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ّٕ ـٌٔر تُصـ٤٤ً ك٢ تُٔ٘ظٞٓر تُه٤٘٣ّر ت٤ٓ٬ِ٩ّر ٝتُوًآ٤ّٗةر شفه٣ةهتم ٓ٘هيؼةر كة٢ لّٔةر ٓفةثٝي  ٣ٌٔ٘٘ث تُوٍٞ إ

ِّةُ  ُٜث خث٣٩ٔثٕ تُٔم٤ًّ، ٣ًٝشدٟ ػً٘ٙٛث تُعث٢ٗ خثُؼوَ تُٔصهخًّ ٝتُٔةهخًّ، ٣ٝصس ّٝ تُؼ٘ٙةً تُعثُةط ًدًٟ؛ ٣صؼِّن أ

ػ٠ِ تُؼِْ تُ٘ثكغ ك٢ تُهتي٣ٖ تُؼثؼِر ٝت٥ؼِر، خ٤٘ٔةث ٣ةًشدٟ تُؼ٘ٙةً تًُتخةغ خثُؼٔةَ تُٔصُّٞةه ٓ٘ةٚ تٌُّةح ٝت٧ٓةَ، 

م خثُؼ٘ثً٘ تُّةثخور، خثػصدةثيٙ ٓؽٔٞػةر تُوة٤ْ ت٧ل٬ه٤ّةر تٌُدةًٟ تُصة٢ نٜٝٗةث ٣٘ةٍٍ  ٣ٝصؼِّن تُؼً٘ٙ تُمثُٓ ؼه٤ُّث

ةً تُّةٞي١ ؼةٞنز ِةؼ٤ه  ت٩ّٗثٕ إ٠ُ نيى تُف٤ٞتٕ ٝتُد٤ٜٔر. ٌّ تُةى١ ٣ؼةّه ٓةٖ أخةًٌ نػةثذ ش٤ةثي  -ٝهه تلصًٗث تُٔل

ٗٔٞوؼةث يًٍٗةث ػ٤ِةٚ ٓوثيخص٘ةث ُّٔةسُر تُصـ٤٤ةً كة٢ تُلٌةً ت٩ِة٢ٓ٬ تُٔؼث٘ةً،  - "ت٬ُػ٘ق" ك٢ تُؼثُْ ت٢ٓ٬ِ٩

عةثًٛ إٜثكر إ٠ُ خؼٛ أػ٬ّ ت٫ؼصٜةثن كة٢ شةُٞٗ، أٓعةثٍ ػدةه تُؼ٣ٍةٍ تُعؼةثُد٢ ٝٓفٔةه تُعةثًٛ خةٖ ػثٔةٞي ٝتُ

 تُفهتن.

ّٕ أ٘ةَ ؼ٤ٔةغ تُٕٔة٬ٌز تُصة٢ ش٘مةً ٤ًةثٕ تُؼةثُْ ت٩ِة٢ٓ٬ إٔةٌثٍ  ةً تُّةٞي١ تُٔةىًٞي آٗلةثم، أ ٌّ ٣ؼصوه تُٔل

٤ّر ت٧كٌثي" ّٓ ّٗ خٜةىت تُٔٞهةق ُل٤ةق  ك١ًٌ خث٧ِثَ. ٝهه ت٘عِؿ ػ٠ِ ش٤ّٔصٚ خـ"أ ٝ"ػ٠ٔ تُلٌةً"، ٝٛةٞ ٫ ٣مة

٠ّٔ ْٜٓ٘ خـ"هثنذ تُلًٌ" ت٧ٓر؛ أ١ تُؼثٓر كفّح، ٓعِٔث هه ٣صدثني إ٠ُ تُىٖٛ، ٝ إّٗٔث ٣وٙه أِثِثم تُوثنذ ِٞتء ٓث ٣ّ

أٝ خـ"هثنذ تًُأ١ تُؼثّ ٝت٤ُّثِر". ٝهه أ٠ُٝ ك٢ ٛىت تُٔٝٔثي ّٓسُر تُصثي٣ك ه٤ٔر ٓفٞي٣ّر ٓصؼّهنذ ت٧خؼةثن. شؽٔةغ 

ةه  ًّ ةً خ٤ٖ تُفٝثيذ ٝتُفو٤ور ٝتٍُٖٓ تُفٝثي١ ٝتُٔ٘ؽٍ ت٩ّٗث٢ٗ خؽ٤ٔغ أًٔتٞٚ. ٝٓةٖ ٛةىت تُٔ٘ظةٞي، ٣د ٌّ تُٔل

تُّٞي١ ش٬ٌّ شف٣ًةً ت٩ّٗةثٕ تُّٔةِْ ٓةغ شف٣ًةً تُصةثي٣ك ٓةٖ إًًتٛةثز تُٔثٜة٢ ٝتُفثٜةً ٓؼةثم تٓصعةث٫م ُ٘ةهتء 

ّْ تُ٘ظً إ٤ُٚ ػ٠ِ أِثَ تُّٖ٘. ّْ إ٫ّ إوت ش ّٕ شف٣ًً تُصثي٣ك ت٢ٓ٬ِ٩ ُٖ ٣ص  تُّٔصودَ، خ٤ه أ

ث تُٔؽصٜهٕٝ تُص٤ّّٕٗٞٞ، أٓعةثٍ تُٕة٤ك ػدةه تُؼ٣ٍةٍ تُعؼةثُد٢، كوة ّٓ ه شلعّ٘ةٞت ٓ٘ةى أٝتبةَ تُوةًٕ تُٔثٜة٢ إُة٠ أ

لعٞيذ تُصٞظ٤ق ت٣٧ه٣ُٞٞؼ٢ ٝت٤ُّث١ِٞ ُ٪٬ِّ. ٝهه ـلظ تُصثي٣ك هُٞر تُعؼثُد٢ تُصث٤ُر: "أ٣ّٜث تُوةًإٓ ًةْ ٓةٖ 

 ؼًتبْ شًشٌح خثِٔي". إٜثكر إ٠ُ هٝث٣ث شؽه٣ه تُصؼ٤ِْ تُه٢٘٣ ٝشف٣ًً تًُٔأذ ٓغ تخٖ ػثٔٞي ٝتُفهتن.

ّٕ ت٩ِة٬ّ، ٓٔةع٬ّم كة٢ تُوةًإٓ  ُوه أظدصس ؼ٤ٔغ تُٔٙةثني تُصة٢ تٗعِو٘ةث ٜٓ٘ةث كة٢ شةهخًّ إٔةٌث٤ُر ِةٖ٘ تُصـ٤٤ةً أ

ت٣ًٌُْ ِّٝ٘ر تًٍُِٞ تُؽ٤َِ، أًًّ ت٩ّٗةثٕ خو٤ٔةر تُؼوةَ ٝتًُٔةه تُةى١ أِّٛةٚ ُم٬كةر ر كة٢ ت٧يٚ، ٝٓةث ٣ؼ٤٘ةٚ 

صٞتكن ٓةغ ٝتؼدةثز شِةي ت٫ِصم٬ف ٖٓ ػَٔ نؤٝج ِٝؼ٢ ٓصٞتَ٘ ُصًه٤ر ِِٞى ت٩ّٗثٕ ٝشٞؼ٤ٚ تُصثي٣ك خٔث ٣

ت٧ٓثٗر ٝٓوص٤ٝثشٜث. ٝإوت ًثٗةس ت٤ُةّٞ هةه خةًٌز خؼةٛ تُص٤ثيتز"تُلًٝػ٤ّةر" تُصة٢ ٫ شؼة٢ ٓؼ٘ة٠ ِةّ٘ر ر ِٝةٖ٘ 

ّٕ تٌُِٕٔر ٤ُّس ك٢ تُه٣ٖ، ٝإّٗٔث ك٢ ٤ًل٤ر شٔعِّٚ ًٝٞم شهخًّٙ. إٜثكر إ٠ُ ِعٞذ ت٣٧ه٣ُٞٞؼ٤ث ِٝفً  تُصثي٣ك، كإ

دّٚ تُمعثج تُوًآ٢ٗ إُة٠ ـو٤وةر أ٤ٌُةر لثُةهذ يتكوةس، ِٝةٞف شظةَ شًتكةن ّٓة٤ًذ تُؽثٙ ٝتُِّعر ٝتُٔىٛد٤ر. ٝهه ٗ

.٫ ّٝ ّٕ ٓلصثؾ تُصـ٤٤ً ت٣٩ؽثخ٢ ٝأِثِٚ ػ٘ٞتٗٚ تُ٘لُ ٝتُىتز أ  ت٩ّٗثٕ تُٞؼٞن٣ّر، ٢ٛٝ أ

  



 

  

 

ٓعّةةَ ظٜةةٞي ت٩ِةة٬ّ كةة٢ تُؽ٣ٍةةًذ تُؼًخ٤ّةةر لةة٬ٍ تُوةةًٕ تُّةةثخغ ٬٤ٓن٣ّةةث ـةةهظث ٓلٙةة٤ِّث كةة٢ شةةثي٣ك وُةةي  ُوةةه

تُٔؽصٔةةةغ تُؼٕةةةثب١ً تُودةةةثب٢ِ، ًٝةةةىُي كةةة٢ شةةةثي٣ك تُٔ٘عوةةةر ٝتُفٝةةةثيتز تُّةةةثبهذ آٗةةةىتى لث٘ةةةر خثُّ٘ةةةدر إُةةة٠ 

ٖ خّٔةص٣ٞثز ٓمصِلةر ٝأٔةٌثٍ تُفٝثيش٤ٖ تُلثي٤ِّر ٝت٤ًُّٓٝر. ٝهه شٞتَ٘ وُي تُصةسظ٤ً إُة٠ ػٙةًٗث تُةًتٖٛ، ٌُة

ػةةر خفّةةح ٣ًٞوةةر تُصٔعّةةَ ٝت٫ِةةصِٜثّ ُةةٚ  ّٞ ّٕ تُصـ٤٤ةةًتز تُصةة٢ أـةةهظٜث ت٩ِةة٬ّ ٓصؼةةّهنذ ٓص٘ ٓصدث٣٘ةةر. ٝٛةةىت ٣ؼ٘ةة٢ أ

ّٕ ٛىت تُٔؼع٠ ٣هكؼ٘ث نكؼثم إ٠ُ ًٜٝيذ ش٤ٜٞؿ ٓوٙهٗث ٓةٖ ػدةثيش٢ "تُّةٖ٘"  ُٝمعثخٚ ٝه٤ٔٚ ِٝ٘٘ٚ. ٫ٝ ّٔي أ

ر تِصٌ٘ثٙ ػ٘ثً٘ شِي تُّٖ٘ ٝشؽ٤ِّثشٜث ك٢ تُٔ٘ظٞٓر تُعوثك٤ّر تُؼًخ٤ّر ت٤ٓ٬ِ٩ّر ٝ"تُصـ٤٤ً" ك٢ ت٬ِ٩ّ هدَ ٓفثُٝ

 ػثٓر.

1- 

ّٕ تُصؼثٓةَ تُةٞظ٤ل٢  ، كةإ ةٖ٘" ؿ٤ةً ٓؽةهإ ّّ ُةٖ ًثٕ ت٫ِصًِثٍ تُّٜٔح ك٢ شفه٣ه تُٔؼ٠٘ تُٔؼؽ٢ٔ ُِلظةر "تُ

َّ ًٜٝي ٣ّث، خثػصدثيٙ ٣ٞكًّ ُدفع٘ث ٜٓثنت شس٤ِ٤ّ٘ث. ٝك٢ ٛىت تُّة٤ثم خثُةىتز ٣ٕة٤ً ٓغ ٓثنشٜث تُِـ٣ّٞر ٝتُٔؼؽ٤ّٔر ٣ظ

ة٘٘ٚ َِ ة٢٘٘ تُع٣ًةن ٝ َِ ََّّٖ٘" ٛٞ تُع٣ًن، ك٤وثٍ لةى ػِة٠  ّٕ "تُ ت١ًٌٛ٧ ك٢ ٓؼؽٔٚ "شٜى٣ح تُِـر" إ٠ُ أ
1

. ٝٓةٖ 

٘ر هث٘ه٣ٖ هٙهتم "أَٛ تُع٣ًور تُٔ ّّ ٘ر" ك٤ىًًٕٝ ك٬ٗث ٖٓ أَٛ تُ ُّّ ّْ تٔصوثم ُلظ "تُ ّصو٤ٔر".ٛ٘ث ش
2

ٝهه ـلظةس  

 َّٖ ًصح ت٧ـثن٣ط ٝتُّٖ٘ ػه٣ه ت٧لدثي ٝت٧ـثن٣ط تُفثظر ػ٠ِ وُي ت٧ٓةً، ٜٝٓ٘ةث هةٍٞ تًُِةٍٞ تٌُة٣ًْ: "ٓةٖ ِة

َّٖ َِّ٘ر ٤ِّةر ًةثٕ ػ٤ِةٚ ٌٝيٛةث ٌٝٝي ٓةٖ ػٔةَ خٜةث". َِ َِّ٘ر ـّ٘ر كِٚ أؼًٛث ٝأؼً ٖٓ ػَٔ خٜث. ٖٝٓ 
3

 ٣ٝوةٍٞ 

."ّّٖ٘ ػ٢ِ خٖ أخ٢ ٞثُح )يٜٚ(: "ظًٜز ٓؼثُْ تُؽٞي ٝشًًس ٓفثغ تُ
4

 

ّٕ وُةي ٣ؽ٤ةٍ ُ٘ةث إٌٓث٤ٗةر  ٘ث كؼ٬ ٖٓ ٛةىٙ تُٔؼةث٢ٗ تُٔصؼةّهنذ ٓؼ٘ة٠ تُع٣ًةن ٝتُعةًم تُّٔةصو٤ٔر، ٧ ّٔ ّٕ ٓث ٣ٜ إ

ِّغ أكن تٗصظثيٗث ّٝٓثُي تلص٤ثيٗث ٝأنٝتز تلصدثيٗث.  ت٫ِصة٘ثَ خًٔتنكثز ن٤ُ٫ر ألًٟ شٞ

ٍ ت٣٩ؽةثخ٢ ِٝةدِٚ كة٢ ت٩ِة٬ّ خٙةلصٚ ن٣٘ةثم خٜىت تُٔؼ٘ ّٞ ّٕ ِةٖ٘ تُصـ٤٤ةً كة٢ ت٩ِة٬ّ شؼ٘ة٢ ٞةًم تُصفة ٠، كةإ

ِٔث٣ٝث ػث٤ُّٔثم ٬ًِٓ إ٠ُ ؼ٤ٔغ تُدًٕ تُؼث٤٤ُٖٔ نٕٝ شلثَٜ إ٫ّ ٝكن أِثَ تُصوٟٞ تًُٔتنكر ُِؼَٔ تُٙثُؿ. ٝإوت 

ٓٔعِّةر أِثِةثم كة٢ تُٔٙةثني ت٧ِثِة٤ّر ٓةٖ ًثٕ ٖٓ تُؼ٤ًّ ـوّث ي٘ه ؼ٤ٔغ ٓ٘ثٞ تُصـ٤٤ً ك٢ تُٔ٘ظٞٓر ت٩ِة٤ٓ٬ّر 
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هًإٓ ٣ًًْ ِّٝ٘ر ٗد٣ّٞر، ظْ خؼٛ ت٫ؼصٜثنتز تُص٢ شٔعِّس شِي تُٖ٘ٙٞ تُٔفٞي٣ّر تُص٢ شؽه ػ٘ٞتٗث ُٜث ك٢ تُلًٌ 

ّٕ ٓث "٫ ٣هيى ًِّٚ ٫ ٣ُصًى ؼٍؤٙ"، إو خِٞؼ٘ث ت٫هصٙثي ػِة٠ أٛةْ ػ٘ث٘ةً ـٌٔةر تُصـ٤٤ةً  تُؼًخ٢ ت٢ٓ٬ِ٩، كإ

٩ِة٤ٓ٬ّر تُصة٢ شّ٘ةؽْ تّٗةؽثٓث شلثػ٤ِّةث ٓةغ ٌٓصّةدثز تُؼوةَ ت٩ّٗةث٢ٗ ٝتُفٝةثيذ ت٤ٌُّٗٞةر، ٝٛة٢ ك٢ تُٔ٘ظٞٓةر ت

ُٜث خث٣٩ٔثٕ تُٔم٤ًّ، ٣ًٝشدٟ ػ٘ٙةًٛث تُعةث٢ٗ خثُؼوةَ تُٔصةهخًّ  ّٝ ع إ٠ُ لّٔر ٓفثٝي ًدًٟ؛ ٣صؼِّن أ ًّ ػ٘ثً٘ شصل

ُِّ تُؼً٘ٙ تُعثُةط ػِة٠ تُؼِةْ تُ٘ةثكغ كة٢ تُةهتي٣ٖ تُؼثؼِة ر ٝت٥ؼِةر، خ٤٘ٔةث ٣ةًشدٟ تُؼ٘ٙةً تًُتخةغ ٝتُٔهخًّ، ٣ٝصس

خثُؼَٔ تُٔصُّٞه ٖٓ تٌُّح ٝت٧َٓ، ٣ًٝشدٟ تُؼً٘ٙ تُمثُٓ ؼه٤ُّث ٓغ تُؼ٘ثً٘ تُّثخور، خثػصدثيٙ ٓؽٔٞػر تُوة٤ْ 

 ت٧ل٬ه٤ّر تٌُدًٟ تُص٢ نٜٝٗث ٣ٍٍ٘ ت٩ّٗثٕ إ٠ُ نيى تُف٤ٞتٕ ٝتُد٤ٜٔر.

2- 

 هعٌٔ اإلٗواى الوخّ٘ش: -أ

٣ّص٘ه ت٣٩ٔثٕ ك٢ خ٤٘ر تُمعثج تُوًآ٢ٗ إ٠ُ ٓؽٔٞػر ٖٓ تُع٘ثب٤ّثز تُٔصٌثِٓر ٓةٖ أخًٌٛةث تُظةثًٛ/ تُدةثٖٞ،  

ًٍّز كثػ٤ِر ٛىٙ تُع٘ثب٤ّثز ك٢ ش٣ٍ٘ةَ  ٝتُملثء/ تُصؽ٢ِّ، ٝتُلؼَ/ تُوٍٞ، ٝتُفو٤ور/ تُٔؽثٌ، ٝت٩يتنذ/ تُوهي. ٝهه شً

ن ّٓسُر شس٤ّ٤ِّر ك٢ تُٔ٘ظٞٓر تُو٤ٔ٤ّر ت٤ٓ٬ِ٩ّر  ـو٤ور ت٣٩ٔثٕ ك٢ ًّ ٓهتيٛث تُٙف٤ؿ، خثػصدثيٛث ٫ شؽؼَ ٓ٘ٚ ٓؽ

كوٟ، خَ ًىُي ّٓسُر تلص٤ثي وتش٢ ٣ٌصّدٜث تُلًن ت٩ّٗث٢ٗ ٝػ٤ثم ٝتهص٘ثػثم خٜث ٣صؽثٌٝ ـص٠ّ ّٓصٟٞ يؿدةر تًُِةٍٞ 

ٖ، إو ٣وةٍٞ ر شؼةث٠ُ كة٢ ت٣٥ةر تُٞتـةهذ ت٣ًٌُْ ٓفٔه ِ٘ٞتز ر ػ٤ِٚ ك٢ ٛهت٣ر ؼ٤ٔةغ تُ٘ةثَ ٝ٘ة٬ـْٜ أؼٔؼة٤

ِْااِش ِهااَي اللااِزَٗي  َااالُْا  ََهٌلااا "ٝت٧يخؼةة٤ٖ ٓةةٖ ِةةٞيذ تُٔثبةةهذ:  َْى فِااٖ اْلُك ُْ ًْااَي اللااِزَٗي َُٗغاااِس َْ َْٗذُض ُعااُْي  َِااا الشل َٗااا أََٗ

ُِْن" لَْن ذُْؤِهْي  ُلُْتُ َّ ِِْن  ُِ ا َْ .تِأَْف
5
٣ر تًُٔء  ٝهه  ًّ تٗهيغ وُي تُص٤ٜٞؿ ت٢ُٜ٩ ك٢ إٞثي ٤ٕٓةر ر تُص٢ ٫ شٙثني ـ

ك٢ ت٫لص٤ثي. ٝهه ٗدّةٚ ر شؼةث٠ُ يِةُٞٚ تٌُة٣ًْ إُة٠ ٛةىٙ تُفو٤وةر تُصة٢ هةه ٣ؼؽةٍ تُؼوةَ ت٩ّٗةث٢ٗ ػةٖ تِةص٤ؼثخٜث، 

ّٕ تُلًٌ ّٕ ُٚ ٗظثبً، ٝتُىًً إ٠ُ تُمثُن ٧ ّٕ "تُلًٌ ٣صّٞؼٚ إ٠ُ تُٔمِٞم ٧ ٫ ٣ؼَٔ ك٢ ٓث ٫ ٓع٤َ ُةٚ". خثػصدثي أ
6

 

ًَْد ذُْكِشٍُ الٌلاَط َدرٔل َُٗكًُْْا ُهْؤِهٌِ٘يَ " كوثٍ شؼث٠ُ: َ ُِْن َجِوً٘عا أَفَأ ََهَي َهْي فِٖ اأْلَْسِض ُكلَ َٙ ْْ َشاَء َستََي  لَ َّ".
7

 

ّٕ تُ٘لثو إ٠ُ ػٔن شِي تُفو٤ور ػ٤ِّٔةر ػٙة٤ّر ػِة٠ ت ٩نيتى تُدٕة١ً، ُةٖ ًثٕ ت٩ّٗثٕ ٗلّٚ ـو٤ور ّٗد٤ّر، كإ

م ٓ٘لصفثم ػ٠ِ ؼ٤ٔغ إٌٓث٤ّٗثز تُؼثُْ ت٧ًدً ٝػ٘ثً٘ٙ، ٓعِٔث هثٍ تُٕثػً:  خثػصدثيٙ ًثب٘ثم ـ٤ّث

 ٝك٤ي تٗعٟٞ تُؼثُْ ت٧ًدً". *** ٝشفّح أّٗي ؼًّ ٘ـ٤ً

                                                           
5

  (5/41تُٔثبهذ ) -

6
  51 ، 1984ٖخٖ ظثخس، ِٞي٣ث، ، ٌٓصدر ٣ٌه 2، ٞالعول  ْج ّإسادج ،ِؼ٤ه )ٓفٔه ؼٞنز( -

7
- ُٗٞ٣ (10/99) 



 

  

 

ٌّْ ٛىت تُصٍتٝغ خ٤ٖ تُّ٘د٢ ٝت٢ٌُِّ ك٢ ٤ً٘ٝيذ ػَٔ ت٩ّٗثٕ ِٝؼ٤ٚ، ك٤صةًتٝؾ ِةًِٞٚ خة٤ٖ ّٓةص٤٣ٖٞ؛  ٣صف

ةً ٝتُلٜةْ ّٓصٟٞ  ٌّ ّٗ تُوًآٗة٢ ػه٣ةه ت٣٥ةثز تُصة٢ شةهػٞ إُة٠ تُصل تُملثء ٝتُصّؽ٢ِّ ّٝٓصٟٞ تُوٍٞ ٝتُلؼَ. ٝك٢ تُ٘

َِ "ٝتُصهخًّ، ٜٓ٘ث هُٞٚ شؼث٠ُ ٓصفّهظث ػٖ تُٔ٘ثكو٤ٖ:  ُُاْن  َاْذ َخَشُجاْا تِا َّ ِِْش  َّ َْذ َدَخلُاْا تِااْلُك إَِرا َجاُءُّكْن  َالُْا  ََهٌلا  َّ

لَُن تِ  ْْ ُ أَ َّللال ."َوا َكاًُْا َْٗكرُُوْىَ َّ
8

َِاا اللاِزَٗي  ََهٌُاْا "ٝهُٞٚ شؼث٠ُ ك٢ ت٣٥ص٤ٖ تُعث٤ٗر ٝتُعثُعر ٖٓ ِٞيذ تُٙق:   َٗاا أََٗ

َِْعلُاَْى" َْ ذَ ِ أَْى ذَقُْلُاْا َهاا  ٌْاَذ َّللال ِْ َِْعلَُْى * َكثَُش َهْقرًاا  َْ ذَ .لَِن ذَقُْلَُْى َها 
9

ّْ ٓـةٍٟ ٣ٌٔةٖ تِةصلثنشٚ ٓةٖ   َّ أٛة ُٝؼة

ّٕ ٌِٕٓر ت٣٩ٔثٕ ٝتٌُلً ّٓسُر ٔثبٌر لع٤ًذ ٫ ٣فّْ أًٓٛث إ٫ّ تُدةثي١ تُةى١ ٫ شِصةدُ ػ٤ِةٚ  ت٣٥ثز آٗلر تُىًً أ

 ت٧ٓٞي ٜٓٔث شٕثخٌس.

ّٕ ٛىت تًُأ١ ٫ ٣ؼ٢٘ ش٤ِّْ ت٧ٓٞي ٓعِوث إ٠ُ ر، ك٤وغ ت٩ّٗثٕ ك٢ ٍٓتُن ت٫شٌّثٍ ٝتُصٞتًَ،  ٝإّٗٔث ػ٠ِ خ٤ه أ

ْل َهاا "تُ٘و٤ٛ ٖٓ وُي ٣ّصهػ٢ وُةي ت٧ٓةً تُؽ٤ِةَ ِةؼ٤ث نؤٝخةث ٓصٞت٘ة٬ ٝؼٜةهت ٓٞ٘ة٫ٞ، إو  ًَْغااِى إِ َْ٘ظ لِْإِ لَا

."َعَعٔ
10

ٝتُّؼ٢ ًٔث ٤ٕ٣ً إ٠ُ وُي تًُت١ٌ كة٢ شلّة٤ًٙ ٓلةثش٤ؿ تُـ٤ةح "ُة٤ُ تُؼةهٝ، خةَ تُؽٜةه ٝت٫ؼصٜةثن كة٢  

تُوٙه".
11

 

ُِّ ػ٠ِ ت ّٕ تهصًتٕ ت٣٩ٔثٕ تُٔد ُة٢ إ ّٝ ٫هص٘ثع ٝت٫لص٤ثي خثُؽّه ٝت٫ؼصٜةثن كة٢ تُوٙةه ٓـةٍٟ ػظة٤ْ ٝٓدةهأ أ

ُِّ ػ٤ِٚ أّٗثهث ٓؼًك٤ّر ٝك٣ًٌّر ٝأل٬ه٤ّر شّصًٔه خٜه٣ةٚ إُة٠ أهةّٞ تُّٔةثُي تٌُٔٔ٘ةر ُصًه٤ةر تُّةِٞى  ٣ٌٖٔ إٔ شد

ن ٔةؼثي أٝ "ظةثًٛذ ٘ةٞش٤ّر" ًّ َّ ٍٓت٣ةهذ  ت٩ّٗث٢ٗ ٝشلؼ٤ِٚ ك٢ تُصثي٣ك ٝتُفٝثيذ، ٢ٌُ ٫ ٤ٙ٣ً ت٣٩ٔثٕ ٓؽ ٓفة

ةصْٜ ُِصةهخًّ ٝت٫ػصدةثي،  -ٖٓ ـ٤ط ٗؼ٢ أٝ ٫ ٗؼ٢ –كٌٕ٘ٞ  ّٙ أكَٝ لِق ٨ُػًتج تُى٣ٖ ٗوَ ُ٘ث تُوًإٓ تٌُة٣ًْ ه

َٗواُى فِٖ  ُلُْتُِكنْ "إو  ا َْٗذُخِل اإْلِ لَول َّ لَِكْي  ُْلُْا أَْعلَْوٌَا  َّ َشاُب  ََهٌلا  ُْل لَْن ذُْؤِهٌُْا  ْْ ." َالَِد اأْلَ
12

 

 ّٕ ّٕ تُفٌٔةر ت٤ُٜ٩ّةر أُّفةس ػِة٠  ٫ ّٔي أ ٛىت تُٔؼع٠ ٣ف٤ِ٘ث ٤ّٜ٘ٔث ػ٠ِ ٓلّٜٞ تُصوٟٞ ٝـو٤وصٜةث، خثػصدةثي أ

 ّٕ ن خٜةةث تِةةص٘ثنتم إُةة٠ أ ّٝ ٓ""تُصةةٍ َْ اِد الرلْقاا ْ٘ااَش الااضل .َخ
13
ٝخٜةةىت تُٔؼ٘ةة٠ ٛ٘ثُةةي ػ٬هةةر ؼه٤ُّةةر شٌث٤ِّٓةةر شؽٔةةغ ت٣٩ٔةةثٕ  

ّٕ تُ٘لُ ٫ شًشٜٖ إ٫ّ خفّةح تٌُّةح تُةى١ شٌّةدٚ خّةؼ٤ٜث، كةإٕ ٛة٢ أـّة٘س تُؼٔةَ ٝأشو٘صةٚ  خثُصوٟٞ، ٝآ٣ر وُي أ

ث ٣ؼّؽَ خلؼَ تُصـ٤٤ً ت٩ ّٔ ٌز إ٣ٔثٜٗث، ٓ ٍّ ٣ؽثخ٢ إشوثٗثم ٣صعثخن ك٤ٚ تُظثًٛ ٓغ تُدثٖٞ شٌٕٞ هه ٝكّوس ك٢ شوٞتٛث ٝػ

                                                           
8

  (5/61تُٔثبهذ ) -

9
  (3-61/2) تُٙق -

10
  (53/39) تُ٘ؽْ -

11
 2/485، نتي تُلًٌ، خ٤ًٝز، 3، ٞالرِغ٘ش الكث٘ش الوغّؤ توِاذ٘خ الغ٘ة ،تًُت١ٌ )كمً تُه٣ٖ ٓفٔه خٖ ػًٔ( -

12
  (49/14) تُفؽًتز -

13
  (2/197) تُدوًذ -



 

  

 

ٍ ٖٓ ًثبٖ ٓ٘لؼَ خث٧ـهتض إ٠ُ ًثبٖ كثػَ ٓ٘صػ ٓدصًٌ  ّٞ ٢ّٔ ي٤٘ه ت٩ّٗثٕ ك٢ تُصثي٣ك ٝتُفٝثيذ، ك٤صف تُى١ ٣٘

 ٓدهع. ٤ٌِٕٝٞ تُؼً٘ٙ تُٔٞت٢ُ شِٞؼر ٝتٓصهتنتم ُٔث وًًٗث.

 :العقل الورذتّش ّالوذتّش -ب

ّٕ كوةٚ ػه٣ةه تُّٔة٤ِٖٔ ُٜةىٙ   ٘س يِثُر ت٬ِ٩ّ إهًتيتم ٝتٜفثم خٌٞٗةٚ لثشٔةث ٨ُن٣ةثٕ تُّةٔث٣ّٝر، كةإ ّٔ ُةٖ شٝ

ذ ٝتُةٞـ٢ ت٩ُٜة٢  ّٞ تُفو٤ور تُٜٔٔر شلّفٙث ٝشهخًّت ُْ ٣ًشن إ٠ُ تُّٔصٟٞ تُٔسٍٓٞ تُى١ ٣ؽؼةَ ٓةٖ ٓؼ٘ة٠ لةصْ تُ٘دة

تُصةة٢ شلةصؿ أٓةةثّ ٗثظ٣ًةٚ آكةةثم ت٫ؼصٜةثن ٝتُدفةةط  إػ٬ٗةث ٜٗثب٤ةةث ػةٖ خِةةٞؽ تٌُةثبٖ تُدٕةة١ً ًٓـِةر تُ٘ٝةةػ تُةى٢٘ٛ

ٝتُٔؼًكر. كٖٔ تُٔلثيهثز تُؼؽ٤در إٔ ٣ٌٕٞ ت٬ِ٩ّ أًعً ت٧ن٣ثٕ نػٞذ ٣ً٘فر إُة٠ شٞظ٤ةق تُؼوةَ ٓٙةهيت ٓةٖ 

ٓٙثني شف٤ٟ٘ تُؼوَ خهٝتػ٢ تُٔفثكظر ػ٠ِ تُٔؽه ت٧ظ٤َ ٝتُّّ٘ر تُص٤ِهذ. ٝتٌُِٕٔر ك٢ تُفو٤ور ٤ُّةس كة٢ تُوةًإٓ 

٣ور شٔعِّٚٝإّٗٔث ك٢ ًٞ
14

ًّ ػٖ وُي ٖٓ تٗفًتكثز لع٤ًذ ُْ ش٘وعغ شهتػ٤ثشٜث إ٠ُ ٣ٞٓ٘ث ٛىت.  ، ٝٓث ٣٘ؽ

ّٗ تُوًآ٢ٗ ٣ٌٕق ه٤ٔر تُؼوَ ك٢ تُمعةثج ت٩ُٜة٢، إو شصوةثٞغ تؼصٜةثنتز تُؼوةَ تُدٕة١ً  ّٕ تًُؼٞع إ٠ُ تُ٘ إ

٫ٞ إُة٠ ن٫٫ز ٓغ ٓوص٤ٝثز تُص٣ٍَ٘ ت٢ُٜ٩ شوثٞغ إلٙةثج ٝشلثػةَ خةهءت ٓةٖ ن٫٫ز تُمِةن ٝتُصّةم٤ً، ٝٝ٘ة

.ٖ٤ُ ّٝ  ت٥كثم ٝت٧ٗلُ ٝتُ٘ظً ك٢ تُؼٞتهح ِٖٝ٘ ت٧

٣٘صظْ تُمعةثج تُوًآٗة٢ ٝكةن ػه٣ةه تُٔدةث٢ٗ ٝتُٔصًتنكةثز ُصٌة٣ًُ ٓوث٘ةهٙ ٝٓؼث٤ٗةٚ، ٜٓ٘ةث ٓةث ٛةٞ ٓؼؽٔة٢ 

ًٌّٕٝ" أٝ شٔع٢ِ٤ تِصه٢ُ٫، ِٞتء أًثٕ أٓعث٫ أّ  ن٢ُ٫، ٓعَ ػدثيتز "أك٬ شؼوِٕٞ" ٝ"أك٬ شدًٕٙٝ" ٝ"أك٬ شصل

هٙٙةةث أّ خًٛث٤ّٗةةث ـؽثؼ٤ّةةث. ٝهةةه ٔةةِٔس نػةةٞذ تُمعةةثج تُوًآٗةة٢ ؼ٤ٔةةغ تُؼةةث٤٤ُٖٔ ٓةةٖ تُٔةةد٤ٖ٘ٓ ٝتُٔ٘ةةثكو٤ٖ إُةة٠ 

ّٕ تُوًإٓ ٍٍٗ خِّثٕ ػًخ٢ ٓد٤ٖ ُفٌٔر تهصٝثٛث تُٕثيع ٓصؼِّور خإـٌةثّ  تٌُصثخ٤ّ٤ٖ ٝت٤ًًُٕٖٔ. ٝػ٠ِ تًُؿْ ٖٓ أ

ه٣ة ّٔ َشتًِّ٘اا لََعللُكاْن ذَْعقِلُاْىَ "ر تُصٞتَ٘ ٓغ تُؼًج، تُوّٞ تُى٣ٖ ٍُٗس كة٤ْٜ تُةهػٞذ تُٔف َْ ًَْضْلٌَااٍُ  ُْش ًًَاا  "إًِلاا أَ
15

  ّٕ كةإ

ت٧ػًتج ٞثُدس خإخةهتٍ تُوةًإٓ خـ٤ةًٙ إٓؼثٗةث كة٢ تٌُٔةثخًذ ٝت٫ِةصٌدثي ٝتُٔـةث٫ذ ٝتُٝة٬ٍ، ٝٛةٞ ٓةث شٙةّهٟ ُةٚ 

ٛث ٗلّٚ ػٖ وُي تُلؼَ ت٤ُٕٖٔ لٞكثم ٖٓ ػٞتهح ت٬ُٜى ٝتُمًّتٕ تُٔد ٍّ ِِْن "٤ٖ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ ٓ٘ ْ٘ لَا َْ إَِرا ذُْرلَٔ  َّ

ْلَُ  ُْل َهاا َُٗكاُْى  ّْ تَذِّ ََُزا أَ ِْ٘ش  َْ َْٗشُجَْى لِقَاَءًَا اْئِد تِقُْش ٍَى َغ َاٍخ  َاَي اللِزَٗي  ِِْغاٖ  ََٗاذٌَُا تٌَِّ٘ لَاَُ ِهاْي ذِْلقَااِء ًَ لِاٖ أَْى أُتَذِّ

ٖل إًِِّٖ أََخاُف  ْل َها َُْٗدٔ إِلَ ِظ٘نٍ إِْى أَذلثُِع إِ َْ ٍم  ْْ َزاَب َٗ َْ ُْ٘د َستِّٖ  َص َْ ."إِْى 
16
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  51، ٖ 1984، ٓعدؼر ٣ٌه خٖ ظثخس، ِٞي٣ث، 1، ٞدرّٔ ٗغّ٘شّا ها تأًِغِن ،ِؼ٤ه )ؼٞنز( -

15
  (43/3(. ًٝىُي تٍُلًف )٣12/2ِٞق ) -

16
  (16-٣10/15ِٞق ) -



 

  

 

ّٕ شِةةي تُٔٞتهةةق شؼع٤٘ةةث ٘ةةٞيذ ٝتٜةةفر ػةةٖ ت٩ٌٓث٤ّٗةةثز تُصةة٢ ٣ٌٔةةٖ إٔ ٣٘لةةصؿ ػ٤ِٜةةث تُّةةِٞى  ٫ٝ ؼةةهتٍ أ

ُة٤ٖ  ّٝ نٙ، خَ ك٢ ؿ٤ّٚ ٣ٌٝـٚ، ك٤عثُح خٔث ٫ ٣ٌٖٔ ت٩ش٤ثٕ خٚ، ٢ٛٝ ِةّ٘ر ٓٞؼةٞنذ كة٢ هٙةٗ ت٧ ًّ تُد١ًٕ ك٢ شٔ

 ِٖٝ٘ تُـثخ٣ًٖ.

ع كٜٔ٘ث ٓث ٣ةًشدٟ خٔؼ٘ة٠  شصّْ ّٞ تُٔؽث٫ز تُص٢ ٣٘لصؿ ػ٤ِٜث تُ٘ظً تُؼو٢ِ ك٢ تُٔ٘ظٞٓر تُوًآ٤ّٗر خثُصؼّهن ٝتُص٘

تُصّم٤ً، إو ٝكًّز تُفٌٔر ت٤ُٜ٩ّر تُعد٤ؼر ُ٪ّٗثٕ ٤ٌُٕٞ ٤ِّهت ػ٤ِٜث ٤ُُ خثُٔؼ٠٘ تُه٣ٌثيش٢ تُى١ ٣ةّهػ٢ ِة٤ثنذ 

ّٕ "ِةة٤ّه تُٕةة٢ء ٛةةٞ ٓثٌُةةٚ ٓعِوةةر ٤ّٔٛٝةةر ُِؼوةةَ ت٩ّٗةةث٢ٗ ػ٤ِٜةةث ٝإّٗٔةةث خٔؼ٘ةة٠ ت ف ٝتُصّةةم٤ً ٫ ؿ٤ةةً ٧ ًّ ُصٙةة

ٝت٩ّٗثٕ ٫ ٣ِٔي تُعد٤ؼر كِْ ٣مِوٜث خ٤هٙ ٫ٝ خسًٓٙ، خَ ِّمًز ُٚ شّم٤ًت".
17

 

ن إٌٓث٤ّٗةر هثخِةر ُ٪ٌٓةثٕ ٝتُؼةهّ  ًّ َّ ٓؽ ّٕ شلّْٜ ػ٤ِّٔر تُصّم٤ً ٝشلؼ٤ِٜث شلؼ٬٤ إ٣ؽثخ٤ّث ٗثؼٍت ٣ظ ٫ ؼهتٍ ك٢ أ

 هتنتز تُى٤ّ٘ٛر ٝتُ٘ل٤ّّر تُلًن٣ّر ٝتُؽٔثػ٤ّر.ك٢ تُٞهس ٗلّٚ خفّح ت٫ِصؼ

ُٝةٖ ًثٕ تُمعةثج ت٩ُٜة٢ ػثٓةث كة٢ ٛةىت تُّة٤ثم، ٓصّٞؼٜةثم ُٔةث ت٘ةعِؿ ػِة٠ شّة٤ٔصْٜ خةـ"تُوّٞ" إؼٔةث٫م ٫ 

ّٕ تُ٘لثو إ٠ُ ػ٘ثً٘ تُصّم٤ً ٤ُُ ٓصثـثم إ٫ّ ُٖٔ يؼؿ ػوِٚ ٝيِك ػِٔٚ. ٝهه ٝظّق  شل٬٤ٙم ٝش٤ًٌ٘ت ٫ شؼ٤٤٘ث، كإ

ًٌّ". ٣وٍٞ شؼث٠ُ ك٢ ت٣٥ر تُعثُعر ٖٓ تُمعثج تُ وًآ٢ٗ كؼ٤ِٖ ٣ٕصًًثٕ ك٢ تُه٫ُر ٗلّٜث شو٣ًدث، ٝٛٔث "شؼوَّ" ٝ"شل

ِْ٘ي اْثٌَا" ِٞيذ تًُػه: َجا ّْ َِاا َص ِهاْي ُكالِّ الَلَواَشاِخ َجَعاَل فِ٘ َّ َِااًسا  ًْ أَ َّ  َٖ اِعا َّ َِاا َس َجَعَل فِ٘ َّ َْ اللِزٕ َهذل اأْلَْسَض  ُُ ِْ٘ي َّ

ٍم ٗرِّكااشّى"ُْٗغِشااٖ اللل  ْْ ََٗاااٍخ لِقَاا َٙ َِاااَس إِىل فِااٖ َرلِااَي  .ْ٘ااَل الٌل
18
 :٣ٝوةةٍٞ كةة٢ ت٣٥ةةر تُعثُعةةر ػٕةةًذ ٓةةٖ ِةةٞيذ تُؽثظ٤ةةر 

ٍم ٗرِّكشّى"" ْْ ََٗاٍخ لِقَ َٙ ٌَُْ إِىل فِٖ َرلَِي  َها فِٖ اأْلَْسِض َجِوً٘عا ِه َّ اِخ  َّ َوا َش لَُكْن َها فِٖ الغل َعخل َّ.
19
 

٣لصؿ ٓؼ٠٘ تُصّم٤ً آكثهثم ؼه٣هذ ٌُِةثبٖ تُدٕة١ً، خثػصدثيٛةث شًٔةهٙ إُة٠ تُدؼةه ت٧ل٬هة٢ تُةى١ ش٘عة١ٞ ػ٤ِةٚ 

ػ٤ِٔر تُمِن ًِّٜث، ِٞتء ك٢ ٓث ٣صؼِّن خمِن تُعد٤ؼر ٝخو٤ّر ػ٘ثً٘ تٌُٕٞ ت٬ُٓص٘ث٢ٛ ك٢ تشّثػٚ ٝتُٔفّهن شفه٣ةهتم 

ٗلّٜث، خثػصدثيٙ إّٗثٗث ّٓصمِلث ك٢ ت٧يٚ ُْ ٣سز ٖٓ ػهّ يخّث٤ٗثم ك٢ ٓهتٙ ٝآؼثُٚ، أٝ ك٢ ٓث ٣ًشدٟ خع٣ًور لِوٚ 

ّْ لِوةٚ ػدةً ًٓتـةَ أُٔةؿ إ٤ُٜةث تُمعةثج تُوًآٗة٢ إُٔثـةثم. ُٝةةٖ ألعةس خؼةٛ  أٝ "خِّٔر ِف٣ًر" ٝتـهذ، ٝإّٗٔث شة

ّٕ تُؼِةْ  ٣ًّّٖ تُوهت٠ٓ ك٢ شل٤ًّٛث خفٌْ ٓفهٝن٣ّر تُٔؼثيف تُد٤ُٞٞؼ٤ّر ٝت٧نٝتز تُٔمد٣ًّر كة٢ ػٙةًْٛ، كةإ تُٔل

 تُفه٣ط ٝتُٔؼثً٘ أـٌْ كّي تُؼه٣ه ٖٓ ٓـثُوٜث ًٕٝق أًِتيٛث.
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ةًت  ّٙ َّٓ ت٩ّٗثٕ كة٢ شِةي تُّٔةسُر شةهخًّتم ٝشد ّٕ شس فِاٖ أًِغاكن أَفَاَت ذُْثِصاُشّىَ "إ َّ".
20

٫ ٣ةصْ إ٫ّ كة٢ ـةث٫ز  

ٍ تُٙةةلثء تُةةى٢٘ٛ ٝتُ٘ٝةةػ تُلٌةة١ً ٝتُصةةٞتٌٕ تُ٘لّةة٢، ٝٛةة٢ خةة٬ ٓةةًتء ػٞتٓةةَ شفةةّط ت٩ّٗةةثٕ ـعّةةث ػِةة٠ تُصّةةثؤ

ّٕ ٝؼةٞنٙ ٗلّةٚ ٓؼؽةٍذ إخهتػ٤ةر ٫  ٝتُّٔثءُر، ٝخثُصث٢ُ ت٫ٗمًتٞ تُلثػَ ك٢ ػ٤ِّٔثز تُصـ٤٤ةً تُٔدهػةر، خثػصدةثي أ

ِْاًت ثُانل لِرَْثلُُغاْا أَ "ٗظ٤ً ُٜث  ِْ لَقَاٍح ثُانل ُْٗخاِشُجُكْن  َْ َْ اللِزٕ َخلَقَُكْن ِهْي ذَُشاٍب ثُنل ِهْي ًُْطٍَِح ثُنل ِهْي  ُكْن ثُانل ُُ لِرَُكًُْاْا  ُشاذل

لََعللُكْن ذعقلْى َّ لِرَْثلُُغْا أََجًت ُهَغّؤً  َّ فٔل ِهْي  َْثُل  َْ ٌُْكْن َهْي ُٗرَ ِه َّ ."ُشًُْ٘خا 
21

 

ّٕ كً٘ر إٜثك٤ّر ُه٣ةٚ  ٝإوت شؼّىي ػ٠ِ ت٩ّٗثٕ شؼوَّ تُّٔصٟٞ تُٔىًٞي آٗلثم تُٔصؼِّن خ٤ٌل٤ّر لِوٚ ًٝٓتـِٚ، كإ

ّْ ٜٓ٘ةث  َّ ًٓشدعةث خإيتنشةٚ ٣ٝه٣ةٚ ٫شٙةثُٚ أ٣ًّ ٖٓ تُلً٘ر تُّثخور ٝأٛ ْ ك٤ٜةث ٝـّةٜٔث ٣ظة ٌّ ّٕ ٓٙةهي تُةصف خٔةث أ

خٔؽثٍ ش٤ًٔه ًِِٞٚ ًٝٓتهدر أكؼثُٚ. ٝهةه هةّهّ تُمعةثج تُوًآٗة٢ هةًتءذ ّٓةصدع٘ر ػِة٠ ؿث٣ةر ٓةٖ ت٤ٔٛ٧ةر ُّةِٞى 

إو ٗدّةٚ تُوةًإٓ  تُف٤ثذ تُه٤ٗث ش٘لى إ٠ُ أػٔثم تُٕمٙة٤ّر تُدٕة٣ًّر خٕةص٠ّ أٗةٞتع تُلًٜة٤ثز ٝتـصٔث٫شٜةث،ت٩ّٗثٕ ك٢ 

ت٣ًٌُْ إ٠ُ لعٞيذ تٌنٝتغ تُوٍٞ ٝتُلؼَ ٝػهّ شعثخن تُظثًٛ ٝتُدثٖٞ ك٢ ت٧ٕٗعر ت٤ًُِّٞر ُ٪ّٗةثٕ، ـصّة٠ إٕ 

أَذَاأُْهُشَّى الٌلااَط " خهت وُي ت٩ّٗثٕ ٓصظثًٛت خث٬ُٙؾ. كوثٍ شؼث٠ُ ك٢ ت٣٥ر تًُتخؼر ٝت٧يخؼ٤ٖ ٖٓ ِٞيذ تُدوةًذ:

َى  ْْ ٌَْغ ذَ َّ ًْرُْن ذَْرلَُْى اْلِكرَاَب أَفََت ذعقلْى"تِاْلثِشِّ  أَ َّ ًَُِْغُكْن  .أَ
22
 

ّٕ ش٤ًٔه ِِٞى ت٩ّٗثٕ أِثَ تُٔ٘ظٞٓر ت٧ل٬ه٤ر. ٝهه أُّؿ تُمعثج تُوًآٗة٢ إُفثـةثم خ٤ّ٘ةث ػِة٠ ٛةىت تُٔدةهإ  إ

ع أِث٤ُح تُٔفثؼؽر ٝت٫ِصه٫ٍ. ّٞ ٣ٕٜه خٚ ش٘
23
ّٕ ؼٍتء ت٩ّٗثٕ ك٢ تُهتي٣ٖ تُؼثؼِر   ٝت٥ؼِر ًٓشدٟ تػصدثيتم إ٠ُ أ

م، خ٤٘ٔث ٣ٌٕٞ ك٢ ت٥لًذ كًن٣ّث. ؼه٤ُّث خٜىٙ تُّٔسُر، ـص٠ّ إٕ ًثٕ تُؼوثج ك٢ تُه٤ٗث ؿثُدثم ٓث ٣ٌٕٞ ؼٔثػ٤ّث
24

 

ة٢ ههيتشةٚ ٝٓوهيتشةٚ. ٝٓةغ  ّٔ ُوه تهصٝس ِّ٘ر ر إٔ ٣ٌٕٞ ٤ًٙٓ ت٩ّٗثٕ خإيتنشٚ ٝخ٤ه٣ٚ، ٝٓث ػ٤ِٚ إ٫ّ إٔ ٣٘

ّٕ ت٩ّٗثٕ ٛٞ تٌُثبٖ تُٞـ٤ه تُى١ ٣ه ّٞ إُة٠ إـٌةثّ أ يى أّٗٚ ٓلثيم ُِف٤ثذ ٜٓٔةث تٓصةه خةٚ تُؼٔةً ٝت٧ؼةَ، كإّٗةٚ ٓةهػ

ُٚ ر إ٣ّثٛث. ٍّ  أهٞتُٚ ٝأكؼثُٚ ك٢ ِد٤َ شس٤ٖٓ ٤ًٙٓ ٣ًًْ ؼه٣ً خثٍُُٔ٘ر تُص٢ ٗ

٤ُّس ِّ٘ر ر تُص٢ أًٔٗث إ٤ُٜةث آٗلةث ٝـ٤ةث أٝ إُٜثٓةث كوةٟ، خوةهي ٓةث ًثٗةس ٗثِٓٞةث شثي٣م٤ّةث تؼصٔثػ٤ّةث ٤ٓٝعثهةث 

٤ّث ِثيز ػ٤ِٚ ت٧ْٓ ٝت٧ؼ٤ثٍ ؼ٬٤ خؼه ؼ٤َ. ٝهه ًثٕ تُصدث٣ٖ ٝتُصلثٝز خ٤ٜ٘ث هثبٔثم ػ٠ِ أِثَ ٓهٟ تـصةًتّ أل٬ه

ِّةُ ػِة٠  وُي تُؼوه تُٔؼ١ٞ٘ خ٤ٖ تُلًن ٝوُي ت٤ُٔعثم ت٫ؼصٔثػ٢، كٌِّٔث تٗمًٞ ت٩ّٗةثٕ كة٢ تُؼٔةَ تُٙةثُؿ تُٔد
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ٍّ ٝؼةَ:ؼِح تُٔٙثُؿ ٝنيء تُٔلثِه إ٫ّ ٝٗؽؿ ك٢ شعد٤ن ِٖ٘ ر كة  ٢ لِوةٚ أؼٔؼة٤ٖ. ٣وةٍٞ كة٢ وُةي تُٔة٠ُٞ ػة

ٍْ ُهْغرَقِ٘نٍ " لَٔ ِصَشا َْ ًِّْٗا  َُْذٓ أَْم َهْي َْٗوِشٖ َع َِ أَ ِِ ْج َّ لَٔ  َْ ."أَفََوْي َْٗوِشٖ ُهكثّا 
25

 

ّٕ كؼَ "تٌُح" ٝ"ت٫ٌٗدثج" ك٢ ٛىٙ ت٣٥ر كؼَ إيتن١ ٞٞػ٢ ٤ُُٝ كؼ٬م ه٣ًّٜةث أٝ ػل٣ّٞةث. ٝهةه  ُِٝصى٤ًً، كإ

ّّق تُى١ ٢ٕٔ٣ ٌٛىت ٌٝٛىت ػِة٠ تُؽٜثُةر ٝتُف٤ةًذ ٫ ٣ٌةٕٞ أٔثي  ّٕ تُٔصؼ تًُت١ٌ إ٠ُ وُي ك٢ شل٤ًّٙ خثُوٍٞ: "إ

ًٖٔ ٢ٕٔ٣ إ٠ُ ؼٜر ٓؼِٞٓر ٓغ تُؼِْ ٝت٤ُو٤ٖ".
26

 

شّصٔه ِّ٘ر ر يؼثـصٜةث ٓةٖ تُٔة ٫ز تُصة٢ آُةس إ٤ُٜةث شؽةثيج ت٧هةٞتّ تُّةثخور. ٝهةه ًعّةق تُمعةثج تُوًآٗة٢ 

ُّثخو٤ٖ، ـص٠ّ ٤ٌُٖٔ إٔ ٗٙعِؿ ػ٠ِ شّة٤ٔر ٛةىٙ تُظةثًٛذ خٔدفةط "ػِةْ تُؼٞتهةح". ُٝةةٖ ت٩ٔثيذ إ٠ُ شؽثيج ت

ّٕ تُـث٣ر ٜٓ٘ث ٓ٘فًٙذ ك٢ ت٫شؼثظ، كإّٜٗث ك٢ تُفو٤ور شصؽثٌٝ وُةي تُٔوٙةه  ٣صْٞٛ تُوثيئ تُؼثن١ ٣٥ثز تُؼٞتهح أ

َّ ٓةٖ أ ةً ٝتُصةهخًّ. ُٝؼة ٌّ ّٕ تُٞتٜؿ إ٠ُ ٓوث٘ةه ألةًٟ شفةّط ت٩ّٗةثٕ تُؼثهةَ ػِة٠ تُصل ٛةْ تُفوةثبن تُّٔصمِٙةر أ

كة٢  - ٫ ٓفثُةر - ت٧ٗٔثٞ ت٤ًُِّّٞر ٨ُكًتن ٝتُٔؽصٔؼثز ٣ٌٖٔ شؼو٤ِٜث خٔؽٔٞػر ٖٓ تُوٞتػه ت٧ل٬ه٤ر تُص٢ شةدظًّ

ذ كثٌنٛةثي ٤ُّةةس  ّٞ ّٕ تُةةهٝيذ تُفٝةثي٣ّر ٓةٖ ٜةؼق ظةةْ هة ـًًةر تُٔؽصٔؼةثز ٝ٘ة٤ًٝيذ تُفٝةةثيذ. ٝخثُصةث٢ُ، كةإ

 ّْ ّٕ  ـًًر ِف٣ًّر أٝ "٤ٓصثك٣ٍ٤و٤ر" شص خِّٔر ِثـً أٝ ًثٖٛ، ٝإّٗٔث ٢ٛ ٗص٤ؽر ُؼٔةَ تُلةًن ٝتُٔؽصٔةغ ٓؼةثم. ؿ٤ةً أ

ٍ ٝتُصـ٤ّةً،  ّٞ إنيتى تُوٞت٤ٖٗ تُٔصفٌٔر ك٢ شِي تُفًًر ٝشـ٤ًّٛث ٣ظَ ٘ؼدث ٓوثيٗر خثُٔؼث٣٘ر تُده٤ٜ٣ّر ُفًًةر تُصفة

ِ  عٌّح"ُصل٤ًٌ ك٢ تُؼٞتهح خثػصدثيٛث ٬ّٓٓر ـ٤ّر ٕٓثٛهذ. ُىُي ًثٗس ٝٓث ٌتُس ِّ٘ر تُصـ٤٤ً هثبٔر ػ٠ِ ٓدهإ ت َّللال

ِ ذَْثِذًٗت" لَْي ذَِجَذ لُِغٌلِح َّللال َّ ا ِهْي  َْثُل  ْْ .فِٖ اللِزَٗي َخلَ
27
 

ّٕ ٛةةىت تُٔؼعةة٠ ٣ف٤ِ٘ةةث ٜةة٤ّ٘ٔث ػِةة٠ ٓؽةةثٍ تُؼِةةْ ٝأِٛةةٚ، خثػصدةةثيٙ تُٔؽةةثٍ ت٧ًعةةً تِةةص٤ؼثخثم ُٔؼ٘ةة٠ ِةةّ٘ر ر  إ

َ ٓؽث٫ آلً ٖٓ ٓؽث٫ز شٞظ٤ق تُؼوَ، ٝٛٞ ٓؽثٍ تُؼِْ ٝػ٬هصٜث خ ٣ثز ت٥كثم ٝت٧ٗلُ ّٙ . ٖٝٓ ٛ٘ث، كإّٗ٘ث ِ٘ل

 ٝتُؼِٔثء.

 هجاي العلن ّالعلواء: -ج

ُةةٖ شّٞؼةٚ تُمعةثج تُوًآٗة٢ كة٢ ػٔةّٞ يِةثُصٚ إُة٠ تُ٘ةثَ أؼٔؼة٤ٖ نٕٝ شل٣ًةن خة٤ٖ ػًخة٢ أٝ أػؽٔةة٢ إ٫ّ 

تُؼو٤ِّر ٝتُوهيتز تُى٤ّ٘ٛر خ٤ٖ تُدًٕ، إو ُٜةىت ت٧ٓةً  خثُصوٟٞ ٝتُؼَٔ تُٙثُؿ، كإّٗٚ ُْ ٣ـلَ إٌٓث٤ّٗر شلثٝز تُٔهتيى

شسظ٤ً كّؼثٍ ك٢ شٔعَّ تًُِثُر ٕٝٓٝٔٞ لعثخٜث. ٣ٌٖٝٔ تُوٍٞ ك٢ ٛىت تُٔؽثٍ، إّٗ٘ةث أٓةثّ هةًتءتز ٓصؼةّهنذ ٣٘ؽٍٛةث 
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 (67/22تُِٔي ) -

26
 423 ، 15ٖ، تُػ هِاذ٘خ الغ٘ة -

27
  (33/62) ت٧ـٍتج -



 

  

 

ّٗ تُمعثج ت٢ُٜ٩ ٓةٖ ٝ٘ةلْٜ خةـ"تًُتِم٤ٖ كة٢ تُؼِةْ"  ٓصودِّٕٞ ٓصدث٣ٕ٘ٞ ك٢ شِي تُوهيتز تُٕٔثي إ٤ُٜث. ٝهه ل

أُٝة٢ ت٧خٙةثي" خٜٔةثّ ؼ٤ِِةر نه٤وةةر شؽٔةغ خة٤ٖ تِةص٤ؼثج تُٔوث٘ةه تٌُدةًٟ ًُِةثُر ت٩ِةة٬ّ "أُٝة٢ ت٧ُدةثج" ٝ"ٝ

ٝشؼوّةةَ ِةةّ٘ر ر كةة٢ لِوةةٚ، ِةةٞتء ٓةةٖ لةة٬ٍ هٙةةٗ ت٧ٓةةْ تُّةةثخور أٝ كةة٢ شةةهخًّ ت٧ـةةهتض تًُتٛ٘ةةر ٝتِصٕةةًتف 

َِا " تُّٔصودَ. ٣وٍٞ شؼث٠ُ ك٢ وُي: ذِْلَي اأْلَْهََاُي ًَْضِشتُ ْل اْلَعاالُِوْىَ َّ َِا إِ َها َْٗعقِلُ َّ ."لِلٌلاِط 
28

 ًٝةىُي هُٞةٚ شؼةث٠ُ: 

رَثُِشّا َٗا أُّلِٖ اأْلَْتَصاِس"" ْْ .فَا
29

 

 هجاي العول: -د

ػ٠ِ تًُؿْ ٖٓ ه٤ٔر شِةي تُؼ٘ث٘ةً تًُٔشدعةر خثُصؼو٤ةَ ٝتُصًٔة٤ه تيشدثٞةثم ؼةه٤ُّث، كإّٜٗةث شدوة٠ ّٓةثبَ ٗظ٣ًّةر 

شصٝةةثءٍ ه٤ٔصٜةةث، إٕ ُةةْ شوصةةًٕ خثُٔٔثيِةةر تُؼ٤ِّٔةةر ُةةىُي أُٝةة٠ ت٩ِةة٬ّ تُؼٔةةَ ه٤ٔةةر هٙةةٟٞ كةة٢ ـ٤ةةثذ تُلةةًن 

َسعُ "ٝتُٔؽٔٞػر  َّ َولَُكْن  َْ  ُ َولُْا فََغََ٘شٓ َّللال ْْ اْلُوْؤِهٌُْىَ َّ ُِل ا َّ ."ْلَُُ 
30

ٌُٖٝ ٓث٢ٛ ٓٞت٘لثز تُؼَٔ تُٔعِٞج؟  

٤ٔ٣ٍّ تُمعثج ت٢ُٜ٩ خ٤ٖ أٗٞتع ػّهذ ٣ٌٖٔ إٔ ّٗٙ٘لٜث إ٠ُ ٘٘ل٤ٖ أِث٤ّ٤ِٖ ٣صٔع٬ّٕ ك٢ تُؼَٔ تُٔوِّه أٝ ٓث ٝ٘لٚ 

لَقَْذ أَْسَعْلٌَا ًُْدً " تُمعثج تُوًآ٢ٗ خثُؼَٔ تُى١ ٣ّ٘ه أ٘فثخٚ ًٓؼؼ٤ّصٚ إ٠ُ "ت٥خثب٤ّ٤ٖ ِم َّ ْْ َِ فَقَااَي َٗاا  َا ِها ْْ ا إِلَٔ  َ

َِ َهاا ِها ْْ ُْ٘شٍُ أَفََت ذَرلقَُْى * فَقَاَي اْلَوََلُ اللِزَٗي َكَِاُشّا ِهاْي  َ ٍَ َغ َ َها لَُكْن ِهْي إِلَ ثُُذّا َّللال ْْ َْلُُكْن ُِٗشٗاُذ أَْى  ا ْل تََشاشم ِها َُاَزا إِ

 ًْ ُ أَلَ ْْ َشاَء َّللال لَ َّ ُْ٘كْن  لَ َْ َل  لِاَ٘ي"َٗرََِضل ّل ََِزا فِاٖ  تائٌاا اأْلَ َضَي َهَتئَِكحً َها َعِوْعٌَا تِ
31

ّٕ أ٘ةفثج ٛةىت تُ٘ةٞع ٓةٖ  . خ٤ةه أ

اِل "ت٧ػٔثٍ ِٔصْٜ تُصؼَِّ خث٧ٓث٢ٗ ٝت٘ع٘ثع ت٧ػىتي تُص٢ ٫ ش٘ص٢ٜ. ٣وةٍٞ شؼةث٠ُ:  ُْ ِّٖ أَ َْ أََهااًِ َّ َْ٘ظ تأهااً٘كن  لَا

 َّ  َِ َْ ًَِصً٘شااْلِكرَاِب َهْي َْٗعَوْل ُعًْءا ُْٗجَض تِ َّ لًِّ٘ا  َّ  ِ ."َْ َِٗجْذ لََُ ِهْي ُدِّى َّللال
32

 

ث تُٙ٘ق تُعث٢ٗ، كٜٞ ت٧ػٔثٍ تُص٢ شٌلَ ِؼثنذ ت٩ّٗثٕ ك٢ تُهتي٣ٖ تُؼثؼِر ٝت٥ؼِر، ٢ٛٝ ت٧ػٔثٍ تُصة٢  ّٓ أ

ِة٠ "شفو٤ةن ٣ؼ٢ أ٘فثخٜث ؼ٤ّهت آ٣ثز ت٥كثم ٝت٧ٗلُ ك٤ؼِٕٔٞ ك٢ إٞثي تُؼو٤ٗ٬ّر تُٔد٣ّهذ خفٌٔر ر تُف٣ًٙةر ػ

ٓوث٘ه ٗثكؼر خِٞثبَ ٗثؼؼر، ٫ٝ ٣صْ ٛىت تُؽٔغ خ٤ٖ ٗلغ تُٔوث٘ه ك٢ ظدثشٜث ٤ُّٞٔٔٝصٜث، ٝخ٤ٖ ٗؽةٞع تُِٞةثبَ كة٢ 

شـ٤ًّٛث ٝل٤ّ٘ٞٙصٜث إ٫ّ خهٝتّ ت٫ٔصـثٍ خثهلل ٝتُصـِـَ ك٤ٚ".
33

ّٕ نٝتّ ت٫ٔصـثٍ خثهلّل ٫ ٣ؼ٘ة٢ ت٫ٗوعةثع ػةٖ   خ٤ه أ

٢، خةَ خةثُٔٞتٌتذ ٓةغ وُةي أ٣ٝةثم ٫خةّه ت٫ٔصـثٍ خثُٕسٕ تُه١ٞ٤ٗ ٝتُؼٍٝف ػ ّٙ ٘ٚ، ٓعِٔث هه ٣ٞـ٢ خىُي تُٕثٛه تُ٘
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  (29/43) تُؼٌ٘دٞز -

29
  (59/3) تُفًٕ -

30
  (9/105) تُصٞخر -

31
  (24-23/23) تُٔدٕٓ٘ٞ -

32
 (4/123تُّ٘ثء ) -

33
  6 ، 2000ٖ، تًًٍُٔ تُعوثك٢ تُؼًخ٢، خ٤ًٝز/تُهتي تُد٤ٝثء، 1، ٞعؤاي األختق ،ػده تًُـٖٔ )ٞٚ( -



 

   

 

ٖٓ ٓٝثػلر تٌُّح ك٢ تُف٤ثذ تُه٤ٗث ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ وُي تٌُّح أٝ تُؼَٔ ٓفصٌٔثم إ٠ُ ٜٞتخٟ أل٬ه٤ّر شّٙح كة٢ 

 ِؼثنذ ت٩ّٗثٕ ٝيه٤ّٚ.

 :ْت ح العقل تاإلٗواى 

َّ إوت ًثٗس خؼٛ تُلِّةلثز تُٔثن٣ّةر شوة٤ْ شؼثيٜةث  خة٤ٖ تُؼِةْ ٝتُةه٣ٖ ػِة٠ أِةثَ شدةث٣ٖ ٓ٘عِوةثز تٔةصـثٍ ًة

ّٕ ت٬ِ٩ّ تُفو٤و٢ ٓصٔع٬ّم أِثِثم ك٢ تُمعثج تُوًآٗة٢ ُةْ ٣ٍُ٘ةن كة٢ ٛةىٙ تُٔصثٛةر، خثػصدةثيٙ ن٣ةٖ  ٜٓ٘ٔث ٝآ٤ُّثشٚ، كإ

ّّق ٝت٩ًًتٙ، ٝإّٗٔث خث٫لص٤ثي. ّْ خثُصؼ  تُلعًذ ت٤ُِّٔر تُى١ ٫ ٣ص

ًّه ت٣٥ثز تُوًآ٤ٗر تُصة٢  ّٕ إنيتى ٓؼ٘ة٠ تُصّةم٤ً ٝآ٣ةثز شد تِةصهُِ٘ث خٜةث كة٢ ٓةث ِةدن ٛةىت تُٔؼ٘ة٠، خثػصدةثي أ

 ّْ نٕٝ ػوَ ٓصٌثَٓ ٣ٌٔ٘ٚ تُصٞك٤ن خة٤ٖ تُؼوةَ تُعد٤ؼة٢ تُةى١ ٛةٞ كعةًذ  ت٥كثم ٝت٧ٗلُ ٝتُ٘ظً ك٢ تُؼٞتهح ُٖ ٣ص

إ٤ُّٜر ٝتُؼوَ تُدًٛث٢ٗ تُى١ ٛٞ ٘٘ثػر إّٗث٤ّٗر.
34

 

ّٕ ٛةىت تُفٌةْ ٫ ٣مِةٞ ٓةٖ ٓؽثٌكةر، لث٘ةر إوت تِصفٝةًٗث شةثي٣ك تُؽةهٍ تُةهتبً كة٢ ٛةىٙ  ٝػ٠ِ تًُؿْ ٖٓ أ

ّ{ ٝتخةةٖ 1126-520ّٛ{ ٝتُـٍتُةة٢ 1197-1126ٛ/595-520تُّٔةةسُر كةة٢ ظوثكص٘ةةث تُؼًخ٤ةةر ٓةةٖ تخةةٖ ئةةه  

 { ٝٓفٔه1922-1874{ ٝكًؾ أٗعٕٞ 1905-1849ّ{ إ٠ُ ٓفٔه ػدهٙ 1406-1332ٛ/808-732لِهٕٝ 

{ ٝٞٚ ػده تًُـٖٔ، كإّٗٚ ٣لصؿ إٌٓث٤ّٗر شلثػَ ت٤ُٙثؿ٢ )تُؼوَ تُدًٛث٢ٗ( ٝت٫ِصٌٕةثك٢ 2009ػثخه تُؽثخ١ً ز

ّٕ ٣ًٞور شهخ٤ً ت٩ّٗثٕ ٝٓٝث٤ٜٓ٘ث ٝيٛثٗثشٜث ٢ٛ تُص٢ شّٞؼٚ تُو٤ّٝر إُة٠ تُّٔةثي تُٔوٙةٞن؛  )تُؼوَ تُعد٤ؼ٢(. إ

ّٕ ت٩ٌٔث٤ُّر ٤ُّس ك٢ ػ٬هر تُه٣ٖ خثُؼِْ كة٢ ـةهّ  َّ ل٤ةً  خٔؼ٠٘ أ وتشٜةث، ٝإّٗٔةث كة٢ ٗٞػ٤ّةر شٔعّةَ ت٩ّٗةثٕ ُٜةث. ُٝؼة

ٓعثٍ ػ٠ِ وُي ّٓسُر تُؼ٬هر خ٤ٖ تُه٣ٖ ٝت٤ُّثِر تُص٢ ؿثُدثم ٓث ٣وغ تكصؼثُٜةث تكصؼةث٫ ٌُّةح ٓٙةثُؿ كة٣ّٞةر ظًك٤ّةر 

. َّ ّْ ٓؼثُؽصٜث ٓؼثُؽر ٓؼًك٤ّر ظوثك٤ّر شفّْ ت٧ًٓ ٗظ٣ًّث ػ٠ِ ت٧ه  ٫ٝ شص

َّ وُي، ٣ ّْ تُؼٞتَٓ تُصة٢ شّةْٜ كة٢ تُصـ٤٤ةً ت٣٩ؽةثخ٢ خثُّ٘ةدر تِص٘ثنتم إ٠ُ ً ؼصدً شٌثَٓ تُؼوَ ٝت٣٩ٔثٕ ٖٓ أٛ

 إ٠ُ ت٩ّٗثٕ ٝتُٔؽصٔؼثز ٖٓ ٓ٘ظٞي تُفٌٔر ت٤ُٜ٩ّر.

 الق٘ن األخت ّ٘ح ّدّسُا: -ُ

 ُوه أظدس ػِْ ت٫ؼصٔثع تُٞظ٤ل٢ ك٢ نيتِر تُو٤ْ أ٤ّٔٛر تُدؼه ت٧ل٬ه٢ ٝت٫ؼصٔثػ٢ ك٢ شلؼ٤َ نٝي ت٩ّٗةثٕ 

ػثشٜةث تُعوثك٤ّةر ٝت٤ُّثِة٤ّر ٝتُفٝةثي٣ّر. ٝهةه ٗدّةٚ تُوةًإٓ تٌُة٣ًْ إُة٠ ٛةىٙ  ًّ ٫شٚ تٌُدًٟ خؽ٤ٔغ شل ّٞ ك٢ تُصثي٣ك ٝشف
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 76 ، 2000ٖتُد٤ٝثء/خ٤ًٝز،  ، تًًٍُٔ تُعوثك٢ تُؼًخ٢، تُهتي2، ٞاللغاى ّالو٘ضاى أّ الركْثش العقلٖ ،ػده تًُـٖٔ )ٞٚ( -



 

   

 

هس ػ٠ِ تُصو٤ّْ ت٤ُٞٗةث٢ٗ تُٔؼةًٝف تُةى١ ٤ٔ٣ّةٍ خة٤ٖ  ّٞ ٌز ًًتٓر ت٩ّٗثٕ ٝشل ٍّ تُفو٤ور خ٤ٙـر ٤ّٜ٘ٔر إؼٔث٤ُّر ػ

ُةى١ ٣صفةّهض ػةٖ ت٧لة٬م تُمث٘ةر خٕةؼح ر تُٔمصةثي ٝألة٬م أل٬م تُؼثٓر ٝأل٬م تُؼد٤ه ٝتُصو٤ّْ ت٤ُٜٞن١ ت

 خو٤ّر ت٧هٞتّ.

ُةةةٖ أخِةةؾ تُمعةةثج تُوًآٗةة٢ ٓ٘ظٞٓةةر تُوةة٤ْ تُؽه٣ةةهذ كةة٢ ٔةةٌَ ػةةّهذ ٓٙةةعِفثز، ٓعةةَ "تُٔٞػظةةر تُفّةة٘ر" 

ّٕ ٓوث٤٣ّٜث شًؼغ إ٠ُ ظ٬ظر ٓدثنئ يب٤ّر. " ٝ"تًُـٔر"، كإ ًّ  ٝ"تُٔؼثِٓر خثُص٢ ٢ٛ أـّٖ" ٝ"تُفٌٔر" ٝ"تُد

ٍ خـ"تخصـثء تُلَٝ"، ِّٝٓمٙٚ ٣وّٞ ػِة٠ ت٫يشوةثء ٓةٖ ًٓشدةر شِد٤ةر ت٫ـص٤ثؼةثز )تُص٤ٔ٘ةر( ٣ص ّٝ ؼِّن تُٔدهأ ت٧

ٓثز ت٧لًٟ ٫ ِة٤ّٔث تًُٝـة٢  ّٞ ّ ت٫هصٙثن١ ٓغ تُٔو ّٞ إ٠ُ يشدر تُص٤ًٍر. ٝوُي ٫ ٣صْ إ٫ّ خإـٌثّ تُصٌثَٓ خ٤ٖ تُٔو

ٜٓ٘ةةث.
35

ّٞ إُةة٠ ًٓتػةةثذ تُدؼةةه  - ػِةة٠ ِةةد٤َ تُةةىًً - ٤ّةةركِةةةٖ ًةةثٕ ٓةةٖ ـةةّن ت٩ّٗةةثٕ ش٤ٔ٘ةةر ظًٝتشةةٚ تُٔثُ  كإّٗةةٚ ٓةةهػ

ت٩ّٗث٢ٗ ُىُي تُٔثٍ ٝتُعًٝذ، ٝٛٞ ٓث ٣فلٍّٙ ػ٠ِ تخصـةثء تُلٝةَ خث٩ـّةثٕ إُة٠ ؿ٤ةًٙ ٝشٕة٣ًٌٚ كة٢ ٓةث أٗؼةْ ر 

 ػ٤ِٚ.

٣ًشدٟ تُٔدهأ تُعث٢ٗ خـ"ت٫يشوثء ٖٓ يشدر ت٩ؼةًتء إُة٠ يشدةر تُؼٔةَ".
36

ّٕ ٝٛةٞ ٓدةهأ ت٫ػصدةثي تُةى١ ٣ؼ٘ة٢ "أ 

تُؼِْ تُ٘ثكغ ٫ ٣ٌٕٞ إ٫ّ خثُ٘ظً ك٢ ـٌٔر ت٢ُٕء هدةَ ِةددٚ ٝكة٢ ٓ ُةٚ هدةَ ـثُةٚ".
37

ّٕ ٛةىت تُةًأ١ ٣ؼ٘ة٢   ٫ ٔةّي أ

٣صٚ ٝشؽثيخٚ خوهي ٓث ٣٘ٙح ٛهكٜث ك٢ شؼ٣ٍةٍ  ًّ تُصٍتّ تُؼثُْ خسل٬ه٤ّثز ٓؼ٤ّ٘ر ك٢ ػِٔٚ ٤ُُ ٖٓ ٔسٜٗث تُفّه ٖٓ ـ

 ّٞ ٍ تُؼِْ ٖٓ آ٤ُّةر ٩ِةؼثن ت٩ّٗةثٕ إُة٠ آ٤ُّةر ُصةه٤ًٓ ت٩ّٗةث٤ّٗر، ٓعِٔةث تٌُٔثيّ ت٩ّٗث٤ّٗر ُؼِٔٚ ٝؼهٝتٙ، ـص٠ّ ٫ ٣صف

ـَٙ ٓ٘ى ٜٗث٣ر تُوًٕ تُٔث٢ٜ إُة٠ ت٤ُةّٞ، ـ٤ةط ُةْ ش٘وعةغ خؼةٛ تُٕةًًثز تٌُدةًٟ ػةٖ نػةْ خفةٞض ت٧ِةِفر 

م. ُٝ٘ث ك٢ ٓث ـَٙ خ٤ًٔٝ٤ٜٔث ٝٗثًثٌت٢ً ت٤ُثخث٤ّٗص٤ٖ ك٢ ًٜٔ أٝز ٖٓ ِ٘ر  ظةْ  1945ٝ٘٘ثػصٜث ٝشؼ٤ٜٔٔث ن٤ُّٝث

 ٝؿ٤ً شِي ت٧ٓثًٖ ل٤ً أٓعِر ػ٠ِ وُي. 2003ٝ 1990تُؼًتم ِ٘ص٢ 

٣صِّمٗ تُٔدهأ تُعثُط ك٢ ٓؼ٠٘ تُصؼثيف ـ٤ٖ "٣ؽؼةَ ت٫يشوةثء ٓةٖ يشدةر تُٔؼِٞٓةثز إُة٠ يشدةر تُٔؼًٝكةثز 

م ٣٘د٢٘ ػ٠ِ تُصؼو٤َ ت٢ٓ٬ِ٩". ٓدهأ شٞت٤ِّ٘ثم ؼ٣ًّٛٞث
38

٣صعِّح وُي تُصؼثيف شؽثٌٝ تُصؼثَٓ ت٧نتش٢ تُٙثيّ إ٠ُ  

شؼثَٓ إّٗث٢ٗ ٣ٌةًّ ك٤ةٚ تُ٘ةثَ خؼٝةْٜ خؼٝةث. هةه ٣دةهٝ ٛةىت تٌُة٬ّ وت ٘ة٤ـر ٓعث٤ُّةر تػصدث٤ّٞةر ٫ أِةثَ ُٜةث كة٢ 

َّ ٝتؼدث ٫ ؿ٠٘ ػ٘ٚ ُص٤ًٔه تُؼ٬هثز ت٩ّٗث٤ّٗر خة٤ٖ ت٧ٓةْ  تُٞتهغ. ٌُٖٝ وُي ٫ ٣ؼ٢٘ تٗؼهتٓٚ أٝ تػصدث٤ّٞصٚ، إو ٣ظ

 ٝتُٕؼٞج، ِٞتء نتلَ تُعوثكر تُٞتـهذ أٝ خ٤ٖ تُعوثكثز تُٔصؼّهنذ.
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ُوه هثّ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ ِ٘ٞتز ر ػ٤ِٚ خسػظْ ػ٤ِّٔةر شـ٤٤ةً كة٢ شةثي٣ك ت٩ّٗةث٤ّٗر إوت ألةىٗث خؼة٤ٖ ت٫ػصدةثي 

٣ّر تُص٢ شٞكًّز ُه٣ٚ أظ٘ثء ٓدثٔةًشٚ ُِةهػٞذ ٝتُصد٤ِةؾ. ٝهةه شلعّةٖ تُٕةثػً ٝيؼةَ تُهُٝةر ٓفهٝن٣ر ت٩ٌٓث٤ّٗثز تُٔثن

ًّ خٜث هثب٬م:Alphonse de Lamartine  1790-1869 تُل٢ًّٗ أُلّٞٗٞ ٫ًٓش٤ٖ "إوت  { إ٠ُ ٛىٙ تُفو٤ور كسه

ت٩ّٗةثٕ كٔةٖ ٣ؽةًؤ ػِة٠ إٔ ًثٕ ِٔٞ تُـث٣ر، ٝهِّر ت٩ٌٓث٤ّٗةثز، ٝػظٔةر تُ٘ص٤ؽةر ٛة٢ تُٔوةث٤٣ُ تُع٬ظةر ُؼدو٣ًّةر 

يؼ٬ ػظ٤ٔث ٖٓ يؼثٍ تُصثي٣ك تُفةه٣ط خٔفٔةه؟ كٜةد٫ء تُٕٔةث٤ًٛ هةه ٘ة٘ؼٞت ت٧ِةِفر ِٝةّ٘ٞت  - خ٣ًّٕث -٣وثيٕ 

ِّّٞت  ِّّٞت ٤ٔةث -تُوٞت٤ٖٗ ٝأهثٓٞت ت٩ٓدًتٞٞي٣ثز، كِْ ٣د إ٫ّ أٓؽثنت ٓثن٣ّر ُْ شِدط إٔ شفعّٔس ؿثُدث،  - ٛىت إوت أ

ث ٛىت ٓفٔه )ٖ( كوه  ّٓ هِح ؼ٤ٞٔث ٝش٣ًٕؼثز ٝإٓدًتٞٞي٣ثز ٝٔؼٞخث ٝٓٔثُي ٤٣٬ٖٓٝ تُدًٕ ػ٠ِ تٓصهتن ظِةط أ

تٌُّٔٞٗر، خَ إّٗٚ هِح أ٣ٝث ٤ٛثًَ ٝآُٜر ٝن٣ثٗثز ٝأكٌثيت ٝٓؼصوهتز".
39

 

ُوه ًثٕ تُصـ٤٤ً تُى١ أـهظٚ ت٬ِ٩ّ ك٢ تُؽ٣ًٍذ تُؼًخ٤ر ل٬ٍ تُوًٕ تُّثخغ ٬٤ُِٔن ظةٞيذ ـو٤و٤ّةر ُةْ شةهيَ 

َّ أٔةٌثٍ تُصٞظ٤ةق ت٣٩ةه٣ُٞٞؼ٢ ٝت٤ُّثِة٢. ٝٓةٖ أخةًٌ ٤ّٔٓةٍتز إ٠ُ ـّه ت٥ٕ  نيتِر ـو٤و٤ّر ُىتشٜث خؼ٤ةهذ ػةٖ ًة

ظٞيذ ت٬ِ٩ّ ػٔوٜث ٝكثػ٤ِّصٜث ٬ِِٝصٜث ٤ًّٗٞٝصٜث. ٝإوت ًثٕ خؼٛ تُّٔصًٕه٤ٖ هه ًٕٗٝت كٌةًذ تٗصٕةثي ت٩ِة٬ّ 

ج ٓةٖ ت٧نخ٤ّةثز تُد٤ٍ ًّ ز خٜةث تًُِةثُر خفّه ت٤ُّق ك٢ تُعوثكر تُـًخ٤ّةر شةسظًّت خٔةث شّة ًّ ّٕ ت٧ٞةٞتي تُصة٢ ٓة ٗع٤ّةر، كةإ

ذ. ّٞ ه٣ّر ًل٤ِر خهـٛ وُي ت٫كصًتء، ٫ ٤ِّٔث تًُٔشدٟ ٜٓ٘ث خلصًذ تُ٘د ّٔ  تُٔف

ٍ كة٢ شٌة٣ٖٞ تُ٘ةٞتذ تُٙةِدر  ّٝ ُوه تٗد٘س تِصًتش٤ؽ٤ّر ًٕٗ ت٬ِ٩ّ ٝكن ٓفٞي٣ٖ أِث٤ّ٤ِٖ: ٣صٔعّةَ تُٔفةٞي ت٧

غ ـُٜٞث خو٤ّر ػ٘ثً٘ تُهػٞذ، ٝٛٞ ّٔ ّٔس ك٤ٚ ًٓتػثذ ٓٞت٣ٌٖ تُوٟٞ ٝٗٞػ٤ّر تًُٙتع ٝـو٤وصةٚ  تُص٢ ِصصؽ ٓفٞي ش

ُىُي تشّّْ ت٧ًٓ ك٢ ٛىت تُّٔصٟٞ خـ"تُص٤ٜٞؿ تُ٘ظ١ً" ٝتُصس٤َ٘ تُؼو٤ه١ خصد٤٤ٖ ـو٤ور ٓؼ٠٘ ت٩ِة٬ّ ٝػو٤هشةٚ 

ٍ ٓةةٖ تُص٘ظ٤ةةً ٝتُصس٘ةة٤َ إُةة٠ تُٔٔثيِةة ّٞ ةةث تُٔفةةٞي تُعةةث٢ٗ، كوةةه ٔةةٜه تُصفةة ّٓ ر ٝأِّةةٚ تُصٞـ٤ه٣ّةةر ًٝٓؼؼ٤ّصٜةةث. أ

ٝتُٔدثًٔذ خصلؼ٤َ تُٔدثنئ ت٤ٓ٬ِ٩ر ـّح ّٓصؽّهتز تُةًتٖٛ ٝشـ٤ًّتشةٚ. ُةىُي ٔةَٔ تُصـ٤ّةً ـصّة٠ تُة٘ٗ تُوًآٗة٢ 

 ٗلّٚ خه٤َُ خًٌٝ ظثًٛذ تُّ٘ك ُؼه٣ه ت٣٥ثز تُوًآ٤ٗر ٫ ٤ِّٔث شِي تُٔصِٙر خدؼٛ ت٧ـٌثّ.

ْ، كٜةٞ ُةْ ٣٘ةهكغ كة٢ شد٤ِةؾ تُةهػٞذ ٣و٤ْ تُٔفٞيتٕ تُٕٔثي إ٤ُٜٔث آٗلث تُه٤َُ تُد٤ّٖ ػِة٠ ـٌٔةر تًُِةٍٞ تٌُة٣ً

تٗهكثػثم ك٤ِٜي ٗلّٚ ٣ِٜٝي ٖٓ ٓؼٚ خهػٟٞ أّٗٚ ًَِٓ خثُفن ٖٓ ُهٕ لثُن ػ٤ِْ هه٣ً. ٝإّٗٔث تػصٔةه ٜٗؽةث ػو٤ٗ٬ةث 

ي٤ٔهت ٣صعثخن ٓغ تُٔ٘عن تُؼو٢ِ ت٤ُِّْ ٝتُصؽًخر تُصثي٣م٤ّر ُِدًٕ تُص٢ شعدس ه٤ٔةر تُوةهيتز كة٢ تُٙةًتػثز ٝٓةث 

ع ػٜ٘ث ٖٓ ػ٘ث ًّ  ً٘ ألًٟ ٓعَ تُىًثء ٝت٤ُوظر ٝتُٕعثيذ...٣صل
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ةْ ٌٓةثيّ  ُوه ُّمٗ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ ؼًٞٛ يِةثُصٚ كة٢ وُةي تُفةه٣ط تُد٤ِةؾ تُةى١ هةثٍ ك٤ةٚ: ّٔ "إّٗٔةث خُؼعةس ٧ش

ت٧ل٬م".
40

ّٕ "ت٩شٔةثّ" ٣ف٤ةَ ػِة٠   ّٕ ػدةثيذ إشٔةثّ "ٌٓةثيّ ت٧لة٬م" ؿ٤ّ٘ةر خثُةه٫٫ز ٝتُٔؼةث٢ٗ، كة٬ ؼةهتٍ أ إ

شٞتٜغ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ ٝلِوٚ تُ٘د٤َ، كٜٞ شفث٠ٔ إٔ ٣وٍٞ إّٗٚ ٛٞ ت٧ل٬م أٝ ٛٞ تُفن ٓعِٔث كؼِس ٝشلؼَ خؼٛ 

ّٕ ت٧لة٬م كعةًذ إ٤ُّٜةر كة٢ ت٩ّٗةثٕ ٫  تُص٤ثيتز تُه٤٘٣ّر هه٣ٔث ٝيتٛ٘ةث، ٝإّٗٔةث تٗصوة٠ كؼةَ "ت٩شٔةثّ" ُِه٫ُةر ػِة٠ أ

 َّ ّٕ تُٔ٘ظٞٓر تُو٤ٔ٤ّر تُص٢ ًٕٗٛث ت٬ِ٩ّ ٤ُّس ك٢ هع٤ؼر ٓعِور ٓغ ًة شصفوّن إ٫ّ خثٌُّح ٝتُصًتًْ. ٖٝٓ ٛ٘ث، كإ

ًّٕ خٜث ؼ٤ٔغ ت٧ٗد٤ثء هدَ تًٍُِٞ ٓفٔه ِ٘ٞتز ر ػ٤ِٚ ٓةٖ آنّ إُة٠ ػ٤ّة٠ ػ٤ِٜٔةث تُّة٬ّ.  تُو٤ْ تُم٤ًّذ تُص٢ خ

 ٓث تِصفّٖ ٖٓ أل٬م ت٧ْٓ ٝتُفٝثيتز تُٔٞؼٞنذ ك٢ ػًٙٙ.ٝ

ّٕ تهصةةًتٕ تُلعةةًذ خةةث٧ل٬م ٫ ٣ؼ٘ةة٢ تُصّةة٤ِْ خثُٔؼع٤ةةثز ػِةة٠ أِةةثَ أّٜٗةةث هةةهي إُٜةة٢ ٝإّٗٔةةث كةة٢ وُةةي  خ٤ةةه أ

ف ت٩ّٗةثٕ كة٢ ٛةىت تُّٔةصٟٞ خ٘ٞػ٤ّةر تُصًخ٤ةر ٝتُعوثكةر  ًّ تُص٤ٙ٘ٗ ـّط ػ٠ِ تٌُّح ٝتُؼَٔ تُٙثُؿ. ٣صةسظًّ شٙة

ُُٞنإ إ٫َِّ ٣َُُُٞه ت٣ًِ٧ّر ٝ ْٞ َٓ  ْٖ ِٓ ث  َٓ ت٫ؼصٔثػ٤ّر تُص٢ ٕٗس ػ٤ِٜث ٝشًخ٠ّ ك٤ٜث. ٝهه هثٍ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ ك٢ ٛىت ت٤ُّثم: "

."ِٚ ثِٗ َّ ؽِّ َٔ ُ٣ َٝ  ِٚ تِٗ ًَ ِّٙ َُ٘٣ َٝ  ِٚ َنتِٗ ِّٞ تُٙ ٣َُٜ َٞ ِذ كَسَخَ ًَ ُْلِْع َػ٠َِ ت
41

 

ّٕ تُصةةثي٣ك ت٩ِةة٢ٓ٬ خوةةهي ٓةةث َّ ٓةةٖ ٤ّٔٓةةٍتز تُفٝةةثيذ ت٩ِةة٤ٓ٬ر أ ٔةةٜه ت٣ٍٗثـةةث ػةةٖ ٓوث٘ةةه ت٩ِةة٬ّ  ُؼةة

ّٕ تُٔٞتهق تُّٔص٤ً٘ذ ُةْ شمةَ ٜٓ٘ةث أٞةٞتيٙ ُة٤ُ كوةٟ كة٢ تُلصةًذ تُ٘د٣ّٞةر، خةَ ـصّة٠ خؼةه ٝكةثذ  ٝؼًٞٛ يِثُصٚ، كإ

 ْٕ ة٢ِّ أَ ِِ ُْلَثِي َٕ ت ث َٔ ِْ ة َِ صَةَح إَُِة٠  ًَ ْيَنتِء  ّٕ "أَخَةث تُةهَّ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ، كوه ؼثء ك٢ ٓٞٞس ٓثُي خٖ أُٗ إٓثّ نتي تُٜؽًذ أ

ة َّ ْٗ َُ ت٩ِْ ةث ٣ُوَةهِّ َٔ َّ إِٗ َٝ ت  ةهم ـَ ُٕ إَِّٗث ٧يٚ ٫ شوةّهَ أَ ث َٔ ِْ َِ  ِٚ صََح إ٤َُِْ ٌَ ِر كَ َِ وَهَّ ُٔ ُْ ِٚ ت َّْ إ٠َُِ ت٧َْْي ِ٘ة٢ أََّٗةَي َُِٛ ـَ هَةْه خََِ َٝ ُِةُٚ  َٔ َٕ َػ ث

صَعَدِّدمةةث ُٓ ْ٘ةَس  ًُ  ْٕ إِ َٝ ةةث َُةةَي  َّٔ ًُِئ كََِ٘ؼ ْ٘ةَس شُْدةة ًُ  ْٕ ١ِٝ كَةةإِ ِْةَس َٞد٤ِدمةةث شُةةَهت َٕ أَخُةةٞ  ُؼِؼ ةةث ٌَ ََ تَُّ٘ةةثَي كَ ةثٗمث كَصَةةْهُل َّ ْٗ ََ إِ ْٕ شَْوصُةة ةةَىْي أَ ـْ كَث

ٍَ تْيِؼَؼث إ٢ََُِّ أَِػ٤َهت َػ٢ََِّ  هَث َٝ ث  َٔ ِٜ ًَ إ٤َُِْ ُْ٘ٚ َٗظَ ت َػ ًَ َّْ أَْنخَ ِٖ ظُ َٖ تْظ٤َْ٘ ٠ خ٤َْ َٝ ِ". تُهَّْيَنتِء إَِوت هَ رَّ َٝ صَعَدٌِّح  ُٓ ث  َٔ ٌُ صَ َّٙ هِ
42

 

ّٕ إؼ٬ٍ ت٩ّٗثٕ إ٠ُ  ؿس ُِّٔصًٕم تُل٢ًّٗ ٓث٤٘٤ِٕٞ إ ّٞ ٤ر ِ ّٔ ـّه شوه٣ّٚ ػِٔٚ ّٓسُر ػ٠ِ ؿث٣ر ٖٓ ت٧ٛ

Louis Massignon {1883-       تُفه٣ط ػٖ "ش٤ٞهًت٤ٞر ٫ب٤ٌّر" ك٢ ت٩ِة٬ّ. ٝهةه ٔةًؾ ت٧ِةصثو ػدةه

ذ )...( ٝتٗؼهتّ أ٣ّر ِِعر ًٜ٘ٞش٤ّر ك٢ ت٬ِ٩ّ ّٞ ِّّر أٝ  تُٞٛثج خٞـه٣در ٛىت ت٧ًٓ خوُٞٚ: "تٗصٜثء تُ٘د أٝ ٤ًّ٘ر ٓد

َّ ٛةىت كةصؿ  ٤ٛةر ٓ٘ظّٔر ٖٓ تُوّثِٝر تٌُِّٔل٤ٖ ٝـهْٛ خص٘ظ٤ْ تُؼدثنتز ٝتُٔد٤ِّٖٛ ُوٍٞ تُفةن ٝشس٣ٝةَ تُٕةًع، ًة
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ًّ  - ٔةة٣ًعر إٔ ٣ٌةةٕٞ ٓدٓ٘ةةث ِةة٤ِْ تُؼوةةَ -ُ٪ّٗةةثٕ تُؼةةثن١  أخةةٞتج ٗلةةٞو لةةثيم، ُةةْ ٣صةةًّنن تُّٔةةِٕٔٞ، ػِةة٠ ٓةة

ت٫ِصؼٔثٍ أـ٤ثٗث...".تُؼٙٞي، ك٢ تِصؼٔثُٚ، خَ أًِكٞت ك٢ وُي 
43

 

ّٕ شِةي تُدّةثٞر ًثٗةس ظ٣ًةر  ُةٖ ػثْ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ ـ٤ثذ ٤ٓٞ٣ر خ٤ّعر لث٤ُر ٖٓ تُصٌِّق ٝت٫٘ةع٘ثع، كةإ

خثُؼدً ٝتُه٫٫ز تُص٢ شعدس ػظٔر تُصؽًخةر تُٞؼٞن٣ّةر ًُِِةٍٞ ٝػٔوٜةث ٝ٘ةههٚ ت٬ُٓص٘ةث٢ٛ، كوةه ٗوِةس ُ٘ةث ًصةح 

ر شِو٤ؿ تُ٘مَ ـ٤٘ٔث أٔثي ػ٠ِ ه ّٙ ٞٓٚ خإٌٓث٤ّٗر ػهّ شِو٤ؿ تُ٘مَ كس٘دؿ تُ٘مَ ك٢ شِي تُّ٘ر "٤ٔٙةث". ت٤ًُّذ ه

ةر شٌٕةق ٤ّٔٓةٍتز ٝػة٢ تًُِةٍٞ تٌُة٣ًْ  ّٙ ٝػ٘هٓث تـصّػ أُٝةي تُوّٞ هثٍ ُْٜ: أٗصْ أػِْ خسٓٞي ن٤ٗةثًْ"، ٝٛة٢ ه

ذ تُصة٢ ت٘ةعلثٙ ر ُ ّٞ صد٤ِـٜةث نٕٝ خىتشٚ ٝٓٞهلٚ ٖٓ تُٞؼٞن ٝتُٔٞؼٞن ػ٠ِ ـّه ِٞتء. كؼ٠ِ تًُؿْ ٖٓ ش٤ٍّٔٙ خثُ٘د

َّ ٓفصلظث خؽًٞٛٙ ت٩ّٗث٢ٗ تُهتبْ تُى١ ٫ٌّ ٤ًّٓشٚ ٖٓ تُف٤ثذ إ٠ُ تُٔٔثز.  خو٤ّر تُمِن أؼٔؼ٤ٖ، كوه ظ

٢ًّ تُ٘لُ ٝتُـ٤ً كة٢ ؿ٤ةً ٓٙةثنٓر ُِٔ٘عةن  َ تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ ـ٤ثشٚ ك٢ ِد٤َ تُٔفدّر ٝتُٔ٘لؼر تُص٢ شٍ ًّ ً

ثٙ خث٧ُق ٝت٩ ّٔ ف تُٔدٖٓ خٜث هثب٬:أٝ تُلعًذ. أُْ ٣هُع تُٔد٤ٖ٘ٓ إ٠ُ ٓث ِ ًّ "تُٔدٖٓ ٣ةسُق  ٬٣ف ٝت٣٩عثي؟ أُْ ٣ؼ

٣ٝدُق ٫ٝ ل٤ً ك٢ ٖٓ ٫ ٣سُق ٫ٝ ٣دُق ٝل٤ً تُ٘ثَ أٗلؼْٜ ُِ٘ثَ".
44

 

ّٕ ٓلصثؾ  در ٓصؼّهنذ ت٧خؼثن ٝتُؽٞتٗح، ٝأ ًّ ّٕ تُصـ٤٤ً ػ٤ِّٔر ًٓ ُوه ًثٕ تًٍُِٞ تُٔٙعل٠ ػ٠ِ ٝػ٢ ًد٤ً خس

ٓؽٔٞػةر. ُةىُي شّٞؼةٚ لعثخةٚ ؿثُدةثم إُة٠ ت٩ّٗةثٕ تُلةًن ٓ٘عِةن ؼ٤ٔةغ  ُٝٞؼٜث ت٧ِثِة٢ خ٤ةه١ ت٩ّٗةثٕ كةًنت ظةْ

تُصـ٤ًّتز ٝٓدصهأٛث ك٢ تُؼثُْ. ٝإّٗٚ ُٖٔ تُؼؽ٤ح ٝتُٔهٛٓ إٔ ٣ٌٕٞ ت٬ِ٩ّ ٓٙهيت ٖٓ ٓٙثني ت٤ُٞ٘٧ّر تُه٤٘٣ّر 

كر تُّٜٔهنذ ُِِّْ ك٢ تُؼثُْ خٌَ ِٝثبَ تُؼ٘ق ٝتُفًج تُٔصثـر خّدح ِٞء شٞظ٤ق تُٖ٘ٙٞ ت ًّ ةث تُٔصع ّٓ ُه٤٘٣ّر، إ

ػٖ ؼَٜ ٓعدن أٝ ػٖ أٞٔثع ٤ِث٤ِر ٝإ٣ه٣ُٞٞؼ٤ّر ٝٓىٛد٤ّر. كؼ٘هٓث ٗوًأ ٤ّ٘ٝر تًٍُِٞ ت٣ًٌُْ إ٠ُ هثبه٣ةٚ "أخةث 

ةًت ٫ٝ  ّّ ٠ِٞٓ" ٝ"ٓؼثو خٖ ؼدَ" تُِّى٣ٖ خؼعٜٔةث تًُِةٍٞ إُة٠ تُة٤ٖٔ ٗث٘ةفث إ٣ّثٛٔةث خٙة٤ـص٢ ت٧ٓةً ٝتُٜ٘ة٢: "٣

ةةًت ّّ شَعَ  شؼ َٝ ت  ًَ ٫َ شَُ٘لِّةة َٝ ت  ًَ ةة ِّٕ خَ ٫َ شَْمصَِِلَةةث"َٝ َٝ َػةةث  َٝ ث
45

٣صٍت٣ةةه تِةةصـًتخ٘ث ٓةةٖ أُٝةةةي تُةةى٣ٖ ٣فةةثُٕٝٞ كةةًٚ هةةًتءتشْٜ  

ٝشّٞؼٜةثشْٜ تُٔىٛد٤ّةةر خةةثُوٞذ. كةةإوت ًةةثٕ تًُِةةٍٞ هةةه أٝ٘ةة٠ خةةثًُكن ٝتُِّةة٤ٖ كةة٢ ػ٤ِّٔةةر ؿةةٍٝ لةةثيؼ٢ ٝكةة٢ ِةة٤ثم 

صلثهْ ٓسِةثذ تُّٔةِْ تُفة٣ٍٖ شثي٣م٢ تُوٟٞ ك٤ٚ ٓصٌثكةر كف١ًّ خ٘ث ت٤ُّٞ تُٞهٞف ػ٘ه ٛىت تُٔـٍٟ تُؼظ٤ْ ـص٠ّ ٫ ش

 ك٢ ٛىت تُوًٕ تُفثن١ ٝتُؼ٣ًٕٖ.
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ّٕ ِٖ٘ تُصـ٤٤ً ك٢ تُوًإٓ ت٣ًٌُْ ٝت٤ًُّذ تُ٘د٣ّٞةر  ٝٛٔةث تُٔٙةهيتٕ  -خ٘ثء ػ٠ِ ٓث شوّهّ، ٣ٌٔ٘٘ث تُصس٤ًه ػ٠ِ أ

إ٠ُ تُلعًذ تُص٢ كعً ر تُ٘ةثَ ػ٤ِٜةث ٝخٔ٘ظٞٓةر  خوهي ٓث ٢ٛ ٓفصٌٔر - ت٧ِث٤ِثٕ ك٢ تُعوثكر تُؼًخ٤ر ت٤ٓ٬ِ٩ر

أل٬ه٤ّر ؿث٣صٜث ـلظ تُ٘ٞع تُد١ًٕ ٖٓ ٜٓثُي تُلّثن إ٠ُ ٓٙثُؿ تُّهتن، كإّٜٗث ًىُي ٓصِّٙر خّٖ٘ تُؼوَ ٝتُصثي٣ك 

خثػصدثيٛٔث ٓؽث٤ُٖ ٓفث٣ع٤ٖ ٤ًُّٔذ ت٩ّٗثٕ ك٢ تُف٤ثذ ٝتُٞؼٞن. شوةثَ كة٢ ٜةٞبٜٔث ه٤ٔةر ت٩ّٗةثٕ أٝ تُفٝةثيذ 

ّٕ ٕٓةٌِر تُصـ٤٤ةً خثُؼةثُْ تُؼًخة٢ ت٩ِة٢ٓ٬  تُص٢ ةِ٘ث إ٤ُٜةث شدةًٖٛ ػِة٠ أ ّ٘ ّٕ ٛةىٙ تُ٘صةثبػ تُصة٢ شٞ ٣٘ص٢ٔ إ٤ُٜةث. ٝإ

ٌِٕٓر ٓؼًك٤ّر أل٬ه٤ّر ٓؼث، إو ًِّٔث تهصًٗس ٣ًٞور شٔعَّ تُٖ٘ٙٞ تُه٤٘٣ّر خٔدظًّتز ت٣ه٣ُٞٞؼ٤ّر ٤ِٝث٤ِّر شلثهٔس 

 ث.ألعثء شٔعَّ شِي تُٔٙثني ت٧ِث٤ِّر ِٝثء شس٣ِٜٝ

4- 

ةةً تُّةةٞي١ ؼةةٞنز ِةةؼ٤ه ٓةةٖ أخةةًٌ نػةةثذ ش٤ّةةثي "ت٬ُػ٘ةةق ٌّ " كةة٢ تُؼةةثُْ ت٩ِةة٢ٓ٬، إو ٣ؼصدةةً كٌةةًٙ ٣ؼةةّه تُٔل

تٓصةهتنت ُٔهيِةر ٓثُةي خةٖ ٗدة٢، خثػصدةثيٙ ٣صدّ٘ة٠ لعّةةٚ تُلٌة١ً ٗلّةٚ ِةٞتء ٓةٖ ٗثـ٤ةر ٗٞػ٤ّةر ت٧كٌةثي ٝتُدًٗةةثٓػ 

ّٕ ٓثُةي ٗلّةٚ هةه هةّهّ خؼةٛ  ت٬٘٩ـ٢ أٝ ٖٓ ٗثـ٤ر ٣ًٞور ػًٚ شِي ت٧كٌثي ٝأِث٤ُح ًٞـٜةث. إٜةثكر إُة٠ أ

ٛث خؼٔ ّٞ وٜث تُل١ًٌ ٝظًتء ٓثنشٜث.ًصح ؼٞنز ٝهًٜٜث ٓ٘
46

 

ّٕ تُّةٖ٘ ٓةٖ  ٣٘عِن ؼٞنز ِؼ٤ه ك٢ خفعٚ ػٖ ِٖ٘ تُصـ٤٤ً ٖٓ ظ٬ض ِّّٓٔثز. شصٔعَّ تُِّّٔٔر ت٠ُٝ٧ ك٢ "أ

لِن ر تُص٢ ػ٠ِ ت٩ّٗثٕ ًٕلٜث ٝتًصٕثكٜث"
47

ّٕ "تُصـ٤٤ً شـ٤٤ًتٕ شـ٤٤ةً تُوةّٞ  ، خ٤٘ٔث شصٔعَّ تُِّّٔٔر تُعث٤ٗر ك٢ أ

ٝشـ٤٤ةةً ر".
48

ةةث تُٔ  ّٓ ّٕ "تُلةةًم خةة٤ٖ تُٔؽصٔؼةةثز ُةة٤ُ كةة٢ تُلعةةًذ ٝإّٗٔةةث كةة٢ تُعوثكةةر أ ّةةِّٔر تُعثُعةةر، كصصٔعّةةَ كةة٢ أ

تٌُٔصّةةدر".
49

ّٕ تُدٕةةً ؿثُدةةثم ٓةةث ٬٣ّٓةةٕٞ تُصـ٤ّةةًتز ٣ٝدثٔةةًٜٝٗث نٕٝ تُصٞهّةةق ػ٘ةةه أِةةدثخٜث تُؼ٤ٔوةةر،   ُٝةةىُي، كةةإ

ّٕ أِدثخٚ ٢ّّ ٣٘ص٢ٔ إ٠ُ تُؼثُْ تُٔ٘ظٞي ك٢ ـ٤ٖ أ ّٕ ـهض تُصـ٤٤ً ـ ٝػٞتِٓةٚ ػو٤ِّةر ؿ٤ةً ًٓب٤ّةر ػٙة٤ّر  خثػصدثي أ

ػ٠ِ تًُ٘ه ٝتُصفه٣ه ـص٠ّ خثُّ٘در إ٠ُ تًُتِم٤ٖ ك٢ تُؼِْ نٕٝ إٔ ٣ؼ٢٘ وُي تِصفثُر تٍُٞ٘ٞ إ٠ُ ٗصثبػ إ٣ؽثخ٤ّر 

ْ كة٢ شلثػ٬شةٚ ٝٗصثبؽةٚ. ِة٘فثٍٝ ٓةٖ ٛةىت تُٔ٘عِةن، هةًتءذ ِةٖ٘  ٌّ شّٞؼٚ تُلؼَ ت٩ّٗث٢ٗ إ٠ُ أهّٞ تُّٔةثُي ٝتُةصف

ًّّ تُصـ٤٤ً ت٣٩ؽثخ٢ ٝشؼةّىيٙ تُصـ٤٤ً ك٢ كًٌ ؼٞن ُٜٔث خسِدثج شؼ ّٝ ز ِؼ٤ه تٗع٬هث ٖٓ ٓفٞي٣ٖ خثي٣ٌٖ؛ ٣صؼِّن أ

ث تُعث٢ٗ، ك٤صؼِّن خّدَ تُصـ٤٤ً ت٣٩ؽثخ٢ ًٝٞهٚ. ّٓ  خثُؼثُْ ت٢ٓ٬ِ٩. أ

 أعثاب فشل الرغ٘٘ش اإلٗجاتٖ تالعالن اإلعتهٖ -أ
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ّٕ أَ٘ ؼ٤ٔغ ت٬ٌُٕٔز تُص٢ ش٘مً ٤ًثٕ تُؼثُْ ت٢ٓ٬ِ٩ ٌَٕٓ ك١ًٌ  ًٌّ تُّٞي١ تُٔىًٞي آٗلث أ ٣ؼصوه تُٔل

٤ّر ت٧كٌةثي". ّٓ خث٧ِثَ. ٝهه ت٘عِؿ ػ٠ِ شّة٤ٔصٚ خةـ"أ
50

ٝ"ػٔة٠ تُلٌةً" 
51

ّٗ خٜةىت تُٔٞهةق ُل٤ةق  ، ٝٛةٞ ٫ ٣مة

ر كفّح، ٓعِٔث ٣صدثني إ٠ُ تُىٖٛ، ٝإّٗٔث ٣وٙه أِثِ ّٓ ر أ١ تُؼث ّٓ ٠ّٔ ْٜٓ٘ خـ"هثنذ تُلٌةً" أٝ ت٧ ثم تُوثنذ ِٞتء ٓث ٣ّ

 خـ"هثنذ تًُأ١ تُؼثّ ٝت٤ُّثِر".

٤ّر ت٧كٌثي ك٢ ش٤ًِمٜث ُؽِٔر ٖٓ ت٫ػصوةثنتز تُمثٞةةر، ٓعةَ شوةه٣ْ تُصـ٤٤ةً ت٤ُّثِة٢ ػِة٠  ّٓ شٌٖٔ لعٞيذ أ

تُصـ٤٤ةةً تُ٘لّةة٢ ٝت٫ؼصٔةةثػ٢ ٝتشّدةةثع تُعةةًم تُِٔص٣ٞةةر
52

ؿص٤ةةث٫ز ت٤ُّثِةة٤ّر ُصفو٤ةةن وُةةي تُٔدصـةة٠ ػِةة٠ ٔةةثًِر ت٫ 

 ٝت٫ٗو٬خثز ٝٓث ٔثخٜٜٔث...

٘ر ك٣ًٌّث ٫ٝ شٔصِي أخّٟ هٞتػه تُلًٌ تُ٘وه١ ٝآ٤ُّثشٚ، شٙدؿ تٌُثيظر  ّٙ ر ؿ٤ً ٓف ّٓ ّٕ أؿِد٤ّر تُؼث ٝإوت ِِّٔ٘ث خس

 ّٓ ٤ّةر ت٧كٌةثي ألعةً ٓةٖ أ ّٓ ّٕ أ ًّ ؼٞنز ِؼ٤ه خٔةًتيذ هةثب٬م: "إ َّ ُفظر ٝلثًٞ. ُٜىت أه ٤ّةر ؼ٤ِّر خ٤ّ٘ر ٓ٘صظًذ ك٢ ً

تُوًتءذ ٝتٌُصثخر".
53

ّْ تٍُٔتُةن تُٔؼًك٤ّةر تُصة٢ ٝهؼةس ك٤ٜةث ٓةٖ شٞ٘ةق خةـ"تُ٘مدر ت٩ِة٤ٓ٬ّر" ِةٞء   ّٕ ٓةٖ أٛة إو أ

ّٕ ٓهيِةر تُوةًإٓ تُصة٢ خًٗثٓؽٜةث تُوةًإٓ  شٔعِّٜث ُِٖ٘ٙٞ تُه٤٘٣ّر، ك٤ِّس تٌُِٕٔر كة٢ تُوةًإٓ أٝ تُّةّ٘ر خثػصدةثي أ

أٗصؽس ُ٘ث ٗصثؼثم ٓص٤ٍّٔت ٓصٔع٬ّ ك٢ تُٙفثخر
54

َ ؼةٞنز ِةؼ٤ه أِةدثج ِةٞء شٔعّةَ تُ٘ٙةٖٞ تُه٤٘٣ّةر ٝإٕ  ّٙ . ٫ ٣ل

ؿ ٗٞػ٤ّر وُي تُصٔعّةَ تُّة٢ّء ٛةَ ٛةٞ لعةس  ّٜ أٔثي إ٠ُ ٓث أِٔثٙ خـ"ش٤ٕةر ت٧كٌثي" ٝ"ـًم تًُٔتـَ". ًٔث ٫ ٣ٞ

 ػل١ٞ أّ لعس ٓوٙٞن؟!

 َّ ع شِي تٌُِٕٔر تُل٣ًٌّر إ٠ُ ٕٓة٬ٌز كًػ٤ّةر ألةًٟ ٫ شوة ًّ أ٤ّٔٛةر ػٜ٘ةث، خثػصدثيٛةث  خ٤ه أّٗٚ ٣ٌٖٔ تُوٍٞ خصل

تٓصهتنتم ٝتِصٌٔث٫ ُٜث ٓعَ ّٓثبَ تُلٜةْ تُمةثٞا ُصؽًخةر تُّةِق ٝػةهّ ش٬هةؿ ت٩يتنذ خثُوةهيذ ٝهثخ٤ِّةر تُٔؽصٔؼةثز 

 ت٤ٓ٬ِ٩ّر ُِص٬ػح خسكٌثيٛث ٖٓ هدَ خؼٛ تُوٟٞ تُمثيؼ٤ّر.

ّٗ ٕٓةٌِر تُصٔعّةَ تُمةثٞا ُّةِٞى تُّةِق أّٜٗةث  ًٌّ تُّٞي١ ك٢ ٓث ٣م "ٓةٖ أًدةً تُٕٔة٬ٌز تُصة٢ ٣ؼصوه تُٔل

شؼصًٚ تُِّْٔ كة٢ ٛةىت تُٜٔٞةٞع، إو شةّْٞٛ تُ٘ةثَ أّٜٗةْ كة٢ أٗٔةثْٜٞ تُل٣ًٌةر ٓعِٔةث ًةثٕ ػ٤ِةٚ تُ٘ةثَ كة٢ ػٜةه 

تُٙفثخر، ك٤فثُٕٝٞ إٔ ٣ةًٝت كة٢ تًُٓةثن ٗةثيت ٝكة٢ تُؽٔةٞن ـًًةر، كة٬ ٤ٔ٣ّةٍٕٝ ٓةث ـةهض ٓةٖ شـ٤٤ةً كة٢ تُلٌةً 
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ٓٙة٤در ًدةًٟ ٝػودةر ًةدٝن، شفةٍٞ نٕٝ يؤ٣ةر ت٧ٓةًتٚ تُصة٢ ٝتُ٘ظً ك٤و٤ّٕٞ أٗلّْٜ خْٜ نٕٝ ٔؼٞي، ٝٛةىٙ 

شٙثج خٜث تُٔؽصٔؼثز".
55

 

ؤ ٖٓ تُِّق أٝ تُهػٞذ إ٠ُ ت٣ٍٗ٫ثؾ ػٖ ٓوث٘ه كوْٜٜ ًٔث هه ٣م٤َ  ًّ ّٕ ٛىت تُٔٞهق تُٔؼِٖ ٫ ٣ؼ٢٘ تُصد خ٤ه أ

ثٞ تُل٣ًٌّةر ٝتُّة٤ًِّٞر إ٠ُ تُهٛٔثء ٝإّٗٔث ٛٞ نػٞذ إ٠ُ ًٜٝيذ ت٩ُٔثّ خثُّةٖ٘ تُصثي٣م٤ّةر تُصة٢ أٗصؽةس شِةي ت٧ٗٔة

ـصّةة٠ ٫ ٣ٍُ٘ةةن تُلٌةةً إُةة٠ تُصو٤ِةةه تُؽةةثف أٝ إُةة٠ تُصد٣ًةةًتز تُٞت٤ٛةةر ٓعةةَ ت٫ػصوةةثن خوةةًج ٜٗث٣ةةر تٍُٓةةثٕ ٝظٜةةٞي 

ت٤ُّٔؿ تُهّؼثٍ.
56

 

ةةةث ٕٓةةةٌِر ػةةةهّ ش٬هةةةؿ تُوةةةهيذ خةةةث٩يتنذ، كٜةةة٢ ٓصؼِّوةةةر خسٌٓةةةر تُعوةةةر كةةة٢ ت٩ّٗةةةثٕ ٝههيتشةةةٚ تُصةةة٢ ش٘وّةةةْ  ّٓ أ

ةةةهإُةةة٠ هةةةهيتز ٓثن٣ةةةر ٝهةةةهيتز ك ًّ ّٕ ٕٓةةةٌَ تُؼةةةثُْ ت٩ِةةة٢ٓ٬ كةةة٢ ٛةةةىت تُّةةة٤ثم  ٤ّٜٔةةةر. ٝهةةةه أ ؼةةةٞنز ِةةةؼ٤ه أ

ٓصّٙةةةةَ أِثِةةةةثم خثُوةةةةهيتز تُل٤ّٜٔةةةةر، خثػصدثيٛةةةةث كٜٔةةةةث ٓصٌةةةةث٬ٓم ُِةةةةىتز ٝتـص٤ثؼثشٜةةةةث ٝإٌٓث٤ّٗثشٜةةةةث، ٦ُٝلةةةةً 

ٝشٞتٌٗثشةةةةٚ ٝتِةةةةةصًتش٤ؽ٤ّثشٚ. كِةةةةةٞ شةةةةةٞكًّز ٛةةةةةىٙ ت٩ٌٓث٤ّٗةةةةةر ُٔةةةةةث لّةةةةةً تُؼةةةةةثُْ ت٩ِةةةةة٢ٓ٬ ػه٣ةةةةةه تُٔؼةةةةةثيى 

ر ٝـصّةةة٠ ت٤ُّثِةةة٤ر ٝتُفًخ٤ّةةةر، إو ُةةةْ ٣ٌةةةٖ ٣ةةة٘وٗ تُؼةةةثُْ ت٩ِةةة٢ٓ٬ ؼثٗةةةح ت٩يتنذ ٝتًُؿدةةةر كةةة٢ تُفٝةةةثي٣

تُّةةةدنن ٝتًُهةةة٢ ٝتُ٘ٙةةةً ٫ٝ ـصّةةة٠ تُصمعةةة٤ٟ كةةة٢ ِةةةد٤َ شفو٤ةةةن وُةةةي خوةةةهي ٓةةةث ًةةةثٕ ٣٘وٙةةةٚ وُةةةي تُؽثٗةةةح 

 تُل٢ٜٔ تُٕٔثي إ٤ُٚ آٗلث.

ّٕ تُؼٔةةَ تُمةة٬ّم تُ٘ةةثؼؿ ٫ ٣ةةصْ إ٫ّ خةةص٬هؿ تُوةةهيذ ٝ ت٩يتنذ خؼدةةثيذ ؼةةٞنز ِةةؼ٤ه ٗةةهيى تُو٤ٔةةر ٝإوت ػِٔ٘ةةث أ

ٕ تُؽ٘ةة٤ٖ كوةةثٍ: ّٞ ةةً تُّةةٞي١ ـةة٤ٖ ٔةةدّٜٜث خؼ٤ِّٔةةر شٌةة ٌّ ّٕ ٕٓةةٌِر تُؼةةثُْ  تُفو٤و٤ّةةر ُٜةةىٙ تُّٔةةسُر. ٝهةةه أ٘ةةثج تُٔل "إ

َّ شٞتٜغ ٖٓ ههيذ ٝإيتنذ، ًٝٔث ٣دهأ تُؽ٤ٖ٘ ٓةٖ ش٬هةؿ تُفة٣ٖٞ ٝتُد٣ٞٝةر، ًةىُي تُؼٔةَ ٣صُّٞةه  ت٢ٓ٬ِ٩ شدهأ خٌ

يذ ٝت٩يتنذ، ك٫ِٞٛٔث ُٔث ٝؼه ت٩ّٗثٕ ٫ُٞٝٛٔث ُٔث ٝؼه تُؼَٔ تُٙةثُؿ ٝهةه لِةن ت٩ّٗةثٕ ٤ُؼٔةَ ٖٓ ش٬هؿ تُوه

٘ثُفث...".
57

 

ّٕ تُؼٞتَٓ تُص٢ شؼعَّ تُصـ٤٤ً ت٣٩ؽثخ٢ خثُؼةثُْ تُؼًخة٢ ت٩ِة٢ٓ٬ كة٢ كٌةً ؼةٞنز ِةؼ٤ه ٓصًتخعةر  تُفو٤ور أ

أش٤٘ث ػ٠ِ وًً ؼ٤ٔؼٜث، كىُي أًٓ ٣ّصـًم ػٕةًتز خدؼٜٝث تُدؼٛ. ٝتًصلثؤٗث خث٩ٔثيذ إ٠ُ خؼٜٝث ٫ ٣ؼ٢٘ أّٗ٘ث 

ِر ٝكن ٣ًٞور شس٤ُل٤ّر شًتػة٢ تُصٌثٓةَ  ّٙ ّْ شِي تُؼٞتَٓ ٓؽِٔر ؿ٤ً ٓل تُٙلفثز ت٧لًٟ. ُوه ـثُٝ٘ث ت٫ًصلثء خسٛ

 خ٤ٜ٘ث.
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 عثل ذِع٘ل عٌي الرغ٘٘ش -ب

ّٕ ه٤ٔةةر تُصةةثي٣ك كةة٢ كٌةةً ؼةةٞنز ِةةؼ٤ه ٓفٞي٣ّةةر ٓصؼةةّهنذ ت٧خؼةةثن. شؽٔةةغ خةة٤ٖ تُفٝةةثيذ ٝتُفو٤وةةر ٝتُةةٍٖٓ  إ

ًٌّ تُّٞي١ ش٬ٌّ شف٣ًً ت٩ّٗثٕ تُِّْٔ خصف٣ًً  ًّه تُٔل ٝتُٔ٘ؽٍ ت٩ّٗث٢ٗ خؽ٤ٔغ أًٔتٞٚ. ٖٝٓ ٛىت تُٔ٘ظٞي ٣د

ّٕ شف٣ًةً تُصةث ّْ إ٫ّ تُصثي٣ك ٖٓ إًًتٛثز تُٔث٢ٜ ٝتُفثًٜ ٓؼث تٓصعث٫م ُ٘هتء تُّٔصودَ. خ٤ه أ ي٣ك ت٩ِة٢ٓ٬ ُةٖ ٣ةص

إوت ٝهغ تُ٘ظً إ٤ُٚ ػ٠ِ أِثَ تُّٖ٘ ٫ ٝكن تُم٤ّ٘ٞٙثز ٝ"ت٫يشٜثٗثز" تُٔدنُؽر.
58

 

ّْ تُ٘ظً إ٠ُ تُصثي٣ك ػ٠ِ أِثَ تُّٖ٘، ِة٤صٞظّن تيشدةثٞ ظةثُٞض تُؼِةْ ٝتُصّةم٤ً ٝتُّةّ٘ر كةـ"تُصّم٤ً  إوت ٓث ش

تُّةّ٘ر )تُوةثٕٗٞ( أٓةٞي ًٓشدعةر خؼٝةٜث خةدؼٛ. كثُّة٘ر ٣سش٢ ٗص٤ؽر تُؼِْ خّةٖ٘ ر كة٢ لِوةٚ، كةثُؼِْ ٝتُصّةم٤ً ٝ

هثٕٗٞ ر، ٝتُؼِْ ٛةٞ ٓؼًكةر ٛةىٙ تُّةٖ٘، ٝتُصّةم٤ً ٗص٤ؽةر ٛةىٙ تُٔؼًكةر".
59

ٌُةٖ ٛةَ تُ٘ظةً إُة٠ تُصةثي٣ك ػِة٠  

ًّّ ُِؽ٤ٔغ أّ ٣ّصهػ٢ شٞكًّ ًٔٝٞ أِث٤ِّر؟  أِثَ تُّٖ٘ ٓعِح ٓص٤

ر ػ٤ّٙر ػ٠ِ تُصو٤ٖ٘، ّٔ ّٕ ٛىٙ تُٜٔ ًّه ؼٞنز ِؼ٤ه أ ٝإٕ ًثٕ ٖٓ تٌُٖٔٔ "شٕم٤ٜٙث" أٝ شف٤ِِٜث خثُّ٘در  ٣د

ةغ ن٫ُصةٚ  ِّ إ٠ُ "تُ٘مدر" أ١ أَٛ تُؼِْ. ٝتٗع٬هث ٓةٖ وُةي ٣ّةصؼ٤ً تُٔٙةعِؿ تُوًآٗة٢ "تًُتِةم٤ٖ كة٢ تُؼِةْ" ك٤ٞ

ِّغ ن٢ُ٫ ًٜٝي١ ٣لةصؿ آكثهةث يـدةر  ش٤ِٞؼث ٫ ٣وعغ تُِٙر خثُٔؼ٠٘ تُوًآ٢ٗ ٤ِٝثهٚ تُى١ ٝين ك٤ٚ، ٝإّٗٔث ٛٞ شٞ

ةث ُِؼِةْ، إّٗةٚ ٣ؼعة٢ ت٩ّٗةثٕ ِةِعثٗث ٫ ُِ٘ظً  ّ٘ ةر ٓةٖ تُٔؼًكةر، أٝ ٤ًلةث لث ّ٘ ّٕ ًُِٞق تُؼِْ ٤ٍٓذ لث ٝتُصهخًّ "إ

ًّّ ُٖٔ ُْ ٣ًِك ك٢ تُؼِْ". ٣ص٤
60

 

ِّغ ك٢ تُؼِْ ٣وص٢ٝ ػّهذ ٜٞتخٟ ٜٓ٘ث ٜةًٝيذ ػةهّ "شٕة٤ةر" تُوٝةث٣ث ٝتُةهلٍٞ إُة٠ ػةثُْ ت٧كٌةثي  ّٕ تُصٞ إ

٤ؿتُى١ ٣ّصٞؼح تُلْٜ ٝتُصلّْٜ ٝتُصٜٞ
61
ٝتٗصٜثغ تُؼوَ ت٫ِصه٢ُ٫ تُى١ ٣ؼصدًٙ ؼٞنز ِؼ٤ه ٓوصًٗث تهصًتٗث ٝظ٤وث  

"ُِف٤ثذ ٓٙثني ألًٟ ُِٔؼًكر ش٬بْ تشؽثٜٛث تُؽه٣ةه. ُٝٓٞةه ت٩ِة٬ّ...ٛٞ ُٓٞةه  خث٬ِ٩ّ ك٤وٍٞ ك٢ ٛىت تُٔؼ٠٘:

ذ ك٢ ت٬ِ٩ّ ُصدِؾ ًٔثُٜث ت٧ل٤ً ك٢ إنيتى تُفثؼر إ٠ُ  ّٞ ّٕ تُ٘د ذ ٗلّةٜث، ٝٛةٞ تُؼوَ ت٫ِصه٢ُ٫. إ ّٞ إُـةثء لةصْ تُ٘دة

ّٕ ت٩ّٗةثٕ ٌُة٢  أًٓ ٣٘ع١ٞ ػ٠ِ إنيتًٜث تُؼ٤ٔن ٫ِصفثُر خوثء تُٞؼٞن ٓؼصٔهتم إ٠ُ ت٧خه ػِة٠ ٓوةٞن ٣وةثن ٓ٘ةٚ. ٝإ

٣فَٙ ًٔثٍ ٓؼًكصٚ ُ٘لّٚ ٣٘دـ٢ إٔ ٣صًى ٤ُؼصٔه ك٢ تُٜ٘ث٣ر ػ٠ِ ِٝثبِٚ ٛٞ".
62
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٢ ػ٠ِ تُ٘ظً تُدًٛث٢ٗ أِثِثم  ّٙ ّٕ تُؼوةَ ت٫ِةصه٢ُ٫ ٓةٖ ٓ٘ظةٞي ؼةٞنز ِةؼ٤ه ُةٖ أـثٍ ٛىت تُٕثٛه تُ٘ ، كةإ

 ٖ ّٓ ػوَ "تِص٤ّثػ٢" ٣صٌثَٓ ٓغ تُؼوَ تُعد٤ؼ٢ ٣ٝصؽةثٌٝ تُؼوةَ ت٧نتشة٢ تُٙةثيّ إُة٠ تُؼوةَ تُصٞت٘ة٢ِ تُةى١ ٣ةد

 تُصٞتكن خ٤ٖ تُؼوَ ٝت٣٩ٔثٕ ٝخ٤ٖ ػث٢ُٔ تُلًٌ ٝتُٞؼهتٕ.

َّ ٖٓ أخًٌ تُ٘صثبػ تُص٢ ٣ل٢ٝ إ٤ُٜث تُؼوَ ت٫ِصه٢ُ٫ إٌٓث٤ّٗة ر تُٔٔثظِةر خة٤ٖ "تُوٞتػةه ت٧ل٬ه٤ّةر ٝتُوٞتػةه ُؼ

تُعد٤ؼ٤ّر".
63
شِي تُٔٔثظِر ٫ شِـ٢ تُصٔث٣ٍ خ٤ٜ٘ٔث، ٝإّٗٔث شًشو٢ خٌٔثٗر تُوٞتػه ت٧ل٬ه٤ّر إ٠ُ ًٓشدر ٫ ٣ّصٜثٕ خٜث.  

ّٕ لٙٞ٘ة٤ّر ٓؽةثٍ تُعد٤ؼةر ٓةٖ أخؼةثن ك٤ٍ ٣ثب٤ّةر ُٝةٖ ٣دهٝ ٛىت تًُأ١ ٖٓ تُ٘ثـ٤ةر تُ٘ظ٣ًّةر ٓدثُـةث ك٤ةٚ، خثػصدةثي أ

ّٕ ؼةٞنز ِةؼ٤ه ٝتظةن ٓةٖ إٌٓث٤ّٗةر  ٤ٔ٤ًٝثب٤ّر ٝؿ٤ًٛٔث أًعً هثخ٤ِّر ُِصو٤ٖ٘ ٝتُصهه٤ن ٖٓ ٓؽثٍ تُوة٤ْ ٝت٧لة٬م، كةإ

تٍُٞ٘ٞ ٣ٞٓث إ٠ُ شو٤ٖ٘ تُوٞتػه ت٧ل٬ه٤ّر، ك٤وٍٞ خ٘دًذ شلثؤ٤ُّر: "تُى٣ٖ ٣ً٣هٕٝ إٔ ٣ةًٝت ٛةىٙ ت٣٥ةثز كة٢ ت٥كةثم 

ذ ٗلّ ّٞ ٜث ٝخثُصلثٝز ٗلّٚ ك٢ يؤ٣ر هٞت٤ٖٗ تُل٣ٍ٤ثء ٝت٤ٔ٤ٌُثء...كِوه ًثٗةس هةٞت٤ٖٗ ٝت٧ٗلُ تُوهيذ ػ٠ِ يؤ٣صٜث خثُو

ّٕ هةٞت٤ٖٗ ت٧لة٬م هةه شدةهٝ  ت٤ٔ٤ٌُثء ؿثٓٝر ًثُّفً ػ٘ه تُ٘ةثَ ٣ٞٓةث، ٌُّٜٝ٘ةث ٘ةثيز نه٤وةر ٝٝتٜةفر ت٤ُةّٞ. إ

ٚ ٓةث ٣فدّةٚ ؿثٓٝر ُ٘ةث ت٤ُةّٞ كة٢ خؼةٛ أؼٍتبٜةث، ٌُّٜٝ٘ةث هةٞت٤ٖٗ ظثخصةر ٝ٘ةف٤فر، كوةثٕٗٞ لإٔ ٣فةّح تُٔةًء ٧ل٤ة

ُ٘لّٚل، ٝهثٕٗٞ لت٫ٓص٘ثع ػٖ تُـ٤در ٝت٤ُٔ٘ٔر ٝتُفّهل هٞت٤ٖٗ أل٬ه٤ةر تؼصٔثػ٤ةر، ًوةثٕٗٞ لشسًّةه تُفه٣ةه ٝكّةثنٙل 

ك٢ ٓؽثٍ تُعد٤ؼر".
64

 

ّٕ "ػهّ خمُ تُ٘ةثَ أٔة٤ثءْٛ" ٝتُؼةهٍ "ٝإٔ ٫ ٣ؽةًٖٓ ٔة٘ ٕ هةّٞ  إٜثكر إ٠ُ وُي، ٗدّٚ ؼٞنز ِؼ٤ه إ٠ُ أ

ػ٠ِ أ٫ شؼهُٞت" ٓدثنئ هًآ٤ٗر
65

 ٝـوثبن شِٙؿ ُٝدٟ تُوٞتػه ت٧ل٬ه٤ر ٝهٞت٤ٜٗ٘ث. 

ةر تُصًخ٤ةر ٝتُصؼِة٤ْ إُة٠  ّٔ ّْ إِ٘ثن ٜٓ ّْ ٓسِّصٜث، كٔعِٔث ٣ص ّٕ تِصٌ٘ثٙ تُوٞت٤ٖٗ ت٧ل٬ه٤ّر هه ٫ ٣ٌل٢ ٓث ُْ ٣ص خ٤ه أ

ِّّةةثز شٝةةٖٔ تُصعد٤ةةن تُؼِٔةة٢ ُصِةةي تُوٞتػةةه  ةةر تُصـ٤٤ةةً ٣صعِّةةح إهثٓةةر ٓد ّٔ ِّّةةثز ٓ٘ظّٔةةر، كٌةةىُي ٗؽةةثؾ ٜٓ ٓد

ّٕ شف٣ًً كًٌ ت٩ّٗةثٕ ٓةٖ ت٫ػصوةثنتز تُمثٞةةر ٝشًٔة٤ه ِةًِٞٚ ت ٧ل٬ه٤ّر نٕٝ إًًتٙ أٝ ٓـثُعر. ٫ٝ ؼهتٍ ك٢ أ

ً ٝكن يؤ٣ر تِصًتش٤ؽ٤ّر شّصٞػح شفّه٣ثز تًُتٖٛ ٝشّصٕةًف آكةثم تُّٔةصودَ  ّٙ إ٠ُ أهّٞ تُّٔثُي ػٖ ه٘ثػر ٝشد

أ١ تُٙٞتج ٝت٩ل٬ٖ.أُِ ُصًه٤ر ػَٔ ت٩ّٗثٕ، ك٤ص٬ٌّ ك٤ٚ ػً٘ٙت ت٩يتنذ ٝتُوهيذ 
66

 

شؼّه ت٧كٌثي تُص٢ ًٞـٜث ؼٞنز ِؼ٤ه تٓصهتنتم ك٣ًٌّث ُٔهيِر "ك٤ِّٞف تُفٝثيذ" ٓثُي خٖ ٗد٢. خ٤ةه أّٜٗةث ٫ 

شمِٞ ٖٓ ًٞتكر شّصّٔهٛث ٖٓ "ش٤ِٞغ" ن٫٫ز أكٌثي ٓثُي ٝش٤ُٞه تُؽه٣ه ٜٓ٘ث خوًتءذ تًُٔؼؼ٤ّر تُه٤٘٣ّر ٓٔعِّةر كة٢ 
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ُِّةثبه ٝتُٔةسُٞف ٓةغ شعؼ٤ٜٔةث خةدؼٛ ٌٓصّةدثز تُؼِةّٞ ت٩ّٗةث٤ّٗر تُٔؼث٘ةًذ نٕٝ تُوًإٓ ٝتُّةّ٘ر هةًتءذ ٓـةث٣ًذ 

ةِر، ٝٛةٞ ٓةث ٍٗٓةغ تُو٤ةثّ خةٚ  إِوثٞ أٝ ٔعٟ ّٙ ّٕ ٛةىت ت٧ٓةً ٣ّةصهػ٢ نيتِةر ٓل ك٢ تُص٣ٍَ٘ ٝتُصس٣ٝةَ. ٫ٝ ٔةّي أ

 ّٓصود٬.

تُلًٌ تُؼًخة٢ ت٩ِة٢ٓ٬ ُّةٖ٘ تُصـ٤٤ةً، كإّٗ٘ةث ِة٘عًم خةثج  ؿ٤ً أّٗ٘ث ٣ٍُٔٝه ش٣ٞ٘غ ٌٝت٣ث تُ٘ظً ك٢ شٔع٬ّز

ِّغ كٜٔ٘ث ُِو٤ّٝر أًعً.  تُٔهيِر ت٫ؼصٜثن٣ّر تُص٤ّّٗٞر ػ٠ّ إٔ ٣صٞ

5- 

شٔصه ؼىٝي ٓث ٗٙةعِؿ ػِة٠ شّة٤ٔصٚ خثُٔهيِةر ت٫ؼصٜثن٣ّةر تُصّٞٗة٤ّر إُة٠ تُؼٜةٞن تُصس٤ِّة٤ّر ُِعوثكةر تُؼًخ٤ّةر 

ت٩ِةة٤ٓ٬ّر خإك٣ًو٤ّةةةر ـةةة٤ٖ خةةةًٌ ػةةةّهذ أػةةة٬ّ ٓصلوّٜةةة٤ٖ كةة٢ تُةةةه٣ٖ ٞدؼةةةٞت خّٔةةة٤ًشْٜ ػٙةةةًْٛ، أٓعةةةثٍ أِةةةه خةةةٖ 

أخةةةةةة٢ ٣ٌةةةةةةه  ّ{ ٝتخةةةةةة870ٖٛ/256ّ{ ٝإخ٘ةةةةةةٚ ٓفٔةةةةةةه 854ٛ/240ّ{ ِٝةةةةةةفٕ٘ٞ 828ٛ/213تُلةةةةةةًتز ز

ٝتُٔةةثٌي١  ّ{1040ٛ/ 430ّ{ ٝأخةة٢ ػٔةةًتٕ تُلثِةة٢  1013ٛ/403ّ{ ٝأخةة٢ ـّةةٖ تُوثخّةة٢  996ٛ/386 

ّ{ٝؿ٤ةةًْٛ، ظةةْ ظٜةةً خؼةةٛ ت٧ػةة٬ّ تُدةةثي٣ٌٖ كةة٢ تُؼٙةةً 1400ٛ/803ّ{ { ٝتخةةٖ ػًكةةر  1141ٛ/536 

ٍ تُعؼةثُد٢ ّ{ ٝػدةه تُؼ٣ٍة1924ّ{ ٝٓفٔةه تُ٘مِة٢  ز1880 -1766تُفه٣ط، أٓعثٍ ت٤ُٕك إخًت٤ْٛ ت٣ًُثـ٢  

 {...1973 -1879{ ٝٓفٔه تُعثًٛ خٖ ػثٔٞي 1944 -1874 

ّٕ ٓؽةةثٍ نيتِةةص٘ث ٓصؼِّةةن أِثِةةث خّةةٖ٘ تُصـ٤٤ةةً، كإّٗ٘ةةث ٓةةهػٕٞٝ إُةة٠ تُفةةًٖ ػِةة٠ تلص٤ةةثي تُ٘ٔةةثوغ  ٝخٔةةث أ

ًّ يأ٣٘ث ػ٠ِ تلص٤ثي ت٤ُٕم٤ٖ ػده تُؼ٣ٍٍ تُعؼةثُد٢ ٝٓفٔةه تُعةثًٛ خةٖ ػثٔة ٞي ت٬ُٔبٔر خههّر ٩ٌٔث٤ُّص٘ث. ٝهه تِصو

يٛٔث ُٜىٙ تُّٔةسُر  ّٞ ٗٔٞوؼ٤ٖ ُصهخًّ ه٤ّٝر تُصـ٤٤ً ك٢ تُٔهيِر ت٫ؼصٜثن٣ّر تُص٤ّّٗٞر. كل٤ْ شصٔعَّ أخًٌ ػ٘ثً٘ شٙ

 خصُٞٗ ٝخثُؼثُْ ت٢ٓ٬ِ٩ ًِّٚ؟

 القشاءج الْاْ٘ح للقش ى ّذطْٗش ْلْهَ -أ

لٌة١ً ٝت٫ؼصٔةثػ٢ ُةٖ شسظًّ ت٤ُٕمثٕ ػده تُؼ٣ٍةٍ تُعؼةثُد٢ ٝٓفٔةه تُعةثًٛ خةٖ ػثٔةٞي خس٘ةهتء تُفةًتى تُ

تُةةةهتبً خثُٕٔةةةًم لث٘ةةةر ٓةةةغ ؼٔثػةةةر "تُؼةةةًٝذ تُةةةٞظو٠" ٝ"ٓؽِّةةةر تُٔ٘ةةةثي"
67

ٓٔعِّةةةر كةةة٢ أكٌةةةثي ؼٔةةةثٍ تُةةةه٣ٖ  

ّٕ خةٞتني 1935-1865{ ٝٓفٔةه ئة٤ه يٜةث  1906 -1849{ ٝٓفٔةه ػدةهٙ  1898 -1838ت٧كـث٢ٗ  {، كةإ

َّ ٓفَ تػصدثي، إو ش٤ٍّٔ لعثخٚ خعثخغ تٗلؼث٢ُ ِؽث٢ُ  ؼًأشٜٔث لث٘ر خثُّ٘در إ٠ُ تُعؼثُد٢ ٝتٜفر خثن٣ر ؼ٤ِّر شظ

٣ًّّٖ تُةى٣ ٖ أٜةلٞت ػِة٠ تؼصٜةثنتز ؿ٤ةًْٛ ٤ّٓةٔث شوه٣ّة٤ّث، ـصّة٠ ٧٘ةدفس شِةي ّٓٞؼٚ أِثِثم إ٠ُ تُؼِٔثء ٝتُٔل
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ةة٣ًٖ  ّّ تُوهتِةةر شصفةةّهٟ ههتِةةر تُوةةًإٓ ٗلّةةٚ. ُوةةه ٗوةةه تُعؼةةثُد٢ ػه٣ةةه ت٫ػصوةةثنتز تُمثٞةةةر ِةةٞتء ػ٘ةةه خؼةةٛ تُٔل

٤ُٖ أٝ ػ٘ه تُؼثٓر، ٓعَ ظةٞتًٛ تُٕةعٟ كة٢ تُصس٣ٝةَ ٝتٗصٕةثي تٍُٝت٣ةث ٝت٫ػصوةثن كة٢ تًٌُتٓةثز ٝتُوةهيت ّٝ ز ٝتُٔصس

 تُمثيهر ٧٘فثج تٍُٝت٣ث...

٣ًّّٖ ٓث ُْ ٣وُٞٞت كإّٗٚ ُْ ٣ؽثٗةح تُٙةٞتج  ُةٖ تّٗثم تُعؼثُد٢ ك٢ ٗوهٙ إ٠ُ تُٔدثُـر أـ٤ثٗث خصو٣َٞ خؼٛ تُٔل

ة٣ًٖ ٝتُلوٜةثء  ّّ ـ٤ٖ هثٍ ٓ٘ى خهت٣ر تُوًٕ تُٔث٢ٜ: "أ٣ّٜث تُوًإٓ ًْ ٖٓ ؼًتبْ شوصًف خثِةٔي كٔةث أٔةّه تخصؼةثن تُٔل

ّٗ تُوًآٗةة٢ ٝػةةٖ ت٧ٓعِةةر تُصةة٢ أػعثٛةةث تًُِةةٍٞ خثِةةصًٔتي ٞةةٞتٍ ٝٓٙةةثخ٤ؿ تُظةة٬ّ، ػِةة٠  ـةةّه ِةةٞتء، ػةةٖ تُةة٘

ـ٤ثشٚ".
68

ّٕ تُؼٞتَٓ تُؼ٤ٔور ٫ٗو٬ج نٝي تُه٣ٖ ك٢ ٓؽصٔؼثش٘ث تُؼًخ٤ّر ت٤ٓ٬ِ٩ّر تُٔؼث٘ةًذ شؼةٞن إُة٠   إو ٫ّٔي أ

وةٞت ت ّٔ ُٕةًق ٝتُلؽةٞذ خة٤ٖ تُ٘ةثَ تُصٔعَّ ت٢ُّّء ُٔٙثنيٙ ت٧ِث٤ِّر ٖٓ هدَ خؼٛ ٖٓ ٣ٞ٘لٕٞ خثُؼِٔثء تُةى٣ٖ ػ

ٌِّس ػ٘ثً٘ تُلصٖ ٝٓ٘ثخس تُٔفٖ.  ٝتُلْٜ تُٙف٤ؿ ُِه٣ٖ، كثٗلًٞ ػوه تُؽٔثػر ٔىي ٓىي ٝشٕ

إّٗ٘ث خٜىت تُوٍٞ ٫ ٗـ٤ّح أٝ ٗوَِّ ٖٓ ه٤ٔر خو٤ّر تُؼٞتَٓ ت٫هصٙثن٣ّر ٝت٤ُّث٤ِّر، ٌُّٝ٘٘ث ِٗلس تُ٘ظً إ٠ُ تُؼثٓةَ 

َ تُ٘ظ١ً ُدو٤ّر ت ًّ م.تُٔؼًك٢ خثػصدثيٙ تٌُٔ  ُؼٞتَٓ ٤ّٜ٘ٔث أٝ آ٤ُّث

ُوةةه تهصةةًؾ تُٕةة٤ك ٓفٔةةه تُعةةثًٛ خةةٖ ػثٔةةٞي كةة٢ ٛةةىت تُّةة٤ثم ٓؼ٘ةة٠ ٣ًٞلةةث ُِصلّةة٤ً كةة٢ ٓوّهٓثشةةٚ تُصةة٢ 

كةةةٚ هةةةثب٬: "ٛةةةٞ تِةةْ ُِؼِةةةْ تُدثـةةةط ػةةةٖ خ٤ةةةثٕ  ًّ ٘ةةّهي خٜةةةث شلّةةة٤ًٙ تُِٔٞةةةّٞ خصلّةةة٤ً "تُصف٣ًةةً ٝتُص٘ةةة٣ًٞ" كؼ

ةةةةغ ِّ ٝتُٔ٘ثِةةةةدر خةةةة٤ٖ تُٔؼ٘ةةةة٠ ت٧٘ةةةة٢ِ ٝتُٔؼ٘ةةةة٠  ٓؼةةةةث٢ٗ أُلةةةةثظ تُوةةةةًإٓ ٝٓةةةةث ٣ّةةةةصلثن ٜٓ٘ةةةةث خثهصٝةةةةثج أٝ شٞ

تُٔ٘وةةةٍٞ إ٤ُةةةٚ ٫ ٣فصةةةثغ إُةةة٠ شع٣ٞةةةَ. ٜٝٓٞةةةٞع تُصلّةةة٤ً أُلةةةثظ تُوةةةًإٓ ٓةةةٖ ـ٤ةةةط تُدفةةةط ػةةةٖ ٓؼث٤ٗةةةٚ ٝٓةةةث 

ّٕ شٔةةةث٣ٍ تُؼِةةةّٞ ًٔةةةث ٣وُٞةةةٕٞ خصٔةةةث٣ٍ تُٜٔٞةةةٞػثز  ٣ّةةةص٘دٟ ٓ٘ةةةٚ. ٝخٜةةةىٙ تُفهظ٤ّةةةر لةةةثُق ػِةةةْ تُوةةةًتءتز، ٧

ٝـ٤ع٤ّثز تُٜٔٞٞػثز".
69

 

ٌَّ إٜةةةثكر ًدةةةًٟ كةةة٢ ػِةةةْ تُصلّةةة٤ً، لث٘ةةةر إوت ٓةةةث ٗظًٗةةةث إُةةة٠ تُؽثٗةةةح ٝإوت ًةةةثٕ ٛةةةىت تُصؼ ٣ًةةةق ٫ ٣ٕةةة

َّ ٔةةة٢ء  ّٔس ًةة تُصعد٤وةة٢ ُصِةةي تُٔوةةّهٓثز كةة٢ شلّةة٤ً تُصف٣ًةةً ٝتُص٘ةة٣ًٞ ٗلّةةةٚ تُةةى١ ًةةثن ٣ٌةةٕٞ ِٓٞةةٞػر ٜةة

ّٕ ه٤ٔةةر وُةةي تُصلّةة٤ً شٌٔةةٖ كةة٢ ًٕةةلٚ ٝػ٤ةةثم ػ٤ٔوةةثم  ػةةهت تُصلّةة٤ً ػِةة٠ ـةةّه هةةٍٞ خؼٝةةْٜ، كإّٗةةٚ ٣ٌٔ٘٘ةةث تُوةةٍٞ إ

َّ ٓةةٖ ِةة٤ًذ ٗد٣ّٞةةر ٝألدةةثي تُمِلةةثء خ ٗةةثز تًُٔؼؼ٤ّةةر تُه٤٘٣ّةةر ًٌةة ّٞ ٝةةًٝيذ تُوةةًتءذ تُٞتػ٤ةةر ُِوةةًإٓ ُٝدو٤ةةر ٌٓ

ّْ ػ٘ث٘ةةةً شِةةةي ّٕ تػصٔةةةثن تُؼوةةةَ أٛةةة  ِٝةةة٤ً ت٤ُٝ٧ةةةثء ٝأٔةةةؼثي تُؼةةةًج ٝأٓعةةةثُْٜ ٝـٌٜٔةةةْ ٝأ٣ّةةةثْٜٓ. ٫ٝ ؼةةةهتٍ أ

صدةةً كةة٢ ٛةةىت تُٔٝةةٔثي ًصةةثج "ٓوث٘ةةه تُوةةًتءذ تًُته٤ةةر. ٝٓةةث ٣ؼ٤٘ةةٚ وُةةي ٓةةٖ كةةصؿ آكةةثم ت٫ؼصٜةةثن ٝتُصةةهخًّ. ٣ؼ
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 119، ٖ 1985، نتي تُـًج ت٢ٓ٬ِ٩، 1، ٞسّح الرذّشس فٖ القش ى ،(تُعؼثُد٢ )ػده تُؼ٣ٍٍ -

69
 12–11، ٖ ٖ 2، تُٔػ1997 ، نتي ِفٕ٘ٞ ًُِٕ٘،ذِغ٘ش الرذشٗش ّالرٌْٗش ،(تخٖ ػثٔٞي )ٓفٔه تُعثًٛ -



 

   

 

ةةةُ ُِصـ٤٤ةةةً ت٣٩ؽةةةثخ٢  ِّ ّْ ت٧ٞةةةثي٣ؿ تُصةةة٢ شد تُٕةةة٣ًؼر ت٩ِةةة٤ٓ٬ّر" ُِٕةةة٤ك ٓفٔةةةه تُعةةةثًٛ خةةةٖ ػثٔةةةٞي ٓةةةٖ أٛةةة

كةةة٢ تُٔؽصٔؼةةةثز ت٩ِةةة٤ٓ٬ّر، خثػصدةةةثيٙ ٣ّةةةثػه ػِةةة٠ شؽّةةة٤ً تُلؽةةةٞذ خةةة٤ٖ تُّٔةةة٤ِٖٔ ٝٓصـ٤ّةةةًتز ػٙةةةًْٛ، إو 

ةةً إـٌثٜٓةةث إ٫ّ خص٤ٔ٘ةةر ت٫ؼصٜةةثن. ُةةىت أُةةّؿ ك٤ةةٚ ٘ةةثـدٚ ػِةة٠ تيشدةةثٞ تُه٣ثٗةةر ت٩ِةة٤ٓ٬ّ  ّّ ر خٔوث٘ةةه ًدةةًٟ ٫ ٣ص٤

تػصدةةً تخةةٖ ػثٔةةٞي ت٫ؼصٜةةثن "كةةًٚ ًلث٣ةةر ػِةة٠ ت٧ٓةةر خٔوةةهتي ـثؼةةر أهعثيٛةةث ٝأـٞتُٜةةث. ٝهةةه أظٔةةس ت٧ٓةةر 

خةةةثُصل٣ًٟ ك٤ةةةٚ ٓةةةغ ت٫ِةةةصعثػر ٌٝٓ٘ةةةر ت٧ِةةةدثج ٝت٫٥ز".
70

ٝٓةةةٖ ٛ٘ةةةث أٔةةةثي إُةةة٠ إٌٓث٤ٗةةةر ٘ةةة٤ثؿر أ٘ةةةٍٞ  

٤هذ.كوٚ ـو٤و٤ّر ؼه٣هذ ٓل
71

  

ّٕ ت٫ؼصٜثن ٫ ٣صُّٞه تػصدث٤ّٞث، ٝإّٗٔةث ٛةٞ ظٔةًذ شًخ٤ةر ك٣ًٌّةر ٝٗلّة٤ّر ِة٤ِٔر شٙةثـح تُٔةصؼِّْ ٓ٘ةى خهت٣ةر  خ٤ه أ

ٙةٚ، ٝٛةٞ ٓةث ٣وصٝة٢ ٓسِّةر ت٫ؼصٜةثن تٗع٬هةث ٓةٖ تُٜ٘ةٞٚ خةثُصؼ٤ِْ تُةه٢٘٣ ٝشؼٙة٤ًٙ  ّٙ شؼِّٔٚ إ٠ُ ٓث خؼه شم

ٗدّٚ إ٤ُةٚ تخةٖ ػثٔةٞي كة٢ ًصثخةٚ "أُة٤ُ تُٙةدؿ خو٣ًةح" ٤ُّصؽ٤ح ًُٝؾ تُؼًٙ ّٝٓصؽّهتشٚ تُٔصّثيػر، ٝٛٞ ٓث 

 ٍ ّٝ ٝنػث إ٤ُٚ ت٤ُٕك تُعؼثُد٢ ك٢ تُؼه٣ه ٖٓ لعدٚ تُص٢ أُوثٛث ّٓثٗهذ ُ٘ٝةثٍ تُعِدةر ت٣ٍُصة٤ّ٤ٖٗٞ لة٬ٍ تُ٘ٙةق ت٧

 ٖٓ تُوًٕ تُؼ٣ًٕٖ.

 ص٘اغح هٌظْهح  ٘وّ٘ح أخت ّ٘ح هركاهلح -ب

 ًّ ّٕ ت٫ٗعةةة٬م كةةة٢ إيِةةةثء تُٔ٘ظٞٓةةةر تُو٤ٔ٤ّةةةر تٌُٔ ِةةةر ُِصـ٤٤ةةةً ت٣٩ؽةةةثخ٢ ٣دصةةةهئ ٓةةةٖ شـ٤٤ةةةً ٓةةةث خةةةثُ٘لُ إ

ٓةةٖ ػةةثنتز خث٤ُةةر ٝأكٌةةثي لثٞةةةر كةة٢ إٞةةثي ٓةةث ت٘ةةعِؿ ػِةة٠ شّةة٤ٔصٚ تُمعةةثج تُ٘دةة١ٞ خةةـ"تُؽٜثن ت٧ًدةةً". 

: ّٕ "ُِ٘لةةةَٞ ػثٛةةةثز خث٤٘ٞةةةر شؼصثنٛةةةث ٝشؼثٝنٛةةةث  ٝهةةةه أٔةةةثي تخةةةٖ ػثٔةةةٞي إُةةة٠ ٛةةةىت تُٔؼ٘ةةة٠ ُِصس٤ًةةةه ػِةةة٠ أ

ةةث ٞدؼةةس ػ٤ِةةٚ ي٣ٝةةهت ي٣ٝةةهت. شؼثٝنٛةةث كةة٢ كصوٝةة٢ خةةصوِّٗ ٓةةث ٛةة٢ ػ٤ِةةٚ ٓةةٖ تُصؼةةث ّٔ ٤ُْ تُٙةةثُفر ٝتُصّةةَِّ ٓ

تخصةةةهتء تُةةةصمِّٗ ٓٙةةةثيػر ػظ٤ٔةةةر ٝػ٘ةةةثء ًد٤ةةةً خةةة٤ٖ نتػ٤ةةة٢ تُةةة٘لُ ٣ٝفةةةّن شّةةة٤ٔصٜث خثُؽٜةةةثن ًٔةةةث ٝين كةةة٢ 

. ٝهةةةه ٝ٘ةةةق خثُؽٜةةةثن ت٧ًدةةةً أ٣ٝةةةث، "تُٔؽثٛةةةه ٓةةةٖ ؼثٛةةةه خ٘لّةةةٚ" ِةةةٖ٘ تُصًٓةةةى١، هةةةثٍ يِةةةٍٞ ر )ٖ(:

ّٕ يِةةةٍٞ ر هةةةثٍ ػةةةٖ ٗلةةةً ُةةةٚ كةةة٢ إـةةةهٟ ؿٍٝتشةةةٚ:كوةةةه يٟٝ تُد٤ٜوةةة٢ ٓةةةٖ ـةةةه٣ يؼؼ٘ةةةث ٓةةةٖ " ط ؼةةةثخً أ

ّٕ ٛةةةىت تُؽٜةةةثن ٤ُفٔةةة٠ خةةة٤ٖ نتػ٤ةةة٢ تُةةة٘لُ ـصّةةة٠ شٌةةةٕٞ ػثهدصةةةٚ إوت "تُؽٜةةةثن ت٧٘ةةةـً إُةةة٠ تُؽٜةةةثن ت٧ًدةةةً . ٝإ

ًةةةةثٕ ٘ةةةةثـدٚ ٘ةةةةثنهث إٔ ٣ٝةةةةل٢ إُةةةة٠ هدةةةةٍٞ تُةةةة٘لُ ُِم٤ةةةةً ٝإه٘ثػٜةةةةث خٙةةةةِٞـ٤ّصٚ خؼةةةةه شِةةةةي تُدةةةةًت٤ٖٛ 

                                                           
70

 136، ٖ 2006، نتي ِفٕ٘ٞ، شُٞٗ، هقاصذ الششٗعح اإلعته٘ح ،(تخٖ ػثٔٞي )ٓفٔه تُعثًٛ -

71
 تُٔٙهي ٗلّٚ. -



 

   

 

تُٔصٞت٤ُةةر".
72

٤ِةةر ش٘و٤ةةر تُةة٘لُ ٝش٤ًٍصٜةةث تُ٘ةةٞتذ ت٧ِثِةة٤ّر تُصةة٢ شصؼِّةةن خٜةةث خو٤ةةر ػ٘ث٘ةةً تُٔ٘ظٞٓةةر شٔعّةةَ ػٔ 

تُو٤ٔ٤ّر ٖٓ ِٔثـر
73

ٝشّثٓؿ 
74

ٝػهتُر 
75

٣ّر ّٓدُٝر  ًّ ٝـ
76

ٝشؼوَّ ي٤ٔه. 
77

 

 ٝإٕ ًثٗس ػ٤ِّٔث ٓصهتلِر شةهتل٬ ؼةه٤ُّث - ُوه ًثٕ تُمعثج ت٬٘٩ـ٢ تُص٢ّٗٞ ٣ؼ٢ شٔثٓث خصًتشد٤ّر شِي تُو٤ْ

ّٕ ُةةىت ـةةًٖ  - ٣ّةةر، خثػصدثيٛةةث ؼةةًٞٛ تُه٣ثٗةةر ت٩ِةة٤ٓ٬ّر، خةةَ إ ًّ تن ت٩٘ةة٬ؾ ػِةة٠ إػةةثنذ ت٫ػصدةةثي ُو٤ٔةةر تُف ّٝ ي

٣ّر ٝت٫لص٤ثي تُةىتش٢ ُِلةًن  ًّ ّْ خثُف تُمعثج تُوًآ٢ٗ أٍُٜٗث ٍُٓ٘ر ِثخور ُِه٣ٖ تُى١ ٫ إًًتٙ ك٤ٚ. إو ـص٠ّ ت٣٩ٔثٕ ٣ص

 ٝكن ههيتشٚ ٤ًِِّٞٝثشٚ تٌُٔصّدر ٖٓ تُصؽًخر تُٔؼ٤ٕر.

ّٕ تُصـ٤٤ً خثػصدثيٙ ػ٤ِّٔر إخهتػ٤ّر ل٬ّهر شفصثغ إ٠ُ شؽ٤ٔغ تُوهيتز ٝتُؽٜٞن تُص٢ شّةص٘ه إُة٠ ظوثكةر ٝ ٫ ّٔي أ

َّ تُؽٜةٞن  ِ٘در ػٔثنٛث ه٤ْ إّٗث٤ٗر شًشو٢ خث٩ّٗثٕ ٝشفلٍّٙ ػ٠ِ تُلؼَ كة٢ تُصةثي٣ك، خثػصدةثيٙ ٓؽةث٫ ٓلصٞـةث ٌُة

 ٝتُعثهثز ٝتُفٝثيتز.

ٗةثز "تُؼٔةًتٕ تُدٕة١ً" ٫ شوصًٙ أخؼثن ٛىٙ تُٔوثيخر ػ ّٞ ٠ِ تُلًن أٝ تُٔؽصٔغ، ٝإّٗٔث شَٕٔ ًىُي ؼ٤ٔةغ ٌٓ

ٝكن تُٔٙعِؿ تُمِه٢ٗٝ، إو ٛٞ ٣مٝغ خهٝيٙ إ٠ُ ٤ً٘ٝيذ شثي٣م٤ّر ٣هيى ت٧كًتن ٗصثبؽٜةث، ٝإٕ ًةثٗٞت ٣ةىِٕٛٞ 

ّْ نػثبْ تُؼًٔتٕ تُد١ًٕ تُؼهٍ أٝ تُؼهتُر. ُة٤ُ خثػصدةثي ٛةىٙ تُ َّ ٖٓ أٛ لٝة٤ِر ِٝةعث خة٤ٖ ؿثُدثم ػٖ أِدثخٜث. ُٝؼ

ةةس ػِةة٠ وُةةي تُلِّةةلر ت٧يِةةع٤ّر، ٝإّٗٔةةث تِةةص٘ثنت إُةة٠ تُصؽًخةةر تُصثي٣م٤ّةةر كةة٢ ػ٤ِّٔةةر تٌنٛةةثي  ّٙ يو٣ِصةة٤ٖ ٓعِٔةةث ٗ

تُفٝثيتز ٝت٤ٜٗثيٛث. خٜةىت تُٔؼ٘ة٠ ٣ّةْٜ تٗصٕةثي تُؼةهٍ كة٢ تٌنٛةثي تُؼٔةًتٕ ٝيهة٢ّ ت٩ّٗةثٕ، ٝخثُصةث٢ُ ٘ة٤ثٗر 

 ْ ٓدوٗث خمًتج تُؼًٔتٕ ٝنٓثيٙ.تُصـ٤٤ً ت٣٩ؽثخ٢ ٝشهػ٤ٔٚ، ك٢ ـ٤ٖ ٣دو٠ تُظِ

تن  ّٝ م إ٤ُٜةث ي ًّ ّْ هٝث٣ث تُؼهتُر ت٫ؼصٔثػ٤ر تُص٢ شع إٜثكر إ٠ُ وُي، ًثٗس ه٤ّٝر ٜٔثٕ ـوٞم تًُٔأذ ٖٓ أٛ

ةٜث خصةةس٤ُق ًثٓةةَ  ّٙ تُٔهيِةر ت٫ؼصٜثن٣ّةةر تُصّٞٗة٤ّر، ٓعةةَ تُعؼةةثُد٢ ٝتخةٖ ػثٔةةٞي ٝلث٘ةةر تُعةثًٛ تُفةةهتن تُةةى١ ل

ر ػهّ شؼثيٚ شٔصّغ تًُٔأذ خفوٞهٜث ٓغ أـٌثّ ًصثج ر ٤ًِٝذ ٗد٤ّٚ.ٓدًٌت ك٤ٚ خسنُّر ٗو٤ِّر ٝػو٤ِّ 
78

يز   ّٞ كٌِّٔث شعة

ٕ ك٤ٜث ٔم٤ّٙر تُلًن. ّٞ ّْ تُص٢ شصٌ ي تُٔؽصٔغ، خثػصدثيٛث تُٔهيِر ت٧ٛ ّٞ  تًُٔأذ شع
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-  ٖ ،ٕ ّ24 
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-  ٖ ،ٕ ّ163 

75
 ٝٓث ٤ِ٣ٜث. 124ّ ٕ، ٖ  -

76
 ٝٓث ٤ِ٣ٜث. 160ّ ٕ، ٖ  -

77
-  ٖ ،ٕ ّ116 
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 ".اهشأذٌا فٖ الششٗعح ّالوجروع٘ٞتٕ تٌُصثج "ػ -



 

   

 

ّٕ ت٩ِة٬ّ، ٓٔةع٬ّ كة٢ تُوةًإٓ  ُوه أظدصس ؼ٤ٔغ تُٔٙةثني تُصة٢ تٗعِو٘ةث ٜٓ٘ةث كة٢ شةهخًّ إٔةٌث٤ُّر ِةٖ٘ تُصـ٤٤ةً أ

ت٣ًٌُْ ِّٝ٘ر تًُِةٍٞ تُؽ٤ِةَ، أًةًّ ت٩ّٗةثٕ خو٤ٔةر تُؼوةَ ٝتًُٔةه تُةى١ أِّٛةٚ ُم٬كةر ر كة٢ ت٧يٚ ٝٓةث ٣ؼ٤٘ةٚ 

ٝشٞؼ٤ةٚ تُصةثي٣ك خٔةث ٣صٞتكةن ٓةغ ٔةًف شِةي  ت٫ِصم٬ف ٖٓ ػَٔ نؤٝج ِٝؼ٢ ٓصٞتَ٘ ُصًه٤ر ِِٞى ت٩ّٗةثٕ

ت٧ٓثٗةةر ٝٓوصٝةة٤ثشٜث. ٝإوت ًثٗةةس ت٤ُةةّٞ هةةه خةةًٌز خؼةةٛ تُص٤ةةثيتز ت٧٘ةة٤ُّٞر تُصةة٢ ٫ شؼةة٢ ٓؼ٘ةة٠ ِةةّ٘ر ر ِٝةةٖ٘ 

ّٕ تٌُِٕٔر ٤ُّس ك٢ تُه٣ٖ، ٝإّٗٔث ك٢ ٤ًل٤ّر شٔعِّٚ ًٝٞم شهخًّٙ. إٜثكر إ٠ُ ِعٞذ ت٣٩ه٣ُٞٞؼ٤ث ِٝفً  تُصثي٣ك، كإ

َّ شًتكةن ّٓة٤ًذ تُؽثٙ ٝتُِّع ر ٝتُٔىٛد٤ّر. ٝهه ٗدّٚ تُمعثج تُوًآ٢ٗ إُة٠ ـو٤وةر أ٤ٌُّةر لثُةهذ يتكوةس، ِٝةٞف شظة

٫م. أُْ ٣وَ ِةدفثٗٚ ٝشؼةث٠ُ:  ّٝ ّٕ ٓلصثؾ تُصـ٤٤ً ت٣٩ؽثخ٢ ٝأِثِٚ ػ٘ٞتٗٚ تُ٘لُ ٝتُىتز أ ت٩ّٗثٕ تُٞؼٞن٣ّر، ٢ٛٝ أ

ٍم َدرٔل " ْْ َْ َُٗغُِّ٘ش َها تِقَ  َ ِِنْ إِىل َّللال ًُِِْغ َ ."َُٗغُِّ٘شّا َها تِأ
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