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عذ  علوذىس عىعذُىبىؿٍ   النذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ وحبذَااشحهُذش َغعً هذزح حبزلذغ ابذً طلذخوض عىمذى   ح

َغظلذ ابً أهم حإلعهخعخص حبلوشَش حبظٍ أنظـض هىحض طخسَخ  لذم حالؿظاذخ  كذىض عمهذىال  حالنذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ  

عذخ َنذا  طؾذ ل  رذؤ   علذخ  ك حقظلخ ذخ  بذخ. وربذ..ا.  عؼل: حبذَااشحهُذش وحباىحهلذشفٍ  القظه رامخهُم أخشي أعخعُش

  عـاى ش دوض( وحبلمخظ  لً حعظاشحسَظه  هذى حالنذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ )وه   دوبش كُخ  حؿظاخ ٍ دَااشحهٍ عخ

حبمعخبذذش برفذذشحد وحبـاخ ذذخص فذذٍ حبلُذذخس حالؿظاخ ُذذش  حباىحهلذذش حبمعلُذذش ووحبمعلذذٍ حباذذخثم  لذذً عزذذذأ حباؾذذخسكش 

حالعظمخدس حبعخدبش عذ   ؿظاخ ُش وحباُم حباؾظشكش وفٍ انظخؽ حبؼشوس حباؾظشكش وفٍفٍ ارذح  حباعخَُش حال وخقىفخ  

 علخفعهخ.

حب ُذذخ  حالؿظاذذخ ٍ حبذذزٌ َمظاذذش بااىعذذخص حالنذذذعخؽ حالؿظاذذخ ٍ أو عذذخ َقذذ لق  لُذذه  ال  فذذب     ورخبااخرذذل

اخ ذخص ابذً حالنمذالص عذ  عذ  حففذشحد وحبـ كزُذشح    حالنذعخؽ حبذَااشحهٍ   َذذف   ذذدح   ـطىسَ  ودوعلُك ؽلخرش ر

 بخ...ا.َاش وحالنظلخس وحبعلف وحإلسهخدعـخض طؤػُشه أو فعله  وَلاٍ رهم فٍ أكنخ  حبـش

 :ع  هلخ حسطؤَلخ مشوسس

خَم هذطلذَذ عمهىال حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ كاخ طزلىس فذٍ حبظذشحع حبغىعذُىبىؿٍ علذز رذحَخطذه عذ  دوسك :أوال   -

خوسس بذذه عؼذذل طاُُذذض عمهذذىال حالنذذذعخؽ حالؿظاذذخ ٍ  ذذ  حبامذذخهُم حباـذذ فُزذذش ورُشهاذذخ ابذذً كذذذود حِ   وكذذزبكو

 بخ...ا.حإلدعخؽ  وحالعظُعخد  وعُخعخص حالنذعخؽ

سفذذ و َااشحهُذش وحباىحهلذش حالنذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ وحبذعش حبعالقخص حباخثاش رُ  عمذخهُم دسحعش هزُ :ػخنُخ  ـ 

وحبذَااشحهُذش   عؼذل حالنذذعخؽ حبذذَااشحهٍ  ش رهذخلنذخس ؽذز ش حبامذخهُم حباشطز ذعذ  حعظ بظلىالص هزه حبامخهُم 

حالقظقذذذخد حالؿظاذذذخ ٍ وحباىحهلذذذش حالقظقذذذخدَش وحالؿظاخ ُذذذش و  )حبغُخعذذذُش(حباىحهلذذذش حب العُ ُشو  حبظؾذذذخسكُش

 ع  حفدرُخص حبغىعُىبىؿُش رحص حبعالقش رخباىمى . وربك حن القخ   بخ.وحبظنخعلٍ...ا

 حبذَااشحهٍ أو عـظا  حباىحهلُ . خ ٍ وطؾ ل حباـظا ارشحص ؿذبُش حالنذعخؽ حالؿظا :ػخبؼخ  ـ 



 

  

 

  نذخر  عذ    واناخ حهظاخال علذق  ف شَخ    حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ وحبذَااشحهُش  بُظ طشفخ   اؽ خبُشحبخىك فٍ  ا   

خَزش لخَم ابً دوعلُذك ؽذهعلز دوسك ُ حبغشرُ  لاخء حالؿظاخ  حعظش ض حهظاخالحبظٍ  ؽ خبُشهزه حإلف حبعشرٍ؛ لخوحقع

فذذٍ رعذذذهخ    خقىفذذخ  ؤعذذلبلظ هلذذخ  لذذذعخ ن شكهذذخنلذذ    وُذذش أَنذذخ  عشرعـظاعخطلذذخ حب   هذذٍ اؽذذ خبُشو ال  طذذىسَ 

راذذس عذذخ   رُذش ععلذٍ رهذخرعُذذ  لهذخ و لذً عـذخض  اعذاخههخابذً  حبامذخهُاٍ  ال نغذعً عذ  خذالض ربذك -حبلوذشٌ

 حإلؽذ خبُش حباـذشدس  وعللهذخ عنذاىنخ   عذ  أؿذل طالذك أعذجلشو ع  وكٍ وحقعلخ حبعشرٍ. عىمى ُخ   ناللهخ أعخعخ  

 situation اؾذذ لشحبىمذذعُش حبطل لذذه هذذزه حباغذذخهاش عذذ  وبُغذذض أعذذجلظهم فاذذو  قذذُش أعذذجلظلخ ط  ب ذذٍ وحقعُذذخ  

problème حبظخبُش: 

 

  وطلىَلذه ابذً كُذخ  بذشُذش ابذً طاىَذش ؿهذخص حبذوحبظلذَغ حبغُخعٍ فٍ رخبزُش حبزلذح  حبعشر أفنض عُشوسس

اذخ ك  حبـغشحفُذش ورذُ  حبمجذخص حالؿظاخ ُذشعلظؾش وعظغلغل أكؼش فؤكؼش فٍ عـخالص حبلُخس حالؿظاخ ُش وعئعغخطٍ 

ابً طم ُك حبزحص حباـظاعُش  وطاىَل طلوُاخص حباـظا  حبظالُذذٌ حبظذٍ كخنذض طذئهش حبلؾذخه حالقظقذخدٌ  أفنض

 دعخؽ حالؿظاخ ٍ  فٍ حب ُخنخص حبـاخ خطُشنض طئدٌ رخبظخبٍ وظُمش  حإلص  وكخوحبؼاخفٍ وحبذَلٍ برفشحد وحبـاخ خ

communautaires   عشرُذش فاذ كخ  حباـظا  فذٍ حبال اذش حب ؛رخبلوش ابً عخ طىفشه ع  كاخَش وطعخو  وطنخع

طشحؿذ   رذل َا ذ  حباذىض انذه  راذذس وحبازُلش وحبعؾُشس وحبضحوَش وحبـاخ ذش. خالض قشو  َعظاذ  لً حبعخثلش حبااظذس

باخ  عز شح   دوس  حبذوبش حباشكضَش  فٍ حإلدعخؽ حالؿظاخ ٍ   لً حفقل فٍ حباـظاعخص حبعشرُش حبظٍ ؽهذص طزلىسح  

كاذذذخ هذذذٍ كخبذذذش حباغذذذشد عشكضَذذذخ   َا ذذذ  ح ظزذذذخسه ك اذذذخ  
1

   طضحَذذذذ دوس حبظلوُاذذذخص حبظالُذَذذذش )حبازُلذذذش وحبضحوَذذذش

حبظنذذخع  و حالنذذذعخؽ  حالؿظاذذخ ٍىَذذش حبذذشوحرو وبذذخ( فذذٍ طا.ا.وطلوُاذذخص حبؾذذشفخء وحبعلاذذخء. خ ذذش و حبـا
2
. 

  فعذزخد عخظلمذش قشحرُذش وط خفلُذش  لذً حبظعذخو  وحبظنذخع  وحالنذذعخؽ حباذسس حبظٍ بـاخ ذش عذخ هزه أ    خقىفخ  

                                                           
1
  ارعذخد ؿاخ ذخص وقزخثذل وعلذخهه ؿغشحفُذش (  لذً حإلدعذخؽ حالؿظاذخ ٍ عذ  خذالض)حبل ذم حباشكذضٌ باخذض طالذـ قذذسس ح كُغ َؾُش  زذذ   حبعذشوٌ ابذً -

ذُخنخص حؿظاخ ُذش وؿغشحفُذش أخذشي فذٍ حبل ذم  عذ  هلذخ حبلذذَغ  واققخثهخ ع  حباؾخسكش فٍ حبغل ش حباشكضَش  عاخرل ادعخؽ ك خ َقذ لق  لُذه فذٍ حفدرُذخص ا 

 خسكش.كُغ َلنش عل ه حإلدعخؽ وحباؾ   رالد حباخض   حبغىعُىبىؿُش حب ىبىنُخبُش رؼلخثُش

 :نوشح

Laroui Abdallah, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-     , (Paris, éd François 

Maspero,       

2
دحس طىراذذخض بللؾذذش    و ذذٍ حباـظاذذ  رزحطذذه  )حبذذذحس حبزُنذذخء  مذذا : طـذذخسد  نوشَذذخص وأوهذذخال  حباـظاذذ  حباذذذنٍ فذذٍ حباغذذشد حبعشرذذٍ  كاذذىدٌ  زذذذ   -
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ش فٍ حبالخهه أو حباـظاعخص حبعشرُش  خخف رخبزُشودَلُش أو كظً عىسفىبىؿُش  هٍ طالُذ عظشعخ فٍ  وحقظقخدَش

   وا  رذسؿخص عظمخوطش.صعخص  عىحء فٍ حباذ  أو فٍ حباشيوفٍ بلوخص حف شسحبازخثل حبماُ

حبلذَغ     حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ  فٍ عُخق حبظلوُاخص حبظالُذَش  هى فاو رخؽظشحك  وطـذس حإلؽخسس ابً أ   

 ُُ  عظاذخَضَ  حالخظالف رُ  حبظلوُاخص حبظالُذَش وحبلذَؼش  هى حخظالف رُ  نغاُ  حؿظاذخ حالعم ال رُش  ربك أ   

  وطظذىحسي فُذه رحطُذش وحباشحرذش ووكذذس حالنظاذخء بلاـذخض نغه طالُذٌ طاىال فُه حبعالقخص  لً سحر ش حبذال :ؿىهشَخ  

س. فهلذخك فذشق كذش    ونغه كذَغ طاىال فُه حبعالقخص  لذً حبظعخقذذ رذُ  روحص عغذظالش و ش  حبلل  حبمشد وسحء عل

 كشحس طآبمىح رؾ ل هذى ٍ ورذُ  حبزلذً لً حفقل  ع  عىحهلُ  أ َخ  رُ  حبظلوُاخص حباـظاعُش حبائبمش نوشكزُش  

. ش حبظٍ َىبذ حإلنغخ  فُهخ وابُهخحبـاخ ُش حبعنىَ
3
وحالخظالف رُ  حبلغاُ   هى حخظالف رُ  عذخ َغذاُه فشدنخنذذ  

 حبذزٌ َمظذشك اسحدحص sociétéورذُ  حباـظاذ    حباخثاش  لً سحر ش حبذذال communauté  حبـاخ ش  ـهىنُض ر

سكش  
4
. 

ع  كُغ  فا  ؿهش طشحؿعض حبائعغخص حبظالُذَش كؼُشح   ؛ رذحَش حباش  حبعؾشَ  كذػض  الُظخ  عظظخبُظخ وع 

  وبم َظا   حباـظا  ع  فٍ حالم ال  رؤدوحسهخ حبظالُذَش عل خطهخ وعىحسدهخ وفعخبُظهخ  وقذسطهخ  لً حالعظاشحس

حبلضد وحبلاخرش وحبـاعُذش حفهلُذش ظلذض ابذً كذذ حِ   عئعغخص   رلُغ أ   لخء عئعغخص رذَلش اال رقمش ؿضثُشر

ع  ؿهش و رشوف حبضحوَش وحبازُلش وحبعؾُشس  ابً كُخنخص هـُلش وعؾىهش. طؾزؼهخبض رمعل طلى    رل نخزىَش وفىقُش

رنذذاخ  عـاى ذذش عذذ  حبخذذذعخص عؼذذل حبقذذلش  لمذذحبظذذٍ أفذذزلض طظ ي ؽذذخرض رلذذخء حبذوبذذش حبىهلُذذش حبلذَؼذذش أخذذش

  طعظزذش حباـظاذ  فذٍ رلذخء دوبذش عظعخبُذشأفنذض ابذً  الالص.ابذخ  ذذس اخذ.وحف اذخض حالؿظاخ ُذش. وحبظعلُم وحبغ  

ض رهذخ لذمَذذ عذ  حباهذخال  وب لهذخ ط ض رخبعذلذمحال...فؤؿهضس حبذوبذش ط خذعظهخ  وطعظزذش حباذىحهلُ  راؼخرذش س خَذخ وخذذ  

ض وفغذخد واققذخء وعذىء  ذ  ربذك عذ  حعذظزذحد وحعذظغال مش عظعخبُش وعشكضَش ورُشوقشحهُذش  عذ  عذخ طاخذلرق

 حعظعاخض بلاغئوبُش حإلدحسَش وحبغُخعُش وهذس حباىحسد حبعاىعُش.

أنهخ قخعض راخ َا   طغاُظه رخإلدعخؽ حالؿظاخ ٍ حفدحطٍ وحبلخزذىٌ بلذوبش حبعشرُش حبلخؽجش  لغذوع  ربك َ

طلذذعؾ فذٍ أؿهذضس ظ خ ض أ  كُذغ حعذ حبمجذخص حباظعلاذش وحباغذظمُذس عذ  طعلذُم نخزذىٌ  بزعل حبمجخص  خقىفخ  

                                                           
3
 33 (  ؿ1998  ىسحص عشكض دسحعخص حبىكذس حبعشرُشعلؾ )رُشوص    حباـظا  حباذنٍ دسحعش ناذَشرؾخسس  ضعٍـ 

4
بظلوُاذخص حبظذٍ سعذاض فذىسس عضَمذش  ذ  حبعشرذٍ  وفذٍ حباغذشد ح فعلً   ظ عخ سوؿض بذه حبعذَذذ عذ  حب ظخرذخص حبغىعذُىبىؿُش حب ىبىنُخبُذش  خقىفذخ   -

بخ  طـاذ  أرلذذ حب ظخرذخص حبغىعذُىبىؿُش ؽ حالؿظاذخ ٍ وحبظعذخو  وحبظنذخع ...اعؼل وحكش طغىد فُهخ قُم حبلشَذش وحبذَااشحهُذش وحالنذذعخ حبظالُذَش  ؿعلظهخ طزذو

: هلذخ  لذً عذزُل حباؼذخض ابذً كظخرذخص نؾذُشهذخس عئبمذخص حبزذخكؼُ  حب ىبىنُخبُُ ...ووحبظخسَخُش عخ رعذ كىبىنُخبُش  لً أنلذخ ال ن ذخد نعؼذش  لذً طلذك حباذُم خذخسؽ ا

 و زذ   حبعشوٌ ورُشهم كؼُش.  فخهاش حباشنُغٍ  و زذ   كاىدٌ وسَاٍ بىفى

  Laroui Abdallah, p181 : لً عزُل حباؼخض حنوش



 

  

 

لخزذش قخثذذس باعشكذش   وطظلىض ابً نخزش عُخعُش فخ ذس  اعخ كـضء عذ  حب زاذش حبلخكاذش أو كوطلاى دحخلهخ حبذوبش

 حبغُخعُش. دعاشهش حبااخسعش

حنعذذحال  اشحهُذش وعزذخدة كاذىق حإلنغذخ   وكذزبك  حبشحؿذ  رخفعذخط ابذً رُذخد حبذَامعف حبذوبذش رُش أ   

ؿعلهذخ  ُم وط ىَش حإلنظخؽ وحبذظل م فذٍ فذخثل حباُاذش حبذزٌ َقذذ أرلزذه فذٍ حبخذخسؽ طلاُش فعلُش عزلُش  لً طلو

 ذخؿضس  ذ  حالمذذ ال  راغذئوبُخطهخ طـذخه عىحهلُهذذخ   لذً عغذذظىي طـهُذض حبذزالد وطذذىفُش حبخذذعخص وحباقذذخبق 

بذوبذش  وحبلظُـذش هذٍ حؽذظذحد مذغو حباـظاذ   لذً ح  برفذشحد وحبـاخ ذخصحبعاىعُش وحبظ مذل رخبلخؿذخص حباظضحَذذس 

  فذخباـظا  وكاخ هذى ععلذىال .بخخسؽ فٍ هلذ حباغخ ذس وحبلاخَشوعاخوعظهخ به راا  عظضحَذ  ورخ ظاخد أكؼش  لً ح

 حالنذذذعخؽ  ـأو عذذخ َقذذ لق  لُذذه  ال  طذذىسَ  ودوعلُذذك ؽذذلخرش رذذ  بااىعذذخص حالنذذذعخؽ حالؿظاذذخ ٍحبذذزٌ َمظاذذش 

ً حالنمذالص عذ  عـذخض طذؤػُشه أو فعلذه  وَلاذٍ رهذم فذٍ ع  حففشحد وحبـاخ ذخص ابذ كزُشح   حبذَااشحهٍ   َذف   ذدح  

 بخ.ا ..َاش وحالنظلخس وحبعلف وحإلسهخد.أكنخ  حبـش

حبعشرُذش فذٍ حِونذش حفخُذشس  حباـظاعذخص  -رلى  ع  حبظمخوص -خبظلىالص حالؿظاخ ُش حبظٍ طؾهذهخع  هلخ  ف

خقذذىؿ ر وؿهذذش نوذذش حبلذذخكم) اذذش ( وال حباذذىس  حبلخ )أؿهذذضس حبااذذ  أنذذه ال حباذذىس حباخدَذذش ط ؾذذف رذذخبالاىط

حبال ىال كخث  رُش علذذعؾ وال َؾذخسك كاذخ َلزغذٍ فذٍ حبلُذخس حالؿظاخ ُذش رل ذم  أ   حبال ىال  كُغ َعظزش حبلخكم 

بخا اـ طشرُظه و ذال ننـه..ققىسه ون
5
. 

حبظم ُذش فذٍ   َعلذٍ وبناء  جتمعاا موعىمةنا  وحبذَااشحهُذش اؽذ خبُش حالنذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ هشف وععلىال أ   

 هذزح  ىحثذه فذٍ حبظ م ُذش وكذزبك  أو حبذوبذش أو أٌ كُذخ  ؿاذخ ٍ  خذش فذٍ اهذخس حبذىه  َاش حبعُؼ حبـاخ ٍهش

ش رلذخء حبذوبذ رل ذم أ     حبذذَااشحهٍ حبظلذذَغ حبغُخعذٍ وحبظلذىض  الُ ذخص أو حبذوبش رلخء  الُ ش فٍ عىحء حالنذعخؽ

ذعخؽ حالؿظاذذخ ٍ  واسعذذخء د ذذخثم   وعذذخ ط شكذذه عذذ  قنذذخَخ أهاهذذخ حالنذذعلخَذذغ بغذذُشوسس حبظلذذذَغ حبغُخعذذٍ

رخبلمذذخظ  لذذً  شهُالذذش حإلَذذذَىبىؿُخ حبشعذذاُش كمُلذذف  عـظاذذ  حباذذىحهلُ  أوحبذَااشحهُذذش ورلذذخء عـظاذذ  حباىحهلذذش 

حبشهذذذخ   لذذذً حإلدعذذذخؽ حالؿظاذذذخ ٍ  زذذذش طغذذذخُش أؿهذذذضس حبذوبذذذش ا   حفنواذذذش حبعشرُذذذش ومذذذاخ  حعذذذظاشحسَظهخ. 

                                                           
5
فذٍ كذل حبزلذذح   حنظؾذشص حبظٍ بالنذعخؽ رخبلغزش بزخقٍ حباـظا حباغشٌ وناىرؽ  intégration sociétaleبالنذعخؽ حباـظاعٍ  أع ىسس حبـُؼ كؤدحسوكىض  ـ

 :َا   حبشؿى  ابً ابً حبُا . لر  حبعشرُش  ع  عىسَخ ابً حبغىدح 

Salame Ghassan. Sur la causalité d'un manque: pourquoi le monde arabe n'est-il donc pas démocratique ?. In: Revue 

française de science politique, 41e année, n°3, )    (, pp. 307-    



 

  

 

فذشحد وحبـاخ ذخص طظاذخهً عذ  حباعذخَُش حالؿظاخ ُذش وحباذُم حبغذخثذس  هذى حإلَذَىبىؿُش وحبااعُش بـعل عذلىكخص حف

حباؾ ل ع  أفشحد أكشحس عظغخوَ  عذنُخ  وقخنىنُخ  وعُخعُخ     ش سهخ   لً ادعخؽ حؿظاخ ٍ  َعز  
6
. 

كاذذذخ طزلذذىس فذذٍ حبظذذذشحع  جفهاااىال ممااااجءت مميمعااء  طلذَذذذ عذذذ  خذذالض   أوال   وعذذلعخبؾ هذذزه حإلؽذذ خبُش

طاُُذض عمهذىال حالنذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ  ذ  حبامذخهُم  ه ع  دوسكخَم ابً كذذود حِ   وكذزبكلز رذحَخطحبغىعُىبىؿٍ ع

رذسحعذش هزُعذش  ػخنُذخ  وبخ. ا.. politiques d’intégration وسيءسءت ممااجءت  ممسميعءب حباـخوسس به عؼل

  عذ  فذ بظلىالص هزه حبامذخهُم  وسممااجءت مميمعء   وموايعقرمةي  وموعىمةن  موعالقءت موقءئع  بين جفءهيم

  عؼل حالنذعخؽ حبذَااشحهٍ  حباىحهلذش حب العذُ ُش )حبغُخعذُش( وحباىحهلذش لنخس ؽز ش حبامخهُم حباشطز ش رهخحعظ

 رذبرشحص ػخبؼذخ  و ع  حفدرُخص حبغىعُىبىؿُش رحص حبعالقذش رخباىمذى . وربك حن القخ   بخ.وحالؿظاخ ُش..احالقظقخدَش 

  ع  رعل حإلكخالص  لً حبلخبذش ء   وتشكل موعتمعا موايعقرمة  أو جتمعا موعىمةنينياوي  ممااجءت مميمع

 حبعشرُش.

8 

 ممااجءت مميمعء   -8.8

ابذً حبلغذش حبغُخعذُش نمغذه حبىقذض  فنذه َلظاذٍ فذٍ   ؼُذش عذ  حبغاذىكحب intégration َ ظلف بمظ حنذذعخؽ

قظشحنه رخبااخسعش حبغُخعُش وحبلاخؽخص حباـظاعُش حباؼخسس كىض قنذخَخ حبهـذشس فش ابً حامخوحبلغش حبغىعُىبىؿُش  

ض طذذحرُش فٍ رعل حباـظاعخص حبغشرُذش حبظذٍ عذل   )ادعخؽ حباهخؿشَ ( وحبظعذد حبؼاخفٍ )حبهىَش حبؼاخفُش(  خقىفخ  

وأنؾؤص وصحسحص أو عقخبق ك ىعُش خخفش رخبهـشس و حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ 
7
. 

 كااخرذذل بالخذذظالض ب ذذ  أَنذذخ    désintégrationخ َ ذذشف بمذذظ حالنذذذعخؽ كااخرذذل بعذذذال حالنذذذعخؽ عذذ رخبزذذخ  

anomie وحإلققذذذذذذذذذخء exclusion  وحإلؿذذذذذذذذذشحالdélinquance وحالنلذذذذذذذذذشحف déviance وحالنمقذذذذذذذذذخض 

dissociation وحبظاذذذذذذشد dissidence وحبظؾذذذذذذظض émiettement وحالعذذذذذذظالد aliénation  وحبظاُُذذذذذذض أو

 désaffiliationو ذال حالنظغخد ségrégation حبعلقشَش
8
   وال ط مٍ هزه حبظاخرالص بـعل حبامهىال قخرال  ..بخا 

أكؼذش علذه  ف ذخس حبغذخثذس وحبلاخؽذخص حبعاىعُذشحالخظُذخس رذُ  هذزه حفبمذخظ َذشطزو فذٍ حبغخبذذ رخف أ   بلمهم  ال عذُاخ 

حبظذذذذشحرو أو حبظزعُذذذذش حبزُلُذذذذش وَؾذذذذُش عمهذذذذىال حالنذذذذذعخؽ  فذذذذٍ ععلذذذذخه حبعذذذذخال  ابذذذذً ف ذذذذشس  رال ذذذذه حباعشفذذذذش.

                                                           
7
- Dominique Scnapper, La communauté des citoyens, (Paris, éd Gallimard, 2003) , p.    

7
- Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, (Paris, éd Gallimard, 2007), p.    

8
- Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, p.    



 

  

 

interdépendance وَاذىال هذزح حبظذذشحرو  ابُهذذخ عذ  علوذىس نغذذاٍ. َلوذش  رذُ   لخفذش أو وكذذحص عـاذذى  عذخ

   كاذذخ أكذذذ طل ذذىص رخسعذذىنض فذذٍ عئبمذذه  حبلغذذه خ  رعنذذإال رذذُ  ع ىنذذخص حبلغذذه عذذ  رعنذذهخ حبذذظالحبزُلذذٍ  لذذً  

.حالؿظاذذخ ٍ 
9
. بهذذزح عذذ  عخظلمذذش  وَذذشطزو رلعذذىص عخظلمذذش َؤخذذز أؽذذ خال  حالنذذذعخؽ  أ    وَلزغذذٍ أ  ننذذُف أخُذذشح   

Landeckerوه زح َاُض النذكُش رُ  أناخهه وعغظىَخطه.نمغه حبىقض  حباالثم حبظاُُض فٍ
10

عش أناذخه أعخعذُش أسر 

حبذزٌ َهذم دسؿذش حالنغذـخال رذُ  قذُم ػاخفذش عذخ   l’intégration culturelle : حالنذعخؽ حبؼاخفٍع  حالنذعخؽ  هٍ

حبزٌ َظعله رذسؿش ط خره حبغلىكخص ع  حباعذخَُش حبـاخ ُذش   l’intégration normative عخؽ حباعُخسٌوحالنذ

  ر ؼخفذذش طزذذخدض حباعذذخنٍ رذذُ  حبمذذخ لُ  ٌ َذذشطزوحبذذز l’intégration communicative وحالنذذذعخؽ حبظىحفذذلٍ

 . عخصحباظعله رظزخدض حبخذ l’intégration fonctionnelle حالنذعخؽ حبىظُمٍ وأخُشح  

رذُ  حالنذذعخؽ فذٍ ؿاخ ذش    حبزٌ َهالخ أكؼذش  فُلزغذٍ حبظاُُذضحالؿظاخ ٍ خ رخقىؿ عغظىَخص حالنذعخؽأع  

 Eliezer Ben Rafaelف حبزخكذغظذه  َعذش  ورخقذىؿ حباـظاذ  فذٍ كلُ   عذخ  وحالنذذعخؽ فذٍ حباـظاذ  حبؾذخعل.

وحبظؾذذذذذذذظض  fragmentationبغُذذذذذذذخد حالنغذذذذذذذـخال وحإلققذذذذذذذخء وحبظـضثذذذذذذذش  رخ ظزذذذذذذذخسه ناُنذذذذذذذخ    حالنذذذذذذذذعخؽ

Eparpillement
11
. 
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عـاذى  حبظذذحرُش حباظخذزس عذ  أؿذل رلذىسس اسحدس  politiques d’intégrationوَاقذ رغُخعخص حالنذعخؽ 

أرلذخثهم و ُذش النذذعخؽ حباهذخؿشَ وقذذ أمذلض حبغُخعذخص حبعاىع عُخعُش وط زُاهخ فذٍ عـذخض حنذذعخؽ حباهذخؿشَ .

.بذخ(ا... فشنغذخ  ػذم فذٍ رشَ خنُذخ وأباخنُذخفذٍ حبعذَذ عذ  حبزلذذح  حفوسرُذش ) فٍ حبُىال عُخعخص سعاُش
12
وط ظغذٍ  

طُذذش  لذذذعخ طغذذظلذ ابذذً حباذذُم حبذَااشحهُذذش  وطؤخذذز رعذذُ  حال ظزذذخس رح عُخعذذش حالنذذذعخؽ حالؿظاذذخ ٍ ععلذذً اَـخرُذذخ  

كاذذخ َذذشي رعذذل  لاذذخء  شز ذذ لذذذعخ طع    رذذل وعزظزبذذشرُلاذذخ طؤخذذز دالبذذش عذذلزُش حباهذذخؿشَ  كمذذخ لُ  حؿظاذذخ ُُ  

حالؿظاخ 
13
( رخقذىؿ حباهذُا   لُذه )حبمجذخص زاش حباظىع ش حبالخفوش فٍ حبغخبذذ   وؿهش نوش حباهُا  )حب  

ابذً حبؼذخنٍ  لذً أنذه رُذش علذذعؾ  وال حبؾعزُش وفجخص حباهذخؿشَ  أو حباللذذسس عذ  حبهـذشس(  كُذغ َلوذش حفوض 

                                                           
9
  :وسد  لذـ 

Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, p.  2 

10
- F. Chazel, L’intégration sociale, in l encyclopédie philosophique universelle – vol 2 – les notions philosophiques 

dictionnaire - (Paris, éd PUF,1990), P.      

11
- Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P.    

12
- Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, PP. 21- 23  

13
- Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P. 18 



 

  

 

 لوذىس  َظلذذد حِخذش رخبغذلذ وحبذلاـوع  هذزح حبا .طشرُش.. لً أنه نخقـ   رل َؾخسك رؾ ل كخف فٍ حباـظا 

 وحبزعذ    حباعُخس حباشكضٌ.

ػاخفذش  حبظٍ طذذ ى حباهذخؿشَ  ابذً حبظاذخهٍ عذ  أ  نعظزش دَااشحهُش طلك حباىحقفوفٍ هزح حبقذد  ال َا   

فذش وحالكظاذخس طـذخه طع ظ عىقذف حبعـش وحالنذعخؽ فٍ عـظا  عخ  َظ خراخ  ع  قُم كىنُش  فاؼل طلك حباىحقف  عخ

خ حبؼخنىَذش عؼذل حبلـذخد  عؾخكل حنذعخؽ حباهخؿشَ   فٍ رعل حبانذخَ حبؼاخفخص وحبظـخسد حباخظلمش  حبظٍ طخظضض

زش بذزعل فجذخص حبظٍ طعظزش حباهخؿشَ  كزؼ فذحء بظزشَش حفومخ  حالقظقخدَش وحالؿظاخ ُش حبقذع  بخ.ا.وحبزشق .

ً راؾذخكل غذا  عذخ َ   ف    بلاهذخؿشَ  فاذو واناذخ بهذزح حباـظاذ  ك ذل. بذُظ طؾذ ل طهذَذذح  وحبظذٍ عـظا  حالعظاشحس  

باهذخؿشَ   وقذذسس حباـظاذ   لذً عؾذخكل عـظاذ  حعذظاشحس هذئالء ح وقزذل كذل ؽذٍء أوال  هذٍ  حباهخؿشَ   اىعذخ  

 ادعخؽ كل عخكلُه  وعلهم حباهخؿشو
14
وحبلذه    ع  خالض حبـا  رذُ  حبذذفخ   ذ  حبهىَذشع  ربك و لً حبع ظ .

حالنذذعخؽ  ربذك أ    طمنٍ ابً حالنذذعخؽ حبذذَااشحهٍ. خؽ  َا للخ رلىسس كلىض دَااشحهُشظالف ورُ  حالنذعفٍ حالخ

َلظذشال حِخذشو     رل َلـق  لذذعخهخسهم ما  رىطاش عـظا  حالعظاشحسحبمعلٍ بلاهخؿشَ  ال َظلاه راـشد حنق

اال  لذذعخ َازذل  فخباهخؿش ال َ ى  علذعـخ   شك.بهم عظالثاش ع  حالنظاخء ابً حباـظا  حباؾظ فظزذوهىَخطهم حبؼاخفُش  

رخ ظزخسه كزبك  و لذعخ َعظشف رخخظالفه  وَلوش ابً هزح حالخظالف رخ ظزخسه ارلخء بلاـظا 
15
. 

حبزلذح  حفوسرُش ابً أ  طعظاذ عُخعش حنذذعخؽ   كل   حبذَااشحهُش وط ىس دوبش حبش خَش وقذ دفعض حبااظنُخص

 لً حبلذذ عذ  حبظعزُذش حبـاذخ ٍ  ذ   د وحبـاخ خص  ع  حبلشؿ فٍ حبىقض نمغهحكظشحال هىَخص حففشح طاىال  لً

 لذذً هذذٍ فذذٍ حبىحقذذ  حالنذذذعخؽ    ناذذخرؽ  وحالخظالفذذخص حباغذذـلش  لذذً عغذذظىي هذذزه حبهىَذذخص فذذٍ حبمنذذخء حبعذذخال.

طول   أكؼش علهخ  لً فعُذ حبغُخعخص حبمعلُش حباظزعش ع  هشف حبل ىعخص  حبظٍ عغظىي حبخ خرخص حباىحكزش بهخ

فذٍ هذزح حباـذخض هذٍ عُخعذش حالنذذعخؽ  حبظذٍ  ه بُغض هلخك عذىي عُخعذش عا لذشن  ابً أ . وَعىد ربكعظاخسرش نغزُخ  

عُخعذش  أٌ أ    عظ ذخفت قذذس حإلع ذخ ؛طغظهذف علق حباهخؿشَ  وعخثل حباؾخسكش فٍ حبلُخس حبـاخ ُش  لذً أعذخط 

.ٍ مذشوسس عـظاعُذشبُغذض نظذخؽ حخظُذخس عذ  رذُ  حخظُذخسحص عا لذش  واناذخ هذ حالنذعخؽ
16
اال ارح كلذخ عذ  ح ظاذخد  

 .إلققخء وحبظهاُؼعُخعش ح

 وطـذذذس حإلؽذذخسس ابذذً أ   حإلؽذذ خالص حبظذذٍ َ شكهذذخ حنذذذعخؽ حباهذذخؿشَ  رذذذأص ط ذذشف  رخبلغذذزش ابذذً رخبزُذذش

س نمغهخ -حباـظاعخص حبعشرُش  خ رىفمهخ رلذح  حعظاشحس عؼذل رلذذح  حبخلذُؾ حبعشرذٍ وحبعذَذذ  -وا  بُظ رخبلذ  عذ  اع 
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- Dominique Schnaper, Par-delà la burka, PP. 4  -    

15
- Alain Touraine, Qu’ est- ce que la démocratie?, (Paris, éd Fayard ,1996), P.     

16
- Dominique Schnaper, Par-delà la burka … , PP.    -    



 

  

 

رلذح  حباؾشق حبعشرٍ  اىعذخ   أو رخ ظزخسهذخ رلذذح   زذىس  كاذخ هذٍ كخبذش رلذذح  حباغذشد حب زُذش حبظذٍ طؾذهذ علذز 

 علىحص طذفاخ  ف ذحد كزُشس وعظضحَذس ع  حباهخؿشَ  ع  دوض افشَاُخ ؿلىد حبقلشحء.

 :جءت مميمعء   كىمقع  سىسيىوىيي مماا -1.8

ك بلظىظُذف فذٍ أٌ عمهذىال ععذش    ُذش فذٍ علذؤي  ذ  حبلاذذ  رل ذم أ   ال َىؿذ أٌ عمهىال فٍ حبعلىال حالؿظاخ

كذل حفبمذخظ علىػذش رمعذل  ؿذَذس كل حبـذذس  رلـذش أ    وال َا   بعخبم حالؿظاخ  أ  َزذ  أبمخظخ   حبلاخؽخص حبعاىعُش.

  أ    فؤ  َغذظخذال كلاذخص عذ  حبلُذخس حالؿظاخ ُذش عذ  ناذذهخ  أفنذل عذاخض حالؿظاخ ٍ حبُىعٍ أو حبائدبؾحالعظع

طلذَذذ حباعلذً حبذزٌ َىظذف رذه  خبم حالؿظاذخ    لذً  ذبذزح َظعذُ   رُش قخرلش بلمهم ع  هذشف حبغُذش. َغظعال أبمخظخ  

ذ  عخ عمهىعخ   فذٍ خنذم عاخسعذش حبزلذغ  وعذخ ارح كذخ   كذخ  هذزح حبامهذىال َ ؾذف عذذي خقذىرظهخ ارح وحبظلاذه عا 

علذذً حبغُخعذذٍ وحباعلذذً خ ذذش حبخلذذو رذذُ  حبا    فخبائكذذذ أ رخبظذذخبٍ َغذذخهم فذذٍ فهذذم حبغذذلىكخص حبزؾذذشَش وادسحكهذذخ.

ذ   حبااُض ب ل حفرلخع  َزذو وحسدح  حبغىعُىبىؿٍ خ َغذظلضال حبظاُُذض رىمذىف راىس رخقىؿ عمهىال حالنذعخؽ  عا 

وحبىحقعش حبغىعُىبىؿُش حبااؼلش بغُشوسس حالنذعخؽ رُ  عُخعخص حالنذعخؽ حباؾخس ابُهخ عخراخ  
17
. 

خَم ابذً هذ  علذز أرلذخع دوسكغىعذُىبىؿُش كذىض عذُشوسحص حالنذذعخؽوع  خذالض ؿذشد كقذُلش حفرلذخع حب

اػلُذش فذٍ حبىالَذخص -قخال رهخ  لاخء حالؿظاخ  حباعخفشو  حباظخققذى  فذٍ حبعالقذخص رذُ  حبظٍع عـاى  حفرلخ

  فذٍ وظذف خذالض فظذشس طؾذ ل حبغىعذُىبىؿُخ assimilation حالعظُعخد عمهىال      حباظلذس  َا   حالعظلظخؽ أ

1950ابً  1880ااظذس ع  حبمظشس حب
18
وسس حبظذٍ   بإلؽذخسس ابذً حبغذُشالَخص حباظلذس أكؼش علذه فذٍ فشنغذخفٍ حبى  

 أ   حفرلذخع أرذشصص فُاذخ رعذذ  رل ذم أ   و   حبـذذد أ نذخء فذٍ عـظاذ  حالعذظاشحس.   هشَاهخ َقزق حباهخؿشو

فاذذ دفذ  ربذك  لاذخء عخظلمش.  خ  وأناخه بُظ عُشوسس وكُذس أو خ ُش  واناخ طظنا  أرعخدح    حعظُعخد  حباهخؿشَ 

حالؿظاذذخ  ابذذً حبظاُُذذض رذذُ  ح ظاذذخد حبغذذاخص حبؼاخفُذذش باـظاذذ  ععذذُ  ورذذُ  حباؾذذخسكش فذذٍ عخظلذذف هُجذذخص حبلُذذخس 

فىفذذف  :بغىعذذُىبىؿٍ رعذذذ عذذلىحص حبخاغذذُلُخص  حباعـذذم حطلذذى   . ورمنذذل اعذذهخعخص هذذزه حفرلذذخعحالؿظاخ ُذذش

  حباؼخقمذذش  و حالعذذظُعخد  و حالنذذذعخؽ حبؼاذذخفٍ   وطذذم   ـبؼاخفُذذش( رذذح ظاذذخد حبغذذاخص ححبزذذخكؼى  حبغذذُشوسس حفوبذذً )

ـ حالعظُعخد حبزلُذذىٌ  و حالعذذظُعخد وفذذف حبغذذُشوسس حبؼخنُذذش )حباؾذذخسكش فذذٍ عخظلذذف حبهُجذذخص حالؿظاخ ُذذش( رذذ

  حالنذعخؽ حبزلُىٌ .حالؿظاخ ٍ  و
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ً رخبزُش حبزخكؼُ  حبمشنغذُُ  عمهذىال رُلاخ طزل    حفعشَ ُُ  رامهىال حالعظُعخد وقذ حكظمظ حبعذَذ ع  حبزخكؼُ 

ف حبامهىال بإلؽخسس ابً عؾ ل حباـظا  فذٍ   حبزٌ عزه أ  وظ  خَمهإلسع دوسك حعظلهخعخ   intégration حالنذعخؽ

 ظه.كلُ  

بإلَلخءحص حبغلزُش حباشطز ش رامهىال  حالعظُعخد  ورغُشه ع  حبامخهُم حفخشي  هلخك عذ  حبزذخكؼُ   ونوشح  

أنذه َلذذسؽ  عىحء فٍ حبلُخس حبعخعش أو فٍ حفوعخه حبعلاُش  خقىفخ   intégrationنذعخؽ ع  َلظقش بامهىال حال

ال فاذذ  خذذالض عمهذذى أٌ بذذه ؽذذش ُش  لاُذذش عغذذظاذس عذذ  طذذخسَخ حبم ذذش حبغىعذذُىبىؿٍ. مذذا  طالُذذذ عىعذذُىبىؿٍ؛

مذذخظ  لذذً بـاخ ُذذش وحبل   ذذ  كُمُذذش طؾذذ ل حب ُخنذذخص ححالنذذذعخؽ طغذذخءض  لاذذخء حالؿظاذذخ   علذذز أ اذذخض دوسكذذخَم

 حنذذعخؽ حففذشحد بذُظ فاذو نظخؿذخ   كُذف أ    وخقىفذخ   وكىض حبعالقخص حباخثاش رُ  حبمذشد وحبـاخ ذش. حعظاشحسَظهخ

عذذلىكخطهم عذذ  حباعذذخَُش حالؿظاخ ُذذش وحباذذُم حبشعذذاُش  واناذذخ باؾذذخسكظهم حبمعخبذذش فذذٍ حبلُذذخس حبـاخ ُذذش   بظ ذذخره

ٍ عـظاعذخص عئعغذش  لذً طلغؾ حبذشوحرو حالؿظاخ ُذش فذ كُف وأخُشح   فٍ ارذح  حباعخَُش حالؿظاخ ُش. وخقىفخ  

ظذذشحع( َئعغذذخ  بلشحر ذذش حبذذذَ  وال حبظاخبُذذذ )حبرعذذذعخ بذذم َعذذذ   souveraineté de l’individu عذذُخدس حبمذذشد

 بلشحر ش حالؿظاخ ُش. حباىحهلش حباـشدس عزذأ حبؾش ُش حبغُخعُش وعقذسح  حالؿظاخ ُش  وفخسص 

حبذذزَ  أػذذشوح عزخؽذذشس فذذٍ حباعشفذذش حبظذذٍ بذذذَلخ كذذىض   لاذذخء حالؿظاذذخ خَم عذذ  أرذذشص هذذدوسك وَعظزذذش اعُذذل

  فاذو ال َهذم حباـظاذ   اىعذخ  حنذعخؽ حباـظا  حبلذذَغ  فهى َعظاذ أ    عُشوسحص حالنذعخؽ فٍ حباـظاعخص حبلذَؼش.

و وعذ  أؿذل طلذَذذ حنذذعخؽ كذل  عـظاذ   دَلذٍ أ أٌ حباـظا  حبىهلٍ  واناخ كل حبـاخ خص حبخخفش حبظٍ طؾ له.

فخالنذعخؽ هى نظخؽ  رُ  حففشحد وحقظغخال قُم عؾظشكش؛ َغظلنش دوسكخَم رعذَ :  ذد حبظمخ الص علضبٍ أو عُخعٍ

حبظذٍ رُذلهم  ونظذخؽ كذزبك بازذىض وانظذخؽ قذُم وعاخسعذخص عؾذظشكش  أفشحد حباـظا  وب ؼخفش حبظمذخ الص عزخؽش بعذد 

 (32 )ؿ وفُخرش هذف عؾظشك َظـخوص حباقخبق حبازخؽشس برفشحد.

وَعظزش حبزخكغ فلُذ رُغلخس
19
 Besnard ناذىض ا   خُـ نوشَش دوسكخَم كذىض حالنذذعخؽ   أنه ع  أؿل طل 

 :لذعخ َ ى  أ نخإهعخ علذعؾ    حؿظاخ ُخ   كُخنخ  

 نمغهخ. حباؾخ ش وحباعظاذحص وحبااخسعخص عاى َظاخ  وعؾظشكخ   َاظل ى  و ُخ   -1

 .َظمخ لى  فٍ عخ رُلهم -2

 َغعى  ابُه . شكخ  عؾظ بهم هذفخ   َؾعشو  أ    -3
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أ  َخن  حبمشد بلـاخ ذش  وأ  َغذلزه حعذظاالبُظه  واناذخ َلزغذٍ أ   لزغٍ بالنذعخؽ  وفه هزه حبلوشَش وال َ

أنهذخ  ربذك  فذذوس حبظشرُذشعذ   . وحن القذخ  حبمذشد رخبـاخ ذش ب ٍ َذشرو َشرو حبمشد رخبـاخ ش  وَلزغٍ أ  َ ى  كخفُخ  

 وطزعذخ   .خس وحباؾخ ش حبظٍ رذذونهخ ال َ ذى  حباـظاذ  حبغُخعذٍ علذذعـخ  خ بذي عىحهلٍ حباغظازل عـاى  حفف طشع  

ط ذى  مذذعُمش كلاذذخ كذذخ  حففذذشحد  ـ عئؽذش حالخذذظالضـ نغذذذ حالنظلذذخس  فذب    لم ذشس حباشكضَذذش ب ظذذخد  حالنظلذذخس ب

 .َؾخسكى  فٍ  عـظاعخص  علذعـش ؿذح  

م حبمجذخص حالؿظاخ ُذش حبظذٍ فذٍ ومذعُش ال طهذ fait social حالنذعخؽ وحقعش حؿظاخ ُذش وَغظلظؾ عاخ عزه أ   

كاخ أنه ال َىؿذ حنذعخؽ فذٍ حبا لذه  واناذخ طىؿذذ  ظه.واناخ حباـظا  فٍ كلُ    فعزش فاو )حفؿخنذ  حباهاؾى ...(

 طلوذُم حؿظاذخ ٍ ف ذل   كاخ طىؿذ أخشي بلظهاُؼ أو حإلققذخء.  عُشوسحص حنذعخؽ ععاذس وؿذبُش ورُش علظهُش أرذح  

شوسس اققذخء أو َمظشك رخبظعشَف عُشوسس حنذذعخؽ حبذزعل وعذُ ـ أعشس أو عاخوبش أو وه  ـكُماخ كخنض هزُعظه 

 .طهاُؼ حبزعل حِخش

ظلذذف عذذُشوسحص وأرعذذخد هذذزح وعذذخ َلزغذذٍ دسحعذذظه بذذُظ حالنذذذعخؽ فذذٍ رحطذذه  واناذذخ حب ُمُذذخص حبظذذٍ طظخذذزهخ عخ

عخظلذف اهذخ َؾذخسك حففذشحد فذٍ َؾُش عمهىال حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ ابً حبغُشوسحص حبظٍ  ذ  هشَكُغ  حالنذعخؽ 

خص ُخدٌ  وطزلذٍ عذلىكرىحع ش حبلؾخه حباهلذٍ  وطعلذم ععذخَُش حالعذظهالك حباذحبلُخس حالؿظاخ ُش وعغظىَخص أرعخد 

 فٍ حبائعغخص حبـاخ ُش حباؾظشكش.   وحبظزخدالص ع  حِخشَ  وحباؾخسكشأعشَش وػاخفُش

لذه أ  َاُذض  القذش حففذشحد أو نغذه : فهذى َا َلُل عمهىال حالنذذعخؽ بذذي دوسكذخَم  لذً ععلُذُ  أعخعذُُ و

خخفذُش   انذه ار . intégration tropique ع  نغه أؽال أو حنذعخؽ  ؿضثٍ  sous-systèmeفش ٍ/طلظٍ 

ب لذذه َا ذذ  أ  َاُذذض كذذزبك عـاذذى  نغذذه عذذخ أو حباـظاذذ  ك ذذل  أو  فذذشد أو ؿاخ ذذش عاُذذضس دحخذذل عـاذذى  أوعذذ .

عذ   عذذ  وحنذعخؽ هزه حبـاخ ذش أو طلذك فذٍ حباـظاذ  بذُظ عذىي ر  . intégration systémique حالنذعخؽ حبلغاٍ

 ظه أو حالنذعخؽ حبلغاٍ. وحبوخهشطخ  رُش علمقلظُ  فٍ حبىحق .حنذعخؽ حباـظا  فٍ كلُ  

حففذشحد فذٍ حباـظاذ    لذذعخ  نذذعخؽقذش حباخثاذش رذُ  حنذذعخؽ حباـظاذ  وحخَم رىمذىف حبعالهذوقذ فخغ دوسك

عذذ  حففذذشحد َلملظذذى  عذذ  عـذذخض طذذؤػُشه  عذذ  هلذذخ  كزُذذشح   وحبنذذعُف  َـعذذل  ذذذدح   حباـظاذذ  حبانذذ شد أ   الكذذظ 

 بخ.ا.وحإلسهخد.. حعظؾشحء ظىحهش حبـشَاش وحالنظلخس وحبعلف
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 :جفهىال موايعقرمةي  -8.1

.ظلوُم حبغُخعٍ  وحباوهش حبغُخعٍ بللذحػشرخ ظزخسهخ حبؾ ل حب زُعٍ بل  طمشك حبذَااشحهُش رحطهخ حبُىال
20

 

هٍ  عزخدة أعخعُش شػالػ لً وطاىال حبذَااشحهُش 
21
: 

ار َلزغذٍ أ  َؾذعش حبمذخ لى  حالؿظاذخ ُى  رذؤنهم   برفذشحد وحبـاخ ذخصحال ظشحف رخبلاىق حفعخعُش  :أوما 

حهُذش فذلزش رذذو  هذزه ااشعغئوبى     كشَظهم حبخخفش  وَعظشفى  راُاش وكاذىق حبؾذخـ حإلنغذخنٍ  فذال دَ

   أو طانٍ  لُهخ.حفعشس وحباذسعش   خقىفخ  حباغئوبُش حبظٍ طخلاهخ حفوعخه حبظشرىَش

 هُش أ  طىؿذ دو  أ  ط ى  طاؼُلُش؛حبظاؼُلُش حالؿظاخ ُش بلاغئوبُ  وبغُخعخطهم  ار ال َا   بلذَااشح :ثءايءا 

   حباقذخبق وحِسحء حباخظلمذش حبااؼلذش فذٍ حباـظاذ .عذ  حبذذفخ   ذ أٌ دو  أ  َ ى  حالخظُخس رُ  حبل ذخال عظىحفاذخ  

أ  ط ى  حباقخبق    ب   َلزغٍ أَنخ  فل ٍ ط ى  حبذَااشحهُش طاؼُلُش  َلزغٍ رخبظؤكُذ أ  َ ى  حنظخخد حبل خال كشح  

  ب ذ ع  حفوبىَش عاخسنش ع  حالخظُخسحص حبغُخعذُش. حالؿظاخ ُش وحالقظقخدَش قخرلش بلظاؼُل  رل وأ  َ ى  بهخ نى 

   حبذَااشحهُش ال طظعضص رنعف حباـظا  حبغُخعٍ ورخنى ه بلاقذخبق حالقظقذخدَش أو با خبذذ حفقلُذخص.  غُخ  

حباىحهلش طمظشك حالنؾغخض رخبؾؤ  حبعخال ورخبشرو حباىٌ عخ أع   رُ  حبا خبذ حالؿظاخ ُش وحباشحسحص حب زشي  ا   

 بلذوبش.

ش هىَلذذش كذذخ   كذذل ؽذذٍء فُهذذخ   فزعذذذ عشكلذذذح  حبغشرُذذشفذذٍ حبزلذذ وقذذذ طشحؿذذ  حالهظاذذخال رخبذَااشحهُذذش كؼُذذشح  

: حبظلذذخفظ حبغُخعذذٍ هذذٍ : فقذذخسص أهذذذحف حبظذذذرُشحبزلذذذح  عشكلذذش  كذذل ؽذذٍء حقظقذذخدٌ    طعذذُؼ هذذزهعُخعذذُ خ  

  وحباذسس  لذً ط ذىَش ط لىبىؿُذخ حإل ذالال وحالطقذخض حبظزخدالص حبظـخسَش  وقىس حبلاذ حالقظقخدٌ حبذوبٍ  وطىحص 

عذ   عؼل حقظقخد حبغىق أو حبم ش حبعاالنٍ  وأنه َلزغٍ كاخَظهذخ رذذال   ص حبذَااشحهُش هزُعُش طاخعخ  فخ ظزش حبـذَذس.

 بلُزشحبُش بُغض هٍ حبذَااشحهُش.ح وحبلخض أ    طلاُظهخ وطلوُاهخ.

 فقذلُق أ    وحبىحق  أنه ال َا   قزىض هذزح حبظقذىس  كظذً وبذى كذخ  َلزغذٍ حال ظذشحف رؤهاُظذه حبظخسَخُذش.

َا   أ  نالكذظ أنذه علذز رذحَذش حباذش  َش  لً طلاُه حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ  ولُزشحبٍ وحبغلٍ به قذسس قىحباـظا  حب
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رؾ ل كزُش فٍ حبزلذح  حبغشرُش  ب   فذلُق    حطغ  فنخء حبلشَخصحبعؾشَ وابً رخَش نهخَش حباش   حبظخع   ؾش

رُ  حبذَااشحهُذش وحباـظاذ  حبلُزشحبذٍحبا خراش  أ   ـ وهى عخ طؤكذ رخعظاشحس علز حبؼىسس حبمشنغُش  - أَنخ  
22
ال طاذذال  

  وال طلذىض ع  هشف عذخب ٍ حباذخض أَش اؿخرش بهُالش حبلُخس حبغُخعُش ع  هشف عخدس حباـظا  حباذنٍ  خقىفخ  

خباـظا  فذذ ب ذذ  رخبااخرذذل عـظاذذ  حنذذذعخؽ وعـظاذذ  اققذذخء.نمغذذه حبىقذذض َ ذذى  حباـظاذذ  حبلُزشحبذذٍ  فذذٍ  دو  أ 

خ حفنواش ملخَ : رل ع  حبعزغ أ  نىؿه به هزه حبائحخزس  هزح فٍ كُ  أ   دعظزذححالو باا حبلُزشحبٍ بُظ عـظا  ح

وعذذش    intégratriceهذذزح حباـظاذذ  عمظذذىف وفنذذه حنذذذعخؿٍ  ف   و َعظزشونذذه علـذذؤ بهذذم. حالعذذظزذحدَش وحبؾذذاىبُش

 .ـظاعخص حبؾاىبُش أو حالعظزذحدَشا  ب   ع  ربك  ال عـخض بلااخسنش رُله ورُ  حبأَنخ   َ ى  فُه حإلققخء عؤعخوَخ  

وَؾذذخسكى  فذذٍ حبلُذذخس  حبذذزَ  َخظذذخسو  حبلذذخكاُ  ؤ  َؾذذعش حبال ىعذذى وربذذك رذذ  حبذذى ٍ رخباىحهلذذش :ثءوثاءا 

 .عُخعٍ َاىال  لً حالنذعخؽ حبغُخعٍوهى عخ َمظشك حبى ٍ رخالنظاخء ابً عـظا   ر ىنهم عىحهلُ   حبذَااشحهُش

رشَزش و ذحثُش رعنهخ طـخه حبزعل حِخش  وارح كخنض حبظمخوطذخص حالؿظاخ ُذش  ػلُخصأ رُ  افبرح كخ  حباـظا  عـض  

وه ذزح  فزاذذس عذخ َنذعف  حبذَااشحهُش طماذ أعخعهخ. ب   كُغ ال َ ى  بلغ خ  ؽعىس رخُش عؾظشك  ف  كزُشس ؿذح  

    كاذخ رذُ  لذشفذخبى ٍ رخباىحه هذخ حالنذذعخؽ ووكذذس حباـظاذ  حبغُخعذٍ.َاىَ    خنى  حباـظا  بلذوبذش حبذَااشحهُذش

 َظُق ا خدس سأد وكذس حباـظا   حباعشمش بلظذعُش رمعل حبزعذ وحبظمذخوص وحبقذشح  ,T. H. Marshall عخسؽخض

.رُ  حبـاخ خص
23
 

رخبغُخدس حبؾعزُش ورظاىَل  طلذدص أوال  رؾ ل ؿزسٌ علز حباش  حبؼخع   ؾش؛  موايعقرمةي وقذ طغُش طاؼل 

 وط خراض فُاخ رعذ ع  ف شس حبىه   خقىفخ   ه حإلبهٍ وحالعظُخصحص.حبلوخال حباذَم حبائعظ  لً حبىسحػش وحبل

ى رىرُى ط  وع  رلـاخ  كىنغ خ  ابً نىسرُشنغخ  ػم فخسص طاؼُلُش رؾ ل أعخعٍفٍ حبىالَخص حباظلذس وفش

Norberto Bobbio  بلشَش حبلذَؼُ   عشكضَخ     ؿعل علهخ عم شوهخ حفعخعُى  طلذَذحliberté des 

modernesش  أكؼش رخبذفخ     كاىق حإلنغخ   و فىسطلخ حبُىال    حبذَااشحهُش دفخ ُش  كُغ طاظ  وطزذ

.حبذفخ     حفقلُخص  وحبلذود حباظعُ  سعاهخ بغل ش حبذوبش وعل ش عشحكض حبغل ش حالقظقخدَشو
24
ورخنظاخض  

حبلنخض مذ  :رخ ظزخسهخ طلخمل  لً ؿزهظُ   مغهخ  فشمض نُش ابً حبذفخ     حبلاىق وحبلذودحبذَااشحه

 ؛كذود بلمشدحنُش وحبمجىَش حباقىي حعظزذحد حبلضد حبؾاىبٍ  ووم ش حبا لاش  وحالعظزذحد حبعغ شٌ وحبغل 

                                                           
22
كُغ حبمعل حبظلذَؼٍ َظ ذخره عذ  عاخسعذش حبلذحػذش نمغذهخ  وعذ  ط زُذه حبم ذش حبعاالنذٍ  développement endogèneطُش أٌ ع  عـظا  َظاُض رظلاُش رح ـ

 :.حنوش.خدٌ وحبغُخعٍ وحبذَلٍ وحبؼاخفٍ.: حالقظقsous-systèmesفٍ حبلُخس حالؿظاخ ُش  ع  خالض حبظاُُض رُ  حفنواش حبظلظُش 

Alain TOURAINE, CRITIQUE DE LA MODERNITÉ, P.     

23
- Alain TOURAINE ,CRITIQUE, P.     

24
- Alain TOURAINE ,CRITIQUE, P. 373 



 

   

 

حبغُخعُش   أٌ اسعخء حباىحهلش حبظٍ طمظشك فٍ حبااخال حفوض كشَش حالخظُخسحص ا  رُ  حالنذعخؽ؛فخبذَااشحهُش طـ

 وحبلخؿخص وحبلاىق. ورُ  حكظشحال حبهىَخص

 ذ  ناىرؿهذخ    َخظلف ؿذذح  كظً فٍ ظل حبذَااشحهُخص حباظاذعشوحق  حبذَااشحهُش   ؽخسس ابً أ   وطـذس حإل

حفبُغخسؽذذُخص  حباقذذخبق حبمشدَذذش وحبمجىَذذش ال طظشحؿذذ  أعذذخال عذذُخدس حإلسحدس حبعخعذذش  وأ     لذذً ح ظزذذخس أ    حباؼذذخبٍ 

ال َلمذذز ابذذً أرلذذذ عـذذخالص حبلُذذخس  حبظغذذُُش حبذذذَااشحهٍ  اىعذذخ   طلذذخفظ  لذذً حعذذظاشحسَظهخ ونمىرهذذخ  كاذذخ أ   

 َ ا  فٍ حبغخبذ ك م حبظالُُ  وحفؿهضس راخظلف طالوَلهخ  خقىفخ   خلف عوخهش حبذَااشحهُش حالؿظاخ ُش  وأ   

 لً عغظىي حبلُخس حالقظقخدَش وحالؿظاخ ُش حبظٍ طول خخمذعش بهُالذش أبغخسؽذُخص رُذش خخمذعش فٌ علخعذزش  

 وقخنىنُش. عُخدس ماخنخص دعظىسَشظل  كظً فٍ

حفنواش حبظٍ نغاُهخ دَااشحهُش طعشف أصعش  طذف  حبُىال ابً حال ظاخد رؤ    و لً حبعاىال هلخك عئؽشحص  ذس

أصعذذش حبظاؼُلُذذش هذذخ: حنخمذذخك حباؾذذخسكش حبغُخعذذُش  ووكخبذذش مذذعف  طظـلذذً  زذذش عـاى ذذش عذذ  حبظاوهذذشحص أها

.حبغُخعُش
25
وامذعخف بذً طاذىَل عشط ذضحص حباىحهلذش منٍ اَ زٌ َعظشٌ ف شس ووحق  حبذَااشحهُشحبنعف حبو 

حَذذ . وَؾذعش  ذذد عظضفذشحد رذؤنهم عغذظهل ى  أكؼذش عذ  كذىنهم عذىحهلُ حبى ٍ رخباىحهلش  ار َؾعش حبعذَذ ع  حف

 ػلُذذش أو ػاخفُذذش.فعذذزخد حقظقذذخدَش  أو عُخعذذُش  أو ارذذؤنهم ال َؾذذخسكى  فُذذه عذلهم رذذؤنهم عهاؾذذى  أو عاقذذُى   و

ىبُش  واعذخ عذ  طلذض رمعذل عذل ش ؽذا ع  فىق رىحع ش خ حن القخ  اع    شَا   أ  طذع   حامعخفهخ ه ز طم   فذَااشحهُش

نعف حبزٌ َعظشٌ ف ذشس حبذَااشحهُذش ابذً وفٍ أكغ  حفكىحض  َئوض هزح حب. وحبعلف وحبلشد حفهلُشحبمىمً 

ش  عُخعذذٍ بلا خبذذذ حالؿظاخ ُذذ -رشباذذخنٍ )خذذخسؽ حبائعغذذش حبظاؼُلُذذش(  رذذل وخذذخسؽطعزُذذش عُخعذذٍ خذذخسؽ ـ 

راذس عخ َؾخسك  ذد كزُش ع  حفؽذخخؿ رؾذ ل  عخ َ ى  دَااشحهُخ   نوخعخ   وأ    وبالنظوخسحص وحِعخض. خقىفخ  

.عزخؽش أو رُش عزخؽش فٍ حطخخر حباشحس
26
ع  هلخ حبظىؿه ابذً ناذذ حبذَااشحهُذش حبظاؼُلُذش وحبلذذَغ  ذ  حعذظ اخبهخ  

 حبذَااشحهُذش حبظؾذخسكُشحبذَااشحهُذش وأهاهذخ:  ش حبذَااشحهُش( ع  خذالض حعظلنذخس أناذخه أخذشي عذ )أو دعاشه

démocratie participative وحبذَااشحهُش حبظذحوبُش démocratie délibérative وحبذَااشحهُذش حباغذظاشس 

démocratie continue ودَااشحهُش حباشد démocratie de proximité ..ابخ. 

 :جفهىال موعىمةن  -1.1
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حالرظلذذخء   ذذ  حبظلذَذذذ رخب زاذذش حبغُخعذذُش حبظذذٍ بذذُظ بهذذخ عذذ  هذذذف عذذىي عذذل ظهخ حبخخفذذش وأكُخنذذخ  رذذؤنهم رُذذش عاؼلذذُ   وال َظىقمذذى   كُذذغ َؾذذعش حبلذذخخزى ـذذ 

 حبؾخقٍ ف نخثهخ.

26
- Alain Touraine , Qu’ est- ce que la démocratie?, P.    



 

   

 

فذٍ رعذل  حبامهىعُ  رُش قخرلُ  بلظاُُذض قخنىنُذخ     كظً وبى أ   nationalitéحباىحهلش بُغض هٍ حبـلغُش 

حبزلذح : فخبـلغُش طؾُش ابً حالنظاخء ابً دوبش قىعُش  رُلاخ حباىحهلش طئعظ حبله فٍ حباؾخسكش  رؾ ل عزخؽذش أو 

رُش عزخؽش  فٍ طذرُش حباـظا 
27
. 

شح خص وطغذىَخص خره  فهذٍ نظذخؽ فذطعخسَف حباىحهلش فٍ عخظلف حباشؿعُخص حبىهلُذش ال طظ ذ فلُق أ   

وعذ  ربذك هلذخك خخفذُش  بعالقذخص حباذىس حباخثاذش رُلهذخ. رُ  فجخص حؿظاخ ُش عظعخسمش  طزعخ   رُ  طقىسحص عخظلمش

َغذظهذف    حبذزٌُذش  هذٍ رعذذهخ حب ذىنٍ وحبذذَااشحهٍعؾظشكش عاُضس بلاىحهلش حبلذَؼش فٍ كل حبزلذذح  حبذَااشحه

.ػلُذش وحبعشقُذش وحبظخسَخُذش وحبؼاخفُذشُخس حالؿظاخ ُش عهاخ كخنض عاُضحطهم حإلل حففشحد فٍ حبلكاؾشو  ادعخؽ ك
28
 

حبؾذش ُش حبغُخعذُش وعقذذس  عزذذأنمغذه  حبىقذض  حبذذَااشحهٍ  هذٍ فذٍ فخباىحهلش رخ ظزخسهخ أعخط طلوُم حباـظا

حبشحر ش حالؿظاخ ُش
29

هٍ طظؤعذظ  لذً   كُغ بم طعذ حبشحر ش حالؿظاخ ُش حبظٍ طىكذ حبلخط فٍ حباـظاذ  حبذذَااشح

و أنمغذه حبذذَ   فخبعُؼ حباؾذظشك بذم َعذذ َعلذٍ حقظغذخال أو رُشه  واناخ  لً أعخط عُخعٍ. أعخط دَلٍ أو عالبٍ

رحطه  حبظلوُم حبغُخعٍفٍ    واناخ َعلٍ أ  َ ى  حباشء عىحهلخ  نمغه حالنظاخء حبغالبٍ
30
عذ  حبغذُخدس  وَاظلك قذذسح   

ظشؽق وحبىبىؽ ابً حبىظخثف حالنظخخرُذش و/أو ابذً حبغذل ش   لذً قذذال وفٍ حب ش َظُق به حبله فٍ حبظقىَضُحبغُخع

 حباغخوحس ع  رُشه.

 l’inclusionرذخبلوش ابذً أنذه َنذا  حإلدعذخؽ  وؿاخ خص أفشحدح   ف حبلخطفازذأ حباىحهلش َظُق طذرُش حخظال

حبـاخ ُذش   لذً   كاذخ َظذُق بهذم حبلمذخظ  فذٍ اهذخس كُذخطهم عهاخ كذخ  حخذظالف أفذىبهم اىحهلُ حبغُخعٍ ب ل حب

.حبظضحعهم راشؿعُخطهم حبظخسَخُش وحبؼاخفُش أو حبذَلُش حبخخفش
31
عزذأ بالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ  ع  هلخ  فخباىحهلش حبلاش 

حص حففىض حبظخسَخُش وحباعظاذ) ظالفخص وحبظمخوطخص حباخثاش رُلهمبـاخ خص وأفشحد حباـظا   رغل حبلوش    حالخ

 (.بخحبذَلُش وحبوشوف حالؿظاخ ُش...ا

ع  خالض حبلذذَغ بللاذ وحباشحؿعش فٍ حبىقض حبشحه   رل وبإلػشحء وطظعشك حباىحهلش رخباعلً حب العُ ٍ 

؛   أرعخد أخشي ع  حباىحهلش
32
أصعذش عىحهلذش   عشطز ذش   فالز أكؼش ع   اذَ  ع  حبضع  رذذأص طوهذش رذىحدس 

علذذذعخ َؾذذعش حففذذشحد رعـذذض ف رظقذذخ ذ  ذذضوف حبلذذخخزُ  فذذٍ عخظلذذف حالعظؾذذخسحص حالنظخخرُذذش.  لذذً حبخقذذىؿ
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- Alain Touraine , Qu’ est- ce que la démocratie?, P.     

28
- Dominique Schnaper, Par-delà, PP.    -     

29
- Dominique Schnaper, Par-delà, PP.    -    

30
- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P.     

31
- D. Schnapper, la relation à l’autre: au cœur de la pensée sociologique, (Paris, éd Gallimard, 1998), P.186  

32
- D. Schnapper, la relation, P. 413 



 

   

 

حبخذخسؿٍ )عئعغذخص  ( أو)نوذخال حعذظزذحدٌ وعىحهلذش ؽذ لُش حبائعغخص حبغُخعُش أو ؽ لُظهخ أو مذعمهخ حبذذحخلٍ

 كاذخ أ    َظىبذذ بذذَهم حبؾذعىس ر ذى  أفذىحطهم ال فعخبُذش بهذخ. عىحهلش أوسرُذش( -حالطلخد حفوسرٍ  عؼل فىق وهلُش

ض حبعاىد حفخُشس  را خبذ ؿاخ خطُش عظلى ش )ؿهىَش ودَلُش وؿلغُش(    خالحباىحهلش حب العُ ُش أخزص طق ذال

َـذخرٍ بمخثذذس أفنض ابً طاُُذض ا غخء فٍ حباـخض حبغُخعٍ  راذس عخفخ ظاخد قىحنُ  عؼل حبالخفمش رُ  حبشؿخض وحبل

.بل خر  حباـذشد وحب ذىنٍ بلاىحهلذش حبلغخء  راذس عخ ومعض كذودح  
33
لاغذخءبش وطعشمذض حباىحهلذش حب العذُ ُش ب 

.كذذزبك عذذ  خذذالض حبلذذذَغ  ذذ  عىحهلذذش بذذُظ فاذذو عُخعذذُش  واناذذخ حقظقذذخدَش وحؿظاخ ُذذش أَنذذخ  
34
 عذذ  عل لذذه أ    

ار ال  وحس  لذً عغذظىي حبوذشوف حالقظقذخدَش حباغخوحس فٍ حبلاىق حبغُخعُش طلذغ حففذشحد  لذً حبا خبزذش رخباغذخ

فذٍ حبىقذض نمغذه ابذً  ش حالؿظاخ ُذش دو  أ  نغذعًبلشحر  َا   أ  نـعل ع  حباغخوحس حبغُخعُش وحباخنىنُش أعخعخ  

 وحبغُخعذذش حبظذذٍ طغذذعً ابذذً طلغذذُ  حبوذذشوف حالقظقذذخدَش .ؿعذذل حبوذذشوف حالقظقذذخدَش وحالؿظاخ ُذذش أقذذل طمخوطذذخ  

.نظُـذش وؽذشه بااخسعذش حباىحهلذشنمغذه حبىقض  وحالؿظاخ ُش بلاىحهلُ  هٍ فٍ
35
كُذغ بذم طعذذ حباىحهلذش طظلذذد  

ع  هلذخ  بذم َعذذ عذخ َلذذد حباذىحهلُ   حبغُخعُش  واناخ رلاىق حقظقخدَش وحؿظاخ ُش.راـاى ش حبلاىق وحبلشَخص 

  واناذخ حالنظاذخء ابذً طلوذُم إلنظذخؽ ٍ اهخس وكذس طخسَخُذش وعُخعذُش فاذودحخل حباـظا  وعخ َىكذهم هى حبعُؼ ف

ذذ حص رخعذذم قذُم عؾذذظشكش  رلُذغ بذذم َعذذ حبظعخقذذ رووطىصَذ  حبؼذشو ذ حبؾذشكخء  واناذذخ حب زُعذذش حبغُخعذُش هذذى عذخ َىك 

 فٍ حبلُخس حالقظقخدَش وحالؿظاخ ُش. حباؾخسكش

فذذخباـظا  حبلذذذَغ عئعذذظ  لذذً حباُاذذش  هلذذخك  القذذش أعخعذذُش رذذُ  حبؾذذغل حبالذذظؾ وحباىحهلذذش. وحبىحقذذ  أ   

.كُذغ َ ظغذذ حباذىحه  حبلذذَغ كشحعظذه وهذى َؾذظغل حباذىحه  وحبالذظؾ.-حباضدوؿذش بلمذشد
36
بمالعذذمش وقذذ عذزه  

فذٍ  بلؾغل و   حباُاش حباالىكش حباىحهلش رُش عمقىبش    نؾخه حإلنظخؽ   أ  أكذوح  لً أ   ؾشحباش  حبؼخع   

. عـظاذ  َاذىال  لذً هاذىف حبذظل م فذٍ حب زُعذش
37
ظعخد فذٍ حبلازذذش حعذ وه ذذزح  فزعذذ أ  كذخ  بلعاذل ععلذً عذلزٍ  

ش فُذه  ذ  طنذخعله ظذه  وَعز ذذ فُه كشَ  وَـغ  ابً نؾخه َلاه فُه حإلنغخ  رحطهَـخرٍ  وطلىض حبلذَؼش هخرعه حإل

 ع  رُشه ع  حبلخط.

                                                           
33

- …..  

34
- D.Schnapper, la relation, P. 413 

35
- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration ?, P. 141  

36
- Debat entre Dominique Méda et Dominique Schnapper, Vers la fin du travail ?, in Revue Sciences Humaines, N 

  ,       , PP.   -    

37
- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P.      



 

   

 

اذذس عذخ طاذلق ؽذش ُش عُخعذُش حبظذٍ ر نىنُذش هٍ كقُلش  حباىحهلش حبغُخعذُش وحباخهلخ فخباىحهلش حبلاش  ع 

بااخسعذش حبذَااشحهُذش  حبظٍ طاؼل ؽشهخ    و حباىحهلش حالقظقخدَش وحالؿظاخ ُش  بلذوبش طعضص حبشحر ش حالؿظاخ ُش

هخ طنا  كشحعش حباىحه حبمعلُش  رل م أن
38
. 

فخبمشد  .َظُق به أ  َ ى  عىحهلخ    خدبش وعشمُشؾغل حبزٌ َخظخسه حبمشد أو َازله رلشَش  وفٍ ؽشوه حب ا   

ف شحعذش  حبزٌ نؾؤ ع  نؾؤس حبلذحػش حبغُخعُش  هى حباذىحه  وحإلنغذخ  حبذزٌ َؾذظغل عذ  أؿذل حبذظل م فذٍ حب زُعذش.

حبلؾخه حبالظؾحباىحهلش وَغ طاىال ار   لً عاخسعش حإلنغخ  حبلذ
39
. 

ذأ بالنذذعخؽ  عذ  حبظذذسَـٍ بزذشحدَغم حبؾذغل كازذ فشمُش أنلخ نعذُؼ حبُذىال حالعذظلمخد وَظزلً رعل حبزخكؼُ 

حبؾذغل بذم َعذذ    ال َعلٍ رخبنشوسس أ   حبُىال أقل   ب   كىنلخ نؾظغل .: طالـ عذس حبلُخس حبلؾُ شعوخهشه حفعخعُش

حبلوذش فذٍ أهاُذش حبؾذغل وفذٍ وظُمظذه    كاخ ال َعلٍ ا خدسذ َلوم حبلُخس حبـاخ ُش  وبم َعوبم طعذ به قُاش ععُخسح  

)عذذ  أو كخبذذش فذذلُش( بلعاذذل  َؾذذعش أنذذه عاقذذٍ عذذ  طزذذخدالص حبلُذذخس  فخبذذزٌ بذذُظ بذذه  عذذزذ قذذىٌ  حإلدعخؿُذذش.

حبذذَااشحهُخص  فذٍ حبلُذخس فذٍ أعخعذُخ   علذىسح   فبن ذه َوذل عخ طمظؤ طظـذد َظخز أؽ خال     حبؾغلأبى كظً و حبـاخ ُش.

le grand intégrateur حبلذَؼش  فهى َول راؼخرش  حباذعؾ حب زُش 
40
. 

1

 :جقىجءت موعتمعا موايعقرمة  -8.1

كزش  ذد ع  حففشحد  فحباـظا  حبذَااشحهٍ هى ؽ ل حبلُخس حبغُخعُش حبزٌ َع ٍ أكزش قذس ع  حبلشَش  ا   

خذخسؽ حال ظذشحف  فخبذَااشحهُش ال طىؿذ .وَلاُه َعظشف رؤكزش قذس عا   ع  حبظلى  حالؿظاخ ٍ وحبؼاخفٍ وحبزٌ

بخ. فخبذَااشحهُش هٍ عُخعش بال ظشحف رخِخش كاخ قخض ؽذخسض رظلى  حباعظاذحص وحففىض وحِسحء وحباؾخسَ ...ا
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- ………  

39
- D.Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P. 137 

40
حبظزذخدالص  ظ عىي سحر ش عذ  حبذشوحرو حبالاىعذش حبظذٍ َاُاهذخ حففذشحد عذ  حِخذشَ  وعذ  حبائعغذخص حبـاخ ُذش.ار هلذخك أَنذخ  حبلؾخه حباهلٍ بُ فلُق أ   ـ 

دالص وحبذذشوحرو حبذذشوحرو حفعذذشَش وعـاذذى  حبظزذذخ اال أ    حبااخعذذش عذذ  عخظلذذف هُجذذخص حباـظاذذ  حباذذذنٍ أو حبغُخعذذٍ. ش وحبعالقذذخص حالؿظاخ ُذذش وحبذذشوحروحفعذذشَ

 :اضَذ حنوشبلحبؾغل ونوخال حبلاخَش حالؿظاخ ُش.  را خنش حبمشد فٍ حبعالقش ع  عىق وػُاخ     طشطزو هٍ نمغهخ حسطزخهخ  ش حفخشيحالؿظاخ ُ

Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P. 138 



 

   

 

.طخَلىس
41
ففشحد وحبـاخ خص فٍ أ  َ ىنىح فخنعُ  بظذخسَخهم )فذخنعُ  بذزوحطهم  ورظعزُش  خش حال ظشحف رله ح 

 .فاو فٍ أ  َظلشسوح ع  قُىدهم   وبُظوبلُخطهم حبمشدَش وحبـاخ ُش(

وهزح َعلٍ أ   عخ أنـضطه حبلشكخص حالؿظاخ ُش  فٍ اهخس عخ َ غا ً رخبشرُ  حبعشرٍ  هى رذحَش حب شَه نلذى 

فشحدح  وؿاخ خص( ع  حباُىد  ب   عخ طلظخؿه عـظاعخطلذخ هذى حال ظذشحف رلذه حبذَااشحهُش  فاذ كشسص حب خقخص )أ

 حففشحد وحبـاخ خص فٍ أ  َ ىنىح فخنعُ  بلخمشهم وعغظازلهم.

اعلً فهذذى عمظذذىف رذذخب عـظاذذ  عمظذذىف فذذٍ عزخدثذذه وفذذٍ وحقعذذه حبالاذذىط. حباـظاذذ  حبذذذَااشحهٍ هذذى أَنذذخ  و

وهذى  وحبعاالنذٍ رذُ  حباذىحهلُ . فذٍ فنذخثل حبلاذخػ حبلذش نه عئعظ  لً حبؼاشحبلوشٌ ب خسض رىرش  ع  كُغ ا

عذ  هذشف  عمظىف رذخباعلً حبالاذىط  رذخبلوش ابذً أنذه قخرذل بلىبذىؽ عذ  هذشف كذل أفذشحد حباـظاذ   ب ذ  عزذذثُخ  

.حفؿخنذذذذ أَنذذذخ  
42
 عـظاذذذ  عذذذىحهلُ    وأ  نؾذذذ ل ععذذذخ  َعلذذذٍ أ  ن ذذذى  عذذذىحهلُ  ؿاُعذذذخ   وأ  نخلذذذه عـظاعذذذخ   

communauté de citoyens. 

وَاىال حباـظا  حبذَااشحهٍ  لً حبلُخد طـخه حبظاخبُذ حبؼاخفُش وحبذَلُش  حبظٍ طظشك بازخدسس وكشَش كل فشد أو 

فهذى َمظذشك رخبنذشوسس ف ذشس حباغذخوحس فذٍ  عذ  حباذُم. بذُظ عـذشدح   هذزح حبلُذخد حباعلذ  وحبااذخسط ب     ؿاخ ش.

.حبذَلُذذشحب شحعذذش رذذُ  ؿاُذذ  حبزؾذذش  كُماذذخ كخنذذض ػاذذخفظهم وعاخسعذذخطهم 
43
فخباغذذخوحس رذذُ  حفؽذذخخؿ عزذذذأ عئعذذظ  

.بلذَااشحهُش
44
عذىحء كخنذض   لاذش لذً عزذذأ حبىكذذس حبا  خ  كاخ أنه ع  حباغظلُل أ  َغظاش عـظا  دَااشحهٍ قخثا 

د رحطذه َلذذ   عـظاعذخ   ا    رخبظعخسك ع  ػاخفخص أخشي. وكذس حبؼاخفش وكذس دَ  حبذوبش  أو وكذس حبغل ش حبا لاش  أو

.رهىَظه ووكذطه  ال َا   أ  َ ى  دَااشحهُخ   ءقزل أٌ ؽٍ
45
دَااشحهُذش حباـظاذ  حفخذز طمشك و لً حبع ظ   

ربذك َا ذ  طـذَذذ  زمنذلخقىفُخص عخظلف حبـاخ خص دحخذل حبمنذخء حبعذخال. ف ـ ورؾ ل عظضحَذ ـرعُ  حال ظزخس 
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 :وسد  لذ أال  طىسَ ـ 

Alain Touraine, Qu’ est- ce que la démocratie?, P.    

42
- D. Schnaper, Par-delà, PP.    -     

43
رؼاخفظه حففلُش  حعظاشحسَش عاخسعخص قخثاذش  لذً حبظمخوطذخص    رخعم كشَش كل فشد فٍ أ  َول عظؾزؼخ  باؼخض ال َا   بلذوض حبذَااشحهُش أ  طازلفعلً عزُل حـ 

اغذخوحس رذذُ  حبـلغذذُ   وَلزغذٍ سفذذل أؽذذ خض ارالض م حبذَااشحهُذذش  حكظذذشحال حب  رخعذذم حباذُار َلزغذذٍ أ  َمذشك حبؼاخفذخص حبظالُذَذذش. رذُ  حبـلغذذُ  حبظذٍ طاُذذض رخبزذذخ  

 وصوحؽ حباخفشحص. اىق رُ  حبـلغُ   وحبضوحؽ حباغشٌ: خظخ  حبمظُخص حبقغُشحص  وحبظمخوص فٍ حبلحبلغخء

44
- D. Schnaper, Par-delà, PP.    -     

45
- Alain TOURAINE ,CRITIQUE, P. 196 



 

   

 

حكظذذشحال  َذذخص  ورذذُ ش رذذُ  حكظذذشحال حبخقىفذذُخص وحبهىحبذذزحكشس حبىهلُذذش  وطىعذذُ  أهشهذذخ  وربذذك  زذذش حباضحوؿذذ

حبلاىق وحبىحؿزخص حبظٍ طمظشمهخ حباىحهلش حباؾظشكش
46
. 

 :عتمعا موايعقرمة ممااجءت مميمعء   أسءس مو -1.1

 سهذذُ  رخالنذذذعخؽ حالؿظاذذخ ٍ ب ذذل أ نذذخثه رخ ظزذذخسهم عذذىحهلُ  أكذذشحسح   رلذذخء حباـظاذذ  حبذذذَااشحهٍ ا   

 لذذً حباغذذظىي حالقظقذذخدٌ بغُخعذذٍ وحباذذخنىنٍ  وش  لذذً حباغذذظىي حوعظغذذخوَ   َظاظعذذى  رؾذذشوه كُذذخس عظ خفجذذ

  رىفذمه باضدوؿذش بلمذشدعئعذظ  لذً حباُاذش ح ظا  حبذَااشحهٍ فٍ فىسطه حبلذَؼذشحباـ رل م أ    وحالؿظاخ ٍ.

َؾذخسك رمعخبُذش فذٍ انظذخؽ حبؼذشوحص.  رخ ظزذخسه علظـذخ  رعخدهخ حبغُخعذُش وحباخنىنُذش  وَاخسط عىحهلظه ر ل أ عىحهلخ  

-s’autoحهٍ حبلذَغ حباخثم  لً حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ هى عـظا  عىحهلُ  َئعظ نمغه رلمغه وحباـظا  حبذَااش

institue َظؤعظ وفه اسحدس أ نخثه وكذهخ   أٌ عـظا
47
. 

وحس فذٍ حب شحعذش رذُ  ال َاذىال  لذً عـذشد حال ظذشحف رخباغذخ بمعلٍ فذٍ حباـظاعذخص حبذَااشحهُذشوحالنذعخؽ ح

   وأ   أ  طقذُش ع خفجذش بللاذىق حبغُخعذُش طلذض  ابذً حالؿظاخ ُذش وحالقظقذخدَشحبلاىق  وحبلخض أ    .ؿاُ  حففشحد

   ابً حبؾ ل حففُل بلاىحهلش حبلذَؼذش.رخبلغزش بلعذَذ ع  حبام شَ  حالقظقخدَش وحالؿظاخ ُش  طظلىض  حباىحهلش 

 ُم فذذٍ انظذذخؽهذذزه حباذذ فظذذظم حإلؽذذخسس رؾذذ ل أقذذل ابذذً حباذذُم حبغُخعذذُش بلذَااشحهُذذش حبغشرُذذش حب زذذشي  علذذه ابذذً فعخبُذذش

فبرح كخنض ؽش ُش حبذَااشحهُذش حبلذَؼذش طظؤعذظ  لذً كىنُذش كاذىق حباذىحهلُ   .وا خدس طىصَعهخ حبخُشحص حباخدَش

ك  فظلزُذش حبلخؿذخص وعذ  ربذ ابً طمنُل حبؼخنُش  لذً كغذخد حفوبذً. فشحد َاُلى  دحثاخ  فخف دوبش حبش خَش؛ وعلخف 

 .بغُخعذُش ش حالؿظاخ ُش حباخثاش رُ  حبلخط وحبنشوسَش بللمخظ  لذً حبىكذذس حال ط مٍ بظؤعُ  حبشحر حباخدَش وكذهخ

ط  وَغذزٌ وحبظلذخفظ حالقظقذخدٌ َاغذم حبلذخ لظذض  عذ  حبذزعل حِخذش َ   عخ َ الق بلذزعل قظقخدٌفمٍ حباـخض حال

حبهىَذذش  وعذذزه بهُـذذل أ  أدسك أ    حبظذذٍ َاُذذل حباؾذذشو  حبغُخعذذٍ ابذذً حبظىكُذذذ رُلهذذخ. حبلضح ذذخص رذذُ  حبـاخ ذذخص

 لذذً كغذذخد حبزعذذذ حالؿظاخ ُذذش -ٍ خقىفذذُظه حالقظقذذخدَشحبىهلُذذش طظـذذضأ  لذذذعخ َلقذذش حبزىسؿذذىحصٌ رحطذذه فذذ

حبغُخعٍ بىؿىده  حبزٌ َشر ه كاىحه  رخبذوبش
48
. 

كذىض ف ذشس حبعذحبذش حالؿظاخ ُذش وكاخَذش كذل حففذشحد  بذُظ فاذو  زذش  َظالىس حباـظا  حبذَااشحهٍ حبُذىالو

ل  واناخ  زش طؾذـُ  حنزؼذخق أؽذ خض طنذخع  وطعذخو  وطزذخدض ؿذَذذس  كمُلذش رظاىَذش طىفُش وطلقُ  وكاخَش حبؾغ
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- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P.     

47
- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P.     

48
- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P.205 



 

   

 

وحبلاخَذش   فخبعاذل حالؿظاذخ ٍ فذخس حبُذىال َاؼذل حبذَااشحهُذش رخبمعذل حبشوحرو حالؿظاخ ُش وحبظاخعك حالؿظاخ ٍ.

.حالؿظاخ ُش هذٍ حباقذذس حفوض بالنذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ
49
 حقظقذخدَخ   عذخ  حباـظاذ  حبذذَااشحهٍ بذُظ فاذو عـظا ب ذ    

هذذٍ قذذُم حبلشَذذش حبغُخعذذُش وحباغذذخوحس فذذٍ حب شحعذذش رذذُ   عؾذذش  عُخعذذٍ كخعذذل باذذُم؛ أوال  و انذذه أَنذذخ   .وحؿظاخ ُذذخ  

ورؾ ل  خال حالنذذعخؽ فذٍ حبزلذذح  حبذَااشحهُذش   لذً   ؿل حكظغخد حبـلغُشوطاىال حبؾشوه حباعظاذس ع  أ حبـاُ .

   بلاـظا  أ  َغظاشال َا ذو  ربكرار  ابضحعُش حكظشحال هزه حباُم 
50
. 

رُذش  ال طلغذٍ عذ  ربذك حب ذخر  وحبذذَلخعُخص حبذَااشحهُذش حبااُذضس بلاـظاعذخص حفوس وطـذس حإلؽذخسس ابذً أ   

فخفرلذذخع حباُذحنُذذش طزذذُ  ػاذذل حباظغُذذش حبذذىهلٍ فذذٍ أناذذخه حالنذذذعخؽ  زذذش حبظذذذخل  حبذذىهلٍ ب ذذل وحكذذذس علهذذخ.

عؾذظشكش رذُ  كذل حباـظاعذخص  فذخبظغُش حالقظقذخدٌ  رحطذه قُاذخ     ارح كذخ  حبظلذذَغ َلاذل فذٍو اىعخ   حالؿظاخ ٍ.

راُاهذخ و القظهذخ  خ  رعنذحباـظاعذخص عخظلمذش  ذ  رعنذهخ    وطوذل  خفٍ َلُل حبىحكذ علهاخ  لً حِخذشوحبظغُش حبؼا

وحبظشحع وحبظاخبُذ حبذَلُش. بغُخعٍ  وربك رمعل طؤػُش حبظخسَخرخ
51
   حالؿظاخ ٍ فٍ حبذَااشحهُش حباعخفشس  أفزق 

  أٌ حبظقذىسحص وحبائعغذخص حبظذٍ طذلوم حب ُمُذخص حبظذٍ َعذُؼ  زشهذخ حبزٌ َلذد قزذل أٌ ؽذٍء  حبغُخعذٍ  هى

 فخبشحر ش حالؿظاخ ُش هٍ  حؿظاخ ُش  أكؼش علهخ  عُخعُش . حبلخط عـظاعُ .

  :موىةن امءت ثىرة مااجءيي  -1.1

ع  حباذش   نـلظشح رذءح  ف شطه فٍ ا حبزٌ رضرضفخبىه  حبلذَغ  فٍ ؽ ل وهلٍ. نؾؤص حبذَااشحهُش حبلذَؼش

وفٍ كل حبلشكذخص    ظهش علز حبؼىسس حفعشَ ُش وحبؼىسس حبمشنغُش  كظلوُم عُخعٍ ؽش ٍ وكىنٍ.حبغخدط  ؾش

ش رخالعذظاالض   ػذم فذٍ رذخقٍ حبعذخبم  بذم طلمقذل حبا خبزذحبظخع   ؾذش وحبعؾذشَ رخ هىحض حباشنُ  وحبىهلُش فٍ أوس

.بً طلشس حبلخطبً حبذَااشحهُش وا   حبظ ل  اوحبغُخدس حبىهلُش 
52
وفٍ  قش حفوهخ   َعىك حبغُخعٍ حبازذأ  

وقذذ أسعذض  َئعذظ حبغُخعذٍ حالؿظاذخ ٍ. فمذٍ كذل وهذ  دَااشحهذٍ حبذَلٍ أو حبغالبٍ عذ  أؿذل طىكُذذ حبلذخط.

رذذُ   حفومذذخ  حباظمخوطذش وسوحرذو حبظزعُذش حبمشدحنُذش حبغُخعذذُش وحالؿظاخ ُذش  لذذعخ قىمذضحبؼذىسس حبمشنغذُش عزذذأ 

نمغذهخ خبلاىق وحبىحؿزذخص رذ ع  حبؾش ُش حبغُخعُش  وَظاظ  طذذسَـُخ   ععُلخ   َغظؼاش قذسح   فقخس كل عىحه  حبلخط.

 حبالقىؿ  لُهخ وحبا شعش رخباخنى .حبالذدس رؾ ل عـشد  و
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- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, P.  73 

50
- Dominique Schnaper, Par-delà, PP.    -    

51
- D. Schnapper, Qu’est ce que l’intégration?, éd Gallimard, coll folio actuel inédit,      Paris, P.     

52
- D. Schnapper, La communauté, P. 24 



 

   

 

راقذذخبلهم  أكؼذذش حهظاخعذذخ   كُذذغ أفذذزق حففذذشحد طذذذسَـُخ    عـظاذذ  انظذذخؿٍنؾذذؤ  ودحخذذل حبذذىه  حبذذذَااشحهٍ

خِخشَ   وَغخهم فذٍ روَلوم  القظه رخباـظا  و ُش  وفخس حبؾغل َؼزض عىق  حبمشدظهخ عله رىحؿزخطهم حباذنورظلزُ

بلىم   خ  أعخعُ ح  فخباؾخسكش فٍ حبلُخس حالقظقخدَش أفزلض رخبظذسَؾ عقذس طلذَذ هىَظه حالؿظاخ ُش وحبؾخقُش؛

وعذذذخل عذذُلش بلىبذذىؽ ابذذً ومذذ  حؿظاذذخ ٍ و حالؿظاذذخ ٍ. بذذم طعذذذ حباىحهلذذش فذذمش قخنىنُذذش وعُخعذذُش فاذذو  واناذذخ

  انذه وحبذىه  بذُظ عع ذً ه ذزح مشوسٌ رخبلغزش بلمشد ب ٍ َلظض  حال ظذشحف رذه كمخ ذل فذٍ حبلُذخس حبـاخ ُذش.

طض طؾ ل حفوهخ  حبـذَذذس رُشبل لاش  رهزح حباعلً كلل كلُمىسد َـخرٍ ُشوسس حنذعخؽ رخباعلً حبمعخض وحإلػاشس ع

 حبعشرُذش  فذخ ظزشه راؼخرذشوحالنـلُضَذش  وعلهذخ حفوهذخ  العظعاخسَش حبمشنغذُش سَخص ح   طم ك حإلعزشحهىحبلخؽجش 

integrative revolution ُشػىسس حنذعخؿ
53
. 

وبعل عخ طلظخؿه عـظاعخطلخ حبعشرُش حبُىال هى ػىسس حنذعخؿُش ػخنُش  طغذظ ال حبؼذىسس حالنذعخؿُذش حفوبذً حبظذٍ 

ظاذذخ ٍ حبذذزٌ طؾذذهذه عـظاعخطلذذخ حبُذذىال َع ذذظ هاذذىف حففذذشحد أفنذذض ابذذً طؾذذ ل حبذذىه  حبلذذذَغ. فذذخبلشحك حالؿ

  قخعذض حفنواذش حبعشرُذش وحبـاخ خص ابً حالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ حبذَااشحهٍ وابً رلخء حبىه  حبذَااشحهٍ  رعذ أ 

 هىحض حبعاىد حباخمُش  ر ل ؽٍء ع  أؿل طذعُش حبشحر ش حالؿظاخ ُش.

عذ  حالنمقذخض حباظضحَذذ رذُ   نى ذخ   طـعللخ نعخَ  أكؼذش فذؤكؼش لاالص حفؽخخؿ فٍ عخظلف حبزلذح طضحَذ ط    ا

ربذك ال َا ذ  أ  َمنذٍ ابذً طاذىَل ف ذشس  ب ذ    حباشؿعُخص حبهىَخطُش وحبعالقخص حالقظقخدَش وحبظلوُم حبغُخعذٍ.

وهلذذٍ أو فذذىق وهلذذٍ  كُذذغ طظخذذز حباذذشحسحص حباؾذذظشكش -  أو مذذا وؿذذىد ع ذذخ  بلغُخعذذٍ  عذذىحء كذذخ  وهلُذذخ  

َلزغذٍ أ  َ ذى  هلذخك ع ذخ  إل ذخدس حبظىصَذ  حالؿظاذخ ٍ وفذه طقذىس بلعذحبذش  شو  ؿاذخ ٍ.حبائعغش  لذً عؾذ

باىح ذذ    طزعذخ  حبظلخفظ رُ  حب ُخنخص حالؿظاخ ُش ر شَاش دَااشحهُذشحالؿظاخ ُش  ع  أؿل طالُ  حبلضح خص وأؽ خض 

عش وحبؾش ُش  ع ذخ  ضوَلزغٍ أ  َ ى  هلخك ع خ  كُغ طظخز حباشحسحص حبال ؽش ُش علظشعش ع  هشف حبـاُ .

.  وَلـؤ فُه بلاىس فٍ كخبش حبلخؿش  وع خ  بلظعزُش    حبغل شإلسحدس وؿىد واػزخص حباُم حبخخفش
54
ع  هلخ أهاُش  

حبذذىه  رىفذذمه حبؾذذ ل حبغُخعذذٍ بللذحػذذش  فنذذه َعذذىك حبظاخبُذذذ وحبعذذخدحص وحالعظُذذخصحص رمنذذخء وهلذذٍ علذذذعؾ 

intégré  ذذحبذذزٌ َغذذظلهم ر أ ُذذذ رلذذخإه رخباذذخنى بذذُظ حبىؿذذه  حبذذىه  خ عذذزه أ   حطذذه عذذ  عزذذخدة حبعاذذل. وَظنذذق عا 

فٍ حبظلذَغ كزبك هى حبمخ ل حفعخعٍ واناخ حبغُخعٍ بللذحػش فاو 
55
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- Dominique Schnapper, La communauté, P.    

54
- Dominique Schnaper, Par-delà la burka, PP.    -    

55
- Alain TOURAINE, CRITIQUE, P. 160 



 

   

 

عذذخ َنذذا  طؾذذ ل كُذذخ  حؿظاذذخ ٍ عذذخ وحبلمذذخظ  لذذً حعذذظاشحسَظه  هذذى  طئكذذذ حفدرُذذخص حبغىعذذُىبىؿُش أ   

حبمعخبذش برفذشحد وحبـاخ ذخص فذٍ حبلُذخس حبغُخعذُش اؾذخسكش حبمعلُذش وخثم  لذً عزذذأ حبحالنذعخؽ حالؿظاخ ٍ حبمعلٍ حبا

رخباؾذخسكش فذٍ ارذذح  حباعذخَُش حالؿظاخ ُذش وحباذُم حباؾذظشكش وفذٍ انظذخؽ  وحالقظقذخدَش وحالؿظاخ ُذش  وخقىفذخ  

 ٍ حالعظمخدس حبعخدبش ع  علخفعهخ.حبؼشوس حباؾظشكش وف

طىكٍ رخنزؼخق  هذ ؿذَذ  لىحنه حفرشص هى سفذل كذل وبعل حبظلىالص حالؿظاخ ُش حبـخسَش فٍ عـظاعخطلخ  

أؽ خض حإلققخء وحبظاُُض رغزذ حبىم  حالؿظاخ ٍ أو حباىق  حبـغشحفٍ أو حالنظاذخء حبعشقذٍ أو حبلغذلٍ أو حبذذَلٍ 

أو حبـلغذذٍ...ابخ  وحب اذذىف ابذذً طؤعذذُظ كذحػذذش عُخعذذُش ودَااشحهُذذش  طاذذىال  لذذً حنذذذعخؽ حؿظاذذخ ٍ ب ذذل أفذذشحد 

 خسهم عىحهلُ  أكشحسح  وعظغخوَ .حباـظا   رخ ظز

اهخس عخ َغاً رخبشرُ  حبعشرٍ  هذى رذحَذش حب شَذه نلذى  وهزح َعلٍ أ   عخ أنـضطه حبلشكخص حالؿظاخ ُش فٍ

عذ  حباُذىد  ب ذ  عذخ طلظخؿذه عـظاعخطلذخ هذى  )أفذشحدح  وؿاخ ذخص( رلخء حباـظا  حبذَااشحهٍ  فاذ كذشسص حب خقذخص

ٍ أ  َ ىنىح فخنعُ  بلخمذشهم وعغذظازلهم؛ أٌ أ   عذخ طلظخؿذه عـظاعخطلذخ حال ظشحف رله حففشحد وحبـاخ خص ف

  طغذذظ ال حبؼذذىسس حالنذعخؿُذذش حفوبذذً حبظذذٍ أفنذذض ابذذً طؾذذ ل حبذذىه  ثااىرة مااجءيياا  ثءاياا حبعشرُذذش حبُذذىال  هذذى 

حبلذَغ. فخبلشحك حالؿظاخ ٍ حبـخسٌ َع ظ هاذىف حففذشحد وحبـاخ ذخص ابذً حالنذذعخؽ حالؿظاذخ ٍ حبذذَااشحهٍ 

وابً رلخء حبىه  حبذَااشحهٍ  رعذ أ  قخعض حفنواش حبعشرُش هذىحض حبعاذىد حباخمذُش ر ذل ؽذٍء عذ  أؿذل طذذعُش 

حبشحر ش حالؿظاخ ُذش  وحإلععذخ  فذٍ قظلهذخ رىحعذ ش حبمغذخد وحبضرىنُذش وحبظغذلو  وطـمُذف علذخر  حباـذخض حبغُخعذٍ 

و شقلش حنزؼخق حباـظا  حباذنٍ
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- Abdelwahab Meddeb et autres, Démocratie et citoyenneté, dossier in Revue Etudes, Tome 416, N  , janvier)    (, 

P. 7-   
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