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 واقع االستغراب في الفكر المعاصر
 الحداثّيون اإليرانيون بعد الثورة اإلسالمية نموذجا  

 "دراسة تحليلية على ضوء آراء محمد مجتهد شبستري"
 *فراس القطاند. 

 :الملخص
تناال البحث اااول  اااا رلبب، ااتهوبهبال   ي  اااللبحاااة للغناااللاتاا ل وب ااا لبحهاااوهل حهلتااالل

(ل ا لقثاال  لتلل ال بتلل ثقلفلتلل  الوبتل تلولخلل فتل آ بثلل ات  لل فن نلل بقتصل ه
ل  كو لبحشوق.لل

ل اةهلبح وب اا ل بقاغلبب، ااتهوبهبلفاللبح كااولبح غلصاوال ثلسناا  ل  بفاغلت  ل االل ااهذ َت ك اللالح
 غلللتااللبح نشاا  أال ت  لتااللفااللختااقل اا بول تاا بت لثاال لبح ااالوبهالنل لاا لااا ل  وهل

لوقل شغ ثللاتىلبحصغ لكّتيل.بح نش  لفلل فغلاَت لبحتط ولح  البحش
لبحث اول وب ا لت تلتلا ل  ا لتااف لبح كاولفاللَ ي ولا لسلاوب لبال اف ل  لت،ل  ا ل  قت َّ ت
    ل َتيا لشث اتو ال  اللق َّ الل ا لفت ا لهل آوب ل وهذلفالل اةبلبح لا ب لثغا لبحثا وأل

لبال ف ل .
لاتىلت  لب لبحث ول ةهلبحَ بنهلفإنللثلح قلثالاتوَّجت حصغ ثلهل بح شاكفهلبحتاللسةل توتست

 لتبال قالب، تهوبهللغلنلل نيلال   فلل  لةح لطوحلثغضلبح ت البحتاللل كا ل ا ل
خفحياااللت للشاااقَّلب، اااتهوبهلطولقاااللن ااا لب فاااااال لصاااثولات ااال لةبل نيَلااا ل ت  بهل

لات ل ل تكل ت لت لا هلاتىلت قلقلت  بفلل غلللتل.

                                                           
*
 َل غ ل  شق.ل–بحغت  لبح لل ل لكتل لل- كت وبهلفللبحغت  لبح لل ل  
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The reality of Occidentalism in contemporary thought 

Iranian modernists after the Islamic revolution model 

"An Analytical Study in the Light of the Opinions of 

Muhammad Mujtahid Shabstari" 
 


Dr. Feras Al-Kattan  

Abstract 
The research deals with the subject of "Occidentalism" and its 
concept which means the study of the West (its languages, 
literature, sciences, arts, economics, history, philosophies, 
customs, cultures and civilizations ...) by the Oriental thinkers. 
The study also deals with the reality of "Occidentalism" in 
contemporary thought, indicating the motives of its 
establishment and its desired goals, and its importance in 
creating a balanced dialogue among civilizations, not to mention 
its role in advancing the development of the countries and 
peoples of the East at all levels. 
The research presents an analytical study of one of the famous  
thoughted in the Islamic Republic of Iran, Muhammad Mujtahid 
Shabstari, and his philosophy, views and visions in this field 
after the Islamic Revolution. 
The study examines these aspects, but in contrast, it overlooks 
the most important difficulties and problems that the field of 
“Occidentalism” still suffers from. 
 The aim of this research is to present some solutions through 
which the “Occidentalism” can make its way for the better and 
become a science with integrated methodology and tools to help 
achieve its objectives. 

ل
ل
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 خطة البحث:
ة وهلبحتلولخل  لل.بح ث ولب  ا:ل  ي  لب، تهوبهلَ 

لل.بح ث ولبحثلنل:لبحهلللهلب  ل ل لحالبات بلب، تهوبهال ت  بتللبح نيَل لبح  توا 
ل.بح ث ولبحثلحو:لبحصغ ثلهلبحتللت بَللبات بلب، تهوبهل بح  تهوثل 
ل.بح ث ولبحوبثغ:لح   لتلولخل لا ل وب التط ولب، تهوبهلفللسلوب 

ل تفكلوه.لبح ث ولبحخل س:ل وب  لت تلتل لآلوب ل    ل َتي لشث تو 
لبح غلالفللبح ث ولبح ل س لب، تهوبهل  وه لثغضلبح ت البح قتو  لكللل خة بح  بول:

لل.بح الو 
لخلت  

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 :المقدمة
لبختت اااهل  اااا ّللتللاثاااا لتتثُّاااغل وب اااالهلبب، ااااتهوبهبل بم ذ ااااولت لس َّ ول وب تاااللبح ختت اااا اللن ي 

االلحل اطوبئا  لثاالحااللَاة ولق ل اا لَا ب لتَّ اا هلثلح وب الهلبحشااوقل لأثلحَ لاا لهقل اةبلبحتَ 
  اااا بالبحهااااوهلبحثقلفلاااا ل ب،قتصاااال ل ل بحغ وبنلاااا ل بح لنلاااا ل .....ال  اااا لا ااااالفاااالل ااااةبل

لب،تَله.
  البحشوقللللتت ب لل  ل لثغ لل  لثلحن ث لسحىلت  ل ل ةبلبح قالبح غوفلل بح لَ لسحللت َّلس،َّل

ة لتتغاوضلحالل اةهلبحثتا ب لنتلَا لبح او هل بالو الهلثلح َ االفلل البحقتقل بحاللرلبح
 بحت للاااتلبحغنصاااو لبحاااة للطااالالشاااغ ثيلل ثتااا بنيللث اااثهلغلااالهلبحتكااالفهلثااال ل  البحشاااوقل

ل.كّتيل   البحهوهلاتىلبحصغ لبحغت ل ل بحتقنل ل بح كول ل
ااتتلللكثلااوب ل االلّناالت ااةبلبح قااالبح غوفااللحاا للصااالثغاا لسحااىل  اات ذلباتاا بلس،َّللت َّلل  ااغ لخذ ت تللن ذ

كثلااول اا لبح  كااول ل بح ثق اال لثغاا ل اااغلكت اا لباتاا بل صااطتولباتاا بلب، ااتهوبهل اا لقثااال
تت لبحَي  لبحتللثنةحتهل نةلث بلا لت اغلنللهلبحقاو لبحغشاول للا ّل للت ك لثل لق  ل السةلوثّل

لفلل ةبلبح ا لولسنَلتبهلتث وهلسو لصلهلات لح  ا رلب، تهوبه.
ثغااااضلبآلحلاااالهل بح ناااال  لبحتاااالللل كاااا لحت وب اااالهلل حااااةح لكاااال ل اااا لبح  لاااا لبح قاااا  لاناااا 
ااتسلل َّلبب، ااتهوبثل بلت لت ااتخ  يلال  اا لثتاا بحااا  لاتااىلثغااضلبح تاا البحتاالللااوذلبحثل ااوللطتل ن
   بَيا لبحت ا للهل بحصااغلهلبحتاللتتغااوضلحيالل ااةهللاااو وألب خاةلثيااللحتصا لولبحختااا

لبح وب له.
 االلَ ي ولاا لسلااوب لبال ااف ل لل حغااال اا لتكثااولبحن االةجلبح ت لااتألاتااىلصااغل ل  البحشااوق

تشاااا بطل ل تق  اااا لاتااااىلبحصااااغ لبحغت لاااا لل/اتااااىلخااااف ل غ اااا ل ااااةهلبحاااا  ا/بحتااااللقطغااااهل
 غلاولةحا ل..ال تااىلغا هل  حا ل،للن ااتيل للا بحغ اكول ل بحطثلا ل ب اتخ ب لبحطلقاا لبحن  لا 

  فغللح وب ا ل بقاغللاثيللاتىلبحصغل لبالقتل لل بحغلح لال  ةبل للب تواىلب ت ل لبحثل و
بحااان  لبح لل ااال ل ب،قتصااال ل ل ب،َت لالااا ل بح كولااا للفااال تااا ثلوهللاباتااا بلب، اااتهوبهلفليااال

ل بح ت  ل ل بح لنل ل ب  ثل ل بح نل لفليل.ل
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 :أهمية البحث
 تثلال ل ا ذلبحنشالطلبحاة للاتنثغلت  ل لبحث اول ا لت اتلطلبحاا  لاتاىل ال وألب، اتهوبه

ثااا وأل بحشااا طلبحاااة لقطغتاااللسلاااوب لفااالل اااةبلبح َااالالثغااا لبحل صاااالسحلاااللفااالل اااةبلبح لااا ب ا
بال ااااف ل لل ، ااالَّ لفااال أل نااالل ااا لقثاااالثااالقلل  البح شاااوقلبال اااف ل لكن ااا ةجلل كااا لبال

ل بحغوثل .
 :مشكلة البحث

تك ااا ل شاااكت لبحث اااولفاااللسلاااالحلبحهللااا لبح نشااا  أل ااا لت  ااالسلباتااا بلب، اااتهوبهال  ااالل
شااكلحللهال لفااإ لبحث ااول  اا للتغااوضلحاالل اا لت اا للهل بم بحت االه،هللااا  اال البالَلثاا لثتاا َّ

ل:بآلتل 
ل الل ك لنغهلب، تهوبهلث نللات الت لتنلل للتبالفللسو لصلتللب  حى؟ل-1
 االلبحاا  ولبح بَااهلاتااىل  البحشااوقلشااغ ثل ل  ثق اال ل تن  اا لكاالللتَاال تلب، ااتهوبهلل-2

لبح شكفهلبحتللتغتوال؟
 ث اااوأل ااا لَيااا  ل  كولياااللفاااللباتااا بلل ااال صااا هلَ ي ولااا لسلاااوب لبال اااف ل لنتااالئ ل-3

لب، تهوبه؟.
 :فرضيات البحث

اتااىللل لس لت لتقاّ  ل ت ا  لل كا لت لل ققاللباتاا بلب، اتهوبهل،لثاّ لت للانغكسلسلَلثلال-1
ل له  لسحىلتقتلصل  َّألصوبرلبح الوبه.   لثت َّلبح  بولثل لبح الوبهال

لنغااا ُّلبحنشااالطلبحاااة للقااا  لثاااللبح  ّكاااو  لباللوبنلااا  لفااالل لااا ب لب، اااتهوبهلثغااا لبحثااا وألل-2
  لصااال ه  االهلبح  حاا ل بح َت ااغال صاا تل ل ااهثوب لحاا ذللفاالبال ااف ل ل ي اال لفااللبحتاا ثلول

لثغضلبح ك  لهلبح تغلقث ل  لخفالب خةلث لللطو للبح  كو  لفلل ةبلبح َلا.
ل
ل
ل
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 :أهداف البحث
لح وب  لسحى:بله لفتل تل تل

اااللب، اااتهوبهل تقااا ل لبح تااا ال   بَيااا لبح اااتثللهل بح شاااكفهل بحغ بئاااقلبحتاااللتقااا لفاااللَ 
االلبحغت لاا لكاالل َت بح نل ااث الفاااف لااا لسلااالحلاااو وألب ااتك لالبب، ااتهوبهبلت  بت االل  نل 

 اتاىلوت ايلل فاغلاَتا لبحتقا  ل بحتطا ولحا ذلل لصثولات ل لل ققلغلللتالل ت  بفاللبح تغا  أ
سحااىلب  اال ال كااةح ل  بَياا لبآلثاالولبح ااتثل لحف تشااوبقال صاا ، لسحااىلت قلااقل  البحشااوقل

ل بحتص  لح ل وألصوبرلبح الوبه.لا  بول تكلفئل ت بت لثل لبح الوبهل بحثقلفله
 :المنهجية العلمية المتَّبعة

ل:بآلتل بحثل ولبح نل  لبحثفث للب تَّثتغتل
بح ف  ااا ال ت اااالولبحااااو وبهل ب  اااثلهلبح اااني لبح صااا للبحت تلتااال:لبحقااالئ لاتاااىلل-1

بحتللت فغلفللطولقلت  لسلبات بلب، تهوبهال تثلل لبحصاغ ثلهل بح شاكفهلبحتاللت بَالل
لت  لسل ةبلبحغت .

لثيللب، تهوبهال بالشالوألسحاىللسةذلبح ني لبحتلولخل:لل-2 ت َّلتتثغلبح وب البحتلولخل لبحتلل وَّ
لكال و ت ل  ل وب ال ةبلبحتط و.

 ل وب  لبح لح :ل  لخفال وب  ل بقغلب، تهوبهلفللسلاوب لثغا لبحثا وألبال اف ل ل نيل-3
ن  ةَل ال بح ق  لفللبحنق ل بحت تلاالانا لآوب لبح  ّكاولباللوبنالل   ا ل َتيا لشث اتو لفالل

ل قالب، تهوبه.
ة وهلبحتلولخل للالمبحث األول: ل  ي  لب، تهوبهلَ 
ل  ي  لب، تهوبهللالمطلب األول:

وب ألبحتغااااو لب، اااات ال(1 سحلاااالهوبهل صاااا ول اااا لثاااالهلب، اااات غلالث غنااااىلطتااااهلبحشاااال ال بم
ل.سحلل بح قص  ل نللثلح غنىلب،صطف للطتهلبحهوهلثهل لبحتغو ل

                                                           
ل.967صلا1970الثلو هالل بولح ل لبحغوهال ”ح ل لبحغوه ” بث ل ن  ول1-
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بحاااةل لب اااتغ ت بل صاااطتولب، اااتهوبهلبنق ااا  بل ااا ل لاااولبح غناااىلبح اااوب ل ناااللسحاااىلللت َّلس،َّل
تاا لب، ااتهوبهبلفاالل قلثااالاتاا لفااولقل الفولااقلتوب لثااللات اال ل  اااللتصاا لثللسحااىلت  االسلبا

لاب، تشااوبق.ل لااوذلتصاا لهل ااةبلبح ولااقلت لكت اا لبب، ااتهوبهبل اا خ ةأل اا لكت اا لبغااوهب
ااول اا لت ااالل اا لثتاا َّلفلكاا  ل ب، ااتهوبهل اا لاتاا ل وب اا لبحهااوهال بح  ااتهوهل اا لبحااة لتث َّ

لل ال بتالل فت ا لتلل تلولخاله بقتصال لل فن نالل ات  الل آ بثلبحهوهلبحشوقلفللس  ذلحهله
ل.(2 لل  الوبتلل ثقلفلت
اااا للبح ولااااقلبآلخااااولفقاااا لقصاااا لثااااللطتااااهلبحهااااوهل بح لااااالسحلاااالل بحتغتُّااااقلثثقلفتاااالل ب،فتتاااال لت َّ

لتلال ل صطتولببحتهولهب.لي ثغاال  ةبل لللطتقلاتللل(3 ث الوتل
لبحَة ولبحتلولخل لحالبات بلب، تهوبهلالمطلب الثاني:

بح  لوالثالت ت لَاة وهلسحاىلنشا ألب ناللبح االول لس لبات بلب، تهوبهلحلسل حل لبحغصول
بح ت ثتااا لث اااالوبهلبحشاااوقلبحقااا ل لفااالل صاااوال كنغااال ال آشااا وال ثلثااااال فااالوسل بحينااا ل
 بحصااال ال  ااا لثااا لبحتاااوبولبال اااف للبحاااة للوثااا لاتاااىلتوثغااا لاشاااولقونااال ال ثغااا لاصاااول

ال اف ل لخلصا لبحتَو  ل يولبحن  ةجلبحق ل لحالبات بلب، تهوبهلانا  للكلناهلبح االوألب
البح االوألبحل نلنلا لسحاىل فللاي لبح  ح لبحغثل ل لببح     بلةبتل ل بو ل لب تطلاهلت لت ا س

ب ناللةبهل بوسال بآلخاول  اا رل(  ا رل وب  لفلتَّااولبحَا الثال لب نالل بآلخاولَتلال ل
لةح لثغ أل وب ا:(4   و س( لال  وَّ

ل بح وفل:ل ب، ت ل لثلحت  لاتىل  لهلبح غنىل وصل لاتىلبحته لبح نقا ال نياللبحنقال-1
ل  للبحل نلنل ل غلبحغنلل لثنش ألبح صطتولبح ت  ل.

اطل لب  ح ل لحت غنىلاتىل  لهلبحت  ل وصل لاتىلبحته لبح نق الل-2 بحنقالبح غن  :ل بم
ل  للبحغوثل ال غلث بل لبحت حل لبح ت  ل.لاسحليل
ل ت تلتل.لا بحكش لانللاةبتللاطل لب  ح ل لحت  ا ر  لسبحشوح:لل-3

                                                           
ل.ل37الص1998 تثو للفللب  هلبحغوثللبح غلصوبالبحقل وأال بولبح كولبحغوثلاللت   ل  للت فلتشالبفت   لب، شوبقل-2
ل.119الص1964ث لب اتىلبح      الببح َلهبالتغولهل    لكل  لبح ثلقال  شقال بولبح كوالل-ل3
ل.لل57الص1991   ل ن لالب ق   لفللات لب، تهوبهبالبحقل وأالبح بولبح نل الل-4
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لبحتتخلص:ل ةح لث وب  لبح  ا رلةبتلل غلبحتوكلتلاتىلبحتهلثفلتلل ألت لنقصل .ل-4
فلت  الثاةح لبح  اا رللابحت حل لثغ لب ت ب ل لل ثقلةكوهلببحت  ل بح غنىل بح  ا ربل-5

لسحىل  ا رلب نللبح  تقا.
ل  ا الهلبح  و ولفتصثولثقلف لبآلخول ت للتألاثولثقلف لب نل.بحت حل لثغ لسالف لل-6
لل لح لخلص لحلسلح للل تثلل لتنَّللانق لبح بف ال ثلل ل  تسلَّتلل و ُّهلسحىل    هلبحطثلغل ل-7

 ااا لبحشااا  ال اااللل كااا لت للنصاااثول ولثااال لحت اااالوبهلبحثشاااول لاتاااىلاكاااسل اااالوألب نااالل
ل ق وتيللاتىلةح .

اتىلت لسلا  لب، تللجلسحللل ب،كت ل لثنّصلب نلال  اةبل الللشالثلللوفضلبح بف لكتلل لل-8
ل.(5   ق لثغضلبح  كول لت لبح ت لل لبح غلصول ل/سحىل  ٍّلكثلو/ل

  اااللصااا وألبآلخاااوللا ثغااا لغااات بهلببح ونَااا بل ياااوهل و تااا لثلنلااا ل ااا لباتااا بلب، اااتهوبه
بحَيااااال ل بحتغصاااهالل بحهااالت (لفااالل ااااللب نااالل بح ااا بفغ(ال اااةهلبحصااا وألبحتاااللت ثتاااهلثاااا

بح اات ...(.لثاا لتتااهل و تاا لثلحثاا لفااللنيللاا لبحاا اللبال ااف للفااللت بخااولبحقااو  ل لبحهاات ال ل
بح ااثغ لب  حااىالاناا  للتوَّرلبثاا لوشاا لحت ت اا  لبال ااف ل ل بح ت اا  لبحل نلنلاا ال كااةح لاناا  لل

 ثلا لص ولبث لخت   لفللب ق  تلبلت البحش لاال ق لكل ل غلصوب لحثا بللهلبحنياا لب  ول
ا ااوبني ...(ال كاال لبحاا اللبال ااف لل لتاالولخي ال لبح  لثا الت اا ولااا لبح ونَاا ل ثف  اا ال
للبح اللب  و ثللفكل للق  لثا  ولبحتت لاة.لثا لثا تهلفللةح لبح قهللق  لث  ولب  تلةالت َّل

بح و تاا لبحوبثغاا ل ااغلقاا   لبح  اافهلب، ااتغ لول لبح  لثاا لت بخااولبحقااو لبحثاال  لاشااول ااغل
(ال بتاااا هل1807ال ثااا بللهلبحقاااو لبحتل اااغلاشاااول اااغلفولاااتول1798بح ون ااال لبح  تااا ل

صااا وتيللفاااللات ااال لب ت اااول ثاااالبحشااالكل  ااا لبحغطااالوال كاااةح لفاااللفكاااولوفغاااهلوفلاااا ل
 ت  اا لحط االلبح اال ال ثاا تللا ت  اا لت اال لا طاالل  اال لا خلااولبحاا ل لبحت ن االلابحطيطاال  

ثاال لاتاا  لبحهللاالهل لبحَيااال بحغتاا الثاال ل لبحَاا الثاال لب ناالل بآلخااول ثاال لبحتختاا ل بحتقاا  ال
 اتاااا  لبح  اااالئا(.ل كلنااااهلبح و تاااا لبحخل  اااا لت ب ااااطلبحقااااو لبحغشااااول لثغاااا لبحت ااااوول اااا ل

                                                           
غلبح لثقالصبحل-5 ل.ل58 َو
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ب، اااااتغ لولب  و ثااااالال اااااةهلبح و تااااا لبحتاااااللبت ااااا هلثل،ن تااااالحلبحثقااااالفلل ث بلااااا لبحصااااا   ل
فقااا ب لبحتااا بت ال نشاااطهلخفحياااللل  ااا لثتااا َّللابح اااالول ل اااغلبحهاااوهلبحغت ااالل ب،نثيااالولثااال

 وكااالهلبالصااافحل بحااا ا ألسحاااىلب خاااةلث  ااالحلهلبحنياااا لبح  لثااا لت ااا ألثااالحهوهال ت اااهل
بح نل بألثت  لسلبح  ح لبح  لث ل ث تهلبحثغثلهلبحغت ل لحتهوهال كةح ل وكا لبحتَو ا لاا ل

ل.للل(6 كل ل َو لنقال   لسث برللكتّل ةح لبحهوهل نةلسنشل لب  و  لب ح  بال
بهلفللشكتللبحوب  ل غلآخولاق ل ل  لبحقاو لبحغشاول لث لكلنهلسو لصلهلبات بلب، تهول

 ااغلَياا  لتناا ولاثاا لبح تاا ل   اا ل ن االلبحااة ل اااغلكتلثااللب ق  اا لفااللاتاا لب، ااتهوبهبل
بحة لتَل تهلص  لتللث لن ئ لص   ال ق لكلناهل  ل حتاللبحكل تا لتتا ل اللل1991ال ل

غاضلبح قال،هلب  حىل  لن ايللفللبحخا ضلثياةبلبح َالاالثغا لت لكلناهلتقتصاولاتاىلث
لا ااغلب  اسلبحن ولا لب  حاىل ال غتثوب لت لح   لبالاف لا لنلَّالهبحص  ل ل نلل  نل
لق لت لتَل ت للسحىل لستلبح بقغ.لل ل قلقت  ل ل ل ت  لسل ةبلبحغت ل

لبحهلللهلب  ل ل لحابات بلب، تهوبهل ت  بتللبح نيَل لبح  توا لالمبحث الثاني:
للحا للتثتا ولثغا لكغتا ل بااوللتنَّا ت  لتيللبحثلحها الس،َّل تن ايلالتغ  لت  ب لب، تهوبهلل غ

ت تللاو وألبحغ الاتىلسلَل لآحلالهلتغت ا لاتاىل نال  لات لا ل تصا الل   لثت َّلبح غلح ال
لث ثل لت فغلثللق  ل لفللطولقلت قلقلغلللتللبح نش  أ.

ل ت  بفل:لاو وبهلت  لسلبات بلب، تهوبهلالمطلب األول:
ل  بفغلت  لسلبات بلب، تهوبهل  لتللولسحىلآخو:لتختت ل

فلال ااف لللنطتااقلفااللنقاا لبحهااوهل اا لت  االلبح لنلاا لبح اا خ ةأل اا لبحقااوآ ل بح اان ل توبثاالل
لبح كو ل بح غوفل.ل

لللبحق  للفلنطتقل  ل نطتقلبح فلرلا لبحق  ل ل بح  ل لاتىل  ل ل َت غلل ت تل.لت َّل
لا ل ق قلبحغ لال  كلف  لبال ثوللحل .للبحل لو ل  ل   لبح فلرفلل ل للنطتقلل

                                                           
غل لثقالصل-6 ل  للثغ .لل59   ل ن لالب ق   لفللات لب، تهوبهبال َو
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  ناال لبحتلاالولبحغت االلبحغت االنللبحااة للااوذلت لبحهااوهلن ااطلحتت اا لولاتااىل اا ذلقااونل ل اا ل
لبحت  .ل

لاق ب  ل شتوك لثل ل َ ال ةهلبحتللوبهلت فغيللحف ت ل لثت  السلباتا بلب، اتهوبهللت َّلس،َّل
ل ل ك لسَ لحيللفللنقلطلا ألت  يل:

صلبحتلولخلاا لفااللافقاا لب نااللثاالآلخوال بحقااال لاتااىل وكَّااهلبحغ  اا لفاا لاقاا ألبحاانقل-1
حاا ذلبآلخااولثت  لتاالل اا لةبهل بوسلسحااىل  ااا رل اا و سال ت  لااالبحشااغ هلفااللبحشااوقل

ق. ل  ل  تيتك لحتثقلف ل بح  ل بحغت لبحهوثللحتق  لثإث بايللبحخفَّ
نيل لت ط وألكا  لبحهاوهل  اثف لحان النل لَ غال  كاتلبحثقاالفلالال تالولكل ت لت و ثالل وللا بم

بحغاالح ل اا لتاالولكلبحهااوهال تاالولكلبح ت اا  ل اا لتاالولكلبح ت اا  لبحهوثلاا ال بح ااو هلب  و ثلاا ل
ل.(7  لل و هلالح ل 

 كاااةح لبحقاااال لاتاااىلبح وكتلااا لب  و ثلااا ل وّ لثقلفااا لبحهاااوهلسحاااىل ااا    للبحطثلغلااا لثغااا ل
لبنتشلو للخلوجل     للسّثل لان  بنللب، تغ لو .

 حالسلخالوجلبحتالولكال تناللحالسلبحتَوثا للل لتلولخلث ص ل وب  لبح اللب  و ثللفاف لا ل
بح  ل ألت لبح  لولبح االو لب   ا الثاالسناللت ا ل وب االتالولكلبحا اللبالن النللبحط لاال

بحقاال لاتاىلت اط وألبحثقلفا لل  ا لثتا َّلبثت ب  ل  ل صول بحصل ل  الوبهلبحشوقلبحقا ل ال
بحشااااغ هال ت لحكااااالشااااغهلن طااااللبح ااااالو لبحخاااالصلبحغلح لاااا ال بكتشاااال لخص صااااللهل

  الللبح ت لتل ات  اللبحطثلغلا ل تقنلتاللبحخلصا الك الل ا لبح الالحا ذلبحغاوهل فاللبحينا ل
ل.(8  بحصل ل تفولقللل ت ولكللبحفتلنل 

فاااال أل اااا لبحنتاااالجل لاتااااىلثاااالقللبح ااااالوبهل بالتغااااوّل غوفاااا لات لاااا لتتَتااااىلثاااااو وألل-2
لبح غوفللبحة لتنتَتللبحثشول .

                                                           
الل لبح ل لنثلال    لبحغ اال وق لث ثل لثغن ب لبب، تشوبقل ب، تهوبهبالَل غ لبحلو   الكتل لبالاف الق  لبالةبا لل-7

ل.ل2013ن ف ثولل11 بحتت تل  ال
غل   لل-8 ل.52ل-50 لثقال  لص ن لالب ق   لفللات لب، تهوبهبال َو
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اا   لثلحن ااث لسحااىلبنل لاا لااا ل غوفاا لبحااةبهل بال لاحشااغ هلبحشااوقل َلثاا لااا لبح ااهبالبحَ 
ل   ل   لن  (؟ل   للبحشوق(؟

لسحىاو وألبحتختصل  لب،ختوبقلبحثقلفلل ب، تغ لوال ةح ل  لخفالبحتغو لبحتل لل-3
بحهاااوهل بح قااا  لاتاااىلنقااالطلبحقااا أل بحااااغ ل بح خططااالهل بآلحلااالهلبح  اااتخ   ل ااا لقثتااالل

لَال لبح تاا اللال ل ل  ا لثل ال  اةبللتطتااهلث بلا لبح قا  لاتاىلنقاالطلااغ ل  البحشاوققا   بم
  ا لللل اي لفالل  بَيا لبحتهاوُّهل ب،نثيالولت ال لبحهاوهل ب اتفهلبحي لا ال  َّلل بحنلَغ لحيل

 بحااتخّتصل اا لاقاا ألبحخاا  للا بحتثغلاا لبحثقلفلاا لحتهااوهلابحت ااوول اا لب، ااتغ لولبحثقاالفللثتاا َّل
 اا لتثناال لبح ناالطقلبح  ااتغ وأللب لكثلااولت ل لل االَّل ، اا لبحهااوهل صاا ، لسحااىلبحختااقل بالثاا برال

ل.  لتثنل لبحهوهلب لكثلوللنللهل ت لتأالق لت  قلل تتك  لق وبهل بم ك
 بكتشاال للاسااال ألكتلثاا لبحتاالولكلث االلل قااقلتكثااولقاا ول اا لبح  اال بألفاالل ااقلبحشااغ هل-4

ث بلااا لفت ااا  لَ لااا ألل  ااا لثتااا َّلي هلفاااللتكااا ل ل اااالوألبحهاااوهالت اااهلبحتااالل  ولبح اااالوب
ال ألبحن ولفلل اغلبحشغ هلبحشوقل لكث بللهلحتتلولكال ق للنت لا ل ةبلبحغت ل حتتلولكل بم

ول لبحَ لااا لت اااّ الَاااةو لفاااللتااالولكلبحغااالح ال ث بلااا لاصاااولَ لااا للخت ااالل نااالل ب لبحغنصااا
 َّاا لفلااللبح اا بولبح تاا بت لثاال لبحثقلفاالهلاتااىلال لتَل لثغااا ا  بنلاا لبحشااغ هلاتااىلثغااايلل

لت لسلبحتكلفهل بحتكل الثلنيل.
ساااال ألو ااا ل  ااالولاتااا لب، تشاااوبقلن  ااالالا اااىلت للَااا لبح  تشاااوق  لتنيااا لحل ااا بلل-5

بح  لااا ل لاتاااىلبح ااال  لبحاااةل لل و ااا  لبحشاااغ هل ثقلفلتيااالل اقلئااا  لل نتلَياااللبح كاااو ...ل
و ثاااللاتاااىل اااالوبهلبحشاااوقال  اااةلل ااات الل تصااا لولب  كااال لبحتاااللتحقل اااللبحااا اللب  ل

بح نل  لل بح لل لهلبحتللبات   للبحهوهلستب لبحشوقالثيا  لبح الطوألاتلالاللسحىبحتغّو ل
لكلللت لتَّنثي ل تَل تلنقلطلبحاغ ل تص لولبحص وأ.

او وألت اّ الوفاضلبب، تشاوبقبل ا ل  ات ذلبحغا ب لبح الةجل ب،ن غالالبح َالنللسحاىلل-6
قلبح ت اااا لثلح  ااااا ال ل بح لاااال .ل تكاااا ل لبحثاااال ثل لبحاااا طنلل لبحااااةل ل  اااات ذلبحغتاااا لبحاااا قل

نصاال  اال ل و اا  ل ااالوتي لبحخلصاا ل اا ل ن اا ول طناالال  ااالوألبحهلااولث لل لاا ل بم لل  َّ
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 لنتياللبح صال للا تك ل لبحثقلف لبح طنل ل بحتلولكلبحا طنللاله  لسحىلنش  لبحغت  لبح طنل 
ل.(9 ثل لبحثقلف ل بح لل  الثل لبحغت ل بح ط 

لب   بهلبح نيَل ل بآلحللهلبح  توا لحالبات بلب، تهوبهلالمطلب الثاني:
فلل قلق لب  ولح للصال  ا رلبب، تهوبهبلثغ لسحىل  ت ذلبحغتا ل ا ل لاولبحن ولالهل

 ناااال لطوبئااااقل بتَل اااالهل ختت اااا لتختتاااا لثاااالختف ل  قاااا لللت َّل بح ناااال  ل بحتطثلااااقالس،َّل
نشا لفاللح  ا ل الللل لتلولخلالل لكللناحىلبحهاوهللث صا للبحهوهالف ني ل  للن ولسبح بوسل  ل

 تىل ةبلبح قهال  ني ل  للن ولسحللل  لَي لبح  بوسل بح ةب هلبح كول لبح ختت  لبحتالل
لنش لفليلال آخو  ل  لتب ل لبحو  تل بحغت ل ل بحنخهلبح كول ل  للق   هل  ل شلولغ.

ناال لبتَاالهلن ااولسحلاالل  و االلاتااىل اا أ.ل  ل  وكاااللوسنل ذل  ناال ل اا لق اا  هلسحااىلت  بوللناا
ل  هلخص صل لبح  ا رلكل،قتصل ل بح لل  ل بحثقلف .

ااااو ول لفاااللا تلااا لت  ااالسلباتااا بلب، اااتهوبهال اتلياااللَ لغيااالل اااةهلب،تَل ااالهلللت َّلس،َّل
لَ لغل لت لتشتو لثنقلطلا ألت  يل:

فللب تخ ب لبح نل  لبحث ثل لةبتيللبحتللصلغيللبحهوهلكلح ني لبح ص للت لل،لالوتلل-1
بحتاالولخللت ل ااني لت تلااالبحنصاا صلت لبحغقفنااللت لبح اااغللت لب، ااتقوبئلالخلصاا لت ل

ل(.10 حثغضل ةهلبح نيَللهلتص ، لس ف ل لت ل ن ل لت لصلنل 

ااال-2   اااا رلت لب شاااخلصلت لللث  اااهلبحثتااا لت لبحبحقلااال لثغ تلااا لبحتصااانل ل ب وشااا  لس َّ
لبح  بوسلت لبح ةب هلت لب   بوالفنص لبحغت لتن ل ل.

 بحتاااا ثلول بحتاااا ثوللسحلاااالاااااا  لب،قتصاااالولاتااااىلبحتَو اااا ل بحنقااااالثااااالاااااو وألبالااااالف لل-3
ل.(11 بح تثل الث  هلبح لَ ل بح صت  ل    لبحتقتل لب ا ى

لاو وألبحتتب لبح  ا ال ل بح لل لبحغت ل.ل-4

                                                           
غلبح لثقالصبحل-9 لل.ل55 َو

ل.ل20الص2009   ل ن لالب لةبللغنللب، تهوبهبالبحقل وأالل وكتلبح وب لهلبح غوفل الل-10
ال2017ال1بحنَ لب شو البح وكتلبال ف للحت وب لهلب، توبتلَل الط لش لبح لفنلالب ق  لهلت ل ل لفللات لب، تهوبهبالل-11

لل.ل22الص
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لبح صل ولبحوئل  لبحهوثل لثتهلتيللب صتل .لب،ات ل لاتىل-5
لبحصغ ثلهلبحتللت بَللبات بلب، تهوبهل بح  تهوثل لالمبحث الثالث:

ال ل كاا لسَ االالثغااضلتغتااوضلت لاتاا لفااللطاا ولت  ل االلهكف اا لصااغ ثلهل  شاال،ثاا َّل
ل:للل تلبحتللت بَللبات بلب، تهوبهلفل لللهكفبحغثوبهل بح ش

بحقل لا الثا ، لللهاهلفلل غ  لل  صا وب لفاللسطالولبح  اا ل لللتبال  ق لب، تهوبل-1
  لت للك  ل وتكتب لاتىل ثل ولات  لبح غوف ل بح ني الفث َّ لبنق ل ل ل ٌّلثل لبحنخهلفالل
  البحشوقلفلل  بق ي ل للالبحهوهالتَتّاىلثال لبحا ا ألسحاىلبحغا  ألسحاىلب صالح ل وفاضل

ب،وت اال لث ااا لبحهااوهلثشااكالكتّاالل اا لبآلخااولَ تاا ل ت صاالف ل اا لَياا ال ثاال لبحتهااّوهل ل
لفاالَياا لتخااوذال  ااةبلب،نق اال لااالط للتكثااول اا لك نااللفكولاال لت لات لاال ال االلتثَّااولث ااا حل

لب، ال لثَ   ل لل لات ل.
فغتىلبحغكسل  لبحهوهال لللتبالا  لس وب لبحةبهال بحتثسلبح  لطولاتىلت البحغت لفالل

 اااةهلفقااا ب لبحياااّ لبحغت اااللثلحن اااث لسحاااىللةح بحشاااوقلفاااللس وب ل  لااا لبحشاااغ هلبحشاااوقل ال كااا
لل ةبلبحغت  ل.(12 بحشغ هللشّكالالئقل لكثلوب لفللَ 

ك االلت لغلاالهلبحاا اللثلحتاالولكلحاا ذل غ اا لبحثاال ثل لبحشااوقلل ال ااا  لبحث ااولااا لت ااثلهل
ل.(13  ةبلبحهللهل  غوف ل ق  لهلبح ا وللشكال شكت لكثلوأ

لباتا لب، اتهوبهبالت لكتلثا ل ث  ثال لللتل،للَ  لن طل باول تىلبآل لح للل ك لت  ل-2
ل االللااتبال(14  ن  اا لتت اا لثاالحتن لطلبحثقاالفللحتهااوهلفاالل قلثااالاتاا لب، تشااوبقلبحهوثاال  لسةذ

ا لللَغاالبح  اتهوهل َاو ل قتصوب لاتىلبح ص ل   لبح ح جلسحاىلا اقلبحت تلاال بحنقا ال  َّ
لنلقا.

                                                           
 ال وكتلبح الوألحتن ل لبح كولكت شلل لنلل الب غوف لبح  بث ل ب، تهوبهبالتَو  ل  غ  لفكو ل     لفوبسلبح تثل للل  ل ل-12
ل.ل231الص2016 ف لالثلو هالبال
غل لثقالصل-13 ل.42   ل ن لالب ق   لفللات لب، تهوبهبال َو
ال2014ن ف ثوال2نتونهالب   البح للألبح غ  ل لاتىلبالالص ل  لاتللبحن ت البب، تهوبهل ل وأل غلصوألتقلثالب، تشوبقبل-14

ل.لل nada@alhayat.com  قغلبحص ل  

mailto:nada@alhayat.com
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حاات  الك االللقاا الك االلت ل غ اا لبح وب االهل ب ا االالبحتااللصاا وهلاتااىل اا ذلاقاا  ل اا لب
بح  كااولباللوبنااللب  اال لكت شاالل لنلاال بلحل ااهل اا ذلتكااوبولحتن ولاالهلبحهوثلاا لفاالل َاالال

ل.(15 لبحغت  لبالن لنل ل ب،َت لال ل   لت لَ ل 
ل كلنا لل-3 لت َّ  للتتبال ل ل لب، تهوبهل فلال لفلل قلثال ل ل لب، تشوبقلبحيَ  ل  لسةذ

 تشاوبقلانا لنشا تلالفقا لنشا لب، تشاوبقلقا ل ل لب، تهوبهل تَ ب هلتختت لا ل او  لب،
سّثااااال لبح اااااّ لب، اااااتغ لو لب  و ثااااالل بحشاااااغ هلب  و ثلااااا ل نتصاااااوأل ناااااةل اااااق طلغونلطااااا ل
 بحكشاااا فلهلبحَهوبفلاااا الفاااالل اااال للنشاااا لب، ااااتهوبهلبآل ل  غ اااا لشااااغ هلبحغاااالح لبحشااااوقلل

ل يت   الحةح لل يولب، تهوبهلك فلرلا لبحن س.
لاااا ل ناااال  لبحث ااااولبحغت اااالالت لبح ااااةب هلك اااالل ح اااا لب، تشااااوبقل تطاااا ل ااااف لثإل ل حَ  ول   َّ

بحغنصااااول ...(الفاااالل اااال لل يااااول لل-بحغت لاااا  لل-بحتلولخلاااا  لل- بح اااااغل ل:بح لل اااال ل ثااااا
ل ل نل  ل ختت  ل ثال نال  لبحتها ل ت تلاالبحتَالوهلبحغل ا ال ب، تهوبهلبحل  لفللسل ل حَ 

ل  للسحىلةح .
لاالل ك االلت لب، تشااوبقل صااالبحلاا  لسحااىل و تاا ل وثتااللبحغتاا  لبالن االنل لخلصاا لب،نثو ث حَ 

االبح ااالول ل اتاا لبَت االرلبحثقلفاا ال ب، ااتهوبهلف االللااتبالثل ئاال ل حاا للطاا ولت لشااكالحاالللت َّ
ل.(16 ثغ 

 اتلللفإ لبحتص  لحتهوهل  لتص ٍّلح ل وأل غّق أل وّكث ل  ّت  لثلحغت  ل بح ن  لثَ   يالل
لتن ا .بح 

لح   لتلولخل لا ل وب التط ولب، تهوبهلفللسلوب لالمبحث الرابع:
حاااا للن ااااّ لبح ل اااا ل بحغت اااال لباللوبنلاااا  لبح غلصااااو  لااااا لبحت كلااااولث اااااغل تاااا الت قااااقل
حت َت غاالهلبحشااوقل لبحقاا وألاتااىل  بَياا لبحن ولاالهل بحتقنلاالهلبحتااللَاال هلثيااللبح ااالوأل

لبحهوثل ل ت خلو للحصلح يل.

                                                           
غل لثقالصل-15 ل.ل171  ل للكت شلل لنلل الب غوف لبح  بث ل ب، تهوبهبال َو
غل لثقلالصل-16 ل.ل30   ل ن لالب ق   لفللات لب، تهوبهبال َو
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بحةبتللحتشغهلباللوبناللثغا لت لت و لنقالطلااغ للسثاولنتبالتاللبح وثلا ل اغلل ق لث تلبح ال
فثل ولثغاضلبح  اه حل لبح لل الل لسحاىلسل ال ل1828ل-1812و  لللبحقلصول لثل لال لل

ثغاااضلبحطااافهلح  بصااات ل وب ااالتي لبحغتلاااللفاااللبحهاااوهلح  بكثااا لبحتطااا ولبحغت ااالل بحتقنااالال
ل لا  لكث تن س تهذ لت  نشاطهل وكا لبحتَو ا للالول  لب  لتةألبحهوثلل   بوسلا أال ب تن ا 

 تااا لتشاااَلغلسصااافحلبال بوأالك اااللتن  اااهل  و ااا ل بولبح نااا  لبحتااالللاسحاااىلبحتهااا لبح لو ااال 
ا وتهذلت  حهلفل للثغا لسحاىلَل غا لطياوب ال ل ا لثل1839ت الصا ل  لفاللسلاوب لاال لل تنصذ

ل.ل(17  كلن لتخثلو(
ل فاااللا اااة هت َن بح ااالئتل لاتاااىلشااايل بهل ااا لبح ه  ااالهلكثلاااول ااا ليااا لبحقلئااا ل ااالثلل ااال،ول

بحتغتل ل لبحهوثل ل  لئولبحغت ل لباللوبنلل لثهلا لبحتصا  لحت الطوألبحغت لا ل بحتقنلا لبحهوثلا ال
صافحل  بااغلبحختاالفاللبح ه  الهلبح ك  لا للا بحني ضلث بقغلثقلف لبحشاغهلباللوبنال  بم

ال نشاطلبح  كاو  ل  اني ل بح  نل لل بحغ الاتاىلبَتثالولبح تا ل ب، اتث ب ل نلاالب، اتقفا
 اا لآثاالول  كااو لل تنف لاا تلبحشاالكلفاااالبنلبحناا و ل    اا لبحطثطثاالئلل اثاا لبنلبحثيثياالنلال

بحث وألبح ون ل ال ت غ هلكنهل   لبح ف   لبالنكتلتل  ني لَ  ل تل بوهل لااال  ال هل
 ول لكتلثااالهلبحنخثااا لباللوبنلااا لفااالل اااةهلبح و تااا ل صاااطت لهلبح ك  ااا لبحقلن نلااا لت لبح  ااات

 بح ول ل بحن ل لبحثوح لنلال تثت وهل وتكاتبهل   ولا لح  يا  لبح  حا لبح  نلا .ل اةهلبحَيا  ل
لا ت  االسلن اال ل تكاالل  اات و ال1906بحتااللتث ااوهلااا لبنطاافقلبحثاا وألبح  اات ول لااال ل

 ت  االسلت اااتبهل ثوح ااال ل تااا  ل ل  ااات ولحتاااثف الفاااف لاااا لسغنااال لبح لااالألبحثقلفلااا لحااا ذل
اااغ لبحن اال لبح االك ل تهتهااالبح  ااتغ ول لبحثولطاالنلل ل بحااو سلللت َّلبحشااغهلباللوبناالالس،َّل

ن ثيللفللش لالسلوب ل ل لاتىلَ  ت ذلسحىل   ولبنقفهلا كو ل  ا  ل  لَيلهلخلَو
ل.(18 1921وت يللثولطلنلللال ل

                                                           
-اث لبحَثلولبحوفلالالبتت ن لبحت  لولفللسلوب بالص ل  لبح ثق لبالحكتو نل لتص ولا ل ه   لبح ثق لبحغوثللفلل ل نلل-17

ل.لwww.almothaqaf.comال  قغلبحص ل  ل2018-2-8ال4194ت توبحللالبحغ  ل
 قلوثلهلفللبحخطلهلبحنق  لبال ف لبالبحنَ لب شو البح وكتلبال ف للحت وب لهلل-اث لبحو   ل  نللفوالبن  ل بحهوهل-18

ل.ل477الص2017ال1ب، توبتلَل الط

http://www.almothaqaf.com/
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سحاىلوفاغلشاغلوبهلتا بفغلاا ل قا قلبحشاغهلباللوبنالاللي ثغافلل ال ةهلبح و  لثل ول
ا هلت لتقصااولطولاقللاا  لحياللبح  اال ل لليا  لن  ة الال َ  فثا تهلثولطلنلاللتشاغولثخطااود
اتىلن  ة للفللسلوب ل  لت تل لت ل لب   ولسحاىل ا للا بحلي لخلصا لت حئا لبحاةل لبنثياو بل

وت اي لوااللخال لثيتا  لبحاة لشالو لفاللب،نقافهلبحغ اكو لاا ل اتاىللاثلحثقلف لبحهوثلا 
 ق ل لن تللثغضلب  تبهلبحتلثوبحل لبحتالل اغهلسحاىلتطثلاقلبحاني لبحهوثالللابحن ل لبح لك 

ث ةبفلوهل  لخفالبَتثلولبحتغلحل لبال ف ل الف اللثيت  لسحاىل نل اا لبال اف ل بحغا  أل
   لوثااا للاَ لغيااالولبال اااف ل ل بح لنلااا ل   ااا لبح  ااال لاسحاااىلت َااال لثاااف لفااالوسلبحق ل ااا 

االالبحاا ل ل و اا ته.ل ثغاا لواااللخاال لثيتاا  ل  االلبثناالل   اا لواااللشاالهلثاا ا لثولطاالنلل َو
ال  اااةبل اااة لتثلاااللفاااللبتثااالرلبحاااني لبحثقااالفلل1941 ثلشاااولفل ااات حىلاتاااىلبح اااتط لاااال ل

اال بحهوثاال للت ذلسحاااىلبت االرلن ااا ةلبح  ااتغ ول لتكثااول ااا لت ل قااهل ااااىال قاا لتَااال تل  َّ
   اا لواااللشاالهل بحاا هلفااللبحغ لحاا لحتهااوهال ثغاا لت  االسلبحكلاال لبحصاايل نللتقاال لافقاالهل

ل(.19   ل  ل غل

نشااااطهلفااااللسلااااوب لفلاتلاااا لب فكاااالول بحتلاااالوبهلبح لل اااال ل ب،تَل اااالهللبح و تاااا فااااللتتاااا ل
لاا لبح ختت اا   تناال ىلبح ااوب لبحثقاالفلال  يااوهلطلئ اا ل اا لبحت االه،هلبحف  تلاا للابالل ل حَ 

    لواللشلهلحا للت اوول ا لبحاني لللت َّلنل لبحتللتخطهلبحت كلولبحتقتل  الس،َّل بحوهذلبح ل
 ح للت ك ل ا لتشالل لن ال ل لل الل او ل ن اتوللابحش  حللب، تث ب  لبحة ل وثللا لتثلل

لافخ اااولك اااهل ّ لبحنخثااا ل بحَ ااال لول تت اااغلفلااالل  ااال  ل شااالوك لبح َت اااغلفاااللبح اااتط 
 لن ل اللثلح  لكالألبحشاكتل ل بت ال ق غي لفاف لا لباطيل لَيلتلب   لبح غلوال لحل

ل.(20 حتهوه
ياالهلث ولاا لحاا ذلبحشااغهلباللوبناالللت َّلس،َّل لكتّااللب  ااولحاا لل اات ولاتااىل لحااللسةل يااوهلتَ 

ال  ا ل1979بت  هلثلحطلثغلبال ف للفت ّخضلا لةح لبنتصلولبحثا وألبال اف ل لاال ل
                                                           

غلبح لثقالصلل-19 ل.لل479بح َو
و  الببح  تنلو  لباللوبنل  ل بحهوهبالتَو  ل ل ولنَ ال وبَغ لاث لبحَثلولبحوفل20 لالالثلو هال وكتل وب لهل يوتب لثوَ 

ل.لل63الص2007فت   لبح ل ل  بولبحيل  ال
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ت  السلن ال لس اف للقالئ لاتاىلبح ولا ل ب، اتقفاللثلل اةهلبح و تا ل ا لهتثوتل للبتص 
ل بحتط ول بحتصّ  لحتن  ةلبحهوثللات لل ل تقنلل ل بحت وول  لبحتثغل لحتهوه.

ثاااو وأل غوفاا لبحهااوهللَاا ب لثغاا لبنتصاالولبحثاا وألبال ااف ل لفااللسلااوب ل يااولب ت اال لكثلااول
اا  فاا للابحتهللااولبحااة لوبفااقل ااةهلبحثاا وألل ااثقال  اا لت اا لت ااثلهلةحاا ل اا لثشااكالتكثااول  َّ

بوتثلطياالل تثغلتياالل ن  اا لبحهااوهلبحتااللكلنااهل  االطوألاتااىلسلااوب ل تن  تيااللقثااالبحثاا وأال
ااا للقثتيااالال  ااالطوهلاتاااىلف ياااوهل و تااا ل ااا لبح وب ااالهلبحَ لااا ألاااا لبحهاااوهل ختت ااا لا َّ

 اااف لبال اااف ل بح ل قوبطلااا الت لباللا بال اااف ل بح لل ااا الاااا بحَااا البح لل اااللتكينااالهل
ل بحغت لنل .

 بنا لات ل لبح ل لبحتقتل ل  ل  َ  ا ل  لت لتةألبحَل غلهلسحاىل ختتا لبحقا ذل  ات  ل
بح لاالألبحغت لاا لفااللسلااوب ل تنشااه بلببح َتااسلب اتااىلحتثاا وألبحثقلفلاا بلحتطيلااول لئاا لبحتاا ولسل

ال ألكتلث ل نل  لبحت ولسلفللبحغتا  لب،َت لالا ال  ال لبح لالألب كل ل لا لن ال  ل ات  جل بم
نا ل ََّ الالبحا ل ..ل تشايول ااةهلث ا لخافال غل ا لات لا ل ه ات  ل  ي إشاوب ل ثلشاول ا لَو

ل-3لَل غاااا لبحشاااايل لبح طياااااو ل-2َل غاااا لبال اااال لبحصاااال قلل-1[بح غل اااا ل بحَل غااااله:ل
َل غااا لل-6َل غااا لثااالقولبحغتااا  لل-5َل غااا لبحشااالكلبح  لااا لل-4 ه  ااا لبال ااال لبحخ لنااالل

ل-9َل غاااا لبحغتاااا  لبال ااااف ل لل-8َل غاااا لبح صااااط ىلبحغلح لاااا لل-7ب  لاااال ل بح ااااةب هل
للثلح قلثااالثااوتلت االتةألآخااو  لآ ناا بلثلح  اال بألفااللبحتغل اااللتنَّاا.لس،َّل]َل غاا لاتاا  لبح اا لو
 ل بح   ثل ال  ا بلثغضلات ل لبح ل لبحتقتل لل لح ا ولن رلآخولثل لبحثل ثل لبحتقتل لل

ل.ل(21   لبح غل  لبحتغتل ل لبحغتلللبحتللتوال لل تبوألبحغت  ل بحتقنل 
يااالهلفكولااا لااااّ ألثلحن اااث لسحاااىلب حتغل اااال اااغلبحثقلفااا لبحهوثلااا لتَتَّاااهلفاااللثفثااا ل ثاااوتهلتَ 

ل  ل:لابتَل له

                                                           
ل21ا ل لبحيفحلالبشث تو ...ل  لبحيو ن طلقللسحىلب ن ن بال  قغلنص صل غلصوأال وكتلبحث ولبح غلصولفللثلو هالل-21

لل.ل etwww.hobbollah.nالبح  قغلبالحكتو نل2015ن ف ثول

http://www.hobbollah.net/
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ال ت ثتاااللوبثطااا لات ااال لبحااا ل الكّتيااالات  اااللبتَااالهل  ااالف ل نااال ضلحتهاااوهل ثقلفتااالل لل-1
َ  غلاا ل  و االل اا تألقاا لبحغت لاا ال غلااو  ل اا لبح  االف ل ل بح لل االل لبال ااف لل لبحااةل ل
ت  ااك بلث ت اا  ل ،لاا لبح قلاالال ثااال  اا لسثااوب ل ل ثلثاالل  االا لوئاالسلبحَ ي ولاا لب  ااثقل

    ا لولشايو ل  ا للوف نَلنلال و حلبنل  لنلل لوئلسل وكتل ثلئقلبحث وألبال اف ل ا
 كااال ل تلاااولب، اااتخثلوبهلب  الثغااا لبنتصااالولبحثااا وألبال اااف ل لفااالللااااالح ل لااا ل  لل ااال

ل.(22 سلوب 
ثالاو وأللابتَلهلل ا لسحىلا  لبحوفضلبحكل الحتتط ولبحة لثتهتللبح الوألبحهوثل ل-2

لبحتغل ال غللث ةو.
وأل بحغ االاتاىلتطثلقياللفاللبتَلهللطلحاهلثلقتثالسلب  الحلهل بح نال  لبحغت لا لبح تطا لل-3

تطاااول  تلااا ال  اااللثاااةح لتت ااا السحاااىلت اااسل ق باااا ل  اااتقت لاااا لبحغااالح لبحهوثااالل ت ياااول
ل.(23 ثصله ل  تل لَ ل أ

 ثغ لاقا ل ا لبحثا وألشاي هلَ ي ولا لسلاوب لبال اف ل لكثلفا لفالل َا لبحتهلاوبهل ا قيالال
ح قاللبح لل الل غلو الال تَتىلةح لفلل ق الات لبحكف ل فت   لبح ل ل  نل  لب،َتيل ل ب

 قاا لتن اااهلبح  بقاا ل ب،تَل االهلثيااةبلبحشاا  للاثقاااللللبالن اال ل بح َت ااغكتّاالل وثااطلةحاا ل
ي هلفاااللال ت اااتااىل اال  لبح شاااي لبحثقاالفللفااللسلاااوب لسثاال لبحثااا وألبال ااف ل لثغقاا لتقولثااال ل

طاا لولال  اا لتثااوتلبح  كااول ل بح ف اا  لبحااةل ل  تاا بلحاا ب ل ااةبلبحت(24 سغناال لبح اال  لبح كولاا 
تَّطتل بالثوب ل  ل    ل َتي لشث تو لبحة ل  ةبلبحث ولبحا  لاتىلت  لتفكلوهلفلل قالل ت

لب، تهوبه.
ل تفكلوه:لوب ل    ل َتي لشث تو  وب  لت تلتل لآللالمبحث الخامس:

                                                           
البح  قغل77البحغ  ل2009تكت ثولل10 غ لث لنل لالب ل وألبحتللولبالصف للفللسلوب ل بتَل لتيلبال  قغلبحوبص الل-ل22

ل.www.alrased.netبالحكتو نلل
غل لثقالصل-اث لبحو   ل  نللفوالبن  ل بحهوهل-23 ل.لل480 قلوثلهلفللبحخطلهلبحنق  لبال ف لبال َو
ال2002ال1اث لبحَثلولبحوفلالالببح شي لبحثقلفللفللسلوب الات لبحكف لبحَ ل ل فت   لبح ل بالثلو هال بولبحيل  الطل-24
ل.لل66+33ص
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لتغول لثلح  كولشث تو لالمطلب األول:
ح لبح  كول    ل َتي لشث تو لال ل ثاإلوب ال  وسلبح قالل بحتصاّ  للفللشث تول1936 ن

 بح ت   لفلل  لن لق ال  صالفل للثغ لاتىلبح كت وبهلفللبح ت   ال كل للَ لات فال لاا ل
بحغتااا  لبحتشاااولغل ل قلثاااالبحوغثااا لفاااللب،نصاااوب لسحاااىلو ااالهلبح ت ااا  ل بحتصاااّ  ال كلناااهل
لبحث بلاااا لت ااااهلتاااا ثلولت ااااتلةل ل ي اااال لفااااللتكاااا ل لشخصاااالتللبحغت لاااا ل   ااااللبحطثلطثاااالئل
بح لت   ال بال ل لبحخ لنللقلئ لبحث وألباللوبنل ل ه اسلبحَ ي ولا لبال اف ل لثاإلوب .ل اال

الشاااهالفلياااللخطااا ل ااا لولحت وكاااتلبال اااف لل1968فاااللتح لنلااالل ناااةلاااال لل ااا أشث اااتو ل
 خاافالسقل تااللحت ااغ لتااا ب لفااللتح لنلااللتغااوَّ للابحشاالغللث  ااَ لبال اال لاتااللثااال  اال ث و (

وثلاا لخلصاا لفااللاتاا  لبح ت اا  لبحهوثلاا لبح  لثاا ل بحف اا هلبح  اال للبحثقلفاا ل بح ااالوألبحه
لا اا لبحشخصااللهلبح كولاا لبح  اال ل ل بحلي  لاا ل بحث ةلاا ل بال ااف ل لب لبحَ لاا ال تغااو لكثلااول

ل.ل(25  ث ول غي ل لللتغتقلثت  للهلبح ي ل بح ت   لبحَ ل ألحأل لل لبحكثوذ
 ت ك ل  لب،طفرلاتىلكتلثلهلا ل لبحف  تلل لبح  ل لل لت ثلال ث التلتلاتشال كالوال
ثلووال كلوالوبنوال و   ح لث حت ل (الفاف لا لفت   ل سل لن لالكلنطال فتيتا ل حتال ال

بختلولحلشهال نصهلل1979تثنل لا  تللسحىلسلوب لفللال لبحث وألفلل  لنتلغل ب لو(.ل ل
سلوبناالل  َتاااسلبحشااا وذلباللوبناال(لثغااا لبحثااا وأال حكنااللاااات لاااا لاااا لفاااللت الثوح ااال ل

بحغ ااالبح لل االلفل االلثغاا ال بنخااوطلفاالل اات لبحتاا ولسلت ااتلةب لحت ت اا  لبال ااف ل لثَل غاا ل
ح قلونا ال كال لال لول وَّسلاتا لبحف ا هل ب  لال لب2006 تىلل1985طيوب ل  لال ل

لااا لبح  حلااا لفااالل  اااا رلبح ااا بولكثلاااول ااا لبح اااهت وبهل بحنااا  بهلبحغت حاااللس ااايل لفاااللاقااا ل
ك نلل ب  ب ل  لبح شلوكل لفللت ولولبح    ا لبحكثوذللفاف لا بال ف لالل-بح  ل ل

 قاا لتشااو لفليااللاتااىلق اا لتصاا البحاا ل .للاحا ااف لبحتااللنشااوهلتَااتب ل نيااللفااللطيااوب 
كف لااا ل فقيلااا ل ااا لخااافالللهايوألشث اااتو ل ااا ل وصاااللاتاااىلتنااال ال  اااا ل تااا تللشااا

ال فللبح ت ا  ل اللبح ثا تلبح ثالحلل ت  لو للل طلقلل  وب  لبحنص صلبح لنل ت  ل لبحيو ن

                                                           
للnewlebanon.infowww.البح  قغلبالحكتو نلل2015نل ل لل16  قغلحثنل لبحَ ل البشخصللهل لل ل بالثقت لق  لبحت ولوالل-25

http://www.newlebanon.info/
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لاال يلل بحة ل  لخفحللتك  لفلاللبح قالئقلب،َت لالا لنص صال للَاهلت للات لت  الو لل بم
تفكاالوهل   بق االلتَاالهلبح و لاا ل  قاا قلبالن اال للفاااف لااا ث  ااا ال لثاا ، ل اا ل صاا يل(.ل

ثاااال لبالن اااال ل وثاااالل ،لل كاااا لت للكاااا  لثونل َاااال لل بح ل قوبطلاااا ال لااااوذلت لبحاااا ل لافقاااا 
 لل ااالل .ل لثااا  لت ل َ اااالتفكااالوهلبالصاااف ل لكلناااهل اااثثل لفااالل نغااالل ااا ل تب حااا لنشااالطلل

 فاللكثاوألبحااه طلاتلاللسّثال ل صا ال   ا  لت  ا  لنَال لسحاىللابحغت للثَل غ لطياوب 
بحو ا للحتا ل اللبح تط .لنشول   ا ل َتيا لشث اتو لاا  ب ل ا لبح هح الهل نيالل نقا لبح يا 

قااااوب ألثشااااول لحتاااا ل الت  اااالولبحكتاااالهل بح اااان ال اااا خالسحااااىلاتاااا لبحكااااف لبحَ لاااا البالل اااال ل
(ل حاالل قاال،هلكثلااوألاتااىلتا اا ألصاا  لل  لاا لحلثوبحلاا ل  َاافهلناال ذلفلياالل... بح ولاا ا

 بح قااللبال ااف لل  قاا قل:  نيااللاثاااو وألتناال البح اال وألبح لنلاا ل اا لتب لاا لنق لاا لَ لاا أ
ل(.ل26 ن ول لبحقوب ألبحنث ل لحتغلح ...( لصلئصلبحخطلهلبحنث  الخ لبح وتأال

آخااولن وللتااللفاالل و نل طلقااللبحنصاا صلبح لنلاا لبال ااف ل الللنشااوثاا تلل2006 نااةلااال ل
َ  تل  ل ، لفليللسثثلهلت لبحقوآ ل  لنتلجلبح  لل بحغ ل ل ا لآثالوهلل حلسل  لل ل وفلل ال ق لتنوذ

 هح لتااااااللثاااااالحتهتل لبح لو اااااال لبحتوكلاااااا الفاااااااف لااااااا لتلتلاااااا ل بحغوثلاااااا ل لسحااااااىلبحتهاااااالهلب،نك
ل.(27  ب ح لنل 

لت  لتفكلول    ل َتي لشث تو لبح  بثل لالمطلب الثاني:
بح  بثا ل بحي لا ل بحا ل ل بح  حا ل ن ال لبح كا للا تتتخصلت  لآوب ل    ل َتي لشث تو ل

ل:للل تلفل لل
ل  ق لشث تو ل  لبح  بث :ل-ت

اَلثالللا  نلصاوتللحياللاشث اتو لث  ا ب لبحثا وألباللوبنلا  غلسل ل لبحشلكل    ل َتي ل  بم
  ل اا لبح غل اا لبح لنلاا لت لللخاااغللحاا للتنَّااالس،َّل شخصاالتللبحشاا ل لث كااولت ااتلةهلبحخ لناال

لالبح ل لآنةب . لبح يَن ل غلتنللكل ل  لتثوتلَو
                                                           

البح  قغلل2015 ل  ثولل24  قغل ه ن  لثفل    لحت وب لهل ب ث لوالبتاف ..ل    ل َتي لشث تو بالثقت لق  لبحت ولوالل-ل26
لinfo@mominoun.comبالحكتو نلل

غل لثقالبح  قغلبالحكتو نللل-27 للwww.newlebanon.info  قغلحثنل لبحَ ل البشخصللهل لل ل بال َو

http://www.newlebanon.info/
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يا  لنخثا ل ا لبحتنا لولل لباللاوبنلل لت ثالالاثا لبحكاول ل او شل    ا لكا ل  ول ثَي  هلَ 
شااي هلبح اال  لبحثقلفلاا لباللوبنلاا ل ، أل غوفلاا ل ي اا لتتغتااقلث وب االهل لنلاا لَ لاا ألطو ااهل

بح كولبح لنلال  نةلبنتخلهلبحوئلسل   ا لخالت لللفلسَلثلهلا لت له،هلبح  بث ل تثو لل
ت  حهل ةهلبحنخث لبحتن لول لسحىلطثق ل لل ال لوبقلا ل ختاهلفاللصاوبرلقل اللل1997ال ل

بح ت  اااكل لثااالحني لبحااا لنللحتثااا وأال خااافالسقل تاااللفاااللتح لنلاااللل  تاااىل اااالو ل اااغلثغاااض
 ت اااّت للس بوألبح وكاااتلببال اااف للبحشااالغلبلحَااال غلبال ااال لاتااالال ثغااا لال1979ل-1970

تغّوفاااللاتااا لبحكاااف ل بحف ااا ه(لبح  ااال للبح ااا لولت  حاااهلب ت ل لتااالللسحاااىلبحث اااولااااا ل
ح اااااا بولبح  اااااال لل صاااااالح  لفكولاااااا لثاااااال لبحاااااا ل ل بح  بثاااااا ال ا ااااااالثقاااااا ألاتااااااىل ااااااا لب

ل.(28 بال ف ل
ل  ق لشث تو ل  لبح غل  لبح لنل لفللسلوب :ل-ه

(ال تصا ولت ال َتا ل1979 ن  اللثغ لبنتصلولبحث وألبال ف ل لال لسحىلسلوب لفللبحغال ل
نق لااا لفكولااا لثقلفلااا ل نصااا لشااايول (لت  اااالانااا ب ل بح كاااولبال اااف ل(ل بنتقااا لفاااللس ااا ذل

ل.(29 لكل ل  لقثالبحطفهل بحث ولل (بفتتل للتيللب تفالبح  لوألب  ول
ل لبحَ ي ول لبال ف ل ل   لو الهلل  أثغ ل ث تلشث تو للتغل الثولث ل تتبل أل غلتل ل حَ 

ل ك  تيلالفكتهلقلئف :ل
بت ذلبنغااتبال  تتناالل  غل اا نل(لبح لنلاا لااا لبحغتاا  لبالن االنل ل بنشااهلحيللثقاااللل للبحخلصاا ل

سحىلا  لَ   لفت   ل ق قلا ل  ّ نا لحا لنلال ،لفت ا  ل   ل غوف ل لللَو لفللتت لبحغت  ل
تخفقلاا ال ،لفت اا  ل لل اال ال ،لفت اا  لبقتصاال ل ال  ااالل كاا لبح اا لولااا لت كاال ل  ثااال

ااا  لن ولااالهل تقنااا للاالح لااا ل تث لااا  ت لبحصاااغ  للسحاااىلب   ااالطلبحغت لااا لبحغلح لااا ل   لَ 
ل(30  وصلن لفلل ةهلبح َل،ه؟ب

                                                           
غل لثقالبح  قغلبالحكتو نللل-28 لل www.hobbollah.netا ل لبحيفحلالبشث تو ..ل  لبحيو ن طلقللسحىلب ن ن بال َو
غلبح لثقالبح  قغلبالحكتو نلل-29 ل.ل www.hobbollah.netلبح َو
ل.49+48الص1996    ل َتي لشث تو البت  لولبحكتلهل بح ن بالطيوب ال نش وبهلتص ل لَ ل الل-30

http://www.hobbollah.net/
http://www.hobbollah.net/
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بحتاااوبولثاااو حلنق لااا ل هكااا ب لت لبح  لنغااا لستب لطاااوحلبحثناااىل لشااا  لشث اااتو لاتاااىل  بَيااا ل
بح غوفلااا لبح ن اااَ  ل بحثناااىلبح لل ااال لبح ل قوبطلااا ل ااا لبحغ ب اااالبح ي ااا لفاااللت حلااا ل ااال وأل
بحغنا لفااللبح َت ااغلبال اف للفااللبحغصااولبحاوب  .لك االلت لبالصااوبولاتاىلكاا  لبح  اال ل ل

 لت لفاللبح الوألبحنث لا ل،لل االب  ل ل لبح غلصوأل لاوألفللبنص صنلبلبح لنل لبح لاال
ل.(31 بح شكت لثاللالا ل نيل

 ااالللك ااا لفاااللاَاااتلبح قاااللبحتقتلااا  لث َ تاااللاااا لب اااتلغلهل لهكااا لت لَااا  ولبح شاااكت لسنَّل
اا لت لفوصاا لاتااىلل ب فكاالولبحَ لاا أل بحتغل ااال غيااللاتااىلن اا ل نل ااه  لغتقاا لتناالل،لتَ 

ياللتنت اللسحاىلللفاللبح قاللبح الئ ل نَّلبالطفقلحت قلقل ث تلبحَ ي ولا ل بح  ال ل لبح وتثطا لثا
ل.(32    لبح ت   لبح لل ل ل حلسلبح قلل  َلالات للآخو

سحاىلبحتقلاا لبحق او ال قا لو َّلوئالسلَل غا لطياوب لبحشالكلل2005ت لالشث تو لفللاال ل
ل.(33 اثلسلاتللتنَلنللث  لبحَل غ لحل هلث لَ لسحىلت ثلالشث تو 

لتغااا ُّلت تاااغلثياااللشث اااتو لتَااالهلبحثناااىلبح لنلااا لبحتقتل لااا ل،شاااّ لت لتتااا لبحاااو حلبحنق لااا لبحتاااللل
لال ف ل ي ل ل    تب لفللطولقلبحني ضلثلح َت غل تق  ل.لل

لق  ل لبحنصلبح لنل:لفلآوب لشث تو لل-ج
ثغاا لبطاافرلبح  اات ل لاتااىلبح كااولبحهوثااللث االلفلاالل اا لت اائت لحاا للغوفيااللبحغقااالبح  اات ل اا ل

بحت كلولبال ف لل ثنل ل ني لت كلولاصاو ال فاللقثالطلحهل الألبالصفحلثتهللولآحل ل
لابحغقاا  لب خلااوأل اا لبحقااو لبحغشااول لطاالحث بلثااإخوبجلاتاا لبحكااف لبحَ لاا ل اا ل بئوتااللبحااالق 

ل  فغللن  لبحت قت ل غل تطتثلهلبح َت غلفللبحغصولبح  لو.
 لاااوذلشث اااتو لت لبحكاااف لبحَ لااا ل،لتن صاااول ي تاااللفقاااطلفاااللبحث اااول بحقاااوب ألحأل ااائت ل

نَّلبح ت لل  لل ا لاثالوألاا ل اني لَ لا لفاللبحت كلاول بحت تلااال ةحا لثتها ل غلصاوأَ ل أال بم
  ي   ل  لبحَلالبحَ لا لبحاة لل تتا لت  بهل  ي  لا ل  غوفلا ل ختت ا لغلاولتتا لبحتالل،ل

                                                           
ل..53+45الص2002الوثلغل9    لك ل والب  بول غل    ل َتي لشث تو بال َت لبح للألبحطلث البحغ  ل-31

ل.121الثلو هالص2006الشتل ل50شث تو النقف لا لكتلهلبنق لبحقوب ألبحو  ل لحت ل بال َت لبحكت  البحغ      ل َتي لل32 -
غل لثقالبح  قغلبالحكتو نللل-33 لل. www.hobbollah.netا ل لبحيفحلالبشث تو ...ل  لبحيو ن طلقللسحىلب ن ن بال َو

http://www.hobbollah.net/
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ل اااتطلغ  لبحلااا  لب اااتخ ب يلالكااالح ني لبحتقتلااا  لب و اااطللبحاااة لب اااتخ  للبثااا ل ااالنللت ل
ل.(34 ص ولبح ل لبحشلوبت 

تبح لبحطلثغلب  ط و لا لبح ل لك الل  ل ا لشث تو لسحىلبح صلح  لثل لبحغقال بح  لل بم
ل.ل(35 فغالبحف  تلل بح لت   لب ح لنللو   ح لث حت ل 

 لغتق لث  لبح قاللبحتقتلا  لقا لتاالرلاقفنلتاللث اثهلتق ل اللحاطالولبحتها  لاتاىل  الهل
بحغ لااقلثاال لبحتغاالحل لبح لنلاا ل  تطتثاالهللبح  تاا ذلبحقل االال  ااةبل االلل  سااولفااللوتلااللبحت اال ه

الف االلبحغالح لبح غلصااولسةبلحاا لتكاا لبحو الئال بحطو  االهلبح لنلاا لاتااىل(36 بح لالألبح غلصااوأ
  ت ذلَل ل  لبالقنلرلبحغقفنللفت للنصاهىلسحلياللثشاكالَلا الفلالل ال لل ات  لق تالل ا ل

حن ا سالتاترلبالل ال لفاللبيلل ات بم ل بَللسشكلحللهل باتوبالهلاقفنل لفإنَّللاكثلوأل.ن بح
االالبحاا ل ل،للنغلااولت لب ت اال لحيااةهلبح قلقاا لفلكت االلثلالفتاال  حأل اا لفااإ ل لاثغااضل اا لَو
ل.(37  لتَ لحتغن لسةبلبقتاهلبحاو وألا ل   لبح بَثله

 ثكالت كل الس ل لللق  للشث تو لفلل ةبلبالطلولل نولبحنصلبحا لنللتفقال ل ب اغل لحتتغل اال
لاالألثااو حل تَاا  ألتنل ااهلبحغصااول  تطتثلتاالال   لبحختااالثَاا  ول اغلقاااللللبح َت ااغل بح 
لبح ل ل تغلحل للب  ل ل .ل
بحقااوآ للتاا فولاتااىلحهاا لت  االول ل نق لاا لتلولخلاا لث صاا للحهاا للت َّلك االللشاالولشث ااتو لسحااىل

لسةبلبختثاولبحغقفنلا ل.ل لاوذلث نالل،للتالحل  ا لصانلا لخطالهل ت  الول لناللس،َّل(38  لنل 
ل.(39  بح بقغلبح غلصولا بحو   لبح غلصوألا بحغ بح لبح غلصوألابح غلصوأ

                                                           
لل.11الطيوب الص1993ال ن ل10ي لشث تو البنق لبح كولبحكف لكللبحتوبثللفللبحكف لبال ف لبال َت لكلل البحغ      ل َتل-34
ال1986الل حل ل19    ل َتي لشث تو الب  ل ل لبحقو  لبح  طىل توال لنش  لبحغت لنل بالَول ألبتن بولبحك  بالبحغ  ل-35

ل.ل2طيوب الص
غل لثقالص    ل َتي لشث تو البنق لبحقل-36 ل.65وب ألبحو  ل لحت ل بال َو
    ل َتي لشث تو البت  فهلفللبحقوب ألبالن لنل لحت ل بالتَو  ل ل ولنَ ال وبَغ لاث لبحَثلولبحوفلالال وكتل وب لهلل-37

ل.لل177الص1الط2014فت   لبح ل الثه ب ال بولبحتن لولحتطثلا ل بحنشوال
ل.ل68الص2000بحكف لبحَ ل بالتغولهل ل ولنَ الثلو هال بولبحيل  ال    ل َتي لشث تو الب  خالسحىلات لل38-

ل.للل731+ل730الص2006 ل ول هلبنالبن ول لبح ن لفللبح كولبال ل للبحشلغلبالثلو هال ه   لب،نتشلولبحغوثلالل-39
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 ،للصااااولثوتلااااللت لنت قااااغل ااااالقاااااللللبحاااا ل ل بحتاااا ل لك ااااالقاااااللللبحوللاااااللهال  اااا ل
بحاااو و لبحت لاااالثصاا  لَ لاا ل  ن ت اا ل ااغلنقاا لبح كااولبحاا لنلال ثااةح للقاال لافقاا ل ثلقاا ل

ل.(40 ثل ل  ي  لبالل ل ل بحط   لهلبحت وول 
تَلَلتاااللفاااللت  ااالوهلبح ختتااا لح كاااوأل ت اااثلهلبحنااات ا(لبحشااالئغ لفاااللبح ااا بوسل تك ااا لب 

هلبحواللاا ل اا لقاال لبحاا ل لب  ل اال لبحتاالل،للنثهااللت ل بح قيلاا الفلحقلاا لبح  لاا لبحااة لل ااتَ 
،لل كااا لت للت قاااقلثل اااتخ ب لَ لغياااللال تاااىلس لبح َت اااغلبحااا لنللفاااللتثغااال هل(41 تخاااوق

ل(.42 ل ل ل بحغقاي للآف لبالت  بهلبحقيول بحغن ل نَّل

س لبحقوآ لبحكول ل ا ذلكاالصاهلوأل كثلاوألثنال لاتاىلق حاللل: لو لشث تو لاتىل  للق ح  
 لت لبح اني لب فااالفاللحاةح للثالّللتغلحى:لبتثللنل لحكالشل بلفلوذلت لحيلل وفيللبحخلصا
لَاهلاتاىلبح  ات ل لثن اوهال بح ب(43 ت  لولبحكتلهل بح ان للك ا لفاللفي ي اللفي ال لتلولخلال ل

َ ل أل نق ل لحت ل ل بح  ل ل الح  بَي لبحت  لفهلبحتللتغوَّضلحيللبال ف لفالللتق ل لوهل 
تاالل وكاا لبالخاا ب لبح  اات ل ل بح اات لل ل بحتك لااولل ل بحقلااا أل بحغقاا  لبح لااال ال نياالل االلق َّ ت

ل.(44  للَت ل  لبال ف لثن وهلكّتيلل ب باشبل تنصلول ،ل لبح قللل تت لبحت  لفه
شث تو للهك لا  لق  ل لبحنصلبح لنللت لبحثثالهلت لبحغ   لا .ل لهلا لل لت َّل ثقللتثلّللل  َّل

بحثل اااول اااللة اااهلسحلاااللشث اااتو لفاااللااااو وألفيااا لبال اااف لفي ااال ل غلصاااوب لل قاااقلبحتاااوبثطل
 ل ااي لفااللت قلااقلبحصاالحولبحغاال لبحااة ل اا ل اا لت اا لغللاالهللابح نطقااللثاال لبحاا  لل بحغقااا

لبح ل .ل
ل

                                                           
ل.10الص1998ل نل ل3ال88    ل َتي لشث تو الباو وبهلتَل تلبحشكتل لبح لنل بالص ل  لَل غ لبح َت غالطيوب البحغ  ل-40
ل.235الص2008ت فلقلبح ل الب    لبح ل قوبطل لبح لنل بالثلو هال بولبح لقلالل-41
البال لوبهلبحغوثل لبح ت  أالبح  قغل2010 لل 7الب  البحت ل وبال  قغلبح تقلبالحكتو نلالبحغ  لبحثلحوالصلحولبحثت شلل-42

 .لhttp://www.alfalq.comبالحكتو نلل

غل لثقالبح  قغلبالحكتو نلللل-43 ل. www.hobbollah.netا ل لبحيفحلالبشث تو ...ل  لبحيو ن طلقللسحىلب ن ن بال َو
البح  قغلبالحكتو نلل2015 لوسل3يللس ف بال  قغلَن ثل لبحتثنلنل ال    ل َتي لشث تو الب باشل بحقلا أل  ،ل لبح قلللكتّلل-44

media@janoubia.comلل

http://www.alfalq.com/
http://www.hobbollah.net/
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لن  ولشث تو :بح ل قوبطل لفلل ل- 
نتلَاالهلبحغقااالبحثشااو لبحتااللل بح ل قوبطلاا لفااللن ااولشث ااتو ل االلت اا لس ل قاا قلبالن اال 

للَل لثاللبحقاوآ لتط وهال  ت التتط ول غل و ولبحت  ال  للحل هلفللتط و لل ةبل  َّل
للحاالسل نال لنااصللقاّولث قاا قلبالن ال لفاالل بح ان لبحنث لا الثااالاتاىلبحغكااسل ا لةحاا لفإنَّا

ال  غلةح لفإ ل اةهلبح قا قل،لتتغالوضل بح قلقا لبالحيلا لبحتالللتاا نيلل  ي  يللبح  لو
ل.(45 بحقوآ 

 لهك لت لفكوأل ب خافقل ق  ا لاتاىلبح ولا (ل اللفكاوألصا ل  ال حكا لشاولط لت لت يا ل
لل اا لتَااالب خاافقل حت  اال لاتااىلب خاافقللنثهااللااا  لبح اا ل اا ل  اا لتنَّاالاثن اا لصاالئه
ل.(46  ا  لقل  ل ا بثطل ق با للالثلحغ بح بح ول لس،َّل

بالصفحالفلنثهللبحتنثللسحاىللا  لق ا:لبسةبلكل ل نل لفلل َت غنللبحل  لت ل لولتَو ل
ا لب  حاىلاتاىلبح اهبال :ل االث ا لختاالفاللبحقال لبآلتالت لتة لننلللَهلت لتوّكتلفاللبح َو

 ل،؟ل ااةبل اا ل بحق بااا ل بحااا بثطلب  ل اال لبحتااللتق نااللن ل نااللب،َت االاللاتااىلت ل اايللت
بالصااااافحلب  ال بحثااااالنلل بحثلحاااااول ....سحاااااكالف طو  ااااالهلبالصااااافحلفاااااللتصاااااتيللفكاااااوأل

ل.(47 تخفقل ب
 ل تشي لشث تو لثالحغت لبحهوثاللبحاة لكال لل ا لخافالبحقاو لبحتل اغلاشاولتناللثلال كال ل

 ثلحشاااكالبحاااة للتثاااللبح لَااالهلاتاااىللاتن ااال لبح لل ااا لث غاااتالاااا لبح اااا   لب خفقااال
لل   ك ال  لن للنشاثهلبح وثال لبحغلح لتال لب  حاىل بحثلنلا ل كال لبالن ال لبحاة لتفاالَ 

للثتغلةو ألبحتط ولبحثشو ل ب تطلرلتن ل لكالشال لث اللفاللةحا لبحان  لبح لل ال لل  لتنّل
 ب،َت لالااا ل بحغلئتلااا لاتاااىلشاااكالثاااوب  لات لااا ل تَولثلااا ال  لن ااالل قغاااهلتتااا لبح وثااال ل

                                                           
غل لثقالبح  قغلبالحكتو نللل-45 لل. www.hobbollah.netا ل لبحيفحلالبشث تو ...ل  لبحيو ن طلقللسحىلب ن ن بال َو

غل لثقالص    ل َتي لشث تو الل46- ل.ل111بت  فهلفللبحقوب ألبالن لنل لحت ل بالتَو  ل ل ولنَ ال َو
غلبح لثقالصل47- ل.ل118بح َو

http://www.hobbollah.net/
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  بلحلن ااااو بلسحااااىلبح ت اااا  لبح لل اااال ل اااا لتب لاااا ل تفاااااهلسحااااىلةحاااا لبحاااا  لول بح ااااةبثولااااال
ل.(48 تخفقل 

ل لشث تو لتوكل لبح ك   لبح ل قوبطل ل  ل: لثلّل
ال اا ب لكاالن بلة  لوت لآخااول  اا بوبتي لت ّ االبح ك  اا ل ب فااوب لتصاا لهلبحااوت لبآلخاول-1

ل لل للت ل لنللت ...
 بحَ لاااالهلبح لل ااال لكلفااا  لب،اتاااوب لث اااقلبح لااالألبح لل ااال لبح ت ااال  لثااال لب فاااوب لل-2

لكلف .
ل.ثلح  ثل تخةل ق قلب قتّللهلان لصللغ لبح طلحهلبح لل ل لبحغل  لل-3
ل فل كثول ل للبحتللتتث تلبح تط ل تتخةلبحقوبوبه(.لاّ لبحقوبولحألكثول ل-4
تخفقلبح فلقلثل لبحَ لالهلبح لل ل ل غضلبحن ولا لثغضلبح طلحثالهلبح لل ال لل-5

ل.(49 يللثي  لت قلقل صلحولتكثولحت َت غل ب      لبحتختللا ل ثل ئ
لا  كااال ل  ااا  لالشااالولشث اااتو لسحاااىلت لبحااا  لل ااال وألتلولخلااا لثاااوتهلفاااللت ااا ل  ااا  

ل..(50  ا  لشو طلبَت لال لثغلنيلال حةح لل ا لسحىلتنل البح  للتنل ، لتلولخلل لثشولل ل
لغل  ل بحك نل لسحىل بَهلب،اتوب لث ق قلبالن ل لبحل   ل ةبلبح نطقلل ا لشث تو 

ااااللبحت  لاااا (ل اااا لطااااو لبح  اااات ل ل ،لبال ااااف ل لاتااااى   ا تااااللسحااااىلن اااال ل لل اااالللاَ 
ل.(51  ل قوبطل

غن ب لب ق قلبالن ل لبال ف ل بلث لشلولسحىلت ل للطنوحلفللسلوب ل بحقل وأل ت لك لتخوذل
ول تااات ل لثلتثلاااالال ،لشااا لفاااللت ل،لل ثاااال ااا ذلوت لَ لاااا لخلصااا ال بح  ااات   لغلااا

                                                           
غلبح لثقالص-48 ل.لل117بح َو

غل لثقالصل49-  ل.ل127    ل َتي لشث تو البت  فهلفللبحقوب ألبالن لنل لحت ل بال َو
غل ل50- ل.ل65لثقالص    ل َتي لشث تو البنق لبحقوب ألبحو  ل لحت ل بال َو

للhttp://ar.qantara.de/node/11991  قغل َت لقنطوألببالل ل ل بحغقال بح ول بالتَو  لاتلل صثلحال  قغلسحكتو نللل51

http://ar.qantara.de/node/11991
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وبقاا ل  غنااىل ااةبلبحكااف لفااللبحغاالح لبح غلصااول اا لت لَ لااا لتولاا لسشااغلال ااو هلَ لاا أل بم
ل.(52   ل لثةولغ ل ق قلبالن ل 

بح ل قوبطلا ل ت  ايلال توبثطيالللاا  لت لشث تو للق  لوهذل تفكلوب لنلااَ للل ثقللتثلَّل  َّل
 ل بالصااافحلفاااللبح َت اااغلبال اااف لل بحغااالح لل اااغلبح ن   ااا لب خفقلااا ل ت قلقياااللبحغ بحااا

لثشكالال .
لشكالن ل لبح ك لب ن هلح ذلشث تو :ل- ا

،للَااا لشث اااتو لن ولااا ل كااا ل ت   ااا لت لن ل ااال لثلثتااال لحن ااال لبح كااا للن ااا ول ااا لصاااتهل
بحقاااوآ الثاااالس ل ااا لشااا  لبحغقاااالبحثشاااو لت لل اااالاتاااىلبحااا  ب ل طلحثااال لثإاااال ألبحن اااولفااالل

ل.ل(53   ي  لبح ك لبحغل ا
 لاااة هلشث ااااتو لسحااااىلت لتاااا ّخالبح  حاااا لفااااللبحشااا  لبحاااا لنلل اااا  للقاااا  لثلحاااااو وألسحااااىل
ب، تث ب لبح لنلال خفالبحغق لب  ال  لبحث وألبال ف ل لكل ل ةبلبحت خال ثثل لفللنقصل

فاااف ل اااتالبحنخثاا لبح  كااوأل بح ثق اال اللا قيااولبحشااثلهل بحن اال لابح قاا قلبح  نلاا لحتشااغه
بحاا ل ل بالل اال لسحااىلبح َاالالبح  اا   لحتقاالن  لثاا ، ل اا لت اا ل  لئ االاللتنااللليااثطلثاا  ولااا 

 ل تشاااي للا لقاااوولت لبح ل قوبطلااا لااااو وألحال ااال ل بحااا ل ل ثت ااالل اااللااااو وألحت َت اااغ
ثلثنتل ل  لبح ك نلهلب صتل لحت ل قوبطل ل  للبح  ل بأل بح وللهلبح  نلا الحلصاالسحاىلت ل

ل.ل(54   ل لبحة لل ققلبحغ بح ل بنغتلقلبال ف بح ل قوبطل لبحتلثوبحل ل للبالطلولبح
 فااالل اااا لولبح لااالألب،َت لالااا ل  قااا قلبالن ااال للاااة هلشث اااتو لسحاااىل اااللة اااهلسحلااالل
بح لت اا  ل ااالح لب،قتصاال ل بح لل اا لب ح االنللكاالوالثاا ثولفااللت لبحقااال لبح ي اا لحل ااهل

لب  لبحة للَهلت لل ك ؟بلثالبكل للَهلت لل ك ؟ب.

                                                           
غل لثقالصل-52 ل.لل242    ل َتي لشث تو البنق لبحقوب ألبحو  ل لحت ل بال َو
غلبح لثقالصل-53 ل.ل50بح َو
غل لثقالصل-ل54 ل.ل221ت فلقلبح ل الب    لبح ل قوبطل لبح لنل بال َو
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 ،للهكاا ب لثلحاااو وألبشااكال  نثتياالال اان للشاا  ب لاتااىلقاالت لبح ك  اا ل لهكاا لت لبحقااوآ ل بح
ف ااثف لاااو وألبحتن لاا لب،قتصاال ل ل بحثقلفلاا لحاالسلحياالل ثاا تلت ل االلفااللبحقااوآ للابح ك  اا ب
ل.ل(55 بحتن ل ل   لبَت لالللت َّل بح ن الس،َّل

 لبح  لثا ل ا ل ثلح قلثالفإ لبحغلح لبال ف للحأل  لثغل لت ل ل لا لكال للطوتلفللبحقو ل
ل.(56  تهلوبهلبحغت ل بح ت   

 لشلولشث تو لسحىلاو وألسقل  لاق لبَت لالل  لل للَ ل لقلئ لاتاىلبحغ بحا ل  قا قل
بالن اال ال ،ل غنااىلحتغ بحاا لبح  ااتنثط ل اا لبحقااوآ ل بح اان الثاااللَااهلسقل تيااللاتااىلتصاا ال

ل.(57   تنثط ل  لبحت  لولبحغقفنللحتغ بح ل  ق قلبالن ل 
،َتيل لفاللكا  لسقل ا ل لكتلا لبشا و ل بل الل َت اغل ل قوبطاللبات ال ب لحن ث لسحىلبللثلت َّل

اتىلآللهلبحش وذلبح بو ألفللبحقوآ لفيةبلب  ولغلول  ك لتلال  لةح ل  لبحش وذلبحتلل
ااا  ألفاااللاصاااولصااا  ولبحااانصلبحقوآنااالل،لوبثاااطلحياااللتصاااف لثلحكلااال لبحشااا و  ل كلناااهل َ 

ل.(58 ح ك   ل ل قوبطل 
لل  لبحَ  هلبح ص الاتىل  ي  لبح  ل بألث غنلهلبح غلصاولاا لطولاقلل ،لل ك  ث  لَ 

شااكالبح  حاا ل ن اال لبح كاا الثااال االل و لحالسةلحاا للتااو  لبحت كلاا لفااللبحقااوآ ل(59 بحكتاالهل بح اان 
بحت كل ل  لسقل  ل  ح لبحغ اال حاةبلحا لتوب لبحنالسلفاللاصاول اللسقل ا لبح  حا لاتاىلت السل

ت صاتي لحاةح لاا لطولاقلبحغتا ل بحتَوثا ال ت كا لسقل ا لبحغا البحش وذل ب،نتخلثالهلنتلَا ل
فاالل اااالةحاا لبحن ااال لفااإ ل  ل اااتي لبح لنلاا لفااالل ااةبلبحهاااوضل االلت  ااالسلن اال لبحشااا وذل

ل.(60  ب،نتخلثله

                                                           
ل.ل89الص2013    ل َتي لشث تو الببالل ل ل بح ول بال نش وبهلتص ل لَ ل الطيوب الل-ل55

غل لثقالص56  و  الببح  تنلو  لباللوبنل  ل بحهوهبال َو ل.239 يوتب لثوَ 
غل لثقالص    لك ل ولفللب  بول غل    ل َتي لل57 ل.ل54+53شث تو بال َت لبح للألبحطلث ال َو

غلبح لثقالص58- ل.ل74بح َو
غلبح لثقالصل-ل59 ل.ل77بح َو
ال1فو ل لقولشلالبتَ ل لبح كولبح لنللفللسلوب بالتغولهلاتللبح     الثلو هال وكتلبح الوألحت ل لبح كولبال ف لالطل-60

ل.ل310الص2008
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لللتنَّاا  ااغلت لشث ااتو للاا ا لسحااىلفصااالبح ه  االهلبح لنلاا لااا لبح ه  االهلبح لل اال الس،َّل
بح لل  ل  بفغلتخفقلا ل  غن لا ال  ا لبح  كا للشلولسحىلت لت ل لبحنلسلل كنللت للغطلل

ل.(61 ت للك  لثل لبح ه  لهلبح لنل ل بح ه  لهلبح لل ل لتغل  
 تغوااي لسحاىللا نتلَ لب،وتثلطلبح ثلقل كثولبحنلسل غلبحا ل لفاللبح َت غالهلبال اف ل 

هال  ت ل الئل ل ب غ لبحنطلقلتص ولحي لت لث  لتغلوال لثل لبال ف ل ثال ل الل ألبحشاغ
فيال لبحنالسلت ل اةبلل اّل ولشث تو لتنلل  لب فااالبحغ االاتاىلتصا لول اةهلبحن اوأال بم

اا  الثااالس ل ثاا تل االل ألبحشااغهلشاال ل طتاا هل لنلاال ال ثغاا لةحاا لل كاا ل بحتغاالوضلغلااول َ 
ت لنطتقلاتىل لل ألبحشغهلبح لك  لفلل َت غلكيةبلتنيلل لل ألشغهل لنل الث غناىلت ل

ثاااللغتقااا   لت للافلاال لثاال ل االل تي ل  ااالل ألبحتغاالحل لبح لنلاا تثناال ل ااةبلبحشااغهل،للاااو  لتنل
بحثلنل لت ا لب  حىالسةل،للختا ل َت اغل ا لبح َت غالهلث اللفلياللبح َت غالهلبح ل قوبطلا ل

لت لآخو اتلياللب  اتبهلل ثال، لال ل  ل َ  ا لاقلئ ل  وتكتبهل لنل ل هثوألفللتثنلئللثن  د
ت لنشلطيلل،للك  لس،لفللسطلولشكال  لتشاكلاللبح ل قوبطل لبح  ل ل لفللت و ثلالغلو

لبح ك   لبح غتوف لثال  لل ألبحشغه(ل،لثال  لل ألبحشغهلبح لنل (.
فال أل ا لب صال ونلبلبح لنلا لثهلا لسثاوب لبتَلوثنالبلبح لنلا لفالل ،للوذلشث تو لاالوب ل ا لبال

لا تغ لقيللبحغصولبح لاو
ااا ل اااني لخااالصلب ااا لل ااالل ألبحشاااغهلبح لنلااا ثاااالل كااا لت ااا لتلللا لت لبال اااف ل فااافللَ 

ل.(62 ل  ل قوبطل لبح  ت ل (
ااا حت قلااااقلاقااا لبَت اااالالل  لل اااللَ لاااا لقااالئ لاتااااىلللل،لشاااا لفلاااللت ل ااااا ألشث اااتو   َّ

بح ل قوبطلاااا ل بحغ بحاااا ل  قاااا قلبالن اااال التشااااكالت  لاااا لثلحهاااا ال ااااغلاااااو وألبح صااااالثاااال ل
لبح ه  لهلبح لنل ل بح ه  لهلبح لل ل ل تىلح لثقللثلني للن رل  لبحتغل  .

ل ل ل لبحي ل لفللفكولشث تو :ل- 
                                                           

الان ب ل2012-8-14ونل َل ل لل لل بالتَو  لل   ل َلت ال  قغلبحوئل ل لبالحكتو نلال    ل َتي لشث تو الببح ل لحلسلثل-61
للhttp://p.dw.com/p/15oLXبح  قغل

غل لثقالصلل-62 ل.ل158+لص157    ل َتي لشث تو البت  فهلفللبحقوب ألبالن لنل لحت ل بال َو
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نَّلس لبحي ل لك لل ا   للشث اتو لحل اهلسوثال لَال  ح  ات ل لثلحن اث لسحاىلب الل اللثنال ال لتب ل بم
لفي للغلش  لتت  ل  ل لسةل،ل  ل لحي لبحل  ال حثنل لبحي ل للَهلت للت ققلشوطل :

ل.َ لغيللبحتغّ قلفللبح لالل  لَ بنثلل-1
لَ لغيل.لتَتللتيلح لالل بحغلح لبح  لولفللثقلفتللثبح  بولبحغ لقلثل ل ةبلبل-2

بح  ت ل لحأل  ل هح  ل  لبح ل لث صولبح غناىال بح  ات   لثياةبلفلحطلثغلبحهلحهلحثقلف ل
بح غناااىل،للتبحااا  للغلشااا  لفاااللاااالح لثقااالفلللقااا  لاتاااىلب،تثااالرل بحتقتلااا ال  ااا لثاااةح لحاااا ل

ل.(63 بلت ل ل لبحن ول بحة نل لبالقصلئل ل تك لولبآلخول تىل بخالبال ف لبح ب   للتَل تل
ثاااال لبح لااااالل بح لاااااوالثاااال لبحتااااوبولس ل ااااةهلبح صاااالح  لبحتاااالللاااا ا لسحليااااللشث ااااتو ل

 بح  بثااا التشاااكالت حاااىلبحخطااا بهلفاااللب،تَااالهلبحصااا لولبحاااة للنقاااةلبحي لااا ل ااا لبحااااللرل
 بحتشااتهال ل ااي لفااللت تلنياالالث لااولتصااثولفلاتاا ل  ااهثوأال تكثااولتَل ثاال ل ااغل قتاااللهل

لبحغصو.ل
ال تثاولبحتلالوبهلبح كولا لحا ذلبح َا  ل لبحا لنلل لت  ل لطو  الهلشث اتو لالمطلب الثالث:

س ل االلطو االلشث ااتو للشااكالت  لاا لثلحهاا لل لل االهلبح ك  االهلفااللسلااوب لفاالفااللبحتاا ثلول
ال ألبحن ولفللبحغ ل ل  ل  اتَّ لهللابحوهل لبح قيل لفلب ثوال ةح لح لللتوكلل  لت ثلول  بم

سحااىلفياا لآحلاا لبحتشااولغل بحيااا  لبح قاالل ت تلااالبحاان  ل بح ناال  لبح قيلاا لفاالل  ل حااا لتو االل
تطوقاللحطو  الهلل كا ل صا يللثلح هاللوألفااف لاا لبحتشولغللبحغل لبحة لَل لثللبح ل ال

لحتطوحلبح  ح  لثشكالت لثآخو.
  اا لسةللاا ا لسحااىلبحت فلااقلثاال لبحتااوبول بح  بثاا لفإناالللهكاا لت لبح قلاالل،لل ااتنثطلب  كاال ل

نَّل لللبح قلاااال اااللتتاااا خال  اااتغلنل لثغتاااا لب صااا الفقااااطال بم  وهلتاااللحقاااااللللبالن اااال للاسلااا ل حَ 
 بح َت اااااغل بح اااااقل بحغ بحااااا ل بح لل ااااا ل ب،قتصااااال ل بحصااااانلا ل بحغتااااا  ل بح اااااالوأل بحقااااال ل
 ب خاافقلفااللصااللغ لآوبئاالل ب ااتنثلطلتللبح قيلاا ال تَتّااىل ااةبلبحطااوحلثلحَلنااهلبحتطثلقاالل

                                                           
نَّلت  نلسلل ل ولبح  كول    ل َتي لشث تو البحل هلبحي ل لسوثل لل-63 البح  قغل2005فل و لل21 لل للثنل بال  قغلن بأل بم

ل.http://nawaat.orgبالحكتو نلل



 فراس القطان                             2018-الثانيالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

487 
 

ب،قتصااال  ل   يااا  لبحاااة لقّ  اااللشث اااتو ل لااالالبح ل قوبطلااا ل بحن ااال لبح  ااات و ل بحن ااال ل
ل ل  لخفالبحث و(.بحَ ي ول لبال ف ل ل ك للتثلّل

 للل تكللبح َ    لبح لنل  ل  لن  ةلفاللبحتشاكلفهلبح ك  لا لثغا لشكالال لن وب لسحىل ث
بحثا وأالفااإ ل لل االهل اةهلبح ك  االهلتاا ثوهلث فكالول ااه، لبح َاا  ل الف اثف ل ك  اا ل  لااول

يالهلبحتالل كلناهل الئ ألآناةب الفلتَّثغاهل لل ا لل الول لثشاكال   ل     (لتا ثوهلثلحتَ 
التثاااا حهل1985ااااال ال ثغاااا لت ل تَّااااهل  ّتياااالل ك  اااا ل تكثااااول لشاااا للوف اااانَلنل(ل اااان ل

يلتيااالل ااااغل ااااللطاااوحل اااا لتفكاااالولَ لااا ألفت  حااااهل اااا لبحنتاااا لبحل اااالول لسحااااىلبح ولاااالهل تَ 
 لخالت ل(لللفلل ك  ا ل    ا تصثولبحقطلرلبحخلصل  ل ل ب لبح نلف  الت َّللاب،قتصل ل 

فقاا لب ااتك تهلبح ولاالهلب،قتصاال ل لثلح ولاالهلبح لل اال ل بحثقلفلاا ل   تااهلشااغلوبهلبحتن لاا ل
بح لل ل ال ت لبحغ الاتىلطولقلت قلقلشغلولبحتَ ل لبح لنلل بحت ل ال بحت ال ولبحا لنلال

 وتهلت لت قلااقلبحغ بحاا لااا لطولااقل االل أللا ثغاا لةحاا لتاا ثوهلبح ك  االهلثاالح كولبحتلثوبحاال
ت  لااا لةحااا ل  هشاااوبتللل  اااغ.ل(64 بحطولاااقلبح  لااا لحتااا  ل لبحغ بحااا لب،َت لالااا لبحشاااغهل ااا 

لقلا ألال  لت ل غللوب لثلثتل لت ل ثثل لت   .لاّ هباللَلثل لس،لت ل ةبلبحت ثلول،لل ك ل
ااا  لَ ي ولاا لسلااوب لبال ااف ل لفااللسطاالولبب، ااتهوبهبل ت ثلو االللكّتيااللتتاا لبحَياا  ل  ااغ

لصغل لبحثنىلبح كول ل ب،َت لال ل بح ه  الهلبح ك  لا الس،َّللفلبح ثلشولت لغلولبح ثلشول
كثلاول ا لبحااثلثل ل بحصاوبالهلبح ال ألثال لتهوبهلفاللسلاوب لحا للاتال شا ثل لث بقغلب، الت َّل

بحتَ ل لاااا (ال  ااااللتباللشااااتو ل ااااغلثتاااا ب لبحشااااوقلل-بحغت لنلاااا ل- ختتاااا لتللوبتاااالل بحتقتل لاااا 
لثغااا لح  ااات ذلاتااا لثااالح غنىلبحااا قلقلثلحصاااغ ثلهلبح نيَلااا ل بحت ااا للهلبح تغااا   أل حااا للاااوقت

ا  ل ولتواال ل ه  التل ل،ت ا لتشاكالبحث ا لحتكت  ل،فتقل هل   بهلث ثللبحغت ل ل حغا  لَ 
ل.(65  بحثوب  لبحخلص لثل، تهوبهالنل ل لا لفق ب لبحت بت لبح غوفل لحت وب لهلبحهوثل 

                                                           
غل لثقالصلل-64 ل.ل286فو ل لقولشلالبتَ ل لبح كولبح لنللفللسلوب بال َو
غل لثقالصل-65 لل.ل166  ل للكت شلل لنلل الب غوف لبح  بث ل ب، تهوبهبال َو
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ثتثلشاالولل- بحَيا  لبحتااللتنثاةالثغا لةحاا لبحنشالطلبح  لااتل-للل كا لبحتنثااهل  اغل ااةبلكتاللفإنَّاا
لت  الفللطللتيللسو لصلهلح ، ألبات بلب، تهوبهلثغ لتتبل لبحلقل لبحتل لثاو وتل.لل

لالفااللبح اا بولثغااضلبح تاا البح قتو اا لكااللل خااةلب، ااتهوبهل  وهلبح غَّاالالمبحثثث السثثادس:
لبح الو 

ل:سغنل لبحي ل لبحتلولخل ل-ت
بحي لاا للَااهلت لتكاا  ل وّكثاا ل  وناا ل قاال وألاتااىلسشااثلرلبح لَاالهلبحثقلفلاا ل بحَ لحلاا للس 

ل بحو  ل ل فوب لبح َت غ.ل
 لت لت قلقل اةبلث بلا  ل ا لخافالبح صالح  لثال لبحا ا تل لببح  بثا ال ببحتاوبوبالثلحصاله ل

ل .ل لبحتللت ققلسنَلتبهلبَت لال ل ات ل لتكن حَ 
ن ااالنل لحااا لاوفاااهلكلااا لبال اااف ل ل االللك ليااالال لك اااللباللفغتااىل اااثلالبح ثااالالحااا ذلب  ااا 

ثغضلبحتااا فلقلل للقاااوه  لقااال لبح  بثااا لب  و ثلااا لفاااللبحتاااوبولبال اااف لالكااا  لت اااتث وه لفااا
لقاوه بلبح ل قوبطلاا لفااللبحشاا وذال بحغقفنلا لفاالل ااا ألبحقااوآ لسحاىلب ااتغ لالبحغقاااال لقااوه بل

نلاا ...سحكال  اا لبحتاا فلقلل ل اا للقااوتلبح ولاا ل بح  اال بأل  قاا قلبالن اال لفااللبحنصاا صلبح ل
بحتوبولبال ف للفللبح  بث لب  و ثل الفلوذلت لبالصفحلبح لنللفاللت و ثاللسن الل صاال
 تا ثوب لثلال اف لبحَّاة للَغاالبحغفقا لثاال لبح او ل بنل   ل  الط الك اللت لبحغتا  لبحطثلغلاا ل

 ال كااةح لبحطااهلب  و ثااللكاالث لبحيلااثل االلتخااةهل اا لات اال لبحغااوهبح  لثاا لفااللت و ثااللسنَّل
اا للبحشاا لبحَّااة لبات اا ل تااىلبحقااو لبح االثغلاشااولاتااىلبحطااهلبحغوثاالل خلصاا  لبثاا ل االنلالت َّ

بح لكلوتللفي ل  ت  ىل  لش لبحهتبحلال تىلس لبح ت   لب  و ثل لبح  لث لق لب تانهل
ل.(66 ..لسحك شو  للآوب لبث لوش .

 ت  لااا ب لبح  ااات ل ل بحغاااوهلتَناااهللا ثق اااللبحغااالح لبحشاااوقل  ااا لبحااااو و لثلحن اااث لسحاااىل
لبحوفضلب،ن غلحلالت لبحقث البح َلنلل  لشل لل تلي ل  لبحهوه.ل

                                                           
الكلن  لب  اال1بحغوثلل وبَغ لنق ل بالثلو هال وكتل وب لهلبح   ألبحغوثل الط    لالث لبحَلثو الببح شو رلبحنيا  لل-66

 .134-133الص1996



 فراس القطان                             2018-الثانيالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

489 
 

لب تلغلهلبحنتلجلب، تشوبقلل نق هلث  ا ال :لل-ه
 ااانىلنقااا هلنقااا ب للَاااهل وب ااا لبحنتااالجلب، تشاااوبقللثغ اااقل ااا لقثاااال  كاااو لبحشاااوقالكااالللت

ثثاااالهل ولبحااااة للَغااااالبح  تشااااوقل لكثلااااول اااا لبحتلاااا لبحااااة للتااااا نلالب  ااااصاااا ل ل ال بم
بح ن وفل لا لبح قلق لل كو  لكثلوب لقثالت للكتث بالت  ثل لح للق للا بَيي ل ا لنقا لات الل

ول اااةهلبح قلقااا لبح  تشاااوقلبح ون اااللب ك ااال لو  ن ااا  بل ااال لل اااي لفاااللفاااا ي ال ل ّاااا
 اةبللق ا:لبس لبحنق لب  و ثاللوث الللكا  لغلاولاال الفاللنقالطل غلنا ال حكا لبحقلال لثت نلا ل

لاتااااىلب  اااالسلن  ااااللبحااااة لقاااال لبحنقاااا للقتاااااللثاااا  وهل وب ااااتللت ، السةل،لل كاااا لنقاااا هلس،َّل
ل.ل(67 اتللب

قثااالنقاا لنتاالجلبح  تشااوقل الت لل االوسل  كااو لبحشااوقلنقاا ب لةبتلاال ل قلقلاال للَاا ب لل  اا لبح ياا 
 ثل ت وبوال  لخفال  بَي لَ ل لحتغل هل بحتقصلولبحة للغتو لبحشوق.

 ، تلغلهلبحنتالجلب، تشاوبقلللنثهاللت للكا  لبحاو لثغلا ب لاا لبحنتاالهلبحيَ  لا ال ا ّا ل ل
لثلح قلئقلبحغت ل لبحتلولخل ل بحثوب ل .

لسقل  ل ه  لهلس ف ل ل اوثل لالح ل لحتث  ولبحغت ل لبال ف ل :ل-ج
تنت اللثالح ، ل  لبحاو وألسنشل ل ه   لس ف ل لالح لا لحتث ا ولبحغت لا لبال اف ل ال،ل

حقطاااولس اااف للثغلنااالل ،لح اااة هل لناااللت ل لل ااالل غااال الثاااالتكااا  لغللتياااللخلاااولب  ااا ل
بال ااف ل ال لكااا  لحياالل  ولااالهلات لااا لةبهل  اات ذلوفلاااغلتنشاااولث  ثيااللثتهااالهل ختت ااا ال
ت تطلغلبح ق  لا لكاالبحتلالوبهلبح نل ئا لحا اف ال ل كنياللتلاال لت لتتثناىلتلالوب ل قالثف ل

للق  لث وب  لتوبولبحهوثلل ل نق ل للان   ل  لتخطل ل انصول .لحف تشوبق
نل لا لااا لاااو وألسصاا بول بئااوأل غاالو لس اف ل لثلحتهاا لبحغوثلاا ل بحتهاالهلب َنثلاا التقاا ل
فاالل  اات ذل بئااوألبح غاالو لبال ااف ل لحت  تشااوقل البحتااللقاال لثإااا ب  للبح  تشااوق  لقثلااال

لبح وهلبحغلح ل لبحثلنل .

                                                           
 .131الص1997     ل    لتقت قالبب، تشوبقل بحخت ل لبح كول لحتصوبرلبح الو بالبحقل وأال بولبح غلو الل-67
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فال أل ا لتفكالولبحشخصاللهلبحهوثلا لبح بالا لبحتاللباتنقاهلبلبحصا  لبال   لبح  ك لفلل اة
لللغلو   ال   ل خثوبتيللبال ف  ال  للتكثول ةهلبحشخصللهل  نيللبح  كولبح ون للوَ 

بحقلئا:لبس ل  فنللب خلول  لت لن يولحتهوثلل لكل لت لبال ف ل ا لبح  لا لبحلا  لبحقال ول
بحن طل لبحوت  لحلل ب،شتوبكللبحتةل لآ،لسحاىلطولاقلاتىلفتولطولقلت ل لبح  تقثالخلوجل

  اا   ال ت للَنثناالل وثاال لن  لاا لقاا لتاا   لثاالحك  لسحااىلبحيااف لبح  قااق...لسننااللتاتقاا لت ل
 ااااالل ااااةبلبحااااافالبحهوثااااللبح اااا   لثلحغاااالح لسحااااىلبحيااااف ال فااااللبح قااااهلن  ااااللشااااغ و ل

بال اف (ال ت لتااغلفاللللهلبال اف لقا ل ا بنللسحاىلتا حل لكتالثللب خلاول تثلشالولثإ كلن
ل.(68 بحخطلب  البح غوك لا لبحتاتلالبحصيل نلل ت لتاتنقلبال ف ب

 لااااوذلغاااالو   لاااااو وألب، ااااتغلن لفاااالل ااااةبلبحصاااا  لثلحغ لاااا ل اااا لبح  اااالئاالااااا لطولااااقل
بح ااا ولبح  ااات ولفاالل  ااالئالبالاااف لبحهوثلااا ال نشاااولبحكتااهلبح ث اااط لبحتااللتكااا  لفااالل

ا تنل البحَ لغال تن ل لبح غلوضل لنالهل غلو الل  َّ قل ا لبح يَو للل اي لفاللبنتشالولثقلفا ل بم
بال اااف ال لاااوذلااااو وألت  لاااالبحَ غلااا لبال اااف ل لثَنلااا لسحاااىل وكاااتلحاشاااغلرلبحااا لنلل

قل  ل وكتلس ف للفللبح نطق لبحثلول ل  ل.(69 ل بحثقلفلال بم
  اا لبحاااو و لتلااال لتق لاا لبح ااا ولبال ااف للفااللبح ه  االهلب كل ل لاا لفااللبحهااوهال

حا لث  ل حاا لبقت اال ل َاال،هلتاا ولسلبحغتاا  لبحغوثلا ل بال ااف ل لفااللبحهااوهالااا لطولااقل ة
ب،ت لقلااالهلبحثقلفلااا لبحتاااللتنغقااا لثااال لثتااا ب لبحغااالح لبال اااف لل   الت و ثااالل ت ولكااالال ةحااا ل
ثإو لالت لتةألتك ل ل  لب قطلولبال ف ل لسحىل غلقاالب، تشاوبقلحتتا ولسلفليالالحلت انىل

لولبحتص وبهلبحهوثل لا لبال اف لثلحغ االبحغت اللبحا ه هالفااف لاا لحي لثلحت ول لتص 
اااو وألسنشاال ل غل اا لت ل وبكااتلث اا ولس ااف ل لفااللبحهااوهلاتااىلغااوبولبح غياا لب ح االنلل

ل.(70 حألث لولبحشوقل لفللثلو ه

                                                           
غل لثقالص     ل    لتقت قالبب، تشوبقل بحخت ل لبح كول لحتصوبرلبح الو بالل-68  .ل139 َو

غلبح لثقالصل-69 ل.152ل-139بح َو
غلبح لثقال-70 ل.158صلبح َو
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  ااا لبح يااا لك ااالللاااوذلبحثل اااولبحاااوثطلثااال لبح وب ااالهلب كل ل لااا لبحن ولااا لك وااااللبحغتااا  ل
لكلفااللبحَل غاالهل بحتغاال  ل ااغلثغاااي لال ثاال لبح بقااغلبحغ تاالال اا لخاافالبح لل اال ل بحتاالول

لفل أل  ل ةهلبح وب له.بح ط لبحغوثللح وب  لبحهوهل بالسنشل ل وبكتلث  ولات ل لفلل
لفتولقن بهلبتصلال غلبح  تشوقل لبح  ا الل :للل- 

اات لثلح  تشااوقل لبح نصاا ل الت اا غىلسحااىللَااهلت للكاا  لحت ه  االهلبحغت لاا لبال ااف ل لص 
 اقاااا لحقاااال بهل ناااا  بهلتَ ااااغلثلااااني الثياااا  ل ااااا ل ااااه، للاسَااااوب ل اااا بول  اااات ول غياااا 
ااااا للبح هتاااا طلفلياااال تشااااَلغلبتَل اااالتي لحتصاااا لولبحصاااا وأللابح  تشااااوقل لبح  ااااا الل 
لبال ف لفللبحغلح لبحهوثل.ل

  اااا لبح  لاااا لَاااا ب لسنشاااال ل بولنشااااولس ااااف ل لالح لاااا لتقاااا  لثنشااااولبح طث ااااالهلبال ااااف ل ل
ال تااىل،لت االبح طث االهلبال ااف ل لثلحتهالهلب َنثلا لت ااهلو  ا لبحنلشااولكّتيالللحتهالهث

لاااللغااالو   ل ااا ل ااا هلبح  كاااولبح ون اااللوَ  فاااللبحهاااوهال تقاااوهلب  ثتااا لاتاااىلةحااا ل اااللَ 
ل.(71 صغ ث لكثلوألفللنشولكتلثلل  ت لس وبئلالثل لت ف ل تكلةلهلبحصيل نل (

اااو و لت للكاا  ل ناال لبب ااتهوبهبلفاالل لااوذلبح  تشااوقلبح ون االلثللااولتللاالالتناالل اا لبح
اطاال لبحشااوقلل لقاا وألاتااىلبح  اال لاتااىل بحشااوقالثياا  ل غوفاا ل بم وب لتفاااالحتهااوهال بم

نقلةل  لتي ل  خ حي لبحتلولك ل.(72 تصلحتي ل بختففي ل بم
ك االلتنااللثلحاا ا ألسحااىلبح اا بولثاال لبح ااالوبهالقاا لل ااي لبح  اات   ل بحغااوهلفااللتختاالصل

بالن لنل لفللت و ثلل بح ،للهلبح ت  ألب  ولكلا ل ا لتلا  لبحَلنهلبح ال ل  لبح الوأل
 َو لياللبح االال لحتا  لول االل ا لَ لااالفااللقل يالالث ب ااط لسشاغلالبح ااو هل بحصااوبالهل

ل.(73 ثل لت  لب وض

                                                           
غل لثقالص     ل    لتقت قالبب، تشوبقل بحخت ل لبح كول لحتصوبرلبح الو بالل-71 ل.159 َو
ال1999ال1بحقل وأالطبح وكتلبحغوثللحت وب لهلبحهوثل الت   لبحشلكالب  لنق لب، تشوبقلسحىلنق لب، تهوبهال  بولب، تشوبقباللل-72
ل.188ص

    ل    لبح قلحوالببح  بولبحنق  لبح بختللث لبح  بول غلبحَ بولبح الو بال هت ولبكل لن بصال شو رل  بولبح الوبهبالل-73
 .2الص2002  شقال
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لبح  ولبح  و ضلاتىلتن   لبحشوقلبح لل ل :لل- ا
 اا لبحاا بخاالكاالل ا لبح ياا لَاا ب لبنطاافقلب ن  اا لبح لل اال ل ب،قتصال ل لفاالل  البحشااوقل

ت ااتطلغلسقل اا ل اا بول بختااللثاال لبتَل االهلبحثقلفاا ل تللوبتياالل تفكلو االالسحااىلَلنااهلتاا ال ل
بحنشااالطلبالثااا بالال ت ولاااوهل ااا لبحوقلثاااا ل بح  ن اااالهل بح  و ااالهالفلح ه  ااالهلبحتوث لاااا ل
لاا  ول  لبحة نل لبحوقلثلا ل تتخااَّ ل بحتغتل ل ل بالاف ل لح لتك  لةبهلفلاتل ال للح لتت وَّ
ن ااا لا تياااللبحق ل ااا لبحتاااللصااالوهلاااالَتألاااا لسشاااثلرل لَااالهلبحنااالسلبحثقلفلااا ل بحَ لحلااا ل

ل بحو  ل .
 :خاتمةال

ثغا لااوضلبح وب االبحتاالل اوَّهلثيالل وب الهلبب، ااتهوبهبال ت  لا لت  بفالل غلللتالل  بقغاالل
 بحصااااغ ثلهلبحتاااالللغاااالنلل نياااالال  وب اااا لن اااا ةجل  لااااتل  ياااا لانااااللفااااللَ ي ولاااا لسلااااوب ل

ي لفاللتطا لوهالق ل لثغضلبح ت البحتللل ك لت لت  ثغ لتشخلصلت وبالل تبال ف ل ال
بتاول  ذلاو وألتكثل لبحَي  لحت  لسلبات لب، تهوبهبلح للحلل  لت  ل لثلحه لتتقالل

بح اااف ل بحتغاااللشلثااال لبحااا  ال ب ن  ااا للحتغ لاااقث فحياااللاتاااىلبح ااا بولثااال لبح اااالوبهال
ألصاااوبرلبح ااااالوبهلبحتاااللتتااااا  لفكااااوألبح ختت ااا ال  اااا لثاااةح لل ااااتطلغلت لل ااالوهلفكااااول

لانصول لا بئل لتَلهل  البحشوقلتَ  لفللطللتيللَ   و الل نطاقلبح اوهل بحغا  ب الس،َّل
للحأل  لح لل تت لبب، تهوبهبلثغ لب   بهل بح نل  لبحغت لا لبحتاللل اتطلغل ا لخفحياللتنَّل

 اا لبح االولفااللطولااقللت للوقااىلح وتثاا لاتاا لحااللت  االل طوبئقااللبحث ثلاا ل ثقتااللبحااة لل كسناال
ت قلقلت  بفلالنل ل لا لبحصغ ثلهلبحتللح لتتالتغتوضلطولقلل ح للت ك ل نةلاشاوبهل

ل. تةحلتيللبح نل ل  لستبح لت لاقث ل نيل
ل ااغلل لتنَّاَ ي ولا لسلاوب لبال اف ل لبحتاللشاكتهلصاتهل اةلبحث اوالفقا لتثالَّل ثلحن اث لسحاىل

لل ناةلث وتيالال كاةح لب شا بطلبحتاللقطغتياللبحنشلطلبح كو ل بحثقالفللبحكثلاولبحاة لت الطلثيا
للَغال نيللق ألسقتل ل لكثلوألحيللش  لاتاىلبحصاغل لبحا  حلالفااف لفلل لل ل ل ختت  ل  َّل

ثخصا صل ا بولبح االوبهل تثنتياللل1997ا لبح ا ألبحتاللتطتقياللبحاوئلسلخالت للاال ل
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للت َّلبب، اتهوبهبالس،َّلبحَيا  لبحتاللثناةحهلفالل َالالل  غب  ن ك ل   لثغ  لل لئ لب   ال
ل ةبلبح ل ب ل لللتبالل ث لثثط الثل تثنل لثغضلبحنتلئ لبحتلل ققيلل نلل  نل .

خفصااا لبحقااا ا:لس لبح  اااه حل لفااالل اااةبلبالطااالولكثلاااوألَااا ب ل بحطولاااقل ااااول حااا للاااتالفااالل
بح ي ااا لحل اااهلثلح  ااات لت ال  اااللت ااات قلبحغنااال لك نيااالل ااا لت ااا ل  ااالئالللت َّلث بللتااالالس،َّل

  لبح بخالت لبحخالوجلي لب خطلول بحت  للهلبحتللتغص لث َت غلهلبحشوقال  ب ل  بَ
 ل ل،للكت الب،نتصلولبح لل لل ب،قتصال  ل   لب،نتصالولبحثقالفلال ،للثا تلبحهوثلال   ل

لس،ل  لخفحلال  ةبل  لت  لت  ب لبات بلب، تهوبه.للل
ل

ل  
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 :المراجع والمصادر
 :الكتب

ل.1970الثلو هالل بولح ل لبحغوهال ”بحغوهح ل ل ” ابث ل ن  ول-1
لل-2 لب، تشوبقبا ل  بو لب، تهوبها لنق  لسحى لب، تشوبق لنق  لب   لبحشلكا بح وكتلت   

ل.1999ال1بحغوثللحت وب لهلبحهوثل البحقل وأالط
لبحقل وأالتت   ل  للت فلتشالبفت   لب، ل-3 لفللب  هلبحغوثللبح غلصوبا شوبقل تثو ل

ل.1998 بولبح كولبحغوثلال
ث لب اتىلبح      الببح َلهبالتغولهل    لكل  لبح ثلقال  شقال بولبح كوالل-4

ل.1964
ل.2008ت فلقلبح ل الب    لبح ل قوبطل لبح لنل بالثلو هال بولبح لقلالل-5
 .ل2009   ل ن لالب لةبللغنللب، تهوبهبالبحقل وأالل وكتلبح وب لهلبح غوفل الل-6
ل.لل1991ت لب، تهوبهبالبحقل وأالبح بولبح نل ال   ل ن لالب ق   لفللال-7
لفكو ل     لل-8 ل  غ   لتَو   ل ب، تهوبهبا لبح  بث  لب غوف  لكت شلل لنلل ا   ل ل

ل.ل2016فوبسلبح تثل  ال وكتلبح الوألحتن ل لبح كولب، ف لالثلو هال
لب،ل-9 ل ه    لثلو ها لبحشلغلبا لبال ل ل لبح كو لفل لبح ن  لبن ول  ل هلبنا نتشلول ل و

ل.2006بحغوثلال
اث لبحَثلولبحوفلالالببح شي لبحثقلفللفللسلوب الات لبحكف لبحَ ل ل فت   لبح ل بالل-10

ل.لل2002ال1ثلو هال بولبحيل  الط
 قلوثلهلفللبحخطلهلبحنق  لبال ف لبالل-اث لبحو   ل  نللفوالبن  ل بحهوهل-11

ل.ل2017ال1َل الطبحنَ لب شو البح وكتلبال ف للحت وب لهلب، توبتل
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لثلو هالل-12 لبح     ا لتغولهلاتل لسلوب با لفل لبح لنل لبح كو لبتَ ل  لقولشلا فو ل 
ل.ل2008ال1 وكتلبح الوألحت ل لبح كولبال ف لالط

ل وكتلل-13 لثلو ها لنق ل با لبحنيا  لبحغوثلل وبَغ  لببح شو ر لبحَلثو ا لالث      
 .1996الكلن  لب  اال1 وب لهلبح   ألبحغوثل الط

لطيوب الل-14 لَ ل ا لتص ل  ل نش وبه ل بح ول با لببالل ل  لشث تو ا ل َتي      
ل.ل2013
    ل َتي لشث تو البت  فهلفللبحقوب ألبالن لنل لحت ل بالتَو  ل ل ولنَ الل-15

لحتطثلا ل لبحتن لو ل بو لثه ب ا لبح ل ا ل وكتل وب لهلفت    لبحَثلولبحوفلالا لاث   وبَغ 
ل.لل1الط2014 بحنشوال

   ل َتي لشث تو البت  لولبحكتلهل بح ن بالطيوب ال نش وبهلتص ل لَ ل ال ل-16
ل.1996
    ل َتي لشث تو الب  خالسحىلات لبحكف لبحَ ل بالتغولهل ل ولنَ الثلو هال بولل-17

لل.2000بحيل  ال
ل بولل-18 لبحقل وأا لحتصوبرلبح الو با لبح كول  لبب، تشوبقل بحخت ل  ل    لتقت قا      

ل.1997بح غلو ال
ل وبَغ لل-19 لنَ ا ل ل و لتَو   ل بحهوهبا لباللوبنل   لببح  تنلو   و  ا لثوَ   يوتب 

ل.لل2007اث لبحَثلولبحوفلالالثلو هال وكتل وب لهلفت   لبح ل ل  بولبحيل  ال
لل-20 لب، تهوبهبا لفللات  لب ق  لهلت ل ل  لبح لفنلا لبح وكتل لش  بحنَ لب شو ا

ل.2017ال1 توبتلَل الطبال ف للحت وب لهلب،
 الصحف والمجالت:

الوثلغل9    لك ل والب  بول غل    ل َتي لشث تو بال َت لبح للألبحطلث البحغ  ل-1
ل.2002
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    ل َتي لشث تو الباو وبهلتَل تلبحشكتل لبح لنل بالص ل  لَل غ لبح َت غالل-2
ل.1998ل نل ل3ال88طيوب البحغ  

لبل-3 لب  ل ل  لشث تو ا ل َتي  لَول أل     لبحغت لنل با لنش   حقو  لبح  طىل توال 
لالطيوب .ل1986الل حل ل19بتن بولبحك  بالبحغ  

ل َت لل-4 لبال ف لبا لبح كولبحكف لكللبحتوبثللفللبحكف  لبنق      ل َتي لشث تو ا
لالطيوب .ل1993ال10كلل البحغ  

لل-5 لبحو  ل  لبحقوب أ لا لكتلهلبنق  لنقف  لشث تو ا ل َتي  لبحكت  ال     ل َت  حت ل با
لالثلو ه.2006الشتل ل50بحغ  

 المواقع اإللكترونية:
نَّلل-1 ل بم لسوثل  لبحل هلبحي ل  ل للثنل بالت  نلسلل ل ولبح  كول    ل َتي لشث تو ا  ل

ل.http://nawaat.orgالبح  قغلبالحكتو نلل2005فل و لل21  قغلن بأل
ل10ث لنل لالب ل وألبحتللولبالصف للفللسلوب ل بتَل لتيلبال  قغلبحوبص الل غ ل-2

ل.www.alrased.netالبح  قغلبالحكتو نلل77البحغ  ل2009تكت ثول
لبحثت شلل-3 لبحثلحوالصلحو لبحغ   لبالحكتو نلا لبح تق ل  قغ لبحت ل وبا لب  ا ا
لبالحكتو نلل2010 لل 7 لبح  قغ لبح ت  أا لبحغوثل  لبال لوبه ا

http://www.alfalq.comل.ل
اث لبحَثلولبحوفلالالبتت ن لبحت  لولفللسلوب بالص ل  لبح ثق لبالحكتو نل لتص ولل-4

ل ل نل لفل لبح ثق لبحغوثل ل ه    ل-ا  لبحغ   ل4194ت توبحللا ل  قغل2018-2-8ا ا
ل.لwww.almothaqaf.comبحص ل  ل

الص ل  لبح للألبح غ  ل لاتللبحن ت البب، تهوبهل ل وأل غلصوألتقلثالب، تشوبقبل-5
ل.لل nada@alhayat.comال  قغلبحص ل  ل2014ن ف ثوالل2نتونهالب   الاتىلبال

http://nawaat.org/
http://www.alfalq.com/
http://www.alfalq.com/
http://www.almothaqaf.com/
mailto:nada@alhayat.com
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سحىلب ن ن بال  قغلنص صل غلصوأاللا ل لبحيفحلالبشث تو ...ل  لبحيو ن طلقلل-6
ل لثلو ها لفل لبح غلصو لبحث و لل21 وكت لبالحكتو نل2015ن ف ثو لبح  قغ  لا

www.hobbollah.netل.ل
لل-7 لبحت ولوا لق   لثقت  لبشخصللهل لل ل با لبحَ ل ا لحثنل  ال2015نل ل لل16  قغ

للwww.newlebanon.infoبح  قغلبالحكتو نلل
  قغل ه ن  لثفل    لحت وب لهل ب ث لوالبتاف ..ل    ل َتي لشث تو بالثقت لل-8

للinfo@mominoun.comالبح  قغلبالحكتو نللل2015 ل  ثولل24ق  لبحت ولوال
التَو  لل   ل َلت ال  قغل    ل َتي لشث تو الببح ل لحلسلثونل َل ل لل لل بل-9

للhttp://p.dw.com/p/15oLXالان ب لبح  قغل2012-8-14بحوئل ل لبالحكتو نلال
ل  قغلَن ثل لل-10 لس ف با لكتيل لبح قلل ل  ،ل  لب باشل بحقلا أ لشث تو ا ل َتي      

للmedia@janoubia.comالبح  قغلبالحكتو نلل2015 لوسل3بحتثنلنل ال
لل-11 لقنطوأ ل َت  ل  قغل  قغ ل صثلحا لاتل لتَو   ل بح ول با ل بحغقا ببالل ل 

للhttp://ar.qantara.de/node/11991سحكتو نلا
لبح هت وبهل بحن  بهل  وقلهلبحث و

الل لبح ل لنثلال    لبحغ اال وق لث ثل لثغن ب لبب، تشوبقل ب، تهوبهبالَل غ لل-1
ل.ل2013ن ف ثولل11الكتل لبالاف الق  لبالةبا ل بحتت تل  البحلو   

لبح الو بالل-2 لبحَ بو ل غ لبح  بو لث  لبح بختل لبحنق   لببح  بو لبح قلحوا ل         
 .2002 هت ولبكل لن بصال شو رل  بولبح الوبهبال  شقال

                                                           
 11/3/2018 :اريخ ورود البحثت

 17/5/2018: للنشر البحث تاريخ قبول

http://www.hobbollah.net/
http://www.newlebanon.info/
http://ar.qantara.de/node/11991

