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     :بؤ طشيَتوثيَويظتة كوستةيةك بٍو                                   

  
  ثيٍَاطةي بابةت:

ئةو كةطاٌةي كة بؤ يةكةوني جاس دةطت بة ساظةكشدُ وليَكؤَليٍةوةي كؤوةَلٍاطيي دةكةُ لة جؤساوجؤسبووٌي ئةو 
تيَشِواٌيٍاٌةي كة سووبةسووياُ دةبٍةوة تووػي طةسطووسِواُ دةبَ. كؤوةَلٍاطاُ بؤضووٌيَكي تيؤسي كؤكياُ ٌيية، ئةواُ 

باسةت بةوةي كة بةض ػيَوةيةك دةبيَت ِةَلظوكةوةت و سةفتاسي وشؤظ ساظة بكشيَت صؤس جاس لة ٌيَواُ خؤياٌذا طة
وبةض  ػيَوةيةك دةتواٌَ دةسئةجناوةكاٌي تويَزيٍةوة باػرت دياسي بكةُ وؼتووشِياٌة. بؤضي كؤوةَلٍاطاُ ٌاتواٌَ بةو 

 اوثةمياُ بَ؟جؤسةي الي صاٌاياٌي طشوػتذا دةبيٍشيَت بةػيَوةيةكي طوجناوتش لةطةهَ يةكرتدا ِ

ئةً بابةتة ثةيوةٌذي بة واِييةتي خودي كؤوةَلٍاطييةوة ِةية. كؤوةَلٍاطي طةباسةت بة رياُ وسةفتاس وِةَلظوكةوتي 
خودي وشؤظةوةية. وساظةكشدٌي خودي وشؤظ ئاَلؤصتشيَ ودرواستشيَ كاسة. لة تةواوي صجنرية صاٌظتييةكاٌي وةكو صاٌظتة 

باسةت بة قؤٌاغة بةساييةكاٌي تيَشِواٌني صؤس صياتشة لةضاو جياواصي بري وسِا طةباسةت طشوػتييةكاٌذا، بووٌي ٌاكؤكي طة
بة ليَكؤَليٍةوة ئةصوووٌيةكاُ، ضوٌكة ليَكؤَليٍةوة ئةصوووٌييةكاُ ئةطةس جياواصي بري وسِا طةباسةت بة دةسئةجناوة 

ةوة باغ وطفتوطؤ، ضوٌكة تيَؤسةكاٌي تاسِادةيةك صاٌظتييةكاٌيؼي لةئاسا بيَت دةتواٌيَت كؤٌرتِؤهَ بكشيَت ودووباسة بيَت
 ِةويؼة ثةيوةٌذياُ بةساظة كشدُ وسووٌكشدٌةوة ِةية  وصؤس بةكةوي دةتواٌَ بةػيَوةيةكي تةواوي ضاسةطةس بكشيََ. 

لةً كؤسطةدا )كؤوةَلٍاطيي كالطيك( كاس لةطةس ػيكشدٌةوة قؤٌاغة بةساييةكاُ و تيؤسة طشٌطةكاٌي كؤوةَلٍاطي 
، وةبةطتىاُ لة كؤوةَلٍاطيي كالطيك بؤضووٌي طةوسة بريوةٌذةكاٌي بواسي كؤوةَلٍاطيية. واتة ئةو بؤضووٌة دةكةيَ

طؼتيياٌة كة لة ضواسضيَوةياٌةوة كؤوةَلٍاطاُ ساظةياُ لةطةس كشدووة وكاسيطةسي لةطةس بواسةكاٌي تويَزيٍةوةي خؤياُ 
كاٌذا ِةبووة. بة تايبةتي تيَشِواٌيين ِةٌذيَك لة بٍاغةداساٌي وِةسوةِا ػيَواصة دياسيكشاوةكاُ وتويَزيٍةوةي بابةتة

كؤوةَلٍاطيي ئةوشَؤيي كة سِؤَليَكي باآلدةطتياُ ِةبوو لة كاوَمبووٌي بةسايي تيَؤسي لة كؤوةَلٍاطيذا وةكو، كاسه 
، وِةوَلي صؤسياُ داوة بؤ 1920-1864، واكع ظيَبةس 1917-1858، ئةوين دؤسكايي 1883-1818واسكع 

يَطةيؼنت لةو طؤسِاٌكاسيية بةِيَضاٌةي كة لةو طةسدةوةدا سووياٌذاوة)طةسوايةداسي، بةثيؼةطاصي بووُ، بةػاسطتاٌي ت
بووُ، وِةسوةِا دةسكةوتين جؤسةِا ػيَواصي ٌويَ لة ومىالٌيي كؤوةآليةتي كة كاسيطةسييةكي صؤسياُ ِةبووة لةطةس 

ك وطشوثةكاُ(. يئةً بؤضوٌاٌة كة يةكةوني جاس باغ كشاوُ وِيَؼتا دسوطت بووُ وبةسِيَوةضووٌي رياٌي كؤوةآليةتيي تا
 طشٌطييةكي بةسضاوياُ ِةية لة بواسي  كؤوةَلٍاطيذا.

 



  ئاواجني بابةت: (0

 . دةسواصةيةكة بؤ تيَطةيؼنت لة ِةلووةسجي طةسِةَلذاٌي  كؤوةلٍاطيي 

   .تيَطةيؼنت لة ثةيوةٌذي طةسِةَلذاٌي بريو بؤضووٌي كؤوةَلٍاطاٌة وسةوػةٌطةسي 

 كالطيكذا بة تايبةتي )واسكع، دؤسكايي،  ئاػٍا بووُ بة طشٌطرتيَ قوتاخباٌة ِضسييةكاُ لة بواسي كؤوةَلٍاطي
 ظيَبةس(

   .دةسواصةيةكة بؤ صاٌيين تريِواٌيٍة بةساييةكاٌي  صاٌاياُ لة كؤوةَلٍاطييذا 

 ..ياسوةتيذاٌي قوتابياُ بؤ بةكاسِيٍَاٌي تييؤسيية صاٌظتييةكاُ لة كاتي ئةجناوذاٌي تويَزيٍةوةي صاٌظيت  

 

 

        بابةتةكةخؼتةي دابةػكشدٌي                                    
 دةسواصةيةك بؤ كؤوةَلٍاطيي ةفتةي يةكةًِ

 واِيةتي كؤوةَلٍاطيي 

  تيؤسي كؤوةَلٍاطيي 

 ثةسةطةٌذٌي تيَشواٌيين كؤوةَلٍاطي 
 دةسواصةيةك بؤ كؤوةَلٍاطيي ةفتةي دووةًِ

 ُكؤوةَلٍاطيي وكاسداٌةوةكا 
  طشٌطي كشدةي كؤوةَلٍاطيي 

 دةسواصةيةك بؤ كؤوةَلٍاطيي ةفتةي طيَيةًِ
 .ُتيَطةيؼنت لةدةؤخة كؤوةآليةتييةكا 

 .بوٌيادي كؤوةآليةتي وكشداسي وشؤظ 
 سؤػٍطةسي  ةفتةي ضواسةًِ

 طةسةتاكاٌي سؤػٍطةسي 

 يةتييةكاٍُطةسي وطةسِةَلذاٌي صاٌظتة كؤوةآلسؤػ 
 كؤوةَلٍاطيي وثةسةطةٌذٌي كؤوةَلطةي ثيؼةطاصي ةفتةي ثيٍَحةًِ

 .جياواصي ٌيَواُ كؤوةَلطةي ثيؼةطاصي وطةسوايةداسي 

 .تيؤسي كؤوةَلطةي ثيؼةطاصي 

 (1857-1789ئؤطةطت كؤٌت ) ةفتةي ػةػةًِ
 .تيَشِواٌيين كؤوةَلٍاطيي 

 .قؤٌاغةكاٌي ِضسي وشؤظايةتي 
(1883-1818كاسه واسكع ) ةفتةي حةفتةًِ  



  .واتشياليضوي ويَزوويي 

 .طةسِةَلذاٌي واتشياليضوي ويَزووي 

  .سةِةٌذةكاٌي واتشياليضوي ويَزوويي 
 ( 1883 -1818كاسه واسكع ) ةفتةي ِةػتةًِ

 . ُػيَواصي بةسِىّيٍَا 

  ريَشخاُ وطةسخاٌي ئابووسي 
 (1883 -1818كاسه واسكع ) ِةفتةي ٌؤيةً

    .ًطةسوايةداسي وطؤطياليض 

 ُالي واسكع ضيٍة كؤوةآليةتييةكا 

 ومىالٌيَي ضيٍايةتي وػؤسؾ 
 واسكظيضً ِةفتةي دةيةً

 .واسكظيضً وةكو تيَشِواٌيٍيَكي كؤوةَلٍاطيي 

   .ػيَوة طشتين جيّاٌي وؤديَشُ لة سواٌطةي واسكظيضوةوة 
(1917-1858واكع ظيَبةس   ) ِةفتةي ياصدً  

 .ًضةوكي بريؤكشاطيض 

 .بريؤكشاطيضً لة سِواٌطةي ظيَبةس 
(1917-1858)واكع ظيَبةس    ِةفتةي دواصدةً  

 .سؤَلي بةِضسيبووُ لة ثيَؼكةوتين كؤوةَلطا 

  .ِؤكاسةكاٌي طةسِةَلذاٌي طةسوايةداسي لة ئةوسوثا 
 ضيين كؤوةآليةتي الي ظيَبةس  ِةفتةي طيَضدةً

 تيؤسي كشدةي كؤوةآليةتي 

  .كشدةي كؤوةآليةتي  ودسوطتبووٌي  طؤسِاٌي كؤوةآليةتي 
1917-1858ئةوين دؤسكايي  ِةفتةي ضواسدةً  

   .دؤسكايي وطةسبةخؤيي كؤوةَلٍاطيي 

 طياطييةكاٌي بريوباوةسِي دؤسكايي.  -سةِةٌذة ئايذيؤلؤريية 
1917-1858ئةوين دؤسكايي  ِةفتةي ثاصدةً  

 ضةوكي كؤويزداُ الي دؤسكايي/ سةِةٌذ ةكاٌي 
 ِاوبةٌذي كؤوةآليةتي 

1917-1858ئةوين دؤسكايي  ِةفتةي ػاصدةً  
  دابةػكشدٌي  كؤوةآليةتي كاس 



 ثيَكّاتةي كؤوةآليةتي وكاسداٌةوة 
 ئايني لة طؤطيؤلؤجياي كالطيك  ِةفتةي حةظذةً

 تيَشِواٌيين كاسه واسكع 

 )تيَشِواٌيين واكع ظيَبةس )ئايني وطؤسٌِي كؤوةآليةتي 

 )ُتيَشِواٌيين ئةوين دؤسكايي )طشوتة ئايٍييةكا 
 طوطيولوجياي كالطيك ووةطةلةي ػاس ِةفتةي ِةردةً

  ػاس لة ديذي كؤوةَلٍاطاٌذا 

  طةسوايةداسي وػاسي ِاوضةسخ.ػاسي ثيَؽ 
 كؤوةَلٍاطي وكيَؼةكاٌي تيؤسي  ِةفتةي ٌؤصدةً

 .ُِةَلظةٌطاٌذٌي قؤٌاغة بةساييةكا 

  .قوَلبوٌةوةي تيؤسي لة كؤوةَلٍاطيذا 
 فؤكؼيٍَاليضً ودربةسةكاٌي  ِةفتةي بيظتةً

  .تالكؤت ثاسطؤٌض وسِؤَلي لة كؤوةَلٍاطيي 

  .كؤوةَلطةكاُ وةك طيظتىي ئؤسطاٌيكي : بؤضووٌي فؤكؼيٍاليظيت 

  .خيَضاُ وجيٍَذةس لة سواٌطةي فؤكؼيٍاليضوةوة 
 كؤوةَلطةي ثيؼةطاصي ِاوضةسخ ولةتووثةتبووٌي تاكيَيت)يئٍذيويذدؤٌاليضً(.  ِةفتةي بيظت ويةك

  .ئريطييةي صيطىوٌذ فشؤيذ 

  .كولتووس وكةطايةتي 
 طةسضاوةكاُ : -

 بة صواٌي كوسدي  -1
 .2012حةطةُ ئةمحةد وظتةفا، سِؤرِةآلت، ِةوليَش،  -ئةٌتؤٌي طيذٌض، كؤوةَلٍاطيي، و  -
 . 2013ِةوليَش، -ئةٌتؤٌي طيذٌض، دةسواصةيةكي سةخٍةيي بؤ كؤوةَلٍاطيي، و. ئاساً ئةوني ػواٌي، سؤرِةآلت -
 .2007ِةوليَش،  -وةٌوجيَّش ووحظين، كؤوةَلٍاطيي طؼيت، و. ووطمح ئريواٌي، ئاساغ -
 .2007ِةوليَش،  -وةٌوجيَّش ووحظين، دوسواصةكاٌي كؤوةَلٍاطي، و. كؤوةَليَك وةسطيَشِ، ئاساغ -
 . 2012ِةوليَش،  -وةجذةديَ عووةس خةيشي، كؤوةَلٍاطي، و. كؤوةَليَك وةسطيَشِ، سؤرِةآلت -

 باللغة العربية -2
 .8991والتوزيغ،سوريا،  خضر زكريا، نظرياث سوسيولوجيت، األهالي للطباػت والنشر  -

 . 9009مصطفى خلف ػبد الجواد، نظريت ػلم االجتماع المؼاصر، المسيرة، ػمان،  -

 

 



 

 ثشطياسة منوٌةييةكاُ
طشوث وكؤوةَلة وشؤييةكاٌة بة ػيَوةيةكي صاٌظيت، بابةتة  كؤوةَلٍاطي خويٍَذٌةوةي رياٌي كؤوةآليةتي) 1ث/

بووٌةوةسة كؤوةآليةتييةكاُ(. ئةً دةطتةوارةية ػي بكةسةوة لة بة ضؼت طةسةكييةكةي ِةَلظوكةوتي خؤواٌة وةكو 
  ؟بةطنت بة تيؤسةكاٌي كؤوةَلٍاطيي، دواتش سِاي خؤت دةسبشِة لةً باسةيةوة

ئيَىة ئةوشِؤ لة دوٌيايةكذا دةريَ كة ٌيطةساٌكةسة، لةِةواُ كاتيؼذا ثشِة لة ووردةطةليَكي صؤس وطةيش وةالً//   1ث/
اِاتوو. كةوتووةتة بةس ػةثؤلي طؤساٌكاسي خيَشا، وسووبةسووي ِيَشػي تةكٍولورياي ٌويَ  طةباسةت بة وطةوةسة بؤ د

 ريٍطةي طشوػيت بؤتةوة.
لةطةهَ ِةووو ئةواٌةػذا ئيَىة بؤ صاهَ بووُ بةطةس ضاسةٌوومساٌذا خاوةُ تواٌايي وبةديّيٍَاٌي رياٌيَكي خؤػرت كة 

ئةً دوٌياية ضؤُ ثيَكّات؟ بؤ ضي ِةه ووةسجةكاٌي رياٌي ئيَىة لةطةهَ ِةه ٌةوةكاٌي ثيَؼوو دةطتةبةس ٌةدةكشا. 
 ووةسجةكاٌي رياٌي باب وباثريامناُ ئةوةٌذة جياواصُ؟ لة داِاتوودا طؤسِاٌكاسي سِووةو ض ئاساطتةيةك ِةٌطاو دةٌيَت؟ 

يَكي طةسةكي وبٍضيٍةيي لة سِؤػٍبريي ئةً ثشطياساٌة لة بابةتة طةسةكييةكاٌي كؤوةَلٍاطيني، ئةو كؤوةَلٍاطييةي كة سِؤَل
 ؤدا دةكيَشِيَت.}ِضسي ئةوش

طشوث وكؤوةَلة وشؤييةكاٌة بة ػيَوةيةكي صاٌظيت، خويٍَذٌةوةيةكي وايةي  كؤوةَلٍاطي خويٍَذٌةوةي رياٌي كؤوةآليةتي
كاُ،) طةسطاوي طةسٌخ ساكيَؼة، بابةتة طةسةكييةكةي ِةَلظوكةوتي خؤواٌة وةكو بووٌةوةسة كؤوةآليةتيية

خؤػةويظيت، ِاوطةسطريي، تةٌذسوطيت وٌةخؤػي، ئاسةصووي طيكظي وطضاداُ بة ِؤي تاواٌيَكةوة( طؤسِةثاٌي 
كؤوةآليةتي بيَ طٍووسة، ليَكؤَليٍةوةلةطةس سووبةسووبووٌةوةي ٌيَواُ تاكةكاٌي طةس ػةقاً دةكات وتويَزيٍةوةي سِةوتة 

ٌةوةي ضةٌذ منووٌةيةكي طةسةتايي ياسوةتيىاُ دةدات باػرت ػوٌاغ كؤوةآليةتييةكاٌيؽ لة خؤدةطشيَت، لريةػذا ِيٍَا
 وئاواجنةكاٌي تيَبطةيَ.

  
كؤوةَلٍاطيي ِةوَليَكة بؤ تيَكةيؼنت لة طؤوةَلطا، بؤ ئةوةي لة كؤوةَلٍاطيي تيَبطةيَ، ثيَويظتة بشِواٌيٍة ئةو وةطةلة 

كيَؼاٌةي كة داوةصسيٍَةصاٌي كؤوةَلٍاطيي باطياُ طةسةكيياٌةي كة كؤوةَلٍاطيي دةياٌوسووريَينَ، ئةو بابةت و 
كشدووة وسِاي طةسجني خؤياُ دةسباسةي داوة ِةواُ ئةو بابةتاٌةُ كة صاٌاياٌي كؤوةَلٍاطي ئةوشؤؾ باطي دةكةُ، 
لةطةهَ سِةضاو كشدٌي جياواصيياُ لة ضؤٌييةتي ليَكذاٌةوةي ِةسيةك لة ِؤكاس ودةسئةجناوةكاٌي ئةو كيَؼة 

 ودياسداٌة.
طةسةتا ثيَويظتة ثيَؼةكييةيةك طةباسةت بة داوةصسيٍَةساٌي كؤوةَلٍاطيي باغ بكةيَ بة وةبةطيت سوٌكشدٌةوةي 

 ضواسضيَوةي كؤوةَلٍاطيي وبواسةكاٌي.



-1864(، واكع ظيَبةس )1917-1858( ، ئةوين دؤسكايي )1883-1818ِةسيةك لة كاسه واسكع )
ُ ِةبووة لةطةس كؤوةَلٍاطيي ضةٌكة ػيَواصي تيَشِواٌيين ئةً طيَ (، كاسيطةسييةكي صؤس بةٌشخ وبةسدةواويا1920

 صاٌاية بؤ كؤوةَلطا تيَشَواٌيٍيَكي طؤطيؤلؤرياٌة بوو. 
 
 

 -ئةواٌةي خواسةوة ػي بكةسةوة: /2ث/
           ئةٌذيَؼةي طؤطيؤلؤجي.                                                                                       -0

 سِؤَلي كشدةي كؤوةَلٍاطيي لة ػيكشدٌةوةي باسودؤخة كؤوةآليةتييةكاُ.                    -3
 /// وةال2ًث
 تيَطةيؼنت لة دؤخة كؤوةآليةتيةكاُ -1

بريكشدٌةوة وتويَزيٍةوةي كؤوةَلٍاطيي بة ضةٌذيَ سيَطا ياسوةتي داسػتين طياطةتي كشدةوةيي 
دةدات، بةضةٌذيَ سيَطا ساطتةوخؤ لة بٍةسِةتذا سيَطا دةطتةبةسكشدٌي تيَطةيؼتٍيَكي سووٌرت وضاكظاصييةكؤوةآليةتييةكاُ 

 ياُ طوجناو تش طةباسةت بة تيَطةيؼتٍةكاٌي ثيَؼوو، لةِةس دؤخيَكي كؤوةآليةتيذا ئةوةؾ دةتواٌيَت ئاطيت ِؤػياسي

سةت بةو ػتةي كة بؤضي دةبيَ سووبذات( ئةجناً ساطتةقيٍة بيَت ياخود لة سيَطاي بةدةطتّيٍَاُ )تيَطةيؼتين باػرت طةبا
بذسيَت. بؤ منوٌة ػيكاسكاسي دةكشيَت سووٌي بكاتةوة كة سيَزةي ئةو كةطاٌةي لة ِةراسيذا دةريَ صؤستشة لةو 
سيَزةيةي جاساُ طووامناُ ليَذةكشد، ِةس ضةػٍة ِةوَليَك بؤ ضاسةطةسكشدٌي اليةٌي ٌضوي ئاطيت رياٌي خةَلك طةس بةثيَي 

ياسيية ووسدةكاٌةوة بيَت طةسكةوتٍيَكي صؤسي ِةية ٌةك بةثيَي صاٌياسيية ثشِ لة كةووكوسِييةكاُ. لةطةهَ ئةوةػذا ئةطةس صاٌ
ثشطي بؤضي ِةراسي ِةسوا لةثةسةطةٌذٌذاية بضاٌني، ئةطةسي جيَبةجيَكشدٌي طياطةتة طةسكةوتووةكاُ صؤستش دةبيَت 

 بةسِيؼةكيَؼكشدٌي ِةراسي.
 طيت جياواصيية فةسِةٌطييةكاُ بةئاطابووُ لة ئا -2

ػيَوةيةكي تش لة ياسوةتي كؤوةَلٍاطيي طةباسةت بة داسػتين طياطةتي كشدةيي لة سيَطاي ياسوةتيذاٌي طةػةكشدٌي 
ِوػياسي فةسِةٌطييةوة ديَتة كايةوة لة ٌيَواُ طشوثة جؤساوجؤسةكاٌي كؤوةَلطةدا. تويَزيٍةوةي كؤوةَلٍاطيي ئاوشاصيَكة 

اي كؤوةآليةتي بةبةساوسد لة طةهَ تيَشِواٌيٍة جؤساوجؤسة فةسِةٌطييةكاٌذا. بةً جؤسة ياسوةتي ئةوة دةدات بؤ بيٍيين دوٌي
دةواسطريي طشوثةكاُ طةباسةت بة يةكرت ٌةويٍَيَت.  ئةو كةطةي صاٌياسييةكي تةواوي لةطةس بةِا جؤساوجؤسةكاٌي 

ت، ئةو طياطةتة كشدةيياٌةي بٍاغةياُ لةطةس بٍةواي فةسِةٌطييةوة ٌةبيَت، ٌاتواٌيَت طياطةتواٌيَكي سؤػٍبري بيَ
صاٌياسييةكي وسدبيٍاٌةوةية طةباسةت بة ػيَواصةكاٌي رياٌي ئةو كةطاٌةي كةوا لةاليةُ ئةواٌةوة كاسياُ تيَذةكشيَت ئةوا 

ضبةساٌي ػاٌظي طةسكةوتٍيَكي ئةوتؤياُ ٌابيَت. بةً جؤسة ِاوكاسي كؤوةآليةتي طجي ثيَظتيَك لةٌاو كؤوةَلطةي كؤ
ِيٍذي سؤرئاوا لةيةكيَك لة ػاسةكاٌي بةسيتاٌيادا ضاالكي دةٌويٍَيَت بة بيَ ثيَطةيؼنت طةباسةت بة جياواصيية 



فةسِةٌطييةكاُ بةسدةواً جياواصي لة ٌيَواُ طجي ثيَظتةكاُ وسِةؾ ثيَظتةكاٌي بةسيتاٌيا دادةٌيَت. ئةوا ٌاتواٌيَت وتىاٌةي 
 تبّيَينَ.ئةٌذاواٌي ئةو كؤوةَلكةية بةدةط

 ِةَلظةٌطاٌذٌي ئةجناوةكاٌي داِيٍَاٌةكاٌي طياطةت -3
ليَكؤَليٍةوةي كؤوةَلٍاطيي لةسِواٌطةي ِةَلظةٌطاٌذٌي ئةجناوةكاٌي داِيٍَاٌة طياطييةكاٌةوة خاوةُ ثيَؼّاتة كشدةييةكاٌة، 

بووُ بيَ ئاكاً مبيٍَيَت،  ثشؤطشاويَكي ضاكظاصي كشدةيي دةػيَ  بؤ طةيؼنت بةو ػتةي كةوا داسِيَزساوُ بة دوايذا ويَنَ
 -ياُ بةدواي خويَذا صجنريةيةك لة ئةجناوة ٌةخواصساوة ٌاخؤػةكاُ بةدي بيٍَيَت، بؤ منووٌة :

لةطاآلٌي دواي جةٌطي دووةوي جيّاٌي، كؤوةَليَك باآلخاٌةي طةوسةي ٌيؼتةجيَبووُ لة ٌاوةٌذةكاٌي ػاسدا لة  
دابيٍكشدٌي طتاٌذاسدة بةسصةكاٌي ٌيؼتةجيَبووُ بوو، بؤ طشوثة  صؤسبةي دسوطتكشاُ. ئةو باآلخاٌاٌة بةوةبةطيت

كةوذةساوةتةكاٌي ٌاوضة ِةراٌؼٍةكاُ ٌةخؼةي بؤ داسِيَزسابوو كة لةسِووي خضوةتطوصاسيية ػاسييةكاُ طوودوةٌذ 
و ئةو باألخاٌة دةبووُ، بةآلً تويَزيٍةوة ثيؼاٌيذا صؤسيٍةي ئةو كةطاٌةي لةػويَين  ٌيؼتةجيَبووٌي ثيَؼووي خؤياُ بةسة

طةوساٌة واَلياُ طواطتبؤوة، ِةطتياُ بة تةٌياي وخةوؤكي دةكشد. صؤسبةي ئةو باآلخاٌة طةوسة وٌاوةٌذة ئاَلويَشةؾ ِةس  
 خيَشا سوخيٍَشاُ ودةبووٌة ػويَين بآلوبووٌةوةي دصي وثياو كوري و تاواٌكاسيية توٌذوتيزةكاٌي تش.

 فشاواٌبووٌي وةوداي خؤٌاطي -4
يةٌةوة وطشٌطرتيؽ لة صؤسيٍةياُ ئةوةية كؤوةَلٍاطيي دةتواٌيَت ببيَتة ِؤيةكي خؤسِؤػٍبريكشدُ، واتة لة ِةٌذيَك ال

خؤٌاطي صياتش طةباسةت بة طشوثةكاٌي ٌاو كؤوةَلطةية، ضةٌذة خةَلك طةباسةت بة ِةلووةسجي ِةَلظوكةوتةكاٌياُ 
ةُ دةكشيَت بتواٌَ كاسيطةس بَ لةطةس باس ودؤخي وكاسكشدة طؼتييةكاٌي كؤوةَلطةيي خؤياُ صياتش بضاٌَ وليَي تيَبط

رياٌياُ، ئيَىة ٌابيَت سؤَلي كؤوةَلٍاطيي تةٌيا لة ضواسضيَوةي ياسوةتيذاٌي طياطةتواٌاُ واتة طشوثة دةطةآلتذاسةكاُ ليَك 
اٌياٌذا بذةيٍةوة، لة ثيٍَاو وةسطشتين بشِياسيَكي ِؤمشةٌذاٌة. ٌاكشيَ ِةووو كاتيَك دةطةآلتذاساُ لة طياطةتةك

دةطكةوتةكاٌي خةَلكاٌي سِةؾ وسِووت سِةضاو بكةُ .طشوثة خؤسػٍطةسةكاُ دةتواٌَ بةػيَوةيةكي كاسيطةساٌة وةآلوي 
ئةو طياطةتاٌة بذةٌةوة كة لة اليةُ ثايةبةسصةو حكووويةكاُ ياُ بةسثشطاٌي تشةوة ثيَذاضووٌةوةياُ لةطةس دةكشيَت، ئةو 

ِيٍَاٌة طياطيية تايبةتييةكاٌي خؤياُ بَ. طشوثةكاٌي خؤياسوةتيذاُ)وةكو وةخيؤسة طشوثاٌة ِةسوةِا دةتواٌَ خاوةٌي دا
ٌةٌاطشاوةكاُ وبضافة كؤوةآليةتييكاُ وةكو بضايف ئافشةتاُ  منووٌة طةليَكَ لة طشوثة كؤوةآليةتييةكاُ كة ساطتةوخؤ 

 بةدواي ِيٍَاٌةي كايةي ضاكظاصيية كشدةييةكاُ.
 

   يَكي ِةية لة طةسِةَلذاٌي صاٌظتة كؤوةآليةتييةكاُ؟         سِؤػٍطةسي ضيية؟ ض سؤَل// 3ث
 / وةالً /// 3ث/

( كة ِيَىاطةسي طواطتٍةوةُ بؤ كؤوةَلطاي وؤديَشُ، 1789( و)فةسةٌظا 1776ِةسدوو ػؤسِػي وةصٌي )ئةوشيكا  
بةػيَوةيةكي بةسضاو ثيَكةوة ثةيوةطنت، ئةو دوو ػؤسِػة ِةً لو ويٍَاطةسي طٍوسي لة ٌيَواُ كؤوةَلطاي ٌةسييت 



ةطايةتي وئيظتيبذاد. ثةيوةٌذي ٌيَواُ سِؤػٍطةسي وئةو ووؤديَشٌياُ دياسي كشد، وِةويؽ ٌيؼاٌةيةكَ بؤ كؤتايي دةسةب
دوو ػؤسِػة ضيية؟؟ضؤُ ئةو دوو ػؤسِػة كاسيطةس بووُ لة طةسِةَلذاُ وثةسةطةٌذٌي كؤوةَلٍاطي وصاٌظتة 
كؤوةآليةتييةكاٌي تش؟ ئاكاوي طةسةكي ػؤسِػي ئةوشيكا وِةسوةِا ػةسِ بؤ وةدةطتّيٍَاٌي طةسبةخؤييك لة ٌيَواُ طاآلٌي 

( سوويذا، ئةوة بوو كة طةَلىاٌذٌي بريؤكةي داوةصساٌذُ وطةقاوطري كشدٌي كؤواسيَك ٌؤباو 1776-1783)
وووكيٍة. كةطايةٌيية بةسضاوةكاٌي ئةو ػؤسِػة وةك )تؤواغ جيفشطؤُ( و)بيٍحاوني فشاٌكمني( و)جؤُ ئادةوض( 

ةٌذيا ِةبوو لةطةهَ كةطايةتيية ٌاطشاوةكاٌي و)ئيميكظاٌذةس ِاويمتؤُ( بة ػيَوةيةك لة ػيَوةكاُ سِؤػٍطةس بووُ وثةيو
 سؤػٍطةسي ئةوسوثا، ياطايي بٍضيٍةيي كؤواس ِةَلقوآلوي تةوةسة طةسةكييةكاٌي بريي سؤػٍطةساُ بووُ. 

 .ُيةكظاٌي تاكةكا 

 .َئاصادي بريكشدٌةوة ودةسبشِي 

  .جياواصي ِيَضة طةسةكييةكاٌي كؤوةَلطا 

ي )وؤٌتيظكيؤ( طةباسةت بة ثيَطةي كؤوةآليةتي ٌةصوي طياطي)جياواصي ياطايي بٍضيٍةيي كؤواس لةطةس بٍةواي بري
وئؤتؤٌؤوي طيَ ِيَضي ياطاداٌاُ، دةوَلةت وِيَضةكاٌي كاسطيَشِي وبةسِيَوةبشدُ وِيَضي دادثةسوةسي(، وتيَشِواٌيين ِيؤً 

يَ ٌووطشاوة. بةآلً وةك صؤسبةي لةطةس يؤٌيظيَشطاهَ بووٌي طشوػيت وشؤظ، وباوةسِي ظؤلتيَش بؤ ئاصادي بري وسِا دةسبشِ
 بةسِةوةكاٌي سؤػٍطةسي اليةٌي تاسيكي ِةبوو ضةٌكة ثيَكّاتةي كؤياليةتي سةػةكاُ جةطيت تيَوةسٌةدسا. 

طةسكةوتين كؤواسي ئشيك لة سِواٌطةيةكةوة بة ياسوةتي دةوَلةتي فةسةٌظا كة لة درايةتي وومىالٌيَي طياطي لةطةهَ 
ةدي ِات، بةآلً لة ِةواٌكاتذا، وةك ئمشؤٌييةكي ويَزووي كؤواسي ئةوشيكا بوو بة ِاٌذةسي ئيىجشاتؤسي بشيتاٌيا بوو  و

 ػؤسِػي فةسةٌظا. 
ػؤسِػي فةسةٌظي دةسفةتيَكي صيَشِيين سةخظاٌذ بؤ سِووٌاكبرياُ واليةٌطشاٌي سؤػٍطةسي كة طرتاكتؤسي ئةقآلٌي، 

داوةصسا خؤي ِةَلقووآلو  1789ي ٌةتةوايةتي كة طاَلي يةكظاخنواص بؤ بةسِيَوةبشدٌي كؤوةَلطا ثيَك بيٍََ. وةجمظ
 وٌاوةٌذي طةسةكي ػؤسِؾ بوو. 

بيَطوواُ، جطة لة اليةٌة تاسيكةكاٌياُ، دوو ػؤسِػي ئةوشيكا وفةسةٌظا، ٌةك تةٌّا بوُ بة ِاٌذةسي طؤسِاٌكاسيَكي 
 طةٌذٌي صاٌظتة كؤوةآليةتييةكاُ. طؼتطري وجيّاٌي، بةَلكو لة ِةواٌكاتذا سِيَدؤػكاس بووُ بؤ طةسِةَلذاُ وطةػة

 
كؤٌت ثيَي واية ِضسي وشؤظ بة طيَ قؤٌاغذا تيَجةسِبووة، ِةس يةك لةو قؤٌاغاٌة خةطَمةت ئؤطةطت  / أ //4ث

 وتايبةمتةٌذي جياواصياُ ِةية، ئةو قؤٌاغاٌة ضني؟ باطياُ بكة.                                         
 أ/ وةالً ////– 4ث/

 قؤٌاغي يةصداٌي - يةكةً 
 لةً قؤٌاغةدا دياسدة كؤوةآليةتييةكاُ بةثيَي بووٌي خواوةٌذ وئةفظاٌة وػيت لةو بابةتاٌة ػشؤظة دةكشيََ. 



 قؤٌاغي ويتافيضيكي -دووةً 
كة تيايذا ِؤي ػيكشدٌةوةي دياسدة كؤوةآليةتييةكاُ طؼتيرتُ، بةآلً ِيَؼتا ضاوديَشيكشدُ وئةصوووُ وويتؤدي صاٌظيت 

ِةَلٍةداوة ولوجيكيَكي تايبةت بةطةس ِضسي خةَلكذا صاَلة. ِؤكاسة طةسوطشوػتييةكاُ )ويتافيضيكييةكاُ( بة طةسي 
 داِيٍَةسي دياسدة وكاسوباسةكاُ دادةٌشيََ. 

 قؤٌاغي ثؤصيتيظ -طيَيةً:
ؽ ليَكؤَليٍةوة لةقؤٌاغي ثؤصةتيظذا ِؤي ػتةكاُ بة طويَشةي ضاوديَشيكشدُ وتاقيكشدٌةوة دياس دةكشيََ وبريوسِاي ثَ

 سِةت دةكةٌةوة وبواسي بةَلطة ِيٍَاٌةوةي صاٌظيت ديَتة كايةوة. ئةوة دوايني قؤٌاغة لة سِةوتي ِضسي وشؤظذا. 
كؤٌت ثيَي واية كة ِضسي وشؤظ لة دوو قؤٌاغي يةكةوذا لة حاَلةتيَكي وةِىي وخةياآلويذا بوو. ولة قؤٌاغي طيَيةوذا بة 

 ووة. ثمةي وةصعي ياُ صاٌظيت طةيؼت
ِضس لة جياتي بةطتٍةوةي دياسدةكاُ بة ِؤكاسي ٌا طشوػيت، دةطت دةكات بة دسوطتكشدٌي ثةيوةٌذي ِؤ وئةجناً 

 ولة جياتي خةياَلكشدُ ثؼت بة ضاوديَشي كشدُ وتاقيكشدٌةوة دةبةطيتَ. 
دةيكشدة بٍاغةيةك بؤ كؤٌت بة ِؤي خظتٍةسووي ضةٌذ بةَلكةيةك، فةلظةفةي ثؤصةتيظي لة كؤوةَلٍاطيذا بةكاس ِيٍَا و

 بةَلطةِيٍَاٌةوةي صاٌظيت.
 
واسكع فاكتةسي ئابوسيي بة فاكتةسي جةوِةسي دادةٌيَت لة سةفتاس وثةيوةٌذييةكاُ ودياٌبةطتيَتةوة بة  // ب  //4ث

                         فاكتةسة وةعٍةوي ودةسووٌييةكاُ؟                                                
واسكع ئةو فاكتةسة ئابوسيياٌة بة فاكتةسي جةوِةسي دادةٌيَت لة سةفتاس وثةيوةٌذييةكاُ ودياٌبةطتيَتةوة // ب  // 4ث

بة فاكتةسة وةعٍةوي ودةسووٌييةكاُ، ثيَيواية فاكتةسي وةعٍةوي ثؼت بة فاكتةسي واددي دةبةطتيَت. ِةسوةِا ثيَيواية 
وي، ياخود دةسووٌي دةبةطتيَت. ِةسضي فاكتةسي طياطي وئاييٍيية، ئةوا فاكتةسي كؤوةآليةتي ثؼت بة فاكتةسي وةعٍة

ثؼت بة فاكتةسي كؤوةآليةتي دةبةػتيَت. بؤية ثةيوةٌذييةكي توكىة ِةية لة ٌيَواُ فاكتةسي واددي وفاكتةسة 
سيَكي تش وةعٍةوييةكاُ وفاكتةسي كؤوةآليةتي وفاكتةسة طياطي ئاييٍييةكاٌةوة. ِةووو فاكتةسيَك ثؼت بة فاكتة

دةبةطتيَت، كةضي فاكتةسي ئابووسي ئةو فاكتةسة طةسةكييةية كة تةواوي فاكتةسةكاٌي تش ثؼيت ثيَ دةبةطنت بةثيَي 
بؤضووٌي واسكع.  تيؤسي دياليَكتيكي كة واسكع قظةي لةباسةيةوة دةكات، تيؤسيَكة واسكع لة ِيطَمي وةسطشتووة، 

كياٌة بؤكؤوةَلطة ثشاكتيضة كشدووة.ئةو تيؤسة ثةيوةطتة بة ومىالٌيَي ٌيَواُ وبةطةس تويَزيٍةوة كشدٌي ويَزووي دياليَكتي
بريؤكة ودرة بريؤكةُ لة بريؤكةدا بريؤكةي در دسوطت دةبيَت، دواي ومىالٌيَ لة ٌيَواُ  بريؤكة ودرةكةي، ئةوا 

ة ٌيَواُ ِةسدوو بريؤكة لة بريؤكةي طيَيةً لة سيَطاي ديالكتيك دسوطت دةبيَت. واتة يةكدظتين ومىالٌيَ ودرثيَكي ل
وياٌةي داٌٍاُ بة ٌيوةي ساطيت بريؤكةيةك وٌيوةي ساطيت بريؤكة درةكة ودسوطتكشدٌي بريؤكةي طيَيةوي تاصة كة 

 ِةسدوو بريؤكة دربةيةك يةكذةخات. 
 


