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التتستدتتقدب تحب تتدد تدقنتإقصتتدرتةقتد و ت شت
كوتتدتةنتدقلتتوتاايا تتوتديتتيدتطعتتلتدعتتق ات

معختتني:ت ت
د دفت تمهتتاليةقتو تالبتن توتتإ تدع ت تتدقةت
دقس ت تمررعبتتد تقاتتققطتاايا تتوت تديس تتست
الب تتتدرتالتتتدمييقا ات تالتتتدقتتاليقب تتتو،ت وتتتدت
مي تتتستاجعت ت تالتتتدمييقا اتطت ت تغت ت هتمت ت ت
ةهظوتتتتتوتاجعتتت ت تاألختتتتتق ت تتتتتيتملتتتتتدةكوت
ااتتتيا ات تادةستتتوتالستتتعروتقإداةةتاتتتؤقنت
الدقلتتتو،تطعتتتلتالتتتقغ تتمتتت تاختتترافتتقدبتتتد تت
ك ف تتوتملتتدةكر ،تستتيارتبرق يتتوتمبداتتقةت

اجيتتتتيقتااده تتتتوتقالس دستت ت وتق ق تتتتوتالتتتتقة ت
قالريتتب تقااستتدقاةتقاليدالتتوتقدعتتد ؤتالفتتقات
قاللتتتتفد و،ت فتتتتاتلعتت ت دت يتت ت شتاايا تتتتينت
اا روينتلعدقلوتد تليارتق

تقا تدتت روريتينتت

بتتتدجييقتكاد تتتد،تلتتتماتستميعت ت تب تتتدرتدقلتتتوت
اايا وتالدمييقا توتت تاا ريتوتتاليقب توت،تإست
م تخاتتدقس تق تقمبدداتاايا توتتقدتي تت
مررعبدد دتقاقق د .ت
الععوتتتد تاافرد تتتو:تاايا تتتو تالتتتي

ت

الب تتتتتتتتدرتالتتتتتتتتدمييقا ا تالتتتتتتتتدقتتاليقب تتتتتتتتو.

* -ااُؤلفتااُقاس .
citizens in exercising power and
managing the affairs of the state,
despite the different and varied
manner in which they participate,
whether directly or through their
representatives in local or national
representative councils.
The democratic state is based on
making its citizens a part of making
public policies and decisions related

Abstract:
This research paper focus on
analyzing the role of the process of
consolidating the requirements and
conditions
of
citizenship
in
promoting democratic establishment
in the countries of the Arab region.
What distinguishes democratic
governing from other systems of
government is the participation of
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citizenship in the Arab region,
except by consolidating the values
and principles of citizenship and
providing its requirements and
conditions.
Keywords:
;citizenship
;Homeland; Democratic building
Arab countries.

to their lives without exclusion or
marginalization, and the state of
citizenship is based on the
consecration of civil and political
rights, freedom of opinion and
expression, equality, justice and
transparency.
Therefore, it is not possible to
build a state of democratic

ميدمتتو:ت
مت س ت ةته د وتالنوده د تقبدا وتالرسي د تم تاليقنتاليلق تبرتتيس تتكتب ةتت
مس تعرعفتاعدس تالس دس وتقاسقرصتدد وتتقاس رودط توتتق رتلتالنيد توت،تإ تد وتتإ ت
ل يةتاليد دتم تالصقاطد تك ر وتلغ د تةقتدغ تعتتثيد توتتاايا توتتقالرتف تستتلعت ي د تت
الفقط تتو،تاألمتتقتالتتم تةهتتريتتدقست تتي فوتميدةهتتوتبي تتيدتدقتتتقي تتو،تلتتمات ظتتاتمي تتيات
اايا وتبد روتددتتكتب تت تالدةاستد تتالس دست وتتقاس رودط توت،تق ظتقتتإ تاايا توتتطعتلت
ةه دتمف يدتدريةتبرريةتالدقلوتإلةدبدطتل يةت عقةتاايا وتبرريةتالدقلوتالي
ديتتيدتطعتتلتق تتيدتق ت تمل ت ربتقةابرتتوتق

توتتالتستت

تتوتدر تتدق تاجتتدقدتالتتستدقمس تتدتا ي تتد ت

الفقط تتو،تقدريتتددتمبتتدداتقةبيتتددتاايا تتوتدبيتتدتلأل د يلي تتوتالفعق تتوتلعدقلتتوتكيه تتدت
دلو تطدةتق د دتمقدبروتبياقوتالفقدتبدعرودتم ت وتقبدلدقلوتقمؤسستدد دتتمت تت توتت
ثده تتوت تل ت تق تتيدتاويطتتوتم ت تاليياطتتدتقاأل تتقتالس دس ت وتقاليدهيه تتوتاا ظوتتوت تتمهت
الياقو .ت
د دملتا روتددتتالتدقتتتااريدمتوتتقال دم توتتقااؤسستد تتالدقل توتتطعتلتت تدتتالستيارتتمبستيلوتت
ديس تستتقت تتاايا تتو،تاتدتت تتدتمت تتة و تتوت تادد ظتوتتطعتتلتاستريقاةتتقق تتدةتالدقلتوتتكوتتدت
ةقل ت ت عيمتتد تالتتدقتتة و تتوتك ت

ت تتمهتااستتيلو،تق يع ت دت تتو تةقلي تتد تة تتدد دت

اجعيم تتوتقس دستتدد دتاليدمتتو،ت تتثتدير ت تتاايا تتوتم ت تاافتتد

تال تتققة وتلرتي تتقت

جتتتدهاتاعرويتتد تقدي تتقتد و ر تتدتالس دستت وتقدي تتدتالتتدمييقا ا،تقة رتت تمف تتيدتت
اايا وت ساتكب اتقم ودت تالدةاسد تالفعق وتقالس دست وتتبدطربتدةهتتمتدخاتتإلةستدرتت
اهظوتتتوتدمييقا تتتوت يدلتتتوتقتتتددةةتطعتتتلتاستتتر يد تكت ت تالرعي تتتد تقاليتتتي تالس دست ت وت
قاس رودط تتوتااي تتيدةت تاعروتتد،ت دايا تتوت تتاتمبندبتتوتة تتدتاآلل تتد تادييتتوتليوع تتوت
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اسهدمد تالي ص،تق

قتالساق وت تب درتالدقلتوتتالدمييقا توتتاجد نتوت.تقمت تت تماتتالرتقدتت

ديداتاالععوتالبتن وتكدآلدا:تك فتميع تةنت سد تدقس تق تاايا وت تديس ست
الب درتالدمييقا ات تالي

تاليقباق .ت

ق تإ تتدةتميدجلتتوتاالتتععوتالبتن تتو،تميع ت تاسهرتتاقتم ت تإ دبتتد تةقل تتوتط ت تكت ت
الرسددس تالسدبيوتم تخاتتالفق

راتالردل را:ت ت

 يدتغ د تق تاايا وتقمررعبدد تدتتة تدتتطقاق ت تتجنتددتتب تدرتتالدقلتوتتالدمييقا توتت تالدقتتاليقب و.ت ت
 ريقفتب درتالدقلوتالدمييقا وت تالدقتتاليقب وتطعتلتتمتد تتقتدةةتتخنب تدتتاجدكوتوتتتدقس تثيد وتاايا وتلد تاأل قاد .ت
بتتدل ظقتلرب يتتوتااي تتيات،تمتتاسطروتتددتطعتتلتااتتدخ تاسبستتر ويلي اتط تتدتدفع تتضت
قدةاستتوتلتتد قةتاايا تتوت تب ده تتدتالعغتتي تقاساتترا ات،تإ تتد وتإ تإق ت ا تطاقتتوت
الدقلوتبدعرودتط دتدةاسوتالياقوتاارداخعوتقاارلدبعوتباتالدقلوتقاليتي تااي تيدةت ت
اعروتتد،ت رتتؤثقت تتمهتاألخ ت ةتطعتتلتمصتتدج تقدرتتيثقتب تتد.تكوتتدتمتتاسستتريدهوتمبتتدخ ت
الرتتتيتتالتتدمييقا اتط تتدتد تتدقتتقاقتتدتاليوع تتوتالدمييقا تتوت تالتتدقتتاليقب تتوتقيل تتد ت
دفي ع د.تقليدتمتتديس ت مهتالدةاسوتإ تاددقةتاآلد و:ت ت
اديةتاألقت:تالريا تاافد واتلعويا وتقمررعبدد د .ت
اديةتالندها:تدد د تدقس تق تاايا وتقديث

دتطعلتب درتالدقلتوتتالدمييقا توتت ت

الدقتتاليقب و .ت
ادتتيةتالندلتتث:تمررعبتتد تدفي ت تدقةتاايا تتوت تب تتدرتالدقلتتوتالدمييقا تتوت تالتتدقتت
اليقب و .ت
اديةتاألقت:ت الريا تاافد واتلعويا وتقمررعبدد د ت
ير ت تاإل د تتوتمبف تتيدتالظتتيا قت تتيتاسرتتيةتاألق تلرفس ت
مي تتتيطات تتتد،تغت ت تةنتالريق تتتفتبدافتتتد

دتقالياتتيتتإ تدع ت ت

تقدد تتتد دت ت تتتدتكادت ت تمت ت تاالتتتعا ت

األسدس ت وت تالرتع ت تالس دستتاتقاس روتتدطا،تإكتدرتتداخ تالريق فتتد تلعوف تتيدتاليا تتدت
كتتينتالظتتيا قتالس دس ت وتمقكبتتوتقمريتتددةتااتترغ ا ،تقاةدبتتدطتااف تتيدتبدليد تتدتم ت ت
الي يدتااريعيوتبدلبد ثتةقتمبي ياتالدةاسو،تقم تبات مهتاافد
060

تمف يدتاايا و .ت
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ةقس-تديق فتاايا و:ت ت
عرستتاتمف تتيدتاايا تتوتالعتتن تم ت تالغوتتيضتتسختترافتالر تتدةا تالفعق تتوتالتتست
د دقلرت ت تقالت ترغ ا تالعتتتن ةتالتتتستطق تتتدت تاستتترخدامدد تقم تتتدم تختتتاتتااقا ت ت ت
الردةق وتالستمقتب د،تمبدت سردطاتالررققتلعريا تالعغي تقاسارا اتلعوف يد.ت ت
 -2اايا وتلغو:تاايا وت تالعغوتاليقب وتميخيكةتم تكعووتالي
ي ت تاإلهسدنتمبي لتق

،تق يتاا تستتالتم ت

تقلع ،ت ق يتدتتق ت تبداعتدنتقةق ت تبت تة تةقتددتقةق ت ت

اختمهتق تدت،تقةق ت ت تانتةة تدتكتمات،تة تاختتم دتلتاتقمستع دت يت ت ت تقةتدت
التتي

ت تتيتاق تتدن.ت)(1تكوتتدت تتدرت تاليتتدمي تاد ت تةنتالتتي

قةي تتدت"ةق تتدن"تق"إستتري

ت تيت:ت"م تتستتاإلقدمتتو"،ت

"تاختتتمهتق تدتتققا ت تطعتتلتاآلمتتقتقا ي ت ".ت)(2ت دايا تتوت ت

مف يم دتالعغي تمقدبروتبإقدموتقاسريقاةتالفقدت تةقيوت غقا وتلددة .ت
 -0اايا توتااترا دت:ت ريتتد تااي تلتاساتترا اتاايداتقتلعويا تتوتااي تلتالعغتتي تت
تقالريق فتتد ت،تإكتديق تتدتداةتتقةتاايتتدةفتال رده تتوتبيه تتدت:ت

ق رستتدتلعيد تتدتمتت تاافتتد

"الياقوتبات تقدتقدقلتوتكوتدتحيتدد دتقتدهينتدعتضتالدقلتوتتمبتدتدر تو تدعتضتالياقتوتمت ت
قا بد تق ييقت تدعتضتالدقلتوت،ت قاايا توتطعتلتق ت تاليوتيدتدستبغتطعتلتااتيا

ت ييقتدت

س دس وتكتقتاسهرخد تقديلاتاا داعتاليدمو".تةمدتميسيطوتالعرتد تالتدقلات ريق تدت
بيه د:ت"ط ي وتكدمعوت تدقلوتةقت تبي تق دا تاجع ،تحب ثتستمت ستبتاتااتيا
قاجل س ت وتقااتتيا اتلتتد
اليدمتتو،تق دتتعتطع ت

ت

تاويطتتوتمتت تاجيتتيقتتكتتتقتالرصتتي تقدتتيلاتاا داتتعت

تبدايدب ت تاويطتتوتم ت تاليا بتتد تك تد دتال تتقاةعتقالتتد داتط ت ت

بعد (3).ت ت
ق تكا تالست دقتت يق تدتت"قتتدمي تةكستفيةدت"تبيه تتد:ت"ةنت عتينتميا تتدتلتبادتمي تتوت
بتتدجييقتقاليا بتتد ،تق تتدر تكتتملضتمبي تتلتاجل س ت وتة

تدت،تقديتتصتاهرستتد تقاهروتتدرت

الفقدتإ تايعتالدقلوتبياف تط صقاتم تالي داقتااعيهوت د"(4).تق يق دت" ينتد تي "ت
بيه د:ت "اليتدةةتطعتلتمتد تملتدةكوتالفتقدت تالر قبتوتاج دد توتبدليتدةتالتم تجييت تم ت ت
ةكنقت دةدةتقق ووتلبدقاتاأل قادت تاعروتدت،تقاايا توتجتيت تالييت تا رودط تدتقخ ادت ت
قدبعتوتلاهريتدتتإ تاأل

ت تلعفتقدتقاجلودطتو"ت.تكوتدتدلت تاايا توتإ تتةه تدت:ت"اهروتدرتإ ت

ةقيوت غقا وتلددة"،تة تك تاأل قادتالتم ت روتينتإ تدتقا تدعتضتالققيتوتاجلغقا توت
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ميا ينت سرتيينتمدت دعتطعلت مهتاايا وتم تاجييقتقاليا بتد تالتستدت ظ تب ت

ت

سدةقتالياقد ،تقبدلردلات دايا وت اتط ي وتالفقدتالردموتقااسؤقلوت تالدقلتوتتق دتعت
طعلتكلضتاويطوتم تاليدليد تااربددلوتباتالرق اتمتن تاجييقتقاليا بد .ت ت
دي تاايا وتط تالي ي وت تاعرود،تقالي تدتاليتدهيهاتقالياتقتوتبتاتالفتقدتقالدقلتوت
الستدسرعسدت ييقدتققا بد تقدهيه وتلددة،تقط دمدتدسرخددتكوقادفتلع س وت تات
دل ت تإ تاجيتتيقتقاليا بتتد تاليدهيه تتوتلأل تتقادتااتتقدبراتبدجل س ت وتمبي تتعتاليتتدهينت
ادعتتاتةقتبي ت تاليتتياهاتالي

توت،تق عتتينتلع س ت وتمي تتلتةكنتتقتدد تتداتق ل ت تإ ت

اجييقتقاليا بد تالستستميع تادةسر دتإستبيدتس تالقادتكدلرصتي تةقتاجيتيقت
قاليا بد تالستستميع تادةسر دتإست تاإلقع تالتي صت،تقخترعتفتق وتوتاجل ست وتمت ت
دقلوتإ تةخق ،ت فاتبي تالبعدانتديصتاجل س وتةنتلعويا

تاجقت تالرصتي تقاجتقت

تاغ تم داعت عيم وتقدص تمد يطد تالريمات دتالبردلوتطعتلتستب تاانتدتتست
اجصق(5).ت ت
ل تمف يدتاايا وتإ تااعدنتالم ت سريقت

تالفقدتبلع تداة تداخت تالدقلتوتةقت

اإلقع ت تقحيو ت ت س ت ر دتق عتتينتملتتدةكدت تاجع ت تقمؤسستتدد تقق تتدتلعيتتياهات
الصتتددةةتط تدت،تق رورتتدتبلتتع تمرستتدق تدقنتة تهتتياتم ت تالرو تتستمتتدتبي تتوتااتتيا ات
مب ويطوتم تاجييقتقإلرسام تبيدارتاليا بد تجتدهتالدقلتوتالّتست روتاتإل تدتمبتدتدلتيقهت
بدسهرودرتإل د،ت ق دعتطعلتاايا توتالدمييقا توتةهتيااتةة ست وتمت تاجيتيقتقاجق تد ت
التتستجيتتعتةنت رورتتدتب تتدتة تتدتااتتيا اتكتتدجييقتااده تتوتقالس دس ت وتقاس رودط تت توت
قاسقرصدد وتقالنيد و(6).تلماتدي تاايا وتط تالياقوتاليدةوتوتبتاتالفتقدتقدقلرت ت تلت ت
الدستتريةتقاليتتدهين،تقكتتماتطت تالي تتي وتالس دس ت وتقاليدهيه تتوتقاس رودط تتوتقاجييق تتوت
لأل قادتالم ت ي لينت تإقع تالدقلو .ت
ثده د-تةبيددتاايا و:ت ت
ر علتبيد دتالس دسات تمد تإ سد تالفتقدتبدهرودةت تإ تالتي

تك ست تس دستات

رون ت ت تمؤسستتد تالدقلتتوتالقمس توتتقغ ت تالقمس تتوتكتتدأل سا تالس دس ت وتقمؤسستتد ت
اعرودتاادهاتقة عدةت يتتاللينتاليددتقاعدتتاليويما،تقاأل عدةتالتستدربعتيةتلتد ت
الفقدت يتت ماتاجلس تقمد تسي تلعرتيث ت ت تطت ت ق تتقتالتيسرتةقتاايدة توتلع ظتددتةقت
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النيةةتطع ،ت ماتالبيدتمقدب تبتتدجييقتقاليا بتد تالس دست وتالتستد تو تمترتدتالفتقدت
بدجقت تالرصتي تقاسهرختد تقاالتدةكوتالس دست وتقديعتدتاا داتعتاليدمتو.تةمتدتالبيتدت
النيتتد تلعويا تتوت

تتر تمبتتدت تتي قهتالتتي

تم ت تإ ستتد تبدسهروتتدرتإ تةدطتتوتدترون ت ت ت

ا ي و،تقالستدر سدت ودتجيودتالفقدتمدتغ هتم تادةسد تاج دةتال يم توتمت تطتددا ت
األك تقالعبد تقاايس يلتق يي تاألط ددتقاجفتا ت،تق تالقمتي تاالت كوتاتدتمينت ت
وتةقتا ي د تاجلودط وتااريد لوت تل تالتي

ا ي وتالي

تاليا تدت (7).تةمتدتتالبيتدتااتدهات

لعويا وت رونت ت تتةستعي ت تدةتااتيا ات تاعروتدتالتدمييقا ات،تق ر تو تاويطتوت
اليتت تالتتستدلتتو ت ق تتوتالريتتب تطتت تالتتقة تقااستتدقاةتةمتتددتاليتتدهي تنتق ق تتوتاس روتتدات
قدعي تاجلوي د تقاليايتتإ تاايعيمتد تتقالي تيدتاافقق توتطعتلتقتدةةتاجعيمتوت ت
ا دتقاختدكتاليقاةا تااريعيوتبدايا اتقاجلودطد تقااؤسستد تكا تااصتدحلتاسداتوت
تاعرود.

)(8

ت

غ تةنتمف يدتاايا وتست تصقت تالداةقةتالس دس وتقاس رودط وتقادةسوتاجيتيقت
بتت تدلتتو تالتتداةقةتاسقرصتتدد وت،تكيه تتدتتدر تت تكد تتوتاتتدس تقم تتدد تاج تتدةت ت
اعرودتخصيادتطاقد تاليو ،تلماتم تال ققة تدفتدد تالرتيث ا تالستعب وتالس دست وت
قاسقرصدد وتطعلتادةستوتاايا توت،ت يتدتدترستبعتس دستوتخفت تاسستر اربتاليتددتالتست
متدة ت غي دتطعلتهفيد تاجود وتاس رودط وتقااصتدة فتااخصصتوتلعختدمد تاليدمتوت
تة تتيدفتالر تتدم تاس روتتدطاتقديتتي

تاليلتتدةفتاس رودط تتوتالعت

تقدس تتدتهستتعت

الامستتتدقاةتداختتت تاعروتتتدت،تكوتتتدت تتتيتما تتتعت تالتتتدقتتكا تالري تتت تالقةمستتتدلات
الع ب التتا(9).تكوتتدتدير تتاتاايا تتوتاليو ت تطعتتلتدي تتقتد و تتوتاقرصتتدد وتق تتربتةبتتيا ت
اسسرنودةا تالداخع وتقاسدة وتقديس دتاليدطدةتاإلهرد و،تقاليوت تطعتلتدطت تاالتدة دت
الي

وتكت تملتععوتالبردلتوتقميا توتالفيتقتقادد ظتوتطعتلتتستاموتالب توتقااتياةدت

الرب ي تتوتقالنتتققا تم ت تالتترغ ا تااخرعفتتوتالتتستدتتؤثقت تاتتتوتالب تتوتقستتاموتاإلهستتدنتت
ق ي ت تاجصيتتطعلتهص ب تم تالنققا تقمحد ر دتم تاسسرخدادتغ تاليياها(10).ت ت
ثدلند -مييمد تقمررعبد تاايا و:ت ت
ظقتإ تاايا وتطعلتةه دتل ست تق تي وت تد سةتلعررب تقت،تبت ت تاتست قةةتددةق توت
قد دم ع وتمسروقةتقسعيربت عرستعتط تدمدتدرتي قتاويطتوتمت تااييمتد تقااررعبتد ت
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اا دستتبوتالتتستمتع ت تم ت تادةستتر دتطعتتلتةةضتالياقتتدت تل ت تدعتتق اتم ظيمتتوتم ت ت
اابتتدداتقاليياطتتدتاليدهيه تتوتقالس دس ت وت،تق تإ تتدةتق تتيدتمؤسستتد تدستترية وتقس دس ت وتت
يدلتتوتدس ت قتطعتتلتدقست تثيد تتوتقق ت تاايا تتوت تاعرو تدت،تققرعتتفتكلتتضتم ت تدقلتتوتإ ت
ةختتتق ت بستتتبعتالربد تتتد تالنيد تتتوتقالييدةد تتتوتقالي و تتتوتقمستتتري د تالر لت ت وتالس دست ت وت
قاس رودط تتوتبتتاتالتتدقت،تقد رتتي تاايا تتوتطعتتلتاسلرتتسادتقاس ت ادتاارب تدتدتت تالياقتتوت
اسجيدب وتباتة قا دتالقة س وت(اايا

،تاعرود،تالدقلو)،تقمتردتك ت تقفتحبييقت ت

قق دمت تبيا بددت تاا ي تتوتبت ،تلتتماتديتتيدتاايا تتوتطعتتلتاويطتتوتمت تاليت تكدالتتدةكوت
قاليدتتقااسدقاةتقاسهرودرتقاليسرتلعي
لري

تقالري دتبدل ظددتقا

ادتست ددةتتاليتدهينتتكتيداةت

تسعيربتاايا اتايتاج دةتالس دس وت تاعروتد.ت)(11تقمت ت تماتاا رعتقتت ير تات

األمقتدي قتاويطوتم تااييمد تقاللققطتالقة س وتاال كوتالست ر سدتمت تخا تدت
مف تيدتاايا توت تاعروتدتقحييتقتهردة تدت تااودةستوتاليوع تو.تقمت تمييمتد تقاتققطت
دقس تاايا وتهمكق:ت ت
 -2اليدالوتقااسدقاة:ت ير تاليدتتم تاللققطتاألسدست وتلي تددتالدقلتوتااده توتتالتستست
ق دت تإ دة دتة ت قدتسهر دربت ييق تم تقب ت تقدتيختقتةقتةدطتوتمتدتلي تيدتتستعروت
رب،ت تمهتالستعروتدربتقت
طع دت ع يتإل تدتاأل تقادتط تدمدتد ر تضت يتيق تةقتد تددتبدسهر تد ت
اليتتتدهينتقدفتتتعتاجيتتتيقتلعتت تاأل تتتقافتقمتتت ي تمتت تةنت ربيتتتياتةاتتتعدتتالييتتتد ت
بيهفس ،تقجتي تمت تاليتدهينتةداةتديتفت تيقتاأل تقادتة يتدت،تلتمات تداستدقاةت تاتإ تد تت
ةساتالدمييقا و(12).ت ت
اليتتدتتقااستتدقاةتمف يمتتدنتةة س ت دنتلرتي تتقتاايا تتوالست ررعتتعتدقس ت خ دتدي تتقت
اليتتدتتاس روتتدطاتقطتتددتالرو تتستبتتاتعرعتتفتاأل تتقادتقاللتتقاةبتااي تتيدةت تاعرو تدتت
بدليتتتدةتالتتتم ت

تتتو تدي تتتقتدستتتدق تالفتتتقاتاارد تتتوتلرتستتتاتاألق تتتداتاس رودط ت توتت

قالرسدق تةمددتاليدهين،تقاسختاتتكلتضت تؤثقتستعبدتطعتلتاايا توتق تددتاستريقاةتالدقلتوت
ق ل تطوع وتالدميق توت،تقلرفي ت تاليتدتتقااستدقاةتجيتعتتست ددةتاليتدهينتكتيداةتلتري ت ت
ستتعيربتال تتد ت تاعروتتدتاتتيتاج تتدةتالس دستت وت،تقم تتدتالريستتفتالس دستتاتقاإلداة ت.ت
قجيعتةنت عينتمبدةتاليدتتقااسدقاةتةسد تدي تالستعيكد تقةدارتاليا بتد تقالرورتدت
بتتدجييق،تقمتتدت دتتعتط ت تكلتتضتم ت تدد تتدتااعد تتآ تقاجلتتسارا تبتتاتة تتقادتاعروتتدت
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اليا د(13).ت ت
 -0اليسرتقاسهرودرتلعي
لع تاليسرا تال

:ت يتمبندبوتالقابروتالتستجتوتدتااتيا

تبي ت ت،تقدتمق ت ت

يوتلعيدةعتوتةقتاليلت ةتةقتاليب عتوتلصتدحلتالتيسرتلعتي ت،تق عتينتكلتضت

تل تاس ياتلس ددةتاليتدهينتقمؤسستد تالدقلتوتقخدمتوتالتي
قستدربعتتتيةتاتتتفوتااتتتيا

تقاليوت تطعتلتد و رت ت،ت

تكفتتتقدتلت ت ت يت تتيقتقطع ت ت تقا بتتتد تتمب تتتقدتدتتتي قتاليتتتياهات

قااؤسسد تالستدر بتل تالروردتحبييق تقالد داتط دتط دتاهر دك تدت،تقامنتدتبرلتبدت تمات
اايا

تبي تاايا وتقثيد وتاليدهين)(14ت .ت

-0ت االتتدةكوتالس دس ت وتقااستتؤقل د :تاالتتدةكوتالس دست وت تتاتمف تتيدتةسدستتات ت
اليعيدتالس دس و،تقاخرعف تالريدة فتاايدموت دتدبيتدتلعري ت تالفعتق تلعبد تثت،تإستةهت ت
تتدربتادفتتدقتبتتاتةغعتتعتالبتتد ناتطعتتلتةهت تتدتة تتدتاايتتد تالتتستمبي ب تتدتميع ت تق تتد ت
مسري تالدمييقا وت تة تدقلتوت،ت قبف ت تالرتتيس تالس دست وتالتستطق تدتاليتدملتبيتدت
ه د وتاجق تبدجتدهتمن تاجع تالدمييقا ا،ت يتدتتهصت تدستدد تالتدقتتقاسدفدق تد ت
قااياث تتقتالدقل تتوتطعتتلتةه تتدت تتقتلع ت ت تتقدتم ت تة تتقادتاعروتتدتدقنتمت تست،تمتتدتدتتي ت
ال ودهد تالس دس وتقاليدهيه وتالعف عوتحبود وت ماتاجقتم تاسهر درب .ت
قديتتقفتاالتتدةكوتالس دست وتطعتتلتةه تتدتدصتتق د تمتتيا اتطتتدد ات ستتيينتلعرتتيث تةقت
دط تس دسوتاجعيمتوت،تإستةنت "م عت ا تق ي ت "ت يتقانتبتينت تماتالريق تفتقاستدتهستب دت
قدي دت ق يردنتلف ت تاسدستداتط تدتدد تدتمف تيدتاالتدةكوتالس دست تو:تةقستمت ت تثت
ةهيااتاألدقا تةقتاإل قارا ،تقثده دتم ت تثتا تدفتمت تاإل تقارا ت،تقحيتدقتتالبتد نينت
تكن تم تاأل دنتاقدتالسعيربتاإلهسدهاتم ت ثتاعر تبدل ظددتالس دسا،تلع
دةكينتة

ت

دتةنتال ظتددتالس دستاتقالنيد توتالس دست وت وتدتدتيث تكتب تطعتلتالستعيربت

الس دساتالفتقد ت،ت دالتدةكوتالس دست وت تاتالتستدلت تإ ت:ت"دعتضتاألهلتروتالرريط توت
الست لدةربت

دتة قادتاعروتدت تاخر تدةتاجعتددتبلتع تمبداتقتةقتغت تمبدات تقتق ت

دلع تالس دسوتاليدموتلعدقلو"(15).ت دايا وتدي تط تااستد ووتقاالتدةكوت تاليوع توت
الس دست وتقإداةةتاتتؤقنتالدقلتتوتالتتست تتاتمت تات دتاأل تتقاد،تكيه تتدت تتسراتمت تال ظق تتوت
الدمييقا وتالستجتي تم تاايا

ت دكودتةقتلعيمتدت تاليقت تهفست ت،تقستميعت ت

ةنتدرتيتتقتاايا تتوتكي تتي وتلع ودطتتوتالس دس ت وتإستم ت تختتاتتدفي ت تدقةتقملتتدةكوت
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اايا ات تاؤقنت ع تالدقلوتقدس

د(16).ت ت

اديةتالندها:تدد د ت دقس تق تاايا وتقديث

دتطعلتب درتالدقلوتالدمييقا وت ت

الدقتتاليقب و ت
اخرعف تة دفتالفعقت تالي
ي ،ت ب تة
مقا

تاليقباتل اتم ت تثتتاسخترافتاا

تاتاليرتق ت

دت تداخت تاليرتقتاليا تدتبتدخرافتاأل تد يلي د تالتستديدقبت تبريدقتعت

تاجع تقإداةةتالدقلوت تاجيعتالسم وتااخرعفتوت،تمتدتةق تدتةمند تدتمريتددةتمت ت

اليطات تاعرويد تاليقب توتالتستدتداخع تة دهتدتقدصتددم تة دهتدتةختق تتقةثتق تطعتلت
دقاةقتاسهرودر،تادتاهيعاتسعبدتطعتلتمبتدةتاايا توتكادت ت،ت

تاتطت تادةستدد دتمت ت

قب تاأل تقادت.ت)(17تقاالتععوت ستعت"طتدهدنتالست دت ستا"ت تالتتدقتتاليقب توتدعوت ت ت
تتساتت عتتقةتاايا توت،تق رستتدرتتط ت تك ف تتوتديا ت ت عتتقةتاايا تتوتاليقب تتوت تدقتت
القطد د،تق اتدقتتدي شتد د طدتقرق دتةقتإقع و د،تق يت ق تة
اختترافتق

دتةه دتا تاليق تقطعلت

دد تتدتهي ت شت تاروتتدتديع تتد ت،تقملتهص ت تبيتتدتإ تاروتتدتاايا تتوتةغ ت ت

لتتدقس ت تتد قةتبدلدةاس توت،تقالتتستم ت تب تتدتجتقبتتوتاعتتاتالريتتدقنتاسع تتاتق تتقدت
عقةتاايا وتاسع

و(18).ت ت

دقدب تاايا وت تةبس تدصيةاد دتبتدجييقتتقاليا بتد تتالتستت عفعت دتتدستريةتتالدقلتوت
ايا

د،تقالرلق يد تقاليتياهاتتالي

توتالتستتدوتاتتقدقستاتتمبتدداتتاليدالتوتقااستدقاةتت

داخ تاعرودتقادد وتالفقاوتالتدةكوتكت ت ددت ت تتاليوع توتالس دست وتقااستدقاةتتةمتددتت
اليتتدهينتدقنتمت تتس،تإستةه ت ت ي تتدتدربتتد تتبتتاتعرعتتفتدقتتاليتتدملتبصتتفوتطدمتتوتقالتتدقتت
اليقب وتخصيادت تدب دتل ودك تدقس تق تاايا وتم ت ثتال ددتةقتالفلت تلي تيدتت
اويطوتم تالرتد د تاارتعووت ت مهتاليوع و.تقهمكقتم د:ت ت

ةقس-تة موتاالدةكوتالس دس و:ت ت
متنت تاالتدةكوتالس دست وتإ تد ت ياهتتعتطوع توتالر و توتالس دست وت،تقغ دب تدتةقتطتتددت
يدل ر دتحيد تخعات ت مهتاليوع و،تقدرتددتاالدةكوتالس دس وت سعت ب يتوتال ظتددت
الس دسات تالدقلو،ت إكاتكدنتهظدمدتغ تدمييقا اتميع ت تد ت قت تقاتملتدةكوت
ااتتتيا اتقاأل تتتسا تقم ظوتتتد تاعروتتتدتااتتتدهات تات ت دغوتقد ف تتتمتاليتتتقاةا تقةست ت ت
الس دسد تقاليعاتات ب،تقالتتدقتتاليقب توتملتدتققتإ تمستري تاالتدةكوتالس دست وتت
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الفيدلوتكودت اتطع ت تاألهظووتالدمييقا و،ت فاتاوع دتديدهاتم تة متوتاالتدةكوت
الس دس وتق ماتةا دتسهيدادتق يا تاسدصدتتالس دساتباتاجدك تقادعيما.ت)(19ت ت
قديتتقفتة متتوتاالتتدةكوتالس دس ت وتبيه تتد:ت"كلتتضتالصتتقااتالتتم تحيتتد ت

وتتدتد ظتتقت

ال خبوتاجدكووتلعوردلعتالليب وتةقتسعيربتاأل قادت تاعرودتقاجلودطتد تالتستدستيلت
إ تاالدةكوت تال سقتالس دساتطعلتةه تدتمردلتعتقستعيربتغت تاتقطا".ت)(20ت تاتتديت ت
ط تغ د تةساتاالدةكوتالس دس وتقدغ عتةقتطسقفتاأل قادتقاجلودطد تط تدتتقدرونت ت
ة موتاالدةكوتالس دس وت تالدقتتاليقب وت تط تستااؤسستد تالس دست وتالقمس توتطعتلت
اسر يد تك تاليي تقااعيهد تااي تيدةت تاعروتدتقالقاغبتوت تاالتدةكوت تاليوع توت
الس دس و،تقكملضت تطددتةغبوتةغععتاألهظووتالس دس وتاليقب وتقخنب دتاجدكوتوت ت
إاقاربت مهتاليتي تت تإداةةتاليوع توتالس دست وتتقادستددتتالب توتالس دست وت تاوت تالتدقتت
اليقب وتبست رقةت تس تقا تدتطعتلتميدل تدتالستعروتإ تد وتإ تدقةتااؤسستوتاليستعق وت
قددخع دت تاج دةتالس دس وتقا دطوتاليقاةا  .ت
متنع تة موتاالدةكوتالس دس وت تاجلساةقت تط ستااؤسسد تالقمس وت تاستر يد تت
ك ت تاليتتي تااي تتيدةت تاعروتتدتلعولتتدةكوت تاج تتدةتالس دس ت و،تقطتتددتق تتيدتةغبتتوت
ي ي تتوتل خب تتدتاجدكوتتوت تااتتقاربت تتمهتاليتتي ،تقست رقةتاجتتس تاليا تتدتقااؤسستتوت
اليسعق وتطعتلتتميدل تدتتاجعت تم تدتتست وتت،1528تقةغت تتاساتا د تتالس دست وتتالتستت
طق ر تدتتاجلساةتقتتبيتتدتإقتقاةتدستريةتت،1525تقديتتد تخرتد تتقتدهيهاتت يوتتقتاسهفرتددتتاتتيت
دي قتبي تق تاايا و،تقل يةتاأل سا تالس دس وتقم ظوتد تتاعروتدتتااتدهاتتقا تقارتت
اسهرخدبد تالقةدس وتقالرلق ي وتقإققاةتمبدداتاجق وتقااسدقة،تإستةنتال ظتددتتالس دستاتت
اجلساةتتق تلت تطتتد ساتطعتتلتاستتر يد تكت تاليتتي تالس دست وتالتتستل تتق تطعتتلتالستتد وت
الي

و ،تاألمتقتتالتم تتخعتقتتهيطتدتتمت تتالرصتدددتتبتاتتال ظتددتتالس دستاتتقبيت تتاليتي تتالتستت

دبعية ت تاع تميدة وتس دس وت تبدا ر دتلررتيتتبيد دتا تةطودتتط فتس دسا .ت
قةغ تاساا د تالس دس وتالستطق ر دتاجلساةقتختاتتتالست يا تتاألخت ةتمت تاليتقنت
،81ت يدتلع تاالدةكوتالس دس وتاعع وتقلق وتغ ت يدلوتم تقبت تتاليي دلس دست وت
قل ية دتةث درتاا دسبد تاسهرخدب وت ي ،تمؤد وتةدقاةاتمي وتميدب تاجصيتتطعلتالق دت
اسهرختتدبا،تقاختدك تتدتاتتع تالريب تتوتبغتتقضتخعتتقتمستتدهدةتلعتتتس تاجتتدك تدقنتتط ت ت
جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

075

ترسيخ قيم املواطنة وانعكاساتها على البناء الدميقراطي _________________ ...عمر كعيبوش ـ رابح لعروسي

ملتتدةكوت ي ي تتوتمي ت ةتط ت تدرعيتتد تاللتتيعتاجلساةتتق ،تمبتتدتستتد ت تاجفتتدلتطعتتلت
الي دتاليدة ت تااؤسسد تالقمس وتقغ تالقمس توت.تقمت تتبتاتتاألستبد تتالتستتستد و تت ت
طددتبقق تاايا وتالفيع وت تاجلساةق:ت)(21ت ت
 -1اييبوتالرون تالس دساتط ت ق قتاليو تاجسبا .ت
 -8طتتتتددت يدل تتتتوتاسهرخدبتتتتد تكآل تتتتوت تالريتتتتب تطتت ت تةةارتقدي تتتتد تااتتتتيا ا،ت
قالرلع ضت تاليوع وتاسهرخدب وتقهردة د .ت
-2تاليسقفتاسهرخدبا .ت
قدرخمتة موتاالدةكوتالس دس وت تالي

تاليقباتطدةتةبيددتستيارتمت ت تثتهردق تدت

قةاتتعد دتق دطعر تتد،تقكتتدنتلأل تتسا تالس دستت وتدقة تتدت تدفتتدق تتة متتوتاالتتدةكوت
الس دست وتلفلتتع دت تب تدرتة تتسا تقي توتقتتددةةتطعتلتااستتد ووت تدفي ت تمستتدةا تتالر و تتوت
الس دس و،تإ تد وتإ تااؤسستوتاليستعق وتالتستليبتت تدقةاتستعب دت تديو تقت تمهتة متوت
بس رقد دتطعلتمؤسسد تاجعت ت،تقمتدتدقدتعتط تت تمت تدير ت تلعيوع توتالدتمييقا توت ت
ةغععت مهتالدقت.تقدي دتثتا تاويطتد تمت تالييامت تةد تإ ت تدق تة متوتاالتدةكوت
الس دس وت تالدقتتاليقب وت ا:ت ت
 -1ا رعدةتال خعتلعسعروتالس دس وتقة
-8

تمردلعتاالدةكوتالس دس و .ت

يفتاأل سا تالس دس وتقم ظود تاعرود.ت ت

 -2ق يدتةسبد تمقدبروتبدجلياهتعتاسقرصتدد وتقاس رودط توت(الفيتقت،تاجل ت تقاألم توتت
اجلقميو،تالبردلو،تالفسدد).ت ت
ثده د-تة موتاللقط و:ت ت
دي تاللقط وتط تة دتققبتيتتاللتيعتبدلستعروتقمت تحيعوت ت،تق تاتتإ تد تةكتدةست
دقلوتاايا وتالدمييقا و.تقة موتاللقط وت تاتة متوت ي توتقدعدمت تا روتدطات،تقل ست ت
ة موتهظددتس دسات ي ،ت أله تدتستد

تطت تملتدك ت تب تقاهرظتددت ي تستال ظتددتطت ت

ميا ر دت قلعت تطت تطتددتاستريقاةتالياقتوتالتستدتقب تالفتدطعاتاس روتدط اتبدل ظتددت
اليتتدة (24).تقملت غف ت ت"اتتدمي ت ر رتتين"تاسرتتقتالتتم ت يا ت تدقتتااي تتوتالندلنتتوتم ت ت
الرتتتيتتالتتدمييقا ا،تقالتتم تست عتتينت تهظتتقهتهر تتوتهدبيتتوتم ت تالنتتيةا تاس رودط تتوت
بيدةتمتدتدعتينتااختد قةتاجلتددةتاليددمتوتمت تبيت تالس دست اتقمت ت قكتد تلتددةت
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دياتتع تم ت تخ تاتتتاسهرخدبتتد تإ تالستتعروتلعتتات عقستتيات تتيد ت ته د تتوتاألمتتقت
لري تت ت تالدمييقا تتتتوتسدمتتتتوتمصتتتتدج تتاسداتتتتوتطعتتتتلت ستتتتد تااصتتتتدحلتاليدمتتتتوت
لعويا ا(22).ت ت
سرودتال ظددتالس دساتاجلساةق تاتقط ر ت،تمت تتاللتقط وتتالردةق توتتجلب توتتالرتق تقتت
الي ص،تمبدت ير دتاسبي د تمرعيوت دتة تقيةتس دس وتدرودتلعولدةكوت تادةستوتت
السعرو،تادتسبعتاليد دتم تاأل مد تالس دس وتالتستتل تق تتبيادة تدتتمتدتتدقا تدتت ب توت
الرتق قتالي صتهر وتاسخراس تالست دث تداخ تة تسةتتال ظتددتتالس دستاتتاجلساةتق ت
لتتر اك ت تتمهتاأل متتد تلرفيتتدتال ظتتددتالس دستتاتاتتقط ر ،تقم تت ت يتتدتاةدتتب تااف تتيدت
القمساتلعويا وت تاجلساةقتبدلبيدتالردةقاتقالنتية ت،تكتينتتديعتدتتاا داتعتتالس دست وتت
كو صعتةة اتاجلو ية وتملققطتمبلتدةكوتتاا اتبتت تالنتيةةتتالرتق ق توتتةقتاايقتفتت
اإلجيدباتجتد دت يتقطدةعر .ت ت
ةغ تق ددتاجلساةقتبإدخدتتاليد دتم تالريد ا تطعلتدسدد

دتم تدت1522تإ ت يم تدت

تتمات،ت إستةنت تتتمهتالريتتتد ا تلعتت تاتتتعع وتق ب ستتتوتهصياتت دتاليدهيه تتوت،ت تتتدلعن ت
كده تختددتمصدحلتال خعتاجدكوو،تمندتتكلضتمدت د ت تدستريةت8112ت تمدددت ت
،24تبفربتالي دا تالقةدست وتدقنتدد تدتطتدد دت،تقلعت تالستعروت عتقاتطعتلتاجتس ت
اجدك تقااؤسسوتاليسعق و،تادتةق تدت تيةتبتاتال صتياتالدسترية وتقدرب يدد تدت
اليوع و،تادت ادت تإ يدفتاقط وتلع ظددتالس دساتقال خعتاجدكووت تاجلساةق .ت
مدتمي ستميظ تالدقتتاليقب وتق يدت يةتمرسا دةتباتاعرودتقالدقلوتدعددتدص تإ ت
تتدتالير يتتوتبتتتاتاللتتيعتقال خبتتوتاجدكو توت،تقديتتدهات

تتدتةهظوتتوتاجع ت تم ت تة متتوت

اتتقط وتديتتيدتإ تةستتبد ت عع تتوتا رودط تتوتمقدبرتتوتبب تتدرتالدقلتتوتاجد نتتوت تالتتي

ت

اليقبا،تقب وت مهتاأل موتدعددتدعينتكاد تدت تاليد تدتمت تالتدقتتاليقب توت،تق تدتثاثتوت
ةبيددتم ابروتقمرداخعو:تال اكود تالردةق وتاايةقثوتالستد ساتإ تالستعري وتاللتتدمعوت
قالرصتيةا تاارعيتو،ت قالبيتتدتاإل تد يلي اتالتم ت رختمتمت تق ت وتالت ا تلتيةاتةة ستدت
لرفدطاد ت ،تقالبيتتدتااؤسستتاتالتتتم ت عختتتنيتالر دق تتد تالر ظ و تتوتاقرصتتدد دتقس دس ت تدت
قا رودط دتقثيد دت تاعرويد تاليقب و(23).ت ت
طعتتلتالتتقغ تم ت تاهيستتددتاألهظوتتوتاجدكوتتوت تالتتي

تاليقبتتاتم ت ت تتثتاللتتع ت
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الس دستاتإلتلتةهظوتوتمعع وتقةختق تة ية توت،ت تاتتديتدهاتمت تة متوتاتقط وتبتدة د ت
مرفدقدوتاسدةت تالص غتالس دس وتالستدب ر دتال ختعتاجدكوتوت،تقالتستلعت تقداتقةت
طتت تاستتتر يد تالرتتتيتتاس روتدطاتمت تختتاتتخعتتقتقديست دتق تتيا تاالتتدةكوتالس دست وت
ددةجي د،تقدع يتبيتت تال ختعتاجدكوتوتإ تاسترخدادتاليوتدتكآل توتجتت تاالتعا ت
كوصتتدةتلعلتتتقط وتةقتالع تتيرتإ تس دستتتد تالرتتتي تط تتتدمدتدلتتتيقتبر تتتدقنيتاتتقط ر دت
لررخم دتكمة يوتلعريب وتالس دس وتااؤ دةت د،تق دربتطيامت ت عع توتةختق تد تدتتمت ت
اللتتتقط وتالس دست ت وتلع ختتتعتاجدكوتتتوتاليقب تتتتوتكي ت تست تتتدتطتتت تميدجلتتتوتالرتتتيدقا ت
اس رودط تتوتال دةتتوتطتتت تاجقمتتتدنتالربيتتتاتقغ تتتد تاالتتتدةكوتالس دست وت،ت

تتاتط ت ت

الردخ تم ت دهعتقي تإقع و وتقدقل وتإلثدةةت مهتالييام ،تق عمات إنتاتقط وتاألهظوتوت
اجدكوتتتوت تغدلب تتتوتالتتتدقتتاليقب تتتوتدرآكتت تبلتتتع تمرتتتتقد،تسستتتت ودت تتتتاتالييتتتد ت
األخ ت تاتتدت تتؤد تإ تا رتتسا تاتتقط تر د،ت ي متتوتاللتتقط وت تالتتي

تاليقبتتاتدتتقدب ت

ط تتي دتمبلتتععوتالدمييقا تتوتقاالتتدةكوتالس دستت وتقطتتتددتقتتدةةتالتت ظ تالس دستت وت
اليقب وتطعلتاسر يد تالرتيس تاس رودط وتال يط و(24).ت ت
ق ير تغ تد تااودةستوتالدمييقا توت تاج تدةتالس دست وتاليقب توتمظ تقاتمتت تمظتد قت
ة متتوتاتتقط وتةهظور تتدتالس دس ت وت،تلي تتيدت تتدس تم ت تطتتددتالق تتدتقاليبتتيتتم ت ت تتقفت
اييب دتمب تحيعو ،تقق يدتة متوت يتدانتالنيتوتبداؤسستد تقال ختعتاجدكوتوت،تق ت
اليق ت تالتتم تدؤكتتدت ت تاألهظوتتوتالس دس ت وتاليقب تتوتقخنب تتدتبيوع ت دتطعتتلتدتتي تالب تتوت
الس دست ت وتقاسقرصتتتدد وتقاس رودط تتتوتاا دستتتبوتلرعتتتق اتقت ت تاايا تتتوتقب تتتدرتةهظوتتتوت
دمييقا تتتوت يدلتتتوتدستتتوبتمبلتتتدةكوتكت ت تالفياطت ت تااي تتتيدةت تاعروتتتدت تاج تتتدةت
الس دس و،ت إه تبدايدب تدسدادت يةتاقط ر دتقدريعنيتالنيوتب دتقباتاييب د .ت
ثدلند-تة موتا ي و:ت ت
ديدتمسيلوتا ي وتمت تة ت تالي تد دتالرتاتسقت تا روتددتاليد تدتمت تاافعتق ت تلت ت
لتت تبيتت تالتتدقتتقال ختتعتالس دستت وت تالريل تتفتبتتاتا ي تتد تقدلتتع تمتتدت يتتقفت
بدلريد شتا ي دداتخداوت تالدقتتاليقب و(25).تقدظ قت مهتاأل موتط دمدتدرصدةاتمصددةت
قسرتاأل تتقادتمتتدتالتتيسرتلعتتي

،تمبتتدت ؤكتتدتطعتتلتق تتيدت دلتتوتم ت تطتتددتالر تتدهاتداخ ت ت

اعرودتة تغ د تةساتال اب تباتمعيهدد تقة قاده،تق تريتت دلتوتمت تطتددتاسستريقاةت
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الس دساتقاس رودطا .ت
قدلتت تة متتوتا ي تتوتإ تةنتالتتيسرتالس دستتاتلعفتتقدتداختت تالدقلتتوت ر تت تإ تةدطرتت ت
اليقق وتةقتاألقل وتبدستنتاليسرتلي
ااي تتدتلعتتي

تمبدت ؤكدتطعلتق يدت دلوتاهرفدرتالتيسرتالس دستات

تقدريتتددتالتتيسرا تداخ ت تاعروتتدتاليا تدت،تق تتماتةا تتدتإ تغ تتد ت عتتقةت

ات
اايا تتوتبتتاتة تتقادتاجلودطتتد تاالتتععوتلعو روتتدتد ت تدتتيث تطيام ت تالربتتد تاليقق ت ت
قالرخعفتاسقرصدد تقالرفدق تالربيتا.ت)(26تقدت ت تمهتاألت متوتط تدمدت ي تتدتديتدةضتبتات
النيد وتالريع د وتقالنيد وتاجد نو،ت تاتتديت تطت تق تيدتخا تدتبتاتال ختعت تيتتإقدمتوت
م ظيمتتوتق ت تقةمتتي تمل ت كوتدف تتاتإ تملتتععوتالتتيسرا تال ت يوتميدب ت تالتتيسرا ت
الي

و،تلمات اتمقا يوتأل موتب درتاألمو(27).ت ت
دق دت تمقةتتة متوتتا ي توتت تاجلساةتقتتإ تمق عتوتتاس تراتتتالفقهستات،تالتم تتةست تت ت

ستقتبي ت تتمقةتا ي وتقة و دتالد تقالعغوتقلدةبوتقهس تلع تمدت يت ساةق ت عوت
ةتديا تدهت،ت تدس راتتتالعغتي تتقست ددةتتالنيد توتتالفقهست وتت تالريتدما تتال يم توتتلييتيدتت
طد تتدةتةس ت ت تدف تتقتإاتتعدل وتا ي تتوتالي

تتوتاجلساةق تتو،ت

تتاتط ت تالر دق تتد ت

قالري د تاإل د يلي وتالستم س تالفعقتالس دساتاجلساةتق تتاايداتقتتة تددتتاجقكتوتت
الي

وتقالنيةةتقالستبي تقدةووت رلت تمق عوتمدبيدتاسسريات.ت)(28ت ت
قدير تة متوتتا ي توتتمت تتةخرتقتتاأل متد تتالتستتطق تدتتاعروتدتتاجلساةتق تتسهيستدم تتبتاتت

طدةتاجتد د ،ت ثتمتستضتتالتبي تتبدسجتتدهتتاليققبتات،ت ت تاتت تق تتالتبي تتاآلختقتت ت
اسجتدهتاإلساماتبد اتلرتي قتالريا نتاايصيدت تاللخص وتالييم و ،ت ت ات روسضت
البي تاآلخقتبد ي وتال بق و،تةغ تديك دتاالقاتاجلساةق تطعلتق يدت ي وتملت كوتت
لع تاجلساةق ا.تقالي تاألسدساتاايت تطت ت تمهتاأل متوت،تمتقدب تمبتدت يتقفتبداستيلوت
األمد غ تتوتالتتستدق تتدت تتدقة دتإ تستت وت،1545تة تت ت ق تت ت ت دهب تتدتاإلاتتعدلات
الس دستتتاتكورعتتتعتمت ت تمردلتتتعتالرون ت ت تاألمتتتد غات ت دكت ت تاجقكتتتوتالي

ت توت،ت

قدفدقو ت دد دتمدتة دا ت،1521تقل يةتد ظ ود تدي تط تة موتا ي وتمنت تتاجقكتوتت
ال بق تتوت ت قهستتد،تقدعتتقة تجتع تتد ت تتدهتاأل متتوت ت8111تقاط ت افتالستتعروتبدلعغتتوت
األمد غ وتلغوتق

و،تقسدتساتتت تمهتتاس متوتت دة توتتق يد تدتتإ ت يم تدتت تماتتةغت تتاجل تيدتت

اابمقلوتايدجلر تدت،تلي تيدتتد تدةا تتقة تسا تتس دست وتتدستر دتتإ تمييمتد تتا ي توتتالفقط توتت
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طعلت سد تا ي وتالي

و،تلماتميعت تتاليتيتتتةهت تتدي تدتتطاقتوتت قد توتتبتاتتة متوتتا ي توتت

قدقس تق تاايا وت تاجلساةق.ت ت
ق ت ماتالس دقت ؤكدتاليد دتم تاار رواتبدللينتاليقبتات،تةنتة متوتا ي توت تاتمت ت
ةخرقتاأل مد تالستديدهاتم دتميظت تالتدقتتاليقب توتسهيستدمدد دتبتاتاجتد تد تمريتددتةت
بدستمت تدي تدتالتقد تلرتي تقتاللخصت وتاليقب توتالييم توت،تقكدهت ت تمهتاسهيستدمد ت
سببدت تاه دةتال خعتقااؤسسد تاجدكووتلرعرسعتة متوتا ي توتبيتداتيختقتسةدبد تدت
بي موتاللقط و.ت ت
لتتمات يرت ت تتيفتاسهروتتدرتلعتتي

تمت تبتتاتة ت تالرتتتد د تالتتستديت ضتستتب تدي تتقت

اايا تتو،تقات ياتيةارتدروتتقدتطعتتلتمف تتيدتالتتي

تقديتدهتق تتداتةكنتتقتمت تكيهت تمستتد وت

غقا وتاودةسوت ييقتاايا و،تكظد قةتاايا وتالد وتاألا وتالتستدرخرتلت تدقدت
،تقل يةتمصرعبتاايا

الي

تاليتدااتاستر دداتتطعتلتميتد تديتدة تالنيد تد تقاللتيي ت

قدلتتدبضتااصتتدحلت تلتت تد تتدقنيتستت ددةتالدقلتتوتدتت تدتتيث تالرتتدخا تقاسخ اقتتتد ت
قاارغ ا تااريددةت تارلتاعدس تالداخع وتقاسدة و(29).ت ت
كده ت مهتاأل مد تالتستديق تدتالتدقتتاليقب توتاهيعدستددت دتالستعب وتطعتلت قك توت
ارويدد دتمي ةتط تاسخراس ت تالريا هد تااي يدةتداخع د،تمبدت يعاتمد تاهفرتددت
الصتتقااتبتتاتعرعتتفتااعيهتتد تالس دست وتقاس رودط تتوتقاسقرصتتدد وتمت تة ت تااصتتدحلت
يوتلعتصيتتطعلتالنققةتقالري دتقااعدسعتقااعدهوتالس دس وتقاس رودط توت،تمبتتدت

ال

ؤكدتطعلتاااتتق يفتق تاايا وتقاسرخدام دتكيس عوتلعصقااتال خبي تقخدموت
ااصدحلتال

يوتطعلت سد تااصدحلتاليدموتلعو رود .ت

قةغ تبي تمظد قتالريدد وتالس دس وتاللعع وتالستديق دتبي تالتدقتتاليقب توتتإست
ةه تتدتبي ت تم ت تةقت تاا تتد قتدتتيثقاتبق تتددتالرتتتيس تالدمييقا تتوتالتتستطق تتدتاليتتدملت ت
مق عوتمدتبيدتاجق تالبدةدة،تقاه دةتالت ظ تالرستعر وتقاليستعق وت ت ت تي تةمق عتدت
قيس ت دتقإ ق ي تتد،تقستدتتساتتال ختتعتاليقب تتوتاجدكوتتوتبي تتدةتط ت تةنتديتتقتقدي ت فتمببتتدةت
اتتدقةتالستتعروتط ت تاللتتيعت،تقحبتتقتاالتتدةكوتالس دس ت وتل ت ت تإداةةتاتتؤقه تقستدتتساتت
الياد وتطعلتاعرويد ت اتاليي تدةتالقة ست وتالتستدعت تادةستد ت تمهتال ختع.ت)(30ت
لتتتماتدر ستتتدتة متتتوتاسهريتتتدتتتاتتتيتالدمييقا تتتوت تالتتتدقتتاليقب تتتوت ت تتتيفتاليتتتي ت
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ا،تق ر عتلتت تمات
الدمييقا وتالستميعت تةنتديختمتطعتلتطددي تدتطوع توتالرغت تالس دست ت
ال تتيفت تغ تتد تالر ظ وتتد تالدمييقا تتوتاجي ي تتوتقاليياطتتدتقالريدل تتدتقااودةستتد ت
اليا تتتتوتقالندبرتتتتوتالتتتتستمت س تتتدتقد ع عتتت دت،تكوتتتتدتةنتاسخفتتتدقت تطوع تتتتوتالرتتتتتيتت
التتدمييقا ات تالتتدقتتاليقب توتتمتتقدب تبداستتدة تالنيد توت،ت و رويدد تتدتدي ت شتطويمتتدت
مق عتتوتدفع تتضتالت ظ تاللتتويل وتقالرستتعر و،تقملتدتتدخ تبيتتدتبلتتع ت تتد ت تمق عتتوت
اسهريدتتالدمييقا ا(31).ت ت
اديةتالندلث:تمررعبتد تتدفي ت تتدقةتاايا توتت تب تدرتتالدقلتوتتالدمييقا توتت تالتدقتتت
اليقب و ت
دسر دتالدمييقا وتإ ت عقةتس ددةتالليع،ت تاتميعت تتاجتد ثتطت تدمييقا توت
تغ د تاايا ا،تقاايا وت اتةك سةتمت تةكتدةستالدمييقا توتكيه تدتاإلمعده توت
الي تتدةتلرعتتق اتس ت ددةتاليتتدهينتقااستتدقاةتةمدمت تقاودةستتوتاجتتدتاألدهتتلتمت تاجيتتيقتت
دلتدقتتاجد نتتوتستيارتالدمييقا تتوتم تتدتةقتالتستديتتقفتدتتيس تدمييقا توتجتيت تمت ت
اايا تتوتستتب اتقغد تتوتق تتعتدي ي تتد،ت تات بغتتاتةنتخترتتستتاايا تتوت تاتتقدتالرتتي ت
اللتتععاتلبردقتتوتديق تتفتةقت تتيا تستتفقت،تب ت تدر ستتدت تالغ ت ةتطعتتلتالتتي

تقاسطرتتسا ت

بدسهروتتدرتإل ت تقاالتتدةكوتالفدطع تتوت تدستتاتمستتري د تالر و تتوت ت ،تقديس ت دتمف تتيدت
اايا وتاإلجيدب وتقدو تاألمدهوتقااسؤقل وتقاسلرسادتبد
بدليا بد ،ت

ادتاليتدهينت،تقب ابت تاجيتيقت

اتط تالرلبدتبيت تالرستدمبتقاليتدت.ت)(32تقط تدمدتدستععت يتيقتاايا توت

ديختتمتالدمييقا تتوت تاسخرفتتدرت،تق ظتتقتإل تتدتطعتتلتةه تتتدتمتت تااييمتتد تالقة ستت وتالتتست
دقدعستطع دتالدمييقا و،ت اتميع تادةسوت ييقتاايا وتإست تلت تست ددةتهظتددت
ع تدمييقا ات قس تق تاايا وتق دط تملتدطقتالتيسرتقاسهروتدرتلعتي ت،تلتماتديرت ت
اايا وتقالدمييقا وتطويداتالب درتالم ت ؤساتطع تقياطدتاعرود،تق يتةسد تالنيتوت
ااربددلوتباتاايا

تقالي

تققيام دتاالدةكوتالس دس وتقاس رودط وتالققاتق ص(33).ت ت

م تتدته د تتوت8111تقبدا تتوت8111تإ تال تتيدتقاا ريتتوتاليقب تتوتمتتتقتبرتتتيس تس دس ت وت
قاقرصتتدد و،تاةدفي ت تمبي ب تتدتةاتتيا تد تتدد تبتتدلرغ تقاساتتادتالس دستتات تاا ري توتت
قةخدتاللبد ت ي قنتط تةغبر ت تاالدةكوت تاليوع وتالس دست وتق تات دتاليتقاةا ت
قةس ت تالس دستتد تالتتستمتتتات تتدد ت،تقالرتتفتال تتد تطعتتلتاختترافتد تتدةاد ت رتتدلبينت
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بدالدةكوتالعدمعوتقاجقةت تختر تااسدةتااسريبعاتلبعداه تقارويدد  .ت
قجيودتةغععتالس دس اتقاألكددمي ا،تطعتلتدد تدتاا تددتالقة ست وتاق عتوتةقت تمتدت
يتدتتط تدتاه تتدتمق عتتوتب تتدرتدقلتتوتدمييقا توت د تدةت،تانعتوت ت تققةةتاطتددةتديق تفت
ال ظددتالس دسات تالدقتتاليقب وتق تقتاطربتتدةا تإطتددةتدلتع تا ي توتالي

توتاليقب ت توت

ة تهظددتس دسات رردبقتمتدتاتتع تااعيهتد تااي تيدةت تكت تدقلتوتطقب توتطعتلتةقت ت
ديتتد ق(34).ت قمتتدتب تتدرتالدقلتتوتالدمييقا تتوتسبتتدتم ت تق تتيدتم ظيمتتوتم ت تاآلل تتد تقالرتتتات
در تو تقسدة تقدطد وتديدتاألسد تااي يطاتسس

داتمب لتقمي لتاايا توتقااتيا

ت

ط تةعوتم تاليسدة تقاآلل د تم د:ت ت
 دتتي تاأل تتقتالس دس ت وتقاليدهيه تتوتالتتستدعف ت تملتتتدةكوتااتتيا ات تتتاتاج تتتدةتاليدمتتوتطعتتلتةهت تقا تتعتق تتتات،ت قكتتمات تتتقتاسهرختتتتد تقال اتتتتبتقإبتتتدارتالتتتتقة تطبتتتتقت
اسستترفردر،ت طعلتةنت ظتت تاليدهتتينتمبداتتقةت تتمهتاجيتتيقتقدعرتتسدتالدقلتتوتبتتتإدةا تاستتت ت
ك تميا تت تقميا تتوتبيدطتتدةتب دهتتد تال دخب تت تدقنت عتتعتمرتتلتديا تتق ت تت تاتتققطت
ال دختتتتع،ت قدعفتتتت تالدقلتتتتوتستتتتاموتاسستتتترفردرا تقاسهرخدبتتتد تق دد ر تتتدتقهسا ر تتتدت
قددخت تة سد تدتبدلريث تقت تاتاتارتمت تكلتضت قميتوت يدقتتعتطع تتدتاليدهتتين(35).ت ت
ت ققةةتدي تقتالريا تقتبتاتمنت تالنيد توتالس دست وتالستدةدةت تاعرويتد تاليقب توتقب وتةهظور تدتالس دست وت،تألنتإةستدرتقياطتدتااودةستوتالدمييقا توت ستردطاتبدل تققةةت
ق يدتثيد وتس دس وتملدةكوتدؤم تبدلي تقاابدداتالدمييقا توت،تلتماتسبتدتمت تدد تدت
ب يوتالنيد وتالس دس وتاليقب وتبغ وتاليقيفتطعلتمتيا

تال تيفت تدت،تقمت تمتتدد تدت

اهيعدسدد دتقدداط دد دتالسعب وتطعلتاليوع وتالس دس وت تالدقتتاليقب و.ت ت
لماتدير تطوع وتدري قتم دماتالنيد توتالس دست وتاليقب توتبدجتتدهتالدمييقا توت،تقمتدت
دتتعتط ت ت تتمهتاليوع تتوتم ت ت تتددةتمستتري تالتتيطاتالس دستتاتقاس رو تدتطاتط تتدتااتتيا

ت

اليقبتتات قإمعده تتوتإ تتدا تدتتيس تس دس ت وتدتتدط تقدستتدطدتطعتتلتب تتدرتةهظوتتوتس دس ت وت
طقب وتدمييقا توتدتؤم تبيت تقثيد توتاايا توت،تاتدتجييت تم تدتةهظوتوتس دست وتدظتلت
بدللقط وتقاليبيتتم ت قفتاييب د،تقبدلردلات ودنتاسروقاة دتقاسريقاة د(36).ت ت
 دقق وتدقةتمؤسسد تاعرودتاادهاتاليقبا،تبتدل ظقتإ تالتدقةتاا ت تالتم ت عيبت تت تدتتدط تقدقس ت تاايا تتوتقالدمييقا توت،تق تتيتمبندبتتوتب تتوتم دستتبوتلر و ر تدت،ت تتدعرودت
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اادهاتقمؤسسدد ت سد ت تديس ستقهلقتالنيد وتالدمييقا وتقدي تاللققطتال ققة وت
لريو قتادةسر دتقديك دتق و دتاألسدس وت تاعرود،تلي يدتطاقتوتبتاتالدمييقا توت
قاعرودتاادهاتبدطربدةتالدمييقا وتاويطوتم تقياطدتاجع تقمؤسسدد تالتستدت ظ ت
م تخا دتاإلداةةتالسعو وتلعصقاات تاعرود،تقاعرودتاادهات

رعدتبدقةتلتية ت ت

ب تتدرتالدمييقا توتتبإطربتتدةهتة ت تق تتيا تاالتتدةكوتاللتتيب وت،ت تتدعرودتااتتدهاتالفيتتدتت
ميعت ت تةنت ستتتد ت تالريق تتتفتبدس تتتدةتالتتتدمييقا اتقالتتتدطيةتإلت ت ت تقالرني تتتفتبلتتتينت
اليياطتتتدتاجدكوتتتوتقالقاط تتتوتلعوودةستتتوتالدمييقا تتتو،تقهلتتتقتثيد تتتوتالي تتتدةتالي

تتتوت

قالريك دتطعلتالر ل وتالس دس وتلعفقدتاليقباتطعلتالسعيربتالدمييقا ا .ت
خدمتتتتتو:
ديس سدتطعلتمتدتستبقتتميعت تتاليتيتتتةنتاارربتدتتلعياقتدتتقااودةستوتتالس دست وتت تالتدقتتت
اليقب و،ت ا عتةه تدي دتاويطوتم تالرتد د تالستديا تةهظور دتالس دست وتتقخنب تدتت
اجدكوو،تقطعلتةةس دتاقط وتالسعروتقمد تقدةد دتطعلتدرب قتقدقس تقت تتاايا توتت
مت تة ت تدميق تتوتاج تتدةتالس دست وت تاا ريتتو،تقدي تتقتاايا تتوتالدمييقا تتوت تدقتت
اا ريتتوتمتتقدب تمبتتد تةغبتتوتققتتدةةتال ختتعتاجدكوتتوتطعتتلتدتتي تاآلل تتد تالس دستت وت
قاليدهيه تتوتالعف عتتوتبرفي تت تقدستتاتمستتري د تاالتتدةكوتالس دستت وتقد و تتوتقدرتتي قت
الياقوتباتاايا

تقاروي تقدقلر تق قتق تالدمييقا وتاجد نو .ت

لتتمات تتإنتب تتدرتةهظوتتوتس دست وتدمييقا تتوت تالتتي

تاليقبتتاتقدقست تمبتتدداتاايا تتوت

الدمييقا و،ت ررععتد و وتثيد توتتس دست وتتدلتدةك وتت د تدةتتكبتد تتلعنيد توتتالريع د توتت
الستتدةدةتاليدةوتتوتطعتتلتاسستتربدادتقالردطتتوتقاس تتيا،تقالتتستدير ت تم ت تةك ت تمي يتتد ت
طوع وتب درتةهظووتدمييقا توتت تاا ريتوت،تة ت تققةةتالي تددتبدساتا د تالدمييقا توت
العف عتتوتب ق تتوتق ت تاايا تتوتقالي تتدرتطعتتلت دلتتوتاإلغ ت ا تالنيتتد تقالس دستتاتالتتم ت
ي ل تالفقدتاليقباتداخ تاروي .ت ت
هدقلتتت ت تتتمهتالدةاستتتوتمستتتيلوتدقستتت تتقتتت تاايا تتتوتتقاهيعدستتتدد دتتطعتتتلتتالب تتتدرتت
الدمييقا ات تالي

تاليقبا،تقدي

تبدل ردةيتتالردل و:ت ت

 لتت ت تاغعتتتتعتالتتتتدقتتاليقب تتتتوت تاستتتتر يد تكتت ت تاليتتتتي تقالفياطتت ت تااي تتتتيدةت تارويدد د،تإ د وتإ ت يفتالنيد وتالدمييقا توتت تاج تدةتتالس دست وت،تقالرتي
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الفيدتتآلل د تاليو تالدمييقا ا .ت
 ق تتتيدت قكتتتد تس دست ت وتميدة تتتوتغت ت تةه تتتدت تكا تاليقت ت تميدة تتتوتقميدد تتتوتلعدمييقا و .ت
 األثتتتدةتالس دستت وتلعنتتتققةتال فر تتتوتقاتتتقارتالق تتتدتالس دستتتاتقاكرستتتد تاللتتتقط وتالس دس وتبدلرققتغ تالدمييقا و .ت
 مت ستال ظددتاليقباتطعلتايتاسرن دةاتبيتددتتاسستريقاةتتالس دستات،تكوتدتت تيتتطع ت تتاجدتت تلب دن،تاليقاق،تالصيمدت،تال و ،تالسيدان،تسية د،تل ب د،ت عس را .ت
قاستتر دداتإ تال رتتدةيتتالستتدلفوتالتتمكق،تميع ت تديتتد تاويطتتوتم ت تاجعتتيتتلرفي ت ت
مررعبد تاايا وتقدساتمسري تالدمييقا وت تالي

تاليقبا.تقهمكقتم د:ت ت

 اطربدةت قتاايا وتاجقتاألقتتااؤساتلعو رودتقب درتالدقلوتالدمييقا و.ت ت الرداقتتالسعواتطعلتالسعروت تل تق يدتقق يدتدسرية تحيددتإ تقارا تتاليوع توتتاسهرخدب و،تق ي تاسهرخدبد ت تمر دقتتة دتاايا اتمبدتجيي تم دتاهرخدبد تم ظوتوتت
قهس وتقديدد وتق يدلو .ت
 دفي تاالدةكوتالس دس وتبياعد دتااخرعفوتكيه دتااسؤقلوتط تدق ضتدقال تعتتاسدصدتتالس دساتباتاايا اتقا داتاليقاةت تالدقلو،تقالستم تخا دتدر تااسد ووت
الرون ع وتلعويا ات تااؤسسد تادع وتقاجل ي وتقالي

و .ت

 ي تم ظود تاعرودتاادهاتاجعيوتاسدصدل وتاألق تباتااياالس دسا،تمدتاط افتاجعيمد تبدقةت مهتاا ظود تقا

تقاعروتدتتقال ظتددتت

ادت ق توتتديس ست دتتقطوعت دتت

قاسريا د،تبدليدةتالم تمي دتم ت يع دتددبيوتلع ظددتالس دسا .ت
 ديس ستالب درتالدمييقا اتقاسطروددتطعلتالي ددةتالفيدلوتقاسداةةتالسع ووتقالرغت تت تإدةاربتالي تتددةتقال ختتعتالس دس ت وتاليقب تتو،تبدطربدة تتدتم ت تة ت تالييام ت تالتتستدتتد دتإ ت
دقس تق تقمبدداتاايا وتقاختدكتاليقاةا تااقدبروتبدلرتيتتالدمييقا ا ،تمدت ققةةت
إطتتددةتال ظتتقت تخدة تتوتاليتتيةتتطعتتلتمستتري تاألهظوتتوتالس دستت وتتقدي تتقتالرتتيا نتبتتاتت
ااؤسسد تالقمس وتقغ تالقمس و.ت ت
ا تيامتتشتقااتقا تتد:ت
) -(1لودتب تمعقدتاب تم ظية،تلسدنتاليق ،تداةتة درتال ا تاليقبا،تب ق ،ت،1552تا .222ت
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) -(2ةمسدرتب تدقكا،تال ظددتالس دساتاجلساةق تقدقةهت تدفي تق تاايا وتقاسهرودرتلتد تاللتبد :ت
دةاسوتم داه وتطعلتط وتم ت عبوت دميوتلودتخ

قتبسعقة،تة قق وتدكريةاهتغ تم لتية تة،تطعت ت

اإل رودا،تكع وتاليعيدتاإلهسده وتقاس رودط و،ت دميوتلودتخ

قتبسعقة،ت،8112تا.12ت ت

) -(3اايسيطوتالس دس و،تمف يدتاايا و،تمرددتطعلتالقاب  :ت
https://political-encyclopedia.org/dictionary

تددة تالرصفب:ت11ت دهفات،8181تطعلتالسدطو:ت:41ت .12ت
) -(4طعاتلودتالصتابا،تتاايا توتقالتي

ت تالدقلتوتاجد نتوتااستعووت،تداةتاايق توتلعربدطتوتقاللتقت،ت

ب ق ،ت،8114تا .24ت
)(5

- Center for the Study of Citizenship, 17th Annual Conference in Citizenship
Studies, Wayne State University. http://www.clas.wayne.edu/Citizenship/Definitionof-Citizenship . consulté le 25 janvier 2020, à10 h15.

)(6ت -اايسيطوتالس دس و،تمف يدتاايا و،تمق دتسدبق .ت
) -(7طارتالتد ت طبتدتالتق اقت عتي،تااتيا تتت وتبتاتالس دستوتاللتقط وتقالرتتد د تاايداتقة،ت دميتوت
الر و وتالبلق وت تالسع وده و،تكيةدسردنتاليقاق،تا .22.ت
http://neelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3-11-3.pdf

ددة تالرصفب:ت19ت دهفات،8181تطعلتالسدطو:ت:11ت.11ت ت
) -(8س دنتبقا،تإاعدل وتاايا و-القط وت تال ا تالس دساتاإلساما،تااقكستالتدمييقا اتاليقبتات
لع لق،تبقلا،ت،8112تات .85ت
) -(9لوتتدتقلتتد عتس ت د،تالدقلتتوتقااتتعدل وتاايا تتو:تقتتقارا ت تمف تتيدتاايا تتو،تك تتي تاايق تتو،ت
،8111تا .25ت
) -(10محسةتامسدط تةبيتاق يو،تاايا وتقدقة دت تب درتثيد وتالدمييقا و،تدةاسد تاليعيدتاإلهستده وت
قاس رودط و،تاجلدميوتاألةده و،تاععدت،41ت،8114تات .998ت
) -(11طبتتدتالتب ت تس تيت دتب ت تلوتتدتيتتطبتتيد،تق ت تاايا تتوتلتتد تاللتتبد تقاس ت دم دت تديس تتستاألم ت ت
اليقدةا،تالق دض،ت،8111تات .124ت
) -(12إمسدط ت تاللتد قتاتد ق،تدةاستد تت تالدقلتوتتقالستعروتتقاايا تو،تااقكتستتالتدمييقا اتتاليقبتاتت
لع لق،تةاده د:ت،ت،8112تات .21ت
) -(13ااق دتهفس ،تات .122ت
) -(14طارتالد تطبدتالق اقت عي،تمق دتسدبق،تات .22ت
)(15

- Liza Bergström, Political participation - A qualitative study of citizens in Hong
Kong, Thesis in Political Science, D-level, Karlstads universitet 651 88 Karlstad.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2: 5903/FULLTEXT01.pdf. consulté le
19 janvier 2020 à 23 h30.

) -(16طعاتلودتالصابا،تمق دتسدبق،تا .58ت
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) -(17هد تطعات س تب تمشا،تاايا توت تاليصتقتالققوتاتمنتيك تاععتوتالبتتق ت،تمي تدتالبتتق ت
لعر و وتالس دس و،تالبتق ،ت،8112تا .11ت
) -(18طدهدنتالس دت سا،تة موتالدقلوت تالي

تاليقبا،ت11ت د قت8111
. https://carnegie-mec.org

ددة تالرصفب:ت88ت دهفا،8181تطعلتالسدطو:ت:30ت .22ت
) -(19طدةلتتوتطبتدج،تإاتتعدل وتالر و توتالس دست وتقالدمييقا تتوت تدقتتااغتق تاليقبتتاتمنتدتتدتتيها،ت
مدكقةتمد سر تغ تم ليةة،تاليعيدتالس دس و،تكع وتاليعيدتالس دس وتقاسطاد،ت دميوتاجلساةتقتبت ت
يسفتب تخدة،ت،8112 -8112تاتات،24ت .29ت
)(20

- Huntington Samuel, Political Order in Changing Societis, University Press:
New Hawen Yale, 1968, p55.

لتالب تد ترتالتدمييقا اتت
) -(21هف سوت ة ق،تاايا وت تاجلساةق:تققارةت تابيددتاايا توتتقاهيعدستدد تدتطعت ت
تاجلساةق،تاعوتالبتي تالس دس وتقاإلداة و،تاععدت،2تاليددت،8ت.8112تات .821ت
) -(24ةمحتتدتهداتتية ،تال ظتتددتالس دستتاتق دل تتوتاللتتقط وتقاالتتققط و،تاعتتوت دميتتوتدملتتقتلعيعتتيدت
اسقرصدد وتقاليدهيه و،ت دميوتدملق،تاععدت،84تاليددت،8ت،8112تات .221ت
)–(22دت قلعقتكتاق ،تاليياتو،تدقةتوتلوتدتةبتيت رتعتخدلتد،تااقكتستاليتيماتلع ةتو،تاليتتد قة،ت
،8111تا .44ت
) -(23ةمحدتهداية ،تمق دتسدبق،تاتات،222ت .222ت
) -(24ااق دتهفس ،تاتات .222-228ت
) -(25إمسدط تاللد قتاد ق،تمق دتسدبق،تات .14ت
) -(26طدةلوتطبدج،تمق دتسدبق،تا .22ت
) -(27ساتطبدتاليددة،تاللقط وتالس دس وت تل تاسهظووتالس دس وتاليقب و:تالياقتدتقااتيميت،تاعتوت
البتي تالس دس وتقاإلداة و،ت دميوت دنتطدايةتاجلعفو،تاععدت،2تاليددت،8ت،8112تا .122ت
)-(28

ت ةتتمتساةة،تة متوتتا ي توتتالنيد توتتاليقب توتت تلت تتاليياتوت:تبتاتتمررعبتد تتدفي ت تتالي تدةتتالي

توتت

قدي تتقتاسستتريقاةتالس دستتاتاجلساةتتقتمنيك تتد،تااعريتتلتالتتي صتت تتيتتاليتتقارةتلع ت ا تقا ي تتوت ت م ت ت
اليياو،ت دميوت

اتمع دهو،ت يدت82ت فق ت،8112تات .15ت

) -(29طبدتالتب تسي دتب تلودتيتتطبيد،تمق دتسدبق،تاتات .122-124ت
) -(30بق دنتالد تغع ين،تمييقد تالدمييقا وت تالي

تاليقبا.ت ت

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813.

تددة تالرصفب:ت84ت دهفات،8181تطعلتالسدطو:ت:21ت .19ت
) -(31ااق دتهفس  .ت
) -(32س دنتبقا،تمق دتسدبق،تات .9ت
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) -(33طعاتلودتالصا ،تمق دتسدبق،تا .92ت
) -(34كودتت ساتاد ،تمق دتسدبق .ت
) -(35مؤمتقتاجياةتالي صتاللدم ،تةساتب درتالدقلوتاجد نو،تات.92ت ت
http://www.ndc.ye/ndcdoc/book-one.pdf.

تددة تالرصفب:ت19ت دهفات،8181تطعلتالسدطو:ت:81ت .14ت
) -(36م د ت دمتتالد دطاتقطبدتالتةا دتا تد تطعتا،تالفتقاتتقااييقتد تتةمتددتتب تدرتتاتقط توتطياه توتت
قدهيه تتوت تاألهظوتتوتالس دست وتاليقب تتو،تاعتتوتدعق ت تلعيعتتيدتالس دست و،ت دميتتوتدعق ت ،تاععتدت،2ت
اليددت،2ت،8112تاتات .112-114ت
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