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  مميفمايرطوتماىؿعقؼيممسيماظعصر.مؼعؿربماإلغؿؼولمعـمدراديمايرطوتماإلجؿؿوسقيمإديماظؾقٌ

وتماإلجؿؿوسقيمومبؿفؾقوتمومارتؾطمذظؽمبلزعيمايرطيماظعؿوظقيماظيتماختذتممنقذجومٌعوؼـيمايرط
ايرطوتماإلجؿؿوسقيمايدؼـيماظيتمغؿفًمسـمزوػرتلمإدؿؼالظقيماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيموميظوتم
ماظعالضوتم مذؾؽي مضؿـ مبنغلقوضفو ماىؿعقؼي مايرطوت مػذه متؿؿقز ماظقاضع، ميف ماظعورضي. اظؿضوعـ

متؾؽ ماظؼرؼؾي، ماألدرؼي مو ماظقالدؼي ماظقذوئٍ مأو ماىؿعـي، مأو مداخؾمماإلجؿؿوسقي ماظيتممتؿد اظشؾؽي
ومأودوطماظلؽـموماظعؿؾمأومشريه.مؾقيماظيتمتربطمامجمؿقسوتمتؽؿالتمسالئؼقيمتؿفلدميفماظروابطماحمل

ماىؿوسوتم مغظوممذيوسوتلمعرجعلمذوعؾم:مأدطرة ماىؿوسوتماإلغؿؿوئقيميفمأدطرة مإدؼوطمػذه ؼؿؿ
مزعـيماٌعوصرة.اظؽربىماٌؿكؾقيمسؾكمأدوسمدالظلمأومدؼينمأومضقعلمبوظـلؾيمظأل

خيرتقمػذهماظؿفؿعوتماظيتمتلؿـدمإديماظؿضوعـماٌؿغري،مصقارقمبدءامبوظؿػووتماإلجؿؿوسلماٌرتؾطم
متشؽؾم ماظيت ماإلجؿؿوسقي ماظرتاتؾوت مو ماإلضؿصودؼي ماظعالضوت مدائرة مسـ مخترج مال مإغفو بوىـس.

سؾكماظؿلدقسمظؾؿفؿؿعمماألشؾؾقوتماٌفقؿـيموماألضؾقوت،ممثيممتوؼزمطؾريمؼطؾعماىؿعقوتماظيتمتعؿؾ
ماىؿعقوتمأومايرطيم ماظؿؿوؼز مؼطؾعمػذا معـمضؾؾماظدوظي،مو ماظؼوئؿ مو اظعؿقعلمضؿـمامجمؿؿعماظؼوئؿ
متـؿؿلم ماظقاضع ميف ماظدوظي. مخورج مغػلفو متضع ماظيت مأو مظؾدوظي ماٌـووئي ماظرمسقي، مشري اىؿعقوتقي

مؼقممسؾكماظؿـوزع.ايرطوتماىؿعقؼيمإديماظعالضيمبنيماظدوظيمومامجمؿؿعم:مسالضيمت

 احلركات اجلمعوية و ختارج الدولة التقليدية )ما قبل اإلستعمار(

ميفم مبعؿؼ مغػقذػو مبلط مسؾك متعؿؾ ماظقرـقي مضؾؾ معو مو ماإلدؿعؿورؼي مضؾؾ معو ماظلؾطوت متؽـ مل
امجمؿؿعوت،مبؾمطوغًمتؽؿػلمبنذرافمؼلؿـدمإديمأمنوطمسلؽرؼيمودؼـقيمدوئدةمومعػروضيمعـماألسؾكم

مدةماظلؽونمبشؽؾمأومبكخر.ترعلمإديمضقو
طوغًماظدوظيمبعقدةمأومبوألحرىمشوئؾيم:مملمتؽـمأجفزتفومممؿدةميفمأسؿوقمامجمؿؿعوتمومملمؼؿؿم

م معلؿؼؾي متؽـ ممل ماظيت ماىؿوػريؼي ماظؿعؾؽي محرطوت مختضع ماجؿؿوسقو. مايرطوتم-دجمفو عـؾ
وءماألخالضلموماألخقةماظصقصقيمظدواصعمترتؾطمبوٌعورضيماظدؼـقيماظداسقيمإديماظصػم-اإلجؿؿوسقيماٌعوصرة
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م-سؾكماًصقص-اظيتمهؾمحمؾماٌلوواة.متػلحمػذهماهلؾوتماظؽربىمامجمولمظؾقرطوتماٌرابطقيم
اظيتمتعربمسـمإحؿفوجمععؿدلمضوبؾمظؾؿػووضمأومعػؿقح.مإغفومتشؽؾمرطقزةمضدمييمظؾؿعؾريمسـمإدؿقوءم

رطوتمدظقالمسؾكمتؽقؼـماظدوظيمطؾؿومإجؿؿوسلمحيقؾمإديماظـزاسوتماظؼؾؾقيماحملؾقي.متشؽؾمػذهماي
ماختذتمروبعومععودؼومظؾفؾوؼي،مإغفوماظدالظيماٌـووئيمظؾدوظيمدقعؿؾماإلدؿعؿورمسؾكمتقدقعفومجذرؼو.

 احلركات اجلمعوية و التخارج األجنيب للدولة اإلستعمارية

فو.مإغفومطذظؽمتؾؼكماظدوظيماإلدؿعؿورؼيمأجـؾقيمبػعؾماإلحؿاللماظعلؽريموماٌؼووعيماظيتمتلؾىمصق
ومظذاممدوظيمسدائقيمهقظًمإديمدوظيمأجـؾقيمبػعؾمصعقدمايرطيماظقرـقي.متقردمختورجماظدوظيمإذنم

محرطوتمععودؼيم مإدي مدؿؿققل مبؾ مػقاعشفو مسؾك مأو ماظدوظي مخورج مال مايرطوتماإلجؿؿوسقي دؿعؿؾ
م ماظؾوؼؾقؽ مو ماٌكزن مغظوعل معـؾ مضقؿؿفو ماإلدؿعؿورؼي ماظدوظي مصؼدت مظؼد مضقتفومظؾدوظي، معـ بوظرشؿ

اظؿـظقؿقيماٌؾوظغمصقفو.مإختذتماظدوظـيماإلدؿعؿورؼيمذؽؾماظدوظيماإلدارؼيماظيتمادؿققذتمسؾقفومصؽيم
مبعضم مسدا ماألػوظل مسـ مابؿعدت مو ماإلدؿقطوغل مامجمؿؿع مالزعً مبوظؿواظل مو ماٌعؿرؼـ مو اٌقزػني

إديمتطؾعمإديماظدوظيمومإديماظقزقػيماٌؿعوعؾنيمععفومأوماظعؿالء.مهقلمعطؾىماظدوظيماظقرـقيمصقؿومبعد،م
ماظعؿقعقيماظؾذؼـمإسؿرباممبـوبيماظقجفماٌعوطسمظؾظؾؿموماظؿؿققزماإلدؿعؿوري.

معـمخدعوتفوم مإنمدرضيماظدوظيموماإلدؿػودة ماإلحؿؼورماإلجؿؿوسل. مو متقزقػماظدوظي ظؼدممتمتدسقؿ
معفؿومطوغًماظقدوئؾماٌلؿعؿؾي،مملمتعؿربمجرميي.م

ممتماإلغؿؼولمع مإخؿالسماٌؿؿؾؽوتمػؽذا مو مإديمهقؼؾماألعقالماظعوعي ماظؾصقصقي مو ماظطرق ـمضطع
متؽرؼسماظرذقة)اظؾؼشقش(م ماظقضًمإدي مذات ميف مو ماظعوعي، مظؾكدعوت ماظػردي ماالدؿعؿول مو ممممماظعؿقعقي
وماحملوبوةماظؿكمأصؾقًمررؼؼمدوظـيماظعصؾقوت.ممثيممتفقدمأوظلمظؾعالضيماىؿعقؼيمإديماظدوظيم:ميفم

مظيممميؽـمايدؼٌمسـمتعقدمذيوسل.ػذهمايو
مغدرس مرئقلل-حني ماىؿعقوتقيممم-بشؽؾ مايرطوت مغؿـودك ماظـؼوبقي مو ماظلقودقي ايرطوت

مماٌلؿؼؾي،مذاتماظـؿطماظطوئػل،ماظؿكمترتؾطمبوىؿوسوتماظؿكمتـؿؿلمإديمغوحقيمععقـيماومإديمرابطوتم
وماظعالجموماًدعوت.مبنخؿصورمغؿـودكم"ماظؿكمتؽرسمتعووغومضقؼوميفمجمولماظؿؽقؼـموماظلؽـم"اظؼداعك

م ماإلدؿعؿورؼي مظصوحلماهلقؿـي مؼؽقنمشريمسؿقعلمو ماإلجؿؿوسلماظذيمضد ماظؿعوضد مغظوم م م م م م م م ومم
اٌؿـػذؼـمإديماظدوظيماإلدارؼي.مؼؿقضػماظـظومماىؿعقوتلمسؾكماظقضعماإلجؿؿوسلموماٌقضعمداخؾماظدوظيم

ماإلدؿعؿورؼي.

 ة : وضع اجملتمع املضاد:اجلمعيات اإلستيطانية املختلط

طونماظـظومماىؿعقوتلمخمؿؾطومإديمدرجوتمعؿؾوؼـيمبنيماٌعؿرؼـماالوروبقنيموماٌلؿعؿرؼـمماألػوظلم
ومػقمبذظؽمؼشؽؾمعرطؾومثؼوصقومخمؿؾطو.مومعؿؾٌماٌدرديموماظـؼوبيمصضوئنيمرئقلقنيمريالمػذاماظؾؼوءم

ومتـشلمايرطيمم-صضوءامثوظـو-كمصعقدمأخرمبنيماٌعؿرؼـموماألػوظلمومذؽؾماىقشماإلدؿعؿوريمسؾ
وماظؽشوصيممممممماىؿعقوتقيمطذظؽميفمحمقطماٌدردي،وؿعمتالعذةماٌدارسموماإلسدادؼوتموماظـوغقؼوتم
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ماظشؾوبم مسؾكمأصقاج ميفماظرتدد مأو مبعد مصقؿو محؿكماإلهودتماظطالبقي مو مذيعقوتماظرسوؼي مصقفو مبو
دميفمػذهماىؿعقوتمغػسماظلقودقي،ميفمشوظىمايوالت،مناظعوعؾنيميفمعقدانماظؿؾشريمأوماًالؼوم

معـمجفيمأخرىمسـمماٌدردني. ماٌعوذراتمو ماظؿفؿعوتمو ميفمزؾمػذه ماىؿعقوتماظرؼوضقي متربز و
متـؾميفمبقرصيماظشغؾمم-اظشغؾاإلخؿالطميفمزؾمم-ررؼؼماإلعؿدادماٌفينموممثيمصضوءمآخرمظإلخؿالط

مظؾشغؾمأوال ماظعوعي ماظؽـػقدؼراظقي ماًؿلقـوتمحقٌممثؿ اظيتمزؾًماظؾقًماٌشرتكمظؾعؿولمإديمشوؼي
متلخرمتلدقسماٌرطزؼوتماظـؼوبقيماظقرـقي.

ميفماظقزوئػم مو ماإلخؿالطمطونمشريمعؿؽوصهميفماظشغؾمأوال،مبػعؾمتػووتماألجقر صققحمانمػذا
اظعالئؼقي،ممسؿقعو.مصوظلؽـمؼؼقممسؾكماظؿؿققزماظعـصري،ماظؽؾمؼعقدمإديمحقفمبعدمسؿؾف.مأعوماٌؿوردوت

مسدامبعضماإلدؿــوءات،موماظقذوئٍماألدرؼيممصؼدمشوبمسـفوماإلخؿالط.
متعؿؾمسؾكمتدسقؿم ماىؿعقوتماظؿكمالممتؾؽمغػسماظؿقرنيمو مو ماظؿضوعـ مإخؿاللمبنيمأمنوط مثي

وممممماهلقؿـيماظذطقرؼيمإديمحدمايصر.مظؼدمزرسًماظظوػرةماإلدؿعؿورؼيماظشؽميفماٌؿوردوتماىؿعقؼيم
ًمترصقفقيموموضعًماظرابطوتمومغقاديماظدرادوتمهًماظرضوبي.مصوظؼؿعماإلدؿعؿوريمؼلعكمإنمطوغ

إديمهطقؿمػذهماظعالضوتماظؿؼوربقي.مػؽذامطونمايػوزمسؾكماألعـماإلدؿعؿوريمؼضعماٌؿورديماىؿعقؼيم
مظؾفؿعقوتماٌكؿؾطيموماىؿعقوتماىزائرؼيماٌلؿقحمبفومأوماٌؿـقسيميفموضعمجمؿؿعمعضود.

فًماظدوائرماىؿعقؼيمحقـفو،مإديماظؿققلمإديمذيوسوتمعصغرةمومإديمذؾؽوتمتكظػمومتكزرمإو
ماألذؽولماإلغدعوجقيماظيتممتـحمصرصيمتؽقؼـمإرورمذيعقيمآخر.م دونمانمغؿقدثمسـماظؾقظوتمو
مبقصػفومجمؿؿعم متعربمسـمغػلفو ميفمعقاجفيمامجمؿؿعماإلدؿعؿوريمو متـؿق طوغًمايرطيماىؿعقؼي

ظداخؾمإنمصحماظؼقل،ميفمحنيمطونماظعؿؾماٌـوػضمظإلدعؿورمؼقاصؾماظؿصديماديمدوظيمعضود،معـما
مأجـؾقيمومعغوؼرةمورـقو.

 اإلختالط و اهلوية اإلسالمية

ؼعؿؾماظؿؿققزماإلدؿعؿوريمبشؽؾممشقظلمسؾكمهفرمامجمؿؿعماٌلؿعؿرمحبصرهميفموضعمضوغقغلم
مايؼق مو ماٌدغقي مبوبمايصقلمسؾكماٌلوواة مضوغقنماألحقالمعؿدغلمؼلد مبدسقىمإحرتام قماظلقودقي

مظربم ماظعصؿي مؼمطد ماألدرة مضوغقن مإدي مععؿؼديمحيقؾ مظقضع متؼـقـف مسـد مأدق مبطرؼؼي مو اظشكصقي
اظعوئؾي.مؼؼقمماًطماظؼودؿمخاللماظػرتةماإلدؿعؿورؼيمسؾكماظؿعقنيماظعؼوئديم)اٌلؾؿقنمومشريػؿ(.مإنم

مأصؾحمع مسرضقو مؼؿضؿـممتققزا ماظؿعرؼػم مايوظيمأصؾقًمعـؾمػذا مظؿقدؼدماىـلقي،ميفمػذه ؼقودو
وماإلعؿزاجموماإلغػؿوحمعفؿشيمعفؿومطوغًماظؼـوسوتممؼيماظعرضقي،صؽرةماٌقارـيماظؼقعقيميفمزؾماظؿعدد

ماٌـطؼقيماٌعؿؿدةمضؿـماإلخؿالطماىؿعقي.
ماظيتمه ماٌلؾؿي مبطوبعماىؿوسي مؼؿلؿ ميفموضعمجمؿؿعمعضود مػق مو ماٌلؿعؿر ؿػظمزؾمامجمؿؿع

مبعوؼريمأدرؼيموممتـالتمومععوعالتمذيوسقي.مػؽذامملمتؽـمتـعًماىؿعقوتمبصػؿفوماظدؼـقيمصقلىم
بؾمطوغًمهؼؼمتظوصرماألمنوطماظعالئؼقيماٌـػردةموماظذاتقوتماىؿوسقيماظيتمولدماهلقؼيماىؿوسقيم
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ماإلدؿ ميفمبؾدانماٌغربمتقصؾًماظلقودقي مدؼـقي. مذاتمعرجعقي مأعي مإديمصلحماظشوعؾي:مػقؼي عؿورؼي
مامجمولمظـؿقذجموحقدمظؾقرـقيم:مورـقيماٌلؾؿني.

 العالقة بالدولة الوطنية بعد االستقالل

مسؾكمإثرماإلدؿؼالل،مجرىماظعؿؾمسؾكمهؼقؼمخطيمعزدوجيم:
تلعقؿمصقريمألجفزةماظدوظيمسـمررؼؼماإلعؿالكماظلقودلمهلو.مصويؽقعيمومامجموظسمومإدارةمأعالكم

ما ماٌصوحل مو مصؿؿماظدوظي ماألخرى ماإلدارؼي ماٌصوحل مأعو ماظقرـقي. مايرطي معـوضؾل مإدي مأدـدت ظعوعي
متـؾميفمدوظـيمامجمؿؿعمم-اظقجفماٌؼوبؾمظألولمم-اإلذرافمسؾقفومتدرجيقو،مصوظقجفماظـوغلمظؾكطيم

م مم-اظيتمحؼؼؿفو ماألعـ مو ماظرضوبي ماظيتمطونمحيؼؼفومم-أجفزة ماإلجؿؿوسقي ماظعداظي معـ مأطـر بؽـوصي
مترعلمإديمتعقؼضمغؼوئصماظؿلقريم ماظقرـقي مطوغًمريالتماظؿعؾؽي ماٌوديمظؾلؽون. ماظدسؿ اظعؿقعلمو

اظلقودوتماإلجؿؿوسقي.مومهقظًمآغذاكماظعالضيمبنيموجفلماًطيماٌذطقرةم:متلعقؿماظدوظيمومدوظـيم
مامجمؿؿع،مإديمسالضيمعػورضي.

ديمربوطمإجؿؿوسلمأدودلمإديمظؼدمطونماظؿفووبمععماظدوظيماظقرـقيمضقؼومومهقلماظػؽرماظقرينمإ
ماظدوظيم ماظرتتقىمداخؾ مإسودة مصقائد مضؿـ مإدراجفو مبوألحرى مأو ماإلجؿؿوسقي، ماٌللظي متعؾقؼ مممممدرجي
مظإلدؿعؿولم مو ماٌؼددي مأصؾقًماظؼقؿي مصوألعي ماظدوظي. مضؾؾ معـ ماٌؿـقحي ماٌزاؼو ماظعوئداتمو متقزؼع و

مومبنيماألعي،مشريمأنماظدوظيماظػعؾقي،مسؾكماًورجلممتمتؾفقؾماظدوظيماظقرـقيمبػعؾممموثؾيمبقـف و
م-جزئقومم-اٌلؿقىماظداخؾلمبقصػفومجفوزمبقظقللمومسلؽريمأدودومومغظوممتلرريمومرضوبي،مزؾًم

يفمعقضعمختورجمإزاءمامجمؿؿع.متؿفلدماظؼطقعيمبنيماظدوظيمومامجمؿؿعميفمعظوػرممتؿدمعـماظالعؾوالةمإديم
مومتعلػماٌلؿكدعنيمدونمايدؼٌمسـماظؿصرصوتماظؼؿعقيماإلحؿؼور،معـمشطرديماٌقزػنيماظلوعني

وماألعالكممممممممإديماظؿعؾريمسـمررؼؼماظؽورؼؽوتقرموماظرؼؾيموماظرصضموماإلخؿالسمومخترؼىماظعؿوراتم
اظعؿقعقي.مصوظعالضيمبنيماظدوظيمومامجمؿؿعمتػؿؼدمإديماظربوطماٌدغلموماظلقودلمشريمأنمضقتفومتؿفؾكميفم

ماإلجؿؿوسل ماظطؾى معصؾققي مسالضي مإغفو ماظقرـقي. ماظدسقة ميف مو معؽؾقتو مأو مطون محمؼؼو م، م م م ومم
إؼدؼقظقجقيميفمآنمواحد.معـؾمػذهماٌػورضيمندػوميفماظعؿؾماىؿعقي.متػؿؼدماألذؽولموماٌؿوردوتم
ماظيتمتشؽؾًمسؾكممنقذجمايرطيماظعؿوظقيم)إذمايزبم اىؿعقؼيماظيتمارتؾطًمبويرطيماظقرـقيمو

ماظيتمإرتؾطًممميورسموصوؼؿف مأو مم-سؾكماٌـظؿوتماىؿوػرؼي( بوظعؿؾماظـؼوبلم:مذؾقؾي،مم-جزئقو
ثوغقؼقن،مرؾؾي،مغلوء،مإهوداتمعفـقيمتعوضدؼوت،مغقاديمرؼوضقيمومترصقفقي،معقضعفوموموزقػؿفوموم
حمؿقاػوماٌعورضمظؿـدعٍمبلذؽولمخمؿؾػيميفمأجفزةماظدوظيمخوصيمومأنمغظومماألجقرماظذيمتعؿؿده،م

مإلجؿؿوسلماظذيمطوغًممتـقفماظدوظيؿقعقومأومذؾفمسؿقعلميفمشوظؾف،مصورتػعًمغلؾيماألجرمااصؾحمس
روبعفمم-أدودوم-أومتضؿـف.مومإنمحوصظمسؾكمعطؾؾقيمضوسدؼيمصننماظؿـظقؿماىؿعقوتلماظقرينمإصؿؼدم

ماٌـووئمظؾدوظي.
مال مػقؽوتفو،مو مو ماظدوظي مععمأجفزة ماىؿعقؼي مايقوة مؼعينمذظؽمتداخؾًماظشؾؽوتماظيتمتلـد

ادؿؿرارماحملوبوةمومإدؿعؿولماظقدوئطميفماإلدارةمصقلىمبؾمتؽرؼسماظعالضوتماظعوئؾقيموماحمللقبقيم
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اىفقؼيموماظؾفقءمإديمرابطوتماظؼداعكموماظزعوظيماظدرادقيمومروابطماألخقةماظـضوظقيموماظعلؽرؼيماظيتم
مؿقعل.هؿؾماظعصؾقوتماٌكؿؾػيمإديمدواظقىماظدوظيمومػقؽوتماظؿلقريماظع

مسؾكم متعؿؾ مصوظدوظي ماىؿعقؼي، مايقوة مسؾك مرمسل مروبع مإضػوء مإدي ماظقرـقي ماظدوظي مضقوم أصضك
ممتطقؼؼمامجمؿؿعمحنيموعؾماٌـظؿوتماإلجؿؿوسقيمجمردمودوئطمهلو.مإنمممورديماإلذرافماظرمسلم

مأيمبعؾورةمأخرىمصرضمتؾعقيمعوظق مإسؿؿوداتمعوظقيمهلو مؼراصؼفمتؼدؼؿ ماظؾرياضرارلمسؾقفو يمسؾقفو.مو
ؼؿضحمذظؽمسـدماظؽشػمسـماٌؼورغيمبنيمصـودؼؼماظضؿونماإلجؿؿوسلموماظؿعقؼضوتماظعوئؾقيمومبنيم
ماظلعلمإديمدوظـيم مبشؽؾمواضحميفمغطوق متلرريؼو مغشورو ماظـؼوبلمأصؾح مصوظعؿؾ اإلهوداتماظـؼوبقي،

مت مررؼؼ مسـ ماظؾؾدؼوت مو ماظقالؼوت مو ماألضوظقؿ مإدي ماظرمسل ماظؿلرري مإعؿد ماىؿعقوتمامجمؿؿع، زاؼد
اظرؼوضقيمومغشوروتماظؿلؾقيموماظػرجيماظيتمادؿققذمسؾقفوماألسقونموماإلهودؼوتماظرمسقي.مبنجيوزم
مبلؾىمخروجفمسـماظؿلرريم مظؾقظر مظؾشؽمأو مععرضو مإديماإلدؿؼالظقي أصؾحمطؾمغشوطمذيعقيمؼـزع

اظؿشؽقؽميفماظقضعمماظؼوئؿ.مسؿقعومطوغًماظدوظيمترعلمإديمحظرمأؼيمحرطيمذيعقؼيمععورضيمتفدفمإدي
مأدتماظؿؾعقيمإديماظدوظيمإديمتؾدؼدمايرطيماإلجؿؿوسقيماٌشؽؾيمسؾكممنقذجمايرطيماظعؿوظقي.م اظؼوئؿ.
إغفومتػلحمجمولماظعؿؾمظؾقرطيماىؿعقوتقيماظيتمختضعمٌدوغيمضوغقغقيمرمسقيمخوصيمبـقاديماظؿلؾقيم

ماظؿظوػراتم مو ماًوصمبوظرؼوضوتماٌشفدؼي ماٌقجف مظؾؿـشقط متعؿؾمسؾكمحظرو مشريمأغفو أومماظعوعي
ماظلقودقيم مايؼقق مو ماظؿعؾري مميورسمحؼ مغشوط مأو مإجؿؿوسل مغشوط مألي ماإلدؿؼالظقي ماظـزسي وؿقد

ماألخرى.
خورجمااإلرورماٌمدلوتلمأوميفمحدودمايظر،متؼقممتظوػراتماظعؿؾماىؿعقي،مخوصيمتؾؽماظيتم

م ماإلغلون محؼقق مذيعقوت م: مبويؼقق ماٌطوظؾي مإدي ماإلسؿؼوالتمتدسق مو ماظلؾطقي ماظؿعلػ ممممممممممضد
مظؾزوجم ماظؼقاغنيماظيتمتؽرسماإلعؿقوزاتماألدرؼي مضد ماظؿعذؼى،مثؿمذيعقوتماظـلوء ماإلخؿطوفمو ممممو
ومظربماظعوئؾي،مثؿمايرطوتماظـؼوصقيماظيتمتدسقمإديماظؿعددؼيماظـؼوصقيموماظؾغقؼي،مومحؿكمايرطوتم

م مو ماظؿعؾري محؼ متؽرؼس مإدي متدسق ماظرمسقيماظيت ماظـؼوبقي مايرطي معـ ماظـضول مصوغؿؼؾ مممممممممماإلجؿؿوع.
ومإذمطوغًمذرسقؿفومم-وماٌـظؿوتماظرمسقيمومذؾفماظرمسقيمإديمايرطيماىؿعقؼيماىدؼدةماظشرسقي

ومشريماظشرسقيماظيتمتعؿؾمبودؿؿرارمسؾكمودؼدمتـظقؿوتفو.مومإنمضوعًمم-ضعقػيمصؿعؿؾمسؾكماظؿـوزل
ماىؿعقؼ مايرطي ماظعضقؼيمػذه مصالتفو مضطع مسؾك متعؿؾ مال مصنغفو ماظعؿؾ مو م ماظؿعؾري محرؼي مسؾك ي

بوظـؿقذجمايزبلمبؾمتلعكمإديمهرؼؽفومعـمجدؼدميفماظؿـوصسمبنيماىؿعقوتمأوماظلؾوقمعـمأجؾم
مغزاسوتم مخترتضفو ماظعدؼدة ماىؿعقوتماظـلقؼي مألحزابمو متوبعي ماإلغلون مصفؿعقوتمحؼقق ضقودتفو.

تماظؼوئؿيمبنيماألحزابماظصغريةم)اظيتمتؿقاجدمصقفو(مأومبوًالفماظؼوئؿمبنيمداخؾقيمترتؾطمبوًالصو
ماٌقاضػماٌعؿدظيموماٌؿطرصيمعـمضضقيماٌرأة.

دقدقظقجقو،متـؿؿلمايرطوتماىؿعقؼيمإديمصؽيماٌـؼػني،ماٌعورضنيمأوماٌؼفقرؼـمإالمأغفؿمتوبعقنم
م محقـذاك، ماظعؿقعل. مامجمؿؿع مإدي مؼـؿؿقن مإذ ماظدوظي معـمإدي ماآلخر ماظطرف ميف ماإلغؿػوضي ممضوعً

امجمؿؿعم:مجمؿؿعماىؿوػري،مذؾوبمذغقؾيماٌدنموماظؾطوظني.متراجعًماٌـظؿوتماىؿوػريؼيمحبؽؿم
اغؿؿوئفومإديمامجمؿؿعماظؼوئؿمومأصؾقًمسوجزةمسـماظـضولماإلجؿؿوسلموماظؿؽػؾمبوظؼوسدةماىؿوػريؼيموم
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ماظشعؾقي.ميفمػذهمايوظي ماىؿعقوتماإلدالعقؼيماظيتمماظـػقذمإديماألحقوء مأنمهؾمحمؾفو ظقسمشرؼؾو
متصدرتماظـضولماإلجؿؿوسل.

يفمػذهماظلقوقمتؾدومايرطوتماىؿعقؼيميفماٌففرمومطلغفومحرطوتمعؽؿؾي.معومميقزػومػقماٌلوصيم
ماإلضصوئلم مذاتماظؾعد ماإلدالعقي ماظعربقي ماإلؼدؼقظقجقي ماألصؾلمخوصي ماظؾؾد مععمورـقي مممماظيتمأضوعؿفو

االؼدؼقظقجقوماإلغدعوجقيماظػرغلقيموماألوروبقيماٌعوصرة.مؼؽشػمػذاماظؿطقرمسـمسؿؾقيممتوزجمبنيممو
ذيوسوتماظشؿوتميفماٌففرماظيتمخؾؼًممإغؿؿوءامسرضقومالمورـقومعـؾماإلغؿؿوءماٌغوربل.مبشؽؾمععنيم

يماظيتمودمصداػومدمـمأعوممسقدةمإديمصؽرةماإلخؿالط،ماومبوألحرىمسقدةمإديمصؽرةماظؿعددؼيماظـؼوصق
وماظعؾؿوغقي.ميفمبؾدانماٌغرب،مؼلعكماظعؿؾماىؿعقيمؼماظزواجمطذظؽميفماظدسقةمإديماإلخؿالطمسـمررؼ

جبفدمإديمذؼمررؼؼفميفمزؾماظؿلرجحمشريماٌؿؽوصهماظؼوئؿمبنيمجمؿؿعمسؿقعلمؼؿؾعمظؾدوظيمومظقمبشؽؾم
ؾىماإلجؿؿوسلموماظقلسماظـوتٍمضعقػ،مومجمؿؿعمؼعقشمسؾكماظدسؿمومبوظؿوظلمؼعؿؾمسؾكمتضكقؿماظط

مسـف.
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