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مقدمية

ّد تع بلتايل ملّنّدة. مد ايتببرّدة متاّدحش مرحلة متاطّدر: من مرمحل بالث ّّل متطد رريهي ف متبشرّدة مردت
هذه ف ملنسين مدكن اقّ ملنسييد م ّد متاق من راّعة درجة بهي بذربته. ّد متبشر متاطّدر أبج تعكس مرحلة ملّنّدة
متت بملباكرمت ملنيزمت ّعة مم ف ملّنّدة تامادل كمي لّماه، بتسريهي متطبّعة على متسّطرة من ملرحلة
بمخالقّدة بمتفكرّدة مليدّدة ّمهر متظ تشمل ايلّنّدة مكاسبة، بكفيءمت ّمني بق ّن بان ّم عل من ملنسينّدة: حققاهي
ف ّكه سل بتذّب ّمئه بأه ّمته شه ض ترّب على ملنسين بقّرة أّضي بتامّدز ملضرّدة تلمجامعيت مّزة تعّ متت

ملشتك. ملجاميعي متعّش إطير

عرات بقّ اّهي، بملقاصيدّة ملجاميعّة ملّية ببانظّم ملّن ف ملنسين لساقرمر ملّنّدة ّم مفه مرتبط
ملسلمّدة متربمينّدة، متقرطيجنّة، ّننّدة، متّ ملصرّدة، متبيبلّدة، ملّنّدة مال: ملّنّديت من متعّّّ ّر ظه ملنسينّدة
متت ملّنّديت على لرتكيزهي نظرم ملنسينّدة شهّتي متت ملّنّديت أرقى من ّد تع بمتت متغربّدة مخبرببّدة ملّنّدة بأايم

ملنسينّدة. بملنجزمت بملعيرف ّم تلعل ّعيد بمتن متكمدي متتمكم على بمعاميدهي سبقاهي

أصحيب متعرب أنكين ابعّ بمتشعّب، مخمم بي بمتاّمبل لتاعيقب تامّدز حضيرّدة ظيهرة ملّنّدة أند كمي
حيتة تعّش ملسلمّدة متعربّدة ملضيرة جعل ّد حضير تقهقر ّد مّلد عشر متردمبع متقرن منذ حّث مزدهرة، مّنّدة
ململت طّرق عن )متغرب( للار تلحاكيك بناّجة عشر متايمن متقرن أبمار منذ بتكن بمنطيط، ّد ج
بضربرة ّعي بمت متنهضة ّمدر ب ّددت بتع ّزدمد متعرب تّى ّد ملضير بمتاأادر لتارلدف ملحسيس بّأ متعسكرّدة

بتاصيعّ. تانيمى م ّد متاق بسبيب بمخاذ متارلدف من ملربج

برقّدهي تقّمدهي أسرمر لكانيه أبربل إل متردحلت من لتعّّّ متفتة هذه ف ّن بملسلم متعرب متردحيتة قيم
متنصف ف أبربل إل ملغيربّدي بعض رحلت على – هذم باني ف – بسنردكز بيّزمتي، مّنّداهي اصيئص بتبيد
هّمنة مع بتزممنت بإتّهي أبربل من متردحلت نسق باسيرع مّدزت حسديسة اتة ي خّد عشر متايسع متقرن من متايي

متعرب. ملغرب منطقة على متفرنسي ملحالل

متنصف ف بذتك نفسهي متزدمنّدة متفتة ف أبربل إل برحلة كلهي قيم مغيربّدي رحديتاي درمسة ماتن بقّ
مّّنة إل بلتاحّّّ ارنسي إل برحلة قيم بقّ ّنس ت من ّجة مل بن ممدّ بهي: عشر متايسع متقرن من متايي
قيم بقّ مخقصى ملغرب من بهّ متفيسي ملميل بأبّ ز" لّر مسيتك ف ملبّرز سلّك " كايبه الل من لّرس

مخنلّزّدة." ّدّر مت إل زّدة ملبّر مترحلة " مؤتفده الل من تنّن مّّنة إل بلتاحّّّ أنلتم إل برحلة
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متعلقة سسي ف عشر متايسع متقرن ف مترحلة رماّ أهّدة إل ّع ملّض هذم ف تلبحث مااّيرن أسبيب ترجع
بدبل أبربل دبل بي بايصدة بمتشعّب مخمم بي بمناشيرهي بمتاقياّدة ملضيرّدة متقّم بمناقيل بمتغرب متشرق بي
مخارى لتردحلت متعنيّة ف بتقصيم بمتردحيتي مترحلت من لتعّّّ مهاميمي لحظني أندني كمي متعرب، ملغرب
أنلتم إل ملغيربة رحلت ّل ح ّدرمسيت مت نّرة أب منعّمم لحظني بكذتك ارنسي إل ّجة مل بن ممدّ رحلة بمنهي:
مقيبل بف – عظمى مساعميّرة ة ّّر ممبط لعابيرهي متفتة تلك ف ثريهي ة ّد بش بتة ّد مت هذه شأن عظم رغم -
تلردحلت ملقيرنة ّدرمسيت مت إل تفاقر متبحث مّبدنة أن كمي ارنسي، إل متردحلت على ّدرمسيت مت جل تركز ذتك

بارنسي. أنلتم بي

بمتردحلة ز لّر مسيتك ف ملبّرز سلّك متردحلاي: هيتي بي مقيرنّدي نقّّد تلّلّدي منهجي هذم باني ف سنادبع

)فكلد مخبرببّدة ملّنّدة إل متنظر ف ملاالف أب ملئالف مظيهر تبيد أجل من مخنلّزّدة ّدّر مت إل زّدة ملبّر
ملّنّدة ملمح سلّة إل بسنسعى بمغربّدة، ّنسّدة ت نظر بجهة من )متغرب( ملار مع بمتاعيمل بأنلتم( ارنسي من
ملمّدزة ملصّصّديت على بمتتكّز عشر متايسع متقرن من متايي متنصف ف بتنّن لّرس من كلد ف باصيئصهي
ّذج متنم بي بمتسدّيسي متاقيف متصدرمع مظيهر تبيد ذتك كلد الل من بنربم منهمي، كلد ف متامدّن لشربع

برقياّدي. ّد بمقاصيد سّيسّدي ملغيربّدة ملنطقة على بمنعكيسيته ّي ّا مخنل ّذج بمتنم ّي متفرنكف

بتفّز ّّّر متان ّّ متنهض مليجس ملمح نت ف مترحلة أهّة مساجلء إل هذم باني الل من نرنّ أندني كمي
تشيبه مّى بتبي مخقصى بملغرب ّنس ت : بلخاصد متعرب ملغرب بلّمن ف ّّره بتط ملصلحي ملطيب
بمتفيسي ّجة مل مبن من كل تّى بأسيتّبه ملطيب اصيئص درمسة الل من متبلّّن ف ملصلحّة متاجربة
نظرتمي بصّيغة ّجّه ت ف هيم ثري لي ّن سّك بمتت منهمي، تكل بمتاقياّة ة متفكّر مللفّدة مكانيه إل مني سعّي
متاعيمل قة بطّر للار ّعي مت ّر تط على ذتك منعكيس بكّفّة ّي ّا بمخنل ّي متفرنكف بشقّهي متغربّة ملّنّة إل

. معه

على ّقّف مت إل بملعجيب ملنبهير مرحلة سيبز ف ملغيربّدي مترحديتاي هذّن نيح مّى تبي بسنحيبل
لركيت بمتامهّّ ملغيرب ملصلحي متفكر ّّر باط ذتك مرتبيط بمّى متغربّدي بملّمرة ّدن تلام ملقّقّة ملتّديت
ملار على ملنفايح على متاشجّع ف أبربل إل ملغيربة رحلت مسيهة مّى تبيد إل بسنسعى ّطن. مت متاحرر
بنسقي عيلي بي مشتكة إنسينّة بقّم حضيّر ّمر ل مرتكز بثسّس – بحرجة صعبة رريّة مرحلة ف –

تالفي. رقياّدي
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)تهّدي( ملايل ملفصل - I
ّحيالة امل املّيحلة ملدنّة حول

عشّ ملناسع ّن ملق من ملاان ملنيصف ف
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ملفصل مقديمة

مفيهّم مع ّم ملفه هذم تّمال إل نظرم ّسي، غي باي ميهّداهي تّّّ بميبتة ملّنّدة ّم مفه ف متبحث ّد ّع
بملّمرة، بمتاقياة ملضيرة ّم مفه مال: أارى ّمنب ج ف عنه بتالف معّدنة، ّمنب ج ف معه تاشيرك أارى
بربطه بذتك ثنّي، ملصطلحّدة متنيحّة من مد أبدل، متلدغّّدة متنيحّة من دقّقي تّّّم ّم ملفه هذم تّّّ بسنحيبل

بمتلدتّنّدة. مخبرببّدة ّته بأص جذبره ف متبحث على بسنعمل مساعميته، بجرى اّه ظهر متذّ متاديرييد لتسدّيق

سّيسّدة اصيئص إل صندفنيهي بقّ ملّنّدة. باصيئص يّدزمت مخبدل متفصل هذم ف سنحّدد كمي
)critèresمتاطّدرّدة ملعيّي ف بتامادل ي بّّب تامد ل بشربط مقّدميت تلمّنّدة أن بسنبيد بعلمّدة. بمجاميعّدة
نة ّد ملام بغي نة ّد ملام ملامعيت بي بي بنّدز متشعّب من شعب تّى متامدّن نسبة بي نقّس متت )évolutifs

بمخالقّدة. متفكرّدة ّممل متع بمعّير متاقنّيت بمعّير بمتاعقّّ متاحضرد معّير ف: بتامادل

مترحديتة على بسنركدز بحّّاي قّيي بمتاقيايت متشعّب بي ّد ملضير ّمصل متا تقّق ف متردحلة أهّدة بسنبيد
معاميدم ّنس ت من ّجة مل بن ممدّ بهي ّذجي ن لااّير بذتك عشر، متايسع متقرن من متايي متنصف ف ملغيربة
زّدة ملبّر متردحلة « ثتّفه على معاميدم ملغرب من متفيسي ملميل بأبّ ز" لّر مسيتك ف ملبّرز سلّك " علىكايبه
من: كلد إل برحلاّهمي مليادة متظدربف بتّّّ متردحيتاي بذّن متاعّرف على بسنعمل .» مخنلّزّدة ّدّر مت إل

. بتنّن لّرس
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امقويماتا( خصائصها )مفهومها، ملدنّية حول : ملايل ملبحث

ملدنّية: مفهوم /I

: لغة -1

ملدنّية: لفهوم ّبّية ملع ملديللة ي-

بمنه به أقيم للكين: نن ّن من )630هـ–711هـ/1232م–1311م(:" ّر منظ لبن متعرب تسين ف برد

ٌُّّنن من : إتّهي بمتنسبُة ٌّّننةة من اهي: ٌاهني ُأصصُطمن ف حصنة بي ٍض أر بكلل ، ٌٍ مخر ٌة ُأصصُطمن ف ُّبن ملصُن بهي ٌّّنُة
ن
مل

ٌّّننةض: من مبُن ٌتني، ّن بـنلص بمبُن ٌّّننٌاهني من بمبُن ٌتني ّن ننص مبُن هّ متفطُن: لخمر، متعيٌمُ تلردجل: قيل ّب ُّنة، بُم مٌئُن ّن من بملمُع
أّ " ّنن ٌُّّن تنمن "إند تعيل: ّته ق اسدر بقّ ٌّّننةة"، "من بتأنمنٌة: ٌّّنة" "من تلعبّ ّقيل ّّه: ايت مبن قيل بمرهي. متعيٌمُ أّ

)1( ". نٌّّنةن
مل أتى إذم متردجُل: نن ّن بمن / ملّت بعّ ّنن ُّك ينصُل

مٌئنن نّن
مل نن ّد "من 1883م(: – )1819م متبسايي تبطرس » ملّط مّط قيمّس « ف كذتك برد بقّ

حيتة إل بملهل بمتببرّدة ّنة ملش حيتة من بمناقل ٌن ُُّ
مل بالق تلدق : متردجُل نن بمننّد ببنيهي، منصدرنهني ٌّّنني: منص

)2( تنعدمن.» متردجُل: نن بمننّد بملعراة، بمخُنس متظلرف

ّامّدز متت ملصيئص من نن ّل بمتادم متعمرمنن أند )732هـ–808هـ/1332م–1406م( الّبن مبن معاب

امقنضاء ري، بلِعشي للننسي للةة حي يا ِّ ميصن ف ُللل املنّيِنا ُلنل ا َِ ":ملني بنه بعرداه ّمنت ملّ سيئر عن ملنسين بي

ملنسييد ملجاميع ضربرة بي الّبن مبن ّربط كمي )3(." ِي ملعا على ملنيعاان من طباعهم ف لا ملاجات

من له بدي ل يي ّيبع، بل مدني ملنَانل بقولم: هذم عن ملكماءل ّي :ايلع ّل" ّق إذ متعمرمن إل ملؤددّة بملّنّدُة
)4( ّمن." ملعم معن اهو مصّلحهم، ف ملِِدنيّيةل هو ملذي ملجنماع

متبشّر ّد ّج مت كميل على دتّل متعيم عمرمن به ّام متذّ ملنسيي ملجاميع أن الّبن مبن ّعاب كمي
ُسكن أن رى ّب بمتظلم.)5( متعّبمن على متقيئمة ّمنّدة ملّ تلطدبيع بسيبزة ضة بترّب مخٍر ف ا للاة بتقّق

ُيعي ِمنا من هو ا مّي ُل ملنا امخنّاط ملبناء مني " حيل. بمتتد متبّمبة مع تانيقض متاحضدر من رمقّة مرحلة ُّن
مل

،صص:4161-4160. 6 ج د.ت(، ملعيرف، دمر )متقيهرة: متعرب، تسين ّر، منظ بن ممّ )1

ص:843. ،2 ط ،)1993 نشربن، تبنين مكابة )بيبت: ملّط، مّط قيمّس متبسايي، بطرس )2

ص:132. ،1 ج ،1 ط ش، متّرّب ممّ ا عبّ ،تقّق: )2004 ّعرب، دمر )دمشق: الّبن، مبن مقّمة الّبن، بن مترحين عبّ )3

.137 ص: نفسه، ملصّر )4

.138 ص: ن، م. )5
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)1( ُيعيِها." اِمنا ملِبدمِاِي عن ملنأخيّ اذلك املديعةل، ُل ّي مل ملّها يدعو ملت ملضاِر

" إل متبعض ايجعهي " نٌّدةة ّن من " تكلمة ّد متدغّ ملذر تّّّ ّل ح متبيحاي ماالف هذم الل من نلحظ
اقّ مصّرهي كين ّد بأ بأطيع، اضع بتعن: دنمنن إل: ملار متبعض ّرجعهي بّنمي ملكين، ف أقيم ععن: نن" ّن من

بمتانظّم. بملنضبيط ّع بملض متطديعة دللت من ذتك ّعنّه عي بمرتبط ملسلمّدة بتة ّد مت باأسّس متلدفظ مقتن

: ملارابي ملفكّ ف ": "civilisationلصّلح ملصلّية ملديللة ب/

ّم مفه من ّذ مأا ملصطلح بهذم ): )civilisationمخبرببد تلمصطلح ترجة ّد تُع " مّنّدة " تفظة إند
ّاعلدق مي أب ّنٌين من ععن: )civilis( أب ملّّنة سيكن ععن: )civis(أب )مّّنة(، ععن )civites( متلدتّنّدة متكلمة
بنظم ّكّديت بسل قّم من بي ّاعلدق مي بكلد ملّّنة حّية نط ّل ح ّّبر ّهره ج ف ّم ملفه بذم ّد ايلقص للّّنة،

بمؤسدسيت.

مصّلحا: -2

متقرن أبمئل امنذ مساعميته، بجرى اّه ظهر متذّ متاديرييد لتسدّيق مرتبط "ملّنّدة" مصطلح ّم مفه إند
ممدّ عهّ ف ُترجم حّث "مّنّدة" تفظ إل )Civilisation( ّم مفه ترجة نّ ّجدهي ت نلحظ عشر متايسع
" كايبه ف متطدهطيّب رايعة مسارّم كمي أبربل" ف ّدن متام بسلّك مختبيب مللّك "إتيف كايب لشي علي
ف متامدّن بعّ ّد بج إل بمشيم مخبربب ّم ملفه ّن مضم عن متاعبي ف متامدّن ّم مفه " ملصرّدة مختبيب منيهج
مصطلح بتجة ّممّس بمتق ملعيجم أاذت ن متعشّر متقرن من متايي متندصف منذ بتكن عة، بمتشّر ّن ّد مت
بصيئص ّهامد متذّ تلبحث متاديريي لتسدّيق ملرتبيط ف مندي برغبة حضيرة، تفظة: إل )Civilisation(
لصطلح مرمداي لعابيره تلمّنّدة مّدسعي ّمي مفه سنعامّ عشر، متاديسع متقرن من متايي متنصف ف ملّنّدة

.)Civilisation( حضيرة:

ف متامّدن بعّ ّد بج إل عشر متايسع متقرن من متايي متنصف منذ كذتك ملصلحّة ّنسّة متا متندربة تنبدهت
مع تعيمل قّ 1889م( )1840م– مليمس بيم ممّ متشّخ أن متقيسي ااحي مخسايذ ّعاب إذ بمتشّرعة، متّّن
دبن ّطنّة لت بملعاّمد بملضيّر ّّ بمتلغ ّدّن مت للناميء بملعازمز لخصيتة برّقي مرتبيطي ّرتبط لعابيره متامّدن ّم مفه
ملقيل ف بمتصّق ّمل مخم ف بملقاصيد ّمل مخح بضبط مخعميل إجيدة ف به للقاّمء بملكافيء تلغرب، أارق تقلّّ
ّتّة بش عيلّة إل بيم متشّخ تفطن إل أشير كمي ّطن. مت منفعة بتقّي ّد مٌل على بمتابيت مخسلف آثر على بملياظة

.8 ص: ،1 ج الّبن، مبن مقّمة الّبن. بن مترحين عبّ )1
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يحدهم يهمي امحدِ مدينة لّكونومَُكيان ملناس بي يؤليف ين شأنه من ما فعلُل مل ملنمدين اما " متامّن. ّم مفه
)1(." ملمّع امنفعة ملمّع يهمي ما

– )1865م صفر متبشي ممّ ّنسي متا بملفكر ملصلح تّى ملعن هذم نفس ّمرد ت كذتك نلحظ

ملعدل ّمءل امج ملعاُر نشّ ملي ملعصّ هذم ف ملنمدين اهل " ملغرب(: ّمل )أح مقيته ف ّذكر إذ 1917م(
ملسلمّة.")2( ّيعة ملش ُلوجبه ما نفس اهو شيء مُقانُلي ف َيعي امل ّية امل

سلدم ف للنسين ّرتقي إنسينّي بعّم عطّه ّب مخالق بمكيرم بملضيرة ّدن متام بي )3( متقرّب ممّ ربط ّب

امكارم املنهذيب ملضاِر ّاط ش مسنجماع عن عباِر فهو ملدنّية، من ّي مشن يفى ل ":ملنمدينُما متكميل

ياصاُ اسائّ املعايب ّار ملشي عن ايبعده ملنَان ُمال ف يزيد ما ل ُا ملعلوم امارسة ملخلق
)4( ملنوحشي."

عّّنة عيدة ّقتن سّيسي مصطلح بهّ )citystate( ملّّنة")5( "دبتة عصطلح: "ملّنّدة" ّم مفه مرتبط
ملّّنة طيبع على فّدة ّر عنطقة مليط ملركز طيبع علّهي ّغلب متتكين ) دبتة - /مّّنة polis ( ّنن متّ قّميء
"ّارب" تّدتت إذ ملّّنة" "دبتة ّم لفه ّرم بتبل بربزم نّ ملسلميد ّن ّد مت ّر ظه بّمّة بمنذ ّم، متّ ّم ملفه للعن
سكديّي بي بمتعلقيت ي شؤّب ّنظدم ّرم دسا بتعامّ مّدحّ، بسلطين دّن يكمهي تلمسلمي حقّقّدة عيصمة إل

ملنطقة. تلك ف ّد بمتقرب ّد متبّب ملساقرمر أبجه لقي عن يّدزة ظيهرة لتايل اأصبحت ) ملّّنة ّر دسا (

من به مّدزت لي "متبنّقّدة" ّرّدة جه أهدهي: من بتعلد متّسطى متقربن ف أبربلد ف " ملّّنة ُدبل " بجّت بقّ
ملّنّدة متظيهرة ف كبي تطّدر يّث م – متصدنيعّدة قبل مي – ملرحلة هذه ف بتكن ّد، مقاصيد برايء ّد سير تّدسع
)متقلع منغلقي بعسكرّد دّنّدي طيبعي بمتذت " متكيتّرمئّدة " هي مركزّدة ّمة ن ّل ح مركزت مخبرببّدة ملّن أغلب خند
ملصينع كارت اقّ " متصدنيعّدة ملّّنة " مرحلة إل ملناقيل بقع متصدنيعّدة ّرة متاد قّيم مع بتكن ّمر( بمخس ّن بملص
هذم بمتقرى، ف مخّر من مناقيلم بعّ بمتسدكين متعمديل من كبي عّد أميم بمنفاحت مخبرببّدة ملّن بمتسدعت

ّره. بتبل بمزدهيره " "ملّنّدة ّم مفه ّر ظه إل سّؤددّ ملّّنة ف ّمي متّ بمتاعيّش ملحاكيك

ف ملّاِ ّط على لّ يّل ملذي ملسم «:هي ملّنّدة تفظ تفسي ف متعربّدة متفلسفّدة ّعة ّس مل ف برد بقّ

،ص:100. )2007 ّنس: )ت ،180 متعّد: متاقياّة، ،ملّية ")1889 – 1840( مليمس بيم ممّ ملصلح "متشّخ متقيسي، ااحي )1

.171 ص: ،1 ط متعّرب، علي تقّق: ،) 2004 تلنشر، ملغرب مطبعة ّنس: )ت ملصلح، ف مقيلت صفر، متبشي ممّ )2

متّبتة. ف هيمة منيصب ّل بت متعسكّرة" "لردب مّرسة من ترج ) 1941 – 1847 ( : متقرّب ممّ )3

.54 ص: ّيي، ب متشيذل تقّق: ،)1984 سنة: ّّزع، تلا ّنسّة متا متشركة ّنس: )ت متبيّرسّة، ملساطلعيت على ّّة ج حيدرة ، متقرّب ممّ )4

.356 ص: ط1، تأبيث، مللّج مركز ترجة: ،)2004 د.ط، ملاحّة، متعربّة )دب-ملميرمت متسّيسّة، ّم تلعل ّّل بلك معجم بّلي، ارمنك )5
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من عنه ينجم ما لي ُا املننظّمّية ّيية املفك ملاديية ملنشاءمت من ملنمط هذم يَنلزمه ما ُلي مع ملدينة،

لتة ّد تل تسارّم كلمة هي متشدكل بذم ايلّنّدة )1(» ملّييف حّاِ يا ّحيل مل حّاِ ّفها ُع ل ّب ُّم ُا علقات
إتّه بصلت متذّ ّى ملسا على لتة ّد تل أب ملّية شؤبن ف ملسارّمة مليدّدة بمتّسيئل مخشكيل من ّعة مم على

للحّاِ معّينة تلّيات هناك أن:» ملرجع نفس ف برد كمي ّد، بمتفكر بمتصنيعيد متاقند مليل ف متبشرّدة

ملهاُ ملديالة، مؤسيَات ف: مدنّية ِّ ملعن ملنجلّيات نحقيّ ُا مدنّية. ظهورمت َُميى: ملجنماعّة،
)2(.» ملنناجّية ملنشآت ، ملفنّية ملّيامئع ملعمارمت، عّنّية: يعمال ف َيد ُنج يا ملّش، ملقضائيي،

ممازمج اّه ملضيرة ّم لفه جيمعي في تعّر متكّديل ّهديب مت عبّ ّر ّدكا تل متسدّيسّدة ّعة ّس مل ف نّ أندني كمي
من مشاقدة " إّي ) )civilisationحضيرة تكلمة فه تعّر ف ّل ّق إذ بملضيرة ملّنّدة ّمي: مفه بي بتّمال
متت بمتصنيعّدة بمخالقّدة بملجاميعّدة متفكرّدة ملنجزمت ّعة مم بهي بملّنّدة( ملضر )من ّدن بمتام متاحضدر

ملنسييد تلاطّدر نايج هي متشكل بذم ايلّنّدة ّدم».)3( بمتاق مترقيد تاحقّق مسيته ف معيد مامع يقدقهي
ملّنّدة. بغي ملارلدفة ّمهر متظ مقيبل إييبّدة ظيهرة بهي ّد متبشر م ّد متاق من راّعة بدرجة ّد بملضير

ععان اظفيت قد حضاِر ُلمة مني «:) )Encyclopaedia Universalisمتعيمدة ّعة ّس مل ف برد بقّ

الث: فئات ف ملعان هذه نصنيف ين يكن عامية ابصفة دقّقة، ارر رامضة ملحّان بعض اف مننويعة

اجود ضمنّية بصفة ايفّض معّينة منمعات ميابّيات يصف قّميي بكم » »حضاِر مصّلح ُّبط ي يايل

ُوجد حّث ملجنماعّة للحّاِ امؤُيدم ثبنا اجها ملضاِر ُعنّ ثنّا: منويحشة. يا منحضّيِ رر منمعات

مؤسيَات ف َيم نج ُا ُنحقيّ اعندما ، ملضاِر ظومهّ َُمّنها: يكن ملماعي للوجود امظاهّ تلّيات

من مموعة على ُنّبّ " "حضاِر فكلمة ايخرم: للحضاِر ملفنّية ماثر يا ملضاِر اثر َُميى: امنناجات

امن . ملمّيِز ملصائص من مموعة ف ّك ش ُا ملنّوير من رمقّة درجة بلغت ملت ملنمعات يا ملشعوب
)4( اجوهها.« من ياُوجهة للاقافة مصوص ُنموذج ملضاِر ُبدا ملعان هذه خللُلي

ف تاضمدن ّمسع مت ّغرمف مختن معنيهي ف تؤاذ عنّمي حضيرة أب رقياة كلمة أند )Tylor( ّر رّل عاب ّب
ملنسين طرف من ملكاسبة بمتكفيءمت بمللكيت بمتعيدمت ّمني بمتق ّن بمتفن بملعاقّمت ّم متعل نفسه: ّقت مت

.736 ،ص: 1 ج ،1 ط ،)1986 ش، قّر مؤمن مكابة متعرب: ملنيء )بيبت/معهّ متعربّة، متفلسفّة ملّسّعة دة، ّز معن )1

.737 ص: نفسه، ملرجع )2

،2 1،ج ط ّدة، ح بمني بّب رشيد مرمجعة: ،)1981 بمتنشر، تلّرمسيت متعربّة ملؤسسة )بيبت: متسّيسة، ّعة مّس متكّديل، ّهديب مت عبّ
)3

.549 ص:
4 )Encyclopaedia Universalis. Paris : 1990، Corpus 5، p : 947.
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بحيتة متببرّدة حيتة متاّدحش، حيتة ملامعيت: تطّدر من درجيت رلث بي مّدز كمي ملجاميعّة، مليتة ف
بماطّدر رمق ّذج ن مع تاطيبق بتكندهي لتاقياة يازجة تّست ملضيرة اإند هذه متنظر جهة بمن ملضيرة،

«:نعن مّنّدة مصطلح تعّرف ف ملسن ممدّ إحسين ّر ّدكا تل ملجاميع علم ّعة ّس م ف برد )1(بقّ متاقياة. من

مع اعلقنه ُصّيفه ياناء ملنَان يملها ملت املفاضلة ّيقّقة امل ملوديعة ملصيفات مموعة ملصّلح بذم

حت ّكه سل بتذّب ّمئه بأه ّمته شه ض ترّب على ملنسين قّرة ف تامادل متشكل بذم ايلّنّدة )2(.» ّين ماخ
ملاّرن. مع ملييب ملجاميعي متاعيمل على قيدرم ّن ّك

لتاطّدر ّامّدز "مّنّدة" مصطلح أن ملجاميع علم ّعة ّس م ف ملسن ممدّ إحسين ّر ّكا مت معاب كمي
ملضرّدة ملامعيت مّدز متت بمخالقّدة مليدّدة ّمهر متظ جّع تّعن معيله بتاضح ّساقرد حّّاي بّأ بقّ بمتادرمء
ملنسين إتّهي مهاّى متت باكرمت

ُ
مل بجّع ملّّنة ف ملّية طيبع مّدز متت ملنيزمت ّعة بمم ملعيصرة بمتصنيعّدة

قة بطّر متطدبّعّدة ّى متق على متسدّطرة سبل ّدم بتق ملعراة اربع نّد ملّنّدة تعن أشل بععن ّده، بج بّمّة منذ
بي ملسن ممدّ إحسين ز بيّد آار. إل شعب من بتناقل بمتكمدي متكّفي متتمكم على ّم تق بماميسكة مناظمة

ملكلي ذلك هي «:فالضاِر ّل ّق حّث بّنهمي تربط متت ملاّنة متعلقة رغم ملضيرة بمصطلح ملّنّدة مصطلح

من ملنَان نَبها ُم ملت املعادمت املقومني املخلق املفنون املعنقدمت ّفة ملع يشمل ملذي ملعقيد

يا ملنيظمة ملدينة ف ملّاِ طابع تّيز ملت ُمت ملنا مموعة يا ملنجزمت جّع فهي ملدنّية يميا منمعه،

يي ملّومن، عن ملنَان تّيز ملت ُمت ملنا جّع يشمل ايخذ ُشعبي ملصّلح يني رر ملنيظمة، ملديالة
)3(.» ملدنّية هي: َيني مل من مللُو مئات منذ ملنَان ملّها مهندى ملت ّمت ملبنك جّع

ملدنّية: II-خصائص

َيّاسّية: مل ملصائص )1

عرالف )4( )citizenship(ّمطنة مل أب ّمطنّدة مل حقد ضمين هّ تلمّنّدة متسدّيسّدة ملصيئص أبرز من إند
حرّدة بتضمن ّن متقين أميم ماسيببن جّعي متنديس بند ملقرمر ف بتامادل ملّنّدة ّمطنة مل حق أبدل نّ إذ أشكيلي،
حق ف اجلدى ّب متسدّيسّدة ّمطنة مل حقد ثنّي بنّ متاعسدفي. ملعاقيل من شرص كلد بحصينة مللكّدة بحقد متاعبي

1)Tylor, Edward Burnett. Primitive culture, Cambridge university Press, 2012, P: 99, Part I.
.586 : ،ص )1999 ّعيت، ّس تلم متعربّدة مر ّد مت )بيبت: ملجاميع، علم ّعة مّس ملسن، ممّ إحسين )2

.586 ص: نفسه، ملرجع )3

.358 ص: متسّيسّدة، ّم تلعل ّّل بلك معجم بّلي، ارمنك
)4
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متاعلّم حق تضمن: متت ملجاميعّدة ّمطنة مل حقد انجّ ثتاي بأمدي نفسه ّردشح أن ف ّمطن م كلد بحق ملناريب
ملّنّدة ّم مفه رتبط ّب ّمطن. م تكلد بملقاصيدّ ملجاميعي متردايه من كيف بقّر ملجاميعّة بملّميت
إل ّمني تلق مليضعي "متردعيّ" ّم مفه سيبز ّقع حّث متّيقرمطي لتنظيم برّقي مرتبيطي متسّيسّدة متنيحّة من

متسدّيسّدة. ملّية ف بملنرمط ملشيركة ته بيكن بمجبيت بعلّه ّقي حق يالك متذّ ّمطن" "مل ّم مفه

ملجنماعّية: ملصائص )2

بتادصف بملامعيت تأارمد بمتعيمدة مليصدة ملّية بتسّي تنظّم بأسيتّب بطرق بمتاقيتّّ متعيدمت ف تامادل

ين شأنه من ما «:ُلي متعربّدة متفلسفّدة ّعة ّس مل ف برد مي بحسب ّظّفي بمت متعلمي متعقلي بطيبعهي ملّنّدة
)1(.» ملعقلنّية ملناحّة على يدقي ابنعبر ملوضوعّية، اجوده ّاط ش على ملنمع ِّ سّّ ف يزيد

بذم ايلّنّدة ّّر بمتادط بمتاجّّّ متندقّ بّف ملجاميعّدة ملّية بنّة ف متفيعل ملركيد بطيبعهي ملّنّدة تامّدز كمي
متاجّدد لي يقدق يدي مخارى ملضيرمت مع متافيعل على متقّرة ينحهي متذّ ملضيرة ف متفيعل متعنصر هي متشكل

خصائص له ملجنماعّية ملّاِ من ّّا » معابيرهي يكن إذ ّل متشدم بطيبعهي كذتك بتامّدز بملسامرمر. بمتاطّدر
)2(.» ملناريي افعلها ملاصية شخصّينها ملصائص هذه من َُنمدي ملت ملشعوب من عدد بي ُّة مش معلومة

ف ُنوطين ذمتا ملدنّية ِّ فالظياه بمتانظّم:» ّدم متاق من راّعة درجة على تّلد عيلّدة إنسينّدة ظيهرة متشكل بذم اهي
)3(.» منمايِز حضارمت ُنف

ملعلمّية: ملصائص )3

متصنيعّدة ملّية: مّيدّن تالف ف منجزمت من ّدم متاق هذم ّفرزه بمي ّجي ّت بمتاكن متعلميد متاطّدر ف تاجلدى
بمتادشيرك تلندقل قيبلة » مّنّدة مناجيت « بهي بعمرمن بمنشآت بتنظّميت بتقنّيت ّم عل من بمتعمرمنّدة بملقاصيدّدة
بمليددة متطدبّعة على متسدّطرة على ملنسين تقّرة لرز بمظهر بملنطق، تلعقلنّدة نايج ي خّد ملرالفة ملضيرمت بي

ّعيد بمتند متكمدي بمتتمكم متادجيرب عب ّر ّاط إنسينّدي إرث معابيرهي بيكن بمصيله، خهّماه باقي بتنظّمهي ّّعهي بتط
بملقابيس. ّمصل بمتا متادايقف عب بملاعيقبة ملرالفة ملضيرمت بي ناقل ّب

.737 ص: متعربّدة، متفلسفّدة ّعة ملّس دة. ّز معن
)1

نفسهي. متصفحة نفسه، ملرجع )2

.738 ص: ن، م. )3
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ملدنّية: مقويمات -III

)1( .)critères évolutifs( ملنّويريية: ملعاير *

معيّي د ّد ن أن يب تلنسينّدة بمترمقي متراّع متاطّدر من تّرجة بمظهر ٌسة بملضيرة ملّنّدة أند نعاب عنّمي
ُماحضدرة. بغي ُماحضدرة أب نة ّد ُمام بغي نة ّد ُمام إل: بملامعيت متشعّب تصنّف من مدكنني معّدنة بمقيّّس

) complexité et urbanisation( املنعقّد: ملنحضيّ – )1

بأعضيئه ائيته بي بمتادغيّر بمتانّدع متاعقّّ من درجة ّبلغ عنّمي ماحضدر بنده معّدني مامعي نصندف أن يكن
ف برد بقّ متعشية، أب متقبّلة ف ّجّ ّ مالمي متبسّطة مخبدتّدة ملجاميعّدة مللّدة حجمه ّاجيبز أن يب بلتايل

على ّي ُّ ملت املاقافّية ملجنماعّية ملنغّرمت يّاط من ّط هو متاحضدر:» أند ملجاميع علم ّعة ّس م

عملّية نمي ُا ّيية. ملض ملبّئة ُّا اظ ّي ينف عا حّاتم ايسالّب اقّمهم هم سلُو فنعديل ملدينة مل ملومفدين

اهي: ملنياس حّاِ ف ملنغّرمت من يّاط الاة حداث خلل من ملنحضيّ

ملدن. مل املريُ ّى ملق من حُّنهم يا مننقالم -1

. ملدن ف ملَائدِ ملجنماعّية ملّاِ لّاط ُكّّفهم -2
)2(.» املدمات املنيجاِر ملصيناعة مل ملزرمعة من مهنهم ُغّر -3

ّكّديتم سل ااكّف ملّن إل ّماّبن مت لي يضع ّد بمعنّ ّد ميد تغّي عملّدة متاحضدر اإند ذتك على بنيء

متاحضرد ّسالزم كمي اّهي، ّدة ّج مل ملجاميعّدة متعلقيت بأنيط ملّية أسلّب ّن ّاقبدل بسعلهم بأالقهم بعيدتم
تانظّم بضعت جّّّة بسّيسّدة مجاميعّدة بتشكّلت مؤسدسيت ضمن بمتانظّم ملّنّدة ّمني لتق بملتازمم ملنقّيد
ماطّدرة دّنيمّكّدة عملّدة " "متاحضرد اإند ثباة "ملضرّدة")3( كينت بإذم ملّّنة. دمال ملشتك متعّش بتسهّل
ملّّنة ف ّد ملش بي بمتافيعل ملحاكيك ناّجة تسامرد بل ملّّنة ف بمتعّش تلسدكن ملناقيل ّد ح عنّ تاّدقف ل
مخبل ّن

ُ
مل ّر ظه مع ملنسييد متاديّرخ ف ّاجلدى ملضيرة اجر بّأ تقّ جّّّة. بمجاميعّدة اكرّدة تغّيمت تُاناج

ّاحقدق بحّهي ملّن ف خنده بتزدهر، تافادح ملقّقّدة ملضيرة بّأت حّث بملنّ بمصر متعرمق بلد ف متعيم ف
بملاتمع ملباكير سعل متت ّظّفّدة مت بملااصيصيت ملجاميعّدة ملّيكل تناظم كمي متطيقة بمحاشيد بتركّز سمع

1)Encyclopaedia Universalis .P: 948.
.587 ص: ملجاميع، علم ّعة مّس ملسن، ممدّ إحسين )2

. ّد ملضر ملامع إل متّرفيد ملامع من ملناقيل عملّدة ملضرّدة:
)3
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إل تسعى اكرّدة نبة ّده تق بعلميد ّد اكر نشيط ملّن دمال ّد ّس إذ بمايحي، يكني ّد بمتفكر متاقند م ّد بمتاق
. بمتاجّّّ ملباكير

ملنقنّات: -)2

عن ملنسينّدة تّدقفت حّنمي نشأ متذّ تلاّدجه متعيمدة مت لتاغيد ملضيرمت مّلد نربط أن ملنطقيد لن إنده
متطبّعة تسري تاحيبل متادمير( قطف )متصدّّ، مبيشرة بصفة متطبّعة لي منحهي متت ّسيئل مت لساعميل ملكافيء
بترمكم متاجيّر بمتابيدل متفلحي متاطّدر هذم أددى بقّ متفلحة(، متزرمعة، مليشّة، )تربّة تالفة مصطنيعّدة بسيتّب
متاقنّيت تعقدّ إل سّؤددّ مقاصيدّد تطّدرم بأنلس ميركس حسب أناجت جّّّة مجاميعّدة طبقيت ّر ظه إل ملنايج
متاصنّع ّم مفه بهّ حّّث ّم مفه ّر ظه متاقند متاطّدر هذم أارز بقّ تلحضيرة ّّدة ملّ متعنيصر ّد تع متت

امن ملنّبّقّية، بلعلوم يَنعي ُكنولوجّيا ُقدميا ملجاميع":» علم ّعة ّس "م حسب عن ّب )Industrialization(

متاصنّعكذتك ّعن بقّ )1(.» ملدياة ملنكنولوجّية ملّاط بسنخدمم ضخم نّاق على ملنناج ُوسّع خصائصه

ملهنة على يعنمد بلساس منمعُان ف ملصناعيي ملنناج ُيدِ ا ملصناعّية ملقاعدِ ُويسع ملرجع:» نفس حسب

بنّة ُنناب ّيية افك احضاريية امجنماعّية ماديية تويلت من ملصيناعيي املنموي ملنويسع هذم على ُّب ي اما ملزرمعّية
)2(.» ملوظّفّية امؤسيَاُه ملنمع

تقسّم مبّأ على تعامّ بملضيرّدة، ملجاميعّدة نايئجهي لي عقلنّدة مقاصيدّدة ظيهرة هّ إذن ايتادصنّع
بمتانظّمّدة متعلمّدة بمتّسيئل ملّكينّكّدة متطيقة على بملعاميد مللت مساعميل بكذتك اّه بمتارصدص متعمل
أبسط من تلمّنّدة مخسيسّدة ملقّدميت من لتطبّعة متاحكمد على بمتقّرة متاقنّديت تطّدر أن هذم الل من بّب ّب

تعقّّم. أكارهي إل أشكيلي

املخلقّية: ّيية ملفك ملعوممل -)3

متاقن متاطّدر خند بماأردر: مؤردر اكلهي ّد متفكر بملرتقيء متاقن متاطّدر بي جّتّدة علقة هنيك أند ّبّب
اكرّدة نبة ّّن بتك ملقاصيدّ متردايه تقّق ف بّبره ّسيهم متاقن متاطّدر أن كمي متفكّر تلرتقيء ناّجة ّعاب
متايّرخ عب متفكرّدة متنربة هذه سيهت بقّ بملبّمع. تلافكي بمافردغة متعّش أسبيب ّاي ت حيجة من ماحردرة
على دة بّز متعلمّدة. بملاتمعيت تلكاشيايت سامهدّ ّدعة مان بانّدة بالسفّدة اكرّدة إنيزمت تقّق ف ملنسييد
ّي بمتقين متسدّيسي بمتانظّم ّن متفن بايصدة تلحضيرة مخارى متفنّدة ملثر نضّف أن يكن بمتاقنّيت ّم متعل

.588 ص: ملجاميع، علم ّعة مّس ملسن، ممّ إحسين )1

نفسهي. متصدفحة نفسه، ملرجع
)2
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تاحضدر مهمدة بمعيّي مقيّّس بتعاب حضيّريد ببعي تفكي على ّدل ت متانظّم من أشكيل بهي ّدّن، بمت
متعلقيت أنيط ّعكس تصّصي حّية بأسلّب بقّمّدة بأالقّدة ّكّدة سل عيدمت تناج ملّّنة أند ّدن.كمي بمتام
ملجاميعّدة بتشكّلتي مؤسدسيتي بأنظمة ّمني ق إل ّع ملض ضربرة ساّعي ّب اّهي متسديئّة ملجاميعّدة
ّدن متام معيٌّي من مهمدي معّيرم ملّّنة تسدكين ّكي متسل بمتاكّدف متاعّّل عملّدة نعاب أن يكن ببذتك بملضيرّدة،

بمتاحضدر.
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اماخّ ملّيحلة ملاان: ملبحث

بمتسبّل متاقياّة مخدمة بهي بمتاقيايت متشعّب بي ملضيّر ّمصل متا بسيئل من هيمدة بسّلة متردحلة تعاب

ملمم «: خند متشعّب بي ّمصل متا بحقدق ملضيرمت، بي اقردب متبلّمن بي ّمجز مل بكسر سح متذّ ملعرف

ويسع ُا قويتا بلغت مهما ررها عن عنأى ُعّش ين يكنها ال نفَها، على ُنغلّ ين يكن ل املضارمت
)1(.» ّيي املفك ملاديي سلّانا

دبن ملبيشرة بملعيّنة بملشيهّة ملعراة ّنيبّع إل متذدهيب على قّرتي ف ّكمن متردحلة قّدة سرد بتعلد
متردحلة تبّدأت تذتك بناّجة بمخبهيم، متشكّك بتنافي مترحديتة تّى متّقي اّادحقق بمتنقل، متسدميع على ّّل متاع

متعربد ّعي مت ف ملار ّرة ص بنت ّرة بل ف سيهت ي خّد بحّّاي قّيي ملسلميد متعربد متاديّرخ ف هيمدة مكينة
. ملسلميد

عّّّة بابمت كاية ّمت حّ متفرد حّية إل تضّف بهي بتلنسين تلعيم مكاشياي مترحلت ّد تع كمي

يُاّ ُشكل ّحلت مل «.من مخٍر على متبشر بحّة ّم مفه بترسّخ متشعّب بي متاقّرب على بتسيعّ

يخلقهم درمسة ف ملجنهاد مل مضافة ملخنلفة، ملشعوب مع املّاِ فالخنلط للنَان. ُاقّفا ملدمرس

َُاعده، ُما للمقارنة، طّبا مال ّد ملف يمام ُضع ما رالبا حكمهم انظم ديهتم ف املنحقّّ اطباعهم،
)2( اموطنه.« بلده قالّد ُا نظم ُقّّم على شك ال

قديا: ملّيحلة -1
بملكاشيف، بمتتدحيل متسدفر على تشجدع برقياّدة دّنّدة قّمي ّجّن ت ملسلمي متعرب ملضيّر ّربرني م ف ثملني ّت

أند ّش دب�د تطفي ّر ّدكا مت ّعاب متسدّيق هذم بف
ّل﴾.)3( ملِلن بِِدِي ُِّنِف فِاننظلّلام ملِرنضي في رلام سي ﴿:قللن تعيل ّل ّق

بمتادّه ّل مله من ملّف ّد قّ من ملسلم متعربد/ ملنسين حردر ملسلم من ملنباق بمتعيم تلنسين ّي متك متاصّدر

ِلكلمن ِجِعِل مللذيي هلِو ﴿ تعيل: قيل )4( بمتادجيرة. بملكاشيف تلسّيحة مخٍر ف بمتسدعي متتدحل على بشجدعه

مسرردة ملسلمي ّم ملفه ف ايخٍر )5(.﴾ ملننشلورل ِاميِلّنهي ُنقيهي ري مينن ِاُلللوم ُيبيِها ِمِنا في فِامنشلوم ِذللولل مِلرنِض

.1 ،ص: ) 2010 مليمعي، متنشر مركز ّنس: ،)ت ملسلمّدة متعربّدة متاقياة ف ملضيّر ّمصل متا ش، دبّد تطفي
)1

.17 ،ص: )1989 سنة: بملدمب، ّن بمتفن تلاقياة ّطن مت مللس ّّت: )متك ،138 عّد: ملعراة، عيم مترحلت، أدب اهّم. ممّ حسي )2

.20 آّة: متعنكبّت، ّرة س )3

.30 ص: ملسلمّة، متعربّة متاقياة ف ملضيّر ّمصل متا دبّش، تطفي )4

.15 آّة: مللك، ّرة س )5
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اِدِم ِبني ِنا ّلمن ُِ ﴿ِاِلِقدن بآايقهي. أنيئهي بمكاشيف أرجيئهي ف بمتسدي لتسدعي مطيتب بهّ تلنسين، بمذتدلة

بشعّب بلّمن على ّذهي نف ببسط بمغرل مشرقي ملسلمّدة بتة ّد مت ّسدع ت أند كمي )1(.﴾ ّي ِاملِبحن ِّيي مل في ِاِمِلنِناهلمن

اإند بكذتك ملسلمي تلعيم متايبعة متبلّمن هذه بمكاشيف لعراة ملحدة مليجة جعل بمانّدعة دة ّد ماع برقيايت
متعيم أرجيء فكيادة ّد بمما ّد ملّّ ميلي متسدع ضرمة ّرّدة إمبمط إل بتّدلي ملاسيرع، نّدهي بكم ملسلمّدة بتة ّد مت

ّميسّة. متّبل بمتبعايت ملساكشياّدة متردحلت الل من علّه بمتسدّطرة ثمّنه إل حيجة ف اصيرت ّل ملأه

بقّ متعيم، أنيء سّب رحلتم بتايتت حيل بمتتد متسدفر ف متعرب مترحديتة منطلق تلهجرة متردمبع متقرن منذ
ف بمادل سّيسّدة إل إتّه، ّة ع ّد بمت ملسلمي ّن ّد مت بنشر تادصل دّنّدة أهّمف من بتنّدعت: أهّماهي ّددت تع
متادبيدل ف تامادل مقاصيدّدة أهّمف بكذتك مخمن بملساعلم بملّسسة متسدفيرمت بأعميل ّميسّة متّبل متبعايت
تلشعّب ة بملضيّر بملجاميعّدة متاقياّة ملمّدزمت بمكاشيف متندفس عن اّه متتد إل تّف بسّيحّدة متاجيّر

متردحلت. هذه من نيذج ّلي اّمي بسنذكر مخارى

الدُه تريخ بلضبط يعُّ ال ملّلدي املعاشّ ّي ملج ّمبع مل ّن ملق مّلع ف )عاِ فضلن مبن رحلة -

افاُه(: يا

بعّّّ مردت بقّ بمتصقيتبة، بمتردبس بملزر متتك بلد مسيه ف )309هـ/921م( سنة بغّمد من منطلقت
بيرى ابلغت ّمرزم ا إل ّن حّح ّر بعبت بمرب ّر بنّسيب ّد ايتر اهمذمن ملبيل إقلّم منهي: نذكر ّمقع بمل ملّن
ببلد متبلغير بلد مال ّتة مه كينت منيطق مكاشيف ف متردحلة هذه سيهت ،بقّ ّتقي)2( متف حٍّ إل ببصلت

متردبس.)3(

: ) مّلدي املناسع ّي هج ملاالث ّن ملق ف عاِ ( ّجان مل سليم رحلة -

برحلة لتقّيم مّلدّ /متاديسع هجّر متاديتث متقرن ف لل" ّمرق "مت متعبديسي مللّفة كلدفه رحديتة بهّ
عب بقّ ّج( بمأج ّج يج أمر )تقصدي ببغّمد ملركزّدة بتة ّد تل متشميتّدة ّر متادغ مساكشيف إل سعت مساكشياّدة،
ب"طرمز" "برسرين" على طّرقه ف مرد مد متشرق، صّب مادجهي ملزر بأٍر ّقيز متق بلد متتجين" "سلدم اّهي

.70 آّة: ملسرمء، ّرة س )1

متّسطى. آسّي ت ّّر بجه ربسّي ف حيتّي تقع منيطق )2

،ص:24. )2012 بمتاقياة، تلاعلّم هنّمّب مؤسسة )متقيهرة: متّسطى، ّر متعص ف ّن ملسلم مترحيتة حسن، ممّ زكي )3
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"ارمسين".)1( إل رمجعي ب"سرقنّ"

) 1170م – 1080م / هّ 565 – هّ 473 ( ّهطي(: ملغ حامد )يبو ّهطيي ملغ رحلة -

بكذتك بمكدة ببغّمد بدمشق بملسكنّرّدة قّدة إاّر إل رحلت ّدة بع بقيم بغرنطة بتّ أنّتسيد رحيتة هّ

بحبد ملعراة إطير ف رحلته تقع آايق جّدمب مساكشف بهّ متصدقيتبة، ببلد متبلغير ببلد ايرس بلد
ملطدلع.

) م 1378 – 1304م / هّ 779 – هّ 703( : ّيوطة ب مبن رحلة -

رأسه مسقط من منطلق بقّ ّد مّلد عشر مترمبع تقرن ّماق مل هجرّد متايمن متقرن ف ّطة بطد مبن عيش
إل بكذتك متعرمق( مكدة، السطي، متشيمد، مصر، قّدة، )إاّر متعرب بلد إل رحلت ّدة بع ّم تّق ملغرب ف بطنجة
متغرب ّدمن متسد مسيه ف قّي إاّر بلّمن إل مد متصدي( ملنّ، أاغينساين ،بيرى، ّمرزم ا )متقسطنطّنّدة، متعجم بلد

م".)2( ّد تك ب" ميل ببلد ب"غيب" "مبكاّ" زمر حّث

"ملار،" مع ااعيملت بمزدهيرهي ّدتي ق أبج ف ملرحلة هذه ف ملسلمّدة متعربّدة ملضيرة كينت تقّ
ّدق لتاف إحسيس دبن معه ّمصلت ت أّي إذ بنضجي، حكّمي تعيمل ّدعة، ملان متردحلت هذه الل من
بمتشعّب، متاقيايت لذه متذمتّدة بملعيرف ملضيرّدة ملصّصّديت ّم ّهمش الم بنّدة، ّد بمت لتنقص ّر شع أب
ملايق بتّسّع متذمتّدة متاقياة بإررمء ملضيرّدة ملسافيدة تصّل ف ّم رغب بل اّهي، ّم ذبب ّب بي، ّنبهربم بم

)3(.» با يحّ فهو اجدها فحّث ملؤمن، ضالة ملكمة «: أند ذتك ف شعيرهم بمتعلمّدة، ملعراّدة

حدياا: ملّيحلة -2

ملضيرة مكينة ترمجع بسبب ّد بج ّد رك بفتة ملسلمّدة متعربّدة متردحلة ظيهرة مردت عشر متردمبع متقرن منذ
أبمار منذ بتكن متفتة. تلك ف أصيبي متذّ ّد بمتفكر متعلميد بمتاأارد ّذهي نف بمنسير متعيم ف ملسلمّدة متعربّدة
متذهنّدة ف بحضيرّدة نفسّدة صّمة أحّرت متت 1798م سنة مصر على ّن نبلّ حلة بإرر عشر. متايمن متقرن
ّعي مت بتزمّّ متغربّدة للضيرة متعرب ملافقي متصيل ّّ ق للار)متغرب(، مقيرنة بمتاردلف متاأارد عّى متعربّدة

.15 ،ص: )2012 بمتاقياة، تلاعلّم هنّمّب مؤسسة )متقيهرة: متّسطى، ّر متعص ف ّن ملسلم مترحيتة حسن، ممّ زكي م )1

.101 ص: متّسطى، ّر متعص ف ّن ملسلم مترحيتة حسن، ممّ زكي )2

ّرة، س بن عّسى بن ممّ ملرجع: ." بي أحق اهّ بجّهي احّث ملؤمن، ضيتة ملكمة بسلم(:" علّه ا )صلى ا ّل رس قيل قيل: هّررة أب عن )3

،ص:2687. 3 ج ،)د.ت(، ّّزع بمتا تلنشر ملعيرف ٍ:مكابة متّر ط1، مختبيي(، نصر ممّ )تقّق: متتمذّ، سنن متتمذّ.
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علي ممّ بعايت الل من ذتك سلدى بقّ بمتاطّدر م ّد متاق بسبيب بمخاذ متاردلف ّتقة ب من ملربج بضربرة
متقرن بمنذ عصر، حّّاة دبتة ببنيء متغرب م ّد تق أسرمر لكانيه أبربل إل م( 1848 إل م 1805 )من لشي
على أمالة نذكر أن بيكن ماطّدرة تصيعّّدة بصفة بتيتي ّّت بق متغرب إل متعرب رحلت مزدمدت عشر متايسع

ذتك.

: ) 1873م – ملّهّااي)1801م رمفع بداي رفاعة -

ف أقيم بقّ متّّند مرشّهي ّن تّك لّرس إل علمّدة بعاة 1826م سنة رماق مد مخزهر. ف ّمه عل تلقدى
لّرز«. تلرّص ف ملبّرز »تلّص فكايبه متبيّرسّدة بمنطبيعيته مشيهّمته بلدص 1831م سنة حتد ارنسي

: -1887م( )1804م ملشديق فارس يمد -

بمتّّنّة متاقياّة ببعيدهي بشرصّاه حّيته ف بمضحة آثرم تركت عّّّة بدبل أميكن بي متشّّق تنقدل
سنة بتّدجه متببتسايناّدة معانق مد مليربنّدة، برقة" "عي مّرسة ف متلدسينّدة ّم متعل مبيدئ درس اقّ ة. بمتفكّر
سنة ميتطة إل مخمّركّدة ملرسيتّدة دعاه ذتك بعّ متعربّدة، ّل أص من أتقنه مي ّف مسا حّث مصر إل 1825
مشيهّمته سجدل بقّ .1848 حتد ميتطة ف بأقيم مخمّركّدة، ملطبعة إدمرة بتّدل متعربّدة متلدغة اعلدم 1834
تاعّرب أنلتم إل دعي مد 1840 سنة كابه بقّ " ميتطة ّمل أح معراة ف ّمسطة مت " كايبه ف هنيك بمنطبيعيته
1841 سنة اّهي بأقيم ّنس ت متشّّق زمر بفرنسي. قه طّر ف ميردم 1848 سنة إتّهي اسيار ّدس، ملق متكايب
رحلته بصف بف ن. كبّي بتبجّل ّة حظ تقي حّث )1855 -1806( ّنس ت لّ لشي أحّ من ّة بّع
»متسديق كايبه ف متذمتّدة سيته من ّدة ع ّل باص » أبربل ّن ان عن ملربدأ كشف «:1854 سنة بضع مخبرببّدة

.1855 سنة ببيّرس مرة خبل طبع متذّ ق« متفيّر هّ اّمي متسديق على

: ) 1890م – م 1810( ملنونَيي ملديين خر -

أركين أحّ أصبح أن ببعّ بمتلغيت. ملربّة ّن ان به درس بقّ ببيردب ملرب للكاب متاحق من أبل كين
لّرس إل )1855-1837( ّنس ت لّ أحّ اأرسله متسّيسة، تّحتف ملّش ترك ملّديتة( ّمء تل )أميم ملّش
عّديد" بن ّد "مم ملنرمل على راعاهي قّ متتكينت ّى ع ّد مت ف ّنسّدة متا ّمة ملك مصيل عن تّّماع 1853 سنة
ّنس ت إل متّّن" "اي بعيد ل. ّر ّن ملّ ّن ثين قّماهي ارنسي مسيه ف ّنسّة ت ّمل بم 1852 سنة ار متذّ
بلطيت إل تالفة مهمديت ف أباّه متبيّ أند إلد ،1862 سنة متسدّيسي منصبه من مساقيل مد 1857 سنة
ارنسي ف ّّلة متطد إقيماه ببفضل ببلجّكّي، بمتّنيرك ّتنّة به ّّّ بمتس بمتنمسي بإّطيتّي بأنلتم بارنسي ألينّي
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ّم "أق مؤتفه بضع متسّيسّدة ملّية معازمته ببعّ مخبرببّدة، ملّنّدة أسس درمسة من مكن أبربل إل متعّّّة برحلته
مليمس. بيم بممّ ّحيجب ب سيم لتشّري: متعرب نصه ر تّر ف مساعّني ملميتك"، ّمل أح معراة ف ملسيتك

) 1889م – م 1840 ( ملامس: برم ممد -

تعلّمه على حرصت بقّ بمليل بمليه لتعلم مشاهرت أسرة ف 1840 سنة ميرس ف ّنس ت عّّنة بتّ
أشرف بقّ ّر. عيش بن متطيهر بمتشّخ ة معيّب ممّ متشّخ ملسلم: كشّخ ّنة، ا متّز مشيّخ أبرز أّّّ على
متاعلّم تنظّم ف بسيهم 1874 عيم منذ مخحبيس جعّة على لشي متّّن اي بزمرة الل مليمس بيم ممّ
مليكم إصلح بف ّنة ا متّز بيمع متاعلّم إصلح ف بكذتك 1875 سنة ثسّسهي عنّ متصيدقّة للّرسة
عرف بقّ ّنسي. متا مترمئّ ّة بجّر مترسّة ملطبعة بدمرة 1875 عيم منذ لشي متّّن اي كلفه بقّ متشرعّة
م مّّي، بآتّيت ّضاهي معيم على مّّمنّي بمطلع مرمرم أبربل زمر اقّ رحديتة مؤرخ بنه مليمس بيم ممّ متشّخ
ّة صف " مصنفه ف رحلته أهم أبرد بقّ .1889 سنة ّف ت حّث مصر إل منهي بمناقل مخساينة إل هيجر

مخمصير." ّدع عسا ملعابير

) 1900م – 1851م ( ملَنوسي: ممد -

أعلمه أبرز أّّّ على بتالمذ ّنة ا متّز بيمع متاحق م 1851 سبامب 18 ف ّنس با متسنّسي ممّ بتّ
بقّ لبنه. معلمي متصيدق ممّ متبيّ ماايره صّاه ذمع بلي 1870 سنة به تلاّّرس بجلس ترج حت ّاه بشّ
مترمئّ ّة لّر رم مر�د م�د مخبقيف. جعّة للس كيتبي أبل اعي متّبتة. ف مليمة ملنيصب من متعّّّ ى ّل�د ت
من لتعّّّ متسنّسي ممّ متشّخ بقيم ملصلحّة. بنزعاه عرف بقّ ملرالط متعقيّر تلمجلس بكيتبي ّنسي متا
ب"متردحلة متبيربسّة" "ملساطلعيت مصنفّه: ف رحلته أهم دبن بقّ بملجيز ّل بمسطنب أبربل إل مترحلت

ة." ملجيّز

) 1881م / 1298هّ سنة ُوف ( ملنّومن: ملندلَي ملصفار ا عبد بن ممد -

إل ملغربّة متبعاة ضمن بكين ّل( مه ّتّه م )رّرخ ّمن باط بتّ مغرب ّميسي بدّبل تزي بكيتب اقّه هّ
مترحين عبّ ملغرب متسلطين إتّه أسنّ بقّ "إّسلي")1( معركة ف ملغرب إتّهي تعٍر متت متقيسّة ملزية بعّ ارنسي
"متصدّر منصب ّل ت بقّ بتعلّمهم. متسلطينّة مخسرة أارمد تربّة مهمة 1859م( – )1789م هشيم بن

.1844 سنة بارنسي ملغرب جّّش بي ملغربّة بجّة مّّنة من لتقرب قيمت معركة إّسلي: )1
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– )1810م مترمبع ممّ متسلطين عهّ ف متشكيّت ر بّز منصب تقلّ من أبل بكين 1854 سنة مخعظم")1(
1845 سنت بي ارنسي إل رحلاه مت بقّ 1881م. سنة بايته غيّة إل ملنصب هذم ف بمسامر 1873م(

ارنسي." إل متصفير "رحلة مصنفه ف ّي بدب�د ب1846

مخبل. ر ّّز مت مخعظم: متصدّر
)1
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عشّ ملنياسع ّن ملق من ملايان ملنصف ف ّحيالة مل ملاالث: ملبحث

ّوذجا( ملفاسي ملمال ايبو ملوجة بن )مميد

بفعل أبربل إل متردحلت نسق ف سّرعي تزمّّم – متذكر أسلفني كمي – عشر متاديسع متقرن شهّ تقّ
متردسّدة رحلتم الل من متعرب مترحديتة اسعى مصر، على ّن" نبلّ " حلة أحّراهي متت ملضيرّدة متصّمة
هذه كلد ضمن بمن ، بمتعسكّر ملضيّر بتفّدقه قّدته سرد بمعراة )متغرب( ملار أمر مكانيه إل متردسّدة غي أب
متعرب ملغرب منطقة اصّصّدة إل نظرم أبربل إل ملغيربّدة متردحلة على متتكّز - هذم باني ف - آررن متردحلت
متاأري ة ّد بش بّنهمي بمتاقياّدة بملقاصيدّدة متسّيسّدة متعلقيت تنّدع بكذتك بحّّاي قّيي أبربل مع متاعيمل ف

)1( متاديّرخ. عب بمتاأردر

)متنصف نفسهي متزمنّدة متفتة ف أبربل إل برحلة كلهي قيم مغيربّدي رحديتاي ،درمسة هذم باني ف ماتن،
مّّنة إل بلتاحّّّ ارنسي إل برحلة قيم بقّ ّنس ت من ّجة مل بن ممدّ بهي: عشر(، متايسع متقرن من متايي
أنلتم إل برحلة قيم مغرب بهّ متفيسي ملميل بأبّ لّرز" مسيتك ف ملبّرز ّك "سل كايبه الل من لّرس
متردحلاي هيتي درمسة ف بسنعامّ مخنلّزّدة" ّدّر مت إل ملبّرزّدة "مترحلة اللكايبه من تنّن مّّنة إل بلتاحّّّ
من إلكلد مترحلاي بي ملاالف أب بملئالف متابيّن أب متاميرل مظيهر تابيد بذتك نقّّد تلّلّدي مقيرنّدي منهجي
هذّن قّرة مّى تبيد نربم بكذتك بمغربّدة، ّنسّدة ت نظر بجهة من )متغرب( ملار مع متاعيمل ف بأنلتم ارنسي
متفرنسي ملامعي ف بقّدة مليضرة مخبرببّدة ملّنّدة بيّدزمت اصيئص مال على بمتفيسي( ّجة مل )مبن مترحديتاي
ّي متفرمنكف ّذج متنم بي بمتسّيسي متاقيف متصرمع مظيهر سلّة إل ذتك الل من بنرنّ منهي، ّمقفهمي بم بمخنلّّز

بحّّاي. قّيي برقياّدة بمقاصيدّدة سّيسّدة ثريمت من أحّره عي ملغيربّدة، متاقياة ف ّي ّا مخنل ّذج بمتنم

ملوجة: بن عحميد ّيف ملنع -1

ف ّنس ت عّّنة بتّ ّجة"، مل بن ممدّ ملسلم شّخ بن متبشي "ممدّ متشّخ بن ملّم( )بفاح مدّ من هّ
متسيدس متقرن من متايي متنصف الل ّنس با مساقردت قة عّر تركّدة أسرة من ّه أب ،ّنحّر 1869 اّفّر شهر
متبلد حّبد شهرتم سيبزت متذّن بمتفقهيء بمتعلميء ملّدظفي كبير من بمارم عّدم بأنبت ، ّد مّلد عشر
ايلّرسة ّنة، ا متّز بيمع ّجة مل مبن درس بقّ ملسّنّدة. بتة ّد تل ّلئهي ب ّجّدة" مل "مخسرة ُعرات بقّ ّنسّدة، متا
ّظّفة مت سلك ف ملنرمط مااير درمساه، أمد أن ببعّ ،)ّّ متعل )ملعهّ ملعلدمي ترشّح ععهّ مد متصديدقّدة.

أبربل. رّرخ فكلد متاأري بلتايل بي، ّحدّّة بمل ملرمبطّدة متّبتة بقّيم مخنّتس ااح ف ملغرب تبلد متفيعلة ملسيهة )1
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متعيمدة لتكايبة متجي 1887 سنة تعّّنه اامد متصديدقّدة. ملّرسة ارديي من مخبدل ّج لتف مقاّمء ّمّدة، متعم
صفر)1(. متبشي صّّقه علّه ّشرف كين متذّ مليسبيت قسم إل أناقل متتجة قسم بمن ّنسّدة، متا ّمة تلحك
بقّ .1892 سنة مخبقيف جعّدة إل صفر متبشي مناقيل عنّ مليسبيت قسم رئّس اطدة إل مرتقى أن تبث بمي
تلك جّع ببفضل بمتعمل، تلندظيم بحبد ملساّعيب على ببقّرة بمسعة باقياة ّامّدز ّجة مل بن ممدّ كين
ّدرمسيت لت بشغفه معرباي متذّكين )2( )B.Roy) ربم برنر متعيمد متكيتب ملبيشر رئّسه منابيه إتّه تفت ملصيل
)3( ّنة. ا متّز جيمع لكابة متعلمي" "متفهرس باأتّف ملكلدفة متلدجنة ف ّم عض اعّدنه بمخررّدة متاديريّدة بمتبحّث مخدبّدة

اكين بمتفكرّدة، متاقياّدة ملّية ف اعديتة مسيهة ّجة مل بن ممدّ سيهم ، ملدمّر متسلك ف عمله جينب إل
1888 أبت 2 ف منهي مخبدل متعّد صّر متت "مليضرة" جّرّة بهي رسّدة غي ّنسّدة ت عربّدة جّرّة خبدل ملؤسسي من
بعلي ّسي)5( متسن ممدّ بمتشّخ صفر متبشي أمايل: بمخدب متفكر رجيل من نبة بعشيركة ّشة)4( ّش ب علي بدمرة
بمتّه ثري تت متايريّدة للبيحث ملي ذتك منذ ّجة مل بن ممدّ تصدص بتقّ ملشيّشي)7(. ممدّ بمتشّخ

ّردمي)6( مت
ملار تلّ ّمحّ مت ّل بمتفص ملقيلت ّنشر"لليضرة" اكين ّنسي، متاد لتاديّرخ بشغفه ملعربف ّجة مل بن متبشي متشّخ

بملّري. متقّميء ّنسي: متاد مشيهي من بعّد بمتاعّرف بملعيصر، ملّّث ّنسي متا متايّرخ من متفتمت بعض لحّيء

متاعّرف إل سعت متت بهي 1896 سنة )8( مللّبنّدة تلجمعّدة ملؤسدسي أبرز من ّجة مل بن ممدّ كين
ّيي تق ّجة مل مبن أصّر بقّ ّنة. ا متّز جيمع تطلبة متصحّة ّم متعل بتّّرس ملسلمّدة، متعربّدة ّنسّدة متاد للضيرة
سنة إل 1902 سنة من لناظيم سنة كلد ّر لتظه مسامردت ملدة بهي ّنسّدة" متا "متربزنمة سديه: سنّّد

)9(.1918

شيل مؤمر ف )10(" ّنسيد متا متشبيب حركة أعضيء" من رلدة مع ّجة مل بن ممّ شيرك 1908 سنة ف

ّنسّة. متا ملصلحّة ملركة قيدة أحّ بهّ : (1917 – 1865 ) صفر متبشي )1

متفرنسّة. ملميّة اتة ف ّنسّة متا ّمة تلحك متعيم متكيتب منصب شغل بقّ مخدبّة لهاميميته عرف ارنسي مساشرق :)Bernard Roy( ربم 2(برنر

.9- 7 صص: ،1 ط ،)2011 أبربّس، مطبعة ّنس: ،)ت بمترحيتة ملؤرخ ّجة مل بن ممّ متعّرب. علي )3

مليضرة. جّرّة مؤسس بهّ متصيدقّي من مخبل ّج متف طلّعة من ّد ُّع :) 1917 -1856 ( بّشّشة علي )4

ملصلحّة. بنزعاه عرف بقّ ّنسي، ت برحيتة بكيتب مفكر :) 1900 -1851 ( متسنّسي ممّ )5

مليضرة. جّرّة مرّر من بكين ّنسي، ت برحيتة أدّب :) 1914 -1860 ( ّردمي مت علي )6

ّنة. ا متّز جيمع اريي من ّنسي، ت بأدّب شيعر :) 1912 -1853 ( ملشيّشي ممّ )7

، عمرمن د.كميل إشرمف: دبتة، ّرم دكا نقّّة، تلّلّة قرمءة )1931 -1875( ّنس ت ف متّّن ملّل متقيسي، ااحي مخسايذ أطربحة ّنظر: )8

صص:152-151. ،2005 -2004 ّبة، عن بملنسينّيت ّن بمتفن ملدمب فكلّة ّقشت ن
.248 ص: ،1 ط ،)1982، ملسلمي متغرب دمر ،)بيبت: ملؤتفي ترمجم ، مفّظ ممّ )9

ّّزع، بمتا تلنشر ّنسّة متا متشركة ّنس: )ت سلمة، بن ببشي مزمل ممّ تعّرب: ّنسي، متا متشبيب بحركة ّن متفرنسّ ملعمربن ين، ّّت ج أنّّر شيرل ّنظر: )10

.49 ص: ،2 ط ، )1985
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ّنس ت إل رجع بحيلي ملؤمّرن كياة رضى نل ملسلم ف متشرعي متقضيء ّل ح باي ّدم بق ببيّرس ملنعقّ قّي إاّر
لتقضيء ّاعلدق رريي بث « ّمن: بعن فكايب بردت منفردة رسيتة ف بنشره متعربّدة متلدغة إل متبحث ذتك نقل
بقصر متاشّرفيت تقسم رئّسي سدي 1914 سنة مناصف من بمباّمء .)1( ّنس» ت ف ملسلم شّخ باطدة متشرعي
)1918 -1907/Gabriel Alapetit( ّتّت ألب ل قّب متسديبع متعيمد ملقّم من بمر بذتك مترسيد بمتجه متبيّ

.1919 سنة حتد ملنصب هذم ف ببقي متعيمدة بملقيمة متبيّ قصر بي متردبمبط ماي قصّ

سيار 1916 سنة افي ّميسّة، متّبل بمتردحلت متبعايت من متعّّّ ف ّجة مل مبن شيرك متفتة هذه بف
بي متعلقيت ّطّّ تا ّّسف)2( ّلّ م ملغرب سلطين إل لّ متنيصر طرف من ّث مبع مخقصى ملغرب إل
سنة لّرس" "جيمع مااايح حفلة ف ّنسّدة متا ّمة ملك مادل متذّ متردسيد ّاّ مت ف ّم عض كين كمي متبلّّن.
عشر بي بقي متت بنزرت مد ايتكيف بقيبس )بمل( قيئّ اطدة مهيم ّلد تا دعي 1920 سنة بف ،1926
سنة ّف ت بقّ ّنسّدة متا ّمة تلحك مساشيرم سدي بتة ّد تل لّميته بنظرم ،1934 سنة متاقيعّ على بأحّل ّمت سن

)3( .1942

بريز« مَالك ف ّيز ملب سلوك تلّفُناب:» دامعي -2

مليدّ ممدّ رأسه على بكين 1900 سنة لّرس ف أقّم متذّ بل ّد مت ملعٍر إل ّنسيد متا ّاّ مت سيار
عن عبيرة بهي متردحلة هذه مطلع ف جيء بّبكمي ّب ّجة مل بن ممدّ ّاّ مت هذم أعضيء بي بمن متعهّ بلد لّ
بكين » ملّرّة لّّر مّدجهة رسيتة « ّمن عن تت "مليضرة" ّة جّر نشرتي ّررجيت ب لتّر شبّهة رسيئل خس
ّطدلع حتد مترحلة هذه عن علحظيته ملّرّة ّد ي أن ّجة مل مبن من طلب قّ مليضرة ّة جّر مّّر بّشّشة علي
متت ّذ بمتنف متقّدة أسبيب إل ّم اعردا ّب بمتعمرمن ملضيرة مّّمي ف ّدم متاق من متبلد هذه إتّه بصلت مي على متقردمء

بَؤملنا ُكّيمنم قد بّشّشة:» علي صّّقه تيطبي ّجة مل مبن رد بقّ متعيم، ف بتة ّد مت هذه بي تامادع أصبحت

ّعنا فأس صحّفنكم، قّيمء بفادِ ِّ جدي ِمِاِدُلكلم ريتا ملت ملمور من شاهدهه ما حديث لكم نكنب لن

عزملنا ملايل ف ان ُا ملنيهاية، ّيعة َي مل ملبدمية، ّيبة ملق رحلننا ُبدِ ّيّ ت على بل امسنعنيا طلبكم، بقبول

لبناء مفادِ سّننج عملنا ريينم مذ عَاعفنكم، ملبادِر على ملنا ظنيكم حَن يني ملي ملّكم، ملعذر ُقدي

ملكار صحّفنكم صنّع هي ملت ملنوملّة ملفادمت من ملّوم يعلمون ّيدُكم ج قّيمء ُان امن ملعزيز، اطننا

.)1908 مترسّة، ملطبعة ّنس: ،)ت ّنس ت ف ملسلم شّخ ببطة ملسلم ف متشرعي لتقضيء ّاعلق رريي بث ّجة. مل بن ممّ ّنظر: )1

متفرنسي. ملحالل ضّ ماكررة ّرمت ر حكمه شهّ ّّي، متعل من متعشّرن ملغرب متسلطين هّ :) 1927م - 1882م ( ّّسف ّلّ م )2

ب233. ب232 34 متصفحيت: ،1 ط ،)1986 ملسلمي، متغرب دمر ،)بيبت: متسيحلي حيدّ تعّرب: ّن، ّنسّ ت أعلم متزمرل، متصيدق )3
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)1(.» خصوصا ّنَويية ملف ملبلد ايخبار عموما، ملارابايية ملديير يحومل عن

رسيئل: خس من متردحلة هذه بتاكّدن
لّرس. إل ّنس ت من متسدفر )1

بحضيرتي. لّرس معيم )2
بأالقهم. أهلهي ّمئّ بع لّرس مرماق )3

ّدبل. مت لّرس معٍر ف شيهّه مي بصف )4
ّنس. ت إل ّع بمتردج ارسيّ" " ّر بقص متاعّرف )5

سنة كايب شكل ف طبعت مد " مليضرة " ّة بّر مقيلت شكل ف ملمس متردسيئل هذه نشرت بقّ
.1900

ملفاسي: ملمال يب ّيف ملنع -3

عنهي ّعرف ل ّرة مغم شرصّة أّي إل نظرم عنهي ّميتكاية معل نّ م متشرصّدة هذه عن متبحث عنّ
متردحلة لذه نشره عنّ مليمس" "ممدّ جيمعة رئّس متفيسي ممدّ مخسايذ تقّي ف برد مي إلد متكاي، متشيء

م ييي مللكي( ملدييومن - )ملبلط ملخزن ُناب من امؤلفها عنه:» ّل ّق إذ ،1967 سنة تقّقهي بعّ

عبد بن ّياهّ مل مميد ملمال يبو اهو ّمان. مل عبد بن مميد سّدي امبنه ّمان مل عبد مولي ملَلّاني،

يب بن علي بن ّيية عَ يب مميد بن يوسف بن ّياهّ مل بن فنحا- – ممد بن ملّيضى مميد بن ملّيمان

درمسنه مناء ابعد با، ادرس )1246هّ/1830م( سنة بفاس الد عنه. ا رضي ملفاسي يوسف ملاسن

ّجم ُ ملنشئي، ملكنياب يُابّ من ملقادر" عبد مميد يبو يخوه" ان ُا ُنيابه، جلة من مللكي ملقصّ ف عيي

با حليه ملت ملنحلّة من ايظهّ ملزيمان. نياب ُا ُرمء ا يبناء ف ملمان "فومصل ُنابه ف ّيط" ر "مميد له

من رجوعه بعد ملخزن بدمر ملكنابة هجّ فلعليه ملنفياعي، ملدريسي ملعلماء من ُان ينيه ّحلة مل هذه هسخ

. َيفاِر مل

مشنغاله قبل اقع ذلك يني نظني ال ملعلم، نشّ على حّاُه من ملخِر ملنَع َيني مل يقبل اقد

ملندريس عن تليى لن يكن فل ّه، عم من ملالاي ملَنية ف ُان ّم ينكل مل ُويجه ليا لنيه ملخزنّية بلوظائف

عمله بي يمع ُان ينيه فّضنا مذم ملي ملنفياعة، ملدريس ملعليمة، ملعال عنه، يقال ين َيني مل هذه مال ف

.60 ص: بمترحيتة، ملؤرخ ّجة مل بن ممّ متعّرب. علي )1
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اهو ببلده ُوفي مذ هذم، ملمال يب حّاِ ُّل ال ملوقت، نفس ف ّايي ملق بامعة ملديراس املقاء ملقصّ ف
)1(." ا رمه ،) -1868م )1285هّ سنة: ّه عم من ّيمبع مل ملعقد ينه ل

بم للغرب مللكي للقرد متردسّدي ملّدظفي من كين متفيسي ملميل أل أند متاعّرف هذم الل من ّبّب
ممدّ مخسايذ علّه بعلدق حقدقه متذّ ملرطّط هذم لساانيء بمتكايبة متاأتّف مّّمن ف كبي نشيط ته ّكن
ذتك أند عاب ّب أبربل إل ملغرب من متسدفيرّدة متردحلت لقي مال ربمجي تلق م مترحلة هذه أند ذكر بقّ متفيسي،
ّة اّر نسرة إلد متردحلة هذه من ّجّ ّ ل أنده تقّيه ف ذكر كمي مبكدرة، سند ف صيحبهي باية بسبب ي رعد كين
من سناي بعّ أّ 1287هـ سنة: تلمّذه أحّ طرف من مؤتدفهي مبّضدة من ّتة منق بهي برقيت بضع ف تقع
ف ّمضعي ما ذكر ي بإند مسي، ترحلاه ّعط م ملؤتدف أند متفيسي ممّ ذكر كمي متفيسي ملميل أب ملؤتف باية
غرمر على به، تعرف مسي لي ّضع أن ملقق ايرثى متبطيقة«، هذه ف كايباه ا ّسدر مي آار هذم « آارهي:

مخنلّزّدة.»)2( ّدّر مت إل زّدة ملبّر »متردحلة بهّ: مخارى متسدفيرّدة مترحلت

ّحلة: مل دامعي -4

ظهر متذّ متسدفيرّدة مترحلت صنف بهّ ملعيصرة متعربّدة مترحلة ف مأتّف غي صنف ّر ظه ملغرب عرف
ف ملسكّدة متنفحة رحلة:" هي ّع متند هذم من بلغاني رحلة بأبدل متسدعّّدة بتة ّد مت عهّ ف ملغرب ف مردة خبدل
مللّفة إل متذدهب ّر ملنص ملغرب سلطين سفي متايمكربت)3( ممدّ بن علي ملسن أبّ متتكابهي " متتكّدة متسدفيرة

/1589م. 998هـ سنة متايتث مرمد متعاميي

من أحّين ّن بتك أجنبّدة، دبتة تّى بسفيرة متقّيم صيحبهي سفر من متغيّة ّن تك متت هي متسدفيرّدة بمتردحلة
تلسدفي. ملرماقي متكاديب أحّ باأتّفهي ّم ّق أارى بأحّين بمخدب متعلم رجيل من كين إن نفسه متسدفي إنشيء
سّيق عن تعبد متفتة هذه أند بايصدة عشر متايسع متقرن اتة الل ملغرب ف متسدفيرّدة" "ملركة مناعشت بقّ
"صّمة أب مخبرببّدة متصّمة من بّمّة ة، ّد بمل لتصدرمع ملادسمة بأبربل ملغرب بي متعلقة بطبّعة مرتبط رريي
ارنسي ّد ض 1844م سنة إّسلي" " هزية مخبل ملغرب: بمي من عسكرّداي هزياي مع منطلقت متت " ملّمرة
صيل ف كينت ماكيائة غي معيهّمت من أعقبهمي بمي إسبينّي ّد ض 1860 سنة ّمن" تط "حرب هزية بمتاينّة

ب. أ- ،صص: )1967 مليمس، ممدّ جيمعة مطبعة ،)ايس: مخنلّزّدة ّر ّد مت إل زّدة ملبّر مترحلة مقّمة متفيسي. ممدّ،
)1

ت. ب- صص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة مقّمة متفيسي. ممّ )2

/ 998هـ سنة تركّي إل سفيّرة برحلة قيم مغرب برحيتة عيم :) 1589م - 1534م 998هـ/ - 941هـ ( متايمكربت ممّ بن علي ملسن أبّ )3

1589م.
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)1( إسبينّي. مد بارنسي بّرطينّي متعظمى: مخبرببّدة ّدبل مت

ملركة تطّدر ف عشر متايسع متقرن الل ملغرب عراهي متت بمتعسكرّدة متسّيسّدة متاطّدرمت هذه سيهتكلد
بملسن هشيم بن متردحين عبّ متسلطيني: عهّ منذ ذمته ملغرب ملرزن تّن من بمبيركة برعيّة مدت متت متسدفيرّدة

: أسيسّدي هّاي تقّق إل ملركة هذه سعت بقّ مخبدل

الل من مّنّداهي بأسبيب قّدتي ّمطن م على متاعردف بميبتة مخبرببّدة ملضيرة ّمل أح مساطلع يايل: *
لصلح أبربل مّنّدة مظيهر من متعّّّ مقابيس بميبتة مخبرببّدة، بملقاصيدّدة متعسكرّدة متقّدة أسبيب مكاشيف

بملاأاردة. ملتدّدة ملغرب أبضيع

متافيبضي ّقعهي ع ّاعلدق اّمي ملغربّدة ملكم أجهزة منه تعيي كينت متذّ ّميسي متّبل متفرمغ ّد س ثنّا: *
أبربل. مع

متفيسي ملميل أبّ أتفهي متت متسدفيرّدة متردحلة أهّدة تني تبز ّد بمتعسكر متسدّيسي متسدّيق هذم اضدم بف
سنة ّمن تط حرب هزية بعّ مبيشرة مترحين عبّ بن ممدّ ملغرب متسلطين أرسلهي " سفيرّدة بعاة " عن عبيرة بهي

)2( .)Reine Victoria) ّّر اكا مللكة عهّ ف أنلتم إل 1860

ممدّ ملميل بأب ملطيع ممدّ متفيسي، متردحين عبّ مخمي مليج أارمد: رلرة من تاكّدن متبعاة هذه كينت

أند ذتك كبى، سّيسّدة أهّدة لي كينت أنلتم إل متردحلة هذه أن بّب ّب تلبعاة. كيتبي كين متذّ متفيسي متطديهر
أن دبن بنساناجه، تساشفده مي بهذم ّمن" تط حرب" ف إسبينّي مع مشيكله ف ملغرب تسينّ آنذمككينت أنقلتم
ملهمدة تافيصّل – متسدفيرّدة مترحلت بمضعي عيدة على – ّاعردٍ ل اهّ متفيسي ملميل أبّ ملؤتف به ّصردح

)3( مخنلّزّدة. ّمة ملك مع أجرتي متت تلمفيبضيت بل متسدفيرة هذه ف بعهّته أُنّطت متت

أقلداه متت متبيارة ركب منذ شيهّه، مي تكلد بمبيشرم دقّقم بصفي متردحلة هذه ف متفيسي ملميل أبّ م ّد ق
دممت بقّ "ايس"، ملغربّدة متعيصمة إل رجع أن إل 1860م( / 1276هـ : سنة صّف )ف تنّن إل طنجة من
مخنلّّز ملامع ف بقّدة مليضرة مخبرببّدة بملّنّدة ملّمرة لظيهر تصّدره تعكس بهي ّمي، ّ سبعي مترحلة هذه
أرر على تطلعني هيمدة رريّدة برّقة تعّ اهي – حجمي صغرت بإن - مترحلة هذه اإند بلتايل منهي، ّقفه بم

.41 -40 صص: ،1 ،ط )2006 ّّزع، بمتا تلنشر ّّّّ متس دمر ظب: )أبّ (، 1922- 1610 ) أبربل ف عرب سفرمء . متقّبّر ملّّ عبّ )1

سّت بقّ بّرطينّي، ف ملكم رّرخ ف ّل مخط اتتي أصبحت حت عيمي، بساي أربعة بّرطينّي حكمت ملكة :) 1901م – 1819م ( ّّر اكا )2

. ّّر متفكا متعصر مسهي: على ّتي ق أبج بّرطينّي اّهي بلغت متت متايريّة متفتة هذه
ت. ص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة مقّمة متفيسي. ممّ )3
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عشر. متايسع متقرن من متايي متنصف ف ملغيربة نفّس ف – منهي ّنّدة ّا مخنل بايصدة – متغربّدة ملّنّدة
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ملفصل خاتة

ملّّنة ف ملقيمة تفّّ ي ّد أ ببّدني بمصطلحي تغة "ملّنّدة" ّم مفه باني من مخبدل متفصل هذم ف ّددن ح
كلمة أن إل تّصدلني كمي علّه، مافق مّيد عقّ باق بمتانظمد بملنضبيط ّمني تلق ّع ملض بّللت بتقتن
ملّية نط عن ّب متلدتّنّدة إل متلدغّّدة جذبره ّد ما متذّ )civilisation) حضيرة عصطلح متصدلة برّقة "مّنّدة"
مصطلح ترجة ف ماالاي بلحظني بمؤسدسيت. بنظم ّكّديت بسل قّم من بي ّاعلدق مي بكلد ملّّنة ف
ملعيجم بأاذت ّم ملفه هذم تطّدر مد ّدن" ب"م "مّنّدة" تفظ إل أبدل ترجم اقّ متعربّدة، إل )civilisation)

"حضيرة". تفظة إل )civilisation) مصطلح بتجة ّممّس بمتق

بذتك ) civilisation)حضيرة مخبربب تلمصطلح مرمداي لعابيره تلمّنّدة ّسدع م ّم مفه معاميد آررن بقّ
متايسع متقرن من متايي متندصف ف ملّنّدة بصيئص ّهامد متذّ تلبحث متايريي لتسدّيق ملرتبيط ف مندي رغبة
من ملناقيل عملّدة ّعن مخبدل ّم ملفه كين اإذم " متاحضرد " ّم بمفه " ملضرّدة " ّم مفه بي مّدزن كمي عشر.
بماطّدرة نمّة دّنيمّكّدة عملّدة متاحضدر اإند بمساقردم ثباي معن ّفّّ بذتك بهّ ملضّر ملامع إل في متّر ملامع
" ّم مفه إل أقرب بذتك بهي ملّّنة، سكدين بي ملسامرد متافيعل ناّجة بمجاميعّدة اكرّدة تغّيمت تناج ي خّد
ملّية طيبع مّدز متت بملباكرمت بملنيزمت بمخالقّدة بمتفكرّدة مليدّدة ّمهر متظد جّع تعن ي خّد بي، بأتصق ملّنّدة"
بمتردمقي مترداّع متاطّدر من درجة لعابيرهي ملّنّدة أن كذتك بمساناجني ملّّاة. بمتصنيعّدة ملضرّدة ملامعيت ف
لدصنيهي بقّ بملامعيت متشعّب تّى متامدّن درجة تقّيس دة ّد م تطّدرّدة بمعيّي مقيّّس إل تايج تلنسينّدة

بمخالقّدة. متفكرّدة ّممل متع تطّدر بمعّير متاقنّيت بمعّير بمتاعقّّ متاحضدر معّير ف:

مالت بقّ ملنسيي متايّرخ عب ماعيقبة مّنّديت مخصل ف هي ملّنّدة أند إل متفصل هذم ف تّدصلني بقّ
– ّننّدة )متّ متسيبقة تلمّنّديت بملعرف متعلمي متتمكم على لعاميدهي نظرم بسنيمهي ذربتي ملّّاة مخبرببّدة ملّنّدة
بي ّمصل بمتا ملطدلع من مكدنت متت متاقياّة بمتّسّلة مخدمة بمتتحيل مترحلة آتّة ّد بتع ،) ملسلمّدة – متردبمينّدة
ف مترحديتة على باني ركدزن ملطير هذم بف بحّّاي، قّيي ملضيرّدة، منجزمتي من بملسافيدة ملرالفة ملّنّديت
بهي: ّذجي ن لااّير بذتك أبربل، إل ملغيربّدي رحلت على بلخاصد عشر متاديسع متقرن من متايي متنصف
اقّ متايي أمدي ارنسي إل برحلة مخبدل قيم بقّ مخقصى، ملغرب من متفيسي ملميل بأبّ ّنس ت من ّجة مل بن ممدّ
متقرن من متايي متنصف ف مخبرببّدة ملّنّدة بصيئص بملحيطة ملليم من سّمكندني مي بهذم تنّن، إل برحلة قيم

ّنّدة. ّا بمخنل ّنّدة متفرمنكف ّعة: ملان مرجعّيتي بضمن ملرالفة ّمنبهي ج عشرمن متايسع

http://www.3alyoum.com/news/golobal/a/Ø³Ø§Ø¹Ø©-Ø¨Ù�Øº-Ø¨Ù�-Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø¯Ù�-ØªØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�/
https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg


29_________Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

: ملاان ملفصل -II
بريز" " ف ملدنّية خصائص
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ملفصل مقديمة

تّس ّنيبّعهي من بمتندهل ملّّاة ملّنّدة معيم على تلطدلع ته قبلة لّرس مّّنة ّجة مل بن ممدّ متيذ إند

»يرض هي لّرس أند رى ّب ملنميدن«)1( ملعال ريس « ارنسي ّعاب خنده ذتك متصدّاة، قبّل من أب معابيطّي

بي متعلقيت أند إل ذتك ّرجع كمي ّه«)3( يس ملنميدن ملعال مدمئن ّاس ع ب» ّيية«)2( ملبش ملضاِر ِّ حاض
لقابيس ارنسي إل بمتسدفيرمت متبعايت من تكادف ّنسّدة متا متبلد جعل يدي ّخ بمتردس لتقّم تامّدز بارنسي ّنس ت

ملمية هذه يني ّى ُ فأنت « ارنسي: عن ّدث ماح ّجة مل ٱبن ّل ّق ذتك بف منهي ّدن بمتام متاحضدر أسبيب

خدمة ف ّمنّية ملنص ملمم بقّية عن ملمنّاُ من ملَاعد قويية لارتا ما بعّدِ يحقاب منذ ت يدُر ملنونَّية

حومداه امخنلُ ملزيمن يدامر مع ُيد اينأ ينأصيل يخذ ملحَاس ذلك يني على ملعقلّية، املعلوم مادمب

سعت ملذين ملّيسّية املّاّيات ملظاهّ ايصحاب ملنظّ يهل عند فّه ّروب م ُأمّ ه صراُر لدي ملَّاسّية

َيابقي مل ُرمئها اا رجالا مال ملِّر ّاعات املش ملَّمة ملَاعي على دريبهم ُا تذيبهم ف ُونس حكومة

ملعلئّ النأُّد ملعمال عهميات للقّام ّمنَا ف حكومة لدى َيفارمت امل بلسفار بنكلّفهم املليحقي
)4(.» ملانبي بي ملوديية

بفرنسي اّهي ّم تغن ّن ّنسّ ت رحيتة حردرهي ّجة مل بن لمّ سيبقة كايلت ف ّجده متا ذتك سلى كمي
متبيّرسّة" ب"ملساطلعيت ّف متض�د أب لبن "ملتيف" مالكايب مّنّاهي، ملمح ّربم بص لّرس بعيصماهي
ف ملسيتك ّم "أق ف متّّن اي بكذتك متّبل، لّرس معٍر ف ّره حض عنيسبة متسنّسي صّّقه حررهي متت

ملميتك.")5( ّمل أح معراة

بشميل متعامينّدة متسدلطة تقلدص بهي: مهمدي أسيسّدي سببي إل بارنسي ّنس ت بي متعلقيت تطّدر ّد ّع
سنة ملزمئر محالل الل: من ذتك سسدم بقّ أارى جهة من ملنطقة بذه ارنسي ّذ نف بنّد جهة من قّي إاّر
ارنسي مع ملبيشرة متعلقيت أسلّب بمعاميدهي متعامينّدة متسدلطة على ّنسّدة متا ململكة مردد إل أددى يدي 1830
لشي أحّ بي قيم متت متّبتة رة ّز بعّ اصّصي ارنسي إل متابعّة من مّزّم هذم كردس بقّ دبتة. ّد أ تّدسط دبن

،ص:34. )1912 متردسّدة، ملطبعة ّنس: ،)ت ّنسّدة متا للملكة متفلّيرّدة مترحلة ّجة. مل بن ممدّ
)1

،ص:17. )1900 متردسّدة، ملطبعة ّنس: ت لّرز،) مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممدّ
)2

.62 ص: ّنسّة، متا للملكة متفلّيّرة مترحلة ّجة. مل بن ممّ )3

.3 ص: نفسه، ملصّر )4

5) Voir : Moncef Chebbi. L’image de L’occident Chez les Intellectueles Tunisiens au 19ème siecle,
Tunis : Arabesques Èdition, 2010, P: 145-146-146.
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)1( متفرنسّة. ملّنّة عن بسعه رآه عي هيئمي ّعه برج هيم ّاّ ب ّقي مرا ارنسي إل لّ

ّنس تا متفرنسي ملحالل من متعقّّن قرمبة بعّ أّ ،1900 سنة ارنسي إل ّجة مل ٱبن رة ّز مدت تقّ
ملحالل أند ّعاب ّجة مل ٱبن خند ن، كبّي بمربنة لنفايح متفرنسّدة ملّنّدة مع سّاعيمل أنده سنلحظ ذتك برغم
ملساعميّرة ملؤسسة صلب ف بضعه بتعلد

ملصيل)2( تبيدل على متقيئمة بمتردعيّة ملميّة من ّعي ن ّنس تا متفرنسيد
ّقف مل هذم علّه أملى قّ ملماّيزمت من لتعّّّ ظلدهي ف بمادعهي ملميّة بنظيم ّجّة" "مل عيئلاه بمرتبيط متقيئمة

. متبمغميت

أنكينت ابعّ ّنّدة، ك سندة اّه بمتاحكمد متعيم قّيدة على بملضيرمت مخمم تّمبل أند ّجة مل مبن ّعاب كمي
متضدعف بأصيبي شأّي ترمجع ملاّسدط، مخبّض متبحر ف بماحكدمة قّّدة متّسطى ّر متعص ف ّنسّدة متا ململكة
ارنسي، نّ: متصديعّة مخبرببّدة ّى متق هذه أهمد بمن أبربل، عرااه متذّ ملضيّر ملزدهير مقيبل ف ّهن بمت

ملنقدم يسباب امقنباس ملقوِ لذه املسنَلم ملضوع « ّجة مل مبن نظر ف بمتطبّعيد ملادم من كين تذتك
)3(. » منها املنمدن

متقرن من متاديي متندصف ف متبيّرسّدة ملّنّدة اصيئص سلّة على باني من متايي متفصل هذم ف سنعمل
متعلمّدة ملصيئص أبدل سنابيد إذ ز"، لّر مسيتك ف ملبّرز "سلّك ّجة مل بن ممدّ أرر الل من عشر متايسع
بي، بملقاصيد متعمرمن بمزدهير بملاتمعيت ّم متعل تطّدر بصف الل من لّرز" " لّنّدة بملقاصيدّدة بمتعمرمنّدة
اّهي، متسيئّة متسّيسّدة بملؤسدسيت ملكم نظيم الل من ملّنّدة لذه متسّيسّدة متسدميت بّين إل ثنّي تناطردق
متبيّرسّي عيدمت بصف الل من متبيّرسّدة تلمّنّدة ملجاميعّة مللمح مسارلص إل آارم سنناهي مد

. بّنهم ملناشرة بمتاقياّدة متفكرّدة متقّم بتبيد بأالقهم

ّنس: ،)ت متاقياّة متشؤبن بزمرة من لنة تقّق: مخمين، بعهّ ّنس ت ملّك بابير متزمين أهل إتيف متضّيف. أب بن أحّ ّنظر: ملطلع لّزّ )1

لشي أحّ ملشي حكم اتة عن حّّاه معٍر ف مترحلة تلك سرد ف متضّيف أب مبن أمعن )بقّ ،ص:99. 4 ،ج د.ت( تلكايب، متعربّة متّمر
لّ(.

.4 ص: ّنسّة، متا للملكة متفلّيّرة مترحلة ّجة. مل بن ممّ )2

.4 ،3 صص: نفسه، ملصّر )3
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ملباريَّية للمدنّية املقنصاديية ّمنّية املعم ملعلمّية ملصائص ملايل: ملبحث

: ملعلمّية ملصائص /I

تطّدر حّبث إل أددى مي بهّ ثنّة صنيعّدة ّرة ر عشر متاديسع متقرن من متاديي متندصف ف ارنسي شهّت
عّد دة بّز لّرس مّّنة متدسيع ف بمتنمّد متاطّدر هذم سيهم بقّ بملقاصيدّدة بمتعمرمنّدة متعلمّدة مليلت ف سّرع
ّمصم متع من غيهي على تافّق جعلاهي هيئلة جذب ّة ق ملّّنة لذه بأصبح مسبّق غي نّ على إتّهي ن ملهيجّر
ّل ملص إل تطمح لّرس أصبحت تلسلطة متايتث ّن نبلّ تسلم .بمنذ ّمر مخن عّّنة تقدبت أّي حت مخبرببّة

)1( ملساقبل. عيم حيضرة إل ّل بمتاح مخارى مخبرببّة ّمصم متع على بمتافّق متسّيدة على

متشيسع ّن لتب إحسيسه تفرط ّنس ت ببي بّنهي ملقيرنة على لّرس مّّنة بصف عنّ ّجة مل مبن حرص

بعد نّا ملدي مدن يعمّ هي ملت بريس «:فمدينة ّنسّة متا لتردبزنمة ته مقيل ف ّل ّق إذ بملهل ملّنّة عيلي بي

سكيان ُافة على ضعفي ّبو ي ما ملنفس من با يي مليي، الاة عن سكيانا عدد يقلي ل لندِر مدينة

مركز إل ذتك بفضل لّرس تّدتت بقّ مّيِ« ّين عش ُونس مدينة يضعاُ مَاحنها بلغ ُا ملنونَّية ململكة

َُّل ّمنا عم ايصبح بلعلم بريس طفحت ملصّر:» نفس ف مضّفي عيليد، بعمرميد بمقاصيدّ علمي
)2(.» ّم ملع

: بريس عدينة ملنقل اسائل ُّوير اصف -1

ّدعة مان نقل عرلت نّ إذ ملّّّة، ملاتمعيت من متعّّّ ناّجة ببيّرس بمتبحرّدة متبّدة ّمصلت مل تطّدرت
بمحّكمي ارس بيردهي دبمتّب أربعة ذمت عربة بهي )Carosse) "متكردبسة" اهنيك بمخصنيف مخشكيل بتالفة
ثير آار بهي متبريرّدة أب متكهرلئّدة لتطديقة تسي ملركة مساقدلة عربة بهي )Automobile) ّبّل" ّم متطد " نّ
)Tramway متكهرلئي" ّمّ "متتمم مال: مساحّرة نقل بسيئل ببيّرس ظهرت بكذتك آنذمك. ملّنّة
متطيقة ّمسطة ب مخٍر تت أنفيق ف ّسي متذّ )Metro de tunelle) مخنفيق بمتب elèctrique)

إل متبريرّدة متطديقة مساعميل من ملناقيل ّجة مل مبن لحظ بقّ متسيعة. ف مّل ميئة سرعاه بتبلغ متكهرلئّدة

1) Joanne vajda. Paris ville de lumière : une transformation urbaine et sociale )1855- 1937), Paris :
Éditions L’Harmattan, 2015, p : 24.

.134 ص: ّنسّة، متا متربزنمة ّجة. مل بن ممّ )2
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)1( بتلمسيايت. ّقت تل بمااصير سرعة من ذتك ّداره ّ عي متنقل بسيئل تسّي ف متكهرلئّة متطيقة مساعميل

أسرع من متعهّ ذتك ف ّعّ بمتذّكين بلّرس مرسّلّي بي مترمبط متسدّرع لتقطير ّجة مل مبن أعجب كمي

ملمّس يوم صبح مبنلج اليا « متفرنسّدة. ملّن تالف بي متاندقل تسهّل ف ّسيهم مي بهذم أبربل ف متقطيرمت

بريس نو بنا اسار ملّّيار ملديد قّار قّميمنا بريس مدينة قاصدين ّسّلّا م عن للّيحّل تهيبنا ملنال،

سبقه بقّ )2(» ُمانّية ساعة عشّ الاة من يقلي ف ملَافة ُلك طول بنا قاطعا ُّلومّ، باماّائة عنيا ملبعّدِ
معجبي ّته ق مطلعهي بكين ملّّّة". ملاتمعيت ف "متفّرّة قصّّته: ف متسنّسي ممّ مترحيتة بذتك ّّه متان إل

متايم) متكيمل )بر لتقطير:

بـنيٌن)3( ُقضص عنلىن جنرنتص ُـزصٌجّنيٌت
ٌلل مٌن ّن متبـنلنـ تـنقنـيرنبن ّصفن كن أنرنأنّـصتن

(Bibliothéque nationale de France) بباريس: ملوطنّية ملكنبة -2

ّّ تا أّي بلحظ مخصنيف. ّدعة ملان متكاب من ببيّرس ّطنّة مت تلمكابة ّد متار للرزبن ّجة مل مبن أعجب
برنمج باق بأجزمئهي أقسيمهي تنظّم حسن إل كذتك بأشير بمتلدغيت ملضيرمت تالف من ندرة ّطيت تط على

مكم ّهمج ب الا مليد مليي الاة عن يفوق ما ملكنب من ابا ملعمومّية، ملكنبخانة ذلك فمن « مكم.

املليغات ملنآلّف من افّها ملكنب خزمئن يقَام يحد منها قَم ُلي ينصي يجزمء، عديِ على ينوي ُّّب مل
ملاضّ«.)4( لوقننا مللَن ُبلبل عهد من ملناريخ حفظه ما

ملّنّدة مسافيدة إل إشيرة هذم بف ملكابة بذه متنيدرة متعربّدة ّطيت ملرط بعض على ّجة مل ٱبن مطدلع
متايريّة بملثر ّطيت ملرط من لمدض مخبرببّي ب ّب ملسلميد متعربد متتمث من لخاصد بمتفرنسّدة مخبرببّدة
متايّرخ من بنسرة متايبعي عصر من مترقد على مكاّب ّف متك للطد متكري متقرآن من )مصحف متنفّسة

عّاه مطيلعنا ُما « متعيم أرجيء كلد من ملنسينّدة بملكمة ملعراة من بكذتك
)5( مخري(. آبن تلعلدمة متكيمل

أشير بقّ ملقدية«)6( ملمم من اررهم املنود ملصيّنّي اثر من ملعديدِ ّان ملق علّها مضت ُنائب على

.43-42 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل ٱبن ممدّ
)1

ص:14. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل ٱبن ممدّ
)2

ص:198. ،1 ،ج )1976 ّّزع، تلا ّنسّة متا متشركة ّنس: ،)ت ّف متشن علي تقّق: ملجيّزة، مترحلة متسنّسي. ممّ )3

.24 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )4

.24 ص: نفسه، ملصّر )5

ص:26. م.ن، )6
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متفرنسّدة بلخاصد مخبرببّدة بملضيرة ملسلمّدة متعربّدة ملضيرة بي ملضيّر ّمصل متا بقّم عرمقة إل ّجة مل ٱبن
متكرية بملجيرة لتذهب مطردز بعيء ف بتامدال متضرمة ملكابة هذه أجنحة بحّ لعربضيت بصفه الل من
هذه ّّ بت .)1()Charlemagne) شيرلين ارنسي ّر ممبمط إل مترشّّ هيربن مللّفة أهّمهي شطرنج رقعة مع
ّطنّدة مت متذدمكرة حفظ إل هّف ّب مخررّدة، بمتاحف ّنت بمخّق متايريّدة تلنقّش تصدصي قسمي كذتك ملكابة

ملكّية امبايعة اصلح ّاب ح من ملشهِر ملوقائع تَّم على لحنومئه بمتندسّين:» متالف من متفرنسّدة تأمدة
)2( افخّ.« ار ُذ ُا عهود اممضاء

: ملّصد دمر -3

ّّس ت ارنسي ملك عهّ ف متبنيء هذم إنشيء بقع بقّ لّرس عّّنة ّجّ ت متت مليمدة متعلمّدة ملرمكز من ّد تع
متفلكّدة بمللت ملنيظي من ّّتي ما ّجة مل مبن بصف بقّ .)1715 -1683( -)Louis 14) عشر مترمبع
مخٍر تعيلي متفرنسّدة ملّنّدة ّل ش على دتّل بهي بمخالك ّمكب متك بدرمسة رصّ ف أهّداهي بأبرز ملساحّرة

عنيا ملبعّدِ ملاومقب ملشهب ِ ملكّي ّاِ بل ملنيهار دلوك ف هنالك شاهده «:اقد ذتك ف ّل ق ّب بمتفضيء

علّه َُليط فقد ملفلك قبية ف َيابح مل ملقمّ يما ملالك، ملليّل ديور ف ملدهد عي ّمها ُ ل املت يحقاب

ّى ي ل ينُان بعد ،ِ ملكّي ّاِ مل عي ّاى م من مّل ّين عش لنحو يدهه هو مذ نّيا، منه اقّيبه ملعلم سلّان
)3( َيماء.« مل عنان ف ملي

:1900 لَنة بريس معّض -4

كينت بقّ لناظيم، تعيقبت متت متّبتّة ملعيٍر من متعّّّ 1937 سنة إل 1855 سنة من لّرس مّّنة نظمت
ملّمرة عظيهر تافل بتكي متعيم ف مكيناهي تبز كي ّمر" مخن "مّّنة مل متفرصة تاّح هيمة رقياّة تظيهرمت تعّ

رحى علّه ُدار ملذي ملور «:هي متعلمّدة ملعيٍر أن ّجة مل مبن عاب ّب ملاعّدة.)4( منجزمتي الل من بمتاقّم

متعربّدة ملضيرة ف عّرق أصل لي متعيدة هذه أن بيد ّب )5( ملنمدينة.« ملمم سائّ عند املفنّية ملنجاريية ّاِ ملا
متذّ مليهلي متعصر ف " عكيظ بسّق " تذتك مال ضرب ّب بمتشعر. لخدب مااصدت ي ّد أ رغم ملسلمّدة

متغربّة. أبربل معظم حكم بقّ متفرنة ملك :)814 -742( شيرلين )1

ص:26. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )2

.38 ص: نفسه، ملرجع )3

4 ) Joanne Vajda. Paris ville de lumière.p : 5.
.55 ص: ، لّرز مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )5
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ّجة مل مبن ّرى كمي )1( بمتشعرّدة. مخدبّدة ملناّّت اّه بتنعقّ بشرمء بّع من متاجيرّدة ملبيدلت اّه تامد كينت
اّه ّقع متذّ بملجد ملمعة صلة مال متعيمدة ملجاميعيت من ّع متند هذم على تثد ملسلمّدة عة متشّر أن�د
ّدن متام مظيهر من مظهرم ّد تع ملعيٍر اإند بلتايل بمتبلّمن)2( مخمصير سيئر من ملسلمي بي بمتاقيرب متادعيرف
عرااهي: متت متصنيعّدة ّرمت متا ناّجة ايصدة متفرنسّدة بتأمدة عيمدة خبربل ّد ملقاصيد بمترايء ّد ملضير بمترقيد

ّاتم ا ُنمّة اسائل ف ّان ينفكي يهلها يخذ ياراب جدرمن بي ّيفاهّية مل يسباب ويفّ ُا ملضاِر ابننشار «

امافاق ملومضّ لهل بلسومق َُميى ين يجدر هي ملت ملعارض مياد لذلك ّام فدبي ّهم، مفاخ امشهار
)3( ّنَويية.« ملف ملمية ُانت ملعظّم، ّاع ملش بذم ّينها ق جادت يمية ايايل

ملصنائع ف ّقيي مل راية " معابه إذ ، ملعٍر بذم متشّّّ بمنبهيره إعجيبه ّجة مل ٱبن أبّى بقّ

ّيية ملبش ّية ملق به جادت نفّس، شيء ُلي من رممُو على محنوى اقد ينومعها املفنيون املعلم ّعات املخ

متعّّّ ّّ بي مربدع مت أتف بميئة ّن علّ ر ّد تق شيسعة مسيحة على ملعٍر هذم ّد بيا اهدة.«)4( صقعة ُلي من
ملعربضيت، ّمع أن حسب قسم بميئة بعشّرن بمحّ إل نقسم ّب معربضيته تعٍر متضدرمة بملبيي مللدت من

)5( بمتعربّدة. بمتشرقّدة مخبرببّدة بمتبلّمن مخمم من متعّّّ اّه شيركت بقّ

ّبئّية: ملكه قصّ اصف ي/

متنقل بتّسيئل متصنيعي تلنايج عيتّة قّرة ذمت طيقة ّاي ت ف بسيهم بفرنسي متكهرلئّدة متطديقة إنايج تطّدر
مّّنة إل" ااحّدتت لّرس، عّّنة متكهرلئّدة ملصيبّح مساعميل تطّدر إذ مترايهّدة، ّاي بت متنديس حّية بتاسهّل
إل ّل متّص مشيرف على كين عنّمي ّجة مل مبن ّل ّق متظدلم. دّجي ف غيرقي متشرقي متعيم كين بّنمي ّمر"، أن

صعّد ف بعّد بعد من شاهده لباريس للوصول َياعة مل بعض مَر ملَافة من لنا بقي امذ لّرس:» مّّنة
)6( ّبئّية.« ملكه ملدينة هاُه ينومر ملوي

مللت. بتسّي ملعٍر لنرة متكهرلء طيقة تناج متت متعملقة متكهرلئّدة مت ّتّد لل ّجة مل مبن أعجب

.3 ط ،)1974 بمتنشر، تلطبيعة متفكر دمر )بيبت: بملسلم، مليهلّة ف متعرب ّمق أس مخاغيي. سعّّ ّنظر: )1

.55 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )2

.58 ص ، نفسه ملصّر )3

.59 ص: ن، م. )4

ص.ن. ن، ، م )5

ص:16. ن، م. )6
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اصفه على يقدر ل ما با ملفاعلة، املقويِ ّبئّية ملكه الت من افّه ملبدمع ف اية اهو ّبئّية ملكه قصّ «

مبن منابيه ّد ش بيدي ملعّض.«)1( بقاع بَائّ ملت ملصابّح الُ فننر ّبء ملكه سّول ُنبعث امنه لَان
ملنايج دة ّز ف سيهم يدي متكهرلئّدة"، ،"بفيعلّدة تعبيه حسب تّمر، بتصنّعه ملشب تقطع آتة كذتك ّجة مل

)2( بفرنسي. نسقه بتسّرع متصدنيعي

ملفضاء: قَم ب/
بمكانيه مساكشياه بغّة متفضيء عيم إل ترنّ ، مخٍر عيم من تامدكن أن بعّ ملّّاة، بملّنّديت ملضيرمت إند
بمخالك ّمكب متك حركة تاادبع تسارّم الكّدة منيظي ملعٍر هذم أقسيم بحّ ّجة مل مبن عيّن ملطير هذم بف أسرمره

عن ملعي ّاى ل ملقمّ ُقّيب ملت ملديدِ ِ ملكّي ّاِ مل ابه ملضيوء قصّ يميها امن « متنيظر. تعي ّرهي ص بتقّرب

إل لحقي به ملعاني سّّصل لّرس، ف لتفضيء ملبكر ملهاميم هذم أن يفى بل ّم«.)3( ُّلوم سنيي بعد
متعشّرن. متقرن ف ملمهي سااجلدى مذهلة معراّة ّحيت باا عظّمة مكاشيايت

: ّبّية مل ّعات ملخ قَم ج/
بقّ بقنيبل.)4( ّمرج ب من بمتبحرّدة متبّدة ملّّّة: ملربّدة مللت ّّ بي متعسكرّدة ارنسي قّدة على شيهّ هّ
ملار ّجه مت هذم بز ّب بملساعمرمت، متّبل من متعّّّ بمحالل متعيم ف هّمناهي تاّعّم ارنسي مسارّماهي

متضعّفة. متشعّب حقّق بسلب ملعاّمء على متقيئم متفرنسّة تلمّنّة

ملَّنما: قَم د/

ّرّق بت ملسيد ّمقع مت سسّّ على بقّرتي بأعجب ماحردكة ّغرماّدة ّت ا ّرم ص متقسم بذم ّجة مل مبن شيهّ

اللسفار ملجنبّية للبلد ملشيخصة ملبهّية ملناظّ بمن « بفرنسي.)5( متسّنمي بّمّت مرحلة ّد بتع ملرئّيت

حُّنها لدقية ّها هظ يال ملت ملمّلة ملناظّ بذه شاهده القد (Panorama) بنورما يَميونه ما ّيية ملبح

ص:66. ن، م. )1

.67 ،66 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )2

.67 ص: نفسه، مملصّر )3

.68 ،67 صص: .ن، م )4

،1 ط ،)2010 تلتجة، ّمي متق ملركز ،)متقيهرة: ميهّ ملنعم عبّ ميهّ ترجة: متعيم، ف متسنمي رّرخ ّعة مّس سّث. ل ّّب ن ّاّر جّ ّنظر: )5

.25 ص: ،1 ج
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)1(.» نعُّ ل اميا نعُّ ميا ملبلدمن من ارم ُا ملنونَّية سوسة ّسى م َيّة، ح يشباح ا يني ملعلمّية

َيائّ: مل ملصناعيي ّيّ ّي مل هّ/

بلعّض «.ايدق بمتردايهّدة متردمحة لم ّدار ّب ملعٍر أنيء بي متزبدمر تنقدل ّسدهل جّّّ علميد ماتمع هّ

ال ُعب دان من يّؤه عن احده ايَر يمنار ِّ عش علوي ف ملعّض حول بن خشب من صناعي ّيّ ط
)2(» ُلل.

بمتردّضيد بمتفلسفيد ّد متفكر متاطّدر بفضل مد ي إند متاقند م ّد بمتاق متعلمي ملرتقيء أند ّجة مل مبن معاب بقّ
علّهي ملياظة تاّدل أصنياهي عرالف ّم تلعل بأكيديّديت ن دبمّب تصّص مد اقّ ذتك أجل بمن متفرنسّدة تأمدة
بتغّي متفرنسّدة متلدغة على ملفيظ تاّدل متت )Académie francaise) متفرنسّّدة مخكيديّدة مال: ّّرهي بتط
متعاّقة ملثر درمسة ببظّفاه بملدمب متنقّش ّمن دّ نّ كمي جّّّة، مشاقديت أب كلميت إدايل أب حذف أب
ّم متعل ف متنظر ببظّفاه ملعيرف ّمن بدّ بمتشرقّدة بمتلدتّنّدة ّننّدة متّ مال: متقّية بمتلدغيت متايريّدة بملعيم
بملدمب متفلسفة ف متنظر ببظّفاه بمتسّيسّدة مخدبّدة ّم متعل ّمن بدّ بمتطبّدة بمتطدبّعّدة بمتفلكّدة ضّدة متّر متصحّحة:
ّن ان ف متنظر مهمداه ملساظراة ّن تلفن ّمن دّ بكذتك متاديّرخ بالسفة متسّيسي بملقاصيد بملقّق بمخالق

متعلميد تلبحث مرمكز بتصّص ّم متعل تصنّف أهّدة إل إشيرة هذم بف بملّسّقى. ّّر بمتاص بمتندقش ق متازّب
)3( ملنسينّدة. تلمعيرف بملطدرد مليئل متاّدسع على متسدّطرة بغيّة ملااصيصيت ّدعة مان

بريس: لدينة ّمنّية ملعم ملصائص - II

اّكاسب متعمرمنّدة مظيهرهي على ّنعكس بملضيرمت متشعّب تسيئر متعلميد م ّد بمتاق ّد ملضير ملرتقيء إند
: دة ّد ماع بظيئف لي تعبيّدة بسّلة إل احّدل ّب بانّدة جيتّدة قّمة متعيدّدة، ملساعميتّدة قّماه إل للضياة متعمرمن

حضانة ف يلعبه ملذي للديار ملامية ملنّبّقّية ملفنيون من دمئما ُان املعمار « برقياّدة. بحضيرّدة مجاميعّدة

مُيصال ماخّ ببعضها اُصاله يا املنيصويّ املكنابة ّفة املزيخ ُالنيقش ّى: ملخ ملنّبّقّية ملفنون بعض

.69 ،68 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

.68 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )2

.39 ص: نفسه، ملصّر )3
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عشر متاديسع متقرن من متاديي متندصف ف ارنسي مّدزت اقّ ملطير هذم بف )1(.» املامن ُالفِّ ّاريي ض
بكذتك تعّشه كينت متذّ ّد ملقاصيد بمترايء عرااهي متت متصنيعّدة متنهضة بفضل متكبي متعمرمي لزدهيرهي

ملوجدمن قدية هي ّنَويية ملف ملمية مدنّية ابلخصي ملارابايية ّيية ملض » أند ذتك متعّرق رريهي بفضل

مبن ّعاقّ كمي ملّوم«.)2( لذم يعّانا ملباقّة اثرها بذلك ُشهد ُما علّها، دخلت ملت ملعوممل ها ُغري ل
أب مبن عن نقل ّل ّق ذتك بف بمخمين، بمخمن متعّل ثرمت من ثرة هّ ي إند بفرنسي متعمرمن مزدهير أند ّجة مل

ا- رمه بشا يمد يي بشاهد- 1362هـ/1846م:» سنة لشي أحّ متبيّ مع تفرنسي رته ّز أرنيء متضّيف،

ّيل مع موضعا تد ُكاد ل املمان ملمن اننّجة ملضاِر مّادين ف ملنقديم ايسباب ّمن ملعم معن ّيقه ط ف

دتّل ذتك بف ملفعمةي«.)3( اسّوله ملعدل بغّوث جّعها قى يَل . مَننبتة ُلة يا حّثة يا شجِّة : نفعة من
ارنسي. إل لّ لشي أحّ رحلة ّل ح ّف متض�د أب مبن كابه مي على ّجة مل مبن مطدلع على آار

ملدلنّية: ّي م يي (Cathedrale saint Madelaine("مادلي سانت " ُنَّة -1

"سينت كنّسة ضمنهي بمن ّمن«.)4( ملعم مهد « ّعابهي متت لّرس لّّنة ملعميرّدة للعيم ّجة مل ٱبن أعجب

هي ايصدة بمتفرنسّدة عيمدة مخبرببّدة ملضيرة أند ذتك بيد ّب متردبمين بنّسة متشدبّهة بنّساهي منبهر متت ميدتي"

ملّيام معابد هّأتا ف ي تُا شاهقة يعمدِ على مقامة ضخمة اهيُنَّة « متعّرقة. متردبمينّدة تلحضيرة مماّمد

مبن لحظ متسدّيق هذم بف قه. بتزّب متفرنسيد ملعمير تّزي ف بملطد بمتردسم متنقش ّن ان بتازمبج )5(.» ملقدمي

أمي انشّ«.)6( حشّ من ملُّ ملول لّوم » تشرّصّدة نقّش متكنّسة هذه بمجهة على نقشت قّ أنه ّجة مل

ذامت اصور ملليطّن بلليَان ّسومة م ملقدي ملعهد ُناب من ايت « جّرمّي على اطدت اقّ مال ّد مت من

بنساشفد ملقّيبي«.)8( مللئكة صور ا يني يزعمون امّية بصور « ّاهي سق ت بُحلّد هبلّون«)7( ّسم ُ مشهوِر

ارحيت مخسايذ: إشرمف متبحث، ف متكفيءة شهيدة متامّن، ّم عفه بعلقيتي ملّّث متعرب مترحلة أدب ف ملساظراة ّن .متفن متعّيّر ز متعّز )1

.64 ص: ،1993 -1992 مليمعّة: متسنة ّبة، عن ملدمب بكلّة ّقشت ن متّّرسي،
.7 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز .سلّك ّجة مل بن ممّ )2

.19 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )3

ص:18. نفسه، ملصّر )4

.21 ص: ن، م. )5

ص:21. ن، م. )6

ن. ص. ن، م. )7

ن. ص. ن، م. )8
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أب ّدسيت ملق ّّر تص يردم ملسلمي ّن ّد مت أن عي ّجة مل لبن متّّنّة ملرجعّة ّر حض متّصف هذم الل من
سسّمهي.

( Arc de triomphe) ملنصّ: قوس -2

متذّ مخبدل)1( ّن نبلّ ّر ملمبمط عهّ ف أّ 1806 سنة بنيؤه بّأ بقّ لّرس لّّنة متعظّمة ملعيم من هّ
مبن بصفه بقّ 1836م. سنة تُّساكمل سنة رلري قرمبة متبنيء هذم بآساغرق ملعميرّدة ملعيم ببنيء ّتعه ب ُعرف

امومقع ّبّية ح مومطن منه امجهة بكلي شلخيصت يقومس يربعة ذي مشمخّ بناء عن «:عباِر بنده ّجة مل

َُعة مل ملّكل هذم بناء نفقة بلغت اقد 1815 عام مل 1793 عام من ملايل هبلّون با قام ّيية عَك
)2(.» ّنكات ملف من مليي

(LeTour Effel) : ميفل ّج ب -3

مّّنة معيم أبرز من ّد ُع ّب 1889 سنة بماُااح )3(" ميفل روسناُ يلكَندر " متفرنسي ملهنّس صمدمه
متعيلي ملعٍر مع مااايحه تزممن بقّ بمتصيتّدة عسكرّدة بظيئف كذتك بته تلسدّيح مساقطيل بأكارهي لّرس

هذم ف يعجوبة يايل يزل ل :» بنده ّجة مل ٱبن بصفه بقّ متزبدمر من متكاي قصّه اقّ تذتك بناّجة تبيّرس

ست ف ّبئي قنديلُه الُ سبعة قبل ُان عميا فّه ُيد ا عمّّ، فجي منُلي ملعّض ُايمر يقصدها ملعصّ
)4(.» لسفله يعله من مندي ّبيع م

(Cathédrale Notre –Dame de Paris (: ّدمم" نُو " ُنَّة -4

لّرس عّّنة بمتسّيحّدة مخررّدة ملعيم أبرز أحّ بمادل متسلم علّهي مري متسدّّة إل نسبة ملسم بذم ت ُسّد

ملسمدى متادّت متطدرمز على بُنّت بقّ بباريس")5( ملكنائس يمي " ّجة مل آبن معابهي بقّ بقّمهي تعرمقاهي نظرم

متفرنسّي. ّر بممبمط عسكّر قيئّ هّ :)1821 -1769( -)Napléon Bonaparte) مخبل ّن نبلّ )1

.35 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )2

ملعّنّة ملنشآت باصمّم مشاهر ارنسي معميّر مهنّس :)1923 -1832( -)Alexandre Gustave Effel( إّفل غّسايف أتكسنّر )3

ملّرة. بمايل إّفل برج أشهرهي: بمن
ص:65. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )4

.40 ص: نفسه، ملصّر )5
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بمتادحف متفنّدة ملثر من متعّّّ ّّ بت عيم ميئت مساغرق بقّ لتفريمة بنيؤهي امّدز ّب )Cotique) ّتّك متك
)1( متنيدرة.

بريس: شومرع -5

مللدت على ّّ تا بهي بملانيسقة، بمتفسّحة ّّلة متطد متبيّرسّدة ّمرع متش هنّسة بسن ّجة مل مبن أُعجب
ه متشدينزتّز شيرع ّمرع: متش هذه أبرز بمن بمقيهض ملهض من متندفس عن ح بمتتّب متتاّه أميكن بكذتك لتبضيئع مللّئة
أجل من مليددة بهذه لّرس مّّنة ّمرع ش بأرقى أضرم من ّد ُع ّب « )Avenue Champs-Elysées)

به تادماع مي على بشيهّم نّي ّد مت أعيجّب من ّبة أعج متبعض عابهي ّب متفتة تلك ف متعيم ف ّدة ّج مل مليددمت
)2( ّدن». بمتام بملضيرة مترقيد مظيهر من ملّّنة هذه

:(Panthéon) " ملباننّون " مبن -6

)3( متفرنسّدة. مخمدة تعظميء تصدص مّان بهّ بربمي، متعظمى متكنّسة شكل بنيؤه بُييكي متلدتّن للي ّقع

:(Napoléon) هبلّون ّيح ض -7

لذم متفرنسّدة مخمدة تعظّم على ّدل ّ يدي نيس( – مرمر – )رايم اّه ملساعملة ّمد مل ّدة بج متبنيء بتقين ّامّدز
)4( عآرره. بملشيدة ذكره تلّّ ف برغباهي ّر ملمبمط

ّاح: املصي ملعمدِ -8

انّبم ّد عم مال: بجيتّدة رمزّدة بظيئف بلي بعظماه متفرنسي ملعمير اريمة بمخعمّة متصربح تلك تكشف
ارنسي ملك )Henri IV) متردمبع هنّر مللك مبن )Place Vendome) انّبم متّبق ببساين ّجّ ّب
بزّدن 1874 سنة ترمّمه أعّّ مد تلارّرب تعردٍ بقّ متفرنسي ن ّد متام عصر بايتح )1610 -1589(
ميرلته أشهر ّر ص علّه تنقش بن بأمر ملربب ف غنمهي متت ّن نبلّ مّماع من أذّب نيس من بصفيئح «

.40 ص: ن، م. )1

بشرمف ّقشت ن متعربّة، بملضيرة بمخدب متلغة ف ميجساي عشر، متايسع متقرن ف ّنسّي متا مترحيتة فكايلت لّرس ّرة سيسي.ص مليج أمية )2

.2015-2014 مليمعّة: متسنة ّنس، با ملنسينّة ّم تلعل متعيل ملعهّ متقيسي، ااحي مخسايذ:
.29 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )3

ص:30. نفسه، ملصّر )4
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بمناصيرمته.»)1(

بإحّيء ملطلق مللك على ة ملّر لمناصير تذكيرم أقّم متذّ ّتّّ" ّ ّد "عم كذتك ّجة مل ٱبن بصف بقّ
حفظ متسدجن هذم أن يفى بل متقلعة أّ "متبيساّل")2( سجن أطلل اّق 1830 ّتّّ ّ ّرة ر أحّمث تذكرى
ّرد" ّنك "لك ّايق مت سيحة بّسط آار ّدم عم بنّكذتك مختّم. متعذمب بّت حّثكين ذكر، ّء أس متايّرخ ته
متذّ متبلّ إل نسبة " ّر تكس عسلدة " ّد متعم هذم ّن متبيّرسّ سمدى ّب لّرس بّسط )Place la Concorde)
ّّس ت مللك إل مصر حيكم " لشي علي ممّ " أهّمهي بقّ مخقصر".)3( " بهّ ّنّدة متفرع ملسلدة هذه منه جلبت

.)1850 -1773( )Louis Philippe اّلّب

:(Versailles) ّساي ف قصور -9

طيئلة. ّمل أم ذتك ف بأنفق عشر متردمبع ّّس ت مللك ببنيئهي أمر بقّ بفرنسي ّدة ّج مل ّر متقص أهمد من إّي
بمتاميرّل متّهنّدة ّر متصد من عّدم بكذتك بمتنديدرة ّدعة ملان بتفه بذايئره مللك أثث ّّ ي ماحف إل تّدتت م
ملّيه ّرمت بنا بمخشجير ّر لتزده ملزدمنة ّكّدة ملل لتبسيتي ُميطة بهي متايريّدة ّقيئع مت تالف تشرص متت

ّاسات ُ ّسالّا ف قصور ُمئّ ّمه ي ما يرّب امن » ارنسي ملّك اّه ّعّش متذّكين متبذخ مّى عن بتكشف
)4( ملبهّجة.« املفضية ملوهياج ملذهب بنقّ ملصنوعة ملقدمي مللوك

بملكم بمخمن تلعّل طبّعّدة بناّجة ببيّرس ملضيرة مآرر من ملعميرّدة ملعيم هذه أند ّجة مل مبن معاب بقّ

مبن ّتة مق على إحيتة هذم بف ملفعمة«)5( ملعدل رّوث منَكاب عن ملناشئ ّمن ملعم معن «:اشاهده متردشّّ
متعمرمن". أسيس هّ "متعّل : بن�د الّبن

ملقنصاديية: ملصائص - III

ملامع ف جّّّة قّدة تّريّدي الق ّمحّ مت ملامع ف مّبدة ائة أّّّ بي اشّئي شّئي بسمدعهي متاربة نّد إند
قيئمة جّّّة إنايجّدة علقيت ببنيء متبلد ف متصنيعّدة ّرة متا قّيدة سااّدل متت " مليل رأس " قّدة بهي متفرنسي

ص:32. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

متشرمرة منطلقت بمنه بمتظلم، تلطغّين رمزم متسني مّمر على بأصبح ب1383 1370 عيمي: بي ارنسي ف أنشئ سجن هّ : )Pastile)متبيساّل )2

.1789 سنة: متفرنسّة ّرة تلا مخبل
ّي. متفرع متعهّ ف مصر عيصمة بقّكينت متنّل، ضفيف على عصر تقع مّّنة مخقصر: )3

ص:72. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )4

ص:74. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممّ )5
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متقرن من متاديي متندصف منذ ارنسي ف ّّر ملمه متنظيم مساقرمر أن كمي ملساحّرة بملاتمعيت مللت على
من منياي ّدار ّ عيدتة ّمة حك ّد بج خند متصنيعّدة)1( بمتنهضة ملقاصيدّ م ّد تلاق ملئمي جّدم بدار عشر متايسع
ذتك ببفضل بمتاصنّع بملساامير متاجيرة حركة بذتك اّشجعد جبيئّدة عّمتة رسي ّب ملحاكير على قضي ّب ملرّدة
مليلت)2( تالف ف مقاصيدّد برايء صنيعّدة ّضة عشر متايسع متقرن من متايي متندصف ف ارنسي شهّت اقّ

ملبحّ مومنئ يايل بمعابه:» متاجيّر عّنيئهي أعجب حّث مرسّلّي مّّنة ّغه بل منذ ذتك ّجة مل ٱبن لحظ بقّ

ملاّدسط. ضفدت بي متردمبط ملستمتّجي ّقعهي م بكم ملّّنة هذه ف متبحرّدة متاجيرة خهّدة نظرم ملنويسط«)3(

جردمء أرمٍ ّجّ ت ل إذ مخرمضي، بمساصلح متفلحي لليل متفرنسّي بعنيّة كذتك ّجة مل مبن أعجب
متطبّعة بمصفي ّل اّق متفلحي، مليل ف ملّّاة متاقنّيت ّظّف بت مللت مساعميل بفضل بذتك بي، منافع غي

ابَاُي جبلّية اياقاب ُلول بي بنا ُم منا ان "ُا بلّرس: مرسّلّي بي متردمبط لتقطير سفره عنّ به، ملّطة
)4( ملبصّ.« مدي على ايشجار ّام ُا بّية امزمرع اعمارمت ِّ نض

ملّكينّكّدة مللت لساعميل تّّاه مد متذّ متنسّج قطيع بفرنسي متصنيعّدة متنهضة دعيئم من أند كمي

ارنسي عملت مي بهذم ّيية.")5( ّي مل ملنَوجات ّفعة ب ملشهِر " ّن تّ عّّنة بايصدة نسقه بمرتفع ملنايج اازمّّ

ف متاقلّّّة مللّة تلصنيعيت مّمدرم ّجدهي ت كين هذم أند رغم لصيلهي، اّمة مساعمرمتي ف تكّرسه على
. مال بملزمئر ّنس ت

بذتك ملرد- تلقاصيد مخسيسي ملردك لعابيره – لّرس عّّنة بمتبنكي مليل متقطيع تطّدر ّجة مل ٱبن لحظ
مليتّدة ّمق مخس أهّدة إل كذتك بأشير متبلّّدة. بمخشغيل متعقيّرة ملشربعيت ّّل م ف تاصد بنك ّد بج الل من

منمع يي )ملبورس( دمر بومره يوجد ُما « ملقاصيدّ متردايه بتقّق متاربمت تنمّة ف )Bourse) ّرصة" "متب

ملبلد ف ّى ُ يمّية ّها انظائ ملديمر الذه ملديالّية ملالّية ّمطّس اق ملبنوك مسهام ف املضاربي ملنجيار
)6( ّفاهّية.« امل ّاِ ملا مّادين ف عة ّمُي مل ملارابايية

ماحف على شامل ّب ّد متنق بصّمر بياصد ببيّرس ملركّز متبنك أب متسكة" "دمر ّجة مل ٱبن بصف كمي

1) Voir : Francois Crouzet. L’economie Francaise du 18 au 20ème siecle. Paris : Universite de Paris-
Sorbonne, 2000.p : 209.

.40 ص: ،1 ط ،)1991 ّّزع، بمتا تلنشر مليمي علي ممّ متعربّة ّنس: )ت متنهضة، اكر ف متفرنسّة ّرة متا أرر ّمت، متا مصطفى )2

ص:1. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )3

.2 ص: نفسه، ملصّر )4

.3 ص: ن، م. )5

.23 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )6
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تلردايء بمنعكيسي متفرنسّدة تلّبتة مليتّدة متاربة مركز بيال بمتبلّمن ّر متعص تالف من ّد متنق ّمع أن تسيئر ررييد

نقّ من ملنقديية ملذيخائّ امَنودعات ملصنع مليت سائّ على ملديمر ّل ُا ايطلعنا « متبلد. لذه ملقاصيدّ

عنه فّكفي ملديمر هذه رن يميا ّنَويية، ف ات امَكُو لنقود منقلبما مل ملعدنّية بالنّهما ملوهياج املذيهب ملفضية
عام.«)1( فُلي ملّون اخَمائة الُ ملالاة دخلها يبلغ ملت ّنَا ف سكية دمر ا يني قولنا

بمخمّّدي ز متعّز عبّ بن عمر سكدة من باضّدة ذهبّدة ّد نق ملاحف: بذم ّدة ّج مل متايريّدة متندفيئس بمن
أرنيء ارنسي علّهي ّذت مساح بقّ ّنس با بملفصّدي متعبديسّي عهّ من مسكّكيت بكذتك متعرمق بمل بملجيج
بتّدضح تكشف هيمدة رريّدة بثئق متقّية متعربّدة ملسكّكيت هذه ،بتعاب ملحالل)2( ّر بعص متصلّبّدة ملربب
ف متعرمق بمل ملجديج أند ّجة مل ٱبن مكاشيف ذتك: بمن ملسلميد متعرب متايّرخ من غيمضة بنقيطي افيّ

لسه.)3( متسكة ضرب حّ إل ّلّاه ب ملساقلتّة من بلغ قّ ّّي مخم عهّ

.34 ص: نفسه، ملصّر )1

متاقياة، -إدمرة ّم بمتعل بمتاقياة تلتبّة متعربّة ملنظمة ّنس: )ت متعرب، ّطن مت ايرج بملسلمي متعرب ملضيّر متتمث كايب: ّنظر متاّسع لّزّ )2

.15 -14 ،صص: )1991 د.ط،
.35 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )3
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ملَّاسّية ملَميات ملاان: ملبحث

رريه عب بي مرد متت بمتارّدة متغنّدة متادجيرب بسبب متعيم ف متعّرقة متنظم من متفرنسيد متسّيسيد متنظيم ّد ُّع
من منطلقي متنظيم هذم تطّدر بقّ متعربد، عيلني ف بايصدة أارى تّبل متسّيسّدة متنظم من فكاي بثريه ّّل متطد
ملسابّمدّ مللكي ملكم من ايناقل دة، ّد ماع بدسيتي حكم أنظمة بي بتقلدب 1789 سنة متفرنسّدة ّرة متا
ّرّدة ملمه اإل ملساني، مللكي ملكم إل أارى مردة بعيد ّّر متّّكايت ّّر ملمبمط ملكم م ة ّّر ملمه إل ملطلق
هذم مماّمد على متفرنسي، متشعب بحقدق . ّّر ملمه ملكم على متنهيّة ف بمساقرد أارى مردة ّرّدة بملمبمط
بمتّيقرمطّدة ملرّدة مبيدئ برسدخ بملقاصيدّدة بملجاميعّدة متسّيسّدة بملكيسب ملنجزمت من متكاي متاطّدر،
هذم ّّر تط ف كبى أهّدة بمتفلسفيت تأاكير كين بقّ ملرالفة دسيتيه دبدناهي متت ملنسين بحقّق بملسيبمة
،(Voltaire(ُمناسكّّ ّتاي ُا أمايل: من ّّر متان السفة ربدمد مسيهة الل من ذتك اجلدى ّب متنظيم
متّيقرمطي تلحكم مخبل مخسس بضع ف )Jean-Jacques Rousseau) بُربسّ )Montesquieu)

حكم اتة ف أّ 1900 سنة ارنسي ّجة مل ٱبن زمر بقّ بحردّتم. ّقهم حق على ّل ملص على ّمطني مل بحثد
ف اشل حّث بربسّي)1( ّد ض متايتث ّن نبلّ هزية ناّجة متاينّة ّرّدة ملمبمط مّّير أعقبت متت متايتاة ّرّدة ملمه
مّّنة ميصرة من ّن متببسّد مكن أن بعّ متاينّة ّرّدة ملمبمط مّيرت ببذتك مخسر، ف ببقع بمساسلم ملرب

)2(. )Alsace-Lorraine(ن ّّر بمتل مختزمس مقيطعت ملرب ّيّة ف ارنسي باسرت لّرس

ببزدعت متبلد ّر دسا اّهي بأقرد بمتّيقرمطّدة، بمختّكة متعلمنة مسية متايتاة ّرّدة ملمه هذه قيدت بقّ
بأصبحت ملناربي ّخ متشّ بملس متنّدمب ملس بي عّدة متاشّر متسلطة 1875 تعيم ّرّدة سا ّد مت ّمني متق
حرّدة إقرمر كذتك متفتة هذه ف مد بقّ بمسيءتاهي. ّمة ملك بمرمقبة ّمني متق بضع ف بمسعة مللسي صلحّديت
ملركة بشهّت رسّدي، بتة ّد مت عن متكنّسة اصل بم ملّنّدة ملمعّديت إنشيء بحرّدة متنقيبّدة بملرّدة متصحدياة
متندصف ف بسلّاهي تبيّرس متسّيسّدة متسدميت بصف ف ّجة مل مبن تعمدق تقّ كبيم. مزدهيرم بمتاجيرّدة متصنيعّدة
رمته ّز د ّد بتع متفرنسّدة تلدغة بإتقينه متغربّدة متاقياة على ٱمنفايحه إل ّد ّع ذتك بتعلد عشر متايسع متقرن من متايي
أب ٱبن أمايل: من لّرس، مّّنة رة ّز إل ّه سبق متذّن ّن ّنسّد متا مترحديتة أبرده يدي مسافيدته بكذتك ارنسي إل
تلمجيل بمتافصّل متاحلّل ف ّم أطنب بقّ متسنّسي، بممّ مليمس بيم بممّ ّنسي متا ّن ّد مت باي متضّيف

متسدّيسي.

متفرنسّاي. ن ّّر بمتل مختزمس مقيطعت على بمتسّطرة 1871 سنة ارنسي هزية مساطيعت بقّ سيبقي ألينّي مسم بربسّي: )1

2 )Voir : Lucien Bely. Histoire de France, France: Edition Jean-paul Grisserot, 2006, p:127-135.
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متبلط إل ملقردبي بمن ّنس با ملساعميرّدة ّمة ملنظ ف ملدمرة رجل ّنه ك بكم ّجة، مل ٱبن أند ّبّب
تلبيّ إرضيء – متفتة تلك ف متسيئّة متظديهرّدة مترسّدة ملصلحّدة متاّدجهيت مع ّانيغم أن أرمد قّ مللكي،
مخمدة ّضة تقّق ف سيهت متت متسّيسّدة متقّم بتامي ملبيدئ سلّة على اركدز – متفرنسّدة ملميّة بتسلطة
مترحديتة منابيه ّد ش مي أبدل لتذمت هي متعقلنة أند ّمت متا مصطفى ّنسي متاد ملفكدر معاب ملطير هذم بف متفرنسّدة.

ملليعقلن ملومقع مل بلقّاس « متسّيسّدة، متسدلطة عقلنة بايصدة متغربّدة، للضيرة تقيئهم أبدل ف متعرب

رسا بوضوح ّسم ي ين للعقل يكن حّث مالتا، منلف ف ّقّة ملش ملنمعات يَود ُان ملذي املعشومئي

ّبط ُ املت تكمها ملت ملعلقات يَنوضح ين يكنه ُما قاعدتا مل ّمها ه قمية من ملَلّة لذه بّانّيا
)1(» املديسنور. بلقومني يَميى ما مطار ف ملومطن ابي بّنها

بعضهي عن مساقلدة سلطيت رلث بي عهي ّّز ببا متشعب، من تنبع متسلطة بعل تطبّقّدي، ذتك سلدى بقّ
بي عّة متاشّر متسلطة مت قس�د بقّ متانفّذّدة. بمتسلطة متقضيئّدة بمتسلطة عّدة متاشّر متسلطة بهي: متبعض،

يفى :ال » ّته بق إتّه ّتة ّك مل ملهيمد ّجة مل مبن بصف بقّ متنّدمب بملس ّخ متشّ ملس : هي مناربي ملسي

مذم نبالغ ال شان ذي يمّ ُلي (Senat)سّنات ملشّوخ ملس مع ّنَا بف يدبّي ملذي هو مللس هذم يني

ِّ سائ ملنويمب يعمال ُانت شوريية، ملمهوريية يصول ُانت ليا الكن اشقااتا، ملمية سعادِ بّده يني قلنا

متشرقّة، مخمم علّه كينت مي على ّتة مكب حسرة من ّجة مل مبن حّّث ف مي يفى بل )2(.» قوي ّمط ص على
ملميعّة. تلسدعيدة مليتبة ّنّة متقين ّمحة مت هذه عن غربة من ّنس، ت بمنهي

بعّ بتة، ّد بمت متسّيسة عن متكنّسة منفصيل بهّ ببيّرس متعلمينّدة مظيهر من مظهر إل ّجة مل مبن تندبه كمي
ّنّدة.)3( ّد مت بمتشعيئر ّظيئف مت لدمء بتفردغهي متكنّسة تت من متبسيط سحب إل مناهى بّنهمي، ر مّر صرمع

ملكبِر للجنماعات بنخصّصها قدي من جّت ملعادِ انت ":ُا ميدتي سينت كنّسة بصف ف ّل ّق إذ

ملشعائّ لقامة معبدم ملّوم لذم بقّت ا يني ُما ّنَويي، ملف مللوك لننويج معديِ ُانت هي مذ ملدينّية،

تّدل ّجة مل مبن لحظ )4(بقّ ذلك.« شابه ما يا ينكحنكم مشهار يا ملقوم عظماء موت عند املصلومت

للعلوم ديومن بباريس ملعلوم مشّخة ضمن يوجد « ّمبطه. بض ّمعّه ق ته علم إل متبيّرسّي تّى متسّيسة

.17 ص: متنهضة، اكر ف متفرنسّدة ّرة متا أرر ّمت. متاد مصطفى
)1

ص:33 لّرس، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممدّ
)2

. 1 ط ،)1994 تلنشر، ّنسّة متا متّمر ّنس: )ت ّماقيت، م سلسلة بشرقي"، غرل بمناشيرهي "متعلمينّة متقيسي. ااحي ّنظر: )3

.22-21 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )4
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املقوق املخلق امادمب ملفلَفة منعليقات ف ملنظّ اظّفنهم عضوم يربعون ابه املَّاسّية، ملدبّية

ف ّحّهم بت متفرنسّي مشتمك ظيهرة منابيهه تفات كمي ملناريخ«.)1( افلَفة ملَّاسيي املقنصاد املفنوى

مخنلفت امن ّنَّيي ملف فجّل متّمالّة.» متسّيسّة ماالايتم رغم ّضاه، إل بمتسعي عنه بمتذبد ّطن مت حب

مل املعندلة ملقّيدِ ّيية مل من يعن بدرجاتا، ّيية مل عوممل ُعها ُننا ملت ملديمخلّية ملمور سّاسة ف مشاربه

ملافظة ف امحدِ انضة امحد محَاس ف يَنوان ُليهم املفوضى، ّمك ملش منها ُوليد ملت ملنّّيفة ّيية مل
ملمم«.)2( بي يمينهم ُّز م امعلء ّفهم ش على

ملهيز قبل من متشرصّة اه بحّر ملنسين حقّق بمحتمم متعّل مرمعية عّى ّجة مل مبن أعجب كمي

يمّل فهم ّنَا ف ف ّطة ملش رجال .يما » ّن متقين سلطة بغّيب متشرقي ملسابّمد مقيبل بذتك متشرطة متانفّذّ

يحومل على َيَي بلنج الَّوم شكوى، فّهم َُمع ل ين دت ُا ملظال عن املنباعد للنصاُ ملناس

لّلّية اقائع تدث ما ارم ُا بل ّطة، ملش ديومن رئّس من مذن حَب سُره بننبع ملرمدِ ُعليقت من ملي يحد

ملندمخل يا ضبّها عن ينحاشى املبولّس ملَلّم، ملذاق صاحب لَماعها يجل املليهو ملنزهة عحليت
)3( مان.« مل ّها يُدبي ال ّمب. بلسنغ عليي قضت ملت ملمور من اهذم فّها

متظلم بّنمي بمتعمرمن ملضيرة أسيس هّ للق بملتازمم متردشّّ بملكم متعّل أن على ّجة مل مبن ّؤكّ
إذ ّجة، مل مبن لّل مللّبنّة لتاقياة ذتك علقة تفى بل بملنطيط، تلارلدف متردئّسيد متسدبب هّ بملسابّمد

.ادممت » ارمبه إل طّرق بمتظلم متعمرمن أسيس متعّل أن من الّبن مبن مقّمة ف برد عي ماشبعي كين

يعصابا ف ّى س ملذي ملوقت مل ملّ مّزمن على عدملنها بّد قابضة ّفان ملع ّمية ل حاملة ملسلمّية ملَلّة
املنيهار«.)4( ملليّل مويل اسبحان ملدبر سرها ف فوليت ملعلم سلّان ُقهقّ عن ملناشئ ملسنبدمد دمء

ّدبل مت ف سّدمي ل ببيّرس، ّجّ ّ عي شبّهة سّيسّدة حّية إرسيء إل ضمنّدة ّة دع هذم الل من بنلحظ
متاحسدر نبة ف بلء هذم بنساشف بمتقهر، ملسابّمد ّى بق ّمة بمك ّعة مقم كينت متت بملسلمّة متعربّدة

ف ملُّّ طُّ مّيِ ثن «:اسّيحنا لّرس من ّدته ع رحلة أرنيء ّجة مل مبن كلم على طغت متت بمخسى

.40 ،ص: لّرز مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

.51 ص: نفسه، ملصّر )2

ص:52. ن، م. )3

.56 ص: ن، م، )4
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)1( ملفعمة". ملعدل رّوث منَكاب عن ملناشئ ّمن ملعم معن اشاهده ِّ ملنظ ّمري مل ُلك ريض

ص:74. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1
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ملجنماعّية مللمح ملاالث: ملبحث

مليصدة ملّية بتسّي تنظّم بأسيتّب بطرق ّكّدة متسل بمتعيدمت مخالق ف ملجاميعّة مللمح تاجلدى

أند كمي ّظّفي، بمت متعلمي متعقلي بطيبعهي تلمّنّدة ملجاميعّدة ملصيئص بتاصف بملامعيت تأارمد بمتعيمدة
ّمني متق إل ّع ملض ّاطلبد تصّص حّية بأسلّب بقّمّدة ّكّدة بسل أالقّة عيدمت تناج ملّّنة ف ملّية
معيّي من مهمدي معّيرم ّد تع مسامدر ّكي سل بتعّّل تكّدف عملّدة ساّعي ّب ملجاميعّدة بمتاشكّلت بملؤسدسيت
مللمح تّرمسة اصبة بّئة عشر متايسع متقرن من متايي متندصف ف لّرس مّّنة ّد بتع بمتاحضدر. ّدن متام
ملصيئص تشكّل ف سيهت متت بمتسّيسّدة بمتعلمّدة متفكرّدة ّممل متع من متعّّّ تاضيار نظرم تلمّنّدة ملجاميعّدة

ّرتي. ببل تلبيّرسّي بمخالقّدة ّكّدة متسل

علّهي ملكم ف متاسردع عّم إل نبده تكنده بأالقهم متبيّرسّي ّمئّ ع بصف ف ّجة مل ٱبن أطنب تقّ

من ّى ي ا رعي مذ املخنبار، ملنقد مكي على اعّضها » ملتبدّ بتلافكي ملعمدق تلنظر إاضيعهي يب إذ

ّه«)1(. نظ ادقّّ ّه فك يقبلها مي بدمهة، ملَلّم ذاقه ّها ينك يمورم ّنَويية ملف ملبلد ايخلق اعومئد ُّويرمت

: بريس لهل ّية ملَلُو ملصائص -I

أرصفة على متندفس عن ح ّب بمتتد بلتتاّه ملجاميعّدة للّية متبيّرسّي ّتع ب ّجة مل ٱبن أعجب

َميى ُا ملشومرع «.اهاُه متعيمدة ّمرع لتش متبيّرسّدة متعيصمة بقهيّب ملهي كارة ملحظة الل من ، ّمرع متش

يمّال لعديِ ممندمدها ف ُبلغ طويلة جديم، فَّحة ّق ط عن عباِر (Boulevard) ملبلفار ّنَويية بلف

مادلي سانت ملَمياِ: للكنَّة نَبة (Av.Madelaine)ملادلي شارع ّم منظ ايبجها ّها يشه امن
ملدلنّية)2(.«)3( ّي م يي ( Saint Madelaine)

مّزمنّدة تصدص ّدبتة مت إند حت بمتتاّه مللهي ببّبر للسيرح متبيّرسّي بمعانيء كذتك، ّجة مل مبن منبهر بقّ

ّدي ُّاُ ملَميى مللهى « متفضّلة على بملثد مخذبمق تذّب ف ّن بمتفن متاقياة أهّدة إل نظرم ّن، بمتفن ملسرح تّبر

بنائه يشغال دممت اقد يجع ياراب نقل ل من ّنَا بف ملهى ايشهّ يعظم اهو (Théatre de L’opéra) لوبرم

صاحب صنعه ّقية ل ينار ما ملكَوي اثي ملنيقوِ عجائب من ابه ّنك ف ملّون 65 علّه اينفّ عاما عشّ خَة

صص:8-7. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

ملسّحّي. نظر ف قّّسة إل ّتت ت بقّ بتبعنه للسّح آمن ّمت متل متنسيء أهم من : )Marie de Magdala(ملّلنّة مري )2

.21 ،20 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )3
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سنويية معانة له فخصيصت بعناينها جديّ ملشمخّ املبناء ملمّل ملاّ هذم ين ملديالة ريت اقد ملَلّم، ملذاق

ّمقع مت تشرّص ف ببيّرس ملسرح اند أهّدة ّجة مل ٱبن لحظ كمي ّنك.«)1( ف يلف ثانون قدرها بشؤانه للقّام

(Théatre des varietés)فاريت ّدي ُّاُ ملَميى مللهى « تالفة انّدة بسيتّب بنقّه ملجاميعي
اررها«.)2( احزينة اجديية هزلّية من ملخنلفة ّاميت مل ُشخّص به يقع ينيه على ملننيوعاتُناية ملهى يي

متت بمتصنيعّدة بمتفكرّدة متعلمّدة متنهضة منبع خنده ّرّدة م مكينة اصّصي بببيّرس ّمي عم بفرنسي متادعلّم بيالد
مركدبيت ف بتركزهي ببيّرس ملاعلمي عّد بكارة متادعلّم مزدهير ّجة مل مبن عيّن بقّ متفرنسّدة، مخمدة شهّتي

ّمان ج سان ملقدييس ّيّ ط ملامعة ملشومرع امن ملااصيصيت" تالف ف ملّمرس عّد ّّ ت تعلّمّدة

مدمرس ُوجد احوملّه (Saint-Michel) مّشال سان ملقدييس شارع من ّيب ملق (Saint-Germain)

.)3(» ملليطّنّية بلاِر مللية هذه ايَمون ملنلمّذ من مللُو ّمت عش يهلها ملت ملنعلّم

ملوطنّية: ّحة املض بلناحف ملهنمام -1

ملصّصّديت من ّد ّع متبيّرسّي، طرف من رتي بّز مرتّيدهي بكارة بي، ،بملعانيء للايحف ملهاميم إند
متالشي من بترمرهي ّطنّدة مت بذمكرتي مخمدة رّرخ حفظ ف تسيهم ي خّد نة ّد ملام تلشعّب بمتاقياّدة ملجاميعّدة
ّجّ ت متت ملايحف بأبرز أهمد بمن هي، بزمئّر مرردّهي تّى بملميل متفند متذبق تنمّة على تسيعّ كمي بمتنسّين،

قلعة ملعصور سالف منذ ملليوفّ منحف ُان " بقّ )Musée du Louvre) ّار" متل "ماحف لّرس: عّّنة

فّلّب مللك قبل من بناؤه اقع اقد خارجّية مفاجآت ييية من ملدينة ماية ُنويل ملصن عاابة

ين يكن ملت ملفاجآت من املذر ملبنعاد بغّة )1223-1165(-(Philippe-Auguste) يارَت

مل قلعة من لحقا ملعلم هذم تويل مي ملصلّبّية. ململت ف ه امنمُا مللك رّاب ياناء ملدينة على ُقع

جديد من تويل ين مل ملمّ به لّننهي ُمان، مل عاقب ُا ملعصور مّي على ّمء املم مللوك يقّنه ملكي قصّ

ملنحف مل مضافة َيني مل الُ يجَادها ُصبر اقع ملت ّيية ملص ملومّيات من عددم يضمي فني منحف مل
بلوهلّزم".)5( ّافة ملع فنشي)4( لّوهردي ّسيام مل لوحة يميها امن املليوحات املّيسوم املجاِر املنمااّل

ص:22. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

ص:23. نفسه، ملصّر )2

.24-23 صص: ن، م. )3

نيت )رسيم، ّعّي مّس عيلي بكين ملّطيتّي متنهضة انيي أشهر من ّعّ :)1519 -1452( - )Léonard de Vinci)انشي دّ ّنر تّ )4

.) بمعميّر
ص:61. عشر، متايسع متقرن ف ّنسّي متا مترحيتة فكايلت لّرس ّرة ص سيسي. مليج أمية )5

http://www.3alyoum.com/news/golobal/a/Ø³Ø§Ø¹Ø©-Ø¨Ù�Øº-Ø¨Ù�-Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø¯Ù�-ØªØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�/
https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg


50_________Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

ِّ مشمخ "امبانّه إعجيب ي أيد متنفّسة بذايئره متنيدرة ّّته عحا بأعجب ملاحف، هذم ّجة مل ٱبن زمره بقّ

ّنَاايي ملف عظماء بنمااّل يعالّها رصيعت امسعة بّحاء ابوسّها ملشكل ف امنماالة لبعضها مَامنة

ااثر ماثر ّمئب ر من ابدمخله ّان يظه علّها امعارجُانوم فَّحة قاعات ذا اهو ملعصور مخنلُ على
ّه«.)1( ُذ ملنياس بي امشنهّ ّنَااي ملف ملنياريخ ببّانه قام ما ّاِ ملا

متكيئن ملربّدة ملثر ماحف بمنهي: لّرس عّّنة مااصيصيتي بتنّدع ملايحف كارة إل ّجة مل ٱبن أشير كمي

بنّ ملديهور«.)2( ُّي على ملعصور يهل شاهده ما االتا ّاب مل ذخائّ من افّه » ّن نبلّ ضّرح ّل ح

مال بملاأاردة منهي ملّّاة متفرنسّدة تأمدة متاديريّدة ّقيئع مت أشهر تعٍر رريّدة مايحف كذتك، لّرس عّّنة
تعٍر أدبّدة مايحف ّد بج كذتك ّجة مل ٱبن لحظ بقّ )Musée Grévin) غرباين ّّز م ملسمدى ملاحف

بمخلين. ملّسّقى آلت

ّن متبيناّ معلم إنشيء الل من متفرنسّدة مخمدة تعظميء مّاني لّرس أهل اصص اقّ ذتك إل بإضياة
لؤلء للمّل معتمف هذم بف بمتعلميء بملفكّرن متفلسفة من متعّّّ ّضمد بهّ 1781 سنة ) Panthéon)

ملتّة: متعبيرة مالّدة ّد مت ملبن هذم بمجهة على كابت بقّ تذكرهم بتلّّم متفرنسّدة مخمدة أميد ّم صنع متذّن

متفرنسي ّر تلمبمط ارمي ضريي كذتك ّن متبيّرسّد أقيم بقّ بلمّل«.)3( ملوطن يعُّ رجاله عظماء مل «
من متعّّّ صنع أنده إل نظرم )Esplanades des Invalides) نفيتّّ دّز مّسبلند عنطقة: مخبدل ّن نبلّ

ّها فخ يلوية اهشّ يحكامها امنظيم ّنَّس ملف يمية مد مّي اهّ:» متفرنسّدة تأمدة بملآرر بملناصيرمت مخميد

من عالّة قبية ملكان ذلك يعلى ف » بنّ ّر. ملمبمط هذم ربّت "مخنفلّّ" مل ضمد ّب ملعالي«.)4( بي

هبلّون خاضها ملت ّاب امل ملننصارمت يساء فّها ّ ُذ ُنابة ملنيابوت هذم جانب امل ملالص ملذهب

امننصارمُه ّيية ملعَك لملُه اصور اسّفه هبلّون اّاب على تنوي اخزمنة ملّيميت من املعديد
ملَاحقة«.)5(

ابَاُّنها: بريس مننزيهات اصف -2

.27 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز ّجة.سلّك مل بن ممّ )1

ص:28. نفسه، ملصّر )2

.29 ص: ن، م. )3

ص:30. ن، م. )4

ص:62. عشر، متايسع متقرن ف ّنسّي متا مترحيتة فكايلت لّرس ّرة ص سيسي. مليج أمية )5

http://www.3alyoum.com/news/golobal/a/Ø³Ø§Ø¹Ø©-Ø¨Ù�Øº-Ø¨Ù�-Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø¯Ù�-ØªØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�/
https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg


51_________Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

بقت بارصّص بذتك تنظّمه، على بملرص ّقت مت مساامير حسن نة ّد ملام متشعّب اصيئص من إند
معان ملنطلق هذم بمن اضرمء، بمنيطق اضيءمت تذتك بسعل متندفس، عن ح ّب بمتتد تلادسلّة ببقت ّد بمتك تلعمل
على متعزم بتقّدّ متندفس، عن بتسرّد متنشيط، د ّد س ي خّد بمتلدهّ، بمتاندزه اّه متتد بميكن متعنيّة ايئق ّن متفرنسّ
متشعّب، تّى بملميل متفند ملحسيس بترقّة متذبق تذّب ف تسيهم ي ّد أ كمي بمتعمل. ّد متك ف قّمي ملضيد

يشمل فهو « تلنسين. بملجاميعّدة ملّيتّدة ّمنب مل بكلد مبيشرة علقة ته ملّّث متصحة ّم مفه أن ايصدة

ف بلّاِ املنمنيع جدمِر بكلي ملعمل مخنصاص مناُ َُنّّع جّيدِ انفَّية اعقلّية جَمّية بقوى ملنمنيع
ّيمحة«.)1( مل ياقات

ّد بج ملسالزميت: هذه بمن بمتعيمدة مليصدة مسالزميته ّاي ت إل حيجة ف تلصحدة ملّّث ّم ملفه هذم

ملّويية ملباهج هذه اجود ِّ ُا «.من بايرجهي متسكنّدة ملنيطق بي بكاية جّلة عيمدة بماندزهيت حّمئق

يني حّث نفَّيا، النعاشها ملنّقة َيكان ل ملصحيي ملَنوى رفع ف يمّينها لا ملومسعة( املننزيهات )ملدمئّ

عامية حديقة يا مننيزه فُلي ُويفّ مذم اخاصية – ملنفنحة املوراد ّمء ملض ملورقة املشجار ملمّلة ملناظّ

ملديرمسة ف منفائل ملّاِ، ف منفائل اتعله املومطن ّيالب امل ملعامل نفَّية رفع ف َُاعد موسّقّية- ّقة ف

ّد أش متبيّرسّي معانيء جلّدي، ّجة مل ٱبن لحظ بقّ )2(.» ملعمل ي ارُا املزن ملكآبة عن ابعّدم ملعمل اف
بتنظّمهي. بتسلّاهم ّهم ل أميكن ترتّب ف بثندقهم عانزدهيتم ملعانيء

:)Champs-Elysées) شانزيلّزي ملصفّاء: راضة اصف ي-

من هي تزمئّر متردمحة ّاي بتا أرجيئهي ف ّمل متاج تاّسي متضربرّدة ملرماق بكلد مهدزة شيسعة حّّقة هي
متعربٍ من متعّّّ اّهي سّر كمي تلبيعة، ّمنّت بح متظدلل بمراة بأشجير ّمنّسكهرلئّدة با بكرمسي مقيعّ

بباريس ايجلها ملنيزهة بقاع يبج بملكيّت«.امن متقصص بربمّة بسحر مّسّقى من بمتانشّطّدة متتاّهّدة

ذمت املعّض ملّول ف رحّبة حديقة عن عباِر اهو )شانزيلّزي(. ملصفّاء ّاضة ب ملَميى ملكان

يّنا احوملّه ملّصّع مكمة اينومر ايشجار ّبئّية ُه افومنّس ّمسي ُا مقاعد ذا منهما ُلي ّين، شّ

بلشب مبليّة ايرضه ُاجان، هة فُا ُلي من فّها ملت ملباعة احومنّت امللهي ملنيزهة مليت اشال

سائّ من ابا يحَنه، شيء ُلي من ملنياظّ يّى ملمّلة ملديقة هذه اف بريس، شومرع ُغالب ملصيقّل

ص:142. ،)1977 )قطر: متايتث، متعّد متعربّدة، ،متاقياة ملّّث" متصحدة ّم عفه متعيمدة بملاندزهيت ملّمئق "علقة بيم، ملسي عبّ
)1

صص:143-142. نفسه، ملرجع )2
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)1(.» اقصياصة ّة اساح ُة اعاُ امغنية امشعوذة ّة مزمي بي امللعاب ملفكاهات ينومع

: " (Bois de Pologne)بلونّا " رابة اصف ب-

ملساجلبة ّر بمتطّد ّمنت بملّ بمتنبيرت تأشجير هيئل تنّدع على ّّ يا ّد بيا شيسع بساين عن عبيرة هي
متردمقي، بملميل متفند متذبق من مسحة بعلّهي بمتانظّم، لتتتّب متغيبة هذه هنّسة بتامّدز متبلّمن، سيئر من

ملي ملكان هذم من يجل ال يحفل بباريس الّس بمنلهض.» بنُزلض منقيهض من بملساجميم متتاّه ّمع أن سيئر ببي

ُليها منديِ امسعة ملرض من ندحة عن عباِر اهي بلونّا رابة يي بولونّو( دي )بوي ملَميى ملعظّم ملبَنان

ينحدر اشليلت امقاعد للعومجل فَّحة ّق ط ابه ملنار تنها من ّي ت اظلل ِة اما احّاضة شجّ

بلغ اقد اطّورها، احّومهتا نّا ملدي نباتت سائّ من افّه املهي اخاهت اقهااي اريض ااجام ملاء منها
نّا«.)2( ملدي نعّم رممُو ينيه بقول: يُنفي ايه ملنية )رمز( رممُو منيه فقال: اصفه ف بعضهم

عيدة إل تّدتت بمتاسلّة متلدهّ أميكن بمرتّيد بمتبسيتي ملاندزهيت رة ّز أند ّجة مل ٱبن لحظ كمي
بمتندسيء متردجيل بي ملجاميعي بمتاشيرك ملنفايح مظيهر من مظهرم مال ي خّد متبيّرسّي تّى رمسرة مجاميعّدة

حّث اماصال ملغداي ف به للننزيه ملنيَاء منهم ايُاّ ملّيجال ُننابه ) بولونّا رابة يي ( ملبَنان اهذم «

ملصيباح من ّبئّية ملكه فاعلّية با َُر يا ملّل عناق تّيها ملت ّبت ملع من مؤلفية يلُو ف ملشقيان يقدم
)3(.» ملَاء مل

: بريس يهل يخلق اصف -II

عيّن اقّ ملنطلق هذم بمن ّمئّهي، بع متشعّب أالق ف مبيشر ثري ته متعلمي بمتاطّدر متفكّر ملرتقيء إند
علّهم طغى ّب بّنهم بمتشجير متانيزع ّنعّم حّث لّرس خهل بملجاميعي ملّي ّك متسل مرتقيء بلء ّجة مل ٱبن
ملجاميعي متسدلّك بي متكبية ملفيرقة ،ماحسدرم، ّجة مل ٱبن .بلحظ ملار بمحتمم ملعيشرة بحسن متندظيم

ُه ملنا هذه لي ُا متغرب.» عيم ف تلنديس ن ّد بملام متردمقي ملجاميعي بمتسلّك متشرق عيم ف تلنديس ملارلدف

ملاقات من اقت ف با تد ال بلنيهار ميا يُاّ ملليّل ف بعضها احُّة بلنفّيجي حي ُلي ف راصية

يلع ال بنجشيئه رمحنك يكدير من فّها لّس مذ علّها ُدحام مل شديِ مع ّين منشاج عن فضل ُعي مننا

ِّ ملعاش حقوق من علّه اما له عا عال ُلي بل عّنّك، ف نشوقه ربار يبذر يا اجهك ف رجله ايدي نعله

صص:44-43. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

.46-45 صص: نفسه، ملصّر )2

.46 ص: ن، م. )3
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املومر«.)1(

سبّل سلّك إل لخسيس ّد ّع ي إند – متفرنسّدة ملّنّدة حيضرة – لّرس أهل م ّد تق أند ّجة مل ٱبن ّعاب
إصبعه بذتك بضع بقّ ارلدف، ّب ّاقهقر متشرق جعلت متت بملرمايت مخبهيم بنبذ بمتعقلي، متعلمي متافكي

مشاهدِ عليي قضت :اقد » ّته ق ف بجلّدة بمضحة بصفة ّدبمء مت إل بأشير متشرق ّنرر متذّ مء ّد مت ّطن م على

ل ملت َيخّفة مل املعومئد للاهام ّيي ظه انبذهم ّيية، ملفك قّات ّي مل على امقبالم ينومعها، بلعلوم معننائهم

مي ّيينهم. بض امقابلنها ملَالفة ّييننا حض ف للنيظّ ّي ملقهق ارجعت املعنبار، بلنفكيّ جهالنها بار ف نزل

بم قت مُر ملت ملعلوم ايني ملقدي. ف ُقديمنا يسباب هي ُقديمهم يسباب يني فوجدت مان. علّه نن عا

زمد ّجة مل مبن أن متطّرف بمن َيني«.)2( مل من ّيول مل ملئي مديِ يسلفنا با ساد ملت هي ملعال. لاج ملّوم
)أّ صّره ف يالج كين عمي ت عبد ملشيّشي لمّ قصّّة كايبه ذّل ف بّرمده بسلّة ّحي بض ملقيرنة هذه

تسينه. به ّنطق م بإن ّجة( مل مبن

مسيعّة بحبد ّمضع بمتا بمتكّيسة متلدطف منهي عّّّةض بصيلض – ّجة مل آبن نظر ف – ّن متبيّرسّد احلدى ّب

من ررهم عند ُوجد قلما ّاسة ُا لّانة يهل هم مذ نفّس ينفس من فهي بريس يبناء يخلق .يميا » ملاّرن

ملاصاُ من ذلك عكس عندهم يوجد املعجب. ملكّ ررهم طبّعة على يغلب ما ابقدر اييي. ملارابي

ّطة بلش يصل علقة له لّس مين احادهم ّمد يف من ريينا فقد بلدهم، ف ّيب ملغ لا ّح ينش ملت ملمّدِ

ملومجبات ياجب من ذلك ّان اي مّيا، اطلقة بشاشة مع ّيب ملغ مرشاد ف ّيويل مل ملوقت قضاء ارجالا

حبد ف كلدهم ّن ّشتك اإّم متسّيسّدة. ماالايتم ارغم ّطنّدة مت بنزعاهم لّرس أهل ّامّدز كمي علّهم«.)3(

ّفهم ش على ملافظة ف امحدِ انضة امحد محَاس ف يَنوان « اّماه. ف بملالص عنه بمتذدبد ّطن مت

اطنهم خدمة ف ملخلص هذم عن ّهنوم اب امضحة يدلية مّيِ رر قاموم القد ملمم بي يمنيهم ُّز م امعلء
املنيحل«.)4( مللل بي ّيمسخ مل املقدم ملكّنة ملكانة لم جعل عا يرامحهم دانه ّان ي ملذي

تلدهّ ببقت ّد بمتك تلعمل بقت إل ّنه ّقسدم إذ لّرس أهل تّى ّقت مت تنظّم حسن ّجة مل ٱبن عيّن بتقّ
اّه. بملبّمع بإتقينه متعمل على قّرتم تنمّة ف ذتك سيهم بقّ بذمك هذم بي تّمال دبن بمتادسلّة،

.47 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

ص:47. نفسه، ملصّر )2

.51 ص: ن، م. )3

ص:51. ن، م. )4
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ِّمحح ّّّّّّّّّ ِاانّنشي ّّّّّّّّّّّّّاطح َِ ِااننبي ِاِلّنّوح مللّّّّّّّونح عينّنِدهلمل ِلليّنلي بي يّّّّلِّى

)1( ملصلِباحل طِِلِع مينن ِن ملِكون ّيءل ُّلضي علللّّّّّّّّّّّّّّّوم فّيي جّّّّّيدي اّلمي ّدد ِاُِ

متايم( ّمار مت )بر

متصدحف، بقرمءة للطيتعة كبية بتعة الّّهم تصّصةض بسميتض متبيّرسّدة متشرصّدة مّدز ّجة مل ٱبن لحظ كمي
بمتسّيسّدة متعلمّدة رقيااهم تنمّة ف سيهم يدي بمخابير، ّمل مخح من بحّّث جّّّ كلد على تلطدلع بحبد
على عزمئمهم من ذتك قّدى بقّ ّر ملمه بمصيل متعيمدة ّر مخم ف مترأّ بإبّمء متندقّ على قّرة بأكسبهم

متصيلة ّمطنة مل سيت ترسدخ ّابت هذم بكلد
)2(.» ملِّر ّاعات املش ملَّمة ملَاعي نو » ملنصرمف

ّكيتم. بسل أعميلم الل من بمظهرهي تّّهم

: ملباريَّية ّيِ مل -III

اقّ ملرأة، إل بعيدتة منصفة بنظرة مّدزبم متذّن ن ملسانّي ّنسّدي متا ملصلحي من ّجة مل ٱبن ّد نع أن يكن

ين يب طفلها ّبّة ُ ُوجّه ّيِ مل تَن لكي « أبنيئهي تربّة ف تنجح كي متادعلّم ف حقدهي من مكّنهي إل دعي

متعلم طلب أن على ّؤكّ ملسلميد متادشّرع أن معاب بقّ
منعليمة«.)3( نفَها هي لنكون ملفّصة ُفويت ل

ملضيرة مزدهير ّر عص ف تلمرأة متكبية للكينة مساشهّ بقّ متردجل مال ذتك ف مالهي ملرأة على باٍر بمجب
ي خّد تلطدفل مخبل ملعلدمة هي ملرأة أند معاب كمي ّدعة، ملان بمخدبّدة متفكرّدة إسهيميتي بفضل ملسلمّدة متعربّدة
ملساقبل)4( ف شرصّداه ساصنع متت ملسنة بمخالق تلقّم مخبل ملبيدئ متبّضيء ذمكرته صفحة على تنقش

ّيِ مل ُعلّم ينبغي « ته. ايدمة أب تلماعة أدمةض مردد بتّست تلردجل شّركي لعابيرهي ملرأة إل ّجة مل ٱبن نظر بقّ
ّه«.)5( فك ف ملّيجل ت شاُر ّنت مق مذم حت دينها ّفة لع يكفّها ما عقدمر ملعلوم امبادئ املكنابة ّمءِ ملق

يّّع ين ملنَان قيل:"شقاء إذ بمحّة لمرأة متزدبمج إل دعي عنّمي ّجة، مل خبن متاحررّدة متندزعة بتساشفل

، ص:51 ، لّرز مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممّ )1

ص:53. نفسه، ملصّر )2

3) Voir : Mohamed Ben Khouja. La femme arabe et l’instruction, Revue Tunisienne, 1896,№ 11,p: 430-445.
4) Voir : Mohamed Ben Khouja. La femme arabe et l’instruction, p: 430-445.

،ص:183. )1902 متردسّدة، ملطبعة ّنس: ،)ت ّنسّدة متا متردزنمة ّجة. مل بن ممدّ
)5
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ملرأة اربج اكرة ّجة مل ٱبن ّسينّ كمي ملومحدِ«.)1( ملزياجة على بلقنصار ملعقل حكم ينبع ال هومه
مقيته الل من هذم بنابيد ملقاصيدّدة. ملّية ف تلردجل شّركي لعابيرهي متفيعل دبرهي على لتاأكّّ متعمل إل

لني ملليومت ت ّنَويي ملف ملنيَاء مموع ملحصاء علماء يقدير اّه:» ّل ّق ،إذ ارنسي( ف ملشاغلت )متندسيء

من ينفَهني ُقن ايَّ ّفن ي ملنيصف من يقّب ما منهني نَمة، ملّون 13 مل فوق فما سنة ّين عش

قّّهي اكد بضربرة ملرأة، ر باحّر ّجة مل مبن تّى ملبكدر ّعي مت على دتّل ذتك بف ملصينائع«.)2( ُعاطي
بمتاقياّة. بملقاصيدّة ملجاميعّة ملّية ف بتشّركهي

متكبي متاحردر منابيهه ّد ش اقّ متبيّرسّدة، ملرأة إل ّجة مل آبن نظرة د ّد سااح متفكرّدة، مللفّدة هذه من منطلقي
حرج دبني بملانزدهيت متبسيتي ف بتّل ّيرم بعرضي، ّل ط نن مرحص اهند متبيّرسّديت، متنسيء به تامّدز متذّ

ملكّياسات من الُ عديِ مشاهدِ من يجل منظّ هنالك .الّس » متردجيل طرف من لضيّقة تعردٍ أب

افِّ ّارق على هني ا منكئياتُأّي ملليّّف ملنس بنات افوقها امحد بَنان ظلل بي امحد علن ف َُر

بيته إعجيب من ّجة مل مبن بصف ف مي يفى بل اجوههني«.)3( على ُنلل املنيّه ملنبَاط اعلمات
متشدرقّة. ملرأة اّه تعّش متذّ متقلقة بملياظة بمتازمت ملنغلق عيم مقيبل ف ملسين متبيّرسّيت

انّدة عربٍ تقّي معاّن متفندينت هؤلء أند حّث بمتادماّل بمتردقص متغنيء ّن ان ف متبيّرسّدة ملرأة برعت كمي
ملائلة«)4( َيمعة امل ّيائلة مل ملمومل « على ذتك مقيبل بيصلن ملسيرح ف أب ملاندزهيت ف ّمء س ّر تلجمه

لتردجيل بملاالط متغرلء على بمتاعردف تلطدلع متشّّّ بحبدهي متبيّرسّدة ملرأة جرأة من ّجة مل ٱبن تعجدب بقّ

بّث احّد، شكل ذي عنُلي اسائلت جديد لكلي مّيالت ني فهني نَائهم من ُعجيبا يُاّ عّن ُّ ال «

مّيمت عديِ بلكلم افاتنه مسنوقفنه ا رعي رجالم، لزيي مالفا ُييه ُان مذم سّيما بلدهم، ف ّيب ملغ يني

ملماعيٍ بعض ّبّّ اإنده بتردرهي، متبيّرسّدة ملرأة بصيل ّجة مل ٱبن إعجيب رغم بتكن ملّوم«.)5( ف
تّل: ملاندزهيت عيم عن ّدث ماح ّل ّق إذ مخالقّدة، ّمبط لتض تقّدّهي بعّم تّّهي، متعفيف منعّمم من بملحتمز

ّضّف م�د يّول.«)6( احدياه مهول ّه فأم بنّناتا، ملليّّف ملنس مننشار حال ملليّل ف ّها منظ »يميا

ص:57. ّنسّدة، متا متردزنمة ّجة. مل بن ممدّ
)1

.125 ص: نفسه، ملصّر )2

ص:43 ،1900 لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممدّ
)3

ص:44. نفسه، ملصّر )4

ص:52. ن، م. )5

ص:44. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة. مل بن ممدّ
)6
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ملَلّم«.)1( ملذاق صاحب لَماعها يجل املليهو ملنيزهة عحليت لّلّية اقائع تدث ما ارم ُا لحقي:»

متفضيئل متاميس على متقيئم متغربّدة ملضيرة مع ّجة مل لمبن متنقّّ متعقلي متاعيمل تني ّكشف مي بهذم
ّل ّق إذ شّّّ، محتمز مع تكن متفرنسّدة للرأة ملقاّمء إل ّة دع اهنيك منهي، بمتانفي متردذمئل بنبذ بمقابيسهي،
ّهر: مل ف بي ملقاّمء دبن متسطحّة، بمظيهرهي ملضيرة ّر قش ف متغربّدة تلمرأة ملسلمة متعربّدة ملرأة تقلّّ منكرم

ُباري يخذت ملعموم على ملَلمة ّيِ مل يني مان ّمه ن ميا يظهّ » حّّة باصيل برقياّة ة اكّر ّمهب م من

ملت ملزيينة يدامت مقنناء ملي لا همي ل ّمها ف (La Mode) ملودِ يي ملدياة ُيء مل مضمار ف ّبّية ملغ ّيِ مل
)2(.» جالا ف ّم ظاه ملنكليف تعل

ص:52. نفسه، ملصّر )1

.192،191 صص: ،1902 ّنسّدة، متا متردبزنمة ّجة. مل بن ممدّ
)2
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ملفصل خاتة

متقردن من متايي متندصف ف لّرس ف ملّنّدة اصيئص إبرمز على باني من متايي متفصل هذم ف عملني تقّ
ملصيئص بّين إل ااطردقني ز". لّر مسيتك ف ملبّرز سلّك " ّجة مل بن ممدّ مؤتف الل من عشر متاديسع
من متايي متندصف ف شهّت قّ لّرس مّّنة أن تبّدني حّث متبيّرسّدة تلمّنّدة بملقاصيدّدة بمتعمرمنّدة متعلمّدة
ف عيليد مركز إل تاحّدل جعلهي يدي رريهي ف ّقة مسب غي بمقاصيدّدة بعمرمنّدة صنيعّدة ّضة عشر متايسع متقرن
ملاتمعيت من متعّّّ بفضل حّّاة ببرّدة برّدة نقل بسيئل بي ظهرت اقّ بمتعمرمن، بملقاصيد ّم متعل
متسدّرع متقطير بكذتك متكهرلئي ّمّ بمتتمم أبمتكهرلء متبرير بطيقة تسي متت متعربة مال ملّّّة بملباكيرمت
متنفّسة ّطيت بملرط متكاب بشتد عيمرة ضرمة بطنّدة مكابة على لّرس مّّنة ّّ تا كمي ملّن، بي متردمبط
متعظّمة ملّنّديت أند ّابت بهذم ّدعة. مان باكرّدة بعلمّدة معراّدة ميلت بف متعيم بحضيرمت رقيايت تالف من
تلباكير صلبة قيعّة ّشكل متذّ تلنسينّدة بمتعلميد ملعرف ملرث من للسافيدة تبن بل ارمغ من تنشأ ل

بمتادحّّث. بملاتمع

ميبتة متفضيء عيم إل ترنّ مخٍر عيم من تامكدن أن بعّ متعظّمة بملّنّيت ملضيرمت أن تبّندي كمي
متفلكّدة ملنيظي من متعّّّ على ّّ تا متت ببيّرس متردصّ" "دمر بصف الل من بذتك ّمره أغ بسب مساكشياه
بعلمّدة صنيعّدة ّضة تكلد أسيسّدة ركّزة ّد تع متطديقة أند مساناجني بقّ بدرمساهي. ّمكب متك مرمقبة ف ملسارّمة
متطيقة لنايج ملجّر متفحم طيقة مساغلل الل من ببيّرس ذتك سلدى بقّ حّّاة مّنّدة ّر ظه إل تؤددّ
تسّي الل من ّمصلت مل تاسهّل متكهرلئّدة متطديقة بمساعميل إنايج تطّدر بكذتك متصنيعة تانمّة متبريرّدة
مساناجني بقّ بملّيدّن. ّمرع بمتش متبّّت إنرة الل من ّمطني تلم متعّش رايهة ّاي بت ملّّاة متندقل بسيئل
متعمرمن اّكاسب متعمرمنّدة، مظيهرهي على ّنعكس بمتشعّب تأمم بمتعلمي ملضيّر ملرتقيء أن كذتك

دة. ّد ماع بظيئف لي تعبيّدة بسّلة إل احّدل ّب بانّدة جيتّدة قّمة متعيدّدة ّظّفّدة مت قّماه إل للضياة

متنهضة تكشف بأايذدة ارمة معميرّدة بصربح معيم من لّرس مّّنة به تزار عي ّجة مل مبن منبهر تقّ
ّرّق مت ملرتبيط إل تنبده كمي مهنّسّهي. تّى بملميتّدة متفنّدة متذمئقة تطّدر بمّى تعّشهي متت متكبية متعمرمنّدة
من متاديي متندصف ف لّرس شهّت حّث بملجاميعي، متسّيسي بملينب بملقاصيدّ متعلمي ملينب بي
تالف ف مقاصيدّد رايء بعّمتاه ملكم نظيم بمساقرمر متعلميد بمتاطّدر متصنيعّدة ّرة متا بفضل عشر متايسع متقرن
مامع بتقدق متادربمت انمت بمتبنكيد مليلد متقطيع على ذتك منعكس بقّ بمتصنيعّدة بمتفلحّدة متاجيرّدة مليلت
مخمصير ّدع عسا ملعابير ّة "صف كايبه ف مليمس بيم ممّ متشّخ ّجة مل مبن قبل ذتك إل أشير بقّ متردايه.
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املعلم، ملعدل من ُل على مبني ّاِ ملا ممندمد ين خفاء ل قيل:" عنّمي بفرنسي(، مليص )متقسم بمخقطير"
ّاِ".)1( ملا ُنمو ذلك، قاء مُر قدر فعلى

عيدمت تناج متت ّكيد متسل بمتاكّدف متاعّّل عملّدة بمتاحضدر ّدن تلام مليمدة ملعيّي من أند مساناجني كمي

متفند ملبّمع على بقّرة بمشيركة تنظّم من ملشتك متعّش مبيدئ على تنبن تصّصة، بأالقّدة ّكّدة سل
رة ببّز ّن لتفن بتعهم إبرمز الل من لّرس، خهل بمخالقّدة ّكّدة متسل ملصيئص ف ذتك سلدى بقّ بملميلد،
بّميرة ّن متبيّرسّد ّامّدز كمي بمتردّضّدة، متاقياّدة مخنشطة بييرسة تلتاّه متعيمدة بملاندزهيت متبسيتي بمرتّيد ملايحف
بّنهمي بملسيبمة ملنسي بي متامّّز عّم ّدن متام اصيئص من أند كمي ملار، بمحتمم ملعيشرة بحسن مخالق
ّد مله كلد تظيار إل ّؤددّ مجاميعي ّمزن ت بإرسيء متاهمّش غّيب ذتك عن ناج ّب ّمجبيت. بمت ملقّق ف
ملرأة تردر ّجة مل ٱبن ملحظة الل من ذتك سسدّ بقّ ّد، ملضير م ّد بمتاق متبنيء أجل من بملرأة( )متردجل
ملقاصيدّدة ملّية ف تلردجل ايعل شّركي اأصبحت علّهي مسلدطي متذّكين بملقصيء بملّف متظلم من متبيّرسّدة

بمتاقيفد. متفند بملبّمع بمتصنيئع متشغل عيم مقاحيم الل من بملجاميعّدة

بمتسّيسّدة متعلمّدة : ملّنّدة اصيئص بي ّرّقة مت ملّتّدة متعلقة سبق، مي كلد الل من تني تاجلدى
ايعلة دّنيمّكّدة حركة ملّنّدة صلب ف ّناج يدي ذمته، ملن ف بماأرردة مؤردرة هي منهي ايصدّة اكلد بملجاميعّدة،
للّنّة ّجة مل مبن محاكيك أن شك بل بمسامردم. ّمصل ما بتّّاي تنيمّي بتناج متذمتّدة تغذّاهي على تعامّ
بمخمم ملامّنة مخبرببّة مخمم بي متعمّقة ّة متفج ّم بعيّن أبربل زمربم يدن ّنسّي متا نظرمئه غرمر على متفرنسّة
اي ّل ّق كمي متغفلت ذّب بتنبّه ّمكن متس بتّرك ّعي مت بث أجل من ته دماعي ّن سّك ملارلفة، متشرقّة
ُعمدق م مليضرة، ّة جّر قردمء علّهي مطلع متت متصحفّة متاغطّة ف ذتك سسّ بقّ ملسيتك". ّم أق " ف متّّن

ز". لّر مسيتك ف ملبّرز فكايب:"سلّك مرئّيته بمّع متاعّرف ف ّجة مل مبن باصدل متنشر هذم

،ص:63. 4 ج ،ط1، 1885م( 1302هـ/ ملعلمّة، ملطبعة )متقيهرة: بمخقطير، مخمصير ّدع عسا ملعابير ّة صف مليمس. بيم ممّ )1
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: ملاالث ملفصل -III
" ملليندريز " ف ملدنّية خصائص
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ملفصل مقديمة

تقيطع حسب بي، مردت متت بملزر ّد مل ببيلت ّّل متطد متايريي بعمقهي طينّدة متّب ملغربّدة متعلقيت تامّدز
متايتث متقرن إل بتّّّم متّسطى متقربن إل متبلّّن بي متصدلت أبل ّد بتع بتاي. ّد مت بي تعيرضهي أب ملصيل
مللك 1213م سنة مسانجّ اقّ بقّدتي، مزدهيرهي أبج ف ّة ّد ّح مل ملغربّدة ة ّّر ملمبمط كينت عنّمي عشر،
ملغرب: لتسلطين 1199م سنة بّرطينّي حكم متذّ )John Lacland ) لكلنّ ّن ج ّع ملرل طيي متّب
نبذه مد بعّمي حكمه لساعيدة ّن متع منه طيتبي ب1213م( 1199م سنت: بي ملغرب )حكم متنيصر ممدّ
بتيتي بتصيعّت ّتة، مّص طينّدة متّب ملغربّدة متعلقيت ظلدت اقّ ملبيدرة هذه اشل برغم متكنّسة، طرف من
عهّ ف بمتعسكّر متاجيّر متاعيبن تطّدر الل من ذتك سلدى بقّ عشر متسديدس متقرن من متايي متندصف ف
)Élisabeth I) مخبل إتّزمبّث أنلتم بملكة )1549م-1603م( متذدهب ّر ملنص أحّ ملغرب متسلطين
حصلت متت )Barbary company) متببر بلد شركة بنشيء متاعيبن هذم سسدّ بقّ ،)1603-1533(
بّبر بتّدة ّد مت متصدرمعيت قيمت بقّ )1( سنة. عشرة مرناي تي ّد م أبدتّة تفتة ملغرب مع متاجيرة لحاكير تراّص على
مّزمم ابعّ إسبينّي، مخبل بمنياساهي بّرطينّي بي متعّمء بكم بذتك ببّرطينّي ملغرب بي تقيرب تقّق ف هيم
إل سفيرّدة بعاة متذهب" ّر "ملنص ملغرب متسدلطين أباّ بّرطينّي لحالل ّجدهي م كين متذّ ملسبيي ملّش
بعقّ إسبينّي، ّد ض متاحيتف أهّماهي من كين 1588م. ّامب ن 2 ف متردمّس" مرزبق " ّره مبع برئسة بّرطينّي
ماطّدر.)2( ّد بر ّل أسط تبنيء طينّدة متّب ملسيعّة على ّل ملص بكذتك ببّرطينّي، ملغرب بي مشتك دايع متفيقّة

متقيئمة متعيلّدة ّى متق بي ملصيل ّمّزن م ّدل بتاب بتّدة ّد مت مت تلماغيد طينّدة متّب ملغربّدة متعلقيت اضعت بقّ
متاقيرب بسبب عّّّة ّدترمت بت سيذلت طينّدة متّب ملغربّدة متعلقيت عرات عشر متسديبع متقرن ارلل آنذمك،
متبحر ف متبحرّدة متقرصنة جردمء من ملغرب تّى طينّي متّب مخسرى مشكلة ببسبب بإسبينّي بّرطينّي بي مليصل
مع إبرممه مد متفيق عقاضى 1662م، سنة ملغربّدة طنجة لّّنة مخنلّز محالل ناّجة بكذتك ملاّسدط مخبّض
ملّّنة تسلّم على – شّّّة مغربّدة مقيبمة إرر – بّرطينّي أرغمت إذ ّّل ط ّّم م ملحالل هذم ،تكن إسبينّي
إرر بذتك عشر متايمن متقرن بّمّت منذ د ّد سااج طينّدة متّب – ملغربّدة متعلقيت تكند 1684م. سنة بإالئهي
متسّطرة من بّرطينّي مكدن يدي ملسبينّدة، مخرمضي على ارنسي ّد ض حربي ف طينّي تّب ملغرب مهي ّد ق متت ملسينّة

- ملّّّة متشركة متبّضيء: مر ّد )مت رزق، تبّب ّنن ّ ترجة: عيم:1900، حت ملغربّة ملنلّّزة- متعلقيت رّرخ ربجرز، – ج ب. كايب: منظر )1

.37 ص: ،ط1، )1981 متاقياة، دمر
.55 ص: نفسه، ملرجع )2
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ف ملساعميّر ّحهي طم عن ترمجعهي رغم بّرطينّي أن�د ّابت بهذم 1704م. سنة طيرق" جبل "صررة على
على ملياظة الل من ملاّسدطي ملٍّ ف بمتعسكرّدة ملقاصيدّدة مصيلهي ضمين على حرصت قّي، إاّر شيل

مليل.)1( عصرن إل قيئمة تزمل مي هيمدة مستمتّجّدة ة عسكّر قيعّة

ف بّرطينّي رغبة بسبب بمتاقيرب ملهيدنة من ّع بن ّمة مك متفتة هذه ف طينّدة متّب ملغربّدة متعلقيت ظلدت
ملنطقة. ف متفرنسيد ّسدع متا من ّد مل هيجس ببسبب طيرق" "جبل ف متبحّر ّلي خسط ملغرب دعم كسب
متقرن من متردمبع متعقّ من منطلقي تكن بمكادف. ّمتر ما بشكل متبلّّن بي متسفيرّدة متبعايت تبيدل ّمصل اا
م متاحكد الل من متسّطرة إل ملبيشر ملحالل من ملّمنة ف سّيساهي تغيد طينّي بّر بّأت عشر، متاسع
هيّ" ّنّ درممـ "جـّن عّدنت ذتك أجل بمن متعيلّدة، ّمق تأس متاجيّر بمتغزب متبحرّدة ملسيتك ف
سيّر ّر حض تضمين بطنجة لي قنصل 1845 سنة )1893-1816( )John -Drummond-Hay )

)2( للغرب. طينّي متّب مترعيّ مصيل تضمدن متت 1856 لتفيقّدة ذتك تّدج بقّ للغرب ّد قّ

سنة "إّسلي" ف مخبل قيسّاي: عسكرّداي هزياي إل – كذتك متفتة هذه ف – ملغرب تعردٍ بقّ
ملزمئر محالدت متت ارنسي ّد ض حربي ف ملزمئرّدة تلقبيئل ملغرب مسينّة بسبب متفرنسي ملّش أميم 1844
ّمن". "تط مّّنة بمحالت 1859 ّبر أكا 24 ف ملغرب هيجت متت إسبينّي أميم بمتاينّة 1830 سنة منذ
غي ععيهّمت بأتزماهي مهّنة تنيزلت علّهي بارضت هّباهي ملغربّدة بتة ّد مت متعسكرّداين ملزياين هيرن أاقّت بقّ

لا ملصيارخ ملؤشّ مدريد مؤتّ ُان دالّية اصاية تت ُدريّيا ملغّب دخل ُليه هذم ابَبب « ماكيائة.
)3( ملعظمى.« ملقوى بي فّما ومفّ ُا اقت مَألة مّيد ملغّب محنلل يصبح اهكذم

مترمبع: ممّ ( متردحين" عبّ بن ممدّ " ملغرب متسلطين لأ ملغرب بي يرد متت متصعبة متظربف هذه إل بنظرم
اّمي مخبرببّدة ّى متق تنياس من تلسافيدة ّميسّة متّبل ّل بملل ملنيبرة أسلّب مساعميل إل )1873 -1810
طيبع علّهي ّطغى متت ملرجة متايريّدة متّضعّدة هذه ظلد بف بتنشّطهي. متسدفيرّدة متبعايت باكاّف بذتك بّنهي،
ّميسي دبل باّ ضمن ّث مبع 1860 سنة أنلتم إل برحلاه متفيسي ملميل أبّ ّم سّق مليرجّدة بمتاهّّّمت ملزية
متفرنسّدة مخطميع بجه ف ملغرب جينب إل ّقّف مت على بحادهي أنلتم دعم تكسب ملرزنّدة متسدلطة قبل من

ا يني ُما ّيية، ملعَك "ميَلي" هزية بعد ِّ مباش يُت ُونا من يميّنها ّيزيية ملب ملّيحلة كنَي ُا « بملسبينّدة.

ص:233. ،ط1، )2009 ّّزع، بمتا تلنشر ّّّّ متس دمر ملاحّة: متعربّة ،)ملميرمت متعرب مترحيتي مرمّ ف أبربل ملمّسي. متقيدر عبّ )1

2)Voire : Abdelkhaleq Berramdane. Le Maroc et L'occident )1800-1974), Paris : Éditions Karthala, 1987, p: 17.

ّّزع، بمتاد تلندشر ّّّّ متسد دمر ة: ّد ملاح متعربّدة )ملميرمت لتافيبت، ّعي مت )1922 ←1610( أبربل ف عرب سفرمء . بّر ّد متق ملّّ عبّ )3

ص:42. ،1 ط ، )2009
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بل ُشغل ُانت ملت ملقلقة ملسئلة مموع عن فصح ُا ملزية بعد باخّ للعلقة ملال ملبومدر ُكشف

مبيشرة بصفة ّقّف تل متفيسي ملميل أب ملرزي تلفقّه سينة ارصة متردحلة هذه كينت بقّ يومئذ«.)1( ملنخبة
ملرالفة: بسلّديتي اصيئصهي بمعيّنة عشر متايسع متقرن من متايي متندصف ف مخنلّزّدة ملّنّدة مظيهر على

بملإجاميعّدة. بمتسّيسّدة متعلمّدة

.2013 سنة: ،2575 عّد: ،ملاقف، مخنلّزّدة" ّدّر مت إل زّدة ملبّر مترحلة مرآة ف "ملار ، بدغّي ممدّ
)1

.2016/08/14 متاصفدح: رّرخ www.almothaqaf.com: ّقع م
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ملنلّزيية للمدنّية ملعلمّية ملصائص ملايل: ملبحث

ملدياة: ّمعات املخ مالت اصف -I

ملنقل: اسائل ُّوير اصف -1

ربع من أكار ف تكدمت مخرجيء، شيسعة ة ّّر إمبمط عشر متاديسع متقرن من متاديي متندصف ف بّرطينّي كينت
بحّّاة جّّّة نقل بسيئل ّّر تط علّهي تزممي تذتككين متشمس( عنهي تغّب ل متت ة ّّر )ملمبمط متعيم مسيحة

متعيم. أرجيء عب ّدة ملما بمتعسكرّدة ملقاصيدّدة مصيلهي بثمي بمساعمرمتي أقيتّمهي مع ّمصل تلا

ّيي: ملبح ملنيقل ي-

متعسكرّدة قّدتي عميد بخن عيئمة( ضرمة )جّزرة ملغرمف ّقعهي ل نظرم لماّيز برّدة ّّرة إمبمط بّرطينّي ّد تع
ملهزدة ّمنئهي م بعلى بمّطيته متعيم بير يّب متذّكين ّد متقّ ّد متبحر ّلي أسط على لخسيس ّرتكز بملقاصيدّدة
متبحّر متندقل ميل ف تاطّدرهي بمعيّناه مخنلّزّدة ملّنّدة مظيهر على متفيسي ملميل أب مطدلع بّأ بقّ بملاطّدرة.

أنكلتم. عيصمة "تنّن" إل للغرب "طنجة" مّّنة من بصحبه سّقلده متذّ ملركب ظهر على ّده صع منذ

مركب بهّ للغرب. متاقلّّّدة ملرمكب عن تالفي كين متذّ ملّّث ملركب بذم منبهير ي أيد متفيسي منبهر اقّ
بمرماق تلستمحة بأسردة تأكل ّمئّ بم بكرمس غرف على ّّ يا إذ متكبي: لتبّت ّن ّك مي أشبه ضرم حربد
عظّم، ّر)1( لب ملركب بهذم « ملربب. زمن ف تأعطيب متاعردٍ من تمّه جّّّة باقنّة ّشاغل بهّ صحّدة.
ّذهب ي بإند ّمعي، لتند ّذهب ل بتذتك تلكردة ّد مع بهّ ملنكلّز تّبتة بهّ تعظمه )2( اركطة ّر ببيب ّسمدى
عيدتم بجرت ّظهر، ل مؤارده بقرب بهّ أذرع، متعشرة على ّّزّ ّته ط حّّّ من مترداديص- أّ بهّ- لترداديص)3(
باميمه، اسّ ملرب ف بمحّة أصّبت إذم ّمعي متند خند ّمعي، متند بترك متكردة لرمكب متراديص- أعن لساعميته-
مخنلّزّدة متبحرّدة مللحة بتامّدز أصل«.)4( ّصيب ل ملركب، تت متبحر ف دمال خنده متراديص، هذم ّم ايسانبط

لكلي « أند ببيد ملركب هذم بديرة متفيسي بصف بقّ بإبيرهي، ملرمكب سي تاسهّل ملّّاة مللت لساعميل

متت ملرمكب بكارة تنّن ّمنئ م بعظم متفيسي منبهر كمي به«.)5( مكليف هو ما على با يَنعي الة امحد

لارة. بمعنيه )Vapor) ملسبينّدة من ّر: لب
)1

.)Frigate) : مخنلّزّدة ف بهي )Fragata) ملسبينّدة من لرجة اركطة:
)2

اع. ّد مت تشبه ملتة هذه حركة خند بذتك برجله، بداع ضرب : رنانسن من: لتصديد. متكلمة هذه ملغيربة ّنطق مترداديُس" " ّعن متراديص: )3

ص:4. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي. ملميل أبّ
)4

.6 ص: نفسه، ملصّر )5

http://www.3alyoum.com/news/golobal/a/Ø³Ø§Ø¹Ø©-Ø¨Ù�Øº-Ø¨Ù�-Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø¯Ù�-ØªØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�/
https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg


64_________Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

عسكرّدة لارة ميئة من أكار متفيسي به شيهّ متذّ " )Portsmouth)ّرسّت "ب مّنيء بايصدة تساقبلهي

ملعديِ من ابا جديم، عظّمة اهي )ملنلّز( ملنجلّز جنس ّمسي م محدى ببورسوت َُميى ّسى مل اهذه «
)1(.»ِّ يصىُا ل ما املعدد

ّيي: مل ملنقل ب-
بي ملسيايت بتقّرب ّمصلت مل تسهّل ف تسيهم بهي بتطّدرهي ّدعهي بان تنّن ف متبّدة متنقل بسيئل تامّدز
سديهي بقّ متبريرّدة متقطيرمت بكذتك )متكردبصيت( ّل ملّ سردهي متت متعرلت نّ إذ بأقيتّمهي، بّرطينّي مّن
حّث تلمسياّرن، مهدزة مطديت لي ّدت أع بقّ ّمار( متب ( متبحرّدة ّرمت لتبيب لي تشبّهي متبّدة ّرمت متبيب متفيسي

ين بعد ُّبنا ف بالثُّياصات، ملي ف فأُى ": متبحّر للّنيء لساقبيلم ملكلدف متشرص عن ّدث ماح ّل ّق

اهي ُِمج.)2( ا خشب من ُّبية م عظام قباب مل اصلنا ين مل ّه فَ دقائّ، يربع قدرها قلّلة، مديِ ّحنا مس

بنا اُر ّمريص ملك من فنزلنا فأُاّ، ملربعي نو ّيية مل ملبابورمت من هنالك ّيينا ف ّيية مل ملبابورمت مجنماع ملي
لليندريز«.)3( ملذيهاب قاصدين ّي، مل ببور ف ملنيهار من ملاالاة َياعة مل ف

ّيقس: مل مّزمن اصف -2

اعي عن ينمي ّها، مظاه ُعدمد ف امسهابه رحلنه ف با مصّدم حي ملنقنّة عن ملفاسي حديث مني «

ملفاسي مسهاب ين ُما ملنخلفية. ملنمعات نضة ف طلئعّية يدامر من ملنكنولوجّا ُلعبه ين يكن عا مبكيّ

بلده ف منها ملسنفادِ ف ارربنه مالة بذه معجابه على يديل ُفاصّله يدقي ّ اُذ ّيقس. مل مّزمن اصف ف

تبيد آتة متطدقس بمّزمن ملبحّ«.)4( اعّاي َيماء مل مدد على ّيئَّي مل ملقنصادي نشاطه يعنمد ملذي
حّبرهي قبل ملنياّدة مت لتاغيد تانبدأ أن بيكن بشايء صحّ أب ببربدة حرمرة من تلطدقس ملرالفة مليلت
متطبّعة على متسّطرة على متقّرة ملنسين منح إذ متفلحي، مليل ف بكذتك ّد متبحر متندقل ميل ف بتساعمل

ارره، ناس من بة مُّي ِّ دمئ اصورتا ّافة ملع
ملانة)5( شبه ملعن، لذم معديِ الة الذم تصيله.» بتسريهي

ّيئ)6( مل ملوسط ايعلى بزئبّ، ملوء منحوت ُليه ااسّها با، منيصل عمود ِّ ملديمئ ابذه ُجاجة، اعلّها

.8 ص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1

مااصيرم. ملغيربة مصطلح ف متزدجيج هّ : متزدمُج
)2

.9 ،8 صص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)3

.2013 سنة: ،2575 : عّد ،ملاقف، مخنلّزّدة" ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة مرآة ف "ملار ، بدغّي ممدّ
)4

.)Magganon): ّننّدة متّ من متكلمة بأصل بمتصدغية متكبية متسأعيت ّمع أن علىكلد بتطلق متسديعة أّ ّقت مت بي ّعرف متت ملتة هي يننُة: نجن
مل )5

متسيعة. عقرب على طلق ّب رأى : من ايعل مسم : ُمرٌّئة
)6
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فنجذب ملزئبّ، ُغري مال رّم مل صحو من ملزيمان ُغري قّب فهذم بليور، من اقالنان)1( ابنبها للمجانة ُما
اهكذم«.)2( مال، ملغّم يا ملصيحو يا ملشناء رسم على فّنزل فّنحّيك ّيئ- -مل ملاقالنان

: ّق مل مكنب اصف -3

مسارّمت اقّ بمتشعّب، تأمم ّد ملضير بمترقيد ن ّد متام مظيهر من مظهرم ملتدصيلت قطيع تطّدر ّعاب
من ّل بملم ملكاّب ّ متّب ظهر مد ملرالفة ملنيطق بي تلتدصيل ّتّدة متص أب ّئّدة متض ملشيرمت متقّية ملضيرمت
لتسدرعة تامّدز تلتدصيلت حّّاة طّرقة ظهرت عشر متايسع متقرن بّمّت بمنذ متزدمجل، ملميم أب متفرسين طرف
مساعملت متت مخبرببّدة ّدبل مت أبمئل من بّرطينّي كينت بقّ متالغرمف، أب متبق ف مادلت بقّ ملسيايت بمااصير
مكابي بصحبه متفيسي زمر بقّ مخطرمف. ملتممّة بمساعمرمتي بقيتّمهي متصيلتي تاسهّل ملّّاة متاقنّة هذه

بسّرع. بجّز بقت ف ّملم أح على بملطمئنين لّرس ف بصحيبم ملتدصيل من ّم بمدكن بلنّن تلالغرمف

خسميئة تبلغ حّث بتنّن لّرس بي ملسياة بعّ رغم ملتدصيل سرعة من متعجب ّد أش متفيسي تعجدب بقّ
هذم ف ملراصدة متعلمّدة ملعراة إل ّفاقر خنده متعجّبة ملتة هذه اهم عن بعجزه بحيته منبهيره عن بعبد مّل.
مخنلّزّدة تلمّنّدة ملّّاة متاقنّدة ملنجزمت اهم عن متاقلّّّدة ملرزي متفقّه عقلّدة قّرة عّم ّكشف بهذم مليل.

نو ااقفنا ور ملُذ ملوقت ف ملدينة بوسط للي اذهبنا « لنبيتي. ماطّدرة برقياّدة اكرّدة بّئة تطلدبت متت

من له فاجنمع ، ُّا مل يلنقط ملليندريز صنعة عحلي معنا من فجعل بباريز هنالك ملَلك فحّيك ملديقّقة،

اعن عنهم َيؤمل امل بضوره للعلم َيلك مل لم ُه هز مي هنالك، َيلك مل ملي يُو يصحابكم يني ذلك:

ملليندريز بي ما امَافة ماني.)3( قَم من يقلي ّه اخ مل يايله من لمهم ُا ُلمنا امقدمر فأجابوه، يحوملم

يسباب بطنها ف الة على مشنمل منيَعا عظّما ملي هنالك يني املاصل خَمائة، ملمّال من ابريز
ّها«.)4( ُذ ايصعب اصفها يدقي ميا اهي ، ملسي عن رائبة امَبيبات

ملّش: اصف -II

حّث بمتاحضدر ّدن متام معيّي من مهمدي معّيرم بتسلّحهي بهي بتّّر تنظّمهي بحسن ملّّش، تّّث ّد ّع
أبل بقّ مليصدة. بمّزمنّداهي بمّمرسهي تنظّمهي لي متذدمت قيئمة مؤسدسة إل نة ّد ملام متبلّمن ف ملّش ّاحّدل

حركيتي. تاّسي مليئطّدة متسيعيت ف تعلدق رقّلة ّه ن أب حّّّ من قطعة : رـنقنيتنةة / م : رـنقنيتنانيٌن )1

ص:6. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

دقيئق. خس مييد: قسم )3

.37،36 صص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )4
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ذمتّدة خسبيب بذتك بمفصدل، مّقدقي بصفي مخنلّّز ملّش بّصف ايصدة بعنيّة مهاميمي رحلاه ف متفيسي
بمسؤبتّاه ّقعه م من منطلقي - متفيسي مترحديتة معيّشة إل ّد ااع متذمتّدة: مخسبيب اأمدي ّعّدة. مّض بأسبيب
تلمغرب بمهّنة سيحقة بزمئم مناهت بمتت بإسبينّي ارنسي من معكلد ملغرب لربب ملرزي- ّمن ّ ّد مت ف ككيتب
مدلك نّ متسدبّل ملغرب تبلّه مدهّ أبدتّدة ّة كرط مخبرببّدة ملّّش قّدة أسرمر بابيد بمهاميمي رغبة نفسه ف بتّد يدي
إل لخسيس ّد ااع ّعّدة ملّض مخسبيب بأمدي ّدة. ملفق بهّباه ّطنّدة مت سّيدته ته ساّعّ متت متعسكرّدة متقّدة أسبيب
قّدة مّى على لطلعه ملغرب ّاّ مت شرف على حربّدة بمنيبرمت ّد عسكر مساعرمٍ تنظّم على مخنلّز إصرمر
مخنلّزّدة ة ّّر ملمبمط مع متاحيتف ف ته ترغّبي بملربب تلقايل مئمة ّد مت بجيهزّداه تسلّحه بتطّدر مخنلّّز ملّش

متبحر. بجّش متبد جّش : قسمي إل مخنلّّز ملّش نقسم ّب بعصّيّي. علّهي متامردد من بترهّبي

: ّي مل جّش -1

)ملشية( متردجلي متعسكر صنفي: إل نقسم ّب بملنضبيط. بمتتتّب متانظّم بسن ّامّدز حّّث، جّش هّ
ملّش حركة تنشّط ف مهمداهي بتامادل ّل بمتطدب ّمق مخب تمل عسكرّدة مّسّقّدة ارقة به بنّ )متفرسين(. بملّديتة

بلباس متعسكرّدة.» مترتب بتنّدع تّردج حسب مانّدع بهّ لتفريمة ملّش هذم تبيس امّدز ّب اّه. ملميس ببثد

يسود ُالقلنَوِ هو ما فمنها يشكال، على ملعَكّ هذم اشاريّ)1( سلحهم ذلك ُا يشكال على يهلها

يا فضية يا ناس من مميا بلبّضة، شبّهة طاسة مكانه يعل من ملّالة امن ملّيالة، لعظمائهم اهذم مذهيب،
امزيينه«.)2( ُّبنه م قدر على ذهب،ُلي

ّل ملّ سردهي عرلت على ّتة مم مّماع من ملربّدة مته ّد بمع ملّش هذم أسلحة كذتك متفيسي بصف بقّ

من يلف لي ُا « بمتسدكيكي: بمتسدّّف متبنيدق مال ّدعة مان اردّدة بأسلحة مخّير تاجيبز تساعمل ّتة مم ّر بجس

خااية، ّمريط ُ ييضا نبعها ُا جّاد خّل تّيها ّمريط)3( ُ على ممول ملدفع من عدد ينبعه ملعَكّ هذم
ماطّف)4( ملشب ّمُ ايط ملشب، من عظام الت حاملة ّمريط ملك ابعض املقنلى، ّحى مل مل بقصد

ّيمئي مل راها مذم بّث علّها، يّيان ِّ ُالقنّ علّه مالت ُلك اضعوم مال بومد مّيام فهذم بلرض ُضّب

هو من امنه ُمده، ا ّبه اش يُله اانّة ّمشه، لف حامل ملعَكّ هذم من امحد لي ُا مبنّية، ِّ قنّ ا يني يزم

.)Sombrero ) ملسبينّدة من بأصله متقبدعة بهّ شنصرٌّرة م/ شننيرٌُّر: )1

.16 ص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

ّهي. بن متاقّلة بمخسلحة مخحجير لمل عجلاي ذمت عربة بهي )Carreta) ملسبينّدة كّرطة تلفظة عرب جع كرمّرط: )3

متردأس. معّدج قضّب عن عبيرة حّّّ من آتة بهّ ٌتصطنيفة / م تننيٌطُّف: )4
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جلد«.)2( من ييضا رلفها ف للفؤاس، حامل هو ما امنه جلد، ف مغليفة للشيومقّ)1( حامل

بجيهزّداه ملّش هذم قّدة على بتّلد ملرب، بمقع تيكي ، مخنلّّز تلجّش حربّدة منيبرة متفيسي حضر كمي
ف بمتتتّب متانظّم جينب بصف على ركدز بقّ مخنلّزّدة، ّرّدة ملمبمط مصيل عن ايع ّد بمت ّطن مت عن تلذدبد
عامّ ّب ّمبطه بض ّمعّه ق ته باند علم إل ملّّث متعصر ف ملرب تّدل إل بذتك ُمنابهي ، ّد مخنلّز ملّش
اّهي ٱّزم متت "إّسلي" ععركة ّذكدرن هذم بتعلد

متعسكرّدة)3( بملطط بملستمتّجّديت متاقنّيت على لخسيس
جّدّم. تسلّحي بمسدلحة بمرتدبة منظدمة تكندهي متعّد مّبدة ارنسّدة قّدة أميم - عّده كارة رغم - ملغرب ملّش

امدي ف ُّة ملع رحى دمرت اب 14 اف قيئل:» ملعركة هذه )Carl Brokelman) بربكلمين بصف بقّ

تت يكن ال ملَلّان، مبن قّادِ تت رجل يلف 65 عديُه انت ُا شي ُّم مل املّش ّنَّس ملف بي ميَلي

ذلك امع مقاُل، الُ سنية من يُاّ (Thomas Robert Bugeaud) بوجو ّنَي ملف ملقائد ُصّيُ
)4(.» ملنظام ملفاقدِ َيلح مل ملضيعّفة ملّوِ هذه يهزم ين مسنّاع

ملبحّ: جّش -2
هّمناهي بسسّّ ّسدعهي ت ييرسة أجل من ملغرمفد- ّقعهي م بكم - تّبطينّي ّد ملّّ مليل بملّطيت متبحير ّد تع
ميئاين ّمده تع ّبلغ ضرمي برّد ّل أسط عشر متايسع متقرن من متايي متندصف ف طّدرت اقّ ملطير هذم بف متعيم على
بإاّرقّي ّي بآس أمّركي ف ملساعمرمت من متعّّّ ّّن بتك متعيم أنيء كياة ف متاّدسع من ّمسطاه ب مدكنت مركب بأتف
متقّدة من ّذج ن على بصحبه متفيسي مطدلع على أنلتم ملكة حرصت بقّ بمقاصيدّدة. عسكرّدة خغرٍم ُتسارّم ي بأستمّت
مّنيء رة ّز إل اّعاهم علّهي- متامرد من بترهّبي متّبطينّة ّّرة ملمبمط مع متاحيتف ف لم ترغّبي خنلتم- متبحرّدة متعسكرّدة

." )Portsmouth)ّد متعسكر ّرسّت "ب

كلد ّدار با بأعجب بمتعايد. بمتذداية بمخسلحة ملّماع ّمع أن من ملّنيء هذم ف شيهّه عي متفيسي منبهر بقّ
ّر بّ به انجّ ماكيملة، عسكرّدة قيعّة إل ملّنيء هذم ّل ت حّث بمحّ مكين ف متبحرّدة عسكر حيجّديت
بذم ّجّ ّ كمي متبحر، ف ّّل متط متسدفر أرنيء صيلة تابقى ملّحهي ّقع متت متغذمئّدة ّمزم متلد كلد ّّ ت تلمؤبنة
تاعلّم عسكرّدة مّمرس إل بكذتك بأحذّاهم متعسكر ملبس تصنيعة برشيت إل حّدتت قّية، مرمكب ملرسى
بمتشجيعة متقّدة اّهم ّرسدخ يدي متسدفن( )دمال متاطبّقي ّّن متاك على معاميدم متصدغر منذ بهم بتّّر متبحرّدة أطفيل

ملربب. ف بتساعملكذتك ّه بن ملشب بي ّقطع عّرضة سكي بهّ ّرة: يُق شن / م ّنمٌقُر: متشد
)1

.18 ،17 صص: مخنلّّزة، متّّر إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

.19 ،18 صص: نفسه، ملصّر )3

.626 ،625 صص: ،5 ط ت،) د. تلملّي، متعلم دمر )بيبت: متبعلبكي، بمني ايرس أمي ترجة: ملسلمّدة، متشعّب رّرخ بربكلمين. كيرل
)4
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ب، ُّم امل ُن ملخا من با اما ّسى مل ّؤية ل فاسندعاه ملرمن)1( يُى ملغد اف ّد.» متعسكر بملنضبيط

ّيينا ف ّسّنها، ُا ملكاِر ب ُّم مل نزال ملي اهي ّسى للم اصلنا حتي اذهبنا ملكّياصة، ف بنا اُر فَاعدهه

امنها ينومع، على املصيومعّ املكور)3( املهاريس)2( بلدمفع ململوء فمنها ُن، بلخا ِّ دمئ بنمامها ّسى مل

امنها ينومعُذلك، على ّمريط بلك ململوء امنها ينومع، على املفّف)4( ملباراد اصناديّ َيلح، بل ململوء
)5( املخاطّفُذلك.« بلصيومري ململوء

ملنلّزي)6(: ملقنصاد -III

ملنلّزيية: ملصناعة اصف -1

ف متشميتّدة كي بأمّر أبربل من أجزمء إل مناقلت مد .18 متقرن الل طينّي بّر ف متصنيعّدة ّرة متا بّأت
متطبّعّدين ملصّرمن بهي بملّّّ ملجّر متفحم من كبي تزبن ّادر ت ذتك على سيعّ بقّ .19 متقرن بّمّة
مساعمرمت من ثت مخارى متصنيعّدة مليمد ّدمد مل كينت بّنمي متادصنّع، علّهمي معامّ متلدذمن متردئّسّدين
ّرة متا هذه الل أهّدة مخكار متصنيعاين بهي بملّّّ متنسّج صنيعت: ّّر تط ف سيهم يدي طينّي بّر
بمتّب ّد بمت ملّّل ّدة ق عّدضت بمتت متصنيعة ف ملردك ذمت ملتة إدايل مظيهرهي أعظم بمن متصنيعّدة،

مليئّدة.

سنة ّد سير ّد بير مردك أبدل إنايج بمد متبريرّدة، متطديقة على تسّيهي ف ملّّاة مللت هذه معامّت
متعلميء من متعّّّ قيم مد .)Thomas Savery) سياّر ّميس ت بملرتع ملّش ضيبط طرف من 1698
سعهي قصدة رحلاه ف متفيسي أبرد بقّ متعيم. تلساعميل جيهزم 1830 سنة أصبح أن إل باحسّنه ن ملاّر
ُارّد)7( من صغِر هعوِر بّده ُانت صبّيا يني له، محدماهم »اسبب متبريرّدة. متطديقة مكاشيف كّفّدة عن

ذلك بقويِ ُدار جعلت فّه، ملاء رلّان مشندمد ابعد هر على ّج)9( بق فم ف بعب)8( منيصلة فجعلها

متبحر(. أمي ( متعربّدة من بأصلهي متبحرّدة قيئّ ملٌينمُن:
)1

ملهرمس. شكله ّشبه ملّماع من ّع ن بهّ مهرمس مفردهي يرٌُّس: نهن
مل )2

متقنبلة. عي قصّ ّب جعُكّنرنةة متُكّنُر:
)3

مترصيص. به قصّ ّب ملنٌفُّف: )4

ص:38. مخنلّزّدة، متّّر إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)5

6) Voir: Francois.Crouset, The Victorian Economy, )Translated by Anthony Forster),First published,Routledge
Library Editions,1982.

. بنرنقة : ّة يٌغّ كن
)7

زجيج. من أب اشب أب حّّّ من أبكبية صغية قنية : جنعنبة
)8

مليء. اّه ّغلى إنء : بـُقصرُجة
)9
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ّمار متب تسّي ف متطديقة هذه مخنلّز مسارّم بقّ ملبابور«.)1( هذم امسننبط فنعجيب رجل ّاه ف ملبخار،
متامير بإنضيج مخشجير، نّد تاسّرع جّّّة طرق مسانبيط ف بكذتك ملصينع، بآلت بمتعرلت بمتقطيرمت

هذم ف »ريينا ملكّدفة. بمتبّّت ّرمت متبيك بزرمعة عنّن ّم متّ ّعرف مي بهّ دته، بّز متفلحي ملنايج تنمّة بّف

فقط، ُدهار مل يا ملثار شأنا من يشجار ملقبية دمخل اف ُجاج ا خشب من ُّيبة م قباب ارره ملبَنان

رلل من رلية اجود ا يرمد فهذم ملاء، ذلك ُّبخ امكّنة للنيار معدي اخّ املي ماء، فّه ملي ملقبية ُمء اب

اذلك ملشجار، ُلك ّاق بع منيصلة حديد من جعاب ايعلون بلكّنة ملاء ذلك طبخوم مال، ملصّف
اقت«.)2( يقّب ف لد ُا فننضج ملشجار، ُلك ّاق ع مل ّي فَّ ملعاب، ُلك ف يدخل ملبخار

ّبّية: مل ملصناعة ي-

ة ّّر تلمبمط متعسكرّدة تلقّدة رمز ي خّد بي، بماااين إعجيل متصنيعة هذه بصف ف باصدل متفيسي، أطنب
ملربّدة متصدنيعة هذه ف بمعرااهي متقّدة ّمطن م مساكشيف ف منه رغبة بكذتك متعيم، بي سيدت متت مخنلّزّدة
مخنلّزّدة ملربّدة متصنيعة مسافيدت بقّ بي. من متت ملالحقة ملزمئم بعّ ّّاه بتق ملغرب ملّش تّّث أجل من

«.اهذه إنيزه تّسهل بتنظّمه متعمل بتقسّم ملكننة علّهي بطغت مللت اّهي ايساعملت متصنيعّدة ّرة متا من

احدها، صقله ُّة اف احدها، اقبه ُّة اف احدها ملدفع ّغ ف ُّة فف ، ُاِر ُّات ف على مشنملة ُّة)3( ملف

متصدنيعيت هذه ف متعمل امّدز ّب )4( ملصيعب.« با يَنَهلون مكّنة لا ملصينائع هذه من صنعة لي ُا اهكذم،
الل من تذتك ّذجي ن متفيسي ذكر ّب عيمل، آلف سادة ّبلغ إذ بي، متقيئمي ببكارة ملنيز بسرعة للتقين

ّانه يعمي يربعمائة، نو ملصنعة، هذه لجل منمعي لصبّان دفع يبس فهذم متبنيدق:» رصيص تصنيعة بصفه

ملنايج امّدز ّب ذمك«.)6( ُنظّ امقفون انن ساعة ربع ف مالُ الُ ذلك من فّنخّيج املبندقة)5( بلباراد

ما اعدد متكاية.» متعسكرّدة لملتي بمتذداية متعايد ّاي ت ف ّسيهم مي بهذم ّارة. بمت لتنمّد خنلتم ملربد
)7( يلف.« ّان عش جعة فُلي املصيغر املنوسيط ملكبر ملكور امن يربعمائة. ملدفع من شهّ فُلي يصنع

ص:28. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1

.33 ص: نفسه، ملصّر )2

مصنع. : أّ )Fabrica) إسبينّدة كلمة : انبصنكنةة
)3

ص:24. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)4

متردصيصة. قنُة: ّن متبـننص
)5

.27،26 صص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)6

.27،26 صص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)7
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ببعّ قذمئفهي بقّدة بضريماهي تامّدز بمتت ملّّاة مخنلّزّدة ملّماع من جّّّة ّمعي أن متفيسي شيهّ كمي
ملربّدة متصدنيعة هذه عنكلفة متفيسي تّدث كمي ملربب.)1( مّيدّن ف متكبية بمتنجيعة متفيعلّدة ينحهي يدي مّمهي،
تلادسلّح مّزمنّدة تصّص ضربرة إل ضمنّدة ّرة بص ذتك الل من دمعّي بي، متقيئمي متعمديل ربمتب بمقّمر

من ملّوه عشّ الاة سنة فُلي ملعَكّ على يصار ما .جّع » ّّاه بتق تّّاه أُّرّ إذم ملغرب ملّش بتاجهّز
)2(.»ِّ خ له من هنالك ّه يخ يلف،ُما الثائة عندهم ملذي ّيي مل ملعَكّ اعدد ملّييل

ملدنّية: ملصناعة ب-

ّّر متاط ف أهّداهي رغم ملربّدة- متصنيعة مع اعل كمي متصنيعة هذه بصف ف كايم متفيسي ّاعمدق م
ملّش تّّث ف مترغبة ف بتامادل ملغرب، تبلّه ملنّدة مليجّيت على تركّزه إل ذتك ّرجع ي برعد بمتادحّّث-
قاه. بطّر بمي متعمل ّعّدة ن ّجزة م قة بطّر ببصف بلنّن، مّنّدي مصنعي رة ّز على متفيسي مقاصر إذ ّّاه، بتق

ملشب: مصنع ج-

بتصقه ّيه بتق ملشب بقطع ّم تق متت ملانّدعة مللت بمساعميل للكننة، ملصنع هذم ف متعمل ّامّدز

اعجّيد ملشب، لنشّ معديِ ُّة ف هنالك »ريينا بتسلسله. متعمل تقسّم طّرقة لعاميد بدقدة سرعة ف بسلّّه

ف ارفع ملكّنة ايدمر مّاُ ف ملبل اجعل خشب، من عظّم عود ف اربّه عظّم ببل ملعليم جاء دخولنا

ملشبة ملي ف انشّ ،ِّ ملب ّج ت ما قدر خشبني ّي ش من ّج فخ ملي مل اصل حتي ملظياهّ، ف احده ملومء

ل بّث للي يدخل ملنيشّ، من ّمغ ملف اعجّيد خشبني، بي من اخّ منشار ّج فخ اخّ، للي مي نصفي، على

من متايي متنصف ف ملغربّة متصنيعة بضع مقيبل ف بذتك ملديقّقني«.)3( نو ف ُليه اهذم يصل، ياّ له ّى ي
. متّّّب متعمل على ملرتكزة متاقلّّّة متصنيعيت علّهي تغلب إذ لتبّمئّة ّاصف متذّ عشر متايسع متقرن

ملزيجاج: معمل د-

إدايل قبل أّ ّّبّدة، ّرة بص ّامد اّه متعمل أند ملعمل لذم متفيسي أبرده متذّ متّصف الل من ّبّب
. ّنه بتّز ّّهه بم متزدجيج تشكّل ف بمهيرتم متصنديع حراّدة على أسيسي ّعامّ بهّ متزدجيج صنع ميل ف ملتّدة

ُار، عدد ملعملة من ابه عظّما، ملي فوجدهه اررها ُؤاس من ملزيجاج، صنعة لدمر دخلنا هذم ابعد «

.27 ،ص: نفسه ملصّر )1

.20 ص: ن، م. )2

ص:29. ن، م. )3
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ّممها مضّ لشديِ فّها ملنيظّ من ينميكن ين ّيمئي مل يقدر ل هر ابه ملعظّمة ملجور)1( ّينة بف شبّه ملي ابه

ملقضّب ذلك ف فّنفخ ُقة، ل قّعة مللي ذلك من ّج اي معوب
صفّ)2( من قضّبا يدخل اهّجانا،

مذم مي ملامن، من شاء ما يا رره يا ُأسا مميا منها فّصنع اخّ لصائغ يدفعها مي ملقّعة ُلك اسط فّنفنح

يكون ين امميا ذهب من يكون ين مميا ملنيمويه اهذم للنيمويه، معديان صنياع فّه اخّ للي دفعوه تويهه يرمدام
شيء«.)3( بل

ملنلّزي: ملالي ملنيظام -2

رة بّز متفيسي قيم بقّ بمتنقّّدة. ّرقّدة مت متعملت صحدة ف بمتادّقّق نظّم لتت�د مخنلّّز مليلد متندظيم ّامّدز
ملقاصيدّ متردايء ّعكس يدي بّرطينّي، ملكه متذّ بمتفضدة متذهب من مليئل ملرزبن بشيهّ بلنّن ّد ملركز متبنك
مساعمرمتي من متبحير عب إتّهي متقيدمة بمتاربمت متصنيعيد ملنايج تطّدر بفضل متفتة تلك ف تعّشه متذّكينت
متعملة ّّض تاع مخنلّز مساعملهي متت مليتّدة مخبرمق طبيعة كّفّدة متفيسي عيّن بقّ متعيم. أرجيء عب ّدة ملما
تاسهّل بذتك مليلد- ملساقرمر على حفيظي متبنك نة اّز ف ذهبي هي ّمّز ّ مي ّجّ ّ أن على - بمتذهبّدة متفضّدة

معداد اهو (Banco) بلبانكو)4( عندهم يَميى هنالك للي دخلنا هذم بعد .مي » بمتاجيرّدة مليتّدة ملعيملت

مل على يقدر ل املفضية، ملذهب من بلقّع ملوءم اجدهه مظلم عحلي ّره ام عندهم، َيكة مل دير من

ُارّد بالت يّبعون فوقه اخّ للي صعده مي ملنوسيّة. ملديمر قدر مللي اهذم ملومحد، ّجل مل ملومحدِ

مل به يذهب مّبوعا، يخذُارّدم ين مال حّ له من ملشخص يرمد فهذم به، ّان ايش به ،يبّعون ملَكية)5(
)6( فّه.« علّه ملصّلح ملقدر ذلك ملي ف يعّّه له، ّفه يص ملصيرفي،

ملعمار: اصف -V

نفّس إتّه تاطدلع متذّ تلادحّّث تبنيت تشكل رآهي متت ّمنب مل على متلدنّّرز" " لّنّدة بصفه ف متفيسي ركدز تقّ

. ملجر تصنع متطدي اّه ّطبخ متذّ متفرن أّ ٌّر: مخنُج انرٌّننُة )1

مخصفر. متندحيس هّ ُر: متصٌدفص
)2

.35 ص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )3

مليل. مصرف تعن إسبينّة كلمة :)Banco)ّمتبينك )4

بمتبنكّة. مليتّة مخبرمق بي ّقصّ متسكة: كيغّّ )5

.35،34 صص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )6
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معلم إنده بل بي. بمتعنيّة تشّّّهي ف ّم ق ّافندن بأبنّة دبر مردد متعمرمن الّس . ملعميّر ملينب ضمنهي بمن ملغيربة،
متعلقيت طبّعة ّدد بي بملنسين ّد ّج مت إل ايصدة نظرة يمل ّد ملعمير متندمط أند كمي بمتامّدن متاحضدر معيم من
ملكين ثرّث ببفند ملّية ّدة ب محافيء ّعكس حّّاي اضيء متلدنّي ملعمير ّد ّع ملطير هذم بف متسديئّة، ملجاميعّدة
متافّدق مقّمر هذم عكس بقّ مهملة، بّمئّدة اضيءمت عن عبيرة كينت بمتت آنذمك ملغرب مّن عن يالف بهّ
ملكين مساامير على مخنلّز عقّرة متفيسي ٱنبهر بقّ "ملار".)1( ّطن بم "متذمت" ّطن م بي متقيئم ّد ملضير
بي متردمبط متطدّرق ّل ط على بمماّمده بمصينع ببسيتي بقرى مّن من متعمرمن شيهّكارة أن بعّ مخٍر بمساصلح
أكار مرد ل أنده أقلده متذّ متقطير سي أرنيء لحظ متفيسي إند حتد أنكلتم، عيصمة بتنّن ّرسّت" "ب ّد متبحر ملّنيء

مدينة ند قَما)2( ّره م ليما ُا ّه فَ « . متبشّر بملنيز متعمرمن مظيهر من مظهر ّح ّل حتد دقيئق خس من

مجنماع للي ملنيهار من َيادسة مل ف اصلنا حتي ذلك، ارر )3( ملصناعات ادير ابَاُي ّية ق يا صغِر
)4( مّل.« 160 ،" ملليندريز ا" وِر ملُذ ّسى مل بي ما امَافة " ملليندريز " قاعدِ مبدي اهي ملبابورمت

ّم: ينكل عاصمة ملليندريز" " مدينة اصف -1

ترف على ّدل ت بمتت تنّن عّّنة ق بمتادزّب متبنيء بهنّسة متعمرمن عظيهر إعجيب ي أيد متفيسي أعجب تقّ
متايي )متندصف ّقت مت ذتك ف مخنلّزّدة ة ّّر ملمبمط تعّشه متذّكينت ملقاصيدّ ملزدهير بفضل لتغي، ببذخ
ماجيبزة متعيم ف مّّنة كأكب ب1930م 1830م بي مي ة ّد ملما متفتة ف تنّن عرات اقّ .)19 متقرن من

يحظى، ال منها يعظم رييت ما ملعظام، ملدمئن من ملدينة اهذه مخبرببّدة)5(.» ّمصم بمتع ملّن سيئر بذتك

بنائها ارالب ملنجلّزي ملنس سلّانة ابا ُذلك، اعّضها م، ييي سنية طولا يني يساعنا على ُكّير حتي

ملرض ّشون ايف مويها، )ارق( ُارّدم علّه ايعلون بلشب، دمخل من ملّّان ّينون ايب ملنحوت بلجّ

من بَط يرضه ف ملُابّ، لنزال ملي اهو
بلبَّة)6( عندهم يَميى عحلي نزالنا ان ُا جّيدِ، ُرمب ا ببَط

املّييّ ملفِّ ينومع من افّه منيَع، ّمح ب ابوسّه منعديدِ، صالت على مشنمل اهو مننهاه، مل ببه

مخنلّّزة". متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة مرآة ف "ملار ، بدغّي ممّ )1

قسمي. 12 إل متسيعة ّن ّقسم بملغيربة دقيئق خس معنيه: هني ُم متٌقسص
)2

ّمي. عم بمتصينع ملعيمل متصنيعيت: ٌدّر )3

ص:9. مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )4

5)Voir: Francis Sheppard. London A history, First published, Oxford University Press, 1998, p :309.

نزل. أب انّق ععن هني ساعمل ّب ملسياّرن تنزبل ملعّ ملل بمعنيهي: إسبينّة تفظة : )Posta(طنُة متبنسص
)6
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)1( ».ِّ يصىُا ل ما ذلك ارر املفضية ملذيهب ايامن ت ّيي املا

ّمبي أب على بعّمد مرقدمة متبّّت أن حّث لتانظّم، ّامّدز متذّ تنّن مّّنة بارطّط متفيسي أعجب كمي
بمتذدبق لتاأندق تامّدز بمتردمحة، ّمل تلادج بحّمئق مانزدهيت ملّّنة هذه بسط ّجّ ّ كمي إتّهي، ملهاّمء تّسهدل

ُليه ملدينة هذه ااسط يبومبا، على بلعدمد نمّز ُا قلي ما ملي منشابة ُليها ملدينة بذه املديير « مترداّع.

ّسه ر ُّّب ُ على يوصف، ل ما ملنويمر ينومع من ملبَاُي هذه اسط اف ذلك، ارر احدمئّ بَاُي

ل م يني اعادتم ّجة، املف ملنيزهة بقصد علّها للجلوس معديِ عديدِ، ّمسي ُ ييضا اسّها اف ّه يم ِّ امباش
ّبة«.)2( بل شبّه شيء ّيسه اب امقف، حديد من بقصب يدقونا ا امّي بلّّان، ملبَاُي يمون

تلعرلت تصدص متطدّرق بسط أند ذتك تنّن، لّّنة بملندظمة ّمسعة مت ّمرع متش عشهّ متفيسي منبهر بقّ
ّماي بن متاميرّل الل من ملّّنة هذه تاّزي متندحت اند مسارّمم لحظ كمي تلمتدجلي، ملينبّدة مخرصفة بّنمي

ليها ُا َيعة، من اشومرعها ملدينة هذه ّيّ ط من مي « ملّّنة. هذه أرجيء ف تناشر متت بملزاراة ّتة ملنح ملّيه
ّجيالة)3( لل معدي املشمال ملّمي هحّة من املانب اب، املُّي املّل للكّياصات معدي ملوسط يني ملي مّصيفة،

ملاء ّج ي فمه حالي ملسد، صوِر ايعلها ماء سقايه بلدينة هنالك ملي ف ارييت ظاهّ، تّّز ابّنهما
َيقاية)4(«.)5( مل لنلك اينزل منه،

مللكة: قصّ اصف -2

بارش لتاميرّل زّدن بقّ مللّدنة، ملرمرّدة ّمّر بمتسد مخعمّة بعلّد متبنيء باريمة لتبذخ مللكي متقصر هذم ّامّدز
به بيّر ّر متطّد من ندرة ّمعي أن ّّ ي بساين بسط ّجّ ّ بهّ مذهبدة. بارّدت متسدقف برصدع ّمن، مخت ملرالفة لتزدرمب

)قصّ دمرها ايميا « بنلتم. مللكي ملكم بي يضى متت بمتاعظّم ملهيبة مّى على ّّل بهذم تلندزهة. مرمكب اّه ّر

على تااّل ّى ُا ملي شّئا ُذهب ما لي ُا بلزيرمب، ّاشة مف منيَعة مشايت ف مشّنا ملعجائب، من فهي مللكة(

رفّعة ايحجار سومري افّهني ملدييباج، من بلون ّاشة مف امحدِ ُلي عظام، قباب افّها ابّض، سود يشكال

حّومهتُالديجاج فّها عجّب لا بَنان على مّلية ملقباب اهذه ملبنوس من سومري اهناك ملنحوت، ّمّ ُال

.10 ص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )1

صص:11،10. نفسه، ملصّر )2

قّمّه. على بيشي ته مركّب ل متذّ أّ ُمتننجٌدلة أب رنمٌجلة ج/ متردجديتنُة: )3

مليء. منهي ّاّاق أنبّب ته ّن بتك مليئط على عيدة ّـُادرذ ٌصهّرج ملغرب ملصطلح ف بهي متقيف( باشّّّ ( متسدقديّنةُ:
)4

ص:14. مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )5
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)1(.» ّجة للف ب ُّم م فّها قبة ُمئه ب نّ افّه ذلك، ارر ّيااس، امل ّ املنَي ملندي

: لندن ِّ قنّ اصف -3
تنّن، مّّنة دمال بمتاندقل ّمصلت مل تسهّل ف متطدرقيت شبكة بهّدة ملبكدر مخنلّز بعي إل متفيسي منابه
ّر تت حفر بقّ قنطرة، سديه متذّ تنّن بنفق متفيسي منبهر اقّ بملّّّّدة، لتبحرّدة متبّدة متطدرق تاشيبك حّث
نفسه ملن بف ملتدجلي عربر ّبسمح بنيئه ّدة بج ّته بط متندفق هذم امّدز ّب تنّن، مّّنة شطّر بي ربط ّب متادييز.

بذم ريينا اميا متاجيرّدة.» بمللدت ّدكيكي مت ّمنبه ج على تقع إذ هيمد، سيّر مركز كذتك بهّ ّقه ا مرد متت ملرمكب

فنزلنا درجُذلك، له ملقابل ماخّ ّفه ط اف درجة، ايربعي عائة له يهبّون هنالك ملي يني ملعجائب من ملبلد

ّان، ايش يبعون، طوله، قدر على حومنّت ابه ملبصّ، ماديِ قدر جديم طويل مقويسا عظّما بناء هنالك اريينا له،

نارم، فّه يَنضّئون مظلم، ملكان هذم يني ملي ملعظام، ب ُّم مل علّه تّي بلبحّ يشبه عظّم امد مللي هذم افوق
)2( بنائها.« اجودِ لّولا اصفها عن ملومصفون يعجز ِّ ملقنّ اهذه

صص:12،13. مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )1

ص:37. نفسه، ملصّر )2
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ملنلّزيية للمدنّية ملَّاسّية َيمات مل ملاان: ملبحث

تامّدز ّرّدة دسا ملكّدة اهي متّسطى، متقربن بّمّت إل طيي متّب متسدّيسي تلنظيم متايريّدة ملذبر ّد تع
عن نشأت طينّدة متّب ّرّدة متّسا ّمعّ ايتق ملّبدنة( ملرجعّدة ّرّدة متّسا ّثئق مت بعض ّد بج )رغم مّبدنض غي ّرض بّسا
متفيتّكين سلطة عن بّرطينّي مساقلل سيهم بقّ بملجرمئّدة، ّنّدة متقين قّماهي متزدمن عب بمكاسبت متعرف. طّرق
تلمذهب بتبندّهي ملّّّة، بمتفلسفّدة متعلمّدة مخاكير عحيربة ملادهم ّتّكي متكير ملذهب يادل كين متذّ
طبّعة على مبيشر إييبد منعكيس لي كين متت بمتسّيسّدة بمتاقياّدة متعلمّدة ملرّدة من ّجة م ّر ظه ف متببتساينت

بمتبلين.)1( ّزمرة مت متايج، ف: طينّدة متّب متسّيسة ف ملؤسدسيت أهمد بتامادل ملكم، نظيم

ّعاب بمللك ملنث أب ّر متذك بي ّمء س ّمرث لتا متعرش معالء امد ّب تكم بل ملك ملكّدة هي : ملناج -1
امادع ّب يطئ(." ل )مللك ضيرد بعمل ّم ّق أن يكن ل مللك "أن تقيعّة تطبّقي سّيسّدي بل جنيئّدي ل مسؤبل غي
تعّي بكذتك راضهي أب ّمني متق على ملصيدقة كحقد ّد: بمتانفّذ متاشّرعيد مليل ف بمسعة بصلحّديت نظرّد مللك
ملناريلت، ف متفيئزة مخغلبّدة زعّم باعّي تقضي متت متبلينّدة متلدعبة ّمعّ بق مقّّد أارى جهة من تكنده ّزرمء، مت رئّس
ملنعقيد إل متبلين ّة بدع )Lord) ّرد ت تقب: مال بمخبسة مختقيب بمنح ّظدفي مل تعّيكبير مااصيص أّضي بته
ّزرمء مت ملس هّ عملّدي ّلدهي ّا ايتذّ اقط نظرّد مللك يلكهي ملااصيصيت هذه كلد تكند متعفّ. حقد بته حلده أب

ّزمرة.)2( مت أب

تنفّذهي، على بملشرمف بتة، ّد تل متعيمدة متسّيسة تّّّ مال متانفّذّدة، متسدلطة مهيمد ّلد بتا : ُمِر ملو -2
متبلين. طرف من مسيءتاهي امد ّب ّمني، متق مشيّرع بمقتمح ، ملدمّر ملهيز بمرمقبة بتسّي

ملسي: من اأتدف ّب متبلد ف مخعلى ّيد متقين بملرجع عّدة متاشّر متسلطة بيادل ّلان: مل -3

طينّدة. متّب مخرساقرمطّدة متطبقة بيادل ّخ متشّ ملس أب : (House of Lords)ملليوردمت ملس ي-
بمن بمتقضية ّن ّد مت رجيل كبير من ّاأتدف بمتبيقي ّرمرة، لت عضّ خسميئة عضّ: أتف ّمل ح من ّاكّدن بهّ
مهيم متزدمن مع تضيءتت بقّ زملئهم طرف من ّن منارب ملار بمتبعض مللك طرف من معيد بعضهم ّردمت، متلد

م. ّد ج مّبدة سلطيته بأصبحت مللس هذم

اأتدف ّب ملقّقّدة عّدة متاشّر متسدلطة بهّ متنّدمب ملس أب :(House of Commons) ملعموم ملس ب-

.4، 3 ،2 ،متصفحيت: ) 2009 متسّيسّة، ّم بمتعل ملقاصيد كلّة متقيهرة: )جيمعة ّذجي، ن مخنلّّز متبليي متنظيم متشّمي، زكّر تطفي ممّ )1

.6،5 صص: نفسه، ملرجع )2
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بمعاميد متاشّرع ف مللس هذم مااصيص امادل ّب ّمت سن خس أقصيهي ة ّد ل متشعب ّناربهم نئبي 650 من:
تقّق لين إنشيء أب مخسئلة طّرق عن مترقيبّدة متسدلطة )ييرسة ّجّههي بت ّمة ملك بمرمقبة متضرمئب بإقرمر ملّزمنّدة

متادقة.) سحب أب

مللكة آنذمك أنكلتم، عرش على كينت بقّ )1837م-1901م( ّّر متفّكا متعهّ ف بّرطينّي متفيسي زمر بقّ
سنة( 64( ّّلة ط زمنّدة تفتة حكمت بقّ .19 متقرن ف أبربل ّك مل أعظم من بهي )Reine Victoria) ّّر اّكا
إل أددت متت ّمني متق من ّعة مم باغّي قيمت حكمهي اتة بالل عشر، متايمنة سند ف بهي ملكة تّدجت حّث
ّّدة.)1( متسن متنّيبّدة بملناريلت متعيمد ملقتمع حقد أبرزهي من هيمدة، ّد بن سادة على نصد متذّ متشعب" ّر "دسا إصّمر

متقرن من متايي متندصف ف متّبطييد متسّيسي متنظيم بصف ف ّاعمدق م متفيسي أند سبق، مي الل من نساناج
بمتت آنذمك ملرزن سلطة مع متت�دصيدم منه تيشّي أب متاقلّّّدة، متفقهّدة رقيااه بكم مليل لذم لهله ي رعد ،19
مخنلّز ملكة أن لحظ اقّ متعيبرة، متسطحّدة ملشيرمت ببعض ايكافى ت، ملرّد بغّيب ملسابّمد على قيئمة كينت
إحّى صّر ف ّجّ ت حّث أنلتم، إل طنجة من أقلداه متت متبيارة ظهر على ّده صع منذ بمتادبجّل لتادقّّر تظى

ضاحكة«.)2( ا قابلنكُأني ريينها يين من للكنهم صوِر ّفة( ملغ )يي افّها « للكاهم ّرة ص متبيارة غرف

إدمرة بأن تكم بل ملك مللكة أن بكم مللكة، أعميل أكار تشكدل ّتّدة ّك متببت ّمنب مل أن متفيسي لحظ كمي
بلحتمم متافيصّل بدقد بمتعنيّة لتّقدة تنّن ف ّتّدة" ّك متببت "ملّبدنة بتامّدز ّزمرة. مت به تاصد أمر ملكم دبمتّب
متندقل بسيئل ّاي بت متزدمن متبنمج محتمم من: ملصّص، بجه على متردسّدة ّميسّة متّبل متلدقيءمت ف ملرعّدة ملرمسم

ين مل ملشاِر تدر « ّدمع. بمت ملّمّ ااقّي رمت متّز بتبيدل بملأدبة بملقيمة بمتسلم ملساقبيل بطقّس

ملليباس خلل من ّفان ّي مل فّه ُّ اي ( Code de communication)ُومصلّية سننا يشكيل ول ُو ُّا مل

ّيقة ع ُقالّد ف ّسيخه ُ مومصفات، له معيي اقافي لال مننماءمتما ملقنينة املُّات املّئة املدمي ملّيسي

مساقبيل ف ّّي ّب ّن ّظدفي م تكلدف حّث ّل، ّك لتببت متاقّدّ على مللكة برص متفيسي أعجب بقّ )3(.» مّيِز

فمشّنا « بنكلتم. ّرسّت" "ب عّنيء بصحبه ّته حل عنّ ذتك متفيسي بصف بقّ م، بشؤّب بمتقّيم متضدّّف

يُى عّبي، بكلم ينكلم (Capitaine Lange)لنج ُبّان امسه ملارجّية ملصاريف بناظّ امذم قلّل

.8، صص:7 ّذجي، ن مخنلّّز متبليي متنظيم متشّمي، زكّر تطفي ممّ )1

.4 ص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )2

ص:247. ملار، ملّمرة ملعراة متعرب: مترحديتي مرمّ ف أبربل ملمدّسي، متقيدر عبّ
)3
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م.«)1( يموُر اللقّام للقاُكم ااجيهنن بقدامكم، ملديالة ُّن يخ اقال: عّبي بكلم علّنا اسليم للقاُنا،

ُاجها ا هي ُّياصة ف بة رُم مللكة ّجت اخ ملّّش.» بمساعرمضيت مترسّدة ملحافيلت على مللكة تشرف كمي

فَلمت بذلك، يمّت ا لني ُمئها. ب اقفنا حتي ملصيفُو ّق ن بنا فذهب ّم. عَك ارمئنا اجهت مي ابنناها.
)2( َُّيد حتي ل، ين نّبها: انن ل؟ يم عّّنم هل َُألنا، اهي ُيد اي َياعني مل نو امقفي امكانا مياء، اسليمنا

مللكة للي دخلنا فلميا بإكرممهم.» متضدّّف لساقبيل ايصدة عرمسم بلنّن مللكيد متقصر امّدز ّب
ملعَكّ«.)3(

علّنا اسليمت علّها اسليمنا ّسّيها ُ من نزلت ين بعد للقائنا قامت ريُنا احي ّسيي، ُ على جالَة ُانت

حَن، ست الا ابننّها. ملعَكّ بر ُا ُاجها ا ُرمئها اا مشورها)4( قائد ِّ بض مياء ذلك لي ُا ضاحكة،

ملنصّ له ا يدمم ملؤمني يمر موله ُناب من فمكنياها ّار، َي امل ملبية لنا ايظهّت مَنحَن اخلّ
ملَني«.)5( امقامه ملعليي، لنابه امجلل له، ُعظّما يديها بي اجعلنه ايدب علطفة فقبضنه املنمكي،

تنظّمض حسن من شيهّه عي بمنبهر مللكي، لتقصر مترسّدة للآدب مليصد ّل ّك لتببت متفيسيكذتك أعجب
ظيهرة منابيهه تفات بقّ مللكة، طرف من بصحبه إتّهي ُدعى متت متعشيء مأدبة ف راّعض بذبقض ببذخض بترتّبض
بكذتك ملغرب، بلّه ف متقيئم ملنسي بي متفصل عكس على مترسّدة ملنيسبيت ف لتندسيء متردجيل ماالط
مع ّاميشى حلل أكل ملأدبة هذه ف بصحبه تلفيسي ّم م ّد ّق أن تردبم م خّد ملاّرن، لعاقّمت مخنلّز محتمم

لة مللّي هذه يني ّسول مل ّه ايخ عندها، للمبّت يَندعّنا مللكة( )يي رسولا جاء ملسلميد.» ّن ّد مت ّمبط ض

اف لذلك، فأجبناه ملّها، ملذيهاب من فلبيد لة مللّي هذه مّئكم امفّ اقد ملَنة، مل ملَنة من مللكة َُنعملها

ملّيمس من هنالك ااجده نَائهم، مع هنالك ملديالة عظماء فوجده لدمرها، ذهبنا ل، مللّي من ِّ ملعاش َياعة مل

املفضية ملذيهب من ّييت املا ّفّعة، مل ملامن من ييضا ااجده مللقاِ، اقت نده ل ما املدمة، املجياب

مليها من ّاج مل ايرده جلوسنا، طال اليا يعدي، ال يصى ل ما بلذيهب ّصيعة امل ّيّ بل ّاشة ملف ّمسيي املك

يكينوننا اجعلوم ملديالة، عظماء جّع امعها ملّه معنا اذهبت فدخلنا، ملُل للي للديخول فّلبننا ها، فاسنأذهي
يبَات.«)6( ايمور مللاي، اينومع ه يُله،ُالفوُم مباح هو ا مي ييديهم

ص:4. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1

مللكة. مساعرضاه أّ : متعنسصكر تنسنرلدن
)2

ص:15. مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )3

متاشّرفيت. رئّس : ي ّرٌهن منُش ُّ قنيٌئ
)4

ص:12. مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )5

.13 ص: نفسه، ملصّر )6
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ن ّادّر ما غي مخنلّّز متبلط ف متفيسي تقّهي متت متلدطياة بهذه متقلّب، تكسب ّمضع متاد هذم أند نلحظ
من غيهم عن مخنلّز بي ّامّز ايصّة إل ّد ّع هذم بتعل ارنسي، إل ّجة مل مبن بي قيم متت مترحلة ف
ممّ ّنسي متا ملصلح تنبده بقّ متسّيسّة، أغرمضهم لّمة بمتّهيء بمتكّيسة متلبيقة مساعميل بهي متشعّب،
هذه أسيتّب ّصف حّث ة"، مخنكلّّز "متسّيسة ّمن بعن ته مقيل ف إتّه بأشير ذتك إل صفر متبشي

ف ادهاؤهم ملنكلّز مهاِر ُظهّ ملنلويهت هذه جّع اف قيئل:» بملصينعة، للّمرمة ملادصفة متسّيسة

حد ّيّانّة مل ملكومة به ُبلغ ين ُادت عا سّاسنهم مل ملمم امسنمالة خّنهم مل ملدال جلب
)1(.» ملعجاُ

ص:382. ،1 ط ،)2004 تلنشر، ملغرب مطبعة ّنس: )ت متعّرب، علي تقّق: ملصلح، ف مقيلت صفر، متبشي ممّ )1
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ملنلّزيية للمدنّية املاقافّية ملجنماعّية مللمح ملاالث: ملبحث

بماأردر، مؤردر اكلهي بمتشعّب تأمم بمتاقيف متفكّر بملرتقيء متاقن متاطّدر بي جّتّدة علقة هنيك أند ّبّب
بمتاكّّف متاعّّل عملّدة ف بّبره ّسيهم متاقند متاطّدر أند كمي ّد، متفكر تلرتقيء ناّجة ّعاب متاقند متاطّدر خند
أددت بقّ . بمتاحضرد ّدن متام معيّي من مهمدي معّيرم ّد تع جّّّة بقّمّدة ّكّدة سل أنيطي بذتك مناجي تلنديس ّكي متسدل
من متايي متندصف ف أنلتم دمال هيئلة برقياّدة مجاميعّدة تغّيمت إحّمث إل متعلمّدة بملاتمعيت ملكاشيايت
مللمح على منعكست بقّ مخنلّّز تلنسين ّمّدة متّ ملّية ف بمضحة منقللت بأحّرت عشر متاديسع متقرن

ز".)1( "متلدنّّر لّنّدة بمتاقياّدة ملجاميعّدة

ملجنماعّية: مللمح -I

ملنظام: بلد ّم ينل -1

أنلتم، عيصمة تنّن إل " "طنجة مّّنة من أقلداه متت متبيارة قبطين بالق إعجيب ي أيد متفيسي أعجب
مخالق بذه ملسلمي غي ّامّدز أن متغربّدة ملضيرة مع ته تقيء أبدل ف ّاّدقع م بكأنده - ملمد بأدبه بلطفه ّامّدز اهّ
معراة تكند للسلم، مقتنيص إلد بمخالق مخدب ترى ل ذهنه ف رمسرة نطّدة ّرة ص ّعكس بهذم - متراّعة
مشتكة إنسينّدة بشّجة تابن مترحديتة، ّئهي ض ف ترّد متت متنمطّدة ّر متصد هذه ركيم بزمحة قربكفّلة عن "ملار"

ُبّن بلغنهم، رئَّه امسم « )2( مليمعة. ملنسينّدة بمخالق متقّم ف بتامادل تالفي، رقيااي بنسقي عيلي بي

محَانه من ُعجيبنا – ّه ُف مع – ملّيئّس اهذم (Capitaine Chelse Youwarte) يومرط شلصى

تنظّم بسن متفيسي أعجب كمي مَلما.«)3( ُان لو اديده املطفنه، لنا امَاعدُه ايدبه شّمه احَن
متت ملهمدة إنيز إل منهم ارد بمنصرمفكلد نشيطهم، بكارة منضبيطهم، ببّقدة ملركب، ف مخنكلّزّدة متبحرّدة ّد جن

ملّهم يشار ُّب، للم دخولنا اعجّيد جانبنا، ف قصّ اما بنا، ّح ف ّيية ملبح من به من اجّع «. به أنّطت

اجلعوم طبقة، فوق طبقة هناك ملصيفُو ّبون ايض ملصيومري، فوق للصيعود ينَابقون فجعلوم بلغنه، ُبرهم
)5( ملبنية.« منهم امحد يلس ال بعمل، مكليف امحد ُلي – سنيمائة يعن – ملعدد اهذم ييدهم

ّهم)4( شاري

1) Voir : Francis Sheppard.London A History, p : 289-290.

.06/09/2016 متاصفدح: رّرخ www.almothaqaf.com: متردمبط مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة مرآة ف ملار . بدغّي ممّ )2

ص:5. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ
)3

.)Sombrero) ملسبينّدة: من بأصلهي متقبعة بهّ /شّرر: م متشميّرر:
)4

.5 ص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ
)5
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بمتبعّّة بملاّدسطة بة متقّر مخهّمف برسم بمتارطّط متنظيم بهّ مخنلّز، م ّد تق سرد إل متفيسي منابه تقّ
ف مغّدب ملساشرمف من ضرب بهّ نجعة، بأسيتّب طرق لعاميد بسسّمهي تقّقهي إل بمتسعي ملّى
بملرسيل، متفّضى سّيدة حّث بلّه ف متفيسي مترحديتة ّفاقّه متذّ ملستمتّجي بمتارطّط متنظيم إنده متشرق.

اصّصي. بملغيربة ّمي عم ّن ملسلم إتّه صير متذّ ملنطيط برمء بقفي رئّسّين سببين بهي

: ملجنماعّية املعادمت ّيات ملَلُو -2

ف تلقاصيد متسفّنة بسقف ملعلدقة متفرش على ّم لتند بتامّدز ملنلّزي: ُّب مل ف ملنوم عادمت اصف ي-

اينام ملَفّنة بَقف ّمشه ف امحد ُلي يعلّي اعادتم للنيوم، ّمشه ف امحد ُلي يهيء «.مي ّقت مت بربح ملسيحة
فّه«.)1(

ّمة معل ّمعّّ بم أبقير دبن ّد ي مخنلّز أند متفيسي منابيه تفت بقّ ملنلّز: عند ملُل عادمت اصف ب-
بّّّهم متنديس يكل حّث ملغرب، ببلّه ّجّ ّ مي عكس على تأكل، أدبمت ّن ّساعمل م ّد أ كمي تأكل،

ايلَونُلي ملنيهار، من املاالاة ملاانّة ملَاعة ف ملُل خومن ينصبون عادتم امن « تنظّم. دبن بأصيبعهم
ذلك.«)2( ارر ه املفوُم مللاي ينومع من ّان ايض الت، للُل ايعلون صغر، ّسي علىُ امحد

قة بطّر متبعض بعضهم على مخنلّز ّسلدم متشرق، بلّمن الف على ملنلّز: عند بلياء ملَلم عادِ ج-
ّرسّت" "ب عرسى متبلّ أعّين طرف من بأصحيبه( )هّ مساقبيلم عنّ ذتك متفيسي لحظ بقّ ملييء،

مياء ذلك ُلي علّهم، اسليمنا علّنا اسلموم مللكة.» طرف من مساقبيلم عنّ بكذتك )Portsmouth)
بلّد«.)3(

ملهاّمء تّسهل ّمبي أب على لخرقيم إلد تامّدز بل تنّن، عّّنة ّدّر مت تاشيبه لندن: عدينة ملديير ُشابه د-
مبيدئ ّخ رس من ذتك اأتدى ّب ي ّد سكي بي بملجاميعي متطبقي متافيبت ة ّد ح منفيٍ على ّّلد بهذم إتّهي.

منشابة ُليها ملدينة بذه تلادربة«.املديير متعيدل ع ّّز متا على متقيئمة ملجاميعّدة متعّمتة ّع بشّ مترشّّ ملكم
يبومبا«.)4( على بلعدمد نمّيز ُا قلي، ما ملي

لبّالم: لندن يهل ُعظّم هّ-

ص:7. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1

نفسهي. متصدفحة نفسه، ملصّر
)2

ص:8. ن، م. )3

.10 ص: ن، م، )4
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سسدّهم ّتة منح ميرّل نصب عب ذكرهم، بارلّّ بذتك خبطيلم بمجّّهم باعظّمهم ّن متلدنّنّد ّامّدز
بمردة سلحه ماقدلّم مردة بعّنه، ترجل بنيسّدة حجرّدة ميرّل ّدة ع متفيسي شيهّ بقّ بحّمئقهي. ملّّنة بسيحيت

بعلّد شأنه عظم على ّدل ّ يدي - بحّمئقهي ملّّنة بسيحيت متاميرّل هذه نصبت بقّ - ارسه على رمكبي أارى
خنده مخنلّز تّى ّمّدي ق بطل ّد ُع ّب )Wellington) بتنكطن متشهي: مخنلّّز ملنرمل يادل متادمايل بهذم منزتاه.)1(
1815 سنة )Waterloo)ّبمتـرت ّقعة م ف ارنسي ّر ممبمط )Napoléon Bonaparte) ّنـيبرت" ب ّن "نبلّ هزم
.1921 سنة بايته ّد ح إل منفّدي ظل حّث )Saint-Helene) هّلنة متقّّسة جّزرة إل ببلجه أسيم أُاذ حّث

ملنلّزيية: للمدنّية ملاقافّية مللمح -II

ملّومن: احدمئّ ملعارض -1

ملنباتت: معّض اصف ي-

تلندبيرت معرضي متفيسي زمر بقّ بمتنبيت، متفلحي بلّهم بنايج تلاعّرف ملعيٍر بقيمة تنّن أهل ّهامد
تعٍر ّن بملزمرع ّن متفلدح اّه بيامع كبي، بساين بسط تنّن مّّنة ف سنّّدة بصفة ّقيم متفلحّدة ّجيت بملنا

ملزمرعي عنح ّم تق مللكة أند كمي بملساهلكي. متزدمئّرن تّى به بمتاعّرف بمخزهير بمخشجير متغلل من إنايجهم
)2( ّج. ملنا ّدة ج باحسي ملعانيء على تشجّعهم قصّ سرّدة منحي جّدّم ّجي منا ّن ّعرض متذّ

: ملّومن حديقة اصف ب-

متعيم أنيء سيئر من ّر بمتطّد ّمنت ملّ لساجلب ّن ّم ق ّب ّمن ملّ حّمئق إنشيء على تنّن أهل يرص
ّمنّدة ملّ متاربة على ملياظة أجل من بذتك مخصلّدة، تبّئاه مشيبة مكّدفة مصطنيعّدة بّئة ف ّمن حّ كلد ّن ضع ّب
ّد ّج مل متكبي ّميد ملّ لتانّدع ّمطنّهم م تعّرف أجل من بكذتك للنقرمٍ، دة ّد مله ّمع مخن بعض بحفظ متعيلّدة

قباب على مشنملة اببه لبابه، اصلنا حتي فذهبنا بلدينة لا لبَنان مللكة اجيهننا م ييي هذم .ابعد » لتعيم

معلوما عددم يعّى يا مللكة، بذن ملي يدخل يحدم ّك ي ل هناك امقف عظمائهم من رجل ابا منعديدِ

ملعقول حري اما ملعجاب، ملعجب ّيية املبح ّيية مل ملّومهت من فّه ّيينا ف فدخلناه ملنقدين، يحد من عندهم

املسد ملفّل : ملبهّميي ملّومن امن املنعام، املّااس املنيَّ ملباُ ّي: ّيائ مل ملّومن فمن امللباب،

املَلحفاِ املصغر ملعظّم ملوت ّيية: ملبح ملّومهت امن املسد املضيبع املنيمّ سنامان له ملذي اململ

.14 ص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )1

.33، 32 صص: نفسه، ملصّر )2
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فما قبية، يَنعملون ملّومهت هذه من نوع لي ُا ملاء، فّه ملي لا منها امحدِ ذلكُلي ارر املضفادع،

املسد ُالفّل هب له ما ل ُا ملَبع جنس من ُان اما سلك من قبية له جعلوم ور ّّي مل جنس من ُان

إتّه، لتندسبة بة متغّر ّمنت ملّ بعض متفيسي منابيه مستعت بقّ حديد«.)1( يا اجّ يا طي من قبية له مسنعملوم
متشبّهة قربنه بكارة امّدز ّب "مخّل" به قصّ ّب "لتلدي" سديه متذّ ّمن ملّ مال: بّئاه ف معرباة تكن م ي خّد

)2( جرمئه. اّه يمل ببطنه لصق جرمب ته متذّ "متكنغر" ّمن بحّ لتشجرة

: ملناحف -2

بايصدة مخنلّز مّدز بقّ متراّع، بمتذبق ملضيّر بمترقيد ن ّد متام سيت من رتي بّز للايحف ملهاميم ّد ّع
بمتتمث ّطنّدة مت متذمكرة حفظ ف تسيهم ي خّد ملرالفة ّمعهي بن للايحف بعنيّاهم – أنلتم حيضرة – تنّن أهل
زمر ملطير هذم بف زبدمرهي تّى متفند بمتذبق ملميلد ملسد بتنمدي بمتايريّدة متعلمّدة متاقياة بتنشر ملنسيي

من حّّانا عظّمة ّية ق «: ي ّد ب متفيسي بصفهي بقّ ّر"، متبلد "بّمر ّسمدى تنّن ّمحي بض عظّمي ماحفي متفيسي

ّمعنة بلف ُرت ي ّمئب ار عجائب على مشنملة اهي ملشب من ا فهني يرضها عدم ما بليور من اقبابا بليور
)3(.» ّان ملق من مضى فّما ملَالفة

بمتزرماة بمتندمر بمخسّ متفّل مال: ملندطة ّمنت للّ ايصدي قسمي نّ إذ ّدعة: مان أقسيم ملاحف هذم بف
- مخنلّّز ملاحف هذم امّز ّب بملضيرمت. ّر متعص منكياة متقّية ّرت بملنح متاميرّل اّه تعٍر آار بقسمي
ّر متعص هذه ف ّعّش بنه متزدمئر تشعر حّة بطّرقة متايّرخ عٍر بسلّب - متفرنسّة ملايحف الف على
عٍر الل من متعيم أنيء تالف من متقّية ملعميرّدة ملنّسة أنيط يسدّ ثتاي قسمي متفيسي شيهّ إذ متقّية،

: ملاحف هذم بّسط متفيسي شيهّهي متت متغرمئب بمن بأنّتسّدة، ّنّدة بارع ارنسّدة ّر تقص مسدمة بنيءمت

دخلت بب، ايصلها هنالك امقفة اهي منحوت، بطنها يرصانا، من مّيدِ مقلوعة عظّمة ِّ شج «
جالَي«.)4( ملّيجال من ِّ عش يَع ملنحوت يصلها فوجدت ملّها،

كين متت ملّّّّدة كيتبّلت بحّّاي قّيي ملساعملة مخسلحة ّمع أن ّعٍر تلسدلح، ماحفي متفيسي زمر كمي

ُارم، عددم ملقدي َيلح مل من فّها اريينا ملّّاة.» بمتبنيدق ملّماع إل متّسطى ّر متعص ف متفرسين ّرتّّهي

.22، 21 : صص مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )1

.22 ص: نفسه، ملصّر )2

.29: ص ن، م، )3

.30 ص: ن، م. )4
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علّه عحلي عدد لي ُا مقلّم، ُلي من سلحاتُاِر اهناك َيقفُذلك امل ملوءِ، ُليها مللي هذم حّّان
ذلك«.)1( ارر امكاحل امدمفع ّج اس نومقّس منها: ّنصّص ملف جنس من مرننموها يشّاء اريينا ُجاجة،
متاذمكر بمقاطيع متزبدمر لساقبيل مكلدفي ّظدفي م هنيك أن حّث ملايحف، هذه بانظّم بسن متفيسي أُعجب بقّ

)2( ملاحف. دمال للعربضيت بمتعنيّة لتانظّف مكلدفي آاّرن ّظدفي م هنيك أند ملاحف،كمي ببيب

: ّيضة امل ملفني -3
تلذدبق تذّب ف أهّة من ذتك ف لي ّدعة، ملان متردّضيت بييرسة ّن لتفند للعانيء نة ّد ملام متشعّب تادصف
ة. ملضيّر ّمنب مل بيته لعانيئهي مخنلّزّدة ملّنّدة مّدزت بقّ ّمهبه. بم تطيقيته بتنمّة تلجسم بصقل تلفكر بترقّة

ملفني: ي-
مّسّقّدة آلت ّن ّساعمل أّم ذتك مخنلّزّدة، مللكّدة متبحرّدة ّد جن تّى ملّسّقى عزف بعيدة متفيسي أعجب

مذم عادتم، امن « متندفس. ف بملنشرمح ملميسة بتاي متسدآمة تطرد شجّدة. بأنغيم مانيسقة ألين لنايج ّدعة مان

بّده امحد ُلي اجعل ملقبية، مال شّئا انصبوم ملوسّقة الت بّدهم عدد مجنمع ملشمس، ّاب ر قّب

هو ما امنها ّيبل، ُال هو ما منها مالت، اهذه ملورقة ف اينظّ مالت، ُلك ف يضّب اجعل ارقة،

يَنحَنه نغم ذلك من تنمع ملمّع ضّب فهذم هوُالندقة.)4( ما امنها ّينبور)3( ُال هو ما امنها ُالبوق،
)5(.» َيمع مل

ملّييضة: ب-

متردّضة بهذه ضهي ترّب بحسن بترتّبهي ملّل ركّب ضة بّر ّر متعص أقّم منذ أنجلتم مّدزت ملّل: وب ُر *
بميزمتت متنبّلة، مخرساقرمطّدة متعيئلت ف ّمررة ما عيدة بهي بمتشرف متندبل مظيهر من مظهر مخنلّز إل لتندسبة
ملسيبقيت ف تقدقهي متت متبيهرة بلتندايئج بمنضبيطهي برشيقاهي مليل، ّمني ّ حت معرباة، مخصّلة مخنلّزّدة ّل ملّ

مؤديبة، عجّبة خّول ملبلد هذم بلهل ز":» إل"متلدنّّر رحلاه ف بسجدلهي متظديهرة لذه متفيسي منابه بقّ بتّدة. ّد مت

.32 ص: مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )1

نفسهي. متصدفحة نفسه، ملصّر
)2

مخبرببّدة. متلدغيت عن أاذم ملعن بذم ملغرب ف مساعملة بمتكلمة متطدبل ّعن ُّر: ُب متطلنـص )3

ف بهي ملّسّقّدة، ّمق مخج بعض ف بمي ضرب ّب متّسطى ف بملار ملبيم ف أحّهي ّركدب حّّّ من أب عيج من صغيمن صحنين قنُة: ّن ملننص
)4

ّج. ُصُن على بيمع متصدنج : متعربّدة
.7، صص:6 مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ

)5
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)1( شارهة.« ُّض مل اعلى فارهة، ا يني تهمه،مع ال ملجنماع عند ُصهل ل يدبا امن

علميت من عنّهم ذتك ّد ع ّب لتبنيدق، متردميّة بيت تّّر عميرسة ّن ّتع م تنّن أهل أند متفيسي لحظ ّيماية: مل *
بهّ بلنّن، تلردميّة ندّ متفيسي زمر بقّ مخنلّزّدة. تأمدة ملربّدة متندزعة ذتك ّعكس كمي ّتة، بمتبط بمتشرف متندبل

منيَع، هنالك للي ذهبنا سرّدة.» بعطيّ ببسة متفيئزبن كياأ ّب متردّضة هذه اّه ميرس مادسع مّّمن عن عبيرة

ف ملديالة، من بذن فّه، ّمون ي فوجدههم ملقدية، ملعديِ يبّلت ملت ملديدِ ملكاحل بعديِ فّه ّمون ي

ُاِر مالي اعّينوم ملبصّ، حادي ّمها ي بّث ُار، بعد على منعديدِ مشارمت ابنوم ملنيهار، من ملاالاة ملَاعة

ف لم يؤذن مي ُنانّش.)2( بّدهم ذلك على امقفون رؤساء اهنالك حدتا، على تلس جاعة للجلوس،ُلي

قّيدام منهم يصاب فمن ذلك، ف يننافَون اهم ّان، ينظ ملكنانّش ايربب ُّّب مل على ّبون فّض ملضّب
جزيل.«)4( عّاء ايعّوه نّشاه.)3( ملي ف ايعّوه مسه

ص:11. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1

ات. ّد مت بهّ : جعكننديشة ننينٌُّش: كن )2

بسيم. ععن: تركّدة كلمة نٌّشنينة: )3

ص:31. مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )4
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ملفصل خاتة

متايسع متقرن من متايي متنصف ف متلدنّّرز" " ف ملّنّدة اصيئص إل متايتث متفصل هذم ف تطردقني تقّ
متعلمّدة ملصيئص أبدل اابّدني متفيسي، ملميل خب مخنلّزّدة" ّدّر مت إل زّدة ملبّر :"متردحلة كايب الل من عشر
حّّاة بسفن بيرّدة قطيرمت من بمتبحرّدة متبّدة متندقل بسيئل باطّدر متفتة هذه ف تنّن مّدزت حّث ملّنّدة، لذه
بملاطّدر متضدرم ّد متبحر ّلي أسط مكدنهي إذ بايرجهي، بّرطينّي دمال ّمصلت مل بتسّرع تسهّل ف سيهت
كمي متشمس، عنهي تغّب ل ة ّّر إمبمط اأصبحت متعيم من شيسعة منيطق على ّذهي بنف هّمناهي بسط من
على متسدّطرة من مدكن متت متطدقس مّزمن آتة: مال جّّّة بماتمعيت تقنّيت كذتك متفتة هذه ف ظهرت
بمااصرت ملتصيلت سهدلت متت متبقّدة متردسيئل بكذتك ملرالفة متطدقس ّمل بح متانبؤ الل من متطبّعة ّممل ع
أسرمر معراة ف مللدحة رغباه بكم طيي متّب تلجّش متفيسي أبله متذّ متكبي ملهاميم لحظني كمي ملسيايت.
ضرمة مّزمنّدة لي ُتصدص حّّاة مؤسدسة إل طيي متّب ملّش تّدل عيّن بقّ "تلار". متضيربة متعسكرّدة متقّدة
متعسكرّدة ملطط على ترتكز كمي بمتادسلّح، بمتادصنّع ّّن بمتادك متادّّرب ف عصرّدة بطرق أسيتّب على بتعامّ

ملاطّدرة. بملستمتّجّة

متّّّب متعمل ّّض تع ف أسيسي مادلت بقّ ، مخنلّّز ملقاصيد قّدة ّمطن م تبيد على متفيسي حرص بقّ
بّرطينّي بمكدن ملنايج دة ّز ف سيهم يدي متعمل، تقسّم بنظيم بملكننة مللت مساعميل طّرق عن ملل لتعمل
بمتت تنّن عّّنة ّدة ّج مل ملعميرّدة للعيم متفيسي منبهر كمي كبي، ّد مقاصيد برايء صنيعّدة ّضة تقّق من

مترداّع. بمتذبق بمتاحضدر ّدن متام من عيل ّى مسا تعكس

متسدّيسي متنظيم عرمقة رغم أنده الحظني متلدنّنّدة، تلمّنّدة متسّيسّدة متسدميت تبيد إل ثنّي مناقلني مد
بذم منه جهل رحلاه ف ملهاميم من كياّي حّدزم ته يصدص م متفيسي اإند متعيم، ف بمّدزه مخنلّّز متّيقرمطي
ّمنب مل بّصف مكافى بقّ ت. ملرّد بغّيب ملسابّمد على متقيئمة ملرزن سلطة مع تلصطّمم تيشّي أب مليل
بمحتمم متافيصّل بدقد بمتعنيّة لتّقدة تامّدز بمتت بملآدب بمتسلم ملساقبيل ف مللكّدة بملرمسم ّتّدة ّك متببت
بمتاقياّدة ملجاميعّدة مللمح تبيد على متفصل هذم من مخاي متقسم ف عملني مد ّميسّة. متّبل بمتاقيتّّ متعرف
لارمج سبّل اّهي ّرى مخنلّز. تّى تصّصة مجاميعّدة ملمح على متفيسي تركّز الحظني متلدنّنّدة، تلمّنّدة

ّعّشه، متذّ ملتددّ ملجاميعي ّمقع مت من )ملغرب( بلّه

مخنلّز م ّد تق بسرد ّم. بن أكل من ّمّدة متّ متعيدمت بف بملرب متعمل ف لماّيز: متنظيم بلّ هي اأنلتم
بملرسيل متفّضى اّهي ّد تس متت متشرق بلّمن عكس على ملستمتّجي بمتارطّط متنظيم ف أسيسي ّكمن
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بقّ ّد، باكر رقيفد مرتقيء رماقه ، مخنلّّز تلشعب ملجاميعيد متاطّدر أن لحظني كمي ملساقبلّدة. ملطط بغّيب
ملّنّدة بتادصف بملنسيي، ّطن مت متتمث لفظ ملانّدعة ملايحف بإنشيء ّمن ملّ بحّمئق للعيٍر ملعانيء ف مادل
ملّل بركّب متردميّة ضة ّر بييرسة ملّسّقى تعزف ارق ّّن تك الل من بمتردّضة ّن لتفن لتعنيّة كذتك متلدنّنّدة
متاطّدر بي برّقة جّتّدة علقة هنيك أن مساناجني كمي ملبّمعّدة، بمتطديقيت ّمهب بمل متفند ملسد تنمّة أجل من
بلنّن بمتصنيعّدة متعلمّدة متنهضة أند حّث بمتشعّب، تأمم بمتسّيسي بمتاقيف متفكّر بملرتقيء بمتعلمي متاقن
جّّّة مّنّدة بقّمّدة ّكّدة سل أنيطي بّبرهي ساناج بمتت بمتسّيسي، ّن ّد مت ملصلح من ّّلة ط مسية ناّجة كينت

بمتاحضدر. ّدن متام سيبرة تنيمي ف بّبرهي ساسيهم تطّط( – منطقي تفكي – )نظيم
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ّيمبع: مل V-ملفصل

"بريز" صوِر ف املخنلُ ملئنلُ

ف املنّّيُ ّمفة ملّ امومطن ا"ملليندريز"

ملّيحلني
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ملفصل مقديمة

ف متاطردف أب متطرماة ّمطن بم بملاالف ملئالف مظيهر إبرمز إل باني من متردمبع متفصل هذم ف سنسعى
ملميل أب برحلة ز" لّر مسيتك ف ملبّرز "سلّك ّجة: مل بن ممدّ رحلة الل من ب"متلدنّّرز" ز" "لّر ّرة ص
منهي أسبيب ة ّد ع إل متردحلاي هيتي بي ملقيرنة مااّيرن بمردد مخنلّزّدة". ّدّر مت إل زّدة ملبّر "متردحلة متفيسي:
برريّدة جغرماّدة اصّصّدة من ملنطقة هذه به تامّدز عي متعرب، ملغرب منطقة إل ّنامّين مترحديتاي ٌكلي أن أبدل:
قيم قّ منهمي ُكلد خند بثنّي بهيمدة اطية رريّدة خحّمث باضيء ملاعيقبة بملضيرمت تلاقيايت ملاقى جعلاهي
مخحّمث من متعّّّ متايريّدة متفتة هذه شهّت بقّ عشر، متايسع متقرن من متايي متندصف ف برحلاه
سنة تلجزمئر متفرنسي ملحالل مساكميل مال متعيلي أب ملغيرب ّى ملسا على ّمء س بملؤرردة، مليمدة مت ّد بملساج
1844 سنة إّسلي" ف" ملغرب إتّهي تعردٍ متت ملالحقة بملزمئم 1881 سنة ّنس تا ارنسي بمحالل 1871
عن ناج بقّ 1860 سنة ملسبينّدة ملّّش أميم " ّمن تط " حرب بف للزمئر ملامركزة متفرنسّدة ملّّش أميم
"متفيقّدة ملعيهّمت: هذه أبل بكينت ّطنّدة مت سّيدته من نتت معيهّمت ّقّع ت على ملغرب ملرزن إرغيم ذتك
معيهّة بكذتك ملغرب حق ف محفة بمشتمطيت ّدم بن ضمدت بقّ .1856 سنة أنلتم مع بملّنة" متصدلح

ملسبين. تفيئّة ّجعة مل متانيزلت من جلة ّل قب مقيبل ف 1860 سنة إسبينّي مع ملغرب بقعهي متت متصدلح

متسديحقة ملزية أعقيب ف متايتاة ّرّدة ملمه 1870 سنة ارنسي ف أعلنت اقّ متعيلي ّى ملسا على أمدي
مقيطعت اسيرة برغم مخلينّدة، ملّّش أميم )Napoléon III( متايتث" ّن ّر"نبلّ ملمبمط بي ُمن متت
متصدحياة ة بحّر متّيقرمطي ّّر متّسا متنظيم إقرمر متفتة هذه شهّت اقّ ألينّي تصيل ّّرن" ب"متلد "مختزمس"
من متايي متنصف مّدز اقّ بّرطينّي ف بأمدي كبيةض. بسيرّدة بصنيعّدة علمّدة ّضة ارنسي بعرات متنقيبّدة ت بملرّد
بنزعاهي عرات بقّ .)1900 سنة إل 1837 سنة من ّّر متفّكا متعهّ ّد )مما ّّر اكا مللكة بكم 19 متقرن
ببرزت ملكم، ف متّيقرمطّدة بملشيركة ملناريب حق أقرد متذّ متشعب" ّر "دسا أصّر عهّهي بف ملصلحّدة،

. ّد بمقاصيد برّد متعظمى متعيلّدة متقّدة لعابيرهي ملادحّة ململكة

مناميء إل تنّن إل متفيسي برحلة لّرس إل ّجة مل ٱبن رحلة بي ملقيرنة لااّيرن متايتث متسبب ّد ع ّب
بملّنّدة متاقياة عيصمة مادل ابيّرس مخبرببّدة، متغربّدة ملضيرة دمال تصّص، رقيفد اضيء إل مترحلاي من كلد
هيتي من تكلد ملمّدزة ملصيئص بابيد تني سّسمح مي بهذم ّنّدة ّا مخنل تلاقياة رمز اهي تنّن أمدي ّنّدة، متفرنكف

إتّهمي. بمتفيسي ّجة مل مبن نظرة الل من 19 متقرن من متايي متنصف ف ملّنّداي
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ز" متلدنّّر ب" ز" "لّر ّرة ص بي بمتاشيبه ملئالف ّمطن م إبرمز على متفصل هذم من مخبدل ملبحث ف سنعمل
ملاالف نقيط مساررمج على اسنردكز متايي ملبحث ف م أم�د بملجاميعّدة. بملقاصيدّدة متعلمّدة مليلت ف
متقرن من متاديي متندصف ف تلنّن متفيسي رسهي متت ّرة بمتصد تبيّرس، ّجة مل مبن رسهي متت ّرة متص بي بمتاقيبل
ّمطن م ببرمز متايتث ملبحث ف بسنعن بملجاميعّدة. بمتسّيسّدة متعلمّدة ّّت: ملسا تالف ف عشر متاديسع
مخحّمث. بنقل متّصف ف ملعامّ ّبمي بأسل مترحديتاي تعيتّق الل من متردحلاي هيتي ف متاطردف أب متطدرماة
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ملئنلُ مومطن ملايل: ملبحث

املقنصادي: ملعلمي ملال ف -I

: ملعلمي ملال -1

من كلد ف متندقل بسيئل باطّدر بملنبهير ملعجيب ف متفيسي ملميل بأب ّجة مل بن ممدّ من كلد ّشتك
متعرلت ّجة مل ٱبن بصف اقّ متشرقّة. متبلّمن ف يتفيهي م بمساحّرة جّّّة نقل بسيئل بهي بتنّن، لّرس
)automobile)ّبّل ّم متطد بكذتك: )Carosse) "متكردبسة" بسديهي ّل ملّ سردهي متت مخربعة بمتّب ّد مت ذمت
بمتقطير )Tramway Eléctrique)متكهرلئي ّمّ مم متتد بكذتك متبريرّدة لتطديقة تسي ملركة مساقدلة عربة بهي
متعرلت متفيسي،كذتك ملميل أبّ ببصف أبربل.)1( ف متقطيرمت أسرع من متفتة تلك ف ّد ّع متذّكين متسدّرع،
مطديت لي ّدت أع بقّ متبّدة. ّرمت متبيب سديهي متت متبريرّدة بمتقطيرمت )متكردبصيت(، بسديهي ّل. ملّ سردهي متت
بملكاشيايت ملاتمعيت بّصف بمتفيسي ّجة مل ٱبن من كلد مهامد بكذتك

ملسياّرن.)2( ّد بصع ّقّف تل مهزدة
على ّّ يا علميد مركز بهي متردصّ دمر ّجة مل ٱبن بصف اقّ بتنّن. لّرس من بكلد شيهّمهي متت ملّّّة
متطديقة لنايج ضرم كهرلئيد ّتّد م بهّ متكهرلئّدة" "قصر بكذتك ّم بمتنج ّمكب متك تّرمسة متفلكّدة بمللت ملنيظي
بمتطدّرق متسّنميئي متعٍر بتة كذتك بأعجب متندقل، بسيئل بعض بتسّي تلضيءة تسارّم متت متكهرلئّدة

)3( ّدبل. مت لّرس ععٍر شيهّهي حّّاين ماتمعين بهي متسدّير متصدنيعيد

ّمل مخح تقّس آتة بهي متطدقس. مّزمن مال: بلنّن شيهّهي أارى علمّدة لاتمعيت منبهر اقّ متفيسي أمدي

متفلحيد مليل بف متبحرّدة مللحة ف بتساعمل حّبرهي قبل ملنياّدة مت لتاغيد متانبؤ بتساطّع تلطدقس. ملرالفة
سيهت بقّ مانيهّة بدقدة بسرعة برقّدة رسيئل ترسل آتة بهي "متالغرمف". أب متفيسي"للبمق" أعجب بكذتك

، ملساعميّرة متّبل مساغلاهي بقّ متبلّمن.)4( بي بملسيايت ّقت مت بمااصير ملتصيلت ّّر تط ف ملتة هذه
تسهّل بملزمئر ّنس ت بي "متالغرمف" اطّط ّد م على حرصت متت ارنسي بّنهي بمن مساعمرمتي ف مساغلل ي أيد

ملساعمرتي. هيتي ف جّّشهي بي ّمصل تلا

.43، 42 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

.9 ،8 صص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

.67، 66 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)3

.9 ص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل ّزة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)4
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ملقنصادي: ملال -2

بتنّن لّرس من فكلد تلصنيعة بصفهمي الل من بمتفيسي ّجة مل مبن بي مشتكة نقيطي نّ ملصيناعة: ي-
مليل على طغت متت بملكننة ملتّة بصف على كلهي ركدز اقّ عشر، متايسع متقرن من متايي متندصف ف
مللت بعمل متاقلّّّ متّّّب متعمل ُعّدٍ اقّ ملاايتّة، متصنيعّة ّرمت متا بفضل ملّّناي كلت ف متصنيعي
بقّ كبية. بمقاصيدّدة صنيعّدة ّضة ببرزت مرمتكاية. ملنايج ااضيعف متكهرلئّدة. أب متبريرّدة ملردكيت ذمت
ملنايج بتنمّة مخرمضي مساصلح على متفرنسّي مقّرة لّرس إل مرسّلّي من طّرقه ف ّجة مل مبن عيّن
ارنسي ف متنسّج قطيع تّّث ّمئّ ا إل تنبده كمي ملّّاة)1( متاقنّيت ّظّف بت مللت مساعميل بفضل متفلحي،
جينب على كذتك متفيسي بركدز متفرنسّدة،.)2( متصنيعّدة متندهضة دعيئم من اأصبح ملّكينّكّدة مللت لساعميل
بمصينع ملشب مصنع ف بايصدة مخنلّزّدة متصنيعة بصف ف بتايبعه متعمل تقسّم بأسلّب بملكننة ملتّدة
ملنايج.)3( زدمد ّب متعمل اّسهل معّدنة. ّظّفة ب آتة كلد ّم تق بّث ّدعة، ملان مللت لساعميل تامّدز متت متسدلح
متعلمّدة للاتمعيت تلادعّرف ّدعة ملان ملعيٍر بقيمة بمتلدنّنّدي متبيّرسّدي مهاميم مترحديتاي: من لحظكلد كمي
نُظدم متذّ بل ّد مت لّرس معٍر ّجة مل مبن زمر اقّ ّدته، ج بتسي ملنايج ج ترّب ف بملسيهة ملّّّة بمتادقنّيت
مال ملّّاة بمللت ملاتمعيت عٍر ف ايصدة بتامادل بررمئهي معربضيته بانّدع كايم بأعجب 1900 سنة
معرضي كذتك متفيسي بزمر بتصنّعه.)4( ملشب قطع بآلت متفلكّدة بملنيظي متعملقة متكهرلئّة مت ّتّد مل
تعٍر ّن بملزمرع ّن متفلدح اّه بيامع مللكة إشرمف تت تنّن عّّنة سنّّدة بصفة ّقيم متفلحّدة. ّجيت تلمنا

عب ّدتي ج دة بّز متفلحّدة، ّجيت ملنا ج ترّب ف ملعٍر هذم سيهم ّب به. بمتاعّرف بمخزهير متغلل من إنايجهم
)5( ملّدّ. ّج تلمنا سرّدة مكياآت منح

بمتبنكي مليل متقطيع باطّدر مشتك مهاميم بمتفيسي ّجة، مل مبن من تكلد كين املبنكي: ملال ملقّاع ب-
مااصيصيت تنّدع إل ّجة مل مبن منابه اقّ . ملرد تلقاصيد مخسيسي ملردك لعابيره بتنّن لّرس من كلد ف
ملشربعيت ّّل بام ياصد ّد عقير ببنك ّد متنق بإصّمر متسكدة بضرب ياصد مركّز بنك اهنيك ببيّرس: متبنّك
ملضيربة عب متادربة تنمّة ف بدبرهي ّرصة( )متب مليتّدة ّمق مخس مزدهير كذتك بلحظ متبلّّدة، بمخشغيل متعقيرّدة

ص:2. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

ص:3. نفسه، ملصّر )2

. 29، 24 صص: مخنلّّزةد، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)3

صص:67،66. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)4

.33، 32 صص: مخنلّّزةد، ّدّر مت إل ّزة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)5
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متبنك إل رته ّز عنّ بذتك ، مخنلّّز مليل لتنظيم كذتك متفيسي أعجب بقّ مليتّدة.)1( بمتسدنّمت لخسهم
هيمدي محاّيطّدي يال متذّ بمتفضدة متذهب من ضرم رصّّ على ّمئهي بمحا متبنك نة اّز ررمء ببصف بلنّن. ملركّز
مليل ملساقرمر على حفيظي بمتنقّّدة ّرقّدة مت متعملت إصّمر عنّ بمتادّقّق متانظّم عّى بكذتك تلّبتة،

)2( بملقاصيدّ.

ّمن: ملعم ج-

تلاطّدر ثرة لعابيره بتنّن لّرس من بكلد متكبي متعمرمي للزدهير بمتفيسي ّجة مل مبن من أعجبكلد
لّّنة بمتبيرزة متفرمة ملعميرّدة ملعيم بصف ف ّجة مل مبن أطنب اقّ ملقاصيدّ. بمتردايء بمتاقند متعلمي
)Tour-Effel) إّفل ببرج متنصر بقّس )Saint-Madelaine) ميدتي" "سينت كنّسة مال: لّرس
متبنيء هنّسة جيل بصف عنّمي متفيسي اعل بكذتك .)Av.Champs-élysées) ه" "متشينزتّز بشيرع
أهل تكنده بنيءهي. بعظمة ّرهي قص ببفريمة متغنديء بحّمئقهي ّمسعة مت ّمرعهي ش عنظر بمنبهر تنّن. عّّنة
بّج "سيعة بلنّن متعملقة متسيعة بّنهي: بمن تنّن، عّّنة مليمة مخارى ة ملعميّر ملعيم من متعّّّ بصف
بي اه كل�د متت ّميسّة متّبل مهماه آدمء على متاديم تركّزه إل ّد ّع هذم أن بّب ّب )3(.)Big-Ben) بن"
لم نظدماهي متت مخارى ملساطلعّة رمت متّز من متكاي ف بصحبه هّ ّشيرك م تذتك ملغرب، متسلطين

ملقصود ملهم هو مذ ملؤمني، يمر موله رّض قضاء على مموعة ُّنا افك ّه نظ ان ."ُا مللكة

على ّبنا يض ين يعد ملَّر، ملنزر هذم رؤية على فَاعدههم ملنفات، سومه فّما لنا الّس بلذمت،

متاعمدق على متفيسي مترحيتة قّرة عّم أب رغبة عّم ّكشف بهذم )4( يخّى." عجائب ارؤية ُاِر مومضع
ة عسكّر ّة ق من متسطحّة بعظيهرهي بُزاراهي ايكافى ة، مخنلّّز تلمّنّة بمتاقياّة ة ملضيّر ّمنب مل اهم ف

ملكّة. بمرمسم ّلت ّك ببربت

.23 صص:22- لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

.35، 34 صص: مخنلّّزة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

متزمن تقّيس جهيز أشهر بهي تنّن معيم أشهر من متزمين من بنصفي قرن متعمر من تبلغ متت بن" "بّج سيعة تعاب :" )Big Ben)بن "بّج سيعة )3

تنّن. برج ف ماباة بهي ّقت، مت قّيس ف ملانيهّة لتّقة بتشاهر متعيم، ف
ص:37. مخنلّّزة، متّّر إل ّزة ملبّر مترحلة متفيسي، ملميل أبّ )4
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ملجنماعي: ملال ف -II

من تكلد ملجاميعّدة تلملمح بمتفيسي ّجة مل مبن من كلد رسهي متت ّرة متصد الل من تساناج أن يكن
بسميت بمتلدنّنّدة متبيّرسّدة متشرصّداي: من كلد مّدز عشر، متايسع متقرن من متايي متندصف ف بتنّن لّرس
بحسن متعمل بحب متنظيم على ملرص ف بتامال ّر بمتاط م ّد تلاق قّّد دماعي مادلت مشتكة. باصيئص
ملجاميعي، ّل متاح ف مترحى قطب ملرأة مادلت بقّ بمتاقياة. اّه لتتد بملهاميم ّطن مت بحبد ّايء مت مخالق،

ملرأة. ة حّر عن ملّماع ّجة مل مبن ذتك إل تفطن بقّ

ملخلق: احَن ملعمل احبي ملنظام -1

طغى ّب بّنهم. بمتشجير متانيزع ّنعّم إذ لّرس، خهل بملجاميعي ملّي متسلّك مرتقيء ّجة مل ٱبن لحظ
ّنعّم متعيمدة، بمخميكن ملّمئق ف بملاجّدتي متزبدمر كارة ارغم ملاّرن، بمحتمم ملعيشرة بحسن متنظيم علّهم
ٱبن لحظ كمي ملشتك، متعّش ّمعّ ق بمحتمم مخالق بّميرة ّن متبيّرسّد ّادصف إذ بّنهم، بمتعرمك ملصيم

ّد بمتك تلعمل بقت إل ّنه ّقسدم إذ لّرس، أهل تّى مسااميره على بمتقّرة ّقت مت تنظّم حسن كذتك ّجة مل
إذ تّّهم ّدسة مق متعمل قّمة أن كمي بذمك، هذم بي تّمال دبن متنفس عن بمتتاّه بمتادسلّة تلدهّ ببقت بملنايج

)1( بإجيدتي. أعميلم إتقين على ّن يرص

بمتنشيط متعمل ف لتانظّم ّامّدزبن إذ تنّن، أهل تّى ّدة ّج مل نفسهي لتظديهرة كذتك متفيسي أعجب
من أقلده متذّ ملركب ف متبحديرة أعميل بصف الل من ذتك لحظ اقّ ّل، خ أب تكيسل دبن اّه بمتتكّز
متسفّنة، تقبطين بصفه الل من بتطفهم مخنلّز أالق دميرة متفيسي مساحسن بقّ تنّن، إل طنجة
متت بملآدب ملساقبيلت بصف الل من ملجاميعي ّمصل متا ف بتبيقاهم تنّن أهل بكرم كذتك بأعجب
أبقيت دبن ّد ي إذ ّم، بمتند مخكل ف تأنلّز ملندظمة متعيدمت متفيسي مساحسن كمي بصحبه، شراه على أقّمت
ف مترحديتاي من مشتمككلد سبق مي الل من بنساناج )2( تذتك. منيسبة أدبمت ّن ساعمل ّب تأكل ّمة معل
متعمل قّمة بتقّّس متنظيم ايصدّة بهي بمتلدنّي، متبيّرسي ملامعي: ف مهمدة ايصدّة بصف على متتكّز
ّنس )ت بلّّهمي ف مترحديتاين ّفاقّه مي بهي بمتاطّدر، تلاقدّم قّّد دماعي تشكل متت ملشتك متعّش ّمعّ ق بمحتمم
هذه تارلدف متردئّسّدة مخسبيب من بهي ّقت مت عن ّبة بمتغّب بملهيل بملرسيل متفّضى ّد تس حّث بملغرب(

بثاردهي. ملامعيت

.53، صص:47 لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

.7، صص:5 مخنلّّزةد، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2
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ملوطن: احبي ملوفاء -2

ضرم، معلم بنشيء ّم قيم حّث لّرس، أهل تّى ته بملناميء ّطن مت حبد نزعة قّدة ّجة مل ٱبن لحظ
بعلميء، بمفكدّرن السفة من متفرنسّدة مخمدة عظميء تّان ّه اصدص بقّ )Panthéon) ّن متبيناّ معلم هّ
ّم ظلد متبيّرسّدي أند كمي ذكرهم. تلّّ ف برغبة متفرنسّدة مخمدة أميد ّم صنع متذّن لؤلء للمّل معتمف هذم بف
ضرمي، ضريي ته اشّدّبم متفرنسّدة، تأمدة بملآرر مخميد من متكاي صنع متذّ مخبدل" ّن "نبلّ ّرهم لمبمط أباّيء
أهل تّى نفسهي مليصدّة متفيسي ملميل أبّ لحظ كمي )1( بمناصيرمته. أميده تارّّ ررييد ماحف به ألق
خنلتم، بطنّدي رمزم ّد تع متت للكاهم بتبجّلهم تعظّمهم الل من ّطنهم ت حبدهم ّدة بش ّامّدزبن إذ تنّن،
عّّنة ّمته س الل متفيسي شيهّ اقّ ذكرهم، تلّّ ف برغباهم بزعميئهم خبطيلم ّايئهم ب كذتك ّن ادصف ّب
متشهي: مخنلّّز ملنرمل سسدّ بهي بحّمئقهي، ملّّنة بسيحيت نصبت بنيسّدة حجرّدة ميرّل ة ّد ع تنّن
ف ارنسي ّر إمبمط ّنبرت" ب ّن "نبلّ هزم خنده مخنلّز عنّ ّمّدي ق بطل ّد ّع متذّ )Wellington) بتنكطن

)2( أسيم. بأاذه )Waterloo) بمترتّ ّقعة: م

املايقافة: فّه ّي بل ملهنمام -3

ّمل بمتادج مللهي مرتّيد طّرق عن متندفس عن ح ّب بمتتد اّه لتتد ملهاميم ف بمتلدنّنّدي متبيّرسّدي من ّشتككلد
امّدزبن ّب متعيمدة. متصحدة على بملياظة بمللل متسدآمة بطرد متنشيط سّّّ أجل من متعيمدة بملانزدهيت ملّمئق ف
من بهي بمتفكرّدة. بمتنفسّدة متبّنّدة بمتطديقيت ّمهب مل تانمّة بمتردّضّدة متاقياّدة مخنشطة عميرسة ّتعهم ب كذتك

ّدن. ملام تلعيم ملشتكة متسدميت

الل من متندفس عن اّه بمتتد متادسلّة إل متبيّرسّدي مّل ّجة مل آبن لحظ ملنيفس: عن ّايح امل فّه ّي مل ي-
مللهي مرتّيد ببد كذتك امّدزبن ّب ة، ّد بملما متفسّحة ّمرع متش جنبيت على ملناشرة متكاية ملقيهي ف مللّس
)Camps- لّز شينّز مخصفّيء ربضة مال: لّرس أنيء ف ملناشرة متكاية بملّمئق ملاندزهيت ف ّمل بمتادج
متضدربربّدة ملرماق بكلد مهدزة شيسعة اضرمء اضيءمت بهي )Bois de Pologne) ّنّي ّت ب بغيبة élysées)
متفيسي عيّن كمي )3( تلبيعة. ّمنّت بح معبدّة بطرق ّمنّس با مقيعّ من هي تزمئّر متردمحة ّاي بت متاجّدل تاّسي

هامد ّب متندفس. عن اّه بمتتد تلردمحة متزبدمر ّرردهي متت تنّن عّّنة ملضرمء بملنيطق بملّمئق متبسيتي كذتككارة

ص:30. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

ص:14. مخنلّّزةد، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

.143، 142، 44 ،43 لّرز،متصفحيت: مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)3
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أنيء كياة من ّبة ملل ّر بمتطّد ّمنت ملّ من كاية ّمع أن على ّّ تا متت ّمن ملّ حّمئق بنشيء كذتك متلدنّنّدّن
ببدهم كذتك مخنلّز امّدز ّب ملنقرمٍ. من ّميد ملّ ّدع متان على بملياظة بتاقّفهم ن متزدمئّر لمايع بذتك متعيم
تّى – متردّضيت هذه ّد بتع لتبنيدق بمترميّة ّبي برك ملّّل ض ترّب مال ملرالفة بمتردّضيت ّمّت مل لميرسة

ّتة.)1( بمتبط بمتشدرف متندبل علميت من – مخنلّز

ملعيٍر بتنظّم بمتفندّن لتاقياة ملهاميم ف بمتلدنّنّي متبيّرسّدي من كلد ّشتك ملاقافّية: ملنشّة ب-
معانيء مّى ّجة مل ٱبن لحظ اقّ تذبدقهي. بحسن متفندّن ييرسة بكذتك رتي ّز بكارة ملايحف بإنشيء ّدعة ملان
معابة مّزمنّدة تصدص بتة ّد مت إند حت متفضّلة، بنشر ملجاميعي ملصلح ف خهّداه ملسرح بفند متبيرسّدي
ف تسيهم ي ّد خ رتي ّز من بملكاير للايحف للعانيء ّن سّد متبيّر ّامّدز كمي ملرالفة.)2( ّن بمتفند ملسرح تّبر
تّى ملميل بملسد متفند متذبق تنمّة على بتعمل بمتندسّين متالشي من متّطنّدة بذمكرتي مخمدة ترمث حفظ
متذّ " )Musée de Louvre)ّار متلد "ماحف ببيّرس ّبة مل ٱبن بصفهي متت ملايحف أبرز بمن مرردّهي،

)3( متنفّسة. بمتذدايئر متنيدرة ملعربضيت من متعّّّ يّّ

بكين عزاهي، بسيع مللكّدة تلبحرّدة مّسّقّدة ارقة مشيهّة الل من ّن لتفند متلدنّنّي بتع متفيسي لحظ كمي
ملميسة بتاي متسدآمة تطرد شجّدة بأنغيم مانيسقة ألين لنايج ّدعة مان مّسّقّدة آلت ّن ّساعمل أارمدهي
ن ّد متام سيت من ذتك ّد ع ّب رتي ّز على بملرص ّدعة ملان ملايحف بنشيء كذتك ّن متلدنّنّد امّدز ّب بملنشرمح.
بي ّدعة مان أقسيم على ّّ يا ّر" متبلد "دمر ّسمدى تنّن ّمحي بض عظّمي ماحفي متفيسي زمر بقّ ّد. ملضير بمترقيد
ارنسّدة ّر تقص ملمسدمة متايريّدة بمتبنيءمت ملنطدة ّمنت ملّ : مال بملضيرمت ّر متعص كياة من معربضيت

)4( بملّّاة. متقّية : ملرالفة ّمعهي بن لخسلحة ايصد آار ماحفي متفيسي زمر .كمي بأنّتسّدة ّنّدة بارع

.31 ،22 ،21 ،11: متصفحيت مخنلّّزةد، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1

.23 ،22 صص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)2

.27 ص: نفسه، ملصّر )3

.32، 29، 7 ،6 متصفحيت: مخنلّّزة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)4
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ملخنلُ مومطن ملاان: ملبحث

ملعلمي: ملال -I

ملنيقل: اسائل -1
عشر متاديسع متقرن من متايي متندصف ف ببيّرس ّدة ّج مل متبّدة متندقل بسيئل بصف على ّجة مل بن ممدّ ركدز
بف بلّرس)1( مرسّلّي بي متردمبط متسدّرع بمتقطير )Tramway) ّمّ بمتتمم )Automobile) ّبّل ّم متطد مال:
عشر متاديسع متقرن من متايي متندصف ف بنلتم، متندقل تّسيئل بصفه ف متفيسي ملميل أبّ مهامد ذتك مقيبل
تّط جّزرة اهي طينّدة، متّب تلمملكة ملغرماّدة ملصّصّدة بكم بذتك بمرمكب، سفن من متبحرّدة متندقل بّسيئل
لخسيس ّرتكز بملقاصيدّدة متعسكرّدة قّدتي عميد خند لماّيز برّدة ة ّّر إمبمط ي ّد أ كمي ّمنب، مل منكلد ملّيه بي
ف عّّّة مساعمرمت بممالك لتاّدسع لي سح يدي بملاطّدر متضدرم ّد بمتاجير ّد متعسكر : ّد متبحر ّلي أسط على
تنّن، ّمنئ ع متردمسّة بملرمكب متسدفن بكارة متفيسي منبهر بقّ بآسّي(. بأستمتّي قّي بإاّر )أميكي متعيم أنيء كياة
من بتمّهي متسدرعة من مّزّم منحهي بمتت تسّيهي ف تسارّم متت ملّّاة بلتاقندّيت بنيئهي بضريمة بكذتك

تأعطيب. متاعردٍ

ملدياة: ّمعات ملخ -2

متردسيئل إرسيل على قّرته بعيّن متالغرمف. أب ملبمق آتة بشيهّ تنّن. عّّنة متبق مكاب متفيسي زمر عنّمي
ي خّد متعجّبة ملتة هذه مشاغيل كّفّدة اهم عن بعجزه حيته عن بعبد ملنبهير. ّد أش منبهر متبلّمن. بي بدقدة بسرعة

مشنمل منيَعا عظّما ملي هناك يني املاصل « متاقلّّّدة. ملغربّدة بّئاه ف ّعراه م إتّه لتنسبة ّل مه شّئي كينت
ّها«.)2( ُذ ايصعب اصفها يدقي ميا اهي ، ملسي عن رائبة َبيبات ام يسباب بطنها ف الة على

متندصف ف ّنسّدة متا ململكة خند ّجة، مل ٱبن إل لتنسبة ّمي معل ماتمعي متالغرمف آتة ملقيبلكينت ف بتكن
بمخاذ ّدن متام إل سيعّة بلدم كينت - متفرنسيد ملحالل تت ّعهي اض رغم - عشر متاديسع متقرن من متايي

نصب َيلكي مل ّمُ ملنلغ الكني متفرنسّدة:» بتة ّد مت عسيعّة متالغرمف مساعميل إتّهي أُدال إذ م، ّد متاق بسبيب

ملديالة مع مُفاقا يمضى حّث بي، ملصيادق مميد ملشر الية ماّ 1859م، هّ/ 1276 سنة ف بنونس

.43، صص:42 لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

ص:4. مخنلّّزةد، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2
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متصيدق ممّ ّنابه بم ملزمئّ«.)1( حداد مل ملومدي حلّ من ّمُ ملنيلغ محدمث منحة تويلها ف ّنَاايية ملف
سيعّهي بقّ ، ملزمئّر متتمب من منطلقي ّنس ت لحالل تطط كينت إذ تفرنسي، متبعّّة ملقيصّ إل لّ

ذتك. على متالغرمفكايم

ملعلم مسم م ّد ّق حّث بمفصدل، مّقدقي بصفي لّرس لّّنة ملعميرّدة ملعيم ّجة مل ٱبن بصف ملعمار: -3
كمي بمتكايلت. ّر بمتصد بمتنقّش متبنيء ف ملساعملة ّدمد مل بنّعّدة متشكل نحّة من هنّسّدي بصفي صفه ّب
متايريّدة مخحّمث بنيئه، ة ّد م مصمدمه، أب لنّه تكلفاه، بنيئه، خ رّر ملعلم: حّل رريّدة ّميت معل م ّد ّق
عجلدة متايريّدة مقيلته ّنشر مؤرداي كيتبي كين اقّ متايريّدة معيراه متدسيع بكم بذتك به،)2( ملرتبطة
متذّن ّنسّدي متا يتة مترحد كايلت على بمطدلعه س لّر إل رمته ّز د ّد تع بكم بكذتك ّنسّدة، متا بزنمة مترد
يي متسنّسي، بممّ مليمس ببيم متضدّيف أب بٱبن ّن ّد مت اي أمايل من ملّّنة هذه رة ّز إل ّه سبق
بصفه برد اقّ متفيسي ملميل أب إل لتنسبة أمدي للار. بمانيسق مشتك ببعي مرجعّة ّار ت على ّّل
ّميت ملعل من بيلّ ملنّسي. متّصف دقدة إل ّفاقر بسطحّدي. بلهاي عيمدي بصفي تنّن عّّنة متعمرمنّدة تلمعيم
رقيااه بكم ، مخنلّّز لتايّرخ إليمه بعّم متعلمّدة رقيااه مّبدّدة إل لخسيس ذتك ّد ع ّب بمتعلمّدة.)3( متايريّدة

متاقلّّّدة. ملغربّة ملرزنّدة

خنه ،19 متقرن من متايي متندصف ف ببيّرس بأهّداه متاعلّم مكينة بّصف ّجة مل ٱبن ٱهامد ملنقديم: عوممل -4
ملكاب إحّمث الل من بتعصيه متاعلّم مأسسة من لّ أحّ ملشي عهّ ف حّث لي بماحمسي بمعّي كين
متفتة هذه ف ببيّرس متاعلّم شهّ بقّ 1842م(. )سنة ّنة ا لتّز متاعلّم بإصلح 1840م( )سنة ببيردب ملرب
تالف ف ملّمرس عّّّ ّّ ت تعلّمّدة مركدبيت بأُقّمت ملاعلمي. عّد بكار كبيم. مزدهيرم متتمريّة

)سان ملقديس شارع من ّيب ملق ّمان( ج )سان ملقدييس ّيّ ط ملامعة ملشومرع امن ملااصيصيت.»

بلارِي مللية هذه ايَميون ملنلمّذ من مللُو ّمت عش يهلها ملت ملنعلّم مدمرس يوجد احوملّه مّشال(
)4(.» (Qartier Latin)ملليطّنّية

،1 ط ،)1986 ملسلميد، متغرب دمر ،)بيبت: يي مليج بن بملّلي متسيحلي :حيدّ تقّق ّنس، ت رّرخ من صفحيت ّجة. مل بن ممدّ
)1

.159 ص:
. 35 ، 32 ، 30 ، 29، 22، متصفحيت:21 لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ

)2

.11 ،10 صص: مخنلّّزة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)3

.24، 23 : صص لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)4
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ف ّطيت بملرط متكاب من ّد رر تزبن على ّّ تا متت ببيّرس ّطنّدة مت ملكابة بّصف ّجة مل ٱبن قيم كمي
ٱبن إيين ذتك الل من نابيد أن بيكن بمتبلّمن)1(. ملضيرمت كلد من ّذة ملأا بملعراة ّم متعل ميلت كياة
متبلّمن، بتّّث متارلدف لقيبمة متنديجعين مللدن هي متعلمي متبحث على بمتاشجّع متاعلّم إصلح بند ّجة مل
تنظّمه إل معي ّد بمت ّنس با ّنة ا متّز بيمع متاعلّم إصلح لين ف ملشيركي من كين ّجة، مل بن ممدّ بأند ايصدة
كياّة بحّهي تعّ م متشرعّدة ّم متعل أند ّعاب خنده )2( ملّّاة. ّم بمتعل متشرعّدة ّم متعل بي ملمع طّرق عن بتّّاه

بلعلوم جهلهم هو ملدياة ّان ملق ف ملَلمي تخيّ سبب مني « متغربّدة. ملّنّدة بركب بمتلدحيق ّدم متاق تاحقّق

مباحث لني مصّب، بَهم فّها ّبوم ض ملذين يسلفهم بفضل ياراب يناء على ينومرها ّقت يش ملت ملكونّية

ملعلمّية ملُنشافات بفضل ملضاِر ياج بلغت ملت ملمم لارمِ ُافّة رر يصبحت احدها ملدين

مل ملضّض مدمرك من ملنونَّية بلمية بلنهوض ملي فات ما لندمرك سبّل ال ّيية ملعص املَنجديمت
)3( ّيية.« عص يا قدية ُانت سومء ربوعها ف ملعلوم بنشّ املد َيؤدد مل مَنوى

متفيسي اإند بمتفكر. بملعراة متعلم قّدة على أسيسي ّعامّ بمتاحّّث م ّد متاق أند ّرى ّجة مل ٱبن كين تئن
ملّش بّصف ايصدة بعنيّة مهاميمي رحلاه ف أبل اقّ بمتعسكر، ملّش قّدة على أسيسي ّرتكز م ّد متاق أن ّعاب
ّعّشهي كين متت متايريّدة ملرحلة ظربف بكم بذتك بتسلّحي بتنظّمي بي تّّر بمفصدل: مّقدقي بصفي مخنلّّز
مخبل سيحقاي: عسكرّداي بزياي مُ�ي اقّ ،19 متقرن من متايي متندصف ف ملغرب بملبسيتي: بلّه
بمتاينّة ارنسي ّد ض حربي ف ملزمئرّدة تلقبيئل ملغرب مسينّة بسبب متفرنسي ملّش أميم 1844 سنة "إّسلي" ف
دبتّدة بصيّة تت ّته بدا مهّنة بانيزلت ملغرب إتزمم ذتك عن ناج بقّ إسبينّي أميم 1859 سنة ّمن" تط " ف
متعصّبة، متظدربف هذه كلد ظلد ف

علّه،)4( ملاكيتبة ّى متق طرف من متّشّك للحالل ّددم مه أصبح حتد مذدتة
سّيدته مساعيدة أجل من ملغرب بلّه إل لتنسبة مطلقة أبتّّدة ّد ّع متعسكرّدة متقّدة ممالك أند متفيسي معاب
عرالف مخنلّزّدة ملّّش تّصف رحلاه من مخكب ملّدز اصدص أنده نلحظ تذتك ّدة، ملفق بهّباه ّطنّدة مت
بكذتك حربّدة ّمرج بب بمّماع بنيدق من ملّّث ملربد عايدهي بصف كمي بمتبحرّدة متبّدة بتشكّلتي ّمعهي أن

مللت. بمساعميل للكننة تامّدز متت متعسكرّدة صنيعاهي

ص:24. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

ملسلمي، متغرب دمر )بيبت: متسديحلي، بحديدّ يي مليج بن ملّلي تقّق: ملّّّ، بف متقّي ف ّحّّ متا معيم رّرخ ّجة، مل بن ممدّ
)2

.83 ص: ،2 ط ،)1985
.310 ،309 صص: ّنس، ت رّرخ من صفحيت ّجة، مل بن ممدّ

)3

4)Voir : Kalide Ben Srhir. Britain and Morocco during the embassy of Drummond Hay, )1845-1886),)Translated
by Malcolm Williams and Gavin Waterson), British: Routledge. Curzon, 2005.
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ملنيبرمت بعلى بملّّمي، متاطبّقي ّّن متاك على ترتكز متت متعسكّر متاّّرب أسيتّب متفيسي بصف كمي
بملستمتّجّة، متعسكرّدة ملطط إتقين على بمتقّرة تلجّش مئمة ّد مت متقايتّدة مليهزّدة تضمن متت برّدة ّد مت ملربّدة
من مخنلّّز ملّش ف متقّدة ّمطن م تبيد هي كايبه، ف أبرده متذّ متافصّلي متّصف ذتك كلد من غيّاه بتعلد

بتعصيه. ملغرب( ( بلّه جّش تّّث ف منهي ملسافيدة أجل

: ملفاسي ملمال ايب ملوجة بن ممد عند ملعلمّية ملصّلحات -5

بريز مَالك ف ّيز ملب ملنلّزيةسلوك ملدير مل ّيزية ملب ّحلة مل

)ص8( متاجيّرة متسفن )ص4(- عظّم ّر لب -

)ص13( لتكهرلء تسي ّمال ح )ص4(- ّرة ّمعي/نع متند -

)ص14( متطّير ملّّّ قطير )ص4(- ملركب(- بي ّّاع متراديس)آتة -

)ص14( متعجلت )ص5(- متعظيم ملّماع -

)ص16( متكهرلئّة ملّّنة -
متشمس(- على معاميدم ّقت مت تاحّّّ متقّس)آتة -

)ص5(

)ص23( متكهرلئّة ّر ن -
ّمل أح لعراة ملينة)متسيعة( شبه ملعن لذم ة ّد ُمع آتة -

)ص6( متطقس

)ص23( ّرس متب دمر -
ّر ملّسّقى:متطبل،متبّق،متطنب آلت -

)صص7،6(

)ص23( متّبتّة مليتّة بقرمطّس متبنّك ّل(-)ص8(-أسهيم ملّ سرهي كردبصيت)عربة -

)ص24( ّمّة متعم متكابرينة )ص9(- متبّدة)متسّديرمت(- ّرمت متبيب -

)ص26( ّنت مخّق )ص9(- – متصنيعيت)ملصينع( دّر -

)ص34( ارنسّّدة مسكّكيت -
مصنع تعن إسبينّة (Fabrica(كلمة ابكة -

)ص24(

)ص34( ارنسي سكة دمر )ص24(- مكّنة -

)ص38( ة ملكبد ملرآة )ص24(- قيتب -

)ص42( دبمتّب مخربعة ذمت متكردبسة )ص24(- عظّمة مطرقة -

)ص42( ّبّل ّم متط )ص24(- ر(- تبي)تّّب -
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بريز مَالك ف ّيز ملب ملنلّزيةسلوك ملدير مل ّيزية ملب ّحلة مل

)ص43( متكهرلئي ّمّ متتمم )ص24(- متّشيك)زنبك(- -

)ص60( متبريّرة مليكّنيت -
أب اشب أب حّّّ من كبية أب صغية )قنية جعبة -

)ص289 زجيج(-

)ص60( متالغرمف )ص32(- ة(- ّّر بلد زجيجة)بمجهة -

)ص60( ّن متالف )ص35(- ملجرد نة بفّر شبّه ملد -

)ص60( ملنطيد )ص36(- متبق(- متسدلك)مكاب ملد -

)ص60( بمتعقيقي متصّّتة )ص37(- لت بمسب�د أسبيب لطنهي آتة -

)ص65( قنّّلكهرلئي )ص38(- متبيربد ّمعق،صنيدّق -ملّماع،ملهيّرس،متص

)ص66( متكهرلئّة قصر )ص18(- ملكيحل -

)ص66( ماعّدة دبمتّب ذمت اشب ميكّنة )ص23(- ملّاع( ف سعل متت )متقذّفة متبـننصُب -

)ص67( ّء متض قصر )ص23(- ملفّف)مترصيص(- -

)ص67( ة ملكبد ملرآة -) )ص23 -)Cric:رماعة( أكركة -

)ص68( مليئلة ّّة متق ّمرج متب )ص18(- متفؤبس ّمقر، متش -

)ص68( متسّدير متصنيعي متطّرق -
للسبينّة: )Carreta) متكرمّرط/م:كّرطة -

)ص17( عجلاي ذمت عربة بهي

)ص68( متصيماة متسّنمي ّرمي: بن )ص21(- متذئب رأس مال رأسه طيئر -

)ص75( متبريرّدة متسفّنة -
شكله ّشبه ملّماع من ّع ن مهرمس: مهيّرس/م: -

)ص27( ملهرمس

)ص7( متطبّعّديت ّن ان )ص34(- مليتّة(- )مخبرمق متسكة كيغّّ -

بن ممدّ عنّ متعلميد ملصطلح مساعميل ف بمتنضج متّقة من ّعي ن متسيبق، ملقيريد ملّبل الل من نلحظ
ببيّرس، شيهّهي متت ملّّّة بمللت ملرتعيت تّصف منيسبة عربّدة تقنّة مفردمت مساعمل أنده ذتك ّجة، مل
متعرب ملرمدف إييد علّه ّاعذدر بعنّمي كهرلئي، قنّّل أب قطير أب حيالة أب سفّنة تكلمة: مساعميته مال
ّمّ متتمم أب ّرس متب دمر مال: ببظّفّدة دقّقة قة بطّر ساعمله ّب مخجنبد، متلدفظ بّرمد ّجة مل مبن ّم ّق ملنيسب،
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متغربّدة ملضيرة مكدنت متت متاقنّة للساحّثت بدرمّة اهم على ّّلد بهّ متبريرّدة. مليكّنيت أب متكهرلئي
ّجة مل مبن جّل م متّّن اي جّل علّهي كين متت متكبية متقّرة متصّد هذم ف بنلحظ م. ّد بمتاق ملرتقيء من
متذّ مخمر تردد، أب ترج دبني ،ّّ متلغ ملساعميل قيمّس ف بإدايلي ضهي بترّب مخعجمّة مختفيظ تبن ف
دقّقة تقنّة مفردمت متفيسي ّساعمل م ملقيبل بف متلغة. صفّّدة على ملياظة متشرقّة مخقطير سيئر ف نّه ل
إل عمّ حّث بلنّن، شيهّهي متت ملساحّرة مللت هذه اهم عن بعجزه متعلمّدة رقيااه مّبدّدة إل نظرم
متعربّدة متلدغة ّمعّ ق تّلئم متلدغّّدة بنّاه ّّر ت مع بتركّبي نطقي مخصلّدة، تغاه ف بمرد هّ كمي مخجنبد متلدفظ تعّرب
مكّنة كلمة أب مصنع : بتعن " ابكة " أبكلمة متسّديرة أب ملركب على لتة ّد تل مساعملهي متت ّر" لب " مالكلمة
ّته ق مال ملطلّب ملعن على لتة ّد تل متلدفظ عن عّضي ململة متفيسي ّساعمل مخحّين بعض بف . آتة بتعن:
بصفه عنّ ّل مه بشيء ته ّم معل شيء تشبّه أب ملينة" شبه ملعن لذم ة ّد مع "آتة متطدقس مّزمن بصف عنّ
بمللت تلمرئّيت تغّّدة معيدلت إييد عن ّعجز مخحّين بعض بف ملجر". نة بفّر شبّه ملد « ملصينع خارمن

مال متعلميء مصندفيت إل متقيرئ يّل أب امَبيبات« يسباب بطنها ف الة « ّل: اّق برقيااه، بّئاه عن بة متغّر

ل ما امنها ّفناه ع ما امنها « بلنّن. ّمن ملّ حّّقة ف شيهّهي متت عنه بة متغّر ّمنت ملّ بصف عنّ ّته ق

متفيسي أن نلحظ كمي )1(.» يعلم اا ابومصيها اببّانا يسائها يلمي ملّومن حّاِ ف ملديمري العلي ّفه، نع
ّمع مخن على متة ّد مت بمتكلميت ملفردمت مساعميل على تنّن ف بمتعلميد متاقند م ّد متاق لظيهر بصفه ف ركدز قّ

تبيد إل متسدعي على م بمنصب�د مادجهي كين مخسيسي مهاميمه خند بذتك بمتبحرّدة، متبّدة تأسلحة ملرالفة
طينّي. تّب ّد بمتعسكر ملرب م ّد متاق مظيهر

املجنماعي: َيّاسي مل ملال -II

َيّاسي: مل ملال -1
بذتك ايصدة، بلّرس عيمدة بفرنسي متسدّيسي متنظيم اصيئص بصف ف ّبة صع أب حرجي ّجة مل ٱبن يّ م
قّي إاّر شيل ببلّمن أبربل إل بي قيم متت بمتردحلت ملطيتعيت كارة ناّجة بمتاقيف متفكّر أاقه متدسيع بفضل
متلدجين من متعّّّ ف بمشيركاه متفرنسّدة متلدغة من بمدكنه إتقينه بكذتك اينّي(، ّّر م ارنسي، ،ملغرب، )ملزمئر
بمتادسيكن متاعيّش أسلّب متدبع أنده كمي تقلدّهي. متت بمتسّيسّدة ملدمرّدة ملنيصب د ّد بتع متعلمّدة بمليمع بملؤمرمت
قّدة هي ارنسي أن ّرى إذ ملصيل، بتبيدل بمترعيّة ملميّة من ّعي ن معابه حّث ّنس تا متفرنسي ملحالل مع

ّيمقّة مل ملالة ُلك منهي.» بمتامدّن م ّد متاق أسبيب بمقابيس لي بملساسلم ّع ملض إلد نلك ل أبربل، ف صيعّة

ص:23. مخنلّّزة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1
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لَوء املضعف ملفشل يعقبها حالة اهي قبلها اما ملوسّى ّان ملق ف ملنونَّية ململكة علّها ُانت ملت

يد لا مديت ملت ّنَا ف حجّ ف اسقوطها ملدفعيي للنّاط ّها يم ال حتي ، ملخِر ّان ملق ملالاة ف ّي، مل
)1( ملنّنة.« يميها ملبارِي ملبنت ُعليّ با منعلقة ُونس يصبحت حتي ملَاعدِ

على تنفّذّدة سلطة من ّاكّدن أنده ابيد متفرنسي، ّّر ملمه متنظيم اصيئص بصف إل ّجة مل مبن تطردق بقّ
بملس )Senat)"سّنيت" ّخ متشّ ملس : بهي ملسي على تاّدزع عّدة تشّر بسلطة منارب ّرّدة جه رئّس رأسهي
ّدث ت إذ متشعب، طرف من ملنارب متنّدمب ملس بّّ هي ملقّقّدة عّدة متاشّر متسدلطة أند لحظ بقّ متنّدمب،

ال شان ذي يمّ ُلي ملشّوخ- ملس مع ّنَا- بف يدبّي ملذي هو مللس هذم يني يفى ال قيئل:» عنه

ملنويمب يعمال ُانت شوريية ملمهوريية يصول ُانت ليا الكن اشقااتا، ملمية سعادِ بّده يني قلنا مذم نبالغ

ببيّرس ّدة ّج مل بتة ّد مت عن ّن ّد مت باصل متعلمنة مظيهر إل ّجة مل ٱبن تندبه كمي قوي.«)2( ّمط ص على ِّ سائ
ملّك ّّج باا تلحافيل متقّي ف ّدة مع كينت متت ميدتي" "سينت بظيئفكنّسة ف متاحّدل بصف الل من

متّّنّدة.)3( بمتشعيئر ّمت متصل إقيمة على مقاصرة أصبحت مليل ّقت مت ف تكندهي ارنسي،
أجل من بمتعمل عنه بمتذبد ّطن مت حبد ف بملاجسدّة متفرنسّدي تّى ّطنّدة مت متندزعة بقّدة ّجة مل ٱبن أعجب
تعيمل قة طّر بصف الل من ارنسي ف ملكم نظيم بي ّامّدز متت بملنصيف متعّل قّم أبرز بقّ ّضاه.)4(

بيد كمي متشرصّدة.)5( ت ملرّد بمحتمم لتشبهة مخاذ بعّم متعّل على تعامّ بمتت ّمطني مل مع متشرطة رجيل
إل ّؤددّ متذّ بملسابّمد متظدلم دمء مقيبل ف بمتعمرمن ملضيرة تطّدر ف للقد بملتازمم متردشّّ ملكم أهّدة

)6( بملنطيط. متارلدف

من متايي متندصف ف بّبطينّي متقيئمة ملاطّدرة ملكم ّمة منظ مساّعيب على قيدرم ّكن الم متفيسي ملميل أبّ أمدي

بتعلد بمتبلين، ّزمرة مت متايج، رئّسّدة: مؤسدسيت رلث على ّم تق عّرقة ّرّدة دسا ملكّدة بهي باهمهي، عشر متاسع متقرن
هذه إل متاطردق عمّم تيشّه إل بإمدي متاقلّّّ، متفقهي ّّنه تك بكم متسّيسّدة رقيااه مّبدّدة إل إمدي ّد، ّع ذتك
بمتنظيم بّبطينّي متقيئم متّيقرمطي متنظيم بي متكبية ملفيرقة إبرمز عب ملرزن، سلطة إغضيب اشّة ّمضّع مل
هذم ّهر ج إل متندفيذ دبن بلنّن مللكي تلقصر ّتّدة ّك متببت ّمنب مل بّصف ايكافى للغرب، متسيئّ ملسابّمدّ

.279 صص: ،1 ط ،)1912 ّنسّة، متا مترسّة ملطبعة ّنس: )ت ّنسّة، متا للملكة متفلّيرّدة مترحلة ّجة، مل بن ممّ )1

.33 ص: لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)2

.22، صص:21 نفسه، ملصّر )3

.51 ص: ن. م، )4

.52 ص: ن، م، )5

ن. ص، ن، م، )6
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ملرعّدة ملرمسم بلحتمم متافيصّل بدقد بمتعنيّة لتّقدة تامّدز تنّن ف ّتّدة متببتّك ملّبدنة أند لحظ اقّ متسّيسي: متندظيم
لحظ اقّ ملّمّ، بتقّي بملآدب ّدمع بمت ملساقبيل تطقّس بصفه الل من بذتك مترسّدة ّميسّة متّبل متلدقيءمت ف
ملحافيلت على تشرف كمي م.)1( بشؤّب بمتقّيم مترسّدي متضدّّف مساقبيل ف ّّي ّب ّن ّظدفي م تكلدف أنلتم ملكة أند
بمتفريمة. بمتكرم لتبذخ تامّدز ّاهي ضّ شرف على مللكي متقصر ف مآدب بتنظدم متعسكّرة.)2( بملساعرمضيت مترسّدة

: ملجنماعي ملال -2

من منهمي كلد ّقف م ف بمتفيسي ّجة مل ٱبن بي ملجاميعيد مليل ف مخسيسّدة ملاالف نقطة تاجلدى
ملامع. ف بّبرهي ملهاميم بمّى ملرأة

ملباريَّية: ّيِ مل من ملوجة مبن موقف ي-

ُقديس " ظيهرة مال بملرمايت ّع تلب بمقيبم بمتاحجدر تلنغلق نبذ تردّر اكر صيحب ّجة مل ٱبن ّد ّع

هي أن�د ايعاب ملسلم. ف ملسبحة رّرخ عن ملّّث بصّد بهّ مقيلته، إحّى ف إتّهي تطردق اقّ َيبحة". مل
على منفايحه بكم بذتك تلقّمسة.)3( مصّرم بتّست بتقّّسه. بتسبّحه تعيل ا ذكر على مسيعّة أدمة

بنونسُانوم ملنفّيي يني ُّا املع مليتكي.» ملذهب من دم ّد تش مخقلد ملنفي ملذهب إل بمناميئه متغربّدة متاقياة
)4(.» ملنونَيي ملشعب يرلبّية يشكلون ملذين ملالكّي من ّانة م يُاّ ملسلم مع ينعاملون

تكي متادعلّم حقد من مكّنهي إل دعي اقّ ملرأة، إل ّجة مل بن ممدّ نظرة صّيغة ف ّممل متع هذه سيهتكلد بقّ

ّصة ملف ُفويت ل ين يب طفلها ّبّة ُ ُوجّه ّيِ مل تَن لكي « تلطدفل. مخبل ملّرسة ّد تُع ي خّد أبنيئهي تربّة تسن

متعقل مع ّاميشى ذتك أند معابم ّمحّة، مت لتزبجة ملكافيء إل ّجة مل ٱبن دعي كمي منعليمة.«)5( نفَها هي لنكون
ملومحدِ«.)6( ملزاجة على بلقنصار ملعقل حكم ينبع ال هومه يّّع ين ملنَان شقاء « متسلّم. بملنطق

ملشاغلت لتندسيء إعجيبه إبرمز الل من بايرجه متبّت دمال تلردجل حقّقّدي شّركي ملرأة ّجة مل ٱبن بٱعاب
اّه تعّش متذّ ملرّدة بّد ّجة مل ٱبن أعجب كمي متفرنسي.)7( ملقاصيد ّّر تط ف ملسيهة على بقّرتند بفرنسي

ص:4. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)1

.15 ص: نفسه، ملصّر )2

.37،32 صص: ،)1910 متردسّة: ملطبعة ّنس- ت متعيشر،) متعّد ّنسّدة، متا ،متردبزنمة ملسلم" ف متسبحة "رّرخ ّجة، مل بن ممدّ
)3

مخسايذ: إشرمف: ميجساي، رسيتة ملعيصرة، ّنس ت مصيدر من مصّر )1917 -1901( ّجة مل بن لمدّ ّنسّدة متا .متردبزنمة ّّ .ع ّمق أش )4

.2011 ّمن ج ّنس، با بملجاميعّدة ملنسينّدة ّم متعل بكلّدة ّقشت ن ّمي، متادّم مليدّ
5) Voir: Mohamed Ben Khouja. La femme arabe et l’instruction, Revue Tunisienne, p:430-445.

ص:57. ،1910، ّنسّدة متا بزنمة مترد ّجة، مل بن ممدّ
)6

.125 ص: ّنسّدة، متا متردزنمة ّجة، مل بن ممدّ
)7
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ملضيّقيت. إل متاعردٍ من اشّة دبن ملّمئق ف ّمل بمتادج مترجيل تيتطة على ببقّرتند متبيّرسّديت متندسيء

امحد بَنان ظلل بي امحد علن ف َُر ملكّياسات من الُ عديِ مشاهدِ من يجل منظّ هناك »الّس

على ُنلل املنّه ملنبَاط اعلمات ، افِّ ّارق على هني ا ُأّي منكئات، ملليّّف ملنس بنات افوقها

بماّل بغنيء رقص من ّدعة ملان ّن متفند ييرسة ف متبيّرسّدة ملرأة برمعة إل كذتك ّجة مل ٱبن بأشير )1( اجوههني.«
ٱبن أند ذتك، الل من بنساناج بمللهي. ملسيرح ف أب متعيمدة ملاندزهيت ف انّدة عربٍ تقّي الل من

بمتاقيفد. ّد متفكر بملرتقيء بملجاميعّدة ملقاصيدّدة متانمّة تقّق ف تلردجل ملرأة مشيركة بهّدة مقانع ّجة مل

ملليندنّية: ّيِ مل من ملفاسي موقف ب-
ّرم حض متفيسي رحلة ف نّ ل ّمهبهي. بم لصيلي بإبرمزه متبيّرسّدة، للرأة ّجة مل ٱبن مهاميم عكس على
»سلطينة بهي: ملكة تكمهم مخنلّز أند لحظ اقّ متعيبرة، متسدطحّدة ملشيرمت بعض لساانيء متلدنّنّدة، تلمرأة
متسّيسّدة ملّية ف تشيرك مخنلّزّدة ملرأة أند ّعن بهذم ملكم. ملس بنايهي معهي بتُضر )2(». مخنلّّز ملنس
تبنيتي مللك ّردث ت أن ّر- متّسا بكم - لي بيكن مللك(. )منصب متسلطة هرم أعلى إل بصلت إذ تبلدهي،

للقائنا قامت مللكة( )يي ريُنا احي « بتة. ّد مت شؤبن تسّي على تلاّردب ملكم ملس ف معهي يضرن خّند

مشورها قائد ِّ بض مياء، ذلك لي ُا ضاحكة. علّنا اسليمت علّها. اسليمنا ّسّيها. ُ من نزلت ين بعد
)3( مَنحَن.« اخلّ حَن، ست الا ابننّها. ملعَكّ بر ُا ُاجها ا ُرمئها اا

تلملكة سيبقة ملكة هنيك كينت اقّ أنلتم. ف شيئعة عيدة تلملك متندسيء ّمرث ت أند إل متفيسي أشير كمي

املومهّ ملليي من علّها جنَهم، على )سابقة( ملكة ُانت ا يني ُعموم صوِر هنالك اريينا مليتّدة.»

بّبر ّعبأ م مياظة، تزنّدة مغربّدة بّئة من متقيدم متفيسي، بتكند
)4( مليي.« ملالاة على ينّف ما املّومقّت،

غلقه. ّعسر لب ااح من اشّة ذتك، ف ملٍّ تيشى تعلده أب متلدنّنّة، ملّنّدة ف بمتنيشطة متقيئّة ملرأة
متبّت ف ملرأة حجب مقيبل بلنّن، متردسّدة ملنيسبيت ف لتردجيل متندسيء ماالط ظيهرة من متفيسي تعجدب بقّ
)ملغرب(. ببلّه بايصة متشرق ف سيئّم كين كمي متعيمدة بملجاميعّدة متسّيسّدة ملّية ف ملشيركة عن بإقصيئهي

منصرمف بتعلد
نَائهم.«)5( مع هناك ملديالة عظماء فوجده لدمرها، ذهبنا ملليّل، من ِّ ملعاش َياعة مل اف «

متفقهي ّّنه تك لعابير بي، ّامّدز متت ملياظة متّّنّدة متعقلّدة إل إمدي ّد ّع متلدنّنّدة، ملرأة بّصف ملهاميم عن متفيسي

ص:43. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

ص:10. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

ص:12. نفسه، ملصّر )3

ص:32. ن، م. )4

.13 ص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)5
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ملجاميعّدة، ّر مخم ف تلبحث ماحمدس غي جعله يدي ذهنه، على بملربّدة متعسكرّدة ملهاميميت تسّطرة أب متاقلّّّ
من ّر متظه بقلدة بملشمة ملّيء إل مّل أكار نسيئه أن لعابير ملياظ مخنلّّز ملامع طبّعة إل ّد ّع ذتك تعلد أب
متظيهرة هذه 1919 سنة تنّن زمر متذّ ،"ّّ ملج ملسن بن ملغرب"ممدّ مترحديتة عيّن بقّ متفرنسّديت، متندسيء

فّهم ملغالب بعنبار ارجالم، نَائهم ف ملنهنيك اقلية املوقار ملشمة شديِ ملنلّز، يخلق ف ملعلوم اقيل:»
)1( ررهم.« بلُ

ملفاسي: ملمال ايب ملوجة ٱبن عند املجنماعّية ملَّاسّية ملصّلحات -3

بريز مَالك ف ّيز ملب ملنلّزييةسلوك ملديير مل ّيزيية ملب ملّيحلة

)ص2( مخمدة -
: معنيهي إسبينّدة لشّبر:كلمة -

)ص1( ،) Embajador)سفي

)ص2( ملنسينّدة ملعيرف -
نّي(، ّد بمت ّن ّد مت صلح خجل متّنّي )بذل ملّمرمة -

)ص2(

)2 )ص بملّنّدة ملضيرة بمتببرّدة ملهيتة )ص2(- متّنّي(، صلح خجل ّن ّد مت )بذل ملّمهنة -

)ص4( مخبرببّدة ملّنّدة )ص1(- متنبّّدة ملساريرة -

)ص7( ملّّاة مت ّد ملساج )ص8(- ، بتة( ّد مت ( ملرزن -

)ص7( ّب مخبرلد متعصّر ن ّد متام )ص8(- مليرجّدة ملصيّرف نظر -

)ص7( متفرنسّّدة ملضرّدة )ص10(- متنجلّّز ملنس سلطينة -

)لّرس(،)ص18( متعمرمن مهّ )ص11(- بّزر -

)ص22( متفرنسيد متعقيّر متبنك )ص11(- سّدّن كايب -

)ص22( متبلّّدة )ص12(-ملدمرة مللكة ملد -

مسرح(،)ص22( )ملهى– تّيتر )ص12(- مللكة ّر مش قيئّ -

)ص29( ّمدث مل د ّد بس متسدّيسة ميّر )ص12(- ملّش(، قيئّ ( عسكر صيّر -

)ص29( ّرة ملش ملس )ص12(- متبحر( )أميمل متبحر ميمن -

)ص32( ّرّدة ملمه )ص12(- بمترعّدة متردمعي -

.58 ص: ،1 ،ط )2000 ّّزع، بمتا تلندشر ّّّّ متسد دمر ظب: ،)أبّ متفيضلي سعّّ تقّق: مخبرببّدة، متردحلة .ّّ ملج ملسن بن ممدّ
)1
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بريز مَالك ف ّيز ملب ملنلّزييةسلوك ملديير مل ّيزيية ملب ملّيحلة

)ص32( ملطلق مللك ملرّدة/ )ص13(- بتة ّد مت عظميء -

)ص33( مخمدة نّدمب ملس )ص13(- متكيار ملؤمن/ -

)ص33( ّخ متشّ ملس )ص13(- مليّرة ّمني متق -

)ص33( ّّر متش ّرّدة ملمه ّل أص )ص13(- ّمن ّ ّد مت -

)ص42( متشعّب ّمدد ت )ص14(- ملّّنة أعّين -

)ص44( بمللهي متندزهة ملدت )ص14(- متفرنصّص طيغّة سلطين -

)ص44( بمتغنيء متردقص ّن اند )ص19(- ملزية(، ( متكسرة -

)ص45( ربمّة تشرّص )ص28(- ّرمي متند متعقل متظلميي/ متعقل -

)ص47( متفكرّدة قّيت متتد -

)ص51( بملعاّتة ملقّّة ملرّدة -

)ص51( ملشتمك ملاطرداة، ملرّدة -

)ص52( ملظيم عن متابيعّ -ملنصيف،

)ص53( ّر ملمه مصيل -

)ص56( ملسابّمد دمء -

)ص57( متردايهّدة أسبيب -

)ص60( بمتاهذّب متتبّة -

)ص60( متبّنّدة ضة متّر -

)ص61( ملنسييد متعقل -

)ص61( متعلم قّدة -

)ص63( ّرّدة ملمه بتة ّد -مت

)ص70( ملطلقة ملرمدة ملسابّمدّ،شهيّب -مللك

)ص70( بملسيبمة ملرّدة -
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بريز مَالك ف ّيز ملب ملنلّزييةسلوك ملديير مل ّيزيية ملب ملّيحلة

)ص72( ّرّدة ملمه رئّس – مناريب – متبلين -

بن ممدّ تّى بملجاميعي متسّيسيد ملصطلح تطّدر متسيبق، ملقيري ملّبل الل من نساناج
ّدمب ن ملس مال: متسّيسّدة رقيااه متدسيع على تّلد بدقّقة حّّاة سّيسّدة مفردمت مساعمل إذ ّجة، مل
ة معبد اكرّدة مصطلحيت مساعمل كمي بملسيبمة بملرّدة بملناريب ّرّدة متش ّرّدة بملمه ّخ متشّ بملس مخمدة
مقيبل ف بمتببرّدة ملهيتة قبّل: من اصّصي بمتفرنسّدة ّمي عم مخبرببّدة تلحضيرة عمّق اهم على تّلد
حّث بملباكير مللق على ملنسيي متعقل بقّرة إيينه على ل ّد ت عبيرمت مساعمل بكذتك بملّنّدة ملضيرة
ملنسينّدة. ملعيرف ّّر تط أجل من بمتاقيايت ملضيرمت بي ّمر بمل ّمصل متا ببضربرة بملعراة لتعلم ّاسلدح
بملساّعيب بملعراة ملطلع سعة على دتّل ّجّة" "مل ملصطلحيت غزمرة أن هذم كل الل من بّب ّب

ملّنّة. تاجلّيت

ّساعمل حّث متاقلّّّ، متفقهي ملصطلح نطيق ضمن أسينم زمل مي متفيسي ملميل أل أند نلحظ بّنمي

متسّيسيد تلمصطلح حراّدة ترجة على ّقاصر أب بملّمهنة ملّمرمة قبّل: من متسّيسّدة ملفيبضيت تّصف مفردمت
متسدفي، بتعن: ملسبينّدة "لشّبر" تكلمة مساعميته مال متصدحّح، متعرب مرمداه على بتنقّب بث دبن مخجنبد
بتة ّد مت بي متكبي ّد ملضير بمتابيعّ متابيّن رغم أنلتم ف بتة ّد مت معن: على لتة ّد تل "تزن" كلمة: بظدف كمي
عن ّاحّدث كمي عه. ّّز بت بمتطعيم ملؤبنة ازن ّلد تا متت متاقلّّّدة ملرزنّدة ملغربّدة بمتسدلطة ملّّاة مخنلّزّدة
كمي ملكم. ف متّيقرمطّدة بملشيركة ّمطنة مل ّم مفه اّهي ترسدخ حّّاة أنلّزّدة دبتة ضمن بمترعّدة متردمعي ّم: مفه
ملقصيئّدة نظرته ّكشف متظدلميي، ّرمي/متعقل متند بمتعقل ملؤمن/متكيار قبّل: من برنيئّديت لفردمت مساعميته أند

هيئلة. بحضيرّدة علمّدة إنيزمت من حقدقه مي رغم به، ملعتمف على قّرته بعّم تلار،
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ملّيحلني ف املنّّيُ ّمفة ملّ مومطن ملاالث: ملبحث

ملوجة: بن مميد رحلة ف ّمفة ّي مل مومطن -I

: ملسلوب ملَنوى -1

ملصيحفّية: ملكنابة يسلوب ي-

"مليضرة" ّة جّر مؤسدسي من كين اقّ شبيبه، بّمّة منذ متصدحفي متعمل ّجة مل بن ممدّ مماهن تقّ

قيرد ّعيد أسب بركن مقيلته ّنشر كين بقّ صفر. بمتبشي بّشّشة علي زمّلّه مع للشتمك مردّرهي أبرز بمن
باغطّة بكذتك عهّه ببلد متبيّ بنشيط متعيمد ملقّم نشيط بنقل هامد ّب دمالّدة." ّمدث "ح ّمنه: بعن به ايصد
ّنسّدة متا ململكة جهيت دمال ّلة( )مت ّنسّدي متا متعمديل ببنشيطيت ّنس ت إل متفرنسّدي ملسؤبتي رمت ّز
ماايتّة، صحفّدة مقيلت شكل ف لّرز" مسيتك ف ملبّرز "سلّك رحلاه ّجة مل نشرٱبن متصدحّفة، هذه بف
على ّّ يا ّد سنّ ّي تق عن عبيرة بهي ،" ّنسّدة متا متردبزنمة " ملدة متردسّدة ملطبعة إدمرة ّتّه ت عنّ أصّر كمي
متبلد ف أقّمت متت بملقاصيدّدة متتبّّدة بللشيّرع ببظيئفهي، برريهي ّمّدة ملك ن ّدبمّب لت تعردف هيمدة ّميت معل
متت تأقلّديت بإحصيء مخعلم ترمجم مال علمّدة قّمة ذمت رريّدة بّث على مللدةكذتك هذه ّّ بتا ّنسّدة، متا
ملاتمعيت بحّث تامد علمّدة مقيلت على ّّ تا ،كمي متفرنسيد ملحالل بعّ ّنس ت على ّماّت ت
"لللدة أارى مقيلت ّجة مل ٱبن نشر ذتك إل بإضياة متشّدقة، بمتطدرمئف ّمدر متند إل للضياة بملكاشيايت

ملسلم".)1( "شس بعجلدة ّنّدة" ا متّز ب"مللدة ّنسّدة" متا

ف ملبّرز "سلّك لّرس إل رحلاه ف أسلّبكايباه على ّجة مل بن لمدّ متصدحفّدة متشرصّدة منعكست
بملعيّنة ملشيهّة على ّعامّ متذّ ملّّمي متصدحفي متاحقّق على ّم ّق تسجّلّدي ّل أسل متبدع إذ ز،" لّر مسيتك

عجالة ف فلخصت ملطير:» هذم ف ّل ق ّب بصحداهي، ّرّق مل متردبمّت نقل طّرق عن متسدميع أب ملبيشرة

ِّ ملاض صحّفة لديّ بصحائفي قديمت ُا ملايقات، عن راينه يا علّه اقفت يا ريينه ما يهمي عجلت يا

رسائل لعديِ منقَمة ّحلة مل ّى ُ الذلك بلقبول، سؤمل فنلقيى ملدبّية، ّيدُه ب ّها نش منه رمجّا ملبهّية

للييز متصدحفّدة متكايبة هذه تادصف كمي )2( ملعجالت.« من ملصحّفة ُلك يدرجنه ما حَب مقالت يا

ملنحّيي مع رحلننا ُبدِ نقل من ملقام بنا مننهى احّث هذم » بملامّدزة مليمدة ّر مخم على بمتتكّز ملطنيب بعّم

.37، 34، 26 ،25 متصفحيت: بمترحديتة، ملؤردخ : ّجة مل بن ممدّ متعّرب، علي )1

ص:1. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)2
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معامّ بقّ )1( ملمم.« منه ملذيُليت ملنّويل من خوفا املهمي ملفّد عن صفحا ضاربي املهمي، ملفّد نقل ف
على مليضرة ّة بّر نشرت صحفّدة مقيلت ة ّد ع على منجدمة بردت متت لّرس إل رحلاه كايبة ف ّجة مل ٱبن
ّة جّر مّّر إل بطيبه ّجده ّا حّث متصدحفّدة، أسلّبكايباه ّّّ س أب تعّّل أجل من متقردمء مع متافيعل أسلّب

من ُارم ل مسنجلب قد رحلت خلصات من ّه بنش ُفضلنم ما يني قلت مذم عليي جناح ل قيئل:» مليضرة

مللّل ملمر مولي طُّ من به حظّت ملذي ملزيمئد مللنفات ملقبّل هذم امن املودمد ملننشّط مظاهّ

ُلك نشّ بعد ُلقّت ُنت امن ملاانّة، مقالت ُّا ب ماّ ملفخم، ملعهد الي سوي مللك ايي مللية عضد

ععال ّيف ملنع ف ملنقصر مني ريام هم مذ بريس، لحومل ملَنّلعي بعض من رشّقة ملحظات ملقالة

من امحد يلو ل ينيه ّاِر اض ملقلّل، اهو منها مشنهّ ما ملي ّ يُذ ل يني حّث ّنَويي، ملف ملنمدين عاصمة

ف ُوسعة منكم مَنمنحا اجئت سلّم اقلب طلّ بوجه ملحوظاتم ُلقيّت ّمض. ملر جّع ف ّمض مع
)2( علما.« شيء بكلي يحط ل امن ُقصرم، مني رياه ما بندمرك ماطب نو يقوم لكي ملعدد بذم ملال

ملناريّية: ملكنابة يسلوب ب-

تّدجهه عن مليضرة بصحّفة مخبل مقيلته إذكشفت لتاديّرخ شبيبه بّمّت منذ ّجة مل بن ممدّ شغف تقّ
دّنّدة منيصب أارمدهي تقلدّ قة عّر عيئلة إل مناميئه بكم بذتك بحضيرتي ّنس ت رّرخ بايصدة متاديريّدة متكايبة إل
سنة )تّدف " ّجة مل بن متبشي "ممدّ بمتّه كين اقّ ، ملميّة إدمرة تّى أب ملسّن متبلط ف ّمء س بسّيسّدة
تأحّمث متشرصّدة قّّّمت بلتت�د ّثئق لت تزار مكابة ته ترك بقّ متعيمدة لتكايبة سيمّي ّظدفي م )1911
ّنسّدة" متا "متردبزنمة عجلدة مقيلته عب متاديريّدة كايباه ّرت تبل بقّ مليمدة.)3( متايريّدة متقّمة ذمت بملطيتعيت
أصبح حتد ملّّّ"، بف متقّي ف ّحّّ متا معيم رّرخ " حّيته آار ف أتدفه متذّ ملهمد بكايبه ّنّدة" ا متّز ب"مللدة
منعكست بقّ بمخحّمث، ّعيت ملّض بشتد بإليمه متايريّدة ّميته معل غزمرة ،بفضل ملؤردخ ّجة مل لبن ّعرف:
نلحظ أّن ز" لّر مسيتك ف ملبّرز "سلّك رحلاه ف مخحّمث بنقل متّصف أسلّب على متاديريّدة متكايبة ملكة
متاديّرخ على للعاميد بفرنسي ّدة ّج مل ملغرماّدة لخميكن ّعردف نّه إذ بمتادحقّق، لتندظر ببتعه متاديريي حسده

ّبّية، ملع َيلّة مل عهد على يسائها من ُارم ّنَاايية ملف ملبقاع لبعض حفّ ملسلمي ملنياريخ «.مني ملسلمي

متفرنسّدة متسفّنة مسم ّل ح ررييد ببحث ّم ّق كمي )4( يانون.« ِّ صخ بلعّب: امسها يفنّون مدينة ذلك امن

ص:73. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)1

ص:37. نفسه، ملصّر )2

صص:41. بمترحديتة، ملؤردخ : ّجة مل بن ممدّ متعّرب، علي )3

ص:24. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممدّ
)4
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َُميى: ّسّلّا ل ُونس من ملننا ملت َيفّنة مل يني ملُيفاق ّيب ر من « مرسّلّي. إل ّنس ت من أقلداه متت

ملنعقدِ بسه ملشهِر ملعاهدِ ممضاء ضفافه على مي ملذي ملزمئّ ببلد ملومقع طنفنة لومدي نَبة )طفنة(
)1( ملقادر.« عبد املمر ملزمئّ حكومة بي 1837 ماي 30 ف

بنشائها يمّ ُان اقد ببيّرس:» ّدة ّج مل ميدتي( )سينت كنّسة عن رريّدة نبذة م ّد ّق كذتك بنّه

1843 عام فّلّب لويز عهد ف ملي بناؤها ينمي ل ا يني ملي مَّحّية، 1764 سنة ف عشّ ملامس لويز مللك

هّكل جعلها ملايل هبلّون عزم ف ُان ين بعد دينّيا، معبدم ُكون لن تصّصها قّير ملذي اهو

على مطيلعنا ":ُما ببيّرس ّطنّدة مت للكابة مللحق للاحف ّدة ّج مل متادحف بعض بايّرخ بعردف
للفخّ.«)2(

شارلان ّمطور للم ملّيشّد هاران مللّفة يهدمه ُان ّجد ملزيب نوع من ّية ملك ابلجاِر بلذهب مّّيُ اعاء
)3( ملعهد.« لذم بقّة منها بقّت ّنج شّ رقعة مع

ملت ملعال امن ببيّرس:» ّد ّج مل )Panthéon) ّن متبيناّ معلم ّل ح هيمدة رريّدة ّميت معل م ّد ّق كمي

ان ُا ملقدية، ّامة ب مالة لمّع ملقام للهّكل نَبة )ملباننّون( مشهد بباريس ُيرتا ّيب ملغ على ينحنيم

شكل على ملنقلّد ّى م بنّه فّه ّى اج عشّ. ملامس لويز مللك عهد ف عنّقة ُنَّة يطلل على بناؤه

ملمية لعظماء مدفنا يكون لن بنخصّصه ملشوِر ملس يذن 1781 سنة اف ّامة. ب ملعظمى ملكنَّة

من متايريّدة ّثئق بمت ملثر على معاميدم ملّّمي بمتاحقّق متبحث أسلّب ّجة مل ٱبن ٱتدبع بقّ )4( ّنَاايية.« ملف
لحظ اقّ تّّه ملقدق ملؤردخ حسد ّر حض ّبيد مي بهذم معرباة تكن م رريّدة حقيئق مكاشيف إل متاّصدل أجل

من افضّية ذهبّية نقود به يوجد «:ينيه ببيّرس ارنسي" سكدة "بّمر مللحق متايريّدة ملسكّكيت لاحف رته ّز عنّ

ّيّ بّ الينه ف يبلغ ل ينيه ذلك قبل نظني نيا ُا ّمق، ملع امل املجياج املموييي ملعزيز عبد بن عمّ سكية
)5( بظنينا.« ُان ما رر ملعّان لنا فحقيّ بسه ملَكية ضّب حدي مل ّامن م بن مللك لعبد ملّبة مع ملنّابة

ملضمون: ملَنوى -2

ص:16. نفسه، ملصّر )1

ص:21. ن، م. )2

ص:27. ن، م. )3

ص:29. ن، م. )4

ص:34. ن، م، )5
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ملديين: ملنَامح مل ملدعوِ ي-

إل ّّعّ خنده باكيره بأعجب لّرس. ف )Loison) ّمزبن" "ت ملسّحيد لتقسد ّجة مل ٱبن مجامع
ّل ح ّنس با 1895 سنة أتقيه متذّ متبلّغ اطيبه الل من بذتك مخدّن، بي ّمدد بمتاد بمتادسيمح متاقيرب
ّن )ملسّحّد بمتبّع لتكنيئس ّعبّ بمن ّن( )ملسلم ملسيجّ ّعمر من بي متادقّرب ف متسدعي ّع: مّض
معابهي حّث متقّي منذ متشرقّة متبلد عرااهي طبّعّدة ظيهرة متّّنّدة دّة ّد متاع أن ّجة مل ٱبن عاب ّب ّد(.)1( بمتّه

ّعلا﴾.)3( جِي ملنلاِس ِلِِدى ال ِيِشاءل ِلون ﴿ قرآنّدة: بّة مساشهّم ملخنلفة«.)2( املدين ملعابد »مهد

ملضاريي: املنيومصل ملنعايش ب-

بمتاميزج متادعيّش بفكرة ّجة مل بن ممدّ إيين ز" لّر مسيتك ف ملبّرز "سلّك رحلة الل من نساشفد
بمخدّن مخجنيس د ّد تاع بصفه الل من بذتك كبيم، بحضيرّد مجاميعّدي ررمء يلق يدي بمتاقيايت متشعّب بي
متندصف ف متعيصمة ّنس با متبحر لب ّمة ح ببي بّنهي كبيم شبهي أبجّ بقّ مرسّلّي، عّّنة ء بمخّز بمتلدغيت

بلارمت شيء يشبه سكيانا جهة من ا .مني لاسيكنّهي« بمتاقياّدة ملرنّدة دّة ّد لتاع تامّدز متت 19 متقرن من متايي

بب حومة ابي بّنها ّق ف عظّم ند ل ينيه بّث ملسلمّية، ملبلد مدن بكبار ّنج بلف ملخنصية ملرابايية

ملعظم َيومد مل هو ملذي اي، ملارابي ملعنصّ على ُيدِ ّيقه ط ف ملاري يصادُ هناك مذ بنونس، ملبحّ
)4( ّنَاايية.« ملف ملليغة رر الغة ّيب ر ُيي ا منلفة يشكال ملنياس من ُارم

نظره، ف هنيك، الّس ملضيرمت، بي ّمر بمل ّمصل متاد اكرة على ّد متقّ ّجة مل ٱبن دايع نلحظ كمي
متسنن نفس على معاميدم ماعيقبة عرمحل بمرد متبشر، تكل جيمعة إنسينّدة حضيرة هي بل غربّدة. أب شرقّدة حضيرة

ملَالفة ّييننا حض ف للنيظّ ّي ملقهق ارجعت متغربّدة:» بملضيرة متعربّدة ملضيرة بي مقيرن ّل ّق إذ ّممّس، بمتند

ايني ملقدي، ف ُقديمنا يسباب هي ُقديمهم يسباب ين فوجدت مان، علّه نن عا م ّيينهم، بض امقابلنها
)5( َيني.« مل من ّيول مل ملئي مديِ يسلفنا با ساد ملت هي ملعال، لاج ملّوم بم قت مُر ملت ملعلوم

ملعراة ميلت تالف ف بكمّدة ّعّدة ن إضياة ّدمت ق قة، عّر حضيرة سلّل بنده مقانعي ّجة مل ٱبن كين تقّ

ص:42. لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممّ )1

نفسهي. متصفحة نفسه، ملصّر )2

.31 آّة: مترعّ، ّرة س )3

ص:.11 لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ّجة، مل بن ممّ )4

.47 ص: نفسه، ملصّر )5
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قة طّر على هذم منعكس بقّ .) ّنسيد )متا متقطّر بعّهي ف أب ملسلمي متعرب بعّهي ف ّمء س ، متبشّر بمتفكر
متنقّّ متاعيمل مرحلة تّبلغ ملضيرّدة بمتصدّمة ملنبهير حيتة ّجة مل سيبزٱبن اقّ ، متبيّرسيد ملامع مع تعيمله
متبنديءة، بملضيرّدة ملنسينّدة بمتقّم متفضيئل تقابس ذكّدة: مايقفة على للعاميد بذتك متغربّدة، ملضيرة مع ّمعي مت

بجّهي. أّنمي ياذهي ملؤمن ضيتدة ملكمة أن ذتك ف شعيره ممة، ّد مل مخالقّدة متردذمئل بتنبذ

ملفاسي: رحلة ف ملنّّيُ مومطن -II

: ملسلوب ملَنوى -1

مللئم ملصطلح إييد عن بمتعجز ملساقرمر بعّم لتاذبذب متفيسي ملميل خب ّد متلدغّ ملطيب مّدز
ملّّّة تلمرئّديت تغّّدة معيدلت على ّر متعا عن بعجزه متاقلّّّدة متفقهّدة رقيااه مّبدّدة بسبب بذتك بملنيسب
اصّدع ّب ّارلرل ّّ متلدغ اطيبه جعل يدي متلدغّّدة، مرجعّدـه بعن بّئاه عن بة غّر مرئّديت بهي بلنّن، شيهّهي متت
مساعميل إل أحّينكاية ف لأ اقّ ّدعة، بمان تالفة برقيايت تغيت من مساقية مفردمت عن متبحث إل ضطرد ّب
ملبلغ ف تسعفه علدهي مغربّدة، عيمّدة بأارى بتركّدة بايرسّدة بارنسّدة إسبينّدة كلميت من ّاشكدل " ّد تغّ "مّزج

ّد. ملنش ملعن بإّصيل

مسباني: يصل ذمت ُلمات ي-
لارة معن بتفّّ )Vapor) )ص4(: ّر لب -

متقيعة أب ملجرة بتعن )Camera) )ص3(: متقيمرة -
سفي معنيهي )Embajador) : )ص1( لشّبر -

ملّل سردهي عجلت بربع عربة بهي )Carrosa) )ص8(: كربصة -
آتة ععن )Maquina) )ص7(: ملكّنة -

ملصنع بتعن )Fabrica) )ص23(: ابكة -
مليل مصرف على تطلق صيرت مد اشب من مساطّل مخبدلكرسيد معنيهي )Banco):)34ص( متبينكّ -

بمخسلحة مخحجير لمل عجلاي ذمت عربة بهي )Carreta ) )ص17(: م/كردّطة كرمّرط: -
ّر متعصف بتعن )Pardal) )ص21(: متبطيل -

ّنَي: ف يصل ذمت ُلمات ب-
تلستمحة ر سّر معن بتفّّ )canapé) م/كنبة : )ص4( كنبّديت -

مخّل ّمن حّ بتعن )Elan) )ص22(: متلدي -
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رماعة بتعن متفرنسّدة )cric) تكلمة جع )ص24(: أكركة -

فارسيي: يصل ذمت ُلمات ج-
متنياذة بتعن )ص4( سرجب م/ سرمجّب: -

متسدمّك ّر ملّر متنسّج من ّع ن )ص4(: متكمرة -
جنرمل )ص12(: عسكر صيّر -

ّدة بش تّنفجر متنيرّدة مخسلحة ف يعل حشّ )ص25(: شرسة -

: ُّيي ُ يصل ذمت ُلمات د-
متشيّ تاحضي مليء اّه ّغلى متذّ ملنء )ص28(: بقرج -

بسيم ععن )ص31(: نّشين -

ّبّية: ملغ ملعامّية من ُلمات - هّ
ملنزل إل ّر بمتند متشمس منه تّال متذّ متفضيء )ص3(: مللقة -

ّة ملط هي )ص5(: الفة -
متسديعة عقرب )ص6(: مّر -

متالغرمف أب متبق متسدلك)ص8(: -
مااصيرم ملغيربة مصطلح ف متزدجيج هّ )ص9(: متزدمج -

متفرن )ص24(: متندير بّت -
زنبك )ص25(: متّشيك -
متزئبق )ص26(: زمبق -

بمتبنيدق ّدسيت ملس ف سعل متت متردصيص قذمئف )ص26(: متقرطيس -
مخصفر متندحيس )ص35(: متصدفر -

بي بلتاسيمح ملضيرمت بي ّمصل لتا مؤمني كين متذّ ّجة مل ٱبن نقّض على ملضمون: ملَنوى -2
بعلى متفيسي مترحديتة ذهنّدة على طغت ايصدة، بصفة بمتفرنسّدة عيمدة بصفة متغربّدة ملضيرة مع تعيمله ف مخدّن
بلّه يادلهي متت بمتشرقّدة ة مخنلّّز ملضيرة ف بملامادلة متغربّدة ملضيرتي: بي بمتصدّمم متصدرمع اكرة تفكيه

برقياّة. بدّنّة ة عسكّر ماعّدة: سلّديت بمتصدّمم متصدرمع هذم ذ متد بقّ ملغرب.

ّيي: ملعَك ّمع ملصي ي-
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اقّ ملغرب. تبلّه مليرجّدة بلتاهّّّمت ّدتر لتا ّن مشح ررييد ظرف ف أنلتم إل متفيسي رحلة مدت
هزية إل متفرنسّدة ملّّش أميم 1844 سنة "إّسلي" هزية من متقيسّة: متعسكرّدة ملزمئم علّه ّمتت ت
هذم ترسدخ بقّ ملغربّدة. تلمملكة بمهّنة مذتدة معيهّمت ملزمئم هذه بأعقب .1859 سنة إسبينّي أميم ّمن" "تط
من متّشّك متعسكّر تلحالل عرضة بجعلاه سّيدة. كلد من جرددته ملغرب على دبتّدة بصيّة بفٍر متّضع
متشرق، من للزمئر ملمامركزة متفرنسّدة ملّّش ملهيت: منكلد ميصرم ملغرب بغّم علّه، ملاكيتبة ّى متق طرف
قيعّة مالك متت طينّدة متّب ة ّّر ملمبمط طرف من كذتك بحّصر متشميل، من أرمضّه من جزءم تالد متت بإسبينّي

تمي اعي على ملغاربة يصبح لقد مخطلسي.» بملّط ملاّدسط أسيطّلهي بسّب طيرق". "ببل عسكرّدة

صادقا منعكاسا ملغاربة ّمء ف َي مل رحلت اجاءت ياراب، بنفويق ّقنوم ُا بلدهم، مصر ُلحّ ملت بلخاطّ
)1( ».19 ّن ملق خلل ملغّب عاشه ملذي ملديد ملومقع لذم

منفايحي ّكن م متقرن19(، من متايي )متندصف متفيسي عصر ف متغرب حضيرة على ملغرب منفايح إند

بملالد متغيّز متغرب ّرة ص رسدرت ضيّرة عسكرّدة ّمجهيت م إطير ف كين ي بإند رقياّدي، تلقحي أب اكرّد
بقّ بمتاّمي. تلقال حّّاة بأسلحة جردمرة جّّش من متغرب يلكه مي متندظرة هذه دعدم بقّ ملغربّدة. متذهنّدة ف
متغرب، إل بنظرته متفيسي ذهنّدة على ّد متقّ ثريهي ملرصّصة متايريّدة بمللبسيت متظدربف لذه كين
ملساعرمٍ مشيهّة أرنيء نّه إندني حتد مبيشرة، بصفة متعسكرّدة قّدتي مظيهر بعيّن زمرهي. متت أنلتم بلخاصد
ّقع أن ّّشك بشردم . غيّز مالد اّه ّرى خنده بمللك لللدة ملّش هذم على ّّعّ تنّن، عّّنة متعسكّر

)2( " علّهم. ّه اينص ّين ملكاف ملقوم يهلك "اا ملغرب. ببلّه بايصدة ملسلمي ببلد

قّدة ي خّد بإشفيق، اشّة نظرة مخنلّز عسكر بي متسديئّ بملنضبيط متانظّم حسن إل متفيسي ّنظر كمي

عجّبا ُّّبا ُ اريينا متبلّّن.» بي ّد متظديهر بمتاقيرب متصدلح رغم ملغرب، بلّه على بقت أّ ف تاسلدط أن يكن

متقايل ّن بان ملرب بأسيتّب مخسلحة تطّدر أند كمي
ملقّه.«)3( بغنة اهال رمئّه، مندهش ا رعي ّيبا، ر ايسلوب

- ا ّهم دمي - م يني »بملاصل قيل: حتد بملزع ملّف متفيسي مترحديتة نفس ف أثرت مخنلّز تّى

"ملار" أند كمي ذلك«.)4( يجل من مزمجه مخنلي ا ارعي فجأِ، راها من سّيما ُدهش، يشّاء يَنعملون
منه. لل بملساعيذة ملساجيرة إلد يلك ل ملتدبص، بمتعّبمن ملطلق تلشرد رمز هّ متفيسي. نظر ف ّد مخنلّز

.43، 42 صص: لتافيبت، ّعي مت )1922-1610( أبربل ف عرب سفرمء ، متقّبّر ملّّ عبّ )1

ص:17. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)2

.15 ص: نفسه، ملصّر )3

،ص:19. مخنلّزّدة ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)4
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)1( نورهم.« ف اجعلُّدهم ررهم ّار اش ّارهم ش من بل نعوذ «

املاقافي: ملديين ّمع ملصي ب-

بمحالته غزبه ف بمتطديمعة علّه ملاكيتبة ّى متق ّد ض ملغرب يّضه كين متذّ متعسكّر متصدرمع ة ّد ح إند
كاب عن ّعيّن بهّ متفيسي، مترحديتة أحسدهي متت ملضيرّدة متصدّمة بقّدة -19 متقرن من متايي متنصف ف -
من تالفة ّّت بمسا مظيهر ّتّد بسا بتفكيه، ذهنّداه على ،ساؤرر مخنلّزّدة تلحضيرة بمتافّدق ملرتقيء مظيهر

ملعّب محنكاك صويرت ملت ملفنيون يهمي من هّ:" متردحلة اند أن سيلّرد نزك معابت ملطير هذم بف متصدرمع.

ّمع ص مل ايديت ملعّب املنمع ّبّية ملع ملذهنّية صدمت ّمت مؤا من ملحنكاك هذم عن نم اما بلغّب،
ملّوم.«)2( حتي ّبّية ملع ملويية ُقلّ ملت ملسباب من يزمل ما احضاريي. ّيي افك امقنصاديي سّاسيي

مترحديتة جعل قيدمي، بشردم بشّكي، عّبمن متفيسي نظر ف يسدّ متذّ "ملار" من بة بمتّر ملّف أند كمي
ملامع. هذم تطّدر إل أددت متت ملقّقّدة مخسبيب اهم بعن مخنلّزّدة، ملضيرة معيم مساّعيب عن عيجزم متفيسي
متاقصدي ّى مسا إل بملرتقيء متنفيذ دبن مخنلّزّدة، تلمّنّدة بملذر ّدهشة لت ملشّب متظديهّر لتّصف ايكافى
دمر إل متعيم تقسدم متت متاقلّّّدة متفقهّدة تلنظرة أسيم ابقي بمتاحضدر. ّدن تلام متعمّقة بمخسبيب ّممل متع بتفسي

سبّلنا، لال امضّنا مللكة فمضت " . باكرّد عقيئّّد ملرالف على"ملار" ملنفايح بتراض كفر بدمر إسلم

من فَبحان مخنلّز:» حيل بمصفي آار ّطن م ف ّل ّق كمي )3( علّهم.« ّه اينص ّين ملكاف ملقوم يهلك اا
يعمى.«)4( ِّ ماخ ف فهو يعمى )ملدنّا( هذه ف امنُان حنما، علّهم احنيمه بلكفّ. علّهم قضى

رغم – مخنلّز تشعب ا من تسري ّى س تّست بمتامّدن، بمتعصرنة متاحّّث مظيهر أن متفيسي معاب بقّ

سخيّ من ".فَبحان مخٍر إعمير إل متسدعي على بملثد بمتعمل متعلم تقّمة إغفيل من متردأّ هذم ف مي مع – كفرهم

ملقّب ف له رّض ل ينيه ملعاصي الّعلم ّد، ّي امل ملعكس ف ا صنع لّظهّ ملهومء مُيباعهم مع ملشّاء لم

من ّعي ن ّعّ�د مخٍر ف لم بمتامكي تأنلّز، مليئل بمتاقند متعلميد متاطّدر أن متفيسي معاب كمي
املبعد.«)5(

متنعّم من حرميّم مقيبل زمئل، دنّّّد نعّمي ا اأعطيهم بكفرهم، تعنداهم على لم عقيل مللي، ملساّرمج

ص:28. نفسه، ملصّر )1

ص:7. ،2 ط ،)1992 ّال، ن مطبعة )بيبت: ملّّاة، متعربّدة متندهضة ف متغرب بحضيرة متعرب ّن مترحديت سيلّرد، نزك )2

ص:17. مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)3

. ص:39 نفسه، ملصّر )4

.11 ص: مخنلّزّدة، ّدّر مت إل زّدة ملبّر متردحلة متفيسي، ملميل أبّ
)5
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جنية ّموم ح ملنصارى مني ملعلماء: بعض قال – ا ّهم دمي – ّهم فُف ُعنينا ذلك ايزيدهم « مليتّ. مخارّب
قَّنّّنّية.«)1( خلّج مل بلندلس ملّط ملبحّ من منيصل بَناه نّا ملدي جنية ا فأعّاهم ّى، ملخ

تعّشه. متذّ ملضيّر قهقر بمتت�د متارلدف بضع عن تلذدمت" " ة بتعّز رم تّب ّل متق هذم ف بنلحظ

ملعجيب مشيعر تانيزعه حّث أنلت، حضيرة من ّجّمي مت لتانيقض متدسم ّقفي م متفيسي متذ تقّ
بكفرهي" "تضللي بمتكرمهّة متعّّّة متاقنّة بعنجزمتي ملضيرة هذه بانظّميت ملعجيب ذمته: ملن ف بمتكرمهّة
ف إّغيل ّّزّهي " ظلمييد عقل " نايج إلد هي مي مليدّدة حضيرتي أند بمعاب متضدعّفة، تلشعّب بمحاللي بعّبمّي
بالق بإبّمع اكر أدمة متبشّر متعقل ّن ك عن غيال ّن، ملؤمن ّهاّّ به متذّ ّرمي" متن "متعقل عن ببعّم متكفر
تصيل مليدة ّّع بتط ، مخٍر ف متامكي إل بسعي بعمل علم دّن ملسلمي ّن ّد مت أند بعلى أ، تاجزد ل

ايزيدهم ملظلمانّية، ملشّاء هذه ون يدُر به فالظلمان انورمن، ظلمان قَمي: على ملعقل لني ملنسين.»

ما لي ُا ارسله اعلئكنه بل ُاليان ملعنويية، ملَائل ملؤمن يدرك به ارمن املن�ي ّهم، ُف ف ُوريل ذلك
)2( ملفقه.« ابعدم ملنفكيّ، ابعدم ملعقل بعدم اية ما رر ف ا اصفهم ملباب هذم امن ا، رضى من يقّيب

ايصدة بصفة بمخنلّزّدة عيمة متغربّدة ملضيرة من بمضح ّقف م تّّّ على متفيسي مترحديتة قّرة عّم إند
حيددم، ّرّد شع بمزدقي نفسّدي قلقي ّعّش جعله بمحّ- آن ف بتلظدلميت ّر تلند رمز بهي ّدبمء بمت مء ّد مت اهي -
معه. ملضيّر ّمر بمل ّمصل تلاد مطلقي براضي قطّعة تّّه ت بتّد "متكيار،" ملار على عيرمة نقمه إل به أاضى

)3( يحدم.« منهم ُبّ ال بددم اشنينهم عددم، ّين ملكاف ملقوم يحص ملليهم «

.34 ص: نفسه، ملصّر )1

.28 ص: ن، م. )2

ص:31. ن، م. )3
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ملوجة بن ممد عند ملنمدن ّمحل م :1 عدد بّان رسم -

) ملقلوب ّم مل ( ملفاسي ملمال يب عند ملنمدن ّمحل م :2 عدد بّان رسم -
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ملفصل خاتة

سطحّة، نظرة عشر متايسع متقرن من متايي متنصف ف ة مخنلّّز ملّنّة إل متفيسي مترحيتة نظرة تبّب
اقّ بملجاميعّة. بمتاقياّة ة متفكّر مخسيسّة: بدبماعهي ّهرهي ج إل متنفيذ دبن ببرجهي، ملّنّة بُزارف تكافي
بلنّن مللكي متقصر بفريمة بكذتك ة، متعسكّر صنيعاه ّر بتط عايده بكارة مخنلّّز ملّش ّة بق متفيسي منبهر
تسلسلة نايج إل هي مي ملّنّة، ملظيهر هذه أن اهم إل متنفيذ دبن اّه، بملساقبيلت ملرمسم تنظّم بحسن
ّّة ق ة ّّر كإمبمط بربزهي إل متنهيّة ف أدت بقّ طينّي، بّر عرااهي متت بمتصنيعّة بمتعلمّة ة متفكّر ّرمت متا من
متفقهي متاقسّم - متاقلّّّة متّّنّة مرجعّاه بسبب - متفيسي تفكي على طغى بقّ مخطرمف. شيسعة
متصرمع ة ّد ح ناّجة "متكيار" ملار مع متقطّعة هذه قت بتعم�د كفر، بدمر إسلم دمر إل: تلعيم متاقلّّّ
)ارنسي، علّه بملاآمرة به متطيمعة متّبتّة ّى متق ضّ ملغرب بلّه يّضه كين متذّ بملقاصيدّ متعسكّر
بعّم علّه، نقمة متفيسي مترحيتة ذهن ف بتّد م مم�د عشر، متايسع متقرن من متايي متنصف ف بأنلتم( إسبينّي
متعسكّر متصرمع متصرمع: هيجس مترحلة على اطغى لّنّداه. ملقّقّة مخسبيب باهم معه، ّمصل متا على قّرة
بملّجدج ملافّق ب"ملار" متّشّك للحالل بملهّد بمتضعّف ملارلف "مخن" بي بمتاقيف متّّن بمتصرمع

بملّّش. مخسلحة بعت

ّنسّة، متا ملصلحّة تلمّرسة متعّرق للرث تشبدع متذّ ّجة مل مبن مترحديتة مساطيع ذتك مقيبل ف بتكن
يادل متذّ بملجاميعي متفكّر ملصلح ف أسيسي بتاجلى ملقّقّة، بأسبيبي ملّنّة مكيمن اهم إل ّنفذ أن
ببيّرس. متعلمي بمتبحث متاعلّم مكينة بّصف مهاميمه طّرق عن بذتك ّد، منش حضيّر ّر تط خّ صلبي مرتكزم
بصف الل من بملقاصيدّة، بمتاقياّة ملجاميعّة ملّية ف تلرجل بمشيركاهي ملرأة ر تّر أهّة إل أشير كمي
مبن ق تعم�د اقّ ملكم نظيم يصد اّمي أمي بلّهي. تنمّة ف بمسيهيتي ّمهبهي م د ّد بتع متبيّرسّة ملرأة اصيل
بملنصيف متعّل قّم أهّة إل بتنبده متفرنسي، ّّر ملمه متسّيسي متنظيم اصيئص بتلّل بصف ف ّجة مل

. ملجاميعي بمتردايه ملقاصيدّ مترايء تقّق ف مترشّّ بملكم

إحسيسه بكذتك سيبقة، اتمت ف متعيم سيدت قة، عّر عربّة مّنّة سلّل بنه ّجة مل مبن مقانيع إند
"ملار" مع ّاعيمل جعله عة، تلشّر ملقيصّّ�د متفكر على ّم تق ّنّة"، ا "ّز إصلحّة مّرسة إل للناميء
مايقفة على متقيئم بمتغرب متشرق بي ملضيّر ّمصل بمتا متّّن متاسيمح إل ،اّعي ن كبّي بنضج لنفايح

مترذمئل. بتنبذ متفضيئل تقابس ذكّة
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متفرنسّة ملّنّة إل ّجة مل مبن بنظرة ة مخنلّّز ملّنّة إل متفيسي نظرة بي ملقيرنة هذه تني تكشف
لتفضل تلار تعتف ل ذمتي، على ّة منط تقلّّّة تزنّة مغربّة مّرسة تالفاي: اكّراي مّرساي ّد بج عن
متعلم ّحيت اا مبيشرة بصفة بأبصرت جهيرم عيّناه بإن حت ّر، متاط السفة اهم عن بتعجز متقطّعة بتكردس
بمسؤبل عيقل مطلعي بمطلعة ّّاهي، ه عصيدر بماشبعة ملار على منفاحة ّنسّة ت بمّرسة ملنسين بإنيزمت
بحامّدة ملّنّدة ّنّة بك بآمنت ملسلم، بدمر متكفر دمر رنيئّة: من سرددت بقّ بمتشعّب، ملضيرمت رّرخ على

ملار. مع ّمصل بمتاد متادسيمح

http://www.3alyoum.com/news/golobal/a/Ø³Ø§Ø¹Ø©-Ø¨Ù�Øº-Ø¨Ù�-Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø¯Ù�-ØªØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�/
https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg


121_________Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

ملبحث خاتة

عيت بمتاجم�د ملّن ّر ظه بّمّت مع رريّي نشأ قّ ملّنّة ّم مفه أند إل باني الل من تّصلني
مافق مّي عقّ باق بمتانظدم بملنضبيط ّمني تلق ّع ملض بّللت ّم ملفه هذم مقتن بقّ متكبية، متسكينّة
مي بكل ملّّنة، ف ملّية نط ّعن بمتذّ )civilisation)حضيرة عصطلح متصلة برّق ملّنّة ّم بمفه علّه.
نمّة ة دّنيمّكي�د عملّة بمتاحضدر ن ّد متام عملّة بتعّ بمؤسسيت، بنظم ّكّيت بسل قّم من بي ّاعلق
جّع تشمل بهي ملّّنة، سكين بي ملسامر ايعل متت�د ناّجة بمجاميعّة، ة اكّر تغّيمت تناج خّي ّرة، بماط
ة ملضّر ملامعيت ف ملّية طيبع مّدز متت بملباكرمت ملنيزمت بكذتك بمخالقّة ة بمتفكّر مليدّة ّمهر متظ

ملّّاة. بمتصنيعّة

بتامال بملامعيت. متشعّب تّى متامّن درجة تقّيس ة ّّر متاط بملعيّي ملقيّّس من ّعة مم دن ّد ح تقّ
أن مساناجني بقّ بمخالقّة. ة متفكّر ّممل متع بمعّير متاقنّيت مساعميل درجة بمعّير بمتاعقّّ متاحضر معّير ف:
بسنيمهي ذربتي متغربّة ملّنّة مالت بقّ ملنسيي. متايّرخ عب ماعيقبة مت مّي�د ّعة مم مخصل ف هي ملّنّة
جسر مترحلة ّد بتع بملسلمّة. متربمينّة ّننّة، متّ متسيبقة: تلمّنّديت بملعرف متعلمي متتمكم من مسافيدتي إل نظرم
بملسافيدة اصيئصهي بمعراة مساكشياهي بغّة جّّّة، بمّنّيت رقيايت على لع ملط�د ّّسدر ّمصل، بت ّر عب
متايي متنصف ف مغيربّدي رحديتاي عنّ ملّنّة اصيئص ن تب�د على باني ف عملني ملطير هذم بف منجزمتي. من
ف ملبّرز "سلّك لّرس إل رحلاه درمسة الل من ّنس، ت من ّجة مل بن ممّ بهي: عشر، متايسع متقرن من
" ة مخنلّّز متّّر إل ة ّز ملبّر "مترحلة تنّن إل رحلاه الل من ملغرب من متفيسي، ملميل بأبّ لّرس" مسيتك
بماالف مئالف نقيط ّد بج بمتفيسي ّجة مل مبن من كل�د تّى ملّنّة اصيئص بي ملقيرنة عنّ بمساناجني
تكلتّ متايريّة بمتظربف مللبسيت تبيّن بكم بذتك منهمي، كل نظرة مّدز ف تطر�د أب طرماة بمظيهر بّنهمي

مترحديتاي. تكلّ بمتاقياّة ة متفكّر ملرجعّة بماالف متردحلاي

ة( بملنلّّز )متفرنسّة مخبرببّة تلمّنّة مليئل ملضيّر للرتقيء بمتفيسي ّجة مل مبن من كلد منبهر تقّ
مال بتنّن، لّرس من بكل ملّّّة بملكاشيايت متعلمّة ملاتمعيت بصف الل من متعلمي، مليل ف
على بمتسّطرة متفضيء لساكشيف مساحّرة بآلت ّرة ماط ّمار بب بقطيرمت سّيرمت من ملّّاة متنقل بسيئل
لّرس متعيصماي: من كل�د عرااه متذّ متكبي متعمرمي للزدهير بكذتك ملنسين، تصيل بتسريهي متطبّعة،
ملّن تطّط بدقة ملنّسة ّدة بج متبنيء اريمة إبرمز الل من عشر، متايسع متقرن من متايي متنصف ف بتنّن
( بمتلدنّنّة ة )متبيّرسي�د مخبرببّة تلشرصّة مشتكة سيت بمتفيسي ّجة مل مبن من كل رسم كمي ّمرع، بمتش
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ّن متقين بمحتمم متعمل قّمة بتامي متنظيم على ملرص ف بتاجل�دى ّر. بمتاط تلاقّم ّّ ق دماعي مالت بمتت
رة ّز مال بمتتاّهّة، بمتفنّة متاقياّة ّمحي لتند ملهاميم ف بكذتك ملشتك، متعّش بمبيدئ ملنسين بحقّق

ضّة. متّر مخنشطة بييرسة بملانزهيت بملايحف ملسيرح

بملنبهير متصّمة مرحلة متغربّة- ملضيرة على بمنفايحه رقيااه مصيدر تنّدع -بفضل ّجة مل مبن سيبز تقّ
بملنصيف متعّل قّم أن إل ااّصل بمرتقيئه. مه ّد تاق متعمّقة مخسبيب ف متبصية بعي متندظر إل ملار بضيرة
بمترايهة ملقاصيدّة متانمّة تقّق ف مخسيس هي متّيقرمطّة، بملشيركة ّرى متش على متقيئم مترشّّ بملكم
بتّّث متادرلف مقيبمة ف متعلمي متبحث ّّر بتط علّم متت�د إصلح أهّة إل كذتك بتفطدن ملجاميعّة.
ايعل عنصرم تصبح كي علّهي ملسلدط ملجاميعي بملّف م متظ�د من ملرأة ر تّر ضربرة إل تنبده كمي متبلّمن.

. بمتفكّر ملقاصيدّ ملرتقيء تقّق ف مترجل ّشيرك ملامع ف بمناجي

" متعجّبة "للرئّيت ملضيّري بملنبهير متصّمة حيتة سيبز متفيسي ّساطع م ذتك مقيبل ف بتكن
بمتعمّقة ملقّقّة مخسبيب إل ّنفذ بم متلنّنّدة. تلمّنّدة متسدطحّة ملظيهر بّصف ايكافى بلنّن، شيهّهي متت
من متايي متنصف ف طينّي بّب متقيئمة قة متعّر متّيقرمطّة ملكم ّمة منظ اهم ّساطع الم بتطّدرهي، رهي تاحض�د
تّصف مهاميمه كل أبل كمي بلنّن، مللكي تلقصر ّتّة ّك متببت ّمنب مل بّصف مكافى إذ عشر. متايسع متقرن
متبلّمن باحّّث بحّهي متكفّلة هي متعسكّرة متقّدة أن معاقّم ة، مخنلّّز ملربّة بمتصنيعة ملّش ّة ق مظيهر

ّّرهي. بتط

ايعل متت�د دبن ّل ت ل بمتغرب، متشرق بي بمتاقياّة ة ملضيّر ملاالايت أن ّجة مل مبن أدرك تقّ
ّعي بمتند متكمدي رمكم متت�د على ّم تق جيمعة، إنسينّة حضيرة إطير ف بملعيرف، بمخاكير متقّم بتبيدل بمتادايقف
إررمء ف سيهت عّرقة، إسلمّة عربّة حضيرة سلّل بنده بعي على كين .بقّ ة متبشّر بملعراة بمتاجربة تلفكر
بمرتقيء، م تقّ�د من إتّه بصلت مي ف متغربّة تلحضيرة مرتكيز نقطة بمالت سيبقة. مرحلة ف ملنسينّة ملضيرة
ملهيدنة أسلّب بع ايت�د ّمجهاهي. م أب هي ضّ�د ّقّف مت يكن ل قيهرة، ة قّ�د متفرنسّة بملّنّة ملضيرة ببند
تقّق أجل من بي، بملقاّمء بمتادنظّمّة، قنّة بمتت�د متعلمّة منجزمتي من ملسافيدة بغيّة معهي، بمتادعيّش
مه ّد بتق حلة متر�د ة زمّب من ّنسي متا ملصلحي ملطيب مّدز ّكشف مي بهّ ّنس. ت ببلّه بملرتقيء ملصلح
متشرق بي بمتادقياّة ملضيرّدة ملاالايت هذه مع متادعيمل على متفيسي عجز بّنمي ملغرب، نظيه مع للقيرنة
ملاأزدمة متايريّة ملرحلة بإكرمهيت ّطيت بضغ ّمي مك كين بخنه متاقلّّّة، متفقهّة رقيااه مّبدّدة إل نظرم بمتغرب
بمتسّطرة محالته ف متطيمعة متغربّة ّى بمتق ملغرب بلّه بي ملاايتّة ة متعسكّر بمتصرمعيت للربب زت مي�د بمتت

http://www.3alyoum.com/news/golobal/a/Ø³Ø§Ø¹Ø©-Ø¨Ù�Øº-Ø¨Ù�-Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø¯Ù�-ØªØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�/
https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg


123_________Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

بي متلدنّنّدة ملّنّدة من ّقفه م اتمبح متغربّة، ملضيرة سيه ّرّد بشع نفسّدي مزدقي نفسه ف بتّد م مم�د علّه،
بمتقطّعة "ملار" على متنقمة إل متندهيّة ف ذتك به أاضى بقّ بملنكير. بملعجيب بملساهجين ملساحسين

نص�د ف أصّمء ّقف مل لذم كين بقّ ّره، بتط تاقّمه متعمّقة مخسبيب اهم على متقّرة عّم إل نظرم معه،
متكيار" "ملار/ ّمجهة م ف بمتّّن بمتاقيف متعسكّر متصرمع هيجس علّهي طغى حّث أنلتم، إل رحلاه
من تلّ ل تنّن، إل متفيسي رحلة اإن�د هذم، كلد رغم بتكن ملغرب. بلّه: على بملّمنة تلنقضيٍ ملاحفز
ة مخنلّّز ملربّة بمتصنيعة ملّش تصف ة، مهم�د رريّة برّقة ّد تُع أن يكن ّّي ك ف تامال طرماة، مظيهر بعض
ملغربّة" "متذمت بتبط حية بتسجل مغرب، متة رح�د ة رّؤ ة زمّب من عشر متايسع متقرن من متايي متنصف ف
بتّّت ملتددّ ّمقع مت إكرمهيت تاجيذبي بقلقة، ماأزدمة مفصلّة رريّة لظة ف ملصلح، سبل عن متبيحاة

ّتة. مله ملساقبل

متّّر إل ملبّرّزة ب"مترحلة لّرز" مسيتك ف ملبّرز ّك مترحلاي:"سل هيتي ف ملّنّة اصيئص بي ملقيرنة إند
متايي متنصف ف ّنّة ّا بمخنل ّنّة متفرنكف ملّنّداي: ّر تط ف مهمدة رريّة مرحلة سلّة من ناني مك�د قّ مخنلّّزة،"
بمتادقن متعلمي ّى ملسا على مليئل رهي تطّ�د بمظيهر اّهمي، ّق بمتاف ّة متق دعيئم بإبرمز عشر، متاديسع متقرن من
ماايتّة، ّجّة ّت تكن بإنيزمت علمّة ماتمعيت الل من محقة متل�د ّد متعق ف بتتسدخ سااّعدم بمتت ، بمتعسكّر
سابز حّث بملقلّمّة، متعيلّة مخحّمث ت مّر ف ساؤرر ملاهبة، دبتّة بصرمعيت عيلّة حربب الل من بكذتك
متعرب ملغرب منطقة على بايصدة متعيم، ف عّّّة منيطق على بمتسّطرة بملّمنة ّسع متا ف ملازمّّة رغباهمي
ّل ح ببّرطينّي ارنسي بي بمقاصيدّ سّيسي صرمع دمر تذتك بكناّجة بملستمتّجّة. ملقاصيدّة أهّاهي إل نظرم
غلبة ناّجاه كينت - ارنسي طرف من تلجزمئر ملبكر ملحالل بعّ – مخقصى بملغرب ّنس ت على ايصة متسّطرة،
متقيئمة متّبتّة ّى متق بي ملصيل بتبيدل ّماقيت بمتاد ايقّيت ملت�د من متعّّّ بفضل ّي، متفرنكف ملضيّر ّذج متنم

ّد ملضير ّذج م متن�د بّصفه ملغيرب، ّعي مت على بمتاقيف ملضيّر ّذج متنم هذم سّطرة إل ذتك أد�دى بقّ آنذمك.
تذتك ّن بسّك بملفّدة، متظديهرة هنيته رغم بمتاحّّث، م متاقّ�د تقّق أجل من به، بملقاّمء محاذمؤه، ّمجب مت

ملن. حّد إل تبعيتي نعّش ميزتني متت بمتاقياّة بملقاصيدّة متسّيسّة ملنعكيسيت من متعّّّ

ف بقعت متت ايخحّمث مليضي، بتّّ هّ مليضر أند ملعمدقة ملضيرّدة متقرمءة الل من تني ّاجلدى
متسّيسي ملشهّ تشكّل ف بايعل حيضرم ّم متّ إل حيضرم ثريهي ّزمل بمي مليضر، تصنع تزمل مي مليضي،
بلّمن ف ّّره بتط ملصلحي ملطيب تفّز ف هيم دبر تلردحلة كين ملطير هذم ،بف ملغيربّدة ملنطقة ف بمتاقيف
نزعة -رغم متبلّّن بي ة ملصلحي�د متاجربة تاشيبه إذ مخقصى، بملغرب ّنس ت ف بلخاص�د متعرب، ملغرب
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بالرة تلمغرب سيبقي كين بفرنسي ّنسّي متاد ايحاكيك ّنسي- متا ملصلحي متفكر بي ّامّدز متت بمتفرمدة متادبكي
ر ملبك�د لنفايحهي بكذتك متايّرخ، ف متضيربة ببذبرهي بعرمقاهي مّزت قّ ّنسّة، متا ملصلحّة ملّرسة أند كمي ّد، عق
إل أددى ملصلحّة، متاجيرب ف ّعّي بن كمّي ترمكمي تّّهي الق يدي مخارى، متعرب ملغرب بّبل مقيرنة أبربل على
متفكّرة منجزمتي من ملسافيدة بغّة متغربّة، ملّنّدة مع متادعيمل ف كبيتي بمربنة ّصّة اص بمنحهي ّجهي بنض إررمئهي

بمليدّة.

مدقّة متص�د من ترجت متت تلك ّصي اص ّنسّة، متا متشبّبة ّعباه مسا متذّ ّع بملان متاقّل ملضيّر ملرث إند
ذمته ملن بف ملصّنة، بقلعهي ّاهي هّ�د بصيدر تاشبدث أن بمعاّمل لقاّمر مساطيعت – أارمدهي أحّ ّجة مل بمبن –
ف متص�ددع رأب ّب رقيااهي، ّغذب مي منهي اأاذت مترحيل، إتّهي بشّت أبربل، من ملتّة ملّمرة ّمر أس برأة تقاحم أن
متعلقة اهم إل ّد- عق منذ - تلقيئّي سيعّة بهي بنّيّي، بقّدٍ أنسيقهي متفرنسي ملحالل الرل متت ّنسّة متا متبّئة
على منكين م أم�د ملّنّة. بنيصّة مخاذ مسيتك ّم أق بمتاميس بملقابيس بملايقفة ّمصل متاد مسيه ف بمتغرب متشرق بي
على قيدر غي اهّ ته، لتفضل ملعتمف بعّم ملار بشّطنة بمتاكفي ملقصيء يدنكردس متفيسي ملميل أب شيكلة
رحلاه من متفيسي ملميل أبّ ّسافّ م بتذتك ملسلمّة، متعربّة ّّاه ه عن ّل ه متذ�د دبني اّهي، ملنرمط أب ملّنّدة اهم
، معاّملض ف للار متادعّرف إل جّّم مّال رحلاه ّجة مل مبن جعل بّنمي ملّّاة، تلمّنّة زُارف بعض إلد متّصفّة

بحكمةض. بنضجض بمتاحٌّّث متامّدن ّج متاميس على بملثد

ف بتنّن لّرس من بكلد بمتاقّم ملّنّة مظيهر على بملطدلع أبربل إل مترحلة أن نعاب أن بيكن
ّة صح أحّرت متت مليمة متردبماّ من رماّم متبعّّ ملّى على تت مث�د قّ عشر، متايسع متقرن من متايي متنصف
ّنس ت من بكل متفرنسي ملحالل بمقيبمة ّطن مت ر متاحر�د حركيت ّر ظه ف بسيهت ملغيرب، ّعي مت ف
بتشكّلهي مالهي بإعيدة مساّعيبي على بمتعمل جّّّة، بأاكير مفيهّم على لع ملط�د الل من بذتك بملغرب،
ّّة مل ّم مفه تشكل بكذتك بملّمرة، متاقلّّ بي متعلقة بتّّّ ّر متّسا اكرة مال مللّة، مخنسيق ضمن
بمتندقيب ملزب متعمل إطير ف متانظدم أهّة بكذتك ايعلة، بطنّة مؤسسيت بنيء بضربرة متّبتة ة بمّي�د ّمطنة بمل

بملمعّديت.
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ّمجع امل ملصادر قائمة

ملصادر: قائمة

: رئَّّة مصادر ي-

-.1900 ّنسّة، متا مترسّة ملطبعة ّنس: ت ط1، لّرز، مسيتك ف ملبّرز سلّك ممّ. ّجة، مل مبن

ممّ- )تقّق: ة، مخنلّّز متّّر إل ة ّز ملبّر مترحلة ملميل. أبّ متفيسي، مترحين عبّ بن متطيهر ممّ
.1967 مليمس، ممّ جيمعة مطبعة ايس: ط1، متفيسي(،

ُكمّلّة: مصادر ب-

ط1،- يي(، مليج بن بملّلي متسيحلي جيدّ )تقّق: ّنس، ت رّرخ من صفحيت ممّ. ّجة، مل مبن
.1986 ملسلمي، متغرب دمر بيبت:

بحيدّ- يي مليج بن ملّلي )تقّق: بملّّّ، متقّي ف ّحّّ متا معيم رّرخ ممّ. ّجة، مل مبن
.1985 ملسلمي، متغرب دمر بيبت: ط2، متسيحلي(،

-.1912 ّنسّة، متا مترسّة ملطبعة ّنس: ت ط1، ّنسّة، متا للملكة متفلّيرّدة مترحلة ممّ. ّجة، مل مبن

-.10 - 2 متعّد: ،1910 -1902 مترسّة، ملطبعة ّنس: ت ّنسّة، متا مترزنمة ممّ. ّجة، مل مبن

ّنس:- ت ّنس، با ملسلم شّخ ببطة ملسلم ف متشرعي لتقضيء ّاعلق رريي بث ممّ. ّجة، مل مبن
. 1908 مترسّة، ملطبعة

ّمجع: مل قائمة

-.1974 متنشر، تلطبيعة متفكر دمر بيبت: ط3، بملسلم، مليهلّة ف متعرب ّمق أس سعّّ. مخاغيي،
سلمة(،- بن ببشي مزمل ممّ )تعّرب: ّنسي، متا متشبيب بحركة ّن متفرنسّ ملعمربن شيرل. ّتّين ج ، أنّّر

.1985 ّّزع، بمتا تلنشر ّنسّة متا متشركة ّنس: ت ط2،
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نشربن،1993.- تبنين مكابة بيبت: ط2، ملّط، مّط قيمّس بطرس. متبسايي،
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-.2010 مليمعي، متنشر مركز ّنس: ت ملسلمّة، متعربّة متاقياة ف ملضيّر ّمصل متا تطفي. دبّش،

-، ط1 رزق(، تبّب ّنن ّ )ترجة: ،1900 عيم: حت ملغربّة ملنلّّزة- متعلقيت رّرخ ج. ب. ربجرز،
.1981 متاقياة(، )دمر ملّّّة متشركة متبّضيء: متّمر
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.103- صص:97 عّد:180،
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. ج2 ،1981 بمتنشر، تلّرمسيت
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املباث: ّاحات ملط قائمة

متلدغة- ف ميجساي ،رسيتة 19 متقرن ف ّنسّي متا مترحيتة كايلت ف لّرس ّرة ص أمية. سيسي، مليج

ّنس، با ملنسينّة ّم تلعل متعيل ملعهّ ف ّقشت ن متقيسي، ااحي مخسايذ: إشرمف متعربّة، بملضيرة بمخدب
.2015-2014 مليمعّة: متسنة

ملعيصرة،- ّنس ت مصيدر من مصّر )1917 -1901( ّجة مل بن لمّ ّنسّة متا مترزنمة ّمق. أش ،ّّ ع
ملنسينّة ّم متعل كلّة ف ّقشت ن ّمي، متاّم مليدّ مخسايذ: إشرمف ملّّث، متايّرخ ف ميجساي رسيتة

.2011 ّمن: ج ّنس، با بملجاميعّة

ف- متكفيءة شهيدة متامّن، ّم عفه بعلقيتي ملّّث متعرب مترحلة أدب ف ملساظراة ّن متفن ز. متعّز ، متعّيّر
متسنة ّبة، عن بملنسينّيت ّن بمتفن ملدمب كلّة ف ّقشت متّّرسي،ن ارحيت مخسايذ: إشرمف متبحث،

.1993-1992 مليمعّة:

إشرمف- دبتة، ّرمه نقّّة،دكا تلّلّة قرمءة )1931-1875( ّنس ت ف متّّن ملّل ااحي. متقيسي،
-2004 مليمعّة: متسنة ّبة، عن بملنسينّيت ّن بمتفن ملدمب كلّة ف ّقشت ن عمرمن، كميل مخسايذ:

.2005
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ملفّّهّّّّّارس
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ّانّة ملق مايت فهّس

مايّّّةر/ع ملصفحةمايةملَّوِرنّّص

1﴾ ملنلصُق أن ّن بن ّصفن كن انينصُظُربم ٌٍ مخنرص ٌف ٌسيُبم ُقلص 2015متعنكبّت﴿

ٌمنص2 ّم بنُكُل منننيٌكٌبهني ٌف ّم ُش انيمص ّلن ذنُت ٍن مخنرص تنُكمص جنعنلن مدتٌذّ ّن ُه ﴿
ُّر﴾ متنلُش بنإٌتنّصٌه رٌزصٌقٌه

1516مللك

3﴾ ٌر بنمتبنحص متبنٌد ٌف بنحننلصننيُهمص آدنمن بنٌن نني كنردمص ّص بنتنقن 7016ملسرمء﴿

4﴾ ّعني جٌن متننيسن لننّنى ُا ّشنيُء تنّص 31111مترعّ﴿
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ملعلم فهّس

ي

ّر9 رّل برنت إدبمرد

ل23 قّب ّتّت ألب

اّلّب49 أبغست

ملسن26 مخبل

إّلّزمبّث60 مخبل

غّسايف39 أكسنّر إّفل

ب

بربكلمينكيرل67

بطرس6 متبسايي

7، 18، علي41 ممّ لشي

18، 38، ل41ّ أحّ لشي

ّطة17 بط مبن

سيم19 ّحيجب ب

23، 27، علي108 بّشّشة

17، ّن94 نبلّ ّنبرت ب

ربلرت74 ّميس ت ّجّ ب

متنيصر23 لّ

7، 44، 57، مليمس97 ممّ بيم

ت

سلدم17 متتجين

ملسن30 أبّ متايمكربي

21، 36، 55، متّّن121 اي ّنسي متا

ث

مرمد30 متايتث

11، 39، ّن54 نبلّ متايتث

ج

60، سين120 جرمين

ح

ملسن121 ممّ ّّ ملج

مم26ّ ملشيّشي

خ

مترحين6 عبّ الّبن مبن

ّّس117 ت عشر مليمس

متبشي26 ممّ ّجة مل مبن

د

ّن76 ج هيّ ّنّ درمم

ّنر61 تّ اينشي دّ

ذ

ّر75 منص أحّ متذهب

ر

50 هنّر مترمبع

ّّس41 ت عشر مترمبع

مم23ّ مترمبع
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41، هيربن118 مترشّّ

جيك54 ّن ج ربسّ

برنر25 ربم

مرزبق75 مترمّس

س

نزك114 سيلّرد

ّميس86 ت سياّر

22، 23، 26، 36، 40، مم55ّ متسنّسي

ِ

ايرس21 أحّ متشّّق

41، شيرلين138

ص

8، 25، 26، 98، بشي115 ممّ صفر

ل121ّ ممّ متصيدق

ض

36، 46، 55، مم121ّ متضّيف أب مبن

ط

8، رماع21 رايعة متطهطيّب

ع

53، عمر116 متعّزز عبّ مبن

مخمي31 متفيسي مترحين عبّ

29، 31، مم77ّ مترحين عبّ

متطيهر22 ّر عيش مبن

مم23ّ ّمي متاط متصفير ا عبّ

ّد21 مم عّيد مبن

غ

حيم19ّ أبّ متغرنطي

مم29ّ غّرط

ُ

28، مم29ّ متفيسي

اضلن18 مبن

95 )Victoria) ّّر اكا

54 )Voltaire)ّتاي ا

50، ّّس120 ت اّلّب

ق

مم9ّ متقرّب

ااحي8 متقيسي

ك

98 )Capitaine-Lange)تنج كبطين

ّهيب10 مت عبّ متكّيل

ل

75 )John-Lacland)ّن ج لكلنّ

139 )Loison)ّمزبن ت

م

مري60 ملّلنّة

ل22ّ متصيدق ممّ

11، إحسين12 ملسن ممّ

مم31ّ ملطيع
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مم22ّ ة معيّب

مم6ّ ّر منظ مبن

54 )Montesquieu)ّّمناسك

60، سين120 مّشيل

هّ

مم27ّ لّ مليدّ

23، مترحين31 عبّ هشيم مبن

ا

علي26 ّردمي مت

101، 117 )Wellington)بتنكطن

ي

ملجيج56 ّّسف أبّ

ّل27ّ م ّّسف

99 )Chelse-Youwarte) شلصي ّمرط ّ
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ن ملمُا فهّس

ي

ملزر19 أٍر

30، 31، 75، 76، 77، 83، إسبينّي110

ملسكنّّرة18

117 ّن أانّ

قّة19 إاّر

إاغينساين19

مخقصر50

ألينّي22

54، مختزمس110

23، 77، 84، 110، 123، إّسلي122

إّطيتّي22

دّزنفيتّّ إّسبلنّ

62 )Esplandes des

Invalides)

ب

19 بيرى

19 برسرين

54 بربسّي

48، 115 )Tour Effel)إّفل برج

49 "انّبم" متّبق بساين

50 )Pastile)لساّل

18، بغّمد19

18، متبلغير19 بلد

18، متربس19 بلد

بلجّكّي22

متتك18 بلد

متصقيتبة19 بلد

متبنّقّة9

بنزرت27

49، 62، 116، 118 )Panthéon)ّن متبناّ

ت

23، 30، 31، 77، 110، ّمن123 تط

م20 ّد تك

مبكا20ّ

متاييز93

ّبيم60 ت دّ تّيتر

ايّرت60 دّ تّيتر

ج

طيرق143 جبل

37،77، 110، 122، ملزمئر123

مللّبنّة26 ملمعّة

مخبقيف25 جعّة
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22، ّنة122 ا متّز جيمع

متقربّدي29 جيمعة

ح

ملجيز23

102 ّمن ملّ حّّقة

60، متلدتّنّة122 مليرة

119 متبحر لب ّمة ح

خ

19 ارمسين

ّمرزم19 ا

د

103، ّر119 متبلد دمر

52، 116 متسكة دمر

41، 71، مترص112ّ دمر

19 دمشق

متّنيرك22

ر

ربمة116

19 ّد متر

س

50 )Place de la Concorde)ّايق مت سيحة

115 )Big-Ben)بن بّج سيعة

سرقن19ّ

عكيظ42 سّق

22ّّّ متس

ِ

متشيم19

49، 63، )Champs-Elysées)ه شينزتّز
115، 118

ص

طيرق76 جبل صررة

متصي19

ط

طرمز19

متسّدير45 متصنيعي متطّرق

19، 76، 79، 99، طنجة116

ع

19، 53، متعرمق116

برقة21 عي

غ

63، 118 )Bois de Pologne)ّنّي ّت ب غيبة

غرنطة19

غيب19

ُ

ايرس19

29، ايس32

السطي19

ّتغي19 متف
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ق

قيبس27

متقسطنطّنّة19

ارسي50ّ ّر قص

مللكة93 قصر

ّء44 متض قصر

43، متكهرلئّة112 قصر

ّقيز19 متق

تنّن93 قنطرة

48، متنصر115 قّس

ك

متكيف27

)Sainte-Madlaine)ميدتي سينت كنّسة
47، 59، 115، 120، 137

48 )Notre-Dame de Paris)ّتردمم ن كنّسة

ل

99، 106، متلدنّّرز111

54، 110 )Lorraine)ّرمن متلد

ّن52 تّ

م

61، 119 )Louvre)ّار متل ماحف

متصيدقّة22 ملّرسة

40، 113، مرسّلّي116

19، 20، 22، 24، مصر50

ميتطة21

متزجيج89 معمل

28، 36، 42، 112، متّبل لّرس معٍر
113

25ّّ متعل ملعهّ

متبق81 مكاب

40، 122، ببيّرس116 ّطنّة مت ملكابة

مكة19

62 "غرباين" ّّز م

80، 85، )Portsmouth) ّرسّث" "ب مّنيء
91، 96، 101

ن

متنمسي22

ّن19 حّح ّر

19 ّر نّسيب

هّ

ّتنّة22 ه

هذمن19

19 ملنّ

ا

102، 116 )Waterloo)ّبمترت

ي

ّارب9

ّنن9 متّ
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ّّّّّوى ملّنّ

2......................................................................................................... مقدمية

4....... عشّ ملناسع ّن ملق من ملاان ملنصف ف ّحيالة امل املّيحلة ملدنّة حول )تهّدي( ملايل ملفصل - I

متفصل:...............................................................................................5 مة ّد مق *

6................................................. بمقّدميتي( اصيئصهي ّمهي، مفه ( ملّنّدة ّل ح مخبدل: ملبحث

15................................................................................. بملار متردحلة متايي: ملبحث

ّذجي(: ن متفيسي ملميل بأبّ ّجة مل بن )ممدّ عشر متاديسع متقرن من متايي متنصف ف مترحديتة متايتث: ملبحث

21..............................................................................................................

28.............................................................................................. متفصل: ايمة *

بريز"...........................................................29 " ف ملدنّية خصائص ملاان: ملفصل -II

متفصل:.............................................................................................30 مة ّد مق *

32..................................................... بملقاصيدّدة: بمتعمرمنّدة متعلمّدة ملصيئص مخبدل: ملبحث

44............................................................................ متسّيسّدة متسمديت متايي: ملبحث

48.......................................................................... ملجاميعّدة مللمح متايتث: ملبحث

57.............................................................................................. متفصل: ايمة *

59.................................................... " ملليندريز " ف ملدنّية خصائص ملاالث: ملفصل -III

متفصل:.............................................................................................60 مة ّد مق *
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متعلمّدة.............................................................................63 ملصيئص مخبدل: ملبحث

75............................................................................ متسّيسّدة متسدميت متايي: ملبحث

بمتاقياّدة..................................................................79 ملجاميعّدة مللمح متايتث: ملبحث

85.............................................................................................. متفصل: ايمة *

ملّيحلني.87 ف املنّّيُ ّمفة ملّ امومطن املليندريز بريز صوِر ف املخنلُ ملئنلُ ّيمبع: مل V-ملفصل

متفصل:.............................................................................................88 مة ّد مق *

ملئالف..............................................................................90 ّمطن م مخبدل: ملبحث

ملاالف.............................................................................96 ّمطن م متايي: ملبحث

متردحلاي........................................................108 ف بمتاطردف متطرماة ّمطن م متايتث: ملبحث

119............................................................................................ متفصل: ايمة *

ملبّحث..............................................................................................121 خاتّة

125.................................................................................... ّمجع امل ملصادر قائمة

ملفهّّّارس...................................................................................................130

131..................................................................................... ّانّة ملق مايت فهّس

132............................................................................................. ملعلم فهّس

ن.............................................................................................135 ملمُا فهّس
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