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 :ا
ولا����ث  

  :ا�د���راط�� ��د ���د ��د ا���ري

�ر ا����رات ا�را��� ا��وم �� ���� ا�إن ���ر ا�د���راط�� ھو أ )1(ا���ري �رى ��ط��ب 

ا��ر ��،  ا+*ط�ر�� ����   �(���ع'&� ا��ط%ب ا�ذي ��ظ! ا��وم ا��� �� �� ا�وطن ا��ر �، أ

��، ��%� ا��ط��ب ي ا���م ا��ر �  ��د���راط &� و�'�دي  /رور.&�، و��-د ا�رأ ����ل �ط��ب

ا3'.��ء ا������ و�ر�� .���ل  �&� �ر�� ا�1�ر و�ر�� ا�.� �ر و�ر��ا������� 0%! رأ

  .�زاب و�ر�� ا3'.�4ب+ا

 ا�د���راط�� ھ� ا�طر�ق ا�و��د �%84ص، ا�84ص �ن ا�وا*6 ا��ر � ا�راھن، ��� وأ- �ت

�رو�ر��ن، وھ� ا��وم  أ3م���'�: �ن ��/! /رورة 3 �ن ا�ل ا�.�دم و*ت  أي�ن  أ

�د���راط�� ھ� ��م ا���ب " �ن ا�ل ا���1ظ 0%! ا�و�ود ا��ر � ذا.:، أ�/� ل  و��ب�

 �� �� �ا���ب و*��� ذ�ك ا��وع  �ن ا��&%� ��ن ا�����ن  �#رادةا���م  أو� �

�.- *داول ا��.ط� ا������ �.- أ�س  ب �&%� �����وا����و��ن، ��ن ا�دو�� وا���

 ���./
�س ا��ز�� �� إا�*� � رزھ ا�*���ر ا�د���راط�،  ا�1*0���اطر ا��ر �ن 0&ل ا�*�

�50وص� 6�� ���  .)2("ا�*رام ��وق ا��واطن ا���

                                                           
1
���زة �� ا�1%��1 و'�ل د %وم ا�درا��ت ا��%��، ود�.وراه ا�دو�� ، '�ل ا(1936و�د �� ا�ر �ط �0م  ، �1�ر .�ددي �ن ا��>رب،ا���ري ���د ��د - 

� � �ض ���8.'� ���ن ا�ل 'ظر .�د" ا��- �� وا�دو��: "�ؤ��1.: أھمو�ن  2010، .و�! �0م ا(�8���%1%��1 و�1%�ر ا��ر �  أ�.�ذا�� ا�1%��1 ا�.>ل 
  ".��-را�4ط�ب ا��ر � ا��"، ".�ون ا���ل ا��ر �" "ا�1�ر�� وا�.ر و��

2
ن ا��� ري ���د �0 د، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ا��وا�ق وا����'�ت ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ��@�� ا�د���راط�� �� ا�وط - 

  .184، ص2000، 1ا��ر �، �ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر �� ط
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 �%�0ن ����� �%��  .'وبا����%�  وھذه )1("ا�ط8 ��و���'� ا���.�6 ا��ر � �ن ���%� ھ� ��

�! ا����ط، � وا�3.����0 �� ا�وطن ا��ر �، �ن ا�C�%4 إ3 وھ� ��Bب ا�د���راط�� ا������أ

��  ��� ��'� �ن ا�ط����1 ا�د�'��، � '�ن �ور��، �-ر وا��ودان، أو�ن ا� %دان ا��ر �� ا�.� .

�8 ا�.����0 �د�'�� ��&� �ا�ط����1 ا ��ل '� � .��ل �ن.*%��ت ا�د�'�� ��&� 3 ا�دول ا��ر �� ��+�

1 ���� ا%: ا�ط8 � 1 �طرح � �� ����ل إوا�و" ط8*� �'&�و ��.��� ������، أو 3 .��'� إ

� ا�وا%: �� ����ون ا�وا%: ا�1*��� ��ل ���� �ن ���ل �م، وا����ل ا��م ا�ذي ��

6 دط��، ���ا��ر�� ��ل �ن ا�0.�; ا�- ا����ط ھو ���ل ا�د���را� ،��ا����� وا�1*�

�#ذا أ ا����ن ھذا ا����ل ظ6رت �� ���.� ا�ط8 �� و���.� ا��&%� ��ن ا�د�ن �� 0ذ�

��8  .)2("وا�دو�� ���رد �*��� �ن �*

ا��ل ����ل ا�ط����1، ���د���راط��  �� .�'�: �ن �ر��  +'&�و�ذا ��ب .���ق ا�د���راط�� 

.��ق '�1&�  )3(ا�*�دد��ا�-��D ���ل ھذه  ا(ط�ر� ا�.1��ر وا�.� �ر وا�.�دد ا��ز �، ھ

ا�.�دد�� ا��ز ��، ا�.� �Bر  وا�����ر��': ��س �ن  د�ل �%ط���1 وا�� �%� ك أذ�،  -ورة ا��� ��

  .���� �ن �ظ�ھر ا����ة ا�������ھ� �ظ&ر أ

 طرح ���ر ا��%��'�� �� ا�وطن ا��ر � �� �'.-ف ا��رن ا���/� �ن طرف �1�ر�ن

�ل ��ظم ا+ ������ن� �&%�� �4/�� �%دو�� *ط�ر ا��ر ��ن ا���م، و��'ت ھذه ا+�4رة �

��ن أ-��ب ا��%��'�� �د0ون إ�! *��م دو�� 0ر �� أ� ،��'���و ا.��د 0ر �، ��ن  �د ا��

                                                           
1
 - �� 8��رة،  ھ� ���و�0 �ن ا�'�س ����&م د�ن أو�ون، أو �'س وھ� �.در�� ا�ط��� �ر. .&� ا�3.����0 و.1-%&� 0ن  �/&� �وا�ز ا�.����0 

�رة، وھ� ��''� د�.ور���  .وا�ط����1 �و�ودة �� ا�&'د و� '�ن  
2
  .101، 100، ص 1992، 1ا��� ري ���د �0 د، و�&� 'ظر '�و إ�0دة  '�ء */��� ا��ر � ا����-ر، �ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر ��، ط - 

3
�ر �ن �ر�� او �زب ����� �� ا�'ظ�م ا������ �م ا�وا�د �'ظ�م ا��ل، وھ� و�ود أ3 .� ل  1�رة ا�'ظ إ�د�و�و���0 �رة 0ن ا�.�دد�� ھ�  - �

ز ��زاء ��.�%�، و��ل �زء �وھره ا��.� �ن �ل ���ن �� ا�و�ود �.�ون �ن أا�وا�د، و�.'��س ا����6 �ن ا�ل ا�و-ول �%�%ط� وا�.�دد�� .�'� 
و�وا�ق '�� ا�.����0 وا*.-�د�� ���دة، ر���ن ���ل  -ورة �.����� و &� أ و�وھر ا�دو�� ا��و��� ا�.� �و�د  &�   أ��س� ھ� وا��4ص، وا�.�دد�

  .�! 4%ق ا�.وازن وا�3.�رارو�ط ������  �ن ا�����0 و.&دف ا�.�دد�� أ�4را إ
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�د�د، ��ث -�رت .�'� ا�.�8ل ھذه ا�دول طرح ���ر ا��%��'�� �ن �د�د و��ن  �1&وم 

0�8'�، و��س 0%! أ��س ا�&��'� ا�د�'��، و ��.��� أ- �ت د���راط� ��س ا�دو�� 0%! أ

ھ� ا��ذھب ا�ذي �ط��ب  ��ل  ��ت ا�د�'��، وا��%��'�� او ا��8��ن*%�.�%��  ���%� ��وق ا+

 ���'�ا����ة ا����� �Bر �4/�� ��%ط� ا�د�ن ور���:، وا�د�ن �1&وم ھ'� 0%! ا': .����م ا�

وا��'��� .�%ك  أ دا'&ما��%ط� 0%! ا�'�س، ���دو�� .�%ك  �0. �رھ� �ؤ��� .'�زع ا�دو�� �� 

  .أراو�&م

�ن ا�وا�ب ا�*��د ��ر ا��.���� �ن %�وس ا� �ر ا��و�� "ا��� ري ا':  رأيو�� 

ت ا���*�: ��6 ا�.ذان ���ران �ن ���ري ا�د���راط�� وا���&���، �� �ا��ر��، و*�و�<

1 *���ن ا�*��د  �����8'�� .�'� ا�-دور �� ا����ر�� ا�������  )1("�&ما?ا��ر�� و�&ھ�

ج، و��س 0ن ا�&وى وا�.�-ب و.�% �ت ا��زا وا+84*��0ن ا���ل و�����ره ا��'ط��� 

  .وا�����0ت ا+�راد��وق  وا�د���راط�� .�'� �1ظ ا���وق،

'�1:  '�1:،  *د �.وھم �'� ان ا�&دف �ن ا�د���راط�� �.%4ص �%: �� .�ر�1&�، وھو ��م ا���ب

ا3'.�4 �ت او دا4ل  أ�'�ءر ا���ب .زو إرادةا���ب، و*د ��دث ان 'رى   Jرادةاو ا���م 

او .��ل ،ا���ب  أ�رادا�����س ا�'�� �� ��� *د 'رى ھذه ا�����س .�رر *وا'�ن .� ل �ر�� 

ا��1ر  &�، وا�.���ك  إ�!�واھ%&م  ��/را�ب، �ل ھذا *د ��دث  ��م ا�د���راط��، ��� �ؤدي 

��A 5 أ��ن إ��دوا�6دف ا����ر �ن ا�د���راط�� ھو " .أ�&ز.&���&�، وھ�و ��&� و�� 

او �<طر�ن  ا����و��ن، ?دارة��ل ا�����ن 0<��ن ����� ��ل ���.� ا���م وذ�ك �

                                                           
1
  .��102-ر، ص ا��� ري ���د �0 د، و�&� 'ظر '�و ا�0دة  '�ء */��� ا�1�ر ا��ر � ا�� - 
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�* ����  �.0<وع 0<و��.�� � �را �ن  أ�6زة6ر �.�� و*��.�و�ؤ��ت *�*0ب ا�*0

  .)1("ا���ب ا����Aن �ن ا�ر�د أ�راد���:  طرف

��داث �! إن �� ا������ *د ط��'� إ� '�و''ن ا�د���راط�� .���ق ھذا ا�&دف �Jرد'� �إذا أ نو�

 ���ا'�8ب �� ا�و/6 ا��ر �  �4.%ف �ظ�ھره، �%�د .��ز و/6 ا�دو�� ا��ر �� �� ا���/� 

0ر /�ر ا��رك �� �وھرھ ���ت ��8 أ�د���راط�� وا" �� ا���/ر  '�1 ا��ر�ك 0ن ا����م

ن ��وم 0%! 0%� ا�.�دد،  �ن �ل ��ء  �د K �.�دد و��ب أن 'ؤ�ن �ذا ��ب أ، )2("�� ا���م

  .ن '�%ب 0'&� �% � *�ط��  �.� -�1 ا�و�دا'��ذ�ك ا������� ا� �ر�� ا�.� ��ب أ و�� ��د��

*��م ا��ر�ك �� ا���م وا������، ا��� ري ا': �� د�'� '�ن ا��رب 3 'ؤ�ن  /رورة  رأيو�� 

�''J�  6ر�� وا�.����0 '�ط�  أن3 '�.ط���%د���راط�� ��'!، و3 ��/�و'&� أ ��دا �

�� وط''�  إ�دا�:اذن �ن ��%� �ظ�ھر ا3'�8ب ا�.�ر��4 ا��ط%وب �ن ا�د���راط�� وا/��،

ن .�.&دف 0%�&� ا أ4رىو  � �رة �-��د ا�1�ري، ا'�8 � �� ا�و�0 أا��ر �، ا'�8 � 0%! ا

'��ن ا��ر � �.! �- D *� 8 ����ر�� ا�د���راط�� ���ر�� ������، ا(.>��ر ا�ذھ'��، ذھ'�� 

ت ا��طر�� و��ب �ل ���� �ذ�ك �Cرة ا�طوا8ف "�توا�*�دد C� ���� 1رة ا����.%
دا0ل  وا

� �ن �ر�� ا�* ��ر وا�*�����*  ا?طرد ا��ز��، ھ� ر وا�*�د�ا� طر ا�وا�د، وا�د���راط�� ��

 �� 8ا�5�E ���ل ھذه ا�*�دد�� *��ق � �6 �5ورة ا����� ذ�ك ا�� ��س �ن �د�ل �.ط

                                                           
1
  .57، ص 1994، 1ا��� ري ���د �0 د، ا�د���راط�� و��وق ا3'��ن، �ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر �، ط - 

2
  .58ا��� ري ���د �0 د، ا��ر�6 '�1:، ص  - 
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�ن �ظھر ا���ة  أ���وا����.� وا���8ر�� /�ر ا�*�دد�� ا��ز��� ا�*� ھ� �ظ6ر 

  .ا�.�ددط�ر ا�.'وع و��.��� ا�د���راط�� 3 ���ن ان .@4ذ ��'�ھ� إ3 �� إو  ،)1("ا�د���راط��

ھو ا'�8ب  إ�دا�:�� ا��ظ&ر ا���'� �ن �ظ�ھر ا3'�8ب ا�.�ر��4 ا��ط%وب �ن ا�د���راط�� أ

 وإ�8لا��ز �، ��ل ا�و3ء �%�4ص،  ا(�د�و�و��ا�و3ء �1%�رة، وا43.��ر  إ�8ل*وا�: 

�%�م  ا�.'ظ�م ا��ز � ا��.�رك ��ل ا�.'ظ�م ا�ط���1 وا�����ري ا����د وھذا �%: �'��ق ا'.��ل

 ا
طرا�� ا��1&ب ا�ذي ���ل ا�و�دة ا�وط��� ��ر ا�*�دد�� ا��ز���، *�.و �.- "�%�%ط� 

 �� ��م ا���*�: ���ر ��را ط���� 6�ا�1*���� ا��د��� و���ل ا�*�ل ا��.ط� و�ر�

 ��دث �ن *طورات��   .)2("�وا��

.�. ر /رورة ���.��  ا+�4رةا�د���راط�� ھ� ا�طر�ق ا�و��د �.���ق ا�و�دة ا��ر �� وھذه 

.>��ر ا� '�� ا�ذھ'�� ا��ر ��، .���ر  أ���� � ���&م وو�ودھم ��'� � ا�! ا��رب، و�رط 

�! ا�'4 �ت ا��د�دة دا4ل �ل *طر 0ر �، �ق ا�طر�ق د��ج ا�3.���0، وا'.��ل ا��%ط� إا3'

 "...��ول ا��� ري '�و و�دة 0ر ��، �8ث وظ��ف .�ر���4 �%د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �، 

���ر�� و�ن دون ا�*�دد�� ذا ��ن دون ا�د���راط��، ا��� �ن دون ا��رك �� ا������ اوإ


5وات دا0ل ا��زب وا�ط8 � وا���رة، �ن دون ذ�ك 1 �6<� و1 و�دة و1 *�دم *�دد ا

"...)3(.  

                                                           
1
  .59، ص ا('��نا��� ري ���د �0 د، ا�د���راط�� و��وق  - 

2
  .60ا��� ري ���د �0 د، ا��ر�6 '�1&ن ص  - 

3
  .54ا��� ري ���د �0 د، ا�د���راط�� و��وق ا('��ن، ص  - 
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 ��'!  )1(ا���*�: ا��د��وا���8ظ �� وط''� ا��ر � ھو ��Bب ا�د���راط�� و��Bب دور 

��Bب دو�� ا��ؤ���ت، ا�دو�� ا�.� .�.�د �ر�0.&� و و�ودھ� �ن �ؤ���ت ��.�%� 0'&� 

وا���*�: ا��د�� ھو ذ�ك ا���*�: ا�ذي *�وده ���0 �د���� ����5 ا��وروث "و��س ا���س، 

��� �.- ا���*�: ��ل و�Cل 5*%ھ��*�6 ا1 ضا��<ري �.��*�: ��ل، ���0 * ر�Cد�� وا�

��.�6 ذ�ك ا� ا': ،)2("ا���م ا��ر�� أ%طر��0 /�ر �و�ودة �� ا�و%ت ا�راھن �� ھذه ا��

وا����م ،B% �� ������ �ز ��، و.�.رم ��: ��وق ا��واطن ا�ذي ���رس ��: ا���م 0%! أ��س أ

�� دو�� �� وإ%ا��  أودو�� ا��ؤ��� ا�����ر��  ��إ�� دو�� ا�1رد أو ا��زب ا�و��د وإ�� وط''� 

ا��ر ��  ا��ط�ر���6  إذن�ظ�ھر د���راط�� ��%�� و�ز��1،  ��وھرھ� ا�8د���راط�.�14 �� 

  .�ؤ���ت ا���.�6 ا��'� إ�!..�م  >��ب ا�د���راط�� وا�3.��ر 

! ا�د���راط�� او ..4وف �ن '.���&�، 'ظر ا��ر �� ����� �� 'ظر ا��� ري .�4 وا+*ط�ر

�ون 80*�.&�  ��م ا���.�6 3 .�ر 0 ر �ؤ���ت �ن 'وع �ؤ���ت ا���.�6 ا��د'�، ا�.� �

ا�.رام *وا0د ا����ر��  ا(���ن.��ل ��  ا+*لو 0%! أھ� ا��را��ن وا��'وات ا�.� ./�ن، 

ا�وطن  أ*ط�ر���� ا����دة �� وا�3.����0 وا��� ا3*.-�د�� ا+و/�عا�د���راط�� �� ظل 

  .ا�.� ..��ز  >��ب �ؤ���ت ا���.�6 ا��د'� ا+و/�عا��ر �، 

'&� �4ر �ل و80ج، �8  د�ل �س '.��� و��دة وھ�  روز ا����� إ�! ا�د���راط�� +و�%.

0 ر �� '���: �ؤ���ت ا���.�6 ا��د'�، و��ن  ��ر�� ا�د���راط�� إ'�� ..م و..@.!0'&�، وا��

                                                           
1
��. ر �� �ل ا+طرو��ت ا������� وا�3.����0 وا������� �روط� /رور�� ����م 'ظ�م ����� د���راط� ��.�ر، وا�د���راط�� ا���*�: ا��د��  - 

ا��ؤ���ت وا��'ظ��ت وا�روا ط ا�.� .�وم  دور ��د �ن �%ط� .زدھر �� ا�دول ا�.� ..�.6  ��.�6 �د'� ��0ل و��رف ا���.�6 ا��د'�  ���وع 
� ا�.�8ل '� � ا�دو�� او ���ل �0ز3  �ن ا��%ط� وا�1رد �� ا���.�6، او ھو ��%� ا��ؤ���ت ا������� وا3*.-�د�� وا�3.����0 وا������� ا�.� .��ل �

ا+�زاب ا������� ا�'�� �ت (�� �� -'6 ا��رار 0%! ا���.وى ا�وط'� 0ن �%ط� ا�دو�� �.���ق أBراض �.�ددة �'&�، أBراض ������ ������ر
  .و��س ا���-ود  ����.�6 ا��د'� إ���د ���ر/� ������ �� �وا�&� ا�دو��...) ا������ت 

2
  .193، ص 2005، 1�ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر ��، ط حا��� ري ���د �0 د �� '�د ا����� ا�! ا3-ط8 - 
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ھو ان *��م ھذه ا��ؤ���ت �زء �ن ا�د���راط�� '�1&�،  أذھ�''��ذي ��ب ا3 �>�ب 0ن ا���ء ا

، وا��ق وا+�زاب� ���ر�� ا���وق ا�د���راط�� �ق �ر�� ا�.� �ر و�ر�� .���ل ا������ت 

�� ا��%���، .'�@ �ؤ���ت ا���.�6 ا��د'� و .>%>%&� �� ��م ا���.�6 ..��ق ا����ر�� 

و����ل ا��ر�ت ا����، و����.�  ا?��ن��*�رھ ا��ل ����ل ��وق ا�*� "ا�د���راط�� 

 ��ا���*�: ا��د�� و����ل ا�*��ف �� ا��.ط� و����ل ا�*A&ل ا�� وذ و����ل ا��ط

  .)1("و����ل ا� �ر

ر.�ب ا��8*�ت ا��%�� ا� '�ء ��ل ا�-را�0ت دا4ل ا���.�6 و. ا(ط�ر���راط�� اذن ھ� ���د

��، و.�.6 ا��واطن  ��و*: ���%�، �&� ا��ل ا�و��د ا����ن  ل ا�/روري، ا+��: �-��D .�دم 

ا�����ل ا�.� ���'� �'&� ا��رب �.! ��ل �'&� ا��� ري ا��4.م ا���ري ا�ذي  : .�ل ���6 

@�وا���*�: ��س ��رد  ان ا�د���راط�� **م �� ا���*�:،: "�راد و���وب و�@��، اذ ��ول

�راد
ت، �� ���ل ا�د���راط�� �ل ھو �&% �م �ن ا��8ت و5را�ت ���ت و�5�E و

 �و�� ا�5راع ��&�� طر��� �.��� وا����� �*�ظ�م ا��&%ت دا0ل ا���*�:، *�ظ��

 ���8دة *�دم ا���*�: ��ل ��  إ�-وا����، و ��.��� .�. ر )2("��ر�� ا��واطن ��و%� إطر

  .ا���.�6 ا�د���راط�� و��%� �.'ظ�م ا��8*�ت دا4ل

  

  

                                                           
1
  .201ص  � د، �� '�د ا����� ا�! ا(-8ح0ا��� ري ���د  - 

2
ا�د���راط�� وا���.�6 ا��د'� �� ا�وطن ا��ر �، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0ن ��@�� ا�د��راط�� �� ا�وطن  إ������ا��� ري ���د �0 د،  - 

  .196ا��ر �، ص 
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��Cا����ث ا�:  

  :ا�د���راط�� ��د �رھن /.�ون

������� ������، ھم ا��'�طق اا�'4ب ا��ر �� ا�.� .��م �� ا�د أن أ )1(/.�ون �رى  رھ�ن 

 � ب .4%1&� وا'�دام  وأ'&��، و.'�ر 0%! ��و &� اي 'وع �ن ا���وق ا������� �1.0.�ر �%�ر

'&��ر، وان �ن �-%�� ھذه روح ا���ؤو��� �د�&�، *�دت ��و &� '�و ا�1�ر وا� ؤس وا3

���: ا�. دا�&�، و�رض �����ر ا����� � وا����ر�� ا��� �� ا���وب  ل �ن �-%�� ا����م  @

3 .�وم �ن وا������ر ا�دو��� ا�.�  ا+�س�%0&�، ��� ان ا��'ط�� ا��ر ��  ��>ت �� .��ھل 

6 ا���ن ا�>��� ن 0%! ان 'د��� رودو'&� ���ة ������ وا�.����0 �%��� و�'.��، و ��.��� '�ن 

�ن ا���د�ن �.��روع  وا��ط.وب ا��وم ��س �� ���: ا���ض"'��ر، �&ذا ا�.��ھل وا(

إ%�� د���راط�� �.- ا�طر��� ا
�ر����، و1 *�.�د أي ��وذج أ0ر �.�ظم  ا�د���راط�

�6ذا ھو أ5ل ا?��ق، وإا ،���� : دا8رة ا��ر�ت وا���وق ا��واط��� ا��ط.وب *و�����

�راد، �.- ا�0د�� ا�*� *��E �.رأي ا��م وا
ا�* ����C6م ا�*&ف ا�*�ءا*6م و��*و�

ر�� �� ا�* ��ر ا����� ،����� ا��ر وا���ظم �� ا���*��ل إن ا��ط.وب ھو وا�1*���

 � ر��ر * ط��ء إ��- در�� ن ا���� ا���و��� وا�0�5 و�رم إ�م و وط�� ا0* � *�

  )2("ا����ن

                                                           
1
  .ا��ور�ون�، ����� 0%م ا�3.��ع ا����� وأ�.�ذB%�ون  رھ�ن، �د�ر �ر�ز درا��ت ا��رق ا����-ر،  - 

2
 �ؤ�ف���ل �'�ور ��  ا�د���راط��ا���4رات ا��ر �� ا�راھ'� �� ا3'.��ل ا�! : B%�ون  رھ�ن، ا�د���راط�� ا��1رو/� وا�د���راط�� ا��4.�رة - 

  .264-263، ص 2003، 1 ��، طر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر����0، �دا4ل ا3'.��ل ا�! ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �، �
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�د�دة ���ت .%ك ا�.�  '.&� 'ظم و��ن �� ا�و*ت '�1: ا�ذي '1�ر ��:  ��.>��ر وا3'.��ل '�و 

 '�ء  �.��دن ا��وى ا�.� ��� 0%! ����&� �8 �' >� 0%�'� أن '.-ور أا���و )1(ا���رو%راط�ت

وا��&�و��  ���-��D  ا�'���� وا(دارةا���.�6 و.ؤ�ن وظ��ف ا����دة وا�.و��: وا�.���ر 

 D��-���  �'�وا��0 و�.�%�� و�ؤ �����ون .%�ا������0 �وف .و�د �ن .%��ء '�1&�، و�وف .

و.ر ��  ا('��ن '�ء  �.���ق ھذه ا��-��D �ن وإ'��ا�وط'�� و��.�دة �%�%وك ا��د'� ا��%�م، 

، ��./� إ'��'���دھ�  ��م و� �دئ و���Bت وز ���-��D ا������ و. و.����&�ا�'4ب ا�وط'�� 

�ر�&ودا � �رة �ن * ل *�دة ا�1�ر وا�رأي وا������ ��! �روط و ��� : ��.�ج إ�ن ذ�ك ا' وأ

  .��.���� .��د ���� �ن ھذه ا�� �دئ وا���م وا�>���ت و�'��4ت

��ب 0%�'�  ��'� ا���د�� ا�دا4%�� وا��4ر���ا�ط ا+ز��ت'�'ب  %دا''�  نأ أرد'� إذا��� �رى ا': 

1��ك 'ظ�م ا��%ط� ا��ط%�� .در����، �.! '.�D  إ�! '&�N ا�و/6، وان '��! أن اMن�'ذ .

و�.! 3 �ظل ا���.�6 ���ر ��� ھو  *وى �د�دة /رور�� �/��ن ا���.� ل� '�  أن%��ب �

��زب .�%�ت و��.�د �� .و�&: %0! ��ر 0��م وا�د، . ة0%! *دم وا�دة ���ور اMن�%0: 

�! ���� ا��ظ�� ا��د�رة، �ل وا�د د��ت  : ا��%ط� ا��ط%�� إو �رأ 0رو*: وBرق �� ا���1د

" �A������ ان �� ظ *واز�� ا
%ل���ل ���*�: ���ر �.-  أن E.��*�ن و����د��ن % -.� 

ت �C� رو�*�دمCن إأ���نن �م ��ن �رؤوس �د�دة، ��.م ��دع ��&��ن ، و� �ر را ا
ذھ

  .)2(" وا���0&ت

                                                           
1
  .ا�.� ��وم  &� ا��وظ1ون ا+0��لا�.���ل �% � ��ث ا': ا�! 0دم ا��� %�� و�وء ���ر��  �و�% �رو*راط�ھ� ��م ا����.ب،  ا� �رو*راط�� - 

2
�ؤ�ف  ���ل �'�ور ��'� �� ا3'.��ل ا�! ا�د���راط�� ا���4رات ا��ر �� ا�راھ: ا��4.�رة �وا�د���راط�B%�ون  رھ�ن، ا�د���راط�� ا��1رو/�  - 

  .�265���0، �دا4ل ا3'.��ل ا�! ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �، ص 
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و��ن ھو 0�%�� ا�.�ول وا3'.��ل ا��&� ،و��س ا�.�دي ا�ذي �وا�&'� ا��وم ھو  '�ء ا�د���راط�� 

و��*د�� ا���ح " ��ل �%�� و�4.�ر،  ��ل واع �'ظم، ����'� �ن ا��وارث وا��ط �ت، 

�راد روح �*�د�� دا0ل ا���*�:، و*�.�م ا
*در��� �ث ا���C ا��� ھذا ا�1*�ل ا��.�� وا�

ا���ؤو��� *در��6م �.- ا�0<وع �.��ون ا�وا�د، و*�و�دھم �.- ا�*�ون وا���ل ا����� 

 ���6م أي ���د*6م �� �ل �.- أو*���� رو� ���ل وا�*<�ن  وا و� �روا.ن ���ح ا�*�

�� وا�دة ������.وب ��*رك �� ا�* ��ر وا���ل وا�*�ظ�م ��� وأ ��*د�� ��ء روح ��

  .)1("وا���ر��

و�%.�ول ا�! ا�د���راط�� ھ'�ك �روط 3 ���ن .��وزھ�، و3 �&رب �'� �ن .����&� اذا ارد'� 

6و1 �� � " ���1ل ا�و-ول ا��&� *�6، ����- ا�� �*- �و ?%��و�دت  و�ود ا�ر/�� 

6 وا��Cن رادة ا��و�� وا��د�� �1د �� ا?*����ل ا�و5ول ا��6 ن د�: ا��Cن �� ���ل ا%

�6م ا�وا%: او 1 �� ھو ?�� ا��  ا�دا8ب وا���*�ر �6د���� ا�*<��� و�ذل ا� ء �.�� >

� ا�د���راط�� �.��*  .)2("ر/�

'%�-�د��، وا������� .*�/� ا�3.����0 وا��3 وأ� ا�وط'و�رى B%�ون ا': 3 �و�د �ل ����

�! 'ظ�م ا����ر�� ا������0، 'ظ�م '���1 وا�د�'�� �ن دون ا3'.��ل إوا�.�%���� وا�.ر و�� وا�

�4ر �وا�: ����ل ��واة وا��ر�� وا�.���D و � �رة أ4رى ا�.�ول إ�! ا�د���راط�� وھذا ا+ا��

1��ر '��  �وا�&.&� وا�.-دي �&� وا�'&�، وإ ��&روب � .�ل 3 �ت وا�����ل وو��4طر و-�.

أة ا������� ذا * %'�  .��ل ��ؤو���.'� ��8، و��'ت �د�'� ا��ر ���%ول، ا�.�ول 3 ��ون إ3 إ

                                                           
1
  .B266%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
B%�ون  رھ�ن، ا�د���راط�� �ن �'ظور ا���روع ا��/�ري ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، '�و ��روع �/�ري '&/وي 0ر �، �ر�ز  - 

  .426، ص 2001، 1درا��ت ا�و�دة ا��ر ��، ط
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�& " � �ن ا�ل  8د'� وان 'وا�:  ����0 ��و�'� و��4و�'� ذا.&�ن '/�وا���'و�� 0%! أ

8 �وى ا��� ��0ر و<�ن ��ول ��*�دد�� وا�*رام ا
���� ا�*�ول ا�د���راط� �� ا��6

ي �وى ا���ول ���دا�� ا�*� ** ق وا��د�ث ا��ر�ف وا�وا��ت ا��*�و�� �.���:، أوق ا���

نا�ذي ���ل �ن ا��س �وا��� ��J� 1("ا���ط(.  

و��و*: و�ر��.: ھ� ����س ا�.�دم ��  ا('��نوا����6 �ؤ�ن  �ن دو�� ا���'ون وا�.رام 

ا���.���ت �����، و�م ��د ھ'�ك �� ا�وطن ا��ر � �ن 3 �ؤ�ن  �ن 'ظ�م ا��ر�� وا�.�دد�� 

ا������� وا�1�ر�� ھو و�ده ا�ذي �.���! �6 ا��-��D ا�وط'�� �%��.���ت ا��ر ��، وھو و�ده 

 وإ*����ء ا��وى ا�3.����0 ا��1..�  ' وإ�0دة�ة ا������� �.�د�د ا�� أ��ما�ذي �D.1 ا�طر�ق 

  .، 3 0%! *وة ا��&رو.@��دها�'ظم ا��ر��0 وا���.�رة ا���.�دة 0%! د0م ا���&ور 

ذن �8ث � �دئ B 3'! 0'&� �ن ا�ل *��م اي 'ظ�م ����� �.�م  ��� ا�د���راط��، �&'�ك إ

�*�دد�� ا�*�ظ���� وا� �ر�� ا�*� *��ر �ن ا��5�E وا�رؤى ا�1*"� ��� ا��0*. �،�

���وا�1*راف ���ر�ت �
� ا��وق ������ إ*�Cل  ا.C�* �- ا��وى ا������ ا��*داو�� �

ت ا����  �- ا��وى ا%1*5د��،رة ������ إا���وا�*داول ا��.�� �.�.ط� �ن طر�ق ا0*�1

ا����: �� *�ر�ر ���� ا��.ط�  وإ�راك�*���د ��دأ ا���ب �5در ا��.طت،  أ�س

ا�1*����، و��دة ا���ون  ا
طرافو��ن ا�5دام ��ن  ��ح �*�د�د ا��5�E و*�د�.6،وا�

�دة %����رادا���واة �� ا���وق وا�وا��ت ��ن  ق�*��� أ�
  .)2("ا

                                                           
1
ا���4رات ا��ر �� ا�راھ'� �� ا3'.��ل ا�! ا�د���راط��ن ���ل �'�ور �� �ؤ�ف : B%�ون  رھ�ن، ا�د���راط�� ا��1رو/� وا�د���راط�� ا��4.�رة - 

  .�267���0، �دا4ل ا3'.��ل ا�! ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �، ص 
2
ا��ر ��، ��د�� 'ظر�� ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0 ����� ا�د���راط�� �� ا�وطن B%�ون  رھ�ن، �'&C درا�� ��.� ل ا�د���راط�� �� ا� %دان  - 

  .239ا��ر �، ص 
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ا��ورة   ��د���راط�� �� ا+*ط�ر ا��ر �� ��س ود-�� ا��� أنن ��ول �ر�د أھذا  وا�&دف �ن

�رة ا�ظ�ھرة -�د�� ا�.� ار. طت  &�، و��ن ا��.**�� وا������� وا�3.����0 وا843ا+

��%ط� ا�������  ��ب � �دئ ��'� ا�د���راط�� �ن ��ث ھ� *�0دة ���ر�� ا وا��.��دة �'&�

��8�ا������،  �� و��8.��ع ،�%���ة ا�3.����0  أ����ا��ر�� ا�.'ظ���� وا�1�ر�� ���وم  � دأ 

ا�.داول ا��%��  و� دأ �ر/� ا������� و ��.��� ا�.�دد���. �: �ن �ق ا�.'ظ�م وا�.� �ر وا���

�� .�%م ا���ؤو��� ا���و���، و� دأ  ا+B% ����رو��، و�ق  إ�را���وا0د *�%�%ط�  ��ب 

�ن ���6 ة وا�.���ؤ �� ا�1رص  '�� ا�.� ./�ن ا����واو'�ا����واة ا�ذي .��ده ا�دو�� ا��

" �راد،ا+��ث ���ن ��6و�� �.�ر�ت وا0*�1Cن دون ھذا ا���دأ ا���إ�-  ن **�ولأ ت

 ة��ق �. �را���ة ا������ و*د��ر ا�6دف ا
و %��.� �.- و��.� ���طرة ط8 � أ

  .)1("ا�د���راط��

�لط�� ھ� .� �ر 0ن �ر�� ������ ا�.����0 وھ� ���ت 'ظ��� ������ ��.�8 ا�د���را 

ن �و�د �ن دون ��.وى ا�.���0 ����0، و3 ���ن أا�3.�8ل 0ن �Bره �ن ا�'ظم ا�3.

��ن �ن ا����ن .طو�ر ا�'ظ�م ا������ �ن 84ل ا�-راع ا������  �Jذاو����� �4ص  :، 

ي وإ�0دة إ'.��: أ ار ھذا ا�'ظ�م ا�د���راط� ا��د�د�رض ا�.'�ز3ت 0%! ا��%ط�، ��ن ا�.�رو

ذا.&�  ا+�����ا�3.����0  ا� '��! .طو�ر ص وا���1د ��.�ج �ن دون �ك إا�'�و�1ظ: �ن 

"#�ن �ر�� وا1�*�&��� ا� رد�� *��� أ�6 %�ل أرادة ا�د���راط�� ا����� �ن *طور �Cل ا�

���، وھ� ����� %��� �ظروف ا�1*���� وا%1*5د�� ا
*�ون �Cرة �*طور ��ض ا�

                                                           
1
  .B242%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1&ن ص  - 
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 1 �*م ا�� ��ر��  ن ا�ل *����6 ا���ح* *رض ����� �ر وا���م وا���8د، أي � ��


�ل ا�*��� �ر�ط ��5ره ���5رھإ�  .)1("1 �و�ود 

�ر�� و������، وھ� .6/4 و�-�ر ا�د���راط�� �ر. ط إ� ��ذن 0'د B%�ون  '.��C ��ر

����� �ن *درات و 'ظ�م .6  : ا��وى ا�.� .. '�ھ� �� دأ أ ��.��� �� .�د�&� و.را��&� ��� ..�

��8 �ذا*6، 1 **طور ا1 أ�6�ل "-ورة 10و�� ، �&� 3 .و�د �ن .%��ء '�1&� و ذا.��% �*�� 

6 وE�5* 1 أر � �� �د*���* -.� ���را وا%� ا1 ��در ا�*�داد ل ا���*�: او أطرا

6، وا�*<��� �ن ا�.6��  .)2("ا���*��ت �.*وظ�ف 

 وإ'���%.ط �ق  إ+� .� 3 ��.�ج 'ظ��� � أوو ��.��� ���د���راط�� ���ت �1&و�� ��ھزا و��ردا 

 ��ل ��� %0! �8ث � &�ت �.را ط�،ا�'��ح ��&� ا� ���.د0ھ� ��ر�� .�ر���4 ��.�رة، 

�ل ا�.����1ت ا�.�  (*����د ا�'1وذ ا��4ر��،و��'� ا�.>8ل �ل ا�1رص وا���ل � &� .��

ا�دو�� ��ؤ��� �0��  إ-8ح��6 ھ��ش ا� 8د ا��ر �� ا.��ه ا����م ا��4ر��، و� &� .��D  .و

 أداة إ�!و.د�0�&�  ���وا'�ن ا�.� .��0دھ� 0%! .د�0م ھ��ش ا�.��8&� �� 0�%&�، و.�و�&� 

 وإ'/�جي ���'� ��.ر�� �%.�ر�ب  �ن ا��-��D و.���ق ا�.�و��ت �4د�� �-���&� ا��4-�، أ

ي �.'��� ا3*.-�د�� وا�3.����0، أا ا��.�%��  ���-%�� ا�����، و� &� اراتا������ت وا��ر

��ن ��ا���� �ل �� ���D  ر�6 ��د3ت ا�.'��� و.���ن ا���.وى  ا+4ذ�%�.  

وا���م ا������� ا������  وا+���ر� &� ا���1ح ا�1�ري وا���%� /د ا�'ظم وا��وى  �4راوأ

ن **�ذر أ �& ���ن �.�ر�� ا�د���راط��"ا��ر ��،  ا+رضوا�3. داد�� ا��'.�رة 0%! ا�.داد 

                                                           
1
���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0 ��@�� ا�د���راط�� �� ا�وطن  ��د�� 'ظر��:  � ا� %دان ا��ر ��B%�ون  رھ�ن، �'&C درا�� ��.� ل ا�د���راط�� � - 

  .255ا��ر �، ص 
2
  .B257%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1:، ص  - 
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�*� ودا��8 �� ا� �ر وا����� ا��ر���ن  إ�-*�*�ر و**�ول وC إذا إ�1ر��  ��را�ت 

6 ا����د �ن ا�ل ا��ر�ت ا���� و*داول ا��.ط� وا�*�دد��، �*����ا�� ظ �.-  �<

ت وا�*ر���ت ا�*� *�ھم �� د�: ���رة ا�*����  ��*�ا1�*�&ل ا�وط�� و<رورة ا�*��د �

����ون ا�.�دم  ط��� 0%! ا�� &� ا������� �6  أن ا+�/ل��ن  ،)1("ا%1*5د�� وا�1*��

.را�6  ن ��ون �ر��� �� ���قا�3.����8 و�رص ا�.'���، 0%! أ �ن ا+0%!ا�1.�3ظ  ���د 

  .'�وھ� وازدھ�رھ� ا��/�ري و.@�ر�� و.�&�ر �� و.دھور �� ا�.����8 ا+

ن ا��د�ث �� ا�د���راط�� ���ل ا��وم �� 'ظر  رھ�ن B%�ون �-در �ر��0 �&%�، ��.ط�6 إ

ن �'&ل �': �ن دون ��ن .����ف أ أ'�1&م�ل �ر�ق ��.>ل  �������  �� �� ذ�ك ا������ن  إذن

و�6ذا ا���ب "����ر ا�د���راط�� ��.�ز  ��ط� 6 ا��ط�� وا�3.&8�� .ذ�ر، وان . '�'� �%

ق ا��ذور، وھ�� ا���ن و�.*��� ا
 ات *��- ا�د���راط�� ا��ر��� د�وة <�� ���ذ�

  .)2("و��دودة ا�1*�ر

وھو �و/وع  ا+ولا��و/وع  �.را ط�نو�و/6 ا�د���راط�� �/م �و/و�0ن ر����ن 

�: �ا������ ا�.�  � ا+ز������&� ا�'ظ�م ا�.�%ط� ا��ر �، وا�-را�0ت ا�.� .دور �ول .1

ا��4.%�1 ا�.� �.4ذھ� ھذا ا�.1��ك وا���4طر ا�.� .'�م 0': وا�.&د�دات ا��ر. ط�  :،  وا+����ب

وا��و/وع ا���'� ھو ا�-راع ا������ �ن ا�ل .>��ر ا�'ظ�م ا������ ا����م �� ا.��ه �/�ن 

�%�د   � �%�%ط� /��ن ا���وق ا('��'��و*وا0د ا���ل وا�.داول ا��% ا��د ا��� ول �ن ا��ر��ت

 دأت ا�'ظم ا�.�%ط�� ..�رض 3ز�� 0���� �'ذ �ط%ب ا�� ��'��ت �� ا�وطن ا��ر �،  � ب 

                                                           
1
وطن B%�ون  رھ�ن، �'&C درا�� ��.� ل ا�د���راط�� �� ا� %دان ا��ر ��، ��د�� 'ظر��ن ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0ن ����� ا�د���راط�� �� ا� - 

  .257ا��ر �، ص 
2
  .B425%�ون  رھ�ن، ا�د���راط�� �ن �'ظور ا���روع ا��/�ري ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، �&و ��روع �/�ري '&/وي 0ر �، ص  - 
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.زا�د ا�و�0  ����وق ا������� 0'د ا���&ور ا�وا�6، و � ب '�و ا�و�0 وا�.�%�م وا�.وا-ل 

�! '�وء ط ��ت و�ط! .ؤ�ن  �دار.&� ا������� و.ط��ب إ أدى�6 ا��/�رة ا��-ر��، ��� 

 �� �&�� ��  .������� ھذه ا�� ا����ر

�! �  �ن أو ��Bب ا�.�ول إ�! ا�د���راط�� ��ود إ ��Bب ا���4رج ا�د���راط�� �Pز��ن �م إ

"
��� ا�� ���C� *�دا��� ا��ر*�ط��د ا1��و�ن ، )1("إ�&���ول وھو ��طرة ا����دة وا�*�

.�ول ا��� � ا�ر����� ا�.� .�ول دون ھذا ا� و�@'&� ا(�8���ھذا ا��'ظور .ظ&ر ا��ر��ت 

 وم 0%! ا3'.�4 �ت ا��رة وا�'ز�&�ي 'ظ�م ���ن أ ا+'ظ�� .�4ف أ'&�ا�د���راط�،  ��ث 

�'�*/�  ا(�8�����م ا�د���راط��، و�ن ھ'� . دو ا������ ا� �ب '&���� أ إ8Bقو ��.��� 

و ��ر<� ا��وى ا�دو��� أ �?�*را*������*�.ق "�� ا�� ب ا���'� ��راط�� �� ا��وھر، أ�%د�

�واء ��ن  � ب 4و�&� �ن ��طرة  )2("*�ول د���راط� �� ا��.دان ا��ر��� 
يا���رى 

��و�� � �رة �&� �� ا��'ط�� �'&� و  � ب و�ود �-��D رب أي �&�، أا����د�ن �%> ا(�8���ن

�8م ا��وم وھو .��1ر و ��.@��د ا�.��1ر ا����د �Q، إ�را��لا�3.��ط�ت ا�'1ط�� ا�� �رة و ��ء 

����ظ و���د �%>رب، و����: ا������� وا������� ���، دورا � �را �� 0ر*%� '�وء و��0 

 ،D��- راط��د "و.�و��:  إ ط��:��  أود���ا�1 أز��و**� ��ل ��و ا�د���راط�� �*

�راط�� ا�*� ���ن �� ھ��� ا��وى ا�د�� 0ر��ر��� ا��وم أ�Cر �ن أي ��ل أا��.دان ا

و**�.- ھذه ا��6��  وا�*�و�ل ا�1*��� �ا�*��Aر ا�����.��ر ���.��  ا��راھ�� �.�6

                                                           
1
  .B436%�ون  رھ�ن،  ا�د���راط�� �ن �'ظور ا���روع ا��/�ري ���ل �'�ور �ؤ�ف ����0، '�و ��روع �/�ري '&/وي 0ر �، ص  - 

2
  .B 437%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1:، ص - 
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ا�د���راط�� ا������� و/�ب ا��وا�د وا�*���د وا���ر�ت  ا�*�ظ��ت�ن 0&ل /�ب 

 �*� ا�*� *��زھCا�وا<�� وا�  .)1("و�6.��6

1 �ر�: "ا��ر ��  ا+*ط�ر��د�د �ن  �� 0�%�� ا�.�ول ا�د���راط� (�14قن ا�� ب ا�ر���� إ

��� ��در � ھو *���ر �ن *�وھت ��إ�C 8لب ا��وى �و *�Aو�� ��.ت �.- /�ب أ��- ��

 ،)2("ا��ظم ا�*�.ط�� وا���و��� أز��ا�1*���� وا������ ا���ظ�� ا��درة �.- ا�*A&ل 

ل �د4ل � دء 0�%�� .�و إ�!ا�'ظ�م ا�.�%ط�  أز���و�ود ��ل ھذه ا��وى �رط �.�و�ل 

ا���.���ت  أن و�رى  رھ�ن B%�ون ���ق ا�.�دد�� ا������� وا�1�ر��د���راط��  دءا �ن .

و�م .د4ل  �د  ��ل �دي ��  .1��ك، ا�'ظم ا���و��� وا�.�%ط��� .��ش 0�و�� �ر�%� ا��ر �

�����ا3'.��ل ا�د���راط�، و � ب ��Bب *وى د���راط�� ��� و�'ظ�� ا'.&ت �ر�%� .1��ك  إ�

  .�د�دة أ�س.ر��ب ا�'ظم ا���و��� وا�.�%ط�� �0J   !%0دةا�'ظم �� ��ظم ا� %دان ا��ر ��، 

  :�&�م ر����� أر 6ن ا�.�دم 0%! 4%ق �رص �%.�ول ا�د���راط� ��.د�0 .���ق ��� أ

- 
�� د���راط�� �د�دة، �<�ف ا��1ز ا�د���راط� �� �&د� : "و�-ا����6 ا�C طو�ر*

ھ�� �ا�وا<E ن �م ��ل /�ب ا�و�� ا��ظري <�ف إ إ�- أو1ا��ر��� �ر�: �

  .ن � ذل�وس، و0�ل 3 د أ�&د �% و�ود ا�د���راط�� �ر. ط  أنوھذا ��'�  )3("ا�د���راط��

- ���Cا����6 ا�:"د�� و���و�� �د�دة*� 
ي ��1ه ��ن �واردھ  ،  �ر�� ����� �ن دو�6

                                                           
1
  .B438%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
  .B438%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1&ن ص  - 

3
  .B439%�ون  رھ�'ن ا�د���راط�� �ن �'ظور ا���روع ا��/�ري، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0 '�و ��روع �/�ري '&/وي 0ر �، ص  - 
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د �ل ����.� ��ر ا��وارد ھذه ��ن *طو�ر %وة ا�د���راط�� �ن دون إ�.�س �ن ا����")1( 

.��D  .و��ر �وارد ذا.�� و��%��، ��� �ر. ط  ذ�ك �ن .�ز�ز  آ���تو ��.��� �' >� 0%�'� ا .داع 

  .���0ر ا�./��ن وا�.���ل دا4ل ا���.�6 '�1:

- �C�Cء %طب د���راط� *�ددي �� وا�0روج �ن ا�رؤ�� ": ا����6 ا�د�����
�.وا%:،  ا

ت و���ت ا�د�م وا�* ��نو*�.م ا�*��ب ا�*�دد�� ا� �ر�� وا�*�ظ���� و*���: ا�*�>")2( 

و ��.��� ا���ل �ن �'ظور  '�ء *طب د���راط� وا�6 .�ددي �/�ن *�0دة ا�.����0 0ر�/� 

���ن ��ت ������ و�����ت، أو ����0ت وأ�راد �و�د 0�%&م و'/��&م ا(و���6 .'ظ�

وھذا ��'� .�و�ل  �'ظ�م ����� وا�.���0، وأ84*��.&�ا���.رك  � �دئ ا�د���راط�� 

*��م ��.رك و'�ط� ���ء  �ن �4.%ف ا�ط ��ت وا���1ت  إ�! أي�! ��4ر ��.��� ا�د���راط� إ

  .ا�3.����0 وا��وى ا�������

�%�س ھ'�ك  )3("ا��ؤ��ت ا�ر���� وا�1*���� وإ5&ح*��Aر ا����ت :"ا����6 ا�را��� -

ا����م  ���� ا������،  ��س ا���م ا�&���ل �� ا�.�دم 0%! طرق ا�د���راط��  ل ا���م ا���أ

 �ا���'و'�، �ن دون ا���ل 0%! .د�0م �ؤ���ت ا�دو�� ا(ذ�0ن0%! ا���طرة  ���وى و�رض 

  .و ا����%�أ�ز ��'� أ و.�ر�رھ� �ن ا�3.���ر ا��ز � أو ا�����ري أو

�� ا��د�د �ن  اMن�ر ا� '��ت وا��ؤ���ت ا�.� .�ر�&� وا���8ظ ا': ��س �ن ا����ن �� إط

، 3 ا��ر�� و3 ا��دا�� و3 ا����واة و3 ا�./��ن �أي �ن *�م ا�د���راط�ا��ر �� .'���  ا+*ط�ر

و3 ا�.داول ا��%�� و3 ا�����%� ا���'و'��، و�ذا �' >� 0%�'� .>��ر ھذه ا� '��ت وا��ؤ���ت �.! 

                                                           
1
  .B440%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
  .441'�1:، ص B%�ون  رھ�ن، ا��ر�6  - 

3
  .B442%�ون  رھ�ن، ا�د���راط�� �ن �'ظور ا���روع ا��/�ري ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0 '�و ��روع �/�ري '&/وي ص  - 
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���، د�'������ .'��� د���راط�� �%��� و��.�رة �� ��0م *د .>�ر .� إط8ق��ون �ن ا����ن 

�ل ھو '�1: را��� �%��ل ا�د���راط�� وا(-8حوھذا ا�.>��ر �.  

- ��� إ�دةا�وط�� وھو ����  ا?��عو ��ء ا����دة ا������ ا����� أ" :ا����6 ا�0

����ر ا�.�و3ت ا�د���راط�� �ر. ط �� ا���.���ت  )1("ا��ظر �� ا01*�رات ا���*����

�ر �نا�'���� �،  �درة ا����دة ا������� ا�.� ..-دى �&ذه ا�.�و3ت 0%! أ4رىي ��.���ت أ أ

ا�د���راط��  %ورة ا43.��رات ا3*.-�د�� وا�3.����0 وا������� وا������� ا�.� ..���! �6 *�م 

J���را 0ن ا��دا�� و..�ق �6 ا4.��رھ� �ط�ر ����� و*�'و'� �%��ل ا�����، �'�ن '.�دث 

.�ر �� ا���ش �� ��.���ت .��ل '�وذ�� ��� �%.�1وت ا�ط ��، وا�.���ل وا����واة  �'�� '�

 ، و..��ز ��.���.'�  ��� وھ� ا8.4ف ا���موا+�ريو�%.��ز ا�����ري وا����%� وا��&'� 

و�ل ھذا  إ�8�� أو 0ر � أو Bر �ي ��Bب '�وذج �����، و��Bب روح ا�'�وذج ذا.: أ

�زا �� � أ1 �ا�د���راط�� ���ت و5 � �ھزة و"�ظ&ر �'�  �ن � �ن �د�ر ا��ظم ظ

ي ��ن ���ل �ھز ر �.��ن ا�� �ظم /�ر �و�ود �� أا�ذي �0<: �� �*- �ظ6 ا���و��

 ��ج *�� �ت ، و��ؤه ��*د�� ��درات و����ل �رة و�ل �رة ��*�: إ�- ا���ءو���

6 ا�*���أ���� ���ن ا�و5ول إ��>� 6�� ��A*�� 12("�- ا�6دف� و(.  

���ر ا3'.��ل '�و ا�د���راط��  ���Jد ذا ار. ط و ��ل �0م ��س �ن ا����ن ا�و-ول إ��: إ3 إ

�س -���� ��وا�&� ا�.�د��ت ا��واز�� ا�.� .��ق ا�.�ول ا�د���راط��، وھ� .�د��ت ������ أ

��1 .>��ر �'ظو��ت ا���م و����� ا3*.داء وا�.�%�م وا03.راض ا��% � وا���م ا�د�'�� وا�ط��(

  ..��وا�.����0 وا*.-�د�� و�ؤ���) '��، و��Bب ا�%��� ا�وطا+'�'��وا�.���ز وا�1رد�� 
                                                           

1
  .B443%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1&ن ص  - 

2
  .444'&/وي، ص B%�ون  رھ�ن، ا�د���راط�� �ن �'ظور ا���روع ا��/�ري ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، '�و ��روع �/�ري  - 
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ن ا�'���� ا���%�� �� وط''� ���راط�� �م .طرح  �د  �د��، 3 �ن ا�'���� ا�'ظر�� و3 �دن ا�إ

 ل و�دت ��ط ��ط��ب �.و��6 ھ��ش ا��ر�� و�م .طرح ���ر�� ر����� �%.�و�ل  ا��ر �

�*و%ف �.- و�ود "�: ����ق، ���.� ل ا�د���راط�� �� رأ�0 او �.�و�ل ا���.���ت  ا�3.��

68 �: ا���م ا�د���راط�� و%وا�د �6، �%وى ا�*���� **ط�ق �5�E *�ررھ وار*�.

�� �.- ا��<�ون ا�1*�*� �*و%ف �.- و�ود  �� ا�ذي ���ط�� �6ذه ا�د���راط��و���

دارة ��ر�� ا�*�ول ا�د���راط�، وا�*A&ل ���: درة �.- إ%�دة ا������ و��ر�� ��� %

ء ا�0ر�ط� ا�1*���� ا������ �.- أ�س �دة رص ا��*�� ��.ب �واز�ن ا��وى، وإا� ��

�� ا�و*ت  ������� � ا�ر����� ا�.� .�ول دون .�دم ���رة ا�د���راط )1("������د�دة أ�Cر إ

��ن �� ھ���� ا��وى ا�3.����0 وھ� ا�&���� ا�'� �� �ن 0دم ا�راھن �� ا�وطن ا��ر �. ،

  .ا+*ط�ر� �ت ا�.�دم ا3*.-�دي وا�3.���0 و.�1و.: ا��د�د 0%! ��.وى 

 أو��1*ج ا�- ا���ل �.- ا�� 6وم ا��ظري "ا�د���راط��  �رى B%�ون  رھ�ن إن .طو�ر

� �ج ا�- *طو�ر ��ظو�ت ا���مو*�و��� و*�ز�.*��  ا?����� .- ا�*ر�K وا���*�:، ��

 إ�- أ�<وھو ��*ج  ر ��.� و��ط� و*�د�س �ر�� <��ره، و*�د�ا?��نو��ل ا�*رام 

����.و*ف  أوط�'&مو'��ح ا���وب �� .وط�ن ا�د���راط�� �� ، )2(" *طو�ر �ؤ��ت ��

0%! *در.&م 0%!  ذل ا��&د ا�دا�ب وا��� ت وا�طو�ل �ن ا�ل ا�.��ف، و '�ء ا�.واز'�ت ا�� رى 

�روا�'���1 وا�������،  وا(�.را.����ا�������  أ�/�ا���د��، و��ن ���� �.و*ف 0%! ����&م  أ

���رة  ا�د���راط�� ھ� ��ط� ا�و5ول ��"ن م ا�د���راط�� '�1&�، وھذا ��'� أا���رد �%��

ت وا���ز�ت ا��C��0، ا�*� *�6ض �6ود 5ا�*�دم ا�طو�.� وا�>%��� �.- طر�ق �ل ا�*�

                                                           
1
  .278، ص 1993، 1ا�دو�� /د ا+��، �ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر ��، ط: B%�ون  رھ�ن، ا���'� ا��ر �� - 

2
  .279ا�دو�� /د ا3��، ص : B%�ون  رھ�ن، ا���'� ا��ر �� - 
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�� �ل ��ن وز�ن، ��د � ھ� أا���*��ت و*�طل ��ر  ھ� ��ط� ا�1ط&ق  أ�Cرو ھ��

�� ھذه ا���.�� ا����5 �*�<�ر ا���*��ت")1.(  

����� 3 �زال �ن ا��ر � ھ'�ك �&��ت أط�ن �� ا�وطن و�.! .'�D ا�د���راط�� �� ا�3.�

��%! ا���.وى ا������ وا�����دي أو3، ��ب .�د�د ا���%�� ا����دة ا��ط%وب ا'��زھ�، 

 وا����و��ن دا��0 0'د ا��1�ر�ن وا�����1ن ط�ء د��� *و�� �%روح ا�84*� وا(0و.��وزھ�، وإ

-8ح ا�د���راط�، ا���ل 0%! إا3'.��ل وا�������ن، و0%! ا���.وى ا������ ��.د�0 '��ح 

�ذري �� ھ���ل ا�دو�� ���'&� �ن ا�3.�8ل  '�1&� 0ن ���و�0 ا��-��D ا��4-�، و�را�ز 

ا���.وى �! .�د�ل 80*�ت ا��%ط�، و0%! طر 0%�&� و..��م  &�، ��� .�.�ج إا�/>ط ا�.� .��

ا������، و/�ع �ن 0%! و*ف ا�.دھور ا�راھن �� ا+�رع �� ��ا3*.-�دي �' >� ا���ل  @

'.�ج، و�1.رض ھذا ا�.��دة ا�روح ا�.'�و�� وا�'��ح د أد'!  �ن ا�3.&8ك وا(�! �وا�.و-ل إ

ج إ"��  '�ء ا���0دة ا�-'���0، *�� � ھو *�د�ل ����� �� ��ظو�ت ا���م و�� ان ���

� .)2("ا��.وك و�� ط���� ا��.ط� �� ا�و%ت ذا*

    

  

  

  
                                                           

1
  .B274%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
  .B275%�ون  رھ�ن، ا��ر�6 '�1:،   - 
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�ثCا����ث ا�:  

  :�.�ز�ز ا?��ا�د���راط�� ��د ��د  

� &� ا�'/�ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، �م .�ن ���ھ��  إن )1(�.�ز�ز ا?����د �رى 

 ��ا4.��ر '&C ا�'/�ل ا�د���راط� ��ن 0ن طر�ق  أن��&�، ���  ا��@ن*%�%�  ا(�8���ا��ر

ا���ل �� �ؤ���ت ا���.�6 ا��د'�، او �� �ؤ���ت ا�دو��، او ��&�� ���، و3 �&م ان ��ن 

 C&'أ-�8ھذا ا�  ����.� ل  وا� واطن�� ا������� 3 '���م ا�'وا��  +''�و-�د*�، ام ا/طرار�� .

�ن �ر��.&م و��و*&م و�را�.&م ��   �ھظ�را��ت B ا(�8��ونوا����ر��ت، �%�د د�6  ا+���ل

 >�رھم، و�ذ�ك �ن ا�ط ��� ان ��ر�وا ��د *��� ا��ر��، وان  أ�وة��ون ا�'ظ�م ا��ر � 

�� و�� ا�ظن ان ھذا ا��*�Aر ا����� ا��1"��ر-وا 0%�&� /د ا�� ت وا���6 وا�ط>��ن 

� �وف ���د *���ل �&�E ا����*��*�� �� ا�*� �� وا�5راع �*�را � Cو*ر��د �زا�

�� ا
ھ.��دت �ن ���� ا��.م  :�����س ا��ر�ف وا��دا��� ا���رو��، �*زح �، وا�*�

6�� ��/ �� ���� �رات ��A�")2(.  

ن أ أو1ھ�"���.�ن أ� %�ز�ز 0%! ����.�ن  ا(�:�'طوي ا�'ظ�م ا�د���راط� ا��د�ث 0'د 0 د 

 ������6ل ا������ وا�����Cدة، ون ا���ف ��س �ن و�8ل أ ��*�ل �ن ��ل ا���

��وم ا�'ظ�م ا�د���راط� ا��د�ث ��  ا+و�!��1 ا������  ،)3("�� ھذا ا��ظم وأدوا*� ا�*��Aر

ھذا ا��ق  ا+��.��رس ��:  ��ل ����ن�.- ا�دو�� ا��د��� 0%! .وز�6 � دأ ا��ق ا���و�� 

                                                           
1
  .ا�3:، أ�.�ذ �����، وا+��ن ا���م �%�'.دى ا��>ر � ا��ر � %�ز�ز 0 د  - 

2
  .22، ص 2001، 1 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا(�8م وا������، ا��ر�ز ا������ ا��ر � ا��>رب، ط - 

3
وطن ا��ر � �ر�ز  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا�'ظ�م ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ���ل �'�وري �� �ؤ�ف ����0، ا���ش وا������ وا��%ط� �� ا� - 

  .17، ص 2002، 1درا��ت ا�و�دة ا��ر ��، ط
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ا����ر��  �� وا��'���� ا�ذي �.��ق ��: � دأ���ل ا������ ��رة و �ر��، وھذا ا����ل ھو 

ا�������  ��'�ه ا�وا�6، ا����ر�� �� ا��@ن ا���م �ن 84ل ا�رأي وا�.� �ر وا���ل ا������ 

دارة ، وا����ر�� �� -'6 ا��رار، و�� إوا����ر�� �� ا�.���ل ا���%� وا��&'� وا�'�� �

و�.�واط��ن �� ا��ظم ا�د���راط� "��ب 0%! ا��%ط�، ا��%ط� �م ا����ر�� �� ا�ر*� � وا�3.

�� ھذا ا���ل، ���*<-  �� إراد*6ما��د�ث �*�: ا��ر�� �� �5: ��5رھم ا���

ت ا���ون ا���م �.دو���ا ن **د0ل �� ھذأ0ر �ن أ�.ط�  
��و��س  ا����و�� �<�

ا��'���� ا���رو�0  �ن  أ��موھذا ا����ل �1.وح  )1("1 ���*<- د�*وري و%�و��ا���ل، إ

 ،������*وى ا���.�6 ا�وط'� Cل ا� ا+��ي ���ل ا�.� �ر 0ن ���ن ھو ���ل ا����دة أ وا���

ا�ذي  ا+ولوا�دو��  ر�.&�، و���ل ا���� ا�! -ون ھذا ا����ن و����.&ن وھو �4.%ف 0ن 

�ر�6 و را�C �4.%�1، ھو ���ل ا�.� �ر 0ن �-��D ا�.����0 �. ��'� �ن 84ل ا�.� �ر 0ن ��

و أ ا
�� أنو��س ���- ذ�ك "���ع، ('�� ا��ل ا����دة ��س ���ل ا��'���� وإ�ذ�ك ��ن �

�� ھذا ا���ل، �ل ھ� * �ل ���Cر �ن ��و، ھ� ذ�ك �.- أ ا���ب 1 *�رس ��6 ا���

���ن ��ر ا�د�
ن �.دو��، وھ� �ن ��*0ب ر�8س ا�دو��، وھ� � �*ور �و5 � ا���ون ا

�'&� �4رج ھذه ا���وق .��رس �� ھذا ا����ل �ن 84ل  )2( ..."��ر ا��وا��ن �� ا��ر��ن �

و.1و�ض ا���ش  ��د��ع 0ن .%ك ا����دة،  1و�ض ر��س ا�دو��  .���ل ا����دةا�.1و�ض، .

  .و.1و�ض ا��/�ء  ���&ر 0%! ����� ا���'ون

�د ا���ف �ن ا���ة ا������ ا��ظم ا�د���راط� �.- %�دة *�� ���وم"�� ا������ ا���'��  أ��

�� ��.�� ا�*��Aر ا�1*��� وا���� �J�.وب وإ��ط�و�ن ا�5راع �.- ا��.ط�،  �

                                                           
1
  .18 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا�'ظ�م ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ا���ش وا������ وا��%ط� �� ا�وطن ا��ر �، ص  - 

2
  .�19�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 
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�����.�6 �� ا�دو��  )1("�د�.� ���ر�� ا����� وا���� �� ا�*��Aر أ0رى آ��تو*و��د 

ا�.>��ر ��1%&� ا�'ظ�م  إ���'��3'��ز ا�.>��ر، 3ن  �! ا��'ف�د���راط�� ا��د��� ��س �� ���� إا

�! ا+�زاب ا������ إو�&ذا 3 .�.�ج  �'ز�:ا�د���راط�  و���ط �%���، و0 ر ا3*.راع ا��ر وا

! ا��%ط�، ��%�� 3 ��.�ج ا���ش إ�! �زب أو � و��%� ا3'�8ب ا����ري �%و-ول إا�.و�ل 

�� ����ء و ��دا 0ن �� � �� �: �ن * ل ا+أ�زاب �.�-�ل ا��ر��0 3ن �ر�0.: ��1و

  .ا��%ط�

��� �د�دة �دى ا��.ط� و�دى ا���ر<� "و�8'.��ل ا�د���راط� �روط وھ� �� ���C م�%

ل ا����� و��&%ت ا��.ط����ء و�� �د�د ���� E��* ،واء�دا0ل ا���*�:،  �.- ا�

�� ا�1*�ل �C وى�ا��د�دة *���  ���Cت *.ك ا��و���و.�. ر ھذه  ،)2(" ا�د���راط� ذا*

���%�� �! .-ور اإ�ن 84ل �'و &�  و1أ: ����� 0ن '�1&� �ن 84ل �'���نا������ ا��

ا������،  و-1&� ا�.����0 �%���  ا������� أو 0�%�� ا�-راع��Cدئ  إ�80&��ن 84ل  و� �

ا��%ط� طراف ا���ل ا������، و �ن .را/� *�0دة �%-راع ا������  �ن أا�.وا�ق وا�

 إ��ھ�ول �&و ذاك ا�ذي ��'D ا������ ا������� وا����ر/� 0%! '�و �4ص، �@�� ا��'�� ا+

 وا(�'�ءھ� ا��'ف � ذا.: �ن ��'�ه ا�و��� ا�ذي �����رر �1&وم ا����� إذ-�1 ا������، 

.�ر�ف ا������ ��'����  إ�! أيو/�: ا�ط ���،  إ�!د��ع 0ن ا��-%��، ��� ���ده ا��1&وم 

��  �� ا��'�! ا���'� �&ووإرادة ا�.وازن  �ن ا��-��D، وأ�د'�� 'ظ��1 �ن ا�ل .�-�ل ا���وق 

�زة ا�.1رد وا�3.��ر �� .%ك -�1 ا��دة، �ن ��ث ھو �طوق Bر��'D ا������ ا������� 

4رى �� ا���ل ا������ وا03.راف  &�، و.�د�م �-��D ا+�راد ا+ ة�را�0ا������،  وا� �ت 

                                                           
1
  .20ا�وطن ا��ر � ،���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0 ،ا���ش وا������ ، ا��ر�6 '�1:، ص  ���راط %�ز�ز 0 د ا�3:،ا�'ظ�م ا�د� - 

2
  .20 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا�'ظ�م ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ا���ش وا������ وا��%ط� �� ا�وطن ا��ر �، ص  - 
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 �ض ا�.'�زل ا��و/و�0 �&� 0'د ا3*./�ء، وھو ا��'�! ا�ذي .��د ��: ا������ ا������� 

�� "�را��� .����دھ� ا�.�%ط�� وا���و��� �� ..�%!  ��م ا��دا�� �� .وز�6 ا��%ط�، �Cا�

0*5ر ا�C ا�1*�ل إ�*را*����*ر<6 ا������ ا��د�دة ا�*� * �� ا�*� �ا�د���راط� ھ� �

*�ل ا��ز�� ا������ �� و�� ا�����، وا���ل ا����� ��ل ا��ز�� ا���و���، و*�ل 

ء ��ل %وا�د ا�*�.ط وا�1*�ر وا? ا�*وا�ق وا�*را<�، وا�*�%د وا�*�زل ا��*�دلA�... ،

� ا��.ط� أ�م إط����� �.���: و�م ا���ر�� ا��* *E ا���ل ا����� �ذ�ك أ�� E* * رادة

  .)1("ا�*داول ا��.�� �.�6

ھو �� "�%ف  يا�'�و ا�ذو.���ن �روط: 0%!  *د ���ل أن .و-�ف ا3'.��ل ا�د���راط�،

 E5ا���.��  أ�ره� 6��ت �<�ت ��*�� -.������ ا�����، ا����Cا�- ا��د  وا�*را�م ا�

� ا���.���ت و ��.��� D-� 3 ا*.را/: �� ���، )2("إ�����ن **��ق ��� ا�ذي � *رض أ

 '� ا��%ط� ��&�، و0 د 4ر �� ����'ز���ت ا������، وا��د�دة ا�.4%ف �� ا��ر �� ا��د�دة ا�.@

�� ا���.���ت ھ%أ-��ب ھذا ا�رأي +'&م ذھ وا إ�! ا03.��د �� 0دم أ �:  %�ز�ز 3 ���طرا(

������ ��&� 3ن ��&دا .�ر � ط ���� �ن ا3'.��ل ھ%�� ا���ل اا��ر �� ا����-رة، أو �� 0دم أ

ب ا����Cر �ن ا
 **��ن�ل ��ن �.- ا���س �ن ذ�ك، "ا�د���راط�، �� �.�و<و��� ا��

��� وا%��� �� ��س ��رد <رورة، ا��وم ���ب، �ل إن ھذا ا�1*�ل �.- ا�1*�د �� أ��

  .) 3("��ض ا��.دان ا��ر���

                                                           
1
ا�وطن ا��ر �، ا��وا�ق وا����'�ت ���ل �'�ورات �ؤ�ف ����0، ����� ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �،   %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� - 

  .137ص 
2
��@�� ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �،  ا��وا�ق وا����'�ت ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0: ا�وطن ا��ر � %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� ��  - 

  .137ص 
3
  .138 د ا�3&ن ا��ر�6 '�1:، ص  %�ز�ز 0 - 
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ا3'.��ل  آ���ن أن ھ'�ك أر �� أ� �ب .د0و'� إ�! ا03.��د �� أ�� رأي 0 د ا(�:  %�ز�ز 

ن ا� %دان ا��ر �، وھذا 3 ��'� ا�د���راط� .1رض '�1&� 0%! '�و �و/و�0 �� *�م � �ر �

ت إ"ن �روط ذ�ك ا3'.��ل '/�ت  �� ���1 �.� د طر�ق .���: أ� ���� واردة �ل ���� ا���

6  �.- ا�ر/م �ن �ل ا��وا8ق وا��5�ب�ره، وھ� �وا8ق إذ �ن �ن ��� ا��� وف �6

 �*�ر� �ن ا�*طور و��را �� ا�و1دة،أ%�� ���� إ1 أ�6 1 *6در إ ن * رض �.���

��� ��0��� �وأ4رى ا�.����0 و��������  أ� �ب �ن  ا+ر �� ا+� �بو..وزع .%ك  )1("ا�ط&%

  .�4رة ������وأ

ر��0 ا��وة، 0�و�� �! ������� ا������ �� ا�وطن ا��ر � إا�.'دت ا� :ا����� ا?0 ق -1

������ و ��دا 0ن ا��'ف،  )2(ا��ر���'&� ��و�ت  '�ء .%ك ��1ظ �%ط.&� وإ�0دة إ'.��&�، ��� أ

و�� .�د�د ���� �� �ن ا�ر/�  ت '� �� �� .�-�ل *در �ن ا��ر��0ان  �ض ا�'ظم '��

ر��ن روع ا�ذي أ*�م 0%�: أا��� �14*� ذر��� �� .���ق�  �%ط.:، ��'&� ����  �د �.�&د إا����

ر�: �� ا��ز ا��دود و��د ��ق �ن وا%: ھذا ا?0 ق ا����� ا��م، ا� �ل ا�ذ"�ر�0.: 

�ر ا�ذي �م �.D ��: �&ذه ا�'4ب ا+ ،)3("ا�د�� ا��دا��8 �ن ا�*���� ا������ ا�د���راط��

اد د��،  �ر��0 د���راط�� د�.ور��، و�� ا�.ا�.�و�ض 0ن ��4رة �ر�0.&� ا�وط'�� وا��و�

�� �وا��6 ھذه "��Bب ھذا ا� '�ء ا�د���راط� ا��ط%وب، �*��م ��ن ��C �د �ن ا�1*راف �

ا�1�داد ا����� ا��م، وا��ط�ق ���و�� *�ر�ب ��ء �ر��� ا��.ط� وا�دو�� وا��ظم 

                                                           
1
  .138 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
��س ���رد ا�4وف �ن  ظ�م ����� ��، 0%! ط��0 ا��وا'�نا��ر��0، ان ا��%ط�ت ا������� ..�م  ���ر��0 �� ���� رB � وا�.�داد ا��واط'�ن �� ' - 

ا������� ��د  �ن ��ظم  �ر��0 ا��%ط�ت  ا03.��د�.�.م 0%�&م ا�3.رام وا�ط��0، �%و ان ، 03.��د ا��واط'�ن  �': ا+ھما����ب و��ن وھذا ھو 
�'�، و.�رص �ل ا�'ظم ا������� 0%! و�ود �ر��0 ��%ط�'&� أ�را��ن .ط �ق ا��وا'�ن  �&و�� و��1ءة ���ون  ا��واط'�ن��.  

3
وا�ق وا����'�ت ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ����� ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��:   %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر � - 

  .139ا��ر �، ص 
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�ت أن أ� و50و5 ��ث �ت �� ��م اا����� �ن ا��د0ل ا�د���راطC� ن�  ا
ھداف�

  .)1("��� ��*�: �ن ا�*��ق دون ا��ز �.�� ا�*�ول ا�د���راط�و�ا�وط��� وا�

�14ق وا3'�داد ھذه .ؤ�س �روط� .�.�� ����م 0�%�� ا3'.��ل و0%! ذ�ك �ز0م أن ظر��� ا(

ري ا�د���راط�،  و-1&� 0�%�� ������ �%��� 3 .&دد �%ط� ا�'4ب ا������  ��.�و�ض ا�1و

ن .داول �! �د �� ���ذا  دأت ھذه ا�'4ب .'.�ل �ن ا�.>�/� 0وا�� ��ر و��ل ذ�ك �� ��1ر إ

�! ا�.��ط� ��&� �ن �د4ل ا�� ول ا��ط��ب ا�د���راط�� �� أو��ط ا���.�6 وا����ر/� إ

  .� وا�.�دد�� ا������� وا�'ظ�م ا�.���%���ر�� ا�-�� إ*رار، ا+د'!، و�و �� �ده ... � �/&�

�ن %�ل ا��.ط� <���  ا?رھب�م ��دم ا�*�.ط وا���: و*���م " :ا
ھ.����روب ا -2

 6 �ن ا�A<ب ا�1*���، ��س �*�� طو�&، �ل أ��ب ا� أوھ�ت���� 6� � ����0ب ا��

��� *را��ت ھذا �.� رد�6�8 إت ��ل د�- ا��دى ا�ذي اد0ل ا�����ن ا����� و%

�رات /�ر A� �� ��ھ'�ك ����0ت ا�.����0 ��@ت  أن، ��ث )2("���ودة ا��وا%بوا�1*�

.�و�ض ا�3.�رار ا������ �%.-دع  إ�! أدىا��'ف �� ا�.� �ر 0ن �ط�� &�، وھذا  أ����ب إ�!

ا�دا4%��  ا+ھ%��ھ��س ا��رب  />ط أن��س �ن ��ن ��  إذنوا�و�دة ا�وط'�� �8'1راط، 

  .�1ر/&� �4ر�� �ن ا�'1ق ا���.م�ؤ�س ��ر��0 0�%�� ا3'.��ل ا�د���راط�، و

ن ..��ھل ا��ط��ب �'4ب ا������ .�.ط�6 �� �� �/!، أ��'ت ا: ا�<Aط ا�دو�� -3

��6 *دام 0%! ���ر�� �د���راط�� ا�دا4%��، �8 .��رھ� أي ا'. �ه،  ل ��'ت .�.ط�6 �.! ا(ا�

ن .�4! ا�3.��ج ا�دو��، و*د �د'�� وا������� �%�واط'�ن، دون أ'واع ا3'.&�ك �%��وق ا�أ

                                                           
1
  .139 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
  .140 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 



 الديمقراطية في الفكر بوجه عام                                                       ثالثالفصل ال
 

71 

 

��ن ا��وم "�! -�ت ا���و��ت ا�>ر �� ا�.�  �د�.&� ا�.واطؤ ا���%ن وا��14، اط�@'ت طو�8 إ

�*E �.ف ا�د���راط�� إاذ �*ت ا�دول ا���رى �د�و��  ��دو أن ھذه ا��ر�.� %د ا�5ر�ت

. أ�6 ا��م6 ا�وطن ا��ر��، *�ت وطJة <Aط ر��ن �� �.دان ا���وب و��و��وق ا?

6و��ظ�ت ��وق ا?����'��ت .���ق وھذا ا�/>ط ا�دو�� *د �D.1 إ���'�� �� �ن إ )1("��ن �

  .ا3'.��ل ا�د���راط�

��� د���راط�� -4�� ���C : ا�*�.�م و*طور �را�و�ن ا�<روري ا��ول أ" :��و�ن *و ��

�� ا���*و�� وا?�&م ا����� ا��5ري، �<& �ن ا1�م ا�0ر��وا�*�ر ا��5��ك ��*� 

�� �دى ا���*��ت ا��ر���، و��ن �ن �Cن ��د1ت ا���و ا�� :�ا��س ���و%6م  إدراكر

��ر ا��، و�ن '.��C ذ�ك أ'&م  �.وا ��.%�ون ر-�دا ���'� �ن ا+)2("ا�ط�������� ����� ا��د�

�ا��ر �، و3 ���ن �� ا�د���راط�� �� ا���.� 6�����D  ���د�ث 0ن  دا��ت .�ون و.و�6 ا�

.��ھل ا�دور ا�&�م ا�ذي '&/ت  : ا������ ا��ز �� وا�'�� �� �� ذ�ك، 0%! ا�رBم �ن �ل 

داء �ؤ���.&� ا�.'ظ����، و0�و�� ���D ھذا �طب وا�4%ل، ا�.�  دت و. دو 0%! أ�ظ�ھر ا�

�ر �رط� : �وا�'�و ا��.��ظم �%و�0 ا�د���راط� �� ا���.�6 ا��ر � ا����-ر،  �03.��د �� ا'

��'�� ا3'.��ل ا�د���راط�ذا.�� �.�&�ل و3دة إ�.  

'.��ل ا�د���راط� ���ت ���'�� ا3ا�ذا.�� وا��و/و��0 .' &'� 0%! أن إ ر ��إن ھذه ا+� �ب ا+

�4طر وا��وا�ق  �  ���و ��.'�� ا�.'��0 �ط%��، أ�� ا��ول  @'&� إ���'�� -� � و��1و���.��%� أ

 %�ز�ز 0'وان �0م �.%ك ا��وا�ق  �:ك ���� 'ز0م و��د أ0ط! 0 د ا(�&و ��� 3 �ر*! إ��: �

                                                           
1
����� ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �،  �ؤ�ف ����0 ��ا��وا�ق وا����'�ت ���ل �'�ور :  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر � - 

  .140ص 
2
  .141 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 
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���وع ا� 8د ا��ر ��  '��ط ا��ر��0 ا�.� .�وم 0%�&� �%ط� ا�'4ب ا������ ��أز�� أ: وھو

  .'� و��0را ھ'�ك و-1&� ا+ز�� ا�.� .��%: ا'.��3 ���وزا ھ


�.ط� �� ن ا��ر��� ا������ �.إ" :ز�� ا��ر���أ -1��ب ا��.دان ا��ر��� �م **�5ن ��

6�# �ر��� *��� أا�د���راط�� ا��د��C، و�6ذا �6 �.- ���وع �وز�� �ز��� *.�� �ذ�

�� ��رورة ا�*طور وا�*�دم �� ا���ل  Eا�دا0.�� و*<: ا��وا� ���ا���ة ا���

���ر �-�در ا��ر��0 ���دة ���ن أ نإ ،)1("ا����ھ%��، �- �� ا+ا�دول ا��ر �� ا��وم ا� 

�&� *وام ا����ة ا������� �� ا�'.� �0رة دو��،  &� .�وم ا��%ط� و..زود �ن ط�*.&� ا�3.����0 

  '��!  ��ت إ�ر��� ا�-راع ا������ ا�دا4%�� و.'ط 6  &� 0%! ا�'�و ا�ذي ..�ول ��: ا��-

زاب �� ��رة �� ��3ت، أو�! �-در .و��د وإ�رازات ا��'ظ��ت وا+و�ؤ���ت ������ 

�� ن ا��ظم ا1 �<�ف �د�دا ��ث ��ول إ"4رى، ا����%� ��- ��.&� �� ��3ت أ���

� ا����� ا�<�ق �ن دا0ل ا�را��� ا�����5 ا�*� ا���5وي �ظم �A.ق، ���د إ�ج ��*�

�� ا���ل ا����� و��  *�Cل %وا��، وھو ���E �ذ�ك �ر��� ا�*طور وا�*را�م وا�*�ول

ن 'ظ��� ������ �'&ل �ر�0.: �ن ا�.��ز �وق و��س �ن �ك �� أ ،)2("�*���1اا���ل 

�1رز �ل �روط ا�� D وا���ز  ���0، �ز0وم �� �%� أو �0ر�� أو ط���1 ھو 'ظ�م �.4%فا�.

� ا�'��زة �%.�%ط ا������ ���'�� ا�.طور ا�د���راط�،  ل ھو �ؤ�س ا� '� ا�.�.�أ��م إ

�  ..�.وريوا�د�

                                                           
1
طن  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ا��وا�ق وا����'�ت ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ا���@�� ا�د���راط�� �� ا�و - 

  .141ا��ر �، ص 
2
  .0142 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  %�ز�ز  - 
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6 ا��.ط� ا������ "ا��ر��0 ا�د�'�� �ن �-�در ا��ر��0 �ذ�ك ���د�ن  � �6 �ر���و�

6 ھو *ط��ق *���م  �.- ��و � 6م ��� أن ��دأ�� أنا��ول  ا�'�*لو�ن ، )1("ا?�&ما���م 

واع ا�.��*د ا�ذي 'وع �ن أ'ي ا�د�ن �/6 ا����ل ا������ �4رج أ  '�ء �ر��0 ا��%ط� %0!

د���راط� �%�� ��  ���'�� .���ق ا'.��لوا���4ر ا+� ر ھو إ���ن ا�دو�� ا��د���، ��وم �%0: 

�� ا��ر��0 ��ر � ��ون ��ط .وا�ق �ن ���6 ا�ذ�ن ���زا 0%�: 3 ���8 دو':، أا�وطن ا

6 ���E %�م �ن ا��ظم ا��ر��� إو"ا�وط'�� ���م ا�� �وط��� وا��و��� �- *�ر�ر �ر��*

�; وط�� ���� و*��وي *�رري وا��ز ن �6و<� ����6 ا��ز �ر�ا��ر���، و�د�وى أ

ع �ن �ط.ب ا�و��� �وا��6 ا��65و��� وا�� وذ ا
 �ر��; %و���ة د���� وا�د

ن  �ض .%ك ا�'ظم *�م  �دوار �Bر ھ�'� �� �/��ر ا�.'���، �وا�&� ��ن رBم أ ،)2("ا��ر���

ا������ ا��1*�� ا�.� .�-! 0%! أي .��ھل أن ��ظم .%ك ا�'ظم ��ء  نو'� إ3 أا�4طر ا�-&�

! .�ر � ���'� �ن 84ل ا3'�/�ض 0%%ط� 0ن طر�ق ا3'�8ب ا����ري، وأ�! ا��إ

��ن أ�رھ� و.�وه 4%�.&�، وأ �� �'����ن ��ط إ���ع �م . �� �ر��0 وط'�� 0���� ��د���راط�� 

  .��� *.����3  �%د إ�! ا�و�ود���راط� و3 .4رج إ

P� ��.أن ا���رة ا�ذا ��� �1��.��م ا�د��ل 0%! ��دار �� 'ظ�� ا��ر �� .��ه ا��%ف ا�د���راط� .

�ن أ���ل ا��ر��0 ا�وط'�� ن ..�رض �: ا�د���راط�� �ن ��ن  ��م ا��ر��0 ا�وط'�� و�&ذا .�

0�%�� ا3'.��ل ���'�� ا3'.��ل ا�د���راط� و�ن ا��وا�ق ا�.� .�.رض ��0�� ������ أ��م إ

ا����و�� ا��ر�� ا�.� .'ظ�&� *وى �:  %�ز�ز � �� ا� %دان ا��ر �� 0'د 0 د ا(ا�د���راط

                                                           
1
  .143 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
وطن  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ا��وا�ق وا����'�ت، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ا���@�� ا�د���راط�� �� ا� - 

  .144ا��ر �، ص 
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������ وا�.����0 0د�دة دا4ل ا���.�6 ا������، ا��'.��1 �ن  ��ء وا�.�رار 'ظم �.�1%4، 

��را �ن ھذه ا��وى � �وم ��3 ا': ���ل ا�'�� و.ر0رع 0%! ا�&��ش و�� ا�&��ش، إو�6 ان 

  .-8ح ����� د���راط��� : ا�%و � ا������ ا�/�Bط /د أي إ

�ب � ا����ق ا��� ق .�.�6 �د�'� �ل ا+�ن  :��ر و1دة ا��ر��� ا�د���راط�� ا�د�*ور�� -2

&و��، وD.1. 3 ا��ر�%� ن طر�ق ا3'.��ل ا�د���راط� ���ت �� را �����  ��08.��د �� أ

ان ا��ر��� ا������ ا�*� "*ل وا�� ب �� ذ�ك �وري 0%! ا+ا�راھ'� إ���'�.: 0%! '�و 

ا�*��Cل وا1%*راع  *�وم �.�6 �.طت ا��0ب ا�����، �م ��ر *�6.�5 �و�8ط

ن ��5��  آ���ذ�ك ا�1*�ل ا�د���راط� �ن *�ون �وى  آ���ا�د���راط��ن، و�.- ذ�ك 

��وا���@�� ھ'� ���ت  )1("� ا�����ا��ر��� ا�د���راط�� ا�د�*ور�� �.�0ب وا��ظم ا���

ا3'.��ل؟  ل ھ� ����� و�0 ا�.را ط ا��د��  ن �� ق �ن و�ن �-'6 �ن، ا��ر��0 أم��@�� �

3 وھ� ا��د��� أ��م ����� ������ 3 � �ل إ�! .��ھ%&� أ وا��/وي  �ن ا���%�.�ن و./�'� ھذه

�� �*- *�5ر ����� ��.�� ا�1*�ل ا�د���راط� ���و�� �ن *�ون ��ط *وا�ق ا�"�*

 ھ� �د�وة �.C�-*را*����*�5ر  أن إ��إ  �.��ن ��ل ا���*�: ا����� 1 ��رد رھ

�6.وي ���*�* ��'&� �� � �'ظر ��&� إ�! ا�د���راط��  @ �%�د ا'.&ت ا��� � ا�.� ��ن ،)2("��

0%! '�و �د�د، �0دة و�0 ��4ر ا3'.��ل ا�د���راط� ������، و دت ا����� ���� ا��وم إ�! إ

  .�&و ا��4رج ا�.�ر��4 �ن ا3'�داد ا������ ا���م

                                                           
1
ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ا��وا�ق وا����'�ت، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ا���@�� ا�د���راط�� �� ا�وطن  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل  - 

  .145ا��ر �، ص 
2
  .145 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 
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، ن ھذه ا�-ورة 3 .�دم د��8 '&���� 0%! ا�.���� ا3'.��ل ا�د���راط��رى 0 د ا(�:  %�ز�ز أ

ا3'.��ل، ��3'.��ل ا�د���راط� إذا ��م ذ�ك 80��ت 0%! و�ود ���'�ت ������ أ '�� ھ'�كوإ

4ر �'&�، �را �� *�م �ن ا���.���ت ا��ر �� �&و ���ن �� *�م أ�0و ��ن ���*� و���وزا أ

'����.� ��وع � �ن  آ���ا�1*�ل ا�د���راط� "ذن � �� ��'ت ا�-�و �ت ا�.� .�.ر/: إ%

  '�ء  ذا ا03.راف 3 ���1 إذ �م 'رد�:وھ )1("ا�*��ق �� ��ض ا���*��ت ا��ر��� أ�واع

ھ "و��ط�.&� ا��ط%و �،  آ��.&���'! /رور.&�، و0ن '.��ل .%ك 0ن .-ورات 0ن 0�%�� ا3

ق ا�* ��ر �ن دا0ل  ي ھ� أ�� ���ر<�� ا�1*�ل ا�د���راط�، ��ن أ�م ��*�ن، أ�م ا��

�1ط&ق ��.�� ا�1*�ل *.ك، وأ�م  �- ��ء و*�ر�س ھد�� ����� ��*د��� *�Cل �رطإ

ر��0 دا�*�&�- ا���� إ* ���طر ا�<روري ا��.ط� وا���ر<�، *�Cل ا?� ��ن 5 �� ��

  .)2("�*و��د ��8ق ذ�ك ا�1*�ل

�- ا�6د�� ا���� ا���� إ -أ����:  ����&د ا����ل ا������ �� ا� %دان ا��ر �� ا��د��� .را

�! ا�.� �ر 0ن '�1&� �ن '.��� �'وح ا�.'�*/�ت ا������� إ ھ��8 �ن و*��6 ا�.د��ر وا�.�و�ض،

�! ا��%ط� وا����ر/� 0%! ا��واء، ر�زي، و��ن ��ن ذ�ك ��د��  ��'� � إ84ل ا��'ف ا�

�%�� 0ر/ت ا����ر/� ����%ط�  .�د�م '�1&� �%رأي ا���م ا��4ر�� 0%! '�و ��ء �%>��� ،�

� �ر� � ��1و��  ��4طر ا3'�8ب إ�! ا���ر و �ت ا�-راع و�ن ھ'�  �.ت ا����� *واھ� �Q'&�ك

ا������ ا�5ر�0 ا�6�1ر ا�ذي  و�� ا�*داد ھذه"�%�� ا3'.��ر � : �� ��ون  �ا������ أ

/ط� إ�- و%ف ھذا 5ب ا���ل ا�����أ> ��ا��ز�ف ا�رھ�ب �ن  ا��ر��، *��J ا��وم �

                                                           
1
  .146 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
 �، ا��وا�ق وا����'�ت، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ����� ا�د���راط�� �� ا�وطن  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر - 

  .146ا��ر �، ص 
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.ط� وا���ر<� وا���ل �راز ھد�� ����� ��ن ا��وى ا������ ا���*ر��، %وى ا��0&ل إ

��& ھد�� ����� ��*د��� و��*�رة�- ا��د ا�ذي ا��د �.- إط�� ��رھ، إ ��� E�5*")1( 

�! '�ط� ا�-1ر و.��ل ا'.���� *د .��د ا�-راع ا������ إ�� و��: ا���ل 0%! ����.&� �ن أ

� ا�&د'� .��*د 0%! ����� ا����ل ا������ �ن ا�. د�د و0%! .ر��د 0�%�� ا�-راع ا�����

�! '�1&�  -1.&� �%ط� *د .�ون �وطن إن .��د ا03. �ر � وا�ط� ا�&د'� .�.ط�6 ا��%ط� أ

ور، و���ت ���1 ��%ط� 0%! ا�ر*�ب وھو �� ��زز -ور.&� �� .�د�ر �4.%ف �ن ا���&

" د�رة �ن �د�د��.��د  '�ء *واھ� ا� أ'��1&�ن .%.�ط ا��4رج أ�/� و.�.ط�6 ا����ر/� �ذ�ك أ

ا�ذي ��و�� �ن ار �ن ا1�*�ر ا
د�-ن ���م ���د �� ا����ن ��.ك ا���ل ا����� أو

ل د�وي إ*% ����� �.��� �ظ� ��  .)2("�- ��دان ��

� ��'� ا�'4ب ا������ وا����ر/� أن .4.�ر  �ن أ�ر�ن طراف ا���ل ا������ن ھ'� ��%! أ

و �1* ظ �6 �ن طر�ق د�وي ��.ف و��ن ��ن ا�*راب ط�ن �ن ا�ل ا�ظ ر ��.ط� أ"

طر �.�وار ا�وط�� �ن ا�ل ��ء ��ق �د�د �ن إ��زة ا�*�رار ���� ا�*��� ��ون 

��أي ا�د���راط��، وھ'�ك ����� أ4رى 3 � �ل إ�! .��ھ%&� �'�ن '�.�ج  )3("ا�*طور ا���

1 وھو ��ء ا���C ��ن �ن ا�ل ا��ز ھدف وظ� � <روري أ"�! ھذه ا�&د'� ا������� �ذ�ك إ

.ر�� أو 0ز3 ������ �ر.�8  ل ھ�  �، ���ت ھذه ا���)4("ا�50وم، ��ن ا��.ط� وا���ر<�

ط8ق .وا�ق ����� وط'� 0%! .���ق ا3'.��ل إ�راء ����� ا'.���� /روري '�و إ

  .ا�د���راط�

                                                           
1
  .147 %�ز�ز 0 د ا(�:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
  .147 %�ز�ز 0 د ا(�:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

3
'�ور �� �ؤ�ف ����0، ����� ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �،   %�ز�ز 0 د ا(�:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ا��وا�ق وا����'�ت ���ل - 

  .148ص 
4
  .148 %�ز�ز 0 د ا(�:، ا��ر�6 '�1&ن ص  - 
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�� ا���� ا�- 5 �� ����� -ب :J  �0ن �. و� �راءات3 *��� +�� ھد'� ������ إن �م .

ھ�  �و/وع أو أھ��� إذ تن .�ون ذا������ .�'�&� �/�و'&�، وھذه ا(�راءات 3 ���ن أ

'زع �.�ل  ��م: ا���4ر ا������ ا�و��د ا����ن أ و-1 ��' ت � �ل ا� '�ء ا�د���راط�

��م .���ق ھدف ا�.'��� ا������� ا����%� وا��.واز'� �� ا���.�6 ا�وطن ا3'&��رات ا�دا4%�� وأ

ا����� ا��ط.وب ا��زه �.- *.ك ا�6د�� ا������ ھو ��ء 5 ��  ا?�راءوھذا "وا��و�� 

ر���0 ��ن ا��.ط� وا���ر<� *ؤ�س ���.�� ا�*�ل د���راط� *�ظ- ��*وا�ق * �����

�����ن ا��وى ا��0*. �  وا?��ع�
  .)1("�.��*�: ا�وط�� وا

ز ��6ت C&ث، د��رط�  ذا %�تإ1 إ"و3 ���ن �&ذه ا�-1�� ا������� أن .�ون .�ر���4 ���

2("�دة �5در �ر��� ا��.ط�*E��5 ��� ا��ظم ا������ ا����8 إا���ل ا����� و( ،

.D ا����ل ا������ ا��>%ق، ���ب و �ا�ذي ھو د��رط� ا����ل ا������ أ ولا�6دف ا
��ن 

.��*د �����  �ن  �.راحإ يإر��ء ا� '� ا(ر.��ز�� أو ا�.�.�� ('��ب ا�'ظ�م ا�د���راط�، أ

م ا�د���راط�، ا��%ط� وا����ر/� 0%! ا'��ز ا'.��ل ����� �%��، ودون -د��ت '�و ا�'ظ�

ا�*� *��ط6 5دار ا�*�ر��ت و��ون ا�1ط&ق �#%رار ��وق ا?��ن وا�*را�6 وإ"

ت ا���و��� إ��>�6 إ%رار �ر�� ا�رأي وا�*�*.�� ��%رار �ر�� ���ر وا�*�ظ�م، و�د0ل 

�� وا���ث ا��.�� وا�1*�ء ا����� وا����� و�ق ا�*�دد�� ا��ز��� وا�*��: ا��5

 �ن ا���وق و�واھوا?��د .ر � اد0��� ���ن أن ���ھم �� إ ،)3("<راب ا��.�� د

J رار ا�'ظ�م ا�د�.وري و*J  م�*رار ا����ل ا������ �3.' �ت أ�س ا�.�ول ا�د���راط�، 

                                                           
1
  .22 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا�'ظ�م ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ��� �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ا���ش وا������ وا��%ط� �� ا�وطن ا��ر �، ص  - 

2
  .�22�ر�6 '�1:، ص  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا - 

3
  .23 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا�'ظ�م ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ا���ش وا������ وا��%ط� �� ا�وطن ا��ر �، ص  - 
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��ا�-1��  ��م ا�.داول ا������ 0%�&�، و.��ل ھذه �، �م �.D ���ل ا��%ط� أ%� ا�'��ا�'ظ�م ا�.�

��م د��ء ا�.�ول �را��ن ا����ل ا������ ا��4.'�� أ� �ن ا�ل �.D ���� .�ر���4 0ز�زة و'��1

  .� �ب ا����ة.�6 ا�وط'� وا�3.�رار ا������  @ا�د���راط� �.زو�د ا���

�� �� وأCا�6دف ا�"�ظم �0رة C&ث ا��ظم ا������ ا����8 وھذه ا
 �لا�ذي ھو *E��5 ھ�

6 �.- ا0*&ف أ��� :�6 وھو <�ف %وا�6 ����6ور�� و�ظم �.��� و�ظم أ��ر�� وا���


6ا�د���راط� أو ����روا+ )1("�رى ا��دام ا��ط �ظھر ا���ة ا�د���راط�� ��ن ھذا  

�ض ا�دول ا���&ور��  ��.�د�د و��: .�و�ل  �&زة  ���%ط� �� ا�.���ر �ؤ��� ا���ش وا+

ا��دد دون �واھم و ��.���  ��ن �د'� 0�و�� إ�! ��ن �'1رد  : ا3'���ر��نا������ �ن 

���� و��ل 0'وان ھذا �' >� .-��D ھذه ا�-ورة �Bر ا��'�� � �%'ظم ا������� ا��ر �� ا��

ور��  .�ر�رھ� �ن �'ز0&� � �غ ا���'! ا���&وري ا��1%� 0%! ا�'ظم ا���&ا�.-��D ھو إ

���ت د�.ور��  �!� ��&ور�� و.�و�ل ا�'ظم ا��%��� إا��%�� ا��ط%ق �.-�ر ��8 'ظ�%�

دا0ل �ر<�� ا�1*�ل �& �*5ور �ن "��ر�� �ن �ر.�&� ا����%� ا��>%ق و.�ر�ر ا�'ظم ا+

ق �.- ن ��ري ھذا ا�*E��5 �ن �د0ل Cوي 5دا��، �ل �ن �د0ل ا�*وا�ا�د���راط� أ

1 ��وار *وا�ق 1 ���ن ا�*را�� إ�ر ا��ظم ا����� وھذا ا�*ر*��ت ����� ��*ظم �6 أ

  .)2("وط�� ���� 5ر�E، �ول �وع ا��ظم ا����� ا�ذي *0*ره و*ر�ده ا����� ا�وط���

�ثوأ�� Cو ا�.��*د ھو إ�0دة -وغ �-�در �ر��0 ا��%ط� أي إ رام 0�%�� ا�.وا�ق أ ا�6دف ا�

 ���ر/�  �ن ا�دو�� وا���.�6، إن أو�6 وا0رق0%! ��@�� ا��ر��0،  �ن ا��%ط� وا�ا������ 

ة �� ا�وطن ا��ر � ھ� ا�.�ر � ا�% '�'�� ��ث �ر�� ا�رأي وا�.� �ر ر.�ر � د���راط�� ���-
                                                           

1
  .24 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

2
  .��25 �ؤ�ف ����0، ا���ش وا������ وا��%ط� �� ا�وطن ا��ر �، ص  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا�'ظ�م ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر �، ���ل �'�ور  - 
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ء �ن �4.%ف وا�-���� وا��� و.را�م ھ��ل �� ا����ة ا�'�� �� و.داول 0%! ا��%ط�  �ن رؤ��

��ر �ن �&وف ا����ل ا������ ا��ر �، و�6 ھذا �%: ��ن ��ر/� أا��.ل و��ف ا���  !%0

ا�د���راط�� �� � '�ن *���� 0%! ا�'ظ�م ا�ط���1 و ��.��� �ر��0 ا��%ط� �ر��0 ط����1 و���ت 

�� ��ص د��#"�، د���راط�� �د���ة 5وغ �5در �ر��� ا��.ط� �.- ا���و ا�ذي *.*�� 

ر ا�����5ا��5در *�����راط�� �*�ل ��.6 ا��ر��� ا�د ))2وا��Cو%راط�� 1(("��وا�*و*

رادة ا���ب و�ن ا�*وا�ق ا�وط�� ا��م، ھ� ا�**و�; ا� �.� ا�د�*ور�� ا���*�دة �ن إ

ل ا�د���راط� ���ء ��.�� ا�1*� ر���0 ا��ط.و�� ا��وم���.�ل ��ء ا�5 �� ا������ ا�*

�واه 
0رى أ�Cر �ن �0د�� *�*���� �*���م ا
و�دو�6 �ن *�ون ا?�راءات ا�د���راط�� ا

ز 0ن ا�'ظ�م �  �ن .1ك ا�����ذن ھذه ا�-1�� 4%إ )3(وا�*��ل �.- ا�*��Aر ا�د���راط�

��'�� ا�.طور �ن �د�دا���دود و.1.�: 0%! إ�.  

ھذه ا�-1�� ���'� �� *�م 3 ��ل 0ن ر 6 ا� %دان ا��ر �� �ن .%ك ا�.� : 5 �� ����� -3

�وا'� �ن ا�.وا�ق ا������ ���� ا�دا4%� و �.ت �&�@ة �.�&د أ��&� �روط ا��وار ا��'/�ت 

 إ�- ا�1*�د �� ذ�ك �6و أ"د ا3'.��ل ا�د���راط� ا��%��، 0%! *وا0����ران، أ� ا�ذي �د

                                                           
1
ر��، - *��.�د ا�د أ'واع ا+'ظ�� ا������� ا�د�.�.ور��، ذات ا�ط� 6 ا��%� او ا���و��� وأ���'� .���  �+'ظ�� ا���و���، و.�'� ��و��� ا���م  ا�*و*

وھ� ..ط%ب �د أ0%! �ن ا�.'��ق ا����م وا��'ظم �ن �&�، و3 .�%م  Q'.��ل ا�'� �  ا�ذي .��ر�: ا��%ط� ا������ �� ���ة ا+�راد وا�����0ت
�.'�B�� ا��ؤ���ت، ا'&� .�ط� .�د�د ���'! ا�.��م ا����ل وا���طرة ا�.��� 0%! ���6 'وا�� ���ة ا���.�6 و.��! ا�! .�و�ن ا�دو�� ا��.را-� وا�

�%��ن.  
2
 ��'! *وة او �%ط�ن و���ل 0%! ا�'ظ�م ا������ ا�ذي  Theos  K !'�� Kratosھذا ا��-ط%D �@4وذ �ن �%�.�ن �و'�'�.�ن إ�داھ�� ا��Cو%راط��  - 

  .��.'د ا�! �%ط�ن ا�&�
3
�راط�� �� ا�وطن ا��وا�ق وا����'�ت، ���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ����� ا�د��:  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا�وطن ا��ر � - 

  .151ا��ر �، ص 
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�� ا�1أ�* �رص ا��ر��� أو��6 ��و �� ا1�*�&ء �.- ا��.ط� *راف � �ل ا���ف 

��Cا��و ���* �� إ�- إ�6���ور ا��م ���
  ).1("�نع وط�� ��وا��6 *�د�ت ا�*���� و

 �أ'&� �م .'�D �� أ0رق ا�د��.�.ور��ت وا�����1 �� أ�ر��� ا�8.�'� ��� ��8ظ 0ن ا�د���راط�

'�D ا�.>��ر ا�د���راط� �� �'وب إ�ر����  �ورة ��%�� ��� �م � ���ورة وا�د��ء ، ل  -1��،

ور � ا��ر*��  ��د��ء  ل  �'.��ل �%�� �.�1ھم 0%�:،  -1�� و�م .'�D ا�د���راط�� �� أ '��وإ

���� �م .'�D ��/� ا�%� را���، �.! �� أور � ا�رأ �ن ا�'4ب ا���و��0 ا������ وا����ر

و�وى ذ�ك �ن ا��1ت  "،1��  �ن ا����ر/� وا���ش ا����م%��  ل  -��ا�د���راط��  �ورة 

 � *��م ا�د��ل ا��دي ا� %: �.- ان ��ر�� ��ب رھن ا�*�ول ا�د���راط� %دا��ظ�رة ا�*

J� ض��� ��ن ا���ر<� وا��.ط�*0��5 ��  �A�5 -.� *�ر�.�� و*�.وب �2("(.  

 �� �'����ل ��ل و �1���ن ا��و*ف ا�'�دي �ن .�ر � ���ر ا� '�ء ا�د���راط� و '�ء ا��ؤ���ت 

ن ا�ذي ��"�� ا�وطن ا��ر � ��� ا���ل ن ھذه ا�*�ر�� و��ت �ن �*�: �.- ا��ك أ�

ن *�ري �.- �ن ا������ وا�5راع ا����� �ن أ�ت و%�C� :8رة ا����� ا��د�ث، و��

ھ�ت �� ا�*�ر ا� �� �Cوإ��*<- %وا�د �د� ��ة دار���ل ا�*�.�دي ��5�� ا���

 ،)3("ا�د�*ور وا���ون ا��ر �ن ذي %�ل�- و*د��ر �ؤون ا���م �� ا��&د، إذ �ت ا�1*�م إ

ده .����د ا�1رد�� �./�ف �� ا�.دا �.'��!�! ا��ؤ���ت .�%�دا �د�دا و ��.��� ا�3.��م إ

 "دارة ا��%ط� و ��.��� وا��زا��� �� إ�� ��6د �و<وح *�و� *در��� �.رأي ا��م، و*��*�

 إ�طردا �� %و*� و��� ���� و��ر�*� ا���*������ب �: *زا�د ا��.ط� ا��د��  �-

                                                           
1
���ل �'�ور �� �ؤ�ف ����0، ����� ا�د���راط�� �� ا�وطن  ا��وا�ق وا����'�ت: �وطن ا��ر � %�ز�ز 0 د ا�3:، ا3'.��ل ا�د���راط� �� ا - 

  .152ا��ر �، ص 
2
  .153 %�ز�ز 0 د ا�3:، ا��ر�6 '�1:، ص  - 

3
  .195وا�.'��� ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �، �ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر �، ص  %�ز�ز 0 د ا�3:، ا�د���راط��  - 
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�� و%وى ا���*�: ا��د�� �� �0*.ف  ا��Jوا�ر�ز�� �.�5�، و�ن ھ'� �ن )1("ن ا��م%<

 .ا�وا�ب .ط �ق ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �

                                                           
1
  .195 %�ز�ز 0 د ا�3&ن ا�د���راط�� وا�.'��� ا�د���راط�� �� ا�وطن ا��ر �، ص  - 



 

 

 

  : ا�	�ل ا����ث

  ا�د���راط�� �� ا�	�ر �و� ��م

 .ا�د���راط�� ��د ���د ���د ا���ري: ولا����ث ا� �

� �� .ا�د���راط�� ��د �رھ�ن  ��ون: ا����ث ا���

 .���ز�ز ا"��ا�د���راط�� ��د ��د : ا����ث ا����ث �
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  :وا
����س ا
���ة	��وم ا
دو
�     :ا
	��ث ا�ول   

 �
� ا�����ز��  Stateا
دو�,  ����
������,وا
�و���Status  �� ا
�ر����  أ	�Etat (1)  

و� �	ن �ظ�م ����� �ن ا���س ��	ش  ن���	�، ا����و��� ���رة �ن ��ظ	م �	��� ���ل 

  .�"	��"- أرض ��	�� �*�� دا)�� و�'&% �� $ؤو��� ��"ط� 

��دث   وھ� �ذا�ك"��س ����م ط�'� ��$	� وأ&رى 	�$و	� ً  ا��	�
�"� 	ن ا	�
(2)  

�ر��� : و5د ا'�"ف ا�����3 وا��"��ء �� إ�ط�ء ���وم $��ل و���ل �"دو�� ���د أر�طو 	

�*ر ا ا��	����� ����6 �
��ق � �� 	��	- ط��,��������'
�ت ا�&ر $���رة وا,	��	
 "(3)  

) ا�دو��( ���� :ر�طو ��9���ن �	وان �د�� �ط��6 8 	��ط	% ا��	ش '�رج ا��د	�� ����

	"�� �����6  :�6$	)	ن 	������ ا��	ش ���زل �ن ا�دو�� ھ�� ا��	وان و> و�� �ظره 

  .ه �� ذا�ك ����6 و8 	���ج �<	ر

 ا:�راد��ود  و��&��ر،���دو�� �� ��"�� �$�6 أ�&�ء ا���م ا9����� �� � د	�6 �و����6 

	'دم  �� إ8 	�وم 8وا��رد  ،���ء �"- ���3 ا�����% وا� ،ا�ل �"وغ ا�دو�� ا���&"�  �ن

  .ا�8��ه ا���م �"دو�� 

�� 	��ن ا���		ز  Hauriou	رى (�$ ����  .�	��� ���و�� أن �"دو�� 3Bث �

                                                           

.90، ص 03، ط��2000د ا���م '���، ا����م ا�$��ل �"�*ط"��ت ا��"��	�، ����� �د�و��، ا���ھرة،   (1)
  

، 2005إ�- ا�ن '"دون، ا�دار ا��*ر	� ا���ود	� �"ط���� و ا��$ر و ا��وز	%، ا���ھرة،  �$�ر، �طور ا��"��� ا��	��	� �ن *و�ون�*ط�- ا� (2)
   .76ص
.31، ص 01، ط���1999د ��	د ��ران، ا��ظم ا��	��	� ��ر ا��*ور، دار ا���&� ا��ر�	� �"ط����، �	روت،   (3)
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 /�,	
�����ر ا�دو�� ����� ��ظ��، ��� ر�	زة ا�����	� ھ� ا:�� و 	�ون ا���*ود  ا�ول	

3B� ،: ��� ھ�� ا��3د�	ا:و�% ..�ر��� و أ���� -��  .و ھذا ا��

���0

�	,�/ ا ����
�� �و ھو ا:&	ق ���*د ھ�� ���دو�� ا��"ط�ت ا����� ��ط، أي ا����م  أّ	

�	ن، و ا���*ود ھ�� 5درات ا����م �"- �ل ا��$��ل ا��� ���رض �	�ة دون ا����و

  .ا��واط�	ن


�	,�/ ا�&�ر  ����
�� � .	�*د ���دو�� ھ�� ا��"ط� ا��ر�ز	� ا��� ��'ذ ��� ��را �����*��أ	

��� �دل �"- ���ب وا�د �ن ا��"ط�ت ا����� و ھ� ا��"ط� أي أدون ا��"ط�ت ا��ر�ز	� 

   .�"- ا�و�دات ا��3ر�ز	� �������ظ�ت أو ا��دن و ا��رىا��ر�ز	� و ��	طر 

5د أ�م ������*ر ا8�����	� �"دو�� و ھ� �����  Hauriou ��د �ن '3ل ھذا ا���		ن أن

�ظ�م ا������ و ا�5*�دي و �5�و�� ���- ا��"ط� �ن ا:�راد و ا59"	م �"ط� �	��	�،

  .����	�6 �ن أ�ل ���	ق �	�د���

	�وم �� 	رى أن ا�دو�� �دث ا������ �و�د �� �ل �����  :��ري ��د���وم ا�دو�� 

  .ا�����% �	ن �)�	ن، �)� ����� و أ'رى ���و�� أ�راددا'"�� ا'�3ف �	��� أو ا����م 
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 :4ر�ق"�د ا3   -أ

: ا�دھ�� ��دأ	نا����� �$ ت �"-  ة�	�ت إ8 و8د PLATONا�دو�� ��د أ�3طون 


	�دأ ا�ول. ��دي و اH'ر ���� و �3ھ�� ��*ل ��	�ة ا9���ن��$'ص  يّ أ�دم ا����ء  

�����6، أ�� ������� ��0
و ھ�� �$ ت ا�دو�� ��	�� ����ل  .ا'�3ف 5درات ا:�راد 
�	�دأ ا

   ر$ن ا�5�6�د: �"- ر��	ن أ���	ن أ����و �	ن ا��رض 5	�م �د	�� '	��	� ، ا���دأ	ن

و أن ا�دو�� �$ ت ��ّد ا����	�ت ا�ط�	�	� �Bل ا�<ذاء و ا���ن، ���م أن  .ر$ن ا
��سو 

و ھ�� ظ�ر  .8 	��ط	% �"�	� �ل �����6 ا�&رور	� ����6 ��و ����� �J'ر ا9���ن

 ا������تو 	�و�ون ����دل  .. ا�زرا�� و ا����ء: �'*ص �ل ��ب ا���ل ا�ذي 	���B� 6ل

���ط�"وا أن �,��وا ھ$ذا ��" و .�	�� �	��م��س ��
�ت ا
9رور�� ���
	,��� ��ت ا

 �55&�	
�ون ا�5�6�دي ا
	��	د 	ن ا��;�ل ا
	واھب ا,�
�طر�� ���	� 6�*	� "�/ ا

�"��رھ� ا����"��ة ا���	���
 <��5
�5� ا
� ا
	,�	دة ���= "��� ا
دو
� ا
��5 ��وب ا

�ل إ
/ ا
دو
�"�/ ا
9روري 	ن ا
,�ش ،'����� ���و ا���ه ا
	رض أ	 ��   (1)"ا
	�ر

��	�� ھذا &�5ت �دود ا��د	��  .و �&��ف ا���ن و �زا	د ا���ل���ب ��دد ا���ون  وذ�ك 

، ���و�وا ا��8���ر ��ّد ا���ص �� �	���م و �م 	�د ا����دھم �"- �واردھم ا�'�*�

	�. $� ا��دا)	�ا��د	دة � *��ت ا��روب &رورة ��د أن ��ن ا����ون ا��"�� ھو ا���ظم �"�

ره ��� 	��ظم ھذا ا�����% ا����د و ��	 �- و�ود ط��� �����و ھ�� ظ�رت ا����� ا����� إ

                                                           

36	� ، �	روت ، د ط ، ص ���د ��د ا���ز �&6 ، �� ا��ظر	�ت وا��ظم ا��	��	� ، دار ا���&� ا��ر� 
(1)
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ھو ��دد �واھب ا���س ا��$ر	�  و��� ���د �"- �و�ر ھذه ا��وة  ،	���	زون �6 �ن 5وة ��"	�

  : 3Bث 5وى إ�-و����5 

 ����ج ھذه ا��وى �����إ8 ا�دو�� �� و
��وا��� وا��وة ا ا
;C��9�،ا��وة  ا
�$ر��،ا��وة 

  .ھذه ا��وى ��ب ط���ت ا�����%و�5م 

	�B"ون ا��وى ا���ر	�، �� ا����م  وا�����3 أ ا����ل 	�B"ون ا��وى ا�$�وا�	� وط��� �

 .أ�� ا���	د �	�B"ون ا��وة ا�<&�	�

� �$ ة ا�دو� أ*ل��وم �ظر	�ARISTOTE  �� 6 أر�طوأ�� ������� ��$ ة ا�دو�� ��د 

  �ر ��ون ����� ا��ر	� ا��� ��ون �وا�ط� ا�زواج،و��K��� 6 �دة أ ا:�رة�"- 

� ھو " "إ�- ا�دو��، و ����ب را�ط� ا:�رة و ���� ���د "��6� ا
��د �و�د �ظ�م ا��	


,�د و ��دف ھذه ا�
را�ط� �/
�ت ا
	,��� و ���� ا
	ر��� ا�&�رة إ���ج إ��
��$�ل  �

 ��دة أ�رادھ� ا
دو
� 	ن ا���د ا
'وى 	- �,�9,� /�" �
�,	ل 	, "(1)  

 أ���بو ������ ���ن �� �و�	ر  �راد��ل �ظ�ھر ا���د ا:أ���دو�� ���6 ھ� 

أ�6 ��)ن  ا9���ن	*ف أر�طو  رد إL� 8ط�ر ا�دو�� �ذ�ك�و 8 ����ق ���دة ا�ا����دة ��� 

6�أ�� ����- أ�6 8 	��ط	% أن 	�	ش �	�ة ��	دة إ8 �� ����� �	��	�،  �	��� �ط�

أو 8 	�د �� ���6 ���� إ�- ا���	$� ا��$�ر��  5را�6أ�% ا��	ش 	��ط	%  ا�ذي 8 ا9���ن

، أو إ�- ا6�9 �- ���وى ا��	وان ا����ر	�ون 5د ا��ط إ نأإ�� : 8 	'رج �ن أ�د ا�و&�	ن

  .�M���ن�	س �و&% ط�	��  �"م 	�د ����� إ�	�م و ھذا
                                                           

28، ص01، ط���1999د ��	د ��ران، ا��ظم ا��	��	� ��ر ا��*ور، ا���&� ا��ر�	� �"ط���� و ا��$ر، �	روت،  
(1)
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�دى ا���دة  و 	���ر ا���	د 'دامو �&م ا�دو�� ��د أر�طو ا���دة و ا���	د، 

�	ن  ي �م ���و��ده 	�ر � ن ا�����د ا�ر5	ق �ّق، و أن ا�ط�	�� ���ج، �	��<"و��م �� ا9

، و أ��� ��"��م �'�"�	ن ����	�	ن ��'�*ت إ�داھ�� ��واھب �ؤھ"�� �"�"ط� و ا��	�دة ا���س

و � "و ا���م، �	��� ا:'رى ��'�*ت �� ا:���ل ا�$��5 و ���	ذ �ط��ب ا�ط��� ا:و�-، 

� ا
دو
� �ن � ����� ا
	واطن ھو ا
ذي ��	�-�,��ر ا
,�د 	واط���

�'وق ا�و �رط  ،�

� �$	ن �� -�	�
�م ا�'
� ا��5�ف �	واھب 	,��� �	$�G 	ن ا��ر$� �	
�ء ا
�$م و ا�"��

G��.  G�$	� � ز "ن ھذا إذ��� ز	أو ا
,�د "�  (1)" ة ا
	واطنرن �د&ل 

  :"�د ا
,رب -ب

1- ��را��
 :9رورة ���ة ا
دو
� "�د ا

�و $ل وا�د 	ن ا
�": 	�ول ا���را�� I��� و ��ن G	6وا ��
/ إ$	���G  أ�9لس 	�طور 

�ج إ
/ 6وم ��� G�� ،و�ده ���$ ��'وم $ل وا�د 	��م أ���ء $�0رة � �	$�G أن �'وم ��

�ج إ
�G $ل وا�د 	ن اJ&ر��� ��ل ���ء 		�
  (2)" ��ذه ا

� إ�- 	و ھو ����ج �ن ا����	� ا����و	� و ا���د���ن �ط��6 �د��، أن ا�9	رى ا���را�� 

�% ��و 	���ج إ�- ����ل �ل ا���ود ،و�ده م ��� �و	 أنا��B	ر �ن ا:$	�ء و 8 	��ط	% 

  ، أ�راد ا�����%

و 5د ���6 �� ذ�ك  و�� �ن '3ل 5و�6 أ�&ل ���6�8 و ھ� ا����دة���	� ا�*��- و 	$	ر إ

                                                           

.204، ص�04*ط�- ا��$�ر، �ظر	� ا���ر�� ��د أر�طو، دار ��5ء �"ط���� و ا��$ر و ا��وز	%، ا���ھرة، ط  (1)
  

   �167"��� ا��	��	� �ن *و�ون إ�- ا�ن '"دون، �ر�% ���ق، ص�*ط�- ا��$�ر، �طور ا� (2)
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و ا����دة ھ� أن 	��د ا��رد  .أ�3طون و أر�طو إذ أن ا����ل ا��ط"ق ��دھ�� ھو ا����دة

:��� ��*ل ����وة ا���5"�  ا����3تطر	ق ا��	�م ��:�ر ا�ذي 	'*6 �"- أ�&ل و أ��ن 

و . ، �����را�� 	ر�ز �"- ا����ون '�*� ا����ون ا���ري �	ن ا���س �5ط��ا9���ن�دى 

و 	��م  ا8����ع ا��$ري ظ�ھرة ط�	�	� و �	�ت $	)� �*ط��� 	�وم �"- ا���ر و ا��وة

  :ا�������ت إ�-

��	�$
�	��، و �4ر ا$
�	�� 0�ث. 	��� ا$
  ."ظ	/ و�ط/ و 5;رى: و ا

� ا
	,	ورة� ���$ �"�	�
�ت "�
,ظ	/ ا��	��� �زء 	ن و ا
و�ط. �/ ا��	�ع أ	� 

� �زء 	ن 	�$ن ا�	�ا
	,	ورة، �و ا�	� �زء 	ن  ..و ا
5;رى ا��	�ع أھل ا
	د��� 

  .(1) �	�� أھل ا
	,	ورة

 6"�  . ��ل ا�������ت ��- ا�	و��ن ذا��مأ�����را�� ��ن ا����ق إ�- ا8����ع ا:ول و �

إن . �- إ'&�ع ا����م �"6 إ�- ��و�� ا�'"	���3م 	�دف إBره �����	م د	�6 إذ أن ا9 �ك ��و ذ

ا��د	�� ھ� ا�'"	� ا:و�- �"������ت ا����"�، ��O"*� ���3*L ا�������ت و ����دھ� 

   .� ا����د	��ر	�

 :9رورة ���ة ا
��	- ا
��ري "�د ا�ن &�دون -2

����$ر ،  8	O" ا�ن '"دون �"- &رورة ا8����ع ا��$ريا9���ن �د�� �ط��6 �ذ�ك 

�ظم و 	ق ���و��م، �������% ����� إ�- �إ8 �ن طر 	��ط	�ون ���	ق و�ودھم ���ردھم

  . 	�ظ��مراع 

                                                           

���318د ��	د ���ن وآ'رون ا��ظم ا��	��	� ��ر ا��*ور،�ر�% ���ق ص 
(1)
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 ��ذا ا���م 	�ون �ن طر	ق ا�$رع ا�ذي ھو����$ر 8 �د ��م �ن ا���م و ا�وازع 

و 	�ون ���	زا ���م ��� أود�6 > �	6 �ن ���م  ��روض �ن ��د > 	 �� �6 وا�د

ذ ا�و�ود إ �رھ��	6،و ھذه ا���	�� �� �ظر ا�ن '"دون Q	ر  .ا:�رار �	�% ا���"	م �6

و ���"�م �"-  .����*�	����6 أو �	���ق �دون ��وة و $رع ���وّي، ��� 	�ر&6 ا����م 

ا
ذ�ن �ؤ$دون "�/ ا
��وة �ن ھؤ�ء ا�ن '"دون ��	ض ا�����3  ��د�6 �"ذ�ك ��د

� دون إر��د 	ن �Mؤ$دون "�/ "دم إ		 �
�ن �6�م دو$ .(1).  

  	ر�"6، و ھؤ8ء ا�ر�ل ھم ا�ذ	ن 	ؤ��ون ا���و��ت ��R 	�دي إراد�6 �وا�ط� ��� 

S	ون ا�$را)% و ا���ر��	6 ا�ن '"دون و 	د �� ذھب إ�	ؤ	وب ��$ت . ���B	ر �ن ا�$

  . دون أن ��ن $را)��م �"- أ	دي ا�ر�ل

  

�ا
	��ث  ��0
� ا
�$ر ا
;ر��          :ا� �
  �ظر��ت ا
دو

  :�ظر�� ا
دو
� "�د ا
�و��ن  - 1

  	ؤ�د أ�3طون �"- &رورة ا�د��ج ا��رد �� ا�دو�� 8ن �*���6 8 �'�"ف �ن 

  ط"�� �"دو�� :�6 ا��3ج ا:و�د �� �ظره ���3��د �ن �،و	��دي ����	�دة ا��*����� 

                                                           

.�194*ط�- ا��$�ر، �طور ا��"��� ا��	��	� �ن �و�ون إ�- ا�ن '"دون، �ر�% ���ق، ص   (1)
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 ��	B"���ول �� �ؤ��6 . ا���زق ا�ذي ��$�6 أ�ور��	�
إ�ط�ء ���وم �"�دا�� �"-  ∗ "ا

�� ��ن ��)دا '�*� ��د ا����ط�)		ن ا�ذ	ن 	رون إن ���	ق ا��دل 	��Bل �� ���	ق 

ر��Qت ا����م و�و �"- ���ب ا�ر�	� ، �	راه أ�3طون � �T� ����� 6'3ق وا��&�ء 

�م وا
,دل " �"- ا8����م $�
� ط�'� "��� 	ن ا� ��'وم "�/ 	�دأ ا
�&5ص وا6رھ

�	� ��ب 	��د�ر أ	,
�م و	�  ه�	���م "���م ا
�$	� و	� �را ور ا,

> ا�5�
 �''�	

���'�� ��

ذا
ك ھ� ا
�ر��� ا �8ن �� �� ا���م �	�ت ��"� �ل ھ�  (1) "��,��� 	ؤھ��

�	��م �"- ���ل ��)�� ،�	�ب ا'�	�ر �� ��ط"ب $���� أ��س �� ��و��م ا��ظ�� �� �

و� 'ذھم �����"	م ا�	و���� ،ا�$��ب ��ذه ا����� ��ن 	���زون ��روز ا��وة ا���ر	� 

ا��ؤ�ف �ن ا:���ب ا�ر	�&� وا��و�	�- ، و8 ���*ر �ر�	� ا����م �"- ��و	ن '�ص 

، �و�	�-ا� �	��إا��� �و��  ر�5	زاوج �	ن ا59دام ا�ذي �و�ده ا:���ب ا�ر	�&	� و�	ن ا�

L� وة ا�*�ر������ �	���  .�ز	� ا���م��طوي �"	6 �ن  راز ����ل ا�

إ8 إذا أل  	*"O  ود��ور ا�دو�� ا����B	� 8 و	رى أ�3طون إن ��ل ا�ر�	� وا�دو��

ا���م �"����3 ا�ذ	ن 	���طون و�دھم إ���5 د��)�6 �"- ا���ر�� ا���� ����دئ ا�<	ر 

�	دة �ن ا�وا5%��ول أ�3طون ا���ظ	ر .� �	��B� ��	6 ا��زري  ��د$	� ا�	و��نا��� ���ت �

�,��ون �����م 	�P	ر�ن و���ك "  ا���ل �	ن ط��� ا����م :��م �$���و�ذا ا�5رح 

                                                           
∗
�و�6 �"رد �"- ا����ط�)	�، و �"- ���K ا��	��� ا���"	� ا���)دة ا��� ��وم �"- اH�	� و ���ب �� ا��	��� و ھو ���رة �ن �وار  :ا����ور	�  

  .أ�ط- �	6 �*ورا �"�دا��
.49و�ون إ�- ا�ن '"دون، �ر�% ���ق، ص�*ط�- ا��$�ر، �ن *  (1)
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� ا
دا&ل أ�د 	ن &و��م 	ن ةا
	ؤا	ر�� &وف 	ن ا
	واط��ن  � � 9دھم ودا*	

�� ا
د	�ر و	,�م ا
دو
� ا�"داء�� /
�رج و	د�و"�ن ا&
� ا� "(1)  

�� ����6  أ��أن ���رم �ل ط��� �'**�� و��ذا ��ط ����ق و�دة ا�دو�� ، 	رى أن ا��دل lو

� "  ا��	��� ھ� �وع ر�	% �ن ا���ر�� إنا��	��� 	ؤ�د �"- � �وأ"ظم ا
,�وم وأ5,��

  وإ��� 5"� �'��رة إ�������� و�% ���� ا���س وذا�ك �	س (2)"ا�5ل

و8 ����ق �"دو��  �� ��و	ن ا��	��� ا��فء �وھريا��	��	� $رط  ��:�ورإن ا�درا	� 

ا���ر�� ، و5د أ��ح �ر��ل ا��	���  ��وة ھذه ا��	��� ا������ ا���)�� �"- إ8و�د��� ا��	��	� 

6�*ل  ور���ا��0ن وھؤ�ء 6د �$و�ون وا�د أو " �"ط�ت ��دودة إ8 ��دود ا�*��O ا���م 

و�ول ر&� ا����و�	ن �ن �دم ر&�ھم  (3)"،��ن �و�د 		0ل ھذا ا
�$م ��5>�دا 

� " ����وا�	ن ا����و�� و�دو��� و�ن ��رھم أو Q��ھم ��وھؤ�ء ا
ر��ل �واء �و
وا �$م ر"

را�9ن و�4ر را�9ن "��م ، و�ق 6وا��ن 	$�و�� و�دو��� �واء $��وا أ��4�ء ام �'راء 

�9ر �
� رأ��� ا�(4) "�$	�م ��ب �ن و"�م ا�	�ر�و أن��ب 
 

م �	�دة �ط"�� 	��ل ��� �	�دة ا���� أنا��� 	ر	د  ا��ظر	�ه �ن ھذ أ�3طونوQرض 

	ؤ�د ��رة ا���م ا�$'*�  أنو ����� ��و ���	ق ا�*��O ا���م ��،�5)�� �"- ا���ر

�"6 �ن ���6 و �"�6، :�6ا����ون  ��	ود 	�	د 8  ا�ذي�	 �� ��ا��B)ر �"-  أ�3طونو  	

 ا��ظ�من ا��<		ر �� أ �"�6 ا�ز�ن نأ ث	"�'"�� �د	د �م  :�6ا��� 	ر	د ا�����%  ا��	ود
                                                           

���3د ��د ا���ز �&6،�� ا��ظر	�ت وا��ظم ا��	��	� ،�ر�% ���ق ص
(1)

  
4ا��ر�% ���6 ص

(2)
  

(3)ا��ر�% ���6 ،��س ا�*���
  

6ا��ر�% ���6 ص  (4)
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��  رآهي ذ�م ا����ل ا�ن ا��ظأ�"ن أ "ا��	���”�ن ����6  ���6ل ا����)ا�	�	ر، ��:�ر�	س 

 إذو 
$ن ” �وا�	ن ا����و�� ���لا� ��$ر	%�ك ا5ر ،و �ّذا���م �	س ����� �� �ل ���ن 

� ا
ظ ���أ�
�� ا�G � �و�د�ز"م ��

>  روف ا�� 	�ك 	0ل 	�ك ا
��ل &���ه 5�
� دو�

��	
��
� ا��*'� 	�د ا
�دء �ا
,'ل ���ن 	9طرون $	� ��دو �ن ��م و د 5���� 

$
� طر�ق ا
�$ل ا�
��$م �����ر  <��5
ن �9- ا
'وا��ن و�� و أن ���	- ��	ل و ا

  (1).”ا
	$�و��

�&�م ...ا��وا�	ن � ھ�	���د�� ا��رف �3طون أ ��د�رظي ذا��	ل ا� ظو �ن ھ�� ��3

 ����	�ت  � ��� أدركا�����% و $�6 ا�دو�� ���)ن �� ��5ل �"�<		ر ����B	�6 ��د�� و&

	ؤ�س ���  أن	��ول  ا����"�<		ر ���د	��راط	�  ���5" إ���و  ا:�ديا�'��د  ا���وذج

�ون �6 ا��ق �� 	ھ� د	��راط	� ��ط� ا����8ر ��ل �)�ت ا�����% ��	ث  أ�3طون

ن 	��رم �ل $'ص ����6 و 	�وم ��� ��� أو ��وم �"-  ،�رؤ	��م ا9د8ءا��$�ر�� و 

��ي �� 	���� ا�	�� ،رد ان 	���وز او 	��دى ا�ط��� ا�و 8 	�وز �"� 8 ��ود ا��و&-،

"��م �راط ���رد �'ط6 و ر�&6 �� ��وم �"� ا�ط��	� و ���ل ��ا�ه ذد	��راط	� ھ

�	دة �ن ا�وا5% �� ا�� �رؤ	��رد  � ���و�� أ�3طونا���)د و ���� ���	.  

�����6 ����)ق ا�د��ور	� �ا����B إ�- ا���-���ط"ق �ن ا�وا5% و ٭)أر�طو أ��� �� �	 �

�����6 ��و&وع ا��	�دة 	��ل ا�ط��%  ،��*�	��� و درا����  أ'دا�دول ا����*رة و ��

أن ��ون �	6 وإ��� أ$�ر  ������ ا�ذي 	��<�ا����وس ��و �م 	ذھب ��	دا �� ا���ث �ن 

                                                           

���188د ��د ا���ز �&6 �� ا��ظر	�ت وا��ظم ا��	��	�،�ر�% ���ق ص 
(1)

  
(٭) أ  �� ا���B�� �ن ��ره ا���ق ����د�	� أ�3طون ، ووھ �	را$	� �ز	رة ����	�	��ن ، �� �� ) 322_ 314(ر�طو
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ا��"	� ا��� ��������3 �"ط� ا� أ���رة ا�د	��راط		ن وا�����د	ن �"- ا��واء ���ل إ�- �ظ

��درات ��د�� وا��� ،و�*�O ا��رارات ���� �ذا�ك  ا�Hرة	*�O ا����م *��ب ا��وة 

ه 	��د ھذه ا��"ط� ھل ا�$�ب �� ا�د	��راط	� ھو *��ب ا��رار ��د نأ ورأىا����	ذ 

�	"5T� )��'�(د  أم����	�"QT� ا������ ؟  

�	�د 8ن رأي ا������ أ�&ل �ن رأي ا��رد ��3B ا: ا:Q"�	����د أر�طو 	���د �ظ�م 

،و��ذا 	رى أن �&ل �ن ا����8ل ��� �رد	�  ���ت ��د�� 	���ل ��� ����	� ��ون أوا���

�����م ��د ا����ء أ م��������ا��ق  ه 	$�رك ا�$�ب �� وظ�)ف ا��$ر	% وإ�ط�ء

���5� إ"،و	�ط� ا��	�دة ا��ط"�� �"���ون و�ذا�ك 	�ول  �ن ا
'وا��ن ا
	و9و"� و9,

� ،أ��ب ان �$و*���
�دة ا�"�/ ا��
5� �واء ���ره ن 5��ب ا&�
� ا
�$م ا	

� ��ك ا�	ور  ���ب أن ا��&�ص�&ص وا�د وھ�*� 	ن ��دة �'ط ،��
�$ون 
G ا

��ون أ'

م ���ط�- ا ��
� د�6'�ن �5در "��ا���� ��� ا��Bل ا:�"- ا�ذي 	��ن أ (1) "

���	�6 ��"	� �� �	دان ا���م �	��Bل ��ده ،�� 5	�م ا���و�� ا�د��ور	� ا��� ����د �"- 

���� ار�ظو إ�- أ�راد ھذه ا:'53	� ا��� 	�ا��زا	�  �ط"�� �"ط��� ا�و�ط- ����د  �	�دة

   ا:'3ق5ررھ�� �� ����6  ��دأ	نوا��'دم وا��	���  ا:'3ق ا�ط��� ، و	ر�ط �	ن

 "�� ا
�رأ أو�ھ	���,� ��
�ة ا
&�رة ا��
�ة ا
�,�دة ا
�'� ھ� ا��
� �ر�� 	ن ن ا�د 

                                                           

.���40د ��د ا���ز �&6، �� ا��ظر	�ت وا��ظم ا��	��	�، �ر�% ���ق،  ص   (1) 
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� أ���� ن ا
&�ر ���ة	ل "�/ و�ط ��ن طر��ن و���- ھذا أن ا
&�ر�� ��ا
,وا*ق ، و0

� ��
�ة ا��
  G …  "(1) $ل �ردن ���;�$ون 	ن و�ط ا
ذي ���ط�- أھ� ا

�� ��	% ا�دول ���ط	% ا���		ز �	ن 3Bث ط���ت �� ھ	)� أ�6  �- 	ذھب أر�طو إ

ھ� ا��� �*"O �"��م وأ�Bرھم  ا��واط�	ن ا:Q�	�ء �دا ،وا�ط��� ا�و�ط- ا��� ���6

� وا�ط��) ا:Q�	�ء(	ن ا�ط��� ا:و�- ا��و�	ق � و	���طونا���دادا :ن 	*<وا �"��ل 

�وى  نو8 	�ر�و	*"�ون �"��م :��م 	���ون ا��ر��ن  ا��B��B ھم ا���راء ا�ذ	ن 8

�- ا��*	�ن وا��رم ا�ذ	ن �"�وا �ر�	� ��ر�� و	�"ون إ ا:Q�	�ءا�'&وع وا�ط��� ���س 

� "�*"O ھذ	ن ا�ط���	ن �"��م و�� �ظره  8 �ذا�ك����
��'وم إ� "�/ ا
	��	- ا

� أ�$ون 	��	,� 	$ون 	ن أ���د..ا
	ودة وا
5دا6� ��$	� � وا
دو
� دا*	� ��دف �'در 	

و�ن ھ��  (2) "ھ� ا
	ؤھ�� �ء ���ط�,ون أن �$و�وا أ5د6�ء وا
ط�'� ا
و�ط/ �و9, و

  �- ��	��	ن �و*ل إ

  ا�ط��� ا�و�ط-  إ�-أن '	ر $�ل �"����% ا��	��� ھو ا�ذي ���د ا��"ط�  1

  ا�ذي ��ون �	6 ا�ط��� ا�و�ط- ��	رة 	��K ��و�� *����  %ا����� أن 2

ھ� ا��روق  �����ظ	ر �"دو��  ��� �� اھ��وا�ل �ن أ�3طون وأر�طو  أن��3ظ 

  ا��و�ودة �	���� 

                                                           

.���33ود ��	د ��ران و آ'رون، ا��ظم ا��	��	� ��ر ا��*ور، �ر�% ���ق، ص   (1)
  

.���44د ��د ا���ز �&6، �� ا��ظر	�ت وا��ظم ا��	��	�، �ر�% ���ق،  ص   (2)
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ا�وا5% ،��س �"�	ذه أر�طو ا�ذي أ�ط"ق �ن  إ�-� �3طون ا�ط"ق �ن ا����B	� Bم أ��6 

ا�ط��� ا������ ��د أ�3طون ��ون �� 	د ا:5"	� ا��� ..ا����B	�  إ�-ا�وا5% وا���- 

���رھ� ا�*�وة و��� ا��درة �"- ��		ر $ؤون ا���م و�"- ا����و�	ن ا�ر&� ��ل 	

ا�ط��� ا������ ��ون ��  أن����� ��د أر�طو  س�����5رارات و8 	�وز ��م �������م 

و�� ا����B	� ��د أر�طو ھو �� ا�د.����6 	د ا�<"�� �ن ا�ط��� ا�و�ط- و��� ا��ق �� ��

  .ا��B�	� �� �ر�	ب أ�&ل ا�دول ا���ره أ�3طون دا)�� ا�دو�� 

 " �	�,
�ء وا�و�د وا
	�$�� ا��
�ؤدي إ
/ �د"�م  ���� �و�ر�ض أر�طو ��و"�� ا

� ا
وا6- �� �&�ل أ��طون ،وإ�	� �ؤدي 	$ �
&�ق 5,و��ت $�0رة ���د  إ
/و�دة ا
دو

�*,� � ���	ون ��	رھ� و� ��ر5ون "�/ و9- ا
دو
� ذ
ك �
�ت ا�$�	
� ا�ا
�ر$�ء 

 �5�&
� �ر�5م "�/ أ	�$�م ا�
��� أن إھدار ا�روا�ط ا���)"	� أ�ر Q	ر ،(1) "ا��;�

  .ط�	�� و	����- �% �	ول ا���س ا��$ر	� 

  

� ا
�$ر ا
�د�ث   -2� �
� : ( �ظر��ت ا
دو"�  )�ظر�� ا
,'د ا���	

�6د��,�
�	ر $ؤو��م �ن ا��وا�	ن ا������ �"- ��د 	��ل � ا���ق��وم �"-  :  ا
�ظر�� ا

و�ل ���م �6 �ظر�6  
وك ،ورو�و، ھو�ز�- ا��ظ�م ، و	�Bل ھذه ا��ظر	� �ل ا��طر	� إ

  .�ول ا����5د 

                                                           

.318	��	� ��ر ا��*ور، �ر�% ���ق، ص���ود ��	د ��ران و آ'رون، ا��ظم ا��   (1)
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ا��	�ة  إ�-�ر�5 ����رد �ن ا��	�ة ا��طر	� ا�ط�	�	� ا��وم �"- : �ظر�� ھو�ز 

�ة ا
�دا*��  و�*ور ھو�ز . ���� وط��� ���و�� ا��ظ��	� أي و�ود �"ط� ���
أن ا

�و9و�� ���4 ��� 5راع 	��	ر ��ة ، 
�,��ون ��
$ل �&�ف ا
$ل ، و	ن أ�ل ��ظ�م ا

�ة أ$0 ا��راد"'د �� ��� ����م 
�د&ول 	��� "ن أ ر ��ظ�م ��با���ق ���ن ����ز
وا 

� 	��	- 	�ظم�  (1).�'و�6م ا
ط��,�� 
�	$�وا 	ن ا
,�ش 

ا:�"- �"����� ا���ظ�� وا�ذي �م 	$�رك ���م  سو	�&�ن ا���8ق أ	&� ا'�	�ر ا�ر)	

ن ا����5د 5د �م �	ن ا:�راد ���م �م 	�ن طر�� �� ا���د ��ون أ�� ا���د ،�Lذا أن ھذا ا�

�ن ��و�5م ا�ط�	�	� �م  �رادا'�	�ره ،وان ا:�راد ���ز�وا �L �مو�دھم دون ا����م ا�ذي 

و��ذه ا����� 	*�O ا����م . ي ا��زام ��دام ھو �	س طر�� �� ا���د دون أن 	"�زم � 

ا:�راد ا�ط��� وا�'&وع �دون ا��ط���� � ي أ�ر �دود �6 و�"-  	���% ��"ط� و��وذ 8

���- أ�&ل �ن ����6  ��دة ��ن ���� ا��رد�6 ���� ���ت ھذه ا��"ط� ���ن ا:�ور :

  .و�و	� ا�'&وع �"���م ��- و�و ��ن ����دا� 	�ط� أو�- ،وھذا �ا��و&و	� ا:

ھذا  نأإ8 ����م وا������ �� و5ت وا�د ،و��� 	د�ل �"- رأ	6 ھذا ���6 	"زم و�ود ا

  :�رض �ن اB�	ن  ��مأن و��ن �Q	ر ��

ا������ �ن  ��د 8و�ن ��B �� ��ط دون ا����م �5ل و�ود ا�دو�� �و�د ا���� :ا�ول 

6���5د ���.  

                                                           

(1) ���321ود ��	د ��ران وآ'رون ،ا��ظم ا��	��	� ��ر ا��*ور، �ر�% ���ق ص 
  



م ا	�و	
                                             ا	��� ا�ول��� ���	����  

 

16 

 

���0

ن �$ون ھ��ك  إ ��د: ا �
�6�م ا
دو�� �"�	�
��، �	$�� � �
�ل �	�رد �6�م ا
دو

�$م و�ده  إ� /و� ��'�
  . (1)ا

�� او ا����م و�ن ھ��  �ن Q	ر ��ا�د ا�طر�	ن ا��  	و�د إ8 و�� �"�� ا�����	ن 8

  .�	ن ا����م وا������  ا��*ور و�ود

� �ن ا
'وا��ن وھو ا
و��د ا
ذي �	�ك ا
�ر�� " 	رى ھو�ز ��$م ��	0ل �
� وظ��� ا�

��و ��,�رف ا� ، ���ون ا
ط��,'�
�� و�ود  �
G ، و	ن ھ��� /�" G*��,د��G او �'

��ون ا
و9,� ا
ذي �ط�'G ا
��ط� '
��" (2).  

وا��3م ا&طروا �"���5د �*��O ا����م  ا:��نوھرو�� �ن ا��و&- ا���)دة  ���B �ن 

و��ذا ،و��د	ث �دود ���  ا�Bورة �"	6 و�6 �"ط�ت 8 قو8 	�ا�ذي �	س طر�� �� ا���د 

�ء و�ق "�ن ا���م ا��ط"ق و����زل ا����و�	ن �ن ���� ��و�5م �� �و����ر 
�$م $	

� ا
	�رم ��ن ا
طر��ن و� ��ق 
�	�$و	�ن ا
ر�ض "�  او ا
0ورة ��G ا
,'د ا���	

  

  (1) "ا��;�ل و	5�درة 
��ر��ت ا
�رد�� 

                                                           

.129س، ص.د. ط، د.��	ن ���Bن ���د ���Bن، ا��ظم ا��	��	� و ا����ون ا�د��وري، دار ا���&� ا��ر�	�، د  (1)
  

.�94	��	� و ا����ون ا�د��وري، ا�دار ا�����	�، �	روت، د ط، د س، ص���د ��د ا��ز	ز $	��، ا�و�	ز �� ا��ظم ا�  (2)
  

��132	ن ���Bن ���د ���Bن، ا��ظم ا��	��	� و ا����ون ا�د��وري،�ر�% ���ق ص 
 (1)
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 ا:�نظ�ور 8ن ا�<رض �ن ا���د ھو &��ن ��� �دأتا�د	��راط	�  إرھ�*�ترQم 

و	ر�ض  أ����و���"����م وا�د��ع �ن ا�����% &د اي Qزو  أ����م�"-  وا�ط� �	��

 .�6 �ن ا�*�� أ��س��� ��رد وھم ��ذب 8  ا:'53	�ا��ر	� 

	رى ان أ*ل و�ود ا������ ھو ا���د ا8������ ،�����د ھو :  �ظر�� �ون 
وك 

�- ا�����% ا���ظم ����6 �"ط� �"	� �راد �ن ا����� ا�ط�	�	� ا:و�- إا�ذي ��ل ا:

ا����� ا�ط�	�	� ��ظ�� 	���% �	�� ا��رد ����دل وا����واة �� ظل ا����ون  �و ��نو	رى 

  �د'ول ا���د ؟دا�� ا�ط�	�� ،وا���ل ھذه ��� ا�

وھو  مإ8 ا���ظ	 6	رد �وك �ن أ�ل �	�ة أ�Bر ��ظ	�� 8ن ا9���ن '	ر �ط��6 و8 	��* 

و	�ول �وك ن �ردع ا����د	ن �"- ��وق Q	رھم وظ	�� ا��"ط� ا������ ا��� ��ن ا��وا�	

  (2) "ا
��ظ�م إ
/ 	��	- أ��ن و	�ظم  ��'G5 إ� ���'ل ا��راد 	ن 	��	- ��ن �"

ا��"ط� ا������ ��ون طر�� �� ا���د ������م 	���ر طر�� ھو�ز ��ن  إ�	6و'��3 ��� ذھب 

و�&�ون ا���د ��ده ھو ���زل ا����و�	ن �ن �زء �ن ��و�5م �"���م وا���ظوا . �	6 

	���% ��"ط�  �"���م او ا��"ط� ا����س �6 �ن ھ��  ������م 8 ز����زء ا:'ر ،و8 	�و

ذا 	���وزھ� ،وإ ��ددة 8 ت،�ل �"ط�6 ��	دة ��رض �"	6 ا��زا�� �ط"�� �"- ا:�راد

�ن �ور  أ'ل �$رط �ن $روط ا���د و�ب ��'6،�����د  �Q	�6 ���	� ا�&���ء

�� ��ب ا��"ط�  ا:�راد	��راط	� �ن '3ل �ر	� دا�،�ن '3ل ھذا ��د �ظرة ا:5و	�ء

  �ن ا����م ��د�� 	'ل �$روط ا���د

                                                           

��133	ن ���Bن ���د ���Bن، ا��ظم ا��	��	� و ا����ون ا�د��وري، �ر�% ���ق ص
 (2)
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�	س ا�����د  ا:�رة��  ��:بإن أ��س 5	�م ا������ �	س ا��وة ، :  ��ن ��ك رو�و

 O��*رةا:�ر �ل ھو ا�را�� ا��T�   وم �"-  ا:���ءو'&وع�	ا��وة ، �ل  أ��س�6 8 

�"- ر�����Q �� ا��	ش ا��$�رك ، و5	���  �"- ا�����% ،��8����ع ظ�ھرة إراد	� 

  .	ر�Qون �� ا��	ش ا��$�رك  وا:�راد

،وا�ر��Q �� ����	�ة ا��طر	� 	�ودھ� ا��ر	� وا����واة وا3���8ل �ن �ل �"ط�  

و��� ا�6 ا��رف ��ن �	�ة ا��طرة .�"	�� ا�م ا���د  أط"قا��	ش ا��$�رك ھ� ا��� 

  ا�����% ا��د�� ؟ إ�-��ودھ� ا��&	"� وا��دل ��� ا�دا�� �3����ل 

�رد ا��	�دة �	�� �"$�ب ،و�	س �T ��ط"�� �ن Q	ر 5	د ،دو��دو��  � �	س��ول رو�و 

� $ل " �ن �ر	� �� ظ"�� و	�ول �� ذا�ك ��و
د ا��3�ن �را و
$�G 	$�ل ���4�ل 

$
��3�ن "�ده �ر �ط��,�G و����د��  ��9���ن.1"  ���4�ل $�ف أ�5> 	$�� ن	$�ن 

  .و��ر	ط6 �� ��و65 ووا����6 إ����	�6	���زل �ن �ر	�6 ��و ���زل �ن 

 ا:�رادأن �وھر ا����5د ھو ���زل   ���� 	��،� ��"6ا����� ��� أرادة ا�$�ب  ��9رادة

�"�� �'"-  وا9���ن. �ن ��و�5م �"$�ب �و�دة ،ھ� ا�روح ا����� و�*در ا����ون 

� �'ر ان �9- $ل " أ��لو���زل �ن ��و65 �"�� ��ن ا���8د "��ن 5;� ا
,'د ا���	

� $ل � 	ن 6وة 	��ر$� ��ت ا3و$ل 	� أ�	�� ���G  وا�د��*��� ��	� و���',
رادة ا

  .(1) " ���زأ "9و $�زء �

   

                                                           

147ا��ر�% ���6، ص��	��	� و ا����ون ا�د��وري،  ��	ن ���Bن ���د ���Bن، ا��ظم ا 
(1)
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ث�0
  ���� ا
دو
� ا
,ر��� ا
�د�0�           :  ا
	��ث ا

�ر�R ا
دو
� ا
,ر���   _1�:   

أن 	و�د ا��رب :ول �رة �� ا���ر	S ،�	ث و&% إط�ر �"دو�� )ص( �ولا�ر ا��ط�ع

 �ر*�وا:�� ا��د	�� �و&% ���ب �	ن ا�����ر	ن  ا:��5	�م  �3�L���6 ��رة ا�ر���� 

، و��ل ���ب > و��� ر�و�6 ا:��	"�زم ��� ا���	% ��ب �*"��  أ�ور��% �	6 

ن ���ن ا
	ؤ	�) ص(ھذا $��ب 	ن 	�	د " :و��� ��ء �� ا����ب ا:��د��ور 

	��	
ا	� وا�دة 	ن دون  أ��مب و	ن ��,�م، ���ق ��م و��ھد، ر�0ن 	ن 6ر�ش و�وا

�س�
ا�� اي ����� وا�دة ��و ���وز ��� ��ن ��)دا ��  � ��م إ	�ھموو*�6  (1) "ا

  . ا���رق ا���	"� �ن �ظ�ھر

���5ت ��رة ) ص(و��د و��ة ا�ر�ول �&
�	ث  ،���Tا���ظ	م ا��	��� ا���"�  ���ون 2) �ا

�"- �ن ا�� ��ر ا�*د	ق و أ�وا8'�	�ر �	�� 	'ص  أ��س��5ت �� ز�ن ا�را$د	ن �"- 

�� ا�$ؤون  �"�داول أ���	���رة ا�$ورى ���ت  'ط�ب �	ث�ا ���ر �نط��ب، و������	� 

��ر  ا:��ا���م دور ھ��� �� �	�ة  و�"رأيا�����، ��� ���ت �"�ر	� ا��رد	� � ��و���ت ا��	

  .وا�'"	�� ا:���ن ��د �	ن 

                                                           

(1) 162، ص1999، 1زرو'� إ����	ل ، ا�دو�� �� ا���ر ا��ر�� ا��د	ث،دار ا���ر �"�$ر وا��وز	%، ا���ھرة،ط 
  

(2)
   ���&
و��ظ �وزة ا��"	�، �� إ���5 ا��وا�	ن ا�$ر�	�، ) ص('��3 $'ص �ن ا:$'�ص �"ر�ول "	�ر��� ا��	&�وي  the Successionا

و	��ن ��ر��� ����� 5	�دة ا���"�	ن ا��"	� ا��� ��Bل �ر��	� د	�	� و رو�	� و�	��� ���T ا�3�9	� و���ر " �"- �6 	�ب إ����6 �"- ���� ا:��
�- ا���س ���� و�را�� �	&� �ن و�دة ا:�� �� د	��� وأرا&	�� ور��	�ھ�، و��وم �"- ���	� ا�د	ن وإ���5 �	ن ا���س، و��"	Y د�وة ا3�9م ا

  .�� 5	�دة ا���"�	ن) ص(، و و�ب �"- �ل ��"م ط����� �� ا���روف ��� ��Bل ر�زھ� �ر�ز ا���� نا���"�و



م ا	�و	
                                             ا	��� ا�ول��� ���	����  

 

20 

 

�� ا�'��3  أز�����Bن و�"� ��رت �ن  أ	�م��ن �وادر ا����� �8ت، و���ت �دا	��� 

ا��د	�� ��Bل ا��"ط� ا��ر�ز	�، ��ن ��	��  أ*��ت�������% ا��ر�� ��	�� �طورات ����، ،

و��� �"م �ر&- �ن �	رة �دورھ� و5 ا:'	رةھذه  أ��ت�$�ر�� ا����)ل �� ا���و��ت 

ا�*���� ، و8 �ن �"ط� 5ر	ش '�*� �� �ظ�م ا��ط�ء ا�ذ	ن 'ص )ا��د	��(ا��ر�ز 

ا��د ا���"�،  ا����م 5ر	ش وا�- ار���ع إ�- أدى ا��ذ�ر��� و�د �و�6 �ن  	ن ا:و�	نوا�����

�*�ر �Bل إ�- ا:��ل �ر�ز ا��"ط�  إ�- أدت أھ"	�ا�'��3 و���ت �ر��  أز����$�دت 

  .ا��و�� Bم ا�$�م

�	ث ا���دوا ��رة ا�ورا�B �� ا���م وھذا ا���ر &ر��  )1(	و��نا�ا���"ت ا��"ط� إ�- 

��3	� �	ث ��5ت Bورات ���م ا����ھ	م ا9 ز��ا�$ورى، ��� أ��- �"- ا:����وم 

�� "�/ أ" ا��راضوا�$ورى ذ�ك  �&

&���� ا
��5> ان �'وم �ظ�م ا���س �,�6دي، �

�ء "�/ "'د ��5> �� Gرة(�$ون و����
ا
'وة او ا
,�ف 	ن �ظ�م  ، و����,د)وھو ا
��,� ا

����5
�� ا�&
ا�'��3 ا�- ا����)ل  وأ��دت، نا��ر وا�	 إ�-Bم ا���"ت ا��"ط�  )2("ا

�و�� ا���8رار، و��ظ	م ا�دو�� و��ر	ب �ؤ������، و��$روا  إ��دةا�$��	� �	ث ��و�وا 

  .Qر�� أ�	� $ر�5 وا:�د�س :وا�ط�� ا�'�B ��3�	� �ن ا���و��ت �����ت ر5

ا���  ا�3�9	���ن �$�"� ا�'��3 ��	ت �5)�� ��	�� ا�*راع �	ن ��رة ا�ورا�B وا����ھ	م 

، ا���		ز �� ا��ط�ء �	ن ا����)ل أ	&� ا:ز��ھذه  أ���ب، و�ن ا�$ورى�رى �&رورة 
                                                           

1
 14، 	����ون إ�- أ�	� ��و ��د $�س �ن ��د ���ف و	���ر ���و	� �ن أ�� ��	�ن ا��ؤ�س ا���	�� �"دو�� ،و���5ب ��م ا�دو�� ا:�و	�ا�	و�ون  

  )م1258-ه132(وأ'رھم �روان �ن ���د ) م661- ه41(�� أو��م ���و	� �ن ا�� ��	�ن'"	
2
��3 �ن إ�راھ	م �"� �	در،ا��	�رات ا�3�9	� و5&	�  208ا����وري ��د ا�رزاق أ��د ،��6 ا�'��3 و�طورھ� ��*�O �*�� أ�م $ر5	�،ص  

  113ص 1996 1ا�د	��راط	� ،�ر�ز درا��ت ا�و�دة ا�% ،ط 
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رة ظ�ور ا����ھ	م ا���"	� �� ا�$ؤون ا�����، ��5"��� ��ا�$��	� وQ	رھ�، ��� $�دت ھذه ا�

�)ل �ط�O إ�- ا��$�ر�� �� �� ا��	�ة �� ا�و5ت ا�ذي ���ت �ل ا��� ا�3�9	�	م �<"<ل ا����ھ

�دورھ� �ن ا��وا�ل د	د �ن ا��*�	� ا���"	� ا��� ���ت ظ�ور �وع � إ�- أدى���  ا��"ط�

  .��وط�� إ�- أدتو�������  ا:�وي��رة ا�دو�� �� ا��*ر  أ&��ت�� ا�

�"ط�ت ا��"	� �	د ا��رب، ��� ، و���ت ا�ا:�و	��*ورة ��زا	دة �� ا���رة  ا3�9ما��$ر 

'�*� ا����	� ����، و�و�- ا��د	د �ن  ا9دار	� ا:���ل'د�وا ا��B	ر	ن �ن Q	رھم �� ا��

  .ا9دارةا��وا�� ���*ب ��ؤو�	� �ن و8	� و5	�دة و��"وا ا��ر�	� �<� 

�����د	دة ھ�  5ر$	� أ�رةا�-  وا���"ت ا��"ط� ��د 5رن وB"ث �ن ا���رة�,
اBر (1) ا

 و� �	د، ا�3�9	���و8ت ا�����	� وا�5*�د	� و��ر	�، و��د د�وة ��5ت ���م ا����دئ 

ا���"�	ن �ن Q	ر ا��رب �� ا��"ط� ��3$ت ��رة 5	�م ا��	ش  أ$رك�"- ��دأ ا����واة 

�� ا�د�وة  أ�*�رھم�5"�، و��6 ��د اد'ل ا�����	ون ا��رس �� ا��"ط� '�*�  أ��س�"- 

�، و��"وا �"- ا��'"ص �ن اBر ا��*�	� ا���"	� ��و�وا �	$� �ظ��	� ��	�م �ن ا�'را�و�وا

  .���ا'ر�ن ا�)ل �ر�	� وو�دات �ن ��5

ا�����	�  ا:�رة�- $'*	�ت �ر��ط ���'"	��، �دا	� �ن ا�و8	�ت إ إدارةا��د ا�����	ون 

 إ�- إ&���ا����)ل  أ$رافا�ذ	ن ا���دوا  ا:�و		نور��ل ا�د�وة، و	���ر ھذا ��	دا �ن 

  .ا���B	ن

                                                           

��,
'"	�� أو��م �ؤ�س ا�دو�� أ�و ا����س ا����ح 37و���5ب �"- ��م ا�دو�� ا�����	� ) ص(���� إ�- ا����س �م ا�ر�ول  ��ون ا  
)1258-656(ا�����*م ا�ذي $�د زوال ا�دو�� ا�����	� �"- 	د ا��<ول  ��دا Rوأ'رھم أ�و أ��د ) 750- 132(    (1)
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ا�ذي �6 اBر �� ا����8ك  ا9	را���- ا��راث �د ��ض ا����ب �� ا��*ر ا������ إ�

 ��� ،����Bن إ أ�دواا�	د���� �B)� �"- ��دأ ا�ورا	- ا��$��	د  ا��9�وا�رأي  ا�$ورى��� ا�


طر�'� " ا�3�9	�����	م ا���م �ن ا�'��3 وا�8��ه ��و ا���م ا��ط"ق �'���	ن �� ذ�ك ا���

 �� �ددھ�

ر9�،  ا�3�ما
و��دة ا�� �,��
�� ھ� ا�&
وا�&���ر 	ن ا
	��	�ن، � ��,'�د ا

�� �د إ$راهن �دا&��� ��وز أ ،���&�
�� 	أ � 	ن �6ل ا
	ر�> �&�
ن ��و�ر ��G ن �ر�> 


�$ون أ ����&
�ھم$0ر ا
	��	�ن �9� �روط ا�   )1("�روط� وأو

�ن �دا	� ا��*ر ا������  أھ"	�	ن�ر�	ن  إ�- أدىا�'��3 ���  أ�ر�دا'"ت 5وى �'�"�� �� 

ا��رن ا���Bث ا���ري، و	��	ن �ن ھذه ا��روب وا�ظروف ا��� ��ت ��د  أوا�ط�- إ

وا��رب ��د ��ن ھ��ك ���ل �	ن  ���ا�	ن ا�'ر أر	دوا�� �ون �5ل ا�����ف ا�ذي  ا:�و		ن

�ن ا��رب ����ط �"�م �ن  ا�� �ون �'	�� وأ*	ب��*�ر ا��رس، ا����و��	ن ا���- ��

��*ط���6  إ���ق�� ���*م '"�� �6 �دل ا��6 �	ث �رف أا� إ���ق�� و��ل أ ا�د	وان،

�% ا����س �ن  � �رواQ&ب ا���دة ا��رب ا�ذ	ن  اB ر�	6 ��� و��ر	��م إ ا:�راك���د �ن 

���د �"- ا�����	ك  ما�ذي ��ل ا����* �را:��ء ����$ل  ا���Zرا�� �ون &ده، ��ن ھذا 	

�ف ا�'��3 ��	�� ���ون ��*���م، �ل ھذه ا��طورات أدت إوا�$  ���راء  ا:�راك& -�

  .$�ؤو	و�ون ا�'"��ء و	�ز�ون ���  �	ث ���وا ا:�راك���م ا�����	ك 

�"�د'ل �� �دوا ا����دت ا�'��3 ��ض ��وذھ� ز�ن ا����&د وا��6 ا������، و��ن ا���د �

وھ�ذا ظ�رت ) ه334 - ه324( ا:�راء إ��رةوا$�د ذ�ك �� ��رة  ھ317K$ؤون ا�'��3 

                                                           
1
  .52، ص)ه1420-م2000( 1ا��ظ�م ا��	��� �� ا3�9م دار 	��� ا��"�	� �"�$ر وا��وز	% وا�ط���� ،ط ��د ا����م ��د ا���دي ���ره إ���ن، - 
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�دة �ر��ط ���'��3  إ��رات، وظ�رت ا:�راكا�'��3 �و&وح ���"ط  أرا&�ا���ز)� �� 

ا�'��3 '�رج �"ط����  أرا&�$�"	� �� ا��رن ا���Bث، �م 	���� ھذا ا��رن ��- ���ت �ل 

ر و �*� �) ا��د �ن طو�ون(ك ا������ ���ض ا�ط�وح ا��ردي �Bل �	ث ���ت ھ��

  .إ	ران�� ) ط�ھر �ن ا���ن(

ا�د	�	�  �� �دا ا��ؤ��� أ��ز�����دت ا�'��3 �"ط��� �"-  Kھ�334% ا�<زو ا��و	�� 

�ن  أ�Bرا���ز)� 5	�م و ا�����د، و��6 ��د ��K �ن ھذا ا�&�ف  وأ)��ا����B"� �� ا��&�ة 

 أ�"-�ن ر)	س  أ�Bر�و		ن وا���ط�		ن و������� و�ود �رن ا�را�% ا���ري ��:��3 �� ا�'

��T�&ز)� وا��ه أ، ����ل ھذه ا����ف ا�ذي ��ق ���'��3 ظ�ر ا���� ا�����ء  'ر ��Bل

ا������"	ن  ا:�راءا�ذ	ن 	ؤ�دون �"- ان ا�'��3 �*در ا�$ر�	�، و�"- &رورة �*ول 

��م ا����ور، و	�دو وان ھذا ا�8��ه ��ن �"- ا�$ر�	� أ�ن ا�'"	�� �"�*ول  �"- ��و	ض

  .ا�3�9	��"- ا�و�دة �� ا��3د  ا���9ء إ�-	�دف 

�دئ ا�3�9	� �Bل ��رة ا8'�	�ر ودور أھل ا��ل وا���د وا�$ورى ���دئ أ���	� ��	ت ا���

� وا
&��د ا
دو
� ا3"����

ر4م 	ن 	�د*�� ا�� وا
�ظري ا
ذي ��I ذروة 0ورة ���	�� �'

� �ظ�م ���ق، إ� أ
م ��� �,ر�� 	ن ا
و��� ا
,	��� ظ�ت �,�	د "�/ و��*ل �دا*�� ��

� أا
��ظ�م �9�
9�*ل ا
&�'�� ا�
  )1(".�6	ت "���� 	ن ا
و��� ا
د����,ت ��� $ل ا

وا5% ا���	د ����، 	ن ا��Bل وا��- ا����واة �ا�����ء �دا	� �ن ا��رن ا��B�� إ	��د ��	ل إ ��ول

��و	�� ا����"ط �"- �	ر اا��ط"�� �"'"	�� و�5ول �	طرة ا: �د ا��"ط�� *��ت ا��ظر	� � 

                                                           
1
  .99، ا��ر�% ا����ق، ص إ����	لزرو'�  - 
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�- ��م �� آن وا�د، �م  �5ول ا����ل ا��"ط� إ�ن إ�Bر ا ��� ���ول أو�دوا�'"	��، ��� أ

 أر&6 �� ا��"ط��، و$ر�وا ا'�	�ر ا�'"	�� �ن �5ل ا��"ط�ن، Bم ا����ر ا��3ط	ن '"��ء >

و��ل �"ط��م $ر�	�، و��6 ا�&O ا�6 �م ��ن ھ��ك �ؤ���ت �	��	� ���ر �ن ا����ھ	م 

  .و������� �رت ا��ظر	� '"ف ا��ط�	ق

و�ن �� ظل را�'�،����د ��ن ���وم ا:و���رQم �ن ا��<	رات وا���ه ا��"ط� ��و ا���م ا�

�ل ���ت  �م ��ن ھ��ك �ظر	� �5)�� �"دو��، �� ا��ر�	� 	ظ�ر ا�6'3ل ھذا ا����% ���ر	S ا:

ا�'��3 ��د	ل ���، ذ�ك ان ���وم ا�دول ������- ا��	��� �دأ ��ر	'	� ��ذ ا��ر�	ن ا���دس 

  .ا:����رد ر�ز �و�دة  وأ*��توا����% ا���ر		ن ��د�� &��ت ا�'��3 و��دت �"ط��� 

�5رة_ 2,	
  :ط��,� ا
دو
� ا
,ر��� ا

� �"و�ود ا8������ �� ���ن وز��ن ��	ن، وا�$�ل ا��	��� �"دو�� ا�دو�� ھ� $�ل �	��

ط��% ا���53 �	ن ا�$�ب ا��� ������ ا��"ط� ا��	��	� ا������ ھ� ا��� ��دد  وا9	د	و�و�	�

 إنذ�ك  أ'ر 9���ن��رة ا�دو�� �	�'"ص �ن ا�'&وع وا�ط���  ا9���نو5د او�د  وا59"	م

�و	��  إ
�G ا��3�ن�ة ا
&9وع 
���ط�، ا
ذي �9طر �6ول �$رة ا
دو
� �&�ف 	ن وط"

G�'0� 1(".و��س(  

5د ��$ت ��س ا�ظروف �ن ا����م وا�����ر  �د	ث �ن ا�وطن ا��ر�� ��د ان دو�6و���

  .و�5و�ت �"�*ول �"- ا3���8ل

                                                           
1
  .188ص) م2005-ه1425( 1�	ن ،�ر�ز ا����ب �"�$ر، طاا��زار ���د، ��ظو�� ا��و - 
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� 	ز	�� 	ن ا��$�ر "��ن ا����� ا��� 	�	$�� ا�����% ا��ر�� �� ا�و5ت ا�راھن ھ� ��

 ��� $ل ��د "ر�� 	ن �6ل �6� 	��طرة 	�ر�&� �و	ؤ���ت ا
�$م،  أ��زةا
��ط� 

56�ءو�'�رن ذ
ك S� "���ا
'وى ا���	;	
���� ذات ا
�و���ت ا��
��د ، )1("رة�� وا

�"�� دت دول ا�وطن ا��ر�� ��د �*و��� �"- ا3���8ل �"- �ظ��	ن ھ�� ا��ظ�م ا��ا��

�ل ا�ر)��� وراB	� و��� ��ظ�م ��	ن ��� ا����وري �������� إ�- ا:ول 	��	ز � وا��ظ�م �	 6�

 ا:�ظ��ان ا'�*�*�ت ا��"ك �� ا�وطن ا��ر�� و��و65 وا���، �"- ��س �� 	�ري �� 

 ا:رد�	�ا��"�	� ا�<ر�	�، و���ل ��ذا ا��ظ�م �ل �ن ا���"�� ا��ر�	� ا���ود	�، ا���"�� 

�� �"�ق �Bل ا��و	ت وا���ر	ن و5طر، أا��<ر�	� و	��رب �ن ا��ظ�م ا�ا���$�	�، ا���"�� 

ن 	'��ر ر)	س ا�دو�� � دول ا�وطن ا��ر��، و	��رض �	6 أا��ظ�م ا��B�� وا�ذي ���ل �6 ��	

�و�� أو ا��'���ت �� �� ���$ر �ن ا�$�ب وھو��'�ب 	�ون إ�ن طر	ق ا8��'�ب، وھذا ا8

  .ا:�ر	ن�	ن  و �ز	���ن طر	ق ا���"س ا��	��� أ

ا������ �	ن �"�� و���وري ��ن وا5% ا�وطن ا��ر��  ا:�ظ����ن ��- وان ا'�"�ت 

�ل ا�و5وف �"- ھذا ا�وا5% �طرح ���و�� ظروف ا��� 	�	$�� ���- وا�دة، و:وا�

�و	� ا��� ��ل وا��� �ظ�ر �ن '���3 ا����� ا�� �رس �� ا�وطن ا��ر�� �ا��$�ط�ت ا��� �

  :ط�	�� ا��ظ�م و�دا	� ��دأ�ن '3ل  إ�	��

                                                           
1
) ا���8داد �� �ظ�م ا���م ا��ر�	� ا����*رة(����6 �� ا�وا5% ا��ر�� ���ل ��$ور �� �ؤ�ف ����� �ؤاد ��د > ���ء، آ�	�ت ا���8داد وإ��دة إ - 

  .395ص 2005، �1ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر�	�، ط
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ط�ر ا���م 	� و�دت ��� ���ذ و���رم، وھ� ا9ن ا��*وص ا�د��ورا:*ل أ :ا
د��ور -

، و���9رادا���ض  	��&����� 53و� ��ظ�م ا���م، �	و&O �"ط�ت ا�دو�� و�	�	� ��و	���

  .وا'�*�ص �ل ����

�"- �"ط�ت ا�ر)	س �وي �و�د ا�د���	ر �� ا��"دان ا��ر�	� ���و�� و�� ��ظ��� ��

ن و�ر	� ا����8د وا�رأي ��� ��ص �"- ا��ق �� ��و	ن � �"�واط�	���	وا���وق ا:

ن ا��واطن ا��ر�� أ 8، إر	�ت، و���رQم �ن ���واھ�  �زاب وQ	رھ� �ن ا���وق وا��ا:

 آ�	�ن �*�	م ا�د���	ر �� ا�وطن ا��ر�� ھو ��رد �م و�دم ا8ط�)��ن، ذ�ك أ	�	ش ���� ا�

ا��"ط�  8ن )1("ا
���ط�� �و�G د�	'راط�"و �� 	��- ا�ل ���	ن ا���م ا���"ط� أ�ن 

ھ� �*در  ا:��ن �'&% �"�را��5، وان ا������ �م ����% ���رة أن ا���و��ت 	�ب أ

��د	د ا���وق  :�لوا�6 �8د �ن و�ود *	<� ���5د	� �	ن ا����م وا����وم  ا��"ط�ت

ري، و������� ��ر	س &��ف ا���م ا�د��وإ&���6 	��"زم ،و���ھل ا�د��ور وإ وا�وا���ت

وص ا�د��ور	� �"- ���ل ا��د، 'ذ ا��*��6 ��ن ا��واطن ا��ر�� �م 	�د 	 و ا���م ا��ط"ق

  .*��ت ��ده ��رد $��رات�ل أ

�*	� "�/ ا
��وع  �ا
�'"" )2(ا
د�	'راط��" :ا
�داول "�/ ا
��ط� -'
ھ� ا
د�	'راط�� ا

 �����
�ءة ��ن وا��د
و��ا��
��� ا
���	� وا��	
� ���= ا�
ا
	&����،  ا��زاب، وھ� ا

                                                           
1
  .397ص ) آ�	�ت ا���8داد وإ��دة إ����6 �� ا�وا5% ا��ر��(�ؤاد ��د > ���ء،  - 

2
 - �  Demoocracy :ا
د�	'راط

��و�� ا�$�ب و���% ��ل �ذھب 	�وم �"- ��م ا�$�ب ����6 ��'�	�ره ��ر �����6،  إQر	�� ��*ط"O��ھ� ا��ر�� ��� ھ� ��م ا�$�ب او
ا���)�	ن ���م ����$ر	%، Bم �ر����5م ��د ذ�ك، ��و�� ا�$�ب ���� �� ا����م ا����*ر، ��و�� اQ"�	� ا�$�ب ��ظ�م ���	ز �ن �ظ�م  و�'�*�

�"وب �	�ة �� ���� ا����8ت ا��	��	� وا�58*�د	� وا8�����	� و�$�ل ا��ر	� ��و�% 5"	� وا�د	��راط	� ھ� أ��و�� ا: ا���م ا��ردي، او
��	����.  
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�ت د��ور�� �'�'�� ��
�ب�داول ا
��ط�  3	$����و�و�ر 9	�و�"- ا��داد  )1("�ر"�� ���

	$�د ا�وطن ا��ر�� �را�K �	��	� و�ز�	� ������ك ����زب ا�وا�د، او  اH'ر	نا��ر�	ن 

'رى، و���� و�دا�	� ��B	ل �*��O ظ��ت �	��	� وط�	� أا�را)د �د8 �ن 5	�م �ؤ���ت و��

  .ا�$�ب �ن �5ل ��� وا�دة

�% �دا�	�ت ا��	�ة، و�دا�	�ت ا��طور ا���ر	'� وا��و&و�� �� ��ن ھذه ا�و&% 8 	���	م 

رادة ھرة زا'رة ������5&�ت، و8 	��ن أن 	طور �Lرادة ذا�	� أو إا�����% ا�ذي ھو ظ�

  .ا��زب ا�وا�د

ا��وت، : �� ��8ت 8إرؤ��ء دو�� 8 	�ر�ون ���*��م،  نا�وطن ا��ر�� أ��  �����3ظ

�د	دة،  وأ���ر :$'�صو ��O �رص أ ا��"ط���3ب، �3 ���ل �"�داول �"- و ا8ا�Q	�ل أ

و �'�� ���ر	� وا�دة، 	��ر�ون ا��ر	� ا��	��	� ��*�O ا��"ط� ����رة �ن �5ل �زب أ

ا�'"ط  أ	&��� ��د ر �$�ر ��دم ا����% �$ر�	� ��	�	�، ��� دا)رة �<"��، ���ل ا����ھ	

و�� و�� ���م 	�دا'ل �� ���ز و�� ا��"ط� �وزھ� وذ�ك 8ن $'ص ا��	ن ا�دو�� ور

�� ا����م  ا:�"-ا����ھ	ر �$'*	� ا�دو�� و�"	 6	O�* ا�و8ء ا��	��� �*��O ا����م 

  .ا:ول

����ا���
ا�����% ا��د��، و�"-  ا��	��� ��و�� ر)	�	� �� �	� ا:�زاب��Bل   :�زاب ا


�,دد�� ا
�ز��� ��&ذن دو8 �ر�	� �د	دة �� ا�و5ت ا�راھن ا�رQم �ن أ�، ا��� ���ر �ن �

'رى 	��ر	6 و�B��B 5و�	� رات ا��	��	� وا���ر	� �	ث �و�د أ�زاب �	�را�	� وأ�'�"ف ا��	�

                                                           
1
  .488، ص 1984 �1ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر�	�، ط) از�� ا�د	��راط	� �� ا�وطن ا��ر��(��دي ا����ظ، ���	ب ��$ور �� �ؤ�ف �����  - 



م ا	�و	
                                             ا	��� ا�ول��� ���	����  

 

28 

 

 ��� �,ض ا
دول ا
,ر���، "و'���� ��Bل ا�و�ط Q	ر ان  إ��3	�ورا��ا
�,دد�� ا
�ز��� 

�ھ�ر�	� ھ� ا� 	��و
� ���واء ا
9;وط 	�
�ز4�، �ن ا
 �ا�
���� ا��
�$	� �وا�
&ب ا

4�ت داول ا
��ط�، و
ذ
ك $��ت أدوات وأ�ر�ض ���5
�ل ا
�,دد�� ��راوح ��ن ا$�

��و���'
�ف إQم �ن ا���دد ��ن ا�درا��ت '"*ت و�"- ا�ر، )1("ا
��ر�,�� وا& -�

�زاب *<	رة ���م �&�ف ا��ر��، �� ��ظم ا���8ت �و��� أ وھ$�$� ا��ظ�م ا��ز��

�$�ء �	�� أو إ*دار *أن �"�� 8 	��"ك ا��درة �"- إ إ�- ��9&���، �ا����ھ	ر	5وا�دھ� 

 إ�-و�	س �را�K وھ� ا5رب  أ$'�ص أ�زاب����Q �� ��ون  ا:�زابرات �د	دة، وھذه ��

  .�	��'�� 	ظ�ر '3ل ا�5�����8ت ا8�� وھو ا:�زاب إ�-ا��وادي ���� 

��� ا��� ���ز �� ا��B	ر �ن ا���8ت �ن ا��$�ر�� �� ا8��'���ت ا��ر����	� او ا���"	�، 

وھو �� ��ر��6 ا����)K ا���  ��$�ر�� ��ن �$�ر���� ��ون ر�ز	�و��- وان ا��ط��ت ا

�ر9� 	ن طرف ا
��ط�، �9� "ن �زاب �6ود ��رض "�/ أ �ن ھ��ك" ������ �	��,	
ا

��/ 	- 	ر��� �زب ا
�$و	� او �زب 	�� /�� ،�����ت ا
,	��� ا���&�
6وا"د وا

  .)2("ا
ر*�س

�	ث 	و�د �زب  ا��ر�� �ن ���� �دم ا��وازن�� ا�وطن  أ���ددي	���� ا��ظ�م ا��ز�� 

دة ا����"	� و*<	رة ��د أ�زاب��	ر 	���د 5و�6 �ن �رؤس ر)	س ا�دو�� وا�- ����6 

 ا����% ا�د��وري(�و�س ) ا��زب ا�وط�� ا�د	��راط�(ر �3B �� �* وا�� B	ر

�3م �د�م ھذا ��� ���د �ل و��)ل ا9ا��زا)ر،)  �ا���ر	ر ا�وط����� () �ا�د	��راط

                                                           
1
  .227م، ص 2006، ���1م ا���ب �"�$ر وا��وز	% ط �د	��راط	� �	ن ا���	�� وا�وھما '&ر �ط	��، إ�راھ	م - 

2
  .167، ص 2005 1، ا�8��ھ�ت ا��د	�B �� درا���� �ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر�	�، طا��	��	� ا��ر�	� م، ا��ظإ�راھ	م ���	ن �و�	ق - 
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�زاب ا��	��	� �� ا�وطن ا��ر�� ا&�ف �ن ان ���ت ��:ا��زب '�*� �� ��رة ا8��'

Bون ��� دور ���ل و�ؤ�	ھ� ا5رب ا�- �ظ�م �	دد�ا��زب  ر �� ا��	�ة ا��	��	�، و�ذ�ك ����

  .�- ا���دد ا��ز�� ا���	��ا���	�ن أو ا��	طرة ���� إ


��(ا
,ر���  ا��ظ	�-3��/ ا
د��� إ�$��	�,
   )ا

	دور �� ا���ر ا��ر�� ا����*ر �دل �ول ا���53 �	ن ا�د	ن وا�دو��، او �	ن ا�د	ن 

ا�ذ	ن 5ط�وا ا�*"� �	ن ا��د	ن ���� ان ا����ل  أو�)كوا��	���، ���'3ف ھ�� �5)م �	ن 

 ا��	��� وا�دو�� ھو ���ل ز��� 	�م ���ؤه ����وا&% �"- 5وا�د و���دئ و&�	� Q	ر

ا�طرف ا��B��  إ��) 1(ا
�دا0�وا��"��� ھ� و�6 �ن و�وه  �"���		ن��������	� و	��- ھؤ8ء 

��53 �3زم و���وع ، و	رون ان �"ك ا���53 ھ� ا:*و�	ون�� ا�'3ف �	ط"ق �"	�م 

ا�$ر	�� و��رم  أ�وابا��*ل �	�� ���� ��ن �و�6 ��ر&	� ان ا��	��� ھ� ��ب �ن 

��  .ا�58راب ���� ������ك و&

 اH'رونا�دو�� �"- ���&- ا��"��� ا�$��"� �	��� 	ذھب  إ���5و�وب  إ�-	ذھب ا��"���	ون 

% ا�و�	د، و	ظ�ر �ن '3ل 	، وا���رھ� �*در ا��$را�3�9	��- و�وب �ط�	ق ا�$ر	�� إ

�	ش �� دو�� د	�	� 5رار �ظ���� و� 	��دBون �ن و�وب إھذا ا��دل ان ا��"���	ون � ���

 ا:*و�	ونور��  ا���&�، و	��دث ت 5	�م ��	&�� �� أو�� ا���	��، ا��� أو���"- ��Bل د

��� �� دو�� �"���	� �"- ��Bل ا�دو�� ا�دو�� �"د	ن، و�  إ'&�ع�ن و�وب  �� ا�����ل

 �� �B	ل �ن أور��ا��د� ���	، و	أ'رى�و6�5 دون ا8ھ���م ������رات  نا��'�� ،		���"� ن���
                                                           

1
ھ� �"ك ا��ر�� ا��� � ��ت �� ���	� ا��رن ا�'��س �$ر �"- 5	��	ن أ���	�	ن ا��"م وا���3�	� �ن ���	�، وا��$�ف ا��رد وا����ره  :ا
�دا0� - 

�	��B �	��� ن� ������ا����ء ا8 �� �	ر ا�زاو��.  
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� ا�د	ن ��- ���ا�����% ا��ر�� أو إ إ�- '*�)ص���ل �	��� دون ا��ظر  إ���5	ر	دون 

ن �و�د ��- �� �ة ا�����، أ�� ا�طرف ا��B�� �	��ر �� إ���5 دو�� �م 	�ن ��� أ	�� ا��

  .��3ھ�� 	�دم �*ور 8 ��ر	'� ا:*ل،  ��  ا3�9م

���� �'وم "�/ ���5> أ" ����'�� ا��"���	� ���<ت �� ا���ھ��	�,
��ز ��ن  إ6�	�ن ا	�
ا


���� �ظر�� و�ر$�... دو
� ا
د�ن وا	�,
 � ا
�'ل�ظل أو�- 	ن ذ
ك، �,�	� و
$ن ا


��ت إ �����
 ���% ار���ع ا��ر�� ا�*�و	 ،)1("&رى $�0رة� �زاءا 	ن "�	�� �'ول أا

$�	ل أ�زاب �	��	� ��% �	&� �	ن ا�د	ن وا�دو�� ط���ت أ�ل *�3��� �ن ر����Q �� ا��وإ

 ��ح ������ و��% إد'�ل ا�د	ن �� أي *راع �	���، ��- إن ��&�م أ ��س د	��،�"- أ

 ط��ب ا��'�� ا��"���	� Q	ر ��ررة���3، ��ن �� ا�وا5% ان �ا��"ط� ا���)�� �رد ا�'طر ا9

ن 	�ون �� دو�� �ظ���� ���و�� ���د	ن Q	ر ا�6 أن �ن 	ط��ب ��ذا ا��ظ�م 	��رض أ ذ�ك

� ن ا�دو���� ��	ط � �ور ا�دو�� وا��	��� ا�ر��	� إ8 أن �ل ا�ط�وس ا�د	�	� او���رQم �

و8 	�رز �	�� ا��&ور ا�د	�� ���$�ل ا�ذي 	�رض  � وو&�	� *رف،	���وم �"- أ�س �د

  .ا��ط���� ��"��� ��*ل �	ن ����	��

����ظ  ا�دول ا��ر�	� ا����*رة أن8 	����ون ا�- �ر��	� *�د�5 ذ�ك  ا:*و�	ون أن��� 

ا��&ور �	س $�"	� ��و �و�ود �� ا��وا�	ن وا�و�5)%،  اا��&ور وھذ أ$��ل�"د	ن ���ض 

� �ذھب  ا�3�م أن��ص ا
د����ر ا
,ر��� "�/  إذ"	$ ،�
ا
�ص  إ
/ أ&رىھو د�ن ا
دو

�ن ا
�ر�,� ھ� ا
	5در "�/ أ��� دول �
���ط ا����$� �
�ص "�/  أ&رى، ���	��� أ��

                                                           
1
���م ا��ر�	� ا����*رة، �ر�ز درا��ت ا�و�دة ا���8داد �� �ظم ا(�و$��3 ر�	ق ��د ا��3م، رد �"- ���	ب ���ل ��$ور �� �ؤ�ف �����  - 

  .129، ص 2005، 1ا��ر�	�، ط
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ا�$'*	� �% Q	�ب ا��ظ�م ا��د��،  ا:�والو	�&ر �� �5�ون  ،)1("	ن 	5�در ا
��ر�-

 إ�- ��9&������ 	���ل ا���"	م ا�د	�� �ن �ر���K ا���"	م ا�وط�� �� ��ض ا�دول ا��ر�	�، 

، و�ر�- ا�دو�� �ظ�م أطوارها��واد ا�د	�	� �د'ل �� ا��ظ�م ا���"	�� ا��د	ث ��ل  أن

  .ا���9ءو����د  ا�3�9	� ا:و�5ف

ا��ظم وا��وا�	ن ا��� ��	ر  أن�س د	�	�، ذ�ك أا�دو�� ��وم �"-  أن�ل ھذا 8 	�رز  ��ن

ھذه ا��وا�	ن ھ� �	راث  ا�دو�� و�ؤ����� ����د �ن ا����ون ا��د�� ا��د	ث، و�ل

)� و ��د�� ط��� �"�ظ�م ا��$ر	�� �"دول ا��د	�B، وھذا وا&O �� ا��ظ�م ا��&�ا�����ري، أ

� ا����8د ��	� وا��*ر�	� �	ث 	ظ�ر �	�� �"	ا�� وا����	�ا����ر	� و	�رز �$دة �� ا��ظم 

  .��3	�&	O ا����د ا�دو�� �ن ا:*ول ا��9و أ�B"��"- ا��$ر	% ا��د	ث، وھذه 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  �و$��3 ر�	ق ��د ا��3م، رد �"- ���	ب ���ل ��$ور �� �ؤ�ف- 
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  :ا
	��ث ا�ول

� )1( ا���داد��
  ):ا���داد �ذور( ا

و�� ن ا	�ر�� ا	وطن ������را�ل 	�إ ا�����ل �ن دو	� ���ق ا	�� ا	�وا�ز ن  ��� ا	�

وا ق، ھذا ا	داء ھم ا	�ا�%��داد ا	%��%� ن أ نأ ��د ���"! ا	�وا ق ��دد ن و��	ر�م، �طور	وا

	ظواھر ا	��دة وھو 	�س و	�د ا	�0ظ� "�و */�ره ن ا ا	�ر���ا	ذي ا%�,�ل "� أ�ظ� ا	�*م 

8ول ��ر���7 د���� و�وال �د�دة و0�7,� ��ث �ر�5 إ	� أ %��ب%�ھت "� �*و��� أ

  .و�,%��

  :ا
�ذور ا
��ر���� -ا

�ر%�ت ا	ؤ%%� ا	%��%� ا	�د�:� ذ	ك ان ر�ط ا	*:�ر ن ا	,*ر�ن ��ن ا	�ذور ا	��ر���7 و

� " ا	�ر��ا�%��داد ��ت 	�رد ظ�ھرة �
����� ذات �ذور ��ر���� و� ���ظ�ھرة ا��	�

��	��	�ر��ل و�دم ا�%��رار وا ل ا<��رت ��ث أن ا	�� � ا	�� ��ش "��� ا	�رب ا> ،)2("ر

وا	رو�ن،  ا?�ر�ق	� �دم ا�ھ��م ��	�*م وا	%��%�، ��0 �*س � *�ن <� �� ��د إ��"� إ

	�%�ؤل "� 	� اا>�7ر ا	�� @�دت ا	����ت إ��	<�ر � ا	,0%,�، ھذا  *� ان ا	�رب اھ�وا

�ور�� )أر%طو(و�و��ت :ل ا	%��%� و �A@� ا	��*م ، "�	%0ط� ا	%��%� أ)أ"Aطون(، ا	�

�ور ��د ا	�رب ا	ذ�ن  �رورة ن �رور��ت ا	���ة ا	�<ر����	�*وم � ��	*ن 	م �*ن 	

 5�م ���*�رم ا>A7ق	�م �ظ�� ا	ذي @دم  ا?%Aم��ءت �	 A، و	*ن 	م ��ط �,��8ل <�

                                                           
1
  .وا%��Aء�� �رورا أروا>�,� �ن ط0ب ا	<ورة او @�ول ا	�B8 وا	%��د ھو ا	%��ل �، ��>ر"� ا	0/� ھو ا��,راد   Despotisme ا���داد - 

��Aن : ا8ط� *�<أا�%��داد <*ل �ن ر�� <��� إ ل ا	�*م �%��ل "�� ��	%0ط� <7ص او �زب و� �ر�5 "�� �8در �ن @��ون و� <ر�ن و� �
� *�ن ا	,را��� و* �*0  .وا%ك ����	�ده ��	�وة ا	/�<� @د �*ون ط���� ��ز ا	�*م ����Aباو %7ط، وا	%��د @د �*ون 

- D د�ت :��ء "ؤاد ���	داد  آ�وإ��دةا�%� ��ر�	وا@5 ا	391ص  إ����� "� ا. 2
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، �%�<�رة ا	��ل ا>ور	ذ	ك �ر*ت ا	*:�ر ن  وا?دارة��	ذات "�� �7ص ا	�*م  <�ء*ل 

ن ا	��دئ ا	��� 	0د�ن�  .ا	�<ري 

� ا	ر%ول �5 �د�د ، و*�ن ذ	ك �و�� ن D "� *ل ) ص(و@د *��ت ��ھ� �G%�س 

��طرة وا	0وك، و�ذ	ك "�د ا> ا	ر%ول ا	ذي �0�7ف �ند���، ��ث *�ن ا	��*م ور ا	د�ن وا	أ

�وم ا	%��%�، و	م ��م �A@� ���@د�� ��0 , أ%�س*�ن ���ب 	�A@� ��ن ا	��*م ا	�*وم ��	

ن ، �ن ھ��ك "رو�� د���� ��د ن أ��وق و وا���ت، "�	�A@� *��ت د���� :م %��%�� ��دا 

  .ا?%Aموھ�� �دا�� ا	A7ف ا	%��%� "�  � "� ا7Iرةھدون ��ر�� و�زاء

�م ا	�8رف "� �زء ن وظ� ف و���A8ت ا	��� وا	07,�ء ا	را<دون ��*�ن ا	%��دة ) ص(

D،  إرادةھ� D ا	ذي "وض ����، 	ذ	ك *��ت ا	<ر��� ھ� ا	����ر �ن  ا>�ا	������ "� 

0ك ا	07,�ء @درة D "� %ن ا	<را 5 و�  و� ا	�دأو*�ن ا	�ل ا	%��%� �7ر�� �ن ھذا �

��وظ�,� ا	��� "� �Aإ�،  ��إ	��م، و*�ن ��0 ا	�07,� أن ��ود ا>� 	ذ	ك ا���0ت ا	���A8ت 

زم و�دة ا	%0ط� ا	%��%��، ھذه � ا	�� �%�0"� ا	%0م وا	�رب وذ	ك 	0��"ظ� ��0 و�دة ا>

� ��*م ا>��ل ا	و�دة ��د ن ا	ط��� 	� ��� 	و *�ن �� را، �، و>ا>�7رة ا	�� �%�0زم إ

 5ن � *�ن ��� ا	<�ب ھو روع و��وى ن ا	د�ن ا��<ر ا	�5 وا	��ر ذ	ك أا	��س ���د و

��د	� �8��  >���*:�رون  ا>����ءا	�07,� و	�س ر@��� ا	<�ب، و	م ��د ا	07,�ء وا	�*�م 

  .�ز�م ا	%0ط� ���ل ا	�0ن و@�ول ا	A7ف ا?%�ك

 Mر���	د%�ور أوا	م ��رف "*رة ا	 �A%?د ا���ا��	ك و ا	%5 �<ر، ذ��	رن ا�	ا ��� ���

ا	<�ب و%�دت "*رة ا	ط��� *��� ا������  أ�مD �  أ�م % ول ا?%Aمن ا	��*م "� أ

�ن �دم �%  ظلو ا
��$م ھو ��
�"!�� أ"�,*�ك ا	دو	� و���� ا	د�ن ن ا>�داء و%��%�� 	
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�و ا
01ب ا
�ق �� �ز
� أ إ�ط�ءو ك � �	$ن ا
�د�ث �ن ���د 
"ط� أ
ذ
 ا�رض"& 

�ا	�� ��م  ��	������م  د7ل 	0<�ب "���  *س ھذا ��0 طر��� ا����7ر ا	�� �وا�� ،)2")1�	��

�و�ا	�*م 0*�  أ8�Bن 	م ��د  واردة ��د أ ا	�ل وا	��دھل ��	�ور�ث و��� ا%�<�رة أ�� 

�وھذا ھو 7ط �طور ا�%��داد ا	��ر��7 "� ا	��	م A%?ا.  

5 ، �ن @��دة ا	/0�� وا	�وة وا	�8�����ر"وا 7رو��  "�م 	م��و	م ��ر"وا :ورات 	�/�ر ا	

  .��� ا	�رن ا	��%5 �<ر

  :ا
�ذور ا
د���3 -ب

��� د���� �ظ� 	�0*م ا*�%�ت <ر��د �ذور ا�%��داد إ	� �8ور ا?%Aم ا>و	� ا	�� 07,ت أ

 ��*ي 	ن ز 3!2 �ط���0 ا
��ل 	ن ��ث ھو، أوان ��ر أن �ظ4ر ��ر��،"�ن ا�%��داد � �

�����36ث ھو ا��داد ���وھو 
ذ
ك ور�	� 
4ذا ا
�ب  ب و	ن �7ر ا��3رة و�دل و

و�8�

ذات ��د 
2 	ن 	1روع �زوده �9��ب ا
��ذ��� و��ر ا�� �����
، وھو �� ا

��
��36 و>روري �ل ا
	1روع ا
		$ن ا
و��د 	1روع �7�  .)2(	� �ظ4ر �"& ا23 

� ���ث ا@�ر�ت  "*رة ا	%0ط� ا	د���� "� ا?%Aم 	�� ا	�� @�ت ���0رف ��	�ق ا?�وھو 

ا	ط��� ا	د���� ��	ط��� ا	%��%�� و�� �<*0ت 	���ت ا�%��داد ��ث �*ن ا	�*�م ن �%ط �دھم 

و�� ن ا	,���ء "� و�5 ا	<رع "� 7د� ا	��*م �� %��د * ����0 ا	دو	� و��وق واط��

ذر��� 	� �، و*��ت ھذه ا	%7Gرو�� �ن ا	د�ن و��د�دا 	و�دة ا>وا���ر ا	�رد ��0 ا	��*م 

�1��2ن ا
"ط� ا
د���3 ا
�� ��	�< ��4 ا
��$م، ھ� 6ح إ"�*م ا%��دادي  ?@��	 �	رار ��

                                                           

��رة ر*ز  ا	ر �%����0 ��در، ��د�د ا�%��داد "� ا	دول  إ�راھ�م -ودور ا	د��راط�� ��ل �<ور "� ؤ	ف ���� ا�%��داد �ظ� ا	�*م ا	�ر��� ا	
.179، ص 2005، 1درا%�ت ا	و�دة ا	�ر���، ط 1

  
رج �,%� ص 	188
2
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�ن ھ	� ?وة ا
0رش و?�� ��ق 		�ر� ا���داد إ�A��6ن ر0$رو
& ��3ب 
 )1("ة ا

�ن ھذا ا23  رو��ھو  و���م "�A8 ��ن � ھو د��وي � � ا?%Aمن "�د ز�وا أ B�3و�

�!� ھذا  ��د
�$م�و�د و�ط ��ن % و���ده وھو �1ء 	��دع ��ث � �و����، و
$ن �

�
ن ��د ��0 ا	%0ط� "*�ن �د 	� أ��ر *�ف 	�0,�ظ  ن ا	%�ف��ر أن ��و�� أدرك أ )2("	��د

�,� ا	<ر���� ��ررت ,*رة ا	�� ھو ا	 )3(و*�ن ا	��ر ��0 %0ط��� "*�ن %��A ھو ا	,*ر 

�م ا	�*م و*�ب 	�� %0ط����، ��ث أ*د ا	07,�ء >و��ن أن أ"��	�م @��ء ن D ا	ذي %�ق إ�

0%ون  أ��مر ا	ذي ���� ��0�م � ار�*�وه و�ذ	ك "0ن ���	�م ���ب "� ا7Iرة ا>"� ا	د��� 

�  �0��	�G*�د" ا	��ر" ����دو	و��ؤ�ون � ��وز @��	�م او ا	7روج ���م، و��ء رد ا	��ز	� 

و�ون @�وا �� ن ظ0م و% ول �� �,�ل "�> ا?رادةي ا�� �ر ا?�%�ن �07ق أ"��	� أ أن

�م��رھم و��	��	� ���0ون %ؤو	�� أوا�7 �!راد��مو��%ف 	��.  

 �ن ھ��ك ا	*:�ر "��د أ �و8ط��0 �وھ*ذا �رى ان ا	%��%� *��ت ��رس ��%م ا	د�ن و�,�ھ�

ن أ%�س ا	�*م :ل ا���7ر أھل ا	�ل وا	��د أي أ" ا	<ر��� ا	د����"ا���رت ا	��  ن ا	�ظر��ت

ن أ ��	 B08� ن� ���د 	��� وا	وا�ب ��0 ا	���� ط���� و��د أ ھل ا�����د وا	ورعا?�

"A��%ءا� ��/0	د��� وإ"وا	زام ا	م �ر@� 8,� ا?	ظر��ت �	ن �، وھذه ا� ھ� %�و��ة 

�� �%��داد %0طوي "�و ���رة �ن إ ���رب �ط����� أ%%ت "����	��5 رھ�ب "*ري �ط���ت 

�"� ا	�ظ�م  ا>ر أو	�"*رة A%?ا%���دا  ا�	إ ��Iول  وأط�0وا%  وأط�0وا" ا وأو
�ا
ر

ا	<ر��� ��0 %0ط� ا	�*م ��ر ان  ?�,�ءوا	����� ا�� �م ا%�7دام ا	د�ن  (2)"	3$م ا�	ر

                                                           

221ا	ر�5 �,%� ص-
1
  

��رة ر*ز  ا	ر �%��إ�راھ�م ��0 ��در، ��د�د ا�%��داد "� ا	دول ودور ا	د��راط�� ��ل �<ور "� ؤ	ف ���� ا�%��داد �ظ� ا	�*م ا	�ر��� ا	
،2005، 1درا%�ت ا	و�دة ا	�ر���، ط 2

  
 

  ��I%�ء ا�	59%ورة ا
(2)
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" �3$		 C�D� � 1رة��	
� ا��
�ل ���دد ��2 و>< ا
��$م  إ�ا�	 ����� �>�ء 

  )1(و���ده أر>2و
�س $�"!�� % �"&  إراد��4����ره �	�ض  ا�	�A�3$ب �ن 

�� -ج!3
  :ا
�ذور ا

	� ا	*<ف �ن ����� ا�%��داد ا	%��%�، ������ره 	�,%�ر ا	�,%� 	ظ�ھرة ا�%��داد إ��دف ا

5 ا������ن  ن ا	ظواھر �7�5 �����رات ا	ز�ن وا	*�ن و��دا7ل "��� ا	<�87 */�ره

ا	��د ا	�,%� 	�ذه 	� ا	�����ن ن ا�ل "�م �A@� ا	,رد ��	����، وو�,%�رھ� � ��م إ� ��	�ظر إ

	� ا	,�م ن A7ل ���0ل %0وك ا	,رد و<���87 و@د ��رض "روم "� ا	ظ�ھرة ��دف إ

�ور ا	�A@� ��ن ا	%��د وا	%��د ��، وا	�� ن ����A�0 ا	�,%� �� ا	� �ز���ن ا���رھ

�� �ذ�ن ا	��س 	0	A7 �ا	�زو��7، (، و  )، ا	%�طرةا	�8د��(%0ط� وھ���ن ا	�ز���ن ھ

و��ر"�ن �در��ت �,�و��، و�رى "روم ان  أ%و��ءوھ� و�ودة ��د *ل ا	�<ر  )ا	7�وع

�ور "� ھ���ن ا	�ز���نا	�A@� ��ن ا	%��د وا	%��د ��� �.  

��%	�" 5�وا	%�طرة ��0�م ���ل  ا>ذى ��7Iر�ن ع�!@ط�د ��رس �ز��� ا	�8د�� و�%�

7ر ھ� �ھ�� ذ	ك أن ��� ا	%�طرة ا	��� ��0 <7ص أ إراد��و�و�� ���زا ��ت  ا7Iر

ا	ظ0م ا	ذي ��0ق �� ى وذ� ا	%��د �� "���ر �ن �ز��� ا	�زو��7 ��	�0ذذ ��>أ، ا	�8ديا	دا"5 

ن �ر�� و%ؤو	�� وا	�زو��7 ھ� ����ر �ن ا	7وف ن ا	ذات ���زو�7 �  و� �ر��ط �	�"

@وى 8در @0ق 	� 	ذا "�و ���ث �ن ذات أ�ن ا%��A	� ھو  ا7Iر�ن���ل ا%��Aل ذا�� �ن 

�� و�<�ره ��>�ن	 5�7� ���زو�7ن �7�و��م 	0%��د�ن �<�رون ��	�وة ا	,��دة  	�"

  .	�زداد و@وة و�زول ���م ا	7وف ا	ذي ���0�م ا	7�وع"�  إ�/��"�زدادون 

                                                           

��رة  ا	ر �%��"� ا	دول ��0 ��در، ��د�د ا�%��داد إ�راھ�م  )1(ودور ا	د��راط�� ��ل �<ور "� ؤ	ف ���� ا�%��داد �ظ� ا	�*م ا	�ر��� ا	
2005، 1ر*ز درا%�ت ا	و�دة ا	�ر���، ط،   
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   ـوا	�زو��7 �%ب "روم ���رة �ن ���� ���د	� ��ر ���� � ا	�8د��"�	�A@� ��ن 

�,ر %�طر�� A	� ��	�وة ن ا	ط���� ����ج 	و�وع �<�ر ن 7ذ	ك أ) �زو��7ا	 و ا	�8د��(

  .	� %�ده �ن <�وره ��	�وة �*ن "� 7�و����0�م وا	�7�5 ����ج إ

�3��
  :ا
	��ث ا

6��داد 
 ��"���
  ):ذھ��3 ا
�>وع(ا
�	�ھ�ر وا

 )1("ا���داد � ���ق ا
�ر�� ���م أ$�رھ�ا
�� � �01ر $"�4 او  ا�	�": ��ول ا	*وا*��

ر*�ن ا	�%�ؤل *�ف 	���� ان �ط�5 <�87 وا�دا  �و	ط�	�Gوره و�G�  و *�ن	؟ ا�� ر��� 

 �ا	ذ�ن طرح  )2(	�
ك �ن ���0��3 ا	��� ��0	A%��داد، وھ� ا%���رة ن ا	ر�وم  أط0قوھذا 

�ر ا	�� ھدف ��� إ"*رة ا��%A	 ��0���	 دA�	ر "� ا���	� �,%�ر �/0/ل ا�%��A%?وھذه ا ،

�ن ا	�87 ص ا������� ا	�� �% �0ل ا%�رار ا	و�5 ا	��ل 	�0��رة ا	�����0 ���� �

� @��0 "� و8ف ا	���رة "� طو* �ھ� ا	��ل، و� رو�ن ��� �%��ل ھذه ا	8,� �و

�ر��%A	 ,�ل	��ذي ��رض 	5 ا��  .���8ر ��0 و8ف ا	

�� او %��%��، �ل ھ� �ط :��"� ا@��8د أز�وا	��� ��0	A%��داد 	�%ت ردة ؤ@�� ��0 

��ن  5�� �" ��>��%�رار�� و�,����0 5 ا	���8ر ا	*و�� 	0ظروف ا	��5 ��� ���ا��

5، ا	�� ����ر �:��� ا	8ورة ا	ذھ��� ا	�� ��دد ��واھم ھذه ا	�وال ھ� ا	:��"� ا	%��%�� 	0

��أ8ورة ا	,رد *,��ل %��%� ��ر�� �/�ره ن ا	�<�ط، و��دد �  ����� �@A�	ا ����ط

� " إ	�وردودھ�، و�<�ر ا	:��"� ا	%��%�  ا>"��لو�و��� ��
�دات ا�0	
��م وا
3ق ا

                                                           

ا	*وا*��،ط�� 5 �%��داد و�8رع ا�%����د ،  1
  

,*ر �زا ري : �	ك �ن ���  2
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�	 >	��	
 &"� 	4	��4 �و��2 ا
"وك ��
	��	<، و��0"2 	�	�زا �ن �7ره 	ن ا
	��	�0ت 

2� ����
  .)1("ا
ر7م 	ن �0دد ا����ھ�ت ا

��*س ا	:��"� ا	%��%� �و��� وط���� ا	��خ ا	%� د دا7ل ا	�%ق ا	%��%� ا	ذي �%�م "� �<*��0 

 5��� ��ف ا	:��"� ا	%��%� وراء ��� ا	���0ت ا	%��%��  وورو:� ا	��ر���7راث ا	*

���ھ� و�د�� ��	�وا�د ا	�� �*م ا	%0وك ا	%��%��،  ��5 "�  أ���ط���"� ��	� "<ل ا	

ا	%0ط� ا�%��داد�� 	�%ط �,وذھ� ون  أ�م"ر�8  "!���<ؤو�� ا	���  ?دارة��ط �ظ�م ا%��

 Mر���	ن اا	�وال ا	�� %�ھت "� ����ق ھذا ا	��7ر ��د ذھ��� ا	7�وع، "��0 ا	ر�م 

�A%?د  ا���	ر�ب وا�	"ل ا��	5 �ن  أن إ�ا�ا	8ورة ا	<� �� وا	���رف ��0�� ��ن ا	�

 5���� ھ� 8ورة ��*م "رد ور��� ط� ����	دو	� "� 0�7ف ا	�8ور �A@� ا	A%?ا 

و*ل ھذا *�ن  أA7@�أ7رى ��0 دا"5  وأ�������0 دا"5 د���  أ�����وھذه ا	8ورة @�ت 

  .��دث "� ظل ���ب *�0 	���0ش وا	��د ورا��� ا	��� ق وا	��و�ت

ظ�ھرة ا������ �ر��ط ار���ط�  %�� "�و أ	ف"� ا	وطن ا	�ر�� �ره 7%� �<ر  "��%��داد

ذ �3ن إ" *��08ن وا���وا %��د�ن*��0 ��	دو	�، "��� ا	�08ون *��وا %��د�ن ��ث �دؤوا 

 ���3����د،  3!	
6��داد، ��و
د ا
ذ � إا���	���� 3و
د 	��د�ن، ذ
ك �ن ھ�3ك ?��"�� 

��� ���  )2(�	$ن ان ��	ر �� ا��داده دون 	��د �2��ا	دو	� ���0 5 �زه �ن  ��G:�ر"

��، وھذا ا	��ز �ظ�ر "� ا	ر�وخ وا	��ول ��	و�5 ا	د��� �,رض ���0 دون ��ر�ك  ا	�G:�ر�"

��ون  ذاإ"� *ن ��ث ��ول �	ك ��ن "� �3��D� �3م 3$ن �1ھد
�د �1ھد�33 ��
�ص أ3!4م� ،

                                                           

.164وا	وھم، صا�راھ�م 7�ر 	ط�,�، ا	د��راط�� ��ن ا	�����  - 1
  

�<ورة "� ؤ	ف ���� ��د ا	��ل 8ط,� - �>@��166.، ص 2005 1ر*ز درا%�ت ا	و�دة ا	�ر���، ط ا�%��داد "� �ظم ا	�*م ا	�ر��� 
2
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�� @�ول 	A%م ھ�� 	�س @�ول ��	و����و )1("���ھ"� أ3!4م!�ن �زاAر��ن �"��ون 	رارا 	

ر��%�� ا	�  .ا	�� "ر

أ��ق ا	Aو�� 	�8�B وھذا ا	��ول � ��وا�5 "�ط "� �ط�� ا	و��، �ل �رس "� 

�وم ��0ل ن @در��� و��د ن �<�ط�� و"����0�� " ا%��ط���",�وم ا�%���ري �ن ا	ذات، ,0	

 ����ر او ا	%��دو�8ورا��� �ن ا	��	م ��	�دود ا	�� ���%  .ا	

ان ��ل ا	��� ��0	A%��داد *� و8,� �ن ��� ھو ���رة �ن �وال دا�07 %���ب 	��ل 

A���% ��  .�7ر�� "�و ر�وخ دا�07 ��ق 	��ل ا�%��داد �ر%�7 و���ل ا	�07ص 


ث��
  :ا
	��ث ا

  :ا���داد إ3��ج ��دةوإا��0	�ر 

A%?ا ���ر�	:��"� ا	م ��<*ل ا	ن  �����ء ��ر�دي �زول �ن ا	��	م، �ل �<*0ت @ �"

�� وا	8را��ت ا	دا ��07��	�A��,ت ا	7�8�� وا	�8	B ا	���ر �0ءوا@5 ��ر��7 

و	ذ	ك ��د ن ا	ط����  �د ا	%��%� أو ا�@��8د او ا	,*روا	�7ر���، %واء *�ن ذ	ك ��0 �8

��ت ��ان �%�و�� ن �0ك ا	:��"�ت �زءا *��را ن ���8رھ�، و	�ل ا7طر � ر%M "� ا	

ظ�ور  أ%��ب أھما	�*م ون  أ�ظ�ا	�ر��� ھو ظ�ھرة ا	�%0ط وا�%��داد ا	�� �زت 

و%��0  إ	�ا�%���ر *�ن �����  أن، ذ	ك إ����� وإ��دةا�%���ر ا	ذي %��د "� ا%�رار�� 

�����*�� ور%M و�ودھ� %، و	ذ	ك ��د *ل و%� ل ا�ھ���� إ	� ?7 "8G��ت��داد ا	

6	��ور��3 �3ن 	10ر ا
01وب "�	ك �ن ���  رأي�را:� ا%���ر�� ��0 Hت  ا�$	� ور


"دول ا��0	�ر��  �ا��و�ا�Hر���� 	�30 و�� ا
ظروف 3!�4 ا
01وب  �3"�ا
�� �>0ت 	

                                                           

ر *�ل  -� ���. 230، ص 1969 3، دار ا	,*ر ذ......، ��د ا	8�ور ي%��و�ن ��ن �	ك <روط ا	� 1
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������3ون ا
ذي  إط�ر��4 و�>�ر��4 �� وا��$ت �
ا��0	�ر، ور��3 	ن ھذا ا���Dل و��$م ا

�
ب�!رض �J

�د ا���0
م ا
Jر�� "& ا
	J"وب ��دات و�
����س ا
	ر��ط� ����ة ا	
، ور��3 ا

�ارث ا�ر��	� %واء ن  ��S"�	دو	� ا	�ر��� ھ� "� ا	�����  )1("و��ر��2 ا
��ر������ 

واط���� اI	��و ��� �دودھ� ا	�/را"�� أ� ���@A� ����*م وط�	ا ��  .ا	�� �د�ر �

� %�ق @د ��"ظت ��0 ا	�وا	ب وا>	� ن دو	� ا�%��Aل ��?��"� إإ ��زة ا�%���ر��، *�

5 و��ط ��5، وھ� �A@� ا�,�8	�� ������ ا��واء ا	��	�� ��%,� �@A�	ظت ��0 ا"��

 ا	دولا	�� *��ت ��ل ن ا�0��  ا>ھداف"� �,%��  ا>ھداف�ر*�� �8ورة "و@��، وھذه 

 أ<�رت�ب ا	��ھ�ر و"رض ا	7�وع و"� ھذا ا	8دد ا�%���ر�� ا	�� *�ن ھد"�� ا%���

  .ا	�ر��� �*ما	 أ�ظ�ا	ذ�ن �0س "�� �<���  ا��ر��	�ا	<روع  إ	�) ار�دت( ا>	����ا	*���� 

أي � ا	ؤ%%�ت ا	د���،  وا?7��ع ا?*راهاھ�ت ا	دول ا�%���ر�� ���< � ؤ%%�ت 

إ�ط�ء ا>و	و�� >دوات ا	��ف و��0 رأ%�� ا	��ش وا>ن ��0 �%�ب ا�ھ��م ��	�وا��ن 

�ع ا	%��%� أي أن أدوات ا	��ف أ8��ت �رة "� إدارة ا	<ؤون ا	%��%� دون ��A	 �ا	�ظ

� ا��ر��	�� ��0 ا	*:رة ن ي %�طرة ا	�0��Gد	و��� ��8ر�� أ	� ��زھ� ر@���، إ��"� إ

رات،��% �ش وا
�و
�س وا
��4زا
�*راھ�� ��وم ��0 :0ث و@��م %0ط� إ <�وب ا	

ا	��ف *� ھدف  %0ط� ��%,�� �7�5 	رھ���ت وإدارة �7رة ا	�� ����رھذه ا> ا
��رو?راط�

�ة ا	%��%�� ��0 ا	�� *��ت ��ظم ا	��ا��ر��	� إ	� �,*�ك ا	ؤ%%�ت وا	روا�ط ا>ھا	<روع 

�ذه ا	<�وب	 ����  .وا���

                                                           

�د �دي، ا	�ر*�ت  -�A%?راط��ا�����1999ر  �1ت ا	و�دة ا	�ر���، ط%ر*ز درا �� وا	د�
1
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ر 	م �<�د �/�ر ��د إ��%7رس ا��0	�ر، " ���0 "�درن ا	�وا�د ا	�� *�ن �%�ر ��0�� ا	

2
���4  ا�ورو��� ا
دول �3&ا
�� ا��"�4  ا�?ط�را
	��"!�، ��  أ�$1ا
�د���، ا��3 	ؤ

 �������� واHدار��ا�?��Dد�� وا���	��
 أن إ���	ر�م ن �0ول �*و�ت ���0  )1("وا

��0ن،  أ���ب إدار��نا	�/��ر *�ن "�ط ��%��دال ���� �7ص �وھر ا	�A@� ��ن �7�� �*م  أ�"

  .ا	��ط ا	<��� و���� ا	دو	� "��� ھو �,%� ��ر���

<��� ���م ا	�دا:� أ "� ر�م ا	ظ�ھرة ا�%���ر�� و	دت ��0��ر��	� ��ت ا	ر*ز ا?�7�� 

رات إ	� ھذه ا	�7ب ا	�� ا����ت أ%0وب ا	��و �ن��%ر ا	��<ر، و%�0ت ا����ل إدارة ا	

��	�� أ	 5�� ��	دا7ل، ذ	ك ان ا	ا	���� �" ��دو	� ا	�ر��� ود	ت "� ز� ا	<ر��� ا	�� �����

ن ا> �	�� �" A07 ل*>� ���ذ ا	�*و�ن وا	�Aد " ��ز� وا	وھن ا	��ر��7 ا	ذي �ز

 ���@Aا� ��ر�	وار ا�	����0، �م ��� 	0/�0ب ��0 أ��	�وى ا	وط��� ا	�ز� 	وا%5، و��و	� 

ط�	ب <ر��� ھذه، �G�0 ا	دو	� ا	�ر��� إ	� ا?ا	 5%راف "� ا%�7دام ا	��ف "� ا	���ط� 

5 و@واه ��	� ا>ر إو ���وز 	��0*م ��� ���ول ا	%��%��، "��رد ا	*<ف �ن ط0ب أا	

0��  �ا	�� �وا�� �� ا	�7�� ا	��* ا	و%��0 ظ�م ا	�*م "�د �8ر ا	�5 ھوا���م ���د�د �>"

�� ا�وأ��  .د�و��� ا	�7ر��� ا	:���0@��8د�� وا	%��%�� ز��دة "� ا	ز

واط����، ��0 وا	/ر�ب أ 5 ��ن ا	دو	� ا	�ر��� ��0 @در ا	��ف وا	<را%� ا	�� ����ط� �

"� �/Aق 5 ا	ط�	ب ا	وط���، ��0 @در �ر8�� ا	�0ن 5 ا	�7رج و��0 @در ا	8را� وا�

%��دھ� وا%�رار 5 ا	�7رج و	�ل �,%�ر ذ	ك ��ود إ	� *ون 8در إ ا	�ر��� وا	�%و��

  .و�ودھ� ��و�5 "� ا	�7رج

                                                           

د ���د،  -01�5 ا	د�� "� ا	وطن ا	�ر�� ��ل �<ور "� ؤ	ف ����  إ<*�	��ا	���ري ��ا	%G	� ا	د��راط�� "� ا	وطن (ا	د��راط�� وا	
.189، ص 2002، 2، ط2001، 1ر*ز درا%�ت ا	و�دة ا	�ر���، ط) ا	�ر�� 1

  



  ا������


 إ�ن ��ل ھذ��� أن دو�� ا��ق وا��
�ون ھ� ا�دو�� ا ا���ث �ول ا�د���راط�� �و�

  .�#ط� ��&رد  ���� دا�ل ا��%��$ و���#� �"
!� ��و � و�ر���  ا��� 


�#رب �م !�دس ،��ث �رت ��%�و+� �ن ��دو�� إ* �وا�� ا��رن ا�(
 �#ر!وا �#�

ل إ�� ا��
�� ا��� ھ� +��1
 دا��� (
ھ�ت !� �طور 0"ل ا�ا��/�رات �� 
و�� و�/�ر أ�ظ��1

��ن ��"� و%�1وري إ* أ�1
 !دول ا�#
�م ا�#ر�� ا��وم ر5م ا*���ف !� أ0"
ل ا��"م ، ا3ن

 و�روز إ�� ا�(ط9 �����ن!� !(
د ا�(�ط� وإ�/
ء ا�0#ب �ن دوا��ب ا��"م "��
 ��0رك 


�ر��ن���  :  

1
 ا�#��
��ون ا�ذ�ن �;�� �
>و�!��

دون �<رورة !ل ا�د�ن +ن ا���
ة ا�(�
(�� ا�#��. 

1
 ا>و��ون ا�ذ�ن �ط
��ون �
�#ودة إ�� ا�0ر�#� ا?(���� !� إدارة ا��"م�;�� ���
  .وا�;

!�@ ���ر %(د دول ا�وطن ا�#ر��، أ<�� �ن أھم  (��داد ا�ذي �
ا* إن ا(�&�
ل ظ
ھر

  .ر ا��"ما�د���راط�� "�ظ
م �(�� ا+��
دا�#واAق أ�
م 

ا*(��داد ا�(�
(� ھو ;�رة �<
!ر �%�و+� �ن ا�#وا�ل و�را�ل �
ر���� �#رض  و


  .ا�وطن ا�#ر�� و��1
 ا*(�#�
ر ا�ذي �#ب دور "��ر !� �ر(�D ھذه ا1� �!3

،
أي  إن ا�وطن ا�#ر�� ���
ج إ�� د���راط�� ������ و* �%رد #0
رات �روج �1

وا?��
ن �
��#دد��  ��وم +�� أ�� �
ت ا��وار وا���
ش وا*+�راف �
�رأي ا���
�ف د���راط�� 


ر(�  ا��ز��� ���� ���
  9�وا�0را"� !� ا��"م ،و�/��ر ذھ��� ا��واطن ا�#ر�� ��


�دول ا�#ر��� �
�ر5م �ن ا>�داث ا��� �#ر<ت �1
 !� (��ل ����ق  &زة �و+��  ا�د���راط��،!


ت ا�0#ب ) ا�ر��$ ا�#ر��(راط� !� ا��%
ل ا�د���A! $��% �"ر

ت �#دد�� ��0�
وإ%راء ا���

�  .!� �و�س و�ر 5رار �%
رى +�


 �ل ھو !� ا������ ��
ر(� !
�د���راط�� ��س ��وذ%
 ���س +��� و* �� (�ر� 

وا��#
�ل و��(ت �%رد  (�وب ���&"�ر وا�(�وك،أوھ�  �ط
ل %��$ ��
�� ا���
ة،�و���، 


�� �ؤ �� ،!�1 * * أ0"
ل �&ر�5 و��� !�1 ��(ت �%رد 0"ل  
�و�� !�ط و �ظ
ھر أو� 

1
 وھ� ��
��د و وا+د �#�� ا�%��$ و��� �1ب و* ���9 �ن أ�د �ل ھ� ��وق *�+ ��5� 

  .+��1م دون ����ز



 


�� ا���
در وا��را���  

  :ا���
در

1.  ����� ،��	
   3، ا�!�ھرة، ط �د�و����د ا����م ��	�، ا����م ا����ل ����ط���ت ا�	�

ا�د��!راط�� و�!وق ا%�
�ن ،�ر�ز ا�درا
�ت ا�و�دة ا��ر���، : ���د ���د ا����ري .2
  .2000أ��و�ر  ��3روت، ط

ا��ر��، ا��وا*ق وا������ت،�!�ل  ا����ري ���د ���د،ا(��!�ل ا�د��!راط� )� ا�وطن .3
  ���ور


-��)� �ؤ�ف  .4� ،��ا�دار
�ت ا�و�دة  ا��ر��، �ر�زا�د��!راط�� )� ا�وطن  ���
  2001ط ا��ر���،

ا����ري ���د ���د ،و��4 �ظر ��وى إ��دة ���ء /.��� ا�	�ر ا��ر�� ا�����ر ،  .5
   1999 �1ر�ز درا
�ت ا�و�دة ا��ر��� ط

د ا����� إ�7 ا%�6ح،�ر�ز درا
�ت ا�و�دة ا��ر��� ���د ���د ا����ري،)� �! .6
  .1،2000ط،

���د ���د ا����ري،إ������ ا�د��!راط�� وا�����8 ا��د�� )� ا�وطن ا��ر��، �!�ل  .7
  ���ور


-�� ا�د��!راط�� )� ا�وطن ا��ر��  .8�،��  .)� �ؤ�ف ���

���د ���د ا����ري،ا�د��!راط�� و�!وق ا%�
�ن ،�ر�ز درا
�ت ا�و�دة  .9
  .1،1994ط�ر���،ا�

�رھ�ن 9��ون،ا�د��!راط�� ا��	رو.� وا�د��!راط�� ا�����رة ،ا����رات ا��ر���  .10
ا�د��!راط�� ،�!�ل ���ور )� �ؤ�ف ����� ،�دا�ل ا(��!�ل  إ�7 ا(��!�لا�راھ�� )� 

  .1،2003طا�د��!راط�� )� ا�وطن ا��ر�� ، �ر�ز درا
�ت ا�و�دة ا��ر��� ، إ�7

ا��ر��� ، ا�دو�� .د ا:�� ،�ر�ز درا
�ت ا�و�دة ا��ر��� �رھ�ن 9��ون،ا�����  .11
  .1،1993ط،


� ،ا��ر�ز ا�=!�)� ا��ر�� ،ا��>رب، .12��
  .1،2001ط��!ز�ز ��د ا%�< ،ا%
6م وا�



 

��!ز�ز ��د ا%�< ،ا��ظ�م ا�د��!راط� )� ا�وطن ا��ر�� ، �!�ل ���ور )� �ؤ�ف  .13

� وا�
�ط� )� ا�وطن ا��ر���
� ،�ر�ز درا
�ت ا�و�دة ����� ،ا���ش وا�

  .1،2002طا��ر���،

��!ز�ز ��د ا%�<،ا��ظ�م ا�د��!راط� )� ا�وطن ا��ر�� ، �!�ل ���ور )� �ؤ�ف  .14
�����  

��!ز�ز ��د ا(�< ، ا(��!�ل ا�د��!راط� )� ا�وطن ا��ر��، ا��وا*ق  .15
  وا������ت،�!�ل ���ور


-�� ا�د��!راط�� )� ا�وطن ا��ر�� ،�ر�ز .16�، ��ا�دار
�ت  )� �ؤ�ف ���
  2001طا�و�دة ا��ر��� ، 

��!ز�ز ��د ا(�<،ا�د��!راط�� وا������ )� ا�وطن ا��ر�� ،�ر�ز درا
�ت ا�و�دة ا��ر���  .17
  .1،ط

  ا��را��


�� �ن �و�ون ��7 ا�ن ��دون ،ا�دار ا���ر��  .1��
��ط	7 ا����ر �طور ا�	�
	� ا�
  .2005ا�
�ود�� ��ط���� وا���ر وا��وز�8،دط،

2.  ��
�� وا�!��ون ا�د
�وري ،دار ا��4.� ا��ر��� ��ط����
���د ا�
��د ��ران ،ا��ظم ا�
  .1،1999وا���ر ��روت،ط


�� وا�!�� .3��
ون ا�د
�وري،دار ا��4.� ا��ر��� �
�ن �=��ن ���د �=��ن،ا��ظم ا�
  .ا%
��در��،دط،دس


��،دار ا��4.� ا��را���ز �.<،��د ���د  .4��
  ��� ،��روت ،دط)� ا��ظر��ت وا��ظم ا�

وا��وز�8، /��ء ��ط���� وا���ر  ، دارا���ر)� ��د أر
طو ، �ظر����ط	7 ا����ر .5
  4، طا�!�ھرة


�� وا�!��ون ا�د
�وري،دار  ، ا�و��زإ�راھ�م ��د ا��ز�ز ���� .6��
)� ا��ظم ا�
  س- ط ،د-ا������،��روت،د


� )�  ، ا��ظ�م��د ا����م ��د ا��4دي 
��ره إ�
�ن .7��
دار ��)� ا������ ����ر ا%
6م،ا�
  . 2000 1وا��وز�8 وا�ط����،ط



 

���ور )�  ا��ر��، �!�ل)� ا�وا/8  إ����< إ��دةا(
��داد و  =��ء، آ���ت ��د B)ؤاد  .8
  �ؤ�ف ����� ا(
��داد )� �.م ا���م ا��ر���

  2005 1ا��زار ���د ، ��.و�� ا�!وى،�ر�ز ا����ب ����ر ط .9

،�ر�ز ا�درا
�ت ا�و�دة و /.�� ا�د��!راط��  ���6ا%
��در ،ا����رات  إ�راھ�م .10
  1،طا��ر���

��لزرو/�  .11��
،ا�دو�� )� ا�	�ر ا��ر�� ا��د�ث  ،دار ا�	�ر ����ر و ا��وز�8  إ
  11999،ا�!�ھرة ،ط

ا����رب ا�د��!راط�� )� ا�وطن ا��ر�� ، �دوة ��روت ،دار ا��د�ث ، دار  .12
 ��
  1981ا���.�ء ، ���دى ا�>�ر و ا��ور 

13. �� ��
2002
ن ��
ن �و�و ،ا(��!�ل )� ا��>رب   

  ��� ا���ل ، ا�.�� ا���م )� ا�وطن ا��ر�� ، �ر�ز ا�درا
�ت ا�و�دة ا��ر��� .14

15.  ��
��
���د ر)�ت  ��د ا�وھ�ب ، ا�!��ون ا�د
�وري ، ا����رف و ا(�.�� ا�

� ا����رف 2ط
  ا�!�ھرة �ؤ


�� �� ا�
،ا�!��ون ا�د
�وري و ا:�ظ ا����د ��و����د  .16��،  �

ا�!�ھرة �ؤ
 2،طا����رف

��وان ا�د��!راط��  2001أ)ر�ل 3��� ���	� ا��واري،���� )�ر و�!د �دد      .17

 �� ).ا��>رب(ا����ودة ��وطن ا��ر�� �ؤ�ف ���

��� ���	� ا��واري وآ�رون،ا��
-�� ا�د��!راط�� )� ا�وطن ا��ر�� ،�ر�ز  .18
 .1،2000درا
�ت ا�و�دة ا��ر��� ،��روت،ط

-7(ا��طور ا��.�ري )� ا�وطن ا��ر��،و/�*8 �دوة ا��و�ت ����ن أز��  .19
  .إ�داد ���ر ��ط	1974.7أ)ر�ل )12

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  


