
 

 
                      

 وظائف انتاريخ انتزتىيح وتزصيخ انًىاطُح تانًزحهح انخاَىيح

 ( دراصح تحهيهيح ديذاكتيكيح) 

 

 

 

 

 يُيز انحضُاوي                                                     

 تاؼس فٖ ذفٕٓ قٗكاكر٘ك الرانٗؿّ أٌرال

 -الوغهب –تكل٘ح علْم الرهت٘ح 

 

 

 

 

 

 يهخص انذراصح 

لودددا ٗرٙدددوٌَ هدددي ّ دددا   ٗعدددك الردددانٗؿ هدددي الودددْاق الكناٌددد٘ح اٌٛاٌددد٘ح لركدددْٗي ِفٕددد٘ح الودددرعلن  

 ؼ٘دددسهٌِع٘دددح أّ هدددي   هدددي ظْاًدددة هرعدددكقج هعهف٘دددحًِا أى ذٍدددِن فدددٖ ذكٌْٗدددَ أّقددد٘ن ذهتْٗدددح هدددي ِددد

هددددي ُددددما الوٌالددددن ظدددداع اـر٘انًددددا لوْ٘ددددْ  ُددددمٍ الكناٌددددح ّ تلددددْنج الوْاقدددد  ّقدددد٘ن الوْاٌٚددددح. 

 كوؽاّلدددددح هٌدددددا لهٔدددددك ّاٌركّددددداب ّ دددددا   الردددددانٗؿ الرهتْٗدددددح ّقّنُدددددا فدددددٖ ذهٌددددد٘ؿ الوْاٌٚدددددح

. ّٟؼرددْاع عٌأدده الوْ٘ددْ  قاـددن تٌ٘ددح  ًٍددن٘ح  فنددك عولٌددا علددٔ ذنٍدد٘ن الثؽددس تالوهؼلددح الصاًْٗددح

الوددددكـن الوٌِعددددٖ لاددددهغ الوّددددكلح  ذادددده فٕددددل٘ي ًوددددهٕ ّعولددددٖ ؼ٘ددددس إلددددٔ هددددكـن هٌِعددددٖ ّ

أهددددا ال ٕددددن اّٛ  فنددددك الوعالعددددح  الوٌِع٘ددددح الرددددٖ اعروددددكخ فددددٖ ّأٌددددالح الكناٌددددح ّال ه٘دددد٘اخ ّ

ذؽكٗددددك أُو٘ددددح الرددددانٗؿ ّأقّانٍ الرهتْٗددددح فددددٖ  ددددهي قدددد٘ن ذددددن ف٘ددددَ  الددددمٕ الٌوددددهٕ  اٝٚددددانذٙددددوي 

الودددرعلن هدددي اٛقّاخ الوعهف٘دددح ّ الوٌِع٘دددح الردددٖ ذٍددداعكٍ علدددٔ هوانٌدددح ال كددده عثددده ذوكددد٘ي الوْاٌٚدددح 

ال ٕددددن الصدددداًٖ للعاًددددة العولددددٖ  تٌ٘وددددا ـٕددددٓ  .ٗعات٘ددددحالرددددانٗفٖ ّذّددددثعَ تددددالوْاق  ّالندددد٘ن اٟ

ّالددمٕ ؼددداّ  نٔددك ُدددما الدددكّن علددٔ هٍدددرْٓ الووانٌدددح ال ٕددل٘ح ٌدددْاع هدددي ـدد٠  ذؽل٘دددن الفاددداب 

ّٔددددْٟ  ّ  ألوهؼلددددح الصاًْٗددددح الرأُ٘ل٘ددددحالوٌدددداُط ّالونددددهناخ الكناٌدددد٘ح ل ٘ددددوي الرهتددددْٕ الهٌددددوٖ

 الوْاٌٚح. ق٘نلرانٗؿ فٖ ذهٌ٘ؿ إلٔ نٔك ذوص٠خ هكنٌٖ هاقج اٟظرواع٘اخ تفْْٕ قّن ا

 .الْ ا   الرهتْٗح –ال كه الرانٗفٖ –الن٘ن  –الوْاٌٚح –الرانٗؿ انكهًاخ انًفتاحيح : 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

The educational functions of history in consolidating 

Citizenship in high school - analytical didactical study- 

 

 

Abstract: 

History is one of the basic subject matters in the shaping of the learner’s 

personality, as it includes educational functions and values that contribute to its 

construction in terms of knowledge, methodology or in terms of crystallizing 

attitudes and values of citizenship. On that basis, we chose the topic of this study 

in attempt to monitor and explore the educational functions of history and its 

role in the consolidation of citizenship in secondary school. 

In order to contain the elements of the topic within a systemic structure, we have 

divided the research into a methodological chapter and two chapters, theoretical 

and practical. The methodological chapter is devoted to statement of problem, 

the research questions, hypotheses and the methodology that we have adopted in 

this study. As for the first chapter, it is set to present the theoretical framework 

through which we tried to highlight the importance of history and its educational 

roles in inculcating the values of citizenship by equipping the learner whit the 

cognitive and methodological tools that help him practice historical thought and 

which help him build positive attitudes and values. 

As for the second chapter, it is devoted to a discussion of the practical side, in 

which we tried to spot this role at the level of classroom practice, whether 

through analyzing the official educational discourse in the curricula of the 

qualifying secondary school, and ending with an evaluation of the perceptions of 

history and geography teachers regarding the role of history in consolidating the 

values of citizenship.  

 

Keywords: History, citizenship, values, historical thought, educational 

functions.    

 

 

 

 



 

 
 

 انًذخم انًُهزي نهذراصح  

الردددانٗؿ الوكنٌدددٖ هددداقج أٌاٌددد٘ح فدددٖ الركدددْٗي ال كدددهٕ ّالوعهفدددٖ للودددرعلن  ّللدددك عدددي ٚهٗدددن   ٗعرثددده

اٟظرودددداعٖ ّتلددددْنج ؼٍددددَ الٌنددددكٕ  ّذوكٌ٘ددددَ هددددي اٛقّاخ الوعهف٘ددددح ّالوٌِع٘ددددح الرددددٖ ذٌو٘ددددح لكا ددددَ 

ذندددْقٍ  إلدددٔ إقناة أُو٘دددح الوا٘دددٖ فدددٖ فِدددن الؽا٘ددده ّالرالدددى إلدددٔ الوٍدددرنثن  إ٘دددافح إلدددٔ اٌٝدددِام 

فدددٖ ذكدددْٗي فكدددهٍ اًٍٝددداًٖ ترٌو٘دددح ؼٍدددَ الٌندددكٕ عٌدددك ذٌاّلدددَ  لٜؼدددكاز اٟظرواع٘دددح  ّذكدددْٗي العندددن 

ٍٗددداُن الردددانٗؿ فدددٖ الركدددْٗي الّفٕدددٖ للودددرعلن  ترلنٌ٘دددَ  كودددا خ  ّذكدددْٗي الدددهإٔ لرؽل٘دددن الْ٘دددع٘ا

  كوددا ٗوددكٍ تالوعددالن اٌٛاٌدد٘ح ل ِددن ٘ددحلددماكهج ظواع٘ددح ذرٍددى هددي الوعوْعددح الوؽل٘ددح إلددٔ اٛهددح فالكًْ

 العالن  ّالرٌو٘ن الوعنلي للواٖ٘ ّالؽا٘ه.

ًودددهج الودددرعلن إلدددٔ لاذدددَ ّها٘دددَ٘  ّهدددي النٌددداج اٌٛاٌددد٘ح الردددٖ هدددي ـ٠لِدددا ذدددرن عول٘دددح تٌددداع إلى فِدددْ 

ُددْ اٌٝددِام فددٖ ذكددْٗي هددْاٌٚ٘ي أٗٙددا شددن إلددٔ ؼا٘ددهٍ ّهٍددرنثلَ. ّلعددن هددي تدد٘ي أُددكاب الرددانٗؿ 

قٗوندددهاٚ٘٘ي هرّدددثع٘ي تنددد٘ن ّنّغ الوْاٌٚدددح فودددي ـددد٠  قني الردددانٗؿ ٗندددهأ الودددرعلن ذدددانٗؿ أهردددَ  

ْ  ٌدددوعرِا  ّٗأٌدددٔ ٛٗدددام ٘دددع ِ لردددانٗؿ  وعهفردددَّت   ا ّـوْقُددداف٘عردددى تأٗدددام قْذِدددا ًّّددداِٚا ّعلددد

اٛهدددن ّإ٠ٚعدددَ علدددٔ شنافرِدددا ّذعانتِدددا ذرٌْدددى هعانفدددَ اٝقناك٘دددح فدددٖ ِدددرٔ هٌددداؼٖ الؽ٘ددداج ف٘كدددْى 

تٕددد٘ها تأؼْالِدددا  قددداقنا علدددٔ الرٕدددهب فدددٖ ِدددحًِّا  إٔ  ٗكدددْى هصددداٟ ؼ٘دددا لودددا أناقذدددَ الوكنٌدددح 

علن للرددددانٗؿ ُددددْ ذكددددْٗي هٌدددَ  ّهددددا ٗهٗددددكٍ الوعروددددى هٌِدددا   لِددددما فالِددددكب اٌٛددددؤ هددددي ذعلددد٘ن الوددددر

وددددْاق ِفٕدددد٘رَ ّذعىٗددددى قدددد٘ن الوْاٌٚددددح لكٗددددَ.  إى الرددددانٗؿ  ّتؽكددددن ّ ٘ رددددَ  ٗعرثدددده هددددي أُددددن ال

الردددٖ ٗرعددد٘ي علِ٘دددا أى ذٍددداُن تّدددكن فعدددا  فدددٖ ذٌّددداح ّذأُ٘دددن الورعلوددد٘ي   ّلعدددن أنقدددٔ  الكناٌددد٘ح

 .ُٖ ذهٌ٘ؿ الرهت٘ح علٔ الوْاٌٚحذعل٘اخ ذلك الوٍاُوح 

  إشكانيح انذراصح 

ذعىٗددددى قددددكناذِن الوعهف٘ددددح  اكرّدددداب    هددددي وددددي ِددددأًَ أى ٗوكددددي الورعلودددد٘يل الرددددانٗؿ ذددددكنًٗإى  

الْظكاً٘ددددح  تٌدددداع الوْاقدددد    ّالوٌِع٘ددددح  ال عددددن   كوددددا ٌٍ٘ددددِن فددددٖ  ددددهي قدددد٘ن الوْاٌٚددددح فددددٖ ّ

 الرؽْٟخ الرٖ ِِكذِا أهرِن عثه العْٕن. إقناة ًّ ٌِْن  

ؿ تالوهاؼدددن الكناٌددد٘ح الوفرل دددح ّـأدددح الوهؼلدددح إٗواًدددا تالدددكّن ال عدددا  الدددمٕ ذوصلدددَ قناٌدددح الردددانّٗ

الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح  ّاًا٠قدددا هدددي كدددْى الردددانٗؿ ُدددْ علدددن قناٌدددح الوا٘دددٖ تنٕدددك ذ ٍددد٘ه الؽا٘ددده 

ّاٌرّددددهاب  فددددا  الوٍددددرنثن  ّهددددي الرْظددددَ الِدددداقب الددددمٕ ٗععددددن هددددي الرددددانٗؿ هدددداقج لاخ ّ ٘ ددددح 

ودددد٘ي هددددْاٌٚ٘ي هرّددددثع٘ي تندددد٘ن ّفاعل٘ددددح ذهتْٗددددح فددددٖ الوعروددددى  ُددددكفِا اٌٛددددؤ ُددددْ ذكددددْٗي هرعل

ك٘ددد  ذٍددداُن الكٗونهاٚ٘دددح  ّقددداقنٗي علدددٔ الوّدددانكح فدددٖ نكدددة الردددانٗؿ  ًادددهغ الرٍدددا   الردددالٖ: 

 ّ دددا   الردددانٗؿ الرهتْٗدددح فدددٖ ذهٌددد٘ؿ قددد٘ن  الوْاٌٚدددح لدددكٓ الورعلوددد٘ي تالوهؼلدددح الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح  

رالثددداخ قددد٘ن الوْاٌٚدددح ّهدددكٓ هدددا هّ هدددا ّ دددا   الردددانٗؿ الرهتْٗدددح  اٌٛدددالح الرال٘دددح: هٌدددَ ًّدددرن ّ

ك٘دددد  ذٍدددداُن كرددددة الرددددانٗؿ شددددن  ذْافهُددددا فددددٖ هٌِدددداض هدددداقج الرددددانٗؿ تالوهؼلددددح الصاًْٗددددح الرأُ٘ل٘ددددح 

إلددٔ  رددانٗؿالهدداقج ُٖ الندد٘ن الرددٖ ٍٗددعٔ هددكني هددا ّ الوكنٌدد٘ح فددٖ ذهٌدد٘ؿ الرهت٘ددح علددٔ  الوْاٌٚددح 

 ذؽن٘نِا ّذهٌ٘فِا لكٓ الورعلو٘ي فٖ قني الرانٗؿ 

 

 



 

 
 فزضياخ انذراصح 

  ّتؽكن ذعهترٖ فٖ ذكنًٗ الواقج تالوهؼلح الصاًْٗح الرأُ٘ل٘ح: ٗوكي ٔ٘ا ح ال ه٘٘اخ الرال٘ح

 أـدددهٓ ذرعلدددن تنددد٘ن  ظْاًدددة ّٗغ٘دددة العاًدددة الوعهفدددٖ ّالوٌِعدددٖ  ٔدددنن قني الردددانٗؿ علدددٔ ٗهكدددى

 الوْاٌٚح ّهثاق ِا اٛـ٠ق٘ح ّالصناف٘ح.

 ٟ  ٗؽولددددْى قدددد٘ن الوْاٌٚددددح ّالكٗونهاٚ٘ددددح ٗددددرن ذْ ٘دددد  قني الرددددانٗؿ هددددي أظددددن ذكددددْٗي هرعلودددد٘ي

 ّٗر اعلْى إٗعات٘ا هى هؽ٘اِن اٟظرواعٖ ّالصنافٖ علٔ اـر٠ب هٍرْٗاذَ.

  رهٌ٘ؿ الوْاق  ّق٘ن الوْاٌٚح .ت ٟ ذِرن كص٘هاالووانٌح الٕ ٘ح 

  

  أهذاف انذراصح 

  الرهتْٗدددح فدددٖ ذهٌددد٘ؿ قددد٘ن الوْاٌٚدددح ذِدددكب الكناٌدددح الدددٔ نٔدددك أُو٘دددح ذدددكنًٗ الردددانٗؿ ّأقّانٍ

ذّددددف٘ٓ ّاقددددى ذددددكنًٗ الْ ددددا   الرهتْٗددددح للرددددانٗؿ ّقدددد٘ن الوْاٌٚددددح تالوهؼلددددح الصاًْٗددددح ّإلددددٔ 

نٔددددك هددددكٓ ؼٙددددْن ُددددمٍ الْ ددددا   علددددٔ هٍددددرْٓ الرْظِ٘دددداخ الرهتْٗددددح كوددددا ذؽدددداّ   الرأُ٘ل٘ددددح.

 .الثهاهط الرهتْٗح هٍرْٓ الوٌِاض أّفٖ  الهٌو٘ح ٌْاع

 

 اوأدواتهذراصح يُهذ ان 

الرؽل٘دددن الٌودددهٕ لدددٚناع ّالكناٌددداخ الدددْانقج إى هعالعدددح ُدددما الوْ٘دددْ  ذرالدددة هٌدددا ذْ ٘ددد  هدددٌِط 

فدددٖ أقت٘ددداخ الردددانٗؿ ّهٌِعدددَ  ّللدددك لهٔدددك قٟٟخ ّأتعددداق ذدددكنًٗ الردددانٗؿ ّالنددد٘ن الرهتْٗدددح الردددٖ 

هٌِددداض هددداقج ٍٗدددعٔ إلدددٔ ذؽن٘نِدددا. ّكدددملك علدددٔ هدددٌِط ذؽل٘دددن الوٙدددوْى  ّللدددك تاِٟدددرغا  علدددٔ 

اٌٟدددرث٘اى   ّأـ٘دددها علدددٔ ٗؿ تالوهؼلدددح الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح.الكردددة الوكنٌددد٘ح لوددداقج الردددانّ الردددانٗؿ 

ّللدددك لهٔدددك ذودددص٠خ ّ ناع اٌٛددداذمج تفٕدددْْ قّن الردددانٗؿ فدددٖ الرهت٘دددح علدددٔ  الوْاٌٚدددح لددددكٓ 

 الورعلو٘ي.

 

 ذراصحانًفاهيى انًهيكهح نه 

ًّددداٚ قٌُدددٖ ٗردددْـٔ الوعهفدددح تودددا ؼدددكز  شدددن ذؽل٘دددن ُدددمٍ الوعهفدددح ّاٌدددرٌثاٚ هدددا ٗوكدددي  :انتااااريخ

 اٌرٌثاَٚ هي قْاعك ًّون ّقْاً٘ي ذٌ٘ه الٍلْة الثّهٕ الؽا٘ه ّالناقم.

 

الوددددْاٚي  الوْاٌٚدددديح فددددٖ ذكْٗدددديي اًٍٝدددداى ذروصددددن  اٗدددديح الرهت٘دددديح علددددٔ :انتزتيااااح ػهاااان انًىاطُااااح

العواعدددح الردددٖ ٌٗرودددٖ إلِ٘دددا  كودددا ذروصدددن فدددٖ العودددن  إٚدددان الدددْاعٖ الووددداني لؽنْقددديَ ّ ّاظثاذدددَ فدددٖ

لوددئ  لكٗددَ  تاٌددروهان هٌددم ههاؼلددَ اّٛلددٔ  النددكناخ ّ الااقدداخ الرددٖ ذحُلددَ  الوثددههط هددي أظددن أى ذٌى

ـْٕٔدددد٘اذَ ّ ُْٗرددددَ ّ هوانٌددددح ؼنْقددددَ ّأقاع ّاظثاذددددَ تكددددن ّعددددٖ ّهٍددددحّل٘ح   هٍددددرنث٠ لؽواٗددددح

 للرْأن اٝٗعاتٖ هى هؽ٘اَ. ؼرٔ ٗرأُن

: ُدددٖ ههؼلدددح ذعل٘و٘دددح ذّدددكن اهردددكاقا للوهؼلدددح اٝعكاقٗدددح ّذركدددْى هدددي  انًزحهاااح انخاَىياااح انت هيهياااح

 .شن ٌلك الثكالْنٗا تٌٍرَ٘ اّٛلٔ ّالصاً٘ح العم  الوّرهة 

 

 

 



 

 
 

 ذراصححذود ان  

ٌ٘نرٕدددده ُددددما الثؽددددس علددددٔ هٍددددرْٓ الرّددددف٘ٓ فنددددٛ  إٔ عٌددددك نٔددددك قّن ّ ددددا   الرددددانٗؿ فددددٖ 

ذهٌددد٘ؿ قددد٘ن الوْاٌٚدددح لدددكٓ الورعلوددد٘ي ـأدددح تالوهؼلدددح الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح  إل ٌدددرؽاّ  ُدددمٍ الكناٌدددح 

ذث٘دددداى ُددددما الددددكّن اًا٠قددددا هددددي ذؽل٘ددددن الكراتدددداخ اٟتٍددددروْلْظ٘ح  ّ الوهظع٘دددداخ الكٗكاكر٘ك٘ددددح: هددددي 

ح الرْظِ٘دددداخ الرهتْٗددددح  ّكددددملك هددددي ـدددد٠  عٌ٘ددددح هددددي كرددددة ذددددانٗؿ الوهؼلددددح الصاًْٗددددح ـدددد٠  ّش٘ندددد

الرأُ٘ل٘ددددح  ّأـ٘ددددها الن٘ددددام توعهفددددح ذوددددص٠خ أٌدددداذمج هدددداقج اٟظرواع٘دددداخ لك٘ ٘ددددح إٌددددِام الرددددانٗؿ فددددٖ 

 الرهت٘ح علٔ الوْاٌٚح. 

٘ؿ الْ دددا   لدددي ٗادددهغ ُدددما الثؽدددس تدددكا ن قٗكاكر٘ك٘دددح أّ قالثدددا ـأدددا لر ع٘دددن قّن الردددانٗؿ فدددٖ  ذهٌددد

اٟظرواع٘ددددح ّهٌِددددا قدددد٘ن الرهت٘ددددح علددددٔ الوْاٌٚددددح لددددكٓ الوددددرعلن  تددددن ٌدددد٘كر ٖ ترنددددكٗن ـ٠ٔدددداخ ّ 

 اٌرٌراظاخ عاهح  قك ذّكن لثٌح لوّانٗى تؽص٘ح أـهٓ.

ُدددما الثؽدددس أٗٙدددا هن٘دددك تؽدددكّق هٌِع٘دددح ٌدددٌنكم علدددٔ ذ ٕددد٘لِا فدددٖ ؼٌِ٘دددا   العٌ٘دددح   ّأقّاخ ظودددى 

 الوعا٘اخ.

 

 :صؼىتاخ انثحج 

إى الن٘دددام تثؽدددس فدددٖ هْ٘دددْ  قٗدددكاكر٘ك الردددانٗؿ ّقّنٍ فدددٖ ذهٌددد٘ؿ قددد٘ن الوْاٌٚدددح ـأدددح تالوهؼلدددح 

الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح  ُدددْ قنب هدددي الوغددداههج ّهْاظِدددح الرؽدددكٗاخ  ّلعدددن أّلِدددا  ُدددْ ٔدددعْتح العودددن 

الو٘دددكاًٖ ّاكهاُاذدددَ. أهدددا شاًِ٘دددا  فددد٘كوي أٌاٌدددا فدددٖ ك٘ ٘دددح إٗعددداق ًْعدددا هدددي الردددْاوى ّاًٍٟدددعام تددد٘ي 

الوهذكدددددىاخ الٌوهٗدددددح اٟتٍدددددروْلْظ٘ح  ّالعٌأددددده الكٗكاكر٘ك٘دددددح. أهدددددا تددددداقٖ الٕدددددعْتاخ فددددد٘وكي 

ُدددما  الردددٖ ذاهقدددد لوصدددناًٟراظددداخ ّالكناٌددداخ الٍددداتنح  ًّدددكنجؼٕدددهُا فدددٖ ٍِددداعح الوْ٘دددْ  

 الوْْ٘ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 نهذراصح انفصم األول:  اإلطار انُظزي 

 انتاريخ ووظائفه انتزتىيح: أوال 

ّأُددكاب ذٍددداُن فدددٖ  هددي قددد٘ن ِددداهكاًدددح تددانوج فدددٖ الوٌدداُط الكناٌددد٘ح  ّللدددك لوددا لذؽرددن هددداقج الرددانٗؿ 

ذؽن٘ندددا للعاًدددة ّللدددك   ظوعددداع ذهت٘دددح الدددٌُع ّنتاِدددن تردددهاز هعدددروعِن ّّٚدددٌِن ّذدددهاز اًٍٝددداً٘ح

الدددمٕ ّٗدددكن ظدددىعا هدددي شندددافرِن العاهدددح  ّلٍ٘دددد ّإ٘دددافح إلدددٔ ذغدددمٗرِن تالعاًدددة الوعهفدددٖ   الْظدددكاًٖ 

فِددددٖ ذٌوددددٖ لددددكٓ الرلو٘ددددم الر ك٘دددده الٌنددددكٕ ّالرؽل٘ددددن  ٖ الرددددانٗؿ أقددددن أُو٘ددددح الوِدددداناخ الوكرٍددددثح فدددد

 ّالرهك٘ة ّ ٘هُا.

ّإلا كاًدددد هددداقج الردددانٗؿ ذرو٘دددى تغٌدددٔ ّذٌدددْ  هْ٘دددْعِا  كًِْدددا ؼلندددح ّٔدددن تددد٘ي هعوْعدددح هدددي 

العلدددْم اًٍٝددداً٘ح كالٍ٘اٌدددح ّاٟقرٕددداق ّاٟظرودددا ... ّلِدددا الندددكنج علدددٔ ذٌو٘دددح الؽدددً الٌندددكٕ ّذّدددك٘ن 

  فِدددٖ ذغدددْْ فدددٖ الوا٘دددٖ لرفدددهض ح ّتٌددداع الّفٕددد٘ح  فقًِدددا ذندددكم ـدددكهاخ ٌددداه٘ح لًٍٞددداً٘حالِْٗددد

ٟ هرٌاُ٘دددح  للدددك أى هعهفدددح هيٌدددٖ الوا٘دددٖ  ذوكدددي الوعروعددداخ هدددي ذعٌثِدددا فدددٖ الوٍدددرنثن. كودددا  تعثددده

الوْظدددددْقج تددددد٘ي الّدددددعْب  خقددددداّال هّذععدددددن الودددددهع هدددددكنكا ل٠ـر٠فددددداخ  أى الصنافدددددح الرانٗف٘دددددح

 ّالصنافاخ.

اٝٚدددد٠  الْاٌددددى علددددٔ الؽنددددن الرددددانٗفٖ  ٍٗددددِن فددددٖ هعهفددددح ّفِددددن الٍددددلْة اٟظرودددداعٖ. إى ُددددما 

الْ ٘ دددح الرهتْٗدددح للردددانٗؿ لدددكٓ كدددن هعرودددى  ذثندددٔ  اهٙدددح ّهىقّظدددح  ذععدددن الوكنٌدددح فدددٖ ّ٘دددع٘ح 

ّهدددي   للدددك أى الردددانٗؿ عل٘ددَ أى ٍٗددداُن هدددي ظِددح فدددٖ ذهٌددد٘ؿ الِْٗددح العواع٘دددح الؽددا ه تددد٘ي اذعدداُ٘ي.

الؽدددً الٌندددكٕ ؼٍدددة اًروددداناخ اٙـدددهٗي. اٛهددده الدددمٕ ٗنْقًدددا إلدددٔ ٚدددهغ الٍدددحا   ظِدددح أـدددهٓ إًوددداع

  ح ذعثاح ُمٍ الْ ا   تّكن هىقّض ؼْ  إهكاً٘

 "Moniot Henri ٌُدددهٕ هًْ٘دددْٗهٓ"
(1)

 تالردددانٗؿ الٌندددكٕ ّقددد٘ن الوْاٌٚدددح تدددأى ًععدددن الرلو٘دددم هلودددا  

الرددانٗفٖ  تع٘ددكا عددي الرعٕددة ّذؽل٘ددن اٛؼددكاز ّفددن هددٌِط الر ك٘دده  اؼرددهام اٙـددههددى ذهت٘رددَ علددٔ 

 .لٚناع ّإٔكان اٛؼكام العاُىج فٖ ؼن اٙـه

  :ٍانًىضؼح في انزي 

إى أّ  هْ٘دددْ  ٗرعلودددَ الودددرعلن  ُدددْ الندددكنج علدددٔ الوْ٘دددعح فدددٖ الىهددداى  إٔ الندددكنج علدددٔ ّ٘دددى 

اًرودددام  ّلكدددي  كز  هٍدددان وهٌدددٖ   ٟ ٗفٙدددى لكقدددح أّاٛؼدددكاز فدددٖ ٌددد٘اقِا الىهٌدددٖ  إل أى لكدددن ؼددد

ٗؽددداّ  ذٌو٘ودددَ تقؼدددكاز ذنا٘عددداخ وهٌ٘دددح ؼٍدددة هدددا ٗدددهاٍ هٌاٌدددثا  ّعل٘دددَ اـر٘دددان ال ردددهاخ  الودددحنؾ

ٗعودددن علدددٔ إعددداقج  ُدددٖ الردددٖ  الىهٌ٘دددح  الردددٖ ذرو٘دددى تا دددْ أؼدددكاز هِودددح علدددٔ الٍددداؼح  ُدددمٍ اٛؼدددكاز

ّ٘دددى هٍدددافح تٌ٘دددَ ّتددد٘ي ذٌو٘وِدددا ّذهذ٘ثِدددا ّفدددن ذهاذدددة وهٌدددٖ هؽكدددن  فالردددانٗؿ ٍٗددداعك الرلو٘دددم علدددٔ 

  ّكدددما علدددٔ ّ٘دددى اٛؼدددكاز فدددٖ تعدددكُا الردددانٗفٖ ل ِوِدددا. فِدددٖ ذدددمكهٍ تدددأى الؽدددكز هأؼدددكاز الؽا٘ددد

ٟ ْٗلدددك اعرثاٚ٘دددا  تدددن اًدددَ ًددداذط عدددي عْاهدددن  عل٘دددَ اٌدددرفهاظِا لكدددٖ ٗ ِودددَ ّٗدددحشه ف٘دددَ. إى العودددن 

الرددددانٗفٖ ٗععددددن هددددي الثٌ٘ددددح الىهٌ٘ددددح لاخ اٌددددروهانٗح  ُّددددٖ لاذِددددا اٌددددروهانٗح الٍددددهق الرددددانٗفٖ  

ْعدددا هدددي الرْافدددن الىهٌدددٖ  فِدددْ ٗعلدددن تدددأى الوا٘دددٖ لدددي ٗعدددْق أتدددكا  ّأى ّذ دددهٖ علدددٔ الودددحنؾ ً

الردددانٗؿ ٟ ٗع٘دددك ً ٍدددَ  ّالؽا٘ددده ٗوددده تّدددكن ًِدددا ٖ  ٟ ظدددكّٓ هدددي الرٕدددكٕ لدددَ  ّاى ذوكدددي الدددثعٗ 

هدددي العودددن علدددٔ ذْظِ٘دددَ ًْعدددا هدددا  فالؽا٘ددده ٍٗدددعن كاهردددكاق لدددىهي الوا٘دددٖ  ّاٌرّدددهاب ٙفدددا  

 الوٍرنثن .

                                           
(1)

 Moniot Henri,  1993  Didactique de l’histoire, Nathan, Paris. 



 

 
ٜؼدددكاز   ذدددكـن فدددٖ هعاتِدددح هدددى الثٌ٘دددح الىهٌ٘دددح  الردددٖ ٗفرانُدددا الودددحنؾ إى وهدددي الٍدددهق الردددانٗفٖ ل

إل ٌٗرنددددٖ هددددي اٛؼددددكاز هددددا ٗددددهاٍ هٌاٌددددثا لوّددددهّعَ الرددددانٗفٖ. ّلعددددن اًٟرنددددا  هددددي الثٌ٘ددددح الىهٌ٘ددددح 

الوٍددروهج إلددٔ الددىهي الورناددى  ُددْ فددٖ ؼددك لاذددَ  دداُهج ذانٗف٘ددح تاهر٘دداو  ًِٛددا ذٕددنن اٝٚددان الددمٕ 

 الناعكج" تدددددديFoucault Michel هّ٘دددددد٘نفْكددددددْ ح أّ هددددددا ٍٗددددددوِ٘ا "ٗثٌددددددٖ ذعانتٌددددددا العواع٘دددددد

اٟتٍروْلْظ٘ح
(2)

. 

 

 :انذاتيح وانًىضىػيح 

إى اكرّددداب الرلو٘دددم لٌ ٍدددَ  ٟ ٗكدددْى إٟ تروصدددن ظكٗدددك للرعدددانب الوا٘ددد٘ح ّهعهفدددح  هّفِدددا ّهدددا هدددكٓ 

اٌددر٘عاتِا لِددا. فِددْ هلددىم تددأى ٗكددْى عالوددا ٔددغ٘ها لكددن الرددانٗؿ الددمٕ قددك ٗرعددهب عل٘ددَ  ّتالرددالٖ فددقى 

رلو٘ددم إلددٔ هعهفرددَ لماذددَ  ُددٖ فددٖ ً ددً الْقددد هعهفددح لعددالن النٙدداٗا اًٍٝدداً٘ح. فالرددانٗؿ ُددْ قعددْج لل

الر ك٘ددده فدددٖ ذانٗف٘دددح الودددهب اًٍٝددداًٖ ّالدددماخ الفأدددح  إى الغدددْْ فدددٖ الردددانٗؿ ٗرددد٘ػ لدددَ ذٌْددد٘ى 

ذعهتردددَ الرانٗف٘دددح  ّذعو٘دددن فِودددَ للردددانٗؿ الدددمٕ ٗكرثدددَ  ؼ٘دددس أًدددَ ٗوكٌدددَ هدددي فِدددن هٌادددن الٍدددلْة 

العوددداعٖ  ّفِدددن أى ذدددهة الدددىهي للدددىهي ّاًرودددان اللؽودددح الوٌاٌدددثح  ُدددْ أهددده ٘دددهّنٕ لكدددي ٗثندددٔ 

ُددددما الغددددْْ لّ هعاوفدددداخ ٟتددددك للوددددحنؾ الٕددددغ٘ه أى ٗؽردددداٚ هٌِددددا  كددددأى ٗر٘ددددَ فِ٘ددددا  أّ أى ٕٗددددثػ 

أٌددد٘ها للدددهّاتٛ العكٗدددكج الردددٖ ا٘دددالى تِدددا ككدددا ي فدددٖ الْظدددْق ّككدددا ي ذدددانٗفٖ  لدددما فدددالهظْ  إلدددٔ 

 الرانٗؿ كووانٌح شناف٘ح  ُْ ٌّ٘لح لثنا َ ّاع٘ا تٌٍث٘ح  َْٔ الفاْ. 

ؼر دددا  تهتاٚدددح العدددأَ  ُّدددْ لؽودددح للوعهفدددح ّالرْ٘ددد٘ػ هدددي ٌُدددا ٗرٙدددػ إلى فالردددانٗؿ ُدددْ ٌّددد٘لح ل٠

 –لٌددا اـر٠فددَ عددي الددماكهج  ّأى الكراتددح الرانٗف٘ددح ذٍددرْظة ًْعددا هددي الرددهّٕ ّأـددم العلددح تددالوعلْ  

لكدددٖ  فاٟعرنددداق تأًدددَ ٗك دددٖ تدددأى ًععدددن الٍدددٌْاخ ذوددده .–ٗ دددهٖ الوٍدددافح هٍدددثنا تدددن ٌّٗددداِا  الردددانٗؿ ٟ

أهددده ف٘دددَ ًدددْ  هدددي الفكعدددح. إى الردددانٗؿ ٍٗدددوػ ت ِدددن إِدددكاٟخ كدددن اٛؼدددكاز ًهظدددى إلدددٔ الدددْناع  ُدددْ 

الورٍلٍدددلح الردددٖ ًعّ٘دددِا  ٛى هعٌدددٔ أى ًعدددُ٘ ُدددْ أى ًعدددُ٘ اِٝدددكا   ّلكدددٖ ٍٗدددرا٘ى الرلو٘دددم ذؽل٘دددن 

أّ هعالعدددح هْ٘دددْ  هدددا  فِدددْ هلدددىم تدددأى ٗعدددُ٘ الؽدددكز هدددي ظكٗدددك ّتدددأى ٗؽددداّ  ذوصلدددَ  ّللدددك تدددأى 

ٗددددك قناٌددددح ؼ٘دددداذِن  قٗاًدددداذِن ذ ك٘ددددهُن... فروددددهٗي الرلو٘ددددم علددددٔ ٗٙددددى ً ٍددددَ هكدددداى الٌدددداي الددددمٗي ٗه

الثؽددس الرددانٗفٖ  ٗععلددَ ٗددهاكن عكٗددك الرعددانب ّاٛؼددكاز  ُّددما هددا ٗوكٌددَ هددي ذعثاددح ّذاددْٗه عكٗددك 

 الوْاق .

 

كودددا أًِدددا ذٍدددرلىم ذٌّددد٘ٛ الوف٘لدددح ّالوّددداعه الْظكاً٘دددح ل٠٘دددا٠  علدددٔ اٛؼدددكاز تٌدددْ  هدددي الؽدددمن.  

ٗكدددْى كدددالهّا ٖ  فٌٍ٘دددا  ّناع هف٘لردددَ تّدددكن هالدددن  ّٗكر دددٖ ترف٘دددن الٌددداي هدددي ت٘دددك أًدددَ ٟ ٗعدددة أى 

ـددد٠  ؼددداٟخ ٗكنٌدددِا   تدددن هدددي ّاظثدددَ أى ٗرؽندددن هدددي أى هدددا ٗرف٘لدددَ ُدددْ ٔدددؽ٘ػ فعددد٠  ّأى ٗثؽدددس 

ٗعرودددك علدددٔ الدددكل٘ن الدددمٕ  الف٘دددا   عدددي الدددكٟ ن ّالؽعدددط الردددٖ ذصثدددد أقْالدددَ. فالردددانٗؿ إلى ْشدددا نفدددٖ ال

 ي الرلو٘ددددم "الوددددحنؾ" هددددي اٟٚدددد٠  علددددٔ ؼ٘دددداج الّددددعْب ّهعهفددددح ها٘ددددِ٘ا.ّالكقددددح تْاٌددددارَ ٗددددروك

هؽاّلدددح فِدددن أٌدددثاب ّ دددهّب ؼدددْاقز الوا٘دددٖ  فِدددْ ٗؽلدددن العْاهدددن ّالؽ٘ص٘ددداخ الو ٍدددهج للؽدددكز ّ

 .ّفن ذٍلٍن هٌانٖ  الرانٗفٖ

 

                                           
(2)

 Foucault Michel  1969( L'Archéologie du savoir, Gallimard, Paris .  



 

 
 انذاكزج وانتاريخ 

 

الرانٗف٘ددددحتدددد٘ي الددددماكهج العواع٘ددددح ّالددددماكهج  "Martineau Robertنّت٘دددده  هددددانشٌْ٘ٗو٘ددددى " 
(3)

  

عهفدددَ ًّردددمكهٍ عدددي ؼ٘دددد ٗعرثددده الوا٘دددٖ ؼا٘دددها قا ودددا فدددٖ ؼ٘اذٌدددا الْ٘ه٘دددح  فِدددْ كدددن هدددا ًؽٍدددَ ّ ً

ُّدددْ هدددا ٗحكدددكٍ أٗٙدددا  العدددام  ّالدددمٕ ٗكدددْى هٌرّدددها فدددٖ هعروعٌدددا تاددده  هفرل دددح. ها٘دددٌ٘ا الفددداْ أّ

ّاٌرّددددِاقاخ  تددددأى اٌرؽٙدددداناخ ٗددددهٓؼ٘ددددس " Pierre Norra ت٘٘دددده ًددددْنا الوددددحنؾ ال هًٍددددٖ"

الوا٘ددددٖ ذرغددددمٓ هددددي هٕددددكنٗي أٌاٌدددد٘ي ُوددددا الددددماكهج العواع٘ددددح ّالددددماكهج الرانٗف٘ددددح
«(4)

فالددددماكهج  .

العواع٘ددح  ُدددٖ هدددا ٗفلددد  عدددي الوا٘دددٖ توعدددُ٘ العواعدداخ أّ هدددا ذ عدددن ُدددمٍ اٛـ٘دددهج تِدددما الوا٘دددٖ  

ت٘٘ددده " ًدددْنا  لدددما فالدددماكهج العواع٘دددح ذكدددْى تدددكّى ؼدددكّق ّ اهٙدددح أؼ٘اًدددا  ّقدددك ّٔددد ِا الودددحنؾ "

أّ هعودددْ  الدددمكهٗاخ الْاع٘دددح  أّ الغ٘ددده الْاع٘دددح تالرعهتدددح الوعّ٘ددد٘ح  الردددٖ ذدددن إًراظِدددا هدددي  تالدددمكهٓ

ٚدددهب ظواعدددح  ّالردددٖ ذكدددْى فِ٘دددا الِْٗدددح هّدددثعح تاًاثدددا  الوا٘دددٖ  كالرعدددانب الّفٕددد٘ح أّ الردددٖ 

ًنلددد عددي ٚهٗددن الرنل٘ددك  ّالرددٖ ذوددد الوؽافوددح علِ٘ددا تْاٌدداح الوحٌٍدداخ ّالعدداقاخ ّكرددة الرددانٗؿ 

اكددهج اٛهددن   اٌٛدده  اٛؼددىاب الٍ٘اٌدد٘ح... فِددٖ الْاقددى الددمٕ ٟ تددكٗن لٌددا عٌددَ   تؽ٘ددس ًعددكُا إًِددا: ل

ذددهذثٛ تنددْج توعددُ٘ العواعدداخ   لكددي ُددما اٟنذثدداٚ تالوا٘ددٖ  ُددْ ذاعدد٘ن فددٖ ؼددك لاذددَ لوٕددكن  ـدده 

ُددددْ الددددماكهج الرانٗف٘ددددح  الرددددٖ ُددددٖ شوددددهج لرنل٘ددددك علوددددٖ  إٔ ذؽل٘ددددن ًنددددكٕ لٜؼددددكاز تك٘ ٘ددددح هؽددددكقج 

  ّالرددددٖ ذعاددددٖ ق٘وددددح للرددددانٗؿ هددددي ـدددد٠  ذ ٍدددد٘ه الؽنددددا ن ؽح هٍددددرٌكج إلددددٔ ؼعددددط قاؼٙددددحّّا٘دددد

اٟظرواع٘ددددح هددددي ـدددد٠  ذْ ٘دددد  الددددىهي. 
(5)

فكددددن ّاؼددددك هٌددددا ٍٗددددرفكم ُددددمٗي الوٕكنٗي الٕددددؽافٖ   

الٍدددٌ٘وا ٖ ّالٍ٘اٌدددٖ ّالودددحنؾ...  إى ذدددكنًٗ الردددانٗؿ  هعٌددداٍ ظعدددن الر٠ه٘دددم قددداقنٗي علدددٔ الرو٘٘دددى 

ّهعهفدددح ق٘وددددح ّأٌدددً كدددن ٔدددٌ  فددددٖ تٌددداع  نا ِدددن ّذّدددك٘ن ذٕددددْناذِن   تددد٘ي ُدددمٗي الوٕدددكنٗي  

ذكنًٗ الرانٗؿ ُْ ّلْض العنن قاـن الماكهج"  إٔ ّلراْٗه قكناذِن علٔ الر ك٘ه تواِ٘٘ن
(6)

. 

الر هقددددح تدددد٘ي الددددماكهج ّالرددددانٗؿ أهددددها ٘ددددهّنٗا  لكددددي الْاقددددى ٗنددددْ  تددددأى الؽددددكّق تٌِ٘وددددا قاتلددددح إى 

ُن فدددٖ تٌددداع الدددماكهج   كودددا أى الووانٌدددح الرانٗف٘دددح ذرهٌدددؿ تّدددكن ٟ ل٠ًر ددداع  للدددك أى الردددانٗؿ ٍٗدددا

أى الٌّددداٚ الردددانٗفٖ ٗعدددك  ٗوكدددي إوالردددَ أّ هؽدددٍْ هدددي لاكدددهج الوعروعددداخ  ّهودددا ذعدددكن اِٝدددانج إل٘دددَ

هكًْدددا هدددي الوكًْددداخ اٌٛاٌددد٘ح للصنافدددح العالودددح  فالا دددن ٗدددرعلن ذانٗفدددَ فدددٖ الوكنٌدددح  ٌُّددداة ٗرناٌدددن 

ح  ّتالردددالٖ فقًدددَ ٗرغدددمٓ هدددي ً دددً العدددمّن ُّدددما هدددا ٗندددْٕ إؼٍاٌدددَ تاًٟروددداع  لاكدددهج اٛظ٘دددا  الٍددداتن

 ٌّٗوٖ الِْٗح العواع٘ح. 

إى الِْٗدددح العواع٘دددح الوالْتدددح فدددٖ الكناٌدددح الرانٗف٘دددح هِودددح ظدددكا  فودددي الفادددأ أى ًرٕدددْن هٍدددثنا  

تدددأى ُْٗدددح إٔ ظواعدددح ذٌؽٕددده فدددٖ عددده  أّ ّٚدددي أّ قْه٘دددح. ّإًودددا العواعددداخ ذؽدددكق هدددي ـدددد٠  

اخ هعندددكج  ّلدددً٘ هعدددهق ذكدددْٗي للعندددن عدددي ٚهٗدددن إكٍددداتَ الوعهفدددح  ّإًودددا ُدددٖ ذادددْٗه لعو٘دددى ِدددثك

اٝهكاً٘ددداخ الردددٖ ٍٗدددرا٘ى هدددي ـ٠لِدددا الودددرعلن أى ٗردددأقلن هدددى هؽ٘ادددَ الاث٘عدددٖ ّاٟظروددداعٖ لٕ٘دددثػ 

  .فاع٠ اظرواع٘ا

                                           
(3)

 Martineau Robert, (1998) La reforme du curriculum: Quelle histoire et quelle formation pour - quelle 

citoyenneté? . Traces, Vol.36, no1,  
(4)

 Nora Pierre, (1978) Mémoire collective dans Le Goff Jacques et aill, La Nouvelle Histoire, Retz: CEPL, 

Paris.  
(5)

 Le Goff Jacques  et Nora Pierre (dir). ( 1974) , Faire de l’histoire, éditions Gallimard,3vol., p106, Paris.  
(6)

 Ségal André, (1990), Enseigner la différence par l’histoire , Traces, Vol.28, no 1, p 19           



 

 
الردددانٗفٖ   إى ذدددكنًٗ الردددانٗؿ ٗوكدددي أى ّٗدددكن ّاق٘دددا تالٌٍدددثح للدددماكهج  للدددك أى ذعلدددن هدددٌِط الر ك٘ددده

ٗندددٖ الر٠ه٘دددم هدددي اٌٟدددرعواٟخ الورعدددكقج ّالوٌؽهفدددح للردددانٗؿ  عثددده الردددمك٘ه تن٘ودددح الوعهفدددح العلو٘دددح 

للوا٘دددٖ ّالدددكنّي الوٍرفلٕدددح هدددي أظدددن الؽا٘ددده. فدددالوٌِط الردددانٗفٖ ٍٗدددوػ تٕددد٘ا ح الرودددص٠خ 

" Antoine Prostأًاددددددْاىتهٌّددددددد ُّددددددْ هددددددا ٍٗددددددوَ٘"  ّذ ددددددرػ للوا٘ددددددٖ ذ ٍدددددد٘هاخ هٌان٘ددددددح.

إل ٗعرثدددددده تددددددأى الددددددماكهج ههذثاددددددح ترددددددانٗؿ الوعروددددددى  ّللددددددك ّفددددددن أنتعددددددح   توٍددددددرْٗاخ الددددددماكهج

هٍرْٗاخ
(7)

: 

   اٌرؽٙدددان ّقدددا ى ّأؼدددكاز ذانٗف٘دددح تغ٘دددح الؽ دددا  علدددٔ الدددماكهج العواع٘دددح: هدددي ـددد٠  اٟؼر دددا

عٌأددده  تؽدددكز ذدددانٗفٖ ُدددام  لدددَ ؼوْلدددح ّاوًدددح ـْفدددا هدددي ٘ددد٘اعَ  فالدددماكهج ذعودددن علدددٔ عدددى 

تفدد٠ب الوددحنؾ فِددْ ٗثددك  قٕددان ظِددكٍ لٕ٘ددٌى الؽددكز الوؽددر   تددَ  الٙددْع عل٘ددَ  الؽددكز لرٍددل٘ٛ

فِدددْ ٗعدددانٖ ظودددْق الدددماكهج عٌدددك ٌدددهق  ّ٘دددْؼا  كهٓ فدددٖ ٌددد٘ا  ذدددانٗفٖ  ّٗععلدددَ أكصدددهكدددم

 الهّاٗح  كوا أى ؼْٙنٍ ٗوٌػ ِهع٘ح للؽكز الرانٗفٖ. 

  ٗوددددٌػ لرٍلٍددددن ّ ٘ ددددح الددددماكهج ذٍدددداعك علددددٔ هٌددددى الٌٍدددد٘اى: إى الرددددانٗؿ تٌدددداع للهّاٗددددح  ؼ٘ددددس

اٛؼدددكاز ذواٌدددكا  فْ ٘ دددح الدددماكهج ذدددحقٕ إهدددا إلدددٔ ذدددهاكن اٝفددداقاخ الورعددداّوج  كالكلوددداخ الونرثٍدددح 

إلدددٔ الرعو٘دددى ال٠هرٌددداُٖ ّالوٍدددرؽ٘ن للوا٘دددٖ تّدددكن كلدددٖ.  أّ  هدددي الوعددداظن قّى ٔددد٘ا ح للعثددداناخ

"Lucien Febvreلٌْددد٘اى  تفددد٠ب الردددانٗؿ الدددمٕ ُدددْ ؼٍدددة الودددحنؾ "ف٘ ٘ددده
(8) 

 اُودددا ٗرعدددَ إلدددٔ 

الردددهاكن ال٠إًٍددداًٖ لٜؼدددكاز  فودددي ـددد٠  إعددداقج هرْال٘دددح اٛؼدددكاز ًعدددك أى تعٙدددِا ذٌرندددن إلدددٔ تعدددك 

 شاى  ّالثعٗ اٙـه ٗععن الرانٗؿ ذنْٗن للٌٍ٘اى  اًرنا ٖ ٟ ه ه هٌَ. 

  انذثددداٚ الدددماكهج تالعندددن ّالْظدددكاى: إى أؼدددكاز الددددماكهج ٗعدددة أى ٗودددن هؽر ودددا تِدددا  ّ الثدددا هددددا

فددالعهّغ ٟ ذٌددكهن كل٘ددا  تددن ٗوددن  شانُددا ٌددٖ ّؼددهّب  اٛؼددكاز عثددانج عددي ذعددانب  هيمٍ ذكددْى ُدد

ّا٘ددددؽح ّلعددددن ذددددمكه الوا٘ددددٖ ف٘ددددَ قعددددْج للعو٘ددددى هددددي أظددددن الوٕددددالؽح  ّإٗعدددداق ؼلددددْ  لويٌددددٖ 

الوا٘ددٖ ّذعٌددة ؼددكّشِا فددٖ الوٍددرنثن. إًِددا قعددْج للعو٘ددى إلددٔ اُٟروددام تالوا٘ددٖ تٌددْ  هددي الِددكّع 

 .ّعكم الرٌّط

 الفأدددح ّالعالو٘دددح: إى ّ ٘ دددح الدددماكهج ذر دددن إظوددداٟ هدددى إشثاذددداخ الِْٗدددح  ؼ٘دددس ذٍدددرِكب  الدددماكهج

ؼدددكشا ٗعرثددده أٌاٌددد٘ا ُّاهدددا تالٌٍدددثح للعواعدددح  ّذٍدددرصٌٖ هدددي ُدددْ  ٘ددده هعٌدددٖ تِدددما الؽدددكز. فْ ٘ دددح 

الدددماكهج ذععدددن هدددي العواعدددح أكصددده اًغ٠قدددا ؼدددْ  لاذِدددا  ّٟ ذنثدددن ٌدددْٓ ِدددٖع ّاؼدددك ُدددْ الوْافندددح. 

ى ُددددما اٟذعدددداٍ ٗرٌدددداقٗ هٌان٘ددددا هددددى ّ ٘ ددددح الددددماكهج ً ٍددددِا   الرددددٖ ذِددددكب إلددددٔ فِددددن ّالو٠ؼدددد    أ

"   ٗدددهٓ أًدددَ قثددددن  Prost Antoineأًادددْاى  تهٌّدددددالوا٘دددٖ هدددي ـددد٠  الؽا٘ددده. فالثاؼدددس "

ذّددع٘ى كددن الوعِددْقاخ الوثمّلددح هددي أظددن الرّددثس تالِْٗدداخ الفأددح  ٟتددك هددي الر ك٘دده فددٖ قٟٟذِددا 

 عاهح.فالعمّن ـأح ّالن٘ن 

 

 

 

 

                                           
(7)

 Prost Antoine, (janvier-mars 2000), Comment l’histoire fait-elle l’historien?,in Vingtième Siècle, Revue 

d’histoire, no 65, p.12-15. 
 8 
 Febvre Lucien, (1992) Combats pour l’histoire, Librairie Armand Colin, Paris. 



 

 
 

 انتاريخ وتُاء انحش انُقذي 

فدددٖ ـٙدددن هدددا ٗعّ٘دددَ العدددالن ال٘دددْم هدددي ذادددْناخ فدددٖ ظو٘دددى الوعددداٟخ  ّقـْلدددَ هدددا ٍٗدددؤ تدددىهي 

العْلودددح. أٔدددثػ الدددْعٖ الصندددافٖ هدددي الّدددهّٚ الٙدددهّنٗح   الردددٖ ذٍددداعك الر٠ه٘دددم علدددٔ اًٟفدددهاٚ فدددٖ 

علدددٔ ذلندددٖ اٛؼدددكاز  ّٚدددهغ الؽ٘ددداج الكٗونهاٚ٘دددح  ّذٌو٘دددح ؼٍدددِن الٌندددكٕ. ُّكدددما ٕٗدددثؽْى قددداقنٗي 

الرٍددددا ٟخ  ّذ ٍدددد٘ه الث٘اًدددداخ  ّالرْٔددددن إلددددٔ اٌددددرٌراظاخ هٌان٘ددددح  ذددددحُلِن لوْاظِددددح الوّددددك٠خ 

ّالٕدددعْتاخ الردددٖ قدددك ذٕددداقفِن ـددد٠  ههاؼدددن ؼ٘ددداذِن. فالردددانٗؿ ٚهٗندددح ّهٌِددداض   إًودددا ُدددْ لوعهفدددح 

  هدددى الرهك٘دددى علدددٔ ّفِدددن الْاقدددى اٟظروددداعٖ  ّاٌدددر٘عاتَ فدددٖ ذٌْعدددَ ّفدددٖ تعكٗدددَ الىهٌدددٖ ّالوعدددالٖ

الدددكّن اٌٛاٌدددٖ للودددكني الدددمٕ عل٘دددَ ـلدددن الْ٘دددع٘اخ لرعىٗدددى  الندددكنج الٌنكٗدددح ال٠وهدددح لدددكٓ الرلو٘دددم 

 الكن الِا ن هي الوعلْهاخ الرٖ ٗرلناُا علٔ هٍرْٓ ٌّا ن اٝع٠م.  حهعالع  يه

 فالردددانٗؿ ٗعودددن قا ودددا علدددٔ هؽاّلدددح فِدددن أٌدددثاب ّ دددهّب ؼدددْاقز الوا٘دددٖ  فِدددْ ٗؽلدددن العْاهدددن

ّالؽ٘ص٘ددداخ الو ٍدددهج للؽدددكز الردددانٗفٖ  ّعلدددٔ الودددحنؾ أى ٌٍٗدددا  ًؽدددْ هعهفدددح اٌٛدددثاب ّالودددهّب 

العكٗددددكج ّعلددددٔ ذهذ٘ددددة الْقددددا ى ّاٛؼددددكاز  ّالعوددددن علددددٔ ذٕددددٌ٘ ِا ّذددددهظ٘ػ الؽددددكز اُٛددددن ّفددددن 

ذٍلٍدددن هٌاندددٖ ٗكرٍدددثَ هدددي ـددد٠  شدددهاع شنافردددَ الرانٗف٘دددح  ُّدددْ هدددا ٗععلدددَ ٕٗدددثػ قددداقنا علدددٔ الرٌثدددح 

 تالٌرا ط.

 

 حانتاريخ يذرصح نهًىاطُح وانذيًقزاطيحاَيا: 

 انتاريخ يذرصح نهًىاطُح 

 َذٌْعدده٘ددم علددٔ قدد٘ن الوْاٌٚددح  للددك أى ٗعرثدده قٍددن الرددانٗؿ هددي أُددن ال ٙدداعاخ  الرددٖ ٗهتددٔ فِ٘ددا الر٠

لّاذِددن  ّأٗٙدددا اٌٝددِام فدددٖ  يعدددالرعث٘دده هددي إهكاً٘دددح الصنددافٖ ّاٟظروددداعٖ  ٗردد٘ػ لِدددن فهٔددا كث٘دددهج  

  ّذعىٗدددى أٌدددً الرهت٘دددح علدددٔ الوْاٌٚدددح  الكٗونهاٚ٘دددح ّالعكالدددح اٟظرواع٘دددح حذٌو٘دددح الوْاقددد  اٟٗعات٘ددد

ٗوكدددي ذؽن٘نِدددا إٟ توعهفدددح العددداقاخ الصناف٘دددح للوعرودددى  ّالردددٖ ٗوكدددي أى  ّالرواٌدددك الدددٌْٖٚ  ّالردددٖ ٟ

ؿ ّظددددة ذٍدددددف٘هٍ للرهت٘ددددح علدددددٔ ذٍددددرفلٓ هدددددي الرددددانٗؿ. ٌُّدددددا ًاددددهغ الٍدددددحا  الرددددالٖ إٔ ذدددددانٗ

ف دددٖ  دددن الرادددْن الدددمٕ ّٗدددِكٍ العدددالن فدددٖ هفرلددد  الوعددداٟخ  ّظدددة علٌ٘دددا ظو٘عدددا الثؽدددس  الوْاٌٚدددح 

شنددافٖ هر ددرػ   عددي أٌددً الرواٌددك تدد٘ي أفددهاق الوعروددى علددٔ أٌدداي تٌدداع قٗونهاٚددٖ لّ هٌدداؾ ٌٌْددْ٘

كدددْى الٍدددلْكاخ ٗنثدددن ًناِدددا ؼٙدددانٗا ؼدددْ  الفااتددداخ  ٍٗدددوػ تثلدددْث هٍدددرْٓ هدددي الر ك٘ددده ؼ٘دددس ذ

هٍدددرٌ٘هج توعوْعدددح هدددي النددد٘ن الردددٖ ذؽردددهم كهاهدددح اًٍٝددداى  ّذعا٘دددَ الؽدددن فدددٖ اٟـدددر٠ب فدددٖ الدددهإٔ 

 ّالؽن فٖ الرعل٘ن ّالوّانكح فٖ اذفال النهاناخ...

 " Robert Martineauنّت٘ددده هدددانذٌْ٘" ُّدددما هدددا ٗدددكعْ إل٘دددَ الثاؼدددس
(9)

  إل ٗدددهٓ أًدددَ هدددي الْاظدددة 

وْاٌٚدددح تِدددكب ـلدددن الردددانٗؿ هودددا ُدددٖ عل٘دددَ ال٘دددْم  هدددى إ٘ددد اع تعدددك الإعاددداع ق٘ودددح أكثددده لردددكنًٗ 

   هصن ٘ي ّهٍحّل٘ي..هْاٌٚ٘ي هٌ رؽ٘ي

 

 

                                           
(9)
 Martineau Robert et Laville Christian, L’histoire voie royale vers la citoyenneté?, op.cit., p.26. 



 

 
ف دددٖ عٕددده الوٍدددرعكاخ ّالعْلودددح الورْؼّدددح  فقًٌدددا ًعدددك أً ٍدددٌا ًعدددُ٘ فدددٖ هعرودددى ّٗدددكن هٍدددهؼا 

 لعو٘ددددى اٟذعاُدددداخ  اِٛددددكا  ّالر٘دددداناخ ال كهٗددددح  لددددما فددددالؽكن الٌنددددكٕ لٜفددددهاق ٗكددددْى قا وددددا ذؽددددد

اٟـر٘دددددان. إى الوعالعدددددح الرل ىٗدددددح للوْا٘ددددد٘ى الرانٗف٘دددددح   ذؽدددددْ  قّى إٔ هؽاّلدددددح لرهذ٘دددددة ال كددددده 

 َٟ الف٘ددددددالٖ  ُّددددددكا هاًعرددددددَ" الرددددددانٗفٖ  فِددددددٖ ذ ددددددرػ الوعددددددا  للْاقددددددى اٟفرها٘ددددددٖ ّال كدددددده

 تددديوهكة الٌهظٍ٘ددد٘ح Lash Christopherكهٍٗدددرْب
(11)

 ؼ٘دددس أى الودددْاٚي ٗكدددْى هرنْقعدددا ؼدددْ  

توعّ٘دددَ ال٘دددْهٖ  هعدددهقا هدددي كدددن ن ثدددح فدددٖ اٌٟدددروهانٗح الرانٗف٘دددح  ّقل٘دددن اُٟرودددام ً ٍدددَ  هٌّدددغ٠ 

تالوٍددددرنثن. لددددما فالوْاٌٚددددح الٍددددل٘وح  ٗعددددة أى ذكددددْى لِددددا النددددكنج علددددٔ الرن٘ددددك تالىهدددداى ّالوعددددا  

ّالوحٌٍدددداخ الٍ٘اٌدددد٘ح ّاٟظرواع٘ددددح  ّكددددملك الّددددأى تالٌٍددددثح للصنافددددح الرددددٖ ٌٗثغددددٖ أى ذرعٍددددك فددددٖ 

ٌدددح ُدددٖ شودددهج الرادددْن الردددانٗفٖ ِٛدددكا  هفرل دددح هدددي الرٌو٘وددداخ  الٌٌٍْْ٘٘اٌددد٘ح  الوعرودددى. فالوْاٚ

هدددددي الفااتددددداخ أّ  فدددددٖ هدددددأهي لًٍٞددددداً٘ح. فثلدددددْث الرلو٘دددددم لوٍدددددرْٓ هدددددي الٌٙدددددط الصندددددافٖ  ٗععلدددددَ

الووانٌددداخ  ٘ددده الكٗونهاٚ٘دددح  ّتالردددالٖ ذععلدددَ عٙدددْا هٍدددحّٟ عدددي الكٌٗاه٘دددح اٟظرواع٘دددح  ّّاع٘دددا 

ام الددددهإٔ اٙـدددده  إى الرلو٘ددددم الددددمٕ ٗرعوددددن فددددٖ ظددددُْه اِٝددددكا  الددددمٕ تأُو٘ددددح اٟـددددر٠ب ّاؼردددده

ٗاهؼددددَ  ٗددددهفٗ أى ٗلنددددٖ هٍددددحّل٘اذَ علددددٔ اٙـددددهٗي تددددن ٗكددددْى هٌ رؽددددا علددددٔ اٝتددددكا  ّالثؽددددس 

كودددا  الردددانٗفٖ   ـدددما تالٍدددثث٘ح ّهرعٌثدددا ٝٔدددكان اٛؼكدددام العددداُىج قّى اٌٟدددرٌاق علدددٔ أقلدددح قاؼٙدددح.

افددداخ  اٛظٌددداي ّالاثنددداخ ٕٗدددثػ ال دددهق قددداقنا علدددٔ العدددُ٘ أًدددَ ّتع٘دددكا عدددي الرعٕدددة لٌدددْ  هدددي الصن

فددددٖ هعروددددى هٌ ددددرػ. فددددالرغ٘٘ه ّاٟـددددر٠ب الصناف٘دددداى  ٗععدددد٠ى الرلو٘ددددم ٗرعدددداّو اؼر٘اظاذددددَ الفأددددح 

ل٘ثؽددس عددي اٟؼر٘اظدداخ الوّدددرهكح. ّتوددا أى قكنذددَ علدددٔ فِددن اِٝددكاٟخ ذدددهذثٛ كص٘ددها تأُو٘رددَ علدددٔ 

خ ّالنددد٘ن الغاهٙدددح الردددٖ ذكدددْى هْ٘دددْ  الفددد٠ب  فِدددْ هعهفدددح هدددْاٚي اٝـ دددا   ّهعهفدددح الهُاًدددا

     ٗكدددْى هلىهدددا تدددأى ٗنردددهب هدددي اٛؼدددكاز الرانٗف٘دددح  ّٗعدددٖ هدددكلْلِا لكدددٖ ٗكدددْى  قددداقنا علدددٔ الردددأش٘ه

ّالردددأشه هدددي ـددد٠  هّدددانكح اٙـدددهٗي لرؽن٘دددن اُٛدددكاب الورْـددداج  ٌُّدددا ذثدددهو أُو٘دددح قني الردددانٗؿ 

ح ّالووددداُه الوو٘دددىج لِدددا  ّعلدددٔ ذندددكًٗ لدددْى العواعدددح فدددٖ هٍددداعكج الرلو٘دددم علدددٔ تٌددداع ُْٗردددَ الٌْٚ٘ددد

"François Audigierفهاًٍدددددْا  أّقٗعدددددّٖاٟعردددددىاو تِدددددا  فالِْٗدددددح تؽٍدددددة "
(11)

ذؽدددددكق تّدددددكن  

ظوددداعٖ  ؼ٘دددس ٌٗرودددٖ كدددن ِدددفٓ إلدددٔ العكٗدددك هدددي ال اددداخ  ّٗر اعدددن ٘دددوي ُدددمٍ الع٠قددداخ هرعدددكقج 

اًٟروددداعاخ  فدددٌؽي ًعدددُ٘ توعروعددداخ ؼ٘دددس الِْٗدددح العواع٘دددح ٗوكدددي أى ذٌّدددأ تّدددكن هرعددداًً  لدددملك 

ٗثنددددٔ هددددي ّاظددددة ظو٘ددددى اٛفددددهاق اًٟفددددهاٚ تاٝٚددددان الصنددددافٖ  الٍ٘اٌددددٖ  اٟظرودددداعٖ ّاٟقرٕدددداقٕ 

فِددن و٘ددى للعواعددح. ّلكددٖ ٗؽددكز ُددما ٟ تددك لددكني الرددانٗؿ أى ٗعوددن علددٔ ذٍددو٘ح كددن للددك  للددك أى الو

  إًودددا ُدددْ فدددٖ ؼن٘ندددح اٛهددده  قعدددْج ٔدددهٗؽح للر٠ه٘دددم ٟنذدددكاع هالوا٘دددٖ ٝٗعددداق ذ ٍددد٘هاخ الؽا٘ددد

كنٌددددح اخ  اٝشٌ٘دددح أّ الصناف٘دددح. فالو٘عٕددددثعدددي كدددن أِدددكا  ال شدددْب الوْاٌٚدددح الكٗونهاٚ٘دددح  ّاٟترعدددداق

   ّذؽن٘ن الِْٗح الٌْٚ٘ح تّكن هْؼك ّقٌٗاه٘كٖ.نا٘ى أى ذّكن هلرنٔ للؽْاذٍر

 

 

 

 

                                           
(11)
 Lasch Christopher,(1981) Le complexe de Narcisse, Robert Laffont, p74, Paris. 

(11)
 Audigier François,(1995), Enseigner l’Europe : quelques questions a l’histoire et a la géographie 

scolaires, Recherche et Formation, avril n°18.  



 

 
إى قني الردددانٗؿ ُدددْ فٙددداع لرهٌددد٘ؿ الؽهٗددداخ تّدددكن هصدددالٖ  فدددالوْاٚي الدددكٗونهاٖٚ فدددٖ ظددددُْهٍ 

ُدددْ ِدددفٓ هٍدددرنن ًّا٘دددط  ّالوٍدددحّل٘اخ الردددٖ ذ دددهٖ عل٘دددَ هدددي ٚدددهب هعروعدددَ ذعثدددهٍ علدددٔ أى 

قددك ذعددْ  ذ ك٘ددهٍ ّهّددانكرَ فددٖ الكٌٗاه٘ددح اٟظرواع٘ددح  لكددي ٗثنددٔ ؼددمنا  ّٗددرفلٓ هددي العنثدداخ الرددٖ 

ؼروددددا ٗؽوددددن ال ددددهق هددددي ـدددد٠  ت٘ارددددَ لؽوْلددددح شناف٘ددددح ّ ناع هٍددددثنح  ّهددددي الو ددددهّٖ علددددٔ قني 

 الرانٗؿ  أى ٗعك الرفهٗعح الوٌاٌثح للرْف٘ن ت٘ي ذوص٠خ الواٖ٘ ّؼنا ن الؽا٘ه. 

الوعرودددى  لؽندددا ن الوا٘دددٖ ٗدددروكي هدددي فِدددن  فدددالوحنؾ توعالعردددَ الص٠ش٘دددح لٜتعددداق   الدددىهي  الوعدددا  

ُّكددددما ٗرؽددددهن هددددي اًٟ عدددداٟخ ال٠ِددددعْنٗح الوهذثاددددح تالددددماكهج  إٔ هؽاّلددددح   اًّددددغاٟخ الؽا٘دددده

ٛ." تفااتدددداخ الّددددهPierre Bourgaultٗ ت٘٘دددده تْن ددددْ" ًعرددددَفِددددن هددددا 
(12)

فددددكني الرددددانٗؿ هددددي  

ـددد٠  ذهٌددد٘ؿ الكٗونهاٚ٘دددح ٗعودددن علدددٔ إعددداقج إتدددهاو الْاقدددى الوٍدددروه للرغ٘٘ددده  كودددا ٗوكدددي الر٠ه٘دددم 

الودددْاٌٚ٘ي هدددي الوْاظِدددح  تععدددن ُدددما الرغ٘٘ددده لّ ق٘ودددح هنثْلدددح اظرواع٘دددا. فالرلو٘دددم ّهدددي ـددد٠  قني 

ْن اًٍٝددداًٖ  لكدددٖ ٗندددهأ الردددانٗؿ تقهكاًدددَ ه٠ؼودددح ذ اعل٘دددح الرغ٘٘ددده ّاٌدددروهانٗرَ ٚدددْا  ههاؼدددن الراددد

ّعوْهدددا ٗوكدددي للرهت٘دددح الرانٗف٘دددح أى ذٍددداُن فدددٖ ذهٌددد٘ؿ  قدددهاعج ٔدددؽ٘ؽح ذادددْناخ الْاقدددى الدددهاُي.

 ق٘ن الوْاٌٚح لكٓ الورعلن ّفن ش٠ز هٍرْٗاخ:

 

 :يضاءنح األحذاث االرتًاػيح وفق يُظىر تاريخي 

عٌدددك  ددداُه اِٛددد٘اع  تدددن إى الرلو٘دددم الدددمٕ ٌٗددداقُ اٛؼدددكاز اٟظرواع٘دددح هدددي هٌودددْن ذدددانٗفٖ ٟ ٗنددد  

ٗددددرعلن ك٘دددد  ٗددددهٓ هددددا ّناع الوودددداُه  إل ٗددددكنة أى اٛؼددددكاز اٟظرواع٘ددددح فددددٖ الؽا٘دددده كوددددا فددددٖ 

الوا٘دددٖ ًددداقنا هدددا ذ ٍددده ً ٍدددِا تٌ ٍدددِا  كودددا ٗرأكدددك أًدددَ  ّهدددي أظدددن فِوِدددا هدددي الْاظدددة عوْهدددا 

م اًعكددداي اٌٟر ٍدددان ؼدددْ  هٕددداقنُا   ّؼدددْ  الؽالدددح الٍدددا كج فدددٖ ذلدددك ال ردددهج   ُكدددما ٗكرّددد  الرلو٘ددد

العددْقج إلددٔ الوا٘ددٖ هددي أظددن فِددن ذلددك اٛؼددكاز اٟظرواع٘ددح   الرددٖ ٌددركْى ِدداُكا ـدد٠  ؼ٘اذددَ. ٌُددا 

ذاْٗه ك اٗح الر٘ن  ّاًٟرثاٍ ّالرٍا   ّالّك.فٖ  أٗٙا ذكوي أُو٘ح ذعلن الرانٗؿ
(13) 

الدددرعلن إى اهدددر٠ة الوٌودددْن الردددانٗفٖ هدددي ٚدددهب الرلو٘دددم  ٗدددحقٕ تدددَ إلدددٔ الن٘دددام تعدددكق هدددي أِدددكا  

الو ٍددددهج  تاٝ٘ددددافح إلددددٔ ذوكٌددددَ هددددي ذٍددددع٘ن اٛؼددددكاز اٟظرواع٘ددددح ٘ددددوي الددددىهي هرعدددداّوا لؽالددددح 

وهٌ٘دددح تٍددد٘اح فِدددْ ٗدددرعلن ك٘ددد  ٗععلِدددا ٘دددوي ذعن٘دددكُا  كاهٗندددح ّؼ٘دددكج لر ددداقٕ اله ٗدددا الوفرىلدددح أّ 

الٌر٘عدددح الوٍدددرععلح   ًٛدددَ ٗرٍددداع  ؼدددْ  ذعدددكق الووددداُه   الردددٖ ذدددكـن فدددٖ ذكدددْٗي ؼدددكز اظروددداعٖ   

تالردددالٖ فِدددْ ٗدددرعلن قا ودددا الّدددك فدددٖ الر ٍددد٘هاخ أؼاقٗدددح الثعدددك  كودددا ٗدددرعلن أى ٗأـدددم هدددي الؽا٘ددده  شدددانا 

 للرغ٘٘ه المٕ ؼكز فٖ الواٖ٘.
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 :ت ويم األحذاث االرتًاػيح تًضاػذج انًُهذ انتاريخي 

فنددددٛ  تددددن إى الوعهفددددح الرانٗف٘ددددح لددددً٘ ُددددكفِا ُددددْ الرعو٘ددددى الوهكددددة اعرثاٚ٘ددددا لٜؼددددكاز الْاقع٘ددددح  

 وْعدددداخ الو ٕددددلح تْ٘ددددْغالوع
(14) 

اًا٠قددددا هددددي اكرٍدددداب الرلو٘ددددم للوٍددددرْٓ اّٛ   إٔ هٌاقّددددح   

اٛؼدددكاز اٟظرواع٘دددح الهاٌُدددح ّفدددن الوٌودددْن الردددانٗفٖ. فدددالوٌوْن ّالودددٌِط الردددانٗف٘٘ي ّٗدددك٠ى هدددا 

ٍٗددددؤ تددددالر ك٘ه الرددددانٗفٖ  الددددمٕ تددددالعْقج إل٘ددددَ ٟ ٗددددروكي الرلو٘ددددم فنددددٛ هددددي ّٔدددد  ّفِددددن اٛؼددددكاز 

 اٟظرواع٘ح  تن أٗٙا ٗ ٍهُا ّٗحّلِا.

ِددكا  اٝإى اهددر٠ة ُددما الّددكن هددي الر ك٘دده  ٗ ددهٖ اٌددرفكام تعددٗ اٙل٘دداخ الوٌِع٘ددح. فاًا٠قددا هددي 

ٗثؽدددس الرلو٘دددم عدددي ّشدددا ن لاخ ٚث٘عدددح هرٌْعدددح   ذععدددن إعددداقج تٌددداع اٛؼدددكاز اٟظرواع٘دددح للوا٘دددٖ 

ه هدددا ؼدددكز تالوا٘دددٖ  ّإعددداقج إتدددهاو ّللدددك هدددي أظدددن ذ ٍددد٘ هرهاتادددح ف٘ودددا تٌِ٘دددا ّ هْشندددح  هوكٌدددح

 .ّاٟـر٠فاخالرّاتِاخ 

 :تُاء وػيه انًىاطٍ تًضاػذج انتاريخ 

  اّٛ  ٗرعلدددٔ فدددٖ ذٍدددِ٘ن عول٘دددح اًٟدددكهاض الورْافدددن هدددى ُدددكف٘يذؽن٘دددن  ذٌّدددك الرهت٘دددح علدددٔ الوْاٌٚدددح 

ُدددكب  الوعرودددى ّهدددى ٘دددهّنج اؼردددهام اٟـدددر٠ب  ّالصددداًٖ ٗكودددي فدددٖ ذِ٘ادددح الرلو٘دددم للعدددة قّن فاعدددن 

ٗثنددددٔ ذؽن٘نددددَ هرْق ددددا علددددٔ اكرٍدددداب الوعددددانب توفرلدددد  الوعدددداٟخ ـْٕٔددددا الوعددددانب الورعلنددددح 

 . َتالوحٌٍاخ الكٗونهاٚ٘ح  ّعلٔ اٛـم تالن٘ن ّالعاقاخ  الرٖ ذحًٌ هعروع

تٌددداع الرلو٘دددم لْع٘دددَ كودددْاٚي   هعٌددداٍ أى ٗ ِدددن ٚث٘عدددح ّؼوْلدددح هنْهددداخ ُْٗردددَ اٟظرواع٘دددح  ّأى إى  

ٛؼدددكاز اٟظرواع٘دددح فدددٖ إنٌددداع الكٗونهاٚ٘دددح ّع٠قرِدددا تدددالن٘ن ّالوثددداق   ّأى ٗدددكنة أُو٘دددح تعدددٗ ا

ٍٗدددرْعة هٍددداُوح الوحٌٍددداخ اٟظرواع٘دددح تالؽ٘ددداج العاهدددح  ّأى ٗأـدددم تعددد٘ي اٟعرثدددان الو٘دددىج الوؽدددكقج 

للوّانكح ّاًٟفهاٚ قاـن الوعروى الكٗونهاٖٚ.
(15) 

 

أهدددهٗي ٘دددهّنٗ٘ي  أّلِودددا ُدددْ اكرٍددداتَ  إى ذادددْٗه ّعدددٖ الرلو٘دددم تنددد٘ن الوْاٌٚدددح ٗنرٙدددٖ اللعدددْع إلدددٔ

لٌدددْ  هددددي الؽٕدددداًح الصناف٘دددح  ّالّددددك الوٌِعددددٖ   ّشاًِ٘ودددا ُددددْ قكنذددددَ علدددٔ فِددددن الوعروددددى ّالعددددالن 

اللدددماى ٗعدددُ٘ ِٗودددا  هودددا ٗحُلدددَ إلدددٔ فِدددن النددد٘ن ّالوثددداق  الردددٖ ذدددكـن ٘دددوي نُددداى الوعروعددداخ  للدددك 

  شددددن الوكرٍددددثاخ اٟظرواع٘ددددح  ُددددٖ أى ذْاظددددك الوحٌٍدددداخ العاهددددح ّتوددددا ذنددددْم تددددَ هددددي أقّان هفرل ددددح

لٍ٘دددد ّل٘دددكج اللؽودددح ّإًودددا ًر٘عدددح ك اؼددداخ ْٚٗلدددح. فالِْٗددداخ ذٕدددٌى علدددٔ هددده الردددانٗؿ ُدددما اٛـ٘ددده 

الدددمٕ ٗوكدددي لًٍٞددداى أى ٗدددحشه علدددٔ هٍدددانٍ. ٛى هفرلددد  ُدددمٍ الوكرٍدددثاخ   ٗوكدددي أى ذْ ددد  هدددي 

كب ّظدددددة اعرثانُدددددا ظكٗدددددك تٌّددددداٚاخ هّدددددانكرَ اٟظرواع٘دددددح الؽا٘دددددهج ّالوٍدددددرنثل٘ح   ّلِدددددما الِددددد

 كأظىاع هكولح لِْٗرَ الوْاٌٚح.  
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 درس انتاريخ وتُاء انًىاطٍ انذيًقزاطي 

ٗثنددٔ الِددكب هددي ذعلددن الرددانٗؿ  لددً٘ ُددْ ظعددن الرلو٘ددم ٗؽ دد  عددي  ِدده قلددة ذهظوددح هثٍدداح ّهٌاٌددثح 

هدددي الوعدددانب العلو٘دددح  تدددن ذوكٌ٘دددَ هدددي ذادددْٗه الك اٗددداخ الردددٖ ذٍددداعكٍ علدددٔ فِدددن الْقدددا ى اٟظرواع٘دددح  

للؽا٘ددده علدددٔ ٘دددْع الوا٘دددٖ. فالرلو٘دددم ٌٗددداقُ الْقدددا ى اٟظرواع٘دددح ّفدددن الوٌودددْن الردددانٗفٖ  ؼ٘دددس 

ٗندددْم تقٗعددداق ذ ٍددد٘ه عن٠ًدددٖ ِٝدددكاٟخ هاهّؼدددح اعروددداقا علدددٔ الْشدددا ن. لندددك كددداى ذعوددد٘ن الرهت٘دددح 

 .الرانٗف٘ح تال ٙاع الوكنٌٖ ُْ ًر٘عح ل٠ُرواهاخ الوهذثاح تالرهت٘ح علٔ الوْاٌٚح

 

ٗددرن هددي ـدد٠  اٌٝددِام فددٖ إًّدداع هددْاٌٚ٘ي قدداقنٗي علددٔ الرهت٘ددح علددٔ الوْاٌٚددح  تلرددانٗؿ ااُروددام إى 

فدددددٌؽي ٟ ًْلدددددك  الوٍددددداُوح اٟظرواع٘دددددح الوٌ رؽدددددح ّالْا٘دددددؽح ٚثندددددا للوثددددداق  ّالنددددد٘ن الكٗونهاٚ٘دددددح.

 Danielقاً٘دددا   ٟذدددَْٗدددهٓ الثاؼدددس "ؼ٘دددس  قٗوندددهاٚ٘٘ي  تدددن ًكرٍدددة للدددك عدددي ٚهٗدددن الردددانٗؿ  

Latouche" ععددددددن الووانٌددددددح الكٗونهاٚ٘ددددددح كٕددددددكفح ٗلوعروددددددى تددددددكّى ذهت٘ددددددح ّذعلدددددد٘ن   تددددددأى ا

ه ه ح
(16)

  .. ّهوا ِٟك فَ٘ أى قّن اٙتاع فٖ الرأقلن الٍ٘اٌٖ للّثاب ٗون ههكىٗا

" تددددأى الر٠ه٘ددددم ٗلعددددْى إلددددٔ الوددددكاني هؽولدددد٘ي تٌددددْ  هددددي  Michel Fize  هّ٘دددد٘نف٘ددددى  "ٗحكدددك  

الصنافدددح الوْنّشدددح عدددي ٌّددداِن اٌٛدددهٕ  الدددمٕ ٗ دددهو هعوْعدددح هدددي النددد٘ن  اٟذعاُددداخ ّاٙناع تدددن  

ّؼردددددٔ اٛؼكدددددام الوٍدددددثنح للْاقدددددى اٟظروددددداعٖ.
(17)

قّى الرأكدددددك هودددددا إلا كددددداى ُدددددما الردددددىّق الصندددددافٖ  

ٌّ٘اٌدددٖ ظ٘دددك فدددٖ  دددن تٌددداع الٕدددهغ الدددكٗونهاٖٚ   الودددْنّز  ٌددد٘حقٕ تِدددن إلدددٔ اًدددكهاض اظروددداعٖ 

إى الووانٌدددح ذكدددْى هردددأشهج تّدددكج   فودددا ُدددْ ًدددْ  الركدددْٗي الردددانٗفٖ الدددمٕ ٗعدددة ذدددْف٘هٍ لِدددما الثٌددداع 

 .تاًٌٛ الٌوهٗح الرٖ انذكى علِ٘ا الرْٕن الٍا ك تالوعروى

 

الر ٍددد٘هاخ  كني الردددانٗؿ ٍٗددداعك الرلو٘دددم الودددْاٚي علدددٔ ذكدددْٗي ذ ٍددد٘ه ـددداْ تدددَ ّهنانًردددَ تثددداقٖفددد

اٛـدددهٓ  ّذادددْٗه قكنذدددَ علدددٔ ذهك٘ثِدددا ذانٗف٘دددا  شناف٘دددا ّهعال٘دددا  فالهُددداى الث٘دددكا ْظٖ ٟ ٗرْقددد  

ذعل٘ودددٖ   تدددن تاٌٛددداي أى ٗكدددْى لّ تهًددداهط علدددٔ الوعدددانب فندددٛ فندددٛ فدددٖ أى ٗؽردددْٕ كرددداب الردددانٗؿ

 ععددنًالعنددن  ًٛددَ تاًٟ ردداغ علددٔٚهٗنددح الر ك٘دده الرددانٗفٖ  ذٌو٘ددح ّعلددٔ ٗهذكددى علددٔ ال كدده الٌنددكٕ  

ّللدددك تاعرثدددان الردددانٗؿ لٍ٘دددد أٌددداْنج  ّإًودددا ٌددد٘هّنج أؼدددكاز الرلو٘دددم ٗودددٌػ للدددىهي ق٘ودددح أـدددهٓ  

ٌ٘اٌددددد٘ح  ؼ٘دددددس أى قني الردددددانٗؿ ٗودددددٌػ للر٠ه٘دددددم إهكاً٘دددددح ذصوددددد٘ي الودددددهّب  ّهوانٌددددداخ ٌٌْدددددْ٘

فالردددددانٗؿ ٗعودددددن علدددددٔ ذ ٍددددد٘ه   الدددددكٗونهاٖٚ الرٕددددداعكٕ لل كددددده الرانٗف٘دددددح   تِدددددكب فِدددددن الرادددددْن

ه تٌددداع علدددٔ ٘دددْع اٛؼدددكاز ٟ علدددٔ اٛٗدددكْٗلْظ٘اخ ّاٛؼكدددام الوٍدددثنح  ّظعلِدددا  اٛؼدددكاز  الؽا٘ددد

٘دددوي ٌددد٘ا  وهٌدددٖ  ّذؽهٗهُدددا هدددي ـأددد٘اذِا اًٙ٘دددح. إى ُدددمٍ الندددكنج علدددٔ ّ٘دددى اٛؼدددكاز ٘دددوي 

ٌددد٘اقِا   ذثندددٔ ُاهدددح تالٌٍدددثح للرلو٘دددم  ؼ٘دددس أًدددَ ذؽو٘دددَ هدددي فندددكاى هٍدددان الرادددْن اًٍٝددداًٖ  ّأٗٙدددا 

تدددالراْن ّتندددكنج الٌددداي علدددٔ ذٍدددْٗح هّددداكلِن   كودددا أًِدددا ذٌثدددَ الوعروعددداخ إلدددٔ أًِدددا فندددكاى الصندددح 

تقهكاًِددددا أى ذددددرؽكن توٕدددد٘هُا  فوددددي ـدددد٠  الؽا٘دددده ذٍددددرا٘ى تٌدددداع هٍددددرنثن أتٌا ِددددا  تٌدددداع علددددٔ أى 

 الْقا ى الهاٌُح   فِٖ لٍ٘د ظاهكج تن إًِا ذر اعن ٘وي ٌ٘هّنج الراْن ّالركـ٠خ اًٍٝاً٘ح.
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إًوددددا ُددددْ هؽددددهة أٌاٌددددٖ للؽ٘دددداج ّالوعان٘ددددح   أى اٟـددددر٠ب لددددً٘ هعٌدددداٍ ال ّددددن أّ لنفالرلو٘ددددم ٗددددرع

الكٗونهاٚ٘دددح
 (18)

لدددً٘ فندددٛ اٌدددروهانٗح هالندددح  تدددن  َكني الردددانٗؿ هدددي أى ٗثددد٘ي لٌدددا أًدددلدددٗوكدددي إل  .

ٌُدددددداة ؼدددددداٟخ اً ٕددددددا  ّ اٌددددددروهانٗح عثدددددده الددددددىهي. ٛى الرددددددانٗؿ ٕٗدددددد٘ه تِددددددمٍ الاهٗنددددددح إٔ 

اٌٟدددروهانٗح الفا٘دددح الوالندددح عدددكّا للؽا٘ددده  ؼ٘دددس ٗععدددن اٛفدددهاق ّٗدددعهّى تدددالٌنٓ إواع ذادددْن 

ح ٗوكددي قناٌددح ًوهذددَ للوعروعدداخ النكٗودد فوددي ـدد٠  اٛؼددكاز الددمٕ ٟ ٗفٙددى ٛٗددح قددْاً٘ي هعهّفددح.

الردددانٗؿ هدددي فِدددن أى الرغ٘٘ددده كددداى قّهدددا عددداه٠ ُاهدددا فدددٖ ذادددْن اٛفدددهاق ّ الوعروعددداخ الدددمٗي ٌٗرودددْى 

إلى تالٌٍدددثح للكٗونهاٚ٘دددح ٕٗددد٘ه قني الردددانٗؿ عددداه٠ ل ِدددن ؼن٘ندددح الرغ٘٘ددده ّ ذوكددد٘ي الّدددثاب  إلِ٘دددا.

 هي ظعن ُما الرغ٘٘ه ق٘وح اظرواع٘ح هنثْلح.

 

و٘ددددح قني الردددانٗؿ فدددٖ الرهت٘ددددح علدددٔ الوْاٌٚددددح  فاٟذٕدددا  الوٌِعددددٖ ّاًا٠قدددا هودددا قددددكم   ٗرثددد٘ي أُ

اٛهددده الدددمٕ ٍٗددداعكٍ علدددٔ اًٟدددكهاض اٟظروددداعٖ   ْن الدددْعٖ الردددانٗفٖ لدددكٓ الرلو٘دددم  تالوا٘دددٖ  ٗثلددد

الرلو٘ددددم هددددكعْ ٛى ٌٗدددداقُ ّٗنددددانى ّظِددددح ًوددددهٍ تددددالوحنؾ ِّفٕدددد٘اخ الوهؼلددددح ّتثدددداقٖ وه٠ ددددَ  ف

٘دددى اٛؼدددكاز فدددٖ ٌددد٘اقِا الىهٌدددٖ.  ٘ددده أى ذٌاّلدددَ للؽدددكز ُّدددما هدددا ٗععلدددَ ٗكرٍدددة الندددكنج علدددٔ ّ

  ُّددددما لددددي ٗددددرن إٟ هددددي ـدددد٠  فِوددددَ ّإقناكددددَ للْاقددددى ًنكٗددددحالرددددانٗفٖ  ٗعددددة أى ٗكددددْى تك٘ ٘ددددح 

 اٟفرهاٖ٘ المٕ ٗنكهَ للؽكز الرانٗفٖ.

 

فالر٠ه٘دددم ّعلدددٔ ٘دددْع الِاقفدددح   ٌناِددداخإى فٕدددن  الردددانٗؿ لودددي ِدددأًَ أى ّٗدددكن هلرندددٔ للؽدددْان ّال

تدددن ّؼردددٔ ذنددداع تر ك٘دددهُن ّذندددْٗن ذٕدددْناذِن  اخ الرانٗف٘دددح  ذٕدددثػ لدددكِٗن هندددكنج علدددٔ اٟنالوعا٘ددد

 ذعكٗلِا فٖ ظْ ٗرٍن تاؼرهام اٙـه ّهٌاقّح اٙناع تاٌٟركٟ  ّالثهٌُح ّالر ك٘ه الوٌانٖ.
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  ٘وي كراب العاهعح ّالّهاكح: إٔ قّن للعلْم اًٍٝاً٘ح ّاٟظرواع٘ح  انتاريخ وتكىيٍ انشخصيح انىطُيح  2999  النكّنٕ عثك الوع٘ك 

 .69-67  ْ:8هٌّْناخ كل٘ح اٙقاب ّالعلْم اًٍٝاً٘ح تالوؽوكٗح    ٌلٍلح الٌكّاخ نقن 

 

 



 

 
 

 ذراصحاإلطار انؼًهي نه َيانفصم انخا 

ٗعرثددده الن٘دددام تكناٌدددح اٌدددرا٠ع٘ح ه٘كاً٘دددح ـادددْج هٌِع٘دددح هِودددح  تدددن ّ٘دددهّنٗح فدددٖ تعدددٗ اٛؼ٘ددداى 

هدددي  ٌُدددا هّدددهّع٘رِا ظِدددح أـددهٓ  ّذٍدددروكذثعددا لٌْع٘دددح الوْ٘دددْ  هدددي ظِددح  ّٚث٘عدددح الونانتدددح هدددي 

ك كّددد  ٕدددالوٍدددراا  إلدددٔ عودددن اِٝدددكا  الوادددهّغ ق نكدددْى الكناٌدددح الو٘كاً٘دددح ذوكٌٌدددا هدددي الٌ دددال قدددك

  ّهدددي ُدددما الوٌالدددن ًعدددك أً ٍدددٌا هلدددىه٘ي إلدددٔ اٛـدددم تعدددكج ذنٌ٘ددداخ ٓ هدددي الوْ٘دددْ أـدددهظْاًدددة 

ّأقّاخ هٌِع٘ددددح هددددي قث٘ددددن ذؽل٘ددددن الوٙددددوْى ّاٌٟددددروانج  ّالوناتلددددح  ِّددددثكح الو٠ؼوددددح ّذعددددكن 

اِٝددددانج إلددددٔ أى اـر٘انًددددا لِددددمٍ اٛقّاخ لددددً٘ أهددددها ذؽكوددددَ الٕددددكفح أّ قّاعددددٖ ِفٕدددد٘ح ّإًوددددا 

٘عدددح الثؽدددس الدددمٕ ًؽدددي تٕدددكق قناٌدددرَ. إى ُاظٍدددٌا اٌٛاٌدددٖ فه٘دددرِا ـْٕٔددد٘ح الوْ٘دددْ  ّ ٚث

كددداى ٗروصدددن فدددٖ الٌدددىّ  إلدددٔ الو٘دددكاى تعدددك الوعالعدددح الٌوهٗدددح لِٞدددكا  الوادددهّغ ؼدددْ  قّن الردددانٗؿ 

 وّاٗا: ش٠ز فٖ ذصو٘ي الرهت٘ح علٔ الوْاٌٚح ّللك اًا٠قا هي

 

 يٍ خالل انخطاب انتزتىي انزصًي  وظائف انتاريخ وقيى انًىاطُح 

الِددكب هددي ذعلددن الرددانٗؿ ذكددْٗي هددحنؾ هؽرددهب  تددن ـلددن هددْاٚي ٗ ِددن ؼنْقددَ ّّاظثاذددَ  ٗعددٖ لددً٘ 

ظ٘دددكا  اٗدددح الرندددكم  ّأتعددداق الرٌو٘دددح الوعروع٘دددح  فكدددن ذهت٘دددح ذانٗف٘دددح ُدددٖ ذهت٘دددح علدددٔ الوْاٌٚدددح. إٔ 

ذِ٘دددل الودددرعلن لكدددٖ ٕٗدددثػ هْاٌٚدددا ًا٘دددعا ّهْاكثدددا للرؽدددْٟخ  ٗه دددة فدددٖ هوانٌدددح الكٗونهاٚ٘دددح  

ّهٌ ددددرػ    كدددده الٌنددددكٕ  هددددْاٚي ٗؽرددددهم اٙـددددهٗي ٍّٗدددداعكُن  ذٌو٘ددددح الددددهّغ العواع٘ددددح ٗودددداني الّ

 علٔ الكًْ٘ح ّالعالو٘ح.

هعوْعدددددح هدددددي    تددددد٘ي 1007ذو٘دددددى الرْظِ٘ددددداخ الرهتْٗدددددح الفأدددددح تردددددكنًٗ اٟظرواع٘ددددداخ لٍدددددٌح 

 الرٖ ٗؽاّ  قني الرانٗؿ ذؽن٘نِا:  الْ ا   

 انىظائف انًؼزفيح:  

اٟٚدد٠  علدددٔ أُدددن ههاؼددن ذادددْن الوعروعددداخ ّ  اًٍٝدداً٘ح فدددٖ الوا٘دددٖذعهٗدد  الودددرعلن تدددالوْاُه   -

الرعدددددهب علدددددٔ أُدددددن اًٛوودددددح ّ  الثّدددددهٗح هٌدددددم العِدددددْق النكٗودددددح ّإلدددددٔ  اٗدددددح ال ردددددهج الوعأدددددهج

 اٟقرٕاقٗح ّاٟظرواع٘ح ّالٍ٘اٌ٘ح ّال كهٗح الرٖ ِِكذِا الوعروعاخ الثّهٗح فٖ الواٖ٘.

اتلدددح للراث٘دددن فدددٖ هفرلددد  العلدددْم  ـأدددح اٟظرواع٘دددح اكرٍددداب هعوْعدددح هدددي الو ددداُ٘ن العاهدددح الن -

 الدددددىهي  الوعدددددا   الرادددددْن  الرفلددددد   الؽٙدددددانج  الٌودددددام اٟظروددددداعٖ  الكّلدددددح  الكٗونهاٚ٘دددددح  

اٟٚددد٠  علدددٔ هعوْعدددح هدددي الٌوهٗددداخ الو ٍدددهج لرادددْن الوعروعددداخ ّ الككراذْنٗدددح  اٌٟدددرعوان... 

 اًٍٝاً٘ح.

 انىظائف انًُهزيح: 

ذٌو٘دددح هعوْعدددح هدددي الوِددداناخ ّالندددكناخ العنل٘دددح لدددكٓ الودددرعلن هدددي ـددد٠  قني الردددانٗؿ  ّٗوكدددي   -

 .اكرٍاب الورعلن هعوْعح هي الاه  ّالوٌاُط لوعالعح النٙاٗافٖ إظوالِا 

ّذ ٍددد٘ه الْقدددا ى ّاٛؼدددكاز الردددٖ ِدددِكذِا   هٙددداه٘ي الٌْدددا ن الرعل٘و٘دددح ّفِوِددداالندددكنج علدددٔ ذ ٍددد٘ه  -

 الوعروعاخ الثّهٗح.



 

 
 ذّدددد٘ه كهاٌددددح الرْظِ٘دددداخ الرهتْٗددددح الهٌددددو٘ح : انىظااااائف االرتًاػيااااح

(1)
إلددددٔ ظولددددح هددددي الوْاقدددد   

ٗ ِددن هعروعددَ    الددمٕ ًٍدداىاٝذكددْٗي هٌِددا   ّقدد٘ن الوْاٌٚددح الرددٖ ٍٗددعٔ هٌِدداض الرددانٗؿ إلددٔ ذؽن٘نِددا

ّاؼردددهام اٟـر٠فددداخ  ّقددد٘ن   ؼردددٔ ٕٗدددثػ ف٘دددَ هّدددانكا ّفددداع٠ الدددٌْٖٚ ّالدددكّلٖ   ّٗروْ٘دددى ف٘دددَ 

 وْاٌٚح ّالرٖ ذعك هاقج الرانٗؿ ؼاهلح لِا. ال

تاٌدددرنهاع عدددام لوٌودددْن الرعل٘وددداخ الهٌدددو٘ح تفٕدددْْ قّن الردددانٗؿ فدددٖ ذهٌددد٘ؿ النددد٘ن ّهٌِدددا علدددٔ ّ 

الرهت٘دددح علدددٔ الوْاٌٚدددح ٠ًؼددد  علدددٔ هعودددن ُدددمٍ الرْظِ٘ددداخ ذؽودددن تعدددٗ اٟٗعات٘ددداخ ّالردددٖ ذروصدددن 

قددد٘ن الِْٗدددح ّهثاق ِدددا اٛـ٠ق٘دددح هصدددن "..قددد٘ن الوْاٌٚدددح  علدددٔفدددٖ كًِْدددا أّنقخ علدددٔ عثددداناخ قالدددح 

ّالو٠ؼدد  أى ُددمٍ الوْاقدد  ّقدد٘ن الوْاٌٚددح  ّالصناف٘ددح ّالوْاٌٚددح ّالرددٖ ذعددك هدداقج الرددانٗؿ ؼاهلددح لِددا"

ذرٍدددن تدددالرٌْ   ّاٟهردددكاق الوعدددالٖ هدددي الوؽلدددٖ ّالدددٌْٖٚ إلدددٔ هدددا ُدددْ كدددًْٖ  ّللدددك لفلدددن الرلو٘دددم 

ٗح ّفدددددن هٌودددددْن ظرواع٘دددددح ّالنٙددددداٗا الثّدددددهالودددددْاٚي النددددداقن علدددددٔ هٍددددداعلح ّذأّٗدددددن اٛؼدددددكاز اٟ

 ٍٗاُواى فٖ تٌاع ّعَ٘ كوْاٚي هٍحّ  ّفاعن فٖ الوعروى. ذانٗفٖ  ّفكه ًنمٕ 

 

 :يٍ خالل كتة انتاريخ انًذرصيح 

ٗعرثددده الكرددداب الوكنٌدددٖ ٌّددد٘لح ذهتْٗدددح أٌاٌددد٘ح لرٌ ٘دددم الرْظِددداخ الرهتْٗدددح الهٌدددو٘ح  فِدددْ الودددكـن 

اله ٍ٘ددددٖ لكناٌددددح الٌوددددام الرهتددددْٕ ّذؽل٘ددددن هنْهاذددددَ اٌٛاٌدددد٘ح  فِددددْ ٗعكددددً فلٍدددد رَ اٟظرواع٘ددددح 

ّ اٗرددَ ّأُكافددَ توددا ٌٗنددن هددي هعددانب ّشنافددح  ّتوددا ٗرٙددوٌَ هددي هّددهّ  ّن ٗددح علو٘ددح 
(2)

ّعلددٔ   

اٌٛددداي ٌٗروددده هدددي الكردددة الوكنٌددد٘ح لوددداقج الردددانٗؿ للوهؼلدددح الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح  أى ذكّددد  لٌدددا ُدددما 

عدددي ع٠قدددح هٙددداهٌ٘٘ح ههذثادددح تالؽندددن الوعهفدددٖ هدددي ظِدددح  ّعدددي ع٠قدددح هٌِع٘دددح ههذثادددح ترٌو٘دددح 

ظْاًدددة فكهٗدددح ذٍرؽٙددده هنْهددداخ ال كددده الردددانٗفٖ كودددا ذٕدددْ َ اتٍدددروْلْظ٘ا الردددانٗؿ  ّإلا كددداى 

نٌدددٖ لوددداقج الردددانٗؿ ٗؽردددْٕ علدددٔ ظولدددح هدددي الو ددداُ٘ن الرانٗف٘دددح ّالدددكعا ن الكٗكاكر٘ك٘دددح الكرددداب الوك

الرددددٖ ذددددهّم إلددددٔ ذؽن٘ددددن الك اٗدددداخ ّالنددددكناخ الوعهف٘ددددح ّالوٌِع٘ددددح فٙدددد٠ علددددٔ اٌددددركهاض الك اٗدددداخ 

الرْأددددل٘ح ّالوْاقدددد  ّالندددد٘ن تالرندددداٚى هددددى تدددداقٖ الوددددْاق الكناٌدددد٘ح اٛـددددهٓ. ّهددددي ُددددما الوٌالددددن 

هٌدددد٘ؿ الندددد٘ن فددددٖ الكرددددة الوكنٌدددد٘ح ّـأددددح ذلددددك الورعلنددددح ترهٌدددد٘ؿ الرهت٘ددددح علددددٔ ّلهٔددددك هكاًددددح ذ

الوْاٌٚدددح  فقًٌدددا اـرهًدددا إظدددهاع قناٌدددح ّذؽل٘دددن لعٌ٘دددح هدددي كردددة ذدددكنًٗ الردددانٗؿ تالوهؼلدددح الصاًْٗدددح 

علددددٔ ذعو٘ددددن هددددا اكرٍددددثَ الرلو٘ددددم هددددي ك اٗدددداخ ّقددددكناخ فددددٖ الوهؼلددددح اٛههٗنرٕدددده    إل ٟالرأُ٘ل٘ددددح

  اعرودددداقا علددددٔ هنانتدددداخ ًْع٘ددددح فؽٍددددة  ّإًوددددا ٗددددرن إكٍدددداتَ ذددددكنٗع٘ا ك اٗدددداخ  الصاًْٗددددح اٝعكاقٗددددح

 ظكٗكج ذيٌثٌٖ أٌاٌا علٔ الٌٍن٘ح ّ اِٛكلح.

                                           
 2 

   الهتاٚ. انت هيهي يادتي انتاريخ وانزغزافياتذريش  تضهك انتؼهيى انخاَىي     1007 كهاٌح الرْظِ٘اخ الرهتْٗح ّالثهاهط 
 1 

  كراب الٌٍح الصاً٘ح شإًْ  ك٘  ٗكني الرانٗؿ فٖ العىا ه  أعوا  ًكّج ذكنًٗ الرانٗؿ تيٍ انخطاب اإليذيىنىري وانتاريخ  2991  الن دمحم 

 67فثهاٗه  ْ  17-16الوٌعنكج فٖ ُّهاى 
 1 

  ظم  اٙقاب ّالعلْم اًٍٝاً٘ح  ّوانج رحاب انتاريخ، انزذوع انًشتزكح نهتؼهيى انخاَىي انت هيهيكتاب في    1005 هعوْعح هي الوحل ٘ي - 

 .1الرهت٘ح الٌْٚ٘ح    الكان العالو٘ح للكراب  الكان الث٘ٙاع  ْ 

 
 



 

 
لنددك ذددن تٌدداع هعددىّعاخ ُدديما الٍددلك  اًا٠قددا هددي اـر٘ددان هؽدداّن هركاهلددح ّهٌٍددعوح  ذٍددعٔ كلِددا إلددٔ 

ّللدددك تدددالْقْب علدددٔ هؽاددداخ إكٍددداب الودددرعلن ه ددداذ٘ػ ذٍددداعكٍ علدددٔ إقناة العدددالن الدددمٕ ٗعدددُ٘ ف٘دددَ  

 ذانٗف٘ح ؼاٌوح  ٌاُود فٖ تٌاع الْاقى الؽالٖ  ّللك تِكب:

ذؽ ٘ددددى الوددددرعلن ل٠ُروددددام تنٙدددداٗا ّ  ددددْاُه ّذاددددْناخ عهفرِددددا الوعروعدددداخ الثّددددهٗح عوْهددددا   -

 ّهعروعَ الوغهتٖ العهتٖ ا٠ٌٝهٖ ـْٕٔا  ّها والد لِا ذأش٘هاخ فٖ العالن الوعأه.

اٟعردددددىاو تالِْٗدددددح الؽٙدددددانٗح  ّذٍددددداُن فدددددٖ إِدددددعاعِا ّذٍدددددوػ ت ِدددددن اذفدددددال هْاقددددد  ذٌودددددٖ  -

  الؽٙاناخ اٛـهٓ ّ الر اعن هعِا.

 إكٍاب الورعلن هٌِع٘ح للر ك٘ه ّالعون الوٌون   ذْٕنا ّذفا٘اا ّإًعاوا. -

ذوكدددد٘ي الوددددرعلن هددددي الٌْددددا ن ّاٛقّاخ  الرددددٖ ذٍدددداعكٍ علددددٔ تٌدددداع نٔدددد٘كٍ الصنافدددديٖ    ّذٌْدددد٘ى  -

 رَ للؽٙانج اًٍٝاً٘ح.قا هج ذْٕناذَ ّن ٗ

ّ ذعددددكن اِٝددددانج إلددددٔ أى الرددددكاـن ّالركاهددددن تدددد٘ي هدددداقذٖ الرددددانٗؿ ّالعغهاف٘ددددا كاًددددا هددددي الوٌالندددداخ 

اله ٍ٘ددد٘ح  الردددٖ ّظِدددد ُدددما الثهًددداهط  ؼردددٔ ٗدددروكي الودددرعلن هدددي تٌددداع ٔدددْنج ّا٘دددؽح عدددي العدددالن 

   إٟ تاًٟ رددداغ الدددمٕ ٗعدددُ٘ ف٘دددَ  هدددى الرأك٘دددك علدددٔ أى ُدددمٍ الٕدددْنج ٌدددْب لدددي ذنردددهب هدددي اٟكرودددا

 علٔ هٍاُواخ ال لٍ ح ّالعلْم ّالرنٌ٘اخ الؽكٗصح ّاللغاخ الؽ٘ح .

ذدددهاُي ذعلوددداخ هددداقج الردددانٗؿ فدددٖ ُدددما الوٍدددرْٓ هدددي الوهؼلدددح الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح علدددٔ إكٍددداب الودددرعلن 

ك اٗددداخ هعهف٘دددح هٌِع٘دددح هدددي ـددد٠  ذهٌددد٘ؿ الندددكنج علدددٔ الوْ٘دددعح فدددٖ الىهددداى ّالوعدددا   ّإعودددا  

ردددانٗفٖ فدددٖ اِٟدددرغا  علدددٔ الْشدددا ن  ّذٌو٘دددح هْاقددد  اٗعات٘دددح هدددي الرادددْناخ الرانٗف٘دددح ّهدددي الدددٌِط ال

الِْٗددددح الؽٙددددانٗح فددددٖ أتعاقُددددا الوفرل ددددح  ٌّٚ٘دددددح  إٌدددد٠ه٘ح  هرٌْددددا٘ح ّعالو٘ددددح  فٙدددد٠ علدددددٔ 

 اٌركهاض ق٘ن عل٘ا هصن الرٍاهػ ًّثم العٌ  ّاؼرهام الرٌْ  ّاٟـر٠ب.

ي كردددة  ٟؼوٌدددا  دددىانج للو ددداُ٘ن ّالوٕدددلؽاخ لاخ الٕدددلح ترصوددد٘عٌ٘دددح هدددي الاًا٠قدددا هدددي ذؽل٘لٌدددا لّ 

"فددددٖ نؼدددداب الرددددانٗؿ للعددددمّ  الوّددددرهكح  للرعلدددد٘ن الصددددإًْ  الوْاقدددد  ّقدددد٘ن الوْاٌٚددددح فددددٖ كردددداب

الرددأُ٘لٖ"  ّ"كردداب فددٖ نؼدداب الرددانٗؿ الٍددٌح الصاً٘ددح هددي ٌددلك الثكالْنٗددا"  أكصدده هددي "كردداب العكٗددك 

ثكالْنٗددددا". ٌُّددددا ٗوكددددي الرٍددددا   عددددي ٌددددثة ُددددما الر دددداّخ فددددٖ الرددددانٗؿ الٍددددٌح اّٛلددددٔ هددددي ٌددددلك ال

ّاٟـدددر٠ب  أُدددْ ناظدددى إلدددٔ اُرودددام الودددحل ٘ي تالعْاًدددة الوعهف٘دددح ّالوٌِع٘دددح أكصددده هدددي اُرواهِدددا 

أٌاٌدددا إلدددٔ الوْا٘ددد٘ى ّاِٝدددكاٟخ الردددٖ ٗدددرن ذٌاّلِدددا فدددٖ ُدددما أم أى اٛهددده هدددهقٍ  تدددالوْاق  ّالنددد٘ن.

الوعهفدددددٖ الوٌِعدددددٖ علدددددٔ ذهٌددددد٘ؿ الوْاقددددد  ّقددددد٘ن  الوٍدددددرْٓ الرعل٘ودددددٖ  ذ دددددهٖ ذدددددهظ٘ػ العاًدددددة

الوْاٌٚدددح.  ٘ددده أى ذأك٘دددك ُدددما  أّ ً ٘دددَ ٗرالدددة إظدددهاع قناٌدددح هنانًدددح للكرددداب هدددى تددداقٖ كردددة الردددانٗؿ 

  .لٌ ً الوٍرْٓ الرعل٘وٖ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 انتاريخ وانتزتيح ػهن انًىاطُح يٍ خالل تًخالخ يذرصي يادج االرتًاػياخ 

الكٗدددكاكر٘كٖ للوددداقج الكناٌددد٘ح  فِدددْ هْظدددَ هٍدددان العول٘دددح ٗلعدددة الودددكني قّنا ؼاٌدددوا فدددٖ الوٍدددان 

الرعل٘و٘دددح الرعلو٘دددح  هدددي ـددد٠  ًندددن الوعهفدددح ّاـر٘دددان الْ٘دددع٘اخ الو٠ ودددح لندددكناخ الورعلوددد٘ي  كودددا 

ٗفردددان الاها دددن  ّالٌْدددا ن الرعل٘و٘دددح الوٌاٌدددثح  كدددن للدددك فدددٖ انذثددداٚ تروص٠ذدددَ الوعهف٘دددح ّالوٌِع٘دددح 

ا الوٌالدددن ذثدددهو أُو٘دددح هعهفدددح ُدددمٍ الرودددص٠خ  ّٛظدددن للدددك ُ٘أًدددا لرلدددك الوددداقج الكناٌددد٘ح. ّهدددي ُدددم

اٌددددرث٘اًا تاعرثددددانٍ أقاج تؽص٘ددددح هِوددددح لكناٌددددح الْاقددددى ّذؽل٘لددددَ. ّلنددددك ظدددداعخ اٌددددروانج ُددددما الثؽددددس 

هرٙدددددوٌح لعدددددكق هدددددي اٌٛدددددالح هٌِدددددا هددددداُْ هغلدددددن  ّاٙـددددده ه ردددددْغ  ّقدددددك اٌدددددرِكب اٌٟدددددرث٘اى 

  ّتعددددك ذْوٗددددى لعدددداهل٘ي تالٍددددلك الصددددإًْ الرددددأُ٘لٖا أٌددددرال  هددددي أٌدددداذمج هدددداقج اٟظرواع٘دددداخ52عٌ٘ددددح 

اٌدددرثعاق كدددن اٌدددروانج هثصدددْنج  ذنلدددٓ عدددكق ُدددا إلدددٔ ّذْ٘ددد٘ػ ك٘ ٘دددح هلاِدددا  شدددن ظوعِدددا ّ اٌٟدددروانج 

اٌددروانج. ّاًا٠قددا هددي الث٘اًدداخ العاهددح الرددٖ قددام ترعثارِددا أفددهاق العٌ٘ددح  ّق ٌددا عٌددك العٌأدده الرددٖ  10

 ٌرا ط الورْٔن إلِ٘ا.ًهٓ أًِا ه ٘كج لنهاعج ّذؽل٘ن ال

  ف٘وددددا ٗفددددٓ الٍددددحا  اّٛ  الورعلددددن تكنظددددح هنانتددددح ك اٗدددداخ قني الرددددانٗؿ لوفرلدددد  ظْاًددددة

 .الورعلن  ظاعخ اٌرعاتح أفهاق العٌ٘ح علٔ الْٕنج الْانقج فٖ الوث٘اى

 
 

  ذعرثدده تددأى  ك اٗدداخ قني الرددانٗؿ ذٌوددٖ  95%  تددأى  الث٘ددح أفددهاق عٌ٘ددح الثؽددس هددي الوث٘دداى ٠ٗؼدد 

العْاًدددة الوعهف٘دددح للودددرعلن  ً دددً اٛهددده ٌٗاثدددن ذواهدددا علدددٔ العْاًدددة الوٌِع٘دددح  إل نإٔ  الث٘دددح أفدددهاق 

    ذنددده تكدددْى ك اٗددداخ قني الردددانٗؿ  ذٍددداُن فدددٖ ذٌو٘رِدددا لدددكٓ الودددرعلن. أهدددا تالٌٍدددثح 75%الثؽدددس  

للعْاًددددة الرْأددددل٘ح  فددددهإٔ أفددددهاق عٌ٘ددددح الثؽددددس  اٌددددرنه  أ لثددددَ علددددٔ ذٌو٘رِددددا ُددددٖ أٗٙددددا لددددكٓ 

  لِدددن اًاثدددا  ؼٍدددي تفْٕٔدددِا.أها الوْاقددد  ّقددد٘ن الوْاٌٚدددح فٌٍدددثح هِودددح هدددي نإٔ 65 %ودددرعلن ال

  .   70%عٌ٘ح الثؽس ذعرثه أى ك اٗاخ قني الرانٗؿ ذٌوِ٘ا تك٘ ح هرٌْاح 
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  ٖف٘ودددا ٗفدددٓ الٍدددحا  الصددداًٖ ّالورعلدددن تكنظدددح إقهددداض هفرلددد  قددد٘ن الوْاٌٚدددح فدددٖ الكرددداب الوكنٌددد

 كوا ُْ هث٘ي فٖ العكّ .أفعا  العٌ٘ح  لواقج الرانٗؿ  فنك ظاعخ نقّق

 

 الكنظاخ

 ق٘ن الوْاٌٚح
 ظ٘كج ؼٌٍح هرٌْاح ٘ع٘ ح

ظ٘كج 

 ظكا
 الوعوْ 

-ٌ٘اٌ٘ح  

 قاًًْ٘ح

 10 2 24 4 0 2 العكق

 200% 5 70 10 0 5 %الٌٍثح 

 اقرٕاقٗح
 10 2 6 21 2 0 العكق

 200% 5 10 60 5 0 %الٌٍثح 

 اظرواع٘ح
 10 0 1 8 9 0 العكق

 200% 0 25 40 45 0 %الٌٍثح 

-قٌٗ٘ح  

 أـ٠ق٘ح

 10 0 1 21 5 0 العكق

 200% 0 25 60 15 0 %الٌٍثح 

 شناف٘ح
 10 0 2 0 21 7 العكق

 200% 0 5 0 60 15 %الٌٍثح 

 

  هددددي أفددددهاق عٌ٘ددددح الثؽددددس  ذحكددددك علددددٔ أى الوْاقدددد  ّقدددد٘ن 70%تنددددهاعج للعددددكّ  ٠ٗؼدددد  أى ًٍددددثح  

أهدددا النددد٘ن اٟقرٕددداقٗح  الوكنٌدددٖ لوددداقج الردددانٗؿ  ُدددٖ قددد٘ن ٌ٘اٌددد٘ح قاًًْ٘دددح.الوْاٌٚدددح الدددْانقج تالكرددداب 

  هددددي عٌ٘ددددح 60%ّاٟظرواع٘ددددح فؽٙددددْنُا ُددددٖ تددددكّنُا ّاوى فددددٖ الكردددداب الوكنٌددددٖ   فٌٍددددثح  

  للنددد٘ن اٟظرواع٘دددح. فدددٖ ؼددد٘ي  40%الثؽدددس لِدددا اًاثدددا  ؼٍدددي للنددد٘ن اٟقرٕددداقٗح ّاٛـ٠ق٘دددح هناتدددن  

 ح الثؽس  ذنه تْظْق هؽرّن للن٘ن الصناف٘ح.  هي ً ً أفهاق ع60ٌ٘%ًٍثح  

 أّ اٟهردددكاق  ف٘ودددا ٗفدددٓ الٍدددحا  الصالدددس الورعلدددن تكنظدددح اًاثدددا  عٌ٘دددح الثؽدددس ؼدددْ  الرغا٘دددح

 للوْاق  ّق٘ن الوْاٌٚح الْانقج فٖ الكراب الوكنٌٖ. فنك ظاعخ الٌرا ط ّفن هاٗلٖ  الوعالٖ

 

 الكنظاخ                

 اٟهركاق الوعالٖ 

 الوعوْ  ظ٘كج ظكا ظ٘كج ؼٌٍح هرٌْاح ٘ع٘ ح

ن 
ق٘

ح 
ل٘
ؽ
ه

 

 10 0 9 7 1 2 العكق

 200% 0 45 15 25 5 %الٌٍثح 

ّ 
٘ن
ق

 

٘ح
ٌٚ

 

 10 1 7 8 1 0 العكق

 200% 20 15 40 25 0 %الٌٍثح 

ن 
ق٘

٘ح
٘و
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إ

 

 10 1 9 8 2 0 العكق

 200% 20 45 40 5 0 %الٌٍثح 

ن 
ق٘

ح 
ً٘
كْ

 

 10 24 5 2 0 0 العكق

 200% 70 15 5 0 0 %الٌٍثح 



 

 
 

تندددهاعج أنقدددام ًٍّدددة العدددكّ  الفددداْ تاًاثدددا  أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس تالرغا٘دددح  أّ اٟهردددكاق الوعدددالٖ 

 لن٘ن الوْاٌٚح الْانقج تالكراب الوكنٌٖ فنك ظاعخ كاٙذٖ : 

 هددي  15%هددي أفددهاق عٌ٘ددح الثؽددس ذحكددك علددٔ أًِددا ذغا٘ددح ظ٘ددكج  فددٖ ؼدد٘ي  45 %قدد٘ن هؽل٘ددح : ًٍددثح

 العٌ٘ح ذهٓ تكْى اٟهركاق الوعالٖ للن٘ن ُْ تْٕنج ؼٌٍح.

 هدددي أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس ذدددهٓ تدددأى ؼٙدددْنُا فدددٖ الكرددداب الوكنٌدددٖ ُدددْ  40 %قددد٘ن ٌّٚ٘دددح: ًٍدددثح

 هٌِن ذنْ  تأى ؼْٙن الن٘ن الٌْٚ٘ح ُْ ؼْٙن ظ٘ك. 15%تّكن ؼٍي  فٖ ؼ٘ي 

  َن الندددد٘ن لاخ الثعددددك هددددي أفددددهاق عٌ٘ددددح الثؽددددس ذددددهٓ تدددداى ؼٙددددْ 85 %قدددد٘ن إقل٘و٘ددددح: هددددا هعوْعدددد

 اٝقل٘وٖ فٖ الكراب الوكنٌٖ ُْ تْٕنج ظ٘كج .

  ٖقددد٘ن كًْ٘دددح: تفٕدددْْ ُدددمٍ اٛـ٘دددهج فغالث٘دددح أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس ذحكدددك أى قنظدددح ؼٙدددْنُا فددد

   . 70 %الكراب الوكنٌٖ ظ٘كج ظكا  

 

 الرهت٘ح  ق٘ن٘ ٘ح إٌِام الرانٗؿ فٖ ذهٌ٘ؿ ف٘وا ٗفٓ الٍحا  الهاتى الورعلن تْظِح ًوه العٌ٘ح فٖ ك

 :علٔ الوْاٌٚح الونرهؼح  فنك ظاعخ الٌرا ط علٔ الٌؽْ الوث٘ي فٖ الوث٘اى

 
تْظِدددح ًوددده أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس فدددٖ ك٘ ٘دددح إٌدددِام الردددانٗؿ فدددٖ ذهٌددد٘ؿ  وث٘ددداى  ّالورعلدددنتنهاعذٌدددا لل

 الرهت٘ح علٔ الوْاٌٚح  فنك ظاعخ كاٙذٖ:

  ٕهدددي أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس ذدددهٓ   50%  لوعالعدددح الْقدددا ى اٟظرواع٘دددح: ًٍدددثحتلدددْنج الؽدددً الٌندددك

 ذٍرنه علٔ أًِا ذوه فٖ ك٘ ٘ح ظ٘كج.  15%تٌ٘وا تأًِا ذرن تْٕنج ؼٌٍح  

 الثؽدددس ذحكدددك هدددي عٌ٘دددح   55%  ذهٌددد٘ؿ الِْٗدددح ّاؼردددهام الرٌدددْ  الصندددافٖ ّاٟـدددر٠ب اٟشٌدددٖ: ًٍدددثح

 تأًِا هرٌْاح. هي أفهاقُا ذهٓ  40%  حعلٔ أًِا ؼٌٍح  ّ ًٍث

  هددددي أفدددهاق عٌ٘ددددح الثؽدددس ذندددده تكًِْددددا  70%ذهٌددد٘ؿ هثدددداق  الكٗونهاٚ٘دددح ّؼنددددْ  اًٍٝددداى: ًٍددددثح

 هٌِن ذحكك تكًِْا هرٌْاح. 15 %ؼٌٍح  هناتن

  هدددي أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس ذدددهٓ تأًِدددا ذدددرن تك٘ ٘ددددح   65% العكالدددح اٟقرٕددداقٗح ّاٟظرواع٘دددح: ًٍدددثح

 هٌِن.  15% هرٌْاح  تن ٘ع٘ ح ؼٍة نإٔ 

   هددددي أفددددهاق عٌ٘ددددح   50% تلددددْنج الؽددددً ال ٌددددٖ ّنّغ اٝتددددكا  ّذٌو٘ددددح اٛـدددد٠  ال ا٘ددددلح: ًٍددددثح

 هٌِن ذحكك علٔ أًِا فٖ الؽكّق الورٌْاح.  15%  الثؽس ذهٓ أًِا ٘ع٘ ح  ؼْالٖ
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 اصتُتاراخ   

لندددددك ٌدددددوؽد الندددددهاعج الٌْع٘دددددح فدددددٖ ٘دددددْع العاًدددددة الْٔددددد ٖ الكودددددٖ تدددددالفهّض توعوْعدددددح هدددددي 

 ٗلٖ: ف٘وااٌٟرٌراظاخ ًعولِا 

  ذثاٌٗددددداخ فدددددٖ ذودددددص٠خ الوكنٌددددد٘ي تفٕدددددْْ ذهٌددددد٘ؿ الوْاقددددد  ّقددددد٘ن الرهت٘دددددح علدددددٔ  نٔدددددك

الوْاٌٚدددح  ؼ٘دددس لدددن ًٍدددعن إظواعدددا هدددي ٚدددهب أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس ؼدددْ  قٙددد٘ح ّاؼدددكج هدددي أٌدددالح 

 اٌٟرث٘اى.

 اقج اٟظرواع٘دداخ  فوددٌِن هددي  وددْٖ ّ٘ددثات٘ح فددٖ ه ِددْم الرهت٘ددح علددٔ الوْاٌٚددح عٌددك هكنٌددٖ هدد

الوّددددانكح الٍ٘اٌدددد٘ح ّذددددكت٘ه الّددددأى الوؽلددددٖ  ّالددددثعٗ اٙـدددده فددددٖ هوانٌددددح الؽنددددْ  فددددٖ ٍ ٗؽٕدددده

ّالْاظثددداخ  ّتدددملك ٗندددىم ه ِدددْم الرهت٘دددح علدددٔ الوْاٌٚدددح فدددٖ ؼدددكّق ٘ددد٘نح ت٘دددك أًدددَ أٗٙدددا العكالدددح 

 اٟقرٕاقٗح ّالركافح اٟظرواعٖ  ّالرعكق الصنافٖ...

 فدددكم أٌاٌدددا العْاًدددة الوعهف٘دددح  الث٘دددح أفدددهاق عٌ٘دددح الثؽدددس  ذنددده تكدددْى ك اٗددداخ قني الردددانٗؿ ذ

 الوٌِع٘ح ًّْعا ها الرْأل٘ح فٖ ؼ٘ي ٗرن إ  ا  العْاًة الورعلنح تن٘ن الرهت٘ح علٔ الوْاٌٚح.

 ٘دداب هٌِع٘ددح هؽددكقج لرنددكٗن قٙدداٗا الرهت٘ددح علددٔ الوْاٌٚددح الددْانقج فددٖ الكردداب الوكنٌددٖ للرددانٗؿ  

أقّاخ ّ ل٘دددداخ لن٘دددداي هددددكٓ ذوكددددي ّاٌددددر٘عاب الوددددرعلن للوْاقدددد  ّقدددد٘ن الرهت٘ددددح علددددٔ ّذْ ٘دددد  

 الوْاٌٚح. 

 

 نهذراصح خالصاخ وتىصياخ ػايح 

ّش٘نح الرْظِ٘اخ الرهتْٗح الفأح تركنًٗ الرانٗؿ تالوهؼلح  ىلوٙوْلنك كّ د لٌا النهاعج الرؽل٘ل٘ح 

علٔ  لْ ا   الرهتْٗح لركنًٗ الرانٗؿ الصاًْٗح الرأُ٘ل٘ح  ّـأح الّن الورعلن تالعْاًة اٟظرواع٘ح ّا

ّؼْٙن ّاوى لِا ّظْق ه انقح ت٘ي ذْظَ ذهتْٕ ٗحكك علٔ أُو٘ح الوْاق  ّق٘ن الرهت٘ح علٔ الوْاٌٚح 

ّت٘ي هوانٌاخ قٗكاكر٘ك٘ح لوكنٌٖ هاقج اٟظرواع٘اخ  ذعرهب تاٌرِكاب العْاًة  انٗؿ فٖ هاقج الر

الوعهف٘ح ّالوٌِع٘ح فٖ ِفٕ٘ح الورعلن  أكصه هي اٌرِكافِا لن٘ن الوْاٌٚح. كوا كّ د لٌا أقاج اٌٟرث٘اى 

لو ِْم فٖ علٔ ّظْق ذثاٌٗاخ فٖ ذوص٠خ الوكنٌ٘ي لو ِْم الرهت٘ح علٔ الوْاٌٚح  فٌِاة هي ٗؽٕه ا

ظْاًة ٌ٘اٌ٘ح قاًًْ٘ح لاخ الٕلح تالكٗونهاٚ٘ح الٍ٘اٌ٘ح ّؼنْ  اًٍٝاى  فٖ ؼ٘ي ٗرن إ  ا  تاقٖ 

ّالرٌْ  الصنافٖ. اٟشٌٖ العْاًة اٛـهٓ كالعكالح اٟقرٕاقٗح ّالرٙاهي اٟظرواعٖ  ّاؼرهام الرثاٗي 

 ف٠ٙ علٔ  ٘اب هٌِع٘ح هعٌ٘ح لرهٌ٘ؿ ُمٍ الوْاق .

ذؽل٘ددن عٌ٘دددح كرددة هدداقج الرددانٗؿ للوهؼلددح الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘ددح هددي ه٠ؼوددح ًْعددا هدددي  عول٘ددح هكٌددد لنددك

الّدددػ فدددٖ ه ددداُ٘ن قددد٘ن الرهت٘دددح علدددٔ الوْاٌٚدددح تالٍدددٌح اّٛلدددٔ هدددي ٌدددلك الثكالْنٗدددا هنانًدددح هدددى الٍدددٌح 

اّٛلددددٔ  العددددك  الوّددددرهة  للوهؼلددددح الصاًْٗددددح الرأُ٘ل٘ددددح  ّالٍددددٌح الصاً٘ددددح هددددي ٌددددلك الثكالْنٗددددا. هوددددا 

الثاؼدددس ٗرٍددداع  ُدددن اٛهددده هدددهذثٛ تاـر٘ددداناخ لعٌدددح الردددأل٘  ٌٟدددرِكاب العْاًدددة الوعهف٘دددح ٗععدددن 

الوٌِع٘ددددح لّفٕدددد٘ح الوددددرعلن علددددٔ ؼٍدددداب ذٌو٘ددددح الوْاقدددد  ّقدددد٘ن الوْاٌٚددددح  أم أى اٛهدددده هددددهذثٛ 

أى ذأك٘دددك ً دددٖ ُدددما  الوٍدددرْٓ الرعل٘ودددٖ فه٘دددد للدددك.  ٘ددده تاِٝدددكاٟخ الرانٗف٘دددح الردددٖ ذندددكم فدددٖ ُدددما

 إظهاع قناٌح ذؽل٘ل٘ح هنانًح للكراب هى كرة هكنٌ٘ح أـهٓ لٌ ً الوٍرْٓ. أّ للك ٗرالة

 

 



 

 
ذكرٍددد٘اى ًا٠قدددح ٌدددثن هدددي ه٠ؼوددداخ ّـ٠ٔددداخ  ٗوكدددي الندددْ  تدددأى فه٘دددرٖ اٟ ّفدددٖ ٘دددْع هدددا

الوٕدددكاق٘ح  للدددك الو انقددداخ الوْظدددْقج تددد٘ي الادددهغ الكٗدددكاكر٘كٖ لوٍدددألح الرهت٘دددح الٕدددؽح ّظاًثدددا هدددي 

الرددددانٗؿ  ّ ٘دددداب الوٌِع٘ددددح الْا٘ددددؽح ّاٛقّاخ الن٘اٌدددد٘ح  فٙدددد٠  علددددٔ قدددد٘ن الوْاٌٚددددح اًا٠قددددا هددددي

علدددٔ ذثاٌٗددداخ فدددٖ ذودددص٠خ هكنٌدددٖ هددداقج اٟظرواع٘ددداخ ف٘ودددا ٗرعلدددن تدددكّن الردددانٗؿ فدددٖ ذهٌددد٘ؿ الرهت٘دددح 

ؼ٘دددددس ّظِدددداخ الٌودددده ذنددددده تاٌددددرِكاب العْاًددددة الوٌِع٘دددددح الوعهف٘ددددح لّفٕددددد٘ح  علددددٔ الوْاٌٚددددح.

 الوْاٌٚح.الورعلن  علٔ ؼٍاب ذصو٘ي الوْاق  ّق٘ن 

 

لنددك كدداى الِددكب هددي ُددمٍ الكناٌددح  كوددا ٌددثن ّأى أِددهًا إلددٔ للددك ٌدداتنا ُددْ اٌركّدداب ّنٔددك لددكّن 

الردددانٗؿ فدددٖ الرهت٘دددح علدددٔ الوْاٌٚدددح تالوهؼلدددح الصاًْٗدددح الرأُ٘ل٘دددح  ّلندددك ٌدددعد ُدددمٍ الكناٌدددح الرؽل٘ل٘دددح 

الثؽددددس إلددددٔ  تلددددْنج ُددددما الِددددكب هددددي ـدددد٠  الفاددددْاخ الوٌِع٘ددددح الرددددٖ تددددكأخ هددددى ٚددددهغ إِددددكال٘ح 

ّٔددد٘ا ح ال ه٘ددد٘اخ  ّذنل٘دددة الكناٌددداخ اٟتٍدددروْلْظ٘ح لثلدددْنج اٝٚدددان الٌودددهٕ  ّهؽاّلدددح إٗعددداق 

الفدددد٘ٛ الٌددددا ن لددددهتٛ ُددددما الّددددن الٌوددددهٕ تالعاًددددة العولددددٖ هددددي ـدددد٠  اـر٘ددددان اٛقّاخ ّالرنٌ٘دددداخ 

اٝؼٕدددا ٘ح الوٌاٌدددثح  ّاٌدددرِكاب عٌ٘دددح قٕدددك الرؽندددن هدددي فه٘ددد٘اخ الثؽدددس تالوعالعدددح اٝؼٕدددا ٘ح 

 ٘اخ الثؽس الو٘كاًٖ.لوعا

 

ذنددكم فددٖ فٕددْ  ّهؽدداّن ُددما الثؽددس ٗوكٌٌددا النددْ  تددأى ذهٌدد٘ؿ الوْاقدد  ّقدد٘ن الرهت٘ددح  ّتٌدداع علددٔ هددا

علددٔ الوْاٌٚددح ٗعددة أى ذددرن هنانترِددا هددي ـدد٠  هدداقج الرددانٗؿ ّالوددْاق الكناٌدد٘ح اٛـددهٓ ّالرعدددانب 

ق٘دداي هددكٓ ذهٌدد٘فِا فددٖ الّفٕدد٘ح للوددرعلن  ّللددك ّفددن هٌِع٘ددح ّا٘ددؽح ّأقّاخ ق٘اٌدد٘ح ذوكددي هددي 

 ِفٕ٘ح الورعلن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 انًزارغ انًؼتًذج

 

 

 أوال: تانهغح انؼزتيح 

 ت٘دددهّخ  قان ٔددداقن للاثدددى ّالٌّددده  الاثعدددح اّٛلدددٔ  العدددىع نضااااٌ انؼااازب  1000 اتدددي هٌودددْن  

25 . 

 النددداُهج  هاددداتى الِ٘ادددح الوٕدددهٗح انىطُياااح انًصااازيح فاااي انؼصاااز انحاااذيج  1000  ؼعددداوٕ  هٌدددح  

 للكراب  الاثعح اّٛلٔ العاهح

 ٖلثٌاى  ت٘هّخ  قان العلن للو٠ٗ٘يقايىس انتزتيح   2982 الفْلٖ دمحم عل  .  

 الكْٗددددد  ههكددددى الثؽددددْز الرهتْٗددددح ّالوٌدددداُط أي تزتيااااح وأي يىاطُااااح  2998  عٍ٘ددددْٕ أٗددددْب  

  .  أتهٗن14تْوانج الرهت٘ح  هعلح الرهت٘ح  العكق 

 كياااف ياااذرس   كرددداب الٍدددٌح الصاً٘دددح شدددإًْ  اإلياااذيىنىري وانتااااريختااايٍ انخطااااب   2991   دددالن دمحم

 .فثهاٗه 17-16أعوا  ًكّج ذكنًٗ الرانٗؿ الوٌعنكج فٖ ُّهاى  ؟انتاريخ في انززائز

 ٘دددددوي كرددددداب العاهعدددددح انتااااااريخ وتكاااااىيٍ انشخصااااايح انىطُياااااح  2999 الندددددكّنٕ عثدددددك الوع٘دددددك  

هٌّدددددْناخ كل٘دددددح اٙقاب ّالعلدددددْم اًٍٝددددداً٘ح   أي دور نهؼهاااااىو اإلَضااااااَيح واالرتًاػياااااحّالّدددددهاكح: 

 .8تالوؽوكٗح  ٌلٍلح الٌكّاخ نقن 

 هعلدددددح الوٍدددددرنثن يفهاااااىو انًىاطُاااااح فاااااي انذوناااااح انذيًقزاطياااااح  1001  الكدددددْانٕ علدددددٖ ـل٘ دددددح  

 . 164العهتٖ  ههكى قناٌاخ الْؼكج العهت٘ح  العكق 

 ٚقاب ّالعلددددْم لددددالوّددددرهة   العددددم  كتاااااب فااااي رحاااااب انتاااااريخ  1005 هعوْعددددح هددددي الوددددحل ٘ي

 .الكان العالو٘ح للكراب  الكان الث٘ٙاع اًٍٝاً٘ح  ّوانج الرهت٘ح الٌْٚ٘ح 

 الٍدددٌح اّٛلدددٔ هدددي ٌدددلك الثكالْنٗدددا كتااااب انزذياااذ فاااي انتااااريخ  1006 هعوْعدددح هدددي الودددحل ٘ي   

 .الٌْٚ٘ح  قان ًّه الوعهفح ّوانج الرهت٘ح

 الٍددددٌح الصاً٘ددددح هددددي ٌددددلك الثكالْنٗددددا    كتاااااب فااااي رحاااااب انتاااااريخ  1007 هعوْعددددح هددددي الوددددحل ٘ي

 ّوانج الرهت٘ح الٌْٚ٘ح  الكان العالو٘ح للكراب.

  تاااذريش ياااادتي انتااااريخ نكزاصاااح انتىريهااااخ انتزتىياااح وانثااازايذ   1007 ّوانج الرهت٘دددح الٌْٚ٘دددح

 الهتاٚ. ،تضهك انتؼهيى انخاَىي انت هيهي وانزغزافيا

 انتاااااريخ وانزغزافيااااا وانتزتيااااح ػهاااان انًىاطُااااحيُهاااااد يااااىاد    1001 ّوانج الرهت٘ددددح الٌْٚ٘ددددح  

  الهتاٚ.
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