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صضّٖؼخ ٓو٫ُٞصٚ فض٠ّ ٤ُؼٌْ ػ٠ِ ثُذجفظ ث٩ْٓجى ٣ٝضٌْدَ ٓٚطِـ "ثُقوثعز" دـ٬ُز ًغ٤لز ٖٓ ثُـٔٞٛ، 

٘ج ٓنٖ ث٫ٗن٫َم ٗقنٞ ٛنيٙ ثُّ٘جف٤نز كٝ صِني. ىُني ّٓ َّ دقظ ٣ضّني ٖٓ ٛيث ثُٔلّٜٞ ٓٞٝٞػج ُٚ، ٤ُِ ٓؤ  دأٌٟثكٚ. كٌ

ّْ إّٗنٚ، كًغنٌ ٓنٖ  ٤جّز ٝثُّو٣ٖ ٝثُضٌّثط...إُل. عن ّْ ّٖ ٝث٧هح ٝثُ َّ ثُٔؾج٫س: ثُل كّٗٚ ٖٓ كًغٌ ثُٔلج٤ْٛ ثّضؼٔج٫ ك٢ ً

ةذو٤ّنز، فضّن٠ ٤ُٚنؼخ ػِن٠ ٓض٘جُٝنٚ دجُنّوًُ ث٫فضنٌثُ  َّ ىُي، ٣ٔغَّ ك٢ فّو ىثصٚ إٌٕج٤ُّز ٓـٌهز ك٢ ثٌُٔثٝؿنز ٝثُ

َ ك٢ ٕإٔ ثُقوثعز إ٠ُ ٓون٫ٞس دئٌٓجٜٗنج كٕ صونجّٝ ٓلؼنٍٞ  ٜٓٔج دجُؾ ك٢ ثُق٤طز ٝثُض٣ٌّّظ. كٔج دجُي ّٙ ُٞ ًثّ ثُضّٞ

.ٖٓ َّ  ثُ

ّٕ ٙؼٞدز ثُذقظ ٛيٙ، ٫ ٣ٌٖٔ دقجٍ ٖٓ ث٧فٞثٍ كٕ صٔ٘ؼ٘نج ٓنٖ ثُننٞٛ كن٢ ٓلٜنّٞ كٝنق٠ دجُّْ٘نذز  ؿ٤ٌ ك

ث ُِقٞنًٞ إ٠ُ ثُؼنجُْ ث٩ّن٢ّٓ٬ ٛجؽْنج ٝؽٞه٣ّنج ٓٚن٣ٌ٤ّج كًغنٌ ٓ٘نٚ ٛجؽْنج ٓؼٌك٤ّنج، ىُني كّٗنٚ دنجس ٕنٌٟج ٓقنّوه

ثكٞنٕٞ ُٜنج ػِن٠ فنّو  ٌّ ّْٔنٕٞ ُِقوثعنز كن٢ ثُؼنجُْ ثُؼٌدن٢ّ ث٩ّن٢ّٓ٬ ٝثُ ثُلجػَ ك٢ ثُضّنج٣ًل. ٣ِضون٢ كن٢ ىُني ثُٔضق

 ّٕ نٌ ٝثُقٞنًٞ ثُلؼِن٢ّ كن٢ ثُضّنج٣ًل، كنئ ّٞ هن٢ّ ٝثُضّق ٌّ ٍ ٣نٌٟ ك٤ٜنج ؽْنٌث ُِضّونّوّ ٝثُ ّٝ ّٞثء، كئىث ًنجٕ ثُطّنٌف ث٧

 ُّي١ دٚ ٣ٌٕٞ ٫ٝ ٣ٌٖٔ كٕ ٣ٌٕٞ إ٫ّ دٚ.ثُطٌّف ثُغّج٢ٗ ٣ٌٟ ك٤ٜج صو٤ٌٓث ُضٌثعٚ ث

إّٜٗج ك٢ ثُقج٤ُٖ ٛجؽِ ٫ ٣ٌٖٔ ُؼٌد٢ّ ِْْٓ كٕ ٣ضـجكَ ػ٘ٚ كٝ كٕ ٣ؼٌٛ ػٖ ثُـنٞٗ ك٤نٚ. د٘نجء ػِن٠ ٛنيٙ 

ٌّٖك٢ّ. ٝهو ثمضٌٗجٙ ٧ّٗٚ ٓنٖ كًغنٌ ثُٔغوّلن٤ٖ  ثُلٌٌر ًجٕ ٛيث ثُذقظ ثُّي١ ٣٘ظٌ ك٢ ه٫ُز ثُقوثعز ػ٘و ػذو ثُٔؾ٤و ثُ

ٔلّٜٞ كّضجىث ك٢ ثُؾجٓؼنز ثُضّْٞٗن٤ّز، ٝٓنوثكؼج ػنٖ ٝنًٌٝر صقنو٣ظ ثُؼنجُْ ث٩ّن٢ّٓ٬ كٌنٌث ٝٓؾضٔؼنج ػ٘ج٣ز دٜيث ثُ

ٌَّ ٗظٌر ْٓنؤُٝز ُٔغوّنق ٓؼجٙنٌ كٓنجّ ٓنج صلٌٝنٚ ػ٤ِنٚ ٛنيٙ  ػ٠ِ ثُٔ٘جدٌ، ٝٓؤُّلج ُؼوه ٝك٤ٌ ٖٓ ثٌُضخ ثُّض٢ صٖ

 ؼٚ ٖٓ كؽَ ثُضّوّوّ دٚ.ثُْٔؤ٤ُّٝز ٖٓ ثُضَثّ ٌٝٙثٓز ػ٤ِّٔز، ٝصودٌّ ٝصٔق٤٘ ٝص٘ظ٤ٌ ُٞثهغ ٓؾضٔ

نٌك٢ّ، ًك٣٘نج كٕ ٗوضٚنٌ ػِن٠ صذن٤ّٖ  ّٖ َّ ٓنج ًضنخ ث٧ّنضجى ثُ ج ًجٕ ٓؾجٍ ٓوجُ٘ج ٛيث ٤ّٝوج ٫ ٣ْٔـ دوًُ ًن ّٔ ُٝ

ه٫ُز ثُقوثعز ٝثٌُٖٔٝع ثُقوثع٢ّ ػ٘و ثٌُجصخ ٖٓ م٬ٍ ًضجح "ُذ٘جس"
1
ثُّي١ ٣ٔغَّ ُذ٘جس فو٤و٤ّز صلٚنـ ٙنٌثفز  

 ِّ ٌٖٓٝػٚ ثُقوثع٢ّ.ػٖ ٓوٍُٞ ثُقوثعز ك٢ كٌٌٙ ٝصٌٖق ك

٫ ٓنٖ صقو٣نو ٛنيث ثُٔلٜنّٞ كن٢ ٖٓ٘نتٚ ثُـنٌح، ًٝٙنو  ّٝ نٌك٢ّ كٕ ٗ٘طِنن ك ّٖ ٝهو ًك٣٘ج هذَ ثُنٞٛ ك٢ كٌٌ ثُ

ٖٓ ٝث٩ْٗجٕ، فض٠ّ ٗٔن٘ـ ُِونجًا إٌٓج٤ّٗنز ثُٔوجًٗنز كن٢ ٓنج  َّ ٫س ثُّض٢ كٌٜٝج ك٢ ْٓضٟٞ ثُٔؼٌكز ٝثُ ّٞ كدٌٍ ثُضّق

ٌّٖك٢ّ ٓلٜٞ ّْ ٌٗٙو ثُقوثعز ػ٘و ثُ ٓج ٗظ٣ٌّج، ٝٗضذ٤ّٖ ٍٜٓ٘ج ٝٓقضٞثٛج ثُٔؼ٤ج١ًّ. فض٠ّ صٌٕٞ ٗظٌص٘نج ٕنجِٓز دؼو. ع

ًَّٗنج كن٢ صقو٣نو كّْنٚ ػِن٠ كًدؼنز ٜٓ٘نج كون٠  ٌُٖٔٝػٚ ثُقوثع٢ّ، ثُّي١ ٗض٘جُٝٚ دجُّوًُ دؼنو ىُني ٓذجٕنٌر. ٝهنو ً

، ٫ٝ ّٗوػ٢ كّٗ٘ج كفط٘ج دٜج ؽ٤ٔؼج. ٝٛيٙ ٢ٛ ثُِّقظز ث٠ُٝ٧ ٖٓ ٜٓ٘ؼ ٛيث ثُذقنظ ّْ ثُّضن٢ ثهضٌد٘نج ك٤ٜنج  دٞٙلٜج ث٧ٛ

                                                           
1
ٌّٖك٢،  -  1994، «ٓؼجُْ ثُقوثعز»، صِٞٗ، هثً ثُؾ٘ٞح ٌُِّٖ٘، ِِّْز لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ



 

  

   

ّْ ٜٗ٘نن٢ دؾِٔننز ٓننٖ ث٬ُٔفظننجس ثُّ٘وو٣ّننز فضّنن٠ ٗ٘ضوننَ إُنن٠ ٌٓفِننز ثُضّلجػننَ  ٓننٖ كٌننٌ ثٌُجصننخ دننجُؼٌٛ ٝثُضّق٤ِننَ، عنن

 ٝثُٔؼٌكز، ٢ٛٝ ثُِّقظز ثُٜٔ٘ؾ٤ّز ثُغّج٤ّٗز. ث٣٩ؾجد٢ّ ثُذّ٘جء، ٫ٝ ٌٕٗٞ ْٓض٤ٌِٜٖ ِّذ٤ّ٤ٖ ُِلٌٌ

1

ّٕ  ٓلّٜٞ ثُقوثعز ٓل ّٜٞ ٕجَٓ ٓٔضّو، ثهضٌٕ دٔؾج٫س ػو٣ور ٖٓ ػِْ ٝعوجكنز ٝه٣نٖ ٤ّٝجّنز ٝثؽضٔنجع...إُل. إ

ّْ إّٗٚ، ٖٓ ٗجف٤ز كمٌٟ، هه٤ن ؿج٣ز ثُّوهّز، ٧ّٗٚ كهٌح ٓنج ٣ٌنٕٞ ٓنٖ ث٫ُضذنجُ. كؼنٖ ك١ّ فوثعنز ٗضقنّوطن ًٝنْ ٓنٖ  ع

َّ ٓقجُٝنز ٝنذ٠ كٝ  ثُقيً ٣َِٓ٘ج ُِنٞٛ ك٢ ْٓأُز ثُقوثعنزن ٛنيث ثُٔلٜنّٞ ثُـنجٜٓ ثُٔنٌثٝؽ ثُّني١ ٣لِنش ٓنٖ ًن

ه ٓقجُٝنز ٣جةْنز، ٫ٝ ٣ٔغّنَ  ٌّ ّٖ إ٠ُ ٝٝٞفٚ ٝههّضنٚ، فضّن٠ ٌٗضٖنق كّٗنٚ ٓؾن فٌٚ. كٔج كٕ ٜٗضو١ إ٠ُ ٓلّٜٞ ٗطٔت

 ٣طأٙ دقغ٘ج.ٖٓ ثُقوثعز ّٟٞ ٓظٌٜ ٖٓ ٓظجٌٛٛج، ٝٗضذ٤ّٖ ُٜج كًغٌ ٖٓ ؽجٗخ مل٢ّ ُْ 

ثُقوثعز: "٤ُْنش ثُقوثعنز ٓلٜٞٓنج ( ٓقج٫ٝ صقو٣و ٓلّٜٞ ٣Jean BAUDRILLARDوٍٞ ؽٕٞ دٞه٣ًجً )

ثؽضٔجػ٤ّج ٫ٝ ٤ّج٤ّّج، ٫ٝ ٓلٜٞٓج صج٣ًن٤ّج ٓقٞج. إّٜٗج ٠ٔٗ فٞج١ًّ ٓنٚٞٗ ٣نجُق ث٠ُّٔ٘ ثُضّو٤ِو١ّ"
2

، ٝٛنٞ 

ّّ صٌٖق ٙن٤ـضٚ ثُٔ٘ل٤ّنز ػنٖ ث٫ًصذنجى ثُّني١ هكنغ دٞه٣ًنجً إُن٠ صؼ٣ٌنق ثُقوثعنز دٔنج ٤ُْنش ٛن٢، ٧ّٜٗنج  ٓلّٜٞ ػج

ُز ) ّٞ ًز/ٓضق ٌّ ٖٓ ٝكن٢ ثُلٞنجء"Mouvante"ٓضق َّ ( ك٢ كٌٕجُٜج، ك٢ ٓٞج٤ٜٓ٘ج، ك٢ ثُن
3
ًٔنج ٣ونٍٞ. ُٝنتٖ ًنجٕ  

ّّ ؽّوث، ٣ٝطٌؿ إٌٕج٫س ًغ٤ٌر:  ٍ، كئّٗٚ ٖٓ ٗجف٤ز كمٌٟ ػج ّٞ صؼ٣ٌلٚ ٓقّوهث ُْٔز كّج٤ّّز ٖٓ ّٔجس ثُقوثعز: ثُضّق

 ّٕ ، ٛنَ  ك ّْ َّ ٓنج ٣ننجُق ثُن٠ّٔ٘ ثُضّو٤ِنو ٓج ٬ٓٓـ ٛيث ث٠ُّٔ٘ ثُقٞج١ًّ ثُٔنٚٞٗن ع نًٌٝر إُن٠ ًن ّٞ ١ّ ٣٘ضٔن٢ دجُ

 ثُقوثعزن

٣ٝـٌم ثُٔلّٜٞ ثُّي١ ٣وضٌفٚ ٙجفخ ثُٔوجٍ ك٢ ثُـٔٞٛ ػ٘نوٓج ٣ونٍٞ: "دٔنج كّٜٗنج دثُقوثعنزت ٤ُْنش ٓلٜٞٓنج 

ننز Traitsُِضّق٤ِننَ، كنن٬ ٝؽننٞه ُوننجٕٗٞ ٣قننّوهٛج. ٫ ٕنن٢ء ّننٟٞ مطننٟٞ/٬ٓٓـ ) ّٔ ( ُِقوثعننز. ٫ ٝؽننٞه  ُ٘ظ٣ٌّننز، ع

ننز إ٣ننو٣ُٞٞؽ٤ج" ّٔ ٓ٘طننن ُِقوثعننز، ٝع
4

. ًٝؿننْ ٛننيث ثُقننيً ثُٞثٝننـ كنن٢ ػذننجًثس دٞه٣ًننجً، كئّٗننٚ دئٌٓجٗ٘ننج ث٫فضلننج  

ٍ ثُٔطٌّه ٝٓنجُلز ثُضّو٤ِو، ٝٛٔج م٤ٚٚضجٕ صقّوهثٕ ٟذ٤ؼز ثُقوثعز ٫ ثُقوثعنز ٗلْنٜج  ّٞ دٔؼط٤٤ٖ ٖٓ صؼ٣ٌلٚ: ثُضّق

َّ ٓقجُٝز فٌٚ كٝ صو٤ٖ٘  .دٞٙلٜج ٓلٜٞٓج ٣ضؾجٍٝ ً

ج ١ٌ٘ٛ ٤ٖٗٞ٤ٓي ) ّٓ ك٤نٌٟ كّٗنٚ "٫ ٣ٞؽنو ٓؼ٘ن٠ ٝثفنو ُِقوثعنز، ٧ّٜٗنج ٛن٢  (،Henri MESCHONNICك

ٗلْٜج دقظ ػٖ ثُٔؼ٠٘"
5

"ٍٙ ض٘ج ُٓ ، ٣ٝٚلٜج دأّٜٗج "ٌٙثع دجها دجّضٌٔثً، ٧ّٜٗج فجُز ٬٤ٓه ٫ 
6

. إّٜٗج ٙنٌثع دن٤ٖ 

                                                           
2
- Jean BAUDRILLARD, «Modernité», in : Encyclopædia Universalis, Version 13, [DVD], Paris, Encyclopædia 

Universalis, 2009 
3
- .ٕ .ّ 

4
- .ٕ .ّ 

5
- Henri MESCHONNIC, Modernité modernité, Paris, Gallimard, Coll. Folio/Essais, 2005, p. 47 

6
-  .ٗ ،.ٕ .ّ9 



 

  

   

ٍُ ثُغّنج٢ٗ ٣ٝ٘جهٞنٚ، ٝٓنج ٛن٢ إ٫ّ كٕ ٣ٚنذـ ثُٔقنوط دنوًٝٙ  ّٝ ٓج ٛٞ ٓقوط، ٝٓج ٛٞ صو٤ِنو١ّ هنو٣ْح ف٤نظ ٣٘لن٢ ث٧

٫س ثُٔطّنٌهر. هو ّٞ ٤ًٌّْٝر ث٬ُّٓض٘ج٤ٛز ٖٓ ثُضّق ٣ٔج، ك٤وّٞ ٓقوط ؽو٣و ٣٘ل٤ٚ. ٌٝٛيث صنٞغ ثُٔؼط٤جس ًِّٜج ُٜيٙ ثُ

ٍ إ٠ُ ٗوو ُِقوثعز". ّٞ ٝدٜيٙ ث٤ٌُل٤ّز ٣ؾو ًك١ ٤ٖٗٞ٤ٓي ٌٖٓٝػ٤ّضٚ: "ثُقوثعز ٗوو ٓج ٣لضأ ٣ضق
7
 

ًٌٝر ُِْْ ّٞ َّ ٓؼط٠ مجٝغ دجُ ً ّٕ َّ ٫ ٝؽٞه، إىٕ، ُٔو٫ٞس عجدضز ٧ ّٕ ًن ٫س ٓ٘ي ٫ٝهصنٚ، ٧ ّٞ ِز ٖٓ ثُضّق

نج ٛنيٙ  ّٓ ى دجّضٌٔثً ٗقٞ ٓنوٍُٞ ؽو٣نو. ك ٌّ َّ ٓؼ٠٘ ٛٞ ٓؼ٠٘ آ٢ّٗ ٣ٌْٖ ثُِّقظز ثُؼجدٌر، ٤ُضق ٍٕ دطذؼٚ، ًٝ ؽو٣و كج

ٍ ثػضذنج٢ّٟ ٫ ّنِطز ػ٤ِنٚ،  ّٞ ٤ًٌّْٝر ثُّض٢ صؼ٤ٖٜج ث٤ٕ٧جء ٝثُٔؼج٢ٗ، ك٬ ٝجد٠ ُٜج ٫ٝ هجٕٗٞ ٣قٌٜٔج. ٛنٞ صقن ثُ

 ّو ىثصٚ ِّطز ػ٠ِ ث٤ٕ٧جء.٧ّٗٚ ك٢ ف

َّ ٓلّٜٞ ُِقوثعز ٛٞ ٓلّٜٞ آ٢ّٗ ٣ذو٠ ٙجُقج ٓوٟ ثُِّقظز ثُّض٢ ٝٝغ ك٤ٜج، ُنيُي ٫ ٗنّوػ٢ كّٗ٘نج هنجهًٕٝ  ً ّٕ إ

َّ عجدنش ٫  ّٕ ًن ػ٠ِ ٝذ٠ ٓلّٜٞ هه٤ن ٜٗجة٢ّ ُٜنيث ثُٔٚنطِـ ث٩ٕنٌج٢ُّ، ُٝن٤ِ ىُني ٓنٖ كٛنوثك٘ج ٓنج هٓ٘نج ٗنوًى ك

ه ٓقجُٝنز، هثػن٤ٖ إُن٠ ٣ْ٘خ إُن٠ ثُقوثعنز ٧ّٜٗنج ص٘ل٤نٚ. ُنيُي، ْٗنؼ٠ ٓنٖ من٬ٍ ٓنج ّنذ ٌّ ن ُٚن٤جؿز ٓقجُٝنز، ٓؾن

 صؾجٍٝٛج فجُٔج ٗ٘ض٢ٜ ٖٓ هٌثءر ٛيث ثُذقظ، ٧ّٜٗج ٤ُْش ٙجُقز إ٫ّ ُٚ.

 ّٕ وٗج ثمض٤جً ُلظ "إٌٕج٤ُّز"، ٧ ّٔ َّ إٌٕجٍ. ٝهو صؼ َّ ٓؼط٠ ّذوٜج ٓق ّٕ ثُقوثعز إٌٕج٤ُّز. إٌٕج٤ُّز ؽؼِش ٖٓ ً إ

ٝهو كٝلش ٛيث ثُذؼو ػ٠ِ ثُؼجُْ ٝٙذـضٚ دٚ، فض٠ّ كٝق٠ ثٌُٕٞ  ثُقوثعز ك٢ ىثصٜج ٤ُْش ه٤ّٞز ٝثٝقز ثُٔؼجُْ،

 ّٕ ث ٓ٘ني ُقظنز ٫ٝهصنٚ، ٝدٔنج ك ٍظ َٝ َّ ٓؼطن٠ ٓضؾنج ًِّٚ ٗوطز ثّنضلٜجّ ػ٬ٔهنز صذقنظ ػنٖ إؽجدنز/إؽجدجس. ٝٓنج هثّ ًن

ّٕ ٛننيث ثُٔؼطنن٠ ٣ُوَقننْ كنن٢ ّنن٤ًٌٝر ٫ ٓض٘ج٤ٛننز ٣طِننخ ثُٔؼ٘نن٠ ٝٓننج ٛننٞ  ثُقوثعننز ص٘لنن٢ كٌننٌر ثُغّذننجس ٝص٘جهٞننٜج، كننئ

ّٕ دِٞؿٚ ٓؼ٠٘ عجدش ٣ؼ٢٘ ٓٞصٚ.  دٔوًًٚ، ٧

ٝثُقوثعز هط٤ؼز ٓغ ٓج ّذوٜج. ٤ُِٝ ٓؼ٠٘ ثُوط٤ؼز ٛ٘ج كّٜٗج ٓقٞح ٢ٛ ٫ صٔقٞ ث٤ٕ٧جء ٓج هذِٜج، ٧ّٜٗج صقضجػ 

(، دَ ٓؼ٠٘ ثُوط٤ؼنز كّٜٗنج صؼ٤نو  ٌَ ُٙ ث َٞ هٝٓج إ٠ُ ٗو٤ٜ فض٠ّ صوّٞ... فض٠ّ ٣ٌٕٞ ُٜج ٓؼ٠٘ )٢ٛٝ ٖٓ ٛيث ثُٔ٘طِن صَ

ُٔؼط٠ ٗلْٚ إٗضجؽج ؽو٣نوث هجةٔنج ػِن٠ كّنِ ٓـنج٣ٌٍِر ًٝصٟ ٓنٚٞٙنٍز، فضّن٠ ٌُأّٜٗنج صؼ٤نو إٖٗنجء ث٧ٕن٤جء إٗضجػ ث

 إٖٗجءظ ؽو٣وث، ٓج هثٓش كّج٤ُخ ثُٔوجًدز ثمضِلش ٝثمضِلش ٓؼٜج ٍٝث٣ج ثُّ٘ظٌ.

ٗجصنٚ ثُنّوٗ ّٞ َّ ٓؼطن٠ صل٤ٌٌنج ٤ٌٓج٤ٌ٤ّٗنج، كضؼ٤نوٙ إُن٠ ٌٓ ني ًن ٌّ ٤ج ٝصلقٚنٜج، ٝثُقوثعز ٛوّ ٝد٘جءح دٔؼ٘ن٠ كّٜٗنج صل

 ِّ ننًٌٝر كٕ ٣ٌننٕٞ ٓؼ٘نن٠ ثُٜننو ّٞ ُضضذنن٤ّٖ ث٧ّننِ ثُّضنن٢ هجٓننش ػ٤ِٜننج ٝثُٔ٘طننن ثُّنني١ ًدنن٠ ٛننيٙ ث٧ؽننَثء. ُٝنن٤ِ دجُ

ن٤جم كٕنٌجٍ  ّْ ثُضّن٣ٌُخ، ٧ّٗنٚ ُن٤ِ ؿج٣نز كن٢ ىثصنٚ، إّٗٔنج ٓوضٞنجٙ ثٌُٔثؽؼنزُ ػِن٠ كّنجُ ثُؼونَ. ُِٜٝنوّ كن٢ ٛنيث ثُ

٢ّٖء، كٝ ٓ ٗجصنٚ ٗلْنٜج ػِن٠ كّنجُ ٓـنج٣ٌ... ٓضؼّوهر، كوو ٣ٌٕٞ صو٤ٌٓث ٜٗجة٤ّج ُِ ّٞ ه صؼنو٣َ ُنٚ كٝ إػنجهر د٘نجء ٌُٔ ٌّ ؾن

 صضؼّوه ثُٔؼج٢ٗ ٣ٝذو٠ ثُٜوف د٤ّ٘ج ٝثٝقج: د٘جء ٓؼط٤جس فوثع٤ّز ٝكن كّجُ فوثع٢ّ. ٛيث دجُّْ٘ذز إ٠ُ ثُٜوّ.
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ج ثُذ٘جء، كِِقوثعز كّجُ ًة٤ِ ص٤ّٖو ٝكوٚ ٓؼط٤جصٜج، ٝصضّني ُ٘لْٜج ه٫٫س ٝكٌٕج٫: إّٗٚ ثُؼوَ ّٓ ثُّ٘جهنو كّنجُ  ك

نِش إ٤ُنٚ ثُٔؼٌكنز ثُذٖن٣ٌّز، كػنجهس ثُقوثعنز ثُّ٘ظنٌ ك٤نٚ،  ّٙ َّ ٓج صٞ ً ٣٘ضْخ إ٠ُ ثُقوثعز. ًٝ ّٞ َّ صٚ َّ ٓؼٌكز ًٝ ً

نج ًجٗنش ثُقوثعنز ٫ صنؤٖٓ  ّٔ نز. ُٝ ّٙ ّْقٌ ٝث٧ّج٤ٌٟ... ٝثدض٘ش ٓؼجًكٜج ثُنج َّ ٓج هجّ ػ٠ِ ثُنٌثكز ٝثُ كضؾجٍٝس ً

ّٕ ٛيٙ ثُٔؼجًف ك٢  ىثصٜج صقٔنَ هػنٞر ِّٓقنز إُن٠ صؾجٍٝٛنج ٝإ٫ّ ٗلنش ػنٖ ٗلْنٜج ًٜٞٗنج فوثع٤ّنز، دلٌٌر ثُغّذجس، كئ

 ّٕ نٌٕٞ ٝثُغّذنجس. إىٕ، إ ّْ ٝهجٓش ػ٠ِ كّجُ ٣نجُق ٓج د٘ش ػ٤ِٚ ٓو٫ٞصٜنج، ٝٝهؼنش كن٢ مطنأ ص٘لن٢ دنٚ ٗلْنٜج: ثُ

عنز ؽِٔنز ٓنٖ ثُقوثعز ٛوّ ٝد٘جء ص٤ِٜٔج هػٞر إ٠ُ ٛوّ ىثى ثُذ٘جء ٗلْٚ ٝإػنجهر د٘جةنٚ ٓنٖ ؽو٣نو. ٝهنو كٌٝنش ثُقوث

ٜج ك٢ ٓج ٢ِ٣. ّٔ ٫س ك٢ ْٓض٣ٞجس ػو٣ور، ٗضذ٤ّٖ كٛ ّٞ  ثُضّق

2

:الذذاثُّتالوعزفت -أ

إىث ًجٗننش ثُٔؼٌكننز ث٩ْٗننج٤ّٗز ػِنن٠ ػ٬هننز ٝع٤وننز دننجُٞثهغ كنن٢ كدؼننجهٙ ثُٔنضِلننز، ٣ننؤعٌّ ك٤ٜننج ٣ٝضننأعٌّ دٜننج، كئّٜٗننج 

ً ك٢ ْٓنضٟٞ ثُؼونَ دٞٙنلٚ ث٧هثر ثُذج٤ٗنز ٧ّْنٜج  ّٞ ً ك٢ ثُٔؼٌكز ٛٞ صط ّٞ َّ صط ّ٘ كّٕو ثًصذجٟج دجُؼوَح كٌ دج٧م

ً ك٢ ْٓضٟٞ ثُؼوَ ّٞ َّ صط ً كن٢ ثُٔؼٌكنز. إّٜٗٔنج هطذنجٕ ٓض٬ٍٓنجٕ  ٝثُٔ٘ظّٔز ُٜج. ٝدجُٔوجدَ، ً ّٞ ٣ؼوذٚ ٓذجٌٕر صطن

٤ّز، كنيُي ٧ّٗنٚ ٣٘لن٢ ػنٖ ثُؼونَ  ّٔ ً كٛ ّٞ َّ ٜٓ٘ٔج ك٢ ث٥مٌ ٣ٝضأعٌّ دٚ ك٢ ػ٬هز ؽو٤ُّز. ٝإىث ًجٗش ُٜيث ثُضّٚ ٣ؤعٌّ ً

ٌّ دضج٣ًن٤ّضٚ ْٝٗذ٤ّضٚ. ٝثُؼوَ ثُٔوٚٞه ك٢ ٛيٙ ثُلوٌر ٛنٞ "كٗٔنجٟ ٓؼ٤٘نز ٓنٖ ثُ ضّل٤ٌنٌ، ٝهًثّنجس كٌٌر ثُغّذجس، ٤ُو

ّ٘ دٜج ٤ٓجه٣ٖ ٓؼ٤ّ٘ز ُِضّؾٌدز ٝثُٔؼٌكنز. إّٜٗنج كٕنٌجٍ ٓنضِلنز ٓنٖ ث٫ّنضو٫ٍ ٝثُذٌٛنجٕ  ػو٤ِّز، ٝصو٤٘جس ى٤ّ٘ٛز صنض

٢ ثُٞهجةغ ٝصود٤ٌ ثُقؾؼ، ٝكٗٞثٌع ٓضذج٣٘ز ٖٓ ثُضّٔق٤٘ ثُضّؾ٣ٌذ٢". ّٚ ز ُضو ّٙ ٝثُضّل٤٘و، ٝكٗٔجٟ مج
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ً ثُضّو٤ِو١ّ صل٤ٌٌ ث٩ْٗجٕ  ّٞ ْ كن٢ ٌٟثةنن د٘جةنٚ ُِٔؼٌكنز، ٣ٌد٠ ثُضّٚ ٌّ دؼونَ منجًػ ػنٖ ّنِطضٚ ٣ّٞؽٜنٚ ٣ٝنضق

نَ ػِن٠ ث٤ٌُنق  ًّ ًَّ كًغٌ ٓج صٌ ٤ِّز صٌ ّٓ ًثصٚ ٤ٕ٨ُجء. كٌجٗش ٛيٙ ثُٔؼٌكز صأ ّٞ ٣ٚٞؽ ٌٓجٗٚ ًصثٙ ٝثّض٘ضجؽجصٚ ٝصٚ

ًَّ ػ٠ِ ٓظجٌٛ ص٘جّن ث٤ٕ٧جء ٝؽٔج٤ُّجصٜج. صؼجُؼ ثُٔؼط٤جس ًٔنج ُنٞ ًجٗنش صؼن جُؼ ٕنؼٌث ِٓـ٤ز دو٤ّز ثُؾٞثٗخ. ٝصٌ

 كٝ  ُٞفز ك٤ّّ٘ز.

ه كهثر دج٤ٗنز  ٌّ ً هو هفٜ ك٢ ثُوٌٕ ثُغّنجٖٓ ػٖنٌ ٓنغ كِْنلز ث٧ٗنٞثً ، ٝكٙنذـ ثُؼونَ ٓؾن ّٞ ّٕ ٛيث ثُضّٚ ؿ٤ٌ ك

ُ٘ج إ٠ُ ٠ٔٗ ؽو٣و ٖٓ ثُٔؼٌكز ٢ٛ ثُٔؼٌكز ثُؼ٤ِّٔز ثٌُٔصذطز ثًصذجٟج ٝع٤وج دجُضّو٤٘ز، ٧ّٜٗنج ٓ٘ضؾضٜنج.  ّٞ ُِٔؼٌكزح كضق

ُٝ ، ّْ ن٤طٌر ػ٤ِنٚ دٔنضِنق كدؼنجهٙ، ٝثٌٗذّش ػ٠ِ ثٌُ ّْ ٜج ثُٞف٤و ثُّ٘ؾجػز ٝثُ ّٔ ْ صؼو ؿج٣ضٜج صٞثكوٜج ٓغ ثُٞثهغ، إّٗٔج ٛ

ْ ك٤ٜٔج. ٌّ  ٤ّطٌر ػ٠ِ ثُطّذ٤ؼز ٝث٩ْٗجٕ هٚو ثُضّق
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َّ ثُٔؼط٤جس إ٠ُ ٓٞٝٞػجس ُِّوًثّز ٝثُضّؾ٣ٌخ ٝث٫مضذجً، كأمٞؼش ث٩ْٗجٕ  ُش ثُٔؼٌكز ثُقو٣غز ً ّٞ ُوو ف

ذـ ث٩ْٗجٕ ٝثُطّذ٤ؼز ٤ٕتج ٖٓ ث٤ٕ٧جء ثُوجدِز ُِّوًثّز ٝثُضّؾ٣ٌخ. إّٜٗنج ٓؼٌكنز ٗلؼ٤ّنز صٌٔنٖ ٝثُطّذ٤ؼز ُِضّؾٌدز. كٙ

ّٜ ثُّ٘ظنٌ  ه٤ٔضٜج دٔوٟ كؼج٤ُّز ٗضجةؾٜج ٓغ ثُٞثهغ ثُّي١ صوًّٚ. ٝٓج ٣قّوه ه٤ٔضٜج دجُضّج٢ُ ٛٞ ٓج صٚ٘ؼٚ ٖٓ ٗضجةؼ دـ

 ػٖ ه٤ٔضٜج ك٢ ىثصٜج.

ّٕ ص٤ًٌَ ثُٔؼٌكز ثُقو٣غز ػ٠ِ ث٫مضٌث ع ؽؼَ دؼٜ ثُل٬ّلز ٣ٚٞؽ ٓلٜٞٓج ؽو٣وث ُ٪ْٗجٕ ثُقو٣ظ ٣ٝقّوه إ

ننز. ٣وننٍٞ ثُل٤ِْننٞف ثُلٌْٗنن٢ّ "ٛ٘نن١ٌ دٌؿْننٕٞ" ) ّٓ ً ثُضّننج٣ًن٢ّ ُ٪ْٗننجٕ ػج ّٞ  Henriٓٞهؼننٚ كنن٢ ّننِّْ ثُضّطنن

BERGSON ٚه ٖٓ ؿًٌٝٗج، ُٝٞ ثهضٚنٌٗج صٔجٓنج كن٢ صؼ٣ٌنق ٗٞػ٘نج ػِن٠ ٓنج ٣ؼٌٝن ٌّ (: "ُٞ ثّضطؼ٘ج كٕ ٗضؾ

٤ّز ثُغّجدضز ُ٪ْٗنجٕ ُِٝنّيًجء، ٌُدّٔنج هِ٘نج ػ٤ِ٘ج ثُضّج٣ًل  ّٙ  Homo« )إْٗنجٕ ٙنجٗغ»ٝٓج هذَ ثُضّج٣ًل ػ٠ِ كّٗٚ ثُنج

Faber إْٗننجٕ ػجهننَ»( ٫"»
9

ه إُنن٠ ٟننًٞ ثُننّيًجء  . كجٗضوِ٘ننج دجُضّننج٢ُ ٓننغ ثُٔؼٌكننز ثُقو٣غننز ٓننٖ ٌّ ٟننًٞ ثُننّيًجء ثُٔؾنن

جٗغ. ُْ ٣ؼو ثُؼوَ م٤ٚٚز ْْٗ دٜج ًٟٞث ٖٓ كٟٞثً ث٩ْٗجٕ، دَ هوًصٚ ػ٠ِ إٗضنجػ ٓؼٌكنز صنؤّه١ فضٔنج إُن٠  ّٚ ثُ

ث٫دضٌجً ٝث٫مضٌثع. كـ"إىث ٗظٌٗج إ٠ُ ثُّيًجء )ٝؽوٗج( كّٗٚ ثُووًر ػ٠ِ ٙ٘جػز ك٤ٕجء ٙن٘جػ٤ّز، ٫ٝ ّن٤ّٔج ث٧هٝثس 

٘غ ص٣ٞ٘ؼج ٓقوٝهث". ثُّض٢ صْضنوّ ّٚ ك٢ ٙ٘غ كهٝثس، ٝك٢ ص٣ٞ٘غ ىُي ثُ
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، ُضطنجٍ ٓنضِنق  َْ ُوو ٙذـش ثُٔؼٌكز ثُؾو٣ور ثُق٤جر دأُٞثٜٗج، ٤ّٝطٌس ػِن٠ ثُغّوجكنز كضؾنجٍٝس ٓذجهةُٜنج ثُؼِن

.ٖٓ َّ ّٕ ٣ًجفٜج ٛذّش ك٣ٞج ػ٠ِ ٓلّٜٞ ثُ  صٔظٌٜثس ثُق٤جر ث٩ْٗج٤ّٗز ٤ّج٤ّّز ًجٗش كّ ثؽضٔجػ٤ّز كّ ه٤٘٣ّز، دَ إ

سهيالذذاثت: -ب

ّٕ ٍٓنٖ ثُقوثعنز مطّن٢ّ ُنٚ  ٖٓ ػ٘و ثُووث٠ٓ هثة٣ٌّج ه٣ًّٝج ٣٘ض٢ٜ هثةٔج ػ٘و ثُّ٘وطز ثُّض٢ دنوك ٜٓ٘نج، كنئ َّ إىث ًجٕ ثُ

ْٓضوذَ. إّٗٚ ٍٖٓ ٓضْجًػز كفوثعٚ ك٢ ٢ّٞٓ ٓطٌّه ٗقٞ ٗوطز ُنْ صذِنؾ دؼنو ٛن٢  –فجٌٝ  –ْٓجً ٓقّوه: ٓجٛ 

ّٕ ثُّ٘ظنٌر ثُْٔضوذَ. ٝإىث ًجٗش ثُّ٘ظٌر ثُضّو٤ِو٣ّ  نجفٌر، كنئ ّْ ز صوّوُ ثُِّقظنز ثُٔجٝن٤ز دنوػٟٞ كّٜٗنج ثُِّقظنز ثُلجص٘نز ثُ

ثُقوثع٤ّز، ػِن٠ ػٌنِ ىُني، صؼن٤ٔ ثُِّقظنز ثُقجٝنٌر، ٝٛن٢ ٖٓنٌةذّز إُن٠ ْٓنضوذَ ٝثػنو، ٧ّٗنٚ دجُّْ٘نذز إ٤ُٜنج كح 

ّٕ ث٧كَٞ دجُّْ٘ذز إ٠ُ ٍٖٓ ثُقوثعز ٛٞ ٓج ُْ ٗؼ ٖٚ دؼو، ٛٞ ٓج ُْ ٣نأس. ُنيُي، ثُِّقظز ثُل٣ٌور ثُّض٢ ُْ صٞؽو دؼو. إ

ًَّ ثُقوثعز ػ٠ِ ثُْٔضوذَ صجًًز ثُِّقظز ثُٔج٤ٝز فجُٔج ص٘و٢ٞ ك٢ ٓضقق ثُنّيثًٌر هٕٝ كٕ ص٘ظنٌ إ٤ُٜنج دؼ٤نٕٞ  صٌ

 ْٓقًٞر ٖٓوٝٛز صؼذوٛج ٝصوّوّٜج.

ّٕ ٛننيث ٖٓ ثُضّو٤ِننو١ّ إُنن٠ ثُْٔننضوذَ دٞٙننلٚ ُقظننز ٣ٌٔننٖ م٬ُٜننج إػننجهر إٖٗننجء ثُٔجٝنن٢ ٝصق٤٤٘ننٚ، ٧ َّ  ٣٘ظننٌ ثُنن

ثُٔج٢ٝ دجُّْ٘ذز إ٤ُٚ ػٌٚ ىٛذ٢ّ ٌٝٓٔنٖ كّنٌثًٙ، ُنيُي ٣ْنؼ٠ ٩ػنجهر د٘جةنٚ كن٢ ثُْٔنضوذَ، كضٌضٔنَ دنيُي فِونز 

ٖٓ ثُٔلوٞهر ُ٘قَٚ ػ٠ِ ثُّوًٝر ) َّ ٖٓ ثُقوثع٢ّ، كجُؼٚنٌ ثُنّيٛذ٢ّ، دجُّْ٘نذز إ٤ُنٚ، ُنْ Cycleثُ َّ ج ثُ ّٓ ( ثُٔطِٞدز. ك
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ظز ثُقجٌٝر، ك٤ْضّٔو ديُي ه٤ٔضٚ ٖٓ ىثصٚ ٫ ٓنٖ ٍٓنٖ ٓٞن٠ ٣قٖ دؼو، ُيُي ٣ْؼ٠ ُذ٘جةٚ ٝمِوٚ ثٗط٬هج ٖٓ ثُِّق

َّ ه٤ٔز.  ٝثدضؼو، ٣ٝلوو ثُٔج٢ٝ ً

 ٖٓ َّ ً ٝكن « ثُقوثع٢ّ »٣وٍٞ ؽٕٞ دٞه٣ًجً ك٢ ٓوجُٚ ك٢ ثُّٔٞٞػز ث٤ٌُّٗٞز: "٤ُِ ثُ ّٞ ر. إّٗٚ ٣ضط ٌّ ه٣ًّٝج دجُٔ

ْٓضوذَ فْنخ دوث٣نز ٜٝٗج٣نز ٓلضٌٝنض٤ٖ" –فجٌٝ  –م٠ّ ٓجٛ 
11

ٖٓ ػِن٠ . ٝهنو ثٗؼٌْنش ٛنيٙ ث َّ ُّ٘ظنٌر إُن٠ ثُن

ػ٬هز ثُقوثعز دجُضٌّثط ثُّي١ ًجٕ هذِٜج ٓوّوّج ٖٓ ثُٔوّوّجس ثُّض٢ ٫ ٣ٌٖٔ ث٫هضٌثح ٜٓ٘نج دـ٤نٌ ثُضّؼظن٤ْ ٝثُضّذؾ٤نَ. 

 كئىث ػجهس ثُقوثعز إ٠ُ ثُٔج٢ٝ، كئّٜٗج ص٣ٌو هًثّضٚ ٝإمٞجػٚ ُو٤ٜٔج ثُٔنٚٞٙز.

ٍ آمٌ ٕٜوصٚ ثُقو ّٞ ٖٓ صق َّ ثعز ك٢ ٗظٌصٜج إ٠ُ ثُضّج٣ًل ثُّي١ كٙذـ ٤ًٌّٝرح دٔؼ٠٘ ًثكن ٛيٙ ثُّ٘ظٌر إ٠ُ ثُ

كّٗٚ ْٓجً مط٢ّّ ٓضّؾٚ ٗقٞ ثُْٔضوذَ. كوو ثُضّج٣ًل ثُٜجُز ثُوو٤ّّز ثُّض٢ ًجٗش صق٤طٚ، ٝكٙذـ ٓؼطن٠ هنجد٬ ُِضّلْن٤ٌ 

ٗنـَػش ػ٘نٚ ثُٔؼٌكنز ٝثُٔٔجًّننز ثُطنجدغ ث٧ّنط١ًٞ د٘لنن٢ ٟجدؼنٚ ثُـنجة٢ ٝثُ٘ظنٌ إ٤ُننٚ، دجػضذنجًٙ ٓؾنٌه فًٌننز 

نإٔ ُنوٟ ٓنجًًِص ّٖ ( كٝ ثَُّ٘ػنجس  (Marx)ط٣ًٞز ْٓضو٤ٔز صضقٌْ ك٤ٜج ػٞثَٓ ًغ٤ٌر، ٓغَ ث٫هضٚجه )ًٔج ٛنٞ ثُ

( كٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ٌٙثػجس ٝفنٌٝح ٓٚنِقز ٝثٗضٔنجءثس ٝٓؼط٤نجس ٟذ٤ؼ٤ّنز، ٓغنَ  (Freud)ثُّ٘ل٤ّْز )ُوٟ ك٣ٌٝو

 ثُٔ٘جك...

ٍ ػ٠ِ ثُّيثس ك٢ د٘جء ثُْٔضوذَ ّٞ ٍ ػ٠ِ ثُضّنج٣ًل إىٕ ص٘ل٢ ثُقوثعز ثُٔج٢ٝ ٝصؼ ّٞ ، ًٝجٗش ك٢ ثُق٤ٖ ٗلْٚ، صؼ

َّ ٢ٕء دٔج ك٢ ىُي إٗضنجػ ثُٔؼ٘ن٠. ّن٤طٌ ثُضّنج٣ًل ػِن٠ ٓؼط٤نجس ثُقوثعنز دٞٙنلٚ ٓٚنوًث كّجّن٤ّج  ٝصٌؽغ إ٤ُٚ ً

( ثُّنني١ ٟننٌؿ ٖٓننٌِز ػ٬هننز Hegelصضٌّننب ػ٤ِننٚ كنن٢ إٗضننجػ ثُٔؼ٘نن٠. ًننجٕ ىُنني ٓننغ ثُل٤ِْننٞف ث٧ُٔننج٢ّٗ "٤ٛـننَ" )

ٖٓ، كوػج  َّ إ٠ُ هط٤ؼضٜج ٓغ ثُٔج٢ٝ. كنئىث ًجٗنش ثُغّوجكنز ثُضّو٤ِو٣ّنز ٓضٔقنًٞر فنٍٞ ثُٔجٝن٢ صْنضّٔو ٓ٘نٚ ثُقوثعز دجُ

ّٕ ُِقوثعز ٓقًٞث آمٌ ٛٞ ثُْٔضوذَ ِّّ ػ٤ِٚ فجٌٝٛج ْٝٓضوذِٜج، كئ ثُٔؼ٠٘ ٝصؤ
12

، ىُي كّٜٗج ص٣ٌو ثُضّؾّوه. صْؼ٠ 

٤ّنز هٞثٜٓنج ثُنِنن ٝثُّ٘لن٢ ٝٗلن٢ ؽجٛور ُِنِن، فض٠ّ إىث ٓج دِـضٚ كػٌٝش ػ٘ٚ ُضذقظ ػٖ ؿ٤ٌٙ كن٢ ّن٤ًٌٝر ؽوُ

 ٝهو ّجػو ىُي ػ٠ِ ثًضٖجف إْٗجٕ ؽو٣و ٛٞ إْٗجٕ ثُقوثعز. ثُّ٘ل٢..

إًساىالذذاثت: -ج

 :الّذاثالذّزةالوفّكزة

 Emmanuel) ( ٝ"إ٣ٔج٣ٞٗنننَ ًنننج٠ٗ"René DESCARTESٓغّنننَ ثُل٤ِْنننٞكجٕ "ًٝٗننن٢ ه٣ٌنننجًس" )

KANT)  .ٚنز كن٢ صنج٣ًل ٗظنٌر ث٩ْٗنجٕ إُن٠ ٗلْن ّٔ ىُنني كّٜٗٔنج هنو هطؼنج ٕنٟٞج دؼ٤نوث كن٢ ًفِنز دقننظ ٓقطّنز ٜٓ

ًثس ثُوو٣ٔز ّٞ  .ث٩ْٗجٕ ػٖ ٗلْٚ هجٟؼ٤ٖ ٓغ ثُضّٚ

                                                           
11

- Jean BAUDRILLARD, «Modernité», op. cit.. 
12
- .ٕ .ّ 



 

  

   

ّّ ٝٝنؼٚ كًّنطٞ كّن٘و ٓنٖ  ف ثُلِْنلز ث٤ُٞٗج٤ّٗنز ثُوو٣ٔنز ث٩ْٗنجٕ دأّٗنٚ "ف٤نٞثٕ ػجهنَ"، ٝٛنٞ ٓلٜنّٞ ػنج ٌّ صؼ

ف٤نظ ثُّوًؽنز، ٝٛنٞ ٓلٜنّٞ م٬ُٚ ٙلز ثُؼوَ إ٠ُ ث٩ْٗجٕ، ٤ُنٌؽٚ ٓنٖ هثةنٌر ثُق٤نٞثٕ ٓنٖ ف٤نظ ثُّ٘نٞع ٫ ٓنٖ 

ّٕ ٛيث ٣وض٢ٞ دؼوةني كٕ كدقنظ ػنٖ  ٣ضؾجٍٝٙ ه٣ٌجًس هجة٬: "ٓج ث٩ْٗجٕن ككهٍٞ إّٗٚ ف٤ٞثٕ ٗجٟنن ٬ًّ دجُضّأ٤ًو: ٧

ٓؼ٠٘ ف٤ٞثٕ ٝػٖ ٓؼ٠٘ ٗجٟن. كأَُٗن ديُي ٖٓ ْٓأُز ٝثفور إ٠ُ ثُننٞٛ هٕٝ ٕنؼًٞ ّٓ٘ن٢ كن٢ ْٓنجةَ كمنٌٟ 

كٙؼخ كٝ كًغٌ صؼو٤وث"
13

ّّنِ ُ٪ْٗنجٕ ٓلٜٞٓنج ؽو٣نوث ٓضٌّتنج ػِن٠ كّنجُ  . ٣ضؾجٍٝ ه٣ٌنجًس نجدوز ٤ُؤ ّْ ثُٔلنج٤ْٛ ثُ

ٌٌّ إىٕ كٗج ٓٞؽٞه".  آمٌ ٛٞ ثُضّل٤ٌٌ د٤ٚـضٚ ثًُٖٜٔٞر: "كٗج كك

ؼ٤ق ثُْٔضط٤غ دـ٤ٌٙ ثُّي١ ٣ْضّٔو ٝؽنٞهٙ ٓنٖ هثةنٌر مجًؽنز ػ٘نٚ  ّٞ ٗ٘ضوَ ٓغ ه٣ٌجًس ٖٓ ٌٓفِز ث٩ْٗجٕ ثُ

نٌر دج٤ٗنز ُٞؽٞهٛنج د٘لْنٜ ٌّ ر ٓل ٌّ ج. كنئىث ًنجٕ ٝؽنٞه ث٩ْٗنجٕ هذنَ ه٣ٌنجًس ٓقنّوهث دجٗضٔجةنٚ ُِؼٖن٤ٌر كٝ إ٠ُ ىثس فن

ثُوذ٤ِننز كٝ ثُننّو٣ٖ كٝ ثُٔننيٛخ كٝ ثُِّننٕٞ...إُل، كوننو كٙننذـ ىثصننج ْٓننضوِّز ٓقوّوننز ُٞؽٞهٛننج هٕٝ صننوّمَ ك١ّ ٟننٌف ٓننٖ 

ثُضّل٤ٌنٌ  ث٧ٌٟثف ثُنجًؽ٤ّز. ُوو ثٗضوَ ث٩ْٗجٕ ٖٓ ًٟٞ ثُلؼَ دـ٤ٌٙ إُن٠ ٟنًٞ ثُلؼنَ د٘لْنٚ ٓنٖ من٬ٍ ٓٔجًّنز

. ٌّ  ثُق

. ٣ونٍٞ: "٣ؾنخ ػِن٠ ثُؼونَ كٕ  ٌّ ج ًج٠ٗ، كوو كّ٘و ُ٪ْٗجٕ هنوًر ؽو٣نور ٓنٖ هنوًثس ثُؼونَ، ٝٛن٢ ثُّ٘ونو ثُقن ّٓ ك

٣ّنز ٛنيث ث٧م٤نٌ ٓنٖ هٕٝ كٕ ٣غ٤نٌ فُٞننٚ  ٌّ َّ ٖٓنج٣ًؼٚ، ٫ٝ ٣ٌٔ٘نٚ دأ٣ّنز فّؾننز كٕ ٣ْن٢ء إُن٠ ف ٣نٞنغ ُِّ٘ونو كن٢ ًن

ٌّ دٚ" ًٌٕٞج صٞ
14

 ّٞ جح كجُووًر ػ٠ِ ثُّ٘وو ٛ٘ج ٫ صضِّن٘ ك٢ ٗل٢ ث٧فٌجّ كون٠، . ُوو ٕٜو ثُؼوَ ٓغ ًج٠ٗ صق ّٔ ٜٓ ٫

 إّٜٗج صضؾجٍٝ ىُي ُض٤َّٔ د٤ٖ ث٫ّضنوثّ ثٌُٖٔٝع ُِؼوَ ٖٓ ؿ٤ٌٙ.

كنٚ ٓ٘ظنًٞث إ٤ُنٚ ٓنٖ ف٤نظ إّٗنٚ ىثس ْٓنضوِّزح ك١ إّٜٗنج  ٌّ َّ ثٗضٔجءثصنٚ ُضؼ مِّٚش ثُلِْلز ث٩ْٗجٕ ٖٓ صذؼ٤ّضٚ ًٝ

 ٍْ ُضٚ ٖٓ مجٝغ آعْ هجٌٙ ٓ٘ض ّٞ نٌر ػجًكنز هنجهًر ف ٌّ إُن٠ ٓؾٔٞػنز كّٝنغ ٓ٘نٚ ٣ْنضّٔو ٜٓ٘نج ٝؽنٞهٙ... إُن٠ ىثس ٓل

ّٕ ث٩ْٗجٕ ثُقو٣ظ ٛٞ ىثى ثُّي١ ؿجهً ٌٕٗوز "ثُوًٚٞ" ثُّض٢  ػ٠ِ د٘جء ٓؼجًكٜج. ُٝٞ ثّضؼٌٗج ػذجًر ًج٠ٗ ُوِ٘ج إ

َّ ّنؾ٤ٜ٘ج آٓنجهث ٣ِٟٞنز  ن
15

كٝ ٓنٖ ثُغّوجكنز كٝ . ًكؼنش ػ٘نٚ ثُٞٙنج٣ز ٝثُقٔج٣نز، ُٝنْ ٣ؼنو ثُٔؼ٘ن٠ ٣أص٤نٚ ٓنٖ ثُنّو٣ٖ 

 .ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔؼط٤جس ثُّض٢ ًجٗش ْٓوطز ػ٤ِٚ

" ػِن٠ فنّو ػذنجًر ًنج٠ٗ، ٫ ٣ٌٔنٖ كٕ صٞؽنو إ٫ّ إىث صنٞكٌّ  ّٗ ّٕ ٛيٙ ثُووًر ثُّيثص٤ّز ػ٠ِ "ثّنضنوثّ ثُلٜنْ ثُننج إ

٣ّز ٌّ ّْ ٌٕٟٝ ٓٔجًّز ثُؼوَ ُِّ٘وو: ثُق  .ٌٕٟ عجٕ ٖٓ كٛ
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 Baruch(، دنجًٝك ّنذ٤ٍ٘ٞث )Thomas HOBBES) ًجٕ ك٬ّنلز ثُقنّن ثُطّذ٤ؼن٢ّ، ٓغنَ صٞٓنجُ ٛنٞدِ

SPINOZAٕر  (.. ٣٘ظٌٕٝ إ٠ُ ث٩ْٗج ّٞ ّٕ هن ػ٠ِ كّٗٚ ػٌ٘ٚ ٖٓ ػ٘جٌٙ ثُطّذ٤ؼز صجدؼج ُوجٜٗٞٗج مجٝؼج ُنٚ، "٧

َّ ث٤ٕ٧جء" دٔج ك٢ ىُي ث٩ْٗجٕ ٗلْٚ ثُّني١ ٣ؾنخ كٕ ْٗ٘نخ  ر ّللّا ىثصٜج، ثُّض٢ ُٜج فّن ٓطِن ػ٠ِ ً ّٞ ثُطّذ٤ؼز ٢ٛ ه

ف  إ٤ُٚ "فوّج ٌّ ٌَ ػ٤ِنٚ ٝكٕ ٣ضٚن ٌّ ك٢ ٝؽٞهٙح ك١ ًٔج هِ٘ج، كن٢ كٕ ٣ٞؽنو ػِن٠ ثُّ٘قنٞ ثُّني١ كُِطن ٓطِوج ك٢ كٕ ٣ْضٔ

ٝكوٚ"
16

ً ٓغ ٤ٛـَ ك٢ ثُوٌٕ ثُضّجّنغ  ّٞ ٤ّن ثُّي١ ٣ؾؼَ ٖٓ ث٩ْٗجٕ ٓو٤ّوث ٌّػجٕ ٓج صط ّٞ ّٕ ٛيث ثُٔلّٜٞ ثُ . ؿ٤ٌ ك

٣ّز ث٩ْٗجٕ "دطذؼنٚ" ٌّ  Selon la vie)٢ "فْنخ ثُق٤نجر ثُطّذ٤ؼ٤ّنز " صؼ٘ن( Par nature) ػٌٖ، كِْ صؼو كٌٌر ف

naturelle)ّٜٞ٤جم ثُٔل ّْ َّ ثٗضٔجء ( Notion) ، إّٗٔج صؼ٢٘ ثُطّذ٤ؼز ك٢ ٛيث ثُ ٝثُٔج٤ّٛز، ف٤ظ ٣ذضؼو ث٩ْٗجٕ ػٖ ً

ٍٍ ُٞؽٞهٙ صج
17

 ح ك١ إّٗٚ ٣ؼٞه إ٠ُ ٓج هذَ ث٫ٗضٔجء ٝثُِّـز ٝثُّو٣ٖ ٝثُغّوجكز..

 :الّذاثالوتشّذرةالتّائهت

ْٗجٕ ثُقو٣ظ دٔ٘ؼٍَ ػٖ ثُٞثهغ ثُّي١ ٣ؼ٤ٔ ك٤ٚ. ٣ؤعٌّ ك٤نٚ ٣ٝضنأعٌّ دنٚ، ٝٛنٞ ٝثهنغ ٓؼوّنو. كِنتٖ فوّنن ٤ُِ ث٩

٣ّز ٝث٫ّضو٤ُ٬ّز، ًٔج كّنِل٘ج، كئّٗنٚ ٓنٖ ٗجف٤نز كمنٌٟ هنو ٝهنغ ٝنق٤ّز ْٓنضؾّوثس ثُٞثهنغ ثُّني١  ٌّ ث٩ْٗجٕ ٌْٓخ ثُق

ؾضٔنغ ثُقنج٢ُّ ٓنٖ ّٝنجةَ ػٔنَ كمنٌٟ ؿ٤نٌ (: "٫ ٣نٞكٌّ ثSimone WEILُٔثٍهثه صؼو٤وث. صوٍٞ ٤ّٕٔٞ كج٣نَ )

نن٘جػ٤ّز ثُّضنن٢ صٔغِّٜننج ثُٔٚننجٗغ ثٌُذننٌٟ، ُنن٤ِ  ّٚ ننؾٕٞ، ّننؾٕٞ ثُلٞننجءثس ثُ ّْ آ٫س ُْننقن ثُذٖنن٣ٌّز. )...( دٜننيٙ ثُ

دج٩ٌٓننجٕ ٙنن٘جػز ٕنن٢ء آمننٌ ؿ٤ننٌ كٗننجُ ػذ٤ننو. )...( دجُٔننوثكغ ٝثُطّننجةٌثس ٝثُو٘جدننَ، ٣ٌٔننٖ كٕ ٖٗ٘ننٌ ثُٔننٞس 

٣ّنز. دج٧ه٘ؼننز ثُٞثه٤ننز ٓننٖ ثُـننجٍ، ٝدننج٬ُٔؽب ٝٙننلّجًثس ٝث٩ًٛنجح ٝثُؤننغ، ٌُننٖ ٫ ٣ٌٔننٖ  ٌّ كٕ ٖٗ٘ننٌ ثُق٤ننجر ٝثُق

ث٩ٗيثً ، ٣ٌٔنٖ كٕ ٗٚن٘غ هط٤ؼنج ٓنٖ ثٌُجة٘نجس ثُٔنيػًٞر )...( ٫ كٕ ٗٚن٘غ ٓنٞث٤ٟٖ٘"
18

ّ٘ دوهّنز  . ٣٘ونَ ٛنيث ثُنّ٘

صنٚ  َّ هضنٚ ثُقنٌٝح ٝٛ َّ ٍ ٖٓ ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ، ٝثهغ ٓ ّٝ كػٔنجٍ ػ٘نق ًٙٞر ٝثٝقز ػٖ ثُٞثهغ م٬ٍ ثُّ٘ٚق ث٧

ّٜ ثُّ٘ظٌ ػٖ ك٣ّز ه٤ٔز كم٬ه٤ّز. دـ ٝثُٔ٘لؼز دـ ٌّ ٍ ؿج٣ز ث٩ْٗجٕ ٖٓ ٝؽٞهٙ إ٠ُ صقو٤ن ثُ ّٞ  ٝف٤ّٖز ٗجصؾز ػٖ صق

ُنش إُن٠ ّنؾٖ ًذ٤نٌ، ٛنٞ ّنؾٖ ث٣٩نو٣ُٞٞؽ٤جس ثُّضن٢ ّنؼش  ّٞ ٤ّطٌس ث٥ُز ٝثُٔنجّهر ػِن٠ ف٤نجر ث٩ْٗنجٕ كضق

ٍ ٓنٖ ثُونٌٕ ثُٔجٝن٢.  ث٧ٗظٔز ث٤ٌُِّج٤ّٗز )ثُّ٘ج٣ٍّنز ٝثُلجٕن٤ّز( ُضٌّن٤نٜج ّٝ إٓ ٙنؼٞهٛج إُن٠ ثُقٌنْ كن٢ ثُّ٘ٚنق ث٧

ً ثُقجُنز ثُّضن٢  ّٞ ثٓز ٖٓ ثُؼ٘ق ٝٙلش دأّٜٗج ث٧ٌُٕ ك٢ صج٣ًنٚ ٝث٧ًغٌ ه٣ّٞٓز. ُٝ٘ج كٕ ٗضٚن ّٝ كومَ ثُؼجُْ ك٢ ه

ه٣ٌخ ٓنٖ ، ٝٛٞ ك٢ ثُقج٫س ؽ٤ٔؼٜج ًجٕ ػ٤ِٜج ثُٞثهغ آٗيثى، ُْ٘ضؼ٤و ص٤ٚ ث٩ْٗجٕ ٝصٖظ٤ّٚ ٝإفْجّٚ دج٬ُّ ٓؼ٠٘

 .ٝثهؼ٘ج ثُٔؼجٌٙ، فض٠ ٌُأّٗٚ ٛٞ

                                                           
16

- Baruch SPINOZA, Traité théologico-politique, trad. : C. Appuhn, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p. 262 
17

- Marie-Odile MÉTRAL-STIKER, naturel (droit), in : Encyclopædia Universalis, op. cit. 
18

- Simone WEIL, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, Paris, Gallimard, 1991, p. 104 

http://localhost:49365/authordesc/nochangeControlPanel/?isArticlePopup=no&authorId=MARIE-ODILE_METRAL-STIKER


 

  

   

3

ز  ّٔ ٌّٖك٢ ٓذقظ ثُقوثعز ٌٓجٗز ٜٓ ّْ دٜنيث ثُٔلٜنّٞ ثٛضٔجٓنج دجُـنج كن٢ ٓؤُّلجصنٚ ك٢ ْٗوٚ ثُل١ٌٌّ ٣ؼ٤ٌ ثُ ح كوو ثٛنض

ّّغ ك٢ ص٘جٍٝ ٛيث ثُٔلّٜٞ دجُضّق٤َِ  ز ك٢ ًضجدٚ "ُذ٘جس" ٓٞٝٞع ٛيث ثُذقظ. ُٝتٖ ُْ ٣ضٞ ّٙ ّٕ صنأع٤ٌٙ مج ٗظ٣ٌّج، كئ

نٌك٢ ٓنٖ ٍث٣ٝضن٤ٖ: ك٫ٝٛٔنج صذقنظ كن٢  ّٖ ّْ ك٢ ٛيث ثُٔذقظ دجُقوثعز كن٢ كٌنٌ ثُ ك٢ كٌٌٙ ٝثٝـ ؽ٢ِّ. ُيُي، ّٜ٘ض

ًٙ ُِقوثعننز دٞٙننلٜج ٓلٜٞٓننج ٗظ٣ٌّننج، ٝصذقننظ ثُغّج٤ٗننز كنن٢ ٓٔجًّننز ٛننيث ثُٔلٜننّٞ ٓننٖ منن٬ٍ ثّننضوٌثء ص٘جُٝننٚ  ّٞ صٚنن

 .ُضّل٤ٌْ ٝثُلوٚ ٝكُٙٞٚ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔذجفظُٔذجفظ ثُلٌٌ ث٢ّٓ٬ّ٩، ٓغَ ػِْ ث٬ٌُّ ٝث

 هفهىمالذذاثت: -أ

ٌّٖك٢ ٓلٜٞٓٚ ُِقوثعز ك٢ ًضجدٚ "ُذ٘جس" ٓؼضٔوث ٓوم٬ فٞج٣ًّج، ٣وٍٞ: "٢ٛ ٠ٔٗ فٞج١ًّ صض٤َّٔ دٚ  فّوه ثُ

٤جّنن٢ّح ك١ ٛنن٢  ّْ ّٞ ثُضّو٘نن٢ّ ٝث٫هضٚننجه١ّ ٝثُؼِٔنن٢ّ ٝث٫ؽضٔننجػ٢ّ ٝثُ ثُنن٠ّٔ٘ ثُذِننوثٕ ث٧ًغننٌ صوننّوٓج كنن٢ ٓؾننجٍ ثُّ٘ٔنن

ّْ ك٣ٌٌٓننج كج٤ُجدننجٕ" ننجدغ ػٖننٌ ُِٔنن٬٤ه كنن٢ كًٝٝدنج عنن ّْ ثُقٞنج١ًّ ثُـٌدنن٢ّ ًٔننج صقوّننن ٓ٘نني ثُونٌٕ ثُ
19

، ٝٛننٞ صو٣ٌذننج 

ثُٔلّٜٞ ٗلْنٚ ثُّني١ ٣٘طِنن ٓ٘نٚ كن٢ ًضجدنٚ "ث٩ّن٬ّ ٝثُقوثعنز"، ف٤نظ ٣ونٍٞ: "ٛنٞ ٓلٜنّٞ ْٓنضؼَٔ ُِّو٫ُنز ػِن٠ 

٤جّنننن٢ّ ٝث٫هضٚننننجه١ّ ث٤ُّٔٔننننَثس ثُٖٔننننضًٌز دنننن٤ٖ ثُذِننننوثٕ ث٧ًغننننٌ صوننننّوٓج كنننن٢ ٓؾنننن ّْ ّٞ ثُضٌُّ٘ٞننننٞؽ٢ّ ٝثُ جٍ ثُّ٘ٔنننن

ٝث٫ؽضٔجػ٢ّ"
20

، ٤ٞ٣ٝق ك٢ ثٌُضجح ٗلْٚ: "٣ضذ٤ّٖ دجُنٚٞٗ كّٜٗج دثُقوثعزت ٤ُْش ٓلٜٞٓج إؽٌثة٤ّج ثؽضٔجػ٤ّج كٝ 

٤ّج٤ّّج كٝ صج٣ًن٤ّج. إّٜٗج دئ٣ؾجٍ، ٠ٔٗ فٞج١ًّ ٣نضِق ؽي٣ًّج ػٖ ث٧ٗٔنجٟ ثُٔجٝن٤ز كٝ ثُضّو٤ِو٣ّنز"
21

 ، ٝٛنٞ صو٣ٌذنج

ف ثُقوثعنز دأّٜٗنج "ٗٔن٠  ٌّ ثُٔلّٜٞ ٗلْٚ ثُّي١ ٝؽوٗجٙ ػ٘و دٞه٣ًجً ك٢ ٓوجُٚ ك٢ ثُّٔٞٞػز ث٤ٌُّٗٞز كػ٬ٙ، فن٤ٖ ػن

فٞج١ًّ ٓنٚٞٗ ٣نجُق ث٠ُّٔ٘ ثُضّو٤ِو١ّ".
22
  

ّّ ٝؿ٤ٌ ٓقنّوه دوهّنز، ٝىُني ػجةنو دنجُطّذغ إُن٠  ؿ٤ٌ ّٕ ٛيث ثُٔلّٜٞ ٣ذو٠ ٌٖٓػج ػ٠ِ ه٫٫س ٓضؼّوهر، ٧ّٗٚ ػج ك

ّٕ ىُني ُنْ  َّ ههّنز، ًٔنج ًك٣٘نج ىُني ّنجدوج. ؿ٤نٌ ك ًٕٞ ثُقوثعز ٗلْٜج ىثس ٟجدغ إٌٕج٢ُّ ٣ضؼّوٟ ثُقٌٚ ٣ٝلِش ٖٓ ً

نٌم ٣ٔ٘غ ثٌُجصخ ٖٓ صؼو٣و إًٛجٙجس ثُقوثعز، إى ٣ؼٞه دٜج إ٠ُ  ّٖ ن٤ِذ٤ّز، ف٤نظ ُونجء ثُـنٌح دجُ ّٚ ٍٓنٖ ثُقنٌٝح ثُ

ُٜننج  ّٝ ننَ ٜٓ٘ننج ػِنن٠ ع٬عننز دجُنٚننٞٗ: "ك ًّ ٕننو٣ّز كنن٢ كًٝٝدننج ٝؿ٤ٌٛننج ٓننٖ ثُؼٞثٓننَ ثُّضنن٢ ٣ٌ ٌّ ٝثٗضٖننجً ثُلِْننلز ثُ

( ُِطّذجػنننز كننن٢ ٓ٘ضٚنننق ثُونننٌٕ ثُننننجِٓ ػٖنننٌ، )...( ٝثُقنننوط ثُغّنننج٢ٗ ٛنننٞ Gutenbergثًضٖنننجف هنننٞص٘ذٌؽ )

( Copernicّ. )....( ٣ٝضٔغّننَ ثُقننوط ثُغّجُننظ كنن٢ ثًضٖننجف ًٞد٤ٌٗنني ) 1517 ( ّنن٘زLutherكٌٟٝفننجس ُننٞعٌ )

ِّٖٔ، كأفوط ٛيث ث٫ًضٖجف عًٞر ٓؼٌك٤ّز فو٤و٤ّز ٝثٗو٬دج ك٢  1562ّ٘ز  ّ ُوًٝر ثٌُٞثًخ فٍٞ ٗلْٜج ٝفٍٞ ثُ

                                                           
19
ٌّٖك٢ّ  -  18، ُذ٘جس، ٗ. ػذو ثُٔؾ٤و ثُ

20
ٌّٖك٢ّ، ث٬ّ٩ّ ٝثُقوثعز، صِٞٗ، ثُّوثً ثُض٤ّّْٗٞز ٌُِّٖ٘، ِِّْز  -  24، ٗ. 1991، 2، ٟ. «ٓٞثكوجس»ػذو ثُٔؾ٤و ثُ

21
-  .ٗ ،ٕ .ّ28 

22
- Jean BAUDRILLARD, «Modernité», op. cit. 



 

   

   

٤ِٚ كؾنٌ ثُضّنج٣ًل ٗظٌر ث٩ْٗجٕ إ٠ُ ٗلْٚ ٝإ٠ُ ثٌُٕٞ، إى كوو ث٩ْٗجٕ ديُي ٌٓجٗضٚ ث٣ًٌَُّٔز ٝثُْٞٛ ثُّي١ ػجٓ ػ

دأّٗٚ ٓقًٞ ثٌُٕٞ".
23
 

ٌّ٘ش ٛيٙ ثُؼٞثَٓ ٖٓ ثصّنجى ْٓجً ٓقّوه ُِقٞجًر ثُـٌد٤ّز ُنْ صقنو ػ٘نٚ ٤ِٟنز هنٌٕٝ ٣ِٟٞنز، دنوك دٌْنٌ  ُوو ٓ

ثُو٤ننٞه ثُّضنن٢ ًجٗننش ث٤ٌُْ٘ننز صلٌٝننٜج ػِنن٠ ثُٔؾضٔننغ، ٝكضقننش آكجهننج ٕجّننؼز ُِٔؼٌكننز ٝثُلٜننْ ٝثٝننٔقِّش ثُّ٘ظننٌر 

ن٤ّو / ثُضّو٤ِو٣ّز ٤ٕ٨ُجء، ٗظنٌر  ّْ نٌ ث٧ٕن٤جء دجػضٔنجه ػ٬هنز ػٔٞه٣ّنز دن٤ٖ ع٘جة٤ّنجس ػو٣نور" ّللّا / ثٌُنٕٞ، ثُ ّْ ًجٗنش صل

نٌك٢ّ: "ٝإىث  ّٖ َّ ٢ٕء ٓٞٝٞػج ُِضّْجصٍ. ٣ونٍٞ ثُ ؽَ / ثٌُٔكر... ٝفِّش ٓقِّٜج ٗظٌر ككو٤ّز، ؽؼِش ٖٓ ً ٌّ ثُؼذو، ثُ

ّّ ُِقوثعنز، كٜن ٢ دنوٕٝ ٕنّي ثُؾنٌكر ػِن٠ ًْنٌ فنوٝه ًجٗش ٛ٘جى ٙلز ؽجٓؼز ٣ٌٖٔ ػ٠ِ ٝٞةٜج كْٜ ثُْٔجً ثُؼج

نٌؿ ٝثُضّؼ٤ِنَ ٝثُضّٞك٤نن  ّٖ ثُٔؼٌكز. ًجٕ ٓ٘ض٠ٜ كَٓ ث٩ْٗنجٕ هنو٣ٔج ثّنض٤ؼجح ػِنّٞ ثُونوٓجء ٝث٫ّنضظٜجً دٜنج ٓنغ ثُ

ٓنز ثُّضنن٢ ٣ْنِّْ دٜننج ث٩ْٗنجٕ هٕٝ دقننظ ٝصٔقنن٤٘". ٌّ ٝثُضّنٌؽ٤ـ، د٤٘ٔننج ٍثُنش كنن٢ ٗطنجم ثُقوثعننز ثُٔ٘ننجٟن ثُٔق
24
 

جهًر ػ٠ِ ثّض٤ؼجح ٓطجٓـ ثُؼوَ ثُذ١ٌّٖ، ُْٝ صؼو ٓ٘جٛؾٜج ًل٤ِز دج٩ؽجدز ػٖ صْجص٫صٚ كجُٔؼٌكز ثُوو٣ٔز ُْ صؼو ه

َّ ٢ٕء ٓٞٝٞػج ُِٔؼٌكز ٝثُّ٘وو ٝثُضّنوه٤ن ٝثُضّٔقن٤٘ هٕٝ  ثُؾو٣ور ثُّض٢ صضّْْ دجُؾٌكر ٖٓ ف٤ظ إّٜٗج ؽؼِش ٖٓ ً

 ه٤ٞه.

ّٕ ث٤ٌُْ٘نز كن٢ ثُونٌٕٝ ثُّٞنط٠، ًجٗنش صقضٌنٌ هنٌثءر ثٌُضنجح ثُٔونّوُ ٝصٔ٘نغ  ٣ٌل٢ كون٠ كٕ ٖٗن٤ٌ ٛ٘نج إُن٠ ك

ػْٜ دن٤ٖ ثُؾّ٘نز ٝثُّ٘نجً ٓنٖ من٬ٍ  ٍّ ٌّْ ك٢ ٓٚجةٌ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ٝصنٞ ز ٖٓ ثٓض٬ًٚ كٝ ث٬ّٟ٫ع ػ٤ِٚ، ًٝجٗش صضق ّٓ ثُؼج

ّٕ ث٤ٌُْ٘نز ٛن٢ ثُٔؤِّٛنز ثُٞف٤نور ُِو٤نجّ دنيُي،  د٤غ ٌٙٞى ثُـلٌثٕ. كِْ ٣ٌٖ ٓضجفج ُِّ٘جُ ٌٟؿ كّتِضْٜ دؾنٌكر، ٧

ّٕ ًٝجٕ ثُلٌه ىثةذج ك٢  ٌٌّ ٌٓجٗنٚ ًؽنجٍ ثُنّو٣ٖ ٣ٝٞنذطٕٞ ٓٚن٤ٌٙ. ؿ٤نٌ ك ثُؾٔجػز ث٤ُْٔق٤ّز ٤ُِ ُٚ ك١ّ هًٝ، ٣ل

ه ُٞعٌ ػ٠ِ ث٤ٌُْ٘ز ٝػ٠ِ ثُلْٜ ثُّي١ ًجٗش صلٌٝٚ، كْٜ ثٌُضجح ثُٔوّوُ ٝثٌُٕٞ َُٝٓ٘ز ث٩ْٗجٕ ك٢ ثٌُٕٞ،  ٌّ صٔ

٣ٌٌّٖ ٝثُل٬ّلز ٝثُؼِٔجء ث ه ٖٓ كضـ كدٞثح ث٧َٓ كٓجّ ثُٔل ٌّ ٌّٖ ٛيث ثُضّٔ ٌّٖ كن٢ ٓ ُٔضؼط٤ّٖٖ ُِٔؼٌكز، ٓؼٌكنز ّنضٔ

ؿذنز كن٢ ثُضّـ٤٤نٌ.  ٌّ ؿذز ك٢ ثُٔؼٌكز ٢ٛ ثُّض٢ صنوػْ ثُ ٌّ ٌّٖك٢ّ: "ٝصٌٕٞ ديُي ثُ َّ ٢ٕء. ٣وٍٞ ثُ ٓج دؼو ٖٓ صـ٤٤ٌ ً

ٝصِي ّٔز ثُقوثعز"،
25
ًّوث ػ٠ِ ثُؼ٬هز ث٤ُٟٞور د٤ٖ فّخ ثُٔؼٌكز ٝإًثهر ثُضّـ٤٤ٌ. ٝفض٠ّ ٗضذن٤ّٖ ٓلٜنّٞ ثُقوثعنز   ٓؤ

ٖٓ.كًغٌ ، ٣ َّ ًَّس ػ٤ِٜج: ثُ ّْ ػٌ٘ٚ ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُّض٢ ً  ٘ذـ٢ صضذّغ مٚجة٘ كٛ

 خصائصسهيالذذاثت: -ب

نجةور،  ّْ َّ ثُٔلنج٤ْٛ ثُ َّ ثُٔؼط٤نجس دنجُضّـ٤٤ٌ، ُٝنْ صضنٌى ٕن٤تج إ٫ّ ٙنذـضٚ دِٜٞٗنج. هِذنش ًن ٛذّش ثُقوثعز ػِن٠ ًن

ّْ ٓنج َّ ٓنٖ كٛن ثًور. ُٝؼ ٌّ َّ ثُذٌى ثُ ًش ً ٌّ نَ ػ٤ِنٚ  ٝكٌٝش ٗظٌر ؽو٣ور ٤ٕ٨ُجء، ٝف ًّ ٖٓ ثُّني١ ً َّ صـ٤ّنٌ ٛنٞ ثُن

                                                           
23
ٌّٖك٢ّ،  -  19-18، ٗ ٗ لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ

24
-  .ٗ ،ٕ .ّ19 

25
ٌّٖك٢ّ،  -  19، ٗ. لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ



 

   

   

مننٕٞ  ًّ ننِٔ ٝؿٌٝدٜننج، ٣ٝؤ ّٖ ننٌك٢ كنن٢ ًضننجح "ُذ٘ننجس". كننئىث ًننجٕ ثُّ٘ننجُ هننو٣ٔج ٣٘ظّٔننٕٞ ك٣ّننجْٜٓ دٖننٌٝم ثُ ّٖ ثُ

ه ٣ونجُ  ٌّ ّٕ ٍٓنٖ ثُقوثعنز كٙنذـ كًغنٌ ههّنز ٝٝنذطج، ٧ّٗنٚ "ٍٓنٖ ٓون٤ِ. إّٗنٚ ٍٓنٖ ٓؾن دجُٔ٘جّذجس ٝثٌُٞثًط، كئ

ّْ٘ٞثس ٝثُوٌٕٝ، ٝك٢ ثُٞهش ٗلْٚ صونجُ دنٚ ٓنضِنق ث٧ٖٗنطز دجّضٌٔثً دجُغّٞث٢ٗ ٝث٣٧ّجّ ٝث٧ ًّٖٜٞ ٝثُ ّجد٤غ ٝثُ

 ث٫ؽضٔجػ٤ّز.

ٖٓ ثُونو٣ْ:  َّ ٖٓ ث٤ُٔوجص٢ّ ثُؾو٣و ٣ضؾ٠ِّ، ك٢ ًك٣٘ج، ك٢ ًَٓ هطغ إ٠ُ ث٧دو ٓغ ثُن َّ ّٕ ٛيث ث٫فضلجء دجًضٖجف ثُ إ

ؾجةنخ ثُنّو٤ٗج ٓنٖ ف٤نظ ٛ٘وّنضٜج (، كئٝنجكز إُن٠ كّٜٗنج ٓؼِنْ صنج٣ًن٢ّ ٝػؾ٤ذنز ٓنٖ ػBig Benّجػز "د٤ن دنٖ" )

ر ك٢  ٌّ ٓ ٍ ّٝ ّٕ ٗجهّٜٞج ثُّي١ هّم ٧ ، هو كػِٖ ٤ًّّٔج دوث٣نز ػٜنو 1859ٓج١ ّ٘ز  31ٝد٘جصٛج ٝصو٤٘ضٜج. ٫ ّٕي ك٢ ك

٤ّز صقو٣وٙ. ّٔ ٖٓ ٝكٛ َّ ٤ّز ثُ ّٔ  ؽو٣و كًغٌ ههّز ٝكًغٌ ٝػ٤ج دأٛ

ٖٓ كن٢ ثُٔ٘ظٞٓنز ثُوو٣ٔنز  َّ ّٕ ثُن ج ثُن٤ٚٚز ثُغّج٤ٗز َُٖٓ ثُقوثعز فْخ ثٌُجصخ، كضٌٖٔ ك٢ ثُنط٤ّّز، ىُي ك ّٓ ك

 ٖٓ َّ ّٕ "ثُن ًجٕ ٍٓ٘ج هثة٣ٌّج ٣٘ظنٌ إ٤ُنٚ دٞٙنلٚ هًٝر ص٘طِنن ٓنٖ ٗوطنز ٓقنّوهر ُضؼنٞه إ٤ُٜنج فضٔنج. م٬كنج ُنيُي، كنئ

ّْ٘ٞثس ٝد ضٞث٢ُ ثُِٔٞى ٝث٧ٌٓثء ٝثُن٫ّٞر، ُٝنْ ٣ؼنو ًنيُي ٣قضن١ٞ ثُقو٣ظ ُْ ٣ؼو ٍٓ٘ج هثة٣ٌّج دضؼجهخ ثُلٍٚٞ ٝثُ

ػِنن٠ كضننٌر صأ٤ّْنن٤ّز ىٛذ٤ّننز، صـٔننٌ دً٘ٞٛننج  ِٔننجس ٓننج هذِٜننج ٝص٘لننضـ ػِنن٠ ككننن كمنن١ٌّٝ ٌٓصوننخ، ٝٛنن٢ ث٧ٗٔننٞىػ 

ثُٔؼٌٝف ك٢ ثُّو٣جٗجس ثُضّٞف٤و٣ّز ثُغ٬ّط"
26

نز  ّٙ ٖٓ مج َّ ً ٓؼن٤ّٖ ُِن ّٞ . ُوو ًجٕ ٨ُه٣جٕ صأع٤ٌ دجُؾ كن٢ صٌن٣ٌِ صٚن

٤ٜٞه٣ّننز ٝثُْٔنن٤ق٤ّز ٝث٩ّنن٬ّ، إى كٌٝننش ػِنن٠ ثُٔننؤ٤ٖ٘ٓ هفننٜ فوذننز ثُٔجٝنن٢ دٞٙننلٜج فوذننز ؽج٤ِّٛننز كنن٢ ثُ

ّننجُز،  ٌّ ٝ ِٔننجس، ثّضٖننٌٟ ك٤ٜننج ثُظِّننْ ٝثُلْننجه ٝثُطّـ٤ننجٕ دْننذخ ثُذؼننو ػننٖ ثُضّؼننج٤ُْ ث٤ُٜ٩ّننز، ٝصٔؾ٤ننو ُقظننز ثُ

ّٕ دجػضذجًٛج ثُذو٣َ ث٧ٓغَ ُضِي ثُلضٌر، ثُذو٣َ ثُوجهً ػ٠ِ إهجٓز ثُؼوٍ ٝث ُْٔجٝثر ٌٖٝٗ ثُٔقذّنز دن٤ٖ ثُّ٘نجُ، ؿ٤نٌ ك

 .ث٩ْٗجٕ ٌّػجٕ ٓج ػجه إ٠ُ ٌٙثػجصٚ ٝفٌٝدٚ دجدضؼجهٙ ٤ٕتج ك٤ٖتج ػٖ ثُضّؼج٤ُْ ثُّو٤٘٣ّز، ُضٌضَٔ ديُي ثُّوًٝر

ً فْخ م٠ّ ثُٔج٢ٝ  ّٞ ٝضٚ دـ"ٍٖٓ مط٢ّّ ٣ضط ّٞ َّ ثُقوثعز ثُّض٢ ػ ٖٓ ُْ ٣ؼو ٌٓٔ٘ج ك٢   َّ ُِ ً ّٞ ّٕ ٛيث ثُضّٚ إ

ًَّث ػَ ثُٔج٢ٝ ٝدجُنٚٞٗ ػ٠ِ إف٤جء ثُلضٌر ثُضّأ٤ْ٤ّّز، كجُقجٌٝ كج ُْٔضوذَ. ٌُٖ، إٕ ًجٕ ثُلٌٌ ثُضّو٤ِو١ّ ٌٓ

ننَر ػِنن٠ ثُْٔننضوذَ ثُو٣ٌننخ ٓ٘ننٚ ٝثُذؼ٤ننو" ًّ ّٕ ثُقوثعننز ٌٓ كننئ
27

. ٗؾننو ٛننيٙ ث٧ٍٓ٘ننز ثُغ٬ّعننز ٝثٝننقز مٚٞٙننج كنن٢ 

ر،  ّٞ َّ ث٧ٗظجً ٖٓوٝهر إ٠ُ ُقظز ىٛذ٤ّز ٢ٛ كضٌر ثُّ٘ذ ّنٜج ًؽنجٍ ثُنّو٣ٖ ث٬ّ٩ّ، ف٤ظ صظ ٌّ َّ ثُضّأ٬٣ٝس ثُّض٢ ً ُٝؼ

فٍٞ فو٣ظ "م٤ٌ ثُّ٘جُ ه٢ٌٗ"
28
ّ٘ ثُوٌآ٢ّٗ هنجّ   ّٕ ثُّ٘ ّّنش ٛيث ثُلْٜ ك٢ ثُٔن٤جٍ ث٢ّٓ٬ّ٩، ًؿْ ك ٢ٛ ثُّض٢ ً

                                                           
26
-  ٗ ،ٕ .ّ21 

27
ٌّٖك٢ّ،  -  21، ٗ لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ

28
-  ْٖ ، َػ ٍٕ ْٞ ِٖ َػ ِٖ ثْد ُٕ َػ ج َّٔ َّْ ْؼٍو ثُ َّ  ُٖ ٌُ ْد َٛ ٍْ عََ٘ج كَ . َفوَّ ث٢ُِّٗ َٞ ِْ ُُْق ُٖ َػ٢ٍِِّ ث ُٖ ْد َْ َُْق ع٢َِ٘ ث ْٖ َػْذوِ  ٗوٌك: "َفوَّ ْٖ ُػذ٤ََْورَ، َػ ، َػ َْ ٤ِٛ ث ٌَ َْ  إِْد نَِّ َّ َٝ  ِٚ ٠َِّ ّللّاُ َػ٤َِْن َٙ ِٖ ثَُّ٘ذ٢ِِّ  ّللاِ، َػ

 : ٍَ ْْ »هَج َٖ ٣َُِنَُٜٞٗ َّْ ثَُِّي٣ ْْ عُ ََُُِٜٗٞ٣ َٖ َّْ ثَُِّي٣ ٢ِٗ، عُ ٌْ ُِ هَ ٌُ ثَُّ٘ج : « َم٤ْ ٍَ ثدَِؼنِز هَنج ٌَّ ْٝ كِن٢ ثُ ١ًِ كِن٢ ثُغَّجُِغَنِز كَ نذِ » كَن٬َ كَْه ْْ ِْنٌق صَ ْْ َم ِٛ ْٖ دَْؼنِو ن ِٓ َّْ ٣َضََنَِّنُق  ٤َ٘نُٚ عُن ِٔ َ٣ ْْ ِٛ نَٜجَهرُ كََفنِو َٕ ُن 

َٜجَهصَُٚ  َٕ  ُُٚ٘٤ ِٔ َ٣ ٝث٣جس: ِْْٓ، ث٩ٓجّ كد٢ ثُقْن٤ٖ ْٓنِْ دنٖ ثُقّؾنجػ ثُوٖن١ٌّ٤ ث٤ُّْ٘نجد١ًّٞ، ٙنق٤ـ ْٓنِْ، «َٝ ٌّ ٝث٣ز ٝدو٤ّز ثُ ٌّ صقو٤نن: ، ثٗظٌ ٬ّٟ٬ُع ػ٠ِ ٛيٙ ثُ

و كؤثه ػذو ثُذجه٢، ثُوجٌٛر، هثً ثُقو٣ظ، ٟ.  ّٔ  1963، ٗ 4، ػ. 1991، 1ٓق

ثُّني٣ٖ ثصٌّنؤٝث  ىًٌ ثُقو٣ظ ك٢ ثُٚق٤ق٤ٖ دأّج٤ٗو ٓضؼّوهر ُٝلظ ٓنضِق فض٠ّ هثمَ ٙق٤ـ ِْْٓ ٗلْنٚ، ؿ٤نٌ كّٗنٚ ٓغّنَ فؾنٌ ث٧ّنجُ دجُّْ٘نذز إُن٠ ًؽنجٍ ثُنّو٣ٖ

قجدز ٝصجدؼ٤ْٜ ٝصجدؼ٢ صجدؼ٤ْٜ، كَٞٙ دْٜ ثُقّو إُن٠ كٌنٌر ػٚنٔز ثُونٌ ّٚ نو ٗجٙنٌ ػ٤ِٚ ُضأ٤ِّ صٌثصذ٤ّز هوثّز ػّوُٞث ٖٓ م٬ُٜج ثُ ّٔ ٕٝ ثُغ٬ّعنز كُٝن٠. ٣ونٍٞ ٓق



 

   

   

كّجّج ّٝو ثُٔج٢ٝ ًّْٝ ًٙٞر ُِْٔضوذَ صذؼظ ػ٠ِ ثُؼَٔ ٖٓ كؽَ ؿو ككَٞ، صضّني كك٤ِّٞضٚ ًٔجُٜج ك٢ ثُلٍٞ 

َّ ك٢ فٞثً إدٌث٤ْٛ ٓغ ٝثُنوٙ ٓنج ٣نوَُّ ػِن٠ ٛنيٙ ثُلٌنٌر دجُؾّ٘ز. ًكٜ  ثُوٌإٓ ػذجهر ث٥دجء ٝصوو٣ِ ٓج٤ْٜٝ، ُٝؼ

ج هجٍ ُٚ: " ّٔ ٣ّجظ" )ٓن٣ٌْ،  كِ ِٞ ن َّ ثٟجظ  ٌَ ن ِٙ ْٛنِوَى  ْْ ٣َأْصِنَي، كَنجصَّذِْؼ٢ِ٘ كَ ج َُ َٓ  ِْ ِْ ُِْؼ َٖ ث ِٓ (، ًّه 43:  ٣19ج كَدَِش إ٢ِّٗ هَْو َؽجء٢ِٗ 

ثِؿٌخ كَ  ًَ ٍَ كَ ٤ِِّجظ" )٣ٌْٓ، ػ٤ِٚ: "هَج َٓ  ٢ِٗ ٌْ ُْٛؾ ث َٝ ََّ٘ي  َٔ ُؽ ًْ ٧ ِٚ ْْ صَ٘ضَ ُْ َُتِٖ َُّ ٤ِٛ ْٖ آَُِٜض٢ِ ٣ج إِْدٌث  (46:  19َٗش َػ

ٌثٟ ثُْٔضو٤ْ ثٌُجةٖ ًٌٝٝرظ ك٢ ثُِّقظز ثُوجهٓز  –٣وّٞ ثُْٔضوذَ  ّٚ  –ٗو٤ٞج ُِٔجٝن٢  –ًَٝٓٙ ك٢ ث٣٥ز ثُ

ٌث٤ْٛ، دَ ٣ٌٔنٖ كٕ ِٗقنظ دٞٝنٞؿ ٝهٕٝ فجؽنز إُن٠ صلْن٤ٌ كٝ ًَٝٓٙ ك٢ ث٣٥ز ثُغّج٤ٗز ث٥ُٜز ثُّض٢ ٣ؼذوٛج ٝثُو إد

ّٕ ثُّو٤َُ ػِن٠ ٕنّور ًكنٜ ثُٔجٝن٢ ٣ضّنني كٝٝنـ ٙنًٞٙ  ّْ إ ٖٓ ثُْٔضوذَ ك٢ ٓوجدَ ثُٔج٢ٝ. ع َّ صأ٣َٝ، كك٤ِّٞز ثُ

" ِٖ ٤ ِٔ َ٤ُْ دجظ دِج ٌْ َٝ  ْْ ِٜ ثَؽ َػ٤َِْ ٌَ نجكّجس، ثُ (ٝه٫٫صٚ ك٢ ػذجًر هٌآ٤ّٗز صٚق ٓج ٙ٘غ إدٌث٤ْٛ ٓغ آُٜز هٞٓٚ: "كَ ّٚ37  :

93( ِٚ ْْ إ٤َُِْن ُ ْْ ََُؼَِّٜ ذ٤ٌِثظ َُُٜ ًَ ْْ ُؽَيثىثظ إ٫َِّ  " ، كٌجٗش ثُّ٘ض٤ؾز كٕ ًهَّ ث٥ُٜزَ "ُؽَيثىظث" ك١ هطؼج ًٌْٓٞر: "كََؾَؼَُِٜ َٕ ِؽُؼنٞ ٌْ َ٣ 

 (.58:  21ث٧ٗذ٤جء، (

ّٕ ث نو ك ًّ ّٕ ث٧ٓغِز ػ٠ِ ٝؽٞح ثُّ٘ظٌ إُن٠ ثُْٔنضوذَ دٞٙنلٚ ث٧كٞنَ ُؼو٣نور ؽنّوث، صؤ ٩ْٗنجٕ ٝؽنو ٓنٖ كؽنَ إ

ّْؼ٢ ُذِنٞؽ  ّٕ ٛيٙ ثُن٬كز صْضٞؽخ ثُ ثُْٔضوذَ، ٝإىث ًجٗش ثُـج٣ز ٖٓ مِن ث٩ْٗجٕ ٢ٛ م٬كز ّللّا ك٢ ث٧ًٛ، كئ

ًّو ٛنيث  ج ثُٔج٢ٝ، ك٤ِِ ّٟٞ هًُ ٗضؼِّْ ٖٓ كمطجةٚ ٫ٝ ٗوّوّٚ ٫ٝ ٗؼذو كِٛٚ. ٣ضأ ّٓ كهٌح ثُّوًؽجس ٖٓ ثٌُٔجٍ. ك

ّ٘ ثُوٌإٓ ف٤نظ ٗونٌك ث نٌ ٝثُّ٘ظنٌ ثٗط٬هنج ٓنٖ ثُٔؼ٠٘ د٘ ٌّ ُؼو٣نو ٓنٖ ث٣٥نجس ثُّضن٢ صقنّظ ػِن٠ ثُؼونَ ٝثُضّنودٌّ ٝثُضّل

ننجُلز، ٓغننَ ػننجه ٝعٔننٞه ٝهننّٞ ُننٟٞ ٝهننّٞ إدننٌث٤ْٛ كنن٢ ّننًٞر  ّْ ننجدو٤ٖ. ٣ننيًٌ ثُوننٌإٓ صؾننجًح ث٧ٓننْ ثُ ّْ صؾننجًح ثُ

ٛ ّٕ ّْ ٣نضْ ىُي دآ٣ز صوَُّ ػ٠ِ ك يٙ ثُضّؾجًح ثُٔجٝن٤ز "ثُؼٌ٘ذٞس" ٝٓٞثهلْٜ ٖٓ ث٧ٗذ٤جء إدٌث٤ْٛ ُٟٝٞ ٠ّٞٓٝ، ع

" )ثُؼٌ٘ذٞس، َٕ ٞ ُٔ َُْؼجُِ ج ٣َْؼوَُِِٜج إ٫َِّ ث َٓ َٝ  ُِ ٌِدَُٜج َُِِّ٘ج ْٞ َٗ ٍُ غَج ْٓ َِْي ث٧َْ صِ َٝ  .(43:  29 ٓج ىًٌس إ٫ّ ُِؼذٌر ٝثُضودٌّ: "

                                                                                                                                                                                              
ِل٤ّز: "كٜٔ٘ج كٕ ث٫ٗضْجح إ٠ُ ثُِْل٤ز ٣ؼ٢٘ ث٫ٗضْنجح إُن٠ ثُؼٚنٔز". ثٗظنٌ 1999 – 1914ثُّو٣ٖ ث٧ُذج٢ّٗ ) ّْ (، ٝٛٞ ًؽَ ه٣ٖ ٝٓقّوط ٓؼجٌٙ، ك٢ صؼ٣ٌلٚ ُِ

 /http://www.alalbany.netثُٔٞهغ ثُضّج٢ُ: 

ّٕ فٍٞ ٛيث ثُقو٣ظ )فو٣ظ  َّ ٝذ٠ ػذجًر "هٌٕ". هجٍ ثدٖ فؾٌ ثُؼْنو٢ّٗ٬ )ك٤ٌٕ ك٣ٞج إ٠ُ ك ٜج ػ٠ِ ث٧ه ّٔ  –ٙ 773"م٤ٌ ثُّ٘جُ.."( ثمض٬كج ٖٓ ػّور ٗٞثؿ كٛ

ٔؼٜنْ ٙ(: "ٝثُوٌٕ كَٛ ٍٓجٕ ٝثفو ٓضوجًح ثٕضًٌٞث ك٢ كٌٓ ٖٓ ث٧ًٓٞ ثُٔوٚٞهر، ٣ٝوجٍ إٕ ىُي ٓنٚٞٗ دٔج إىث ثؽضٔؼٞث ك٢ ٍٖٓ ٗذن٢ّ كٝ ًةن٤ِ ٣ؾ852

نذؼ٤ٖ ػ٠ِ ِّٓز كٝ ٓيٛخ كٝ  ّْ ؿ دجُ ٌّ ٓجٕ، ٝثمضِلٞث ك٢ صقو٣وٛج ٖٓ ػٖنٌر كػنٞثّ إُن٠ ٓجةنز ٝػٖن٣ٌٖ، ٌُنٖ ُنْ كً ٓنٖ ٙن َّ ػَٔ، ٣ٝطِن ثُوٌٕ ػ٠ِ ّٓور ٖٓ ثُ

ٍّ ػِن  . ٫ٝ دٔجةز ٝػٌٖر، ٝٓج ػوث ىُي كوو هجٍ دٚ هجةَ ّٕ ثُونٌٕ ٝىًٌ ثُؾ١ٌّٛٞ د٤ٖ ثُغ٬ّع٤ٖ ٝثُغّٔج٤ٖٗ، ٝهو ٝهغ ك٢ فو٣ظ ػذو ّللا دٖ دٌْ ػ٘و ِْْٓ ٓج ٣نو ٠ ك

ز ٌِٛش كِْ ٣ذن ْٜٓ٘ كفو، ٝعذضش ثُٔجةز كن٢ فنو٣ظ ػذنو ّللا دنٖ دْنٌ ٝٛن٢ ٓنج ػ٘نو كًغنٌ كٛنَ ثُؼنٌثم،   : ٝهجٍ ٙجفخ "ثُٔطجُغ"  . ٓجةز ٝٛٞ ثًُٖٜٔٞ ّٓ ثُوٌٕ ك

َّ   : ثُن٤ْٖٔ ٝىًٌ ٖٓ ػٌٖ إ٠ُ ّذؼ٤ٖ عْ هجٍ  ثُٔقٌْ" " ُْٝ ٣يًٌ ٙجفخ  ؿ ثدنٖ  ٛيث ٛٞ ثُووً ثُٔض٠ّٞ ٖٓ كػٔجً كَٛ ً ٌّ ٍٖٓ، ٝٛيث كػوٍ ث٧هٞثٍ ٝدٚ ٙن

نج ٓنٖ هنجٍ إّٗنٚ هٕٝ   : ث٧ػٌثد٢ ٝهجٍ ّٓ ّٕ ثُونٌٕ كًدؼنٕٞ كٚنجػوث، ك ٖ هنجٍ إ ّٔ ىُني إّٗٚ ٓأمٞى ٖٓ ث٧هٌثٕ، ٣ٌٖٝٔ كٕ ٣قَٔ ػ٤ِٚ ثُٔنضِق ٖٓ ث٧هٞثٍ ثُٔضووٓز ٓ

نقجدز، ٝهنو ّنذن كن٢ ٙنلز ثُّ٘ذن٢ّ ٙن٠ِّ ّللا ػ٤ِنٚ ّٝنِّْ هُٞنٚٝثٌُٔثه دوٌٕ ثُ٘ذ٢ ٠ِّٙ ّللا ػ٤ِٚ   . ك٬ ٣ِضتْ ػ٠ِ ٛيث ثُوٍٞ ّٝللا كػِْ ّٚ   : ِّّْٝ ك٢ ٛنيث ثُقنو٣ظ ثُ

ز ثُونٌٕ ثُني٣ٖ دؼغنش كن٤ْٜ " ٝك٢ ًٝث٣ز د٣ٌور ػ٘و كفٔو:   " ٝدؼغش ك٢ م٤ٌ هٌٕٝ د٢٘ آهّ "  ّٓ . ٝهنو  ٜنٌ كٕ ثُّني١ دن٤ٖ ثُذؼغنز ٝآمنٌ ٓنٖ ٓنجس ٓنٖ  " م٤ٌ ٛيٙ ث٧

قجدز ٓجةز ّ٘ز ٝػٌٖٕٝ ّ٘ز  ّٚ كٝ هٜٝٗج كٝ كٞهٜج دو٤َِ ػ٠ِ ث٫مض٬ف كن٢ ٝكنجر كدن٢ ثُطّل٤نَ، ٝإٕ ثػضذنٌ ىُني ٓنٖ دؼنو ٝكجصنٚ ٙن٠ِ ّللا ػ٤ِنٚ ّٝنِْ، ك٤ٌنٕٞ ثُ

ٜٓ٘نج ًنجٕ ٗقنٞث ٓنٖ  ٓجةز ّ٘ز كٝ صْؼ٤ٖ كٝ ّذؼج ٝصْؼ٤ٖ، ٝكٓج هٌٕ ثُضجدؼ٤ٖ كئٕ ثػضذٌ ٖٓ ّ٘ز ٓجةز ًجٕ ٗقٞ ّذؼ٤ٖ كٝ عٔج٤ٖٗ، ٝكٓج ثُني٣ٖ دؼنوْٛ كنئٕ ثػضذنٌ

فتتخالبتارٌرشتزححتذُخ". ثٗظٌ: كفٔو دٖ ػِن٢ دنٖ فؾنٌ ثُؼْنو٢ٗ٬،  ٤ْٖ، كظٌٜ ديُي كٕ ٓور ثُوٌٕ صنضِق دجمض٬ف كػٔجً كَٛ ًَ ٍٓجٕ ّٝللا كػِْمٔ

و كنؤثه ػذنو ثُذنجه٢، د٤نٌٝس، هثً ثُٔؼٌكنز، ػ. البخارٌ ّٔ ٍّ ٛنيث ث٫ّضٖنٜجه ثُط٣ّٞنَ ػِن٠ صننذ٠ّ ًؽنجٍ ث 5، ٗ. 7، صقو٤ن: ٓق ُنّو٣ٖ كن٢ ه٫ُنز ٝٓنج دؼنوٛج.  ٣نو

ّٕ إٕنجًر ٫ دنّو ٜٓ٘نج كن٢ ٛنيث ث ن٤ّن دض٘جُٜٝنج دجُنّوًُ، ؿ٤نٌ ك ّٞ ّٕ ٛنيث ػذجًر هٌٕ، ٝٛن٢ إٕنٌج٤ُّز ٓنٖ دن٤ٖ إٕنٌج٤ُّجس ػنّور ٫ ٣ْنٔـ ٛنيث ثُٔؾنجٍ ثُ نوه ٓلجهٛنج ك ّٚ ُ

 ِ ْ٘نَو ّللاَّ ْْ ِػ ٌُ َٓ ٌَ ن ًْ َّٕ كَ ، ٣٘نجهٜ كٙن٬ كن٢ ثُونٌإٓ ٫ ؿذنجً ػ٤ِنٚ ٝٛنٞ: "إِ ـّ " )ثُقؾنٌثس، ثُقو٣ظ ك٢ ًك٣٘نج، إٕ ٙن ْْ ًُ ّٕ 13:  49 كَْصوَنج ٍّ ٙنٌثفز ػِن٠ ك ( ثُّضن٢ صنو

ٍّٞ كٝ دؼوْٛ ػ٘ٚ. ٝٛٞ ثُٔؼ٠٘  ٌّ ّٜ ثُّ٘ظٌ ػٖ ٍٓجْٜٗ ٌٝٓجٗضْٜ ٝهٌدْٜ ٖٓ ثُ ٗلْٚ ثُّي١ ٗؾنوٙ كن٢ ثُضّوٟٞ ٝفوٛج ٢ٛ ٓو٤جُ ثُض٤٤َّٔ د٤ٖ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ؽ٤ٔؼج دـ

ََ ٧ََِفٍو َػ٠َِ كََفٍو إ٫َِّ دجُضَّ  ْٞ ٟ".فو٣ظ "٫َ كَ َٞ  ْو



 

   

   

نٌك٢ّ، ٝٛن٢ ثُضّج٣ًن٤ّنز. إى صنِّن٠ إْٗنجٕ  ّٖ ٗؼٞه دؼو ٛيث ث٫ّضطٌثه إ٠ُ م٤ٚٚز ٍٖٓ ثُقوثعنز ثُغّجُغنز ػ٘نو ثُ

ٖٓح ك١ دٌد٠ ث٧فوثط ثُضّج٣ًن٤ّز دضل٤ٌْ ٣ِؼخ ك٤ٚ ثُٔلنجًم ثُنّوًٝ ثُٔقن١ًّٞ  َّ ثُقوثعز ػٖ ثُضّل٤ٌْثس ثُٔضؼج٤ُز ُِ

َّ فنوط. ُنْ ٣ؼنو ٦ُُٜنز ٝثٌُجة٘نجس ث٧ّنط٣ًّٞز صنوّمَ كن٢ ٓنج صٚن٤ٌ إ٤ُنٚ  ْ كن٢ ٓنج ٣نؤٍٝ إ٤ُنٚ ًن ٌّ ى ٝثُٔضق ٌّ ثُٔق

 ٌٝف صج٣ًن٤ّز، إٕ ُنْ صٌنٖ مجٝنؼز ٬ُمضذنجً، كٜن٢ ٫ ث٤ٕ٧جء دـ"ثػضذجً ٤ًٌٙٝر ثُٔؾضٔغ ٓ٘وًؽز ك٢ ٗطجم 

صْضؼ٢ٚ ػ٠ِ ثُضّق٤َِ ٝكْٜ ث٧ّذجح ٝثُّ٘ضجةؼ هٕٝ ث٫ٝطٌثً إ٠ُ صلج٤ٌّ ؿ٤ذ٤ّز"
29

 ً ّٞ . ٝثُلَٞ كن٢ ٛنيث ثُضّٚن

ٖٓ ٓؼط٠ ٣ٌٖٔ كٕ ٣ٌٕٞ ٓٞٝٞع دقظ ٝٓؼٌكز ٫ ٓؼط٠  َّ ػجةو إ٠ُ ػٌٚ ث٧ٗٞثً ، ف٤ظ ؽؼَ ك٬ّلضٚ ٖٓ ثُ

نٌ ك٤نٚ ُٝن٤ِ ٓؼطن٠ ٟذ٤ؼ٤ّنج هو٣ًّج ْٓوطج ٣ٞث ٌّ ٖٓ ثُضّج٣ًن٢ّ كّٗٚ ٍٖٓ ٓل َّ ّْ ٓج ٤ٔ٣َّ ثُ ؽٜٚ ث٩ْٗجٕ دجُؼؾَح كـ"كٛ

٣نٞغ ُٚ ث٩ْٗجٕ مٞٞػج ٓطِوج، ٝإّٗٔج ٛٞ ٣ْضط٤غ ثُضّنأع٤ٌ ك٤نٚ ػنٖ ٣ٌٟنن ثُٔٔجًّنز ٝصٞؽ٤ٜنٚ فْنخ ًؿذضنٚ 

ٝٓٚجُقٚ".
30
 

ى ٝفجٝنٌ  ٌٛيث ٛٞ ٍٖٓ ثُقوثعز إىٕ، ٍٖٓ ٤ّّجٍ ٣ٌّغ، هكن ؽجً د٤ٖ ٓجٛ ُٖ ًَ ٣ؼٞه كدوث ْٝٓضوذَ ٫ ٣ُو

ٌّْثح، فض٠ّ ٌُأّٗٚ ؿ٤ٌ ٓٞؽٞه ٧ّٗٚ ٗض٤ؾز ُِٔج٢ٝ ٖٓ ٗجف٤ز، ٣ٝقٔنَ كن٢ ٤ّٟجصنٚ  ٣٘لِش كٓجّ كػ٤٘٘ج ثٗل٬صج ًأّٗٚ ثُ

ثٛ٘نز  ٌّ ثُْٔضوذَ ٖٓ ٗجف٤ز كمٌٟ، ًٔج ىٛخ إ٠ُ ىُي ٤ٛؾَ ثُّني١ هػنج إُن٠ ٝنًٌٝر ث٩ػن٬ء ٓنٖ ه٤ٔنز ثُِّقظنز ثُ

ّّ ثُْٔ    ضوذَ.دٞٙلٜج ك

ً ثُؾو٣ننو ثُّنني١ صطٌفننٚ ثُقوثعننز  ّٞ نن٤ّجس ثُننغ٬ّط ػننٖ ثُضّٚنن ّٙ ننٌك٢ ٓننٖ منن٬ٍ ٛننيٙ ثُنج ّٖ ُوننو ًٖننق ث٧ّننضجى ثُ

ذ٠، ًٔج كّٗنٚ ٍٓنٖ مطّن٢ّ كن٢ ؽ٣ٌنجٕ ٓضّٚنَ ٗقنٞ ْٓنضوذَ ٫ ٣نوًى، ٝٛنٞ  ّٞ ٖٓ، دٞٙلٚ ٍٓ٘ج ٤ٓوجص٤ّج هجد٬ ُِ َّ ُِ

٥ٕ كٕ ٗ٘ظنٌ كن٢ ثُٔقضنٟٞ ثُٔؼ٤نج١ًّ ُِقوثعنز دجُّْ٘نذز ًيُي ٍٖٓ صج٣ًن٢ّ هجدَ ُِضّلْن٤ٌ ٝثُّوًثّنز ٝثُلٜنْ، دون٢ ث

نَ إ٤ُنٚ ٓنٖ هن٤ْ  ّٙ إ٤ُٚ: ٤ًق ٣٘ظٌ ث٩ْٗجٕ إُن٠ ٓنج ٣٘ضؾنٚ ٓنٖ ٓؼٌكنز ٝٓنج ٣ٚنوًٙ ٓنٖ كفٌنجّن ٓنج ٟذ٤ؼنز ٓنج ٣ضٞ

ْ ك٤ٚ كم٬م ثُٔؾٔٞػزن كّ إّٗنٚ ًنجةٖ كٌهثٗن٢ّ  ٌّ زن ٝٓج ٗظٌصٚ إ٠ُ ٓٞهؼٚ ٖٓ ثُؼجُْن َٛ ٛٞ ًجةٖ صضق ّٓ ٝٓذجها ػج

٣ّز ثُّيثص٤ّزنُٚ ٛجٓ ٌّ  ٔ ٝثّغ ٖٓ ثُق

للذذاثت -ج ٌّ  :الوذتىيالوعُار

َّ ثُِّْٔٔجس ثُّض٢ د٘جٛج ث٩ْٗجٕ دٔؼٌكضنٚ ثُٞعٞه٤ّنز ثُضّو٤ِو٣ّنز فنٍٞ ثُطّذ٤ؼنز  كػجهس ثُقوثعز إ٠ُ فوٍٞ ثُذقظ ً

ز، ُْٝ صْضغٖ ٖٓ ىُني ث٩ْٗنجٕ ٗلْنٚ، ىُني كّٗنٚ كٙنذـ كن٢ ٓ٘ظنًٞ ثُقوثعنز  ّٓ ٝث٥ُٜز ٝثُضّج٣ًل ٝث٤ٕ٧جء دٚلز ػج

ًجة٘ج مطّجء، ٫ دجُٔؼ٠٘ ثُّو٢ّ٘٣ ثُٔؼٌٝف، دَ دٔؼ٠٘ كّٗٚ هو ٍَٗ ٖٓ ػ٤ِجء ػٚٔضٚ ٤ٌُٕٞ ًجة٘نج هنجد٬ ُِنطنئ. ٫ٝ 

ّٕ ث٧ٌٓ ٣ض ّٕ ث٧ٌٓ، كدؼو ٖٓ ىُي، ٣ذ٤ّٖ كّٗٚ هجدَ ُِّ٘وو ٝإػجهر ٗؼ٢٘ ديُي ك ؼِّن ٛ٘ج دْ٘ذ٤ّز ٓج ٣٘ضؾٚ ٖٓ ٓؼٌكز، دَ إ

 ّٕ ٍ ُِقوثعنز: ثُنٞػ٢ دوجد٤ِّنز ثُنطنئ. ٣ونٍٞ: "إ ّٝ نٌك٢ دنجُٔقضٟٞ ثُٔؼ٤نج١ًّ ث٧ ّٖ ثُّ٘ظٌ ٝثُضّق٤٤ٖ. ٛنيث ٓنج ٣وٚنوٙ ثُ
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ٌّٖك٢،  -  22-21، ٗ ٗ لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ
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ٌّٛ ُِنطننئ ٫ ٣ؼ٘نن٢ ثُ هننز، ٝٛنن٢ ٝػن٢ ث٩ْٗننجٕ دأّٗننٚ ؿ٤ننٌ ٓؼٚننّٞ ٝكّٗننٚ ٓؼنن ّٞ ًٔننج ٛننٞ  –ٞهننٞع كنن٢ ثُّْ٘ننذ٤ّز ثُٔؼ

ة٤ِ ٤ُ٘ضٖٚ ) –ٓؼٌٝف  ٌّ ( ػ٠ِ ثُؼِّٞ ث٩ْٗج٤ّٗز، إى ثػضذٌٛج صنٞغ ُٔغَ كػ٠ِ منجٟب ٛنٞ Nietzsheثُٔأمي ثُ

ثُٔٞٝٞػ٤ّز، د٤٘ٔج ٣ْضق٤َ دِٞؽ ٛيٙ ثُٔٞٝٞػ٤ّز، ُٝيُي ك٢ٜ ك٢ ٗظٌٙ صق٤ّو ثُٔؼنج٤٣ٌ ثُغّجدضنز ثُّضن٢ صقضنجػ إ٤ُٜنج 

د٤ِّز ثُنطئ، إّٗٔج صؼ٢٘ هذٍٞ ثُّ٘وو ٝث٫ػضٌثٛ ٝثُذقظ ثُٔضٞجٖٓ ػٖ ثُقو٤وز".ثُق٤جر. كوج
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( إُن٠ فونَ ث٩دْنض٤ُٔٞٞؽ٤ج، صقو٣نوث ٓنغ ًنجًٍ ٣Falsifiabilité ou réfutabilitéؼٞه ٓذوك هجد٤ِّز ثُنطنئ )

ُؼِْ ٝث٬ُّ ػِْ كٝ ( ثُّي١ ٝ ّلٚ ك٢ ع٬ع٤٘٤جس ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ، ٤ُْضنوٓٚ ك٢ ثُض٤٤َّٔ د٤ٖ ثKarl POPPERدٞدٌ)

 َّ ّٕ ًن ّٕ ٗظ٣ٌّز ٓج، فض٠ّ صٌٕٞ ػ٤ِّٔز، ٣ؾخ كٕ صٌٕٞ هجدِز ُِّوفٜح دٔؼ٘ن٠ ك د٤ٖ ثُؼِْ ٝث٤ُٔضجك٣َ٤وج. ٣ٝوٚو دٚ ك

ٌّ  دأػٌْ ث٫مضذنجًثس ٝثُضّؾنجًح، ٝفضّن٠ كن٢ ٙنًٞر ٙنٔٞهٛج كٓنجّ ٛنيٙ ث٫مضذنجًثس، كئّٜٗنج  ٗظ٣ٌّز ٣ؾخ كٕ صٔ

َّ ه٤و ث٫فضلج  ٝهض٤ّج. ىُي، كّٗ  ٚ "٣ؾخ ثُضّو٤َِ ٖٓ ٕإٔ ثًضٖجف كٓغِز صغذش ٗظ٣ٌّز ٓج، إىث ُنْ ٗقنجٍٝ دجّنضٌٔثً صظ

َ هثةٔج إ٠ُ ٓج ٌٗؿخ ك٤ٚ". ّٙ هفٜٞج، ٧ّٗ٘ج إىث ُْ ٗضّني ٓٞهلج ٗوو٣ّج، كْ٘ضٞ
32
 

ّٕ ثُضّْن٤ِْ  ٧ ،ً ّٞ ّٕ ثُٔؼٌكز ٝٓج صذ٤٘ٚ ٖٓ فوجةن إىٕ، ٣ؾخ كٕ صنٞغ دجّضٌٔثً ُِّ٘وو ٝثُضّٔق٤٘ فضّن٠ صضطن إ

نوٙ دنٞدٌ ٓنٖ من٬ٍ ثٕنضـجُٚ ػِن٠  دّٚقز ًّ ٗظ٣ٌّز ٓج ٝػوّ هجد٤ِّضٜج ُِّوفٜ ٛٞ ٓٞس ُِٔؼٌكز ٗلْٜج، ٝىُي ٓنج ٣ؤ

ّٕ ثُذوثٛنز ثُّضن٢ ًجٗنش صِنّق  نٌك٢ ٣نٌٟ، دٔؼ٘ن٠ ه٣ٌنخ ٓنٖ ىُني، ك ّٖ ّٕ ثُ ٓذوإ هجد٤ِّز ثُنطأ ك٢ كِْلز ثُؼِنّٞ، ؿ٤نٌ ك

ّْٖ٘ ثُغّو َّ كٞجء فوثع٢ّ ك٤ٚ "كووس ثُ جك٤ّز دوثٛضٜج ٝٙذـضٜج ثُؼل٣ّٞز ك٢ ػجُْ صٔج٣َس د٘جٙ ث٤ٕ٧جء هو ّوطش ك٢  

ـ٠ ث٫ؽضٔجػ٢ّ ثُّي١ ًجٕ ِّْٓطج ػ٠ِ ث٧كٌثه". ّٞ ًِّٜج دؼٜٞج ػٖ دؼٜ ٝٝؼق ك٤ٚ ثُ
33
 

نز ٝثُون٤ْ ثُّضن٢ ككٌٍصٜنج  ّٓ نٌك٢، كٜنٞ ث٤ٌُّٗٞنزح كجُٔذنجها ثُؼج ّٖ ج ثُٔقضٟٞ ثُٔؼ٤ج١ًّ ثُغّج٢ٗ ُِقوثعنز، فْنخ ثُ ّٓ ك

ّ٘ دوّٞ كٝ كتز ٖٓ ثُّ٘جُ ثُقوثعز دؼو ٓنجٛ هٌٕٝ  ٣ّز ٝثُْٔجٝثر، كئّٜٗج ُْ صٌضٖق ُضنض ٌّ ٣ِٟٞز، ٓغَ ثُؼوٍ ٝثُق

ّٕ ثُٔٔجًّنز ُٜنيٙ ثُون٤ْ كدؼنو ٓنج  ٓنجٕ ٝثٌُٔنجٕ ٝث٧ٕننجٗ. ًٝؿنْ ك َّ هٕٝ آم٣ٌٖ، دَ إّٜٗج ٓذجها صضؼّوٟ فوٝه ثُ

ّٕ ىُني ٫ ٣ٌٔنٖ كٕ ٣٘لن٢ ػٜ٘نج ٙنذـضٜج ث٤ٌُّٗٞن نٌك٢: صٌٕٞ ػٖ ثُٔغج٤ُّز ٝثُّ٘ؾجػنز، كنئ ّٖ نـ ثُنّوًضًٞ ثُ ّٝ ز، ًٔنج ٣ٞ

٣ّز ٝثُْٔنجٝثر ٝثُؼنوٍ صٔضنّو ؽنيًٝٛج كن٢ عوجكنز ثُـنٌح ٝ ٌٝكنٚ ثُضّج٣ًن٤ّنز ٫ٝ صطذّنن  ٌّ ّٕ ه٤ٔج، ٓغَ ثُق "ٙق٤ـ ك

د٘لِ ثُط٣ٌّوز هثمَ ثُٔؾضٔؼنجس ثُـٌد٤ّنز ٝمجًؽٜنج دجُّْ٘نذز إُن٠ ث٧ًٝٝد٤ّّن٤ٖ ٝإُن٠ ؿ٤نٌْٛ ٓنٖ ث٧ؽ٘نجُ ٝكصذنجع 

نٌه٤ّز ثُّو٣جٗجس ث٧مٌٟ، ٝم ّٖ ٤ٌ ٓغجٍ ػ٠ِ ىُي ٓج ٣قوط صقنش كػ٤٘٘نج ٓنٖ صؼنجٟق ثُـنٌح ٓنغ ٕنؼٞح كًٝٝدّنج ثُ

ّٖ دؼنو ثُْٔنجكز دن٤ٖ  نؼخ ثُلِْنط٢٘٤،ّ دنَ ٝٓذجًًنز ؽ٬ّه٣نٚ. ٌُٝن ّٖ ٝإؿٔجٛ ػ٤٘٤نٚ ػنٖ ثُٔظِٔنز ثُْٔنِّطز ػِن٠ ثُ

ػٜ٘ج ٙذـضٜج ث٤ٌُّٗٞز".ثُّ٘ظ٣ٌّز ٝثُضّطذ٤ن ٫ ٣ٌل٢ ُِقٌْ ػ٠ِ ٛيٙ ثُو٤ْ دأّٜٗج ٓق٤ِّّز ٝم٤ّٙٞٚز، ٫ٝ ٣٘ل٢ 
34
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 َّ ّْ ٓننج صننٞكٌّ ُ٪ْٗننجٕ كنن٢  نن ٣ّننز ثُّيثص٤ّننز ٝثُلٌه٣ّننز، ٝٛننٞ ٓننٖ كٛنن ٌّ ننج ثُٔقضننٟٞ ثُٔؼ٤ننج١ًّ ثُغّجُننظ، كٜننٞ ثُق ّٓ ٝك

ننٖ ث٩ْٗننجٕ ٓننٖ ثًضٖننجف ٗلْننٚ ٝثُٞهننٞف ػِنن٠ هوًثصننٚ ث٬ُّٓقننوٝهر ػِنن٠ ثُنِننن ٝث٫دضٌننجً  ٌّ ثُقوثعننز، ىُنني كّٗننٚ ٓ

ٍ ٓننٖ  ّٝ ّٕ ك  Martinّٜٓننو ُظٜننًٞ ث٩ْٗننجٕ ثُٔذننوع دننجُٔؼ٠٘ ثُقننو٣ظ ٛننٞ ٓننجًصٖ ُننٞعٌ )ٝث٩دننوثع. ٝٗؼضوننو ك

LUTHER ،ّْٖجهُ ػٌٖ د٘ل٤نٚ ثُووثّنز ػنٖ ًؽنجٍ ثُنّو٣ ً ث٤ُْٔق٤ّز ٖٓ ٟٝأر ث٤ٌُْ٘ز ك٢ ثُوٌٕ ثُ ٌّ ( ػ٘وٓج ف

نز ثُّ٘نجُ هٕٝ ّٝنجٟز ٝٗقنش ٓذننو ّٓ ً ثٌُضنجح ثُٔونّوُ ٓنٖ هذٞننضْٜ دضٌؽٔضنٚ إُن٠ ث٧ُٔج٤ّٗنز ٤ُطِّنغ ػ٤ِننٚ ػج ٌّ ك ٝفن

"ثُن٬ٗ ٖٓ م٬ٍ ثٌُضجح ثُٔوّوُ ٝفوٙ"
35

. ف٤ٜ٘ج ثّضطجع هطجع ٝثّغ ٖٓ ثُّ٘جُ كٕ ٣ٌضٖنق ثٌُضنجح ثُٔونّوُ 

ّّْز ث٤ٌُّْ٘ز ثُّض٢ ًجٗش ص٤ْطٌ ػِن٠ ثُّ٘نجُ  ٣ٝلٜٔٚ، ّٜٝٓوس ثُط٣ٌّن ُ٪ْٗجٕ ٢ً ٣ٌضٖق ٗلْٚ دٔؼٍَ ػٖ ثُٔؤ

ً ثُؾو٣و ُ٪ْٗجٕ ٝٝٞفٚ ك٢ ػذنجًر ه٣ٌنجًس "كٗنج كك ّٞ ً ٓٚجةٌْٛ. ٝهو ثصّني ٛيث ثُضّٚ ٌّ ٌٌّ ٌٓجْٜٗ ٝصو نٌ"، كضل ٌّ

 ف٤ٜ٘ج  ٌٜس ثُـ"كٗج" ٕجٓنز ٝثٝقز.

ـّ صقو٣نو ٖٗنأر ث٧من٬م  ٣ّز ثُّيثص٤ّز كن٢ ف٤نجر إْٗنجٕ ثُقوثعنز ث٧ًدؼنز: "٣ٚن ٌّ ٌّٖك٢ّ ٓقّوهث ٓؾج٫س ثُق ٣وٍٞ ثُ

ثُْٔضوِّز دجٗوطجع ؽو٤ُّز ثُقٌثّ ٝثًصٌجح ثُٔقظًٞ كٝ دٌّق ثُٔوّوُ ػٖ ٢ًٓ ثُّو١ّٞ٤ٗ دٚٞثػوٚ. ٌٝٛيث صؾّيًس 

٣ّز ثُ ٌّ ز ػذٌ ث٫ّضو٬ٍ ث٧م٬ه٢ّ ٝصقو٤ن ثُّيثس، ٝك٢ ثُٔؾضٔغ ػذٌ ثُٔ٘طوز ثُّض٢ ثُق ّٙ ّيثص٤ّز ك٢ ٓؾجٍ ثُق٤جر ثُنج

نؼ٢ إُن٠ صقو٤نن ٓٚنجُـ ىثص٤ّنز، ٝكن٢ ثُّوُٝنز ػذنٌ ثُٖٔنجًًز كن٢ صٌن٣ٖٞ  ّْ ّٗ ثُّي١ ٣ْٔـ دجُ ٣ٜٞٔ٘ج ثُوجٕٗٞ ثُنج

٤ج٤ّّز، ٝك٢ ثُلٞجء ثُؼ٢ّٓٞٔ  ّْ ز ثُٔوجدَ ُٔؾجٍ ث –ث٩ًثهر ثُ ّٙ ػذٌ ْٓجُي ثُض٣ٌّٖٞ ثُٔضٔغِّز ك٢ صذ٢ّ٘  –ُق٤جر ثُنج

ٌٌّ ك٤ٜج ٝ ".ٓومِ٘زعوجكز ٓل
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٘٘نج ٛنيث ثُؼنٌٛ  ٌّ نٌك٢ّ، ٝهنو ٓ ّٖ ً ثُّ٘ظ١ٌّ ُِقوثعز ك٢ كٌٌ ثُّوًضًٞ ثُ ّٞ ثصّٞـ، ٖٓ م٬ٍ ٛيث ثُؼٌٛ، ثُضّٚ

ٓجس ثُّ٘ظ٣ٌّز ُِقوثعز دجػضٔجهٙ ثُٔومَ ثُقٞج١ًّ، ًٔج صذ٤ّّ٘  ّٞ ّْ ٓؼطن٠ ٖٓ ثّضؾ٬ء ثُٔو ج دجُنٚنٞٗ ٤ّٔٓنَثس كٛن

ٖٓ ثُّني١ كعّنٌس ك٤نٚ ثُقوثعنز صنأع٤ٌث دجُـنج د٘ل٤ٜنج دؼنوٙ ث٧ّنط١ًّٞ ثُونجةْ ػِن٠ ثُضّلْن٤ٌثس  َّ ٖٓ ٓؼط٤جصٜج، ٝٛنٞ ثُن

ّْ ٝهل٘نج ػِن٠  ٖٓ ثُقنوثع٢ّ مطّن٢ّ ٓضّؾنٚ إُن٠ ث٧ٓنجّ )ثُْٔنضوذَ( دنجٌّٟثه. عن َّ ّٕ ثُن ثُـ٤ذ٤ّز ٝصٔؾ٤نو ثُٔجٝن٢، كٌك٣٘نج ك

نٌك٢ّ ٓضٔغِّنز كن٢ ثُنٞػ٢ دوجد٤ِّنز ثُنطنئ ٤ًّٗٞٝنز ثُٔذنجها ثُّضن٢ ثُٔقض٣ٞجس ثُٔؼ٤ ّٖ ج٣ًّز ثُغ٬ّعز ُِقوثعنز ًٔنج ٣ٌثٛنج ثُ

ز، ٝك٢ ثُٔؾضٔغ ٝك٢ ثُّوُٝز ٝك٢ ثُلٞجء  ّٙ ٣ّز ثُّيثص٤ّز ك٢ ٓؾجٍ ثُق٤جر ثُنج ٌّ هػش إ٤ُٜج ثُقوثعز ٝص٣ٌٌِ ه٤ٔز ثُق

ٌّٖك٢ّ دٞٙلٜج ٌٖٓٝػج ُ٘ضْجءٍ ػٖ كّنِ ثُؼ٢ّٓٞٔ. ُْٝ ٣ذن ث٥ٕ ّٟٞ كٕ ٗ٘ضوَ إ٠ُ ثُقوثعز ك٢ ك ٌٌ ث٧ّضجى ثُ

 ٛيث ثٌُٖٔٝع.

                                                           
35
 ثٗظٌ: -

Daniel OLIVIER & Alain PATIN, Luther et la Réforme, Paris, L’Atelier/Ouvrières, 1997. 
36
ٌّٖك٢ّ،  -  25-24ٗ ٗ  لبٌاث،ػذو ثُٔؾ٤و ثُ



 

   

   

4

٣ًَّٖ ػِن٠ ث٧ّنِ هٕٝ كٕ ٗنّوػ٢ ث٩فجٟنز  ٌّٖك٢ّ، ٌٓ ّْ ك٢ ٛيٙ ثُلوٌر دجٌُٖٔٝع ثُقوثع٢ّ ػ٘و ث٧ّضجى ثُ ٜٗض

ّٕ ث٧ّنِ ث٧ًدؼنز ثُّضن٢ ّنضٌٕٞ ٓنوثً ٛنيٙ ثُلونٌر ٛن٢ دٜج ؽ٤ٔؼج ك٢ هًثّز دٜيث ثُقؾْ، ك٬ دّو ٖٓ ث٩ٕ جًر إ٠ُ ك

 َّ ّٕ ٗوو ثُؼوَ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٛٞ كّنجُ ًن ج ٖٓ ف٤ظ صٌص٤خ ٛيٙ ث٧ِّ، كيُي ٫ػضوجهٗج ك ّٓ . ك َّ ّْ ك٢ ٗظٌٗج، ٫ ثٌُ ث٧ٛ

ًَّ ك٢ ٌٖٓٝػٚ ثُقوثع٢ّ ػ٠ِ ٗوو ثُؼوَ ث٩ّ و كًًٕٞ ثُّي١ ً ّٔ ٌٌّ ثُؾَثة١ٌّ ٓق ٤ج دجُٔل ّّ ٢ّٓ٬، ٝثػضذٌ صقو٣ظ صأ

ىُني ٓنوم٬ ُِقوثعننز
37

نج ثُؼوننَ، ك٘وٚنو دننٚ كن٢ ٛنيث ثُٔؾننجٍ ث٧هثر ثُٔ٘ضؾنز ُِٔؼٌكننز كن٢ ٓنضِننق فونٍٞ ثُؼِننّٞ  ّٓ . ك

٘٘نج ٗونو ٛنيث ثُؼونَ ث٩ّن٢ّٓ٬ ٓنٖ ثًضٖنجف صج٣ًن٤ّضنٚح ك١  ٌّ ّْ ّنٞف ٣ٔ ث٤ٓ٬ّ٩ّز ٖٓ كوٚ ٝصل٤ٌْ ٝؿ٤ٌٛنج. ٝٓنٖ عن

٤جّن٤ّز ٝث٫ؽضٔجػ٤ّنز ٝث٫هضٚنجه٣ّز ٝثُغّوجك٤ّنز ثُٔنضِلنز. ّٝن٘ؾذٌ مٞٞػٚ ُِظٌّٝف ثُّضن٢ ٤ِٔ٣ٜنج ثُٞثهنغ دأدؼنجهٙ  ّْ ثُ

ّّْنز ثُّو٤٘٣ّنز، ٝثُٔٚنجُقز ٓننغ  كٗلْن٘ج د٘نجء ػِن٠ ىُني، ػِن٠ إػنجهر هنٌثءر ثُضّننٌثط ثُنّو٢ّ٘٣، ٝإػنجهر ثُّ٘ظنٌ كن٢ ثُٔؤ

ٌّٖك٢ّ ثُقوثع٢ّ. ٝث٣ج ث٧ًدغ ٗ٘ظٌ ك٢ ٌٖٓٝع ثُ َّ  ثُؼِٔ٘ز. ثٗط٬هج ٖٓ ٛيٙ ثُ

:ًقذالعقلاإل -أ ٍّ لساله

ّٕ ٓلّٜٞ ثُؼوَ ُٚ صج٣ًلح كجُؼوَ ثُّي١ ًجٕ ٣ْضنوٓٚ ثُقْٖ ثُذٚن١ٌّ ُن٤ِ ٛنٞ  و كًًٕٞ "ك ّٔ ٌٌّ ٓق ٣غذش ثُٔل

ثُؼوَ ٗلْٚ ثُّي١ ًجٕ ٣ْضنوٓٚ ثدٖ مِوٕٝ، ٝثُؼوَ ثُّي١ ًجٕ ٣ْضنوٓٚ ثدٖ مِوٕٝ ٤ُِ ٛٞ ٗلْٚ ثُّني١ ثّنضنوٓٚ 

و ػذوٙ  ّٔ و ػذوٙ، ٝثُؼوَ ثُي١ ًجٕ ٣ْضنوٓٚ ٓق ّٔ ٤ُِ ٛٞ ٗلْٚ ثُّي١ ثّنضنوٓٚ ٟنٚ فْن٤ٖ، ٝػونَ ٟنٚ فْن٤ٖ ٓق

ٚ كٗج ٕن٤ٚجظ ث٤ُّٞ" ُٓ ٤ُِ ٛٞ ثُؼوَ ثُي١ كّضنو
38

َّ ث٧فٞثٍ ك٢ د٤تنز ٓؼ٤ّ٘نز صطذؼنٚ دطجدؼٜنج،  ٍ ثُؼوَ ك٢ ً َّ . ٣ض٘

هث هجدؼجظ ك٢ ثُٜٞثء، ٝإّٗٔج ٛٞ ٕن٢ء ٓقْنُٞ ٝٓنؤٌَّٟ دٖنٌَ ؽ٤نو، كِِؼونَ صج٣ًن٤ّضنٚ ك٣ٞنجظ  ٌَّ ، ٧ّٗٚ "٤ُِ ٤ٕتجظ ٓؾ

َّ ٝثفننٍو ٓننٖ ٛننيٙ ثُؼوننٍٞ ثُٔننيًًٞر ٓننٌصذ٠ دجُذ٤تننز ٝثُٔؾضٔننغ ٝثُقجُننز ثُضط٣ًّٞننز ٨ُٗظٔننز ثُغوجك٤ّننز ٝثُٔؼٌك٤ّننز  ًٝنن

."ٌٌّ َّ ٓل ثُْجةور ك٢ ٍٖٓ ً
39
 

ٌّٖك٢ّ ُض٣ََ٘ ثُؼوَ ث٢ُّٞٙ٧، ثُّني١ ّ٘وٚنٌ ٛنيٙ ثُلونٌر  ّٕ ٛيٙ ثُنِل٤ّز ثُٔؼٌك٤ّز ٢ٛ ثُّض٢ هكؼش دج٧ّضجى ثُ إ

ٕ ك٤ٚ ٧ّٗٚ ًل٤َ دضذ٤ّٖ كّذجح ثٕضـجُٚ ػ٠ِ ٗقٞ هٕٝ آمٌ. ٝهو ص٘جُٝٚ ثٌُجصنخ ػ٠ِ ثُّ٘ظٌ ك٤ٚ، ك ّٞ ٢ ثُٞثهغ ثُّي١ صٌ

ن٢ّ٘ ثُّني١ ٣٘ظنٌ إ٤ُنٚ ٗظنٌر صٔؾ٤و٣ّنز  ّْ جكؼ٢ّ صقو٣وث ُٔج ُٚ ٖٓ ثػضذجً كن٢ ثُٔنيٛخ ثُ ّٖ ّْ دجُ ك٢ ًضجح "ُذ٘جس"، ٝثٛض

ٍ ٛيث ثُضّٔؾ٤و ك٢ ٝثهغ ؿِخ ػ٤ِٚ َّ نخ ثُٔنيٛذ٢ّ دوث٣نز ٓنٖ ثُونٌٕ ثُننجِٓ،  دٞٙلٚ ٝثٝغ ػِْ ث٧ٍٙٞ. ٗ ّٚ ثُضّؼ

ّٕ كدج ثُٞكج ث٧كـج٢ٗ ) ( هو ْٗخ ػِْ ث٧ٍٙٞ إ٠ُ كد٢ ف٤٘لنز ثُّ٘ؼٔنجٕ 1975 - 1893كوَُّ ػ٠ِ ىُي دأٓغِز، ٜٓ٘ج ك

وً )767 – 699ٙ/ 150 – 80) ّٚ ّٕ فْٖ ثُ ّ( ْٗذٚ إُن٠ كدن٢ ؽؼلنٌ 1935 – 1856ٙ / 1354 – 1272ّ( ٝك

                                                           
37
ننغ كنن٢ ٛننيث ثُٔٞٝننٞع ًضننجح: كننجًؿ ْٓننٌف٢، - ّّ ٝس: ٖٓ٘ننًٞثس ث٫مننض٬ف ٝثُننوثً ثُؼٌد٤ننز ُِؼِننّٞ، ، د٤ننٌالذذاثتتتفتتٍفكتتزهذوتتذأر تتىىثٗظننٌ ٣َُٔننو ثُضّٞ

2006ٗ  ، 198 
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جه٢، اإللسالمأورراالغزب:رهاًاثالوعًٌوإراداثالهُوٌتٓقٔو كًًٕٞ،  - ّْ  190، ٗ 2001، صٌؽٔز: ٛجْٕ ٙجُـ، د٤ٌٝس، هثً ثُ

39
- .ٕ .ٗ ،ٕ .ّ 



 

   

   

و ثُذجهٌ ) ّٔ نٌٛج ٫ 732 – 677ٙ / 114 – 57ٓق ّْ ّٕ "ٛيٙ ثُٔٞثهنق ثُضّٔؾ٤و٣ّنز ٣ل ٌّٖك٢ ك ّ( . ٣ْٝض٘ضؼ ثُّوًضًٞ ثُ

خ ثُٔيٛذ٢ّ". ّٚ ٓقجُز ثُضّؼ
40
 

ٍ ٝثهغ ث٬ّ٩ّ د٤ٖ ثُلضٌر ثُّ٘ذ٣ّٞز،  ّٞ ّٕ ثُقجؽز إ٠ُ ػِْ ث٧ٍٙٞ هو ٖٗأس صو٣ًؾ٤ّج دقٌْ صق ًٔج ٣ٌٟ ثٌُجصخ ك

َّ ٓنج ٣طٌفنٚ  ٍّٞ ٛٞ ثُقٌْ ك٢ ًن ٌّ ّٕ ف٤ظ ًجٕ ثُ ث٤ُن٢ّٓٞ ٓنٖ هٞنج٣ج، ٝثُلضنٌر ثُّضن٢ صِنش ٝكجصنٚ ٓذجٕنٌر. ؿ٤نٌ ك

ّٖ ثُٞٝنغ ثٍهثه  نؼٞدز. ٌُٝن ّٚ ٕ ػِن٤ْٜ صؾنجٍٝ ٛنيٙ ثُ ّٞ هٌدْٜ ٖٓ ثُلضٌر ثُّ٘ذ٣ّٞز ٝصٖجدٚ ثُوٞج٣ج ثُّض٢ صطنٌؿ هنو ٛن

نغ ًهؼنز ثُنذ٬ ّّ ر، ٛنيث دج٩ٝنجكز إُن٠ صٞ ّٞ ه ث٩ّن٤ٓ٬ّز صؼو٤وث، ًِّٔج ثٍهثه ٝثهنغ ثُْٔن٤ِٖٔ دؼنوث ػنٖ ٝثهنغ كضنٌر ثُ٘ذن

دجُلضٞفجس، كٌغٌس ث٫ؽضٜجهثس ثُلٌه٣ّز ٝصذج٣٘ش ث٥ًثء، كٌجٗش ثُقجؽنز إُن٠ صقو٣نو ٝنٞثد٠ ٓؼ٤ّ٘نز ٓنٖ ٕنأٜٗج كٕ 

ّّْنز هنو  ٍ ثُّو٣ٖ دٚلز صو٣ًؾ٤ّنز إُن٠ ٓؤ ّٞ ّٕ صق صْجػو ػ٠ِ صؾجٍٝ ثمض٬ف ث٧فٌجّ ٝث٥ًثء، "ٝدؼذجًر كمٌٟ، كئ

ز ػِن٠ ٗقنٞ ٣ؼٌكنٚ  ككٌٍ ٓقج٫ٝس صو٤ٖ٘ ٓج ُْ ٣ٌٖ ك٢ ث٧َٙ ّٟٞ ّٔ ز، ٜٜٝٗ دٜيٙ ثُٜٔ ّٓ صٞؽ٤ٜجس كم٬ه٤ّز ػج

مٕٞ ٓؼٌكز هه٤وز". ًّ دٚ ثُٔؤ
41
 

ّٕ ٓقج٫ٝس ثُلوٜجء إ٣ؾجه فٍِٞ ُٔج ٣طٌفٚ ٝثهؼْٜ ٖٓ هٞج٣ج كُؾأْٛ إ٠ُ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ، ؿ٤نٌ كّٜٗنْ، كن٢  ّْ إ ع

ٌّٖك٢ّ، هو فجهٝث دآ٣جس ث٧فٌجّ إ٠ُ ثُضّو٤ٖ٘ ثُؾجّف ثُّي١ ٣ٌٖٔ صل ٍّ ٗظٌ ثُ ّٜٔٚ ه٤جّنج إُن٠ ٝثهنغ صِني ثُلضنٌر، ٣ْٝنضو

ٓنٖ ّنًٞر ثُذونٌر 178ػ٠ِ ىُي د٤ٌل٤ّنز ثّنض٘ذجْٟٜ فٌنْ ثُوٚنجٗ كن٢ ثُوضِن٠ ثُنٞثًه كن٢ ث٣٥نز 
42
هٕٝ ث٫ٛضٔنجّ  

فٔز. ْٝٗض٘ضؼ ديُي  ٌّ ز ثُّض٢ ًثكوضٚ ك٢ ث٣٥ز ٗلْٜج، ٢ٛٝ ه٤ْ صقّو ٖٓ صطذ٤وٜج ًجُؼلٞ ٝث٩فْجٕ ٝثُ ّٓ دجُٔذجها ثُؼج

ٌّٖك٢ّ "ثُلْٜ ثُؼجَٓ ثُغّ  ٤ٚ ث٧ّضجى ثُ ّٔ ج٢ٗ ثُّي١ فٌْ ثُٔ٘ظٞٓز ث٤ُٞٙ٧ّز، ٝٛٞ ثُؼجَٓ ثُّي٢ّ٘ٛ ثُوجةْ آٗيثى كٝ ٓج ٣ْ

جةو"، ٣وٍٞ ٓؼِّوج ػ٠ِ فٌْ ثُوٚجٗ ك٢ ثُوض٠ِ: "ٝفض٠ّ ػ٘وٓج صٌنٕٞ آ٣نجس ث٧فٌنجّ ٙن٣ٌقز، ٝدوطنغ ثُّ٘ظنٌ  ّْ ثُ

جةو ك٢ كضٌر ٖٗٞء ثُلونٚ ٝدؼنو ثّنضوٌثًٙ ػٖ ثُّوػٞر إ٠ُ ثُو٤ْ ثٌُٔصذطز دٜج ٝث٬ٍُٔٓز ُضِي ث٧ف ّْ ّٕ ثُلْٜ ثُ ٌجّ، كئ

ّٜ ٌَٖٓ هنجةْ ٍٓنٖ ثُنٞف٢ ُٝضٞؽ٤نٚ ثُْٔن٤ِٖٔ ٗقنٞ ثُقِنٍٞ ثُؼجهُنز ثُّضن٢ صٞنٖٔ  ّٕ ك١ّ فٌْ صل٢ِّ٤ٚ ُْ ٣ٌه ُل ك

ًٌثٓز ث٧كٌثه ٬ّٝٓز ثُٔؾضٔؼجس كقْخ، ٝإّٗٔج ٛٞ فٌْ ٣ضؼ٤ّٖ صطذ٤وٚ دوطنغ ثُّ٘ظنٌ ػنٖ ثُظّنٌٝف ٝث٬ُٔدْنجس 

ّْق".ف ض٠ّ ٝإٕ كّهٟ ث٧ٌٓ إ٠ُ ثُضّؼ
43
 

٘٘نج ٓنٖ كٜنْ آمنٌ ُِؼٞثٓنَ ثُّضن٢ ّنجػوس ػِن٠  ٌّ ّٕ ص٣ََ٘ ٖٗأر ػِْ ث٧ٍٙٞ ك٢ صِي ثُلضٌر ثُضّج٣ًن٤ّز، ٣ٔ ًٔج ك

ًَّ ػ٠ِ ثُقٌْ هٕٝ ٓج ٣ٚقذٚ ٖٓ ه٤ْ  إمٌثؽٚ ػ٠ِ ثُط٣ٌّوز ثُّض٢ ِٝٙض٘ج، كضأ٣َٝ ثُوٌإٓ دط٣ٌوز ؽجكّز ٓ٘ـِوز صٌ

ز، ٝهٝ ّٓ ًثس ٝٓذجها ػج ٌّ ّ٘ كن٢ ٓؾِٔنٚ ٓنٖ ٗجف٤نز، ٝٝنًٌٝر ثُِّؾنٞء إُن٠ ثُٔذن ٕ ًدطٚ دجُّٜ٘ؼ ثُّي١ ٣ْنٌِٚ ثُنّ٘

                                                           
40
ٌّٖك٢ -  133، ٗ ،لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ

41
ٌّٖك٢ّ،  -  135ٗ ، لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ

42
ث٧ُ  - َٝ َُْؼْذنِو  َُْؼْذنُو دِج ث َٝ  ٌِّ ُُْق ٌُّ دِج ُُْق ُْوَْض٠َِ ث ُٗ ك٢ِ ث ج َٚ ُْوِ ُْ ث ٌُ ًُضَِخ َػ٤َِْ ُ٘ٞث  َٓ َٖ آ ِٚ "٣َج ك٣ََُّٜج ثَُِّي٣ كََهثٌء إ٤َُِْن َٝ ِٝف  ٌُ ْؼ َٔ ُْ ن٢ٌْء كَجصِّذَنجٌع دِنج َٕ  ِٚ ْٖ كَِم٤ن ن ِٓ ْٖ ُػلِن٢َ َُنُٚ  ن َٔ ْٗغ٠َ كَ

ْٗغَن٠ دِنج٧ُ

ٍٕ َىُِيَ  ج َْ ". دِئِْف ٌْ ِٖ ثْػضََوٟ دَْؼَو َىَُِي كََُِٚ َػَيثٌح ك٤َُِ َٔ زٌ كَ َٔ ْف ًَ َٝ  ْْ ٌُ دِّ ًَ  ْٖ ِٓ  صَْنل٤ٌِق 
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ثُّو٤٘٣ّز ثُٔذجٌٕر ٖٓ ٗجف٤ز كمٌٟ، "ًجٕ ٣ؼضذٌ كٌٓث ٟذ٤ؼ٤ّج ٫ٝ ٣غ٤ٌ ك٢ ٗلُٞ ثُّ٘جُ ك١ّ إٌٕجٍ ٜٓٔج ثمضِلٞث كن٢ 

ْٓضٟٞ ثُؼوجةو ٜٝٓٔج ًجٕ ثُّو٣ٖ ثُّي١ ٣٘ضْذٕٞ إ٤ُٚ".
44
 

ّٕ كْٜ ثُظّنٌ ّْ هٕٝ ص٣َِ٘نٚ كن٢ ثُذ٤تنز ثُضّج٣ًن٤ّنز ثُّضن٢ إ ٝف ثُّضن٢ كفجٟنش دٖ٘نأر ػِنْ ث٧ٙنٍٞ، ٫ ٣ٌٔنٖ كٕ ٣نض

ّجُز  ٌّ ّّْجس ه٤٘٣ّز هجةٔز، "ك٘قٖ ٛ٘ج دئٍثء كْٜ صج٣ًن٢ّ ُِ ُش إ٠ُ ٓؤ ّٞ ًغٌس ك٤ٜج ث٧ه٣جٕ ثُّض٢ ّذوش ث٬ّ٩ّ ٝصق

و٣ّز فّوهصٚ ػٞثٓنَ ٖٓنضًٌز دن٤ٖ كصذنجع ٓنضِنق ث٧ه٣نجٕ كن٢  نٌ ّٔ ًثػنز ثُٔق َّ ٝف ٓؼ٤ٖن٤ّز ٓضوجًدنز، صونّٞ ػِن٠ ثُ

٘جةغ ثُذ٤ْطز، ًٔج فّوهٙ ْٓضٟٞ ثُٞػ٢ دض٤َّٔ ث٬ّ٩ّ ٝهكؼٚ ثُذ٣ٌّٖز هجٟذز إ٠ُ هًؽنجس  ّٚ ػ٢ ٝثُ ٌّ ٝثُضّؾجًر ٝثُ

٣ّز ٝثُْٔؤ٤ُّٝز". ٌّ ك٠ّٔ ٖٓ ثُق
45
 

٤ج٤ّّز دؼ٤ور ػٖ ص٤ٌّل ٓذوإ ًد٠ ككؼجٍ ثُّ٘نجُ دأفٌنجّ كو٤ّٜنز، ىُني  ّْ ِّْطز ثُ ّٕ ٛنيث ثُٔذنوك ُنْ ٣ٌنٖ ٤ُْٝش ثُ ك

جكؼ٢ّ، دَ إّٗٚ ُْ ٣ٌٖ ًيُي فض٠ّ ك٢ ػٌٚٙ، ٧ّٗٚ ٓج ٣َثٍ ف٤ٜ٘ج صض٘جٍػٚ ٓوًّضجٕ ًذ٤ٌصجٕ، ٛٔج  ّٖ ٓٞؽٞهث هذَ ثُ

ك١ ٝكَٛ ثُقو٣ظ د٤ٖ ًثكٜ ٝهجدَ. ُْٝ ٣ضّٞـ ثُوذٍٞ دٜيث ثُٔذوك "إ٫ّ دؼو ه٤جّ ثُّوُٝنز ثُؼذّجّن٤ّز ٝفنٌٗ  ٌّ كَٛ ثُ

ض٣ٌّٖؼجس ك٤ٜج ىثس ْٓض٘و إ٢ّٓ٬ّ"مِلجةٜج ػ٠ِ كٕ صٌٕٞ ثُ
46

. ٝديُي ٗضذ٤ّٖ كّٗٚ ٫ ٣ٌٔنٖ ثُذضّنز ثُلٚنَ دن٤ٖ ثُؼونَ 

ث٩ّنن٢ّٓ٬ ٝثُذ٤تننز ثُضّج٣ًن٤ّننز ثُّضنن٢ ٖٗننأ كنن٢  ِّٜننج ٓضننأعٌّث دؼٞثٓننَ ٓضؼننّوهر، ٜٓ٘ننج ثُننّو٢ّ٘٣ ٜٝٓ٘ننج ثُغّوننجك٢ّ ٜٝٓ٘ننج 

ز دجُضّؼج٤ُْ ثُوٌآ٤ّٗز ٝثُّ٘ذ٣ّٞز، ٝد ّٙ ٔج ًٝعٚ ػٖ ثُؼٌٚ ثُؾج٢ِّٛ ثُؼٌد٢ّ، ٝدٔج ثٙنطقذضٚ ث٫هضٚجه١ّ، ُوو صأعٌّ مج

ثُٔؾٔٞػنجس ثُّضن٢ ثػض٘ونش ث٩ّنن٬ّ ٓؼٜنج ٓنٖ ػننجهثس ٝصوج٤ُنو، ٝدٔنج كٌٝنٚ ثُّ٘ظننجّ ث٫هضٚنجه١ّ ُٔؾضٔنغ ًٍثػنن٢ّ 

ٖٓ َّ ًػن١ّٞ ًنجٕ هجةٔنج كنن٢ ىُني ثُن
47

ن١ًٌّٝ ٗونو ٛننيث ثُؼونَ ٌٝٓثؽؼنز ْٓننِّٔجصٚ  ّٞ . ُٜٝننيٙ ث٧ّنذجح كٙنذـ ٓننٖ ثُ

ثٖٛ، ٝٓج ٣طٌفٚ ٖٓ هٞج٣ج ٓضّٖؼذز صؼؾَ ٓ٘ظٞٓز ك٤ُّٞٙز د٤٘نش كن٢ ثُونٌٕ ٝآ٤ُّجس ثٕضـجُٚ  ٌّ ك٢ ٝٞء ثُٞثهغ ثُ

 ثُغّج٢ٗ ثُٜؾ١ٌّ ػٖ إ٣ؾجه ثُقٍِٞ ث٬ُٔةٔز ُٜج.

نٌك٢ كجصقنز ػِن٠ ككنن  ّٖ ثدنز ثُّضن٢ ٣ٌثٛنج ثُ ّٞ ّٕ ٝػ٤٘ج د٬ٔدْجس ٖٗأر ثُؼوَ ث٢ّٓ٬ّ٩ ػِن٠ ٛنيث ثُّ٘قنٞ ٛنٞ ثُذ إ

َّ دجُّْ٘نذز إ٤ُنٚ كٗؾنغ ٓنٖ ؽو٣و صلٌٝٚ  ٌك٤ّز صج٣ًن٤ّ  ز ؽو٣نور صنضِنق ؽني٣ًّج ػنٖ هنٌٕٝ ث٩ّن٬ّ ث٧ُٝن٠، ٫ٝ فن

نز  ّٓ ـ ىُي هجة٬: "إىث ًجٕ ٖٓ ّذ٤َ ث٤ُّٞ إ٠ُ ث٫ؽضٜجه ٣ْجػو ػ٠ِ ًكغ ثُضّقّو٣جس ثُّض٢ صٞثؽٜٜج ث٧ ّٝ ث٫ؽضٜجه. ٣ٞ

ج٣ٍّٝنز ػْن٤ٌر ٌُنٖ ٝن٣ًٌّٝز، كٕ ث٤ٓ٬ّ٩ّز كِٖ ٣ٌٕٞ ُٚ ٖٓ ٤ٚٗخ ٖٓ ثُضّٞك٤ن إ٫ّ ٓض٠ ثّضطجع، ك٢ ػ٤ِّٔز صؾ

نٌ ُٔنج ٛنٞ ٙنجُـ ٓنٖ ثُّ٘ظ٣ٌّنجس  ٌّ ٣ؾٔغ د٤ٖ ٓوض٤ٞجس ثُو٤ْ ثُوٌآ٤ّٗز ثُنجُور ٝثُو٤ْ ثُّض٢ ككٌٍصٜنج ثُقوثعنز هٕٝ ثُضّ٘
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ٝثُقِننٍٞ ثُّضنن٢ كٌٝننضٜج ثُٔٔجًّننز ثُضّج٣ًن٤ّننز ُ٪ّنن٬ّ هٕٝ مٖنن٤ز ٓننٖ ٟننٌؿ ٓننج ٛننٞ ؿ٤ننٌ ٙننجُـ ٜٓ٘ننج ٧ّٗننٚ ٓننٖ 

ز ٓؼٜج".ٓنِّلجس ٓ٘ظٞٓز ك٣ٌٌّز ٝ ّٓ ٓؼٌك٤ّز دجس ثُلٌٌ ٝثُٔؼٌكز ك٢ ػٌٚٗج ك٢ هط٤ؼز صج
48
 

ٌّ ٖٓ م٬ُٚ إ٠ُ ٗوو ثُٔقضٟٞ ثُّي١ كٗضؾٚ ػ٠ِ ٓنوٟ هنٌٕٝ  ّٕ ٗوو ثُؼوَ ث٢ّٓ٬ّ٩ إىٕ، ٛٞ ث٧ّجُ ثُّي١ ٗٔ إ

ّٕ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ٛيث ثُٔ٘ضَؼ هو كٝق٠ ُؼٞثَٓ ًغ٤ٌر دَُٔ٘ز ثُٔوّوُ ٫ ٣ٌٔنٖ ثُْٔنجُ ٓنٖ من٬ٍ ٓنج ثًض ز ك ّٙ ْنذٚ مج

٤ٌٔ ث٩ّن٢ّٓ٬ ػذنٌ ثُضّنج٣ًل ٝهنو دِنؾ ىًٝصنٚ كن٢ ػٚنٌٗج ٝثصّنني كٕنٌج٫ ٓضؼنّوهر، ٜٓ٘نج  ّٞ ٖٓ ِّطز ٓلجًهز ك٢ ثُ

كننز ثُّضنن٢ صؼضٔننو هننٌثءثس ٓنٚٞٙننز ُ٪ّنن٬ّ  ننجٌٛرظ  ٌّ ننخ ٓٔجًّننزظ ك٣ٌٌّننز، ٜٝٓ٘ننج  ٜننًٞ ثُقًٌننجس ثُٔضط ّٚ ثُضّؼ

 ػ٤٘٤ّز.

ًقذالتّزاث: -ب

ٌّٖك٢ ثُضٌّثط دأّٗٚ ف ث٧ّضجى ثُ ٌّ ؽِٔز "ث٥عجً ثٌُٔضٞدنز ثُّضن٢ صضؼِّنن دجُٔٞثٝن٤غ ثُّو٤٘٣ّنز، ّنٞثء ًجٗنش كن٢  ٣ؼ

٤ٓوثٕ ثُضّل٤ٌْ كٝ ثُقو٣ظ كٝ ػِْ ثٌُن٬ّ كٝ كٙنٍٞ ثُلونٚ كٝ ثُلونٚ ىثصنٚ" هٕٝ كٕ "٣ٖنَٔ ىُني ثُطّونُٞ ٝثُؼنجهثس 

ّٖؼذ٤ّز" ٝثُضّوج٤ُو ٝثُؼوجةو ثُ
49

ّ٘ صأ٢ّْ٤ّ ٓونّوُ ٛنٞ ثُونٌإٓ ٕ ػ٠ِ ٛجٓٔ ٗ ّٞ ح دٔؼ٘ن٠ كّٗنٚ صنٌثط ، ٝٛٞ ٓؼط٠ صٌ

جدوز. ّْ ٌّٔش ك٤ٚ ك٢ ثُلوٌر ثُ  د١ٌّٖ ٓقٜ كٗضؾٚ ثُؼوَ ث٢ّٓ٬ّ٩، ٝهو ًك٣٘ج ثُؼٞثَٓ ثُّض٢ صق

ّٕ ثُٔؼٌكز ُْ صؼنو ٓؼٌكنز صو٤ِو٣ّنز ؽجٓنور، كن٬ دنّو إىٕ ٓنٖ  ّٕ ثُٞثهغ هو صـ٤ٌّ، ٝدٔج ك ٣ٔغَّ ىُي ٓوم٬ ُ٘ووٙ دٔج ك

ج. ٣وننٍٞ ثٌُجصننخ: "٫ ٣ٞؽننو ٣ٌٟننن آمننٌ إُنن٠ صنِنن٤٘ ثُلٌننٌ إػننجهر هٌثءصننٚ كنن٢ ٝننٞء ثُٔؼننجًف ثُقو٣ننز ٝٓ٘جٛؾٜنن

َّ ٓج ُٚ ػ٬هز دجُّو٣ٖ ؿ٤ٌ ث٬ّٟ٫ع ثُٔذجٌٕ ػِن٠  ثُؼٌد٢ّ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٖٓ ثُٔج٣ّٞٝز ثُٔؼٌهِز ثُّض٢ ٣ضنذ٠ّ ك٤ٜج ك٢ ً

ثُلٌٌ ثُقو٣ظ ك٢ ٓظجّٗٚ، ٝصٔغِّٚ ػ٠ِ فو٤وضٚ"
50

نذ٠ ػ٘ٚنٌ ٓنٖ ّٞ ٌّٖك٢ "ٓج٣ّٞٝز" ٛٞ دجُ ٤ٚ ثُ ّٔ ّٕ ٓج ٣ْ ّْ  . إ كٛن

ه فِوننز ٗننضؼ ػٜ٘ننج ثُقجٝننٌ ثُّنني١ ّنن٤ٜخ  ٌّ ثُؼ٘جٙننٌ ثُّضنن٢ هجٓننش ثُقوثعننز ػِنن٠ كٗوجٝننٚ، دجػضذجًٛننج ثُٔجٝنن٢ ٓؾنن

 ْٓضوذ٬ ككَٞ، ٛٞ ًٌَٓ ثٛضٔجّ ثُقوثعز.

ننٌك٢، ٫ دننّو ٓننٖ ثُٞهننٞف ػ٘ننو ثُٔننٜ٘ؼ ثُّنني١ ٣ؼضٔننوٙ كنن٢ هننٌثءر ٛننيث  ّٖ ػ٘ننوٓج ٗضقننّوط ػننٖ ٗوننو ثُضّننٌثط ػ٘ننو ثُ

ّْ ث٫هضٌثح ٖٓ ٓغنجٍ ٓطذّنن ػِن٠ ثُضٌّثط، ٢ً ٗضذ٤ّٖ ث٧ّ ِ ثُّض٢ ٣ذ٢٘ ػ٤ِٜج ٗضجةؾٚ ٝكفٌجٓٚ، ُيُي ٌٟٗ ٖٓ ثُٜٔ

نٌك٢  ّٖ ٢ّٟٞ٤ّْ ك٢ ًضجدٚ "ث٩صوجٕ ك٢ ػِّٞ ثُوٌإٓ"، ٢ً ٗضذ٤ّٖ ػنٖ هنٌح ٬ٓٓنـ ثُٔنٜ٘ؼ ثُّني١ ٣ؼضٔنوٙ ثُ هٌثءصٚ ُِ

 ك٢ هٌثءر ثُضٌّثط ٝٗووٙ.
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ّ٘ ثُنّو٢ّ٘٣  ػٔٞٓنج ٓنٖ ف٤نظ مٚٞٙن٤ّضٚ ٝص٤ّٔنَٙ ػنٖ دنجه٢ ثُّ٘ٚنٞٗ ٣٘طِن ثٌُجصخ ٖٓ ثُٞػ٢ دطذ٤ؼز ثُّ٘

ّّنِ ٩ٝنلجء ثُٔؼ٘ن٠  ّ٘ ٣ؤ ّٕ ٛيث ثُّ٘ ّ٘ ث٧هد٢ّ، ٣ٝؼضٔو ُوًى ٛيٙ ثُن٤ّٙٞٚز ٓوم٬ كٗغٌٝدُٞٞؽ٤ّج، ىُي ك ًجُّ٘

ػِنن٠ ف٤ننجر ث٩ْٗننجٕ ٝٓٞصننٚ ٝٓٚنن٤ٌٙ، ٣ٝٔغّننَ هوًصننٚ "ػِنن٠ صؾننجٍٝ ٟذ٤ؼضننٚ ثُذ٤ُٞٞؽ٤ّننز دذ٘ننجء ػننٞثُْ ٓؼ٣ّٞ٘ننز 

ػخ ٓنضِق ٓظجٌٛ ثُٞثهغ ٝصٌدطٜج دذؼٜٞج دؼٞج كم٬ه٤ّج"ٓٞٝٞػ٤ّز صْضٞ
51

. ًٔج ٤ٖ٣ٌ ثٌُجصخ إ٠ُ ٓذوإ عجدنش 

ًثصٚ ك٢ ثُؾٜنَ دجٌُضنخ  ٌّ ك٢ ثُغّوجكجس ثُضّو٤ِو٣ّز، ٝٛٞ ث٫ٗضٚجً ٌُضجح ٓوّوُ ٓج ٝصل٤ِٞٚ ػ٠ِ دو٤ّز ثٌُضخ، ٣ؾو ٓذ

ّ ثؽضٔجػ٢ّ ٙجًّ ٣ضّْْ دج٫ٗـ٬م ػ٠ِ ث٧مٌٟ ٤ُٞن ث٬ّٟ٫ع ػ٠ِ عوجكز ث٥مٌ ٝه٣٘ٚ، ٝثُٞهٞع صقش ٟٝأر ٗظج

 ٗلْٚ ٫ٝ ٣ْٔـ دجُنٌٝػ ػ٘ٚ كٝ صؾجٍٝٙ.

نز  ّٙ نٌك٢ّ ث٧عنٌ ثُٔنوًُٝح ك١ ًضنجح ث٩صونجٕ، ٣ٝؼونخ ىُني دنطنٞر عج٤ٗنز مج ّٖ ٍ ث٧ّنضجى ثُ َّ ك٢ ٛيٙ ثُذ٤تز ٣٘

ج ٝ ّٔ ؽو ثُِْٕٔٔٞ كٗلْنْٜ كن٢ ف٤نٌر دجُغّوجكز ث٤ٓ٬ّ٩ّز، ك٤ؼٞه إ٠ُ ٓج دؼو ٌٓفِز ثُضِّو٢ّ ثُؼل١ّٞ ُِّو٣ٖ ث٢ّٓ٬ّ٩، ُ

ِّّ "ٝنٖٔ ثُوٞثُنخ ثُٔؼٌك٤ّنز ىثس ثُـج٣نجس ث٩ؽٌثة٤ّنز ٝثُّ٘لؼ٤ّنز ثُٔذجٕنٌر ٝكن٢  ْٜ ثُٔؤ ّٚ دْذخ ٙؼٞدز إهقجّ ٗ

ز ٝصٔجّي ػوجةو ثُٔؾٔٞػز ٝثْٗؾجّ ًِّٜٞج" ّٓ ٗطجم ثُقٌٗ ػ٠ِ ٝفور ث٧
52

، ًٝدّٔج ًجٕ ىُي ػجةوث إ٠ُ ٟذ٤ؼز 

ّ٘ ٗلْٚ ى١ ثُّو٫٫س ثُؼ٤ٔ ًٞ ٝثُٔؼج٢ٗ.ثُّ٘ ّٚ ٍٓٞ ٝثُ ٌّ  وز ثُٔضؼّوهر، ثُـ٢ّ٘ دجُ

نِطز، ُٝنْ  ًٔج ّْ نٌثع فنٍٞ ثُ ّٚ ، ٝٛنٞ ٝثهنغ ٓؼوّنو ثفضنّو ك٤نٚ ثُ ّ٘ ٍ ك٤ٚ ثُنّ٘ َّ ٤ج٢ّّ ثُّي١ ٣ض٘ ّْ ُْ ٣ـلَ ثُٞثهغ ثُ

ّّنِ هٚنو  ّ٘ ثُٔؤ ٌثع ٓن٣ٌّ٤ٖ ُقْْ ثُْٔجةَ ُِٔٚقضْٜ ثُّيثص٤ّز، إى صقضّْ ػ٤ِْٜ ثُؼٞهر إ٠ُ ثُّ٘ ّٚ ٣ٌٖ كٌٟثف ثُ

ج ثُٔؼط٠ ّٓ ِّْطز. ٝك َّ ٌٟف دجُ نّ٘ز ثُغّوجك٤ّنز ث٩ّن٤ٓ٬ّز ثُّضن٢ صذقنظ ػنٖ  ثُضّو٤َُ ػ٠ِ كفو٤ّّز ً ّْ ث٧م٤ٌ كؼجةو إُن٠ ثُ

نّ٘ز ثُغّوجك٤ّنز ث٩ّن٤ٓ٬ّز ػِن٠ ٗلْنٜج دٔنج  ّْ نٌك٢ّ "دوث٣نز ثٗـن٬م ثُ ّٖ ّٞك، ٝٛنٞ ثّنضوٌثً ٣نٌٟ ك٤نٚ ثُ ٌّ ث٫ّضوٌثً ٝثُ

ّْ دجُلؼَ  َّ ًك١ ٓنجُق هو ٣يٛخ إ٠ُ فّو ثُضٌّل٤ٌ، ٝٛٞ ٓج ص ٓ٘ي ثًضٔجٍ ثُضّو٣ٖٝ ٣ضٌصّخ ػٖ ث٫ٗـ٬م ٖٓ إهٚجء ٌُ

ٝثّضأعٌس ثُلٌم ٝثُٔيثٛخ دنٚجة٘ ٤َّٔٓر د٤ٜ٘ج فوٝه ٜٗجة٤ّز كٝ ٕذٚ ٜٗجة٤ّز".
53
 

ّ٘ ثُننّو٢ّ٘٣، ٣ٞنن٢ء ٓننج فننٍٞ ثٌُضننجح  ّٕ ٛننيث ثُض٤ّٜٔننو دٌٖننق ٬ٓٓننـ ثُٞثهننغ ثُضّننج٣ًن٢ّ دأدؼننجهٙ ثُٔنضِلننز ُِننّ٘ إ

ٚ ٝث٫هضٌثح ٓ٘ٚ هٚو كٜٔٚ. ٝك٢ ُقظز ثُٔوًُٝ ٝٓج فّق دٚ ٖٓ ػٞثَٓ ػو٣ور، إٝجءر صَّْٜ ثُُٞٞػ إ٠ُ ػجُٔ

ع ثُؼجٕنٌ  ّٞ ُٜٔنج ثُ٘ن ّٝ ٤ٖ ٖٓ ًضجح ث٩صونجٕ: ك ّٚ ٞء ػ٠ِ ٗ ّٞ ٌّٖك٢ّ ثُ ّ٘ ثُٔوًُٝ ٣ِو٢ ث٧ّضجى ثُ ث٫هضٌثح ٖٓ ثُّ٘

نجدغ ٝث٧ًدؼنٕٞ ثُٔضؼِّنن دجُّ٘جّنل  ّْ نقجدز"ح ٝعج٤ٜٗٔنج "ثُّ٘نٞع ثُ ّٚ دؼ٘ٞثٕ "ٓج ٍَٗ ٖٓ ثُوٌإٓ ػ٠ِ ُْنجٕ دؼنٜ ثُ

ّٕ ٝثُْٔ٘ٞك". ٬٣ ّْ هٌدٜٔج كن٢ ْٓنضٟٞ ثُٔٞٝنٞع، ؿ٤نٌ ك ٤ٖ ٤ًِٜٔج ٣ضؼِّوجٕ دجُٞف٢، ٖٝٓ ع ّٚ ّٕ ثُّ٘ فظ ثٌُجصخ ك

 ّٕ ٌّٖك٢ّ ثّض٘ضجؽج ؽَة٤ّج ػٖ ثٌُضجح ثُٔوًُٝ، ٓلنجهٙ ك ٢ّٟٞ٤ّْ هو دجػو د٤ٜ٘ٔج ًغ٤ٌث ك٢ صٌص٤خ ثٌُضجح. ك٤ذ٢٘ ثُ ثُ

ػ )...( دووً ٓج ٣ن ًّ َّ ٓنٖ كدٌٍٛنج ؽٔنغ "صٌص٤خ ٓذجفظ ث٩صوجٕ ٫ ٣نٞغ ُٔ٘طن ثُضّو ٞغ ٫ػضذجًثس كمنٌٟ ُؼن
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ننٌكز، ٝٓننج  ّٚ ّّ ثُّضنن٢ صنننوّ ث٧ؿننٌثٛ ثُلو٤ّٜننزح ك١ ٓؼٌكننز ث٧فٌننجّ، ػِنن٠ فْننجح ثُذقننٞط ثُّ٘ظ٣ٌّننز ثُ ثُٔننجّهر ثُنننج

صوض٤ٞٚ ٖٓ ٜٓ٘ؼ ٙجًّ ك٢ ثُؼٌٛ ٝث٫ّضو٫ٍ ٝث٫ّض٘ضجػ"
54
. 

َّ ث٧مذنجً ًٔج ٣ٌٖق ٟـ٤جٕ ثُّ٘وَ ك٢ ًضجح ث٩صونجٕ صنأعٌّ ٙنجفذٚ دٔنٜ٘ؼ ثُٔقنّوع٤ ٖ ثُّني١ ٣ؼٔنو إُن٠ ؽٔنغ ًن

ز  ّٙ ػ٠ِ ثمض٬كٜج ٝصؼجًٜٝج كف٤جٗج هٕٝ صٔق٤٘ كٝ صوه٤ن، ًؿْ كّٜٗج صٌض٢ْ ك٢ كفج٤٣ٖ ًغ٤ٌر مطًٞر دجُـز مج

٤ٚ "ث٩ٕنذجع ثُّ٘لْن٢ّ" هٕٝ ث٫ٛضٔنجّ  ّٔ نٌك٢ إُن٠ ٓنج ٣ْن ّٖ إىث ٓج صؼِّوش دْٔأُز ثُٞف٢، ٢ٛٝ ٣ٌٟوز صؤّه١ فْنخ ثُ

ٕٝ إُن٠ ػنوّ ثُغّونز كن٢ ٛنيٙ ث٧مذنجً دج٩ه٘جع ػذٌ ثُقؾؼ ٝث٧ ّٞ هُّز ثُؼو٤ِّز. ٣ٝنِ٘ د٘جء ػ٠ِ ىُي إ٠ُ "كّٗ٘نج ٓنوػ

نجةؼز ػِن٠ فْنجح  ّٖ ًِّٜج، ٫ٝ ٣ٌٖٔ دقجٍ صل٤َٞ دؼٜٞج ػِن٠ ثُنذؼٜ ث٥منٌ ٝصٚنق٤ـ ث٧مذنجً ٓنغ ثُٔلنج٤ْٛ ثُ

ث٧مذجً ثُّض٢ صوػٜٔج كٝ ثُؼٌِ"
55

ن٢ّٟٞ٤ . دَ ٫ دّو ٖٓ إمٞجػٜج ؽ٤ٔؼج إ٠ُ ْٓذجً ثُؼوَ ٝث ّْ ُضّوه٤ن. كئىث ًنجٕ ثُ

ّنٍٞ ػنٖ ٣ٌٟنن ٓن٬ى ثُنٞف٢ ؽذ٣ٌنَ، ٝٛنٞ ٓلٜنّٞ  ٌّ ٍ ػِن٠ ثُ َّ جةو ُِٞف٢، ك١ ٬ًّ ّللّا ثُٔ٘ن ّْ ٣ضذ٠ّ٘ ثُٔلّٜٞ ثُ

٣ِّْْ دأٓجٗز ثُّ٘ذ٢ّ ٝٙوهٚ ك٢ ٗوَ ٓج ٣ٞف٠ إ٤ُٚ، إىث ًجٕ ٣ضذ٠ّ٘ ٛيث ثُٔلّٜٞ، كئّٗٚ ٫ ٣ضٌّهه ك٢ ٗوَ كمذنجً ص٘جهٞنٚ 

ّه ػ٤ِٜج كٝ ٗووٛجٝصنضِق ٓؼٚ ثمض٬ ٌّ  .كج د٤ّ٘ج هٕٝ كٕ ٣ٌِّق ٗلْٚ ػ٘جء ثُ

ن٢ّٟٞ٤ كٗٔٞىؽنج دنجًٍث ك٤ٜنج، ٫ صنؤٖٓ  ّْ ّٕ كضنٌر ثُؾٔنٞه ٝث٫ٗـن٬م، ثُّضن٢ ٣ٔغّنَ ثُ ٌّٖك٢ّ ٓنٖ ىُني، ك ٣ْض٘ضؼ ثُ

ّٕ ًًنجةَ ثُنّو٣ٖ هن و هجٓنش دجُّ٘وو. كذجس ػِٔجء ثُّو٣ٖ ك٤ٓنَ إُن٠ ٓنج ٣ٌٔنٖ صْن٤ٔضٚ دنـ"ثٌَُْ ثُٔؼٌكن٢ّ" ثُّني١ ّنِّْ دنأ

ّٕ ث٬ّ٩ّ كٙذـ ٓؼط٠ ٗجؽَث ٫ هثػ٢ ك٤ٚ ٫ؽضٜجه كٝ ٩ػٔنجٍ ػونَ،  ّجُز ثًضِٔش ٜٗجة٤ّج ٝدأ ٌّ ّٕ ثُ س، ٝدأ ٌّ ٝثّضو

٢ّٟٞ٤ّْ، فْخ ًك٣٘ج، إى ًجٕ ّٕ ثُ ٣ضّٞؽٚ دٚ إ٠ُ ٓضِّن  ٣ٌضخ ًضجدٚ، إّٗٔج ًجٕ دَ ٣ٌٖٔ كٕ ٗيٛخ كًغٌ ٖٓ ىُي إ٠ُ ك

ّٕ ثُْٔجةَ هو فْٔش ك٢ ىٛ٘نٚ ٓلضٌٛ ٓؼجٌٙ ُٚ، ٤ُِ ك٢ فجؽز إ٠ُ ٖٓ ٣ذ ـّ ٟجُٔج ك ٤ّٖ ُٚ ك١ّ ٛيٙ ث٧مذجً كٙ

فَفز ٜٓٔج عذش ٗوِٚ ٖٓ كمذجً ٓنجُلز َّ ٌّ ك٢ ث٧ىٛجٕ هجد٬ ُِ  .ٜٗجة٤ّج، ُْٝ ٣ؼو ٓلّٜٞ ثُٞف٢ ًٔج ثّضو

ُٜٔج كّٗ٘ج ٫ ِٗو٢ ٖٓ ث٧ّتِز إ٫ّ ٓج ْٗ ّٝ ّٕ ىُي ػجةو إ٠ُ ّذذ٤ٖ ًة٤ْ٤ٖ: ك ٌّٖك٢ّ، كوو ًكٟ ك ج ثُ ّٓ ضط٤غ ث٩ؽجدز ك

ّٕ ثُونٌإٓ ثُٔغذنش  ٤ٌٔ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٝٓنج ًّنل ك٤نٚ ٓنٖ ك ّٞ ٢ّٟٞ٤ّْ ٗلْٚح ٝعج٤ٜٗٔج ػجةو إ٠ُ ثُ ػ٘ٚ، ٝٛيث ػجةو إ٠ُ ثُ

ك٢ ثُٔٚقق ٛٞ ثُّيًٌ ثُّي١ كمذٌ ػ٘ٚ ّللّا ك٢ كًغٌ ٓنٖ ٓٞٝنغ كن٢ ثُونٌإٓ
56

نٌك٢ كّٗنٚ ٣ٌٔنٖ ص٣َ٘نَ  ّٖ . ٣ٝنٌٟ ثُ

٤ ّْ ٤ٚ دنـ"ثُ ّٔ " ثُّني١ ٖٗنأس كن٢  ِّنٚ ٛنيٙ ث٧مذنجً ،ػ٘نوٓج ًجٗنش ثُذ٤تنز ٛيٙ ث٧مذجً ك٢ ٓنج ٣ٌٔنٖ كٕ ْٗن هِن٢ِّ ٌَ جم ثُلِ

٤ؼز ّٖ ٘ز ٝثُ ّْ ز د٤ٖ ثُ ّٙ  .ث٤ٓ٬ّ٩ّز صؼّؼ دج٫صّٜجٓجس ثُٔضذجهُز دضق٣ٌق ثُوٌإٓ مج

ّٕ ثُضٌّثط ٤ُِ ٗجؽَث، ٧ّٗ٘ج إىث ثػضذٌٗجٙ  ٢ّٟٞ٤ّْ ك ٌّٖك٢ّ ٖٓ هٌثءصٚ ُِ ٝد٘جء ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔؼط٤جس، ٣ْضنِ٘ ثُ

ّٕ ىُي ُٖ ٣َ٣و ثُغّوجكنز ثُّضن٢ صؼضذنٌٙ ػِن٠ ٛنيث ثُّ٘قنٞ إ٫ّ ص٤ٜٖٔنج كضٚنذـ ٛن٢ "ٓ٘ض٤ٜج  ٝكٞم ثُّ٘وو ٝإػجهر ثُّ٘ظٌ، كئ
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دوًٝٛج عوجكز ٓ٘ض٤ٜز ٓآُٜج ث٫ٗوعجً ٫ ٓقجُز".
57
ٌّٖك٢ ك٢ ٓوجًدضنٚ   ٝصٌضَٔ ديُي ثُِّقظجس ثُغ٬ّط ثُّض٢ ٣ؼضٔوٛج ثُ

ّّْٞن٤ُٞٞؽ٤ّز ٝثُغّوجك٤ّنز ٝث٬ُّٛٞص٤ّنز ٝث٧ٗغٌٝدُٞٞؽ٤ّنز، ُِضٌّثط دوءث دض٣َِ٘ٚ ك٢ د٤تضٚ ثُضّج٣ًن٤ّز دٔن ضِنق كدؼجهٛنج ثُ

ّ٘ ٗلْٚ ٝٓقجُٝز كٜٔٚ كٜٔج ٓوجًٗج دجُْٔجٝثر دن٤ٖ ث٧مذنجً ؽ٤ٔؼنج، ٝٙن٫ٞ إُن٠ ُقظنز  ًٌٓٝث دج٫هضٌثح ٖٓ ثُّ٘

ّ٘ ٝكدؼجهٙ ثُّو٤ُ٫ّز ثُٔنضِلز. ز فٍٞ ٓ٘طن ٛيث ثُّ٘ ّٓ  ث٫ّضن٬ٗ ٝد٘جء ث٫ّض٘ضجؽجس ثُؼج

نٌك٢، ىُني كّٗنٚ ثٌُل٤نَ ثُٞف٤نو ٣ ّٖ ٔغَّ ٗونو ثُضّنٌثط ٤ًًنَر كّجّن٤ّز كن٢ ثُٖٔنٌٝع ثُقنوثع٢ّ ػ٘نو ػذنو ثُٔؾ٤نو ثُ

ّنٚ ٓنٖ ػنجهثس ٝصوج٤ُنو ٝككٌنجً ٝآًثء ٝكفٌنجّ كو٤ّٜنز  ٌّ د٘لٜ ٓج صنٌثًْ ٓنٖ ؿذنجً ػِن٠ ث٩ّن٬ّ ثُضّنج٣ًن٢ّ ٝٓنج ً

ًثس ُِق٤جر ٝثُٔٞس ٝثُٞؽٞه كٝقش ث٤ُّٞ دقٌْ ثُضّوجهّ ٓنٖ  ّٞ نٌ ك٤نٚ" ػِن٠ فنّو ٝصٚ ٌّ ثُٔوّوّنجس كٝ ٓنٖ "ثُن٬ّ ٓل

٫ كن٢ د٤تضنٚ ثُغّوجك٤ّنز  َّ ّٕ ٗوو ثُضٌّثط ٛٞ ثًضٖجف ُٚ دضؾ٤ِضنٚ ٝإهًثى ثُؼونَ ثُّني١ كٗضؾنٚ ٓ٘ن ثُؼذجًر ث٤ًًٗٞ٧ّز. ًٔج ك

٤ج٤ّّز ٝثُّو٤٘٣ّز ٝث٫ؽضٔجػ٤ّز، ٝىُي ًل٤َ دإٔ ٣ٞؼ٘ج كٓجّ فو٤وض٘ج ػج٣ًز دؼ٤نوث ػنٖ ٛنج٫س ثُضّونو٣ِ ٝ ّْ ثُضّٔؾ٤نو ٝثُ

ّٕ ثُّني٣ٖ كٗضؾنٞٙ ٛنْ دٖنٌ  ثُّض٢ ثًصلؼش دٚ إ٠ُ َُٓ٘ز ثُٔلجًم ثُٔضؼج٢ُ ثٌُجةٖ كٞم ثُضّج٣ًل ٝكٞم ثُّ٘وو، ك٢ فن٤ٖ ك

ٓغِ٘نج ٣ننإًِٔٞ ثُطّؼننجّ ٣ٖٝٔنٕٞ كنن٢ ث٧ّننٞثم ٣ٝؾضٜننوٕٝ، كٔنْٜ٘ ٓننٖ ٣ٚنن٤خ ٝٓننْٜ٘ ٓنٖ ٣نطننب. ٝٗقننٖ، دض٘جُٝ٘ننج 

ج دنٚ ٗٞثؽنٚ ػجُٔنج ٓضْنجًػج ٓضٖنّؼذج ثُضٌّثط دجُّوًُ، إّٗٔج ٗقٖ ٌْٕٓٞٗٞ دٜجؽِ دٌثؿٔ ّٔ جص٢ّ ك٣ٞج. إّٗ٘ج ٗذقظ ػ

ّٕ ٗونو ثُضّنٌثط  نٌك٢. ؿ٤نٌ ك ّٖ ٝٗذ٢٘ ْٓضوذ٬ ككَٞ. ٖٓ ٛيٙ ث٧ّذجح ٣ْضّٔو ٗوو ثُضٌّثط ٌٖٓٝػ٤ّضٚ ػ٘نو ث٧ّنضجى ثُ

ّّْز ثُّو٤٘٣ّز ثُّض٢ كٗضؾضٚ.  ٣قضجػ ك٣ٞج إ٠ُ ٗوو ثُٔؤ

ًقذالوؤلّسستالّذٌَُّت: -ج

ّّْز ثُّو٤٘٣ّز  –ٔٚطِـ ًدّٔج ٣ؾو ٛيث ثُ ثػضٌثٝج إىث ثهضٌٕ دج٬ّ٩ّ، دوػٟٞ كّٗنٚ ٫ ٣ضنٞكٌّ ػِن٠ ٛنيٙ  –ثُٔؤ

َّ ه٣ٖ ٓنٖ كؽنَ صٌّن٤ل ٓذجهةنٚ ٝصق٣ِٜٞنج إُن٠ ٓٔجًّنز،  ٌّٖك٢ ٣ٌٟ كّٜٗج صٔغَّ فجؽز ً ّٖ ث٧ّضجى ثُ ّّْز، ٌُٝ ثُٔؤ

ه كٌٌر ٗظ٣ٌّز ٫ ػ٬هز ُٜنج دنجُٞثهغ. ٣ٝ ٌّ ٍ ثُّو٣ٖ إ٠ُ ٓؾ ّٞ ر، ف٤نظ فض٠ّ ٫ ٣ضق ّٞ ؼنٞه دذنيًٝ ٖٗنأصٜج إُن٠ ٍٓنٖ ثُّ٘ذن

ٞثد٠ ثُّض٢ صقنّوه ٙن٬س ثُوٌثدنز ٓنٖ ٍٝثػ ٟٝن٬م ٝإًط ٝهٞنجء ٝص٣ٍٞنغ ُِغّنٌٝر  ّٞ ٝٝؼش دؼٜ ثُوٞثػو ٝثُ

ًجر َّ وهجس ٝثُ ّٚ ػٖ ٣ٌٟن ثُ
58

نّو٣ن ٝػٔنٌ دنٖ ثُنطّنجح  ّٚ نِِ كن٢ ػٜنو كدن٢ دٌنٌ ثُ ّْ ٌّ ٛيث ثُٞٝغ ثُ . ٝهو ثّضٔ

ّٕ  ٝؽَء ٖٓ م٬كز ػغٔجٕ دٖ ػلّجٕ، ز ٝث٫ؽضٜجه ك٢ إ٬ٟم ث٧فٌجّ. ؿ٤ٌ ك ّٓ ٬ّّز صْٔـ دجُض٤ٌّّق ٓغ كفٞثٍ ث٧

٤جّنن٤ّز ٝث٫ؽضٔجػ٤ّننز  ّْ ٓؼط٤ننجس ؽو٣ننور هننو فٚننِش ٝكٙننذقش ثُقجؽننز ِّٓقننز ُِؾٔننغ دنن٤ٖ ثُٞ ننجةق ثُّو٤٘٣ّننز ٝثُ

نن٤طٌر ػِنن٠  ّْ ّهر ٝثُ ٌّ ّّْننز ثُن٬كننز ُضٌّنن٤ل صؼننج٤ُْ ثُننّو٣ٖ ٝٓوجٝٓنز  ننجٌٛر ثُنن ًهؼننز ثُٔؾضٔننغ ٝث٫هضٚنجه٣ّز كنن٢ ٓؤ

ّّْنز ثُّو٤٘٣ّنز، ًن٢  ّْ ػ٘جٌٙ ٖٓ ٕؼٞح ؿ٤ٌ ػٌد٤ّنز... ثصّقنو ثُنّو٢ّ٘٣ ٝثُنّو١ّٞ٤ٗ كن٢ هذٞنز ثُٔؤ ث٢ّٓ٬ّ٩ ثُّي١ ٝ

َّ ٛجٓٔ ثٌُٔٝٗز ثُّي١ ًجٕ هجةٔج  .٤ْ٣ٌ دج٧ًٓٞ ٗقٞ ث٫ّضوٌثً، ٣ٝٞٔق
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ٌّ ث٧ٌٓ  ّٖ ثُلض٘ز ثٌُذٌٟ هو كفوعش ًّؽز مِنِش ثُٔؾضٔغ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٝثّضو ُنش ثُن٬كنز ٌُٝ ّٞ إ٠ُ ٓؼج٣ٝز، ٝصق

ّٕ ك٢ "ٛيث ثُقوط ثُضّج٣ًن٢ّ دجُنّيثس ثُٔضٔغّنَ كن٢ ثٗلٚنجٍ ثُّوُٝنز ث٣ٞٓ٧ّنز  ٌّٖك٢ّ ك إ٠ُ ِٓي ًٝثع٢ّ. ٣ٌٟ ث٧ّضجى ثُ

ّّْز ثُّو٤٘٣ّنز  ثٕور"، صٌٖٔ دٞثهً ٖٗأر ثُٔؤ ٌّ ّٝجةٌ ثُّوٍٝ ث٤ٓ٬ّ٩ّز ٖٓ دؼوٛج ػٖ ث٧ِّ ثُّض٢ ٤َّٓس ثُن٬كز "ثُ

ّْ إهٚجصٛج ػٖ ث٧ًٓٞ ك٢ ث٬ّ٩ ص كتز ٖٓ ث٤ُِْٖٔٔ ص ّٞ ٤ـز ثُّض٢ ٕجػش ٤ِٟز ثُضّج٣ًل ث٢ّٓ٬ّ٩ح ك١ ك٢ صذ ّٚ ّ دجُ

٤ج٤ّّز َُٓ٘ز ثؽضٔجػ٤ّز ٓض٤َّٔر، دجػضذجًٛج ثُٔؤِّٛز كًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌٛج ُلْٜ ثُّو٣ٖ ٝصأ٣ٝنَ ثُونٌإٓ دقْنخ ثُّ٘نٞثٍٍ  ّْ ثُ

ثُطّجًةز ٝث٧ٝٝجع ثُؾو٣ور، ٝٗؼ٢٘ دٜج كتز ثُؼِٔجء"
59

نِطز، كن٢ فن٤ٖ ًنجٕ  ّْ . ٝك٢ ٛيث ث٩ٟجً ثّنضأعٌ ثُؼنٌح دجُ

ِّْطز، كْؼٞث ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ِّطز ٓؼ٣ّٞ٘نز كن٢  ّْ إهٚجصْٛ ٖٓ ٢ًٌّّ ثُ كؿِخ ٛؤ٫ء ثُؼِٔجء ٖٓ ثُٔٞث٤ُٖ ثُّي٣ٖ ص

 .ٗلُٞ ثُّ٘جُ ٖٓ م٬ٍ ث٫ٕضـجٍ دؼِّٞ ثُّو٣ٖ

ٌّٖك٢ّ، كٙ٘جكج ع٬عز ٖٓ ثُ ٍ ٖٓ ثُٔ٘وطؼ٤ٖ ٤ًِّّج إ٠ُ ككٌٍ ٛيث ثُٞٝغ، فْخ ًك١ ثُّوًضًٞ ثُ ّٝ ؼِٔجء: ٙ٘لج ك

ثُؼِّٞ ثُّو٤٘٣ّز ٌٓضل٤ٖ دجُّوًثّز ٝثُٔٔجًّز، كٖـِٞث ٓنضِق ثُٞ جةق ثُّو٤٘٣ّز ثُٔؼٌٝكز ًجُضّلْن٤ٌ ٝثُلونٚ ٝث٩كضنجءح 

نٖ  ّٔ ن٘ق ثُغّجُنظ ٓ ّٚ ج ثُ ّٓ ٤ج٤ّّز ُٔٚجُـ ٖٓضًٌزح ك ّْ ِّْطز ثُ صِوّنٞث ٝٙ٘لج عج٤ٗج ٖٓ ثُّي٣ٖ ٝٝؼٞث ث٤ُو ك٢ ث٤ُو ٓغ ثُ

ّٕ ثُٔغَ ث٧ػ٠ِ ثُّني١ ٣قِٔنٕٞ  ٤ُٖ، كئّْٜٗ ٣٘ضٕٔٞ إ٠ُ فًٌجس ثُٔؼجًٝز ٣ٌٕٝٝ ك ّٝ ٘ل٤ٖ ث٧ ّٚ ثُض٣ٌّٖٞ ٗلْٚ ٓغ ثُ

نن٤ؼز ٝثُننٞثًػ ٍٝػٔننجء  ّٖ نٌك٢ّ دجُنٚننٞٗ ػِٔنجء ثُ ّٖ دنٚ ٫ ٣ضقوّننن دنج٫ٗنٌثٟ كنن٢ ثُّ٘ظنجّ ثُوننجةْ، ٣نيًٌ ٓننْٜ٘ ثُ

ٌَٖثس ٖٓ ثُلٌم ث٤ٓ٬ّ٩ّز ثَُؼ
60
. 

ّّْز ثُّو٤٘٣ّز ك٢ ث٬ّ٩ّ ُْ صٌٖ ٝثفور كٝ ٣ْض٘ضؼ ث٧ّضج ّٕ "ثُٔؤ ٌّٖك٢ّ، د٘جء ػ٠ِ ٛيث ثُؼٌٛ ثُضّج٣ًن٢ّ، ك ى ثُ

ّٖ ثُضّ٘جهٞجس ثُّض٢ صٖوّٜج ص٘جهٞجس عج٣ّٞٗز إى كّٜٗج ًجٗش ٓضٞنجٓ٘ز ػِن٠ كًغنٌ ٓنٖ ٙنؼ٤و" ٓضؾجْٗز ٓطِوج، ٌُٝ
61
 ،

ّٕ ثُضّٞنجٖٓ ًنجٕ  ٖٓ ىُي ثُّيٝه ػٖ َُٓ٘ضٜج ٝٝٔجٕ ثّضٌٔثً ٓج صضٔضّغ دٚ ٖٓ ِّطز ٓؼ٣ّٞ٘ز. "ٝدؼذجًر كمٌٟ، كئ

٤ّْق ٝثُـِذز كٝ ِّطز ثُٔجٍ  هجةٔج، ًؿْ ثمض٬ف ثُٔٚجُـ، د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُّي٣ٖ ٣ضٔضّؼٕٞ دِْطز، ّٞثء ًجٗش ِّطز ثُ

ج ثُضّ٘جهٜ، كوو ًجٕ هجةٔج د٤ٖ ٛؤ٫ء ؽ٤ٔؼج ٖٓ ؽٜز ٝد٤ٖ ّجةٌ ثُلتجس ث٫ؽضٔجػ٤ّز ٓنٖ ؽٜنز  ّٓ كٝ ِّطز ثُٔؼٌكز. ك

كمٌٟ.
62
 

ّنٜج ثُلوٜنجء ٓنٖ من٬ٍ ٓذنوإ  ٌّ ّّْز ثُّو٤٘٣ّنز كن٢ صِني ثُلضنٌر هنو ػٌْنش ثُطّذو٤ّنز ثُّضن٢ ً ّٕ ثُٔؤ ٣ْٝض٘ضؼ ك٣ٞج ك

نز،  ّٙ ِّْطز. ٣ضؾِّن٠ ىُني كن٢ ثُؼوٞدنجس مج ِّْطجٕ ٝثُض٤٤ّٞن ػ٠ِ ٖٓ ُْ ٣َ٘ فظّٚ ٖٓ ثُ ثُض٤ٌِّق دض٤ّٞغ ص٤ٌِق ثُ

ٌّ ػِن٠ ثُؾنٌّ ٗلْنٚ. ٝف ضّن٠ كن٢ ٓٔجًّنز ث٫ؽضٜنجه ٝث٫منض٬ف، كِنْ ٣ٌنٖ ٣ْنٔـ كجُؼذو ٓغ٬ ٫ ٣ؼجهنخ ػونجح ثُقن

ِّْطز، ػ٠ِ ٝػ٢  ّّْز ثُو٤٘٣ّز، إى صٞغ ث٤ُو ك٢ ٣و ثُ ُؼّٔٞ ث٤ُِْٖٔٔ دـ٤ٌ ثُطّجػز ٝثُنٞٞع ٝثُضّو٤ِو. ًجٗش ثُٔؤ
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نٌػ٤ّز ٝثُقلنج ّٖ ّّ دأّٜٗج ٫ صوػْ ث٧ٗٔٞىػ ث٢ّٓ٬ّ٩ ث٧ٓغَ ك٢ ثُقٌْ، ؿ٤ٌ كّٜٗج، ُـج٣نز صطذ٤نن ث٧فٌنجّ ثُ   ػِن٠ صج

ِّْق، ًجٗش ًث٤ٝز دجَُُٔ٘ز ث٤ُٝٞؼز ثُّض٢ آُش إ٤ُٜج.  إًط ثُ

نجُق٤ٖ  ّٚ ّّْز ثُّو٤٘٣ّز هنو كّنٜٔش دٖنٌَ كٝ دنآمٌ كن٢ صؼنج ْ هًٝ ث٤ُٝ٧نجء ٝثُ ّٕ ثُٔؤ ًٔج ٣ٌٟ ثٌُجصخ ك٣ٞج ك

١ ٜٓٔن٬، ثُّي٣ٖ ثّضّٔوٝث ٌٖٓٝػ٤ّضْٜ ٖٓ ؿ٤جح ِّطز ثُؼِٔجء ثُّي٣ٖ ثًضلٞث دجُقٞثٌٝ، ٝصًٌٞث ثُٔؾجٍ ك٢ ثُذنٞثه

كْٔـ ىُي دض٣ٌْخ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُنٌثكجس ٝثُٔؼضووثس ثُٞع٤ّ٘ز إ٠ُ ثُذٞثه١، ف٤ظ ثُلونٌ ٝثُؾٜنَ ّٝن٤طٌر ثُنٌثكنز 

ٝثُٔؼضووثس ث٧ّط٣ًّٞز ػ٠ِ ث٧ىٛجٕ
63
. 

ٌّٖك٢ كّٜٗج هو صـ٤ٌّس دظًٜٞ ػٞثٓنَ ؽو٣نور ٌٟفٜنج ثُٞثهنغ  ّّْز ثُّو٤٘٣ّز ثُٔؼجٌٙر، ك٤ٌٟ ث٧ّضجى ثُ ج ثُٔؤ ّٓ ك

ننج ًنجٕ ػ٤ِننٚ كن٢ ثُٔجٝنن٢، ك٤نيًٌ ٜٓ٘ننج ػِن٠ ّننذ٤َ ثُٔغنجٍ، دننٌٍٝ ثُّوُٝنز ثُقو٣غننز ٝصنوّمِٜج كنن٢ ثُٔنضِنق ً ّٔ ٤ِّّنج ػ

ثُٔؾجٍ ثُّو٢ّ٘٣، ٝدٌٍٝ ٓؼو٤ُّٞز فو٣غز صٌٗنٞ إُن٠ ثُوطنغ ٓنغ ى٤ّ٘ٛنز ثُٔجٝن٢ ثُٔضّْنٔز دجُٞعٞه٤ّنز، ٝهنو ؽؼِنش ٛنيٙ 

٣ٖ، ٛيث إٝنجكز إُن ٌّ َّ ٢ٕء ٓٞٝغ صْجصٍ ٝدقظ ْٓضٔ ٠  ٜنًٞ هن٤ْ ؽو٣نور ُنْ صٌنٖ ٓؼٜنٞهر ٓنٖ ثُٔؼو٤ُّٞز ٖٓ ً

٣ّز ثُضّؼذ٤ٌ  ٌّ ٣ّز ثُٔؼضوو ٝف ٌّ ز ٜٓ٘ج ف ّٙ ٣ّز ٝثُْٔجٝثر، ٝمج ٌّ ف دٚ ث٤ُّٞ ٓغَ ثُق ٌّ ف دٔج صؼ ٌّ هذَ، دَ إّٜٗج ُْ صٌٖ صؼ

٤ٌٔ ثُقو٣ظ ٣ؼٌْ ػ٠ِ ك٣ّز ِّطز ه٤٘٣ّز كٝ ٤ّج٤ّّز هٔؼٜج كٝ صؾجِٜٛج" ّٞ ٗجس ثُ ّٞ ٧ّٜٗٔج "ٙجًصج ٖٓ ٌٓ
64
. 

ّٕ ثُ ّْ إ ّّْننز ثُّو٤٘٣ّننز ُننْ صؼننو ٓ٘لننٌهر دضأه٣ننز هًٝٛننج ثُلّؼننجٍ كنن٢ ثُضّؼننو٣َ ث٫ؽضٔننجػ٢ّ ُِق٤ننجر، دننَ  ٜننٌس عنن ٔؤ

ز، ٓغَ ث٧فنَثح ٝثُؾٔؼ٤ّنجس ٝثُٔ٘ظّٔنجس  ّٔ ّّْجس ٓؾضٔؼ٤ّز ػو٣ور كٙذقش صٞج٣وٜج ك٢ ث٫ٝط٬ع دٜيٙ ثُٜٔ ٓؤ

ّّْننز ثُّو٤٘٣ّننز صؼنن٤ٔ "ٝٝننؼج هِوننج" ٝؿ٤ٌٛننج، كأٙننذقش ثُٔؤ
65
ننج ػِنن٠ فننّو ػذننجًر ث٧  ّٓ ننٌك٢ّ، ٝٙننجًس إ ّٖ ّننضجى ثُ

٤ج٤ّّز كٝ كجهور ُِٔٚوثه٤ّز. ّْ  ٓ٘ط٣ٞز ػ٠ِ ىثصٜج كٝ صجدؼز ٨ُٗظٔز ثُ

ز،  ّٓ َ إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ث٫ّض٘ضجؽجس ثُٜج ّٙ ّّْز ثُّو٤٘٣ّز د٤ٖ ث٧ِٓ ٝث٤ُّٞ ٖٓ ثُضّٞ ٌّ٘ش ٛيٙ ثُوٌثءر ُٞٝغ ثُٔؤ ٓ

ّّْز ه٤٘٣ّز ٢ٛ ز إ٠ُ ٓؤ ّٓ ّٕ فجؽز ثُّو٣ٖ دٚلز ػج َّ كدٌٍٛج ك فجؽز ِّٓقز فض٠ّ ٣قجكظ ػِن٠ ٣ّٞٛضنٚ ٣ٝٔ٘ؼٜنج ٓنٖ  ُؼ

٫س ثؽضٔجػ٤ّننز ٝعوجك٤ّننز ٤ّٝجّنن٤ّز  ّٞ ٙ صقنن َّ ننز كنن٢ ػننجُْ ٓلضننٞؿ صٜنن ّٙ ث٫ٗننوعجً كٝ ثُننّيٝدجٕ كنن٢ ٣ّٞٛننجس كمننٌٟ مج

ػز. ٣ٝنِ٘ ثٌُٖك٢ ّٝ ً ثُضّج٣ًن٢ّ ُ٪٬ّّ ٫ ٣ٌٖٔ كٕ ٣ٌنٕٞ ٗجؽؼنج ٓنج ُنْ  ٝثهضٚجه٣ّز ٌٓ ّٞ ّٕ كْٜ ثُضّط ًيُي إ٠ُ ك

ّّْنز صؤمي دؼ٤ نش دنٚ ثُٔؤ ٌّ جةور ٝمٚجة٘ ثُّ٘ظنجّ ث٫ؽضٔنجػ٢ّ ثُّني١ ثفض ّْ ز، ٓغَ ثُغّوجكز ثُ ّٔ ٖ ث٫ػضذجً ػٞثَٓ ٜٓ

 ثُّو٤٘٣ّز ٝػِٔش ػ٠ِ ص٤٤ٌلٚ.

ّٕ ػ٤ِٜج كٕ صؼ٤و ثُّ٘ظٌ ك٢ ٝ ٤لضٜنج ّٝنًِٜٞج ٝصٌثؽنغ ٓؾنجٍ ػِٜٔنج ٗظنٌث إُن٠  ّّْز ثُّو٤٘٣ّز ث٤ُّٞ، كئ ج ثُٔؤ ّٓ ك

٫س ثُّض٢ ٣ٖٜوٛج ثُؼِ ّٞ ْ دٔج ك٢ ىُي ثُؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩ ػ٠ِ ؽ٤ٔنغ ث٧ٙنؼور، ٝىُني دنإٔ صقنجٍٝ إٗضنجػ مطنجح ثُضّق
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َّ ٍٓنجٕ ٌٝٓنجٕ،  ؽو٣و ْٓ٘ؾْ ٣ٞغ ك٢ ثُقْذجٕ مٚجة٘ ثُٔؼٌكز ثُقو٣غز، ٢ً ٣ٌنٕٞ ث٩ّن٬ّ كؼن٬ ٙنجُقج ٌُن

ُْٔننجٝثر "ٝدنإٔ صْنؼ٠ إُن٠ كٕ صٌنٕٞ ّنِطز كهد٤ّننز كجػِنز ػ٘نوٓج صضذّ٘ن٠ فجؽنجس ثُْٔنن٤ِٖٔ إُن٠ ٣َٓنو ٓنٖ ثُؼنوٍ ٝث

٤جّز صٞ ّلٜج فْخ ٖٓن٤تضٜج دؼنو كٕ ؽؼِنش ٜٓ٘نج كن٢ ًغ٤نٌ ٓنٖ  ّْ ٝث٩مجء ٝثٌٌُثٓز، ٫ كٕ صٌٕٞ ىٗذج ٖٓ كىٗجح ثُ

ث٧ف٤جٕ ٬ٌ٤ٛ ٤ًّّٔج ٤ْ٣ٌّٙ ٓٞ ّلٕٞ ُوٟ ثُّوُٝز"
66

َّ صؼّوه ث٥ًثء ٝثُو٘جػجس ٝثُٔٞثهق  . ًٔج ٣ضقضّْ ػ٤ِٜج، ك٢  

صقضٌٌ ثُٔؼ٠٘ ٝص٘ل٢ ثُؼٞثَٓ ثُضّج٣ًن٤ّز ثُّضن٢ ٖٗنأس كن٢  ِّٜنج كفٌنجّ ك٢ ثُؼٌٚ ثُقو٣ظ، كٕ صضذ٠ّ٘ ثُقٞثً ٫ كٕ 

ّّْز ثُّو٤٘٣ّز ُٔٚوثه٤ّضٜج ٫  ّٕ ثّضٌؽجع ثُٔؤ ٌكز، ىُي ك ّٚ ؽجَٛر ػو٣ور ثًصوش إ٠ُ ٌٓصذز ثُٔوّوُ ًؿْ د٣ٌّٖضٜج ثُ

٣ٌٕٞ دجُضّٖذّظ دجُقٍِٞ ثُضّو٤ِو٣ّز ثُّض٢ ّجًس ػ٤ِٜج.
67
 

ّّْنز ثُّو٤٘٣ّن ٍ ْٓنأُز ٗوننو ُونو ًنجٕ هًٝ ثُٔؤ َّ ننِخ ٝث٣٩ؾنجح، ُنيُي صض٘ن ّْ ز كننجػ٬ هثةٔنج صضنٌثٝؿ كجػ٤ِّضنٚ دن٤ٖ ثُ

ثٖٛ ث٩ّن٢ّٓ٬ ثُنٞثٖٛ دْنذخ  ٌّ ّّْنز كن٢ ثُن ٤ّز ٛيٙ ثُٔؤ ّٔ ّّْز ثُّو٤٘٣ّز ك٢ ٌٖٓٝػٚ ثُقوثع٢ّ َُٓ٘ز ػظ٤ٔز ٧ٛ ثُٔؤ

هثمَ ث٧ٌّر ٗلْٜج. ٝكٓنجّ ٛنيٙ صٖضّش ث٥ًثء ٝصؼّوه ثٌُٔؽؼ٤ّجس، ُوًؽز كّٗ٘ج كٙذق٘ج ٗؾو كًغٌ ٖٓ ٌٓؽؼ٤ّز ه٤٘٣ّز 

ّّْنز ثُّو٤٘٣ّنز  نخ، ُن٤ِ كٓنجّ ثُٔؤ ّٚ ضجس ٝثُضّٖنٌىّ ٝثُضّؼ ّٖ س ُٖ صؤّه١ إ٫ّ إ٠ُ ٣َٓو ٖٓ ثُ ٌّ ثُٞٝؼ٤ّز ثُّض٢ إٕ ثّضٔ

نٌك٢ّ  ّٖ ّٟٞ كٕ صٌثؽغ ٓو٫ٞصٜج ٝصؼنّوٍ كٝصجًٛنج فْنخ ٓنج ٣وضٞن٤ٚ ٝثهنغ ثُقوثعنز. ٌُٝنٖ، ًؿنْ إ٣ٔنجٕ ث٧ّنضجى ثُ

ّّْ ٤ّز ٛيٙ ثُٔؤ ّٔ ّٕ ثَُؼِٔ٘نز ٛن٢ دأٛ ز ٓض٠ ثٗنٌٟش ك٢ ثُٞثهنغ ثُٔؼجٙنٌ ٝفجُٝنش ْٓنج٣ٌصٚ، إ٫ّ كّٗنٚ ٣نٌٟ ك٣ٞنج ك

ّّ ٫ دّو ٖٓ صؾ٤ْوٙ ػ٠ِ كًٛ ثُٞثهغ. ّ فوثع٢ّ ٛج ّٞ  ٓو

 ضزورةالعلوٌت: -د

نننٌك٢ّ كننن٢ صقو٣نننو ٓلٜنننّٞ ثُؼِٔ٘نننز ػِننن٠ ثُضّؼ٣ٌنننق ثُّننني١ فنننّوهٙ د٤ضنننٌ د٤ٌؽننن٢ ) ّٖ  ٣Peterؼضٔنننو ث٧ّنننضجى ثُ

BERGER ٓنٍٞ ( دأّٜٗج ٌّ ّّْنجس ٝثُ ٤ًٌّْٝر ثُّض٢ صنٌػ دٜج هطجػجس صجدؼز ُِٔؾضٔغ ٝثُغّوجكز ػٖ ّنِطز ثُٔؤ "ثُ

ثُّو٤٘٣ّز"
68

ّّْز ثُضّؼ٤ٔ٤ِّز ٓغ٬، ٤ُْش ٝفوٛج ثُٔؼ٤ّ٘ز ٖٓ ثُنٌٝػ ػٖ  ّّْجصٜج ًجُٔؤ ّٕ ثُّوُٝز ٝدجه٢ ٓؤ ، ٝدجُضّج٢ُ كئ

٠ ثّننضو٬ٍ ٓؾننج٫س كمننٌٟ ًننجُؼِّٞ ٝثُلِْننلز ّننِطز ثُننّو٣ٖ، إّٗٔننج ٣ننومَ كنن٢ ىُنني ك٣ٞننج ثُٔؾضٔننغ ٝثُغّوجكننزح دٔؼ٘نن

ّّغ هثةٌر ثُّو١ّٞ٤ٗ ػِن٠ فْنجح ثُنّو٢ّ٘٣، ٣ٝلِنش دنيُي صلْن٤ٌ ثٌُنٕٞ ٝكٜنْ ٓؼط٤جصنٚ ٝكٕن٤جةٚ ػنٖ  ٝثُلٕ٘ٞ. إّٜٗج صٞ

ّّل دجُضّوجهّ ٝصوّوُ. جةو ثُّي١ صٌ ّْ  ثُضّذ٣ٌٌ ثُّو٢ّ٘٣ ثُ

ّْ ٣ذقننظ ثٌُجصننخ ػننٖ دننيًٝ ثُؼِٔ٘ننز كنن٢ ثُؼننجُْ ث٩ّنن٢ّٓ٬ ؿ٤ننٌ ٌٓ ضننق كنن٢ ىُنني دضلْنن٤ٌٛج دؼٞثٓننَ مجًؽ٤ّننز عنن

ًع ٓنٖ كٕ ٣ٌنٕٞ ُِؼٞنٞ  َّ كقْخ، ىُي كّٗٚ "٫ دّو ُِذيًر ٖٓ صٌدز ٬ٓةٔز ُضغذش ٝص٘ٔنٞ ٝصغٔنٌ، ٫ٝ دنّو ُؼ٤ِّٔنز ثُن

ثًَُٔٝع ٝثُؾْْ ثُٔضوذَّ مٚجة٘ ٖٓضًٌز، ُٝيُي ُٞ ُْ صٌٖ ثُٔؾضٔؼجس ثُؼٌد٤ّز ث٤ٓ٬ّ٩ّز ٤ّٜٓأر ّنِلج ُِؼِٔ٘نز 
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َّ ث ُٔؤعٌّثس ثُـٌد٤ّز ٓؾضٔؼز كٕ ص٘ؾـ ك٢ صـ٤٤ٌٛج"ُٔج ًجٕ ٌُ
69

ّٕ ث٩ّن٬ّ هنو صنِّن٠ ػنٖ  . ٣ٌٟ ٙجفخ ثُِّذ٘جس ك

ز ث٤ُٜٞه٣ّز ٝث٤ُْٔق٤ّز،  ّٙ ه٘ٞثس ث٫صّٚجٍ دجُٔوّوُ ٖٓ م٬ٍ كْٜ ؽو٣و ُ٪٬ّّ دٔوجًٗضٚ دجُّو٣جٗجس ثُّض٢ ّذوضٚ، مج

ٍ ٛٞ إُٚ د٘ن٢ إّنٌثة٤َ دنجُضّذ٢ّ٘،  كئىث ًجٕ إُٚ ث٤ُٜٞه٣ّز إُٜج ٓلجًهج، ٕأٗٚ ك٢ ىُي ٕإٔ ث٩ُٚ ّٝ ّٕ ث٧ ك٢ ث٤ُْٔق٤ّز، كئ

ّْو ّٝٝجٟز ٣ٌْٓ  ّْ ثٗضلجء ٙلز ث٤ٌُّٗٞز ػ٤ِٚ، ًٝجٕ ثُغّج٢ٗ ك٢ فجؽز إ٠ُ ٠٤ّٝ ٖٓ م٬ٍ صط٣ٌٞ كٌٌر ثُضّؾ ٖٝٓ ع

ّٕ ث٩ُٚ ك٢ ث٩ ّن٬ّ هنو هطنغ ػِن٠ ك٢ ثُٔؼضوو ثٌُجع٢ٌّ٤ُٞ، إىث ًجٕ ث٧ٌٓ دجُّْ٘ذز إ٠ُ ث٤ُٜٞه٣ّز ٝث٤ُْٔق٤ّز ًيُي، كئ

 ّٕ ّٕ ث٬ّ٩ّ هو فٌٚ ثُّٞجٟز د٤ٖ ثُؼذو ًٝدّٚ ك٢ ثُوٌإٓ ثٌُن٣ٌْ ٝفنوٙح ك١ إ كؿِخ ه٘ٞثس ث٫صّٚجٍ دجُٔوّوُ. ٝإ

نٌك٢ّ "فونَ  ّٖ ٤ٚ ث٧ّنضجى ثُ ّٔ ٍ ٛنيث ثُؼنجُْ إُن٠ ٓنج ٣ْن ّٞ ّْق٣ٌّز ثُّض٢ ًجٗنش صِنّق ثُؼنجُْ هنو ثٗضٜنش، ٝصقن صِي ثُٜجُز ثُ

ٌ كؼَ ث٩ْٗجٕ، ٝد٘جء ػ٠ِ ىُي "صذؼو ٓلجًهز ّللّا ثُٔطِوز ك٢ ث٬ّ٩ّ ػنٖ كٕ صٌنٕٞ ثُضّج٣ًل ثُّو١ّٞ٤ٗ"، ف٤ظ ٣ظٜ

ننٖ، ػ٘ننوٓج صض٤ّٜننأ  ٌّ ّْ ٣ْننجػو ػِنن٠  ًٜٞٛننج. ٝصُٔ ػجةوننج كنن٢ ٣ٌٟننن ثُؼِٔ٘ننز، إّٜٗننج ػِنن٠ ثُؼٌننِ ٓننٖ ىُنني ػجٓننَ ٜٓنن

ثُظٌّٝف ثُٔٞٝٞػ٤ّز، ٖٓ إهجٓز ػ٬هز ؽو٤ُّز ٓغ ثُذ٠٘ ثُؼ٤ِّٔز ُِٔؾضٔغ".
70
 

ج ثُؾجٗخ ّٓ ٣ٌّٖؼز"ح ك ٤ٚ "ٓؼو٤ُّٞز ثُ ّٔ ً ٗقٞ ثُؼِٔ٘ز، كٜٞ ٓج ٣ْ ّٞ ثُغّج٢ٗ ثُّي١ دوث ٌُِجصخ هجد٬ ُِضّط
71
  ّٕ دٔؼ٠٘ ك

ٓجٕ. إّٜٗج كٝثٌٓ ِّٓٔٞز ٖٓ ُوٕ ّللّا ثُق٢ّ  َّ ّّْز ػ٠ِ ٗظجّ ٢ًّٗٞ مجًػ ثُ ث٧فٌجّ ٝثُٔذجها ث٧م٬ه٤ّز "٤ُْش ٓؤ

ّٕ مٌهٜج ٣ؾؼَ ٖٓ ثُٔنجُق آع َّ ػِن٠ فجُنٚ. ٝٛنيث ٓنج دِّـٜج ثُّ٘ذ٢ّ"ح ك١ إ ّٕ ٗظنجّ ثٌُنٕٞ، ًؿنْ ىُني ٣ظن ٔج، ؿ٤ٌ ك

ّٕؾغ ثُلوٜجء ٝث٤ّ٤ُٞٙ٧ٖ ػ٠ِ ثُوذٍٞ دجُوٞث٤ٖٗ ثُٞٝؼ٤ّز، ٤ُِٝ ثّض٘ذجٟ ٓذوإ ث٫ّض٬ٚؿ كٝ ث٫ّضقْجٕ ٝهذٍٞ 

٤ٖ ثُؼٌف ك٢ ث٧فٌجّ ثُلو٤ّٜز إ٫ّ هُن٬٤ هجٟؼنج ػِن٠ ىُني. ًٔنج صؾِّنش ثُؼوِ٘نز كن٢ ٗنٞثف٢ كمنٌٟ ٓنٖ ف٤نجر ثُْٔنِٔ

٣ٌٌّٖ ٝك٬ّلز ٝٓض٤ٌِّٖٔ ٕٝؼٌثء، ٣نٕٞٝٞ كن٢ ْٓنجةَ صضؼنجًٛ كف٤جٗنج ٓنغ صؼنج٤ُْ ث٩ّن٬ّ، ٝكٟذّنجء  دذٌٍٝ ٓل

ّٕ ث٧ٓنٌ، كن٢ ٗظنٌ ثٌُجصنخ ُنْ  ٣ًٝج٤ّ٤ٖٝ ٣ْضنوٕٓٞ ػِّٞ ث٤ُٞٗجٕ، هٕٝ كٕ ٤ٞ٣ٌ ىُي ثُؼو٤ور ك٢ ٕن٢ء. ؿ٤نٌ ك

ثع إُن٠ ث٧ّنطٌر َّ ّٕ ث٩ْٗنجٕ ٗن نقٌٗز  ٣ٌٖ هثةٔج ػِن٠ ٛنيث ثُّ٘قنٞ، ىُني ك ّْ دٔؼ٘ن٠ إٝنلجء ثُطّنجدغ  –ٝثُضّونو٣ِ ٝثُ

ّْق١ٌّ ػ٠ِ ثٌُٕٞ، إٕ ؽجٍ ثُِّلنظ  ُ ث٩ّن٬ّ ثُضّنج٣ًن٢ّ ث٫ػضٔنجه ػِن٠ ث٧ّنطًٞر ٝثٗضٖنٌ ث٤ُٝ٧نجء  –ثُ ٌّ كونو ًن

ّْن٤ٟ٬ٖ إُن٠  ن٬ٍ    ٍ ثُ ّٞ ٠ّٔ ًٌثٓجس، ٝصقن َّ ث٧ٙوجع ٣غذضٕٞ ٌٖٓٝػ٤ّضْٜ ٖٓ م٬ٍ ٓج ٣ْ جُقٕٞ ك٢ ً ّٚ ٝثُ

ٌننٖ، "ٜٓٔننج ٣ٌننٖ ٓٞهل٘ننج ٓننٖ ثُؼِٔ٘ننز ًكٞننج كٝ صأ٤٣ننوث ٣ذننوٝ ُ٘ننج كّٜٗننج ُننتٖ ًجٗننش صؼذ٤ننٌث ػننٖ هننٟٞ كنن٢ ث٧ًٛ، ُٝ

٤ج٤ّّز ٫ٝ ٩ًثهر ث٧كٌثه ػ٤ِٜنج إ٫ّ ٗلنٞى ٓقنوٝه، كٜن٢ ك٣ٞنج صؼذ٤نٌ  ّْ ِّْطجس ثُ ٤ُّّٞٞٞؽ٤ّز دؼ٤ور ثُـًٞ، ٤ُِ ُِ

٤ٌٔ ثُّو٢ّ٘٣ ك٢ ٓؾجٍ ثُضّٞف٤و ثُنجُ٘" ّٞ ج كٗؾَٙ ثُ ّٔ ػ
72
. 

ّٕ ؽيًٝٙ هنو ّنذوش ٝؽنٞهٙ دنَٖٓ ٣ٟٞنَ. ًٔنج  ٣ٌٟ ثٌُجصخ ّٕ ٓلّٜٞ ثُؼِٔ٘ز، ٝإٕ ًجٕ ٓلٜٞٓج ْٓضقوعج، كئ ك

ّٕ ثُّني١ ٣نضِنق ٓنٖ  َّ ثُٔؾضٔؼجس د٬ ثّنضغ٘جء، ؿ٤نٌ ك كّٜٗج  جٌٛر ٤ًّٗٞز ٤ُِ فٌٌث ػ٠ِ ثُـٌح ٝفوٙ صؤعٌّ ك٢ ً
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ج هًثّنجس هه٤ونز صضضذّنغ ثُظنجٌٛر ٓؾضٔغ إ٠ُ آمنٌ ثمنض٬ف كن٢ هًؽنز ثُضّنأع٤ٌ ٫ كًغنٌ. ٣ٝؼضٔنو ػِن٠ فونجةن كعذضضٜن

٘جػ٢ّ ٢ٛ ث٧ًغٌ صأعٌّث دجُؼِٔ٘ز ك٢  ّٚ ّٕ ثُلتجس ثُٖٔجًًز ك٢ ثُوطجع ثُ ٝصأع٤ٌٛج ك٢ ث٩ْٗجٕ ك٢ ثُـٌح صذ٤ّٖ ٓغ٬ ك

َّ ػوهث،  ّٕ ثُضّأع٤ٌ دجُضّأ٤ًو ٤ٌّٕٞ كه ّٖج ٝؼ٤لج ك٢ ثُٔؾضٔؼجس ث٤ٓ٬ّ٩ّز، كئ ّٕ ٛيث ثُوطجع ٫ ٣َثٍ ٛ ثُـٌح. ٝدٔج ك

ّٕ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُؼٞثَٓ صْجػو دجّضٌٔثً ػ٠ِ صـي٣ز  جٌٛر ثُؼِٔ٘ز ك٢ ثُذ٬ه ث٤ٓ٬ّ٩ّز، فْنخ ثٌُجصنخ ثُّني١ ؿ٤ٌ ك

ع ه٘ننٞثس ثُضّٞثٙننَ دنن٤ٖ  ّٞ : ثٗضٖننجً ثُّ٘ٔننجىػ ثُـٌد٤ّننز ػذننٌ ّٝننجةَ ث٩ػنن٬ّ ٝث٫صّٚننجٍ ٝص٘نن ّْ ننَ ٜٓ٘ننج ػِنن٠ ث٧ٛنن ًّ ٌ٣

ج ٣َّْٜ ًٌٓٝ ثُؼ٘جٌٙ ثُغّوجك٤ّز ٝثُو٤ْ ثُوّ  ّٔ ّٖؼٞح، ٓ ٣ٞ٤ّٗز، ٛنيث ٓنٖ ٗجف٤نزح ٝٓنٖ ٗجف٤نز كمنٌٟ، ٣ٔغّنَ ث٫مضلنجء ثُ

ثدز فو٤و٤ّز ٗقٞ ثُٔؼٌكز ثُقو٣غز، إى ٣ْنْٜ  ّٞ ثُضّو٣ًؾ٢ّ ُِٔوثًُ ثُوٌآ٤ّٗز صؼ٣ََث ٌُٔجٗز ثُٔوًّز ثُقو٣غز ثُّض٢ صؼّو د

ص٤ِٔنٚ ثُغّوجكنز ثُّ٘ظجّ ثُضّؼ٢ّٔ٤ِ ثُقنو٣ظ دٔ٘جٛؾنٚ ٝٓقض٣ٞجصنٚ ػِن٠ كٜنْ ثُؼنجُْ ػِن٠ كّنِ ؽو٣نور ٓـنج٣ٌر ُٔنج ًجٗنش 

ٍ ثُغّوز ك٢ ثُّ٘لِ ٣ِٝٔؤٛج إفْجّج دجُْٔؤ٤ُّٝز صؾجٙ ثُّيثس ٝثٌُٕٞ. َّ جةور، ًٔج ٣ؼ ّْ  ثُضّو٤ِو٣ّز ثُ

نز ٓنٖ ثُّني٣ٖ ٣ٖنؼٌٕٝ دأّٜٗنج صٜنّوه  ّٙ ٌّٛ ثُؼِٔ٘ز، ك٢ ٗظٌ ثٌُجصخ، ُق٬ٔس ػوثة٤ّز ٖٓ ٕض٠ّ ثُؾٜجس مج صضؼ

ث ػ٠ِ ث٬ّ٩ّ"ث٬ّ٩ّ، ؿ٤ٌ كّٗٚ ٓغ ىُي ٣ُذو٢" كّذجح ث٧َٓ ٓٞٙٞ ٌّ ّٕ ثُؼِٔ٘ز "٤ُْش ًِّٜج ٕ ُز" ٧
73
ثُّي١ د٤ّٖ  

نَ ث٩ْٗنجٕ د٘لْنٚ ٓٚن٤ٌٙ  ّٔ ك٢ ٓج ّذن كّٗٚ ٣قَٔ ؽيًٝٛج كًغٌ ٖٓ ؿ٤نٌٙ ٓنٖ ث٧ه٣نجٕح كٜن٢  نجٌٛر صوضٞن٢ صق

ٝف٤ّز ٝثُٔجّه٣ّزح كج٧كَٞ كٕ ٗؾو ٓؤ٤ٖ٘ٓ ثمضجًٝث ث٬ّ٩ّ ثمض٤جًث ٝثػ٤نج ػنٖ ٌّ  ْٝٓؤ٤ُّٝضٚ ػٖ فٔج٣ز ٓٚجُقٚ ثُ

ه ثُطّٔأ٤ٗ٘ز هٕٝ ه٘جػز ٫ٝ ٝػ٢. ٌّ ٌّْٕٞ دٚ دقغج ػٖ ٓؾ  ه٘جػز ٖٓ كٕ ٗؾو ٓؤ٤ٖ٘ٓ ٣ضٔ

َّ كّنِ ثُٖٔنٌٝع ثُقنوثع٢ّ ػ٘نو  ًجةَ ثُض٢ ىًٌٗج ك٢ ٛيث ثُؼ٘ٚنٌ، ٫ صٔغّنَ دنأ١ّ فنجٍ ٓنٖ ث٧فنٞثٍ ًن ٌّ ّٕ ثُ إ

ّٕ ٌٓثػجر ٓج ٣ْنٔـ دنٚ ثُٔونجّ كؽذٌص٘نج ػِن٠ ثُضٌّ ٌّٖك٢ّ، ؿ٤ٌ ك ّْ ٛنيٙ ث٧ّضجى ػذو ثُٔؾ٤و ثُ ٤ًنَ ػِن٠ ٓنج ًك٣٘نجٙ كٛن

ّٕ هًثّز دٜيث ثُقؾْ، ٣ٌٖٔ كٕ صل٢ ٛنيث ثُٖٔنٌٝع فوّنٚ، ّنٞثء ٓنٖ ف٤نظ  ث٧ِّ ٫ ًِّٜج، ًٔج كّٗ٘ج ُْ٘ج ٓؼضوو٣ٖ ك

ٌّٖك٢ّ. ُٝ٘نضْ ٛيث ثٌُٖٔٝع دلٌٌر ٓضلجةِز ٣ْٞهٜج ثٌُجصخ ك٢  ّْ كٝ ٖٓ ف٤ظ ٝؽٜجس ٗظٌ ثُذجفغ٤ٖ إٍثء كٌٌ ثُ ثٌُ

ٍ ٓؼج٤ٗٚ  ٗذٌر كَٓ ك٤ّجٛ، ٓلجهٛج ّٝ ّٕ ثُِْْٔ ٓطجُخ ث٤ُّٞ كًغٌ ٖٓ ك١ّ ٝهش ٠ٞٓ، دإٔ ٣ق٤ّٖ كٜٔٚ ُ٪٬ّّ ٣ٝضأ ك

ز ث٤ٓ٬ّ٩ّز ّٓ  .ٝٓذجهةٚ ثُؼ٤ٔوز ك٢ ٝٞء ثُضّـ٤ٌّثس ثُؾو٣ور ثُّض٢ ُْ صؼٜوٛج ث٧

ّٕ ثُْٔنِْ ٝٛنٞ ٣ؼن٤ٔ ٓنغ ثُون ٌّٖك٢ّ ك٢ ٗذنٌر صلجص٤ُّنز ثّضٖنٌثك٤ّز د٤ِـنز: "كِ٘نٌثٖٛ ػِن٠ ك ٌإٓ ٣وٍٞ ث٧ّضجى ثُ

ّنجُز ثُوٌآ٤ّٗنز ٓنٖ ؽو٣نو دقْنخ ٓوضٞن٤جس ثُقوثعنز، ّٝن٤ِضو٢  ٌّ ٌّٖ ٓنٖ صق٤ن٤ٖ ثُ ث ّن٤ضٔ ٌّ ٝٝؼج ٖٓ ثُضّأ٣َٝ ْٓضٔ

 ٍ َّ نؼًٞ ثُنّو٢ّ٘٣ دنجُٔؼ٠٘ ثُؼ٤ٔنن ُ٪ّن٬ّ، ثُّني١ ُنْ ٣٘ن ّٖ ٓضؾجٍٝث صوِّذجس ثُضّج٣ًل ٝٓج صلٌٍٙ ٖٓ صق٣ٌق ٤ٚ٣خ ثُ

صؼذ٤ننٌ ػننٖ ثُؼ٘ج٣ننز ث٤ٛ٫٩ّننز، كٕ ٣قننٍٞ هٕٝ ًهنن٢ّ ُـ٤ننٌ ّننؼجهر ثُذٖننٌ. كِنن٤ِ ٓننٖ ٕننإٔ ٓ٘طننن ث٩ّنن٬ّ، ٝٛننٞ 

ثُذ٣ٌّٖز".
74
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ّْ ككٌجًٙ، ٝىُي ٝكجء ٫ُضَثّ  ّ٘ ُِٞهٞف ػ٘و كٛ ُوو فجُٝ٘ج ك٢ ٓج ّذن ٖٓ ثُضّق٤َِ كٕ ٌٕٗٞ كًغٌ هٌدج ٖٓ ثُّ٘

ّٕ ٖٓنٌٝػج ّٕ ٛيث ُٖ ٣ٔ٘غ ٓنٖ ٝنًٌٝر ثُّ٘ونو، ٧ ٓنج،  ٜٓ٘ؾ٢ّ، فض٠ّ ٌٕٗٞ ٓقج٣و٣ٖ ٝػ٤ّ٤ِٖٔ هوً ث٩ٌٓجٕ، ؿ٤ٌ ك

ّٕ ثُّ٘ونو،  ٌّ دٔٚنلجر ثُؼونَ، فضّن٠ ٣ٌضٔنَ. إ ك٢ ًك٣٘ج، ٣ؾخ كٕ ٣نٞغ ُِضّؼو٣َ ٝث٬ُٔفظز ٝثُضّؾ٣ٌخ ٝثُضّوه٤ن ٣ٝٔن

 ٖ ّٔ ٓننٖ ٝؽٜننز ٗظٌٗننج ٛننٞ ثّننضٌٔجٍ ُِلٌننٌر ٓننٖ ف٤ننظ إّٗننٚ ٣ذنن٤ّٖ فننوٝهٛج ٣ٝؼننّوٍ ؽَة٤ّجصٜننج، ٣ٝؼ٤ننو ص٤ٌٜٓٔننج، ٣ٝننغ

ه كٌنٌر ٗظ٣ٌّنز ٓضؼج٤ُنز ؿ٤نٌ هجدِنز  ٌٓضْذجصٜج ٢ً ٣ٚذـ ثٌُٖٔٝع كهٌح إ٠ُ ثٌُٔنجٍ، ٣ٝذضؼنو ٌّ ػنٖ كٕ ٣ٌنٕٞ ٓؾن

 ُ٪ٗؾجٍ.

هالدظاثًقذَّت: -ٍ

ٌِّش ثُقوثعننز ثُٔذقننظ ث٧ًغننٌ إُقجفننج ٓننٖ ف٤ننظ ص٘جُٝننٚ دجُننّوًُ ٝثُضّ٘ظ٤ننٌ كنن٢ ثُؼننجُْ ثُؼٌدنن٢ّ ث٩ّنن٢ّٓ٬  ٕنن

جؽْنج ٓؼٌك٤ّنج ثُٔؼجٌٙ. ٝإٕ ًجٕ ىُي ٣ؼٌِ ثُنذ٠ ك٢ صول٢ّ فوٝه ٛيث ثُٔلّٜٞ ٝصذ٤ّٖ كّْٚ، كئّٗٚ ٣ؼٌِ ًيُي ٛ

ّٕ ثُقوثعز هو ٌٟفش إٌٕج٤ُّجس ٓضؼّوهر، ىُني كّٜٗنج كن٢ ىثصٜنج إٕنٌج٤ُّز، كأٝنلش ٛنيٙ  ٝفٞج٣ًّج ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ، ٧

ّٕ صؼنّوه ثُٔنوثمَ ُضقو٣نو ٛنيث  ذـز ػ٠ِ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔلج٤ْٛ ٖٓ هذ٤َ ثُضٌّثط، ث٧ٙجُز، ثُٔؼجٙنٌر.. إُنل. ًٔنج ك ّٚ ثُ

َّ هًثّنز  –ٌٟ إ٠ُ ؽجٗخ ػٞثَٓ كم –ثُٔلّٜٞ ًجٕ ُٚ  ث٧عٌ ثُذجُؾ ك٢ ٣ٍجهر هوًصٚ ػ٠ِ ثٌُٔثٝؿز. ُيُي، صذو٠ ً

ه ٓقجُٝزح دٔؼ٠٘ كّٜٗج ٫ صٔغَّ ثُوٍٞ ثُلَٚ ك٢ ٛيث ثُٔٞٝٞع، إى ٣ونٍٞ ث٧ّنضجى  ٌّ صض٘جٍٝ ٛيث ثُٔؾجٍ دجُّوًُ ٓؾ

ٌّٖك٢ّ ك٢ ٓوّوٓز ًضجح " ّٕ ٓنج هنّوٓ٘جٙ كن٢ ٓنضِنق كٚنٍٞ ٛنيلبٌاثثُ ث ثٌُضنجح، إى ٫ ٣نّوػ٢ ": "ٝإّٗ٘ج ُؼ٠ِ ٣و٤ٖ دنأ

ث٩ص٤جٕ دجُوٍٞ ثُلَٚ ٫ٝ ٢ٌٓ٣ إ٠ُ ٓنجٙٔز كفو دِٚ إ٠ُ إكقجٓٚ، ك٢ فجؽز إ٠ُ ٓؾٜٞه ٣ذيُٚ ثُوجًا ػِن٠ هنوً 

ثُٔؾٜننٞه ثُّنني١ دننيُ٘جٙ، فضّنن٠ ٣ٌٔننَ ٓننج كجص٘ننج ٣ٝٚننّقـ مطأٗننج ٣ٖٝننجًى كنن٢ إٗضننجػ ثُٔؼٌكننز ثُّضنن٢ ٣ٌصٞنن٤ٜج إْٗننجٕ 

ث٤ُنّٞ"
75

. ٝػِنن٠ ٛنيث ث٧ّننجُ، ْٗننؼ٠ كن٢ ثُلوننٌثس ثُضّج٤ُنز ٩دننوثء دؼننٜ ث٬ُٔفظنجس ثُّ٘وو٣ّننز ػِن٠ ٛننجٓٔ ٗظننٌر 

ٌّٖك٢ّ ُِقوثعز صٔغ٬ّ ٝإؽٌثء.  ثُ

َّ ثّنضوٌثً كٝ عذنجس كٝ  ٌّ ٌُن ٍ، إّٜٗنج ًكنٜ ْٓنضٔ ّٞ ّٕ ثُقوثعز، ًٔج كِّل٘ج ك٢ دوث٣نز ٛنيث ثُذقنظ، فًٌنز ٝصقن إ

ًثس، إّٜٗج إىٕ ص٘ل٢  صو٤ِو كٝ صو٤ٖ٘. إّٜٗج، دجمضٚجً، صؾجٍٝ ّٞ ٌّ فض٠ّ ُٔج ص٘ضؾٚ ٖٓ ٓو٫ٞس ٝٓج صذ٤٘ٚ ٖٓ صٚ ْٓضٔ

ّٕ ٓننج ٬ٗفظننٚ ػ٘ننو هػٞص٘ننج إُنن٠ صذّ٘نن٢ ثُقوثعننز كٝ ث٫ٗنننٌثٟ كنن٢ ثُّ٘ٔننٞىػ  َّ عذننجس ٣٘ل٤ٜننج. ؿ٤ننٌ ك ّٕ ًنن َّ عذننجس، ٝإ ًنن

ّٕ ثُقوثعن ً ٝن٢ّ٘ٔ دنأ ّٞ ز فجُنز ثّنضوٌثً ٝعذنجس. ثُقوثع٢ّ ثُـٌد٢ّ، كّٗ٘ج، ٖٓ م٬ٍ صِي ثُّوػٞر، إّٗٔج ٗٚوً ػٖ صٚ

٫س ثُؼ٤ٔونز ثُّضن٢ كٙنجدش  ّٞ ك١ فجُز ٣ٌٖٔ ثُِّقجم دٜج. كجُقوثعز ثُـٌد٤ّز ثُٖٔ٘نأ، ٛن٢ دج٧ّنجُ ّن٤ًٌٝر ٓنٖ ثُضّقن

٤ْٔ. إّٜٗج فًٌز ٣ْضق٤َ ث٩ْٓجى دٜج. ك٤ٌق، ٝث٧ٓنٌ ًنيُي،  ّٚ ثُٔؾج٫س ثُغّوجك٤ّز ٝث٫ؽضٔجػ٤ّز ٝث٫هضٚجه٣ّز ك٢ ثُ

ذ٤َ إ٠ُ ثُِّقجم دٜ ّْ  ج كٝ  ث٫ٗنٌثٟ ك٤ٜجنثُ
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ّٕ ثُِْْٔ، ٝٛٞ ٣ؼ٤ٔ ٓغ ثُوٌإٓ ٝٝؼج ٖٓ  ٌّٖك٢ّ ثٌُٔؽؼ٤ّجس ػ٘وٓج هجٍ: "كٌِ٘ثٖٛ ػ٠ِ ك ُوو هِخ ث٧ّضجى ثُ

ّنجُز ثُوٌآ٤ّٗنز ٓنٖ ؽو٣نو دقْنخ ٓوضٞن٤جس ثُقوثعنز"، ْٝٗنض٘ضؼ ٓنٖ ٛنيث  ٌّ ٌّٖ ٓنٖ صق٤ن٤ٖ ثُ ث، ّن٤ضٔ ٌّ ثُضّأ٣َٝ ْٓضٔ

 ثُوٍٞ ٓج ٢ِ٣:

نٌك٢ّ ؽؼنَ ٓنٖ ثُقوثعنز ث٧ٙنَ إىث ًجٕ ثٌُٔؽغ دجُّْ٘ذ - ّٖ ّٕ ثُ نّ٘ز، كنئ ّْ ز إ٠ُ ثُغّوجكز ثُضّو٤ِو٣ّنز ٛنٞ ثُونٌإٓ ٝثُ

ً ثُضّو٤ِو١ّ ٝٗظٌصٚ إ٠ُ ث٤ٕ٧جء. ٝثٌُٔؽغ، ك١ كّٗٚ ّٞ  هِخ ثُضّٚ

َّ ًٔج ٣ذ٤ٖ ٖٓ ٛنيث ثٌُن٬ّ، - ٌّٖك٢ّ، ٝإٕ ٝٔ٘ج ػ٠ِ ث٧ه ّٕ ثُقوثعز ك٢ ٗظٌ ث٧ّضجى ثُ ٛن٢ فجُنز ثّنضوٌثً  إ

ن٤ًٌٝر ثُّضن٢ كٗضؾضٜنج هنو ثصّْنٔش ٝعذجس ٓج هثّ ٣ؼض ّْ ّٕ ثُ ذٌٛنج كٙن٬ ٣ٌٔنٖ ثُّْ٘نؼ ػِن٠ ٓ٘ٞثُنٚ، ٝإٕ ًنجٕ ٓنوًًج ك

ث ٌٝٓثؽؼنز هثةٔنزح ك١  ٌّ . ك٢ ف٤ٖ ٣غذش ُ٪٬ّّ ٝٝؼج صأ٤ِ٣ّٝجح ك١ كٜٔنج ْٓنضٔ ٌّ دجُقًٌز ثُّوصٝح ٝثُضّـ٤ٌّ ثُْٔضٔ

 ّٕ ٍ ٓطٌّه. ك ّٞ  ث٬ّ٩ّ فًٌز ٝصق

ً ك٢ ًك٣٘ج ػجةو إ٠ُ ّٞ ّٕ ٛيث ثُضّٚ ٌّٖك٢ّ ُِقوثعز، ٣طنٌؿ إٕنٌج٤ُّجس كًغنٌ ٓنٖ  إ ثُٔومَ ثُّي١ ثمضجًٙ ث٧ّضجى ثُ

ّّ ؽنّوث ٣ٞنل٢ ػِن٠ ٓلٜنّٞ  ّ٘ دنٚ كًٝٝدّنج ًن٬ّ ػنج إؽجدضٚ ػ٠ِ ث٧ّتِزح كضقو٣و ثُقوثعز دأّٜٗنج ٗٔن٠ فٞنج١ًّ صننض

ٌّ ٓنٖ ث٧ٕن ز ك٢ ًِٔز "٠ٔٗ" ثُّض٢ صطِن ػ٠ِ ٓنج ثّنضو ّٙ ٤جء ٝعذنش دؼنو كٕ ثُقوثعز ٟجدغ ثُغّذجس ٝث٫ّضٌٔثً ، مج

ٍ دجّضٌٔثً ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ث٧ٙؼور ٝثُّو٤َُ ث٧دنٌٍ ػِن٠ ىُني ٛنٞ  ّٞ ّٕ ثُؼجُْ ثُـٌد٢ّ ٓضق ثصّٞقش ٓؼجُٔٚ. ك٢ ف٤ٖ ك

إكٌثٍ  جٌٛر ؽو٣ور كٝ فجُنز ؽو٣نور كٝ ٌٓفِنز ؽو٣نور كٝ ٝٝنغ ؽو٣نو، ٝٛنٞ ٓنج ثٙنطِـ ػِن٠ صْن٤ٔضٚ دنـ"ٓج دؼنو 

ّٜ ثُّ٘ظننٌ ػننٖ ثُؾننوٍ ثُننّوثةٌ فننٍٞ ٛنني ث ثُٔٚننطِـ إٕ ًننجٕ فوثعننز كّ ٗوننوث ُِقوثعننز كّ هطؼننج ٓؼٜننج ثُقوثعننز"، دـنن

 ٝصؾجٍٝث ُٜج كٝ ثّضٌٔثًث ُٜج.

٤ًٌّْٝر ثُّض٢ ُْ صٜوك ٫ٝ ٗؼضوو كّٜٗج صلؼَ ىُي ك٢ ثُْٔضوذَ، هنو كٗضؾٜنج ٝثهنغ ٓضؼنّوه ث٧دؼنجه ٓنضِنق  ّٕ ٛيٙ ثُ إ

ّٕ ث ًٌٝر ػٖ ٝثهؼ٘ج ثُؼٌد٢ّ ث٢ّٓ٬ّ٩. إىٕ، فض٠ّ إىث ٓج ثػضذٌٗج ك ّٞ ٫ٗنٌثٟ ك٢ ثُقوثعز ٛنٞ صذّ٘ن٢ ٓنج كٌٝنضٚ دجُ

ّٕ ثُٞثهغ ٓنضِق، ُيُي ٫ دّو ٖٓ ثُنٞػ٢  ًٌٝر فوثعز ٧ ّٞ ّٕ ثُّ٘ض٤ؾز ُٖ صٌٕٞ دجُ ٖٓ ٗظٌر إ٠ُ ثٌُٕٞ ٝث٤ٕ٧جء، كئ

ن٤ًٌٝر ثُّضن٢ مجٝنٜج ثُـنٌح ٓ٘ني ثُونٌٕ  ّْ ّٕ "ث٫ٗننٌثٟ" كن٢ ثُ دٜيٙ ثُّ٘وطز ؽ٤ّوث ٫ٝ دّو ٖٓ ٌٓثػجر ٛنيث ثُذؼنو، ٧

ّْجهُ  َّ ٓنٖ ٣ؼضونو ٛنيث ث٫ػضونجه، كن٢ ًك٣٘نج، إّٗٔنج ثُ ًٌٝر إ٠ُ فوثعز ػ٠ِ ث٠ُّٔ٘ ثُـٌد٢ّ. ًٝن ّٞ ػٌٖ ُٖ صؤّه١ دجُ

َّ مٞٛ ك٢ ْٓأُز ثُقوثعز ٣٘ذـن٢ كٕ  ً ّٕ ٣وٍٞ ىُي ُنِل٤ِّز فض٤ٍّٔز ك٢ صل٤ٌٌٙ كدجٕ ثُٞثهغ ٝثُضّؾٌدز مطأٛج. إىٕ، إ

٫ ٝدجُّيثس ٖٓ ثُٞثهغ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٓج٤ٝج ٝفجٝ ّٝ ٌث دأدؼنجهٙ ثُٔنضِلنز، ٣لٜٔنٚ ٣ٝنوًى د٘نجٙ ٌٟٝثةنن إٗضجؽنٚ ٣٘طِن ك

ٌّٖ ك٢ ٓج دؼو ٓنٖ ًّنْ ٣ٌٟنن ٬ٓةنْ ٗقنٞ ثُضّقنو٣ظ. ٫ كٕ ٣٘طِنن ٓنٖ ثُٞثهنغ  ُِٔؼٌكز ٝٗظٌصٚ إ٠ُ ث٤ٕ٧جء، ٤ُضٔ

 ثُـٌد٢ّ ػ٠ِ كّٗٚ فجُز عجدضز، ك٤ْقخ إ٤ُٚ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢ّ ث٢ّٓ٬ّ٩ ّقذج.

ٌّٖك٢ّ ٝثػ٤ج دجُلٌم ثُذؼ٤و د٤ٖ ثُـٌح ٝثُؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ث٧ٙؼور، كئّٗٚ ٣نٜ٘ؼ  ُٝتٖ ًجٕ ث٧ّضجى ثُ

ّٕ ث٧ِّ ث٧ًدؼز ثُّض٢ هجٓنش ػ٤ِٜنج ثُقوثعنز  ٢ّٔ ك٢ ٓج دؼُو فوثعزظ. ىُي ك ٜٗؼ ثُغّوجكز ثُـٌد٤ّز ٗلْٜج ك٢ د٘جةٜج ُٔج ّ



 

   

   

ّّْش ُٜج ٗظ٣ٌّج ٝػ٤ِّٔج ٛن٢: ث َّ ثُـٌد٤ّز ٝك ُؼونَ ٝٗونو ثُؼونَ دضـ٤٤نٌ كّْنٚ ٝآ٤ُّنجس ثٕنضـجُٚح ٝ ٗونو ثُضّنٌثط كن٢ ًن

ّْ ثُلٚنَ دن٤ٖ ثُنّو٢ّ٘٣ ٝثُنّو١ّٞ٤ٗ  ز ٓنغ ُنٞعٌ ًٝنجُلٖ ٝؿ٤ٌٛٔنجح عن ّٙ ّّْز ثُّو٤٘٣ّز مج ٓؾج٫صٚ ٝ صؾجٍٝٙح ٝ ٗوو ثُٔؤ

ج ّٔـ ُ٪ْٗنجٕ د٣َٔنو ث٩دنوثع كن٢ ثُٔؼٌكنز ٝثُغّوجكنز ٝؿ٤ٌٛٔن ّٔ ٓ ٍ ّٝ ً ثُغّج٢ٗ ٖٓ ث٧ ٌّ ج ٓنٖ ثُٔؾنج٫س. ٝٛن٢ ٝصق

نٌك٢ّ كن٢ د٘نجء ٖٓنٌٝػٚ ثُقنوثع٢ّ، كٜنَ  ّٖ ّْ ك٢ ٤ًٌّٝر ثُقوثعز ثُـٌد٤ّز ثُّض٢ ٣ضّذؼٜج ث٧ّضجى ثُ ث٧ِّ ث٧ًدؼز ث٧ٛ

ّٕ ثُٞثهغ  ًٌٝر إ٠ُ ثُقوثعزن ك٫ ٗٚوً إىٕ ػٖ فض٤ٍّٔز ٓج، ًؿْ ك ّٞ ىُي ف٤ٖ ٣٘طذن ػ٠ِ ثُؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٓؤّه دجُ

٫ إُنن٠ ٝثهؼ٘ننج ٝإهًثىٓنضِننق صٔجٓننجن كُنن٤ِ ٓننٖ ثُ ّٝ نن١ًٌّٝ ث٫صّؾننجٙ ك ًثصٚ ٝه٣٘ننٚ ٝعوجكضننٚ  ّٞ ّٞ د٘ننجٙ ثُٔؼٌك٤ّننز ٝصٚنن

ً ْٓجًٙ ثُضقو٣غ٢ّ ثُنجٗن ّٞ  ٝػجهثصٚ ٝصوج٤ُوٙ ُضٚ

َّ ٗظٌٗج ن٤جع ثُّني١ ٫ ّنذ٤َ  -ثُؼٌح ٝ ث٤ُِْٖٔٔ -ُوو   ّٞ ٖٓوٝهث إ٠ُ فوثعنز ثُـنٌح، دٞٙنلٜج ثُٔ٘وني ٓنٖ ثُ

ِ٘ج ٓج كٗضؾ٘جٙ ٖٓ ًضخ ٝهًثّجس ٝكدقنجط فنٍٞ ٛنيث ثُٔلٜنّٞ، ٝٓنج ػونو إ٠ُ ٝؽٞه ثُؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩ هٝٗٚ، ٝ ّٓ ُٞ صأ

ٖٓ ٗوٝثس ُٝوجءثس ًٕٝٝجس ػٔنَ، ُضذ٤ّّ٘نج "ٙنًٞر" ثُقوثعنز كن٢ كىٛجٗ٘نج. ُونو كٝنقش ثُقوثعنز كن٢ كىٛجٗ٘نج هنَوًث 

غََِننزَ  ٝٓٚنن٤ٌث ٫ كٓننَ ُ٘ننج كنن٢ ثُق٤ننجر ٓننٖ هٝٗننٚ، ُٝنن٤ِ  ُ٘ننج ٝؽننٞه كؼِنن٢ّ كنن٢ ثُضّننج٣ًل مننجًػ كٟننٌٙ. ٝثُٞثهننغ ْٓ ّٕ كَ ك

(Idéalisation ِٖل٤ّ٤ ّْ ( ثُقوثعز دٜيٙ ثُط٣ٌّوز )دٔؼ٠٘ ؽؼِٜج ث٧ٗٔٞىػ ث٧ٓغَ ُِٞؽٞه( ٛٞ ثُٞؽٚ ث٥مٌ ٧ٓغَِز ثُ

َّ ٓنج صذ٤٘نٚ  ً ٓ٘جف ُِقوثعز ثُّض٢ ًك٣٘ج كّٜٗج صْ٘نؼ ػِن٠ ؿ٤نٌ ٓغنجٍ، ٝص٘لن٢ ًن ّٞ ُلضٌر ٖٓ كضٌثس ثُضّج٣ًل، ٝ ٛٞ صٚ

َّ ٓقِّٚ د٘جء ؽو٣وث. ُيُ ي كؼٞٝج ػٖ صٔؾ٤و ثُقوثعز ٝصغ٤ٖٔ ٌٓضْذجصٜج ث٣٩ؾجد٤ّنز كون٠، ٫ دنّو ٓنٖ ثُضّّٞؽنٚ إ٤ُٜنج ُضق

دجُّ٘وننو ك٣ٞننج، ٧ّٜٗننج ٤ُْننش ًجة٘ننز كننٞم ثُضّننج٣ًل، إّٜٗننج ٓلٜننّٞ دٖنن١ٌّ ك٣ٞننج كٗضؾضننٚ ّنن٤ًٌٝر صج٣ًن٤ّننز كنن٢ ٝثهننغ 

ذ٤َ ُِظًّٜٞ. ّْ  ٓنٚٞٗ ٤ّٛأ ُٜج ثُ

ّٕ فوثعز كٗضؾش كمطٌ كٗٞثع ث٧ِّقز  ٝػجٓ ثُّ٘جُ م٬ُٜج كدٖغ فٌد٤ٖ ك٢ صنج٣ًل ثُذٖن٣ٌّز، ٝٛنّوهس ٗؼضوو ك

ّٕ فوثعنز ٓنٖ ٛنيث ثُّ٘نٞع ُلن٢ فجؽنز إُن٠ ٌٓثؽؼنز ٝصو٤ن٤ْ. ُٝونو  –٫ٝ صَثٍ صلؼَ  –ثٌُٕٞ ػ٠ِ دٌٌر كد٤ٚ دجُل٘جء  إ

ّٕ ثُٔذجها ٝث ٌّٖك٢ّ إ٠ُ دؼو ٖٓ ٛيٙ ث٧دؼجه، ػ٘وٓج ًكٟ ك ُو٤ْ ثُّض٢ ٫فظ٘ج ٝٗقٖ ٗ٘ؾَ ٛيث ثُذقظ كط٘ز ث٧ّضجى ثُ

٣ّننز ٝثُْٔننجٝثر ٝثُؼننوٍ ٫ صطذّننن كنن٢ ثُـننٌح ًٔننج كنن٢ مجًؽننٚ ْٓننضو٫ّ ػِنن٠ ىُنني  ٌّ كٗضؾضٜننج ثُقوثعننز، ٓغننَ ه٤ٔننز ثُق

دجُؾٌؿ ثُّ٘جٍف كدوث: ثؿضٚجح ث٧ًث٢ٝ ثُلِْط٤٘٤ّز ثُّي١ ٣ٞثؽٚ دوػْ ثُـٌح ٝٓذجًًضٚ
76

ّٕ ٗٞػج ٖٓ ٛيث ثُّ٘وو  . إ

ًثس ًٝصٟ ٝككٌجًث...١ًٌُّٝٞ، ٌُٖٝ ٫ دّو ٖٓ كٕ ٤ٚ٣خ ٓ٘ضؾجس ثُ ّٞ  قوثعز ٗلْٜج ه٤ٔج ٝٓذجها ٝصٚ

نِل٢ّ، كن٢ ًك٣٘نج، ٛنٞ ثُّ٘ونوح ك٬ٌٛٔنج ٖٓنوٝه إُن٠ ٌٓفِنز ٤ٍّ٘ٓنز دؼ٤ٜ٘نج  ّْ ٌٌّ ثُقنوثع٢ّ ػنٖ ثُ ّٕ ٓج ٣لَٚ ثُٔل إ

نٖ ٌٓفِنز ؽو٣نور  ّٕ ّٕ ثُقوثعز هو ٙجًس ٖٓ ثُٔج٢ٝ دجُّْ٘ذز إُن٠ ثُـنٌح ثُّني١ ه ٬ًٝٛٔج ًجة٘ز ك٢ ثُٔج٢ٝ دٔج ك

ّٕ ٓج ٣لَٚ ٛيث ػٖ )ٓج دؼ َُ صِي ثٌُٔفِز ٣ٝٞل٢ ػ٤ِٜج ٟجدؼج كّط٣ًّٞج ّق٣ٌّج، ؿ٤ٌ ك غِ ْٓ و ثُقوثعز(، ٬ًٝٛٔج ٣َُؤ

 ىثى ٛٞ ثُّ٘وو. 

                                                           
76
ٌّٖك٢ّ  -  24، ٗ ،لبٌاثػذو ثُٔؾ٤و ثُ



 

   

   

 ّٕ ٌ ثُؼنجُْ ث٩ّن٢ّٓ٬ دنجُّ٘ٔٞىػ ثُـٌدن٢ّن ٛنَ ك ّٞ ًٔج ٣ؾخ كٕ ٗيٛخ إ٠ُ ٓج ٛٞ كدؼو ٖٓ ىُي: ُٔجىث ٌٗد٠ صق

ن ّٓ هن٢ّ دنٚ، إ ٌّ ج كٕ ٣ٌنٕٞ فوثعنز ػِن٠ ثُن٠ّٔ٘ ثُـٌدن٢ّ كٝ ٫ ٣ٌنٕٞن ُٝٔنجىث ٗؾؼنَ ٓنٖ إ٬ٙؿ ثُٔؾضٔغ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٝثُ

ّْ ٤ًنق  ثُقوثعز ٓغ٬ كػ٠ِ ٌٗٗٞ إ٤ُٚ، ٝهو مِّلش إٝنجكز إُن٠ إ٣ؾجد٤ّجصٜنج، ّنِذ٤ّجس ُنْ ٣ٖنٜوٛج ثُؼنجُْ كن٢ صج٣ًننٚن عن

ذ٤َ إ٠ُ "ثُِّقجم" دٜيث ثُـٌح ثُٔضْجًػز مطجٙ ٖٓ ٌٓفِز إ٠ُ ٌٓفِزن كئىث ًّ٘ج هنو هٞن٤٘ج ً ّْ ٖٓ، ثُ َّ هفنج ٓنٖ ثُن

نٖ ثُـنٌح ٌٓفِنز ٓنج دؼنو ثُقوثعنز، كٔنجىث ّن٘لؼَ  ّٕ ٗضْجءٍ ػٖ ٌٟثةن دِٞؽ ثُقوثعز ػ٠ِ ثُن٠ّٔ٘ ثُـٌدن٢ّ، فضّن٠ ه

ٍ ثُقو٣ظ ػٖ ثٌُٔفِز ث٠ُٝ٧ كّ ثُغّج٤ٗزن ّٞ  ث٤ُّٞن َٛ ّ٘ق

ً، هنو ؽؼِ٘نج كن٢ ٝٝنغ ًج٣ًٌنجص١ًٞ ّٞ ّٕ ثُضّٖذّظ دجُـٌح ٝؽؼِنٚ ثُٔؼ٤نجً ث٧ٓغنَ ُِضّونّوّ ٝثُضّطن ٣نو٢ٓ ثُوِنخ  إ

ٝقٌج. ىُي كّٗ٘ج  ِِ٘ج ٗوًٝ ك٢ فِوز ٓلٌؿز، ك٬ ٗقٖ دِـ٘ج ٓج دِنؾ ثُـنٌح، ٫ٝ ثُـنٌح ًنّق ػنٖ ثُضٌّفنجٍ دؼ٤نوث 

٤ّز ػٖ ّؤثٍ ثُقوثعز. ّٔ َّ ك٢ ًك٣٘ج كٛ جُلز ٫ صو ّْ ّٕ ث٧ّتِز ثُ  كِ٘قن دٚ. إ

ثُٔؼجٙنٌ دجػضٔنجه كٗٔنٞىػ ث٧ّنضجى ػذنو ثُٔؾ٤نو صذ٤ّّ٘ج ٖٓ م٬ٍ ٛيث ثُذقظ ه٤ٔز ثُقوثعز كن٢ ثُلٌنٌ ث٩ّن٢ّٓ٬ 

ّٕ ٓلٜنّٞ ثُقوثعنز كن٢  ًٙ ُِقوثعز، ٝهو ثمضنجً ثُٔنومَ ثُقٞنج١ًّ ُٔوجًدضٜنج، صذ٤ّّ٘نج ك ّٞ ٌّٖك٢، ثُّي١ ٝهل٘ج ػ٘و صٚ ثُ

َّ ٓقجُٝز ص٘ظ٣ٌ٤ّز صقٌٚٙ ك٢ هجُخ ٓلٜن٢ّٓٞ ٓقنّوه، ىُني كّٜٗنج ْٓنجً ثٓضنّو  ثُـٌح ٛٞ ٓلّٜٞ إٌٕج٢ُّ ٣٘أٟ ػٖ ً

ٌّٖك٢ّ  ػ٠ِ ٓج ّْ صذ٤ّّ٘ج صٔغَّ ث٧ّضجى ثُ ٖٓ ٝث٩ْٗجٕ دجُضّـ٤٤ٌ. ع َّ ٖٓ ٟجٍ ثُٔؼٌكز ٝثُ َّ ٣وٌح ٖٓ مْٔز هٌٕٝ ٖٓ ثُ

ٖٓ، ٝثّضنِٚنن٘ج ٓؼننٚ ثُٔقضننٟٞ ثُٔؼ٤ننج١ًّ  َّ ً ثُقننوثع٢ّ ُِنن ّٞ ٫س ثُّضنن٢ ٟننٌكس ػِنن٠ ثُضّٚنن ّٞ ُٔلٜننّٞ ثُقوثعننز ٝثُضّقنن

ًَّٗج كن٢ ٛنيث ثُذقنظ ػِن٠ ٖٓنٌٝػٚ ثُقنوثع٢ّ  ثُونجةْ ػِن٠ ٗونو ثُؼونَ ث٩ّن٢ّٓ٬ ٝٗونو ثُضّنٌثط ٝٗونو  ُِقوثعز. ٝهو ً

ٌّٖك٢ّ ٌٖٓٝػٚ ثُقوثع٢ّ. ّْ ث٧ِّ ثُّض٢ ٣ذ٢٘ ػ٤ِٜج ثُ ّّْز ثُّو٤٘٣ّز ثٗضٜجء دًٌٞٝر ثُؼِٔ٘ز، ٢ٛٝ كٛ  ثُٔؤ

ٝد٘جء ػ٠ِ ٓج ّذن ٖٓ ػٌٛ ككٌجً ثٌُجصخ ٝصق٤ِِٜج ٝٗووٛج، ٣ٌٖٔ كٕ ٗنِ٘ إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ثُّ٘ضنجةؼ ٗؾِٜٔنج 

ٜج:ك٢ ٓج ٢ِ٣ ٓ ّٔ  ٌضل٤ٖ دأٛ

ُ ث٣ًٌَُّٔنز ثُل٣ٌٌّنز ث٧ًٝٝد٤ّّنز ٓنٖ ف٤نظ ٣ونّوً كّٗنٚ  - ٌّ ّٕ ثُلٌٌ ث٢ّٓ٬ّ٩ ك٢ كؿِخ ث٧ف٤جٕ كٌٌ صجدغ ٣ٌ إ

٣ٌٌّٖ ثُؼنٌح ٣٘ضونوٕٝ ث٣ًٌَُّٔنز ث٧ًٝٝد٤ّّنز، كنئّْٜٗ ٣نوػٜٔٞٗج  ٣ذقظ ػٖ ثُلٌثهر ٝثُض٤َّّٔ. كئىث ًجٕ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔل

عوجك٤ّز -ِخ ث٧ف٤جٕ ٖٓ ٓو٫ٞس ثُلٌٌ ثُـٌد٢ّ ثُّض٢ كٗضؾضٜج ٤ًٌّٝر ٤ّّٖٞٞٓ ف٤ظ ٫ ٣ٖؼٌٕٝ دجٗط٬هْٜ ك٢ كؿ

ّٕ ث٫ّنضلجهز صٌنٕٞ  ٫ ك٢ ٝثهؼٚ دٔنضِنق كدؼنجهٙ. ؿ٤نٌ ك َّ ٝفٞج٣ًّز ٓنضِلز صٔجٓج ػٖ ٤ًٌّٝر ثُلٌٌ ث٢ّٓ٬ّ٩ ٓ٘

ّٕ ثُـٌح صؾجٍٝٙ إُن٠ ّنؤثٍ ٓنج  هثةٔج ٓضأّمٌر، كْؤثٍ ثُقوثعز ٣طٌؿ ث٤ُّٞ ك٢ ثُؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩ دئُقجؿ، ك٢ ف٤ٖ ك

َّ ِٜٗنظ مِنق ثُْٔنضؾّوثس ثُل٣ٌٌّنز ثُـٌد٤ّنز هٕٝ كٕ  دؼو ثُقوثعز دٞٙلٜج ٌٓفِز ٗونو ُِقوثعنز ٗلْنٜج... ٌٝٛنيث ٗظن

َّ ث٧فٞثٍ، كئّٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ كٕ ٌٌٗ٘ دؼنٜ ٓظنجٌٛ ثُقوثعنز ثُّضن٢  ٜنٌس ٛ٘نج ٝٛ٘نجى كن٢ ثُؼنجُْ  ِٗقن دٜج... ٝك٢ ً



 

   

   

ه ث٢ّٓ٬ّ٩، ٫ٝ دّو ٖٓ ثُض٣ّٞ٘ٚ دأّٗ  ٌّ ٜج ٫ ٣ٌٖٔ دقجٍ ٖٓ ث٧فٞثٍ كٕ صٌٕٞ فوثعز ٝكن ث٠ُّٔ٘ ثُـٌد٢ّ، دَ ٛن٢ ٓؾن

 ٓظجٌٛ ٫ ٣ٌٖٔ كٕ صؼٌِ د٤٘ز ك٣ٌٌّز ػ٤ٔوز.

ًثس ثُؾننجَٛر ٝث٧كٌننجً  - ّٞ ُننتٖ ثّننضطجع ثُلٌننٌ ث٩ّنن٢ّٓ٬ ثُٔؼجٙننٌ ٍػَػننز ثٌُغ٤ننٌ ٓننٖ ثُوٞثُننخ ٝثُضّٚنن

ٍّ ػ٠ِ مِنِضٜج ٝصق٣ٌني ثُؾجٓور ٝثُؼوجةو ثُّوٝؿٔجة٤ّز، كئّٗٚ ػٌِ ثٝطٌثدج ٣ؼضٔ َ هثمَ ثُٔؾضٔؼجس ث٤ٓ٬ّ٩ّز ٣و

ع ٣ؼذٌّ ك٢ ثػضوجهٗج ػٖ صلجػَ ػ٤ٔن د٤ٖ ثُؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩، ٝٓج ٣طٌفٚ ثُٞثهغ  ّٞ عٞثدضٜج. كٜيث ث٩ٗضجػ ثُل١ٌٌّ ثُٔض٘

ّٕ ثُو٤ّٞز  ِّش كن٢ ثػضذنجًٙ ثُـنٌح ٓؼ٤نجًثح كجُقنوثع٢ّ  ّٕ ثُٔؼجٌٙ ٖٓ ْٓضؾّوثس، ٝٛيث دؼو إ٣ؾجد٢ّ ؿ٤ٌ ك ٣نٌٟ ك

ّٕ ثُؼنجُْ ث٩ّن٢ّٓ٬ ثُٔؼجٙنٌ )ًٔنج صقوّنن ٓنغ٬  ِل٢ّ ٣ٌٟ ك ّْ ثُؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩ "ٓضنِّق" ٝىُي ٓوجًٗز دجُـٌح، ٝثُ

( ٓضونّوّ ٓوجًٗنز دجُقٞنجًر 2001ٝ 1996ك٢ ككـجْٗضجٕ م٬ٍ فٌْ ٟجُذجٕ ُنـ"إٓجًر ككـجْٗنضجٕ ث٩ّن٤ٓ٬ّز" دن٤ٖ 

ٞجًر ثُـٌد٤ّز ثُٔؼجٌٙر ٝٓج ص٘ضؾٚ ٖٓ كٌٌ ٝعوجكز ٝػِّٞ ٝصو٤٘جس ثُـٌد٤ّز "ثٌُجكٌر". إىٕ، ك٢ ثُقج٤ُٖ  ِّش ثُق

ثُّي١ ٗو٤ِ دٚ كٗلْ٘ج. ُٝتٖ ًجٕ ٛيث ص٣ٌٌْج ٣ًٌَُِّٔز ث٧ًٝٝد٤ّّز ًٔج كِّل٘ج، كئّٗنٚ ٓنٖ ٗجف٤نز كمنٌٟ  ٢ٛ ثُٔقٌثً

نج دنجُؼٞ ّٓ ، ٝإ ََ ج دجػضذنجً ث٧ٗٔنٞىػ ثُـٌدن٢ّ ث٧ٗٔنٞىػ ث٧ٓغن ّٓ نجدغ ه٤َُ ػ٠ِ ثؿضٌثد٘ج ػٖ ىٝثص٘ج، إ ّْ هر إُن٠ ثُونٌٕ ثُ

٬٤ُِٔه، ٝثػضذجًٙ ث٧ًَٔ ٝث٧ِٙـ، ٣ذو٠ ثُط٣ٌّن ثُغّجُظ، ٝٛٞ ثُؾٔغ دن٤ٖ ٛنيٙ ث٧دؼنجه ثُغ٬ّعنز ؽ٤ٔؼنج دجٗضونجء ٓنج 

٣ِٚـ، ٝٛٞ ثؿضٌثح آمٌ ك٢ ًك٣٘ج، ٧ّٗٚ ُْ ٣ؤّه إ٫ّ إ٠ُ ٣َٓو ٖٓ ثُن٠ِ ٝث٫ًصذجى ٝث٩ًدجى، كأٝق٠ ٬ٌٕ ٓنٖ 

ّٖؼٞىر   ثُل٣ٌٌّز.كٌٕجٍ ثُضٌّه٤غ ٝثُ

ًز ٫ صؼٌف ثُضّٞهّق، كئّٗنٚ إٓ  - ٌّ ّٕ ثُقوثعز ٤ًٌّٝر ٓضق إىث ًجٕ ثُلٌٌ ث٢ّٓ٬ّ٩ ثُٔؼجٌٙ ٝثػ٤ج ػٔٞٓج دأ

َّ ٛنيث ًنجٕ ّنذذج ًة٤ْنج كن٢ ثّنضقجُز  ٓوجًدضٜج، ٣ضؼجَٓ ٓؼٜج دٞٙلٜج ٓؼط٠ ؽجٓنوث عجدضنج ٣ٌٔنٖ ث٩ْٓنجى دنٚ، ُٝؼن

ثُـٌد٤ّنز ٗلْنٜج، كن٬ ٗضقنّوط ػنٖ ثُقوثعنز كن٢ ىثصٜنج، دنَ  صقو٣و ٓؼ٠٘ ٝثٝنـ ُٜنج، فضّن٠ هثمنَ ثُٔ٘ظٞٓنز ثُل٣ٌٌّنز

ّْ كّْٜج. ٝإىث ًجٕ ثُلٌٌ ثُـٌد٢ّ هو ٝػن٠ ٛنيث ث٧ٓنٌ ؽ٤ّنوث، كضّٞؽنٚ إُن٠ ٓو٫ٞصٜنج دجُّ٘ونو  ٗضقّوط ػٖ ٬ٓٓقٜج ٝكٛ

ّٕ ثُلٌٌ ث٢ّٓ٬ّ٩ ثًضل٠ كن٢ ثُـجُنخ دنـ"ثّض٬ٜى" كفنو ٓلج٤ٜٛٔنج  ًٔنج فنّوهٛج ٝثُضّق٤َِ ٝثُضّؼو٣َ ٝثُّ٘ل٢ كف٤جٗج، كئ

ّٕ ثُقوثعز ٤ُْش ػجُٔج ٓغج٤ُّج، دَ إّٜٗج ٖٓ كًغٌ  ًث صقو٣غ٤ّج ُِؼجُْ ث٢ّٓ٬ّ٩. ٝ ثُقجٍ ك ّٞ ثُـٌح ٤ُذ٢٘ ٖٓ م٬ُٚ صٚ

 ثُٔو٫ٞس فجؽز إ٠ُ ثٌُٔثؽؼز ٝثُّ٘وو، إىث ٗظٌٗج إ٠ُ ٓج ككٌٍصٚ ٖٓ ه٤ْ ٓؾضٔؼ٤ّز ٝكم٬ه٤ّز ٝعوجك٤ّز ٝثهضٚجه٣ّز...

 ّٖ ٌك٢ّ ٓقجُٝز ؽ٣ٌتز ٌُٔثؽؼز ثُؼوَ ث٩ّن٢ّٓ٬ كن٢ ٝنٞء ثُٞثهنغ ثُٔؼجٙنٌ ثُّني١ ٫ ٣ٔغَّ ٌٖٓٝع ث٧ّضجى ثُ

َّ ثُقنوٝه، كأٝنق٠  َّ صؼو٤وث ػٖ ٓلّٜٞ ثُقوثعز ٗلْٚ، ٝثهغ ػٚلش ك٤ٚ ث٫صّٚج٫س ٝثُضٌُّ٘ٞٞؽ٤جس ثُقو٣غز دٌن ٣و

ونَ ث٩ّن٢ّٓ٬ هنو كٗنضؼ ثُؼجُْ ٌٓصؼج ُِٔض٘جهٞجس، ٝٙجً ث٩ْٗجٕ ًجُضّجةٚ ٫ ٣ؼٌف ٤ًق ٣ؼن٤ٔ ؿنوٙ. ٝإىث ًنجٕ ثُؼ

ًٌٝر ٙجُقج ُٞثهغ ٓنضِق فض٠ّ  ّٞ ك٢ كؾٌ ث٬ّ٩ّ كٌٌث ٓنٚٞٙج ٓقوٝهث دجُذ٤تز ثُّض٢ ٖٗأ ك٤ٜج، كئّٗٚ ُْ ٣ؼو دجُ

ثُضّ٘جهٜ كف٤جٗج ٓغ د٤تز ثُوٌٕٝ ثُٜؾ٣ٌّز ث٠ُٝ٧، صذّوٍ ثُٞثهغ كضذّوٍ ث٩ْٗجٕ، ٝثصّْؼش كف٬ٓٚ ٝٓطجٓقٚ ُٝنْ صؼنو 

ثٖٛ ثُٔؼوّننو. ٌُٝننٖ، ًؿننْ ؽننٌكر ث٧ّننضجى ثُٔؼٌكننز ثُضّو٤ِو٣ّننز ٕننجك ٌّ ٤ز ُِـ٤ِننَ ٫ٝ هننجهًر ػِنن٠ ث٩ؽجدننز ػننٖ كّننتِز ثُنن



 

   

   

ّٕ ٝثهؼ٘ج ك٢ فجؽز إ٠ُ هًثّز كػٔن ُذ٤٘ضٚ ثُل٣ٌٌّز ٝث٫ؽضٔجػ٤ّز ٝث٫هضٚنجه٣ّز ٝثُغّوجك٤ّنز ٫ صٌضلن٢ كون٠  ٌّٖك٢ّ، كئ ثُ

ل ّٖ ّْ ك٣ٞج دجُضٌّثط ثُ ٤ّز.دوًثّز ثُضٌّثط دٞٙلٚ صٌثعج ٌٓضٞدج، دَ صٜض ّٔ َّ ػ٘ٚ كٛ  ١ّٞ ثُّي١ ٫ ٣و
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