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يربلديم ةيلك

ةيبرعلا ةراضحلا يف »ثارتلا« ىنعم وحن 

؟ةيبرعلاب »ثارتلا« ةملكل مكموهفم ام )١

؟يبرعلا نطولا يف دجوي امك »يكيرما ثارت« كانه له )٢

؟)”the imagined community“( »لَّيختملا نطولا«ـل Benedict Anderson موهفمب »ثارتلا« ةقالع ام )٣

“I propose the following definition of the nation: it is an imagined political community....It is imagined because the 
members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of 
them, yet in the minds of each lives the image of their communion.... Communities are to be distinguished, not by 
their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined.... Finally, [the nation] is imagined as a 
community, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is 
conceived as a deep, horizontal comradeship. Ultimately, it is this fraternity that makes it possible, over the past two 
centuries for so many millions of people, not so much to kill, as willing to die for such limited imaginings.”

(Benedict Anderson, Imagined Communities (1991): p. 5) 

:ةرصاعملا ةيبرعلا ةراضحلا يف ثارتلل تاديدحتلا ضعب )٤

.أ

 ةينبلا كسامت يف ارود ثارتلا بعليو يعامتجالا مدقتلاو ديدجتلاو راكتبالاو ةساردلا نم ديزملل ازفاح ثارتلا لكشيو
 ظافحلا ربتعيو ةمالا ةميزعو روعشلا يوقيو ةينطولا ةدارالا زيزعت يف مهسيو سفنلاب ةقثلا دارفالاو عمتجملا حنميو ةيعامتجالا
 يف ممالاو بوعشلا فلتختو ةيموقلاو ةينطولا تامهملا نم اءزج ههيوشت تالواحم ىلع درلاو قرشملا ههجو زارباو ثارتلا ىلع
 اهثارت عجري داكيال رخالا ضعبلاو نامورلاو نيصلاو نانويلاو ةيبرعلا ةمالاك قيمع ينغ ثارت تاذ اهضعبف ثارتلا نم اهبيصن
. يكريمالا ثارتلاك نورق ىلا

(http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=45794)
.ب
 نم اهريغ يضامب وأ يه اهيضامب رمألا قلعت ءاوس بيرقلا وأ ديعبلا يضاملا نم ةرصاعملا ممألا لصو ام لك وه ثارتلا
.تايوتسم ةثالث ىلإ فنصي ثوروم ةلأسم :الوأ وهف .ءاعمج ةيناسنإلا يضامب وأ بوعشلا

.خلإ..ةحرضألاو دباعملاو روصقلاو راثآلاو تاعوبطملاو قئاثولاو تاطوطخملا يف لثمتي يدام ىوتسم-1
 اقالطنا ثارتلا نع هسفنل ليج لك اهنوكي يتلا ءارآلاو ريسافتلاو ىؤرلاو تاروصتلا نم ةعومجم يف ددحتي يرظن ىوتسم-2



.ليجلا كلذ ءانبأ اهزاتجي يتلا ةيخيراتلا ةلحرملا تايضتقم اهزرفت ةيفاقثو ةيملعو ةيسايسو ةيعامتجا تايطعم نم
 يرجي ثيح هيلإ نيمتنملا يف ثارتلا اهدلوي يتلا رحسلاب ةهيبشلا ةيحورلا ةقاطلا كلت وه هب دوصقملاو يجولوكيس ىوتسم-3
 ةئبعتلاو يسايسلا هيجوتلا ناديم يف هلالغتسا دصق نيطلستملاو نيعفتنملا نم ةئف وأ ةعامج وأ ةبخن لبق نم هراكتحا
 ميقو ئدابمو لثمو رولكلفو ديلاقتو تاداعو ريطاسأو دئاقعو راكفأو تاروصتو ميهافم نم ثارتلا هب رخزي امل ارظن ةيجولويديإلا
.اهيلع هريثأت ةمواقم نع زجعت يتلا تاعامجلاو دارفألا ليياخم ىلع ةيوق ةطلس كلمت

(adapted from http://www.aljabriabed.net/n53_11boukarba.htm)
.ج

 ةراشإلا تقبس امك هنأل كلذ ؛دومج ال ةكرحو توم ال ةايح هنأ ىلع ثارتلا ىلإ رظنلا نم دبال هنأ ىلإ اًلوأ ةراشإلا ردجت
 ؛ثيدحلا يضاملا ىلإ اهقيرط تقشو ميدقلا يضاملا نم تأشن ؛لاكشألاو نيماضملاو لامعألاو ميقلاو لثملا نم ةعومجم
.انلبقتسم نمً اريثكو انلاحو انتيفلخ نّوكتل نورقلا ربع انيلإ ترفاسو
 فينصتلاو بيوبتلاو زرفلاو زييمتلاو مهفلا ىلعً امئاقً ارايتخا لوصأو جذامن نم ثارتلا يف ام رايتخا ينعت ثارتلا ةنرصع
 انعقاو رييغت يف ماهسإلا ىلع ةردق ثارتلا رصانع رثكأ خيسرت مث نمو ؛ةضراعلا ءاوهألا نع ديعبلا نيمألا يليلحتلا ميوقتلاو
.ريكفتلا يف يملعلا جهنملا مادختساب
 دقلو .هانكرت انتايح يفً ايقيبطتً اّيلمعً اعفن عفني ال ام امأو ؛اهانذخأ ةنهارلا انتايح يف انديفت ةقيرط انفالسأ ىدل ناك اذإف
 لماخلا رخآلا هؤزج ذبننو ؛قالخلا عدبملا لقاعلا ءزج ثوروملا نم ذخأن" :اًلئاق ىحنملا اذه دومحم بيجن يكز روتكدلا ددح
 اذه نومضم ألمن يك لكشلا هنم صلختسنل لب ؛ديعنو يدبن هاوحفو هنومضم دنع فقنل ال عدبملا لقاعلا هءزج ذخأن ؛ديلبلا
.انتاربخ نمو انتايح نمو انرصع نم لكشلا

(http://belkacembenhabessa.ahlamontada.com/t45-topic)


