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ُٞعددّسفَوٗددٌٙفالفير٧أدد"الفل٘فالز٘يدد"ففير٧أدد"الفَددّففيُودد ٍٖٟففيّؽٟ ؼددٟ"ففيُ ددهً"في ك أدد"ف

فيحهٍفأٝفت ضٞرٓ ففيعطبٝف٘ف٤ؼ٧َٝ،فٖ٘ٙفَدّففيُود ٍٖٟففيدصٜفٞعد زف طندٕفَدّفندّٟف

٠ذطفَّفقبىفبعضففيُوهطّٞفف٤ؼ٧َّٟٟففيُت ّسزّٞفأدٝفب٧زْد فزِ٘فضزٔفىيدٛفلهدٙيٕف

ظٗٙضٔ،فنتدٛفلِففيدبعضفَدّفٖدم٦زفَد ظفوفٞٓ دطففيوكٟٗ"،ف٘زِ٘ففيبحثفأٝفت ضٞرٟ"ف

ف(Etat-Nation)ىيٛفالز٘يد"ففير٧أد"ال،فب بتب ضٖد ففيبدسٞىفبدّفَوٗدٌٙفالفيس٘يد"ففيكَٟٙد"الف

لِفَ ددهً"فٖددم٦زففيُت ددّسزّٞ،ف٦فٞتعدد ًَِٙفَدد فففيحسٞ دد"فشفاففيُٓ ددغففي.طبددٝوف٘ٞبددس٘

قضدد ٞ ففيحٟدد سففيؽٟ ؼددٟ"فَددّفذدد٧وفقددٍُٟٗففيسٟٞٓدد"فَب دددطس،فَ٘ددّفل ددىفذسَدد"فَ دد ي ف

ل٘ دد ٍْٗف٘دددعٙبٍٗ،ف٘ىُْدد ف٘أددففَٓلددففضأددضففيتيدد ضخففيّؽٟ ؼددٟ"في١ذددطفَ٘ر يوتٗدد ف

فبصضٞع"ففيعسفزففيت ضٞرٝف٘ف٦ذت٧فففيّسٞٓٝفَعٕو

ٛفزضفؼ"فأكٕفز٘يد"ففير٧أد"ففيّؽٟ ؼدٝف دُّفؼدٟ قٕفَّفذ٧وفٖصٔففيٙضق"فىيفْٗسف

فيت ضٞرٝففير صفبتيطب"ففيس٘ي"فف٤ؼ٧َٟ"فبعسف٘أ سففيّطؼدٙوفصهدًٛفعفبًٟدٕف٘ؼدًٍ وف

ْ٘ؽدعٛفأدٝفى د ضفٖدصٔففيُك ضبد"ففيعًُٟد"،فلِفْدعٞ ففي.ُدٙعفبدّف بٟعد"ففيع٧قد"فبددّٟف

ّفٖدصففف٦يتبد غفالز٘ي"ففير٧أ"الف٘الفيسّٞفف٤ؼ٧َٝالفَّفل ىفتٓكٟ"ففيوهدطفف٤ؼد٧َٝفَد

فل٘فَّفبعضفف٢ٖ٘ ٌففيتٝفَ ظفوفٞ ٟطٖ فبعضففيُتحسثّٟفب ؼُٕففيٌٟٙو

ف



 

  

 

فزبٙسفبعضفف٢نعفخففيّؽٟ ؼٟ"ف٘فييُ ب اففيّسٟٞٓ"فىيٛففؼتع زسفتيطب"فالز٘يد"ففير٧أد"الفأدٝ ِّ ظدّىففيحدطفلففى

فيّؽٟ ؼٝففيعطبٝففيّطفّٖ،فٞضعٓ فلَ ٌفقضٟ"فنض ضٞ"فَ٘عطأٟ"فَ٘عضً"فؼٟ ؼٟ"فنبٟطسوفأعدٙزسفٖدصفففيُوٗدٌٙفىيدٛف

ُٗدد فيسضفؼد"فلظَدد"ففيحسفثد"ففيؽٟ ؼدٟ"فأددٝففيدٙ ّففيعطبددٝ،ف َُ فيّؽد ن"ففيّؽٟ ؼدٟ"ففيعطبٟدد"فٞ دّهىفنؽدد فضلٞٓد فَدسذ٧ف

 فَيتُعٓدد ففيعطبددٝفأددٝفَرتًددتفَؽددتٙٞ تٗ ففيؽٟ ؼددٟ"ف٘في ك أٟدد"فَ٘ٓلًكد فيتوهٟددمفتيًٟدد افٖددصٔفف٢ظَدد"ففيتددٝفُٞددّطفبٗدد

٘ف٦ تُ بٟد"وفأ يددّسبٙسفىيددٛفقٟدد ٌفْ د ٌفىؼدد٧َٝفنؽدد فَ دد وففيحهدٍففيّطفدددسٜ،فتعبددطفبددّف٘ دٙزفلظَدد"فأددٝفثك أتٓدد ف

َْ فلؼ ؼًٟ فيبٟٓ"فالفيعكىففيّؽٟ ؼٝففيعطبدٝال َٙ ه َُ فيّؽٟ ؼٟ"ففيُع هطسففيتٝفلهبحتف عًزفف٘
ف
 ،ف٘فيتدٝف0881ففييد بطٜ،ص

تمّنسٖ فبعضففيُمّدطفافف٢ْ طبٙيٙ ٟ"ف٘فيؽٙؼٟٙيٙ ٟ"ففيسفيد"وفأٗدصٔفف٢ظَد"فُٞهدّفلِفْعتبطٖد فىندسٚفالَ د ٖطف

ف و82ف،فص1100ّْ٘ غ،فف٢َْٟٙ ففيُيتُعَٟ"الفص

يٟػفٖسأٓ ففيتّٙؼ فأٝففيبحثفل٘ففيكٟ ٌفبسضفؼ"فَو ً"فنٙوفَوٌٗٙفالز٘ي"ففير٧أ"الفل٘فأٝفؼٙؼدٟٙيٙ ٟتٗ فل٘ف

فوفأدٝفندس٘زفٖدصٔففيٙضق"دوفَدّفأٗدٍفأٝفت ضٞدفْ  غتٗ ف٘تلٙضٖ ،ف٘ىُّْ فٖدسأٓ فٖدٙفف٦نتود زفب ٤دد ضسفىيدٛفَد فُّٞهٓٓد 

ْٗسففَّفذ٧وفٖصٔففيٙضق"فىيٛفو لبع زٖ ف٘ضبلٗ فبإده يٟ"ففيت.ٟطفف٦ تُ بٝف٘فيحطفلففيؽٟ ؼٝففيعطبٝففيّطفّٖو

٘ ٓٓ ففيعطبٝففيٌٟٙ،ف٘فيصٜفٞتُٟعفب يّ طفعففيبحثفأٝفىنسٚفنًك اففيُ ٗسففيرًوٝفيًحطفلففيّؽٟ ؼٝففيصٜفٞعٟ ٕف

د فندس٘زفٖدصٔففيّسضفؼد"،فأٗدٝف َّ فيت ضٞرٝفبّٟفَ دط٘بّٟفؼٟ ؼدّٟٟفَتع ض دّٟحفلندسُٖ فبًُد ْٝ،ف٘في ّد ْٝفزٞٓدٝوفل

فف٤  ب"فبّفف٤ده يٟتّٟففيت يٟت9ّٟ

ِّف0 ظد ٖطسفؼٟ ؼدٟ"فٖٝفَمّؼؽد"فددطبٟ"فزٟٞٓد"فؼدّٓٗ فف٤ؼد٧ٌفلٌفلّْٗد ففالفير٧أ"الفوفىيٛفلٜفَسٚفُٞهّففيكٙوفى

ففبتسبٗ ففيعكىففيعطبٝفف٤ؼ٧َٝفنٓ  ٌفيًحهٍف٘يًّطٞ ؼ"ف ُّفتطفثٓ ففيؽٟ ؼٝففيكسٍٞ؟

فتيّسزففيّسبٙسفىيٛفقٟ ٌفالفز٘ي"ففير٧أ"الف٦فٞعس٘فنْٕٙفتعبٟطففبّفلظَد"ففيٓ د ٌف1 ِّ وفىيٛفلٜفَسٚفُٞهّففيكٙوفى

فٝفتحكٟففْٗضتٗ ففيّ  ًَ"؟ففيؽٟ ؼٝففيعطبٝ،ف٘بسٌففؼتي بتٕفىيٛفَل ي فف٢َ"فأٝفف٦ؼتك٧وف٘أ

يٍفترطجفأهطسفالفير٧أ"الفأٝففيوهطففيّؽٟ ؼٝفف٤ؼ٧َٝففيحسٞثفَّفبسٌ،ف٦٘فٖدٝفلتدتفبودٙف،فبدىفن ْدتفيٗد ف

لؼب خفظٗٙض،ف٘ف٢ؼب خفتًمفؼٟ ؼٟ"فأٝففيُك ٌفف٢٘و،فلْتيتٗ فتلٙضفافَ٘ؽتيسفاف طلافبًٛفَ ٗسففيّؽٟ ؼد"ف

فيب٧زفف٤ؼ٧َٟ"٘فيّؽًل"فأٝف
ف
 وفيكسفظٗطفَ لً فالفيرًٟو"الفبد يُعٓٛففيّؽٟ ؼدٝفيًهًُد"فبعدسف75ف،فص1111بًكعٞع،فص

٘أ سففيّطؼٙوفصص ،فٖ٘ٙففيًّك ففيٙنٟسففيصٜفتٍففبتُ زٔفأٝفَه تب افلبٝفبهطففي دسٞفف٘٘ثد  فففيوتدطسففيتدٝفنهدٍف

َّ٘فٖٓ فن ْدتفذ٧أد"فلبدٝفبهدطففي دسٞفف بٓٗ و ،فىشفذتٍففيكطآِف٘يٍفٞغَطفبٗ ف٘يٍفٕٞٓف21،فصف0878بُ ضس،فصفأٟٗ 

 وفأٗدٙففيرًٟود"فل٘فف٤َد ٌ،فل٘ف51،فصف1114بًكعٞدع،فبُعٓٛفف٦ؼتر٧فحفلٜفذ٧أ"فؼٟ ؼٟ"ف٘يٍفتهدّفذ٧أد"فزٟٞٓد"فص



 

  

 

لَٟطففيُمَّٟٓ،فٖ٘ٙفْ   ففيّطؼٙوفأٝفقٟ زسفف٢َ"وفأًكسفف تُ ففيّسٞٓٝفب يّؽٟ ؼٝفَّطسف٘فنسسفأٝفددر ف٘فندسفأدٝف

فّٟحفلٜفأٝفدر ففيّطؼٙوفهًٛفعفبًٟٕف٘ؼًٍوت ضٞدففيُؽًُ

ففيّؽٟ ؼد"ف ِّ ٘بًٛففيّطغٍفَّفشيم،فَ ظفيتفبعضففيتّٟد ضفاففيّؽٟ ؼدٟ"ففيسٟٞٓد"فأدٝففيدٙ ّففيعطبدٝففيتدٝفتعتكدسفل

فْ٘  ٌففيحهٍفأٝفف٤ؼ٧ٌفٖٝفَّفلهٙوففيّسّٞفف٤ؼ٧َٝ،فَّ٘فثٍفأٗٝف٘ف د فض٘ندٝفَحدتٍّف٦فزذدىفيًب دطفأٟدٕو

فددطبّٟ"فلٜفؼدًل ِ،فىُّْد فتدٓيٍفبدّفن ْتفلنه ٌففيهّفىشف ِّ فيّ طٞع"فف٤ؼ٧َٟ"فٖٝففيُ سضففيدط ٟػفيًت دطٞ ،فأدإ

 ،فيهدّفيدٟػفأدٝفف٤ؼد٧ٌفَيد ٦فيًحهدٍف176،فصف0861ببدسٔ،فنؽّف٘أ  ٕفيٗصٔففيك بسسف٘فيتعفَٕففيعُدىفبغنه َٗد فص

ف ٖٙطفٖصفففيدّسّٞفٖدٙففيدّسبٙسفىيدٛف ِّ فذتٟد ضفف٤ْؽد ِفْ د ٌففيحهدٍففيهٗٓٙتٝفل٘فيُٓ َٙ"فالفيحهٍفبحففىيٗٝال،فبىفى

َّ٘فثٍفٞي ففيتُّٟٟدعفبدّٟفف٢نهد ٌففيتكطٞطٞد"ف٘في  بتد"ففيتدٝف٦فُٞهٓٓد فف٦ تٗد زفأٟٗد فَُٗد فتبدّسيتففَ٘سْٟ"ففيؽًل"و

ف٢ظَ ِف٘ت.ّٟطاففيُيتُعد اف٘ف٢٘ د ِ،ف٘بدّٟففيُت.ٟدطفاففيسْٟٙٞد"ففيُطتبلد"فبد يٙفق فف٦ تُد بٝففيرد صفبهدىف

فوضٔففيحض ضَٜيتُ ف٘فيُتعًك"فبُؽتٙٚفتلٙ

ففيّسبٙسفىيٛفىنٟ زفالز٘ي"ففير٧أ"الفَّفنٟثفؼٟ قٕففيت ضٞرٝفَ٘عٓ ٔفف٦هل٧نٝ،فلّزٚفىيٛفغُٙ ٕفيدسٚف ِّ ى

يصيم،فٞح ٘وفبعضففيُوهطّٞفف٤ؼ٧َّٟٟففيُت ّسزّٞفلِفٞطّز٘ففذ    فالز٘ي"ففير٧أ"الفىيٛفففيبعضف٘بسٌفزقتٕو

نتددٛفأددٝفلّٞدد ٌففَٝفيًّس٘يدد"،فبُٟٓدد فيددٍفتهددّفالز٘يدد"ففير٧أدد"الف٤ؼدد٧ٌ،فيت ددب فالفير٧أدد"الف٘نغّْٗدد فالفيُّٓددٙشجالفف٤ؼدد٧

فيرًو زففيّطفدسّٞفز٘ي"فىؼ٧َٟ"،فب بتب ضٖ فيٍفتهّفأطً  فل٘ف٘ف ب ًفزٟٞٓ ًفٞع ق ففيُؽًُِٙفأدٝفن يد"فتطندٕفل٘فبدسٌف

يددٙفندد ِفف٢َددطف٘ف بدد فزٟٞٓدد فيُدد ففذتًددتفنٙيددٕففيُؽددًُِٙ،فأًكددسفظٗددطاففير٧أدد افف٢٘يددٛف٦يتددعفٌفبددٕوف
 

َٓددصفبٟددٍٓٗف

ف٤ب٧ِفبّف٘أ سففيطؼٙوفصص ف٘ف٦ تُ عففيصٜفتٍفأٝفالؼكٟو"فبٓٝفؼ بسسالفزيٟىفبًٛفَسْٟد"فَؽدغي"فالفير٧أد"ال،ف

اللهٙوفف٤ُٞدد ِفب يددّسّٞفث٧ثدد"9فف٢يٖٟٙدد"ف٘فيٓبددٙسف٘فيٟددٌٙف٢ْٗدد فتتعًددففبُيدد وفؼٟ ؼددٝف٘يددٟػفبُيدد وفزٞٓددٝوفأددو

،ف    بُد ضس،فهدطففيّؽٟ ؼدٝفأدٝفتدطفسفف٤ؼد٧ٌفصف٠ذطوو٘يٟػفَٓٗ فَبحثفف٤َ َ"صفير٧أ" ففيصٜفٞٓسضجفتحتدٕففيو

 وف٘يكسفن ْتفَؽغي"ففير٧أ"فٖٝففيّؽب ففيط ٟػفأٝففيوتٓ"ففيهبطٚ،ف٘يٍفٞتودّط ففيُؽدًُِٙفأدٝفتد ضٞرٍٗفى٦فف66صف

فلب ٍفذ٧ففبّٟففيُؽًُّٟفن ِفذ٧أ فنٙوفف٤َ َ"ف٘فيّؽدًل"فأدٝففيس٘يد"،فىشفَد فُؼدّىفؼدٟتف ِّ بؽب ففير٧أ"،فبىفى

ف و11في ٗطؼت ْٝ،فصزوا ،فصفبًٛفق بسسفزٟٞٓ"،فَ ىفَ فُؼّىفبًٛفف٤َ َ"فأٝفنىفظَ ِوصأٝفف٤ؼ٧ٌف

٘يٗددصف،فأددإشففْحددّفبح ٓدد فأددٝفدددطبٟ"ففيحهددٍفأددٝفظددىفنهددٍفَع ٘ٞدد"،ف٘ىشففْ طْدد فىيددٛففيس٘يدد"فبٙهددوٗ فظدد ٖطسف

ٌ،ففيس٘يد"ففيتدٝفؼٟ ؼٟ"،فل٦٘ف٘قبىفنىفدٝز،فأإّْٓ فؼٓيسفلِفالًَمالفَع ٘ٞ"فن ِفأع٧فالز٘يد"ففيّؽٟ ؼد"الفأدٝفف٤ؼد٧

 فأدٝففيوكدٕف٘فيوهدطففيّؽٟ ؼدّٟٟفأدٝفَيتُعٓد ف140،فصف0881فييد بطٜ،فؼتهِٙففيُّٓٙشجففيصٜفبكٝفؼد  سففىيدٛففيٟدٌٙفص

فٖددصٔففيتيطبدد"فقددسفق َددتفبإضؼدد زفَبدد زمففيس٘يدد"ففيُسْٟدد"فَ٘تٙفأكدد"فبحؽدد فذ ٙهددٟ"ف ِّ فيعطبددٝوفَ٘ددّففيبددسٞٗٝفل

 ففيرًٟو"فأٝففيع طففيعب ؼٝفيدٕفؼدُ"ففيكسفؼد"ف٘فيي٧يد"ففيُيتُ فف٤ؼ٧َٝفأٝفظَ ْٕفَ٘ه ْٕ،فنتٛفلهب فَٓ 

٘فيع ُ"وف٘يٍفْعدسفْؽدُ فبدّفَبدسىفالفيّ دٙضٚالف٘فددتطف  افالفيبٟعد"الفى٦فندسٞ  فتدطّززٔفبعدضففيودط فف٤ؼد٧َٟ"ف



 

  

 

فيُٓ ٖض"فيٓ ٍففيحهٍففيك  ُ"،فٖ٘ٙفأٝفلغًبٕفنسٞثفْ طٜ،ف٘لن طفَّفشيمفأإْٕفندسٞثفٞتٓد ٘وففيّ دٙضٚفزِ٘فلِف

 ففيؽٟ ؼدٟ"فل٘فنتدٛف54،فصف0878بُ ضس،في هىفتٓ ُٟٝفٞيّؽسففيّ ٙضٚفأٝفَمّؼؽ"فَّففيُمّؼؽ افصٞكسٌفت ٙضفف

فوفيّسٟٞٓ"

٘بددسلافَددّفثددٍفتتهددّطغفدددٟل فأ ددٟل ففي ّك أدد"ففيّؽٟ ؼددٟ"ففي ددُٙيٟ"ف٘فيٙفِنسّٞدد"فأددٝفْ دد ٌففيحهددٍ،فٖ٘ددٝففي ددُٙيٟ"ف

وفْ د ٌففيحهدٍففيّؽٟ ؼٟ"ففيتٝف٦فتكبدىفبُبدسىففيتعّسزٞد"ففيوهطٞد"فل٘ففيُصٖبٟد"فأدٝفف ّٙ يُيتُد وفَ٘د فنهدٍفف٢َدّٟٙٞفتحد

 وفَ٘ ففْتكد وففير٧أد"فىيدٛفب.دسفز،ف18خ،فصف0873بُد ضس،فب هىفنًٝفَّففي ٙضٚف٘ف٦ذتٟ ضفىيٛففيًُمففيٙضفثٝفص

وففيحهددٍفىيددٛف ّٙ لهددبحتففيّس٘يدد"ففيعب ؼددٟ"فىؼدد٧َٟ"ففيُ ٗددطفأ ضؼددٟ"ففييددٖٙطوف٘بعددسفظ٘فوففيّؽددٟلطسففيو ضؼددٟ"،فتحدد

د فتوّههدتفل٘هد يٗ ،فهد ضاف050صف،فذطٞت،ف1101َع٘ظ،فف٢تطفلفص ُّ د ففؼدتعُ ضٞ فؼدًيٙقٟ ،ف٘ي ًُ  ،ف٘قسفن ْتفنه

فوتطنٟ ،فآذطفَطنعفنهٍفيٗ ،فز٘ي"فقَٟٙ"فبًُ ْٟ"

ىشفً،فيٍفتهّففيّس٘ي"فف٢َٙٞ"فز٘ي"فىؼ٧َٟ"،ف٦٘ففيّس٘يد"ففيعب ؼدٟ"فز٘يد"فىؼد٧َٟ"فندصيموفلَد ففيّس٘يد"ففيع ُ ْٟد"فأًدٍف

ففيّسبٙسففيتٝفب زافَّفقبدىففيدبعض،فىيدٛفٞهّفيٗ فب٧ق"ف٦فب يّ ط ِّ ٞع"ف٦٘فب ٤ؼ٧ٌف٦٘فبً."ففيكطآِوف٘ب يت يٝ،فأإ

ىب زسفتغؼٟػفٖصٔففيّس٘ي"،فأٗٝفتتٓعوفأٝفى  ضفتٙظّٟتففيدّسّٞفف٤ؼد٧َٝفب دهىفَب ددطفل٘فغٟدطفَب ددطفيًُح أ د"ف

فيُت ّسزِ٘فأٝفالف٤ؼ٧ٌفبًٛفبعضفف٢٘  عفل٘فيت.ٟٟطٖ ف٘أففَٓلففؼٟ ؼٝفَح أظوف٘ٞح ٘وفٖم٦زففيُوهطِ٘ف

ففيؽٟ ؼٝالفلِفٞطّز٘ففذ    فز٘ي"ففير٧أ"فىيٛفف٤ؼ٧ٌ،فيت ب فالفيُّٓٙشجالفف٤ؼ٧َٝفيًّس٘ي"و

فٖدصفففيتٟد ضفقدسفلذلدغ،ف٢ّْدٕفبدعوفالز٘يدد"ففير٧أد"الفبدّفت ضٞرٗد فنُٓدٙشجفيدوالفيس٘ي"الفأدٝفب ددطٖ ،ف ِّ ْعتكدسفل

ن ْدتف٘فندسسفَدّفُْدٙشجفالفيّس٘يد"الففيّؽد  سفأدٝففيتهِٙفالذ ه"الفب ٤ؼ٧ٌ،فٖ٘ٝفيٍفتهّفندصيمفبًدٛفلٜف٘ دٕ،فبدى

ؼدٟتفب طٖ فوفَ٘ فقبًٗ ،فٖ٘ٙفَد فٞعدطففب ؼدٍفالف٤َبطف ٙضٞد"ال،ف٘ب يتد يٝفأٗدٝفغٟدطفَُهٓد"فأدٝفٖدصفففيع دطفص

 وفأًُدد فتّٙؼددعتففيّس٘يدد"فف٤ؼدد٧َٟ"فببددطفنطندد"ففيوتٙندد افدددُ ٦ف٘دددطق ً،فن ددىفت.ٟددطفأددٝف63،فصف0881فيس٘يدد"،ف

٘في ك أٟد"ف٘فذدت٦٧افأدٝفْؽدٟيٗ ففيُيتُعدٝ،ف٢ِفٖدصٔفف٤َبطف ٙضٞد"ف٘ضثدتفبًدٛفَد فٖدصٔفتطنٟبتٗ فف٦ تُ بٟد"ف

فيّطقع"ففيٙفؼع"فَّفل ٓ غف٘ليٙفِف٘ي. اف٘ثك أ اف٘ب زفافَ٘عتكسفافَتعّسزس،فيٍفتعسفق زضسفبًٛفنودظفتي ْؽدٗ وف

فٖصٔففيس٘ي"فالف٤َبطف ٙضٞ"الفيٍفتعسفبإَه ْٗ فلِفتؽتُطفأٝففيتّٙؼ ف٘ف٦ْ ِّ فت  ضفىيٛفَ ف٦فْٗ ٞ"فيٕويصيم،فأإ

 فٞ ٟطففيُوهطففيُ طٜفالَحُسفبُد ضسالفىيدٛف036ل،فصفف0873َحُسفبُ ضس،فأٝفنت بٕفالفف٤ؼ٧ٌف٘فيُؽتكبىالفص

ىنسٚففيُر  طففيتٝفُٞهدّفلِفتدٓيٍفبدّففيوهدطففيّؽٟ ؼدٝففيدصٜفٞدسبٙفىيدٛفتلبٟدفففي دطٞع"فف٤ؼد٧َٟ"فأدٝفنٟ تٓد ف

فيّؽٟ ؼٟ"،ف٢ّْٕفٞبّؽطفٖصٔففيكضٟ"فىيٛفزض د"فف٤ذد٧وفبٗد ،فنتدٛفيٟرّٟدىفىيٟٓد فلّْٗدٍف٦فٞدسضنِٙفذلدطفف٢َدطففيدصٜف

ل٘قد فٖدم٦زفأدٝففيتّ درٟ ففيرد  رفيوهدطفف٤ؼد٧ٌففيّؽٟ ؼدٝفنؽد فٖدصفففيُوهدطفٖدٙففيرًدط،ففٞسبِٙفىيٟٕ؟ف٘فيصٜ



 

  

 

٘يٟػففييٗىفل٘فتعُسففيتّضدًٟىحفأهدىففيدّٓ ٍففيّؽٟ ؼدٟ"فىضفزٞد"،ف٢ّْٗد فؼدًل"فأدٝفٞدسفب دطوف٘قدسفندسسففيتٓد قضفأدٝف

وف٘فؼدد ّ٘ تُطففي ّدد ْٝفأددٝففيحطندد"فَيتُع تٓدد ففيعطبٟدد"ف٘ف٤ؼدد٧َٟ"فبددّٟفالفيوكددٕالف٘بددّٟفالفيٙفقدد ال،فبٓددسَ فتٙقّددتفف٢

٘فيت.ّٟطوفٖ٘صفففيتّب بسفبُٟٓٗ فٖٙففيصٜفلّزٚفىيٛففْته ؼ"ففيحطفلففيؽٟ ؼٝف٘ف٦ تُد بٝف٘في كد أٝف٘فْت د ضفظدٙفٖطف

ففيٗ َ ٟ"ف٘فيتعّ  فيسٚفبعضففييُ ب افف٤ؼ٧َٟ"و

فَو ٍٖٟففيحسفث"ففيّؽٟ ؼٟ"ف٘دع ضفتٗ ففيهبطٚفَ ظفيتفغطٞب"فبّففيُي وففيتّسف٘يٝفأٝفف ِّ يحكىففيّؽٟ ؼدٝف٘أدٝفى

بطفَجفف٢نعفخففيؽٟ ؼٟ"ففيسٟٞٓ"ففيُت دّسزسوفَ٘دّفلبدطظفٖدصٔفف٢ندعفخففيّسٟٞٓد"ففيُعط٘أد"فأدٝففيدب٧زففيعطبٟد"،فْيدسف

النعخففيتحطٞطالفشفففيُط عٟ"فالفيهٗٓٙتٟ"الفأٝففيوهطف٘في ك أد"ففيؽٟ ؼدّٟٟوفَد ظفوفٖدصفففيحدعخف٦فٞدمَّفب يُود ٍٖٟف

فالفيّسُٞكطف ٟ"الف٘النكٙ فف٤ْؽ ِالف٘الفيُؽ ٘فسالف٘الفيتعّسزٞ"الووفيدوفيّؽٟ ؼٟ"ففيحسٞ "ف٦٘فٞعتطففبكٍٟف

ْ افف٢نعفخففيؽٟ ؼٟ"فأدٝففيدٙ ّف ّٙ ٞعتبطفالنعخففيتحطٞطالفش٘ففيُط عٟ"ففيوهطٞ"فالف٤ؼ٧َٟ"ال،فلنسفلٍٖفَه

أٝففيكسغفبًٛفٞسففيك  دٝفالتكدٝففيدسّٞففيّٓبٗد ْٝال،فٖ٘دٙفببد ضسفبدّفالتهتدىالفل٘فف0842فيعطبٝففيصٜفتغّؼػفؼٓ"ف

ضفؼٟ ؼٝفىؼ٧َٝفب بطفيًحس٘ز،فٞسبٙفىيٛفىق َ"فز٘ي"ففير٧أ"فف٤ؼ٧َٟ"ففيّطفدسسفالبًدٛفَٓٗد جففيٓبدٙسالفيٟٙندسفتٟ 

 وفَّ٘فذ٧وفَيُٙب"فَّففي دو اف٘فير د   ففيتدٝف٘ضزافٞٓد ٞطف13،ف1100ببسففيع و،ففيُؽًُّٟفتحتفَ ًتٗ فص

حدعخف٘ب ؼدٍففيّؽدًل"ففيّسٟٞٓد"فىيدٛفىبد زسفأٝفبطفَيٕففيّؽٟ ؼٟ"،فؼٙفزفن ْتفب هىفهطٞ فل٘فَتروٝ،فٞؽعٛفٖصفففي

فف٤ؼ٧ٌف٦فٞكٍٟفأ ه٧فأٟٕفبّٟففيسْٟٜٙف٘فيّط٘ندٝ،ف٘فيّعَٓدٝف ِّ تغؼٟػفنهٍفؼٟ ؼٝففؼتبسفزٜ،فبًٛفذًوٟ"فقٙي9ٕفى

ف و37،فصف1111بًكعٞع،ف٘فيّسٞٓٝفص

بددسىفتمّنددسف ُٟدد فلزبٟدد افٖددصفففيحددعخفبًددٛفضأددضفأهددطسففيسُٞكطف ٟدد"فضأضدد فت َدد ،فب بتب ضٖدد فتتٓدد قضفَدد فَ

فيتٙنٟس،فىشفْيسفأٝفىنسٚففيٙث  فففيؽٟ ؼٟ"ففيُعتُسسفَدّفقبدىفٖدصفففيحدعخ،ف٘فيتدٝف٘ضزافتحدتفبٓدٙف9ِالفندعخف

فيتحطٞطفأٝففيت.ٟٟطالفلِفىق َ"ففير٧أ"فٖٝفقضٟ"ففيُؽدًُّٟففيُ دٟطٞ"فأدٝففيعد يٍفل ُد ،ف٘لّْدٕف٦فٞتدغتٛففؼدتلٓ فف

ّفٞبد ٞ فبًدٛففيؽدُ ف٘فيل بد"فبًدٛفنتد خفعف٘ؼدٓ"ففيحٟ سفف٤ؼ٧َٟ"فى٦فبإق َد"ففير٧أد"،فْ٘ د فذًٟود"فيًُؽدًُٟ

وف٘تضٟتفٖصٔففيٙثٟك"فلّْٕفأٝففيٙقتففيصٜفٞمَِٓٙفأٟٕفوفلٜففيّٓ غف 03،فصف1118نعخففيتحطٞطفأٝففيت.ٟٟط،فضؼٙيٕفص

وفب ٤ؼ٧ٌفتطفٍٖفٞٓ زِ٘فب يّسُٞكطف ٟ"ف٘ب يحطٞ اف٘بؽٟ زسففيّ دع ف٘ب ٦ددتطفنٟ"ف٘ب.ٟطٖد فَدّفلأهد ضففيهودطففيتدٝف

أ يّسُٞكطف ٟد"فبٓدسٔفيٟؽدتفَدّفف ح01،فصف1118نعخففيتحطٞطفأٝففيت.ٟٟدط،فتتٓ قضفَ فلأه ضفف٤ؼ٧ٌفَٓ قض"فنًٟ"فص

فف٤ؼ٧ٌ،ف٦٘فتٙ سفب٧ق"فبّٟففيّسُٞكطف ٟ"ف٘فيّ ٙضٚو

يٍفٞهتتفذل خفٖصفففيحعخفَ٘ ط٘بٕففيّؽٟ ؼٝفبًٛفتهوٟطفَب زمفنكٙ فف٤ْؽ ِف٘فيسُٞكطف ٟد"،فبدىفٞدسبٙف

يٛفف٦ْتُ زففيّسٞٓٝفَ٘ح ضب"فلٜفدهىفَّفلده وفف٦ْتُد زففيدٙ ٓٝفل٘ففيكدَٙٝف٘ف٤ْؽد ْٝ،ف٘فبتبد ضفىيٛففيتعّ  فى

فٖصٔففيّط٘فبطفأ ؼسسف٘تتع ضعفَ فلنه ٌفف٤ؼ٧ٌحفأ يّطفبل"ففيٙنٟسسففيتٝفٞمؼػفبًٟٗد فٖدصفففيحدعخفَ دط٘بٕف ِّ ل



 

  

 

التكٝف ف٘ضزفأٝفنت خفالْ  ٌفف٤ؼ٧ٌالفيوَ ًُفيّؽٟ ؼٝفٖٝفالضفبل"ففيعكٟسسففيعكًٟ"الوفلَ ففيطفبل"ففيٙ ٟٓ"ف٘فيكَٟٙ"،ف

فيّسّٞففيٓبٗ ْٝال
ف
ف ،فأٗٝفض٘فبطفىْؽ ْٟ"فالأ ؼسسالفي ٧ث"فلؼب خ129،فصف1110تكٝففيسّٞففيٓبٗ ْٝ،فص

ف9ف٢ّْٗ فضفبل"فَٓروض"ف٦فتٓو ،فب بتب ضٖ فتطبطفف٤ْؽ ِفب ٤ْؽ ِفنّٟفٞؽٟطفأٝف طٞفففيٓٗٙعوأوال

ّفغطٞدعسففيبكد زفب يدّسأ عفبدّففيدٓوػ،ف٘فيّطفبلد"ففيع  وٟد"فبط د"فيًتّ.ٟٟدطف9ف٢ّْٗ فضفبل"فب  وٟ"فتٓ غفبدثاَيا

ف٘فيتبسوحفأ٧فت ً فيًّطبطففيّسف ُٝفبّٟفف٤ْؽ ِف٘ف٤ْؽ ِو

َّ ثانثا أٝفن ي"فف٦ؼتكطفضوفٖ٘دٝففيح يد"فف٢هدًٟ"في٥ْؽد ِفوفأد٧فف9ف٢ّْٗ فضفبل"فَمقّت"فتٙ سفأٝفن ي"ففيّسأ عوفل

ف٘ ٙزفيٗ ،ف٘يصيمف٦فت ً ،ف٢ِفتهِٙفضفبل"فبّٟفبٓٝفف٤ْؽ ِو

أ يّسبٙسفىيٛفضفبل"فالفير٧أ"الفنبسٞىفبّففيّط٘فبطففيٙ ٟٓ"ف٘فيكَٟٙ"،فٖٙفتوهٟطفؼٟ ؼٝفال ٙبد ٜ٘الف٘ض عدٝف

ٞ ّهىفقٟسففبًدٛفنطند"فف٢َد"فأدٝففيّٓٗدٙعففيّؽٟ ؼدٝفٞح ٘وفلِفٞعٙزفب يُيتُ فىيٛففيع ٙضففيٙؼلٛففيُ ًُ"،ف٘

٘فيوهطٜحفأ يسّٞفف٤ؼ٧َٝفيٍفٞدسعفىيدٛفقٟد ٌففيّؽدًل"ففيسٟٞٓد"فنٓ د ٌفيًس٘يد"ف٦٘فىيدٛففيكضد زفبًدٛف ُٟد ففيدط٘فبطف

فف٦ تُ بٟ"ف٘فيتُؽمفب يّطفبل"ففيسٟٞٓ"،فب بتب ضٖ ففيطفبل"ففيٙنٟسسفيًّس٘ي"ف٘يًُيتُ و

فيددٙ ّففيعطبددٝففيكددٙفّْٟففيٙ ددعٟ"ففيتددٝفٞددطٚفلّْٗدد ف٦فتؽددتٓسفىيددٛفف٢نهدد ٌففنُدد فٞٓتكددسفالنددعخففيتحطٞددطالفأددٝ

فيّ طبٟ"وفأ يّس٘ي"ففيُسْٟ"فب يٓؽب"فىيٛفٖدصفففيحدعخففيتدٝفتؽدتٓسفىيدٛففيكدٙفّْٟف٘ف٦ْتر بد ا،ف٘ت دت.ىف٘أدفففيُبد زمف

حهدٍففيّٓد غفب دطعفعففيّسُٞكطف ٟ"فٖٝفز٘ي"فتتٓ قضفَ فف٤ؼ٧ٌ،ف٢ّْٗ فتٓؽتفأهطسففيعبٙزٞد"ف،،فٖ٘دٝفز٘يد"ف٦فت

٘لنه َددٕوف٘يعددىفلذلددطفتيددّىفيٗددصفففيرلدد خفىددد ب"فلِفتوهددمفالز٘يدد"ففير٧أدد"الفندد ِفب َددىفترًددتفي٣َدد"ففيعطبٟدد"ف

ففهلٓ عفبعضففيُوهطّٞفَّففيعطخف٘فيُؽًُّٟفيكض ٞ فل٘فَع ضلفأهطٞ"فبدسِ٘فَبدّطضف ٘ف٤ؼ٧َٟ"و ِّ يهّ،فٞبس٘فل

فيحكٟكٟد"ف٘فيًُّحد"وفأتهدِٙفب يٓتٟيد"فبُد٧ف٦فٞطتكدٝفىيدٛفف٘فقعٝفٖٝففهدلٓ عفَبدّطضفيًٗدط٘خفَدّفَعد ضلففيٙفقد 

زض "فَّففيُؽم٘يٟ"،فؼٙٚفنْٕٙففْت  ضففيًطّزسفبًٛفَد فتحكدففَدّفَهتؽدب افنضد ضٞ"ف٘ثك أٟد"ف٘ف تُ بٟد"فأدٝف

 فيُيتُ ف٘يٙفن ْتفَتٙف ع"وف

ففيدسفبّٟفيوهدطسفالز٘يد"ففير٧أد"الفٞعتكدسِ٘فأعد٧فبٓبًٗد ،فيهدّففيُُ ضؼد اففيو ِّ عًٟد"فته دتفلْٗد فأًٟػفغطٞبد فل

لٞسٞٙيٙ ٟ فَضًً"ف٘أ دً"ف٘غٟطف٘فقعٟ"وف٘يٍفتهدّفْتد  جفٖدصٔفف٢أهد ضفؼدٙٚففي دًىففيوهدطٜف٘فيتطف د ففيحضد ضٜف

فيصٜفله خفثك أتٓ ففيؽٟ ؼٟ"فْ٘  ٌففيحهٍفأٝفبًسفْٓ وفى  أ"فىيٛفشيم،فَ ف٧ْن ٕفَّففيسبٙسففيُتهطضسفىيدٛفثك أد"ف

عفخ،فأدعفزاففيٙ د ففيعطبدٝفتغظَد ف٘توههد فلن دطوفأعدٙزسفف٢هدٙيٟ"ففيهطفٖٟ"ففيتٝفلهبحتفتسبٙفىيٟٗ فٖصٔفف٢ند

فيسٟٞٓ"فالف٤ؼ٧َٟ"الفٖٝفبب ضسفبّفضزفأعىفيكٙٚفف٦ لطفخفأٝففيٙ ّففيعطبٝف٘أٝففيع يٍفنًٕوفأكسفن ِف٤ذو  ف

ٝفٖدصٔففيُصٖبٟد"فالف٤ؼد٧َٟ"الفأدفيتي ضخففيؽٟ ؼٟ"ففيعطبٟد"فز٘ضففأدٝفتدطلفأطفغد فيد٣ُٟٔففيُت دّسزِ٘فأدٝففيدسّٞوف٘



 

  

 

فيؽٟ ؼ"فقسف٦فتُٓ فَّف٘قٙعفدط٘خفَصٖبٟ"ف٘ىثٟٓد"ف سٞدسسفأدٝفَيتُع تٓد ففيعطبٟد"ففيتدٝفظًدتفَٙندسسفَٓدصفلضبعد"ف

فيسٟٞٓد"،فَ٘ دتطن"فأدٝفقُٟٗد ف٘ثك أتٗد ففيعطبٟد"ففيتدٝفلؼدُٗتفنًٗد فأدٝفبٓد زففب طسفقطْ ،فَ٘تؽد َح"فأدٝفبك  دسٖ 

فز٘يتٗ ففيُسْٟ"وف

سفًَحد"،فب بتبد ضٔفؼدّٓ"فَدّفؼدّٓفع،ف٢ّْدٕفالنُد فٞ دسلففيّؽدٟتفيٗصف،فب اففيتيسٞسفأٝففيتوهٟطففيدّسٞٓٝف دط٘ض

أٟحددٙوففي ددسلفبٟٓددٕف٘بددّٟففيوعددىففيردد٧ ،فنددصيمفت ددٟ ففيؽددِٓٙففيُٓ َٙدد اففيوهطٞدد"،فَ٘ٓٗدد فف٢زٞدد ِ،فب يبددسعف

 وف01ل،فصفف0873َحُدسفبُد ضس،ف٘فيرطفأ اف٘ف٤  أ اففيتٝفتحي ف ٖٙطففيسّٞفأتعلىفأٟٕففيل ق اف٘فيوع يٟ افص

فيعًدٍف٘قد ِْٙففيتلدٙضفٞكدٙوفلِففيت.ٟدطفل٘ففيتلّدٙضففيب دطٜفٖدٙفبًُٟد"فَته ًَد"ف٘دد ًَ"،فٞدتٍفببدطفتو بدىففأُٓلف

ف٤ْؽ ِفَ فَحٟلٕففيلبٟعٝحفلٜفببطفَ فٞؽُٛفأٝفبًٍفف٦ تُ عفبدوالفيحطفلففيدّصفتٝفيًُيتُد الفَدّفنٟدثفلْؽد قٕف

ُّ زٞدد"ف٘فيّطَعٞدد"ف٘فيسٟٞٓدد"وفَ٘ددّففيُعددط٘ففل ِفأتددطفافف٦ْحلدد  ففيؽٟ ؼددٝف٘فيحطَدد ِفف٦ تُ بٟدد"ف٘فيّؽٟ ؼددٟ"ف٘في

ف٦قت دد زٜفأددٝفتدد ضٞدففيّ ددعٙخف٘فيددس٘وفبدد زسفَدد فٞ دد نبٗ فىقبدد وفبًددٛففيتوهٟددطففيددسٞٓٝفَددّفقبددىفف٢أددطفز،فنٟددثف

ف و    -Hill, 1981, pp. 205صٞوؽطِ٘ففيٗعف ٍف٘بسٌففيتكسٌف٘ف٦ْحل  فبّف طٞففىض  بٕفىيٛفقٙٚفغٟبٟ"ف

فبٓ زفلُْد  ف سٞدسسفيًع٧قد اففيؽ ِّ ٟ ؼدٟ"ف٘ف٦ تُ بٟد"ف٘فيك ْْٟٙد"،ف٦فُٞهدّفلِفٞتحكدففى٦ّفَدّفَٓلًدففأُٗٓد فى

أ يح يدد"ففييددص٘ضفٖددصٔففيع٧قدد اففيتددٝفتعددٙزفىيددٛفثك أدد"ففيُيتُدد ففيعطبددٝف٘تطنٟبتددٕففيبّٟٓٙٞدد"ف٘ظددط٘ففنٟ تددٕفب َدد"و

َد"فبٟٓٙٞد"فالفيّٓعفبٟ"الفبّٟفالفيسّٞالف٘الفيؽٟ ؼ"الففيتٝفَ ظفيتفترتط ففيُ ٗسففيّؽٟ ؼٝففيعطبدٝفٖدٝفتعبٟدطفبدّفلظ

دددد ًَ"ف٘بُٟكددد"ف دددسف،فنتدددٛفلهدددبحتففيهًُددد افَ٘ع ْٟٗددد فغٟدددطفزقٟكددد"ف٘فيرلددد خففيؽٟ ؼدددٝفَ٘وطزفتدددٕفغ َضددد"ف

ف٦ تُ بٟد"ف٘في ك أٟد"فقدسفٞيدسفٖدصفففيرلد خففَ٘ضلطب"فلنٟ ْ حفأوٝفظدىففيحدطفلففيّؽٟ ؼدٝففيُٓدتهػ،ف٘فيٗ َ دٟ"

فوَبّطضففيتبٟٕٓفَّفقبىفبعضففي ب خففيعطبٝفبًٛففيّطغٍفَّفبسٌف٘  ٖتٕ

أدٝفظددّىفغٟدد خفالفيُيد وففيّؽٟ ؼددٝالففيردد صف٘بدسٌفتيددّصضفالفي ّك أدد"ففيُسْٟد"ال
 
 فأددٝفَيتُع تٓدد ف    ,Almondص

فيعطبٟ"،فْ٘تٟي"ففؼت طفزفثك أ"ففيرٙفف٘فيكًدفف٘ف٤ق د ز،ف٘غٟد خفثك أد"ففيُٙف ٓد"ف٘ندففف٦ذدت٧فف٘فيُ د ضن"ف

أٝفتي ضبٓ ففيّؽٟ ؼٟ"ففيُ  ٟ"،فلهب ففيُ ٗسففيّؽٟ ؼٝففيعطبٝففيّطفّٖفَٓلًك فيسٚفبعضففيكدٙٚففيؽٟ ؼدٟ"ففيع َ"ف

فيسٟٞٓ"فَدّفل دىفىقٓد عففيع َد"ف٘فير هد"،فبدغِففيحسفثد"ف٘فيّسُٞكطف ٟد"فٖدٝفلنبدطفذلدطفبًدٛفَ دٟطفف٢َد"،ف٘لْٗد ف

ُّ د"ففيع  ففف٢٘نسفلَ ٌفتلّٙضٖ وف٘تطنعفٖصٔففيكٙٚففٖتُ َٗ فأٝفف٦ؼتكل  خفبًٛفبعضففيول افف٦ تُ بٟد"ففيُٗ

ل٘ففيُحطَ٘دد"،ف٢ْددٕفأددٝفَ ددىفٖددصٔففيح يدد"ففيّؽٟ ؼددٟ"ففيُترًودد"فتيددسفبعددضفف٢ ددطف٘فيوضدد زفاففيّ ددب بٟ"ف٘في ددعبٟ"ف

ف٦نتض ْٗ ف٘ف٦بتك زفأٟٗ و



 

  

 

فبددٙزسفف٤ؼدد٧ٌففيّؽٟ ؼددٝففيُت ددّسزفىيددٛففيّؽدد ن"ففيّؽٟ ؼددٟ"ففيعطبٟدد"فبكددٙسفٞددطتبطفبدد يعُففف٦ ت ِّ ُدد بٝفْعتكددسفل

٘بغظَ"ففيّسُٞكطف ٟ"ففيتٝفتعٟ ٗ فَيتُع تٓ ففيعطبٟ"ف٘ف٤ؼ٧َٟ"وفنُ فتتّٓعوفٖصٔففيعٙزسف ُّففيبحثفبّفددطبٟ"ف

فيّٓ دد ٌففيؽٟ ؼددٝففيددصٜفتؽددعٛفَرتًددتفف٢نددعفخففيؽٟ ؼددٟ"فىيددٛفىبدد زسفت ددهًٟٕفأددٝففيددٙ ّففيعطبددٝوفأ نتؽدد  فٖددصفف

ٟ زفَ ط٘عفالفيّس٘ي"ففيّسٟٞٓ"ال،فٞعتبطفأٝف عزفَٕٓفده٧ًففيرل خففيّؽٟ ؼٝففيّسٞٓٝففيُ ٗسففيّؽٟ ؼٝف٘فيعُىفبًٛفىن

َّفلده وفضزففيوعىفبًٛففيرل خففيّؽٟ ؼٝففيعٟٓتف٘فيُع زٜفيًّسّٞففيصٜفَ ضؼٕففيّٓ  ٌففيّؽٟ ؼٝففيّطؼُٝففيعطبٝف

ُّٛفبُك َ٘"فالف٤ضٖ خالفبعسفلنسفسف َّفف00ذ٧وففيعكٙزففيُ  ٟ"،ف٘ذ ه"فَ ففْل٧ ففيحًُ"ففيّس٘يٟ"ف سفَ فٞؽ

فوف1110ؼبتُبطف

 غياب "انًجال انّسياسي": -1

يكسفُٖٟٓتفل ٗعسففيس٘ي"فبًٛف ُٟ فَو هدىففيُيتُد ففيعطبدٝفَ٘مّؼؽد تٕففي ك أٟد"ف٘ف٦ تُ بٟد"ف٘فيؽٟ ؼدٟ"،ف

٘ؼٟلطافل ٗعتٗ فف٢َٟٓد"فزٞٓ َٟهٟد"فبًدٛففيُ دٗسففيؽٟ ؼدٝوفلْتيدتفٖدصٔففيّس٘يد"فثك أد"ففؼدت٧بٟ"ف٘الُبٓوَٟد"الفشفاف

َ٘عٓٙٞ"،فأه طافأٟٗ فق  ُ"ففيُُٓٙب اففيؽٟ ؼٟ"ف٘غ بتفأٟٗ ف٘ؼ  طفثك أ"ففيحٙفضف٘ ُٟ فأض زفافلده وفَ زٞ"ف

فيتّعبٟطففيحطوفأ يّ ٙضسففيُ ثًد"فيدسٚففييُد ٖٟطففيعطبٟد"،ف٘فيتدٝفددّهًتٗ ففيتّيد ضخففيّؽٟ ؼدٟ"ففيُ  دٟ"،فن ْدتفنًّٗد ف

بدد   فف٤ق دد زفهددطفن"فل٘ف ددُٓ فأددٝفتؽددتٗسففت بٟددتفثك أدد"ففيحهددٍففيوددطزٜف٘بددسٌفف٦بتددطفففبدد ٠ذط،ف٘تبٓددٝف 

َؽتٙٚففيرل خففيّؽٟ ؼٝف٘ ُّفَوطزفتٕفَ٘ لًح تٕففيُرتًو"وفيصيم،فَ ًَتفثك أ"فالفيتّطنٟ الففيّؽٟ ؼٝفث بت فَّف

ثٙفبددتفتي ضبٓدد ففيؽٟ ؼددٟ"،ف٘فؼت ددطافٖددصٔففي ك أدد"فأددٝفبكًّٟدد"ففيحدد نٍف٘فيُحهددٌٙفْتٟيدد"فغٟدد خفآيٟدد اففيُؽدد زي"ف

ف٘فيّسُٞكطف ٟ"ففيحكٟكٟ"و

"ف٘فنسففَّففيّؽُ اففي ك أٟ"ف٘فيٟٗهًٟ"ففيتٝفَّٟعاففيحٟ سففيّؽٟ ؼٟ"فَٓصفأ ٦ َّ ْوطفزفب يّؽًل"ف٘ف٦ؼتبسفزفبغَطفف٢

ف٦ؼددتك٧و،ف٘زبددٙسففيكددطآِف٘فيؽددٓ"ففيٓبٙٞدد"ففيُؽددًُّٟفىيددٛفىتبدد عفَبددسىففيّ ددٙضٚ،فيددٍفٞتيّؽددسفأددٝفَمّؼؽدد اففيّس٘يدد"ف

 اففيٙض ففيصٜفنت فبًٟٕوف٘فيتّحسٞثفف٦ تُ بٝف٘ف٦قت  زٜففيٙ ٟٓ"ففيّؽٟ ؼٟ"فل٘ففيٟٓ بٟ"،ف٘يٍفٞتعّسفى  ضفهوح

يٍف٧ٞظَٕفتحسٞثفؼٟ ؼٝ،فؼدٙفزفأدٝفَؽدتٙٚفددطبٟ"ففيّؽدًل"فل٘فأدٝفَؽدتٙٚفبٓد زفَمّؼؽد اففيس٘يد"فأدٝففيدٙ ّف

فيعطبٝوفنُ فيدٍفٞتيّؽدسفأٟٗد ففيوهدطففيكد ْْٙٝففيحدسٞث،فبدىفظًّدتفىزفضسفَمّؼؽد افٖدصٔففيّس٘يد"فذ  دع"فىيدٛففي ّك أد"ف

فؼٟ"ففيه٧ؼٟهّٟ"وفيّؽٟ 

 35صف،فهددٟت،ف0882ٞعكددٙخ،فأ ٢ظَدد"ففيؽٟ ؼددٟ"فنؽدد فَدد فٞددصٖ فىيٟددٕففيددبعضص
 

تتُ ٗددطففيٟددٌٙ،فأددٝفدددهىف

َيُٙب"فَّفف٦ذتٓ ق اففيتٝفتبدس٘فنُد فيدٙفن ْدتفب دٟ"فبًدٛففيحدىف٘ضبُّد ففيت درٟ ،ف٢ِففيدس٘وففيعطبٟد"فبعدسف

فيتددٝفأط ددتٗ فَؽددتًعَ اففيُطنًدد"فف٦ؼددتعُ ضٞ"فىْ دد زففيُمؼؽدد اففيُُ ثًدد"ففف٦ؼددتك٧وففقتضددتفضٞدد  ففيتددغ٘ضخ

يًُمؼؽ اففيك  ُ"فأٝففيُيتُع اففي.طبٟ"،فيهّفَٓ َٙ"فقُٟٗ ففيؽٟ ؼٟ"فظًتفَكٟسسفبه ٟطفَّفَعلٟ اففيُط عٟ"ف



 

  

 

ٙفقد ف٘أدٝففيتكًٟسٞ"،فٖ٘ٝفَعلٟ اف٦فب٧ق"فيٗ فب يُ د ٖطففيُمؼؽدٟ"ففييسٞدسس،فأٓدتجفبدّفشيدمفف٦ظز٘ف ٟد"فأدٝففي

 وفٖ٘صٔففيح ي"فليكتفب ٧يٗد فبًدٛففي د ٖطسففيحعبٟد"،فأ ْعدسَتفأ بًٟتٗد ف007صف،فضبٟ ،ف0888ببسففيًلٟت،ففيوهطفص

أ دًتففيتيطبد"ف٘ففيتحسٞ ٟ"ف٘يٍفتٓي فندصيمفأدٝفَك َ٘د"فُٖٟٓد"فَمّؼؽد اففيس٘يد"ففيطؼدُٟ"فبًدٛففيُيتُد ففيُدسْٝو

"ف٘فيتحدّطضففيعطبدٝفَدّفف٦ؼدتعُ ضفأدٝف ُٟد فلدده يٕوفأ يًّ.د"ففيؽٟ ؼٟ"فأٝفف٦ؼتي ب"فىيٛفتحّسٞ اففيٓٗض"ف٘فيتُٟٓ

فيؽٟ ؼٟ"ففيتٝفب زافىيٛففيٙف ٗ"ففيوهطٞ"فٖصٔفف٢ٞ ٌ،فتعٙزفبٓ فىيدٛفلظَٓد"فَٙغًد"فأدٝففيكدسٌ،ف٘تضد فندىفَه ؼد ف

ت ضٞرٓدد ففيوهددطٜف٘فيّؽٟ ؼددٝففيحددسٞثفبًددٛففيُحددموفَ٘ددّفلبددطظففيتّحددسٞ افأددمفف٦ضتبدد  فبددّٟففيّؽٟ ؼددٝفَ٘دد فبددسفٔ،ف

سقٟففأٝف بٟع"فٖصفففيُي و،فب بتب ضٔفَي ٦فَعطأٟ فَؽتك٧فبّففيّسّٞ،ف٘ٞعسفَّففيُل ي فف٢ؼ ؼٟ"فأٝففيوهدطف٘فيت

فيؽٟ ؼددٝففيعطبددٝففيُع هددطف٘فظزفزافلُٖٟتددٕففيٟددٌٙف٘ؼددطفبددٙزسفف٢هددٙفاف٘ف٢قدد٧ٌففيتددٝفتٓدد زٜفب ؼددٍفف٤ؼدد٧ٌف

 بتغؼٟػفالُْٙشجالففيّس٘ي"ففيسٟٞٓ"فأٝففيُٓلك"ففيعطبٟ"و

فف٢ٞسٞٙ ِّ يٙ ٟ ففيّ ُٙيٟ"ففيتٝف٘ضزاف ُّفبطفَجفبعضفف٢نعفخففيّؽٟ ؼٟ"فالفيّسٟٞٓ"ال،ف٘فيتٝفتؽدتٗسففَدّفى

ذ٧يٗ فت.ٟٟطففيبٓٛففيّؽٟ ؼٟ"ف٘في ك أٟ"فيًُيتُ ففيعطبٝ،فٞتع ضعفَ فَوٌٗٙفالفيُي وففيّؽٟ ؼٝالففيع ٌ،ففيصٜفٞعتبطف

غ ٛفب دٟطسفزب تٗد فبدّففيلد ب فف٦ؼدتبسفزٜففيوض زففيّط ٟػفيبٓ زففيُٙف ٓ"وف٘فيوٍٗففير  رفيُؽغي"فالفير٧أ"الفل

كدٍٟففيُٙف ٓد"ف٘فيعك٧ْٟد"ف٘فيتعّسزٞد"ففيؽٟ ؼدٟ"وف٘يدٍفتٓدتجفبٓدٕفؼدٙٚفتيطبد"فيٓ  ٌففيّس٘ي"ففيٙ ٟٓد"ففيدصٜفيدٍفًٞتدعٌفب

ؼٟ ؼٟ"فَبتٙضسف٘غٟطفَتيّصضسفأٝفبُكٗ فف٦ تُ بٝف٘في ك أٝ،ف٘يدٍفتدمزفى٦فىيدٛفن يد"فَدّفف٦ْو د وففيحضد ضٜ،ف

ففْتك يٗ فأ ِّ   و012ف،فص1114لًَٟ٘ى،فصفٝفى  ضفظطأٟ"ففيتسذىفف٢ ٓبٝفن ٟطففَ فغّٟطفَّفَك هسٖ ٢

فتضّرٍفل ٗعسففيّس٘ي"ففيٙ ٟٓ"فبعسفف٦ؼتك٧و،فيٍفٞمزفىيٛفدعٙضفف٤ْؽ ِففيعطبٝفب ْتٗ زفَطنً"فف٦ؼتعُ ضف ِّ ى

ففيٓ  ٌففيعطبٝففييسٞسفؼعٛفىيٛفتوهٟمففيبٓٛففيتكًٟسٞد"ف٘ب٧ ِّ قد اففيكطفبد"فف٢٘يٟد"،فيهٓدٕفيدٍف٘فيُك َ٘"ففيٙ ٟٓ"،ف٢

ٞوً فأٝفتعٙٞضٗ فبٟٗ نىفؼٟ ؼٟ"ف٘ف تُ بٟ"فنسٞ "فٞ عطفأٟٗ ففيوطزفب ْتُ  ٕفىيٟٗ فنُٙف ّوفيكسفن ِففيتَحسٞثفأٝف

دّفىيدٛفندسفَ ووو٘يدصيمفيدٍفٞدتُهّففيُيتُد فَدّفلِفٞٙ دسفٖ َ د فَدّف َُ ًْ ع َُ يّف٘ ْ٘ س َُ بعضفف٢قل ضففيعطبٟ"فشفف  بً ف

،ف1100ّْ٘د غ،فصفبًٛففيتعبٟطفبّفشفتٕف٘ت هٟىفَيتُعٕففيُسْٝففيكٜٙف٘فيُٙفظٜفيُٟٗٓ"ففيّس٘يد"ف٦ؼتك٧يٟ"فٞؽ بسٔف

ف و56وف55صفصف

أ يرل خففيّؽٟ ؼٝففيعطبٝفيٍفٞتُهّفَّففيّٓو شفىيدٛففيُيتُد ففيعُٟدفف٘أدمففضتب  دٕفب يتبعٟد"ف٘فيعُدىفأدٝفأًدمف

فيّؽًل"ففيح نُ"،ف٘ظًتفَٟعتٕففيٓكىفبدّففيتيد ضخففي.طبٟد"،فيٗدصففبكدٝفؼدلحٟ ف٘الأٙقٟد الف٘يدٍفٞتٙأدففأدٝفتحدسٞثف

فف ِّ تٙقدتفبًدٛفٞيتغؼدٟػففيحكٟكدٝفيًُيد وففيّؽٟ ؼدٝففيُيتُ ف٘تيؽٟطففيويٙسففيك  ُ"فبٟٕٓف٘بّٟففيّس٘يد"وفأدٝفندّٟفل

فَٙفق ففيدٓك فأٟٗد ،ف٘تعدّسٞٗ فىيدٛفْ د ٌفلددُىف٘لْؽد فيً دطفففيُؽدتيسف٤ ٧زففيكٟ ٌفبكطفزسفْكسٞ"فيًّٓ ٍففيّؽ بك"

ف و11قح"،فزوفا،فصفص



 

   

 

ففيتحّسٜففيّطفّٖففيصٜفتٙف ٕٗفف٢َ"ففيعطبٟ"فٖٙفأٝف ٖٙطٔفتحدّسفنضد ضٜ،ف٘يدٟػفزٞٓدٝفل٘فؼٟ ؼدٝفَ ً ِّ ُد فى

ّٙ فيٕوف٘قسف د زافتيطبد"فف٢ْ ُد"فالفيٙ ٟٓد"الفبعدسفف٦ؼدتك٧وفبغنعفبٗد ف٘بطيُ ْ تٗد فأدٝفظدّىف ٞطٞسففيبعضفلِفٞؽ

فيٓوٙشفف٦ؼتعُ ضٜففي.طبٝفَ٘ؽًهٕفيتعٞسفَّفقٙسففيّطأض،ف٦فيًتؽًّطففيّؽٟ ؼٝفف٢٘ض٘بٝف٘ندسٔ،ف٘ىُّْد فيًحضد ضسف

ٟي"فغٟ خفف٦ؼتٓ ضسف٘الفيعك٧ْٟ"الفأٝففيوعىففيّؽٟ ؼٝفأدٝف ،فْت20ٌ،فْٙأُبط،فص0871ف٢ْ  ضٜ،فف٢٘ض٘بٟ"فشفتٗ ،فص

٘فقعٓ ففيعطبٝ،فْ٘تٟي"فتُٟٗشففيبعسففي ك أٝف٘فيحض ضٜفيًّسّٞفف٤ؼ٧َٝفأٝفتيطب"فبٓ زفَمّؼؽد اففيُيتُد ،فبدىف

ف د.طف ِّ َ٘ح ضبتٕفَّفقبىفبعضفف٢ْ ُ"،فَ ًُ فٖٙفف٢َطفب يٓؽب"فىيٛففيٓ  ٌففيبٙضقٟبٝفأٝفتْٙػوف٘ب يتد يٝ،فأدإ

يع َىففيّؽٟ ؼٝفٖٙففيصٜفلٞكظفف٦ٖتي غففيّسٞٓٝفبُؽغي"ففير٧أ"حفأ ْتكًدتفَدّفَٓلكد"ففيُؽدهٙافبٓدٕفىيدٛفَٓلكد"فف

 ،فَ٘ ًددتفٖددصٔففيوهددطسفزفأعدد ف٦٠ففَددّففيّ ددب خففيعطبددٛفلِفًٞيددغ٘ففىيٟٗدد ،ف106،فصف0881قددطٌ،ففيّٓ ددطف٘فييددسوفص

فوفزٞٓددٝفَددّففيولدد اففيُؽددت.َف ً"ف٘فيُضددلٗسسف٘فيعدد  ًّٟفبددّففيعُددى،فً٘ٞيددغ٘ففىيددٛفت ددهٟىف ُ بدد افبُددىفؼٟ ؼددٛ

فو٘فيُُٗ ّٟ،ففيتٝفيٗ فَٙفقتفَض زسفيًُمّؼؽ"ففيّؽٟ ؼٟ"ففيُسْٟ"ففيح نُ"،فأًبػفبٓسٍٖففيحففب يب  ى

فيرلطفف٢نبطففيصٜفٞتّٗسزفف٢َ"ففيعطبٟ"فٖٙفلِفتسذىفَّف سٞسفأٝففي ّد٧ٌفَدّفذد٧وفَد فٞحد ٘وفبعدضفَدّف٘

طفوفأٓ د ٌففير٧أد"فلبٓ  ٗ ففيُتآَطّٞفَ٘ فبعضففيُعتدسّٞف َّ لِفٞٓ دط٘ٔفأدٝفهدوٙففددب بٓ ف٘بٟد فظف ود ف٘أهدطففَدس

ب يٓؽدب"فىيددٛففيتٟد ضفف٤ؼدد٧َٝففيُت دّسزفٖددٙفَددسذىفيًت.ٟٟدطففيُيتُعددٝ،فزِ٘فلِفٞهًّدتفْوؽددٕفب يبحدثفأددٝففيّ ددط٘ ف

سففيُٙ ددٙبٟ"فيٙ  ٖدد"فٖددصٔففيددّسبٙس،فظَ ْدد فَ٘ه ْدد وفأه ْددتفْ طتددٕفىيددٛففيددّسّٞف٘فيحٟدد سففيؽٟ ؼددٟ"فْ ددطسف  َددس

٘تتع ضعفَ فق ِْٙففيتلٙضففيب طٜ،فبُٟٓ فَؽٟطسففيُيتُع افترتًتفزَ٘ فٖٓ فٖ٘ٓد ل،ف٦٘فُٞهدّفأدطعفض ٞد"ف

،ف0881بٙنسٞبد"،فصف٘فنسسفب هىفَلًف،ف٢ْٗ فتمزٜفىيٛفف٦غتطفخفىشففيٍفتهّفَبٟٓ"فبًٛفْكسفَ٘ٙ ٙبٟ"ف٘ب ٟطسو

ف و80فص

يكسفُٖٟٓتففيع بّٟ"ففيّؽٟ ؼٟ"ف٘فؼتوحًتفأٝففيُي وففيّؽٟ ؼٝففيعطبٝ،ف٘يٍفْتُهّفوفبعسفلن طفَّفْ تفقدطِف

َّفف٦ؼتك٧وففيّؽٟ ؼٝفوفَّفتغؼٟػفالَي وفؼٟ ؼٝالفتع قسٜف٘نسفثٝ،فتكدٌٙفأٟدٕففيع٧قد اففيؽٟ ؼدٟ"ف٘فيتود ب٧اف

بلد"ففيؽٟ ؼدٟ"فأدٝففيدٙ ّففيعطبدٝفٞكدٌٙفبًدٛفبّٟفف٢ْ ف٘ف٠ذدطفبًدٛفلؼد غفف٦نتدطفٌف٘فيتّؽد َ وفَد ظفوفْؽدفففيتع

أتعلًَدتفبدصيمفأع يٟد"ف ُٟد ففيٟٗ ندىفف 87،فصف1100ّْ٘د غ،ففيُحّسزفاففيع   طٞ"ف٘فيل  وٟ"ف٘الفي دًًٟ"ففيٓوعَٙٞد"الفص

٘فيُمؼَؽ اففيؽٟ ؼٟ"ففيحسٞ "فأٝفبٓ زفالثك أ"فَسْٟ"ال،ف٘غ بدتفَدّفذ٧يٗد فقدٍٟففيُ د ضن"ففيحكٟكٟد"فأدٝففيسٞٓ َهٟد"ف

فًس٘ي"ف٘فيُيتُ وفيّؽٟ ؼٟ"في

ىشِ،فَ ظفيددتفَٓ َٙدد"فثك أتٓدد ففيّؽٟ ؼددٟ"ففيتكًٟسٞدد"فَ ثًدد"فَُٟ٘ٗٓدد"فبًددٛففيُ ددٗسففيّؽٟ ؼددٝ،فَّ٘ٙ ٗدد"فيًٓؽددٟجف

فيُيتُعددٝفَ زٞدد ًف٘ضَعٞدد ًوف٘ب تددتفت ددهىفْٙبدد فَددّفف٤نطفٖدد افف٦ تُ بٟدد"ففيُؽددتبلٓ"ففيتددٝفتعٟددففبًُّٟدد"ففْتكدد وف

الفيُ  يٟ"الففيتٝفتكٌٙفبًٛففي٦ٙزفىيٛفف٢در ص،فىيٛفثك أ"ففي٦ٙزفىيٛففيُيتُ ففيعطبٝفَّففي ّك أ"ففيؽٟ ؼٟ"ففيسٟٞٓ"ف



 

   

 

فيُمّؼؽ اففيُسْٟ"ف٘فيؽٟ ؼٟ"ففيحسٞ "فأدٝففيُيتُد ،ف٘ىيدٛفذًدففَتلًّبد اففيحٟد سففيؽٟ ؼدٟ"ففيسُٞكطف ٟد"ففيحكٟكٟد"وف

ف٦ تُد بٝوف٘قسفلؼٍٗففيٙ  فف٦ؼتعُ ضٜفأٝفتهطٞػفٖصٔففي ك أ"فبًٛففيُؽتٙٚففيُمّؼؽ تٝف٘أٝفلده وففيٙبٝف

أًكسفت ّهًتففيحسفث"فف٦ؼدتعُ ضٞ"فن دٟط٘ضسفَتر ض د"ف٘فْتك  ٟد"ف٘ىق د  ٟ"،فلأدطظافَيتُعد فَتطفنبد فٞوتكدطفىيدٛف

ف بٟعد"ففيُطنًد"ففيت ضٞرٟد"،ف 055،فصف1115فيٗطَ ؼٝ،فصبٙفَىففيتلٙضففيتّطفنُٝففيُؽتكىف ِّ د ف٦فددّمفأٟدٕفل ُّ وفَ٘

زفَدسٚفتدغثٟطففيتّٟد ضفاففيّسٟٞٓد"فأدٝففيت.ٟدطففيّؽٟ ؼدٝف٘ف٦ تُد بٝف٘في ط٘فففيعطبٟ"ف٘فيّس٘يٟ"ففيّطفٖٓ"،فؼٙففتحسّف

ف٘في ك أٝفيًُيتُ ففيعطبٝفأٝففيُؽتكبىوف

َّففيضط٘ضٜفلِفت٧ظٌففيحطفلففيُيتُعٝ،فنطفن ف٘ت.ٟطففأٝففيوهطف٘في ك أ"ففيؽٟ ؼٟ"،ف٘لِفتحسسفتح٦ٙاف

 زسفبٓد زففيُود ٍٖٟففيّؽٟ ؼدٟ"ف٘ت.ٟٟدطفَعد ٟٞطفنكٟكٟ"فأٝفآيٟ اففيوعىففيؽٟ ؼٝوف٘فيُٓلًففف٢٘وفيٗصفففيتحدٙوفٖدٙفىبد

فيعُىف٘فيع٧ق اففيؽٟ ؼٟ"ففيكسُٞ"فبعسفلِفلأًؽتوف٘ث ْٟ ،فٞٓب.ٝفبًٟٓ فف٦ْل٧ فَّففيٓكسففيصفتٝ،فنتدٛفْدتُهّفَدّف

فيٙقٙففبًٛفْك  ف عوٓ ،ف٘لِفْؽغوفلْوؽٓ فيُ شففذؽطْ فَع ضنٓ ففيُ  ٟ"فأٝففيتحّطضف٘فيٓٗٙعف٘فيدترً فَدّف

  فيترًت؟ف٘لّٞفْطٞسففيٙهٙوففيٌٟٙ؟ف٦ؼتبسفزف٘
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ٞكٌٙفَوٌٗٙفالفيُ  ضن"ففيؽٟ ؼٟ"الفبس٘ضفٍَٗفأٝفتلٙٞطفآيٟ اففيحهٍففي د ي ف٘قٙفبدسٔ،فيهٓدٕفظدّىفغ  بد فبدّف

فيُ ددٗسففيؽٟ ؼددٝففيعطبددٝفذدد٧وففيعكددٙزففيُ  ددٟ"فْتٟيدد"ففؼددتبسفزفف٢ْ ُدد"ففيؽٟ ؼددٟ"ف٘دددُٙيٟتٗ فُٖٟ٘ٓتٗدد فبًددٛف

فيّؽٟ ؼدٟ"فيٟؽدتفَيدّطزفت دٙٞتفأدٝفففيُيتُ فببطفالفيُو ٍٖٟفف٦ضثٟ"الفبًٛفنؽ خفَوٗدٌٙففيُٙف ٓد"وف٘فيُ د ضن"

أتطسفف٦ْتر ب اففيس٘ضٞد"ف٘فيُٙؼدُٟ"،فبدىفٖدٝفب ٢ؼد غفثك أد"ف٘آيٟد"فيتدغ ٟطففيُدٙف ّف٘تٙبٟتدٕفبكضد ٞ فَيتُعدٕف

ف٘ف٦ٖتُ ٌفب يكطفضفاففيّؽٟ ؼٟ"ففيُترصسف٘بٓت  يٗ ففيُٓت طسو

"،ف٘ٞضُّفندصيمفَبدسلفف٦ْتُد زفأتٙؼٟ فق بسسفَ  ضن"ففيُٙف ّٟٓفأٝففيّ غِففيع ٌ،فٞعّعظفأطصفبٓ زففيُٙف ٓ

٘فيُه ْ"فأٝففيُيتُ فيسٚفَرتًتفف٢أطفزف٘في طف  فف٦ تُ بٟ"ف٘فيول اففيعُطٞ"وفأ يُ  ضن"ففيؽٟ ؼٟ"فٖٝفبب ضسف

بّفهٟط٘ضسفتحّسزفَٟه ْٟعَ اففيٓ  ٌففيؽٟ ؼٝف٘آيٟ تٕفأدٝففيّس٘يد"،ف٘ب يتد يٝ،فأٗدٝفتُهدّفَدّفت دهٟىفَمّؼؽد اف

 la)فٙيدد"ففيُ دد ضن"فَحٙضٞدد"فأددٝفَوٗددٌٙففيُٙف ٓدد"،فٖ٘ددٝفَطتبلدد"فب يُؽددم٘يٟ"فيُيتُدد ففيُددسْٝف٘نهَٙتددٕوفأُك

responsabilité)أ يُ  ضن"فف٤ضفزٞ"ف٘فيحّطسف٘فيُؽم٘ي"فٖٝففيتٝفتمّؼػفيكٟ ٌفَٙف ٓ"فأعًٟ"ف٘بًُٟ"فأدٝف ُٟد فوف

فَٓ نٝففيحٟ سوف

تمّنسفَرتًتففيَسضفؼ افف٦ تُ بٟ"ف٘فيؽٟ ؼٟ"ففيعطبٟ"،فلَْٓ فْعدٟشفلظَد"فؼٟ ؼدٟ"فبٟٓٙٞد"فْ تيد"فبدّففيتَيطبد"ف

فيؽٟ ؼٟ"ففيؽ بك"ففيتٝفتُّٟعافَٓصفف٦ؼتك٧وفب ك أ"فف٤ق  زف٘فيتَُٟٗشفيُرتًتففيو بًّٟفف٦ تُ بّٟٟف٘فيؽٟ ؼّٟٟف



 

   

 

وففي ك أ"ففيّؽٟ ؼدٟ"فال ّٙ فيتّ د ضنٟ"الفىيدٛفآيّٟد"فنكٟكٟد"فأدٝففيحهدٍف٦٘فىيدٛف طٞكد"فنٟد سوفأٝففيٙ ّففيعطبٝ،فىشفيٍفتتح

أ ك أ"فالنففف٦ذت٧فالففيؽٟ ؼٝففترصافبسٞسفف٢ده وفَّففيتٙتَطفافَّ٘ففيَٓعفب اففيتَُٟٟعٞ"ف٘في دطفب افشفاف

فٖددصٔفف٢ظَدد"فتتددطف٘ فبددّٟفف٦ظز٘ف ِّ فب.لدد زفنددسفثٝفلنٟ ْدد وفى ٍّ  ٟدد"فف٦ْتُدد زفاففيتكًٟسٞدد"ف٘ف٢٘يٟدد"،ف٘يددٙفن ْددتفتددت

فيتٓ ُٟٟ"ف٘فيتغؼٟؽٟ"فيصفتٟ"فف٤ْؽ ِف٘يكُٟٕ،ف٢٘ده وففيُٟٗٓ"فأٝفَرتًتفف٢أضٟ"ف٘فيّؽٟ ق اففي ك أٟد"ف٘فيطَعٞد"،ف

  وBalandier , 1986, p 536صفٖ٘ٝفنصيمفلظَ"فتبس٘فل٦٘ف٘قبىفنىفدر،فلّْٗ فلظَ"فأٝفف٦ذت٧فف٘فيتعّسز

ق افٖصٔففيُ  ضن"ففيّؽٟ ؼٟ"فأٝففيٙ ّففيعطبٝ ّٙ ف،فأُتعّسزسفَّفلُٖٗ 9لَ فَع

9فتُ ىفٖصٔففيبٟٓد افصفيع  ًٟد"ف٘فيُسضؼدٟ" فىندسٚفآيٟد افت دهٟىففيدٙبٝففيؽٟ ؼدٝفيؼىلاخ أسريح وترتىيحف-ل

٘في ك أٝ،فٖ٘ٝفأٝففيٙقتفْوؽٕفتُ دىفب يٓؽدب"فىيٟٓد فىندسٚففيكٟدٙزففيتدٝفتُٓد فف٢أدطفزف٘فيُيُٙبد افَدّفف٦ْردطف ف

فيُسضؼٟ"الففيتٝفتتضُٓٗ ففيبطفَجف٘فيُٓ ٖجففيسضفؼٟ"فأٝفَرتًتفَؽتٙٞ تٗ فففيو بىفأٝففيحٟ سففيؽٟ ؼٟ"وفأوالفي ك أ"

فيتعًُٟٟ"،فَّفنٟثففيُض َّٟف٘ف٢بع زف٘فيس٦٦ا،فلغًبٗ فشفافنُٙيد"فَعطأٟد"ف٘أهطٞد"ف٘ضَعٞد"فتكًٟسٞد"فَهّطؼد"ف

بًٛففيُٙف ٓ"وفَ٘ط٘ "فيًعسٞسفَّففيكٍٟف٘فيت ٙضفاففيُٓ أٟ"فأٝفَسي٦ٙتٗ فصظ ٖطسف٘ ُٟٓ" فيُكتضٟ اففيتطبٟ"ف

٘ب يت يٝ،فيٟػفٖٓ لفلٞ"فغطفب"فىشففغ بتففيُ  ضن"ففيؽٟ ؼٟ"ف٘فيُسْٟ"ف٘تُٟعفؼًٙلففيُٙف ّففيعطبدٝفبدطأضفندىف

أعىفؼٟ ؼٝفل٘فنتٛفْكد بٝوفىِفظد ٖطسففي٧َبد ٦سف٘فيوتدٙضفأدٝفَؽدتٙٚفٖدصٔففيُ د ضن"،فتعدٙزفىيدٛفبٙف دفففيٓؽدفف

فوفيتطبٜٙف٘فيتعًُٟٝف٘ف٦ تُ بٝفبَُٙ 

9فتتُ ددىفذ هدد"فأددٝف ددعتففي ك أدد"ففيؽٟ ؼددٟ"ف٘فيُسْٟدد"فيددسٚفَرتًددتفألدد افجتًاػيااح وثمافيااحيؼىلاااخ اف-خ

فيُيتُدد ،ف٘ؼددٟلطسففيكددٍٟف٘فيعدد زفاف٘فيُٙض٘ثدد اففيتددٝفتعددٙزفىيددٛففيٓ دد ٌفف٢بددٜٙف٘فيتكؽددٍٟففيتكًٟددسٜفيدد٣ز٘فضفأددٝف

يعطبددٝفٞؽددتٓسفىيددٛففيُيتُدد فصفَدد ٧ففيتُٟٟددعفبددّٟففيددصنطف٘ف٢ْ ددٛ وفَ٘دد ظفوفْؽددفففيتعبلدد"ففيؽٟ ؼددٟ"فأددٝففيددٙ ّفف

أتعلًَتفبدصيمفأع يٟد"ف ُٟد ففيٟٗ ندىف ،ف87ف،فص1100ْ٘ غ،فصففيُحّسزفاففيع   طٞ"ف٘فيل  وٟ"ف٘الفيّ ًًٟ"ففيٓوعّٙٞ"ال

٘فيُمؼَؽدد اففيؽٟ ؼددٟ"ففيحسٞ دد"فأددٝفبٓدد زفثك أدد"فؼٟ ؼددٟ"ف سٞددسس،ف٘غ بددتفَددّفذ٧يٗدد فقددٍٟففيُ دد ضن"ففيحكٟكٟدد"فأددٝف

كسففبتُساففيس٘ي"ففيُؽتكً"فبًٛفف٠يٟد اففي٦ٙ ٟد"ففيتكًٟسٞد"ففيتدٝفتكدٌٙفبًدٛففيسٞٓ َهٟ"ففيؽٟ ؼٟ"فيًس٘ي"ف٘فيُيتُ وفي

بًدٝ،فصف٤ق  زفْ٘وٝفف٠ذطفزِ٘ففبتب ضف٢ُٖٟ"ففيكٍٟففيُ تطن"،ف٘فيتٝفن ْتفل٘يٛف دح ٞ ٖ ففْؽدي ََٟ"ففيُيتُد ف

ف و551ف،فص0888

ف(massive)فُ ٖٟطٞدد"ال9فْتٟيدد"فغٟدد خففي ك أدد"ففيك ْْٟٙدد"ف٘فيؽٟ ؼددٟ"فالفيييؼىلاااخ لاَىَيااح وسياساايحف-ا

تطف عتفْؽ فف٦ْرطف فأٝففيحٟ سففيؽٟ ؼٟ"،ف٘غ بتفَعٗد ففيتك يٟدسف٘فيُُ ضؼد اففيسُٞكطف ٟد"ففيحسٞ د"وف٘قدسفؼد زف

ففيُ د ضن"ففيّؽٟ ؼدٟ"فتٓح دطفأدٝفف٦ْتر بد افل٘فأدٝففيتطّدد فىيدٛفبعدضففيُٓ هد ف ِّ ف٦بتك زفيدسٚففيدطلٜففيعد ٌفل

فوبًُٟ"فَٙؼُٟ"فتٓتٗٝفب ْتٗ زفَحلّ تٗ ففيط ٟؽ"ففيؽٟ ؼٟ"وف٘ب يت يٝ،فأٗٝ



 

   

 

ّٙعالفلبع زفلظَ"ففيُ  ضن"ففيؽٟ ؼٟ"فأٝفث٧سفْك  فض ٟؽ"،فٖ٘ٝف ف9ٞحّسزففيه ت فال ٧وفببسفعففيُع

وفف٦ذت٧وفأٝفدطف  ففيُيتُ ففيؽٟ ؼ9ٝفٖٓ لفتكًَد ف٘ف د فأدٝفددطف  ففيُ د ضنّٟف٘فيُٗتُدّٟفب يُؽدغي"ف0

فوفيؽٟ ؼٟ"

فوَٙؼُّٟ"فغٟطفأَع ي"9فظ ٖطسففيُتطَد ففيٙفنسف٘فذتو زففيُع ض "ففيحكٟكٟ"وفَ  ضن"فدهًٟ"ف1

تحَهٍفأٟٗ فتغذدصفددهىففيتَعبِلد"فب.دطعفذًدفففيُؽد ْسسففي دهًٟ"فيًدٓ ٍففيح نُد"،فزِ٘فلِف2 َُ وفَ  ضن"فى ب ضٞ"ف

٘قسضتدٕفبًدٛفتُعبَطفبّفَ  ضن"فنكٟكٟ"فْ بع"فَّففٖتُ ٌففيُٙف ّفبُ فٞيطٜفنٙيٕفأٝففيُيتُ ففيؽٟ ؼٝف٘ىضفزتدٕف

ف و54ف،فص0871َعٙع،فصفيتغثٟطفأُٟ فٞتَرصفَّفقطفضفاف

نىفٖصٔفف٢بع زف٘غٟطٖ فلَزافىيٛفُٖٟٓ"ففيحهٍفف٢بدٜٙفوففيّطبدٜٙفبًدٛف ُٟد فف٢ْ ُد"ففيؽٟ ؼدٟ"فأدٝففيدٙ ّف

فيعطبٝحفأ ٢ْده وففيسُٞكطف ٟ"ففيتدٝفن ٘يدتفبعدضففيدّس٘وفتلبٟكٗد ف د زافببد ضسفبدّفبلد زفافؼٟ ؼدٟ"فبًبدٙغف

ٝفنسفثٝفدهًٝفصفيَسؼ تٟط،ففيُي يػففيٟٓ بٟ"ف٘فييٗٙٞ"وو فَّ٘فل ىفدْطبٓ"فْ  ٌففيحهٍفف٦ؼتبسفزٜ،فَّ٘فَمؼّؽ ت

ل ىففيتعبٟطفبّفىضفزسففيؽًل ِف٘نُ ٞ"فَ  ي ففي.طخفف٦ؼتعُ ضٜ،ف٘يٍفتهّفأٝف ُٟ فف٢نٙفوف طٞك"فنٟد سفل٘ف

فوفٞعدٟشفندد ٦افَتو ٘تدد"فَددّفف٤ق دد زفْ د ٌفنهددٍفٞعبّددطفأعدد٧فبددّفىضفزسففي دع ففيعطبددٝوفأ ٤ْؽدد ِففيعطبددٝفَدد ظ

.َٟد فنًَٟد فأدٝف َُ ٘فيتُٟٗشف٘بسٌففيُ  ضن"فأٝففي غِففيع ٌ،فٖ٘ٙفلٞض فغٟطفَٓدتٍفؼٟ ؼدًٟ ،فَ٘.تدطخفبدّف٘فقعدٕف٘

فبًُٟ"فهٓ ففيكطفضفاففيؽٟ ؼٟ"فأٝف٘ ٕٓو

يددٛفأ يّٓ دد ٌففيّؽٟ ؼددٝفأددٝففيددٙ ّففيعطبددٝف٘ف٤ؼدد٧َٝفندد ضخفنددىففيكددٙٚففيّؽٟ ؼددٟ"ففيُع ض دد"فيددٕ،ف٘ؼددعٛفى

تٙظٟتففيّسّٞفيرسَ"فلٖسففففي طبٟ"ففيؽٟ ؼٟ"ف٘يًكض زفبًٛف ُٟ فذ َٕٙحفأُبسلفف٤ظفن"ف٘ف٤ق  زفيهىفأهدطف

َرتًتفبّفلٞسٞٙيٙ ٟ ففيّؽًل"فأٝففيس٘ي"ففيٙ ٟٓ"،فٞعتبطففيُبسلفف٢ؼ ؼٝفيًُُ ضؼ"ففيؽٟ ؼدٟ"فأدٝففيدٙ ّففيعطبدٝف

ؼُ"فب َ"،فَٟعافف٢ْ ُ"ففيعطبٟ"،فٖ٘ٝفَح ٘يد"فَٓصفف٦ؼتك٧وف٘أٝفَرتًتفَطفنىفتغؼٟػفٖصٔففيس٘ي"وفٖ٘ٓ لف

ف٦يتو فف٘٘لزفلٞ"فتيطب"فؼٟ ؼٟ"فتعُىف٘أففقٙفبسففيعُىففيسُٞكطف ٝحفأغغً فٖدصٔفف٢ْ ُد"ففبتُدسافف٦ْتر بد اف

فيّ هًٟ"ف٘فيتعّسزٞ"ففيؽٟ ؼٟ"ففي ٙضٞ"،فَّ٘فَٓلًففَٙقتفالفتهتٟهٝالفيضُ ِفتيسٞسفدطبٟتٗ ،ف٘يٟػفَّفَٓلًفف

ٗ فل٘فب بتب ضٖدد فتٙ ٗدد فالفؼددتطفتٟيٟ الفض ٟؽدد فيًبٓدد زففيُيتُعددٝوفيٗددصف،فٞتحددَسسف ُٟدد ففيُحًًَددّٟفف٦قتٓدد عفبضددط٘ضت

٘فيُوهطّٞففيؽٟ ؼّٟٟفبّفلظَ"فأٝففيُرٟ وففيؽٟ ؼٝففيعطبٝففيصٜف٦فٞدعفوفٞتَهدرفبًدٛفالقسؼدَٟ"الففيوهدطففيؽٟ ؼدٝف

ففيٙفنسف٘ف٢ٞسٞٙيٙ ٟ ففيؽٟ ؼٟ"ففيُُٟٗٓ"فأٝفَؽتٙٚففيرل خف٘فيُُ ضؼ"فَع و

يصيم،فأإّْٕفَّففيرلغفلِفْهتوٝفب يبحثفأٝفَ فٖٙفذل خفؼٟ ؼدٝف٘قد ْْٙٝفل٘فْ د  فَمّؼؽد تٝ،ف٘أدٝفآيٟ تدٕف

فيتّعبّٙٞ"فزِ٘فلِفْعُىفلٞض فبًٛفتعطٞ"فَ فتطّؼد فَدّفقدٍٟفَ٘عتكدسفاف٘تُد ٧ّافف تُ بٟد"فيدسٚفٖدم٦زففيود بًّٟف



 

   

 

تدتٍفأٟدٕفىبد زسفت دهٟىففيع٧قد"فبدّٟففيودطزفففيّؽٟ ؼّٟٟوفَ٘وٌٗٙففيُ  ضن"ففيؽٟ ؼٟ"فَطتبطفبُٓٙشجفَيتُعدٝف سٞدس،

َ٘مّؼؽ اففيس٘ي"ف٘فيُيتُ ففيُسْٝفبٗسففف٦ْرطف ففيوعًٝفأٝففي غِففيع ٌ،فَّ٘فل دىففيدترً فْٗ  ٟد فَدّفن يد"ف

فَددّفلبددطظف ِّ ف٦ته يٟدد"ف٘في٧َّبدد ٦سففيؽٟ ؼددٟ"ف٘فيُسْٟدد"ففيتددٝفتُّٟددعافبٗدد ففيتيدد ضخففيّؽٟ ؼددٟ"ففيّؽدد بك"وفيٗددصف،فْعتكددسفل

فيتٝفتٙف ٗٗ ففي َٙضسففيعطبٟ"ففيّطفٖٓ"فٖٝفىب زسفتغؼٟػفالفي ك أ"ففيُسْٟ"الفأٝففيُي وففيؽٟ ؼدٝف٘تحًٙٞٗد فففيتّحسٞ ا

ىيٛفآيَٟ"فنكٟكٟ"فأٝفت هٟىففيع٧ق افأٝففيُيتُ فلٜف عًٗ فآيٟ"فىزَ  ٟ"فيُرتًتفف٢ طفففف٦ تُ بٟ"ف٘فيؽٟ ؼٟ"ف

ف٘تحسٞسفؼٟ ؼ تٗ ففيُؽتكبًٟ"وأٝففيُيتُ فَّفل ىف٘  فبطفَجففيّس٘ي"ف٘ت هٟىفَمّؼؽ تٗ ف
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ف٢ظَ"فأٝفَعٓ ٖ ففيبؽٟطف٘ ٙزفن ي"فَؽتع ٟ"،فتعتطعفأطزففل٘فَيُٙب"ف٤ْي ظفبُدىفَد وف٘ببد ضسففتعٓٝ

الف٢ظَ"الفأٝففيُي وففيؽٟ ؼٝف٘ف٦ تُ بٝ،فدٗسافأدٝففيّؽدٓٙفاففيُ  دٟ"ففؼدتعُ ٦اف٘فْت د ضففن ٟدطففَدّفقبدىف

ندٙوفَؽد  ىففيت دّه٧افففيصّٞفٞ دت.ًِٙفندٙوففيت.ٟدطفف٦ تُد بٝ،ف٘ذ هد"ف Touraine, 2005صفبًُ زفف٦ تُ ع

فف٦ تُ بٟ"ففييسٞسسفأٝففيع يٍفَ٘ؽ  ىففيتٙفهىفف٦ تُ بٝوف

فيهّىفبعسف ِّ ٘لظَ"ففيُٙف ٓ"ففيعطبٟ"،ف٦فُٞهّفأٍٗفلبع زٖ فى٦فىشففلذط ٓ ٖ فَّفزف طسففيتّوؽٟطفاففيُيّعلس،ف٘نغ

ىب زسففيبحثف٘أدفففيُدٓٗجففي دُٙيٝففلظَتٕففير ه"فبٕفصؼٟ ؼٟ"ف٘ف تُ بٟ"ف٘ثك أٟ" ف٘يٕفبٟٓتٕف٘ضفّٖٟٓتٕوف٦فبّسفَّ

ْ تٗ ففيت ضٞرٟ"ف٘فيُيتُعٟ"حفلٜفببطفتحًٟىفيُرتًتفلبع زٖ ففيؽٙؼٟٙدوفلْ طبٙيٙ ٟد"ف ّٙ َّفذ٧وفتحًٟىفَرتًتفَه

كددتفٖددصٔفف٢ظَدد"فْتٟيدد"ففيلّدد ب ففيردد ض ٝفيوددوالفيّس٘ي"ففيٙ ٟٓدد"الففيتددٝفُٖٟٓددتفبًددٛففيُيُددٙعف ُّ فيع َدد"وف٘قددسفتع

بٗ ففيتّحدسٞ ٝففيٗد زففىيدٛفىندسفسفت.ٟدطفافؼٟ ؼدٟ"ف٘فقت د زٞ"ف٘ثك أٟد"فأدٝفبٟٓد"فف٦ تُ بٝفب ؼٍفبًُ ْٟ"فَ ط٘

فيُيتُ ففيعطبٝوف٘ن ْتفٖصٔففيُٟٗٓد"فأدٝفندسفشفتٗد فْكضد فيًوضد زففيعد ٌ،ففيدصٜفُٞ ّدىففيُؽدط ففيحكٟكدٝفيًُٙف ٓد"ف

ف و481،فصف0886فيُسٞٓٝ،فص

فيتكًٟسٞ"ففيتٝفتكٌٙفبًٛفف٤ق  زفْ٘وٝفف٠ذطففيكسففبتُساففيّس٘ي"ففيعطبٟ"فَٓصفف٦ؼتك٧وفبًٛفف٠يٟ اففي٦ٙ ٟ"

وف 551ف،فص0888بًددٝ،فصفزِ٘ففبتبدد ضف٢ُٖٟدد"ففيكددٍٟففيُ ددتطن"،ف٘فيتددٝفن ْددتفل٘يددٛف ددح ٞ ٖ ففْؽددي ََٟ"ففيُيتُدد 

َ٘ ظفيتفٖصٔففي ك أد"ففيّؽٟ ؼدٟ"ففي دُٙيٟ"،فتُ دىفىندسٚفلبدطظففيتحدسّٞ اففيسفذًٟد"ففيتدٝفتعتدطعفتيطبتٓد ففيؽٟ ؼدٟ"ف

ؼدب٧ٟ،فص ٌفىب زسفتغؼٟػفَٓ َٙ تٗ ففيوهطٞ"ف٘فيُمّؼؽ تٟ"ففيؽٟ ؼٟ"ففييسٞسس،ف٘تي ٘ظفن يد"ففيتُّٓدٟطف٘تُ ىفب  ك فلَ

ففيّؽٟ ؼٝف٘ف٢ٞسٞٙيٙ ٝففيصٜفتُٟعافبٕففيتيطب"ففيّؽٟ ؼٟ"ففيعطبٟ"فأٝففيّؽ بفوفف 008ف،فص1116

فتطفثٓ ففيعطبٝف٘ف٤ؼد٧َٝفغٓدٝفب يُعد ْٝففي ك أٟد"ففيٓبًٟد"،ف٘فيكدٍٟفف٤ْؽد ْٟ"فف٢هدًٟ"فَ دىف َِ بًٛففيّطغٍفَّفل

ففيُ دهىفظدىفق  ُد فأدٝفبدسٌفتوعًٟٗد فْتٟيد"فبدسٌفتدٙأَطفَمؼَؽد افؼٟ ؼدٟ"ف َِ فيتؽ َ ف٘فيتآذٝف٘نكٙ فف٤ْؽ ِ،فأإ



 

   

 

أ ىفَرتًدتفَمّؼؽد اففيُيتُد ففيُدسْٝفأدٝفتدسضٞ فق زضسفأع٧ًفبًٛفتحٙٞىفٖصٔففيكٍٟفىيٛفبطفَجفبًُٟ"،فْ٘تٟي"ف

فيّٓ غفبًٛففؼتبل ْٗ ف٘فبتُ زٖ فأٝفَؽتٙٚفتو ب٧تٍٗففيّؽٟ ؼٟ"،ف٘أٝفْ  ٌفب٧ق تٍٗففيَٟٟٙ"وفيكدسفن ْدتففيحسفثد"ف

فيؽٟ ؼٟ"فبٓسْ ف٦فتتعسٚفندس٘زفبٓد زفَمّؼؽد افؼٟ ؼدٟ"فددهًٟ"فصفيكدٙفّْٟ،ففيُيد يػففيٟٓ بٟد"،ففيكضد زففيُؽدتكىوو ف

ُّ فلّذطفبًُٟ"ففْب   ففيُٙف ٓد"ففيعطبّٟد"ففيحكٟكّٟد"حففترض فأٝ زٞٓ َٟ تٗ ففيّسفذًٟ"فىيٛففيُٓ َٙ"ففيكُعّٟ"ف٘ف٢َٟٓ"،فَ

أ يُٙف ٓ"فيٍفتت ّهىفبعسفأٝفَيتُعٓ ففيعطبٝ،ف٘يٍفتٓىفن َٗ ف٤ثب افشفتٗ فْتٟي"ففيكُ ف٘ف٦ؼتبسفزففيصٜفلبد  فٖدصفف

ففيت ّهىوف

فٖ َشفف ِّ يحطٞ"ففيصٜفتتُت فبعضفدعٙبٓ ففيعطبٟ"فبس٦فَّفلِفٞعّعظفبٓ زففيُٙف ٓد"،فَّ٘ففيُو ضق اففي٧ّأت"فل

ففيّسُٞكطف ٟد"فن ْدتففيّطٞد  ففيتدٝفشّضاففيّطَد زفبدّف ُدطف ِّ قسفلنٟ ف٘بدّعظفَٓلدفففيكبًٟد"ف٘فيل  وٟد"ف٘ف٤ثٟٓد"،ف٘ندغ

فف٦ْتُ زفافف٢٘يٟ"ففيّؽ بك"فيكٟ ٌففيّس٘ي"ففيٙ ٟٓ"ف٘ظٗٙضفَوٌٗٙففيُٙف ٓ"و

ففيع٧قدد"فبددّٟفَ  ددٟٓ ففيكطٞدد فصقبددىففْلدد٧ فف٦ْتو  دد اففيعطبٟدد" فب يحسفثدد"ففي.طبٟدد"فٖددٝفب٧قدد"فف٘ٞبددس٘ ِّ ل

فٖصفففيُ  ٝفوففيح  طفَ ظفوفَ س٘زففىيٛفتطفثٕففيًُُٙنٝف٘فيع ُد ْٝفبًدٛفهدعٟسففيدسّٞف٘فيكد ِْٙف ِّ فيكلٟع"،ف٢

فبٓٛفف تُ بٟ"فؼد بك"فبًدٛفف و03،فصف0881فيع ُ"،فص٘فيتطبٟ"،ف٘ب يتطفسففيؽًل ْٝفبًٛفهعٟسففيّؽٟ ؼ"ف ِّ ٘ٞبس٘فل

ُّ فَ ظفيتفٖٝففيُُٟٗٓ"فأدٝ َيتُعٓد ففيعطبدٝحف ف073،فصف1111تٟعٞٓدٝ،فصففيُيتُ ففيلبكٝف٘فيٙ ٓٝف٘فيكَٙٝ،فضب

أ يتحسٜففيصٜفتٙف ٕٗفالفي ٙضسالفأٝفبعضفف٢قلد ضففيعطبٟد"فٖدٙفَدسٚفقدسضتٗ فبًدٛفتحكٟدففتحدٙوفْدٙبٝف٘دد َىف

،ف0881فيدّسٞم،فصك أٟ"،فنتٛفت ب فأٟٕففيُٙف ٓ"ف طٞك"فنٟد سف٘ طٞكد"فيًحٟد سالفييُٟ فنكٙوففيُيتُ ففيؽٟ ؼٟ"ف٘في 

ف و6صف

ففيُٙف ٓ"فَ ىفغٟطٖ فَّففيُو ٍٖٟفشفاففيُ سضَٞ"ففيحكٙقٟ"ف٘فيؽٟ ؼٟ"ففير ض ٟ"،ف٦فُٞهّفتععٞعٖد ف َِ ْعتكسفل

فقدٍٟففيُ د ض َِ ضٔ،ف٢ َٙ دىففيُؽدم٘يٟ"فأدٝفى٦َفببطفنؽطففيكٟٙزففيتٝفتهبَىفنطن"ففيُيتُ ففيعطبٝف٘تعٙ فتل ُّ ن"ف٘تح

بٓ زففيُيتُ فيّفُٞٓحٗ فلٜفن نٍفبطبٝفي عبٕ،ف٘ىَُْ فٞوط ٗ فٖصفففيَ ع ف٘ٞغذدصٖ فبإضفزتدٕف٘ندسٖ وفيكدسفُٖٟٓدتف

فيع بّٟ"ففيّؽٟ ؼٟ"ف٘فؼتوحًتفأٝففيُي وففيّؽٟ ؼٝففيعطبٝ،ف٘يٍفْتُّهّفوفبعسفْ تفقطِفَّفف٦ؼتك٧وففيؽٟ ؼٝفوف

سفثٝ،فتكٌٙفأٟٕففيع٧ق اف٘فيتو ب٧افبّٟفف٢ْ ف٘ف٠ذدطفبًدٛفلؼد غفف٦نتدطفٌفَّفتغؼٟػفنٟ ِفؼٟ ؼٝفتع قسٜف٘ن

ف٘فيتّؽ َ و

٘فيحكٟكدد"ففيتددٝف٦فٞؽددتلٟ فلنددسفلِفٞٓهطٖدد فل٘فٞ ددمفأٟٗدد ،فٖددٝفلّْددٕفثُدد"فلظَدد"فددد ًَ"فل٘فب َدد"وفلظَدد"فدددًُتف

َٟدد"ووو وفَرتًددتففيُٟدد زّٞف٘فيُؽددتٙٞ ا،ف٘فيودد بًّٟفصَددٙف ّٟٓفَ٘ؽددم٘يّٟ،فَع ض دد"فَ٘مؼؽدد افَسْٟدد"ف٘ىب٧

أ ٢ظَ"فبٓسْ فأٝففيُع ض "فنُ فأٝففيّؽًل"،ف٘أٝففيُيتُ فنُد فأدٝففيّس٘يد"وف٘الف٢ضثٙشنؽدٟ"الففيّؽٟ ؼدٟ"فَ ظفيدتف

َُٟٗٓ"فبًدٛففيّ دع ففيعطبدٝفْ٘ربدٕفَعد ،ف٘ؼتتٙفهدىفب بتب ضٖد فَح دً"فلْ طبدٙفوفثك أٟد"فيدوفالبدطفزٞ.ٍففيلّ بد"الف



 

   

 

فَ فن ىفَٓٗ فأٝفتطنٟب"ففي ر ٟ"ففيك بسٞ"في٥ْؽ ِف٘في٧َّب ٦سففيّؽٟ ؼّٟٟوف٘ٞبكٛفف٦أتطفعفق  ُ فٖ ِّ ٓ ،فٖ٘ٙفل

فيعطبٝف٦فٞحوّعٖ فبًٛفهدٟ غ"فَلًد ففيحطٞد"ففيدصٜفَدّفزْ٘دٕف٦فٞتّؽد فَيتُعد فَدسْٟ فبًدٛفلؼد غفزُٞكطف دٝالف

،ف٘ف٤ ُدد عففيددٙ ٓٝففيددصٜفن ددىفبددّٟفَرتًددتففيكددٙٚفلثٓدد زففي ددٙضسفقددسفنًّددتفَحًّددٕففيتٓ قضدد اف 0882يبٟدد ،فص

فيحعبٟ"ف٘ف٦ تُ بٟ"ف٘فيُصٖبٟ"ففيسفذًٟ"ففيتٝفب تتفتّٗسزففيٙنسسففيٙ ٟٓد"وفأٗدم٦زففيود بًِٙفُٞ ًدِٙف٘فيّ طفب اف

دففَدّفندسسففي دطفب اف ُّ قٓٙفاففي ك أ"ففيؽٟ ؼدٟ"فأدٝففيُيتُد وف٘فيُٓد خففيّؽٟ ؼدٝففييسٞدسففيدصٜفنّطنتدٕففي دٙضسفب

ٖ٘دصٔففي د ٖطسفتعبّدطفبدّفالفىندسٚفتيًٟد اففيؽٟ ؼٟ"ف٘ف٢ٞسٞٙيٙ ٟ"ف٘فيٓعفب افف٦ تُ بٟ"فأٝفَيتُعٓ ففيعطبٝ،ف

 7،فصف0875غًٟددِٙ،فص ددعتفف٢ؼددػففيتددٝفقدد ٌفبًٟٗدد فالَيتُدد ففيٓربدد"الف
 

فيّؽٟ ؼددٝف٘فيُددسْٝفأددٝفَيتُعٓدد فَٓددصف

فف٦ؼتك٧ووف

أإشففن ِفْؽٟجففيع٧ق افبّٟفف٢أطفزف٘فيُيُٙب افؼًُٟ ،فٞهِٙففيُيتُ فَٟٗغفيًت.ٟٟدطففيّؽٟ ؼدٝففيدّسُٞكطف ٝف

دد فتٗددُّٟفبًددٛففيُ ددٗسففيؽٟ ؼددٝفالثك أدد"ففيّطبٟدد"ال،فؼددٙففتتوّهددمففيع٧قدد اففيؽٟ ؼددٟ"،ف٘يتحكٟددفففيتكددسٌوف ُّ ٘يهددّفي

فلٞ"فنطن"فْٗٙعفل٘ف ِّ ٘ؼت.ٟ فأٟٗ فقٍٟففيتٙفهىوفٖ٘صففبس٘ضٔفؼٟٓعهػفبًٛففيُيتُ فترًو ف٘فْحل   وفيصيم،فأإ

"حفأٗدٝفلض دٟ"فف٦ْلد٧ فْحدٙفت.ٟٟطفؼٟ ؼٝ،ف٦فُٞهٓٗ فلِفتتٍفأٝفغٟ خففيع٧ق افف٦ تُ بٟ"ف٘فيّؽٟ ؼدٟ"ففيُسْٟد

بٓ زفُْٙشجفالفيّس٘ي"ففيُسْٟ"ال،فَ٘حوّعفيًبٓ زففيّسُٞكطف ٝففيحكٟكٝوفأهّىفَ فٞغًَٕففيّ ع فَ٘ فٞطفّٖفبًٟٕفأٝفى د ضف

َطنً"ففيتغّؼٟػفي ك أ"فؼٟ ؼٟ"ف سٞسسفبعسففي ّٙضس،فٖٙفلِفٞبٓٝفأهطففؼٟ ؼٟ ف سٞدسففٞد٧ظٌفبدّٟففيحود ظفبًدٛفٖٙٞتدٕف

٘ف٢ه ي"فَّفْ نٟ"،ف٘بّٟفتغؼٟػفٖصفففيوهطفبًٛفقٍٟففيتعّسزٞ"ف٘فيحٙفضف٘ف٦ْوتد  فبًدٛفف٠ذدطفففيعطبٟ"فف٤ؼ٧َٟ"

فوَّفْ نٟ"فث ْٟ"

فبٙزسفَوٌٗٙفالز٘ي"ففير٧أ"الفىيٛفزف طسففيٓك د اففيوهطٞ"ف٘فيّؽٟ ؼٟ"فَّفقبىفبعضفف٢نعفخففيّسٟٞٓ"فٞسأعٓ ف ِّ ى

ففىيٛففيتغنٟسفبًٛففيٓك  ففيتّ يٟ"9

ففيُ ط٘عففيُيتُعٝففيعطبٝففييسٞسف٦فُٞهّفت ٙضف٧ََحٕففيؽٟ ؼٟ"،ف٘بٓد زفَمّؼؽد تٕففيّسؼدتٙضٞ"فى٦ف0 ِّ وفى

أٝفى  ضفىب زسفىْت جفأًؽو"فؼٟ ؼٟ"ف سٞسسفتهِٙفق زضسفبًٛفالتغٍَٟالففيُُ ضؼ"ففيؽٟ ؼٟ"ففيعطبٟ"ف٘أففض ٞ"فأ بًد"ف

ُتسن"ال،ف٘فيتٝفيٍفتتُهّفوفبًٛفَدسٚفلضبعد"فب دطسفقطْ دوف٘ىبسفبٟ"فتهِٙفبس٧ٞفبّففيتيطب"ففيؽٟ ؼٟ"ففيّؽ بك"فالفيُ

َّففيكل فَ ف ص٘ضففيؽًل"فف٦ؼتبسفزٞ"فبهىفذ    ٗ ف٘ؼُ تٗ ففي ك أٟ"ففيُُٟعسوفأ يّؽدمفوففيًُد ففيٟدٌٙف٦فٞتعًدفف

ٓ فبكطفضففيت.ٟٟط،ف٘يهّٕٓفٞتعًففبٙ ٗ"فٖصفففيت.ٟٟطفَ٘ضُْٕٙفَ٘سفٔوفأإشففيدٍفْؽدٟلطفبًدٛففتيد ٔفٖدصفففيت.ٟٟدطفبغْوؽد

٘بإضفزتٓ ففيعطبٟ"ففيصفتٟ"،فأؽٙففيّفْوكسفَؽ ضفٖصفففيت.ٟٟطفأحؽ ،فبىفؼٙففْوكدسفلٞضد فأطهد"فت ضٞرٟد"فؼد ْح"ف

فيًت.ٟٟطففيؽٟ ؼٝف٘فيُيتُعٝفيٍفتتٙأطفيعكٙزف ًٙٞ"و



 

   

 

وفيكسفن ْتفَؽغي"فالفير٧أ"الفَؽهٙت فبٓٗ فأٝففيعكٙزففيُ  ٟ"،ف٘يهّفٞتٍفىنٟ  ٖ فَّفأتطسفىيٛفلذدطٚ،فَدّف1

فىنٟد زففل ىفتيسٞس ِّ أهطتٗ ،فَّ٘فذ٧يٗ فَح ٘ي"فتيسٞسففيبحثفأٝفَٙ ٙعففيؽٟ ؼ"ففي طبٟ"فأٝفف٤ؼد٧ٌوفنُد فل

َوٌٗٙفالز٘ي"ففير٧أ"الفأٝففيٙ ّففيعطبٝفٖٝفَح ٘ي"فَّفقبىففيبعضف عًٗ فالَوَٗٙد فؼٟ ؼدٟ فَع هدطفالف٘يهٓٗد ف

في كد أٝف٘فيّؽٟ ؼدٝفيًعدطخفتطتبطفزف ُد فب طأٟد"فت ضٞرٟد"فَغظَ٘د"،ف٘أدٝفظدىفتطف د فْؽدفففيحدطفلفف٦ تُد بٝف٘

٘فيُؽًُّٟوفأٗصفففيُ ط٘عفًٞتيرفىيٟٗ فبعضففيُوهدطّٞففيعدطخفأدٝفى د ضففيعكًٟد"ففيتب دٟطٞ"ف٘أدٝفَح ٘يد"ف٘فٖٟد"ف

فبسبٙٚفىْك شفف٢َ"فَّفن ي"ففيترًتو

فف٦ْتكدد وفَددّفذلدد خفالفيس٘يدد"ففيٙ ٟٓدد"الفىيددٛفذلدد خفالز٘يدد"ففير٧أدد"الحفلٜفف٦ْتكدد وفَددّفَٓلددففالز٘يدد"ف2 ِّ وددفى

ىيدٛفَٓلدففالز٘يد"ففيكدطِ٘ففيٙؼدلٛال،فيدٟػفقد٦ٙفب زٞد فأدٝفت ضٞرٓد ففيّؽٟ ؼدٝففيُع هدط،ف٘أدٝففيّؽددٟطسفففيحسفثد"ال

فيصفتٟ"فيًوهطفف٤ؼ٧َٝف٘فيؽٟ ؼدٝففيحدسٞث،ف٦٘فَيدطزففؼدتبسفوفَود ُٖٟٝفتيطٞبدٝف٘ظٟود9ٝفبدىفٖدٙففْكد٧خفٞعٟدسف

،فؼدبتُبط،فصف1111بًكعٞدع،فصطفهٟ غ"ففيكضٟ"ففيؽٟ ؼٟ"فبًٛفْحٙفَر يتفيُ ففؼتكطافبًٟٕفَٓصففيكطِففيت ؼ فب د

فَعدد ضلفأهطْدد ففيؽٟ ؼددٝففيعطبددٝفَوتٙندد"فبًددٛفلن ددطفَددّففنتُدد و،فْ٘حددّف 70 ِّ ،فٖ٘ددصٔففيعددٙزسفٖددٝفزيٟددىفبًددٛفل

فَل يبِٙففيٌٟٙ،فلن طفَّفلٜف٘قتفَضٛفبُعٞسفَّففيبحثفأٝفلؼب خفىذو قٓ ففيّؽٟ ؼٝففيّؽ بفو

أعددسٌفف٦ٖتُدد ٌفَددّفقبددىففيُوهددطّٞف٘فيّؽٟ ؼددّٟٟفب يبعددسففيتدد ضٞرٝف٘في كدد أٝفل٘فتي ًُٖٗدد فأددٝفىبدد زسففيبٓدد زف

فيُيتُعٝ،فيّفتمّزٜفى٦فىيٛفىب زسفىْت جفض ٞ"فل٘ف٘هو"فب٧ ٟ"فدُٙيٟ"ف٘غٟطف٘فقعٟ"فيُ  نًٓ ففيحكٟكٟد"،فأتهدِٙف

تكبىوف٘ف٦نتود زفب ؼتٓؽد خففيتيد ضخففيّؽٟ ؼدٟ"فبصيمفبسُٞ"فف٢ُّٖٟد"فأدٝفت.ٟٟدطفٖدصفففيٙفقد فْحدٙفف٢أضدىفأدٝففيُؽد

في.طبٟ"فل٘فَح ٘ي"ففيبعضفف٠ذدطففيعدٙزسفىيدٛفتيد ضخففيّؽدًت،فيدّفٞدمّزٜفى٦فىيدٛفن يد"فَدّففيودطفيفأدٝففيّ دطبٟ"ف

ففيّؽٟ ؼٟ"فيًتّيطب"ففيّسُٞكطف ٟ"،ف٘ىيٛفف٤ذو  فأٝفتغ ٟطففييُ ٖٟطفَّفل ىف ُ ِفتحكٟففلٖسففففي ٙضسوف

ففيُؽم٘ي ِّ ٟ"فف٢ذ٧قٟ"ففيٌٟٙ،فٖٝفلبًدٛفَدّففيُؽدم٘يٟ"ففيّ دطبٟ"،ف٘لِفّعفنًوٓد فبدغِفْهدِٙفلذ٧قٟدّٟفْعتكسفل

قبىفلِفٞهًّوٓ فب ٢نه ٌففيّ طبٟ"وف٘ف٢ظَ"فأٝف٘ ٓٓ ففيعطبٝفيٟؽتفَك ٙضسفبًٛففيحهٍف٘فيحه ٌفل٘فبًٛففيّٓرد ،ف

ففيوؽ زففيٙ ٙزٜف٘هىفىيٛففيٓر عف ِّ ففيبعضفٞطٚفل ِّ ف و01فصفٌ،1117ففيُطظ٘قٝ،صبىفى

فبًُٟ"ففيتّحسٞثفل٘ففيّٓٗض"فٖٝفبًُٟ"فَطّنبد"فَ٘تعدّسزسفف٢بعد ز،ف٦بدّسفلِفتلدط فأدٝفى د ضفت دٙضف٘ ِّ   يُ فل

ت.ٟٟطٜفد َىفيُرتًدتفف٢ْؽد  ففيُيتُعٟد"وفلَد ففي.ًدٙفأدٝففيدّسّٞ،فأٗدٙفزيٟدىفبًدٛفف٢ظَد"ف٘فيُحٓد"ففييسٞدسسففيتدٝف

فيُتسّٞالفبس٦فَّفالبكىففيؽٟ ؼٝال؟فأٙقعٓ فَّف سٞدسفأدٝفزذًتفأٟٗ فف٢َ"،ف٘فيتٝفب زففيبعضفيٟع ييٗ فبوال ُٟطف

ف٦ْحطففففيوهطٜف٘فيؽٟ ؼٝففيصٜفبسلتٕفنٙنب"فالفيكطفزال،فَٓصففيعكسففيّطفب فيًكطِفف٢٘وففيٗيطٜووو٘فيصٜفيدٍفتبدطلف

"فنتٛفف٠ِ َّ  ُّٟفٖ٘ٙففيُٓ خففيصٜفت.ً فبًٟٕفثك أ"ففيعٓتف٘فيتٙتّطففيسف ُّٟففيك ف ،18،فصف0874بُد ضس،فصفَٕٓفف٢

بًٛففيُ. يب"،ف٘ىشففشٖ فف٢َىفب يتّه ؼى،ف٘شٖ فىيٟٕفَ فٞدسبٙفىيٟدٕفَدّفف٢ندٙفو،ف٘ن ْدتففيع دبٟ"فشفٖبد"فيً.ًد ف



 

   

 

فبدّفذًدسِ٘،ففيح هىفبًٍٟٗ،فتٓ قَ فبُطفٍْٗ،ف٘ت٧دتفَه ؼبٍٗفَ٘ؽ بٍٟٗ،ف٘بيع٘ففبّففيُسفأع"فبّفلْوؽدٍٗفص

ف و037زوا،فصف

ففيددٙبٝفبيددٖٙطفٖددصٔففيُٙفقددتف٘تحددّسٞ تٗ ففي ِّ حضدد ضٞ"ف٘ز٦٦تٗدد ففيّؽٟ ؼددٟ"ف٘ بٟعدد"فآث ضٖدد ففيّؽددًبٟ"فبًددٛفى

ضفاف٘بدسف ىف ّٙ فيُيتُ ففيعطبٝ،فُٞ ىففيّؽدبٟىففيٙنٟدسففيدصٜفٞدمزٜفىيدٛفتغؼدٟػف٘بدٝفنكٟكدٝ،ف٘ دط فض ٚف٘ت د

يًّٓٗٙعفبُؽتكبىفلَتٓ ففيعطبٟ"حفأتٙظٟتففيّسّٞفَّفقبىفبعضفف٢نعفخففيؽٟ ؼٟ"ف٘فيوط ف٘فييُ بد افف٤ؼد٧َٟ"ف

ففبٟل"فَيتُعٟ"فَتٙتّطس،ف٘ىيٛففيتّ يٟ فبًٛففيتوهٟطففيتهوٟطٜف٘في.ٟبدٝففيّط عدٝففي.د ض فأدٝفَت ٖد افلزٚفىيٛفذً

في ٧ٌ،فَ٘ ًُ فق ٌفٖصفففيوهطفأٝففيّؽ بف،فٞح ٘وفنصيمففيٌٟٙ،فلِفٞيعىفَّفالفيسّٞفف٤ؼ٧َٝالفلٞدسٞٙيٙ ٟ فضؼدُٟ"ف

ند أّٟٟفيٓدتعًٍفل٦فْعتدسفب يّ دهى،فبدىفٞيد فلِفيهّفليٍفتهّفٖعف ُٓ ففيُ  ٟ"ف٘تغّذطْد ففيحضد ضٜفأٝفْ  ٌففيحهٍ،ف

فْٗتٍفب يُضُِٙ؟



 

   

 

ف:لائًح انًصادر وانًراجغ

فيبٓ 9ِفزفضففيعًٍفيًيُٟ و-،فبٟط٘اانًمذيحفبّفذًسِ٘،فببسفيطنُ ِ،فصزوا ،فف-

فص ف  بط، فَحُس فف٢ْ  ضٜ، فْٙأُبط0871و ف0821صف(، تحىالخ انفكر وانسياسح في انشرق انؼرتيٌ، ف0861و فب يٍ ، فؼًؽً"

ف24فيُعطأ"،فبسزف

ففيُطنعففي ك أٝففيعطبٝوفف،ففيسفَضففيبٟض ز9انؼمم انَسياسي انؼرتي: يحَذداتّ وتجهيَاتّ ،ف0881وففيي بطٜ،فَحُسفب بس،فص

فَٓ ُ"ففيتحطٞطففيوًؽلٟٟٓ"،فف٤ب٧ٌففيُٙنسو ،ف0،فص سىسيىنىجيا االَتفاضح،ف ،فن ِْٙففي  0881ْٝوففيّسٞم،فلنُس،فص

ف،فبٟط٘ا9فزفضففيوهطوانًهم وانُحموففي ٗطؼت ْٝ،فلبٙففيوت فَحُسفببسفيهطٍٞفبّفلبٝفبهط،فصزوا ،ف

فيبٓ 9ِفَطنعفزضفؼ اففيٙنسسففيعطبٟ"و- ،فبٟط٘ا0،فص انؼهًاَيح يٍ يُظىر يختهفف ،0881وففيع ُ"،فبعٞع،فص

ف،فَٓ ٙضفاففتح زففيهت خففيعطخوفانؼرتيانًجتًغ انًذَي وانذونح انسياسيح في انىطٍ  ، 0886وففيُسٞٓٝ،فتٙأٟف،فص

صبّٟفف٢هٙيٟتّٟففيعًُ ْٟ"ف٘فيسٟٞٓ" ،فبٟط٘افوفتْٙػ9فؼًؽً"ف شرػيح انحكى في ػصر انؼىنًح،ف)1117وففيُطظ٘قٝ،فلبٙفٞعطخ،فص

ففيهٙثط،ففيسفضففيُتٙؼلٟ"فيًٓ طو

فوَّفَٓ ٙضفافنعخففيتحطٞط،ف) 5،فص َظاو اإلسالو،ف)1110وففيٓبٗ ْٝ،فتكٝففيسّٞ،فص

ففيٗطَ ؼٝ،فببسففيًلٟت،فص في ك أ"فصَ  وفتْٙػف٘فييعف ط ،فَّففاستراتيجياخ انًىاجهح انريسيح نهحذاثح االستؼًاريح ،ف1115و

ف،ففيسفضففيعطبٟ"فيًهت خو٘ف٠ذط

ففيُ.طخ9ففيُطنعففي ك أٝففيعطبٝو- ،ففيسفضففيبٟض ز1،فص اإلصالحيح انؼرتيح وانذونح انىطُيح ،ف1114لًَٟ٘ى،فبًٝ،فصف-

فص فف٤يٕ، فببس فبًكعٞع، ف1111و فؼبتُبط ، فص انذونح في انفكر اإلساليي انًؼاصر، فبٟط٘ا0، ففيٙنسسفيبف- ، فزضفؼ ا ٓ 9َِطنع

ففيعطبٟ"و

فص فف٤يٕ، فببس فبًكعٞع، فزٞؽُبط1114و فتكىيٍ انًجال انسياسي اإلساليي ،(، فبٟط٘ا9 ف٘فيؽٟ ؼ"، ففيٙنسسف9فيٓبٙس فزضفؼ ا َطنع

ففيعطبٟ"و

ف،ففيسفضففيتْٙؽٟ"فيًٓ طوفصىل ػٍ انًجتًغ وانذيٍ ألفهى ،ف0881 خ،فصبٙنسٞب"،فببسففيٖٙف-

  ،فزَ ف9فزفضف وطففيًسضفؼ اف٘فيٓ طو1،فص يٍ ثالثيح انفساد إنى لضايا انًجتًغ انًذَي،ف)1111وفتٟعٞٓٝ،ف ٟ ،فص

ف٘فيتٙظٞ وف،فبٟط٘ا9فزفضفف٢َ"فيًلب ب"ف٘فيٓ ط) 1،فص )1118وفنعخففيتحطٞطفأٝففيت.ٟٟط،فصفْؽر"فَعتُسس ،فص

ف ،فزفضففيٗ زٜفيًلب ب"ف٘فيٓ طف٘فيتٙظٞ و0،فص يخاضاخ انحذاثح ،ف1116وفؼب٧ٟ،فَحُس،فص

ف ،فتْٙػ9فزفضففيبطف فيًٓ طوف1ص ػٍ انؼروتح واإلسالو،  ،ف0881وفؼٟتففيس٘ي"،فب ُت،فص

فwww.islamion.comففيت ي9ٝوفببسففيع و،فبًٝ،فنعخففيتحطٞطفف٤ؼ٧َٝفأٝفتْٙػووفلٜفَؽتكبى؟،فَك وفَٓ ٙضفبًٛففيُٙق ف

فص فنُ و، ففيًلٟت، فببس فضبٟ  ،0888و فَيً"ف، ففيعطبٝ، ففيوهط فأٝ ففيؽٟ ؼٝ ففيُي و فبٓ ز فىب زس فْحٙ فلْلِٙ، فأط  َٓبطففبًُ ْٟ"

فف27فيعسزف،ففيحٙفض

ف،فصبُ ضس،فَحُس،فزضفؼ"ف٘تحكٟف ،ف بع"فبٟط٘اواألػًال انكايهح نإلياو يحًذ ػثذِ ،ف0861وفببسٔ،فَحُس،فص

فبًٝ، فصفو فىبطفٍٖٟ، يٍ صىرج اآلخر انؼرتي صىرج اآلخر انًختهفح فكريا:سىسيىنىجيح االختالف وانتؼصة،  ،)0888نٟسض

فَطنعفزضفؼ اففيٙنسسففيعطبٟ"وف، 0،فص َاظرا ويُظىرا إنيّ

ف،فبٟط٘ا9ففيُمؼؽ"ففيعطبٟ"فيًسضفؼ اف٘فيٓ طواإلسالو وانسهطح انذيُيح،ف      َحُس،ففوفبُ ضس،



 

   

 

ففيك ٖطس9فزفضففي ط٘ و ،ف0،فص اإلسالو وانًستمثم ،(ل0873صوفبُ ضس،فَحُس،ف

فزفضففيٙنسسفيًلب ب"ف٘فيٓ طوف،فبٟط٘ا9انتراث في ضىء انؼممخ ،ف0873وفبُ ضس،فَحُس،فص

فط٘ا9فزفضففيٙنسسفيًلب ب"ف٘فيٓ طو،فبٟتياراخ انفكر اإلساليي ،ف0874وفبُ ضس،فَحُس،فص

ف،ففيك ٖطس9فزفضففي ط٘ وىاإلسالو وفهسفح انحك ،(0878وفبُ ضس،فَحُس،فص

فيبٓ 9ِفَعٗسفف٤ُْ زففيعطبٝوف-٘ا،فبٟط 0،فص يجتًغ انُخثح،ف 0875وفغًِٟٙ،فبطٖ ِ،فص

فزفضفؼحطفيًٓ طوف،فتْٙػ9كتاب انرواسة في اإلتذاع وانؼًراٌوفقح"،فَحُسفنُ و،فصزوفا ،ف

يبٓ 9ِفزفضففيٓٗ ضف- ،فبٟط٘ا1،فص ولاَىَيح يمارَح تؼذد األدياٌ وأَظًح انحكى: دراسح سىسيىنىجيح،ف 0881وفقطٌ،ف ٙضج،فص

فيًٓ طو

ػاللح انًشروع انذيًمراطي تانًجتًغ انًذَي انؼرتي، يٍ انًجتًغ انًذَي انؼرتي ودورِ في تحميك ف، 0882وفيبٟ ،ففيل ٖط،فص

فيبٓ 9ِفَطنعفزضفؼ اففيٙنسسففيعطبٟ"وف-س،فبٟط٘اانذيًمراطي

،ففييُعٟ"ففيعطبٟ"فيًعًٌٙففيُيً"ففيعطبٟ"فيًعًٌٙففيؽٟ ؼٟ"،فذطٞت ،ف٧َبؽ اففيؽًل"ففيؽٟ ؼٟ"فأٝفف٤ؼ٧ٌ،ف1101وفَع٘ظ،فَحُس،فص

ف25زضفؼ اففيٙنسسففيعطبٟ"،ففيعسزففيؽٟ ؼٟ"فب يتع ِ٘فَ فَطنعف

ف ٧وفببس فَعٙع، فص و ف0871ع، فَّف ، فأٝففيٙ ّففيعطبٝ، ففيؽٟ ؼٟ" ففيُ  ضن" كطف ٟ"ف٘نكٙ فف٤ْؽ ِفأٝففيٙ ّففيسُٞلظَ"

ف ،فبٟط٘ا9فَطنعفزضفؼ اففيٙنسسففيعطبٟ"و13،فصؼًؽً"فنت ففيُؽتكبىف)1،فص فيعطبٝ

فْػ9ففيسفضففيُتٙؼلٟ"فيًٓ طو،فتٙ)0،فص انشخصيح انتىَسيح، يحاونح في فهى انشخصيح انؼرتيح ،ف1100وفّْ٘ غ،ففيُٓ ت،فص

،ففيؽٓ"ف18،ففيعسزفَٓبطففيحٙفضٝ،فزضفؼ"فأٝففيت ضٞدف٘هٙضسففيصفا،فَيً"ف،فهٟت ،فدب لففيُ  0882وفٞعكٙخ،فَحُسفن أظ،فص

ففي  َٓ"و
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