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ٛللَ ي ٣للنحٍ ٣غٔللَ ٓؼ٘لل٠ حُوِللن ػِلل٠ ْٓلل٤ل حُللـ٣ٖ ٓللٖ حُخلحصللغ ًٔللل ًلللٕ ٣غِٔللٚ كلل٢ حُولللٕ حُخلىللغ ػَللل 

٤بلل  مّ ػِل٠ حُؼٌلو حألٝكب٢، ٝعيبٔل ح٘بأ كالىلت حيصخٔلع حٌُالى٤ٌ٤ٕٞ ٖٓ ًٞٗج ٝٓلكًو ئ٠ُ ؿٝكًٜل٣ْ ٝك

ٖٓ فُي ٣غَٔ ٓؼ٠٘ حُوِن ٖٓ حْلػـ حُلـ٣ٖ ٝحٞؿِلٚ ػِل٠ عيللد حُـُٝلت ٝحُغل٣لت حُللؿ٣لت ٌٝٓلىلك حُؼولَ ًٔلل 

 ٣ٞع٢ حَُٜٔـ حيصخٔلػ٢ ٝحُي٤لى٢ حُلحٖٛ ك٢ حُٔغ٤٘ حُؼلب٢ حإلىال٢ٓ 

حِللج حيٗخبللٙ ئُل٠ ٛقٙ حُْل٤لؿت حُٔنؿٝصلت ُِيلإحٍ، حِللج حيٗخبللٙ ئُل٠ ىل٤له٤ٖ حللك٣ؾ٤٤ٖ ٓؾخِلل٤ٖ بولـك ٓلل 

"حُـ٣ٖ" ً٘ين حػخولؿ١ ٝٓؼلك٢ َٓلخلى  ًلال حُيلإح٤ُٖ ٓبللك كل٢ ىل٤لهٚ، ألٕ ًلَ ىل٤لم ٣٘لخش ىلإحُٚ حُؾللُ، 

ٌُٖٝ ٤ًِٜٔل ى٤ل٢ٖ ب٘ل ئ٠ُ هلٕٗٞ ػلّ ٝحعـ ٣ليل ػالهت حُـ٣ٖ بليصخٔللع كل٢ حُلنٖٓ  ُلْ ٣خؼللٓ حإلىلالّ كل٢ 

حُوٞة ُِْـحّ ٓغ ىإحٍ حُخطٞك ًٔل حؼلٕج ُلٚ حُٔيل٤غ٤ت ٓغ٤طٚ حإله٢ٔ٤ِ بؼـ، مٝ ُْ ٣خؼلٓ بقحث حُـكصت ٖٓ 

ل ٖٓ ٗخلئش حُْـحّ حُق١ ًلٕ ك٢ معـ صٞحٗبٚ ٓٞصًٜل ئُل٠ كٌللة حُلـ٣ٖ  ًٓ حُـلب٤ت هبَ رالرت هلٕٝ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣يِْ حٔل

 ك٢ فححٜل 

 

ػ٘ـ ٓ٘خْق حُولٕ حُخلىغ ػَل حألٝكب٢، ًلٗج حُٔي٤غ٤ت حٌُلر٤ٌ٤ُٞلت هلـ بلـمث حلحصًؼلل ًِٓٔٞىلل ػلٖ ٓٞهلغ 

ح٤ُٜٔ٘للت حُللق١ تِللج حَللـِٚ ٗللٞحٍ حُؼْللٞك حُٞىللط٠، كلل٢ حُٔضلللٍ حُؼلللّ ٝػِلل٠ ٓيللخٟٞ حُلللٝط حُللللؿ١  صلللٟ 

حيهخْللؿ٣ت، ٝحيصخٔلػ٤لت  حُخلحصغ ػ٠ِ ٗغٞ حـك٣ض٢ ٓخنحٖٓ ٓغ حُخطلٞك كل٢ علًلت ح٤ُٜلًلَ ح٤ٌُِلتق حُؼو٤ِلت، ٝ

)حللهْ ٗٔ٘ حُخل٤ٌل حُؼوِل٢، تٜلٞك ٗخللئش حُؼِلْ حُخضل٣بل٢، حبِلٞك حُلمىلٔل٤ُت حُْل٘لػ٤ت، حٌلٕٞ حُطبولت حُٞىلط٠، 

حُٞػ٢ حُٔخنح٣ـ بلُللؿ٣ت، ٝٓلّٜٞ حُغل٣ت بلُٔؼ٤٤ٖ٘ حيصخٔلػ٢ ٝحُي٤لى٢(  ٕلٖٔ ٛلقٙ حُؼٞحٓلَ ىل٤بلم "حُؼِلْ" 

ًٔولبلَ مٝ ٗول٤ٔ ػْل٢ ػِل٠ حُٔٞحصٜلت، ُل٤و كول٘ ًلٌللة، بلَ باٗضلمححلٚ ًٔغلى مٍٝ، ٝك٢ ٓٞحصٜلت ح٤ٌُ٘يلت 

 حُؼ٤ِٔت فحث حُخأر٤ل حيهخْلؿ١ حُٔبلٍل 

مٕ ٣خغلـد  -حُؾلكس ٖٓ محلٕٞ حُزلٞكة حُللٗيل٤ت –ٓغ حٞحَّ علًخ٢ حُخطٞك ٝحُخلحصغ، ًلٕ بآٌلٕ ًٞٗج 

ٝٛلٞ حُٔلعِللت حألؽ٤للة ٓللٖ ٓلحعللَ ػلٖ ػالهللت حلالمّ ػٌيلل٢ بل٤ٖ حطللٞك حُؼِلْ ٝحلحصللغ حُللـ٣ٖ  كلُخولـّ حُؼِٔلل٢، 

حُخطٞك حُبَل١، ى٤خٌٖٔ ٖٓ ٓؼلُضت حألىئِت حٌُبلٟ حُخ٢ ًللٕ حُلـ٣ٖ حو٤ِلـ٣ًل ٣خل٠ُٞ حإلصلبلت ػٜ٘لل  حٗخٜل٠ ًٞٗلج 

ئ٠ُ هلٕٗٞ ٓٞعـ ُخلك٣ؼ حُٔضخٔغ حُبَل١ ٣ي٤ٔٚ هلٕٗٞ حُغليث حُزالد، بٔوخٖلٙ ٣خطلٞك حيصخٔللع ػبلل ٓلحعلَ 

٤ٔٛٝت، ٝحُزل٤ٗت "ؿ٤ب٤ت ٓضلؿة"، ٝحُزلُزت ٜٗلئ٤ت حخٞس بلٗخَلك "حُؼوال٤ٗت حُؼ٤ِٔت"   رالدق حأل٠ُٝ يٛٞح٤ت ؽلحك٤ت



 

  

 

ك٢ حُٔلعِت حأل٠ُٝ ٍلػج حُلؤٟ حُالٛٞح٤ت، ع٤ذ ٣وّٞ حُٔضخٔغ ػ٠ِ ٗظلّ ٓيخٔـ ٖٓ ًلئٖ ئ٢ُٜ ٓخؼل٢ُ  "ٗظلّ 

  حصخٔلػ٢"؛ م١ هلؿّ ٖٓ ؽلكس حيصخٔلع -كٞم

خلي٤ل حٌُٕٞ ٤ُو حىخ٘لًؿح ئ٠ُ ًلئٖ مػ٠ِ ٓللكم، بَ ػ٠ِ ٕٞء حُٔبللؿب ك٢ حُٔلعِت حُزل٤ٗت ٣خٞصٚ حإلٗيلٕ ُ

حُٔضلللؿة؛ م١ حىللخ٘لًؿح ئُلل٠ حُلِيلللت  ٣لللخٌ حُ٘للله ػللٖ حليلل٤ل ٓٞعللـ ٌُِلللئٖ ي ٣خضلللٝم حُؼلللُْ  مٓللل كلل٢ حُٔلعِللت 

 ُٔضخٔغ حألؽ٤لة، كخيٞؿ حُٔؼلكت حُؼ٤ِٔت حُخ٢ حٌَق ػبل ٓالعظت حُٞهلئغ حُٕٞؼ٤ت ػٖ هٞح٤ٖٗ ػَٔ حُطب٤ؼت ٝح

حضللٝم كٌللة  -ٗيلب٤ًل -ٓٞهؼ٘ل حُنٓل٢ٗ حُلحٖٛ ٣ٌلَ ُ٘ل حؽخبلك ٗبٞءة ًٞٗج ٝحيصخٔلػ٤٤ٖ حٌُالى٤ي  ٗيخط٤غ

ل بلُخوـّ، أل٢٘ٗ مؿكى مٕ حـحؽَ حُٔلحعَ ي ٣٘ل٢  ًٓ حُخوي٤ْ حُطلؿ١ ُِخلك٣ؼ حُق١ ٢َٔ٣ ك٢ ححضلٙ حْلػـ١ ٓٞىٞ

لت ُْ حٔظ حُالٛلٞث، ٝٓلعِلت حُؼِلْ ُلْ حٔلظ حُلِيللت ٝي ٝصٞؿ ؽ٘ ٓخْلػـ ٖٓ ئعـٟ مٝح٣ل حُ٘ظل  ٓلعِت حُلِي

حُالٛٞث، ٝٓغ فُي، كؼ٘ـ ٓلعِت حُؼِْ ٗيخط٤غ كّـ ٓيلك ٣َٞٗ ٝحٕظ ٣ْؼك ّٝلٚ بـٕٝ حىخؾـحّ ْٓطِظ 

 حُخطٞك 

ٝكوًل ُخغ٤َِ ًٞٗج ح٘خش حُلِيلت ٓؼلكت ؿ٤ب٤ت ٤ٓخلك٤ن٣و٤ت، ٌُٜٝ٘ل ٓغ فُي حٔزَ ٗوِت ٗٞػ٤ت ك٢ ٓيللك حُخطلٞك 

، ح٘طل١ٞ ػِل٠ حـ٤٤لل صلقك١ كل٢  ٤ُللث حُخل٤ٌلل، ٣ٝلخللٓ ٓلٖ رلْ مٕ حَلٌَ حغلـ٣ًل عو٤و٤ًلل ُِلـ٣ٖ  ٌُٝلٖ حُبَل١

حُٔلعِت حُلِيل٤ت ُْ حَٜـ م١ حوِِ ُِظلٛلة حُـ٤٘٣ت، بَ ػ٠ِ حُؼٌو ٍلٜـث تٜلٞك حُلـ٣لٗلث حُخٞع٤ـ٣لت حُلزالد، 

ت ػلٖ مىلئِت حُطب٤ؼلت ٝحيصخٔللع  ُْٝ حيلخطغ مٕ حطللط فححٜلل بلـ٣الً ػلٖ حإل٣ٔللٕ ٓلٖ ؽلالٍ حولـ٣ْ صٞحبللث ػو٤ِل

حولىٔج حُلِيلت ٓغ حُـ٣ٖ حُ٘ظل ك٢ ٕٓٞٞع حأل٤ُٛٞت، ٝحـ٣ٖ هطلع ٜٓ٘لل، ه٤ٔلل هلـّ حُوطللع ح٥ؽلل ئىل٘لًؿح ػو٤ًِلل 

ؿ٤ل ٓبلٍل ُلٌلة حإل٣ٔلٕ بلهلل  ٓإرلحث حُزولكت ح٤٘٤ِ٤ُٜت ٝحٕغت ك٢ حُٔـٝٗلث حُْ٘ل٤ت حُٔخلأؽلة حُٖٔلٔٞٓت ئُل٠ 

ٞد ٝىلل حُضلٓؼت، ٝبِـج فكٝحٜل ك٢ حُلٌل ح٤ُٜٞؿ١ ٓغ ك٤ِٕٞ حُيٌ٘ـك١ ك٢ حُولٕ حألٍٝ  حُؼٜـ حُوـ٣ْ ًيلل م٣

لْ مكالٗلٕٞ ُغيلللد  ٓا ٝػلكلج حُٔيل٤غ٤ت ٓلٜلّٞ حُوللـ٣و حُل٤ِيلٞف مٝ حُل٤ِيلٞف حُوللـ٣و، ٓلٖ مٝؿيلط٤ٖ حُللق١ م

َلل )٣خغلـد حُالٛٞث حُٔي٤غ٢ ك٢ حُولٕ حُؾلٓو عخ٠ حٞٓل حإل٢٘٣ًٞ حُلق١ ْٗلل مكىلطٞ كل٢ حُوللٕ حُزلُلذ ػ

٤ٛـصل ػٖ ٗللو ح٤ُٞلٞص٢ مّل٤َ كل٢ حألٗطُٞٞص٤لل ح٤ُٞٗل٤ٗلت ٣ٝليلل ٓلٖ ؽالُلٚ حُيلٔت حُخ٤ُٞٞص٤لت ُ ٗطُٞٞص٤لل 

حُـلب٤ت حُغـ٣زت، كٜقٙ حُئت ُْ حخأث ٖٓ ًٕٞ ح٤ُٔخلك٤ن٣ول ح٤ُٞٗل٤ٗت حلْ حٔزِٜلل ٓلٖ هبلَ ح٤ٌُ٘يلت حُٔيل٤غ٤ت بلَ هبلَ 

ؼولَ ح٤ُٞٗلل٢ٗ  ٛلقح حُخْلٞك ٛلٞ حُلق١ صؼلَ حُالٛلٞث حُٔيل٤غ٢ فُي ٖٓ ح٤ٌُل٤ت حُخ٢ حْ بٜل حْٞك حُٞصٞؿ كل٢ حُ

ًٌٓٔ٘ل  حُٔي٤غ٤ت حٓخـحؿ ٤ُِٔخلك٤ن٣ول ح٤ُٞٗل٤ٗت ٝئُٜٜل ٛٞ حإلُٚ حألكال٢ٗٞٗ حألكىلط٢(  ٝكل٢ حُغلُلت حإلىلال٤ٓت، ُلْ 

حللّ ؽللكس  ٣ٔ٘غ حُيخلك حُغـ٣ـ١ حُق١ ٤ٍـحٚ ٓـكىت حُغـ٣ذ ٖٓ حُخولء حُلِيلت ح٤ُٞٗل٤ٗت ٝحُلٌلل حإلىلال٢ٓ بخ٘للؿْ

ؿحئلة حُلٝح٣ت ٝحُلوٚ  حألكال٤ٗٞٗت حُوـ٣ٔت ٝحألكال٤ٗٞٗت حُٔغـرت علٕلحلٕ بٌََ ٓبلٍل ك٢ حُللكحب٢ ٝحبلٖ ىل٤٘ل، 

ًٔللل ٣غٖللل مكىللطٞ ػ٘للـ حبللٖ كٍللـ ٝحبللٖ بلصللت  ٝكلل٢ ٓ٘ظٞٓللت حٌُللالّ بض٤ٔللغ كلٝػٜللل حيللل١ ػ٘لّللل ٜٓ٘ض٤للت 

ل ك٢ ٗٞكٛ ًّ  ل حُخ٘ظ٤ل١ حُٔخأؽل ٕٝٓٞٞػ٤ت ٣ٞٗل٤ٗت، ب٤ٖ حُْل٣غت ٝحُٖٔٔلة، ؽْٞ



 

  

 

ٝٓللٖ رللْ ٣ْللؼك حػخبلللك حُلِيلللت ٗللًٞكح ٓيللخواًل بلللُٔؼ٠٘ حُنٓ٘لل٢ بلل٤ٖ ٗللٞك ُالٛللٞث ٝٗللٞك ُِؼِللْ، ٌُٝ٘٘للل 

ٗيخط٤غ حُ٘ظل ئ٠ُ حُلِيلت ٓغ بلحلحٗـ كحىَ، بلػخبلكٛل ٝىطًل ٕٓٞٞػ٤ًل ب٤ٖ حُالٛٞث ٝحُؼِلْ  كٜل٢ ًللُالٛٞث 

صٜت حىخ٘لؿٛل ئ٠ُ حُؼولَ  ٝكؿلْ مٕ حُؼِلْ ٣٘لخش كل٢ ٓضلُلٚ  ٖٓ صٜت ًٜٞٗل حأٓالث ؿ٤ل حضل٣ب٤ت، ٢ٛٝ ًلُؼِْ ٖٓ

حُخضل٣ب٢ ٓوٞيث ٣و٤٘٤ت، ئي مٗٚ ي ٣يخط٤غ حضلٝم ٓضلُٚ حُخضل٣ب٢  ُٝقُي، كٜٞ ي ٣يخط٤غ مٕ ٣ض٤ك ػ٠ِ ص٤ٔغ 

ث حألىئِت حُخ٢ ًلٕ حُالٛٞث ٝحُلِيلت ٣خولىٔلٕ حو٤ِـ٣ًل حُخْـ١ ُإلصلبت ػٜ٘ل، بـلٔ حُ٘ظلل ػٔلل ئفح ًلٗلج ئصلبلل

حُالٛٞث مٝ حُلِيلت ٣و٤٘٤ت مٝ ؿ٤ل ٣و٤٘٤ت بلُٔؼ٠٘ حُٔؼخٔـ ُـٟ حُؼِْ  ح٤ُو٤٘٤ت فححٜل ٓلٜلّٞ ٓخغللى؛ بٔؼ٘ل٠ مٕ ًلَ 

ٓضلٍ ٣ؼخٔـ ٣و٤٘٤خٚ حُؾلّت، كافح ًلٗج ٣و٤٘٤ت حُؼِْ حَخلٗ حيىخ٘لؿ ئ٠ُ حُخضلبت، ك٤و٤٘٤ت حُلِيلت حَلخلٗ حيىلخ٘لؿ 

ئ٠ُ ٓغٔ حإل٣ٔلٕ حُق١ ٗضَٜ عخ٠ ح٥ٕ ْٓلـكٙ حُضلٞح٢ٗ ؿحؽلَ حُلقحث ئ٠ُ حُٔ٘طن، ك٤ٔل ٣و٤٘٤ت حُالٛٞث حيخ٘ـ 

 حُللؿ٣ت 

حُٔلخٕٞ بلُخضل٣ب٤ت  ٖٓ بوـكة ٤ٍُٞٔت ٓطِوت ُِؼِْ حيخط٤غ حإلعلٗت بلٌُلئٖ حُبَل١ ٖٓ  -حُولٕ حُخلىغ ػَل

٢ ىل٤لم ص٤ٔغ صٞحٗبٚ، ٝحٍُّٞٞ ئُل٠ هللٕٗٞ ٓٞعلـ ٣ؾخللم حُٔيلخ٣ٞلث حُٔؾخِللت ُؼللُْ حألع٤للء، هللٕٗٞ ٣ضٔلغ كل

ٝحعللـ بلل٤ٖ ػِللْ حُب٤ُٞٞص٤للل ٝػِللْ حيصخٔلللع، كبغيللك ًٞٗللج، ٛ٘لللى ٓيللخ٣ٞلث رالرللت ٌُِلللئٖ ب٤ُٞللٞص٢، ٝػوِلل٢، 

ٝحصخٔلػ٢  كل٢ حُٔيخٟٞ حألٍٝ، ئفح ًلٕ حُؼِْ هـ حىخطلع ٖٓ ؽالٍ ح٘ظ٤ْ حٌُلئ٘لث حُغ٤لت، كىلْ هللٕٗٞ حطلٞك١ 

حُؼوِل٢ كل٢ ػِلْ حُل٘لو، ٝػِل٠ حُٔيلخٟٞ  ٢ًٗٞ رلبج، كٖٔ حُٔلخلٓ حٍُّٞٞ ئ٠ُ هللٕٗٞ ٓٔلرلَ ػِل٠ حُٔيلخٟٞ

 حيصخٔلػ٢ ك٢ ػِْ حيصخٔلع  

يعوًل، ٝٓغ حٗخولٍ حُؼِْ ئ٠ُ ٓلحعَ مًزل ًٗٔٞعل ٝحطًٞكح ػ٠ِ ٓـٟ حُولٕ حُؼَل٣ٖ ى٘يخٔغ ئ٠ُ ٗـٔت مًزلل 

ح ك ـً ٢ ٗل٣ولٚ، حٞحًٕؼل ك٢ حُخؼل٢ٗ ٓغ كٌلة حُوـكة حُٔطِوت ُِؼِْ  ٝٓغ فُي ٣ٌٖٔ حُوٍٞ بإٔ حُؼِْ، ٝهـ ٠ٖٓ بؼ٤

ُْ ٣ؼـ ٣غلَ ًز٤ًلح بلٌلة حُٔٞحصٜت ٓغ حُالٛٞث، حُق١ ّللك بلـٝكٙ مهلَ حػخلـحًؿح بقححلٚ ػلٖ ف١ هبلَ  ُلْ ٣ؼلـ رٔلت 

ٓٞحصٜت بٔؼ٠٘ حُٔؼلًت ب٤ٖ حُالٛٞث ٝحُؼِْ، مٝ بؼبلكة مؿم ُْ ٣ؼـ ُِٔٞحصٜت حٞحلٛل حُٔبٌل، ع٤ذ ًلٕ حُالٛٞث 

 ٣ؾٕٜٞل ٖٓ ٓٞهغ حُيِطت 

ك٢ ح٤ٌُ٘يلت، ُٔٞهلغ حُيلِطت ُلْ حلإؿ هل٘ ئُل٠ مٝحٍ حُلـ٣ٖ، كٔلغ صيللٓت حُخطلٞك كل٢  ؽيلكة حُالٛٞث، ٓٔزال

 ح٤ُٜلًَ ح٤ٌُِت بٔل ك٢ فُي ٜٓ٘ض٤ت حُخؼوَ ٝى٤لؿة حُؼٔال٤ٗت حُؼ٤ِٔت، تِج كٌلة حُـ٣ٖ علٕلة ٝبوٞةق

، بلَ رولكلث حُخـ٣ٖ حُخلك٣ؾ٤ت ٝحِّج حٔـؿٛل ٝحٗخَلكٛل ػ٠ِ ٗطلم ٝحىغ، ٤ُو كو٘ ؿحؽلَ حألٝىللٗ حُؼل٤ٓلت

ؿحؽَ حُوطلػلث حُخ٢ ح٘خ٢ٔ ئ٠ُ حُخل٤ٌل حُؼ٢ِٔ، ٝػلؿث ئ٠ُ حُخؼب٤ل ػٖ فححٜل ٖٓ ؽللكس حُٔإىيلت حُلىل٤ٔت كل٢ 

مٌٍلٍ مًزل حَـًؿح، ك٤ٔل مبـث حُٔإىيلت حُلىل٤ٔت ٓلٝٗلت يكخلت مىلللث ػلٖ ػ٤ِٔللث ٓخؼلـؿة إلػللؿة حُخ٤ٌلق ٓلغ 

٤لت بللػ٤ٜلل حٌُللر٢ٌ٤ُٞ ٝحُبلٝحيلخلٗخ٢ ع٤للٍ حُخطلٞك ح٤ُٜلًَ حُٔخطٞكة )ى٘ولكٕ يعوًل ب٤ٖ ٓلٝٗت ح٤ٌُ٘يت حُـلب



 

  

 

)حُٔؼ٣ٞ٘للت( حُخلل٢ حؼلٕللج ُٔللإرلحث حطللٞك مهللَ  حُضيلل٤ْ كلل٢ ح٤ُٜلًللَ ح٤ٌُِللت، ٝبلل٤ٖ ٓلٝٗللت حُٔإىيللت حإلىللال٤ٓت

 صيلٓت( 

حُلٌل حيصخٔلػ٢ حُٔؼلّل كّـ حٞحَّ حُظلٛلة حُـ٤٘٣ت ػِل٠ حُٔيلخٟٞ حُؼلل٢ٓ حُلق١ حغخٖل٘ٚ حُٔإىيلت، 

ٓلّ ّٞك حُخضٔغ حُضـ٣ـة حُخ٢ حؼَٔ ٖٓ ؽلكس ئٗلك حُٔإىيت ك٢ ٍلٌَ علًللث ى٤لىل٤ت  ٝحٞهق بٞصٚ ؽلُ م

٣خؼـؿ تٜٞكٛل ك٢ ى٤لهلث حصخٔلػ٤ت ٝرولك٤ت ٓخبلػلـة  ًٔلل حٞهلق مٓللّ تللٛلة حيٗبؼللد حُٔخلأؽل ُٔلٜلّٞ حُخلـ٣ٖ 

لل، ًٗٞػلل  حُقحح٢ ًخضلبت حٛخـحء ؽلّت حْـك ػٖ حُغو حُللؿ١  ُلخلة ٝص٤نة مبـٟ ٛقح حُلٌلل، حُـلبل٢ ًّ ؽْٞ

ٓللٖ حُـَٛللت ع٤لللٍ ٓللل ىللٔلٙ "ػللٞؿة حُٔوللـه" ٌُٝ٘للٚ ًلللٕ هللـ ٍلللع كلل٢ ٓلحصؼللت " حُٔيللِٔلث" حُخلل٢ مِٗوٜللل 

حيصخٔلػ٤ٕٞ حٌُالى٤ٌ٤ٕٞ ػٖ حُخالمّ حُؼٌي٢ ب٤ٖ حُخطٞك ٝعٖٞك حُظلٛلة حُـ٤٘٣ت، ٝحضلٝم كٌللة حُ٘ظلل ئُل٠ 

ل ًٔ ل بلنٝحٍ حُلـ٣ٖ، ئُل٠ كٌللة حُخؼلل٢ٗ ٓؼٜٔلل ص٘بًلل ئُل٠ ػالهت حُـ٣ٖ بلُغـحرت ًٔؼلًت ب٤٘ٚ ٝبل٤ٖ حُؼِلْ ىلخ٘خ٢ٜ عخ

ص٘ك ًٔٞصٞؿ٣ٖ ٕلٝك٤٣ٖ ػ٠ِ حُؼلُْ مٕ ٣ؼ٤ٌ بٜٔلل ًٓؼلل، ػِل٠ حألهلَ كل٢ حُٔلـٟ حُٔ٘ظلٞك، يعوًلل ٝٓلغ حلللهْ 

حُغٖللٞك حُي٤لىلل٢ ٝحُؼ٤٘للق ُِللـ٣ٖ ىلل٤خطٞك حُ٘ولللً ٤ُللـٝك عللٍٞ ٤ًل٤للت حُخٞك٤للن بلل٤ٖ ؿٝؿٔللل حُالٛللٞث ٝعل٤ًللت 

لىللك حُؼوال٤ٗلت، مٝ بؼبللكة مؽلللٟ، عيلك ّلل٤لؿت ٛلبلٓلله َُِٔلٌَ، ٤ًللق ٣ٌٔلٖ ػ٤ًِٔللل حيصخٔللع حُـحػٔلت ٌُٔ

 ٕٝغ حُـ٣ٖ ٓغ حُؼِٔل٤ٗت ك٢ ى٤لم ٝحعـ 

بٞصللٚ ػلللّ ٣وللل حُلٌللل حيصخٔلللػ٢ حُٔؼلّللل بغٖللٞك حُللـ٣ٖ ًظلللٛلة ػ٤ٔوللت حُضللقٝك ؿحؽللَ حُللقحث حُللؿ٣للت 

٘ظلٞك  يعله ٛلبلٓلله " مٕ كٌللة حُٔلحٛ٘لت ٝحيصخٔلع حُؼلّ، ٝبٌٜٞٗل ؿ٤لل ٓلٍلغت ُِخالٍل٢ كل٢ حُٔيلخوبَ حُٔ

ػ٠ِ حؽخللء حُـ٣ٖ بخٞحَّ حُغـحرت بـمث حخآًَ " ٝحغـد ػٖ تٜٞك ػل٢ُٔ صـ٣ـ ُِـ٣ٖ" حبـٝ ٓإٍلححٚ ك٢ حنح٣ـ 

حَُ٘لللٗ حُخبَلل٤ل١، ٝحُلحؿ٣ٌل٤ُللت حألّلل٤ُٞت، ٝحُخٞت٤للق حُي٤لىلل٢ ُِؼ٘للق حٌُلللٖٓ كلل٢ حٌُز٤للل ٓللٖ ؿ٣لٗلللث حُؼلللُْ  

بغللذ حإلٗيلللٕ ػللٖ حُللـييث حُٜ٘لئ٤للت ُللْ ٣٘لللـ بؼللـ ٓللٖ حُؼلللُْ، ُٝللقُي حبللـٝ حُللـ٣لٗلث  ٝبغيللك ب٤خللل ب٤لصللل، كللإ

حُخلك٣ؾ٤ت ك٢ ٓيخٟٞ حُوـكة ػ٠ِ حغَٔ  رلك حُغـحرت، ىٞحء ٖٓ ؽالٍ مٌٍلُٜل حُخلحر٤ت حُوـ٣ٔلت، مٝ باػللؿة ح٤٤ٌلق 

حُخللحد حلـػْ ٓغللنحث ٛقٙ حألٌٍلٍ ٓلغ حُٞحهلغ حُغلـ٣ذ، مٝ بلُبؼلذ حُضـ٣لـ ُخضللكد ؿ٤٘٣لت ٜٓضلٞكة ٓلٖ ٓؾلنٕ 

 حُخضـ٣ـ حُـ٢٘٣ ُـٟ حُغلًلث ٝحُضٔلػلث حُخ٢ حَ٘أ ػل٣ًٞل ػ٠ِ ٛٞحٌٓ حُـ٣ٖ حُٔإىي٢ 

، ٖٝٓ رْ كٜٞ ي ٣٘لهٌ "ٝصٞؿ" حُلـ٣ٖ sociologistبلُطبغ ٣ْـك ب٤لصل ػٖ ٓٞهؼٚ ًبلعذ ك٢ حيصخٔلع 

ٝمع٤لٗل مٝ صنئ٤لل ٣ٌٔلٖ حؽخبلكٛلل ًٕٔٞٞع ٤ٓخلك٤ن٣و٢ مٝ يٛٞح٢، بَ ًٞحهؼت ٓلؿ٣ت ٣ٌٖٔ كّـٛل بلُٔالعظت، 

بلُخضلبت  ٝحهؼ٤ًلق علصت حُبغذ ػٖ حُـييث حُٜ٘لئ٤لت " ي حلنحٍ هلئٔلت كل٢ حُؼللُْ عخل٠ ح٥ٕ، ُٝلقح ٣ِلنّ حُخؼلل٢ٗ 

 ٓؼٜل ٗلُٔل تِج هلئٔت، ٝٛٞ ٓل ٣ؼ٢٘ مٜٗل هلبِت ُِخـ٤ل ك٢ حُٔيخوبَ 

بٞصلٚ ػللّ  ٌُٝ٘لٚ ٣بلـٝ مًزلل ٕٝلًٞعل ؿحؽلَ ٛقح حيعخلحم ىلئـ ٗظل٣ًل ُـٟ حُؼوَ حُيٞى٤ُٞٞص٢ حُٔؼلّلل 

حُب٤ُٞللٞص٢" حُللق١ ٣٘غللـك ٓللٖ حُٔـكىللت حٌُٞٗخ٤للت حُوـ٣ٔللت، ٣ٝخب٘لل٠ ٓوٞيحٜللل كلل٢ حُخطللٞك  –حُخ٤لللك "حيصخٔلللػ٢ 



 

  

 

حُٖلللٝك١ ُإلٗيلللٕ ًٌلللئٖ علل٢، ٝبآٌل٤ٗللت ه٤للله ٛللقح حُخطللٞك بَللٌَ ٓؾبللل١، ٝحلصٔخللٚ ئُلل٠ هلللٕٗٞ ػِٔلل٢"، 

) مبللم ٓٔزِل٢ ٛلقح حُخ٤للك( حُلـ٣ٖ، كؿلْ  ٝحٍ حُـ٣ٖ  كبغيك "ىللب٤٘ٞ حًٞحك٤للل"ٝحُلب٘ ب٤٘ٚ ، ك٢ حُٜ٘ل٣ت، ٝب٤ٖ م

صقٝكٙ حُ٘لي٤ت حُؼ٤ٔوت، ٛٞ "ٝحهؼت هلبِت ُِخبـٍ؛" م١ هلبِلت "ُخطلٞك ٣خُٞلـ ٗب٤ؼ٤ًلل بٔٞصلك حُخللػلَ بل٤ٖ حُخضلبلت 

ُإلٗيللٕ؛ كاٍلبلع مٝ ػلـّ حُـحؽ٤ِت ٝحُٞحهغ حُؾلكص٢"  ٣ولم حًٞحك٤لل حُخضلبلت حُـ٤٘٣لت كل٢ ىل٤لم حُغلصللث حُ٘ليل٤ت 

ئٍبلع حُغلصلث ٣ُٞـ صِٔت ٖٓ حيىخلحح٤ض٤لث حُخ٢ ٣ِضلأ ئ٤ُٜلل حُلللؿ، ٝٓلٖ ب٤ٜ٘لل كل٢ ٓضللٍ حإلٍلبلػلث حُٔخؼل٤ُلت 

ٗضـ حإلٍبلع حُـ٢٘٣  ٌٝٛقح، كلُخضلبت حُـ٤٘٣ت ٢ٛ "ئىخلحح٤ض٤ت ٣يخؾـٜٓل حُللؿ ُٔٞحصٜت علصلث ُْ ٣لخْ ئٍلبلػٜل، 

)ٓن٣ش ٖٓ ٤ٗخَت ٝكل٣ٝـ(  ٣خؼِن حألٓل بغلصخ٤ٖ مىلى٤خ٤ٖق حُغلصلت ُِلخغٌْ  ُ ُٝٔٞحصٜت ٓغـٝؿ٣ت ٝصٞؿٙ حُؾل

ك٢ حُؾٞف ٖٓ حُٔٞث، ٝحُغلصت إلٍبلع حُلؿبت حُض٘ي٤ت  ٝك٢ حُِغظت حُخل٢ ٣٘خٜل٢ ك٤ٜلل حُؾلٞف ٓلٖ حُٔلٞث ٓلٖ 

٢ ٝحْل٤ل حُيلعت حُؼ٤ٓٞٔت ٖٝٓ ٗلو حُللؿ، ٣ٝ٘للٍ حإل٣للٝه ئٍلبلػٚ حُخللّ حلولـ حضلبلت حُٔولـه مُوٜلل حيصخٔللػ

ػِل٠ ٛلقٙ حُللٕل٤ت بللُوٍٞ ئٕ "حُٔضخٔؼللث حُـلب٤لت  ػِْ حيصخٔلع حُلـ٢٘٣" ٣يخَلٜـ ئًٞحك٤للل" ٚٓخؼقكة  ك٢ ًخلب

حُٔؼلّلة ؿبج ك٤ٜل ػـ٣ـ ٖٓ حُخغٞيث، ّلك بٔٞصبٜل حُٔٞث مبؼـ، ًٔل مٕ حُغلك حُلق١ ًللٕ ٓؤًٞػلل ٝٓ٘غلكًلل 

ػللٖ ٓيلللكٙ حُض٘يلل٢ بلحضلللٙ حُخضلبللت حُـ٤٘٣للت ّلللك ٤ِٗللن حُؼ٘لللٕ  ٝبلُخللل٢ُ ٣بللـٝ حيللل٢ٓ عللك   ٣َللٜـ حٞهلًللل مٝ 

 ٕؼلًل"

لل؛ كللؿْ صيللٓت حُخغلٞيث حُؼو٤ِلت ٝحُ٘ليل٤ت حُ٘لصٔلت ػلٖ ك٢ ٝحهل ًٓ غ حألٓلل، ي ٣بلـٝ حىخَلٜلؿ ئًٞحك٤للل ٓلٜٞ

حُغـحرت حْؼك حُٔٞحكوت ػ٠ِ عٍْٞ حغٍٞ صقك١ ُـٟ حإلٗيلٕ حُـلب٢ بؾُْٞ حُٔٞهق ٖٓ حُٔلٞث حُلق١ ي 

ل بـل٣نة عك حُبولء، ًٔل حْؼك حُٔٞحكوت _ ٝئٕ بـكصت مهَ_ ػِل٠ حٗخٜلل ًٓ ء َٓلٌَ حإلٍلبلع حُض٘يل٢ ٣نحٍ ٓغٌٞ

ك٢ حُٔضخٔؼلث حُـلب٤ت، كؿْ ححيلع ٝح٘ٞع ٓيلعلث ٝٗلحئن حإلٍبلع  كل٤ٕت حًٞحك٤لل حيخـػ٢ حُ٘ولً عٍٞ ٓل 

ئفح ًللٕ حألٓلل ٣خؼِلن بخالٍل٢ حيعخ٤لصللث حُـل٣ن٣لت مّ د "حغلٍٞ" مٍلٌلُٜل )٣ٌٔلٖ ٓلحصؼلت حألكهللّ حُخل٢ حٔزلَ 

للل ٝٓ ًٓ ولكٗخٜللل ئُلل٠ ٓز٤الحٜللل كلل٢ حُولللٕ حُخلىللغ ػَللل مٝ بللـح٣لث حُولللٕ حهخْلللؿ٣لث حُضلل٘و ح٥ٕ كلل٢ حُـلللد ػٔٞ

حُؼَل٣ٖ، ٢ٛٝ حهخْلؿ٣لث حوّٞ ػ٠ِ كٌلة حىخـالٍ حٌُبج(  ًٔل حيخـػ٢ حُ٘ولً علٍٞ ٓيلأُت حُٔيللك حُض٘يل٢، 

 ٝٓل ئفح ًلٕ ٛٞ حُٔيلك حُطب٤ؼ٢  )حَُٔلٝع( ُِغك، ع٤ذ ٤ْ٣ل ٓل ىٞحٙ "حٗغلحكًل" بٔضلٟ حُغك 

ك٢ حُٔٞهق ٖٓ حُٔلٞث )ئٕ ٝصلـث(، ٝكل٢ حُٔٞهلق ٓلٖ حُضل٘و  )ٝٛل٢ ٝصلـث بلُلؼلَ(،  حُخغٞيث حُ٘يب٤ت

تٜلث ك٢ حُٞحهغ ً٘خ٤ضت ُخوِِ ىِطت حُـ٣ٖ بؼـ ٛن٣ٔت ح٤ٌُ٘يت، ُْٝ حٌٖ ىببًل ُٜلل  كخ٘للهِ ىلِطت حُلـ٣ٖ حُلق١ 

لؿ كل٢ ؿكصلت ًلٕ ٝحًٕغل ك٢ حُولٕ حُخلىغ ػَل، ُْ ٣ٌٖ ٓيبٞهًل بخ٘لهِ ك٢ حُؾلٞف ٓلٖ حُٔلٞث، ٝي بخنح٣لـ عل

حإلٍبلع حُض٘ي٢  ًٔل مٕ حيٗلضلك حُض٘ي٢ حُق١ تٜل ك٢ مٝحىل٘ حُوللٕ حُؼَلل٣ٖ ُلْ ٣ٔ٘لغ ٓلٖ تٜلٞك حُلـ٣ٖ ٓلٖ 

لل ؽللكس حألٗلل حُٔإىيل٤ت  بلُ٘يلبت ُل٢،  ًّ صـ٣ـ ك٢ حض٤ِلحٚ حُٔخؼـؿة ػِل٠ حُٔيلخ٤٣ٖٞ حُلللؿ١ ٝحُضٔللػ٢ ؽْٞ

ـ٣ت حُخ٢ ٤َ٣ل ئ٤ُٜل ئًٞك٤لل، ع٤لذ ىل٤خٞهق حُبَلل ٤ُو رٔت ٓإٍلحث حٞع٢ بإٔ حُؼلُْ ٣خضٚ ٗغٞ ٛقٙ حُِغظت حُغ

 ػٖ حُؾٞف ٖٓ حُٔٞث مٝ ػٖ حإلعيله بـٞح٣ت حُٔ٘غ حُ٘يب٢ حٌُلٓ٘ت ك٢ ٓؼ٠٘ حُلؿبت حُض٘ي٤ت 



 

  

 

ل ك٢ ًٕٞ حُـ٣ٖ ٝحهؼت هلبِت ُِخطٞك بخطٞك حُٞحهلغ  ًٓ ئًٞك٤لل ٛ٘ل ٣خٞحكن ٓغ حُخل٤ٌل حيصخٔلػ٢ حُٔؼلّل ػٔٞ

ُخطٞك بلُخـ٣ٖ ي بلُـ٣ٖ ك٢ فححٚ(، ٝٓغ فُلي رٔلت كللكم ٗيلب٢ ٣خٔزلَ كل٢ مٕ ئًٞك٤للل )ىأٗلهٌ يعوًل ٤ًق ٣خؼِن ح

٣َْ بخطٞك حُـ٣ٖ ئ٠ُ ٓلعِت حُنٝحٍ، ك٤ٔل حْ٘ك صٜٞؿ حُيٞى٤ُٞٞص٤ل حُٔؼلّلة ػ٠ِ كّلـ حُخطلٞكحث حُخل٢ 

، ٝحُخ٢ ىلخخؾق مّلبج حُـ٣ٖ ٗخ٤ضت حُخطٞكحث حُغـحر٤ت، ٝحِي حُخ٢ ٣ٌٖٔ مٕ ح٤ْبٚ ٗخ٤ضت ُٜل ك٢ حُٔـٟ حُٔ٘ظٞك

ؿلُبًل مٌٍليً ٖٓ حُخغٍٞ ي حلٖل٢ بلُٖللٝكة ئُل٠ مٝحٍ حُلـ٣ٖ  ٝك٤ٔلل ٣٘للهٌ ئًٞك٤للل ْٓل٤ل حُلـ٣ٖ ػِل٠ ٕلٞء 

ح بطب٤ؼخلٚ، حبللم ٗولٍللث ٓخؼلـؿة ُْٔل٤ل حُلـ٣ٖ ػِل٠ ٕلٞء  ـً حُخطٞك حُ٘لي٢ ٝحُب٤ُٞٞص٢، ٝٛٞ حطٞك بطل٢ء صل

 ُؼلُْ حُٔؼلّل حُخطٞكحث حيهخْلؿ٣ت ٝحُزولك٤ت ٝحُي٤لى٤ت حُخ٢ حضخلط ح

" ٣٘للهٌ ب٤خلل بلصلل ْٓل٤ل حُلـ٣ٖ مٝ كؿٝؿ مكؼلُلٚ كل٢ حُٔيلخوبَ ع٤للٍ A Far Glory_1992كل٢ ًخلبلٚ "

ٝحعللـة ٓللٖ مٛللْ تللٞحٛل حُغـحرللت، ٝٛلل٢ "حُخؼـؿ٣للت" حُزولك٤للت ٝحيهخْلللؿ٣ت ٝحُي٤لىلل٤ت حُخلل٢ حلىللؾج بوللٞة كلل٢ 

حُخ٢ مٗخضج ك٢ حُٔل٢ٕ ػٞحُْ كٓن٣ت حُٔضخٔؼلث حُغـ٣زت  ٛقح حُخلىؼ، بغيك ب٤لصل، ٕٝغ ص٤ٔغ حُٔإىيلث 

هلكة، ٝمػٔج مٜٗل هلؿكة ػ٠ِ حوـ٣ْ حلي٤ل ٜٗلئ٢ ُِؼلُْ ٝحُٞحهغ حيصخٔلػ٢، ك٢ ممٓت  كل٢ ٛلقٙ حُٔضخٔؼللث فحث 

حُْبـت حُخؼـؿ٣ت، ّلك حُللؿ ٣يؼ٠ ئ٠ُ حَل٤ٌَ ؿ٣٘لٚ حُؾللُ  ٓ٘للػ حُخ٘للكو حُؼللّ حُلق١ حيل٘ـٙ ىل٤لهلث حُؼُٞٔلت 

ئ٠ُ حُلٓٞم حُٞحكـة ٖٓ ٓؾخِق حَُٔلكد حُزولك٤لت ٝحُـ٤٘٣لت، ٣ٝغلـد حٓلخالى علل ُٜلقٙ  ٣يلػـ ػ٠ِ حُؼبٞك حُط٤ِن

حُلٓللٞم ٓللٖ صلٗللك حألكلللحؿ  كلل٢ ٛللقح حُيلل٤لم، ىلل٤خْ حُخغللٍٞ ٓللٖ "ؿ٣للٖ ٓلئلل٢" ئُلل٠ "ؿ٣للٖ ؿ٤للل ٓلئلل٢" مٝ ٓللٖ 

٘لل٢ "ٝحعـ٣لت" كل٢ ٓ٘ظٞٓللث حيػخوللؿ ئُل٠ حؼـؿ٣لت كل٢ حُؼللٞحُْ حُلٓن٣لت حؾخِلق ؿكصلت حٔلًنٛلل علٍٞ ٓغلٞك ؿ٣

ٓغـؿ؛ م١ ىخظٜل علُت "حؼـؿ٣ت ؿ٤٘٣ت" حُلْٜ ًٕٞؼ٤ت حـ٣ٖ ٓوبُٞت حصخٔلػ٤ًل ٝمٓلّ ٛقٙ حُغلُت ٖٓ ح٘ٞع حُؼلٝٓ 

حُـ٤٘٣ت )حؼـؿ٣ت ىٞم حُبٖلئغ حُـ٤٘٣ت( ىخخضٚ حٌُ٘لئو ٝحُٔإىيلث ئ٠ُ ٓن٣لـ ٓلٖ حُخ٤ٌلق ٓلغ حُٞحهلغ ًٔلل ٣غلـد 

 ك٢ حُٔضخٔغ حألٓل٢ٌ٣ 

ـ٤٘٣ت ً٘ٞع صـ٣ـ ٖٓ حُخـ٣ٖ "ػلبل ُِغـٝؿ" )٣خضلٝم ك٤ٚ حُللؿ عـٝؿ ؿ٣٘ٚ عيك ٛقح حُطلط، حبـٝ حُخؼـؿ٣ت حُ

حأل٢ِّ(، ٝٛٞ ٣َ٘أ ٗخ٤ضت حىخوال٤ُخٚ حُللؿ٣ت ٝحلٌلي حُللٝحب٘ حُخو٤ِـ٣لت ٓلغ حُٔإىيلت، كل٢ تلَ ٓضخٔؼللث حخٔخلغ 

٣للإؿ١ بخؼـؿ٣للت رولك٤للت ٝؿ٤٘٣للت ٓؼخبلللة، ٝبغل٣للت حصخٔلػ٤للت ٝى٤لىلل٤ت كحىللؾت  ٌُٝللٖ حيٗلٌلللى ٓللٖ حُٔإىيللت ي 

ل ك٢ حُٔضخٔؼلث حُخل٢ حلخولل ئُل٠ ٓ٘لؽللث حُغل٣لت ٝ حُٔ٘لكيلت؛ كولـ ٣لإؿ١  ًّ بلُٖلٝكة ئ٠ُ حـ٣ٖ ٓخضلٝم، ؽْٞ

ئ٠ُ مٗٞحع ٖٓ حيٗخولٍ حُـحؽ٢ِ حغج ىوق حُٔوٞيث حُؾلّت بلُـ٣ٖ فححلٚ، ىلٞحء كلؿ٣ًلل مٝ كل٢ ٍلٌَ صٔلػللث مٝ 

ٓلٖ حُغـحرلت، ٝبلُخلل٢ُ كل٢ ؿكصلت حُخطللف  ٝهلـ ح٘ظ٤ٔلث ٓخللٝحت ك٢ ؿكصت حؽخالكٜل ٓغ حُٔإىيت، ٝك٢ ٓٞهلٜلل 

٣خؾق حيٗخولٍ ٓ٘غل٠ حُؼلٞؿة ئُل٠ ٓ٘للبغ حُلقحث كل٢ مٍلٌلٍ ٓخؼلـؿة ٓلٖ حُخْلٞف، ٝٛلٞ بطب٤ؼخلٚ حُخلك٣ؾ٤لت ٓ٘غل٠ 

ٓ٘لِج ٖٓ ئىلك حُٔإىيت  بلُطبغ، ًٝٔل ٛٞ ٝحٕظ، ٣بـٝ ب٤لصلل مىل٤ًلح َُلٞحؿِٚ حُزولك٤لت ٝٓ٘لؽلحلٚ حيصخٔلػ٤لت 

 ٝحُي٤لى٤ت 



 

  

 

ٓلله، ىل٤ؼلؿ حٞت٤لق حُخؼـؿ٣لت ُخطل٣ٞل حُلـ٣ٖ كل٢ ىل٤لم ٓؾخِلق  حضللٝم ٛلبلٓلله_ ٕلٖٔ ح٤للك ػ٘ـ ٛلبل

ٝحىغ ك٢ حُلٌل حُـلبل٢ حُٔؼلّلل ٣َلخـَ ػِل٠ ٗولـ حُٔيلِٔلث حُخلك٣ؾ٤لت حُٔإىيلت ُِغـحرلت، بٔلل كل٢ فُلي ٓلٜلّٞ 

حُْل٘لػ٢ حُغلـ٣ذ  ئٍلٌل٤ُت حُيلإحٍ ػلٖ ْٓل٤ل حُلـ٣ٖ كل٢ حُٔضخٔلغ  -حُؼوال٤ٗت بٔؼ٘لٛل حألٗٞحك١ حُٔ٘لهٔ ُِـ٣ٖ

كلُـ٣ٖ ب٤ْـخٚ حُخو٤ِـ٣ت ُْ ٣ؾلس ىلُٔل ٖٓ ٓؼلًخٚ ٓغ حُؼوَ حُؼ٢ِٔ كغيك، بَ ٣ؼلٝؿ حُظٜٞك ك٢ ٗين ٛض٢ٓٞ 

ّل٣ظ ٣يخٜـف حُٔضلٍ حُؼلّ، ٣ٝؼبل ػٖ فححٚ بؼ٘ق  ُٝقُي، كلٌََُٔ ح٥ٕ ٣خؼِلن بلُٕٞلؼ٤ت حُضـ٣لـة ُِلـ٣ٖ كل٢ 

ٖ ٓؼٖلالث ػِل٠ حُٔيلخٟٞ حُي٤لىل٢ ٝحُزوللك٢ ٝحيصخٔللػ٢ حُٔضخٔؼلث حُٔؼلّلة، ٝٓل حز٤للٙ حِلي حُٕٞلؼ٤ت ٓل

)ٝٛللٞ ح٘لللٍٝ ٣وخلللد ٓللٖ َٓلللؿَ حُغلُللت حإلىللال٤ٓت، كؿللْ مٕ ؽطٞٗللٚ حأل٤ُٝللت ؿلب٤للت بلألىللله(  حُيللإحٍ حُللق١ 

حْـٟ ٛلبلٓلله ُطلعلٚ بللٝط ػٔال٤ٗلت، ٛلٞ ٤ًلق ٣ٌٔلٖ حُّٞلٍٞ ئُل٠ مكٕل٤ت َٓلخلًت ُِخؼلل٣ٌ بل٤ٖ حُلـ٣ٖ 

 ٝحُؼِٔل٤ٗت 

ل ٌٖٓٔ؛ كللُو٤ْ حُٔؾخِللت ي ٣وْل٢ حٍُّٞٞ ئ٠ُ ٛقٙ  ًٖ حألك٤ٕت حَُٔخلًت ٤ُو ٕلٝك٣ًل كغيك، بَ ٛٞ م٣

لل ًلُغوللئن حُٔؾخِللت  ُٝلقُي، ٣يلخط٤غ حُطلكللٕ حُو٤للّ بؼٔلَ حؼلل٢ٗٝ ٣بلـم بخوبلَ ًلَ ٜٓ٘ٔلل ٓ٘ظلٞك  ًٖ بؼٖلٜل بؼ

ٓخللئِلت ٝٗٔٞعللت  ح٥ؽلل؛ م١ ٣٘طِلن ٓلٖ حإلهلللحك بلٌللة حُخؼـؿ٣لت )ٓيللخوبَ حُطبؼ٤لت حإلٗيلل٤ٗت(  ٓلٖ ٝصٜللت ٗظلل

مؽاله٤ًلل، ٣ؼخولـ ٛلبلٓلله مٕ ػلالس حٕلطلحد حُخٞحّلَ حُٔللإؿ١ ُِؼ٘لق بل٤ٖ حُزولكللث ٣ٌٔلٖ مٕ ٣لخْ ػلٖ ٗل٣للن 

حٌل٣و ٓلّٜٞ "حُخيلٓظ" باػلؿة ب٘لء ِّت مىلى٤ت ٖٓ حُزوت ب٤ٖ حُ٘له، ٝٛٞ ٓل ي ٣ٌٔلٖ مٕ ٣لخْ كل٢ تلَ ى٤لىلت 

س ئُل٠ ػلل٤ِٖٓق حغيل٤ٖ حُظللٝف حُٔلؿ٣لت، ٝح٤ٔ٘لت حُزولكلت حُؾٞف ٝحيٕطٜلؿ  ٖٝٓ ٛ٘ل، كؼ٤ِٔلت ب٘للء حُزولت حغخلل

 حُي٤لى٤ت 

ى٤خؼ٤ٖ ػ٠ِ حُطلك٤ٖ حوـ٣ْ ح٘لميث ٓخبلؿُلت ُِّٞلٍٞ ئُل٠ ٓلل ٣يل٤ٔٚ ٛلبلٓلله حُٔضخٔلغ ٓلل بؼلـ حُؼِٔلل٢ٗ؛ 

كأًٝيق ػ٠ِ حُؼِٔل٤ٗت مٕ حٌق ػٖ حُٔلحٛ٘ت ػ٠ِ مٝحٍ حُـ٣ٖ، ٝمٕ حؼَٔ بلـًي ٓلٖ فُلي ػِل٠ حىلخ٘طلم ػوال٤ٗللث 

ُـ٣ٖ ٖٝٓل٤ٓ٘ٚ حإلٗيل٤ٗت حُخ٢ ٣ٌٖٔ مٕ حغـ ٖٓ تٞحٛل حُؼ٘ق ٝحُخٔـؿ حأل٢ُّٞ  ٝػ٤ِٜل حإلهلحك بْالبت حُـ٣ٖ ح

ًظلٛلة حيخ٘ـ ئ٠ُ ٗٞع ٖٓ حإلصٔلع، ٝبأ٤ٔٛخٜل حُٞت٤ل٤ت ك٢ ػ٤ِٔت حُـٓش حيصخٔلػ٢ ٝحَل٤ٌَ ح٣ُٜٞللث  ٝػ٤ِٜلل 

ل حيػخلحف بٌٜٞٗل ٓـ٣٘ت ُِلـ٣ٖ بٌز٤لل ٓلٖ رٞحبخٜلل حُٔل ًٖ ٤ٜٓٞلت، ٓزلَ حُغل٣لت، ٝحُؼـحُلت، ٝحَُللػ٤ت حُول٤ٗٞٗلت؛ م٣

كلُضقٝك حُـ٤٘٣ت ُٜقٙ حُٔلل٤ْٛ ي حنحٍ حـلق١ كٜٔ٘لل ُٜلل  " حَُللػ٤ت حُول٤ٗٞٗلت" _ ٣َللط ٛلبلٓلله_ " ُٜلل مىلو 

مؽاله٤للت، ٝٛللقٙ حألؽاله٤للت ٕلللكبٚ صللقٝكٛل كلل٢ حُٔوللـه  ُِٝؼلللؿحث حُول٤ٗٞٗللت ٝحألؽاله٤للت ٓ٘للق حُبـح٣للت ؽلّلل٤ت 

 nontrivialطوي٤ت  ٝحٌُز٤ل ٖٓ حُؼلؿحث ح٤ٔنث بخغلكٛل ٖٓ حو٤٤ـححٜل ُخـٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ؿ٤ل ػللؿ١ حُّٞللث حُ

 (   The Theory of Communicative Actionحُٔٔلكىت حُطوي٤ت )  ألٍّٞ

كلل٢ حُٔولبللَ، ىلل٤خؼ٤ٖ  ػِلل٠ حُللـ٣ٖ مٕ ٣وللـّ ػِلل٠ حـ٤٤للل ب٤٘لل١ٞ كلل٢  ٤ُللت حؼلِٓللٚ ٤ُخوبللَ حُؾلللكس ػِلل٠ ْٗللٚ، 

 ٣إؿ١ حُلٌل حُـ٢٘٣ رالرت ئٗضلمحث ٓغـؿةق ٣ٝخطِك فُي مٕ



 

  

 

  ػ٠ِ حُٞػ٢ حُـ٢٘٣ مٕ ٣بقٍ ٓضًٜٞؿح ٤ُخضلٝم حُخللٝث حُٔؼلك٢ ب٤ٖ حُلـ٣لٗلث ٝحُطٞحئلق حألؽللٟ  )ٝٛ٘لل

 ى٤ٌق حُـ٣ٖ ػٖ مٕ ٣ٌٕٞ ىببًل ُخ٣َٞٚ حُخٞحَّ( 

 ك٢ حُؼلُْ  ٝػ٠ِ حُٞػ٢ حُـ٢٘٣ مٕ ٣ٔل٢ٍ ىِطت حُؼِّٞ حُخ٢ ىخغخله بليعخٌلك حيصخٔلػ٢ ُِٔؼلكت 

  ػِلل٢ حُللٞػ٢ حُللـ٢٘٣ مٕ ٣٘لللخظ ػِلل٠ م٣ُٞٝلللث حُـُٝللت حُـىللخٞك٣ت؛ م١ حُوبللٍٞ بلللُٔلّٜٞ حُوللل٢ٗٞٗ ُِخؼـ٣للت

حُي٤لىلل٤ت حُخلل٢ حخيللغ ُِللـ٢٘٣ ٝؿ٤للل حُللـ٢٘٣، ٝٛللٞ ٓللل ٣ؼ٘لل٢ بؼبلللكة مؽلللٟ، ٕلللٝكة مٕ ٣وبللَ حُللـ٢٘٣ بلُـىللخٞك 

 ٣ٌٖٔ هبٍٞ حُؼِٔل٢ٗ حؾج ٓظِت ؿىخٞك ؿ٢٘٣ حُؼِٔل٢ٗ  كل٢ تَ ٛقح حُـىخٞك ٣ٌٖٔ حىخ٤ؼلد حُـ٢٘٣، ك٤ٔل ي 

ٓضخٔغ ٓل بؼـ حُؼِٔل٤ٗت، ٣وّٞ ئفٕ ػ٠ِ حل٤ٌي حُـٝؿٔل حُٔخغضلة ُـٟ حُـ٣ٖ ُٝـٟ حُؼِٔل٤ٗت ٤ًِٜٔل، ك٢ ئٗلك 

ٗظلّ ى٤لى٢ ؿ٣ٔولح٢ٗ ٣ٌلَ عٖٞك حُؼوال٤ٗت ًٔل ٣ٌلَ عٖٞك حُٔؼخوـحث حُـ٤٘٣ت ٝؽ٤ّْٞلحٜل ؿٕٝ مٕ حٌٕٞ 

ن حُؼِٔل٤ٗلت "حُٔؼـُلت" ٝحُلـ٣ٖ ُخؼلٓلَ ٓلغ ح٥ؽلل  ٛلقح حُٔضخٔلغ ُلٖ ٣ٌلٕٞ هلـ حغولن هبلَ حغولٓؼ٤لًكح ُِخَل٣غ مٝ ح

ل بؼـ ؿ٢٘٣ " ًٖ  حُٔؼـٍ"  ك٘غٖ ئفٕ، ع٤لٍ ٓضخٔغ ٤ُو كو٘ بؼـ ػِٔل٢ٗ، بَ م٣

ٖٓ م٣ٖ ٣ْـك حٞهغ ٛلبلٓله ئٌٓل٤ٗت حُخؾ٢ِ ٓلٖ هبلَ حُلـ٣ٖ ػلٖ كٌللة حعخٌللك حُغلن ٝحإل٣ٔللٕ بَٔللٝػ٤ت 

ص٤ٔغ حُلؤٟ حُٔـل٣لة حُخ٢ ٢ٛ بلُ٘يبت ُٚ بلَٗ ٓغٔ  ٝك٢ ٛقٙ حُغلُت َٛ ٣ظَ حُلـ٣ٖ ؿ٣ً٘لل  َٗلٙ ػ٠ِ عيلد 

مٕ ٣ول بيِطت حُؼِّٞ، كٜلَ بآٌلٗلٚ حغو٤لن حيٗلخللط ػِل٠ م٣ُٞٝللث حُـُٝلت  -صنئ٤ل -ٝئفح ًلٕ بآٌلٕ حُلٌل حُـ٢٘٣

ك٤ٔلل حُخَلل٣غ ٣لـؽَ كل٢ ب٤٘لت حُلـ٣ٖ حُـىخٞك٣ت حُخ٢ حغٍٞ ب٤٘لٚ ٝبل٤ٖ حِٔلي حُٔضللٍ حُؼللّ بٔلل كل٢ فُلي حُخَلل٣غ، 

حإلُنح٤ٓت حُخ٢ ٣ؼـ حُخؾ٢ِ ػٜ٘ل حؾ٤ًِل ػٖ ٓبـئ حإل٣ٔلٕ )حُ٘ٔٞفس حإلىلال٢ٓ ٍلـ٣ـ حُٕٞلٞط كل٢ ٛلقٙ حُ٘وطلت، ٤ِ٣لٚ 

 حُ٘ٔٞفس ح٤ُٜٞؿ١ رْ حُٔي٤غ٢( 

ي ٣بـٝ مٕ ٛلبلٓله ٣ؼٍٞ، ُِو٤لّ بٜقٙ حإلٗضلمحث ػِل٠ حُلـ٣ٖ حُلـحكس بٔ٘ظٞٓخلٚ حُغل٤ُلت حُيللئـة، بلَ ٣ؼلٍٞ 

ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ؽلُ ُِـ٣ٖ  ٓؼ٠٘ ئ٣ٔل٢ٗ بغج، مؽاله٢ ٝٓضلؿ  بؼبلكة مؽلٟ، ٣ؼٍٞ ػ٠ِ حُضٞٛل حُؾللُِ ُِلـ٣ٖ 

ػخبلكٛلل صٜلت كغلِ ٓغل٣لـة  ٣لخللٓ ًٔل ٣لٜٔٚ، مٝ ًٔل ٣خٞهغ مٕ حغَْ حُلِيلت ػ٠ِ ئصٔلع ػوال٢ٗ عُٞٚ، بل

ٛ٘ل مٕ ٣وبَ حُـ٣ٖ ٝىلٗت حُلِيلت مٝ ّٝل٣خٜل ًيِطت ٓؼلك٤ت علًٔت، ٝٛقح ٌََٓ كل٢ علـ فححلٚ، ًٔلل مٕ حُٔيلأُت 

ـاُت ٢ٛ بقححٜل ٓل ٣لخلٓ مٕ ٣ٌٕٞ حُو٤ْ حُٔؼـُِّت، ٝٛ٘ل حٌٖٔ ّؼٞبت حُـٝكحٕ حُٜٔ٘ض٤ت   ىخبـٝ ًٝإٔ حُو٤ْ حُٔؼ

مؽاله٢ ٓؼوِٖ ٣يخط٤غ حىخ٤ؼلد حُخؼـؿ٣ت، ٣ٝوبَ حيٖٗلٞحء حغلج ٓظِلت حيصخٔللع ٓلّٜٞ ٛلبلٓله ػٖ ؿ٣ٖ 

حُطب٤ؼ٢؛ ك٤خؾ٠ِ ٗٞحػ٤لت ػلٖ ٤ٛٔ٘خلٚ حُخلك٣ؾ٤لت ػِل٠ حُٔضللٍ حُؼللّ، ٓلٜلّٞ هل٣لك ٓلٖ كٌللة "حُلـ٣ٖ كل٢ فححلٚ" 

ٓٔلكىت حُبَلل ًٔولبَ " ُِخـ٣ٖ" ًٔل ٗلعخٜل ك٢ ًخلب٢ "حُـ٣ٖ ٝحُخـ٣ٖ" كبغيك ٛقٙ حُلٌلة حألؽ٤لةق حُخـ٣ٖ ٛٞ 

ُِـ٣ٖ، ٝهـ ٗخضج ػ٘ٚ ٓ٘ظٞٓلث ٝحىؼت ٖٓ حُؼولئـ ٝحُطوٞه ٝحُخٌل٤ُق، مٝىغ ٖٓ حُـ٣ٖ ٝي حطلبوٚ بلُٖلٝكة، 

ٝبلؼللَ حُخلللحًْ ٝحُللـٝك حُخلللك٣ؾ٢ حُولللبٔ ُِٔإىيللت، حٖٗللٔج ٛللقٙ حُٔ٘ظٞٓلللث ئُلل٠ ب٤٘للت حُللـ٣ٖ؛ م١ ئُلل٠ ؿحئلللة 



 

  

 

ٖ  مٓل حُـ٣ٖ، كٜٞ حُضٞٛل حُٔطِن حإل٢ُٜ حُوللؿّ ٓلٖ ؽللكس حُٔوـه حُِٔنّ حُخ٢ ُْ حٌٖ حْٖ ك٢ حُبـح٣ت ىٟٞ حُـ٣

حيصخٔلللع؛ م١ حُلٌلللة ح٤ٌُِللت حُٔخؼل٤ُللت هبللَ مٕ حغٖللل كلل٢ حُؼلللُْ ٝحْلل٤ل ٕٓٞللًٞػل ُِٔٔلكىللت مٝ حُخللـ٣ٖ  ٛللقح 

حُضٞٛل حُٔطِن رلبج ي ٣خـ٤ل بلُخؼـؿ مٝ حُخطٞك بٔل ٛٞ هلؿّ ٖٓ ؽلكس حيصخٔلع  حُزبلث بٜقح حُٔؼ٠٘ ي ٣٘طبن، 

ٖٓ ب٤ٖ ٓللؿحث حُب٤٘ت حُـ٤٘٣ت "حُخٞع٤ـ٣ت" ئي ػ٠ِ كٌلة حإل٣ٔلٕ بلهلل، ٝحألؽالم ح٤ٌُِلت  ٝٓلٖ رلْ، كلإ حُخَلل٣غ، 

  ٝحُطوٞه، ٝحبل٣٘لث حُالٛٞث ٢ٛ ص٤ًٔؼل ٖٓ حُخـ٣ٖ

حُـلٓ ٖٓ ٛقح حُخلل٣ن بل٤ٖ حُلـ٣ٖ ٝحُخلـ٣ٖ ٛلٞ كلي حيٍلخبلى ؿحؽلَ حُيل٤لم حُخٞع٤لـ١ بل٤ٖ حُزلبلج ًٔولـه 

حُٔخـ٤ل ًبَل١ هلبَ ُِخبـ٣َ  ى٤ؼ٢٘ فُي ؽلٝس حُٔضلٍ حُؼلّ ٖٓ ؿحئلة حُيلِطت حُِٔنٓلت ُِلـ٣ٖ ؿٕٝ  ِٓنّ، ٝب٤ٖ

مٕ ٣إؿ١ فُي ئ٠ُ حُؾلٝس ٖٓ حُـ٣ٖ فححٚ، ٝٛٞ ٓل ٣إؿ١ ك٢ ٜٗل٣ت حُخغ٤َِ ئُل٠ ككلغ حُخ٘للهٔ بل٤ٖ حُلـ٣ٖ ٝىلإحٍ 

ٔلحك حُلـ٣ٖ كل٢ حُغٖلٞك كل٢ تلَ م٣لت حُخطٞك حُق١ ٣للٓ عو٤وت حُخـ٤٤ل ؿحؽَ حيصخٔللع، ٝبلُخلل٢ُ ئٌٓل٤ٗلت حىلخ

 ٤ّـت ٖٓ ٤ّؾ حُغـحرت ٣ٌٖٔ مٕ ٣غِٜٔل حُٔيخوبَ 

٣ول ٛلبلٓله بٞصٞؿ ػ٘لّل ػوال٤ٗت ك٢ حُـ٣ٖ، ٣ٝلـػٞ ئُل٠ حُخؼ٣ٞلَ ػ٤ِٜلل ٝحىلخؾـحٜٓل كل٢ ػ٤ِٔلت حلـص٤ٖ 

قٝكٛل حُللـ٣ٖ ػِلل٠ حُٔيللخٟٞ حُي٤لىلل٢ حيصخٔلللػ٢، ًٔللل ٣خب٘لل٠ ٓلٜللّٞ حُلللب٘ بلل٤ٖ حُللـ٣ٖ ٝحألؽللالم حُخلل٢ ٣لللٟ صلل

ٕلكبت ك٢ حُٔوـه  ٝٓغ فُي، كٜٞ ي ٣٘طِن ك٢ ٓلٜٞٓٚ ػٖ حُـ٣ٖ حُؼوال٢ٗ ٖٓ ٓ٘طِن ئ٣ٔلل٢ٗ )بللُٔؼ٠٘ حُلـ٢٘٣ 

ـًح ػٖ كٌلة حُٔطِن؛ م١  حُٔبلٍل(  ٌُٝ٘ٚ ػ٠ِ ؽالف حُخ٤لك حُـلُك ك٢ حُيٞى٤ُٞٞص٤ل حُخو٤ِـ٣ت، ي ٣٘أٟ ب٘ليٚ بؼ٤

ىإحٍ حإل٣ٔلٕ، حًخللًء بولحءحٚ ٖٓ حُؾلكس ًظلٛلة حصخٔلػ٤لت؛ ي ٣خٜلد ٖٓ ٓولكبت حُيإحٍ حُضٞح٢ٗ ُِـ٣ٖ، ٝٛٞ 

ٛلٞك "م١ ًٞحهؼت ٓلؿ٣ت بَل٣ت حُْ٘غ، ٝهلبِت ُِخ٤ّٞق  ك٢ ًخلبٚ "حُـ٣ٖ ٝحُؼوال٤ٗت" ٗلهٌ ٛلبلٓله كلٕل٤ت، 

ًٜل٣ٔل" عٍٞ ٝصٞؿ حُغو٤وت، ًٕٝٞ ٛقح حُٞصٞؿ َٓلًٝٗل بٞصٞؿ   ًوٞة ٤ًٗٞت ٓطِوت، حخٞهق ػ٘لـٛل حُغو٤ولت  

ػخبل ٛلبلٓله ٛقٙ حُلل٤ٕت ٖٓ ح٤ُٔخلك٤ن٣ول حُؾلُْت، ٝحهخلط بـ٣اًل ػٜ٘ل كٌلحٚ كل٢ حُؼوال٤ٗلت حُخٞحّل٤ِت حُخل٢ ح

حٌٔ٘٘ل ٖٓ ٓ٘لهَت حُٔطِن ؿحؽَ حُ٘طلم حُبَل١ حُطب٤ؼل٢ )حيصخٔللػ٢(؛ م١ ؿٕٝ حيػخٔللؿ ػِل٠ ح٤ُٔخلك٤ن٣ولل  ٓلل 

ىللطت مٝ ٓللٖ ؽللالٍ حٞحّللَ ػوالٗلل٢ حلخوللل ئ٤ُللٚ ٣للـػٞ ئ٤ُللٚ ٛلبلٓللله ٛ٘للل ٛللٞ بغللذ ػالهللت حُللـ٣ٖ بلُؼلللُْ بٞح

  ح٤ُٔخلك٤ن٣ول

ٗظل٣ًل ح٘أٟ حُيٞى٤ُٞض٤ل بقححٜل ػٖ ىإحٍ حإل٣ٔلٕ، بلػخبلكٙ ىإحًي ٣٘خ٢ٔ ئ٠ُ حُالٛٞث ٝح٤ُٔخلك٤ن٣ول  )ػ٤ًِٔل 

لل( ح٘طِلن ؿلُبلل ٓلٖ ٓٞهلق ئ٣ضللب٢ ٌٓ٘لل  ًّ ٛلقح حُ٘لأ١ ٓخؼلقك  ٝكل٢ حُٞحهلغ ًلٗلج حُيٞىل٤ُٞض٤ل )حُٔبٌللة ؽْٞ

ٔلٕ، ٝٛٞ بـٝكٙ ٓٞهق ٤ٓخلك٤ن٣و٢(  ٝهـ ٗضغج بلُلؼَ ك٢ حوـ٣ْ هللحءحث مًزلل ػٔوًلل ُظللٛلة حُخلـ٣ٖ )حُلـ٣ٖ ُإل٣

ٖٓ حُؾلكس(، ُْ ٣ٌٖ ٓيخطلًػل حٍُّٞٞ ئ٤ُٜل ك٢ تَ حعخٌلك حُٔبغذ حُـ٢٘٣ ٖٓ هبَ حُالٛلٞث ٝحُلِيللت  ٌُٜٝ٘لل 

ٌْ مؿٝححٜل حُٜٔ٘ض٤ت، ٖٓ ٓالٓيت حُضٞٛل حُضٞح٢ٗ ُْ حيخطغ حإلعلٗت بلُظلٛلة حُـ٤٘٣ت بلٓخٜل، ألٜٗل ُْ حخٌٖٔ بغ

)حُللـ٣ٖ ٓللٖ حُللـحؽَ(  ٌُٝللٖ ٛللَ عوًللل ٣٘خٔلل٢ ىللإحٍ حإل٣ٔلللٕ  حُٔطِللن ُِللـ٣ٖ كلل٢ فححللٚ، حُللق١ ٛللٞ ٕٓٞللٞع حإل٣ٔلللٕ



 

   

 

ُالٛٞث ٝحُلِيلت عًْلح  حُالٛٞث حُق١ ُْ ٣يلخطغ مٕ ٣ؼبلل ػلٖ صلٞٛل حإل٣ٔللٕ، ٝحُلِيللت حُخل٢ ي حخلٞكل ػِل٠ 

  ػ٠ِ عيْ حُيإحٍ  ٤ُلث ٜٓ٘ض٤ت هلؿكة

 وحه اآلن أمام ظىاهر ثالث تستحك التفسير:

 حلحصغ حُـ٣ٖ ك٢ حُبـح٣ت مٓلّ ّـٓت حُغـحرت، ٓٔل ًلٗج حلصٔخٚ حوِِ ىِطخٚ حُخو٤ِـ٣ت ك٢ حُٔضلٍ حُؼلّ 

 ربلث حُـ٣ٖ بؼـ فُي، ٝحىخٔلحكٙ ك٢ حُغٖٞك، كؿْ حٞحَّ ّـٓلث حُغـحرت، ٝؽالكًل ُ٘بٞءة حُنٝحٍ 

حُخْلللػـ حُضـ٣للـ ُِللـ٣ٖ ك٤ٔللل ٣َللبٚ حُٜضللّٞ حُٖٔلللؿ، كلل٢ ّلل٤ؾ حيللخٜـف حىللخؼلؿة حُٔضلللٍ حُؼلللّ )حُي٤لىلل٢ 

ل(، ٝحؼبل ػٖ فححٜل بؼ٘ق   ًّ  ؽْٞ

حُخلحصغ ٗلصْ ػٖ حُٔٞحصٜت ٓغ هلٕٗٞ حُخطٞك )علًلت ح٤ُٜلًلَ ح٤ٌُِلت حُؼو٤ِلت، ٝحيهخْللؿ٣ت، ٝحيصخٔلػ٤لت(  

ب٤٘ت حُـ٤٘٣ت ٛٞ حَُن حُولبَ بطب٤ؼخٚ ُِخطلٞك، مػ٘ل٢ حُيلب٤ٌت حُخلك٣ؾ٤لت ٌُٖٝ ػ٤ِ٘ل ٓالعظت مٕ حُق١ حلحصغ ٖٓ حُ

حُخ٢ مكلمٛل حُخـ٣ٖ رْ ربخٜل ٖٓ ؽلالٍ ئُغلهٜلل بللُٔطِن حُٔولـه )حُلـ٣ٖ حُِٔلنّ(، ٝألٕ ٛلقح حإلُغللم ي ٣ـ٤لل ٓلٖ 

ُِْلـحّ ٓلغ هللٕٗٞ ٗب٤ؼخٜل حيصخٔلػ٤ت، كٜٞ ي ٣ـ٤ل ٖٓ هلب٤ِخٜل ُِخـ٤ل، ُٝقُي ك٢ٜ ٓؼلٕت ػ٘ـ ٗوطت م٤٘ٓت ٓل 

حُخطٞك، ٖٝٓ رْ ُالٌٗيلك مٓلٓٚ  مٓل حُق١ ُْ ٣خلحصلغ ٓلٖ حُب٤٘لت حُـ٤٘٣لت، كٜلٞ صلٞٛل حُلـ٣ٖ حُلـحؽ٢ِ حُٔخٔزلَ كل٢ 

ٓبـئ حإل٣ٔلٕ ٝحألؽالم ًٔطِن ٓللكم هلؿّ ٖٓ ؽلكس حيصخٔلع، ُٝلقُي كٜلٞ ػْل٢ل ػِل٠ ػلٞحكٓ حُخـ٤لل حُخل٢ 

خلب٢ "حُـ٣ٖ ٝحُخـ٣ٖ" ٝٓغ فُلي، كٜل٢ ح٘ب٘ل٢ مىلًىلل ػِل٠ مّلٍٞ ٣للمٛل حيصخٔلع  )حىخَٜـث ُٜقٙ حُٔوُٞت ك٢ ً

  ئ٣ٔل٤ٗت(  ئ٠ُ ٛقح حَُن حُٔطِن ٣لصغ ربلث حُـ٣ٖ ٝحىخٔلحكٙ ك٢ حُغٖٞك، كؿْ حٞحَّ ّـٓلث حُغـحرت

حُخْلػـ حأل٢ُّٞ ُِـ٣ٖ بطلبؼٚ حُٜض٢ٓٞ ٝحُؼ٤٘ق ٣٘خ٢ٔ ئ٠ُ ى٤لم حلي٤ل١  ؽل، ي مػ٢٘ ٓوطلٞع حُْلِت 

؛ كلأل٤ُّٞت حُـ٤٘٣ت، كؿْ ٕٓٞٞػٜل حُيِل٢، تلٛلة عـحر٤ت بلٓخ٤لم ٖٓ صٜت حُلـٝحكغ ٝحُٔ٘للٛش بخأر٤لحث حُغـحرت

ٝح٤ُ٥لث  ٢ٌُ٘ٝ م٤ٍل ئ٠ُ ًٜٞٗل تلٛلة ي حلحب٘ بخأر٤لحث حُغـحرلت حكحبلًٗلل ٍلل٤ًٗل، كٜل٢ تٜللث كل٢ ػْلٞك 

ٛلل٢ حظٜللل ح٥ٕ كلل٢ ىلللبوت ػِلل٠ حُغـحرللت )ٓيلل٤غ٤ت حُؼْللٞك حُٞىللط٠، ٝكلل٢ حإلىللال٤ٖٓ حُٔبٌللل ٝحُٞىلل٤٘(، ٝ

ٓضخٔؼلث هبَ عـحر٤ت )بلٓخـحؿ حُؼلُْ حإلىال٢ٓ ٖٓ حَُلم حألٝى٘ عخ٠ ٍلم  ى٤ل(، ٝئ٠ُ ًٜٞٗلل، ًٌلَ تللٛلة، 

حُؼو٤ِلت( حُٔنحٓ٘لت  ٌُٝلٖ حٌللحك تٜٞكٛلل كل٢ ىل٤لهلث  – حُي٤لىل٤ت –حَ٘أ ػٖ تلٝكٜل حيصخٔلػ٤ت )حيهخْللؿ٣ت 

لّل ًلٓ٘ت ك٢ حُزولكلت حَُٔلخلًت ُ٘ظللّ حُخلـ٣ٖ، ٓـػٔلت ْٗل٤ًل مٝ حلك٣ؾ٤ت ٝصـلحك٤ت ٝؿ٤٘٣ت ٓخبل٣٘ت، ٣ِلج ئ٠ُ ػ٘

حأ٤ِ٣ًٝل ػ٠ِ ٓيخٟٞ ًَ ؿ٣لٗت، حؼَٔ ػِل٠ حٔـ٣لـ هلب٤ِلت ٓيلخٔلة ُِخطللف ٝحُؼ٘لق، ٓلٍلغت ُِخغلٍٞ ئُل٠ ئٍلٌلٍ 

ٓخ٘ٞػت ٖٓ حُلؼَ حىخضلبت ُٔز٤لحث ٓؾخِلت ك٢ حُٞحهغ حيصخٔلػ٢ )محٌِلْ ػلٖ ٗٔل٘ حُخلـ٣ٖ حُخٞع٤لـ١ حُيللئـ ػِل٠ 

 ألهَ، ٢ً ي مهٍٞ حُؼوَ حُخٞع٤ـ١ حُؼلّ( ح



 

   

 

ٝػ٠ِ ٕٞء فُي، ىل٘ضـ ٓولكبللث ٓخؼلـؿة ُخليل٤ل حُظللٛلة حألّل٤ُٞت بلـًءح ٓلٖ ىلبؼ٤٘٤لث حُوللٕ حُٔلٕل٢، 

حؾخِق ب٤ٖ حَُلم ٝحُـلد، ٝعيك حُي٤لهلث حُزولك٤ت ٝحإله٤ٔ٤ِت ٝحُـ٤٘٣ت حُخ٢ ح٘طِلن ٜٓ٘لل ًلَ ٓولكبلت، ٝعيلك 

يلْ بٜلل، مٝ حُخل٢ ّٝلِج ئ٤ُٜلل مَٗلطت حُغلًللث حألّل٤ُٞت، ع٤لذ ٣ظٜلل مرللل ؿكصللث حُخطللف ٝحُؼ٘لق حُخل٢ حخ

حُٔالبيلث حُخل٤ِ٤ْت حُٞهخ٤ت فحث حُبؼـ حُي٤لىل٢ حُٔبلٍلل  كل٢ حُـللد، ئصٔللًي، ىللؿث كٌللة حألمٓلت حُخل٢ ّللك 

حُخِٔٔلَ ٣ؼل٢ٗ ٜٓ٘ل حُٔضخٔغ حُٔؼلّل حُلمىٔل٢ُ حُق١ ُْ ٣خؾِِ بؼـ ٖٓ حكحلـحؿحث حُغللد حُزل٤ٗلت، ٝح٥ؽلق كل٢ 

 ٖٓ ٗخلئش حُؼْلٗت ٝحأر٤لححٜل حُيِب٤ت ػ٠ِ ٓيخٟٞ حُلٝط ٝحُؼوَ ٝحُخٞم٣غ حيهخْلؿ١ 

كلل٢ حُبـح٣للت، ًلٗللج حُٔيللأُت حُٔطلٝعللت ٛلل٢ "ػللٞؿة حُٔوللـه" ٝحػخبللل ٛلبلٓللله مٕ ٛللقٙ حُؼللٞؿة حضللـ ٓ٘لًؽللل 

ص٤لت حُخو٤ِـ٣لت مؿكًلج ٓ٘لىبًل ك٢ تَ حألمٓلت حُخل٢ حضخللط حُٔضخٔؼللث حُٔؼلّللة، كٔلغ حلٌلي حُٔ٘ظٞٓللث حأل٣ـُٞ

حُضٔٞع حُبَل٣ت حُخبلػـ حُٜلئلَ ب٤ٜ٘لل ٝبل٤ٖ ٓلحًلن حُولٞة حُٔخللهلت"  ٝٓلغ حلللهْ حُؼ٘لق كل٢ ٓطِلغ حُوللٕ حُضـ٣لـ، 

ىخْبظ حُٔيلُت حُٔطلٝعت ٢ٛ ػ٘ق حأل٤ُّٞت حُٔخطلكت، مٝ حإلكٛلد حُـ٢٘٣، ك٤ٔل ى٤ٞصٚ حُخلي٤ل ٓبلٍلة ئ٠ُ 

يج ػٞؿة بي٤طت ئ٠ُ ٗل٣وت ُالكحبلٗ بلُـ٣ٖ ىللبوت ػِل٠ حُغـحرلت، بلَ ٛل٢ ٓلّٜٞ حُغـحرت ئصٔلًي؛ كلأل٤ُّٞت "٤ُ

حُلللكم بل٤ٖ حُخغ٤ِِل٤ٖ ٣ؼٌلو حُلللكم بل٤ٖ حُظللٝف حُي٤لىل٤ت  حىخضلبت ٓلػبت حضلٙ حُغـحرت، ٣٘ظل ئ٤ُٜل ًخٜـ٣ـ" 

طِلغ حُوللٕ ٝحُزولك٤ت بٔل ك٢ فُي ٝح٤لة حُؼ٘ق ػ٘لـ ٓ٘خْلق حُزٔل٤٘٤ٗللث )ٗظل٣لت حُلؼلَ حُخٞحّل٢ِ(، ٝٓز٤الحٜلل ٓ

حُضـ٣ـ بؼلـ معلـحد حُغللؿ١ ػَلل ٓلٖ ىلبخٔبل ) ٓيلخوبَ حُطب٤ؼلت حإلٗيلل٤ٗت(  كل٢ ًلال حُخغ٤ِِل٤ٖ حظٜلل حَُلٞحؿَ 

حُزولك٤ت، ٝحُئلث حُٔضخٔؼ٤ت، حُخل٢ ح٘خٔل٢ ئُل٠ حُـللد، كؿلْ مٕ َٓلٌَ حُؼ٘لق حألّل٢ُٞ ّللك ئىلال٤ًٓل بـكصلت 

حُـلبل٢ حُلق١ حؽخبلل ٓلٜلّٞ حُغـحرلت ٝٓؼلًخلٚ ٓلغ  مًبل، ٝٛٞ ٓل ٣لنؿحؿ ٕٝلًٞعل كل٢ حُخغ٤ِلَ حألؽ٤لل  كل٢ حُلٌلل

حُـ٣ٖ، ًلٕ ٖٓ حُْلؼك حىلخبؼلؿ حُغـحرلت ػ٘لـ حُخْلـ١ ُخليل٤ل م١ حغللى ٓلٖ هبلَ حُلـ٣ٖ  ُٝلقُي، كيل٘العه كل٢ 

حُٔولبلَ ؿ٤لبًلل ٍلبٚ ًلٓلَ ُْٔللطِظ "حُغـحرلت" كل٢ حُٔولكبللث حُخليل٤ل٣ت َُٔللٌَ حألّل٤ُٞت حُٔخللهٔلت كل٢ حَُلللم 

  ُي حُٔولكبلث حُؼِٔل٤ٗت مٝ حُْلؿكة ػٖ ؽِل٤لث ؿ٤٘٣تحإلىال٢ٓ، ٣يخ١ٞ ك٢ ف

كلل٢ حُلٌللل حُـلبلل٢ حُغـحرللت ْٓللطِظ هلللؿك ػِلل٠ حليلل٤ل حُظٜللٞك حُضـ٣للـ ُِللـ٣ٖ، ٝحليلل٤ل حُيللٔلث ٝحُظللٞحٛل 

حُؼ٘لق  -حُخأ٤ًـ ػ٠ِ حُٞت٤للت حُؼ٤ٓٞٔلت فحث حُ٘نػلت حُي٤لىل٤ت -حُْٔلعبت ُٜقح حُظٜٞك )حٌََُ حأل٢ُّٞ حُيِل٢

 حإلكٛلد( حُق١ ى٤ٌخيك ّٝق 

 Public Religions in the) ٌُٝللٖ ٓللـُٞيث "حُغـحرللت" ىللخخ٘ٞع عيللك حُيلل٤لمق كبلُ٘يللبت ٌُلمحٗٞكللل

Modern World” 1994)- ّحُلـ٣لٗلث حٌُبللٟ حيلؼ٠  -حُق١ ًلٕ ٣٘للهٌ ٗلنٝع حُلـ٣ٖ ُِؼلٞؿة ئُل٠ حَُلإٔ حُؼلل

حُـُٝت حُغـ٣زلت، ُٝلقُي كٜل٢ يػخلحٓ ى٤لم حُخ٤ٌٜٔ حُق١ حؼلٕج ُٚ ٖٓ صلحء ىطٞة حُؼِْ ٖٝٓ صلحء حـؽَ 

حلكٔ عْل ٓضلٍ َٗلٜٗل كل٢ حُؼ٘ل٣لت بللألكٝحط، ٝحغللٍٝ ئبللحم حُخٞحّلَ حُٔخل٤ٖ بل٤ٖ مىلئِت حُلـ٣ٖ حألؽاله٤لت 

ٝحُغ٤لة حيهخْلؿ٣ت ٝحُي٤لى٤ت ُ كلحؿ ٝحُـٍٝ  بؼـ ح٤ٜٗلك ىِطت ح٤ٌُ٘يت، حعخِج حُـُٝت حُٔضلٍ حُؼللّ حُلق١ ّللك 

ل ٓٔلل حبول٠ ٓلٖ ىلِطت ح٤ٌُ٘يلت، عخل٠ ٓ٘طوت ؽل٤ُت، رْ ّلكث حُـٍٝ حخ ًٔ ٞؿَ حـك٣ض٤ًل ػ٠ِ حُٔضلٍ حُللؿ١ ؽْل



 

   

 

ّلكث حُغـٝؿ ؿلئٔت ب٤ٖ حُٔضل٤ُٖ حُؼلّ ٝحُللؿ١، ٢ٛٝ ٕٝؼ٤ت ٖٓ ٍأٜٗل حي٤َٜ ؿؽٍٞ حُـ٣ٖ ئ٠ُ حَُإٔ حُؼلّ  

خطلٞك حُلق١ ٓـٍُٞ حُغـحرت ٛ٘ل ٤َ٣ل ئ٠ُ ٗخلئش حُؼِلْ ٝحلللهْ ؿٝك حُـُٝلت، ٝٛلٞ ٓلـٍُٞ ٝحٕلظ حيكحبللٗ بٔيللك حُ

ححؾقٙ حُـ٣ٖ ك٢ حُـلد )بلُ٘يبت َُِلم ُْ ٣ـؽَ حإلىالّ ك٢ ٓؼلًت ٓغ حُؼِْ بلٌََُ حُٔبلٍل ًٔلل ؿؽِلج ح٤ٌُ٘يلت 

 حُـلب٤ت  مٓل حُـٝك حُولبٔ ُِـُٝت، كِْ ٣خللهْ ألٗٚ ُْ ٣خ٘لهِ مّاًل( 

حُٔخنح٣لـ ُ ّل٤ُٞت حَُٔـٍٞ بلُخٞحَّ، ٝحُق١ ًلٕ ٣٘لهٌ حُٔيأُت حغلج ٝٗلأة حُؼ٘لق  -ٝبلُ٘يبت ُٜلبلٓله

ل(  ًّ حُغـحرت ٗو٤ٔ ٗب٤ؼ٢ ُ ٤ُّٞت حُـ٤٘٣ت ٣يخلن حُٔؼ٘ل٠ حُيلِل٢ حُٔلٕل١ٞ حألّل٤َ ك٤ٜلل  –)حإلىال٤ٓت ؽْٞ

٣ٝيخلن هلب٤ِلث حُؼ٘ق حٌُلٓ٘ت ك٢ ِّك حُـ٣ٖ حُخللك٣ؾ٢  حُغـحرلت، حُخل٢ حِؼلك ؿٝك حُٔز٤لل ٛ٘لل، ٤ُيلج حُؼِلْ ٝي 

ح عللًي حُـُٝت حُؼْل٣ت كول٘، بلَ ٛل٢ ٓضٔلَ حُخٌل٣ٖٞ  ـً حُؼوالٗل٢ حُٔخغٖلل حُلق١ ٣ٔزلَ، بلُ٘يلبت ُ ّل٤ُٞت، حٜـ٣ل

ٓبلٍللًلح  ٣وللل ٛلبلٓللله بٔيللئ٤ُٞت ٗيللب٤ت حوللغ ػِلل٠ ػلللحن حُغـحرللت )ٓٔزِللت كلل٢ حألؿحء حُي٤لىلل٢ ٝحألؽالهلل٢ حُؼلللّ 

ُِـلللد(، ٌُٝ٘للٚ ٣ْللق حألؿحء حألّلل٢ُٞ ًٔللل ًَلللج ػ٘للٚ " حُٜضٔلللث حإلكٛلب٤للت كلل٢ حُغلللؿ١ ػَللل ٓللٖ ىللبخٔبل 

ٚ ي ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓضلؿ ػ٘ق، بَ ٤َ٣ل ئ٠ُ ي ػْل٣ت مٝ ػـّ حٗخٔلء ُٔغلًلث كٜلْ ٝحْلٞك كحٛلٖ، بأٗ 3122

كٜل٢ مٍلبٚ ٓلل ٣غٌلل٢ هْلٚ ٓلٖ حُخلللك٣ؼ حُـللبل ٗيلبت ُـٝحكؼللٚ  ٝٓلٖ رلْ، كٜلل٢ حِللج ئُل٠ ٍلللػ ٛلئلَ بل٤ٖ حُزولكللت 

 ٝحُٔضخٔغ ٝحُنٖٓ )ٓيخوبَ حُطب٤ؼت حإلٗيل٤ٗت(     

 

ُْ ٣َٜـ حإلىالّ ٓؼلًت ٍلب٤ٜت بٔؼلًلت ًيلل حُؼظللّ حُخل٢ ٍلٜـحٜل حُٔيل٤غ٤ت حُـلب٤لت ٓلغ حُؼِلْ ٝحُؼِٔل٤ٗلت، 

ٝحٗخٜج بخو٤ِِ ىِطت ح٤ٌُ٘يت ك٢ حُٔضل٤ُٖ حُؼلّ ٝحُؾلُ، ٝحللهْ ؿٝك حُـُٝت حُٔـ٤ٗت  حُـٝك حُولبٔ ُِـُٝلت كل٢ 

للهْ، ألٗٚ ُْ ٣خؼلٓ ٖٓ هبَ أل١ ح٘لهِ مٓلّ حلحصغ ؿ٢٘٣، ٢ٛٝ ُْ حخغٍٞ هل٘ ئُل٠ ؿُٝلت حَُلم حإلىال٢ٓ ُْ ٣خ

ػِٔل٤ٗت بلُٔؼ٠٘ حٌُلَٓ، كؿْ حًخيلبٜل بلؼَ حيعخٌلى ُئلث ٓـ٤ٗت هَل٣ت ٝفحث ٗلبغ مصلحئ٢  ٝئٗٔل تِج ٓلٖ 

خللحد حإلىلال٢ٓ، مػ٘ل٢ ٤ّـت حُغٌْ حُخو٤ِـ٣ت حُٔؼٜٞؿة ك٢ حُ -ٝئٕ بٌََ ٓؾلق –حُ٘لع٤ت حُٕٔٞٞػ٤ت، حٔلكه 

٤ّـت حُـُٝلت حُلحػ٤لت ُِلـ٣ٖ، ٝٛل٢ ّل٤ـت ٓيلخٞكؿة ٓلٖ حُخللحد حُللكىل٢، كلٕلخٜل حُـُٝلت ٝهٜ٘٘لل حُلولٚ، ٝٓلٖ 

ؽالُٜل حىخطلػج حُـُٝت )حُطب٤ؼ٤ت( حعخٞحء حُغلُت حُـ٤٘٣ت، ٝحأ٤ْٓ حُـٝك حُخو٤ِـ١ ُِٔإىيلت ًٔلل ػلكخلٚ حُٔيل٤غ٤ت 

ُٝللت ٓللٖ حعخٌلللك حُٔضلللٍ حُؼلللّ بلىللْ حُللـ٣ٖ مٝ ٤ٗلبللت ػ٘للٚ  مٓللل حُٔضلللٍ ٝح٤ُٜٞؿ٣للت  ػبللل ٛللقٙ حُْلل٤ـت، حٌٔ٘للج حُـ

 حُؾلُ، كوـ حولىٔخٚ ٓغ حُلوٚ 

حيصخٔلػ٤ت( بـمث حخغلى بلحضلٙ حُخطٞك، ٌُٜٝ٘لل ُلْ حْلَ ئُل٠ ٓلعِلت  -حيهخْلؿ٣ت -ح٤ُٜلًَ ح٤ٌُِت )حُؼو٤ِت

ُٝقُي، كلإ ٛلقٙ حُ٘ظللّ ُلْ ٣خؼللٓ عخل٠  حُخـ٤ل حُضقك١ ػٖ ٓز٤الحٜل حُخ٢ مكلمث ٗظلّ حُخـ٣ٖ حإلىال٢ٓ حُولئْ 

 ٝهج هل٣ك ُخغـ١ صـ١ ٖٓ هبَ هلٕٗٞ حُخطٞك حُق١ ٣للٓ بوٞحٚ عولئن حُخـ٤٤ل ػ٠ِ حُـ٣ٖ 



 

   

 

ٓغ فُي كل٢ حُلٖلء حُٔلخٞط ُِؼلُْ، ُْ ٣ٌٖ كل٢ ٝىلغ حُخلـ٣ٖ حإلىلال٢ٓ حالكل٢ حإلٍلؼلػلث حُٞحىلؼت حُ٘لصٔلت 

لّٜٞ حُـ٣ٖ ًٌَ، ٝٛٞ ٓل ٣ليل حُخَلبٚ ب٤ٖ كؿٝؿ كؼَ ئىال٤ٓت ػٖ حغـ١ حُغـحرت حُق١ ًلٕ ك٢ ٍن ٓ٘ٚ ٓٞصًٜل ُٔ

ٝمؽلٟ ٓي٤غ٤ت ع٤لٍ ه٤ْ عـحر٤ت بؼ٤ٜ٘ل، ؽالكًل ُِولػـة حُؼلٓت حُخ٢ ح٤َل ئ٠ُ حؽلخالف كؿٝؿ حُلؼلَ حُْللؿكة ػلٖ 

كل٢ ٛلقح حُزولكخ٤ٖ حُـ٤٘٣خ٤ٖ ك٢ ٓٞحصٜت حُغـحرت، ىٞحء ك٢ ٓلعِت حُـكلع حُٔبٌلة، مٝ ك٢ ٓلعِت حُْؼٞؿ حُضـ٣ـ  ٝ

حُيلل٤لم، ٗيللخط٤غ ٓ٘لهَللت كٌلللة حُخولللكد بلل٤ٖ كؿٝؿ حُلؼللَ حإلىللال٤ٓت، ٝحِللي حُْلللؿكة ػللٖ حٌُ٘لللئو ٝحألٝىلللٗ 

 حُٔي٤غ٤ت ك٢ حَُلم حإلىال٢ٓ، ؽّْٞل ح٤ٌُ٘يت حألكرٞفًي٤ت 

ل ُِْـحّ ٓغ هلٕٗٞ حُخطٞك، ألٕ ب٤٘خلٚ حُٔٞكٝرلت ٓلٖ حللك٣ؼ  حُخلـ٣ٖ )ٝٛلقح  ًٔ حُـ٣ٖ بٔل ٛٞ ًقُي، ٓؼلٓ عخ

َٓخلى ُِي٤لهلث حُخٞع٤ـ٣ت حُزالد ُؼك ك٤ٚ حألؿحء حُؼبل١ ؿٝك حُوـٝة( حْٖ ػ٘لّلل حصخٔلػ٤لت؛ م١ هلبِلت  حلحد

ُِخـ٤ل بطب٤ؼت حيصخٔلع، ك٤ٔلل ٣٘ب٘ل٢ ٗظللّ حُخلـ٣ٖ ػِل٠ كٌللة حُخأب٤لـ حُٔولـه  ٝبٜلقح حُٔؼ٘ل٠ حٔزلَ حُغـحرلت، ػِل٠ 

ح ٓغخٔاًل ُِخـ٣ٖ، ٌُٜٝ٘ل حخغٍٞ ئ٠ُ حُٔٞحصٜت ـً  -ػ٘ـ ٗوطت حُخـ٤لل حُضلقك١ كل٢ ح٤ُٜلًلَ ح٤ٌُِلت )حُؼولَ حُـٝحّ، حٜـ٣

حصخٔلػ٤لت(، ع٤لذ ي ٣ؼللٞؿ بٔولـٝك حُ٘ظللّ حُللـ٢٘٣ ئٍلبلع علصلللث حُ٘ظللّ حيصخٔللػ٢، مٝ ي ٣ؼللٞؿ بآٌللٕ حُ٘ظلللّ 

 حيصخٔلػ٢ حغَٔ ئُنحٓلث حُ٘ظلّ حُـ٢٘٣ 

ًٜضلّٞ ٖٓللؿ، مٝ كؿ كؼلَ يعلن ٖٓ ٛقٙ حُنح٣ٝت، ٗيخط٤غ هلحءة حُظٜٞك حُضـ٣ـ ُِـ٣ٖ كل٢ حُيل٤لم حُـلبل٢ 

ُِٜن٣ٔت مٓلّ حُغـحرت، ٝٛٞ ٓل ي ٣يَٜ حؼ٤ٔٔٚ حل٤ِ٤ًْل ػ٠ِ حُظٜٞك حُضـ٣ـ ُإلىالّ ك٢ حَُلم، ٖٓ صٜلت مٗلٚ ُلْ 

 ٣خؼلٓ بؼـ ُٔٞحصٜت ٓبلٍلة ٍٝلِٓت ٓغ هلٕٗٞ حُخطٞك 

ل، ٝحٌلٕٞ حألّل٤ُٞت ح ًٌ ح ٤ٍٝ ـً ُٔخطلكلت ًٗٞػلل ٓلٖ حُلـكلع ٝك٢ ٛقح حُغلُت ىخٔزَ حُغـحرت بلُ٘يبت ُإلىالّ حٜـ٣

حيىخبله٢، مٝ كؿ حُلؼَ حُٔخوـّ  ٣ٌٕٝٞ حُخْلػـ حُغل٢ُ ُإلىالّ حُي٤لى٢، ٝٛٞ معـ حض٤ِللث حألّل٤ُٞت، تللٛلة 

ؿ٤ل ٜٗلئ٤ت )ي حؼٌو علُت حٗخْلك(، ٖٓ صٜت مٜٗل ُْ حخؼلٓ بؼـ يؽخبلك حُٔٞحصٜت ٓغ حُخطٞك، ٢ٛٝ ٓٞحصٜلت 

 ل ٓغيٞٓت حُ٘خلئش ىِلًل ك٢ ؿ٤ل ّلُغٜ

ٝٓغ فُي، كٔلّٜٞ حُؼالهت ٓغ حُغـحرت ي ٣َلط حُظلٛلة حأل٤ُّٞت ك٢ فححٜل ٖٓ صٜت حُخ٘ٞع ٝصٜلت حُخٌللحك؛ 

كلإلىالّ، ٓزال، ي ٣٘للؿ بلأل٤ُّٞت حُٔخطلكت مٝ حُؼ٤٘لت، ئي مٕ ٖٓ حُيلَٜ ئؿكحى مٗلٞحع ٓلٖ حُللٞحكم كل٢ ؿكصلت 

ء، ب٤ٖ حأل٤ُّٞلث حإلىال٤ٓت حُٔؼلّلة ٝٓز٤الحٜلل حُخطلف ٝٓيخٟٞ حُؼ٘ق، ًٔل ك٢  ٤ُلث حُغلًت ٝٓ٘لٛش حألؿح

كل٢ حُٔيل٤غ٤ت حُـلب٤لت  ٛلقٙ حُللٞحكم ٓلٜٞٓلت ػِل٠ ٕللٞء حُيل٤لم حُخللك٣ؾ٢ حُٔؾخِلق حُلق١ ح٘طِلن ٓ٘لٚ ًلَ ٓللٖ 

حأل٤ُّٞخ٤ٖ، ٝػ٠ِ ٕٞء حُٔ٘لؽلث حيصخٔلػ٤ت ٝحُي٤لى٤ت حُٔؾخِلت حُخ٢ حغخٖٖ ًاًل ٜٓ٘ٔلل كل٢ حُٞهلج حُللحٖٛ  

٢ٓ حَُٔللخلى )حُلـ٢٘٣( حُللق١ ٣٘للخش كٌلللة حألّلل٤ُٞت، ٝحُغٖلٞك حُٔخٌلللك ُٜللل كلل٢ ىلل٤لهلث ٌُٝلٖ حُْٔللـك حُٔلٜللٞ

م٤٘ٓت ٓخؼـؿة  )ىلبوت ٝيعوت ػ٠ِ حُغـحرت(، ٣ٞصٚ حُ٘ظل بلُٖلٝكة ئ٠ُ " ب٤٘لث حُخـ٣ٖ حُؼ٤ٔوت" ًٔظالٕ م٤ِّت 



 

   

 

ِْ٘لُٞ كغيلك، بلَ ئُل٠ ٤ُو ئ٠ُ حصخٜللؿحث حأ٤ِ٣ٝلت ىلِل٤ت ُ -ك٢ حُغو٤وت -ُ٘ٞحمع حُخطلف ٝحُؼ٘ق حُخ٢ حيخ٘ـ

 ٓوٞيث علٕلة ك٢ ٓ٘طٞم حُُْ٘ٞ فححٜل 

كلل٢ ٗيلللن حُخللـ٣ٖ حُؼللللّ حبلللم كٌللللة ٓغٞك٣للت ٣ٌٔلللٖ حِؾ٤ْللٜل كللل٢ حُؼبلللكة حُخل٤ُلللتق مٗللل ي مٓخِلللي حُغو٤ولللت 

كغيللك، بللَ مٓخٌِٜللل عْللًلح  مٗللل ػِلل٠ عللن ٝؿ٤للل١ ػِلل٠ بلٗللَ، ٝٛٔللل ي ٣ِخو٤لللٕ  ٓللٖ ٛ٘للل، ٝعيللك حلللك٣ؼ 

حخبِلللٞك ئي ٓلللٖ ؽلللالٍ حُٔولبِلللت حُ٘وـ٣لللت ٓلللغ ؿ٣لٗلللت مٝ ؿ٣لٗللللث مؽللللٟ  كٌللللة ح٥ؽلللل حُخلللـ٣ٖ، ُلللْ حٌلللٖ حُـ٣لٗلللت 

حُٖٔلللؿ علٕلللة كلل٢ ّلل٤ْٔ حُخٌلل٣ٖٞ حألٍٝ ٌُللَ ؿ٣لٗللت  ٝٓللٖ ٝصٜللت ٗظللل ؿ٤٘٣للت ي حبللـٝ ٛللقٙ حُلؤ٣للت ػو٤للـة 

لللل ٓيلللِٔت ػو٤ِلللت  )حطلللٞكث ح٤ُٜٞؿ٣لللت كللل٢ ٗيلللوٜل حُخٞع٤لللـ١ حُٔخلللأؽل، ػلللٖ صلللـٍ  ًٖ ئ٣ٔل٤ٗلللت كغيلللك، بلللَ م٣

حُؼبل٣للللت حُط٣ٞللللَ ٓللللغ ح٥ُٜللللت حُيللللل٤ٓت هبللللَ ٓٞىلللل٠، ٝٓللللٖ رللللْ ٓللللغ ح٥ُٜللللت حٌُ٘ؼل٤ٗللللت ٝح٥ٍللللٞك٣ت حُخضلبللللت 

ٝحُبلب٤ِلللت ٝبؼلللٔ حُْٔلللل٣ت، كلللل٢ حُٔلعِلللت حُخل٤ُلللت  ٝٛللللقح ٝحٕلللظ كللل٢ ْٗللللُٞ حُؼٜلللـ حُولللـ٣ْ  حُٔيلللل٤غ٤ت 

حُ٘ظل٣لللت بلللـٝكٛل حبِلللٞكث ػبلللل حأّللل٤َ حيٗيلللالػ ػلللٖ ح٤ُٜٞؿ٣لللت ٓلللٖ ٗلع٤لللت، ٝػبلللل حٌلللل٣و حُخ٘للللهٔ ٓلللغ 

ـ حُٞر٤٘لللت ٝحُـّ٘ٞللل٤ت حُٔ٘خَللللة كللل٢ حُٔغللل٤٘ حُلٝٓلللل٢ٗ ٓلللٖ ٗلع٤لللت رل٤ٗلللت، ٝكللل٢ حإلىلللالّ ؿكس حُخليللل٤ل حُؼولئللل

حُخو٤ِلللللـ١ ُيلللللٞكة حُللحغلللللت ػِللللل٠ مٕ حُٔوْلللللٞؿ د "ؿ٤لللللل حُٔـٖلللللٞد ػِللللل٤ْٜ ٝي حُٖلللللل٤ُٖ" ٛلللللٞ ح٤ُٜلللللٞؿ 

ٝحُْ٘للللكٟ  ٝٓلللٖ حُيلللَٜ ٓالعظلللت حُخلللٞححل حُٜٔ٘ضللل٢ ُِولللل ٕ، ٝٛلللٞ ٣ؼللللٓ حُؼو٤لللـة حُضـ٣لللـة ٓلللٖ ؽلللالٍ 

ل ح٤ُٜٞؿ٣ت ٝحُٔي٤غ٤ت( حُ ًّ  ٔولبِت ٓغ حُؼولئـ حألؽلٟ ؽْٞ

 حُلٌلة ٢ٛق ح٥ؽل ٖٓلؿ، ٝحُخٖلؿ ي ٣ٌٖٔ ككؼٚ ٓغ بولء حُطلك٤ٖ، ئفٕ كلُْـحّ ٕلٝك١ 

ٛللقٙ حُلٌلللة علٕلللة بٕٞللٞط كلل٢ حُْ٘للُٞ )حُِٔنٓللت(، ٌُٝللٖ حُْ٘للُٞ حغخلل١ٞ كلل٢ حُٞهللج فححللٚ ػِلل٠ 

ٝػلـّ حُْلـحّ ٓلغ ح٥ؽلل  ٓلٖ ٛ٘لل حظٜلل ئٍلٌل٤ُت حُخ٘للهٔ ٓوٞيث ٤ًِت فحث علو مؽالهل٢ حلـػٞ ئُل٠ حُخيللٓظ 

حُّْ٘ٞل٢ حُخلل٢ حضلِٜٛللل حُؼوللَ حُللـ٢٘٣ بٞصللٚ ػلللّ؛ مػ٘لل٢ حضلٛللَ ٓٞحصٜخٜللل كلل٢ ّلل٤ٜٔٔل، ألٗللٚ ٝحصٜٜللل بَللٌَ 

حُخللك٢ ٖٓ ؽالٍ  ٤ُلث ُـ٣ٞت )ًلُخأ٣َٝ( ٝحو٤٘ت )ًلُ٘يؼ(، ٢ٛٝ  ٤ُلث ٓؼوـة ح٘خ٢ٔ ئ٠ُ حُ٘ين حُـ٢٘٣ حيٗٔئ٘ل٢ٗ 

 ىللث ػٖ حـ٣ٝل ٓلّٜٞ حُخ٘لهٔ ؿٕٝ مٕ حلِظ ك٢ ككؼٚ فححٚ، ٝم

ُٝقُي، كل٢ علُت حإلّلحك ػ٠ِ كب٘ حُُْ٘ٞ بٔلٜلّٞ حُلـ٣ٖ حُِٔلنّ؛ م١ كل٢ علُلت حإلّللحك ػِل٠ ٓلٜلّٞ 

ح٤ُّْٞ٘ت " حُولئْ ٝحُٔٞكٝد ػٖ حُخـ٣ٖ حُٔإىي٢، ي ىب٤َ ئ٠ُ ؿعٔ ٓوُٞت " حُـ٣ٖ ٣خ٘لهٔ"، ٝٛٞ ٓل ٣ؼ٢٘ 

ت حُخو٤ِـ٣للت ُٔلٜللّٞ حُللِ٘؛ م١ ئؿؽلللٍ حؼللـ٣َ صللقك١ كلل٢ " ٗظلللّ حُخللـ٣ٖ" ٓللٖ ع٤للذ ٕلللٝكة حُخؾِلل٢ ػللٖ حُلؤ٣لل

حألَّ  )مع٤َ ئ٠ُ حُ٘ولً حُٔٞىغ عٍٞ "ٓلّٜٞ ح٤ُّْٞ٘ت" ك٢ ًخلب٢ حُـ٣ٖ ٝحُخـ٣ٖ، ٝٛلٞ ٣لـٝك علٍٞ حُلِ٘ 

ىلبت ًٔلّٜٞ مىلى٢ ٓخٌلك ك٢ حُخلك٣ؼ حُـ٢٘٣، ًٝـ "كؼَ حلـ٣ٖ" حلْ حٌلل٣و ْٓلـك٣خٚ بلؼلَ حُٔإىيلت ًآ٤ُلت ٓ٘ل

ل ألؿلحٕٜل ك٢ حأ٤ٗل حُـ٣ٖ ٝح٤ٔ٘طٚ صٔلػ٤ًل(   ًٓ  حٔل



 

   

 

كللل٢ ٓلعِلللت حُخ٘ظ٤لللل حُالعولللت ػِللل٠ حَُلللللٛت، ٝٛللل٢ ٓلعِلللت ٓخٌللللكة حُغٖلللٞك كللل٢ حُيللل٤لهلث حُـ٤٘٣لللت 

للل، حخغلللٍٞ حُٞهلللئغ حُْٔللللعبت ُؼْللل حُخأىللل٤و ٓللغ ٓولللٞيث حُٔإىللو، حَُلللل٣ٞت ؿلُبًللل، ئُللل٠ ٕٓٞلللٞع  ًٓ ػٔٞ

ٓؼٜلللل حغلللج ٓؼ٘للل٠ حُلللِ٘ ًٔؼطللل٠ رلبلللج )ؿ٤لللل مٓ٘للل٢( ٓولللـه كللل٢ ُِٔؼلكلللت حٌُٔخٞبلللت، ٣ٝضلللل١ حُخؼلٓلللَ 

٤ٛئخلللٚ حُب٣ٞ٤٘لللت، ٝهبلللَ فُلللي ًٞر٤ولللت ٍللل٤ُٞٔت ٓ٘ـِولللت ػِللل٠ معٌللللّ ٜٗلئ٤لللت ؿلٕلللٜل حُخَلللل٣غ ُِٔيلللخوبَ، ؿٕٝ 

حلل٣للللن بلللل٤ٖ حُٖٔللللل٤ٖٓ ح٤ٌُِللللت فحث حُطلللللبغ حإل٣ٔللللل٢ٗ حألؽالهلللل٢، ٝٝهلللللئغ عوبللللت حُللللـخأى٤و حُخلْلللل٤ِ٤ت فحث 

حُٔؼلُضللللث(، ؿحئٔلللل ًللللٕ حُض٤لللَ حُزلللل٢ٗ ٣بلللـم ٓلللٖ ؽلللالٍ ٓٔلكىلللت  -حُغلصللللث -دحُطللللبغ حيصخٔللللػ٢  )حألعلللـح

حُخللـ٣ٖ حيٗخولللٍ ئُلل٠ ٓلعِللت حُزولكللت، ع٤للذ ٣٘بزللن حُللٞػ٢ بٖلللٝكة حٞر٤للن حُللِ٘ )حُلللًٖ حألٍٝ كلل٢ ٓلٜللّٞ 

حُْ٘للل٤ت(  حلك٣ؾ٤ًلللل ًلٗلللج ػ٤ِٔلللت حُخٞر٤لللن، ٝٛللل٢ حيلللخٜـف صٔلللغ حُٔلللٞحؿ حَُلللل٣ٞت حُٔ٘يلللٞبت ُِلللٞع٢، ي حيللللل 

ٕللللد ٓلللٖ ئػللللؿة ح٤ٌُِٜلللت، بلللَ ًلٗلللج حِؼلللك ؿًٝكح ئَٗللللئ٤ًل كللل٢ حٌللل٣ٖٞ ب٤٘لللت ْٗللل٤ت مٝىلللغ ٓٔلللل  كوللل٘ ػلللٖ

ـاّ، بض٤ٔلللغ  ٣لخللللٓ مٗلللٚ ٓ٘طلللٞم "حُلللِ٘" "حألّللل٢ِ" ٛلللقح حُلللِ٘ بٌلٓلللَ حٌُخِلللت حُخلك٣ؾ٤لللت حُِٔخبيلللت بلللٚ، ٣ُوللل

 مصنحئٚ ٤ًٌلٕ ٓطِن ٣ِٔي ؽْلئِ حُٔوٞيث ح٤ٌُِت )ٝٛٞ حُلًٖ حُزل٢ٗ ٖٓ ٓلّٜٞ ح٤ُْ٘ت( 

إلىلللالّ ػٌلللو حُلولللٚ حصخٔلػ٤للللث حُـلللنٝ حُوب٤ِلللت بٔللؿححٜلللل حُخلْللل٤ِ٤ت ٝحغُٜٞلللل ئُللل٠ معٌللللّ ؿ٤٘٣لللت، كللل٢ ح

حأى٤ًيللل ػِلل٠ ٝكٝؿٛللل كلل٢ حُللِ٘، ؿٕٝ مٕ ٣للللم  ؿحؽللَ حُللِ٘ بلل٤ٖ ٓللل ٛللٞ ٓطِللن مؽالهلل٢ ٝبلُخللل٢ُ رلبللج، 

حُغلللٞحؿد ٝبللل٤ٖ ٓلللل ٛلللٞ ٝهللللئؼ٢ حلْللل٢ِ٤ ) حصخٔللللػ٢( ٝبلُخلللل٢ُ ٓخـ٤لللل  ُولللـ ىلللضَ حُلللِ٘ حُٞهللللئغ بٔلللل ك٤ٜلللل 

حُوخل٤ُللت، ٌُٝ٘للٚ ُللْ ٣وْللـ حغ٣ٞللَ حُٞهلللئغ ئُلل٠ هلل٤ْ ٓإبللـة ًٔللل تللٖ حُلوللٚ حُللـ٢٘٣ ٗللٞحٍ حلك٣ؾللٚ، ٓٔللل مؿٟ بللٚ 

كلل٢ ًز٤للل ٓللٖ حألعللٞحٍ ئُلل٠ ٗخلللئش ٓؼلًيللت ُضللٞٛل حُللـ٣ٖ ٝمؽالهللٚ ح٤ٌُِللت حُٔطِوللت ) كلل٢ حُلوللٚ حُضٜلللؿ هخلللٍ 

ٓلللغ ٖٓلللٔٞٗٚ حألؽالهللل٢  ُللل٤و ُِوخللللٍ ػِللل٠ حُلللـ٣ٖ، ٝٛلللٞ ٓؼ٘للل٠ ٓخ٘للللهٔ ٓلللغ حُطب٤ؼلللت حيؽخ٤لك٣لللت ُإل٣ٔللللٕ ٝ

ح  ٝك٤ٔلللل ػلللـح حُغللن حُـل٣لللن١ كللل٢ حُلللـكلع ػلللٖ حُلل٘لو ٣خؼِلللن حُوخللللٍ عللل٤ٖ ٣ولللغ بظلللٞحٛل  ـً مٕ ٣خؼِللن بلُلللـ٣ٖ مبللل

ٝمىللبلد كلل٢ حيصخٔلللع حُبَللل١ ٓوطٞػللت حُْللِت بلللهلل  ٝك٤ٔللل ٣٘يللبٜل حُ٘للله ئُلل٠ حُللـ٣ٖ، حلصللغ كلل٢ مّللُٜٞل 

مٓللللّ ُغظلللت ٓغ٤ِلللت ػللللبلة )ٛللل٢ ُغظلللت حُغللللد كللل٢ ٓلعِلللت  ئُللل٠ ؿلحئلللن حُبَلللل حُبـحئ٤لللت(  ُولللـ حٞهلللق حُلولللٚ

لللل "ْٗللل٤ًل" ٣للللب٘  ًٔ حُخأىللل٤و حُ٘لصٔلللت ػلللٖ تللللٝف حصخٔلػ٤لللت ؽلّلللت بلُضٔلػلللت حألُٝللل٠( ٤ُيلللخؾِِ ٜٓلللل عٌ

بللل٤ٖ حٌُللللل )ػلللـّ حيٗخٔللللء ُإلىلللالّ( ٝبللل٤ٖ علللَ حُلللـّ، علللَ ؿّ حُبَلللل، ٝٛلللٞ عٌلللْ كللل٢ ؿل٣لللت حُؾطلللٞكة ٓلللٖ 

٥رللللك حُخللل٢ حلحبلللج ػ٤ِلللٚ، ٝمػ٘للل٢ بلللقُي حُخٞصلللٚ حُؼ٤٘لللق حُلللق١ ع٤لللذ ٓؾلُلخلللٚ ُضلللٞٛل حألؽلللالم، ُٝلـحعلللت ح

ححؾلللقٙ ٓيللللك حُخلللـ٣ٖ حإلىلللال٢ٓ ٝحلك٣ؾلللٚ، ىلللٞحء ػِللل٠ حُٔيلللخٟٞ حُؾللللكص٢ حغلللج ػ٘لللٞحٕ حُلخلللٞط، مٝ كللل٢ 

حيهخخلللٍ حُللـحؽ٢ِ بلل٤ٖ حُللللم، ٝٛللٞ حُخٞصللٚ حُللق١ ٣ـللق١ بَللٌَ ٓبلٍللل ٓلللل٤ْٛ حألّلل٤ُٞت حُٔخطلكللت  ٣ٝللٞكل 

نٝػلللث حُؼ٘للق حُبـحئ٤للت حُخلل٢ حغلًٜللل بلألىللله  )ٛللقٙ حُ٘نٝػلللث حظللَ هلئٔللت ػِلل٠ حُللـٝحّ ؿطلللًء ٍلللػ٤ًل ُ٘

ُلللـٟ هطلػللللث ٓلللٖ حُبَلللل(  ؽللللكس ٗطللللم حألّللل٤ُٞت ٣للل٘ؼٌو ٛلللقح حُخٞصلللٚ ػِللل٠ ٓيلللخٟٞ حُلللقحث حإلىلللال٤ٓت 

حُٔؼلّللللة حُخللل٢ ّللللكث ػلٕلللت ُِخ٘للللهٔ بللل٤ٖ ٓلل٤ٜٛٔلللل حُلو٤ٜلللت "حُِٔنٓلللت"، ٝبللل٤ٖ رولكخٜلللل حُغـحر٤لللت حُخللل٢ 

 حألؽاله٢ ٝحُٔ٘طو٢ ؿحؽَ ٛقٙ حُٔلل٤ْٛ  ًَلج ػٖ حُخٜلكج



 

   

 

 وستطيع اآلن أن وفرق بىضىح بيه مسألتيه:
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ل بؼـ ٓؼلًت ح ًّ ُخطٞك، ئ٠ُ ربللث حُْؼٞؿ حُضـ٣ـ ُِـ٣ٖ، ٛٞ ك٢ حُٞحهغ عٖٞك ٓيخأٗق، ٝٛٞ ٤َ٣ل، ؽْٞ

يكج، ّٝالبت ب٣ٞ٤٘ت ٝحٕغت، حيخـػ٢ حُ٘ولً عٍٞ ٢ٍء ك٢ حُـ٣ٖ هلؿك ػ٠ِ ٓولٝٓت كٌلة حُخـ٤ل حيصخٔلػ٢  

٢ٍء ٣ٔزَ ٗٞححٚ حُؼ٤ٔوت حُؼ٤ْت ػِل٠ حيٌٗيللك  ٛلقح حَُلن حُٔوللّٝ ُوللٕٗٞ حُخطلٞك حُنٓلل٢ٗ، ٝحُلق١ ٣لٞكل ٛلقٙ 

لٙ حُٔطِلن هبلَ مٕ ٣خؼللٓ ُِٔٔلكىلت ؿحؽلَ حيصخٔللع  كبوللؤٙ حُْالبت حُب٣ٞ٤٘ت ٛٞ "حُـ٣ٖ ك٢ فححٚ" مػ٢٘ صلٞٛ

ح ه٣ًٞل ُٔوُٞت مٗٚ ٖٓ ٗب٤ؼت ؿ٤ل مٓل٤ٗت؛ م١ هلؿٓلت ٓلٖ ؽللكس حيصخٔللع، كل٢  ـً رلبخًل بؼـ ٓؼلًت حُخطٞك ٣ؼط٢ ى٘

ٓولبَ حَُن حُخَل٣ؼ٢ حيصخٔللػ٢ حُي٤لىل٢ حُلق١ مىلللث حُٔؼلًلت ػلٖ حلحصؼلٚ ٝحٌٗيللكٙ، ٓٔلل ٣َلٜـ ُطب٤ؼخلٚ 

ٔلػ٤ت حُخلك٣ؾ٤ت؛ م١ ُولب٤ِخٚ ُِخـ٤ل  ٛقح حُٔؼ٠٘ حُؼوال٢ٗ حُٔب٢٘ ػ٠ِ حَُٔلٛـة حُغي٤ت ٣وـّ ئى٘لًؿح، ٣ْلؼك حيصخ

حضلِٛٚ، ُٔبـئ حإل٣ٔلٕ حُق١ ٣ِنّ حٞى٤غ حُ٘ولً عُٞٚ ئ٠ُ ٓـٟ مبؼـ ٓلٖ ًٞٗلٚ علصلت ئٗيلل٤ٗت ي حلنحٍ حبغلذ ػلٖ 

لل ُلٌللة حُغٖلٞك ئٍبلع  )ٝٓغ فُي كٜٞ ٓؼ٠٘ ٣ظلَ بغلصلٚ ُلـػْ ئ٣ٔلل٢ٗ(، ٝكل٢  ًٓ حُٞهلج فححلٚ ٣ولـّ ئىل٘لًؿح ٓلٜٞ

 حُٔخٞحَّ ُِـ٣ٖ ك٢ حُٔيخوبَ 

ٌُٖٝ ٣ِنّ ػـّ حُؾِ٘ ب٤ٖ حُـ٣ٖ ك٢ فححٚ ًٔبـئ ٓطِن )  ٝحألؽالم( ٝب٤ٖ حُالٛٞث )حٌُالّ( حُق١ ٣َ٘خُش ػٖ 

ُٔلللل٤ْٛ حُٔخ٘ٞػللت ٓٔلكىلللث حُبَللل ؿحؽللَ حيصخٔلللع ُلٌلللة حُٔطِللن، ٣ٝ٘للخش كلل٢ حُٜ٘ل٣للت مًـحًىللل ٓللٖ حُٔوللٞيث ٝح

ٝحُٔخ٘لهٖللت عللٍٞ كٌلللة حأل٤ُٛٞللت ٝحٔللزالث حألؽللالم ) ٝٛللٞ ٓللل ٣ظٜللل كلل٢ ح٘للٞع ٝح٘لللهٔ حُللـ٣لٗلث، ٝحُٔللقحٛك 

ٝحُللم، ٝػ٠ِ ٓيخٟٞ حُقٝحث حُللؿ٣ت(  ٛقح حُلؼَ حصخٔلػ٢ ٣٘خ٢ٔ ئ٠ُ حَُن حُخلك٣ؾ٢ ك٢ حُب٤٘ت حُـ٤٘٣ت؛ م١ ئ٠ُ 

ؾِل٘ بل٤ٖ حُلـ٣ٖ ٝحُالٛلٞث ُل٤و كل٢ ّللُظ حُلـ٣ٖ كل٢ حُٔيلخوبَ  حَُن حُولبلَ ُِخـ٤لل  ُٝلقُي، كلإلّللحك ػِل٠ حُ

)بللللُطبغ حُخلللـ٢٘٣، ح٘لللنع ص٤ٔلللغ حُلللـ٣لٗلث ٝحُٔلللقحٛك ٝحُلللللم ٝحُلللقٝحث حُللؿ٣لللت، ئُللل٠ حُٔلحؿكلللت بللل٤ٖ ٓوٞيحٜلللل 

  "حُالٛٞح٤ت" ٝب٤ٖ حُٔؼ٠٘ حُٔطِن ُِـ٣ٖ(

ػ٠ِ ٕٞء فُي، ٣ٌٖٔ حلي٤ل ٝحعـة ٖٓ حُظٞحٛل حُْٔللعبت ُظٜلٞك حُلـ٣ٖ حُضـ٣لـ بؼلـ ٓؼلًلت حُخطلٞك كل٢ 

حُـلد، ٢ٛٝ ح٘ل٢ٓ حيىلخوال٤ُت حُللؿ٣لت كل٢ حُخؼلل٢ٗ ٓلغ حُٔطِلن حإلُٜل٢ ًخؼب٤لل ػلٖ حُؼلٞؿة ئُل٠ حُلقحث ًٔ٘بلغ 

١ ك٢ ٓضلٍ حُالٛٞث  ٝحُٔؼ٘ل٠ مٗلٚ م٢ِّ ُإل٣ٔلٕ، ٝكوـ حُٔإىيت حُـ٤٘٣ت صنئ٤ًل ُيِطخٜل حُخو٤ِـ٣ت ًٔلصغ عْل

ك٤ٔل تِج كٌلة حإل٣ٔلٕ حإل٢ُٜ ًٔبـئ رلبخت، حؼلٕج حٔزالحٜل حُالٛٞح٤ت ُِخـ٤ل ك٢ مٌٍلٍ ٓؾخِلت بؼٖٜل ٓيلخؼلؿ 

ٖٓ حلحد حُخـ٣ٖ حُيلبن ٝبؼٖٜل ٓبخٌل )ٛقٙ حضلبت حلك٣ؾ٤ت هل٣بلت ٣ؼنمٛلل حللحد حُالٛلٞث حُلق١ ٣ظلَ ٣خطلٞك 

 ػبل حُخلك٣ؼ( 



 

   

 

حألؽلالم(، ٝئُلل٠  -)  كل٢ حُلخؾِِ ٓللٖ معٔلت حُالٛلٞث؛ م١ كل٢ حُؼلٞؿة ئُلل٠ ٓؼ٘للٙ حُٔطِلنٓيلخوبَ حُلـ٣ٖ 

ٓ٘بؼٚ حألّل٢ِ حُلق١ ٣٘لخش حإل٣ٔللٕ )حُلقحث حُللؿ٣لت(  ٝٛلقح ٣ؼ٘ل٢ بلُٖللٝكة حضللٝم " ٗظللّ" حُخلـ٣ٖ حُيللئـ ٓلٖ 

  مِّٚ، فُي حُ٘ظلّ حُخلك٣ؾ٢ حُٔٞكٝد ٖٓ حُخضلبت حُؼبل٣ت

ْ حخـ٤للل ؿٝك٣ًللل حبًؼللل ُِخـ٤للل حُللـٝك١ كلل٢ حُغلصلللث ٝحُؼالهلللث(  ىلل٤خوِِ حَُللن ٝكوًللل ُولللٕٗٞ حُخطللٞك )حُلل٘ظ

حيصخٔلػ٢ )حُخَل٣ؼ٢ حُي٤لى٢( ٖٓ حُب٤٘ت حُـ٤٘٣لت حلـك٣ض٤ًل، هبلَ مٕ ٣ْلَ ئُل٠ ٗوطلت حُخ٘للهِ حُغـ٣لت ٓلغ بِلٞؽ 

ٔولـه حُٔإبلـة، ح٤ُٜلًَ ح٤ٌُِت ٗوطت حُخـ٤ل حُضقك١  ُٝقُي، كإ حإلّلحك ػ٠ِ حيل٤ٌٖ ٛلقح حَُلن ؿحؽلَ ؿحئللة حُ

 ٛٞ كؼَ ٖٓلؿ ُغلًت حُخلك٣ؼ، ألٗٚ ٣يخٜـف حزب٤ج ٓل ٛٞ ٓخغلى بطب٤ؼخٚ 

حأل٤ُّٞت حإلىال٤ٓت حلؼَ فُي، ك٢ٜ ئصٔلًي حـ٣ٖ حصخٔلػ٢ ّللف، مٝ ٛل٢ ّلٞكة حُخضِل٢ حُوْلٟٞ َُِلن 

ي٤لىلل٢، حيصخٔلللػ٢ حُخلللك٣ؾ٢ ٓللٖ حُخللـ٣ٖ  كَ٘لللٜٗل ٣ْ٘للك مىلًىللل ػِلل٠ حىللخٜـحف حُٔضلللٍ حُؼلللّ حُخَللل٣ؼ٢ ٝحُ

ل ُِلـ٣ٖ، ٝٛل٢ كٌللة ي حظٜلل كل٢ ٍلٌَ ٓوُٞلت مٝ ٓولٞيث ْٗل٤ت ّلل٣غت، بلَ ٛل٢ كٌللة  ًً بلػخبلكٙ ٓضلًي ِٓٔٞ

ٓلًبت ٓإىيت ػ٠ِ حأ٤ّالث ٗظل٣ت فحث ٗلو عـحر٢، حؼخٔلـ ػِل٠ حو٤٘للث حىلخولحئ٤ت ٝحىلخ٘بل٤ٗت رل٣ٞٗلت، حؼ٤لـ 

 حر٤ت بٌََ حٗخولئ٢ حو٣َٞ حُُْ٘ٞ )ًز٤ل ٜٓ٘ل ْٓ٘ٞع( ٝحأ٣ٝالحٜل حُخل

ك٢ حُٔلصؼ٤ت حُؼلٓت، حيخ٘ـ حأل٤ُّٞت ئ٠ُ ٗٔٞفس حُخـ٣ٖ حُخلك٣ؾ٢ حُٔٞكٝد حُق١ حعخَ حُٔيلعت حألٝىغ ك٢ 

حُٔغلل٤٘ حإلىللال٢ٓ، ٝٛللٞ حُ٘ٔللٞفس حُللق١ ًللله ٗٔلل٘ حُالٛللٞث حُٔإىيلل٢ حُضلللٓغ، ٝكلللٓ حُٔلٜللّٞ حُغلكلل٢ 

للك "حُلوللٚ" )حإلُللنحّ حُللػلل٢ حُخلْلل٢ِ٤ ًٞصللٚ ٓبلٍللل  ْا ُِللـ٣ٖ ٣ضللك ٣ٝيللبن ٝصللٞٙ حُلللٝط حَُللٌال٢ٗ ُِللـ٣ٖ، ك٘

ٝح٤ُٖٔل حألؽاله٢( ك٢ ّـحكة حُـ٣ٖ، ًٝله حُؾْٞٓت حُخو٤ِـ٣ت حُٔنٓ٘لت بل٤ٖ حُخلـ٣ٖ )ي حُلـ٣ٖ( ٝبل٤ٖ حُغل٣لت 

ٝحُؼوَ  ٌُٖ ًٝٔلصؼ٤ت ؽلّت، حخب٠٘ حأل٤ُّٞت حُٔخطلكت ٓولٞيث يٛٞح٤لت ٝحَلل٣ؼ٤ت حلصلغ ئُل٠ ح٤للكحث مٍلـ 

ك حُيِل٤ت، ٝكٝح٣لحٜل حُخل٤ِ٤ْت، ٖٝٓ رْ مهلَ حػخلـحؿح بلُٖٔلل٤ٖٓ ح٤ٌُِلت ُِلـ٣ٖ ٗو٤ِت، مٝ مًزل حكحبلًٗل بٞهلئغ حُغو

  فحث حُ٘لو حُلٝع٢ ٝحإلٗيل٢ٗ حُؼلّ

ٓلة مؽلٟ، ى٤خؼ٤ٖ ٖٓ مصَ ّلُظ حُـ٣ٖ، حضللٝم "ٗظللّ حُخلـ٣ٖ" حُيللئـ ٓلٖ مّلِٚ ٓلٖ ؽلالٍ حُخيل٤ِْ بلإٔ 

ُخـ٣ٖ حُق١ حٗخضٚ ػبل حُٔٔلكىت حُخلك٣ؾ٤ت رْ حُخَل٣غ حيصخٔلػ٢ ٤ُو ٖٓ صٞٛل حُـ٣ٖ حُٔطِن، بَ ٖٓ ّ٘لػت ح

  مُغوٚ بلُـ٣ٖ

حٌََُٔ، )ٝ مػ٢٘ ٛ٘ل ٌََٓ حُخٞحل حُٔنٖٓ حُ٘لصْ ػٖ عٖٞك حُـ٣ٖ ك٢ حيصخٔلع، ٝحُق١ ٣للم ٓٞصللث ي 

ح٘وطغ ٖٓ حُؼ٘ق(  ٤ُو ك٢ كٌلة حُـ٣ٖ، بلَ كل٢ ٗٔل٘ مٝ ٗظللّ حُخلـ٣ٖ حُوللئْ  فُلي حُ٘ظللّ حُٔلٞكٝد ٓلٖ حُخضلبلت 

حُوـ٣ٔت حُخ٢ ًلىج ٖٓ ؽالٍ حُٔإىيلت ٓلٜلّٞ حُؾِل٘ بل٤ٖ حُلـ٣ٖ ٝحُخلـ٣ٖ، كٔنصلج بل٤ٖ حُلٌللة حُٔطِولت  حُؼبل٣ت

ٝحُٔٔلكىلث حيصخٔلػ٤ت حُخلك٣ؾ٤ت، ٝمىبـج ػ٠ِ حُٔٔلكىلث هـحىت حُلٌلة ٝئُنح٤ٓخٜل حُٔإبـة، ٝحّط٘ؼج ُقُي 



 

   

 

لٗلت حُٔولـه، ٝح٘ٔل٤٘ حُلـ٣ٖ ؿحؽلَ ّل٤ؾ ٓلّٜٞ " حُِ٘" ًآ٤ُت رلبخت ٣ٌٖٔ ٖٓ ؽالُٜل حي٤ٌٖ ٓلل٤ْٛ حُخـ٣ٖ ك٢ ؽ

  حإله٤ِْ( -ٜٗلئ٤ت صٔلػ٤ت، ٖٝٓ رْ ٝر٤وت حيكحبلٗ بي٤لهلحٜل حيصخٔلػ٤ت حُخلك٣ؾ٤ت حُؾلّت )حَُؼك

ٓل مهْـ ئ٠ُ حُخأ٤ًـ ػ٤ِٚ ٛٞ مٕ حَُٔلٌَ صلقك١؛ بٔؼ٘ل٠ مٕ حُٔيلأُت ي حخؼِلن بخؼلـ٣الث ٌٓٔ٘لت حضلل١ ٓلٖ 

ؿحؽَ حُ٘ظلّ، بَ حخؼِن باػلؿة حُ٘ظل ك٢ ٓل٤ٜٓٞلت حُ٘ظللّ فححلٚ؛ م١ كل٢ حْلٞك ح٤ٌُل٤لت حُخل٢ ٣ٔللكه بٜلل حُخلـ٣ٖ  

ل عْلل ًٓ ٣ًل؛ م١ ُل٤و حُ٘ظللّ حُٞع٤لـ حٌُٔٔلٖ )مٗظٔلت ٗوطت حيٗطالم ٛ٘ل ٢ٛ حلْٜ مٕ ٗظلّ حُخـ٣ٖ حُيلئـ ٤ُو ٗظل

لل علٕللة، ؿٕٝ مٕ ٣للخٌٖٔ ٝحعلـ ٜٓ٘لل حغو٤للن ٓلٖ ىل٤طلة ٝحىللؼت مٝ حعلخالٍ ٓيلللعت  ًٔ حُخلـ٣ٖ حُٔخؼلـؿة ًلٗللج ؿحئ

حُـلُب٤ت  ًلٕ رٔت ػ٠ِ حُـٝحّ مٗٔلٗ ٖٓ حُخـ٣ٖ حُخْٞك٢، ٝمٗٔلٗ ٖٓ حُخـ٣ٖ حُلِيل٢، ٝمٗٔللٗ ٓلٖ حُخلـ٣ٖ حُلللؿ١ 

ل مّ٘لف ٖٓ حُخلـ٣ٖ حُالٓإىيل٢ حولق ػِل٠ ٓيللكلث ٓخبل٣٘لت ٓلٖ ئُنح٤ٓلت حُل٘ٔ٘ حُيللئـ حُلق١ حُقحح٢، ٢ٛٝ ص٤ٔؼً 

 حغلىٚ حُٔإىيت( 

حألؿحء حُؼِٔل٢ٗ حُٔخطلف ٣٘طِن ٖٓ ٓٞهلق "م٣لـ٣ُٞٞص٢" ٓؾلّلْ ُلٌللة حُلـ٣ٖ فححٜلل؛ بٔؼ٘ل٠ مٗلٚ، ًلُؼولَ 

إل٣ٔل٤ٗلت حألؽاله٤لت فحث حُغلو حإلٗيلل٢ٗ، حُـ٢٘٣ فححٚ، ي ٣للم ب٤ٖ كٌلة حُـ٣ٖ حُٔطِوت حُخ٢ ٣ْؼك ئٌٗلك هٞحٜل ح

ٝب٤ٖ ٓٔلكىلث حُخـ٣ٖ حُخ٢ ٣ْؼك هبٍٞ حٌُز٤ل ٖٓ ٓوٞيحٜل بٔو٤له حُؼولَ حُؼِٔل٢، ٣ْٝلؼك حإلهللحك بيلِطخٜل 

حُٔإبـة ك٢ ح٤ُٔـحٕ حيصخٔلػ٢ حُخَل٣ؼ٢ حُٔخغلى بطب٤ؼخٚ  ٖٝٓ ٛ٘ل، كلإ ٛلقح حُ٘لٞع ٓلٖ حُؼِٔل٤ٗلت ي ٣يلخط٤غ، 

 ـ، مٕ ٣يْٜ ك٢ ئ٣ضلؿ ٓؾلس ُِـ٣ٖ ٖٓ ٌََٓ حُخ٘لهٔ ٓغ حيصخٔلع حُؾلّ كٖال ػٖ ًٞٗٚ ي ٣ل٣

ل ك٢ حُٔغ٤٘ حإلىال٢ٓ ي حبـٝ حُؼِٔل٤ٗت حُٔؼخـُت )حُخ٢ حيلِْ بغٖلٞك حُلـ٣ٖ بؼلـ حلل٣ـلٚ  ًّ بـٝكٛل، ٝؽْٞ

حُخلـ٣ٖ ٖٓ عُٔٞخٚ حُي٤لى٤ت( هلؿكة ػ٠ِ حؽخلحم حٌََُٔ، ألٜٗل ك٢ حَُلن حُلـ٢٘٣ حُلق١ حيلخبو٤ٚ ح٘خٔل٢ ئُل٠ ٗظللّ 

حُٔٞكٝد فححٚ، ٖٝٓ رْ حوبَ باُنح٤ٓت حُخَل٣غ حيصخٔلػ٢ حُق١ ٣للٕلٚ حُخلـ٣ٖ بلىلْ حُلـ٣ٖ  حألٓلل حُلق١ ٣٘طل١ٞ 

ك٢ عـ فححٚ ػ٠ِ ح٘لهٔ ٗظل١، ألٕ حلل٣ؾ حُـ٣ٖ ٓلٖ عُٔٞخلٚ حُي٤لىل٤ت ي ٣يلخو٤ْ ٓلغ حُخيل٤ِْ باُنح٤ٓلت حُخَلل٣غ 

ل٢ٗ ع٤لٍ حُغلُت حإلىال٤ٓت حُٔخْلػـة، ػِل٠ حُٔيلخ٤٣ٖٞ حُـ٢٘٣  ٣ٝليل فُي حيٕطلحد حُٞحٕظ ك٢ حألؿحء حُؼِٔ

حُ٘ظل١ ٝحُي٤لى٢  )ًٔزلٍ ٓبلٍل حيِْ حُوٟٞ حُؼِٔل٤ٗت ك٢ ْٓل ُِولٟٞ حُـ٤٘٣لت بٔطِلك "حَُلل٣ؼت"  ٝك٤ٔلل ٛل٢ 

حٌ٘ل ّلحعت ػ٠ِ حُـ٣ٖ مٕ حٌٕٞ ُٚ ػالهت بلُـُٝت مٝ ٍلٌَ ٗظللّ حُغٌلْ، حٖلطل ُٔٔلكىلت حٌُز٤لل ٓلٖ حيُخلٞحء 

بٔلل كلل٢ فُلي حىللخؾـحّ  ٤ُللث ؿ٤٘٣للت ٓ٘ظ٤ٓٞلت، إلٌٗلللك مٝ حؼط٤لَ معٌلللّ حَلل٣ؼ٤ت ٓ٘لك٤للت ُول٤ْ حُغـحرللت  ٝحيُخلللف،

حُؼِٔل٤ٗت، ٓزَ بؼٔ حألعٌلّ حُٔخؼِوت بلُٔلمة مٝ عوٞم حأله٤ِلث حُـ٤٘٣ت  ٛلقح حُٔلٜ٘ش ٣غْلل ٓلٜلّٞ حُي٤لىلت كل٢ 

ْ ِّٝك حُٔضلٍ حُؼلّ حُق١ ح٘نع حُـُٝلت ؿحئلة ٗظلّ حُغٌْ، ٣ٝيخبؼـ حُخَل٣غ حيصخٔلػ٢ حُق١ ٛٞ ٕٓٞٞع حُغٌ

)حُطب٤ؼ٤ت( يٓخالًٚ(  ٛقح حألؿحء ك٢ ٓضِٔٚ ي ٤َ٣ل ئ٠ُ ٓ٘لٝكة ٓلع٤ِلت ح٘للكن حُٔلـ حإلىلال٢ٓ ٝحيلخٜـف حغ٤لـٙ 

ى٤لى٤ًل، بوـك ٓل ٤َ٣ل ئ٠ُ حْٞك )ي ٍؼٞك١ كبٔل( ُؼالهت حُـ٣ٖ بلُخَل٣غ  حْٞك ي ٣نحٍ ٣غخل١ٞ ػِل٠ ح٤ُٜبلت 

 ٖٓ حؽخلحم مَّ حٌََُٔ حُٔنٓ٘ت حُخ٢ حٔ٘غ
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