
 م29-46.مص،م1026مدؼلؿربم-أطؿوبرم ،47مسددإـياـقاتً

29 

8002 

ًفدىًاؾعربي

(1)ً

ًؿؼدؿةً

ماظؿوغلّقأ ماظؿقّردفؿتماٌرأة مٌلار ميفمدصعفا مة ماالدؿعؿار مصرتة مبعر عنممهدوعا
مهّر مخالل مضؿن ماىؿعقأطفا معـل مسدؼدة مورر مات ملاظشغمواهاداتاألحزاب

معؿعّدواظ مغضاظقة معواضع ممفاضاالتغماطمصرتم،دةـؼاباتموضؿن معن  إراروخروجفا
ميفماظعامماإلرارمإشمماألدرة مماٌؿؿـل مسّدمطلؾفاأاجملؿؿع مدقاضاتمأة مضؿن دوار

 .تارسمقةمعؿؿاظقة
مااظؿقّومعـّؾت مالت مواظلقادقة ماالدؿؼاللمالجؿؿاسقة مبعد متوغس اظيتمساذؿفا

ظؿقؿلمؼامظؾضغوراتماٌلؾطةمسؾقفامهّدعنماجملالماًاصمساعالمًروجماٌرأةم
مماجزء مظ،ماجملالماظعامعن مضرورة ماظعاعةصؽانماذمرارفا مظؼدؾدصاعمسنماظؼضاؼا م.
ممطان مغضاهلاخصوصّقمدوارأظؾؿرأة ميف مة م، مدـة معؽوغاتم1008صؿـذ مذفدت ،

مإدارةمتقورمحولم عوضوسفا "اظدوظّةمأجفزة"اجملؿؿعماظؿوغليمغزاساموصراسامععم
م ماحؿؽرتفا ماظيت ماظؿـؿوؼة ماظعؿؾقة ممومّتاظدوظة ممإضصاءخالهلا ماألررافباضي

اظعؿودماظػؼريمصقفامدمحرطاتماجؿؿاسقةمطاغتماٌرأةموّظم،موػذاماظوضعاالجؿؿاسقة
م ماحملؿفني مؼدصع محبؼوضفمإشماظذي مصم،ماٌطاظؾة مؼد معوجودة مجؾيمطاغت  بشؽل

ماٌطاظب محرطة موبمتـادي يف ماظورـقة مظؾـروة ماظعادل مباظػؽاتمااظؿوزؼع السرتاف
معنماظؾالدماظؿوغلقة.مشةماظيتمظػضفاماظـلقماظلقاديميفمسدةمجفاتاٌفّؿ

                                                                                                                                   
(1) Université de Sfax, Faculté des lettres et des sciences humaines, Département de 

sociologie, 3000, Sfax, Tunis. 
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مأحداثم مخالل ماٌرأة ماظيتمضاعتمبفا ماألدوار مإشممهؾقل ماظعودة ماٌؼال ؼؼرتح
احؿفاجاتمايوضميفمماايوضماٌـفؿيمبؼػصةم)توغس(محبـامسنمصفممإدفاعف

ماظدوظة" م"أجفزة مضد مذظكوماٌـفؿي مورػاغات معطاظؾفا مسؾى دونمم،اظؿعّرف
فا،مطؿامغلعىمأؼضامإشممصفمماظؿغاضيمسنمهدؼدماألذؽالماظـضاظقةماظيتماسؿؿدت

ماسرتضتم ماظيت ماٌشاطل معـاضشة مإشم موصوال ماظعاعة، مباظؼضاؼا ماظؿزاعفا درجات
معلارػاماالحؿفاجي.م

 :ًؿؼاربةًدودقوؾوجقةاحلرؽاتًاالجمؿاعقة
مٌل ماظلودقوظوجي ماظؿـظري مأؼعؿرب ماالجؿؿاسقة مايرطات مهؾقؾقةمظة أداة

مٌؿغّق ميفراتماظواضعماالجؿؿاسيمغظرا عواضقعمذاتمرؾقعةممةثالثعؾؿؼىممظؿواجدػا
مم:عؿداخؾة معؤذر مؼعّرصـاممإشمصفي معرجعا مومتـل ماظلقادقة، ماٌشارطة أذؽال

مأذؽالم مظؿؿؾع مجماال ممتـل مطؿا موبدواصعه، مظالحؿفاجات ماظعاعة باإلذؽاظقات
ماىؿاسقة.ممموؼاتسنماهلاظؿعؾريم
اساتمواظرػاغاتمداخلمأداةمظػفمماظصرمأنمتؽونمأػّمؾقرطةماالجؿؿاسقةمظمميؽن

طؿقصؾةمتارسمقةمتػرزمِصعاًلمماٌعريفؼؿفؾىمعضؿوغفاماظيتمضدماظـلقماجملؿؿعيمو
مظإل ماظـاِئرعـظَّؿا مءؼؿلام.غلان Ted Gurrل

1
م"  مضائال: ماظلقاق مػذا مؼـورميف ٌاذا

رعانمايؿارسمقةمواظصدعاتماظقؾاتمووؼؼرتحمظذظكمإجابةمؼربطفامباًم،"؟اإلغلان
ماظذيم مؼعقشه مسؾقهاألصراد ماٌلقطرة ماألجفزة مضؾل م"اىوعمم،عن مؼؽون معا وسادة
معاظمعوظدا مواظؿضاعنمبنيماىقاع ماألخوة مبعضفممصرػة مصػوصفم متـظقم مإشم قدصعفم
م.م2"عضمضصدماظؿغؾبمسؾىمسدوػمماٌشرتكاظؾحولم

م متواجد مػو ماالجؿؿاسقة معقزاتمايرطة مأػم مأحد مأّن ماظؼول مساممسؾقـا ذعور
ؿػاضمم،مص3ضواعهماإلدراكماٌشرتكمظؾدميؼرارقةميفموضعقةمدقادقةمبعقـفا"م،باظضقم
غؿظاراتمهطمماالشمماظؼوىماجملؿؿعقةموإاتماظعـفماىؿاسيماٌوجفةمإظقهمودرج

م ماظؿؿّؿسّدموحرعاناالجؿؿاسقة مصؽاتمعن معاة موػو موخرياتفا ممبـاصعفا  ؼضطرػاممع
ما مإشم ممةضرورباظالغؿؼال مإشم ماظعؾور مصرتعرحؾة ماىؿاسيمدمو متارسمقةواالجؿقاز مة

                                                                                                                                   
1 Gurr, T. (2016), why men Rebel, London, Routledge. 
2 Taechouna, M. (1982), Les marginaux dans les récits picaresques arabes et espagnols, 

Tunis, Publications de l’université du Tunis, p. 85. 

متقؾي3  م(1005) تشارظز، ًاالجمؿاعقة، مظؾـؼاصة، اظؼاػرة، ،(8000-8672) احلرؽات ماألسؾى  اجملؾس
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م محرطات معػؿاحفا مؼؽون مصماسّقجدؼدة مإدراطات متـؿففا محولماجؿؿاسقة ة
ماالجؿؿاسي ماظواضع مرعزيمم،عؼؿضقات مأو مدقادي مأو ماضؿصادي معـطق  زمرطفا

ايرطاتماالجؿؿاسقةمسؾىمأّغفامغؿاجممتعّرف،م4ؿوراغياظـطقمقلبماٌصمأومثؼايف.
ماظ مؿداخل مااالجؿؿاسي ماظودطىبني مظطؾؼات ماظراصضةماوماٌؼصني، ىؿاسات
ماظؼائمظ ماظـلق مم.ؿوجفات ميظة ماٌاضيمصفي مبني موؿع مصماسقة "ذاطرة
مطؿامظؿـؿج5اياضر"و ماالجؿؿاسقونؼؿصّومعلؿؼؾال ماظػاسؾون مظقسممّن"ألم،ره  ععـاه

جمردم،موإذامحدثمسؽسمذظكمأصؾقتميفماياضرمصقلبمبلمطذظكميفماٌلؿؼؾل
حمصؾةم،مطؿامميؽنماسؿؾارػام6"شريمعؿأصلميفماظعؿؾقةماظؿارسمقةماحؿفاجمػاعشي
صؾةم"عّؿيفماظوضتمغػلهممػيوادقةمأومعامؼلؿىم"باٌؿـازعمسؾقه"،ماظؿفاربماظلق

موعؿطّو متارسمقا مسؾىمرة مظؿؽونمبـاء ماظشارع ماحؿواػا تػاسالتموممارداتمدقادقة
ماٌدى"ذؽالمدقادّق مظؿارؼخمبعقد موسـصرا مموػذا،م7ا ماألعر مؼلؿؾزم دغيمعنمأ"حدا

 .8ةمظؼقادةمايرطة"ةمواظدرجاتماظعؾؿّقاٌواردماظـؼاصقةمواظلقادّق
ععقـةمزروفممبفاهقطماالجؿؿاسقةمايرطةمإنم،مصنمتورانأالذظكموطؿامؼؾنيم

ماظربوز مسؾى مسؾىوم،تلاسدػا محراطفا ميف معنمم"ترتؽز محؼقؼيمحولمصمؾة صراع
ميفماجملؿؿع" ماٌؿواجدة مواٌوارد موم،9اظؼقم متوزؼعماظـروة االضؿصادؼةمماهلقؿـة"عـفا

مو مواظؿقّؽواظرضابة مواإلدارة ماظلقادّقم موآظقاتمتضاعن10ة"اظلؾطة مودائؾفا متؽون م،
مإّعضؿـ ماظعرؼضة،فا م)طاإلضراب، مػادئة ماإلسالمماٌؼارعة،ما مبودائل م،اظضغط

متؽؿالت مخالل معن مأومأوماظضغط م)مظوبقات( ماإلرػاب،سـقػة مطايربماظؾاردة،
م.صاسلمعضادصاسلموػوؼةموػيمصايرطةم ،11حربماظّغوار("اظعصاباتمأومحربمو

                                                                                                                                   
 النمتورانم:أباظرجوعمإشممم4

Touraine, A. (2006), le monde des femmes, Paris, Edition fayard. 
5 Tilly, Ibid., p. 37. 

ماظوػاب6  مسؾد م م،(2987) اظشارغي، مألحداثمجاغػيأعن مدودقوظوجقة معؼاربة معوضعمم2984 جل وهدؼد
 .46. صمذفادةماظؽػاءةميفماظؾقث،مطؾقةماظعؾومماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةمبؿوغس،ماظػؽاتماهلاعشقةمعـفا،

 . 45- 44.تشارظز،متقؾي،معرجعمدابق،مص7 
8 Starck, P. (2005), « Un nouveau mouvement social ? », in Vie sociale et traitements,  

n° 85, France, éd. ERES, p. 86. 
9 Ibid., p. 392. 
10 Touraine, A. (2006), « Mouvements sociaux », in Savidan, P. (dir.), Le dictionnaire des 

sciences humaines, Paris, PUF, p. 799. 
11 Robert, C. (1998), Individu et société, Paris-Montréal, Gaétan Morin éd. p. 385. 
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متقؾي Charles Tillyأعا
م12 مثالثّغأصريى مسؾى مترتؽز مسـاصرمةفا جمؿوسةم:

مظؾؿطاظؾة، مأغػلفم ماظـاذرؼن ماٌطاظب،ماٌطاظؾني مإظقه متوجه ماظذي ماٌلؿفدف
م مآخر مغوع معن ماظشعؾقةميوصمفور ماظؼاسدة مؼؿأدسمم.ايؾػاءم،ـل مايرطة ووجود

ماظعـاصرملتػاسمغؿقفة موتؿطّوم.ػذه مر مايؿالتصرتة متؿطّؾموجود ماظيت سؿوعامب
،م13"جمفودامساعامعلؿداعاموعـظؿامميؾيمعطاظبمصماسقةمسؾىمدؾطاتمعلؿفدصة"

م.14عؾمماجؿؿاعماظػعلم"ظ"طراؼةممايرطةماالجؿؿاسقةبذظكممصؿؿفؾى

8002ًًًدـةًحداثًاحلوضًادلـهؿيأ ًبوصػفا راػضةًًاحمهاجحرؽة
ًؾؾىقاراتًاؾمـؿوقةًؾؾدوؾة

"سؾىمخؾػقةمإسالنمغؿائجمم1008دـةمبؼػصةممحداثمايوضماٌـفؿيأاغطؾؼتم
م مؼوم موطوادر موعوزػني مأسوان مالغؿداب مضػصة مصلػاط مذرطة جاغػيمم4عـازرة

ماظردؼفم.15"1008 معدؼـة ميف مبداؼة معّلم،اغدظعت مضػصةمثم مععؿؿدؼات مجل  ت
ايادثةمماحؿفاجامسؾىمصمؾةمعنماظؿفاوزات"ماٌضقؾة...()أمماظعرائس،ماٌؿؾوي،م

مصلػاط مظشرطة ماًارجقة ماٌـازرة ماالميف مسؿؾقات مذػاصقة ميف مغؿدابذؽؽت
صةمظؾقاالتماالجؿؿاسقةمواوزاتمحصرتماظعشرؼنمباٌائةمعنماالغؿداباتماٌكّص

م ماظـؼابقنيظػائدة مصقفمصم،أبـاء ماظػرد محصة مغؼابقام،ؿفاوزت مسضوا م،باسؿؾاره
مأذكاص، مخصوصّقماًؿلة متراع ممل محني ماٌعؿؿدّؼيف معواردمة مإشم ماظيتمتػؿؼر ة

م.مم16أخرىمظؾشغلمبادؿــاءمذرطةمصلػاطمضػصة"
مملؽاناسؿربماظ مبػعلمؾؿالسبموملمتؽنمغزؼفةطاغتمسرضةمظماٌـازرةغؿائجمأّن
ػممعنمأتؾاعممخؿقارسؾقفمماالعنموضعممأّنمأؼضاما،مطؿاماسؿربوةمواظػلاداحمللوبّق

مباىفة" ماالحؿفاجاتم"دؿةمأذفرم".األررافماٌؿـػذة مضاعتوضدمم،اعؿدتمػذه
                                                                                                                                   
12 Charles Tilly né en 1929, mort le 29 avril 2008 est un sociologue américain dont les 

travaux portent avant tout sur les relations entre la politique, l'économie et la société. Il est 

notamment à l'origine du concept de « répertoire d'action collective », qui montre que les 

mouvements sociaux ont recours à des actions prédéfinies, institutionnalisées  

et « routinisées » pour se faire entendre. 
 .37. ص عرجعمدابق،ًتقؾي،م،تشارظز 13

14 Touraine, A. (1978), La voix et le regard, Paris, Seuil, p. 46. 

عايم 28ميفماظؾدؼلماظشقوسيمسددماغؿػاضةمايوضماٌـفؿيمحماوظةمتؼوميقة""،(1008) سؿرودقة،مسؿار15 
 .سؿارمسؿرودقةمعـاضلمدقاديمعنمضػصةموضقاديميفمحزبماظعؿال()م2.م،مص1008

سنمبقانمإشمماظرأيماظعامماظـؼابيمواظدميؼراريمجملؿوسةمعنماٌضربنيمسنماظطعامميفمععؿؿدؼةماظردؼفمموجد16 
 .1008-02-05 بؿارؼخ

http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
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مواىقش" ماألعن مضوات معلؿعؿؾة مبؼؿعفا ماالحؿفاجاتم"صؿقّوم،17اظلؾطة مظت
مبأشؾبمايوضماٌـفؿي" صعلمسـقفمسنمموضدمعـّلمذظكمردم،18إشممحرطةمساعة

ماىفة متعقشفا ماظيت مواإلضصاء ماظؿفؿقش مصحاظة ماٌـفؿي، مؼػيمماظـشاط مؼعد مل
م.حباجةماظػؽاتماجملؿؿعقةميفمتؾكماىفة

غذطرمتضاصرمجفودمسدةمصاسؾنيمدقادقنيموغؼابقنيمسرصتمػذهماالحؿفاجاتم
م ماظؿوغليمظؾشغلماألدادقةمممـؾيماظـؼاباتمعـفا ماظعام واهادمم،UGTTظالهاد

مُسأمUDCاظعارؾنيمسنماظعؿلم معا ؾنيمسنمرفمباهادمأصقابماظشفاداتماٌعّطو
مم،اظعؿل ماٌؿؽوغةمؼضّمواظذي مضػصة موالؼة ماٌعّطمتـلقؼقات مصموع مسنمعن ؾني
ماالحؿفاجمم،اظعؿل اظػؽاتماالجؿؿاسقةمممعنمجّلنياحملؾقماظػاسؾنيطؿاممشلمػذا

ماالحؿفاجّق مايرطة ميف موأرػالماٌـكررة موتالعقذ موذقوخ مورجال مغلاء معن ة
ايوضممدؽاناظورـقةمٌلاغدةمماظؾفـةم،مطؿامسرصتمأؼضامعقالدوسائالتماظـؼابقني

ماظؿوغلقة ماظؾالد مخمؿؾف معن موععارضني معـاضؾني معن مواٌؿؽوغة مم،اٌـفؿي
ماٌؿقدثمبامسفامػوماٌلؤولمسنماظرابطةماظؿوغلقةميؼوقماإلغلانميفماظؼريوانمطان
موتـّظمطاغتمواظيت ماظؾقاغات متوغستصدر ميف ماالجؿؿاسات موؼم،م ماٌـاضؾونمشارك

أؼضام.مذارطتماظشررةمتـعفمممعنمشريمأنميفمعدؼـةماظردؼفماٌظاػراتيفمعواطبم
مايراكممأصقؾيموالؼةمضػصةمعنمعدؼـةمغاغتم،باًارجماىاظقةماظؿوغلقة يفمػذا

م.ماٌدغي
م،ضـاةمايوارماظؿوغليحاضرامخصوصاماظػاسلماإلسالعيمم،مطانشممذظكإضاصةمإ
مص مضام مبوطدوسؼد ماألماظػاػم مبؿغطقة متؿّؾمظقؿّمم1008حداثميف موعالحؼؿهمأعه معـقا

مبعضماظص مخرؼنػقنيماآلقعع مغّش. ماجملالمطؿا ميفمػذا معدوغاتمعفؿة طتمسدة
نيموعنمبنيماٌدوغم.رابقؽاأجلمضػصة،موعدوغةمصارؿةمأعدوغةمعنممعـفامعدوغةمغواة،

مغذطر مضػصة محصلمجبفة معا محول ماظؿعؿقم ممبففوداتمظػضح مضاعوا مظقـامم:اظذؼن
مسؾىمسؿار"بنمعفينماظيتمذارطتمجبدؼةميفم مو"غفار م،صعاظقاتم"دقبمصاحل"

مغظؿ ماظؿوغلقنيمفاصعاظقات ماٌدوغني معن ماظعدؼد ماظرؼاحيمأوغشطتم، مصارؿة ؼضا
م معدوغة مأصاحؾة معن موعدوغة ماظيتممّتأرابقؽا مضػصة ممجل مدأحفؾفا معن ؾعمطـر
ً.1008حداثمايوضماٌـفؿيميفمدـةمأظـؼلممأغشأتفاعراتمواظيتم

                                                                                                                                   

 .2.مصماٌـفؿي،مايوضمضقاداتمضضقةميفم،تؼرؼر 1009 صقػري 1 اظؾدؼلمبؿارؼخ17 

 .21.مص ،1009 صوتماظشعب،مجوؼؾقة18 
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مايراكمادوارأم19ظعؾتماٌرأةماٌـفؿقة صداصعتمباعؿقازمم،خصوصقةمخاللمػذا
سنماظؼضاؼاماظعاعةمحولماظؿـؿقةماظعادظةمواظؿوزؼعماظعادلمظؾـروةماظورـقةمواالسرتافم

واٌؿؾويمعنممواٌضقؾةماظردؼفموأمماظعراؼسم:باظعارؾنيمسنماظعؿلميفماٌدنماٌـفؿقة
معدنماظدواعقساالسرتافمباٌفؿشنيميفمسنمعلأظةمأؼضامطؿامداصعتمم،والؼةمضػصة

ماظؿـؿمأذراطفممبغقة ماٌلار ميف مجدؼة ماظؿوغلقةبصػة ماظدوظة ماحؿؽرته ماظذي موي
ًمواظذيماسؿربهمصعالموجماالمخاصمبفامدونماألررافماالجؿؿاسقةماألخرى.

 ـمائجًاؾلوثً
اسؿؿدغامسؾىمميفمايرطاتماالجؿؿاسقةمااجؿؿاسقمصاسالبوصػفامماٌرأةدورممإلبراز

ماٌوجفةمذؾهاٌؼابؾةمسنمررؼقممعفامعنمعقدانماظؾقثصمممّتهؾقلماٌعطقاتماظيتم
اظؾقثمسؾىممارتؽز.ماظيتمارتؽزغامسؾقفامظؿفؿقعماٌعطقاتماٌقداغقةماألداةمبصػؿفا

:موػمأسؿارػمموختؿؾفمغشاراتفمممأصرادمثاغقةممعنمتغتؽّواظعقـةمشريماالحؿؿاظقةم
م،ممظلفقـنيميفمايوضماٌـفؿيأحدماظـؼابقنيماٌلفوغنيموأغؼابقةموزوجةمم،ظقؾى

مبقتأم،وؼامسني موربة ماٌـفؿي مايوض ميف ماثـني مٌعؿؼؾني غؼابيمم،بشريم،م
بؾؼادمم،مراظبمععؿؼلميفمايوضماٌـفؿيم،رونػا،مودفنيميفمايوضماٌـفؿي
مغاذط ماظعؿل مسن ماظلرّؼمسارل ميف مدقادي موممـل مة ماظشفاداتمأصقابٌـظؿة

ماظعؿلاٌعّط مم،مسرم،ؾنيمسن موعـّلمحولاٌدوغاتمميفغاذطة ؼةمايوضماٌـفؿي
مايوضظؾؿقّر مطاتميف مغاغتومبـتمايوضماٌـفؿيم،عـى، معدؼـة  تعقشميف

Nantesموحمّراظػرم ماالظؽرتوغغلقة ماظصقف مسؾى مايوضرة مضضاؼا محول مقة
ماٌـفؿي ماععّدمصقصل، محولمؿالجل ماظػرغلقة مغاغت معدؼـة ميف ماظعاعة مؿاسات

ماٌـفؿي مايوض ميف مرمري معا ماىؿعقةمأم،زطقة، موسضو مثاغوي متعؾقم دؿاذة
ماظؿوغلقةمٌؼاوعةماظؿعذؼب.

ًيفًاحلرؽةًاالجمؿاعقةًاادرتاتقهقًػاعالبوصػفاًةًأادلر

دوارمسدؼدةميفماظدصاعمسنمأايوضماٌـفؿيمطػاسلماجؿؿاسيمظهميفمماٌرأةبرزتم
ماظيتمختصماىفة ماظعاعة موايوضماٌـفؿيصم،اظؼضاؼا مضػصة متعرفمجفة مؾم

م ماالجؿؿاسقة ميفمايرطة مغلائقة مورػاغاتفاباًصوصمعشارطة معطاظؾفا عـؾؿاممهلا
                                                                                                                                   

متعقشميفمايوضماٌـفؿي 19 مأو متوظد مظؽلماعرأة ماٌـفؿقة ماٌرأة متلؿقة مواظيتمؼؽونممتطؾق ماظؿوغلقة ظؾؾالد
معدخولمسائالتفاماألداديمعنماٌـاجممأومعنمذرطةمصلػاطمضػصةمرؼػقةمطاغتمأومحضرؼة.
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ملؽانباالسرتافمواظيتمطاغتمعنمبنيمعطاظؾفامم1008حداثمجاغػيمأسرصؿفاميفم
ماظورـقةماٌـفؿيايوضم ميفماظعؿؾقةماظؿـؿوؼةمواظؿوزؼعماظعادلمظؾـروة م.وتشرؼؽفم

بؽـاصةمماظـلاءم،مداػؿت1008جوانمومجاغػيميذفرصكاللماظػرتةماٌؿؿدةمعامبنيم
م ماالذمراط مخالل معن ماظعاعةيف ماظؼضاؼا محول ماٌدنمماظـضال مسـفا متداصع اظيت

سـدمدسؿفنمظـضاالتممقفنامٌضاعنيماجؿؿاسقةمعوردتمسؾبعدمادؿؾطاغفماٌـفؿقة
األحؽامماظصادرةمحتماواظذؼنمتروم،داخلمعدنمايوضماٌـفؿيواألبـاءمماألزواج

دعتماٌرأةمم.مظؼد20دفن"مدـواتموذفرمواحدمغاصذةمإشممدـيتم20ضدػمم"عامبنيم
سؾىمدقادقةمبـقتممعـظوعةمايوضماٌـفؿيمعنملؽانبغؿزاعماالسرتافمجاػدةمال

عمظؾدخولميفمصراعمعمدصعفّنم،موػذاماٌطؾباإلغلاغقةععاغيماحؿؼارموازدراءماظذاتم
م ماظـروةمحولمم"اظلؾطماحملؾقةمواٌرطزؼة"أجفزة ضقؿةماظعداظةماالجؿؿاسقةموعصادر
طانموالمؼزالماظصراعمحولماٌواردمصمداخلماظـلقماالجؿؿاسي،مواألدوارواٌؽاغاتم

ظةمشريمعػصوظةمسـدػنمسنماالسؿؾاراتماظلقادقةمأوػيمعلم،رػانماظؿـؿقةماظعادظة
مة.اظيتماذؿؽتمعـفاماىف

محفرمملعـّ ماظراصضمظدؼفن مادرتاتقفقاتماظػعل معن مبه ماٌعؿول تغقريماٌـطق
ماظيتمبرزتمصقفا ماالجؿؿاسقةماالحؿفاجقة مايرطة بوصػفنمماظـلاءماظزاوؼةمهلذه

ماالجؿؿاسيماوادرتاتقفّقماحقوّؼمصاسال مايراك مػذا مخالل مصؼد ماٌرأةم، ظعؾت
م مسدة ممدوارأاٌـفؿقة ماظـؼابقةممإعؽاغقاتفاحلب موخرباتفا مواٌعرصقة اظعؾؿقة
موح ماظؿقّرواظلقادقة مصضاءات مواظعاعةلب ماًاصة مايرطةمك مداخل ،
م مأصربزتمموخارجفا،االحؿفاجقة ميف موبذظك مععؾـة تمووّؾم،خػقةمأخرىدوار

معؿعّدصقفام مخؿدةمترصمتمرعزؼبصور ميفمعـطؼةمعـفؿقةمهلا مورؤؼؿفامفا صوصقؿفا
مظؾؿرأة متؽؿفوم.احملاصظة ماظعاعةمممل ماظؼضاؼا مسن ماظدصاع ميف ماٌـفؿقات اظـلاء

بايوضمبلمداصعتمسنمػذهماظؼضاؼامحؿىمخارجمػذاماجملالمايقويميفمجمؿؿعم
م.غظرامظؾؽـاصةماظلؽاغقةمألبـاءماظردؼفميفمعدؼـةمغاغتماظػرغلقةم21اهلفرةمبػرغلا

                                                                                                                                   
مسؾقة 20 مسؿرية م1024) صغري، ًتوـس(، ًيف ًاؾيقادقة ً 8088-8597 احملاؽؿات متوغس،ماألاجلزء ول،

 .336-335 .عـشوراتماٌعفدماظعاظيمظؿارؼخمتوغسماٌعاصر،مص
ظةمغظرامظؾدورماظـوسيماظذيمضاعتمبهمأحولمجمؿؿعماهلفرةمؼؽؿلبمأػؿقةمطؾريةميفمػذهماٌلإنمايدؼثم 21

مبعضم مسؾى مؼضغط ماظػرغلي ماٌدغي ماجملؿؿع مجعل ماظذي ماالجؿؿاسي مايراك مبفذا مباظؿعرؼف مػـاك اٌرأة
اظضغطمسؾىماظـظامماظلقاديميفمتوغسمظوضفمسؿؾقةمحصارممؼؿؿـلميفماألحزابماظػرغلقةماظيتمطانمهلامدورمعفم

اٌدنماٌـفؿيموإؼؼافماحملاطؿاتماظلقادقةماظيتمحصؾتميفمتؾكماظػرتةمبدسوىماالسؿداءمسؾىماظـظامموطودقؾةم
ماٌطاظؾةمبؼلطماىفةميفماظؿـؿقةمواظؿشغقلموعنمخاللماظضغطماظذيمضاعتمبهمعؽوغاتمجمؿؿعم ردسقةمظعدم
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بماىـسمحلاتمواٌفّؿماألدوارعنمخاللمتـظقممتؼلقمماظعؿلماظـضاظيممظؼدممّت
ماٌـفؿي مايوض معدن ماظػرغلقةموميف مغاغت معدؼـة ميف ماهلفرة مجمؿؿع ميف حؿى

Nantesمم مأاظيتمهوي معن مسدد ماظؿوغلقنيمماٌوارـنيطرب اٌـفؿقةمماألصولذوي
م ماظردؼفخاصة معدؼـة مأبـاء مم.عـفم مارتؽز مسؾى مواظدائرةماظؿؼلقم ماظعاعة اظدائرة
ماويفماظدائرةماًاصةمخػقماعةمععؾـاظعانماظـشاطماظـضاظيميفماظدائرةماؽصاًاصة،م
مذظكموبـاء ممـاضلؿمسؾى ماظـضاظي ماظػعل مرؾقعة ماألحداث مبفذه صعلممإشماٌرتؾط

م مطاغت معفؿا مثاغوي مغضاظي موصعل معرطزي ممأػؿقؿهغضاظي متأثرياتهممأووطـاصؿه
م.اظدوظيمأواظرأيماظعامماظورينمميف

ممارتؽز مسؾىماألدوارتـظقم مايرطة ماظـاذطنيميف مواظدائرةممظدى ماظعاعة اظدائرة
مم،صؿـالماًاصة. ماظؼقام مماتبقاغمأوعـشوراتممبإسدادسـد ماظعاممظؿوزؼعفا ظؾرأي
مماصرغل معن ماظـلاء مواظـشرمُؼماظؾواتيتؼوم ماظؿقرؼر مبعؿؾقة ماظػرغلقة ماظؾغة مؿؼن

عنماظرجالمبؿوزؼعماٌـشوراتممأخرىمةوممجمؿوسؼيفمحنيمتم،يفماظصقفماحملؾقة
خاللمذظكمعنمعاتماظعاعةماظؿفّؿمم،مطؿامتـّظاظؽربىماألدواقاظعاعةمويفمماألعاطنيفم

.معامميؽنمعنمداسؿيماالحؿفاجاتمعنماجملؿؿعماٌدغيماظػرغليمأطـرالدؿؼطابم
ممتشّؽل ماظؿؼلقم مػذا موصق ماظؿؼؾقدي مااظشؽل ماًاصمظؿوزؼع ماظػضاء مضؿن ألدوار
مطانيفمحنيمم،تؿقركمعنمخاللماظػضاءاتماًاصةماٌـفؿقةماٌرأةاغتمؽ،مصواظعام
اعةمكميفماظلاحاتماظعسؾىماظؿقّرظهماظؼدرةمرجلمحبؽممخربتهمبايقاةماظقوعقةماظ

مواتيمؼؼؾعنميفماظؾقوتم.اتماظّؾـفؿّقشؾبماظـلاءماٌأرميفمدونمخوفموػومعامالمؼؿوّص
ممتػؾتّؽ ماظرجال مبؿزوؼد مممبعؾوعاتاٌرأة ماٌدغيمسخاصة ماجملؿؿع معشاػري ن
م ماظومرضاماألوبؼوائم ماٌـظؿاتماظؿعظاإلعـاوؼن محول مظؿؿؽـفامؽرتوغقة مواظـؼابقة اوغقة
ماظرجالممأّعا،متصالمايدؼـةلماالعنمودائ معفؿة مأغقطتمبفم مععاالحؿؽاكمصؼد
ماظـمأضطاب مسؾى مظؾضغط ماظػرغلي ماٌدغي مايرّؼاجملؿؿع مبادم ماظؿوغلي اتمظام
م.اظعاعة

                                                                                                                                   

م ميفمعدؼـة مدقاديمصرغليم،غاغتماظػرغلقةاهلفرة موصد مايوضماٌـفؿيممحل معـطؼة مإشم مزؼارة بؿوغسميف
متؾكماٌـارق مضػصةموذظكمسؾىمخؾػقةماالحؿفاجاتماظيتمسرصؿفا ذكصقةم 28 عنمًاعؽوغموطانماظوصدمبوالؼة

معنماجملؿؿعماٌدغيموغؼابقنيمضغط مبعـاصر مصرغلقة مإشممأحزابمؼلارؼة متـؿؿيمشاظؾقؿفا موغؼابقة تمدقادقة
متارؼخم معن متؾكماظػرتة ماظذيمحدثميف مظؾقراكماالجؿؿاسي ماألعـقة مظوضفماٌعاىة ماظلؾطاتماظؿوغلقة سؾى

مظةمميؽنماظعودةمظؾؿرجعماظؿاظي:أتوغسماظراػن،موٌزؼدماظؿػقصميفمػذهماٌل
مسؾقة، مسؿرية ًتوـس ،(1024)صغري، ًيف ًاؾيقادقة ًاألول 8088 -8597 احملاؽؿات توغس،م ،اجلزء

مم.310. اٌعفدماظعاظيمظؿارؼخمتوغسماٌعاصر،مصعـشوراتم
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م مؼؼؿضي ماظؿـظقم، مػذا مظرتاتؾقات ماًضوع ماألدوار ميف متـظقم ممقصؿؼلوجود
مماألدوار مؼؿّم مطان ممأػؿقؿه،حلب مصؿـال مظواصدؼماشمإؼلـد ماىدد مايوضمن عن

مت ميف ماظؼؿع معن مػربوا ماظذؼن مباٌـفؿي مباظؼقام ماظؿؽػل معفؿة موغس سـوانمإسداد
يفمجمؿؿعماهلفرةمذؾؽةمسالئؼقةمثاغوؼةمنمؼتؽووطذامظؽرتوغيمخاصمباحملؿفنيمإ

عوضعممبإسدادصقؼوعونمم،عنمضؾلماظـظامماظؿوغليماٌؿلاطـنياظضررمبمإلياقوـؾام
مخاصمباحملإ مدّرم،ؿفنيظؽرتوغيمصماسي موطؾؿة معلؿكدم مادم مطلمؼعمظه رصفا

مم،اظـاذطنيماألسضاء مصؼط معـفم ماثـني مسدممباغؿظموغهؼلؿكدعمعنظؽن مبلؾب ام
شذىمذظكماىاغبماالتصاظيمم.ايرطةميبؼقادؼععرصةماٌوارـنيميفمجمؿؿعماهلفرةم

مصؼد،ماظشفاداتماظيتموؿعمعلؿكدعيمػذاماظعـوانمععمذؾابمايوضماٌـفؿي
مأطـروادؿطاعمػؤالءماظشؾابمادؿؼطابمم،كماٌقداغيموجذوةماظـضالصمعفمماظؿقّر

عمظؾؿعرؼفمبؼضقةموّؿمأولخاللمذكصمعنماجملؿؿعماٌدغيماظػرغليمم200عنم
م.ماظؿوزؼعمشريماظعادلمظؾـروةميفمايوضماٌـفؿي

ًـضالًيفًاخلػاء ادلرأةًادلـهؿقة:

مماٌرأةطاغتم مضؿنمايؾؼاتموحمورّؼمةأػؿّقبرشم ماظـضاظيمتؾؼىمدائؿا ةمدورػا
ماظـضا مظؾـشاط ممظياًاصة موعلريات موؿعات متـظقم مسؾى مضدرتفا مغلائقةبرشم
باإلصراجمسؾىماٌعؿؼؾنيمعنمجلماٌطاظؾةمأعنمم1009عايمم20طربىمطؿامحدثميفم

ماظـضاالتوأبـاءمأزواج مػذه معـل معؿؿّرمتبادرم،. مصؽة مباظعؿلبفا اظـؼابيممدة
مايوض مغلاء معن مواظلقادي معن مودقادقة مغؼابقة متؼاظقد مورثت مصؽة األزواجم،

مأمضؿنمواألخوة مواظصقة موعؤدلاتماظؿعؾقم مماًالؼامأورر ابماألحزمأواظـؼابقة
ماظلرّؼماحملظورة ميف ممةاظيتمتـشط متوغس.يف متارؼخ معن ماالظؿزاممُرومتؾكماظػرتة شم

م ماظذي ماظعاعةماعتضاظؽؾري ماظؼضاؼا مسن مظؾدصاع مومبه متؽناظيت معلائممل لمصقفا
معطروحةهّر ماظذطورؼة ماهلقؿـة معن مواضعفنم،رػا مبؾعدؼنماظؿزاملمؼـفممصإّن عفن

محقامأدادقني موػؿايف مواألعوعةم:تفّن مم.اظزواج مػذا مأدتماإلرارويف مهػذماٌرأة،
مصؼاعتاأل ممدوار، ممتغؼؾوم،اٌعؿؼؾنيماألزواجبزؼارة ماظـؿقـة باضيممإشماٌعؾوعات

،موػذهماظشفاداتماألزواجبفاممسنمزروفماالسؿؼالماظيتمميّراظؿوغلقنيماٌـاضؾنيم
ميفمإسالمواظػقدؼومظؿلؿكدممماظػوتوشراصقااٌـاضؾونمظقـؼؾوػامباظؽؿابةمومفاؼؿؾؼػمطان
ً.بنيماظعارػةمواظلقادةمتأرجحنمعؾفمأاظعاممبشماظرأي
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عوضعمبادممظقؾىمخؾدماظؿوغلقةمزوجةممسؾىصقؾممػواةممزربم،خاللمػذامايراكو
ماظعؾقدي ماظؾشري ماظلفني مممّتم،اظـؼابي ماظردؼفمدـة ميف مدرا مومّتم1009تصوؼره
مغاغتتداوظهمسؾىمغطاقموادعميفم م"اظردؼف:ماظـضالمعنماسـوموضدمطانمأدماء غه

عنمماظـضاليفمعنمزوجاتماٌلفوغنيممسددأدوارمػذاماظػقؾمممسرض.ماظؽراعة"جلمأ
اظؼويممواظؿضاعنؿؿادكماظسؾىماٌعؿؼؾنيموعؼاوعةماظؼؿعموايػازمسؾىمماإلصراججلمأ

دورمبماظؿعرؼفإشممأؼضامدعىمػذاماظػقؾممم.موسائالتفمبنيمدؽانمايوضماٌـفؿي
م.اٌعؿؼؾنيمفنئوأبـامأزواجفنبادمممةاٌؿقدّث
ممتؾشّق ماظـلاء ماظيتمماألدوارمبلؾبيفمجمؿؿعماهلفرة مأغقطتمبفّن،اظـاغوؼة
ماظؿقّرمتدبريمعـل ممأومطاتعقزاغقة ماألرعؿةمإسدادمأوماٌؽؿوبماإلغؿاجدسم

م ماظعاعة مظالجؿؿاسات مواٌشروبات ممّتخصوصا م"تضمسـدعا معائدةمتـظقم محول اعن
سرضموعـاضشةماظوضعماظلقاديمطاغتمشاؼؿهموؿعموػوم،م1009اظؽلؽلي"ميفم

هرطنمدائؿامسـصرماًػاءميفماظعؿلماظـضاظي،مودائؿاممطاغتماظـلاءظؼدماظؿوغليم
ماظرمسقة مشري ماظػضاءات ميف م، محني مظؾؼقامممصؿكايف ماظرمسقة ماظػضاءات اظرجال

طاغوام":محدػمأؼؼولمايوضماٌـفؿيممدؽانٌؿضاعـةمععماىؿوعمامإشمثمباظؿقّد
م،ؼرؼدونمختوؼػـامطيمالمغؿفرأمسؾىماالجؿؿاعمعـؾؿامغػعلماظؾقؾةمإدؽاتـا،ؼرؼدونم
م،أعـانماظردؼفمػيماظردؼفمألمجلأدوفمغواصلمعنمثممال،ممػيمالماإلجابةظؽنم

 .22"ودمنمنقبمفائأبـاوأعـامجرزمةموتطؾبماظـفدةمعنم

 ةؾؾؿرأةًادلـهؿّقًدةةًؿمعّدـضاؾّقًأذؽال
م معلارداػؿتماٌرأة معوضعفامياظـضاظمػاخالل معن مضػصة مجفة ماظػضاءمميف يف

يفمدصعمعلارمايرطةماالجؿؿاسقةمم،خارجماظؾقتمأويفماظؾقتمم،اظعاممأواًاصم
صربزتمطؼقادؼةمراصضةمظؽلمأذؽالماالحؿؼارمم،غضاظقةمجماالتبؿؿوضعفاميفمسدةم

ماحملوم،االزدراءو ماالهادات ميف ماٌـاجمطـؼابقة مدواعقس معدن ميف مظؾشغل م،ؾقة
مو مطـاذطة ماظؾفـةمأصقابماظشفاداتماٌعّطماهاديفمأؼضا ماظعؿلموضؿن ؾنيمسن

هاداتماظطؾؾةموطؿـكررةمايفموطـاذطةمم،ايوضماٌـفؿيمدؽاناظورـقةمٌلاغدةم
مظؾؿقّر ماظداسؿة ماألحزاب مخاللميف معن ماٌدغي ماجملؿؿع مويف ماالحؿفاجقة طات

ماظؿعذؼب.مىؿعقةماظؿوغلقةمٌؼاوعةصمعقاتماهلفرةموعـظؿةماظعػوماظدوظقةموا
                                                                                                                                   

م 22 مم مجمرؼاتمأف. محول ماظػرغلقة مغاغت ممبدؼـة ماهلفرة مجمؿؿع ميف مظالجؿؿاسات مععد ماٌؾقوثني  حد

 .عامزمدثميفمايوضماٌـفؿي
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ممهػذمتبرز ماظشعاراتاألدوار مخالل ممعن ماظيتمرصعؿفا معؽوغاتمباظؿواصق عع
يفماظشغلممدصاعمسنمايّقظايفممةمبايوضماٌـفؿيؿاسقةماالحؿفاجّقايرطةماالجؿ

.معنمبنيماظشعاراتماٌرصوسةميفمتؾكمايوضمأبـاءويفمغصقبماىفةمعنماغؿدابم
م مغذطر: ماألدوار مػذه مسن مواظذيمؼعّؾر ماظػرتة مػزوا ممسلارة ساظشغاظة،ممأؼدؼؽم"ؼا

حرةمحرةمواٌلريةمعلؿؿرة،مذغلممإرادتـا،مشغقلماظؿشغقلمالبنماظعاعلمواظػؼرياظؿ
محرؼةمطراعةمورـقة".م

مضاعتم مماٌرأةطؿا ععمعامزمصلمسؾىماظواضعماٌقداغيمبؿغطقةمإسالعقةمبوصػفا
مذظكمسؾى موأدىمم،ظؽرتوغقةوغاتماإلاٌَدمطؿابة مسّدة مزفور مإشم عدوغاتمعـفامػذا

مغواة" م"م،"عدوغة معن مضػصةأعدوغة مو"جل م"، مصارؿة مبنيمم،"رابقؽاأعدوغة وعن
مبففوداتمظػضحماظؿعؿقممحولمعامحصلمجبفةمضػصةمغذطرمماظؾواتيمضؿنماتاٌدوغ

مسؾىم مو"غفار مصاحل" م"دقب مصعاظقات ميف مجبدؼة مذارطت ماظيت معفين مبن ظقـا
جلمضػصة"ممأو"معدوغةمعنممرابقؽا"أةم"عدوغةمأؼضامصارؿةماظرؼاحيمصاحؾم،سؿار"
بلمماألدواربفذهممملمتؽؿفماٌرأةميفمتوغسم.امأطـرمعنمدؾعمعراتؿحفؾفماظيتممّتو

م مداغدت ماظرجل موداصعماعؽوغبوصػه ممتظؾقرطة مسن ماالحؿفاج مأجلمعنعلار
متؾـّمئفنوأبـامفنأزواج مخالل ماظـضاظقةعن مظؾودائل مبصؿودػامم،قفا صؽاغتمرعزا
مغضاهلوتـّ مأذؽال موذواتمماوع مذاتفا مظؿقؼقق ماالجؿؿاسي مصعؾفا مورراصة وجرأتفا

ماالجؿؿاسقةم ماظعداظة موظؿقؼقق ماظـروة متوزؼع موإسادة ماالسرتاف مالغؿزاع اجملؿوسة
ماٌـشودة.
مظ معنمخاللمؼد مبؼوة مععـوؼاتماجملؿوسة ماٌـفؿقة سؾىمماإلصرارذقـتماٌرأة

مإضراب معـفا معاردؿفا، ماظيت ماظـضاظقة ماألذؽال معن ماظطعاممتؽرؼسمصمؾة  مسن
همعوارـوماظردؼفموذارطتمصقهماظذيمذـّم1008صقػريمم17يفمعدؼـةماظردؼفمؼومم

ماظؿفؿعمػمغلاؤ مجاععة معؼر مداخل ماظدميؼراريموسائالتفم  إضاصةمم،اظددؿوري
رةمظكمذارطتماٌرأةمبإعضاءمسرؼضةمدقبماظـؼةمعنماهلقاطلماظـؼابقةماٌؿوّرإشممذ

م ميف مباٌـاجم ماظػلاد ميف موضػصة مدخؾتماظم،اظردؼفيف ماظضقػاويطؿا مزطقة مـؼابقة
ظـضاالتماٌرأةميفمايوضماٌـفؿيمبصػةمساعةموظـضاالتمماظلفنمظـضاهلامودسؿفا

م.اظعراؼسمبصػةمخاصةمبأماٌرأةم
مماًقيفماسؿصامممؽاغتمعوجودة،مصظؾؿرأةماٌـفؿقةماظـضاظقةماألذؽالستمتـّو
مخقو مأعام ماٌشاغق مغصب محد مإشم موصؾت ميف مخاصة موأممعؿفن ماظردؼف دؼـيت

م مؼوم مخقاعفم مري مصورة ميف مباالغؿقار مم25اظعرائسمعفددؼن م1008صقػري طؿام،
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مؼوم ماٌرأة مم03 ذارطت ماظـؼابقةم 1008عارس ماٌرطزؼة مظدسوة ماظردؼف ماسؿصام يف
ماظـؼابقنيمسدغانمظؿقّؿ مسن ماظؿفؿقد مورصع مايرطة مدسم ميف ماظؿارسمقة معفؿاتفا ل

وصؿحمعؾفمهؼققمعاظيمم،ضقادؼيمايرطةماالحؿفاجقةم،اياجيموسؿارةماظعؾادي
وطانمم1008معارس 32مهماظظاػرةمإظيمؼومذوادؿؿرتمػ.مظألعوالماٌؿـوحةمظالهاد

ماسؿصؿوامورردواماظـؼابقنيماالغؿفازؼني.ممنمالموأرعؾةمععّطم70صقفامأطـرمعنم
م معن ماٌرأة مغضاالت ماألدغىمأادؿؿرت مايد موهؼقق مباىفة ماالسرتاف جل
ما محرطة مودسم ماظعقش مايرطةٌؿطؾؾات مضقادي معع مباظصؿود مصؽاغتمالحؿفاج ،

موعلاغ مزوجؿه مالسؿصام مداصعا ماياجي مسدغان ماظؼقادي ماسؿؼال دتفامعـادؾة
ععمسددمعنماظـلاءمأعاممعؼرماالهادمم1008 صرؼلأم07ظـضاالتمرجالماىفةمؼومم

ماظردؼف مواظزوجم":ممبدؼـة ماالبن مجاءغيمخربماسؿؼال مألغينمأدركمظؼد طاظصاسؼة
م.23"عاذامدققصلمهلممعنمتعذؼب

ملمتؿقؿلماٌرأةميفمايوضماٌـفؿيمػذهماٌعاغاةمصؼطمبلمساغتمأطـرمعنماظعـفم
معاردؿهماظؾػظي ماظذي ماظدوظة"مواٌادي مبقوتفنمم"،أجفزة محرعات "باغؿفاك

يفمبقوتفنمخاصةمأؼامماسؿؼالماألزواجمواألبـاءمأومأؼاممادؿـفادػممواظؿـصتمسؾقفنم
مصؽاغوام ماظؾوظقسماظؿوغلي، مضوات معع مواظػر ماظؽر مسؿؾقة ماظدواعقسمخالل جبؾال

دخؾوامم،واألزضةحملاصرةماظؾقوتمم"طكـاصسماظؼرط"ؼأتونميفمأسؼابماظؾقلمبؽـرةم
م مالدؿػزازغا، مذيء مطل موطلروا ممجفـاػماواٌـازل ماظضرب ماظؾذيءمرشم واظؽالم

مسؾقـا مم،اٌلؾط ماظؾقظات متؾك مظعفزغاممطـّايف مداخؾـا ميف موبراطني مبـريان مغشعر
مواألزواجمغرّدمأن ماألوالد موظغقاب ممبـؾفا ماظؾقوت.ماظلقؽة مأؼامممسن مصعال طاغت

تعرضتمظؾلفنمخاللمػذهماألحداثم:م"ىطؿامصرحتمعلؿفوبةمأخر.م24عرؼرة"
مظ باظؿقرشماىـليممهاتفاعومبرئقسمصرضةماإلرذادمبؼػصةميسؾىمتشفريميسؼابا

مباالشؿصاب مبموصرحُتم،واظؿفدؼد مؼوم ماغعؼدت مجؾلة ميف مم1008مأوتم2ذظك
م".ذفرمدفنأم8مـسؾقامصقفامبمحؽمو

عؤذراممحداثمايوضماٌـفؿيأاٌـاضؾةماظيتمدفـتميفممزطقةوتعؿربمذفادةم
مٌ معلاغدة ماظػعّال ماٌرأة مغضال مسؾى مايرطة ماظؿـؿقةملار ميف معطاظؾفا ظؿقؼق

.متصرحمـفماظرعزيمواىلديماظذيمتعرضتمظهداصعامغضاظقامرشمماظعوم،واظؿشغقل
                                                                                                                                   

مودفـفمم 23 ممتماسؿؼاهلم ماظعؾقديماظؾذان معظػر ماالبن ماظـؼابيمبشريماظعؾقديموأم مزوجة مظؾقؾىمخاظد ذفادة
م.ـفؿيمباظردؼفاٌخاللمأحداثمايوضم

 ذفادةمزطقةماظضقػاوي. 24
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م،نازمسؿلمصقػيإلم1008 جوؼؾقةم17"مجؽتمؼومماٌلؿفوبةمحولمذظكمضائؾة:م
م مدؾؿقا موؿعا ممأعامالحظت متـادي مذعارات مومسعت دراحممبإرالقاٌعؿؿدؼة

ماظـؼابيمعلاجنيمايرطةماالحؿفاجقةمواصطقؾتماظلقدةمصمعةماىالبيمزوجة
محواظيممإشمسدغانماياجيم ماضؿقم مضصرية مصرتة موبعد مأعنمأسوان 6عـزلمواظدؼفا
بوابلمعنماظؽالمماظـابيمودونممأعطروغيعرطزمايرسمحقثممإشماٌـزلمواضؿادوغيم

م،ونمغصقؾفمميفمذؿؿيموديبؼأخذماألسوانطانمطلمم،ادؿـطاقمأوادؿفوابممأي
ممإشممأخذوغيمػاوبعد مبؼػصة ماظشررة ممأؼنعـطؼة مصرضة مرئقس ماإلرذادبادرغي

مواظؿعـقف م باظضرب مم48ورقؾة ميف مضضقؿفا ماظيت مؼلؿعينمماإلؼؼافداسة طان
مأعضقتواظؿفدؼدمباالشؿصاب...موضدممواإلذاللسؾاراتماظؿكوؼفممضلىأبادؿؿرارم

م."سؾىمحمضرمعػربكمهتماظؿفدؼدمباالسؿداءماىـلي

ًاؽمياحًادلرأةًؾؾػضاءًاؾعام

م مظؼد مإماٌـفؿقةماٌرأةخرجت مػذه مساذؿفاماواظضغورماألحداثثر ماظيت ت
"اظؿشغقلماظؿشغقلمالم:مووبمذوارعمايوضماٌـفؿيمراصعةمذعاراتمعنمضؾقلم
ؼامحشادمذوفمذوفممفان،وسودمالمتضؾقل،مؼامغظاممؼامجؾانمذعبماظردؼفمالمُؼ

مباٌؽشوف، مثاغقا،مأوالاظلفنيمماًقاغة ممأعوالمايوار ماظؼصور مأبـاءاظشعبميف
صعؿؾقةماظـضالماظؿعؾويماظيتمضاعتمبفاماظـلاءمخاللمايرطةم.25اظشعبميفماًقام"

م متؿفاوز مجعؾؿفا ماالحؿفاجقة مماظذػـقةاالجؿؿاسقة مايوض ميف حبقثماظذطورؼة
صاخرتضتماظـلاءمم،صؽلمعنمعوضعهموحلبمضدراتهم،غػتماظػروضاتمزعنماٌواجفة

مسؾىمُفاُي ماظبموايدود مرشم معن مدورػا مظدصعمايراكمّغأ إالثاغوؼة مطانمعفؿا ه
ماٌـفؿقةماالجؿؿاسي ماٌدن متعقشه مطاغت ماظذي مصـعؿه مغضال اظعاعؾةمماٌرأة،

مغدمإشمجـبمععماظرجلموغداممإشمجـؾامماألمومواألختواٌوزػةموربةماظؾقتمواظزوجةم
م.هجباغؾ

"وظديماظذيمضؿؾهماٌعؿؿدموايرسماظذؼنم:مظؼدمضاظتمأمماظشفقدمػشاممسالميي
مسؾ ماظضوء مدقب ماظضاظوا مخؾقى مألّغام،متوتمفاؽالب ماٌلارمدؿشفد ميف مذػب ه

مم،اظصققح موال مبه متعرتف مأن ماظلؾطة معن مذؾابمأراد معن موأعـاظه مػو تؼصقه
                                                                                                                                   

م 25 مترددت ماظشعارات مػذه محدثميفأطل ماظذي ماالحؿفاجي مايراك م 1008 ثـاء ذؽالمأطؿعؾرياتمخالل
م ماٌلرياتمواالسؿصاعاتمواالضراباتموتؾـؿفا معـفا مايرطةمماٌرأةغضاظقةمسدؼدة طػاسلماجؿؿاسيمضؿنمػذه

 .االجؿؿاسقة
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ملم.مأجدادهميفماظدواعقس"ىفةمعنمتعبمهمعنمثروةما،مأرادمأنمؼأخذمحّؼاظردؼف
ماسؿداءاتم متـفح مإمخاد ميف ماألعن ماظـلاءايرطة موجّر غلقابمظالماالحؿفاجقة

معـ مٌفا، مداصعا مطان مأخرىبل مغضاظقة مأذؽال مسدة ميف مبؼوه عـفامم،شارطؿفن
ماٌلرياتمو مضد مظؾقوضمتؽاثفموجودػن ماظعام مايفماجملال م32وم30ٌـفؿيمبعد
م مإم1008عاي مزوجة مسؾى مرائد ماسؿداء ماٌضربنيأثر ماٌؿؾويمحد معدؼـة اظذيمميف
برزمأوطانمم،باظؼؾضمسؾىمأربعةمأذكاصموعواجفاتمداعقةمععمضواتماألعنمىاغؿف

خاللمضقاعفنممبلريةمغلائقةمطؾريةميفمعدؼـةم 1008مةقجوؼؾ 17حضورمهلنمؼومم
م مبني مصقفا مذارطت مرصضم500وم400اظردؼف مسن متعؾريا مظؾؿؿاعوارـة رداتمفن

 .وأبـاءػنموأزواجفنػّنمعـفامماظوحشقةماظيتمساغني
ممطاغت معدنماٌرأة مضضقة مسن مظؾدصاع ماظشؾاب مودصع ماظؿعؾؽة مسؿؾقة ميف رائدة

مومبطاظؾفا مبفا مواالظؿزام ماظشؾابمم،اٌـاجم مصػوف موحدة مجبدؼة محشدت  طؿا
ماظـضاظقة مواألشاغي ماظشعؾقة ماألعـال مخالل اظيتمتلؿقضرممواظؽؾؿاتماٌشػرةمعن

اظؿارؼخماظـضاظيمألبـاءماىؾلموأدطورةماالغؿػاضةمضدماظلؾطةماٌرطزؼةمعنمخاللم
ماحملؿّف مظؾؿفؿوسة مظؿعقد ماظورين ماٌؼاوم مظؿشؽقلمحؽاؼات ماظؿارسمقة ماظػرصة ة

ماظرعزم ماألم مصورة ماظيتمتلؿؾطنميفمطلماعرأة تداخلماهلوؼاتماظػردؼةمواىؿاسقة
حاولمأنمؼلؿقضرماٌكقؾةمريءماىػعلماظمذاوػم.اوماٌؼمظيتمترويمحؽاؼاتماىّدا

ماظشؾابمواألرػالمواألزواج مػؿم ماظؿارسمقةمظشقذ سنموسيممعربؼموف،مصاظلقادقة
معظفر ماحملؿفة معؼوعاتماظػعل معن ماسؿرب مضواعقسمظغوؼةمما،وتطورمادقادي سرب

مظـؼاصةمحمؾقة ماظؿـظقمموحمرطة مظعؿؾقة مععماٌرحؾةموعلاسدة صؿممم.ررؼػةمعؿؿاػقة
وػيمبؼولمعػرزةمظروائحمطرؼفةمتعربمسنماظواصدؼنماىددمعنم"ايؾؾةمم"تروؼجمطؾؿة

مظؾؿعؾريمسنماظواذي.م"اظؾؼراج"مأوم"اظرباد"اظؾوظقسمطؿامراجتمطؾؿةم
عنمخاللماظردائلماظؼصريةمأومايشودماظذطقةماظيتمتؿضؿنممأؼضاداػؿتماٌرأةم

مواألزواج ماألبـاء معواضع مسؾى مظالرؿؽـان مسؽلقة موػيظغة معشّػم، زةمعرّعمرةظغة
م مسؾى مأتلؿعصي مايرطة مخارج مصرد مؼػفؿفاأي مدفالم.ن مسؾقهماعؿػؼموعـؾت
ماظدوظةظؿلفقلمتدّص مأجفزة مسربموظؿلفقلماٌفؿاتماظؿـظقؿم،قماحملرضنيمضد قة

متوضعمؼاظةهلواتفماظـّا مأرادتمأن محقـؿا مصعؾفا مبطراصة ماظرعز ماتلؿتماٌرأة ،مطؿا
مضؾضؿفم معن ماظشؾابماظػار ميؿاؼة م"حبمم،بؼواتماألعن مذايمصقه صؼدعتمهلم

موسؾىم ماٌؽـفمسؾىماٌدؼـة مباإلدفالمظؿعطلمحصارػم متصقؾفم موػيمبذرة عؾوك"
معـاضؾقفا.
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م ماٌفؿات مبؿؾك متؽؿف مومل مصؼط ماٌرأة مصورة ميف محاضرة مطاغت ماظعرس–بل
موزشارؼدمبإضػائفا ماحؿػاظقة مباألػازؼجمم.ألجواء ماظعرس محضورػا ميف وجلدت

وػومدورمخصوصيمإرالقمدراحمضقاديمايرطةممواظغـاءمورصعماظشعاراتمحقـؿاممّت
مترىمصق مماٌرأةه موايزنمأغفاغػلفا ماظػرح معـؾع مايقاة، مغؾضماظداعوسمعـؾع ،

ماظشغاظنيأو مم،غني ماظؿعؾريات مرؿلماألغـوؼةصؿربز مصعؾفاممفابرشم متراتؾقة وبرشم
م ماظؼرار ماختاذ ميف مضقادؼة معواضع مؼـؿزع ممل ماظذي ممأواظـضاظي مأجفزةاظؿػاوضمعع

م.دمباظدعوعميفمجـائزمأبـاءماىفةؿعقدمإغؿاجماظؾقظةمرشمماعؿزاجماظزشارؼاظدوظةمظ
قلماغؿزاعماالسرتافمعـوؼاتماظشؾابمودصعفممظؾؿضيمضدعاميفمدؾٌرصعمورػامصقض

مأعامم مايرطة مغشطاء ماظيتمسوضبمصقفا ماظعادظة ماحملاطؿاتمشري مويف ماظلؾطة عن
ظؽنمملممتـعفنماٌعاغاةميفمم،عنماظدخولاظـلاءماحملؽؿةماالبؿدائقةمبؼػصةمعـعتم

يمايرطةماالدؿؿرارميفمغضاهلنمواظدصاعمسنمعشروسقةمأػداصفنمواظدصاعمسنمضقاد
موغشطائ معـاضؾيماتمدعرّدم،فااالجؿؿاسقة مػؿم مؼشقذ مواألخرىمذعار بنيماظػقـة

م."غعممدـؿوتموظؽــامدـؼؿؾعماظؼؿعمعنمأرضـا":مايرطة
ممعشارطة ماظصػوف ميف ماٌـفؿقات ممأثـاءماألعاعقةاظـلاء االحؿفاجقةماٌعارك
مابارزمخرآماووجفم،ظشفاسؿفنماظـضاظقةمابارزماوجفمة:مظعؿؾةمواحدنيوجفطاغتم
ممأؼضا مخالل معن ماٌؾاذر موادؿفداصفن مالدؿػزازػن ماظشررة متدخل ماجفازبوصػه
سالعةمبوصػفام 26"اهلؿاعقة"ماٌرأةعرجعقةممإشمضدمؼؽونمػذامسائدامم.ظؾدوظةمادؾطوؼ

عؾوؼةمداخلمتعؿؿدمسؾىمعرجعقةماظعصقانموسؾىمراضةمتمفاألّغم،ػوؼةمعـريةمظؾػزع
موخارجه مم،ايوضماٌـفؿي مايوضمعصدر مغلاء متعؿربػا وضوةمماسؿزازعرجعقة

ٌطاظبماظؿـؿقةممإدارتفا،موػومعامدصعماظلؾطاتميفم،موتعؾؽةمظدصعماظصراعذرسقة
م مبعضماجملؿوسات مواظؿػاوضمعع ماظؼؿع مبني معا معـفممم،اٌعؾأةعرتاوحة خاصة

ؿكؾلمذظكموسودمباظؿـؿقةمت،معؿؼؾنيميفمػذهمايرطةماالحؿفاجقةاٌموأعفاتمأزواج
ماٌعؿؼؾنيماألبـاءواإلصراجمسنم ماظلكطمم،واألزواج إلضعافماالحؿفاجاتموظؿفدئة

مواظغضبماظـلوي.

                                                                                                                                   
م 26 مضؾائلإغلؾة ماهلؿاعة" شم مأطرب" متوغس أحد مسؾىم ضؾائل ماظؼؾقؾة مػذه معـازل مترتاعي ماظوضتماياظي. يف

 ووالؼة توغس طممجـوبماظعاصؿة 350 يفماظودطماظؿوغلي دقديمبوزؼد اظغاظؾقةماظعظؿىمعنمجماالتموالؼة

ماىزائر سؾىماظرتابماىزائريمأضصىماىـوبماظشرضيمعن واديمدوف وصوالمإشممغواحي ضػصة تـقدرم.
م مضؾائل معن ماهلؿاعة مسؾى بينمدؾقمضؾقؾة ماظعربقة عن توغس اظواصدة مأ اىزؼرة مسشرميف ماظـاغي ماظؼرن وادط
 .ابنمخؾدون عقالديمطؿاموردمذظكمسن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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م ماظـلاءممأجفزةدعت معن ماٌعؾأة ماجملؿوسات متػؿقت مسؾى ماٌؿلؾطة اظدوظة
مم.جزئقا متػاوضمعلؿؿر ميفمحاظة مذظكمبؼقتماٌرأة مرشم موظوجفاموظؽن  عنمخالل

عنمخاللممأوواهاداتماٌعطؾنيمسنماظعؿلمم،يفمجمؿوساتماظضغطمعنماظـؼابات
اجملؿؿعممخالؼا،مأومعنمخاللمةاظيتمتـشطميفماظلرّؼومآغذاكاحملظورةمماألحزاب

عنمداحاتمواهاداتمحمؾقةماٌدغيمرشمماظؼؿعماظذيمعورسمسؾىمعواضعماظؿعؾؽةم
م مظؾشغل، مبعد ماظيتموصؾتمحّدماألحؽاموخاصة مدـواتمماظلفنماظؼادقة مظعشر

ماألدواربرشممم،نقتماظـلاءم.وظؾؼقادؼنيماظـؼابقنيٌـاضؾيمايرطةماالحؿفاجقةم
مض ماظيت مم،بفامتعااظـاغوؼة مبني متضاعن محؾؼات مخؾق جمواغدرم،احملؿفنييف

مععؼد محمؾي ميفمعلار ماظؿؿّرمإحقاءممّتحقثمم،خطابفا محول دماٌكقالتماظؼدمية
ماظؼؿع معنمم،مادؿؼتواظـضالمضد مػوّؼمإسادةاٌشاػدميفمخطاباتفا ةمصماسقةمبـاء

ماحملؾقة ماظرواؼات مم،صؼؾؿفا ماظؾفوء مإمأحقاغاعع اظؿارؼخمم"طؾقشقفات"شم
ماظوصفمم.االدؿعؿاري مػوّؼػذا مدقؾؾور معا مةمصماسّقػو معنمماظؿأطقدجرىمة سؾقفا

ماظـلاءم مبفا مضاعت ماظيت ماىدؼدة ماظؿواصل موتؼـقات ماظػقدؼو متلفقالت خالل
ماظشفاداتوصاحؾاتم ،ػافمباظـاصرسمبوطدوساظػاػمممسالعياإلاظطاظؾاتموزوجةم
 .اٌعطالتمسنماظعؿل

 ًاخلامتة
ماٌـفزةمتعؿرب مباظذات،مماظدرادات موسي مسالعة مغلائقة موبأضالم ماظـلاء سن

مهّو مسن مؼعرب ماٌلار موػذا مبقـفؿا. موباظعالضة مطؾريةمومبققطفا، ماجؿؿاسقة الت
م ماظؿوغلي ماجملؿؿع موساذفا مأغـوؼة موصماسقة مصردؼة مذات مزفور عنمداػؿتميف

مإشممساملماٌعرصةمواظـضالمواظـشاطماالجؿؿاسي،موعنممثةمخاللم اظؿػاسلمخروجفا
م معع مواظؿطّواإلرمابي مواٌلاواة ماظعداظة مضقم مواظؿارسمي. ماالجؿؿاسي مواظؿغري ظؼدمر

مجرؼؽة مغضاظقة موبطرق مبؽـاصة ماالجؿؿاسقة مايرطة ميف ماظـلاء حقثمم،ذارطت
ماظؿظاػراتماظيتمد ميف مطؾرية ماٌلرياتمواالسؿصاعاتموحضرتمبأسداد اػؿتميف

مصرضمخقؿةم مسرب مايدث موخؾؼت مباظّردؼف، مظؾشغل ماحملّؾي مباالهاد أضقؿت
موسربم مضػصة، مصلػاط مبشرطة محوادثماظشغل مأبـاء ماظعرائسمظؿشغقل مبأم األراعل

ماظّردؼفميف مغلاء معع محصل مطؿا ماٌضروبمسؾىماٌدؼـة، مايصار  أصرؼل 7مطلر

مأعاممعؼّرماالهاد،متؾؿهمعلريةمغلائقةمجوبفتمباظؼؿع.ممناسؿصؿاظؾواتيمم1008
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ماألوضاعػذهمظؾؿعازمميفمزّلمماعرّذقمايوضماٌـفؿياظـلاءميفممدورظؼدمطانم
مارتؽاز معن ماظرشم ماٌوضوصنيممسؾى مواإلخوة مواألبـاء ماألزواج مغصرة مسؾى معـه جزء
اتمذظكمعنمهّرطاتمدواءمأعامماحملاطممأوماظلفونمأومعؼّرمواٌالحؼنيممبامؼؿطّؾؾه

ةماظدميؼرارقةمبشؽلمخاصماظـكبماظـلوّؼمتهّؿؾماظدوظةمأوميفماظلاحاتماظعاّعة.
م مػذا ميف مػاّعة معلؤوظقة مسام مبشؽل مبالدغا ميف ماظدميؼرارقة ظقسمماإلراروايرطة

ماظـلائيمعنم مايضور مػذا مميــّؾه مٌا مبل مصقلب، ماالجؿؿاسقة مبأجـدتفا ارتؾارا
ماظّلائدة مظؾذػـقة مظؾؿقّرم،واوز متطؾـّع موعن مواألبوؼة، مواظعشائرؼة رماحملاصظة

مواالغعؿاقمواٌلاواةمسؾىمأغؼاضماظدوغقةمواظؿؿققز.م
والمم،ؼةمواظؿـوؼرؼةاظػعلماالجؿؿاسيمميـلمغاضالمظؽلماظؼقممايداثقةمواظؿـوؼرمإّن

مواظػعؾقةم ماظعاّعة مداحاته مإشم مععه متـزل مواسقة مبؼوى مؼرتؾط ممل معا معغزاه ؼؽؿؿل
مأوجفه مذؿـّى ميف مبه موتؾؿقم موعصاسؾه معشاطؾه معع مضواهمم،وتؿعارى وهؿضن

ماظـلوّؼ ماظعام ماظـضال ميف مصفرػا مأجل معن مواٌقداغقة مواظطالئعقة ماظػاسؾة مبغقةة
م.االغعؿاقماالجؿؿاسيرماظورينمواظدميؼراريمواظؿقّر

ًلؾقوغراػقاب

ًادلراجعًباؾؾغةًاؾعربقة

اٌؤدلةماىزائر،م،مادلعهمًاؾـؼديًؾعؾمًاالجمؿاعم،(2986)مصراغلوام،رميونموبورؼؽو،مبودون

 اىاععقةمظؾدراداتمواظـشرمواظؿوزؼع.

ً،م(1005)تقؾيمم،تشارظز ًاالجمؿاعقة اظؼاػرة،ماجملؾسماألسؾىمم،(8000-8672)احلرؽات

مظؾـؼاصة.

ماظزسػوري مسؿر م(1009)، م"، ميفماجملؿؿعاتماظؿابعة"، مايضرؼة عاملًايرطاتماالجؿؿاسقة

 .،ماظؽوؼت،ماجملؾسماظورينمظؾـؼاصةمواظػـونمواآلداب2سددمم،اؾػؽر

ماظشارغي ماظوػاب مسؾد ،(2987)،ً ًجاـػي ًألحداث ًدودقوؾوجقة ًؿؼاربة ًاجل 8521ًؿن

ًؿـفا ًاهلاؿشقة ًاؾػكات ًؿوؼع ماإلغلاغقةمم،وحتدقد ماظعؾوم ميفماظؾقث،مطؾقة ماظؽػاءة ذفادة

م.بؿوغسمواالجؿؿاسقة

ًاألول8088ً-8597احملاؽؿاتًاؾيقادقةًيفًتوـسً،م(1024) صغري،مسؿريةمسؾقة ،ماجلزء

م.رعـشوراتماٌعفدماظعاظيمظؿارؼخمتوغسماٌعاص،متوغس
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ًبنيًا،م(1023)اظعربي،مػدىم ًواؾمـؿقةًاحملؾقةًيفًتوـسًؿا 8002ًحلرؽاتًاالجمؿاعقة

ًؼردانو8002ًًأحداثًاحلوضًادلـهؿي 8088و  أحداثًدقديًبوزقدو8080ًًأحداثًبن

 اٌعفدماظعاظيمظؾعؾومماإلغلاغقةمبؿوغس.مم،عذطرةمحبثماٌاجلؿريم،الاؿن8080ً

ً،م(1020)اٌرزوضي،ماهلامم ًاؾؼرن ًتوـسًيف ًيف ًاؾـيائقة ،متوغس،ماٌرطزماؾعشرقناحلرؽة

 اظورينمظؾرتصمة.
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