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مسحمهةاًسيحنايفال ٔلهرتوذوًوتِحالًؾصذَة

ا

املحرذةالٕهخحجالجلحمؾةالٌَسيحهَةايفالًسحرال ٔلهرتوذوًويج -اأٔ.د.اؽًلاززي-الجلحمؾةالٌَسيحهَةا-اًسيحن ا

ا
ثؾخرب الجلحمؾة الٌَسيحهَة الًيت اثخٔسست امٌشا
لًؾحم ا ،1951ا الملؤسسة ال ٔلسحس َة الًيت اثلوما
ابؽسلد الًاكدرلت الًؾَمَة اذلت الملس خوى الًؾحيل،ا
ولًيتاثؾىناذدٌغمياولدلرةالملؾَومحتاولملسحمهةايفا
جالندشحف الملؾصيف اوهلهل اولحملحفغة اؽَََ.اوًؾخربا
مؾِس الًؾَوم اجالتامتؼَة الشلي الوشاخٔ ايف الًؾحما
1961اُوالًرصحالشلياثوىلالًخؾَمياولًسحرايفا
مِحدٍن الًؾَوم اللٕتامتؼَة ارشلك اؽحم ،اوٕلؽسلدا
لزلرلسحت ال ٔلهرتوذوًوتِة ارشلك اذحص .ا انٌلا
ًسحيق الجلحمؾحت الخلحضة اؽىل ال ٔلرليض الٌَسيحهَةا
لٕهخحهجح ال ٔلهرتوذوًويج ،اوًىن اذلي ايف اللٕطحراا
لحملسوداابمللحرهةامػالجلحمؾةالٌَسيحهَة.ااا اٌَجحمؾةا
لزلور ايف اهلي الملؾصفة الىل الًطالب ،اومسحؽسهتما
ٌَلِحم اابلحبحث الًيت احتسد اوجتَد اؼنا
لملشالكت ،اويه الًيت اثيغم الملؾَومحت اوثسٍصُح.ا
ٌَسححثني ادور السحيس ايف اثلسمي اللٕجحابتا
ولحلَولالًؾمََةاملسحؽسةاضحهؾيالًلصلراؽىلالٕجنحزا
ل ٔلُسلف اجالكذطحدًة اولًرتذوًة اولًثلحفِةا
وجالتامتؼَة ....ا

The Lebanese University, founded
since 1951, is the primary institution
that prepares the Lebanese University
High-level scientific cadres, which are
concerned with organizing and
managing
information
and
contributing to knowledge discovery
Keep it. The Institute of Social
Sciences, founded in 1961, is the
edifice of education Research in the
fields of social sciences in general, and
the preparation of anthropological
studies in particular. How the rest
The private universities on the
Lebanese territory have their own
anthropological production but remain
in the framework of Lebanese. The
university has the role of transferring
knowledge to demand, and helping
them to carry out research that
identifies and responds On problems,
which organize and manage
information. Researchers have a key
role in providing answers and
practical solutionsTo help decisionmakers achieve economic, educational,
cultural and social goals.
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لملَرص  :ا

ا

Abstract :

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٔ .1أمهَةالًؾميال ٔلهرتوذوًويج
ًلسا ٔأحصزتالزلرلسحتاجالوسحهَةاثلسم ًحاابرز ًل،اودفؾ ًحا ٔأدىالٕىلاختََطِحامػناجالحػذاكماا
ٌَميطقالًطوريارشلكاأٓححديايفاجالس خسللاولحلنك.او ٔأؼمتػستالملػ اال ٔلهرتوذوًوتِػحايفا
رضػػسالًغػولُصالًػػيتاحػصثسناحبَػػحةاجالوسػػحناواكةػػنافػػصدا ٔأوايفاجتمؾػػَاوٕلهدشػػحرٍايفالًزمػػحنا
ولملاكن .ا
وٕلس خفحدتالًؾَوماجالتامتؼَػةامػناذػاللالًرتنػ اؽػىلالًغػولُصاوثدصؾِػحاولمللحرهػةافػ ا
ذُ ح،اواكناذكلاحمط ةلاٌَجِودالملَسلهَة،الًيتا ٔأمثصتاًربوزاهخحجئاحصَحةا ٔأواملحرذةاٌَطحة .ا
سحؽستاذكلايفارمسافصوضاثخطَػدالملالحغػةاولملشػحرنةاولًصضػس.اوٕلؼػامتدالمليػح ا
لًػػيتا ٔأدتالٕىلاثطػػحَعالًؾسًػػسامػػنالملفػػحُمي،اوياًؾػػساللٕدلتاملذرصػ ًلاؽػػىلالًطػػحذػالًفػػصدي.ا
وابًيدِجةافػحٕناُػشٍالزلرلسػحتاذػس ٔأتاثلػرتبامػنالًؾَػومالًطسَؾَػةايػُج ًحافشػُج ًح.اوثخحػولا
ثسرجيَ ًحالٕىلالًخجصذةالملوضوؼَة،املفِومالًؾملالًطسَؾي.ا
ثطػػورتال ٔلحبػػحثاجالتامتؼَػػةاوجالوس ػحهَةاوحتوًػػتاٌَخجصذػػةالملوضػػوؼَةامػػناذػػاللا
لٕدضحؼِحاٌَصضساولًدسجَي،اوزصزتال ٔلؼٌللالملَسلهَةالًيتا ٔأزسدتامصودُحاو ٔأضسحتالملؾػنيا
ٔأوالزللمعال ٔلسحيسا ٔلياؽػمل،الٕذالاكىػناجتحَُِػحاملػحاًِػحامػناكيػةاؽَمَػةاومؾطَػحتادكِلػةا
ًيوليحاخمخَفةامناحِحةالًشرش.افحزلرلسحتايفاجمحلالًؾَػومالًطسَػةاأٔوالًِيسسػ َةامػث ًال:ايها
حبحجػػةامحسػػةاٌَخؾػػصفالٕىلال ٔلحبػػحثالملخؾَلػػةاابًخىِػػأاجالتامتؼػػيا ٔأوالًثلػػحيف.افذىػػوناُػػشٍا
ل ٔلحبحثاممتمةاًسحيقالًؾَوم،اوُيحاثربزا ٔأمهَةالًدششِماذنياخمخَأالًؾَوم .ا
لاٍ ػزللالًؾَػػٌلتاًؾىفػػوناؽػػىلاجتػػحرإم،اتٌس ػ ًحالٕىلاتٌػػد،اومػػناذػػاللام ػ االًؾَػػوما
لًطسَؾَة،االٕؽسلدالزلرلسػحتاجالوسػحهَةالًػيتاًًصقػياًِػحاا ٔأناثخطػوراًخىشػأاؼػنال ٔلذؾػحدا
لًيفس َةاوللٕتامتؼَةاولحلضحرًةاًالوسحن،او ٔأمهَػةامضػحؼفةالجلِػوداملؾصفػةاحِػحةال ٔلفػصلدانػٌلا
لدلحؽحتاوحتََيالملولضَػاامنا ٔأجيالًوضولاٌَخًصؤالًؾَمي،اولس خزالصالًيخحجئاولًغػصوفا
لملخق رةالٕحسلثاثولزنااكميامػالًسُجةالحملَطةاولًس َطصةاؽَهيح .ا

خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا62ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة
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 .2لجلحمؾحتايفاًسيحناوثسرٌسال ٔلهرتوذوًوتِح ا
أٔو ًل:الجلحمؾةالٌَسيحهَة
ثؾخربالجلحمؾةالٌَسيحهَةالًيتاثخٔسستامٌشالًؾحما،1951ايه لملؤسسػةالًصيَػةالًوحِػسةا
يفاًسيحن لًيتاثلومامبِحمالًخؾَميالًؾحيلالًصييامبرخَأالدذطحضػحثَاودرجحثػَ،اويهامؤسسػةا
ٔ
ٕدلري،اويهاثضماأنرثامنا
ؽحمة،احمتخػاابًشرطَةالملؾيوًةاوجالس خلاللاللٔاكدكياولملحيلاولل
ؼرشٍناوحسةاجحمؾَةاذنيالكَةاومؾِساومصنزا ٔأحبحث،اوثػسرسافهيػحاخمخَػأاجالدذطحضػحتا

خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا63ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

اثؾخربالزلرلسحتالحللََػةال ٔلهرتوذوًوتِػةايفاجممتؾحثيػحاذلتا ٔأمهَػةاذمػ ة،اوذكلامػناذػاللاا
حصنزُحاؽىلاللٕوسحنامبحضََاوححرضٍاومبيغوراحمنوي.ا"هؾطيامثح ًلادرلسػةالملػوروثالًثلػحيفا
يفاؽحمليحالملؾحرصاوٕلزصلزا ٔأمهَخَ.اوذحضةاذؾسا ٔأنايحؼتايفالحللصةال ٔلذػ رةاذؾػظالًيغػص تا
لًيتاتؾَتامػناُػشٍالملػحدة،ا ٔأيالملػوروثالًثلػحيفامصلدفػ ًحاٌَخزَػأا ٔأوالدلػودا ٔأوالًدشػشرا
لملسحًؿافَِاابملحيض"
رمٌلاٍىنامنافؾيا ٔأواردةافؾي،افح ر
ٕنالًخق رالًثلحيفالاًمتاذطصًلةاأًَٓةارس َطة،الٕذاًوجسا
هوعامنالًرصلعاذنيالًلسمياولجلسًس،افحٕذلااكناُيحكامناكوةاجربًةاثؤديالٕىلالًخقَ ر،افِيحكا
كوةامؾحهسةاثفصضاجالس متصلر.ااوٕلهيحاهلػاؽىلادطوطامتحساذػنياطػصفني،اا ػناهجػةاهؾػُ ا
وحيَناذيحالكامحاُواحسًر،اومناهجةاناهَةااخحفاجالذخؾػحداؼػنالًسػىنالًخلََسًػةالملؾخػحدة.ا
وُيحاثربزا ٔأمهَةالزلرلسحتال ٔلهرتوذوًوتِةايفاثسوٍناوجسجَيالملحدةالًرتلزَػةازػلكاثفحضػََِح،ا
وخبحضةايفاُشٍالملصح ةلالًيتاحيطيافهيحاثق رارسًػاوُوامػحاٌسػمََاذؾػظاذػربلتالًَووسػىوا
"ابًخفىمالًثلحيفالًؾامَق".ااُشٍالزلرلسحتاثؾمػياًخحسًػسالًسوضػ ةلاملػحاًِػشٍالملولضػَػامػنا
ٔأمهَة،اوذحضةالملوروثالًثلحيفاًخوتَِال ٔلهغحرا ٔلمهَخَاوتؾهلامصثسط ًحارشلكاؼضػوياذسًِػةا
لجملمتػ،اوذولكػاوٕلجتحُحتاجالكذطحدالًوطين،اومناهجةاناهَةاكػصلتةالًولفػسالًثلػحيفالشلياهخشٌػحٍا
ووس خزسمَايفامؾحي يحالًَويم،الكاذكلانمناكصلتةاؽَمَةاموضػوؼَةاذؾَػسةاؼػنالًخؾطػدا
ولًشوفِيَةاًالكالحلحًخني .ا

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لًيغصًةاولًخطسَلِة.اواثؾىناذدٌغمياولدلرةالملؾَ اومحتاولملسحمهةايفاجالندشحفالملؾػصيفاوهلػهلا
ولحملحفغةاؽَََ.ا ا
 مؾِسالًؾَوماجالتامتؼَة ا

لوشخٔايفالًؾحما1961ا ٔكحسافصوعاالجلحمؾةالٌَسيحهَػة،انمػنالخلطػةالًس َحسػ َة الًخمنوًػةا
لًػػيتاوضػػؾِحالً ػصاُساف ػؤلدايػػِحبا"ا-1958ا"1964ايفاذكلالًوكػػت،امػػنا ٔأجػػياحمنَػػةا
ودرلسةالجملمتػ.ا اوٌَجحمؾػةالزل اورال ٔلسػحيسايفاهلػيالملؾصفػةالىلالًطػالب،اومسػحؽسهتماٌَلِػحما
ابلحبحثالًيتاحتسداوجتَداؼنالملشالكت،اويهالًيتاثيغمالملؾَومحتاوثسٍصُح .ا
ناهَ ًح:الجلحمؾحتالخلحضة ا
ثخوزعايفاًسيحنالًؾسًسامنالجلحمؾػحتالخلحضػةا،اوًفػوداؽػسدُحال ٔلرذؾػني،امؾضػمِحالا
ًسرسال ٔلهرتوذوًوتِح.اسوىانمنازالثاجحمؾحتافلن،ااويهالًخحًَة:ا"الجلحمؾػةاجالم رهَػةا
يفاذػػ روت،اجحمؾػػةالًلػػسٌساًوسػػأاولملؾصوفػػةا"اابجلحمؾػػةالًُسػػوؼَة"اا اوجحمؾػػةاذػػ روتا
لًؾصذَة"...ا ا

 .3ال ٔلهرتوذوًوتِحايفالًخؾَميالجلحمؾي
ثؾخربالجلحمؾةالملؤسسةال ٔلسحس َةالًيتاثلوماابؽػسلدالًػاكدرلتالًؾَمَػةاذلتالملسػ خوىا
لًؾحيل،اولًيتاثؾىناذدٌغمياوٕلدلرةالملؾَومحتاولملسحمهةايفاللٕندشحفالملؾصيفاوهلهلاولحملحفغػةا
ؽَََ.ااومؾِسالًؾَوماجالتامتؼَةاُوالًرصػحالشلياثػوىلالًخؾَػمياولًسحػرايفامِػحدٍنالًؾَػوما
للٕتامتؼَةارشلكاؽحم،اوٕلؽسلدالزلرلسحتال ٔلهرتوذوًوتِػةارشػلكاذػحص،اا اوكػساذلػيالملؾِػسا
مؤسسةاولحسةاًقحًػةالًؾػحما،1975امثاثفػصعاالىلاسسػةافػصوعايفالحملحفغػحتالرلػس،امػػا
لحلصبال ٔلََُةالًؾسثِة.اا ا
وٌَجحمؾةادورًالاأٔسحسػ ًَاحايفاضػِصاوثوحِػسالًطػالبالشلٍػناًًمتػونالىلاذُجػحتاخمخَفػة:اا
تقصلفِػػةالٕتامتؼَػػةاادًًِػػةااوزلحفِػػة،...اوثلػػومانػػشكلايفاهلػػيالملؾػػحرفالىلاالًطػػالب،ا
ومسحؽسهتماٌَلِحمااب ٔلحبحثالًيتاحتسداوجتَداؼنالملشالكت.ا ا

خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا64ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخٔ.د.ؽًلاززي-الجلحمؾةاٌَسيحهَة-اًسيحنا







ُيال ٔلحبحثالجلحمؾَةالملرتلهكةاؽىلارفوفالملىذسحت،اثؾطىاجالُامتماوٌس خفحدام ح؟
ُيالجلحمؾةايفاـصذةاؼنالجملمتػ؟اوذحضةاؽملاجالتامتعاوجالهرتوذوًوتِحاملحاٌشالكهَا
من افىص اهلسيامصفوضامس سلحامنالًِييةالًس َحس َةا ٔأولزلًًَِالًقحًسةالًخخٔز رايفا
جممتؾحثيح.الٕذا ٔأحِح ًان اجنسُحا"ًزومامحلاًَزم"امناذالل:ااثلََصالمل لهَة،احتجميا
مصلنزال ٔلحبحث،الًخسذيالًس َحيسايفالًشؤوناللٔاكدكَة...اذحضةاولناُشٍالجلحمؾةا
اليالجلحمؾةالًوطيَة-اااكهتاكسأاأوشخٔتاذضقنامنالًشحرعاوٕلثصانثحفةال ٕلرضلابتاولملطحًسةاذخخٔسُسِح.ا ا
ُياُيحكاهوعامنالًط ةلاذنيالًسححراوضحهػالًلصلر؟الٕذاجنسا ٔأحِح ًاناهوؽ ًحامناثقََدا
لملطَحةالًفصدًةااذنيالًسححراولًس َحيس .ا
ُيامنامطححلةاذنيالًسححراورجحلالل ٔلؼٌلل؟ا ا

 محايهاؽالكةالًسححرالًطحًداابلس خحذاابًًاس سةاٌسلرلسحتالجلحمؾَةالًؾََح؟
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا65ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

وملؾِسالًؾَوماجالتامتؼَةالزلوراولًوعَفةالملم ة،ا ٔلهػَاحيخػوياؽػىلاٍلوؽػةامػنالًؾَػوما
ثطحلالجملمتػاوللٕوسحناومحاحيَناذَامنامؤثصلتامحدًةاوف رامحدًة،اويهاؽَومالٕوسحهَةاحصنػزا
ؽىلاجالوسحنالشلياٌشلكالحملورال ٔلسحيساًِح،ا اوذؾالكذَامػاهفسَاومػا ٔأكصلهَاومػالًسُجةالًيتا
حتخضيَامبحافهيحامنالدلحداولحلَولناولًغولُصاولملحورلاَحت....الخل،اافِيياؼسحرةاؼػنامصوحػةا
منالًؾَوماثخاكميانمنالٕطحرامؾنياًؾطياٌَمؾِساطحذؾَالملمػ اولخلػحص،اونػشكلاٌَسػححثنيا
دور ًلاأٔسحس ػ َ ًحايفاثلػػسمياللٕجػػحابتاولحلَػػولالًؾمََػػةاملسػػحؽسةاض ػحهؾيالًل ػصلراؽػػىلالٕجنػػحزا
ل ٔلُسلف:اجالكذطحدًةاولًرتذوًةاولًثلحفِػةاوجالتامتؼَػة....الخل،اويهالملِمػةال ٔلسحسػ َةالًػيتا
لوشخٔالملؾِسامناا ٔأجَِح .ا
اخَصاٌَلولاذخٔناٌَجحمؾةارممةاأٔسحس َةايفاثيغمالملؾَومحتاوٕلدلرهتح،اومناذػاللاذكلا
هيطَقالىلال ٔلس ت ةلالًسسهيَةاول ٔلسحسػ َةالًػيتاثطػصحاحػولالًولكػػالًسحػاايفالجلحمؾػةاويها
لًخحًَة :ا

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ولذ ر ًلالًسؤللاجالسحيس:اُياًلومالًسححثوناذولتصحهتمايفاُشلالجملحل؟اوُياُيحكا
منااتدًةاٌَولتصحتاذطورةااكم ةلاوفؾحةل؟ ا
فحلحبػػحثاثَؾػػدادور ًلامصنػػز ًاوأٔسحسػ َ ًحايفاللٕؽػػسلدالجلػػحمؾي،الٕذامػػناذػػاللاجتصذدٌػػحا
لخلحضة،اذس ٔأاناهخؾملافؾََ ًحاؼيسمحاذسٔاأاناهسحر،اُشلاؽىلامس خوىامؾِسالًؾَوماجالتامتؼَة.ا ا
ٔأمحايفامحاًخؾَقامبحفزلتالًسحرالًؾَمياجنساهجود ًلافصدًةامصؾرثةاياًمتاثخٔط رُحارشػلكا
فحؽياوُحدف،اوًفرتضا ٔأناٍىػوناُيػحكادور ًلاأٔسحسػ َ ًحاملصنػزال ٔلحبػحثالشلياثلَػصادورٍا
ٔلس سحباؽسًسة.ا ا
لكاذكلاًخطياابًغصوفالًيتاًمتافهيػحالًسحػر،ا ٔلنال ٔلدلتالكىػناؼػز اؼػنالًسُجػةا
لًثلحفِةاوللٕتامتؼَػةاولًس َحسػ َة،الٕذا ٔأحِػحاناجنػسادؼػٌلًاوجشػجَؾ ًح،او ٔأحِػحانالٕحصحطػ ًحاوٕلؽحكػة.ا
وٕلهخحجالملؾصفةاٌس خوتداعصوفامالمئة،ا ٔأزصزُح:احصًةالًسححرامػناهجػة،اومػسىالًخلػسٍصا
منامذَليالملؾصفةامناهجةاناهَة.ا

 .Iهغحمالًخؾَميايفامؾِسالًؾَوماجالتامتؼَة
 .1لملصح ةلاجالوىلا-1961ا1971
يهالملػػصح ةلالًػػيتاذػػس ٔأتامػػػالٕوشػػحتالملؾِػػس،اولزلرلسػػةانمػػنازػػالثاسػ يولت،احيطػػيا
لًطحًداذؾسُحاؽىلاللٕجحزةالًخؾَيَةايفالًؾَوماجالتامتؼَة،اوُػشلاًخطػحذقامػػاجػوذجالًخؾَػميا
لملؾِسالجلحمؾيالًفصويسايفاثكلالحللصػة،اوًضػحفالىلاذكلالنامػولدالًخػسرٌسااكهػتاابٌَقػةا
لًفصوس َة.ا ا
وثخوزعالمل اولدايفالًس يولتالًثالث،اؽىلالًشلكالًخحيل :ا
 .1لًس يةاجالوىلازلحفةاؽحمةاوحتخويالملولدالًخحًَة:االًفَسفة،الًخحرخياجالتامتؼي،ا
للٕحطحت،ادكوـصلفِح،اتقصلفِحاررشًة ...ا
 .2لًس يةالًثحهَةاولًثحًثة،احيطيالًطحًداؽىلا ٔأرذػايِحدلت،اويه :ا
 ؽملاهفساجالتامتؼيا–ا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا66ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخٔ.د.ؽًلاززي-الجلحمؾةاٌَسيحهَة-اًسيحنا

أٔا -لملصح ةلالًثحهَةا-1976ا1998
يفاُشٍالملصح ةلاذلِتاجالجحزةانمنازالثاس يولت،اولًيجححامناذاللالحلطولاؽىلا
لملؾسل اؽحم اًاكفة الملولد ،اوُيح اىصنز اؽىل امحدة اجالهرتوذوًوتِح ،اموضوع ادرلسدٌح ،اوكسا
ثوزؼتالملولداؽىلالًشلكالًخحيل:ا ا
 .2لًس يةاجالوىل:الًفَسفة،الًخحرخياجالتامتؼي،اللٕحطحت،ادكوـصلفِح،ااتقصلفِحا
ررشًة،اؽملالًيفس،الٕكذطحد،اموهوـصلفِح،امصلحيالًسحراجالتامتؼي،اؽملالتامتع،ا
 ...ا
 .3لًس يةالًثحهَة:امسذياً ٔلهرتوذوًوتِح،اموهوـصلفِح،ادكوـصلفِح،الٕحطحت،اجرشًؾحتا
لتامتؼَة.......لخلا ا
 .4لًس يةالًثحًثة:احَلحتالحبحثايفال ٔلهرتوذوًوتِح.......لخلا
 .5لجلسلرةا
نمتاجالدذطحضحتالًخحًَة:الهرتوذوًوتِح،اؽملاهفسالٕتامتؼي،اؽملالٕتامتعا
لكذطحدي،اؽملالتامتعاس َحيس،اؽملالتامتعالجلصكة
 .6دذَومالزلرلسحتالملؾملة
ثضميتاجالدذطحضحتالًخحًَة:االهرتوذوًوتِح،اؽملاهفسالٕتامتؼي،اؽملا
لٕتامتعالكذطحدي،اؽملالتامتعاس َحيس.
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا67ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

 ؽملاجالتامتع-ا
 ؽملاجالتامتعالًس َحيس-ا
 الٕكذطحد.
 .3لجلسلرة
يفاُشٍالحللصةامحدةاجالهرتوذوًوتِحايفالًخؾَمياف راموتودة،اواكناٌشحرالٍهيحايفاذؾظا
لملولداوياثيفصدانٌلدةالدذطحص .ا

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يفاُشٍالملصح ةلا ٔأدذَتامحدةاجالهرتوذوًوتِحامٌشالًس يةالًثحهَة،اامثااكٕدذطحصامس خلياذؾسا
س يةالجلسلرة،اومنامثةادذَومالزلرلسحتالملؾملة.
ب -لملصح ةلالًثحًثةا-1999ا2114
ا
ًخوزع الًخسرٌس اؽىل اس يولت ازالث ايف اللٕجحزة ،امث اؽىل اس ية ارلذؾة الجلسلرة ،امثا
ّ
لخلحمسةاويهاابزلذَوم،اوضو ًلالٕىلايِحدةالزلنخورلٍاذؾسامثحيناس يولت .ا
ٌساثخوزعاؽىلالًشلكالًخحيل :ا
ومولدالًخسر
َّ
َّ
وىلاًخؾملالًطحًدارشلكا ٔأسحيسالملسحدىتالًؾحمةاٌَؾَوماللٕتامتؼَة،ا
 .1يفالًس يةال ٔل
جفمَػالملولدالًيتاث َُّسرساذاللاُشٍالًس يةالٍمتَِسًَّةايهامسلذيالٕىلا ٔأزصزالًؾَوما
ِّ
لًيتاجشلك ا ٔأسحسالًخىوٍنالًسوس َوًويجاًطحًداًُفرتضاذَاأٔناًطسعالحل ًحا
ؽحيالٕتامتع:اهكسذيالٕىلاجالهرتوذوًوتِحاومسذيالٕىلاؽملالًس َحسةاومسذيالٕىلاؽملا
ّ
لًساكناومسذيالٕىلاللٕحطحتاومسذيالٕىلاؽملاللٕكذطحد،الٕخلا .ا
 .2اأٔمحايفالًس يةالًثحهَةافِخؾ َّمقالًطحًدامبحاثؾَّمَايفالًس يةاجالوىل،احِراًًذليامنا
لملفحُمياولملسحدىتالٕىلالملسلرسال ٔلسحس َةالًيتاثيضوياحتتاًولهئحاُشٍالًؾَوم.ا
حِراًطسعامَ ّم ًح اابًامتٍزلتالًيغصًةاولمل ج َّةالًيتامت ّ اُشٍالجملموؽةاؼناثكلا
ٔ
مصالشلياجيؾهلاأنرثالٕدرلاكًا ٔلذؾحدالكاؽملامنالًؾَوم .ا
نمنالً ِؾملالًولحس.ال ٔل
 .3ا ٔأمح الًس ية الًثحًثة افِيي الًس ية الًيت اًقسو افهيح الًطحًد اكحدر ًل اؽىل ادوض اـٌلرا
لًيلحشالًيغصيالزلكِقايفالك اهغصًةامنالًيغص ّ تال َّ
ًيتاثؾمل امصحدهئحايفالًس يةا
جالوىلاوٕلطَػاؽىلامسلرسِحايفالًس يةالًثحهَة.افذخٔيتالًس يةالًثحًثةايفالٕوسجحما
لملخسرجالشلياًؾُشَالًطحًداس يةا
ثسرجييامػاُشلالًخىوٍنالًشحمياولملفذوحاو ِّ
ذؾساس ية .ا
 .4ايفالًس يةالًصلذؾةاويهاس يةالجلسلرة،ا ٔأياذؾساحطولالًطحًداؽىلاجالجحزةايفا
ؽملاجالتامتع،اًُسْ ذَيالًطحًدالٕىلاؽحيالًسحراؽىلامس خوًنياؽىلاحسّاسولت:
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا68ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخٔ.د.ؽًلاززي-الجلحمؾةاٌَسيحهَة-اًسيحنا

ت -لملصح ةلالًصلذؾة،ااهغحمالمليح الجلسًسةاL.M.Dااا
ا
اااااااطسقاُشلالًيغحمالجلسًسامٌشالًؾحما،2114اوًؾسامؾِسالًؾَوماجالتامتؼَةاطالذَا
ًيَيالًشِحدثنياللٓثَنت:
 .1للٕجحزةاابٌَقحتالًثالث:الًؾصذَةاو(Licenceاابًفصوس َةاواBachelorا
ابلٕىلك ًة):الاثليّامسةاحتض رُحاؼنازالثاس يولت.ا
كيعالملؾِسايِحدةاجالجحزةايفاجالدذطحضحتاللٓثَة:ا ا
 لدذطحصاؽملاللٕتامتعاول ٔلهرتوذوًوتِح ا
 الدذطحصاؽملالًساكن
 الدذطحصالًخمنَةا
 الدذطحصالًس َحسحتاللٕتامتؼَة
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا69ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

ٔاأٔ -أو ًال اؽىل امس خوى امحدة ا"لمل جَة ايف الًؾَوم اللٕتامتؼَة" ،ال ٔلسحس َة ،اولًيتا
ًخسربالًطحًداذالًِحاؽىلاللٕملحمارسؤللالًسحراوجالياكً َّةاولًفصض َّحت،امػا
َّ
لًخشن راذخٔزصزالًخلٌ َّحت.
ب -ناهَ ًح اؽىلامس خوىامشهصةالًسحرالملطَوذةامٌَاولًيتاحمتحوراحولامسخٔةلا ٔأوا
ا
موضوعاحمسَّد،اًؾحجلَالًطحًدامناذاللامحاثؾَّمَايفامحدةالمل ج َّة .ا
 .5لًس يةالخلحمسة،افِيياس يةادذَومالزلرلسحتالملؾ َّملةايفالًؾَوماللٕتامتؼَةا()M2ا
ةارشلكامٌجز،اذؾسمحاثسرباؽىلا
ويهاس يةاثخفذَّقافهيحاطحكحتالًطحًدالًسحث َّ
َّ
ةامشهصةالًسحرالًيتاثخوهجح .ا
ّ
لس خزسلرمحاذاللالًس يةالًصلذؾة،احتتاكصّ
 .6الزلنخورلٍايفامؾِسالًؾَوماجالتامتؼَةافذحميانمي ًح ٔاأنرثامنادلةلاودرس.
ا اذس ٔأ الًؾمي اإح الٕؼخسحر ًل امن اس ية ا 1983ايف ا ٔأؼلحب اضسور الملصسوم ا 911الحمل ِّسدا
ًرشوطِحاومحُ َّهتح.اف ُؾ ِصفتامٌشاذكلالحلنياابزلنخورلٍالٌَسيحهَةايفالًؾَوماللٕتامتؼَة .ا

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2لملحسرتاابٌَقحتالًثالث:الًؾصذَةاوا(Masterاابًفصوس َةاوللٕىلك ًة):اوُواؽىلا
هوؽنياحبااورمين،اولاثليامسةاحتض رٍاؼناس يدني.ا
كيعالملؾِساطالذَايِحدلتالملحسرتالملِينايفاجالدذطحضحتاللٓثَة :ا
 لٕدذطحصالزلرلسحتالحللََةا
 لٕدذطحصاللٕدلرةااللٕكذطحدًةاوللٕتامتؼَةا
 لٕدذطحصالًخمنَةالحملََة
 لٕدذطحصالٕدلرةالملولردالًشرشًة
وًؾسالملؾِساطالذَاًيَيايِحدةالملحسرتالًسحاايفاجالدذطحضحتالًخحًَة،اابًخًس َقامػا
لملؾِسالًؾحيلاٌسلنخورلةايفاللٓدلباولًؾَوماجالوسحهَةاوجالتامتؼَةايفالجلحمؾةالٌَسيحهَة :ا
 لٕدذطحصاؽملاجالتامتع ا
 لٕدذطحصاجالهرتوذوًوتِح
 لٕدذطحصاؽملالًيفساجالتامتؼي
 لٕدذطحصالًس َحسحتاجالتامتؼَة
 لٕدذطحصالًخمنَة
 لٕدذطحصالزلكوـصلفِح
 لٕدذطحصالتامتعاولكذطحد
 .3لزلنخورلٍ

 .IIلجلحمؾةالٌَسيحهَةاولًسحرال ٔلهرتوذوًويج
ٌَسححثنيادور ًلالسحس َ ًحايفاثلسمياللٕجحابتاولحلَولالًؾمََةاملسحؽسةاضحهؾيالًلصلراؽىلا
لٕجنحزال ٔلُسلفاجالكذطحدًةاولًرتذوًةاولًثلحفِةاوجالتامتؼَة ....ا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا70ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخٔ.د.ؽًلاززي-الجلحمؾةاٌَسيحهَة-اًسيحنا

وس يححول اجسََن الًضوت اؽىل الًاكدرلت الًؾَمَة ،ا ٔأي ال ٔلسحثشة الشلٍن اثوًول اثؾَميا
ل ٔلهرتوذوًوتِحايفالجلحمؾةالٌَسيحهَة -امؾِسالًؾَوماجالتامتؼَة،-اولًرتن اؽىلالجلحمؾحتالًيتا
ختصتول ام ح ،اواترخي الًخرصج ،اابلٕضحفة الىل ال ٔلحبحث الجلحمؾَة المليجزة ايف اجمحلا
جالهرتوذوًوتِح،ايفايِحديتادذَومالزلرلسحتالملؾملةاولزلنخورلٍ :ا
ٔأسحثشة اجالهرتوذوًوتِح ايف الجلحمؾة الٌَسيحهَة ،امؾِس الًؾَوم اجالتامتؼَة ،امه ادصجيولا
جحمؾحتامذؾسدة،احمََةاوؽحملَةاومهاموزؼوناؽىلالًشلكالًخحيل :ا
لجلحمؾحتالًفصوس َة:ا ا اا25اأٔس خحذًال ا
ازصًطحهَح:ا ا ااا اااأٔس خحذ ًلاولحسًال ا
اذَجَاكااا :ا ا اااأٔس خحذ ًلاولحسًال ا
اسوٌسشل :ا ا اااأٔس خحذ ًلاولحسًال ا
الًلسٌساًوسأ(الًُسوؼَة):اااأٔس خحذ ًلاولحسًال ا
الجلحمؾةالٌَسيحهَة:ا ا ااا13اأٔس خحذًال ا
لجلحمؾة ا

لًفصوس َة ا

لًربًطحهَة ا

ذَجَاك ا

لًسوٌسشًة ا

لًلسٌساًوسأا
يفاًسيحن ا

لجلحمؾةالٌَسيحهَة ا

لجملموع ا

لًؾسد ا

 24ا

1ا

1ا

1ا

1ا
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 41ا

لجلحمؾحتالًيتاختصجام حالسحثشةاجالهرتذوًوتِح ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا71ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

 .1لًاكدرلتالًؾَمَةالًيتاسحمهتايفالًيخحجال ٔلهرتوذوًويج.

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اترخياختصجال ٔلسحثشة ا

لًفرتةالًزمٌَة ا
-1971ا 1981ا
-1981ا 1991ا
-1991ا 2111ا
-2111ا 2111ا
-2111ا 2116ا

لًؾسد ا
 11ا
 12ا
5ا
7ا
7ا

 .2لزلرلسحتالمليجزةانمنالجلحمؾةاًطالبالزلنخورلةاولزلرلسحتالملؾملة.
 oرسحايالزلنخورلٍ
مٌشاالًؾحما 1996اوًقحًةااترخيةامتتامٌحكشةاوٕلؽسلدا 12ارسحةلادنخورلٍايف امؾِسا
لًؾَوماجالتامتؼَة،اوكساثوزؼتاؽىلالًؾيحوٍنالًخحًَة :ا
 )1لحلصفالًخلََسًةالٌَسيحهَةا ا
 )2لهرتوذوًوتِحالملسًية ا
 )3لًثلحفةالًشؾسَةالًصًفِة(ارسحًخني) ا
 )4لحملصمحتايفالجملمتػالٌَسيحين ا
 )5جالهرتوذوًوتِحالزلًًِةا(رسحًخني) ا
 )6زلحفةالًطؾحم ا
 )7لهرتوذوًوتِحالًفصح ا
 )8لًلصلذةايفاجممتػامسًين(اذ روت) ا
 )9لثيوذواتهَم
 )11لهرتوذوًوتِحالجلسساجالهثوي
ا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا72ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخٔ.د.ؽًلاززي-الجلحمؾةاٌَسيحهَة-اًسيحنا

 oرسحايالزلذَومالزلرلسحتالملؾملةاثوزؼتاؽىلالًشلكالًخحيل:

 .3وشحطحتامذيوؽةاذلِتايفالٕطحرُحالحملسود
 مجؾَة اجالهرتوذوًوتِني ايف اًسيحن :ايه احمحوةل امن اكصي اٍلوؽة امن ا ٔأسحثشةا
ل ٔلهرتوذوًوتِح( )1اكحمت اابٕوشحت امجؾَة اوحطَت اؽىل الًرتدِص امن اكصي الملؤسسحتا
لًصيَة،اذؾملاوذربارمقا 36اذخحرخيا 18اأٓذلرا،1999ااواكناًيحاؽسة اوشحطحتايفاجمحلا
ل ٔلريفةاوجتمَػامحدةازلحفِة،اوًىنال ٔلؼسحتاولملخطَسحتالملحدًةااكهتاؽحالح،اوذحضةاؼيسمحا
ححوًيحالوشحتامذحأالثيوـصليق،اوحنناٍلوؽةامس خل ةلامعَِحالاكديياوزلحيفاحبت.
 مٌخسى اجالهرتوذوًوتِح :اوُو اًلحت امػ اطالب الزلرلسحت الملؾملة ايف الجلحمؾةا
لٌَسيحهَة ،امؾِس الًؾَوم اجالتامتؼَة ،اضَسل .اوُيحك اؽسة اوشحطحت اذلِت احمطورة اابٕطحرا
ضَقاوياًمتاثطوٍصالًفىصةا ٔلس سحب امذؾسدة،اكحمتالجملموؽةاذؾسةا ٔأحبحثااكهتامذؾَلةا
ابُامتمحتالًطالبالًشرطَةانمنالًخؾصفاؽىلا ٔأؼٌللاذؾضِمالًسؾظامنا ٔأجيالًخؾحوناف ا
ذُ م،اواكهتاجتصذةاتِسةاوممثصةاياًخحذؾِحاجالؼضحتاذؾساختصهجم.اواكهتامسحٌُلتاولطالةلا
ؽىلالًطالبارشلكاؽحماًخوضَعا ٔأمهَةاودورالزلرلسحتاجالهرتوذوًوتِة،اذؾسا ٔأناوجسانا
لٕذخؾحداؼناجالدذطحصاؼيساثؾسًيالمليح ،اوكساؽربا ٔأحسمهاؼنال ٔلمهَةامناذاللالمللحةلا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا73ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

لهرتوذوًوتِحازلحفِة ا
لهرتوذوًوتِحالتامتؼَة ا
لهرتوذوًوتِحادًًِةا ا
لهرتوذوًوتِحالملسًية ا
لهرتوذوًوتِحالجلسس،الجلًس،اا ا
لًِجصة ا
لهرتوذوًوتِحاس َحس َةا ا
لجملموع ا

 31ا
 21ا
 21ا
6ا
5ا
2ا
1ا
 85ا

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لًيت اورشت اويه اذؾيولن :امحذل اكىٌين ا ٔأن ا ٔأفؾي اؼيسمح ا ٔأختصج اححم ًال الًشِحدة ايفا
ل ٔلهرثوذوًوتِـح()2ا.

 .4وشحطحتايفالٕطحراجالؽسلد ا
 مسودةامرشوعامذحأالٕثيوـصليفايفالجلحمؾةالٌَسيحهَة
ٌَجحمؾة ادور ايف امجػ الًرتلث اوفِمَ ،اومن اذالل ا ٔأسس او ٔأذؾحد اخمخَفة ،اولًِسفا
ل ٔلسحيساٍمتحورايفاوؼيالًِوًةالدلحؼَةالًيتاحصمساسٌلتالًفصدالًثلحفِةايفاجممتؾَ،اولًيتا
ًمتاثولرهثحاتِ ًالاذؾساتِي.
وًسيحناُواذسلاـيناذدٌوؽَاوذامتٍزٍالًثلحيف،اوـيناذخالوًايَالزلًًِة،اوـيناذدثحكفَامػا
حضحرلتاوزلحفحتامنالًرشداولًقصب.اوثفحؽهلاجالجيحيبامػالحملَنالجلقصليف.ا ا
وثخؾصضالًثلحفحتالحملََة،ايفازمنالًؾوملة،اًخق رلتارسًؾةاثفلسالًرتلثالًىث رامنا
مىوانثَ ادطوض ًح امٌَ الًرتلث الًشفِيي الملمت اإشحية احىوًيَ ،ا ٔلهَ ال اككل الٕل الشللهصةا
حلفغَ.اا ا
وثسني اذكل امن اذالل ال ٔلمهَةالًيت اثوٍهيح امٌغمة ال ٔلووسىو،ادلػ الًرتلث الًالمحديا
ٌَمجمتؾحتاجالواسحهَة،اوكساوكػاًسيحنالثفحكِةاحفظاوضونالًرتلثالًثلحيفاف رالملحديايفا
لًؾحما،2113احِرامتالزصلزامسىادطورةالـفحلاُشلالملَسلنايفادولالًؾحي.ا ا
ثربزاُيحالمهَة الوشحتامؤسسةاحتفظاحصلزيحالًثلحيفالملحدياوف رالملحدي،اولًدششِمامػااكفةا
لًؾحمَنيايفاجمحلالًؾيحًةاابًرتلث،اويه امؤسسةازلحفِةاًِحاا ٔأدولرُحالًسحثَةاولملؾصفِة،اوًِحا
لٕدلرهتحاوًِحار ٔأسٌلًِحانٌلاوًِحاوشحطحهتحالملخؾسدة.اا ا
وثربزالمهَةالًدششِمالملؤسسحيتالًخؾحوينايفامعََةالًصضسالًثلحيف،اوُيحالاذسامنا
لًخولضي امػ الملؤسسحت اذلت الًط ةل ،امؾِس الًؾَوم اجالتامتؼَة ،الًفٌون الدلَ ةل ،اللٓنار،ا
لجلقصلفِح،الًخوزَق،الًخحرخي،اُ(....شٍالملخححأايهامناضَدالًؾمياجالاكدكي،اويفارذنا
جالطصالًيغصًةاابًخطسَقالًؾمًل).اولًدششِمامػالًوزلرلتاولملؤسسحتالًوطيَةاولًؾحملَة:ا

خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا74ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخٔ.د.ؽًلاززي-الجلحمؾةاٌَسيحهَة-اًسيحنا

 .5للٕهخحجالملًشوراٌَسححثنيايفاجمحلاجالهرتوذوًوتِح.
 ثغِص اًيح اثكل الملؤًفحت اوجالؼٌلل اجالهرثوذوًوتِة الحملَن الًولسػ اولًخضحرٌسا
جالتامتؼَة اولًثلحفِة اولملخيوؽة اولًولسؾة ،اوكس امىّ م امن الٕجنحز اثكل الًخجحرب الحللََةا
للزيوـصلفِةالًشرطََاجالتامتؼَةالملم ة،اوسؾةاللٕطالعاولملوُسةالخلحضة.اوًلسالهخجتا
ثكلالًطفحتاولخلربلتاخشطَةاللٕزيوـصلفِةالملحُصةاولملوُوذةايفالًؾميالحللًل،اافِمامنا
هجةاكََوناٌَمٌلزحةاوثسحدلالًضحماولجلَسحتالذليةالحلاك تاول ٔلدصحرالًش َلة....اومنا
هجةاناهَةالجلسًةاولًصضحهةاوثربزاذوضوحاايفانخحابهتمالًيتاحمت اابًؾمقاللٔاكدكياولًيتا
ثخضمنارسحاياولحضة اٌَطالبالو اٌَلصلتاابًسؾي اًخلسماوثطوٍصاوحمنَةاللٕوسحناولجملمتػ.ا
وٕلن الًخجصذة الحللََة اوثلٌَحت الًسحر ال ٔلهرتوذوًويج امتىن الًسححثني امن اثخٔدًة الدولرمها
رشلكاذم ،اونشكلاملحرزهتماٌَمولضَػالًيتاؽحجلوُح.....ا ا


ثيوعالزلرلسحتاول ٔلحبحثال ٔلهرتوذوًوتِة ايفالٕطحرالجلحمؾةالٌَسيحهَة.

لٕنالزلرلسػػةال ٔلهرتوذوًوتِػػةايفاحػػسودُحالًؾَمَػػةاولًؾمََػػة،اهتػػسفالىلاللٕطػػالعاؽػػىلا
مؾصفػػةااكفػػةالًخفحضػػَيالملؾصفِػػةاٌَوضػػولالٕىلاحتسًػػسالٕطػػحراهغػػصياًولكػػػامؾػػصيفامدسَسػػيا
ومرتلذنالملولد.الٕذا ٔأنالًوؼياالًشرشياؼصفا ٔأيػاك ًلاوجػحذجاخمخَفػة،امصثسطػةاومٌرصطػةايفا
لًسيحتاللٕتامتؼياؽىلااكفةالملس خو ت،افحًخطورالملؾصيفامرتلفقايفامصلحهلالخملخَفةامػاللٕطحرا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا75ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

وزلرةالًثلحفة،امسٍصًةاللٓنار،الدلؾَةالٌَسيحهَةاًؾملاجالتامتع،اونشكلالملؤسسحتالًؾحملَة:ا
اواخصاابشلهصامٌغمةاجالوهُسىو.ا
لٕنالملحدةالًرتلزَةالًيتاٍصحىزاؽَََالملخحأاولسؾةاومٌدرشةايفالكالمليحطقا،اويها
ثطحل اثيوع ازلحيف ،امٌَ الملحدي :امسىن ،امَشس ،اثلٌَحت ،اطؾحم ،احصف ،الدولت.......ا
ولًالمحدي:مؾخلسلت،اطلوس،ارموز،اـيحت،اكطص،اًقة،افٌوناجشىََِة،اموس َلى .......،ا
ُشل اًؤدي الىل الرثسحط الجلحمؾة الٌَسيحهَة ،اورصح اؽَمي ،اابجملمتػ الحملًل اوابًؾسًس امنا
لملؤسسحتالًؾحمةاولخلحضة،اللٔاكدكَة،الًصيَة،اولملسهَة.اوابًخحيلاُواكثي:اححجةاوطيَة،ا
ٔ
وححجةاأاكدكَة،اوححجةاحمنوًة .

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

للٕتامتؼياليالحلليالشلياكسٍاابملؾطَحتاولشلياٌشلكالًؾحميالملؤثصايفا ٔأياثق رالٕجيحيبا ٔأوا
سَيب .ا
ااااااااااااااااااااااااااحصمجة:اااااااااااااااااااااااااا %33ا
ااااااااااااااااااااااااااالهرتوذوًوتِحادًًِة:ا ااااااااااا %16ا
لهرتوذوًوتِحاس َحس َة:

اااا %15ا

لهرتوذوًوتِحازلحفِة:ا ا اااا%11
لهرتوذوًوتِحالتامتؼَة:ااااااااا %9ا
حمنَة:اااااااااااااااااااااااااا %9ا
م جَحت:ااااااااااااااااااااا %4ا
حتلِقاخمطوطحت :اااااااااا %3ا
 ومناأٔزصزالًسححثنياجالهرتوذوًوتِنيايفاًسيحن،امه :ا
اأٔ -فؤلدالٕحسقالخلوري:اوزلافؤلدالٕحسحدالخلوريايفالًؾحما،1935ايفاًسيحن.ا
اوثويفاس يةا،2113اححضياؽىلادرجةالزلنخورلٍايفال ٔلهرثوذوًوتِحاجالتامتؼَةامناجحمؾةا
ولًةا ٔأورًقونال ٔلم رهَة .اواكهتالطصوحذَ اٌسلنخورلٍامصيَةاؽىلامعياحلًلالثيوـصليف اؼنا
لٌَسيحهَنيالملِحتصٍنايفالفصًلِح،احِرالُمتاذسرلسةالياكًَةاذمحرسةالًيفوذ.ا ا
محرسامعهلاجالاكدكياابجلحمؾةاجالمصٍىِةايفاذ روتااكس خحذلاًالهرثوذوًوتِحاُشلالىلاجحهدا
ثوًََامس توًَةاراحسةاكسماؽملاجالتامتعا،امثاثوًََامس توًَةاراحسةامصنزالزلرلسحتالًؾصذَةا
ولًرشدالوسطاَةاذيفسالجلحمؾة .ا
ضسر ا اؽسة امؤًفحت ،ام ح :ا ا ٔأًسًوًوتِح الجلسس ،امن الًلصًة الٕىل الًضححِة ،الًلصَ ةلا
ولزلوةلايفالًسحصٍن،الًسَطةازلىالًلصحايالًؾصذَة،الًؾسىصاولحلنكايفالًسالدالًؾصذَة،اًقةا
لجلسس،ال ٔلمئةاول ٔلمصلت،امشلُدال ٔلهرثوذوًوتِحاوؼسلصًةالزناذسلون،ا ٔأناثـىػػونادرزًـًاح،ا
لًؾيأاس َساجالحاكم،الشلُيَةالًؾصذَة،الجلسسايفالًثلحفةاجالسالمِة،الًسىنالًؾلََةالًؾصذَة،ا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا76ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخٔ.د.ؽًلاززي-الجلحمؾةاٌَسيحهَة-اًسيحنا

ت -لهُسافصحية :ا -1912ا 1992احصحيفاوأٔس خحذاجحمؾياوابحرالهرتوذوًويج،ا
ا
ححةزاؽىلادنخورلٍايفالًفَسفةاولٌَقحتالًسحمِة...اومنا ٔأزصزالزلرلسحتاول ٔلحبحثالمليجزة:ا
لجلحمؾَاواجالوسحن،الًلصًَالٌَسيحهََ-احضحرٍايفاطصًقالًزولل،اٌَِجحتاوالسَوبادرلس هتح،ا
درلسحتالسالمَِ ،اهغص تايفالٌَقَ،امالمحاوالسحط رامنارلسالًشمصل،الزٌُحايفاؼِسا
زصلكُس،الحِلحراحىميامنالًرشداجالدىن،اليػا ارضح،اموسوؽةالسٌلتالًلصىاولملسنا
لٌَسيحهَةا.
لملػػحدةال ٔلهرتوذوًوتِػػةالًػػيتامتالًخطػػصدالٍهيػػحايهالٕحػػسىالًلضػػح الملؾصفِػػةايفاجممتؾيػػح.ا
وٕلهطالك ًحامنادرلس هتحالملَسلهَةالًولكؾَةاوذخٔذؾحدُحالخملخَفة:االلٕكذطحدًة،اللٕتامتؼَة،الًثلحفِػة،ا
لزلًًِػػةاولًس َحس ػ َة...الخل،اولًقحًػػةاامػػنالكاذكلامؾصفػػةاجممتؾحثيػػحاؼػػنانثػػدامػػنا ٔأجػػياا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا77ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

لخلَحم اوجالُصلمحت ،اجالمحم اوجالم ر :الزلوةل ،اولزلٍن ،اولًطحافة ايف اجالسالم ،ادؼوةا
ٌَضحم:اس رةارميَةالهرثوذوًويجاًسيحين.
ب -سالمالًصليس:ا-1911ا،2113ا ٔأدًداًسيحين،امنالذيالًسلياكضحتامصتؾَونا
ا
تٌوباًسيحن،ااًلصَاذػ" ٔأيباؽًل".انخدالًشؾصاولًزجياوامجػالملخٔزورالًشؾيباوٍليا ٔأضيحفا
ل ٔلدبالًلصوي،او ّييا"ي َخال ٔلدبالًشؾيب" .انخسَاؼنالًخجصذةالًشؾسَةالٌَسيحهَةاوجتصذةا
لمليطلةالٌَسيحه َّةالًصًفِةالجليوذَةارشلكاؽحم.اومتخحزانخحابثَارسالسةال ٔلسَوباوكسرةالملزجامحا
ذنيالٌَقةالًفطحىاولحملىِّة.ا ٔأًّأاؽسد ًلامنالًلطصاولًصول تاحىتازلدتاؼناس سؾةاؼرشا
نخح ًاب،اويه:اًتالاثضَػا1971ا،ايفالًزول ادصح ا،1974احيكاكصل اوحيكارسل ا،1976ا
ي َعازصحيا،1978الًيحساابًيحسا،1981احِصاذَصا،1983الحلاسياؽىلالجلصلرا،1988ا
تودامنالملوتودا،1991امثحهونا،1993الًلِياولًلحلا،1994اكحلالملثيا،1995الًيحسا
ٔأتٌحسا،1995ا ٔأكؾسا ٔأؼوجاوٕلحيكاجحًسا،1996امنالكاولدياؼطحا،1998ا تصيامحا
هيزكارحيا،2111ا ٔأحسنا ٔأ مم،اسٌلعاالكمما2111
ومنا ٔأيِصا ٔأكول  :ا
لالًسِياولًود ناولجلسي ا اوطيناولال ٔلهنحراولًس سي ا
الكاولال ٔلطاللاذياوطينالًيحسامحاكحًولاومحافؾَول

مسحمهةاًسيحنايفاللٔهرثوذوًوتِحالًؾصذَةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٔ
حىزةاًخجحرباحلََةاحىوناأنػرثا
لًوضولالىلالٕطحراهغصياًخ ٔلمامػالًولكػ.اولًيغصًةاُيحاالملص
ضسك ًحاوثؾس ر ًلاٌَمؾَوش.ا ا
و ٔأمهَةالًؾميالحللًلاولزلرلسحتالًيوؼَةاولًيتايهامناذمػ لتالًسحػرال ٔلهرتوذوًػويجا
ابمللحرهةامبػاًؾَومال ٔلدصى،احِراثمتالحملحورةامحاذػنيالًفىػصةالًيغصًػةاولًوكػحاػالملؾَويػةامػنا
ذاللاثلٌَحتاجتشرالًسححػراابًغػحُصةالشلياًؾمتػساورشػلكا ٔأسػحيساؽػىلامؾطَػحتاهوؼَػةا
ثسرساذؾمقاورشلكامشويل،اوجممتؾحثيحاذخٔمسالحلحجةالىلاُشٍال ٔلحبحث .ا
ا

لملصلتػا اولًِولم  :ا
1ال ٔلسحثشٍ،امه:ا ٔأدولرالًل ،ا ٔأهَحسالذوزًس،ارًدشحردايَر،اطحهَوسامووس،ااؽًلاززي،اارمحاهَحل،ااُسىاكسحطًل .،ا
2اؽًلاىزلراُحمش،امناجالؼضحتالًلٔسحس َنيايفالمليخسى ا
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حنوامسرسةا ٔأهرثوذوًوتِةازلرلسةالجملمتؾحت ا
يفالمليطلةالًؾصذَة ا
ا

س خلسم اُشٍ الًوركة احمحوةل افىصًة امٌطَلة امنا
لًولكػالشلياهؾُشَايفالمليطلةالًؾصذَة،ادونالًفطيا
لو اجالذخؾحد اؼن الًيغصًة اجالهرثوذوًوتِة الًؾَمَةا
لًسحاسة ايف اُشل الحللي الملؾصيف ،اوؽسم اؼزلا
لجملمتؾحت الًؾصذَة اخبطوضَة افصًسة امٌؾزةل اؼنا
لًرتلث اجالهرثوذوًويج الًؾَمي اوجالوسحين الًؾحملي،ا
ذي الؼطحت الزللرسني اولًسححثني اجالهرثوذوًوتِنيا
لًؾصب امسحححت الرحد ايف الًخؾس ر اومٌحكشةا
ودرلسة اكضح اًِح ادطوضَة اؼصذَة اانذؾة امنا
جالرث الًخحرخيي اولزلًين اوجالوسحين الشلي اثؾُشةا
لمليطلة امبرخَأ امىوانهتح الًيت اؽربت اؼ ح ازلحفةا
ُشلاجالكَمي .ا

ا

Abstract :
This paper will present an
intellectual attempt based on the
reality in which we live in the Arab
region, without separating or
departing from the prevailing
anthropological theory in this field
of knowledge, and not isolating the
Arab societies in a unique and
isolated sense of the world's
anthropological and anthropological
heritage. In the expression,
discussion and study of issues of
particular Arab origin stemming
from the historical heritage,
religious and humanitarian, which
inhabit the region with various
components expressed by the culture
of this region.

ا

ملسمة :ا
أاهخجت الًؾسًس امن الًسحوث اولزلرلسحت اجالهرثوذوًوتِة ايف المليطلة الًؾصذَة ا اولًيتا
ّ
لجتحُحتالًسحرالًيتاجشلكتايفامصلنزاجالحبحثا
لسدٌستايفامؾغمِحالىلالطصاومٌح ااو
ولزلرلسحتالًقصذَةا،اوكسالؼمتستايفانث رامناجالحِحناؽىلالٌَقحتالًقصذَةايفاثلسمياوهليا
لملحدةالًؾَمَةالملخؾَلةاابجملمتػاولًثلحفةاولًِوًةايفالمليطلةالًؾصذَةالًقيَةاابًثلحفحتاجالوسحهَة،ا
اكدولتاًيليالملؾصفة اٌَمجمتؾحتال ٔلدصىاف رالًؾصيبا،احِراًطورالهَاثوجساي سَاكطَؾةا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا73ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة
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لملَرص  :ا

أٔادَ .لساسَ ناي يحدا-اجحمؾةالً رموك-ا ٔأرذس-ال ٔلردن ا

حنوامسرسةا ٔأهرثوذوًوتِةازلرلسةالجملمتؾحتايفالمليطلةالًؾصذَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذني اجالهرثوذوًوتِني الًؾصب اوجممتؾحهتم ،افِم اًسرسون او ذشون اؼن الجملمتؾحت الًؾصذَةا
رشهولا ٔأذيحتالجملمتػايفالًخؾصفاؽىلامحاًًذاام ماوؼ ما
وزلحفحتاُشٍالجملمتؾحتاادونالنا’ٌ ِ
منافىصا اوزلحفةاوضورثدشلكايفا ٔأذُحن اللٓدص،او ٔكناجالهرثوذوًوتِحاوجستاًالدصاف را
جالوسحنالًؾصيباوف رالشلياًؾُ ايفالمليطلةالًؾصذَةا .ا
ولسدٌحد ًل الٕىلاحتََياذؾظالزلرلسحتاجالوسحهَةاذلتالجلشراجالهرثوذوًويجالًؾصيبايفا
لًؾطورالًوسطىا،اوؽىلالًصمغامنالناجالهرثوذوًوتِحالذشتاُشلالملسمىايفاهنحًةالًلصنا
لًخحسػاؼرشاوذسلًةالًلصنالًؾرشٍناومناذاللالًونااقالًؾصذَة،افلساثسنيا ٔأناجالهرثوذوًوتِحا
ٔأكسماذمحاثؾحرفاؽَََ،اواكهتاجس خزسمارشلكالهخلحيئاوجزتامنالسرتلثَجَحتالتامتؼَةانٌلا
لس خزسرمح الزن اذسلون ايف ادرلس خَ اٌَؾطسَة .اونشكل الزلرلسحت الحلسًثة ايف الًسحدًةا
اولًؾطسَة[]1اوف رُحامنالًغولُصالمليدرشةايفالجملمتؾحتالًسسوًةاولًصًفِةا[]5-2ا .ا
للٓن ا اوذؾس الن اضسرت الًؾسًس امن الًسحوث اولزلرلسحت اجالهرثوذوًوتِة الًيت اثُؾىنا
ذسرلسةالجملمتؾحتالًؾصذَةامناكصياابحثنياودلرسنياومذرططنيالهرثوذوًوتِنيامناؼصبا
[ ]14-6الواف رمه اا[،]19-15ادرسولاومتصسولاؽىلافِمالًثلحفةالًؾصذَةاوجالسالمِةايفا
خمخَأالًسسللناولمليحطقالًؾصذَة ا،اوثطسّاولاٌاَىث رامنالملولضَػالملخؾَلةاابلوسحنالًؾصيبا
وف ر الًؾصيب ا ،اذكل اجالوسحن الشلي اًؾُ انمن الًاثلحفة اولمليطلة الًؾصذَة اًفِم امشالكثَا
جالوسحهَة اوعولُصٍ اجالتامتؼَة اولًلضح الملخؾَلة ازىِيوهخَ اوملومحت اوتودٍ ايف الجملمتؾحتا
هلأاجممتؾني،اًوضػإالطحراهغصيا
لًؾصذَةالخملخَفة،الضسعاًزلم َحاؽََيح،اومنالًرضورةامباكنالنا َ ا
ذحص اابمليطلة الًؾصذَة اًؾىس الًؾيحرص اوجالدولت المل جَة اًخحسًس امالمع الًيغصًةا
جالهرثوذوًوتِة الًؾصذَة الملؾمتسة اؽىل السس اؽَمَة اومَزمة اررشوط اًيطَق ام حا
جالهرثوذوًوتِونالزللذََوناولخلحرتِونامنأاأذيحتالمليطلةايفاأٔاياماكنالواذلؾةاتقصلفِة،ا
ولًثلحفحتالًفصؼَةالًيتاثؾُ انمناُشٍالجملمتؾحت .ا
ا
ا
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لًخيوعالًثلحيفاولًخىٌوًوتِحا .ا

خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا75ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

ثؾخرباجالدولتالًخىٌوًوتِةالملخوفصةاللٓن،اولًفضحتلتالًصمقَةالملمتث ةلاابدولتالًخولضيا
جالتامتؼي الخملخَفة اابلضحفة اجلسل الًيلحيحت الملوضوؼَة ا امٌطحت ارممة اًخخٔسُس ا امٌحخا
فىصياحص،ا اوم جَةاؽَمَةاجََةاثلوماؽىلأاأسساولحضة،احتحوراوثسرسالجملمتؾحتالًؾصذَة،ا
وف رالًؾصذَةالًيت اثؾُ انمنالمليطلة،ادرلسةاا ٔأهرثوذوًوتِةاذلتادطوضَةاؼصذَةامَزتمةا
إشٍالمل جَةالًيتاحتسدامالمعالًخيغ راوجالدولتالًؾَمَةالًيتاحىشأاؼنادطوضَةاُشٍا
لجملمتؾحتايفالمليطلة؛ا ٔل ّن اجالهرثوذوًوتِنيالًؾصباحبحجةازلرلسحتامؾ ّملةاًثلحفحهتمالًلكَةا
ولًفصؼَةاًفِمِحاذطورةاولؼَة ارصحيةا اوحصَحةاًيكاحمتىنالًشؾوبامناذاللامؤسسحهتحا
لًصياَةاوف رالًصيَةامناثلسميامرشوعازلحيفاؼصيبإالوسحيناول ِاعاوولحضاٌسلورالملِماولمليحطا
ابحصحباُشٍالًثلحفةالطالعأاأذيحتاجالدماولًثلحفحتاجالدصىاؽَََ،اانٌلا ٔأه ّيحايفالًوكتاذلثَ،ا
حنخحجالٕىلادرلسةازلحفحتالًشؾوبال ٔلدصى،اولًيتاثؾُ انمناُشٍالمليطلة اٌَخؾصفاؽىلا
لًؾيحرصاولملصنّاسحتالًثلحفِةازلهيمايفاثؾزٍزالًخؾحٌ اولملط رالملشرتك .ا
لٕناُشٍالًخؾسدًةالًثلحفِةاولملصتؾَحتالًفىصًةالخملخَفةاًخحسُسامعََحتالًخمنَةالًشحم ةلا
يفاُشٍالجملمتؾحتا اوًخيوعازلحيفاوفىصيامس خً راكحمئاؽىلالًخؾسدًة،اُوامصح ةلاكحدمةاٌَس را
حنو اهنضة افىصًة اوؽَمَة ايحم ةل اكحدارة اؽىل امولهجة الًخحس ت الخملخَفة الزللذََة ام حا
ولخلحرتِة،اوذيحتاتسورالًخؾحونامػالًشؾوباولًثلحفحتاجالدصىالحملَطةا[.]21ا ا
ومػالهدشحراجالهرت اهتايفالًؾحيارشلكاؽحم،اولًؾحيالًؾصيب ارشلكاذحصافلسالضسعا
لًخؾحوناسِالايفاي ىتاجمحلتالًؾَوماجالوسحهَةاوثسحدلالملؾَومحتااولًؾميالملشرتكايفا
لمليطلةالًؾصذَةاحولاالٌَثلحفحتالًفصؼَةايفاثسحٍ حاوجشحإِحا[،21ا.]21ا ا
لاكىنافِماحِحةاجالفصلدايفأاأياجممتػامنالجملمتؾحت،الوأاأًةاكضَةالوإالياكًَةإالوسحهَةا
لواطسَؾَة،اجالامن اذاللالٍمتَ اذنيالًامنذجاولملصهسحتاولًؾيحرصالًيتاثخىونام حالًثلحفة،ا
فحًثلحفةاثاؾخرباامنالملفحُمياجالسحس َةاولملِمةالًيتاجسحؽسايفارمسالطصاوجحذجاهغصًةااًفِما
ودرلسة الجملمتؾحت الًؾصذَة اوف ر الًؾصذَة ا اولًيت اًِح احضور اومسحمهة ايف الًسؾس اجالوسحين،ا
وثؾصضِح الزلرلسحت اجالهرثوذوًوتِة اٌَفىص اجالوسحين اكحطسة ،افحًفؾي الحلضحري اًالوسحنا
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لًؾصيباُواتزتامنالًفىصاولًؾمياللٕوسحينا،اوكساك َّاسرمحاجالهرثوذوًوتِونايفالًؾحياولمليطلةا
ناذاللالًثلحفة،اثسنيا
ّا
لًؾصذَةاذطصًلةارممةا اوولؼَةازلرلسةالجملمتؾحتالًىص رةاولًطق رةام ح،ا
جالهرثوذوًوتِحاحلِلة اجالوسحن اهفسَاوًسحيقاجًسَاًخىشأا اض رورةالجملمتػالشلياًؾُ ا
فَِ ،اومجَػاوعحافَاومؤسسحثَاولمليغٌلتالًيتاثًشخٔ اوثخفحؽيامؾَا اوفَِ امالحغ ًح امشحراكًا
ذحرج ًحامناذلثَامصلؼَ ًحامصس ٔأا .]26-22[ Emic-Eticا
س خلسماُشٍالًوركةاحمحوةلافىصًةامٌطَلةامنالًولكػالشلي اهؾُشَايفالمليطلةالًؾصذَة،ا
دونالًفطيالواجالذخؾحداؼنالًيغصًةاجالهرثوذوًوتِةالًؾَمَةالًسحاسةايفاُشلالحلليالملؾصيف،ا
وؽسم اؼزل الجملمتؾحت الًؾصذَة اخبطوضَة افصًسة امٌؾزةل اؼن الًرتلث اجالهرثوذوًويج الًؾَميا
وجالوسحين الًؾحملي ايف ازمن الًؾوملة الحلمتَة ،اؽٌَلً اذخٔن اجالهغمة الًصمقَة اثؾطي الزللرسنيا
ولًسححثني اجالهرثوذوًوتِني الًؾصب امسحححت اولسؾة ٌاَخؾس ر اومٌحكشة اودرلسة اكضح اًِحا
دطوضَةاؼصذَةاانذؾةامناجالرثالًخحرخيياولزلًيناوجالوسحينالشلياثؾُشةاُشٍالمليطلةا
مبرخَأامىوانهتحالًيتاؽربتاؼ حازلحفةاُشلاجالكَمي.ا ا
ّا
وؽىل الًصمغ امن اُشٍ اجالس متصلرًة الًخحرخيَة الًثحذخة ،اوؽىل احنو امذيحيم ،اعِصتا
جالهرثوذوًوتِح ايف امٌطلذايح الًؾصذَة اوؾمل اومِسلن اهغصي امت اددو امن اكصي اابحثنيا
ولهرثوذوًوتِنياؼصباومنأاأذيحتالمليطلةاذؾسامٌخطأالًلصنالًؾرشٍناثلصًسًاحا،ا اوجاَ ِّمادرسولا
وثخَمشولايفالملسلرسالًقصذَةايفازصًطحهَحاؽىلاسشِيالملثحل ا-امؾليالًيغصًةالًوعَفِة-اامثيا
ادرس الًفَسف َاة اوحص َاجا
لمحس اححمس الذوزًس اثَمَش ارلدلكَأ ازصل اون اولسٌلؼَي اكصحري الشلي َ ا
ذؾظ الًىذد ايف اجمحل اجالهرثوذوًوتِح ايف امرص ،ا اؤاأمح ايف الًؾصلد افلس ااكن ايحهصا
أا َ ا
ؤاأاً ّ َ ا
ثسرذول اؽىل الزلرلسحتا
مططفى اسَمي ا اوؽًل الًوردي اوكُس الًيوري ،امجَؾِم ادرسول او ّا
جالهرثوذوًوتِةايفالًول تالملخحسةاجالمصٍىِةامذاخٔاثّصٍناابًفىصاولملسرسةالًسولس َةا(وس سةا
لىلافصلوساذولس)،ا اؤاأفاكراروثاذيسهتاومحرتصًتامِس .ا
ٕالن اُشل الًخطور ايف اختطص اجالهرثوذوًوتِح ا ّامعق افىصة اُشل الًؾمل ا ا اؤاأذشتا
جالهرثوذوًوتِحاثغِصاوؾملامذرطصاومس خليايفالملرشدالًؾصيباايفالًيطأاالًثحيناامنا
لًلصنالًؾرشٍنامذالزمةامػأاأكسحماؽملاجالتامتعايفالجلحمؾحتالًؾصذَةالوانخرطصافصؼيا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا76ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٔاأ.اد.اَلساسَ ناي يحدا-اجحمؾةالً رموك-ا ٔأرذس-ال ٔلردن ا

خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا77ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

ًؾطى اذؾساس يدنيامنادرلسةالًيغص تاولملسلذيالخملخَفةايفاختطصاؽملاجالتامتع ا ،اؽَ اٌلًا
ذاخٔناُشلالًخرطصاوولدةأاأكسحمَااكهت اؼسحرة اؼنامعََةأاأذشتاثسذيامِسلنالًؾَوما
جالوسحهَة ارشلكاثسرجيي ،اومربرلثيحاًوهجةالًيغصاُشٍايها’ج ّاي اجالؼٌللاولًىذحابتالًيتا
اكهتاولاحزللايفإالطحرُحالًيغصياذؾَسةاؼنالًؾميالحللًلالوالملَسلينا اولشلياجيدااأٔنا
ًطِص اُشلن الجلحهسحن ،أاأي الًسَحانت المليخجة امن الًؾمي الملَسلين امػ الًيغصًة احىت اثربزا
َا
نامؾغمالًىذحباجالهرثوذوً اوتِنيا
َا
جالهرثوذوًوتِحاذوضوحا،اولًشقالًثحيناًصمبحأاأنرثاوضوحاأٔا
يفالملرشدالًؾصيباياًيرصطولاابًؾميالملَسليناوياٌس خزسمولاثلٌَحثَايكاًًذجولاذَحانتاذلتا
مس خوىاؽحلِاامنالملوضوؼَةاولحلَحدًةا،اكىناجالرحاكزاؽَهيحاًخؾزٍزالًيغصًةاجالهرثوذوًوتِةا
فلسااتثصولاذؾٌَلتاجالتامتعالًؾصبالشلٍناوطيولاختطصاؽملاجالتامتعايفامؾغمالجلحمؾحتا
َّا
،ا
ولملؾحُساومصلنزاجالحبحثاولًخىوٍنايفالمليطلةالًؾصذَة ا،املذفنياأٓنارالًقصبايفالًخؾحميامػا
لًيغص تايفاؽملاجالتامتعاوثطسَلِحاؽىلالًلضح اولًغولُصاجالتامتؼَةايفالمليطلةالًؾصذَةا
دونأاأذشأاأيالؼخسحراخلطوضَةاُشٍالمليطلة،اولدذالفالًثلحفةافهيحاوجش ّاؾهبح،اوًؾوداجالمصا
لىلاس سشنيالزينيايفاس َطصةاختطصاؽملاجالتامتعاؽىلاختطصاجالهرثوذوًوتِح؛اجالول:ا
اكهتالمليطلةالًؾصذَةاحصزحاحتت اه راجالس خؾٌلرامٌشاذسلًةالًلصنالًؾرشٍنا،اويهامِسلنا
دطد ازلرلسحهتم اجالهرثوذوًوتِة اجالتامتؼَة ،اوكس الكرتهت اجالهرثوذوًوتِح اابًفىصا
جالس خؾٌلري،اويفاحلِلة اجالمصاياٌس خطػارولداُشلالًخرطصامنالًقصباختََطَامنا
لًفىصةالًسحاسةاحو اؽىل أاأهَاجالدلةالًيت اٌس خزسرمحاجالتٌيبالملس خؾمص اٌَس َطصةاورسنا
لًيفوذاؽىلالمليحطقاولجملمتؾحتالًيتاًسرسِحا .ا
ولًثحهَة ا :أاأنالحلىومحتالًؾصذَةالاًوجساًِحااتز رأاأوادوراذحرجاحسودُحانٌلااكنايفا
لًسحذقاويفالًؾطورالًوسطىا،اجالمصالشليادفػادوةلالملصنزاابًؾٌَلتالىلاجالطصفازلرلسةا
وفِم الًشؾوب اجالدصى الًيت الهغوت احتت ارلًة اجالسالم اًخفلِِم اذاخٔمور ادٍ م اودهَحمه،ا
اوززمحهنم،اوجممتؾحهتماولملسلرسالًفىصًةالًيتاثخَمشولافهيحا[,27ا .]28ا
ثق رلتاذلتا
ٕالنالًخطورالًؾَميايفاجمحلاجالهرثوذوًوتِحايفالمليطلةالًؾصذَة ا،اانجتاؼنا ّا
مسى اولسػ ايف الًثلحفة اولجملمتػ ،ا اوٕالدرلك أاأذيحت المليطلة اذمن اختططول اودرسول ايف اجمحلا

حنوامسرسةا ٔأهرثوذوًوتِةازلرلسةالجملمتؾحتايفالمليطلةالًؾصذَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جالهرثوذوًوتِحاولًؾَوماجالتامتؼَةايفأاأناختطصاجالهرثوذوًوتِحاكىنا أاأناًلوَادااًادشىِيا
فىصاولعاوحصاكحدراؽىلاسربامعقالجملمتؾحتايفالمليطلةالًؾصذَة،ا اوًدشرَصأاأمهالملشحلكا
ولًلضح الًيتاثؾرتيالجملمتػاوجالوسحن ،ا اوٌَ وضاابًفصداجالوسحن،اولًخلسماحنواجممتػاًًذاا
ًيغصا
زلحفةاومؾصفةارممةاؽىلاضؾَسالًفصداولجملمتػاثخالحقامػالًثلحفحتاجالدصىايفالًؾحي،ايكا’ َا
ٕالىل الجملمتؾحت اوجالفصلد افهيح اهوحسة امتص اذخق ر اوجو اطسَؾني ،ا اومن الًشس َن اهوؽًاح امح اؽىلا
مس خوىاضق را(اكصًة،اذسلةاضق رة)،إالىلامسناودولاثسذياجمحلالًخطيَػااؽىلامس خوىا
ختخرص ايف امعََحتالًخق را
ؽحلاوهس راومؾالّس ،افحًخمنَةاجيدالناثسذياؽحميالًدسشًػالأاأنا’ َا
ًخطور اامناذاللامعََحتالًخسرًدايفالملِنا
ناًخق ر او َا
َا
جالتامتؼيافلن ،افحًفصداكىنا أاأ
جيحداذلتاحلِلِة.انٌلا
ِا
ولًخؾَميا،اومناذاللالزلةلالًؾولًقاولًصولسدالخملخَفةايفاخشطَخَا اوٕال
ٔاأيحر ازصوهو الثوريف ارذطَ الًؾَوم اابلهرثوذوًوتِح ،اولُامتمَ اابًيغصة اجالمربًلِة ايفا
جالهرثوذوًوتِحالًيتاثلحذيالًخجصًشِةايفالًؾَومالًطسَؾَةا[,29ا.]31افلسااكهتافىصةالًفصدا
لملس خلياذلثَحالزمةاًفىصةالجملمتػ ،افلناؼيسمحاًؤسسالًفصدالحلصاهكلِحساًلكاجالي َحت،ا
ثطسع اموضوؽًاح اٌَخاخٔميا
اثقصز اجشورُح ،ا او َا
كىن اًفىصة الجملمتػ اهوتود امجؾي اًالفصلد ايف أاأن َا
لمليغم،ا اؼيسُح افلن اًغِصالجملمتػاؽىلأاأهَاموضوعاأٓذشاابًخحسناؽىلاحنوامس متص ،اوكىنا
َّا
ناًخق ر الىلا
َا
ٔاأناثؾح َاد اضَحـخَاًَخٔذشا ٔأياكلامذلسمة،ا اوُيحاكىن اٌَفصدالملس خليالًؾلالينأاأ
جسًس اوخمخَأ ،ا اوذي احىت ٔاأنرث احلِلِة اوولكؾَة اابًًس سة اًيفسَ ،اوذسون اُشل الخلطحبا
دورٍ ارشلكاولحضا
ذش ا َا
لًولحضاحولاجالفاكر،افٕاحناموضوعاجالهرثوذوًوتِحالاكىنأاأنا َا
وجًلايفالمليطلةالًؾصذَة.ا ا
ٕالناموض َاػ ا اثاخٔسُسامسرسةأاأوامٌطةافىصًةاثيغ رًة امٌطَلةامنادطوضَةالمليطلةا
لًؾصذَة اومن الًثلحفحت الملخؾسدة اولملخيوؽة افهيح ،اثَزم اجالهرثوذوًوتِني الًؾم َاي اؽىل اوضػا
ٔاأسسساهغصًةاوفىصًةاكحمئةاؽىلالملصحىزلتاللثَةا:اا ا

لًثلحفةا:ا ا
وملحلت انث رة ،اوكس اثطسّاى اًِح اؽسد اهس ر امنا
ِا
انخد ا
ًلس أاأف ِاصد املوضوع الًثلحفة َا
جالهرثوذوًوتِني اودلريسالًؾَوماجالتامتؼَةاوجالوسحهَة ا،اًَضؾولاًِحاثؾصًفًاح اولحضًاح ايحم ًاالا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا78ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٔاأ.اد.اَلساسَ ناي يحدا-اجحمؾةالً رموك-ا ٔأرذس-ال ٔلردن ا

لًِوًّةا:
الخلحضة ارشرط َّحتا
الًسٌلت ّ
ًؾخرب اوتود الًِوًّة ارضوري ا اٌَخؾس ر اؼن اٍلوؽ ٍة امن ّ
ورةالًيتاثؾىسازلحفذَا،اوًقخَا،اوؼلِسثَ،ا
اؼناالًط
ل ٔلفصلدا ٔالذيحتاجممتػاحمسدا؛ا ٔلهنّ ّ ُا
حااثؾرب
ّ
ُ
ومسًًذَا،اواترخيَ،او ٔأًض ًحاجُسح ُمهايفامساطصدالًخولضياذنياااكفةال ٔلفصلداولجملموؽحتاسو ًلتا
دلذي اجممتؾحهتم ،ا ٔأو امػ الملُجمتؾحت اجالدصى الملُرخَفة اؼ م الدذالف ًح ا ُتزا َّ ًح ا ُمؾمتس ًل اؽىلا
ِ
لدذالف الٌَقة ،ا ٔأو الًخلحفة الو الًفىص ا ٔأو الدذالف ًح ُالك َّ ًح ايف ااكفّ ِة الجملحلت ادون الس خثٌحت،ا
ُ
ايفاتؾَِماحيلّلونا
وكساُ َاؼَّاصفُِحالًؾٌَلتاُاذخٔهنّ حاٍلوؽ ٌة امنالملُم ّ لتالًيتاكخَّىِحال ٔلفصلد،اوجُسح ُمه
ضفةالًخفصداؼناف رمه ا[،]37-35اوكساحىوناُشٍالملُم ّ لتا ُمشرتنةاذنياتٌلؽ ٍة امنالًيّحسا
ّ
سو ًلت انمنالٕطحارلجملمتػ،اأٔوالزلّ وةل،الواجالكَمي اومنالًخّؾصًفحتاللدصىاملططَ ِع الًِوًّةا ٔأهنّ حا
ُ
لكايش ٍتا ُمشرتكاذنيا ٔأفصلدا َمجموؽ ٍةا ُمحسّدة،ا ٔأوارشحيةالتامتؼ َّةاجُسح ُمهايفاذيح ِتا ُمحَنٍاؽح ٍما
زلو ٍةلامؾَيةالوالكَميامح،اوً رمتالًخّ ُ
هتمالخلحضةاإما.ا ا
ّ
ؾحميامؾِماوفل ًحاًِوٍّ
كُاسمتالًِوًّةالٕىلاؽسدامنال ٔلهولع،اوٌ ُسح ُمه ا ر
لك اهو ٍع ام حالٕىلإالزصلز،اسَوكا ٔأوافىص ٍةا
ُمؾ َّية احول اذمحرسة امح ،اومن ا ٔأ ّمهِح :الًِوًة الًوطيَة ،اولًِوًةالًثلحفِة ،اولًِوًة اجالتامتؼَةا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا79ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

لك امناوهجةا
اةاوؼرشٍناثؾصًف ًح ا[،]34-31افلسا َاؼَّاصفِحا لا
ا
وحمسدًال ،اخفصتولاذؾسداًطيالىل امح
هغصةاومنالًزلوًةالًيتاحصوداوثََقامبوضوعاحبثة،ا اومناُيحاسوفالالىزًقايفاموضوعا
لًخؾصًأ ،اوثضََقالًولسػاحىتأاأمحرسايُاجًاح امنالًسَطةاؽىلامحاًًذجَأاأذيحتاُشلاجالكَميا
سحتازلحفِةأاأاكدأاأتزماابهنحالاختخَأاؼناابيقالًثلحفحتالًؾحملَةاجالدصىايفا
مناؼيحرصاومصانّ ِا
َا
ٔاأمهَهتح،ا اؤاأضحٍهتح،اوثيوؼِح،اولرثسحطِحامػالًثلحفحتاجالدصى،اوكسرةاححمَهيحاؽىل اهلَِحامنا
لٓدصادوناوجيالواحصددأاأوادوفارسشدا
تِيالىلاتِي،اونشكلايف اهلَِحاوثؾَيِحاً ا
ثَلحاُهتح،اوفصلدةالًىث رامنامىوانهتحا .ا
ُيحاًربزادورالًسححراجالهرثوذوًويجايفاحتسًسامالمعاوؼيحرصاومصهسحتاُشٍالًثلحفةا
لملمت ةاولخلطاسةالًيتاحيخض حاجالكَميالًؾصيباذخؾسداوثيوعالجملمتؾحتالخملخَفةاولملخؾحٌشةانميَ،ا
دونالناًخقولاجممتػاؽىلاأٓدصالوازلحفةاؽىلاأٓدصىالكاٌسِمايفالؼطحتاولزصلز اهفحبسَا
ومىٌوانثَادوناوجيالوادوفالس خحَحت.ااااا ا

حنوامسرسةا ٔأهرثوذوًوتِةازلرلسةالجملمتؾحتايفالمليطلةالًؾصذَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تالًيتامتحرسافهيحا
ُا
وكساثطصدالًؾٌَلت’اوذحضةايفاجالهرثوذوًوتِحاًؾسدامنالحلحل
َّا
[,38ا.]39ا
ًؾرب اؼ ح،امناذاللاحتلِقالًِوًةالشللثَة،الوالًِوًةالملضطصذةاولًيتالاجس خطَػا
لًِوًةاو َّ ُا
واوعحاأا
َا
ًَزم’ اضححهبحاؽىلاذمحرسةأاأدولرأاأ
حتسًساموكػاكحط ح،اولًِوًةالملضطِسةاولًيتا’ َا
ف رالًيتاٍصـداإح،اولًِوًةالملف اىَّىةاولًيتاًخؾصضاضححهبحالىلاثسفقاُحايامنالًس َطصةا
كحدر اؽىلاحتسًسامالمعاُوًخَ،افِىوناؼصضة اٌَخجحذباذنيا
حاف ر ا ِا
ولًيت امح اجتؾي’ اضححهب َا
ٍلوؽةامنالملؾحٍصالًثلحفِةالًيتاكساحىونامذيحكضةاف اذُ ح ،اوُيحاًربزادورالجملمتػااوثغِصا
معََحتاجالهامتتاوؾولميامؤثصةايفاذيحتاوضَحفةالًِو تالًفصدًةاولدلؾَةانمناُشلاجالكَمياا
اولًيت اثخؾحٌ انمنالمليطلةالًؾصذَةاامصثسطةاابًؾصباوجالسالماولًِوًة،اولمليطلةا(جالكَمي)ا
[.]39ا ا

لًخيغ تاجالتامتؼَة :ا
لًخيغمياُوايةأاأسحس َةامناسٌلتالجملمتؾحتالًخلََسًةاولحلسًثةايفالًوكتالحلحرضا
ٔاأضسعاُشلالًؾرصاٌسمىاذؾرصالًخيغ ت ،ااوكسايِستالجملمتؾحتالًيتاثؾُ ايفاجالكَميا
لت ا اولًيتا ٔأسِمتايفاحسوثاجواوحزلًساثيغيياحسًر،اابلضحفةا
لًؾصيبالًىث ر امنالًخق ر ِا
َا
لىل الًخيغ ت الًخلََسًة الًيت احمتثي اابًخايغ ت الًلصلذَة ا -امثي الًلصَ ةل اولًؾش رة اوجالرسةا
لملمخسةاومحالىلاذكلامناثيغ ت،الثصتاؽىلالجملمتؾحتالًيتاكسمتالىلالمليطلةالًؾصذَةالوا
لًيتااكهتاموتودةافهيحامناف رالًؾصذَةاإشلالًشلكالًخلََسيامنالًخيغمي ،ا اولشليالؼخربٍا
جالهرثوذوًوتِونامناذحرجالمليطلةالًؾصذَةاؽىل أاأهَام ٌاة أاأسحس َ ٌاة امناذم لتاُشلاجالكَمي،ا
وؼيسمح أاأضسع الًخقَ ر الشلي أاأؽرتى الجملمتؾحت الًيت اثلطن اُشل اجالكَمي ،افست الًخق رلتا
ٔ
تالحلسًثةاأنرثاكسرةاونفحتةا
للٕتامتؼَةاوجالكذطحدًةاولًس َحس َةالًيتاتؾَتامنالًخيغ
ؽىلاحتلِقال ٔلُسلفالًيتا ٔأوشثتامنا ٔأجَِح،اوًؾخربالًخسحٍنالشليالجسمتاذَامغحُصالحلَحةا
للٕتامتؼَةالخملخَفةاامنا ٔأزصزالًخحس تالًيتاثولجَالًخيغ تالحلسًثةامناحِرالًًشحطحتا
ولًوعحاأالملس خحسزةالًيتااكهتاهخحجًاحاًخؾلاِسالحلَحةاللٕتامتؼَةاوجش ّاؾهبح .ا
ثق رلتازلحفِةاًؾستادورًالاُحمًاحايفالٕحسلثا
وابلضحفةالٕىلاُشٍالًخق رلتالًسيحاَةاُيحكا ّا
زورةاثيغيَةاحسًثة،اوًلسااكهتاُشٍالًخق رلتالًثلحفِةاولحض ًاةامناذاللاس َطصةاكميازلحفِةا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا80ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة
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خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا81ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

لًخرطص ،اوُشٍ الًلمي’ اثاؾخرب امنا
ِا
لًفؾي اولملوضوؼَ ِاة او
لًِسف او ِا
اوضوح ا ِ ا
َا
حسًثة اثؤِانّس
دطوضَحتالًخيغ تالحلسًثة .ا
وكساسحؽسالٍمنوالًخيغيياؽىلاعِورالًىث رامنالًؾيحرصاللٕجيحذَةاًخٔيتامناذُ حالًخؾحونا
لشلياًخطَسَالًخيغميامنا ٔأجيالًسلحتاوجالس متصلر،اوكساحياُشلالًخؾحوناحمياللٕؼامتدالشليا
اكهتاثلوماؽَََال ٔلياكلالًخلََسًة اٌَخيغ تاجالتامتؼَة،اوُيحكامناًيغصالٕىلالًخيغ تا
لحلسًثةاذوضفِحا ٔأدولتا ٔأواوسحاياثضمناحتلِقال ٔلُسلف،او ٔأهنحالًشلكالًاخيغييالًلحدر’ا
ؽىلالًوفحتامبحاثخطَسَالجملمتؾحتالحلسًثة.
وٌش رالًخيغمياللٕتامتؼيالٕىلاٍلوؽةاناذخة اوسشًِاح امنالًؾالكحتالملخسحدةلاذنيال ٔلتزلتا
لملىوهةاسو ٔ
واتٌلؽحت،اوًرتثداؽىلاذكلا ٔأناحىوناا ادطحاصاكىنا ٔأنا
ِا
لتاأاكهتاأٔفصلدًالا ٔأ
ثؤديالٕىلاوتوداذيحتالكياكحمئاذشلثَ،اوكىنالًيغصالٕىلالجملمتػالكَاابؼخسحرٍاوسقالكيا اوجوذجا
لومصهدامناؽسدامنالًخيغ ت،افلكٌلازلداؽسدالًساكنالجسػالًخيغمياوثض ّامناؽسدًال اهس ا رلًاا
من اجالفصلد اثاخؾسد’ ا اوثادٌوع اوعحافَ’ امػ احصلمك ازلحفذَ ،اويف اهفس الًوكت اؼيسمح اٍىرب اجحما
لًخيغمياللٕتامتؼياوٍزدلداؽسدٍاوحزدلداؽسدالًاخيغ تالًيتاثؤدياـصضًاح اولحس ًل ا احيطيا
ذؾظ اوعحاف ِاَ،انٌلاحطياوحيطيايفالًخيغ تالًخلََسًةا
لًخق راللٕتامتؼيا اوًفلسازصًلَاَ’ او َ ا
ذؾظ اوعحافِح ،ا اؤاأضسحتا
مثي ال ٔلرسة ،اولًؾحا ةل ،اولًؾش رة ،اولًلصَ ةل ،الًيت افلست ا َ ا
لملؤسسحت اول ٔلهجزة الًصيَة ال ٔلدصى اثلوم اابلد اولر اولً اوعحاأ اذسً ًال اؼ ح.
وكساؼصفالًخيغمياللٕتامتؼيامناكصيادلريسالًؾَوماجالتامتؼَةاوجالهرثوذوً اوتِح ارشلكا
ذحصاهكططَعالتامتؼي،اٌش رالٕىلالكال ٔلسحًَداولًطصدالًيتاثضفياطحذؾًاح اهغحمِ ًح اؽىلا
لًسَوكاللٕوسحيناًالفصلد،اوُشلاللٕهخغحماٍصتػالٕىلالًسُجةاللٕتامتؼَةالحملَطةاذخٔؼضحتالجملمتػ،ا
ولًيت اثخخًٔأ امن اؼيرصٍن امذاكمَني اٌُل :اذيحت الًؾالكحت اللٕتامتؼَة الملخسحدةل اذني اخمخَأا
لًوحسلتاللٕتامتؼَةاولًضولذنالملوهجة اٌَسَوك،اولًخيغميامبؾيحٍالًؾحماوحسةالتامتؼَةا ٔأوا
تٌلؽةاٍصثسنا ٔأؼضحؤُحاف اذُ مارش سىةاؽالكحتاثيغمِحاٍلوؽةاحمسدةامنالًلمياولملؾحً را
للٕتامتؼَة،اوُشلاُوالملفِومالًولسػ اٌَخيغميالشلياٌش رالٕىلاطحافةامنالًغولُصاللٕتامتؼَةا
ثدٌحول اذطفة اؽحمة الًطصد اولًوسحاي الًيت اًاخَّزش امبلذضحُح الًسَوك اللٕوسحين اطحذؾًاح امٌغ اٌلًا

حنوامسرسةا ٔأهرثوذوًوتِةازلرلسةالجملمتؾحتايفالمليطلةالًؾصذَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مٌخغ اٌلً ،اذُامناٌش رالملؾىنالحملسد اٌَخيغميالٕىلالًوحسةاللٕتامتؼَةالًيتاثلحماذطصًلةاملطودةا
ًخحلِقا ٔأُسلفاحمسدة،اولًخيغمياللٕتامتؼياهسَوكاٍمت اذؾسدامناالخلطحاص،اام حاثلس ميا
لًؾمي ،ل ٔلدولر ،اولملصلنز،اولملاكهةاللٕتامتؼَةالًيتاثربزامناذاللاثلس ميالًؾمي،ا اولملؾحً را
للٕتامتؼَةالملوهجةاٌَسَوكا(كولؽسالًفؾياللٕتامتؼيالًيتاثضسنالًفصدااب ٔلدولرالمليوطةاذَ)،ا
ولًخولضي اذني اجالفصلد اًخحلِق الًقح ت الدلؾّاَة اٌَخيغمي ،اوجيد أاأن اٌش مت َاي الًخيغمي اؽىلا
لًسَطةاومتىِ َاح اٌَلحمئنياؽىلالًخيغمي ا،اوحتسًسَا ادورالكاخشصامٌحطاذَاُشلالزلورامنا
ناٍىون أاأؼضحتالًخيغمياؽىلادرجةاؽحًَةامنالًخولفقا
َا
حِرالحللوداولًولتصحت،اوجيدال
ًخحلِقاجالُسلفامناذاللالًوسحايالملخسؾةامناكصيالًخيغميا .ا
وًوجساهوؽحنامنالًخيغ تا،افِيحكالًخيغ تالًيتاثًشحارشلكاثَلحيئ،او ٔأدصىاثًشخٔا
ثسرجايفالملصلثدا
رشلكاكطسيا[،]41اولًخيغميايفالجملمتؾحتالًخلََسًةارس َناجسًال،افِيحكا ّا
ذني ال ٔلفصلد ،اٍىون اٌَىص ر اذؾظ’ الًسَط ِاة ،اوًمت اللثطحل اذني الجملموؽحت اذلت الٌاَ ِّجحتا
لملدشحإة،اوثخؾحون’ امنا ٔأجيا ٔأـصلضالزلفحعالملش ارتكا ٔأوا ٔأدلتالًطلوسالزلًًِة ،اويفالجملمتػا
لًلصىلاحىونالحللوداولًولتصحتالًيتاحيسدُحالًؾصفامبثحذةالًلحؽسةالحملسدةاٌَسَوكاوثوتهيَ،ا
ويهاؼىسالجملمتؾحتالملخطورةالًيتامت ُحاٍلوؽةامنالًلولؽسال ٔلذالكِةاولًدرشًؾَةالٕضحفةا
لٕىلالًؾصف.
وٌس خزسمامفِومالًخيغمي اً ٕاليحرةالٕىلالجملموؽحتالًؾمََةااكملطحهػاولًيلحابتاولملطحرفا
ولدلؾَحتالخملخَفة،ا ٔأيالجملموؽحتالًيتاجسؾىاورلتا ٔأـصلضامؾَيةااكهخحجالًسَػا ٔأواثوزًؾِح،ا
وُواًسلامناهجةا ٔأدصىاؽىلاذؾظالًسَواكتاولًس َحكحتاللٕتامتؼَةاللٕتامتؼَةاوؾمََحتا
ًاخيغمياُشٍالًًشحطحتالملخؾسدةاولًوسحايالًىفِ ةلاذخحلِقال ٔلُسلفالدلحؼَةامثيا(ل ٕلهــخحجا
ولًخثلِــأاولًخوزًػ)،ا اوٕالدمحجاخمخَأال ٔلفصلدانمناوحسةامذجحوسة .ا
معََحتالًس َطصةاولًخمنَة :ا
ًلسأاأضسحتادرلسةالجملمتؾحتالًشرشًةاوابًخحسًس"لًؾحيالًيحيم"احىدسدا ٔأمهَةامزتلًسةا
زلىالملِمتني اٌَخؾصفاؽىلامس رةاحتوًِحاوطسَؾةالملصحياجالهخلحًَةالًيتامتصاإحاوهوؼَةالٍ اا
ولًفَسفة اجالكذطحدًة اولًس َحس َة اوجالتامتؼَة الًيت اثسًهتح اُشٍ الجملمتؾحت ،اولًطصًق الًيتا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا82ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٔاأ.اد.اَلساسَ ناي يحدا-اجحمؾةالً رموك-ا ٔأرذس-ال ٔلردن ا

لًساكناولحلصلكالًساكينا:
ًسَؿاؽسداساكنالملايطلةالًؾصذَة اححًَ ّح احوليلا()265امََوناوسمة ايفاؽحما 2113ا امبحا
ّ
ٌشلك ا( )%5امن الٕتٌليل اساكن الًؾحي ا[ .]42اوكىن الًلول ا ٔأن ااكفة ا ٔأكطحارُح امدشحإةا
ٕالتامتؼَّاح اا اوًقو ّ اودك اوـصلفِح،اوًضمامعومحا امؾسلتازولجامصثفؾَ،اوزولجامصىصاًَََامحيا
مصحرش اوف ر امذسحؽس ،اذمح اٍزًس الرثفحع امؾسلت الًز دة الًاساكهَة ،اوز دة ايف امؾسلتا
لًش سحب،ال ٔلمصالشلياًلودالٕىلاز دةال ٔلؼسحتاولًخسؾَةاوجالحاكل،اوي َوعال ٔلماِّةاذحضةاذنيا
لًًسحتايفالملايطلةالًؾصذَةا،اولهدشحرافلصالزلمالًيحجتاؼنالذليالملسىص اولملخىصر،اوًًذااؼيَاا
هلصايفالحلسًساولًربوثنياامناسوتالًخقشًة،اوُشلاابًخحيلاًلودالٕىلالزد داوس سةال ٔلمصلضا
ذنيال ٔلرمحتاولملولًَساول ٔلطفحلا"مثيال ٔلمصلضاوللٕضحابتالملخؾَلةاابذلياولًولدة" .ا
لنامؾسّلالًوفِحتاذس ٔأ اابًخيحكصاذؾسالحلصبالًؾحملَةالًثحهَةايفالًوكتالشلي امت ّ تافَِا
مؾسلتالملولًَساابًرتلتػاذؾساذكلازىث ر،امػاذؾظال ٕلس خثٌحتلت.اوالزلولالًؾصذَةانمنا
ُشلاجالطحر ،احِرامؾسلتالٍ
ّ
منوالًساكينالملصثفؾةارسشدالًفجوةالملزتلًسةاذنيامؾسلتا
لملولًَسالملصثفؾةاومؾسلتالًوفِحتالملخسه َّةا.ا ا
ال ّٕن امؾسلتالاٍ
ّ
ّ
ناٌشلكا
منواساكيناوِشٍاثفػودامؾسلتالٍمنواجالكذطحدي،اولاذسّ ا ٔأ
فهيحالٍ
منوالًساكينالملدسحرعاُشلادطصلً اؽىلالملس خوىالملؾُيش ا ّ
ّ
ٌَساكن ،ال ٔلمصالشلياًسفػا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا83ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

لحملصنةاًِشٍالملس رةالًخمنوًةا
ًوضَِحااًسَوغا ٔأُسلفِحالًخمنوًة ،اوذيحتال ٔلدلةالًخيغاياَةالًفحؽ ةلاو ّاِ
وجالدلرةاًِشٍالجملمتؾحتا[.]41ا
ًلسا ٔأُمتالًىث رامنالًسححثنياجالهرثوًوتِنياودلريسالًؾَوماجالتامتؼَةاوجالوسحهَةا
ذسرلسة امس رة الًخحول اجالتامتؼي ايف المليطلة الًؾصذَة ،امن اذالل ا امسحاي الًخحولا
جالتامتؼيالًيتاحمت ؼناذلِةالملفحُميالًيتاس َطصتاوذلِتايحاؾةاحىتاوكذيحاُشل،ااكًخطورا
اجشلك اهلطةا
ولًخلسم اولًخقَ ر ا ،ا اابؼخسحر ا ٔأن الملشحرنة اجالتامتؼَة الدلحُ رًة الًولسؾة ِ ّ ا
جالرحاكزايفامعََةالًخحولاجالتامتؼيالًيتامتثيالمل اؤسسحتاولًخيغٌلتالدلحُ رًةاولًشؾسَةا
اولًلٌولتاجالتامتؼَةالًصاُس
َةالًيتاثيغما ٔأدولراجالفصلدايفالجملمتػاخلَقار ٔأياؽحمامسحهسا
ّا
ومسلفػاوفحؽيايفامعََةالًخحولاجالتامتؼيا .ا

حنوامسرسةا ٔأهرثوذوًوتِةازلرلسةالجملمتؾحتايفالمليطلةالًؾصذَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ابزلولالًؾصذَة ا ،اوحيّثّ حال ّ
ٕىلاثشين الملزًسامنالًس َحسحتالًساكهَةامنا ٔأجيالٕحسلثالًخولزنا
ّ
لًسالًساكين الملفصط،اووضػادطناحمنوًةامس خسلمة ا،اوحٌلًةاذَثِة،اولحلفحظا
ذنياُشلالًزت
ؽىلاحاكمََةالكذطحدًةاذنيادولاجالكَميا؛ايكاحمتىنامنالٍ وضاوحت ّميالملِحمالًىص رةالملَلىا
ؽىلاؽحثقاضحهؾيالًس َحسحتاًِشلاجالكَميا .ا

كسماجالهرثوذوًوتِحايفاجحمؾةالً رموك :ا
ٔأوشئاكسمال ٔلهرثوذوًوتِحايفالكَةاللٓناراول ٔلهرثوذوًوتِحايفاجحمؾةالً رموكاؽحما.1984ا
وذس ٔأ اُشلالًلسماذخسرٌسالًخرطصاًطَسةالزل\رسحتالًؾََحاوكساسحرايفاُشلالٍ اامٌشا
ةلًخحسُسالىلاؽحما2113احِراثوسػالًلسماولضسعاكيعادرتيتالًساكًورًوساولملحتس خ را
فلسادرستاجالهرثوذوًوتِحاؽىلامس خوىالًسلكورًوس ارشلكِحالًؾحماليا
يفال ٔلهرثوذوًوتِح .ا ُ
كيعالملخرصجامناُشلالًلسمادرجةالًسلكورًوسايفاجالهرثوذوًوتِحالًؾحمة.اوذليالًلسماكيعا
لملحتس خ ر ايف اختطص اجالهرثوذوًوتِح ايف اجالهرثوذوًوتِح الًثلحفِة اجالتامتؼَة اوأٓدص ايفا
مصمتالملسحكحتالًيتاثسرسايفالًلسماًزتودالًطالباابخلربلتا
جالهرثوذوًوتِحالًؾضوًة .ا
ّ
لًيغصًةاولًاؾمََةايفالجلولهدالًثلحفِةاوجالتامتؼَةا اول ٔلثصًةاولًسَوًوتِةاًِشلالًخرطصالشليا
ًؾىناذسرلسةاللٕوسحناواكةناذَوًويجاواكةنالتامتؼياوفِماازلحفذَ.اًدصػاكسمال ٔلهرثوذوًوتِحا
خمخربلت امذرططة ايف ادرلسة الخملَفحت الًؾغمَة اومؾحجلهتح .اكحم الًلسم اابٕجنحز الًؾسًس امنا
لزلرلسحتالملخؾَلةاابجملمتػال ٔلرديناوازلحفذَ،انٌلا ٔأجنزالًؾسًسامنالملشحرًػالًسحثَةاابًخؾحونامػا
مؤسسحتاحمََةاوؼصذَةاودوًَةامثيامؤسسةافورداجالمصٍىِة.اثُميعادرجةالًساكًورًوسايفا
ل ٔلهرثوذوًوتِحاذؾسادرلسةا132اسحؽةامؾمتسةاامناكصيالًطحًد .ا
دصجالًلسمالًؾسًسامنالًطَسةاؽىلامس
خوىالزلرسحتالًؾََحاوكساثوزؼولايفالًؾحياا
ا
َ
وًؾمَولاوًسرسولايفاجحمؾحتاؽحملَةامصموكةاابلضحفةالىلالًؾميايفالملصلنزالًسحثَةالًؾحملَةا
ذلتالًسمؾةالًؾَمَةالملصموكةاولملِمةايفاُشلالجملحل.اابلضحفةالىلالس خلطحباؽسداهس رامنا
لًسححثنياولزللرسنياجالهرثوذوًوتِنيالًؾحملَنيالىلالًخسرٌسايفاُشلالًلسم،الشليااكناهلما
لثصاهس رايفارفػاسوًةادصجيياُشلالًلسم.افلساحصضتالزلنخورةاسدٌحيايحيمامٌشالًسسلًةا
لناثشيناؽالكحتاتِسةامػاخمخَأامصلنزاجالحبحثاولزلرلسحتايفامؾغمادولالًؾحي،اومعَتا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا84ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة
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ؽىلالس خلطحبالنرباؽسدامنالخملخطنياولزللرسنيايفامٌطلةالًرشداجالوسناًاُشلكولا
هلحط اكوة ايف اثسرًد اوثسرٌس الًطَسة ،احِر الضسحت الجلحمؾحت اجالمََة اثدٌحفس اؽىلا
دصجيياُشلالًلسمارسشدالًخحَُياولًخسرًدالًىص راوجالحرتليفالشلياًؾطىاخلصجيياُشلا
لًلسم .ا
لنادؼوثيحاُشٍ،الامتثيالزلؼوةالًوحِسةالوالملثىلايفادرلسةالجملمتػالًؾصيبالملؾحرص،اذيا
يهاجمصداحمحوةلاكحذ ةلاٌَفحصاوجالدذسحراولًربُيةاولًيلساولحلشفاولًخؾسًياولًخجصحياولًضحا
لًصفظ ،افلس اس سلٌح الىل اُشل الملوضوع اؽسد اهس ر امن الًؾٌَلت الًؾصب ايف الملرشد اولملقصبا
لًؾصيب،ام م:اجالس خحذالًطَدالًزتًيناواكهت امؾغمامسلذالثَااتذشامٌحىاؼصيبايفاذيحتا
ٕالطحراهغصيازلرلسةالجملمتػاولًلضح الًؾصذَة،اوَلسافحمنالًصمِحيامنالًىوًتاهسوس َوًويجا
اوكسالُمتاذؾملاجالتامتعالًثلحيف،اوُواجالمساجالدصاًالهرثوذوًوتِح ا،اوحَمي ازصاكتالشليا
لمللحلت ايفاُشلالملوضوع،اوحسنيافِمي،ا
أ اؽسدًال امنالًىذدِا او ِا
درسالجملمتػالًؾصيب،ا اؤاأاً ّ َ ا
وأٓد اصونامنالملرشدالًؾصيبامثياؽىلالًوردي،اويحهصامططفىاسَمي،اوكُسالًيوري،ا
ويفالجليححاجالدصامنالمليطلةالًؾصذَة ،اًوجساؽسداهس رامنالًؾٌَلتالشلٍنالسسولازلرلسةا
لجملمتؾحتالًؾصذَةامثي،امحكلازناهيب،اوَلسالرهون،اوسَميادرهوين،اوفحطمةالملصهُيس.ااا ا

اؽًلالًورديا:
اكناًؾصفالًوردياؽىلالهَا ٔأولاؽحيالتامتعاؼصليقادرساخشطَةالًفصدالًؾصليقاوطسَؾةا
لجملمتػ الًؾصليق ،اوحاَ ّي الًغولُص اجالتامتؼَة الخلافِة اولًسَواكت الًفصدًة اولدلؾَة ،اوو َّاجَا
جالُامتمالٕىلادرلس هتحاوحتَََِحاوهلسُح ،اوُوامح ادفػ امؾغم ادرليس الًؾَوماجالتامتؼَة الٕىلا
لؽحدةالًيغصايفادرلسةاجالوسحنالًؾصيباوفىصٍاجالتامتؼياولًس َحيساًايسركاولكؾيحاابجيحذَحثَا
وسَسَحثَ .ا
مت تالحبحثاومؤًفحتاؽًلالًوردياابًطسقةاجالهرثوًوتِة،افلساحبرايفاولكػالجملمتػا
لًؾصليقاوؽحدلثَاوثلحًَسٍالملخؾسدةامناالًثلحفحتاوجالد ناوللٕزًِحتالملاخسحًية،اوكساكسماؽسدا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا85ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة

جم ةلالًخق راجالتذػػػػػػػػػػٌلؼياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؾػػػػػػػػػػػسدالًثحًر

ذؾظالًصولداجالولايايفاجالهرثوذوًوتِحايفالملرشدالًؾصيبا:ا) (43ا

حنوامسرسةا ٔأهرثوذوًوتِةازلرلسةالجملمتؾحتايفالمليطلةالًؾصذَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

منالًطصوححتالًيغصًةالًيتاكىنامناذالًِحافِماودرلسةالجملمتؾحتالًؾصذَةاوف رالًؾصذَةا
لًيتاثؾُ انمناجالكَميا اوم ح:ا"الزدولتِةالًشرطَةاؼيسالًؾصلكِني"،اوكساكحماذخؾممياُشلا
لًطصحاؽىل الًفصدالًؾصيب،اومناًؾُ انمناُشٍالمليطلة امناللٓدصٍناف رالًؾصب،ا اولىهتااا
هناا الزناذسلونايفاطصحةاًؾمََحتا"لًخيحزشالًثلحيف"،اوثوًَفَ اًطصحاوًميال اوجربناؼنا
لًفصدالًؾصليقاولًؾصيبااذحضةاؼيسمحاًخطصداملسحةلالحلصًةاولًخحصر ،اوكسالًأاؽسدًال امنا
لًىذداالًيتاحزًساؽىلاس سؾةاؼرشانخح ًااباولنرثامنامحاةاملحةلامًشورةايفاجمالتاؽَمي،اا
اوحتخحجأاأؼٌل الًؾَمَةالىلالؽحدةاكصلتةاًخؾزٍزالًفِماٌَفصدالًؾصيب،اولًلحطنايفاُشٍالمليطلة .ا
يحهصامططفىاسَمي :ا
حطي الزلنخور ايحهص امططفى اسَمي اؽىل ايِحدة الزلنخورلٍ ايف اجالهرثوذوًوتِح امنا
جحمؾةاًيسن،اوُوا ٔأولاأٔس خحذاؼصليقا ٔأدذيالدذطحصاجالهرثوذوًوتِح الٕىلاجحمؾةاذقسلد،اا
وم ج ًح ا ازلرلسة الجملمتػ الًؾصليق ،اوضححد ا ٔأول امصحدرة ايف ادرلسة اجممتػ اجالُولر الًؾصلكِةا
مِسلهًَاح،ااوضسرالولامعيالهرثوذوًويجامِسلينايفانخحذَاذؾيولن:الجلسحٌ اوُوامؤًأ امنا
تزاني،اطسػاس يةا -1956ا،1957او اؽسداهس رامنالملؤًفحتاولًرتلج،ا اوذفضياهجودٍا
ٔأدذياثسرٌساجالهرثوذوًوتِح ا ٔالولامصةايفالكَةاللٓدلب،امثا ٔأضسعامحدةاناذخةامنامولدا
لزلرلسةايفاجحمؾةاذقسلد.ا ا
ًؾخربسَميامنالًشرطَحتالًؾصلكِةاللٔاكدكَةالًيتاًؾستادور ًلاابرز ًلايفالًؾلسالخلحمسا
ولًسحدسامنالًلصنالًؾرشٍنايفاجمحلالًسحراولًيلساجالتامتؼي .ا
كُساهؾمةالًيوريا :ا
ُوالهرثوذوًويجالتامتؼيازلحيفا( --1929ا )2115ا ايفالًؾصلد احِرادرساجالكذطحداا
حتولايفااختطصاجالهرثوذوًوتِح،ا اوذؾسا ٔأناحطياؽىلازمحةلا
يفاجحمؾةاذقسلدامثامحًسرا ٔأنا ّ
درلس َةايفالًول تالملخحسةايفاهنحًةالرلس ًَاِحتامنالًلصنالملحيض ،امثا ٔأ َّمت ادرلس خَ ايفا
لملحتس خ ر اؽحم ا 1961ا ،اولزلنخورلٍ اؽحم ا 1964ا امن اجحمؾة اولًة اولي يطن ا ا اوؼيولنا
ٔأطصوحذَ :ا"لًرصلع اول ٕلرصلر ايف امعََة الًخثحكأ اابًًس سة اٌَلكسلن الًؾصلكِني" ،اؽحد الٕىلا
لًؾصلد ،اومعيايفالًخسرٌساذلسماؽملاجالتامتعايفاجحمؾةاذقسلد،اوًؾسامناطََؾةالًصؼَيا
خمربالًخق راجالتامتؼياولًؾالكحتالًؾحمةايفالجلزلةصااااااااااا86ااااااااااااااااااااااااااااجحمؾةاَلسادِرضارسىصة
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لًثحين اذؾس اتِي الًصولد الًىصحر ايف اؽمل اجالتامتع ايف الًؾصلد اولًؾحي الًؾصيب ،امث امعي ايفا
لًخسرٌسالجلحمؾيايفاجحمؾةاطصلذَساايفالًيطأال ٔلولامناس سؾًَاِحتالًلصنالًؾرشٍن،ا
ويفاكسماجالهرثوذوًوتِحاجحمؾةالً رموكال ٔلردهَةايفامسًيةالرذسامنالًفرتةا( .)2113-1994ا
كخكلاالًيوريا ٔأفلًاحاؽَمًَاحاولسؾًاحاوحسًاحاسوس َوًوتًِاحامعَلًاحايفارضساوحتََيالًغولُصا
لًثلحفِةايفالجملمتػا اؤاأثصُحايفاذيحتالًشرطَة،اا اوثيحولاتولهدازلحفِةاولتامتؼَةاحسحسةاذلتا
ٔأثصايفامس رةالًخمنَةاجالتامتؼَةايفالًؾحيالًؾصيبامثي:الًلمياجالتامتؼَة،ال ٔلرسة،الًِحم ا
لًصًفي ،اأٓفحد الًشرطَة المليولًَة الًؾصذَة اوف رُح امن اكضح الًثلحفة اولًشارطَة اوؽالكهتحا
ابًخمنَة،ا اوكسااكناوفًِاح ايفاُشلالجلحهدا ٔلس خحذٍالزلنخوراؽًلالًورديا اولشلياٍىنا الكا
ٔ
ورشاؼيَايفاأنرثامناحمفياابًؾصذَةاوللٕىلك ًة .ا
لحرتلم،اوكسانخداو
ًيغصا الًىث رامناطَسخَاؽىلالهَاذََفة اٌسلنخوراؽًلالًورديايفامسخٔةلامتىٌَامنا
لدذطحضَاوكسرثَاؽىلال ٕالكٌحعاولًخخٔز رايفاطَسخَاوحتف مهاؽىلاجالطالعاولًسحراولمليحكشةا
وطصدالجلولهدالخلفِةاولًقحاسةايفازلحفذيحالًؾصذَة ،اوًؾودا اوًزمالاَاجالهرثوذوًوتِنيايفا
َا
كسماجالتامتعالًفضيايفاثخٔسُسافصعاجالهرثوذوًوتِحالًخحذػاًلسماؽملاجالتامتعايفالكَةا
جالدلباجحمؾةاذقسلدايفاؽحم .1981ا
ٔأًأالزلنخوراكُسالًيوريامحاٍزًساؽىلازالزةاؼرشانخح ًااب،اوؼرشلتالًسحوثالًؾَمَةا
لًصضَيةالملًشورةايفالزلور تالًؾصذَةاولًؾحملَةاومنا ٔأمهانخسَ :ااطسَؾةالجملمتػالًشرشيايفا
ضوتاجالهرثوذوًوتِحاجالتامتؼَةا،1971الحلضحرةاولًشرطَة اا ،1981اامسذيالٕىلاؽملا
للٕوسحنا(جالهرثوذوًوتِح)اا1982اجالرسةامرشوؽحاحمنو اا،1994اللٕوسحناولًسُجةا،2112اا
لًشرطَةالًؾصذَةا2112ا.اا ا
ا
ا
ا
ا
ا
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