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ذرعاػددكذيددموذاسكناٌددحذسرٍددرثٓمذؽددهوذ ؽيددكذينهددٍمذأددّذذفهْعددىذسنيٍددةسحذاسكْهٓددح ذػدديمذؼن ددحذهثٓددهجذيددّذ

مذاسمْمذقنٌٍاذ هشةذاسكاأعذاسكْهّذ مذيٌاٌداذىذاسردّذطدٓههذىذتؼدايحذتدٓمذلسكذينّىذْعكذ ذقناٌحذاسفعلذاإلٌال ّ 

ظيًٍنذاسيرعا نٓم؛ذٌانرفةذ مذشيحذتعغذاسفهقْاخذاسردّذذشدتندذؼدكشٓاخذأدّذٌدياوذاسرٍاػدعذاسردانْفّذسنفعدلذ

ذاإلٌال ّ ذٌيطثؽدذ يصنحذسنفطابذاإلٌال ّذهتل.ذ

دًقاذإسدُذهٍندىذ يانٌدح/ذذيدصالًذْظدثػذ ؽلسكذيّمذ عؼنحذيِذـطابذؼٓمذْهظهفذ مذ عالذهٍنىذاير دا الًذيه

ترهاهٓددةذذفرنددهذ عًدداذاسهيددالضذاسرةٌْنٓددح ذ ّمذاسفطددابذيهدداذْف ددكذٌؼكذددىذاسثهٍْٓددحذاسيرعاسٓددحذاسها يددحذسنٍددتٍمذأددّذ

 اسنؽظحذاسيشًكْحذسنٍؼّ.

سعظيحذإسُذتاسراسّذذهر لذقٍجذاسكالسحذ مذاسترابذإسُذاسشفض ذ مذٌؼكجذاالنٍعامذاستنٓحذاسفاينحذأّذشهؽذاٌ

 ّمذاسشدفضذاسدكْهّذيدٍذاسؽا دلذسنفطدابذاس دا لذتدى؛ذاسفايدلذأٓدى/ذذهٍنىذأعالًذآْالًذسنعظيحذ دمذـداللذأًدلذاسدكْم.

ذاسييصلذسى.

ٌاسريصٓلذيها؛ذيٍذأعلذٌٓيٓا ّذْه دلذاسرعهتدحذاسكْهٓدحذسرٍدرتيلذيهاطدهذاسيشدًكذسنيدي مذاس ٓدٍ ّذاسشدًٍقِذ

كًْذاسشفضذاسكْهّذتايرثانوذيٍذناقلذاسفطابذأٓرهذةذيمذيماذاسفعلذاسيٍرتيلذسنؽههحذاسكْهٓحذاسرّذذهعهذيمذذ 

يىلذاسهضذسظاسػذاسشفضذ مذـاللذاسيشهٌيٓحذاسكْهٓحذاسرّذْترٍثًاذاسشفضذأّذاسعيايح.ذٌ مذشيحذْرؼداأهذ

ذاسرٍ ٓهذاالقٍْسٍظّذسنشفضذاسكْهّذ عذاسيهظٍ حذاسص اأٓحذاس ا يحذينُذقاسةذنيطّذسنيفًٍمذاسكْهّذاس ا لذأّذيي

اسص اأدداخذاسشددفايٓح ذاسييعددكجذسنهظددامذاسثاليددّذاسه ددىِذْ ددٍلذينهددٍم:ذر ددمذاسيًددلذٌاسؼددهٌنِذيمذنددمههذتًددموذ

اسيعطٓدداخذقثددلذاالنفددهاؽذأددّذطدديٓلذاسيٍػددٍطذٌلسددكذستددّذنطددهغذتشددتلذيأؼددلذ ٍددةسحذاسشددفضذ يٌذ تانددحذ

سٍٓاٌدددددّاذاذ-اسشدددددفضاذأدددددّذاسردددددهازذاإلٌدددددال ّ.ذإّمذاسيعدددددالذاسردددددانْفّذٌاسعٍٓتدددددٍسٓرٓتّذ يٌذاسع هاأدددددّذ

ٌا نصهٌتٍسٍظّذاسيؽهٌزذ مذقثلذاسظايهجذاإلٌال ٓحذٌاٌعذظًكاذٌ رهدٍط ذٌتاسرداسّذأًدٍذ ع دكذتاسهٍدثحذسندكانيذ

اسيؽنلذٌيٍذْشديلذؼردّذأدّذيْا هداذيدموذاستصٓدهذ دمذاسشدعٍبذيٌذاسعيايداخذاسشدفًٓح ذيِذاسردّذالذهراتدحذسًدا.ذإنًّداذ

يهؼنحذاسرهازذاسيترٍبر. هذثطحذتاسرهازذاسشفًّذيهصهذ ياذيّذ هذثطحذتذظياياخ
1
ذ

دكذسفعدلذاسشدفضذ دمذ عل يف ٌيهاذْرعاسقذاسكْمذ مذهٍنىذأعالًذْعريدكذاسرتدهانذاسردانْفّذٌْدهذثؾذتًدكفذيٌديُذ  

ـاللذاسيرؼيمذقًٌ اذأّذاسيرفٓدلذ دمذأتدهجذاسيد لذ/ذاسًدكفذاسدكْهّ ذٌيهداذْرشدتلذاسشدفضذيندُذايرثدانوذٌدنطحذ

عحذاْكٍْسٍظٓاذاستفداغذاسردّذْشدهًاذاسفدهقذأدّذذهٌدٓؿذـطاتدى.ذٌْظدثػذقْهٓحذٌ عىذذ صثهدذنظٍصذاسٍٓاقجذاسعنٓاذنرٓ

اسكْهّذأعالًذ عىٌالًذيمذقٓيحذاسيعٓشذتاسيفًٍمذاسرٍاطنّذؼٓسذيطثػذاإلٌالمذيثانجذيمذ يانٌحذقْهٓدحذ عىٌسدحذ
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ذ188صذذ 2ؽذم ذقانذاسٍاقّذسثها ذذهظيحذياشلذطاسػذ  ؽيكذينهٍم ذاسفتهذا طٍسّذٌاٌرؽاسحذاسرةطٓل؛ذنؽٍذذانْؿذآـهذسنفتهذاالٌال ّذ
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سٍػدعذيمذاسؽٓاج ذيثانجذيمذ اذيٌياوذينهٍمذتاس اسةذاسعا كذٌيهاذذهْكذاإلٌال ٓاخذاسرطثٓ ٓح:ذريمذذظؽػذيماذا

ذإلذذةـمذتعٓمذااليرثانذهلذاسهرا طذاسيرهذثحذينُذاسيالؼظاخذاسراسٓح:ذ

.س كذاٌرهقذاإلٌالمذهكْمذٌهرهازذأتهِذؼٍْٓحذ طات حذسرٍانطذاسرانْؿذأّذهلذاسيعريعاخذاإلٌال ٓحرذ-
2
ذ

ذهٌددؿذاإلٌددال ّذاستالٌددٓتّذ ددمذـدداللذنيددٍلضذذصثدددذس ٓيددحذاسظددالغذٌأٍدداقذأنددّذ يدداذظعددلذاسييانٌددحذذ-

ذ ٓحذذهلذيمذأعلذذ كٍّْذسن هٌٌطٓحذٌظعنىذأعالًذالذذانْفًٓاذٌتٍنًٓاذأٍوذاسهايهّذٌأنّ.ذاإلٌال

.رإّمذاسظايهجذاسكْهٓحذذرعاٌوذاسرعثٓهاخذٌاإلنعاواخذاسرّذْ ك ًاذاإلٌالمذيهًا ذيٌذتشتلذيامذيِذقْمرذ-
3
ذ

اذأّذ هظٍ ًٌ ذنْمذْنفظًاذينهٍمذأّ:ذسمسكذأإّمذتينجذاسكناٌحذاسعنيٓحذسإلٌال ٓحذاسرطثٓ ٓحذذرنفضذيٌا

لسكذينًاذذهْكذيمذذٍرثكلذتاسرهازذاالأرفانِذٌاسًعٍ ّذاسطٍْدلذذهفاينٓحذينيٓحذقاـنٓحذسنفتهذاإلٌال ّ رذ-

ذاسمِذ ٓىذ ٍقهذاإلٌالمذ مذا قْامذا ـهَذاسيٍقهذاسي انم...ذ

إلٌدالمذػديمذ هظدٍنذهفاينٓحذينيٓحذ رؼا هحذ عذاسفتهذاسيعاطهذهنى.ذإّمذاإلٌال ٓاخذاسرطثٓ ٓحذذدكنيذاذ-

اسيٍداييحذاسعا ددحذإلنعدداوذينصهتٍسٍظٓدداذاسكْهٓدحر
4

.ذسددمسكذذٍاظددىذاإلٌددال ٓاخذاسرطثٓ ٓدحذاسظددايهجذاسكْهٓددحذاسيعاطددهجذ

تاٌدرهاذٓعٓحذ رعددكقجذاسرفظظدداخ ذسنهفددالذإسددُذتددينجذاسفعددلذاسدكْهّذاسيعاطددهذ ددمذـدداللذذفتٓددكذاالْددكٌسٍظٓاذاسرددّذ

داذؼدٍلذذشدتٓلذأًدلذسندهضذانطالقًداذْفرىنًاذاإلٌالمذاسيعاطه ذاسمِذيطثػذـاػعًذ ًٌ اذ نياؽذ مذاسفًلذذهذتىذيٌا

ذ مذذ ٓٓهذاسهؤْحذاستٍنٓحذاسرّذْؽينًاذاسهضذ مذيظلذاسؽفا ذينُذذ عٓكذٌاؼكذسنهضذاسكْهّ.

ذ ٍمذينُذذفرٓدذاسفطابذٌقناٌحذاسيههثاخذاسيؽيٍسحذأٓىذسنٍطٍلذإسُذذ-ذاإلٌال ٓاخذاسرطثٓ ٓحذ-سمسكذأًّذ

 ٍل:ذرأٓياذْفضذاسفتهذاإلٌال ّ ذٌهياذ ٍنيذ هدمذتكاْدحذاس دهمذاسراٌدعذيشده ذأدإّمذ شدتنحذن اؽذاسال فتهذأٓىذْ

اسال فتهذأٓىذذطهغذنفًٍاذتشتلذػايؾذسؽ ٓ حذػدفيحذٌ عاشدحذٍْ ًّٓدا.ذستدمذاالهرشدافذاسيردكنضذسنؽكاشدحذٌدٍفذ

ٌاسال فتدهذذ-3اسيرهته اسيهٍدّ ذ-1ْعثهذاسعهبذٌاسيٍنيٓمذأّذاسؽ ٓ حذينُذاسرٍاؤلذؼٍلذاسه اؽذاسدصالزذاسراسٓدح:ذ

أٓىذػيمذ اػًٓلذاسفاص.ذْث ّذيماذاسرٍاؤلذاسصالشّذا تعاقذ نًؽاذٌؼاػًهاذأمذيهصهذ مذيِذٌقدذ ؼدُ ذ مذ
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ذ55ذصذ 1998ذ 3ؽذ اسيههىذاسص اأّذاسعهتّ.ذاسي هبذسثهام ذنْفٓحذاسفتهذاسعهتّذاإلٌال ّ ؽيكذينهٍم ذذاذ

3
ذ56ذص ذاسيهظعذنفٍىذ

4
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اسيٍاأحذاالتٍرٓيٍسٍظٓحذ اذتٓمذاسفتهذاسعهتّذاإلٌدال ّذٌاسفتدهذاس هتدّذذرىاْدكذتدهفًذ عدكلذاسيٍداأحذاالقرظداقْحذ

.اسرّذذفظنًياذأّذيماذاس همذاسعشهْمر
5
ذ

ٌ مذشيح؛ذقناٌحذاسيؽعٍبذأّذاسثهٓاخذاسفطاتٓحذسنييصنٓمذسرعهةذيِذاـرىالذٌنثّذسيٍػٍطذاسكناٌحذْ ٍلذ

أإّمذاإلٌال ٓاخذاسرطثٓ ٓحذذعنلذتةنّىذسًٓذيهاكذ مذـطابذذينهٍمذيايها:ذر مذٌظًحذنظهذاتٍريٍسٍظٓحذ  عهأٓحا

يِذـطابذهاماذٌلسدكذتداسيعهُذاسدمِذؼدكقوذيٌذ هًطذتهِو.ذإنًّاذذهظػذأّذهلذ ٍاناذًاذٌـططًاذن كذاسفطابذ 

سٍِذ انامذتفظٍصذقناٌرىذسفتهذتاٌتال ذهياذينًاذذهظػذذعكقْحذاسيهايطذاسفاؼظحذ مذيظلذذعهةذيِذاـرىالذ

سنياقجذاسيكنٌٌحذٌٍفذنهَذتعكذقنٓلذيّمذاسنعٍوذإسُذاسيهًطذاسٍدنثّذيدٍذي دهذالذتدكذ هدىذ دمذيظدلذإنعداوذاسكناٌدحذ

.مذتاسهيلذ مذيييٓرًا:ذٌيّذقناٌحذاسال فتهذأٓىذػيمذاسفتهذاإلٌال ّراسرّذسلذذهعىذيتكاذؼرُذأ
6

 

ٌذتاسراسّذأكيٍَذاسرعكْكذذؽينىذقيٍَذإسُذذعكْكذاسفًلذاسيعاطه يٌذإياقجذذةيٓلذاإلنٍامذاسيٍنلذ عذٌاقعى ذ

أدّذذتلذتإياقجذن لذاسيههىْدحذهيداذقنهداذسرؽهْدهذاإلنٍدامذاسيٍدنلذ دمذاالٌدرهقاوذاسدمِذ انٌدرىذتعدغذاسشفظدٓاخ

اسرانْؿذاإلٌال ّذستٍنًاذشّتندذيهاطهذظمبذهياذتّٓمذنظدهذؼا دكذيتدٍذوْدكذلسدكذأٓيداذيٌدياوذر ههىْدحذاس ىاسدّذ

ٌيهاذؽهؼىذذٍاؤالًذيهصهذ مذ ًل:ذر مذاسدمِذتاسؼدثؾذنٍدركيٓىذسٓؽدكزذاسرهدٍْهذاسدمِذنردٍوذذٌيا شٓحذاتمذنشكر

سدمذْفٓدكناذيهصدهذذ-ذيِذأدّذطدٓ رىذاسرهاشٓدحذ- ّذسرؽ ٓ ى؟...ذأّذذ كْهِذيّمذاتمذنشكذيا شذاسرهازذاسعهتّذاإلٌال

 مذاسكـٍلذأّذطهاطذإْكٍْسٍظّذػكذ يصنّذ ههدىذاسردهاز ذٌاسهرٓعدحذ عهٌأدحذٌدنفاً:ذؼن دحذيـدهَذ دمذؼن داخذ

. يانٌحذاسظهاطذأّذينعذاسرهازذْريتمذاسيههىذأًٓاذ مذإواؼحذاسًا شر
7
ذ

حذٌاسٍٓآٌحذاسنرٓمذ انٌراذإقظاًوذسنفطابذٌيهاذْ ٍلذ ؽيكذينهٍمذيمذقناٌحذاسرعاػكذتٓمذاسٍنطرٓمذاسكْهٓ

اسمِذْيتمذيمذْ يانيذقٌناًذظٍيهاًذأّذذؽ ٓقذاسرهٍْهذٌ مذشيحذطٓايحذيًكذظكْكذٌستمذاسفطدابذاسيههدىِذأدّذ

اسرانْؿذْيانيذأسٓداخذنفٍدًاذأدّذاٌدرعثاقذلسدكذاسفطدابذٌيدّذؼههدحذسٍٓددذسني اٌ دحذأ دؾذت دكنذ دايّذذؽداٌلذ

ذاذىذنرٓعحذ  ٍسحذراالهرفاوذتاسماخرذيٌذاسعظيحذتاس كْل.ذاسؽفا ذينُذاسياػّذتعيٓعذتهٓ

سددمسكذْددكيٍناذينهددٍمذسنددرفنضذ ددمذيددموذاسظددهٌفذاسثاسٓددحذاسرددّذْددهَذتددةّمذذعاٌويدداذيددٍذاسًددكفذاسؽ ٓ ددّذ

سإلٌال ٓاخذاسرطثٓ ٓحذؼدٓمذْ دٍل:ذرسيداذهدامذاسًدكفذاسهًدا ّذسإلٌدال ٓاخذاسرطثٓ ٓدحذيدٍذـندقذاسظدهٌفذاسيال يدحذ

 ؽهنذ مذاسيؽه اخذاسعرٓ دحذٌاسيٓصٍسٍظٓداخذاسثاسٓدحذٌ ؽدهنذ دمذاالْدكٍْسٍظٓاخذاسهاشد حذذسييانٌحذأتهذإٌال ّ

                                                           
5
ذ 60ذصذ اسيهظعذاسٍاتقذ

6
ذ57صذ ذاسيهظعذنفٍىذ

7
 22ذ ذص2000 ذ1اسيههىذاسص اأّذاسعهتّ ذاسي هب ذسثهام ذؽذنظهذؼا كذيتٍذوْك:ذاسفطابذٌاسرةٌْل ذ
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ؼكْصاذأإنّهاذٌٍفذنهطنقذ مذاسيشداهلذاسؽاػدهجذٌ دمذا ٌدنٍبذاسدمِذيٍسعددذتدىذيدموذاسيشداهلذأدّذاسيعريعداخذ

اسٍال ٓحر
8
ذ

ذٌذسٍذذة نهاذ هظعٓحذ ؽيكذينهٍمذٌهعكياذذرٍوطذتٓم:ذ

ذٌينٍ ىذٌ هايعى.اإلسيامذت ؼاْاذاسرهازذذ-

ْ دٍل:ذرإنّدىذْهث دّذيندُذاإلٌدال ٓاخذذذؽظٓلذؽهوذظكْكجذيٌذذهٌانحذ هًاظٓحذظكْكجذس هاوجذلسكذاسردهاز.ذ-

يمذذرة لذظًٓكاذيموذاسؽاسحذٌلسكذتاٌرفكا ًاذستلذٌٌا لذاسرفؽضذاسردانْفّذٌاسٌٍٍدٍٓسٍظّذٌا سٍدهّذ اسن دٍِاذ

ذًٓيا:ٌاسفنٍفّ.ذيهاذنعكذيّمذ ًيرٓمذهثٓهذٓمذذفهػامذنفٍ

ذيٍذاسرهاز؟ذ اذ-

يّذاسؽكاشح؟رذ اذ-
9
ذ

إنّىذْؽاٌلذيمذْرثهٓمذقاـلذاسفطابذاسف ًّذسٓدكّ هذٌشٍقٓردىذترعكْدكذاسدّك اوذأٓدى ذتدلذٍْدعُذإسدُذينٍدهحذاسدهضذ

ينرعىذاسٍاقعذاسعهتّذاسص اأّذٌاسن ٍِذٌاالظريايّذو مذاسهثدٍج ذذ-ذأّذذظٍنوذ-ٌظعنىذ  ٍاٌقاًذؽثٓعًّٓاذسنثشهذ نّىذ

سطدهغذأٓدىذاستصٓدهذ دمذاس هاتدحذيندُذاسع دلذاستالٌدٓتّذاسدمِذؽاسيداذاؼريدُذتةٌدٍانذاسٓ ٓهٓداخ ذٌاسفدهوذسعدّلذيدماذا

اسعٍيهِذتٓمذاسع لذاسيعاطهذٌاسع لذاسر نٓكِ:ذرينّىذْظهغذتيداذسدلذْظدهؼٍاذتدى ذأفدّذؼدٓمذيدلذْظدهؼٍمذتدةّمذ

يّمذاس دهآمذنرداضذش داأّذالذْفدانوذاسهضذيٍذهالمذهللاذنىلذتن حذاسعدهبذٌؽث ًداذسهؽدٍيلذأدّذاستدالم ذْعرثدهذيتدٍذوْدكذ

قٍانٓمذاسٍاقعذٌالذٍْثقذتٍظٍقوذٌظٍقذيماذاسٍاقع ذيِذالذٍْظكذينُذنؽٍذ ٍثق ذلسدكذاسٍظدٍقذاس ٓثدّذاسيداٌنا ّذ

أددّذاسنددٍغذاسيؽفددٍ  ذتٓددكذيّمذؽهْ ددحذاسرعا ددلذيددّذأددّذاسهًاْددحذٌاؼددكجذيِذإؼاسددحذاستددالمذاإلسًددّذينددُذهددالمذاسثشدده ذ

ذعا الًذقنًٍّْٓاذذانْفًّٓدارٌاسرعا لذ عذاسهّضذاس هآنّذ
10
أًيدىذسًدموذاإلشدتاسٓاخذنعدكذنظدهذؼا دكذيتدٍذوْدكذقدكذّذٌأدذ.

ذظيعذقناٌاذىذػيمذ عالذذؽنٓلذاسفطابذاسرّذتّٓمذيهاطهياذأٓياذْنّذقا الً:ذ

رٌشّيحذقايكذامذيٌآٌرامذْؽٍمذاإلشانجذإسًٓياذأّذ هًطذذؽنٓلذاسفطابذٌلسكذ ييٓرًيداذأدّذذؽكْدكذؽثٓعدحذ

رؽنٓنٓحذاسيٍرفك ح.ذاس ايكجذا ٌسُذيّمذاسفطاتاخذاسيهرعحذأّذٌدٓاوذش داأّذؼؼدانِذذدانْفّذسٍٓددذاإلظهاواخذاس

ٌٍَذـطاتاخذ  ن حذيٌذ ٍر نحذيمذتعؼًاذاسثعغ ذإّمذآسٓاخذاالٌرثعاقذٌاإلقظاوذاسرّذْيانًٌاذـطدابذ داذػدكذ

                                                           
8
ذ58صذذ  ؽيكذينهٍم ذذانْفٓحذاسفتهذاسعهتّذاإلٌال ّذ

9
ذ59صذذ اسيهظعذنفٍىذ

10
 183ذ ذص2000 ذ2اسيههىذاسص اأّذاسعهتّ ذاسي هب ذسثهام ذؽ  الممنىع والممتنع نقد الذاخ المفكرج  ينّذؼهب 
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ابذا ٌلذ ...اذاس ايدكجذأدّذتهٓدحذاسفطدذ-ذتكنظاخذ رفاٌذحذتهٍْٓحذ-ـطابذآـهذنعهّذؼؼٍنذيماذاسفطابذأـهذ

اسصانٓحذيمذهلذاسفطاتاخذذرٍاٌَذ مذؼٓسذيّذـطاتاخذٌسًٓذ مذؼدقذيِذ هًداذيمذْدىيلذا رالهدىذسنؽ ٓ دح ذ نّدىذ

.ؼٓمذْفعلذلسكذْؽتلذينُذنفٍىذتةنّىذـطابذوا هر
11
ذ

ًداذستمذينهٍمذْرعاٌوذيماذاالقرهاغذاسيهًعدّذسظداسػذذعداٌوذاسدكياٌَذاالٌرشدهاقٓحذاسردّذقاأعددذيدمذتهٓرٌ

استٍسٍنٓاسٓحذإسُذإياقجذذيصلذ  رهؼاذًلذػيمذ عاقسدحذظكْدكجذذ فدىذأدٍوذاسطدهغذاسع هاأدّذسنيعريعداخذاإلٌدال ٓحذ

ٌاسي اتالخذاسٍطؽٓحذتٓمذاسيفتهْمذٌاسعنياوذاسردّذؽهؼرًداذاإلٌدال ٓاخذاستالٌدٓتٓحذٌإنّيداذْهث دّ:ذرذؽكْدكذاس ٓيدحذ

.أّذ هاؾذي نّذقهٌٌطّراسرص ٓفٓحذيٌذاسرتٍْهٓحذسًماذاإلنراضذاسص اأّذاسي نقذ
12
ذ

ٌيهاذنالؼظذيّمذاإلٌال ٓاخذاستالٌٓتٓحذذظدثػذ رؼدا هحذ دعذاإلٌدال ٓاخذاسرطثٓ ٓدحذتشدهؽذٌاؼدك:ذريدٍذيمذ

ذفؼدعذيدموذا ـٓدهجذـطاتًداذاسفداصذسعينٓدحذن دكذاتٍدريٍسٍظّذشدكْك.ذإندىذسدلذْعدكذ يتهداذذ دكْلذاإلٌدالمذتٍاٌدطحذ

حذٌتهٍْٓددح..ذإنّددىذسددمذْعددٍقذيهدداكذ ددمذ تددامذسنؽددكْسذيددمذأهػددٓاخذظٍيهْددحذٌلاذٓددحذٌليهٓددحذٌش اأٓددحذٌذانْفانٓدد

اإلٌددال ٓاخذاسرطثٓ ٓددحذإلاذ دداذذؽيندددذاإلٌددال ٓاخذاستالٌددٓتٓحذتددكٌنياذٌتشددتلذذؼددا هّذهددلذاسظددعٍْاخذاسؽاسٓددحذ

.سنيعريعاخذاسعهتٓحذٌاإلٌال ٓحذ مذظًحذٌ فاؽهذ يانٌحذينيٓحذيّذأمذأّذيٌضذذعكقياذ مذظًحذيـهَر
13
ذ

 دمذاسهظهْداخذاسيفرنفدحذاسردّذؼاٌسددذيمذذ دهنذأًيداًذ ٍػدٍيًّٓا ذؼٓدسذؼداٌلذينػدهحذٌس كذاٌدرفاقذاسثاؼدسذ

ذتعغذا ؽهٌؼاخذسفًلذتعغذاس ؼاْاذأّذذانْؿذاسص اأحذاسعهتٓحذاإلٌال ٓحذٌيهصهذيموذاس ؼاْا:

ذقؼٓحذاسهض/ذاسيهًط.ذذ-

ذقؼٓحذ ةووذاسفطابذاسكْهّ/ذؼههحذاسٍيّ.ذ-

 ؽيكذينهٍمذييانرىذينُذأًلذتعغذاس ؼاْاذاسردّذاسرثٍددذأدّذذانْفهداذذإّمذاسيهايطذاسعكْكجذاسرّذاٌرعامذتًا

اسص اأّذ مذـاللذاسعنٍمذاسرهاشٓحذاسرّذت ٓدذظا كجذينُذ هظٍ رهاذاسص اأٓح ذأشتندذآسٓاخذاسرٍسٓكذاسردّذيينددذيندُذ

ذيكمذيِذ ؽاٌسحذسنرعكْك ذٌقكذانذتىذ ؽيكذينهٍمذينُذ  ٍالخذقأعدذـطاتىذسالنرشانذيييًا:ذ

ذ نهحذاسفطابذاسكْهّ. ثكيذي -

                                                           
11
ذ8ذصذ نظهذؼا كذيتٍذوْك:ذاسهضذاسٍنطحذاسؽ ٓ ح ذاسيههىذاسص اأّذاسعهتّذاسي هبذسثهامذ

12
ذ61ذصذ ذانْفٓحذاسفتهذاسعهتّذاإلٌال ّ ذكذينهٍم ؽيذ

13
ذ61صذذ اسيهظعذنفٍىذ
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ذ ثكيذينـهحذاسفطابذاسكْهّ. -

  ثكيذينٍهحذاسفطابذاسكْهّ. -

يموذاسيثاقئذاسرّذظعندذينهٍمذْفٍعذطهاياًذ هْهاًذػكذينظدانذاسفطدابذاسر نٓدكِذأدّذاسص اأدحذاسعهتٓدح ذ

 ٌس كذذيفؼدذيموذاسيثاقئذ مذ عالذاس هاوجذانطالقًاذ مذنًطذـطابذاسؽكاشح.

ذؼههحذسنرعكْكذإنّذ ِّ اذ مذاس كْلذيِذ مذاسٍيّذتىذٌإياقجذإػداوجذاسعٍاندةذاسي يٍيدحذأٓدى ذإّمذي ًٌ ياذذهطنقذيٌا

اسٍقٍفذينُذظياسٓحذاٌرثعكخذإسُذاسًٍا شذإّ داذسٍدثةذٌٓاٌدّذيٌذ عهأدّذ أ ًدّاذنؽدٍذذؽهْدكذاسييتهداخذاسردّذ

شاشدحذاسردّذذٍتمذلسكذاسع دلذإلؼدكازذاسهًؼدحذاسهايهدحذاسيهشدٍقج ذٌلسدكذترفندٓضذاإلنٍدامذاسعهتدّذ دمذؼاسدحذاسً

ْعكياذأّذاسرهاهٓةذاستثهَذٌاسرهاقغذاسهيٓدةذأدّذاسفٓداناخذاسيهًعٓدح ذٌػدثاتٓحذاسيهطن داخذنرداضذذع دكذاسهؤْدحذ

ذاسرّذذٍتمذاسعثانجذاسيعكقذأًٓا.

سمسكذأيؽاٌسحذاسرعكْكذذرهظلذٌذرينضذ مذنيثحذظا ؽحذنؽدٍذيدىلذاسدماخذيدمذاسدهضذأدّذاسرهذٓدةذسعالقدحذ

قحذاسهضذ عذاسٍاقعذ مذظًحذشانٓح..ستمذاستيٍمذاسؽاطلذأّذذنكذاسعالقحذي هكذاسماخذ عذاسيٍػٍطذ مذظًح ذٌيال

اسرفانظاخذاسيصنُذسنهضذستٍمذا ـٓهذيطثػذ ههىْدحذها هدحذأدّذاسردانْؿذنرٓعدحذذصثددذاسف ٓدىذؼاهًيداذيندُذقدانٍمذ

ذاسرةٌْلذاسعهتّ.

ْرالؼدقذأدّذشدتلذ ظداقناخذٌهلذ فاسفحذسىذذع كذ مذذهاذثٓحذاإلنٍامذ عذيٍْرىذنرٓعحذاسطعمذاسع كِذاسمِذ

 رتدهنجذ ددمذسؽظددحذاإلتعدداقذاسع ددكِذإسدُذاسفظددلذاسعٍددكِ..ذٌيهدداكذتعددغذاسيفتدهْمذيددىلذاسددماخذيددمذ ههىْرًدداذ

اسرانْفٓحذٌيّذأّذذظٍنيلذ ههىْحذ ٍيٍ دحذنرٓعدحذاسرصثددذاسردانْفّذسهيدٍلضذاسظدالغ ذٌ رؽههدحذيندُذنٍدقذ

رعن ددحذأددٍوذإشددتاسٓحذاسى ددامذٌاسيتددانّذسددمسكذأيثددكيذٌاؼددكذسهيددٍلضذاسفٍدداقذٌيددّذ رعن ددحذتهظٍطددٓرًاذاسيرعاسٓددحذاسي

اسدهأغذسنيهاظعدحذ؛ذ هاظعدحذذندكذاسفًدٍمذاسرانْفٓدحذ ٍدرؽٓنحذستٍنًداذـدانضذاسى دانّ.ذأًدّذ  ٍسدحذذرظدٍنذتعدًكاذ

ذ.ٌاؼًكاذسنظالغ

يهاذؼاٌسدذاس هاوجذاسثشهْحذسنهضذاسكْهّذذهذٓدةذيالقدحذاسدماخذتاسردانْؿذ دمذـداللذإيداقجذاسعدٍيهذاسى دانّذ

طدددٓحذ دددمذـددداللذذهيٓهًدددا ذ ؽاٌسدددحذإليددداقجذق دددطذاإلنٍدددامذاسعهتدددّذتاسردددانْفّذ نّدددىذهدددا مذالذذدددانْفّذسنهظٍ

ٌالذٍاطنّ؛ذيثانجذيدمذذعيدعذٌذدهاهلذسنهظدٍصذٌيدماذ داذظعدلذاسدماخذ شدهٌـحذتدٓمذي ندٓم؛ذي دلذنظٍطدّذ

حذاسى هٓحذؼٓسذٌي لذذانْفّ..ذاسع لذا ٌلذأٓنٍسٍظّذْعريكذيٌنٍبذاسعهعهحذٌيٍذيٌنٍبذالذذانْفّذأاقكذسنشهيٓ

ْظاقنذاسفًلذاسؽكاشّذنرٓعحذاالنذتدايذيندُذأًدلذا ٌا دلذٌتاسرداسّذذعطٓدلذ تيدمذاسيىاٌظدحذتدٓمذاسدماخذاسهايهدّذ
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سظاسػذاسهضذاس كْل ذيماذاسرًاسدكذ ٍسدكذسهٍدثحذاسؽكاشدحذاسردّذذفدهاذاسيعاطدهجذ دمذيٍْرًداذاسى هٓدح ذاسًٍْدحذسٍٓددذ

ذيّذأعلذنايهّذ مذـاللذذفعٓلذاسماخذ عذاسفطاتاخذاسعكْكج.ذتااليرثانذا ـالقّذاسثانٓحذسالنرياوذت كنذ اذ

يّ اذاسع لذاسصانّذأًدٍذاسدمِذْهايدّذاسشدهٌؽذاسثهٍْٓدحذٌاسياقْدحذسرؽهْدكذاسفعدلذاسص داأّذأدّذاسدى مذ دمذـداللذ

ذفعٓلذاستٓهٍنح.ذٌيٍذ اذْيتمذ مذذؽ ٓقذاسرؽ ٓدةذسنفعدلذاسؽدكاشّ..ذٌيهداذذشدهيمذاسييانٌدحذاسهظٍطدٓحذ دعذقدٓلذ

ذنطذو هٓرًا.ذاسماخذسر

أ ثلذاسؽكْسذيمذاسيهًطذٌظةذاسؽدكْسذيدمذؽثٓعدحذاسع دلذاسدمِذنؽرداضذإسٓدىذأدّذذؽ ٓدقذاسهًؼدحذاسيهشدٍقج.ذ

ٌلسكذاسٍيالذاسر نٓكِذيِذاسع ٍلذقاقنجذينُذاالنفهاؽذأّذنايههاذاسٍٓم ذ مذـاللذٌقٍأهاذينُذ فًٍمذاسع دلذيهدكذ

شالشحذنظلذ عهأٓدحذٌتاسرداسّذشالشدحذي دٍلذذدكاـندذيو هرًداذاسعاتهِذـنظهاذإسُذ ٍةسحذققٓ حذيّمذاسعاتهِذ ّٓىذتٓمذ

اسص اأٓحذٌاسهايمذاسعهتّذ  ؽلذقاـلذيماذاسرظاقمذاسص اأّذاسهاذطذيمذاسى هٓحذاسص اأٓحذاسردّذْعدطذتًداذاسهظدامذاسص داأّذ

اسعهتّ ذٌؼاٌلذ مذـداللذيظدهذاسردكٌْمذيمذْرعداٌوذاسع دلذاسثٓدانّذاسيًدٓيمذيندُذنٍدقذاسص اأدحذسٓدكنيذاسع دٍلذ

اسي ظاجذ مذذانْؿذاسفعلذاسص داأّ ذٌتدٓمذاسع دلذاسيٍدر ٓلذٌقٓيردىذاسكنٍْٓدحذاسيشدتنحذسهؤْدحذؼدٍلذاستدٍمذٌاإلنٍدامذ

ٌاٌددرثعكذاسع ددلذاسف ًددّذاسثٓددانّذاسؽياٌددّذاسهيثددانّذاسيهفعددلذتدداسرهاهلذينددُذؼٍددابذاسيعهأددحذؼٓددسذنعددكوذانرظددهذ

ذاسؽكاشحذاس هتٓح.سنفٓنٍٍفذطانًعاذسنعاسلذاسيفًٍ ّذا قكنذينُذاسرفايلذ عذنيٍلضذ

ٌستمذاسيٍاوسحذاسرهاشٓحذذث ُذ  نٍؽحذ مذظًحذاالقياوذؼٓسذيّمذاالتركاوذذؽنٓدلذاسع دلذاسعهتدّذستدمذاالنرًداوذ

هامذذؽنٓلذاسيؼيٍم لسكذاسع لذاسمِذظىيذىذاس هاوجذاسٍنفٓحذ/ذا طٍسٓحذإسُذ عيٍيحذنظلذ عهأٓحذتكيٍَذإياقجذ

سمِذانرشهذأّذ كٌنرىذإسُذقنظحذذ ٍٓلذتٓمذاسهيالضذاسص اأٓحذٌيدٍذذ ٍدٓلذهراتحذاسرانْؿذٌقكذينثىذاسرًٍْلذاسٍٓاٌّذا

ذٌٓاٌّذيطالً.

ْ كمذينهٍمذـطاؽحذ ًيحذسكناٌحذلسكذاسع لذتلذٌستٓفٓحذاس ثغذينٓىذسنٍقٍفذينُذ اذٍْيٓىذ هاؽقذاس ٓابذ

ردةذاستصٓدهذيدمذس دكذهردةذاستصٓدهذأدّذٌطدهذيدماذاسع دلذ دمذاسهاؼٓدحذاسشدتنٓحذاسفانظٓدح ذٌه»اسال فتهذأٓىذْ دٍل:ذ

ستددمذالذٍْظددكذؼرددُذأمذأددّذذؽنٓددلذذفتٓتددّذيٌذن ددكذاتٍددرٓيٍسٍظّذسيثاق ددىذٌآسٓاذددىذذ هرعاذددىذٌنيددٍوذٌذطددٍنو 

ٌ ٍػددٍياذىذٌاسال فتددهذأٓددىذاسهدداذطذتاسؼددهٌنجذيددمذؽهْ رددىذاسهيٍلظٓددحذاسفاطددحذأددّذذهظددٓلذاسؽ ددلذاسيٍدديٍغذ

«تاسرفتٓه
14
ذ

                                                           
14
ذ ذاسكانذاسثٓؼداو ذسثهدام ذص1998 ذ3 ؽيكذينهٍم:ذذانْفٓحذاسفتهذاسعهتّذاإلٌال ّ ذذه/ذياشلذطاسػ ذ ههىذاالذؽاقذاس ٍ ّ ذاسيههىذاسص اأّذاسعهتّ ذؽذ

ذ65-66صذ
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ْرفددمياذيددماذاسع ددلذأددّذاسييانٌدداخذاسٍٓ ٓددحذسنفعددلذسددمسكذأرؽنٓددلذاسع ددلذْ رؼددّذ هدداذذؽنٓددلذاسٍػددعٓاخذاسرددّذ

اسٍٓاٌّذاسيعاطهذ نّىذيهصهذذعثًٓهاذيمذهٓفٓاخذاشر الذيماذاسع دل.ذتدلذيندُذااليريدامذتاسشفظدٓهاخذيٌذاسؽدكشٓهاخذ

اسرّذذيصندذيماذاسع لذٌظعنرىذأعالًذاظريايًّٓاذيدٓيمذيندُذاسيفداؽثٓمذأدالذْيتدمذيمذْعدهذاسع دلذأدّذاستيدٍم ذأ دٍجذ

نٓمذتاسيفًٍمذاسٍٓيٓا ّذذععلذاسٍػعٓحذاالظريايٓحذسالشدر الذٌاػدؽحذٌتدانوجذٌٍْدًلذذؽكْدكذاإلؽدانذاسعدامذاسييص

اسؽكشٓدحذيِذػدثؾذاسؽكشٓدحذأدّذذفدهقوذ»ذسنصٍاتدذاستثهَذسًدموذاسييانٌدح.ذٌسدمسكذأدإّمذاسي ٍسدحذا ٌاٌدٓحذإنّيداذيدّ:

ثؾذاسفهقْداخذاسردّذذؼدعذيداقجذأدّذاسثدكًْٓاخذٌذيٓىوذيٌذاسعيلذأّذاذعاوذنيؾذ اذأّذاسؽكشٓحذإنّياذ داذًْيدىذيدٍذػد

«ٌاستنٓاخذاسرّذْ ك ًاذاسفطابذاسرانْفّ
15

ذ ذستهىذ هًعًّٓاذْطهغذٌياالًذققٓ ًا.

هٓهذْيتمذذؽكْكذيدماذاسع دل؟ذيْدمذْيتدمذاس دثغذينٓدى؟ذيدلذْيتههداذذؽكْدكذندضذ عدٓمذْتدٍمذ ٍظدًٍقاذأٓدىذ»

نحذنٌؼٓحذينُذيٓهياذيٌذ كنٌحذيندُذيٓهيداذيٌذْشتنىذٌ ؼيٍنىذٌآسٓرىذاسعايىج؟ذٌيلذْعٍوذسهاذيمذنفؼلذؼا 

ندّذسنع دلذاإلٌدال ّذينًياذ ؽكًقاذقٌمذيٓهوذ مذيظلذيمذنفهعذ مذـاللذذؽنٓنىذٌقناٌرىذاسيفًٍمذاسهظهِذٌاسعي

استالٌٓتّ؟ذ|...|ذٌي اذيمذنٍرعهعذ فرنهذ فايٓلذهنيحذي لذاسيٍظٍقجذسكَذ فرنهذاسكانٌٓمذشلذنؽكقذ دمذتٓهًداذ

.«اسيفًٍمذاسمِذٍْرؽقذطفحذاإلٌال ّذيهصهذ مذيٓهو
16
ذ

سددمسكذ ددمذؽهؼددىذسرٍػددٓػذأتددهجذاسع ددلذاإلٌددال ّذؼددكقذيينددىذ ددمذاسه دداؽذا ٌاٌددٓح ذؼٓددسذيمذاسثؽددسذأددّذ

ْشدتلذاسفطدٍجذ»هاذاسهايهحذذرلذاإلظاتحذينًٓاذأٓياذٌدّياوذاسع دلذاإلٌدال ّذاستالٌدٓتّ ذ ّمذن دكذيدماذاسع دلذٌػعٓاذ

.«ا ٌسُذاسرّذالتكذ هًاذستّذْكـلذاسيٍنيٍمذاسؽكاشحذستّذٍْٓطهٌاذينُذاسؽكاشح
17
ذ

ٓاقجذاسعنٓداذأدّذٌينٓىذٌؼٍةذينهٍمذأإّمذاسثؽسذيمذاسع لذاإلٌال ّذإنّياذْرلذانطالقاًذ يداذيٌدياوذريٌدًذاسٍد

اإلٌالمرذٌْيتمذذؽنٓلذذنكذاسٍٓاقجذانطالقًاذ مذؼكزذـطاتّذ ًلذشتلذأاينٓحذ ًيدحذأدّذذدانْؿذاسع دلذاإلٌدال ّذ

ٌػعذسنفنقذقانٍنًداذهنًٓداذْهظدعذإسٓدىذ»يٌذشتلذ ههىذاسكا هجذأٓىذٌيٍذاسشاأعّذ مذـاللذهراتحذاسهٌاسحذأًٍذاسمِ:ذ

.«أعّذإسُذينلذاسشهطذههٍثحذينٌطٍذإسُذينلذاسع لأّذ عهأحذيقسحذاسشهط ذأصثدذيّمذنٍثحذاسشا
18
ذ

                                                           
15
ذ105ذأٍهٍ ذصاسرانْؿذٌاسؽ ٓ حذسكَذ ٓشٓلذذ اسٍٓكذٌسكذيتاوذ

16
ذ66ذذانْفٓحذاسفتهذاسعهتّذاإلٌال ّ ذصذ ينهٍمذ

17
ذ331ذ ذص1998 ذ1قؼاْاذأّذن كذاسع لذاسكْهّ ذذه/ياشلذطاسػ ذقانذاسطنٓعح ذتٓهٌخ ذؽذ  ؽيكذينهٍمذ

18
ذ70ذ ذص2007 ذ1 اذٌناوذذةًٌٓذا طٍل/ذ ٍاييحذأّذنىطذيقهعحذاسر كًْ ذنؤْحذسنهشهذٌاسرٍوْع ذؽذ ينّذ ثهٌكذ
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أًماذا ٌنيانٍمذاسمِذػثطىذاسشاأعّذأّذهراتىذيٍذاسّكالذينُذذهاذثٓدحذاسيفًدٍمذسكالسدحذاسع دلذيهدكذينهدٍم ذ

أًماذاسع لذاهرٍةذطفحذاسكْيٍ حذأّذاسرانْؿذ مذظّهاوذأسٓاخذاسي ن حذاسرّذذ ٍقدعذينًٓداذييدٍمذاسيعريدعذاسف ًدّذ

.«ش الذٌأعالذ اػٓاًذٌؼاػًهاذأّذهلذ عريعاخذاستراب»ذاسٍٓذٍتّ:ذيماذاسع ل
19
ذ

ددفىذاسشدداأعّ ذؼٓددسذيّمذاسع ددلذاسعهتددّذْعريددكذقا ًيدداذينددُذ ٌّ إنّددىذنددٍطذ ددمذاالٌددركياوذسنع ددلذاسعددايىذاسددمِذن

 دمذاسيعدهٌفذيّمذاسفتدهذاإلٌدال ّ ذهٍدا هذاالظرًداقاخذاسفتهْدحذٌاسكْهٓدحذ»اسرةطٓلذْعٓشذينُذاسياػدّذْ دٍل:ذ

ٌأددحذأددّذاسرددانْؿ ذايريددكذٌالذْددىالذْعريددكذينددُذيينٓددحذاسرةطددٓل ذٌن ظددكذتددىذاسثؽددسذيددمذيقددٍامذاسطددهوذاسيعه

االٌركالسٓحذٌيطػذاسٌٍا لذاسرؽنٓنٓحذٌاالٌرهثاؽٓحذسنهتؾذتٓمذا ؼتامذاسشدهيٓحذٌا طدٍلذاسردّذذرفدهطذيهًدا ذيٌذ

اسييٌٍدحذسصطدٍلذاسردّذالذيطدلذذسرثهْهذ اذْعةذاإلْيامذتىذٌٍْر ٓلذاٌرهاًقاذإسُذأًدلذطدؽٓػذسنهظدٍصذا ٌسدُ

.«قثنًاذٌالذتعكيا
20
ذ

انطالقاذ مذ  ٍسحذاسشاأعّذاسرّذذ ٍلذر اذالذيطلذسىذأيعكٌمرذْؽداٌلذينهدٍمذيمذْفدكذاسفطدابذاإلٌدال ّ/ذ

ذاستا مذأّذاسع لذاإلٌال ّذينُذ ٍرٍْٓم.

ذـذ ٍرٍَذنيٍلضذاسٍٓاقجذاسعنٓاذأّذاإلٌالم.

ذـذ ٍرٍَذاسشفظّذاسكْهّ.

ذنكذاسثهٓحذاسكٌييا ٓحذاسرّذيين دذاسيكسٍلذاسٍدٓيا ّذسنع دلذيندُذ عيٍيدحذ دمذاس ٍايدكذأدأمذإلاذسٓ ٍمذينُذ

تفددالفذاسعدداتهِذالذْهرظددهذسفتددهجذاسددهظلذاسيعهأٓددحذأًددٍذْددهَذيّمذهددلذاالذعايدداخذاسص اأٓددحذاإلٌددال ٓحذذؽددرتلذأددّذ

ذاسرفهْطذينُذنيٍلضذٌاؼكذسثهٓرًاذاسؽعاظٓح.

اسع لذاإلٌال ّذقاـلذيٌٍانذ هًعٓحذ عٓهحذٌٍفذذيانيذقٌنياذذْهَذينهٍمذيّمذاسشاأعّ:ذٌايلذأّذٌعم

ينُذيٓيهحذاٌرهاذٓعٓحذإلس اوذاسرانْفّذتيعهُذيّمذلسكذاس انٍمذاسمِذٌٓشتلذي الًذْعٍقذإسٓىذاسيعريدعذاسف ًدّذإنّيداذ

ؼٓدسذذيٌقهذاسى امذأّذاذعاوذٌاؼكذٌٌنثدذاسى هٓحذ مذذؽدذا  لذاسالؼ حذالنذتاًٌاذينُذآسٓاخذٌذٍظٓدىذٌاؼدك.

 يّمذاسٍٓاقجذاسعنٓاذراس هآمرذأٍوذاسرانْؿ.

ٌينٓىذالتكذ مذاسٍقٍفذيهدكذاسهٌداسحذسرؽنٓنًداذسنٍقدٍفذيندُذـظدا ضذيدماذاسع دلذاإلٌدال ّ ذأاسع دلذترندكذ

ذاإل تانٓحذاسفاػعحذسرىا هٓحذاسٍٓاقجذاسرّذؼكقياذأّ:

                                                           
19
ذ71ذذانْفٓحذاسفتهذاسعهتّذاإلٌال ّ ذصذ ينهٍمذ

20
ذ7ذ ذص2002 ذ2 ؽيكذينهٍم:ذاسفتهذا طٍسّذٌاٌرؽاسحذاسرةطٓلذاسؽهذذانْؿذآـهذسنفتهذاإلٌال ّ ذذه:ذياشلذطاسػ ذقانذاسٍاقّ ذسثهام ذؽذ
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ذـذاس هآمذراسٍٓاقجذاسعنٓاذاإلسًٓح.

ذذينٓىذٌٌنل.ـذاسٍهحذاسٍٓاقجذاسعنٓاذسنهثّذطنُذهللا

ذـذاإلظياطذٌاس ٓايذٌاالٌرؽٍامذٌيّذاإلػاأاخذاسثشهْحذ مذيظلذػثؾذا ـمذ مذاسٍٓاقجذاسعنٓاذٌذهىًًْا.

قٍانٓمذإنرداضذاسيعهأدحذأدّذاسص اأدحذاسعهتٓدحذيندُذيٌدايذ»أاسع لذتًماذااليرثانذيهكذنظهذؼا كذيتٍذوْكذؼكق:ذ

ٍص ذأددإلاذهددامذاس ددهآمذيددٍذاسددهضذا ٌلذٌددنطحذاسهظددٍصذٌيطددثؽدذ ًيددحذاسع ددلذ ؽظددٍنجذأددّذذٍسٓددكذاسهظدد

ٌاسيههىِذأّذاسص اأحذـذ نّىذاٌرٍيةذاسهظٍصذاسٍات حذينٓىذهاأحذـذأ كذذٍسدكذيهدىذندضذاسٍدهحذاسدمِذذدلذذؽٍْندىذـذ

ذشانطذإسُذنضذ شّهطذٌيمذاسهظٓمذ ًعاذذٍسكذندضذاإلظيداطذاسدمِذطدانذ تفؼلذاسشاأعّذهياذاإلشانجذـذ مذنضٍّ

.«اس ٓايذسٓ همذيينٓحذذٍسٓكذاسهظٍصنًظاذ شهًياذيًْؼاذـذشلذظاوذ
21
ذ

ٌْهظعذينهٍمذذهٌؿذاس ٍانٓمذاستثهَذإسُذ اذٌياوذتاسفرهجذاسرةٌٍٓٓحذٌاسرتٍْهٓدحذإسدُذشفظدٓحذاسهثدّذطدنُذ

أفدّذذندكذاسفردهجذييطٓددذا ٌسٍْدحذسرؽكْدكذاسٍدٓاقجذٌاسيشدهٌيٓحذشدلذنشدهياذٌاٌدرهثاؽًاذٌذيصنًداذ»هللاذينٓىذٌٌنل:ذ

ٍظىذقهاناخذاسهثّذٌييياسىذٌذٍثغذينًٓاذاسشهيٓح.ذهاندذاسٍٓاقجذاسعنٓاذيهك مذذٍدثقذ دمذٌهةنًّاذآذٓحذ مذهللاذستّذذ

.«اسهاؼٓحذاسى انٓحذٌاالنطٍسٍظٓحذهلذ يانٌحذأعنٓحذسنٍنطح
22
ذ

ندذي الًذاذتاسًّٓاذذهقْكًّْاذسنيؽفٍ  ذسمسكذذةٌٍدذذندكذاسكٌييا ٓدحذاسؽاأظدحذسٍدنطحذ ٍّ إّمذاسهيطٓحذاسهظٍطٓحذه

يددكمذقددكنجذاسشددفضذينددُذذ ٓٓددهذظًدداووذاسفتددهِذيٌذاسع نددّذيهددك اذذرطنددةذاسشددهٌؽذ»ذعهددّذذاس ددكْلذٌاسكٌييا ٓددح

اسيٍػٍيٓحذلسك ذٌيكمذاس كنجذينُذإياقجذذهذٓةذيٌذذههٓةذؼ لذ اذذرٍاظكذأٓىذيكجذؼنٍلذسيشدتنحذٌاؼدكجذٌلسدكذ

«تًكفذؼلذيموذاسيشتنحذتفعاسٓحذيهثه
23

قا لذينُذاٌرالبذ ذٌيهاذنعكذـطٍنجذذنكذاسع نٓحذاسرّذذهذثؾذتهظامذ عٓمذ

ْهذتىذينُذشها ٓحذػكْحذيداقجذيدّذنظدامذ»اسع لذتلذذععلذاسع لذتهٓحذ ًينحذقاتعحذأّذاسال فتهذ نًّاذنظامذطانمذ

 ددمذاإلْيددامذيٌذاسع ا ددكذٌنظددامذاسالإْيددامذٌاسالي ا ددكذ ...اذٌسددمسكذأًددّذذددكـلذأددّذقا ددهجذاسييهددٍطذاسرفتٓددهذأٓددىذيٌذ

.«سى مذٌا ظٓالذينُذيٓ حذال فتهذأٓىاسيٍرؽٓلذاسرفتٓهذأٓىذٌذرهاهلذتيهٌنذا
24
ذ

                                                           
21
ذ ذص1997 ذ2يههىذاسص اأّذاسعهتّ ذاسي هب ذسثهدام ذؽاسذ اسهض.ذاسٍنطح.ذاسؽ ٓ ح/ذاسفتهذاسكْهّذتٓمذاإلناقجذاسيعهأٓحذٌإناقجذاسًٓيهحذ نظهذؼا كذيتٍذوْكذ

ذ19

22
ذ167 ذص1996 ذ2اسفتهذاإلٌال ّ ذقهاوجذينيٓح ذذه/ذياشلذطاسػ ذ ههىذاإلذؽاقذاس ٍ ّ ذاسيههىذاسص اأّذاسعهتّ ذاسي هب ذسثهام ذؽذ  ؽيكذينهٍمذ

23
ذ5ذاسيهظعذنفٍى ذصذ

24
ذ6-5اسيهظعذنفٍى ذصذصذذ



 

11 

                        

 

إّمذيددموذاسثهايددحذشددتندذ ظدداقناخذتاسعينٓددحذػددكذيِذذؽكْددكذسنع ددلذاإلٌددال ّذاسددمِذاـرددىمذ فًًٍ دداذنيطٓدداًّذ

نٌفرىذاسٍٓاقجذاسعنٓاذٌهمسكذذنكذاسظهاياخذاسرانْفٓحذاسرّذانرًدذتانرظانذ داذْدكيُذتدـذرا نشٍلهٍدٓحرذٌينٓدىذ

ْرعاٌوذيٍا  ىذ مذـداللذذعكْدكذ يتهداخذاإلنٍدامذإلنٍدٓرىذالنفهاؽدىذأدّذـطدابذذأإّمذاسع لذاإلٌال ّذؼاٌلذيم

اسؽكاشحذٌيماذ اذيشانذإسٓىذينهٍم ذلسكذيّمذاسع لذتاسيفًٍمذاسٍتٍال ّ/ذاسيكنٌّذاسمِذذصثدذنرٓعحذذعيدعذاسيعريدعذ

ـاطحذسإلنٍامذٌيّذذاسف ًّذينُذاسيمايةذاستثهَذاسرّذذةٌٍدذينُذاسٍٓاقجذاسعنٓاذأّذاإلٌالمذٌاسرّذاٌرنثدذييل

اسيعاقندحذأٍددنثرىذتًددماذاسر ددكْهذإنٍددانٓرىذ دمذـدداللذذعنٓددحذاسيتددامذٌاسى ددامذتايرثانييداذ  ٍسددحذذكاٌسٓددحذ ًددلذٍْددرصٓهذ

ٌّفدذيموذا ٌنشمهٍٓحذيمذؽهْقذٌمذإقٍْسٍظٓاذاسعًاقذ  idéologie deاإلنٍامذػيمذاسؽاسحذاسهايهح.ذٌقكذذه

combat (jihad)ظدان حذتاسٍدٓهؼٓسذذهٌدفدذيدموذاسع نٓدحذاسذ
*
أدّذاسع دلذاسردانْفّذسدمسكذاطدطك دذتاسثهٓدحذذ

اسص اأٓحذسصنٍانذأةطثػذإْكٍْسٍظٓاذاسظهاطذ ثهٓحذ دمذلسدكذاسهظدامذاسع ندّ
*

ٌاسدمِذؼدّٓمذهثهٓدحذظكْدكجذنرٓعدحذاسثهداوذ

2001ٌثريثهذذ11ا نصهتٍسٍظّذٌاسرهتٍِذسًماذاسع لذيشهاوذيؼكازذ
25

 

اسرثهّذاستالٌٓتّذٌؼرُذيندُذ ٍدرٍَذاسييصندٓمذسدىذاسدمْمذسدلذيطثػذاسع لذْعٓشذيو هحذؼ ٓ ٓحذينُذ ٍرٍَذ

ْرفنظٍاذ مذاسرهاذثٓحذاسر نٓكْحذاسرّذذظاقنذاس ٓيحذاسى هٓحذسنفعلذاسثشهِذ يداذظعدلذاسرظداقمذتدٓمذاسثهدُذاسؽكاشٓدحذ

ٌاسر نٓكْحذْتشهذاسرهاقغذأّذييذيماذاسفطابذنرٓعحذإأدهااذاإلنٍدامذ دمذإنٍدٓرىذٌ دمذو هٓردىذاسردّذذؽفدىوذيندُذ

مذتاسيفًٍمذاسمِذْثؽسذيهىذاسعاتهِ.ا ٍل ماذالذي لذ ت ٍه ذالظرًاق.ذتلذظعنرىذ ٍنٍبذاإلناقجذ ي لذ ت

 ّمذينهددٍمذْنددػذينددُذي ددهْمذيٌاٌددٓٓمذسرعدداٌوذاسعٍا ددقذاالتٍددرٓيٍسٍظٓحذؼٓددسذيّمذاسيٍاػددعحذاسرددّذذددهيّمذ

اذ مذٌػعٓحذاسيفتدهذاسثاؼدسذْ دٍلذنظدهذؼا دكذيتد ًٌ ينؽدمذي دامذتاؼدسذ»ٍذوْدكذاسفطابذاسرعكْكِذإنّياذذهطنقذيٌا

ْعهّذييلذشهؽٓمذ مذشهٌؽذإنراضذاسيعهأح:ذاسشهؽذا ٌلذيٍذاسٍظٍقذاالظريايّذسنيفتهذاسمِذأدّذؼاسدحذينهدٍمذ

اسيٓالقذأدّذ عريدعذ ٍدنلذٌذؽظدٓلذاسيعهأدحذأدّذ عريدعذآـدهذر دمذ عريعداخذاستردابرذٌيدّذاٌدرصانجذلهٓدحذإسدُذ

ٍمذٌيدماذاسٍظدٍقذاالظريدايّذسنيفتدهذؼدكقذ نهدٍمذ هظدٍنوذاسص اأحذا ٌنتٓحذاسرّذذيصدلذ هظدعذاسرفتٓدهذيهدكذينهد

سهؤْحذاسفتهذاإلٌال ّذٌسإلٌالم ذاسكْم ذأّذٌدٓاوذيٌٌدعذيدٍذاسٍدٓاوذاسدمِذْطندقذ ظدطنػذر عريعداخذاستردابرذ

                                                           
*
Sous ce titre englobant, je veux référer à une ligne de force non seulement de l’histoire du fait islamique depuis ses 

premières émergences entre 610-632 mais à celle de toutes les grandes visions idéologiques qu’ont imposé la guerre 

juste pour soumettre les sociétés à un Régime de vérité fondateur de toutes les légitimités. 

*
ضذإسدُذاسٍدٓهذهيداذٍْيٓىذيثكذهللاذاسهتٓعّذري لذاسعًاقرذٌْهاقشذأًٓاذيالقحذاسعيهامذٌاسؽهبذأّذاالنر الذ مذاسثكاٌجذإسدُذاسيكْهدح ذيٌذذهٌدٓؿذاسفطدابذْؽرداذ

ذاسرهاذةذاسمِذلههناو.قسلذينٓىذاتمذنشكذأّذهراتىذرتكاْحذاسيعرًكرذسمسكذهامذاسعًاقذقاأًعاذسرهٌٓؿذ

اذؽدكخذأٓدىذاسفالأدحذذْ ٍلذينُذسٍامذاتمذـنكٌم:ذرٌاسينحذاإلٌال ٓحذسّياذهامذاسعًاقذأًٓاذ شدهًٌياذسعيدٍمذاسدكيٍجذٌاسعيدلذاستاأدحذيندُذاإلٌدالمذؽًٍيداذيٌذههيًدا

فًدٍمذاسؽٍدلذاسدمِذْعدٓمذتاسؼدثؾذاالـرٓدانذتعدكذاسهظدهذٌاسينكذسرٍظىذاسشٍهحذ مذاس ا يٓمذتًاذٌإسًٓاذ عارذأيفًٍمذاسعًاقذٌاسؽدهب:ذر ؽداؽذ دمذهدلذاسعًداخذتي

ذٌاسي اننحذٌاسيٍاونحر

ذ342-321ذصذ ذص2001 ذ3 فًٍمذاسع ل ذاسيههىذاسص اأّذاسعهتّ ذسثهام ذاسي هب ذؽذ يثكذهللاذاسهتٓعّ

25
 Mouhammed Arkoun: humanisme islam; combat et Proposition éditionذborzaker; ALEGER.ذ.2007ذpage48. 
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اسشهؽذاسصدانّذ دمذشدهٌؽذإنرداضذاسيعهأدح ذٌيدٍذ يٌدًذيندُذاسشدهؽذا ٌل ذيدٍذاسشدهؽذاالْثٍدرٓيّذ يدصالًذأدّذ

«يراؼحذسنيفتهذأّذيظهو..يأؼلذؽهوذاالظرًاقذاس
26

 ذٌيماذ اذظعلذينهٍمذْ انمذتٓمذاسع دلذاإلٌدال ّذٌاسع دلذ

اسؽكْسذ ّمذيموذاسي اتنحذذؼعذاسع لذاستالٌٓتّذْ دهذي دامذذهاقؼداذىذٌش هاذدى ذي دامذ هاظعدحذذندكذاسؼدٍاتؾذ ّمذ

نهدٍمذ دمذذفندٓضذاسع لذاسؽكْسذالذْ هذيهكذؼدكٌقذ عٓهدحذأاسيع ٍسٓدحذشدهؽذ دمذشدهٌؽذاسؽكاشدح.ذٌيهداذْهداقِذي

اسع لذ مذاسال ع ٍلذاس هٌٌطّذسظاسػذاسيع ٍسٓحذاسؽكْصحذٌيهاذنعكوذْ كمذيموذاسيع ٍسٓحذاسؽكْصحذستٍمذاسع دلذأًٓداذ

ي لذ ٍر ل ذْفنقذتتلذٌٓاقجذٌيٓثحذيأعالذاسيعهأح ذٌيماذاسع لذْهأغذاالشر الذقاـلذنطاوذاسيعهأحذاسعايىجذ»

.«اـلذا قفاصذٌاسٍعٍميٌذاسيؽكقجذٌنفًا ذإنّىذْهأغذاالشر الذق
27
ذ

تلذإّمذيموذاسؽاظحذشعهذتًاذهمسكذؽىذيثكاسهؼيمذ مذـاللذيينىذراسعيلذاسكْمذٌذعكْكذاسع لرذأإلاذهامذهّلذ

ذ ظاقنجذأّذاسردانْؿذأدإّمذ ِّ  مذاسعاتهِذٌينهٍمذقكذانرظهاذسظٍنجذاسفٓنٍٍفذاسيرعاٌوذإسُذذؽهْهذاسع لذ مذي

ذسطهغذأنه.ؽىذيثكذاسهؼيمذنيٍلضذْفرنهذظمنًّْاذيمذا

ٌإلاذهددامذينهددٍمذْهرظددهذسنع ددلذاسيهثصددقذاسددمِذْطددهغذنؤاوذسنيهددا هجذٌاسيؽاظعددح ذأددإّمذؽددىذيثددكذاسددهؼيمذ

ْهرظهذسنع لذاسمِذتهاوذينُذن دكذاسع ندٓمذاسٍدات ٓمذاسع دلذاسيعدهقذٌاسع دلذاسيٍدكق ذؼٓدسذٍْدنكذ شدهٌطذؽدىذيثدكذ

ؽهٌؼرىذؼٍلذاسع دلذػديمذنٍدقذاسيشدهٌطذاسهؼيمذػيمذـؾذٌاؼكذذرعاػكذأٓىذاسي ك اخذٌاسهرا ط ذٌذرفانضذي

ا ـالقّذٌاالـرالأّ ذٌإمذهامذ ؼيٍنىذاسّكاـنّذذٍثتىذنؤْدحذيٌدنيحذاسؽكاشدحذتيداذْرٍاأدقذٌاسرفدهْطذاسي اطدكِذ

سنيهظٍنذاسفنٍفّذاإلٌال ّ ذأفطاتىذأّذاسرٍظٓىذاسعامذسٓؽيلذذٍا ًؽاذذثهنوذاْكٍْسٍظٓاذاسرظدٍف ذنرٓعدحذأأداخذ

هقذٌاسيٍكق ذٌيهاذنالؼظذاسرٍاأدقذاسرؽٓٓهدّذيندُذاسر ٍدٓلذاسدمِذتاشدهوذاسعداتهِذسصنظيدحذاسرّذسؽ دذاسع نٓمذاسيع

اسص اأٓح ذيٓهذيّمذيهيلذاسع ٍلذيهكوذيٍذاسع لذاسييْكذاسعا عذسنهظهذٌاسعيلذينُذاسٍدٍاو ذلسدكذيّمذ ؼديٍمذاسع دلذ

ذنةذْ ٍل:أّذاإلٌالمذالذْيٓلذينُذتعكذٌاؼكذٍْرنةذاسكالسحذاسعظيُذإلذظعلذاسع لذطٍنجذسن 

ٌإلاذشثدذيّمذاسع لذسًٓذظٍيًهاذينُذ  رؼُذاسيعهُذاسٍٓندانّذٌإنّيداذيدٍذأعدلذ دمذا أعدالذيٌذٌطدهذ دمذ»

ا ٌطددافذاسرددّذذ ددٍمذتاس نددةذينددُذ  رؼددُذاسيعهددُذاإلٌددال ّ ذٌشثدددذيْؼدداذسددىٌمذاسرٍددنٓلذتاسرفايددلذٌاسر هْددةذ

.«اسركاٌسّذؼرُذْرالومذاسيعهُذاسكـٓلذ عذ  رؼٓاخذاسيعهُذا طٓل
28
ذ

                                                           
26
ذ111ذ ذص2000 ذ1اسكانذاسثٓؼاو ذسثهام ذؽذ ذاسيههىذاسص اأّ ذاسي هب الخطاب والتأويل ذنظهذؼا كذيتٍذوْكذ

27
ذ208ذ ذصاإلسالم والحداثحذ  ؽيكذينهٍمذ

28
ذ22-21صذذ ذص2000 ذ3 ذاسيههىذاسص اأّذاسعهتّ ذسثهام ذاسي هب ذؽالعمل الديني وتجديد العقلذ ؽىذيثكذاسهؼيمذ
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ٌسياذهدامذاسع دلذ دمذ نىٌ داخذاسؽكاشدح ذٌظدةذتاسهٍدثحذإسدُذؽدىذيثدكذاسدهؼيمذذفهْعدىذتيداذْرٍاأدقذٌاسدكْمذ

اإلٌال ّذسٓؽ قذذنكذاسفعاسٓحذاسرّذنفاياذيهىذاسع المذاسٍات امذاسندمامذذثٓهددذ ؽدكٌقْرًياذتاسهٍدثحذإسٓدى ذتدلذْفدّهضذ

اسفاطلذالذينُذاسٍظىذاسٍٓنانّذاستا مذأّذاسرع لذتدلذ فًًٍ اذققٓ ًاذسنع لذ مذاسر انمذتٓمذاإلنٍامذٌاسؽٍٓام ذسٓعكذ

اسٍانقذأّذظٍيهذاإلنٍامذلاذدىذ دمذذدالومذاسيعهأدحذٌا ـدالو ذٌيدٍذ داذْظدلذإسدُذيدماذاسرٍاسدكذ دمذاسرفهْدقذتدٓمذ

اسع النٓحذاسيعهقجذ مذا ـالو ذٌاسع النٓحذاسيٍكقجذتا ـالو؛ذأا ٌسُذي النٓحذالومذسنهظهذأ ؾ ذٌاسصانٓحذشدانؽحذ

أقذاسيعهأحذٌا ـالو ذٌلسكذسطاتعذاسع لذأّذاسماخذاإلنٍانٓحذؼٓسذإنًاذسٍٓدذظٍيًهاذأٓىذت كنذ اذيّذ رعن حذسرٍا

تاسرتٍشه
29
إمذ»يٌذٌانقذينُذاسرعكقذٌاسرؽٍلذٌاسرثكلذسمسكذأإّمذاسع لذراسييْكرذيهيلذاسع ٍلذاسيرظهذتًاذْ دٍل:ذذ

يهجذيٌذا  الغذنٌٍ ًا ذٌهامذاسع لذاسيٍدكقذْ ظدكذهامذاسع لذاسيعهقذْطنةذيمذْع لذيمذا شٓاوذيٌطاأًاذاسظا

يمذْع لذ مذيموذا شٓاوذٌيأعاسًاذاسفانظٓحذيٌذييياسًا ذأإّمذاسع لذاسييْكذينُذـالفذ هًياذْطنةذتاإلػداأحذإسدُذ

يموذاسهٌٍمذٌذنكذا هيالذٌا ٌطافذاسثاؽهحذٌا أعالذاسكاـنٓحذسصشدٓاوذيٌذلٌاذًداذٌاسيدهاقذتاسدماخذ داذتدىذْتدٍمذ

ْرىراسش ٍل .«ّوذظٍيهذيٌذقلذري
30
ذ

ذإّمذيماذاسهٍطذ مذاسع ٍلذالذْفظلذتٓمذاسرع لذٌاسرالؽهذيِذتٓمذاسيعهأحذٌاسعيلذتٓمذاسهظهذٌاسرعهتحذْ ٍل:

ؼاطلذاس ٍلذتظكقذ عهدُذراسعٓهٓدحرذيّمذ ٍػدٍطذاسع دلذاسيهْدكذيدٍذييهدُذٌيشدهفذ ٍاػدعذاسيعهأدحذاسييتهدحذ»

خذأإمذهامذاسع لذاسيعهقذْ ظكذ عهأحذاسظفاخذٌاسع لذاسيٍكقذ عهأحذاسصالشحذٌاسرّذيّذاسظفاخذٌا أعالذٌاسمٌا

.«ا أعالذأإّمذاسع لذاسييْكذْ ظكذ عهأحذاسمٌاخ
31

 

ٌأّذنيْىذأإّمذاسع لذاسييْكذْرعاٌوذاسع لذاسيعهقذاسيٍكقذإسُذاسرؽ دقذ إمذهيدلذاسييْدكذنؽرداضذيهداذإسدُذي دلذ

إسُذهٍنىذي الًذٌايًٓداذتؼدهٌبذاسفندلذاسدٍ ٓفّذٔسٓداخذْهايّذشهٌؽذيأ ىذاسٍظٍقِ ذ رعاًٌواذيٍا  ىذاسى هٓحذ 

اسيعاقنددحذاسؽّٓددحذاسٍاطددنحذتةٌددثابذاإلتددكاط ذالذ عاقنددحذ شددتٍهحذتعٓددكجذيددمذ ظددٍياخذٌظٍقيددا ذٌظاؼددكجذس ٓيرًدداذ

ٌآـمجذتهاطٓحذاسيهعدىذ دمذي دٍلذيٓهيدا ذلسدكذيّمذإطدالغذذاسيؽيٍسحذقاـنًاذٌ عثّهجذيمذنٌؼانٓرًاذاالٌرفالأٓح

ًّٓدداذإسددُذإطددالغذاسٍ ٓفددحذاسع نٓددحذاسكايٓددحذإسددُذاسٍقددٍفذينددُذيٍا ددقذاسهًؼددحذٌذعاٌويدداذٌإطددالغذاسع ددلذْدديقِذآس

اسيهظٍنذسنع لذترعاٌوذاستا مذأٓىذ ياذسًٓذ هى ذتؽالذلسكذيّمذاسع لذاسمِذظعنهاذنيانًاذسى هٓرهاذـانضذيمذٌيٓهداذ

لسدكذيّمذيٍا دقذ»ذقدّذأدّذقٍسدى: ظهٌفذإسُذٌيٓهاذ مذقاـلذيٓهنا ذٌيماذ اذْعثّهذيهىذتؽقذيتٍذْعهبذاسيهوٌ

اسهًؼحذسٍٓدذناتعدحذ دمذيـطا هداذأدّذيٍننداذلاذهداذأؽٍدة ذيٌذأدّذذثهٓهداذسرظدٍنذيٓهنداذسًدا ذتدلذيدّذناتعدحذ دمذ

                                                           
29
ذ21ذ ذص1998 ذ1 ذاسيههىذاسص اأّذاسعهتّ ذسثهام ذاسي هب ذؽاللسان والميزان والتكىثر العقليذ ؽىذيثكذاسهؼيمذ

30
ذ122-121صذذ ذصالعمل الديني وتجديد العقلذ ؽىذيثكذاسهؼيمذ

31
ذ129ذاسيهظعذاسٍاتق ذصذ
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ذظٍنناذس ٓهناذٌ مذنفٍنناذسرظٍنذيٓهناذسماذى. ...اذيّذإلمذ ؽاٌسحذاسرؽهنذ مذاسعٍا قذاسفتهْحذٌاسع كْحذاسرّذ

 ٓحذ هدمذقدهنٓمذأععنرًداذذعٓدكذيـطداوذاسهًؼدحذا ٌسدُ ذيهدك اذسدلذذ دّكنذأعدلذيصّهخذـطُذاسهًؼحذاسعهتٓحذاإلٌدال

.«اسرفنٍهذؼّقذقكنو ذؼاطهجذإْاوذأّذ عهقذاٌرٓهاقذاسهظهْاخذاسؽاطنحذتكالًذ مذي لذأعلذاسرهظٓه
32
ذ

سمسكذأاسيرة لذسيشهٌيّذاسعاتهِذٌينهٍمذٌٓعكذ فًٍمذاسع لذأّذذظدٍنيياذـدانضذٌيٓهدا ذنرٓعدحذاسفتدهجذ

اسرّذاؼرتلذإسًٓاذاسيفتهامذؼٓسذايرهعذاسعاتهِذينُذ فًيحذاسع دلذاسعهتدّ ذٌؼتدلذينٓدىذتاسثٓانٓدحذالذذاسيفًٍ ٓح

اسثهيانٓح ذتٓهياذؼتلذينٓىذينهٍمذينّىذشهيانّذالذينيّذسمسكذـهضذيدمذقا دهجذاسيعدالذاسعهتدّذسنثؽدسذيدمذتدكْلذ

ذسرؽ ٓقذاسكأعذأّذاسرةًٌٓذسع لذيهتّ.

الًذأّذاسعاسلذاسؽكْسذٌظٍيًهاذـانظى ذنؽرداضذإسدُذ ؽاٌسدحذظثدهذاستٍدٍنذٌسعلذيماذاس نقذاسيعهأّذظعنهاذشت

ذاسرّذيٍقدذ ٍانذاإلتكاطذأّذاسص اأحذاسعهتٓحذاإلٌال ٓح.

                                                           
32
ذ21ذ ذص2004 ذ2م ذؽ ذقانذاسفنٍفح ذسثهاآفاق النهضح العرتيح ومستقثل اإلنسان في مصة العىلمحذ يتٍذْعهبذاسيهوٌقّذ
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