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 وأعادة تشكيل الفن العوملة
 سالم جبار جيادأ.د. 

  ملخص البحث

شوولتا الونع  ت من بني الرشوو ا الف ضهتاوولع ال عىل  حلي ا اعع اىل هتضت   ليت الف احلع    

    الصعاللا  حباث تسهاال  لدا لا مع مع لورتاه  تس تلزمه ال عىل  من اىل عرصع بصاغ لتعامئ

غاري م هتضت   يلع  قع را  ضهيع حلي الت  ح للون العصوووووعف التوتع   ديدع اح مسوووووع ع يتع

ضهيع  سوووووىلا  ي ذ اب  الهعاي  العطاا   مضن هعي  حلع صوووووعن  الاجلعي ا ديدب عهتل  حليل

  لصوووعن اللتعان  الوعحلل الصوووعو   لرشووو ا ال عىل  بادرا ع اجعرق   حبع  اللتعان  الصوووغريع

لتجمع   عهتاكام  ال مع  ا ضعري اىلؤلف اترخي  اخالقتع  الاخهت الهيع مضا   يف سبتا ذكل

السوووو ت هتاو اوعا   ارب   ضصووووعف خصووووص الا ف م ع  ف البحث من  مادم ب  حللاه اتل  مع

جمع را ع ) ال عىل   انسووووعط سوووولالع    ال عع  ف ) احلع ع سوووولاع  ال عىل   حلي اىل هتض     

تشلتا الونع  اىل عرصع    ال علث ف)معاصوع  التشلتا اىل عرص    الهتابع الاهتز الاتعجئ الف 

 -لعصا الهيع البحث  م ع :

تشلتا   خاعرع ضأ حلع  أ كرثا  ال عىل  ضهتات سلالع حلي السع   اىل هتضت  اسعع بسع ع  

 مبادملع الون لالع  الون مسخهتا جدم  ال عىل ا ضعرع   

 مادم  

عامرع الونا  من حنت    يرتكز بشووا اسووعل ابتلوع    يا  مع  صووا الااع من ا هت اضووعر  

 بضووعرع معا عح الا هتي بونع  اجط  ادلاف حلييهتضدهع الاص اىللتعب حلي الل  رمس  خزف

ضووووعرا  اىلعاووووععا   الاادي  لتصووووااف ا ىلع ع ه  اتنعي علهذا الرتامك اىلتباي ب قد شووووا   

رشحي باعهع س  اطعارهع  ل عقبع ع  ت س ا   ادلينت    الاجامتعا   مع يلحق هبع من ان س اع عط ال

ا غهتاضت   حللاه من اقعم  ا د    مع عهتل من مث  ب تشلتا الا م  اتجمعم ع  البرشي  لت حلي

اله حباث الهعي  العطاا  لون جتمع برشووي بذهع  ااهتز ب السوو اع ي   ال اعضت   الهعاي  العطاا 

ووي  مع التصوووااف الوي التصوووااف حتاات  دلا  الاقرتا  بني  ىلاجزهع الاورث بعلعيج للبرشو

  الرشوووو الا  احمللاع  يف بع  ث   متالبع ع  رش طهع الف رشعت بتذ ي  صووووعال اح ا دا

لاه من قعى داثعي  مبع ياعمع  حل عز ا الف اععمد ام يف عمنا  الاجن الصووووووعرم  لل ق  التانا 

غلت ال عىل  شا    منذ ب احمللا اجصعصاع   اكحس  لالياعع  اىلادل اك  من ااهتز حضعايهع
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شا  ثاق مع مؤسسع  اىل عرصع اقرتو  اهج  الو علاع  ا ضعري  س ا  اىل هتضت ت ب س اع    ال

ىليسع الواالط ا التعريا  هذا الاضهتاز النساي مع ا عماع عهتاصف الاقتصع ي   الاجامتعا ب 

 علعجتع لاعر علن ي.1991 ل عمل ا ع ي الاابا  ب د سوووو الجلهتف اىلعاووووععي  بتي ب ال عىل 

بدء من  ا سوولسووعو  -لصووعف   التدا ف  اودمعا ال اعضع  لصووعن ال اعض  الا  عالاوتاعف  اال

 .س اىلجلههت  اىللب اللغ  الا  زيي  مهت را ابل ع ا   التاعلاد   اىلعلك  اىلرشب  الا ارع

عمتع به من ي  ا ضووووعري  ىلعالا  ا  ضعحللا  لتذ ي  الوعاصووووا  أ كرثبني   ىلع اك  الون من    

معاصو  الادرع حلي تسهاا الاودمعا ا ضعري الاسعل اىل عمد لل عىل   متالبع ع ضاد لال  

حلي ال مع    االل  ا بنت  الون  بتعجته ايديعلعجتع احلع ع صوووواعل  الون  تشوووولت  من خعر 

  غهتاضت   اسوووتبدالهعا للون  صوووعال ىلع ب د ا داث  بصووواغهع الاادي  اىلورتو  الاادي التعريي

 .ىل عرصعاب

سووووعل لتحاتق التمناط الا ا  ا  ال عىل    سووووع لهع يف مسوووو عهعاهتز الون ك    بذكل لأ رش 

 .جتعنسع أ كرث هعي  حلعىلا ن حنع بنت  الو ع اىلعاع  اذلي لال  احلع ع تشلتا ه  عىل لل

 مش   البحث: 

ج الابداعي للماتالون اىل عرص لاعى خعر   عن الاعى التالادي  اىلشوو    من خضووع ابلهتمغ 

ضع   بداعي بالااىلاجز  –الاضوووا  الابداعا  –)اىلبد   لالبت  جع الف   وادايب  اترياع 

سسا هتب ال عىلا   ب د معاصا ضته سرتالاج ابالواالب حلي هذه  ال عوا  لأ  اع   مل حيادهع ال

اع  اىلااات  الف لعا ه باعه اتعلو  بضاط   اضرتو الااتوعء ابىلاجز ا ديد اهتمغ من الاحلرتا

 .مادمع مناع  ديدا من الون مل ي هد من قبا

 البحث:هدف 

 .ىل عرصع بضعغط ال عىل   من ا لهعالت هتف حلي كاوتع  احلع ع تشلتا الونع  ا

  : د   البحث

 .6112اذار  البحث بغدا زمع   ماك  كتعب  

 الوصا الا ف

  انسعط سلالع ال عىل 

 م ااع ع لتبع ر حلي الوعر منجلعم   Globalizationعادمع يمت البحث  التاات  يف ال عىل  

 الااتاكي اح لتلخص يف  بم ااع   تسلحت هبع هذه الجلعههتع اللعوا  اىل عرصع 

)كعلك اا  الا تسهاا  سع ا االلصعف  التدا فيؤمن  الاسرتالاجاع  ب ادع اىلدى  مبع
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لجلهتف ا لبع ف  لعاتد    مبع يسها واا  اهتك اذاب  ا د    ال ما ادلؤ ب حليب امنعذ ع 

من أ مه التغريا    دالف ل تعظاف العسع ا التاكملا  مضن انسعط بىن التدا فب  اىلعاععي حلربهع

صع ي  الاعمج  ع ع  الاقتىل عرصع اا مع حتم  من ااع ق  خمعطهت حلي الص د ال اعضت   ال عىلا  ا

 بال اعيف ال عىلي Uniformalisationيف لل عىل  بولهتع التمناط حباث ارلبط اىلوهعي ال اع

ب ن منجلعر ال عىل  اىلعاطا  م   اىلت عقب  ا دااثمعب دمبوعهمي  بد رهع ععىل  ال اعض   ارلبات  

  مابعةل مضن اىت علعضمت لادمي    اف حلعم  لللتف اذلي جي  ا  علع  حللاه اهتك  اىل هتض   

هتاضق ذكل  اعيف  حتعالله كداةل لتاعر ال عىل   مع يب حباث ارلبط المنط ال هذه ادلائهتع اىل عرصع

ال عل   ب ال عىلا  ا هت  أ شاكف التب ا  الف حلد  حلي اهنعععىل  ال اعض  لصبح شالك أ خهت من  من

 لبدأ  يف ال ضعل عىل ) .منعا أ   ليت ال قا منع بشا خعص لري اىل لا  بني الش عب ال كرث

با  مع اكتشعف أ مهتياك 1396كام ي تاد اللثري  .  دث ال عىل  يف لك  قت منذ  ي.1991

 هع   1 1939الباع  ال  ف اد ال عىل  هع الباع  الش اععي ىلعركس  اجنلز ) حلد اللثري   ا 

 .هيعالبحث ادلامئ عن جتديد سعط ال ما  ضضعءاله س امي معيت لق ابلونع    مس للل مععهتل  حللاه

نشعء الصال  يف لك ماك  من خالف اس تغالف"ا ع   لتعس اع السعط ابس عمهتار ذكل ا    ب  ا 

وتعا  الاس لالك يف لك بدل. ممع أ اثر للسعط ال عىلا  أ عات طعبع حلعىلي ا    اض عف منعحل ر   ال 

ب سرتالاجا لصعن صاعحلع  االاعش ئ  يمت يعمتع لدمريهع  اعحلع  العطاا الص  بتدمري مهت سع

 2 .ليت الصاعحلع  صاعحل  ال اعض  حبللع ا ديدع  مبادم   تحا حملهع صاعحلع   ديدعل 

  اىلمزيع  منعا الوناس ت امر ا ح اكتشعف الالاد احلعوت امحلال  الاسترشاقت  اىلمهدع لال   

 الاعاب  بعجنعب رشط اس ا –امرياك ا اعبا   –الهاد   -اضهتياتع  –ال هتاط  -مرص –للحضعرا  

ععا  ا ضعرا  مع ع معا   م ااع  هذهبد  نيالاهت  التعسع عرش س امي يف  –الصني  –

السايلاني    ب د الاوابععاني  التل ابيني  ظههت  مبعرشع يف اعامف الهت معنس اني  معب للحداث 

 .مهت  ابرسعء التحعال  الالاا  ابلون سع ب اىلاتعضزيقتني

الارث الربجاميت  حتما معاصوع  بعكاا    مبصدرهع الاكرث ضعحللا   امري ا  ال عىل  بصعر ع ا عل   

  الس اعس ا  من  ادلراسع  اللعجستت اىلهتاق   اىلدار  صعال اح الاكيعلاىلشعب بولسو  ال ق 

 مبعاصوع   اىت مب اعه الاهتي  الااا   مع التعرخي مع ل عمده من   الاقتصع ي   الاجامتعا  

 داكسعل لالواالط يف صاعحل  اترخي الغد اىلغعيهت للاعي  الامس    داث   مع ب دهعاملعانله 

                                                      
1 Weibel,Peter ,The end of modern arts,harverd university,2013 
2After 1989, ZKM Muzeum, Karisruhe 2012 p 231 .  The global contemporary Arts Worlds  
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لاي ب اذ مت لو اا  الجلعههتع الونا  مبس تعى اساعرع من اتث الاوتعا  التحلي خملوعله الاواالب

 مع يتالبه  مبع يش به وجلعي البعرص  ا  لالوتعا الوياىلؤسسع  الهتاع  ظعههتع ز  اهت  ب الاقتاعء

 ب ي الس اعيس  ال سلهتي  الاجامتع ال عما الاقتصع يته لو اا مت ض  من تسعيق احلاليم 

ع  ان ي  اغعل  الباك ادل يل  السعط ا هت  الاقتصمصالحع  مثا التجعرع ال عىلا   لع  تل 

ت ظعههتع باوس العقت اذلي ابل بمكديهت معيل  اعع الش عب  الاضهتا  ب هعلاع   الوتوعا هت 

 بلبي الرشاك  ال مالق  للحهتك  الونا  مجلههتا ي عو  ع   الون ادلامئ  ال  يلعذ اهتا   ممعف

اصا  اذاب  ا د   ع يس التعظاف الاقىص للادرع ا ضعري  للون حلي حتاتق ضعحللا  التي مع  هع 

 لا  ابشعحل ابلتخيل عن احمل ب اسعسع  ذكل بتعاتد الاعمعل التدا يل يمت  مع ببني ا ضعرا 

   الصدم   ديدع ل عمد الغهتاب من خالف اوتع ه مبعاصوع  حلعاهت للحد   عا  الون حلعىلا ثاعض 

 –امن  –ط عي  –سلن  – نس  –لعظف اراعء الغهتائز ادلواع الف اليتلف حللهيع اتعلو    

ريني اني  ي عاع  الاباعف الاساع اجعي اىلؤ هتين اكباعف اس    يدمع ذكل صاعحل  ال  برضعها 

عس ا   لدخال   مع لوهتاه من رش ا س ا لعظاف هس ترياي اتجممع  ابلون  الهتايا   اىلتحوتني 

لوتوع  العاهع اكلنلك اجصعصا  العطاا   حباث تشا منجلام ع مؤسسع  حلعاهتع للاعاوني احمللا  

 .سلا  ادل ةلاد  لابا  عهتضض خعرا لايص  ل  

من  ىلالعب ا  د امه ارعاكزا  تشلتا ا ضعرع   ر الون اك لأ رش  بعاعح من بني ذكل     

يل ابجتعه ري احملمبع يغ خالف  قدرله حلي العصعف حلرب  سع ا  االلصعف اىل عرصع      قتع 

لا  من عحل ض يدمع ذكل وجلعي اس تااعب اللوعءا  احمللا  اح الا سعا الاكرث باىلع د ال عىلي

ال لامء  –مهتاكز الاهت   ا ذب  لتخصص ب ااه ) الااك مياني  خالف منجلعم  م ادع من عزامن

يف اتجمعال   ا سعاب  رحب ذكل للبا       بالونعوني   –الهتايااني  –الاطبعء  -اتتصني  –

ى ال عىلا  الس تااعب  أ   بسبهبع الاع  تاعمت   م ع اىل هتضت اىل  س اعس ا   ال  قتصع ي الاال اعضت   

 من خالف وجلعي الهجهتع اذلي اقهت ال ف عرع حنع مهتاكز اكرث شههتع  ضعحللا عاعرص علعين ا ض

 A nation In Riskحتت عاعا   1941مهتع حتت هذا الضغط ب د اىلعمتهت الاعيم الامرييك 

هت صاععي اطالط ا ف مق السعضتف يف  حتعاذلي حلعجل قضا  ختلف العالاي  اىلتحدع عن الا

غ  وجلعي صاب   ااهتز ماهتراله ا  تس تعر  امرياك س اعاي سمسع  الف خمتصللوضعء  اك  من بني

هع معاصا    اىلتعقع يف   ع   امرياك للتخصصع  الهجهتع الامرييك اىل هت ف ىل ع   الااص
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 جنعسه  ثاعضعلهابلل عمل  سعمهت يف  ال ع ام  امريكا   ديدع اكرث مت اال ض ال  بعلريع متاعمت 

 .3الامرييك ي  حمرتيف اجاعبالعطاا  امع  كشوت اجصعصاع 

اعسع  ال عم  لف لاع   الس   قد ل زز  هذه  التوعحللا  ا ضعري  من خالف الاسرتالاجاع  اب

 اسرتالاج امرياك ابلاهت  الاع يي. ب اعا  )1919المرياك الف يلخصهع هرني كيس اجهت يف حمعرضله 

لصحح    اىلم ل لل عمل لتديهت شؤ وه ا  الهتب خلق هذه الام  الامريكا  اح يلص ضهيع ب

د ابعتبعر الون س ا ليت الا ارع خسهت الون اك د امه  سع ا  قدب 4 الاللعاز  يف لعزيع الرث ع

حلعي  الاقتاعء  ادل  صري  هل منعجه  مدارل  اجتعهع  للااد  التحلااضب الاعى الاعمع 

وعحلل النسعط لصعن الااحمللا   النسعطلذكل الاود عر اىلس عمهت   البه معل من ااهتز ب   تسعيق ال 

ال اعضت  للعسط  محمل ب عاما لغاري اىلعاصوع  يه  للهبع ذا  طبا   حلعاهتع للحد  لف ابا غريعاىل

  يف الون العاضد  مع لاعق  الاكمنلب ع ل  هع مععهتل  حللاه لغريا  متتد اب د من ال اعض ب اىلضاف

ضعغط الولسو  ب ااا   عن التعرخياىل  يعم ا ابقعى صعره ابل عىل   به من ظهتف معاععي حياط

ح ابلهعاي  ضتاا ب حلي الاووال  من عاعف الاياععالربغاملا  الف العهتصد يف التعرخي معي ني

ي اهنع  حل مبعاصوع  لبد  يف معاصوع ع الوتاعمنعلعجت  هعي  كربى الصغهتى ا ز ا  لصعن

لصعن  بع يف بايلع ال ع ي  لبذر للاعبا اىلاال  حلي لك اىلهتج اع  عصا مجع الهعاي  لل 

 .من خالف  بالتعاصلا   التدا لا   التسلاع   من ا لهع مت لو اامهتج ا  مؤكدع مصعل  مس باع 

    لصعف   لعاصاالاهجزع ا)للهعر   يهت  ع  ليسري ا  ا ع ابقتعي جمعوا الاووعمتداي  لو اله ثعرع

حمهتاك  البحث  االلصعف اكلويس بعك  اللعلك لربامج السعضت  يهت   اكلوعيرب   ) ل

ع  اجعر حلي اجدم   صعال اح حلعمل ) ضهتي ز    ال يمت ضته تسديد اي ب  الاكس بلعرر

با  لضمني ادلسعلري وصعصع حتد  ااعط اىلعاطن اتجمعوا  بسحل  واا اىل لعمع   ب االلصعلا 

 ال ما  عر   ا لك  باث   يف   ف ا راب الاسلندانضت  –متغع  19ىلاغعابيت ابل عوا  ) اب

سعضتع   اهتامج االلصعف   حتسنيب 5ي.6119يف  لباعان  الامقعر مبعرشعمس تلم   اضهتياتع

 .الصعري  الصعيت  صعال اح حلعمل اكرث ا لشعضع  لالصاع

                                                      
3 Lang , Kay Taking The Leap,California , 1999  p 43   
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http://aitnews.com/2015/10/05/%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-
http://aitnews.com/2015/10/05/%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-
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الف  عال  ال عىلا  ش بل  االلص الاووعمتداي  عرعل  ي د الاستامثر الاجنعالتمناط ال اعيف  أ      

ل اهتك  رال اىلعف  الاعى الوعحل الاسعل هع ها هع   ا  اك  ظعههتهع ثاعضتع م لعمعلاع ضع 

وتعيج  الهتحبي   سلع  حتهتيك عمع   ال  اىلعم ا يف ش باك  واا اىل لحلربهع  )الاقتصع ي اال 

عن اىلس لللني  متعهلم  لعهجع مب  هعمعجيا  ب  مجع الباعان  الااصع ا  رؤ ل ال معاف

  عن  سب  قتعي هذه الرشاك  بتادمي اجدمبالش باك تسعؤف ك ري من مس تخديم هذه  عن

 قد عهتل  حلي ذكل ا  يتاعر  باىلئع    لريهع  google  -- yahoo-  face bookاتجمعوا  )

اح  د التجعريرت ع بدء من ال االاللالتعثاق الاللرت ع  صعال اح صاعل  قعاوني للت عقد 

عيق السع   اىل لعمعلا  اك اع لل هتو  التس معاف  اح عاد الز اا الاللرت ع  لعظافواا الا

الاهتوا  مث  عيهته اح بصم  الاصبع مثا ل حتصااه  البعسع ر ثاعض   الهتحب من خالف ش اع  

اذلي يسها  اذلي ابلعقت ويتاعامت  اكرات  حشن  واا الامعاف حلرب الاورت  مبع سها با انت 

صالا  عن للني التاوتذيني  راسع  ااصع ا  لو للام ب ضعوه ييسااللصعف  يذ ب اجصعصاع 

 لعهجع  التجم ع  البرشي   اىلس للل  للخدم   مبع يادي قعحلدع باعان  يمت  متعف  لال ع 

 لعمع  اح ااتاكر اىلمن ااهتز م عىلهع  الاستنع  الهيع يف صاعل  الس اعسع  مبختلف اوعاعهع 

حلي  عالباه لاال اعاعء ابسع ر  جندى امرييك ماتعفعن   yahoo ر   امتا ت ضهيع  رشك  

 .6مت لاع   دله

ااهتا ه  صعال اح    يمت خاللهع ليسري االلصعف  ا  الهابسرتالاجاع   لدابري  جيهتي  لك ذكل 

  قهتي  مث كتعب مثاعلت ال عمل اح. من متالبع   ال اعضت   معبي ام ا غهتاضت  لصوري اىلسعضع 

 يف  با يصا للاال باعان  بسحل  الضعء بني ا ضعرا   اب يمت ضهيع لبع ف ال  برشحي اح 

ذكل ل ج ععامص ال عمل ابلاعاضذ العطاا  الف لوتح لتاعبا حلي الهعاء مبعرشع اشخعصع حلرب 

راضق ذكل  بيئ البرصي ال عاهت لللهتع الاراا عا الضالاكب احملااع  من خالف واا الصعرع حلرب

لسلا  الهتاب    اب مبع عهتف اشعحل  الترشي ع  اجعص    ب  ائهت االلصعف التلوزيعع اىلبعرش ش اع 

ع حبج  ا اع  اىت لؤيت هذه الو علاع  مثعرهع س امي يف اىلوعصا الف يهتا  استامثره بللصحعض 

   من ماعمع  حيماضعره حلرب ذكل االثري مبع   يف ذكل اجضم اك  للون ب استامثر ظهت ضهع

 .تسهاا التدا ف

                                                      

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3/ 
6 mail-e-marines-dead-to-access-family-denies-http://www.cnet.com/news/yahoo 
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 اعض  الشعش  حلي احلع ع تشلتا ال  ااهتع هذه اىل لعمع  اىلااعةل حلربا  من بني معيؤرش س     

لتا ثاعض  اىلتلاي تش   مبع ي ادب اىللثفاىلؤ هت    معمتتلله من قدرع حلي البث الصعريمن خالف 

حباث  بمنعلعجت عنسع من الاعات  الوتاع ذكل اجاعب صعر اكرث جت  عهتبيته حباث ا  ال عمل بو ا

 رشب با  اىت طهتيا  اش بع  الغهتائز ال ع ا   التاعلاد  من معلك  م  لتع د اىلالبس

اذ صعر  بهت نيعقو  اىللاى حلي اكها  اىلتو ا س اع   ال عاطف حلرب مع يمت لابااه من ا هت اىل 

عب د ةل اكرث اتسعقع  اوتجلعمع  نس ب  للاعى الوعحلل يف اترخي م اىل هتض  اىلااعةل  اىلتدا  ال عمل

 .7ا داث 

 ععالوصا ال 

 اىل عرصعاحلع ع تشلتا الونع  

اماكوا     اكرث مالمئ   اس تخدامع  لدا لا  الاتعا الوي لالع  حليال ما  لاد مت        

اكرث يسا  صاغب  الااا حلرب االثري  لالع  اكرث مالمئ  للتحعف  بللتعظاف حلرب احلع ع تشلت 

 الصعر التوعحللا    full HDالصوع  التصمميا   الصعر الاكرث  اع ع  اهبعراالهتمقي    وناكل

Action ب عث  اىل  ب اذلي صعر يهتحتا حلرب الامنذالف ل ج  ابمجلعف البرشي اذلكعري  الاو عي ا

 اح   صعيف معرسع  اهت ك ش ادلز )عةل الاواح الرباءع    مع هت   معرلني )من  الغع ي الل عب 

 تخيل  ب راضاهع ال ما ادلؤ  باكرييبالزجني  الاس اعي  ال الهجني اذلي يتلط ضته الاعهتاط

الاكمن   عامئ الاهداف مبع يدي  ي بللتوعصااخمترصع  تجمعم ا  لصعن لغ  صعري  حلعىلا عن اللغ  ا

ب حلعمل اكرث جتعنسع لبع  الس ي حنع ا  متا  الغعاي  الف لوهتاهع رش  يف اهتك  الصعر اىلب عث 

 كاف عر حتت ش ال عىل : هنعي  للون ا ديث؟مؤسسع  ا داث  اىت حلد ا   يايص متعمع

أ وه من خالف  ا عاب هع اك  ىلعذا    1994)  واعيعرك الولهتع من الون ا ديث)رسقت 

 .اغه ا ديدعبص حلي سلا  ااتاكر متجاد الون واعيعرك اصلت  رسق  الون ا ديث ضاد

س تخداي .  مت حتلاا امتجاد لك مع يلهتهه هتلهتمن  الون ا ديث مالعب يف ختعلف مع هع

ت العاق ا  يف الون ابعتبعرهع مس  من مهش   8 .بريي  كسالح يف ا هتب البعر التجهتيدي  الت  

ابهضع ذلكل ع العاق ا  مثا  ض ت الاسعلا  ب  الوعش ا  سام  ال وجلم  الشمعلا  مثا الش اععا 

 الااتوعء هبذه مت اتث بوال  حللاه الااد ب د ساعا الاحتع  السعضتعيتمع ا رسحلع ب السب 

 ا   اي ب مدارل العاق ا  ا ديدع  السعاهت رايلزي  الهعيربرزي فمن خال الاسعلا  جمد ا

                                                      
 ب      34عهتمج  اكظم هجع  ص 6116شد   بري    لعضتوهت  هرني  مع داث    ار اان ر        7
8   Oxford University Press, 2014 ,p22 Hopkins, David, , After Modern Arts 
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صعر هع مع    باد اي  اراء ايديعلعجت  ا  وادي لون ا ديث ل ضهت  امحلعي     ا هتب البعر ع

اذ صعر مملنع لعجته ب ي.  دار اهتلني1999أ اثر ال عىل   ساعا   ب هنعي  ا هتب البعر عمع  مملنع

 .9الااد الترشحيي للون ا ديث كام يف  راسع  اهتابرع ر ز الشهريع

بتا اىل عف  حلي س  من ماكوا  الاتعا الوي التشلتيل من ااهتز مع وؤرشه بذكل التحعف       

 صعال اح  بحيا ما مبهتا   الترش اتوعف  ابال اء اذلي ي عمد لعثاق اجنعز ال اح زمعويته حلرب الا

عن خعم  اللع   حلرب ال هت و التشلتلا  الزمعوا  الرصف مثا  البريضعرمتنس  التخيل التعي

اا كبري  يف ذكل تسه  بهع ضنع  تشلتا رصف الاس عمهتار ب د   تديع ار  ضن ا سد  الو 

ب ه مبعاصوعله الاكرث  ل ما  مبع يتتحابقتصعره حلي زمعوا  ا  لدا ف التشلتاللاي لتعس اع ضعحلدع 

 .11هع امهت اك  ههتاهت  ريد قد لنبأ  هبع من قبا   10 اوابعقع حلي   سع ا االلصعف الاللرت ع

امرع  التشلتلا  اىلاكوا  من رمس  حنت  ع  هع مع يدض اع للتعشري ا  مع اصعب الونع         

ابجتعه التخيل عن الاياعان   كس ا عاجز  لادمي جهتى من حتديث   خزف بشا حلعي

 هع  بحلي اسعب اىلتحف الوي التعريي  اذلهاعي اىلاوهت  لصع يل صعال  الغهتي   اىل ري

اللتني مت  امن  اىلعس ااىالسي ضهيام مع ااهتزالونع  الزمعوا     باوس اىلااك زمع  هتمل جي التغاري اذلي

 ف كربى ) هعلاع     ىلا   ل عمد مزياواع  احلعظاوهام ابلاعق  الاصعى حباث صعر  جتعرع حلع

زء همام ت هذه التجعرع جش    بهت ك اود ر ف   البلعز  العيسرت  )  ال بعلاع    وجلهتاهئع   

ما يف   حيالصعري الاحلالع حلرب السيامن س امي  ا  اىلب عثب  عار  اللعجستت  للبدلا اىلمن  

اذ  باذلي اك  هل قص  الس بق يف ععىل  اىلس للاك  بني الش عب بطاعله  خاعب التغاري

ن خالف  م للرب لعودا ال عىلا  سعمهت يف احلع ع تشلتا ال عمل ضتع مسخهتا بعقع  ظلت السيامن

ساعري  لنرش الباا البديا عن الا)صاعحل  الباا الاساعري اىل عرص مبعاصوع  اس ا  

 –ال ق الامرييك  –كعاك كعال  –معرلني مع هت    /لكاكمش –الكي   /عش تعر – معرلني

يهت  لاوتذ منعذا حملاه  لعظف لتسهاا متهت صاع حلي غهتاره    امنعذ عالربيلع  حللب –الهعمربكهت 

ال اعض  اح اكرب  امه الرشاحئ الوعحلل يف لد الش عب  يه رشحيف اىلهتاهاني  الش بعب يدمع 

هتف بجلعههتع اىلعظ  الف يمت ضهيع التبدف اىلس عمهت للمجلههت  السلعك  ال ع ا  ذكل لاعيهت مع ع

زن  يل   اال ع  الس ااكيهت  اىلالبس )جت ذكل رحبا  حلعلا  من وع  اىلعس ااى اىلالبس يهتاضق 

                                                      
9 Rose Barbara, American Arts since 1945  newyourk 2011 p 1152 

 94عهتمج  اكظم هجع  ص 6116لعضتوهت  هرني  مع داث    ار اان رشد   بري     10
11    p58 –Red Herbert philosophy of modernrn artsfaber and faber London 1956 p 17  
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خلا   لصدياع  التصعممي ادلا   الش هت  اىللتعا ضضال عن الااثثحلي سبتا اىل عف    تسحيع

  ي.1942خمتلو    ذلي جي ا باع  الغدا لابعءع هعملنت مع

  شا

 يف ذكل وؤرش اىلعاصوع  ا ديدع للباا اذلي مت  ائته لالع  بديال عن الباا الاساعري 

 لعغهتاضع   يادي الاالتعريي اىلغا  حلي  درا  اىلتعاف  اذلاكهتع اتجمعم ا  ضهع باا يح 

كام يمت ب  ال عملم قع رين حلي لغاريضأ هن  بالميىن ميف اذهن ابقهتاا الشذ ذ  ماهتمغ اهن   بللم جبني

 ني ه ر اىلعيل حباث يلع   قد ع لالزا   يف مادملع الاجععز  الاهبعهعةل من الاجعع  ماكسعهب

مت لعظاوه ىلع كام ي  ضعر للتجم ع  الف يديهتهعىلاعبلته ا    الاله ع   د الاوتحعر شعقع

بني  هيعمن ا ا اشعحل  اتثريا ع  للا   با اتجع ضاكر  اىل ي هتف ابدلحلعي   الاحلال  للمعا   الا

با ي لعجت  لعي  يف التاهتف من انات  مس تعى الصع  ابدليس ع  سع ا علنمت لعظاف  امجلهعر 

  يهتاضق ذكل من مع ع  ضعط صعلا  مت الت هتف حلي اتثريا ع حلي الالكب  الاطوعف   اىت مع

 اشعحل  ضلهتع هس ترياي اتجممع  لتلاي مثا هذا الاجنعز  يه اسعلا  لري م تع ع  12 اىلهتاهاني

ث لوعصاا ا اعع راضاهع  بالهتايا ... اكوت شع    يف  ادلين  الس اعس     ا   – يف نرش ال اعض 

مععهتف ابلصحعض   الغهتو الاعمت  للاجعي الف يمت ضته الرتكزي حلي الوضعحئ   خصصت ذلكل

نرش  صعال اح الاس لزاء ابىلادل    ظاولع ا لعك اجصعصا   لذ ي  الاميالصوهتاء الف   

حلي   احملعضظ للمجعم ع  الرشقت احلرتاضع  اجاعان  الاخالقت   خمعلو  الااس الاعتاع ي

  اهتامج  جل  كام حيصا يف قنعا  الاي يب يس  اليب يس  ا  يت يفيف جمعم ع  حمعض الوضعء ا ي

مكسلام  من اهتي  اىلعاطا   س  ال اف اك  الغهتب قد خلص الهيععهتكز حلي لاع ف ا ن

هع الاعي يف عهت   اىلرشحلني الامرياك  ب ض مجلعههت  وتلمس 13ا نس الاابيح  ال اف الانسعوا  

مريكا   يف يف العالاي  اىلتحدع الا للمعاطاني اهتمغ كرثع اعا ث الاتاحبجلهت امتالك الاسلح   

                                                      
12  RERTSN  JEAN Themes of contemporary arts oxford university press 2005 p 204 
13 Lbd p 147 
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 يي ا نس الامرياك  اللاعء خاعب ع اف ا ابمع  للمهتعع اف البيت الاباض الشههت مثل

 .14 ال عوا 

 ج لهع قعحلدع للاتعل جنم عاه حتعيا الااس الوي  احمليل   ا  تسعيق اىلهتضعاع         

ا رب  حلي  ب ضعتجمعم ع  الرشقت ضق ذكل من خسعرع اتريا   ثاعضت  الاواالب حللاه مبع يهتا

بنت  الش هتي  ل اك  مست منجزهع الابداعي اترياع هتي  الف عن البىن الس ي  الش التخيل

ال اح عهتبط ابلتاغمي اللعع  اىلعس ااي لونع  الغهتب  صع مل ل د اىت "لصعن بىن 15للرشط

س للل  ل اعض  للمجعم ع  اىل  الاخالقت   الاجامتعا  البىن مت  ديدب كام ا هتب ال عىلا  ال عوا 

حلي الهعاء  اعو  الز جت من طهتاز بث احلرتاضع  اج  اجصعصا  مع ش اع  اهتامج ا لعكال عىل  

 يه  ببث معجيهتي من لوعصاا يف ار ق   خمع   س تعر ااك ميي  مباعبال  معثا  ا ب مبعرشع

  مع دع تس تغا يك تش اع ثاعض باوتجت بنسخ امريكا  مث مت لالادهع لا الا م بلغع ع اهتامج

  ى من سريحب اىللاع   اللعلع  التعلع  لريهع من منجلعمهذا الاع  من الاوتعا  يش هبهع مع جهت 

اهتامج سعمهت  باجعح حلرب عاع  متتعلا   بتغاري اىلجلههت اتجمعم ي للمحلاع  حنع مجلههت حلعىلي 

 زي ال عىلي اىلع دالرتايث اىلهجعر لصعن الاحمليل اذلي اصبح  ثانع الزي  بتنع منهت حللاه لكامب مع د

 . عىلا ال  زيي  اذلي لدمعه ثاعض  اللغ  الا

مع ب ضهع دلا    الق  مناات  بالقتصع  ال عىلي الهتأ ساميل ابالون ا ديث ارلبط لاد        

 ياعي حللهيع  كام يف الف الهتحبا  ال علا  ب  بىن الاس لالكحلي لغاري بسب   قدرع الون الب ض

 ا ارع   بللع ع  الونا   ضهتاهع حلي اىلتعاف  اىلهتاكز  التس ريع اىلتحوت  ب  معار هع السيامن

ذلي ميتد من ا ز الوي حبلا  عاكملا  من الاتعا ربط اىلاج باعامف التعمني  الااا اجعص  ابلون

وجلم   يف سبتا ذكل خعات الا الصعري اح اىلسمع  اح اىللبعل  اىلعكعف  اىلمتع  اىلذل

اللعال حلي  ال اعضت   صعال اح ال سلهتي  كام يف اهتب غامر اتجمعهب  الف عهتا ات بني لا الهتاسام

 سبتا اىل عف.

 الوصا ال علث

 معاصوع  التشلتا اىل عرص

عع ا هته البعلغ اا موعصا ا ا الهتحبا   السل ا  تحمك الرشاك  التجعري   الهداضهعاك  ل         

 فاعظ ل   بلتلاي مع لالبه ذكل من احلع ع علتاف ا با هتب يف تسلاع الون  ال اعض  اسعع بتسلاع

                                                      
14 agenda/217892.html-term-second-www.alhurra.com/content/obama 
15    3 , , After Modern Arts Oxford University Press, 2014 ,p22Hopkins, David 
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الون للمجعمع )الاواالب حلي مبع ي ) الون للون   اللنعمي اح مبع يء  الون  باهتيا  جتمع بني

  وادي   يف سبتا ذكل مت ا لعا س اعس هبع اىل سلهت الش اععي الاشرتايك ب )الف ياع ي  

 .اىل سلهت اىلاعبا  اقصع ا   لا متبنتع 

 هع الرت عفل مبع يتتح  هتا ط ا ديدع للون  أ  هت ال عىل .رمس اج )هاعك  من ذكل وؤرش ا         

يد ممع لال  ا د تدخا حلعمل الونل ب من أ س اع ا ح ال عمل ال هتيب قعرا   بدلا   ديدعا هت يف 

حلع ع كتعب  الون يف  د ذاله احلع ع عهتس مي اجهتا ط الونا ب     ا ديث  أ  ن من الو  مهتج اعلها 

 16  واعف   احلع ل رص الون ا ديث حلي أ عتعب الاهت  ا ع ي  ال رشين

ا  مبع يو   ىلزا  ا اح تحفاىل  "اىل عرصع " الاوتاعف من ابجتعه حتعال  الون ا ديث  ااهتز        

 هذه الاععا   بمن عاعرص بعرص  ا ضعرع الاعمت  عارصا للماجز الوي  ج   التسعياي اىلاعخ

ا دي   " ا م  "استبداف لكم   ياترص حلي ال من التحعال  ج لت التحديث الاخري للونع 

من  ليس ابالوتاعف من الون ا ديث ر ح ال رصمبع يعامئ مؤسسعله  ب با احلع ع" اىل عرصع "

ب ال عىلا  ىت ا هت ا كام هع  عصاالهت  عوا  لاكودنسيك ابت  ا ح الت بريي   السايلا    التل  

لينع الونع   ا   حباثب ىلاجلعم  التعريا   الاادي  للونحلي ا ابالواالب التعي  للن  ال عوا 

 يب6114س اع ا اعح ال ىلعع يف بينعيل ضتاي  يفرض حيب الت بريي التجهتيدي الا ايئ   س اغعف

  17.ب هذا هع م عرص  دا!ب اعا : " يف الغاعء لا زائهته  اءلاادي ا

 
  ب   ق ا هت اىل جعههت حلعىلي من ال ش اعء خبلق  اضنيش  ق يغع ر متعمع حتعال هذا ي د         

مع  رسحلع  بثبعات ضي اكرث ببنعء حلعمل سزيا  كعاك  ضع  كعخب  ثاليث ر ا  ا داث  نيالاوابععا

 الاحت الهتمس  حليهميات  الف ب الهادس ا   اىلوهعمت   السايلا التجهتيد  جتع زله مدارل

                                                      
16  P 18 Weibel,Peter ,The end of modern arts,harverd university,2013 
17  ((-modern-end-the-http://blog.zkm.de/en/editorial/globalization

art/#sthash.fA5xDc52.dpuf.fA5xDc52.dpuf 
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 قدمه مع  عنضضال. هعيته ابلتجايس اذلي ذ ب خصعصاعله  اضادله يف الاهت  ال رشين

  هع يادي اىلبعةل  معرس اا   شعم 

 
مس تعى  يحتت عاعا  الانبع  الف اهتمغ معقتا ضهيع من واع  ضنا   اتريا  ضعواع  هتى اوه قد

ف اىلاجلهت ابدست ب العضتح الب   بلحع ع   لالاسي ذهاعي ياع  التلاي اح مناا  اىلامرس 

عر الاش اعء اس تحض من خالف  اس ت اض عن الاهيعي البرصي بالابا ي اب دا ق  ضن الارو

لتعح معكا  امي ض و مكاتجع   عهزع يلع    ر الونع  ضاط يف اوتاعهئع جتما هع  لت هت ب ا ع 

أ مه مهتاكز البحعث بكتعب  اىلاعال   اىلمنا    يتعح الااد اىلدضع  الاجهت لهعلادميهع   عي  الاحلالي

كام اصا ل لب  الربيلع الودي  ارهعف  يه حللب   عهزع مصاعحل  م ملاع ابلاكما كتبت ع ع 

 18الاف اىلاعال  الاادي   يه رشا ملزي حلي اي متحف اىت يمت الاحلرتاف به.

 
ع ا الف  ا داث مت ضهيعهت و  ض علاع       التشلتلا  عبعرع عناللع عأ صبحت لاد         

ببطء أ   نش اتث الاهيعيم اىل تىن ابوتع ه  ا عهز  ا ي  اتجمسم  الاوو عيل ععاع عن

حمع ةل  يف  حلي اواعو الون ا ديث 19.الاهت  ال رشينب بدءا من التصعيهتاىلدرس  ال عل   يف 

اح اكرب  عف  مع ضعز  به من جنع ع  ابلعص هت الوعلعغهتايف  السيامن  الوتديعلتصعياللحعط  اب

حتعيا  هم يفأ س  مبع باتثريا  صدم  حلد  من رشاحئ اىلتلاني ال داث ارس  التغريا   اكرثهع

  تس اد كهت ازمن  يال ذمن الهتسعمني اذلي اقلق لتصعيهت الوعلعغهتايفضع بعاتدع الون ا ديث

                                                      
18  P 293 ,The end of modern arts,harverd university,2013 Weibel,Peter 
19   Hopkins, David, , After Modern Arts Oxford University Press, 2014 ,p232 
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د ا داثعي   اىلوعهميا  ا عمك  للتحعال  معب اهتك  الابدا    اىلعقف التعثااي  اوالق لاؤرشف

علعرايلزي ت  اكاهتز اسلعب حلعىلي م عرص ضلوي الاحلرتاف ابحلع ع اوتعا الصعرع الوعلعغهتاض يمل  

ع حتعلت اح اا ال ) يتجزأ  من اهتك  الون اىل عرص ال غهتاضت  جزءبا اصبحت الصعرع الوعلع 

ري العصعف اح ضعىلالعب ليس اىلهبهتع عن ال عملباي ينرش الصعر مع    الصعر الهتمقا  الوعلعوا 

 ايف  يس بالع ضهتانس  اثم  قد ا هت الوعلعغهتاف يف اعامف كبعر الونعوني اىل عرصين   هذه الصعر

 اتث اس تخدي ب  عسرب جع ز   ارهعف  س اغعف  ر ش انربغ غهتيت  بااكسع رينته مع اتوغي 

 لونع تعثااه الصعر الوعلعغهتاضت  ا  ب  ع منالوعلعغهتاف اح اقصعه سعاء ابوتعا اللع ع  اىلس عمد

حلال   ضن الاحلالي  الاال  اءب  ال وعا  ال خهتى. اك  التصعيهت بداي  لسلسل طعيل من  سع ا 

 .الزمعوا   كون الا اء  ا سد  البريضعرمنس الونع   مثا: السيامن  الوتديعا ديدع 

 اا ديدعب  التلنعلعجتع  ا ديدع أ  هت   اك  لجلهعر  سع ا اال حلالي ا ديدعب  اىلعا         

وتعا الوي اىل عرص اكبري   اعاكم مع اميس  ديد من ضن الاهت  ا ع ي  ال رشينالمنعذا ا  بحلي اال 

اع  سع ا  صعف امجلاع ا ح مج : ال عىلا  لاللصعال ب  خعص  منذ ثعرع العي  الش بل  ال عىلا 

اال حلالي يف مجاع ال  قع . "أ ي خشص أ ي يشء يف أ ي  قت يف أ ي ماك " هع اعما  ال رص 

عن اتجمعمعب  و هتضه  ا  مع" لوهم ال عمل عأ سعس ا ع"ضهم  سع ا اال حلالي" رشطاىت اب  ا ديدب 

 20".من خالف  سع ا اال حلالي هأ   يف ا اتا  عن ال عمل اذلي و يش ضتهب و لم

اد اتلف         ي   الاحلال   ل حلع حع  ادل بعبب حلي صوووووو نعوني الشووووو  جتا خضم من الو

للون  اعض   ديدعخلق ثيف  مهعاممن سووع اىلصووممنيب  اىلهادسووني اىل امريني يف مجاع أ حنعء ال عمل 

ممع ب د اىل عرصعابشووععته  ضاع ىلاعلا اتتصوو  اىلؤسووسووع  الونا   باعءب  اوتع ه  للاته  عهتاووه

لونعوني اىل عرصين  ابلون اىل عرص  هيعمع  ابحلعم  الاعل اذلين ي هتضع   يف لعسوو اع قعحلدع سووعمه

 يف مجاع أ حنعء ال عمل.

صي  يف  بصعر اىل هتو اىل عرصحللاه    ضم اللع   اىلهتسعم   لعح اللعمباععهت  عهت و التا ي

 اللعوا    لا   الضع اهت و الصع  ال  تديع ار  سد  ضن الارو  الو الوضعء  عهت و ضن ا

  الصوواععا  اىلزابا  اتلوع  باعاي السوو اعرا  بتنع وؤرش  جع  اجسووع  متت   ات   ب اللزيري 

  ي.6114قربص  كام يف م هتو با  اىت لع ط الانسع 

                                                      
20   H H ARNASON Ahistory of modern arts,harverd university,2013p145 



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

42 

 

 
همعرع  بني اكضؤاق التحتقد ب ب د م هتك  مع   س ا  ال رشينيف هنعي  الاهت  الاعف  ميلناع        

ا  عم ي ن من قبللو  أ صبحت مابعةل كعس ال ااتاتحلد    حباث  كون  سع ا اال حلالي

الامي ي حل للهتمس  الاحت  اجزفادلياعمتلت  الصوع   لادمت  21.اىلتعاف منجلمي اىل عرو   

 عرص   صعر م )تشلتاالف اتصا جتايسهع يف هعي   ا دع  س الت  للع    لاناع عالكال

 .اىل عرصا ف لعصف اىلاجز ال عىلي مصالحع اياعواع يتد

وؤرش  بعاعح اوه قد مت التخيل عن ا هتض  الالزم  الوتعا الون  عن اىلعاصوع   هاع         

  حصهتا ي   حتهتيك ذا ات  اىلتلاي اح مناا  اكوت لبد ذ  شأ   حمد  الوي العتبعر ال ما احملد ع

ب للل  لهذا اىلاتجس  اعضع  اىل ال نرش ثاعض  الغهتب حلي اسعب  مت كام .واداي يف مناا  ا داث 

عبا  ساحمليل حيع ف اللحعط ابل عىلا  حلرب احلع ع اوتعا هذه التجعرب  مع لادمه من  صعر الابدا  

 ء حلي ال ش اب ضب دمع رضضت الاوابععا  بسب  لع   معوا  لديف حتامي الاياعع  اىلادل

  اعء ا عهتات اح  ع هبع ال  عهتي ضتاعل مادل  اليدش اهتمغ ا  ضتاعل اكابواا

  
 

 

هع ضع  ر ش انربغ بلعاته ضتاعل لزتين بصعلعهنع ي لن هتك هذا اىلادل  التلصص حللاه يف خمدع 

 ب د ا  اك  عهتهيع  مادسع الي ري الاستناكر.

                                                      
21    13p213Weibel,Peter ,The end of modern arts,harverd university,20 
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 اللع ع  الف لبرش ابباعف من طهتاز لري مأ لعف اكللعاك كعال  الهعمربكهتن ع ضضال        

بد  س اعرع الاك يالك  الباعاي  الشعها   الوععهتياع  الز عجت     حلعيته الف لا لس حلي

ش ت     اىت حلل  م جع  الاامطم  الشعرب   قنعع اىلرش اب   مصعباح الاانرع اىلس للل 

 الاوعار اىلهبهتع  الااعاء السعط   حلالم  ضعرق 

 
  مل علن وتطا  اوتعا العا  ذا  طعق  بث   عززهع لاعر صاعحل  الصبغع  ىلاتج اىل عرصع

ريهع من الف  ظوت اح  عو  ل م هت ض  من قبا س امي يف صبغع  الاكهتييت رسي   ا وعف

مع    هتي   الار عف البعاثني عن ا يشد الهيع  يعلابتع )وك ان  لبث صعر ال عامل الس ادعالاماك

 .  عجهت الهيع رؤ ل الامعاف
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 الوصا الهتابع

 

 منعقش  وتعجئ البحث  اس تنتع عله

 

س  اىلنشع  اذلي يمت تلف اب ع هع صعرع للاجلعي ال عىليش ت ال عىل  مبخ  -1 ي ال

لاكمنه يف اهتك  االتلتاوع  ا دلا   لتحاتاه باهتا ق   سع ا متتد من لعظاف

ىلصع د اىل هتضت  ا  ائ  ؤ ب حنع التغري  الاواالببس هيام ادل التعرخي  الش عب

 مع عهتابط سووووو امي ا الاجزاء حنع ال اعض  ال   ثاعض  الاع رع حلي الجلوهت بتحعيا

 . باعع يف لكا  الجلهتف اىلعاععي لبىن التلاي ذكل مع التدخا

علعجت  الون اىل عرص جزءا من أ يديحللهيع  اىلعاصوع  الف ياعيت ا داث    ش  -6

صعن حلعىلا  لعس ا ب س يرتاجع ضهيع ا مك الاادي ل املا  التعريا  أ يديعلعجت  الهتأ 

 عوا  بشوواسوولسووالا  ع  اعض  ال    ظوت يف سووبتا ذكل الربجاملا الهتحبا  

 .اسعل

ماكواع  التحعف التدرجيي من ثاعض رص يف عرصووووو ال عىل الون اىل ع  ظف  -4    ا 

م عن الصووووو عاب   التاعقضوووووع  الف لاجاهتمغ  الاجلعي ال عىليثاعض   احمليل اح

 .ذكل

 ضهيع بث متامتعز اىلاجز اىل عرص اىلادي بضوووووعغط ال عىل  بتاكملا  نسوووووات  ي  -3

تع ع صوواعل   ضتاعمنعلعج مبحمعال  قع رع حلي احلع  اجاعب الصووعري الصووعيت

انشووووعء حلالمع   –حلالقع   –رشب  –الك  –ازايء  –مالبس ا ضووووعرع )

وعحلع لاد   لباى من لاع كسوو مع –صوواعحل  اباعف م عرصين  –  اعحلل و اياعان  ل

 . ديدا من الاياعان  ختص الاوتعا الوي  

بت ال عىل   -4 غع ر لال يدا ي تع  د مع متحو جلع وعحل  و جتعه اذلاكهتع الت ا ا دار اب   ل

 الوضعء ب د عامت ه حلي الصعر اىلااعةل حلرب يستبدف ال عبت ابىلتحهتك اىلتحعف اب

 .حتمالهع باعقع  اكمن  قع رع حلي ا وهت  التغاري
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اسووو تضوووعف اىلاجز التشووولتيل  بضوووعغط ال عىل  رمعزا م عرصع اكرث لدا لا    -2

ال ق  – مهربكهت –معرلني مع هت   – قدرع حلي واا اىل لعمع  مثا ) كعاك كعال 

 .حلي لك الص د مرييك   الغهتاو  حلع ا  تسعيات الا

ش عر لري م لن   -1 شلتا الون اىل عرص مبع يالمئ متالبع  ال عىل  ب   عهمت احلع ع ت

 . الون لل عىل   من ا لهع)
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