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إلاشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياس ي عند بن : قراءة في كتاب

 "ععد اللاار ججللو "خلدوهلــ

براهيم أحمد ،قسم الفلسفة . ا

 جامعة مستجاهم

ؤلاقيالياث الخاعيسيت في "يمثل هخاب الضهخوع عثض اللاصع حغلوٌ 

ئنخاحا فىغيا يخهف اعابع " علل  حخماا الؿيااس  ععض ااب زلضدو 

ألانالت دالخميز د زخالف، دهو ئط يغن  اإلاىخثت العغةيت فانه يكيل ئضافت 

فالىخاب يخجادػ . نوعيت في علل  حخماا الؿيااس  العغتي اإلاعانغ

امعهجيخه الخيامليت ألاظغدخاث الىالؾيىيت اإلاخواجغة في عمليت جهنيف 

دجدليل الظواهغ  حخماعيت دالؿياؾيت اإلاعانغة اليوم، خيث يمثل هخااه 

مدادلت حاصة للخغدج مب مأػق اإلاغادخت في اإلاياو دالضدعاو في فلً 

.  الىخاااث الل    جسغج عب مخاهت الخلليض داإلاداواة دالخمااي اللىغر 

يأزظ العمل معظ الثضايت نوعة مدادلت حاصة لخلضيل كغاءاث 

حضيضة دعؤيت معانغة عؤيت لللىغ  حخماعي دالؿيااس  في حضليت الخلاعل 

ايو ععانغهما ليلضمها لعا في نؿيج جخضافغ فيه عؤيت فلؿليت جخهف 

فالىخاب ليـ اؾخعغاضا مألوفا إلالاجب . االعمم دألانالت دالجضيت داإلاواظثت

ئط يلغع الياجب معظ . العظغياث الخلضدنيت الؿائضة ااججاهاتها اإلاسخللت

الثضايت أو يخلغص في نسج عؤيت مخجضصة للىغ زلضدني اأظغدخاث مغايغة 

مخياملت يأزظ فحها داكع الخياة العغةيت ؤلاؾالميت في نؿيج فىغر يدمل 

دهو في مؿاع هظا العمل يخلغص اغؤيت مغايغة جخيامل فحها . ظابعا فلؿليا

الخضازت الؿياؾيت د حخماعيت امععياث الترار اللىغر العغتي ؤلاؾالمي 

.  ايل ما يععور عليه هظا اللىغ مب أنالت دمغدنت دظاكت ئنؿانيت زالكت

" يلوٌ اإلاإلف في هظا الخهوم مثضيا عأيه في اهخمامه االلىغ الخلضدني

هظه الضعاؾاث الثالر عب ااب زلضدو الل  هخجذ زالٌ الؿعواث الؿثعيو، 

: اي نديجت إلادضصاث زالزت
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أو  هخمام الظر أدليعاه في الثضايت  اب زلضدو لل يىب ملهوصا ال - أدلها

فهوعة ااب زلضدو عثلغر . واو عهعا ااإلاعار الثلافي دؤلايضيولوجي للعهغ

ؤلاؾالمي وانذ جلغض جلغيثا على ول ألانخليجانؿيت اإلاغغةيت - اإلاغغب العغتي 

دالجؼائغيت زانت أدلئً اإلاكخغليو أهثر مب غيرهل ااإلاوعدر الثلافي دالعلم  

أد على ألاكل ئلى " اإلالضمت"فالعغيم الظر واو يإصر ئلى . ؤلاؾالمي– العغتي

دواو يثضد على أنه . ازخياع العهوم اإلاسخللت واو مؿعغا صفعت داخضة

الخمغهؼ ألادعدتي "، اإلاإصر لالنلعاا مع La voie Royal" العغيم اإلاليي"

L’Européocentrisme للخيويب الجامعي اإلاععى فـي الؿــعواث ألادلـى مـب 

(. 79م) ؾخلالٌ

هظا  هخمام اإلاؿهب كض جىثف في الخعثيم التراور، خيثما واو - زانحها

ئنالح الخعليل العالي يإهض اؾخعضاصه لثعاء حامعت دظعيت في هيئاتها دفي 

مضموو حعليمها، دكض جثيو لعا أو جلضيل اللىغ الخلضدني في مسخلف 

دأو ظغيلت عغض . مجا ث العلوم  حخماعيت مهمت ضغدعيت دملخت

(. 80م)الضعاؾت ألادلى كض جميزث االوظيلت التراويت الل  وانذ لها مب كثل

التراور لل يهثذ اهخماما داعيا، – أو هظا  هخمام ؤلايضيولوجي- زالثها

" هكف الخدغيً"دةمدادلت . علميا ئ  اواؾعت مياصيب أزغى مب الثدث

دئيلاعاث الخاعيش الجؼائغر، دزانت الوؾيغ، دهظلً االعمل على ما اجلم 

، ظهغ لعا Précapitalistes" مجخمعاث ما كثل الغأؾماليت"على حؿميخه اـ 

." جضعيجيا الخأزير اللعلي لثعض اإلالاهيل الخـلضدنيت اـعغيلت خضؾيت

(. 80م)

، دفلا للهوعة الل  خضصها الياجب، ئلى  يععلم الىخاب في الثاب ألاٌد

معالجت ملهوم الؿياق  حخماعي اللىغر  اب زلضدو دكثل أو يدعاٌد 

جاعيسيت -اإلالهوم الخلضدني للمجخمع، يثضأ اإلاإلف مب اإلاخعاؾلاث الؿوؾيو

الل  جدضص الظغدف الخليليت الل  مب زاللها جيوو اللىغ الخلضدني،دالل  

: اي

 .ااب زلضدو دالعالل العغتي في اللغو الغابع عكغ .1
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 .نلض اإلايخافيزيلا .2

 .الخلضدني" علل  حخماا"ظغدف د صة  .3

زل يثاقغ الياجب في جدليل اإلالاهيل ألاؾاؾيت الل  قيلذ د  جؼاٌ 

حكيل ملضمت ااب زلضدو فهال دانلعاعا االنؿثت ئلى نهوم الللؿلت 

" جللب"ئط يعخلض حغلوٌ أو زهونيت ااب زلضدو   جلوم على .الؿياؾت

صازل ئقياليت أفالظوو أد اللاعاتي، ال ئنه يخميز عجهل حظعيا اغؤيت حضيضة 

. للواكعت  حخماعيت

ليهل الثاخث في هخااه ئلى أو ول جلىير مع ااب زلضدو خوٌ 

اإلاجخمع هضفه أو يظهغ العظام، ااخضاء مب الخدليم دالىثرة دالخللب 

دبهظا اإلاعنى، دةهوعة ؾعديت، نؿخعيع اللوٌ أو ااب . لألفعاٌ  حخماعيت

لىب، . زلضدو يكاظغ الكغل الغئيسس  للللؿلت الؿياؾيت على خؿثه

الوكوف ععض طلً، هو قعوطة للمؿألت الخليليت الل  جلوم على الخدضيض 

دهظا االضثغ على مؿخوى الخمييز إلاعنى . الضكيم إلاا يلهل ايلمت نظام

العظام يدضر  نكلاق ايو ؤلاقياليت الخلضدنيت دئقياليت الللؿلت 

.   الؿياؾيت

، ئط يإهض (اإلاجخمع)دتعض هظا يععلم في جوضيذ ملهوم العمغاو 

ئو موضوا الخاعيش هو صعاؾت  حخماا . "هما أهض ااب زلضدو في اإلالضمت

فهو يثدث ما يخعلم اعثيعت هظا . ؤلانؿاني الظر هو عمغاو العالل

الخوخل دالخأنـ : العمغاو، دما يعغض لظلً العمغاو مب ألاخواٌ مثل

دالخهونياث العاججت عب العهجيت دأنعاف الخغلثاث للجكغ بعضهل على 

بعض، دما ينكأ عب طلً مب اإلالً دالضٌد دمغاجبها  حخماعيت دما ينخدله 

الجكغ اأعمالهل دمؿاعحهل مب الىؿب داإلاعاف دالعلوم دالهعائع دؾائغ ما 

(. 115م)"يدضر مب طلً العمغاو اعثيعخه مب ألاخواٌ

زل يخدوٌ اإلاإلف ئلى الخدليل الخلضدني للؿياؾت مغهؼا ادثه على 

. داخض مب اإلاؿخوياث الثنيويت الثالزت للعمغاو، دهو اإلاؿخوى الؿيااس 
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ٌ –ئو اللائضة مؼصدحت  مب جدليل الؿياؾت في -يلوٌ عثض اللاصع حغلو

: ؤلاقياليت الخلضدنيت

اي حؿمذ اأو نلهل ئلى أر خض واو ااب زلضدو حضيغا اأو يلاظع اإلاكاغل - 

 .اإلاعياعيت للللؿلت الؿياؾيت دلللىغ الضين 

داي حؿمذ أيضا اأو نثيو أداليت الخغهت الضائغيت للعمغاو الل  يىمب - 

مدغهها ألاؾااس  في العهجيت، دهو ملهوم معلض، يكيل في صازل ؤلاقياليت 

(. 135م). الخلضدنيت، كاعضة للهل الخدويالث الؿياؾيت

ديغهؼ الثاخث على ملهوم العهجيت هما اعخبره ااب زلضدو مب كثله 

جدضيضه - في اعخلاصنا - هملهوم ملهلي، في فىغه الؿيااس  دالظر يهعب 

: ئ  انه كثل طلً يداٌد أو يثيو.اوحه زام

ئو الخلؿيراث اإلاععاة مب كثل مسخلف اإلاترحميو داإلاعلليو على ااب  - أ

دئنعا لب نلوم ااخهاء داؾع، ال ؾعىخلي . زلضدو اي هثيرة دمخثاعضة

 (.141م)ااإلقاعة ئلى  ججاهاث الىبرى لخأديالث اإلالهوم

هعان حماعت أدلى مب اإلاإلليو الظيب يعاالوو ملهوم العهجيت مع  -

ملهوم العهجيت مع ملهوم الخعادو  حخماعي ملضيو اظلً ئلى حعغيف 

أد ئلى جلؿير  (« Esprit de Corps ». العهجيت)عدح الجؿل : أهثر غموضا

ٌ "بعض اإلاإلليو  ؾيما ". العهجيت"زاظئ جاعيسيا لعثاصاث  خاٌد " اوجو

هظا العوا " جضامب اإلاداعب"جضكيم هظا الخعادو  حخماعي مب زالٌ معنى 

مب الخعغيف يكير خليلت ئلى ميزة هامت للعهجيت لىب   يديغ اجوهغ هظا 

 .اإلاعنى

حماعت زانيت مب اإلاإلليو جعاام معنى العهجيت مع معنى الخضامب  -

 .(العهجيت)اللثلي 

ئطا واو هظاو العوعاو مب الخلؿيراث يؿلعاو الضوء على بعض  - ب

الععانغ اإلايونت للعهجيت فانهما مع طلً يسلياو حوهغ مضموو هظا 

 .اإلاعنى
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ئو زعأ اإلادادلت ألادلى للخعغيف أنها ججعل مب العهجيت ملهوما عاما  -

حضا، نالخا لخلؿير الهيردعة الؿياؾيت للمجخمع اهلت عامت، ايعما 

االنؿثت  اب زلضدو هظا اإلاعنى ليـ عمليا ئ  في مععلت حغغافيت معيعت، 

دهو خيو يلاعو اللخذ العغتي للكغق .   جدؿع خلى إلاجموا العالل العغتي

 (.142م)ألادؾغ دألفغيليا الكماليت

زل ينخلل عثض اللاصع حغلوٌ في ئيضاح أو ظوع الخعاكض ايو العهجيت 

داإلالً هو اإلادغن لخدوٌ ؤلامبراظوعياث، فالعابع غير اإلادخمل لهظا 

الخعاكض يعيض العظغ للجانب الضدعر الظر اجسظه ضغدعة هظا الخعوع في 

(. 147م)ئظاع اللىغ الخلضدني

فثالنؿثت  اب زلضدو :لينخلل بعض طلً ئلى كانوو ألاظواع الخمؿت

العهجيت، اإلااٌ، الضعوة اي اللواعض الثالر للملً،هما أو جعوع اإلالً هو 

ئطو مدضص االخدويالث الل  حعيو هظه اللواعض دتكيل زام االلاعضجيو 

: ألادليخيو

ٌ  - أ ظوع  ؾديالء على الؿلعت،فانخهاع  عؾخلغاظيت اللثليت : العوع ألاد

دالعهجيت حؿخمغ . يؿمذ ااغخعاء اللثيلت اإلاؿيعغة اواؾعت حثايت الضغائب

. ادغهتها ئط أو  عؾخلغاظيت لل جلعع الجؿوع بعض مع اللثيلت

فه  جدخىغها دجداٌد أو جإؾـ . ظوع جوظيض الؿلعت: العوع الثاني - ب

ئطو فهاخب الضدلت، الخائؼ على اإلالً .الضدلت على أؾـ ليؿذ مب النؿب

. عب ظمـ هظه ألازيرة   يإصر مثاقغة ئلى  ندعاط. يعاعض العهجيت

االعىـ، زضوا مسخلف اللثائل أد غؼد أكاليل حضيضة يؿمذ اأو جدؿع 

. كاعضة الضغائب دةظلً يؼصاص غنى اإلالً دةالخالي جؼصاص كوجه

ئط ييوو الكلاق ايو .هما ظوعا الظعدة: العوع الثالث دالعوع الغابع - ج

اإلالً دالعهجياث اللثليت كض دكع فهاخب الضدلت يؿوص دخضه ديماعؽ 

ئو مهالخت . هظه الؿياصة جخضعل الضل غنى اإلالً.ؾياصجه على ول اللثائل

ألاكاليل، دجعوع الهعاعت الخغفيت الخضغيت حؿمذ لهاخب الضدلت ادياػة 

هظه الثردة جدل مياو العهجيت زالٌ فترة مب الؼمب .مضازيل ماليت هامت
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دعؤؾاء اللثائل يدؿلموو ألامواٌ هخعويض عب فلضاو . ووؾيلت للخىل

ديؿخعيع ناخب الضدلت أو يؿخغن  عب الضعل .امخياػاتهل الؿياؾيت

. العؿىغر لللثائل ألنه يؿخعيع أو يعلم على حيل زام

ئو الخواػو الظر يهل ئليه الخعاكض .ظوع الؼداٌ: العوع الخامـ - ا

(. 149م)زالٌ فترة طعدة الضدلت ييوو كهير ألامض (اإلالً-العهجيت)

هظا ما يميز بكيل صكيم اللهل الثالث،أما ئطا انخللعا ئلى اللهل الغابع 

فعجض أو الثاخث عثض " ااب زلضدو في ضوء اإلااصيت الخاعيسيت"داإلاععوو اـ

: اللاصع حغلوٌ يؿدعض في فهله هظا ئلى الخمييز ايو نعليو مب اللثائل

، طد هيئاث مدؿاديت يمىب فحها للعكائغ اإلاسخللت أو جخهغف بؿلعت  ألاٌد

اكخهاصيت مدكابهت، دالثاني طد هيئاث احخماعيت غير مدؿاديت -احخماعيت

جخونل بها ئخضى العكائغ ألو جضعي لها اعؾخلغاظيت كثليت دجيويب ؾلعاو 

. (...كعيع، معاصو زميعت، عكيم)اكخهاصر مؿخلل 

: العالقات بين اللعائل والحاضرة

جسخلف اللثائل دفلا لضفعها أد لعضم صفعها الضغائب للؿلعاو 

. الؿيااس  الخضغر، ااإلاكاعهت أد اضدو اإلاكاعهت في ججاعة اللوافل الىثيرة

عالكاث : دةملخضسى العالكاث الل  جليمها فيما ايجها، جيوو اللثائل نوعيو

جدالف دجثاصٌ ععضما ييوو لها نكاظاث اكخهاصيت مىملت، دعالكاث نغاا 

ععضما جيوو في جعافـ لالؾديالء على اإلاغاعي دمغاهؼ اإلااء دهظلً في 

اإلاؿاهمت ااألعةاح العائضة مب ججاعة اللوافل، دعالكاث نغاا أيضا ععضما 

جداٌد كثيلت أو جسضع لها كثائل أزغى ؾواء ئلى خؿابها الخام أد ئلى 

.  خؿاب الخىل الخضغر 

الحاضرة 

فهو يجمع . ئو ملهوم الخاضغة   يلخهغ فلغ على ؾياو اإلاضو

ول العاؽ الظيب   ييوو لهل مع العثيعت عالكت اؾخعماٌ مىثف ال جدوٌ 

. االغ



201 
 

ئطو جخميز الخاضغة االخدوٌ الجظعر في ظغق ئنخاج الخيراث اإلااصيت دفي 

دهإ ء هل الخضغ دمععاه أهل ألامهاع دالثلضاو دمب ."حجل هظه الخيراث

هإ ء مب ينخدل في معاقه الهعائع دمجهل مب ينخدل الخجاعة دجيوو 

مياؾبهل أنمى دأعفه مب أهل الثضد ألو أخوالهل ػائضة على الضغدعر 

". دمعاقهل على نؿثه دحضهل

ئو الهعاعت الخغفيت، دالؼعاعت اإلادؿعت دالخجاعة اي النكاظاث 

في مضو اإلاغغب العغتي ألادؾغ في العهغ – كخهاصيت الثالزت للخضاعة 

الوؾيغ جخعوع مجموعت مب النكاظاث اإلاانيلاهخوعيت اإلاخعوعت اإلاخدغهت 

مب الخثاص ث الخجاعيت، الخىعولوحيت دالثلافيت مع الكغق ألادؾغ دالغغب 

. ؤلاؾالمي

أما . فالنؿيج يمثل اللعاا ألاهثر صيعاميىيت في الهعاعت اليضديت

نؿيج الىخاو دالهوف داللعب دالخغيغ اإلاسههت للىؿاء أد لألزار كض 

معاديل للخمليـ، )عغف احؿاعا ملخوظا معؼػا مب جدغيً لخىعيً ؤلانخاج 

دئو عمل الجلض  (...معواٌ للخضديغ، دأؾلوب نعع السجاصة اعلغ معلوصة

. دالضااغت ييوناو هظلً كعاعا خيويا مب الهعاعت الخغفيت الخضغيت

ئو نعاعت اؾخسغاج اإلاعاصو عغل ضعف اإلاعاحل اإلاعضنيت في طلً العهغ 

دنالخظ زانت نعع . دقثه الغياب لللدل واو يمثل نكاظا غير مهمل

اؾدثماع )دعمل الخضيض  (دالهياغت- الضيعاع- ضغب العلوص)الظهب داللضت 

ئو نعاعت الثعاء (. جوجيت معضنيت)داللهضيغ دالعداؽ دالؼنً  (اإلاعاحل

دول الؿال ث الل  . حكهض جعوعا مهما (معاٌػ للؿىب، داللهوع، دالجوامع)

فلي هظه الخلثت كض جيوو . جخالذ في اإلاغغب العغتي وانذ ؾال ث الثعائيو

على معواٌ اإلاكغق، نوا حضيض مب اإلاضو في اإلاغغب العغتي ألادؾغ مؼصاو 

ئو نعاعت الخكب شجعتها الخجاعة . االجضعاو دألااواب دألاخياء اإلاعلهلت

دئو اعاء الؿلب الثدغيت حكيل زغدة مضو مغفئيت عضيضة، . الثدغيت الىثيرة

. زانت اجايت
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محاولة النهضة وأزمة اللرن الرابع عشر 

في العهف الثاني مب اللغو الثاني عكغ اضأث نهضت اكخهاصيت 

. الوؾعي في ئظاع ؤلامبراظوعيت اإلاوخضيت-للمغغب العغتي

فاطا واو اإلاغغب . جل على اإلاؿخوى الخجاعر ئعاصة جعظيل جياعاث الخثاصٌ

العغتي الوؾعي مثعضا مب آلاو دناعضا عب مخاحغة الثدغ ألاايض 

اإلاخوؾغ الكغقي، فانه ؾيؿخمغ في مغاكثت اإلاخاحغة عب ظغيم الصخغاء 

دمع العالل اإلاؿيحي أزظث الخثاص ث جخعوع . دزانت ظغيم طهب الؿوصاو

اأكصسى ؾغعت عغل خالت الخغب الل  اؾخظهغث زانت في اؾثانيا خيث 

. اندهغث اإلامخلياث ؤلاؾالميت جدذ ضغةاث  خخالٌ اإلاؿيحي الجضيض

فاإلاغغب العغتي واو يجيع حلوص الغعل داإلااعؼ، دالهوف، دالجلوص، دحجغ 

دئطا ...الكب، دالكمع؛ ديكترر الخثوب دالنؿيج، داإلاعخوحاث الكغكيت

جغى أو نكاظها يعوص، " اجايت"اإلاغهؼر دزانت - وانذ موانئ اإلاغغب العغتي

فعلل الثضائع لل يعض . فيجب أو نكير ئلى أو قغدط الخجاعة كض حغيرث

اخخياعا ألؾعوٌ اإلاغغب العغتي دئو الخلوق العلضر لل يعض في نالح 

" مونثلييه"فالخجاع ألادعدةيوو ظثعوا مب آلاو دناعضا في . اإلاعؿىغ ؤلاؾالمي

، "اجايت"مسههت للخهضيغ يجيعونها في " العغةيت"كععا مب العلوص 

". جلمؿاو"د" دهغاو"د

السياسة والتاريخ : ابن خلدون 

ئو نكغ اإلالضمت، معظ ؾخمائت ؾعت، يكيل لخظت خاؾمت في جعوع 

اىخاات هظه اإلالضمت إلاإلله الخاعيخي الطخل الكامل، يديى . اللىغ  حخماعي

علل الخيويعاث  حخماعيت في : ااب زلضدو في الخليلت خيزا للعلل الجضيض

ئو الخضازت الجظعيت للمكغدا الخلضدني كض اليذ . خغهتها الخاعيسيت

. أم في أدعدةا. مجهولت دكخا ظويال ؾواء في العالل العغتي

ديجب أو ننخظغ العهف الثاني مب اللغو العكغيب ليي نكهض 

ئو غيااه العويل دئعاصة . خغهت داؾعت مب اؾخعاصة ؤلانجاػ الخلضدني
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اللغاءة الل  يمىب " جدضيضا جضافغيا"اهدكافه اإلاخأزغ أخضزا جأزيراث زانت 

. للملضمت أو جلعلها اليوم

النلد املبهم للفلسفة : شعاع

خضص ااب زلضدو اهوعة داضخت ئقياليت اإلايخافيزيلا، دجدضيضه 

ماػاٌ خاضغا في دحه اإلاداد ث اإلاخجضصة صائما لثعاء أنظمت مإصيت ئلى 

ئو كوما مب علالء :"فهو يدضص اإلايخافيزيلا بهظه العثاعاث. معغفت قاملت

العوا ؤلانؿاني ػعموا أو الوحوص وله، الخسس  معه دما دعاء الخسس ، جضعن 

أصداجه دأخواله اأؾثابها دعللها ااألنظاع اللىغيت دألاكيؿت العلليت دأو 

جصخيذ العلائض ألايمانيت مب كثل العظغ   مب حهت الؿمع فانها بعض مب 

االنؿثت  اب زلضدو فاو هظا ". مضاعن العلل دهإ ء يؿموو فالؾلت

ييوو زاظئا حظعيا دمالها اللكل " الوحوص"الخلضيل لللىغ العلالني إلاعغفت 

فهو يإهض بكضة جلوق داؾخلالليت العليضة الضينيت دالالهوث أمام . اال قً

اللىغ العلالني ععض هظا اإلاؿخوى، فاو موكف ااب زلضدو ييوو زعوة ئلى 

اللظيب  (وااب ؾيعا، دااب عقض)الوعاء االنؿثت لللالؾلت العلالنييو 

يعىغاو، ااؾل قموليت العلل، خلى في قأو الضيب العلائض غير اإلاثنيت على 

ئو ااب زلضدو ينخم  ئطو ئلى الخياع . العلل، لىب اإلاغجىؼة على مثضأ الؿياصة

دئو  ؾدكهاصاث الضالت . الخلليضر الظر، انخهغ آنظان، في اإلاغغب العغتي

 .على جؼمخه داعجثاظه االؿعت، هثيرة

ؤلاقيالياث الخاعيسيت في علل  حخماا الؿيااس  ععض اب : ععواو الىخاب

زلضدو  

فيهل عثاؽ .ص:جغحمت،عثض اللاصع حغلوٌ . ص: مإلف الىخاب

ايردث : مياو النكغ،صاع الخضازت : صاع النكغ،زليل أخمض زليل.مغاحعت

 . 4،ط1987:  جاعيش النكغ،لثعاو

ديخوػا مضمونه في أعتعت .  نلدت مب اللعع اإلاخوؾغ268 يلع الىخاب في 

مثاخث جدعاٌد مسخلف حوانب ؤلاقيالياث الخاعيسيت في علل  حخماا 

. الؿيااس  ععض ااب زلضدو 
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محاور ألاعداا اللاامة 

   حعليميت الللؿلت

   الضعاؾاث الخأديليت في الثلافت العغةيت

  ميكاٌ فووو امعاؾثت الظهغى الثالزوو لوفاجه

  في الخيامت دالخىل الغاقض

 

 

 

 
 


