٌ اٱَــ إٕ تطنٝــــع ادتــــ٬ٍ عًــــ٢ ايعاَــــٌ ايفهــــطٟ ٖٚــ

ــ٣ٛ املتٛنــــٌ    ــسٚض فتــ ــط٥ٝؼ ٚضا٤ قــ ــ١ .    ايــــسافع ايــ ــط أُٖٝــ ــط٣ أنجــ ــٌ أخــ ــٌ نــــُٔ عٛاَــ ــا إ٫ عاَــ ــٌ يف ضأٜٓــ . ٫ ميجــ
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ــهٌ يف          ــٞ املتؿـ ــازٟ ٚايػٝاغـ ــايٛاقع ا٫قتكـ ــ١ً بـ ــا شا قـ ــٞ . ُٖٚـ ــٌ ايػٝاغـ ــازٟ ٚايعاَـ ــٌ ا٫قتكـ ــصيو ايعاَـ ــين بـ ْٚعـ

 ّ ( .1635-1538  َطس١ً َا بعس ارتطٚز ايعجُاْٞ ا٭ٍٚ َٔ ايُٝٔ 

، َٓـــــاطل شات أُٖٝـــــ١ اقتكـــــاز١ٜ ٚجتاضٜـــــ١ ٚظضاعٝـــــ١ .   أضار  ٚامل٬ســـــغ ٖٓـــــا إٔ املٓـــــاطل ايـــــيت  ًتٗـــــا ايفتـــــ٣ٛ  

خكـــب١ ، َـــٛا٧ْ جتاضٜـــ١ ( . ٚتكـــع يف دٓـــٛب ٚٚغـــف ٚهـــطب ايـــُٝٔ. ٚتؿـــهٌ ضافـــسًا ض٥ٝػـــًٝا َـــٔ ضٚافـــس زعـــِ خعٜٓـــ١    

 ايسٚي١ اٱَا١َٝ . 

ٜـــل نُــا إٔ ايسٚيـــ١  ادــ١ إىل بػـــف ْفٛشٖـــا ٚغــٝططتٗا عًـــ٢ تًـــو املٓــاطل بعـــس خــطٚز ا٭تـــطاى َـــٔ ايــُٝٔ عـــٔ طط      

تػـــٝري اذتُـــ٬ت ايعػـــهط١ٜ ، ٚحتـــت زعـــاٟٚ ادتٗـــاز . باعتبـــاض أبٓـــا٤ تًـــو املٓـــاطل  نفـــاض تأٜٚـــٌ( ، ظتـــٛظ قتـــاهلِ    

ــإ          ــا نـ ــاٙ َـ ــهط١ٜ باجتـ ــ٬ت ايعػـ ــت اذتُـ ٛ دٗـ ــح ت ــٌ سٝـ ــسخ بايفعـ ــا سـ ــصا َـ ــاتِٗ . ٖٚـ ــٛاهلِ ٚؤتًهـ ــازض٠ أَـ َٚكـ

 (26ٜعطف آاطل ايُٝٔ ا٭غفٌ   تعع ، إب ، ٜافع ، تٗا١َ ٚهريٖا .. (.  

يكـــس أزضى ادتـــ٬ٍ خطـــٛض٠ فتـــ٣ٛ املتٛنـــٌ ، َٚـــا تطتـــب َٚـــا غـــٝ تب عٓٗـــا َـــٔ أثـــاض غـــًب١ٝ غـــتٓعهؼ عًـــ٢ سٝـــا٠    

ايفـــطز ٚاجملتُـــع . فُـــا نـــإ َٓـــ٘ إ٫ إٔ قـــاّ بإقـــساض فتـــ٣ٛ َهـــاز٠ يفتـــ٣ٛ املتٛنـــٌ . نؿـــف َـــٔ خ٬هلـــا عـــٔ               

 ( 27اعا٠ َكا  ايعباز .  شتايف١ اٱَاّ املتٛنٌ إ اعٌٝ ٭ِٖ َبسأ َٔ َباز٨ ا٫دتٗاز ٖٚٛ َبسأ َط

ــ٘          ــ١ . ٚيهٓـ ــط١ٜ إىل أضر خطادٝـ ــٔ أضر عؿـ ــُٝٔ َـ ــٌ أضر ايـ ــ١ٝ حتٜٛـ ــ٢ قهـ ــ٬ٍ عًـ ــس ادتـ ــ ار ْٚكـ ــط إعـ د ٜكتكـ

ــساض        ــٛم املكــ ــاف١ٝ فــ ــس٠ ٚإنــ ــازٜط ظا٥ــ ــل بفــــطر َكــ ــا ٜتعًــ ــٛا٤ َــ ــ١ . غــ ــا٥ٞ يًسٚيــ ــاّ ادتبــ ــٌ ايٓعــ ــٌُ ناَــ أَتــــس يٝؿــ

 اي١ٝ ٚابتسا  َػُٝات دسٜس٠ هلا . ايؿطعٞ املكطض يًعنا٠ ، أٚ َا ٜطتبف بإناف١ أعبا٤ َ

يف نـــ٤ٛ َـــا تكـــسّ َـــٔ ْكـــاف ٚحتًٝـــٌ ، فإْـــ٘ قـــاض باٱَهـــإ تكـــٓٝف َٛقـــف اذتػـــٔ ادتـــ٬ٍ ايفهـــطٟ ٚايفكٗـــٞ   

ــاز            ــٌ ادتٗـ ــسٟ يهـ ــا بايتكـ ــٌ ٖٓـ ــس . ٚاملتُجـ ــاد اجملتٗـ ــطيف يًعـ ــسٚض املعـ ــ١ ايـ ــٔ طبٝعـ ــ  عـ ــصٟ ٜعـ ــف ايـ ــاضٙ املٛقـ ، باعتبـ

ــٓح هطــــا٤ ايؿــــطعٓ٘ ايفكٗٝــــ١ ي  ــاب ايتفػــــٝل ٚايــــتهفري يف   ٚتأٜٚــــٌ ميــ ــِ ٚايفكــــط ، ٚرتطــ ًُُاضغــــات امل٪غ ػــــ١ يًعًــ

 اجملتُع .

ــ١ إبـــٔ ا٭َـــري    ٚ  ّ(  ؾـــٗست املعٜـــس َـــٔ ايتـــسٖٛض يف  1769-1688باملكاضْـــ١ َـــع َطسًـــ١ املكبًـــٞ ٚادتـــ٬ٍ . فـــإٕ َطسًـ

، َٚـــا تبعـــ٘ َـــٔ أٚنـــا  اجملتُـــع ايـــُٝين ا٫قتكـــاز١ٜ ٚا٫دتُاعٝـــ١ بفعـــٌ ايتٓـــافؼ ايؿـــسٜس بـــني ا٭٥ُـــ١ عًـــ٢ ايػـــًط١   

زفــــع بــــابٔ ا٭َــــري  إىل إٔ َــــا ســــطٚب ٚفٛنــــ٢ . فهــــ٬ً عــــٔ تفؿــــٞ ايفػــــاز ٚاْتؿــــاض ايعًــــِ. ٚايــــصٟ بًــــ  َػــــت٣ٛ   

ــع            ــاضّ ٚاتػـ ــت احملـ ــا اْتٗهـ ــ١ .. فأْٗـ ــٛز ادتاًٖٝـ ــني عٗـ ــٛز ٚبـ ــصٙ ايعٗـ ــني ٖـ ــطم بـ ــٔ فـ ــاى َـ ــٌ ٖٓـ ــا٬ً٥ :ع ٖٚـ ــا٤ٍ قـ ٜتػـ

 ٚ ٫ ٜــــعاٍ بــــاب ايعٜــــاز٠ َفتٛســــًا يف ســــس ايعًــــِ  ارتــــطم يف املعــــاد ، فهــــٌ ظــــاد ٫ ٜكــــف عًــــ٢ ســــس يف ظًُــــ٘ ، 

 (28ٚض ٘..ع 
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ــا  ــفٚؤـ ــِ        ْ٘هتؿـ ــط ٚايعًـ ــاض ايفكـ ــني اْتؿـ ــ١ بـ ــ١ ايٛثٝكـ ــ٘ يًع٬قـ ــ٢ إزضانـ ــ١ عًـ ــطات زايـ ــري َ٪ؾـ ــٔ ا٭َـ ــات ابـ يف نتابـ

 ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ، ٚبني اٯضا٤ ٚا٭سهاّ ايفك١ٝٗ اييت تعتُس عًٝٗا ايػًط١ يتشكٌٝ َٛاضزٖا املاي١ٝ .

ػـــس شيـــو ســـني أخهـــع ابـــٔ ا٭َـــري تًـــو املـــٛاضز يكـــطا٠٤ ادتٗازٜـــ١ تٛقـــٌ َـــٔ خ٬هلـــا إىل إٔ ع املهـــٛؽ              ٚيكـــس جت

 (29 ايهطا٥ب( قس ٦ًَت اعاملٗا ..  ٖٚٞ َا ٫ ٜعًِ ع٢ً دٛاظٖا زيٌٝ ٫ٚ ٜسعٝ٘ عاد ٫ٚ داٌٖ .  

          ٚ ــ٘  ــب فٝـ ــا ظتـ ــط  ٚفُٝـ ــ ط٘ ايؿـ ــا ٜؿـ ــط ؤـ ــاؽ أنجـ ــٔ ايٓـ ــص َـ ــا تأخـ ــا٠ فإْٗـ ــب١ يًعنـ ــا بايٓػـ ــب َـــٔ   أَـ ــا ٫ ظتـ ؤـ

 (30ا٭قٓاف .. ع  

ــ١        ــطا٥ش٘ ا٫دتُاعٝـ ــ٘ ٚؾـ ــطاضٖا شتتًـــف ف٦اتـ ــٌُ انـ ــع ، ٚتؿـ ــط يف اجملتُـ ــطؽ ايفكـ ــا٥ٌ ايـــيت تهـ ــٔ ايٛغـ ــ٘ عـ ٚيف  جـ

 ٚامل١ٝٓٗ . تٛقف إبٔ ا٭َري عٓس َػأي١ ايت٬عب يف أٚظإ ايع٬ُت ٚتغٝريٖا باغتُطاض َٔ قبٌ اذتهاّ . 

ْٗــا ع َــٔ اعــِ ايب٬ٜــا .. ٚإٔ نــطضٖا عــاّ ٭ٖــٌ ايتذــاضات ٚأضبــاب ايكــٓاعات          يكــس ٚقــف ابــٔ ا٭َــري تًــو املػــأي١ بأ     

 (31ٚشٟٚ ايفاق١ ٚاذتادات .. ،،  

ــٞ       ف ــ١ ٖـ ــات اٱزاضٜـ ــا ايػٝاغـ ــري . إ ـ ــٌ ابـــٔ ا٭َـ ــٌ ْٚكـــس َـــٔ قبـ ــ١ ٚســـسٖا ناْـــت ستـــٌ حتًٝـ ــات املايٝـ ًٝػـــت ايػٝاغـ

        ٚ ــا٠.  ــٝني ايكهـ ــ١ تعـ ــٛم غٝاغـ ــ٘ ارتكـ ــ٢ ٚدـ ــس . ٚعًـ ــا ايٓكـ ــس طاهلـ ــط٣ قـ ــ٘     ا٭خـ ــب ابـــٔ ا٭َـــري : ع فإْـ ــو ٜهتـ يف شيـ

أطــطز يف ٖـــصٙ اٱعكـــاض أْـــ٘ ٫ ٜـــٛىل إ٫ فــسّ دٗـــٍٛ ، ٫ ٜعـــطف َـــٔ قٛاعـــس ايؿــطٜع١ فطٚعـــًا َـــٔ أقـــٍٛ .. إٔ اي٫ٜٛـــ١     

ؾـــطط ايعسايـــ١ يف ايؿـــاٖس  –٫ ٜكًـــس بٗـــا إ٫ عـــاضف بكٛاعـــس زٜـــٔ اٱغـــ٬ّ ، عـــسٍ َطٗـــط َـــٔ اٯثـــاّ . فإْـــ٘ غـــبشاْ٘  

 (32أ ٜٛىل ع٢ً ا٭َٛاٍ ٚاذتطّ .. ع   ٚيٛ ع٢ً أقٌ َٔ زضِٖ فهٝف

ــ٪ٍٚ         ٚ  ــٔ إٔ ٜـ ــا ميهـ ــل ملـ ــ٘ ايعُٝـ ــٔ ازضانـ ــل َـ ــ٘ أْطًـ ــا٠ أْـ ــٝني ايكهـ ــ١ تعـ ــري يػٝاغـ ــٔ ا٭َـ ــس ابـ ــ٢ ْكـ إٕ امل٬ســـغ عًـ

ــل        ــاٜا تتعًــ ــٌ َــــع قهــ ــا ايتعاَــ ــٓع١ ايــــيت ٚظٝفتٗــ ــٔ ايكــ ــا٠ َــ ــس٣ ايكهــ ــا يــ ــِ َــ ــع ا٫دتُــــاعٞ .  هــ ــببٗا ايٛاقــ بػــ

ــِ خ  ــ١    اكـــا  ٚسكـــٛم ا٭فـــطاز . ٚ هـ ــٛا٤ى زٚض اي٫ٜٛـ ــع . غـ ــ٘ ايكانـــٞ يف اجملتُـ ــ٘ ايـــسٚض ايـــصٟ مياضغـ ــٛض٠ ٚأُٖٝـ طـ

 ايع١ًُٝ ، أٚ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ا٭فطاز تبعًا يًشاد١ ايتهًٝف١ٝ. 

اقتكــــاز١ٜ . تتُجــــٌ  –ٚاْػــــذاًَا َــــع تهٜٛٓــــ٘ ايفهــــطٟ ٚاملٓٗذــــٞ صتــــس ابــــٔ ا٭َــــري ٜتكــــس٣ ملؿــــه١ً ادتُاعٝــــ١  

ــِٝ ادـــعا٤ َـــٔ ا٭ضانـــٞ ،   ــ١ بتكػـ ــاّ ايسٚيـ ــا٠     بكٝـ ــٛاضز ايعنـ ــٔ َـ ــا َـ ــا غتـــتل بٗـ ــٗا ٚحتٜٛـــٌ َـ ــط٣ بأنًُـ ــًا قـ ٚأسٝاْـ

ــا٤        ــٔ أعهـ ــٔ امل٦ـــات َـ ــ٬ً عـ ــ١ . فهـ ــات ا٫دتُاعٝـ ــاّ ٚايٛداٖـ ــطاز أغـــط٠ اٱَـ ــٔ أفـ ــ١ يعـــسز َـ ــا٤ املايٝـ ٚادتباٜـــات ٚا٭عبـ

 ادتُاعات ايعكب١ٜٛ ايكب١ًٝ . 

ــٛض       ــاّ املٓكــ ــ١ إىل اٱَــ ــايت٘ املٛدٗــ ــو املؿــــه١ً يف ضغــ ــري تًــ ــٔ ا٭َــ ــف إبــ ــس ٚقــ ـــ1139يكــ ــا٬ً٥ :ع  1161-ٖــ ـــ( قــ ٖــ

ايطاَــ١ ايععُـــ٢ ٚاملكــٝب١ يف زٜـــٔ ا  ايهــ ٣ ٖـــصٙ ايكطــع ايـــيت ٖــٞ َـــٔ أععــِ املٓهـــطات ٚأؾــٓع ايبـــس  قــس عـــِ         

 (33ايب٤٬ بٗا ٚطِ ٚفطقت ايب٬ز بٝٛتًا ٚقط٣ بني ا٭عٝإ َٔ  ٍ اٱَاّ .. ٚهريِٖ َٔ ايكبا٥ٌ ايطغاّ .. ع  
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ؿـــه١ً املعطٚنـــ١ أعـــ٬ٙ ، ٖـــٛ ٚقـــٛف يف ٚدـــ٘ فعـــٌ ملُاضغـــ١ هاعٝـــ١ ،          إٕ تكـــسٟ ابـــٔ ا٭َـــري ٚٚقٛفـــ٘ بٛدـــ٘ امل    

انتػـــبت قـــف١ عاَـــ١ . ٚزفعـــت باجتـــاٙ تهـــطٜؼ ايعًـــِ ٚ عٜـــل ايـــب٬ز ، ٚإنـــعاف ضٚح ايتهـــأَ ا٫دتُـــاعٞ بـــني    

َعـــطيف يًُفهـــط ايـــصٟ ظتـــس يف ايٛاقـــع ا٫دتُـــاعٞ املـــساض ا٭نـــ   –أفـــطاز اجملتُـــع . ٖٚٓـــا ٜتذػـــس ايـــسٚض ايػٛغـــٝٛ 

 املعطف١ٝ ٚيسٚضٙ ا٫دتُاعٞ .  ذتطنت٘

ــأ    ٚ ــاملكبًٞ ٚادتــــ٬ٍ ٚإبــــٔ ا٭َــــري املَٛــ ــازات ارتاقــــ١ بــ طتًــــل يف املػــــت٣ٛ ا٭ٍٚ َــــٔ ايتشًٝــــٌ إىل إٔ اٯضا٤ ٚا٫ْتكــ

عٓٗـــا ٚبكـــٛض٠ َـــٛدع٠ أعـــ٬ٙ . د تهـــٔ َفكـــٛي١ ، بـــٌ َٛقـــٛي١ بـــاجملتُع . ٚاشاٚيـــ١ حتطٜـــطٙ َـــٔ أؾـــهاٍ ايفكـــط    

ــ٘ .     ــِ ٚايفػـــاز ايٛاقـــع عًٝـ ــني أٚنـــاع٘     –أٟ ٚايعًـ ــاْٛا يف أضا٤ٖـــِ تًـــو ا ـــا      –اشاٚيـــ١ إقـــ٬س٘ ٚحتػـ ٚيكـــس نـ

ــ١       ــع . ٚت٪غــــؼ يػٝاغــ ــسّ اجملتُــ ــًب١ٝ إىل أزا٠ إظتابٝــــ١ ختــ ــٔ أزا٠ غــ ــ٘ َــ ــ٘ اٱغــــ٬َٞ ٚحتًٜٛــ ــ٬ح ايفكــ ــاٚيٕٛ إقــ عتــ

ًـــ١ ادتُاعٝـــ١ تهـــطؽ ايعـــسٍ ٚاملػـــاٚا٠ ، ٚتـــٛفط اذتٝـــا٠ ايهطميـــ١ يٲْػـــإ ايـــُٝين ٚفكـــًا يؿـــطٚط ٚإَهاْـــات املطس  

 ايتاضغت١ٝ . 

ــاشز َـــٔ أضا٤ َٚٛاقـــف املفهـــطٜٔ ايـــطٚاز . ْٓتكـــٌ إىل املػـــت٣ٛ ايجـــاْٞ َـــٔ ايتشًٝـــٌ     ٚ  بعـــس إٔ قُٓـــا بعـــطر ٚحتًٝـــٌ  ـ

ٚايتفػـــري . ٚاملتُجـــٌ ٖٓـــا اشاٚيـــ١ قٝـــاؽ زضدـــ١ تـــأثري املفهـــط املكـــًح يف نـــٌ  َـــٔ ايفهـــا٤ٜٔ ا٫دتُـــاعٞ ٚايجكـــايف  

 ٪اٍ اٱق٬ح َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع . ، ٚايفها٤ ايػٝاغٞ ، ٚضقس إَهإ اْتكاٍ غ

بــــايعٛز٠ إىل اضا٤ ٚأفهــــاض ايط٥٬ــــع ا٭ٚىل َــــٔ املفهــــطٜٔ صتــــس أْٗــــا ٚادٗــــت فهــــا٤ غٝاغــــًٝا َغًكــــًا أَاَٗــــا . ٚد    

ــو اٯضا٤           ــٓح تًـ ــٔ َـ ــ٬ً عـ ــاض . فهـ ــٞ يف ا٫ْتؿـ ــا٤ ايػٝاغـ ــط ايفهـ ــصٟ عتتهـ ــسٟ ٚايـ ــٟٛ ايتكًٝـ ــاّ ا٭بـ ــا ايٓعـ ــُح هلـ ٜػـ

 ٝ ــ ــطع١ٓ ايػٝاغـ ــ١      ايؿـ ــات ادتبا٥ٝـ ــازٟ  ايػٝاغـ ــٛزٙ املـ ــازض ٚدـ ــتٗسفت َكـ ــا اغـ ــو ٭ْٗـ ــٞ . شيـ ــع عًُـ ــٗا إىل ٚاقـ ١ ٚحتًٜٛـ

 املاي١ٝ( ، ٚؾطٚط ٚقٛاعس ْعط١ٜ اذتهِ اييت ٜػتُس َٓٗا ؾطعٝت٘ ايػٝاغ١ٝ ٚايفهط١ٜ . 

ــطٟ         ــٜٛٔ ايفهــ ــِ ايتهــ ــ٘  هــ ــا٤ ٠٫ٚٚ . فإْــ ــا٤ ٚفكٗــ ــا٠ ٚعًُــ ــٔ قهــ ــ١ َــ ــ١ ٚا٫دتُاعٝــ ــط املعطفٝــ ــٛم ا٭طــ ٚخبكــ

ــس        ٚامل ــٌ ٚايتكًٝــ ــطٟ ، ٚايٓكــ ــب ايفهــ ــ٢ ايتعكــ ــا٥ِ عًــ ــط ٚايكــ ــو ا٭طــ ــل تًــ ــٔ َٓتػــ ــجري َــ ــع ايهــ ــصٟ ميٝــ ــٞ ايــ ٓٗذــ

ــإٕ تًــو               ــ٘ ف ــصيو نً ــا بايسٚيــ١ . ي ــًا ٚاغــعًا َٓٗ ــيت هعــت قطاع ــاظات اي يًُــصٖب . فهــ٬ً عــٔ طبٝعــ١ املكــا  ٚا٫َتٝ

ــاض فهــــطٟ ٚاد   تُــــاعٞ قــــٟٛ ٚفاعــــٌ ا٭طــــط د تهــــٔ َػــــاْس٠ يــــٰضا٤ اٱقــــ٬س١ٝ بؿــــهٌ ٜكــــٛز إىل تهــــٜٛٔ تٝــ

 ٜتٛىل ١َُٗ ْؿط ٚتساٍٚ تًو اٯضا٤ يف ايفها٤ ايجكايف ٚايفها٤ ا٫دتُاعٞ . 

ــ٘          ــا  ًهـ ــٌ َـ ــت بهـ ــا عًُـ ــطٚاز. ٚيهٓٗـ ــطٜٔ ايـ ــٔ أضا٤ املفهـ ــًل َـ ــا ايػـ ــف اٛقفٗـ ــط د تهتـ ــو ا٫طـ ــا إٔ تًـ نُـ

ــٝٛ   ــًط١ غٛغـ ــٔ غـ ــٝطط        –َـ ــيت ٜػـ ــط٣ ٚايـ ــع ا٭خـ ــات اجملتُـ ــطا٥ح ٚف٦ـ ــ٘ ؾـ ــطٜ  بكٝـ ــ٢ حتـ ــ١، عًـ ــا  ثكافٝـ ــ٢ َععُٗـ عًـ

 (34ا٭١َٝ ٚاملعطف١ ايس١ٜٝٓ ايهعٝف١ نس ايفهط اٱق٬سٞ ٚضٚازٙ.  
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ــع    ــا٥س٠ يف اجملتُـ ــ١ٝ ايػـ ــ١ ٚايػٝاغـ ــ١ ٚا٫دتُاعٝـ ــع١ٝ ايجكافٝـ ــصٙ ايٛنـ ــط ا٫قـــ٬سٞ   إشًا يف ظـــٌ ٖـ ــإٕ ايفهـ ــصاى، فـ  ْـ

ــٞ ٚا٫دت      ــايف ٚايػٝاغـ ــٌ ايجكـ ــ ام اذتكـ ــٔ اخـ ــتُهٔ َـ ــأ٠ ( د ٜـ ــ١ ايٓؿـ ــ١ ا٭ٚىل   َطسًـ ــٔ  يف املطسًـ ــايٞ َـ ــاعٞ ٚبايتـ ُـ

  فطر ٚدٛزٙ نتٝاض ٚسطن١ .

ــسّ            ــٞ. ٚعـ ــا٤ ايػٝاغـ ــاعٞ ٚايفهـ ــايف ٚا٫دتُـ ــا٤ٜٔ ايجكـ ــأثريٙ يف ايفهـ ــعف تـ ــطٚاز نـ ــط ايـ ــ٢ فهـ ــذ ٌ عًـ ــا ٜػـ ــٔ ٖٓـ َـ

ــطٚاز               ــا تطنــ٘ ٖــ٪٤٫ اي ــاى َ ــو فٗٓ ــع. َٚــع شي ــٔ غــٝام ايفهــط إىل ْطــام ايٛاق ــاٍ َ ــ٢ ا٫ْتك قــسض٠ غــ٪اٍ ا٫قــ٬ح عً

 ٝع فهطِٖ . ، نُا إٔ ٖٓاى اٜهًا َا مي

ابـــٔ ا٭َـــري( ا٭ضنـــ١ٝ اي٬ظَـــ١ يبٓـــا٤ فهـــط ٜٓـــع  ضتـــٛ اٱقـــ٬ح . ٚإٔ   –ادتـــ٬ٍ  –يكـــس ٖٝـــأ ايـــطٚاز ا٭ٚا٥ـــٌ  املكبًـــٞ 

 –َــــا ميٝ ــــع شيــــو ايفهــــط طابعــــ٘ ايكــــا٥ِ عًــــ٢ ايٓكــــس ٯضا٤ ٚؤاضغــــات ناْــــت  جــــٌ يف شيــــو ايٛاقــــع ا٫دتُــــاعٞ  

 ٗا ٚتغٝريٖا .ايتاضغتٞ اجاب١ َػًُات ٚسكا٥ل ، َٚطايبت٘ بإق٬س

 ّ( :1834-1769املطس١ً ايجا١ْٝ  َطس١ً ايتطٛض  -2

       ٕ ــط ــف قـــــــ ــازٍ ْكـــــــ ــا ٜعـــــــ ــُٝٔ َـــــــ ــ٬سٞ يف ايـــــــ ــط ا٫قـــــــ ــاضٜذ ايفهـــــــ ــٔ تـــــــ ــ١ َـــــــ ــ١ ايجاْٝـــــــ ــغٌ املطسًـــــــ  تؿـــــــ

ــطتبف          ــ٬ٝزٟ . ٚتـ ــط املـ ــع عؿـ ــطٕ ايتاغـ ــٔ ايكـ ــس ايجايـــح َـ ــ٢ ايعكـ ــط ٚستـ ــأَ عؿـ ــطٕ ايجـ ــاْٞ يًكـ ــٔ ايٓكـــف ايجـ ــس َـ ٚ تـ

( 35ّ( .  1834-1769ذتــــسٜح ٖٚــــٛ اٱَــــاّ ستُــــس بــــٔ عًــــٞ ايؿــــٛناْٞ  بطَــــع َــــٔ ضَــــٛظ ايفهــــط اٱغــــ٬َٞ ا

ــس          ــٛض ايبعـــ ــٛض ٚتبًـــ ــاٙ ظٗـــ ــت باجتـــ ــيت زفعـــ ــ١ ايـــ ــاز١ٜ ٚايفهطٜـــ ــ١ ٚا٫قتكـــ ــطٚط ا٫دتُاعٝـــ ــسٜٓاَٝات ٚايؿـــ ــا ايـــ فُـــ

اٱقــــ٬سٞ يف فهــــط ايؿــــٛناْٞ ؟ َٚــــا زضدــــ١ تــــأثريٙ يف ايفهــــا٤ٜٔ ايجكــــايف ٚا٫دتُــــاعٞ ، ٚايفهــــا٤ ايػٝاغــــٞ؟   

 ٪اٍ اٱق٬ح ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع ؟ َٚا َس٣ قسض٠ غ

ــطٙ      ــٛض ايبعـــس اٱقـــ٬سٞ يف فهـ ــاز ايؿـــٛناْٞ ايفهـــطٟ ْعجـــط عًـــ٢ أضبعـــ١ ستـــسزات غـــاُٖت يف تبًـ ــايعٛز٠ إىل إْتـ بـ

  -ْٚٛدعٖا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ : 

       ٛ ــ ــ٘ املٛغـ ــ١ ٚثكافتـ ــ١ املتٓٛعـ ــ١ ٚاملعطفٝـ ــازضٙ املٓٗذٝـ ــطيف اكـ ــطٟ ٚاملعـ ــ٘ ايفهـ ــا   تهٜٛٓـ ــٔ َـ ــو عـ ع١ٝ.  ْاٖٝـ

  ٝع ب٘ َٔ قسضات عك١ًٝ ًَٚهات إبساع١ٝ قٝاغًا بعًُا٤ عكطٙ . 

        ــس ــاض ايتكًٝـ ــِ ٚقـ ــ٢ ايعًـ ــتع٢ً عًـ ــس اغـ ــٌ قـ ــف سٝـــح ع ادتٗـ ــأظّٚ ٚاملتدًـ ــازٟ املـ ــاعٞ ٚا٫قتكـ ــ٘ ا٫دتُـ ٚاقعـ

ــريٙ املٓهـــط ع.       ــصٖب ٖـــٛ املعـــطٚف ٚهـ ــاز ايـــ٠٫ٛ ٚايكهـــا٠ ع َـــٔ أععـــِ ا٭غـــباب       36ٚايتُـ ( ٚسٝـــح فػـ

ــاز ع.    املٛد ــب٬ز ٚايعبــــ ــصٖاب ايــــ ــ١ يــــ ــب    37بــــ ــببٗا ٜهتــــ ــيت بػــــ ــطاعات ايــــ ــطٚب ٚايكــــ ــح اذتــــ ( ٚسٝــــ

ــٛاٍ   أضٜكـــتايؿـــٛناْٞ : ع نـــِ َـــٔ  ـــاض زّ   َٚـــٔ قـــط٣ َٚـــسا٥ٔ   أبٝشـــتَٚـــٔ ْفـــٛؽ أظٖكـــت َٚـــٔ أَـ

 ( 38طاست ع.  

  ًٞابٔ ا٭َري ( .  –ادت٬ٍ  –فهط ايطٚاز   املكب 
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  . جتاضب َٚٛاقف املفهطٜٔ ايطٚاز 

ــ ــإٔ احملــ ــات    ٫ ؾــــو بــ ــ١ املُاضغــ ــا إَهاْٝــــ١ حتسٜــــس ٚحتًٝــــٌ طبٝعــ ــا أعــــ٬ٙ، غــــتتٝح يٓــ سازات ٚايعٛاَــــٌ املَٛــــأ عٓٗــ

ــاب          ــ١ إنػـ ــٌ يف نٝفٝـ ــٝ٘ تتُجـ ــ١ٝ ٚأغاغـ ــأي١ ض٥ٝػـ ــ٢ َػـ ــاتٗا عًـ ــس اْعهاغـ ــٛناْٞ، ٚضقـ ــ١ يًؿـ ــ١ ٚايعًُٝـ ايفهطٜـ

 أفهاض اٱق٬ح ٚظٕ ٚتأثري فهطٟ ٚادتُاعٞ، ٚحتًٜٛٗا إىل ٚاقع عًُٞ. 

ــاض ٖٓـــاى  ــاب      يف ٖـــصا اٱطـ ــ٘ عًـــ٢ إنػـ ــس َـــس٣ سطقـ ــ١ ٚايعًُٝـــ١ جتػ ـ ــا٠ ايؿـــٛناْٞ ايفهطٜـ ــ١ َٛاقـــف يف سٝـ ث٬ثـ

 افهاضٙ ٚظٕ ٚتأثري فهطٟ ٚادتُاعٞ ٚحتًٜٛٗا إىل ٚاقع عًُٞ . 

( فٗــــصا  39ٜتُجــــٌ املٛقــــف ا٭ٍٚ اٛافكــــ١ ايؿــــٛناْٞ عًــــ٢ طًــــب اٱَــــاّ بتعٝٝٓــــ٘ يف ٚظٝفــــ٘ قانــــٞ ايكهــــا٠ .             

 ٔ اعتـــسا٤ات املتعكـــبني ٚاملكًـــسٜٔ ٚاْكـــاضِٖ. ع ٚإٕ َـــٔ نـــإ يـــ٘ َـــٔ أٖـــٌ    املٓكـــب يف ْعـــطٙ غـــٝٛفط يـــ٘ اذتُاٜـــ١ َـــ

ايعًــِ ْكـــٝب َــٔ زٚيـــ١ نايكهـــا٠ فــإٕ ايٛاســـس َــِٓٗ ٜعـــسٍ عٓـــس ايعاَــ١ ايفـــًا َــٔ أٖـــٌ ايعًـــِ ايــصٜٔ ٫ َٓاقـــب هلـــِ         

 ( ٫ٚ40 زٚي١ ع. 

ــطٜ      ــاضب املفهـ ــ١ ، َٚـــٔ خـــ٬ٍ جتـ ــع ايسٚيـ ــام يف ايعُـــٌ َـ ــٌ ا٫يتشـ ــٞ َٚـــٔ خـــ٬ٍ جتطبتـــ٘ ا٭ٚىل قبـ ــطٚاز  املكبًـ  –ٔ ايـ

ٛ قـــــٌ ايؿـــــٛناْٞ إىل إٔ ايفهـــــط يهـــــٞ ٜتشـــــٍٛ إىل فعـــــٌ عتتـــــاز إىل قـــــ٠ٛ تسعُـــــ٘   –ادتـــــ٬ٍ  ابـــــٔ ا٭َـــــري( ، ت

ٚحتككـــ٘ عًـــ٢ أضر ايٛاقـــع . تتُجـــٌ يف اذتهـــاّ أٚ ايػـــًط١ ع ٚيـــٝؼ بعـــاد َػتهـــعف د ٜهـــٔ بٝـــسٙ إ٫ أق٬َـــ٘            

 ( 41ٚس ٙ ع.  

ــٛنا     ــاّ ايؿـ ــاْٞ بكٝـ ــف ايجـ ــطتبف املٛقـ ــني ٜـ ــطٟ      يف سـ ــٌٝ فهـ ــ١ تأقـ ــا٠ ، بعًُٝـ ــٞ ايكهـ ــب قانـ ــ٘ َٓكـ ــب تٛيٝـ ْٞ عكـ

ٚؾـــطعٞ ملػـــأي١ اتكـــاٍ ايعًُـــا٤ باذتهـــاّ ، ٚايعُـــٌ َعٗـــِ بـــأدط َـــايٞ. ٚنـــإ اهلـــسف َٓٗـــا تهـــٜٛٔ تٝـــاض غٛغـــٝٛ   

ــ٪٤٫          – ــس ٖـ ــل تكًـ ــٔ ططٜـ ــ١ ، عـ ــع ٚايسٚيـ ــطٟ يف اجملتُـ ــِ املػتؿـ ــاز ٚايعًـ ــ٢ ايفػـ ــا٤ عًـ ــ١ ايكهـ ــٛىل َُٗـ ــطٟ ، ٜتـ فهـ

ا٤ ٚاٱزاض٠ ، بـــس٫ً عـــٔ ايعًُــــا٤ املكًـــسٜٔ ايفاغــــسٜٔ . ٚايـــصٟ ٜكـــفِٗ ع بأٖــــٌ ادتٗـــٌ ٚأٖــــٌ       ايعًُـــا٤ ملٓاقـــب ايكهــــ  

 ( 42املباؾط٠ يًُعاد ع.  

ــب املـــصٖل             ــس ٚايتعكـ ــاض ايتكًٝـ ــسٟ يتٝـ ــاعٞ ٚايتكـ ــايف ٚا٫دتُـ ــ ام يًشكـــٌ ايجكـ ــ١ اخـ ــاض بعًُٝـ ــو ايتٝـ ــّٛ شيـ ــا ٜكـ نُـ

 . ٚإنػاب اضا٤ ٚأفهاض اٱق٬ح ٚظٕ ٚتأثري ادتُاعٞ ٚفهطٟ 

أَـــا بايٓػــــب١ يًُٛقــــف ايجايــــح فإْـــ٘ ٜتشيــــسز اشــــا٫ٚت ايؿــــٛناْٞ املتهــــطض٠ ٱقٓـــا  اذتهــــاّ َــــٔ ا٭٥ُــــ١ اــــٓح     

 ( 34ا٭فهاض ٚاٯضا٤ اٱق٬س١ٝ ايؿطع١ٓ ايػٝاغ١ٝ ٚحتًٜٛٗا إىل فعٌ ٚٚاقع. 

ــ١ . ٚا      ــع ٚايسٚيـ ــط ٚاجملتُـ ــ٬ح ايفهـ ــطٟ ٱقـ ــٛناْٞ ايفهـ ــطٚ  ايؿـ ــاى َؿـ ــ١ ٖٓـ ــف ايج٬ثـ ــٛاظا٠ املٛاقـ ــٛظ   ٚاـ ــصٟ ٜتـ يـ

عًـــ٢ ناَـــٌ ْتادـــ٘ ايفهـــطٟ . ٚاـــا إٔ اذتٝـــع املتـــاح هلـــصٙ ايسضاغـــ١ ٫ ٜتػـــع يًدـــٛر يف تفاقـــًٝ٘ ، ٚنْٛـــ٘ ٫ ٜكـــع  

  -نُٔ أٖسافٗا ، يصيو غٓهتفٞ بتشسٜس أبطظ َعامل٘ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 
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ــ٬     - ــ٘ اٱغــ ــ٘ ايفكــ ــ١ َٓــ ــ٬َٞ ، ٚيف املكسَــ ــط اٱغــ ــ٬ح ايفهــ ــطٚ  إقــ ــٓٗر  َؿــ ــ٬ح املــ ــل إقــ ــٔ ططٜــ  َٞ عــ

ــ١     ايــــط٥ٝؼ ــايٝب ايهفًٝــ ــٛي١ٝ ( . فهــــ٬ً عــــٔ حتسٜــــس ايٛغــــا٥ٌ ٚا٭غــ ــاز   إقــــ٬ح ايكٛاعــــس ا٫قــ ي٬دتٗــ

 ( 44بإعاز٠ تفعٌٝ زٚض ايعكٌ ٚايتفهري ايعك٬ْٞ ٚارتطٚز َٔ زا٥ط٠ ايتكًٝس ٚادتُٛز ايفهطٟ .  

ــا ٖــٛ غــا٥س َــٔ            - ْعــِ َؿــطٚ  إقــ٬ح ايٓعــاّ ايتعًُٝــٞ . ٚٚنــع ْعــاّ تعًُٝــٞ َبتهــط خطٚدــًا عــٔ نــٌ َ

 ( 45ٚاغايٝب يًتسضٜؼ يف عٗسٙ .  

 ( 46َؿطٚ  إق٬ح ايػٝاغات ادتبا١ٝ٥ ٚاملاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ يًسٚي١ .   -

تهؿــــف يٓــــا ؤاضغــــات ايؿــــٛناْٞ ايفهطٜــــ١ ٚايعًُٝــــ١ ٚاملؿــــاض إيٝٗــــا أعــــ٬ٙ ، عــــٔ ستاٚيتــــ٘ ا٫ْتكــــاٍ خبطــــاب   

 اٱق٬ح ٚبًٛضت٘ يف قٛض٠ تٝاض ٚسطن١ ٚفعًني ثكايف ٚادتُاعٞ .  

تــــبني يٓــــا عــــٔ اَت٬نــــ٘ ملؿــــطٚ  ٱقــــ٬ح ايفهــــط ٚايسٚيــــ١ ٚاجملتُــــع . ٚيهــــٔ ا٭غــــ١ً٦ ايــــيت تعــــٌ قا٥ُــــ١   نُــــا 

َٚططٚســــ١ ٚ ادــــ١ إىل َٓاقؿــــ١ َٚكاضبـــــ١ ٖــــٞ : َــــا زضدــــ١ تـــــأثري تًــــو اٯضا٤ ٚا٭فهــــاض يف ايفهــــا٤ٜٔ ايجكـــــايف          

ــاٍ َـــٔ غـــٝام            ــس٣ قـــسض٠ غـــ٪اٍ اٱقـــ٬ح عًـــ٢ ا٫ْتكـ ــاعٞ ٚايفهـــا٤ ايػٝاغـــٞ ؟ َٚـــا َـ ايفهـــط إىل ْطـــام  ٚا٫دتُـ

 ايٛاقع ؟ 

ايتــــاضغتٞ يًُذتُــــع ايــــُٝين يف عٗــــس ايؿــــٛناْٞ أْــــ٘ ٚادــــ٘ زتتُعــــًا  -امل٬سغ عًٝــــ٘ َــــٔ ايٛاقــــع ا٫دتُــــاعٞ فــــ

تػـــٝطط عًٝـــ٘ املعطفـــ١ ايسٜٓٝـــ١ ايهـــعٝف١  ادتٗـــٌ( ، ٚنـــعف ايـــٛعٞ ايعـــاّ ، ٚا٭َٝـــ١ ا٭ سٜـــ١ َػـــتفش١ً عٓـــس َععـــِ  

 أفطازٙ . 

 ٝ ــ ــ١ٝ ايػٛغـ ــصٙ ارتاقـ ــًا بٗـ ــا إٔ      –ٛ إٕ زتتُعـ ــع. نُـ ــط ٚاجملتُـ ــني ايفهـ ــاز٫ت بـ ــٛز تبـ ــُح بٛدـ ــٔ يٝػـ ــ١ د ٜهـ ثكافٝـ

ــ٘          ــا ، ٚتفاعًـ ــأثطٙ بٗـ ــٔ تـ ــ٬ً عـ ــ٬س١ٝ. فهـ ــاض اٱقـ ــ٬س١ٝ اٯضا٤ ٚا٭فهـ ــٔ قـ ــ  عـ ــسٚضٙ إٔ ٜعـ ــٝؼ اكـ ــري يـ ــصا ا٭خـ ٖـ

 َعٗا ، َٚٓشٗا ايؿطع١ٓ ا٫دتُاع١ٝ . 

اتكــاٍ ايعًُــا٤ باذتهــاّ بٗــسف تهــٕٛ      ٚعًــ٢ ايــطهِ َــٔ قٝــاّ ايؿــٛناْٞ بعًُٝــ١ تأقــٌٝ فهــطٟ ٚفكٗــٞ ملػــأي١         

ــٝٛ   ــ٠ٛ غٛغـ ــاض ٚقـ ــ١       –تٝـ ــ١ ٚا٫دتُاعٝـ ــط املعطفٝـ ــو ا٭طـ ــ٬ح . إ٫ إٔ تًـ ــطٚع٘ يٲقـ ــاْس٠ َؿـ ــ٢ َػـ ــٌ عًـ ــ١ ، تعُـ فهطٜـ

ــ٘           ــا زفعـ ــٛ َـ ــ٬ح . ٖٚـ ــاضٙ يف اٱقـ ــطٚع٘ ٚأضا٤ٙ ٚأفهـ ــس ت ملؿـ ــٛناْٞ ٚتكـ ــصيت ايؿـ ــس خـ ــت قـ ــ١ ناْـ ــا املفاضقـ ، ٖٚٓـ

ب َــــٔ يــــ٘ سعــــًا يف املعــــاد ْٚكــــٝب َــــٔ املهــــؼ  ايهــــطا٥ب( ٚقػــــف َــــٔ   إىل إٔ ٜتػــــا٤ٍ قــــا٬ً٥ : ع يــــٝؼ ايعذــــ

ايػــشت . ٚيهــٔ ايعذــب َــٔ هاعــ١ هلــِ ســغ َــٔ ايعًــِ ْٚكــٝب َــٔ ايــٛض  قــاضٚا ٜٓهــطٚا َــٔ ا٭َــط َــا ٜعًُــٛا                 

ــشاب        ــِ ، َٚـــٔ أقـ ــ١ ، َٚـــٔ ًٜتشـــل بٗـ ــٔ ايعاَـ ــ٘ َـ ــ١ يسٜـ ــس َـــٔ ٫ سكٝكٝـ ــات ايؿـــطٜع١ ستـــ٢ أعتكـ ــايف يكطعٝـ أْـــ٘ شتـ

 ( 47إىل خطأ ٚأَطت آهط .. ع   ايسٚي١ أْٞ أضؾست
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ٖــــ ( ٚأقٓعـــ٘ 1224 -ٖــــ 1151ٚستـــ٢ عٓـــسَا أغـــتطا  ايؿـــٛناْٞ ايتـــأثري عًـــ٢ اٱَـــاّ املٓكـــٛض بـــٔ املٗـــسٟ عبـــاؽ    

ـــ عاملطغـــّٛ            ــطف بـ ــّٛ عـ ــٛض٠ َطغـ ــع يف قـ ــ١ٝ ، ٚحتًٜٛـــ٘ إىل ٚاقـ ــطع١ٓ ايػٝاغـ ــ٘ ايؿـ ــ٬ح ، َٚٓشـ ــطٚ  يٲقـ ــبين َؿـ بتـ

طغــــّٛ ع قاَــــت ؾــــٝاطني املكًــــس٠ ٚفــــطاعني ايبــــسٚإ ٚخْٛــــ١ ايــــٛظضا٤ يف  املٓكــــٛضٟع . غــــ٬ٓسغ أْــــ٘ ٚبػــــبب ٖــــصا امل

 ( 48ٚد٘ ٖصا ا٭َط فتٛقف ٚد ٜٓفصٙ َٔ ٜكسض ع٢ً تٓفٝصٙ ؤٔ ي٘ ضهب١ فٝ٘ع. 

ــس ايؿــــٛناْٞ يًكــــ٣ٛ ا٫دتُاعٝــــ١ ٚايفهطٜــــ١ ايــــيت  هٓــــت َــــٔ عطقًــــ١ َؿــــطٚع٘ يٲقــــ٬ح  فــــطاعني           ف تشسٜــ

٤ (. ٜـــسفعٓا إىل ا٫غـــتٓتاز بـــإٔ تًـــو ايكـــ٣ٛ قـــس ٚدـــست شٚاتٗـــا َٚكـــاذتٗا  ايبـــسٚإ ، ؾـــٝاطني املكًـــس٠ ، خْٛـــ١ ايـــٛظضا

ــط       ــازف إىل حتطٜــ ــ٘ اهلــ ــط ٚايفكــ ــٝؼ يف سٝــــع ايفهــ ــف . ٚيــ ــٛز ٚايتدًــ ــاٖط ادتُــ ــتر ملعــ ــ٘ املٓــ ــط ٚايفكــ يف سٝــــع ايفهــ

 اٱْػإ ايُٝين َٔ ايفكط ٚايعًِ ٚادتٌٗ ٚايفػاز. 

ــاض ايتكً      ــش١ يتٝـ ــ١ ٚانـ ــٔ ُٖٝٓـ ــط عـ ــس ٜعب ـ ــو ايتشسٜـ ــا إٔ شيـ ــ١     نُـ ــب١ٜٛ ايكبًٝـ ــب ايعكـ ــصٖل ، ٚيًٓدـ ــس ٚايتعك ـــب املـ ٝـ

 نك٠ٛ ادتُاع١ٝ ٚفهط١ٜ ع٢ً اذتٝا٠ ايفهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف َطس١ً ايؿٛناْٞ . 

ــايف         ــا٤ٜٔ ايجكــ ــٔ ايفهــ ــٌ َــ ــٛناْٞ يف نــ ــط ايؿــ ــأثري املفهــ ــابك١ إىل إٔ تــ ــات ايػــ ــ٬ٝت ٚاملعطٝــ ــٔ ايتشًــ ــل َــ طتًــ

ايهـــعف ، ٚعـــسّ ايكـــسض٠ عًـــ٢ حتٜٛـــٌ خطـــاب اٱقـــ٬ح يف قـــٛض٠ تٝـــاض   ٚا٫دتُـــاعٞ ٚايفهـــا٤ ايػٝاغـــٞ قـــس اتػـــِ ب 

ــاملفّٗٛ ايجكــــايف . فهــــ٬ً عــــٔ عــــسّ قــــسض٠ غــــ٪اٍ     ــٝٛيٛدٞ يًتٝــــاض ٚاذتطنــــ١ أٚ بــ ٚسطنــــ١ . غــــٛا٤ بــــاملفّٗٛ ايػٛغــ

 اٱق٬ح ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع يف قٛض٠ فعًني ثكايف ٚادتُاعٞ . 

ٛ ض اذتاقـــــ١ً يف ايفهـــــط   َٚكاضْــــ١ باملطسًـــــ١ ا٭ٚىل  فـــــإٕ املطسًـــــ١ ايجاْٝـــــ١ ناْـــــت قــــس ؾـــــٗست دٛاْـــــب َـــــٔ ايتطـــــ

اٱقــــ٬سٞ . ٚاملتُجًــــ١ يف عًُٝــــ١ ا٫ْتكــــاٍ بــــنضا٤ املكــــًشني ايــــطٚاز َــــٔ نْٛٗــــا اضا٤ ، ٚبًٛضتٗــــا يف قــــٛض٠ َؿــــطٚ   

 يٲق٬ح ٜؿٌُ ايفهط ٚاجملتُع ٚايسٚي١ . 

ايجاْٝـــ١ َـــٔ تـــاضٜذ ايفهـــط اٱقـــ٬سٞ يف ايـــُٝٔ . ٚيكـــس        ّ ْـــ٪ضر يٓٗاٜـــ١ املطسًـــ١    1834ٚبٛفـــا٠ ايؿـــٛناْٞ يف عـــاّ    

ؾــٗست غــ١ٓ ٚفاتــ٘ بساٜــ١ زخــٍٛ اجملتُــع ايــُٝين َطسًــ١ فــطاي غٝاغــٞ ٚقــطا  غٝاغــٞ يف  ٕ ٚاســس . بػــبب نجــط٠               

املتٓافػــــــني ٚاملتكــــــاضعني عًــــــ٢ َٓكــــــب اٱَاَــــــ١ . أْتذــــــت بــــــسٚضٖا زٚضات َــــــٔ ايعٓــــــف ٚاذتــــــطٚب ٚايفٛنــــــ٢   

ّ ، ٜٚتــــٛز ايعكــــس ايطابــــع بعــــٛز٠ ا٭تــــطاى 1839ح بــــاست٬ٍ بطٜطاْٝــــا ملسٜٓــــ١ عــــسٕ ا٫دتُاعٝــــ١ يٝٓتٗــــٞ ايعكــــس ايجايــــ

 ( 49ّ  ٫1847ست٬ٍ  اٍ ايُٝٔ عاّ 

ــاٍ       ــا إطتـــطاط ايُٝٓـــٝني يف ايكتـ ــٔ ايكـــطا  ايػٝاغـــٞ أبـــطظ ٬َستٗـ ــ١ َـ ــع ايـــُٝين َطسًـــ١ شتتًفـ ــا ؾـــٗس اجملتُـ َـــٔ ٖٓـ

 ٬ٍ . نس ا٫ست٬يني اي ٜطاْٞ ٚايعجُاْٞ بٗسف ايتشطٜط ٚا٫غتك

ّ إٔ ٜؿــــط  ايُٝٓٝــــٕٛ يف 1918ٚيكـــس نــــإ امل٪َــــٌ بعـــس حتكٝــــل ا٫غــــتك٬ٍ ٚايتشـــط ض َــــٔ ا٫ســــت٬ٍ اي نـــٞ عــــاّ     

ــٔ      ــاضع١ َـــٔ ســـٛهلِ . ٚيهـ ــاض١ٜ املتػـ ــ٫ٛت اذتهـ ــ١ ايتشـ ــع ايتدًـــف ٚايتفاعـــٌ َـــع سطنـ ــاٚظ ٚاقـ ــٌ يف  -جتـ ــا سكـ َـ
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ــع  ــا  َٚؿــــه٬ت امل     –ايٛاقــ ــاز ٭ٚنــ ــاز٠ اْتــ ــاز ٚإعــ ــ١ اْتــ ــٔ عًُٝــ ــاض٠ عــ ــإ عبــ ــتكبٌ   نــ ــب . سٝــــح اغــ ــٞ ايكطٜــ انــ

ــاطط٠          ــطب املكــ ــهط١ٜ   ســ ــ٬ت عػــ ــ١ ٚ ــ ــطٚب زاخًٝــ ــٛض٠ ســ ــطٜٔ يف قــ ــطٕ ايعؿــ ــٔ ايكــ ــاْٞ َــ ــس ايجــ ــٕٛ ايعكــ ايُٝٓٝــ

ــل  1922 ــطب ايعضاْٝــ ــاب     1926ّ( ٚ  ســ ــٌ هٝــ ــ١ . ٚيف ظــ ــ١ ايتكًٝسٜــ ــ١ ٚاملايٝــ ــات ادتبا٥ٝــ ــ٢ شات ايػٝاغــ ــا٤ عًــ ّ( . ٚا٫بكــ

 تُع ايُٝين . أٟ  ثط إظتابٞ ٚيٛ ستسٚز يكا  جتسٜس ب١ٝٓ اجمل

3-  ٍ ٛ  ّ ( : 1962-1932املطس١ً ايجايج١  َطس١ً ايتش

ــ١       ــتفهري ٚاملطايبـــ ــٛ ايـــ ــًشني ايـــــطٚاز ضتـــ ــطٜٔ املكـــ ــطٚب املفهـــ ــاٖط ايتدًةـــــف ٚايفٛنـــــ٢ ٚاذتـــ ــت َعـــ ــا زفعـــ نُـــ

ــٔ     ــا ٚيهـ ــا  شاتٗـ ــت ا٭ٚنـ ــس زفعـ ــ٬ح . فكـ ــطٜٔ   –باٱقـ ــطٕ ايعؿـ ــات ايكـ ــٛ    –يف ث٬ثٝٓـ ــ١ ضتـ ــ١ ايٓٛعٝـ ــب ايفهطٜـ ايٓدـ

 ( 50عٛاٌَ ايتدًف ايؿاٌَ ٚايتأخط ايتاضغتٞ اييت غٝططت ع٢ً زتتُعِٗ .  ايبشح يف 

ٚيكـــس نـــاْٛا اُاضغـــتِٗ ايفهطٜـــ١ تًـــو إ ـــا ٜ٪غػـــٕٛ ملطسًـــ١ دسٜـــس٠ ٚيهٓٗـــا ًَتشُـــ١ بـــاملطسًتني ا٭ٚىل ٚايجاْٝـــ١    

 َٔ تاضٜذ ايفهط اٱق٬سٞ ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ يف ايُٝٔ . 

ّ ، 1932( عااشا تكس ّ ايغطبٝـٕٛ ؟ ع ايكـازض عـاّ    51ّ(  1969-1897يكُإ  ٜٚعس ا٭ثط ايفهطٟ يًُفهط ستُس عًٞ 

بانٛض٠ ايهتابات ايفهطٜـ١ ايـيت ظٗـطت يف ايٓكـف ا٭ٍٚ َـٔ عكـس ايج٬ثٝٓـات . ٚاْؿـغًت بأغـ١ً٦ اٱقـ٬ح ٚايٓٗهـ١ :            

 غ٪اٍ ايغطب ٚايؿطم ، غ٪اٍ ايتكسّ ٚايتأخط . 

ح يف أغــباب ْٗهـــ١ أٚضٚبــا يٝتدـــص َٓٗــا زيـــ٬ًٝ ٜػــتٓس إيٝـــ٘ ،     ٚيكــس ســـاٍٚ يكُــإ َـــٔ خــ٬ٍ عًُـــ٘ ايفهــطٟ ، ايبشـــ    

 ايُٝٓٝني .  بؿٌُٜٚػتؿٗس ب٘ ، يف حتسٜس أغباب ايهعف ٚايتدًف يس٣ املػًُني ٚ

ــِٝ َٚبـــاز٨             ٚ  ــ١ يكـ ــ١ تعطـــٞ ا٭ٚيٜٛـ ــ٢ خًفٝـ ــا تطتهـــع عًـ ــ١ أٚضٚبـ ــٌ يكُـــإ إىل إٔ ْٗهـ ــس تٛقـ ــا غـــبل فكـ ــا٫ً اـ اتكـ

 ( 52ٓا٤ سٝا٠ ادتُاع١ٝ تكّٛ ع٢ً ايتهأَ ٚا٫حتاز ع .  ايعٌُ ٚايعًِ ٚايعكٌ ٚاٱْتاد١ٝ ، ٚب

ــادتِٗ أٟ       ــس٣ سـ ــًُني َـ ــع املػـ ــ٘ يٛاقـ ــس حتًًٝـ ــإ بعـ ــتٓتر يكُـ ــا أغـ ــًُني  –نُـ ــ٬ح    –املػـ ــاز٨ ٱقـ ــِٝ ٚاملبـ ــو ايكـ يتًـ

 أٚناعِٗ ٚحتكٝل ْٗهتِٗ . 

َـــع ٖـــصا ا٭خـــري يف  يكـــس ســـاٍٚ يكُـــإ قـــطا٠٤ ختًـــف زتتُعـــ٘ ايـــُٝين يف َـــط ٠٤ تكـــسّ اٯخـــط ايغطبـــٞ . ٚيكـــس تعـــاط٢  ٚ

إطـــاض ا٫غـــتفاز٠ ؤـــا يسٜـــ٘ َـــٔ أغـــايٝب ايتطـــٛض اذتهـــاضٟ ٚايـــتغري ا٫دتُـــاعٞ . َـــع إشنـــا٤ ايكـــِٝ ايطٚسٝـــ١ ايعطبٝـــ١   

 اٱغ١َٝ٬ اييت ناْت أغاغًا يتكسّ املػًُني يف املانٞ . 

ــو ٜه        ــ١. ٚيف شيـ ــ٬ح ٚايٓٗهـ ــإ يٲقـ ــ١ يكُـ ــ١ٝ يف ض٩ٜـ ــعات ايط٥ٝػـ ــٔ املطتهـ ــِٝ َـ ــِ ٚايتعًـ ــس ايعًـ ــس  ٜٚعـ ــب : ع ٫ ٜٛدـ تـ

ــدا٤           ــصٍ بػـ ــذٝع٘ ٚايبـ ــِ ٚتؿـ ــح ايعًـ ــ١َٝ٬ ٚبـ ــ١ اٱغـ ــط ايجكافـ ــات بٓؿـ ــ١٦ ٚايبٓـ ــِ ايٓاؾـ ــٔ تعًـ ــس َـ ــس٣ ٚأ ـ ــ١ أدـ ططٜكـ

 ( 53نًٝاتٗا .. ع   َٔيعُاض٠ املساضؽ ٚاملعاٖس ايع١ًُٝ ٚإضغاٍ ايبعجات إىل أٚضٚبا يًتدطز 
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ــع     ــ١ ٚٚنـ ــاٜا ايٓٗهـ ــاض قهـ ــطب ؟ ع أثـ ــسّ ايغـ ــاشا تكـ ــإ ع اـ ــاب يكُـ ــٔ    إٕ نتـ ــا٫ًٚ َـ ــاط ايبشـــح . ستـ ــ٢ بػـ ــ٦ًتٗا عًـ أغـ

 خ٬ي٘ تٛدٝ٘ ضغاي١ إىل ابٓا٤ زتتُع٘ يسضاغ١ أغباب ايٓٗه١ ٚايتُعٔ يف عٛاًَٗا . 

 ّ( 1948-1886إىل داْــــــــــب يكُــــــــــإ ٖٓــــــــــاى ا٭ثــــــــــط ايفهــــــــــطٟ يًُفهــــــــــط سػــــــــــٔ أ ــــــــــس ايــــــــــسعٝؼ   

 ايج٬ثٝٓات.عسٛاض َع غا٥ح ٖٓسٟع ٖٚٛ َٔ ا٭عُاٍ ايفهط١ٜ املطتبط١ بايٓكف ا٭ٍٚ َٔ عكس 

ــسٜٔ  ت        ــس ايـ ــٔ  ٝـ ــ٢ بـ ــاّ عتٝـ ــا اٱَـ ــط ر هلـ ــيت تعـ ــعميتني ايعػـــهطٜتني ايـ ــس ؾـــهًت اهلـ ــٌ  1948 -ٚيكـ ــٔ قبـ ّ( َـ

ــاّ     ــ١ عـ ــٞ ميٓٝـ ــا َـــٔ اســـت٬ٍ ٭ضانـ ــتر عٓٗـ ــا ْـ ــعٛز١ٜ . َٚـ ــا ٚايػـ ــٔ   1934بطٜطاْٝـ ــاضت٘ يًـــسعٝؼ يٝتدـــص َـ ــ١ غـ ّ فطقـ

ــع     ــف اجملتُـ ــباب ختًـ ــح يف أغـ ــسخ٬ً يًبشـ ــ١ ، َـ ــباب اهلعميـ ــح يف أغـ ــتغري    ايبشـ ــ٬ح ٚايـ ــ٘ يٲقـ ــسِٜ ض٩ٜتـ ــُٝين . ٚتكـ ايـ

 ا٫دتُاعٞ ع٢ً يػإ ايػا٥ح اهلٓسٟ . 

ــع           ــُٝين أضدـ ــع ايـ ــع اجملتُـ ــ٢ ٚاقـ ــف عًـ ــٛز ٚايتدًًـ ــاٖط ادتُـ ــٝطط٠ َعـ ــف ٚضا٤ غـ ــيت تكـ ــباب ايـ ــسٙ يٮغـ ــٝام حتسٜـ يف غـ

ــ١           ــو  اٱَاَـ ــط٠ َـــسعٞ املًـ ــبٝات ، نجـ ــا : تعـــسز ايعكـ ــاز١ٜ َٓٗـ ــٌ ادتُاعٝـــ٘ ٚاقتكـ ــو إىل عٛاَـ ــسعٝؼ شيـ ( ، قًـــ١ ايـ

 ( 54املاٍ يسفع تًو ايٓععات .  

ٜٚػــــتبعس ايــــسعٝؼ إَهــــإ حتكٝــــل ايُٝٓــــٝني ٭ٟ تغــــٝري ادتُــــاعٞ ٚاقتكــــازٟ ٚثكــــايف، يف ظــــٌ اغــــتُطاض سهــــٛض  

ــعٚاٍ            ــُٝين بـ ــع ايـ ــٝري ايٛاقـ ــ٬ح ٚتغـ ــأي١ إقـ ــطبف َػـ ــسٙ ٜـ ــُٝين . ٚصتـ ــٞ ايـ ــع اجملتُعـ ــصنط يف ايٛاقـ ــ١ ايـ ــٌ ا٭ْفـ ايعٛاَـ

ــ١ ٚا   ــ٢ اٱَاَـ ــافؼ عًـ ــاًَٞ ايتٓـ ــ١       عـ ــط ض  إظايـ ــإشا قـ ــايكٍٛ : ع فـ ــ٘ بـ ــا٤ زتتُعـ ــب ابٓـ ــح غتاطـ ــبٝات . سٝـ ــتفشاٍ ايعكـ غـ

 ( 55ايتٓافؼ ع٢ً املًو ٚايكها٤ ع٢ً ايعكبٝات سككةتِ َا تطدْٛ٘ َٔ ايتكسّ املازٟ ٚاملعٟٓٛ .. ع  

ٛ قـــ١ً يٲقـــ٬ح ٚايتغـــٝري ا٫دتُـــاعٞ ٚا٫قتكـــازٟ ٚايجكـــايف . فإْٗـــا ٚفكـــًا يط٩ٜـــ١ ايـــ            سعٝؼ ٚخبكـــٛم ايٛغـــا٥ٌ امل

ــا٠ ا٫غــــتك٬ي١ٝ ايــــيت تطــــطز      ــا ْعــــاّ اذتٝــ ــاضف اذتٜٝٛــــ١ ايــــيت ٜكــــّٛ عًٝٗــ ــًٝتني ا٭ٚىل : ع انتػــــاب املعــ تتُجــــٌ بٛغــ

ــا ع      ــتر ايععُـــ١ عًـــ٢ شتتًـــف اعتباضاتٗـ ــٛز ٚايفػـــاز ٚتٓـ ــا٠  56ادتٗـــٌ ٚايفكـــط ٚايػـــكِ ٚادتُـ ــا٤ اذتٝـ ( ، ٚايجاْٝـــ١ : ع بٓـ

  ٚ ــعٛض .  ــاز ٚٚســــس٠ ايؿــ ــأَ ٚا٫حتــ ــ١ عًــــ٢ ايتهــ ــ١ٝ   ا٫دتُاعٝــ ــ١ ٫ ايؿدكــ ــ١ ا٫دتُاعٝــ ــطز باذتطٜــ إٔ ٜتُتــــع نــــٌ فــ

 ( 75ٚاملػاٚا٠ يف اذتكٛم املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ . ٚايتفانٌ يف ايكفات ٚا٭عُاٍ بايٓفع ايعاّع. 

ــع سطنــــ١ ايتشــــ٫ٛت             ٚ ــ٬ح ٚايتغــــٝري َتفاعًــــ١ َــ ــسعٝؼ قــــسّ ض٩ٜــــ١ يٲقــ ــٌ َــــا تكــــس ّ إىل إٔ ايــ ــل َــــٔ نــ طتًــ

ٛ خ٢ َـــٔ خ٬هلـــا ب      ٓـــا٤ زتتُـــع ميـــين ســـسٜح هـــري تكًٝـــسٟ تتشكـــل فٝـــ٘ املػـــاٚا٠ ٚايعسايــــ١          اذتهـــاض١ٜ اذتسٜجـــ١ . تـــ

 دتُٝع أفطازٙ . 

ــٔ      ــس٠ َــــــــــ ــ ٠ املُتــــــــــ ــ١ ؾــــــــــــٗست ايفــــــــــ ــ١ ٚايجكافٝــــــــــ ــٔ املتغٝ ــــــــــــطات ا٫دتُاعٝــــــــــ ــ١ َــــــــــ  ٚبفعــــــــــــٌ زتُٛعــــــــــ

ــايف        1938-1948  ــاب ثكــ ــٔ خطــ ــاب َــ ــٌ ارتطــ ــح اْتكــ ــُٝٔ . سٝــ ــ٬سٞ يف ايــ ــط اٱقــ ــاب ايفهــ ــ٫ًٛ  يف خطــ ّ( حتــ

 (58ٚايجكاف١ إىل خطاب غٝاغٞ إق٬سٞ ٚبطاَر غٝاغ١ٝ ع١ًُٝ. إق٬سٞ ٜتُشٛض يف ايفهط 
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ــتٓرئٜ         ــجكفني املػـ ــًشني ٚاملـ ــطٜٔ املكـ ــاٍ يف أزٚاض املفهـ ــع اْتكـ ــ٬سٞ َـ ــاب اٱقـ ٛ ٍ يف ارتطـ ــ ــو ايتشـ ــل شيـ ــس تطافـ ٚيكـ

ــسٚض ايػٝاغـــٞ              ــصا ايـ ــابكًا . ْٚعـــين بٗـ ــ٘ غـ ــٛا بـ ــايف ايـــصٟ عطفـ ــسٚض ايجكـ ــو ايـ ــس٠ هـــري شيـ ــطٚا يف أزٚاض دسٜـ ــح ظٗـ . سٝـ

 ( 59تاضغتٞ .  ٚاي

ــبٌٝ       ٚ  ــٛإ ع يف غـ ــت عٓـ ــح ايـــيت  ًـ ــسايٖٛاب ايٛضٜـ ــٔ عبـ ــس بـ ــط أ ـ ــا٫ت املفهـ ــ١ً َكـ ــاض تؿـــهٌ غًػـ ــصا اٱطـ يف ٖـ

ــ٬ح يف ٖـــصٙ              ــت قهـــ١ٝ اٱقـ ــ٬سٞ . سٝـــح حتٛيـ ــاب اٱقـ ــصٟ طـــاٍ ارتطـ ٛ ٍ ايـ ــب ايتشـــ ــب َـــٔ دٛاْـ ــ٬حع داْـ اٱقـ

ــ١     ــ١ اذتهُــ ــٛض٠ يف زتًــ ــط املٓؿــ ــا٫ت ايعؿــ ــ١ٝ ف1941-1938املكــ ــٔ قهــ ــأي١   ّ( َــ ــ١ إىل َػــ ــ١ خايكــ ــ١ ْعطٜــ هطٜــ

 ( 60غٝاغ١ٝ أٚ زع٠ٛ غٝاغ١ٝ .  

ّ ايتذػىـــٝس ايفعًـــٞ يعًُٝـــ١ ايتشـــٍٛ 1948نُـــا َجـــٌ ظٗـــٛض ايٛثٝكـــ١ ايٓعطٜـــ١ عاملٝجـــام ايـــٛطين املكـــسؽع ايكـــازض٠ عـــاّ  

ــا     ــام خبًفٝتـــــ٘ ايفهطٜـــــ١ َٚـــ يف ارتطـــــاب اٱقـــــ٬سٞ، ٚيف أزٚاض َ٪غػـــــٞ َٚـــــ٪يفٞ تًـــــو ايٛثٝكـــــ١ اهلاَـــــ١. فاملٝجـــ

 ٘ ٓ ُ َـــٔ َفـــطزات َٚفـــاِٖٝ ٚإســـا٫ت هـــري َأيٛفــــ١ يف املـــأثٛض ايفهـــطٟ ايػٝاغـــٞ ايـــُٝين، ٚايعٜـــسٟ اهلــــازٟٚ            تهـــ

عًــــ٢ ٚدــــ٘ ارتكــــٛم َجــــٌ:ع ايسغــــتٛض، ا٫ْتدابــــات، فكــــٌ ايػــــًطات، اذتهــــِ ايٓٝــــابٞ، سطٜــــ١ ايــــطأٟ، سطٜــــ١  

ــ١ ع    ــبري، املػـــاٚا٠ املطًكـ ٔ      61ايتعـ ــ ــط ع١ٝ عـ ــا٤ ايؿـ ــع  هطـ ــ١ يٓـ ــ١ ْعطٜـ ــ١ فهطٜـ ــس أٍٚ ستاٚيـ ــ١   ( دػ ـ ــؼ ايفهطٜـ ا٭غ ـ

ّ . ايجـــــٛض٠ ايسغــــتٛض١ٜ ايــــيت دػـــــست   1948يٓعطٜــــ١ اذتهــــِ يف املـــــصٖب ايعٜــــسٟ اهلــــازٟٚ . ٚأتبعٗـــــا بجــــٛض٠ عــــاّ       

 قس ساٍ زٕٚ تطبٝك٘ ع٢ً أضر ايٛاقع .  –فؿٌ ايجٛض٠ ايسغتٛض١ٜ  –املؿطٚ  ايعًُٞ يًُٝجام ايٛطين ٚيهٔ 

ــٛض٠    ــا٥ر فؿـــــٌ ثـــ ــإ َـــــٔ ْتـــ ــً 1948يكـــــس نـــ ــط املكـــ ــ٘  ّ إٔ زخـــــٌ املفهـــ ــ١ رتطابـــ ــ١ َطادعـــ ــتٓري يف َطسًـــ ح ٚاملػـــ

 اٱق٬سٞ ٚايتٜٓٛطٟ . ٚأغفطت عٔ سكٍٛ ْك١ً ْٛعٝ٘ يف َهاَني ٚأبعاز شيو ارتطاب َٚٔ أُٖٗا : 

      ٘ا٫ْتكــاٍ َـــٔ َطسًـــ٘ ايــسع٠ٛ ٱقاَـــ١ سهـــِ إَـــاَٞ َكٝــس بسغـــتٛض ع اٱَاَـــ١ ايسغــتٛض١ٜع نُـــا زعـــت ايٝـــ

ــسع٠ٛ ي   ــ١ ايـ ــامع إىل َطسًـ ــ١ ع املٝجـ ــ١ ايٓعطٜـ ــُٝٔ .    ايٛثٝكـ ــاٍ ايـ ــ١ع يف  ـ ــٛضٟ عادتُٗٛضٜـ ــاّ هٗـ ــٝؼ ْعـ تأغـ

 62 ) 

            ٞــاز فٝــــسضاي ــطَٛت ٚاحتــ ــٞ يعــــسٕ ٚسهــ ــِ شاتــ ــ١ بتأغــــٝؼ سهــ ــسع٠ٛ ٚاملطايبــ ــٔ َطسًــــ١ ايــ ــاٍ َــ ا٫ْتكــ

ــ٬ٕ        ــاْٞ ٚإعـ ــتعُاض اي ٜطـ ــٔ ا٫غـ ــايتشط ض َـ ــ١ بـ ــسع٠ٛ ٚاملطايبـ ــ١ ايـ ــٛب إىل َطسًـ ــًطٓات ادتٓـ ــات ٚغـ حملُٝـ

 ( 63ا٫غتك٬ٍ ٚشيو يف دٓٛب ايُٝٔ .  

ــٛض             ٚ  ــيت زفعــت باجتــاٙ ْؿــأ٠ ٚتبً ــسٜٓاَٝات ٚايؿــطٚط اي ــا اي ــصٟ ٜطــطح ْفػــ٘ ٖــٛ : َ ــإٕ ايػــ٪اٍ اي ــس ّ ف ــا تك يف نــ٤ٛ َ

ٛ دٗات ؟  ٛ عٞ يف ارتطاب اٱق٬سٞ ع٢ً َػت٣ٛ املفاِٖٝ ٚايط٣٩ ٚايت ٛ ٍ ايٓ  ٖصا ايتش
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ــس          ٚ  ــو يف عكـ ــ٘ ٚشيـ ــ٪ثط٠ عًٝـ ــ٘ ٚاملـ ــ١ بـ ــ١ احملٝطـ ــات ارتاضدٝـ ــُٝين ٚاملعطٝـ ــع ايـ ــع اجملتُـ ــٌ ٚاقـ ــطا٠٤ ٚحتًٝـ ــ٬ٍ قـ ــٔ خـ َـ

ــا يف      ــا ٚيف زتًُــــٗا تفكــــح عــــٔ ٚقــــٛف ث٬ثــــ١ ؾــــطٚط تهــــافطت هٝعٗــ ارتُػــــٝٓٝات َــــٔ ايكــــطٕ ايعؿــــطٜٔ . فإْٗــ

ٛىٍ ايٓٛعٞ ايصٟ ططأ ع٢ً خطاب اٱق٬ح ٚايتٜٓٛط .   قٓاع١ شيو ايتش

طط ا٫دتُـــاعٞ أســـس ٖـــصٙ ايؿـــطٚط ٚاملـــطتبف بأٚنـــا  اجملتُـــع ايـــُٝين يف  ـــاٍ ايـــُٝٔ ٚايـــيت ٚقـــًت إىل  ٜٚعـــس ايؿـــ

زضدـــ١ ا٫ْػـــساز ٚا٭ظَـــ١ عًـــ٢ نـــٌ املػـــتٜٛات ٚايكـــعس ا٫قتكـــاز١ٜ ٚا٫دتُاعٝـــ١ ٚايػٝاغـــ١ٝ ٚايفهطٜـــ١.  ٝـــح            

       ٚ ــ٬ح  ــ٪اٍ اٱقـ ــٌ غـ ــس فؿـ ــ١ بعـ ــاٌَ. ٚخاقـ ــصضٟ ؾـ ــٝري دـ ــ١ تغـ ــ١ إىل عًُٝـ ــا  ادـ ــبح جتاٚظٖـ ــاٍ  أقـ ــٝري يف ا٫ْتكـ ايتغـ

 َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع ٚاغتٓفاش هٝع املطايبات باٱق٬ح .

ــ٘            ــط باجتاٖاتـ ــسٜح ٚاملعاقـ ــٞ اذتـ ــط ايػٝاغـ ــأثري ايفهـ ــل بتـ ــطٟ ٚاملتعًـ ــطط ايفهـ ــاْٞ بايؿـ ــطط ايجـ ــٌ ايؿـ ُ جـ ــا ٜت بُٝٓـ

اغـــــٞ ٚا٫دتُـــــاعٞ املدتًفــــ١   قـــــَٛٞ ، يٝ ايــــٞ ، اؾـــــ انٞ(، ٚفهــــ٬ً عـــــٔ جتــــاضب اذتساثـــــ١ ٚايتشــــسٜح ايػٝ     

 ٚا٫قتكازٟ ع٢ً ايٓطام اٱْػاْٞ . 

ــٗسٖا            ــيت ؾـ ــ١ ايـ ــ١ٝ ايعًُٝـ ٛ ٫ت ايػٝاغـ ــ ــ١ ايتشـ ــٌ  طنـ ــاضدٞ ٚاملتك ـ ــاملعط٢ ارتـ ــح بـ ــطط ايجايـ ــطتبف ايؿـ ــني ٜـ يف سـ

 اجملتُع ايعطبٞ يف عكس ارتُػٝٓٝات . َٚٓٗا ايتذاضب ادتُٗٛض١ٜ يف نٌ َٔ َكط ٚايعطام .

ــف امل   ــًح ٚاملجكـ ــط املكـ ــاّ         ٚ٭ٕ املفهـ ــتٛض١ٜ عـ ــٛض٠ ايسغـ ــٌ ايجـ ــس  فؿـ ــ١ بعـ ــٝكني ، ٚخاقـ ــٞ ٚإزضاى عُـ ــ٢ ٚعـ ــتٓري عًـ ػـ

ــع      1948 ــايف يف ايٛاقــ ــٌٝ ثكــ ــٝؼ ٚتأقــ ــ١ تأغــ ــطٟ ْٚعــــطٟ، ٚعًُٝــ ــساز فهــ ــ١ ٚإعــ ــ١ إىل ت٦ٝٗــ ــٝري  ادــ ــإٔ ايتغــ ّ( ، بــ

 ا٫دتُاعٞ . 

يـــصيو ؾـــٗس عكـــس ارتُػـــٝٓٝات ظٗـــٛض نتابـــات فهطٜـــ١ يعـــسز َـــٔ ايٓدـــب ايفهطٜـــ١ ايُٝٓٝـــ١ انـــطًعت اُٗـــ٘              

ــا٤       ــايف ٚايفهــ ــا٤ ايجكــ ــ٘ يف ايفهــ ــ٘ َٚفاُٖٝــ ــط َباز٥ــ ــ١ ْؿــ ــِ ادتُٗــــٛضٟ ، ٚستاٚيــ ــٓعري ســــٍٛ اذتهــ ــ١ ٚايتــ ايهتابــ

 ( 64ا٫دتُاعٞ .  

ــو          ــأ تًـ ــًا . تفادـ ــًا ٚادتُاعٝـ ــ٘ فهطٜـ ــ١ يـ ــساز ٚايت٦ٝٗـ ــٝري ٚاٱعـ ــ٪اٍ ايتغـ ــ١ بػـ ــب ايفهطٜـ ــو ايٓدـ ــغاٍ تًـ ــِ اْؿـ ٚيف خهـ

ــٛض٠ ايهــــباط ا٭ســــطاض يف   ــاّ  1962/غــــبتُ /26ايٓدــــب بكٝــــاّ ثــ ــاّ اٱَــــاَٞ ٚإعــــ٬ٕ قٝــــاّ ايٓعــ ّ . ٚبػــــكٛط ايٓعــ

ــُٝٔ .    ــاٍ ايــ ــٛضٟ يف  ــ ــ٬سٞ      65ادتُٗــ ــط اٱقــ ــاضٜذ ايفهــ ــٔ تــ ــ١ َــ ــ١ ايجايجــ ــ١ املطسًــ ــ٪ضر يٓٗاٜــ ــ٘ ْــ ــصٟ بكٝاَــ ( ٚايــ

 ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ يف ايُٝٔ . 

ــصٟ عتت           ٚ  ــع اي ــٔ خ٬يــ٘ ايهؿــف عــٔ غــ٪اٍ اٱقــ٬ح ٚاملٛق ــا َ ــصٟ تٛخٝٓ ــٌ اي ــطر ٚايتشًٝ ــس ٖــصا ايع ــ٘ يف ايٓتــاز  بع ً

ــٛز      ــ١ عكــ ــتٓري قــــس  هــــٔ خــــ٬ٍ ث٬ثــ ــًح ٚاملػــ ــ١ . طتًــــل إىل إٔ املفهــــط املكــ ــ١ ايجايجــ ايفهــــطٟ ملفهــــطٟ املطسًــ

ــاّٚ          1932-1962  ــسٟ ٚاملكـ ــاب ايتكًٝـ ــاِٖٝ ارتطـ ٛ ضات َٚفـ ــ ــاٖ  يتكـ ــطٟ َٓـ ــاب فهـ ــٜٛط خطـ ــٝاه١ ٚتطـ ــٔ قـ ّ( َـ

ــسٟ    ــٛ جتسٜـ ــا ٖـ ــٌ َـ ــصا ايػـــ      –يهـ ــ٘ يف ٖـ ــطح ْفػـ ــصٟ ٜطـ ــ٪اٍ ايـ ــٔ ايػـ ــساثٞ . ٚيهـ ــصا   سـ ــ٘ ٖـ ــّٛ عًٝـ ــصٟ ٜكـ ٝام ٚايـ
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ــا َـــس٣      ــا٤ ايػٝاغـــٞ ؟ َٚـ ــ١ تـــأثري املفهـــط املكـــًح يف ايفهـــا٤ٜٔ ايجكـــايف ٚا٫دتُـــاعٞ ٚايفهـ ــٛ : َـــا زضدـ ايبشـــح ٖٚـ

 قسض٠ غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتغٝري ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع ؟

ضْــــ٘ بــــاملطسًتني ا٭ٚىل ٚايجاْٝــــ١ . أْــــ٘ قــــس     إٕ امل٬ســــغ عًــــ٢ املفهــــط املكــــًح ٚاملػــــتٓري يف املطسًــــ١ ايجايجــــ١ َكا      ٚ 

ــ١      ــإ ، قــــٛت ايــــُٝٔ ( ، ٚزتــــ٬ت   اذتهُــ ــ١ َــــا بــــني قــــشف  اٱميــ ــا٥ف ثكافٝــــ١ سسٜجــ اغــــتفاز َــــٔ ٚدــــٛز ٚغــ

ايتٗـــــصٜب( . نُـــــا سعـــــ٢ اػـــــاْس٠ ٚتفاعـــــٌ ا٭طـــــط ايجكافٝـــــ١ ٚا٫دتُاعٝـــــ١ شات ايتٛدـــــ٘ اٱقـــــ٬سٞ    –ايُٝاْٝـــــ١ 

صٟ  ٝـــع ت بـــ٘ َسٜٓـــ١ عـــسٕ ٚاذتطنـــ١ ايجكافٝـــ١ فٝٗـــا . ٖـــصا نًـــ٘ ٚيف   اذتـــساثٞ. إىل داْـــب اهلـــاَـ ايـــسميكطاطٞ ايـــ 

ــا       ــاٍ بٗــ ــاعٞ ٚا٫ْتكــ ــايف ٚا٫دتُــ ــا٤ٜٔ ايجكــ ــ١ يف ايفهــ ــ٬س١ٝ ٚايتٜٓٛطٜــ ــاضٙ اٱقــ ــط أفهــ ــ٢ ْؿــ ــاعسٙ عًــ ــ١ غــ زتُٛعــ

 ٫سكًا يف قٛض٠ تٝاض ٚسطن١ . 

ٝـــ٘ َـــٔ قبـــٌ ْعـــاّ أبـــٟٛ     شيـــو ٚادـــ٘ املفهـــط املكـــًح ٚاملػـــتٓري فهـــا٤ى غٝاغـــًٝا ستتهـــطًا َٚػـــٝططًا عً         كابـــٌٚا

ــف          ــاٜط ٚاملدتًـ ــط املغـ ــطأٟ ٚايفهـ ــري ايـ ــٜٛٔ ٚتهفـ ــ٘ ختـ ــطظ  اتـ ــٔ أبـ ــٝري . َٚـ ــ٬ح ٚايتغـ ــاض اٱقـ ــاّٚ ٭فهـ ــسٟ َكـ تكًٝـ

ــسٟ .    ــ٘ ايتكًٝـ ــع خطابـ ــاعٞ .      66َـ ــايف ٚا٫دتُـ ــا٤ٜٔ ايجكـ ــط يف ايفهـ ــ١ املفهـ ــ٢ سطنـ ــسٚضٙ عًـ ــؼ بـ ــا أْعهـ ــصا َـ ( ٖٚـ

 ( 67ّ(. 1962-1942يًشكاض ٚايكُع ٫سكًا  ّ( ، ٚخانع١ 1941-1938ؤا دعًٗا ستسٚز٠ بسا١ٜ  

ــاّ .       ــعف ايــــٛعٞ ا٫دتُــــاعٞ ٚايػٝاغــــٞ ايعــ ــ١ نــ ــع ايــــُٝين . ٚسايــ ــطاز اجملتُــ ــتفش١ً بــــني أفــ ــ١ املػــ إىل داْــــب ا٭َٝــ

 اقطسّ املفهط املكًح باملٛضٚخ املصٖل ٚخكٛقًا ايعٜسٟ اهلازٟٚ . 

٭ســساخ ٚا٭فهـــاض ٜٚعطــٞ َعٓــ٢ يػـــًٛنٝات٘    َٚــٔ  ثــاض ٖـــصا املــٛضٚخ أْــ٘ ٜؿـــهٌ َطدعٝــ١ يــس٣ ايفـــطز يف تفػــري ا       

ــا٥ِ .        ــاعٞ ايكــ ــٞ ٚا٫دتُــ ــاّ ايػٝاغــ ــ٘ بايٓعــ ــيت جتُعــ ــطٚابف ايــ ــِ ايــ ــ٘  هــ ــ٘ ٚع٬قاتــ ــف  68َٚٛاقفــ ــٞ ضٚابــ ( ٖٚــ

ــٔ             ــط َـ ــست ٭نجـ ــ٘ اَتـ ــس٠ تاضغتٝـ ــٛض٠ ٚسـ ــطق١ٝ يف قـ ــُاي١ٝ ايؿـ ــٌ ايؿـ ــ١ بايكبا٥ـ ــاّ اٱَاَـ ــت ْعـ ــ١ هعـ ــ١ عُٝكـ تاضغتٝـ

 ( 69أيف َٚا٥تني عاّ. 

ــ٤ٛ ــ١      إشًا يف نــ ــإٕ زضدــ ــتٓري . فــ ــًح ٚاملػــ ــاملفهط املكــ ــ١ٝ ايــــيت أساطــــت بــ ــ١ ٚايػٝاغــ ــ١ ٚايجكافٝــ ــطٚط ا٫دتُاعٝــ ايؿــ

ــ١         ــت بسضدــ ــس طايــ ــ١ . ٚيكــ ــُت باحملسٚزٜــ ــس اتػــ ــٞ قــ ــا٤ ايػٝاغــ ــاعٞ، ٚايفهــ ــايف ٚا٫دتُــ ــا٤ٜٔ ايجكــ ــأثريٙ يف ايفهــ تــ

ــط ع        ــساثٞ . ٚيف ظــــٌ تعجــ ــٜٛطٟ اذتــ ــ١ شات ايتٛدــــ٘ ايتٓــ ــط ايجكافٝــــ١ ٚا٫دتُاعٝــ ــ١ٝ ا٭طــ ــاٍ بػــــ٪اٍ   ض٥ٝػــ ًُٝــــ١ ا٫ْتكــ

 اٱق٬ح َٔ غٝام ايفهط إىل ْطام ايٛاقع . 

ــاٚيٛا       ٚ ــيت ســ ــًشني . ٚايــ ــطٜٔ املكــ ــ١ يًُفهــ ــ١ ٚايتاضغتٝــ ــ١ ٚا٫دتُاعٝــ ــاٍ ا٭زٚاض ايفهطٜــ ــ٬ٙ ٫ ٜطــ ــتٓتاز أعــ إٕ ا٫غــ

١ َـــٔ خ٬هلـــا إقـــ٬ح ٚتغـــٝري ٚاقـــع زتـــتُعِٗ عـــ  اغـــتجُاضِٖ ٚتـــٛظٝفِٗ يًػـــًطات ايـــج٬خ : غـــًط١ املعطفـــ١ ، ٚغـــًط 

 ا٫ع ار ٚايٓكس ، ٚق٫ًٛ إىل غًط١ ايتغٝري ٚايجٛض٠ . 
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نُا أْ٘ ٫ ٜؿٌُ ا٭بعاز ايتذسٜس١ٜ ٯضا٥ِٗ ٚأفهاضِٖ َٚؿاضٜعِٗ يف اٱق٬ح ٚايتغٝري، ٚاييت ساٍ ايفها٤ ايجكايف 

 دتُاعٞ .ٚا٫دتُاعٞ ، ٚايفها٤ ايػٝاغٞ املكاّٚ ، زٕٚ إٔ تٓتكٌ يف قٛض٠ تٝاض فاعٌ َُٚٗٝٔ ٚفعٌ ثكايف ٚفعٌ ا

 : ثايجًا : غ٪اٍ اٱق٬ح ٚايتشسٜح يف ايٛاقع ايُٝين ايطأٖ

يكــس ؾــهًت َطسًــ١ َــا بعــس ا٫غــتك٬ٍ ٚبٓــا٤ ايسٚيــ١ ايٛطٓٝــ١ فطقــ١ تاضغتٝــ١ اغــتجٓا١ٝ٥ ي٬ْتكــاٍ بػــ٪اٍ اٱقـــ٬ح               

ــ١ٝ     ــام ايٛاقـــــع . ٚؾـــــٗس اجملتُـــــع ايـــــُٝين خـــــ٬ٍ ارتُػـــــ١ ايعكـــــٛز املانـــ ٚايتشـــــسٜح َـــــٔ غـــــٝام ايفهـــــط إىل ْطـــ

ــأخط     1962-2012  ــع ايتدًـــف املـــٛضٚخ ٚايتـ ــاٚظ ٚاقـ ــا جتـ ــإ اهلـــسف َٓٗـ ــ١ ٚايـــيت نـ ــتغري ات ايتشسٜجٝـ ــ١ َـــٔ املـ ّ( هًـ

ــٝري          ــاعٞ ٚايتغــ ــٝري ا٫دتُــ ــات ايتغــ ــسعِٝ عًُٝــ ــِٗ يف تــ ــسٜح ٜػــ ــاعٞ ســ ــٞ ادتُــ ــٜٛٔ ٚعــ ــ١ تهــ ــاضغتٞ ، ٚستاٚيــ ايتــ

 ايجكايف ٚايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ . 

ــتغري      ــت٣ٛ املــ ــِ َٚػــ ــايٓعط إىل سذــ ــ٘ ٚبــ ــا فإْــ ــٔ ٖٓــ ــٛز     َــ ــٛاٍ ايعكــ ــُٝين طــ ــع ايــ ــٗسٖا اجملتُــ ــيت ؾــ ــ١ ايــ ات ايتشسٜجٝــ

ــًا            ــسٜح َطًبـ ــ٬ح ٚايتشـ ــ٪اٍ اٱقـ ــا ظاٍ غـ ــٌ َـ ــٞ : ٖـ ــٝام ٖـ ــصا ايػـ ــاض يف ٖـ ــيت تجـ ــ١ً٦ ايـ ــإٕ ا٫غـ ــ١ٝ . فـ ــ١ املانـ ارتُػـ

ًَشــــًا بايٓػــــب١ إىل ايٛاقــــع اجملتُعــــٞ ايــــُٝين ايــــطأٖ ؟ ٖٚــــٌ يف أٚنــــا  اجملتُــــع ايــــُٝين ايٝــــّٛ َــــا ٜــــسعٛا إىل             

 اٱق٬ح ٚايتشسٜح ؟ ايتفهري ب

ــٔ             ــ٬ح َـ ــ٪اٍ اٱقـ ــٛض غـ ــ١ سهـ ــ١ أُٖٝـ ــسٜح ، ٚملعطفـ ــ٬ح ٚايتشـ ــطأٖ يٲقـ ــُٝين ايـ ــع ايـ ــ١ ايٛاقـ ــس٣ سادـ ــس َـ يتشسٜـ

ــف١ٝ     ــطا٠٤ ٚقـ ــسِٜ قـ ــا تكـ ــب َٓـ ــإٕ شيـــو ٜتطًـ ــ٘ . فـ ــغ إٔ     –عسَـ ــٝام ٬ْسـ ــصا ايػـ ــع . ٚيف ٖـ ــصيو ايٛاقـ ــ١ يـ ــ١ ْكسٜـ حتًًٝٝـ

ــسزِٖ    54 ــاي  عـ ــُٝٔ ايبـ ــهإ يف ايـ ــٔ ايػـ ُ  25% َـ ــ ــٕٛ ْػـ ــٛايٞ    ًَٝـ ــ١ . أٟ سـ ــ١ ا٭ سٜـ ــٔ ا٭َٝـ ــإْٛ َـ ــٕٛ  ١14 ٜعـ ًَٝـ

أيــــف ؾــــدل . ٚشيــــو بػــــبب تفؿــــٞ ظــــاٖط٠       250( ٜٚهــــاف غــــًٜٓٛا إىل قــــفٛف املًــــتشكني با٭َٝــــ١     70ْػــــ١ُ . 

ٗ ـــطب َـــٔ ايتعًـــِٝ ا٭غاغـــٞ ، ٚقًـــ١ ايـــسعِ ارتـــام بـــ اَر تطـــٜٛط قـــسضات املتدـــطدني َـــٔ قـــفٛف ستـــٛ ا٭َٝـــ١ .    ايت

 71 ) 

ــه٬ت ا  ــط َؿـ ــري إٔ أخطـ ــٞ      هـ ــ١   اغاغـ ــأطٛاضٙ املدتًفـ ــِٝ بـ ــ١ ايتعًـ ــطزٟ ْٛعٝـ ــٌ يف تـ ــُٝين تتُجـ ــع ايـ ــاْٟٛ  –جملتُـ  –ثـ

دــــاَعٞ ( . ففــــٞ زضاغــــات ضقــــ١ٓٝ تٓاٚيــــت ٚاقــــع ايتعًــــِٝ يف ايــــُٝٔ ٚقــــفت٘ بــــاملتدًف دــــسًا عًــــ٢    –فــــين  –َٗــــين 

 ( 72ضٟ .  َػت٣ٛ ايػٝاغات ٚاملٓاٖر ٚأغايٝب ايتعًِٝ ٚٚنع املعًُني ، ٚبايفاؾٌ ع٢ً قعٝس ا٫زا٤ اٱزا

ٚإشا نــإ ســـاٍ ايتعًـــِٝ املـــسْٞ اذتـــسٜح يف ايــُٝٔ بٓـــا٤ى عًـــ٢ ْتـــا٥ر تًـــو ايسضاغــات ٫ ٜؿـــذع عًـــ٢ حتـــسٜح ايعكـــٌ ،     

ــط .      ــ١ ايفكـ ــتر ثكافـ ــ٘ ٜٓـ ــا١ْٝ ، ٚيهٓـ ــ١ اْػـ ــٛز إىل تُٓٝـ ــل     ٫ٚ73 ٜكـ ــٔ ططٜـ ــط عـ ــسٟ املٓتؿـ ــسٜين ايتكًٝـ ــِٝ ايـ ــإٕ ايتعًـ ( فـ

ٜهـــطؽ ٭ٖـــِ ٚأخطـــط ايكهـــاٜا ايـــيت  ٜـــعا٫ٍٚرتاقـــ١ ، ٖـــٛ اٯخـــط املعاٖـــس ٚاملطانـــع ا٭ًٖٝـــ١ ٚادتاَعـــات ايسٜٓٝـــ١ ا

ــتفهري      ــازا٠ ايعكـــٌ ٚايـ ــا ايفهـــط اٱقـــ٬سٞ يف ايـــُٝٔ ٖٚـــٞ : ايتعكـــب املـــصٖل ٚايتعكـــب ايفهـــطٟ َٚعـ تكـــس٣ هلـ

 ( 74ايعك٬ْٞ .  
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ــاض اذتاغــــٛب       ــط . بــــٌ يف َــــس٣ اْتؿــ ــاٍ ايبشــــح ايعًُــــٞ ٚايٓؿــ ــع ايــــُٝٔ زٕٚ خــــف ايفكــــط املعــــطيف يــــٝؼ يف زتــ ٜٚكــ

 22غــتدساّ اٱْ ْــت . أَــا فُٝــا ٜـــطتبف ا٪ؾــطات ضأؽ املــاٍ املعــطيف فــإٕ ايـــُٝٔ عتتــٌ املطتبــ١ ايعؿــطٜٔ َــٔ بـــني             ٚا

 ( 75زٚي١ عطب١ٝ .  

ــٛايٞ           ــط  ـ ــب١ ايفكـ ــسض ْػـ ــح تكـ ــا١ْٝ . سٝـ ــات ا٫ْػـ ــط اجملتُعـ ــٔ أفكـ ــسًا َـ ــُٝين ٚاسـ ــع ايـ ــس اجملتُـ ــٝـ 42.8ٜٚعـ % . ٜٚعـ

 ( 76% َٔ ا٭غط .  41.7 -ا٭غاغ١ٝ حتت َػت٣ٛ ا٫ستٝادات  –حتت خف ايفكط أٟ 

ــاْٞ  ــني ٚ 10ٜٚعــ ــ١       ٬َ500ٜــ ــٌ زٕٚ ارتاَػــ ــٕٛ طفــ ــاى ًَٝــ ــا إٔ ٖٓــ ــصا٥ٞ . نُــ ــٔ ايغــ ــساّ ا٭َــ ــٔ اْعــ ــف ميــــين َــ أيــ

ــٌ إ٫ إىل         ــش١ٝ ٫تكـ ــ١ ايكـ ــسَات ايطعاٜـ ــإٕ خـ ــ١ٝ . فـ ــسَات ا٭غاغـ ــب١ يًدـ ــاز . ٚبايٓػـ ــ١ اذتـ ــ٤ٛ ايتغصٜـ ــٔ غـ ــإْٛ َـ  8ٜعـ

ًَٝـــٕٛ ميـــين ٫  13ًَٝـــٕٛ ْػـــ١ُ . ٖٚٓـــاى  25ٕ ايـــُٝٔ ايبـــاي  عـــسزِٖ أيـــف ؾـــدل َـــٔ زتُـــٛ  غـــها 600ًَٝـــٕٛ ٚ 

 ( 77ٜػتطٝعٕٛ اذتكٍٛ ع٢ً املٝاٙ َٔ َكازض ْعٝف١. 

إشا نــــإ ؤهــــٔ ايتكةــــسّ أٚ ايتدًًــــف ٖــــٛ يف اٱْػــــإ ٚ هٝٓــــ٘ ٚبٓــــا٤ قسضاتــــ٘ فــــإٕ اٱْػــــإ ايــــُٝين يف نــــ٤ٛ   ٚ 

ــتُه     ــعف ايـ ــٔ نـ ــاْٞ َـ ــعاٍ ٜعـ ــ٬ٙ ، ٫ ٜـ ــات أعـ ــطات ٚاملعطٝـ ــت٣ٛ    امل٪ؾـ ــني َػـ ــطاٚح بـ ــعاٍ ٜـ ــسضات . ٫ٚ ٜـ ــا٤ ايكـ ني ٚبٓـ

 تأَني سادات٘ ا٭غاغ١ٝ ، ٚبني حتطٜطٙ َٔ ايفكط ٚا٭١َٝ ٚاملطر . 

 -ضقـــس ايتشـــ٫ٛت يف ايـــٛعٞ ٚايكـــِٝ ٚاملُاضغـــات ايػـــًٛن١ٝ        -يف غـــٝام ضقـــس عًُٝـــ١ ايتشـــٍٛ ايجكـــايف، أٟ      ٚ 

ــسٟ ايك     ــٛعٞ ايتكًٝـ ــا  ايـ ــططز يكـ ــٛ َهـ ــ١  ـ ــٌ يف سايـ ــط ٜعـ ــإٕ امل٪ؾـ ــًٛن١ٝ    فـ ــاضات غـ ــٔ خٝـ ــ٘ َـ ــطتبف بـ ــا ٜـ ــٞ. َٚـ بًـ

ٚؤاضغـــات ادتُاعٝـــ١ تتذػـــس يف اؾـــهاٍ ايكـــطا  ٚايعٓـــف ٚايتعكـــب ايكبًـــٞ. ٚيف ظـــٌ خكـــا٥ل ٖهـــصا ٚعـــٞ           

 ( 78سطبًا قب١ًٝ.  450ؾٗست ايُٝٔ خ٬ٍ ا٭ضبع١ ايعكٛز املان١ٝ َا ٜكطب َٔ 

اَٚــــ١ يًتشــــسٜح . ٚيف ظــــٌ اغــــتُطاض نُــــا إٔ امل٪ؾــــط ٜعــــٌ يف سايــــ١  ــــٛ يكــــا  ايــــٛعٞ ا٭قــــٛيٞ شٚ ايط٩ٜــــ١ املك 

 ( 79اذتهٛض ايتاضغتٞ يجكاف١ ايتهفري ٚتطادع ٚنعف ثكاف١ ايتٜٓٛط ٚايتشسٜح .  

ــس زات        ــ١ نُشـ ــ١ ٚاملٓاطكٝـ ــب١ٝ ايكبًٝـ ــٞ . إ٫ إٔ ايعكـ ــٞ ٚامل٪غػـ ــسٜح ايػٝاغـ ــاٖط ايتشـ ــاض َعـ ــٔ اْتؿـ ــطهِ َـ ــ٢ ايـ ٚعًـ

ــات      ــُٝين َٚ٪غػــ ــع ايــ ــ٢ اجملتُــ ــُٝٔ عًــ ــت تٗــ ــٞ ، ٫ ظايــ ــات ٚعــ ٗ ــ ــ٘   َٚٛد ــ١ َٚٓعُاتــ ــ١ ٚاٱزاضٜــ ــ١ٝ ٚايجكافٝــ ٘ ايػٝاغــ

ــٛض        ــٌ اذتهـ ــ١ٝ. يف ظـ ــ١ ٚايػٝاغـ ــًش١ بأؾـــهاهلا املصٖبٝـ ــات املػـ ــاَٞ يًهٝاْـ ــٛض املتٓـ ــع ايعٗـ ــو َـ ــل شيـ ــ١ . ٜٚ افـ املسْٝـ

ــإ         َ ط٠ يًهٝــ ــس ــ٢ املــ ــط٠ ايفٛنــ ــُٝين زا٥ــ ــع ايــ ــٍٛ اجملتُــ ــ١ زخــ ــٔ بساٜــ ــصض عــ ــا ٜٓــ ــٛ َــ ــ١ً. ٖٚــ ــ١ ايفاؾــ ــعٝف يًسٚيــ ايهــ

 ( 80ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ.  

ــ١ إٔ           ــٌ ايسٚيـ ــا قبـ ــهاٍ َـ ــًش١ يف أؾـ ــات املػـ ــو ايهٝاْـ ــٛيٞ ٚتًـ ــبٟٛ ا٭قـ ــسٟ ايعكـ ــٛعٞ ايتكًٝـ ــصيو ايـ ــإ يـ ــا نـ َٚـ

ــام            ــاش إىل أعُـ ــ٢ ايٓفـ ــسضتٗا عًـ ــسّ قـ ــ١ ، ٚعـ ــسٜح ٚايتُٓٝـ ــطاَر ايتشـ ــات ٚبـ ــٌ غٝاغـ ــط ٚفؿـ ــ٫ٛ تعجـ ــُٝٔ ، يـ ــط ٚتٗـ تعٗـ

ــايف يف َٓع    ــٝري ايجكـ ــساخ ايتغـ ــب١ٜٛ ٚإسـ ــ١ ايعكـ ــ١ ايتكًٝسٜـ ــ١ ا٫دتُاعٝـ ــ١   ايبٓٝـ ــًٛن١ٝ املٓبجكـ ــات ايػـ ــِٝ ٚاملُاضغـ ــ١ ايكـ َٛـ
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ــ١         ــس َطسًــ ــ١ بعــ ــٌ ايسٚيــ ــِ َفاقــ ــ٢ َععــ ــ١ عًــ ــتكطاط١ٝ ايكبًٝــ ــٝد١ٝ اٱضغــ ــٛظ املؿــ ــٝطط٠ ايطَــ ــٔ غــ ــو عــ ــا . ْاٖٝــ َٓٗــ

ا٫غــتك٬ٍ ٚغــكٛط ايٓعـــاّ اٱَــاَٞ . ٚتعـــاظِ زٚضٖــا ايػٝاغــٞ عًـــ٢ سػــاب زٚض ايسٚيـــ١ . َٚــا ْــتر عٓـــ٘ َــٔ غـــشب          

 ( 81َ٪غػات ايسٚي١ ٚاجملتُع. ثكاف١ املؿٝد١ ٚتعُكٗا يف شتتًف 

ــص          ــإ إٔ تأخـ ــعٛب١ اهـ ــٔ ايكـ ــ٘ َـ ــ١ فإْـ ــب١ٜٛ املُٗٝٓـ ــ١ ايعكـ ــ١ ايتكًٝسٜـ ــصٙ ايجكافـ ــٌ ٖـ ــات َجـ ٛ دٗـ ــس زات َٚ ــٌ ستـ يف ظـ

َفـــاِٖٝ ٚؤاضغـــات َجـــٌ : ا٭زا٤ ٚاٱصتـــاظ ، ايتٓـــافؼ ارتـــ٬م، ايطأ ـــاٍ املعـــطيف ، املٛاطٓـــ١ املتػـــا١ٜٚ ٚتهـــاف٪           

 ايتٛظٜع١ٝ، ططٜكٗا ضتٛ ايٛاقع ٚتتشٍٛ إىل فعٌ ثكايف ٚفعٌ ادتُاعٞ . ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚٚايفطم ، 

ــطبف بـــني       ٚ  ــ١ ايـ ــ٢ عًُٝـ ــا٤ى عًـ ــسٟ بٓـ ــع َتدًـــف ٚتكًٝـ ــاّ زتتُـ ــا أَـ ــابك١ طتًـــل إىل أْٓـ ــ٬ٝت ٚاملعطٝـــات ايػـ ــٔ ايتشًـ َـ

ــف .        ــ١ يًتدًــ ــات ا٫دتُاعٝــ ــًا يًُشهــ ــسٟ ٚفكــ ــع ايتكًٝــ ــف ٚاجملتُــ ــُٝين املت  82ايتدًــ ــع ايــ ــٔ اجملتُــ دًــــف ( ٚإٔ ضاٖــ

ــ١      ــاٜاٙ ٚقـــطاعات٘ . ٖٚـــٞ يف ا٭غـــاؽ قهـــاٜا َٚؿـــه٬ت ايبٓٝـ ــاز قهـ ــا٤ املانـــٞ ٚإعـــاز٠ إْتـ ــٛ غـــبب بكـ ٚايتكًٝـــسٟ ٖـ

 ا٫دتُاع١ٝ ايتكًٝس١ٜ ٚايعكب١ٜٛ . 

نُــا طتًــل أٜهــًا إىل أْٓــا أَــاّ زتتُــع ٜٛادــ٘ أظَــ١ َط نبــ٘ : إْٗــا أظَــ١ تغــري ادتُــاعٞ ٚتغــري ثكــايف ٚاقتكــازٟ                

 طٚ  تطٛض ٚ ا٤ . ٚغٝاغٞ . ٚأظ١َ  ح عٔ َؿ

َـــٔ ٖٓـــا فـــإٕ ايٛاقـــع ايـــُٝين ايـــطأٖ بهـــٌ قهـــاٜاٙ َٚعـــاٖطٙ َٚؿـــه٬ت٘  ادـــ١ قكـــ٣ٛ إىل ا٫قـــ٬ح ٚايتشـــسٜح  

. ٚبـــات غـــ٪اٍ اٱقـــ٬ح ٚايتشـــسٜح ميج ـــٌ نـــطٚض٠ َعطفٝـــ١ ٚادتُاعٝـــ١ هـــري قابًـــ١ يٲضدـــا٤ أٚ ايتـــأخري . ٚشيـــو يتذـــاٚظ  

 ٚحتكٝل ايتغٝري ا٫دتُاعٞ املطًٛب. أٚنا  ايتدًف ٚإخطاز اجملتُع َٔ أظَت٘ ايطا١ٖٓ 

 خا ١ ٚاغتٓتادات : 

ٛ ض عًـــ٢ َػـــت٣ٛ املفـــاِٖٝ              ــ ــب َـــٔ زٜٓاَٝـــ١ ايتطـ ــُٝٔ خـــ٬ٍ َػـــاضٙ ايتـــاضغتٞ دٛاْـ ــٗس ايفهـــط اٱقـــ٬سٞ يف ايـ ؾـ

ٚاٯضا٤ ٚايــــ اَر ٚاملؿــــاضٜع . ٚباملكابـــــٌ تطاٚســــت زضدـــــ١ تــــأثري املفهــــط املكـــــًح ٚاملجكــــف املػـــــتٓري بــــني ايهـــــعف        

ــ١  ــام       ٚاحملسٚزٜــ ــط إىل ْطــ ــٝام ايفهــ ــٔ غــ ــاٍ َــ ــ٢ ا٫ْتكــ ــٝري عًــ ــ٬ح ٚايتغــ ــاب اٱقــ ــسض٠ خطــ ــسّ قــ ــاف١ إىل عــ . باٱنــ

. ٚشيـــو بفعـــٌ ُٖٝٓـــ١ ايكـــ٣ٛ ايتكًٝسٜـــ١ ايفهطٜـــ١ ٚايعكـــب١ٜٛ عًـــ٢ اذتٝـــا٠  ًاٚادتُاعٝـــ ًاايٛاقـــع يف قـــٛض٠ فعًـــٝني ثكافٝـــ

ــٜٛط ٚايتشـــ       ــ٬ح ٚايتٓـ ــ٣ٛ اٱقـ ــ١ قـ ــعف ٖٚؿاؾـ ــ١ٝ ، ٚنـ ــ١ ٚايػٝاغـ ــ١ ٚا٫دتُاعٝـ ــ٢   ايفهطٜـ ــسضتٗا عًـ ــسّ قـ سٜح ، ٚعـ

ــا٤       ــا٤ ثكـــايف ٚفهـ ــٛز فهـ ــطًا يٛدـ ــاعٞ . ْعـ ــأثري فهـــطٟ ٚادتُـ ــا ٚظٕ ٚتـ ــ١ هلـ ــ١ ٚفهطٜـ ــ٠ٛ ادتُاعٝـ ــٛض٠ قـ ٛ ض يف قـ ــ ايتبًـ

ــٛضٚخ       ــ١ ٚاملـ ــج٬ت ا٫دتُاعٝـ ــاّ ٚغـــٝطط٠ ايتُـ ــعف ايـــٛعٞ ايعـ ــ١ ٚنـ ــٌ ا٭َٝـ ــاْٞ املؿـــه٬ت ٚا٭ظَـــات َجـ ادتُـــاعٞ ٜعـ

ض اٱقــــ٬ح ٚايتٓــــٜٛط ايؿــــطع١ٓ ا٫دتُاعٝــــ١ ٚايؿــــطع١ٓ ايجكافٝــــ١ .  املــــصٖل . بايتــــايٞ د ميــــٓح شيــــو ايفهــــا٤ أفهــــا 

    ٍ ٛ فهـــ٬ً عـــٔ ٚدـــٛز فهـــا٤ غٝاغـــٞ َكـــاّٚ . ٚبفهـــً٘ د تهتػـــب ا٭فهـــاض اٱقـــ٬س١ٝ ايؿـــطع١ٓ ايػٝاغـــ١ٝ ٚتتشـــ

 إىل ٚاقع. 
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ــاب       ــتجٓا١ٝ٥ ي٬ْتكــــاٍ خبطــ ــ١ اغــ ــ١ تاضغتٝــ ــ١ فطقــ ــ١ ايٛطٓٝــ ــا٤ ايسٚيــ ــا بعــــس ا٫غــــتك٬ٍ ٚبٓــ ــ١ َــ ٚيكــــس ؾــــهًةت َطسًــ

ــاض     اٱ ــٛض٠ تٝــ ــاض يٲقــــ٬ح ٚايتشــــسٜح يف قــ ــٛض٠ تٝــ ــع ، ٚيبًــ ــام ايٛاقــ ــٝام ايفهــــط إىل ْطــ قــــ٬ح ٚايتشــــسٜح َــــٔ غــ

 –فهــــطٟ َٗــــُٝٔ ٚشٚ تــــأثري عًــــ٢ ايتٛدٗــــات ايفطزٜــــ١ ٚاجملتُعٝــــ١ ، يتهــــٜٛٔ ٚعــــٞ ادتُــــاعٞ تٓــــٜٛطٟ   –غٛغـــٝٛ  

ــسٟ   ــٝام جتسٜـــ ــٝؼ غـــ ــُٝين     –عك٬ْـــــٞ ، ٚيتأغـــ ــع ايـــ ــ١ اجملتُـــ ــسٜح بٓٝـــ ــاٙ حتـــ ــسفع باجتـــ ــ١ ســـــساثٞ ٜـــ  -ايتكًٝسٜـــ

 ايعكب١ٜٛ. 

ــ١ٝ             ــ١ املانــ ــٛز ارتُػــ ــ٬ٍ ايعكــ ــُٝين خــ ــع ايــ ــٗسٖا اجملتُــ ــيت ؾــ ــ١ ايــ ــتغريات ايتشسٜجٝــ ــ١ املــ ــٔ هًــ ــطهِ َــ ــ٢ ايــ ٚعًــ

ــ١ًٝ    1962-2012  ــ١ َفكــ ــع تؿــــري إىل إٔ تًــــو املــــتغريات د تؿــــهٌ زعاَــ ٕ  امل٪ؾــــطات ٚاملعطٝــــات ٚايٛاقــ ّ ( . إ٫ أ

ــأخط ايتـــاضغتٞ ٚٚاقـــع ايتدًـــف املـــ       ــاٚظ سايـــ١ ايتـ ــٜٛط ٚاذتساثـــ١ قـــ٣ٛ        يتذـ ــٔ قـــ٣ٛ ايتٓـ ــا د جتعـــٌ َـ ٛضٚخ . نُـــا أْٗـ

 فاع١ً ١َُٓٝٗٚ ٚقازض٠ ع٢ً ؾل ططٜكٗا بك٠ٛ ٚثبات يف ايٛاقع اجملتُعٞ ايُٝين ايطأٖ . 

ــٞ        ٚ  ــ١ . ٖٚـ ــ١ َط نبـ ــٝـ أظَـ ــع ٜعـ ــصا ايٛاقـ ٕ  ٖـ ــطأٖ . أ ــُٝين ايـ ــايٛاقع ايـ ــ١ بـ ــات املطتبطـ ــطات ٚاملعطٝـ ــت امل٪ؾـ ــس أثبتـ يكـ

ٛ ض ٚ ا٤ . عباض٠ عٔ أظ١َ َفاٖٝ  ِ ٚقِٝ ٚغٝاغات ، ٚأظ١َ  ح عٔ َؿطٚ  تط

ــ٬ح ٚايتشـــسٜح             ــاب اٱقـ ــ١ خطـ ــح ٭ظَـ ــٝس ايٛانـ ــٌ ايتذػـ ــا  ج ـ ــٓذس أْٗـ ــ١ غـ ــ١ ايطآٖـ ــو ا٭ظَـ ــا تفهٝـ ــا أضزْـ ٚإشا َـ

ــاب ايــــصٟ د             ــ١ . ارتطــ ــ١ ايتاضغتٝــــ١ ايطآٖــ ــ٢ ايًشعــ ــط املــــ٬ٝزٟ ٚستــ ــابع عؿــ ــف ايكــــطٕ ايػــ ــص َٓتكــ ــتُط َٓــ املػــ

   ٔ غــٝام ايفهــط إىل ْطــام ايٛاقــع يف قــٛض٠ فعًــٝني ثكــايف ٚادتُــاعٞ . ْعــطًا هلُٝٓــ١ ايكــ٣ٛ            ٜــتُهٔ َــٔ ا٫ْتكــاٍ َــ

ايتكًٝسٜـــ١ ايعكـــب١ٜٛ ٚايفهطٜـــ١ عًـــ٢ اذتٝـــا٠ ايفهطٜـــ١ ٚا٫دتُاعٝـــ١ ٚايػٝاغـــ١ٝ يف املانـــٞ ، ٚاغـــتُطاض ُٖٝٓتٗـــا           

 يف ايٛقت اذتانط . يف ظٌ ٖؿاؾ١ ٚنعف سهٛض ٚفاع١ًٝ ق٣ٛ ايتٜٓٛط ٚايتشسٜح . 

 ٕ يتًـــو ايكـــ٣ٛ ايتكًٝسٜـــ١ ايعكـــب١ٜٛ ٚايفهطٜـــ١ إٔ تػـــتُط يف ُٖٝٓتٗـــا ٚغـــٝططتٗا إ٫ بفعـــٌ تعج ـــط ٚفؿـــٌ             َٚـــا نـــا

عًُٝـــات اٱقـــ٬ح ٚايتشـــسٜح خـــ٬ٍ َطسًـــ١ َـــا بعـــس ا٫غـــتك٬ٍ ٚبٓـــا٤ ايسٚيـــ١ ٚعـــسّ قـــسضتٗا عًـــ٢ ايٓفـــاش إىل أعُـــام    

 ٞ ٚاملُاضغـــــات ايػـــــًٛن١ٝ  بٓٝـــــ١ اجملتُـــــع ايـــــُٝين بؿـــــهٌ ٜكـــــٛز إىل ظسعســـــ١ تًـــــو ايبٓٝـــــ١ ٚتغـــــٝري أ ـــــاط ايـــــٛع

ٛ دٗــــات ايجكافٝــــ١ املٓبجكــــ١ َٓٗــــا . ٖٚــــصا َــــا أتــــاح يتًــــو ايكــــ٣ٛ َــــٔ ْكــــا٥  ايتٓــــٜٛط ٚايتشــــسٜح َــــٔ إٔ تفــــطر    ٚامل

ــا   ــا   –ُٖٝٓتٗـــا عًـــ٢ ايٛاقـــع ا٫دتُـ ــ١    –غٝاغـــٞ ٚايٛاقـــع ا٫دتُـ ــ١ ايتغـــٝري يف بٓٝـ فهـــطٟ ، ٚتعُـــٌ بايتـــايٞ عًـــ٢ إعاقـ

 ا٫دتُاع١ٝ ، ٚتعٝس إْتاز قطا  َٚؿه٬ت املانٞ . اجملتُع ٖٚٝانً٘ ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚ

ــٜٛط        ــ٣ٛ ايتٓــ ٕ  قــ ــإ ــاضغتٞ ٚايتدًــــف املــــٛضٚخ فــ ــ١ ايتــــأخط ايتــ ــ١ ٚسايــ ــ٘ ايطآٖــ ــع ايــــُٝين أظَتــ ــاٚظ اجملتُــ ٚيهــــٞ ٜتذــ

ــ٬ح       ــاضٟ يٲقــ ــٞ سهــ ــطٚ  زتتُعــ ــاز٠ َؿــ ــٝؼ ٚقٝــ ــ١ يتأغــ ــ١ تاضغتٝــ ــٛض٠ نتًــ ــل يف قــ ــسع٠ٛ إىل ايتٛافــ ــ١ َــ ٚاذتساثــ

ـــ   ــٕٛ املـ ــ٢ إٔ ٜهــ ــسٜح عًــ ــطيف ٚايتشــ ــط٣      –سخٌ املعــ ــساخٌ أخــ ــُٔ َــ ــطٚ  نــ ــصيو املؿــ ــًٝا يــ ــسخ٬ً ض٥ٝػــ ــٞ َــ ايتعًُٝــ

 غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚثكاف١ٝ. 
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 ايـٗـٛاَــ : 

  أْعط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اذتكط :  (1

 ّ . 1990سػني عبسا  ايعُطٟ : اٱَاّ ايؿٛناْٞ ضا٥س عكطٙ ، بريٚت   -

 . 1988، بريٚت عبس ايغين ايؿطدل : اٱَاّ ايؿٛناْٞ سٝات٘ ٚفهط٠  -

 ّ . 1983قاغِ هايب ٚ خطٕٚ : ابٔ ا٭َري ٚعكطٙ ، قٓعا٤ ،  -

 .  2006ّقٓعا٤ ،  –عبسايععٜع املكا  : سهِٝ ايُٝٔ ايؿٝذ سػٔ ايسعٝؼ . عسٛاض َع غا٥ح ٖٓسٟ  -

- Haykel Bernard , Revival and reform in Islam. The Legacy of Mahammad al 

– Shawkani. Cambridge univevsity Press. 2003.   
 أْعط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اذتكط :  (2

ــُٝٔ       - ــٞ يف ايـ ــط ايػٝاغـ ــإ : تطـــٛض ايفهـ ــسٙ قشطـ ــٌ عبـ ــ١ ، قـــٓعا٤ ،   1962-1930إ اعٝـ ــ١ تاضغتٝـ ّ . زضاغـ

2007. ّ 

 ّ . 2003إ اعٌٝ ستُس ايٛضٜح : ضٚاز ايتٜٓٛط يف َسضغ١ اذته١ُ ايُٝا١ْٝ ، قٓعا٤ ،  -

 ط : أْعط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اذتك (3

- Brinkley Messick , The Calligraphic State, Textual Domination and History in 

a Muslim Society , Berkeley,u . Of Cal. Press. 1993. 

ــ٬ح           - ــُٝين يٲقـ ــع ايـ ــُٝٔ . ايتذُـ ــط يف ايـ ــطٙ املعاقـ ــٞ ٚأثـ ــٛناْٞ ايػٝاغـ ــط ايؿـ ــٝؼ : فهـ ــسٟ هًـ ــٛام َٗـ أؾـ

 ّ . 2007 ٛشدًا . قٓعا٤ . 

 ّ . 1983اٜس ايكاٜسٟ : سطن١ املعاضن١ اي١ُٝٓٝ ، قٓعا٤ ،أ س ق -

 ّ . 1988سػني عبسا  ايعُطٟ : َا١٥ عاّ َٔ تاضٜذ ايُٝٔ اذتسٜح ، زَؿل ، -

 ّ . 1982عبسايععٜع املكا  : قطا٠٤ يف فهط ايعٜس١ٜ ٚاملعتعي١ ، زاض ايعٛز٠ ، بريٚت، -

 ( . 516م  1ت ، زأبٛ ايفهٌ ابٔ َٓعٛض : يػإ ايعطب ، زاض ايفهط ، بريٚ (4

 ( .45ّ   م  2008ستُس ستُٛز ايػٝس : َفّٗٛ ا٫ق٬ح ايػٝاغٞ ، زاض املعاضف ، اٱغهٓسض١ٜ  (5

 (.8ّ،م 1985عًٞ أًٌَٚٝ : اٱق٬س١ٝ ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ ايٛط١ٝٓ ، بريٚت،  (6

عبــــس ايععٜــــع بــــٔ عًــــٞ ايغطٜــــب: َٛقــــف ايؿــــباب ادتــــاَعٞ َــــٔ ا٫قــــ٬ح ا٫دتُــــاعٞ ٚايػٝاغــــٞ باملًُهــــ١   (7

 (.95ّ ،م 2008(،ايهٜٛت ، 3( ، ايعسز  36يعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ .  زت١ً ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، اجملًس  ا

عكـــــاّ ايعـــــسْٚٞ: اجملتُـــــع املـــــسْٞ يف املغـــــطب: املفٗـــــّٛ ٚايػـــــٝام. زتًـــــ١ إنـــــافات . اجملًـــــ١ ايعطبٝـــــ١ يعًـــــِ    (8

 ( .153-152ّ ، م 2009( ، 5ا٫دتُا  ، ايعسز 
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ــس : ايتذسٜـــس ٚايتشـــ   (9 ــٛ ظٜـ ــس ابـ ــريٚت ،    ْكـــط ساَـ ــٔ ايـــتفهري ، بـ ــ١ ٚارتـــٛف َـ ــ١ ايعًُٝـ ــني املعطفـ طِٜ ٚايتأٜٚـــٌ بـ

 ( .21ّ ، م  2010

ــ١           (10 ــح يف زتًــ ــس٠ ،  ــ ــ١ املتشــ ــاضات ايعطبٝــ ــ١ اٱَــ ــاعٞ يف زٚيــ ــط ا٫دتُــ ــسايععِٝ : ايفهــ ــًُٝإ عبــ ــا  غــ قــ

 ( . 66ّ ، م  2006( ، ايؿاضق١ ، 89ؾ٪ٕٚ ادتُاع١ٝ ، ادتاَع١ ا٭َطٜه١ٝ يف ايؿاضق١ ، ايعسز  

اح داغـــــِ ستُـــــس : قـــــٛض٠ املجكـــــف ايعطبـــــٞ يف شٖٓٝـــــ١ ايٛاقـــــع .  ـــــح يف زتًـــــ١ إنـــــافات ، ايعـــــسزإ  أفـــــط (11

 ( . 39-38ّ ، م  2012/2013( ، خطٜف ٚؾتا٤ 20،21 

 ( . 72ّ ، م  1990َعٔ خًٌٝ عُط : عًِ ادتُا  املعطف١ ، عُإ ،  (12

ـــ     (13 ــُٝٔ َٓتكـ ــ١ يف ايــ ــ١ٝ ٚايفهطٜــ ــاز١ٜ ٚايػٝاغــ ــ١ ٚا٫قتكــ ــا  ا٫دتُاعٝــ ــٍٛ ا٭ٚنــ ــط  ســ ــابع عؿــ ــطٕ ايػــ ف ايكــ

 امل٬ٝزٟ ٚست٢ َٓتكف ايكطٕ ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ أْعط : 

 ( . 238-230ّ ، م  1983ستُس عت٢ٝ اذتساز : تاضٜذ ايُٝٔ ايػٝاغٞ ، ايكاٖط٠ ،  -

-111( ،  27-26ّ ، م  1988سػــــني ايعُـــــطٟ : َا٥ـــــ١ عـــــاّ َـــــٔ تـــــاضٜذ ايـــــُٝٔ اذتـــــسٜح ، زَؿـــــل ،   -

144 . ) 

 ( . 227-223ّ ، م  1983بريٚت ،  –ا٠٤ يف فهط ايعٜس١ٜ ٚاملعتعي١ عبسايععٜع املكا  : قط -

-311م   1ستُــــس بــــٔ عًــــٞ ايؿــــٛناْٞ : ايبــــسض ايطــــايع اشاغــــٔ َــــٔ بعــــس ايكــــطٕ ايػــــابع ، بــــريٚت ز    -

 ( . 42،43م   2( ، ز312

ــاّ        (14 ــس ع ــُٝٔ . ٚي ــاز يف اي ــ١ ثــ٬  ــاٍ قــٓعا٤    1620عًــِ َــٔ أعــ٬ّ ايفهــط ٚا٫دتٗ ــٌ ، َسٜطٜ ــ١ املكب . يــ٘  ّ بكطٜ

ــ٢           ــ٘ عًـ ــح فٝـ ــصٟ سـ ــاَذ ... ( ٚايـ ــِ ايؿـ ــ٘  ايعًـ ــٗط نتبـ ــٔ أؾـ ــا٥ٌ . َٚـ ــاخ ٚايطغـ ــات ٚا٭ ـ ــٔ امل٪يفـ ــجري َـ ايهـ

ــاب ع        ــس نتـ ــاض( . ٜٚعـ ــ١ٝ  املٓـ ــ٘ ساؾـ ــٔ بـــني َ٪يفاتـ ــتٗط َـ ــا أؾـ ــس . نُـ ــص ايتكًٝـ ــطأٟ ْٚبـ ــتك٬ي١ٝ ايـ ــاز ٚاغـ ا٫دتٗـ

ــُٓٗا اضا٤ٙ ٚاد        ــ٘ ايــــيت نــ ــٔ أٖــــِ نتبــ ــٕٛ َتعــــسز٠ ع َــ ــاخ املػــــسز٠ يف فٓــ تٗازاتــــ٘ يف عًــــّٛ ايتفػــــري   ا٭ ــ

 ّ . 1696ٚاذتسٜح ٚأقٍٛ ايفك٘ . تٛيف اه١ عاّ 

ــٔ عًُـــا٤ َٚفهـــطٟ ايـــُٝٔ ايبـــاضظٜٔ . ٚيكـــس ٚقـــٌ إىل َطتبـــ١ ا٫دتٗـــاز املطًـــل ، ٚيـــس عـــاّ            (15 ّ بكطٜـــ١ 1604َـ

ظعافــ١ بــايكطب َــٔ َسٜٓــ١ قــعس٠ . َٚــٔ أبــطظ َ٪يفاتــ٘ ايــيت  ٝــعت بايتذسٜــس ٚا٭قــاي١ يف عًــِ أقــٍٛ ايفكــ٘               

ــاب ــطح           نتـ ــس ع ٚ ع ؾـ ــطح ايك٥٬ـ ــ١ٝ ع ؾـ ــا ساؾـ ــطٚح َٚٓٗـ ــٞ ٚايؿـ ــٔ اذتٛاؾـ ــجري َـ ــ٘ ايهـ ــٍٛ ع . ٚيـ ــاّ ا٭قـ ع ْعـ

ايتٗــــصٜبع يف املٓطــــل ، ٚ  عكـــــاّ املتــــٛضعني( ٚ  ايعكـــــ١ُ َــــٔ ايهــــ٬ٍ( يف أقـــــٍٛ ايــــسٜٔ . باٱنـــــاف١ إىل       

 ّ . 1673عؿطات ايطغا٥ٌ ٚايفتا٣ٚ. تٛيف بكٓعا٤ 
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ــاّ    (16 ــس عـ ــس ز . ٚيـ ــط اجملـ ــ1688املفهـ ــ٬َٞ     ّ اسٜٓـ ــط اٱغـ ــ٬ّ ايفهـ ــس أعـ ــس أسـ ــ١ . ٜٚعـ ــ١ سذـ ــ٬ٕ ستافعـ ١ نشـ

ــ٘         ــّٛ ايفكــ ــًا يف عًــ ــطٜٔ َ٪يفــ ــ١ ٚعؿــ ــا٥تني ٚ ػــ ــٔ َــ ــطب َــ ــا ٜكــ ــات َــ ــٔ امل٪يفــ ــ٘ َــ ــسٜح . يــ ــط اذتــ يف ايعكــ

ــ٘      ــاز املطًــــل . َــــٔ َ٪يفاتــ ــ١ ا٫دتٗــ ــاضٜذ ٚايفًػــــف١ ٚاملٓطــــل . ٚيكــــس ٚقــــٌ إىل َطتبــ ٚاذتــــسٜح ٚايتفػــــري ٚايتــ

ــطح ع   ــ٬ّع ؾـ ــبٌ ايػـ ــٗٛض٠ عغـ ــاز       املؿـ ــري ا٫عتكـ ــاضع ، ٚتطٗـ ــٝح ا٭فهـ ــاّع ٚ ع تٛنـ ــ١ ا٭سهـ ــٔ أزيـ ــطاّ َـ ــٛي املـ بًـ

 ّ.1769عٔ ازضإ ا٫ذتاز ع تٛيف عاّ 

 ( . 253، م  1983قا  بٔ َٗسٟ املكبًٞ : ا٭ اخ املػسز٠ يف فٕٓٛ َتعسز٠ ، زَؿل ،  (17

ــط ،        (18 ــ٦ٕٛ ايعكـ ــ١ ؾـ ــح يف زتًـ ــٞ .  ـ ــٝري ايػٝاغـ ــٛناْٞ يًتغـ ــ١ ايؿـ ــسٟ : ض٩ٜـ ــس َٗـ ــٛام أ ـ ــسز   أؾـ ( ، 16ايعـ

 ( . 128-127ّ م  2004غبتُ   –ٜٛيٝٛ 

 ( . 463-462قا  املكبًٞ : ا٭ اخ املػسز٠ .. َكسض غابل ، م   (19

 ( . 497املكسض ْفػ٘ ، م   (20

 املكسض ْفػ٘ ، ايكفش١ ْفػٗا .  (21

ــع       (22 ــِ ع املطنـ ــط ايعًـ ــادط إىل ٖذـ ــاب ع املٗـ ــًط١ .  ـــح يف نتـ ــطٜع١ ايػـ ــطٜع١ ٚؾـ ــًط١ ايؿـ ــبٝطًٞ : غـ ستُـــس ايػـ

 ( . 309ّ ، م  2009ايفطْػٞ يًسضاغات اي١ُٝٓٝ ، قٓعا٤ ، 

ــاّ     (23 ــٓعا٤ عـ ــس٣ نـــٛاسٞ قـ ــٌ يف إسـ ــ٢ ا  ا اعٝـ ــٌ عًـ ــاّ املتٛنـ ــ١  1610ٚيـــس اٱَـ ــ٘ باٱَاَـ ــا إىل ْفػـ ّ ، ٚزعـ

ّ . يــ٘  1676. ٚيكــس اَتــست فــ ٠ سهُــ١ ٭نجــط َــٔ ث٬ثــني عاَــًا ستــ٢ تــٛيف عــاّ           1644ٚتــٛىل اذتهــِ عــاّ   

ٚايطغـــا٥ٌ ٚايفتـــا٣ٚ َٓٗـــا : ع ؾـــطح دـــاَع ا٫قـــٍٛ ع ٚ ع املػـــا٥ٌ املطتهـــاٙ فُٝـــا    عـــسز َـــٔ ايهتـــب ٚاملكـــٓفات

 ٜعتُس اذتهاّ ايكها٠ ع ٚ ع ايعكٝس٠ ايكشٝش١ يف ايسٜٔ ع . 

ــُٝٔ ع  ،      (24 ــٝت٘ يف ايــ ــاضغتٞ ٚخكٛقــ ــٛض ايتــ ــسض ع اذتهــ ــس سٝــ ــازضٟ أ ــ ــاب ايباســــح : قــ ــ٣ٛ يف نتــ ْــــل ايفتــ

 ( .47ّ ، م  2012قٓعا٤ ، 

 ١ ْفػٗا . املكسض ْفػ٘ ، ايكفش (25

ــ٢          (26 ــا عًـ ــ ر بٗـ ــ١ ع . اعـ ــٝش١ ا٭٥ُـ ــ١ يف ْكـ ــطا٠٤ ايصَـ ــٛإ ع بـ ــاي١ بعٓـ ــ٘ ضغـ ــ٬ٍ بتٛدٝـ ــٔ ادتـ ــط اذتػـ ــاّ املفهـ قـ

ــح          ــاب ايباســ ــاي١ يف نتــ ــل ايطغــ ــط ْــ ــطم . أْعــ ــافع ٚاملؿــ ــ٬ز ٜــ ــع بــ ــ٘ َــ ــٌ يف سطبــ ــٌ إ اعٝــ ــاّ املتٛنــ اٱَــ

ـــ   ات ٚايبشــــٛخ ايــــُٝين عبــــسا  اذتبؿــــٞ عَكــــازض ايفهــــط ايعطبــــٞ اٱغــــ٬َٞ يف ايــــُٝٔ ع ، َطنــــع ايسضاغـ

 ( . 222-221م  
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ســـــٍٛ فتـــــ٣ٛ املفهـــــط ادتـــــ٬ٍ املهـــــاز٠ يفتـــــ٣ٛ اٱَـــــاّ املتٛنـــــٌ إ اعٝـــــٌ ميهـــــٔ ايعـــــٛز٠ إىل  ـــــح ز.     (27

عبــــسايععٜع املػــــعٛزٟ حتــــت عٓــــٛإ :ع فتــــ٣ٛ اٱَــــاّ املتٛنــــٌ عًــــ٢ ا  إ اعٝــــٌ ٚايفتــــ٣ٛ املهــــاز٠ يٲَــــاّ   

 ( . 30-29ّ ، ايعسزإ  2006اٜط / َاضؽ / اجملتٗس اذتػٔ بٔ أ س ادت٬ٍ ع زت١ً اٱنًٌٝ ، ٜٓ

 ( . 292ّ ،  1983قاغِ هايب : ابٔ ا٭َري ٚعكطٙ ، قٓعا٤ ،  (28

 املكسض ْفػ٘ ، ايكفش١ ْفػٗا .  (29

 ( . 410ّ ، م  1985ستُس ظباض٠ : ْؿط ايعطف يٓب٤٬ ايُٝٔ بعس ا٭يف ، قٓعا٤ ،  (30

 ( . 300قاغِ هايب : ابٔ ا٭َري ٚعكطٙ ، َكسض غابل ، م   (31

 ( ، 298ملكسض ْفػ٘ ، ايكفش١  ا (32

ــاٖط٠ ،         (33 ــسًُٜٞ ، ايكــ ــسايٖٛاب ايــ ــل عبــ ــاز . حتكٝــ ــٔ أزضإ ا٭ذتــ ــاز عــ ــري ا٫عتكــ ــٓعاْٞ : تطٗــ ــري ايكــ ــٔ ا٭َــ ابــ

 ( . 48ّ ، م  1975

ــس تعـــط ر املكبًـــٞ ٚادتـــ٬ٍ بػـــبب      (34 ايتذسٜسٜـــ١ ٚاٱقـــ٬س١ٝ يًهـــجري َـــٔ املهـــاٜكات ٚايتشـــطٜ         ضا٥ُٗـــايكـ

ــا٤ املكًةــــس   ــٔ قبــــٌ ايعًُــ ــ١    نــــسُٖا َــ ــاٍ إىل َهــ ــاض املٓفــــ٢ ٚا٫ضحتــ ــع ا٭ٍٚ إىل اختٝــ ــا زفــ ــاضِٖ . ؤــ ٜٔ ٚأْكــ

ّ . ٚأنــــطط ايجــــاْٞ إىل َغــــازض٠ قــــٓعا٤ ٚا٫عتــــعاٍ يف نــــاس١ٝ       1696ٚعــــاف ٖٓــــاى ستــــ٢ تٛفــــاٙ ا  عــــاّ      

ّ . نُـــا أز٣ ايتٛدـــ٘ اٱقـــ٬سٞ بـــإبٔ ا٫َـــري إىل َٛادٗتـــ٘ ٭ؾـــهاٍ َـــٔ        1673ادتـــطاف إىل إٔ تـــٛيف عـــاّ   

 ملازٟ بًغت شضٚتٗا أثٓا٤ تعط ن٘ حملاٚييت اهتٝاٍ فاؾًتني . اٱضٖاب ايفهطٟ ٚا

ّ . ٜٚٓشـــسض َـــٔ أغــــط٠ تٓتُـــٞ إىل ف٦ــــ١    1769ٚيـــس اٱَـــاّ ستُــــس بـــٔ عًـــٞ ايؿــــٛناْٞ اسٜٓـــ١ قـــٓعا٤ عــــاّ        (35

ــس          ــ٘ أٚ بعـ ــا٤ سٝاتـ ــٛا٤ أثٓـ ــع غـ ــاّ ٚاغـ ــ١ باٖتُـ ــ٘ ايفهطٜـ ــٛناْٞ ٚأعُايـ ــ١ٝ ايؿـ ــت ؾدكـ ــس سعٝـ ــا٠ . ٚيكـ ايكهـ

ــ٘ . سٝـــح تعـــس زت ايتشكٝ  ــٔ     ٚفاتـ ــ١ َـ ــ١ ايـــيت هطةـــت دٛاْـــب شتتًفـ ــا٥ٌ ايعًُٝـ ــات ٚا٭ ـــاخ ٚايطغـ ــات ٚايسضاغـ كـ

فهـــــطٙ . غـــــٛا٤ اي بـــــٟٛ َٓـــــ٘ أٚ ا٫دتُـــــاعٞ ٚايػٝاغـــــٞ ٚايفكٗـــــٞ . ، ٚيكـــــس بًغـــــت َكـــــٓفات٘ ايعًُٝـــــ١ يف   

 ّ . 1834َكٓفًا عًًُٝا . تٛف٢ اس١ٜٓ قٓعا٤ عاّ  ايعًّٛ ٚاملعاضف ضتٛ َا١٥ ٚ اْنيشتتًف 

اْٞ : أزب ايطًـــب َٚٓتٗـــ٢ ا٭ضب . حتكٝـــل ٚزضاغـــ١ عبـــسا  ايػـــطعتٞ ، قـــٓعا٤ ،       ستُـــس بـــٔ عًـــٞ ايؿـــٛن    (36

 ( . 257ّ ، م  1998

 ( . 29ّ ، م  1930ستُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ : ايطغا٥ٌ ايػًف١ٝ يف اسٝا٤ غٓٔ خري اي ١ٜ ، بريٚت ،  (37

 ( . 3 ٖـ ، م 1343ستُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ : ايسٚا٤ ايعادٌ يف زفع ايعسٚ ايكا٥ٌ ، َكط ،  (38

ــطع١ٝ يف          (39 ــاّ ايؿـ ــٞ يٮسهـ ــٞ ٚايفكٗـ ــع ايعًُـ ــ١ املطدـ ــا٠ اجابـ ــٞ ايكهـ ــب قانـ ــغط َٓكـ ــصٟ ٜؿـ ــٞ ايـ ــس ايكانـ ٜعـ

 ايُٝٔ ، ٚاملؿطف ايط٥ٝؼ ع٢ً َ٪غػ١ ايكها٤ يف اضتا٤ ايب٬ز . 
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 ( . 161ستُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ : أزب ايطًب .. َكسض غابل ، م   (40

 ( . 247املكسض ْفػ٘ ، م   (41

 ( . 219املكسض ْفػ٘ ، م   (42

ســــاٍٚ ايؿــــٛناْٞ تطهــــ١ ض٩ٜتــــ٘ يٲقــــ٬ح ا٫دتُــــاعٞ إىل ٚاقــــع عًُــــٞ . ٚشيــــو عــــٔ ططٜــــل إقٓــــا  اٱَــــاّ    (43

املٓكــــٛض بــــٔ عبــــاؽ بإقــــساض ع املطغــــّٛ املٓكــــٛضٟع ٚضافــــل شيــــو إدــــطا٤ات عًُٝــــ٘  جًــــت بٗــــسّ زنــــانني  

ــع بـــني    ــايف ايـــصٟ هـ ــاز . إ٫ إٔ ايتشـ ــ١ ايفػـ ــاٍ املعًُـــني إىل ا٭ضٜـــاف ٚستاضبـ ــ١ ٚإضغـ ــاز يف  ادتباٜـ ــ١ ايفػـ أدٓشـ

اذتهـــِ ٚايعًُـــا٤ املكًةـــسٜٔ فهـــ٬ً عـــٔ ايٓدـــب ايعكـــب١ٜٛ ايكبًٝـــ١ اغـــتطا  إفؿـــاٍ املطغـــّٛ ٚإٜكـــاف دٗـــٛز             

 ( . 248-247اٱق٬ح . أْعط ْل املطغّٛ يف نتاب ع ايتككاضع يًؿٛناْٞ ، م  

 سٍٛ َؿطٚ  اٱق٬ح ايفهطٟ أْعط :  (44

ــ٢ ا٭ضب     - ــب َٚٓتٗـ ــٛناْٞ : أزب ايطًـ ــٞ ايؿـ ــٔ عًـ ــس بـ ــٓعا٤ ،     ستُـ ــطعتٞ ، قـ ــسا  ايػـ ــ١ عبـ ــل ٚزضاغـ ، حتكٝـ

1998 . ّ 

 ّ . 1983عبسايععٜع املكا  : قطا٠٤ يف فهط ايعٜس١ٜ ٚاملعتعي١ ، بريٚت ،  -

ــُٝين      - ــع ايــ ــِ يف اجملتُــ ــٛاضف ٚأزٚاضٖــ ــٟٛ : ايعــ ــطاِٖٝ ايعًــ ــعس إبــ ــ١    –غــ ــًا ، داَعــ ــٛناْٞ  ٛشدــ ــاّ ايؿــ اٱَــ

 ّ . 2007( ، قٓعا٤ ، ١24 ايعسز  ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ، زت١ً ايسضاغات ا٫دتُاعٝ

 سٍٛ َؿطٚ  إق٬ح ايٓعاّ ايتعًُٝٞ أْعط :  (45

ــٓعا٤ ،      - ــٛض٠ ، قــ ــٛضاٙ َٓؿــ ــاي١ زنتــ ــاّ ايؿــــٛناْٞ سٝاتــــ٘ ٚفهــــطٙ ضغــ ــِ ايؿــــطدل : اٱَــ عبــــس ايغــــين قاغــ

1988 . ّ 

 سٍٛ َؿطٚ  إق٬ح ايػٝاغات املاي١ٝ ٚادتبا١ٝ٥ ٚإق٬ح ادتٗاظ اٱزاضٟ يًسٚي١ أْعط :  (46

ــٛام َٗـــسٟ  - ــٛض٠ ،    أؾـ ــٛضاٙ َٓؿـ ــاي١ زنتـ ــط يف ايـــُٝٔ ، ضغـ ــطٙ املعاقـ ــط ايؿـــٛناْٞ ايػٝاغـــٞ ٚأثـ هًـــٝؼ : فهـ

 ّ . 2007قٓعا٤ ، 

ستُــــس ايػــــبٝطًٞ : غــــًط١ ايؿــــطٜع١ ٚؾــــطٜع١ ايػــــًط١ ، املطنــــع ايفطْػــــٞ يًسضاغــــات ايُٝٓٝــــ١ ، قــــٓعا٤ ،   -

2009 . ّ 

 ( . 249ستُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ : أزب ايطًب ، َكسض غابل ، م   (47

 ػ٘ ، ايكفش١ ْفػٗا . املكسض ْف (48

ــ١ ،        (49 ــّٛ ا٫دتُاعٝـ ــاض ٚايعًـ ــٞ يٮثـ ــس ايفطْػـ ــا ( ، املعٗـ ــٓعا٤ ٚزتتُعٗـ ــٛام قـ ــٌ   أغـ ــٝذ ايًٝـ ــ٘ : ؾـ فطاْـــو َرياَٝـ

 ( . 47ّ ، م  2005قٓعا٤ ، 
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 سٍٛ ا٭ٚنا  ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف ايعكس ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ أْعط :  (50

( ، م 450-419ّ  1970،  2ٔ اذتــــــــسٜح ، ايكــــــــاٖط٠ ، طغــــــــٝس َكــــــــطف٢ غــــــــاد : تهــــــــٜٛٔ ايــــــــُٝ -

 476-477 . ) 

 ( . 140-131( ، م  90-85ّ م  2007،  6عبسا  اي زْٚٞ : ايُٝٔ ادتُٗٛضٟ ، قٓعا٤ ، ط -

 ( . 45-42ّ ، م  2012قازضٟ أ س سٝسض : اذتهٛض ايتاضغتٞ ٚخكٛقٝت٘ يف ايُٝٔ ، قٓعا٤ ،  -

ٍ املطسًـــ١ ايجايجـــ١ َـــٔ تـــاضٜذ ايفهـــط اٱقـــ٬سٞ ايٓٗهـــٟٛ يف ايـــُٝٔ قـــاسب ايطٜـــاز٠ ايعَٓٝـــ١ ٚايفهطٜـــ١ خـــ٬ (51

ــاّ  ــاٍ    1897. ٚيــــس عــ ــاْؼ يف زتــ ــ١ ايًٝػــ ــًا ســــسٜجًا ٚسكــــٌ عًــــ٢ زضدــ ــًا ْعاَٝــ ــ١ عــــسٕ ، تًكــــ٢ تعًُٝــ ّ اسٜٓــ

ــ١       ــ١ يف َسٜٓـ ــع ا٭زبٝـ ــ١ ٚاملطانـ ــ١ ايجكافٝـ ــٝؼ ا٭ْسٜـ ــ٘ زٚض نـــبري يف تأغـ ــس . يـ ــات اهلٓـ ــس٣ داَعـ ــٔ إسـ ــإْٛ َـ ايكـ

 عؿطٜٓٝات ٚايج٬ثٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ . عسٕ يف عكس اي

ــاّ           ٚ ــط عـ ــٛض٣ اكـ ــ١ ايؿـ ــٔ َطبعـ ــازض عـ ــٕٛ ؟ ع ايكـ ــسّ ايغطبٝـ ــاشا تكـ ــاب ع اـ ــٗطٖا نتـ ــات ٚأؾـ ــٔ امل٪يفـ ــجري َـ ــ٘ نـ يـ

ــاّ    1932 ــ١ ادتعٜــــط٠ عــــسٕ عــ ــازض عــــٔ َطبعــ ــ١ٝ ع ، ايكــ ــٛض٠ ايفطْػــ ــاض ايفهــــط يف ايجــ ّ . 1946ّ  ، ٚنتــــاب ع إْتكــ

 ّ . 1969تٛيف عاّ 

 فهط ستُس عًٞ يكُإ أْعط : سٍٛ سٝا٠ ٚ

 ّ. 2010أ س عًٞ اهلُساْٞ : ستُس عًٞ يكُإ ، ضا٥س سطن١ ايتٜٓٛط يف ايُٝٔ ، قٓعا٤،  -

 (. 54-53ّ ، م  1932ستُس عًٞ يكُإ : ااشا تكسّ ايغطبٕٝٛ ؟ َكط ،  (52

 ( . 55املكسض ْفػ٘ : م   (53

غــــا٥ح ٖٓــــسٟ ع حتكٝــــل ٚزضاغــــ١  عبــــسايععٜع املكــــا  : سهــــِٝ ايــــُٝٔ ايؿــــٝذ سػــــٔ ايــــسعٝؼ : ع ســــٛاض َــــع  (54

 ( . 166ّ ، م  2006عبسايععٜع املكا  ، قٓعا٤ ، 

 ( .55املكسض ْفػ٘ ، م   (55

 ( .158املكسض ْفػ٘ ، م   (56

 ( .173املكسض ْفػ٘ ، م   (57

َــــٔ ٖــــصٙ املــــ٪ثطات عــــٛز٠ ايبعجــــات ايتعًُٝٝــــ١ ا٭ٚىل   املسْٝــــ١ ٚايعػــــهط١ٜ ( َــــٔ ايعــــطام َٚكــــط ٚايػــــٛزإ     (58

طـــط ايجكافٝـــ١ ٚا٫دتُاعٝـــ١ املػـــاْس٠ ٚاملتفاعًـــ١ َـــع أفهـــاض اٱقـــ٬ح ٚايتٓـــٜٛط . ٚظٗـــٛض   ٚايـــيت اْبعجـــت َٓٗـــا ا٭

ــٌ         ــ١ َجـ ــ٘ سسٜجـ ــا٥ف ثكافٝـ ــٛز ٚغـ ــسٜح . ٚٚدـ ــ٬ح ٚايتشـ ــٛات اٱقـ ــع زعـ ــ١ َـ ــتك١ً َتفاعًـ ــ١ َػـ ــاض نف٦ـ ــ١ ايتذـ ف٦ـ

ايكـــــشف  اٱميـــــإ ، قـــــٛت ايـــــُٝٔ ( ٚاجملـــــ٬ت   اذتهُـــــ١ ايُٝاْٝـــــ١..(. ٚباٱنـــــاف١ إىل ايـــــسٚض ايتٓـــــٜٛطٟ   
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ملسٜٓـــ١ عـــسٕ يف دٓـــٛب ايـــُٝٔ بفهـــا٤ٖا ايجكـــايف امل٪ٖـــٌ ٚاملتفاعـــٌ َـــع أفهـــاض اٱقـــ٬ح ٚايتشـــسٜح ٚفهـــا٤ٖا  

 ايػٝاغٞ املٓفتح ْػبًٝا   اهلاَـ ايسميكطاطٞ( .. 

ــٝاه١       (59 ــا ٚقــ ــ١ٝ ٚقٝازتٗــ ــات ايػٝاغــ ــات ٚايتٓعُٝــ ــٝؼ ادتُعٝــ ــجكفني يف تأغــ ــطٜٔ ٚاملــ ــا إىل زٚض املفهــ ــري ٖٓــ ْؿــ

ّ( ، ســـــعب 1941بٝٓٗــــا : ؾــــباب ا٫َــــط بــــاملعطٚف ٚايٓٗــــٞ عــــٔ املٓهــــط         ض٩ٜتٗــــا ٚحتسٜــــس أٖــــسافٗا َٚــــٔ     

-1946( ، ادتُعٝـــــ١ ايُٝٓٝـــــ١ ايهـــــ ٣    1944( ، هعٝـــــ١ اٱقـــــ٬ح   1945-1944ا٭ســـــطاض ايُٝٓـــــٝني   

1949 . ) 

ــسز       (60 ــ١ ايعـــ ــ١ اذتهُـــ ــح : زتًـــ ــسايٖٛاب ايٛضٜـــ ــس عبـــ ــٛ / أهػـــــطؼ / 8أ ـــ ــسز  1939( ٜٛيٝـــ ( ، 12ّ ، ايعـــ

1940 . ّ 

 ( . 14-4املكسؽ ، َطبع١ ايٓٗه١ ايُٝا١ْٝ ،  ب ز ت( ، م   املٝجام ايٛطين (61

 ( . 121ّ ، م  2007إ اعٌٝ قشطإ : تطٛض ايفهط ايػٝاغٞ يف ايُٝٔ ، قٓعا٤ ،  (62

 ( 313-312ّ ، م  2004، قٓعا٤ ، ٖؿاّ عًٞ بٔ عًٞ : املجكفٕٛ ايُٕٝٓٝٛ ٚايٓٗه١ ، زاض اٱضؾاز  (63

ــٔ املفهــــ     (64 ــٌ َــ ــات نــ ــسز إىل نتابــ ــصا ايكــ ــري بٗــ ــإ    ْؿــ ــس ايٓعُــ ــس ستُــ ــط 1996-1909ط أ ــ ّ( ٚاملفهــ

ّ( ْٚؿــــاطُٗا ايػٝاغــــٞ ٚا٫دتُـــــاعٞ يف إطــــاض سطنــــ١ ا٭ســـــطاض     1964-1910ستُــــس ستُــــٛز ايـــــعبريٟ    

 ( . 1962-1952ايُٝٓٝني ٚا٫حتاز ايُٝين  

ــ١ ايطا         (65 ــها٫ت٘ ايتُٜٓٛـ ــايف ٚإؾـ ــع ايجكـ ــ١ ايٛاقـ ــ١ يبٓٝـ ــ١ امل٪غػـ ــاز املطدعٝـ ــص اْٞ : يف ا٭بعـ ــط ايـ ــس ايٓاقـ ــ١ عبـ ٖٓـ

ــاَؼ ،       ــسز ارتــ ــٓعا٤ ، ايعــ ــا١ْٝ ، قــ ــ١ ٚاٱْػــ ــّٛ ا٫دتُاعٝــ ــٓعا٤ يًعًــ ــ١ قــ ــ١ داَعــ ــُٝين ، زتًــ ــع ايــ يف اجملتُــ

 ( . 343ّ ، م  2009

ْؿــري بٗــصا ايكــسز إىل احملانُــ١ ايػــط١ٜ ايــيت خهــع هلــا املفهــط املػــتٓري سػــٔ ايــسعٝؼ َــٔ قبــٌ ايٓعــاّ                (66

اف١ إىل ا٫تٗاَــــات ايباطًـــــ١ ايــــيت طايــــت بكٝـــــ١    ، ٚاتٗاَــــ٘ باٱذتــــاز ٚايعْسقــــ١ ٚاملػـــــاؽ بايؿــــطٜع١ . باٱنــــ     

ــطٜٔ  ايٛضٜـــــح ، ايٓعُـــــإ ، املطـــــا  ، املٛؾـــــهٞ ... ( َٚٓٗـــــا تُٗـــــ١ اختكـــــاض ايكـــــط ٕ  ٚتعطنـــــِٗ           املفهـــ

 ي٬عتكاٍ ٚايتعصٜب ٚايكتٌ  املطا ، املٛؾهٞ ..( . 

٫دتُاعٝـــ١  ســـني ؾـــعط ايٓعـــاّ ايػٝاغـــٞ اٱَـــاَٞ بتبًـــٛض خطـــاب اٱقـــ٬ح ٚايتٓـــٜٛط يف اذتٝـــا٠ ايفهطٜـــ١ ٚا           (67

ــاض      ٚأْـــ٘ قـــاض ٜؿـــهٌ خطـــطًا ٜٗـــسز تكـــٛضات َٚفـــاِٖٝ خطابـــ٘ ايتكًٝـــسٟ ايفهـــطٟ ٚايػٝاغـــٞ ايػـــا٥س ، غـ

ــ١    ــ١ اذتهُــــ ــساضٖا    1941-1938إىل إهــــــ٬م زتًــــ ــع إقــــ ــُٝٔ( َٚٓــــ ــٛت ايــــ ــشٝف١  قــــ ــازض٠ قــــ ( ، َٚكــــ

 ٚتٛظٜعٗا . 
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ــاَـ ايـــسميكطاطٞ ٚاي      (68 ــبًٝا   اهلـ ــتح ْػـ ــٞ املٓفـ ــا٤ٖا ايػٝاغـ ــسٕ بفهـ ــ١ عـ ــس ؾـــهًت َسٜٓـ ــٞ (  ٚيكـ ــٞ ايًٝ ايـ ٓفػـ

، ٚفهــــا٤ٖا ايجكــــايف امل٪ٖــــٌ ٚاملتفاعــــٌ َــــع أفهــــاض اٱقــــ٬ح ٚايتٓــــٜٛط ٚايتشــــسٜح َــــ٬شًا أَٓــــًا يًُفهــــطٜٔ  

 املكًشٝني ٚاملػتٓرئٜ ٚشيو ملُاضغ١ ْؿاطِٗ ايفهطٟ ٚايػٝاغٞ .

ــتكب      (69 ــ١ املػــ ــاعٞ ،  ــــح يف زتًــ ــايف ٚا٫دتُــ ــٌ ايجكــ ــطب ٚايفعــ ــسٟ يف املغــ ــط ايٓكــ ــٞ : ايفهــ ــاّ ارتُٝػــ ٌ إبتػــ

 (. 38ّ،م 2007( ، بريٚت ، 335ايعطبٞ ، ايعسز  

 يكــــــــــــس ٚقــــــــــــف أســــــــــــس ضدــــــــــــاٍ اٱقــــــــــــ٬ح ٚايتٓــــــــــــٜٛط ٖٚــــــــــــٛ ايكانــــــــــــٞ عبــــــــــــسا  ايفػــــــــــــٌٝ   (70

ّ ايسغـــتٛض١ٜ إىل إقاَـــ١ 1948 املـــٛضٚخ املـــصٖل( بأْـــ٘ ع َـــٔ أعكـــس ايعكـــسع . ٚيكـــس طايـــب بعـــس فؿـــٌ ثـــٛض٠ عـــاّ    

ــ١ ، ٚقــــ       ــع ، إب،  ضميــ ــُٝٔ ع تعــ ــفٌ َــــٔ ايــ ــ١ يف ايكػــــِ ا٭غــ ــ٢ ع سذــــ١ ،   سهَٛــ اب .. ع زٕٚ ايكػــــِ ا٭عًــ

ــٔ          ــٌ َــ ــعض ايكًٝــ ــتِٗ إ٫ ايٓــ ــاَتِٗ ٚخاقــ ــ٢ عــ ــِ ا٭عًــ ــو ايكػــ ــو ع يتُػ ــ ــطإ .. ع ٚشيــ ــٓعا٤، ٚعُــ ــعس٠ ،قــ قــ

ــس٠        ــاز إىل َــ ــاعِٗ عتتــ ــٌ إىل اقٓــ ــا . ٚإٕ ايعُــ ــاظّ بٗــ ــاز ادتــ ــازِٖ ا٫عتكــ ــ١ . ٚاعتكــ ــًط١ اٱَاَٝــ ــٛضٜٔ بايػــ املتٓــ

ــط    ــٛض ايفهــ ــإ ، تطــ ــٌ قشطــ ــ١ ... ع إ اعٝــ ــابل ، م    طًٜٛــ ــسض غــ ــُٝٔ ، َكــ ــٞ يف ايــ ( . 115-114ايػٝاغــ

ــا جتػـــست فاعًٝـــ١ املـــٛضٚخ املـــصٖل أثٓـــا٤ اذتـــطب ا٭ًٖٝـــ١          ( ، ٚايـــيت اْتٗـــت اكـــاذت١   1970-1962نُـ

ٚطٓٝـــ١ بـــني ادتُٗـــٛضٜني ٚاملًهـــٝني اٱَـــاَٝني . يًُعٜـــس ســـٍٛ َٛنـــٛ  املـــٛضٚخ املـــصٖل ٚتـــأثريٙ يف َطسًـــ١ َـــا   

 ّ( أْعط : 1970-1962اذتطب ا٭١ًٖٝ   ّ ٚأثٓا1962٤قبٌ ثٛض٠ غبتُ  

 ( . 114،115،1292ّ ، م  2007ا اعٌٝ قشطإ : تطٛض ايفهط ايػٝاغٞ يف ايُٝٔ ، قٓعا٤ ،  (71

 (. 343ْاقط ايص اْٞ : يف ا٭بعاز املطدع١ٝ امل٪غػ١ .. . َكسض غابل ، م   (72

 ( . 164-79ّ، م  2007َصنطات ايؿٝذ عبسا  بٔ سػني ا٭ ط قهاٜا َٚٛاقف، قٓعا٤،  (73

 ّ . 2012تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ارتام بادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ يعاّ  –بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ اٱ ا٥ٞ  (74

ــٓعا٤ ،       (75 ــِٝ، قـــ ــٝف ايتعًـــ ــ٢ يتدطـــ ــؼ ا٭عًـــ ــ١ ، اجملًـــ ــ١ ايُٝٓٝـــ ــِٝ يف ادتُٗٛضٜـــ ــطات ايتعًـــ ّ ، م 2010َ٪ؾـــ

 38-39 . ) 

ــطات    (76 ــُٝٔ : امل٪ؾـــ ــِٝ يف ايـــ ــ٬سٞ : ايتعًـــ ــسا  ايكـــ ــتكبٌ   –ت املؿـــــه٬ –عبـــ ــام املػـــ ــ اتٝذٝات  فـــ  –ا٫غـــ

 ّ . 2010َطنع ايسضاغات ا٫غ اتٝذ١ٝ ، قٓعا٤ ،  –امل٪ ط ايعًُٞ سٍٛ ايتعًِٝ يف ايُٝٔ 

زتُٛعـــ١ بـــاسجني :  ـــح ســـٍٛ َؿـــه٬ت ايتعًـــِٝ يف ايـــٛطٔ ايعطبـــٞ : ايـــُٝٔ أ ٛشدـــًا . َطنـــع ايبشـــٛخ             (77

 ّ . 2011ٚايتطٜٛط اي بٟٛ ، عسٕ ، 

ــسض :   (78 ــس سٝـ ــازضٟ أ ـ ــشٝف١     قـ ــٛض٠ يف قـ ــ١ َٓؿـ ــط ، زضاغـ ــسٜات ايعكـ ــسٜين ٚحتـ ــاب ايـ ــس ارتطـ ــبتُ   26جتسٜـ غـ

 ّ . 2013ّ / ٜٓاٜط / 2012( زٜػُ  1682-1676، قٓعا٤ ، ا٭عساز  
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ــسز           (79 ــٞ ، ايعـ ــتكبٌ ايعطبـ ــ١ املػـ ــا٥ٞ ، زتًـ ــف اسكـ ــٞ ، ًَـ ــٛطٔ ايعطبـ ــ١ يف ايـ ــطات املعطفـ ــطف٢ : َ٪ؾـ ــري َكـ بؿـ

 ( . 212-211ّ ، م  2004( ، بريٚت ، 304 

ــاظ أٖـــساف ايتُٓٝـــ١ يٮيفٝـــ١ يف ايـــُٝٔ  ًـــٍٛ عـــاّ          –بطْـــاَر ا٭َـــِ املتشـــس٠ ا٫ ـــا٥ٞ     (80 ايتكطٜـــط ارتـــام بإصتـ

2015 . ّ 

ــاّ      (81 ــايُٝٔ يًعـ ــام بـ ــس٠ ارتـ ــِ املتشـ ــ١ ا٭َـ ــا٥ٞ هل٦ٝـ ــاَر اٱ ـ ــط اي ْـ ــام   2012تكطٜـ ــسٚيٞ ارتـ ــو ايـ ــط ايبٓـ ّ، تكطٜـ

 ّ . 2012/2013بٛنع ايُٝٔ 

ضٜــــ١ ايؿــــٝذ . قــــطا  ايععاَــــات زاخــــٌ ايكبًٝــــ١ ايعٜسٜــــ١ . قــــشٝف١  فــــ٪از ايكــــ٬سٞ : ؤًهــــ١ ايػــــٝس ٚهٗٛ (82

 (. 10ّ،م 2013( ، قٓعا٤ ، 761ايؿاض  ، ايعسز  

 ( . 51قازضٟ أ س سٝسض : اذتهٛض ايتاضغتٞ ٚخكٛقٝت٘ يف ايُٝٔ ، َكسض غابل ، م   (83

ٗا عـــٔ غـــٝطط٠ َــٔ امل٪ؾـــطات ايسايـــ١ عًــ٢ اْتكـــاٍ ايـــُٝٔ إىل َطبـــع ايسٚيــ١ ايفاؾـــ١ً : خـــطٚز ستافعــات بهاًَـــ     (84

ــططابات           ــسٚخ انـ ــع٘ ، سـ ــ١ ٚأغـ ــت٫٬ت أَٓٝـ ــٍٛ اخـ ــٝٗا ( سكـ ــ٢ أضانـ ــٝطط٠ عًـ ــ١ يف ايػـ ــٌ ايسٚيـ ــ١   فؿـ ايسٚيـ

 غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ نبري٠ ، عذع اذته١َٛ عٔ تٛفري ٚتٛقٌٝ ارتسَات ا٭غاغ١ٝ . 

 ( . 52قازضٟ أ س سٝسض : اذتهٛض ايتاضغتٞ ٚخكٛقٝت٘ يف ايُٝٔ .. َكسض غابل ، م   (85

ــٔ احمل (86 ــًٛى ٫       َـ ــس بايػـ ــطاف ٚايتكايٝـ ــِ ا٭عـ ــسٟ : حتهـ ــاجملتُع ايتكًٝـ ــ١ بـ ــف ٚاملطتبطـ ــ١ يًتدًةـ ــات ا٫دتُاعٝـ هةـ

ــ١     ــ٠ٛ ، تتشــــس ز املهاْــ ــإْٛ ، َػــــت٣ٛ َعٝؿــــٞ َتــــسْٞ، بٓــــ٢ ادتُاعٝــــ١ تتك ــــف بايتػــــًةف ٚايكــ ايٓعــــاّ ٚايكــ

ــا ا٫دتُاعٝــــ١ يًفــــطز يف اجملتُــــع  ػــــب اْتُــــا٤ٙ ايكبًــــٞ ٚتطتٝبــــ٘ ا٫دتُــــاعٞ يف ايٓعــــاّ ايك   بًــــٞ أنجــــط ؤــ

 تتشسز َٔ خ٬ٍ َعاٜري ايهفا٠٤ ٚا٭زا٤ ٚايطأ اٍ املعطيف . 

 سٍٛ احملهةات ا٫دتُاع١ٝ يًتدًف ٚع٬قتٗا باجملتُع ايتكًٝسٟ أْعط :  (87

 ّ . 2006َكطف٢ سذاظٟ : ايتدًف ا٫دتُاعٞ : َسخٌ إىل غٛغٝٛيٛد١ٝ اٱْػإ املكٗٛض ، املغطب ،  (88

 ّ . 2006، زضاغ١ حت١ًًٝٝ ْفػ١ٝ ادتُاع١ٝ ، املغطب ، َكطف٢ سذاظٟ : اٱْػإ املٗسٚض  (89

 املـكـازض ٚاملـطادـع : 

  . ( : ايُٝٔ ادتُٗٛضٟ ايطبع١ ايػازغ١ ، قٓعا2008٤اي زْٚٞ عبسا    .1

ــٓعاْٞ    .2 ــاز ، حتكٝـــــل عبـــــسايٖٛاب ايـــــسًُٜٞ ،   1975ابـــــٔ ا٭َـــــري ايكـــ ــٔ أزضإ ا٭ذتـــ ــاز عـــ ( : تطٗـــــري ا٫عتكـــ

 ايكاٖط٠ . 

ــط سا   .3 ــس ْكـ ــٛ ظٜـ ــس  أبـ ــتهفري ،       2010َـ ــٔ ايـ ــٛف َـ ــ١ ٚارتـ ــ١ ايعًُٝـ ــني املعطفـ ــٌ بـ ــطِٜ ٚايتأٜٚـ ــس ٚايتشـ ( : ايتذسٜـ

 زاض املٓاض ، بريٚت . 
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 ( : يػإ ايعطب ، زاض ايفهط ، بريٚت . 1997ابٔ َٓعٛض أبٛ ايفهٌ   .4

 ( : اٱق٬س١ٝ ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ ايٛط١ٝٓ ، زاض ايٓٗاض ، بريٚت. 1985أًٌَٚٝ عًٞ   .5

 ( : تاضٜذ ايُٝٔ ايػٝاغٞ ، زاض ايٓٗه١ ، ايكاٖط٠ . 1985اذتساز عت٢ٝ   .6

ــٛخ   2012سٝــــسض قــــازضٟ أ ــــس    .7 ــع ايسضاغــــات ٚايبشــ ــٝت٘ يف ايــــُٝٔ ، َطنــ ــاضغتٞ ٚخكٛقــ ــٛض ايتــ ( : اذتهــ

 ايُٝين ، قٓعا٤ . 

( : ايتدًــــف ا٫دتُــــاعٞ : َــــسخٌ إىل غٛغــــٝٛيٛد١ٝ اٱْػــــإ املكٗــــٛض ، املطنــــع       2006سذــــاظٟ َكــــطف٢    .8

 ساض ايبٝها٤ ، املغطب . ايجكايف ايعطبٞ ، اي

ادتُاعٝــــ١ ، املطنــــع ايجكــــايف    –( : اٱْػــــإ املٗــــسٚض ، زضاغــــ١ حتًًٝٝــــ١ ْفػــــ١ٝ     2006سذــــاظٟ َكــــطف٢    .9

 ايعطبٞ ، ايساض ايبٝها٤ ، املغطب . 

ــط     .10 ــس ايٓاقــ ــص اْٞ عبــ ــها٫ت٘     2009ايــ ــايف ٚإؾــ ــع ايجكــ ــ١ ايٛاقــ ــ١ٝ يبٓٝــ ــ١ امل٪غػــ ــاز املطدعٝــ ( : يف ا٭بعــ

ــ١ يف ا  ــ١ ايطآٖـ ــاَؼ       ايتُٜٓٛـ ــسز ارتـ ــا١ْٝ ايعـ ــ١ ٚاٱْػـ ــّٛ ا٫دتُاعٝـ ــٓعا٤ يًعًـ ــ١ قـ ــ١ داَعـ ــُٝين ، زتًـ ــع ايـ جملتُـ

 ، زاض داَع١ قٓعا٤ ، قٓعا٤ . 

ــاٖط :     .11 ــس ايطــ ــبٝطًٞ ستُــ ــاض      2006ايػــ ــٞ يٮثــ ــس ايفطْػــ ــًط١ ، املعٗــ ــطٜع١ ايػــ ــطٜع١ ٚؾــ ــًط١ ايؿــ ( : غــ

 ٚايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ، قٓعا٤ . 

 ايػٝاغٞ ، زاض املعاضف ، اٱغهٓسض١ٜ .  ( : َفّٗٛ اٱق٬ح2008ايػٝس ستُس ستُٛز   .12

 ( : تهٜٛٔ ايُٝٔ اذتسٜح ، ايكاٖط٠ . 1970غاد غٝس َكطف٢   .13

 ( : أزب ايطًب َٚٓت٢ٗ ا٭ضب ، َهتب١ اٱضؾاز قٓعا٤ . 1998ايؿٛناْٞ ستُس بٔ عًٞ   .14

ــابع ، زاض ايفهـــط ،  1998ايؿـــٛناْٞ ستُـــس بـــٔ عًـــٞ    .15 ــايع اشاغـــٔ َـــٔ بعـــس ايكـــطٕ ايػـ  ( : ايبـــسض ايطـ

 زَؿل . 

ــ١   1343ايؿـــٛناْٞ ستُـــس بـــٔ عًـــٞ    .16 ــ١ املٝٓطٜـ ــا٥ٌ ، زاض ايطباعـ ــع ايعـــسٚ ايكـ ٖــــ( : ايـــسٚا٤ ايعادـــٌ يف زفـ

 ، ايكاٖط٠ . 

ــطدل عبـــــسايغين قاغـــــِ     .17 ــطٙ ، َ٪غػـــــ١ ايطغـــــاي١ ،      1988ايؿـــ ــاّ ايؿـــــٛناْٞ سٝاتـــــ٘ ٚفهـــ ( : اٱَـــ

 بريٚت ، َٚهتب١ ادتٌٝ ، قٓعا٤ . 

ــ٪از    .18 ــ٬سٞ فـــ ــٝس ٚه 2013ايكـــ ــ١ ايػـــ ــ١    ( : ؤًهـــ ــٌ ايكبًٝـــ ــات زاخـــ ــطا  ايععاَـــ ــٝذ . قـــ ــ١ ايؿـــ ٗٛضٜـــ

 ايعٜس١ٜ ، قٓعا٤ . 

 ( : سطن١ املعاضن١ اي١ُٝٓٝ ، قٓعا٤ . 1983ايكاٜسٟ أ س قاٜس   .19
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 ( : َا١٥ عاّ َٔ تاضٜذ ايُٝٔ اذتسٜح ، زاض ايفهط، زَؿل . 1988ايعُطٟ سػني عبسا    .20

 ، بريٚت .  ( : اٱَاّ ايؿٛناْٞ ضا٥س عكط1997ٙايعُطٟ سػني عبسا    .21

( : اجملتُـــع املـــسْٞ يف املغـــطب : املفٗـــّٛ ٚايػـــٝام ، زتًـــ١ إنـــافات ، ادتُعٝـــ١         2009ايعـــسْٚٞ عكـــاّ     .22

 ايعطب١ٝ يعًِ ا٫دتُا  ، بريٚت . 

ــطاِٖٝ    .23 ــعس إبــــ ــع ايــــــُٝين  2007ايعًــــــٟٛ غــــ ــِ يف اجملتُــــ ــٛناْٞ  –( : ايعــــــٛاضف ٚأزٚاضٖــــ ــاّ ايؿــــ اٱَــــ

ـــ  ــّٛ  أ ٛشدـــــــًا ، زتًـــــــ١ ايسضاغـــــــات ا٫دتُاعٝـــــــ١ ، نًٝــــ ١ ايعًـــــــّٛ اٱزاضٜـــــــ١ ٚاٱْػـــــــا١ْٝ ، داَعـــــــ١ ايعًـــــ

 ٚايتهٓٛيٛدٝا ، قٓعا٤ . 

 ( : عًِ ادتُا  املعطف١ ، زاض ا٭ٌَ ، عُإ ، ا٭ضزٕ . 1993عُط َعٔ خًٌٝ   .24

( : ايفهـــــط ا٫دتُـــــاعٞ يف زٚيـــــ١ اٱَـــــاضات ايعطبٝـــــ١ املتشـــــس٠ ،  2006عبـــــس ايععـــــِٝ قـــــا  غـــــًُٝإ   .25

 ٜه١ٝ يف ايؿاضق١ ، ايؿاضق١ . زت١ً ؾ٦ٕٛ ادتُاع١ٝ، ادتاَع١ ا٭َط

 ( : املجكفٕٛ ايُٕٝٓٝٛ ٚايٓٗه١ ، َهتب١ اٱضؾاز ، قٓعا٤ . 2004عًٞ بٔ ٖؿاّ   .26

ــٞ     .27 ــٔ عًـ ــسايععٜع بـ ــب عبـ ــٞ      2008ايغطٜـ ــاعٞ ٚايػٝاغـ ــ٬ح ا٫دتُـ ــٔ اٱقـ ــاَعٞ َـ ــباب ادتـ ــف ايؿـ ( : َٛقـ

 ( ، ايهٜٛت . 3( ايعسز  36باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، زت١ً ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ اجملًس  

 ( : ابٔ ا٭َري ٚعكطٙ ، زاض ادتٌٝ ادتسٜس ، قٓعا٤ . 1983هايب قاغِ   .28

ــازٟ   2007هًــــٝؼ أؾــــٛام َٗــــسٟ   .29 ( : فهــــط ايؿــــٛناْٞ ايػٝاغــــٞ ٚأثــــطٙ املعاقــــط يف ايــــُٝٔ ، زاض عبــ

 يًٓؿط ، قٓعا٤ . 

 ( : تطٛض ايفهط ايػٝاغٞ يف ايُٝٔ ، قٓعا٤ . 2007قشطإ إ اعٌٝ   .30

ــاّ  .31 ــ١   2007 ارتُٝػــــــٞ إبتػــــ ــط ايٓكــــــسٟ يف املغــــــطب ٚايفعــــــٌ ايجكــــــايف ٚا٫دتُــــــاعٞ ، زتًــــ ( : ايفهــــ

 ( بريٚت . 335املػتكبٌ ايعطبٞ ، ايعسز  

 ( : ااشا تكسّ ايغطبٕٝٛ ؟ ايساض ا٭َري١ٜ يًطباع١ ، ايكاٖط٠ . 1932يكُإ ستُس عًٞ   .32

 ، بريٚت .  ( : قطا٠٤ يف فهط ايعٜس١ٜ ٚاملعتعي١ ، زاض ايعٛز1983٠املكا  عبسايععٜع   .33

ــسايععٜع    .34 ــا  عبـ ــّٛ      2006املكـ ــاض ٚايعًـ ــٞ يٮثـ ــس ايفطْػـ ــسعٝؼ ، املعٗـ ــٔ ايـ ــٝذ سػـ ــُٝٔ ايؿـ ــِٝ ايـ ( : سهـ

 ا٫دتُاع١ٝ ، قٓعا٤ . 

 ( : ا٭ اخ املػسز٠ يف فٕٓٛ َتعسز٠ ، زاض ايفهط ، زَؿل . 1983املكبًٞ قا  بٔ َٗسٟ   .35

ــسايععٜع    .36 ــعٛزٟ عبــ ــ٢   2006املػــ ــٌ عًــ ــاّ املتٛنــ ــ٣ٛ اٱَــ ــاّ   ( : فتــ ــاز٠ يٲَــ ــ٣ٛ املهــ ــٌ ٚايفتــ ا  إ اعٝــ

 ( ، قٓعا٤ . 30-29اجملتٗس اذتػٔ بٔ أ س ادت٬ٍ ، زت١ً اٱنًٌٝ ، ايعسزإ  
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ــري   .37 ــسز    2004َكـــــطف٢ بؿـــ ــٞ ، ايعـــ ــتكبٌ ايعطبـــ ــ١ املػـــ ــٞ ، زتًـــ ــٛطٔ ايعطبـــ ــ١ يف ايـــ ــطات املعطفـــ ( َ٪ؾـــ

 ( ، بريٚت . 304 

ــو    .38 ــ٘ فطاْـ ــٓعا٤ ٚزت  2005َرياَٝـ ــٛام قـ ــٌ   أغـ ــٝذ ايًٝـ ــّٛ    ( : ؾـ ــاض ٚايعًـ ــٞ يٮثـ ــس ايفطْػـ ــا ( ، املعٗـ تُعٗـ

 ا٫دتُاع١ٝ ، قٓعا٤ . 

 ( : ستُس عًٞ يكُإ ، ضا٥س سطن١ ايتٜٓٛط ، زاض املٓاض ، قٓعا٤ . 2010اهلُساْٞ أ س عًٞ   .39

ــس    .40 ــٌ ستُــ ــات   2003ايٛضٜــــح إ اعٝــ ــع ايسضاغــ ــ١ ، َطنــ ــ١ ايُٝاْٝــ ــٜٛط يف َسضغــــ١ اذتهُــ ( : ضٚاز ايتٓــ

 ٚايبشٛخ ايُٝين ، قٓعا٤ . 

 ايتكاضٜط ٚايٛثا٥ل:

 املٝجام ايٛطين املكس ؽ ،َطبع١ ايٓٗه١ ايُٝا١ْٝ ،عسٕ ب ز ت(. -

 ( : اجملًؼ ا٫ع٢ً يتدطٝف ايتعًِٝ ، قٓعا٤ .2010َ٪ؾطات ايتعًِٝ يف ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ   -

 ّ بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ اٱ ا٥ٞ .2010تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ارتام بادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ يعاّ  -

 2015كطٜط ارتام بإصتاظ أٖساف ايت١ُٝٓ يف ا٭يف١ٝ ٚارتام بايُٝٔ  ًٍٛ عاّ ايت -
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