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 عهً انثقبفخ انسُبسُخ وعمهُخ انتذىل انذَمقراطٍ فٍ انُمه

 خبنذ أدمذ وبطر انرمبح

 

 

 انمهخض:

ٚااللزٖبك٠خ ػٍٝ اٌضمبفخ ا١ٌَب١ٍخ ٚػ١ٍّخ اٌزؾٛي رؤصو اٌج١ئخ االعزّبػ١خ 

ِٓ فالي رؤص١و اٌج١ٕخ ٚاٌزوارج١خ االعزّبػ١خ اٌَبئلح فٟ اٌل٠ّمواٟٛ فٟ ا١ٌّٓ 

اٌّغزّغ، ِٚٓ فالي رؤص١و ؽلح االٔمَبِبد االعزّبػ١خ، ث١ّٕب رؤصو اٌج١ئخ 

ػٟ، االلزٖبك٠خ ِٓ فالي أصو الزٖبك اٌو٠غ، ٚؽغُ االلزٖبك اٌواٍّبٌٟ اٌٖٕب

 َِٚزٜٛ ِؼ١ْخ اٌَىبْ ِٚؤّواد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ فٟ ا١ٌّٓ.

 

   Abstract: 

Social and economic environment affect the political 

culture and the democratization process in Yemen through the 

influence of the social structure and social hierarchy 

prevailing in the community, and through the influence of unit 

social divisions, while the economic environment is affecting 

through the impact of the rentier economy, the size of the 

capitalist and industrial economy, the living standards of the 

population and human development indicators in Yemen. 
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 :مقذمخنا

( أْ ٕ٘بن ِزطٍجبد ٠1658وٜ ٍب٠ّْٛ ١ٌجَذ )اٌوعً ا١ٌَبٍٟ 

اعزّبػ١خ ٚالزٖبك٠خ ٌؾلٚس اٌل٠ّموا١ٛخ. ٠ٚؼزجو كٚفوع١خ أْ اٌجُٕٝ االعزّبػ١خ 

ٚااللزٖبك٠خ ِؾلك هئ١َٟ فٟ لجٛي أٚ هف٘ أٔظّخ اٌؾىُ االٍزجلاك٠خ. ٠ٚمٛي "أْ 

اٌؾىُ اٌلوزبرٛهٞ ٠ْٕؤ ٔز١غخ رفبػً ػٛاًِ اعزّبػ١خ رٚوة ثغنٚه٘ب فٟ ١َٔظ 

ٚأْ األٔظّخ االٍزجلاك٠خ رزْىً ٚرَزّو فٟ ِغزّؼبد ماد  اٌجٕبء االعزّبػٟ"،

فٖبئٔ اعزّبػ١خ ِؼ١ٕخ، رؼبٟٔ ِٓ ػلَ اٌزٛاىْ فٟ ثٕب٘ب االعزّبػ١خ 

(. ٚرفزوٗ اٌؼل٠ل ِٓ 46، 43، 1677ٓٚااللزٖبك٠خ )ِٛه٠ٌ كٚفوع١ٗ، 

أكث١بد اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ أْ ٚعٛك صمبفخ ١ٍب١ٍخ كاػّخ ٌٍل٠ّموا١ٛخ ٠ؾزبط ث١ٕخ 

بػ١خ ٚالزٖبك٠خ ِٕبٍجخ، ال رؼبٟٔ ِٓ اٌزفىه أٚ ٚعٛك أمَبِبد اعزّبػ١خ اعزّ

ػ١ّمخ، أٚ رقٍف الزٖبكٞ ٠ْىً ػبئك أِبَ اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ ٚفٍك صمبفخ 

 ١ٍب١ٍخ كاػّخ ٌٍل٠ّموا١ٛخ.

ٚرؾبٚي ٘نٖ اٌلهاٍخ االعبثخ ػٍٝ رَؤي و١ف رؤص١و اٌج١ئخ االعزّبػ١خ 

خ ا١ٌَب١ٍخ ٚػ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ؟ ِٓ فالي ٚااللزٖبك٠خ فٟ ا١ٌّٓ ػٍٝ اٌضمبف

اٌج١ٕخ ٚاٌزوارج١خ االعزّبػ١خ ٚؽلح االٔمَبِبد االعزّبػ١خ اٌَبئلح اٍزؼواٗ رؤص١و 

فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ، ٚرؤص١و االلزٖبك اٌو٠ؼٟ، ٚؽغُ االلزٖبك اٌواٍّبٌٟ 

 اٌٖٕبػٟ، َِٚزٜٛ ِؼ١ْخ اٌَىبْ ِٚؤّواد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ فٟ ا١ٌّٓ.

 :أوالً: تأثُر انجُئخ االجتمبعُخ

رؤصو اٌج١ئخ االعزّبػ١خ فٟ ا١ٌّٓ، ِٓ ؽ١ش اٌج١ٕخ اٌمج١ٍخ ٚاٌزٕٛع 

 االعزّبػٟ اٌّن٘جٟ، ٚرؤص١و ؽلح االٔمَبِبد اٌّغزّؼ١خ اٌّٛعٛكح. 

 انجىُخ االجتمبعُخ انقجهُخ -1

عيء أ١ًٕ ١ِّي ٌزوو١جخ  -لل٠ّبً ٚؽزٝ ا٢ْ -رُؼل اٌمج١ٍخ فٟ ا١ٌّٓ 

ٚلل ظٍذ اٌمج١ٍخ ٌفزواد ٠ٍٛٛخ ِٓ اٌيِٓ اٌج١ٕخ االعزّبػ١خ األٍب١ٍخ، اٌّغزّغ. 
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ٚؽزٝ ػٕلِب وبٔذ رٚؼف أٚ رزالّٝ ٍٍطخ اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ، وبٔذ اٌمج١ٍخ رّضً 

كػبِخ االٍزمواه ٚاٌواثٜ ٌجمبء اٌلٌٚخ. ٚال رياي اٌمج١ٍخ اٌّىْٛ األٍبٍٟ ٌٍّغزّغ 

جبئً، رْىً ٛجمبً ٌجؼ٘ اٌزمل٠واد ِب ا١ٌّٕٟ؛ إم ٠زىْٛ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ ِٓ ػلح ل

( لج١ٍخ رمو٠جبً، 187%( ِٓ ِغّٛع اٌَىبْ، ٠ٚجٍغ رؼلاك٘ب أوضو ِٓ )65-66ث١ٓ )

( لج١ٍخ رؼ١ِ 77( لج١ٍخ رمطٓ إٌّبٛك اٌغج١ٍخ، ِٚب ٠موة ِٓ )136ِٕٙب ؽٛاٌٟ )

. ِؾّل اٌظب٘وٞ 87، 1668ٓفٟ إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ ٚرٙبِخ )ِؾّل اٌظب٘وٞ

7663ٓ ،156، 151.) 

ٚرٕزَت وً اٌمجبئً ا١ّٕ١ٌخ إٌٝ لؾطبْ ثٓ ٠ؼوة، ٚرزفوع إٌٝ صالس لجبئً 

أٚ عّبػبد وج١وح ٟ٘: لجبئً ؽ١ّو، ٚلجبئً ِنؽظ، ٚلجبئً ّ٘لاْ، اٌزٟ ٠زفوع 

ِٕٙب لج١ٍزٟ ؽبّل، ٚثى١ً، أوجو اٌمجبئً ا١ّٕ١ٌخ ا١ٌَٛ ٚاٌٍزبْ رمطٕبْ إٌّبٛك 

الس لجبئً، ٟ٘: ػٌٕ، ِواك، ٚاٌؾلا، اٌّْب١ٌخ، ٠ٚزىْٛ رغّغ لجبئً ِنؽظ ِٓ ص

ٚرؼ١ِ فٟ إٌّبٛك اٌْول١خ ِٓ ا١ٌّٓ، أِب لجبئً ؽ١ّو فمل ٍىٕذ إٌّبٛك اٌغج١ٍخ 

(. ٚرغزّغ ع١ّغ ٘نٖ 61، 7663ٓاٌغٕٛث١خ ٚاٌٙٚبة اٌٍٛطٝ)ِؾّل اٌظب٘وٞ

اٌمجبئً ػٕل "ٍجؤ" اٌؾف١ل األوجو ٌمؾطبْ، ؽ١ش ٠ؼزجو "ؽ١ّو" ِٓ ٍَٔٗ اٌّجبّو، 

"ّ٘لاْ" ٚ"ِنؽظ" ِٓ ًَٔ اثٕٗ "وٙالْ" ثٓ ٍجؤ )فًٚ أثٛ غبُٔ، ٚوالً ِٓ 

1661ٓ ،81.) 

ٚال رمَٛ االرؾبكاد اٌمج١ٍخ اٌىجوٜ فٟ ا١ٌّٓ ػٍٝ هاثطخ اٌلَ ٚإٌَت فمٜ، 

فمل ٌؼجذ ػٛاًِ ١ٍب١ٍخ ٚالزٖبك٠خ ػل٠لح كٚهاً فٟ رْى١ً ٚإػبكح رْى١ً 

االرؾبكاد اٌمج١ٍخ، ػٓ ٛو٠ك ِب ُػوف ثبٌّؤافبح
 

أٍَقذ ثؼ٘ اٌمجبئً ػٓ  ؛ فمل

لجبئٍٙب األ١ٍٕخ ٚأّٚذ إٌٝ لجبئً أفوٜ، ومجبئً ِنؽظ اٌزٟ أُٚ ثؼٚٙب إٌٝ 

لجبئً ؽبّل ٚثؼٚٙب إٌٝ لجبئً ثى١ً؛ ٚثبٌزبٌٟ فئْ اٌواثطخ ػٍٝ َِزٜٛ االرؾبك 

اٌمجٍٟ ٟ٘ هاثطخ رمَٛ ػٍٝ اٌّٛاالح، أِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌمج١ٍخ فئْ اٌواثطخ رمَٛ 

ْزووخ، فبٌمج١ٍخ رّٚٓ أِٓ أفواك٘ب ٚؽّب٠خ ِّزٍىبرُٙ اٌفوك٠خ ػٍٝ اٌٍّٖؾخ اٌّ

ٚاٌغّبػ١خ، ٟٚ٘ رٕظُ اٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ، ٚرمَٛ ثز٠َٛخ إٌياػبد ٍٛاء 
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ث١ٓ األفواك أٚ اٌغّبػبد االعزّبػ١خ ثؼٚٙب اٌجؼ٘، أٚ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌلٌٚخ. ٌٍٚمج١ٍخ 

ؤٚٔٙب، ٠ٚؾلك إعواءاد ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٚلبْٔٛ ػوفٟ غ١و ِىزٛة ٠ٕظُ إكاهح ّ

 (.71، 15،18، 7666ٓاٌزمبٟٙ ٚاٌفًٖ فٟ إٌّبىػبد )ػبكي اٌْوعجٟ

 انشرائخ االجتمبعُخ ضمه انجىُخ انقجهُخ -7

اٌّغزّغ اٌمجٍٟ فٟ ا١ٌّٓ ِغزّغ روارجٟ ٠زىْٛ ِٓ ّوائؼ اعزّبػ١خ 

ِزلهعخ اٌورجخ فٟ اٌّىبٔخ االعزّبػ١خ. ٚاٌّؼب١٠و اٌزٟ رزؾلك ثّٛعجٙب اٌّوارت 

االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌمجٍٟ ا١ٌّٕٟ رؼزّل ِٓ عبٔت ػٍٝ ػبًِ إٌَت ٚاألًٕ 

١خ، ٚٛج١ؼخ اٌؾوفخ ٚإٌّٙخ. اٌنٞ ٠ٕؾله ِٕٗ اٌفوك ٚاألٍوح، ٚونٌه اٌّىبٔخ اٌل٠ٕ

ٚ٘نا اٌزوارت ٠ؾلك اٌّىبٔخ االعزّبػ١خ ٚػاللبد إٌَت ٚاٌّٖب٘وح، ٚلٛاػل 

اٌٍَٛن اٌّزؼبهف ػ١ٍٙب ٚاٌّزٛلؼخ ِٓ وً ِورجخ اعزّبػ١خ، ٌىٕٗ ال ١ّ٠ي٘ب ف١ّب 

ث١ٕٙب فٟ اٌؾمٛق اٌْق١ٖخ وئعواءاد اٌزمبٟٙ ٚٔظبَ اٌؼمٛثبد ٚاٌغياءاد، 

ِٙب ٍٛاء وبٔٛا ِٓ اٌْوائؼ االعزّبػ١خ اٌل١ٔب أٚ اٌؼ١ٍب )فًٚ فبٌغ١ّغ ِزَبْٚٚ أِب

(. ٚلل ٌؼت اٌطبثغ اٌؾوثٟ ٌٍمج١ٍخ ا١ّٕ١ٌخ كٚهاً 164، 167، ٓ 1661أثٛ غبُٔ، 

فٟ رؾل٠ل اٌّىبٔبد ٚاألكٚاه االعزّبػ١خ ٌألفواك ٚاٌغّبػبد، فمل وبْ اٌّؾبهثْٛ 

زٖبكٞ اٌّزّضً فٟ ٍِى١خ ٠ؾزٍْٛ كِٚبً اٌّورجخ األػٍٝ، إٌٝ عبٔت اٌؼبًِ االل

األهٗ اٌيهاػ١خ. ٚٔز١غخ اٌؾوٚة ٚاٌغيٚ اٌقبهعٟ ػٍٝ ا١ٌّٓ فالي اٌمو١ٔٓ 

اٌَبكً ٚاٌَبثغ ا١ٌّالك١٠ٓ، فمل رُ إٌؾبق األٍوٜ ِٓ اٌغ١ُٛ األعٕج١خ ثبٌمجبئً 

ا١ّٕ١ٌخ اٌزٟ أٍورُٙ، ٚرورت ػ١ٍٗ ٚٙؼُٙ فٟ ِورجخ ٘ب١ِْخ فٟ اٌج١ٕخ االعزّبػ١خ 

(. 73، 7666ٓإ١ٌُٙ األػّبي اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌقل١ِخ )ػبكي اٌْوعجٟ ٌٍمج١ٍخ، ٚأٚوٍذ

 : اٌْوائؼ االعزّبػ١خ ّٙٓ اٌج١ٕخ اٌمج١ٍخ فٟ ا١ٌّٓ وبٌزبٌٟٚرزفبٚد 

 فئخ انمشبَخ -

رزّٚٓ وجبه ا١ٌْٛؿ )١ّـ اٌّْب٠ـ، أٚ ١ّـ اٌّٚبْ( ٚاألكٔٝ ِورجخ 

ا١ٌْٛؿ. ٠ْٚىً وجبه ا١ٌْٛؿ إٌقجخ ا١ٌَب١ٍخ ٌٍمج١ٍخ، ُ٘ ِٓ ٠مَٛ ثبٌزؾى١ُ 

ٚؽً اٌقالفبد اٌىجوٜ كافً اٌمج١ٍخ أٚ ِغ اٌمجبئً األفوٜ أٚ اٌلٌٚخ، 
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ْٛ ِٓ لجبئٍُٙ ٚرّض١ً اٌمج١ٍخ أِبَ اٌلٌٚخ ٚأِبَ اٌمجبئً األفوٜ، ُٚ٘ اٌّقٌٛ

 ثؼمل اٌّؼب٘لاد ٚاالرفبلبد ٚاألؽالف ِؼٙب. 

أِب ا١ٌْٛؿ، ف١ْىٍْٛ إٌقجخ اٌؼَىو٠خ فٟ اٌمج١ٍخ، فُٙ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ 

ثزؼجئخ اٌّمبر١ٍٓ اٌمج١١ٍٓ، ٚل١بكرُٙ أصٕبء اٌؾوٚة اٌمج١ٍخ أٚ اٌؾوٚة اٌزٟ 

١ٓ ٠ْبهوْٛ ف١ٙب ِغ اٌلٌٚخ أٚ ٙل٘ب، ٠ٚمِْٛٛ ثبٌزؾى١ُ ٚؽً اٌقالفبد ث

األفواك أٚ اٌغّبػبد األػٚبء فٟ إٌّطمخ اٌمج١ٍخ اٌزٟ ٠وأٍٙب، فٚالً ػٓ 

إكاهح اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ: وئكاهح ٔظبَ رٛى٠غ ا١ٌّبٖ، ٚإكاهح اٌوػٟ ٚرؼجئخ 

اٌّٛاهك، ٚرٕظ١ُ اٌغوَ، ٚر١ًَٙ ػ١ٍّخ اٌزلاٚي ؽٛي اٌمٚب٠ب اٌؼبِخ ٌٍمج١ٍخ 

 (.16، 17، 7666ٓ)ػبكي اٌْوعجٟ

 

 هبشمُُه فئخ انسبدح ان -

٠طٍك ػ١ٍُٙ )اٌَبكح(، ٚفٟ ثؼ٘ إٌّبٛك )األّواف(، ٠ٚؾْٚٛ ثّىبٔٗ 

ِز١ّيح فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ ٌّىبٔزُٙ اٌل١ٕ٠خ ٚأزَبثُٙ إٌٝ ٍالٌخ اٌوٍٛي 

ِؾّل ػ١ٍٗ اٌٖالح ٚاٌَالَ، ٚلل اٍزّو ؽىُ األٍو اٌٙب١ّّخ ٌّْبي ا١ٌّٓ 

فزواد ِزمطؼخ ػبِبً ػٍٝ  656، ٌّب ٠مبهة 1687ٍجزّجو  78لجً صٛهح 

(. ٠ٚزُ إٌظو إ١ٌُٙ فٟ ثؼ٘ إٌّبٛك 57، 1666ٓ)فًٚ أثٛ غبُٔ 

ثبػزجبه٘ب "فبهعخ ػٓ اٌزى٠ٛٓ اٌجٕبئٟ االعزّبػٟ ٚا١ٌَبٍٟ ٌٍمج١ٍخ" ) 

(. ٚرُؼبٍُِٙ ثؼ٘ اٌمجبئً اٌزٟ ٠ؼ١ْْٛ فٟ 717، 1661ٓفًٚ أثٛ غبُٔ

، 151، 1668ِٕٓبٛمٙب ثبػزجبهُ٘ ١ٙٛفبً "٘غوح" )لبئل اٌْوعجٟ

( ٠غت اؽزواُِٙ ٚؽّب٠زُٙ ١ٌٌ الٔزَبثُٙ ٌٍٕجٟ )ٓ( فمٜ ٚإّٔب 157

أ٠ٚب ٌىُٛٔٙ غوثبء ػٓ اٌٛؽلح اٌّىب١ٔخ اٌزٟ ٠م١ّْٛ ف١ٙب ٚػٓ ِغزّغ 

اٌمج١ٍخ. ٌنٌه ٚهغُ أْ ٘نٖ اٌْو٠ؾخ وبْ ِٕٙب اٌؾىبَ ٌّْبي ا١ٌّٓ، فمل 

ال  وبْ أفواك ٚأٍو اٌَبكح اٌن٠ٓ ٠ؼ١ْْٛ فٟ ِٕبٛك اٌمجبئً أفواك ػبك١٠ٓ

٠زّزؼْٛ ثؤٞ اِز١بىاد، ػٍٝ ػىٌ أفواك ٚأٍو اٌَبكح اٌن٠ٓ ٠َىْٕٛ 

اٌّلْ اٌىج١وح، فمل وبْ ثؼُٚٙ ٠زّزغ ثبِز١بىاد الزٖبك٠خ ١ٍٚب١ٍخ وج١وح 
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ثَجت ّغٍُٙ ٌٍّواوي ٚاٌٛظبئف اإلكاه٠خ فٟ اٌلٌٚخ )فًٚ أثٛ 

  (.773، 714، 1661ٓغبُٔ

 

 فئخ انقضبح وانفقهبء -

اٌّورجخ اٌزب١ٌخ ٌْو٠ؾخ اٌَبكح، ُٚ٘ اٌّؤٍْ٘ٛ فٟ رؤرٟ ٘نٖ اٌْو٠ؾخ فٟ 

عبٔت اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ، ٠ٚمَٛ اٌمٚبح ثبٌفزٜٛ ٚإٕلاه األؽىبَ ٚاٌفًٖ فٟ 

اٌَّبئً اٌفم١ٙخ. ٠ٚمَٛ اٌفمٙبء ثزؾو٠و اٌؼمٛك اٌْوػ١خ ٚاٌّل١ٔخ، ٚرؼ١ٍُ 

األٛفبي فٟ اٌىزبر١ت ٚاٌّلاهً اٌزم١ٍل٠خ اٌؼٍَٛ اٌْوػ١خ ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ. 

ّضً ِورجخ اٌفم١ٗ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ اٌزٟ ٠ّو ثٙب اٌمٚبح أصٕبء ػ١ٍّخ ٚر

 (.778، 1661ٓرلهعُٙ )فًٚ أثٛ غبُٔ

ٕٚفخ اٌمبٟٙ ٚاٌفم١ٗ ِىزَجخ ١ٌَٚذ ِورجطخ ثبٌَٕت أٚ األًٕ اٌَالٌٟ 

ٚثّملٚه أٞ ّقٔ ِٓ أثٕبء اٌمجبئً اوزَبثٙب، ٚأْ ٠ؾًّ ٌمت لبٟٙ أٚ 

ٚاٌْوػ١خ. ٠ٚوس األثٕبء فٟ اٌّلْ اٌٍمت فم١ٗ ثبٌزله٠ظ فٟ اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ 

فٟ ؽبي ٚإٍٛا ٔفٌ ٛو٠ك األة فٟ رؼٍُ اٌؼٍَٛ اٌْوػ١خ، أِب إما رووٛا 

فئْ اٌٍمت ٠َمٜ ػٓ األٍوح ثؼل ؽ١ٓ، ث١ّٕب فٟ إٌّبٛك اٌمج١ٍخ إما وبْ 

اٌمبٟٙ ِٓ فبهط اٌمج١ٍخ فئٔٗ ٠ؼزجو ٘غوح فٟ ٔظو اٌمج١ٍخ، ٚرًّْ أثٕبءٖ 

٠وس األثٕبء اٌٛٙغ االعزّبػٟ ٚاٌٍمت ؽزٝ ٌٚٛ ٌُ أ٠ٚبً، ٚثَجت مٌه 

، ٠1668وصٛا إٌّٙخ ٚارغٙٛا إٌٝ ِٙٓ أفوٜ ثؼل ٚاٌلُ٘ )لبئل اٌْوعجٟ

ٓ ٓ156-186.) 

 

 فئخ انقجبئم -

٠ّضٍْٛ ػبِخ اٌمجبئً، ُٚ٘ هعبي اٌمج١ٍخ اٌّؾبهثْٛ فٟ أٚلبد اٌؾوة، 

اٌْوائؼ اٌزٟ ال ٠ٕزَجْٛ إٌٝ ِٚياهػْٛ فٟ أٚلبد اٌٍَُ، ٠ٚز١ّيْٚ أُٔٙ 

رمَٛ ػٍٝ إٌَت أٚ اٌّووي اٌل٠ٕٟ وبٌَبكح، وّب أُٔٙ ١ٌَٛا ِٓ اٌْوائؼ 

 اٌزٟ رياٚي اٌّٙٓ اٌقل١ِخ ٌٍمج١ٍخ.
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 فئخ ثىٍ انخمس -

ُ٘ أٍوٜ اٌغ١ِ اٌفبهٍٟ، اٌن٠ٓ للِٛا ٌَّبػلح اٌٍّه ا١ٌّٕٟ ١ٍف ثٓ 

مٞ ٠يْ فٟ ؽوثٗ ٙل األؽجبُ فٟ اٌموْ اٌَبكً ا١ٌّالكٞ )ػبكي 

(. ٠ٚمِْٛٛ ثؤػّبي اٌقلِخ اٌؼبِخ فٟ اٌموٜ 73، 7666ٓاٌْوعجٟ

ٚاٌّؾالد ِٕٚبٍجبد األػ١بك اٌل١ٕ٠خ ٚاٌيٚاط ٚللَٚ ا١ٌٚٛف ِٚب ّبثٗ 

د اٌّّٙخ، وّب ٠مِْٛٛ ثٕمً اٌّواٍالد ث١ٓ أفواك اٌمج١ٍخ مٌه ِٓ إٌّبٍجب

ٚث١ُٕٙ ٚث١ٓ أفواك اٌمجبئً األفوٜ اٌّغبٚهح، ٚمٌه إٙبفخ إٌٝ ػٍُّٙ 

األٍٕٟ ٚ٘ٛ اٌؾاللخ ٚاٌقزبْ ٚلوع اٌطجٛي فٟ إٌّبٍجبد ٚغ١و٘ب 

 (. 748، 1661ٓ)فًٚ أثٛ غبُٔ

 

 فئخ األخذاو -

نٖ اٌغيٚاد صالس، اٍزّو ُ٘ ثمب٠ب اٌغيٚاد اٌؾج١ْخ ١ٌٍّٓ، ٚأّٙو ٘

َ(. ٠ٚقزٍف أثٕبء ٘نٖ 574-575ػبِبً ) 36آفو٘ب فٟ اؽزالي ا١ٌّٓ ٔؾٛ 

اٌْو٠ؾخ ػٓ ثم١خ اٌْوائؼ األفوٜ، فُٙ ٍٛك اٌجْوح، ١ّ٠ٍْٚٛ إٌٝ اٌغٌٕ 

األفو٠مٟ أوضو ِٓ اٌغٌٕ اٌؼوثٟ، ُٚ٘ ِؼيٌْٚٛ اعزّبػ١بً، ٠ٚؼ١ْْٛ فٟ 

اٌٖف١ؼ، ٠ْٚزغً ظوٚف ِؼ١ْ١خ ٕؼجخ، ٠َٚىْٕٛ فٟ أوٛاؿ ِٓ 

اٌو٠ف١خ فٟ ِؼظُّٙ فٟ أػّبي إٌظبفخ ٚفلِخ اٌّياهػ١ٓ فٟ إٌّبٛك 

 ِٛاٍُ اٌؾٖبك ٚغ١و٘ب.

ٚرزؾلك اٌّىبٔخ االعزّبػ١خ ٌٍفوك فٟ اٌمج١ٍخ ٚفمبً ٌٍْوف، ٚاٌنٞ ٠مبً ِٓ 

فالي ِب ٠زّزغ ثٗ اٌفوك أٚ ػبئٍزٗ ِٓ اٌجطٌٛخ فٟ اٌلفبع ػٓ اٌمج١ٍخ، ٌنٌه 

٠ٓ ٠زّزؼْٛ ثبٌّىبٔخ االعزّبػ١خ اٌؼب١ٌخ فٟ اٌمج١ٍخ، صُ فئْ ا١ٌْٛؿ ُ٘ اٌن

اٌَبكح ٚاٌمٚبح، اٌن٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ اٌّغبالد اٌفىو٠خ ٚاٌل١ٕ٠خ، ٚاٌّؾبهثْٛ 

اٌن٠ٓ ٠ٚطٍؼْٛ ثؾّب٠خ اٌمج١ٍخ ٚاٌؾوة، صُ اٌّْزغٍْٛ ثبألػّبي ا١ٌل٠ٚخ 

وبٌقلَ ٚثٕٟ اٌقٌّ، ٚع١ّؼُٙ ٠ؾزٍْٛ ِىبٔخ اعزّبػ١خ ِزل١ٔخ )فًٚ أثٛ 

 (.1661غبُٔ
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 انثقبفخ انسُبسُخ نهقجُهخ -3

ِب رياي اٌضمبفخ اٌمج١ٍخ ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد ٚهٚافل اٌضمبفخ اٌؼبِخ ٌٍّغزّغ 

ا١ٌّٕٟ. ٚلل اٍزطبػذ اٌمج١ٍخ ا١ّٕ١ٌخ غوً صمبفخ ١ٍب١ٍخ ِٛار١خ ٌجمبئٙب 

ٚاٍزّواه٘ب ٚاٌؾفبظ ػٍٝ كٚه٘ب ا١ٌَبٍٟ. ؽ١ش رّبهً اٌمج١ٍخ ا١ّٕ١ٌخ، رؤص١واً 

ٚأػوافٙب، ٚغوً ل١ُ اٌطبػخ صمبف١بً وج١واً ػٍٝ أفواك٘ب. ػجو ري٠ٚلُ٘ ثم١ّٙب 

، 1668ٚاٌٛالء ا١ٌَب١١ٍٓ ثّب ٠ْىً ٠ٚٛعٗ ٍٍٛوُٙ ا١ٌَبٍٟ )ِؾّل اٌظب٘وٞ

ٓ167-164 .) 

اٌضمبفخ اٌمج١ٍخ ٟ٘ صمبفخ ِؾبفظخ رمبَٚ اٌزغ١١و ٚرٕفو ِٓ وً عل٠ل، ٚر١ًّ 

ٌٍؾفبظ ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌزوارجٟ ٌٍّغزّغ، رمَٛ اٌضمبفخ اٌمج١ٍخ ػٍٝ اٌّطبثمخ، فغ١ً 

بء ٍِيَ ثؤْ ٠ظً ِزَّىبً ثبألػواف ٚاٌم١ُ اٌضمبف١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ األثٕ

ٌغ١ً ا٢ثبء ٚاألعلاك، ٚفوٚط اٌفوك ػٓ األػواف ٚاٌزؼب١ٌُ ٚاٌم١ُ اٌَبئلح ػًّ 

 (. 36، 1661َِٓزٙغٓ ِٕٚجٛم فٟ إٌظبَ اٌمجٍٟ )فًٚ أثٛ غبُٔ

ه ثبٌٛالء ٌٍمج١ٍخ، ٚرمَٛ اٌضمبفخ ا١ٌَب١ٍخ ٌٍمج١ٍخ ػٍٝ ِجلأ اٌؼٖج١خ ٚاٌْؼٛ

ٚإٌيػخ االٍزمال١ٌخ، ٚػلَ اٌقٚٛع ٌٍٍَطخ اٌّووي٠خ، ٚرّؾٛه اٌْؼٛه ثبالٔزّبء 

، 1668ٌٍمج١ٍخ ٚاٌٛالء ٌيػ١ّٙب فٟ إٛبه األػواف اٌمج١ٍخ )ِؾّل اٌظب٘وٞ

(. ِب ٠غؼً اٌؾفبظ ػٍٝ اٌؼٖج١خ اٌمج١ٍخ ٚرؼظ١ُ االٔزّبءاد االعزّبػ١خ 166ٓ

ب٠ٌٛٙخ ٚاٌّٖبٌؼ ا١ٌٕٛٛخ اٌغبِؼخ. ٚرجوى َِبٚا اٌفئ٠ٛخ ٠طغٝ ػٍٝ اٌْؼٛه ث

اٌؼٖج١خ اٌمج١ٍخ ػٕلِب ٠زؼٍك األِو ثبٌٖواع ػٍٝ اٌٍَطخ أٚ رٛى٠غ ِٕبفغ 

ٚاِز١بىاد اٌلٌٚخ، فئٔٗ ال ٠َزٕل إٌٝ ِؼب١٠و اٌٍّٖؾخ اٌؼبِخ ٚاٌّٛإٛخ اٌّزَب٠ٚخ 

 ثً ػٍٝ اٌٛالءاد ٚاالٔزّبءاد اٌزؾز١خ ٌّب كْٚ اٌلٌٚخ.

رّو اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفوك ٚاٌلٌٚخ ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّغبي ا١ٌَبٍٟ ِٓ عبٔت آفو، 

غبٌجبً ػجو ٛوف صبٌش ٘ٛ ١ّـ اٌمج١ٍخ، ٚمٌه ػٍٝ ؽَبة اٍزمالي اٌفوك ٚهٚػ 

اٌّجبكهح اٌفوك٠خ. ٚوبْ أثٕبء اٌمجبئً ٠ؾلكْٚ أزّبءارُٙ ا١ٌَب١ٍخ ٚارغب٘برُٙ 
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مج١ٍخ، ثبٍزضٕبء فئخ اٌز٠ٖٛز١خ ؽَت االٔزّبء ا١ٌَبٍٟ ٚا١ٌّٛي اٌز٠ٖٛز١خ ١ٌْـ اٌ

 ل١ٍٍخ ِٓ اٌّزؼ١ٍّٓ. 

٠ّٚىٓ اٌمٛي أْ اٌضمبفخ ا١ٌَب١ٍخ ٌٍمج١ٍخ ر١١ّي٠خ فٟ ثؼ٘ اٌغٛأت، فؼ١ٍّخ 

ارقبم اٌمواهاد كافً اٌمج١ٍخ رزُ ػجو اٌزٛافك ث١ٓ أفواك اٌمج١ٍخ، ِٚٓ ؽك وً هعبي 

ٌٍمج١ٍخ، ٠ٚزُ  اٌمج١ٍخ اٌّؾبهثْٛ اٌّْبهوخ فٟ ارقبم اٌمواهاد اٌّزؼٍمخ ثبٌْؤْ اٌؼبَ

اٍزضٕبء إٌَبء ٚثبلٟ اٌْوائؼ األفوٜ ِٓ اٌّْبهوخ، ٚثْىً ػبَ فئْ صمبفخ اٌمج١ٍخ 

 رّٕؼ اإلٔبس ِىبٔخ ِزل١ٔخ ِمبهٔخ ثبٌنوٛه.

ٌىٓ ِٓ عبٔت آفو؛ ٠طغٝ ػٍٝ اٌضمبفخ اٌمج١ٍخ صمبفخ اٌزؾى١ُ ٚاٌجؾش ػٓ 

ٍٝ أٔٙب إؽلٜ اٌز٠َٛبد ٚاٌؾٍٛي اٌٍٜٛ. ٠ٚزُ إٌظو إٌٝ اٌمج١ٍخ فٟ ا١ٌّٓ ػ

اٌّؤٍَبد ا١ٌٍٛطخ ث١ٓ اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ، ثبػزجبه٘ب إٛبه اعزّبػٟ ٠مَٛ ثزغ١ّغ 

 a buffer zoneاٌّٖبٌؼ، ٚاٌزؼج١و ػٕٙب، ٚرٍؼت كٚهاً فٟ فٍك ِٕطمخ ػبىٌخ   

ث١ٓ اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ، ٚوبٔذ اٌمج١ٍخ فٟ ا١ٌّٓ ربه٠ق١بً رؾّٟ أػٚبء٘ب ٚاٌّٛا١ٌٓ 

ُ مٌه فٟ ِٕغ ظٙٛه أٔظّخ ١ٍب١ٍخ ث١َ١ٌٛخ ّل٠لح ٌٙب ِٓ ثطِ اٌلٌٚخ، ٍٚب٘

اٌمّغ رمَٛ ػٍٝ اٌزٕى١ً ٚفوٗ إهاكرٙب ثبٌمٛح ػٍٝ اٌَبو١ٕٓ فٟ اٌو٠ف أٚ اٌّلْ 

ِٓ أثٕبء اٌمجبئً. ّٚؼٛه اٌفوك أٔٗ ِؾّٟ ثمج١ٍزٗ ِٕؾٗ َِبؽخ ِٓ اٌؾو٠خ فٟ 

ٌلٌٚخ ٚاألفواك ِٛاعٙخ اٌلٌٚخ. ٚلل ّىٍذ اٌمج١ٍخ ا١ّٕ١ٌخ ربه٠ق١بً ِٕطمخ ػبىٌخ ث١ٓ ا

 (.47، 7666ٓ،77أٚ اٌؼبئالد، ٚؽب١ِخ ٌُٙ ِٓ ٛغ١بٔٙب)ػبكي اٌْوعجٟ

 انجىُخ انذَىُخ وانمذهجُخ -4

 انتىىع انذَىٍ -

(. ١ٍِ7613ْٛ )رمل٠و ١ٌٛ٠ٛ  ٠78ُمله ػلك اٌَىبْ فٟ ا١ٌّٓ ثـؾٛاٌٟ 

%، ٠ٕزّْٛ إِب إٌٝ اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ )ٍٕخ( 66.1غبٌج١زُٙ ٍَِّْٛ ثَٕجخ 

أٚ إٌٝ اٌّن٘ت اٌي٠لٞ )١ّؼخ(. ٕٚ٘بن أل١ٍبد ك١ٕ٠خ ٕغ١وح علاً رّضً ألً 

 766% ِٓ اٌَىبْ، رزٛىع ث١ٓ ٠ٙٛك؛ ٠ُمله ػلكُ٘ ثؤلً ِٓ 1ِٓ 

% ِٓ اٌَىبْ، ُٚ٘ فٟ رٕبلٔ ثَجت 6.1، ٠ّٚضٍْٛ ألً ِٓ ّقٔ
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اٌٙغوح اٌَّزّوح إٌٝ "إٍوائ١ً"، ٠ٚزووي ِٓ ثمٟ ُِٕٙ فٟ ٕٕؼبء 

ِٕٚطمخ ه٠لح ّّبي ا١ٌّٓ )ٚىاهح اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ، رمو٠و اٌؾو٠بد 

%، 6.8اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌؼبٌُ(. ٚثبإلٙبفخ إٌٝ ا١ٌٙٛك ٠ٛعل ٕ٘لًٚ 

 Religious % )6.1ألً ِٓ %، ٚثٙبئ١١ٓ ١َِٚ6.7ؾ١١ٓ 

Landscape 2012, p.50..) 

ِٓ ؽ١ش اٌزوو١ت اإلصٕٟ ٠ز١ّي اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ ثبٌزغبٌٔ؛ إم ٠ْىً اٌؼوة 

% ِٓ إص١ٕبد ِزؼلكح أفوٜ )٠ؾٟ اؽّل 7% ِٓ اٌَىبْ، 66ٚ

(. ٚإما وبْ ٍىبْ ا١ٌّٓ ِٛؽل٠ٓ اص١ٕبً ٚك١ٕ٠بً؛ 763، 7667ٓاٌٍّٟٛ

ٚاٌؼٕٖو اٌؼوثٟ وّىْٛ هئ١َٟ، فُٙ ِزؼلكْٚ ٠غّؼُٙ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ 

 لج١ٍب ِٚن٘ج١ب، ثّب ٠ُٛعل ٔٛػبً ِٓ اٌزؼلك االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ فٟ ا١ٌّٓ.

  

 انتىىع انمذهجٍ -

هغُ ػلَ ٚعٛك أٞ إؽٖبءاد ه١ٍّخ ؽٛي اٌزٛى٠غ اٌّن٘جٟ ٌٍَىبْ فٟ 

% ِٓ اٌَىبْ ُ٘ ِٓ إٌَخ 85ا١ٌّٓ، إال أْ اٌزمل٠واد ر١ْو إٌٝ أْ 

% ِٓ ا١ٌْؼخ، أغٍجُٙ ػٍٝ اٌّن٘ت اٌي٠لٞ، ثبإلٙبفخ إٌٝ 45، ٚاٌْٛافغ

%، ث١ّٕب رملهُ٘ 6.5ٛٛائف ١ّؼ١خ أفوٜ وبإلٍّبػ١ٍ١خ، ٠ٚملهْٚ ثـ 

% ِٓ إعّبٌٟ اٌَىبْ، ٚػلك ِؾلٚك ِٓ ا١ٌْؼخ 7ثؼ٘ اٌّٖبكه ثٕؾٛ 

اإلصٕٝ ػْو٠خ )ٚىاهح اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ، رمو٠و اٌؾو٠بد اٌل١ٕ٠خ فٟ 

ٚأغٍجُٙ ِزؾٌْٛٛ ِٓ اٌي٠ل٠خ ثفؼً اٌزؤص١و اإل٠وأٟ (، 7613اٌؼبٌُ 

ٚاٌزجبكي اٌؼٍّٟ ِغ اٌؾٛىاد ا١ٌْؼ١خ اإلصٕٝ ػْو٠خ فٟ إٌّطمخ 

 (.84، 1667ٓ)إٍّبػ١ً األوٛع 

٠ٚزووي إٌَخ ٚأغٍجُٙ ػٍٝ اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ، فٟ اٌّؾبفظبد اٌٍٛطٝ 

ٚاٌغٕٛث١خ ِٓ ا١ٌّٓ، ِضً: ػلْ ٚؽٚوِٛد ٚرؼي ٚاٌؾل٠لح ٚإِة 

هة، أِب اٌي٠ٛك ف١زوويْٚ فٟ اٌّؾبفظبد اٌّْب١ٌخ ِٓ ا١ٌّٓ اٌّْبٌٟ ِٚؤ

ٍبثمب: ِضً ٕؼلٖ ٕٕٚؼبء ٚمِبه ٚؽّغخ ٚاٌغٛف، ٠ٚمطٓ ا١ٌْؼخ 
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اإلٍّبػ١ٍ١خ أٚ ِب ٠ؼوفْٛ "ثبٌّىبهِخ" فٟ ِٕبٛك ِضً ؽواى ٕٚؼفبْ 

 ّٚ٘لاْ.

ٚلل أزْود اٌّنا٘ت اٌضالصخ فٟ ا١ٌّٓ ِٕن ثلا٠خ اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ: 

اٌّبٌىٟ ٚاٌؾٕفٟ ٚاألّؼوٞ، صُ رٍزٙب فٟ ٔفٌ اٌموْ ِنا٘ت أفوٜ ٟ٘: 

٘ـ(، ٌُٚ ٠زجك 766٘ـ( ٚاٌي٠ل٠خ )786٘ـ( ٚاإلٍّبػ١ٍ١خ )763اٌْبفؼٟ)

ِٓ ٘نٖ اٌّنا٘ت ا١ٌَٛ ٍٜٛ اٌّن٘ج١ٓ اٌْبفؼٟ ٚاٌي٠لٞ، ٚلٍٗ ِٓ 

 (. 175، 1666ٓاإلٍّبػ١ٍ١خ )لبئل اٌْوعجٟ

ِٕن اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ ثبٌّنا٘ت ٚرؤصود األٔظّخ ا١ٌَب١ٍخ ا١ّٕ١ٌخ 

اٌفم١ٙخ، فىبْ ٠زُ اٍزقلاِٙب ربهح الوزَبة اٌْوػ١خ ا١ٌَب١ٍخ، ٚربهح 

أفوٜ ٌٍقوٚط ػٍٝ إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌمبئُ. ٚلل أصو رؼلك٠خ اٌّنا٘ت 

اٌفم١ٙخ ٚرٖبهػٙب ٍٍجبً ػٍٝ رٛؽ١ل ا١ٌّٓ رؾذ ٌٛاء ٍٍطخ ِووي٠خ 

، ١ّٕ1668خ )ِؾّل اٌظب٘وٞٚاؽلح، ِّب أكٜ إٌٝ ل١بَ ػلح ك٠ٚالد ٠

ٓ75 ،78.) 

ٚهغُ اٌزٕٛع اٌّن٘جٟ إال أْ ا١ٌّٓ ٌُ رْٙل ربه٠ق١بً ٕواػبد ػ١ٕفخ ػٍٝ 

أٌٍ ِن٘ج١خ، ٌؼلح أٍجبة ػمبئل٠خ ١ٍٚب١ٍخ؛ فّٓ اٌغبٔت اٌؼمبئلٞ ٠ؼزجو 

اٌّن٘ت اٌي٠لٞ اٌنٞ ؽىُ ا١ٌّٓ ِٓ فالي ٔظبَ األئّخ ِن٘ت ِؼزلي 

ٚ٘ٛ ػٍٝ ػىٌ أغٍت ِنا٘ت ا١ٌْؼخ  ٚلو٠ت علاً ِٓ ِن٘ت أً٘ إٌَخ،

٠مو ثٛال٠خ ا١ٌْق١ٓ ٚال ٠غ١ي ٍجّٙب، وّب ال رؼزمل اٌي٠ل٠خ ثبإلِبَ اٌغبئت 

وّب ٘ٛ اٌؾبي ػٕل اإلصٕٝ ػْو٠خ. ِٚٓ عبٔت ١ٍبٍٟ ٚهغُ ١ٍطوح 

اٌي٠ل٠خ ١ٍب١ٍبً ٌفزوح ٠ٍٛٛخ، إال أُٔٙ ٌُ ٠ّبهٍٛا اٌز١١ّي رغبٖ ا٢فو٠ٓ 

ثم١خ أرجبع اٌّنا٘ت األفوٜ فٟ اٌلٌٚخ  ػٍٝ أٍبً ِن٘جٟ، ٚظٍذ ِْبهوخ

كْٚ ر١١ّي، رؾىّٙب ِؼب١٠و اٌىفبءح ٚاٌملهح فٟ إٛبه ِؼ١ٓ، ٚإربؽخ 

(. ٚوبْ مٌه ثغوٗ 763، 7667ٓاٌفوٓ أِبَ اٌغ١ّغ )٠ؾٟ اٌٍّٟٛ

 رؾم١ك االٍزمواه فٟ ثٍل أوضو ِٓ ٖٔفٗ رمو٠جبً ِٓ أً٘ إٌَخ. 
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 االوقسبمبد االجتمبعُخ -

ر١ْو اٌزف١َواد اٌّقزٍفخ ٌٍلِموٛخ أْ االٔمَبِبد االعزّبػ١خ اٌؾبكح، 

ٍٛاء وبٔذ أص١ٕخ أٚ لج١ٍخ أٚ ك١ٕ٠خ أٚ ٛبئف١خ رّضً إّىب١ٌخ ٌؼ١ٍّخ اٌزؾٛي؛ 

إم رؾٛي كْٚ رجٍٛه ٠ٛ٘خ ١ٕٛٚخ ِْزووخ ِٚٛإٛخ ِزَب٠ٚخ. ٚوّب ٠وٜ 

زووخ أْ اإلؽَبً ثؾل أكٔٝ ِٓ ا٠ٌٛٙخ ا١ٌٕٛٛخ اٌّْ Rustowهٍٚزبٚ 

٠ّضً األه١ٙخ اٌزٟ رزؤٌٍ ػ١ٍٙب اٌّواؽً األفوٜ فٟ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي 

اٌل٠ّمواٟٛ. ٚاػزجو هٍٚزبٚ أْ اٌْوٛ اٌج١ٕٛٞ اٌٛؽ١ل اٌَّجك اٌنٞ ٠غت 

 Nationalرٛافوٖ ٌؾلٚس اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ ٘ٛ "اٌٛؽلح ا١ٌٕٛٛخ 

Unityاٌنٞ فَوٖ ثبٌزياَ اٌّٛا١ٕٛٓ ثغّبػخ ١ٍب١ٍخ ِْزووخ. ٚاػزجو ،" ٖ

ٙوٚهح ٌٛعٛك ؽبٌخ ِٓ االرفبق اٌؼبَ )اٌزواٟٙ( ؽٛي ِىٛٔبد ٚؽلٚك 

اٌغّبػخ ا١ٌٕٛٛخ. ٠ٚغؼً ِٓ اٌّّىٓ ألفواك اٌّغزّغ إِىب١ٔخ إٌٛٛي إٌٝ 

ؽٍٛي ٍٜٚ ؽٛي اٌّؤٍَبد ا١ٌَب١ٍخ ٠ٚؾٛي كْٚ ٚلٛع اٌٖواع 

 (. .Rustow, Dankwart, 1970, pp. 337-363ٚاٌؾوة األ١ٍ٘خ )

 

ٚرٕغؼ اٌل٠ّموا١ٛخ غبٌجبً فٟ اٌّغزّؼبد اٌزٟ ٠ىْٛ ؽغُ اٌزفبٚد ث١ٓ 

ِىٛٔبرٙب ِؾلٚك، فٛعٛك كهعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌزٛافك اٌؼبَ إٌبرظ ػٓ اٌزٕبٍك 

ٚاٌزغبٌٔ ث١ٓ ِىٛٔبد اٌّغزّغ ٠مًٍ ِٓ اٌم١ٛك ٚاٌٚٛاثٜ اٌزٟ لل ٠ٍغؤ 

٠ؼًّ ػٍٝ إ١ٌٙب إٌظبَ، ٠ٚمًٍ ِٓ ؽلح االٍزمطبة ٚاٌزّب٠ي ا١ٌَبٍٟ، وّب 

اٍزمواه األث١ٕخ االعزّبػ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ِّب ٠َُٙ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ 

 (. 166-  168، ٓ 7664ٓك٠ّموا١ٛخ َِزموح )ػجل اٌغفبه هّبك

 

ٚرج١ٓ األكٌخ أْ االفزالفبد اإلص١ٕخ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌل١ٕ٠خ )فبٕخ إما رلافٍذ 

ع ِغ ػلَ اٌَّبٚاح االلزٖبك٠خ ث١ٓ اٌغّبػبد( رغؼً ِٓ اٌٖؼت اٌْوٚ

 Christianفٟ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ ٚفٟ رو١ٍـ اٌل٠ّموا١ٛخ )

Welzel, 2009, p.79 ٚأٔٗ ال ٠ّىٓ رو١ٍـ اٌؼ١ٍّبد ا١ٌَب١ٍخ .)
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اٌل٠ّموا١ٛخ إال إما الزٖو رؤص١و اٌٛالءاد اإلص١ٕخ ٚاٌل١ٕ٠خ ٚاٌضمبف١خ ػٍٝ 

 اٌّغبي اٌقبٓ، ٚإما أزْود ل١ُ االٌزياَ ثّٛإٛخ ػبِخ ِْزووخ )ِؾّل

 (.84،64، 7665ٓىاٟ٘ اٌّغ١وثٟ

٠ٚؼبٟٔ ا١ٌّٓ ػٍٝ اٌٖؼ١ل ا١ٌَبٍٟ ٚاالعزّبػٟ ػلكاً ِٓ االٔمَبِبد 

اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠زؾٛي ثؼٚٙب إٌٝ أمَبِبد ؽبكح رؼٛق ػ١ٍّخ 

اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ ٚإِىب١ٔخ ّٔٛ صمبفخ ١ٍب١ٍخ كاػّخ ٌٍل٠ّموا١ٛخ وّب 

:ٍٟ٠ 

 االوقسبمبد انقجهُخ - أ

االٔمَبَ اٌمجٍٟ فٟ ا١ٌّٓ، ٚاٌزّب٠ي االعزّبػٟ ػٍٝ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ 

أٍبً االٔزّبء اٌمجٍٟ ٌُ ٠ؼل ثنٌه اٌؾلح اٌزٟ وبٔذ ػ١ٍٙب لجً ػمٛك، 

ٚففذ ؽلح االٔمَبَ االعزّبػٟ اٌوأٍٟ ث١ٓ اٌمجبئً، ١ٌظٙو ثْىً آفو 

أمَبِبد أفم١خ كافً اٌمج١ٍخ ٔفَٙب، ثَجت رواعغ كٚه اٌمج١ٍخ وج١ٕخ 

خ ٚافزياي كٚه٘ب فٟ اٌّْب٠ـ ٚاٌيػبِبد اٌمج١ٍخ، اعزّبػ١خ ِزّبٍى

ٚظٙٛه رجب٠ٓ اٌٛالءاد ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌطبئف١خ ِٚؼٙب اٌّٖبٌؼ إٌفؼ١خ 

اٌزٟ فىىذ اٌمج١ٍخ ِٓ اٌلافً ٚ٘ٛ ِالؽع ثٛٙٛػ فٟ أوجو إرؾبك٠ٓ 

 لج١١ٍٓ فٟ ا١ٌّٓ، ؽبّل ٚثى١ً.

ٌّ جىىثٍ شمبنٍ - ة  االوقسبو انشْطر

، ٚرٕبِٝ ثزجٕٟ 1663ٖبي ثؼل ؽوة ثلأ ١ٍب١ٍبً ثظٙٛه كػٛاد االٔف

ٔظبَ اٌوئ١ٌ ٕبٌؼ ١ٍبٍبد إلٖبئ١خ ّْ٘ذ إٌقت اٌغٕٛث١خ، ٚأكد 

، ٚرٕبِٟ إٌيػخ 7667إٌٝ ْٔٛء ِب ػوف ثبٌؾوان اٌغٕٛثٟ ػبَ 

االٔفٖب١ٌخ ِٚؾبٌٚخ ثٍٛهح ٠ٛ٘خ َِزمٍخ "غ١و ١ّٕ٠خ" ٌٍغٕٛث١١ٓ. ٌىٓ 

اٌطبثغ ا١ٌَبٍٟ  ال ٠ياي االٔمَبَ ٚاٌلػٛاد االٔفٖب١ٌخ ٠غٍت ػ١ٍٙب

اٌّزؼٍك ثبٌٖواع ػٍٝ اٌٍَطخ ٚاٌضوٚح، ٌُٚ ٠زؾٛي ثؼل إٌٝ أمَبَ 

 ؽبك ػٍٝ اٌَّزٜٛ االعزّبػٟ.
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 االوقسبو انمذهجٍ - د

 77ظٙو ثْىً أوجو ِغ اٌؾوة ٚاالٔمَبَ ا١ٌَبٍٟ اٌلافٍٟ ثؼل 

؛ إم اػزجود إٌّبٛك اٌْبفؼ١خ فٟ اٌّْبي ِضً رؼي 7613ٍجزّجو 

بفظبد اٌغٕٛث١خ أْ ِب ٠غوٞ ٘ٛ غيٚ ِٚؤهة ٚاٌج١ٚبء، ٚاٌّؾ

)ى٠لٞ( ٌٙنٖ اٌّؾبفظبد، ٠ؼ١ل ا١ٌّٕٙخ اٌزم١ٍل٠خ ٌّٕبٛك ّّبي اٌّْبي 

ػٍٝ ثبلٟ أعياء ا١ٌّٓ ػٍٝ أٌٍ ِن٘ج١خ ٚلج١ٍخ، ٠زُ ف١ٙب اٍزؾٚبه 

غيٚاد األئّخ ِٚب ػوف ثلٌٚخ اٌغٍجخ اٌمج١ٍخ )ػجل اٌٍّه 

الٔزّبء (. ٠ّٚىٓ اٌمٛي أْ اٌْؼٛه ثب66، 7615ٓاٌّقالفٟ

اٌّن٘جٟ فٟ ا١ٌّٓ وبْ رواعغ ثْىً وج١و؛ فٖٕٛبً فٟ اٌّلْ فالي 

اٌؼْو٠ٓ ٍٕخ األف١وح ِغ أزْبه اٌزؼ١ٍُ ٚرٛافو اٌّٖبكه اٌؼ١ٍّخ 

اٌل١ٕ٠خ ٚاٌزٟ أكد إٌٝ رواعغ اٌْؼٛه ثبٌؾبعخ إٌٝ رم١ٍل ِن٘ت ِؼ١ٓ 

أٚ إٌٝ ِوّل ِن٘جٟ ٠ٛعٗ اٌفوك فٟ ثؼ٘ اٌغٛأت اٌفم١ٙخ ٚاٌزؼجل٠خ 

ْؼٛه ثبٌؾبعخ إٌٝ االٌزياَ ثفزٜٛ فم١ٙخ(، وّب وبْ فٟ اٌَبثك. ٚلل )اٌ

ػبك اٌْؼٛه ثبالٔزّبءاد اٌّن٘ج١خ إٌٝ اٌظٙٛه ِغلكاً ِغ ظٙٛه 

َ وؾووخ رؼٍٓ أزّبء٘ب ِن٘ج١بً إٌٝ اٌي٠ل٠خ 1666اٌؾووخ اٌؾٛص١خ فٟ 

ٚ٘لفٙب إؽ١بء ْٚٔو اٌزواس ٚاٌّن٘ت اٌي٠لٞ، فٖٕٛبً ّٙٓ 

م١ٍل٠خ. ٚرمٛي ِٖبكه٘ب أٔٙب ْٔؤد ووكح فؼً ػٍٝ إٌّبٛك اٌي٠ل٠خ اٌز

اٌغيٚ اٌفىوٞ ٚاٌّن٘جٟ ٌّؼبلٍٙب األ١ٍٕخ فٟ ِٕطمخ ٕؼلٖ ِٓ لجً 

 اٌؾووخ اٌٍَف١خ اٌٛ٘بث١خ اٌّلػِٛخ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.

 االوقسبو انسالنٍ انقذطبوٍ/انعذوبوٍ - ث

فٟ  اٌّغّغ ػ١ٍخ ث١ٓ إٌَبث١ٓ ٚاٌّؤهف١ٓ أْ لجبئً ا١ٌّٓ روعغ

األًٕ إٌٝ "لؾطبْ" اٌغل األٚي ٌؼوة اٌغٕٛة، ػٍٝ فالف اٌمجبئً 

اٌؾغبى٠خ اٌزٟ رٕؾله ِٓ إًٔ "ػلٔبْ" ٚرٕزَت إ١ٌٙب األٍو 

اٌٙب١ّّخ اٌزٟ للِذ إٌٝ ا١ٌّٓ ثؼل للَٚ اإلِبَ اٌٙبكٞ ٠ؾٟ ثٓ 

(. 48، 1661َٓ. )فًٚ أثٛ غب667ُٔ٘ـ/763اٌؾ١َٓ اٌوٍٟ ٍٕخ 
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خ اٌزٟ ِود ثٙب ا١ٌّٓ ثؼل كفٛي ٚلل ٍبّ٘ذ اٌٖواػبد اٌلاف١ٍ

فٟ إؽ١بء اٌْؼٛه ثبٌزّب٠ي  7613اٌؾٛص١١ٓ ٕٕؼبء ٍجزّجو 

االعزّبػٟ اٌمؾطبٟٔ اٌؼلٔبٟٔ، وبْ لل ألصو ٚرالّٝ ثْىً ٍِؾٛظ 

% ِٓ 4-7، ٠ٚمله ػلك اٌؼلٔب١١ٔٓ فٟ ا١ٌّٓ 1687إصو صٛهح ٍجزّجو 

أٍالفُٙ اٌّغزّغ، ُٚ٘ اٌٙب١١ّّٓ ِٓ ًَٔ اٌؾَٓ ٚاٌؾ١َٓ اٌن٠ٓ للَ 

األٚائً إٌٝ ا١ٌّٓ فٟ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ. ٚرىبصو ٍَُٔٙ 

ٚإٌّزَج١ٓ ٌُٙ فالي ؽىُ اٌلٌٚخ اٌي٠ل٠خ اٌزٟ اٍزّود ِب ٠مبهة 

ػبَ، ِٚضٍذ ٛجمخ ١ِّيح  ٚماد ؽٖٚٛ فٟ اٌّغزّغ ؽزٝ ل١بَ  656

(. 147، 1668ٓ)لبئل اٌْوعج1687ٟإٌظبَ اٌغّٙٛهٞ ػبَ 

ال٠ياي ػٍٝ ٔطبق ِؾلٚك علا ؽزٝ  –ٌزّب٠ي ٚإؽ١بء اٌْؼٛه ثٙنا ا

ثفؼً اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ األف١وح، ٠غن٠ٗ اٌّزؾ١َّٓ ٌٍٙب١ّّخ  -ا٢ْ

ا١ٌَب١ٍخ )ر١ْو إٌٝ أؽم١خ آي اٌج١ذ اٌٙب١١ّّٓ فٟ اٌٛال٠خ ا١ٌَب١ٍخ 

ٚرٌٟٛ إٌّبٕت اٌؼبِخ فٟ اٌلٌٚخ( ِٓ عٙخ، ِٕٚبٟ٘ٚ اٌٙب١ّّخ 

أفوٜ )ػجل اٌٍّه اٌّقالفٟ،  ا١ٌَب١ٍخ أٚ اٌّزقٛفْٛ ِٕٙب ِٓ عٙخ

ٓ66 .) 

 االوقسبو انطبئفٍ - ج

ػٍٝ اٌوغُ أٔٗ ال ٠ٛعل ربه٠ق١ب أمَبَ ٛبئفٟ )ٍٕٟ ١ّؼٟ( فٟ ا١ٌّٓ، 

ثبٌٕظو ٌطج١ؼخ اٌّن٘ت اٌي٠لٞ اٌّؼزلٌخ ٚاٌّزَبِؾخ، ٕٚٚفٗ ألوة 

ِنا٘ت ا١ٌْؼ١خ إٌٝ أً٘ إٌَخ، إال أٔٗ ِغ اّزؼبي اٌؾوة اٌلاف١ٍخ فٟ 

واف اٌٖواع إٌٝ اٍزلػٝ اٌجؼل اٌطبئفٟ وغطبء ا١ٌّٓ ٍؼذ ثؼ٘ أٛ

ٌٍٖواع ا١ٌَبٍٟ اٌمبئُ، فٟ رىواه ٌٍّٕٛمط اٌَٛهٞ، فٖٕٛب أْ 

األٛواف اإلل١ّ١ٍخ اٌلاػّخ ٌٍٖواع ٟ٘ ٔفَٙب فٟ اٌؾبٌز١ٓ، ٚٚعٛك 

أمَبَ ِن٘جٟ ّبفؼٟ ى٠لٞ، لل ٠َبػل اٍزٕٙبٙٗ فٟ ّٔٛ اٌّْبػو 

ٌّغزّؼٟ، ٠ٚؼ١ك اٌزؼب٠ِ اٌطبئف١خ ثّب ٠ؼّك ثْىً فط١و االٔمَبَ ا

االعزّبػٟ ٚاٌمجٛي ثبٌّْبهوخ فٟ اٌٍَطخ ٚاٌؾٍٛي اٌٍٜٛ، ػٍٝ 
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أٌٍ لٛاػل اٌل٠ّموا١ٛخ. ٕٚ٘بن ِقبٚف ػ١ّمخ أْ ٠ىْٛ اٌزؼلك 

اٌّن٘جٟ ث١ئخ ٌّٕٛ ثنٚه االٔمَبَ ٚاٌٖواع اٌطبئفٟ، فٖٕٛب ِغ 

رٕبِٟ اٌٖواع ٚاالٍزمطبة اإلل١ٍّٟ ػٍٝ أٍبً ٛبئفٟ ١ّؼٟ ٍٕٟ 

ّٕطمخ )ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي فٟ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ أعوا٘ب ِووي ث١ٛ فٟ اٌ

ػٍٝ ػ١ٕخ ٚاٍؼخ ِٓ ا١ٌٍَّّٓ  7617ٚ 7611األِو٠ىٟ ث١ٓ ػبِٟ 

٪ 58ِٓ ا١ٌٍَّّٓ فٟ وبىافَزبْ ٚ %73ثٍلاً، ػوَف ف١ٙب:  46فٟ 

ِٓ ا١ٌٍَّّٓ فٟ أل١َ١ٔٚب أٔفَُٙ ثؤُٔٙ ال ٍٕخ ٚال ١ّؼخ، "ِغوك 

 ".٪ أٔفَُٙ أُٔٙ "ِغوك 5ٍَُِف فمٜ ٍَُِ"، ث١ّٕب فٟ اٌؼواق ػو

Michael Lipka, 2014 ٚاٌَؼٟ الٍزقلاَ ا٠ٌٛٙخ اٌّن٘ج١خ ،)

ٚاٌطبئف١خ وئؽلٜ أكٚاد اٌٖواع ا١ٌَبٍٟ ػٍٝ اٌٍَطخ فٟ ا١ٌّٓ، 

ؾٛي اعزّبػٟ ِٓ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌمج١ٍخ إٌٝ ٠زوافك ِؼٙب ػ١ٍّخ ر

اٌزوو١ي ػٍٝ اٌطبئفخ اٌّن٘ج١خ، رلفغ ثبرغب٘ٗ ثؼ٘ األٛواف ا١ٌَب١ٍخ 

ثٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ رّض١ً اعزّبػٟ ١ٍٚبٍٟ أٍٚغ ِٓ اٌمج١ٍخ، 

رَزقلِٗ ِلًفال ٌزىَت َِبؽخ ٔفٛم، ٚرٛظ١ف اٌفىوح اٌل١ٕ٠خ وآ١ٌخ 

د اٌل١ٌٚخ، ا١ٌّٓ فٟ ١ٍبٍخ ٌٍٕٛٛي إٌٝ اٌٍَطخ )ِغّٛػخ االىِب

 (. 7615ِبهً  77ؽبٌخ ؽوة، 

ٚثَجت أْ اٌطبئف١خ رُؾلس أمَبِبد اعزّبػ١خ رَزٕل إٌٝ ػمبئل ك١ٕ٠خ 

رمَُ اٌّغزّغ  -كْٚ ١ٕٛٚخ  -ػ١ّمخ اٌغنٚه، فئٔٙب رقٍك ٚالءاد 

ٚرفززٗ إٌٝ ِىٛٔبد اعزّبػ١خ ِزؼبك٠خ ِٚزٖبهػخ، ٟٚ٘ ٕٚفخ ٌؼلَ 

، وّب أٔٙب ٕٚفخ ِؼ١مخ رّبِبً االٍزمواه االعزّبػٟ ٚا١ٌَبٍٟ

ٌٍل٠ّموا١ٛخ، ِٚٓ اٌٖؼت أْ ريك٘و اٌل٠ّموا١ٛخ فٟ ِغزّغ ِٕمَُ 

 ٛبئف١ب ثْىً ػ١ّك.

ٚعّبالً ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌج١ٕخ االعزّبػ١خ اٌمج١ٍخ اٌزم١ٍل٠خ ال رياي ٟ٘ 

اٌطبغ١خ فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ. ٚرؼل اٌضمبفخ اٌمج١ٍخ هافل هئ١َٟ ٌٍضمبفخ 

اٌؼبِخ، ٚاٌزٟ ٟ٘ ِٓ ؽ١ش ٛج١ؼزٙب صمبفخ ِقزٍطخ؛ عيء ِٕٙب ِٕبٍت 

http://www.pewresearch.org/author/mlipka/
http://www.pewresearch.org/author/mlipka/
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ٌٍل٠ّموا١ٛخ ٠ٚلػُ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي، ٚعيء ِٕٙب غ١و ِٕبٍت. 

َبِبد االعزّبػ١خ ِٛعٛكح لل٠ّبً فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ، ٌىٓ ٚاالٔم

اٌزٙل٠ل اٌوا٘ٓ ٠ؤرٟ فٟ ظً اٌّقبٚف ِٓ رٕبِٟ االٔمَبِبد اٌّن٘ج١خ 

ٚاٌطبئف١خ فٟ اٌّغزّغ فٟ ظً اٍزّواه اٌٖواع اٌؼَىوٞ اٌلافٍٟ 

ٌفزوح ٠ٍٛٛخ، ِٚب ٠ؾٍّٗ مٌه ِٓ أصبه ٍٍج١خ ػٍٝ اٌضمبفخ اٌل٠ّموا١ٛخ، 

 ٌل٠ّمواٟٛ.ٚػ١ٍّخ اٌزؾٛي ا

 :ثبوُبً: تأثُر انجُئخ االقتظبدَخ

رؤول اٌؼل٠ل ِٓ اٌّلافً إٌظو٠خ اٌزف١َو ٌؼ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ أْ 

اٌج١ئخ االلزٖبك٠خ َِٚزٜٛ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ رّضً ػبِالً ِّٙبً فٟ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي، 

ٚأْ اٌزقٍف االلزٖبكٞ ال ٠ْىً ث١ئخ ِْغؼخ ٌٍل٠ّموا١ٛخ )ِؾّل ىاٟ٘ 

لزٖبك اٌو٠ؼٟ، ٚؽغُ (. ٚرّضً ػٛاًِ، ِضً: رؤص١و اال176، 7668ٓاٌّغ١وثٟ

اٌمطبع اٌوأٍّبٌٟ اٌٖٕبػٟ، ٚؽغُ اٌطجمخ اٌٍٛطٝ، ِٚزٍٜٛ كفً اٌفوك 

َِٚزٜٛ اٌفمو ٚاٌجطبٌخ، ٚرلٟٔ َِزٜٛ اٌؾ١بح ػٛاًِ ِؾلكح ٌؼ١ٍّخ اٌزؾٛي 

 اٌل٠ّمواٟٛ، ٚظٙٛه االرغب٘بد اٌضمبف١خ اٌلاػّخ ٌٍل٠ّموا١ٛخ. 

١خ اٌلاػّخ ٌؼ١ٍّخ ؽ١ش ٠وثٜ هٚٔبٌل إٔغٍٙبهد ث١ٓ ظٙٛه اٌم١ُ اٌضمبف

اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ، ٚرٛافو ػٛاًِ الزٖبك٠خ، ِضً: َِزٜٛ اٌز١ٕٖغ، َِٚزٜٛ 

اٌّؼ١ْخ، ١ٖٔٚت اٌفوك ِٓ إٌبرظ اٌمِٟٛ، ٚأٔٙب رؾلك أ٠ٌٛٚخ اٌؾبعبد ٚثبٌزبٌٟ 

(. وّب أْ اٌزقٍف 166-167، 7666ٓاٌم١ُ فٟ اٌّغزّغ )هٚٔبٌل إٔغٍٙبهد، 

طبػبد ٚاٍؼخ ِٓ اٌّغزّغ ِغ رفبٚد ؽبك فٟ االلزٖبكٞ، ٚأزْبه اٌفمو فٟ ل

رٛى٠غ اٌضوٚح، ٠ؼيى االٔمَبِبد ٚاٌٖواػبد االعزّبػ١خ، ٠ٚقٍك ث١ئخ غ١و 

َِزموح ١ٍب١ٍبً رؼ١ك ػ١ٍّخ االٔزمبي اٌل٠ّمواٟٛ. ٠ٚؼبٟٔ االلزٖبك ا١ٌّٕٟ اٌؼل٠ل 

 ِٓ اٌزؾل٠بد فٟ ٘نا اٌغبٔت، ٠ّىٓ اٌزؼوٗ ٌٙب وّب ٠ٍٟ:
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 أثر اقتظبد انرَع -1

ف اٌو٠غ ثبٔٗ اٌلفً غ١و إٌبرظ ِٓ اٌؼًّ، ٠ٚؼوفٗ اٌلوزٛه غَبْ ٠ُؼو

إثوا١ُ٘ ثؤٔٗ اٌفبهق اٌىج١و غ١و اٌّجوه الزٖبك٠بً ث١ٓ ٍؼو اٌزىٍفخ ٍٚؼو اٌج١غ اٌمبئُ 

ػٍٝ غ١بة اٌغٙل ٚاٌّْمخ. ٠ًّْٚ ه٠غ إٌفٜ ٚاٌغبى ٚاٌّؼبكْ )ه٠غ اٌّٛاهك 

اٍزقواعٙب ٍٚؼو ث١ؼّٙب، ٚه٠غ  اٌطج١ؼ١خ(؛ إم أْ ٕ٘بن فبهلبً وج١واً ث١ٓ رىٍفخ

ا١ٌَبؽخ، ٚه٠غ رؾ٠ٛالد اٌّغزوث١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌقبهط، ٚه٠غ اٌَّبػلاد 

اٌقبهع١خ، ٟٚ٘ ٔم١٘ ٌٍّٛاهك االلزٖبك٠خ اإلٔزبع١خ اٌزٟ رؤرٟ ٔز١غخ اٌؼًّ ٚثني 

 (. 7616اٌغٙل )غَبْ ِؾّٛك إثوا١ُ٘، 

ٍٝ رووي اٌّٛاهك ٠ٚؼزّل األٍبً االلزٖبكٞ ٌألٔظّخ غ١و اٌل٠ّموا١ٛخ ػ

االلزٖبك٠خ فٟ أ٠لٞ إٌقجخ اٌؾبوّخ، ِّب ٠ٛفو ٌٙب إِىب١ٔخ ر٠ًّٛ أكٚاد اٌمّغ، 

ٚثٕبء اٌغ١ُٛ ٚاألعٙيح اٌزٟ رؾّٟ إٌظبَ، ّٚواء اٌٛالءاد ٚاٌىَت ا١ٌَبٍٟ 

ٌّٚبْ ثمبء إٌقت اٌؾبوّخ فٟ اٌٍَطخ، ػٍٝ ػىٌ إٌظُ اٌل٠ّموا١ٛخ اٌزٟ رزطٍت 

ٖبك٠خ ثؤ٠لٞ اٌمٍخ، ٚرٛىػٙب ػٍٝ لطبع ٚاٍغ فٟ اٌّغزّغ ػلَ رووي اٌّٛاهك االلز

(Christian Welzel, 2009, P.76. ٚرظٙو "ٌؼٕخ اٌّٛاهك" ػٕلِب رّزٍه .)

اٌلٌٚخ ِٛاهكاً ٛج١ؼ١خ وج١وح، رَزط١غ إٌقجخ اٌؾبوّخ ٚٙؼٙب ثٌَٙٛخ رؾذ 

رٖوفٙب رَزقلِٙب و١ف رْبء )ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ، رمو٠و رؾل٠بد 

 (.83، 7611ٓاٌز١ّٕخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ 

ٚرٛعل ػاللخ ػى١َخ ث١ٓ اهرفبع َٔجخ اٌّٛاهك االلزٖبك٠خ اٌو٠ؼ١خ إٌبرغخ 

ٚا١ٌَبٍٟ فٟ اٌّغزّغ.  اٌؾمٛلٟ ػٓ رٖل٠و إٌفٜ فٟ إٌبرظ اٌمِٟٛ، ٚاٌزّى١ٓ

أْ االلزٖبك اٌو٠ؼٟ ٠ؤصو ٍٍج١بً ثْىً ٚاٙؼ ػٍٝ اٌزؾٛي  هًٚ ف١وٜ ١ِْبي

 فٟ إٌبرظ إٌفط١خ وبْ اػزّبك االلزٖبك ػٍٝ اٌٖبكهاد وٍّب ٚأٔٗاٌل٠ّمواٟٛ، 

اٌل٠ّمواٟٛ، ؽ١ش  ٌٍزؾٛي اٌلٌٚخ ألً لبث١ٍخ أوجو، وٍّب وبٔذ اٌمِٟٛ اإلعّبٌٟ

رّىٓ ٘نٖ اٌّٛاهك اٌٙبئٍخ األٔظّخ غ١و اٌل٠ّموا١ٛخ ِٓ اٍزقلاَ وال ِٓ اٌغيهح 

٠زُ إٌظو إٌٝ إٌفٜ ٚاٌّٛاهك )إٌّبفغ( ٚاٌؼٖب )اٌمّغ( ٌٍؾل ِٓ اٌّؼبهٙخ. ٌنٌه 
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اٌو٠ؼ١خ األفوٜ ػٍٝ أٔٙب رّضً اٌؼبئك اٌوئ١َٟ ٌٍل٠ّموا١ٛخ فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ 

 (.78،77، 7613ٓ)٠ٍٛف ىكاَ

٠ٕٚٛف االلزٖبك ا١ٌّٕٟ ثؤٔٗ الزٖبك ه٠ؼٟ، ٠ّضً إٌفٜ ؽٛاٌٟ صٍش 

% رمو٠جبً ِٓ اإل٠واكاد 58% ِٓ اٌٖبكهاد، 66إعّبٌٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ، ٚ

% رمو٠جبً إٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ، 6ٌؾى١ِٛخ. ث١ّٕب رّضً اإل٠واكاد اٌٚو٠ج١خ ا

 )اٌزمو٠و 7614% ِٓ إعّبٌٟ اإل٠واكاد اٌؼبِخ ٚإٌّؼ ػبَ 76.5َٚٔجخ 

(. ٚرّضً اٌٚوائت غ١و 466، 466 ، ٓ 7613اٌّٛؽل  اٌؼوثٟ االلزٖبكٞ

اإلؽٖبء إٌَٛٞ % ِٓ ٔبرظ اٌمِٟٛ اإلعّبٌٟ )وزبة 4اٌّجبّوح فمٜ ثَٕجخ 

7614 .) 

ٚاػزّبك االلزٖبك ػٍٝ ػبئلاد إٌفٜ ٚاٌَّبػلاد اٌقبهع١خ، ٚثْىً ألً 

ػٍٝ ػبئلاد اٌٚوائت اٌّجبّوح ٚغ١و اٌّجبّوح ٠ؾل ِٓ اٌٚغٛٛ اٌّغزّؼ١خ 

اٌؼوث١خ  اٌلٚي ثبلٟ فٟ ١ٌٍَو فٟ ٛو٠ك اإلٕالؽبد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ. ٚوّب

 ٌزغ١١و ؽبفياً  ؽب١ٌبً  ٠ْىً ث١َٜ علاً ٚلل ال ٛاىٔخاٌّ كفً فٟ اٌٚو٠جخ فئْ َِبّ٘خ

ٌىٓ اٌزٛلؼبد أْ اٍزّواه أقفبٗ  .االعزّبػٟ ث١ٓ اٌّٛا١ٕٛٓ ٚاٌلٌٚخ اٌؼمل

 ٔفط١خ عل٠لح ٚٚاٍؼخ فالي اوزْبفبد ا١ٌّٓ أٍؼبه إٌفٜ، ٚفٟ ؽبٌخ إما ٌُ رْٙل

 ِب١ٌخ ١ٍبٍخاٌزؾٛي إٌٝ  اٌلٌٚخ ػٍٝ اٌمبكِخ، فئْ مٌه ١ٍفوٗ اٌم١ٍٍخ إٌَٛاد

ِٓ  ػٍٝ ِي٠ل ِٓ اٌٚوائت ٌّٛاعٙخ رٕبِٟ اٌؼغي فٟ ا١ٌّيا١ٔخ، ٚاٌزٟ رؼزّل

ث١ٓ اٌلٌٚخ ٚاٌّٛاٛٓ )رمو٠و رؾل٠بد  عل٠لح ػاللخ اٌّزٛلغ أْ رفوٗ ثلٚه٘ب

 .(5، 7611ٓاٌز١ّٕخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ 

 مسبهمخ انقطبع انخبص انرأسمبنٍ  -2

أٍّبٌٟ ٚٚعٛك ث١ئخ ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ ّٔٛ ؽغُ اٌمطبع اٌقبٓ اٌو

الزٖبك٠خ ٚاعزّبػ١خ كاػّخ ٌٍز١ّٕخ اٌل٠ّموا١ٛخ؛ إم ٠ؼٛي ػٍٝ أزؼبُ اٌمطبع 

اٌقبٓ اٌوأٍّبٌٟ فٟ إؽلاس ّٔٛ الزٖبكٞ ٍو٠غ َِٚزلاَ )اٌجٕه اٌلٌٟٚ، 

(، ٚرؾو٠و رّووي اٌمٛح االلزٖبك٠خ ِٓ 7617ِٛاعٙخ اٌؾمبئك اٌٖؼجخ فٟ ا١ٌّٓ، 
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اٌّغزّغ، ٚفٍك ٛجمخ ٍٚطٝ ل٠ٛخ َِزمٍخ فٟ  ٠ل اٌلٌٚخ، ٚإػبكح ٚرٛى٠ؼٙب فٟ

رؾ١ًٖ ِٛاهك٘ب ػٓ اٌؾىِٛخ، ٌل٠ٙب اٌوغجخ ٚاٌملهح ٌّّبهٍخ اٌٚغٜ ِٓ أعً 

 ,Christian Welzel, 2009اٌؾٖٛي ػٍٝ ؽمٛلٙب االلزٖبك٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ )

P.80. .) 

ٚرؼزجو َِبّ٘خ اٌمطبع اٌقبٓ اٌوأٍّبٌٟ ِؾلٚكح علاً فٟ االلزٖبك 

ٙؼف َِبّ٘خ اٌمطبع اٌٖٕبػٟ، اٌنٞ ٠ؼل أؽل أُ٘ اٌمطبػبد ا١ٌّٕٟ، ٔز١غخ 

االلزٖبك٠خ ثّملٚهٖ إؽلاس رغ١١واد ١٘ى١ٍخ فٟ اٌج١ٕخ االلزٖبك٠خ، ٠َٚبػل فٟ 

رواوُ اٌضوٚح اٌوأٍّب١ٌخ فٟ اٌّغزّغ، ٚاٌزٍٛغ فٟ ثٕبء إٌّبٛك اٌؾٚو٠خ 

 (. 147، 7666ٓ)ِبه٠بٔٛ عوٚٔلٚٔب، 

 انمستىي االقتظبدٌ نهسكبن  -3

أكث١بد اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ ث١ٓ َِزٜٛ ِزٍٜٛ كفً اٌفوك،  روثٜ

ٚإِىب١ٔخ اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ، ٚؽَت وو٠َز١بْ ٠ٍٚياي ٚهٚٔبٌل إٔغٍٙبهد أْ 

ٕ٘بن ػاللخ لل رىْٛ ؽبٍّخ ث١ٓ َِزٜٛ اٌوفبٖ االلزٖبكٞ ٚاٌوٙب ػٓ اٌؾ١بح، 

 Christian Welzel and Ronaldٚاٍزمواه اٌل٠ّموا١ٛخ فٟ اٌّغزّغ )

Inglehart, 2009, P.128..) 

٠ٚطوػ َِزٜٛ اٌوفبٖ االلزٖبكٞ فٟ ا١ٌّٓ ػلح رؾل٠بد ِزؼٍمخ ثمبث١ٍخ 

االٍزمواه اٌل٠ّمواٟٛ ثَجت أْ إٌّٛ فٟ اٌَىبْ ٌُ ٠مبثً ثّٕٛ ؽم١مٟ فٟ اإلٔزبط 

اٌمِٟٛ، ثبإلٙبفخ إٌٝ اٌفَبك ٚاٌٙله غ١و اٌو١ّل ٌٍّٛاهك اٌؼبِخ. ٚ٘ٛ ِب ٠ٕؼىٌ 

ً اٌفوك ٚػٍٝ َِز٠ٛبد اٌّؼ١ْخ ٌٍَىبْ، ٠ٚزغٍٝ مٌه فٟ ٍٍجبً ػٍٝ َِزٜٛ كف

 ػلح عٛأت:

 وظُت انفرد مه انذخم انقىمٍ -

 The World Factرٖٕف ا١ٌّٓ ِٓ اٌجٍلاْ ماد اٌلفً إٌّقف٘ )

Book 2015 ِٟٛؽ١ش ثٍغ ِزٍٜٛ ١ٖٔت اٌفوك ِٓ إٌبرظ اٌم .)
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ؽ١ٓ كٚالهاً، فٟ  1.676ِب ٠ؼبكي 7617اإلعّبٌٟ ؽَت رمل٠واد ػبَ 

 5.777كٚاله، ٚفٟ األهكْ  6.164ثٍغ ِزٍٜٛ ١ٖٔت اٌفوك فٟ رٌٛٔ 

، 7614كٚاله )رمو٠و اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ  3.463كٚاله، ٚفٟ اٌّغوة 

(. ٠ٖٕٚف غبٌج١خ اٌَىبْ فٟ ا١ٌّٓ ػٍٝ أُٔٙ غ١و ِٕزغ١ٓ 156ٓ

ٍٕخ، ٚمٌه  16% ِٓ اٌَىبْ رؾذ ٍٓ 55.8الزٖبك٠بً، ؽ١ش رمغ َٔجخ 

ٍٝ اٌفئبد اٌؼّو٠خ غ١و إٌّزغخ الزٖبك٠بً، ٌزًٖ َٔجخ ٠وفغ ؽغُ اإلػبٌخ ػ

٪ َٚٔجخ اإلػبٌخ 3.6٪، َٚٔجخ إػبٌخ ا١ٌَّٕٓ 76.7إػبٌخ اٌْجبة إٌٝ 

 (.The World Fact Book 2015٪ )75.8اٌى١ٍخ إٌٝ 

 

 مستىي انخذمبد انعبمخ -

ر١ْو اإلؽٖبءاد أْ َِزٜٛ اٌؾ١بح أ٠ٚبً فٟ ا١ٌّٓ ال ٠ياي ِزٛاٙؼبً؛ إم 

% ِٓ اٌَىبْ فمٜ ٠ؾٍْٖٛ ػٍٝ ١ِبٖ ّوة إِٓخ، ثَٕجخ 53.6أْ َٔجخ 

% ِٓ ٍىبْ اٌو٠ف. ٠ٚزٛفو فمٜ ٌـ 38.5% ِٓ ٍىبْ اٌّلْ، َٚٔجخ 77

% ِٓ ٍىبْ 67.5% ِٓ ٍىبْ ا١ٌّٓ ٕوف ٕؾٟ ِالئُ، ثَٕجخ 54

% ِٓ اٌو٠ف١١ٓ. ٚرًٖ إٌَجخ اإلعّب١ٌخ ٌّٓ ٠ؾٍْٖٛ 43اٌّلْ، َٚٔجخ 

ِّوٙخ  77ٛج١جبً ٚ 46ؽ١ش ٠زٛافو% فمٜ، 86ػٍٝ فلِبد ٕؾ١خ إٌٝ 

ِٓ اٌَىبْ )اٌزمو٠و  1466ٌىً ِئخ أٌف َّٔخ، ٠ٚزٛافو ٍو٠و ٚاؽل ٌىً 

(. ٚرؤرٟ ا١ٌّٓ فٟ 451، 456، 7613ٓااللزٖبكٞ اٌؼوثٟ اٌّٛؽل 

٪ ِٓ إٌبرظ 5.3ػب١ٌّبً ِٓ ؽ١ش اإلٔفبق ػٍٝ اٌٖؾخ ثَٕجخ  173اٌّورجخ 

(. The World Fact Book 2015)  7614اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ػبَ 

ٚوبْ اإلٔفبق ػٍٝ اٌٖؾخ ِٓ إعّبٌٟ إٌفمبد اٌؼبِخ لل أقف٘ ِٓ 

، 7666اٌّٛؽل  اٌؼوثٟ االلزٖبكٞ )اٌزمو٠و 7668% ػبَ 5.8

اٌّٛؽل  اٌؼوثٟ االلزٖبكٞ )اٌزمو٠و 7617% ػبَ 3.4( إٌٝ 775ٓ

ِٓ ؽ١ش اإلٔفبق ػٍٝ  87(. ث١ّٕب رؤرٟ فٟ اٌّورجخ 456، 7613ٓ

 The) 7666% ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ػبَ 3.8اٌزؼ١ٍُ ثَٕجخ 
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World Fact Book 2015 ُٚوبْ اإلٔفبق اٌؾىِٟٛ ػٍٝ اٌزؼ١ٍ ،)

ِٓ إٌبرظ  7617% ػبَ 8.7إٌٝ  7666٪ ػبَ 3.8اهرفغ ِّب َٔجزٗ 

 % ِٓ إعّبٌٟ اإلٔفبق اٌؼبَ )اٌزمو٠و15.5اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ، َٚٔجخ 

 (.438، 7613ٓاٌّٛؽل،  اٌؼوثٟ االلزٖبكٞ

ٚللهٕل رمو٠و رؾل٠بد اٌز١ّٕخ فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ ٚعٛك ػاللخ فٟ 

ٚاٌجطبٌخ، ٚاػزّبك إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ ػٍٝ رٛى٠غ ه٠غ  اٌفمو ث١ٓ اٌؾبٌخ ا١ّٕ١ٌخ

اٌضوٚح إٌفط١خ ٌْواء اٌٛالءاد ٚاٌىَت ا١ٌَبٍٟ ووو١يح أٍب١ٍخ فٟ 

األٍب١ٍخ اٌؾىُ، ٚ٘ٛ ِب أؼىٌ ٍٍجبً ػٍٝ َِزٜٛ اإلٔفبق ػٍٝ اٌقلِبد 

 االلزٖبك٠خ )رمو٠و ٚاٌّؤٍَبد وبٌزؼ١ٍُ، ٚاٌٖؾخ، ٚوفبءح ا١ٌَبٍبد

 .(3، 7611ٓاٌؼوث١خ  إٌّطمخ فٟ اٌز١ّٕخ رؾل٠بد

 

 معذالد انفقر -

رٖٕف ا١ٌّٓ ّٙٓ اٌجٍلاْ اٌفم١وح فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ ٚاٌؼبٌُ؛ إم ٠ؼ١ِ 

 The World% )53أوضو ِٓ ٖٔف ٍىبٔٙب رؾذ فٜ اٌفمو ثَٕجخ 

Fact Book 2015 ٚصٍش اٌَىبْ رمو٠جبً ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌفمو اٌّللغ ،)

(. ٠ٚزووي اٌفمواء ثٖٛهح 174، 7614ٓ)رمو٠و اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ 

% ِٓ 66هئ١َ١خ فٟ األه٠بف ثْىً لل ٠ًٖ فٟ ثؼ٘ اٌّؾبفظبد إٌٝ

 (. 3، 7611ٓاٌؼوث١خ  إٌّطمخ فٟ اٌز١ّٕخ رؾل٠بد اٌَىبْ )رمو٠و

٠ٚزٛلغ فجواء الزٖبك٠ْٛ أٔٗ ٔز١غخ اٌؾوة ٚكفٛي اٌجٍل فٟ ؽبٌخ ِٓ 

اٌووٛك ٚاًٌٍْ االلزٖبكٞ ّجٗ اٌزبَ؛ ١ٍزٚبػف أػلاك اٌفمواء إٌٝ أوضو 

% ِٓ 63، ٚأْ أوضو ِٓ 7615ِٓ صالصخ أهثبع اٌَىبْ ثٕٙب٠خ اٌؼبَ 

اٌَىبْ ١ٍىْٛٔٛ ثؾبعخ إٌٝ َِبػلاد إَٔب١ٔخ عواء األىِخ )اٌؼوثٟ 

ٖ ّوائؼ اٌّغزّغ،  اٌغل٠ل، ّٛ أوزٛثو  17اٙطواثبد كٚي اٌوث١غ اٌؼوثٟ رْ

(. ٚر١ْو رمل٠واد اٌجٕه اٌلٌٟٚ أٔٗ ؽزٝ ٠ّىٓ فف٘ َِز٠ٛبد 7615

، فئٔٗ ٠غت هفغ َِز٠ٛبد إٌّٛ 7676% ثؾٍٛي اٌؼبَ 41اٌفمو إٌٝ
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% ٠ٍٕٛبً )اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اإلٕالؽبد فٟ 7االلزٖبكٞ إٌَٛٞ ١ٌي٠ل ػٓ 

 (.7617زووخ، ا١ٌّٓ َِؤ١ٌٚخ ِْ

 

 معذالد انجطبنخ -

رؼل اٌجطبٌخ أؽل اٌّْبوً اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب ا١ٌّٓ الزٖبك٠بً 

ٚاعزّبػ١بً ١ٍٚب١ٍبً. ٚال رمزٖو فمٜ ػٍٝ ِؾلٚكٞ اٌزؼ١ٍُ، ثً ِزف١ْخ 

أ٠ٚبً ثْىً ظب٘و ؽزٝ ث١ٓ فو٠غٟ اٌغبِؼبد. ٚلل اهرفغ اٌّؼلي اٌؼبَ 

اٌزمو٠و االلزٖبكٞ اٌؼوثٟ ) 7666% ػبَ 15ٌٍجطبٌخ فٟ ا١ٌّٓ ِٓ 

 االلزٖبكٞ )اٌزمو٠و 7614% ػبَ 36(، إ34ٌٝ، 7614ٓاٌّٛؽل 

(، ٚرًٖ َٔجخ اٌجطبٌخ فٟ أٍٚبٛ 454، ٓ 7613اٌّٛؽل،  اٌؼوثٟ

٪، ٚاإلٔبس 78٪؛ فٟ أٍٚبٛ اٌنوٛه 44.7ٍٕخ( إٌٝ  73-15اٌْجبة )

73( ٪The World Fact Book 2015 ْٚر١ْو اٌزمل٠واد اٌل١ٌٚخ أ .)

ؽزٝ ٠زُ فف٘  7676ّٓ ثؾبعخ إٌٝ ١ٍِْٛ فوٕخ ػًّ ثؾٍٛي اٌؼبَ ا١ٌ

ِؼلالد اٌجطبٌخ إٌٝ ؽلٚك ِمجٌٛخ )اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اإلٕالؽبد فٟ ا١ٌّٓ 

 .(7617َِؤ١ٌٚخ ِْزووخ، 

 

 مؤشراد انتىمُخ انجشرَخ -4

رزٛلف فؼب١ٌخ اٌؼٕٖو اٌجْوٞ وؤؽل اٌؼٕبٕو االلزٖبك٠خ اٌوئ١َخ ػٍٝ 

٠ٕٚؼىٌ رلٟٔ ِؤّواد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ثبٌٚوٚهح ػٍٝ ِؼلالد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ. 

كٚه ِٚىبٔخ اٌمٛح اٌجْو٠خ، ثؾ١ش ٠زؾٛي ٘نا اٌؼلك اٌىج١و ِٓ اٌَىبْ ِٓ ػٕٖو 

 لٛح فبػٍخ فٟ األكاء االلزٖبكٞ ٚاٌز١ّٕخ، إٌٝ ػتء الزٖبكٞ.

 186فٟ اٌّورجخ  7617ٚرمغ ا١ٌّٓ ٚفك ِؤّواد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ٌؼبَ 

٠مغ ّٙٓ ِغّٛػخ اٌلٚي ماد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ إٌّقفٚخ  ، 6.356ٛ٘ٚثم١ّخ 

(. ٚلل اىكاكد ا١ٌّٓ أقفبٙبً ِمبهٔخ 156، 7614ٓ)رمو٠و اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ 

كٌٚخ )رمو٠و اٌز١ّٕخ  177ِٓ إعّبٌٟ 151فٟ اٌّورجخ  7665ثّٛلؼٙب ػبَ 
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(. ِٚمبهٔخ ثلٚي ػوث١خ أفوٜ؛ فئْ 741، 7665ٓاإلَٔب١ٔخ اٌؼوث١خ ٌٍؼبَ 

د اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ِزٛاٙؼخ علاً، ؽ١ش ٠جٍغ ِزٍٜٛ اٌؼّو اٌّزٛلغ ػٕل ِؤّوا

ٍٕخ  73.7ٍٕخ، ث١ّٕب فٟ رٌٛٔ ٚاألهكْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي  85.1اٌٛالكح فٟ ا١ٌّٓ 

ٍٕخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ٠ٚجٍغ ِزٍٜٛ ٍٕٛاد اٌلهاٍخ فٟ ا١ٌّٓ )ثبؽزَبة  74.5ٚ

ٍٕخ  6.8األهكْ إٌٝ  ٍٕخ فمٜ، ث١ّٕب ٠ًٖ فٟ 7.5ِؼلالد االٌزؾبق ٚاٌزَوة( 

ٍٕٛاد،  6.7ٍٕخ، ِٚزٍٜٛ ٍٕٛاد اٌلهاٍخ اٌّزٛلغ فٟ ا١ٌّٓ  8.5ٚفٟ رٌٛٔ 

ٍٕخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ )رمو٠و اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ  13.5، 17.7ٚث١ّٕب فٟ األهكْ ٚرٌٛٔ 

% ِٓ إعّبٌٟ 73.4(. ْٚ٘بّخ ٔٛػ١خ اٌَىبْ إم أْ 156، 157، ٓ 7614

ْ أٞ ِؤً٘ ػٍّٟ أٞ ٠ٖٕفْٛ ّٙٓ ٍٕٛاد فؤوضو ال ٠ؾٍّٛ 8اٌَىبْ فٟ ٍٓ 

 (.7614أِٟ أٚ ٠موأ ٠ٚىزت )وزبة اإلؽٖبء إٌَٛٞ 

٠ٚزٍقٔ ِٓ وً ِب ٍجك أْ اٌج١ئخ االلزٖبك٠خ فٟ ا١ٌّٓ ٚفك اٌْوٚٛ 

اٌّؼ١به٠خ ٌجؼ٘ أكث١بد اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ رض١و ػلح رؾل٠بد ٚػٛائك أِبَ ّٔٛ 

 ّغ ا١ٌّٕٟ.اٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌم١ُ اٌضمبف١خ اٌلاػّخ ٌٙب فٟ اٌّغز
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 :انخبتمخ

ال رياي اٌج١ٕخ االعزّبػ١خ اٌمج١ٍخ اٌزم١ٍل٠خ ٟ٘ اٌطبغ١خ فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ. 

ٚرؼل اٌضمبفخ اٌمج١ٍخ هافل هئ١َٟ ٌٍضمبفخ اٌؼبِخ، ٟٚ٘  صمبفخ ِقزٍطخ؛ عيء ِٕٙب 

 ِٕبٍت ٌٍل٠ّموا١ٛخ ٠ٚلػُ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي، ٚعيء ِٕٙب غ١و ِٕبٍت. 

االعزّبػ١خ ِٛعٛكح لل٠ّبً فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ، ٌىٓ ٚهغُ أْ االٔمَبِبد 

اٌزٙل٠ل ا١ٌَٛ ٠ؤرٟ فٟ ظً اٌّقبٚف ِٓ رٕبِٟ االٔمَبِبد اٌّن٘ج١خ ٚاٌطبئف١خ فٟ 

اٌّغزّغ ِغ اٍزّواه اٌٖواع اٌؼَىوٞ اٌلافٍٟ ٌفزوح ٠ٍٛٛخ، ِٚب ٠ؾٍّٗ مٌه ِٓ 

 أصبه ٍٍج١خ ػٍٝ اٌضمبفخ اٌل٠ّموا١ٛخ، ٚػ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ.

ٚرض١و اٌج١ئخ االلزٖبك٠خ فٟ ا١ٌّٓ ٚفك اٌْوٚٛ اٌّؼ١به٠خ ٌجؼ٘ أكث١بد 

اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ ػلح رؾل٠بد ٚػٛائك أِبَ ّٔٛ اٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌم١ُ اٌضمبف١خ 

اٌلاػّخ ٌٙب فٟ اٌّغزّغ. ٠مًٍ ِٓ ؽز١ّخ ٘نٖ اٌْوٚٛ أْ اٌل٠ّموا١ٛخ ّٔذ 

 ٠بً. ٚاٍزمود فٟ ِغزّؼبد غ١و ٕٕبػ١خ ٚغ١و ِزطٛهح الزٖبك

ٚر١ْو اٌزغبهة اٌَبثمخ فٟ ؽبٌخ ا١ٌّٓ أْ اٍزّواه روكٞ األٚٙبع 

االلزٖبك٠خ ٚاٌفًْ فٟ ؽً ِْبوً اٌجطبٌخ ٚاٌفمو، ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك ٚاٌزجل٠ل اٌؼجضٟ 

ٌٍّٛاهك اٌؼبِخ، ١ٍىْٛ ػٍٝ األهعؼ ؽبفياً هئ١َ١بً الٍزّواه االؽزغبعبد 

 اٌْجبث١خ، ٚاٌّطبٌجخ ثبٌل٠ّموا١ٛخ.
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 -:نمراجعقبئمخ ا

 أوالً: انمراجع انعرثُخ

، 1667إٍّبػ١ً األوٛع، اٌي٠ل٠خ ْٔؤرٙب ِٚؼزملارٙب، ث١وٚد: كاه اٌفىو اٌّؼبٕو،  .1

ٛ4. 

، فجوا٠و 7611ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ، رمو٠و رؾل٠بد اٌز١ّٕخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ  .7

7617. 

، ٍجزّجو 7665ؼوث١خ ٌٍؼبَ ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ، رمو٠و اٌز١ّٕخ اإلَٔب١ٔخ اٌ .4

7665 . 

 . 7614، ِبهً 7614ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح اإلّٔبئٟ، رمو٠و اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ  .3

 .7617/66/78اٌجٕه اٌلٌٟٚ، ِٛاعٙخ اٌؾمبئك اٌٖؼجخ فٟ ا١ٌّٓ،  .5

 .7617/68/66اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اإلٕالؽبد فٟ ا١ٌّٓ َِؤ١ٌٚخ ِْزووخ،  .8

 اٌؼبِخ اٌؼوث١خ، األِبٔخ اٌلٚي ، عبِؼخ7666اٌّٛؽل  اٌؼوثٟ االلزٖبكٞ اٌزمو٠و .7

 ٚآفوْٚ.

 اٌؼبِخ اٌؼوث١خ، األِبٔخ اٌلٚي ، عبِؼخ7614اٌّٛؽل  اٌؼوثٟ االلزٖبكٞ اٌزمو٠و .6

 ٚآفوْٚ.

 اٌؼبِخ اٌؼوث١خ، األِبٔخ اٌلٚي ، عبِؼخ7613اٌّٛؽل  اٌؼوثٟ االلزٖبكٞ اٌزمو٠و .6

 ٚآفوْٚ.

اٌضمبفبد ٚل١ُ اٌزملَ، رؾو٠و ٌٛهٌٔ هٚٔبٌل إٔغٍٙبهد، اٌضمبفخ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ، فٟ  .16

٘به٠يْٚ ٕٚب٠ًِٛ ٕ٘زٕغزْٛ، روعّخ ّٛلٟ عالي، اٌمب٘وح: اٌّووي اٌمِٟٛ 

 .7، 7666ٌٍٛزوعّخ، 

 .1، 1666ٛفًٚ ػٍٟ أؽّل أثٛ غبُٔ، اٌمج١ٍخ ٚاٌلٌٚخ فٟ ا١ٌّٓ، اٌمب٘وح: كاه إٌّبه،  .11

واه ٚاٌزغ١١و، ٕٕؼبء: كاه فًٚ ػٍٟ أؽّل أثٛ غبُٔ، اٌج١ٕخ اٌمج١ٍخ فٟ ا١ٌّٓ ث١ٓ االٍزّ .17

 .1661اٌطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، 

لبئل ٔؼّبْ اٌْوعجٟ، اٌْوائؼ االعزّبػ١خ اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ، ٕٕؼبء: كاه  .14

 .1668، 1اٌؾلاصخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ٛ

، 1666لبئل اٌْوعجٟ، اٌمو٠خ ٚاٌلٌٚخ فٟ اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ، ث١وٚد: كاه اٌزٚبِٓ،  .13

ٛ1. 
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ِزٛفو ػٍٝ ِٛلغ  ، اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌإلؽٖبء،7614ٌؼبَ  وزبة اإلؽٖبء إٌَٛٞ .15

 اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌالؽٖبء.

ِبه٠بٔٛ عوٚٔلٚٔب، كهاٍخ األّٔبٛ اٌضمبف١خ ٌٍزط٠ٛو االلزٖبكٞ، فٟ اٌضمبفبد ٚل١ُ  .18

اٌزملَ، رؾو٠و ٌٛهٌٔ ٘به٠يْٚ ٕٚب٠ًِٛ ٕ٘زٕغزْٛ، روعّخ ّٛلٟ عالي، اٌمب٘وح: 

 .7، 7666ٌٍٛزوعّخ،  اٌّووي اٌمِٟٛ

ِٛه٠ٌ كٚفوع١ٗ، فٟ اٌلوزبرٛه٠خ، روعّخ ْ٘بَ ِزٌٟٛ، ث١وٚد: ِْٕٛهاد ػ٠ٛلاد،  .17

 ٛ7 ،1677 . 

ِؾّل ِؾَٓ اٌظب٘وٞ، اٌلٚه ا١ٌَبٍٟ ٌٍمج١ٍخ فٟ ا١ٌّٓ، اٌمب٘وح: ِىزجخ  .16

 .1، 1668ِٛلثٌٟٛ،

ا١ٌَب١ٍخ ِؾّل ِؾَٓ اٌظب٘وٞ، اٌّغزّغ ٚاٌلٌٚخ: كهاٍخ ٌؼاللخ اٌمج١ٍخ ثبٌزؼلك٠خ  .16

 .1، 7663ٛٚاٌؾيث١خ: اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ ّٔٛمعبً، اٌمب٘وح: ِىزجخ ِلثٌٟٛ، 

 -ِؾّل ىاٟ٘ ث١ْو اٌّغ١وثٟ، ثؾٛس فٟ صمبفخ اٌل٠ّموا١ٛخ ٚإٌظبَ اٌؼوثٟ، ٛواثٌٍ .76

 . 1، ١ٌ7665ٛج١ب: اٌّووي اٌؼبٌّٟ ٌلهاٍبد ٚأثؾبس اٌىزبة األفٚو، 

 ػبِخ ا١ٌَبٍٟ: ِواعؼخ اإلٕالػٚ اٌل٠ّموا١ٛخ"اٌّغ١وثٟ،  ث١ْو ىاٟ٘ ِؾّل .71

 اٌل٠ّموا١ٛخ ، ٔلٚح)ِؾوهاْ( اٌٖٛأٟ ِؾّل إٌّٛفٟ ٠ٍٚٛف وّبي ، فٟ"ٌألكث١بد

ا١ٌَب١ٍخ،  ٚاٌؼٍَٛ اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح: و١ٍخ االلزٖبك اٌٛٛٓ فٟ ا١ٌَبٍٟ ٚاإلٕالػ

7668. 

ٌؼ١ٕخ ِؾّٛك ا١ٌَل اٌؼوثٟ، رؤص١و اٌؼٌّٛخ ػٍٝ صمبفخ اٌْجبة اٌّٖوٞ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ  .77

ِٓ اٌْجبة فٟ ١ٍبلبد اعزّبػ١خ ِزجب٠ٕخ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح، عبِؼخ ػ١ٓ 

 .7663ٌّّ و١ٍخ ا٢كاة، 

 .7615ِبهً  77ِغّٛػخ االىِبد اٌل١ٌٚخ، ا١ٌّٓ فٟ ؽبٌخ ؽوة،  .74

ػبكي ِغب٘ل اٌْوعجٟ )ِؾوه(، اٌمٖو ٚاٌل٠ْٛ: اٌلٚه ا١ٌَبٍٟ ٌٍمج١ٍخ فٟ ا١ٌّٓ،  .73

 .7666ؾمٛق اإلَٔبْ، أوزٛثو ٕٕؼبء، اٌّوٕل ا١ٌّٕٟ ٌ

ػجل اٌغفبه هّبك، اٌزطٛه ا١ٌَبٍٟ ٚاٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ، إٌّٖٛهح: كاه األٕللبء  .75

 .7664ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، 

ػجل اٌٍّه اٌّقالفٟ، "ا١ٌّٓ إٌٝ أ٠ٓ؟"، ؽٍمخ ٔمب١ّخ، ِغٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثٟ، ث١وٚد:  .78

 .7615، ٍجزّجو346ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، اٌؼلك 

ٖ ّوائؼ اٌّغزّغ، ا .77 ّٛ أوزٛثو  17ٌؼوثٟ اٌغل٠ل، اٙطواثبد كٚي اٌوث١غ اٌؼوثٟ رْ

7615 . 
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غَبْ ِؾّٛك إثوا١ُ٘، األثؼبك االعزّبػ١خ ٌاللزٖبك اٌو٠ؼٟ فٟ ٍٛه٠خ، اٌّووي اٌضمبفٟ  .76

 .7616اٌؼوثٟ، فجوا٠و 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/ibrahim.pdf 

، أوزٛثو 7613ٚىاهح اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ، رمو٠و اٌؾو٠بد اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌؼبٌُ ا١ٌّٓ  .76

7615. 

 .7668ٚىاهح اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ، رمو٠و اٌؾو٠بد اٌل١ٕ٠خ، اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ  .46

ٌلٌٚخ، ٕٕؼبء: ػجو اٌْوق ٠ؾٟ أؽّل اٌٍّٟٛ، ا١ٌّٓ كهاٍخ فٟ ١ٍبٍخ ثٕبء لٛح ا .41

 .1، 7667ٌٍٛطجبػخ، 

٠ٍٛف ىكاَ، اٌضمبفخ ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ: كهاٍخ فٟ رؤص١و اٌّؾلكاد غ١و  .47

، 376ا١ٌَب١ٍخ، ِغٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، اٌؼلك 

 .7613ٔٛفّجو 
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