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ّسعع ٚيؽععٜيٕععحثيثىى ععايةىععٚيقاث ععنيمععلهيفععرًي ععِٞيٍْ ىععنيثىطعع  ٜي

ٗثىسيؾٜيؽعٜيثىمَلعويثى عرٍٜيثىسعرنلياْعليثىمّ٘سعِٞٞي  علي"ثىلع٘اأ" يّٗىعل ي

 رىى ععايؽععٜيايؾٞععراي  ععايثىطعع راثايثىمععٜياؽ ععظيفىععوي ععق٘ يثىْ ععرًي

ثىسععر ـيٍٗععلٙيفععلاأي"ثىلعع٘اأ"يايععٚيثى٘ؽععرني ٘ا٘قٕععر يّْٗ يععـيٍععِيٕععحٓي

فعنيثىدلىٞعني عِٞيثىطع  ٜيٗثىسعيؾٜيٍ ثٗنعني عِٞيثى الفنيّ ٘ياصليثى ال

ث مٖدرُيثألٗهيؽٜيثىؾم أيثىمٜيتيظيثىل٘اأيٍىرض أيٗثاتؾرعي  ٌٖيثىلرّٜ ي

نمععٚينلعع٘هيثبّقععالويثىطععم٘ٛيٗ لثٝععنيثبعمٞععربايٗثألاَععرهيثىَسععي ني

ثىمععٜيّسععىظيةىععٚيؽلععرنوية ععالٍٞنيٍمطععلقأيٗت عع٘هيثىعع٘اٜيثىسععرنليٍععِي

مىععععرآيمرنْعععرًيا ٞعععع ثًيايعععٚي ٍععععِيٍالننٞعععنيثىسعععيؾٜيةىععععٚيضعععٞ ْمٔ يٗثا

ثىَ٘ث ِْٞ يٍٗريضٖلتٔيتيليثىؾم أيٍِيت ٘هيص٘اأيثىط  ٜيؽٜيثىع٘اٜي

ثى رٍٜيةىٚيٍالكيٍْقعحيٍٗدرٕعليٝيع ٜي ْؾسعٔيؽعٜي عىٞوينَرٝعنيثىع٘ ِي

ٗثىَعع٘ث ِويٗبيتنمؾععٜيثىلاث ععني َدعع قيثىْ عع يةىععٚي عع  يثىملعع٘اثا ي

خرامٞنيثىمٜيفيعظيٗةَّريت رٗهيثى ؾ يؽٜيثىخيؾٞرايثى َٞقنيثىلثايٞنيٗثى

 عع ُيٝنععُ٘يثىطعع  ٜيٗثىسععيؾٜيؽععٜيثىلععؼيثألٗهيٍععِيثىقمععرهيٗ ُيٝععحٕىري

يض ٞنيثى ْؼو

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                      

1

ؽعٜيضعنويثنمدرمعرايضع ىٞني مدٖعريي(1)ىقلي ل اي"ث٘اثايثى  ٞعيثى   ٜ"يمَري لايؽٜيثى٘اٜيثى رٍٜيثىسعرنل

ا٘قيثىلقرويثىىط ٛ يٗٗملايىٖريصلٙيٗث  رًيؽٜيٗ رنويثإلاالًيثألفلايايٚيثىم ثٞ يؽعٜيثىع  ٛيثى عرً يٗتثقتٖعري

ن ؽّٞنيثىَلِّٗٞيفلاأيايٚيا ؿيموي ضنرهيثى   يثىقلَٝنيٗنٞرقيثىدٞص ينمٚيتَنْظيثىق٘ٙيثىطع ىٞنيألٗهيٍعّ أي

صععْ مٖريثىسععي ن يٗت لععْظي ٖععري عع٘ثهياقعع٘قيملٞعع أ ي"تديّععٚي ىععليؽععٜيمسعع يٍععِيثامعع ثؿيمَٞعععيثى عع٘ثم يثىمععٜي

ثى ٘ثم ي ِٞيثى لٗقيٗثىَدمَ را يايٚيّ ٘يم ويثى فر نيٗثىم مٌٞيٗثنمنعرايثىَ يٍ٘عني ٗيثىمسعم يايعٚيثىؾيعٞ ني

َعنيٗفعليمرّعظي عرانيثى سعٌي ٍعرًيٗتثاأيثىلثايٞعنيثىمعٜيثام ىعظيزّعحثكياٍع يثىسعي نيثىقرني(2) ٍ٘اثًيعٞع يٍدلٝعن" 

ٗفَ ٖرويٗىئِي ّْٞظيثىط راثايثىَ ؽ٘انيثاتىر رًي رىَ رىبيثبفملرقٝنيٗثبممَراٞعنيٗنرمعنيّؾسعٞنيةىعٚيث عم قثقي

ثىن ثٍنيىخلٖريض راي"ضغو ين ٝن يم ثٍنيٗ ْٞن"يت ىٞ ثًياِيٍ رىعبيثممَراٞعنياؽ ٖعريثىَ  يعُ٘ياعِيثى َعوي

َوي ٞر عٜينع يبيٝ عّ ايصعرنىٔيىيسعدِيٗبيٗثىَؤٍُْ٘ي رىلَٝق ث ٞني  لرًياِيثىن ثٍنيٗنقٌٖيؽٜيٍَرا نيا

تقّٞععلين ٝمععٔ يةضععرؽنيةىععٚيثى ىععراأيثىمععٜيثام ىععظيٍ٘فؾععرًيضعع ىٞرًيٍععِيثألّ َععنيثىقرنَععنيٗتمَلععويؽععٜيثىيؾ ععنيثىطععٖٞ أي

"dégageويٗىسرنوي ُيٝس هيٍريثىحٛيم ويثىق٘ٙيثىط ىٞنيتسم َويىؾ رًيؽ ّسعٞرًي علهيثىيؾعليثى   عٜيثىَمعر  يٕعوي"

يث ٌِ ى ثؽِعيىط رِايثىسي نَيثىقرنَنَيم نثًيٍِيٍْ ٍ٘نيع  ٞنيٝخر عبيؽٖٞعريثىقعً٘ي َعريٝؾَٖعُ٘ ي ًيى علًيبامىرايثىَمني

ٗم٘قيىؾليؽٜيثىَخ ُٗيثىيغ٘ٛيثى   ٜ يفليٝ ى ياِيثىل٘اأيٗاؽعايثى نعرًيؽعٜيثقرؽعني ىؾعظية راعني ٗىعٜيثألٍع ي

ر عٞني ثايّع٘ثتعيقْٝٞعن يٗةُيٗالًيالٞرٌّٖ يٕويٍِيثىللؽني ُيتنُ٘ي ٗهيثىىلثنويثىَ  ٗننيؽعٜيثىسعي نيثىسٞ

يمرّظيٍد قيض راثايت ؽع 

ى ويتيليثىط راثايثىمٜي ط اي  ؽـيىيل٘اأيفلي ل ايتح ويٍْحيثألٝرًيثألٗىٚ يؽيٌيتم قـيٗا٘قيثىطغويثى رىَني

 ٘ٙيىى ايثىَمَم ِٞي رى ؾ٘يثىمط ٝ ٜيثى عرً يٍَعِيبيَٝليعُ٘يؽعٜيملٞع يٍعِيثألنٞعرُينعربايثممَراٞعني رانعني

ٝايايٚينسرويؽئراي ا ٙ يبيت ثهيؽٜيثىلاكيثأل ؾويٍِيثىؾق يٗبي ّبيىٖعري ع٘ٙي ّٖعريىعٌيتنعِيتسم ـيثىم ٘

يملٞع ثًيٍْٖعريٕعٌيضع رٝريثىمَٖعٞصيثبممَعراٜ يٗٝ معرمُ٘ي ُّ ٍِيثىَْمَِٞيةىٚين مني ٞر ٞنيٍي ٖلأ يٗثى عرهي 

 عليثألقّعٚيىي عٞصيثىنع ٌٝ ي لٗإٌيةىٚيف٘ثِّٞيارمينيتْ ٙياِيثى قيٞنيثىقىيٞنيقثاعويثألنع ثويٍعِي معويت قٞعـيثى

ٗظويٍؾًٖ٘يثى  ٝنينن ثًيايٚيثىَْر  يثإلاالٍٞنيٗثىل ؼيثىٍٞ٘ٞن يٗىنْٔيىٌيٝسيٌي علٗآيٍعِيٍ عرٗبايثىع قعي

ٗتنٌَٞيثألؽ٘ثٓينيَرًي  ُيٝنُ٘ي ْلثًيىيسي نيثىقرنَن يٗىنْٔيظّويٝقرًٗ ياعٌيثىي  رايثىمٜيتيقرٕريٗ  رىٞبيثى ْعؼي

نيٍريارقيىٖريٍ ْٚ يمَريثّمطرايثىؾق يٗعالنيثىَ ٞطنيٗعٞرويثألٍعِيٗثى دع ياعِيثىمٜي ي ظيايٞٔ؛يؽ مٚيثىن ثٍ

يت  ٞسيفيرنيٍسمقوو

                                                           
1

مٜي ل اي  ايثىلاث رايتنطؼيثىملاويثىخرامٜيؽٜيت مٞجيثبّمؾرضرايثى   ٞنيمَريٝسَٖٞريٕرضٌيصرى  يٗىنِيثىخ ٗجي  ؤٝنيٍمنرٍينيىيلٗايثىخرايـيىقل

يثى يةُيثى٘اٜيثى رٍٜيثىسرنل يىٌيٝنِيٝ َويتل٘ايثىَؤثٍ أ يثىلاث نويٗؽٜيتقلٝ ّر امٞنيخرٝ مرجيةىٚيقاث ني اَـيٍٗلٙيتٍْٜي  ٘هيفليتيٞـيأْيٕحٓ

 ٗارصنيؽٜيثىمد  نيثىمّ٘سٞنو
2

 ي26 ظي2102 يىىْرُ يثىلثايثى   ٞنيىي يً٘يّرض ُٗ ي2 ي ثوراث القوة الناعوت في العالن العربي هن الونظوهت إلى الشبكتـيايٜين و ي
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ىقليصرايثىمنىٞ يضع راثًيٝ ؽععيؽعٜيملٞع يٍعِيثىم عرٕ ثايٗثبنمدرمعرا يٗاؽ عظيثى ثٝعرايثىسع٘قثنيثى رٍيعني

مرّعظيٍْ ىعنيثىطع  ٜيؽعٜي نعايقامعرايثىسعيٌيثبممَعرا7ٜيةّعٔيٗؽعـيىيم٘نٞلي لٝالًياِيثى ثٝرايثى٘ ْٞن يٍٖٝ٘ري

ثى٘اٜيثىط ىٜيثىسرنليٗثنليٍِي تىرعيثألّ َنيثىسر قنيٗزىنيثىقَعيثىسٞر ٜيثىمعٜيث عم َيٖري صع رويثىسعي ن يٕٗعٌي

يٝغملىُ٘ين ٝنيثألؽ ثقيٗثىدَرارا يٌٕٗيٍِيفمي٘ثيقارأيثى  ٝنيؽٜيثىل٘اثا يٕٗعٌيٍعِياعّح ٘ثيثىَ مقيعِٞيّٗنيع٘ث

 ٖععٌ يٗ ععل ايثىَ ععرمٌيتؾععم يثىسععدالايثألفعع ويثىمععٜيفمععويؽٖٞععريضععٖلثنيثىلعع٘اأيٗم نعع٘ث يٗ ععل ايثىديسععرايتمعع ا ي

يثىطع  ٜيىعٌيٝنعِي ع٘ٙي قثأي ٞعليثىدالقٝعِيبينع٘هيىعٔيٗبيفع٘أي ُّ ٗثألننرًيتؤمويٗؽٜيثىيَٞ يثىقيعرنٜيٗاعٜي 

ينعويثىىع٘ىٞسي ٘ٙيتْؾٞعحيثألٗثٍع يٍٗعِيمعرُيٝقع٘ٙيايعٚيالعٞرُي ٗثٍع يؽ اعُ٘ يٗؽعٜيثىَسعم٘ٙي ٌّ ثىسٞر عٜ يتع

ثىسٞر عٜيٗثألٍععِيثىدععرٍ ٜ يؽععٜيثىؾمع أيّؾسععٖريثىمععٜيت ثٝععليؽٖٞعريثىَععليثىسععيؾٜ يٗاؽعععيثى يعٌيثأل عع٘قيثى رٍععويىطعع راي

ٗاٍع يثىَعلثؽ ِٞيي(3)ثإل الًي"بيةىٔيةبيهللا"يؽ٘ؿيمرٍ نيٍْ٘ ن ياعٌيثب مَرتنيثىمٜي  لتٖريٗاٝلنيثى٘اٜيثىع٘ ْٜ

ثعيثى ثٝععرايٝخمعع هيثىلعع ثعي ععِٞيثىطعع  ٜيثىَٖعع ًٗيٗثىسععيؾٜيثىَْملعع ي  ثٝععنياععِيثىٖ٘ٝععنيثى٘ ْٞععن يؽنععرُيصعع 

ثىم٘نٞععلويٗ ععل ايثىَععؤتَ ثايت قععلي عع ثًيٗايْععرً يٗظٖعع اي  ععايثىَقععر عيثىَلعع٘اأيايععٚيصععؾ رايثىم٘ثصععوي

يثبممَراٜيىمىِٞيثى٘قيثىقرنٌي ِٞيثإل الًيثىسٞر ٜيٗثإل الًيثىسيؾٜي  لعرًياعِيثىَ٘ثفععيؽعٜيثىدَ ٞعرا يٗ ع ٞرًيةىعٚ

ثب َئْععرُيايععٚيٗبنيثىدععٞصيٗثىطعع  ن ينععِٞيٝلععٞ ينععرٍالًيىيععُ٘يثىسٞر ععٜيثىَعع ٍ٘ه يٍؤٍْععرًي طعع راثايثىسععيؼي

ثىلرى ويٗىنِيتيليثى َيٞني لايٍ قلأيٗت مرجيةىٚيمٖليمىٞع يتلعلايىعٔيٗ عرنويثإلاعالًيـيثى علٗيثىيعلٗقيى  عالًي

ن يٍٗعِيٍ ثٝعريثى  ٝعنيثىمعٜيٍْ ٖعريثى٘ضععيٍْٗ َرايثىَدمَعيثىَلّٜيثىمٜيث مؾرقايٍِيٕٞرميٖريثىقلَٝي-ثىسٞر ٜ

ثىسٞر ٜيثىدلٝليؽٜيثىىالقويٍٖٝ٘ريمرّظي ٖرًيثىسيؾٞنيٍ تؾ نيؽٜي ٘اصنيثىَدمَعيثىمّ٘سعٜيٝسع نُ٘يَٗٝ نعُ٘ي

 ّّٚيضرؤٗث يٗثىط  ٜيؽٜيثىلاكيثأل ؾويٍِيثىْرايتُ  ؿيٍق ثتٔيأل سايثبنمدرمعرا يُٗٝطعٞ ِيألتؾعٔيثأل عىرو ي

"ي يؽنعرُي عحىلي"ثىيع ٞنيثىح رن ٞعن(4)ؾسٌٖيؽٜيّ عمٌٖي لعؾراينٞ٘ثّٞعنيتسعيىٌٖيةّسعرّٞمٌٖٗبيٝم٘ثّٚيثىسٞر ُٞ٘ي ّ

ىيل٘اأيٗ ؤاأيثىْقٌيميٖريضليثىْ رًيثىسر ـيٗثىْ رًيثىدلٝليثىحٛياد ياِيثإلٝؾرني رى٘ا٘قويىقليصرايثىسيؾٜي ٞلثًي

ؽٜيثىَدمَعيثىمّ٘سٜ يَٝطٜيؽٜيثألاايٍ نرًيٗبيٝخطٚيؽٜيهللايىٍ٘نيبنٌ يص٘تٔيٝدعرٕ ي رىعلا٘أيةىعٚيثىدٖعرقي

ايْعرًيةىعٚيثبىم عرؿي" رىَدرٕعلِٝيؽعٜي ع٘اٝر"يّٗلع أييايٚيٍْر  يثىَسرمل يٗٝ مويٍ٘ثفعيثإلٍرٍعنيؽٖٞعر يٗٝعلا٘

"مىٖنيثىْل أ"ويؽقليايّظيثىسي ني اٞ ثًي ٌْٖٞيٗ ِٞيمَٖ٘ايثىَسيَِٞ يٗ لؤٗثيُٝ ٖ ُٗيىيْرسي اَربًيثممَراٞني

ّىٞيععنيمم٘تٝعععيثألقٗٝععنيٗتقععلٌٝيثىَسععرالثايثىغحثنٞععنيىيَ مععرمِٞ يٗٝدَ ععُ٘يثىنمععبيثىَسععم َينيىم٘تٝ ٖععريايععٚي

ٗٝملايُ٘يؽٜي  ايثىَْر ـيىٞ مي٘ثيقٗايثىط  ٜيٗٝ ي٘ثيٍطرمويثىْرسيٗٝ رفى٘ثيثىَخرىؾِٞ يٗايظييثىَ مرمِٞ 

                                                           
3

يٍر يثأل ى٘عيثألٗهيٍِيضٖ  يؽٜ يثىمّ٘سٞن يؽٜيض٘ثنٜيثى رصَن يثٟقثوي َْ٘ ن يؽٜيميٞن يثى يٌ يةّ ثه ينرقثن يّقلل يا٘ىني2102اسيـ يثى رىىن يٗث مَرتن  

 ثى ضٞلٛيقؽرارًيايٚيثى ثٝنيثى٘ ْٞنو
4

يؽٞٔيايٚي  ايثىم  م يؽٜيا روياق يثبّمقرىٞنيفىويثبّمخر راي  اي ا٘ثُيثىى٘ىٞسي رىق قأ يثىسىسٜيانٞسيٗتاثنيثى نٍ٘ن يثىىرمٜيفرنل يضىٔ رايضليـ

 فٞرقثاي ٍْٞنو



 

  

                      

ؽٜيثىسرننيثىسٞر ٞني ص٘ثتريتلا٘يةىٚيت ىٞـي"ثىطع ٝ ن" ية ي عل يثىدعلهيؽعٜيثىَديعسيثىم  ٞسعٜيٗايعٚيثىلع ؼي

 عِٞيثىعلْٜٝيٗثىسٞر عٜ ييٗؽٜيصؾ رايثىم٘ثصويثبممَراٜيٗايعٚيٍْعر  يثىَسعرمليثىمعٜيصعراي نَمٖعريبيٝؾّ فعُ٘

ٗٝي ُْ٘يثىَ راضِٞيثى يَرِّٞٞيٗثىٞسراِٝٞويٗىٌيٝ ليىيط  ٜيٍِين٘هيٗبيف٘أي ع٘ٙيتيقعٜيضع  رايثىسٞر عِٞٞي

ٗ صعع رويثىسععي نيثىقيععرنٞنيٗثىَ مدععِٞ يٗصععراايمععويثأل عع ثػيتعع مٌي ٘ ععرنيٖريثىخرصععنيضععٞر ِٞيثىطعع  ني

ط يٗثى يٌ يٗؽٜيثىَقر عويث عم رعيثىسعيؾٜي ُيٝ ٖع يثى رىَِٞ ينمٚيصرايثىط  ٜياٍ ثًيتدمَعيؽٞٔيمويٍ رّٜيثى

 َ ٖ يثىَالكيثى رٕ ي يىر ٔيثألؽغرّٜيٗى ٞمٔيثى ٘ٝيعنيٗث عمىلثىٔي ي ْعني"صعىر يثىخٞع "يفلث عني"ثىسعالًيايعٞنٌ"ي

ايٚي ىسْنيثىَؤٍِْٞويٗصرايثإلا٘أيؽٜيهللايٝدمَ عُ٘يٗٝع تَ ُٗ يْٖٝعُ٘ياعِيثىَْنع يٗ عرىَ  ٗػيٝع ٍ ُٗيٍْعحي

ىعٚيٗ"ثى يَعرُّٞ٘"يّعرنَُ٘ يٗثفم  عظيتيععليثىيقعرنثايٗثى يقعرايثىلا٘ٝعنيٍعِيثىؾيعرنيثىَلا ععٜياٞع٘ يثىؾدع يثألٗ

ٗثىؾيرنيثىدرٍ ٜ ينٞايثى يٌيثىقلٌٝيٗثىَمدلقي ر عمىلثهيت يعٌٞي"ايَعرّٜيؽر عل"ي م يعٌٞيقْٝعٜيٝ عايايعٚيثىدٖعرق ي

الؿي ؽسعلٕريثتّىعرعيثىغع ويٗٝ يٌّيثىْرضئني ص٘هيثىلِٝيايٚي  رسيٍريفلٍٔيثىسيؼيثىلرى يٍِي َّ٘ جيٝ محٙيٗ اع

ثىنرؽ يثىحٛيٍع جيثىعحم٘اي رإلّعرو يّٗطع يثىؾسعرقيثألاالفعٜي عِٞيصعؾ٘ػيثىطعىرو يٕنعحثيٍليَعريٝ مقعلُٗويٗ عل اي

ثىلا٘أيةىٚيثىؾلوي عِٞيثىدْسعِٞيٗضع ٗاأيثاتعلثنيثىيىعرسيثىطع اٜ يٗ عل يثىَطعٖليثى عرًيؽعٜيثىطع٘ثاعيثىمّ٘سعٞني

ثايٍٗ٘ضنيثىي ٚيىألٗبق يٗت٘ثؽليثىطٞ٘خيٍِيموينعلويٗصع٘ويٝطٖليتنرث يثىَْقىرايٗت دبيثىؾمٞرايثىلغٞ 

تَميععايثىَالاععبيثى ٝرضععٞني  تىععراٌٖيثىَنىعع ِٝ يٗفععليمرّععظيتَميععايٍْععحيتٍععِيىععٞسي رىى ٞععلي دَععرٕٞ يثى ٝرضععني

ثىَم لىِٞويؽٜيتيليثألٗفرايت٘ثاٙيثىط  ٜيٍِيض٘ثااْر يٗعروياِيثألّ راينرا ْر يٗ فؾيظي  ايثىَ ثم ي

فٖريٗةتالػيٍ م٘ٝرتٖر يٗفيّظيثىلٗاٝرايثىَ ٗاٝن ينمٚيصرايثىسرنـيٝط  ي   ٝنيىعٌيٝ ٖعلٕر يثىى٘ىٞسٞني  لين 

ؽخ ؿيمّويت رىٌٞيثىَ ٗايٗت لٝليثىس انيٗثإلضراثايثى َ ثنيٍْٗر ـيثىم٘فؼيثىََْ٘ع يٗضرعيثىقعرُّ٘ يٗملع ي

ىٞسيةىععٚيٍدعع قيثىيلعع٘ظيٗف ععرعيثى عع ؿيٍٖٗ  عع٘يثىىيععرنعيثىََْ٘اععنيٍٗ ٖععريثأل ععي ن يٗت ٘ىععظيٍ ثمعع يثىىعع٘

يٍنرتبيب مخ ثجيثى٘ثرنـو

3

 ل يثبّقالويثىطم٘ٛينِٞي ل ايت يـي ٗىٚيثى صرصرايايٚيثىَْرضيِٞ ي  لي ُيت ٘ىظيميَرايثألنَنيةىعٚي

هيؽٖٞعريثىسعيؾٜيٍعِيٍ٘فععيثىسعٞرقأيةىعٚيثى ى٘قٝعن ينعِٞي ّ٘  ْرقؿيٍٗلثؽعياضرضن يٗثّقيبياْؼيثىيغعنياْؾعرًيٍرقٝعرًيت ع

ى ّ٘ ظيىععٔيّؾسععٔيفمععوي اٞععٔ يٗثفمعع ويٍععِيثىطععد أيثى عع ث7ًي ععؾراأي ٍ ٝنععر يؽ ىععاي ٖععريٗنعع ؿيٍ م٘ٝرتٖععريٗثّمٖععلي ع

فلث مٖرويٗ ل يثبّقالويثىطم٘ٛيٝ لؼي آا ياٍ٘تيثىسٞرقأيثىسيؾٞنيٗٝ ٞلٌٕيةىٚيثىسدِيثىقلٌٝيثىعحٛيا مع٘ثيٍْعٔي

هيٍالننعني  ليثىل٘اأويٗث مؾرؿيثىَراقيثىط  ٜيٍِيفَقَعٔي  عليثىسعىرايثىطعم٘ٛيىٞ َع ّ٘ ٜيثىعىالقيٗثى ىعرقويؽدع أيت ع

ثىط  نيةىٚيٍالننني رٕ ِٝ يٗ ل ايثى  وي دربًي ِٞيثىَمقرتي7ِٞيًٝ٘يىيسيؾٞنيي(5)ثألٍسيةىٚيضٞر ِٞ يٗضٞر ِٞ
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يٝ ى يّ ظيثىطٞر ِٞياِيٗاٜي رقيؽٜيثألٗ ر يث يثى ىراثاي ثرااياالؽرًيؽٜيمرٍ نيثىلٗهيـ ىط ىٞن يٗىٞسياِيٍ٘فؼيضخلٜيٍِي ٛي  ػ يؽَلويٕحٓ

 ثى   ٞني ِٞيثى رمَِٞيثىس ٘قٛيٗثىيٞىٜيثىسر ـ يٕٜٗيؽٜيثىَمخٞويثىدَ ٜياٍ يىيط و



 

  

                      

ٝقميُ٘يٗٝؾّد ُٗ يٗٝعً٘يىيطع  نيٝ قّقعُ٘يْٗٝملع ُٗ يٗىيَخعر ايٝنمطعؾُ٘ يٗىنعِيثّملعرإٌيثألمىع يمعرُيؽعٜي

ىيط  نيّٗرفٌيايٚي  رىٞىٖريؽٜيثىم حٝبيٗقاٌيثب مىلثقيةىٚيٍعلثؽعياْٖعر؛يؽقعليصعرايت ٘هيثى  ٛيثى رًيٍِيباِي

ثىمّ٘سُٞ٘يٝخ مُ٘يؽٜيٍسٞ ثايٍسرّلأيى مرهيثىط  نيثىطٖلثن يٗٝلُْٝ٘يثإلإعرويٗثإلإعر ِٞٞيٍعِيثىسعيؾِٞٞي

رايثىسعّٞلي  لي ُيمرّ٘ثيٍْحيتٍِيف ٝبيٝي ُْ٘ يٍِٗي  صيثىطع  ٜيٝ عرُّ٘ويٗثّقيعبيثىسع  يايعٚيثىسعرن  يؽلع

اىلثً يٗصرايثى ىلي ّٞلثً يٗصرايثىط  ٜيٝى اي   رىنيث َئْرُيٍِياالهيني٘آيثىنلٞؼيؽعٜيثى  فعرايٗ ٍعرًي

ثىَؤ سرايثى رٍنيٗثىخرصنوي ٍريثىسيؾٜ يؽقليصرايٍى ايا٘ػيٗإىن يؽنويصرنبيى ٞنيٝ َوينقٞىني ٗيمٞسعرًي

ػيٗثبٍملعرهيألٗثٍع يثىىع٘ىٞس يٗةُي عٖ٘ثً يصعرايبيت ٖ يٍ م٘ٝرتٔيَٝلويا  ثًيٍ لفرً يٗمعويثٍمْعرعياعِيثى٘فع٘

ٔيةىعٚيف٘ثؽعويثإلإعر ِٞٞ يمعوي صع رويثىؾيعرنثايثىمدراٝعني َّ َٝلويا فعرًيا ٞع ثًيىألٍعِيٝىعٞ يفمعويثىَيم عٜيٗضع

تسععمْؾ يمععوي رفرتٖععريي(6)صععراٗثيٝ مععر ُ٘يٍععِي صعع رويثىي ععٚيٗثىَْقىععرا يٗثىؾْععرقؿي  ععلينععرقويثىمؾدٞعع يثألاٞعع 

 ٗيٍْقىنيٍِي ٍرًيّ هي ٗيايؾٔ يٗفليم ي٘ثيٍِي ٍرٌٍٖي لثًيٍعِيثىطع  نيٍٗعِيايؾٖعٌي علثً يثألٍْٞن يميَريٍّ يٍيم ي

ٌٕٗيبيٝ َئُْ٘ويٗصراايثىَنرىَرايتمٖر ويايٚيٍ ثم يثىى٘ىٞسيميَريٍنعايع ٝعبيٍيعم ي ٍعرًيٍ عوي ٗي  عرهي

 نعٌيثىخع٘ػيٍعِيثى٘ف٘ػ يٗصرايثىط  ٜيٍْقحثًيٍِيثىيالهيٍِٗيفْر ويثإلإر ِٞٞويٗاث يملٞ يٍعِيثىَيم عِٞي 

ثىطىٖنيٝ يقُ٘يى رٌٕ يٗمطؾظيملٞ يٍِيثىَمْقىراياعِيٗمعِٕٖ٘ يؽطعٖليثىطعراعيثىمّ٘سعٜيت ثم عرًيٍي ٘ظعرًيؽعٜي

ف٘ثؽويثىَْقىرايٗثىَيم ِٞ يؽن ُيٍ٘ضنيثىسيؾٞنيفليٗىّعظيايعٚيٗفععيثىخع٘ػيٍعِيثىطعىٖنيٗ ع٘نيثىَ رٍيعن يٗصعراي

ثألٍعِيٗثىميع ٞن يٗىنعِيمٞعؼيثّقيعبيثىع٘اٜييثى ٛيثأل ٘قيٍللايا٘ػيض ىٜ ي َْٞري صى يتٛيثىى٘ىٞسياٍع 

يثىسرنليٍِيٍالننٞنيثىسيؾٞنيةىٚيضٞ ْمٌٖيٍِٗياى٘قٝنيثىط  ٜيةىٚي ٞرقتٔ ي

4

ى يْريبيَٝنِي ُيّخ جيٍِي ٞرؿيثىَ٘فؼيثىلٗىٜيثى رًيٍِيثىسيؾٞن7يتيليثىي ىنيثىَسيّٞنيثىمٜيتؾّ جياِيثىغ وي

ٍرتععٔ يٗت ععرمٜيثألى ععرويثإلىنم ّٗٞععنيثىمععٜيبيٝمعع  ٙيباىٖععرويٍٗععِي ععٞرؿيثى سععر رايثىسٞر ععٞنيىأل عع ثػيثىمععٜي ت

ننَعظي  ععليثىلعع٘اأ يٗصععرايٕرمسععٖريثى ٖعع٘اي َ ٖع يثى٘ عع ٞنيةتثني"ثىم عع ػيثألصعع٘ىٜيٗثى يَععرّٜ"يٗ"ثىنؾعع ي

جي ِٞيثىمر  ِٞو ّٗ يثىطٞ٘اٜ" يمَريضرنيٗنٜيثىسي نيثى رمَني ُيٝ 

 عىمَى  يٗضع اْظيعع ٗيي00 ػيثىخعرامٜي اعرقايثىلع٘اأيثىَمخٞيعنيثىمعٜيا عَمٖري نعلثويؽ سر رايثى ع

ثى عع ثؿيٗ ؽغرّسععمرُ؛يؽميععليثىلعع٘اأيثىَمخٞيععنياععِيثإلإععرو يبي ععلي ُيت ععوينرضعع أيؽععٜيثأل ٕععرُ يٗ ُيتععحم ي

يثىغع و ُّ يثىخ  يثألمى يثىحٛيٖٝلقيٗم٘قٕريٗ يَٖريٌٕيثىسيؾُٞ٘ يثى َالؿيثى٘افٜ يٗ  ُّ ٝ َعويقٍٗعرًييثإلّسرّٞني  

صعع٘اأيثىَععالكيثىععلثاٜيةىععٚيثى  ٝععنيٗنقعع٘ؿيثإلّسععرُيٗ َّعع٘ جيثىلَٝق ث ٞععن7يمْععنيثىخيععليثىععلّٞ٘ٛيىيسٞر ععِٞٞي
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ترقٕريثألمرّبويٗ ؽيٚيثى رقويةىٚيٗؽرأيف ويّ هياٝرايثىْخٞوي س٘ ن يٕٜٗي ٌٕيٍلْٝني ٞرنٞنيٝ ي2100 مم٘  يي01ـيٗفعيٕحثيثى رقويًٝ٘يثألا  رني

 ِٞيتؾخٞخيٍْؾحيثى َيٞنيقُٗي ض ثايٍرقٝني ٗي ط ٝن يٗ ٕبي  ايثىَ ييِٞيةىٚي ُيثىطرويثى رٍويى  ثًيّر ؼيفليٗفعيتؾدٞ ٓياِي  ليؽٜيٍطٖليبيٝؾ ؿي

 ثىسٞراثايٗتؾخٞخيثىىط ؛يؽنالَٕري قٗثايىيقمويٗفيرنيثى٘  يثىسٞر ٜو



 

  

                      

ٗثىط ٘وويٗفليّد عظيتيعليثأل ع ثػيؽعٜي ُيت ٖع يقٍٗعرًي َ ٖع يثىيع ٞن يٗ ُيتميقعٚيثىيع  رايثىَ٘م عنيؽعٜي

ٜيت  كيثى ْؼيثإل ال7ٍٜيثإل رنأيةىعٚيثى  ع٘هي ؾراثتٖريثىيٞىٞني ٗيثىمّ٘سٞن يٗفليصراايت يٌي  ىرويثإلثراأيثىم

 عى ايثى  ععً٘ يؽمنععُ٘يثىْمعرنجي عع ٝ ن7يثىَسععيَُ٘يثىغٞع٘اُٗيايععٚيّىععٌٖٞيٝ معلُٗيٗيٝ  فععُ٘ يٗثىغعع ويٝلععٞ ي

َِّيبي ي نيىٔيايٌٖٞ يٕٜٗيت يٌي ِٓيٍِي ص رويثألفالًيثى ّ أيؽٜيٗ ْٔيٍ  ِْٞ ِْٗتَايَع ض ٞنيتُ  ؿي ؾراثتٔيَٗٝيقَٚي

يثىَْمَ ُّ ِٞيةىٚيتيليثى  مرايٍْلؽ ُ٘يبيٝؾن ُٗ يٗٝ غعٚيايعٌٖٞياقيثىؾ عوي علهياقيْعني عي٘مٌٖيٗنسعرويمٞلثًي 

يا ٘ثتٌٖ يٗؽٜيثىْٖرٝنيميَريثُ مُْلِاُم٘ثيةىٚيؽّخيٗف ٘ثيؽٞٔيؽٜيىَ يثىىل  يٌٕٗيبيٝؾقُٖ٘و

ِيثّسعال َّ رينسر رايثى  ػيثىلرّٜيؽٜيثىلثاو يؽرىى اياِي  رفنيثام ثػيٍعِيثىغع وي رىمسعرٍ يتيع ٍّ اٌٖي 

يعٞع يٍطععرعبيٝديعسيصعرٍمرًيؽععٜيزاع يٍق عليٍععِي ّٜ اعِيثإل عالًيثىدٖعرقٛ يٗفععلاتٌٖيايعٚيث عم لثوية ععالًينعلثث

عٔيثىقيعّٞنيثىؾيسع ّْٞٞنيةبيأل عىرويثنمؾرىٞعني ٗيىغرٝعرايّؾ ٞعن يٗبي َّ ثىلؼيثىعلٗىٜيبيٝعمنيٌيةبي ع  ُي عّٞلٓ يٗبيتٖ

نعويثىَ٘ثثٞعـيَٗٝيعٜيمعويثبتؾرفٞعرايقُٗيتَْععي ٗيٝ مى يثىغ ويالٗثًيٍغملىرًيٗبيٍللايضّ يٗاعلٗثُ يٝقىعوي 

اقلأيٍَرّ ني ٗي ع٘هيمعله يٗٝ لعوي رىَقر عويايعٚيثىعلاٌيثىسٞر عٜيٗثبفملعرقٛيثىالتٍعِٞ يُٕٗٝ٘عبيثىطع اٞني

يثىلٗىٞنيثىٖطنيثىمٜيتم ث ي  فويثألّ٘ثنيثىسٞر ٞنو

ثىسعيؾُٞ٘يثىَدرٕعلُٗ"يضع ٞنيٗؽٜيّق نيثىيقرني ِٞيثىَلرى يثىلٗىٞنيٗثى سر رايثىسٞر ٞنيثىلثايٞن يٝ ٖع ي"

  رن ٞن يٝسؾليثىَدمَعيقٍرنٕر يٗٝ ٍٜيايٖٞريثىط  ٜيثىدَ ثا يىٞ ٘قيىيَدمَعيت٘ثتّٔويٗتنرقيثىلاث رايثىمعٜي

ت ْٚي َقرا مٌٖيبيتخ جياِية رايثىَ٘ثفؼيثى  َٞنيٍّٗ٘٘ى٘جيثىط اٞنيثىحٛيٝخ مٌٖيٗؽـيثبص ال يثىسعرنلي

ٖنيثألا ٙيضَرّرًيىؾٌٖي اَـ يبّلؽرعياعلقيبيٝسعمٖرُي عٔيٍعِيثىطعىروي"ةإر ِٞٞ"يقُٗيٍ رٗىنيثى٘ف٘ػيؽٜيثىد

ٗاثنيتنىٞ يثىطٞ٘خيٗقا٘ثتٌٖيةىٚي"ثىدٖرق"يثىَسي ي ّّعٚيضعرناي ٕع٘ثؤٌٕيٗت مع اي ع ثٍدٌٖ يؽممنع ايثىَطعرٕلي

ْم  يٍعِيي(7)ثىَس نٞن َ٘ ثىَ  ٗضنيؽٜيٗ رنويثإلاالًيؽٜيمويٍ أي سْٞرإٝ٘رايٍمقرا عن7يٍمطعلقُٗيٍم لعُْ٘ي ِع

 ٗمرإٌيثىقلّٞنيؽٜيثىَْرتهيثىى ٞلأي ٗيثىدىرهيٝؾم ُ٘يٗث عالًيٍعِيثى صعرظيايعٚيامعرهيثىطع  نيؽٞقميعُ٘يٍعٌْٖي

اعلقثً يٗتعع ّقيثىطع  نيىمقمععوي  عايثإلإععر ِٞٞيٗت مقعويثىىععرفٜيٗٝؾعّ يزاعع ُٗ يٗٝقؾع يثىخىعع يةىعٚياؤٗسيثألاىععراي

رىن يٗةإعر ُٞ٘ينرفعلُٗيٝسعؾنُ٘يٗ ارىٜيثىل ؼ يٗثى لعٞينيثىْؾسعٞن7يضع  ٜيٍسعنِٞيٝعلثؽعياعِيثىع٘ ِي ىسع

ثىلٍرنيقُٗيانَنيٗٝقميُ٘يٌٕٗيٝنىّ ُٗ يٗ ٗمرايؽٖٞري ٞراثايٍؾخخعنيٗفْر عويٗاىع٘ثايّر عؾنيمرّعظيتٖعلقينٞعرأي

ثىَلِّٞٞيٗتْحاي  َيٞرايمىٞ أيزثرإريٍلٍ أ يٗاالصنيثىخى 7يانَنيايٚي اٗث يثىطٖلثنيّٗقَنيايٚيثىَمسم ِٝي

ي ؤثبًيٗثنلثًيٝ ع ِّ ويٍم٘ثاٝعرًيٍعِيٗاثنيتنَعنيثألنعلثويثىمعٜيىعٌيٝ ٖعلٕريثىمّ٘سعُٞ٘يٗندعٌيثبّقعالوي رىلِٝويٗىن

ثىحٛي قثٓيثىدلهي ِٞيثىط  ٜيٗثىسيؾ7ٜيٍريثىحٛي ا جيثىطىرويثىَْؾحِٝيىي َيٞرايٍِي نيرُي  ع ٌٕيٍٗلثا عٌٖي
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ارا عنيٍٗ رٕلٌٕ يىٞلٞ ٗثيؽ ٝسني ٖينيىي ْؼيٗىقَني رنغنيؽٜيٝعليثىَسعؤٗىِٞيايعٚيتخ عٞايثى َيٞعرايٗا عٌي

يثى٘ ِيثىَ٘ا٘قيٗقٗىنيثإل الًيثىَ٘نلأيثىمٜيبيمؾ يؽٖٞر ي

 بيٝدَعي ِٞيثىسيؾٜيٗثىط  ٜيثّمَرنيٗثنليٗىغنيٗثنلأيٗقِٝيٗثنليٗٗ ِيٗثنل يؽيَر ثيٝقمويفر ٞعويٕر ٞعو ي

ٕٗعويفعلايثىطع  ٜيٗثىسعيؾٜي ُيٝنّ٘عريؽعٜي  ؽعٜيٍٞع ثُيبيٝ عله7يٍالننٞعنيثى٘ثنعليٍَْٖعريبيتلعْعيةبي طعٞ ْني

ا  يٗ ٞرقأيثى  ػيثألٗهيبيتسمقٌٞيةبي  ى٘قٝنيثىلعرّٜ ي بيٝنعُ٘يمالَٕعريى ىعنيؽعٜيٝعلي  ع ثػي اع ٙيتد عويثٟ

ٍَْٖري الثن يٗتسمَمعي َطٖليثىلع ثعي َْٖٞعريمَعريٝسعمَمعيثٟ عُٞ٘ٝ٘ي لع ثعيثىلٝنعنيٗاٝرضعنيثىعلًيثىمعٜيتقع٘قي

ٍِيثىلٝنني ثْرنيثىْ ثه ي ٗيث مَمرعي  عايثىَ ثْٕرايؽٖٞريٗؽ٘تيثىلٝليةىٚيم ويثىَطرٕلِٝيْٝسُ٘يثىلًيثىَسؾ٘ ي

  ٕويثى ي يٍِيثىمّ٘سِٞٞي ْ ر يثىنىرشيفىوياٞليثألض ٚ ي

5

ةّْريّ مرجيةىٚيتؾنٞلي ْٞنيمويٍْ ٍ٘نيىؾٖعٌي ع يثىدعلهيثىقعرنٌي عِٞيثى ع ؽِٞيٗمطعؼيثىخيؾٞعرايثىنرٍْعنيٗاثني

يٍْٞنيٗثىسيؾٞنيثىدٖرقٝنوثىللثًي ِٞيثىَْ ٍ٘م7ِٞيثأل

ؽرىسعيؾٜيثىدٖععرقٛيٝقععٌٞيتلعع٘اثتٔيايععٚي  ععرسياقٞععلأيثىعع٘بنيٗثىىعع ثن؛يؽععرى٘بنيٕعع7٘ي"نععبيّٗلعع أيٍٗعع٘ثبأي

ٗةاالظيهلليٗىلْٝٔيٗىنمر ٔيٗى  ٘ىٔي)ظ(يٗى ىرقيهللايثىَؤٍِْٞ"وي ٍريثىى ثن يؽ7ٖ٘ي" غايٗ  ثنيٍٗ رقثأيٗتى ؤي

ٗٝععمالتًيي(8)ٍٗععِيثإلى ععرقيٗثىَي ععلِٝ يٍٗععِيثىْؾععرؿيٗثىَْععرؽقِٞ"ٍععِيثىنؾعع يٗثىنؾعع أ يٍٗععِيثىطعع كيٗثىَطعع مِٞ ي

ثىَؾٍٖ٘رُيٗبيْٝؾلالُويٗٝم٘ىعلياَْٖعريٍؾٖعً٘يثى عرع٘ايثىعحٛيٝ مىع يّ معرًيٝطعَويثى عرمَِٞي غٞع يٍعري ّع هيهللا ي

يثىخ ع٘أيثألٗىعٚيؽعٜيتى ٝع ي اَعرهيثى ْعؼيقثاعويثىَدمَ عراي ُّ ٗ رى ىعي ا٘ثٌّٖيٍِيف٘ثايثألٍعِيٗثىدعٞص ي"ة ي 

 الٍٞنيٕ٘يثب ملثني مق ٝ ي" رع٘تٞن"يثىْ رًيثى رمٌيٗننَٔي غٞ يٍعري ّع هيهللايىيم٘صعويٍعِياالىٖعريةىعٚيمؾع يثإل

 يٕٗع٘يتق ٝىعرًيٍعريَٝلعويثىخيؾٞعنيثىْ  ٝعني(9)ثألّ َنيثى رمَن يٗ رىمرىٜيض اْني اَرهيثىقمويٗثىمؾدٞع يٗثىمخ ٝعبو"

يىيدَرارايثىَسي نيؽٜيتّ٘سو

ثىمٜيفيظي رىؾق يٗثىمَٖعٞصي ًي سع  يثىخ عرويثىعحٛيٝقلٍعٔيثىسعرٕ ُٗيايعٚييٕويّىل ي رألتٍرايثبممَراٞن

يتدْٞليثىَقرتيِٞي ًي ؾطويثأل  أيٗثىَلا نيٗثىَدمَعيؽٜينَرٝنيثىطىرويٍِيع٘هيثى ْؼيٗؽقلثُيثىَ ْٚ ي

يثىْ عرًي ُّ فليتحٕبي  ايثىَقرا رايةىٚيت َٞويثألّ َعنيثىسعر قنيمعويٗتا يٍٗعِيضعَِي   ٗنرتٖعريثىقع٘هية

َٜيؽٜيتعّ٘س يٗضع ويمرٍ عنيثى ٝمّ٘عنيٕع٘يثىَسعؤٗهياعِيم عويثىطعىرويٍم  طعِٞيةىعٚيثىخ عرويثىعلْٜٝيثىم يٞ

هي ّ٘ يت ع ـّ بٕلِٞيٗاثنيقا٘ثايثىطٞ٘خيّٗؾٞ ٌٕيةىٚيثى  و يٗىنِي ىليثى نٌيٝىلٗيفر ٞرًيٗعٞ يٍ٘ض٘اٜيؽٜينع
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ت يٌٞيال ٛيثّؾم يايعٚياَٞـيضٖلٓيثىَدمَعيثىمّ٘سٜيٍِي ٘ايت يٌٞيتقيٞلٛيبيٝ  ػي ٘ٙيثى يً٘يثىلْٝٞنيةىٚي

مَٞعععيثىَدععربايثىَ  ؽٞععن يٗن ّععٌيمععويثأل ععٞدنيثىلٗعَرنٞععن يىٞقيععٜيايععٚيثىدٖععويٗٝؤثععايثىَدمَعععي رى رفععراي

ثىؾراينً يٗفليمرُيٝ مرجيةىٚية راثاي مْىٞنيؽٜيمَٞعيثىَٞرقِٝ يٗىقليث م راظيثىمد  نيثىمّ٘سٞنيؽٜيٍدرهيثىؾن ي

ا٘ثايثى لثثنيقُٗي مع يىيمع ثو ي عويا ؽعظيثىَلا عنيثىمّ٘سعٞنيثىلْٜٝيثىخ ٗجي مل٘اثايٍ رص أيتْسدٌيٍعيق

 يىقليمرّظيثألّ َنيثىسٞر ٞنيتع ؽايالعٍٖ٘ريثىَْرؽسعِٞي(10)ثاملثبًيفليٝنُ٘ي َّ٘ مرًيؽن ٝرًي"ى  الًيٗثى لثثن"

ايٚيثىسي ن يٗ ىليٍريٝؾس يث مٖلثؽٖريىى ايثىَؤ سرايثىلْٝٞعن يٗمرّعظياطعٞمٖريٍعِيفٞعرًي عي نيقْٝٞعنيٍ٘ثتٝعني

تطرامٖريننَٖريؽٜيٗفظيىٌيٝنِيثألؽـيثىسٞر ٜيٝسَ ي  فرٍنيقَٝق ث ٞن؛يؽعرىؾم أيثألٗىعٚيٍعِيثب عمقالهيبيتع ثهي

ىلٗىنيؽٖٞريٕطن يٗبيت ثهيثىىْٞنيثىقىيٞنيفرقاأيايٚيتؾنٞليثى٘نلأيثى٘ ْٞعنيٗتَ ٝعـيثىَدمَعع يةضعرؽنيةىعٚيٍؾرٌٕٞيث

ثّمطرايثىدٖويٗثىؾقع  يَٕٗعرياعرٍالُي  ر عٞرُيىْطع أين معرايثىمَع قيثىمعٜيفعليتدعليؽعٜيثىعلِٝيٗفع٘قثًيىٖعر يٗىعحىلي

قُٗي ضع ثا يٗى يٖعريثىمَٖعنيثىمعٜيٝ مع ييؽَسرايثىم لٝايثىحٛيضٖلتٔيتّ٘سي  عليثب عمقالهيبيٝسعم ٞعيثىخع ٗج

ايٖٞريثىخلً٘يثىسٞر ُٞ٘يثىًٞ٘يصْرانيىط اٞمٌٖيٗةٝ رني  ٌّٖيٝقّلٍُ٘يٍط ٗعيث عم رقأيىيٖ٘ٝعنيٗةنٞعرنيىيعلِٝ ي

ٗٝغيُ٘يثىْ  ياَلثًياِيٍنمسىرايثىم يٌٞيٗثىل نيٗثإلقثاأيٗزىٞعراي ْعرنيثىلٗىعنيثىمعٜيٗمعلٗثيٍؤ سعرتٖريفرنَعني

يتد  نيثى لثثنيؽٜيتّ٘سيارىٞنيٍِيثىَلرىب يٗىنِيثبممؾرنيؽٜيّ  ّري رىق٘هيٕٗٞرميٖريؽراينويٗىٞسي ُّ ٍ ْٚي ىلي 

يثىَط ٗعيثى لثثٜيؽٜيتّ٘سي  عليثب عمقالهيمعرُيضع  رًيىيَْ ٍ٘عنيثىلْٝٞعن يةَّعريٝقعً٘يايعٚيٗفعرنعيٍ  ٗىعنيبي ُّ ة

اٝ ٖريثىمعٜيفعليتنعُ٘يَٕٗعرًيت فٚيةىٚيثىْ  يٗؽـياؤٝنيٍ٘ض٘اٞن يٗت َويايؾٞرايةٝلٝ٘ى٘مٞنيعرٝمٖريتيَٞعيٍطر

ايٚي ّقرايثّمقرقيةٝلٝ٘ى٘مٜيىمد  نيثىم لٝايؽٜيتّ٘س يؽ صال يٍْ ٍ٘نيثى لثثنيٝنُ٘ي م لٝيٖريٗثب مؾرقأيٍِي

تل٘ايثإل الًيؽٜيثىَسمقىويبي رإلفْرعي  ّٔيىٞسيؽٜيثإلٍنرُي نسعِ يٍَعريمعرُيٗثىمىطعٞ ي ر عم رقأيثىَرضعٜي علهي

يثىمد ؤيايٚيّقلٓيٗت ٘ٝ ٓو

يثىلٗىعنيٍِيان ُّ ٌيٕحثيثىخ رويثإلٝلٝ٘ى٘مٜيثىَمخٞويّط ايا ر عرايثىَمطعلقِٝ ينمعٚيصعرايٝقْٞعرًياْعلٌٕي 

تَرقايؽٜي"مؾ ٕريٗ غٞرّٖر" يٍٗريارقيٍِينويألتٍمٖري ٘ٙيت مٞ يقٗىعنية عالٍٞنيتمخعحيٍعِيثىمد  عنيثألؽغرّٞعني

 يٗىنعِيثىَْؾعحِٝيىىع ثٍجي"ثألضعىر ي َّ٘ مرً يٗٗ ٞيمٖريؽٜي ىليثىقيرنيايٚي" الثنيهللايٍِيثىنعرؽ ِٝيٗ اع٘ثٌّٖ"

ثىَخمؾِٞ"يٍِيتاَرنيتيليثى  مرايٝ يُ٘يض رٝريٝ مرمُ٘يةىعٚياعالجيّؾسعٜيٗا عنيةّقعر يثممَعراٜيت ٞعليىٖعٌي

ثىَ ْٚيثىَؾق٘قيٗت ٗايثى ْؼيؽٜي ٗثتٌٖ يؽٌٖيْٝعلؽ ُ٘يٗاثنيٍطعرا ٌٕي  علي ُيثعمرىعظيثى ع ٗػيثبممَراٞعني

فع يٗٗملٗثيؽٜيا ر رايثىطٞ٘خي نالٍرً يىمل ٞلياْؾٌٖيٗثب مَمرعي ٔيموياقالّٞنيؽٜي ي٘مٌٖيّمٞدنيصلٍنيثى٘ث

ا٘قأيةىٚيْٝعر ٞعيثىع٘اٜيثى ؾع٘ىٜيٗ  عرىٞبيثىم رٍعويثىىعلثنٜينعِٞيؽطعيظيثى يعراأ يٗ ع  ثًي عرى ٘قأيةىعٚيثىع نٌي

يثٍِٟيؽٜيمْرايالُيتد ٛيٍِيت مٖريثألّٖرايارىلِٝيؽٖٞري  لثًو
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( يٕٗع٘يَٝعْ يثىلٗىعنيٗنعلٕرينعـيMax Weber فع ٓي"ٍعرمسيؽٞىع ") ٍريثىْ رًيثىى٘ىٞسٜ يؽٞقً٘يايٚيٍىلةي

ي ىليثى ْؼيٝنُ٘يض اٞرًية ثيمعرُيْٝمَعٜيةىعٚي عي نيٝ مع ػي ٖعريثىطع بيٗتْىععيٍعِيثامٞعراي ِّ ثنمنرايثى ْؼ يٗىن

قَٝق ث ٜين  يٗىٖحثيؽقليمرُيثى ْؼيثىى٘ىٞسٜيؽٜيؽم أيثألّ َعنيثىلممرت٘اٝعنيٍعلثّرً يٗصعراي  عليت مٞع يثىٖٞرمعوي

َق ث ٞنيض اٞرًيؽٜيتّ٘س يٗىنِيثىَس ىنيبيتقعؼياْعليامىعرايٕعحثيثبامع ثهيؽؾ ٝعـيٍعِيثىسعيؾِٞٞيبيٝ مع ػيثىلٝ

 رى َيٞنيثىلَٝق ث ٞني صالًيٍِيٍْ يـيٗاعٜيقٗعَعرنٜياث عخي  ّعٔيبي علٝوياعِيثى٘ثفععي ع٘ٙيت مٞع ي"ننعٌيهللا"ي

يؽٖ٘ي ر و يٗ عحىليؽرىَْ ٍ٘عنيثىطع اٞنيثىقرنٌيايٚيت رىٌٞيثىسيؼيثىلرى  يٗمويننٌيؽٜيّ  ٌٕي غٞ يٍري ّ هيهللا

ىيلٗىنيثىمٜيتَلويثىخيؾٞنيثىقرّّ٘ٞنيى ْؼيثىى٘ىٞسيبيَٝنِي ُيتيمقٜيٍعيثىَْ ٍ٘نيثىسيؾٞنيثىدٖرقٝنيثىمٜيبيت مع ػي

 رألٗىٚ ي ويٗتلْٖٝري رامىرإريننٌيثى رع٘اي غٞ يٍري ّ هي ٔيهللاويٗى ويثىَس ىنيتىلٗيؽٜي ِٕيملٞ يٍِيثىَميقِٞي

ٍ سٍ٘ن7يثىم رٍوي ط اٞنيثى ْؼيٍِي مويث مئلرهيمحٗايثإلإرويٗفمويمويٍِيتس٘هيىٔيّؾسعٔيثىَسعرسيثىًٞ٘ي

 ط اٞنيثىلٗىنيٕٗلًي امرّٖر ي ٗيةّمرجيا رويبيٝخي٘يٍعِيّ اعنيث عمٖدرُيٝ دعبيؽٖٞعريٍلع ي يثإلإعرويمعوي

ىط اٞنيٗثى ْؼيىْٞمجياْؾعرًيفلاأيايٚيتؾنٞلي ْٚيثى ْؼيٗةفرٍنين٘ثاينقٞقٜيبيٍّ٘٘ى٘جيقثايٜيٝم لِي لْرنٞنيث

ملٝلثً يؽٖويٝدبيثىم رٍويٍعيٕحٓيثىَدَ٘ارايٗم ّٖريمرنْرايع ٝىنيثىطنويٗثألتٝرنيٗثألؽ عرهيفرقٍعنيٍعِيم٘معبي

يزا يٝسم٘مبيثألٍ يفميٖر يألّٖريتخ ايىغ ٗيثألاايٗثنمالىٖر و

امع ثهيثىلع ثعيؽعٜيؽٜيتقلٝ ّريةُيثىى ايؽٜي ص٘هيتيليثى ع٘ثٕ يفعليٝسعٌٖيؽعٜيؽٖعٌي اَعـيىي عرٕ أي علهيث

يثبّمقعرهيثىَؾعرماي  عليثب عمقالهيٍعِي ع٘اي ُّ ثى ْؼي ِٞيض اٞنيثىط  ٜيٗتطلقيثىسيؾٜويؽقلي ِّٞيٍ َلي امُ٘ي 

ثىىلثٗأيةىٚيثىم ي يٗاد يثىعلٗهيثى٘ ْٞعنياعِيت قٞعـيثىْ عٌٞيثىَ٘اع٘قيىيْعرتنِٞ يةضعرؽنيةىعٚيتع٘نصيثى يَرّٞعني

 يفلي قٙيةىٚيظٖ٘ايٍ م يٝ َويقثايعٔي ىقعراي(11)ٞرأيثإلّسرُٗةض رؽٖريثى رٍويثىلْٜٝيؽٜيةضؾرنيثىَ ْٚيايٚين

ٍِيثىَلقؾِٞيٗثىَْمَِٞيةىٚي ىقراي ٘ام٘ثتٝنيٍٗم٘  ن يث م راظي ُيتدعليؽعٜيثى يَرّٞعنياٞ ثتٖعر يٗ ُيت معلهي

ؽٜيٍ٘ثفؾٖريٗزاثنٖريٍليَريثاملىظينٞرتٖريثبممَراٞعن يٗ رىَقر عويَّعظيؽعٜي  ع ثػيثىَعلُيٗثىَْعر ـيثىى ٞعلأياعِي

معع ي ىقععرايٍععِيثىؾقعع ثنيٗثىََٖطععِٞيثىععحٛيٗمععلٗثيؽععٜيثىخ ععرويثىععلْٜٝيثىَمطععلقياالمععرًيألتٍععرتٌٖيٗتلعع ٞلثًيثىَ 

ٗثّغيقظيي(12)ى لٗثٌّٖيضلي"ثى نرًيثى ٘ثعٞظ"يبي رىَ ْٚيثىلْٜٝيىينيَن يٗةَّري رىَ ْٚيثبفملرقٛيٗثبممَراٜ 

 عٌٞيٗاثنيثى علٗق يؽرممَيعظيٍالٍع يثىلع٘اأ يزؽرؿيثىدْرُيثىغ  ٞني  ليتيٞٞـيثألنعالًيثىقلَٝعني عرىٖد أيّٗٞعويثىْ

 ىمَى يٗع ٗيثى ع ثؿياع٘قيثقعرويٝعؤمجيٍعريتع ثمٌيقثايٖعريي00ىمدليؽٜيثض ٖرقيثىط بيثىؾيس ْٜٞيٗؽٜي نلثوي

ٍِيّقَنيايٚيثىغ ويٗثى نرًيثىَ٘ثىِٞيىٔ يٗىٌيٝدليثى ثؽيُ٘يؽٜيتيليثألٗفراي   ثًي ٞر ٞنيٗثقرؽٞنيفعرقاأيايعٚي
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تد ويٍِيثألّ َنيثب مىلثقٝنيتقرًٗيموية رايٍْمجيىخ روييـيّ مى ي ُيثى يَرّٞنيٕٜيؽٜيثى قٞقنيىٞسظيالٗثًيىيلِٝ يٗىنِي ىٞ نيثب مىلثقيٕٜيٗنلٕريثىمٜ

ٗثىم لق يٗقىٞيْريعٞ يا َٜيْٝرؽسٖريؽٜيض اٞمٖر يٗٝسم ٞعيثىم ثٞ يؽٜيض ثنعيٗث  نيٍِيثىَدمَع يٗىحىليؽؾٜيتقلٝ ّريةُيثىل ثعيثى قٞقٜيٕ٘ي ِٞيثب مىلثقي

ثىطٞ٘اٜوي ٍريؽٜيثىغ و يؽرىَس ىنيتم يـي  سر رايثىَلرى يثىسٞر ٞنيٗثبفملرقٝنيٗ ؾ٘ ٞرييايٚي ىلي ُيثألّ َنيثىَسمىلأيفليفَ ظيثىؾن يثىلْٜٝيفَ ٖريىيؾن 

ؽٖٞريٗؽـييثإل الًيا٘ؽرًيايٚيثىَؤ سرايٍِيا٘قأيثىل ثارايثىلْٝٞنيٗثى رنؾٞنيؽٜيٍدمَ رايتنمسبيف٘تٖريٍِيٍؾًٖ٘يثىَ٘ث ْنيٗت ث ايثى ْرص يثىىط ٝن

ثىؾ ّسٜيةىٚيفى٘هيثإل الً يةَّريٝ ويٍقمل ثًيايٚيتل٘ايٍط ٗعية الٍٜينلثثٜيفرقايايٚيثبّلٍرجيؽٜي ّسدنييٍْ ـيثىم رفلويٗى ويقا٘أي امُ٘يثىَدمَع

 ثىَدمَعيثىؾ ّسٜيقُٗيتؾنٞنٖرو
12

ي ي امُ٘  يٍ َل يثّ  7 ي تحرير الوعي اإلسالهي نحو الخروج هن السياجاث الدوغوائيت الوغلقتـ يصرى (  يٕرضٌ يقثاي0 )ت مَن ي ٞ ٗا   
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بنمدرج ينمعٚي يعايثى ْعؼي ضعنرىٔيثىىلثنٞعن ي ق٘ عرًي طع ٝنيتقعلًيؽعٜيمعويٍعّ أيٍعِي معويثىم ىٞ يٗتل ٞلي ضنرهيث

ةاٗثنيظَعع يثى قععليايععٚيثألّ َععنيثى رمَععنيٗ ا٘ثّٖععرويٗٝ ععوي صعع رويثىْ  ٝععنيؽععٜيٍْععر  ٌٕيٗٗاثنيٍلععرنؾٌٖي

ٚ يٍٗعريٝم٘ثاُٗياِيثىسرنرايثى قٞقٞنيىيَ راكيثىمٜيٝخ٘ضٖريملٞ يٍعِيثىطعىرويثىٞعرنسيٍعِينٞعرأيثؽمقعلايثىَ ْع

ارقيىٔيؽٖٞريٍِيا سيٍرهي ٗيٍللاياٞصويٗىحىل يؽٌٖيٝدلُٗيثىَ ْٚيؽعٜيتسع ٝعيثىخ عٚيّ ع٘يثىدْعنيٗثباتقعرني

يٍِي  ؾويثىسيٌيثبممَراٜيتَٖٞطرًيٗؽق ثًيةىٚي ايٚيثىسيٌيثىلْٜٝيمٖرقثًيّٗل ثًو

اٞنيٗؽعـيتى ٝع ثاي ٍريثىَْ ٍ٘نيثىقرّّ٘ٞن يؽمقً٘يايٚيثّغالؿيثألّسرؿ يٗاؽعايثى ْعؼي نعوي ضعنرىٔيثىالضع 

فرّّ٘ٞنيتنُ٘يؽٜيثى رقأياقلثًيثممَراٞرًيٝيَِيىألؽع ثقياٞطعرًيٍطعم مرًيٗزٍْعرًويٗىعحىل يؽٖعٜيبيت٘ثمعٔيؽنع ثً يٗةَّعري

ت٘ثمٔين منيتخ ؿيت٘ثتُيثىَدمَععيٗتَر عنٔ يٗىعِيتنعُ٘يؽعٜيثىْٖرٝعنيٍسعؤٗىنياعِيةاثقأياعٞصي عيَٜيٍطعم كي

ويثألٍِيٝ َويٗؽـياقليفرّّٜ٘يٗ االفٜيٗىعٞسيٗؽعـيةاثقأي ثتٞعنيتؤٍِي ٖريثألعيىٞنيثىسرنقنيٍِيثىَ٘ث ِْٞ يؽ م

نّ أ يٗىحىليؽيٞسيٍِيثىَْ قٜي ُيتخم هياقٗقيثألؽ رهيؽٞٔيٗ ُيٝنُ٘يثىي ٞنيثىح رن ٞنيثىمٜيتلؽعيض ٝىنيؽطوي

 ّ َنيؽٜيت قٞـيثى لثىنيثبممَراٞني ٗيت  ٞسيتل٘اثاياٍ ٝنيٍمخٞيعن يتع ٙيؽعٜيثى٘ثفععيمرٕيٞعنيٗت يعٌيثىعْؾسي

ٞرًيثإل الً يؽالي لي ُيٝمَلويثىسيؾٜيثىدٖعرقٛي ىٞ عنيثىطع  ٜ يؽيع٘يضعئْريت  ٝعؼيثىطع  نيت  ٝؾعرًيايَٞعرًيىقيْعر7ي ق

(13)"ةّٖريةقثاأيٗف٘أيارٍنيٍنيؾني م ىٞـيثىق٘ثِّٞو"
يت رفعليثىطع بيي  ُْ ٕٗحثيثىم  ٝؼيثىَىسايٝقع٘قيةىعٚيثىقع٘هيةّعٔية

"يىسٖ يثىط  ٜيايٚيت ىٞقٔيٗى َوي  االظيايٚيتْؾٞعحيايٚيثى نٌيٗؽـيٍريتسَٞٔيثىدَرارايثىسيؾٞني"ض عيهللا

مععويت رىَٞععٔ؛يؽٖعع٘يؽععٜيثىْٖرٝععني عع ػيٍ رٝععليٝقععؼيٗ ععٞ رًي ععِٞيثىَْ ٍ٘ععنيثىمطعع ٝ ٞنيثىمععٜيتيععىاينععلٗقي ععي رتٔي

ٗثىسي نيثىقيرنٞنيثىمٜيتنُ٘يافٞىرًيايٚي اَرىٔويٗىٖحثيؽرىط  ٜيٝ عٞصي تٍرتعٔيميَعريارضعظيثىلٗىعني تٍعنيثّمقعرهي

  ث رًيؽعٜيثى قعليثبممَعراٜيثىعحٛيٝ عويقُٗيةمَعرع يٕٗع٘يٍعريٝلع ي يايٞعٔيثىٞعً٘ي رىمدر  عرايؽٜيثى نعٌي ٗيثضع

ثىسٞر ٞنيثىمٜيتد ويثى قليثىَْ ٌيىيسي نيثىمْؾٞحٝنيعٞ يفرنٌيايعٚيةمَعرعيفعرّّٜ٘ويؽرىطع  نيٗظٞؾعني"ٗمعلايٍْعحي

 ٌيثىمعٜيٝيع ٖريننَعرني ٗهيتدَ راي ط ٝني غ ايثى ؾرظيايٚيف٘ثاعليثألاعالؿ يٗثىؾ ع أيثىسعيَٞن يٗتْؾٞعحيثىعْ

ٗبيع ث عني ُيتنعُ٘يي(14)ثىمدَ رايٍِي موينَرٝمٖريوووٗمرّظيت يـيايٚي ٗهيممٞىنيٍعِيثىدعٞصيتطعٖليثى ع وو"

يثىًٞ٘يؽٜيثىلؼيثألٗهيىَ٘ثمٖنيثى ْؼيثىسيؾٜو

ى ويٗم٘قيثىط  ٜيٗثىسيؾٜيؽٜيثىلؾ٘ػيثألٗىٚيىي  وي ِٞي"ثىط اٞن"يٗ"ثإلإرو"يٝ مرجيةىٚي  ايؽٜي

٘كيثألٍْٜيٗثىسيؾٜيثىيحِٝيٝيمقٞرُيؽٜيٍؾًٖ٘يثى رانيٗثتىرعيثألٗثٍ يقُٗيّقرش يٕٗ٘يٍريٝد عويٍَْٖعري ىٞ نيثىسي

زىٞمِٞيفر يمِٞيألُيتنّ٘عري عي نيتْؾٞحٝعنيبيتسعم ٞعيتطع ٝعي عي٘مٖري ٗيثىى عايؽعٜيايؾٞعرايٍعريتعؤٍ ي عٔ يٕٗع٘يٍعري

 مؾ ٞعويمعويثىٖٞرمعويٗثىَْ َعرايثىمعٜييٝ مرجيةىٚيةارقأيثىى عليثإلّسعرّٜيىسعي٘كيثألٍْعٜيٗثىسعيؾٜ؛يؽعرألٗهيٍ رىعب

تيَِيت َٞـيثقرؽنيثىط  ٜيٍٗ ثفىنيثأل  ثػيثىمٜيتط عيىٔيثىق٘ثِّٞيٗت ٍ ٓي مْؾٞعحٕريٍعِي معويضعَرُيةمَعرعي
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ايٚيض اٞنيثى ْؼيٗنَرٝعنيمرؽٞعنيتَنْعٔيٍعِيزىٞعرايٗٗ عرنوينلٝلعنيت َٞعٔيٗبيت ٘ىعٔيةىعٚيؽ ٝسعني عٖينيؽعٜيٝعلي

ٍْٞنيٍلالًيٕٜيضنويٍِي ضعنرهيث عم رقأيثىى عليثإلّسعرّٜيثىعحٛيٝخع جيثىطع  ٜيثى ْؼيثىَلثُ يؽ رٕ أيثىْقر رايثأل

ٍِيزىٞنيثىمْؾٞحيةىٚي ّسْنيثىسي٘كيٗاؽايموي ضنرهيثىم نٌيثىمٜيتس ٚيةىٚيت ٘ٝويثىط  ٜيةىٚيٍد قيزىنيؽٜيٝعلي

ثىع٘بنييثىسر نيٝلؽ ُ٘يض ٝىني ا رنٌٖينِٞيٝ نيُ٘ يٗثىسعيؾٜي علٗآيٝ معرجيةىعٚياقيْعني عي٘مٔيٗتغٞٞع ياقيٞعن

ثألاَٚيىيطٞ٘خيثىحٛيُٝؾمعُ٘يٍعِيٗاثنيندعرو يٗٝعلاُ٘يةىعٚيثىدٖعرقيٕٗعٌيبيٝعحٕىُ٘؛يؽعرى٘ف٘عيؽعٜيثىدعبيثىعحٛي

ٝ ؾ يايٚيفٞر ٌٖيمويٍ أيٝد يٌٖيفر يِٞيىالام ثؿيٗىيم نٌيٍِي   ثػيفليٝللٌٍٖي ُيٝ  ؽ٘ثي ّٖعريٍعِيٍ سعن ي

ىي  منيثىسيؾٞنيتسمؾٞليٍِيثألا رنيثىمراٝخٞنيٍعِيثىنؾ يثىحٛيٝ را ّ٘ٔ يٗىحىليؽٌٖيٝ مرمُ٘يةىٚيّقلي ثتٜيضرٍوي

االهيٍ ثم نيضرٍينيتْ ٙي ٌٖياِياؽعيثىطع راثايٗةٕعلثايثىى عليثىمعراٝخٜ يؽٖعٌيٝسعم ٞ ُ٘يٍعلالًيٗؽعـياقرنعلٌٕي

ثىمٜيبيتقىويثىمىلٝويت مٞ يض٘اٙيقثايٞنيت  ٌيثىْ رًيثى سن ٛيثىقرنٌيايٚيتيقٜيثألٗثٍ يٗتْؾٞحٕر يؽطٞ٘اٌٖيؽٜي

ٞس٘ثي ّىٞرنيٍ  يِٞ يٗةَّريٌٕي ط يا ّرؤُٗ يٌٕٗيٝ مرمُ٘يةىٚينسرويت  مرتٌٖيثىسٞر ٞنيٗثى سن ٝن يثىْٖرٝنيى

نمٚيبيٝنّ٘٘ثي قٗثاي رنغنيؽٜيٝليثىسٞر ِٞٞ يٝمالاىُ٘ي ٌٖي ِٞيٍ سن ثايثىقمرهيٗعٞرٕعبيثىسعدُ٘ يٕٗعٌيؽعٜي

َدَ٘اعرايٍَٖعريىقٞعظيٍعِيثىعلاٌيمْرُيثىقل٘ايْٝ َُ٘؛يؽخٞرايثى ْؼيبيٝؤقٛيةبيىي ْؼ يٗؽ ظيّدر يٕحٓيثى

ثىخععرامٜيثىَطععى٘ٓيضعع ٞؾنيؽععٜيظععويةمَععرعيقٗىععٜيايععٚيّىععحيتيععليثألضععنرهيثىمععٜيتمخععحٕريثىدَراععرا يٍلععويتؾخععٞخي

ثى رن ثايٗث مٖلثػيثىق عراثايٗثىَ عالايثى رٍعن يٗفمعويامعرهيثىطع  نيٍعِيثىَسعيَِٞي ٗيثىَع٘ث ِْٞيٍعِيعٞع ي

ٗتؤ ليثىل٘اأيثىسرنلأين٘هية الًياْٞؼيبيَٝنِي ُيٝدليٍ٘ ايثىَسيَِٞ يؽميليزىٞرايت ٝليٍِي الثنيٕحثيثىؾن ي

فلًيؽٜيامرويثى لثثن يٕٗ٘يت مٞليىى ايثٟاثنيثب مط ثفٞنيٗثىَ٘ثفؼيثىغ  ٞنيثىَ رص أيثىمٜيث مٖدْظيثى٘اٜي

صّ يثإل الٍٜيٗثامى تٔيٍ٘ىّلثًيىيم٘نصيٗثىى   ٝنيٗثى ْؼويؽرىسيؾٜيثىَمطّلقيبيٖٝبيؽ صنيىيقميٚيمٜيٝم٘ ٘ثيةُي

 ٌّٖيمرؽ ُٗ يٗبيٝ ٝلي ُيٝسم٘ابيثىؾ٘ثاؿيثىنىٞ أي ِٞياْؾٔيثىٖرٍطٜيثىحٛيتسيّايايٞٔيمويثى ل رايثإلاالٍٞعني

ثىَنىّع أ يٗثى ْعؼيثىغ  عٜيثىلعرٍظيٗثىَعلمجي رىطع اٞنيٗفع٘أيثى معرقيثى   عٜويفعلايثىسعيؾٜيةُيتطعىاي دلىعٔيٍععي

ؽعرام هيؽعٜيثىع ٛيثىى٘ىٞسعٜ يؽيْٞ ع يثىقرتعوييثىط  ٜي ُيٝلىظي   ٞنيتل٘آيىي٘ثفعيثىحٛيمرُيٍلعلاي تٍمعٔ 

ثى رىٌي دْرُيثىخيلي ّبي  ْرنيثىط  ٜيثىحِٝي ٞ  ٍُ٘يٍِيثى  ؼيثأل ٘ٛ يٗضعقرنيثألًيثىمعٜيتؾقعليث ْٖعريثىالٕعاي

ٗاثنيثىق٘ايثىٍٜٞ٘ ي ٗيتٗمٖريٍللاياتفٖريثى٘نٞليؽٜيظويت قٛيثى٘ثفعيثبممَراٜ يؽ ٛيٗاٜيقْٜٝيٝىٞ يفموي

ٝم٘فعيثىسيؾٜيٍِي ٕويثىقمٞويٗ ٗٝٔيٍِيٍ٘ثفؼيتدرٓيؽن ٓيٗ  ثنـياَئ يٗ ٛينـيٝد عوييّؾسي غٞ ينـ يٍٗر ث

ٍ٘ظؾرًي سعٞ رًيتلقعويمرٕيعٔيثىعلُٝ٘ يٗٝقيعٜيثىيٞعويٗ عايثى  فعرايٗايعٚيمع ثسياطعىٞن ي ُيٝعلؽعيضع ٝىنيؽطعوي

ايعٚيت ىٞقٖعر ي ّ َنيؽٜيت قٞـيثىطغويثىَ٘ا٘قي ٗيت رفليفً٘يايٚيٍْ ٍ٘عنيفرّّ٘ٞعنيُميّعؼيٕع٘ي  َرٝمٖعريٗثىسعٖ ي

ؽَدرهيثىمغٞٞ يثى قٞقٜيبيَٝنِي ُيٝنُ٘ي رىقْر ويٗثىمؾدٞع ثا يٗةَّعريٝنعُ٘ي رى قعويٗثى ع٘ثا يؽيع٘يصعّ يّيثىمغٞٞع ي

 رىقْر ويّرمعيىْد يٕمي يؽٜيٍطراٝ ٔيثى   ٞن يٗ"فليضعّ ؿينمعٚيٍعرياعرقيىيطع ؿيٍطع ؿ يٗععّ وينمعٚيٍعرياعرقي



 

   

                      

ع ايثى ع ويٍعلّٖريٕٗعلٍظيٍىرّٖٞعرويىيغ ويٍغ و" يٗىَريث م راظي ىَرّٞريٗثىٞر رُيث ع ٍّ م رقأيارؽٞمٖعري  علي ُيق

ي(15)ؽرى ْؼيفليٝد ويٍِيثى  ٞعيثى   ٜيثىحٛينيٌي ٔيثىطىرويثىلرن يا ٝؾرًي ص٘ىٞرًيايٚينلياىراأيٕرضٌيصرى و

ع ٍِ تَ ع يِنَدعرَاأًي َٗ يع ٝبيٕحثيثى  ٞعيثى   ٜ يتم  كي ّع٘ثؤٓي  ٝعر يضع فٞنيٗع  ٞعنيتد عويَارىََِٖٞعريَ عرؽِيََٖري ِْ

ُْْيعع٘ق  ي عع٘اثًيتلععٞبيثىطعع  ٜ يٗ عع٘اثًيتؾدعععيثىسععيؾٜ يتميععُ٘يثىَ٘ثفععؼيؽٞععٔي سعع انيثى ٘ثصععؼيٗفعع٘أي ٍَ ي ٞو  ِ ععدل

يثى  ٞععي ُّ ثىطَسيثى رافنيؽمُغ ؿي اضرًيٗتُ  ؿي ا ٙ يٗتْىظيتاارًيٗتقميعيضد ثًويفيظيمٞ٘ى٘مٞريثىسٞر عني ع 

لٌٖٝي  ض٘ثمٖريؽٜيمعلهيممىعظين ٗؽعٔي رىعلٍرني عِٞيثى   ٜيٍمقيّبيبيٖٝلٛيثى رىَِٞي ٔيٗاٗقثً يٗىنْٔيفليٝد  ي ٝ

يثىط  ٜيٗثىسيؾٜو

ي
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 2100 ي ٞ ٗا يقثايثىسرفٜ ي0 ي االنتفاضاث العربيت على ضوء فلسفت التاريخـيثّ  يٕرضٌيصرى  ي
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