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 فآ اليٕاساح َالر"از" لتاذكتُر رمإذ م تاذرا كاذر ال"تااب ػاه موسياح مومىاُن تاال  اذَد تمثل ٌذي الذراسح فصال مه كتاب "اإلسالمُٕن: دراسااخ 

 3102لتذراساخ َاألتحاث تاالمتزاك مغ المزكش الث افٓ الؼزتٓا سىح 

1
ٌٝ ثألظضجذ فضـ هللا أزظالْ عمٛ ِؾٍط ثإلزؼجد دؾّجعز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ ٚثٌٕدجنك ثٌسظدّٟ دجظدّٙجي ثٌدرٞ ل ذ دً أغضُٕ ٘رٖ ثٌّٕجظذز ألصمدَ دجٌؽىس ثٌؾص٠ً إ 

دّد٠ٕز ثٌسدجني ٚال ٠فٛصٕٟ أ٠مدج  أْ أصمددَ دجٌؽدىس ٌاظدضجذ عّدس أفسؼدجْ ثٌىجصدخ  27/11/2001دئؽسثء ِمجدٍز ١ِدث١ٔز ِع ثٌذجفظ ٌإلؽجدز عٍٝ أظتٍضٗ دضجز٠خ 

ثٌعدي ٚثإلفعدجْ ٚعمدٛ دثةسصٙدج ثٌع١جظد١ز عٍدٝ ِدج لدِدٗ ِدٓ ِعدجعدر ٚدعدُي ٚإٌدٝ ودً ِدٓ ظدجعد ثٌذجفدظ ِدٓ لس٠دخ أٚ دع١دد فدٟ إٔؾدجش ِّٙضدٗ ثٌعجَ ٌؽذ١ذز 

 ثٌذقغ١ز.
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ددج صجز٠ ١  ددج عددٓ  ٠ضٕددجٚي ٘ددرث ثٌففددً دجٌدددزض لؽّجعددز ثٌعدددي ٚثإلفعددجْل دجعضذجز٘ددج أّٔٛذؽ 

زثس ِٚٛثلدس ِددٓ ِّجزظدز ثٌعددٍيز ثٌع١جظد١ ز فددٟ   ٛ ثٌّؽدجزوز ثٌع١جظد١ ز ٌضٕمدد١ُ إظدالِٟ ٠قّددً صفد

ثٌّؾجي ثٌعسدٟ ٚثإلظالِٟ ثٌّعجـس. ِٚج وجْ ٌٍّؤٌ س أْ ٠ ٛق فٟ ٘رث ثٌّٛلٛع ٌدٛ ٌدُ ٠عدس  

ج ِٓ ؽٙز ثٌضعس٠فجس ثٌّضذج٠ٕز ٚثٌّ ضٍفدز. ٚلدد صذد١ٓ  ٌدٗ ٚؽدٛد   ّ ِفَٙٛ ثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ ز ث١ٌَٛ صسثو

ن فدٟ ثٌّؤظ عدز ؼى١ٍْٓ وذ١س٠ْٓ ٌٍّؽدجزوزي أفددّ٘ج ثألؼدىجي ثالصفجل١ دز ٌٍّؽدجزوز ٌٍع١جظد١ ز اثالٔ دسث

دددج ثٌؽدددىً ث٢لدددس فٙدددٛ ثألؼدددىجي ثالفضؾجؽ١ دددز ٌٍّؽدددجزوز ثٌع١جظددد١ ز اعذدددس   ِ ثٌع١جظددد١ ز ثٌسظددد١ّ زا. أ

ددٗ ثٌّؤٌ ددس ث٘ضّجِددٗ فددٟ ٘ددرث  ثٌّمددج٘سثس ٚثالعضفددجِجس ٚؼددضٝ  أؼددىجي ثٌعٕددس ثٌع١جظددٟا.. ٚلددد ٚؽ 

ْٟ ثٌّّجزظز ثٌع١جظ١ ز عذس ِٕمٛز ِع١دجزٞ ٠دضفق ؿ ثإلٔضدجػ  ثٌففً إٌٝ صدد س ثٌؽىً ثٌغجٟٔ ِٓ ؼىٍ

ثإل٠د٠ٌٛٛؽٟ ٌؾّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْي ٚصذ١ٓ  ِٛلفُٙ ِدٓ ثٌؽد ْ ثٌع١جظدٟ فدٟ ثٌّعدسح عٍدٝ ٚؽدٗ 

ٗ فٟ ثٌذقظ أْ ٠عّـ دضٕص٠دً ذٌده ثٌّٕمدٛز فدٟ ظد١جلٗ ثٌعٛظد١ٛ    ثٌ فٛؾ. ِٚٓ ؼ ْ ٘رث ثٌضٛؽ 

ُ  عمد ثٌّؤٌ دس ـد ث إٌٝ صق١ًٍ ليجح ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ. ِٚٓ ع ٍز دد١ٓ ثٌضٕم١دس ظ١جظٟ ثظضٕجد 

ثٌع١جظٟ ٚثٌّّجزظز ثٌع١جظ١ ز فٟ ٚثلع ثٌضجز٠خ ٚثالؽضّجع. ٚفٟ لٛء ذٌه صٕجٚي زؼد١د ِمضددز ٘درث 

 ثٌّٛلٛع ِٓ لالي ظض ز ِقجٚز ٟ٘ عٍٝ ثٌضٛثٌٟ:

١ٌ ز فٟ ثٌّؽسٚع ثإل٠د٠ٌٛٛؽٟ ٚثٌع١جظٟ ٌؾّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ.  ٚ    ِعجٌُ أ

 ٌعدي ٚثإلفعجْ.  ثٌع١ٍّ ز ثٌع١جظ١ ز فٟ أدد١ جس ؽّجعز ث

   ثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ ز فٟ ثٌ يجح ثٌع١جظٟ ٌؾّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ.

   ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ ز ٌؾّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ.

   ِٛلع ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ دثلً ثٌقمً ثٌع١جظٟ.

ّ ٟ دجٌسد١ع ثٌعسدٟ.    ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ فٟ ظ١جق ِج ُظ

دد ٌد٠دٗي ٚلد أٔٙٝ ثٌّؤٌ س ٘رث ثٌففً دؾٍّز دد١ٓ ِدج  ِدٓ ِٓ ثالظضٕضجؽجس ٚثٌٕضدجةؼ. ٚلدد ص و 

ْ  ؽّجعددز ثٌعدددي ٚثإلفعددجْ ال صددصثي ِضعٍ مددز د ١ددجز ثٌّمجنعددز ثٌع١جظدد١ ز ٌعدددَ صددٛف س ؼددسٚن  دددي أ ص و 

ٗ ثٌضسدٛٞ  ثٌّؽجزوز فٟ ثٌعًّ ثٌع١جظٟ ثٌّؤظ عجصٟ ثٌسظّٟ. ٚدجٌّمجدً زثٕ٘ش ثٌؾّجعز عٍٝ ثٌضٛؽ 

ز ِٓ ٔجف١زي ٚعٍٝ ص ظ١ط دثةسر ظ١جظ١ ز صؤن س ثٌّٕض١ّٓ إ١ٌٙج صّدضٓ  ثإلفعجٟٔ فٟ ثظضميجح ثألٔفج

 ثٌسٚثده د١ُٕٙ ِٓ ٔجف١ز ألسٜ. 
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ْ  زـدد ثٌّؽدجزوز ثٌع١جظد١ز فدٟ دعدد٠ٙج ثٌمدجٟٔٛٔ ثٌؽددىالٟٔ ٚثٌّؤظعدجصٟ ثٌسظدّٟي لدد ١ِدص ثٌعد٠دد ِددٓ  إ

ز ِٕٙج ٚثٌعسد١ز ثٌضٟ عجٌؾدش ٘درث ثٌّفٙدَٛي ثٌدرٞ ٌدُ ٠دضّىٓ ثألدد١جس ثٌعٛظ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌع١جظ١ز ٚثٌمج١ٔٛٔزي ثٌعسد١

ِددٓ إزظددجء لجعدددر ٔمس٠ددز ِٚعسف١ددزي صعددُٙ فددٟ إدددسثش ِالِقددٗ ٚصقد٠ددد ِقض٠ٛجصددٗ ِٚمددج١ِٕٗي ٚصيدد٠ٛس أظعددٗ 

ثٌّٕٙؾ١زي ٚ٘ٛ ِج ٠فعس ٌٕج ٔدزر ثإلظٙجِجس ثٌضٕم١س٠ز ٌٙرث ثٌّفَٙٛ ٚصيد٠ٛسٖ ٌقددٚد ٔمس٠دز ٌٍّؽدجزوز ثٌع١جظد١ز 

ثال٘ضّدجَ دجٌد٠ّمسثن١دزي ٔض١ؾدز الفضددثَ ثٌّيجٌذدز دٙدجي إٌدٝ دزؽدز أـدذقش صذددٚ ومدج٘سر ِعد٠دزي  فدٟ لدً صصث٠دد

لجـددز دعددد ث١ٙٔددجز ثألٔمّددز ثٌؽدد١ٌّٛز ددددءث  دجالصقددجد ثٌعددٛف١جصٟ ظددجدمج  ٚدددجلٟ دٚي أٚزٚدددج ثٌؽددسل١ز فددٟ ِددج دعددد 

١ٓ ِٚدٓ أؽدً ثٔض جددجس فدسر فدٟ ِٚمجِٚز ٔمجَ ثألدجزصج٠دي ٚدسٚش ثٌقسودجس ثٌّيجٌذدز دجٌقس٠دز ٚثٌّعدجٚثر دجٌفد

ثٌؽ١ٍٟ ٚثٌذسثش٠ًي فضقٌٛش ثٌد٠ّمسثن١ز ِٓ ٔمجَ ِ ضٍس فٛي ثألظط ثٌعمجةد٠ز ٚثٌفٍعف١ز ِٚؽىٛوج  فدٟ ؼدسع١ز 

 صّغ١ٍ١زي إٌٝ ٔمجَ ِٚذدأ ففً دؽ ّٔٙج ثإلؽّجع.

ْ  ثالٔع١جق فٟ ٘رث ثٌّعجز ِٓ ؼ ٔٗ إعدجزر ثٌعد٠دد ِدٓ ثألظدتٍز ٚثالظدضفٙجِجس فدٛي ِج١٘دز ثٌّؽدجزوز  إال أ

ثٌع١جظدد١ز ِٚمددج١ِٕٙجي ِٚددٓ ددد١ٓ أدددسش ثألظددتٍز ثٌّيسٚفددز: ٘ددً ثٌّؽددجزوز ثٌع١جظدد١ز ثٌّؤظعددجص١ز ٘ددٟ ثٌّقدددد 

ثٌؽسعٟ ٚثٌٛف١د ٌٍفعً ثٌع١جظدٟ  أال صٛؽدد أؼدىجي ألدسٜ ٌٍّؽدجزوز ثٌع١جظد١ز ِدٓ لدجزػ ثٌقمدً ثٌع١جظدٟي ٌٙدج 

 ِٕجلٍٛ٘ج ٚثظضسثص١ؾ١جصٙج ٚآ١ٌجصٙج فٟ ثٌعًّ ٚثٌضعذتز 

ْ  ثٌع١س ٚفمج  ٌٍّمجزدز ثٌّؤظعجص١ز ِٓ ؼ ٔٗي إعيجء صذس٠س عٍِّٟٓ ثأل ظ١جظٟ لد ٠ىْٛ عف٠ٛج  ٠فضمد -و١د أ

إٌٝ ث١ٌٕز ثٌعّد٠زي ٚ٘ٛ ثفضّجي ٠ذمٝ ِعضذعدث  ِٕيم١ج  ٚع١ٍّج  عٍٝ ثٌسغُ ِٓ إِىجْ ٚؽٛدٖ عٍٝ ثٌفع١د ثٌٕمسٞي 

ٚثٌضٕمدد١ؿ ِددٓ أ١ّ٘ضٙددج ٚؽدددٚث٘جي ٚلفددس ٚلددد ٠ىددْٛ ِمفددٛدث  ِددٓ ؼدد ٔٗ صمددص٠ُ ثألؼددىجي ثالفضؾجؽ١ددز ٌٍّؽددجزوز 

ث ٌّّجزظز ثٌعًّ ثٌع١جظٟي فعخ ٜ٘ٛ دعك ثألٔمّز  ث ٚف١د  ثٌّؽجزوز ٚزديٙج ؽد١ٌج  ِع ثٌّؤظعز ثٌسظ١ّز ِٕفر 

ثٌع١جظ١ز ثٌّضعٍيز ٚٔصعجصٙجي فٟٙ صعىط ٌٕج صقجٌف ج ِفٍق١  ج د١ٓ دعك ثٌّغمف١ٓ أٚ ثٌّؤظعجس ٚثٌّسثوص ثٌذقغ١دز 

ذس٠ددس ظ١جظددجصُٙ ٚلددسثزثصُٙ دجالعضّددجد عٍددٝ ِعي١ددجس ِٕٚددج٘ؼ ٚٔضددجةؼ ثٌعٍددَٛ ثٌع١جظدد١ز ِددع دعددك ثٌقىددجَ لفددد ص

ٚثالؽضّجع١زي ٚ٘ٛ ِؾجي لفخ ال ٠صثي ؼذٗ ِع١خي ٚإْ صّش ِعجٌؾضٗ دف١غ ٚزؤٜ فٟ ثٌعد٠دد ِدٓ ثإلٔضجؽدجس 

ظد١ز ٚأٔمّدز ثٌفىس٠ز ٚثٌعٛظ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌع١جظ١ز عذس ّٔجذػ ٔمس٠ز ِٓ لذ١ً ثٌّغمس ٚثٌعٍيز أٚ ثٌّعجزلز ثٌع١ج

 ثٌقىُي إذ ال ٠صثي دقجؽز إٌٝ ثٌّص٠د ِٓ ثٌسـد ٚثٌدزثظز ٚثٌضق١ًٍ.
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د ِدٓ ٠دٔؽس ؽصء ِٓ ٘رٖ ثٌدزثظدز دفد١عز إعال١ِدز فدٟ عددر فٍمدجس فدٟ ِٛلدع إظدالَ أٚال٠دٓي ٚظد١ضُ ٔؽدس٘ج فدٟ ـد١عضٙج ثألوجد١ّ٠دز دعدد أْ صدُ إدلدجي ثٌعد 

ٕج١ِدز ثٌع١جظد١ز ثٌضدٟ ثٌضعد٠الس فٟ ِقض٠ٛجصٙج ِٚمج١ِٕٙجي ٔض١ؾز ٌٍضيٛزثس ثٌع١جظ١ز ثٌضٟ ؼٙدصٙج ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ فٟ عاللضٙج دجٌعٍيز ثٌع١جظ١زي ٚثٌد٠

ثي ٚـعٛد ثٌمٜٛ ثإلظال١ِز ٌعدر ثٌقىُ ِغً ثٌعدثٌز ٚثٌض١ّٕدز ددجٌّعسحي ٚثإللدٛثْ  ؼٙدصٙج ثٌّؾضّعجس ثٌعسد١ز وضيٛز دٚز ثٌؽجزع ثٌعسدٟ دٛـفٗ فجعال  ِؤعس 

  ثٌّع١ٍّٓ دّفسي ٚثٌٕٙمز دضٛٔط.
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  ْ ثٌذ١ٕددز ثٌّٕٙؾ١ددز ٚثٌّعسف١ددز ٌٙددرٖ ثٌدزثظددز ال صضعددع ٌإلظددٙجح فددٟ صق١ٍددً إؼددىج١ٌز ثٌّؽددجزوز ثٌع١جظدد١ز  إ

 ٚدزظٙج ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌّفج١ّ١٘ز ٚثٌٕمس٠زي ٚ٘ٛ ِج ظٕضٕجٌٚٗ فٟ أعّجي الفمز.

رٍُم المشاركح اليٕاسٕح تزاكماً ػتّ ميتُِ التؼزٔرااخ ٔصال ىلاّ  اذ الحٕازج َتش"ل مُجش ٔؼزف م

فٓ اختٕار أوجغ التؼارٔف َأدقٍا. َٔم"ه أن و ذم مه الىا ٕح اإلجزائٕح التؼزٔف اٖتآ: فالمشااركح اليٕاسإح 

ح مثامازج أَ ٌٓ مجمُع األوشطح اإلرادٔح التٓ ٔ ُم تٍا أفزاد المجتمغ ػثز اختٕار قادتٍم َميإزٍٔم تطزٔ ا

غٕز مثامزج تتحذٔذ اليٕاسح الؼامح
3

: 

 َتأخذ ٌذي المشاركح م"تٕه: 

 les formes conventionnelles de la) األم"ال االتراقٕح لتمشاركح اليٕاسٕح -1

participation politique) 

صٕقفددس ثٌّؽددجزوز ثٌع١جظدد١ز فددٟ ؼددىٍٙج ثالصفددجلٟ عٍددٝ ثٌّؽددجزوز ثٌّؤظعددجص١ز
4

جظددٟ ي دثلددً ثٌقمددً ثٌع١

ثٌسظّٟي ٚثٌّؤِٕز دغٛثددش لٛثعدد ثٌٍعذدز ثٌع١جظد١زي ٚ٘دٟ صدضُ عِّٛدج  دت١ٌدجس ِضعدددر ٠ذمدٝ أّ٘ٙدج ثٌضفد٠ٛش فدٟ 

ثالظضقمجلجس ثالٔض جد١ز أٚال  اثٌضف٠ٛشي عسق ثٌضّغالس ثٌع١جظ١زي ثٌضعذ١س ثٌعٍٕٟ عٓ ث٢زثء ثٌع١جظ١ز ِٓ أؽدً 

 ع١جظ١زي ثٌّؽجزوز فٟ ثٌقّالس ثالٔض جد١ز...اإلٕجع ثألفسثد ث٢لس٠ٓي فمٛز ثٌٍمجءثس ٚثالؽضّجعجس ثٌ

عُ عذس ثٌّؽدجزوز فدٟ ثالظدضفضجءثسي ٚإذث وجٔدش ؽدً ثٌّمجزددجس فدٟ صقد٠دد٘ج ٌٛلدجةس ثالٔض جددجس صسودص 

ددزؽز أظجظ١ز عٍدٝ ثٌؾجٔدخ ثٌع١جظدٟ ثٌعدجَ ثٌّدسصذه دجٌصعجِدجس ثٌع١جظد١ز عذدس ثالظضفعدجز فدٛي عاللدز ثٌٕضدجةؼ 

 ٙج دجٌقىجَي ٚإدسثش ٔٛع١ز ثالظضسثص١ؾ١جس ثٌّقضٍّز ثٌّسصذيز دجٌمّز.دّٛثلع ثٌٕ ذز ثٌع١جظ١ز ٚـٍض

 Les formes protestataires de la)األم"ال اال تجاجٕح لتمشاركح اليٕاسٕح  -3

participation politiques)  

 إذث وجٔش ثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز فٟ دعد٘ج ثٌّؤظعجصٟ ثٌسظدّٟ صعدُٙ فدٟ صددع١ُ ثالظدضمسثز ٚصغذ١دش ثٌٕمدجَي

وّج ص ٛي ٌىً فسد فسـز ثٌضعذ١س عٓ ث٘ضّجِجصٗ ثٌ جـزي ٚإعيدجء ثٌّص٠دد ِدٓ ثٌمدٛر ٚثٌفدالدز ٌّذدجدا ثٌضٛثفدك 

                                                           
3
 Political participation: in international encyclopedia of the social sciences: David L. Shills. Volume 12. the 

MacMilan company and Free press, 1972, NewYork, p. 252 

 ٠ٚسوص عٍٝ ِع١جز ثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز ِعٍعال  إزثد٠  ج. المُسُػح الذَلٕح لتؼتُم االجتماػٕحفٟ  MacLoskyٚ٘ٛ صعس٠س أٚزدٖ 

4
 NONNA MAYER: Pascal Parrineau, « Les comportements politiques » Armand Colin 1992.p.13. 
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ج فٟ ؽجٔذٙج غ١س ثٌّؤظعجصٟي أٞ ثالفضؾدجؽٟي عذدس  5ٚثٌّقجظذز ٚفك ثٌّعجزلز  فٟ ثٌٛـٛي إٌٝ ثٌعٍيز فئٔٙ 

ثٌّمددج٘سثس
6

فعددجي ثفضؾجؽ١ددز ِٕذغمددز ِددٓ عّددك ٘ددٟ أ (Actions collectives)ي ٚدددجلٟ ثألفعددجي ثٌؾّجع١ددز 

ِؾضّعٟ ٚؼعذٟ ِٚعذسر عٓ صيٍعجس ٌٛؽدٛد ظ١جظدٟي ِضقدسز دؽدىً أٚ ددتلس ِدٓ ِسثلذدز ثٌعدٍيزي ٚ٘دٟ صٙددد 

دجظضّسثزي ظٛثء وجٔش عف٠ٛز أٚ ِٕمّزي ثظضمسثز ثٌٕمجَ ٚصم٠ٛك دجلٟ ِؤظعجصٗ ٚأؽٙصصٗ
 7
. 

 ِج ِدٜ ص ع١س٘ج فٟ ثٌٕمجَ ثٌع١جظٟ فّج ٟ٘ ٔٛع١ز ٘رٖ ثألفعجي ثٌؾّجع١ز ذثس ثٌيجدع ثالفضؾجؽٟ  ٚ

ْ  ثٌّمددج٘سثس ٚثالعضفددجِجس ٚدددجلٟ أؼددىجي ثٌعٕددس ثٌع١جظددٟي ؼددىً ؽد٠ددد ِددٓ أؼددىجي ِّجزظددز ثٌعّددً  إ

ثٌع١جظٟ ٚثالؽضّجعٟ ِٓ لجزػ ثٌقمً ثٌع١جظٟ ثٌسظّٟ دع١دث  عٓ لٛثعدٖ ٚإوسث٘جصٗي ِٚٓ لالي دٛثدز ثٌّؾضّع 

جءي ٟٚ٘ ذثس نجدع ؽّجعٟ فٟ إنجز ِٛثؽٙز د١ُٕٙ ٚد١ٓ ِّضٍىٟ فضىْٛ فٟ غجٌخ ثألف١جْ لد ثٌض١ّٙػ ٚثإللف

ثٌعٍيزي دْٚ ثٌّسٚز عذس ٚظدجنز ثٌٕ دخ
 8 

ثٌع١جظد١ز ثٌسظد١ّز فٙدٟ أفعدجي ِعدضمٍز ِٚعذدسر صذضعدد عدٓ إوسث٘دجس 

ثإلنجز ثٌّؤظعجصٟ ٚثٌمدجٟٔٛٔي ٚثٌعدؤثي ثٌّيدسٚؿ فدٟ ٘درث ثٌعد١جق إٌدٝ أٞ ِددٜ ٠ّىٕٕدج أْ ٔعضذدس ٘درٖ ثألؼدىجي 

 ١ز ؼسع١ز ثالفضؾجؽ

ْ  ثألٔمّدز  ٌمد وجٔدش ثٌّمدج٘سثس ٚددجلٟ أؼدىجي ثٌعٕدس ثٌع١جظدٟي صفدٕس لدّٓ لجٔدز ثٌّقمدٛزي أٞ إ

ي ِٚع ِسٚز ثٌٛلش ٚدقىُ ثٌضيٛزثس ثٌضٟ ؼٙدصٙج ثٌّؾضّعجس Illegaleثٌع١جظ١زي وجٔش صعضذس٘ج غ١س ِؽسٚعز 

ثٌؾّجع١دز ثالفضؾجؽ١دزي ثٌؽدسع١ز ٚألدقش ٚثألٔمّز ثٌعسد١زي عمجف١ج  ٚظ١جظ١ج  ِٚؤظعدجص١ج ي ثوضعدذش ٘درٖ ثألفعدجي 

صضّضددع دٛؽددٛد إنددجز دظددضٛزٞ ٚلددجٟٔٛٔ ٠ٕمّٙددج ٠ٚمٕٕٙددج عذددس ِددج ٠عددّٝ دجٌقسوددجس ثالؽضّجع١ددز ذثس ثٌيددجدع 

ثالفضؾجؽٟ
9
. 

                                                           
5
 Political participation: in international encyclopedia of the social sciences: David L. Shills. Volume 12. the 

MacMilan company and Free press, 1972, NewYork p.253. 

6
١ّز ٕ٘دجن أؼدىجي ثفضؾجؽ١دز ظد١ٍّز لددد صٍؾد  إٌدٝ ِمجزعدز ثٌعدٍيز ِٚٛثؽٙضٙددج عذدس ثٌّمدج٘سثس ٚثالعضفدجِجس ٚثٌٛلفدجسي ٕٚ٘ددجن أؼدىجي ثفضؾجؽ١دز غ١دس ظددٍ 

 وجٌغٛزثس ٚثالٔمالدجس.

7
 philip praud: la violence politique: Repers et problèmes dans ph. Praud (dir) la violence politique dans les 

démocraties européennes occidentales, L’Harmattan, p. 17. 

8
ع١جظدد١ز فددٟ دعدد٘ج ثالفضؾددجؽٟي عذدس زـددد ِج١٘ددز ٌمدد وددجْ ٌعٍّدجء ثالؽضّددجع ٚثٌع١جظددز ثألٔؾٍٛظجوعد١ٔٛز ثٌدددٚز ثٌىذ١دس فددٟ ثٌضعجِددً ِدع ٔمس٠ددز ثٌّؽدجزوز ثٌ 

ْ  ثٌعٛظد١ٌٛٛؽ١ج ث ٌع١جظد١ز ثٌفسٔعد١ز ثٌقسوجس ثالؽضّجع١ز ٚٔٛع١ز ثألفعدجي ثٌؾّجع١دزي ٚٔمس٠دز ثٌضعذتدز ِدٓ لدالي ثألدقدجط ٚثٌدزثظدجس ث١ٌّدث١ٔدزي ٚدجٌّمجددً فدئ

ٌٍّص٠دد ِدٓ ثٌضفجـد١ً فدٛي عددد ثٌىضدخ ٚثٌّٛٔٛغسثف١دجس ثٌفسٔعد١ز ثٌضدٟ لٍش ِض ٍفدز عدٓ ٘درث ثٌّٕقدٝ ٚصجدعدز ٌٍدزثظدجس ثألٔؾٍٛظجوعد١ٔٛز ثألوغدس صيدٛزث ي ٚ

 عجٌؾش ٘رٖ ثإلؼىج١ٌزي ثٔمس:

Olivier Fillieule (sous.D): sociologie de protestation: les formes de l’action collective dans la forme contemporaine. 

Edition l’Harmattan, Paris, 1993, p. 30-70 

9
ص. ِمددِجس س دزثظضٕج لثٌقسوجس ثالؽضّجع١ز ذثس ثٌيجدع ثالفضؾجؽٟل: ّٔٛذػ ثٌقسوز ثألِجش٠ع١ز ٚثٌقسوز ثإلظدال١ِزي دزثظدز فدٟ أٚؽدٗ ثٌضؽدجدٗ ٚثٌضّدج٠ثٔم 

 .2003ـ١س/لس٠س  28-27ي عدد المجتح المغارتٕح لت"تاب
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فٕٙجن عاللز ؽد١ٌز ٍِّٛظز د١ٓ ثٌٍعذز ثٌع١جظ١ز ٚثٌضؾّعجس فٟ ثٌؽدجزعي فمددزر صٕمد١ُ ِدجي فصد دج ودجْ أَ 

ِٕجل١ٍٗ فسوز ثؽضّجع١زي عٍٝ صعذتز
10

ي ٚأٔفجزٖ دى١ف١ز ِذجؼدسر أٚ عذدس صٕم١ّدجس ٚظد١يز ٘دٟ ِدٛزد ظ١جظدٟ 

ِٙددُي ٠عذددس عددٓ لددٛر ثٌضٕمدد١ُ ٚفم١مددز صّغ١ٍ١ضددٗ ثالؽضّجع١ددزي ٚفؾددُ صفجعددً ثٌؾّددج١٘س ِددع أ٠د٠ٌٛٛؽ١ضددٗ ٚإ٠ّجٔٙددج 

غدٗ عٍدٝ د يجدجصٗ ٚدسثِؾٗ ِٚٓ عّز ؼسع١ز ِيجٌذٗي دٙرٖ ثٌى١ف١ز صمعه ٘رٖ ثٌمٜٛ ثالفضؾجؽ١ز عٍدٝ ثٌٕمدجَ ٌق

 صمد٠ُ ثٌّص٠د ِٓ ثٌضٕجشالس.

فددئذث وددجْ ثٌض١ددجز ثإلظددالِٟ ٠ّغددً ّٔٛذؽددج  ٌفجعددً ظ١جظددٟ إٌددٝ ؽجٔددخ فددجع١ٍٓ آلددس٠ٓ دّ ضٍددس ِؽددجزدُٙ 

ْ  ثٌعاللز ثٌضٟ صسديُٙ دجٌعٍيزي لجـ١ضٙج صذج٠ٓ ِٛثلس ثإلظال١١ِٓ ِدٓ ثٌقىدُي ٚدجٌّمجددً  صذدج٠ٓ ِٚسؽع١جصُٙي فئ

ِٓ ثإلظال١١ِٓ ثٌقىُِٛلس 
11

ثٌضذدج٠ٓ إٌٝ ثاللضال  فٟ ثٌّسؽع١جس ثأل٠د٠ٌٛٛؽ١دز ٚثٌّٛثلدس ثٌع١جظد١زي ٚ ي ٔمسث  

 ثٌم١ُ ثٌغمجف١ز ثٌّعضمجر ِٓ لسثءر ص ١ٍ٠ٚز ِع١ٕز ٌإلزط ثٌغمجفٟ ٚثٌد٠ٕٟي ٚنذ١عز ثٌّؽجز٠ع ثٌع١جظ١ز ٚثٌّؾضّع١زفٟ 

 .فٟ ٔٛع١ز ثٌّفجٌـ ثٌّدثفع عٕٙجعُ أل١سث  ثٌّضذٕجر ٔمس٠ج  ٚأ٠د٠ٌٛٛؽ١ج  د١ّٕٙج 

ز ؽٍّز ِٓ ثألظتٍز ثٌّؤزلز صيسؿ ٔفعٙج ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌّذدة١دزي دّغجددز أزلد١ز أ١ٌٚدز ٌّعجٌؾدز إؼدىج١ٌزي عّ

ِجشثي ِج ١ّ٠ص٘ج ٘ٛ ثٌعّٛق ٚثٌضعض١ُي ٚصؽىً ِٕجظذز ٌضمجفس ؽٙٛد ثٌذجفغ١ٓ فٟ ثٌعٍَٛ ثٌع١جظ١ز ٚثالؽضّجع١دز 

 ٟٚ٘ وج٢صٟ:

١١ِٓ  أٚ ِدٓ ثٌّفضدسق أْ صقىدُ ثٌعاللدز د١ّٕٙدج  ٟ٘ ٔٛع١ز ثٌعاللز ثٌضٟ صسده ِج د١ٓ ثٌقىُ ٚثإلظدال ِج

إٌٝ ِجذث ٠عصٜ ثٌضذدج٠ٓ ٚثاللدضال  دد١ٓ ثٌعدٍيز ٚثإلظدال١١ِٓ عِّٛدج  ٚؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ دفدفز لجـدز  

ٌّجذث صض١ّص ثٌعاللز د١ٓ ثإلظال١١ِٓ ٚثٌعٍيز دجٌضؽٕؼ ٚثٌضٛصس ثٌدثةُ ٚثٌّٛثؽٙدز ٚثالفضمدجْ فدٟ أف١دجْ ألدسٜ  ِدج 

ٚز ثٌع١جظددٟ ثالؽضّددجعٟ ثٌددرٞ صمددَٛ دددٗ ثٌؾّجعددز  ِددج ٘ددٟ ِىجٔضٙددجي ِددٓ ف١ددظ ٘ددٟ لددٛر ظ١جظدد١ز ٘ددٟ نذ١عددز ثٌددد

ثؽضّجع١زي ٚٚشٔٙج دثلً ثٌٕعد١ؼ ثٌّؾضّعدٟي ٚ٘دً صؽدىً لدٛر لدعه ِدؤعسر ٌٙدج ٚشٔٙدج ِٚىجٔضٙدج  ِدج ٘دٛ ِٛلدع 

 ثٌع١جظٟ دثلً أنسٚفجس ثٌؾّجعز ٚصفٛزثصٙج 

ّؽدجزوز ثٌع١جظد١ز ٚزؤ٠دز لجـدز ٌّفٙدَٛ ثٌع١جظدز عٕدد ِٓ ثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١ز ٠عىط ِٛلفدج  ِدٓ ثٌ ثٌّٛلس

ثٌؾّجعز ٚلٕجعجصٙج إشثء ثٌعد٠د ِٓ ثٌممدج٠ج ثٌّسوص٠دز لدّٓ ِؽدسٚعٙج ثأل٠دد٠ٌٛٛؽٟ ٚثٌع١جظدٟ ِٚعدجٌُ زؤ٠ضٙدج 

                                                           
10
 Ph. Praud: « La Violence », op, cit., p. 18. 

11
ض ٚثٌّمجزٔز دزثظضٕج فٛي ثٌضؾسدز ثٌع١جظ١ز ٌإلظال١١ِٓ فٟ ثٌّعسحي ِٚعجز إدِجػ ثٌض١دجز ثإلظدالِٟ ثإلـدالفٟ افسودز ثٌضٛف١دد ثٔمس عٍٝ ظذ١ً ثالظضتٕج 

١ٓ ثٌؾجٔددخ ٚثإلـددالؿا عذددس فددصح ثٌعدثٌددز ٚثٌض١ّٕددز ٚو١ف١ددز صفجعددً ثإلظددال١١ِٓ ثإلـددالف١١ٓ ِددع ثٌعّددً ثٌع١جظددٟ ثٌّؤظعددجصٟ ٚفمددج  ٌّمجزدددز د٠ٕج١ِددز صّددصػ ددد

 ٌٛؽٟ ٚثٌؾجٔخ ثٌٛثلعٟ.ثإل٠د٠ٛ

 .71-46. ؾ 04/2005ا١ٔعجْ اأدس٠ًا  314. ثٌعدد 27ي ثٌعٕز الميت ثل الؼزتٓ زؼ١د ِمضدز لثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز عٕد ثإلظال١١ِٓ ثإلـالف١١ٓ ثٌّعجزدزل
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ْ  أٞ فدد٠ظ عدٓ ثٌع١ٍّدز ثٌع١جظد١ز ٚثٌّؽدجزوز فدٟ  ثٌع١جظد١ز ٌٍٛلدع١ز ثٌسثٕ٘دز ثٌضدٟ ٠ؾضجش٘دج ثٌّعدسحي ٌدرٌه فدئ

ٍٝ ثٌسغُ ِٓ لٍضٙج ٘ٛ فد٠ظ عٓ لمج٠ج صضؾجٚش ثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز ٚصقض٠ٛٙجي ٚ٘ٛ ِج ظ١قدد أدد١جس ثٌؾّجعز ع

 ِقٛز ٘رٖ ثٌّعجّ٘ز عذس زـد ثٌضؾسدز ثٌع١جظ١ز ٌؾّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ فٟ ثٌّعسح.

ظددٕعضّد فددٟ ٘ددرٖ ثٌدزثظددز عٍددٝ ثٌّٕددٛذػ ثٌٕمددسٞ ثٌغددجٟٔ ٌٍّؽددجزوز ثٌع١جظدد١زي أٞ ثٌؽددىً ثالفضؾددجؽٟ 

ث ِفج١ّ١٘  دج ِٓ لجزػ ثٌقمدً ثٌع١جظدٟ ثٌسظدّٟ ٚعذدس دٛثددز ثٌّؾضّدعع١جظ١ز ثٌضٟ صضُ ٌٍّؽجزوز ثٌ ي دٛـدفٗ إندجز 

ج ٔقجٚي ِٓ لالٌٗ زـد ثٌّّجزظز ثٌع١جظ١ز ٌإلظال١١ِٓ اؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْا دثلدً ثٌقمدً  ٚٔمس٠  ج ِمضسف 

 ثٌع١جظٟ.

ثإلٔضجػ ثأل٠د٠ٌٛٛؽٟ ٌؾّجعز ثٌعددي ٚظضضُ ِعجٌؾز ِٛلٛع ٘رٖ ثٌدزثظز ِٓ لالي زؤ٠ز ِع١جز٠ز صضٕجٚي 

ٚثإلفعجْ ٚزـد زؤ٠ضُٙ ٌٍع١ٍّز ثٌع١جظ١ز ٚثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١زي فٟ عاللضٙج دذجلٟ ِىٛٔجس ثٌقمدً ثٌع١جظدٟي عدُ 

ظ١جظ١زي صعجٌؼ ثٌ يجددجس ٚثٌّٛثلدس ثٌع١جظد١ز فدٟ عاللضٙدج ِدع ثٌٛثلدع ثٌع١جظدٟي ٚصقدجٚي -زديٙج دسؤ٠ز ظٛظ١ٛ

ظ١ز دجٌعٍٛن ثٌفعٍٟثظضفٙجَ عاللز ثٌّٛثلس ثٌع١ج
12
. 

فجعضّجد ثٌؾجٔخ ث١ٌّدثٟٔ فٟ عاللضٗ دجٌٕمسٞي ٘ٛ ِعيٝ ِٛلٛعٟ ٌٚٗ فمٛز أظجظدٟ فدٟ ثٌدزثظدجس 

ثٌع١جظدد١ز ٚثالؽضّجع١ددزي ٔمددسث  إٌددٝ ثٌعاللددز ثٌؾد١ٌددز ددد١ٓ ثٌّمددجزدض١ٓي ٌّٚقجٌٚددز ِالِعددز أوذددس لدددز ِددٓ ثٌع١ٍّددز 

دج ٠عضدسق ٚثٌّٛلٛع١زي عذس ثالفضىجن دجٌفجع١ٍٓ ثٌع١جظ١١ٓي ِٚقج  ّ ٚزصُٙ ِٚالفمز ظٍٛو١جصُٙي عٍٝ ثٌدسغُ ِ

ذٌه ِٓ عٛثةك ٚـعٛدجس وغ١سري عج٠ؽٕج٘ج ع١ٍّج  ِٓ لالي ٘رٖ ثٌضؾسدزي فّٓ إ٠ؾجد١ز ذٌده ٘دٛ صمٍد١ؿ إِىج١ٔدز 

ثٌعمٛن فٟ ثألفىجَ ثٌم١ّ١ز ٚثٌّٛثلس ثٌّعذمزي ثٌضٟ صعىط ٔٛث٠ج فج١ٍِٙج ٚصّغالصُٙ ٚإؼىج١ٌجصُٙي ٚصمدفٟ ِعدقز 

ثٌعًّ ددي ثٌضعجًِ ِع ثٌمج٘سري ِٓ ف١ظ ٟ٘ ِعيٝ ِٛلٛعٟ لجزؽٟي دع١دث  عٓ ثٌضّغالس ثٌر١ٕ٘دز ذثص١ز عٍٝ 

 أٚ ثٌرثص١ز وّج صؤود ذٌه لٛثعد ثٌّٕٙؼ فٟ ثٌعٍَٛ ثالؽضّجع١ز.

 

 

 

 

                                                           
12
 47ؾ  يكي ِسؽع ظجدالميت ثل الؼزتٓلثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز عٕد ثإلظال١١ِٓ ثإلـالف١١ٓ ثٌّعجزدزل ِؾٍز  زؼ١د ِمضدز 
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I  

ٚثإلفعددجْ صعددضٕد ؽّجعددز ثٌعدددي
13
١ددز ٚزؤ٠ضٙددج ثٌفىس٠ددز ٚثأل٠د٠ٌٛٛؽ١ددزي ِٚؽددسٚعٙج د١ٕضٙددج ثٌضٕم١ّ فددٟ 

ٌعذددد ثٌعددالَ ٠جظدد١ٓي ثٌددرٞ ٠ٕفددسد دفددفضٗ ثٌّٕمددس ثٌٛف١ددد ٌٍؾّجعددز  ٚثأل٠ددد٠ٌٛٛؽٟ ثٌفىددسٞ ذٕددجءثٌع١جظددٟ عٍددٝ ثٌ

دجٌّمجزٔز ِع فسوز ثٌضٛف١د ٚثإلـالؿ ثٌضٟ صعس  صعدددث  فدٟ ثٌضٕم١دسثس ٚثالؽضٙدجدثسي ٌدرٌه  ٚثٌّٛؽٗ ٌّعجز٘ج

ْ  أٞ ِقجٌٚز ٌف ُٙ ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ ِٚعسفز أظعٙج ثٌفىس٠ز ٚثٌع١جظ١زي صعدضٍصَ ثٌضيدسق ٌفىدس ِٕمس٘دج فئ

عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓي ِٚٓ ؽٙز عج١ٔز فمدس زثوّدش ؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ لددزث  وذ١دسث  ِدٓ ثٌىضجددجس ِدٓ ندس  

ددج صّىٕدد ش ِددٓ صىدد٠ٛٓ لجعدددر ِسؼددد٘ج ثٌعددجَ دجٌّمجزٔددز ِددع غ١س٘ددج ِددٓ ثٌقسوددجس ثإلظددال١ِز فددٟ ثٌّعددسحي وّددج أٔٙ 

ْ  ِدج  ؽّج١٘س٠ز إظال١ِز ٚثظعزي إذ صعضذدس أوذدس ؽّجعدز إظدال١ِز ِدٓ ف١دظ ثٌمدٛر ثٌعدد٠دز ٚثٌذٕدجء ثٌضٕم١ّدٟي إال أ

١ّ٠دص ؽّجعدز ثٌعدددي ٚثإلفعدجْ ٘دٛ لدددزصٙج عٍدٝ دٕددجء ِسؽع١دز لجةّدز دددرثصٙج صّدصػ دد١ٓ ثٌٕعددك ثٌقسودٟ ٚثٌٕعددك 

سؽع١جصٙددج فددٟ ثٌّؽددسق ثٌعسدددٟ لجـددز ؽّجعددز ثإللددٛثْ ثٌفددٛفٟي ِٚعددضمٍز عددٓ زؤٜ ثٌقسوددجس ثإلظددال١ِز ِٚ

ثٌّع١ٍّٓ
14
. 

 المزجؼٕح األٔذُٔلُجٕح َالر"زٔح لجماػح الؼذل َاإل يان؟مؼالم فما ٌٓ 

٠ٕيٍك عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ أٚال ي دضقد٠د نذ١عز ثٌّؾضّعجس ثٌضٟ ٔع١ػ ف١ٙج ِٚدٜ ثفضسثِٙدج ٌّدج ؽدجءس ددٗ 

ْ  ِؾضّعج صٕج ذثس نذ١عز لغغجة١زل صؽضذه ثٌؾج١ٍ٘ز ف١ٙج دجإلظالَ ٚص دضٍهي فٙدٟ ثٌؽس٠عز ثإلظال١ِزي ١ٌ ٍؿ إٌٝ أ

 صع١ػ ِج ٠ع١ّٗ لدجٌفضٕزلي ف١ظ ٠مٛي: 

                                                           
13
ؼىٍش فضسر ثٌعذع١ٕجس ِسفٍز ص١ّٙد٠ز ٌّج لذً ٚالدر ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعدجْي ٚثٌضدٟ ِدسس ِدٓ ِعدجزثس ِضعدددر ٠فدعخ ففدس٘ج ٚدؽدىً ِمضمدخ ٠ّىدٓ  

ْ  زظجٌز ل عُ صال ذٌه إـدثز عددر  إٌٝ ٍِه ثٌّعسحي لد ؼىٍش ِسفٍز ِج لذً ثٌٕؽ ري 1974لي ثٌضٟ أزظٍٙج عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ ظٕز اإلسالم أَ الطُفانثعضذجز أ

ل ثٌدرٞ ٠عدد ثٌسؤ٠دز ثأل٠د٠ٌٛٛؽ١دز ٚثٌّر٘ذ١دز ٚثٌّٛؽدٗ ٌّعدجز ثٌؾّجعدز "المىٍاا  الىثاُِْؤٌفجس ٠ذمٝ أّ٘ٙج عٍٝ ـع١د ثٌذٕجء ثٌضٕم١سٞ ٚثٌضٕم١ّدٟ ٌٍؾّجعدز 

ي ٚثٌضدٟ ظدضضقٛي إٌدٝ أظدسر 16ٚ -10-5عددثد صُ إـدثز ثألعددثد ثألٌٚدٝ ٌّؾٍدز ثٌؾّجعدز إٌدٝ فد١ٓ ِفدجدزر ثأل 1979ٚزؤث٘ج ٚث١ٌّٙىً ٌضٕم١ّٙجي ٚفٟ ظٕز 

 ؛1981ثٌؾّجعز ظٕز

ْ  ثٌعٍيجس زفمش ثٌضدسل١ؿ ٌٙدج دددعٜٛ لثلضقدجَ ١ِددثْ "جمؼٕح الجماػحزغذش ثٌؾّجعز فٟ ثٌقفٛي عٍٝ ثٌّؽسٚع١ز ثٌمج١ٔٛٔز دجظُ  1982ٚفٟ  لي إال أ

لي ٚثٌضدٟ صدٕؿ عٍدٝ جمؼٕح الجماػح الخٕزٔحس ص ظ١ط ؽّع١ز ألسٜ دجظُ لإٌٝ صمد٠ُ ٍِ 1983ثٌع١جظز صقش ؼعجز ثٌؾّع١زل. ٚلد ٌؾ س ثٌؾّجعز فٟ أدس٠ً 

ج ؽّع١ز ذثس نجدع ظ١جظٟي ٚزفعش ثٌؾّجعدز فدٟ ثألل١دس ؼدعجز  ْ  ثٌعدٍيجس ألددِش عٍدٝ فٍٙدج ظدٕز 1987ل ظدٕز "الؼاذل َاإل ياانأٔٙ  ْ  1990ي إال أ ي د١دد أ

 ثٌؾّجعز صضؽذظ دمج١ٔٛٔضٙج دجالظضٕجد إٌٝ فىُ لمجةٟ.

14
دجٌذ١ٕز ثٌضٕم١ّ١دز ٌؾّجعدز ثإللدٛثْ ثٌّعد١ٍّٓ فدٟ ِفدسي ٠ٚضىدْٛ  المىٍا  الىثُْف  عٍٝ ِعضٜٛ ثإلنجز ثٌضٕم١ّٟي ص عس عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ وضجدٗ د١ّٕج ٔال 

عُ عجٌغج  ثٌّؾدجٌط ثٌضدٟ صضىدْٛ ثٌذٕجء ثٌضٕم١ّٟ ٌؾّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ ِٓ ث١ٌٙجوً ث٢ص١ز: أٚال  ِؾٍط ثإلزؼجد دجعضذجزٖ أعٍٝ ١٘تز ل١جد٠زي ٚثٌّسؼد ثٌعجَ عج١ٔج ي 

 ِٓ ِؾٍط ثألظسر ِٚؾٍط ثٌؽعذزي ٚثٌؾٙز ٚثإلل١ٍُ عُ ِؾٍط ثٌضٕف١ر ثٌميسٞ. ٌٍّص٠د ِٓ ثٌضفجـ١ً ٠ّىٓ ثٌسؽٛع إٌٝ: 

 73إٌٝ  55ي ِٓ ؾ 1982-1402ـفس  المىٍا  الىثُْ: تزتٕح َتىظٕماً َس راً عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: 
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لِضٝ ثلضٍه ثٌقك دجٌذجنً ٚدلً ثإلظالَ عٍٝ ثٌؾج١ٍ٘دزي فذمدٟ ِٕٙدج زٚثظدخي ٚأعدجدس ثٌؾج١ٍ٘دز وسصٙدج 

ٚثٌذجنًل فجٌفضٕز إذث ثؼضذٗ ع١ٍه ثٌقك ...عٍٝ ثإلظالَ فعىسس ـفٖٛي فضٍه ثٌفضٕز
15
. 

 ثٌفضٕز عٍٝ دعجِض١ٓ:ِفَٙٛ  سصىص٠ٚ

  ؽجٔذدٗ ثٌّدجدٞ ٚثالؽضّدجعٟي ٚثٌّذجٌعدز  ِدٓ لداليفٟ صفؽٟ ثٌضدس   ٚصضّغًثألٌٚٝ ثؽضّجع١ز ثٌدعجِز

فٟ ثٌٍّرثس ثٌقع١ز ٚثٌعمال١ٔزي ٌٚٗ ِعض٠ٛجْ ثألٚي ِؾعد فٟ ثٌّذجٌعز فٟ ثالظضٙالن ثٌضمج٘سٞي ٚثٌغجٟٔ ثإل٠ّجْ 

٠سصىص عٍٝ ثٌفٍعفز ٠ٚؤِٓ دجٌعمال١ٔز ثٌّيٍمز عىط ثٌعمً ثٌّؤِٓ دجٌعمً ثٌّعجؼٟ ثٌرٞ
16
. 

 ٚ ث  عٍددٝ ثٌمددجْٔٛ ثٌٛلددعٟ ٠سصىددصثٌغج١ٔددز ظ١جظدد١ز ِؾعدددر فددٟ ثٌقىددُ ثٌؾذددسٞي ثٌددرٞ ثٌدعجِددز إنددجز 

ٚعج١ٔدج  عٍدٝ ثإلظدالَ ثٌسظدّٟ دّؤظعدجصٗي ٚأؽٙصصدٗ ٚعٍّجةدٗي ٚثٌدرٞ ٠سلدخ ِع١جز٠  ج ٌضٕم١ُ ثٌعاللجس ثٌذؽدس٠زي 

٠ٚضٍّك ٌٙجذجزن دى١ف١ز ال ِؽسٚنز ظ١جظجصٙج ٠ٚؽسعٓ ِّجزظجصٙج ٠ٌٍٚعٍيز 
17
. 

عذدد ثٌعدالَ ٠جظد١ٓي ٠ٚضّمٙدس فدٟ عددر أؼدىجي ٌ ثٌّؽدسٚع ثأل٠دد٠ٌٛٛؽٟفجٌفضٕز إذث  ِفَٙٛ ِقٛزٞ دثلدً 

 .ثؽضّجع١ز ٚد١ٕ٠ز ٚألالل١ز ٚظ١جظ١ز

ْ  أٞ ِقجٌٚز   أظجظ١١ٓ: دعد٠ٓ  دع١ٓ ثالعضذجز ص لر ٠ؾدز أْ ٌضع١١س ٚثلع ثٌفضٕزصسِٟ إ

ثٌذعد ثٌضسدٛٞ ثٌرٞ ٠قمٝ د ٠ٌٛٚز دثلً ثٌؾّجعزي ٠ٚعد ِٓ أُ٘ آ١ٌجصٙج فدٟ ثٌعّدً ثٌدرٞ صدسث٘ٓ ع١ٍدٗ  -1

ِعه ثٌٛثلدع دمدٛر ٚفىّدز ِّج ٠ّىٓ ِٓصسد١ز ثٌسؽجي ٚثٌٕعجءي ٚصٕم١ُ ثٌفس  ٌ ٍك أؽ١جي ؽد٠در لجدزر عٍٝ
18
 ي

 فّج ٟ٘ نذ١عز ٘رٖ ثٌضسد١ز 

ْ  ثٌضسد١ز ثٌضٟ ٠ٕؽد٘ج ثٌّسؼ د ثٌعدجَ ٘دٟ صسد١دز ذثس نذ١عدز إ٠ّج١ٔدز إفعدج١ٔز ِ ضٍفدز ؽدرز٠ج  عدٓ ثٌضٍمد١ٓ إ

ثٌع١جظددٟ ثٌددرٞ ٠عددضٙد  ثٌفىددس فمددهي فٙددٟ صيّددـ إٌددٝ صقم١ددك ثالٔدددِجػ ثٌعددجنفٟ ٚثٌفىددسٞ ٚثٌقسوددٟ فددٟ ؽعددُ 

                                                           
15
 488ؾ ي 2000ِيذٛعجس ثٌففجء ٌإلٔضجػي ثٌيذعز ثألٌٚٝ  ُن َالح"مالؼذل: اإلسالمٕعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

16
 80-71ي ؾ 1995ي ثٌدثز ثٌذ١مجء المجتح المغزتٕح لؼتم االجتماع اليٕاسِٓقّد لس٠س: لؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْي لسثءر فٟ ثٌّعجزثسل ِٕؽٛزثس  

Et TOZY (Mohamed): « Monarchie et Islam politique au Maroc » presses de sciences P/ 1999. 

ي صسؽّدز ِقّدد فدجصّٟ ٚلجٌدد ؼدىسثٚٞي ٔؽدس دثز ثٌفٕده. ِدجزض المت"ٕح َاإلسالم اليٕاسٓ فٓ المغازبثٔمس ثٌضسؽّز ثٌعسد١ز ٌٙرث ثٌىضجحي ِقّد ثٌيٛشٞ: 

2001. 

17
 80-71ؾ  يِسؽع ظجدك : جماػح الؼذل َاإل يان: قزاءج فٓ المياراخِقّد لس٠س 

18
 16ي ؾ 1982-1402ـفس  المىٍا  الىثُْ: تزتٕح َتىظٕماً َس راً عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  



 

9 

          

 

ثٌؾجٔددخ ثأللددسٚٞٚثٌؾجٔددخ ثٌددد١ٔٛٞي  ثٌؾّجعددز ثٔدددِجؽج  ٠عضقمددس
19

فددٟ ثظددضسثص١ؾ١ز  ِسوص٠ددزي فجٌضسد١ددز ِعدد ٌز 

ٌٚذٕددز أظجظدد١ز ٌمددٛر صؾددرز٘ج ثٌّؾضّعددٟ ٚلددّجْ ِٕجلدد١ٍٓ ِ ٍفدد١ٓ عٍددٝ ثٌّدددٜ ثٌّضٛظدده ٚثٌي٠ٛددًي جعددز ثٌؾّ

٠ٚمٛي عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ فٟ ٘رث ثٌفدد: لصسد١ز إ٠ّج١ٔز إفعدج١ٔز صقسزٔدج ِدٓ عمددر ثٌد١ٔٚدز ٚثٌدٕمؿ أِدجَ ثٌعمدً 

ْ  ثإلٔعجْ ثظضغٕجء فٟ ٘رث ثٌى ْٛثٌّعجؼٟ ثٌّ ضسع ثٌرٞ ٠صعُ دّٕيك لعٍّٟل أ
20
. 

ِٓ أؽً ثٌ سٚػ ِٓ دسثعٓ ثٌض ٍدس ثٌقمدجزٞ ٚعمدً صدسثط ثٌفضٕدزي ف ِدجَ ثٌذعد ثٌع١جظٟ ٚثٌضجز٠ ٟ:  -2

ثٌٕذٛر ثإلظال١١ِٓ ِّٙز صجز٠ ١ز ٟٚ٘ إلجِز ثٌ الفز عٍٝ ِٕٙجػ
21
٠ٚعٛد عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ إٌٝ ثٌضدجز٠خ ٌٍضدد١ًٌ  ي

ْ  ثٌقىُ ثإلظالِٟ لد  صجز٠ ١ج  د زدع ِسثفً:  ِس عٍٝ أ

 ثٌٕذٛر ِسفٍز. 

 ِسفٍز ثٌ الفز عٍٝ ِٕٙجػ ثٌٕذٛر. 

 ِسفٍز ثٌٍّه ثٌعجق. 

 ثٌٍّه ثٌؾذسٞ ِسفٍز. 

٠عضقمس ٠جظ١ٓ ثٌٛثلع ثٌقجٌٟ دّ ضٍس ِمج٘سٖ ثٌع١جظ١ز ٚثاللضفجد٠ز ٚثالؽضّجع١زي ١ٌ معٗ ٌٍضف١ٕس 

 ثٌعجٌس ذوسٖي ٠ٚيسؿ ثٌعؤثي ث٢صٟ:

 ِج ٟ٘ ثٌّسفٍز ثٌضٟ صع١ؽٙج أِضٕج 

د١ٓ ثٌٍّه ثٌعدجق ثٌدرٞ ٠سصىدص عٍدٝ د١عدز ثإلودسثٖي ٠ٚىدسض ِذددأ ثٌٛزثعدزي ص١١ّصث  ز فٟ ثٌذدث٠ ٠جظ٠ٓ١عمد 

ث أوغددس ليددٛزر ٚلددسزث  ِددٓ ثٌقىددُ  ثٌددرٞ ٠عدددثٌٍّدده ثٌؾذددسٞ ٚي دْٚ ثالٌضددصثَ دضيذ١مددٗ ٠ٚٛلددس ثإلظددالَ ؼددعجز 

ؤظعدجس ِٚ ثٌقىدُ ؽ١ّدع أؽٙدصر أفمدٝ إٌدٝ إفدسث  لددألدسٜ فئٔ دٗ ِٓ ؽٙدز ي ٚثٌعجقي ألٔٗ  ِيجدك ٌٍدوضجصٛز٠ز

ٌّدٓ ٠سد١ٙدج ٠ٚقسز٘دج ِدٓ لزدمدز ثٌؾذدس  أوذدس فجؽدز ثألِدز فعددسِٓ وً ِعجٟٔ ثإلظالَي  جي ٚآ١ٌجس عٌٍّٙدٌٚزث

 ثٌٍّقد ٚثٌّٕضؽس صقش ؼعجزثس ثإلظالَل.

                                                           
19
 13ؾ  يي ِسؽع ظجدكالمىٍا  الىثُْعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

20
 22 ي ؾ1996ِيذٛعجس ثألفكي ثٌدثزثٌذ١مجءي ثٌيذعز ثألٌٚٝ  الشُرِ َالذٔم زاطٕحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

21
 7ِسؽع ظجدكي ؾ  المىٍا اعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  
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ٌضٛف١دد ثألِدز ثإلظدال١ِز ثٌع١جظدٟ ٚثالؽضّدجعٟي ثظدضسثص١ؾ١ز  ِؽدسٚعٗٚلد ٔٙدؼ عذدد ثٌعدالَ ٠جظد١ٓ فدٟ 

 أزدع ِسثفً:  ِٓ لاليثٌضجَ ٌىجفز ٘رٖ ثٌى١جٔجس ثٌميس٠ز  ثإلدِجػٞي ٚـٛال  إٌٝ صٕيٍك ِٓ ص ١ٌس ثإلنجز ثٌميس

ؽدرٚز ثٌضؽدسذَ ثٌّسؼدد ثٌعدجَ  ٠فعدسص ١ٌس ؽّجعز ثٌّع١ٍّٓ ثٌميس٠ز ٚصسد١ز زؽجٌٙج ٚصٕمد١ُّٙ: ف١دظ  -أ

ِّدج أفدسش ٌٕدج ٚثلع ثٌفضٕز ثٌىذدسٜي  إٌٝثٌعسد١ز ثإلظال١ِز  ذٍدثْ ٚثٌّؾضّعجسثٌٚثٌضؽضش ثٌع١جظٟ ٚثٌقمجزٞ فٟ 

ي ٚلد ثظضّسس ثٌّ ظجر ٔفعٙج فٟ ثٌٛثلع ثٌدسث٘ٓي ف١دظ ثٔمعدّش ثألِدز إٌدٝ ٚثٌفسق ثٌؾّجعجس ث  ٚثلضالفج  فٟصىجعس

غغجة١ز أليجز ِعضمٍز دعمٙج عٓ دعك فٟ د٠ٚالس
22

ي ٚلد ـجفخ ذٌه صعدد ثٌضٕم١ّجس ثإلظال١ِز ثٌقجلسر فٟ 

 ٘رٖ ثٌؾّجعجس فى١س ثٌعذ١ً ٌقً ٘رٖ ثإلؼىج١ٌز وجفز ثألليجزي فٕضؼ عٓ ذٌه ثاللضال  ٚثٌٕصثع د١ٓ 

ثٌقً دجٌٕعذز إٌٝ ثٌّسؼد ٘ٛ ثالٔيالق ِٓ ثٌميس دٛـفٗ آ١ٌز ٌٍعًّ ٚز٘جٔ ج ِذدة١  ج إٌٝ فد١ٓ صقدسز وجفدز 

ثألليجزي ٌىٟ صٍضمٟ ثٌدٚي ثإلظال١ِز ثٌّقسزر ِٓ أؽً إعجدر ٚفدر ثٌّع١ٍّٓي عذس صٛف١د ثٌضٕم١ّجس ثٌميس٠ز فٟ 

و١جْ عجٌّٟ
23
. 

إلجِز ثٌدٌٚز ثإلظال١ِز ثٌميس٠ز: فّّٙز لؽٕد هللال ٟ٘ ثٌٌٛٛػ إٌٝ ث١ٌّدثْ ثٌع١جظٟ دعدد إصّدجَ ع١ٍّدز  -ح

ثٌضسد١ز ٚثٌضٕم١ُي ٌٍٚٛـٛي إٌٝ ثٌقىُ فٟ ليسُ٘ي عٍد١ُٙ أْ ٠ىٛٔدٛث فدجع١ٍٓ ٚأْ لال ٠ٕضمدسٚث ثٔضفدجز ثإلظدالَ 

ظض١الء عٍٝ ثٌقىُدّعؾصر ِٓ ثٌعّجءلي ف١ٍىٓ ٘دفُٙ ثٌّذجؼس ٘ٛ ثٌصفس ثألزلٟ ٌال
24
. 

صٛف١د ثألليجز ثإلظال١ِز: فمذً صقس٠س ثألليجزي ال دد ِٓ ثٌضٕع١ك د١ٓ ثٌؾّجعجس فٟ ثٌعجٌُي صٕع١مج  ال  -ػ

٠غ١س دثلً وً ليس أٞ فعجظ١جس أٚ لالفجس لجزؽٗي فٟ ِسفٍز ِذدة١ز ِفدجفذز ٌّٕٙدجػ ثٌضسد١دز ٚثٌضٕمد١ُ إٌدٝ 

٠ضدزؽٛث ٌٛفدر ثالٔدِجػ٠َٛ صقسز ف١ٗ ثألليجزي ف١ٍٍضك لثٌّؤِْٕٛل ٚ
25
. 

ثٌ الفز ثٌٛثزعز: فٟ ٘رٖ ثٌّسفٍز عٍدٝ لثٌّدؤ١ِٕٓل أْ ٠مِٛدٛث دضٕفد١خ ل١ٍفدز عٍد١ُٙ دجؽضّدجع أٌٚدٟ  -د

ثألِس ِٓ زؽجي ثٌدعٛر ٚثٌدٌٚز ثإلظال١١ِٓي ف١ظ ٠ضُ ثٔض جح ل١ٍفز ٌسظدٛي هللا إال أٔ دٗ لذدً ثٌٛـدٛي إٌدٝ ٔمدجَ 

ليسٞ فٟ وً دٍد ٠قسز ثٌ الفز ٚ٘ٛ ثٌٕمجَ ثٌّٛعٛدي ٠مجَ إِجَ
26
. 

 فّج ٟ٘ ثٌعٛثةك ثٌضٟ صقٛي دْٚ صقم١ك ثإلظال١١ِٓ ٌّج ٠فذْٛ إ١ٌٗ 

                                                           
22
 17ٔفعٗي ؾ  ثٌّسؽع 

23
 17ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

24
 18ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

25
 18ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

26
 19ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  
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 ٕ٘جن عدر عمذجس ٠ّىٓ إفسثد أّ٘ٙج وج٢صٟ:

٠ٕضمس دذالدر ٚوعً  ١ٕ٘ز ثٌمي١ع ثٌرٞر١ٕ٘ز لثٌسع٠ٛز ثٌعغجة١زل ثٌّٛزٚعز ٚثٌضٟ صد٠ٓ لدجالٔم١جدل ورثٌ -*

در ِعضعٍّز ألد٠ٛز ظٍي٠ٛزلِج ٠فعً دٗي عذس ٔفع١ز لجٔعز ِٕمج
27
. 

ثٌعجةك ثٌٕفعٟ ثٌّضّغً فٟ ثٌٛالء ثٌسثظخ ٚثألو١د ثٌرٞ صعٍُ دٗ ثٌؾّج١٘س ألٔمّز ثعضجدس ثٌعد١ػ ف١ٙدج  -*

عٍٝ فدط ِعضؾد
28
. 

 فى١س عجٌؼ ثٌّسؼد ثٌعجَ إؼىج١ٌز ثٌعٍيز ثٌع١جظ١ز 

ْ  ثٌؾٙجش ثٌقجو ُ فدٟ ثٌدذالد ال ٠يذدك ثٌؽدس٠عز ٠ٕيٍك عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ فٟ صؽ ١فٗ ٌٙرٖ ثإلؼىج١ٌز ِٓ أ

ْ  صفع١دً ٘درث ثٌدٕؿ ٚدٍٛزصدٗ  ْ  ثإلظدالَ ٘دٛ د٠دٓ ثٌدٌٚدزي إال أ ثإلظال١ِزي عٍٝ ثٌسغُ ِٓ صمدّٓ دظدضٛز ثٌدذالد أ

ع١ٍّج  ٚٚثلع١ج  ال أعس ٌٗي ٚلد صسصخ عٓ ذٌه إلسثز ثٌمجْٔٛ ثٌٛلعٟ ِقً صيذ١دك ثٌؽدس٠عز فّدج ٘دٟ ثٌقٍدٛي ثٌضدٟ 

 ٠مضسفٙج ٌّعجٌؾز ٘رٖ ثٌمم١ز 

ْ  ثٌعددٛدر إٌددٝ زظددجٌز عذددد ثٌعددالَ ٠جظدد١ٓ ثٌفددجدزر ظددٕز  صضمددّٓ  اإلسااالم أَ الطُفاااندعٕددٛثْ  1974إ

ِٕمٛزث  ِ ضٍفج  عٓ زؤٜ دجلٟ ثٌقسوجس ثإلظال١ِز فٟ ثٌّعسح ٚصفٛزثصٙجي ٌمد زث٘ٓ ٠جظ١ٓ عٍٝ ثٌضع١س ثٌفٛلٟ 

قمددجز ثٌذعددد ثٌددد٠ٕٟ فددٟ ٘ددرٖ ثٌع١ٍّددزي عذددس ثٌم١ددجدر ثٌع١جظدد١ز ثٌع١ٍددجي دجالعضّددجد عٍددٝ آ١ٌددز ثإللٕددجع ثٌع١جظددٟ ٚثظض

ثٌّٛعمدز ثعضّجد ٚ ثٌع١جظ١ز دجٌٕف١قز اثٌٍّها إـالؿ لّز ثٌٙسَ ثٌع١جظٟ فجلض١جز إـالؿ ٚثلع ثٌذالد ِٓ لالي

 ؼىً فٟ ٔمس ٠جظ١ٓ ألفس ٚظ١ٍز ٚأٔؾع ثظضسثص١ؾ١ز ٌٍ سٚػ ِٓ ثألشِز ثٌقج١ٌز. ١ٌ29فٍـ فجي ثألِز دعد ذٌه

ٍه لثٌضٛدز ثٌعّس٠زلي ؼسن ج أظجظد١  ج ٌٍضىف١دس عّدج دددز عدٓ ثٌعج٘دً فدٟ فضدسر ثٌّسؼد ثٌعجَ عٍٝ ثٌّثلضسؿ 

  ْ ْ  ثٌضٛدز ِمذٌٛز. أِج فٟ عاللضٗ ِع ؼعذٗي ف١روس ثٌّسؼد أ فىّٗ ثٌعجدمز ٌذدء ـفقز ؽد٠در فٟ عاللضٗ ِع هللا أل

الؽضّجع١دز ٚثٌع١جظد١ز ثٌضجز٠خ ٠ؤود فع١ٍج  صقمك ذٌه ِٓ لالي ّٔٛذػ عّس دٓ عذد ثٌعص٠صي ثٌدرٞ وجٔدش لسٚفدٗ ث

ٚثٌّع١ؽ١ز ِيجدمز ٌمسٚ  ثٌٍّه ثٌقعٓ ثٌغجٟٔي ٚلد ثظضيجع دجٌفعً أْ ٠ىْٛ لدٚر ٔجدزر فٟ ثٌضدجز٠خ ثإلظدالِٟي 

دج ال  ثٌع١جظد١ز ثٌٍّه ثٌٕ خ ؼسن أْ ٠قرز ٚثٌعدٍيز ٚثٌٕفدٛذي  30ظدٜٛ ٌٍسةجظدز ٚثٌّؾدد صيّدـثٌّق١يدز ددٗ ألٔٙ 

                                                           
27
 123ِسؽع ظجدك ؾ  الؼذل: اإلسالمُٕن َالح"معذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

28
 104ِسؽع ظجدكي ؾ ا الؼذلعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

29
 49ؾ  يددْٚ صجز٠خ اإلسالم أَ الطُفانعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

30
 83-82ؾ  يِسؽع ظجدك اإلسالم أَ الطُفانذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: ع 
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ي ٚدجٌّمجددً ٠مضدسؿ عم١ٍز ثٌٕ ذز ثٌع١جظد١ز ٚظدٍٛوٙج دفعدجد عم١ددصٙج ٠ٚفعس ٠جظ١ٓ ِٛلفٗ ِٓ ثالٔقسث  ثٌرٞ ١ّ٠ص

 عٍٝ ثٌٍّه ف١ٍٓ ٌٙرٖ ثٌّع ٌز:

 ثظضسؽجع ثٌٕفجةط ٚثألِٛثي األَل

ٌف  ثٌٕ ذز ثٌّق١يز دٗي عذس صٕق١ضٙج ٚصؾس٠د٘ج ِٓ ِٛثلع ثٌعٍيز ٚثٌٕفٛذ دجعضذجز٘ج أٔؾع ٚظ١ٍز  الثاوٓٚ

سٚن ثٌمدسٚز٠ز الظدضىّجي ثٌقٍدٛي ثٌضدٟ ثلضسفٙدجي إذ عٍدٝ ثٌقدجوُ ٌٍقد ِٕٙجي ٚلد ألدج  ٠جظد١ٓ ؽٍّدز ِدٓ ثٌؽد

 ثفضسثَ ِج ٠ٍٟ:

 ثٌٛلٛؿ عٍٝ وضجح هللا ٚظٕز ٔذ١ٗ. -1

ْ  ثٌٕفجؿ ٘ٛ ل١ه ٚثٌّٕفقز ثإلدسري ِٚٓ ٠ٕفـ ٠ؾّع ثألِز ٚال  -2 ؽّع أِس ثٌّع١ٍّٓ عٍٝ ثٌقكي فئ

 ٠فسلٙج.

ثٌٕجــ ٚثٌّٕفٛؿ دّع١جز ثٌىضجح ٚثٌعٕزثٌٕف١قز دّعٕٝ ثٌفسثفزي ٚثٌؾّع ال ٠ض صٝ إال دٕمد  -3
31
. 

ٚدعد عدَ ثظضؾجدز ثٌٕمجَ ٌّمضسفجس ثٌّسؼد ثٌعجَ
32

ي دٍٛز فٟ ِج دعد ِفِٙٛج  دد٠ال ي ٚ٘دٛ ِفٙدَٛ ثٌمِٛدزي 

 فّج ٘ٛ ِمّْٛ ٘رث ثٌّفَٙٛ فٟ فىس عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ  ٚو١س صّش ـ١جغضٗ فٟ إنجز ثٌسؤ٠ز ثٌعجِز ٌٍؾّجعز 

ْ  ٠إذث وجْ ِفَٙٛ لثٌمِٛزل  سثد  ثٌّفَٙٛ ثٌقد٠ظ ٌٍغٛزر فّدج ٘دٟ فددٚد ثاللدضال  دد١ٓ ثٌّفديٍق١ٓ  إ

ِفَٙٛ ثٌغدٛزر فعدخ ل٠جظد١ٓل ٘دٛ لدسٚػ ع١ٕدس دع١دس فدكي ٚإ٠قدجء دجٌعؾٍدز ٚثٌعٕدس
33
ٚ٘دٛ ٚـدس ِعدضعًّ  

ٌٛـس ثٌقسوجس ثالؽضّجع١ز لثٌؾج١ٍ٘زلي ٠ٚمدَ ددد٠ال  ٌدرٌه ِفٙدَٛ لثٌمِٛدزلي فٙدٛ ِفديٍـ ِؤـدً صجز٠ ١دج  
34
 

ي ٠ٚع١د فٟ ث٢ْ ذثصٗ ألذ٘جٕٔج ٔٛعج  ِٓ ثٌمدثظز ثٌضٟ وجْ ٠ضّضع دٙج لثٌمدجةّْٛ ِدٓ آي ثٌذ١دشل ز إظال١ِزٚذٚ فٌّٛ

فٟ ِقجزدضُٙ ٌٍمٍُ ٚثالظضذدثد
35
. 

                                                           
31
 91-90ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

32
ي أدلدً إٌدٝ ثٌعدؾٓ ٚلمدٝ ف١دٗ عدالط ظدٕٛثس ِدٓ د١ٕٙدج ِددر أٚدع اإلساالم أَ الطُفاانإعس إزظجي عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ ٌٍٍّده ثٌسثفدً ثٌقعدٓ ثٌغدجٟٔ زظدجٌضٗ  

 لالٌٙج فٟ ِعضؽفٝ ٌاِسثق ثٌعم١ٍز.

33
 236ؾ  يِسؽع ظجدك االؼذلالَ ٠جظ١ٓ: عذد ثٌع 

34
 9ؾ  يِسؽع ظجدك االمىٍا  الىثُْعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

35
 8 ؾي 2001 يإفس٠م١ج ثٌؽسق ارجال ال ُمح َاإلكالحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  
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ْ  ثٌمِٛدز صع١١دس ٌددٚثفع  فئذث وجٔش ثٌغٛزر فعدال  ظ١جظد١ج  ٠سصىدص عٍدٝ ثٌعٕدس ٌضع١١دس ثٌٛثلدع ثالؽضّدجعٟي فدئ

ؽرزٞ ٠عضٙد  ؼ ف١ز ثإلٔعدجْ ٠ٚيّدـ ٌضع١١دس ٔفعدٗ ٚظدٍٛوٗ فدٟ ِسفٍدز  ثإلٔعجْ ٚؼ ف١ضٗ ٚأفىجزٖي صع١١س

ثٌّٕؽٛدص١ّٙد٠ز ٌٍضع١١س ثٌع١جظٟ ٚثالؽضّجعٟ 
36
. 

ددج صعددُٙ فددٟ صع١١ددس ٚثلددع لثٌفضٕددزل  ْ  ثٌمِٛددز عٍددٝ لفىددجَ ثٌؾذددس ِؽددسٚعزل فددٟ ٔمددس ٠جظدد١ٓ ألٔٙ  ٌددرٌه فددئ

ٚٔمجِٙج ٚأؽٛثء ثٌؾج١ٍ٘ز ٚٔيجلٙج
37

  ْ  ٓ: ١ٓ ١ٍِّٙعجِضيٍخ ٠ثٌمِٛز صقم١ك ي إال أ

 ظٍيجٔج  ل٠ٛج  ٚثٌعٍيجْ ثٌمٛٞ غ١س ثٌعٍيجْ ثٌع١ٕس ٚغ١س فىُ ثٌمّع. -1

لسٚزر ٚؽٛد زؽجي لسآ١١ٔٓ ٔذ١٠ٛٓ -2
38
. 

إ١ٌٙج ثٌّسؼدي ١ٌعش ع١ٍّز ثٔمالد١ز ٔ ذ٠ٛز صمع أٚـ١جء عٍٝ ثٌؽدعخ ِٚفد١سٖي لدد  ٠فذٛفجٌمِٛز ثٌضٟ 

ظ١ضعسق ِؽسٚعٙج ٌٍضالؼٟ ٚثألفٛي ألٔٗ  زث٘دٓ عٍدٝ ثٌ يٛر ثألٌٚٝ ِٓ عًّ ٔ ذز ِقدٚدر ظسعجْ ِج  صؽىً

ٔ ذز ِضسٍ٘دزي فّدج ١ّ٠دص ثٌؾّجعدز ٘دٛ ز٘جٔٙدج عٍدٝ عجِدز ثٌٕدجض ِٚقجٌٚدز إلدسثؽُٙ ِدٓ د٠دٓ ثالٔم١دجد ٚثٌ ّدٛي 

ْ  ِؽسٚعٙج ظ١ىْٛ ثٌّٕفجعز ٌسغذجس ثٌقىجَ ٚٔصعجصُٙ ١ٕ٘ز ثٌسع٠ٛزلرِٚقجزدز لثٌ ؽًفِتٌٗ ثٌي ٚإال فئ
39
. 

 ص١ؾ١ز ثٌعجِز ثٌّضذعز ِٓ نس  ثٌؾّجعز ٌٍٛـٛي إٌٝ ثٌقىُ فّج ٟ٘ إذث  ثالظضسث

 ٠قدد عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ عالعز ليٛن لد صٛـً وً ِٕٙج إٌٝ ثٌٙد  ثٌّٕؽٛد:  

  :ج ِسف١ٍ ج ي ِٓ لالي ثٌعًّ فٟ إندجز ثٌضعدد٠دز ثٌقصد١دز ثٌ ه ثألٚي ثٌدلٛي فٟ ثٌٍعذز ثٌع١جظ١زي صىض١ى 

عٛدز ثٌع١س ثٌقغ١ظ فٟ إنجز ٘درث ثٌّٕقدٝ دقىدُ ِدج ٠ضيٍذدٗ ِدٓ ٚلدش ٚثٌضسؼ١ـ ٌالٔض جدجسي ٚعٍٝ ثٌسغُ ِٓ ـ

ْ  ِسدٚد٠ضٗ ثٌّسصمذز ال ٠ّىدٓ صؾج٘دً -ِٚج ٠مضم١ٗ ِٓ ثفضىجن ِٚٛثؽٙز د ٚلجع ظٛظ١ٛ ظ١جظ١ز غ١س ظ١ٍّزي فئ

 ٔضجةؾٙج ثٌضٟ صقمك: 

 ثالظضفجدر ِٓ إ٠ؾجد١جس ثٌعًّ ثٌع١جظٟ ٚثٌضع١ٙالس ثٌضٟ ٠ٛفس٘ج فٟ ثٌضقسن. -أ

 ش ش٠س ثٌدعٜٛ ثٌد٠ّمسثن١ز ِٚصثفّز ثٌع١س فٟ وعخ ثٌسأٞ ثٌعجَ.إدسث -ح

                                                           
36
 7ؾ  يِسؽع ظجدك ارجال ال ُمح َاإلكالحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

37
 28ٚ 9ؾ  يِسؽع ظجدك االمىٍا عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

38
 32ؾ  يِسؽع ظجدك ارجال ال ُمحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

39
 32ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  
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ثٌضم١١ك عٍٝ ثإلظالَ ثٌسظّٟي ٚإظالَ ثألفصثح ثٌع١جظ١ز -ػ
40
 ؛

فّجذث عٓ ثٌّٛلس ثٌؽسعٟ إذث ِج أزدٔج صم١١ُ ٘رث ثٌّٕقٝ  ٚدف١عز ألدسٜ ٘دً صمذدً ثٌؽدس٠عز ثإلظدال١ِز 

 ٘رث ثٌ ه ثٌع١جظٟ 

ْ  ثٌدلٛي فٟ ٘رث ثالصؾجٖ فعخ  ي ال ٠عٕدٟ ثٌمذدٛي دجٌعّدً ثٌددثةُ فدٟ لدً ٘درٖ ثألٚلدجعي ددً ٘دٛ ٠جظ١ٓإ

لٕ٘دجن ليدس ثفضدٛثء ثٌّٛؽدز ثالفضدٛثء ثٌّدٕمُي فدٟ ِسفٍز ِذدة١زي ٚال ٠عضؽس ِٕٙدج ثالظضعدالَ ٌع١جظدز ثٌقىدُ 

 ثإلظال١ِز دئفعجد ثٌسؽجيي ٚثٌى١دد ٌٍقسودز ٚثالٔقدسث  دٙدجي ٌىدٓ ِضدٝ وجٔدش ثٌضسد١دز إفعدج١ٔز ٚودجْ ثٌؾٕدد ٚلدجدر

ْ  ٌعذددز ثالفضددٛثء صٕفمددـ ٚصٕٙددصَ آلددس ثألِددسل ثٌؾٕددد زدددج١١ٔٓي فددئ
41
ٌددرٌه فجٌؾّجعددز صدددزن ظددٍذ١جس ٘ددرث ثٌ دده  

ٚعٛثةمٗ
42
. 

 ثٌّعدٍـ ثٌ ده ثٌغددجٟٔ: ٘ددٛ ثٌ دده ثٌغدٛزٞ ثٌّعضّددد عٍددٝ ِددٕٙؼ ثٌعٕددس
43
أظددٍٛح ثالغض١ددجيي ٚ٘ددٛ  عذددس 

ثإلظالِٟ عٓ لضً ثٌّع١ٍّٓ شِدٓ ِٕقٝ ال ِذسز ٌٗ فعخ ثٌّسؼد ٚال ِعضمذً ٌٗ ٌعدر أظذجح أّ٘ٙج ٟٔٙ ثٌؽسع 

ثٌفضٕزي ٚثظضقجٌز ثٌؾّع د١ٓ ثٌدعٛر ٚثٌدٌٚز
44
. 

  ُثٌ ه ثٌغجٌظ ٘ٛ ٔض١ؾز ِضٛلعز ٌٕمؼ ثٌ ه ثألٚي ٚدٍٛغٗ ثٌىّجيي ٚ٘ٛ له ثٌضٕف١در ددجٌمٛر دعدد أْ ٠دض

ثإلعدثد
45
. 

II 

ْ  ثٌّٛلس عىط ِٛلفج  ِٓ ثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز ٚزؤ٠ز لجـز ٌّفَٙٛ ثٌع١جظدز عٕدد ِٓ ثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١ز ٠ إ

ثٌؾّجعز
46
ٚلٕجعجصٙج إشثء ثٌعد٠د ِٓ ثٌممج٠ج ثٌّسوص٠ز لّٓ ثٌّؽسٚع ثأل٠د٠ٌٛٛؽٟ ٚثٌع١جظٟ ٌٍؾّجعز ِٚعدجٌُ  

                                                           
40
 413-412ِسؽع ظجدكي ؾ  االمىٍا د ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: ذع 

41
 372 ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ 

42
 414-413ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

43
خ ِعمدُ فسودجس ثإلظدالَ ثٌع١جظدٟ فدٟ ثٌعدجٌُ دسشس ِع ٌز صقد٠د ِٛلس ثٌقسوجس ثإلظال١ِز ِدٓ ثٌعٕدس دعدد صفؾ١دسثس ٠ٛ١ٔدٛزني ٚ٘دٛ ِدج ٔؾدُ عٕدٗ ؼدؾ 

ظذضّذسي ٚلد ؼٙد ثٌّعسح دعد صفؾ١سثس ثٌدثز ثٌذ١مجء ثٌّٛلس ثٌسثفك ٔفعٗ ٌضٍه ثٌع١ٍّجس ثإلؽسث١ِزي ف١ظ ٔدددس  11ثٌعسدٟ ثإلظالِٟ ٚصٕد٠د٘ج دضفؾ١سثس 

ز ثٌعدي ٚثإلفعجْ ٌٍضعذ١س عٓ ِٛلفٙج ثٌدسثفك ٌٍعٕدس ٚثإلز٘دجح ؽ١ّع ثٌقسوجس ثإلظال١ِز دضٍه ثٌضفؾ١سثسي ِٚٓ د١ٓ ثٌفمسثس ثٌضٟ ثعضّدس ِٓ نس  ؽّجع

دج أِسٔدج أال المىٍا  الىثُْثٌعد٠د ِٓ ثٌفمسثس ِٓ وضجدجس ثٌّسؼد ِٓ د١ٕٙج ِج لّٓ فٟ  : لفٟ ِسفٍز إعدثد ثٌمٛر ٔضؾٕخ ثالغض١جي ثٌع١جظدٟ ٌعدذذ١ٓ: أٌّٚٙدج إٔٔ 

ْ  ثٌمم ج٠ج ثٌعس٠ذز عٓ ثٌؽعخ ثٌعجؽصر عٓ ثالٔضفجز دجإللٕدجع ٚثٌدضّىٓ فدٟ ثٌّؾضّدعي ٘دٟ ٚفدد٘ج ثٌضدٟ صٍؾد  ٔمضً ثٌّع١ٍّٓ شِجْ ثٌفضٕزي ٚثٌغجٟٔ ٚ٘ٛ ظ١جظٟ أ

 إٌٝ أظج١ٌخ ثإلز٘جح ٚثالغض١جي...ل 

44
 418-417ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

45
 419-418ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  
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ْ  أٞ فد٠ظ عدٓ ثٌع١ٍّدز ثٌع١جظد١ز ٚثٌّ ؽدجزوز زؤ٠ضٙج ثٌع١جظ١ز ٌٍٛلع١ز ثٌسثٕ٘ز ثٌضٟ ٠ؾضجش٘ج ثٌّعسحي ٌرٌه فئ

فٟ أدد١جس ثٌؾّجعز عٍٝ ثٌسغُ ِٓ لٍضٙجي ٘ٛ فد٠ظ عٓ لمج٠ج صضؾدجٚش ثٌّؽدجزوز ثٌع١جظد١ز ٚصقض٠ٛٙدج ٚصضّدج٘ٝ 

ِعٙج فٟ ث٢ْ ٔفعٗي ٚأّ٘ٙج إؼىج١ٌز ثٌؽٛزٜ ٚثٌد٠ّمسثن١زي ٚثٌّٛلس ِدٓ ثٌٕمدجَ ثٌقدجوُ ِٚدٓ ثٌضعدد٠دز ثٌفىس٠دز 

ٟ ثٌع١جظدز ٚثٌّؽدجزوز ِٚدٓ إؼدىج١ٌز ثاللدضال  ِدع ٚثٌع١جظ١زي ٚ٘رث ِج ٠فعس ٌٕدج ٔددزر ثٌضٕم١دسثس فدٛي ِفٙدِٛ

ث٢لس صٕم١سث  ٚص ـ١ال ي دثلً ثٌّسؽع١ز ٔفعٙج ٚلجزؽٙجي ٌدٜ ثٌؾّجعز دً ٠ّىٓ أْ ٔعُّ ٘رث ثٌقىُ عٍٝ ِعمدُ 

ثٌقسوجس ثإلظدال١ِز فدٟ ثٌعدجٌُ ثٌعسددٟ ثإلظدالِٟي ِدج عددث دعدك ثالظدضغٕجءثس ثٌم١ٍٍدز ثٌضدٟ صٕددزػ لدّٓ زؤ٠دز 

ٚثٌّؽددجزوز لددّٓ ِٕمٛز٘ددج ثٌعددجَ ٌٍؽددٛزٜ فددٟ عاللضٙددج دجٌد٠ّمسثن١ددزي فددال ٠ّىددٓ ثٌضيددسق ثٌؾّجعددز ٌٍع١جظددز 

ٌٍّؽجزوز ثٌع١جظ١زي إذ ٟ٘ دّغجدز ثٌفسعي ٚإّ٘جي ثألـً ٚثٌّفدز ثٌرٞ ٘ٛ ثٌؽٛزٜ ِٚمج١ِٕٙج ثٌضٟ ٠ّىدٓ أْ 

 صًٕٙ ِٓ ثٌد٠ّمسثن١ز ٚآ١ٌجصٙج ٚصعُٙ فٟ صي٠ٛس٘ج. 

ثٌّؽجزوز ثٌع١جظد١زي دمددز ِدج ٠يدسؿ  ثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١ز أٚ ّجعز ٌِٓرٌه فجإلؼىجي ال ٠ضقدد فٟ ِٛلس ثٌؾ

 . إؼىجي أوذس ٘ٛ ِج ٟ٘ عاللز ثٌد٠ّمسثن١ز دجٌؽٛزٜ فٟ فىس عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ

 ؼثذ اليالم ٔاسٕه: ل المشزَع األٔذُٔلُجٓالشُرِ َالذٔم زاطٕح فٓ  -0

سثن١زي ٚلسٚزر ثالظضفجدر ِٕٙج دجعضذجز٘دج ٠ٕيٍك عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ فٟ ثٌذدث٠ز ِٓ ثإللسثز د ١ّ٘ز ثٌد٠ّم

ٔمجِج  ِٚعيسر ٠ىفالْ صدد١س ثٌفسثعجس ثالؽضّجع١ز
47

. ٚ٘ٛ فىُ ٠ذسش ثٌم١ّدز ثٌّسؽع١دز ثٌضدٟ ألدقش صىضعد١ٙج 

 ثٌد٠ّمسثن١ز دثلً ِعمُ ثٌّؾضّعجس ِٓ ف١ظ ٟ٘ ِٕمِٛز ٌضدد١س ثاللضال  دجٌيسق ثٌع١ٍّز.

  فًٙ ٠ّىٓ ثٌعًّ دجٌد٠ّمسثن١ز ؽٍّز ٚصفف١ال  

 ِٚج ِدٜ لجد١ٍز ٔمجَ ثٌقىُ ثإلظالِٟ ٌٍعًّ دج١ٌ٢جس ثٌد٠ّمسثن١ز 

ٌمد صؾعدس إؽجدز ثٌّسؼد ثٌعجَ عٍٝ ٘درٖ ثإلؼدىج١ٌز فدٟ ص١١ّدصٖ ثألٌٚدٟ دد١ٓ ثٌد٠ّمسثن١دز دجعضذجز٘دج ِذددأ 

ثفضدسثَ  ٚثٌع١جق ثٌضجز٠ ٟ ثٌرٞ ٔؽ س ف١ٗي ٚفٟ ص١١ّصٖ ِٓ ؽٙز عج١ٔز د١ٓ ثٌّذجدا ثٌضٟ أصش دٙج ثٌد٠ّمسثن١دز ِدٓ

ٚلددّجْ فددك ثاللددضال  ٚإدثٔددز ثٌضععددفجسي ٚثٌعدد١جق ثٌّسؽعددٟ  …ٌٍقمددٛق وقس٠ددز ثٌددسأٞ ٚثٌضعذ١ددس ٚثٌضؾّددع

                                                                                                                                                                                              
46
ٗ: زؼ١د ِمضدز: لثإلظدال١ِْٛ ٚثٌع١جظدز ددجٌّعسح: ثٌقسودز ِدٓ ثٔمس عٍٝ ظذ١ً ثٌّمجزٔز ِٛلس إفدٜ ثٌؾّجعجس ثإلظال١ِز ثٌقد٠غز ثٌٕؽ ر ِٓ ثإلؼىجي ٔفع 

ثٌعدٕز  2005ؼدضجء  24. ثٌعددد -ثٌّعدسح -مجتح َجٍح وظز أؽً ثألِز ّٔٛذؽج ل لّٓ عدد دعٕٛثْ: لثٌّغمس ثٌّعسدٟ ٚثٌعٍيز: آ١ٌجس ثإللمجع ٚثٌّسثلذزل. 

 61-53ثٌغجِٕز. ؾ 

47
 Abdessalam Yassin: « Islamiser la modernité » al ofok Impressions Mars 1998 P 305. 

 2000–ي ِيذٛعجس ثٌٙالي ٚؽدر ثٌيذعز ثألٌٚٝ اإلسالم َالحذاثحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: ثٌضسؽّز ثٌعسد١ز ٌٍىضجح: ٚثٔمس أ٠مج  
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ٚثٌضجز٠ ٟ ثٌّسصذه دجٌالةى١ز ٚثٌالد١ٕ٠ز
48
دد١ٓ عاللز ثٌ ٟ٘ نذ١عزي فّج ٚثٌفٍعفز ثٌعجِز ثٌّؤنسر ٌٙر٠ٓ ثٌعٕفس٠ٓ 

 ثٌؽٛزٜ ٚثٌد٠ّمسثن١ز  

ثٌؽدددٛزٜ  صىدددص عٍدددٝ ثٌّع١دددجز ثٌّسؽعدددٟ ثٌٕدددجلُ ٌّىٛٔدددجس ودددً ِددد٠ٓمددد١ُ ٠جظددد١ٓ ِٕدددد ثٌذدث٠دددز ص١١ّدددصث  ٠س

صٕضّددٟ إٌددٝ ِسؽع١ددز ِ ضٍفددز ؽددرز٠ج  عددٓ ثأللددسٜي فددجألٌٚٝ دددسشس فددٟ لأص١ٕددج  ىددً ٚثفدددر ِّٕٙددجفٚثٌد٠ّمسثن١ددز 

ْ  عُ صيٛزس ثٌالةى١زلي  ٚألدرس ـد١عز ِّجزظدجس لإٌقجد٠دزل ٚال ألالل١دز فدٟ ثٌّؾضّعدجس ثٌّضمدِدزي فدٟ فد١ٓ أ

لسٔج  ٟٚ٘ لسٚزر ٌٍّع١ٍّٓ 14ثٌّد٠ٕز ثٌّٕٛزري ٚدم١ش ِؾّدر ش٘جء ثٌؽٛزٜ ٔؽ س فٟ 
49
. 

ْ  ثٌد٠ّمسثن١ز ال ٠ّىٓ ثظض١سثد٘ج دّعصي عٓ ثٌع١جق ثٌضجز٠ ٟ ثٌرٞ ؼدٙد  ٘درث ٚصيٛز٘دجي  ٔؽد صٙجٌرٌه فئ

ج ثعضّد صف١ٕفج  ثٔضمجة١دج  ِىٕدٗ ِدٓ  ْ  ِٛلس ٠جظ١ٓ زفك ؽرزٞ ٌٍد٠ّمسثن١ز ؼىال  ٚؽٛ٘سث ي ٚإّٔ  ثأللدر ال ٠عٕٟ أ

 ٌٍد٠ّمسثن١دزثٌضٟ صسثوّش عذس ثٌضيٛز ثٌضدجز٠ ٟ ٚثٌع١جظدٟ ٚثٌفىدسٞ دجٌّٕج٘ؼ ثٌّعيس٠ز ٚث١ٌ٢جس ثٌّؤظعجص١ز 

ْ  فٟ ثٌع١جق ثٌقمجزٞ ثٌعسددٟي  ٠ّىدٓ إعدجدر ي ِٚٚمجـدد٘ج ال صضعدجزق ِدع ثٌؽدس٠عز ٘درٖ ث١ٌ٢دجس ٚثٌضم١ٕدجس أل

ٜ ثإلظال١ِزؽٛ٘س ثٌؽٛزدٕجةٙج ٚفمج  ٌّٕمٛز ؼٛزٞ ٠ؾعً ِٕٙج ِعذسث  عٓ 
50

. ٚفٟ ثٌٛلش ٔفعٗ ٠سفك ثٌّسؼدد 

 ثٌفٍعفز ثٌالةى١ز ٚثٌالد١ٕ٠ز ثٌّؤنسر ٌٍد٠ّمسثن١ز ثٌعسد١ز ثٌّدعّز ٌم١ُ ثٌفعجد ٚثٌّؾْٛ ٚثإلدجف١ز.

فّج ٟ٘ ث١ٌ٢جس ثإلؽسثة١ز ثٌضدٟ ٠ّىدٓ ثلضذجظدٙج ِدٓ ثٌد٠ّمسثن١دزي دْٚ أْ صضعدجزق ِدع ؽدٛ٘س ثٌؽدس٠عز 

 ٕٟ ٚثأللاللٟ  ثإلظال١ِز أٚ صٕجلك أظجظٙج ثٌد٠

 وجٌضجٌٟ: ٟٚ٘ عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ إٌٝ ٘رٖ ث١ٌ٢جس عٍٝ ظذ١ً ثٌقفس صيسقٌمد 

 ج صّغً ؽصءث  ِٓ ع١ٍّز ؼفجفز أ١ِٕز ٠عٙس ع١ٍٙج  ٔص٠ٗ. فىُ ثٌعًّ دفٕجد٠ك ثاللضسثع ألٔٙ 

 .لسٚزر ثٌدظضٛز ثٌرٞ ٠عذس عٓ ثٌؽس٠عز ٠ٚفعس٘ج 

  ِٞدعأٚ صٕجف١دٗ  أظعٙجي أُ٘ ٍِٓٚد٠ّمسثن١ز جظ١ز ٠ٌعضذس دعجِز أظعدَ صعجزق ِذدأ ففً ثٌعٍه ثٌر 

 .أٞ ِٓ ثٌضعج١ٌُ ثإلظال١ِز

                                                           
48
 ي ِسؽع ظجدك.الشُرِ َالذٔم زاطٕحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

49 Abdessalam (Y): « Islamiser la Modernité » O.P.P. 310. 

 76-75ؾ ي ِسؽع ظجدكي اإلسالم َالحذاثحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: ٚأ٠مج 

50
 342-341ؾ ي ِسؽع ظجدكي اإلسالم َالحذاثحي ٚأ٠مج  314-315ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  
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 ثٌعس٠زي ٠ؾخ عٍٝ ثٌعٍيز ثٌمدجِٕز  ِٓ أؽً ثٌممجء عٍٝ ثٌسؼٛر ٚثٌصد١ٔٛز ٚثٌّقعٛد١ز ٚثٌففمجس

ْ  ثٌمجلدٟ  لالي ثٌفضسر ثالٔضمج١ٌزي ٚعٍٝ ثٌعٍيز ثٌٕجصؾز عٓ ثٌؽدٛزٜ أْ صعدضٕد إٌدٝ ؽٙدجش لمدجةٟ ٔص٠دٗي ٚدّدج أ

ْ  ثٌقىِٛدز ثإلظدال١ِز ِيجٌذدز دجالفض١دجن ثٌؽدد٠د فد١ٓ ثٔضمدجء  ٠ض ر لسثزثصٗ دىً ٚعٟ دْٚ ِقجظذز أٞ ظدٍيزي فدئ

لمجصٙج
51
. 

 فدسر ِضعدددري ٠دد٠س٘ج  فس٠ز ثٌضعذ١س ٚثفدر ِدٓ أ٘دُ ثٌّؤظعدجس ثٌد٠ّمسثن١دزي فدال غٕدٝ عدٓ ـدقجفز

ٟ ِضقسزر ِٓ زلجدز صسدعٙج ٚصعصٌٙج ِقضسفْٛ ٔص٘جء ٠ععْٛ إٌٝ فمـ ثٌؽس ٚإدثٔضٗي ـقجفز ذثس ثصؾجٖ إظالِ

فددٟ لددً ثألٔمّددز ثٌالةى١ددزي ـددقجفز صمددَٛ إٌددٝ ؽجٔددخ ٚل١فضٙددج ثٌع١جظدد١ز ٚثإلعال١ِددزي دّّٙددز صسد٠ٛددز ٚألالل١ددز 

ٚزٚف١ز
52
. 

 ًظٍيزي ظٍيز ِمدجدر صسثلذٙدج  صدد١س ثٌّعيسر ثٌد٠ّمسثن١زي ٚثٌقىُ دٛثظيز ثٌضٛثشْ فٟ ثٌعٍهي فٍى

ز ثٌضددٟ ٠ؾددخ أْ صّ ظددط آ١ٌددجس ثٌّسثلذددز وّددج ٘ددٛ ثٌؽدد ْ فددٟ ثٌد٠ّمسثن١ددز ٚصقجظددذٙجي ٚ٘ددٟ ثٌقىِٛددز ثإلظددال١ِ

ثٌّؾضّدع ثإلظدالِٟ  ي ِدٓ ثٌمدسٚزٞ صسو١دصّقىّز دسدع ثٌعػثٌثٌّعيس٠زي ٌىٓ لذً صى١ٍس ؼسنز ث٢دثحي أٚ 

صسد١ز أفسثدٖ ٍٝع
53
. 

جع عدٓ د١ٓ ٚؽٛد ثٌد٠ّمسثن١ز ٚفمٛز ِؾضّع ِدٟٔ ال ٠ّٙدٗ ظدٜٛ ثٌددف ٠جظ٠ٓ١سده  إلنجز ٔفعٗٚفٟ ث

ْ  ثٌؽدٛزٜ صٛفدك دد١ٓ ثٌددفجع عدٓ ثٌّيجٌدخ ثٌّجد٠دز  ِفجٌقٗ ِٚيجٌذٗ ثٌع١جظ١ز ٚثالؽضّجع١دز ثٌفع١ٍدزي فدٟ فد١ٓ أ

ٌؾّجعز ثٌّع١ٍّٓ ٚثٌؾٛثٔخ ثإل٠ّج١ٔز ٚثأللس٠ٚز
54
. 

إذث وجٔش ثٌد٠ّمسثن١ز صددعٛ ٌٍسؽدٛع إٌدٝ ثٌؽدعخ ٚثالفضىدجَ إ١ٌدٗي فٙدرث ِدج صيّدـ إ١ٌدٗ ثٌؽدٛزٜي أِدج إذث 

ٝ ثإلدجف١ز ٚلٍك عمجفز ثٔقال١ٌدزي صدسث٘ٓ عٍدٝ ثٌؾجٔدخ ثٌّدجدٞ ثٌدرٞ ٠قده ِدٓ ل١ّدز ثإلٔعدجْ عذدس وجٔش صٙد  إٌ

لدغدغز غسثةصٖ ثٌذ١ّ١ٙزل
55

ي فٙرث ؼٟء ِسفٛق ِٚ جٌس ٌؾٛ٘س ثٌؽٛزٜ ثأللاللٟ ٚثٌسٚفٟ
56
. 

فّٛلددس عذددد ثٌعددالَ ٠جظدد١ٓ ٠ٕددجلك ثٌّٛلددس ثٌضىف١ددسٞ
57
فٍعددفز ثٌددسثفك ٌٍد٠ّمسثن١ددز ؽٍّددز ٚصففدد١ال   

ْ  ثاللضال  ٘ٛ فٟ ٚآ١ٌجس ي ٠ٚضذٕٝ ِٛلفج  ِؤِٕج  دجٌد٠ّمسثن١ز آ١ٌجس ِعيس٠ز ٚإؽسثة١ز صيجدك ؽٛ٘س ثٌؽٛزٜ ٚأ

                                                           
51
 338دجٌعسد١ز ؾ ثٌّسؽع ٔفعٗ ي 317-316ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

52
 317-316ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

53
 343ؾ دجٌعسد١ز ثٌّسؽع ٔفعٗ ي 318ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  

54
 83-82ي ؾ 1994ثٌدثز ثٌذ١مجء ثٌيذعز ثألٌٚٝ -ي ِيذٛعجس ثألفك ُار مغ الرضالء الذٔم زاطٕٕهعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

55 Abdessalam (Y): «Islamiser … » O.P.P 323. 

56
 312ثٌّسؽع ٔفعٗي ؾ  
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 ثٌضع١ّزي ٚفٟ ثٌٛلش ٔفعٗ ٠سفك ثٌع١جق ثٌغمجفٟ ثٌرٞ ٔؽ س فٟ أفمجٔٗ ثٌد٠ّمسثن١ز ٚ٘ٛ لثٌالةى١ز ٚثإلدجف١زل

دج ي ٚثالعضّجد ِع١جز٠ج  عٍٝ ثٌمجْٔٛ ثٌٛلعٟ ددي ثٌؽس٠عز ثإلظال١ِز ْ  أُ٘ ِج ١ّ٠ص ثٌد٠ّمسثن١ز أٔٙ  ص دٛي ٌٕدج دً إ

 إِىج١ٔز إعيجةٙج ثٌضفع١س ثإلظالِٟ ثٌرٞ ٠ٕجظخ ِٕٙجػ ثٌٕذٛر فٟ ثٌدعٛر.

III 

دّذدددأ ثٌّؽددجزوز ثٌع١جظدد١ز إ٠ّجٔٙددج ؽّجعددز ثٌعدددي ٚثإلفعددجْ صؤوددد
58

ظددضسثص١ؾ١ز ي ألٔ ددٗ ٠دددلً فددٟ إنددجز ث

ي ٚدٍٛزصٗ عٍٝ أزق ثٌٛثلع ثٌؾّجعز ٌٍٛـٛي إٌٝ ثٌعٍيزي ِٚٓ عّز فئٔٗ  ٠عجعد عٍٝ صقم١ك ِؽسٚعٙج ثٌع١جظٟ

ْ  ثإلؼدىجي دجٌٕعدذز إٌدٝ ؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ ال ٠ضقدددد فدٟ ثٌّٛلدس ِدٓ ثٌّؽدجزوز ثٌدرٞ ٌد١ط ِٛلددٛع  إال أ

ددج فددٟ ؼددسٚن ٘ددرٖ ثٌّؽددجزوز ٚفدددٚد ثٌفددالف١جس ثٌ ل١ٌعددش نّٛفجصٕددج : ٠مددٛي ٠جظدد١ٓضددٟ ص ٌٛٙددجي ز٘جٔٙددجي ٚإّٔ 

ْ  صع١١س فىِٛز ٚدظضٛز ِع١ٓ ال ٠ىفدً إال فدً أشِدز  ج ٔعٍُ أ ِقدٚدر دّٛعد ثٔض جدٟ أٚ صٕجٚح عٍٝ ثٌعٍيزي ألٕٔ 

عسل١ز إْ وفً ١٘ٚٙجس  ٚال ٠عضي١ع إال ص٠ٛٙز ثٌؾٛ ثٌع١جظٟ ز٠غّج ٠دفع صتوً ثٌٕمجَ فسلدز أٚ فصددج  ِع١ٕدج  فدٟ 

ْ  صع١١س ٚؽٙز ثٌّؾضّع ثٌرٞ ٕٔؽدٖ ال ٠ّىٓ أْ ٠مضفس عٍٝ ظ١جظدز ِعضسثؿ ثٌّعجزل ز ثٌقصد١ز ١ٌٍّع ـٛزصٗي إ

ِٛظ١ّز ٘دفٙج ثٌضٕجٚح عٍٝ ثٌعٍيز أٚ إـالفجس لف١سر ثٌّدٜ ٠ٕفر٘ج صٕجٚح د٠ّدٛلسثنٟ أٚ لصدٛثفمٟل ِص٠دس 

٠مَٛ عٍٝ ٔفط ٔمجَ ثٌفىس ٚثٌم١ُ ثٌرٞ أٚـٍٕج ٘رث ثٌدزنل
59
. 

ؾّٛعز ِٓ ثإلؼىج١ٌجس ثٌضٟ صؽىً ثٌ ه ثٌفجـً د١ٕٙج ٚد١ٓ ثٌقىُي ٟٚ٘ إفسث  ِٓ ٕ٘ج صيسؿ ثٌؾّجعز ِ

ِؤظعجس ثٌدٌٚز ِٓ ثإلظالَ ٚصيذ١ك ثٌمجْٔٛ ثٌٛلدعٟ اعددَ صفع١دً إِدجزر ثٌّدؤ١ِٕٓ ٚإلجِدز ثٌدٌٚدز ثإلظدال١ِزاي 

 ثفضىجز ثٌقىُ ٚثٌعٍيز اإؼىج١ٌز ثٌعٍيز ثٌع١جظ١زاي إعجدر صٛش٠ع ثألِٛثي إٌٝ ثألِز.
                                                                                                                                                                                              

57
 ٌد٠ّمسثن١ز فٟ ثٌّعسح ثٔمس: ث ِٓ ٌالنالع عٍٝ ثٌّٛلس ثٌضىف١سٞ 

 1997ي ِيذعز ثٌٕؾجؿ ثٌؾد٠در. ثٌيذعز ثألٌٚٝ وظزاخ فٓ اليٕاسح الشزػٕح: الشُرِ المرتزِ ػتٍٕا َالذٔم زاطٕحثشٞ: ِقّد دٓ ِقّد ثٌفص
58
 صؤِٓ فسوز ثٌذد٠ً ثٌقمجزٞ دجٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز دجعضذجزٖ ِذدأ ٚصسديٗ دؽسن١ٓ أظجظ١ٓ: 

 .ثٌم١جَ دئـالفجس ظ١جظ١ز ٚدظضٛز٠ز 

  .لسٚزر صٛف١س ثٔض جدجس ٔص٠ٙز 

س ِددلال  إعجدر ثٌضفى١س فٟ ٘رٖ ثٌؽسٚن أِجَ ثٌضع١١سثس ثٌع١جظد١ز ٚثالؽضّجع١دز صدُ إٌعدجء ثٌؽدسن ثألٚيي ٚثلضفدسس ثٌقسودز عٍدٝ ِيٍدخ ٔصث٘دز ثالٔض جددجٚدعد 

ضٗ فصح ثٌذد٠ً ث  ّ  ٌقمجزٞ؛أظجظ١  ج ٌإلـالؿ. ٚ٘ٛ ثٌرٞ ص ٍش عٕٗ ددٚزٖي ف١ظ ففٍش ِؤلسث  عٍٝ ثٌّؽسٚع١ز ثٌمج١ٔٛٔزي دض ظ١عٙج ٌقصح ظ١جظٟ ظ

ْ  ثٌقىُ ثٌؽسعٟ ثٌرٞ صيّـ ْ  فسوز ثٌذد٠ً ثٌقمجزٞ صعضذس٘ج أشِز فمجز٠ز ؽٛ٘س٘ج ظ١جظٟي ٚأ إ١ٌٗ ٘دٛ ثٌمدجةُ  أِج عٓ نذ١عز ثألشِز ثٌضٟ صعسفٙج ثٌذالد فئ

 عٍٝ ثٌؽٛزٜ ِمّٛٔج  ٚثٌد٠ّمسثن١ز آ١ٌز .

ْ  ثٌعٍيجس ثٌع١ِّٛز ظضمَٛ دقٍٗ دّسظَٛ ِٓ ثٌٛش٠س ثألٚي عذجض ثٌفج فٟ ظ١جق صدثع١جس ِج ظّٟ دمم١ز دٍع١سػي ٚلد صُ ثعضمدجي ودً ِدٓ  2008ظٟ ظٕز إال أ

ِزي ٚلد ـدز عفدٛ ثأل١ِٓ ثٌعجَ ٌٍقصح ثألظضجذ ِفيفٝ ثٌّعضفُ ٚثٌٕجنك ثٌسظّٟ دجظّٗ ثألظضجذ ثأل١ِٓ ثٌسوجٌزي إٌٝ ؽجٔخ ثأل١ِٓ ثٌعجَ ٌٍقسوز ِٓ أؽً ثأل

 ٌذد٠ً ثٌقمجزٞ ٠دثفع عٓ فمٗ فٟ ص ظ١ط فصحي ٠ٚعضذس أْ فمسٖ غ١س لجٟٔٛٔ.ٍِىٟ ِؤلسث  لسؽٛث عٍٝ إعسٖ ِٓ ثٌعؾٓي ِٚج شثي ث

 ٚظٕ فؿ ِعضمذال  ص ١ٌفج  لجـج  دقصح ثٌذد٠ً ثٌقمجزٞ ٚصؾسدضٗ ثٌع١جظ١ز. 

59
 . ٚلجزْ ذٌه ِع ثٌٕؿ ثألـٍٟ ٌٍىضجح دعٕٛثْ:324ؾ ي ِسؽع ظجدكي اإلسالم َالحذاثحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

Abdessalam Yassin: « Islamiser la modernité ». al ofok Impressions. Mars. 1998 
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دجعضذجز٘دج ؽدٛ٘س ثٌّؽدىً ثٌع١جظدٟي  ِعد ٌز ثٌقىدُ ٚثٌعدٍيزسو١ص فٟ ٘رث ثٌع١جق ثٌضق١ٍٍدٟ عٍدٝ ظ١ضُ ثٌض

 صجزو١ٓ دجلٟ ثإلؼىجالس إٌٝ إظٙجِجس ِعضمذ١ٍز.

ددج ِؾددسد آ١ٌددز ْ  ثٌّؽددىً ثٌع١جظددٟ عٕددد ثٌؾّجعددز ال ٠ضقدددد فددٟ ثٌّؽددجزوز ثٌع١جظدد١ز ألٔٙ  صمذٍٙددج ثٌؾّجعددز  إ

ج دددٗي ِجدثِدد  ّ ش ال صضٕددجلك ِددع ثألظددط ثٌّسؽع١ددز ثٌضددٟ فدددد٘ج ٠جظدد١ٓ فددٟ ص١١ّددصٖ ددد١ٓ دٛـددفٗ ِذدددأ أظجظدد١  ج ِعددٍ

ْ  ث١ٌ٢ددجس ثٌضددٟ صيددٛزس ِددع صيددٛز ثٌد٠ّمسثن١ددزي ِٚددٓ لددّٕٙج ثٌّؽددجزوز  ثٌد٠ّمسثن١ددز ٚثٌؽددٛزٜي ٚدجٌضددجٌٟ فددئ

 ثٌع١جظ١ز ٠ّىٓ إعيجؤ٘ج ِمّٛٔج  عمجف١ج  ؼٛز٠ج  أٚ د٠ّمسثن١ج .

ْ  ثٌّؽجزوز ثٌع١جظ١ز ٟ٘ ِؾسد آ ١ٌز صم١ٕز ٚصٕم١ّ١ز ِع١ٕدز صعىدط صفدٛزث  أ٠دد٠ٌٛٛؽ١ج  ٚظ١جظد١ج  إذث ي دّج أ

ددج ِسصذيددز  ددج ٌددُ صقضددً ٔفدد١ذج  ٚثفددسث  لددّٓ إٔضجؽددجس ِسؼددد ثٌؾّجعددز ٚصٕم١سثصددٗي ألٔٙ  ٚثؽضّجع١ددج  ِقددددث ي فئٔٙ 

ْ  ِٛلس ثٌؾّجعز ثٌسثفك ٌٍّؽجزوز فٟ ثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١زي ٠ذسز ٔعذ١دجٌد٠ّمسثن١ز  ج  ٚثٌؽٛزٜي ِٚٓ ؽٙز عج١ٔز فئ

  ْ لدد ألدقٝ ٠ٕددزػ لدّٓ ِؾدجي ث٘ضّدجَ ثٌددثةسر  ثٌّؾدجي٘رث ثٌٕمؿ ثٌقجـً فٟ ثٌىضجدز فٛي ثٌّٛلٛعي وّج أ

ثٌع١جظد١ز ٌؾّجعددز ثٌعددي ٚثإلفعددجْ ثٌضدٟ صٙددضُ دجٌممددج٠ج ثٌعجِدز اثالٔض جدددجسي ثألفدصثح ثٌع١جظدد١زي ثٌّؽددجزوز...ا 

ٙدج ثٌضددع١ُ ثأل٠دد٠ٌٛٛؽٟ ٌٛؽٙدجس ٔمدس ِسؼدد ثٌؾّجعز إشثء ثٌعد٠د ِٓ ثٌممج٠ج ٚثإلؼدىجالسي ِٚدٓ د١ٕ ٚظ١جظجس

ثٌؾّجعز ثٌسثفك ٌٍدلٛي فٟ ثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١ز ٚثالؽضٙدجد دثلدً فددٚد ثألندس ثٌفىس٠دز ٚثأل٠د٠ٌٛٛؽ١دز ثٌضدٟ زظدُ 

 ِعجٌّٙج.

  ْ ٌٍّؽدجزوز  ٚل١دجز ثٌدسفكٌٍع١ٍّدز ثٌع١جظد١ز دسِضٙدج ٕٙؼ ِذدأ ثٌّمجنعز ٠ٍؾّجعز ثٌ ه ثٌع١جظٟ ثٌعجَ ٌإ

 ي فضـ هللا أزظالْ فٟ ٘رث ثٌفدد: ي ٠ٚمٛثٌع١جظ١ز

ْ  ِذدددأ ثٌّؽددجزوز ثٌع١جظدد١ز ٘ددٛ ِذدددأ لددجةُ ٚعجدددش دجٌٕعددذز ٌؾّجعددز ثٌعدددي ٚثإلفعددجْي ٌىددٓ ثٌعددؤثي  لإ

ثٌّيسٚؿ ً٘ ثٌؽسٚن ثٌّٛؽٛدر صعّـ دّؽجزوز ظ١جظ١ز فجعٍز دثلً ثٌعجفز ثٌع١جظ١ز ثٌّعسد١ز  فجٌؽدسٚن غ١دس 

ْ  ثٌدظدضٛز ثٌّعسددٟي ال ٠عدّـ دّؽدجزوز ظ١جظد١ز فم١م١دزي ِضٛفسر ظٛثء ِٕٙدج ِدج صعٍدك دجٌؾجٔدخ ثٌمدجٔ ٟٛٔ. ذٌده أ

فجٌعٍه وٍٙج ِّسوصر د١د ثٌٍّهي ١ٌٚط ٕ٘جن ففً ٌٍعٍه دّفِٙٛدٗ ثٌقم١مدٟي ِٚدج ٠ّىدٓ أْ ٠ضسصدخ عدٓ ثٌدظدضٛز 

ِٓ ثٔض جدجس ٚدسٌّجْ ٚفىِٛز صذمٝ وٍٙج غ١س ذثس ؽدٜٚي فّج ثٌؾدٜٚ ِٓ دسٌّجْ ١ٌعش ٌٗ ـالف١جسي ٌٚد١ط 

ْ  ثٌضؽى١ٍز ثٌذسٌّج١ٔز صىْٛ ِفجغز ٚفمج  ٌٗ ِؾ جي الص جذ ثٌفعً ٚثٌمدزر عٍٝ ثص جذ ٚـ١جغز لٛث١ٔٓ فم١م١زي وّج أ

ألِصؽز ثٌّ صْ ثٌرٞ صٕفرٖ ٚشثزر ثٌدثل١ٍزل
60
. 

                                                           
60
 27/11/2001ثٌسدجن دضجز٠خ ِد٠ٕز  ّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ فٟؾِمجدٍز ِع ثألظضجذ فضـ هللا أزظالْ عمٛ ِؾٍط ثإلزؼجد ٚثٌٕجنك ثٌسظّٟ ٌ 
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ِدٓ ؽد٠دد  ثٌفدالف١جسصقفس ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ ثٌّؽىً فٟ ِع ٌز إعجدر صٛش٠ع ثٌعٍيجس ٚصقد٠د 

ْ  ١٘ىٍضدددٗ ٚثٌضم١دددد دّذدددجدا ثإلظدددالَي ذ ْ  ثٌذسٌّدددجْ ِدددٓ ف١دددظ ٘دددٛ ِؤظعدددز ٠فضمدددد إٌدددٝ ؼدددسٚن ثٌفعدددً أل ٌددده أ

ٕٗ ِٓ صيذ١ك ِدج ٠عديسٖ ِدٓ لدٛث١ٔٓ ٚصفع١ٍٙدج جسٚثاللضفجـ ثٌّ ٌٛز ٌٗ ال صعّـ ٌٗ إال دٙجِػ ل١ك ال ٠ّى 
61
 .

ج  ٚثٌٕض١ؾز ٟ٘ لٍك ؽٙجش صجدع ِٚفضمد ٌؽسٚن ثالظضمال١ٌز ٚثٌفعج١ٌدزي ثٌؽدٟء ثٌدرٞ ٠ٕيذدك عٍدٝ ثٌقىِٛدز أ٠مد
62
ي 

ْ  ثٌقىِٛددز ال فىددُ ٌٙددج فددٟ ثٌّعددسح أِددجَ ثٌفددالف١جس ثٌّّسوددصر د١ددد ثٌٍّدده دقىددُ  ٠ٚمددٛي ثٌٕددجنك ثٌسظددّٟ: لإ

ثٌدظضٛزي فجٌٍّه ٘ٛ ثٌرٞ ٠ّضٍه ثٌقىُ ثٌفعٍدٟي فٙدٛ ٠مدع ثٌذدسثِؼ ٠ٚٛؽدٗ ثٌّسفٍدز ثٌّمذٍدز ثٔياللدج  ِدٓ ليدجح 

سي فجٌٙدجِػ ثٌّضددٛفس ٌٍقىِٛدزي ٠عدقخ ِٕٙددج ثٌعدسغي ٌدرٌه فع١ٍّدج  ثٌقىِٛددز ال صقىدُ ٚٔدسٜ ذٌده فددٟ ثٌٛثلدع أوغد

صدز٠ؾ١ج  فٟ ؽ١ّع ثٌممج٠ج ثألظجظ١ز ٚثٌقعجظزي عٓ نس٠ك ثٌٍؾدجْ ثٌٍّى١دز فدٟ وجفدز ثٌميجعدجس ودجٌضع١ٍُي فمدٛق 

ل…ثإلٔعجْي ثٌفقسثءي ثٌّسأر
63
. 

ج ِؽٛدز دعدر لسٚلجسي ٚدرٌه لسزس ثٌؾّجعز عدَ ِؽدجزوضٙج فدٟ  أِج عٓ ثالٔض جدجس فضسٜ ثٌؾّجعز أٔٙ 

2002ثٔض جددددجس
64
ْ  2003ٚثالٔض جددددجس ثٌؾّجع١دددز ٌددد    دددج ال ص ضٍدددس عدددٓ ظدددجدمجصٙجي ٚصعضذس٘دددج ِدددصٚزر ٚأ ي ألٔٙ 

 ثٌّؤظعجس ثٌّٕذغمز عٕٙج ال ِفدثل١ز ٌٙج.

ْ  صؽى١ٍز ثٌذسٌّجْ ٚثألغٍذ١ز ف١ٗ ِىٛٔز ِٓ ن١س ظ١جظٟي ١ٌٚط ِدٓ صٛؽدٗ : ٠ٚم١س فضـ هللا أزظالْ لإ

ْ  ثٌقىِٛدز ِىٛٔدز ِدٓ ٠عدجز ٠ّٚد١ٓ ٚثؼدضسثو١ز ظ١جظٟ ِسصىص عٍٝ صفٛز ِع١ٓي ٚٔؾد  فٟ ثٌذسٌّجْ ثٌّعسدٟ أ

فٟٙ فع١فعجء صفٛز٠ز ٚفىس٠ز ال ٠ّىٓ أْ صؾّع د١ٕٙج فىِٛز ل٠ٛزل …ِٚجزوع١ز ١ٕ١ٕ١ٌز ١ٌٚذسث١ٌز
65
. 

 فّجذث عٓ ِٛلس ثٌؾّجعز ِٓ ثألفصثح ثٌع١جظ١ز 

ْ  ثألفصثح ثٌّعجزلز ِٕٙج أٚ ثٌّفيٕعز آٌز صُ صس٠ٚمٙج ِدٓ ندس  ث ٌٕمدجَ عٍدٝ ثٌّفدجدلز ٚثٌضعذ١دس إ

عٓ ِٛثفمضٙج لثٌضٛثفم١زل
66
ْ  ثٌيذمز ثٌع١جظ١ز ثٌعؾٛش صدد٠س ِعسودز ي  ٠ٚمٛي ٠جظ١ٓ فٟ ٚـفٗ ثٌٕ ذز  ثٌع١جظ١ز: لإ

لٍف١ز غج٠ضٙج إفؽجي وً صع١١سي ٌىٓ ثٌؽعخ ثٌّ ٍؿ ٌد٠ٕٗ زغدُ ؽٍٙدٗ ثٌيدجِٟ ٠ذدسأ ِٕٙدجي ٘درٖ ثٌيجةفدز ثٌع١جظد١ز 

دج صميدع ثٌيس٠دك عٍدٝ ثألؽ١دجي ثٌؾد٠ددر ثٌضدٟ صفٛلٙدج صى٠ٕٛدج  ٚأ١ٍ٘دزي ٌ دِدز ِفدجٌـ ثٌؽدعخ  ثٌعؾٛش ال صددزن أٔٙ 

                                                           
61
 .٠2002ٕج٠س  24-18دضجز٠خ  20ثٌعدد  جزٔذج األٔامفعجْ فٟ ٌعدي ٚثإلٌؾّجعز ثفٛثز ِع عذد ثٌٛثفد ثٌّضٛوً ثأل١ِٓ ثٌعجَ ٌٍدثةسر ثٌع١جظ١ز  

62
 ِمجدٍز ِع فضـ هللا أزظالْ. ِسؽع ظجدك. 

63
 .ثٌّسؽع ٔفعٗ 

64
 ي ِسؽع ظجدك. جزٔذج األٔام فٛثز عذد ثٌٛثفد ثٌّضٛوً ِع 

65
 ِمجدٍز ِع فضـ هللا أزظالْ.  

66
 Abdessalam (Y): « Islamiser » O.P. P: 319. 
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ثٌّعدددٍُ ٘دددؤالء ثٌعدددجدر ثٌّعدددضسلْٛ عٍدددٝ أزثةىٙدددُ ثٌّعضعدددٍّْٛ ٌفدددفعجس ثٌعددد١ٕٓي ثٌّّضٍتدددْٛ ش٘دددٛث ي ٘دددؤالء 

ثٌّعؤٌْٚٛ عٓ ثٌٕص٠س ثٌرٞ ٠ّضؿ دِجءٔج الدد أْ ٠ٕفسفٛث ٌىٟ ٠ضع١س ثٌّؾضّعل
67
ْ  صجز٠خ   ألفدصثح ٘رٖ ثدً إ

وج  ٌفمقٙج فٟ ع١ٓ ثٌؽعخ ٌرٌه ِف١س٘ج ٘ٛ لثٌّٛس ثٌيذ١عٟل ثٌضٍمجةٟ دعد ثٌمِٛز
68
. 

ٚإذث وجٔش ٘رٖ ثٌّمٛالس صّغً ثٌضؽ ١ؿ ثٌع١جظٟ ٚثأل٠دد٠ٌٛٛؽٟ ٌؾّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ لدالي فضدسر 

ْ  ِدج ؼدٙدٖ ثٌّعدسح ِدؤلسث  ِدٓ صيدٛزثس ظ١جظد١ز أدس إٌدٝ ثالي ثٌغّج١ٕٔجس ٚأٚثظه ثٌضعع١ٕجس ٔفضدجؿ ثٌّضددزػ فئ

عٍٝ ثٌفسلجء ثٌع١جظ١١ٓ ٚإدِجػ ثإلظال١١ِٓ ثإلـالف١١ٓي عذس صذٕٟ ؼعجز ثٌعد١س فدٟ ظد١جق ثالٔضمدجي ثٌدد٠ّمسثنٟ 

 ٚإدِجػ ثٌّعجزلز ثٌضجز٠ ١ز ثٌّّغٍز فدٟ أفدصثح ث١ٌعدجز ٚفدصح ثالظدضمالي ِٚؽدجزوضٙج فدٟ ثٌقىِٛدز ِدٓ لدالي

ِقّدد ثٌعدجدض ٌٍقىدُي ثٌدرٞ صذٕدٝ ثٌٍّده ٛـدٛي دز ثٌعٍيز ٠عّٝ لدجٌضٕجٚح ثٌضٛثفمٟل ٚصع١١س لّ وجْ صؾسدز ِج

ِمٌٛدز دٕدجء ثٌّؾضّدع ثٌدد٠ّمسثنٟ ثٌقددثعٟ أ٠دد٠ٌٛٛؽ١ج ي ٚٔٙدؼ ثٌ يدز ثٌٛن١ٕدز ِفج١ُ٘ ٚصفٛزثس ؽد٠در ِٓ لذ١ً 

ٌٍض١ّٕز ثٌذؽس٠ز ثلضفجد٠ج ي دع١ز ثٌسفع ِٓ فسو١ز ثاللضفجد ٚثٌقد ِٓ ِعمالس ثٌفمس ٚثٌذيجٌز ٚثٌضم ُ... ٚعٍٝ 

١د ثٌقمٛلٟ دّقجٌٚز صفف١ز ٍِس ثالٔضٙجوجس ثٌؾع١ّز ٌقمٛق ثإلٔعجْي ٚصع٠ٛك لقج٠ج ظٕٛثس ثٌسـجؾ ثٌفع

عذس إفدثط ١٘تز ثإلٔفج  ٚثٌّفجٌقزي ٚإذث وجٔش ٘رٖ ثٌّذجدزثس صعذس عٓ زغذز ٚإزثدر ظ١جظ١ز ٚثؽضّجع١ز فٟ 

ْ  دٛثدز ثالٔفسثػ ثٌع١جظد ٟ ثٌضدٟ ٚظدعش ِدٓ ٘دجِػ ثٌقس٠دز نٟ ـفقز ثٌّجلٟ ٚإعجدر ص ١ً٘ ثلضفجد ثٌذالدي فئ

ْ  ِعجز ٘رٖ ثٌع١جظجس ثٌعجِز ٌٍدٌٚز صعضسلدٙج ِؾّٛعدز ِدٓ ثإلوسث٘دجس ٚثٌفدعٛدجس ثٌضدٟ صقدد ِدٓ  ٚثٌفعًي ٚإ

  ْ د٠ٕج١ِضٙجي ٚصعٛق صقسوجصٙجي ثٌؽٟء ثٌرٞ ٠ضيٍخ ثٌّص٠د ِٓ ثٌؾٙد ٚثٌٛلدش ٌضؾدجٚش ٘درٖ ثٌعمذدجسي ٚدجٌّمجددً فدئ

ٌعجدك ٔفعٗي ٌُٚ صع١س ِٛلفٙج ٚزؤ٠ضٙج ٌيذ١عز ثألشِز ثٌضٟ صؽٙد٘ج ثٌذالدي ثٌؾّجعز لٍش عٍٝ ثٌّٛلس ثٌع١جظٟ ث

ٚثفضفمش دجٌضؽ ١ؿ ثٌع١جظٟ ٚثأل٠د٠ٌٛٛؽٟ ثٌعجدك ٔفعٗي دً لدً ِٛلفٙدج عجدضدج  دجٌّسؽع١دجس ٚثٌّٛثلدس ٔفعدٙج 

ٚفسودز  ِمجزٔز ِع فسوز ثٌضٛف١د ٚثإلـدالؿ ثٌضدٟ ثٔددِؾش فدٟ ثٌع١ٍّدز ثٌع١جظد١ز عذدس فدصح ثٌعدثٌدز ٚثٌض١ّٕدزي

ثٌذد٠ً ثٌقمجزٞ ثٌضٟ ففٍش عٍٝ ثٌّؽسٚع١ز ثٌمج١ٔٛٔز دعد أِد ن٠ًٛي ٚثٌقسوز ِدٓ أؽدً ثألِدز ثٌضدٟ ألدقش 

 صضذٕٝ ل١جز ثٌّؽجزوز ؼس٠يز ثٌقفٛي عٍٝ ثٌّؽسٚع١ز.

ٌمد ؼٙدس ٘رٖ ثٌقسوجس ثإلظال١ِز صع١١دسث  فدٟ ِٛثلفٙدج ٚزؤث٘دج د فدٛؾ ثٌٕمدجَ ثٌقدجوُي ِّدج ٠مضمدٟ 

١جصٙجي ف لقش ِعضعدر ٌٌٛٛػ ثٌع١جظدز ِدٓ دجدٙدج ثالٔض دجدٟي ثٌدرٞ ِجشثٌدش ؽّجعدز ثٌعددي إعجدر ثٌٕمس فٟ ِسؽع

 ٚثإلفعجْ زثفمز ٌٗ. 
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 328-327ي ِسؽع ظجدكي ؾ اإلسالم َالحذاثح١ٓ: عذد ثٌعالَ ٠جظ 

68
 414ي ِسؽع ظجدكي ؾ المىٍا  الىثُْعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  
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ثٌع١جظ١ز ثٌضٟ ٠ع١ؽٙج ثٌّعسح ِٕر أٚثظه ثٌضعع١ٕجس  ِٚج  ثٌّسفٍز و١س ٚثوذش ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ

 صم١١ّٙج ألدثةٗ ثٌع١جظٟ ٟ٘ زؤ٠ضٙج ٌٍٕمجَ ثٌع١جظٟ دعد ٚـٛي ثٌٍّه ِقّد ثٌعجدض ٌٍقىُ  ِٚج ٘ٛ 

صعددد زظددجٌز لإٌددٝ ِددٓ ٠ّٙددٗ ثألِددسل ثٌضددٟ دعددظ دٙددج عذددد ثٌعددالَ ٠جظدد١ٓ إٌددٝ ثٌٍّدده ِقّددد ثٌعددجدضي غدددثر 

ٚـٌٛٗ ٌٍقىُ ثٌٛع١مز ثٌع١جظ١ز ثٌؾد٠در ثٌضٟ صعذس عٓ ِٛلدس ثٌؾّجعدز ثٌسظدّٟ ِدٓ ثٌٍّده ثٌؾد٠دد غددثر ٚـدٌٛٗ 

ز ٚثالؽضّجع١ز ٚثاللضفجد٠ز ثٌضٟ آي إ١ٌٙج ثٌّعسحي ٚصمضدسؿ ٌٍقىُي ٚلد صمّٕش ٚـفج  ٚصق١ٍال  ٌٍٛلع١ز ثٌع١جظ١

ِؾّٛعز ِٓ ثٌٛـفجس ثٌىف١ٍز فٟ ٔمس ِسؼد ثٌؾّجعز ددجٌ سٚػ ِدٓ ثألشِدز ثٌقج١ٌدزي ٠ٚمدٛي ٠جظد١ٓ فدٟ ٚـدفٗ 

صُْعدس ق ثٌؽدذ١ذز ثٌٙجصفدز دجظدُ ِقّدد ثٌعدجدض ٔٙجة١دج  عدٓ نذمدز ظ١جظد١ز ؼدجزوش ٌٛلع ثٌؽذجح فٟ ٘رث ثٌفدد: ل

دئظدالَ ثٌؽدعجزثس  ٘ج  ثٌّ صْ ثٌؽجةخ دٙضجٔٗ ٚل١جٔضٗ ٌّذجدا ثإلظالَي ٔذرس إظدالَ ثٌّعد١ٍّٓ ٚدثٔدشوس نٛعج  أٚ

ْ  ال  ثٌ ج٠ٚز. وّج صُعسق ثٌؽذ١ذز ثٌٙجصفز عٓ ثٌد٠ّمسثن١ز ثٌقع١ٕز ثٌّفسغز ِٓ وً ِقضدٜٛي ثٌٍّٛعدز دي عدُ نع١دج

 .ٍِز ٌٗ ٚال ِذدأ

ز ٌددٜ ٘درث ثٌؾ١دً ثٌفدجز ِدٓ ِعدسح ثٌذدؤض عٍدٝ ِدضٓ دجٔيّدجض ثٌّعدجٌُ ٚفمددثْ ث٠ٌٛٙد ٚٔمسث  إٌٝ ٚع١ُٙ

ْ  ثٌّعضؽجز٠ٓ ثٌؽذجح ٠صثٚؽْٛ د١ٓ لٛثزح ثٌضّدجةُ ثٌعض١مدز  ثٌّٛس زغُ ثٌّ جنس ثٌضٟ ٠عسفٙج ثٌ جؾ ٚثٌعجَي فئ

د فدد دضذٕدٟ عم١ددر دد٠ٍدز ظد١ضىفً ثٌٕؽد١د  ٚثٌقد٠غز ِٓ أؽً إلٕدجع ٘دؤالء ثٌؽدذجْ ٚثٌؽدجدجس ثٌدر٠ٓ ٌدُ صعدد ٌٙدُ عمدز

ثإللددالؾ ٌٙددج فددٟ ثٌمٍددٛح ثٌفض١ددز. ٚظددضمَٛ فّددالس ثٌضمددجِٓ  ٌسث٠ددز ثٌقّددسثء فددٟ ثٌّدزظددز دعددسضثٌددٛنٕٟ ٚث

لدضسظ١خ دعجةُ ثٌغمجفز ثٌؾد٠دري لعمجفز ثٌضعٛي ٚثٌؽجزثس ثٌّمدِز د ّعز دزثُ٘
69
. 

أـدذـ ي دقجؽز إٌٝ ِٕمر دع١ز صفجدٞ ثٌعمٛن فدٟ ثٌٙج٠ٚدز لفجٌٛلع ثٌرٞ ألقٝ ٠ؾجدٗ ثٌّعسح فٟ ٔمسٖ

 ال أفدد ٠ؾٙدً ِدٓي ِعدؤ١ٌٚز إٔمدجذ ثٌدذالد ِدٓ ثٌٙدٛر ثٌضدٟ صىدجد صٕٙدجز ف١ٙدج ح ث١ٌَٛ ِددعٛث  إٌدٝ صقّدًثٌٍّه ثٌؽج

ْ  ثٌٕمدجَ د وٍّدٗ فدٟ صقٍدً ظدس٠عي ٚال ٠ىفدٟ ٌضيذ١دخ  - إْ صقٍدٝ دم١ٍدً ِدٓ ث١ٌممدز - ثٌّسثلذ١ٓ ٌٍؽد ْ ثٌّعسددٟ أ

د١ د ظدٍيضٗ ددسد ِمٍّدز ٠ذدد ٚلعٗ ثٌّعضً إزظجي لثإلؼجزثس ثٌم٠ٛزل ثٌضٟ ٠قجٚي عذس٘ج ثٌمفس أْ ٞ فصِدٗ ٠ُٚؽ 

١َّز  ٕ٘جن ؼ  ْٛ  ِ  ل.ٕ٘ج أٚ إٌمجء ليذز 

فٟ ثٌٕمجَ د وٍّٗ. الدد ِدٓ ٚلدع ثٌميدجز  لال ِٕجؾ ِٓ إعجدر ثٌٕمسٚإلعجدر ثألِٛز إٌٝ ٔفجدٙج ٠مضسؿ 

فجشِدز. الددد ِدٓ ِسثؽعدز ؼدجٍِزل عٍٝ ظىز ؽد٠در. ٌٚرث الدد ِٓ لجنسر ل٠ٛز ٠ٚد
70
جد جٌٕٙٛق دجاللضفدٚذٌده دد 

ال أِدً ٌّقّدد ددٓ ثٌقعدٓ ٚال ي ٚدٕجء ِؽسٚع ِؾضّعٟ ٚظ١جظٟ ؽد٠دد لثٌّٕضؼ ثٌّٛفس ٌٍؽعً ٚصؽؾ١ع ثالظضغّجز

                                                           
69
 5ي ؾ رسالح ىلّ مه ٍٔمً األمزعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  

70
 11ي ؾ رسالح ىلّ مه ٍٔمً األمزعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:  
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٠ددٚز ف١ٙدج  ِجدثَ ثإلعٕجْ ٠ ذيجْ فٟ ١ًٌ ثالزصؾجيي ٚال ِ سػ ٌٍؾٙجش ثٌّ صٟٔ ِدٓ ثٌّضج٘دز ثٌضدٟ ٌّعسح ِقّد

ث٢ِدجي ثٌضدٟ ٠ؾعدد٘ج فدٟ أعد١ٓ ش ِّٚٙج عمّ ِّٙج دٍعش ؽسأر ثٌٍّه ثٌؽجحي ِّٚٙج صعددس إٔؾجشثصٗ ثٌّمضقّزي

دٛلدٛؿي ثٌّعذدب ٌٍؽدعخي ودً ثٌؽدعخي غجةذدج  فدال  ثٌؽعخ ثٌّعذس عٓ ثزص١جفٗ. فّج دثَ ِؽسٚع ثٌّؾضّع ثٌّقددد

لأًِ فٟ ثإلفالس ِٓ نٛفجْ ٠ٛؼه أْ ٠قً
71
. 

ص ١ٍك  لز ددْٚلفال ثٔيال ٠ٚسصىص ٘رث ثٌّؽسٚع عٍٝ ص ١ٍك صجَ ٌٍّؾضّع ٚثٌع١جظ١ز ٚثإلدثزر ٚثإلٔعجْ...

ٕ٘دجن ٠عدضقك ثٌدروس فدٟ ـدقس  ٌٍع١جظز ٚثإلدثزر ٚثٌّؾضّع. ٚال ص ١ٍك ٌٍسع١ز ِج ٌدُ ٠ض ٍدك ثٌسثعدٟي ٚال فعدً

لثٌضجز٠خ ِج ٌُ ٠ىٓ فعال  ألالل١  ج
72

ي ٚثالظضعٕجء عٍٝ ثٌٕٙؼ ثٌعٍيٛٞ ٚثفضىجز ؼؤْٚ ثٌقىدُ ٚثٌع١جظدزي عدُ أل١دسث  

ٚصٛل١فٙددج ٌقددً صجز٠ ١ددج  ؽددرز٠ج  ِض١ّدصث ي ٚٚثؽذددج  د١ٕ٠دج  ٚ ظ١جظد١ج  فددال  ٠جظد١ٓ ثعضذددسٖ إعدجدر ثألِددٛثي ٌاِدز ٚثٌددرٞ 

ثٌٍّى١دز إ٠ؾجد١دجس ٠عؾدص ثٌٍعدجْ عدٓ عدد٘ج. فجالظدضغّجز  ظد١ىْٛ ٌضفدف١ز ٍِدس ثٌدد٠َّٓ ددجٌغسٚرِعمٍز ثٌّد١ٔٛ٠دز ل

ي ٔقدٛ ثالظدضغّجز ثٌعّدِٟٛي ٚث ظ١ٕيٍك دعد صٛلسي ٚثٌّجي ثٌّ فدؿ َّٛ ٌضعٍد١ُ ث١ٌدَٛ ٌضعدد٠د ألعدجن ثٌدد٠ْٛ ظد١ُق 

ثٌذ١ٕدز ثٌضقض١دز  دد١ٓ دٍددثْ ثٌعدجٌُ ظد١يفٛثْ إٌدٝ ثٌعديـ. ظضضقعدٓ 125ثٌٍرثْ ٔ ى فدج  دجٌذٍدد إٌدٝ ثٌّسصذدز  ٚثٌضسد١ز

ٚثٌؾعسثفدٟ ثٌّمدسٚح عٍدٝ ثٌّٕدجنك  ثٌّٕٙجزر أٚ ثٌّٕعدِز فٟ ثٌّٕدجنك ثٌمس٠ٚدزي ٚظد١فه ثٌقفدجز ثالؽضّدجعٟ

جس ثٌذيجٌدز دعدد أْ صُعدضعًّ ِمد جس أوغدس فجع١ٍدز ِدٓ صٍده ِعدضٕمع ثٌّقسِٚز ١ٌ ضسثؽع ِد ثٌفمس ثٌؾجةع. ظضُؾفَّس

ً أٌفج  ِٓ ع  ثٌغدسٚر ثٌّٛزٚعدز لدسق ثٌدد٠ٓ  ٌٓ صعد ا...ا ثٌعّجي ٕ٘ج أٚ ِجةز ِٓ ثٌدوجصسر ٚثٌّٕٙدظ١ٓ ٕ٘جن ثٌضٟ صُؽ 

ٌٍّعجزدزل ثٌ جزؽٟ ثٌٛثظع فمهي دً ٠ّىٕٙج أْ صٍذٟ ثٌقجؽ١جس ثٌٍّقز
73
. 

ْ  عدَ صٍمٟ ثٌؾّجعز ألٞ ز د أٚ إؼجزر عٓ ٘درٖ ثٌسظدجٌز ثٌّفضٛفدز ٚثٌّٛؽدٗ ِذجؼدسر إٌدٝ ثٌٍّدهي لدد إال أ

فّٙش ِٕٙج ثٌؾّجعز زفمج  ـس٠قج  ِٓ ثٌٕمجَ ٌؽىٍٙج ِٚمّٛٔٙج ٚثٌيس٠مز ثٌضٟ صّش دٙجي ِٚٓ عّز لٍفش إٌٝ 

ْ  صع١١دس لّدز ثٌعدٍيز ٌدُ ٌض ٍؿ ثٌؾّجعز إٌٝ ثٌّٛلس ث٢صٟ:عدَ ثالظضؾجدز ٌّمضسفجصٙج أٚ ثٌسد ع١ٍٙجي  ٠ىدٓ ٌدٗ  إ

أٞ ص ع١س ٠روس فٟ د١ٕز ثٌٕمجَ ثٌع١جظٟي فجٌّع ٌز ١ٌعش ِع ٌز أؼ جؾ
74
ج ِؽىٍز صٛؽٗ عجَ ٌٍٕمجَ  ٚإّٔ 

75
. 

                                                           
71
 23ؾ ثٌّسؽع ٔفعٗي  

72
 30 ؾثٌّسؽع ٔفعٗي  

73
 31-30 ؾٔفعٗي  ثٌّسؽع 

74
ثٌرٞ عٛق ٘ٛ ث٢لس دئدز٠ط  عمخ صٕف١خ ِقّد ثٌعجدض فٟ ثٌقىُ صُ صع١١س إدز٠ط ثٌذفسٞ ٚش٠س ثٌدٌٚز فٟ ثٌدثل١ٍزي ٚصع٠ٛمٗ دّقّد ث١ٌّدثٚٞ 

فصح ي إعس لال  د١ٓ فصح ثالصقجد ثالؼضسثوٟ ٌٍمٛثس ثٌؽعذ١ز 2002ٚثٌرٞ أـذـ ٚش٠سث  أٚي دعد ثالٔض جدجس ثٌضؽس٠ع١ز ٌعٕز  2001ؽيٛ فٟ أٚثلس 

ْ  ثالظضمالي عٍٝ ِٕفخ ثٌٛش٠س ثألٚي. ٚصٌٛٝ ِفيفٝ ثٌعجً٘ ٚشثزر ثٌدثل١ٍزي ١ٌ ٍفٗ فٟ ددث٠ز ٘رٖ ثٌعٕز ؼى١خ دٓ ِٛظٝ عٍٝ زأض أَ ثٌٛشثزث س. إ

 .صع١١س ٚشزثء ثٌدثل١ٍز ثٌر٠ٓ ٠ٕقدزْٚ ِٓ فتز ثٌضمٕمسثن ألقش ظّز ١ِّصر ٌقىُ ِقّد ثٌعجدض
75
 ٠2001س ٠ٕج 24-18دضجز٠خ  20ي ثٌعدد األٔام 
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ْ  صع١١دس ؼد ؿ ال ٠ّىٕدٗ أْ ٠ع١دس عم١ٍدز ِدج شثٌدش ٚ فعخ ثٌٕجنك ثٌسظّٟ ٌؾّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْي فئ

ْ  ثٌٕمجَ ثٌقجٌٟ صسثؽع  عٍٝ ثٌعد٠د ِٓ ثٌّىجظخ ثٌضٟ وجٔش فدٟ لدً صعيٟ ٌٍّعجٌؾز ثأل١ِٕز ثٌدزؽز ثألٌٚٝي دً إ

ثٌٍّه ثٌسثفً
76
. 

 الجماػح؟ ت تز ًفما ٌُ الثذٔل الذْ 

ْ  ثٌؾّجعز ال صمضسؿ دسٔجِؾج  ألٔٗ  ٠مضسْ دّج صع١ّٗ لثٌضسل١ع ثٌع١جظٟل ثٌرٞ ٠عُ ظٍٛن ثٌٕ ذز ثٌع١جظ١ز  إ

ِٚدج   ِٚمدج١ِٕٗ ثألظجظد١ز ث ث١ٌّغدجقِّٚجزظجصٙجي ٚصمدَ دد٠ال  ِج صع١ّٗ لث١ٌّغجق ثإلظالِٟل فّدج ٘دٟ نذ١عدز ٘در

 ٟ٘ ثٌقٍٛي ثٌضٟ صمضسفٙج ثٌؾّجعز ٌٍ سٚػ ِٓ ثألشِز ثٌسثٕ٘ز 

لٍّ٘ٛث إٌدٝ دمٌٛٗ  صعٛد فىسر ث١ٌّغجق إٌٝ عمد ثٌضعع١ٕ١جس ف١ظ دعج عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ إٌٝ ١ِغجق إظالِٟ

 ي ِد ١غجق ؽّجعدز ثٌّعد١ِٓ١ٍّغجق ِعٍُ ثٌّعٕٝ ٚثٌّذٕٝي ِعٍُ ثٌم١جدر ٚثٌمجعدري ِعٍُ ثٌّذجدا ٚثأل٘دث
77
٠ددلً ي 

ف١ٗ ِٓ ٠دلً ِٓ ِىٛٔجس ثٌّؾضّع ٠ٚ سػ عٕٗ ِٓ ٠ سػل
78
. 

ْ  ٘رث ث١ٌّغجق ٘ٛ ٔمجغ عجَ ٠ؽجزن ف١ٗ ثٌؾ١ّدع دْٚ إلفدجء أٞ ندس  ٌضقد٠دد  ٠ٚؽ١س ثٌّسؼد ثٌعجَ إٌٝ أ

ِج ِعٕٝ ثٌضف٠ٛش  ِج ثٌّمفٛد دجٌدظضٛز 
79
 جظ١ز ثٌّعضمذ١ٍز.فٟٙ ِقجٌٚز ٌسظُ ِعجٌُ ؽد٠در ٌٍّّجزظجس ثٌع١ 

ْ  ٘ددرث ث١ٌّغددجق ٠ؾددخ أْ ٠يددسؿ عٍددٝ ثألِددزي ِددٓ أؽددً صقد٠ددد لجعدددر ظ١جظدد١ز ِضعددددر ثٌضٕم١ّددجس  ٌددرٌه فددئ

صى٠ٛٓ لجعدر لؽّجعز ثٌّع١ٍّٓل صمُ صٕم١ّجس ثإلظال١١ِٓ فٟ ؽذٙز دع١زثٌقصد١ز ٚثٌٕمجد١ز ٚث١ٌّٕٙزي 
80

ي ٚصىْٛ 

                                                           
76
 ِمجدٍز ِع فضـ هللا أزظالْ. 

77
 د فٛؾ فىسر ث١ٌّغجق ثإلظالِٟ لد صسثٚفش د١ٓ عالعز ِٛثلس:فعً ثٌٕ ذز ثٌع١جظ١ز  ٚدزد شوجٔ 

 .ثٌّٛلس ثألٚي ٘ٛ صؾجً٘ ٘رٖ ثٌدعٛر ٚعدَ ثالوضسثط دٙج 

 .ثٌّٛلس ثٌغجٟٔ ثٌرٞ عّٓ ثٌّذجدزر ٚنجٌخ دئعجدر ثٌٕمس فٟ ؼىٍٙج ِٚمج١ِٕٙج 

 ٌقض٠ٛجصٗ دٕجء  عٍٝ أزل١ز إظال١ِز صعىط ِسؽع١ز ثصُٙ عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ دجٌضٕم١س ٌإللفجء ألٔٗ  فدد أزل١ز ث١ٌّغجق ِٚغجٌظ ثٌرٞ ثٌّٛلس ث

ْ  ثٌؾّجعز صعيٟ ٌٕفعٙج ِٛلعج  ظ١جظ١ج  أعٍٝ ِٓ دجلٟ ثٌفسلجء ثٌع١جظ١١ٓي دً فضٝ ثإلظالِ ١١ٓ أٔفعُٙي ثٌؾّجعز ٚزؤ٠ضٙج ثإل٠د٠ٌٛٛؽ١زي ٚدجٌضجٌٟ فئ

فٙرٖ ثٌّذجدزر ِؾسد ِٕجٚزر ٌفه ثٌعصٌز عٓ ثٌؾّجعز ٚثٌقفجز ثٌرٞ ٚلعش ٔفعٙج ف١ٗي ٌٚضفجدٞ ثالٔىّجغ ٚثٌضسثؽع ثٌرٞ أـذقش صعجٟٔ ِٕٗ 

 ِٕر أٚثلس ثٌضعع١ٕجسي فّٕيك ثٌؾّجعز ثٌع١جظٟ ٚثٌفىسٞ نذمج  ٌٙرث ثٌّٛلس أفجدٞ ثٌسؤ٠ز ِٚصدٚػ ثٌ يجح ادٌٚز ثٌمجْٔٛ ٚثٌّؤظعجس أعٕجء

ز ٚدٌٚز ثٌ الفز أعٕجء ثٌمٛرا ِٕٚج٘ك ٌافصثح ثٌع١جظ١ز وّج صدًٌ عٍٝ ذٌه ثٌعد٠د ِٓ فمسثس لثٌّٕٙجػ ثٌٕذٛٞلي فىجْ فس٠  ج ٚفم ج ٌّٕمٛ ثٌّقٓي

 أـقجح ٘رث ثٌّٛلس دّسؼد ثٌؾّجعز ٌٛ وجْ د٠ّمسثن١  ج نسؿ ثٌفىسر ١ٌقدد ثٌٕمجغ ؼىٍٙج ِٚمج١ِٕٙج ٠ٚضٛثفك فٛي ِسؽع١ضٙج.

78
 89ي ِسؽع ظجدك ؾ ضالء الذٔم زاطٕٕهر ُار مغ ال١ٓ: عذد ثٌعالَ ٠جظ 
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 Abdessalam (Y): « Islamiser … » O.P. P: 298. 
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 532ِسؽع ظجدك ؾ  يلالؼذ ثٌعالَ ٠جظ١ٓي عذد 
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غدجق ؽّجعدز ثٌّعد١ٍّٓل دؽدسن أْ صعٍٕدٛث عدٓ زفمدىُ ٌىُ ٚدّمضمٝ صٕم١ّجصىُ أٚ ص ضجزٚث عدَ ثٌدلٛي فٟ ل١ِ

ٌٙرث ث١ٌّغجق أِجَ ثٌؽعخ
81
. 

ٚفٟ ثٌفدد ٔفعٗ ٠م١س فضـ هللا أزظالْ: لٌرٌه ٔمضسؿ ٔقٓ ٚلفز ؽس٠تز ٠فعـ ف١ٙج ثٌّؾجي ٌٍؾ١ّع دْٚ 

إلفجء أٞ نس  ٌيسؿ ثٌّؽجوً ثٌقم١م١ز ٚثٌفع١ٍز ٌٍذالدي ٌٚىٟ ٠يسؿ وً صفٛزٖ ٌٍ سٚػ ِٓ ٘رٖ ثألشِز عٍٝ 

ٌؾ١ّدع عٍدٝ ِدسأٜ ِٚعدّع ِدٓ أظجض أْ ٔمدٛي وفدٝ ِدٓ ثٌضسل١دعي ٚأْ ٠ىدْٛ ٘درث ثٌقدٛثز ِفضٛفدج  ٠ؽدجزن ف١دٗ ث

ثٌؽعخ ٚصيسؿ ف١ٗ وً ثٌممدج٠ج ثٌدظدضٛز٠ز ٚثٌع١جظد١زي ِدٓ لدالي صفدٛز ودً ندس  ٌضٛش٠دع ثٌعدٍيجس ٚصقد٠دد 

دج ِفدج١ُ٘ فمفجلدز ٠ؾدخ أْ صٛلدـ ددلدزي ٚظ١جظد١ج  دضقد٠دد  ِمّْٛ ثٌدظضٛزي ٚورٌه ثٌّمفٛد دجٌّمدظجس ألٔٙ 

ثلضفجـجس ثٌّؤظعجس ثٌع١جظ١ز ٌضىْٛ فجعٍزل
82
. 

رٖ ثٌٛلفز صمضدسؿ ثٌؾّجعدزي أْ ٠يدسؿ ودً صفدٛزٖ دعدد ِٕجلؽدز عٍدٝ ِدسأٜ ِٚعدّع ِدٓ ثٌؽدعخي ٚدعد ٘

ٚظد١ضُ  … ٌضٕذغك ٌؾٕز صٕض خ ِٓ نس  ثٌؽدعخ ٌٛلدع إندجز لدجٟٔٛٔي لدد ٠عدّٝ دظدضٛزث  أٚ ١ِغجلدج ي ٚـد١جغضٗ

 ثٌضعجًِ عٍٝ لٛةٗ ِع ثٌّسفٍز ثٌّمذٍز.

 د١ٓ ِج ٘ٛ دعٛٞ ِٚج ٘ٛ ظ١جظٟ فى١س عجٌؾش ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ إؼىج١ٌز ثٌعاللز 

ث ِدٓ ِؽدسٚعٙج ثالؽضّدجعٟ ٌمد فعّش ثٌؾّجعز ٘رٖ ثإلؼىج١ٌز ِٓ  لدالي ثعضذدجز ثٌؾجٔدخ ثٌع١جظدٟ ؽدصء 

ثٌرٞ صؽضسن ف١ٗ ثٌؾّجعز ِع دجلٟ ثألفصثحي دْٚ أْ صًّٙ أ١ّ٘ز ثٌؾجٔخ ثٌدعٛٞ ٚثٌضسدٛٞ فٟ إنجز  ٚثٌع١جظٟ

فجٌع١جظٟ ٚثٌدعٛٞ ٚثٌضسدٛٞ ٚثالؽضّجعٟ ِفج١ُ٘ ٌّعدّٝ ١جظ١زي ثظضسثص١ؾ١ضٙج ٚ٘ٛ ِج ١ّ٠ص٘ج عٓ ثألفصثح ثٌع

فّدج ٘دٟ ٚثفدي دثلً ثٌذ١ٕز ثٌقسو١ز ٚثٌضٕم١ّ١ز ٌٍؾّجعزي فال ٠ّىدٓ ثٌففدً أٚ ثٌض١١ّدص دد١ٓ أفددّ٘ج عدٓ ث٢لدسي 

 ث١ٌ٢جس ثٌضٟ ٚلعضٙج ثٌؾّجعز ٌضفع١ً ثٌذعد ثٌع١جظٟ 

 ز ٌٍؾّجعز صذجعج .٘رث ِج ظٕضٕجٌٚٗ ِٓ لالي ثٌقد٠ظ عٓ ثٌدثةسر ثٌع١جظ١
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 ثٌّسؽع ٔفعٗ. 
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 .ِمجدٍز ِع فضـ هللا أزظالْي ِسؽع ظجدك 
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IV 

فدٟ دٚزر ثظدضغٕجة١ز ٌّؾٍدط ثٌؽدٛزٜ  ٌمد أفدعش ؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ ثٌددثةسر ثٌع١جظدز دّغجددز ؽٙدجش

ٌُٚ ٠ضُ ثإلعالْ عٓ ٘رث ثٌٌّٛٛد ٌٍسأٞ ثٌعجَ إال دعد ِسٚز ظٕض١ٓ 9/07/1998دّد٠ٕز ِسثوػ دضجز٠خ 
83
ٚلد صُ ي 

عذددس إعيددجء ثٌفسـددز ٌّٕجلددٍٟ ثٌؾّجعددز ذٚٞ ثٌّٛث٘ددخ ظ١جظددٟي عددجَ ٚ ثال٘ضّددجَ دّددج ٘ددٛٚز٘ددج فددٟ صقد٠ددد د

ٚثٌعّدً عٍدٝ ثظدضميجح أعمدجء ِدٓ ٚث١ٌّٛالس ثٌع١جظ١ز فضٝ ال ٠ضُ ثظضّجٌضُٙ أٚ ثظضميجدُٙ ِٓ ؽٙجس ِٕجفعزي 

ٌعّددً ثٌع١جظددٟثٌّٙضّدد١ٓ دّّجزظددز ثلددجزػ ثٌؾّجعددز 
84

ْ  ٘ددرٖ ثٌدددثةسر صعددضٙد  ثٌّضعددجنف١ٓ ِددع  زثظددضّجٌ ي أٞ إ

ٚثٌضسددٛٞ ِٚدج ٠مضمد١ٗ ذٌده ِدٓ ثٔمدذجن ٌقمدٛز فٍمدجس ثٌدروس  ثٌددعٛٞ دجٌضد ن١سثٌؾّجعز ٚثٌدر٠ٓ ال ٠ٙضّدْٛ 

ْ  ثٌؾّجعددز ِددع إفدددثعٙج ٌٍدددثةسر  ِٚؾددجٌط ثٌٕفدد١قز ٚثٌسدجنددجس ٚغ١س٘ددج... ٘ددرث ِددٓ ؽٙددزي ِٚددٓ ؽٙددز ألددسٜ فددئ

ِمٍفدج  دقىدُ لدسٚ  ٔؽد ر ثٌؾّجعدزي ٚثٌضدٟ زثٕ٘دش  ثٌع١جظ١ز أٌٚش ث٘ضّجِج  ِضصث٠دث ي ٌٍؾجٔخ ثٌع١جظٟ ثٌرٞ لً

جعددر ؽّج١٘س٠ددز عس٠مددز ِدٓ صىدد٠ٛٓ ل عٍدٝ ثٌفعددً ثٌددعٛٞ ٚثٌضسدددٛٞ ٚظد١ٍز  ٌٍضؾ١ٕددد ٚثٌضعذتددز. ٚدعدد أْ صّىٕددش

ودجْ ِدٓ ثٌدالشَ إددسثش ثٌٛثؽٙدز عىعش لٛر صؾرز٘ج ثٌّؾضّعٟ ٚفعج١ٌز آ١ٌجصٙج فٟ ثٌضؾ١ٕد ٚثالظضميجح ٚثٌض ن١سي 

صقدد يٍخ ثٌّص٠د ِٓ ثالٔفضجؿ ٚلسٚزر لٍك آ١ٌجس ٚأؽٙصر ِ ضٍفز عٓ ثألؽٙصر ثٌضسد٠ٛزي ٕٚ٘ج ثٌع١جظ١ز ثٌضٟ صض

ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز فمجء  ٌٍض ن١س ثٌّعصٜ ِٓ إفدثط
85
ٚثٌضى٠ٛٓ ١ِٚدثٔ ج إلٔضجػ ٔ خ فسو١دز ظ١جظد١ز ِقضسفدز فدٟ  

الٔض جدجسي فٍىً ِسفٍز زؽجٌٙدجي فجٌز لذٛي ثٌؾّجعز ثٌدلٛي فٟ ثٌّفجٚلجس ِع ثٌعٍيز ثظضعدثدث  ٌٍّؽجزوز فٟ ث

فٕٙجن زؽدجي ثٌددعٛر ٕٚ٘دجن زؽدجي ثٌدٌٚدزي ثٌدر٠ٓ ٠مفدد دٙدُ ظ١جظد١ٟ ثٌّعدضمذًي ٌدرٌه أدزودش ثٌؾّجعدز أ٠ٌٛٚدز 

 .صٛفس٘ج عٍٝ زؽجي ١ِٙت١ٓ فٟ فجٌز صمٍخ ثٌمسٚ  أٚ صاللٟ ثٌّفجٌـ ِعضمذال  

 ١ٓ  ِٚج ثٌّمفد ِٓ إفدثعٙج ٌّجذث ٌُ صعٍٓ ثٌؾّجعز إفدثط ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز إال دعد ِسٚز ظٕض

صذسز ثٌؾّجعز عدَ إعالٔٙج إٔؽجء ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز صفجدٞ وجفز أؼىجي ثٌقفدجز ٚثٌضمد١١ك ثٌضدٟ صّجزظدٙج 

ثٌدٌٚددز لددد٘جي ٚثٌقفددجل عٍددٝ ظددس٠ز أؽٙصصٙددج ِٚؤظعددجصٙج ٚفّج٠ضٙددج ِددٓ ثاللضسثلددجس ثٌّّىٕددزي ٚإذث وجٔددش ٘ددرٖ 

ْ  ثٌيددجدع ثٌعددسٞ ثٌددرٞ صؽددذعش دددٗ ثٌؾّجعددز ن١ٍددز فضددسر ٚؽٛد٘ددج ِٚقجٚالصٙددج إلفددجء  ثٌّذددسزثس ٚثزدر ِذدددة١ج ي فددئ

صقسوجصٙج ٚأٔؽيضٙج ٚعدد أعمجةٙج لدد ٚظدُ ظدٍٛوٙج ٚؽعٍٙدج صضىدضُ عٍدٝ ثٌعد٠دد ِدٓ ثٌّعي١دجس ثٌّف١ددر ٌٍذدجفغ١ٓ 

                                                           
83
ؾ  ي2004ي ِٕؽدٛزثس ـدفج وسثف١دهي مشزَع المجتمؼٓ لجماػح الؼذل َاإل يانأضُاء ػتّ الثٔمس وضجح أفد ثألنس ثٌؽجدز ٌٍؾّجعز: عّس أفسؼجْ:  
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 ِسؽع ظجدك. يجزٔذج األٔامفٛثز عذد ثٌٛثفد ثٌّضٛوً ثأل١ِٓ ثٌعجَ ٌٍدثةسر ثٌع١جظ١ز ِع  

85
ْ  ثٌّعضمذً ٘ٛ ثٌرٞ ظ١قعُ فٟ ٘رث ثألِس ٔمسث  إٌٝ عدَ ثظ  ثٌع١جظ١ز ٌفىسر ث١ٌّغجق ثٌرٞ  ضؾجدز ثٌٕ ذزأِج عٓ ثفضّجي صقٛي ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز إٌٝ فصح فئ

 .ثلضسفضٗ ثٌؾّجعزي ٚظضذمٝ وً ثالفضّجالس ٚثزدر
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ٚثٌسأٞ ثٌعجَ
86

 ي ِٚٓ د١ٓ ثألظذجح ثٌّذسزر ٌض ل١س ثإلعالْ عٓ ٔؽ ر ثٌدثةسر ثٌع١جظ١زي ٘ٛ ِقجٌٚز ثٌؾّجعز عٍٝ

ثٌقفجل عٍٝ عٕفس ثٌّفجؽ ر ٚألر٘ج ثٌٛلش ثٌىجفٟ ١ٌٙىٍز ثٌددثةسر ٚصٕم١ّٙدج دع١ددث  عدٓ أٞ ِسثلذدز أٚ لدعه ِدٓ 

 ثٌدٌٚز أٚ ٚظجةً ثإلعالَ.

 فّجذث عٓ ثٌّمفد ِٓ إفدثط ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز 

ِدج  لذً ثإلؼجزر إٌٝ ذٌه ِٓ ثٌمسٚزٞ زـد ٔٛع١ز ثٌعاللز د١ٓ وً ِٓ ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز ٚثٌؾّجعز  أٞ

 ٘ٛ ِٛلع ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز دثلً ثٌذ١ٕز ثٌضٕم١ّ١ز ٚثٌع١جظ١ز ٌٍؾّجعز 

ٔعضؽٙد ٌإلؽجدز عٍٝ ٘رث ثٌعؤثي دئؽجددز عذدد ثٌٛثفدد ثٌّضٛودً ثألِد١ٓ ثٌعدجَ ٌٍددثةسر ثٌع١جظد١ز: لالددد ِدٓ 

ْ  ص ظ١ط ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز ٌُ ٠ىٓ صع١١سث  ٌّعجز ثٌؾّجعز أٚ إعجدر ثٌٕمس فٟ  عٛثدضٙدجي أٚ ِعجٔمدز ثإلؼجزر ٕ٘ج إٌٝ أ

ْ  ثٌٙدُ ثٌع١جظدٟ  أِس ؽد٠د عٍٝ صٛؽٗ ثٌؾّجعز ثٌفىسٞ ٚثٌددعٛٞي أٚ ٔس٠دد أْ ٔمقدُ أٔفعدٕج فدٟ أِدٛز ال صع١ٕٕدجي إ

ؽصء ال ٠ضؾصأ ِٓ ثٌعًّ ثإلظالِٟي ِٚٛثلس ثٌؾّجعزي ِٚج صٕدجفـ عٕدٗ ِدٓ زؤٜي ِٚدج صضذٕدجٖ ِدٓ أفىدجز أدعدد أْ 

إزثدر ثٌضفددٞ ٌٛثؽٙدز ٘جِدز دّدج ٠ٍدصَ ِدٓ إعددثد ٚثظدضعدثدي ٚثؽٙدز  صىْٛ عٓ ثٌفٙدُ ثٌضؾص٠تدٟ ٌإلظدالَا...ا أٞ

ْ  عددد  وجٔش فجلسر فٟ ثالعضذجز دىً ص و١دي ٌىٓ ٌُ ٠ىٓ دجإلِىجْ ثٌٛفجء دّج صمضم١ٗ ِٓ ؼسٚني ٌعدذخ دعد١ه أ

ْ  صعدد ثٌّٙجَ ٚوغجفز ثٌّعؤ١ٌٚجس وجْ ٠ضعرز ِعٙج ِذجؼسر ٘رث ثألِد س عٍدٝ أعمجء ثٌؾّجعز وجْ ِقدٚدث  ؽدث ي ٚأ

ْ  ثٌّؽسٚع ثٌّمضسؿ ٠سِٟ إٌٝ زأح ثٌفدع ال إٌدٝ ٌضىدس٠ط ثٌففدجَ ثٌٕىدد ثٌّدٛزٚط دد١ٓ  ثٌٛؽٗ ثٌّيٍٛحا...ا إ

ِج ٘ٛ دعٛٞ ِٚج ٘ٛ ظ١جظٟل
87
. 

ْ  ثٌٙد  ِٓ إفدثط ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز ٠ضمّٓ ثٌعد٠د ِٓ ثٌعٕجـس ظٕٛزد٘ج عٍٝ ثٌؽىً ث٢صٟ:  إ

 دثلدً ثٌؾّجعدز ثٌضدٟ صضّغدً ثٌع١جظدز ٌد١ط دٛـدفٗ ٘ٛ لٍك إنجز عجَ ٌال٘ضّجَ دّج ٘ٛ عدجَ ٚظ١جظد ٟ

ْ  ثٌع١جظز ٚثٌدعٛر ٚثٌضسد١دز ٠ضٕجغّدجْ ٠ٚضّج١٘دجْ ٚال ٠ّىدٓ ثٌففدً د١ٕٙدجي ٌدرٌه  ج درثصٗي دً إ  ّ فمجء ِعضمال   ٚلجة

ْ  ففددً ثٌع١جظددٟ عددٓ غ١ددسٖ دثلددً ثٌؾّجعددز ِددٓ ثألِددٛز ثٌّقمددٛزر ٚصضٕددجفٝ ِددع صٛؽٙددجس ثٌؾّجعددز ٚليٙددج  فددئ

  ْ ففس ١ِدثْ ثٌؽ ْ ثٌعجَ عٍٝ ِعضٜٛ ثٌدثةسر ثٌع١جظد١ز ال ٠عىدط فدٟ ٔمدس ثٌؾّجعدز ٔٛعدج  ِدٓ  ثأل٠د٠ٌٛٛؽٟي إ

ثٌضٕجلك د١ٓ ثأللٛثي ٚثألفعجي دمدز ِج ٠فعس فٟ ِؾسد صمع١ُ ٚل١فٟ دثلً ثٌؾّجعزي ثٌعسق ِٕٗ صقم١دك ثٌّص٠دد 

                                                           
86
ع ع١ٍدٗي ثٌؽدٟء ٔفعدٗ ِٓ ثألِغٍدز ثٌّددالر فدٟ ٘درث ثإلندجز ثعضذدجز ثٌمدجْٔٛ ثٌّدٕمُ ٌٍددثةسر ثٌع١جظد١ز ؼد ٔج  دثل١ٍدج  ال ٠قدك ٌٍذدجفغ١ٓ أٚ ٚظدجةً ثإلعدالَ ثالندال 

 ٍٟ ٌقسوز ثٌضٛف١د ٚثإلـالؿ ثٌرٞ ال ٠عّـ ٌٍذجفغ١ٓ دجالنالع ع١ٍٗ. دجٌٕعذز إٌٝ ثٌٕمجَ ثٌدثل

87
 66-65ي ِسؽع ظجدكي ؾ أضُاء ػتّ المشزَع المجتمؼٓ لجماػح الؼذل َاإل يانٔمال  عٓ عّس أفسؼجْ:  
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عدز اِؾٍدط ثإلزؼدجدا ففجلدج  ِٓ ثٌفعج١ٌز ٚثٌّسدٚد٠زي ف لقش ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز ؽٙجشث  صقش إؼسث  ل١جدر ثٌؾّج

 عٍٝ صّجظىٙج ٚصالفّٙج.

  لٛر ثٌُٙ ثٌع١جظٟ ٚأ١ّ٘ضٗ فىجْ ِٓ ثٌمسٚزٞ لٍك ؽٙجش ِض فؿ دجٌممدج٠ج ثٌعجِدزي عذدس دزظدٙج

 ٚصق١ٍٍٙج ٚٔمد٘جي ٚؽعٍٙج فٟ ِضٕجٚي أٌٟٚ ثألِس ِٓ ل١جدثس ثٌؾّجعز ٚزِٛش٘ج.

 زس ثٌدددلٛي ٌٍعذددز ثٌع١جظدد١ز فددٟ فجٌددز ِددٓ ثٌّّىددٓ صيدد٠ٛس ثٌدددثةسر ثٌع١جظدد١ز فددٟ ِددج دعددد إذث ِددج ثلضددج

صٛـددٍٙج الصفددجق ِددج ِددع ثٌٕمددجَي فضعدددٚ ثٌدددثةسر ثٌع١جظدد١ز دّغجدددز ثٌقددصح ثٌع١جظددٟ ثٌددرٞ ٠ّددجزض ثٌع١جظدد١ز صقددش 

إؼسث  ثٌؾّجعزي ٚدجالعضّجد عٍٝ زؤث٘ج ِٚسؽع١ضٙجي فٙٛ ؽٙجش ٠قجٚي صّغً ِؽسٚعٙج عٍٝ أزق ثٌٛثلدعي فدٟ 

 ٌضسد١ز ٚثٌدعٛر.ف١ٓ صذمٝ ثٌؾّجعز فمجء  ٌٍضٕؽتز ٚث

  ٗثٌسفددع ِددٓ د٠ٕج١ِددز ثٌقددسثن ثٌضٕم١ّددٟ ٚثٌع١جظددٟ دثلددً ثٌؾّجعددزي أِددجَ ثٌضٛظددع ثٌعددددٞ ثٌددرٞ ؼددٙدص

ثٌؾّجعزي ظٛثء  عٍٝ ـع١د ثألنس ثٌضٕم١ّ١زي ٚإذث وجٔش ٚص١سر ثٌفعٛد ٚثالزصمجء ٌضذٛؤ ِٛثلدع ل١جد٠دز أٚ ؽ٠ٛٙدز 

ْ  ِٓ ؼد ْ ذٌده ثٌضد ع١س فدٟ ثٌؾدٛ أٚ ِق١ٍزي صمضمٟ دري ؽٙد ٚصمق١جس وذ١سر ٚشِٓ ن٠ًٛ ٌفجٌ ـ ثٌؾّجعزي فئ

ثٌٕفعٟ ٚثٌضسدٛٞ ثٌرٞ ٠يّـ إٌٝ وذـ ِغً ٘رٖ ثٌسغذجس ٚثٌيّٛفجس ثٌّعضمذ١ٍز ٌّٕجل١ٍٙجي فىجْ إفدثط ثٌدثةسر 

ثٌع١جظ١ز ٠ٕفخ فٟ ٘رث ثٌع١جقي أٞ ِقجٌٚز ثفضٛثء درٚز ٔصعدجس ثٌضددثفع ٚثٌّٕجفعدز ٌددٜ أندس ثٌؾّجعدز الظد١ّج 

ِددجَ إغددسثءثس ثٌٕؾددجؿ ثالؽضّددجعٟ ٚثٌع١جظددٟ ثٌددرٞ عسفددٗ ثٌعد٠ددد ِددٓ ِٕجلددٍٟ فسوددز ثٌضٛف١ددد ثٌؽددذجح ِددُٕٙي أ

ٚثإلـددالؿ إعددس ٌٚددٛؽُٙ ٌّعضددسن ثٌعّددً ثٌع١جظددٟي ٚففددٌُٛٙ عٍددٝ ِمجعددد فددٟ ثٌذسٌّددجْ ِٚؾددجٌط ثٌّمجنعددجس 

 .ٚثٌؾّجعجس

 .صؽىً فمجء ٌٍضى٠ٛٓ ثٌع١جظٟ ٚـٕجعز ثٌٕ خ ثٌع١جظ١ز ثإلظال١ِز ثٌّقضسفز 

 ٌذقددظ ٚثالؽضٙددجد ثٌع١جظددٟ ٚثٌفىددسٞ ٚثإلعالِددٟي ٚلٍددك د٠ٕج١ِددز دثل١ٍددز صعددصش ثالٔدددِجػ ٘ددٟ إنددجز ث

دثلددً ثٌؾّجعددز دجٌٕعددذز إٌددٝ ثٌّضددسدد٠ٓ ٚثٌّضعددجنف١ٓي ٚصم١ٙددج ثٌقفددجز ثإلعالِددٟ ٚثٌع١جظددٟ ٚثٌضمدد١١ك ثٌددرٞ 

 صضعسق ٌٗ. 

 إعدثد ثٌدزثظجس ٚثٌذسثِؼ ٚثٌضمجز٠س ثالظضسثص١ؾ١ز ٚثلضسثؿ ثٌذدثةً ثٌّّىٕز
88
. 

                                                           
88
 70ؾ ثٌّسؽع ٔفعٗي  
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 ظٙجَ فٟ ثٌٕمجغ ثٌٛنٕٟ ٚثإلظالِٟ ِٓ لالي ثٌدثةسر ثٌع١جظ١زي ٚصى٠ٛٓ دجفغ١ٓ ِٚغمف١ٓ ٠ددثفعْٛ ثإل

عٓ ِسؽع١ز ثٌؾّجعز ٚزؤث٘جي عذدس ثٌؾددي ٚثٌٕمدجغ ٚثٌٕددٚثسي ٚصٛظد١ع دثةدسر ثٌّضعدجنف١ٓ ال ظد١ّج فدٟ أٚظدجن 

 ثٌّغمف١ٓ ثٌؽذجح.

V 

ز ثٌعددي ٚثإلفعدجْي لدجزػ ثٌقمدً ثٌع١جظدٟ ثٌسظدّٟي ٔمدسث  إٌدٝ ِٛلفٙدج ثٌدسثفك ٌّؾّددً صضّٛلدع ؽّجعد

ْ  ز٘جْ ثٌؾّجعدز لدد ثٔفدخ عٍدٝ ثٌّؾدجي  ثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١ز ٌٍّٚؽجزوز فٟ ثٌٍعذز ثٌع١جظ١ز دففز لجـزي ٌرٌه فئ

د٠ز ثٌضٟ صؽٙد٘ج ثٌذالدي ثألشِز ثالؽضّجع١ز ٚثاللضفجأِجَ صفجلُ ي ال ظ١ّج ٚثٌضسدٛٞ ٚثٌدعٛٞٚثٌغمجفٟ ثالؽضّجعٟ 

صمدسزس ِٕٙدج ثٌؽدسثةـ ٚثٌٕجؽّز عٓ ثٌض ع١سثس ثٌعٍذ١ز ٌع١جظجس ثٌضم٠ُٛ ث١ٌٙىٍٟي ِٚج لٍفضٗ ِٓ ٔضجةؼ ثؽضّجع١ز 

ثٌع١جظد١ز ثٌّعجزلدز ِٚدٓ د١ٕٙدج ؽّجعدز ثٌعددي  ثٌقسودجس لد ظدجعد …ديجٌز ٚصم ُ ٚثٔقسث فمس ِٚٓ ثٌفم١سر 

ص٠ددد ِددٓ ثٌٛثفددد٠ٓ ثٌؾددددي ثٌددد٠ٓ ظدد١دعّْٛ ثٌؾّجعددز فددٟ عٍّٙددج ٚثإلفعددجْ عٍددٝ ثظددضغّجز ذٌدده الظددضميجح ثٌّ

فع١ٍددز ثٌذددثةً صمٍدؿ ث٠ٌٚعدّْٙٛ فدٟ ثٔضؽدجز ؼددعذ١ضٙج ٚلددزصٙج عٍدٝ ثٌقؽدد ٚثٌضعذتددز فدٟ أٚلدجس ثٌؽددري فددٟ لدً 

ٌإلدِجػ
89
. 

٠ض١ّددص ليددجح ؽّجعددز ثٌعدددي ٚثإلفعددجْ دجٔعددؾجِٗ ِددع ِسؽع١ضٙددج ٚليٙددج ثٌع١جظددٟي ثٌددسثفك ٌٍع١ٍّددز 

ف لددر  صفدجعد ٚص١ددسر ثٌّؽدجوً ثالؽضّجع١دز ٚصصث٠دد ٔعددذز ثإلفذدجن فدٟ لدً عدددَ ٚلدٛؿ ثٌّعدضمذً ثٌع١جظد١ز أِدجَ

ليجح ثٌؾّجعز ٔذسر ثفضؾجؽ١دز ِعجزلدز ٌع١جظدجس ثٌٕمدجَ ِٕٚضمددر اللض١جزثصدٗ ِضضذعدز ألليجةدٗ ٚعغسثصدٗي ٚلدد 

ثٌّعؤ١ٌٚز فٟ فجٌز  ظًٙ عًّ ثٌؾّجعز ٌٚٛػ ثٌّعجزلز ث١ٌعجز٠ز ثٌضجز٠ ١زي ٚفصح ثالظضمالي ٌٍقىِٛز ٚصقٍّٗ

إلفجلٙجي ٚل١جَ ثإلظال١١ِٓ ثإلـالف١١ٓ دٍعخ دٚز ثٌّعجزلز ثٌّؤظعجص١ز دثلً ثٌذسٌّجْي ٟٚ٘ ثٌضدٟ ص لدر دعد١ٓ 

ثالعضذددجز ِددٛثش٠ٓ ثٌمددٜٛ ٚنذ١عددز ثٌضقجٌفددجسي ثٌؽددٟء ثٌددرٞ ثظددضعٍضٗ ثٌؾّجعددز ٌٕمددد ثٌقىِٛددز ٚثٌّعجزلددز عذددس 

جي ٚثٌفجةدر ِٓ عًّ ثٌقىِٛز ثٌضٟ صسث٘ج ِفضمددر ألٞ ـدالف١ز أٚ صؽى١ىٙج فٟ ثٌؾدٜٚ ِٓ ثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١ز دسِضٙ

 ظٍيز صّىٕٙج ِٓ صقم١ك ِج ٚعدس دٗ.

ْ  ثٌّعجزلز ثالفضؾجؽ١ز ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌؾّجعز ِٓ لجزػ ثٌٕمجَي ٚعدَ ثٌضم١د د ٞ ثٌضصثِجس ِٓ ؼد ٔٙج  إ

صّددجزض ثٌعّددً ثٌع١جظددٟ غ١ددس أْ صمٍددؿ ِددٓ فدددر ثٔضمجدثصٙددج أٚ ص فددس ِددٓ ٔذسصٙددج ثالفضؾجؽ١ددزي ِٚددٓ عّددز فٙددٟ 

                                                           
89
ْ  ثٔددِجػ ثإلظدال١١ِٓ إٌدٝ ثإلندجز ثٌع١جظدٟي ال   ٠ّىدٓ إال أْ ٠فمددُ٘ ؼد١تج  ِدٓ ؽدجذد١ضُٙي ٚال ٠ّىدٓ إال أْ ٠فدسن ٠مٛي غٛزدْٚ وس٠ّس فٟ لٔفدط ثٌفددد: أ

ٚثٌّٕدجفع فّدج ثٌدرٞ  دجألنٙجز غ١س ثٌفجظد٠ٓ ٠ٚعسلُٙ ٌٍضعجَٚي ٚثألِس ال ٠مضفس عٍٝ ِع ٌز ثٌمذٛي دجٌٍعذز ثالٔض جد١زي دً ٠ٕيٛٞ عٍٝ ثٌّٛثشٔز د١ٓ ثأللسثز

٘ج ثٌقىِٛددز ٚ٘ددٟ صٙددد  إٌددٝ دٚثَ ظدد١يسصٙج عٍددٝ ثٌعددٍيز ٚإدعددجد أٞ ِٕددجفط ؽددجد عٕٙددجل. ٠ّىددٓ أْ صىعددذٗ ِددٓ ثالٔمددّجَ إٌددٝ ع١ٍّددز ظ١جظدد١ز دؽددسٚن صقدددد

"دٔم زاطٕاح ماه دَن دٔم ازاطٕٕه". سٕاسااخ االورتااح فآ الؼاالم الؼزتآ ّفس ٚثألزدْ ٚصٛٔطل فٟ ٌ غٛدزْٚ وس٠ّس: لثٌدِؼ ألٔفجز ثالٔدِجػ. دزثظز

 1995س ثٌٛفدر ثٌعسد١زي غعجْ ظالِز ٚآلس٠ٓ. ِسوص دزثظجصقش إؼسث  . اإلسالمٓ"
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ْ  أٞ ثٔقفدجز أٚ صد شَ فدٟ ٘درث ثٌّعٍعدً ٠دؤدٞ إٌدٝ ثٌددعُ ثٌع١جظدٟ ٌيسٚفدجس  ثٌسظّٟ ِٓ دثلً ثٌّؾضّعي ٚإ

ْ  أٞ ٔؾددجؿ ِسصمدخ فددٟ ثٌّعددجز ثٌع١جظدٟ ٠ّىددٓ أْ ٠ددؤعس ظدٍذج  فددٟ ثٌؾّجعددز  ثٌؾّجعدز ٚصفددٛزثصٙجي ٚدجٌّمجددً فددئ

ٙ ُ فٟ ثٔىّجؼٙج ٚصمٍفٙج.  ٠ٚع

دج  زظ١ّز ٌٍؾّجعز ي١جس إففجة١زع١جح ِعٔمسث  ٌٚ ثٌّالفمدجس ثٌضدٟ  ظٕمضفدس عٍدٝ إدددثء ؽٍّدز ِدٓفئٕٔ 

 صعىط ز٘جْ ثٌؾّجعز ٚزؤ٠ضٙج ثٌضٟ صٕفخ فٛي: 

ثٌضسو١ص عٍدٝ ثٌّؤظعجس ثٌضع١ّ١ٍز ِٓ ؽجِعجس ٚو١ٍجس ِٚعج٘د فٟ ِ ضٍس ثٌض ففجسي ٚذٌه عذس  -1

٠ٚؽدسعٕٛٔٗ عذدس دثلٍدٗ إذ ٠فع ً ثإلظال١ِْٛ ٚؽٛدُ٘ ثإلنجز ثٌٕمجدٟ ثٌّّغً فٟ ثالصقجد ثٌٛنٕٟ ٌيٍذز ثٌّعسحي 

إؽسثءثس ثالٔض جدجسي ٚصٕم١ُ ِ ضٍدس ثألٔؽديز ثٌغمجف١دز ٚثٌٕمجد١دزي ثٌضدٟ صمٍفدش ٔعدذ١ج  فدٟ ثٌعد٠دد ِدٓ ثٌؾجِعدجس 

ٚثٌى١ٍجس دجٌّعسحي ٚلفٛـج  فٟ و١ٍز ثٌقمٛق دجٌدثز ثٌذ١مجء ثٌضدٟ وجٔدش صؽدىً أوذدس ِعمدً ٌٍففد١ً ثٌيالددٟ 

ي دٙد  ثٌقد ِدٓ 1996ٔضؼ ٘رث ثٌضمٍؿ دعد ثٌقّالس ثٌضٟ ؼٕضٙج ثٌعٍيز دثلً ثٌؾجِعجس دعد ظٕز  ٚلدٌٍؾّجعزي 

 .١ّٕ٘ز ثٌؾّجعز عٍٝ ثٌؾجِعجسي ٚصم١ٍؿ لدزصٙج عٍٝ ثالظضميجح ٚثٌضؾ١ٕد

ِجٞ ثأل١ٌّز دٚز فٟ ثٌقد ِدٓ ثٌٙدجِػ ثٌٛثظدع فدٟ ثٌضقدسن ثٌدرٞ وجٔدش صعدضف١د ِٕدٗ  16ٚوجْ ٌضفؾ١سثس 

 .١ِزي ٚؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ دففز لجـزثٌؾّجعجس ثإلظال

دثلددً  ِددٓ ِعددجزق ٌٍىضددخ ٚثٌّقجلددسثس ثٌعّددً دؽددىً ِىغددس دثلددً ثٌضمددج٘سثس ٚثٌّٕضددد٠جس ثٌغمجف١ددز

ثٌغج٠ٛٔجس ٚثٌّعجزق ثٌضٟ صٕمّٙج ثٌى١ٍجسي فضعدٚ فمدجء  ٌٍضعذتدز ٚثالظدضّجٌز ٚثالظدضميجحي ٚصٕمٍدخ ٚ ثإلعدثد٠جس

١ز ٚظ١جظد١ز دد١ٓ ثألظدجصرر ٚثٌيٍذدز ث١ٌعدجز١٠ٓ ٚثإلظدال١١ِٓ عٍدٝ ِعدضٜٛ فٟ أف١جْ ألسٜ إٌٝ ٔصثعجس أ٠د٠ٌٛٛؽ

 .ٔٛع١ز ثٌىضخ ثٌّعسٚلز ٚنذ١عز ثٌذسثِؼ

ْ  ثٌؾّجعز صدسث٘ٓ  -2 صٕم١ُ ثٌّمج٘سثس فٟ ثٌؽٛثزعي عٕدِج صؽضد فدر ثٌٕصثع د١ُٕٙ ٚد١ٓ ثٌعٍيزي ذٌه أ

ْ  ثٌمددٛر عٍددٝ ثٌؽددجزع إلدددسثش لدددزصٙج ثٌضٕم١ّ١ددز ٚثالظددضميجد١زي ٌٚىددٟ صمددعه عٍدد ٝ ثٌعددٍيز ٚثألفددصثح ِعددجي أل

ي ٚإْ صمٍفدش ٔعدذ١ج  ٘درٖ ثٌّمدج٘سثس ٚثٌٛلفدجس ثالفضؾجؽ١دز ثالؽضّجع١ز صعضٍصَ إنجزث  ظ١جظ١ج  صض١ٙىً فٟ إندجزٖ

 .دؽىً ٍِّٛض لالي ثٌعٕض١ٓ ثألل١سص١ٓ

فدٟ دظد١ٓ ثٌّؽجزوز فٟ ثٌعًّ ثٌٕمدجدٟ ظدٛثء دجٌٕعدذز إٌدٝ ثٌعّدجيي أٚ ثٌّدٛلف١ٓ أٚ ثٌّقدج١ِٓ أٚ ثٌّٕٙ -3

 .ٌّسفٍز ألسٜ صضع١س ف١ٙج ِٛثش٠ٓ ثٌمٜٛثظضعدثدث  ِسفٍز أ١ٌٚز ٌّعسفز آ١ٌجس ثٌفعً ثٌٕمجدٟ ِٚقددثس ثٌفعٛدي 
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ج ٌضؾجٚش ثٌسلجددز ثٌضدٟ صّجزظدٙج ثٌعدٍيزي ٌٚ ٍدك لٕدٛثس ؽد٠ددر  -4 ثٌّسثٕ٘ز عٍٝ ثٌعًّ ثٌؾّعٛٞ ِ سؽ 

عذددس ثٌم١ددجَ د ٔؽدديز عمجف١ددز ٚع١ٍّددز ٚف١ٕددز  ٍٟ ثٌؾّجعددزي ٚالظددضميجح ِضعددجنف١ٓ ؽددددي ٚذٌددهلددٌٍضٛثـددً ِددع ِٕج

 ...ٚإعال١ِز

صٕم١ُ ٌمجءثس ِٚقجلسثس عٍٝ ِعدضٜٛ ثٌددثةسر ثٌع١جظد١زي فدٟ ِٛثلد١ع ِضعدددر ٚدقمدٛز فعج١ٌدجس  -5

 عمجف١ز دثلً ثٌؾّجعز ٚلجزؽٙج. 

سدجندجس ثٌٚثٌٕفد١قز ثالظضّسثز فٟ ثٌعًّ ثٌدعٛٞ ٚثٌضسدٛٞي ٚذٌه دضٕم١ُ ؽٍعجس ثٌدروس ِٚؾدجٌط  -6

دؽددىً دثةددُ ِٚعددضّس ٠عىددط أ١ّ٘ددز ثٌعجِددً ثٌضسدددٛٞ … ضٍددس ١٘جوددً ثٌؾّجعددز ِددٓ أظددس ٚؼددعخ ٚؽٙددجس دّ

 ثإلفعجٟٔ.

ج صدسث٘ٓ ٙ ُ فدٟ صمدد٠ّٙج ثٌّص٠دد ِدٓ ثٌضٕدجشالسي  أِج دجٌٕعذز إٌٝ ثٌعٍيز فئٔ ٙ  ٌض١ٍد١ٓ ِٛثلدس ثٌؾّجعدز ٚصعد

 عدر عٛثًِ ظٕروس٘ج دٕٛع ِٓ ثإل٠ؾجش: عٍٝ

 ّجعز إعس دسٚش إؼىج١ٌز صع١١س ثٌم١جدرعجًِ ثٌصِٓ ثٌىف١ً دضؽض١ش ثٌؾ
90
ثٌرٞ ٠ّغً صقد٠ج  وذ١سث ي ٌّج لدد  

٠ضسصخ ع١ٍٗ ِٓ لالفدجس ٚثلضالفدجس فدٟ لدسثءر صٕم١دسثس ثٌّسؼدد ٚصفدٛزثصٗ ٚص ٠ٍٚٙدجي ِٚدج لدد ٠ٌٛددٖ ذٌده ِدٓ 

ثٔؽمجلجس ِقضٍّدز إشثء ثٌ الفدجس فدٟ ثٌدسأٞ أٚ صفدجلُ فددر ثٌفدسثعجس ثٌؽ فد١زي ٚ٘دٟ لجـد١ز صعدُ ثألفدصثح 

ع١جظ١ز ثٌضٟ صعس  صٕجظال  وذ١سث  فٟ عددد٘ج ٚ٘دٟ صعدد ِدٓ ثٌعدّجس ثٌعدٍذ١ز ٌٍمدج٘سر ثٌقصد١دز فدٟ ثٌّعدسحي لدد ثٌ

 صؤدٞ إٌٝ إلعج  ثٌؾّجعز ٚثٌمعه ع١ٍٙج ٌضمد٠ُ عدر صٕجشالس فٟ فجٌز ٔؽٛدٙج. 

  عجِددً ثٌضمدد١١ك عٍددٝ ثٌؾّجعددز ٚأنس٘ددج ِٕٚجلدد١ٍٙج ِٚقجـددسصُٙ ٚعددصٌُٙ ظ١جظدد١ج  ٚإعال١ِددج  ِٕٚددع

ُ٘ ٚؽسثةدُِٕ٘جدس
91

ي ٚفسِدجُٔٙ ِدٓ ثٌددعُ ثٌّدجدٞ ٚثٌع١جظدٟي عذدس ثٌضد ع١س ٚثٌمدعه عٍدٝ ثٌؾّجعدز ِٚقجٌٚدز 

إلدعج  ِعدضٜٛ ِٕجعضٙدج ٚلدٛر صالفّٙددج ٚصّجظدىٙج ٌقٍّٙدج عٍدٝ صع١١ددس ِٛثلفٙدج ٚثالعضدسث  دّؽدسٚع١ز ثٌٕمددجَ 

 ثٌقجوُ.

                                                           
90
 فٟ ِمجدٍز ِع فضـ هللا أزظالْ ٚفٟ إؽجدضٗ عٍٝ: ِجذث عٓ ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ دعد عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ   

ْ  ٘درث عّدً هللا صعدجٌ ْ  هللا صعجٌٝ لٍك ثٌعدي ٚثإلفعجْي ٚلٍك عذدد ثٌعدالَ ٠جظد١ٓ ٚلدجدز عٍدٝ لٍدك ثٌعد٠دد ِدٓ ثٌٕدجضي أل  ً عذددٝ ٌٚد١ط عّدفىجٔش إؽجدضٗ: لإ

هللا ٠يدٛي فدٟ –ثٌعالَ ٠جظ١ٓ أٚ ش٠د أٚ عّسٚي فئذْ ٔقٓ ٌد٠ٕج ِؤظعجس ِٚؾٍط ٌٍؽٛزٜ ِٚؾٍط ٌإلزؼجدي ٚعٕدٔج ثالٔض جدجسي فئذث ِجس عذد ثٌعدالَ ٠جظد١ٓ 

ٚأٔ دٗ ظد١مع ؼدٟء  فٕٙجن ثٌّٕٙجػ ٕٚ٘جن صفٛز ِٚؤظعجس ٚثٔض جدجس ٚظٛ  ٠ٕض خ ؼ ؿ ظ١عٛلٗي فجٌّع ٌز أدعه ِّدج صقدجٚي أْ صغ١دسٖ ثٌفدقجفز -عّسٖ

 ِجي فمذً ِٛس ثٌ ١ّٕٟ وجٔٛث ٠غ١سْٚ عدر ص ٛفجس دعد ِٛصٗي فّجس فؾجء لج١ِٕجةٟ فمهل. 

91
 عالَ.ٌضفجدٞ ِعجٚا ثظضسثص١ؾ١ز ثٌّقجـسر ٚثٌضم١١كي ٌؾ س ثٌؾّجعز إٌٝ إفدثط ِٛثلع إٌىضس١ٔٚز ٌٍضٛثـً ِع ؽّج١٘س٘ج ٚثٌسأٞ ثٌعجَ ٚٚظجةً ثإل 
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 ٘ جِػ ثٌقس٠جسي عذس صذٕدٟ عجًِ ثالٔفسثػ ثٌع١جظٟ ثٌرٞ ددأ ِٕد أٚثلس ثٌضعع١ٕ١جس ِٚقجٌٚز صٛظ١ع

 ِمٌٛز ثٌٕمجَ فٟ ثٌع١س لدِج  ٌذٕجء ثٌّؾضّع ثٌد٠ّمسثنٟ ثٌقدثعٟ.

  ٓعجًِ ثفضدثَ ثٌّٕجفعز ٚص ؽ١ؾٙج د١ٓ ِىٛٔجس ثٌقمً ثٌقسوٟ ثإلظالِٟي ٚثظدضفجدر زِدٛش ثإلظدال١١ِ

ٚص١دسر ثٌقدسثن  ثٌّؽجزو١ٓ فدٟ ثٌٍعذدز ثٌع١جظد١ز ٚل١دجدثصُٙي ِٚدج ٠ ٌٛدٗ ٌٙدُ ذٌده ِدٓ ِصث٠دج ِٚدٛثزد ٚصعدس٠ع فدٟ

 ثالؽضّجعٟ ٚثٌع١جظٟ.

VI 

صعضذس ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ ِدٓ أددسش ثٌمدٜٛ ثإلظدال١ِز ددجٌّعسحي ٚ٘دٟ صّدجزض فعٍٙدج ثٌع١جظدٟ ِدٓ 

جدع ثفضؾدجؽٟي لجزػ ثٌٕمجَ ثٌع١جظٟي ٚ٘ٛ ِج ٠ؾعً ِٕٙدج ٚفمدج  ألدد١دجس عٍدُ ثٌع١جظد١ز فسودز ثؽضّجع١دز ذثس ند

ٚدرٌه ف١ٍط ٌٙج أٞ ثٌضصثَ ظ١جظٟ أٚ ِعؤ١ٌٚز لج١ٔٛٔز صؾعٍٙج صسثعٟ فٟ فعٍٙج ثٌع١جظٟ ِٛثش٠ٓ ثٌمٜٛي ٚٔٛع١دز 

 ثٌضقجٌفجس ثٌّذسِز ٚنذ١عز ثٌّسفٍز ثٌع١جظ١ز؛

ددج  ٚإذث وجٔددش ِددٓ لفددجةؿ ثٌفعددً ثٌع١جظددٟ ٌٍؾّجعددز ٚظددٍٛوٙج ثؼددضعجٌٙج لددجزػ ثٌذٛثدددز ثٌسظدد١ّزي فئٔٙ 

ً فٟ فعٍٙج ثٌع١جظٟ عٍدٝ ص و١دد ـدٛثد١ز ثلض١جز٘دج ثٌع١جظدٟ ثٌدسثفك ٌ ١دجز ثٌّؽدجزوز ثٌع١جظد١ز صقسؾ دجٌّمجد

ٚثعضذددجز ع١ٍّددز ثالٔدددِجػ صدددؽ١ٕج  ٚثفضددٛثء  ِددٓ ٌدددْ ثٌٕمددجَ ثٌع١جظددٟ ٌٙددجي ٚ٘ددٛ ِددج ؽعددً عاللددز ؽّجعددز ثٌعدددي 

ٟ ٚثٌغمجفٟ ٚثٌّدٟٔ فدٟ ٚثإلفعجْ دجٌعٍيز صضعُ دجٌض شَ ٚثٌضعجزقي ف١ظ زثٕ٘ش ثٌؾّجعز عٍٝ ثٌقمً ثالؽضّجع

ِسفٍز أ١ٌٚز ِىٕضٙج ِٓ ثٌمٙٛز دٛـفٙج لٛر ظ١جظ١ز ذثس ثِضدثدثس ثؽضّجع١زي ٚدجٌضجٌٟ فٟٙ صدسث٘ٓ فدٟ ظدٍٛوٙج 

ثٌع١جظٟ عٍٝ وذٛثس ثٌٕمجَ ٚثألليجء ثٌضٟ صعضسٞ ظ١جظجصٗي ٚصعّدً عٍدٝ ٔمدد٘ج ٚإدسثش٘دج ٌٍضدد١ًٌ عٍدٝ ـددل١ز 

 أٚ ثٌقىِٛز.نسٚفجصٙج ِٚج صسثٖ فؽال  ٌع١جظز ثٌٕمجَ 

ٌمددد عٍّددش ؽّجعددز ثٌعدددي ٚثإلفعددجْ عٍددٝ ثالظددضفجدر ِددٓ ثٌد٠ٕج١ِددز ثٌع١جظدد١ز ٚثالؽضّجع١ددز ثٌضددٟ عسفٙددج 

ي الظد١ّج دعدد ٔؾدجؿ ثٌغدٛزر ثٌضٛٔعد١ز ٚثٌّفدس٠ز ٚث١ٌٍذ١دز ٚثلديسثز ثٌدسة١ط 2011ثٌؽجزع ثٌعسددٟ لدالي ظدٕز 

ىدً ثٌمدٜٛ ثٌّد١ٔدز ٚثٌع١جظد١ز ثٌيجِقدز إٌدٝ ث١ٌّٕٟ إٌٝ ثٌضٕقٟ دعد ودس ٚفدسي ٚ٘دٛ ِدج ؼدىً دعّدج  ظ١جظد١ج  ٌٙدج ٌٚ

ثٌضع١١سي فعّدس ثٌؾّجعز إٌدٝ ثٌسفدع ِدٓ ظدمس ِيجٌذٙدج ثٌع١جظد١ز ٚثالؽضّجع١دز ثٌسث١ِدز ٌٍضع١١دس ثٌؾدرزٞ ٌمٛثعدد 

ضٗ ثٌدظضٛز ثٌّّٕٛؿ ثٌّىسض ١ٌٍّٕٙز ٚثالظضذدثد ٚثٌميدع ِدع عم١ٍدز   ّ ثٌٍعذز ثٌع١جظ١زي ٚذٌه دئعالْ زفمٙج ٌّج ظ

 عخ ٚثالٌضفج  عٍٝ ِيجٌذٗي ٚصقم١ك ثٌعدثٌز ثالؽضّجع١ز ٚثاللضفجد٠ز؛ثٌٛـج٠ز عٍٝ ثٌؽ
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ْ  د١ٕز ثٌ يجح ثٌع١جظٟ ٌٍؾّجعز ثٌسثِٟ إٌدٝ إٌعدجء ثٌدظدضٛز ثٌقدجٌٟ ٚإفددثط ١٘تدز ص ظ١عد١ز  ٚثٌّالف  أ

إلعددجدر ـدد١جغضٗ ٚثٌميددع ِددع ثالظددضذدثد ٚثٌعّددً عٍددٝ إعددجدر صقد٠ددد ـددالف١جس ثٌّؤظعددز ثٌٍّى١ددزي ؽعددً ليددجح 

دف١عضٗ ثٌقج١ٌز فدثع١  ج فدٟ أظدٍٛدٗ ٚنس٠مدز ـد١جغضٗي ٚذث ِسؽع١دز فمٛل١دز غسد١دز فدٟ د١ٕضدٗ ِٚفج١ّ٘دٗ ثٌؾّجعز 

 ثٌّعضعٍّزي فذدث و ٔٗ  غ١س ـجدز عٓ فسوز إظال١ِز إذ ال ٠عضقمس ثٌّسؽع١ز ثأل٠د٠ٌٛٛؽ١ز ٚثٌع١جظ١ز ٌٍؾّجعز؛

فٍدز ثٌؾد٠ددري زفمدز ثٌمدٜٛ ٌمد ظعش ؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ دجعضذجز٘دج فسودز ثفضؾجؽ١دز فدٟ ٘درٖ ثٌّس

فذسث٠ددس ٚثٌؾّع١ددجس ثٌقمٛل١ددز ٚدعددك ثٌمددٜٛ ث١ٌعددجز٠ز وددجٌٕٙؼ  20ثٌّد١ٔددز ثٌدثع١ددز ٌٍضع١١ددس ثٌؾددرزٞ وقسوددز 

ثٌد٠ّمسثنٟ ٚدعك ِىٛٔجس ث١ٌعجز ثٌؾد٠د ٚغ١س٘دجي إٌدٝ زفدع ظدمس ثٌّيجٌدخ ثٌع١جظد١ز ٚثٌدظدضٛز٠ز ٚثٌّيجٌذدز 

صىددسض ظددّٛ ثٌّؤظعددز ثٌٍّى١ددزي ِعددضف١در ِددٓ ثٌّٛؽددز ثٌؾد٠دددر دددجٌضع١١س ثٌؾددرزٞ ٌمٛثعددد ثٌٍعذددز ثٌع١جظدد١ز ثٌضددٟ 

ٌٍدِمسنز ٚثٌّيجٌذز دجٌقس٠ز ثٌضٟ ٠عسفٙج ثٌعجٌُ ثٌعسدٟ؛ ٚ٘ٛ ِج ٠ؾعً ثٌؾّجعز صضؾجٚش صدثع١جس ِسفٍز ِج ظّٟ 

دجٌسؤٜ ٚثٌّذؽسثس ٚثٌرٞ وجٔش ٌٗ ص ع١سثس ظٍذ١ز ف١ٙجي فعٍّش عٍٝ ـ١جغز ليجح ظ١جظدٟ د٠ّمسثندٟ فجٌٚدش 

ص و١د ـدل١ز نسٚفجصٙج ثٌسثفمز ٌٍّؽجزوز ثٌع١جظ١زي ٚفٟ ثٌٛلدش ٔفعدٗ أدسش٘دج فدجعال  ظ١جظد١  ج ٠عدعٝ ِٓ لالٌٗ 

 ٌٍضع١١س ثٌؾرزٞي ٚ٘ٛ ِج لد ٠ؾدد ِٓ لدزثصٙج عٍٝ صؾ١ٕد عٕجـس ؽد٠در ٚثظضميجدٙج. 

ْ  عًّ ثٌؾّجعز لّٓ فسودز  فذسث٠دس ظدسعجْ ِدج ظد١ضفىه ٔمدسث  إٌدٝ ِؾّٛعدز ِدٓ ثٌضٕجلمدجس  20إال أ

ٟ ٠ّىٓ إ٠ؾجش٘دج فدٟ صذدج٠ٓ فعدجدجس ثٌؾّجعدز ثٌع١جظد١ز ِدع ددجلٟ ثٌمدٜٛ ثٌّد١ٔدز ٚثٌع١جظد١ز ثٌعجِدز ِدٓ دثلدً ثٌض

فذسث٠سي ٚدسٚش صٕجلمجس ِسؽع١ز ٚظ١جظ١ز فٛي ثٌٙد  ِٓ ثالفضؾجػي عُ ثوضعدجح ثٌؾّجعدز ؼدسع١ز   20فسوز 

يجٌخ ثٌغٛز٠ز ثٌدثع١ز إلظمجن فذسث٠سي ٚلٙٛز دعك ثٌّ 20ٔمج١ٌز ؽد٠در دعد ؼٙٛز ِٓ ثٌعًّ ِٓ دثلً فسوز 

ددج ِددٓ ثٌّؾجشفددز ثٌع١جظدد١ز غ١ددس  ثٌٕمددجَ ِددٓ ٌدددْ دعددك ثٌففددجةً ث١ٌعددجز٠ز ثٌؾرز٠ددز ٚ٘ددٛ ِددج ددددث ٌٍؾّجعددز ٔٛع 

 ثٌّقعٛدز ثٌعٛثلخ.
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عّز ِؾّٛعز ِدٓ ثإلؼدىج١ٌجس ثٌضدٟ صؽدىً فدٟ ٔمدس ؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ ثٌ ده ثٌفجـدً د١ٕٙدج ٚدد١ٓ 

ث  ِؤظعجس ثٌدٌٚز ِٓ ثإلظالَ ٚصيذ١دك ثٌمدجْٔٛ ثٌٛلدعٟ اعددَ صفع١دً إِدجزر ثٌّدؤ١ِٕٓ ٚإلجِدز ثٌقىُي ٟٚ٘ إفس

ثٌدٌٚز ثإلظال١ِزاي ٚثفضىجز ثٌقىُ ٚثٌعٍيز اإؼدىج١ٌز ثٌعدٍيز ثٌع١جظد١زاي ٚإعدجدر صٛش٠دع ثألِدٛثي إٌدٝ ثألِدز ِدٓ 

 لالي صعد٠د ثٌد٠ْٛ ثٌ جزؽ١ز.

ؤِٓ ثء ثٌٕمجَ ٚثٌع١ٍّز ثٌع١جظ١ز دسِضٙجي فٟٙ ٚإْ وجٔش صعجدضج  إشثٌعدي ٚثإلفعجْ ال ٠صثي ِٛلس ؽّجعز 

ْ  ثإلؼدىجي ال ٠ضقددد فدٟ ثٌّٛلدس ِدٓ ثٌّؽدجزوزي ددً فدٟ ؼدسٚن ثٌفدالف١جس ثٌضدٟ ي فدثٌّؽجزوز ثٌع١جظد١زدّذدأ  ئ

ْ  ثٌؾّجعددز صددٕٙؼ ل١ددجز ثٌّمجنعددز ْ  ثٌؽددسٚن ثٌّٛؽددٛدر فددٟ ٔمس٘ددج ال ثٌع١جظدد١ز ص ٌٛٙددج ٚفدددٚد٘جي ٚدددرٌه فددئ ي أل

فجٌٕمجَ فٟ ٔمس٘دج زوز ظ١جظ١ز فجعٍزي ٚثٌدظضٛز ال ٠ ٛيي فعخ ثٌؾّجعزي ِؽجزوز ظ١جظ١ز فم١م١زي صعّـ دّؽج

د١ّٕدج صذمدٝ ثٌقىِٛدز ِؾدسدر ِدٓ أٞ ـدالف١زي ثٌعٍه فٟ ٠د ثٌٍّهي ؽً صّسوص ٠فضمد ٌضعدد٠ز ظ١جظ١ز فم١م١ز أِجَ 

ثٌؾّجعدز إٌدٝ ١ِغدجق إظدالِٟ ٚدجٌّمجددً صددعٛ ي ٚدجٌضدجٌٟ غ١دجح ففدً فم١مدٟ ٌٍعدٍهفٟٙ ِؾدسد ش٠ٕدز لجزؽ١دزي 

 صؽجزن ف١ٗ وجفز ثٌفعج١ٌجس ثٌّؾضّع١ز ِٓ أؽً إعجدر صقد٠د إؼىج١ٌز ثٌعٍيز ثٌع١جظ١ز.

 عٍٝ ثٌفع١د ثٌدثلٍٟ ثٌضٕم١ّٟ عٍٝ عج١ٍِٓ: ؽّجعز ثٌعدي ٚثإلفعجْ صسث٘ٓ

 ثٌعجًِ ثألٚي: .1

 ١ٍٙج ٚأصذجعٙج.ٔؾجعز ثٌذٕجء ثٌضسدٛٞ ثإلفعجٟٔ ذٞ ثٌّعقز ثٌفٛف١ز عٍٝ ثٌفع١د ثٌعمدٞ ٌّٕجل 

  ًإفدثط ثٌدثةسر ثٌع١جظ١ز ثٌضٟ ٘دفش إٌٝ ثٌسفدع أٚال  ِدٓ د٠ٕج١ِدز ثٌقدسثن ثٌضٕم١ّدٟ ٚثٌع١جظدٟ دثلد

ثٌؾّجعزي أِجَ ثٌضٛظع ثٌعددٞ ثٌرٞ ؼٙدصٗ ثٌؾّجعزي عٍٝ ـع١د ثألنس ثٌضٕم١ّ١دزي ٚلٍدك ِضدٕفط ٌؾٕدد ثٌؾّجعدز 

أٚ ثٌيّٛفدجس ثٌّعدضمذ١ٍز ٌّٕجلد١ٍٙجي ٚثٌضدٟ ٠ّىدٓ ٌٍّّجزظز ثٌع١جظ١ز ٚثالؽضٙجدي ِٚقجٌٚز وذـ دعك ثٌسغذجس 

أْ صٙدد ٚفدر ثٌؾّجعز عٍٝ ثٌّدٜ ثٌّضٛظهي ٚعج١ٔدج  ِقجٌٚدز ثفضدٛثء ددرٚز ٔصعدجس ثٌضددثفع ٚثٌّٕجفعدز ٌددٜ أندس 

 ثٌؾّجعز الظ١ّج ثٌؽذجح ُِٕٙي أِجَ إغسثءثس ثٌّٕجفعز ٚثفضدثِٙج دثلً ثٌقمً ثٌع١جظٟ.

 ثٌعجًِ ثٌغجٟٔ: .2

  ثالؽضّجعٟي عذدس ثٌعّدً ثٌؾّعدٛٞ ٚثٌٕمدجدٟ ٚثٌغمدجفٟ ٚثٌددعٛٞي ِعدضف١در ِدٓ  جيعٍٝ ثٌّؾثٌّسثٕ٘ز

 ضؾرز.فٟ ع١ٍّز ثالظضميجح ٚثٌثلضفجد٠ج  ٚثؽضّجع١ج  ٚصٛل١س ذٌه ثألشِز ثٌضٟ صؽٙد٘ج ثٌذالد 
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  عذدس ِدج  2011ثٌعًّ عٍٝ ثٌضّجٟ٘ ِدع ثٌقسو١دز ثٌع١جظد١ز ثٌضدٟ ؼدٙد٘ج ثٌؽدجزع ثٌعسددٟ لدالي ظدٕز

فذسث٠ددس ثٌضددٟ وددجْ ؼددعجز٘ج ِقجزدددز لثٌفعددجد  20سدددٟل ِددٓ لددالي ثٌدددلٛي لددّٓ فسوددز ظددّٟ لدددجٌسد١ع ثٌع

ٚثالظضذدثدلي فىجٔش ِٕجظذز ٌٍؾّجعز ٌضفع١ً ٚؽٛد٘ج ثالؽضّجعٟ ٚثٌع١جظٟ ٚثٌذسٚش ددٚز ثٌؾّجعدز ثٌمدجدزر عٍدٝ 

 ثٌضع١١س ٚثٌض ع١س؛

ْ  ثٌعٍيز ثٌع١جظ١ز صسث٘ٓ عٍٝ عدر عٛثًِ أظجظ١ز  :ٚدجٌّمجدً فئ

ع١ٍٙدج  ٚثٌضمد١١ك ٚثٌمدعه ٚصّجظدىٙج ثٌؾّجعدزصالفُ ِٓ  ثٌرٞ لد ٠معس ثٌصِٓ ٝ عجًِثٌس٘جْ عٍ .1

 ثٌّص٠د ِٓ ثٌضٕجشالس فٟ فجٌز ٚفجر ِسؼد٘ج ثٌعجَ. ٙجٌضمد٠ّ

صؽؾ١ع ثٌعدٍيز ثٌع١جظد١ز ٌقدصح صٛل١س عجًِ ثٌّٕجفعز ثٌع١جظ١ز ٌإلظال١١ِٓ ثإلـالف١١ٓ ِٓ لالي  .2

دٛـفٙج لٜٛ ظ١جظ١ز إظال١ِز صعّدً ِدٓ دثلدً ثٌّؤظعدجس ثٌع١جظد١ز ثٌعدثٌز ٚثٌض١ّٕز ٚفسوز ثٌضٛف١د ٚثإلـالؿ 

ٌٍدٌٚزي ٚدعُ ِعجز إدِجؽٙج ثٌع١جظٟ ِج دثِش صمس دجٌغٛثدش ثٌع١جظ١ز ٚإدسثش٘ج دجعضذجز٘ج لٜٛ ظ١جظ١ز إـالف١ز 

مجعد ثٌذسٌّج١ٔز ٚصدد١س ثٌعد٠د ِدٓ ِعضدٌزي فممش ٔؾجفجس ثؽضّجع١ز ٚففٍش عٍٝ ِىجظخ ظ١جظ١ز ٚزِص٠زي وجٌّ

ٚ٘ددٛ ِددج صددٛػ دعددد ِسفٍددز ثٌسد١ددع ِؾددجٌط ثٌّمجنعددجس ٚثٌؾّجعددجس ٌٍمددعه عٍددٝ ل١ددجدثس ثٌؾّجعددز ِٕٚجلدد١ٍٙجي 

ثٌعسدٟ دٛـٛي فصح ثٌعدثٌز ٚثٌض١ّٕز إٌٝ ل١جدر ثٌضؾسدز ثٌقى١ِٛز ثٌقج١ٌز دصعجِز ثألظدضجذ عذدد ثإلٌدٗ ددٓ و١دسثْ 

 دضقجٌس ِع فصح ثالظضمالي ٚثٌقسوز ثٌؽعذ١ز ٚثٌضمدَ ٚثالؼضسثو١ز؛

ضعالي أليددجء ثٌؾّجعددز فّؾجشفضٙددج فددٟ ثعضّددجد ليددجح ثٌددسؤٜ ٚثٌّذؽددسثس عٍددٝ ِعددضٜٛ دعددك ثظدد .3

إـدثزثصٙج
92
ِٚٛثلعٙج ثإلٌىضس١ٔٚزي ٘ٛ ِج ٌٚد صقف  ثٌعد٠د ِٓ ثٌض١جزثس ذثس ثالصؾجٖ ثٌعٍفٟي دّج فٟ ذٌه فسودز  

ثٌ يدجحي ف يجدٙدج  ثٌضٛف١د ٚثإلـالؿي ٚدعك ثٌّغمف١ٓ ٚثٌفقجفز ثٌّىضٛدزي ثٌضٟ ٚـدفش ثٌؾّجعدز دجشدٚثؽ١دز

عمالٟٔ ٠دعٛ إٌٝ دٌٚز ثٌقك ٚثٌمدجْٔٛ ٚثٌقس٠دجس فدٟ ٚلدش ثؼدضدثد ثٌقّدالس ثٌمّع١دز لدد ثٌؾّجعدز ٚليدجح ال 

عمالٟٔ ِٕٚج  ٌٍ يجح ثألٚيي اثٌسؤٜ ٚثٌّذؽسثسا
93
 . 

ظ١ضعجًِ ثٌٕمجَ دذسغّجص١ز ظ١جظ١ز الظضميجح عٕجـدس ؽد٠ددر ِدٓ دثلدً ثٌؾّجعدز دعدد ٚفدجر ِسؼدد٘ج  .4

ثٌعالَ ٠جظ١ٓي فٛفجر ثٌؽ١خ لد ٠ؽىً فسـز ظ١جظ١ز ٌذعك ثٌمٜٛ ثٌع١جظ١ز دثلدً ثٌؾّجعدزي ثٌعدجع١ز ثألظضجذ عذد 

                                                           
92
ي ِيذٛعجس ثٌٙالي. ٚ٘ٛ دفجع عٓ ؼسع١ز ثٌدسؤٜ 2004ي ثٌؾصء ثألٚيي ثٌيذعز ثألٌٚٝ كتٕة لٍم الثشزِفٟ ٘رث ثٌفددي ثٔمس: ِٓ د١ٓ ثٌّٕجذػ ثٌّعضّدر  

ِٚسؼدد ؽّجعدز  فٟ ثٌّٕجَ دجالعضّجد عٍٝ آ٠جس لسآ١ٔز ٚأفجد٠ظ ٔذ٠ٛزي ٠ٚمُ ثٌىضجح ؼٙجدثس ِٕجلٍٟ ثٌؾّجعز ِٚج ؼج٘دٖٚ فدٟ ِٕدجُِٙ اِؽدج٘د ثٌٕذدٟ ثٌىدس٠ُ

 إلفعجْا. ثٌعدي ٚث

93
صث٠ٚددز ٠ّىددٓ أْ ٔفعددس ِعدد ٌز ثٌددسؤٜ د١ّٕٙددز ثٌٕصعددز ثٌفددٛف١ز ٌدددٜ ؽّجعددز ثٌعدددي ٚثإلفعددجْي ٚثٌضددٟ صدد عس دٙددج عذددد ثٌعددالَ ٠جظدد١ٓ عٕدددِج وددجْ ِس٠دددث  دجٌ 

 .قّد ثٌذؽ١سٞثٌذٛصؽ١ؽ١زي ٚدجٌّمجدً ؼٙدس ثٌؾّجعز ٔٛعج  ِٓ ثٌمّٛز فٟ ثصؾج٘ٙج ثٌعٍفٟ عٍٝ ثٌفع١د ثٌعمدٞ ٚثٌرٞ وجْ ٠ضذٕجٖ ثٌّسفَٛ ِ
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ٌالٔفضجؿ ٚثٌسثغذز فٟ ثٌٌٛٛػ ٌٍعًّ ثٌع١جظٟ ٚثالظضفجدر ِٓ ِصث٠جٖ ثٌّجد٠ز ٚثٌسِص٠دزي ٚذٌده دجٌعّدً عٍدٝ لدسثءر 

 ـدل١ز ٚؽٙز ٔمس٘ج؛ ؽد٠در ٌضسثعٗ ثٌفىسٞ ٚص ٠ٍٚٗ ِٓ ؽد٠د ٚثٌعًّ عٍٝ صٛل١فٗ ٌٍضد١ًٌ عٍٝ

ْ  ٔؾجؿ ثٌؾّجعز فٟ صٛف١د ِٛثلفٙج ٚلدزصٙج عٍٝ ثٌضدد١س ثٌعٍط ٌٕصثعجصٙدج ٚـدسثعجصٙج ديس٠مدز  ال ؼه أ

د٠ّمسثن١زي ٚثعضّجد ص ٠ًٚ ِضفك ع١ٍٗ ِٓ نس  ِؾٍط ثإلزؼجد ظد١ىْٛ ٌدٗ دٚز وذ١دس فدٟ صددد١س ثٔضمدجي ثٌعدٍيز 

ْ  ثٌع ٍيز ثٌع١جظ١ز ظضععٝ دذسثغّجص١ز إٌٝ ثٌضعجًِ ِع ٘رٖ ثٌّسفٍدز إٌٝ ِٓ صسثٖ ثٌؾّجعز أ٘ال  ٌٗي ِٚٓ ثٌّؤود أ

ثٌع١جظ١ز ثٌؾد٠در دثلً ثٌؾّجعز دعد ٚفجر ثٌؽ١خ عذد ثٌعالَ ٠جظد١ٓي ٚثٔض دجح أِد١ٓ عدجَ ؽد٠دد ٘دٛ ثألظدضجذ ِقّدد 

 ثٌعذجدٞ ٌّدر لّط ظٕٛثسي ٚثٌعًّ عٍٝ فضـ آفجق ظ١جظ١ز ؽد٠در إللٕجع لٜٛ ؽد٠در دثلً ثٌؾّجعز ٚثظدضميجدٙجي

 لد ال صضفك ِع ثٌّٛثلس ثٌسظ١ّز ٌٍؾّجعز ثٌسثفمز ٌّعجز ثالٔدِجػ ثٌع١جظٟ دثلً ٔمجَ ثٌقىُ.

ٚصذمٝ ثٌضيٛزثس ثٌّعدضمذ١ٍز ٘دٟ ثٌضدٟ ٠ّىدٓ صقددد أٞ ثالظدضسثص١ؾ١جس أٔؾدع فدٟ ثٌٛـدٛي إٌدٝ ثأل٘ددث  

 ثٌّسظِٛز ِعذمج .
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 :الئحح المزاجغ

 المزاجغ الؼزتّٕح:

ع١ز ذثس ثٌيجدع ثالفضؾجؽٟل: ّٔٛذػ ثٌقسوز ثألِجش٠ع١دز ٚثٌقسودز ثإلظدال١ِزي دزثظدز فدٟ أٚؽدٗ   زؼ١د ِمضدزي لثٌقسوجس ثالؽضّج

 2003ـ١س/لس٠س  28-27ي عدد المجتح المغارتٕح لت"تابثٌضؽجدٗ ٚثٌضّج٠ص. ِمدِجس 

ا١ٔعددجْ  314دد ثٌعدد ي27ي ثٌعددٕز المياات ثل الؼزتاآ زؼدد١د ِمضدددز لثٌّؽددجزوز ثٌع١جظدد١ز عٕددد ثإلظددال١١ِٓ ثإلـددالف١١ٓ ثٌّعجزدددزل  دد

 04/2005اأدس٠ًا 

زؼ١د ِمضدز: لثإلظال١ِْٛ ٚثٌع١جظز دجٌّعسح: ثٌقسوز ِٓ أؽً ثألِز ّٔٛذؽج ل لّٓ عدد دعٕدٛثْ: لثٌّغمدس ثٌّعسددٟ ٚثٌعدٍيز:  -

 ثٌعٕز ثٌغجِٕز.  2005ؼضجء  24. ثٌعدد -ثٌّعسح -مجتح َجٍح وظز آ١ٌجس ثإللمجع ٚثٌّسثلذزل. 

ِد٠ٕدز  ّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْ فدٟؾظدضجذ فدضـ هللا أزظدالْ عمدٛ ِؾٍدط ثإلزؼدجد ٚثٌٕدجنك ثٌسظدّٟ ٌِمجدٍدز ِدع ثأل  زؼ١د ِمضددزي 

 .27/11/2001ثٌسدجن دضجز٠خ 

ي ثٌددثز المجتاح المغزتٕاح لؼتام االجتمااع اليٕاسآ  ِقّدد لدس٠س: لؽّجعدز ثٌعددي ٚثإلفعدجْي لدسثءر فدٟ ثٌّعدجزثسل ِٕؽدٛزثس 

 1995ثٌذ١مجءي 

 1996 يِيذٛعجس ثألفكي ثٌدثز ثٌذ١مجءي ثٌيذعز ثألٌٚٝ ُرِ َالذٔم زاطٕحالشعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:   

 1982-1402ـفس  المىٍا  الىثُْ: تزتٕح َتىظٕماً َس راً   عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: 

 2000 يِيذٛعجس ثٌففجء ٌإلٔضجػي ثٌيذعز ثألٌٚٝ الؼذل: اإلسالمُٕن َالح"م  عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: 

 ي دْٚ صجز٠خ ٔؽس.أَ الطُفاناإلسالم   عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: 

 2001إفس٠م١ج ثٌؽسق  رجال ال ُمح َاإلكالح  عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: 

 2000ي ي ِيذٛعجس ثٌٙالي ٚؽدر ثٌيذعز ثألٌٚٝاإلسالم َالحذاثحعذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ:   

 1994 ثٌدثز ثٌذ١مجء ثٌيذعز ثألٌٚٝ-ي ِيذٛعجس ثألفك ُار مغ الرضالء الذٔم زاطٕٕه  عذد ثٌعالَ ٠جظ١ٓ: 

 2001ي صسؽّز ِقّد فجصّٟ ٚلجٌد ؼىسثٚٞي ٔؽس دثز ثٌفٕه. ِجزض المت"ٕح َاإلسالم اليٕاسٓ فٓ المغزب  ِقّد ثٌيٛشٞ: 

ي ِيذعز ثٌٕؾجؿ ثٌؾد٠ددر. ثٌيذعدز وظزاخ فٓ اليٕاسح الشزػٕح: الشُرِ المرتزِ ػتٍٕا َالذٔم زاطٕح  ِقّد دٓ ِقّد ثٌفصثشٞ: 

 1997ثألٌٚٝ 

 24-18دضدجز٠خ  20ثٌعددد  جزٔاذج األٔاامٌعدي ٚثإلفعدجْ فدٟ ٌؾّجعز ثثفد ثٌّضٛوً ثأل١ِٓ ثٌعجَ ٌٍدثةسر ثٌع١جظ١ز فٛثز ِع عذد ثٌٛ  

 ٠2002ٕج٠س 

 .2004ي ِٕؽٛزثس ـفج وسثف١هي أضُاء ػتّ المشزَع المجتمؼٓ لجماػح الؼذل َاإل يان  عّس أفسؼجْ: 

"دٔم زاطٕح ماه دَن دٔم ازاطٕٕه". سٕاسااخ ألزدْ ٚصٛٔطل فٟ ّفس ٚثٌ غٛدزْٚ وس٠ّس: لثٌدِؼ ألٔفجز ثالٔدِجػ. دزثظز -

 1995غعجْ ظالِز ٚآلس٠ٓ. ِسوص دزثظجس ثٌٛفدر ثٌعسد١زي صقش إؼسث  . االورتاح فٓ الؼالم الؼزتٓ اإلسالمٓ"

 المزاجغ األجىثّٕح:

- Political participation: in international encyclopedia of the social sciences: David L. Shills. 

Volume 12. the MacMilan company and Free press, 1972, NewYork. 

- NONNA MAYER: Pascal Parrineau, «Les comportements politiques» Armand Colin 1992. 

- Political participation: in international encyclopedia of the social sciences: David L. Shills. 

Volume 12. the MacMilan company and Free press, 1972, New York. 

- philip Praud: la violence politique: Repères et problèmes dans ph. Praud (dir) la violence 

politique dans les démocraties européennes occidentales, L’Harmattan. 
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- Olivier Fillieule (sous.D): sociologie de protestation: les formes de l’action collective 

dans la forme contemporaine. Edition l’Harmattan, Paris, 1993. 

- Et TOZY (Mohamed): «Monarchie et Islam politique au Maroc» presses de sciences. 

- Abdessalam Yassin: «Islamiser la modernité » al ofok Impressions Mars 1998 
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