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	�ص ا���ث: 

  

  

  

  

�ذور �
ر�� �� ��ق ا��
ر��، و�د �
و�ت �ن ��ل        ��
��� ا�د��ور وا��ر� �!

 
"��

 �ن ��ل ا��راء �"���ر�� ط���� ���
 �ھذا ا���ث ا�و�وج إ�' ��ق ھذه ا!


"+�  .و��+�ل �
�رھ
 و��
و�� �,ور ���


ر ا���-� ��ن      ���
� 
د ا��"+��"�،
ا/ط�-
 �ن ���و�� ا�.ر��
ت ا��� ا���دت �+�"


�ل و,راع وا��واء
ن ھذه ا���-� ھ� :ا�د��ور وا��ر��� ھ� ��-� ��
د و�� 
1م 1/��"

 

ر أن ھذه ا���-� ھ� ��-� �وا�ق و� 
�ل، و���++"���
� 

/س و�/
4م و����"�� �-��


/�� وا��ورى �ر��
ت �ز�+�
ر/� ��ن �د���� ا��ر��� وا���8 �ن ��ل إ�راء ا��

�دا ��
  .وا�د��راط��، و�ن ��ل ھذا �و,+ت إ�' /���� أراھ
 ھ

ا/= : �� ن درا�� ا���-� ��ن ا!��م وا�>رب إ: �ن ��ل ا���د ا���
ري، �ل      

ب إ: إذا �� /ت ا��+دان ا���
ري ا!����،وان ا��وار ا��� 
�? �ن ��,ل �< ا�>ر


��،وان ��+�ل ھذه 
 ا:-�,
دي وا�1",ا!����� �ن ���ق ا: �.
ء ا�ذا�� و�د /


ت ا�. ر�� �����+�  ��رة ��
 �ز�د ا�ط�ن �+� و  ھ� ���+� ا��ر� =�ا��� +� �وا

��+� ا��ؤ�ن �
!��م وا��ؤ�ن �
�>رب� 
  .ا�.+�.�� وا�د�/�� وا���
��� و�,و,

  

  

  

  

  

  

  

  

�
  :ا�
د



         

 و�
�رھ"��
� ، ��

 ا���
�= ا�. ر �� ز�//
 ا��
�ر /�و -���


 ا��,ر �

/��  –ا��ورى وا�د��راط��  -ا!��م وا�>رب( و����+=،و�ن ��ن -��+�ا�

و ل ذ�ك .... ��ور ا���ر و��ور ا��ر –ا���م ا�دا8م -ا!رھ
ب وا��طرف –وا��و��� 

-��� ��ن ا��رق وا�>رب و �����ر أدق ا���-� ��ن ا!��م وا�>رب، �د�ل ��ت إط
ر ا�

 �� 
��� � ل �/"��
دھ
 ا�����D� ر��
إن ھذه ا���-� ���ر �وة و��>ذى �ن ا��
�� ا���


ن �د::ت و�.
ھ�م �/��وا�"� ا�Eر، و�< أن ا��,ط+�
ن ا��رق وا�>رب �>را��
ن �


ت�4ر ���� و-
�+� �+�Dو�ل وا�/ض، إ: إ�
� �ن �د�� �+ �1ر �ن ا��ط� 
و�< أن ./"�

�>را�� إ: أن ذ�ك : ��/<  �/

Gول د�ن وا�1�،��
�ا���
د ��ن ا!��م وا�>رب ��س 


8م �دل ��
�� وا-�,
دي و� ري ،ذ�ك 
،وا��دل ا��"/�� �-��ا��
ذھ�
  �د�ل �راءة ا�

رى،�,راع ا�>رب �< أ��
 أن �وا�"� ا�>رب �H��م ���+ف �ن �وا�"�= Gطراف أ�

 ���
�م ا!���� �+' أ�
س ا����
/ب ا:-�,
دي �� ��ن أن ,را�= �< ا���+' ا�


�� وا:��واء وا�ذو�
نو�< �طور اG�داث :زال ا�>رب .... وا�>زو ا�. ري وا�1


ط�ر وا���
وف ا��+�د�� و�
:ت �Gا���/�� �+' ا  ����م ا!�
��وا,ل رؤ��= ا��+��� �+


�+� �ر�دھ
 ,را�
ت �ر-�� د�/�� �� ر�� وا-�,
د����  .دا��8 


�م ا!��م �ن زاو��        �ا�>رب ر4م �طوره ا�. ري وا��+�� إ: ا/= �ر�ض أن �رى ا�


ون وا��دل وا!�وة وھ� ��
دئ أ�
��� �� ا!��م ا�ذي ھو �� �ا���م وا���
�J وا��


�ش وا��دم وا:زد�إ: أن ا�>رب : �ر�د ذ�ك و:زال �رى ....ھ
ر�د ذا�= د�وة إ�' ا��

��= ا���+ف وا���/دق وا��,��� وا��طرف وا��/
�س ا�+دود، �ل أ 1ر �ن ذ�ك �رى ��= 


دم �ن ا��رق و��ن ھذا ا�Gذ 
�م،أو ا��وت ا��ا���J ا�"
8ل ا�ذي �ر�� �دو�= �+' ا�



م اGول، ���ل ا�>رب  ل ا�و�
8ل وا�رد وا� ر وا�.ر ���D ا�,راع ا�. ري �� ا����


�= �ن �ده  ��D+ن �+�= ا��رب �را و��/�� �ن ا�دا�ل 
ح ا!��م وإ��� J� �


/�� وا�د��راط�� " و�
ب M إ: أن ��م /وره و�و  ره ا� 
�رون " وا��
رج �+�و���D ا�


ء �+' ا��رق �، و�ن ) ا!��م ( �ن ا �ر وأو�< ا�و�
8ل ا��� ��رھ
 ا�>رب �+

�� �-��
د وھ
دف 4
�' ر,د ط���� ا��ل ھذه ا��Gرة �/�
ول �� �وار � ري 

� ل �وار ���J ا���
دل  �� ��ا!��م وا�>رب �ن �
ب ا���-� ��ن ا�د��ور وا��ر�

�دة,Gا >��� '+� 
�"+�
 و����"�8

 و/��"-

 وآ��"�  .ا�/دي �ن ��ل درا�� وا-

  :دوا�� ا����ر ا�
و�وع




ب ودوا�� ا���
ري �"ذا ا��و�وع  إ�' �وا�ل ذا��� وأ�رى �ر�< أ�      �

 .�و�و���

  :ا��وا
ل ا�ذا���


ء ذ�ك ��د �. �ر طو�ل و���ق        � 
�م � ن ا���
ر ا��و�وع �زا�
 وإ/�


 وط/�� وأ�رى دو��� ��+ت �و�وع ا:���
ر ، � 
/ت �

ر أن ھ/
ك �دة -����
�

Gو ، ��Gو ا ��

 ا���
�
 /��ل ھ�
 وأرد/
 �ن ��ل ھذه ا�درا�� ا�>+�� �/  
//


ر�� و��+�+�� و /د�� وأ/
  .رد �ن ھذه ا��G ��ؤول إزا��= �ن طر�ق درا�� �

���
 �  .و�ط
�ب ��رورة ا!��
م �"ذه ا!

  :ا��وا
ل ا�
و�و��� 

إن -��� ا���-� ��ن ا�د��ور وا��ر��� أ,��ت ا��وم ��ل �و�وع         


ت � ر�� ود�/�� ���
د ، وأ,��ت ���< ��Dو��ت و�ر
�� ، و�د�ث ا�/��ا�


رض  ��ر ��ن ا�د��ور و ��ل ھ/
ك �� 
�� ، ���
و�+�.�� و-و��� و�ر-�� و��

��+�ط ا��وء �+' ا�داء  ا��ر��� و ا��ط��ق، �ن ا�ل ھذا وذاك ار��Dت �ن ��
و��

�ن ��ل ����ص ط���� ھذه ا���-� و��
و�� و,ف ا���ج �ن ��ل ��
و�� 


 �ن ��ل إ�داد درا�� �+��� -در ا!� 
ن�"/�� ��  .و�< آ��� �و��

  :أھ
�� ا�
و�وع 

� ��� -��� ا���-� ��ن ا�د��ور و ا��ر��� أھ��� �
�>� ، وھذا را�< إ�'        

�= ا��G ا!����� �� ظرف �ن أ,�ب ا�ظروف��
�� ا�و�< ا�راھن ا�ذي ��� )


��� :ا�� ��ت � ل أ/وا�"
 –ا��و���  –ا��روب   -ا�>زو -ا���Dر -ا��. �ك��

 –ا���,ب ( ا����ورة �+' ا!��م  و ذ�ك ��
و�� د�< ا����ت....) وا-�,
د��

و ل ھذا � ل ��دان �,ب �+درا�� ....) .ا��ر�
ت –ا!رھ
ب  –ا���/دق 

  .وا���+�ل 

 ����  :ا�درا��ت ا�

       ، ���
 �د �
ل ��ر  �1ر و�م ���Dف  �ب  �1رة و���� �,ب �� ھذه ا!�


د���� و ��ن ا�/��� ا� Gت ا
أ,�
ب ( �1.� � ن ذ�ك �� ��,ورا �� ا�درا�



�ض ھذه ا�درا�
ت �� إ�داد ��1/
 ھذا ، و� ن ھذه ) ا���,ص � '+� 
و-د ا���د/

 ���/�
� 

��� وأھ���"
 و�,و��"
 ، أ� �
ث -+�+� �دا إذا �
 -ور/ت ���م ا!��Gا


ه �ن /��� 
��ذ رات ا���رج �
ن ا��و�وع �د�د و�م ��طرق إ��= �ن -�ل ، وھذا �


�ذة ��ل ��ض ا��وارات �Gض ا�ا��."�� ا��� أ�ر�/
ھ
 �< ا��د�د �ن ا�ط+�� و�


ت ا�دو��� و  ذ�ك ا��وق ا��+وم -��
ت ا��+وم ا���
��� وا�,,�� 
�,و,

  .و�م /�1ر �+' درا�� �,ب �� ھذا ا��و�وع....ا!�����

  :ا���و��ت 


ت ا�. ر�� ���ب �Dر�J ا��. ر�ن ��ن ا��د�د �ن        ����و�� �"م ا��ر,

ا�/ز�
ت ، و�دم ا:��زام ��و-ف 1
�ت ، و ذ�ك �ر ا�� ��
ت �+ �ب ا����,,� �� 


ل وا4+ب ا�درا�
ت  
/ت �� ا�دور�
ت ا�دو��� ا��� �,�ب ا��,ول �ھذا ا��

 
ا�� وھذه ا��Gرة ���ت �� .....ا��ر�� –ا��وار  –ا�����ل ا��ر�� ( �+�"


�� إ�' /ظ
م ا!�!

م ، ��
رة �� ا�� ��
ت ا��زا8ر�� ا�ذي ��/
ول ا�,
�J ا��

 
�/��� و�,و,Gص ا� �ب ا
/� �ن ��Dر  ��ر �ن ��ث ا��د�
ت ، /���زال �

  .ا�� ......ا� �ب ا���ر��� �ن ا�ل �/و�< �,
در ا���ث وإ1را8=


! � ا���ث :  


ل �� ا�.,ل        �
ر�� أ1/
ء �رض ا!د ا���دت �+' �/"Q ا���+�ل وا���


ل و ذ�ك ا���دت ا��/"Q ا�/دي ا�1
/� وھ�
 ا ��ل و��ن ����8ن �����ص ا!


ر/� وو,ف ا���ج 
ر/� �� ا�.,ل ا�1
�ث ا�����8ن !�راء ا��و�/"Q ا��

ا��/
�ب ،  �
 ا���دت ا��/"Q ا�و,.� وا��ر�ري �� ا�.,ل اGول وھو أ�+وب 

���

8ق ا��
ر���� وا���
��� ، �ن وا���8م ���... �/
�ب ��رض و�رد ا�� �ك ا!


رض ��ن ���ل ���م ا���ل إ�' -���ن ر�8��ن �.� ا�.,ل ا�1
/� �م إ�راز ا��


وز ذ�ك �ا�د��ور و ا��ر��� و�و-ف  ل وا�د �ن ا�Eر و�� ا�.,ل ا�1
�ث �م �

 J�
,� ���ل �ن �طو�ر ا��ر��
رض �ن ��ل ا��و-ف ا��ر ��� ا�ذي ��ا��

�ر���ا�د��ور ، و�طو�ر ا�د��ور �د�� �+.  

  :ا%$#���� و ا�"ر���ت 



�8
 ��ن        

ر�� �د: /ظرا �+/زاع وا��,
م ا�ذي  
ن -� ��
�د �
ر�� ا�. ر ا����

 =.�
ن أ1/
ء ��1= و��
و��  �/!
ا��. ر�ن وا�.��.� �/ذ ا�د�م و��' و-�/
 ا��
�ر، �


 ���� ھ
�� :ز�ت �ن اG�+وب ا��/
�ب �= �� �/ظ�م أ�ور ��
�=، �و,ل إ�' إدراك إ


��� ا��� �ظ�ت �
ھ��
م  ���وره �/ذ �,ر ا��و/
ن ��' �و�/
 ھذا ، ��
 ھ� ھذه ا!

  .ا!/�
ن و/>,ت �+�= ,.وه و� رت �زا�= ؟

إ/"
 ����D ا���-� ��ن ا�د��ور وا��ر��� وا��� أ1
رت ���
 و�د: ���د�
 ��ن     


ل ا�د�ن ، ��ن ا���دد�ن �وا���
�ظ�ن وا��� +��ن وا:�را-��ن، ا��. ر�ن وا�.��.� ور

 �/

���ن ا��و/�
�م ا!���� ���ب �ل ��' �� ا��وأ-
�ت ���  �رى : �� ا�


ت ا�و1/�� ����
ول ا:���ل ) ا�و���� ( وا������، و��' �� ا���/� 

ء ، إ: أ//���

��د�ن �ن  � ���
 �ل �/ظر�/
 إزاء ا�,راع و�/�,دى ��دب و�و�و��� �"ذه ا!


��� أ��ق �ن ذ�ك  ���� د�/�� :ن ا!���ذھب �+�.� و��
�� و���رر�ن �ن  ل �ر

��
��� ��-� ا�د�ن �
�دو�� و�����ر أدق �ر��� ا�د��ور و�ر��� ا��ر� �  . إ�' إ


ت ا�.ر��� ا��� �/طوي ��ت ��-� ا�د��ور و ا��ر���، ���ث     ��
 ��+ك ھ� ا!


ر��� ل �و�وع ��1/
 ھذا �رض ��  ،��

��� ا�" �
ر���� و��+�+�� و/د�� �"ذه ا!�

 
ول أ//
 ور1// 

 ا�,را�� �/د�/,/� : =/

8ك �1ل ھذا ��و�/د�
 /�,دى ��و�وع 

 �أ/.�/
 �� درا�� �,�ب ا��روج �/"
 ����� �+��� /ظرا :ن ا��و�و�
ت ا�د�/�� د-�


 �ن ا��راض ��ض ا�.ر��
ت ا�/�
��� ا��� و��
�� و� ن ذ�ك �م ��/ �
�� �"ذه ا!�


و��ن ا�و,ول إ�' /�
Q8 /���� و�ن �� 
/1�� Q"/� م�ر �� 

وزھ��ب �,� ��� ل ��


/س أو ر��
 ھ� �ھذه ا�.ر��
ت أن ا���-� ��ن ا�د��ور وا��ر��� ھ� ��-� � 
�ل و�


رب وظ�.�، ��-� ,راع و��
د وا��واء، أو ر��
 : �و�د ��-� ��/"�
 �ل ��رد �


 وا�.ر��
ت ا��� �/�
ول �D �د ,��"
 �ن �"/� ��
�+ك ھ� اG�8+� ا��� �/�
ول ا!

  ). 1( �د�"�
 �ن ��ل ��1/
 ھذا

 ��
&�  :ا��طور ا�#رو!و�و*� �
" و
� ا(!ظ
� ا�و���� وا�$ر��� ا'


، �"و ا���رار�� �ن طر�ق رد        "��
ا�. ر ا���
�� �1ل روا�� : �."م ��-�"
 إ: ���

ا�.�ل ا�ذي ��دQ"/� =1 أو وا-< �
 �Sذا �م /."م ا��را�ط ا�ز�/� � ل �. �ر ��
�� � �ف �ن 
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�رف  ��-�= �>�ره ، و�
 ا��د�د ا�ذي ا���دث �+�=، و: �ك أن ا�. ر ا���
�� ھو و��د /


����,ر���  .ه وظرو�= ا:

د  
/ت � رة ا�دو�� �� �,ر ا�.ر�و/�� �وم �+' أ�
س و�ود ��ررات ��+ك     �


ت ��و را�� �
�ل �
ن ��ر�� �� 
ا�.ر�ون ا��ط+� ، و �ف � ل ا�د�ن �/دا �+�+ط�، أ�

�+ق �
��+ط� ا�رو����� 
��� 

/ون وا�. ر ا���
�� �وأ�
ن ، أ�) ا�د�ن ( �د ا���رت ا�


ن ا�� 
م ���دون ا�E"� ��ر �."وم ا��.و�ض ا!�"� �.  

�ل ا��+ط� ا�رو��� أ�+' �ن ا��+ط�    �أ�
 �� ا�. ر ا�"/دي، �
ن ا�����< ا�"/دي 

�+= ط�� ا��راھ�
  �� ا�در�� اGو�' وا�� 
م �� ا�در�� ا�1
/��، وا��+ك /.�= ��،���
ا���


��، أ�
 �� ا�. ر  �= ا�,.
ت ا:�وھ�� ، أ�
 ا��وذ�� �د /��ت��  
 د�
/� أ 1ر �/"

ا�,�/� �د �1ل � ر  و/.و��وس �رض �.+�.� د�/�� و��
���، و�م ���رض ��."وم 

ا��+ط� ا���
��� و�,درھ
 ا���
وي، أ�
 �� ا��+م ا��و/
/� ����ز�"
 �� �د�/� أ��طون 

 

ب و-
/ون ، و �ف ,/ف أر�طو ا�د�
��ر، أ�ا�روا-�ون �د و �ف ��و�ت إ�' �د�/� �


���
� 
  .د�وا إ�' أن � ون ا!/�
ن �واط/


�م ا������ �/ف �/د ا���دأ اGول ا�ذي � �ن �� �واب ا����J إ�' ا����ذة    �أ�
 �� ا�

�,ر ، ��,ر و�
 T ، T ( ا�.ر����ن � 
  ).ردوا �


8+� أن ا�رآن ا�     
�م ا!���� �/�و-ف �/د ا�/ظرة ا��ر�م ا���ل �+' ��
دئ أ�
 �� ا�


م�
�ب ا�,
�J ا�/� 
2(.�
�� �ر ت �+��ل ا�."� وأو��
ء ا�Gر �"�� ا��/ظ�م ��(  
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І - ث ا�ول��	
  :ا

 :ا�رادة  - 1

  ط�ب ا���ء أو �وق ا���ل إ�
 ا���ل : �ـــ��  

�د�ت ���� ���� وان ��ع ا���ل وإ��ده و�!ون �  ا���ل و�ا$ط'% ھ� ا���ل ا�%$ل ��
 إ�

  .�ن ا�رود أي ا�ط�ب  ) 1( �+دأ ا�.زوع و�!ون ,+ل ا���لا�ذات،أو ھ� ا��وة ا��� ھ� 

ر - : ا$ط'%��            .$�� ���و�ود ا�%� �و�ب �� %�� �ن ا12

  : ا
�ر�ــ� - 2

3 رؤ�� �  ���ز: ا��ر�.� ��ر34��د��3.6 إرادة + .  

�6;�ر ,وى +ط.� 9واء أ!.ت: �4 ��م ا�.�س 
��ق ا���ل دون 1>وع إ�%� 
ا�+وا�ث  ا��درة ��

motifis    4أو ا�دواmobiles. ر أو<9ط�ن و�.د���دل ��
 %ر�� ا?رادة �4 ا12.  

1 -  3�ء ذا���
 ا��.ظ�م وا?دارة �ن �� ��ع ��
 ,درة ا�����  .�ط�ق �4 ��م ا2�

.ون ��ر>�  - 2, 
<��� 
و�4 ��م ا1A'ق �راد +� ا���+�ر �ن أن ا��رد ��9ر �4 �9و!� ��

 �9�. 
�'ل ,وا.�ن >!.ت<+Dراد�� ا�%ّرة ا��,�� وھذا ا���.
 $رح +����وا���ده !96س ا9

ود أن �!ون ����ب ا�%ق �4 �.ظ�م �ؤو.� +.��9 �4 ظروف و%د: و�4 ا��9�9 - . ا1A'ق �.ده

��F�ره و�ر�1�   )3(��ّ�.� و4ق �

  :ا�����ب - 3

  :�دة  و�� ��نٍ  

1 -  ��ه �1ص أو إ�راء ,.و.� �%دد .ظ�� وو,<��� 
ر ���1�� �%F2 ور أو�و�!.� �4 د9

3 أو .%و ذ�ك�+� أو .دوة أو ��>و���9 ���س أو .Fأ!;ر �ر.  

1ب ا�ط+���- 2�ء: ا2.�زع ا�+.�.ون ا�'زم �ن �  أ%د .ظر�ت دارو�ن ا��9�3�.� و��.� +� ا�

1ب ا��.�9- 3�9ب �  .ظرّ�� أ1رى �ن .ظرّ�ت ا�9�9ط�F دارو�ن ا: ا2..�� ��9�3�.� ا��� 

 

                                                           
  . 32ص”املعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية  ”عبد املنعم حنفي -   1

  .  239 -238 ص”املعجم الفلسفي ”مراد وهبة  -   -2

  400املرجع نفسه،ص -3
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;.Aك ا'�زع ا�ذ!ور �ن ا�ل ا�.�  .د.� أ�;�� �ن ا�%�وا.ت و��.� +� 

1ب ا?��3- 4��ذھب ��رر أن أ�4ل !ل إ.9ن �!�وب ���3 �.ذ اAزل إ� أن �!ون 1ّ�رة : ا2.

  .وإ� أن �!ون �ر�رة

   Social Change                                 : �ا
����ر ا���	��- 4

�ول:����4�+دل :ا�����ر وا��+د�ل،  ��ھو إ%داث �
ء �و :وا$ط'%. <�رت ا��
ء 4���ر ، أى +د�

 أ�!.. أن .�ر�4 +6.�. �!ن ,+�� ����إ%داث �
ء 4
 ا�����  �م �!ن �و�ودا :وإذا !ن ا�����ر ا�

�� ا��
ء ": ا�����ر"��ظ� و�'%ظ 4
 ا���+�ر +. �ن ,+ل% 
��ل ا���ر، أ� إن أرد. أن ..+� إ�

���ر، 34و��� أ1رى: ا�����ر 4��Aق أن .�+ر +% 
ل ا��
ء �ن %�� إ����رادف . ا.� و!;�را �


"��3وم ���، و " ا�.�و"، و " ا��طور"، و " ا���ظ�"، و "ا�.3>�: "�  �$ط�%ت" ا�����ر ا2�

�دم"، و "ا?$'ح"�، وھ
 ��ردات ��ت �دى رواد ا��!ر وا?$'ح ا��رب وا�����9ن 4
 "ا�

9�1دام ھذه ا�!��ت ��>�ن ��.
 وا%دا ھو ا�$��� ا?راد�� ������روا�����ر . ا��$ر ا�%د�ث ، 4


$ر 2 ��م إ2 +3 ، وھ.� �� 
���ر:ا2�!4Aء ، وا��Aص ، وا1�Aا . 
����ر ��وم ���4

%� ��+�9ن�.J� �����ط ھذه . ����� �%ر!� ھذه ا��.$ر 4
 إطر ا�%�ة ا2�+�و2 ��1
 ار


 ا��.$ر ذا اAھ��� ���ر 4
 ����� ا�����ر ا2�!4Aوإن �!�ت ا �ط و;�+�ا��.$ر ++�>3 ار

  ���ؤ;ر 4
 ا��� 

 2 ��!.� ا��%رك دون �و��� �.3 ، وھ���ا�+���، 64ى ��ل 4ردى أو ا�


���  .)1(إ� !�وا�ل .3وض ، وإ� !�وا�ل ��وق ا��%رك وا�.�و ا2�

   :ا
�ق- 5

 ًد !ن �����ھو ا�$واب إذا أر�د +� ا���ل وإن أر�د +� ا��ول !ن ,و2ً 9%.ً وإن أر�د +� ا2�

ً ��وا, �+�داو�3 ا��'��9 �ن ا��د�م، 2ر�. �ط ��9��9 ا�Aھ�م اط ���+ر ��3وم ا�%ق �ن ا���+

ة ا�9و�9وأ1',���%�� 3�و�+رز ��3وم ا�%ق �4 ا���;ل . إ�!��� ا�%ق +��3وم ا?.9.��، و��وا!+

رة أ1رى ���د ��.
 ا��9ط أو ا�.$�ب �4 : ا��F  +د22ت ��.و�����، و��رة ���د ��.
 ا�%�4

3. ا?رث �;'�.ون أو ا���ر�  و,د ��.� أ%�... و,د ��$د +�%ق ا�ذات ا?���3 أو إ%دى $�� ا�.

�3م �  +�>3م ا�+�ض   .)2(ا�M...ا�ذي +�و�+� �.$ف ا4Aراد و�ؤطر �',

  ـــــــــــــــــ

 نت. موقع اسالم اوالين  -1

  اإلسالمي املعهد العاملي للفكر -م2006يناير/هـ1427- 1- ط -مكتبة الشروق الدولية -سامي حممد الصالحات - معجم املصطلحات السياسية يف تراث الفقهاء -2
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6 -��ّ�  Diplomacy                   :ا
د��و	�

9�1د�3 ھذه ا�دول � ��ء �4 ا�����ت ا�دو�ّ�� واAداة ا�<�Aل +�ن ا�دول ا$�.ظم وو9Fل ا2

3 ا�1ر�ّ���93 ا�وا%دة +1Aرى و�.��ذ �9����9ر �', 1(�4(.  

7 -�����
  Politics                                                     :ا

�9" 9س" ل�$در ����: ���م ��
 ا��
ء +� �$�%�: أى رأس و,د، وا��9��وا�وا�
 ... ا�

4
 ا��9ن �! ،��4
 ا�$%ح. �9وس ر�� و4
 . و99ت ا�ر��� �9�9، أى ��!ت أ�رھم، !�

أى ��و�ون أ�ورھم !� ���ل ا�Aراء، " �9و39م أ.+�ؤھم  !ن +.و إ9را�Fل: "ا�%د�ث ا��ر�ف


 ا��وم ���ق و�د+�ر أ�ور ا�ر��� 4
 ا�دا1ل . ا�و2ة +�ر����% �9�9�� 
وا���.
 ا2$ط'%

 وا�1رج، و4
 ا��و$�ف ا��ر+
 D4ن ا��9�9 ھ
 ���و�� ا��رارات ا���را+ط� ا����ق ���3

OF وأھداف �%ددة�. 
�$د ا��و$ل إ�+ 

 ا��9�وى ا��م أو ا��9�وى ا��$1�� . 
و�.ظر إ�

�%د�د  �����%دث . 
��ل +�ن ا4Aراد وا��وا�ل ، ا����ل وا�����;ل ا� رھ+��+ +�> �9ا��9

3 وا��رارات ا��$%+� �ذ�ك���%�
 ��!ن �  .)2(ا��وا,  وا��$�P ، ا�

8 -�	� 
   :ا

��� :1'ف  :ا���ل وھو 1'ف ا�1ص، وا���� �ن ا�.س: ��ل، وا��م: �مQ ا��
ء ��و�

  .ا�1$� وا���  �وام


 ا���ب، : وا$ط'%.�� 
ت ا�%د�;� إ�+�
 ا���3ور ا�ذى ���ر 4
 ا�!.�� 
�دل +و�� �م ��

 3�2 إذا !.ت ھذه ا���ر�4 +��� �$ +.ظر�� ا���ر�4 و+1�ط و;�+�و�ن ;م 34و �ر�+ط ار

�4 وا����، و� ,د ��رادف �  ھذا �ن �$ط�%ت و+�6ورھ ا��.و�� !�� ���ھ
 ��ر�4 إ��

 � ����$��
، وا��+د، أم أن +3 �ن ا�Aور ا�د,��� وا��أ1رى �;ل ا�ر���، وا�9واد اA�ظم، واAھ

�$
 ا�1�� 3(���+ر و,�(.  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بريوت  - احلمراء -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع -ترمجة حممد عرب صاصيال -معجم املؤلفات السياسية -1

  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي -م2006يناير/هـ1427- 1- ط -مكتبة الشروق الدولية -الصالحاتسامي حممد  - معجم املصطلحات السياسية يف تراث الفقهاء -2
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  ).حرف الدال  -حرف السني(  -دار لسان العرب بريوت -دار اخلليل بريوت - للعالمة ابن منظور - لسان العرب احمليط -3

  :�ا
"!ر ا���	��- 9

رة �ن !ل � ��وق %رّ�� ا��رد �ن %�ث ا.� ���ش +�  F�وا.�ن او ����  وھو إ� �.ظم !�� �4

��د��دات وا���!)1(.  

   :ا
"و	ّ��-10

 �3�.�ر�M وا��.4  و,د �ط�ّ�� �.�6 �ن ا�2�راك �4 ا�وطن وا��.س وا����S وا�� ��ّ���$�� ا�

ر ا��ر,� وا��ر+� أ�1ر����و�ّ�� ا��ر+ّ�� و,د طر3% ا92�ون إ�
 ا�و%دة !���ن وا�<��اً �4 +

�ل +� إ�
 دور آ1ر �ا���م ا��ر+� ورّ!ز ���3 أ�ّد ا��ر!�ز ��$�� �ن ا���م ا?9'�� اAم ;م ا.

  )2(.وھو طر%� !+د�ل �ن ا?9'م

11-����   �ا
#را	� ا��

�+دأ أ1',� ��رران ا?.9ن �.+�� ان ���ل ��
 ا.� <�� �4 ذا�� 2 و���9 و!را��� �ن %�ث ھو 

ء +3 ا?9'مإ.9ن 4وق !ل ا�� ��ر وھو �ن أو>P ا��+دئ ا�+�.  

12��	
  	واط�� ��

ر ا?.9.�� أ9رة وا%دة وط.3 ا���م وأ�>ؤھ أ4راد ا�+�ر ����ً دون +�.ز�� �ر�� إ�
 ا�

ر 12�'34م �4 ا���� أو �4 ا��.س أو �4 ا�وطن ,ل +3 ا�روا,�ون ,د��ً وأ1ذ +3 +�ض +�ا�

  )3(.وا���$ر�نا��%د;�ن 

  :ا��	�ن-13

. ,ول ا���ب وا��9ن، و��ل ا���ب وا��9ن وا��وارح: ـ ا?��ن ,ول، و��ل، �ز�د، و�.�ص، 34و

ده و�$د���، و,ول  ا��9ن: 4�ول ا���ب�������9 وإ1'$�، وإذ�.�، : و��ل ا���ب. إ,راره: ا�

�%�ل ا�$��V� ��  .)4(رات، و�رك ا��.�3ت�4ل ا���6و: و��ل ا��وارح .و%+� وإراد

  

  ـــــــــــــــ

 .بريوت  - احلمراء -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع -ترمجة حممد عرب صاصيال -معجم املؤلفات السياسية -1

  .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي -م2006يناير/هـ1427- 1- ط -مكتبة الشروق الدولية -سامي حممد الصالحات - معجم املصطلحات السياسية يف تراث الفقهاء -2

 .نت. موقع اسالم اوالين  -3

 .املرجع نفسه -4
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   :ا��&ق-14

9���ل �4 ا���� +��.
 ا�9�ّ�� و+��.
 ا�ط+  وا�د�ن وا��روءة و�4 ا2$ط'ح ��!� �!��� ا��1ق 

�4ل �ن ا?.9ن �ن دون ���ن .ظر A3ذه ا���!� ھ� $دور ا+ �$�ن ��!ت ا�.�س واظ3ر 1

. إ��ل 4!ر و��ول آ1رون ا��1ق $ورة ا?رادة و�4 ,ول ;�ث +6.� �دة ا?رادة و�و>و�� أو

و��ظ ا1A'ق و$�W أ1رى �.+;ق �.�3 و$� ��!ر ا?.9ن و�9و!� " ا��1ق"��
ء ��ظ ) ا1A'ق

ت ����زة �ن : دون <�ره �ن ا���1و,ت,ذ�ك Aن ا?.9ن ھو ا���1وق ا�و%�د ا�ذى �.%� X ط

 �د�ن +� �ن �  � ���!ر ، و��وا4+ ا?دراك وا���!�ر و%ر�� ا?رادة �ذا �ء �9و!� �ر�+ط

د��  .)1(ا�

  :ا���را�����-15

Fد و��.� +3 ا���م ا�+%ث �ن �1ط�ط ��ل �%��� , 
9�را���وس +��. ��ّ.�� �ن ا�!��� ا��و.���

3 ?%راز ھدف و���+ر ا92!.در �اA!+ر وا>  أ399 و,د �طورت �9!رّ�� و4ن ,�د

!� رھ�+� �
 >وء ��ّد �4 ا�%روب ا�%د�;� �ن اYت ��!.�!ّ�� وأ4 �%�9�� ��ّ���ا92�را

�9 4�د �رو��.ّ�� وذرّ�� و+�و�و�ّ�� و�ر;و�ّ�� وإ����� و<�رھ +ل �م ��د +��دة �ن ا��9�.

Fد ا��م �زًءا �ن $�2ً ��ل ا9�را���ّ�� ا�$� .)2(ورة ا��ل وا!+را�$�ت +3 ا

16-�
  :ا
�ط�

ل َ+َطَل ا���ل:����َل ا���ل:� Qل ،وَ+ط Qطل 34و +ط��) ,ط�� �%د;�:�ط�� ، و+طل ا���ل:

وا�+ط�� ,د . ھ
 ا��و,ف �ن ا���ل أو �دم �وا4ر ا���ل ��1ص ,در ���� ورا<ب ��4:وا$ط'%

 ,د �!ون +ط�� دا��F أو�! ،��.�� ����� أو +ط���ف  �!ون %<��+ط�� �ز��F و�و���9، و

دى، و!ن ا��1ص $�4
 أو,ت ا�!9د ا2, �$3 ا�>رة إذا ا9��رت ���رة طو��� و1��6;�را

 ���$دع ا�!�ن ا9Aرى و��!ك ا��',ت ا9Aر�� وإ�
 إ� 
F' أو ر+ 9Aرة، %�ث �ؤدى إ��

بF�3(���ر ا�+'دة وا2!(.  

  

  

  ـــــــــــــ

  .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي -م2006يناير/هـ1427- 1- ط -مكتبة الشروق الدولية -سامي حممد الصالحات - املصطلحات السياسية يف تراث الفقهاءمعجم  -1

 .بريوت  - احلمراء -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع -ترمجة حممد عرب صاصيال -معجم املؤلفات السياسية -2

 املرجع نفسه، -3
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  :ا
�طرف-17

�%ر�ك:����9م واAو,ت :ا�و,وف 4
 ا�طرف، وا�طرف +�Aا 
.ب ا��
ء، و�9���ل 4�

وا��',� +�ن ا���.��ن ا���وى وا��ر4
 وا>%� ، 4!ل . ��وزة %د ا2��دال:وا$ط'%. و<�رھ

�طرف 4
 ھذا :�
ء �� و9ط وطر4ن ، D4ذا �وز ا?.9ن و9ط �
ء إ�
 أ%د طر��4 ,�ل ��

�طرف 4
 !ذا، أى �وز %د ا2��دال و�م ��و9ط: أو ا��
ء، . 
�طرف �$دق ���و��
 ذ�ك 4

�$�ر �ا���9ب ، !� �$دق ��
 ا���و، و�.�ظم 4
 �9!� ا?4راط، و��وزة ا�%د، و ا���ر�ط وا�

  )1(.��� %د 9واء؛ Aن 4
 !ل �.�3 �.و% إ�
 ا�طرف و+�دا �ن ا��دة وا�و9ط

18-�����
  :ا

�9" 9س"��ل �$در��: ���م ��
 ا��
ء +� �$�%�: أى رأس و,د، وا��9��وا�وا�
 ... ا�

4
 ا��9ن �! ،��4
 ا�$%ح. �9وس ر�� و4
 . و99ت ا�ر��� �9�9، أى ��!ت أ�رھم، !�

أى ��و�ون أ�ورھم !� ���ل ا�Aراء، " !ن +.و إ9را�Fل �9و39م أ.+�ؤھم : "ا�%د�ث ا��ر�ف


 ا��وم ���ق و�د+�ر أ�ور ا�ر��� 4
 ا�دا1ل وا��. ا�و2ة +�ر����% �9�9�� 

 ا2$ط'%.�

 وا�1رج، و4
 ا��و$�ف ا��ر+
 D4ن ا��9�9 ھ
 ���و�� ا��رارات ا���را+ط� ا����ق ���3


OF وأھداف �%ددة ��
 ا��9�وى ا��م أو ا��9�وى ا��$1�. 
�$د ا��و$ل إ�+ . 
و�.ظر إ�

�� رھ+��+ +�> �9�%د�د ا��9 �����%دث . 
��ل +�ن ا4Aراد وا��وا�ل ، ا����ل وا���;ل ا�

3 وا��رارات ا��$%+� �ذ�ك���%�
 ��!ن �  .)2(ا��وا,  وا��$�P ، ا�

  :ا
ظ�م-19

 
ھو و>  ا���ء �4 <�ر �و>��، وھو ا��ور، و�4 ا��ر��� �+رة �ن ا���دي �ن ا�%ق إ�

د ا�را�P �  . ا�+طل��ل ا�.��ضظن ھو ا2���  .ا���دي �ن ا�%ق إ�
 ا�+طل.ا%

20-�
   :ا
 دا

�� وا���ل إ�
 ا�%ق: ��� ��  .ا2��دال وا92


 طر�ق .إ%دى ا��>Fل اAر+  ا�ر9�Fّ�� �4 ا�����9 ا��و..ّ��: ا$ط'%�� ����رة �ن ا92+�

ب �� ھو �%ظور د�.�.��2  .ا�%ق +

  ـــــــــــــــ

  ).حرف الدال  -حرف السني(  -دار لسان العرب بريوت -دار اخلليل بريوت - للعالمة ابن منظور - لسان العرب احمليط -1

 .بريوت  - احلمراء -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع -ترمجة حممد عرب صاصيال -معجم املؤلفات السياسية -2

.  
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 Ideolgy                                                                   :ا��د�و
و���-21

ر أ�د�و�و��،��م!4Aا :  

  :�و>و��

��ّ+ر �.3 وا�+%ث �ن   ��ت ا��'��+ 3�3$ و,وا.�.3 و�',Fر وا���.� و$1!4Aدرا�9 ا

و,د �ط�ق ھذا ا92م ��
 ا��%��ل >د9�وت دو�را�9<أ$و�3 +و�� 1ص !� $وره وا+�!ره 

ر ��ردة 2 �ط+ق ا�وا, !4A ��,�Fون +?�د�و�و�� و1$� �4 . وا��.�وا?�د�و�و��ون ھم ا�

د$�  .��م ا��9�9 وا2,

�����د�� وا2�$� ھ� ا����دة ا��9�9 �%زب أو %!و�� وھ� ���و�� ا��+دئ ا��9�9 وا2,

3�3�.� ���ر<�ب وا?!راهوا���م ا1A',�� ا��+ 3 و�.��ذھ���%�ن ���9� 
� %زب أو %!و�� % 

�.3 ا�����+���ز +ط��+ل و�  .)1(وا��9ر ��
 ھداھ �4 ا�%>ر وا��9

 MartialLaw                                                                   :�ر+�� أ�#�م-22

���6 إ��3 ا��9ط�  ��F.;���ط�ل �واPF ا9+ 3� P�9�ا��.��ذ�� �%ت ظروف %�� ا�طوارىء، إذ 

��رض �3 ا�+'د، !.�وب ;ورة  ،+�ض� ��9�ط�  �'�4 +�ض ا1Aطر ا�� 
�أ%!م ا�د9�ور %

.ون ا�طوارىء  ،دا���1��ط+ق ا��9ط� ا��.��ذ�� � ��رف + ��و,وع <زو 1ر��، و�4 ھذه ا�%

�F ا�ذي �1و�3 أو.;�  . )2(��9طت وا��9 وا9

 Depotism                                     :ا����داد-23

��� :  

ل ا9�+د +�2ر �9�+د +� ا9�+دادا،اذ ا.�رد +� دون <�ره �  .�$در ا9�+د،�
ھو .ظم ا�%!م ا��ط�ق وا�!���، ا��+.� ��
 ا�ظ�م وا�ط��ن، +��.
 أن �$ر4ت ا�%!م 2 

م ا��وا.�ن،  ،�$در!%A ��د�رھم ا��1$�و4�� � .وإ.� و4
3 A<را>� ا����$1���%�3، و����  .)3( و���;ل ا92�+داد �4 إط'ق �9طت ا�%!م ا��رد �4 ا9

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .العاملي للفكر اإلسالمي املعهد -م2006يناير/هـ1427- 1- ط -مكتبة الشروق الدولية -سامي حممد الصالحات - معجم املصطلحات السياسية يف تراث الفقهاء -1

 .بريوت  - احلمراء -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع -ترمجة حممد عرب صاصيال -معجم املؤلفات السياسية -2

 ).حرف الدال  -حرف السني(  -دار لسان العرب بريوت -دار اخلليل بريوت - للعالمة ابن منظور - لسان العرب احمليط -3
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 ConstitutionReferendum                                    :يا
د��ورا���-��ء -24

 

1ب، ?,رار ��ر�         ���.� ا�ر�وع إ�
 ا���ب، ��;' �4 ا��واط.�ن ا�ذ�ن �3م %ق ا2.
�� ،د9�وري��F ��4، و�وا4���4ذا؛ أي أ.� 2 �!ون ��ز� إ2ّ +�د �ر>� ��
 ا���ب 92. P+$��، 

 3�4 ا�����ت ا����9�96 ��رو� �د9�ور �د�د، أو ��رو�  <� ��و���ل ذ�ك ا�%2ت، ا�
Fم��.�رد ا������ ا����9�96 +�9ط� و>  . ���د�ل ا�د9�ور ا� '�9، 4�.+ ��و+ذ�ك �+�ر ا���ب �9د

  .)1(���� ها�د9�ور وإ$دار
 Strike                                                                                     /رابا�-25

ا?>راب ھو ا��و,ف �ن ا���ل +$ورة ��$ودة و����� وھد�4 ا�>�ط ��
 رب ا���ل �ن     

�ؤ�ف �و,� �ن ا���ل <�ر أ�راء !D>راب  اA�راء ,+ل ���9
 أ�> ا>را+ت ا�%وادث ا��و

ر وإ>راب��  )2('ب وإ>راب ا��واط.�ن �ن د4  ا�>راFبأ�>ء ا��3ن ا�%رة وإ>راب ا�ط ا�

            Information                           ا��&م-26


 !ل �ن $.ع ا��رار وا�رأي ا��م   ��  ھ� أداة �9ھ�� �4 $.  ا��9�9 ا�1ر��� و�6;�رھ

�9 ��.��ذھ  .)3(وھ� ا��'%ظ اAول �V%داث ا�دو��� وھ� �$در أ9

 ArabSecurity                                                            ا
 ر�� ا�	ن-27

      
��.� ا�ن ���  ا�دول ا��ر+�� ا+�داء �ن ا�دول ا��ر+�� ا��ط�� ��
 ا�O��1 ا��ر+� �ر,،إ�

9%ل ا��%�ط اAط��9 <ر+ ،و�ن ا�9وا%ل ا������ ����3ور�� ا��ر+��  اAرض 
ا���ر+�� ��

رة ا4Aر���� �.و+  9ور��ا��و��د ھذه ا��.ط��، �ن .��2 ،إ�
 اAرض ا�9ودا.�� �4 ��ق ا�

   .ا92�را�����، أھم �.ط�� إ,�����، �4 ��ل ا�Aن ا����� ا�.ظر و��3

 Bureaucracy                                         ا
��رو0راط��-28

�� �ن !���     ��ب”و��.ھ  bureau"" 4ر.��9ھذه ا�!��� ��!�"��. "kratos" ، و!��� �و.

  ا��9طرة وا�.�وذ ا�وا9  ا��ذان: ، و�ذ�ك ��!ن ��ر�ف ا�+�رو,راط�� +3.6"ا��9ط� وا�%!م"و��.ھ

�3 ا?دارات ا���� �4 ا�دو��، %�ث ���9ك �وظ�و ا�%!و�� +�رو��ن، ا�ذي ����ز�  ���� 

ت وا�ر��9ت ��!��$�ل ا��ز��F ا����دة+��  .وا�
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 .بريوت  - احلمراء -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع -ترمجة حممد عرب صاصيال -معجم املؤلفات السياسية -1

 ).دال حرف ال -حرف السني(  -دار لسان العرب بريوت -دار اخلليل بريوت - للعالمة ابن منظور - لسان العرب احمليط -2

  .م1967بريوت  - اللجنة الدولية لرتمجة الروائع - )األب اغسطني بربارة ( عربه عن أصله اليوناين وعلق عليه  -دستور األثينيني -أرسطو -3

.  
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            Pluralism                                 ا
� دد��-29

 ���� �و$ف ����  �!ون �ن ���و�ت �1. ) ا�M... �ر,�� أو د�.�� (�9���ل ا��$ط�P أ%�

�9.� �4 ��م ا��9�� P9ب ا��$ط�� �4 .�ط ���ري أو. وا!+�> Pل ھذا �$ط���� و�9

�رر� . 

    �4 ���� وا���ددي �1ص �ؤ�ن +6.� �.+�� ��طرة ا��9ط� +�ن ا����و�ت وا��$�P ا��1

ت� . +�ن �;ل ھذه ا����و�ت ا�����  وان ا��رارات ا��9��9 �.+�� أن ��;ل ا��9واة وا��و�4

 أو $�4' �%�دا�!%  �ذا �.+�� أن �!ون ا�دو�� .�39 و!�' �ن ھذه ا������، وان ���ل +و3�$

�+ �$�%� ا����.� ا�1$� �� 94.�  )1(.و��س �

 ConstitutionalModification                             ا
د��ور � د�ل-30

9�9 ��+'د إد1ل ����رات أو     Aون ا.���6ف �.3 ا�� ��إ$'%ت ��
 .$وص ا��واد ا�

��ر و�%ر�م ا��9س +3، Aن ا���ب  وا�دو��،رض �+دأ ا���د�ل ھذا �  ,د��9 ا�د9��و2 �

)��Aد�'ت  ھو) ا����ر ا���م ا��!�و+�، و�%ق �� �ن ;م إ�راء �$در ا��9طت �4 ��ظم د9

���زھـ .$وص ���� ا�$�د، و�$در ا���د�ل �ن  ا�د9�ور ذا��P �ـ� �9�رة ا��طور ا�%��و

�ن ا��9ط� ا���ر����، و�ن ا��9�%9ن إ�راك ا���ب �4 إ+داء ا�رأي  ا������ ا����9�96، أو

ء +����� ا���د�ل �ن طر�ق���  .)2(ا92

31-��
 Balance of Power                                �وازن ا
"وى ا
دو

د�� وا��وى        $�ت ا2,.دل ا�.�وذ ا��9�9، وا�2!�� 
��د �+دأ ا��وازن ا�دو�� ����

�'ت ا������  ا��9!ر��!�+�ن دو���ن، أو أ!;ر، �4 ا��9�وى ا?,����، و+�ن ا�دول ا��ظ�
 وا�


  ا�!+رى، �4�� 3�ر +�.�وذ ��رض �9طر;F�ل ا�دول، +�$د �.  أي دو�� �ن �%و�� ا92��

F4�د�� � أ1رى، +��د�� !+�رة، وو9Fل إ�'��� �$�ت ا,.و,د . ���!� �ن ��وق �9!ري، وا�!

3 ا�دو��، �4 ا�و,ت ا�راھن، إ�
 ا�9+ق �4 ا��P�9 �دى ا�دول، ��
 ا1�'ف  أدى ا��وازن�أھ��

�!د�س ا�9A%� وا9 
وا� .   )3(+�ن %�ن وآ1ر �+دا�3

  ـــــــــــــــ

  

 .دار العلوم –حسين بوديار  - الوجيز يف القانون الدستوري  -4

 املرجع نفسه، -5

  .املرجع نفسه -3ا
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               Lobby                          �	���ت ا
/�ط-32

1ذ ,رارات   ��9 ��
 ا9�1دم ا�>�ط و���9 �%�ل ر�ل ا��9� 3.A ت ا�>�ط���رف +�� 

 �3� '�3%، و��د �� و�ؤ;را �4 !ل �ن ا��9�9 ا�دا���1 وا��9�9 ا�1ر��� ��دو��،�$

ت ا��$�P ا��ر,�� وا��و����د�� و��$�ت ا��$�P ا2,�ت ا��$�P ا�د�.�� و�����!.  

    Civil Rights                                                                   ا
�"وق ا
	د���-33

 �ن ��ك ا�%ر�ت .3 ا��واطن وا��� ��د ا�%ر�ن �.3 %ر�!���� ��زات �4 ا�����  ا��� وا�2

و,د �!ون ھذا ا�%ر�ن +9+ب ا��رق أو �.س ا��1ص أو ا�ط+�� أو ا�د�ن أو . و>  ا��واطن

�� +9+ب��  .)1(ا�

34-�	� 
 Public Services                               ا
�د	�ت ا

�ون إ��3 �ن �;لھ� ا�1د�ت     �%� ���د�3 ا�دو�� ���واط.�ن �����و +وظ��� �� �� ا�

 .ا��وا$'ت وا��رط� و��  ا�>راFب و�و�4را��ء وا?.رة

�ف وا����راف وا?�9ف وا�1د�ت�F �ن �;ل 1د�ت ا�+ر�د وا�3.+  + أو ھ� 1د�ت ذات ط

��F<�  .)2(ا�M...ا�

   Technocrcy                                               �#�و0راط��-35

�دم ا��!.و�و��، وھو ��.�       �9ع ا�;ورة ا�$.��� وا���9�9 .�6 �  ا Pم (�$ط�!%

�.��ن، و,د �زا�دت ,وة ا��!.و,راط��ن .ظراً 2زد�د أھ��� ا���م ) ا��!.و�و����أو %!م ا����ء وا�

د�� $� أن �3م ا��9ط� �4 ,رار ود1و�� ���  ا���2ت و1$� ا2,�! ،وا��9!ر�� �.3

دي �4 ا�دول ا��!.و,راط��، و,د +دأت $��1$�ص $رف ا��وارد وا��1ط�ط ا92�را���� وا2,

�!ون �ن ا��3.د�9ن  1932%ر!� ا��!.و,راط��ن �م ��4 ا�و�2ت ا���%دة ا�Aر�!�� ،%�ث !.ت 

�دم ا��!.و�    .�و��وا����ء وا��� .�6ت .���� ط+��� ا�

4�د ا9�%دث �م  Pا��$ط� 
 �د و��م ھ.ري ��9ث ا�ذي ط�ب +�و��  1919أ���

$��ن ا������ن �3م ا�%!م �4 ا�����  ا��>ل$�  .)3(ا12

  ـــــــــــــــ
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   :�4و0راط��-36

 ً���:  

  %!و�� Xّ وا$ط'%ً .وع �ن .ظم ا�%!م ���  ��4 ا�%!م +�ن ا��9ط��ن ا�د.�وّ�� وا�رو%ّ��   

، و,د ظ3ر ھذا ! .ظم �9�.د إ�
 أ4!ر د�.�� ��9%�� و�3ود�� ، و��.� ا�%!م +�و�ب ا�%ق ا?��3 

��$ب ا����زت + ��
 ھ��F ا�دول ا�د�.�� ا��� �د�.� و!+ت ا�.ظم �4 ا��$ور ا�و9ط
 �4 أورو+

���1 �9�+دة ��9ت +��$ور �ت ������� ، و.�O �ن ذ�ك ����ا�%ر�ت ا��9��9 وا2�

   .)1(ا��ظ���

  : ر� ��-37

�د��� ا�%د�;� وذ�ك �ن      �رات ا���ر>� ����ھ�م ا����� �دل ��
 ا����9�9 ا� Pط�$�

��2��د ا��ورو;�، و�ر�+ط ھذا ا���3وم +���ه ا����.� ا����$ب ا���رض طر�ق ا���9ك +

��د، وھ� ���د�� إ� �ن �وا,  ط+��� أو ���9ك �وھوم +$���� ا��9��9 وا2,���طورات ا2���

9%ب  
ت 1$� �ن ا���ب ���>�؛ A.� ��;ل �$�P ,ط���9
 إ�
 ا���+ث +�%ر!� 

4�ون ھذا ا��$ط�P �ن ا��رب و%و�و. ( ا�$�P ا��م! ا إ�$,� +6ھل ا?9'م و,د ا9�ورد ا��.

ب وا�9.� ��%!�م ا�! 
  . )2()ا�دا��ن إ�

��ر وا
�	�ا-38�
  ن

ا$ط'%ن ا9�1د� �4 ا�+ر��ن ا�+ر�ط.�، %�ث !ن ���س ا��ؤ�دون ���9ط� �4 ا����ن ،      

وا���ر>ون �4 ا��9ر ؛ P+$64 ُ�ط�ق ��
 ا���ر>�ن ���9ط� ��ب ا��9ر، و�طور 

.ظراً ��طور اAو>ع ا��9��9 �4 دول ا���م ؛ %�ث أ$+P ُ�ط�ق ا����ن ��
 ا2$ط'%ن 

��F، و�$ط�P ا��9ر ��
 ا��ط�+�ن +��ل ����رات �ذر��، �ا�دا��ن ���%4ظ� ��
 اAو>ع ا�

ھت ��و�ن ;م �طور ��3وم ا��$ط�%ن إ�
 أن �ع ا9�1دام �$ط�P ا��9ر ��د��2 ��
 ا2

3 $+�� د�.�� ا�;ور�� ، وا����ن� ��ھت ا���ھت ا��%4ظ�، وا2��   .)3(��د��2 ��
 ا2

  

  ـــــــــــ
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 Martial Law                                         :أ�#�م �ر+��-39

��ط�ل     + 3� P�9����6 إ��3 ا��9ط� ا��.��ذ�� �%ت ظروف %�� ا�طوارىء، إذ  ��F.;��واPF ا9

��رض �3 ا�+'د، !.�وب ;ورة  +�ض� ��9�ط�  �'�4 +�ض ا1Aطر ا�� 
�أ%!م ا�د9�ور %

.ون ا�طوارىء  دا���1 أو��ط+ق ا��9ط� ا��.��ذ�� � ��رف + ��و,وع <زو 1ر��، و�4 ھذه ا�%

��F ا�ذي �1و�3.;�  .)1(�9طت وا��9 وا9

          Intelligence                                    ا������رات-40

9ت ا�%!و��  �.��ذ �9 
1�ص +��  ا����و�ت ا�9ر�� ذات ا�$�� +�Aن ا��و�� و���ل ��� 

3 .ظرا����ز �ن وزارة ا�1ر��� +9ر�� .�ط���ق �  ا��وا�ـد ا�د+�و���9 ا���6و�4، و� 2 �� ا�

 3، وأ+رزھ�3 و�ر���  )C.I.A.)2 "+� و.��.ا�!�" ��دم ,.و.�� ��ر9

 Patriotism  ا
وط���-41

�� أ1',� �دل     ���4ل  �+دأ ا�A�4 .�ط ���ن �ن ا 
���
 �و,ف ��.س �ن +'دھم ���

ر�M اAوطن ا��.�ز��  +�%+� ا�وطن ھ� أ%د أ��ق�3 آ2ف ا�9.�ن �ن �ا����ر ا��� ر19


�P ا�+'د و�$Fرھ  و�.طوي %ب ا�وطن ��$�+ ��ر���1 وا92��داد �.!ران ا�ذات �4 ا��.�ا�

طف �  آ2م ا���ب ����4 وا����� وا�;��3��+9 وا?1'ص ��وطن وا2��زاز +�.�زا�� ا2�

��ده ا��ورو;���ر��1 و �  .)3(وا%�رام �ض ا�+'د ا�
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 Terrorism   ا�رھ�ب-42

�ل، و�ذ�ك 9.9��رض ا���ر��ت  ا?رھب �ن ا��$ط�%ت    �  ���ر�ف � ا��� �م �%دد �3

  .ا��� وردت %ول ��3وم ا?رھب �ن ا��.ظور ا?9'�� و�ن ا��.ظور ا��ر+�

  : ا?رھب �ن ا��.ظور ا?9'��

ً و���4 ا���رد : �ن %�ث ا����+وا�1وف  وا?رھب, ) َرِھب(ا?رھب �$در أرھب �رھب إرھ

ر+� �دل ��
 ا�1وف إ2 أن +�>3 أ+�W �نوا����1 وا�ر�ب ��+�ض �4  وا�و�ل !��ت �

 ھذه ا��دة �4 ا��رآن ا�!ر�م و�د.ھ.�+��
  ا�1وف وإذا ���وإ�ي ( �دل ��
 ا�1وف ا��د�د ,ل 


, أي 14و.� ) 4رھ+ون ���
 , أي ط�� و1و4 ) و�د�و.. ر<+ ورھ+ ( و,ل ���و,ل 

  . أي ���1و.3م) و�ن ر+ط ا��1ل �رھ+ون +� �دو X و�دو!م �ط��م �ن ,وةوأ�دوا �3م � ا9(

  : 34و ,�9ن : ا��رع�ن %�ث  

و�%رم ���4 و��ر9�� وھو �ن !+Fر ا�ذ.وب و�9�%ق �ر�!+� ا���و+� وا�ذم  ,9م �ذ�وم : أو2   


�� ا2��داء ��
  وھو �!ون �����ت وا4Aراد و%�ا�Y.�ن +�9طو �ن ,+ل �9�وى ا�دول وا���

ت وا2��داء ��
 ا�%ر�ت وإ1�4 دول!��ت أو أ4راد +�9ب ا�Aوال وا���+ ��ر�� أو �$

ا4Aواه  ا�طرق 1رج ا��دن وا���9ط ��
 ا���وب �ن ,+ل ا�%!م ا�ظ��� �ن !+ت ا�%ر�ت و�!��م

  )1(. و.%و ذ�ك

   �. وأ�ر. +� وھو  و,9م : ;.� X ��روع �ر�� X و�� أ�داء�إ�داد ا��وة وا��6ھب ��


  ور9و�����ل ,)X رھ+ون +� �دو�و�دو!م  وأ�دوا �3م � ا9�ط��م �ن ,وة و�ن ر+ط ا��1ل 

�ؤ!د34ذه ا��Y ا�!ر��� ) وآ1ر�ن �ن دو.3م 2 ����و.3م X ����3م  
��ب ��
 ا�����9ن  أ.� ��

 P��9�
أن �+ذ�وا ,$رى �3دھم �4 ا��َ�رھ+3م ا��دو و�%9ب  وإ�داد ا��وة و�در�ب ا���وش %

���  ���� +�ن ���ء ا�����9ن 9واء !ن ا��3د �3د د4  أو �3د  وھذا أ�ر ،�3م أ�ف 9%ب

  .ط�ب

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
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  :ا?رھب �ن ا��.ظور ا��ر+�

و�� .�ر ا�ذ�ر وا��زع      %� ��99�1د�3 %!و�� ا9�+داد�� أو , A<راض �9�وھو و���9 

�ور�� ?�+ر أو إر<م� �.�ر ا�ذ�ر +�ن , ا���ب ��
 ا92�9'م �3 د�!� ��9�1د�� ���أو 

3 أ�لا��د.��ن �ن ���ق أط�%�.  

43-��
 )Fundamentalism(  :ا�6و

��1ص �4 ;'; ظھرة 4!ر�� �3 اA$و���      � �$9ً �4 ا��!ر �9ت 1�ر!ز أ9�� أ�ور 

4���و��� ��.� أن ���  ا��F9A ا��� ، وا�.$و$��، وا2.%�ز ا��ط�ق ا���و���،: ھ�و ا���%�9،

���ب  ����م ا�د�ن أو ا�Aد�و�و�����ر>3 ا�%�ة ا�1$� وا���� وا�.$و$�� ��.� أن  .�.3

ف �'+9ت �!�ا�.$وص ا���د�9 �ؤ1ذ %ر�4، دون ا�د1ول �4 �6و�ل أو ���9ر +� ��.�� �ن ا9

9ؤ2ت و<�ر ذ�ك�وا2.%�ز ��.� ا�ر4ض ا��ط�ق Aي �9ء�� ���ك ا��+دئ ا���  .أو طرح 

�دھ اA$و��، ور4ض !ل � �داھ�ً، وھ�  أ� اA$و��� .���+ً ا��F�� �.���4 ا���� ا��ر+�� 

9سا�ذي ��.� ) أ$ل(�16وذة �ن ا���ل Aد ���� ا��ـ  أ$و��و!��� ـ . ا����ن وا��وي ا�ذي ��

 ً.��� .��%�، %�ث .�6ت ا?9'��ا��!ر  �6ر�M إ�
ا��9�1د�� �4 ا���� ا��ر+�� و�4 �را;3 ا�د�.�، 

ط�ب ا�!;�ر �ن ا��3ود وا���6ل �ا����، وھو ��ل ��96س �3م  وأ$ول�ن ا�د: اA$ول  أد+�ت

ت �ن (، ��.� ا?9'م�4  اA$و��أو ا��.O3  اA$و��� إن. ا�.ظري�Fز�ط ا�+.�ا��درة ��
 ا9

ر !��ت �;�ب وا�9.�، وا��� +دو.3 2 اA$ول1'ل ا9��ق  ا��� %ددھ ا��رع �4 ا�!%��

��ودة  إ2�� ا��� أوا��رد  إ9'���+
�4  اA$و����ذ�ك 64ن ). وا�2�زام +3 اA$ولھذه  إ�

 إطرھم ا����ء ا��1�$ون +%6!�� ا�����3 �4  واA$و��ون، ��.� ا�2�زام +6$ول ا�د�ن، ا?9'م

��ك  � �+ �<���� 64ن اA$ول��وھ. . �$ط�P �%+ب وا��+� ا?9'م�4  اA$و���، و+

1��ف ��3وم اA$و� 
ھذا ��� �ن ا��.ظور ا?9'�� �.� �4 ا��!ر ا��ر+� %�ث ��ر!ز ��.

ا�%$��  ا?رھب أ�!لأي �!ل �ن  إن+��.ف وا��9وة وا�ظ'���، +ل ا��!ر ا��ر+� ا���3وم �4 

2ت. �� �ا��و$���، !6%د ا��راد4ت اA$و�����$ق +�  أن�.دھم، 2+د �ن ���ھذا ا���3وم   وا9

4ت ,���� �4 ا���ظ'��ر�+ً �  ا1�  اA$و����ذ�ك 3��4وم . �4 ��وم ا���ت ا�'��.��، ھو وا%د �!

�ق �4 ھذه ا���ت 2%�2���!ن ������ و����م  ھو ����
 ا���ت ا�%��  �ا9�� ��. .ا1Aرىو��

�4 إ�
 أن اA$و��� ا�%د�;� �4 ا��رب ھ<?��� ظ3رت �4 ا��رب �4 ا��رن +.�9�� %ر!� +رو
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9  ��ر ا���'دي +�د �ؤ��ر��ن ا�ل أن �%�� �ن �د�د أ4!ر أ$%ب ���دة  1895.��را  ا�

���� P�9��� �.ً  ا����ء ا�;����% ًً %ر�4F��� 1(ا�9'م(.  

    Social Mobility                                                      :ِ�راك ا��	���-44

�3م و�9�واھم       .����ر �! 
3 ا�����  أو ���  أو ��+ر أ4راده ��+ P�9� ��ھ� ا�در�� ا�

��4��� أو �و�3ت ,��3م ا�;��دي وا2�$�  .ا���را�4 وا�9!.� وا2,

زات ا�;و����� +%�ث �زداد ا���ت ا�%د�;� ھ.ك �ر��ب ���9�9 ���را!ز ا2����رة ��4 ا���

ل �ن �ر!ز ��وا��وة وا%2�رام !�� $�د. أ��
 ا��9�9ل ا�3ر�� ،و�9�ط�  إي �1ص ا2.

ول �ده.� �!9+� �ن و9Fل �4 �� 
دا ������ إ�
 آ1ر ا���  .ا�

45-������
                                   :ا��زاب ا

�+ر اA%زاب و���9    ���.ظ�م ��ر!� ا4Aراد  � ��ا��9�9 �4 ا�%!م +وا9ط� ا2.>�م إ��3 و �4

3 �ن ا�ط��ن و ���ل ��
 ز�دة و ���ب����;�ل ا2,��ت و %� �4 �9ك و  اA%زاب دورا ھ��

�.��� ا���ور ا��و�� و .�ر ا�و�� 
.�9 و ���ل ����ت <�ر ا�����ا��9�9 و ,�دة  �'%م ا���

  . )2(ا��1%ر!ت ا��%ر�ر >د ا���9ط ا�1ر�� و ا�د

��	ون ا��وان-46	
       ا

�%!�م      ب وا�9.� و�ط+�ق ا��ر��� ــــا�!� !+رى ا�%ر!ت ا?9'��� ا���$رة، ھد34

%� ا�%�ة، وا�و,وف +%زم أ�م.� 
��9�9 4$ل ا�د�ن �ن ا�د.�، وو,ف ا��د  ا?�4 ���'9 �

 ���ق +��.O3 أو ا��9و!�ت، +�ض  -!��رھ �ن ا�%ر!ت-ا����.� و,د أ1ذ ���3� ا��^1ذ ��4

  .)3( ھـ1928) أ99ت �م

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــ

 .نت. موقع اسالم اوالين  -1
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 .املرجع نفسه -2

 .املرجع نفسه -3

 

                                                                                   Revolution       :ا
4ورة-47

       
�دل !��� ;ورة �� :  

�م �4 ا�ظروف) 1(��م ����ر %!م  ����رات 4���F و �ذر�� ، � ��� وا��9��9 ، أي �.د���ا2�

.ون��� وا��� �.�ف +%!م آ1ر  ,Fم وا�.ظم ا2�.) 2. (ا��$%ب �� +�!ل ���_ وأ%�

����رات ذات ط+  �ذري (��
 وإن ��ت ھذه ا�) راد�!�% ، ��9����رات ++طء ودون <�ر �9

��4 أو ا�;ورة ا��.�� ا�M  �.ف ، !� �4 ا�;ورة�و��
 ا�ر<م �ن !ل ا����9رات ��;ورة و� .. ا�;


 >�ن إطر ا��.ف ا��%رري ا��دي ا�ذي  �9++� �ن�+��.ف و�د��ر و��!ل ، D4ن ا�;ورة 

9�3دف� �� ، +�د أن �!ون ا�و9��Fل ا1Aرى ,د ��4ت �%ر�ر ا?.9ن �ن ا��3ر ا��و�� وا2�

�دم وا��طور. إ.�ز ذ�ك  �4��9رع �4 ����� ا� ��  . )1(وا�����ر وا�;ورة ھ� ا�و���9 ا�و%�دة ا�

  Sectarianism                                          : ط�9-��-48

��� ا��رد !�زء �ن �F4 د�.�� �.وب       �� 
��1ف �ر�!ز ��� �����4  �.� .ظم �9�9 ا�

ا�!�ن ا��9�9، وھو  �وا,�� ا��9��9، و��!ل �  <�رھ �ن ا�طواFف، ا��9م ا��9�9 ��دو�� أو

ت�9��%!�� ا2.  ����ق و%د��  2 �ك !�ن >��ف، A.� �!ون �ن �� ��ا���ود�� ا�

ة ا��رد�%+ ��F�%!م ا�ط��+  ذ�ك أن �9!�، و�9��3 و�Fو�را  ا��1$��، و�%!�� و4ق ,وا.�.3

�وم 3�4 ر�ل ا�د�ن +وظ���� ��و�;ل ھذا ا�.ظم ا�ط��F . ا�و�9ط وا�%!م �4 آن �� ا�د�.��، وا�


 أ9س د���راط� �%رم ا��رد �ن %�� �4 ا��9واة��  ����� �  ا�دو�� وا�����  .)2(و�ن 

    Classificationط�"��-49

9��  ظھرة      ��ر!�ب ا�����  ا?.9.�، وا. ��9 �4��ر!ز !ل �F4 �ن أ9�ت، %�ث �ا�
 ط+

+3ون �4 أ�9وب ا�%�ة ا�.س����� و���9وى أ4رادھ ا�
 %د � �4 ا�د1ل وا��!.� ا2��� 

�3م ا��9��9.. و.ظر�3م �3ع وا���!ر�ن �4 �طو�  .ظر���ء ا2����  �4ل  .. و,د وظ�3�!

3()�ر!س(و) �!س �4+ر((.  

  

  

  ـــــــــــ

  .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي -م2006يناير/هـ1427- 1- ط -مكتبة الشروق الدولية -سامي حممد الصالحات - املصطلحات السياسية يف تراث الفقهاءمعجم  -1
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  .ملرجع نفسه  -2ا

 .بريوت  -احلمراء -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع - ترمجة حممد عرب صاصيال - معجم املؤلفات السياسية-3

    Destabilization                                          :ز�ز�� ا���"رار-50

را�� و�^�ري أ�ر�!�     +1�ا��د1ل  �9�1دم �و$ف و��ط�ف و,  ذ�ك ا�.وع �ن. �$ط�P ا9

ِ,+ل دو�� �4  ا�9ري و<�ر ا�ر��9، ا�ذي ��راوح +�ن ا�د+�و���9 ا��د�� وا��زو ا��9!ري، �ن

3% أو $د����ؤون �د�� أو �3ددة �$�� �+رھ�� ��
  <�رھ �ن ا�دول ا��3 أو %Fدا�A

9+� �4 +�ض ا�%2ت، وذ�ك �+ر �1ط�ط و����  و�.��ذ. أ��ل �ن �3.6 إ,'ق  ا��وا��� �3

���ل �ن �6;�ره�أو ����ر .ظ�� وا9�+دا�� +.ظم  أ�ن ا�+�د ا1Yر وإ>��4 +��� �ل إراد�� وا�

  .)1(أو ���ل>��ف 

  :ا
:رق-51

   Near East                                                                اAد.
 ا��رق    

9���ل ��دل ��
 ���و��� � +���+�ر �9�9 ��را�4 <  
�9� �3'ل ا�1$�ب(+'د �+ .(

���9 ��
 +'د � �ر,� ا�+%ر ا���و9ط و<ر+��وا�+�دان ا�وا,�� ��
 . ا��ر+�ا�O��1  و�دل ا�

 و9�4ط�ن واAردن وا��راق �+.ن و9ور�( و+�>+ط . %دود �ر!� وإ�ران

     
$,Aا��رق ا                                                                Far East 

�9م و2وس و!�+ود�� و(��را�4 ���ل  ��+�ر �9.�ن و!ور� و�4+�'.د و+ور�ا�$�ن وا��� 

 وا��'�و وإ.دو.��9 وا���+�ن وا�3.د و�رق �9+�ر�

  Middle East                                                            ا��رق اAو9ط     

�4 ا�
 ا�O��1 ا��ر+�، و�$ر و�ر!�<?+ 
 ���ل  و���ل دول ا��رق اAد..وإ�ران وأ%�

ن و,+رص �9.+�ض ا�دول <�ر ا��ر+��  وا���$ود �ن إط'ق ھذا ا��$ط�P وإد1ل. و��+�أ�4

ا��ر+�، وذ�ك ��%ر+� ��3وم  ����، ھو ��.ب ا9�1دام �$ط�P �;ل ا��.ط�� ا��ر+�� أو ا�وطن

ا�ذ�ن ��دوا ھذا ا��$ط�P �ن �.ط�ق  ا��و��� ا��ر+��، �9���د�ن �ن ��و.� +�ض ا?9'���ن

ر أن أورو+ ھ� �ر!ز ا���م � ا�%رب ا������ ا�;.��وا��$ط�P ظ3ر 4. د�.�+��+)2(!  

  

  

  

  ـــــــــــــ

 .نت. موقع اسالم اوالين -1
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  .املرجع نفسه -2

ت ���.� ���;ل أھ�3 �4 و�ود د9�ور،        .�< .و.�� ��زم أن ��و4ر �3��وم ا�دو�� ا�� �!�

.و.��، و�4 �ط+�ق �+دأ ا��$ل +�ن ا��9طت وا%�رام �+دأ 9�.ون، و�4 �درج ا��وا�د ا��دة ا��

.و.��، وأ�1را %��� ا�%�وق وا�%ر�ت ا��رد��, �+  .و!ذ�ك �.ظ�م ر,

  :� ر�ف ا
"��ون - 1

ء، و�$دره    ���.ون ھو ا�.ص ا�ذي ��داول ��4 ا����س ا�.�+�، أو ��رر �ن طر�ق ا92�ا�

 
.ون �دة �ن �داو2ت ا����س ا�.�+� +�و�ب إ�راء �ؤدي إ��ر�Fس ا���3ور��، و�.�O ا�

 �ء �.ظم �ط+���� �ن طر�ق ا9�F.;��د1ل ا�������ن وا�%!و�� 4ر�ق ��4، و��!ن أن �.�6 ا9

J� �F$دار  11دة �������ن ا�د9�ور �4 ا���ل ا�ذي �.ص ���� ا�د9ـ�ور و�1>  ا��ـ.ون أ92

.ون ا�.�+� « وا�.�ر ��!«.  

.ون ا�1ص ھو     ��4 » $1� رھ+��ا�ذي �.ظم ا��',ت +�ن ا4Aراد أو +�.3م و+�ن ا�دو�� +

 : و�� �دة 4روع» �د���.ون ا�دو�� وا��د.� وا��ا�M، أ� ا��م ....ري وا?�راءات ا��د.��ا�

3 و�3�م +.�ط « 34و .�+ .ون ا�ذي �.ظم ا��',ت +�ن ا�دو�� و+�ن ا4Aراد و+�ن ا�دول ��4�ا�

���9 أو إدار� أو �.ون �م 1ر�� وھو » ا�M ...ا�دو�� 9واء !ن �9, 
وھو �.�9م +دوره إ�

.ون, 
.ون ا�دو�� ، ا��م ، وا��.ون ا�د9�وري وا?داري وا���� و  ا��م دا��1 وھو ا��

�F  .ا��.

  :� ر�ف ا
"��ون ا
د��وري - 1- 1

وھو ,.ون و>�� !+��� ا��وا.�ن ا1Aرى وھو �1�ص  +�.ظ�م �.ب ���ن �ن ا�.�ط �4   

  ����ر���) ا�دو�� ( ا���� د ���3.�9+� ���ر��� 34.ك �دة ����ر ��!ن ا92.�+ وھذا ، )1(أ�

ا���+�ر �4 ��3وم وا9  �رادف ��د9�ور و�دل +�ن ا��وا.�ن ��
 ا��� إذ �.9ق �.ظ�م ا��9طت 

.و.���3 ھ� ,�� �9�9ل ا��وا�د ا��.ون ا�د9�وري، !� !��� . ا���� و�',�.ون ( و��+�ر ا�, (


 ���و�� ,وا�د، و�ن ��3 ;�� 
��+�ر �زدوج �!ون ا�!��� �دل �ن ��3 أو� 3�
 ذا�� ��. )

 أ�ر إ�
 ذ�ك) ��م ھذا ا��9م �ن ا��وا�د �! 3� Ghales" و��
 ا�.ظم ا�ذي ��وم +درا9

Eisemmann  

  

                                                           
.ون ا�د9�وري -%9.� +ود�ر/ ا.ظر - 1�   9ص - ا���ومدار  - ا�و��ز �4 ا�
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.ون ا�د9�وري ھو ,.ون ". Georges Vedel"  و��!ن �%د�ده +!��ت ;'ث، +�د ا����د " �أن ا�

��9.ون ا?داري :( و�� �دة أ.واع �4 ا���ل ا��9�9.ا��9ط� ا��9�.ون  –,.ون ا�+ر���  –ا�,

.ون ا��.ظ���  -ا��6ھ�ل أو ا���و�ض�.ون ا��و���3 –ا��.ون ا�ط+��� –ا��.ون ا��9!ري - ا�� - ا�

 ��.ون ا���.ون ا��!�ب  –ا��.ون ا�و> –ا��.ون ا?��3) ��ا���4 إ�
 ا�<?+.  

  :� ر�ف ا
 رف - 2- 1

  :ا
 رف ا
د��وري

.ب ا�د9�ور ا��دون � 

 ا.� �و�د إ�.�����ر ا��دو.� ، +,د �ظ3ر �4 ا�دول ذات ا�د9

,وا�د د9�ور�� �ر��4 �!�ل أ%!�� و�9د �وا>  ا�.�ص ��4 و,د ��دل ھذه ا��وا�د +�ض أ%!م 

ت ا�د9�ور ا��دون، وا��رف F�3درج ا���$ل +.ظم ا�%!م �4 ا�دو�� ، �ا�د9�وري �+رة �ن �دة 

3����
 ا9��، ��!+%�ث �$+P ھذه ا��دة ,�دة ��� ��ز�� و��!ون ا��رف . ا���� ا�%

ن: ا�د9�وري �ن �.$ر�ن�ا��رف ا���9ر وا��رف .�.$ر ��.وي و�.$ر �دي و�� $ور

�16ذ +.ظم ا�د9�ور ا��ر�4 <�ر ا��!�ل و�ظ3ر أھ��� ا��رف ا�د9�وري 1 ��$� �4 ا�دول ا�

.ب ا�و;��� ا�د9�ور�� �4 ا�دول ذات .ظم � 
�دون، !� وان ھ.ك ,وا�د �ر��4 د9�ور�� إ�

ع ( و!� أن ا��رف �.�6 �ن �$رف ا��+�، ,د �.�6 �ن �$رف �9+� .ا�د9�ور ا��دون.��2!

ل %ق �ن ا�%�وق ا�د9�ور�� ���  ).�ن ا9

  :� ر�ف ا
د��ور - 2

  : ا
� ر�ف ا
��وي - 1- 2

3، +%�ث      �.ون ا�د9�وري �.$� ��
 و;��� ا�د9�ور ذا��د !.ت ا�درا9ت اAور+�� ��دة ا��

 �9ن ��!ل ا�.ظم ا��9�+���س ا�و;��� ا�و;��� ا�د9�ور�� ا��.%$رة �4 ���دى ���م �!ن 

ص +%9ب ذا�ك !ن ا��راح �$�3��ون  +�د9�ور و���+رو.� �%ور و�ؤ99ت ا�دو�� وا1

 ��  .�درا�9 ظھرة ا�دو�� �4 ا���

��96س،+.ء       
) constitution " )1"إن ��ظ د9�ور أو2 ا9���ل �4 ا���� ا�د9�وري ا��ر.�9 +��.

1��� �ن ��ظ  3.D4 د������ �ن " د9�ور"أ� �4 ا����م ا��ر+�� ا���� �و%� +�دم و�وده وا9��

��,د ا9���رت " د9�ور" أ� �4 ا���� ا��ر+�� ا���داو�� ا��وم 4ن !���).ا?9'��( ا��9�9 ,+ل ا��

�ن ا���� ا��ر��9 %�ث !.ت �دل ��
 �4 ھذه ا���� ��
 ا��1ص ا���رس ���9ط� 9واء !.ت 

                                                           
�وس  - 1�   PETIT ROBERT T. 1.LE ROBERT .1983 . P 375 –ا.ظر ا�
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� ن �دل أ�>! �! ، ����9��9 أو د�.�� ، وذ�ك ,+ل أن �.ط+ق ا���ظ ��
 ا�!3.� �.د ا�زراد� 
�

�ب ��4 أ�9ء ا��.د و�را�+3م و<�ر ذ�ك!��4 ا���� " د9�ور" ھذا و�ط�ق !��� )1(ا�د4�ر ا�ذي ��4 و

ر��  ) . 2(ا��ر��9 ��
 ا��9

.ون ا�د9�وري 4�د ا��� ا���.
  - ا��وم–أ� ا���ظ ا��ر+� ا���داول     ��4 ا���وم ا��9��9 وا�

.ون ��دة ، .ظم، ��;ق، ا���ر�!ز ���3 اA$�� إ�
 ا� ��9�9 ��دو��، أي أن ا��+دئ ا�Aا

�.ظ�م ا�دو�� ا���$رة - ��
 ا2$ط'%� ا���روف %.���  .)  3(أي ا�د9�ور +

�3م أو ا�ذي ���   –وا�د9�ور �ن د9�ر +��ب ��4 أ�9ء ا��.د و�ر!�ا�د9�ور  ا�د4�ر ا�ذي 

 ��ر و�ط�ق ا�د9�ور أ�>
 ا�وز�ر ا�ذي �ر�  �4 أ%وال ��4 ,وا.�ن ا���ك و>وا+ط� ج د9��

�و�3 د9�ور + 3Fوزرا 
3 إ��+��ر!� و$%ب ا��وة، و�.� ا9�3ل إ�
 ا�دو�� �4 ! � 
ا�.س إ�

ر��9 ���دة ��ري ا���ل +�و�+3 ��رب د9�ور +��!رم وا�د9�ور أ�> وا?�زة وا��وة وا�

�دة و�ن " د9ت"وھو �ر!ب �ن , 
%ب" ور"+��.$ 
.��+.  

ا����ر : ��!ن �%د�د ا�د9�ور ��
 أ9س ���ر�ن �1����ن ھ�   :ا
� ر�ف ا�6ط&��- 2- 2

  ا��!�� وا��و>و��

- ��#:
ب ا�د9�ور �>�.� �ن أ%!م و.$وص 34و ا�و;���  أيھو ا�و;��� ا�د9�ور��  :ا
	 ��ر ا�!

ت ا��9طت ا���� و!ذ�ك ا�%�وق $$��+�ن �!ل ا�دو�� و.ظم ا�%!م 3�4 و�.ظ�م وا1 ��ا�

ب ا�د9�ور�! م ا��� �.ص ���3!%Aت ا��رد�� ، و<�ر ذ�ك �ن ا  .وا�%ر�

��د �4 �وھرھ و�و :ا
	 ��ر ا
	و/و�� - ��>و�3 �ن ا��9Fل ا�د9�ور�� �.ظر �4 ا��وا�د ا�

ب ا�د9�ور أو 1ر�� ، و�ن ;م 4ن ا�د9�ور �ر  ا��و>و��–9واء وردت �4 !����� �+�ھو  -

�� أن ا����ر ا��!�� �����ق +.ظم ا�%!م �4 ا�دو�� وا�%� ��.و.�� ا��ھو اA$ل ���و�� ا��وا�د ا�

�+ر ا�د9�ور�4 �%د�د ��3وم ا�د9�ور ، �� ) la constitution (  ت.ا�>�.� اAو�
 �ن >�

.ون ����ز +� �ن $1Fص 4ر�دة، وا�د9�ور ��;ل ,�� ا�.ظم ا�� .ون ، .ظرا ���1>وع ا�دو�� ��

.و.���  .�4 ا�دو�� وو�ود ا�د9�ور ���د ا��9طت ا�;'ث �4 ا�دو�� ا���ر���� وا��.��ذ�� وا�

��+رھ ا��9ط� �ن ,+ ��ة ا�.�3وا�د9�ور +�;+� ا�+%إ�
 ا���ر�9ن �3ذه  -ا�دو�� - ل $

دو�� د9�ور��  )2(إ2 ا.� ��ب أن .�رق +�ن دو�� �3 د9�ور  )1(ا��9ط� وھم �F4 ا�%!م

                                                           
�وس - 1�  .214ص24.1975.ط.دار ا���رق +�روت "ا��.�د �4 ا���� ا��ر+�� وا?�'م : را�  ا�
  �4" د9�ور" ا.ظر ھذه ا���.� ا���ظ�� �!���  - 2

ENCYCLOPIDIE DE L`ISLAM T2.BRIL.LYDE.MAISONNEUVE ET LAROSE.PARIS1977.P654       
  �656ر�  9+ق ص     ENCYCLOPIDIEا.ظر  -3
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)3(. ،��!�+�ن ,وا�د .ظم ا�%!م وط+����،وا��9طت ا���� ا�% ��وا�د9�ور ھو ا�و;��� ا��!�و+� ا�

3 أو +�.3 و+�ن ا4Aراد، .�+ �+�ن %ر�� و%�وق ا4Aراد و��!ن ا��ول أ�> وا��',ت ��4 �!

�>رورة ا��9طت + ��6��%ت ھذا ا��.وان  �.A ،م ا�%!م �4 ا�دو��ز أن ا�د9�ور �%دد .ظ��D+

��%� .ظم ا�%!م �ن %�وق و%ر�ت ��� �4Vراد�   .ا�%!�� و�

ت ا��9��9 ور<م أن !���      �.ون ا�د9�وري ,دم ا����.ت ��رو�4 " د9�ور "  ر<م ,دم ا�!

9+� إذ ا.� ظ3ر 9.�. .ون ا�د9�وري  ���+ر %د�;��4  1884�.د أر9طو، إ2 أن ا$ط'ح ا�

�� " ��زو "4ر.9 %�ث ,رر > 
إ.�ء !ر�9 ��در�س ھذه ا��دة �4 !��� ا�%�وق �4 +ر�س إ�

ذ 1852�9Aو,د %��� ا،����د إن ھذا ا2$ط'ح �$دره ا���� ا�2ط�إ�
  Pelligrino Rossi:  و��

��� إ2 �.ذ 9.���ر�+ 41882ر.9، و!ذ�ك �م �!ن �درس +$�� �9�.  

  :	�6در ا
"��ون ا
د��وري - 3- 2


.ون ا�د9�وري إ��ء* ا��رف*ا���ر� : ��!ن أن .رد �$در ,وا�د ا�<�وا�ذي �>  .ا�

.و.�� �4 ا�دو�� ھ� ا��9ط� �  .) 4(ا����9�96 اA$���ا�د9�ور ا�ذي ھو أ��
 ھرم ا��وا�د ا�

  :ا
-رق ��ن ا
"��ون ا
د��وري وا
د��ور - 3

 �Fو.�� و$در �ن ھ�.رة �ن و;��� أو �دة و;Fق ,+� ��أن ا�د9�ور �+رة �ن و;�

�>�ن ا��وا�د ا���$�� +.ظم ا�%!م �4 +'د ���.� و�4 ز�ن � ?�راءات ��.�� و�1�$� و4�

ن �ن ا�.%�� ا��و>و��� ، ،���ن�+�ط� ..ون ا�د9�وري وا�د9�ور !�أن �$ط�%� ا�

��ر ���ب ���� ا�ط+  .ت ا�د9! ن ا��وا�د ا���$�� +.ظم ا�%!م 1$� �.د�.�<�� رھ�+��+

و�!ن و;��� ا�د9�ور �طورت �4 ا�و,ت ا�راھن +%�ث أ$+%ت ���ل ��
 ,وا�د و�+دئ .ا��ر�4

�$ل +.ظم � 2 �����د�� وا�$��F أو +6ھداف ا,<��.ظ�م ا?داري وا�����ق +�ا�%!م 4�ط +ل 

.ون ��+ر �ن $��م ا��� ��3، !ذ�ك أ$+%ت ��3ل +�ض ا��و>و�ت ا����%� 
�$+وا ا�دو�� إ�

ن �4 ا�و,ت ا�%>ر�+ن، 2ن .ا�د9�وري و�ذا �م ��ودا ��ط���1�   أ� �ن ا�.%�� ا��!��� �34

�>�ن ا��وا�د ا�9+ق ذ!رھ،إ>�4 إ�
 أن ا�د9�ور ا�د9�ور +�3ذا ا���.
 ھو و;��� أو �دة و;Fق 

.ون ا�د9�وري�
 ا��!�� ���+ر �$در ��.���+.  

  )1(ا
-رق ��ن ا
"��ون ا
د��وري وا
�ظ�م ا
د��وري - 4

                                                                                                                                                                                     
- Burdean :20 Edit . 1984. P 61. 1  
- Etat ayant une constitution. 2  
- Etat constitutional .3   

4- Pouvoir constituant Originaire .  
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.ون أ��
 وھو : �ط�ق ��
 .ظم � +6.� .ظم د9�وري��  <1�إذا !.ت ا�%!و�� ��4 

�4 ��.ظم ا�د9�ور،و2 ���ك ا�%!م ا�1روج �.�،و���� 4ن ,�م %!و�� ا9�+داد�� ���+ر �.

.ون و2 �1>  �3،إذا !.ت ا�%!و�� ���دة،�أن �!ون  أيا�د9�وري 2ن ا�%!م 2 ���زم +%دود ا�

4
 �4 ھذا ا��+دأ �  .���� و��9ت �ر!زة �4 �د ھ��F وا%دة،و��ت �9Fھ� 
ا��9طت �وز�� ��

أن �!ون ا�%!و�� . ا�%!م ا��ط�ق 2ن ا�%!م ا��ط�ق 2ن ا�%!م ��4 �ر!ز وظFف ا�دو�� �4 �ده

 Pا�%!و�� ا������، و�'%ظ أن �$ط�  � 
4.�م ا�د9�ور وھذا �!%A �ا�.ظم ��!�� و4

 
��د ���� 2 ���$ر ��
 اA.ظ�� ا�%رة 4�ط دون اA.ظ�� ا1Aرى ا��ا�د9�وري، 2 �زال �

ا��$ل +�ن ا��9طت و��دد اA%زاب ،ر<م أن ا��+رة ھ� أن ..ظر ��4 إذا !.ت ا�%!و�� ��!�� 

 م ا�د9�ور ا��ط+ق �4 ��ك ا�دو��، +�ض ا�.ظر � إذا !ن ا�.ظم د���راط�!%A �%را ام 2 ط+

.ون د9�وري و�!ن ,د 2 �!ون , ،�ذ�ك 4��رق +�ن ا��$ط�%�ن ���;ل �4 أن !ل دو�� �و�د �د�3

�و4ر 3�4 ا��روط ا��ذ!ورة أ�'ه��وم ��
 %!و�� د9�ور�� �  .ذات .ظم د9�وري �دا�ت 2 

5 - ������
  :ا
-رق ��ن ا
"��ون ا
د��وري وا
�ظم ا

ھن �4 ھذا ا��6ن��  :ھ. ا

�$د +� .ظم ا�%!م ��4  :����ه ا�ولا -� �ط+ق +�.�3،A.� %9ب رأ�� أن ا�.ظم ا��9�9 �+�د �

.ون ا�د9�وري�ول +�.� ا�.�  .ا�ذي �

- ���4
.ون ا�د9�وري،D4ذا !ن  :ا����ه ا�2 �ط+ق +�.�3 2ن ا�.ظم ا��9��9 أو9  ��2 �ن ا�

.و.�� ا���ردة ،4ن ا�.ظم �.ون ا�د9�وري �.ظر 4�ط �4 .ظم ا�%!م �ن 1'ل ,وا�ده ا��ا�

.و.��، !A%زاب ��9 1رج ا��وا�د ا��4 ا��وى ا��و��3 �.ظم ا�%!م ا��9! 
�د إ��� ��9  ا��9

�ؤ;ر ��
 ا��9 ��د�� وا��9��9 ا�$���9، ا�رأي ا��م ،ا�د��� ،ا�$%�4 و�1��ف ا�ظروف ا2,

�� +.ظم ا�%!م����4 إ�
 درا�9 ا��وا�د ا��<?�ط+�ق ا��وا�د ا�د9�ور��، +)2( .  

6 - ���  . 	 ��� #�	� د��ور +� ا
	 ��م ا
-ر�

����ؤ9س ��ء : إ.�ء ��ء � �4ل أو %دث:��.� !��� د9�ور �4 ا����م ا��ر.��9 �

أو .ا��ر!�ب ا�3وا�F: أو �ر!�ب.�!ون ��ء � أو ��!��،أو �!و�ن ��ف،أو ��!�ل %!و��/ �

،ھو ذو +.�� ,و��� $%� و�1� ���ز �$1 ��( أو ��و�ض .���و�� �ن ا��'�P ا��9د�� ا�
                                                                                                                                                                                     

 18ص  –دار العلوم  –الوجيز يف القانون الدستوري  –انظر حسين بوديار  -  1

  . 12 – 9 ص - 1979دار ا�.3>� ا��ر+�� -�ا�.ظم ا��9��9 وا�د9�ور ا��+..: �%9ن  ��1ل     2-
بالعقائد فإن كلمة عقيدة لم ترد في كتاب اهللا عز و جل  ،ومع أن العلماء المسلمين قديما وحديثا عنونوا لمباحث هذا العلم429/انظر مجموع الرسائل:رسالة العقائد - 1

  .وال في سنته عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم
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�و!�ل (���و�� �ن  أو.أو ��ل �ن 1'�� ��!ون ��ء �،أو إ.�ء ر�� أو �3را. �%م �

�.ظم ا��',ت +�ن ا��%!و��ن وا�%!م و�%د�د �.ظ�م ا��9طت ا���و���، ��99Aوا.�ن ا� .ا�

  :أ�واع ا
د����ر - 7

  :�	#ن �"��م ا
د����ر إ
= �و��ن

��ر :  �ن %�ث ا��دو�ن�.ـ9+� ��.وع اAول 34ـ.ك د9ـ+ ��د�ل،أ��� ���+�و�ن %�ث ا�

��ر <�) �دو.� ( �!�و+��.9+� ��.وع ا�;.�) �ر��4 (ر �!�و+� و د9+ ��ر ��دة :أ�ك د9.34

��ر وھ� ا�9Aوب ا�د���راط� وا�9Aوب <�ر وأ1رى �ر.�،!� أن ھ.ك أ�9و+�ن �.�6ة ا�د9

��ر و ھ� ا�9Aوب ا��دي وا�9Aوب <�ر  ، ا�د���راط� أن ھ.ك أ�9و+�ن �.3�� ا�د9�!

  .ا��دي

  :� ر�ف ا
 "�دة - 8

�3م !;�را 4.راھم ��و�ون�ردد !��� ا����دة ��
 ا�9.� ا�.س و�4 �%ورا�3م و�%د;� ) أ.

رات $��د !ذا و4'ن ���د�� %9.� وا����دة ا?9'��� ا�9+ب اA,وى ا�ذي أدى إ�
 ا2.�ا�

3����Fد�� �4 %�... ا?9'��� ا��ظ��� �4 !ل ز�ن و�!ن وا�%رب +�.. و+�ن ا��3ود %رب �


 ھذه ا�!��� �4 ا���� وا��رع4.�� ذا �ر�د ا�.س �ن !��� ���دة؟ و��.  

 2 3+ �.د أ$%.���$دق +3 ا�.�س و�ط�Fن إ��3 ا���وب و�!ون � ��Fد ھ� ا�Aور ا��ا��

�د(و��د ا�%+ل أي �د +�>� ا�+�ض 4�+ض %�� و�دة(1)��ز�3 ر�ب و2 �1�ط3 �ك� ( �4


 ا��زوم�� ق،��4 ا��رآن ا�!ر�م وا�� ا���� �دارھ�����وي �4  «6!د وا�2+ X 2 �وا1ذ!م

�د�م ا?��ن أ��.!م و�!ن �وا1ذ� ��د ا?��ن إ.� �!ون +�$د ا���ب  89 -ا��Fدة »!م +���  ،و

��ري ��
 ا��9ن +دون ,$د،وا���ود أو;ق ا��3ود، وا����دة �4  ��و�ز�� +1'ف ��و ا����ن ا�

+ل��  .ا��ر��� إذا ا?9'م ���دة و�ر��� ا?9'م 

 2 �ر,
 إ��� .وا����دة ھ� ا��.ب ا�.ظري ا�ذي �ط�ب ا?��ن +� أو2 و,+ل !ل ��ء، إ��

�ر�رھ وإ��ع ا�����9ن � 
م ا�.$وص ا�وا>%� ���� 3�ا��ك و 2 �ؤ;ر ��4 �+�3، و�ن ط+��

3 �ن �وم +دا�� ا�د�وة �  � %دث +�.3م �ن ا1�'ف���  +�د ذ�ك ��4 وراءھ، وھ� أول � د�

إ��� ا�ر9ول $�
 X ���� و�9م، وط�ب �ن ا�.س ا?��ن +� �4 ا��ر%�� اAو�
 �ن �را%ل 
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 دل ��
 ذ�ك ا��رآن ا�!ر�م �4 %د�;� �ن �! X ء �ن ,+لا�د�وة وھ� د�وة !ل ر9ول �

ء وا��ر��9ن�+.Aا.  

  :� ر�ف ا��	�ن وا
د�ن - 9

9.� �ن ا����دة ا��9�!�.� �4 ھو ���دة �+ 3+%�ر �4 ا���ب ، و2 �.�ك �.� و���ن $�9�

د وا��ول +���ل و4ق ھذه ا����دة��4ن ا�د�ن �ن أ�9ء X �ز :أ� ا�د�ن .,�+�، و�$دق ا2�

ل !ن د�ن ھذه ا��A  -و�ل ،��.ه ا�%!م�>�،وF9ل +�ض ا��9ف �ن ��� +ن أ+� ط�ب 4�ا�

3، و ا�د�ن +�د .+�3�!3 و%�<3ر و�.� ,ول ذي اA$+  ا��دوا.�: أي ,�  :ا�

4�1زو.�*    2ه ا+ن ��ك ،2 أ4>�ت �4 %9ب     �.،و2 أ.ت د�.�4  

��روف ،و!ل ��ء أر�د �ن ,ر�ش !��� �د�ن �3م +3 ا��رب، أي �ط+�3م و�1>  �3م، :وا�د�ن

�ر>ت �.� �وا��د�ن أي ا�ذي �+  +�د�ن وا�د�ن ا��زاء ود.�� أي أ�ط��� ا�د�ن، ود.�� أي ا9

 ��ء �ن �.د X �;ل ا?9'م  و���� أد�ن وا�د�ن ا�ط�   ....،ا��!�F4 وا�د�ن �

  :ا
:ر� � � ر�ف  -10

   :ا
� ر�ف ا
��وي-10-1

     Fر��� �را�  ��ظم و�Aرع ا�طر�ق ال �رع �3م ��رع �ر� 34و �رع ، وا����)1(.  

ء و���ل و�.ظم !ل � �ر�� X  �ن �+.V� ت+;م ا9���د �!ل طر��� �و>و�� +و>  ا��3 ;

ل ��Aد  واF�و,�ل ا��ر��� ھ� ا�طر��� �4 ا�د�ن و,�ل ا��.O3 ا��و�م وا��ر��� وا��رع  )2(ا��

3(��راد4��ن (  

  :ا
� ر�ف ا�6ط&��  -10-2

  و��دا 9واء !.ت �.$و$�  �ن    ��3ذب +3  ا��!�ف ��� ��م ا��ز��F  ا�!%V� ا9م

�و��) ھـ671ت(و�1ص ا��رط+�   )4(ا��رع أو را��� إ��� + " ��ا��ر��� ا�طر��� ا�ظھرة ا�

 و إ4دة  ) 5(��و$ل +3 إ�
 ا�.�ة �����ط و+.�و�ط�ق ��
 ا��زاو��ن ���ر���  درا�9 وا9

                                                           
  9/175وا+ن �.ظور ، �9ن ا��رب  �61دو.� ،صا��+� ، �رح أ��ظ <ر�ب ا� 46012<ر�ب ا�%د�ث .ا+ن اA;�ر  - 1
وى  524ا�!�وي ، ا�!��ت ص - 2�3ء ص  19/306  -  19/134وا+ن ����� ���وع ا���  309وا��و.وي أ.�س ا��
.� �%�ط ا��%�ط  - 3�3 / ط+�� +�و.�ن .ا����م +طرس ا�+9���ن .�رون، ص/ �+رز ا��دا1ل ا��ذر�� و��.+� �+��.ظور وا+ن  �460-462!

  354-353;م ص  300-299ص.�9ن ا��رب 
  524ا�!��ت ص –ا�!�وي  - 4
م ا��رءان . ا��رط+�  - 5!%A  �  6/211ا��
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ء ا��ر��� ���)�9   )13ء ا��9�9  ا��ر���  أن ا��ر��� ا?9'���  ھ� ا��9�و,د ا��+ر 4

�+�ن 9+�ل ا��9دة  4Aرادھ �4 ا�د.� وا1Yرة   ر أ.3+��+  ���  .ا�!

ء +3 ا?9'م  �4 ا��+دات  وا����'ت  أو ھ�    � ����ف ا�!�و�4 ا���� ا?9'��  ھ� ا�

�� ا����و��  �ن ا,'� �9 �4�. �.ظم  ا��� �ر�3 ا��رع  أو �رع أ$و�3  ��16ذ ا?.9ن  +3

�!ون + ��  .+ر+� و�',�� +��16  ا���9م وأ��1 ا?.9ن و�',

  :����9 ا
	و/وع

ت ا�+�ر�� إذ أن ا�.��� ا�.و��� ا����4 %�ة ا��� �����9 ا��.ظ�م أھ��� +!� 3��� �ر4�

ت �م �!ن و��دة���3 ظروف ا�%�ة �$دف +ل �>رورة ��%ا ا������� و�د��� و%����، ا�

3���ود +� ھذه  -و�'+9 � 
إذ أن ا?.9ن �.ذ أن و�د ��
 ظ3ر ھذه ا�+�9ط� وھو ����د ��

9��رار أ$+%ت ا�ط+��� �� ا��و��� +ا�1Aرة ���� �!ن �  �زا�د �دد إ4راده و�طور ��ط�+ت %�

�4رس ا�زرا�� و ���ط�+�  ��� ��+���زة �ن �  
 ��ز�3 �ن %رث أدى ذ�ك �4 ا�.3�� إ��

�%ول .�ط� إ�
 ا�$.�� و�%ددت ا���!�ت وا��$�P ا����$1  ����ظ3ور ا��Y ، و+

ول �%د�د وا�+ت و%�وق !ل 4رد ��
 %دا،+�>3 �ر�4 وا1Aر %�وظ3رت �.ظ�ت ,.و.�� 

4 3 +ل ,م +��ر�دھ����وا 4وق ) و;���(� ھ��F +.ود ر���9,.و.�، وا��� �م �!��� ا?.9ن +��ر4

 �4 ھذا ا��.ظ�م 4�د <ذى ��4 إ�
 ذ�ك ��ب ا���ل ا�د�.� دورا ھ<?�9ط� ا�%!م .��9 ،+

 
��Aا��+دأ ا  ���ل دا1ل ا���!����ل �ن ا� ��ا�روح +���و�� �ن ا���م وا���ھ�م ا��د�دة ا�

 ن �ن �9ط� ����%A�4 +�ض ا �����وا 4وق ا�د9�ور وا�%!م ) ا?��  -ا�رب -X(وا9��د �ر��

9��د ھذا ا�1Aر +�ض +.وده �ن ا��ر��� ،و+�ن �.ظ�م � .وا��ر���  ا2.ظ�� ا�و>���+ل وأ%�

�3 �4 �دة $ور،�ء ھذا ا���دد %9ب ���ر .�+ ��F��  ظ3رت ���و�� �ن ا��',ت ا�;.����

��� ا��!.�� وا�زا�ظروف و��.�اA%وال ا2��  ���4 �!ل ���� و%9ب ا��!و�ن ا��!ري وا�;


 %دا، و%9ب ا�+.�� وا�Aز�� �!ل 4رد، و+�ن ھذه ا�$ور ھ.ك ��ل أ9�9 أدى إ�
 .�وء ��

رب ا�وظ��� +�ن ��وا��ر��� ،%�ث أن !'ھ� ا2.ظ�� ا�و>��� ��ك ا��',ت إ2 وھو ذ�ك ا�

ت و%�ظ ا��م +�وا�+ت،+ل أ!;ر �ن �ء ��.ظ�م %�ة و�ؤون ا4Aراد وا�������وق ا?�زام +%

رب ا�وظ��� أ�> ور<م ) ا�دو�� ( ذ�ك إ�
 %�ظ إ2 �ن وا��9م دا1ل ا�����  ا�وا%د ��،ھذا ا�

Fم  -�.+� ا�2�+� ا����;ل ��4 ذ!ر. آ.��إ2 أن �� �.ب أ1ر �9+�،و��;ل �4 ذ�ك ا�$راع ا�

                                                           
�وس ا����3 ص . أ+و ��ب - 1�   193ا�
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2.ظ�� ا�و>���+�.  ،3�أو �ر��� ا��ر��� وأ��3 �� ا�%ق  ھذه ا2.ظ��أي �ر��� وا��ر��� ذا

ت أھ����3 ھذه ا���+ W+$�ا�د9�ور�� أو ( و%ده �4 ھذا ا��.ظ�م؟ وأي $+�� ��!ن أن 

��ر و2 ) ا��ر���<�ر أن ھذا ا�$راع �م �!ن $راع �ط�ق و�م 4' !ل ا��راF  ر4>ت ا�د9

��ر !.ت �.��4 ���راF  أدى ذ�ك إ� وھ� �',� !ل ا�د9%�
 .�وء �',� أ1رى أ!;ر ا.�

�و��3 ���9وك ��ر!3 ا�د9�ور و�ن 1'ل � ���ل وذ�ك �ن 1'ل �لء ا��ر��� �ن 4�وات ا�!�ا�

.ت �4 !  Fث أن ا��را�%، P�%$ ده ++�ض +.وده و ا��!س�� أ!;ر �ن ذ�ك .+و�� �م وأ%�

م ا�د9�ور +�رح ط'3�9،;م �4 �<�ن <�%Aة +�ض ا�� و<�>� وا�%�+;  Fإن ا��را

 ا9�1دام ا���ل ��طو�ر ا�د9�ور وان !ن ذ�ك �Fب دا�رار و��9���رة +� �����ا��9��9 و ا2�

 F�4 +�ض ا��را  .)1(��د %را�
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II  -  ا����ث�	
 :ا��

  :ا������ 

ر����(  
	ر ا���و�ر      ��� :Siècle des Lumières (ط�� ���ر إ��	ا��رن ا����ن   �

� ا�ورو��� �� 
�ر��
	ر ا�$�&��� و%���� �� �$��ر #زءا �ن 
	ر أ �ر ��م أ��� ا� .

��ع وا��� +��ت ���د �����و�ر  ا��	ط�� ���ر إ�� ��وء *ر � ������ ��ر�(�� د
�ت

و �ن .ا�د�ن �د5 �ن(  وا��$ر�� �4(&ق و���د�21  و��1ل ��/��س ا��ظ�م ا��ر
� ا�$�&��� 
ن

رواد ھذه ا�*ر �  ��وا  ا�$������ �ط��قھ�� �#د ان ذ�ك ا�$	ر ھو �دا�� ظ2ور ا�5 �ر ا���$��� �

�$��رون �2��2م +��دة ا�$��م إ�� ا��طور وا��*د�ث و�رك ا������د ا�د���� وا������� ا��د��� وا�� �ر 

&�
  ".���$	ور ا��ظ���"��� ��ن ��رة ز���� د
وھ� ا�&


	� ا������ :  

ا�A��ن 
ن �ر*�� إ�? (روج :" ��و�? �� ھو ا���و�ر؟  
ن �ؤال إ����و�ل  ��ت أ#�ب      

ف ا��	ور ا�$��� 
�� أ�? ." ا��	ور ا�$��� و��و%? �ن ا���B أو �ن ا�ر�د Dر
ا���$�� " �� 

�F(ر�ن و
دم ا��درة 
�� ا�� �ر ا��(	� أو ا���وك �� ا�*��ة أو ا�(�ذ أي +رار �دون 

����
ا
��وا : "و�ن ھذا ا���ظور #�ءت 	ر(�? ا���و�ر�� ���ول." ا����رة ا��(ص ا�و	� 

�& ��وا �وا �$د ا��وم و5 ������وا ! �� ن � م ا�#رأة 
�� ا��(دام 
�و� م! 
�و� م أ��2 ا���ر

��H . �*ر وا وا��طوا وا�(رطوا �� ا�*��ة �� ل إ�#��� ���	ر. �� �ل وا���دور وا�� �وب

و �&
���د ا�د���، � ن  ��ط �م �2م ا���و�ر �����ً ����Jن أ. زود م �$�ول و����I أن ���(د�وھ�

 �� *ذر �ن ا�ط�
� ا�$���ء ����دة أو ". *دود ا�$�ل ���دئ *دود ا���Aن"وإ��� �دد 
�� أن 

  .]1[�ر#�ل ا�د�ن  �� *	ل �� دو�� �رو��� 5*��ً 

1  
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ا��ت ا������ �:  

�� ���2� ا��رن ا�(��س 
�ر، ظ2رت ���Iرات #ذر��، و�دأت �ظ2ر �� ا�دب ا�#�ھ�ٌت        

 �� ظ2رت ���Iرات #د�دة �� ا�و��1ل وا���وب أدت . �ط��ب ����I�5س �� ا��ذة و���ھB ا�*��ة

ن ) 	ر ا���و�ر أو ا5����رة
(إ�� ظ2ور ا�روح ا�(&+� �� ا�ن ا�ر���  Pا�ذي و�د �� ��رة � و

�2�  .ا�* و��ت ا��ط��� �� أورو��، و���ً��، �� ��رة �ر �ز ا�* م ا��ط�ق �� �ر��� �


	� ا������ و ا���رات :  

       ��
 �ن 
	ر ا���و�ر و�� أ��#? �ن أ� �ر و�$�� و
�&��� ����2ً �$دد �ن ا��ورات ا���#5


�ر أ�رت 
ن +��م ا�دو�� ا�*د���وا������� �2د Q�ر وا����
. ��2 أورو�� �� ا��ر��ن ا����ن 

و+د ار� ز +��م ھذه ا�دو�� 
�� و#ود ��رو+راط��، و+��م #�ش  �ؤ��� +و�� و����$� �����&ل 

و+د ��دت �� ھذه ا�دو�� أ�ظ�� ������ �د��� �ن أ�ظ�� . ����، و���دة #و �ن ا�$���� �� ا���ظ�م


ن ��ط� ا���وك ��	�� ا�د�ن ا��رو ��2�Aا �ن ا�و�ط�، �*�ث +��ت ھذه ا��ظ�� ����زاع ا�	

1
ن ا�دو��  .  

و*ر �ت  ���ورة ا��ر� �� و�ن �م  رة ا�ر�������و  � �ت ھذه ا�*ر � أ���� وإط�را       

 �� �2دت ھذه . ���وا��-  و�و�و�ث �و�و��  �� ���و 3وا��+��  أ�ر� � ا�&����� ا��*رر ��

�������ل ���رن ھذه . ا��5را �� و�ن �م ظ2ور  ا�رأ������  ا�*ر � ������� ���وء

�� ا��ون  ا� &�� � ا�#د�د وا�$2د, ا��و����  /(رة وا�$2ود ا� &�� �� ��ا��� �����رو ��  ا��رة

  .ا�A#���� ا���ط���  �� �2دت �روز *ر � �و*�د ا�$�وم ا��� ����ت

  :أ
�م ا������ 

� وا�� ر�ن �� 
	ر ا���و�ر  �نأ       �&ود��د   و#�ن #�ك رو�و �و���ر :ھم ا�

  .ا����1� وا�دو�� ا� ���� تو#��$2م +��وا ���2#�� �ؤ��� ھ�وم

  

                                                           
 .املرجع نفسه -1

 



 

☜        ا����� 

 )النهضة العربية(المشاريع االولى للمجتمع العربي                                           االول الفصل

38 

  


	ر ا���و�ر و#�ده (�ر �#��د ��واز�? ا�	�رم و*�? ا�(&+� ا�$���  إ����و�ل  ��ت (�م

  .  ا����وى

       ����و�ط����2 , ا��#ر����  �2د ا��رن ا����ن 
�ر أ��� 	$ود �#م ا�� �ر ا�

��
  .و
�م ا�*��ء وا� ����ء ا��ز��ء وا�$�وم وا�* و��ت  ��  ��ت �ط�ق �� ا5+�	�د ا������ 

، ا��*��� ا�A#��زي ا�ذي ط��ب �را���س �� ون ،�ر�ط���� �ن أھم أ
&م ا���و�ر ��       


��� #د�د ��و B2�� ��
و�ّ�ر �� ون �*��� #د�دة ��*�ق . م 
�� أ��س �ن ا��#ر����5
���د 

. �� ا������ل، 
�د�� �	�� ا��$ر�� �	در ا��وة ا��� �� ن ا�A��ن �ن ا���طرة 
�� ا�ط��$�


��م ا��ز��ء، ا�ذي +�ل �/ن ا�$��م ���ر *�ب �#�و
� �ن ا��وا
د ا�ط��$�� ا�*�ق ��و�ن  ذ�ك ،

وأ د ��و�ن أن �� ا��ط�
� ا�A��ن إذا ا
��د 
�� �ور ا�$�ل . �* ��2 +وى 
وا�ل ا�#�ذ���

1(���ر ا�ظواھر ا�ط��$�� وإدراك دوره �� ا�$��م ا��#2ول(.  


	� ا������ و ا��� :  

�� ���ز 
	ر ا���و�ر ا�ورو�� أ�? ا
��د 
�� ا�ن ا�رو����، 5 اA%ر��� ا��د�م ا�ذي  �ن      

�ن ھ�� أ
ط� ). ق م 19-70(أ �ر *ر��؛ و �ن ا���وذج ا������ ������د ھو إ���ذة �ر#�ل 

���� ���و�و
�ت ا����و*�ة �ن ����� ا��Aراطور�� ا�رو����� و��ز�ط��� و+د 	بD .  ور��ي ا

ا���و�ر�ون اھ����2م ا�ر�1�� 
�� ���1ل ا�#��ل وا����%م وا�����ب وا�����ق ا��� ھ� ا�#وھر 

  .)2(ا�*���� ��$��م وا�A��ن

�$	ر   
�دھ� �#ب أن �$��ره ���و+�, 
	ر ا���و�ر 
	را +	�را إذا ا
��ر�� أن

  .ا�رو������ �& 
	ر ا���و�ر. واA	&ح  ����2�� و+��? ا�$�&���
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���ة ا������ �� ا���� ا����� ا��� :  
�� ن ا��ول ان *ر � ا���و�ر �� ا�$ر��� ا�*د���+د �دأت �ن ا�*ر � ا��� ����ھ�         

 ��ت ����دة �ن �وا	�ت و(	�1	����و�ر ا�ذي ���س �� ا� ر � روا��2�� ا�$ر��� وا��� 

*داث ا���دم و ا��طور وا���ء ا�د��ور،و����س إ��ن 
�رو �ن �ن ا��? ا�Iر�� �� ا��رن ا��

 ��
 �ا��ظ�م ا������ وا����ح ����$دد�� ا������� وا�*ز��� و�ط��ق ا�*ر�� �� ا� ���2 ا��(��

ا�5��ن �� ا��#��Q ا�ذي �$�ش ��? �Iض ا��ظر
ن ة�ذھ�?  #��Q ا����و��ت، و
�و�� ا*���

  .ود��? و+����?

و�ن �م  ��ت #ذور ا���و�ر �� ا� ر ا�$ر�� ا�*د�ث �$ود �� ا����2 ا�� ا�Iرب،و�$ددت      

ا� �ل ا���و�ر��$دد �ذاھ�? و���را���2ن ا���ول �ن #2� وا�ر�ض �ن #2� ا(رWو�� ا*��ن ��وم 

،و�ذ�ك �&*ظ ان ا� ر ا�$ر�� ا�*د�ث  �ن ا��م �&ث ا(���رات �5 �ر ا�#�ھزة����و��ق ��ن ��ك ا

ا����ر ا5	&*� ا�ذي ��دا ���? �I��5ر ��X �� ا�وا+Q ان �م ���Iر :(ا����� �� ا��5	�ر ����و�ر

�$��� ا�ذي ��د ا��? �I��5ر ��X ���م ���� ا�دو�� ا�*د���،وا����ر ا ����2 ��د�ن،وا����ر ا����را��

  .)1()ا�$����� ا�ذي ��دا ���? �I��5ر ��X ان �م ���Iر ����2 ��ط��$� و��دا ���$�م

و�� ن ا��ول ان ھذا ا���$� +د ا	طدم �و#ود *��� ��ودة ����2 و��ن ا�وا+Q ا�ذي �ر�د       

Q��#وھو ا�#�2ور او ا�� ?�

�� ���وى ا����ر�� �� ا� ��ر �ن ا5*��ن، اذ �م �#د  ا��$��ر 


�ده، و�ر#Q ذ�ك ا�� ان ����س ا���و�ر ا�ذي  ��ت +و�? و�ظ�ھره  ���
ا�*ر � ا���و�ر�� 	دى 

 (ر و�ن 2#� ����� 
دم ا�5ط&ق �ن 
�ق ا�وا+Q ا�$ر�� ا���(ص ر ا�� آ�(��ف �ن �

  .و�*���? و��ده و��د�م ا��دا1ل ا������� �?
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�"! ا������ ������:  

ا���و�ر ��� �ن ���ت ا�� �ر وھو �$�� 
�� ���وى ا� ���� وا� ر ���Iر ا����ب ا� ���� �ن     

ا�و	ف وا��رد ا�� ا��*��ل وا�� �ك وا����ر وا���د،او ا����م �$���� ���ء ذھ�� دا(�� وذا�� 

���  ��ت ا�ط��Q ا�ذي ���ز �? رواد ا��2�� ��وا#2� ا�ظواھر ا�(�ر#�� �وا#2� ��د�� ،وھذه ا�


�ر،وا�ذي ا�(رطوا �? �� ا������ وا�*��رة ا�$�����،� �ن ا%�ب رواد  Q�ا��رن ا��� �� �ا�$ر��

وان  ��وا �� ا�و+ت ��?  ا��2�� ا�$ر��� �د
ون ا�� ان ��دأ�2���� �ن *�ث ا���2 ا5رو��ون

  .)1(و ا�*��ر����$ون ا�� ا��*��ظ� 
�� (	و	��2م ا�$�د�� 

رو��وي �د�ق ���? �� ا5رض �& ان ا���دن ا�(( �ر ا�د�ن ا��و���و�� ذات ا����ق ��رر (    


�� ا�����ك ا��#�ورة �رو�� �ن ذ�ك  ��)��، Q? +وة ���ره ا��������	�1 5 ا��/�� ?��$�ر

دون ان �$��  )2())ا����ر،ا5 اذا *دو *دوھو#روا �#راه �� ا���ظ���ت ��� ن �#��2م �ن ا�Iرق

  .ط�ك ا��&�� وا��� د
وة ا�� ا��رة ا��2م �ن ا#ل ا������� وا�$�ل �����ل

�$�ر 
ن ��ط �$�ن �ن ا� ر و�ر�ض �� �واه  ان � ر ا���و�ر �#ب ان ��5(ذ �وا+ف ا�د�و�و#��

ــ  �ن �ن ا���ط ا� ر ا5(رى، وھو ا�طرح ا�ذي ����ه رواد ا��2�� ا�$ر���،و� �? ـــ و�&�ف ـ

��� ��$ض ا�� ر�ن ا���/(ر�ن �ذ�ك ا�$	ر،ا�ذ�ن �م �ر��وا ا](ر �*�ب �ل ر��وا ذوا�2م 


�د�� +��وا �ن �/ن ا�$�ل ا�$ر�� �� ا*داث 
���� ا���و�ر، و�$ل ھذا ا��و+ف ھو ا�ذي ادى  ��ا�

س ا��$�� ا�� ��ل ا���روع ا���و�ري �� ا�وطن ا�$ر�� ـــ و� �? ��س ا�$��ل ا�و*�د ـــ وھو �


�د ا�$ز�ز *�ودة *�ن +�ل  ?�
أ(ط/�� *���� #�$�� ��ن ا�2��5ر ���$�ل ا�Iر�� : (( ا�ذي 
�ر 

و��دوا ان  )3()) و��#زا�? ،و��ن ا*���ر ا�$�ل ا�$ر�� وا��� ر ���#زا�? وا�����ل ا� ��ل �ن �/�?

ھو ا������،وا����د �ل ا�?  ا� ��ب ���ر ا�� (�ل ���وي �� ھذا ا�$�ل،5ن ا�$�ل ا�$ر�� ��س دا��1

  دد �� 	�رورة ا� ر ا�$���� ا���ا����ھم وا��#

  


�"! ا������ ���و�!:  
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�*د�د اي ���وى *��ري �5� ا�� �ر��ط ������وى ا�ذي و	�ت ا��? ا�دو��،و�ذ�ك ��ن ا���و�ر 

? +د ��/�� �دا�� 
	ر ا��2�� ا�$ر��� ��  �ف ا�دو�� و�� �ؤ�����2، ��2 +��ت �*��

و�طو�ره،و ��� +��ت ا�دو��  �وا#����2 �� ا*&ل ا�*ق وا�$دل �� #��Q ا����د�ن �ن *��ة 

��ذ :(( ا��#��Q ط�ل 
�رھ�،وا���ت *����2 ���*�و�� وا��وة، و�ن ��� �دأ ا���و�ر �� �	ر أي

 Q1�+و����س #ر�دة ا�و،��
ار��ل ا�ط2ط�وي ا���� ���$��ت ا��$����� ا��ن * م �*�د 

،وا����م ��ر#�� ا
��ل رواد ا���و�ر �� ا�Iرب ا�ذي �و#? او5 ا�� �*�و�� ���Iر ا�دو�� ا��	ر��


���رھ� ھ� ا��ؤ��� ا����ھ�� ��  ل 
���� ��و�ر��،�واء 
�� ���و��W*ر�� ا� ر�� ��

  .�&�راد،او 
�� ���وى �ؤ�����2 وا#2ز��2

�،و*�و�وا �#��دھ� �� ا�دو�� و�ن ا�رواد ا5وا1ل ا�ذ�ن ��ھ�وا �� *ر � ا���و�ر ا�$ر��

��(�ص "و�ؤ�����2،ا�ط2ط�وي ا�ذي *�ول ان �#�د د
و�? �� �ن (&ل ��#�ده ��  ���? 

ا�ط2ط�وي،و�در��?،+د ا����وا (( ،و�$�ق 
�� ذ�ك �*�د 
��رة ��و�?" ا�5ر�ز �� ��(�ص ��ر�ز

��ظ��� ا����و �� ا�$������ ـــ ـــ �ن ا�$	ور ا�" و���دو��"���5� ـــ او ��5*رى �ط&1$�2 ا����

  . )1())ا�� ر*�ب 
	ر ا��2�� وا���ظ� وا���و�ر

 �2� Q� ذ�ك ا�*�ل ������� ا�� (�ر ا�د�ن ا��و���،ا�ذي �$� ��*د�ث ا�دو�� ا���و��� *�ن و

م ،وا�ذي �م �#�د و
زل �ن ا�وزارة ���دو�� ا�$���  ا��� � ون ���2 ا���دم 1867د��ورا 
�م 

���دو�� �5*�ق ھو���2 وو#ودھ� .	ل،ھ� ا��� �*�رم ��ظ�����2 و�ؤ�����2وا��طور *�

وا���رارھ� ا��5*داث ���Iرات �� ��ظ�����2 �����رة ا��طور وا���دم و�� ذ�ك ��ول (�ر 


�� �� �� ا��	ر��ت ا������� ا����وط� �����ظ���ت �ن ا��	��� ...ھذا و+د +رر��:(( ا�د�ن

�2د ا�$��ن �\��رھ� ا���#*� �� ا�����ك،و�� �� ا��	ر��ت ا������� ا��Iر ا�$��� و ا�(�	�، ا��� �

2())���وط� ��2 �ن ا����ر ا��د*�(.  

  

  


�"! ا������ ������! :  

      Qرة وا���دن، و�ن �ظ�ھر ا������ان *�وق #��Q ا�ر
��� �$ود ا�� ا�*ر��، وھ� �ظ2ر ا�*

�? ان ����ل �ن دار ا�� دار و�ن #2� ا�� #2�،�دون  ���ح(( ��2 و���ر���2 ������� ��رد ھ� ان
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?�I2و+�? و�����ق و5 ا راه � ره،وان ��	رف  �� ���ء ��� �� �����و�ن #��ب  )1())�

آ(ر ���� (�ر ا�د�ن ا���و�ر 
�� ��دأ ا�*ر�� ا��� ھ� �� را�? ط��$�� �� ا�5��ن و�ن ذ�ك 

�� ���/  ل %ر�ب %ر�ز��ن �� اھل ا5�&م ����د��ن ان ا�*ر�� وا��2� ا�5����� ا����ن ھ:((+و�?

��� � ��? �ر�$�2م �ن ��ون ا��2ذ�ب،�(&ف %�رھم ��ن �م �*	ل �2م ا�Iر�ز��ن ا��ذ ور��ن 

  . )2())ا5 ��#راء ا���ظ���ت �� ��دا�2م

��
�"! ا������ ���:  

���رة ا��� �و#2ت ��2 ا�ظ�ر ��د �م ا�ر�ط ��ن ا�د�ن وا���و�ر �ن (&ل ا��$��#�ت %�ر ا��       

 Q� ر وا�رأي ا���1د *ول ا�د�ن،ا�ذي ��5$�رض رواد ا��2�� ا�$ر��� وا���$��� ��	*�� ا�

ا�س ا���و�ر،���د�ن �� رأ�2م ����ن +وا
د 	��*� ��*��ة ا���ر��،و+د �دأوا ����Iر �ظر�2م 

���
��،�ر ا�د�ن ا5�&�� د�ن ����� �F(ر و(	و	� ا��ظرة ا������ 
�� ا�س 
�د�� د���� �ز�

  .وا������ وھو ����ر  ل ا��طورات وا��$�د 
ن  ل �$	ب

%�ر ان ھذه ا��&*ظ�ت ������5 
ن ا��$� ا�*��ث �� ا��*ث وا�درا�� ا�$���� ا�$���� وا� �ف 


ن � ��ن ا���ص،ا��� �� ن ��د��2 ��طو�ر ا�*ر �ا���و�ر��،و5 ��ول ا�دا
�2 �2�5 �م � ن #د�دة 


ن وا+$�� ا� ري،و��5 ن ا��ول �� ا�و+ت ��? ان ا�$�ل ا�$ر�� +د ا�2زم،�& زا�ت �*�و5ت 

و�د
وا ا��  )3(#�دة�ظ2ر ��ن ا���� وا5(رى ھ�� وھ��ك،�*�ول ا��$�ب ادوات ا���و�ر و�*ددا�?

  .�ز�دا �ن ا�$�&��� وا5��$�ب ��*��رة وآ�����2

  

  

  

  

  

  

  

1-  �  :%��وع ا��#

ظل ا��#د�د �� ا� ر ا�$ر�� �ط�ب ا���� ،������� ��را��� و������� 5��1�           

ا�*��ر،و��د *�ول ا�� رون ا�$رب ��ذ 
	ر ا��2�� ��د�م �� ا
��روه �#د�دا �واء  �ن ذ�ك 
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�� ا�*ر �ت ا��و��� ا�$ر��� 
�� �(��ف ا	����2، او �� ا�*ر �ت ا5	&*�� ا�د���� ��(��ف 

�� ا��� طر*ت ��/�ة ا��#د�د ا�ذي  �ن ا���2� ا5����� � ل ��و
���2،�م ���2��� ا�*ر �ت ا�

�#د�د ا� ر "و ��ب ز � �#�ب �*�ود"�#د�د ا� ر ا�د���"� ر، و�$ل  ��ب �*�د ا+��ل

� �واء "ا�$ر����و�� �������2 �ن ا� �ب وا�درا��ت ا�����2� د
وة 	ر�*� ا�� �#د�د ا� ر ا�

 ر،او �� 
&+�? ����راث ا�$ر�� ا5�&���و �� ا���1? ا��ر��ط� ���وا+��Q ا����� ا��$ر���� �.  

و�$��� ����5[ ان +��� ان ا��	ف ا����� �ن ا��رن ا�$�ر�ن +د �2د ظ2ور ���ر�Q � ر�� 
ر��� 

������� �د
و ا�� ا��#د�د،�ن ذ�ك 
�� ���ل ا����ل ا���روع ا�ذي ����د 
�� ا���ر ��� �� 

وع *��ن �روة،وا�ط�ب ��ز���،وا���روع ا�ذي ����د ا�� ا�طرح ا�و�$�  �� �#���2 ��ر

+د��?  ����ت ز � �#�ب �*�ود،وا���روع ا�ذي �#د �ر#$��? �� ا���و���و�و#�� ا�ذي ����? 

*�ن *��،وا���روع ا�ذي ����د ا�� ا����و��  ��روع �*�د 
��د ا�#��ري و�*�د 

  .)1(� ا������طQ� Q �(��ف ھذه ا��ر#$��تار ون،و%�رھ� �ن ا����ر�Q ا� ر�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ���� ا��'&! و ا��#:  
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�ر و�دا�� ا��رن             Q�ور �� ا��رن ا��������� �ا�$ر�� �وا������ �ا��و�� ���دأ � ر ا��2

ا��#د�د ا����ل �� ا�وا+Q ا�$ر��  و*�ل �� �����ه ��2� أ����� ووا�*� ھ�،. ا�$�ر�ن ا��1ت

.)1( اث اA	&ح وا����Iر ا�د���راط� وا��طور ا�$	ري �� #��Q �وا*� ا�*��ةوإ*د
 

         ��وا*�ل �و�وع ا�*ر�� ا������� وا� ر�� ���*�  ��رة و*�زاً وا�$�ً �� أد���ت ا��2


�� وا���$�� ���#Aا �وي إ�� ا��*رر �ن أ%&ل ا�$�ود��ا�$ر���، *�ث د
� أ+ط�ب ا� ر ا��2

ا�#��� و�*�ر�� ا���م ا�ر#$�� وا��*#ر ا� ري وا��$	ب ا�د���، وإ�#�ز ا�$دا�� �J��$��ر 


��، و�*��ق ا����واة ���رأة، و�#�وز ا����Aءات ا�ط�1�� وا�$��1ر��، وذ�ك إ�ط&+�ً �ن ���#Aا

  �� واھ��وا ����� ا��A$�ث ا��و�� وا������، و��ھ�وا". ا�د�ن H وا�وطن ��#��Q"رؤ��2م ان 

�	ورة (&+� و�$��� �� 	���� ا��راث ا�د�� ا�$ر�� وا�*�ظ 
�� ا��I� ا�$ر��� و�$��ق 

��&�Aدب ا�$ر�� وا���دن ا� ا���ھ�م ا�*��ر��، وإ
���د ا�طر��� ا�Iر��� ��  ���� ��ر�^ ا
)2(. 

و�� ا��#�ل ا������ ا��وري *�وا 
�� ا�و*دة �� �وا#2� اA*�&ل ا�#��� وا� �ح �د 

 ��
ا�ظ�م وا��2ر واA���داد واA%�راب و��ب إ������ ا�A��ن و�*ق *ر�� ا�رد، ور زوا 

أھ��� ��ر +�م ا��ورة ا��#د�د�� وا���و�ر�� ا������ �ن أ#ل ا�د���راط�� و*ر�� ا� ر وا�رأي 

�دة �ن إ�#�زات ا��ورة ا���A، وا�ا��و�� ��$���� وا�Aداع، واAھ���م ���$�م  *�#� ���� ���2

 ����ا�ورو���، وا�$�ل 
�� ا�����ف وا���و�ر ا� ري ا���دي، و��ر�ب ا�$�وم ا�A����� وا�

  .)3(وا��$�رف ا�$���� إ�� و#دان و
�ل ا�A��ن ا�$ر��

  

 

  

 ذ�ك ��د د
وا إ�� �$��م ا��رأة و�رورة إ�را �2 �� ���ء ا��#��Q و�ؤ���ت ا�دو��،        

ر��� واA�&��� �ن ا��وا1ب ا��� 
��ت ��2  ���*ر وا�(را�� وا��ز�ت، و��دوا ��2ذ�ب ا��س ا�$
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��، وط���وا �	ل ا�د�ن 
ن ا�دو�� �ن ���#Aوا �ا�*��ة ا������ �� ��وإ�راك ا�#��ھ�ر ا�$ر�

?�)1(� ل ����2 وظ�
. 

       Q��#ّدم إ����2ً  ��راً �� �ق ا�طر�ق ��طو�ر ا��+ ��ا�$ر��،  �� اA#��ل، ان � ر ا��2

ا�ذي  �ن و�� �زال �رزح �*ت وط/ة ا�ظروف ا��� (��2 ا�* م ا�$�����، و��ھم �� ����ط 

�ط�2د وا��ر وا�ظ�م Aا Q��#� ا�(&ص �ن �، ا��� *��ت ��2�ا�$ر�� �ر� و��و�� ا�*ر � ا�


� وا�و
� ا������ وا��طور ا�������#Aن �*و آ��ق ا��2وض ا���A�� ر���ءAوا��(�ف وا ��


� واA+�	�دي، و���ء ا��#��Q ا��د�� ا�$����� ا�*��ري���#A2(وا(. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  
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I -  ث�	
  :ا����ا�

  :�د��� ا��ورى وا�د�
�راط��: ا�
ط�ب ا�ول  

�رورة د�
�راط�� - 1� ���
  ا�د�
�راط�� �و�# آ!ر ��
�� ا���
��� أو ا���

��� ھذا ا��را�ط ا��روري، وا	������ ��ر��� و��	
�� و	و	�و�و���، �              ��إن � ��د

��*  ا��& �دأت �& ��'* ��ل ا�د�ن �ن ا�دول،��س ��'& ا�� ��د أ��� ��� أن ا�$�#�

��ھ�،��ل ا�د�ن �ن ا�#��#1 وا�0$ب، أي � �$�& ا	��$�د ا�د�ن أو ا�زال ا�$-,�ت ��ن ا�د�ن $#

& ���2#�، أو إ�� #	��* ��0 &�وا�$�#�* أو ��ن ا�رو3& أو ا�ز#�&، و������2 إ�� #	��* ��ل ,��و


* أو ��ن ا8	طورة وا���ر�6 ��� ا�ر5م #ن ) ھوت ا�-( ا��#��ز ��ن ��م ا���و�و��� 	�
و��ن ا�


�ذ�* ا�	��	�* وا�رو�3* ��دم ا�����ل #ن أھ#�* ا�
�ل ��ن ا�	�ط�ت ا��0ر�$�* وا������* وا��

�#�  –و���دة ذ�ك ���#�ن ا�	-#* ا���#���* وا�3رام �3وق ا9�	�ن،إ��2 � ��'& ا	��$�د ا�د�ن 

��� ا�ر5م #ن أھ#�* ا�
�ل،�ل �$�& إ��دة ا��ظر �& #
2وم ا�ط��$* ,��� و� ا�
�ل ا�0� &�

  .وا���ر�6

�� إ�� #	��ل أ�#ق وأ�=ر �ذر�* وا�#��ود �ذ�ك #	��*  -و#ن =م و,�ل �ل ذ�ك        ��3�

و#	��* ا���#* و#	��* ا�3رام وا�#�دس » ا�و�ود ���#$�� ا��طو�و�& ����#* « ا����و�* أو

و#	��* ا�3ب و#	��* ا�$دل أو ا�$دا�*،و#	��* ا�ر�5* �& ا��ود وا����ء ا�8دي و#	��* ا��$��& 

  ) .1(و�ق �$��ر #3#د أر�ون

إن ��و�م ا�د�#�راط�* وا	�دا#�2 و�0و��2 �- 3دود أو �
�ف أو #$���ر �& ا�ط�ب       


* ا��& ط��#� ا�$ر�& ا�#$��ر،و#ن =م ا	�0$�ر ا���ق ا�#$ر�& وا�3ذر ا�	��	&، #ن ا��	رع وا�

�#�ز ��2 ا�
�ر ا�	��	& ا�$ر�& �& �$�#�� #1 ا�#�ط��3ت ا�
�ر�* وا�	��	�* ، ھ& ا��& �3رك 

��'& أن � ���2& إ�� ا�#Bل  -3#
زات ھذا ا��3ث و وظ�
�� وھ& أن ا�د��ع �ن ا�د�#�راط�*�

3ت #ن ا���2 ھذه ا�# 	وي ا�ذي ا��2ت إ��� #$ظم ا�#
�ھ�م ا�$ظ�#* ا��& �3#	ت و ا�د�$ت و و�

����ف  إ�� �#��* ا���و�م وا��زال و ا���زاء ا��& ��3ق ��2 ��$�ر �ن ذ�ك  ���ا8#* ، و,د �

��,�� أو #��ورا إذا ا	�ط #ن ا�3	�ب « : ,��- ��
* ا�د�#�راط�* ��ون د��	�
أن ا�د��ع �ن ا�

1�� ��
	� ، وا�  ���وا��ن ا��&  ,��* ا�$�#���* ���د�#�راط�* �$�& أن ا�0$ب 	�د 

                                                           
   .	��	& ا�$ر�&�ن #
2وم ا�$�#���* ف ا�ط�ب ا� - �ن �#�ل ��د ا��ط�ف -94-93را�1  درا	* #3#د أر�ون، 3ول ا���ر�* ا��#���*،ص - 1



 

 ☜ا�����    
 

 )التكامل (  األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالميةالعالقة بين                             نيلثاا الفصل

77 

  

  


	�،  و�ط�1 ا�3��م ا�ذ�ن ��
�2م إدارة ا�0ؤون ا�$�#* #� دا#وا أھ- �=���، إ��2 إذا      �� �2�	�

 � *�,��
	�، أي �Fرادة �
رض و�ود 0$ب وا3د ���رف 	��	�� �#� ���رف ا�
رد ���ه �

��2، �2ل �#�ن � 	�س و3دة ا�0$ب ��� ا�د�ن، وھل �#� ف�$ر# ���ن أن ����زل ا�0$ب 	�ط* أ

,���� ا8#*  -�������� ا���رى) 1(؟» �ن 	��دة ا9رادة ا�$�,�* و���� ��$0 ���#$�� ا�	��	& 

 �2,�	�وا�#��#1 � �3#ل ا��د��س وا�#راو5* �-�د #ن #وا�2* ا������ و�ق #�ظو#���2 ا�دا��* وأ

#5* �& ���	��2 ا�#
�ھ�#&��  .و���ھ� ا�#$ر��* ا���و���* ا�#�


�* ا8رى ا��& �0 ت #$�        	�

2وم ا�د�#�راط�* � �0ذ �ن ا�#
�ھ�م ا�#� *��
2وم ا�$�#�#�

ط�ب  J�	��& دا�رة ��	
* ا8�وار، ا�� �#�=ل #
2وم ا�3ر�* وا��	�#K وا���دم و��دال �2$# �& 

وا�,���د�*، ا8�وار، �3ث و�دت 	�	�* 3���ت ا�#��زات ا�
�ر�* وا�$�#�* وا�����* وا�	��	�* 

و�& ھذا ا�	��ق ��3ر ا���ر�* ا��#���* �& �ر��� �و�
�2 ��ر�* �	�د�& إط��* � #ل ,�م ��2 

 *���أر�ون �3ث ���2 ���* ا���ط�ع،و�د�0ن ا�#'�#رة، ا��ط�$* ، ا�=ورة ، وإرادة ا��وة ، �

  ) 2.....(ا���ر�6 ، ا���ل #ن ا�#��خ ا�	#���& �0$ب و��ر�6 و�ظر

�ت ا��ظرة إ�� ا���ر�* ا��#���* ،�#� ��2 و#� ����2 ،و#� �#�ن ,و�� �ن ا���ل أ�� ��     

�* ا�#��#1  3،وا�	�$�رة �#��دج���* ا���ر�6 ، ��ن �����ھزة ،أو ا�3د�ث �ن إرادة ا��وة ،و�

ا��ر�& ا��وم ،�$ط& #ؤ0رات ����K ا���ر�* ،��#=ل ��F#�ع ا�,���د��ن ��� أن �ر��� ھ& ا���د 

#& ا�و�3د ا��وم ،ا���در ��� ا�3
�ظ �#و,$�  �& ,	#* ا�$#ل ا�دو��* ،دون أن ��2ط إ�� ا9	-

#	�وى ���م را�1 �$د أن 	�طت =-=* ���رب #�2 ة �#=ل ھذا ا�دور ر�ت #ن 3��* ا�����س 

ا�دو�& و ا�$��#& ����� ،#�ر #1 ا�	�دات وإ�ران #1 ا�=ورة ا9	-#�* و3�ول �0وخ ا���زار 


* ا��3راء ا8#ر���* #3ل ا������و,راط ور��ل ا8�#�ل ،و ا�$راق �$د �.  

�ن �
	�ر ھذا ا�#و,1    ���2& ر3���� ا��ظر�* ھذه ،���	ؤال ا�وا,$& ا���=م أ#�#��� أن �أ� �#�

  ا�#��#& ��ر��� �& ا�$��م ا9	-#& ،إذا �م ��ن �� ��* �#� أ��زه ھذا ا���د �	��� �& #��ل 
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��رر ���3ق ��ك ا *��ا�#��	��ت �& ا�#��ل ا�د�#�راط& و "�	��� "�$-,* ��ن ا�د�#�راط�* و ا�$�#�

  ا�$�#��& إ� �
	ر ��� ا�� ا���د ا9	-#& ا�و�3د ا�ذي �#�ن �	�ب ����� ا���و���* ا�د�#�راط�* 

  

و ا�3وار و  ا�$�#���* ا��	��* ھذه أن ���J ا�#$�ر�* ا9	-#�* ا�و�3دة ا�#د��*،و ا�����* ���$��ش

ا��3��م إ�� ���د�ق ا�,�راع ،و ا���ول ����$دد�* و�داول ا�	�ط* ،دون أي ظ-ل ��و,راط�* أو 

دو��* ����وز 	�* أو -��* ،وان ��ون در�* �3وره �& ,	#* ا�$#ل ا� �3�#���و,راط�* أو 

  ).1(#�ر و إ�ران #=-  أ�$�ف �3ور

2 - ��
�رورة إ%$�  :ا��ورى 

  :ا*%$م و
�درها���م '�  أ�ل

��* و0#و� و#ن ا�د�#�راط�* ا�'ر��*،    �	�إن #�دأ ا�0ورى ا9	-#�* ھو أ�=ر د�#�راط�* وإ

�0ورى ا9	-م �#� وردت �& ا��رآن ا��ر�م و�#� ���ورت �& ا�$�ر ا9	-#& ا8ول �& �2د 

���2م  P ء ا�را0د�ن، ر�وان�
����� و	�م وا� P ��� P ول	'« ر�ون ��ت #���* ا���

*���ن ا��ول أن ا�0ورى )2(و5�&» و�ق �ظ�م ا9	-م  -ا��3�م ���ظ�م ا���3ة ا�
رد�* وا���#�


وس ا�#	�#�ن و#���23م #ن ا�د�#�راط�* ا�'ر��*، ��د أن 0$و��� ا9	-#�* �ا9	-#�* ا,رب إ�� 

�داد ��ك ا�$�ور ا��	�ب ,ر�� #ن ا�ز#�ن ، و��ت ���2م ��ر ا#) 14(�#� �ز�د �ن أر�$* �0رة 

�رات و,درات �طو�ر ��ظ�#�ت �ز#* 9ر	�ء د���م ا�#ؤ		�ت ا�=ور�* و� ����2 وا��#رس 

�2، ��
ق #�دأ ا�0ورى ا9	-#& 1# ������ *���� آ�����2 �#� ��3ق ا	��رار أ�را��2، و�ذ�ك #رو

& 3رة ا��ول وا��$��ر ، #�دأ ا�د�#�راط�* �& ا9,رار �#�دأ ا�$دل وا�#	�واة و�3ق ا9�	�ن �

 *���� �& أن #�دأ ا�د�#�راط�* ��$ل ا9�	�ن 	�د ا��ون و� ���زم � �* �وا�ط 0ر�و���ف 

  ).3(إ��2* �#� ھو ا8#ر �& ا�0رع ا9	-#&

                                                           

ط�* ،  1�#���ر دو�ر ،�& �3ن أن إ�#��&  25،أ��� �2�Q  1996د�رات ��$�م #���ردو�ر ،و =#* ����20�Q ا���درات ا�	�و�* ا��ر��* وھ& ���2 

�5ر  #���ر دو�ر #���ل #	* #���رات ��	�* ا�#���* ا�	���* و ا�#�
ت أن �& ھذا ا�ر,م أن ا���درات 4,6,د ��Q 1996ا���درات ا�#�ر�* �$�م 
  Q��� *2,4ا���رو��  Q��� *ر دو�ر و ا���درات ا���رو�����ذ # 2; 2#�
ط�* ،�2& ��راوح #���ن  1991���ر دو�ر ،أ#� ا���درات ا�9را��* �5ر ا�

  #���ر دو�ر 4,4و  4
   150ص -م1991	�* -و،م،أ -�ر����� -ط�$* ا�#$2د ا�$��#& ��
�ر ا9	-#& -#$��م ا�#�J2 ا9	-#& - #3#د �#�رة - 2
   34ص – 1994	��#�ر - ا�3وار -�*#و,ف ا9	-م #ن ا�د�#�راط�* وا�#���س ا����� - #3#د �#�رة - 3
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    ��ور5م ھذا ا����رب ا�#�د�& ��ن ا�0ورى وا�د�#�راط�* �ل و��ل �را3* أن ھذا ا�ود ا�ذي ��

��ن ا�د�#�راط�* #$�د�* ��0ورى، ���د�#�راط�* �م �ر3م أ3دا -ل  -*ا�0ورى ��د�#�راط�

�2  ا�م �$دم 	�راط ا�ر�ل ا�ذي ��دى ��2،وھ�ھ& ا��وم �ر�ض ا��$��ش #1 أي �#ط #ن .��ر�

أ�ظ#* ا�3�م و�ر�ض ا�3وار و�ر�د أن ��2#ن ��� ا�$��م �ن طر�ق ا�ط��رات وا���ر��ت 

  .ا�6.....* وا��#ز�قو	��	�ت ا���و�1 وا��0رد وا��
ر,

إن ا��-ف ��ن ا�0ورى وا�د�#�راط�* ،� ��#ن ��ط �& �$ض ا����ط ا�#�د��* �ل �& 

�د P وا�د�#�راط�* إ���ج �0ري �& �ا�#�در �& 3د ذا��، إن ا�0ورى �ظ�م ر���& وو3& #ن 

ة �0ر�* �ر�* ا��
ر وا�
	�د،وا�0ورى �ظ�م إ�#��& �3#�� ر	��* ا�	#�ء وا�د�#�راط�* �ور

���8ل #3دودة، إن ا�0ورى �ظ�م #�#�	ك ا��وا�د #���#ل ا8	س � ���3ج إ� ��دق ا�##�ر	* 

�وا ا�##�ر	* ا��0ر�* 1# �#و ا��ر وا��ر�* و�	��#ل #و ا�9#�ن و,وة ا�$�م و�را�ط ا��3 *#8 �

و��* �
����� #ن -ل ا�##�ر	* وا��ط��ق، أن ا�0ورى �و,ظ �& ا�#ؤ#ن �ل 0$ور ا�#	ؤ

وأ�3	�س ا�#8�* و�د�* ا�$#ل �3ن �ر�ط� �$��دة و�J2 وط* و,وا�د وإ�#�ن ��S و����وم 

,ل � �	�وي ا���ث و ا�ط�ب و�و أ���ك �=رة ا���ث ����وا P ��او�& « : ,�ل �$���... ا8ر

  . 100ا��* - ا�#��دة - »ا���8ب �$��م �
�3ون 

  :ا�وط��� '� ا���ر ا��ر	� ا��د�ثا��و
�� ا�.ر	�� ودورھ '� ظ+ور  - 3

�$د ��رة ا�وط��* #ن ��ن ا��ر ا�#
�ھ�م ا��& ظ2رت �& ا�
�ر ا�$ر�& ا�3د�ث ، و#ن أ�رزھ�       

ا���0را ��� #	�وى ا�##�ر	* و�و�� �$د ا��3��ك ا�ذي �م ��ن ا�رو��ن وا�$رب ا�#	�#�ن 

-ل ا��$=�ت ا�$�#�* ا�$ر��* ا9	-#�* #ن -ل ظ�ھرة ا�	�$#�ر #ن �2*، و#ن �2* =���* #ن 

�د �إ�� ا�'رب، �3ث �$رف ا���0ب ا�ذي �و�� إ�� ارو�� ��� ھذا ا�#
2وم ا�ذي ��ن �& أو�� 

ا�'ر���ن ، و,د �3ول ا�#	�#ون �& ذ�ك ا�و,ت ا	�'-ل ھذا ا�#
2وم ��و�3د ا8#* ا9	-#�* 


����* ، ��د ��ن ا�3��م ا����ون ا�ذ�ن ���وا �3�#ون ا�$��م إ� و��	�طرة ��� �ل 3ر�* ا�#=$

	-#& �& ذ�ك ا�و,ت، �$#�ون ��� �و�3د ا�0$وب ا9	-#�* ��	م ا�وط��* و��ن ��� أ	�س 


س ا�و,ت �$ث ا��ز�* ا��و#�* ا��ر��* ا�#�طر�* #ن -ل �ا�د�ن و	�ط��� �#� ھو �3و�وا �& 
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رى ظ2رت �رزت د�وات أرى �& �ر��زھم ��� را�ط�2م ا�طورا��* ا��د�#* ، و#ن و�2* أ

��أ	�س  �#�ر #��,�* ���ك ا�د�وة ��� �رورة و3دة ا8#* ا�#�ر�* ��� أ	�س ا���س � 

 K���#��� رى �رى �رورة ا�ھ�#�ما�د�ن #��د�* ���وط��* ا9,��#�* #ن �2*، و#ن �2* أ

  ا�#�ر�* و��2���3 و#$���* 0#�-��2 #	���* �ن #�0�ل ا�دو�* 

  .ا8ط�ر ا9	-#�*ا�$=#���* و

و� �$�& ذ�ك أن ظ2ور ھذه ا�روا�ط ا��0ر�*، أن ا��0ر ,�ل ھذه ا�
�رة �م ��ن ���2م روا�ط،       

�2ذا #� ����,ض #1 ا�ط��$* ا��0ر�* ذا��2 ، �ن ا��0ر #ن ط��$�2م ا���#�ع وا����3م #1 �$�2م 

��ر إ�� آر ، و#ن ا��$ض ، �5ر أن روا�ط ���3ق ھذا ا����3م ا�ط��$& ھ& ا�����ف #ن � &

#��#1 إ�� أر، ��د �$ددت �ور ا�ر���ط #ن ا�$�ش #$� �& ر,$* �'را��* وا3دة إ�� ا���	�ب 

�ت ا�را�ط* :إ�� ا�$رق وا�ل وا3د إ�� ا�9#�ن �$��دة وا3دة إ�� �5ر ذ�ك و��� 	��ل ا�#=�ل��

��ول ا�ن �دون ، ����ت ھ& و3دھ� ا�$���* #ن أ,وى ا�روا�ط ا��& و3دت ا�#��#1 ا�$ر�& �#� 

 *��أ	�س ا���	�ب وأ	�س ا����و�* وا�2و�*، ���#� �'�رت ھذه ا�روا�ط �& ا���3ة ا���#�

وا�	��	�* وا�رو��* �& ا�$�ر ا�رو�& ا�3د�ث ��� أ	�س ا���	�ب وا���#�ء ��وطن ا�وا3د  

  .�'ض ا��ظر �ن ا�روا�ط ا8رى 	واء ���ت د���* أو �ر,�*

و��0ر ا5�ب ا�درا	�ت أن ا�$��م ا�$ر�& ا�3د�ث �م �$رف ھذه ا�وط��* ا��& ��	ب إ��         

ا�$�ش �& ا�وطن ا�وا3د  إ� #ن -ل � =ره �����3ة ا�رو��*، و#ن ذ�ك �رى #3#د #3#د 3	�ن 

�ت �دى " ا����ھ�ت ا�وط��* �& ا8دب ا�#$��ر " ��3ب ���ب �� *��إن ھذه ا�د�وة ا�وط

�ه ا�$��#& �3و ا��و#�* �& ا��رن ا���	1 �0ر،و��ن ا�#�0رون �� �& #�ر #� =رون � =را �-��

وا��3 ����
��ر ا�رو�& ، �#� ظ2ر �& ط���2م و������2م ، و,د �$�ت ا��و	$�ت ا�	�$#�ر�* 

 ،وا�����س ��ن ا�دول ا�رو��* وا�3رب ا8#ر���* #ن ا�ل ا�	��-ل وا�=ورة ا�
ر�	�* دورا ھ�#�


�ذھ� ، و أ��3ت ھذه ا�روح ا����0* ھ& ا�$��دة ا��& �د�ن ��2 ��& ����J ھذه ا�روح ا�وط��* و�

  ).1(ا�0$وب ا�رو��* �& ا���ف ا�=��& #ن ا��رن ا���	1 �0ر

��* دورا ھ�#� �& ظ2ور �#���ت �0ر�* ذات #���K #�0ر�*،     ��و��د �$�ت ا�=ورة ا��


��ل �ن ا9#�راطور��ت�ا��د�#* ، و�0��ت و3دات �'�رة دال أوط�ن #$��*،  �3و�ت ا�

�� ظ2ور ���� أ	�س ا�#���K ا��& ��#$�2 �& ا�وطن ا�وا3د ##� ��م  �2��3و�ت ���ء ا�$-,* ��
                                                           


�* ا�'ر��* ا�3د�=* و تا����را -إ	#���ل زرو,& وأ	��ذة آرون - 1	�

�* -=رھ� ��� ا�
�ر ا�$ر�&أا�	�
�0ورات #�ر ا�درا	�ت ا���ر��* وا�#- 
�=وري# *$#��- *�   228ص -,	�ط�
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 ،*
����2 أ��2��3 #ن ا�ل ��2���3 ��ل ا�و	��ل ا�#�ا�وط���ت وا��و#��ت ا���#3* ا��& دا�1 

  .#ن ا�ل ا	��-��2 ، و���3ق #����23 و,�#ت ��ن ��ك ا�0$وب �را��ت و3روب 

  

��2 �و�3د أ�#���� وا�ط���� وا�#-3ظ أن 3روب ا��رن ا���	1 �
	�2، �3ث �و�د �� �2�و�	��ر 0ؤو

��* دورا ���0ر ���ت ���2 ��	�دا �2ذه ا�روح،ا��& �$�ت ا�=ورة ا�
ر�	�* إ�� ���ب ا�=ورة ا��

�� ا�3ر�* وا�د�#�راط�* وا�#	�واة ، � ��ظت �ذ�ك أ	�	�� و�و�� ��$���#�2 ا�#$رو�* ا�دا��* إ


وس ا�رو���ن و�& دور ا�=ورة ا�
ر�	�* ��ول #�در #$����& �& � &� &�ا�0$ور ا��و#& وا�وط

ا	�ط��ت ھذه ا�=ورة �& ��م « " : #$��م ا�
�ر ا�$ر�& �& ��ر ا���2* ا�$ر��* " ����� 

1789 &�ا���3ة ا��د�دة ا�#	�ر0دة ���0$�رات ا�ر��	�* م أن ���& ��� ,وى ا�ظ�م وا�ط'��ن و��

��2 ا�ر��س �ورج  –#	�واة  –3ر�*  –��إ�ء وا�#���	* #ن ��وص �3وق ا9�	�ن ا��& أ

��ب ا����ر ا�=ورة ا8#ر���* ، ا��& ��ن ��#
�ر�ن ا�
ر�	��ن ) 1799 - 1732( وا0�طن 

طت ارو�� �& .... ب ��� ا�0رق و�-	
�2م ا�دور ا����ر �& ا��#�2د ��2 ، و�2ذا ��دم ا�'ر �#���

�& و#��رة ا�0$وب �	���* را�$* ، � ��3ت را�دة ا�
�ر ا9�	�ا���3رة وا���دم طوات إ

  ).1(» ا�#�ط2دة 

و#ن ھذه ا�#$��& 	واء ظ2رت �& ا�=ورة ا�
ر�	�* أو ا8#ر���* أ��K ا��'�& ���وطن      

�� وا����3* �& 	���� ���*ا58و�#��ده وا�د��ع  �	�ا��& �رددھ� �ل ا��#���ت ، و�2ذا  *ا�رو#�

��ن ا�0$ور ���وط��* ا�ط-ح إ�ر��& ا���ل �دوره إ�� ا�#0رق #ن #ط�وي ا�$�وم ا�$�ر�* 

  .وأ�ول ا�#د��* ا�3د�=* ا��& اھ�دى إ���2 أھل ا�'رب

�د و#ن ا�رواد ا8وا�ل ا�ذ�ن ا�3�وا �
ر�	� ، وأ�طوا #
�ھ�م �د�دة ��وطن �م ��ن #   � *�#$�	

ر���* ا�ط2ط�وي ا�ذي �3ول ��ھدا ��� ا�� ��د ��� #��& . ا�$رب 	واء �#
2وم أو �##�ر	*

�& و�
و,�2 و�#�زھ� �ن �ل ا8#م وا�0$وب �	�#�ر و��3ر��2 ا���ر�* �& أ�#�ق ا���ر�6 ا9

�* و#ن =#* �$��ر ا8وا�ل ا�ذ�ن 	��وا ��رة ا�وط��* و�#�وا ��� ��ورة �ز#ن ا�
را

ھو �ش ا9�	�ن ا�ذي « : و#ن أ,وا�� ا��& �3دث  ���2 �ن ا�وطن ، ,و�� ,& �$ر�
� ).2(واھ��3#

رج و#�#1 أ	ر�� و#�ط1 	ر�� وھو ا�ذي ا����0 �ر��� و5ذاؤه وھواؤه ��و#ن » درج ��� و#

                                                           
   229 -228ص  –املرجع نفسه  -1

   229ص -املرجع نفسه -2
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�ده �ر��ط ����#��* ا��& ��$��ش دال ر,$* �'را��* #3ددة وھ& �ھ�� ��ن #
2وم ا�وطن 

  ��#1 #� ��ب ��� ا�#ؤ#ن 8�� ا�#ؤ#ن ��ب .ا�#ؤ#ن أخ ا�#ؤ#ن: ����* إذ ,�ل ا9,��#�* ا

  

  

��� أ���ء ا�وطن #ن �3وق �$�2م ��� �$ض �#� ���2م #ن ا9وة ا�وط��* ، ���وطن ا�#ر��ط 

 *���د ا�ط2ط�وي 3ول ا�وطن ، ��ن ا�2دف #�� �& ا����د�� ھو أن �ر�1 #ن  –���وط�أ��3 

��ره إ�� #��ف ا8#م ا�#��3رة وذ�ك �#� ��ول أ�ور ��د ا�#�ك ��ن  �& - ا8#* ا�#�ر�*

�ن �ر��� وان �ؤ�د ط��$�2 ا��ص �#�زج  �2��
��رب #�ر #ن ارو�� �& �2د ا�=ورات ، وان �

��� ا�$���ر ا�
ر�و��* ا��د�#* ���$���ر ا9	-#�*، و#ن ا�#
�ھ�م ا��& �رزت �& ا�3ر�* 

ا�و,��1 " وطن #
2و#� ا��د�د #��ل #3#د ��ده ا�ذي �0ر�� ا�9-�3*  ا�#�ر�* وأ�طت ��

م ، �3دث ��� �ن ا�وطن ������ ا��& ذ�ر��ھ� #ن ,�ل 1881�و�#�ر  28�& " ا�#�ر�* 


ذھ� و##� ,��� �& ھذا ا�0 ن ���رر ��#� 	�ف ا�� ��د « : و���ت ا�0$وب ا�رو��* ���زم ��2 و�

إ���2 و���#$ون ����2 ا��#�ع د,��ق ا�ر#ل �3را ��دا  �ذوي ا���3ة ا�	��	�* #ن و3دة �ر�$ون

و���ف ,��- �& �3د�د #$�� » وان �ر أو�� ا�و3دة ا�وطن �#���ع ا�-ف وا��زاع ��� 

ا	�وطن ا��وم ھذه : ا�وطن �& ا��'* #3ل ا9�	�ن #ط���، �2و ا�	�ن �#$�� « : ا�وطن ���ول 

�د أھل ا�	��	* #���ك ا�ذي ��	ب إ���، و�3
ظ  ا8رض و�وط�وھ� ، أي ا�ذوھ� #	��� ، وھو�


	ك وآ�ك و#��ك، و#ن أ,وا�2م ��� � وط� ���إ� #1  ن�3ك ��� و�$�م ��3 ���ك و� #ن ��� 

� وطن �& ��3* ا�	��داد و��ن ھ��ك #���K : ا�3��م ا�
ر�	& " ��رو�ز " ا�3ر�* و,�ل 

ر ذا��* و#���ب ر	#�* و��ن 3د ا�وط�
�د ,د#�ء ا�رو#����ن ا�#��ن ا�ذي ��� �و��* و#�ن 

  ).1(» ��#رء �3وق ووا���ت 	��	�* 

	واء #ن  ����K #ن -ل ھذه ا8,وال �#3#د ��ده و�5رھ� ��0ن ا�وطن، أن ا	��20دا �      

�3ث �3د�د ا�#$�� و#
2و#� أو #� �ر��ط �� #ن ##�ر	�ت 	��	�* و����3* ھ& #	�#دة #ن 

و�ذ�ك ���K #دى � =ر ���ة ا���2* ا�$ر��* ���
�ر ا�'ر�& ا�ذ�ن ��طوا  ،" ا�'رب " ا8ر، أي 

�=�را #ن ا�#
�ھ�م 3ول ا�وطن، ا��#�دا ��� ا�#
�ھ�م ا�'ر��*، �3ث ا���ر ھؤ�ء ا�رواد ا8وا�ل 

�#� ��2م #3#د ��ده ، إن ا�0$�رات ا��& 3#���2 ا�=ورة ا�
ر�	�*، وا���ر #3#د ��ده أن ��3ة 
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ا�#��3* ا�#�0ر�* ���2م ا��& �ؤ=رون ���2 ا����K ا�$�م ��� ا��ص ، و�ظ2ر أن  ا��0ر ���2$#

  أ���ر #3#د ��ده ا��د�دة ا�#ر��ط* �2ذه ا�#$��& ��ن ��2 �دى ��� �$ض ا�$�#����ن 

  

  

ا�$رب ، ��ذوا #
�ھ�#� ��وطن �#� ھ& �ظرا �0#و����2 و�#��2 ، و#ن ا�ذ�ن � =روا �� و اذوا 

��  أد�ب إ	3��دھ� وھ& أن #
2وم ا�وط��* . �ق ���ن ھ��ك �$ض ا����ط ا��& ���'& ا�و,وف 

 *��
2وم #ط�ق و�د ����* ��=ورة ا�
ر�	�* ا8#ر���* ��� ا��=�ر #ن ا��$	ف وا��0و��، أن ا�وط#�

 Jرد و��و,د و��وھ
�& 3د ذا�� �و�د #1 �ل �رد،���وط��* ھ& ���رة �ن روح ھ�د�* و��#�* �& ا�

� ��$رض ���2 ا�وطن 8ذى #�دي #��0ر أو #$�وي �5ر #��0ر ��9ھ���ت ا��-#�* �& �3ظ* #

 ���س �0ري دون آر ��	�#دھ�  و��$��2# #� ���وا�د����ت و�5رھ�، وھذه ا��
* ��	ت 3�را 

�3ن � ���ل ���طرح ا�ذي �رى أن ا�$رب ا	�#دوھ� ����* � =رھم ���#��دئ � ��و#ن ھ

�� �3�ل ����طو�ت وا8#��د وأد��� �20د ��� ذ�ك �#� �$J �� #ن ا�#ؤ�
�ت ا�'ر��*،و��ر�

�رد  ، *��8�2م �م �$ر�وا ا�#د *���د#� �رى ا��$ض أن ا�$رب �م �$ر�وا ا�وط�و�5رھ� ، و��3 

 *�����2م إذا ��ن ذ�ك �$- وھو أن ا�$رب �م �$ر�وا ا�#د��*  �2ذا � �$�& أ�2م �م �$ر�وا ا�وط

�د ا�$رب أ5�� وا�ل و,د ���وا ا�'رب درو	� �& ذ�كوا�د��ع �ن ا��#3 �ا�م : وا���ه وا�0رف 

�د#� ,�ل ا�� #1 5ز�* ظ��#* أو #ظ�و#* ���طرح ���ر در�د ا�ن ا��#* ا��0�ر ا���ھ�& �ذ�ك 

*�  ) . 1(ا�'ر�& �& ا��=�ر #ن ا��$	ف وا�$��ر�* وا�	ر,* ا���ر�

#و�� �2و �م ��3�رھ� ��� ا�$رب وا�#	�#�ن و,د أ#� ����	�* �U	-م و�ظرا �	#���3 و0       

�د#� د�� إ�� ا�3ر�* وا�#	�واة �د�� إ�� ا�#��دئ ا��& د�ت إ���2 ھذه ا�=ورة ا�
ر�	�* و ا8#ر���* 

وا9�ء وا��رآن ا��ر�م �$��V�� Jت ا��ر�#* ا��& �د�وا إ�� ذ�ك و#ن ھذا ا�#�ط�ق ���$��م 

  .  �دئ و,�م #و�ودة أ�- �#ن ا8طرو3* ا�$�#* �$��د��ا9	-#& ��س ���3* إ�� ا	�راد #�
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II – ��  : ا�
ط�ب ا��

- �	��  :ا�
و1ف ا�/ر

      *�����1�0 �& ا������ت ا�$ر��*  وا�#وا,ف ا�$ر��*  وا�#وا�ق ا�$ر��*  وا9	-#�*  #�ذ ��ود =

���0&  ا�$ر�& ��رر #�ط��3  #�����* �& ا�#�ط��3ت  وا�#
�ھ�م  �در�* ���د  #$�2 ا�ط�ب ا9

#�0$� ���ر#ز وا�#$��  وا8	طوري #���ل  #�ط�K آر #1�0  ھو ا8ذ �#$�ن أ	طور�* � 

��ر��*  ، أي أن ا�#�ط�K ا��	ب د��ت �& ا��2&  وا�#��* ا�
رد�*  وا��#���*  �دأت �
$ل 

ا���ر�6  و	��,� و�3و���   وا�	�وك  ا�#$��ر�ن �#$زل �ن ا�$ودة إ�� و,��1 ا9��0ء�$��2  �& 

، #ن ھذه ) 1(و���ر�� ا�'��*  وا�#$�دة ، و�#$زل �ن #$��0* ا���3ر وا	�0راق  ا�#	���ل 

 &�� �# Kش وا��و�����  :ا�#�ط��3ت وا�#
�ھ�م  ا��& �ود �ر��2 �#	��ل ��

1 -   *��  #	 �* ا9	-م وا�$�#�

 ا�0ورى وا�د�#�راط�* - 2

 ر�$* #	 �* ا�#��#1 ا�#د�& وا�0 - 3

    :ا�
%��3 ا�و�2 ) أ 

أن �$ض ا����ب ا9	-#��ن  و�$ض ا����ب ا�$�#����ن ، �طر3ون �& �ل ���ب             

� 	�3* #��دة ��$��2  �3ث ��دون �& ط�ب �ل طرف  #�   م#
�ھ�#2م و#�ط�2��3

 ��#	�)   ا�3ز��ون �0�ل ��م( ���#�ط��3ت  ��9	-#�ون "  ,#$� �0وا��� " �#�ن أن 


�ھ�#�� # ��	�#ن ��3رة أرى  ھ& ا���3رة "  #	�ورد" �رون �& ا�$�#���*  �3ر�
�  و

 �2�أو �وھر � �'�ر ���  و� �3ول و� " 0ر #��ق" ا�'ر��*  ا��& �و�م �#$���ر  	���* و� 

ف ا���ھ�ت  و� #وا,1 ��0��*  ، وا�$�#���ون ا�#3��ون ا�ذ�ن �#=�وا ا�$�#���* �$��دة  و�#و,

�دق "  " ا�#�$دد" و� " ا�#��ف " دو��#5&  � ��	ق ��ري  #�	�#K و#رن ��3ل ا��

 &�����*   وھ& �دة "  ا�=�#��  :�& ا�
�ر ا�$ر�&  ��ن إ	-#�* و
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ا�� ھ�ل  وا�� 	�س �#و,ف   –ا���ر�*  ا���ر��* ا9	-#�*  –#ن ���3* ا�#�J2  ا�8و�& (   

  .#	����& �د�د 

    :�� ا����� ا�
%3 -ب

�د,�ن  #������ن          و�& إط�ر ھذه ا�=����*  ا�
�ر�*  ا��& ��	م ا�
�ر ا�$ر�& ا�#$��ر  إ�� 

، ��رز أ���  #
2وم ا�0ورى  وا�د�#�راط�*  ، ��$ض ا����را���ن  ا�#3���ن  �رى �& 


�*  ���را��*  و�	�
�-,* �2ذا ا����ز  و��ك ا�د�#�راط�*  إ���زا 5ر���  ,��#� ��� ا�#ر�$�*  ا� 

ا�#ر�$�*  ��9	-م وا�=���*  ا9	-#�*  وا��  K���  ��3 ا�#��#$�ت ا�$ر��*  د�#�راط�*  � �د  

���#���ل ���ري �$ض ا����ب  "  ا�#ر�$�* ا��را=�* " #1 "  ,ط�$* #$ر��* " #ن =ورة ��ر�*  أو 


	� إ�� ����*    ا9	-#�ون ��ؤ�دوا ھذه ا��ط�$* ,���ھم  ا9	-#&�#و��& ھذا ا�#�طق  

��	�* وھ&  ا�د�وة إ�� ر�ض ا�د�#�راط�*  أو ا��3
ظ ����2  ��3* #ر�$���2  ا����را��* 

ا�'ر��*  وار���زھ� ���  إرادة ا�0$ب  و	��د�� � ��� ا�0ر�$*  وھ�ذا �د�1 ھؤ�ء  ��'* 

��'* ا�د�#�راط�*  ا�'ر��*  أرى  ھ& ��'* ا�0ورى  ا9	-#�*  �0�ل ����&  �& #وا�2*

  .ا��& �د�$�2  ا����را��ون �& 0�ل �#=��& 

    :ا�
%��3  ا�����  - ج  

��د ا��2ت ا��طورات  ا�,���د�* وا���#���*  وا�	��	�* �& ا�$��م ا�3د�ث و�&              

�ل ��ن ا�دو�* وا�1#��#  #
2و#�  �ط�ق ��� �'��ر �
وھذا ا�#
2وم  "  ا�#��#1 ا�#د�&" 	��ق  ا��

  ���$� �#  *�#� &� &��ز�� ##ن ���رب  �& ا�#��#$�ت ا�'ر��*  ا�د�#�راط�* ا�3د�=*  �$� �#�

 &�##�ر	* �3وق  ا�#واط��*  �& إط�ر �-,*  #�واز�* #1 ا�دو�*  وھذا �0#ل 3ق ا��$دد  ا�د�

���* ا�#��
�#1  ��ورة #	���*  �ن وا�$���دي  وا�
�ري  و3ق ا��$��ر  ا�#ؤ		& وا���ظ�#&  �

و���* ا�دو�*  ، ��ن ##�ر	* ھذه ا��3وق  و��� ��V*  	��#* ��#��#1  ��ط�ب  ھذه ا8�رة  

�5ر ا�دو�*  ا�	�ط���*  ا��&  20دھ� ��ر���  ا��$�د  وان 3#�ت ھذه  –دو�* #ن �وع  آر 
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�� ا��ر�ب  وا�دو�* ذات ا����*  ا8�رة  0$�ر �ط��ق ا�0ر�$*  و�5ر ا�دو�*  ا��& 20دھ� ��ر�

 *��  ).1(ا�0#و��* وا��ز�*  ا�38د�* ، ا�دو�*  ا�#ط�و�*  ھ& ا�دو�*  ا��& �د�وھ� ا�دو�* ا�#د

  

  

	ل ا*%$م  -1  �
 ���
   :و�5 ا���

�� �& ا�#0روع ا���3ري  ا9	-#& � �وا�� #0��*  ا�=�����ت  �#� �3	��2  ا�$�#���ون       �إ

�2#2
�3ن و�3	ب ا�#��دئ  ا�$�#* ��0ر�$*  �رى أن ا���3رة   –ا9	-#�ون   أو �#� �

 *���#�� �2�#	�  ا9	-#�*  �#�ن أن ��W0 #��#$�ت #د��*  و��$د�ل �	�ط  �#�ن أن 

 &�$�  &���� ا�0ر�$*  ، �Fذا ��ن #
2وم  ا�#��#1 ا�#د *��
	�  ��ون د���*  أو #��و�& ا�و,ت 

����ء #
�ھ�م  و#���ت �& ��ظ�م ا�	�ط*  و�داو��2  و�& إدارة  ا�0 ن أن ا�#��#1  ��ون ,�در � �

��� أو �#��ا�$�م  و��� ��#$ط��ت  ا�#و�و��* ا��3=*  ، ��ن ا�#��#1 �& ا9	-م  �#�ن أن ��ون 

��دا إ�� ا�0ر�$*  ، وھ�� �#�ن أن �	#  �	
�  �0ر إ�� �3��ن   #ن �3ول ا�
�� #د���   و�& ا�و,ت 

�#�ن أن �و�د �& دو�*  � �د�ن )  ا9ط�ر ا�$��دي ( 8�راد  وا�
�� ا�$�م  إط�ر ��� ا8�راد ��� ا   

....) ا��-ة ، ا��وم ، ا�ز��ة ، ا�J3 ( �د�ن ، �ذ�ر �0�ل  ��#ل و�& 3دود ا�3ر�*  ا�#واط��ن 

�#�ن أن  ھذا ا����ب ا�#�$�ق �
��  ا8�راد  و#ؤ		���  ودو#� �0�ل إط�ر ا�#	��3ت ا�$��د�* 

 ����#�ر	� ا8�راد  �& ا�#��#1 #ن دون  أي � =ر  أو � =�ر  ��� ا��ظ�م ا�$�م  ��#��#1  و

  *��
��  ا�$�م ، ���  ا�#��#1 ، أي #� ���ل  �#�دأ 0ر�� *�	�ط��$* ھذا ا���#�ع ، إ#� ���

* �2ذه ���2 �#�ن ا���#��� –ا�,���د�*  –ا��ر��* : ا�	�ط*  ، و�داو��2 ، وإدارة  ا�	��	�ت 

��2���3  �& دو�* 3د�=*  و#��#1 3د�ث  و��� ,وا�د ا�
�� ا9	-#&  ا�$�م  أي أن �ل 

ا�#��زات ا���ظ�#�*  وا9دار�* �& ا�#��#1  ا�3د�ث وا�دو�*  ا�#د��*  �#�ن أن ���ز  وان ��د 

 �� - ا�	$ود�* - �رانإ( ��2 ��'* ���2*  ���
�� ا�$�م  ، واVن �و�د دول إ	-#�* �2ذا ا�#$

ا�	ودان و��� �#
2و�2#  �ن ا9	-م  وھذه ا����رب  �دل ��� ا�� �#�ن  ,��م ا�دو�*   - ا����	��ن

�دة  ا�
�� ا�$�م( ��� أ	�س إ	-#& �, ���و,د � �#�ن أن �ط�ق ا�
�� ا�
ردي  ��#� و�#�ن  )  

  .)2....(أن ��د أ�رادا  � ���ون ، � ��و#ون، و� ��3ون
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	ل ا�د�
�راط��  - 2�
  :و�5 ا��ورى '� 

إن ا��راض ا9	-#��ن ��� ا�د�#�راط�*  � ��2 �#=ل إ���زا 5ر��� ,��م ��� #ر�$�*  


* ا����را��	�
�K�3 �& �3ن أن �دى  ا�#	�#�ن ا�0ورى  �& ط�ب #و�� إ�� ا�وا�& و�&   *ا�

ط�ب #و�� إ�� ا8#*  ، وا�0ورى ������رھ� وظ�
* ���3�م و	 ، *���و�� �X#* ذات ��	
* د�

 ���$� P ا��$��ر ھ& #$ط� #ن K�–  *ف ��ن #ر�$�* ا�0ورى وا�د�#�راط�-�إذن =#* ا

��* و��ن �د��� #�3و�* �#�� *���� أ	�	�2 د�#�راط�* ,��#* ��� #�دأ ) �ذ��* ( ا8و�� د���* وا�=��,

  ا�0ورى ��ف ؟ 

��ر ا�0ورى ��	ت ���دة ھ& ��'* ��ظ�#�* ��#� ���
* 3�م  " ا�0ورى" ��#1 ، أ	�
�

��ر آ���ت ا�د�#�راط�* � دوات  وأ�2زة و#ؤ		�ت  ،  إن ا�د�#�راط�* ھ& أ3	ن ا��ول �و

 ��ا�'ر�&  #ن ا����3* ا���ظ�#�* ��#��#1  و#ن ���3* إدارة �#��* �داول ا�	�ط*  وا������2  و#

#�دأ ا�0ورى  ���� #��ب  وان �0ت  ��ول أ�� أ�� ا��1 ا�د�#�راط�* ��� أ	�س  :  �#�ن ا��ول 

ا��1 ا�0ورى  وا	�دم ���2 �����ت  ا�د�#�راط�* ���� #��ب  ،  إن ا��ر �& �ل ��3رة  ھو 

���� " أ3	ن ,و��2  Q������$� و  " *'�	 P ن #ن	و#ن أ3 ، P *'�	 &ا��& ھ ���'�� :


�*  ا� –��'���  –ا�0ورى ھ& إذن 	�
�� ا���
��& ھ& �زء #ن رؤ���� ا�#�9��*  ���ون  و��$��م  

  ��� ��  .، ا�د�#�راط�* ا����#* ��� #�دأ ا�0ورى )1(و�#و,$


5 ا�
د��  - 3/�
  : ا�دو�� ا�
د���  وا�

�& ,����  ا���وع و3ر�*  ا�#$��د  ، إن ا�#��#1 ا9	-#&  ا���ص أو ��0 ا���ص  ا�ذي    

�#�ن و��� 8طرو3* ا9	-م ا�	��	&  أن ���J دو�*  �	#K  ���ون #ن ����5*  #	�#�ن ، ھل

���* ا�1#��#  �
����$دد ا�د��&  وا�$���دي وا�
�ري  و3ق   ا��$��ر ا�#ؤ		&  وا���ظ�#&  �

��ورة #	���*  �ن و���� ا�دو�* ، و�#� ورد  �& #�د#* ا�	ؤال ، و�& ا��#�* أ,ول اVن ، �$م 

�و��ت  ا��& أ�0ر إ���2  –& رأي � –�ن ا�
�� ا9	-#& ��0#ل ����  K#	� ا���2دات ���

  1�  ا�	ؤال  ، ����$دد ا�د��&  ، و3ول 3ق ا��$��ر  ا�#ؤ		& وا���ظ�#&  ��س ھ��ك �ص �#
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و#ن ھ�� ��ن إ��0ء  #ؤ		�ت و��ظ�#�ت ���#& إ�� ا8�=ر�*  أو إ�� ا8,��* �& إط�ر ا����ون 

ا�#$�#د  وارد �ن � ��وص �#�1 ذ�ك ، وا�دو�* �& ا9	-م  �دأ #ن ا�$�ر ا8#وي  ��	ت 

 دو�* 0#و��*  وا���ر�6 ا9	-#&  إ���ز #ر��ط ��8#* و���#��#1  أ#� �$��ر  3را	* ا�$��دة 

���ور دو�* إ	-#�*  " ا�3را	* � �$�& " وا�0ر�$*  � ���ا��دل �& ��3ة ا���س  و����دھم  أ

�ق ا��رآن  أو ���ذي  أو���ب �ن ����د ا���س  *���3ول إ�� #�3�م �
��ش ���ذي 3دث �& 3#

3دث ��ض ��3ت ا��و��*  ھذا ا8#ر �5ر #0روع �$�#ل ا���س ��� ظ�ھر ا9	-م #��م �ظ2ر 

�2  #� ���,ض ھذا ا�ظ�ھر �#)1(  

ص ذ�ك �& #���&��  :و��ف ا��$ض #ن ا�#
�ر�ن #و,
� �و����� ا������ #ن ا�$�#�* و

     K�روج #�ط��*"ر5م �#��ا�'ر��*، إ� أ�� ا���ل إ�� ا���#وس ا�$ر�&  #ن ر3م ا���ر�*" 

�& " ا�$�#���*"#�ط�K  وأ�$�ده، وا�وا,1 أن ا��دل 3ول د���� ا9	-#&، #=�ًرا ���دل 3ول

ط��$��ً ��-ف ا�
�ر وا�##�ر	* ا�$ر��* ا9	-#�* �ن ا�	��د �&  �ر�#�� ا�$ر��* �$د إ�رازاً 

ھذا ا�#
2وم، ��ن ذ�ك �م �#�1 ا�#
�ر�ن ا�$رب #ن ��د�م إ	�2#��2م �0 ن  أ���تا����* ا��& 

 .ا�$�#���* �$ر�ف

��� 	��ل ا�#=�ل " ا�$�#���*" $ر�ف #�ط�Kو���ف إ	�2#�ت ا�#
�ر�ن ا�$رب �0 ن �      ،

K�د ا����ري �$ر�ف #�ط�������ره ��ط ��ل  �ر�ض ا�#
�ر ا�#'ر�& #3#د �� *��ا�$�#�

�ن ا�دو�*، �$دم #-ء#�� ��وا,1 ا�$ر�& *	�� ا�د�#�راط�*ا9	-#&، و�رى ا	��دا�� �
�رة  ا��

3
ظ �3وق ا8�راد وا��#���ت""،  *�� ."ا�	��	�* ا�ر�0دة ا�##�ر	*"وا�$�-

��	ت ) �& ا�'رب(ا�$�#���*  و�3د ��د ا�#��د ا���3ث ا�#�ري أن.�& �3ن �رى د

�#ل- أ�د�و�و��*  J2����#���ت �5ر ا�#ر��ط* ����0ون  وإ�#� #�رد #و,ف �ز�& ��$�ق -#

*��
& ا�د�ن ����K 	�ط�ن ا�$�ل- "ا�$�#���* ا�-د���*"و�3د ��ن . و�#�ز د. ا�د��و��ن  -ا��& �

"*�����ت ��ن #ؤ		�ت ا����	* و#ؤ		�ت ا�دو�* #1  ا��& �3ت #��3 و	�ًط�، �3ث" ا�$�#�

  .ا�د���* �& ##�ر	* أ�0ط��2 ا�3
�ظ ��� 3ر�* ا�����س وا�#ؤ		�ت


*-�ؤاد ز�ر��. و�& ا�#���ف ��&ء د	�
��2 ا�د�وة إ��  -أ	��ذ ا� � *��ا�ذي ��ف ا�$�#�

) ا�,���د وا8دب(إزاء #���ت ا���3ة ا8رى  #��ز#�ً ا��#تا�
�ل ��ن ا�د�ن و ا�	��	*، 
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$&، و��1 #���ل ا�#�د�*  و�& ذات ا�و,ت �ر�ض 	�طرة ا�
�ر���* "ا�#�دي ا��	�ا���م ا9

�	�ن �5ر ا�رؤ�* ا�#�د�* ، �3ث �$��ر أن ھ��ك"وا�#$�و�*U� رى .#3ر��ت أ


* -#راد وھ�* . و��ف د	�
�ب ا�	وري ھ�0م ���K إ�� ���ب ا��� و �ذ�ك -أ	��ذ ا�

,�ود ا�#ط�ق وا�'��& و���� ا��ورة ا�$�-��*  ا��& ��3رر ���2 ا�
رد #ن" ا�$�#���* ا�#�0�*"

��� .)1(ا�$�م وا���ر�* ا�#�د�* ا�#ط��* �	�وك ا�
رد، #ر��ًزا 


&. و�� ر�K د���ن ا�$�#���*  -"ا��	�ر ا9	-#&" ا�#�ر ا���رز ��3ب �ظر�*-3	ن 3

�ن ا�دو�*" �ز��* وا�$�#���* ا��0#�* و�رى أن ا�$�#���* ھ&ا� *	�����ج ����ر�* " ��ل ا���


& ا�$�#���*.ا���ر��* ا�'ر��*،و�$��ر د�رؤ�* ��#�* ���ون �'ط& �ل  -�& #��	��ت أرى- 3

,�#�* و#ر�$�* �0#�*، ##� �$ط��2 ,����* ���ط��ق ���  #���ت ا���3ة و�زود ا9�	�ن �#�ظو#*

 .#	�وى ا�$��م

�ن ا��وھر.#ن ���ب آر، ��3دث د &
����ً -ا�$�#��& �U	-م  3	ن 3�#�� ً��ا�ذي �راه د�

 :�X	��ب ا�����*

1 - ��$#� *��ا�#ؤ		�ت  ��5ب ا��2�وت، أي �$��رة أرى ا��#وذج ا9	-#& ,��م ��� ا�$�#�

 .ا�د���* ا�و	�ط*

2 - *	#ا�
$ل  #	�و��ت �$�ر �ن] ا�#��ح-ا�#�روه- ا�#3رم-ا�#�دوب-ا�وا�ب] ا38��م ا�0ر��* ا�

�& ا�ط��$&، و��ف أ�$�ل ا9�	�ن ا�ط��$�*�	� .ا9

�& ا�$�#��& ا�ذي 3ول �ؤرة - 3�	��را=��  ا�و�ود #ن ا��9 إ�� ا9�	�ن و�د #�ٍف �& ا�
�ر ا9

��وم &� ��ً�� ً-����م ا�3�#*، و��ر�* ذو,�* �& ��وم ا���وف، و�	�وك �#� ا��د�م  &� &

��
��* ا9	-م، � �� =#* ��- �3ً#��ً ��د�ن و ا��2�وت  و �#�ن ا�رد. أ�ول ا��#����� ��ور 

��* ��ر���ً، إ� �& ا�#��#$�ت ا�#و5�* �& ا��دا��*، �3ث �  �ن ا�دو�* �& �ل�	�ا�#��#$�ت ا9

   ا�وا,1، ھذا و �&. أن ��و3د ا�#ؤ		* ا�د���* و ا�	��	�* �& أي #��#1 ��3ري #ر�ب �#�ن

ا�����2*  ا��#��ز #�رد �#��ز ا�#��ل ا�	��	& �ن ا�د��&، ��ن �ظل ا���#* ا��3�#* و ا�#ر�$�*

��*-أ-,�*) ھ& ا���#* ا�#ط��*) و �#ن ذ�ك #ؤ		�ت ��1 ا��رار(��1#��# �	�و ھ& ) د���*-إ

*�$
� .#ر�$�* #���وزة ��د��� و ��رؤ�* ا�
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���#ن أ�رز #$�م #ن #$��م �3د�د  :-,��2 ���	��	&�& �3د�د �
* ا�دو�* و0���2 و

�& ا�
�ر ا�#$��ر، �ل ��دة ) ا���0$*(ا����ذ��ت  ا���#�ءات ��ن ا�$�#����ن وا9	-#��ن �3	ب

�ن �ل #ن �رى �-زم ا�$-,* ��، �& �3ن أن ھذا "ا�8و���ن"��ن ا�د��& وا�	��	& �ـ #� ��


رض أن �	#�� �	
��ل #ن �رى 3د�* ا�
�ل ���2#� أ�و��� ������ه  -���#���ل- ا�#�طق 

 .!ا�#$��س

�رج  و�$ل #ن أ�رز ا�#
�ر,�ت ��ن ا�
ر���ن أن ا��زاع �#2 ��1�وا�	��ل ا�ذي �دور ��

��رة ��زع إ�� ھذا �د ذاك، و��رة ��#	K  3دود ا�	�ط* ا�
$��* ا����#* و��� ھ�#�20، وا��&

،�='� *�����دو�* ا����#* � ھ& إ	-#�* !. ا9	-#�* #=�� و#ن �ذ�ك �د ھذا، �� ذ #ن ا�$�#�

�� ا�#$روف  �#$�� نا�$د �دو���#$�� ا�ذي �ر�ده $#��� *���#���ط��ق ا�0ر�$* ��#�*، و� ھ& 


	�2 ����#* وا��& ��3د ا�د�ن �-��ن !. ھو ��2#ن ����2 و� ھ& �	�'�� �#Bر��2 و�د��م  -��

11�و�� �$د  -* و�و#����2 �5ر ##�ن، وا�وا,1 ا�$��#& �
���ل ا�	��	 أن �زل ا�د�ن �ن 

 .ذ�ك �ؤ�د -	��#�ر 

3 -1 - ��
.. ا�دو�� ا*%$+1 : ا�/ر�!� و%�

 *��&  م =م ,��م�1924$د 	�وط ا�-�* ا9	-#�* 	�#��أ���ورك ��د�0ن �ظ�م �#2وري 

�دا�1 #3#د ر�0د ر�� . �*��� ا�	��	* ا�0ر� �& �ر���، ��دد ا�ھ�#�م �
�رة ا�-�* و��د�د

#	و�5ت ا��ول وا��دل 3ول �-,* ا�د��&  ، وو�دت"ا�-�* أو ا9#�#* ا�$ظ#�"�ن 

��د ا�رازق ط��� ��د�� &��" ا9	-م وأ�ول ا�3�م"��ظ�م ا�-�* �& �����  ���	��	&، ���غ 

  .)1(وا�	1 م وا��0ر ا��دل1925ا���در ��م 

$0 ��ا�دو�* "����ورت ��رة " ودو�* ا9	-م د�ن"�ر �$د ذ�ك ر�1 ا�6�0 3	ن ا��

أن ��رة ا�دو�*  -#1 ا��$ض- أرى  ، و#ن =م"ا�دو�* ا�3د�=*"وا��0رت �& ظل " ا9	-#�*

وأن 	�وط ھذه ا�-�* ھو #�$ث  ا9	-#�* ,د ظ2رت �رد �$ل �زوال آر -�* إ	-#�*،

�& ا8د���ت ا9	-#�*  ت�������2د ؛ ا��& ��رت أ��0"ا9	-م د�ن ودو�*"ظ2ور �ظر�* 

 .ا��& طر�23 ا���� رP �#3 "0#و��* ا9	-م"ا�#$��رة، وا��& ھ& �زء #ن ��رة 
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&
��ن ا9	-م، و�3ن وإن ���  ا��$ض ��3ول ا�3�9ح ��� ا�� ر�6 ��
�رة �� �2���#0رو

�ؤرخ �ظ2ور ا�
�رة، �5ر أن ھذا � �$�& أن  �2��رئ ��� #3دث وط - دون �
��-��2- #�#و

. ��ورا�� و����3، �#� �3�م ##��� و	��ر 0ؤو�� ا9	-م، �- �#�ري #	�م � ن إ	-#� �3�م

#	و�5ت ��3د�ث �ن ھذا، وا��دل ��� و����، و�ذ�ك إ��  �5ر أن ھذا ا�� ر�6 ��0ر إ�� و�ود

��ف 1# �
��-��2 دون أ���2 #�3و�ت ��ورة �#�ذج و��ورات�
ق و�� ،��.   

 : ا*%$
�� و�� ا�د���� وا�دو��	�ن ا�د - 2- 3

� =ر #ن " ا�دو�* ا9	-#�*"و" ا�د���* ا�دو�*"��  ا9	-#�ون إ�� ا�
�ل وا��#��ز ��ن 

ذات " ا�=�و,راط�*/ ا�د���*"، و8ن "#د��*" #وروث إ�-�3* #3#د ��ده ا��& �$�ت ا�	�ط*

*���ن �#وذج ا�دو�* ا�د� J���5ر أن . ��� أ�����2 ا�$�#���*ا���	�*، وا��& ,�#ت  #�راث 	��& 

���ر��ن 3ر�� �& إط-ق �$��ر ا�دو�* ا�د���* أو دو�* ا�$��دة  ا�#ودودي و3زب ا��3ر�ر #� ��

�ظ�#2م ا�#�0ود ����#� �طورت  - " ا�دو�* ا9	-#�*"ذ�ك ��0ر ر�وان ا�	�د إ�� أن  و1#. 

دة و��3 	�د ,طب وا�'زا�& ا�$رب #�ذ 3	ن ا���� و��د ا���در �و رؤ���2 �دى ا9	-#��ن

د���*؛ �#$�� أ��2 ����ف إ�2&، و��2 #2#* ر��	* ھ& �ط��ق  ھ& دو�* -وا��ر��وي 

   ."ا�0ر�$*

3 -3 - ��
و9ت.. �
وذج ا�دو�� ا*%$�
 : /�د�ده و

ا�-�*، ودرس ��د ا�وھ�ب -ف �ظ�م  ��ن ا���� ,د طرح ��رة ا�دو�* �#�د#* 9,�#*

����ره �� *�-و��ب أ�و ا8��� ا�#ودودي �ن �ظ�م ا�دو�*  ،"ظ�م ا�دو�* ا9	-#�*�"ا�

  �	��ر �& �����ت ا�#$��ر�ن وا	�$#��ت  ,�ل أن" �ظ�#� 0#و���"ا9	-#�* ������ره 

ا��ر��وي . ا�	��داد�*، ا8#ر ا�ذي �$ل د :، �#$��"ا8�ظ#* ا�0#و��*"�$��ر : ا�	��	��ن

�ورة "وھ�� ��دم ��د ا�ر3#ن ا��3ج #����  ،"�* �0#�*ر	�: ا9	-م"#ؤرا �
�ل �$��ر 

*�-��ن #
2و#& ا�دو�* وا�-�* #� �زال ,��#� و�$��، وإن  إن ا�����س: ���ول" ا�دو�* وظل ا�

 ."	��	& إ	-#& �ر�1 إ�� ھذا ا�����س ا	�$��ء �0��ل �ظري ��ظ�م

دو�*، � �#�ن �3ر ا	�$��ء ا�-�* وا� و#1 ا9,رار � ن ھ���ك ا����	� ��ن #
2و#&

��ؤي ���& ��دم �& #$����� أن =#* ,�ورا  �0��ل �ظ�م 	��	& إ	-#& �& ھذا ا�����س،

ا�����دي وا�#$��ر، �2و �'�ب ���� ا�ط��1 ا���ز��&،  :#����2 أ�3ط ���
�ر ا�	��	& ا9	-#&
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���$��* �ظ�ھرة 	��	�* درا	* #���#�* �#��ف ا���وص ا�#� �#$�� أ�� ا�����& � �$�#د 

ا�وظ�
&؛ �2و �3دد ا����* ا�	��	�* #ن -ل ا�وظ�
* ا��& �ؤد��2  #$��*، �#� �'�ب ���� ا�ط��1

  و�ذ�ك �$�#د �3��ل ا�	�وك . أو ا�#���د ا��& �و�� ا�
$ل ا�	��	& دون ا����ر ا�#��د


�ء ا�را0د�ن �و��، #���ھ- ا��وا�د وا�#� ا�
ردي �����3*��دئ ا�$�#* �#و#� و��


	�* ا��& ,�دت ,رارا�2م ا��& و�2ت� .أ�$��2م، وا�ظروف ا���#���* وا�

	$��2 إ�� ا	���2م "���'* ا8ھ#�*؛ �&  �3#د ر��1 رP �#3 #�3و�*. و	�ق أن أ��J د


	� ا��راث ا�	��	& ا9	-#& �& �وء ا9ط�ر��& �3ن أن ا�
�ر ". ا�#ر�$& �2ذا ا��راث 

دم ا9رث ا�	��	& ا�#��& �&  -�#و#�-ا�3د�ث #ط�وع ا�	��	& ا9	-#& �	� ،*���
�� *��ز�

����، أو ��� �& �ظر�* #�#�	�*، وھ��  ا�دو�* ا�3د�=* دون إ3داث �ورة *��#��طو�رات 

 .(ا�$��دة وا�	��	*) � �& أھ#�* ���ب �ؤي ���&

�وة ��ءت إ�� ا�$��م  ،"	�$* 5ر��* #	�وردة"ھ&  -�#
2وم 3د�ث  -ا�دو�* �ا9	-#& 

ا,���س ا�3��م و#�3���2م 8	���ب  �ن طر�ق ا�#	�$#ر �& ���ب #��2، و�د�#ت ��� �ن طر�ق

#ن ھ�� �'دو  -) �ز�� ���ف ا�8و�&) �#� �ؤ�د -و#�ظ#���2 #ن ���ب آر " ھذه ا�	�$*"

 K�-#�*"#�ط	ن": "ا�دو�* ا9��ر ا�� =ر ا�0د�د ��
�ر ا9	-#& ا�#$� #��د�� �3ث �$�ر 

  ا�
�ر ھو ا�ذي �$ط& ��دو�* ھذه ا8ھ#�*  ���
�ر ا��و#& ا�3د�ث ا�	��د، ذ�ك أن ھذا

��� 3د رأي �رھ�ن "ا����3& ��#��#1 ا�	�=����* وا���* ا��& ��$ل #��2 ا�#$�ود ،

 ."ا�دو�* ا9	-#�*"و#
2وم " ا9	-م ا��ظ�م ا�	��	& �&"5��ون ا�ذي �#�ز ��ن 

وا�#��دئ وا8ھداف ا��& �3دد �#ط ##�ر	*  إ�� #�#و�* ا��وا�د����ظ�م ا�	��	& ��0ر 

أ	�وب ا	�=#�ر ا�#وارد ا�#�د�* وا�#$�و�* ا��&  ا�	�ط* ا�$�#* �& ا�#��#1، 	�ط* ا�3�م، أي

 .#$�ن ��طوي ����2 �3ل 	��	&

ل ا9	-#�* ��س ��� �ص ,رآ�& �ر�K � ��3# و�& �3ن �ؤ�د #3#د 	��م ا�$وا أن �#وذج ا�دو�*

K�3� *�ا�ورود ,ط$& ا�د��*؛ وأن ا�دو�* #راد�* ���#*  �& � و��� ا��-ف، و� �ص 	

إن : ��ول ��د ا�#�$م أ�و ا�
�وح. ,ط$�* ا�ورود وا�د��* ا�0ر�$* ا��& أ=����2 ��وص �ر�3*

أ5�ب ��ر��2 ��2 #$��م ##�زة ��2، و�3دد #
2و�2# � ��2 ا�دو�* ا��&  ا�دو�* ا9	-#�* ��� #دار

 دو�* #د��* و��	ت د���*، - �د��  -وھ& . ا�#	�#�ن، و��� ھذا �2& #و�ودة ���
$ل 	����2 #ن
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&3�� �3�#�2 ا�#د��ون ا�#���ون �& #��ف ا��وا3&، ����2 #1 ھذا إ	-#�* �& ��0 ا�#

 .ا�,���د�* أو ا�8د�و�و��*

�& ��3دد ھو��� #ن 	��	& ا��# �ظ�م: أ#� را0د ا�'�و0& ��رى أن ا�دو�* ا9	-#�*�

-ل ا���زام �#ر�$�* ا��ص -  *�ا�#�در ا8��� ���0ر�1، وا���زام  �و�
� - #ن ���ب و	

و��وص ا�-�* . 0ر��* ا�3�م وا��3�م ���0ورى #�درا ��0ر��*، أي ا����ر ا8#* #�در

��2ج ا���وة و�ق ا�و	1 وا����2د �2& ھدف# ���وھو ��س ��ل ا�#	�#�ن ا�وا��ن �د��2م،  

����� .)1(ھد�� 

�1 ا,�راح �#ط وا3د ��2 �&  ھ��& �3ص ���ص #�و��� ��#���ع ��#�ط ا�دو�*، أي�#� ��أ

#دى ا��$دد وا���وع  -3	ب ا��رآن ا��ر�م - �ل ا#8��* وا8ز#�*، وا9	-م �& ا8	�س، �3ظ

 .إ�'��� ا��0ري، ��م �ط#K إ��

 : ا��د��� ا�دو�� ا*%$
�� وا�دو�� - 4- 3

أن ا9	-#��ن ���وزوا #�و�* ر�وان  ا�#� #ل �2ذه ا8,وال وا8طرو�3ت �#�$� ر�#� ��د

ا�#=�ل ا�ذي �3دد ���	�ب أ�=ر #ن �3د�ده  إن #
2وم ا�دو�* ا9	-#�* أ��0 ����#وذج"ز��دة 

*��أو ا�راع �#وذج #ر�ب " ا�دو�* ا�3د�=*"أ	�#*  ؛ و��روا إ�� #�3و�ت"�3Fدا=���� ا�

و#ن ھ�� ��1 ا�����س وا�ر���ك ��ن ا�دو�* ا9	-#�*  ھذا وذاك �� �
* #د��* وإ	-#�*،#ن 

وھل إ	-#�* ا�دو�* �#	�#��2 أم . ا�3د�=* وا�دو�* ا��طر�* ا����#* وا�-�* ا9	-#�*، وا�دو�*

ر�$* ھل ھ& ���ض ا��
ر؟ أم ھ& �ط��ق ا�0ر�$*؟ وھل ا�0: #$�� إ	-#�* ا�دو�* ��ظ�#�2؟ و#�

 .#ط��* أ�-؟ �5ر

ا�دو�*، #�3و�* إ��دة � 	�س ا�را�ط*  ��دو #ن � #ل �=�ر #ن أطرو�3ت ا9	-#��ن 3ول

�دة ا�دو�* ا�3د�=*�, ���/ ا��& ��وم ��� #��درة و��و�ض #
2وم ا��#��* ا�	��	�* ا9	-#�* 

 .��	د ��ر��� و��و��� ا#8* �#
2و#� ا9	-#& ا��$ددي ا�ذي

ظروف �0 �� وإ	��ط ا�-�* وا�دول  �* ا��& �
ت ا�ط�ب ا9	-#& �& ظلوإن ا��دا�

ا����2دي، وھو #� أ=#ر ����0 #
�ھ�#��، #ن  �& �راع #1 ا�$�#���* أ=رت �& ط��$* ا���ور

,����*  -�#� �3ظت ھ�* رءوف-� �#�ك ا�#
�ھ�م ���2  ,��ل ����0ت ا��$دد�* ا�3ز��* وا�0ورى،

                                                           
 27/05/2006تاريخ الدخول  –جع نفسه املر  -  1
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ا�#
�ھ�#�* ا9	-#�* 8��2 � �ذر ��2 ���2 �ظرا ��-ف ا���و�ن  �& ا��ر�*ا�$ودة وا��وط�ن 

&� .ا�	��	& -ا���#�

��� و�#���  و�د� #ن �#��ن ا��#وذج ا�#
�ھ�#& ا9	-#& #ن�	�-ل ��د�#� ��ورا ,و�� إ

�را��* #
�ھ�#�2، 3دث ا�$�س ���س ھو ��� ا��� #ر�$�� ���س ���� ا8�	�ق ا�#
�ھ�#�* ا8رى

ا�	��	* وا�8د�و�و��* و��س #�ط���ت ا�#$ر�*  و�0�ل 	ط3& و#�زل أر��#5 ���� �دا�ت

*�
��2 #ن ا���ل  ���ن أن �0 ت �'*. وا�درا	* ا�ر���#واز�* ھ��ن ھ0* �#�ن �	2و�* 

�د ا�#وا��2ت ا�	��	�*�  .و����د ا�3روب ا��-#�* ا9	-#& 

����* ���$دد و�5ر #��$* #ن ا��واء  ��#$�* �5رو��رة �#���* ا8#* ا9	-#�*، وھ& 

  �& ا�دول ا9	-#�*، �ؤ�د ����2 " ا�#	�#�ن �5ر"����د أرى أو #� ا	��ر ��� �	#��� �ـ

ا��و#�* ا�#�0��* و�دت ,	#* �د�دة �& ا�#�ظو#*  	�ف ا�د�ن ��د ا�
��ح ����ن أن ا�دو�*

، وأن #�راث ا�دو�* "ا�و3دة"�� �#
2وم #	�را �2#�0 ا�دو��* و#��ن ا�#	�#�ن ���2، و0��ت

�-,�ت �	�ر �وب ا��
�ك � ا����#ل  ا��و#�* �3�ظ �0�ل �3د و#�وا�ر ��� - ا�	��دة(

�3�#� ��3ول ا��#	ك)ا�3دود *����2 و�#� ��ر�ب ����2 #ن 	��	�ت و�-,�ت إ�� ��3*  ، 

��ت أ,رب #� ��ون إ�� #ر��* ��$ف ا����ن، �#� ��$ف���� ���,-��. 

��ر �
�3ت #و,1 إ	-م أون  ھذه #�#ل أ���ر و�دا�ت #�ف ا�دو�* ا9	-#�* �� ��ا�ذي طط

��د�� ,در �
�و�$�ت �& ا�ُ���ب وا08��ل #�  ��ن، و,�دت إ�� أن ��ون #�� ���ا9#��ن، ��0#ل 

* و#را�$* ���ب، و�وزع ا����ب ��ن �$ض ,��دات ا�3ر�* ا9	-#� ��ن ا�3وار و#��ل ا�رأي،

  .إ�� أ��د�#��ن و��3=�ن #$رو��ن و�$ض ا���0ب #ن �ر��2

4 - ���
  :ا���رات ا���

ھل ا�0$�رات ا�$�#���* 5ر��* �ن ا�=���* ا�$ر��* وا��راث ا9	-#& ا�ذي �0�ل ا�را�د ���2 ؟     

  .أم أ��2 �$�ر �ن #�#ون ا�=���* ا�$ر��* 	واء � �
�ظ�2 أو � �
�ظ أرى �د��* ؟

�رات ا�$�#���* #=ل ا�$�ل وا�3ر�* وا�$�م وا9�	�ن ��0ف �ن ر��5ت د���* و���3ت ا�0$ إن   

�$�ر �ن �ب ا�=���* " ا�$�-��* " أو " ا�$�ل " �$��* و�#���ت ����3* ��و�دان ا�$ر�& ، �0$�ر 

�& ا�$ر��* وا��راث ا9	-#& ، ��د ذ�ر ا�$�ل ��ل #�����0 ا�	#�* وا�
$��* �& ا��رآن ا��ر�م 3وا

#=ل .... #رة ، ��ل ا��-م وا8�$�ل و�2م ا�و,��1 وا��د�ر وا�و�& ���#��ر) 49(�	$* و أر�$�ن 
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، و ظ2ر »..... أ��م �$��ون –إن ���م �$��ون  –�$��م �$��ون  –أ�- �$��ون « : ,و�� �$���

�&  إ�-ء #ن ,�#* ا�$�ل �& ا�3د�ث ا���وي ا�0ر�ف ، و�& إ3	�س ا�$رب � �� � �و�د أ#ر

�� ا�$�ل و� �و�د �2& �& ا�د�ن أ#ر �� ا�$�ل ، وأ�د ��#�ء أ�ول ا�د�ن و�& � �2�ا�د�ن 


س  أ�ل#�د#�2م ا�#$�ز�* ��� دور ا�$�ل  وھو �#ن أ�و�2م ا�#	*  وا�$�ل أ	�س ا���ل  و


��ن �& ا�'��* ، #$ر�* ا����3* �ل  إن �# &�
* ���$�ل وا�و	-
�د ا�� W0ا�  

�ط�� ا��و��* �$�#دو# �2��J2  ا�ذوق وا��0ف  وا�رؤ�* ا�$����* ا�#��0رة  ��$ون ## ���ن 

، �#� )1(أ#� ا�
��2ء  �$�وا ا����س  ا�#�در ا�را�1 ���0ر�1  – يا09راق �#� �$ل ا�	2ر ورد

�ر�1 ا�$�#���* 0$�ر ا�$�م و� �و�د ��3رة  ,�#ت ��� ا�$�م �#� ,�#ت ���� ا���3رة ا9	-#�*  

�0رھ�  و�$�ش  �فا�Vل إن  ���#ن ا�#طوط�ت  ا��& �م ��0ر  �$د #� زا��� �5ر ,�در�ن 

��2 روح ا���3رة ا9	-#�* ا�$�م و,د ذ�ر �
ظ ا�$�م  و�����0# �& #  ������2 ور�#�  ا,ل إ�دا

#رة أي 	�* �0ر #رة أ�=ر #ن ا�$�ل ، �Fذا ��ن 0$�ر ا�$�#���*  800ا��رآن ا��ر�م  3وا�& 

�م ,د �م �2���3#� �& ا�=���* ا�$ر��*  و�& ا��راث ا9	-#&  �
�#� ا�-ف ��ن ا�$�ل وا�$

�ن #
2وم ا�$�م  *���	�ا�0$�رات ا�$�#���* و#��#���2 ا��را=�* �#�ذا ��ل ا�$�وم ا�د���* وا9

  )2(ا��0#ل و,�ره ��� ا�$�م ا�ط��$& �#� ھو ا��3ل �& ا�'رب 

  #���� *��ل #1 ا�0رع  ود�وة إ�� �ط��ق  ھذا ا����#ل  #ن #�ط�ق و�& ھذا �و��K أن ا�$�#�

  .�2م  ا�طرف ا8ول �_ر و���ل ا8�ر ��طرف ا8ول  ��� ا�� ��س #���س  و� #��ف �� 

��2 أ��� �ر�1 0$�ر  ا�3ر�* وا9�	�ن  ،إن    F� ر�1 0$�ر ا�$�ل  وا�$�م�  *��وإذا ���ت ا�$�#�

	-#�*  ھو أن #
2وم ا�3ر�* �م �رد ��� إ� �& #���ل ا�$�ود�* و#ن ��د ا�$�#���* ا�دا�م  ��=���* ا9

=#* �5ب #
2وم ا�3ر�* �& ا�=���* ا9	-#�* ، ��ن ھذا ا���د ��ط ��ن ا��
ظ وا�#$�� ��ن ا�0�ل 

وا�#�#ون، إ� أن ا�#د�ول �ظل واردا �دم �واز ا	�$��د ا9�	�ن 8�� ا9�	�ن ، و,د ��ء 

�د ا�
رس وا�رو#�ن ،  ا9	-م ��3ر�ر ا��$��د �& و,ت ���ت ا�$�ود�* �ظ�#� ا��#���� و	��	��  

ا9	-م �ز��2 #ن ا�0$ور ���ر�ر ا�#	�واة ��ن ا��0ر �& ا�9#�ن وا��20دة وا8وة و�دم  وأراد

 *��  ا��
��ل =م ظ2رت 3ر�* ا����ر �& ��م أ�ول ا�د�ن �& ا��راث ا��د�م  

                                                           
   273-269حسن حنفي ، الدين والثقافة  والسياسة يف الوطن العريب ، دار قباء  للطباعة والنشر والتوزيع ،ص  -1
  273-269املرجع نفسه ،ص - 2



 

 ☜ا�����    
 

 )التكامل (  األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالميةالعالقة بين                             نيلثاا الفصل

96 

�ق ا8�$�ل ،  و�& ا���وف ظ2رت ا�3ر�* ������رھ� �3ررا #ن ,2ر  �& ا�
�ر ا���زا�&  �&

) 1(ا�$��م وا�#��#1 إذن ���ف ����ر ا�3ر�* ��� ا�=���* ا�'ر��* و��وا #��2 ا�=���* ا9	-#�* ؟ 

 ����#� �دل ��� #د�ول ا8ول ا�ذي ھو ا�$�ل وا�$�م ا��ذان �د�ن F� W0 ���وھذا إن دل 

  ا�$�#���* وا��راث ا9	-#&  ، و0$�ر ا�$�#���* ا�=��& وھو ا9�	�ن �رورة ا����رب ��ن 

��*  وا���3رة ا9	-#�* ��	ت �د�� �& ذ�ك ��د ذ�ر �	�ا����3* � ��وا ��3رة #ن ا��ز�* ا9

#رة ��0Uرة إ�� �ق ا9�	�ن ، وظ2ر ) 56(ا9�	�ن �& ا��رآن ا��ر�م 3وا�&  #س و	��ن  

ور�ن أ	�	��ن �& ��م أ�ول ا�د�ن ، �#� ظ2ر ا9�	�ن �& ��وم ا�3�#* ا9�	�ن وا���ر�6 3#

�د ا�
�را�& � *��، و�& ا���وف ا9�	�ن ا�و�دا�& ) ا�	$�د  –ا�
��ل  –ا9�	�ن ا�$�,ل ( 

 &
، وھذا إن دل ��� W0 إ�#� �دل ��� #� دل ���� ا�$�ل وا�$�م وا�3ر�*  وھو و�ود ) 2(ا�$�ط

��* وا�0ر�$*  و�رورة �2م ھذا ا����رب د#* ����3رة ا�$ر��* ���رب #�د�& ��ن ا�$��#

 *#��  . ا9	-#�* ��* وا���3رة ا�$��#�* 

    *���Fذا أذ�� ا��راث ا9	-#& �#وذ�� ا�م �ظ2ر ,�م  –ا�#��#1 وا���دم  –و#ن 0$�رات ا�$�#�

ا���و�* ا��=�رة �& ذ�ك   �3د�ثا8ا�#	�واة  وا�$دا�* ا���#���* وا����#ن �& =����ه ؟  و#�ذا �ن 

�د ا�#���3ن  و,د ��ر   - ا�3د�ث  –) ا���س 	وا	�* � 	��ن ا�#0ط ( #=ل�و,د �رزت ھذه ا���م 

���2*  �طور ا�و3&  و�م ا���وة   #ن آدم ���� ا�	-م ��3  ��-�F� &3ن �وھر ا�و�ا9	-م 

���� و	�م  #رورا ����2ود�* وا�#	��3*  P ��� 3(#3#د(.  

�ن       *��أن ا�
�ر ا�$ر�& �& #ر3��� ا�راھ�* �& ��3* إ�� �ظرة ��د�* �2ذه ا�0$�رات ا�$�#�

طر�ق ردھ� إ�� #�درھ�  و�0 ��2 �& ا�'رب ���ر�* ��* �0$ب �ص و���ن 3دودھ� ، إذا 

#� ا����ت إ�� �5رھ� #ن ا�=����ت ، �#� ���3ج ا�
�ر ا�$ر�& أن �و�ل ا�������3 و�����5 �& 

#ورو=� ا�=���& �$�� �	�ط�1 أن ��3ق  ا��'�ر #ن -ل ا��وا�ل  وان ��دع #ر��ن �& ��ل ا�=���* 

  .ا�وا�دة  و��د ا�=���* ا�#ورو=* �د� #ن أن ���د ا�وا�د  و�ر�ض ا�#وروث 
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� وا*%$م 
و1ف ا�� - 5�� و
�ون /�ه ا�د�ن :!:  

    
�ر ا��و#& #�ذ �0 �� ا8و�� ،  وان ��ن ر�ض ��رة ا�دو�* �م �0�ل ا�$�#���* ا3د #
�ھ�م   ا�

ا�د���*  وأ�د أن ا�دو�* ا��و#�* #د��* ا�ط��1 ،  و�3ث #� ورد #�ط�K ا�$�#���*  �& أد���ت 

ا��و#�ون �م �$�& #ط��� #$�داة ا�د�ن  وإ�#� �3ر�ره #ن ا	�'-ل ر��ل ا�د�ن  وا��وى ا�#	��دة 

  �$��را �ن ا��#�د ا����2د ا�#$��ر �& #� �ص ��3ة ا�#3��* وا�	�$#�ر�* و��ن 

ا���س �& د���ھم و,���� #$�20م ،  وا�=��ت أن ��رة ا�$�#���* ��5ت �#�#� �& أد���ت ا�3ر�* 

ا��و#�* ا�ر��	�* ����$ث وا����ر�* �$�د ا����ر �م ��3دث أ�دا �ن ا�$�#���* و�م ���رب #��2 و�م 

  ).1(�	� ھل ا��$�#ل #$�2  ��$��2 ,��* #ن ا������ ا��&

��س �& أد���ت ,�دة ا�
�ر ا��و#& ا�$ر�& ��� ا�-ف أ����2م و#دار	2م #و,ف #$�د      

�U	-م �را3* او�#�� ، ��3 إ��ن ذروة ا�3راك ا��و#& ا�0$�رات -ل �2د ا�	�ط�ن ��د 

د�ن � �$��ر ا3د #�و#�ت ا�3#�د ا�=��& ا�#	��وي ���ر#وز ا�د���* ا�0د�دة ا��'-ق ، ��3 إن ا�

ا�و�ود ا��و#& ا�$ر�& �& �ظر #��ف ا�3ر��ت ا��و#�* ا�$ر��* ، إ� أن ذ�ك �م � ت 3ر�� 

 �#���� و3دة ا��	�J ا��و#& أو �� =�ر ا�#	���3ن #ن ا�رواد �#� �ظن �=�را #ن ا9	-#��ن وإ

��* �$�#* و��ر�* �	�ا9	-م �& ���ور ا�$رب  ���* ، ودور ا�#	�#�ن����* و�& ا���ر�* ا9

ا��و#&  و�ن ا9	-م ھو ا�ذي أ5�� و3
ظ ا��'* وا�=���* ا�$ر����ن ا�رز #�و#�ت ا�و�ود ا��و#& 

� ��وز أن �$د وا3دا #��2 وا8�=ر �$��را �ن ا����3ق ا�#و�و��* إ� �$��ر ا8د���ت  –ا�$ر�& 

$ر�& #ن دون أن �$�& ذ�ك #ط��� #و,
� ا��و#�* ا�$ر��*  ا9	-م ا3د #�و#�ت ا�و�ود ا��و#& ا�

��� #$�د�� ��د�ن �#��.  
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ا��و#�ون ��#$ون ��� ر�ض أي 0�ل #ن أ0��ل ا�	�ط* ا�د���*  و�ؤ�دون ��� أن ا#8*      

�#� ��رون ��� �2م �U	-م ا�د�ن وا���3رة #��رب �دا �#� ���دي �� أ�-م F� ط�ت�	در ا��#

ود �2م �	$* ا�#$ر�* ود,* ا��3ث وا�#=�ل ا�8رز  ا�د��ور #��ون ���درا	�ت ا9	-#�* 20#

�زع ( #3#د �#�رة ا�ذي ��د ا	���دا �Xد�* ا�0ر��* #� ذھب إ��� أ�و ا8��� ا�#ودودي 3ول 

�#� ا���2 إ�� ) �#�1 	�ط�ت ا8#ر وا��0ر�1 #ن أ�دي ا��0ر �ن ذ�ك أ#ر #�ص �� P و3ده 

ط��$* ا�	�ط* ا��3�#* د���* أي ���ر و3دة ا�	�ط��ن ا�د���*  أن ا9	-م �ذ�ر أن ��ون: ا��ول

 �#2�
�ل ���2#� وإ�#� �#�ز ��� � ��  )1(وا�ز#��* و��

�#وذج ا�$�#��& ,د ��ءت #ن ��3رات  إ�� � �#�ن ا��ول � ن ا�#�و��ت ا�� 	�	�*��

�و�* ا�#�در، ا�'رب�# *��  � ا����رھ� ، �ذ�ك �ؤول إ�!وا3د #��2 و	��,�ت و#
�ھ�م ا��#�

�� أ��2 �'دو �"���3* ��ل ز#�ن و#��ن"$#� ،  1# *����# &� *��	�* " ا��رآن"��ر����

  .!د�ن ��#	�#�ن، #� ��$��� أ#�م د�ن �& #وا�2*
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I -  ولا����ث
  :ا

  )أ���ر ا��ر��� ( �و�ف ا����ون  - 1

إذا ��� ���ل ���������� �� ������ وا
��� �� ارو��، ھ� ����� ا������ و��
	�� �����م          

وا��(	�& وا�دو�� ھ��ك،�& ط���� ا�ظروف ا�	�ر�"�� ا�	� �رت ��� ارو�� �� ا��رون 

و. -رورة ���(	���ت ا+�����، و��س ھ��ك �� ��رر طر���  ا�و�ط��،��ن ا�������� ���ت ��

�� ھذه ا��(	���ت ، �	�ك ا���ررات ا�	�ر�"�� وا��و-و��� ا�	� �ر�	�� ارو��،���د�ن ��س ��د�� 

 �
����� و��س ���� إ���� �����5وم ا������ ،و. �5رض و���3 ��2 ا���س أو و�ط�ء �� ا���

ھو ��د ا������، و. ��و
� ��9داع وا�	طور وا�	�دم،�ل إن ا�د�ن ��د�� �& 7 �����6 و	���2 ��� 

ھو ا�ذي أ�ط2 ��ذه ا;�� �"�3	�� وو�د	�� و و-& ��� �-�ر	�� ود�& ��� ��و ا.�5	�ح 

وا�	وا3ل �& ا����م ا�"�ر(�،و�(��� ��2 ا���م وط��6 وھو ا��وم ���ث �� ا;�� ا+���ء 

  )1(.وا���وض وا�	(د�د

و. �(د �� ا+��م ����� �� ��
	6 ����(	�& وا�دو��، �ن ھ�� �� ���ن ��������� و.         

��رر ��� و. -رورة، و�� �طرح �ن أ"ط�ء ���م ا�د�ن أو 	ر�ط �6 ��3د أو �<�ر 
3د ، أو 

��رر ��2 ا+ط�ق  إن  ��ن �وظف ا�د�ن ;@راض ������ 	5	�د ا��زاھ� وا���3 ��ن ھذا .

�د�ن ��2 ا������ وا��(	�&، .ن ھذا ا���طق إذا أ"ذ�� �6 ���6 �ن و(�� أ"رى �3دق �35ل ا

����ك أ"ط�ء 	ر	�ب ���م ا��������،و	وظف ھذه ا�������� �� أ@راض  -��2 @�ر ا�د�ن أ�-�، 

������ "�ط�E، ��ل ���ل د��ة ا�������� ���E�>�F 	�ت ��رر ھذه ا;"ط�ء ؟ وھ�ذا ������� 

� و ا�وط��� وا��دا�G و�	2 �& ��وق ا+���ن .ن ھ��ك ��� أ"ط�ء 	ر	�ب ���م ھذه ��د���راط�

( ا����و�ن و��س ھ��ك �ن ���ل �ر�-��،����ر�وض ھو 	�ك ا;"ط�ء وا������ ���ت �� ا��ر��� 

  .أو �ر�ط ��� ��دا) ا�د�ن ( �ل �� ا;"ط�ء ا�	� 	�& �ن ا+���ن 	�ت ��وان ا��ر��� ) ا�د�ن 

�ل ا�������� إ�2 ا��(	���ت ) ���د ���د ا�(��ري ( ��ط�ق ا�د�	ور        � ���ده �طر�� ��

  ��د�� ��ل ا��5ر ا��و�� ا�������� إ�2 ا��(�ل ا��ر�� ��� ا�6 ��س �� ا�وطن « :ا��ر��� ��و�6
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 ا��ر�� ����� ، و��� أن ا�������� ا����و�� أن 	��� �� و(دان ا���ب ا��ر�� 	�5 ا�د�ن،و���

  �ن ردود ا��5ل �	�ون أ
وى ;�6 . ا�د �	"�2 �ن د��6 ،. ا������ن و. ا���ود و. ا�������ن 

Gم ��ذا ��ول ا�������ون �ن 	(ر�	�م �& ا�دو�� ا��ر��� ا��د��G �ن ��د ا.�	��ل  )1(»و. @�رھم 

�د (�ء �� ور
� وا����دة ا�وط��� ؟ و��ذا �ن ��(زا	�م؟ ا���
د �ن ���م ھذه ا�	(ر�� �ن دا"��،��

ا����ر ا�د���راط�� وا�	�دي ا+���� ( م �و-و���  �1994�د�� ��دوة ��دت �� �ر�ط���� ���

ان ا�������� �� ا�<رب « 	طر
ت إ�2 	(ر�� ا�������� �� ا����م ا��ر�� و��� (�ء ����) ��<رب 

��ط� ا������،�����  �ررت ا�د�ن وا��(	�& وا���ل �ن ��ط� ا�د�ن،و�ررت ا�د�ن وا��(	�& �ن

��  أو�� ا�	(ر�� ا��ر���،رھ�ت ا�د�ن وا��(	�& وا���ل ������ (د�دة ھ� دو�� ا��"�� ا�������� ،

����5 �دت ا�������� ا�<ر��� �H��3 ا��(	�& و�� ) ا.و	ر
راط�� ا�������� ( ���ن 	���	6 �دو�� 

�& و-د طرح ا�(��ھ�ر و-د "د�	���F�،6 �� ا�	(ر�� ا��ر��� ظ�ت ��2 ا�دوام -د ا��(	

  . )2(»أ�����

  :ا��دا�� ���� ��د ا��دا�� - 2

         ��	Gوا�دة،���ل ا�� �دا �Gوا�دة، و . ���ن �����م أن ���ش ��دا �Gت ھ��ك �دا���

ا�"��3 ،و��ل ظرف 	�ر�"� �روط6 �� ا��دا�G،ا��دا�G �� ا�<رب �ن ا���طق و�ن 

�	� 	�	�ج إ���� ا��(	���ت ا;"رى،���ر���� �G� أو ا��و-و��� أن 	"	�ف �ن ا��دا�G ا

ا��(	���ت �� آ��� أو �	2 ا��(	���ت �� أ�ر��� �دول ا���ر��� ،وھذا �� �رھ�ت ���6 	(�رب 

ا�ذي �(H �� 	(ر�	6 ا.
	�3د�� �� أ������ �ن ��د ا��رب ا������� ) ��"ت ( ا���5ر ا;����� 

�� . ���ب إ. ."	�ف ا��روط ا�	�ر�"�� وا��و-و��� ا�����G،و��ل �� 	(ر�	6 �� ا�دو���

����ت وا��و��ت ا��-�ر�� فوا"	�Gا�.  

ا�<رب أن �د�� ا�6 ھو �3در ا��دا�G �� ا����م وان . طر�ق ��ل إ. ��ر  &�� ��	ط�       

��6 �وا�	6 و		�& "طوا	6، ���ث 	�ون ا����دة . �دا�G �دون ا�<رب ا������� و. 	�دم "�ر(� 

( و�ن �ر�د ا��دا�G ����6 أن �L"ذ �����م ا�<ر��� ا�������� و��وذج ���	��،و
د ا�	�د ھذا ا�	3ور 

إن ا.�	راض ا���E& �دى أھل ا�<رب ��ن ا���وب ا;"رى ا�	� 	L"ذ « :��و�6) ھ��	�<<	ون 
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���	�د�ث .�د ��� أن 	���G� H�3 ھو �وع �ن ا�<رور ا�<ر�� ا�ذي �و-H ��6�5 3دام 

  وھذا د��ل دا�M (�ء �ن ��ل ا�������� ����5،ا�	� �د�� أ�����3 أن ا�������� ) 1(»ا��-�رات

�ظ�م �دا�G ��م و���ن 	ط���6 ��2 �ل ا���وب ��� ���� ا���وب ا+�����،و�� آ��� أ�G	ت 

  ا�	(ر�� ا�������� �دم 3دق ��و�� ا�<رب ،وذ�ك ��د�� أو(دت �����5 ا�	(ر�� ا�"��3 ���	�دم 

وا�ر
�،وھ� ھ� ا��وم 	�دم ��وذ(�� إ�2 ا����م . ��	�� (<را��� و�ر
�� ورو��� إ�2 ا�<رب ا�ذي 

�Gر ا��دا�	ن �ر�د أن ����.  

وا+��م ھو ��3ب �-�رة �ر��� -�ر�� �� ا�	�ر�O،و�6 رؤ�� �و��� �����، أ��د ��س          

،6	Gذ �ن ھذا ا�<رب ا�<ر�ب ا����د �دا"L� 6 و�ن ��و�6  ���(� إ�2 أن	(ر�	�5د �ن 	د ��
��ن 

�� ���<� أن ��و�ن أ���ء ��Gرة ��ده �ن @�ر أن ��ون ���"� ��6 و	���� أو ���دا �6،وھذه ا��

�در��� �ل ������ �ر�� �ل أ�Gر �ن ذ�ك ���<� ��<رب أن �در��� �� ��
	6 ��+��م و�	2 

  .������م 	(��� ��3دام

  : ا�د���راط�� - 3

اط�� �� ا����م ا������� ا�<ر�� ھ� ا��ظم وا����دئ ا�	� 	وا�ق ����� ا���س ھ��ك �� ا�د���ر     

ا�����، وھ� ����3 	(ر�� طو��� (دا �ن ا�	(�رب ا�-�ر�� �� 	�ر�O ا��-�رة  مإدارة �ؤو��

ا��و�����،وظروف ا��(	�& و�����ت ا����ة و	را���ت ��ر��� �ن ا��ر(��ت وا���د وا�	طور،و
د 

��ج �رض د��	�	ور�� ��ط� ا�5رد وا�	�داد ��ط� ا������، و�	��Lس ��ط� ا;��، (�ءت �

و���ب ��ط� ا������ �دث 	زاوج ��ن ا�د���راط�� وا�������� وھذا ا�	زاوج ��س 
��ون �	�� 

��ل ا�	���م ��2 �ل ا���.ت وا;���ق ا.(	����� ا�	� 	"	�ف �� ���را	�� ا�	�ر�"�� و	طورا	�� �

����Gا�"ط�ب ا� ���� &
� وا������� وا"ص ���ذ�ر ا����م ا+���� ،وھذا �ن ا;"ط�ء ا�	� و

 �ا��ر�� ا������� ا�دا�� إ�2 ا�د���راط�� �� ا��(	���ت ا��ر��� ��د�� ر�ط ����� و��ن ا�������

 وا��ر��� ا+����� ���(ت ����� ا�	�داد ا�5رد ���Lوب �"	�ف �ن أ��وب ا�د���راط��،.ا�<ر���

ا��(	���ت، وھو طر�ق ا��ورى، ا���دأ ا�ذي إراد	6 ا��ر��� ا+�����  ها�	�ره ا;��ب ��ذ

ا�����ء أن ��ون ����� �� �ل �� �ر�ط ���
� ا���س ��-�م ���ض و�� �"	�ف �(�.ت ا����ة 

��R65 �ن ا�	دا"�� وھذا �� ��	دل،و�����3م ���	م وا��5& ����م ��	ن ا���س �ر��ء �� ���.، 
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و�ذ�ك �� 
و�6  42 -38ا.�� -ا��ورى» وأ�رھم �ورى ����م« :ا��ر��� �� 
و�6 	���2

  ، وا��ورى ��� 159 -3ا��R  -آل ��ران» و��ورھم �� ا;�ر« :	���2

(��ب أ3ل ��دأ ا��ورى وھو أ3ل �5ظ� ��Gت و��3وص ���6 و(��ب �ظ�م ا��ورى : (����ن

  )1(.ل وھو أ3ل ���� @�ر ��3وص ���6وھو ا��	<�ر �	طور ا�ز��ن وا����ن وا���

. ����� ��� ��6 �ن ��ث ا;3ل،وان ���ت 	����3 ا�	را���ت ا���ر��� :ا�(��ب ا;ول 

�و�6، وا������ �� ا�(��ب ا����G ��س ��� 	�ر�O طو�ل �& 	(ر�ب ا��ورى "3و�3 �� 	�ر�"�� 

ظ�� �ن ا��-S وا�	���ل ا.�ن ا��د�ث و��س ��� �ظم (�ھزة ، ا��ظم ا�	� . 		��ور و. 	L"ذ �

طر�ق ا�	(ر�ب،وھذا �� �����3 �� ا�و
ت ا���-ر ،��� ا�6 ھو ا�(��ب ا�ذي ���ن ان 	�	�5د ��6 

�<رب ا������� او �ن أي �3در �ن ا��ظم ا+دار�� وا��ظ���� �ن ا�	(�رب ا�د���راط�� �� ا –

  .آ"ر

�وق ا����ن - 4�:  

�6 . ا�د ���ر �� أ�(زه ا�<رب        �ا������� �ن �وا�Gق وإ����ت ���وق ا+���ن و�� �

��(	���	6 �ن �را�� ، وا�	راف �6 ��ذه ا���وق "3و�3 وان ��� ذا�ر	�� �� �ر�	6 	�ك 

ا��(	���ت �ن ا-ط��د و
�& �د�د�ن "�ل ا��	رة ا�	� ا�	�رت ����رون ا�و�ط2 وو53ت 

�و-& ا�	رام و	�د�را �دى �ل ا�� و��  ��3ور ا�ظ�م،و�ل د�وة ���دا�� وا��ر�� وا��را�� ھ�

  )2(.أي ز��ن و���ن

ا�<ر��� ھ� أول �ن ا����ت ��2 ھذه ا����دئ �� ��
	�� �& ا���وب ا;"رى  �وا�������      

��د�� 	5وت ����� وا�	�وت ����� و	����ت ���� ���وك ا���طرة وا.�	���ر وھو أ��& ��وك 

وھذه اھ��� ��5رد و	�و�6 ��و�	6 وھ-م ���و
6 ا�	� 	د�� �ر�	6  ا��(	���ت �� �ل  	�ر�"��، 

�����  .ا�������� أ��� ����5 �	�

 –ا+�راء » ��� ��� آدمرو��د �« وا��ر��� ا+����� �� أ��3	�� د�وة إ�2 	�ر�م ا+���ن      

،��+���ن ��رم ��� ھو إ���ن،�� 3<ره و��ره و�� ���	6 و���	6،�� �3	6  70 -17ا.��

-6 �� �وط�6 و�� @ر�	6 و�� ��ره و@��ه و�� ��ره و�� ��ره، ا��را�� ا+������ ھ� �ن و�ر
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ا����3د ا����� وا;����� ���ر��� ا+����� ا�����ء، و�ن ا���روف ان ا��-�رة ا+����� 

	5و
ت ��2 ��
� ا��-�رات ا;"رى �� ا.ر	��ء ����� ا+���ن وإ��ء إ�����	6 و��3ت 

 - ا��(رات» إن أ�ر��م ��د 7 ا	���م « -ل ��ن ا���ر ، و
د�ت �����س ا�	�وى�����س ا�	�5

،وھ�ذا �ر�ت ا��-�رة ا��ر��� ا+����� �ن ��ن �ل ا��-�رات ا��Gل وا���م  49 -13ا.��

  .واRداب ����ذا �ر�ت ا��-�رة ا�<ر��� ا�������� ؟ 

  : ا��رأة - 5

ا��ر�� ا+���� . �3ر أ�دا ��� �� ذ�ك ا��رأة  .�ك ا��وم إن و-& ا��رأة �� ا����م     

����5، وھ� �ن ا�د �ن أ6��3 ا�	"�ف وا�-�ف، و. ��
� ��ذا ا�و-& ا�ذي و�3ت إ��6 

ا��رأة ���د�ن ا+���� وا��ر��� ا�����ء ،ا�	� ھ� �ن ا�د �� �	��
ض �& ھذا ا�و-& ،و�� 

����� ����� جوذج ا�ذي ��د�6 �ن ا��رأة و���6 ا���وذا�و
ت �6�5 ��ن ا�<رب  . ��	ط�& إن �

ا.�وء أو ا;"طر   �� ا�<رب ا�������، ��د ���ل ��2 �-ض ���و-& ا�ذي و�3ت إ��6 ا��رأة 

��د�� �ن @�ر أن �ر-2 �6، و . ���ل ��� و�3ت إ��6 ا��رأة �� ا�<رب �ن ��ث ا�	�5-ل 

  .وا����ر��

� ا��(	���ت ا+����� وان ���ت ��س �� "3و�3 إذا ر�ط�� و-& ا��رأة ��;�رة �      

ا���	وى ا�ذي �ر�ده ا+���� ، إ. أ��� أ�-ل ��. ���Gر �ن و-& ا;�رة �� ا�<رب ا�������  

ا�	� و�3ت إ�2 �� ���6 ا.����ر ،وا;3وات ھ��ك 		���2 	�ذر ���"طر ����3ر ا�ذي و�3ت 

 �
ا�	�رر وا+���ء ��;"�ق وا�روا�ط إ��6 ا��رأة �� �(	���	6 وان ���د ا��ظر �� ��

  .  ا.(	����� �� ا��ظر إ�2 ا��رأة وا;�رة

�ذ�ك ����� ��ن �� ا����م ا+���� ا���وض ����رأة �م ����ب ����	�� ا�	� �5ظ�� ��� 

و�دورھ� ا+����E ،و���ر�	�� �� ا�وظ�Eف ا.(	����� ا�����،��� ���د ��� �را�	��  ما.�	�

����	�� ،وان �"ر(�� �ن ���� ا�(�ود ا�ذي �3ل إ�2 در(� ا�<��ب ا����ل إ�2 ���� وا�	را��� و�

 �����G ط�ب ��� أن ��ذل (�ود ���رة	ا���م، وھذا �  ����	ق ��ل ا��-ور ا.(�ا��5���� ، ��� ��

وا(	����� و	ر�و�� و	������ و�	2 ا
	�3د�� و������، و�ن طر�ق "ط� ��	���� ا���ر�� "��3 
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�� ��ذره �� و-& ��� �دم ا.�5�ت ھذا �ن أ"وف ة،و�3ورة �	واز�� و��-�ط� 	-�ن ����رأ

  .)1(ا��رأة ذا	��

، وان  ا��رأةو�	وازن ���زل �ن  	طور ا(	���� ���ل ;ي��ظر  أن���ن  ��� .  

. @�2 ��6 �� ��-� و	�دم أي �(	�&  و��و�� ��<��� أ������-�ف ���(	�& ����  ا��رأة	طو�ر 

، و	���ن  إ����ا�	� و�3ت  ا;و-�ع�ن  أو. ھ� ا���ؤو�� ا��رأة أن��2 ا����دة وھ� ،و	

وھذا �� ��	ظره ���  ا������ ا+�����Eا����� و���	�� وا�	��دة دورھ� و���ر�	��  أ�وا����و��� 

���	�� .  

  :ومـا��! – 6

�وم و	طورھ� و��رھ� . ��	ط�& ا�<رب أن �	(�ھل دور ا+��م ا��-�ري �� ��-� ا��      

�� ا����م ،و�� أ"ذه ا�<رب ذا	6 �ن ��وم ا������ن ،وا���م ا�	(ر��� ��2 و(6 ا�"3وص ا�ذي 

ا�ط��ت ��6 ��-� ارو�� ا��د��G،و.زال ا���م ا�ذي 	ر�ز ���6 ا��-�رة ا.رو��� ا����3رة، 

�دة،و��س ھ��ك �ن وا�<رب ھو أول �ن ا�	دل ��2 ��3 ھذا ا���م �� �ؤ��5ت ��Gرة 
د��� و(د

��، �ن (��ب آ"ر ��س ھ��ك �ن �"	�ف ��2 �� ����ك �� �3	�� إ. �ن �ر�د أن �(��ب ا��

أ�(زه  ا�<رب �ن 	طورات  �ذھ�� �� �ر�� ا���م، و��� ���ث ��2 ا�دھ�� وا+�(�ب وا�	�د�ر 

ر(�ل ��م ھ�م  ،و�م 	�دا ھذه ا�	طورات و ھ�	6 ا��5زات إ�2 ا��وم،و���	��Lد ��ن �ن ��ف وراءھ�

����� ورو��� و���G، ��ذا . �(وز ا.�	��ر وا���س �� ا���م و���6 �ن ا.�	��ر، و��� �L"ذه 

  .��2 ا�<رب ھو ا�	��ره �����رف "و�� �ن ا������� ا������ وا.
	�3د��

���� أ�� ���� �	��ق �����وم ا.(	����� وا+������، ����ك �� ��رر د�وة ا��ر��� وا��5ر ا+     

�ن "�ل ���S .إ�2 إ����� ھذه ا���وم ،��2 
��دة ا�	وا3ل �& ھذه ا���وم، و��س ا��ط��� ���� 

ا�	�3Lل ا+���� ����وم ا.(	����� وا+������ ھ� �5رض ��3@� ��وم 
�درة ��2 إ���ء 

ذه وإ���ض و	(د�د ا��(	���ت ا+�����،��.ر	��ز ��2 ��ر�� �"3و��3ت وھو�� و ��و��ت ھ

  .ا��(	���ت، و�ن رؤ�� ا��5ر ا+���� ا���5��5 ��5رد وا��(	�& وا����ة وا����م
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و��ل �� ھذه ا+-��� ا+����� ،�� ھو إGراء و	طو�ر ��ذه ا���وم،وھذا ���� �Lي ��ل          


23 أ�واع ا.�	�5دة ���	��ره �ن L� ���� �5دة	ط��� �& ھذه ا���وم، �ل ا.���ن ا;�وال ا�

  .)1(�رب و إ�دا��ت ا��5ر ا+�����	(

  :ا��در�� ا�د���� وا��!����� - 7

�د (�ء رد ��ل ا��در�� ا�د���� أ�Gر ا�ردود ���5 وھ(و��� ا�Gر ا��(��ت �را��، ��ث �

ا��رى ا��د�د �ن ا�����ء وا�5���ء ور(�ل ا�د�ن وا;��E وا�د��ة ��د��ع �ن ا��ر��� -د ا�������� 

���� ا�	و��د  -إ�2 -رورة 	ط��ق ا��ر��� وا�2 
��م ا�دو�� ا�د���� و���رھ� وا+���د ،إ�2 ا�د�وة

��وذج دو�� ا���� 2�3 7 ( ود�	ورھ� ا��رآن ا��ر�م و����� ��2 أ3ول ا�5�6 ا���وي ا��ر�ف 

ا�ذي �� " �و�ف ا��ر-�وي " وا�رز ھذه ا�د����ت وا��(��ت ���ت ������ ا�دا��� ) ���6 و��م 

�ؤاد "  �ن �ر-6 �	2 ��رع إ�2 ا�رد ��2 ا���5ر�ن ا��������ن و�"ص ���ذ�ر إن ��5ه 7

و�ن �	�رض إ�2 رده ���6 �ل �وف �ل �وف �	�رض إ�2 �ظرة ا��ر-�وي إ�2 " ز�ر�� 

.ن ا;�ر . �	��ق  أ�وا���ا��������  ��53 ���� �	2 �	(�ب 	�ك ا�����3ت ا��5ر�� ��ل 

دون أن ���ط و���ط ا�-وء ��2  ا+��������	ط& 	(�وز ھذه ����ر-�وي و �ؤاد ز�ر�� ،و�م 

ا��ؤ��5ت ا�-"�� ا�	� أ���5 ا��ر-�وي ��ذا ا�3دد، و	(�ھ��� 
د �H�3 �(� ����� . ���، و
د 

�	R�� 6)م �ن �دة أو��9� ��	ر-�وي ا�������� و���دا�  : .	��ول ا�

  :ا��!����� $د ا�د�ن - 1- 7

د�ن �� -��ر ا�5رد ����� . 	���6 أ���� ��و.ء وا.�	��ء،وھ� 	���6 إن ا�������� 	��ل ا�     

أ"�
� وآدا�� و��ن ���� . ��س ا�	��ر ا���م ا����د ��<رب ،أ�� ا��T ا�ذي 	�ف -ده ا�������� 

 �ا�	� 	�ظم �������L ا����ة ا������ ،و���	��� ا�������" ا��ر��� " ��ل 3را�� و��وة ھو 

�وة �ر�و-� ،;��� د�وة إ�2 ��م ا�(�ھ��� أي إ�2 ا���م ��� و-& ا���س . �����ر ا�د�ن د

  .ا�O........��� ا�زل 7

  ا��!����� $د ا�د�&ور ؟ - 2- 7

أن ا+��م د�ن :إن ا�د�	ور ��ص �� ��د	6 ا�����G �3ر�H ا����رة :وذ�ك �ن أو(G 6�ث      

إذن �����ة 3ر��� ��ذه ا����رة،  -����داة ����������ا�دو�� وا��<� ا��ر��� �<	�� ا�ر���� و���	��� ا
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Gم إن ا�د�	ور ��ص �� ��د	6 ��5ل ا��ر�� ا�د���� ��ل �واطن وا����م إذا �ر-ت ���6 ا�������� 

ا�������� -د إرادة ا���ب  -�3�د �رض ���6 أن �	��ل �ن د��6،وھذا -د ا�د�	ور ��3 و رو�� 

  ؟

     5�L� ھون��	راط�� ھ� ا��زول ��د إرادة ا���ب وا�������ون ����م ���Lم د���راط�ون، وا�د��

�"و�ون ��دأھم ا�ذي ا	"ذوه  - ��� ����م ھ��» إن إرادة ا���ب �ن إرادة 7 « :و
�ل ��-�م

���را ��م ؟ و���و�وا آن ��Gوا ���ن ا���ب ��� �ؤ�ن ، وا��ق آن ا�������� ���د�� +رادة ا���ب 

  )1(� د��� ا���س �ط�ب ���� 	��دي �6 ا�(��ھ�ر �ن �	2 ا�ط���توان 	���م �رع ا�6 �

7 -3 - ��
  :ا��!����� $د ��!�� ا

��و ��� ���س ا;�ور إ. �����س ا�����5 و�دھ�، ����ت ����5 ا�وطن و  ���3	6 ا�����        

��ر ا+���� وا����� 	و(ب 	و(ب ����� أن �ر�ض ا�������� و�	��2 ا+�����، و��	�د أن 
درة ا�	

وھذا �� �5	�ره ا�	��ر ا������� و��(ز .�� 2	���E ا�(��ھ�ر وا;�� وإ���ب ������ وإ���ء رو���

6���  .�ن 	�

  :ا��!����� ��دأ ��&ورد   - 4- 7

ا�������� �ن ����� أ"رى، -د أ��3	�� و���د	�� ;��� ��دأ ��	ورد �ن "�رج أر-�� و�ن     

�@ Oر��	و���، ��م 
ر 	�ر�"��، و��5ھ�م @�ر ��5ھ����، و
�م @�ر 
����،و���Eد @�ر 
وم @�ر 

��د	��، و
وا��ن @�ر �ر��	��، وأو-�ع @�ر أو-����، إ��م ا�	�(وا إ�2 ا�������� �ظروف �

 -"��3 ��م، و��ن . ��(� ��� إ�2 ا�������� ;��� ���ت �� �����	�م �& ����	�م وھ� ��د��

  .	�ون ���� �� ذا	��

�������� . 	�3دم ���د	�م و . �ر��	�م و. 	��رض إ����� إ���� �5رو-� ����م �ن ر��م وا    

، و����� ��د�� 	�3دم ا����دة ، ا�	� �ن ��	-��	�� ا��زول ��2 ��م 7 ور�و�6 ، و	��رض 

ا��ر��� ا�	� ا�ز��� 7 ��ظ�� ����ة ا���س،�و-& ا;3ول ا�-��ط� ��� وا;���م ا���د�� 

  .ر	������
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وا�������� ��دھم �م 	�H ��ط� ا�د�ن ور(��6 وإ��� ��3ت ��ن ا���ط	�ن ا�رو��� وا�ز����،    

و	ر�ت ��ل ����� �(���� و�5وذھ� و�ر�� 	�ر���، و
د ���ت ھ��ك ��ط� ا������ 	��رس ���ط�� 

  )1(.��� 	��ك �ن ��ل ور(�ل  و��ط�ن

�	در ���سأ�� ��ن     � �����د�� 	��� 	��53 ا�و(ود ا+����  -ة، ������������� ��ط� د���� ��	

��E��
درة و. ��ط�ن و. �ر�� �� �م ��ن "�د�� ����ط� ا������� ا� 2 �6�  . ،���ث . ��

  ا��!��� ا��م و&�دي أطرو�� - 8

، ���G أ���ب 	�ر�"�� و���و�� ��5و�� ��	3ر ��2 ا"	�فإ���ل ا�������� �& ا+��م . 

 �ا;�ر�����ون �د�وات ا+3�ح ا�د���  ���� ا+��م -د ا������، و�ن Gم �نو��ر�� ���

��ن ، و��د  و	�GLرھ� ا����وي ��2 ا+��م أ��ول 3داھ�/ ��	��ر 11ا��طرو�� ��د 

����2 ] ا+��م[�م ��ون د�ن وا�د ����6 : "وھو ا;�Gر�و�و(� أر��ت @��ر طرح 	��ؤ. ���

��	�را ا��ول �Lن ا������ 	�	�ر �� ا+��م ھو " ا������؟ ��و��ھذه ا�در(� ا����وظ� �ن �

  ."��;��س ����ط� أ�ر زاEف"

ا�	راث ا+�راھ��� وأ����ءه �3ورة  		�"ص رؤ�� @��ر �� أن ا+��م د�ن �ؤ�س �"		م

وأن ا+��م ���دة و�ر��� ���، و��س ھ��ك  �����E، و��رة ا�	و��د ��رة �ر�ز�� �3ر�� ��6،

ا��ر���، ��� أ�6 . �و(د ��6 
��ون ����، �ل  ��35ل ��ن "E�3ص ا����دة و"E�3ص�ن ا

  .��2 (���� ا��ؤ���ن . ��2 	�ظ�م أو �ؤ��� �ر��� ��د�� �� ذا	�� 
���� ��	ط��ق

�� ا�	��ء ����، �� ���� أن ��G �و�� �ن ا�35ل  ��2 ا�	�ر�& �-���ن ا;�وھ��و�����

ا��دا�� ا;و�2، ��� ُ	"-& ا���ط� ا�	��5ذ��  ا��(	�& ا+���� ��ذ ��ن ا���ط�ت دا"ل 	ر����

ا����و��ون إ�2 �را
��ن / ا��ھو	��نا�����5 	�ول  ، و�� ا����ر��)ا+���(إ�2 ا�	�ر�& 

و3�ح ا������ �<ض ا��ظر ��� إذا ���وا ����ون  وا�	���� 3راط��6-�طون و�ر3دون 

  .��ط� 	��5ذ�� أم .
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�و��  -. ا��ر�ز ا������- إ(��ع ا;��  �ر��� ���H"  	(	�& أ�	� ��2 -���."أ�� ��دأ 

�H�3 3وت ا�����ء وا�5���ء �ؤھ� ;ن  �ن ا���ط� ا�	�ر����، و-�ن إ(��ع ا�(���� ھذا

�3�" ��G ك���.  

، ���ن ا����ون )أ3ول ا�5�6(را�"�  وأ��ن ���ر��� أن 		و�& ���ء ��2 ���(�� ��ر���

ا��	�ح وا��	5وق ���	���� وا�3�ح ���دا �ن  وا�����ر ا��	���� - إذا (�ز ا�	���ر– ا�د�	وري

  .����3	�� �	��ول ا���ط� ا������� وا�	��ب �6

، ���س ھ��ك ����� ��د�� )ا+���روس) ��� أن ا+��م �<�ب ��6 �ظر�� ط��� ر(�ل ا�د�ن

��و وإن 	�	& ���5ءة و����� أر�&، ��س ا��ؤ���ن،  	35ل ا�دا��� أو ا��ر�د و@�ره �ن (��ھ�ر

و��ذا �	��ز ا��ظ�م ا��ھو	� ا+���� ������وا	�� ا�	���،  ����E ا(	����� �ن �وع �"	�ف،

 )1( .ا������ �ن ر��م وا��ؤ��ون ��2 �5س

ا�دو��، وأ�د أ���ب ذ�ك ا��(�ح / ا������ و	�ر�"�� �م ��رف ا��(	�& ا+���� ازدوا(��

�� و
ت �م ��ن ��6 ا��(	�& ا���ر�ز�� ا;��3  �& وا����ر ا�ذي �ر�6 ا+��ما������ ا��ر

  .��دو��، ��د ��ن ھو ا�دو�� ��ذ ا��دا�� ا;و�2 ���(� إ�2 	�ر�ف �6�5 ���	��ره ���د��

إ����� د���� �����، ����2 ا�د�ن ا��ؤ�س  ا�"��3 ا�	� ��	�� إ���� @��ر أن �� ا+��م

  .���ل ��� و�ؤGر 2 	�دي أطرو�� ا������ا����دي ا���در ��

  و&���$�&*� ..&�و(ت ا��!����� -

ا+��م وا�������� "-�ن �	�ب  	�دث (ون أ��وز�	و و(ون ��ن وآ"رون ��2000 ��� 

ا��رق ا;و�ط، وأ�6 �� ا����ر ��	�ر  �ن ��ل 	��ر ا�������� �� ��دان" �� ا��رق ا;و�ط

  .�H��3 	��ر ا��5ر ا+����

��� و(��د -دھ� و(دل د��� �أ��ر أ��ول و�� 	�ھ� �ن �روب/ Gم (�ءت أ�داث ��	��ر

وا����ر�� ا�د����، و	��ظم دور ا��وى  ����� ��2 ��	و��ت �"	��5 �ن ا������ إ�2 ا�	���م

��
  .�ل ذ�ك أ��م �� �روز ود�م 	�ك ا;طرو�� ا�د���� و	�GLرھ� �� ا����ة ا������� ا��را
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ا���Gر وا�(د�د ھو ا�	���س ا��د�د  �ك أ�را ��د�� �ؤ�د أطرو�� @��ر، ��ن
د ��دو ذ

��2 " ا��و�ود�ن �ن (د�د"ا���	(د �ن (��ب  ������ر ا�د���� ا;��ر���، �ن "�ل ا+
��ل

��2 �����ت ا�دو�� ا;��ر��� ا�"�ر(��، "��3 ��  ا��زوع ا�	���ري ا����ر، وا��(وم ����طرة

ا��3وة ا�د���� �� ا�و.��ت ا��	�دة، "��3 "�ل ��د  ���س �ظ�ھرا��رق ا;و�ط، وھو 

�"	�ف ا�طواEف ا�د���� ا;��ر��� و��2 رأ��� ا�(����ت  ا�	������ت، وھ� �3وة ��دت

  )1(.�دد ���ر و�ؤGر �ن ا��ؤ���ت ا������� ا+�(����� ا�	� �(�ت �� ���ء

�ت ا;��ر��� وظ�رت �� ا��ر��ت ا�روا� ا��ودة ا����� ��د�ن �� أ��ر�� ا����ت ��2

	�ظ�رت �� ا��-ور ا����ر  ا�������، و وا��ؤ���ت ا.
	�3د��، ��� أGرت ��2 ا����ة

  .�� ا����� (ورج �وشdا;��ر ���-��� ا�د���� وا��	د���ن �� إدارة ا�ر�Eس

ن ����رة �� ا�دور ا�����د ا�ذي ���ن أ 	3ب -و��� �	���ل ھ�	�(	ون-ا��3وة ا�د���� 

���ر �Lن ا��ودة �������� 	�Gل ���� ���� ��  ����6 ا�د�ن ��2 ا����� ا�دو���، و�ن Gم ��و

  .ا�5	رة ا�راھ�� د�م ا��و�� ا;��ر��� و��رھ� "�ل

ا�	�د�ث وا������، وا���Gل ا;�رز  -رورة ا�35ل ��ن - -�ن �� 	���- ھذه ا�	�و.ت 	��� 

��  ��ن�ا;�ر���3�ة ��3رة ا�(�ود  �	"�3ص �وموا����ر ھ�� ھو 	�ك ا�د�وة ا;��ر��� 

��رة (ون �ول، و�	5ق �& @��ر أ�-� ا�ذي  ا��راق ا�	� 	را��ت �& "طط ا��رب، وھو �� �ؤ�د

أو ��2 طر�ق -ا����ن إ
��� ا
	�3د �3ري  ���م ا+��م ُ�ظ�ر �و-وح أن �ن"��ول إن 

	������ وا�	�ظ���� ا�������، و���ل ��2 ا�	��و�و(�� وا� 	"	ر
6 ���ل ���ول ا����دئ -ا��3ر��

ا�را�O وا�	��ھ� �� ا+��م، ��ل �� ������6 �ن 
وة وا�	��ر  -��� و	و��دھ� �& ا+���ن

   ."ا.�د��ج �� ا�ذات و
درة 
�درة ��2

	�د�� ���������، ����F 	��م �� 	�ر��  ور@م أن أطرو�� ھ�	�(	ون وا�	�و.ت ا������ 	��ل

أن ا�������� ھ� ا�"��ر ا;و�د �	���ق ا�	�د�ث  ، "��3 ا��ر��� ا�	� 	رى"������ا;3و��� ا��"

  .وا�د���راط��
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) �2004ز�ران / �و��و 3ا�دو�� " (ا��ر�� ا�د���راط�� وا+3�ح �� ا�وطن"��5 �ؤ	�ر 

ا�د���راط��، وھ� د�وة . 	ر�د أن 	�	رف  أ�H ا���ض ��2 -رورة ا�������� ��رط �	���ق

وا�������، ��� . 	�	رم ��	�دات ا���وب، و. 	رى  �رات ا�	� 	�دث ��2 ا����� ا��5ر�����	<

ا�طر�ق ����� و
����، ;��� 	درك (�دا أن د�وة ا�������� إ�2  و���� ��	���ل ���� إ. ��ط&

ا.(	��ع ا�د��� ��ود �� ����� ا��ط�ف إ�2 ز��دة ر
�� ا�د�ن وا�د�وات  �ر�� ا����دة و�ر��

5�د 53	�� ا;����� وھ� ا����را���، �د����ا	 &����  ��	د"ل �� ا��Lن ا���م وا������، و��ذا ا�

ا�د���راط��  �(���� �	�ز�� �& ا�د�	�	ور�� ��� ھ� �����، وھ�� �	م 	�ر�ر ا.��-�ض ��2

��& ا��(�ب ��  	�ت ذر��� أن ا+�����ن . ��	ر�ون ��� ��� �دث �� ا�(زاEر �G�، أو

 )1(!ر��� 	�ت ���2 ا.�د��ج و����3 ا���������

  -Post- �و�ت ���و.ر�زم: ��+�(��ز��) "�� ��د ا��������"ھذا و 
د 	��ور �ؤ"راً ��5وم       

secularism) ا;�ر " ��د ��"ر (ون ��ن ،ووو �3@6 ا��رو�� &
،و "�����"ھ�� 	��� �� وا

	6، و��ن ا���وذج ا�(د�د �م ��ل ���6 ��د، ��ث �رى ����� 	��ر إ�2 أن ا���وذج ا�����ن 
د ��د

��ث 	�	�ر ا���3ر�� وا�(ر��� وا������ (��Lن ا��ر�� و ا����واة  أن ا�������� �م 	ف �و�ودھ�

وا��وى  ا.�	�داد��ث 	���5ت ا;�ظ�� ا�������� �& (ا����م ا���Gث  وأ"5�ت ��) ا���5��5

 �� ا��و�ودة ، ذ�ك �� ��ن ظ�ت ا��ؤ���ت ا�د���� وا���م	ؤد إ�2 ا�(�� ا������ و�م) ا����ر��

  ا���Gث ا��ط��� ����� ��2 ��	وى ا��(	�& و���ة ا���س ا��و���، �� ��ظم ��دان ا����م
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II  - +ا����ث ا����:  

  )أ���ر ا�د�&ور ( �و�ف ا��!����ون  - 1

             
ف ا+��م �ن ا������، و�3ل �� ا��3ر ا��د�ث �م �(�& ا�����ء ا������ن �ول �و

واظ�ر �د�ث ���د ا��د "�ف 7  إن ا��ر��� ا+����� . 	��رض أ�دا 
��م  )1(ا�د�ن �ن ا�دو��

  :دو�� ������� �� أي ��د �ر�� وذ�ك ����Wب ا�	����

1 - ��� ���Eر ر��	ظ�م ا�دو�� وا"�	رآن ا��ر�م �م �ط��ب ا������ن ��3<� ����� �� �  .إن ا�

ن ا�دو�� ا�������� إ��� 
��ت �� �وا(�� ا�دو�� ا�	� �د�� رؤ��ؤھ� إن ��ط	�م ��	�دة �ن إ - 2

7 و��س �ن ا���س ،و
د ��رب ا��رآن ر(�ل ا�د�ن وا"-& ا���
� ��ن ا���س �ظروف ا����ة 

  .���3Lت 
���� ��	<��ر

ا���س، و أH�3 �ن �ق إن ا��ر��� ا+����� (��ت أ�ر 
��م ا�دو�� و	�ظ���� �ن ��ؤو���ت  - 3

  .ا���س أن ���5وا ذ�ك ��2 أ��س ا�����3 ا����� ا�	� 
د 	"	�ف ��"	�ف ا;ز��� و ا;����

أ(�ز ��ض ا���5ر�ن �ن ا������ن ا�����3 ا����� ��2 ا��ص و ا+(��ع ��د ا�	��رض ��  - 4

  .ا����Eل ا������� وا�د��و��

  )2(� �3ر�� ھذا �	ط�ب أن ��ون ھذا ا��ظ�م �������إن 	و�� ا+���ن ���ؤو��� �ظ�م ا�دو�� � - 5

و��	�د ا���ض "طL أن ا�������� . ���ن أن 		��ق �� ا��(	�& ا��ر�� ،وا�6 �ن ا;�-ل       

	(��ب ا��ر�� ا�وط��� ھذه ا���ر�� و�دم إ�را(�� وا��د�ث �د. �ن ذ�ك �ن ا�3راع ��ن 

���دان ا��ر��� 	��ت (وا�ب ا������� ��� ا��دا�G وا�����5،�� ا�وا
& أن ا��د�د �ن ا

و�-�و��،وذ�ك ��ذ �ط�& ا��رن ا���Gن ��ر،	و3ل ���د ��� �� �3ر إ�2 ا���م �����دة 

����ء ا�د�ن،@�ر ا�6 ا���ب ����م و(ردھم �ن 
وا�دھم ا.
	�3د�� ���ل ا;و
�ف إ�2 ا�دو�� وا��د 

و��رور ا�و
ت 	��Lت وزارات "��3 	ؤدي  ، ��ن ���ط�	�م ا�	ر�و��، وا����و��� و ا.(	����

  ا�وظ�Eف ا�	� ���ت ��وم ��� ر(�ل ا�د�ن،و�& أن ا���ك �ؤاد وا��6 ��روق ��و. ا�	���ل 

ا��ؤ���ت ا�د���� ا�ر���� �� 3را���� �& ا�وط���ن ا;�رار، إ. أن ا.�(�زات ا�������� 

��2 ا��ؤ��� ا�د����،�3درت  �	ر��O ��طرة ا�دو�� �1952و��و 23ا�	�رت، و(�ءت Gورة  
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�ن ا;زھر �دة �	�وى 	د�م �و
ف ا�دو�� �� ���و�	�� �	�ظ�م ا;�رة ، و	���ن أو-�ع 

ا��رأة،و	ط��ق ���دئ ا�	را���، @�ر أن ھذا ا�	��ر �م ��	�ر ��د و��ة ��د ا���3ر،��ص د�	ور 

��	�دة �ن ا��ر��� ��2 أن د�ن ا�دو�� ا+��م ، و��ول �(�س ا���ب أن ��ن 
وا��ن  1971

		��ق ���ردة وا�E�5دة وا��ر
� وا�ز��،��� 	��ب �� 	و	ر ��ن ا��������ن وا�د����ن ا�	���د��ن ،و��ن 

(���� ا�	��5ر « (����ت �	���3 �ن ا;
��ط وا������ن،وظ�رت �دة 	�ظ���ت د���� �Gل 

و��ط ا+"وان » ....وا��(رة و (�د 7 و ا��-�ل ا+���� و ��ظ�� ا�	�رر ا+����

و�Gرت ا��	���ت �ول ھذه ا��ر�� �� ا���د » ا�د�وة و ا.�	�3م « ا�����ون وظ�رت �(�	� 

  .ا��ر��� وإ�ران

�ت ا�������� ��ض ا.�(�زات ا����� ، ��دل 
��ون ا;�وال ا��"��3 ،       �و�� 	و�س �


وا��ن �������، وأ�<�ت ��ض ���ث ��& 	�دد ا�زو(�ت ، وأ��ط ا�ط�ق �������م ا��د��� و�ق 

ا��ؤ���ت  ا�د���� �ن 	ر�و��  و@�رھ�  و(ردت ط��� ا�����ء  وا�طرق ا�3و���   �ن ا���Gر �ن 


و	�� ،  و�ن ��ن ا.�(�زات ا��������  و-& 
��ون �د��  ���ذي 
�م �6 ��د ا�رزاق  ا����وري 

���و�� ا��را
��  ، و
د 	��ت ��ض ا�ذي 	��2  درا�	6 ا����و���  �� �ر��� وذ�ك  �	���ف �ن ا

ا���و��ت �Gل  �ور�� وا;ردن  و����� ھذا ا����ون  ا��د��  ، و�ن ا.�(�زات ا;"�رة  3دور 


��ون ا;�رة �� ا���ن ا�(�و��  ��	�(� ��(� �������  .  

،ا ن ا���ب ا�(زاEري  ��ب )1976( و�� ا�و
ت ا�ذي ��دد ا����Gق ا�وط�� ا�(زاEري      

  )1(ت  ا;����� ��"�3	�� ا�	�ر�"�� +��م ھو ا�د ا���و��ا �م،وان ا+��م ھو د�ن ا�دو�� و��

و
د () �(د ا�6 �ن ����� أ"رى �ؤ�د ��2 ا�6 ھو ا��3در ا.��� ������ ا;�� و
وا��ن ا�دو��

�2 ، وا�2 أ��دت ھذه ا����و.ت إ�2 ا�	��ر ا;���م ا��رآ��� �HE�3 د���� أ"�
�� �� ا�در(� ا;و

  ا��ؤ��� ا����و	�� ا�	� 	�و�ت �� ا+��م �& ا�و
ت أ��دت ا�د�ن ا+���� ��و�	6 

  

وا�د���6 ا�Gوري و(�دت ا��ر��� وار	��ت ا���ط�ت ا�����E 	���� ��� �دث ��������  �� 

  ).��2 ا�	�رد وا�(��د .(ا�<رب �Lذ��ت 	و(���ت ا����م و�ر-ت ا��ؤ���ن ��2 ا�ط��� 

�� ا���م و	ط����	6 �� ا�	���� وا��دا�� ���ط���� وا����م وا��ون و��ر�� 
وا���6 و��ر 	�     

أ@واره ا�	��دا ��2 ا���ل ا+����� و
درا	6 ا���ر��� ا�"���3 وا��واس وا�	(�رب وا�	3د�ق 
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�وق ا+���ن �� ا��ر�� � ���	 ��� ، ���
�ر�� ا+���ن ( وا��را(�� وا������س ا����� ا�د

وا�	���ر وا.�	��ل، وا"	��ره ا��ظ�م ا������ ���ء ��2 ��د ا(	���� و��س ����  ر��5وا�	

��+���ن �واط�� �� �(	�& و��س �-وا �� ا������ أو ��	و�� ���د أو ر��� ) ا�O ....إ����


ط��� و���� �رأ����� ،وا�	�دم ھو+ ��
(وھر ا��ون و
��ون ا����ة، �����-ر  �را�� أو 

	��� ا�������� -د ا��د�م ، وا�	و(6 ��و  –���-� وا���	��ل أ@ن �ن ا���-ر أ�-ل �ن ا

ا���	��ل -د ا�	و(6 ��و ا���-� ��د (ر�	�� ا���وب وأ���ت ���� ����ذا  . �(ر��� ا��رب ؟ 

���� و��(�  وا���م وا�د ��ن Gر�ن وا�"R(�رب ا	م �ن ��	د. �ن أن ��دؤوا �ن ا�53ر دون ا��

  .ا���وب 

Gم أن ا�������� ��دأ إ����� و
���� 	�ت 	در�(�� �� أو��ط و�	دان �"	��5 �	�(� �	�و.ت       

ا(	����� ���و�� و�	(�رب إ������ ������ و
د اظ�رن أ��� أ	ت �� ا��(	�& ا��ر�� ا�	(��� 

. �����ت و��(�ت أ����� �	دا"�� ���(� ا���(� ���د��ج ا.(	���� �� �(	�& �(زأ 

ي ا��واط��ن ، أ�� ا��وا��ن ���3رف ا��ظري �ن ا�	��ءا	�م وا��د �ن إ��ءة ا�	���ل   وا�	��و

ا�د�ن �ن ا(ل أ@راض ������ وط���� و�Eو�� وا����واة ��ن ا�ر(ل وا��رأة وا��د �ن ��طرة 

���� ا������ ، و	�دل ����� ���وا��ن Gل وا���، �ن ا.	(�ه ا����5 ا�<��� وا�	و��د ��2 ا��دا�G وا���	

�د�� ����3 ��ل ز��ن و���ن إ�2 ا�	��رھ� � ��ا(	����� ���� �����  ���دئا�	��رھ� ا
���م �ط�

ا;���� �3و@�� ا+���ن و���د ��3@	�� �� "د�� ا+���ن وا��(	�&  �	�د�� �	�دل ا�ظروف و

ا�	��رھ� �ن ا�	��رھ� 	(��دا +رادة إ���� إ�2 . و	�دل ��5ھ���� �ن ا����م وا�دو�� وا���ط� 

( أدوات ا(	����� �	�ظ�م ا��(	�& وا�	�دال ا;�ظ�� ا���3ر�� �Gل  	���را �ن إرادة إ������ و

���6 �ن 
�ل ا�دو��  ةا���3و��� وا�ط��L� ��5Eظ�� ������� ، ،و��& ا�	<�ل ا�د�ن و��& ا���طر

ط� ا��(	���� وا���ط�ت وا���E�ت ا������، أH�3 ا��رب �� ا��3ر ا��د�ث �ؤ�دون ��2 ا���

  ��3ل ��
�ت « ��دو�� وا���ط� وا���م و��س ��2 ا��53 ا+���� ��� 

، و�	3ل �ذ�ك ا�	��ر ا�������� ���وا��ن ���دئ ا(	�����  )1(» إ������ و��س ا������ +رادة إ���� 

����� �	طورة �ر�� 	�ط�ق �ن ا�وا
& و�-��� ا+���ن �-وء �6���3 و��(	6 و
-���ه ، 

�د�� ����3 ��ل ز��ن و���ن �	��رس ���ل ط�و�� �ر��و���ت ا� ��
���م �ط�.  

                                                           
/ باطش 21- 20،وقائع مؤمتر حول العلمنة واهلوية ،  1976فرباير/شباط20بريوت،» ورقة قدمت إىل مؤمتر،حول العلمنة واهلوية العربية  -تقدمي:مفهوم العلمانية « فضل شلق  -1

  . 51ص)  1976مؤسسة الدراسات واألحباث اللبنانية :بريوت(  1976فرباير



 

☜        �����ا 
 

  )التقابل(األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالميةالعالقة بين                                   الثانيالفصل 

62 

وا�������� �و
ف ا�(��� �ن ا�د�ن،إذ �	م ���� و-& �د ���9ءة �� ا�	���ل ا�د�ن �ن 
�ل      

ا�ط���ت ا������ إ�� �Lداة 
���� أو �	��5ر �"دم أ@راض ������ ��دودة ، و��وغ ا�	��ط و���م 

�� �����و	�رص ھذه ا������ ��2 �دم ا+�راه �� ا�د�ن ،  ، ر���6 وا�ط��� ;���دها��ؤ�ن ا�

و�ق ا+���ن ��."	��ر و��ن ��ون إ����� ���در(� ا;و�2، و��س �(رد �-و �� ط��5E، و�� 

ا�وا
& ا������ �م 	��ل �ن أھ��� ا�د�ن إن ��ن �ن ��ث ا+���ن أو ا����ر�� �� ا��(	���ت ا�	� 

  �2 	ط�����،	��	�� و���ت �

�ل أ�Gر �ن ذ�ك �رى ا���ض إن ا������ �د�� ���ظ�م ا���3و�� ا���3ري �� ���ط�ن     

�������،�	���ش ���� أ���ء و���ت (��& ا�طواEف دون 	��ز، ھذا ��  د���راط����ط��ب ����Fء دو�� 

��دأ ا��ر�� ، وھ��ك �ن ��	�ر ا�������� 	�دد ��2 ��1976د  ���ت إ��6 ا����و�� ا���5ط���

ا�5رد�� �	��H ا��واطن ���� ���ت ط�5E	6 �ر�� ا."	��ر �� ا;�وال ا��"��3 وان �"	�ر ر��ق 

أو ر���� ���	6 وان ���د زوا(6 أ��م ا���ط�ت ا��د��� أو ا���ط�ت ا�ط���5E أو ��ھ�� �د. �ن 

 6	5Eط أ��م ��ط� ط��  . )1(ا-طراره إ�2 ��دھ� �

  ا��ر�+ ا���+ا��!����ون �+ ا�-,ر  - 2

  :ا��!����ون ا��رب ا������ون - 1- 2

��S �6 @�ره �ن ا��وا�م ����������ن ا��رب ا������ون و��ل �ن  ��S ا����م ا��ر�� ��� .       

- 1856( �����ن ا���	���  - و��رس ��ر  ، )1852-1927(���وب 3روف  : أ�رزھم

 و�رح ا�طون ، )1916- 1860( �لو���� �� ، )1940-1876( أ��ن ا�ر����� و  ،)1925

�ن ا���رھ�� وارا���E �ن  ، ��رس ��ر و  و
د ��ر �ل �ن ���وب 3روف ، )1922- 1871(

  م ،Gم ��د ذ�ك  1876ا�	� ظ�رت �� أول ا;�ر ف ��روت ���" ا���	طف " "�ل �(�� 

���وه �ن �-����ت وظ�رت �ن (د�د �� �3ر  ا�	�ل ��� أ�����3 إ�2 �3ر �ن (راء ��

وا�	ط��ت أن 		ط�& إ�O�� " 2 ا��(�ت ا��ر��� " م،�	2 أط�ق ����� ا��راء ��ب  ���1884

���رف ا�<رب و����ر	��، و	�	طف ��Gرھ� ا������ و	�	�ل 	�ك ا���Gر إ�2 ا�وا
& ا��ر�� ، ��د 

 ��	�ت ، و�ذ�ك ا�	ط��)2(ذ�ك 	�Lد �روادھ� إن ا��	ب و�دھ� . 	��5 ��وا��� 	طور ا���وم و���

ھ�	6 ا��(�� ��ز��� أ�����3 أن 	��ر ���دئ ا�������� �� ا�وطن ا��ر�� إ�2 (��ب ھذا 	م 	��Lس 
                                                           

-250ص-مركز دراسات الوحدة العربية  -حبث استطالعي اجتماعي) اتمع العريب املعاصر ( انظر كتابه  -يعتقد أن هذه التصورات خاطئة عن العلمانية  - حليم بركات -2

251   
    135لبنان، ص –فكر العريب يف عصر النهضة معامل ال –مندر معاليقي    - 2



 

☜        �����ا 
 

  )التقابل(األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالميةالعالقة بين                                   الثانيالفصل 

63 

و���ت دورا ���ر و���. ������ ا�	���ر ���5ر ا��ر�� ا����� " ا���طم" ���م  �1889(�� أ"رى 

ر ا�<ر�� �ن "�ل ����د	�� ���	���ر ا.����زي ا�ذي 	رى ��6 ر�زا ���� ��واء ا��5ر ا��5

�ط�� ا��ر��� و�ن و(وده ورأت أن و(وده �� ا����� وا���-� ، ودا��ت �ن ����	6 �� ا��

ا����م ا��ر�� ھ���� ر����� �"�ص ا��3ر��ن �ن ا�ظ�م وا�(�ل و	(�م ا.�	���ر �ذ�ك �����ة 

��ء �� �3ر و�� @�رھ� و�ن ذ�ك ا�	�د ��ظروا ا��(�� ا�6 �و. ا.�	���ر ا.����زي ��� ���


وا�6 وأ����6L� ط�ع ا�د أن ���ش وان �(�ر	6 �� �ظرھم و�دة ا�5-ل �� ر�& ا�ظ�م  )1(ا���

 ����5ن �� ا�ط�Gرا �ن ا���G� ��)د د"ل �� 3ف ز���ء ا���و	���ق ا��دل و�ظرا ��ذه ا��وا
ف �

  .ا.ر�	�راط�� ا��3ر�� ا�ذ�ن ا�	�روا  أ���5م إ�2 (��ب (ر�دة ا���طم

أ����� ا�	��ر ا������� ���د6E و�ن ھذا ا���وذج 		-H ��� ا���5ھ�م وا������ر ا�	� ��� ��2        

�� ا��5ر ا��ر�� ا��د�ث ، ھ� ا	"�ذ ا��-�رة ا�<ر��� وأ������� ��ط� �����ة وا������،و��د ���ت 

ا����دئ ا+������ وا.(	����� ا�	� ���ت ����� ا�������� �� أ���دھ� ا��5ر�� �� �(�ل ا������ 

ن 	(ز�E و	5ر
� .�د وان �زول،و�(ب ا�	ط��ق وا�د�ن ھو ا�	��رھ� إن �� د�ت إ��6 ا�د����ت �

و�� 	-��	6  ��9�م���6 و��2 ر(�.	6،دا"ل أ�وار ا�د�ن ا���رو��، وھ� ا���(د ������� 

 ��1909	��ر" ا���	طف " ����� ا���و��ت �ن 	5ر
� ����م أ�-� .�د أن ����ر، و�ذ�ك (�ء �� 

وا�	زاج « :�ب �ظر�� ا��������ن و��� (�ء ���6��. �د�وا إ�2 إزا�� ھذه ا��وارض ��ن ا���ر �

ا;�م �ن أ
وى ا�و��Eل ا�ط����� 	ر
�	�� وإ-��ف "�ق ا;Gرة وا�	��@ض و	�و�� "�ق ا+��Gر 

وا�	واد،���2 ا�ذ�ن ��	�ون �3F�ح ��ل ا+���ن و	ر
�	6 (�دا و��� أن ���وا �� إ
��ع أ���ء 

. ��	�ز ��-�م ��2 ��ض إ. ���E�-5ل ا���	��� �و��م إ��م و��Eر ا���س �ن وط��� وا�دة و 

ا�	5ر�ق اRن ، وان  أ���بوان ���ت ا;د��ن 
د �ر
ت ����م ���� �-2 ���2 ز�����E أن �ز��وا 

��ن أ��3ب ا������ ���ون إ�2 إ���م أ���ب ا��داء ��ن ا�� وأ�� و��ب،���2 ����ء ا.(	��ع 

ر�ل ا�"�ر د��ة ا;د��ن أن �(��وا @ر-�م ا;ول أن ���طوا ������م و���5وا آراءھم،و��2 

، و�ن ھ�� ��ن  )2(� �ن ا���س ����ون ��2 و(6 ا;رضا�	���م ��ن 7 �3& �ن دم وا�د �ل ا�

ھؤ.ء ا��������ن ����ون �� 3���� ا��ص ا�د��� �ن ��ث أن ��س �6 ا��درة ��2 	�ظ�م ���ة 
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 و	���ر �ؤو�6 ا������� وا.
	�3د�� وا.(	����� �-� �ن 	�ر�& 
وا���6 -ا+���ن ��ب رأ��م

)1(.  

ا����و���ن   (إن 	��� �Gل ھذه ا�"���ت �دل �� ا@�ب ا;���ن ��2 أن ا��������ن ا;واEل       

ا�د�ن �ن ���د�Eم ا;����� إ�<�ء �ل ا�����3ت ا�د���� وا�وط��� ���ث . ���2 ھ��ك ��2 و(6 )

د،و�م �	��2 ��م ذ�ك إ. ���	��ق ا��������،�3ل ا�د�ن �ن ا�دو�� ھذه ا����ط� �وى و(6 ا���و

،  )2(و��2 ھذا ا;��س ��	�د ا���Gرون �ن ا���5رون إن ا�������� �� ھ� إ. �	�ج ��ودي  

،  )3( ����و ��و������� �د��ة ا�������� �� ا���م ا��رب ��د ��ن ز����م ا;ول ��رس ��ر �6�5 

	�م ا;Gر ا����M ر@م ا�	��دھم إ�2 ا���م ، وھذا را(& إ�2 و(ود د��ع ��ث إ��� . �(د �د�و

��3ن و��ظم وھ(وم �ر�& ����س �� ا@�ب ا;و
�ت ، ��	�ف ��� ��ق إن ا�د�وة ا�������� 

وآراءھ� ا��5ر�� وا���5��5 ا������ �ن ا�	�GLر ا�<ر�� �م ��ن �� ��	�� ا�	���ر �ن أ��ل وط�و��ت 

ا��ر��� �ن (�� و�ن (�� أ"رى أن ا�������� ���ت ��	3رة ��2 أو��ط  وآ.م ووا
& ا���وب

��5 ا�	� أ��	�� و	��	�� و�� أو��ط ا;
���ت ا�	� ا�	-�	�� ور�	�� �-��� إ���� Gا��"�� ا��

ا�(����ت ا�"��3،و�ن ��G ��ن ا�د�وة إ�2 ا�������� �� ا�وطن ا��ر�� �م 	�زل إ�2 ا;و��ط 

� 	�	-��� و	دا�& ����، و��5ر ھذا ا��5ور و�دم ا+
��ل وا��(�ح ��������� ا�(��ھ�ر�� ا�وا��� �

��������� �� ا�	راث ا�	�ر�"� ا;�3ل  ��دم و(ود (ذور 	�ر�"�:دا"ل ا;و��ط ا��ر��� ��� ���

وا�طو�ل ا����ء ��;���ر وا��ظر��ت ا������ ا�	� 
د ��ون ��� و(ود �� ھذه ا��5��5ت ا�<ر��� 

  .@م ا�ط5رة ا������ ا�	� و�3ت إ����ا����3رة ر

��ل ا���روع ا������� �� ا�وطن ا��ر�� ر@م ���و�	6 ا�طو��� �ن ا(ل 	(��د و(وده 

��ود إ�2 ا�ذ�ن 	��وا ا��ظر�� ا�������� ا�<ر��� �م ���5وا ��6 	�ك  6ا�	�رار �	و	ر��O ����	6 و 

��� وا�"��5 ، و�ذ�ك ��	�د إ��م ��وا  و�م �در�وا أ���� وإ���دھ�. ا��ظر�� ���� ����� ����3 ��ا��

�وا �� ا�و
ت �6�5 ���د�ن �ن وا
��م ا.(	���� � ��� ��������� �������د�ن �ن ا���5وم ا��

 ����G�3دي وا�	
�� ا�������� أ��� 		3ل ���وا
& ا.(	���� وا������ وا.��ا��ر��، ����� �

ن 	وا(دھ� ، و�� ھذا ا�3دد ��ول ���د (��ر ا	�3. ����را ، ��ذا ا�وا
& ھو ��زھ� و���
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�م �	�ول إ�2 	��ر ر���E ���ل �� ا��5ر ا��ر�� « : إن ا�را�د ا������� ا������ :ا.
	�3دي 

و�ذ�ك أ�-� و(د ا��رب  )1(» ا+���� ،;�6 �م ���& �ن دا"�6 و�م �	��ن �ن ا.�د��ج ��6 

�ول ���د ���رة 
���� ا�د���� ا�"ر ��ول ���دو�‘وا�����ون أ���5م أ��م 	��ر آ� ���، ��������� �-

����ون ا;�� "دو�� ���و	�� " أو ا�ذ�ن ���ون إ�2 إ
��� " ا�������� "و�� ا�ذ�ن ��	�دون ��� : " 

�و�� أو �<�ر و�� ���-�رة ا�<�ز�� ،  –���� ��ط���� و��ط�	�� ، �� ھؤ.ء و أو�Eك إ. ���دون 

� ������� ����9ن ا��ر�� ا����م ��ط���ت أ����� و�ن ����� ، ��ل @���ون �ن أ���ء (وھر�� ھ

�� �و
ف ا+��م �ن ا����م و�ن ا���ل و�ن ا��ر�� ا�	� ���	�� ����9ن ���� ��و�� ��د�	�� �م �

ا�	� ���ت " ا���ل "���ت �(��  " ا���	طف" ، وا�2 (��ب �(��  )2(" �	��ق ��Lور ا����ة ا�د��� 

  .و����� ���ت ��	�� أ�Gر ������Eل ا.(	����� ا��رة ذا	�� 

  : ا��!����ون ا���!�ون - 2- 2

�	(�2 ھذا ا�	��ر �� أو�Eك ا���5رون ا�ذ�ن �د��ون ������دة ا+����� و�ن ھذا ا���ط�ق        

��و�وا ا�	و��ق ��ن ا�������� ا�<ر��� وا����دة ا+����� وھذه ا��ر�� ا��5ر�� وا���5��5 ھ� ا�	� 

�� أ�رھ� �ن ا�د�وة ا�	و����� ��ن ا+��م وا�<رب وا�	� ��ل �واؤھ� ���د ��ده ��ا�ط��ت �� �

،(��ل ا�د�ن ا;�<��� ،ا��وا��� و@�رھم ، و����� 		(�وز و	���ز ��د�وة ا�	� 
�م ��� �ل �ن 

ر ا�ذي ا����م ا.����زي ��3" �رو�ر "وا���	�د ا��ر�ط��� ا��ورد " ھ��و	و "ا������ ا�5ر��� 

�	��� -��6 أن ا+��م إذا �م ��ن ��	� ، ��و ��  ��1908ن �د�� ا�	�د�ث وا�	�و�ر و��ر ��� 

طر�ق ا.�د�Gر ا(	����� و������ و. ���ن إ3��6 أو إ(راء إ3���ت 	�د���G ����د6E وأ��6، 

�ون ا������ون ��� ��ن ���در�� ا�������� ا�	� أ���� ا������ )3(.ن ا�	دھور ���ن �� ط���	6 

  .أ�-� دورا ���. �� ا�	�GLر ��2 ھؤ.ء

: �د ا��ط�ف ��ن 
�ل و��دوا أن ا�	��ر ا������� ھو ا�ذي �6�G ا����2 ا�ذي 	�دث ��6 ���ل �     

�� ا���ل ا��5��5 ا�	و���� �ن (�� ، وا�"ط�ب ا��5��5 ا�	��& �ن (�� ����G  ��	�ش أ�-�« 

����5 	���� ���� 		(�2 �� ا�	�"�ص وا��رض، ا�	��
ض و و�ؤ�س ھذ�ن ا�"ط���ن ���ر��ت �

                                                           
/ هـ1424-جامعة منثوري قسنطينة.منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية .العريب ، إمساعيل زروقي وآخرون  رة احلديثة وآثارها على الفكالغربي ةالتيارات الفلسفي - انظر -1

  223ص -.م 2003

   223ص.املرجع نفسه   -2

   224ص –املرجع نفسه  -3



 

☜        �����ا 
 

  )التقابل(األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالميةالعالقة بين                                   الثانيالفصل 

66 

، وھذان ا�"ط���ن ھ�� ا��ذان ظ�را �� ا��در�� ا�	و����� ا�	� 
�دھ� ���د ��ده )1(» ا�	را(& 

وا;�<��� و�ن ��ر �� ������، و ا�"ط�ب ا����G ھو ا�ذي ��ظ�ر ��د رواد ا.	(�ه ا������� �� 

��ن ������ أم إ����� ، و�ن رواد ا��5ر ا������� �� ا��5ر ا��5ر ا��ر�� ا����3ر ، �واء 

 ،وإ�����ل)1958 -1887(�ذ�ر ��2 ���ل ا���Gل ���� �و�2 ) ا+���� ( ا��ر�� ا����3ر 

،وط6 )1927	و��(،و��د ز@�ول)1963-1872( ،و�ط�5 ا���د)1962-1891(�ظ�ر   

���� و��� ��د ،و��3ور )1956- 1888(،و���د ���ن ھ��ل)1973-1889(���ن

،وز�� �(�ب ���ود و@�رھم، �-�ف إ���م �� و
	�� ا���-ر �ؤاد ز�ر�� )1966- 1888(ا�رزاق

و���د أر�ون وھ��م (��ط و@�رھم، و 
د �رز ھؤ.ء ��د ا��رب ا������� ا;و�2 ����رة، و. 

���  �� ���� ذ�ك أن و(�� ھؤ.ء ھ� ا�������� �� ا�د�ن ا+���� وإ��� ظ�رت و(�	�م ا�����

 ��-
ا���Gر �ن ا��-��� ا�	� 	���وا ��(�� �واء ���ت ������ أو ا(	����� أو ��ر��، �Gل 

 ���-�ا�وطن و ا�وط��� إ�2 
-�� ا�رق وا���ود�� إ�2 
-�� ا��راة وا�	���م و@�رھ� �ن ا�

	ر��� وا����Eل، و��2 ا���	وى ا����� ا������ ��ن ا.	(�ه ا������� و(د ��وذ(6 ا����5 �� 

  . و	����� ��������� ا���	�دة �ن ا+��م ذا	6 �ا������� ا�	� أ3درت �	��� 	��ن ��6 �وا�ل �(وؤھ

و��ل  ا��	���ت ا;و�2 ا��������  �� ا+��م  ���ت وا-�� وا�	� ���ت ��2 أ�س ����� و 

��  ��	�دة �ن ا�د�ن ا+����  �� �د ذا	6  و�� ا�و
ت �6�5 ���ت  �
	د�وا إ�2 ا��5ر و���(�� د

ا�ذي " ا+��م وأ3ول ا���م " ا�������  ا�<ر�� ، و	(�ت  ھذه ا��	���ت  �� �	�ب ��د ا�رزاق  

و��S��  6���3 6�� S  	ر��  ا�������  ����ؤ�ف ��	�ر  أول ��5ر �ر�� ��   ��1925ره ��� 

  ن ا��ران 	�ر�O ا��5ر  ا+����  ��	�د إ�S)� 2 و��ررات  د���� و�ر��� ��	�دة �

وا����  وا�	�ر�O ا+����  �	�ر�ر ا��������   -�ن اطر ا+���ن ا�د���  ذا	6 و��س �ن ��ط�ق  

ا�������� ا�"���3  ا�������  وا�را�-� ��د�ن  ، وذ�ك �� (�ل  ���� 
-�� ��رو��  دا"ل ا��5ر 

�ؤ�ف  أ�-� ��  ا+����  ، ��د إن ���ت 	طرح  ��ذ �ط�& ا���-�  �ن "�ر(6 ، و��	�د ا�

��رو��	6 ��2 أ���ر  أ
ط�ب ا�	��ر ا�<ر��  ا������� ا�ذي و-&  أ��6 ا;واEل  رواد �ظر�� 

�� �3در ��ط� ا����م ، "  �وك " ا�ذي ��ن �"	�ف �& "  ھو�ز" ا���د ا.(	����   و"3و�3 

��  . ������  و�ظ�ر ذ�ك  ��ن 	�دث �ن ��ط�  ا�"���5 �� ا��ظ�م ا+����  وا�	�ر ��6�3 د��

: " ��� ��ن ��وم �6 ��وك  أور�� ��د��  ���وا ��3<ون ����م  ��3<� د����  ��د�� ��ث 
�ل 
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�Gل ھذا ا�"�ف  ��ن ا������ن  �� �3در ��ط�ن ا�"���5  ��د ا������ن  
د ظ�ر ��د 

��ون  ا;ورو���ن  و��ن �6 اGر �� ���� �� 	طور  ا�	�ر�O ا;ورو�� ،  و���د ذھب ا;ول 

�ن أن ��ط�ن ا���وك  ��دس و���م ���وي  وأ�� "   ھو�ز " �وا���  ��� ا�	�ر �6  ا����5وف 

  .)1(ا��ذھب ا����G  ��و ���6 أن ��ون �5س ا��ذھب ا�ذي ا�	�ر �6 ا����5وف  �وك 

	وا�ت �	���ت  ا��������ن  و	��ط�ت ����طر    - ا����ر إ��6 –و��د 3دور  �	�ب ��د ا�رزاق     

ا�ذي ا�	�د ��6 "   �� ا���ر ا�(�ھ�� " �	��� �6 ���وان   ���1926 "  ط6 ���ن" ��ث ا3در 

إ�2 ا��ك  ا�د���ر	�  ، و�ك �� �ل ا��3وص  وا�دور��ت  ، �واء �� 	��ق ���� �����ر  

��ت ا��رآ���  ����5 ، ��� �طرح إ������ ��د  ا��رءان و��-6  �ن و(�� �ظر وا�(�ھ��  أو ���در

ا;دب ا�(�ھ�� �"	�ق  ���ول و. :"  ��ث ا�����  ، و��� (�ء  �� 	�و�م ھذا . ا��	�ب  أن ا�

��ن  
��Eوه  ، أو 	�ك ھ� �Gرات  ا��ذھب ا�د���ر	�  و	���ط6 ��2 ا;دب  و	����6 ��6  ، وھل 

ب ھذا �ل �� �ر�� إ��6 ا��ؤ�ف  ؟  أم ھ��ك �را�� أ"رى ھ� 	�ك ا�	� 		راءى �ن "�ل ا��	�

و��ن ط6 ���ن  �ن "  ��ن ا�	3ر�H و ا�	�و�H ، ور�ك ���م �� 	�ن 3دورھم  و�� ����ون 

  6��
و�ن ا��"ف أن اد�وا إ�2 ا;"ذ  ����Lب "  ا�دا��ن إ�2 ا;"ذ ����-�رة ا�<ر���  ، و��� 

ا��-�رة  ا;ورو���  ، و
د د"�ت ��وم ھذه ا��-�رة  و��و��� �� ا;زھر  وا�	�رت  ��وث 

إ��� ا��د 7  ...  زھر  �� �وا3م أورو�� �		���  ا���م  وا�5ن �ن ا;��	ذة ا;ورو���ن ، �� ا;

  ��2 أ�� ��ت �ن  ا�<��5  ���ث اد�وا  (�دا  إ�2 ا;"ذ 

����Lب  ا��-�رة ا;ور���  ��د أن �	�ت ھذه ا��-�رة  
��� ا�����ظ� �� ا��رق  وھ� ا;زھر  

�ر��  إ�2 ھذه ا��-�رة �د��6 إ�را�6  إ�T� 2  ���6 ا+�راف ، ، و��د أن أH�3 ا;زھر  �

  .) 2(وان �م ��ن  ھو ا+�راف �6�5 

    ��  .��ا���	طف  �د�وا ��6 إ�2 ��ض  ا������  ا�<���� ا��"�وط�   " و�	ب إ�����ل �ظ�ر �

وإ��ل "  �<��� (��ل ا�د�ن ا;" ��T �ن ا���م  ا�	� 	��زت �6 ا��-�رة  ا+����� ،  وأ����� 

ا������ ا������  ا�<ر���  ����� ،  و	د����� ��5ر	6  ھذه و	�(���� ���ر  أ���� ، و	�ك ا���ل 

����د ���ن ھ��ل  ا�ذي طرح " إ�� ������� ."  ���وب 3روف و��رس ��6 " ������� �ـ 

���ل ا�<ر���  ��5و��	6  �� ا;دب ا�5ر�و��  وا�د�وة إ�2 ا���م  ا�"��ص و	ر(�	6  ���ض ا;
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��ر�� �ن "����  ��5وم ا�د�ن "  رو�و" ا�و-���  و���ة " او@�ت �و�ت"�ظرة  " ���� 

@�ر أن ھؤ.ء  ا�رواد ا�������ون  ا�����ون، ��د أن و�3وا إ�2 . ا�ط����  و@�ر ھؤ.ء ��Gرون 

��	3رون ذروة  د�و	�م ا��������  ا�"���3 ���وا ��	3رون  ��6 ��<رب و����م  أ�Gر ��� 

��  ��ث ��دوا  إ�2 ھذه ا;"�رة  إ�� ����5م  أو �	 وأ��3	�م��-�ر	�م  ���(� و
و��م  ��2 ا��

إ�����ل �ظ�ر  " 	د  ھؤ.ء �ن ��	�دا	�م  ا�<ر���  ا�	<ر����  ���م ��2 و(6 ا�"3وص را

  . )1("و��3ور ����  و���د ���ن ھ��ل  وا�2 �د �� ط6 ���ن 

������طف �� ��ر ھؤ.ء  ا�������ون  ��ن . ���ن   ا��زم �6 
ط��  ���س   
د ���ن ا�	���م      

  �����ن ا���ل  ��2 ��	�ق ����دئ  و�دا�&  ���� و	ر�2  �� أ�-����  و���&  � ���L	�Gل  ا��

وا�3دق أن �	�ول   �ل ھذا ا�	�ول  و��ن ���ن ا�	��ر  ذ�ك 	���را  �ن ��.ت ا��رود  ا�ذھ�� 

�و�ف "  ���ث ���ن   ��د ھؤ.ء  ا�������ون �����د ا�ذي و(�6 ا���O  ا�����   وا����3ود

�� �ؤ��5	6  ا�-"�� وا����رة  وا�ذي رد  ��� ��2 ����ت  ا�������ون  و"3و�3 "  ا��ر-�وي 

وان ذ�ك ��س را(& إ�2 -�65 ھو وإ��� إ�2 -�ف  ا��5رة  ا�	� : " �ؤاد ز�ر��  ��ث ��ول 

و�� ذ�ك  إ���ء إ�2 -�ف ا�������� أ3�   وا�2 -�ف ا����دئ  وا���م ا�	�   �د�وا إ���� ،

  .�د�وا إ���� 

  :�د��� و ���ت د����  - 3

ا+"وان ا������ن ��3ر، �رف �Zرا6E  ��د ا����م أ�و ا�5	وح �-و ��	ب إر��د (����

�Eرة وا�(ر��Gراء. ا��
ا�دو�� ا+�����،  �ول" �ت.إ��م أون .�ن" و�� ھذا ا��وار ا��� �& 

ا�دو��؛ ��ؤ�د ��2 أن ا�دو�� ا+����� ��2 �دار 	�ر�"��  ��Gر �دًدا �ن ا;���ر �ول �و-وع

و��دد ��5و��� ����L ا�دو�� ا�	� أ@�ب ������ �ن ا������ن، و��2 ھذا  ��� ����م ���زة ���،

. ���ب ا�دو�� (وھرھ�  و�و ���ت ھذه ا�دو�� �<�ر ا+��م ��ذا ا�"روج. ����5ل ��� �و(ودة

 إ�����، وھ� �د�6 دو�� �د��� و���ت د����، ������ ا��د��ون ا��	"33ون �� �"	�ف �دو��

 .ا;�د�و�و(�� ا��وا��، ����� �& ھذا إ����� �� �	2 ا������ ا.
	�3د�� أو

	(�ر��� ا���Gرة أH�3 ��دھ� �-S وو��  و�رى أن ��Gًرا �ن ا��ر��ت ا+����� ��د

و��س @ر��� أن ��5ل ا+����ون . �6 إدراك و"طوط �ر�-� ���روع إ���� ���ن ا���مو
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��3ل إ���� ��L	� ��3ل آ"ر؛ ;ن  ھ�� أو ھ��ك �Gل @�رھم؛ ���س ھ��ك ��ب أن ��5ل

ا�"��� ��� ���ت 
-�� د���� و��ن ا+��م  ا���رة ������دئ وا���م و��س �����ر، و�"3وص

 .����G ��2 ا�و�دة

 ا�����؟ �� ھ+ ا�دو�� -

���� �Gرة �ن ا������ن أم ا�	� 	��م ��+��م؟ وھ�  ھل ا�دو�� ا+����� ھ� ا�	� *

 ؟�H3 أن ������ دو. إ����� ذ�ر	م ��� أ���ء ��ض ا�دول ا�	�

ا�دو�� : أ�� أ
ول. ������ �ن ا������ن ا��3ط�H �� ا;3ل �ط�ق ��2 ا�دو�� ا�	� @����� -

ا������ن؛ �� �	3ور أ�د أن ��ون أ@���� أي ��ب  �� ھ� ا�دو�� ا�	� أ@�ب ������ �نا+���

���وا�د ا�د���راط�� وا��ر�� 	ر�ض 
وا�د ا+��م أو  �ن ا������ن، Gم ھذه ا;@���� وط��

أ���ً�� ��ّرف ا���ض   .ا�دو�� ا+����� ھ� ا�	� 	��م ��+��م ���د6E، و���	��� ا��ول �Lن

�وا�د ا��ر�� وا�د���راط�� �Fن  � ا+����� ����L ا�	�ا�دو�� ��  	��م ��+��م، و��ن ط�

ا;
���؛ ���L أرى �� ا�	�ر�ف ا��د�ث وا���دد أ��� ا�دو�� ا�	� أ�Gر  ا;@���� . 	�3در رأي

 )1( .ا������ن ������ �ن

اض (د�� . �H3 ا+��م؟ ھذا ا�	ر ��ذا �و ���ت ھذه ا�دو�� �<�ر: و��ل ا���Eل ��Lل

������ �ن ا������ن ھ� دول إ�����  أن ��ون �و(ودا، وأ�� أرى أن �ل ا�دول ا�	� أ@�ب

�ر-2 ��� ��ق ��ذه ا�دو�� �ن ���د  �واء �3ر أم ا;ردن، وذ�ك . ���� أ��� �وا�ق أو

  و�طب �	�Gل �� ا�	�داد ����� أو

��م �(ب أن ���2 �	6���3، 
وا�د ا+�� �ل ھذا "روج �ن. ���د ا
	�3دي أو "�

و���	��� ���L -د �ن . �دو�� إ����� و��ن ھذا ا�"روج . ���ب أ3ل ا�دو�� و. (وھرھ�

أو �ذا؛ ��� �و(ودة ����5ل، و. ���ن أن  ��ن 	�وم ا�دو�� ا+����� �وف ��5ل �ذا: ��ول

5ر و�Lن �ل �� ���ه 
رً�� ا�	راب، ��ن ��دأ �ن ا�3 �14(�ر أو ���ل ��2 	�ر�O ا�دو�� طوال 

أ�ًدا ��ن -د . ا�����ون اRن �6�L �(ب أن ���ل ���6 ا�	راب ا+��م �ن 
�م و���دئ ���ش ���

ا+�����، و-د ا.�	�داد ا������ �� ا����م ا+����، و��ن �& ا+رادة  ا�"روج �ن ا����دئ

 ��� ��� ������ ا��د��ونا��رة وا��ر��ت، و�& أن ا�دو�� ا+����� �د��� و���ت د� ا������
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 ا��	"33ون �� �"	�ف ا��وا��، إ. أ��� إ����� �� �	2 ا������ ا.
	�3د�� أو

  .ا������ن، ��� �و(ودة ����5ل ا�دو�� ا+����� ھ� ا�دو�� ا�	� أ@�ب ������ �ن.ا;�د�و�و(��

 .	3ور ��دو�� ��� 	��2 �ن ��رة ا+����� ���� 	طر�6 �ن ا;ول �	��ق: �ؤا�� �6 ���ن -

�� دون د���(�ت  وا����G ��� إذا ���ت��ا������ 		��ق ��درة ا+�����ن ��2 	��ل ا��

�� ھ���أ�6 ر��� ���ت ھ��ك 3ورة ��دو�� ا+�����، و��ن ھ��ك �����ر  و���رات، وا��

	طر���، وأن ا;�-ل أن �	��م ��2 ا;رض و�� ا�وا
&، ���دا �ن  و��ددات ھ� 	�ك ا�	�

 .)1(���ت �و(ودة 	��ل 	��ز و���راتا�

ھل ا+��م �د�ن �"	�ف �ن : أ����5 ا��-�� ���ت 
-�� ���رات؛ ���	داء �(ب أن ��Lل

ا������� ���ت 	��ن أن �� [ [ و�� ���3ر  ا;د��ن ا�	� ���	G� 6ل ا�������؟ ����2 أن


� ��� �������� �� أ�ور د��� ا���س، و�� ���3ر، وأ���ت �و-وح أ��� . د"ل ����� . ���	�

ا+��م ��ن ا���� 2�3 7 ���6 و��م إ�2 (��ب أ�6 ��� �ر�ل  ��ن ��ن (�ء. أو ا.
	�3د

ا���� وا�����3 ��ده ���وا إ�2 (��ب أ��م د��ة وأ��3ب ���دة ���وا  ��ن 
�Eد دو��؛ ;ن

  )2(.��م دون ���ر و�ر(��� و	و(6 وإدراك ����� ���ً�� و. �و(د

��5نGم ��ض ا���س ��� ����م  إ��� �(د أ�����ً �� ��� ����وا�������ن أن ا�دو�� ا+�

ا+����� ��2 �دار 	�ر�"�� ��� ����م ���زة ��� �ن ا�دول  ��ددة، وھذا @�ر H��3؛ ���دو��

د�ن  - ���دو�� ا+����� ���2 ���� �ن 
��� ا��ر��، و�ر�� ا���ر ��6 .ذات ا��ر(���ت ا;"رى

إن 
-�� ا��ر�� ���ر �ر�وع �ن (��ب ا�وزارة ��� ھو : 7، و���ك 	�Lل �	�ول ُ�	��د �6 إ�2

  ا�5رق؟

ا��ر�� أم ا�	رام ��وق ا+���ن أم  أظن أن �ل ا����رات ا�	� ر��	�� ا���ر�� �واء

ن إ�2 ��ول ھذه ا����دئ إ�2 د�ن �	��د ا+��� ا��دا�� ھ� ����5 ���دئ ا+��م، إ. أن ا+��م

إن ا����دئ ا�	� ر��	�� ا�Gورة ا;�ر���� ��ن : �(���� أ
ول ر�6 ��.�	زام ��ذه ا����دئ، وذ�ك ��

ا��ظ�م ا;�ر��� ا�ذي ��ن ��ط� ا��دوة ���5وم ا+���ن و��وق ا��رأة،  أول �� 
-2 ���6 ھو

H��3 ا�<رب �ن ���رات، و��ن ا	-H أن ھذه ا����رات ��ن 		���2 �& ا�� و�ل �� 3دره
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و�� 	��ر�6 أ�ر��� �ن �رب �� ا��راق . �ر��ن �� ���Lو��� و��و�و��� إ�2 وھم ا���د�� ����س

أن ���دئ ��وق ا+���ن ������� ��<رب ���ت ���دئ و���ت 
�ً��، وإ��� ھ� ���رات،  �دل ��2

  .		�ول إ�2 
�م ���ش ���، وھذا ھو ا�5رق و�م

ا���ر، و��ن ��ن �ط���� �د�ن ���م أ�6  �� �ن��ن �ط�ق ا���م ا�	� ���ر��� ���� @�ر

����
  .ھ��ك ر
��� أ"رى ھ� ر
��� 7 �����6 و	���2 �(��ب ا�ر
��� ا������ أو ا;(�زة ا�ر

�و-وع ا.
	�3د �G� ھ� 	�رم ا�ر�� و	�رم  ���دو�� ا+����� ��� ��ددات و�����ر؛ ��

	�ر�م ا�ر�� �ن ا��5ر ا�رأ�����، و���� .  إن: ا������ و
د ��ول ا���ض �� (��ب. ا.�	��ر

ا�	را�6، إ. أ��� ������ن ���رس ھذه ا����دئ �د�ن �	�رب �6 إ�2  إن ذ�ك ��ء �(ب: أ
ول

��� ��6 �ن 	��3ر و
3ور و��3د�� ��ذه ا����دئ -�دار 	�ر�"�� ا+����  و��ن ��2. 7

ر�O ا+���� ���د �Lن 	��3ر�� أو �دم 
�ر�	�� �<�ر�� �ن ا;�م 	(د أن ا�	� �و -ا+�����

 و�� ھذا إ. إ�-�ح ���ط ���ؤال. ��ذه ا����دئ ���ط (دا إذا �� 
ورن �<�ره �ن ا���ر ا�	را���


�و��م 	�م ��2  أ
��وا دو�� ا+��م ��.ا��ذ�ور �	2 ��ط� ا�5ر�3 ��(��& �9د.ء �رأ�6

 ).����� �ت	و�3(��ف ���م دو�� ا+��م �� 
�و���؟ ".. أر-�م

��ون �� ��و��� وأ������ ��Gل ��� �د�و إ��6،  
��م دو�� ا+��م �� 
�و��� ا���3ود �6 أن -

  .�ن ا����دئ وھذا �� �5رق ���دئ ا+��م �ن @�رھ�

���رات �طر�و��� ��2 ا�(��ھ�ر �ن أ(ل  ��+��م . ���ل �ن أ���6E أن ��و�وا أ��3ب

�ن أ���6E إ. أن ��و�وا �� أ"�
�م ��G. ���  �+��م . ���ل�H��3 ذا	�� أو أھواء �"��3؛ �

َ�ُ�َر  * َ�� أb�ََ�� ا�aِذ�َن آَ�ُ�وا �َِم َ	�ُو�ُوَن َ�� .َ َ	5َْ��ُونَ {��ذر  �طر�و�6 ��2 ا���س، و�ن ھ�� �Fن 7

أخ ���م �د�و ا���س إ�2  ھ��ك ��ف �	3ور أن ��ون} َ�ْ�ً	� ِ��َد 7ِ أَن َ	�ُو�ُوا َ�� .َ َ	5َْ��ُونَ 

  .!ا�3دق وا;����؟ ا�3دق وا;����، Gم ھو �� ��و�6 وأ����6 3ورة ���E -د

�L"�ق ا������ن، Gم �(�س �& ا���س و�<	�ب  ��ف �	3ور أن أً"� �د�و ا���س ���	زام

�َْ�َم  ِ�بb أََ�ُدُ�ْم أَن L�َُْ�لَ َو.َ َ�ْ<َ	ب �aْ�ُ-ُ�م َ�ْ�ً-� أَ�ُ {وا������  إن 7 ��رم ا�<���! "�رة ا+"وان؟

���ف . ��ون "�ر ��Gل ��� �د�و �6 إ��� �(ب أن: ؛ ��ذا �� 
��6 ا+��م ا����}أَِ"�6ِ َ�ْ�ً	� َ�َ�ِرْھُ	ُ�وهُ 
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و��ف ! ���ر�� وھو ��Gل ���	�داد وا�ظ�م؟ ��ف �د�و! �ظ�م ا;خ أھ�6 و��ده وھو �د�و ���دل؟

 )1(.!أھ�6؟ 	����6 �& �د�و ���وق ا+���ن وھو ���ء

ا���وب ��و3ول إ�2 	�و�ن ا�دو�� ا+����� ا������  �� ا�"طوات ا������ ا�وا(�� ��2 *

 وا���	����� ��2 ا��دى ا��ر�ب؟ و�� ا��دة ا�	� 		و
�و���؟ �& �را��ة ا�	طورات ا������

���� أن ا��ر�� ا+����� ��53  �� �زال ���طر ��2 ��ر وذھ��� ��ض ا������ن �� -

و��Wف ا��د�د ھذا ��5وم 
�3ر؛ ;ن  أ��2 أھداف ھذه ا��ر�� ھو ا�و3ول ��ر�� ا���م،

ھو إ3�ح أوط����؛ ���ن ���2  -ا��ر�� ا+����� ��ن ا+"وان ا������ن أ���ء- أ��2 أھدا��� 

  .)2(وإ3�ح أ����5 وإ3�ح ��و��� +3�ح ا���م وإ3�ح �ؤ���ت ا�دو��

��� ��	ز �6، و�رى أ�6 �ن  �70دار  ��F� - 2"وان �����ن-أ�(ز��ه  و���	��� �Fن ��

��	�ر �� �ل ط���ت  -�� ا��3وة ا+����� �	�G�-�-ل 7 �����؛ ��ث أH�3 ا+��م اRن 

��5ن إ�2  ا��(	�& �ن ا�ط���ت ا����� إ�2 ا��2�5، و�نGرة، و�ن ا����ا�ط���ت ا�<��� إ�2 ا�5

�5رض �6�5 ��2 �ل أ(�دات ا�������ن  -����S ���ة- Rن �5-ل 7ا�����، و�3ر ا+��م ا

�و��ت ��-� ا����م ا+���� وا���وب ا+�����، وأ�د أھم  �� ا����م، و�3ر ا+��م أ�د�

�وا(�� ���و�� ا�	�ب ا�	����م و��ر إراد	�م وا�	���ر  أ���ب �3ود ا������ن ��

  .��� �� ا��راق و���ط�نا����و�� ا�وط أوط���م، وھذا ظ�ھر ��

�ن ذھ��م أن ����L ا�و3ول إ�2 �ر��  إ��� أر(و أن ���� أ��3ب ا��ر�� ا+�����

 .ا+����� ا���م ھو أ��س �� 
��ت �6 ا��ر��

	د�د�ون �و�6 ھو ��م �5زع، و�و 
��ت ا�دو�� ا+�����  �و-وع ا�دو�� ا+����� ا�ذي *

 .������ �� د�	ور ��2 3را�	�.. د��ء وأ��ء ��	�ون ا+"وا��� وأH�3 ���م ��ط�

أّ�ً� ��� ��	�� إ�2 ا����دئ وا���م، و.  أ��ر ا;خ ��2 3را�	6 ھذه، وأذ�ره أو. �Lن -

ا+���� ����� �دGت �	�� �� ��د ����3 ر�ول  ��	�� إ�2 ا;�"�ص، وھذا ا�ذي �5ظ ا�د�ن

  .ل 	��رب �� ��ر�� ا�(�ل����E ��2 (� 7 و"ر(ت أ�-ل ��دات ا���ر ا���دة
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�	3ورا أن ا�دو�� ا+����� �(�و�� �ن ا�����E؛  أ�� أد�و ا����ب إ�2 أن . ����وا أو

وا��دل ��	-� أن ا+���ن إذا أراد . �� �(ري ��2 ا���ر ���ن �(�و�� �ن ا���ر �(ري �����

�دل وا+��3ف �����	6 �� �(�و�6 و��س �� (���6، وا� أن ���م ��S��� 2 ����م ���6

 .���م ��2 �ر��� �ن ا���ر ����م ����� ��(�و��� ��	-� أن ا+���ن إذا أراد أن

ا���E�-5ت �	��ر ���دو�� ا+����� ا��و�ودة، و�� رأ�� أ�� �ن  		�دث دا��E وأ�دا ��2 *

   ��	(ر�� ا�ط�������، و�� أ��ن ا���.ت ا�	���خ ��	(ر�� ا��ودا��� ا�	� 	�ون �وى ا�	���خ

 دا"ل ا��(ن �وا(6 ��و�� 
د 	3ل �9�دام، و��� –���م Gورة ا+���ذ ا����ق–���	را��  ا�	�ت

 ا�ر�Eس ا����ر، و��� ��ل ا+"وان ا��ور�ون ��د�� ��5وا 31989رح ر���6 �� ا���ب 

 .ا�د��ء


���E، �ل ��ن �F"وان �د�و +3�ح  -
�ت ���- أ�� . أ��ر ���دو�� ا+�����؛ ;���  -

و���	��� ��ن ���� �<�ر�� �ن ا�E�35ل ا�	� 	�5ر  .دو��� ا+����� ا�����E �� �ل ���ن إ����

���ن �رى أن ا�دول ا�����E اRن ���� إ�����، و��ن �Gل  ا��(	�& ا+���� أو ا�دول ا�����E؛

ن �	3دى ���	�داد و-د أي "طL أو 
3ور ��دث �	2 �و ��ن � ا�E�35ل ا+����� ا������

 .)1(إ���� أ
رب ا���س

����م  وا�	را�� ���� 	(�رب -ر��6 7- ا�	(ر�� ا�ط������� و	(ر�� ���ظ ا;�د            

�"��ف ا+��م  �����ن، ���� �� �	5ق و�"	�ف �& ا+��م، و�� �	5ق ���� ����6 و����ده، و��

�� �����	6 ����6،  �3ري���ن -ده، ���� ��� -د ا�	�داد ا��ظ�م ا��وري أو ا��را
� أو ا�

��ر��� ا��ظ�م ا�ط������  ���� أ�-�ً -د ��3درة ��وق ا��رأة و��ض ا;���ر ا��	"��5 ا�	�

��2 ��ض -��ط ا�(�ش  و��� -د ا.���ب �� ا��ودان، وأ���� ذ�ك ��ن ��م .���م ا+��م

(	�د أن ��ون �& �ل ��ن �و .ا��ودا�� ��+�دام، وط����� �� و
	�� �Lن ��د�وا ������� ��د��

���ن ��ظر إ�2 �ل ا�����3ن و��ف ���م . ا+��م، و-د �� �"��ف ا+��م �� �	5ق �&

  .ا;�"�ص أوط���� �� ا�دا"ل وا�"�رج، و��ن دا��E -د ا����دئ ا�"�ط�E و���� -د +3�ح

  :ا��!����� و0��  ا�د�ن ���دو��  - 4
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�����  إ� 2	��Lس ا�د�	ور  ا�ذي 	��ر ���6 ا�دو��  ، ��د ��2 رواد ا��������  �� ا��(�ل ا�    

وا�	��دا إ�2 ا����ون ا�و-��   وا�	��د  إ�2 ا����ون  ا�و-��  ا���	�د �ن ا��وا�د ا��3ر��  

ا�	� 	��Lت ����� ا�دول ا�<ر��� ، وھذا ا����ون  ھو ا�ذي . ��ون  ��د�ن ��L� 6ن  ، أو �� ���2  

" و
د ���د �� 	��ور ھذه ا��5رة  �� أذھ�ن ا���5ر�ن ا��رب    "ا�د�ن �ن ا�دو�� " �35ل 

و�ن 	���م  �ن ا���5ر�ن ا������ن  �� �دا�� ظ�ور ا��5ر ا������  " ھ��و�و، وا��ورد   �رو�ر

����  ا��ر��� ا+�����  و
د 	(�دت ھذه ا�د�وة  �3ورة �����  ، ��ذ أن أ��2 ا;	راك Gا� ��

��	���ت ��� ��د  –	�رت �� ا��5ر ا��ر��  ا+���� ��� ���� �ن 
�ل م  وا�1924ا�"��� ��� 

  .ا�رزاق 

وا��ظرة ا��������  �� ����L ا�35ل ��ن ا�د�ن وا�دو��  ، �� ا��5ر ا��ر��  ا+����  ھ� ��     

أ���� ��	�دة  �ن �ظرة ا�<ر���ن  إ�2 د���م ا������  ��د ا.�	����ت ا�	�  	و�دت ��دھم "�ل  


	�م  ا��و���  �� ���	�م ا�د����  ، و"�ل ا��ظ�ھر  ا�	� 	و�دت ���م  ��2 ��
	�م ا��و���  ��

�� ���	�م ا�د����  ����Lد ا�د�ن �ن ا����ة ا�������  وا.(	����� وا.
	�3د��  ، وا�	�روا أن 

�����م ا;"ر ، و�ن ا�د�ن . ��
� �6  ������ة ا��و��� ����9ن ،  وإ��� وظ�5	6 رو���  �ر	�ط� 

��G  �� ��3 �6 ������ة ا�د��� ،  أو ����رة أ"رى �(ب ا�	�دال ا��ر��� ا+����  ������ون 

ا�و-�� و	��Lس �ظ�ھر ا����ة و	���ر �ؤ���	��  ا�	��دا إ�2 ھذا ا����ون �واء ���ت 		��ق 

  . ا�O...������ة ا������� أو ا��د��� ،  �ن زواج وط�ق و����م و	ر���  

���������� ��5وم �رى أن ا�دو�� وا��(	�& ھ�� ��3ران �(�دان ��
� إ������ و. �(�دان      


� د���� ;��� 	ر	�ط ����ة ا���س ا��و��� وا�د�ن ���دا �ن �ل ذ�ك ،  و�� ھذا ا��-��ر ��ول  ��

و��س وا
���  ���دو�� وا��(	�& ا��������ن ھ�� ��3ل ��
�ت إ������ «  : �و
� ��د ا����م 

  . )1(» ا������   +رادة إ���� 

وا��دف �ن 	��� ا��������ن ا��رب ھذا ا����2  ���ن �� 	(ر�د ا+��م �ن �-�و�6 ا������    

وا.(	����  وا�	���ده �ن ��ل ا�	د��ر ا������  وا.(	���� ��دو�� وا��(	�&  	���� ��� �دث 

  .�������� �� ا�<رب 

�� أن أول �ن ��ل �واء ا�������� ھم ا��رب  ا�<�ر ا������ن  وھم �� @��ب  إ��� ��� ا�ر��   ���

ا;�ر ا�������ون ا����را��ون   ا�ذ�ن 	و(�وا �� ا�	��دا	�م  . ��د�ن ا������ ���ب  �ل  وأ�-� 
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��ط �� و(6 ا�ر
2 وا�	�دم   فا�د�ن ا+���� 3را��  ��ث ا�	�روا أن ھذا ا�د�ن . ��

�ل ذھ�وا إ�2 ا��د �ن ذ�ك  ��ن ا�	�روا أن ا�د�ن ا+���� ����3 ����ة ا(	����� وا�	�-ر ، 


���� �دو�� ��و . �H�3 ��ن ��ون 	�ر��� �(���� �	�-رة و�	�د�� )1(.  

وا���3ود �ذ�ك  �و�6 	�د�دا �� ا����Eل ا��ر��� ;��� �م 	�رف ا��-�رة و. �ظ�ھرھ�  

وا��رب وان (��	�م �ر��� ا+��م «  : �� ��د 7 
�E� ا������� ، و�� ھذا ا�3دد �3رح �

�م �زا�وا �و�Eذ ��2 �� �ر�ت �ن 	���ن �� ا������ و�� @�رھ� �ن �ظ�ھر ا����ة  ا��د���  

 6� H��	 �� در
وا.(	����� وا.
	�3د�� و���وي �� ذ�ك ا��ول  وأ��م ���وا دو. �	2�� 2 

، و����2 آ"ر  ��ن ا��رب  �	2 ز�ن  )2(» وا���و�� ���ة ا��رب �و�Eذ �ن ���2 ا�دو�� 

ا�ر���� �م ��و�وا �	�د�ن ������ وان ���وا �	�د�ن د����  ،  و��دوا  أن ا��دف �ن ذ�ك ھو (ر 

ا;�� ا+����� إ�2 ا�	(رد �ن ��و��	�� و�-�ر	�� وا.�د��ج ���� �� ا�<رب و	�ر���	6 ا�(د�دة 

�-�ء  ��2 د�ن ��ط �ل و��2 ا�� ��ن ��� ا�	داد �� ا�	�ر�O ، و�ن  ��G	H�3 ا�����L ���ت ا�

  .��2 أ��س د��� 

و�ن ا�د ا��������ن ا��رب ا������ن  	���3  ا���
� ��ن ا�د�ن وا�دو�� وا�35ل ������  ھو      

ا���O ا;زھري ��� ��د ا�رزاق ��ث ا�	�ر أن ا�د�ن ��
	6 ��+���ن رو��� ،  ����� ����� 

��"	��5 �واء ���ت 	�ظ����  أو ������ أو ا
	�3د�� أ����� ا����ون ا�و-��  ��ث ��ول   ���	6 ا

و���ك إذا 	��Lت و(دت  أن �ل �� �ر�6 ا+��م ، وا"ذ �6 ا���� 2�3 7 ���6 و��م  « 

وا������ن  �ن أ�ظ�� و
وا�د وآداب �م ��ن �� ��G� Tر و. 
��ل �ن أ����ب ا���م ا������  

أ�ظ��  ا�دو�� ا��د��� وھو ��د  إذا (��	6 �م ���M أن ��ون (زء ���را  ��� ��زم �دو��  و. �ن

إن �ل �� (�ء �6 ا+��م �ن ���Eد « : ، و�-�ف 
�E� )3(» �د��� �ن أ3ول ������ و
وا��ن 

و�����ت  وآداب  و��و��ت ��ن ھو �رع د��� "��ص [ 	���2  و�����3 ا���ر ا�د���� . @�ر 

« )4( .  
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I -  ولا����ث
  :ا����ر�� ا����ى ������ ا���
	 ا������ :ا

  :ا���اك ا����	


	�وز ا��زاب                    
 ���� ����
��ل ا��راك ا���� ا�	�ر��� ا�وطن ا��ر�،ا��

�!�د��،���زاب وا��د�و�و	��ت،��د 
���ن ا�
� ار
طت ��
	�وز 
����،�"� ا�
وا��د�و�و	��ت،و


�دد 	�ء � $��
�و&� ،وردا &!%� ��	�	

را'م وو	( )�'�ل ا�� �ا��راك ا�را ��+ر ��

 ��!,� ا�-���� ا�,ر ���ل ا�ر�$ ا��ر
���+�،و�+ذا ��	 ��&��
0
و��ت &��
( ا��"/ت ا�	�ا�

طو�� ���� وط��� 
�ط!ق �ن �-��1 ا�وطن وا���ب و
��د �زب او ��د�و�و	�� او ز&�م ل 


�ر ��0�6ن ا���دي ا�ذي '�ف &ن طو�� 3�ر &�د��ا�&.  

�دودة وا�7 �� ��&��
و&و�� &ن طو�� ا��د�و�و	��ان -1 ا��ول ا�
� '��ت 
��ر ا�7 �9� ا	


وح طو�� ا�د��ع &ن :�م ا��دا�� ���3��ت 'رى ��دة ��رس ا���ب ا��ر�،ا��راك �� �را'( ا�


��ل &!7 ��وق وا��ر�� وا��0ؤو��� وا���0واةو&ن �ق ا �
��ن ��	�
( ا��و��� ا�(
���0ن �� 

ول وا�9
��ر ��ر وا�'6م،وا��ق �� ا�ر�ض وا��
�ن ا��ق �� ا��

 �
ا��واط�� ا�


ظ�ھر�ن 
-رح ��دات ا�
����زل &ن �0�ن ���ر �+	وس 0ب ذ�ك و�درة،و�وا�

0
��د او� ا����ة
��ر�0ت �دا��� ،�+� � ����ذ  ا��ظ�ھرات ا��ر �+���

م ا3 �
ا�0��0�� ا�

�ود،ذ�ك ان ��+وم ا�0��0� ��
�ن ���ھ�م ا��رد وا���د وا��وار و
�دد�� ا�دا"ل ا�0��0�� &

 7
��ل ا�
 �
���ل وا�ر'ود ،و&ن ا�	��&�ت ا�
����دا &ن ا�0!ط� ا���د�� ا��)9وذة  �����وا��

0
�د ا���ط��ت ا)	��ھ�ر ا��ؤ���ن(ا�
	��س ا��	رد 
��ر0� ا�0��0� و���رة،&!�� ان ���د�� ا��

�د�� ا�و�7 �'ل 
	ر� �دا�����راط� ھ� ا���$ د�
	� ��1.  

 $�
 �
اذا '�ن �� طو�� ا���0ن ا���دي 3�ر ا���د�� �� ز�زل ا��ظ�� ا���د��ا��رو0طو��،ا�

��-ل �ن دو��  ��)ا��ر��،ا�رادة ا�����(ا���'م �وق ا���ب ��ن �� ا��ظ�ھرة ا���ددة ا�ھداف

!�� وا�0ر�� و�ظ�م ا�-وت ا�وا�د ا��ذي �0
��ظ &ن ��وق �ا����ون ا����ودة وا�0!ط�ت ا�

��ر�
ود�� :0ر�� ���+� ا��'ر ا��ر� ا��د�ث ��ذ :ر��ن �ن ا�ز�ن �  .ا��واط�� 
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  :��ا��� ا���اك ا���

ا��ظ�ھرة ،ا��د���، ا���رع  :(و�$ ا��راك ا��ر� ا�دا"ر �6ث �وا��$ 
�ت �وء 	د�د وھ�

.(  

0��ط :ھ� ��ل ا�
	�	� 0���0 و
روي �� آن : ا��ظ�ھرة��+� ��ل 0���0 ��+� 
ط��ب 

��ل ا���ب و
ط��ب 0!ط� ا9رى �+� 0���0ت �,��رة،وھ� ��ل 
روي �ن �� 
0!ط� ��ددة � 

� �������ن 	
	�
	�ن 	دد،و�� �د9ل ا���
	�ن �� �	دب ا��+م ��
0��س �	�&� ا� ��!�& �


و��،�ر�وا ��+� طو�6��.1  


� ��رض &!�( ا��رط� :وا&د : ا���رع�0
( ا��ظ�ھرة،�'�ن 0!طو�� ��
�م ��د ا���رع ا�ذي ا'

�0ؤول ا��ن(ا��0��ع وا����ط،'�� �و'�ن ا���رع �در0� 0!طو�� ا9رى،�ر	�+�( $��،ا�ذي �

 .ا���و�� و��ر &ن 0!ط� '!�� ا���ور

ا��د���،ا�
� �رر
+� ا��ظ�ھرة د��� ا9رى،�+� ��0ت �'�ن ھ�د0�� ��ط وا��� ھ�  أ9ذ: ا��د���


�وع �
0$ ا�7 	��ب �ؤ�00ت ا�دو�� ���0ء��، و�'�ن  6���ء �ر �0�ر ��( ا��واطن 


�رر �ن ا��رات 0!طو�� ����ت،�'�ن 	

ب ا�-�ف وا��زاب وا�را��ت و ا��'�وا���9زن،�

$��
�ن )ن ا�)ا��واطن('����  F�� )� وظف��ر �را
ب وان �وق ا���0ن ا�ذي ��ر�� �( 

 .:�"م ھ��ك ��رى ا�-د�� و����0( ا�د))ا��ر ا�و��د((ا��ر��،وان 

0ق �������ة :��'ن ا��ول ا
'�ء &!7  �+
!��در
( ا�
� ا� )
�+ور �ر��ا�
زع ا���ب ا�

9
-�ن(طو�!�،��دة &ن ����ن ا����دئ ا��ر��
�!�((،ا�ذ�ن ارادوا)ا����ون ))م ا���ب 
	�،وھم 

�� �دور ��+� ا��د�ث &ن!,�
ب �'��$ ))ا0
�راد ا�د��و:راط��((�� 
	�و
�0وي �ن ا�د&وة ا�7 ا�

�
و!0� ��3���و�ت ا��د�و�و	�� �ا&�د :ا'�ر �ن ذ�ك)).��ظ��ت 3�ر ا��'و���:((ا��د�� وا�

ا�7 ا������ ��ن دا�$ &ن %��م ا��ر�� وا���0واة ا���ب ا�0�ط وا�:رب ا�7 ا���� ا����� ا�&
�ر 

��ذ ز�ن طو�ل،�� 3را�،وا���ل .وا��دا�� ودو�� ا����ون،ا�
� :�ل +� ا�9ط�ب ا��+�وي ا��ر
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�دة،�-رة �!9ط�ب ا��ر� ا��+�وي،�� ��ھذه ان �'ون �� ا��راك ا��ر� ا�دا"ر،ر3م :���( ا�


دة �ن ا�9ز وا�'ر���و�
( ا�0�0��،ا��  .ا�� ا�7 :��� �!0ط�ن

.   
��&ودة ا�0��0�،&ودة :&!7 ا'�ر �ن ا
	�ه)) &ودة : (( و�+ذا &طف ا�0��ق ا��ر� ا�	د�د '!

�ف،ا�ذي ��
�ج دوره ا�%� ���ز د��و:راط� ��
�دد،&ودة ا��د���،&ودة ا��ا�9ط�ب ا��د�و�و	� ا�

�د ا&�د ا��راك ا�.و
�وع �� ا��ول ����
1 &!7 ا�'�ر وا�
9و�ن� ����� ا��ر� ا�&
�ر ا�7 ا����


و:�+� 
�دوات 3�ر ������ :وا�+� ا���0ن ا���دي ا�ذي ��رس طو�� 3�ر &�د��،�م 

��ون ا���د�ون ا� �� �!�ظ�ت 
�وس �ن ا��!م وا���ظ�))ا��ظر��((��  .و�م �!��+� ا�

	
� :ا���اك ا�����	 ا�����ا�� ��
���  :ا ���!	  

��ل  ��ك ان و���� ا��ظ�
0�
��0ل �و�+� ا��د�د �ن ا�0
��0رات �ول � ��ا��ر


,��ر �� ط��� ھذه ��
�+ده �ن 
�و�ت 	ذر�� 
+دد ���رارھ�،�
و	ودھ�،و'��و�
+� و ا�'���� ا0

�ر -�و"�ل �
ا��ظ�� و
�و�+� 
	�وزا ا�7 ا��و	� ا������ �!د��و:راط��ا�������،�0ب 


ون،وا�:
راب ا'�ر �ن �ط��,�
ب ا�د��و:راط�� وا�
�د�ث ا�0���0 ا�ذي 
�ول ا�7 �ط!ب ھ��

��ھ�ري 
ط��ب ( ا�
�ظ���ت ا�ھ!��او ا�������ت 3�ر ا��'و���،وا���وب ا��ر��،�+ل ��ن 	

�ق �
���ن �وع 	د�د �ن ا�
��:د ا�0��0��ن ا���'��ن وا���'و��ن،�'ون ا�+دف ��( ھو ا�
-دد 

��!��ن ���ن ا��ز�د �ن ا�
وازن وا��  ��� ھذه ا��6:�،وا:رار ا��ز�د �ن ا�
وا-ل ا��	�


�د � �&��
��ء &!7 ا�9
��را��ر وا��ز�( ���د ا	�����وا��را'� ،و�رض ا���ت ا�د��و:راط�� ا��

  1.&ن �0ق ا���ظو�� ا�0!طو�� و ا�0
داد��؟

�
( وا:ط�ره،'ل &!7 �دة �� ��ء ا�� �د���،اي 	���
	� ��&� 0��0�� ھل ا�9ق ا�وطن ا��ر


رك و
�'�د �����،�ر
ط ا&��ؤھ� ر�ط ا��واط�� و�	��+م ارادة ا���ش ا���
�
��&!� و�
�دة،�

���،و���ن ا��ر��ت ا��'ر�� ����م ا��وم �ن 3�ر ��0واة �
0
� �
ا�'را�� ا����0�� ا�

��ر0��0ؤو��� و���وق وا�0��0��،ا�
� ھ� :�&دة ا����ر'� �� ا�	��&� ا�وط���،وا���ور � �

���رة ا��-رو:��( ا����0�� ��  ).2(ا��واط��،وا�ط�وح ا�7 ���ر'� ����� وا�	�
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+� ود�0
�رھ� و:وا���+� �
�ر�( �ن ا�9
��ر ا��ر �!��وب،��ظ ��ھل ا�د��و:راط�� 


و��ق �ن 	��$ ا��وى ا����،ھو ا��ل ا��0ري ��
'�م ا�7 -��د�ق ا�:
راع،و��� �+��و��'

0���ب �!�رور ��و ا��دا�� ا�0��0��،��ث �و	د ا��واطن ا��ر� �� :!ب ا���,��ت وا�

�ن ار
��ع ظ�ھرة  ��
�+ده ا���0� ا��ر ��ا�0��0�� �!��'��ن،و�9-� و�9-� �د

�و&� �ن 	�0��ط ا���0د وا0
داد ا��ظ��،وو
�رة ا��ورات �� � �ا��
	�	�ت ا��ط��

،��وا���ن،وا��ر�ن،و0ور��،و�� ھ� ا��6��ت ا�'��!� ��6ل ا�!دان، دا�� 
و�س و�-ر،و��

��&�،:وا�( ا�
رام 0��دة ا����ون :وا�( ا�
رام 0��دة ا����ون ودو�� 
�وع 	د�د �ن ا�
��:د ا�	

ا��ؤ�00ت وا�
رام ا��ر��ت ا�����،و��وق ا���0ن،�$ ا����ظ &!7 60�� وا�ن 


�	����ت ر:��� د0
ور�� و:��و���،$�
	�
د�ر ا�9
6ف �ن ا��ر:�ء ا� 1�0
 ��

  .ا�0��0��ن،و
�ول دون ا�0�وط �	ددا �� ���� ا��و�7 وا��راغ ا�0���0؟


�دد�� ��
��+� 'ل و-�� $��
�� �ط��� ا��ظ�� ا��ر��،ا�
� �م ��وھل ��ن -دد 
,��ر �

�'� ا�0��0�� وا�د��و:راط�� ا�,ر��؟وھل ��'ن ا��ول �$ 	وز�ف ��ي،ا���'ر ا��ر

ل ا��وة �� " ا��وة ا���&�� " ا��+�ر،و-��ب ا��ظر��ت ا�0��0�� ا�را"	� &ن �
0�ل �
0�، ان 

�ل &ر طر���ن
�
ا�ول �ن ا�,رب ا�7 ا��رق وا����� �ن ا�دول ا�7 :ا��رن ا���دي وا���ر�ن،

��� ���� ان ا��ورات ا��ر�� ا�ر در !�ل &!7 �دي ا�،���وى ا�	+�ت ا���&!� 3�ر ا�ر0


وظ�ف �ن ا��ر'�ت ا��
	�	��؟  1.ا�,ر��،و

  :�ورات ام ا�����ت

 ����رة �ز� �	�
ان ا��
����ت ا��ر�� �� ز�ن ا��و��� و0ر&� �ر'� ا�
وا-ل '��ت �

 ��&��
��� �� ا�وطن ا��ر� وھ���� ا��ط�&�ت ا�:
-�د�� وا�	�
ا�
�!�م؛ا�-��؛ا��ث ( ا�

��ا��!��؛ھدر ا����ت وا��روات؛اواز�� ا�
,��ر ...)�
��ر ا:
-�د ا�ر�$؛ا�
��ن وا�
��وت ا�ط

������ ا�7،����
!دان �� ا�ر���� وا�ر�'� ا�6��ر�� �  ��وا�د��و:راط�� وا�
��ر ا�0
داد 
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�$ ا��د�� 
	��ت،و������ت ا����� �0ھم �0�� �� ا���ج  ��1ف ا��زاب ا�0��0�� وا���

��&� وا�0���0
�د�م ا��!ول ا��راك ا�	
ل ��ل ا��ظ�� ا�0
داد�� وا�60���ن �� ���،

���ت
	���&�� �+ذه ا�
  .ا�:
-�د�� وا�	

دا�� ا�
�0����ت �ن ا��رن ا�����،و��ت ا��ظ�� ا�0
داد�� ا��م ��ز:�زدوج �ول �رة ��� 

+��� ا��رب �� ا�
�ر�N �د9ل ا����م �� ا	واء ����9ت د��و:راط�� �د 0�وط 	دار ر��ن و�

 ��
ور��ت �� ا�ر�'� ا�	�و��،و�$ ذ�ك،�Oن ا��رق ا�و0ط '�ن ا���ط�
ا��ردة،و�د زوال ا�د�'


زال را'دة و0ط �و	� �ن ا�9
را:�ت ا�د��و:رط��ا�
� ا	
��ت ا����م �ن  �� �
ا�و��دة ا�


-ف����ث ��ظت دول ��ل ا���!� وا�ر	�
�ن وا�ر3واي �'��+�  2000و&�م  1970

�ن ا�+���� ا�0و���
��،ودأت ا �+0�� ���0'ر��ن،و&���ت ا��'م ا�د��و:راط�،وا�
ز&ت و0ط ارو

�د ا������ر ا�0��0�� وا��د��� ا�
� �ط��ب +� ا�
��د ا�رو� و0�طت 
�
دو�� �د دو��ا9رى 

�� وا	( ا�وطن ا��ر� ا���
ور��ت ا9رى �� 'ور�� ا�	�و�� وا���!��ن وا�دو�0��،�
ذي 9!�
( د�'

�راط�� ا������� وراءھ� �  ).2(وا�د��و:راط��" &	زا �� ا��ر�� " ا�ط�رة ا�د�

�!�د ا��وري،اي ا�9روج &ن 0!ط� ا���'م 
�ن ا� ��
)ر	�ت دو ���0� �!�ر'�ت ا�60���

0
و	ب �ط�&� و�� ا�م،�ن دون ان �-ل ��!�د ا��ؤ�00 ا��+�دن ا�

(،وا����
وا���ل &!7 


�!�� ا�د��و:راط�� و��طق ا��ر ا�7 �!� �+�� ��� اطرو��ت د��و:راط�� �د��� 
'ون ا�,!

وا�وا:$ ان ذ�ك �
�'م �� �'ل وا0!وب ا����ر�� �� '��ر �ن ا�
	�رب .ا�
داول &!7 ا�0!ط�

�� ���ر ا�7 ا�( �� �زال وا:�� ������ 0واء �� ا��راق،او �� -�ود �	م �ر'� ���س �،��ا��ر

�+�و�زب P و3�رھ���و�ر
ط ذ�ك ��-را&�ت ا�ط�"��� .� �ن ا��ر'�ت ا�

!� وا����"ري،'�� ھو ا��)ن �� ا���ن وا�0ودان،وھو ��!�دي ا�
�$ ا�
	��رار ا�
وا��ذھ��،وا0


�ت 0�ف  $���$ ا��د�ث وا������ ا��و��� ا��و�دة�!	
	�
��ج &ن �ر�!� ا��ؤ�ر &!7 �دى ا�

�'�� ��ھ�ك ا��� &ن وا�د وھو ا��واط��،و'!+� �روط ��ز�� �	�ل ا�
�ول ا�د��و:راط� 

�رار 3!� ظ�ھرة ا����ر�� ا�-و��� &!7 ا���+د ا�0���0
  ) .3(ا0

.  
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�!ق د������ ا�
�ول ا�د��و:راط�� ا���	�� &ن ةظ�ھرة �ان ���و�� ا�	�� &ن ھذا ا�0
��0ر ا�

 �0و:� �� ا�وطن ا��ر�
و�ر �روط ا��ورات �ن �
7  –ا��
��ظ�ت ا��ر�� 3�ر ا���	زم 

 �+�
ط!ب ��� �� ا�دوا�$ وا��وا�ل ا���0ھ�� �� 9!ق أو��ع 	د�دة �� ا�!دان  –&د
 ��(0�

 �+
�در �� '��ت -�د�� �� 0ر&� �ر'�0
�دة،����	"� و �+!�	�ا��ر��،�م 
'ن �� 


را'م و
�0�ر ��� �دث & �	�
�� ھو ����� ��+ده ا��وم �� ا���،�+
�دى &�د�ن،��ث و�	�& 7!

��ر ا�	�� ،وا��0رت �و	� ا�د��و:راط�� �

��ء�ت �0�� ا��,وط ا��9ر	��،و��ف ا�0

�ن �ؤ�رات 1�
� ��
�ول ��و ا�د��و:راط�� وا:
-�د "�ؤ�ر ر�0!��ن"او"�ر�دوم ھ�وس"'!�


��ل ا�7 �رورة و	ود �� ���3 �
�دة،ا�
�� ا�0وق،ا�� '��ت ا�
��ظ�ت ازاء ا������ر ا�

 $�9�،و����ت د0
ور�� و:��و��� �����،و��'�� 0��0�� وا:
-�د�� وا����،�'ن 
���ؤ�00ت 

 �

ر�� �وع �ن ا�
	�وزات ا�����ر0� �� دول ا����م ا����ث ��7 ا�
و	ود ھذه ا���'��ز��ت،

��ور وا�+��'ل وا����رات���0ك 

وى ا���ء ا�د��و:راط�،وا����'ن �ن ا���ز &!7 
.  


و-�ف          �� �!��
0�و�� ھذا ا�0��ق،�د �ن ا���رة ا�7 ان 
-��ف ا������ر ا�+�� ا�

��( د��و:راط� ��	رد ان �د�( �ؤ�00ت د0
ور�� &-ر��،وان �( ا:
-�دا ��را���  ���ظ�م 

���� د��و:راط��
ؤ�ن � �+�ق �ن 	د�
+� ،و�9-� اذا �م 
وا'�
�و�ت �-�ب ا���	رد  �����را0

9
6ف��وا��را'� وا�
وا�ق �ول ا��وات ا�د��و:راط�� وا����ر'� �� 
د�ر ا��)ن  

 .ا���م،و
ط�ق :وا&د ا��'��� ا�	�د

�ن 	+� �����،و	دت ا�!دان ا��ر�� ��0+� �� �را'� �$ دول ���"� �م 
�+Q ا�د��و:راط��       

د��و:راط��،��ث �م '��-�ن ��6،و�$ دول 
را	�ت 'رو0��،��ث ا-��� ��+د ظ�ھرة &و��� ا�

 �������د �+ذا ا���+وم د��� وا�دة و&���،و�م �0
9دم �ن دون -�� �6ز��،'د��و:راط�� ر�

،ود��و:راط�� د0
ور�� ،ود��و:راط�� او��,�ر��� ،ا�7 3�رھ� �ن ا�
و-���ت ا�
� ا0�طت ھذا 

�0�م ا����م ا�7 ��0'ر�ن
�'�ن ����م وا���و��� �م ��د �
د��و:راط�ن و3�ر  ا��-ط!1 �� ا�

��د ا�( د��و:راط�
�'��( ا�&� 1  ) 1(د��و:راط��ن وا�'ل ا-
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���م 
�+ده ط�!� &�ود طو�!�،��د ان ظل     ������+دت ا���ط�� ا��ر�� �� ا��+ر ا�ر�� ا�

���

��� د�$ ا��ض ا�7 ا��د�ث /ا�وطن ا��ر� �9ج �و	� ا�
,��ر وا�
�ول ا�د��و:راط� ا��

ا0
���ء &ر� �� ا��	�ل او &ن و	ود 
��:ض �ن ا������ ا��ر�� و:�م ا�د��و:راط��  &ن و	ود

�ل ���� ا��ظم 
��
�'ك دأ ا�وطن ا��ر� �� ا��+ور ا�9�رة ��+د وادر 	د�دة 
و�� ،

دا�� �ن 
و�س و�-ر،�م �� ��� وا�ردن ،��ا�0!طو�� ��ل ا�
����ت ��

�� ا9
!�ت ا0��ء ���0ت ا��
	�	�ت،���+دف ظل وا�دا وھو و�+.،وا��راق،وا��ر�ن،وا���ن

ا0��ط ا��ظ�� ا�0!طو�� 0واء &ن طر�ق ا�
,��ر ا����ل او ا�	ز"�،&ن طر�ق اد�9ل �ض 

 �� �+
ا�-��6ت ا�0��0�� وا�:
-�د�� &!7 ا��ظ�� ،و�9-� �� دول &رت ��ذ �دة &ن ر3

  .'��ردن وا��,ربد9ول �0!0ل ا�-��6ت ا�0��0�� وا�د0
ور��،

�� ان ا�+��ر ا��وا	ز ا�0�'و�و	�� �دى ا��واطن ا��ر� �� &��م �!,� و�
	�وز 'ل ا��دود    '

�ر �ن 69ل �وا�ذ 	د�دة '���
ر��ت،و�'�ت ا�
وا-ل �
ا&6��� وا�
را��� و:در
( &!7 ا�

 ��&��
�دم 
�"ا�
و�
ر"و"'�����0وك"ا�	
 ���ز�ت �9-� �� �	�ل ،�0ھم �� 	�ل ا��ظ�� ا��ر

����ر ،�$ و	ود ا�ط�رة ا�&6���وا�
'�و�و	�� ا�ر:�
   .)1( �ر�� ا�

 ���د
�ر �

'ررة �-د ھذا ا��وع �ن ا��و��� ا��
را��� ا�رزت �ر�� ا��ور3م ا����و�ت ا�

 �& �+
��!	
�را،��ث و-!ت ��ظم ھذه ا��ظ�� ا�7 :��&� ���دھ� ان ا�د��و:راط�� :� ا0ط '

�ش �ن ا��ر��ت،و�9-� ا��+ ���ر &ن ا���س،وذ�ك 0��ت ا��د�د �ن ا�!دان ا��ر�
0��ح �!

���� ا�9رى��ر،�$ ا����ظ &!7 ا�و�0"ل ا�ر:��� و ا��
0��ت ا�0!ط�ت ا���'�� .�ر�� ا���'

0
��د�ن �ن ھذا ا���
�ح��ش �ن ا���
�ح ا�:
-�دي و:ررت ان 
'ون اول ا��+�� �-ل ان . �

�دت :دھذه � ��7 �ط ا���!و��ت وا��'�را��ظ!& �+
  .ر

  

  

  

  

 .  
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�ح ا�:
-�دي �������7 ا�+� :!ت 0
و�� &!7 	زء '�ر �ن ا��روة ا�وط���،
و:ررت ان 

�ن ا��-ول &!7 �-� ا�0د �ن &�!��ت ��ء ا��روة ا�	د�دة  ���'ن ا�0!ط�ت ا���'

�رط ان 

�د ا���
�ح،وھذا �� �0ھم �� �و	�ت  �
��ت ا�0��0�� ا���'�� ا��ن ا�
ذ�ر وا���ق &!7 ا�ط

��ر0� �وع �ن ا��
'�ر�� �9
!ف ����� ا����ة ا�:
-�د�� و� 7!& �+
�ا-رت &!7 ا�'�م :

 ���ل ا��6��ن �ن ا���ب ا��رR رة�  .ا��د

�ن ا��ظم ا��!'�� وا��ظم    �-�9 ���ن ا��ظم ا��ر ��+�و��ر3م �ن ا�9
6��ت ا�


�ق �� ا�'��ر ا�

	� �!��ط وا�دول ا��-در �!����� ��ن ھذه ا��ظم '��ت ���+ور��،و�ن ا�دول ا�	

+� ا�7 �د ��د،و:د ��
� ��	�	
�ن ا�0���0ت وا�9-�"ص، و�ذ�ك '��ت �ط��ب ا��وى ا��

��&��
��ق ا�د��و:راط�� وا��دا�� ا�	�

ر'زت ھذه ا��ط��ب &!7 اط6ق ا��ر��ت ا�0��0��،و)1(  

  )��

و�س و�-ر،�	�!�� �درك ان ھذا ا��راك �' �ان �� �-ل �� �ض !دان ا��وطن ا��ر


رو'� &!7 ا����ع وھ� ا9طر 0!ط� &!7 �
	!�� �� 	ود 0!ط� 0��0�� �
( ودوا��( ا��0� ��

�� ھو ا��)ن �� �وا	+� ا�0!ط�ت ا��د��� او ' �+
0���ا�ط6ق، ��( ��و	د :��ون �

ا�
'�ر ا�دول �!0!ط� ا�د���� و
�ظ�م ا���ل ا�د��� و:وة (��رون �0�ؤن ا0
9دام ا�د�نا�ز����،و'

����ء ) ا��
�وى ا���+�� ا�
� 9دم �-��1 ا��"� ا���'�و�ت 
0!ط�� د���� وھوا
�� ا9رى ��و

  ا�و��ع &!7 �� ھ� &!�(،


ر ���� &��

 �
�� ان ���� ا��ك و&دم ا���� �� ا�0!ط�ت ا���'�� ا�' ����ظم ا�!دان ا��ر� ��

 ��0
ؤدي &�!�� ا�7 �ز�د �ن ا�,�ب وا���ق �ن 	��ب ا3!ب ا���وب �د ا��ظ ���وا�60

�ط �ن ا����ر'� ا�0��0��،ل 
-�در ��+� '��� ا���وق وا��ر��ت � �+���
� �
�+�،وا�'�
 �
ا�

��  .ا���


رو'� &!7 ا����ع �ا�7 &ودة 
��رات ا���ف ا�-و�� و
ؤدي &�!�� ا0
6ء ا�دو�� &!7 ا�0!ط� ا�

�	ددا،و�'ل ا'�ر �را0�،او ا�7 ا��ز�د �ن ا�
�د��ت ��و 
�'�ك ا�0!ط� ا�0��0�� ��0+� و
و	�( 


�'ل �ن ا�
���ف �ن ا-و���ن و��را��ن
+� وا�0�،	  ا��ر�ت ا��و	�� �+� 

  

 ��ر0� ا�0!ط� وا���ور ��د�ر ا�ذاتو��0ر�ن ��
ر'ون 	��� �� '����ة ا��ر��ن �ن 
)1.(  
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��+� �� ا�!دان ا��ر��
�
,��ر &ن .�ن 	+� ����� ���'ن ا�	زم و	ود 0���ر�وھ�ت �!
,��ر 

طر�ق ا��ورات �$ ا�9
6ف �� 
�د�د ��+وم ا��ورة '�-ط!1 0���0 ���� ا�9روج &ن ا�و�$ 

( ا���ب  ا�راھن ،0واء ا�7 و�$ ا��ل او ا0وء �ن ا�و�$ ا���"م �+� �ر'�ت 0��0�� ���ول

�و&�ت ا��ور�� ا���ف 	�0
9دم ھذه ا�
�و&�ت ا9رى ا9راج ا�0!ط� ا���'��،و	�او ا�	�ش او 

 ��
+� ،و�ؤ0س ا���ب او ا�	�ش �'و�� 	د�دة �� ا�!د �د ا0��ط ا�'و�����و�� ا0��ط �'و ��

 ّ��  .ا��0

�د ا�7 اي �د ��'ن 
)'�د �	�ح ا��ورة �� �-ر و
و�س،و9-و-� ان �����ر �	�ح ا
�
��ورة 

����
  :&!7 ا����-ر ا�

،)�ل 'ل �ؤ�00
( و�9�'�� ا�+��ر ا��ظ�م ا�0���0 ا��د�م 

��&��،0واء '�ن 

�7 �'را و&��دة و
-ورا �!�'م وا��دا�� ا�	
و	ود دوا�$ ا�د�و�و	�� 	د�دة 

را��� او ا�
را'�� او 3�ره��،��� .�'را ا60

���ن ا�
��ر ا�-��6 ���ر�� �!�9� ا��0 � .-�ود �9

 .و	ود ز&���ت 0��0�� 
�وز ��� ا���ب 

������ر�0ت ا�� $�
�د�ث �ؤ�00ت وا��ط$  �� �  .ا�ر3
 

��ر�� �ن ا��ورة وا��
���� وا���6ب ا��0'ري،�6و�7 
�م &ن �د�ول ��و�� �و�د �ن ا�

د�دا :د ���� ا�7 ا�د9ول �� �ر�!� ا�د��و:راط��،و:د ��دث :ط��� �$ ا����� و�9
�ر �+	� 	


��ل ا����و�� و�ر	$ ا��ظ�م ا�7 ا��ر$ ا�ول. ��"��!

0ب ����و�� وا�'
�� ��ن ان ا��
��ظ� 


�'م �� آ��رھ� و�
�"	+� ��دم و	ود ا�
)ط�ر �� ��&�دة،و�-�ب ا�
�'م �� �	ر��ت ا��ور ط��

"� ا�0��0�� ا�	�دة�
  .)1(وا�
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 )���ور
�ن �� �-ر و
و�س، ط���� ان ھ��ك � 7�0����ن ا��0ق �وا�( ا��'م &!7 �	�ح 

�رار�� �� ���ت و	وه ا��ظ�م ا��0ق،و��س ھ��ك ��روع �وري 
�رف &!�( ھ�"�ت 0��0�� 
ا0

��ور  ������	�،9-و-� ان ا�60���ن و	دوا ا��0+م ا��م و�$ 	د�د 
�'ل ��( ا��ر'� ا��

رة �� ا�داث ا�
�ول ،�م 
'ن دوا��( 0��0�� ��9-�،وا��� ا�
,��ر�'�،ا�ذي �
0م ��-رار وا�

�دون ا�+م 
��&�� وا69:��،��60��ون ا�ذ�ن ا�ط+دوا وھ��وا 69ل ا���د�ن ا������ن،��
ا	

�+�د .ا���ل 
�ظ���،و�د�+م 
�ر�N طو�ل �� &�ل ا���ظ��ت ا�0ر��،وا����دة ا���+ودة �+م �

ذا�+م &ن ھذا ا��د ا�	د�د،ا���� ا�7 ذ�ك �!�د ظ!وا �9رج ا��دا�� ا�:
-�د�� ا���	�� &ن -ّ�وا آ

�� �م "��
��� ��ن ���و�� ا0��ط ا��ظ�� ا����� &ن را�	+م،و��
ظ�ھرة ا��و��� وھذا ا��د �3"ب 

دأ�� ا�60��و�وا��� ا���ب ا�ذ�ن ��0ون ا�7 0!ط� ا69:��ا�!
ت �ن �د ا�0!ط� ا� ��'���

�رد ھذه ��0ت ا�د�و�و	��،وا��� ھ� 
�� ان �ر'�ت ا���وا�60��ن &!7 �د 0واء،و�� ا��

9
!��ن &ن ا�60���ن�
�ط!ق �ن رؤ�� و
�9�ص  ��&��
  ).1(ا69:�� وا	

�ط!ق &ن �ورات ��ر ّ�
ان �و	� ا�
,��ر �� ا�وطن ا��ر� �0ب ا���ث ار�ك د���0 �


م ا�
د�ر  ����"��،وا�!
�رات و���ءات  2008 – �2007+ذه ا��ر�!� ��ذ 
�ن 69ل &�د �ؤ


�دة،و3�ر �ن ا���ظ��ت 3�ر ا��'و��� ا��ر�'�� 'ـ ��ر�دوم ھ�وس و ا���+د ((ر&��� ا��م ا�

وذ�ك ��ور ا��د�د �ن ا��دو��ن وز&��ء ا��ر'�ت ا��
	�	�� ذات ))ا�	�+وري ا��ر�'� 

�ن  ��&��
ا�!دان ا��ر��،وھو ا�0���ر�و ��0( ا�ذي 0ق ا�
+�F ��ورات ا��ط��ب ا�0��0�� وا�	

���ل �
�'�ك ا�
��د ا�0و���
� ا��0ق،�� ا��ورات ��0ق،'�� �-ل �� 0���ر�وا 

����� �� ا'را���،و�ورة ا�زھور �� 	ور	��
  .ا�-ر��،وا��ورة ا�ر
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�$ ا��،��د 
زا��ت �و	� ا�
,��ر ا������ �� ا�وطن ا��ر� �
��&�� ا�

	�	�ت ذات ا�-,� ا�	

�ن ا��را"1  �����+� ا�0!ط�ت ا�0!ط�ت ا���و���،�'ن ھذه ا��ر�!� �-ل 
وا�ق ��
'��ت 


و0ط� وا��ؤ00� ا��0'ر��،ا�
� ر��ت ا�
د9ل �� ��� ا���ت ا����رة و�ن ا�ط�ن ا�ط �!'��ا�


�رار ا�
0��و�ل وا�د&م �+ذ�ن 'ل �ن 
و�س و�-ر �د ا��-ول &!7 ����ت ا�ر�'�� 

 .ا��ظ���ن �� ���� 
,��ر و	وه ا��ظ�م ا��د�م

6�ت ��� ا� ا�����ر�$ ا��ر� �!د��و:راط��،�0ب ا�'�
ب ��0(،�� ھو �� ا�� 7�0� ��ان 

�� &ن طر�ق ا��
	�	�ت،وا�د��ل &!7 ھذا ا�'6م �م �ر�$ �� �0ح ا�
�ر�ر �� ��&0'ر�� طر�

���� ا��رب ا���ور��،:��� ا�-راع ا��ر� ���ر وا�د �د�ن ا0را"ل و�ذا�0را"�!�  –'ر 
1 ��!0�
-ر�1 ر"�س ھ�"� ا�ر'�ن �!�وات ا� $�و�� �ؤطرة،و9-و-� �
�� ���� ا�+� �ورة �،

 ��:��

��:��ت ا�دو���،و9-و-� ا��
زام �-ر ���9رات ا����� ا��-ر�� �ور"�س 	+�ز ا�


ر��+� :ط�&�ت )) '��ب د���د(( �
  .&ر��� �ن ا���ب ا��-ريا�

و�� 
و�س 
م ا0
,6ل ا����ر�� وا��ر'�ت ا��
	�	�� ��6داث ا�
,��ر،�
�	� ا�,�ب وا���ق 

�ر'� ا�ر�'�� ودور ��&ل �!�ؤ00� � ����ن ��0د ا���"!� ا���'�� ا�
و�0��،�+� �ورة 0!


�0�ق �$ وا��طن &!7 ا0
��د ن &!� وا9
��ره ا�+روب ا��0'ر�� ا�
� ا�ر�ت 

��&� وا�ز�� ا�:
-�د�� �ن دون 
,��ر ا��'ل 
��ن ا�	
ا��طراري،�$ ا0
,6ل ���� ا��

�� :د ���ق �،��ا���م �!�ظ�م ا�0���0،��0+�م �� 9!ق �9ب 	د�د 9ر	ت �ن ر�م ا��9ب ا��0

�+
�6 ا���!�� ا�د��و:راط�� ر�
0�.  

��6،ا�
�  �1979 ا��ورة ا��را��� ���م��� �-ل �� ھذ�ن ا�!د�ن �-ر و
و�س ���( اط6:

3�رت ط��� و�'ل ا��ظ�م ا��0ق ور��ت '��� ا�
��:��ت ا�
� و:�+� ��ه ا�ران �د �	�ح 

��رة �$ ا�,رب�  .ا��ورة ،وو��ت ��0+� �� �وا	+� 

�رار�� و��س ا��ط��� و��,�ر

م اد�9ل ا�0� �0� ا�7 وا��طن،��ن ا�
,��ر �� ا�وطن ا��ر��� 

'��را �� ط��� ا�
وازن ا�:!���،�د&م ا�ر�'� �!�ؤ�00ت ا��0'ر�� �� ا��رق ا�و0ط و���ل 

�0ق ��و 
���ظ�م ا�
ر'�،اي ا�
زام ا����د و&دم ا� �+�ا�ر����،�+دف ا�7 	�ل دور ھذه �
                                                           

،والغاء على وجوده، والذين نادوا بطرد السفري 10/09/2011اعد الباحث مقاله،هذا،فبل حماصرة السفارة االسرائيلية يف القاهرة، من قبل احملتجني املصريني بتاريخ -  1
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�رار وا�ن ھذه -ا� �� ���� ا��رورة ا��-وى- ا�0!ط�

-ر دورھ� &!7 ���ن و����� ا0�و�

� ا��داء  ا�!دان-����ن 9طر ا�
+د�د ا�60�� وا���0ھ�� �� ا�
وازن ا�:!��� و&دم 

  ).1(ا�0را"�!�

و�� ���� ���� و0ور�� وا���ن ��زا�ت ا��ور 3�ر وا��� ،�'ن ا�0
را
�	�� ا��ر�'�� 


+دف ا�7 د&م ا����ر�� وا��وار دا9ل ھذه ا�!د�ن،
�ت �	� ا�
رام ��وق  ���و& ��وا�,ر

�$ ا�0���0 و9رق ا��ر&�� ا�دو���،وھذا �� �و�1 �دى ا�
د9ل ا����0ن وا��ر��ت ا�����،وا�

���ل ا�0!ط� وا�
,��ر �� ا�وطن ا��ر
�!�� ا�& �� �  .ا�,ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا����ث ا����� 

  :�رص ا�����ر �� ا�وطن ا��ر��

اك ا���� ا�'�ر و'��
� -��1 ان �!�ور
�ن ا�
و�0�� وا��-ر�� :-ب ا�0ق �� ا�	�ز ھذا ا��ر

�ن ا��وا�ل ا����زة �!�راك �� &�وم ا���ط�� ،و&!7 ا�ر3م �ن ا�0
داد وا�
+�ك :�م ا��دا�� 
                                                           

1 Eric Denécé ,(Les Révolution arabes ne Sont que des coups d’état Militaires masqués )(entretien)la 
tribune ,La Tribune ,01/06/2011 ,p.30 
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وا���0واة ھ� ا��وا�ل ا����� ا���ر'� �+ذا ا�
�ول ،�'ن ا�ظروف ا��9-� �'ل !د �ن !دان 

�ت ا0!�ب ا�
	�	�� و�ط��ب �9-�،��� ا�و:ت ا�ذي ���9ذ !9 ��ا��راك �� ���� ط�$ ا���ط

دا�� �ن ،�+
�'���ا��ورة �	ده �� �-ر �)9ذ �دا آ9ر �ذھب �� ا
	�ه 
	ر�م ا�و	وه ا��د��� و

�9-�� ا�ز��،و
	0�دھ� �� �9-�� ا�ر"�س  7�0� ���رك واو�ده وا&وا�(،او � ��'���

� �
�ن دون اي 
,��ر �ذ'ر�� ا��ؤ00� ا�
� ا�رزت ھذه ا��9� وا�،)
9� و����� Q
�
�'��+� ان 


9رج �ن �و0+� ا��0'ري و
9وض �� 3��ر ا�0��0� د&م �ن ا��وى ا��9ر	���+���.1  

�د 0� ا�7 ا��,رب،��,�ر �ن �'ل ا��ظ�م ا��0��0 ���:د 
�9د ���7 ا-�6�� ��ط '�� ا���ن 

��!'�� د0
ور��،��ث ا:دم ا���ھل ا��,ر��ق :�زة �و&�� وا�ر:� �
&!7 ا	راء - �� �ط��ب �


�ء �� �
���و��  01/07/2011ا0 �� ��&!7 د0
ور 	د�د ��زز -�6��ت ر"�س ا��'و

�����  .�ر�0ء :وا&د ا�د��و:راط�� ا�ر�

�� ��ظ�� ان �	�ح ا��ورة ا��-ر�� و
-�&د ا��راك ا���� ا�ذي �!ف ا���ط��،��ز ا��!0ط���ن '

 �
��ت ��ط!� ��0وات &د�دة ،�� ا��ر �� و�دة &!7 
و:�$ ا
��:�� ا�و��ق ا�وط�� ا��!0ط���،ا�

  .:وى ا��ورة ا��!0ط����

 ���0�ت ��د�� و9د
'��د�م 
و�� ا�0��ق ��0( �	�ت !دا &د�دة �� �	!س ا�
��ون ا�9!�	� ا�7 

���ن ا���
�واط��ن �!
�9�ف �ن �دة ا��!�)2(.  

  

  


دا9ل ��+� ا��د�د �ن� ��د ان �رص ا�
,��ر �� ا�وطن ا��ر
�� �+�  :ا��وا�ل ا���0�� اھ


( وا
	�ھ�
( وا�'�ره �ن �)�( ان ��
1 �,رة 'رى 
ؤدي ا�7 ����ط! �� �و�دة ا��راك ا���


وق ا��( ا��وى ا����ھ�� �!
,��ر
 �� .ا����0م ا�دا9!�، وھو 

����� �� ا��ظ�� ا�0��0�� ا��ر��و	ود 
,�رات � ��� .ا�
9وف �ن ا9ط�ر ا��ورة ا����دة اذا 0!

                                                           
)) احلركات االحتجاجية والثورات العربية،اسباا وآفاقها:((النصراوي،بعنوان راجع نص احملاضرة اليت القاها االمني العام للحركة االشرتاكية العربية ،االستاذ عبد االله 1 -1

  . 02/08/2011بتاريخ 

 .2011يوليو05،العرب االسبوعي،))حماولة لفهم قرار انضمام املغرب لس التعاون اخلليجي((حممد عصام لعروسي، -2
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 ��	
��ر0� �وع �ن ا��ا�9وف �ن &دم 
,��ر ��� ا��'�ر ا��0"دة �� ا��ظ�� ا��ر�� ا�
0!ط��،و

��ر0� ا�
0!ط�� ا�
� :د �&!7 ا�	��ھ�ر �ن 69ل 
,��ر ا����رات ��ط وا����ظ &!7 	وھر ا�

��ر0+� ا����� ا�	��ھ�ر 3�� ا��ؤطرو وا��و	+� �'ل 	�دز
 

�داث ا�
,��ر �� ا���ط�� ا��ر��،ور0م ا��دود ا�	د�دة �!��ط�� ا��د �ن ا�
د9ل ا�	�� �� ا

�0��ت ا�ط�"���،و
�ز�ل اھم �
�	�ر ا�و��ع �ن ا�دا9ل &ن طر�ق ا��زف &!7 او
�ر ا��

���ر�$ ا�0
را
�	�� ا��ر�'��)1(  

 1�0� �	���'ن ان 
'ون �ط�� و��،���� �!��وب ا��ر��ان ا�د��و:راط�� '�ط!ب 	وھري و�

���'ر  �+'0�
�در ���'ر ا�د��و:راط�  ���
�
�ج ���ذج و�9ب 	د�دة 3�ر ��

�ن  �����
�ج ا�7 	ر&�ت ��� �6�،وا�داث ا�
,��ر ��	رد ا�
,��ر، وان ا��واطن ا��ر�ا��

ا��ر�� وا�د��و:راط�� ،و��
�ج ا'�ر ا�7 �رص ا���ش ا�������0 ا�'ر�م،و
	د�د ���ل �!0��0��ت 

�و�( ا�0�7 ا&
�ر ا��واطن ا���ور  ا���و��� اي����&� ا�	د�د،

��:د ا�	��0����ه  ��

�� �'ل 
,��ر، وان ا���'��ن �	رد ادوات ��	�ز اھداف ا�-��1 ا���م��و�� ���� ا���ل �� .ا��

�ر ا���وب ا�� &ن ر��ھ� او �
�9�ت و0�!� �
ا�	�ز ھذه ا�,���ت،
'ون ا�د��و:راط�� وا��

����د ا��'م90ط+� &!7 ا��و:د ا��ر '�رل دو
ش ا�7 :وة ا��ؤ�00ت ا����و �ن ا�رادة .��0'�ن 

��"� و�ق �واط د��و:راط��،
�دث ��6 ا�	��� �دى ا��واطن ا�7 !

,ل �'ل آ�� و�
 ��ا���

��ن &!�+� ط���ل �0
و�� ا�,��� �ن و	ودھ� وھ� ا������� "��در	� � �!
-ق ����9ص ا�

��وا��-!�� ا���.  

  

  

  

 �����-

�ج ا��ظ�� ا��ر�� ا�7 �را	�� &�د�� و�'ر�� :و��،وان 
9وض �� 0��:�ت �


��ل ا�7 ز�ن ا�
��:د 
�ق ��+وم ا��ورة ا�0��0�� وا�69:�� ا�+�د"�،وا���
� 7
وا-�6�� ھ�د��،�

��&� ا���ء و ا�+�دف، 
'ون ��( ا�و�و�� ا�7 �ط�ق 0���0 ��
رم ارادة ا���وب 
و�-���+� ا�	


+� �� 3د ا��ل�� .و ا�

                                                           
 . 92/94/95،ص2010، 1لالعالم والنشر،طنذير مصمودي،بعد الرصاص،االسالميون واالسئلة الساخنة،الشروق  1 -1
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�����ن ھ� ا��� ������ ا�������اط�� 
� ا��	�� ا������  ھ� ا

�رط� ا��رق ا�و0ط ھ�   ��و�� ان د��� ا�
راض 
!ور �� ا�����ن ا�9�ر�ن ��وم &!7 �


�دة ا��ر�'��� ا�طر�ق ا���ل ����ر� ا�رھ�ب،وھو �� ا��ر ���ظرات &د�دة دا9ل ا�و���ت ا�

�ول :ول ا�60��ن �ن &د�( دا9ل ا�!�� ا�0��0�� �� ا����م ا��ر� و9-و-� �� ا��رق 

�ل �$ ا�60���ن اذا و-!وا ا�7 ا�0!ط� ��

ا�و0ط �9-� �د ا&6ن را�س ان ا�ر�'� 0

�9�ت د��و:راط�� و�ز�+�
وا0ط� ا�.  

	�ر�ت،ا���و ا�دا"م  و�ن �ن ھذه ا����ظرات ��'ن 
��ول و	+
� �ظر 'ل �ن رو�ل ��رك

��+د إ�
رر�ز ا��ر�'�،ورورت 0
��وف ا��د�ر ا�
���ذي ���+د وا��طن �درا�0ت ا��رق 

��&!7 0ؤا�+و+
  .ھل ا�60��ون ھم ���!� ا�د��و:راط�� �� ا��رق ا�و0ط؟:ا�د�7 �دى ا	�

�رق ا�و0ط :ل �رى 	�ر��ت ان ا�د��و:راط�� �م 
'ن �دا ر"�0�� &!7 ا	�دة ا�ر�'� ا
	�ه ا�


ور��ت ��ط،ا�� ا�ن و�د�� �0ھ�ت  11/09/2001�
دا 
�و�ر ا�د�'�م ، و'��ت ا�ر�'� 
�9ذ 

��د 
�� ا�د��و:راط�� �� ا��راق،��د �ت ا�( ��'ن ا�&+� �� ���
��ل ا�0�0 ����9-��ت ا60


,!ب &!7 ا���ف ا�راد�'��� و��ء �وع �ن ا�د��و:راط��!� �����ل  &!7 ر�وز ا60
 �
ا�
و����� ا�


�د�ل رؤ�� ا�60��ن  $�
طر��ن ا�60���ن وذ�ك �ا��ل ا�و0ط �ن ا��'و�� ا�0
داد�� وا�

�� &!7 ان"��
د��ن ا����� �رى 0
��وف ان �ذ �ض ا�
��رات ا�60��� " ا�60م ھو ا��ل"ا���


�'�� �!��ف ��س ا9
�را '���� ����ر'
+م ا�0!��� �� ا����ة ا�0��0�'
�،��+م ��
رون ا�0!م �و:�� 

و��س ا0
را
�	��،و��
ر ا����ذج ا�60��� ا����	�:!�!� 
��-ر �� ���
�ن '���� ا�	�ش �� 

��ل  ���0ور�� وا��!ك �� ا�ردن،وا�
�+د ا�!�ظ� ���ط� -ك ا�راءة ��ض ا��ر'�ت ا�60


ؤ'د ا�
�ول وا�
,��ر �
��ر0� ا�����س ا�7 ا�د �ن ذ�ك ھو�ذ.���س �+ذا �ر
ط �ب دا���ل 

��س� ���
0

�دة ان �  ��ث �رى ا�( �ن ا��روري �!و���ت ا�

  ���ن ا�� &�!�� د��و:راط�� �
7 �و ا�+�� �ز&� �60+�� وھد�+�� ھو ا���ء �'و P و�زب

  1.ا60��� ا0
داد��

  

                                                           
)) احلركات االحتجاجية والثورات العربية،اسباا وآفاقها:((راجع نص احملاضرة اليت القاها االمني العام للحركة االشرتاكية العربية ،االستاذ عبد االله النصراوي،بعنوان 1 -1
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��
 :ا��9

��زا�ت ��	� إ�7 ا�درا0� وا�
�!�ل وا       ��������ت ا����ھQ إن ا�
�د وا�0
��دة �ن ��

ا���ر��� ، وأدوات وطرا"ف ا��ث ا��!�� ا�ر��$ ، و'�� �)�ل �و ��
�+� &!7 أ�ق أو$0 

 �!�و9-و-� &!7 �ب ا��و��� ، ')0!وب 3ر� �!0�طرة وا��
واء و'و	( آ9ر ��

 �!� ���'ن أن �9!ص إ��( �ن ھذا ا��ث � ��  :ا��!��� ا����!� ، و

   Wق أن ا!�
و	س وا���0"!� ا�	وھر�� �� &6:� ا60Xم وا�,رب 0
ظل �0'و�� 

�ن ���	/ت ، �م إن أي  ��ل �� ظل ا��و��
0��!( ��� ا��� ��وا���ط� وا��ذر ، و� ��!م 

�ن 
طورات  ��60Xا����م ا ��م ��-ل � ���ق �

�ول �و&� �� ھذه ا��6:�ت �ن �


�-!( &ن ا �
��ء ���ر�� 
��ق ا�+وة ا��Xوا ���دم ا��!
�	��ت ا� �� �����م ا�,ر

60�� ھذه ا�
طورات ا����ر�� �!ن �'ون Xز ا����م ا	م ��� ����&� وا�:
-�دي ، و
ا�	

�� �م �0د  )
��

'��ؤ ، او �
7 �9رج &ن 0�طر
( و�دوره أن �
��ور �$ ا�,رب �

	+و ����

( ا�,ذا"�� وا�
-����� وا��	��
�0( ا���ص �ن ا�!� ��
( ا�ذا
�� ، وھذا ���'�ده وا

�ن 
طورات ���ر�� ،  )
�� �+د $� ، �+����ز�� �� &6:� ا�,رب ' ����ن دو�� إ60

 $� ��
�دم 9طوات ���ر�� وھذا �� ��-ر درا0� 6&:

و�ن دو�� إ60��� أ9رى �م 


�� ا����ر��!'��  .ا�,رب �� إط�ر ���ري و&!7 �وء 

  

  

  

  

0ق ذ'ره �+ذا � ���� أ��� أوا�ق &!7 ا���ط ا�,ر�  &�د�� ا0!م     ��'ل أ0ف 

د وا�( � د�ل &ن ا��9وع W0�ظل إ�7 ا )
�دم ا�,رب و0�طر
�دم ، وان 
')0!وب �!

�� ���� أؤ�ن أن ا��ر��� ��
ل &!7 ا��'س �ن ذ�ك  ، ����و�وا�ر'وع و� دا&� �!

���60��� -���� �'ل ز��ن و�'�ن ، �'ن Xدق وإ69ص و�رورة ا-!م وا���ل �$ و

�!+م � $�
���ر�ن �	�
�ر:�ن �ا��ودة إ�7 
����م ا�د�ن ا�-���� ، ا�د�ن ا�ذي و	د ا��رب 
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 �����$ ا�
��ر ا�,ر� ا��! ��
( ا�وا0$، �م أ��� � �!��ن  N�ر�
وو�د -�+م وأد9!+م ا�

د�ل �60Yم '-   7���

,� 3�ر ا60Xم د�« : :�ل ل ��( و�ن ���� أ��� » �� �!ن �'

 7���
�و�( 
�ذ�ق و�رد &!�(  ��� ا���!
:ل ��ا�+� « : �ر�ض ا��و:ف ا�
و��ق ل ا�

دون�
 ��  .» �'م د��'م و�� د�ن ... ا�'��رون � ا&د 

      ��60Xا�د�ن ا �� ��ررھ� و�0�� ��
�� �ن ��س ھ��ك !'��
�ل ���  � �����إن ا��!

�� �Zد��ن ���ص ا�-ر�1 �ن �ن 'ل ا�د�
60�� 	�ء �9X7  –���ت ، �ن ا�د�ن ا���
:�ل 


� ور��ت �'م ا60Xم د��� « : ��ت &!�'م ���
-دق P » ا��وم أ'�!ت �'م د��'م وأ

  .ا��ظ�م

ل ا�
	ز"�    �60��� ، ��60Xم � �Xا ������� �ر�ض �-ط!1 ا60Xم ا��!���� أو ا��!'


و	د �� � )�W  6 ، ور3م 'ل ھذا��'
�ل د���  ���& ���0�ا60Xم ���0� �9-� و

 ��' ، �+!	W و��0�ش �ل :�����ر �ن ا�X'���� ا'ر ��� وھ� ��0ت �	رد إ�'���� 

�ن �م 
'ن �( :��� ��وت �ن ا	!+�  )�W ، �����ر أ��� �رط�� �� ا��د�د �ن 	وا�+� ا�+�

  . �+و ��ت أ-6

  

  

  



�� ا��را�
 وا����در��  
  ا���ب

 - 01 روا�� ورش �ن ��� –ا�
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