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ملخصات
جٍهثٍر يًٍٍُ" :ثىرج" جثهح انتحرٌر انىطًُ ()4591-4591
ٚعهٍ انزبهٚـ انغيائو٘ انوًٍ ٙعهٗ أٌ عجٓخ انزؾوٚو انُٕٙٛ
كبَذ ؽوكخ صٕهٚخ ٔ .نٓنا فقل رغَلد فٓٛب ف ٙانُٓبٚخ ؽلح انوف٘
نهًُٓٛخ اٞعُجٛخ ٔقبكد ؽوثب ّعجٛخ هٚفٛخ .نكٍ ٔ ،ف ٙؽقٛقخ
اٞيوَ ،غل أٌ انًْبهٚع انز ٙهًٍزٓب نًب ثعل اٍ٢زق٣ل قل
اَؾٖود فعهٛب ف ٙانزؾوه انٕ ُٙٛيٍ ف٣ل انعٕكح ئنٗ إٕٞل
انضقبفٛخ ماد انًوععٛخ انزقهٛلٚخ ٔ ،ثبعزًبك انزُٖٛع ٔ ،ثبٍ٢زضًبه
ٔ ثٖفخ كجٛوا ف ٙانزؾلٚش انزقُٕ٘ ثعٛل كم انجعل عٍ انؾلاصخ انزٙ
رقز ٙٚرغٛٛواد صقبفٛخ عًٛقخ ْٙ ٔ ،يٍ اٞيٕه انز ٙنى ٓٚزى ثٓب.
ٔ قل رى يع منك انقٛبو ثزؾبنٛم ٔا٠علاك نًْبهٚع ماد ٛبثع صٕه٘،
ٔ نكٍ نى ٚؾكى نٓب أٌ رعوف ٍٕٖ انٓبيْٛخ ٔ ا٠علاك ف ٙكٔائو
يغهقخْ ٔ .كنا نى رزًكٍ "صٕهح" عجٓخ انزؾوٚو انٕ ُٙٛيٍ ا٢ثزعبك
عٍ أًَب ٛانزفكٛو انزقهٛل٘ انًًٛي نهزكز٣د انغًبعبرٛخ ٔ .قل هفعذ
كْعبه يٍ قجم انَهطخ نك ٙرَزغم ف ٙانقطبة انَٛبًٍٍٙ ٙ
انزٕعّ انعَكو٘ انن٘ اَزٖو فَٓ ٙبٚخ انًطبف ثقٛبكح ْٛئخ
اٞهكبٌ انعبيخ انز ٙأّوف عهٓٛب انكٕنَٕٛم ثٕيل ٍٚف ٙيَبعّٛ
نهَٛطوح عهٗ انؾكى .ف ٙانقٕ٣خ ،نى ركٍ عجٓخ انزؾوٚو انُٕٙٛ
صٕهٚخ ثبنًعُٗ انٖؾٛؼ ،ئما رغبٔى انفٓى انجَ ٜٛنهضٕهح انًٚبكح
نٍ٣زعًبه ٔ ،ئما أفنَب ثع ٍٛا٢عزجبه انل٢٢د انًقزهفخ انزٙ
رأفنْب ْنِ انكهًخ (أ٘ صٕهح) ف ٙانهغخ انعوثٛخ أٔ ف ٙانهغخ
انفوََٛخ ٔ .نٓنا ًٚكٍ انقٕل أٌ عجٓخ انزؾوٚو انٕ ُٙٛنى ركٍ
عجٓخ صٕهٚخ ،ثقله يب كبَذ عجٓخ نهًقبٔيخ.
كهًاخ يفتاحٍح:ؽوكخ ُٔٛٛخ – اٍزعًبه  -عجٓخ انزؾوٚو
انٕ – ُٙٛانضٕهح – انغًبعبرٛخ  -عجٓخ يقبه ْٛ -ئخ اٞهكبٌ
انعبيخ.

يصطفى حذاب :انعُف و انتارٌخ فً فكر فراَس فاَىٌ
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ٍٕٚعععع فواَعععي فعععبٌَٕ رفكٛعععوِ نًٛزعععل ئنعععٗ ان عععؤف انزععع ٙرغععععم
انًغزًعبد انًَزقوح رزغّ نك ٙرجَُ ٙفَٓب ؽٕل كٔل فعبنعخ ٔ ،منعك
اَط٣قب يٍ انزغوثخ ٔ يٍ انزؾهٛم انن٘ كبٌ ف ٙانجلاٚخ َفَعٛب عٛبكٚعب
صى إٔجؼ اعزًبعٛب ٔ ٍٛبٍٛب نٝنٛبد انز ٙرغععم يعٍ هعبْوح انعُع
رزواكى عُل اٞفواك ٔ انغًبعبد نززؾٕل ئنٗ ٍٔٛهخ نهزؾوهْ ٔ .كعنا
كععبٌ نفواَععي فععبٌَٕ فعع ٙأٚبيععّ اٞفٛععوح ،رٖععٕها ٔاٙععؾب نهزٓلٚععلاد
انز ٙرضقم كبْم انعلٚل يٍ يغزًعبد انعبنى انضبنش.
كهًاااااخ يفتاحٍااااح :عُعععع – رععععبهٚـ – ثوعٕاىٚععععخ – يضقفععععٌٕ -
ف٣ؽٌٕ.

وَاسح صٍاري تُمىر :عجال عجىل ( )4551-4511يماويح نى
ٌكتة نها أٌ تكتًم

رٕق عغبل عغٕل ( )1993-1922هفٛق يٖطفٗ ثٍ ثٕنعٛل ععٍ
اٍ٢ععزًواه فعع ٙانًقبٔيععخ انُٕٛٛععخ نَٛععهى َفَععّ نهَععهطبد انعَععكوٚخ
انفوََٛخ ف ٙفوٍُ ٚخ .1956
ٔ رُععلهط يعبنغععخ انًَععبه انًفععبهع نعغععبل عغععٕل ٙععًٍ فععبع
رغلٚععل انًقبهثععبد نزععبهٚـ انؾععوة انزؾوٚوٚععخ نهععْٕ ٔ ،ٍٛعع ٙأٚٚععب
مهٚعخ نزٕع ّٛانزفكٛو ؽٕل رٖٕه ا٢نزياو انَٛبٍ ٙيٍ عليّ.
ٔ ْكنا ٚ ٢زى ئصعوا ٔ ئنُعب يٕٙعٕص "ٕعُبعخ اٞثطعبل" انعن٘
ْٕ انًٖله اٍٞبٍع ٙنهزعبهٚـ انعٕ ُٙٛانزقهٛعل٘ ئ ٢ثزؾهٛعم انًُعبمط
انًٚععبكحْ ٔ .كععنا رجععوى ؽبنععخ عغععبل عغععٕل ثٖععفزٓب رزقععبٛع ثععٍٛ
ٕععفز ٍٛيزُبقٚععز ٍٛفٓععٕ يععٍ عٓععخ ثطععم ٔ يععٍ عٓععخ أفععوٖ ثطععم
يٚععبكَٚ .ععًؼ رؾهٛععم رععبهٚـ ْععنِ انْقٖععٛخ ،يععع ٚؾزًهععّ منععك يععٍ
نًعععٕٗ ٔ نعععٚ ،ٌٛزغعععبٔى ؽعععلٔك انلهاٍعععخ اٞؽبكٚعععخ انًٕٙعععٕص
انكٍ٣ععٛكٛخ ٔثفؾععٔ ا٠يكبَٛععبد انزععًُٚ ٙؾٓععب انًٛكععؤ – رععبهٚـ،
ٞعععم ئكهاه ْععنا انُععٕص يععٍ انًَععبهاد انزبهٚقٛععخ انًُقوٛععخ فععٙ
كُٚبيٛكٛخ اعزًبعٛخ يعطبح.
كهًاخ يفتاحٍح :ربهٚـ  -ؽوة انزؾوٚو انٕ - ُٙٛانغيائو -
أٞهاً  -ماكوح  -عغبل عغٕل  -ثطم  -ثطم يٚبك  -انزياو
ٍٛبٍ - ٙيٛكؤ -ربهٚـ  -ىٔال انفؤه انٕ - ُٙٛإَٚا .
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كًال كاتة :انتًٍٍس انًذرسً فً انجسائر انًستعًرج

عوفذ انغيائو ف ٙانفزوح اٍ٢زعًبهٚخ أَ ًخ روثٕٚخ يقزهفخٔ ،
قل رعبْٚذ ثع٘ ْنِ اً َٞخ ،ئم َغل ئنٗ عبَت انُ بو انفوََٙ
انن٘ رجُبِ أٞهٔث ٌٕٛانقبئًٌٕ ثبنغيائو انًليظ ٞقهٛخ يٍ
اْٞبن ،ٙثقبٚب َ بو يب قجم اٍ٢زعًبهٚٔ .قزه ْنا اٞفٛو عٍ
انَبثق ف ٙنغخ انزعهٛى ٔ يٍ صى ف ٙانً ٔ ًٌٕٚف ٙانجوايظ.
كبٌ أٍبً ْنا انزًٛٛي ك ٔ ُٙٚنغٕ٘ ،كًب ؽلس أٌ قبو رًٛٛيا
فوا كافم انُ بو انفوََ ،ٙنكُّ م٘ ٛبثع ئٚضُْ ٙنِ انًوح ،ؽٛش
كبٌ اْٞبن ٙثزهقٌٕ رعهًٛب ثبنهغخ انفوََٛخ ف٣ل  3/4قوٌ ،ئم اعزجو
منك "رعهًٛب يقَطب ف ٙيلاهً – اٞكٕاؿ".
نبٚخ ْنِ انلهاٍخ ْ ٙانجؾش فّ ٙؤ ٔ ٛئعوا اد انز ٙرٕنل
عُٓب رًٛٛيا اعزًبعٛب ف ٙهم انغًٕٓهٚخ انضبنضخ انز ٙرجُذ ّعبهاد
انًَبٔاح ٔ ،انلًٚقواٛٛخ ٔانعبنًٛخ.
كهًاخ يفتاحٍح :رعهٛى قو َ( ٙرقهٛل٘)  -يلهٍخ اْٞبن- ٙ

رًلهً  -رعهٛى عبو  -يلهاّٛى  -يلهٍخ عوثٛخ فوََٛخ  -يلهٍخ
ىأٚخ.

دٌذًٌ لٍٍُار :يسأنح تًُ عىرجٍٍ :يٍ انًماويح إنى
االستٍالء انعماري تانجسائر انًستعًرج

إٔجؼ ٍٓم ثٌٕ (عُبثخ) ،أ٘ يقبٛعخ ثُع ٙععٕهع ٍٛيؾعم َٓعت
رععلهٚغ ٙفعع٣ل انقععوٌ انزبٍععع عْععو ٔ .قععل ٛجععق عهٓٛععب انًوٍععٕو
انزْوٚع ٙنَُخ  ،1846صى انَعُٛبرًٕ كََٕعٛهذ نَعُخ  ٔ 1863قعبٌَٕ
فبهَ ٙنَُخ  ،1873كبَذ نبٚخ منك انزغوٚعل انقعبََٕ ٙيعٍ اٞهاٙعٙ
نفبئععععلح اٞيعععع٣ه انعبيععععخ ٔ انكٕنععععٌٕ انفوََعععع ٔ .ٍٛٛثقٛععععذ ا٠كاهح،
ثبعزجبهْععب انًَععإٔنخ انٕؽٛععلح عععٍ ْععنِ ا٠عععوا ادٕ ،ععبيزخ ؽععٕل
يقبٔيخ يؾزًهخ نٓنا انًَبه.
ٔ نكٍ يٍ ٍُخ  1891ئنٗ ٍُخ ٚ ،1907زٚقى ْعنا انًهع ٔ ٚأفعن
ٛععبثع انفٚععٛؾخْ ٔ .كععنا رٖععم ّععكبٔ٘ اٞعٛععبٌ انغيائععو ٍٛٚئنععٗ
عُبػ يٍ انَهطخ انفوََٛخ ثٖلك انزُبىل ععٍ أنع ْكزعبه ئٙعبفٛخ،
كًب رُْو انٖعؾبفخ ْعنا انقجعو ٔ ،روفعع ْعنِ انْعكبٔ٘ نهًؾعبكى ٚعزى
ئصوْب ئٚفبك نغبٌ نهزؾقٛق ف ٙاٞيو .كبٌ اٞيعو ٚزعهعق ثبنكْع ععٍ
يقبٔيععخ يعقععلح ٔ ن١ثقععب عهٓٛععب كععننك  ٔ ...رععزى رٖععفٛخ ْععنِ انقٚععٛخ
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ثعل ٍُخ  1907ف ٙهم يُطعق انًُٓٛعخ ٔ ثععٕكح ا٢ؽزكعبو ا٢ؽزكعبه٘
نهزلٔ.ٍٚ
كهًاخ يفتاحٍح :يماويح َ -سع انًهكٍح  -حك  -فضٍحح -
تىثٍك.

َحاش و .يحً انذٌٍ  :فكر يصطفى كًال أتاتىرن انسٍاسً
فً عاللته تانحركح انىطٍُح انجسائرٌح

فهق اَزًب انغيائو نٟيجوإٛهٚخ انعضًبَٛخ ف٣ل ص٣صخ قؤٌ
يٍ انييٍّ ،عٕها يعقلا رغبِ اٞرواهّ ْٕ ٔ ،عٕها ٖٚعت
ا٠نًبو ثّ ٕٔٔفّ ثؾكى ان ؤف انز ٙععهذ ْإٚ ٢أرٌٕ ئنٗ ْنا
انجهل ٔ ،ثؾكى رطٕه انًًبهٍبد انَٛبٍٛخ نلٖ انَهطخ انزوكٛخ رغبِ
انَكبٌ انًؾه.ٍٛٛ
ٔ قل أٍٓى ا٢ؽز٣ل اٍ٢زعًبه٘ ف ٙركٕٕٕ ٍٚهح نهَهطخ
انزوكٛخ انَبثقخ ٔكننك ٕٕهح نهلٔنخ انزوكٛخ ف ٙثلاٚخ انقوٌ
انعْو ٍٚف ٙانًقٛبل انغًبع ٙانغيائو٘ ؽٛش ٚقزه ٜانْٕى
ثبنٕاقعٚ ٔ .زوعى ْنا انًٕق انُفَ ٙفكوح ّعٕهٚخ أٔ ّ ٢عٕهٚخ
رفٚم اَ٢زًب انغًبعبر ٙنهزًبٚي ٍٛبٍٛب ٔ صقبفٛب عٍ انَهطخ
اٍ٢زعًبهٚخ انفوََٛخ ٔ .نًب كفعذ انعٕايم انَٛبٍٛخ يضم انٕاقعٛخ
ٔ رطٕه ٔٙعٛخ انج٣ك ٔ رطٕه اٞفكبه ،ثبنغيائو ٍٛٚعهٗ رأٌٍٛ
انؾوكخ انُٕٛٛخ انًؾلكح نهٕٓٚخ انغيائوٚخ اَط٣قب يٍ فطبة
ٍٛبٍ ٙعق ٔ َٙ٣ثبعزًبك يًبهٍبد صقبفٛخ ٔاعزًبعٛخ رٓٛئ
انًغزًع نهزؾوه يٍ انَهطخ انكٕنَٕٛبنٛخ ،ههذ انُقت انضقبفٛخ ٔ
انقٛبكاد انَٛبٍٛخ انز ٙكعذ ئنٗ ْنا انزؾوٚو رُ و ئنٗ اٞرواه
انُ وح َفَٓبٚ ٔ .عزجو ْإ ٢أٌ اٞرواه ْى أقوة ئنٓٛى يٍ
انُبؽٛخ انٍَٕٕٛنٕعٛخ ،انضقبفٛخ ٔكننك يٍ انُبؽٛخ انَٛبٍٛخ ٔ
ثقبٕخ ٔ أٌ انزؾوه انَٛبٍ ٙانغيائو٘ انًعجو عٍ انُٕٛٛخ كبٌ
يٕعٓب ٙل أٔنئك انن ٍٚكبَٕا ُٚكؤٌ ْنِ انقٛى.
ٔ ْ ًٍٙنا انزٕعّ ٔ ،ثٓنا انًعُٗ ًٚكٍ ي٣ؽ خ ئعغبثب
ثْقٖٛخ يٖطفٗ كًبل أربرٕهه نلٖ انقٛبكاد انَٛبٍٛخ انٓبيخ
ثبنغيائو ،نفزوح يعُٛخ عهٗ اٞقم ،كًب كبٌ ًٚضم ًَٕمعب ٚؾزنٖ ثّ
يًب ٍَٛزلع ٙرؾه ٣ٛفبٕب نجع٘ عٕاَجّ.

72

انجسائر لثم و تعذ  .4591يمارتاخ اٌسطىغرافٍح و تًثالخ
.

ٔ رَعٗ ْنِ انلهاٍخ ن١عبثخ عٍ ثع٘ انزَبؤ٢د انز ٙرجلٔ
يُبٍجخ نهَٛبع انن٘ ٚلفم ف ٙئٛبه رؾهٛم انع٣قبد انقبئًخ ثٍٛ
انؾوكخ انُٕٛٛخ انغيائوٚخ ٔ فكو يٖطفٗ كًبل أربرٕهه
انَٛبٍ ،ٙكًب رَعٗ نزجٛبٌ انع٣قخ انًًٛيح ث ٍٛاٞفكبه انَٛبٍٛخ
انز ٙكعٗ ئنٓٛب يإٌٍ روكٛب انؾلٚضخ ٔ أفكبه ثع٘ انْقٖٛبد
يٍ انؾوكخ انُٕٛٛخ انغيائوٚخ.
كهًاخ يفتاحٍح:انغيائو  -انُٕٛٛخ  -عضًبَ - ٙروكٛب – ٍٛبٍخ.

رًٌُ لانٍسى :عرضاٌ يىجساٌ يٍ انمايىش انثٍىغرافً
نهحركح انعًانٍح تانجسائر

ٚزعهععععق اٞيععععو ُْععععب ثعوٙعععع ٍٛيععععٕعي ٍٚأفععععنا يععععٍ انقععععبيًٕ
انجٕٛنواف ٙنهؾوكخ انعًبنٛخ ثبنغيائو.
ٚزًضعععم منعععك أٔ ٢فععع ٙرٕٙعععٛؼ نًَعععأنخ رزعهعععق ثعععبنؾية انعععُٕٙٛ
انضعععٕه٘ يعععٍ فععع٣ل ععععوٗ ٍعععٛل أؽًعععل ثهعوثععع /ٙثعععٕع٣و ،عبيعععم
ئٍععكبف ٙفعع ٙانغيائععو انعبٕععًخ ،صععى ٍععبئق نزوايععٕا٘ ٔ يُبٙععم فععٙ
انكَٕفٕكٚوانٛععخ انعبيععخ نهعًععم ٔ فعع ٙيُ ًععخ انْععجبة انْععٕٛع ٙيُععن
انؾًهخ ٙل ؽعوة انوٚع  ...ئم أَعّ قعبو ثععل يعإرًو انعًعبل انععوة
انن٘ عقل ثبنغيائو ( )1930ثًؾبٔنخ رأٍ ٌٛؽية ٔ ُٙٛصٕه٘.
ٔ ْٚعكم ككعبٌ انَعغبئو انعن٘ كعبٌ ًٚهكعّ ثجهكعٕه َقطعخ نقعب ثععٍٛ
انَٛبٍعع ٍٛٛيعهًععب ْٚععٓل عهععٗ يقزه ع اٞؽععلاس ئنععٗ ؽععلٔك ٍععُٕاد
ؽوة انزؾوٚو انعٕٔ .ُٙٛفٖعٔ انععوٗ انًعٕعي انضعبَٞ ٙيٛهعٙ
ثٍٕععكبٌ ( ،)1953-1901هفٛقععخ يٖععبن ٙانؾععبط ٔ انزعع ٙأٍععًٓذ يعععّ
فعع ٙانُْععب ٛانَٛبٍعع ٔ .ٙقععل أٍععًٓذ اٞؽععلاس انًزعبقجععخ يععٍ رٓغٛععو
رٕق ٛيزكوه ٔ اعزقب٢د ٔ ا٠قبيبد انغجوٚخ انطٕٚهخ انزع ٙعوفٓعب
انقبئل انٕ ُٙٛيٍ ئعطب ْب كٔه ٕعت ثبعزجبهْب ٍٔ ٜٛفًٛب عوفعّ
انؾية انًٖبن ٙيٍ رقهجبدٔ ،ثقبٕخ ثعل ثقب ْب فع ٙثٕىهٚععخ فعٙ
أعبن ٙانعبٕعًخ أ٘ ثععل انؾعوة انعبنًٛعخ انضبَٛعخ ئنعٗ ؽعلٔك ٔفبرٓعب،
ثًُٛب كبٌ يٖبنَ ٙناه يجعلا ٔ يوفٕٙب ف ٙؽيثّ ثبنناد.
كهًاخ يفتاحٍح :ثٕٛنوافٛخ ٍٛ -ل أؽًل ثهعوث /ٙثٕع٣و  -ئيٛهعٙ

ثٍٕكبٌ/يٖبن - ٙؽية ٔ ُٙٛصٕه٘ َ -غى ًّبل ئفوٚقٛب  -ؽعية
انْععععت انغيائعععو٘  -ؽوكعععخ اَ٢زٖعععبه نهؾوٚعععبد انلًٚقواٛٛعععخ -
انؾية انْٕٛع - ٙانؾوكخ انعًبنٛخ  -انغيائو.
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دحى جرتال :انًسأنح انذًٌمراطٍح فً انحركح انىطٍُح
انجسائرٌح 4591-4519

 ٢رطوػ انًَأنخ انلًٚقواٛٛخ ف ٙثهل يَزعًو كبنغيائو قجم
 1962فٕٛ ٙغخ انًًبهٍخ انًإٍَبرٛخ (َ بو انزًضٛم ،انؾوٚبد ٔ
انؾقٕع انلٍزٕهٚخ ،ثم رطوػ ثقبٕخْ ٔ ،نا يب ًٛٚي ْنِ انؾبنخ،
ثْكم عنه٘ ف ٙانزأكٛل عهٗ انٕاقع انٕ ٔ ُٙٛعهٗ انَٛبكح
انَٛبٍٛخ نهْعت انغيائو٘.
ٔ يب ٚغعم يكَٕبد انؾوكخ انُٕٛٛخ انًقزهفخ رزًبٚي ٚكًٍ فٙ
انزؾلٚل ٔ أٞنٕٚخ انز ٙرقزٔ ثٓب ْنِ انقٕٖ انَٛبٍٛخ ف ٙرورٛت
يطبنت انفئبد ا٢عزًبعٛخ (انطجقبد) انز ٙرًضهٓب يع انًطهت
انغْٕو٘ انًزًضم ف ٙاٍ٢زق٣ل انٕ ٔ ،ُٙٛثُب كٔنخ رًهك كم
فٖبئٔ انَٛبكح انَٛبٍٛخ.
كهًاخ يفتاحٍح َ :بو انزًضٛم  -ؽوٚبد  -ؽقٕع كٍزٕهٚخ -
ٍٛبكح ٍٛبٍٛخ ّ -عت  -يٕاُٛخ.

صادق تٍ لادج :انًطانثح تانحرٌاخ انعايح فً انخطاب
انسٍاسً نهىطٍُح انجسائرٌح و فً انُسعح انًضادج نالستعًار
()4591-4545

ؽبٔنُب فْ ٙنِ انًَبًْخ رعقت انًطبنجخ ثبنؾوٚبد انعبيعخ ٔ منعك
ئٛعععبه انٕٕعععبٚخ اٍ٢عععزعًبهٚخٔ ،يعععٍ فععع٣ل انقطبثعععبد انَٛبٍعععٛخ
انٖبكهح عٍ اٞؽياة انُٕٛٛعخ انغيائوٚعخ ٔ كعننك ععٍ انزُ ًٛعبد
انَٛبٍععٛخ انفوََععٛخ انزقليٛععخ ٔ انًعبكٚععخ نٍ٣ععزعًبه .ؽبٔنُععب كععننك
ئعطب َ وح قجهٛخ عٍ فكوح انؾوٚعبد انعبيعخ نعلٖ انُقعت انَٛبٍعٛخ
انغيائوٚخ قجعم انؾعوة انعبنًٛعخ أٞنعٗ ٔ ،رزجعُعب يقزهع انًواؽعم
انزبهٚقٛخ انز ٙإٔجؾذ ف٣نٓب ْنِ انًطبنت أكضو عنهٚخ ئنٗ ؽلٔك
انقطٛعخ انْبيهخ انز ٙؽلصذ يع اَط٣ع ؽوة انزؾوٚو انٍُٕ ُٙٛخ
.1954
كهًاخ يفتاحٍح :انغيائو انًَزعًوح  -انؾوٚبد انعبيخ -
انًطبنت  -انقطبة انَٛبٍ - ٙانُٕٛٛخ انغيائوٚخ  -انُيعخ
انًعبكٚخ نٍ٣زعًبه.
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زٌُة عهً تٍ عهً :األسالف انًؤسسىٌ :انصٍاغاخ
انريسٌح نحمم انًثمفٍٍ انجسائري

ًٚضم  8يب٘  ،1945ثًلُٚخ ٍط ٔ ٛثبنْوع انقَُط ُٙٛئن٣قب ٔ
فزؾب ف ٙماد انٕقذ نهًٛلاٌ انَٛبٍ.ٙ
ٔ ٚز عهق اٞيو ف ٙيغبل اٞكثٛبد ،ثًعبُٚخ انُٖٕٓ ٔ ثبنكٛفٛخ
انز ٙرًذ ثٓب ٕٛبنخ ٕٕه نهْقٖٛبد انوييٚخ ،أ٘ ٕٕه
"ا٣ٍٞف انًإٍَّ ْٙ ٔ ،"ٍٛقٖٛبد عناثخ ٍعذ نغوً فكوح
انًقبٔيخ ف ٙرأهٚـ ثبّو ركٕ ٔ ُّٚقٛبيّ ئَط٣قب يٍ عًهٛخ رفكٛك
نهزأهٚـ انكٕنَٕٛبنٍٕ ،ٙا ف ٙانًقب٢د أٔ ف" ٙفطبثبد اٞفكبه".
ٔ  ٢رجزغْ ٙنِ انكزبثبد انٖوايخ ،ثقله يب رؾبٔل أٌ رزًبْٗ
يع انؾقٛقخ انْعوٚخ ٔ انناكوح انغًبعٛخًٚ ٔ .ضم كم يٍ ٕٚنٕهٛخ
ٔ اٞيٛو عجل انقبكه يضبن" ٍٛنهجطٕنخ انًُٕمعٛخ" ف ٙكزبثبد عٌٕ
عًؤُ ٔ كبرت ٚبٍ ٔ ٍٛوٕ.بْه ،ٙنكٍ انغيائو انًَزقهخ ٢
رنكو يٍ ْبر ٍٛانْقٖٛز ٍٛئنٗ ٔاؽلح.
ٔ رقزوػ َٖٕٓ يبنك ثٍ َج ٙف ٙانفزوح َفَٓب (،)1954-1945
قوا ح أفوٖ نهزبهٚـ ٔ .ثعٛلا عٍ انْقٖٛبد انجطٕنٛخ انًعؤفخ،
ئم رطوػ يَأنخ رغٛٛو اََ٠بٌ ٔ ،ثعجبهح أكع يَأنخ "انؾٚبهح".
كهًاخ يفتاحٍح :عٌٕ عًؤُ  -كبرت ٚبٍ - ٍٛوٕ.بْه- ٙ
يبنك ثٍ َجٕٚ - ٙنٕهٛخ  -اٞيٛو عجل انقبكه -
ا٣ٍٞف انًإٌٍَٕ.

1945

–

1954

–

عثذ انمادر خهٍفً :انم ْىل ،انًرأج وانثىرج انتحرٌرٌح
َّ
"انقْٕ ل" ْٕ أؽل فٌُٕ انقٕل انْعجٛخ انًُ ٕيخٚ ،غُٗ عًبعٛب
يٍ قجم انَُٕح ف ٙانًُطقخ انغُٕثٛخ انغوثٛخ يٍ انغيائو فٙ
انًُبٍجبد انَبهح انلُٛٚخ ٔانعبئهٛخ ثًٖبؽجخ نخ انلف انزقهٛلٚخ
(انجُلٚو).
اكزَت فٍ انقٕل انًُ ٕو ْنا ك٢نخ علٚلح أصُب انضٕهح
انزؾوٚوٚخ انغيائوٚخ؛ ؽٛش إٔجؼ ًٚضم َٕعب يٍ اٞكة انُٚبنٙ
انضٕه٘ انن٘ ٔاكت ربهٚـ انْعت انغيائو٘ ف ٙانًوؽهخ
اٍ٢زعًبهٚخ  ،1962-1830انن٘ كبٌ يٍ أْى أنوا ّٙانزعجئخ
انْعجٛخ ٔهث ٜانغًبْٛو ثإٕٔنٓب ٔانزعجٛو عٍ يأٍبرٓب ٔكعٕرٓب
ئنٗ انزؾوه.
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ٔرزعلك يٕاٛٙع انقٕل ف ٙانضٕهح انزؾوٚوٚخ ،يُٓب انزغُٙ
ثبنًغبْل ٍٚثنكو ثطٕنزٓى فٍ ٙبؽبد انٕنٗ ٔثقٕح أٍهؾزٓى
ٔاَ٢زقبٓ يٍ اٞعلا ٔمو انًزعبَٔ ٍٛيعٓىٔ ،رزعوٗ نلٔه
انًوأح ف ٙانغٓبك ٔرؾلٓٚب نجطِ اٍ٢زعًبه ٔٔقٕفٓب ئنٗ عبَت
انوعم عُجب نغُت.
كهًاخ يفتاحٍح  :انقٕل – انضٕهح – انْعت – انغٓبك – فوََب –

انَ٣ػ – انزؾوه – انغجم – انًوأح  -عًٛهخ.

تاااٍ جاااايٍٍ ساااطىرا :تاااارٌخ انجسائااار ،يصاااادر ،إلاااكانٍاخ و
كتاتاخ

ٚويْ ٙنا انجؾعش ئنعٗ يعبنغعخ يْعكهخ "فقعلاٌ انزعبهٚـ" نهغيائعو
انًعبٕععوحٔ ،منععك اَط٣قععب يععٍ انزفكٛععو ؽععٕل عععلو فععزؼ اٞهّععٛ
نهجبؽض ٔ ٍٛانًٓزًًٕ ٔ ،ٍٛذ انًْبهك ٍٛف ٙاٞؽلاس ٍعٕا كعبَٕا
فععع ٙانٚعععفخ انْعععًبنٛخ ٔ فععع ٙانٚعععفخ انغُٕثٛعععخ يعععٍ انجؾعععو اٞثععع٘ٛ
انًزٍٕ ،ٜانزئٚو انكجٛو نهزعبهٚـ فع ٙانغيائعو ٔ هفع٘ ا٢عزعواف
ثجْبعخ انؾوة انكٕنَٕٛبنٛخ يعٍ قجعم انًغزًعع انفوََع .ٙصعى ٚزطعوع
انًإن ئنٗ ا٢رغبْعبد انعبيعخ ن٣رغبْعبد انعبيعخ نَٚ١عطٕنوافٛخ،
يععٍ فعع٣ل رأكٛععلِ عهععٗ صقععم انًٛععواس انكٕنَٕٛععبن ٙثفوََععب ٔ عهععٗ
ًٕذ أٔنئك ٔ ََٛبٌ أٔنئك ثبنغيائو ٔ .نٓنا  ٢ثل يٍ اَ٢زقبل يعٍ
"َععيص انطععبثع اٍ٢ععزعًبه٘ نهزععبهٚـ" ٔ ْعع ٙيوؽهععخ ٙععؤهٚخ ئنععٗ
يوؽهععخ انزؾهٛععم انعهًعع ٔ ٙا٢ثزعععبك انُقععل٘ ٔ .قععل َٚععٓى ْععنا اَ٢زقععبل
ئنٗ انزبهٚـ ئنٗ ركٕ ٍٚماكوح أقم رٕروا ث ٍٛفوََب ٔ انغيائو.
كهًاخ يفتاحٍح :انغيائو  -اٞهّ - ٛانًٖبكه -
اَٚ٠طٕنوافٛخ ََٛ -بٌ  -ماكوح.

راتح نىٍَسً  :انصراعاخ انذاخهٍح نهثىرج انجسائرٌح فً
انخطاب انتارٌخً انجسائري

عوفذ انضٕهح انغيائوٚخ انعلٚل يٍ انٖواعبد انلافهٛخّ ،أَٓب
ف ٙمنك ّأٌ كم انضٕهاد ٔانًغزًعبد ،نكٍ انًْكم انًطؤػ ْٕ
ئنٗ أ٘ يلٖ ٚعزوف انغيائو ٌٕٚثٓنِ انٖواعبد ف ٙفطبثٓى
انزبهٚق ٙؽٕل انضٕهح ؟ فٓم رطوقٕا ئنٓٛب فْ ٙنا انقطبة؟ٔئما
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كبٌ كننك ،فك ٛرُبٔنْٕب؟ أيب ئما رى رغٛٛجٓب فعهُٛب أٌ َغٛت نًبما؟
ٔيبْ ٙانعٕايم انز ٙرقزفٔ ٙها منك؟
ٔن١عبثخ عهٗ ْنِ انزَبؤ٢د كهٓب ،عهُٛب أٔ ٢انقٛبو ثعًهٛخ
رُٖ ٛنًقزه انٖواعبد انلافهٛخ انز ٙعوفزٓب انضٕهح
انغيائوٚخ ،صى كٛفٛخ رُبٔل انقطبة انزبهٚق ٙانغيائو٘ نٓبٔ ،منك
قجم ا٠عبثخ عهٗ اّ٠كبنٛخ انوئَٛٛخ نًٕٕٙعُب عٍ ٛوٚق رؾهٛم
انعٕايم انًزؾكًخ فْ ٙنا انقطبة انزبهٚقٔ ،ٙنًبما رطوع ئنٗ
ثع٘ انٖواعبد كٌٔ اٞفوٖ؟ .
كهًاخ يفتاحٍح  :انٖواص  -انضٕهح انغيائوٚخ  -انقطبة

انزبهٚق -ٙاٞىيبد – انزٖفٛبد  -انًنكواد – انْٓبكاد –
انعَكو٘ – انَٛبٍ - ٙانْوعٛخ انزبهٚقٛخ  -انْوعٛخ انضٕهٚخ -
ٛجٛعخ – َفَٛخ اََ٠بٌ انغيائو٘ -قلاٍخ .

حسٍ ريعىٌ  :انًؤرخىٌ انجسائرٌىٌ انًُثتىٌ يٍ انحركح
انىطٍُح

رأٌٍ انزأهٚـ انٕ ُٙٛثبنغيائو ف ٙانعْوُٛٚبد يٍ انقوٌ
انعْو ٍٚيٍ ف٣ل يوافقزّ نهؾوكخ انُٕٛٛخ ٔ ثبعزجبهِ فطبٚب
يٚبكا نَٚ١طٕنوافٛخ انكٕنَٕٛبنٛخ انًًُٓٛخ أَناه ٔ فبٕخ يب رى
ئَغبىِ يٍ كزبثبد  ًٍٙيب ٚعوف ثًلهٍخ انغيائو .ثًُٛب كبٌ
ْلف ْنِ انًلهٍخ ٚزًضم ف ٙرجوٚو اٍ٢زعًبه ٔ ئٙفب انْوعٛخ
عهٗ ٔعٕكِ ثبنغيائو ،كبَذ نبٚخ انكزبثبد انغيائوٚخ روي ٙئنٗ
انزأكٛل عهٗ ٔعٕك اٞيخ انغيائوٚخ ٔ عهٗ ؽق ْنِ اٞيخ فٙ
ايز٣ه كٔنخ فبٕخ ثٓب ٔ ،منك ثبنوعٕص ئنٗ أقلو انعٖٕه انزٙ
رضجذ ْنا انًُؾٗ.
كبَذ عهٗ ْنِ انكزبثبد انزبهٚقٛخ انزًٛٚ ٙيْب انغبَت انُٚبن،ٙ
أٌ رؾزك رلهٚغٛب ثًُبْظ ٔ يقبهثبد اَٚ٠طٕنوافٛخ انٕٙعٛخ نكٙ
رزًكٍ يٍ انؾٖٕل عهٗ يكبَخ أكبكًٛٚخ ٔ ثبنزبن ٙانلفٕل ئنٗ
انغبيعخ ف ٙهم اٍ٢زق٣ل انٍُٕ ُٙٛخ .1962
ٔ ٍزوافق انزغٛٛواد انَٛبٍٛخ انز ٙأعقجذ أؽلاس أكزٕثو ،1988
يطبنت علٚلح نلٖ انًغزًع ُٚزظ عُٓب ؽوٚخ كجٛوح ف ٙانُقبّبد ٔ
ف ٙانكزبثبد انلائوح ؽٕل رهك انكزبثبد انزبهٚقٛخ.
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َؾبٔل فْ ٙنِ انلهاٍخ انزطوع ئنٗ ْنِ انؾوكخ انْبيهخ ٔ كننك
ؽٖو عٕاَجٓب انًقزهفخ يٍ ف٣ل انزعوٗ ٞعٛبل انًإهفٍٛ
انًقزهفخ ف ٙرعبقجٓب يٍ عْوُٛٚبد انقوٌ انًب ٙٙئنٗ ا.ٌٜ
كهًاخ يفتاحٍح:اَٚطٕنوافٛخ كٕنَٕٛبنٛخ  -ربهٚـ ٔ- ُٙٛ

انغيائو  -انناكوح  -انؾوكخ انُٕٛٛخ  -انُؾت  -انًضقفٌٕ  -اٞعٛبل.

هارتًىخ انسٍُهاَس :انجسائر و االلتصاد انرٌعً :استًرارٌح
وإَمطاعاخ و آفاق

رًضم انغيائو ثؾكعى ربهٚقٓعب يعب قجعم اٍعزعًبه٘ ٔ ،اٍ٢عزعًبه٘
ٔ يب ثعل اٍ٢عزعًبه٘ انًُعٕمط اٞكضعو رُٕععب ن٣قزٖعبك انوٚعع ،ٙئم
كعبٌ انٕعععٕك انعضًععبَ ٙعععبي ٣فع ٙرعطٛععم اَ٠زعبط انقبٙععع نهغيٚععخ،
نكُّ ًٍؼ ثجقب انجُٛبد انغًبعبرٛخ انزّ ٙكهذ َناه ٍٔٛهخ يٍ أّل
انٍٕبئم انفعبنخ ف ٙقٛبو يقبٔيخ ٕٚٛهعخ ٔ كائًعخ ن٣ؽعز٣ل انفوََع.ٙ
ٔ نٓععععنا رزغُععععت فوََععععب انؾععععم انًزًضععععم فعععع ٙاٍ٢ععععزق٣ل ان٣رُٛععععٙ
اٞيوٚك ،ٙنكُٓب  ٢رقجم أٚٚب ثبنًَبٔاح ف ٙانؾقعٕع ٔ انٕاعجعبدٔ .
ثضٕهرّ رٖجؼ انغيائو قبئلح نؾوكعخ انزؾعوه فع ٙانععبنى انضبنعش ،كًعب
ًَٚؼ اكزْعبف انجزعؤل فع ٙانٖعؾوا ثًعُؼ انعُبٕعو ا٢قزٖعبكٚخ
نك ٙرهعت كٔها ف ٙاٍزوارٛغٛخ اٍ٢زضًبه انًإٍَعبر ٙنهوٚعع ،انعن٘
 ًُٕٚثفعم انٖواص انُبّت ث ٍٛانًْبل ٔ انغُٕة.
ٔ نكٍ ًٚ ٢كٍ نهغيائو أٌ رزًهٔ يٍ علو فبعهٛخ انطجقبد انزعٙ
ركَٕذ عهٗ اٍٞبً انوٚع ٙف ٙانجُب ا٢عزًبعْ ٔ .ٙكنا ٚزٕإعم
انزؾوٚو ا٢قزٖبك٘ ٔانَٛبٍ ٙف ٙئٛبه انٖواص انؾبك ٔ انقبئى ثعٍٛ
انقٕٖ ان٣ئكٛخ ٔ ث ٍٛانؾوكخ ا٣ٍ٠يٛخ انٖبيلح ٔ .رًهعك انغيائعو،
عهٗ انونى يٍ كم ْنِ اٍ٠زوارٛغٛبد انقبئًخ عهٗ انزًُٛخ انوٚعٛعخ،
ئيكبَٛبد ٔ يٓبهاد رًكُٓعب يعٍ رغوٚعت اٍعزوارٛغٛبد رًُٕٚعخ أكضعو
فعبنٛعخ ٔ .نٓععنا رزٕٕععم انغيائععو يعٍ فعع٣ل انٖععواعبد انؾععبكح ثععٍٛ
انؾوكعبد انَٛبٍعٛخ انزؾوهٚععخ ،ئنعٗ ٙعؤهح ا٠عًععبص انعن٘ ٍععٛفزؼ
نٓب انطوٚق َؾٕ انؾلاصخ أكضو يٍ ثبق ٙكٔل انعبو انضبنش.
كهًاخ يفتاحٍح :ؽوكعخ انزؾعوه انعٕ ُٙٛثعبنغيائو  -هٚعع ًَ -عٜ

ئَزعععبط يعععب قجعععم انوأٍعععًبنٛخ  -ئٍعععزوارٛغٛخ انزًُٛعععخ  -ؽوكعععخ صقبفٛعععخ-
ْٕٚبرٛخ.
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انجسائر لثم و تعذ  .4591يمارتاخ اٌسطىغرافٍح و تًثالخ
.

عثذ انُاصر جاتً  :األسطىرج ،انجٍم وانحركاخ االجـتًاعٍح
فً انــجسائر :أو األب" انفالــم" واالتٍ " انمافـــس"

رؾبٔل ْنِ انلهاٍخ رؾهٛم هبْوح انؾوكبد ا٢عزًبعٛخ انزٙ
عوفزٓب انغيائو ف٣ل انعقل ٍٚانًب ،ٍٛٛٙنًعوفخ كًٚ ٛكٍ أٌ
َفَو كٔه انْجبة انكجٛو فٓٛب يٍ أثُب انًلٌ ٔانفئبد انْعجٛخ يٍ
ف٣ل قوا ح روث ٜث ٍٛاٍٞطٕهح انَٛبٍٛخ ٔانغٛم.
كهًاخ يفتاحٍح:انؾوكبد ا٢عزًبعٛخ  -اٍٞطٕهح انَٛبٍٛخ -

انغٛم  -ا٣ٍ٠و انَٛبٍ ٙانغنه٘.
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