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ث، عيٚ ثىؾجّبخ  ًٌ ثّٚذش ٍْجقٖجس ثىَغقفُ٘ ثىَغجًدز، ٍي دوأ ثٕضَجٌٍٖ دجىوَٝقٌثٟٞز ٍَجًّز ٗصْظٞ

ج عيٚ هًٗ ثىوّبضً٘ ٗثحفبَثح ثىْٞجّبٞز فبٜ صنبٌِٝ ّظبجً هَٝقٌثٟبٜ  ًّ ثىقجّّٜ٘ ٗثىْٞجّٜ، فٌمَٗث أّج

ً٘ هَٝقٌثٟبٜ فبٜ ٝؤِّ ىوٗىز ثىقق ٗثىقجُّ٘. ٗإُ مجُ ٕيث ثىضٌمَٞ ال ٝني٘ ٍِ ف٘ثةبو ٍَٖبز صبؤًك ىض ب

دعببوٓ ثىْظببٌٛ، فئّببٔ ٝغفببو ؽجّذًببج أمببٌ ال ٝقببو إَٔٞببز، ٝببًٌٗ صغٞٞببٌ عقيٞببجس ثىَبب٘ثِْٟٞ ىيضبب قيٌ ٍبب  ثىفنببٌ 

ثىوَٝقٌثٟٜ. ٍج ؽوٗٙ قجُّ٘ أٗ هّضً٘ هَٝقٌثٟٜ ُٝ ذق عيٚ ٌٕثةـ ثؽضَجعٞز صفضقو إىٚ عقجفز هَٝقٌثٟٞز 

 ىَؤّْجس ثىوّضً٘ٝز فق٠؟هثمو ثىذٞش ٗمجًؽٔ؟ ٕو ٍِ ثىًٌٞٗٛ فٌٚ ثىوَٝقٌثٟٞز فٜ ث

ٍِ ماله هًثّضْج ىيوَٝقٌثٟٞز فٜ صًٚ٘ ثىَغقفبِٞ ثىَغجًدبز، فجٗىْبج ثى٘ٙب٘ه إىبٚ ّضبجةؼ ٗثٝبقز 

ٗأمٌٙ َْٝٞز، ص٘مْٞج ثىضْذٞٔ إىٚ أٌٍِٝ ثعِْٞ ٍِ ثىْضجةؼ ثى٘ثٝبقز  أٗاًل، دبجىٌ ٌ ٍبِ إَٔٞبز ثىوًثّبجس 

ٟٞببز ٍببِ ثحعيببٚال أٛ ثالٕضَببجً دجىَؤّْببجس ثىَْؾببَر عببِ ثىوَٝقٌثٟٞببز، فببئُ ثىؾَبب  دببِٞ هًثّببز ثىوَٝقٌث

ثىوّضً٘ٝز ٗثحفَثح ثىْٞجّٞز، ٗهًثّبز ثىوَٝقٌثٟٞبز ٍبِ ثحّبفوال أٛ صنبٌِٝ عقجفبز ثىوَٝقٌثٟٞبز ّبيً٘مج 

ًٍٝ٘ٞج ىنو فٌه عيٚ فور، ٕ٘ ثىنفٞو دضققٞق هًثّبجس مجٍيبز ٍضنجٍيبز عبِ ثىوَٝقٌثٟٞبز ٗأدعجهٕبج ثىْٞجّبٞز 

ّج عوً فٌٚ صقيٞو ثىْظجً ثىوَٝقٌثٟٜ عيبٚ ثىَضنٚٚبِٞ فبٜ ثىقبجُّ٘ ٗثالؽضَجعٞز. عجًّٞج، ٝؾخ فٜ ّظٌ

ببج ْٝببض ٞعُ٘  ًٍ ٗثىعيببً٘ ثىْٞجّببٞز فقبب٠، حُ ثىَٖضَببِٞ دجىققببو ثحهدببٜ ٗثىفيْببفٜ ٗثىعيببً٘ ثسّْببجّٞز عَ٘

بج ٗصْبجٗه ثىوَٝقٌثٟٞبز ٍبِ ؽ٘ثّبخ إّْبجّٞز ٗعقجفٞبز قبو صنبُ٘ إٝبجفز ّ٘عٞبز ىيْقبجٓ. ٗفَٞبج  ًٞ ثىَْجَٕز أٝ

ج أٌٍِٝ ثعِْٞ  أٗالً، ٍ  أُ صًٚ٘ دعٜ ثىَغقفِٞ ثىَغجًدز ىيوَٝقٌثٟٞز  ٝن٘ ثىْضجةؼ ًٞ ثىَْٞٞز، ّيمٌ أٝ

ج عيٚ ثعضذجً أُ ثىَغقفِٞ ثىغٌدِٞٞ ثُٟ ْٝجقٖبُ٘ ف٘ثةبو  ًٚ فوثعٜ دجٍضٞجٍ، فئُ ثقضذجٌّٖ ٍِ ثىغٌح دقٜ ّجق

ثىَالةَبز ٍْٗبجعوصٖج عيبٚ ثىوَٝقٌثٟٞز ثىضٖجًمٞز فبٜ ثىبوف  دجىقنٍ٘بجس إىبٚ ثصنبجى ثىقبٌثًثس ثالؽضَجعٞبز 

صقَو عبخ  ثىضْبٌٞٞ ّٗبِ ثىقب٘ثِّٞ. عجًّٞبج، ٕبو ثىوَٝقٌثٟٞبز مٚٞٚبز  ٌدٞبز ٍقٞبز؟ ىبٌ  ٞبخ ثىَغقب  

ج ىيوَٝقٌثٟٞز؟ ًٞ ث ٍنَالً أٗ ٍْجق ًٌ  ثىَغٌدٜ مٚجة٘ ثىًٖ٘ٙ فٜ ثسّالً ٍغالً دٚفضٖج عْٚ

ثىوًثّجس ثىضٜ أؽٌٝش عيٚ ثىوَٝقٌثٟٞبز دبجىَغٌح هًثّبجس ٍفٞبور صفبضـ ثىْقبجٓ ىقٞبجٝج أمبٌٙ  إُ

 ٍَٖز، صض٘مٚ ثسّٖجً فٜ دْج  ٍؾضَ  هَٝقٌثٟٜ ّيً٘مج ٗعقجفزً.

 



 

  

       

ال ْٝبببضقٌ فبببجه ثىْْبببق ثىْٞجّبببٜ ىَؾضَببب  ٍببببج هُٗ ثعضذبببجً ىي٘ثقببب  ثىَبببجهٛ ٗىيضبببٌثمٌ ثىْظبببٌٛ ثىببببيٛ 

ٓ ثىضبببجًٝنٜ ٗثىغقبببجفٜال فبببجى٘ثق  دقجؽبببز إىبببٚ إٟبببجً ّظبببٌٛ ٝقبببوٓ ٗٝ٘ؽٖبببٔ، عٌفبببٔ ىىبببل ثىَؾضَببب  فبببٜ ص بببً٘

مَببج أُ ثىَٖبببٌٗظ ثىْظببٌٛ ْٝذغبببق ٍببِ ثى٘ثقببب  ٗال ٝقٞببو عْبببٔ، فضببٚ ال ٝضقببب٘ه إىببٚ ٍٖبببٌٗظ مٞببجىٜ ال ٙبببيز 

ىببٔ دجىنٚببجة٘ ثىغقجفٞببز ىيَؾضَبب . ٕٗببيث ٍببج ىٕببخ إىٞببٔ عذببو ثسىببٔ ديقَٝببَ فببٜ هًثّببضٔ ىَفٖببً٘ ثىْٞجّببز ثىضببٜ 

عبببِ صقٚبببٞو ثىٖبببوت ثىبببيٛ أّبببضؼ ٍذبببًٌ ٗؽ٘هٕبببج، إُ ٕبببٜ ىبببٌ صْبببضظٌ فبببٜ دْٞبببز صقضٞبببز »ٔ صَضْببب  فبببٜ ًأٝببب

«.صْظَٞٞبببز قَْٞبببز دَبببوٕج دعْجٙبببٌ ثىقببب٘ر ثىالٍٍبببز ىضق٘ٝبببو ٍ جىذٖبببج إىبببٚ ٗثقببب  ٍبببجهٛ
1
ال َٝنبببِ ىٖبببيٓ ثىذْٞبببز  

ثىضقضٞببببز أُ صنببببُ٘ صْظَٞٞببببز هُٗ صٚببببً٘ فنببببٌٛ ثمضببببجً ديقَٝببببَ أُ ْٝببببَٞٔ قبببب٘ر ًٍَٝببببز، إى ٝببببٌٙ أُ قبببب٘ر 

إىبببٚ قببب٘ر ًٍَٝبببز ال  ْبببٚ عْٖبببج ىالّبببضغَجً فبببٜ ًٙبببٞو ثىقببب٘ر ثىَجهٝبببز، ٕٗبببيٓ ثىقببب٘ر »ثىَجهٝبببز صقضبببجػ ثىْٞجّببز 

وثىٌٍَٝببزه ٕبببٜ ثحفنببجً، ٕٗبببٜ مْجٝببز عبببِ ثىضٚببً٘ثس ٗثالمضٞبببجًثس ثىذٌّجٍؾٞببز ثىضبببٜ صؾببٌٛ عيبببٚ أّجّبببٖج 

«.صعذتببببز ثىقجعببببور ثىَجهٝببببز ىيْٞجّببببز ٍببببِ أؽببببو صققٞببببق ثىٖببببوت  ّعْببببٜ ثىَٚببببيقز
2
ال َٝنببببِ أُ صْقٚببببٌ  

ثىَٚببيقز فببٜ ٕببوت ٕنٚببٜ ٝببٞق، ٗإَّببج ٕببٜ ٍٚببيقز عجٍببز ْٝببٌٖ فٖٞببج ثىؾَٞبب  عيببٚ ثمببضالت ٍببيثٕذٌٖ 

ٗثّضَبببج ثصٌٖ ثىْٞجّبببٞز ْٗٝبببضفٞوُٗ ٍْٖبببج، ىبببيىل مبببجُ ال دبببو ٍبببِ صٚبببً٘ ّظبببٌٛ ٌٝصنبببَ عيبببٚ ثى٘ثقببب  ىفٖبببٌ 

 ص ً٘ ثىفنٌ ثىوَٝقٌثٟٜ فٜ ثىَغٌح.

ثحٗثةو ثىيِٝ صْجٗى٘ث ٍ٘ٝ٘ظ ثىوَٝقٌثٟٞز دجىبوًُ ٗثىضقيٞبو، ّْٗبضْضؼ ٝعضذٌ عاله ثىفجّٜ ٍِ ثىَفنٌِٝ 

ٍِ مضجدجصٔ أُ ثىوَٝقٌثٟٞز ٕٜ ثىَ يخ ثحٗفو ثىيٛ ٝؾخ عبوً ثىضٖبجُٗ فبٜ ثىْٞبجه ٍبِ أؽيبٔ، فٖب٘ ٝذبٌِٕ فبٜ 

بج، فضبٚ قذبو ثىقَجٝبز، ٝٞب  قٞبٞز ّظبجً« ثىوَٝقٌثٟٞز ٗمفجؿ ثىٖعخ ثىَغٌدٜ ٍِ أؽيٖج» ًَ  أُ ثىَغٌح مبجُ هثة

ٗىنببِ صٖجفببش ثالّببضعَجً عيببٚ ثىٖببَجه ثسفٌٝقببٜ ٍْببي ّٖجٝببز فببٌح »ٍينببٜ هّببضً٘ٛ هَٝقٌثٟببٜ ّٚببخ أعْٞببٔ، 

ثىْذعِٞ ٗثمضاله ثىضب٘ثٍُ دبِٞ ثىبوٗه ثىغٌدٞبز، عبجي صققٞبق أٛ ٕبوت إٙبالفٜ ٍٖبٌ ٗقبجه ثىوٗىبز ٗثىٖبعخ إىبٚ 

ٗثالقضٚبجهٛ ٍبِ ٟبٌت  ثالٕضَجً قذو مو ٕٜ  دقَجٝز ثىِٟ٘ ٗفوٗهٓ ٍٗقجٍٗز ثىضٌْح ثالّضعَجًٛ ثىعْبنٌٛ

«.فٌّْج ٌٕقًج ٗؽْ٘دًج ٗإّذجّٞج َٕجالً ٗؽْ٘دًج
3
فٌمَ ثىَغجًدز عيٚ ثىَقجٍٗبز دبوه ثسٙبالؿ، ٗإُ مجّبش ٍقجٍٗبز  

ثالّضعَجً إٙالؿ فٜ فو ىثصٔ، مَج ًمَ ثىَغجًدز عيٚ ثالّضقاله ىنٜ ال صبيٕخ ٍْبٌٞر ثسٙبالؿ ثىضبٜ ٕبٌع٘ث 

                                                           
1
 91ه، ٗ 9111، ًٍْٖ٘ثس ثىٍَِ وثىوثً ثىذٞٞج   ٍ ذعز ثىْؾجؿ ثىؾوٝور، «والذٌممراطٍتالعىف »عذو ثسىٔ ديقََٝ،  -

2
 91-91ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ ٗ  عذو ثسىٔ ديقََٝ، -

3
 5ه، ٗ 9111، إعوثه عذو ثىٌفَِ دِ ثىعٌدٜ ثىقٌٖٜٝ وثىٌدجٟ  ٍ ذعز ثىٌّجىز، «الذٌممراطٍت وكفاح الشعب المغربً مه أجلها»عاله ثىفجّٜ،  -



 

  

       

. ٕٗنيث، ٝالفب  عبال ًٙ ّٞبؾش فبٜ أىٕبجُ ثىبِْٟ٘ٞٞ ثىَغجًدبز »ه ثىفجّبٜ ثىضبجىٜ، إى ٝقب٘ه  فٖٞج قذو ثىقَجٝز ّو

.«ّظٌٝز ثىٌْٞ إىٚ ثسٙالؿ عِ ٌٟٝق ثالّضقاله، ال إىٚ ثالّضقاله عِ ٌٟٝق ثسٙالؿ
4
ثى٘ثٝـ إىُ أُ  ٍِ 

ثىقٌٝز أُ ثسٙالؿ، ٗال َٝنِ سٙالؿ أُ ٝضٌ هُٗ ٗعٜ ثحفٌثه د ٗى٘ٝز ثىقٌٝز ٗثالّبضقاله، فنبجُ ثسٙبالؿ 

 ثىوَٝقٌثٟٜ، دعو ثىَ جىذز دجالّضقاله ٗٗفور ثىضٌثح ثىْٟٜ٘، ٍِ ٍ جىخ ثىقَح ثىْٟٜ٘ ٗثىَغجًدز ؽًَٞعج.

حُ عاله ثىفجّٜ مجُ ٗثعًٞج دٚع٘دز ثىظٌٗت أّيثك، ٍ  ىىل ىٌ ٝ ِس ثسٙالؿ ثىوَٝقٌثٟٜ هفعز ٗثفور، 

فذوأ ٍْجً ثسٙالؿ دجىوع٘ر إىٚ ثىْيفٞز ثىؾوٝور ىَقجٍٗز ثىنٌثفجس ٗصٌدٞبز ثحفبٌثه عيبٚ ثىضفنٞبٌ ثىقبٌ، ٗالّبَٞج 

«.فٜ ٌٟٝقز ثىقنٌ ٗعالقز ثىقجمٌ دجىَقنً٘ ٗفٜ عالقز ثىْي ز دجىَجه»
5
فئىث مجّبش ثىْبيفٞز ثىؾوٝبور دعغًبج ىبٌٗؿ  

ىٌٖٝعز ثسّالٍٞز فٖيث حُ ثسّالً ٌْٖٝ فٜ ص هٝخ ثىَ٘ثِٟ ثىَغٌدٜ ٗصق٘ٝز ٍينجصبٔ ثىفنٌٝبز ٗثىٌٗفٞبز. ٗىنبِ ث

ث ٍبج  ًً إٌٔ ٍج فٜ ٍْ ق ثسٙالؿ ٕيث ٕ٘ ثى٘عٜ دًٌٞٗر إٙالؿ ثىفٌه قذو صغٌٞٞ ثى٘ٝ  ثىْٞجّبٜ ىيبذاله، ّٗبجه

ٝبؤهٛ إىبٚ »ٌ فبٜ ىىبل ٕب٘ أُ إٙبالؿ ثحفبٌثه صْذٔ ٍْظٌٗ ثىوَٝقٌثٟٞز ثىَعجٌُٙٗ دجىَغٌح ىٖيث ثحٌٍ. ٗثىْب

مفجؿ ٍِ أؽبو ثىوَٝقٌثٟٞبز ثى٘ثقعٞبز دَبج صض يذبٔ ٍبِ فٌٝبز ٍْٗبجٗثر فبٜ ثىققب٘ي ٗثى٘ثؽذبجس ثحّجّبٞز ىيضقٌٝبٌ 

«.ثىفنببٌٛ ٗثىببْٟٜ٘ ٗثىْٞجّببٜ. ٍٗعْببٚ ىىببل ثىَ جىذببز دجالّببضقاله ٗثىوّببضً٘
6
ىببِ ّذببجىن إىُ، إُ ٗٙببفْج ٕببيث  

ثىعَٞق حَٕٞز ثىفبٌه قذبو ثىْظبجً ثىْٞجّبٜ، ٗىىبل حُ ثىفبٌه ثىبيٛ ال ٝبَثه ٝبؤٍِ  ثىضًٚ٘ ىيوَٝقٌثٟٞز دجىضًٚ٘

دجىنٌثفجس ال َٝنْٔ أُ ٝعٌت ٍعْٚ ثىقٌٝز ٗثىَْجٗثر، مَج ال َٝنْبٔ أُ ٝؾَب  دبِٞ ثىققب٘ي ٗثى٘ثؽذبجس ٗٝع بٜ 

 ثحٗى٘ٝز ىيقق٘ي ٗٝغفو عِ ثى٘ثؽذجس.

ظ دٖبج ٗثىْٞبجه ٍبِ أؽيٖبج، ٍْٖبج أّبٔ ٝؾبخ أُ ٗفٜ صًٚ٘ عاله ثىفجّٜ، ىيوَٝقٌثٟٞز أِّ ْٝذغبٜ ثىضٖبذ

ٍ  ثىْي جُ ٍ٘الٛ عذو ثىقفٞ  أُ ٕبيٓ  9111إى ًٗه فٜ صعيٞقٔ عيٚ ٍٞغجي ثىذٞعز ىْٞجٌٝ  صع ٚ ثىْٞجهر ىيٖعخ،

دِٞ ثىَيل ٗثىٖعخ ٝنٌػ دْظجً ثىقنٌ ثىَ يق إىٚ ّظجً ٍينٞز هّضً٘ٝز، فيِٞ ٍِ فق ثىْي جُ ٍْي »ثىذٞعز عقو 

ز ٍعجٕور ّيَٞز أٗ صؾجًٝز إال دبجىٌؽ٘ظ ىيٖبعخ ٍٗٚبجهقضٔ، ٗصقٞٞبو ثىَعبجٍالس ثىَْبَ٘ؿ دعقبوٕج ثُٟ أُ ٝذًٌ أٝ

دعو ثالّضٖجًر ثىَوّٞز ٗثالقضٚجهٝز، ٌٍٜٝ ىَعْٚ دعٞو ٕ٘ صؾٌٝو ثىَيل ٗثىٖعخ ٍِ عقبو أٝبز ٍعجٕبور ٍبِ ٕب ّٖج 

«.صقذبو ثىضف٘ٝبشأُ صَِ ٕؤُٗ ثحٍز، ٍٗعْٚ ٕيث دعذبجًر ثىعٚبٌ أُ ثىْبٞجهر صنَبِ فبٜ ثىٖبعخ ٗال 
7
ٍٗبِ ٕبيٓ  

«.حّببٔ ٍذببوأ أّجّببٜ ىضققٞببق مببو إٙببالؿ هّببضً٘ٛ»ثحّببِ ٝببًٌٗر فٚببو ثىْببي جس، 
8
ٗٝببًٌٗر صنببٌِٝ  

                                                           
4
 55عاله ثىفجّٜ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

5
 51-91عاله ثىفجّٜ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ ٗ  -

6
 51عاله ثىفجّٜ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

7
 51عاله ثىفجّٜ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

8
 51عاله ثىفجّٜ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -



 

  

       

«.فٌٝببز ثىقبب٘ه ٗثىنضجدببز ٗثىضؾَبب  ٗفٌٝببز ثىْقجدببز ٗثىؾَعٞببجس ٗفببق ثىضؾَبب »ثىقٌٝببجس ثىعجٍببز، ٍغببو 
9
ٍٗببِ ٕببيٓ  

جّش ٍ جىبخ ثىٖبعخ ثىَغٌدبٜ ٍعضوىبز ّٞجّبًٞج ثحِّ ميىل، إفوثط ٍؾجىِ ٍقيٞز ٌٍٗمَٝز صَغو ثىٖعخ. ٗإىث م

ال ّببذٞو إىببٚ صققٞببق ثىوَٝقٌثٟٞببز ثىْٞجّببٞز إال دببجىضقًٌ »دعٞببو ثالّببضقاله، فبب ُ عبباله ثىفجّببٜ مببجُ ٝببؤٍِ د ّببٔ 

، ىيىل مجّش ثىَ جىذز دضقًٌ ثالقضٚجه ثىَغٌدٜ ٗثىفالؿ ٍِ ثىَْٖٞز ثحؽْذٞز ق٘ٝز.«ثالقضٚجهٛ ٗثالؽضَجعٜ
10
 

َٝنْْج، ثعضَجًهث عيٚ ٍج ّذق ىمٌٓ، ثىق٘ه د ُ ثىَغجًدز ىٌ ٝنِ ىٌٖ ٗعٜ دجىوَٝقٌثٟٞز؟ فٜ فوٝغٔ عَج  ٕو

ث ٗٗؽب٘ه »أَّجٓ هَٝقٌثٟٞز ثىًٌٞٗر، الف  إدٌثٌٕٞ أدٌثٓ أُ ثالٕضَجً فٜ ثىَغٌح  ًٌ دجىَْب ىز ثىوّبضً٘ٝز ٍذنب

ينٞز ثىوّضً٘ٝز ٍذجٌٕر دعبو ثالّبضقاله، ال ٝبوىو أفَثح ّٞجّٞز ٍْي ثىغالعْٞٞجس عٌ ًف  ثىَؤّْز ثىَينٞز ىٌثٝز ثىَ

دجىًٌٞٗر عيٚ ٗؽب٘ه ّٞبؼ ّٞجّبٜ هَٝقٌثٟبٜ عْبو ثىْنذبز ثىْٞجّبٞز ثىَغٌدٞبز دقبوً ٍبج ٕب٘ إفْبجُ ٍبِ ٕبيٓ 

ثىْنذز ٍِٗ ثىَؤّْز ثىَينٞز دب ُ ثىوَٝقٌثٟٞبز، دَبج ٕبٜ ّظبجً ىيقنبٌ ٝقبً٘ عيبٚ ثعضبٌثت ثىقب٘ٙ ثىَضْجفْبز عيبٚ 

فجي عيٚ ثىقي٘ه ثى٠ّ٘، أفٞو ٕنو ىيقنٌ َٝنْٔ أُ ٖٝٞب أًٝبٞز ىيضعبجٝٔ ٍبج دبِٞ ثىْي ز دعٖٞج دذعٜ ٗثالص

«ق٘ٙ ّٞجّٞز ق٘ٝز مو ٍْٖج صضب٘فٌ عيبٚ قبوً ٍبِ ثىٖبٌعٞز
11

. فنيب٘ أدبٌثٓ إىبٚ ٍبج ٝيبٜ  إُ ثىوَٝقٌثٟٞبز فبٜ 

 مجّببش هَٝقٌثٟٞببز فٌٝببضٖج ثىٞببًٌٗر ثىَيقببز، ال ثىبب٘عٜ ثىببوَٝقٌثٟٜ أٗ ثىٌ ذببز فببٜ ص ذٞببق دببٌثٍؼ»دببوثٝضٖج 

«.ٍقوهر
12
ٕو ٍج قؤٍ عاله ثىفجّٜ عِ ثىوَٝقٌثٟٞز ٗفٚبو ثىقبوٝظ عْبٔ ال ٝعذبٌ عبِ ٗعبٜ هَٝقٌثٟبٜ؟ عبٌ،  

مٞ  ٝ جىخ ٕعخ فٜ ٌٍفيز فجَّز دجىوَٝقٌثٟٞز، ٕٗ٘ ال َٝيل ٗعًٞج هَٝقٌثًٟٞج؟ عالٗر عيٚ ىىل، إُ ٍج ىمٌٓ 

ىَغبٌح قذبو ثىقَجٝبز ىٞذبٌِٕ هُٗ عاله ثىفجّٜ عِ ثىنجصخ ثىَؾٖ٘ه ثىبيٛ صقبوط عبِ ثىقٌمبز ثىوّبضً٘ٝز فبٜ ث

ٗال ّعيٌ فَٞج ٗقفْج عيٞٔ ٌٍٖٗظ هّضً٘ عبٌٛ عيبٚ أّظبجً »أهّٚ ٕل عيٚ ٗعٜ ثىَغجًدز ثىضجً دجىوَٝقٌثٟٞز  

«ثىَيببل ٍببِ ٟببٌت ٍبب٘ثِٟ ٍغٌدببٜ قذببو ثىَٖببٌٗظ ثىببيٛ صٞببَْضٔ ٍببيمٌر ٕببيث ثىنجصببخ ثىَؾٖبب٘ه
13

ال فٖببٜ ىْٞببش 

ٜ دٞببًٌٗر ثالعضببوثه فببٜ دعببٜ ثىَ جىببخ ثىوَٝقٌثٟٞببز هَٝقٌثٟٞببز ثىٞببًٌٗر مَببج ْٝببَٖٞج أدببٌثٓ، دببو ٕبب٘ ٗعبب

صَجًٕٞج ٍ  ٍض يذجس ٌٍفيز ثالّضقاله، فٜ إٟجً ٗعٜ هَٝقٌثٟٜ ىٌ ْٝذق ىٔ ٍغٞو فبٜ هٗه عٌدٞبز أمبٌٙ ٍبٌس 

 دجىضؾٌدز ّفْٖج.

، ال «ّْز ٍِ ثىْٞبجه ثىبوَٝقٌثٟٜ 911»ٗ« هفجظ عِ ثىوَٝقٌثٟٞز»إُ ثىقجًا ىنضجدٜ عذو ثىنٌٌٝ  الح 

ٝالف  صضذًعج ىيَْجً ثىوَٝقٌثٟٜ فٜ ثىَغٌح فقْخ، دو ٝنضْخ ٍعيٍ٘جس قَٞز عِ ٍفًٖ٘ ثىوَٝقٌثٟٞز ٍٗقجٗىز 

                                                           
9
 51عاله ثىفجّٜ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

10
 59-51عاله ثىفجّٜ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ ٗ  -

11
، ٍْٖبً٘ثس ثىبٍَِ، وثىبوثً ثىذٞٞبج   «الذٌممراطٍت بٍه عالمٍت الفكرة وخصىصٍت التطبٍك: مماربت للتجربت الذٌممراطٍت فيً المغير »أدٌثٓ، إدٌثٌٕٞ  -

 11ه، ٗ 5119ٍ ذعز ثىْؾجؿ ثىؾوٝور، 

12
 11إدٌثٌٕٞ أدٌثٓ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

13
 91 ، ٗ«الذٌممراطٍت وكفاح الشعب المغربً مه أجلها»عاله ثىفجّٜ،  -



 

  

       

ث دٌَفيبز ًً ثالّبضقاله إىبٚ ثىَغبٌح ثىَعجٙبٌ.  صٌّٞنٖج ٍِ قذو ثىق٘ٙ ثىْٞجّبٞز ثىَغٌدٞبز قذٞبو ثالّبضعَجً ٍبٌٗ

ٗصنَببِ إَٔٞببز مضجدببجس عذببو ثىنببٌٌٝ  ببالح عببِ ثىوَٝقٌثٟٞببز فببٜ أّٖببج ىْٞببش ٍؾببٌه صبب ٍالس ّظٌٝببز فببٜ ثىَفٖببً٘ 

ٗثىََجًّز، دو ٕٜ هًثّز ّجدعز ٍِ صؾٌدز ثىنجصخ ثىْٞجّٞز ٗثّنٌثٟٔ فبٜ ثىْٞبجه ٍبِ أؽبو ّظبجً هَٝقٌثٟبٜ، 

فنٌٝز عِ ثىوَٝقٌثٟٞبز. ىبيىل َٝنْْبج ثىقب٘ه إُ ثىضٚبً٘ ثىبيٛ ٝقوٍبٔ ٝؾَب  مَج أّٖج ّجدعز ٍِ عقجفضٔ ثىضجًٝنٞز ٗثى

دِٞ ص ً٘ ثىََجًّز ثىوَٝقٌثٟٞز فٜ صجًٝل ثىَغبٌح ثىْٞجّبٜ ٗدبِٞ ثسّؾبجٍثس ثىضبٜ فققٖبج ثىَغجًدبز فبٜ صغٞٞبٌ 

إٝؾبجدٜ ٕب٘ ثىوّجصٌٞ ٗؽعيٖج صضَجٕٚ ٍ  ثىفنٌ ثىوَٝقٌثٟٜ. ٗثىؾوٌٝ دجىيمٌ ْٕج أُ ٍج فققبٔ ثىَغجًدبز ٍبِ صغٞٞبٌ 

ث فبٜ هّبضً٘ ٍبج حؽبو  ًٌ فٚٞيز ّْ٘ثس ٍِ ثىْٞبجه ٗثىٚبذٌ ٗثىضفبج ه، فنجّبش ثحفبَثح ثىْٞجّبٞز ال صقذبو صغٞٞب

مَبج مجّبش صبؤٍِ دب ُ « ٌٍفيبز ٗدوثٝبز ثىْبٌٞ فبٜ ٌٟٝبق ثىوَٝقٌثٟٞبز»ثىقذ٘ه فق٠، دبو مجّبش صبٌٙ فبٜ ثىضغٞٞبٌ 

ث فًْْج، ٍِ ٕ ّٔ أُ َٖٝو ىضعوٝو ثىوّبض ًٌ «.ً٘ ميَبج ص بً٘ ثىب٘عٜ دجىوَٝقٌثٟٞبز فبٜ ثىبذالهثىض ذٞق إىث ّجً ّٞ
14
 

، صنٖب  ٕبيٓ ثىٌ ٝبز عبِ صذٚبٌ ٗفْنبز 5199ٍِ ٍْظً٘ عٌٚٛ ٗثعضَجًهث عيٚ ٍج فققٔ ثىَغٌح فٜ هّبضً٘ 

ّٞجّٞز حُ ٍَجًّز ثىوَٝقٌثٟٞز ال َٝنْٖج أُ صضققق هفعز ٗثفورال فجىذيبوثُ ثىغٌدٞبز ثىضبٜ ٝقضبيٙ دٖبج فبٜ ّظَٖبج 

ثىوَٝقٌثٟٞبز »ٍج أّؾَصٔ فبٜ ٍبور ٍٍْٞبز قٚبٌٞر، ىبيىل، مَبج ٝقب٘ه عذبو ثىنبٌٌٝ  بالح، إُ ثىوَٝقٌثٟٞز ىٌ صُْؾَ 

، ص ً٘ ٝعنْٔ ٗعٜ ثىَؾضَ  دجىعوثىز ٗثىَْجٗثر ٗثىقٌٝز، مَج ٝعنْبٔ ثىْظبجً ثىْٞجّبٜ «صعذٌٞ عِ ص ً٘ فنٌٛ

جىبخ دوّبضً٘ ثىيٛ ٝضَجٕٚ ٗهًؽبز ثىب٘عٜ ىبوٙ ثىٖبع٘ح، فبال َٝنبِ ٍبغالً ىٖبعخ ٝفضقبو ىب٘عٜ هَٝقٌثٟبٜ أُ ٝ 

هَٝقٌثٟببٜ، مَببج ال َٝنببِ ىوّببضً٘ هَٝقٌثٟببٜ أُ ٝ ذببق عيببٚ أًٛ ثى٘ثقبب  دفعجىٞببز ٗثىٖببعخ ال ٝعببٌت إَٔٞببز 

 ثىوَٝقٌثٟٞز فٜ ثىقٞجر ثىْٞجّٞز ٗثالؽضَجعٞز ٗال ٝعذ  ٍغقف٘ٓ دجىضفنٌٞ ثىؾجه فٜ ٌٟي ثى٘ٙ٘ه إىٖٞج.

ؽعو ثىغقجفز ثىْٞجّبٞز ٝبًٌٗر ٍيقبز ىيىل، أمو عذو ثىنٌٌٝ  الح فٜ مضجدجصٔ عيٚ ثى٘عٜ ثىْٞجّٜ ٗعيٚ 

ثالّْالك عِ ثىْٞجّز ثّْالك عِ ثىقٞبجر دنبو ٍفبجٌٕٞ ثالّْبالك، دنبو »ال َٝنِ حٛ ٍغق  أُ ْْٝيل عْٖج، حُ 

ٍفجٌٕٞ ثىقٞجر. ال ٝذًٌ ثالعضٚجً دجىغقجفز ٗثىفنٌ ثىذعبو  عبِ ثىضفنٞبٌ ٗثىعَبو ثىْٞجّبٜ، إال إىث مبجُ ثىَبٌثه صع ٞبو 

«.ٗثّغالقٔ عِ أُ ٝضقٌك فٜ ؽجّخ ٌٍٖ ٍِ ثىقٞجر ؽجّخ ٌٍٖ ٍِ ثىفنٌ،
15
عٌ إُ ثىوَٝقٌثٟٞبز ال َٝنبِ صققٞقٖبج  

ثىوَٝقٌثٟٞببز عقجفببز عيَٞببز ٍَٗجًّببز عَيٞببز. »دجىالٍذببجالر ٗثىضَْببٜ، دببو دجىَعجّببجر فببٜ ثىضفنٞببٌ ٗثىنضجدببز ٗثىضببودٌٞ  

َٝقٌثٟٞبز ٕذبز ٍبِ ّبَج ، ٗال ثىوٗه ثىضٜ صوٍقٌٟش ٍْي قٌِّٞ أٗ َٝٝو ىبٌ صْبَه عيٖٞبج ثىو -ٗٗثٝـ أُ ثىٖع٘ح

مجّببش نٍْقببزن ٗع ببج  ّببنًٞج صقذيضٖببج ثىٖببع٘ح دؾَببجظ ىًثعٖٞببج ٌٍفذببز، ٗإَّببج مجّببش ٍعجّببجر عْببٌٞر ٍببِ ثىضفنٞببٌ 

«.ٗثىنضجدز ٗثىضودٌٞ
16
فجىَغق  عقجفبز ّٞجّبٞز دجسٝبجفز إىبٚ إدوثعجصبٔ ثحهدٞبز ٍبغالً قبجهً عيبٚ ًٍظ دبيًٗ ثىب٘عٜ  
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 911ه، ٗ 9111، وثىَقَوٝز  ٍ ذعز فٞجىز، «دفاع عه الذٌمىلراطٍت: بذث تارٌخً تذلٍلً»عذو ثىنٌٌٝ  الح،  -

15
 11ه، ٗ 9111، وثىٌدجٟ  ٍ ذعز ثىَعجًت ثىؾوٝور، «ال مفهىم للثمافت... »'السٍاست والثمافت' فً عذو ثىنٌٌٝ  الح،  -

16
 81، ٗ «ال مفهىم للثمافت... »افاث الجذٌذة' فً 'المجتمع ٌؤدي ثمه الثمعذو ثىنٌٌٝ  الح،  -



 

  

       

٘ ٗظ  قٚضٔ أٗ قٚٞوصٔ ىيٌٖ ثىوَٝقٌثٟٜ هُٗ أُ ٝغفو عِ ثىؾجّبخ ثحهدبٜ دجىوَٝقٌثٟٞز فٜ أدْج  ؽيوصٔ، إُ ٕ

ث ٝؾَب  دبِٞ ثىغقجفبز ٗثىْٞجّبز، ْٝبٌٖ عذبو ٍجّز ٗثىذْج  ثىفْٜ. فجىٖعخ فٜ فجؽز  ًٌ إىٚ ثىوَٝقٌثٟٞز، ٗدٚفضٔ ٍفن

ٍبِ ىثس  ىِ ٝذبيه ثىٖبعخ»ثىنٌٌٝ  الح فٜ ثّضٞعجح ثىَعْٚ ثحّٗ  ىيوَٝقٌثٟٞز، ٕٗيث ٗثٝـ ٍِ ماله ق٘ىٔ  

ّفْٔ إىث مجُ ال ٝعٌت عِ ٌٟٝبق ٍَغيٞبٔ ٍٚبٌٞ ثىَؾٖب٘هثس ثىضبٜ ٝذبيىٖج، ٗإىث مبجُ ال ٖٝبجًك فبٜ ثىقنبٌ ٗفبٜ 

«.ثىٌقجدز عيٚ ثىقبجمَِٞ، ٗىبيىل مبجُ ال دبو ٍبِ ثىوَٝقٌثٟٞبز ثىْٞجّبٞز
17
ٗثىغقجفبز ثىْٞجّبٞز دجىْْبذز ىعذبو ثىنبٌٌٝ  

ثىٖوت ثحٗفو مٜ ْٝض ٞ  صضذب  ٍؾٖب٘هثس ٍَغيٞبٔ  الح ٍ يخ ًةِٞ، عيٚ ثىٖعخ أُ ْٝعٚ ىضعََٖٞج ٗؽعيٖج 

ٗىبِ ٝذبيه يأٛ ثىٖبعخن ٍبِ ىثس ّفْبٔ إىث »ٗفٌٛ ًقجدز ٗثعٞز عيٚ ثىقجمَِٞ، ٕٗيث ٗثٝبـ ٍبِ مباله ق٘ىبٔ  

مجّش عٌَر ٍج ٝذيىٔ صٌْٞ ىَٚيقز ثٟمٌِٝ هُٗ أُ ْٝبجه فظبٔ ثىَضفبق ٍب  عَيبٔ ٍٗؾٖب٘هٓ، ٗإىث ىبٌ صنبِ ْٕبجك 

«.  فٜ ثالّضفجظ ٍِ ٍؾٖ٘ه ثىَؾضَ ، ٗىيىل مجُ الدو ٍِ ثىوَٝقٌثٟٞبز ثالؽضَجعٞبزصعجهىٞز دِٞ ق جعجس ثىَؾضَ
18
 

ٕببٜ ثىعوثىببز فببٜ أؽببّو ٍعجّٖٞببج، ثىنببو ْٝببضفٞو ٍببِ عببٌٗثس ثىببذاله دقْببخ ؽٖببو ٗإّببٖجً مببو فببٌه عيببٚ فببور، صبب٘فٌ 

ٌٖ ٗأٗٝبجعٌٖ ثىوَٝقٌثٟٞز ثالؽضَجعٞز دٖيث ثىَعْٚ ثىْعجهر ثىَجهٝز ىيعبجٍيِٞ ٍبِ أؽيٖبج دغبٜ ثىْظبٌ عبِ ٗظبجةف

ٗىِ ٝذيه يثىٖعخ ٍبٌر أمبٌٙن ٍبِ ىثس ّفْبٔ إىث مبجُ ٝعبٌت أُ ٍؾٖب٘هٓ ٝبيٕخ »ثالؽضَجعٞز، ٗفٜ ٕيث ٝق٘ه  

«.ىٚجىـ فتز ٍِ ثسق جعِٞٞ أٗ ثىٌأَّجىِٞٞ، ٗىبيىل مبجُ الدبو ٍبِ ثىوَٝقٌثٟٞبز ثالقضٚبجهٝز
19
فجىعَبو ثىؾبجه فبٜ  

ضٚبجه ثىبذاله ال ٝؾبخ أُ ُْٝبضغو ٍبِ قذبو فتبز قيٞيبز عيبٚ ثىذ٘ثهٛ ٗثىَبوُ ٗعَيٞبز ثىذْبج  ثىَض٘ثٙبيز فَٞبج ٝنبوً ثق

فْجح ٍؾٖ٘هثس ثىٖعخ، ىبيىل فجىوَٝقٌثٟٞبز ثىققبز ٕبٜ ثىضبٜ صُذْبٚ عيبٚ عقجفبز ّٞجّبٞز دجّٞبز ٗعوثىبز ثؽضَجعٞبز 

 ٗثقضٚجه ّيٌٞ.

ثىؾجدٌٛ، ال َٝنْْبج ص ذٞبق ثىَعْبٚ ثىقٌفبٜ ىيوَٝقٌثٟٞبز مَبج فبوهٓ ثىّٞ٘بجُال أٛ فنبٌ  عجدو دجىْْذز ىَقَو

ج،  ًٍ ج ٍٗقن٘ ًَ إُ فنٌر نثىٖعخن صْضوعٜ ٍقجدالً »ثىٖعخ ّفْٔ دْفْٔ، عيٚ ثعضذجً أُ ثىقنٌ ٝض يخ فٜ ثى٘ثق  فجم

ىٖج، ٕٗ٘ فنٌر نثىوٗىزن، فَبِ ثىٚبع٘دز صٚبً٘ نٕبعخن هُٗ ّب٘ظ ٍبِ ثىضْظبٌٞ ٝبٌد٠ ٕبيث ثىٖبعخ، ٍٗبِ ثىٚبعخ 

«.ميىل صًٚ٘ نصْظٌٞن هُٗ ّ٘ظ ٍِ ثىؾٖجٍ ثىٌثد٠ ثىَْْق
20
ذٌ ثىؾجدٌٛ ثىَعْٚ ثىّٞ٘بجّٜ ىيوَٝقٌثٟٞبز ىيىل ثعض 

فئع بج  »ٍغجىٜ ٗ ٌٞ قجدو ىيض ذٞق عيٚ أًٛ ثى٘ثقب  فبٜ ثىعٚبٌ ثىقبوٝظ ثىبيٛ ًدب٠ ثىوَٝقٌثٟٞبز دجالّضنبجح. 

«.ىؾَٞ  أفٌثه ثحٍز ًؽجالً ّْٗج  مجُ ٝؾْو ثىَعْٚ ثى٘ثقعٜ ىينيَز!»، ٝق٘ه ثىؾجدٌٛ، «نفق ثالّضنجحن
21
ٗفبٜ  

                                                           
17
 988، ٗ «دفاع عه الذٌمىلراطٍت: بذث تارٌخً تذلٍلً»عذو ثىنٌٌٝ  الح،  -

18
 988ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

19
 988ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

20
 95ه، ٗ 5192هًثّجس ثى٘فور ثىعٌدٞز، ، ودٌٞٗس  ٌٍمَ 9، ّيْيز ثىغقجفز ثىقٍ٘ٞز، ٟ «الذٌممراطٍت ودمىق اإلوسان»ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ،  -

21
 91ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -



 

  

       

بج دبوًٗٓ ص مٞوٓ عيبٚ ثالّضنبجح ٍ ًْ بج ىيوَٝقٌثٟٞبز ثىْٞجّبٞز ثعضذبٌ ثىؾبجدٌٛ فٌٝبز ثالمضٞبجً ٍنًّ٘بج ًةٞ ًْ نًّ٘بج ًةٞ

إُ »ىالّضنجح، ٗىنِ ٕو مو فٌه فٜ ثىَؾضَ  فٌ فٜ ثمضٞجًٓ؟ ٝؾٞخ ثىؾبجدٌٛ دبجىْفٜ ىٌد بٔ ثىقٌٝبز دبجسًثهر  

ذبَ، ٗثىؾجٕبو ثحٍبٜ ال َٝنبِ أُ ثىؾجة  ال َٝنِ أُ ٝنضجً، حّٔ ىِٞ دجّض جعضٔ أُ ٌٝٝو إال ٕٞتًج ٗثفًوث  ٕب٘ ثىن

ٝنضجً، حّٔ ٗإُ صَنِ ٍِ أُ ٌٝٝو فئّٔ ال ٝعٌت دجىٞبذ٠ ٍبج ٌٝٝبو، ٗىَبجىث ٌٝٝبو، ٗال َٝيبل ثىقبوًر عيبٚ صققٞبق 

«.إًثهصٔ
22
ٗفٜ فجىز ٗؽ٘ه عوه ٍِ ثىؾجٕيِٞ ثحٍِٞٞ فبٜ ٍؾضَب  ٍبج، ٕبو صيغبٚ ثالّضنجدبجس فبٜ  ٞبجح ثسًثهر؟  

ج ص٘عٞبز ثىؾَبجٌٕٞ ٗٝعضَو ثىؾجدٌٛ ْٕج عيٚ ثىغقز ثى ًٞ صفضبٞـ »ضٜ ٝٞعٖج ثىٖعخ فٜ ٍَغيٞٔ، ثىيِٝ ُْٝضظٌ ٌٍْٖ أٝ

عيٚ ثىققٞقز.« أهٍغز ثىٖعخ
23
ٗثىققٞقز ٕٜ أُ ثىقو ثى٘فٞو ىيَٖبنو ثالؽضَبجعٜ ٕب٘ ثىْٞبجه ثىٖبجهت ٍبِ أؽبو  

ز، ٝقببب٘ه ثىوَٝقٌثٟٞبببز ثىققبببزال أٛ ثىوَٝقٌثٟٞبببز ثالؽضَجعٞبببز ٗثىعوثىبببز ٗثىَْبببجٗثر، ٍٗبببِ ٗثؽبببخ ثى يٞعبببز ثى٘ثعٞببب

«.ثىؾجدٌٛ، ٗثىَْؤٗىِٞ ثىْقجدِٞٞ ٗثىَغقفِٞ، أُ ْٝنٌٟ٘ث فٜ عَيٞز ص٘عٞز ثىٖعخ ٗص٘ؽٖٞٔ
24
 

ٗإُ مجُ ثىؾجدٌٛ ْٝ يق دَفٍٖ٘ٔ عِ ثىوَٝقٌثٟٞز ٍِ ثى ذقز ثىنجهفز، ٍٗج ص٘فٜ دٔ ٍِ ٍعجّٜ ٍجًمْٞز 

ٟٞضِٞ ثىْٞجّٞز ٗثالؽضَجعٞز  ىيٌٚثظ ثى ذقٜ، فئّٔ ال ٝنضي  عِ عذو ثىنٌٌٝ  الح فٜ ًٌٝٗر صققٞق ثىوَٝقٌث

إُ ّٞببجه ثى ذقببز ثىنجهفببز ٝؾببخ أُ ٝنببُ٘ عيببٚ ٗثؽٖضببِٞ  ثىْٞببجه ٍببِ أؽببو ثىقٌٝببجس ثىعجٍببز  ثىوَٝقٌثٟٞببز »

ثىْٞجّبٞز مّ٘ببٞيز، ٗثىْٞببجه ٍببِ أؽببو ثىوَٝقٌثٟٞببز ثالؽضَجعٞببز مٖبوت. ٍٗببِ ثىقنَببز أاّل ّؾعببو مذٞببٌ فببٌي دببِٞ 

قبق ٕبيث ثىٖبوت دضيبل ثىّ٘بٞيز أٙبذـ ثىٖبوت ّٗبٞيز ٗثىّ٘بٞيز ثىٖوت ٗثىّ٘ٞيز فٜ ٕبيث ثىَ٘ٝب٘ظ، حّبٔ ٍضبٚ صق

«.ٕوفًج
25
 

ىَجىث ثىوَٝقٌثٟٞز؟ ٝضْج ه ثىؾجدٌٛ، ٕو عٌفش ثىَؾضَعجس ثىغٌدٞبز ّظبجً فنبٌ أفٞبو ٍبِ ثىوَٝقٌثٟٞبز؟ 

ثىَذجٕبببٌ ٍبببِ  ال ؽبببوثه فبببٜ أُ ثىٖبببوت»ّضْبببج ه دبببوًّٗج قذبببو أُ ّعبببٌت أدعبببجه ثىؾبببجدٌٛ ٍبببِ ًٗث  ّبببؤثىٔ. 

ٕب٘ إٝؾبجه أفْبِ ٙبٞغز ٍَنْبز ىقبو ٍٖبنيز ثىقنبٌ، ٗىىبل ٝؾعبو ثىقبجمَِٞ »، فٜ ًأٛ ثىؾجدٌٛ، «ثىوَٝقٌثٟٞز

ج ٍقًْْج صٌْٖ عيٞٔ ٗصؾعئ فعيًٞبج أؽٖبَر  ًَ مجٝعِٞ سًثهر ثىَقنٍِ٘ٞ، أٗ ٍٞ ٌِٝ ىينٞ٘ظ ىٖج، مًٞ٘عج ٍْظ

ث ٍِ ٌٟت ؽَٞ  أفٌثه ثىٖعخ ثى ًٌ «.ذجىغِٞ ِّ ثىٌٕوٍٗؤّْجس صْضنخ ثّضنجدًج ف
26
قو ٝذوٗ ٕبيث ثىؾب٘ثح عجهًٝبج  
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 91ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

23
 52ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -
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 55ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -
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 58ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ، -



 

  

       

دجىْْذز ىَضضذعٜ ص ً٘ ثىوَٝقٌثٟٞز فٜ ثىَؾضَعجس ثىغٌدٞز، ٗىنْٔ ْٝ ٘ٛ عيٚ أدعجه أمٌٙ عْبوٍج ّعٞبو ٙبٞج ز 

ّؤثه ثىؾجدٌٛ  ىَجىث ثىوَٝقٌثٟٞز فٜ ثىِٟ٘ ثىعٌدٜ؟ فٜ ٕيٓ ثىقجىز ٌٍٜٝ ؽ٘ثدبٔ إىبٚ أُ فنبجً ثىبِٟ٘ ثىعٌدبٜ 

ٕع٘دٌٖ، ىٞقٚو ديىل ثى٘ثٍظ ثىبوْٜٝ فبٜ صنبٌِٝ ثحّظَبز  شرنٕع٘دٌٖ فٜ ثىقنٌ، ٗإَّج  رانإشٌٝفُٞ٘ ىِٞ 

 ٌٞ ثىوَٝقٌثٟٞز، فبٜ فبِٞ أُ ثسّبالً دبٌث  حّبٔ ٝبوع٘ إىبٚ ثسٕبٌثك ٍبِ مباله ٍذبوأٛ ثىٖبً٘ٙ ٗثىعبوه. ٗقبو 

هَٝقٌثٟٞبزن فبٜ ّظبجً  ٞجح ثىَعْبٚ ثىْٞجّبٜ ىنيَبز ن»صوثًك ثىؾجدٌٛ ٕيث ثىَفًٖ٘ عْوٍج أقٌ فٜ ّٞجي أمٌ د ُ 

ثىقٌٞ ثىْجةو فٜ ثىغقجفز ثىعٌدٞبز ثسّبالٍٞز ال ٝعْبٜ  ٞبجح ٍٞبَّٖ٘ج قَٞبزً أمالقٞبز عيٞبج د٘ٙبفٖج ثىٖبوت ثحّبَٚ 

«.ثىيٛ ٌٝثه دي٘ ٔ ٍِ ماله ص ذٞقجصٖج ثىْٞجّٞز
27
 

عٌدبٜ، ٝؾخ أُ صْضٖوت صغٌٞٞ ثىيْٕٞز، ىْٕٞز ثسّْبجُ ثى»ٗدجىَْ ق ّفْٔ ٝعضقو ثىؾجدٌٛ أُ ثىوَٝقٌثٟٞز 

ج ىضغٞٞبٌ ثىَؾضَب  ثىعٌدبٜ،  ًٞ فضٚ ٝٚذـ قجدالً ىََجًّز ثىوَٝقٌثٟٞز ٍَجًّز فقٞقٞز. ٗثىوَٝقٌثٟٞز ًٌٝٗٝز أٝ

ث ٝضؾٔ دٔ، ٕيٓ ثىٌَر، ال ٍِ ثى٘فوثّٞز إىٚ ثىضعوه ٗنثىٌٖكن مَج فٜ ٍؾجه ثىيْٕٞز، دبو دبجىعنِ، ٍبِ ثىضعبوه  ًٌ صغٞٞ

«.إىببٚ ثى٘فببور
28
، ٗؽببوّج فببٜ صٚببٌٝـ ثىؾببجدٌٛ قَٞضببِٞ ٍٞببجفضِٞ ىٚببٞقضِٞ إىث ٌٟفْببج ٍْبب ىز نثىٖببٌكن ؽجّذًببج 

دجىوَٝقٌثٟٞببزال ثىقَٞببز ثحٗىببٚ صنَببِ فببٜ مببُ٘ ثىوَٝقٌثٟٞببز صذببوأ ٍببِ ثىفببٌه ثىببيٛ ٝؾببخ صغٞٞببٌ ىْٕٞضببٔ مببٜ ٝضقذببو 

ثىوَٝقٌثٟٞز ٗٝضفجعو ٍعٖج إٝؾجدًٞبج، ٗثىقَٞبز ثىغجّٞبز ٕبٜ ثالّضقبجه ٍبِ ثىضعبوه إىبٚ ثى٘فبور، ٗٝقٚبو ثىؾبجدٌٛ دبيىل 

إُ ثحفببَثح عْببوٍج ٝضٌمببَ ٗؽ٘هٕببج ٗصْذْببٜ »ز ثىقَدٞببز ثىضببٜ ٕببٜ فببٜ ًأٝببٔ أُ ثىقٞببجر ثىوَٝقٌثٟٞببز  ثىضعوهٝبب

صْظَٞجصٖج عيٚ ثمضٞبجًثس إٝوٝ٘ى٘ؽٞبز ٗثٝبقز صؤّْبٖج ٍٚبجىـ ٟذقٞبز، ٍٗبِ هُٗ ٕبيث ال ٝنبُ٘ ثىقبَح فَدًبج، 

ج فضقببو ٍببِ فعجىٞضٖببج صنضببٌي دْببٖ٘ىز ثحٟببٌ ثالؽضَجعٞببز ثىعٞبب٘ٝز ثىًَ٘ٗعببز ٗصقببٌك ثىضْجقٞببجس ثى ذقٞببز هثميٖبب

َْٕٗٞضٖبج، ٍَببج ٝفببضـ ثىذببجح ىببِٞ فقبب٠ أٍببجً ثىضؾببجِّ ٗثالّببوٍجػ ثالؽضَببجعِٞٞ ٗفْببخ، دببو أٍببجً ثالّضقببجه ثىْببيَٜ 

ىيْي ز ٍِ ثىْنذجس ثحًّضقٌثٟٞز ثىقوَٝز إىٚ ثىْنذجس ثىٖعذٞز ثىَضْجٍٞز  ثىْي ز ثىْٞجّبٞز ٗثىْبي ز ثالقضٚبجهٝز 

«.ٗثىْي ز ثىعيَٞز
29
 

ٛ ٝ ٌؿ ّفْٔ دقور عْو قٌث ر صًٚ٘ ثىؾبجدٌٛ ىيوَٝقٌثٟٞبز ٕب٘  ىَبجىث ثىوَٝقٌثٟٞبز فبٜ ٗىنِ ثىْؤثه ثىي

ثىِٟ٘ ثىعٌدٜ ٗىِٞ فٜ ثىَغٌح؟ ثىَغٌح دجىْْذز ىيؾجدٌٛ ؽَ  ال ٝضؾَأ ٍبِ ثىبِٟ٘ ثىعٌدبٜ، ٗدَبج أُ ً ٝضبٔ 

ثىعٌدٞبز ثىققٞقٞبز ىثس دعو عٌدٜال أٛ أّٔ ْٖٝو ٗفور عٌدٞز ٍبِ ًٗث  هَٝقٌثٟٞبز ق٘ٝبز، فئّبٔ ٝقبٌُ ثىوَٝقٌثٟٞبز 

دجىْٖٞز ٗثىضقوً. ىيىل ىِٞ  ٌٝذًج أُ ٖٝضٌ دَج َّٗٔ دجى٘ظجة  ثىضجًٝنٞز ثىغالط ىيوَٝقٌثٟٞز فٜ ثىِٟ٘ ثىعٌدٜ  
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 51ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -
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 51ٍقَو عجدو ثىؾجدٌٛ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -



 

  

       

صغٌٞٞ ثىذْٞز ثىيْٕٞز ثىعٌدٞز، صٌْٞٞ ثالّوٍجػ ثالؽضَجعٜ ٗثّضقبجه ثىْبي ز إىبٚ ثىْنذبجس ثىؾوٝبور هثمبو مبو ق بٌ »

.. عالط ٗظجة  صجًٝنٞز ىيوَٝقٌثٟٞز فبٜ ثىبِٟ٘ ثىعٌدبٜ. ٗإىث فَبِ هُٗ عٌدٜ، ٕق ثى ٌٝق ّق٘ ٗفور عٌدٞز.

نثىٌٖكن عيٚ ٙعٞو ثىقجمَٞز ثىذٌٖٝز، ٍِٗ هُٗ ثىضعوهٝز ثىقَدٞبز ثىضبٜ صعْبٜ صعبوه ثحفبَثح ٗصعبوه ثحٙب٘ثس 

ْفعٞبز هثمو ثىقَح ثى٘ثفو، ٍِ هُٗ ىىل ال ٌٟٝق إىٚ ثى٘فور. ٍِٗ هُٗ فو أهّٚ ٍِ ثى٘فور ثىعٌدٞز ثىققٞقٞز ثى

«.ال ّٖٞز ٗال صقوً فٜ ثىِٟ٘ ثىعٌدٜ
30
ٍ  أُ فنٌر ثىوَٝقٌثٟٞبز ثىعٌدٞبز صعذبٌ عبِ َٟب٘ؿ ٝضَْبٚ صققٞقبٔ مبو  

ٍغق  عٌدٜ، فئُ عً٘ثس ثىٌدٞ  ثىعٌدٜ دٌْٕش دَج ال ٝوع٘ ٍؾجالً ىيٖل د ّٔ ىنو هٗىز عٌدٞز ٍََٞثصٖج ٌٟٗقٖج 

ٌٛ صققٞقٖج فٜ ثىِٟ٘ ثىعٌدٜ، قو صققق ثىؾَ  ثحمذبٌ ثىنجٙز فٜ ثىقنٌ. ىيىل فئُ ثىوَٝقٌثٟٞز ثىضٜ صَْٚ ثىؾجد

 .5199ٍْٖج فٜ ثىَغٌح، ّظًٌٝج عيٚ ثحقو، مَج ٝضذِٞ ؽيًٞج فٜ هّضً٘ 

أٍج عذو ثسىٔ ديقََٝ، فٌٞٙ أُ ق٘ثعو ثىْٞجّز صقً٘ عيٚ ٍٚجىـ ّْذٞز صٌثعٜ ثىَٚيقز ثىعٍَ٘ٞز ثىؾجٍعز 

ٕٜ -ثىْٞجّز صضق٘ه إىٚ أىٞز»ٚ ثىعْ  ٗثسقٚج ، ىيىل فــ فضٚ ال صنٌػ ثىَٚيقز عِ إٟجًٕج ثىذْج  ٗصضق٘ه إى

دَقضٞجٕج ٝٚجً إىبٚ صْظبٌٞ عالقبجس ٍبِ ثىضب٘ثٍُ دبِٞ ثىَٚبجىـ ٗثىضْبجفِ ثىْبيَٜ عيبٚ إهثًر ٕبيث -ٍق٠ إؽَجظ

«.ثىض٘ثٍُ ٍِ ٍ٘ق  ٕ٘ ثىْي ز
31
فٜ ٕيث ثىْٞجي، ٝققق مو ٌٟت ٍٚيقضٔ دجىض٘ٙو إىٚ ص ذٞبق دٌّجٍؾبٔ عْبو  

ٗال »ز، ٗٝقجف  عيٚ ثىض٘ثٍُ دِٞ ثحٌٟثت ثحمٌٙ ثىَنضيفبز عبِ ٌٟٝبق ثىضٍ٘ٝب  ٗثىضقجّبٌ. ٗٙ٘ىٔ إىٚ ثىْي 

أُ ٝقً٘ ْٕجك ّ٘ظ ٍِ ثىٖبٌثمز أٗ ثالةبضالت فبٜ ثىقنبٌ، »، ٝ٘ٝـ ديقََٝ، «ٝعْٜ ثىضٍ٘ٝ  ٗثىضقجٌّ، دجىًٌٞٗر

ٍٗٚببجىـ ثىفتببجس  دببو ٝعْببٜ أُ ثىْنببخ، ثىضببٜ صببؤٗه إىٖٞببج ٍْببؤٗىٞز إهثًر ثىْببي ز، صٞبب  فببٜ ثعضذجًٕببج ٍ جىببخ

«.ثىْٞجّببٞز ٗثالؽضَجعٞببز ثحمببٌٙ ثىَعجًٝببز
32
ٗىنببِ مٞبب  َٝنببِ إهثًر ثىْببي ز فببٜ  ٞببجح ًٗؿ ثىَٖببجًمز  

ٗثالةببضالت، دببو مٞبب  ْٝببض ٞ  ٍببِ ٝببوٌٝ ثىْببي ز، ٕٗبب٘ ٝفضقببو إىببٚ ٕببيٓ ثىببٌٗؿ أُ ٝٞبب  فببٜ ثعضذببجًٓ ٍ جىببخ 

ٜ ثىَغٌدبٜ صؾْبٞو ىبٌٗؿ ثىَٖبجًمز ثىَعجًٝز؟ إُ ثالةضالت فٜ ثىقنٌ ثىيٛ ٕ٘ ّبَز ٍبِ ّبَجس ثىْظبجً ثىْٞجّب

ٗصقجٌّ ثىْي جس، مَج أُ ثىضوثٗه ثىْيَٜ عيٚ ثىْي ز ثىبيٛ أٙبذـ ثىْظبجً ثىْٞجّبٜ ثىَغٌدبٜ ٝضَٞبَ دبٔ ٗٝعضذبٌٓ 

قبوًر مبو ٟبٌت »ديقََٝ عْ٘ثُ ثىق ٞعز ٍ  ثالفضنجً ٝعضذٌ ًمَٞر ثىْظجً ثىبوَٝقٌثٟٜ دجٍضٞبجٍ، حّبٔ ٝعذبٌ عبِ 

«.عبجًعيٚ صقٚٞو ثىٌٖعٞز ٍبِ ثىبٌأٛ ثى
33
دٖبيث ثىٖبنو ٝنبُ٘ ديقَٝبَ قبو عذبٌ عبِ صٚبً٘ هَٝقٌثٟبٜ ٝقبجًح  

ثىعْ  دجحّجُ، ٗٝنٌُ ٍذوأ ثىضوثٗه ثىْيَٜ عيٚ ثىْي ز، ٕٗ٘ صًٚ٘ ًٌٝٗ دجحّجُ دْج  ٍذجها ىيوَٝقٌثٟٞز 

 ٍِ ثحعيٚ.
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ٝ مبببي عذبببو ثسىبببٔ ديقَٝبببَ ظبببجٌٕر ثىعْببب  فبببٜ ثىبببِٟ٘ ثىعٌدبببٜ ميبببٔ، ٗٝقضبببٌؿ فيببب٘الً ىٚبببٞقز دجىَٖبببٌٗظ 

َٝقٌثٟٜ، سىغج  ثحّذجح ثىْٞجّبٞز ىيعْب ، أٗالً، ٗٝبٌٙ ديقَٝبَ ٝبًٌٗر فبضـ ٍيب  ثىوَٝقٌثٟٞبز، ٗثىْبي ز، ثىو

ٗثىضقٌٝببٌ ثىببيٛ ّعْٞببٔ ْٕببج ٕب٘ صْظٞبب  فقيببٔ ٍببِ ثحىغببجً »ٗفقب٘ي ثسّْببجُ ٗصقٌٝببٌٓ ٍببِ ثالّقببٌثت، إى ٝقب٘ه  

ثفضنبجً ثىبٌأٛ، ٗثىعبوٗثُ عيبٚ ثىققب٘ي ثىًََٗعز فٞٔ ٍْي صنّ٘ٔ ثىقوٝظ  صْظٞفٔ ٍِ قٌٞ ثىقَ ، ٗعقجفز ثىضْي٠ ٗ

ثىَوّٞز ٗثىْٞجّٞز ىيَؾضَ ال ٗثّضٚالؿ صٌدضٔ دًَظ قٌٞ ثىقٌٝز  فٌٝز ثىٌأٛ، ٗثالمضالت، ٗثىقبق فبٜ ثىضعوهٝبز 

.«ٗفٜ ثىضَغٞو عيٚ قوً ثىَْجٗثر، ٗثىقق فٜ ثىضوثٗه ثىْيَٜ عيٚ ثىْي ز
34
ثقضبٌثؿ  دعذجًر أمبٌٙ، ٌٝٝبو ديقَٝبَ 

ثىْظجً ثىوَٝقٌثٟٜ ٗثىضْجفِ ثىْٞجّٜ ثىْيَٜ ىقو ٍعٞيز ثىعْ  ثىْٞجّٜ، ٗإُ مْج ال ّٖجٌٟٓ ثىٌأٛ فٜ إهًثػ 

ثىَغٌح ًَْٝج َِٝ ثىوٗه ثىعٌدٞز ثىضٜ ٝفضقو دعٖٞج إىٚ أد٠ْ ٌٕٟٗ ثىْظجً ثىوَٝقٌثٟٜ. ٝؾخ إىغج  ثحّبذجح 

ِ ثىنذبَ ىيْبجُ، ٌٗٝفب  عبٌْٖ ٝبجةقز ٍٖبٌٗ»ثالقضٚجهٝز ىيعْ ، عجًّٞج، ٗىىل، دبجىضفنٌٞ فبٜ  ٍا ظ صَْب٘ٛ دبوٝو ُٝبؤ 

ثىعٞٔ ٗثالّْوثه ثالؽضَجعٜ ثىيٛ ٝوفعٌٖ إىٚ ثالّضقجً ثىْٞجّٜ أفٞجًّج، ٌٍٖٗظ صَْ٘ٛ ْٝٚ  ثحًٝجت، ٗٝققق 

«.ثىقو ثحهّٚ ٍِ ثىض٘ثٍُ فٜ ثسٍنجّٞجس ثىضَْ٘ٝز دْٖٞج ٗدِٞ ثىَوُ
35
قبو ٝنبُ٘ ثىْبذخ ثالقضٚبجهٛ دٖبيث ثىَعْبٚ  

بج عيبٚ دٞب  ثحٙب٘ثس ٗثىٞبَجةٌ حؽبو ىقَبز عبٞٔ ىٞ ًْ ث ًةٞ ًَ ث عيٚ ثالّضقجً ثىْٞجّٜ فقْخ، دو فبجف ًٌ ِ ٍؤٕ

ٍؤقضز ٍٗقوٗهر ال صَِْ ٗال صغْٜ ٍِ ؽ٘ظ، ٗىنِ قو صؤّبِ ىغقجفبز عجقذضٖبج أم بٌ ٍبِ ٝبجةقز ثىعبٞٔ. ٗعجىغًبج، 

ٖبج ىىبل ثىعبٌثك ثىغقبجفٜ دبِٞ ثىْنبخ ٕٗ٘ ثحٌٕ فبٜ ًأْٝبج، ْٕبجك ثحّبذجح ثىغقجفٞبز ىيعْب  ثىْٞجّبٜ، ٗثىَقٚب٘ه د

ثىقب٘ثً ٗثىضْبجٍـ، »ثىَغقفبز، أٗ ٍبج ّٗبَٔ ديقَٝبَ دقجىبز ثىقبٌح ثحٕيٞبز ثىفنٌٝبز، ثىضبٜ ٝؾبخ أُ صُعب٘ٛ دغقجفبز 

ٗثىَْجظٌر ثىعيَٞز، ٗثىضغجق  ثىنالي دِٞ ثىٌَؽعٞبجس، ٗثالّفضبجؿ ثىَضعبوه عيبٚ ثىضبٌثط ٗثىعٚبٌ، ًٗٗؿ ثىْْبذٞز 

«.فٜ ثىضفنٞبٌ
36
ٌ هُٗ ٕبل فبٜ صفبٌل ثىْنذبز ثىَغقفبز ىض٘عٞبز ثىٖبعخ د َٕٞبز ثىْظبجً ثىبوَٝقٌثٟٜ مبو ىىبل ّْٞبٖ 

 ٗثىَ٘ثْٟز ثىذْج ر ٗثىَٖجًمز ثسٝؾجدٞز فٜ ثىقٌثًثس ثىْٞجّٞز.

 عٌ دعو ىىل، ٌْٝه عذو ثسىٔ ديقََٝ مَْز ٍذجها ىيْظجً ثىوَٝقٌثٟٜ، ٕٜٗ 

، «ٗثىٞببَجّز ثى٘فٞببور»الفضنببجً، أٗالً  ثىوّببضً٘ ثىببيٛ ٝٚببُ٘ ثىققبب٘ي، ٗٝببٍ٘ظ ثالمضٚجٙببجس َْٗٝبب  ث

حُ ال ٝنُ٘ ٍَٝفًج ًٍَْٗ٘فج، أُ صضنفو ٕٞتز ص ّْٞٞز ٍْضقيز دٚٞج ضٔ ىض ٍِٞ صعذٌٞٓ عِ إًثهر »ٝقيًّج ديقََٝ، 
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ي٠ ٗثّضقاله ثىقٞج  ُّْ «.صنِ٘ٝ هٗىز ثىَؤّْجس  هٗىز ثىفٚو دِٞ ثى
37
ٕٗيث ٍج عذٌ عِ ؽبَ  مذٞبٌ ٍْبٔ هّبضً٘  

 دجىَغٌح. 5199

فٌٝببز ثىٚببقجفز، ٗفٌٝببز ثىذقببظ ثىعيَببٜ، ٗثىقببق فببٜ »أ فٌٝببز ثىببٌأٛ ٗثىضعذٞببٌ ثىببيٛ ٝضٞببَِ عجًّٞببج  ٍذببو

«.ثالمضالت، ّ٘ث  أمجُ فق أفٌثه أٗ ؽَجعجس
38
ٗال َٝنِ، فٜ ًأٛ ديقََٝ، صًٚ٘ ّظبجً هَٝقٌثٟبٜ هُٗ ٕبيث  

 ثىقق.

إّٖبج  ٍؤّْبجس ثىضعبوه ثىْٞجّبٜ ثىبيٛ ٝب صٜ ّضٞؾبز فضَٞبز ىقٌٝبز ثىبٌأٛ ٗثىضعذٞبٌ، ْٗٝبٌٖ فبٜ فبق  عجىغًج 

 فَدٞز صَغو ثىٖعخ ٗصوثف  عِ فق٘قٔ.

ًثدًعج  ٍذبوأ ثىْظبجً ثىضَغٞيبٜ، عيبٚ ثىَْبضِ٘ٝٞ ثىَقيبٜ ٗثىبْٟٜ٘، حُ ثىضَغٞبو، ٝ٘ٝبـ ديقَٝبَ، ٕب٘ ثىبيٛ 

صضبب ٍِ دببٔ ثىَٖببجًمز ثىْٞجّببٞز، ٕٗببٜ ٕببٌٟ ٗؽبب٘ح ثىوَٝقٌثٟٞببز، ٗثىببيٛ ٝضققببق دببٔ قٞببجً ثىْببي ز ثىوّببضً٘ٝز »

«.جُ ثىوٗىز ثىْٟ٘ٞز ثىقوٝغزثىضٌٖٝعٞز د٘ٙفٖج ٍِ أًم
39
 

بببج  ثىضبببوثٗه عيبببٚ ثىْبببي ز ٗثىضْبببجٗح عيبببٚ صبببودٌٞ ٕبببؤُٗ ثىبببذاله، ٕٗبببيث ثىقبببق  ًْ ٝقبببًٌٓ ثىٖبببعخ »مجٍ

«.و=ثىَ٘ثْٟببُ٘ه دببجسًثهر ثىقببٌر ثىَعذببٌ عْٖببج فببٜ ثالّضنجدببجس
40
فببٜ »ٕٗببيٓ ثىقٌٝببز، ٖٝببٌؿ ديقَٝببَ فببٜ مضجدببٔ  

ثىضعذٌٞ ثىَؤّْٜ عِ ثىوَٝقٌثٟٞز ٕ٘ »ثٟٞز، إى ٝق٘ه  ، ٕٜ ثىضٜ صؤِّ ىيوَٝقٌ«ثىوَٝقٌثٟٞز ٗثىَؾضَ  ثىَوّٜ

ثىضَغٞو، أٍج ثىضققٞبق ثسؽٌثةبٜ ىبٔ وىٖبجه فٖب٘ ثالقضبٌثظ ٍبِ فٞبظ ٕب٘ ثمضٞبجً فبٌ ٟٗب٘عٜ، ٗفعبو ٝضبٌؽٌ إًثهر 

ج قجعوًٝج، فٞظ ٝنُ٘ نفيْبفضٖجن  ًْ ثالمضٞجً ٗثىْٞجهر ثىيثصٞز. أٍج ثىَذوأ ثىيٛ ٝؤِّ عالقز ثالّضَج  ثىوَٝقٌثٟٜ ص ّٞ

ٗميفٞضٖج ثىٌةْٞز، فٖ٘ فٌٝز ثالمضٞجً ثىضٜ صفضٌٛ ثدضوث ، أعْٜ ّظًٌٝج، ّذي، دو صؾٌٌٝ، مو ٍَجًّز صضغٞج صقٞٞبو 

صيببل ثىقٌٝببز دٖببنو ٍببِ ثحٕببنجه، أٗ ثىضبب عٌٞ عيٖٞببج دض٘ؽٖٖٞببج ٕببيٓ ثى٘ؽٖببز أٗ صيببل عيببٚ ثىْقبب٘ ثىببيٛ قببو ْٝببضق٘ 

«.ٍْٖبج
41
هَٝقٌثٟببٜ ْٝذببي ثىعْب  ٗٝقجًدببٔ ْٖٗٝببٌ قببٌٞ  ٕٗنببيث ٝنببُ٘ عذببو ثسىبٔ ديقَٝببَ قببو ٗٝبب  ٕبًٌٟٗج ىْظببجً 

ثىقٌٝز ٗقذ٘ه ثالمضالت، ٗٝؤِّ ىذْج  ثىغقز، عيٚ  ٌثً ثىوَٝقٌثٟٞجس ثىغٌدٞز، دِٞ ثىْي ز ٗثىَعجًٝز، ٗفبٜ 

بج، ٍبِ أؽبو إّؾبجٍ ٕبوت »ىىل ٝق٘ه   ًٞ ٍْ ىز أمٌٙ ال ّذٞو إىٚ صؾجٕيٖج  ّقضجػ إىبٚ ٕبيٓ ثىٖوّبز ثىْٞجّبٞز، أٝ

يغز ثىْٞجّٞز ثحٌٍٝنٞز ثىَعجٌٙر، دْج  ثىغقز دِٞ ثىنًٚ٘  دبِٞ ثىْبي ز ٗثىَعجًٝبز. ٗظٞفٜ ًٌٝٗٛ  ٕ٘، دجى
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ىْٞش ٕيٓ ثىغقز صٌفًج أٗ  َالً ّٞجًّٞج ٌٍصؾالً، دو ٕٜ إؽٌث  ّٞجّٜ ثّضقجىٜ ًٌٝٗٛ ّق٘ إٟالي ص٘ثفق ّٞجّٜ 

«.ْٟٜٗ عيٚ صققٞق عَيٞز ثالّضقجه ثىوَٝقٌثٟٜ
42
 

دجى ٌٝقز ّفْٖج، ّجقٔ ٍقَو ًّ٘ ثىوِٝ أفجٝز ٍْ ىز ثىوَٝقٌثٟٞز فٜ ثىِٟ٘ ثىعٌدٜ، ٗىِٞ  ٌٝذًج أُ ٝنُ٘ 

، إال «ثىوَٝقٌثٟٞز ثىَْق٘ٙز  فبٜ ٍَنْبجس ثىنبٌٗػ ٍبِ ثىضْبي ٞز ٗع٘ثةقبٔ»عذو ثسىٔ ديقََٝ ٕ٘ ٍِ قوً ىنضجدٔ 

فبجٗه أُ ٝبٌد٠ دبِٞ ٍبج ّبَجٓ ثالّضقبجه  ٌثٟٜ،أُ ًّ٘ ثىوِٝ أفجٝز، ٗفٜ ّبٞجي فوٝغبٔ عبِ أّبذجح ثالّضقبجه ثىبوَٝق

ثىوَٝغٌثفٜ ٗثالّضقبجه ثىبوَٝقٌثٟٜ.
43
قبو ٝقضبٌح ثىضعذٞبٌثُ فبٜ ٙبٞج ضَٖج ٕبذٔ ثىٖبعٌٝز، ٗىنبِ ال ٝؾَب  دَْٖٞبج  

ًثد٠، حُ ثىنغجفز ثىْنجّٞز ال َٝنْٖج أُ صبؤهٛ إىبٚ صفنٞبٌ ثىَْبؤٗىِٞ فبٜ ٝبًٌٗر ثالّضقبجه ثىبوَٝقٌثٟٜ، عبٌ إُ 

ث فٜ ٗعٜ ثىٖعخ دجىوَٝقٌثٟٞز، ٍٗ  ىىل أٙجح ًّ٘ ثىوِٝ أفجٝز فٜ ٌّهٓ ىبذعٜ ثىَْ٘ ثىوَٝغٌثفٜ  ً٘ ال ٝعْٜ َّ

د٘ثهً ثالّضقجه ثىوَٝقٌثٟٜ، ٍغو ثىَٚجىقز دِٞ ثىَينٞز ٗثىَعجًٝز فٜ ّْ٘ثس ثىضْعِٞ ٗإفوثط ٕٞتز ثسّٚبجت 

ثىَغٌدٜ ثىيٛ عْوٍج  ٗثىَٚجىقز ثىضٜ أّْش ىغقجفز فق٘ي ثسّْجُ، مو ىىل، فْخ أفجٝز، ثٍض٘  ٞخ ثىٖعخ

أَّ  ٙ٘صٔ ٟجىخ دٌفٞو ثىفْجه عيبٚ مبالت ثىٖبع٘ح ثىعٌدٞبز ثحمبٌٙ، ٍغبو صبِّ٘ ٍٗٚبٌ ٗىٞذٞبج. ٗإىث مبجُ 

ثالّضقجه ثىوَٝقٌثٟٜ عَيٞز ٌٍمذز ٍٗضٖجدنز، فٖٜ ال صعْٜ دجىًٌٞٗر ثّضقجالً ٍِ ّظجً  ٌٞ هَٝقٌثٟٜ إىبٚ ّظبجً 

إّٖج ًٌٙٞٗر ٌٍمذز ٍٗضٖجدنز ٍٗضعٌؽز ٍٗضوثميز ثىٚعو،   »هَٝقٌثٟٜ، مَج ًٗه فٜ ٍالفظز ًّ٘ ثىوِٝ أفجٝز

فٖٜ صفضٌٛ ثىضق٘ه ٍِ فجه  ٌٞ هَٝقٌثٟٞز أٗ ٍج قذو هَٝقٌثٟٞز، إىٚ فجه هَٝقٌثٟٞز َِٝ ٍْجً صضفجعو فٞٔ 

مو ثىَنّ٘جس ثحّجّبٞز ىيؾَجعبز ثىْٟ٘ٞبز، ثعضَبجًهث عيبٚ قٞبجهثس صَضيبل ٍبج ٝيبًَ ٍبِ ثىنفبج ر ٗثىَْثٕبز ٗثالىضبَثً 

ٚوقٞز، ىضعذتز ٍج ٕ٘ ٍٖضٌك دِٞ ثالصؾجٕجس ٗثىضٞجًثس ٗثىقْجّٞجس ٗثىق٘ٙ مجفز ىذيً٘ر ٌٍؽعٞز هَٝقٌثٟٞز ٗثى

«.ؽجٍعز
44
ال َٝنْْج ْٕج أُ ّؾًَ د ُ فوٗط ٟفٌر ّ٘عٞز صَٖبو ىيوَٝقٌثٟٞبز دنبو ٍََٞثصٖبج مجٍيبز ٍضنجٍيبز، دبو  

ّبيٌ ثىْظبجً ثىبوَٝقٌثٟٜ ّفْبٔال دَعْبٚ أهي إىث َٝنْْج د٘ثقعٞز أمغٌ أُ ّقضْ  دجّضقجه ٍِ هًػ إىبٚ أمبٌ أعيبٚ فبٜ 

مجُ ثىَغٌح قو صٖذ  دجى٘عٜ ثىوَٝقٌثٟٜ قذو ثىقَجٝز، فئّٔ ٍِ ثىًٌٞٗٛ أُ ٝنُ٘ قو ق   فضبٚ ثُٟ إٔب٘ثًٟج 

عوٝور فٜ ثىَْجً ثىوَٝقٌثٟٜ، ىٌَٞ دعو ىىل إىبٚ ثىض يب  ىٌَفيبز صضفجعبو فٖٞبج مبو ثىَنّ٘بجس ثحّجّبٞز ىيؾَجعبز 

 ثىْٟ٘ٞز.
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ثحٌٍ ميىل، فيبِٞ  ٌٝذًبج أُ ٖٝبٌٞ ّبً٘ ثىبوِٝ أفجٝبز ٝبًَْج أُ ٙبع٘ه ّبيٌ ثىوَٝقٌثٟٞبز ٝؾبخ أُ  إىث مجُ

ببج حؽببو ٟٗببِ عٌدببٜ  ًّ ٝعضَببو مَببِ ٍٖببجً ص ّْٞببٞز ثقضذْببٖج ٍببِ دٌٕببجُ  يٞببُ٘، ٍٗبب  أُ ٕببيٓ ثىَٖببجً ٕببٜ أّج

هَٝقٌثٟٜ، فئُ صٌمَّٞج ْٝٚخ أٗالً ٗقذو مو ٕٜ  عيٚ ثىَغبٌح.
45
ًٌٗر صعَٞبق ثىََٖبز ثحٗىبٚ صنَبِ فبٜ ٝب 

ٗعٜ ٗثٝـ دجىوَٝقٌثٟٞز ٍِ ماله ٗعٜ ّظٌٛ. ٙقٞـ أُ ثىؾجّخ ثىْظٌٛ ف٘ه ثىغقجفز ثىوَٝقٌثٟٞبز ٝبعٞ  

فٜ ثىَغٌح ٍقجًّز دجىوٗه ثىغٌدٞز، إال أُ ديوّج قو أّضؼ ٍجهر ال د ُ دٖج مجُ ٍِ ثىََنِ أُ صُ ً٘ ٗصٞجت إىٖٞبج 

 مٞبٌ ٍغبجه عيبٚ ثىَبجهر ثىنبجً ثىغْٞبز ثىضبٜ صعْبٚ دَ٘ٝب٘ظ أفنجً ؽوٝور، ٍٗبج ثىُنضابجح ثىبيِٝ ّبذق ىمبٌٌٕ ْٕبج إال

ثىوَٝقٌثٟٞببز. ٗثىََٖببز ثىغجّٞببز صضؾيببٚ فببٜ ٗؽبب٘ه ٍبب٘ثًه ٍجهٝببز ٍٗعْ٘ٝببزال أٛ ىبب٘ مجّببش ثحفببَثح ٗثىؾَعٞببجس 

ٗثىَْظَجس  ٌٞ ثىقنٍ٘ٞز فٜ  ْٚ عِ ثىَ٘ثًه ثىَجهٝز عيٚ ثىنٚ٘ٗ حدوعش فٜ صذْٖٞج ثىن جح ثىوَٝقٌثٟٜ 

ًّببز ثىوَٝقٌثٟٞببز. ٝؾببخ، فببٜ ًأْٝببج، أاّل ٝببٌصذ٠ ثىٖببغ  دْٖببٌ عقجفببز ثىوَٝقٌثٟٞببز دببجىَ٘ثًه ٗىٖببؾعش عيببٚ ثىََج

ثىَجهٝز، ٗال فضٚ ثىَعْ٘ٝز، حُ ٍج فٞٔ مٌٞ ىيٖعخ ثىَغٌدٜ َٝنِ إّؾجٍٓ مجًػ ثىٌٖ ثىَجهٛ. أٍج ثىََٖز ثىغجىغبز، 

هُٗ قذ٘ىْبج ىالمبضالت ال َٝنْْبج أُ فيٖج عالقز دذْبج  ق بخ هَٝقٌثٟبٜ ٝبؤٍِ دجىضعوهٝبز ثىفنٌٝبز ٗثىْٞجّبٞز، حّبٔ 

ببج، ٗثىَؤّْببجس ثالؽضَجعٞببز عيببٚ  ًٍ ّؤّببِ ىوَٝقٌثٟٞببز فقٞقٞببز. ٗثىََٖببز ثىٌثدعببز ٕببٜ إٙببالؿ ثىَؤّْببجس عَ٘

ثىنٚ٘ٗ، ٗىىل دضٌّٞل ثّبضقالىٞضٖج ٍبِ أٛ صب عٌٞ ٝبًٌٗ ثىَٚبيقز ثىنجٙبز ٍجهٝبز مجّبش أً ّٞجّبٞز. ٗثىََٖبز 

ثالمضٞبجًثس ثالقضٚبجهٝز ٗثالؽضَجعٞبز »ٍْضقو ًمَٞصٔ ثحّبجُ ٕبٜ ثىنجٍْز ٝنُ٘ ٕوفٖج ٕ٘ دْج  إؽَجظ ْٟٜٗ 

ٗثىْٞجّببٞز ٗثىغقجفٞببز ثىضببٜ صضَجٕببٚ ٍبب  قببٌٞ ثىوَٝقٌثٟٞببز ٗصضْببق ٍبب  ثمضٞجًٕببج مئٟببجً ّٞجّببٜ ٗقببجّّٜ٘ ىيعَببو 

«.ثىؾَعٜ
46
 

ِٞٞ. دعو ٕيٓ ثىَٖجً ثىض ّْٞٞز ٝذقٚ ْٙ  ثالّضقجه ثىوَٝقٌثٟٜ دٞبو ثحفبَثح ثىْٞجّبٞز ٗثىفبجعيِٞ ثالؽضَبجع

ج إّٖبج  ًٍ د٘ٙبفٖج أهثر عٚبٌٝز ىََجًّبز ثىْٞجّبز، ٍبِ ٍ٘قب  ثىقنبٌ أٗ »ٝق٘ه أفجٝز دٚوه ثىَؤّْز ثىقَدٞز عَ٘

ثىَعجًٝز، ثًصذ ش دَوٙ صٖذ  ثىْنخ ثىغقجفٞز ٗثىْٞجّبٞز دجىغقجفبز ثىعٚبٌٝز، ٗدَبوٙ ٗعٖٞبج دض٘ظٞب  ثىقبَح، 

«.دجعضذجًٓ أهثر صْظَٞٞز ىض ٌٟٞ ثىَ٘ثِْٟٞ
47
ُ ٗظٞفز ثىقَح فٜ صفٌٝل ٌٍٕقِٞ ىيذٌىَجُ فقب٠، ٝؾخ أاّل صُقو إى 

دو ٝؾبخ أُ ٝنبُ٘ ثىقبَح أهثر صْظَٞٞبز، َٗٝنْْبج أُ ّٞبٞ  فبٜ ٕبيث ثىْبٞجي، ٝبًٌٗر ثٕضَبجً ثىقبَح دضغقٞب  

ثىَْنٌِٟٞ عقجفز ّٞجّٞز ٗثؽضَجعٞز ٗصجًٝنٞز ٗأهدٞز، دجسٝجفز إىٚ ؽعيٌٖ ْٝفضقُ٘ عيٚ ثىغقجفجس ثحمٌٙ، ىَبج 

أٗىتبل ثىبيِٝ ٝضنبيُٗ ٕبنو »قبَح ٗعيبٚ ثىبِٟ٘ د ّبٌٓ. أٍبج ثىفبجعيُ٘ ثالؽضَبجعُٞ٘ فٖبٌ ىيىل ٍِ مٌٞ عيٚ ثى

صؾَعجس ٗصْظَٞجس ىٖج قجديٞز ٗقوًر عيٚ صذْٜ قٌٞ ثىَؾضَ  ثىوَٝقٌثٟٜ ٗصض ي  إىبٚ، دبو صعَبو ٍبِ أؽبو، إعبجهر 
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«دْج  ٍؾجه ّٞجّٜ ٍٗوّٜ ٍؤٌٟ دٌَؽعٞجس فق٘ي ثسّْجُ
48

ٚ ٕبؤال  أُ ، إال أّٔ ٝؤمو فٜ ٍ٘ٝ  أمٌ أُ عي

ٝنضْذ٘ث ٍْضيٍَجس ثىقوثعز ٍٖٗجًثس عقجفٞز صؤٕيٌٖ إىٚ صَْٞز صٖجًمٞز.
49
 

، أُ ثىوَٝقٌثٟٞبز فبٜ ثىبِٟ٘ ثىعٌدبٜ، ٍٗبِ «ثىوَٝقٌثٟٞز ثىَْق٘ٙبز»ّْضْضؼ ٍِ ٍؤى  ًّ٘ ثىوِٝ أفجٝز، 

أُ ثىَؤىب  ىبٌ ْٝبٌه  عٌ فٜ ثىَغٌح، صذقٚ ّجقٚز هُٗ ثىضٖذ  د فنجً ثىقوثعز ٗثالّفضجؿ عيٚ ثىغقجفبز ثىقوثعٞبز، إال

ثحّذجح ثىضٜ صؾعيْج ّقضْ  دًٌٞٗر ثىق ٞعز ٍ  ثىَجٜٝ ٗال دًٌٞٗر صذْٜ عقجفز ثىقوثعز. ٕو صَْ٘ ثىوَٝقٌثٟٞز 

د فنجً ثىقوثعبز ٗصَب٘س دجىضقجىٞبو؟ مٞب  ّفْبٌ هفبجظ ثىَْجٝبيِٞ ثىَغجًدبز ثىبٌٗثه فبٜ ثىَ جىذبز دجىوَٝقٌثٟٞبز قذٞبو 

ج صققٞق هَٝقٌثٟٞز صؾَ  دِٞ ثحٙجىز ٗثىَعجٙبٌر؟ أال َٝنْْبج ثصنبجى دٌٝ جّٞبج ثىقَجٝز ٗدعو ثالّضقاله؟ أال َٝنْْ

 ثىعظَٚ ٍغجالً ىوَٝقٌثٟٞز ًثةور صضغيٙ ٍِ ٕ٘ٝز أٙٞيز ٗصعٞٔ فوثعضٖج دجٍضٞجٍ؟

ّؾو ثىض٘ؽٔ ّفْٔ عْو ثىَٚ فٚ ثىٌََٝي ثىيٛ ٌٝد٠ ٕ٘ ثٟمٌ ثىوَٝقٌثٟٞز دجىقوثعز، عْوٍج صقبوط دجّبٌ 

ٟٞببز ثىضبٜ ننٌّٝببونن، ٗم ّْببج فبٜ ٍؾضَبب  ىنببو فٌٝبق فٞببٔ هَٝقٌثٟٞضببٔ، فبٜ فببِٞ ّ ٍببو أُ صنببُ٘ ثىؾَب  عببِ ثىوَٝقٌث

هَٝقٌثٟٞضْببج ٗثفببور ٍ٘فببور ّْببٌٖ ؽًَٞعببج أفَثدًببج ٗؽَعٞببجس ٗأفببٌثًهث فببٜ دْجةٖببج ٗصعببٜ٘ٝ ٍببج ّقبب٘ ٍْٖببج. ٝقبب٘ه 

ْٟٞز، ّٖ س ٗصٌدش فٜ إُ أ يخ ثى جقجس ثىقٞ٘ٝز ثىَوثفعز عِ ثىنٞجً ثىوَٝقٌثٟٜ دذالهّج، ٟجقجس ٗ»ثىٌََٝي  

هًح ثىْٞجه ٝو مو أْٙجت ثىقَ  ٍٗن  جس ثىق٘ٙ ثىٌؽعٞز ًْٟٗٞج ٗعٌدًٞبج، ٗٝبو ثسٍذٌٝجىٞبز ٗثالّبضعَجً، 

ٗعذٌس عذٌ ثىضجًٝل عِ ثًصذجٟٖبج ثىعَٞبق دجىَٖبٌٗظ ثىقبوثعٜ ثىبوَٝقٌثٟٜ. ٗثىٞبً٘ صذبٌٍ ٝجّعبز فبٜ ثىعوٝبو ٍبِ 

ٞجً عجً ٝ جىخ دجالىضَثً دجىضغٌٞٞ ثىققٞقٜ ّيًَٞج، ٗثعضَجه ثىقق ثىضْظَٞجس ٗثىقٌمجس، ٗصَْ٘ ٍضؾٖز ّق٘ ثّذغجي ص

«.فٜ ثىٌأٛ ٗثىضعذٌٞ ّٗٞيز أّجّٞز ىضقِْٞ مجفز ثىَ٘ثِْٟٞ دٌَٖٗعٞز ثىنٞبجً ثىبوَٝقٌثٟٜ
50
ٍب  أُ ثىٌَٝبَي  

 ْٝضقو فٜ ٍؤىفٔ ثىعالقز ثىَْجٗةز دبِٞ ثحفبَثح ٗق٘ثعبوٕج، فئّبٔ  فبو عبِ ىمبٌ فْجّبٞز عوٝبو ٍبِ ثىَغقفبِٞ  ٞبٌ

ثىَْضَِٞ ٍِ ثحفَثح، ٗمالٍٔ ثى٘ثًه ْٕج عِ ثى جقجس ثىقٞ٘ٝز ثىَوثفعز عِ ثىوَٝقٌثٟٞبز مٞبٌ هىٞبو عيبٚ ىىبل، 

حُ ٕيٓ ثى جقجس ثىقٞ٘ٝز ٍج ٕٜ إال ٟجقجس، صنذٌّج مضخ ثىضجًٝل ثىَغٌدٜ، أّٖج قو ثّضَٚ دعٖٞج أٗه ثحٍبٌ إىبٚ 

ىيٛ إُ عجٓ فٜ ٍٍبِ ثىْٞبجه ثىبوَٝقٌثٟٜ ثحٗه، فَح ثالّضقاله، ٗدقٞش أ يذٖج ٍنيٚز ىْٖؼ عاله ثىفجّٜ ث

فبق مبو ٍب٘ثِٟ صب٘ثي »فئّٔ ىٌ ٝؾٌه ثىوَٝقٌثٟٞز ٍِ ثىقوثعز إٟالقًج. ّٗقِ ّضفبق، ً بٌ ىىبل ٍب  ثىٌَٝبَي فبٜ 

ىيقوثعبببز ٗثىوَٝقٌثٟٞبببز أُ ٝ جىبببخ ثحفبببَثح ثىْٞجّبببٞز دبببئدٌثٍ ثىَٞبببَُ٘ ثىضبببجًٝنٜ ىٖبببعجًثصٖج، ٍْٗظًٕ٘بببج 

جّببٜ ىَغببٌح ثىغببو ثىببيٛ ّقيببٌ دببٔ. ىقببو أُ ثحٗثُ أُ صقببوً ثحفببَثح ثىْٞجّببٞز ثالقضٚببجهٛ ٗثالؽضَببجعٜ ٗثىْٞ

                                                           
48
 991ّفْٔ، ٗ ٍقَو ًّ٘ ثىوِٝ أفجٝز، ثىٌَؽ   -

49
 991ٍقَو ًّ٘ ثىوِٝ أفجٝز، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -

50
 951-991ه، ٗ ٗ 5192، ًٍْٖ٘ثس ثىٍَِ وثىوثً ثىذٞٞج   ٍ ذعز ثىْؾجؿ ثىؾوٝور، «فً الطرٌك... إلى ربٍع الذٌممراطٍت»ثىَٚ فٚ ثىٌََٝي،  -



 

   

       

«.ٍٖجًٝعٖج ثىَؾضَعٞز ٍٗقضٌفجصٖج ىيْقجٓ ثىبوَٝقٌثٟٜ أٍبجً ثىٖبعخ
51
ٗىنبِ مٞب  َٝنبِ ىٖبيث ثىٖبعخ، ٗثىؾٖبو  

 عوٗٓ ثحّجُ فٜ ًأٛ ثىٌََٝي، أُ ٝفٌٖ ثىََُٞ٘ ثىضجًٝنٜ ٗثىَٖجًٝ  ثىَؾضَعٞز؟

ِ ثىٌََٝي أُ ثىوَٝقٌثٟٞز ثىضٜ ٌٝٝوٕج ٕ٘، صذوأ دجىَقجّذز ٗصٚبفٞز إًط ثىَجٝبٜ مالٙز ثىق٘ه، ّفٌٖ ٍ

ٍٚجىقز د دعجهٕج ثىعَيٞبز »حّٔ ٌٝٙ د ُ ثىٖعخ ثىَغٌدٜ دقجؽز إىٚ ٍٚجىقز أّٗ  ٍِ ثسّٚجت ٗثىَٚجىقز، 

«.ٗثالؽضَجعٞببز ٗثىْٞجّببٞز
52
ٍؤىبب   ًٗدَببج حٗه ٍببٌر فببٜ صببجًٝل ثىوًثّببجس فبب٘ه ثىَْبب ىز ثىوَٝقٌثٟٞببز ٝظٖببٌ 

ثىببيٛ، دقنببٌ صنٚبب٘ ٙببجفذٔ ًٝبب٘ثُ ّببيٌٞ فببٜ ثىفيْببفز، ٝضْببجٗه صٚببً٘ ثالّضقببجه « ثىغببً٘ر ثىوَٝقٌثٟٞببز»

ثىوَٝقٌثٟٜ فٜ ثىَغٌح ٍِ ٍْظً٘ ٍنضي ، ٝقضٌح أمغٌ ٍِ ثىذعو ثىفيْبفٜ ٗٝذضعبو ٕبٞتًج ٍبج عبِ ثىذعبو ثىْٞجّبٜ 

جىفًبج ىضٚبً٘ ثىَضنٚٚبِٞ فبٜ ثىيٛ ٟغٚ عيبٚ ثىْبجفز ثىفنٌٝبز ثىَغٌدٞبز، ىبيىل ؽبج  صٚبً٘ ًٝب٘ثُ ّبيٌٞ ٍن

ثىقجُّ٘ ٗثىعيً٘ ثىْٞجّٞز، ّٗقِ دٖيٓ ثىَالفظز ال ّقٚو ثىضقيٞو ٍِ إَٔٞز ثىوًثّجس ثىْٞجّٞز، ٗإَّج ٌٍّبٜ إىبٚ 

 ًٌٝٗر ثعضذجً ثىَْ ىز ثىوَٝقٌثٟٞز ٍْ ىز صٌٖ مو ثىَغقفِٞ ثىَغجًدز عيٚ ثمضالت صنٚٚجصٌٖ ثىعيَٞز.

َٝقٌثٟٜ فٜ ثىَغٌح دجفض٘ثةٔ عيٚ صْ  قٞجٝج ٌٍصذ ز فَٞج دْٖٞبج ٝضََٞ صًٚ٘ ًٝ٘ثُ ّيٌٞ ىالّضقجه ثىو

صؤِّ ىوَٝقٌثٟٞز ٍغٌدٞز ٍقٞز، ٕٗيٓ ثىقٞجٝج ٕٜ  ٍقضٌؿ ثىقنبٌ ثىبيثصٜ ىيقٞبجٝج ثىَغٌدٞبز، ٗثىٖ٘ٝبز ثىغقجفٞبز 

عٜ، ثحٍجٍٝغٞز، ٗإٍجًر ثىَؤٍِْٞ، ٗثىَْ ىز ثىوّضً٘ٝز، ٗفق٘ي ثىْْبج ، ٗثىضقبوٝظ ثىَغٌدبٜ، ٗثىبضالفٌ ثالؽضَبج

ٗثىغقجفز ٗثىفبِ، ٗثىضٌدٞبز ٗثىْبي٘ك ثىَبوّٜ. ٗدَبج أُ ثىقٞبجٝج ثىنَبِ ثحٗىبٚ ال ٝنضيب  فٖٞبج ًٝب٘ثُ ّبيٌٞ عبِ 

ثىض٘ؽبببٔ ثىعبببجً ىيَغقفبببِٞ ثىَغجًدبببز، فئّبببٔ ٍبببِ ثىَفٞبببو أُ ٌّمبببَ عيبببٚ صٚبببً٘ٓ ىعالقبببز ثىقٞبببجٝج ثىذجقٞبببز دجالّضقبببجه 

عببً٘ثس »ثىعٚبٌٝز ثحًٗٗدٞبز ثىضبٜ دفٞبو  ثىبوَٝقٌثٟٜ. ٝقٚبو ثىَؤىب  دجىضقبوٝظ ثىَغٌدبٜ ٍْبجٌٝر ثىض بً٘ثس

ثؽضَجعٞز، ّٞجّٞز، فنٌٝز، فْٞز، ٗعيَٞبز ٗصقْٞبز ٕجةيبز أفٞبش، فبٜ ّٖجٝبز ثىَ بجت، إىبٚ دبَٗل ّظبجً ثقضٚبجهٛ 

«.ٗثؽضَجعٜ ّٗٞجّٜ ٗعقجفٜ ؽوٝو ٕ٘ ثىْظجً ثىٌأَّجىٜ ثىيٞذٌثىٜ
53
فجىَغٌح إىُ ىنٜ ٝققق ثىضغٌٞٞ ّفْٔ ثىيٛ  

ٝعضذببٌ »ٝؾببجدٜ، إىبٚ فبو ٗٙببفٔ دبجىَينٜ، عيٞببٔ صذْبٜ ثىْظبجً ثىٌأّببَجىٜ ثىيٞذٌثىبٜ  ٕب٘ فبٜ ًأٛ ثىَؤىبب  صغٞٞبٌ إ

ثالّضقجه إىٚ ثىٌأَّجىٞز ٍقوٍز ًٌٝٗٝز ىضققٞق ثالّضقجه إىٚ ثىوَٝقٌثٟٞز. أٍج ثى ٌٝق ثىَينبٜ ىذيب٘ل ىىبل ثىٖبوت 

ىػ ثىْبي٘ك ثىفبٌهٛ فٖ٘ ثىضقوٝظ، صقوٝظ ثىْظجً ثالقضٚجهٛ ثالؽضَجعٜ ٗثىْٞجّٜ، ٗصقوٝظ ٌٟي ثىضفنٞبٌ َّٗبج

«.ٗثىؾَجعٜ
54
ٗفَٞج ٝضعيق دجىضالفٌ ثالؽضَجعٜ، ٌٝٙ ًٝ٘ثُ ّيٌٞ أّٔ ٍِ ثىالًٍ أٗالً، حؽو ثّضقجه هَٝقٌثٟٜ  

ّيٌٞ، صؾجٍٗ ثىضْجقٜ ثالؽضَجعٜ ثىٚجًك ثىيٛ قٌْ ثىَغٌح إىٚ ق٘ثس ٕعذٞز ٍَٖٖز ٗق٘ٙ دً٘ؽ٘ثٍٝبز ق٘ٝبز، 

                                                           
51
 951، ٗ «فً الطرٌك... إلى ربٍع الذٌممراطٍت»ثىَٚ فٚ ثىٌََٝي،  -

52
 991، ٗ «فً الطرٌك... إلى ربٍع الذٌممراطٍت»ٚ ثىٌََٝي، ثىَٚ ف -

53
 981ه، ٗ 5192وهثً أدٜ ًقٌثي  ثىؾوه،  ،«الثىرة الذٌممراطٍت» ًٝ٘ثُ ّيٌٞ، -

54
 919، ٗ «الثىرة الذٌممراطٍت»ًٝ٘ثُ ّيٌٞ،  -



 

   

       

ز وثىقنٍ٘ببز، ثىذٌىَببجُ، ثىؾَجعببجس ثىَقيٞببز، ثىَؾببجىِ ثىوّببضً٘ٝ»ٗصقبب  ٍْببؤٗىٞز ثسٙببالؿ عيببٚ ثىَؤّْببجس 

ثىْٟ٘ٞببز ٗ ٌٕٞببجه. فببئىث مجّببش ٗظٞفببز ثىَيببل صضقببوه فببٜ ٙببُ٘ ثىببضالفٌ ثالؽضَببجعٜ ى ٍببز ثىَغٌدٞببز، فببئُ ٍٖببجً 

ثىَؤّْجس ثىوَٝقٌثٟٞز صضؾْو فٜ ٍْقٔ ًٍَّٞ٘ج ٗثقعًٞج ٕٗنالً ٍؤّْجصًٞج. ٗإُ ثسمباله دٖبيٓ ثى٘ظبجة  ٗثىَٖبجً 

«.ٌٛ ثحٍز ثىَغٌدٞز ؽَٞعٖج ىضٖوٝو ثىضقٌْٞ ثىضٌثدٜ ٗم ٌ ثالّقْجً ثالؽضَجعٜٗثحهٗثً ٝع
55
قو ٝيٕخ ثىَقيو  

ثالؽضَجعٜ إىٚ صفْٞو ٕيث ثىضقٌْٞ ثىيٛ ثمضَه ثىَغٌح فٜ ٟذقضِٞ دقؾز أُ ثى ذقز ثىَضّ٘ ز  جةذز عِ ثىضقْبٌٞ، 

بج، ٗصقب  دبِٞ ٍ ٌقبز ثى ذقبز ثىذٌؽ٘ثٍٝبز ثىضبٜ صضْبيو ٍبِ أهث  ٗثؽذجصٖبج  ًٞ ٗإُ مجّش صفبٌٛ ّفْبٖج دقب٘ر ٕبٜ أٝ

جىالةَببز عيٖٞببج ٗصقَيٖببج ٍْببؤٗىٞز ٗٝببعٖج ثىَببًَٛ. فجى ذقببز ثىٞببٌٝذٞز ّٗببْوثُ ثىقبب٘ثس ثىٖببعذٞز ثىضببٜ صْببَه د

ثىَضّ٘ ز دجىَغٌح ٕٜ ثىضٜ صؤهٛ ثىٌٞثةخ ثىَفٌٗٝز عيٖٞبج ٕٗبٜ ثىضبٜ فبٜ قٌدٖبج أمغبٌ ٍبِ ثىقب٘ثس ثىٖبعذٞز 

 صضعٌٛ ىالّضقجه.

ثىغقجفز أٍج قٞٞز ثىغقجفز ٗثىفِ، فٖٜ ثىقٞٞز ثىغجةذز ٍ يقًج فٜ ثىقوٝظ عِ ثىوَٝقٌثٟٞز فٜ ثىَغٌح، ٍ  أُ 

ٗثىفِ َْٖٝجُ عيٚ ّق٘ فعجه فٜ صنِ٘ٝ ثىيٗي ثىفٌهٛ ٗثىؾَجعٜ ٗٝيقْجُ قٌٞ ثىؾَبجه ٗثسفْبجُ ثىذْبج ، فئَّٖبج 

ٝعضذٌثُ دضؾجٕو ٍْظٌٛ ثىوَٝقٌثٟٞز ىَٖج أَّٖج مجًػ ثىٌٖ ثىْٞجّبٜ، فبٜ فبِٞ مبجُ ٍبِ ثىََنبِ صفبجهٛ ع٘ثةبق 

صفضقببو ثىوَٝقٌثٟٞببز »ؽببو ٙببقو ٍٖببجًثس ثىَبب٘ثِْٟٞ. مغٞببٌر فببٜ ثىَٖببٖو ثىْٞجّببٜ ثىَغٌدببٜ ىبب٘ أَّٖببج ثّببضُعَال ح

ث ىغٞجح ّٞجّز عقجفٞز ٍؤّْجصٞز ىيوٗىز، ٍج ٝؾعيٖج صنٞب  »، ٝالف  ًٝ٘ثُ ّيٌٞ، «ثىًٞ٘ ًٌ ىََُٞ٘ عقجفٜ، ّظ

فٜ ٌّٖٕج ىَذجهًثس فٌهٝز صيقجةٞز ٗص ٘عٞز، ثحٌٍ ثىيٛ ٝضْجقٜ ٍ  ثى٘ثق  ثىَؾضَعٜ ثىٌثِٕ ثىيٛ ٝض يخ صعذتز 

هثمبو ٍؤّْبجس ٗظٞفٞبز صٖبوت إىبٚ إعبجهر ص ّبِٞ ٍفٖبً٘ ثىغقجفبز ثىْٟ٘ٞبز مضعذٞبٌ عبِ ٍذبجها ٗقبٌٞ عقجفٞز عجٍز 

«.ٗأفنجً ثىوَٝقٌثٟٞز ثىَغٌدٞز ثىؾوٝور
56
ال َٝنِ حٛ ٕنو عقجفٜ ٗال حٛ صعذٌٞ فْٜ ثىقٞجً دََٖز ثىضغقٞ  إُ ىٌ  

ث ال صٌقٚ إىٚ ثىَْض ًً ج ٗأفنج ًَ ٘ٙ ثىٌفٞ  هُٗ أفٌثه َٝينبُ٘ ٗعًٞبج د َٕٞبز ٝنِ ىث ؽ٘هر عجىٞز، حُ ثىوَٝقٌثٟٞز قٞ

 ثىغقجفز ٗثىفِ.

ث إىببٚ قٞببٞز ثىضٌدٞببز ٗثىْببي٘ك ثىَببوّٜ ثىببيٛ ٖٝببَو دجمضٚببجً قببٌٞ ثى٘ثؽببخ  ًٌ ٗٝض ببٌي ًٝبب٘ثُ ّببيٌٞ أمٞبب

ٗثالفضٌثً ٗثىضْجٍـ ٗثىضٞجٍِ، ٗىِٞ ٍِ ثىًٌٞٗٛ أُ صنٞ  ٕيٓ ثىقٌٞ ىيضٌدٞبز ثىقوٝغبز، مَبج ىٕبخ إىبٚ ىىبل 

جىور ّجَٕش فٜ دْج  إّْجُ ثىَجٜٝ مَج ّضٌْٖ فٜ صنبِ٘ٝ ؽٞبو ثىقجٝبٌ ٗثىَْبضقذو. ٗىبِٞ ثىنجصخ، حّٖج قٌٞ م

ج أُ صنبُ٘ ثىوَٝقٌثٟٞبز ثىَغٌدٞبز هَٝقٌثٟٞبز فوثعٞبز، ال ّبَٞج، مَبج ؽبج  فبٜ مبالً ًٝب٘ثُ  ًٞ ٍِ ثىًٌٞٗٛ أٝ

ٞبز، صيبل ثى٘فبور ثىْٟ٘ٞبز ٗثىَ٘ثْٟبز مجٙبٞضجُ ص ذعبجُ فبٜ ٗفبوصَٖج ثىوَٝقٌثٟٞبز ثىَغٌد»ّيٌٞ ّفْٔ، إىث مجّبش 

                                                           
55
 912، ٗ «الثىرة الذٌممراطٍت»ًٝ٘ثُ ّيٌٞ،  -

56
 918ًٝ٘ثُ ّيٌٞ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  -



 

   

       

ثىؾٌٕ٘ٝز ثىْجدعز ٍِ قيخ ثىََجًّز ثىغً٘ٝز مجمضٞجً ٍْضقذيٜ ًَّضٔ ّنذز ّٞجّٞز، هْٝٞز ٗعقجفٞز ْٟٗٞز ىيَغٌح 

«.ثىَ ٍ٘ه
57
إّٖج ثىوَٝقٌثٟٞز ثىَغٌدٞز ثىضٜ صؾَ  دِٞ ثىَجٜٝ ٗثىقجٌٝ، دِٞ قبٌٞ ثىْٟ٘ٞبز ثىققٞقٞبز ٗثىَ٘ثْٟبز  

 ثىقوٝغز، ٗىِٞ ثىقوثعٞز.

ؼ ٍَج ّذق أُ فوٝظ ثىَغقفِٞ ثىَغجًدز عِ ثىوَٝقٌثٟٞز ٝؤِّ سٟبجً ّظبٌٛ ٍفٞبو َٝنبِ ثّبضغالىٔ ّْضْض

دٖنو إٝؾجدٜ ؽًوث فٜ ٗٝ  ثىيذْجس ثحٗىبٚ ىَؾضَب  هَٝقٌثٟبٜ ٝضَجٕبٚ ٍب  ثىض بً٘ثس ثىَعجٙبٌر ثىضبٜ ٝعٌفٖبج 

ث عيٚ ثحفبَثح ٍْٗظٌٖٝبج أٗ ثىعجىٌ د ٌّٓ. إال أّٔ ٍِ ثى٘ثؽخ ثىضْذٞٔ إىٚ أُ ثىوَٝقٌثٟٞز ىْٞش دجىًٌٞٗر فن ًٌ

عيٚ ثىَنضِٚٞ فٜ ثىعيً٘ ثىقجّّ٘ٞز ٗثىْٞجّٞز، دو ٕٜ ٌٕ مو ٍ٘ثِٟ ٝض٘مٚ ثىعٞٔ ثىنٌٌٝ، ىيىل عيٚ ثىَغقفبِٞ 

ثىَغجًدز أُ ٝفقٚ٘ث ثىوَٝقٌثٟٞز ٍِ ثحّفو إىٚ ثحعيٚ دعو أُ فقٚبٕ٘ج ٍبِ ثحعيبٚ فقب٠، مَبج صذبِٞ مضجدبجصٌٖ 

ُ ثىغٌح ىٞٚو إىٚ ثىوَٝقٌثٟٞز ثىضٖجًمٞز ثىضٜ ثصنيٕج ًٍْٖؾج فٜ ثّٟٗز ثحمٞبٌر ثىضٜ ّجقْٖج دعٖٞج ْٕج. ٍٗج مج

ى٘ ىٌ ٝوًُ أعيٚ ٌٍٕٖج ٗأّفئ، ف٘ٙبو إىبٚ ّضٞؾبز ٍفجهٕبج أُ ثىوَٝقٌثٟٞبز عقجفبز صذبوأ ٍبِ ثحّبفوال أٛ ثحفبٌثه 

 ٞز.ٗعجٍز ثىٖعخ، ىضٚعو ق٘ٝز ٍضْٞز إىٚ ثحعيٚ ّق٘ ثىْنخ ثىْٞجّٞز ٗثالقضٚجهٝز ٗثىقجّّ٘
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 912ّيٌٞ، ثىٌَؽ  ّفْٔ، ٗ  ًٝ٘ثُ -



 

   

       

، «الذٌممراطٍت بٍه عالمٍيت الفكيرة وخصىصيٍت التطبٍيك: مماربيت للتجربيت الذٌممراطٍيت فيً المغير »أدٌثٓ، إدٌثٌٕٞ.  -

 5119ًٍْٖ٘ثس ثىٍَِ. ثىوثً ثىذٞٞج   ٍ ذعز ثىْؾجؿ ثىؾوٝور، 

. دٞببٌٗس  ٍْضببوٙ «وعىائمييهالذٌممراطٍييت المىمىصييت: فييً ممكىيياث الخييروج مييه التسييلطٍت »أفجٝببز، ٍقَببو ّببً٘ ثىببوِٝ.  -

 5192ثىَعجًت، 

 9111ٞج   ٍ ذعز ثىْؾجؿ ثىؾوٝور، ، ًٍْٖ٘ثس ثىٍَِ. ثىوثً ثىذٞ«العىف والذٌممراطٍت»ديقََٝ، عذو ثسىٔ.  -

. ثىببوثً ثىذٞٞببج   أفٌٝقٞببج «فييً الذٌممراطٍييت والمجتمييع المييذوً: مراثييً الىالييع، مييذائخ األسييطىرة» ديقَٝببَ، عذببو ثسىببٔ. -

 5119ثىٌٖي، 

 .5112. دٌٞٗس  ٌٍمَ هًثّجس ثى٘فور ثىعٌدٞز، 5، ٟ «لضاٌا فً الفكر المعاصر»جدٌٛ، ٍقَو عجدو. ثىؾ -

. دٞبٌٗس  ٌٍمبَ هًثّبجس ثى٘فبور 9، ّيْبيز ثىغقجفبز ثىقٍ٘ٞبز، ٟ «الذٌممراطٍيت ودميىق اإلوسيان»ثىؾجدٌٛ، ٍقَو عجدو.  -

 5192ثىعٌدٞز، 

 5192ًقٌثي  ثىؾوه،  . هثً أدٜ«الثىرة الذٌممراطٍت»ّيٌٞ، ًٝ٘ثُ.  -

 9111. ثىَقَوٝز  ٍ ذعز فٞجىز، «دفاع عه الذٌمىلراطٍت: بذث تارٌخً تذلٍلً» الح، عذو ثىنٌٌٝ.  -

 9111. ثىٌدجٟ  ٍ ذعز ثىَعجًت ثىؾوٝور، «ال مفهىم للثمافت... » الح، عذو ثىنٌٌٝ.  -

ىبٌفَِ دبِ ثىعٌدبٜ ثىقٌٖٝبٜ. ثىٌدبجٟ  ، إعبوثه عذبو ث«الذٌممراطٍت وكفياح الشيعب المغربيً ميه أجلهيا»ثىفجّٜ، عاله.  -

 9111ٍ ذعز ثىٌّجىز، 

، ًٍْٖ٘ثس ثىٍَِ. ثىوثً ثىذٞٞج   ٍ ذعز ثىْؾجؿ ثىؾوٝبور، «فً الطرٌك... إلى ربٍع الذٌممراطٍت»ثىٌََٝي، ثىَٚ فٚ.  -
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