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فوِ الكروو الَْبٍوِ ًالرربهٍوخ الزبهّقْلوخ ليرَويرْ   فوِ « اللًلوخ»ّلًه مٌٌٙع ىنا الجؾش ؽوٌ  مَوةلخ 

مؾبًلخ منب الٍزقٖبء مالمؼ ًؽْضْبد أّرب  األنظرخ الَْبٍْخ  ًٛجْؼخ الرْبنبد االعزربػْخ الزِ انزظرذ ؽْبح 

الٕوالالػ فِ االلًلخ فِ كهاٍخ ٍبثقخ  قل رنبًلنب مٌٌٙع الرَيرْ  منن الؾقجخ النجٌّخ إلَ ًقزنب الؾبٙو. ًكنب 

ووبا الؼوووثْْ  ًاليَل
1

  ًفيٖوونب إلووَ نزْغووخ مكبكىووب أا اللًلووخ ثركيٌميووب الؾوولّش  بلجووخ ػوو  رووبهّـ الرَوويرْ  ل ووخ 

ػيوَ الرْوبا الَْبٍوِ الونُ ٍوبك نظوبح الؾرو   Etatًإالالًؽب  إم إنو فوِ ؽبلوخ إٍوقبٛ الركيوٌح الؾولّش ليلًلوخ 

اإلٍالمِ  فوئا النزْغوخ ٍوزرٌا انوناا أموبح  ْوبة أُ ًعوٌك ليلًلوخ فوِ كوح رغوبهة الؾرو  فوِ ثوالك الرَويرْ   

 Etatفةهكبا اللًلخ الؾلّضخ   بلجخ فِ مغرييب  ص  إا ٕكبد الضجبد ًاالٍزقواه ًالزغوك الزِ رزٖف ثيب اللًلخ 

 الَْبٍِ ليرَيرْ .ل  ّْيلىب الٌاقغ  

ًفِ ؽب  االقزٖبه ػيَ الزؼوّف الي ٌُ ليلًلخ  فئا الرالؽظ ىٌ أا مب ّيله الزوبهّـ الَْبٍوِ اإلٍوالمِ 

كبا ؽقًب كًلخ ثرح مب رؾريو كيرخ كًلخ م  مؼبنِ؛ فبلرَيرٌا لو  ّؼوفوٌا إ إلوَ ًقوذ قوّوت إ اللًلوخ إال ثروب ىوِ 

ِ ظح كً  رؾرح أٍربء ؽبكرْيب ًرنزيوِ ثبنزيوبء ؽرريو   كً  رلاً  ًانقالة ًٕواع ًكًهاا  ًإنرب ػبٌّا ف

ال ؽولًك إقيْرْووخ قووبهح ليووب  ًال ٍووْبكح كبميووخ ػيوَ رواثيووب  ًال ّووؼت إ ثووبلركيٌح الؾولّش ليْووؼت إ ّؼووِْ ػيووَ 

هقؼزيب  فٚالً ػ   ْبة ٛوق مَزقوح لزلثْو ّؤًا الؾر  ًٍجح رلاًلو. ثينا نروٌا أموبح كْوبا ٍْبٍوِ رزولاً  

 كرب رزلاً  فْو أنظرخ الؾر .« ً الل»فْو 

ًقل مرنزنب ىنه اللهاٍخ الركيٌمْخ لرَةلخ اللًلخ م  الرٚوِ قولًمب مو  أعوح ميّول مو  الجؾوش ًاالٍزقٖوبء  

ًىٌ مب ٍنوكي ػيْو فِ ثؾضنب ؽٌ  ٛجْؼخ الرْبا الَْبٍِ ًاالعزربػِ الونُ انوزظ  فوِ ظيوو إٔوؾبة الوٍوٌ  

وٌ النظوبح أصنبء رٌاعله ثْ  ظيوانْي   ػيَ أا ن وكف ىنه اللهاٍخ ثرٌٙوٌع روب ي ّزؼيوم ثرؾبًلوخ اٍزرْوبف أٍل

  ًفووِ فالووٌح صبلضووخ ٍوونقٌح ثبٍزقٖووبء منظووٌه مووب ّٖوويالؼ ػيْووو «ٍووقْكخ ثنووِ ٍووبػلح»الَْبٍووِ الوونُ كوٍووزو 

لرَةلخ اللًلخ.  ْو أننب نورئِ  رريًْلا لرٌٌٙػنب ؽٌ  الْورح الَْبٍوِ الونُ اهروله النجوِ  «ثبٓكاة الَيالبنْخ»

جبع كّبنزو  أا نَزؾٚو  ًلٌ ثئّغوبى  مكيوٌح اللًلوخ الؾلّضوخ كروب رو  الزنظْوو لوو فوِ الكروو ال وثوِ الؾولّش؛ ألر

ؽْش ريلف ىنه القالٌح إلَ اٍزٚربه األنرٌمط الونُ ننوٌُ مقبهنزوو ثوناا الونُ ػوبُ فوِ ظيوو الرَويرٌا فوِ 

ؼ الوؤّب ًريٌػ مؼبل   ٚل  الرقبهنخ.ػيل الوٌٍ  مؾرل  ٕيَ هللا ػيْو ًٍي   ؽزَ رز
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ّقزيف رؼوّف اللًلخ ؽَت القيكْخ الكروّوخ لروح ػوبل  ًمكروو؛ فوبلغ وافِ ّؼووف اللًلوخ مو  فوال  روواة 

ًٛنِ مؾلك  ًالٌٌٍَْْلٌعِ ال ّكٖوييب ػو  ًاقؼوخ الزرْْوي ثوْ  الؾوبكرْ  ًالرؾروٌمْ   ًّووٍ الروؤهؿ أنيوب 

كرب ّؼزجوىب القوبنٌنِ ثرضبثوخ نَوم مو  الٚوٌاثٜ له.كْيَو ظ  ًّنظوو إلْيوب الكْيَوٌف رؼجْو ػ  نرٜ ًعٌك أمخ  

لىْ حظ  أمب االقزٖبكُ  ًرجًؼوب ليرلهٍوخ الزوِ ّنزروِ إلْيوب  فيوٌ ّؼزجوىوب  «عٌىو أفالقِ ًاعي ثنارو»ػيَ أنيب 

غ قٖوبهٍ عيولى  ًى  كجْو ؽْش ّجن  الغرْو»الَيالخ الزقالْالْخ الؼيْب أً  ؽَت ف.ثبٍزْبد  ىِ ػجبهح ػ  

«لرِ ّؼٌْْا ػيَ ؽَبة الغرْغ
2
. 

ًم  أعح رٌٙوْؼ كّنبمْوخ رروٌا اللًلوخ رؼوبِّ فوِ ػيو  الَْبٍوخ أنرٌمعوبا كجْوواا مو  الرقبهثوبد؛ األً  

ّؼالِ األفٚيْخ ليرقبهنخ ثْ  الرغزرؼبد الَْبٍْخ الرٌعٌكح أً الزِ ىالذ  ًريلف مالؽظخ الزجبّنبد ثْنيوب الوَ 

اللًلووخ الؾلّضووخ ثبلنَووجخ ليؼلّوول موو  األّوورب  األفوووٍ لزنظووْ  الَوويالخ الَْبٍووْخ؛ ًالضووبنِ اٍووزقالٓ فٌٖٕووْخ 

ّكٚح القْبح ثَوك قٖخ فوّلح
3

  ًّزؼيم ثٌٕف الْٖوًهح الزوِ انزيوذ رولهّغًْب فوِ ال ووة إلوَ انجضوبق اللًلوخ 

 كرب نؼوفيب الٌْح.

النَوووجِ لي ووويً فوووِ مغروووح ىووونه فجٌاٍوووالخ األثؾوووبس األنضوًثٌلٌعْوووخ األقووووة ػيوووًلا أػْووول رقوووٌّ  الووولًه 

ررْْي اللًلخ األًلْخ ثٌٌٙػ ػ  اللً  الضبنٌّخ الركزوٙخ؛ ألا األًلوَ ىوِ  Friedالْٖوًهاد. ًّقزوػ فوّل 

الزووِ اٍووزالبػذ أا رزرووٌا ثٌاٍووالخ رالووٌه كافيووِ أً إقيْرووِ  كًا أا ّزوولفح ؽووبفي رْوورْالد كًلزْووخ أفوووٍ 

مٌعٌكح؛ إنيب اللً  األقح ػلًكا
4

ح عيٌك م  أعح رؾلّل كقْم ألنرٌمط موعؼِ ًاؽول ػيوَ األقوح  . ًقل ثنلذ ػل

ىٌ: أنرٌمط اللًلخ الؾلّضخ  النبّئخ فِ أًهًثب  ًالزِ ّظيو أنيب رَزؼرح أنرٌمًعب ليرغزرؼوبد الَْبٍوْخ الغلّولح 

 منن الزرٌّ . 

 ًموو  أعووح ىوونا اليوولف اػزروول ط.فوًنوول ػيووَ ٛوّقووخ مووبكٌ فْجووو األنرووٌمط  لْجوووى صووالس فٖووبلٔ ىووِ:

األًلَ: الزرْْي اللقْم ثْ  اللافح ًالقوبهط  ًّؾرو  ىونا الزرْْوي الزاليوت ثْوةا الَوْبكح؛ ًالضبنْوخ: إقكوب  الٌؽولح 

  ثووبلرؼنَ الكْجوووُ  ّْوو ح مربنًووب مؾوولًكا ثلقووخ؛ ًاألفْوووح: ىووِ «مغزرًؼووب م يقًووب»الَووْبكّخ اللًلزْووخ  فيووٌ ّؼوفيووب  

بًمووخ كووح األّوورب  الرؾيْووخ ليَوويالخ. ال َّووزجؼل إػوولاك ىوونا االؽووزال  الربمووح ليَوويالخ الَْبٍووْخ  إنيووب رزاليووت مق

األنرووٌمط الرضووبلِ ليلًلووخ الؾلّضووخ الٖووؼٌثبد  ألا األًلووَ موو  ىوونه الٖووكبد الرؼزروولح رنالجووم ػيووَ كووح أّوورب  

الٌؽلاد الَْبٍْخ  ثْنروب رَوزالْغ االصنزوبا الجبقْزوبا الزؼوّوف ثٖوٌهح موب ثوجؼ٘ الولً  الرَوربح رقيْلّوخ  ًملو  
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 9  ٓ 2011  1اللًلخ  إػلاك ًروعرخ: مؾرل اليْاللِ ًػيّي ليهق  ٍيَيخ كفبرو فيَكْخ نٌٖٓ مقزبهح  كاه رٌثقب  لينْو  ٛ  -

3
  ثْووًد 1مغرٌػوخ مو  القوواءاد الرزؼيقوخ ثزؾلّول مكيوٌح اللًلوخ. فْيْوت ثووً: ػيو  االعزروبع الَْبٍوِ  الرؤٍَوخ الغبمؼْوخ ليلهاٍوبد  ٛ ػلَّك فْيْت ثوً -

1998 ٓ  77 
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 187. ٓ 2007  ثْوًد 2عٌهط ثالنلّْو: األنزوًثٌلٌعْب الَْبٍْخ  روعرخ ػيِ الرٖوُ  الرؤٍَخ الؼوثْخ ليلهاٍبد  ٛ  -



 

  

  

د نيػخ مب. ًثنل  انَبق ط.فوًنل ليزْلّل ػيَ مؼْبه ًاػزجبهه نبعًؾوب  ًىوٌ: ػقالنْوخ اللًلوخ؛ ؽْوش ثالوّقخ ما

« الرورغيوخ»كبلقجبلح ًالؾٌاٙو  ًالجنوَ الَْبٍوْخ « الكالوّخ»ٍرؼ لو ىنا الرؼْبه ثرقبهنخ الزرٌّنبد الَْبٍْخ 

ًىنا  ال َّزجؼل االػزواف ثوةا «. زبط الؼقحن»القبلرخ ػيَ ال يً كبالمجواٌٛهّبد أً الرربل   ثبللًلخ الزِ ىِ 

كح ثنْخ كًلزْخ رجقَ نزبط الؼقينخ الزلهّغْخ لجنْخ ٍْبٍْخ قبلرخ
5
. 

ّجوى ىنا الزكَْو كًه الرقلً فِ إنْبء اللً   كرب كلذ ػيوَ ملو  أثؾوبس األنضٌثٌلٌعْوخ الَْبٍوْخ  ًنقووأ 

الَْبٍِ؛ ّرر  أا ّروٌا الولّ  أكاح ليَويالخ ًٙوربنخ إا الرقلً ىٌ أؽل أثؼبك الؾقح »فِ ىنا الَْبق لجالنلّْو: 

لْوووػْزيب  ًإؽوولٍ الٌٍووبلح الرَووزؼريخ فووِ إٛووبه الرنبفَووبد الَْبٍووْخ. فكووِ كزبثووو الرقٖوؤ للّبنووخ اليٌ جووبها 

ًٌّٙووؼ أا الجنووَ الالقَووْخ ًثنووَ «. الَوويالخ»« الالقووٌ»األً نوولّْ  ّزنووبً  ط.مْووللزٌا ثْوورح أٍبٍووِ ػالقووخ 

ا كّنبمْزيرب القبٕزْ  مزواثالزبا. فكِ ىنا الرغزرغ النَجِ رْرح ػجبكح األعلاك كػبمخ الَيالخ ًصْقخ الؼوٍ  ًإ

الَوويالخ؛ فبلرَوونٌا َّووزقلمٌا ثيوولف اؽزووٌاء اكػووبءاد أًالكىوو  الجرووو ثبالٍووزقال : ًّؼجووو ػوو  النياػووبد ثووْ  

«األعْب  ثؼجبهاد هًؽبنْخ ًٛقَْخ
6
. 

ًف نْووةريب  رجوووى الزكبٍووْو القبنٌنْووخ ًالَْبٍووْخ عِ لوولًه اللًلووخ ًظوووًٌإلووَ عبنووت الزكَووْو األنضوًثٌلوو

رجنْيوب ًرولّوىب القوٌانْ . ًالكرووح الولَْوخ فوِ الَْبٍوخ ىوِ أا ٛجْؼوخ »إا اللًلخ « ٌٍْْ»ًاالقزٖبكّخ. ّوٍ 

اللًلخ رؾلكىب قٌانْنيب األٍبٍْخ ًكٍزٌهىب؛ فْؼِْ النبً فِ ظح ميرْوخ أً عريٌهّوخ أً نظوبح اٍوزجلاكُ. ًمو  

خ اللًلخ ًقبػلح الؾْبح الغربػْخ ثٌٖهح مَزقيخ رربًمب ػ  األّقبٓ القبلرْ  ػيَ الَيالخ. ًىنوبا ىنب  رؾلك ثنْ

أّرب  أٍبٍْخ إلقبمخ كًلخ مب  ًقٌانْ  ثنوبء رونظ  عرْوغ الزولاثْو الزْووّؼْخ الزوِ رزقون فْروب ثؼول  ًرٚوكِ ػيوَ 

ْوبء كوح رؾولكه مو  ٛووف الوَ افوو مغرٌع اللًلخ ٛبثؼيب  ًػيَ األمخ ًؽلريب. إا إنْبء عيبى ٍْبٍوِ ىوٌ إن

قٌانْ  رغؼيو مزالؽ  األعياء
7

. ّؼْلنب الزؼْْ  القبنٌنِ ليلًلخ إلَ أؽل الزؼوّكبد الرْويٌهح ليلًلوخ  ًالزوِ رووٍ 

 فِ ّوٛ ًعٌك اللًلخ الزٌفو ػيَ أهثؼخ أهكبا  ىِ: الَيالخ  ًالَْبكح  ًالْؼت  ًاإلقيْ . 

ًّقلح كبه  مبهكٌ
8
 غ ثةًعو مقزيكخ مؾزكظًب كالًرب ثجنْخ نقلّخ ّقظخ: ػالقخ اللًلخ ثبلرغزر 

 «.اللًلخ ىِ رنظْ  الرغزرغ»ظ رربصح اللًلخ ثبلرغزرغ  ًّجقَ الزةكْل كًا  رٌٗ 1

ظ اللًلخ ىِ القالٕخ الوٍرْخ ليرغزرغ  فكِ هٍبليو  ٌّٙؼ مبهكٌ ثلقخ ًعيخ النظو ىنه مالؽظًب: فن 2

 مب  لَْذ إال الزؼجْو الوٍرِ ػ  الرغزرغ الرلنِأُ مغزرغ ملنِ ًٍْرٌا للّ  كًلخ ٍْبٍْخ 

                                                           
5
- J.Frend,L’essence du politique, P.560 et suiv. 

6
 146عٌهط ثالنلّْو: النزوًثٌلٌعْب الَْبٍْخ  ٓ  -
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ىِ عيء م  الرغزرغ رنزٖت فٌقو  إنيب نزبط الرغزروغ الجوبلد كهعوخ موب مو  الزالوٌه. لَْوذ ىونه  ظ اللًلخ3

الزؼوّكبد مزربصيخ ًال مزربميخ ًال مزؼبهٙخ كيًْب. ًفوِ مَوؼبه لزالوٌّو الٌعوو الضبلوش  هثوٜ موبكٌ فْجوو اللًلوخ 

ْوخ. لرو  فْجوو ّقزيوف ػو  موبهكٌ أا اللًلخ أّنرب ًعلد رؾرح قلًها مو  الؼقالنثبلزالٌهاد الؼقالنْخ  فيٌ ّوٍ 

ثئلؾبؽوو ػيووَ أا اللًلووخ األًهثْووخ الؾلّضووخ ًؽوولىب رغؼووح مو  الؼقالنْووخ قْرزيووب األٍووبً  ًثرووب أنيووب كبنووذ الرضووب  

ف مؼيوب اللًلوخ الؾلّضوخ ثةنيوب الؼقالنْوخ الزبموخ  ثبلنَجخ لَبلو الرْبنبد الَْبٍْخ األفوٍ  فْرر  أا نؼوفيب  ًنؼول

الْبميخ
9
. 

لزريْوول الرٖوواليؾِ ًالركيووٌمِ إلووَ اٍووزغالء مووٌاٛ  االفووزالف أً الزالقووِ ثووْ  الزؼوّكووبد نيوولف ثيوونا ا

الرقزوؽخ ليلًلخ فِ الكرو الرقبها  ًقل َّبػلنب ىنا الرَي  فِ الرِٚ قلًمب م  أعوح اإلعبثوخ ػو  إّوربلْخ ىونه 

اٍوزؼبكح األنروٌمط النجوٌُ فوِ »أً  «إؽْوبء اللًلوخ النجٌّوخ»أً  «كًلخ النجِ»اللهاٍخ  فؼنلمب نزؾلس  مضالً  ػ  

 «كًلووخ»ّغووت أال ّ ْووت ػيووَ أمىبننووب أُ رؾوولك ل وٌُ ًمكيووٌمِ نَووقالو ػيووَ مووب ننؼزووو ثووإ «ثنوبء اللًلووخ الؾلّضووخ

 ًقزناا.

 

وح رقٌح الرقٌلخ الزِ نناليم منيب لزيرٌ اإلعبثخ ػيَ الَؤا  أػاله  ػيَ منبقْخ لجؼ٘ الالوًؽبد الرؼبٕو

َلبػْخ إلَ إؽْبء ًاٍزؼبكح مب راليم ػيْو    إم نوموِ «األنروٌمط النجوٌُ ليلًلوخ»أً  «اللًلخ اإلٍالمْخ النجٌّوخ»ال

إلَ اٍزْرب  ىنه القْٚخ فِ مؾبًلخ منب لرْف ؽقْقخ الرْبا الَْبٍِ النُ ٙ ل مَويرِ ريو  الؾقجوخ  لروِ نجوْل  

ءه ثؼًْلا ػ  الزٖوٌه الرؼبٕوو ليلًلوخ الؾلّضوخ  ًأا ّورح ألنٖبه ىنا االكػبء أا األنرٌمط النُ ّؾبًلٌا إؽْب

منووو إلووَ اللًلووخ  ًىووِ فوٙووْخ ال نوويػ  ٕووؾزيب ًلروو  نؼزقوول ثٖووٌاثيب   «ألمووخا»النظووبح القووبل  انووناا أقوووة لووإ 

ًفبٕخ أا للّنب م  األكلخ ًالؾغظ مب ّجوى  ػيَ قبثيْزيب ليٖرٌك أمبح أّخ مغبكلوخ أً رٖوٌّت  ٍنجَوٜ عويءا 

غوظ الؼيرْوخ فوِ ىونه اللهاٍوخ  ػيوَ أا نَوزكْ٘ فوِ الرٌٙوٌع فوِ كهاٍوخ أكضوو ػرقًوب ًؽغًروب فوِ م  ىنه الؾ

ي  فِ االنزقب  ثيب م  مَزٌٍ الكوْٙخ إلَ هكبة الوؤّب ًالنظوّخ.  الرَزقجح ثؾٌ  هللا  ًىٌ مب قل َّل

الرَيرٌا فوِ ػيول افزيف الرؤهفٌا ؽٌ  الزَرْخ الزِ ّرر  أا راليم ػيَ الرْبا النُ ػبُ فِ ظيو لقل 

ًموني  مو  منوغ ػنوو ىونه الٖوكخ لرٌنوو ال ّزوٌفو ػيوَ   الوٌٍ  الروّ   فر  الجبؽضْ  م  ًٕف الرْبا ثبللًلخ

 القٖبلٔ الرٌعٌكح فِ اللًلخ الؾلّضخ.

فوّول ًنوٌػِ  »ًّٖف  فِ ىنا الٖلك  أؽل الجبؽضْ  النظوبح الَْبٍوِ الونُ أقبموو الوٍوٌ  الرووّ  ثرٌنوو 

لًلخ الزقيْلّخ الزِ رزرْي كرب هأّنب ثةا ٍيالزيب ال ميووة منيوب  ًملو  لرٌنوو رغرًؼوب ٌٛػًْوب لو  فيٌ ّقزيف ػ  ال
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ّق  ػيوَ القيوو  ًلو   ررو  الؼٚوٌّخ فوِ الغربػوخ ٌٛػْوخ فؾَوت  ثوح إنيوب كبنوذ رنالوٌُ ػيوَ مقوبٛو كجْووح 

ًكفوغ اليكوبح ٌٛػًْوب   ليؼٌٚ. ًفٌق مل  كبنذ الرَبىرخ فِ األمٌه الؼبموخ  مضوح االنٚوربح لي ويًاد ًالَوواّب

ًلوو  رروو  ليلًلووخ أُ الْووبد لكوووٗ ىوونه الرَووبىربد ثووبلقٌح  ثووح كبنووذ الغربػووخ ثووبلؼرٌ  رؼبقووت أىووح النكووبق 

ًالرْرٌا فِ ًاللي  ثؾومبني  م  ىنه الرْبهكخ ًلٌْ ثئعجبهى  ػيْيب. فقل أمو القواا الوٌٍ  ثبالمزنبع ػو  

ػو  ْٛوت فوبٛو  كروب ألموو الوٍوٌ  ثؾوموبا مو  رووككًا فوِ  أفن اليكبح م  ثؼ٘ األفواك النّ  هفٌٚا كفؼيب

«االنٚربح إلَ ثؼ٘ ال يًاد الْبقخ  مضح  يًح رجٌا  م  الرْبهكخ فِ أُ  يًح أً ػرح ػَروُ افو
10
. 

الونُ أٍَووو « الرْووبا الَْبٍوِ»مو  فوال  الوونٔ أػواله  ّزجوْ  أا فبٕووْخ الؼنوف الرْووًع لوو  رزوٌفو فوِ 

ٕووكخ اللًلووخ ثركيٌميووب الؾوولّش. لروو  ىوونا الرَووؼَ ال ٌّافووم ػيْووو الرووؤهؿ  الوٍووٌ  الروووّ   مرووب ّؾغووت ػنووو

 5رْورح ًاقؼوخ القنولق ل»  ثح ّالوػ مب ّنبقٚو رربًمب  إم نقووأ لوو فوِ ىونا االقزجوبً: «ىْبح عؼْٜ»الرؼوًف 

الَويالخ  حظ منؼالكًب ؽبًٍرب فِ الَْو نؾٌ رةٌٍْ كًلخ؛ ؽزَ إنو أمر  القٌ  إا ري  الكزوح ثبلناد ارقند626ىإ/

النجٌّخ ًعييب كلًلوخ ػو  ٛوّوم اإلصجوبد الؾوثوِ كالًروب  فَْٖواللح النجوِ الرووّ  موغ رؾوبلف رولفح فوِ نالبقوو 

قوووِّ ًأؽووبثِْ كنبّووخ ًقجْيووخ  الكووبا القَْووْخ الرجوووٍ  الررضيووخ ثؼْووبلو فووياهح ًأّووغغ ًموووح  ًكووبا الغبنووت 

االقزٖبكُ ّزواءٍ ثقٌح
11
. 

آفنح فِ الزرٌا رنيع  أكضو مو  أُ ًقوذ مٚوَ  إلوَ أا رٖوجؼ  -ّْٚف عؼْٜ  -فبللًلخ اإلٍالمْخ      

كًلخ أنكب  ً نبل   مزقْلح ثْوالغ الؾوة ًقٌانْنيب فوِ ّوجو الغيّووح  ًلرو  موغ ؽويح ًانزظوبح لو  َّوزؼرال فوِ 

الؾوًة ثْ  القجبلح. ًثْرح فبٓ  فوئا ؽبكصوخ الرغويهح الجوبهكح ًالؼقالنْوخ لجنوِ قوّظوخ ٍزلّو  ػنوف اللًلوخ 

ؽقْقْخ  ل  ّظيو لو مضْح إٛالقًب فِ الغيّوح الؼوثْخ  ًىوٌ ػنوف مْوزم مو  مربهٍوبد الْووق الؼزْوم  ًؽوة 

م  مضح: مثؼ الوعب  كبفخ  ًاٍزوقبق النَبء ًاألٛكب . إم ل  ّر  ليؼنف الجلًُ ىنا الالبثغ النَوقِ  ىونا الؾَو  

فح ىنوب ػنٖوو اللًلوخ  ًرزولفح كونل  ًالؼيح  ًىونا الزنظوْ   ًلو  ّرو  منزْوًوا ػيوَ مَوزٌٍ كجْوو كيونا. ًّزول

اإلّوولٌّلٌعْب اللّنْووخ  مووغ الوؤّووب الٌاٙووؾخ لرَووزقجح ّنج ووِ الوولفبع ػنووو ًّغووت الزٚووؾْخ فووِ ٍووجْيو ثرضْووو موو  

الؾْووٌاد. إا ثوووًى ىوونا األنرووبٛ موو  الؼنووف الروونظ   ٍووٌف ّٖووْت الؼوووة ثؼبمووخ ًقوووِّ ثقبٕووخ  ثووبلوًع 

ّرروو  الز يووت ػيْيووب  ًىووٌ ّووؼٌه ٍووْيكاك ؽوولح مووب ثووْ  الؾلّجْووخ ًاللىْووخ. ػنوولمب رٌلوول الْووؼٌه ثقووٌح نجٌّووخ ال 

ًاالٍزْالء ػيَ مرخ. ًفِ الرلّنخ ماريب  ركر  الٌالء الؼْبلوُ لٖبلؼ ٍيالخ النجِ الربهّيمْخ ًالْقْٖخ. فقول 

أنْالذ اللًلخ ثبإلٍالمْخ ٕكخ اإلكواه الربلِ ػيَ القجبلح.
12
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 نكَو  ًنكٌ الرٌٙغ. -



 

  

  

رَوالْو أنروٌمط فوِ « كًلوخ النجوِ»ٜ  ػنوف ريولف منوو إننب إما  أموب ػنوف لو  ّْويل لوو مضْوح  ؽَوت عؼوْ

لقول اٍوزؼل القوّوٌْا  ًىو  فوِ »الزؼبمح مقزيف ػ  ٍبثقْو  ّنجنِ ػيَ هاثالخ القواثخ ًاللّ   ّقوٌ  الغوبثوُ: 

أ يجْزي  ًافلًا علك إلَ اإلٍالح  لالٙالالع ثبللًه األً  فِ اللًلخ الغلّولح  ألنيو  قجْيوخ النجوِ ًألا أًإوو 

ق الووٌالء الوولّنِ الرؾوو٘. ًػيووَ ىوونا النؾووٌ  مووود الَوويالخ الغلّوولح ثنياػووبد ثبٛنْووخ ثووْ  مقزيووف الوولح ٍووزكٌ

الٌالءاد ًّزَ هًاثٜ اإلفالٓ: هًاثٜ اللح  ًاألقلمْخ فِ الركبػ النجٌُ  ًأىح الرولا ًأىوح القجبلوح. ٍوْلًه 

مبد قْ ؛ منظٌمخ مزجقْخ مو  كح ربهّـ اإلٍالح الرقجح  ًّزركٖح ؽٌ  ري  الزٌرواد الزِ ّرر  هكىب الَ منظٌ

الغبىيْخ  روٍجْخ ًلرنيب قٌّوخ  ًمنظٌموخ اإلٍوالح كقوٌح رغولك ًكّنبمْرْوخ ٕوواع. ًثئظيوبه النجوِ ثوٌاكه ػوٌكح 

كضْكخ الَ الٌٛ  ًهًاثٜ اللح  فئنو أفقل الوٍبلخ اإلٍالمْخ ىبلخ الٖرٌك ًالٖكبء  لرنوو منؾيوب  مو  عوواء ملو  

«.بػ فِ ىنا الؼبل ثبلزؾلّل  الْوًٛ الَْبٍْخ لينغ
13
 

ىرنا كبنذ الغيّوح الؼوثْخ ميْةح ثزغوثزيب القبٕخ لرِ رجبّغ ٍيالخ قٌّخ  ًالؾب  أا الَيالخ النجٌّخ كبنوذ 

ررزبى ثرٌنيب ػوثْخ فبلٖخ  ًأنيب كبنذ ملػٌمخ ثئّؼبع الؾَوح  ًأنيب كبنوذ رونظ  الٌعوٌك الجْووُ كًا إل وبء 

ق الكزٌؽبد. ًثبنزظبه مل   هاؽذ القجبلح رزؾرح ًٛةح الَيالخ م  فال  هًاثٜ اللح  ًأنيب كبنذ أفًْوا ركزؼ افب

كفغ الٚوّجخ الْؼجْخ أً الٖلقخ  ًقجٌ  ػرب  النجِ الرؾيْْ .
14
 

كرب ل  ّزٌفو الرْبا الَْبٍِ النُ انزظ  فْو الرَيرٌا ػيَ ػيل الوٌٍ  إلوَ هكو  اللًلوخ الؾلّضوخ الرزؼيوم 

كبنذ أّجو مب رروٌا ثجنْوخ كًلوخ ارؾبكّوخ  ألا مؼظو  أقبلْريوب ًثيولانيب: « للًلخا»ثبإلقيْ  الرؾلك ثؾلًك مؼْنخ  فإإ

أقو النجِ ػيْيب أمواءىب ًهؤٍبليب ثرغوك مب ّؼينٌا إٍالمي  ًّقجيٌا كفغ اليكبح  أً ّقجيٌا الٖويؼ ًّولفؼٌا »

الزبهّقْوخ الرغزرؼْوخ لو     فبلؼوة ل ْبة رقبلْل اللًلخ الرؤٍَْخ الروكيّخ الضبثزوخ ًاللالروخ فوِ رغوبهثي «الغيّخ

ؽزَ ػنلمب قبمذ كًلزي .« هػبّب كًلخ» َّزَْ ٌا كٌني  
15
 

ػجوو رولهط  ؽْوش رجزولا الروؽيوخ « كًلوخ النجوِ»ًم  الجبؽضْ  م  ّزؾلس ػ  مواؽح مقزيكخ رْريذ فْيب 

مَخ ىغوّخ؛ أُ األًلَ فِ فزوح اليغوح  ػنلمب انجضقذ ٍيالخ نجٌّخ فِ ّضوة؛ ًالضبنْخ هأد النٌه ثؼل الَنخ القب

  رولهّغًْب  ًػنولمب «اللًلوخ»ثؼل ؽٖبه الرلّنخ أً ثؼل القنلق  ػنلمب اكزَجذ ىنه الَاليخ الٖكبد األٍبٍوْخ لوإ

ارَؼذ هكْيريب الكٚوبلْخ لزْورح الغيّووح الؼوثْوخ ثةٍووىب. ثْنروب ّوريذ لؾظوخ ًفوبح الجنوِ أىو  مؼوبل  الروؽيوخ 

لٍنكٖح فِ ىنه النقالخ فِ كهاٍوخ مَوزقجيْخظ أنيوب قوبكهح « ٍالمْخاللًلخ اإل»الضبلضخ  ًمغ أثِ ثرو ػنلمب أصجزذ 

ػيَ رلمْو كح اهرلاك ًانْقبق ثبلقٌح.
16
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  ؽْوش الَويالخ الؼيْوب ا ًالربهّيموب نجٌّوخ  «اللًلوخ»ّْنكو الرؤهؿ ىْبح عؼْٜ ػلح أٌٍ قبمذ ػيْيب ري  

ًىنووب  « ٛقووٌ ػجووبكُ مٌؽوول ثوووًى رْوووّغ ًرٌٛلووله  ًظيووٌه»ًررووٌّ  عربػووخ مزٚووبمنخ ىووِ األمووخ  ًكوونل  

منؾوذ لينوٌاح األًلوَ مو  الروؤمنْ  »ّزؼيم األمو ثبلؼنبٕو الجبنْوخ ليلًلوخ  الزوِ « الكزنخ»ّْٚف ٕبؽت كزبة 

   ْوو «رربٍريب. ًلر  ري  اللًلخ  منظًٌها إلْيب م  مَزٌٍ الغيّوح الؼوثْخ كييب مو  ىاًّوخ ػالقزيوب ثبلقوبهط

ثنْذ ػيَ الؾوة  ًػيَ رْرْح قٌح رلفح ٌٍف ر ولً األكاح  »إنرب « اللًلخ»أا عؼْٜ ّؼٌك إلَ الزنجْو ثةا ري  

الكؼيْخ لزٌٍغ اللًلخ االٍالمْخ. إا الؼقجخ الضبنْخ أً الؼيل الرؼقٌك مغ مَويرِ الرلّنوخ  ػْوْخ اليغووح ّرضوح أكضوو 

ًصْقوخ ًالكح الرلّنوخ م  ٕؾْكخ الرلّنخ الزِ ًلولد  ثرٌعجيوب  األموخ اإلٍوالمْخ رؾوذ نظوو هللا ًنجْوو  إنوو ّرضوح 

«اإلٍالمْخ
17
. 

النجٌّوخ ثركيٌميووب الوٌاهك فووِ الي ووخ  «اللًلووخ»لو  ّجووْ  عؼوْٜ فووِ كزبثبروو الزةهّقْووخ موب إما كووبا ّزؾوولس ػو  

ًالرزٚر  لكروح الزجل  ًالز ْو ًالالٍزقواه  أح اللًلخ ثركيٌميوب الؾولّش  ألنوو لوٌ كوبا ّقٖول الركيوٌح الضوبنِ  

مقبلف لٌٕكو  فيٌ رؾلس القواا أً الوٌٍ  فِ اللًلوخ ًالرْوبا الَْبٍوِ الرونظ  ليغربػوخ فئننب نؼزجو أا األمو 

ألفٚوغ الولّ  ليلًلوخ  ًعؼوح موو  ثنبليوب مقٖول الولّ  ً بّزوو  ًلربنووذ النزْغوخ رةٍوٌْ اللًلوخ اإلليْوخ ًاللّنْووخ 

   ًلوٌ ؽٖوح ملو  لروبا ثبلرؼنَ الؾوفِ ليريرخ ػيَ األهٗ  ًم  ص  انزكبء الؾبعخ ليجؼش ًالؾَبة ًٌّح اللّ

مؾرل عبثًْب ًل  ّر  ىبكًّب.
18
 

ًالٌاقغ  ّقٌ   يْوٌا  إا النجوٌح ال رقوٌك الروؤمنْ  إلوَ اللًلوخ  ًلرنيوب رولػٌى  إلوَ القوالٓ مو  مقوبٛو 

إنَوبنْخ...لقل كوبا الؾولّش ػو  كًلوخ  -ربهّقْوخ ًفوٌق -اللًلخ ًاللنْب مًؼب  ثروب رنونهى  لوو مو  ميوبح هثبنْوخ فوٌق

بثخ رقئْ لوٍبلخ اإلٍالح ًرقيْح م  مربنخ اللّ  ًرقْٖو لؾلًكه... ًقل اػزقل الؼوة كالًروب أنيو  لو  إٍالمْخ ثرض

ّز يجٌا ثَيالبا الَْبٍخ ًلرني  ر يجٌا ثَيالبا اللّ ؛ أُ ثبإلّربا النُ ثضو اإلٍالح فوِ قيوٌثي   ًالونُ كوبا ىوٌ 

ب. ًٚ اليلف ًال بّخ؛ أُ لقلمخ اللّ  أّ
19
 

له م  ّؼزجو الرْبا الَْبٍوِ الونُ اهروله النجوِ مؾرول لرؼزنقوِ كّبنوخ اإلٍوالح  فوبهط لٌْ الكرو الؼوثِ ًؽ

إٛبه اللًلخ ثركيٌميب الؾلّش  ًإنرب ّْبٛوه فِ مل  ثؼ٘ الكرو ال وثِ الرٚاليغ ثْورح ػرْوم ػيوَ الزوبهّـ 

                                                           
17
ح ملو  اليْروح الولًلِ  ؽوْ  ًفوود لوو األٍوٌ اليهاػْوخ الرَوزقوح  ًىونا رغوبًىا  إا ًاقؼوخ االٍوزْالء ػيوَ فْجوو عوبءدّْوػ عؼْٜ مل  ثقٌلوو : ب - ٌل لزقو

المي . لركيٌح ال نْرخ الؼبكُ. فقل ػَرو عِْ النجِ أموبح فْجوو  ًؽبٕوو الؾٖوٌا الزوِ كوبا ّزؾٖو  فْيوب الْيوٌك  الٌاؽول ريوٌ آفوو  ًؽٖوح ػيوَ اٍزَو

زكظ لنكَووو ثوبلقرٌ  ًًىع الجووبقِ ػيووَ ٕوؾبثزو موو  أىوح الرلّنووخ ًأّٚوب ػيووَ ػووة القجبلووح الوونّ  ًاٍوزٌلَ النجووِ ػيوَ األهاٙووِ ثؼولمب ًىع ال نووبل   فوبؽ

ٍوْنق٘ ّبهكٌا فِ الؾٖبه. ًاقزوػ ػيَ الْيٌك أا ٌّإيٌا ّو ح األهاٙوِ  الزوِ موب ػوبكًا ّريرٌنيوب  ثرٌعوت ػقول مياهػوخ قبثوح كالروب ليونق٘  ًالونُ 

زْالء ػيَ األهٗ ٍْكْلاا فِ رقٌّخ الٌالءاد ًرٌْٛلىب. ًلقل ٍجم أا قينب اا ىونه الَويالخ ريزويح ثغللْوخ رالووػ ػريْب فِ فالفخ ػرو. إا ال نبل  ًكنل  االٍ

ح ًالرلػروخ ىنووب أػولاء ًرغووكى  موو  مرزيروبري   ًر وونُ الوٌالءاد انالالقووب مو  ىوونا الزغوّول ليرزيروبد  إنيووب ثبلوناد عللْووخ اللًلوخ الرؾبهثووخ الرنظروخ  الرجوووه

 30لكزنخ  ٓ ثبللّ ب عؼْٜ: ا
18
 56  ٓ 2007  4ثوىبا  يٌْا: نقل الَْبٍخ: اللّ  ًاللًلخ  الروكي الضقبفِ الؼوثِ  الالجؼخ  -

19
 59-58نكَو  ٓ ٓ  -



 

  

  

ًالكرو اإلٍالمْْ   كرب ىٌ الؾب  مغ ثونبهك لٌٌّ
20
ًفواني هًىنزب  

21
ٕوبؽت كزوبة  ً ْوى . ًؽولّضًب كزوت 

ّْرح اإلٍالح ؽبلخ ربهّقْخ فوّلح للّبنخ ظيوود ثٖوٌهح مزيامنوخ »مب ّيِ:  «األكّبا الؼبمخ فِ الؼبل  الؾلّش»

كغربػخ فالْٕخ كبهّيمْخ كّنْخ ًكغربػخ ٍْبٍْخ. ًقل رغيَ مل  فوِ الربهّيموب اللّنْوخ ًالَْبٍوْخ الريكًعوخ 

ي ثيب اإلٍالح فِ نظو فٌٍْو   ىنه الكواكح الزِ ّزرْل «ػَروًّبلرؤٍَيب مؾرل ثٌٕكو هٌٍ  هللا ًقبلًلا ٍْبًٍْب ً

«إكًاهك موووٌهررو»كبىانٌفوووب ًالزوووِ اٍزقيٖووويب مووو  كزبثوووبد 
22
«ًؽرْووول كثبّوووِ» 

23
أكضوووو »رزغيوووَ ثٖوووٌهح  

مٌٌٙػْخ فِ كوٌا الؾقجوخ اإلٍوالمْخ ال رجولأ ثوٌالكح مؤٍَويب أً ًفبريوب  أً ثزوبهّـ الوٌؽِ  ثوح ػيوَ األؽووٍ 

رةٌٍْ الغربػخ الَْبٍْخ اإلٍالمْخ فِ الرلّنخ الرنٌهح: فبألمخ أً عربػخ الرَيرْ   اػزجود  ثبليغوح الزِ رؾلك

«.نكَيب  فِ مؼظ  األؽْبا  عربػخ الرؤمنْ  ًأمخ اإلٍالح
24
 

ػالًح ػيَ أا  أرجبع الوٌٍ  ل  ّنظوًا إلَ أنكَي   ًل  رر  قوِّ أً  ْوىب مو  فٖوٌمي  رنظوو إلوْي   

ؾرٌموٌا  ثوح لقول كوبنٌا ّاليقوٌا ػيوَ أنكَوي  إٔوؾبة مؾرول ًٕوؾبثزوػيَ أنيو  موؤًٍوٌا أً م
25

. مبكاموذ 

النكٌ الؼوثْخ ري  الؾقجخ رةثَ القٌٚع لؾبك  أً ٍيالخ  ػالًح ػيَ أا الزبهّـ الَبثم لإلٍالح فِ ثالك الؼوة 

لوخ رةٍوٌْ مؼوًف قيْالً ًمرزيط ثرح أنٌاع األٍبْٛو ًالقوافبد  لرو  الوناكوح الغربػْوخ اؽزكظوذ ثونكو مؾبً

إمبهح ىِ كنلح الزِ ػبّذ فزوح قْٖوح  ًظيود فِ أًافو القوا القبمٌ ًأًالح القوا الَبكً  لر  الرريرخ 

ثبكد  ًظيذ الكروح الؼبمخ ػنل الؼوة مٚبكح لَيالخ الري   مكٚيْ  أا ّلؾرروٌا ثيػروبء ثبلزواٙوِ أكضوو مو  

أا ّؾررٌا ثريٌا.
26

 

فِ الي خ الؼوثْخ كرب ر  رنيّيو ػيَ أهٗ الٌاقوغ إثوبا ػيول الوٍوٌ   لو  « كًلخ»ّرر  القٌ   إا مٖاليؼ 

ّٖالجد ثبلركيٌح الرزؼوبهف ػيْوو فوِ ىمننوب الؾبٙوو  ثرؼنوَ الرْوبا الَْبٍوِ ًاإلٛوبه الزنظْروِ لالرؤٍَوِظ 

قوبل  ثناروو فوِ الٌاٍغ لٌؽلح الرغزرغ ًالنبظ  لؾْبرو الغربػْخ  ًمٌٙوغ الَوْبكح فْوو  ثئقيْروو الرؾولك الضبثوذ ًال

فووِ الي ووخ الكونَووْخ ًمووب ّالبثقووو فووِ الي ووبد األًهًثْووخ  ثووح ثٌٍووؼنب  Etatالرقبثووح لرٖوواليؼ  -الرغووب  الوولًلِ 

يٌٓ إلَ أا الرَيرْ  إثلبا الكزووح النجٌّوخ قول ػبّوٌا فوِ ظوح موب ّررو  رَورْزو ثوإ وؾخ ثووكاء « األموخ»القل ّل الرزٌ

ؾلّول الونُ ال ّزٌافوم ًالركيوٌح الؾولّش للموخ الونُ ّجؼول ػنيوب اللّ  ًقْ  الرلفبح ًالزٚبم  ًاإلّروبا  ًىوٌ الز

                                                           
20
اًلِ رغوب  الزولّؼزجو لٌٌّ م  أى  الللاهٍْ  ليزبهّـ االٍالمِ  ًللُ كزبثبد قْرخ رنبً  فْيب ثبللهً ًالزؾيْح مغرٌػوخ مو  االّوربالد ماد الؼالقوخ ثبل -

 االٍالمِ  ًمنو كزبثو بل خ الَْبٍخ فِ االٍالحب النُ نقزجٌ عيء م  فقواريب فال  ىنه اللهاٍخ. -الؼوثِ
21
ود لوو كزت ىنا الركرو كزبثب ميرب ؽٌ  بمكيٌح الؾوّخ فِ االٍالحب كهً م  فاللو مْرالد الرٖاليؼ ًأثؼبكه فوِ الزوواس الؼوثوِ االٍوالمِ. ًقول نْو -

 روعرخ عْلح  قبح ثيب كح م  هٌٙاا الَْل ًمؼ  ىّبكح. 2007ٍنخ   كاه الرلاه اإلٍالمِ
22
  Edward Mortimer, Faith and Power : The Politics of Islamنقٖل: -

23
 .Hamid Dabashi, Symbiosis of Religious and Politcal Authorities in Islamنقٖل:  -

24
لّش  روعرخ قَ  الي بد الؾْخ ًالزوعرخ فِ عبمؼخ الجيرنل  موكي كهاٍبد الٌؽلح الؼوثْخ  الالجؼوخ األًلوَ  فٌٍْو كبىانٌفب: األكّبا الؼبمخ فِ الؼبل  الؾ -

 79  ٓ 2005ثْوًد 
25
 38عبثو االنٖبهُ: الزةىح الَْبٍِ  ٓ  -

26
 87  ٓ 1993  1ثونبهك لٌٌّ: ل خ الَْبٍخ فِ االٍالح  روعرخ  اثواّي  ّزب  كاه قوٛجخ  ٛ -

 



 

  

  

ػنبٕو: اللّ   ًالؼوق  ًالي خ  ًالغ وافْب  فو   أىرْخ كح ىنه الرقٌمبد فِ ثنبء الرغزرؼبد  إال أا الٌقوبلغ 

ذ فوِ الزبهّقْخ أصجزذ أنيب  ْو كبفْخ م  أعح  أم  قٌّخ كالرخ  لقل ؽبًلذ اإلمجواٌٛهّوخ الوًمبنْوخ ملو  ًنغؾو

موؽيخ م  الرواؽح  لرنيوب فْويذ لروب رياًعوذ موغ الرنَْوخ الربصٌلْرْوخ  ًؽبًلوذ األموخ اإلٍوالمْخ ملو   لرنيوب 

فْويذ لروب إواللمذ ثرغرٌػوخ موو  الرز ْلوواد  ًؽبًلوذ ثؼو٘ األػوواق أا رجنووِ ليوب أمًروب فبٕوخ ثنوبء ػيووَ 

روب ًقكوذ الؼوقْوخ فوِ الٌالّوبد الرزؾولح الٖكبء الؼوقوِ أً اليَوبا الٌاؽول  لرنيوب كييوب رغوبهة ثوبءد ثبلكْوح  ك

األموّرْخ أمبح مؾبًالد الرنبلٌ الجوًرَزبرْخ اإلنغْيْخ ثنبء أمخ أموّرْخ قٌاميوب الرونىت الجوًرَوزبنزِ  فربنوذ 

 النزغْخ أا انقَرذ الرنَْخ ػيَ نكَيب ثْ  فوع الْرب  الرؤّل ليجْ٘  ًفوع الغنٌة الرَبنل ليٌَك.

زؼوّف الؾلّش للمخ النُ أثوبا ػو  أهَعّؾْلزوو فوِ أكضوو مو  منبٍوجخ ًرغوثوخ ٍْبٍوْخ  ًل  ّزجمل أمبمنب إال ال

م  فال  كهاٍزو لرغرٌػخ م  الزغبهة الَْبٍْخ  ّقٌ  هّنبا  «اهنَذ هّنبا»ًىٌ الزؼوّف النُ اٍزقيٖو 

م  قٌُ ّرر  األمخ ىِ إما رٚب»فِ ٍْبق رؼوّكو لينا الركيٌح ثؼل ػوٗ مقزيف األكلخ ًالٌْاىل الزبهّقْخ: 

مؾزٌاه فِ اإلؽَبً ثبلزٚؾْبد الزِ ؽققنبىب أً فِ ري  الزِ نؾ  ػيَ اٍزؼلاك لزؾقْقيوب. فيوِ ركزووٗ ًعوٌك 

ٗي ًرقزي  فِ الؾبٙو ًاقغ ميرًٌ ّزرضح فوِ االركوبق  ًالو جوخ الٌاٙوؾخ فوِ الزؼجْوو ػو  ؽْوبح مْوزوكخ  مب

«كالرخ
27

نْبد ًالؾيثْخ الْٚقخ  ًالالبلكْوخ اللّنْوخ  ًىوِ موب   إنيب إما الو جخ فِ الؼِْ الرْزوا ًرغبًى األنب

 ّرر  أا ّقيم أمًرب قبكهح ػيَ الٌفبء ثؾبعْبد مٌاٛنْيب.

ًىِ النزْغخ الزِ م  ّةنيب أا رٚغ مؾبًالد اٍزوعبع األنرٌمط اللًلزِ النجوٌُ فوِ موةىق ؽْقْقوِ  ألا 

وزؼبك األنروٌمط النجوٌُ  النجوِ فوِ الؼٖوو الؾوبلِ  رَوزلػِ أمووّ  اص« كًلخ»الو جخ فِ إنيا   نوْ ؛ فئموب أا َّت

ثبػزجووبهه أمووخ ثرقزيووف رغيْبريووب الرغزرؼْووخ ًالَْبٍووْخ ًاالقزٖووبكّخ؛ أُ أمووخ  ال ؽوولًك إقيْرْووخ ليووب   مرٌنووخ موو  

جبني  مٌاٛنْ  مغ إلياح  ْو الرَيرْ  ثلفغ الغيّخ  َْ ػ  ّل »مَيرْ  للّي  ؽقٌق ًًاعجبد لٖكزو اللّنْخ ال ثؾ

« الغنَووْخ»بلزووبلِ  ر ْْووت مكيووٌح الرٌاٛنووخ ًاٍزؾٚووبه مٖوواليؼ الوػْلووخ  ًإثؼووبك مَووةلخ   ًث«ًىوو  ٕووب وًا

  ًالؼيًف ػ  القلمبد الرؤكُ ػنيب م  قٚبء ًرؼيْ  «الوػبّب»ًاٍزؼبكح الررٌا اللّنِ م  أعح الزررْي ثْ  

قزٖوبك ػيوَ أٍوبً ًرالجْت ًىنلٍخ  فِ مقبثح ؽٌٚه قْ  الزٚبم  ًالرغبنْوخ ًالجول  فوِ ٍوجْح هللا  ًثنوبء اال

ال يً ًال نبل  ًرٌىّغ القرٌ ًرريْ  األهاِٙ الركزٌؽخ ليغنٌك مقبثوح القلموخ الؼَوروّخ  ًإؽْوبء نظوبح الووق 

ًالَجِ
28

   ً ْوىب م  الكقيْبد الرورجالخ ثركيٌح األمخ. 
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رؾوذ ػنٌاابموبىِ األموخ ب  انظوو إهنَوذ هّنوبا  بموب ىوِ األموخ ب  روعروخ ؽَو  ّوبمِ  مغيوخ   1882ػجلو هّنبا ػ  مل  فِ مؾبٙوح ألقبىب ٍنخ  -

 39  ٓ 2011  الجْٚبء 1  ًأّٚب: ثبروّ  ٍبفْلاا: اللًلخ ًالزؼلك الضقبفِ  روعرخ الرٖالكَ ؽٌَنِ  كاه رٌثقب   ٛ 2003  أثوّح   نيًٍ  الؼلك 
28
لونّ  ّنوبكًا ثرضوح إننب ال نجبلد فِ ىنا األمو  ًإنرب نقٌ  مل  م  فال  مٖبكفزنب لجؼ٘ اللػبّبد الَْبٍْخ لجؼ٘ الالبمؾْ  الٍزؼبكح ب اللًلوخ النجٌّوخ ًا -

قزٖوبكّخ الزوِ أٙوبػيب الرَويرٌا ىنه األفربه  ثح إا أؽلى  كزت مقبال مالوٌال ثؼنوٌاا بموبما فَوو الرَويرٌا ثئٍوقبٛ فوّٚوخ الغيوبكب  ّجوْل  فْوو الرنوبفغ اال

ْم الؾْوبح لىونا ثؼيًفي  ػ  الغيبك  ًم  ٙرنيب أا ىنا األمو ؽومي  م  الؼجْل ًالَجبّب الزِ كبا ثئمربنيوب أا رَول ؽبعْوبد االنَوبا الرَوي  كيروب ّوؼو ثٚو

 يَبا أؽل باللػبحب الرَرَ أثٌ إٍؾبق الؾٌّنِظ.الرقب  منٌْه ثنكٌ الؼنٌاا ثبلرٌاقغ االلرزوًنْخ  كرب اا مٚرٌنو مَغح ػيَ مٌقغ الٌْرٌْة ث



 

   

  

ّش  ًىوٌ م  فال  األنرٌمط الؾلّش ليلًلخ كرب ر  الزةٌٍْ لو فِ ال وة الؾل« اللًلخ النجٌّخ»ًإمب إؽْبء 

اللًلوخ »األنرٌمط النُ اٍزٌهكه الؼوة ًالرَيرٌا الرؼبٕووًا؛ أُ اٍوزلػبء الرٚورٌا الكرووُ ًالَْبٍوِ لوإ

ًرنكْوونه ثرقٌمووبد ًًٍووبلح ؽلّضووخ ًثؼقْيووخ  وثْووخ  مرووب ٍووْقيم أنرٌمًعووب ىغْنًووب لوو  ّزوووكك أؽوول ىػرووبء « النجٌّووخ

الضٌْوإلّرقواْٛخ اإلٍوالمْخب أً »الَْبٍوِ ثوإ اإلٍالح  الَْبٍِ م  ْٛنخ أثِ األػيَ الروٌكًكُ ثٌٕوف نظبموو 

إا رو   –  ًىٌ األنرٌمط  الونُ «لٌٌّ مبٍْنٌْا»كرب أٛيم ػيْو الرَزْوق الرجْو « كًلخ الؼيربنْْ  اللّنْْ »

رنيّيووو ػيووَ ًاقووغ الرَوويرْ  الؾووبلِ
29
ٍووْقيم مْووبكح ال رنزيووِ مووغ الرغزرووغ الالووبمؼ أكضووو لريّوول موو  الؾوّووخ  -

ٌ الوفبه  ًمغ اإلنَبنْخ عرؼبء  ؽْش ٍْبكح منالم القٌح ًرٌاىا الوػت ًرؼولك األقالوبة ًالزؾوه  ًالَبػِ نؾ

الٖوونبػْخ ًّقظووخ الرغزرووغ الروولنِ الوولًلِ ًرٚووبمنو. ػيووَ أٍووبً أا الزٌٍووح ثبللًلووخ الروكيّووخ الؾلّضووخ القٌّووخ 

فوِ ظوح أنروٌمط  -الجْقووهثروب رو  ر–ًالقبكهح الزِ ل  ّْيل ليب الزبهّـ مضْال  م  أعح إنيا  فرو ٍْبٍوِ ًكّنوِ 

اعزربػِ ًٍْبٍِ  ْو مزروكي ًال ّرزي  القلهاد الربكّخ ًاإلكاهّخ لرؾبٕوح الرغزرغ ًالزْْٚم ػيَ ؽوّبرو 

 الرلنْخ ًالَْبٍْخ  ٍْرٌا منبف لالجْؼخ اللّ  ًمزقبٛغ مغ عٌىو اللنْب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29
س فوِ ٍوقْكخ ثنوِ نقٌ  مل  ألا مضح ىنا الزنيّح ّجقَ مَزجؼلا فِ ظح الَْوًهح الزبهّقْخ الزِ ػوفزيب الجْوّخ منن الزغوثخ النجٌّخ  فبالنْالبه الونُ ؽول -

ؼربه ال وثوِ  ًانؾوال  افوو االمجواٌٛهّوبد االٍوالمْخ لالؼضربنْوخظ  ًقْوبح الولً  ٍبػل ًمب راله م  اؽلاس ػنف ً ٛبلكْخ  ًاٍزؼبكح القجْيوخ  ًانزْوبه االٍوز

ٌلٗ كح األّرب  الزبهّقْخ لرةٍَوخ األموخ كغربػوخ ٍْ بٍوْخ ًكّنْوخ. انظوو: االٍالمْخ القالوّخ إ الزِ ل  رزررل  ثنبء م  ثنبء ًلٌ مغوك ارؾبكاد مْزوكخ إ قل ق

 103كبىانٌفب: األكّبا الؼبمخ لح.ًظ ٓ 



 

   

  

 :الوصادر والوراجع

 1982  ثْوًد  1  روعرخ  ػََْ ػٖكٌه  منٌْاهد ػٌّلاد  ٛ فلسفة الثىرة الفرًسيةثونبه  وًرٌّيا:  -

 2007  4  الروكي الضقبفِ الؼوثِ  الالجؼخ ًقد السياسة: الديي والدولةثوىبا  يٌْا:  -

 1993  1  روعرخ  اثواّي  ّزب  كاه قوٛجخ  ٛلغة السياسة في االسالمثونبهك لٌٌّ:  -

 2011  الجْٚبء 1الرٖالكَ ؽٌَنِ  كاه رٌثقب   ٛ   روعرخ الدولة والتعدد الثقافيثبروّ  ٍبفْلاا:  -

 2007  ثْوًد 2  روعرخ ػيِ الرٖوُ  الرؤٍَخ الؼوثْخ ليلهاٍبد  ٛ األًتروبىلىجيا السياسيةعٌهط ثالنلّْو:  -

 1999  2  مرٌنبد الؾبلخ الريمنخ  كاهُ الْوًق  ٛالتأزم السياسي عٌد العرب وسىسيىلىجيا االسالمعبثو األنٖبهُ:  -

  روعروخ قَو  الي وبد الؾْوخ ًالزوعروخ فوِ عبمؼوخ الجيرنول  موكوي كهاٍوبد األدياى العاهة في العالن الحددي كبىانٌفب:  فٌٍْو -

 2005الٌؽلح الؼوثْخ  الالجؼخ األًلَ  ثْوًد 

 2011  1  ٍيَيخ كفبرو فيَكْخ نٌٖٓ مقزبهح  كاه رٌثقب  لينْو  ٛ الدولةمؾرل اليْاللِ ًػيّي ليهق:  -

 1998  6  الروكي الضقبفِ الؼوثِ  الالجؼخ هفهىم الدولةُ: ػجل هللا الؼوً -

 : نؾٌه هؤّخ علّلح    كاه الؾررخ  لنلا  ثلًا ربهّـ.االسالم والدولة الحديثةػجل الٌىبة األفنلُ:  -

 1998  ثْوًد  1  الرؤٍَخ الغبمؼْخ ليلهاٍبد  ٛعلن االجتواع السياسيفْيْت ثوً:  -

  ثْوووًد   4  روعرووخ فيْووح اؽروول فيْووح  كاه الاليْؼووخ  ٛ والسياسددة فددي االسدالم الو  ددرالفتٌددةج جدليددة الددديي ىْوبح عؼووْٜ:  -

2000 

 2003  أثوّح     روعرخ ؽَ  ّبمِ  مغيخ نيًٍ  الؼلك "ها هي األهة؟"إهنَذ هّنبا   -
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