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داىسات السفكخيغ إلى تقجيع لسحة عامة عغ الفكخ الدياسي الحجيث والسعاصخ مغ خالل دراسة االفكار والسشاىج األساسية السختبصة فيو، كحلظ تقجيع عسيق لسيدعى ىحا السقخر 
 الغخبييغ ومقارنة القزايا التي تع شخحيا مغ قبل ىؤالء السفكخيغ وقزايا سياسية ومعاصخة محمية ودولية.
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