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أثط اجملتُع املسْ ٞعً ٢اذتهِ ايطاؾس *
أ.ز .سػٔ ايػاعٛض / ٟداَع ١ايًٓٝني -ايػٛزإ

املكسَ١
أزبٝات اذتهِ ايطاؾس مل تتططم إىل ايسٚض ايص ٟت٪زَٓ ٜ٘عُات اجملتُع املسْ ٞيف استُاٍ صتاس٘ ٚتطغٝد٘ أ ٚفؿً٘ تعجطاً
أَٛ ٚتاً .مل تتٛفط زضاغات َباؾط ٠يف املٛنٛع ٖصا حبٝح ٜٛدس َا ٜؿب٘ ايكٛاعس ا٫دتُاع ١ٝايهطٚض ١ٜيبٓاٚ ٤ضعاْ ١ٜعاّ
غٝاغ ٞضاؾس .ضنعت ايسضاغات عًَ ٢اٖ ١ٝاذتهِ ايطاؾس ٚآيٝات٘ ٚأؾهاي٘ املدتًفٚ ،١يهٓٗا أغفًت أغاغٝات اْ٫تكاٍ إي٘ٝ
َٔ ْعِ ا٫غتبساز .ناْت ٖصَ ٖٞ ٙؿهً ١ايسضاغٚ ،١ايتػا٫٩ت املتعًك ١بٗا يبشح اإلدابات املُهٓ ،١تتهُٔ أغ ١ً٦ايسضاغ١
اٯت:ٞ
ٌٖ ٖٓايو أ ٟع٬ق ١بني َٓعُات اجملتُع املسْٚ ٞاذتهِ ايطاؾس؟ أتهٖ ٕٛص ٙع٬ق ١إجياب ١ٝأّ غًب١ٝ؟ نٝف ٜهٕٛ
تأثرلٖا عً ٢آيٝات اذتهِ ايطاؾس؟ املٓٗر ايهطٚض ٟشلص ٙايسضاغ ٖٛ ١املٓٗر املتهاٌَ ايصٜ ٟتهُٔ ايٛقف ٚايتاضٜذ
ٚايكاْ.ٕٛ
ايفطن ١ٝا٭غاغ ١ٝتك :ٍٛتٛدس ع٬ق ١إجياب ١ٝبني صتاح اذتهِ ايطاؾس ٚزٚض َٓعُات اجملتُع املسْ ٞاييت ٜعتدل ْؿاطٗا
َػاعساً يُٓٚ ٛضعاَٗٓ ١ٜر قب ٍٛاٯخط ٚايتعاٜـ َع٘ نُشٛض أغاغ ٞيًعًُ ١ٝايسميكطاط .١ٝشيو َٖٗٓ ٛر ايتٛفٝل بني اٯضا٤
ٚاملٛاقف املتعاضنٜ .١تهٖ ٕٛصا ايبشح َٔ َكسَٚ ١عسز َٔ احملاٚض تتُجٌ يف َاٖ ١ٝاذتهِ ايطاؾس ٚآيٝات٘ٚ ،ايهٝف ١ٝاييت تعٌُ
بٗا ٖص ٙاٯيٝات ،ثِ ع٬ق ١شيو بٛظٝفَٓ ١عُات اجملتُع املسْ ٞاملطتبط ١بايعًُ ١ٝايتسضٜب ١ٝايكا ١ُ٥عًَٗٓ ٢ر اغتٝعاب اٯخط
َٗٓ ٫ر إقكا.٘٥
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اذتهِ ايطاؾس:
اذتهِ ايطاؾس عباض ٠عٔ َباز ٨عاَ ١تتٓعٍ إىل ايٛاقع بٛاغط ١أغًٛب ستسز ٚآيٝات َتفل عًٗٝا ،بٛدٛز َ٪ؾطات
خاق ١يهٌ َبسأٚ ،شيو يتشكٝل املكاحل ايعاَ ١يًُذتُع ،أٜاً نإ شيو اجملتُع َٔٚ ،ثِ املػاُٖ ١يف ايتُٓ ١ٝاملػتساَ١
ٚايتطٜٛط ٚايصٜٛ ٟاد٘ املتػرلات ايعطف ١ٝز ٕٚتٗسٜس ايهٝإ ايػٝاغٚ ٞا٫دتُاعٚ ٞا٫قتكاز .ٟشيو ٭ٕ اذتهِ ايطؾٝس
ٜتُجٌ يف مجً َٔ" ١املباز ٨ايهًٚ ١ٝاملعاٜرل ايػٝاغ ١ٝاييت جتعٌ اذتٝا ٠ادتُع ١ٝيف اجملتُع ايػٝاغ ٞسٝآَ ٠تذَ ١جُط ،٠تػُح
يٮفطاز بتطٜٛط سٝاتِٗ ٚحتكٝل اإلَهاْات ايٓفػٚ ١ٝايفهطٚ ١ٜاإلبساعٚ ١ٝايتعا ١ْٝٚايهآَ ١ف ِٗٝيف أدٛا َٔ ٤اذتط ١ٜايهطٚض١ٜ
يتطٜٛط ٖص ٙايكسضات ايهآَ .1"١فٗ ٞإشَٕ ،بازٚ ٨آيٝات ٚأغًٛب ٚمماضغ .١تتهاٌَ َع بعهٗا ايبعض إجياباً أ ٚغًباً.
ميهٔ تًدٝل َباز ٨اذتهِ ايطاؾس يف َا :ًٜٞ
.1

املؿاضن :١ملا ناْت املكاحل ايعاَ ٫ ١تعطف إ ٫بٛاغط ١املٛاطٓني أْفػِٗ ،فته ٕٛنطٚض٠

َؿاضنتِٗ مجٝعاً يف عًُ ١ٝقٓاع ١ايكطاضٚ ،شيو ٜ ٫تِ إ ٫بهفاي ١اذتطٜات َٔ ،غرل أ ٟقٛٝز أ ٚؾطٚط.
.2

غٝاز ٠ايكاْ :ٕٛإخهاع ادتُٝعَ ،ػٛ٦يني ناْٛا أَٛ ٚاطٓني (قٝازٚ ٠قاعس )٠جملُٛع َٔ ١ايكٛاعس

ايعازي( ١ايكٛاْني) ،ثِ اعتُاز آي ١ٝتٓفٝص شيو.
.3

ايؿفاف :١ٝإٔ ته ٕٛعًُ ١ٝقٓع ايكطاض َفتٛس ١يًذُٝعٚ ،إٔ ٜٛانب شيو نُإ سل املٛاطٔ يف

اذتك ٍٛعً ٢املعًَٛات ايهطٚض ،١ٜغٛا ٤نإ شيو يف ايسٚا٥ط اذته ١َٝٛأ ٚايؿعب.١ٝ
.4

ا٫غتذاب :١نطٚضٚ ٠دٛز تفاعٌ إجياب ٞبني امل٪غػات ايعاَٚ ١املٛاطٓنيٚ ،إٔ ٜهْ ٕٛتٝذ :١شيو

سٌ املؿانٌ ٚحتكٝل اذتادات ايٛاضز ٠يف َطايبِٗ أ ٚؾهٛاِٖ.
.5

املػاٚاَ :٠ػاٚا ٠املٛاطٓني يف تهاف ٪ايفطم يتشػني ظطٚف اذتٝا ٠يًذُٝع.

.6

ايفعايٚ ١ٝايهفا :٠٤نطٚض ٠قسض ٠امل٪غػات ايعاَٚ ١اإلدطا٤ات ايطزل ١ٝيتشكٝل ايٓتا٥ر املػتٗسف،١

بايػطع ١املُهٓٚ ،١با٫غتفاز َٔ ٠املٛاضز املتاس.١
.7

املػا٤ي :١املعٓ ٢بصيو َػا٤ي ١امل٪غػات ايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝبٛاغط ١ادتُاٖرل،

ٚستاغبتٗا يف أزاٗ٥ا ايعاّ.
يٝه ٕٛاذتهِ ضؾٝساً٫ ،بس إٔ تطبل ٖص ٙاملباز ٨يف سٝا ٠اجملتُعات ،إش إٔ اإلميإ بٗا ٚسسٖا ثِ إعٜ ٫ ْ٘٬هف ،ٞف٬
بس إٔ تتٓعٍ ايٓعطٜات إىل ايٛاقع املعاف يف اجملا٫ت ايػٝاغ٪َ( ١ٝغػات اذتهِ ٚاإلزاضٚ ،)٠ا٫قتكاز( ١ٜامل٪غػات
ا٫قتكاز ١ٜا يطزلٚ ١ٝايؿعبٚ ،)١ٝا٫دتُاعَٓ( ١ٝعُات اجملتُع املسْ .)ٞتًو ٖ ٞاٯيٝات اييت عدلٖا حت ٍٛاملباز ٨أع ٙ٬إىل
ٚقا٥ع ٖٞ ،اذتهِ ايطاؾس .شيو ٜعين إٔ ٖص ٙايج٬خ ٖ ٞاٯيٝات املٓاط بٗا حتكٝل اذتهِ ايطاؾس ،نٌ فُٝا ًٜٗٝاٚ ،يهٌ
_____________________________________________________________________________________________
1

ي ٟٛقايف  ،ايطؾس ايػٝاغٚ ٞأغػ٘ املعاٜاض َٔ :١ٜاذتهِ ايطاؾس إىل اذتٛنُ ١ايطؾٝس( ،٠برلٚت :ايؿبه ١ايعطب ١ٝيٮحباخ ٚايٓؿط،
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ٚاسس٪َ ٠ؾطات خاق ١مبس ٣صتاسٗا أ ٚفؿًٗا يف حت كٝل ايػاٜات املتفل عًٗٝا .يهٜ ٞتِ شيو ٫بس َٔ ا٫يتعاّ بأغًٛب ستسز
يف عًُ ١ٝاختاش ايكطاضات ا٭غاغ ١ٝارتاق ١بتٛظٜع املٛاضز :نٝف ١ٝتٛظٜع ايػًطات ايتٓفٝصٚ ١ٜايتؿطٜعَ( ١ٝطنعٜاً ٚستًٝاً)،
ٚإؾطاى املعٓٝني با٭َط يف اختاش ايكطاضْ َٔٚ .اس ١ٝأخط٫ ،٣بس َٔ ا٫يتعاّ بأغًٛب ستسز يف تٓفٝص ايكطاضات ٚايػٝاغات
ايعاَ :١نٝف ١ٝايتٓفٝص َٚتابع ١املػتذسات يف ٖص ٙاملطسً ١إىل سني حتكٝل اشلسف أ ٚنٝاع٘ ْتٝذ ١ا٭غًٛب املتفل عً ٘ٝيف
املػا٤يٚ ١احملاغب ١سػب ا٭زا ٖٛٚ ،٤ا٭غًٛب املػُ ٢بايتسا ٍٚايػًُ ٞيًػًط.١
ايصٜ ٟعين ٖص ٙايٛضق ١ع٬قَٓ ١عُات اجملتُع املسْ ٞيف تٓعَ ٌٜباز ٨اذتهِ ايطاؾس املصنٛض ٠آْفاً .فُٝا َا ًٜٗٝا َٔ
ق٬سٝات ،أ ٖٞٚ ٫نٌ َا ٜتعًل با٭بعاز ا٫دتُاعَ .١ٝا ٖٓ ِٜٗا أغؼ ٚقٛاعس تٓع ِٝاجملتُع املسَْ :ٞا َس ٣تٓعٚ ُ٘ٝقَٝٛت٘
ٚتٛدٗات٘ ٚاغتك٬ي٘ ،ثِ َس ٣قسضت٘ عً ٢تعب ١٦املٛاطٓني ٚاغتٝعابِٗ يف ايٓؿاط ايطٛع ٞيف زتا٫ت ايٓؿاط ا٫دتُاع ٞاملتٓٛع١
تٓٛع اٖتُاّ املٛاطٔ .أنف إىل شيو قسض ٠اجملتُع املسْ ٞعً ٢ستاغب ١ايػًطٚ ١تٛدٗٗٝا رتسَ ١ا٭ٖساف ايعاَ ،١يف نٌ
َٓعُٚ ،١ا٭ٖساف ايعاَ ١يًطأ ٟايعاّٜ ٌٖ .عين شيو إٔ يًُذتُع املسْ ٞزٚض يف اذتهِ ايطؾٝس؟ إٕ نإ نصيو؟ فُا ٖٛ
ٚنٝف ٜتِ بايكٛض ٠املطًٛب١؟ ايكفشات ايتاي ١ٝجتٝب عًٖ ٢صا ايتػا.ٍ٩

اجملتُع املسْ:ٞ
نجط اذتسٜح يف ْٗا ١ٜايكطٕ ايعؿطَٚ ،ٜٔطًع ايكطٕ ادتسٜس ،عٔ َٓعُات اجملتُع املسْٚ ،ٞقس ؾاع ٖصا ا٭َط يف نٌ
ايعاملْ ٫ٚ .هاز صتس زٚي َٔ ١ايسَ ،ٍٚتكسَ ١ناْت أّ ْاَ ،١ٝإٜٚ ٫ذلزز فٗٝا إعَٝ٬اً ،شنط اجملتُع املسَْٓٚ ٞعُات٘ املدتًف،١
اجملتُع املسْ ٞيٝؼ باملفٗ ّٛادتسٜسَ ٖٛ ٫ٚ ،كطًح َػتعاض َٔ ثكافٚ ١إىل ثكافات أخط ،٣فٗ ٛسكٝكَ ١ٝفٗ ّٛطاضف ٚتًٝس،
ٚادتسٜس يف ا٭َط تػًٝط ا٭نٛا ٤اإلع ١َٝ٬عً ٢ايسٚض ادتسٜس ايص ٟميهٔ إٔ ٜٓفطز ب٘ يف اجملا٫ت ،ايػٝاغٚ ١ٝيف ا٫قتكاز١ٜ
ٚيف ا٫دتُاعٚ ،يصيو نإ يعاًَا عٌ ايعًُاٚ ٤املٗتُني ٚغرلِٖ زضاغٖ ١صا ا٭َط.
زضاغَٓ ١عُات اجملتُع تبسأ بتعطٜف املفٗ ،ّٛثِ بايتطٛض ايتاضخي ،ٞثِ بٓٛع املٓعُات ،ثِ بٛظٝفتٗا ثِ بٛغا ٌ٥ايٓؿاط
ايصٜ ٟعكب٘ اإلجيابٝات ٚايػًبٝات ثِ أخرلًا زٚضٖا يف ايتُٓٚ ١ٝزٚضٖا يف ايسميكطاط.1١ٝ

_____________________________________________________________________________________________
1

Hitcher, Dell, and Harold. W, Modern Government, (New York: Mead and Company), 1962,
p.251.
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اجملتُع املسْ :ٞاملفٗٚ ّٛاملُاضغ:١
َاشا ٜككس مبفٗ ّٛاجملتُع املسْٞ؟ ْؿأ ٖصا املفٗ ّٛيف ايسضاغات ايػٝاغ ١ٝيف ايعكط اذتسٜح يٝفطم بني نٌ َا ٖٛ
سهٚ ،َٞٛنٌ َا ٖ ٛغرل سه ،َٞٛاذته ١َٛبأدٗعتٗا املدتًف َٔ ١تؿطٜعٚ ١ٝتٓفٝصٚ ١ٜقها ،١ٝ٥أ ٟغًط ١اجملتُع ايطزل.١ٝ
ٚيهٔ يًُذتُع قفات أخطٚ ٣غًطات أخطٚٚ .٣ظا٥ف أخط ...٣اخل  ٫ع٬ق ١شلا بهٌ َا ٜطتبط باذتهٚ .1١َٛعٓسَا عُت
ظاٖط ٠اْ٫ك٬بات ايعػهط ١ٜيف ايعامل ايجايح ،أنٝف َعٓ ٢دسٜس يًُفٗٚ ،ّٛحتسٜساً ايتُٝٝع بني نٌ َا ٜتكف بامل٪غػات
ايعػهطٚ ١ٜتكايٝسٖا.
 َٔٚثِ دا ٤اذتسٜح عٔ َفَٗٓ ّٛعُات اجملتُع املسْ ...ٞنٌ َ٪غػات اجملتُع املسْٚ ٞأعطافٗا ٚتكايٝسٖا يف َكابٌ
امل٪غػات اذته ١َٝٛمبا فٗٝا ايعػهطٚ ١ٜأعطافٗا ٚتكايٝسٖا املدتًف .١إشٕ املككٛز بكطٜح ايعباض ٠أْ ٟؿاط َٓعِ ٜك ّٛب٘
أفطاز اجملتُع َٔ غرل إٔ ٜه ٕٛشلصا ايٓؿاط أ ٟع٬ق ١بايػًط ١ايطزل ١ٝيًُذتُع ..أ ٟاذتهٚ .١َٛا٭َط ٜتهح يٓا متاَاً إشا
أزضنٓا ايذلنٝب ١ا٫دتُاع ١ٝيًفطز ٚع٬قت٘ املدتًفٚ .١املعطٚف إٔ أٚ ٟاسس َٔ ايبؿط جيس ْفػ٘ بايهطٚض ٠يف ؾبهَٔ ١
ايع٬قات ا٫دتُاع ١ٝاييت  ٫ميهٔ جتاًٖٗا ،فٗ ٛفطز َؿاضى يف عس ٠زٚا٥ط ادتُاعَ ١ٝتساخً ١أَ ٚتٓاقهٚ ،١يهٔ ٚدٛزٖا
ٚٚدٛز ايفطز فٗٝا َ ٫طا ٤فٗٝاَ ِٜٗ ٫ٚ ،س ٣ؾعٛض ايفطز بٗا ،أَ ٚس ٣جتاٚب٘ َع ْؿاطاتٗا.
ٖص ٙايؿبه ١ا٫دتُاع ١ٝتهِ ع٬قات  ٫سكط شلا ،فصيو ٜكسض حبػب تكسّ اجملتُع ٚضقٖٓ .٘ٝاى ع٬قات ا٭غط٠
ٚع٬قات ايعؿرلٚ ٠ع٬قات ايكبٚ ١ًٝع٬قات ايكطٚ ١ٜع٬قات اإلقًٚ ِٝع٬قات ايسٚ ٜٔع٬قات ا٭قٌ ٚايعطم ٚع٬قات
ايًػٚ ١ع٬قات املٗٓٚ ١ع٬قات ا٭دٝاٍ ٚع٬قات ايٓؿاط ايػٝاغٚ ٞع٬قات املصاٖب ايػٝاغٚ ١ٝع٬قات ايطٜانٚ ١ع٬قات
ايجكافٚ ١ع٬قات ايذلفٚ ٘ٝع٬قات ٚ ....ع٬قات  ....اخلٚ .باختكاض ؾسٜس ٖ ٞع٬قات يف نٌ زتا٫ت اذتٝا ٠نًُا جتسزت
ٚتٓٛعت زتا٫ت اذتٝا ٠نًُا تٓٛعت ٚجتسزت ،ثِ تعسزت ٖص ٙايع٬قات.2
ؾبه ١ايع٬قات اإلْػاْٖ ١ٝص ٖٞ ٙأقٌ اجملتُع املسَْٚ ،ٞكٛي ١إٔ اإلْػإ ادتُاعَ ٞسْ ٞبطبع٘ تتذًٖٓ ٢ا يف أبٗ٢
َعاْٗٝا .3فٜٗ ٫ ٛعٝـ إ ٫يف مجاعٚ .١اذتٝا ٠يف مجاع ١تٓؿأ َٓٗا ايع٬قات ،أٖ َٔ ٟص ٙايع٬قات ،عازَ ٠ا ٜؿهٌ أٖساف
َؿذلن ١يعسز َٔ ا٭فطاز ،قػط أّ ندل ٖصا ايعسز .فٝسفعِٗ شيو إىل ايعٌُ ادتُاع ٞايصٜ ٟه ٕٛيف ؾهٌ َٓعُ ١أ ٚتٓع ِٝي٘
َ٪غػات٘ ٚقٛاعس سطنت٘ ،قس ٜه ٕٛشيو تٓع ِٝاقتكاز ٟأ ٚغٝاغ ٞأ ٚادتُاعٚ ،ٞختتًف اْتُا٤ات ايٓاؽ ،شلصا ايتٓع ِٝأٚ
شاى ،باخت٬ف اٖتُاَاتِٗ .جتس ايٛاسس يف سعب غٝاغٚ ،ٞاٯخط يف ْكابٚ ١اٯخط يف مجع ١ٝثكافٚ ،١ٝاٯخط طا٥ف ١ز،١ٜٝٓ
ٚاٯخط يف ْاز ضٜانٚ ،ٞاٯخط يف قب ١ًٝأ ٚعؿرلٚ ،٠اٯخط يف احتاز َٗين ...اخل زتُٛع َٔ ١املٓعُات بؿت ٢أْٛاعٗا ٚمبدتًف
أؾهاشلا – تهَ ٕٛا ٜػُ ٢باجملتُع املسَْٓ ٖٞٚ ...ٞعُات اجملتُع املسْٖٓ َٔٚ .ٞا فإْ٘ ميهٔ تعطٜف َٓعُ ١اجملتُع املسْٞ
_____________________________________________________________________________________________
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Huntingten, S. P., Political Order in Changing Societies, (New Haven: Yale University Press,
1968), chapter one.
2
Macrids, R. and Brown, B.E, Comparative Politics (Illinois: Dorsy Press, 1961), pp.127-128.
3
Barkei, Ernest (ed.) The Politics of Aristotle, (New York: Oxford University Press, 1962),
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بأْٗا أ ٟتٓعٜ ِٝهِ مجاع ١شات أٖساف َؿذلنٜٚ ،١عٌُ ٖصا ايتٓعٚ ِٝفل قٛاعس َتفل عًٗٝا يتشكٝل ٖص ٙا٭ٖساف املؿذلن١
ٖٚصا َعٓا ٙبايهطٚض ٠إٔ تتدص ادتُاع ١ضأٜاً َٛسساً يف قهَ ١ٝا ،ثِ حتا ٍٚإٔ ت٪ثط عً ٢قاْع ايكطاض ايػٝاغ( ،ٞأ ٟاذته)١َٛ
يٝأتٖ ٞصا ايكطاض يف َكًشتٗا.1
٫بس ملٓعُات اجملتُع املسْ َٔ ٞث٬ث ١أضنإ تتُجٌ يف ايفعٌ اإلضاز ٟاذتط ٚايتٓع ِٝادتُاعٚ ٞايكب ٍٛمببسأ ايتعاٜـ
َع اٯخطْ ،2ٜٔككس بايفعٌ اإلضاز ٟاذتط إٔ اجملتُع املسْ٫ ٞبس إٔ ٜته ٕٛباإلضاز ٠اذتط ٠٭فطاز ..ٙسط ١ٜاختٝاض اْ٫تُا ٤شلصٙ
املٓعُ ١أ ٚتًوٚ .بايتاي ٞأقبشت ع٬قات ايكطاب ٫ ١حتػب َٔ ع٬قات اجملتُع املسْ ٞاذتسٜح .ثِ إٔ اإلضاز ٠اذتط ٠تعين إٔ
تٓؿأ املٓعُ َٔ ،١غرل تسخٌ َٔ اذته .١َٛأَا ايتٓع ِٝادتُاع ٞفٓعين ب٘ ايكب ٍٛبايكٛاعس املتفل عًٗٝا ٭غًٛب ايعٌُ....
ؾطٚط ايعهٚ ،١ٜٛسكٛم ٚادبات ايعهٚ ٛأخرلاً ،فإْ٘ َٔ أِٖ أضنإ اجملتُع املسْ ،ٞايكب ٍٛبايتعاٜـ َع املٓعُات املدتًف١
ا٭خط.٣
أ ٟإٔ تطن ٢نٌ َٓعُ ١بٛدٛز ا٫خت٬ف ٚايتٓٛع بني ايصات ٚاٯخطٚ .ٜٔشيو ٜعين فُٝا ٜعين ا٫يتعاّ يف إزاض٠
ارت٬ف بني نٌ َٓعُٚ ١أخطْ َٔ ،٣اسٚ ١ٝبٗٓٝا ٚاذتهْ َٔ ١َٛاس ١ٝأخط ،٣بايٛغا ٌ٥ايػً ...١ُٝباذتٛاض ٚباإلقٓاع ...أٚ
بايتػٜٛات.

تطٛض اجملتُع املسْ:ٞ
ايٓؿأ ٠ايتاضخي ١ٝيًُذتُع املسْ ٞقسمي ١قسّ اجملتُع ايبؿطٚ ،ٟيهٔ ايعٌُ املٓعِ عطف يف ايتاضٜذ اإلغٚ َٞ٬ايتاضٜذ
ا٭ٚضبٚ ،ٞايتاضٜذ اإلغَٓ َٞ٬ص ايسٚي ١ا٭َ ١ٜٛنإ ساف ً٬مبٓعُات اجملتُع املسْ ٞعً ٢ايطغِ َٔ اخت٬ف ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ
ٚأغايٝب تعاًَٗا َع ادتُاعات املدتًف .3١فكس ْؿأت مجاعات عس ٠شات أٖساف َؿذلن ١ناْت تػع ٢يتٓفٝصٖا فهاْت ٖٓاى
مجاعات فهطٚ ١ٜفكَٗ ١ٝجٌ ايؿافعٚ ١ٝاملايهٚ ١ٝاذتٓابًَٚ ١سضغ ١أب ٞسٓٝفٖٓٚ .١اى مجاعات غٝاغَ ١ٝجٌ ارتٛاضز ٚايؿٝع١
ٚأٌٖ ايػٓٚ ..١املعتعيَ ...١ع ٚدٛز فطٚع عس ٠يهٌ مجاعٚ ،١ناْت ٖٓايو ٖ٦ٝات ا٭ٚقاف املدتًف ١يف نٌ َسْٚ ،١ٝأخرلاً
ناْت ٖٓايو ا٫حتاز ٜات املٗٓٚ ١ٝايٓكاب ١ٝاييت قبػت املس ١ٜٓبكبػتٗا ،فٗٓايو س ٞايٓذاضَ ٜٔجٚ ً٬س ٞايٓػادني ،نُا ٖٓاى
"ؾٝذ" يًُٗٓ ١أ" ٚشتتاض" ميجٌ ظعاَ ١احتاز املٗٓ ١ايص ٟحت ٍٛيف عكٛض املػُني املتأخط ٠إىل "ْكاب.4"ٞ
أَا يف تاضٜذ أٚضبا فإٕ اجملتُع املسْ ٞمل ٜهٔ َتؿبعاً نُا ضأٜٓا يف تاضٜذ ايعامل اإلغ ،َٞ٬فاذتهِ ايٛضاث ٞاملطًل.
ٚتكػ ِٝاجملتُع إىل طبكات ،مل ٜتٝشا فطق ١يعٗٛض تٓعُٝات عس ٠يف اجملتُعٚ ،مل ٜعطف ايٓاؽ َٓعُات زتتُع َسَْ ٞػتكً،١
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متاَاً عٔ اذتهَ ١َٛا عسا َ٪غػ ١ايهٓػٚ ١ٝاحتازات اإلقطاعٝنيٚ ،1مل تعطف أٚضبا تعسز ادتُاعات بتعسز أٖسافٗا إ ٫يف عكط
ايٓٗهٚ ١بايتشسٜس بعس ايجٛض ٠ايفطْػَٚ ،١ٝا سسثت٘ يف اجملتُعات ا٭ٚضب ١ٝعٓس بسا ١ٜايكطٕ ايتاغع عؿط.
ثِ اختًف ا٭َط يف أٚضبا بعس عكط ايٓٗهٚ ١زخًت َعٗا ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ،١ٝفبكسض َا تعسزت ا٭ٖساف
املؿذلن ،١تعسزت ادتُاعات ٚتٓٛعت ست ٢أقبشت ظاٖط ٠ادتُاع ١ٝتػتشل ايسضاغَ ١طَٚ ،٠طادعتٗا َطاتٚ .أسٝاْاً تػُ٢
مجاعات املكاحلٚ ،أسٝاْاً تػُ ٢مجاعات ايهػط ٖٓاى مجاع ١تٓعُٝاً زقٝكاًٚ ،أخط َٔ ٣غرل تٓعٖٓ ،ِٝاى مجاع ١حتت ٟٛبٓفػٗا
عً ٢أغطانٗا َٚكاذتٗاٚ ،أخط ٣ته ٕٛأعطانٗا خاضز بٓاٗ٥آٖ ،اى مجاع ١تػع ٢شلسف عاّٚ ،أخط ٣ته ٕٛخام ..مجاع١
تٗتِ بايػٝاغ ١ايعاَ ١يًسٚيٚ ،١أخط ٣بايػٝاغ ١اييت تًٗٝا ٖٖٚ ،ٞصا ٖ ٛا٭غًب ٚا٭عِٖٓ ،اى مجاعات زفاعٖ ١ٝسفٗا قَٞٛ
أ ٚؾدكٚ ،ٞأخط ٣ختطٜب ١ٝتػع ٢يٮنطاض بايكاحل ايعآّٖٚ .اى مجاع ١اقتكازٚ ١ٜمجاع ١غرل اقتكازٚ ١ٜمجاع ١ادتُاع١ٝ
ٚأخط ٣غرل ادتُاعٚ ...١ٝمجاع ١قٝازٚ ١ٜأخط ٣مجاٖرلٚ ،١ٜمجاعَ ١طنع ١ٜتكابًٗا أخط ٣فسضايٖٓ ،١ٝاى َج :ً٬احتازات ايعُاٍ
ٚاحتازات ايتذاضٚ ،احتازات ايػطف ايكٓاعٚ ،١ٝاحتازات املعاضعنيٚ ....ايعضاعٝني ....اخل.2

زتاٍ ْؿاط ادتُاعات:
اجملا٫ت اييت تػع ٢فٗٝا املٓعُات رتسَ ١أغطانٗا َتعسز ،٠فُازاّ إٔ َععِ غعٗٝا َع اذته ،١َٛفإٕ اجملا٫ت املفتٛس١
أَاَٗا ٖ ٞا٭دٗع ٠ايج٬ث ١ايطزلٚ ،١ٝجتسٜساً يًػًط ١ايتؿطٜعٚ ،١ٝايػًط ١ايتٓفٝصٚ ،١ٜايػًط ١ايكها ١ٝ٥يف ادتٗاظ ايتؿطٜعٞ
ٖٓاى ث٬ثٚ ١غا ٌ٥عدلٖا ٜه ٕٛايهػط :ا٭ٚي ٞإعساز ايسضاغات ٚاملعًَٛات ارتاق ١بايكه ١ٝاملعٓٚ ،١ٝايجاْ ١ٝتكس ِٜتكطٜط أٚ
َصنط ٠أَاّ ايًذإ ايدلملاْٚ ،١ٝشيو يًتأنٝس إٔ ايكه ١ٝاملعٓ ١ٝيف َطسً ١ايًذٓ ١قس ٚدست ايططح ايصٜ ٟكٓع زٚا٥طِٖ
اْ٫تدابٖ .١ٝص ٙايع٬ق ١قس ته ٕٛزعُاً َايٝاً يف اذتُ٬ت اْ٫تدابٚ ،١ٝقس ته ٕٛزعُاً غٝاغٝاً يف َطسً ١ايتكٜٛت .أَا ايٛغ١ًٝ
ايطابع ١فٗ ٞايطأ ٟايعاّ .أَا زتاٍ ادتٗاظ ايتٓفٝص ،ٟضٝ٥ؼ ادتُٗٛض ١ٜأ ٚضٝ٥ؼ ايٛظضا ،٤ثِ أعها ٤زتًؼ ايٛظضا ،٤ف٬بس
ملٓعُات اجملتُع املسْ َٔ ٞإقاَ ١ع٬ق ١غٛا ٤نإ شيو عدل املػتؿاض ،ٜٔأ ٚعدل ايٛظضا ،٤أ ٚعدل ايسٚا٥ط اْ٫تدابٚ ،١ٝفٗٝا
ٜػتعٌُ ْفؼ ا٭غًٛب :اذتذٚ ١املٓطل ٚايسعِ ايػٝاغٚ ٞايسعِ املاي ٞيف َٛاغِ اْ٫تدابات ،أَا ايع٬ق ١املُهٓٚ ١املجُطَ ٠ع
ادتٗاظ ايكها ،ٞ٥فٓػب ١٭ْ٘  ٫جيٛظ ايتعاٌَ َع٘ با٭غايٝب ايػٝاغ ١ٝاملتبعَ ١ع ا٭دٗع ٠ا٭خط ،٣فإٕ املٓعُات  ٫جتس ٚغ١ًٝ
َتاس ١غرل ايسضاغات ٚاملعًَٛات اييت قس ٜػاعسٖا يف بٝت خدل ٠قاْٚ ،ْٞٛآخط ايٛغا ٌ٥اييت تًذأ إيٗٝا َٓعُات اجملتُع
املسْ ٖٞ ٞايتأثرل عً ٢ايطأ ٟايعاّٚ .3ملا نإ ايطأ ٟايعاّ زٚض نبرل يف تٛد ٘ٝقاْع ٞايكطاض ايػٝاغ ،ٞأقبح شيو شضاعاً
أغاغٝاً ٭َٓ ٟعُ ١نػط ،أَ ٚكًش ١يف حتكٝل أٖسافٗا ٚشلصا ٫بس َٔ عهؼ ايكه ١ٝيًطأ ٟايعاّ بط ١ٜ٩ادتُاع ١املعَٓٔٚ ،١ٝ
ثِ فإٕ ٖص ٙادتُاع ١تتشطى يف اجتاٖني ،ا٭ ٍٚتٛفرل املعًَٛات ٚاذتذر ٚايدلاٖني اييت تػٓس َٛقفٗا ٚاييت جتس فٗٝا أدٗع٠
_____________________________________________________________________________________________
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اإلعَ ّ٬از ٠داٖعٚ ،٠قهٚ ١ٝانش ١املعامل ٚايجاْ ٞإٔ ته ٕٛاإلَهاْٝات املاي ١ٝيًُٓعُ ١ناف ١ٝحبٝح تػتطٝع ايكٝاّ بٓؿط
ضٜ٩تٗا يف نٌ أدٗع ٠اإلع.ّ٬

فاعً ١ٝادتُاعات:
أَا َس ٣فعايْ ١ٝؿاطات َٓعُات اجملتُع املسْ ،ٞفصيو ٜعتُس عً ٢عٛاٌَ ٖ :ٞسذِ ادتُاعٚ ١ق ٠ٛايكٝازٚٚ ٠سستٗا،
َٛٚقفٗا املايٚ ،ٞأٖسافٗا املعًٓٚ ،١أخرلاً ا٭غًٛب ايص ٟتتبع٘ يف ايتعاٌَ َع اٯخط َٔ .1ٜٔا٭ؾٝا ٤املػًِ بٗا إٔ ندل سذِ
ادتُاعٚ ،١زق ١تٓعُٗٝا ثِ ٚسستٗا خًف قٝازٚ ٠اسس ٠قٝاز ٠زضب ١يف أعًِ ايعاّ ،جيعٌ ْؿاطاتٗا أندل فاعً َٔ ١ٝغرلٖا َٔ
ادتُاعات ،ثِ بعس شيو تأت ٞأُٖ ١ٝطبٝع ١اشلسف ايص ٟتػع ٢ي٘ ،فهًُا نإ اشلسف أقطب إىل ايعاّ َٓ٘ ارتام ،فهًُا تٛفط
ادت ٛامل٪ات ٞذتطن ١ادتُاع ١بجك ١تاَٖٚ ،١صا اي َٔ ٛبعس شيو٫ ،بس ي٘ َٔ اغتعُاٍ ا٭غًٛب املٓاغب يف ايع٬قات َع ٖصٙ
ادتٗ ١أ ٚتًو .فايكٝاز ٠ايسضب ٖٞ ١اييت تسضى َت ٢تهػطَٚ ،ت ٢تػا ،ّٚثِ تٓصض ٚتتٛعس ثِ تٓفص ٖصا ايٛعٝسٚ .يهٔ نٌ َا
شنط غابكاً يف أغاغٝات فاعً ١ٝادتُاع٪ٜ ٫ ،١ت ٞأنً٘ ،ي ٛمل تهٔ يًذُاع ١إَهاْٝات َاز ١ٜي٬تكاٍ ٚايع٬قات ٚاإلع،ّ٬
ٚيػطع ١اذتطن.١

اجملتُع املسَْٚ ٞباز ٨اذتهِ ايطاؾس:
َٔ َا تكسّ ميهٔ تأنٝس ٚدٛز ع٬ق ١إجياب ١ٝبني اجملتُع املسَْٚ ٞباز ٨اذتهِ ايطاؾسٚ ،بايتاي ٞتعتدل عاََ ً٬ػاعساً
يذلغٝذ ايٓعاّ ايسميكطاط ٞايصٜ ٫ ٟساْْ ٘ٝعاّ يف ضعا ١ٜايطؾس يف اذتهِ .خ٬ق ١شيو فُٝا :ًٜٞ
.1

جتصب ا٭فطاز ايػًبٝني غٝاغٝاً إىل زٚض إجيابٚ ،ٞشيو ٭ْ٘ ٫بس شلصا ايفطز َٔ إٔ حتطن٘ بعض

ايكهاٜا اييت متػ٘ ؾدكٝاًٚ .ؾ٦ٝاً فؿ٦ٝاً ٜتػع اٖتُاَ٘ َٔ ارتام إىل ايعاّ ايصٜ ٟؿاضن٘ ف ٘ٝأفطاز آخط ٕٚقس ٫
ٜه ْٕٛٛغًبٝني َجً٘ ٚبايتايٜ ٞطتفع ٚع ٘ٝايػٝاغ ،ٞفٓٝتكٌ َٔ ايػًب ١ٝإىل إجياب ١ٝاذتطنَ( ١بسأ املؿاضن ١ايػٝاغ.)١ٝ
.2

إٕ ايسضاغات ٚاملعًَٛات اييت تك ّٛبٗا َٓعُات اجملتُع املسْ ٞقس ٜٗ ٫تِ بٗا غرلِٖ ،فتهٕٛ

قُٝتٗا عً ٢أقٌ تكسٜط ،إٔ ٜ ٫كسض أ ٟقطاض َٔ قاْع ٞايػٝاغ ١ايعاَ َٔ ١غرل َعًَٛات (َبسأ ايؿفاف.)١ٝ
.3

عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٚظٝفَٓ ١عُات اجملتُع املسْ ٞتتعًل مبكاحل قس ته ٕٛدع ٫ ١ٝ٥عاَ ،١إ ٫إٔ

ٖصا ايسٚض ٜعتدل مبجاب ١ضقابَٓ ١عُ ١عً ٢أزا ٤اذتهَ( ١َٛبسأ املػا٤ي.)١
.4

نجرل َٔ َٓعُات اجملتُع املسْ ٞشات أٖساف عاَ ،١أ ٫ ٟتِٗ ا٭عها ٤فكطٚ ،إمنا تٓعهؼ

مثاضٖا عً ٢ادتُٝع َجٌ َٓعُات محا ١ٜايبٚ ١٦ٝسكٛم اإلْػإ (َبسأ املؿاضن ١ايػٝاغ.)١ٝ
_____________________________________________________________________________________________
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أ.د .حسن الساعوري

ايتفاعٌ ٚايتساخٌ املٛدٛز بني َٓعُات اجملتُع املسْ ٞغٛا ٤ناْت سطنتٗا َتٓاغك ١أَ ٚتٓاغد،١

ٜعتدل ْٛعاً َٔ ايتسضٜب يًتعاٜـ ٚايتػاَح ثِ ايتعاٚ ٕٚايٛق ٍٛإىل سً ٍٛتطن ٞادتُٝعٖٚ .صا ايتسضٜب ْفػ٘ ٧ٜٝٗ
ا٭فطاز ٚادتُاعات يٓؿاط عاّ ٖٛٚ ،ايٓؿاط ايػٝاغ ٞيف ْعاّ زميكطاط .ٞإشٕ فإٕ َٓعُات اجملتُع املسْ ٞعباض ٠عٔ
"َساضؽ يًتٓؿ ١٦ايػٝاغ ١ٝعً ٢ايسميكطاط "١ٝفإْٗا تسضب أعهاٗ٥ا عً ٢ايفٓٚ ٕٛاملٗاضات اي٬ظَ ١يًسميكطاط ١ٝيف
اجملتُع ا٭ندل .ايتعبرل عٔ ايطأٚ ٟا٫غتُتاع إىل ايطأ ٟاٯخطٚ ..ايتكٜٛت عً ٢ايكطاضات ٚ ...قب ٍٛايٓتا٥ر (َبسأ
املػا٤ي.1)١
.6

أثبتت أسسخ ايسضاغات يف ٖصا اجملاٍ بإٔ ملٓعُات اجملتُع املسْ ٞزٚض نبرل يف ايتُٓ ١ٝبكٛض٠

عاَٚ .١يف زضاغ ١ايسميكطاط ١ٝيف اجملتُع اإلٜطاي ٞتبًٛضت ع٬ق ١بني عسز َٔ املٓعُات ٚتٓٛعٗا ٚبني ايتُٓ١ٝ
ا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغٖ .١ٝص ٙاملٓعُات أطًل عًٗٝا ايعامل ا٫دتُاع ٞا٭َطٜه ٞبٛتٓاّ ) (Putnamضأؽ املاٍ
ا٫دتُاعٚٚ .ٞدس أْٗا ٖ ٞايػبب ايص ٟجيعٌ ايسميكطاطْ ١ٝادش ١يف سلاٍ إٜطايٝا بُٓٝا ناْت فاؾً ١يف دٓٛبٗاٚ .قس
ٚدس نصيو إٔ َعس٫ت ايتُٓ ١ٝا٫قتكاز ١ٜقس اضتبطت اضتباطاً ٚثٝكاً بطأؽ املاٍ ا٫دتُاع( ٞأ ٟعسز ْٛٚع١ٝ
َٓعُات اجملتُع املسْٚ )ٞشيو َعٓاَ ٙس ٣ق ٠ٛاجملتُع املسْ ،ٞفُٓعُات اجملتُع املسْ ٞتعط ٞأعهاٖ٤ا َٗاضات
َتعسز ،٠أُٖٗا ؾبه َٔ ١ا٫تكا٫ت اييت تتٝح يٮفطاز فطقاً يًس ٍٚيف بعض املؿطٚعات ٚا٫غتجُاضات ا٫قتكاز،١ٜ
َٗٚاضات ايعٌُ ادتُاع ٞيف املٓعُٜ ١ه ٕٛأضن ١ٝيًٓذاح يف إزاضٖ ٠ص ٙاملؿاضٜع .2نًُا ندل عسز ٖص ٙاملٓعُات،
ٚنًُا تٓٛع ،نًُا ٖٝأ دٛاً َ٪اتٝاً يًتُٓ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايعهؼ قشٝح (َبسأ ايفعاي.)١ٝ
ٚبصيو ٜكبح ْؿاط َٓعُات اجملتُع املسَْ ٞػاعساً أغاغٝاً يف تٓعَ ٌٜباز ٨اذتهِ ايطاؾس إىل ايٛاقع ،٭ٕ زتاٍ
ْؿاطٗا سلٌ غت َٔ ١املباز ٨ايػبعٚ ،١املبسأ ايٛسٝس ايص ٟمل تػاعس فَ ٘ٝباؾط ٖٛ ٠غٝاز ٠ايكاْ ٕٛإش دا ٤زٚضٖا ٖٓا غرل َباؾط
يف ايتسضٜب ملُاضغ ١ايسميكطاط ١ٝاييت أغاغٗا غٝاز ٠ايكاْ.ٕٛ
إشٕ ،ميهٔ ايك ٍٛبإٔ "اجملتُع املسْٜ ٞعين اجملاٍ ايص ٟحيكل ف ٘ٝاملٛاطٓٚ ٕٛاملٛاطٓات زٚضِٖ نُٛاطٓنيٜٚ ،عًُ ٕٛف٘ٝ
بأغًٛب تهاَين أ ٚختاقُ ،ٞسٝح ميهِٓٗ ف ٘ٝايتؿابو أفكٝاًٚ ،ايعٌُ تهآَٝاًٚ ،تٓع ِٝأْفػِٗ نذُاع ١غهاْٚ ،١ٝميهِٓٗ
إٔ  ٜٛافكٛا عً ٢اجملاٍ ايػٝاغ ،ٞأ ٚحيتذٛا ٜٚط ٚأْفػِٗ نُٓتذني يًكٛاْني اييت حتهُِٗ ،فِٗ ٜ ٫عًُ ٕٛيف ٖصا ايٓطام ايعاّ
املفتٛح بٛقفِٗ أعها ٤يف عا ،١ً٥أ ٚبرلٚقطاطٝني أ ٚجتاضٚ ،إمنا بٛقفِٗ َٛاطٓني" .3يصيو فإٕ ٖٓايو أُٖ ١ٝغٝاغ ١ٝخاق١
يًُذتُع املسْ ٞتطتبط اضتباطاً ٚثٝكاً بذلغٝذ ايطؾس يف اذتهِ .شيو ٭ْ٘ ٜػُح بته ٜٔٛمجاعات َتٓٛع" ١متتًو خدلات
_____________________________________________________________________________________________
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ز .غعس ايس ٜٔإبطاٖ ،ِٝاجملتُع املسْٚ ٞايتش ٍٛايسميكطاط ٞيف ايٛطٔ ايعطب :ٞايتكطٜط ايػٓ( ،ّ1996 ٟٛايكاٖطَ :٠طنع خايس ٕٚيًسضاغات

اإلمنا ،١ٝ٥زاض ا٭َني يًٓؿط ،)ّ1997 ،م.31-30
See, Putnam, R.D., Making Democracy Work: Civil Tradition in Modern Lataly, (Princeyon:
Princton University Press, 1993).
 3فطاْو أزيٛف ،تطمج ١عبس ايػ ّ٬سٝسض ،اجملتُع املسْ :ٞايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ايػٝاغ( ،ٞايكاٖط :٠اشل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب،)ّ2009 ،
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تٓعٚ ١ُٝٝتٛاقًٚ ١ٝإزاض ،١ٜميهٔ تٛظٝفٗا يتشكٝل زضد ١عاي َٔ ١ٝايتعاٚ ٕٚايتفاِٖ ٚايت٬سِ ملٓع ٖ٪َ ١ُٓٝغػات ايػًط١
ٖ ١ُٓ ٝناًَ ١عً ٢اجملتُعٚ ،اذتًٛٝي ١بٗٓٝا ٚبني استهاض ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ ٚايتفاِٖ ٚاإلع ّ٬ايهطٚض ١ٜيكٝاز ٠ضأ ٟعاّ َؿذلى.
غٝاب َ٪غػات اجملتُع املسْ٪ٜ ٞز ٟإىل ظٚاٍ ايبٓ ٢ا٫دتُاع ١ٝايٛغٝط ١اييت تتٛغط بني ايفطز ٚايػًط ١ايػٝاغٜٚ ،١ٝفتح
ايباب عًَ ٢كطاع ٘ٝيعٗٛض ايطػٝإ ايػٝاغٚ ٞا٭ْعُ ١املػتبس ٖٞٚ – .1"٠ا٭ْعُ ١اييت ٜػتشَ ٌٝعٗا ٚدٛز أْٛ ٟع َٔ
أْٛاع اذتهِ ايطاؾس.
إمجا ،ً٫خيًل ٖصا ايبشح إىل إٔ اجملتُع املسْ ٞي٘ زٚض نطٚض ٟيف تٗ ١٦ٝاملٓار ا٫دتُاع ٞايص ٟتطبل فَ ٘ٝباز٨
اذتهِ ايطاؾسٜ ٫ .ه ٕٛشيو بططٜكَ ١باؾطٚ ،٠إمنا بططٜل غرل َباؾط .غٝاب َٓعُات اجملتُع املسْٜ ٞعين غٝاب ا٭ضن١ٝ
املٓاغب ١اييت تُٓ ٛفٗٝا ق ِٝايطؾس يف اذتهِ ٚتذلعطع .فٗ ٞمبجابَ ١طاسٌ ايتسضٜب ا٭ٚىل اييت تذلغذ فٗٝا قٓاع ١املٛاطٓني
مبباز ٨اذتهِ ايطاؾسٜٛٚ ،انب ٖص ٙايعًُ ١ٝايتطبٝل ايعًُ ٞيف زتا٫ت َكػط ،٠أ ٟيف نٌ َٓعُ .١تًو ٖ ٞمماضغ ١خسَ١
ايكاحل ايعاّ يف نٌ زتاٍ َٔ اجملا٫ت ٖٞٚ .مماضغ ١فٗٝا ا٫عذلاف باٯخطٚ ،بايتاي ٞاغتٝعاب٘ يف ايٓؿاط املطًٛبٖ .صا
باإلناف ١إىل ايكٓاع ١ا٭غاؽ يف إٔ خسَ ١املكًش ١ايعاَ ١يٝؼ سهطاً عً ٢فطز أ ٚزتُٛع ١أفطازٚ ،إمنا ٖٚ ٞادب ٜتِ ايتساٍٚ
يف أزا ٘ ٥ايف ١ٓٝبعس ايف .١ٓٝأ ٚيٝؼ شيو بعًُٝات ايتسضٜب عً ٢اذتطم إلقاَ ١اذتهِ ايطاؾس َٔٚ ،بعس شيو ا٫غتعساز
يذلغٝد٘ ثِ إصتاس٘؟ بً ٢ثِ بً ٢ثِ بًٚ ٢أنجط٪ٜ .نس ٖص ٙاملكٛي ١ايتذاضب ايػٝاغ ١ٝيف ايعامل اييت أؾاضت إىل إٔ ٖٓايو
"ع٬ق ١عهػ ١ٝبني اجملتُع املسْٚ ٞا٭ْعُ ١غرل ايسميكطاط ١ٝفهًُا نعف اجملتُع املسْ ،ٞظازت غط ٠ٛايٓعاّ غرل ايسميكطاط،ٞ
ٚايعهؼ إشا ق ٟٛاجملتُع املسْ ٞنعف ْفٛش ايٓعاّ غرل ايسميكطاط .2"ٞأقطب َجاٍ يصيو ثٛضات ايطبٝع ايعطب ٞايفاؾً ١يف
َكط ٚايٓادش ١يف تْٛؼ ،إناف ١إىل صتاح اْ٫تكاٍ إىل ايسميكطاط ١ٝيف نٌ َٔ ايفًبني ٚاْسْٝٚػٝا.

_____________________________________________________________________________________________
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ي ٟٛقايف ،اي طؾس ايػٝاغٚ ٞأغػ٘ املعٝاض َٔ :١ٜاذتهِ ايطاؾس إىل اذته ١َٛايطؾٝس – ٠حبح يف دسي ١ٝايكٚ ِٝامل٪غػات ٚايػٝاغٝات،

(برلٚت :ايؿطن ١ايعطب ١ٝيٮحباخ ٚايٓؿط.)ّ2015 ،

 2عُط ارترل" ،زٚض اجملتُع املسْ ٞيف ايتش ٍٛايسميكطاط ،"ٞيف ادتُع ١ٝايػٛزاْ ١ٝيًعً ّٛايػٝاغ( ١ٝحتطٜط) :قهاٜا ايٛفام ٚايتش ٍٛايسميكطاط ٞيف

ايػٛزإ( ،ارتطط ،)ّ2015 ،ّٛادتع ٤ايجاْ ،ٞم.18
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.ّ1996 ٛٝيٜٛ )5(  ايعسز،١فٚ املعط١َٝ٬ إغ١ًذ املػًُني" زتٜع يف تاضٛٓايتٚ ٠سسٛ "اي:ًٌٝٔ خٜ عُاز ايس.14
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 .15عُط ارترل" ،زٚض اجملتُع املسْ ٞيف ايتش ٍٛايسميكطاط ،"ٞيف ادتُع ١ٝايػٛزاْ ١ٝيًعً ّٛايػٝاغ( ١ٝحتطٜط) :قهاٜا
ايٛفام ٚايتش ٍٛايسميكطاط ٞيف ايػٛزإ( ،ارتطط.)ّ2015 ،ّٛ
 .16فطاْو أزيٛف ،تطمج ١عبس ايػ ّ٬سٝسض ،اجملتُع املسْ :ٞايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ايػٝاغ( ،ٞايكاٖط :٠اشل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ١
يًهتاب.)ّ2009 ،
 .17ي ٟٛقايف ،ايطؾس ايػٝاغٚ ٞأغػ٘ املعٝاض َٔ :١ٜاذتهِ ايطاؾس إىل اذتٛنُ ١ايطؾٝس( ،٠برلٚت :ايؿبه ١ايعطب١ٝ
يٮحباخ ٚايٓؿط.)ّ2015 ،
 .18ي ٟٛقايف ،ايطؾس ايػٝاغٚ ٞأغػ٘ املعٝاض َٔ :١ٜاذتهِ ايطاؾس إىل اذته ١َٛايطؾٝس – ٠حبح يف دسي ١ٝايكِٝ
ٚامل٪غػات ٚايػٝاغٝات( ،برلٚت :ايؿطن ١ايعطب ١ٝيٮحباخ ٚايٓؿط.)ّ2015 ،
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