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7 التفاهم

 :ΩÓ°SE’G  »a  ΩÓμdGh  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UoCG  oAÉª∏Y  ∫ƒ```≤j
 ¿ƒæ©j  º```gh  ,zìÓ£°U’G  »```a  á``` qMÉ°û oe  ’{  ¬```fEG
 Iô```Ñ©dG  π```H  ;»```fÉÑªdGh  ®É```ØdC’ÉH  Iô```ÑY  ’  ¬```fCG  ∂```dòH
 Ö«dÉ°SC’Gh  ®ÉØdC’G  ∞```∏àîJ  ó≤a  ,»fÉ©ªdGh  ø```«eÉ°†ªdÉH
 »a  ±ÓàN’G  ¿ƒμj  Ée  kÉÑdÉZh  ,kGó```MGh  oOƒ°ü≤ªdG  o¿ƒ```μjh
 ≈qàM  ,ájôμØdG  äÉ```eƒ¶æªdG  Aƒ```°ûf  äÉjGóH  »```a  ®ÉØdC’G
 lºndÉY  oCÉ°ûæj  ,É```¡bƒ°S  ≈∏Y  äƒà°SGh  á```aÉ≤ãdG  äô```≤à°SG  GPEG
 ,á©æ°üdGh qøØdG  πgCG  ø«H ¬«∏Y ± oQÉ©àdG  …ôéj w»ë∏£°üe
 hCG  ¿hQhÉëàªdG  ±ô```°üæjh  ,πμ°ûdG  »```a  o±ÓàN’G  tπ```≤«a
 äÉë∏£°üªdG  AGQh  É```e  ó```≤fh  IAGô```b  ≈```dEG  ¿ƒ```dOÉéàªdG

.º«gÉØe  øe  É¡«∏Y  ± nQÉ©àªdG

 »ën∏ n£°üªdG  ±ÓàN’G º¡a »a ÖgòªdG  Gòg q¿CG  nó r« nH
 ;¬bÓWEG  ≈```∏Y  kÉ```ë«ë°U  ¢```ù«d  »```ën∏£°üªdG  O tó```©àdG  hCG
 ∫Éée  »a  møs«©e  mº¡a  øY  w»```°ü«î°ûJ  lô«Ñ©J  í```∏£°üªdÉa

التفاُهم إلى  التسامح  من 

»ªdÉ°ùdG  øªMôdG  óÑY
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 oô uÑ© oj  »ë∏£°üªdG  ±ÓàN’G  q¿EÉa  Gòdh  .øs«©e  x»îjQÉJ  m±ôXh  , møs«©e  mº```∏Y

 o≥Ñ£æjh  ,kÉ©e  ºμëdGh  ºjƒ≤àdGh  º¡ØdG  »a  áØ∏àîe  ègÉæe  øY  ÖdÉ¨dG  »```a

 í oeÉ°ùàdG í∏£°üe ô¡X ó≤a ,º ogÉØàdGh í oeÉ°ùàdG r» nën∏ n£°üe ≈∏Y ôeC’G Gòg

 ø«H  »æjódG  o±Ó```îdG  ¿Éc  É```eóæY  ,ô°ûY  ™```HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  »```a  ÉHhQhCG  »```a

 q¿C’h  .Iô«Ñch  mIô«ãc  mÜhôMh  mäÉYGõf  ≈dEG  kÉj qODƒe  ∂```«dƒKÉμdGh  âfÉà°ùJhôÑdG

 á°UÉîdG  ø«JÉ«ëdG  »a  π∏°T  ≈dEG  ø«aô£dG  ø«H  …ODƒj  ¿Éc  s»æjódG  ±Ó```îdG

 ¿ƒL  ¬ª¡a  Éªc)  í oeÉ°ùàdG  ¿Éc  ó≤a  ;AÉæÑdGh  ¢û«©dG  π oÑ o°S  oπ u£©ojh  ,áeÉ©dGh

 ,áeÉ©dG  IÉ«ëdG  ∫Éée øY »æjódG  ±ÓîdG  áMGRE’  kÉHƒ∏£eh kGOƒ°ü≤e (∑ƒd

 , q¢UÉîdG  ¬Ñgòe hCG  ¬æjO  ≈∏Y  wπc  ≈≤Ñj  ¿CG  kÉ«æjO  ¿ƒØ∏àîªdG  ™«£à°ùj  å«ëH

 º¡æY  ∞∏àîj  øjòdG  øjôNB’G  ™```e  n¢ûjÉ©àj  ¿CG  ¬°ùØf  pâbƒdG  »```a  ™```«£à°ùjh

 ¿CG  ø«Ø∏àîª∏d  øμªj  √òg  í oeÉ°ùàdG  á«ægP  á£°SGƒHh  .ÖgòªdGh  øjódG  »```a

 ø«ª«≤ªdG  øjôNB’G  ™e  ≥FÓY áeÉbEG  »ah  , qΩÉ©dG  º¡fCÉ°T  º«¶æJ  »a  GƒfhÉ©àj

.É¡ pJGP  á«MhôdÉH  ádhódG  hCG  øWƒdG  êQÉN

 í oeÉ°ùàdG  oá∏Môe  âfÉc  ,áãjóëdG  áæeRC’G  ≈∏Y  ¿ƒ```ª∏°ùªdG  sπWCG  ÉeóæYh

 »a  …QÉ°†ëdG  º```¡dÉée  »ah  ``  º```¡jód  äô¡X  ó```≤a  , râsÑàà°SG  ó```b  º```¡jód

 läÉYGõf  É¡æ«H  âeÉbh  ,IOó©àe  lá«¡≤ah  lá«eÓc  ÖgGòe  ``  á£«°SƒdG  Ö``` n≤ pëdG

 á∏°üqàªdG  iôNoC’Gh  á«æjódG  πFÉ°ùªdG  »a èjQóàdÉH  äóªN ¿CG  âãÑd  Ée  lá©°SGh

 mäÓμ°ûªH  É¡©e  âJCG  Iô°UÉ©ªdGh  áãjóëdG  áæeRC’G  q¿CG  çóM  …òdG  ÉªfEG  .É¡H

 iód  Éªch  ,É¡à¡LGƒªd  ¥ oô oWh  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  Ö©°üdG  øe  ¿Éc  ÉjÉ°†bh

 ≈dEG  ∫ƒëàJ  ¿CG  oå```Ñ∏J  ’  á«LQÉîdG  äÉ```jóëàdG  q¿EÉ```a  ;äÉ```aÉ≤ãdGh  º``` neoC’G  qπ oc

 Gƒ¡Lhh ÉeóæY ø«ª∏°ùª∏d iôL Ée Gògh ,º nXÉ©à nJh …ô°ûà°ùJ á«∏NGO mäÉYGõf

 kGójóéJ  í oeÉ°ùàdG  ≈dEG  mójóL  øe  oáLÉëdG  äô¡X  ∂dòdh  .áKGóëdG  äÉjóëàH

 Éª«a  kÉ°†©H  Éæ o°†©H  oQ oò```©jh  ,¬«a  Éæ≤ØJG  É```ª«a  ¿hÉ©àf)  :IQƒ```¡°ûªdG  á```dƒ≤ª∏d

 π ogÉ°ùàdG  OôØe  nô nKBG  øe  ∑Éæg  ¿Éc  ™bGƒdG  Gòg  øY  kGô«Ñ©Jh  .(¬«a  É```æ rØ∏àNG
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 çóM  óbh  ,π©ØdÉH  ìÓ```£°U’G  »a  ná qMÉ°û oe  ’  Éægh  ,í``` oeÉ°ùàdG  OôØe  ≈```∏Y

 ,OôØªdG  Gòg  øjô qμØªdG  ôFÉ°S  Ωóîà°SG  ¿CG  ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  »```a

.√ƒaô©j  ºd  rø ne nh  »HhQhC’G  …ôμØdG  ïjQÉàdG  GƒaôY  rø ne  ∂dP  »a  AGƒ°Sh

 ,øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô```≤dG  ™∏£e  »a  í oeÉ°ùàdG  á```∏ée  äCÉ°ûf  É```eóæYh

 ,ø«ª∏°ùªdG  ø«H  ±ÓàN’G  QÉÑàYG  :¿GQÉ```ÑàYG  í∏£°üªdG  Gò¡H  ò```NCÓd  ¿Éc

 äÉbÓ©dG  QÉÑàYGh  .ΩÓ```°SE’G  áHÉMQ  ≈dEG  äÉ```aÓîdG  ∂∏J  R ohÉéJ  IQhô```°Vh

 á«ª«gGôHE’G  ¿ÉjOC’G  má```°UÉîHh  ;iôNoC’G  äÉfÉjódGh  ΩÓ°SE’G  ø«H  Ió```jóédG

 máfÉeCÉH  í oeÉ°ùàdG  π«Ñ°S  oá∏éªdG  â```μ∏°S  óbh  .É¡°SQGóeh  É¡ÑgGòe  ≈qà°T  »```a

 äÉgÉéJ’G  ≈à°T  øe  ÜÉqà oμd  mäÉ```°SGQOh  kÉKƒëH  äô°ûæa  ,ø«Jójó°T  má```gGõfh

 ájƒæ°ùdG  á«¡≤ØdG  Ihó```ædG  »ah  .êQÉîdG  »ah  ø```«ª∏°ùªdG  QÉjO  »a  á```jôμØdG

 â∏ÑbCG  ``  …ƒæ°ùdG  »aÉ≤ãdG  É```¡ª°Sƒe  »a  Éªc  ``  ±ÉbhC’G  oIQGRh  É```¡ oª«≤J  »```àdG

 º¡YRÉæe  ±ÓàNG  ≈∏Y  ,øj qƒYóª∏d  äGô```°VÉëªdG  ôFÉ°S  ô°ûf  ≈∏Y  oá```∏éªdG

 ìÉàØf’G  q¿CG  ∂dP  AGQh  ø```e  oOƒ°ü≤ªdG  ¿Éch  .á«æjódGh  á```jôμØdG  º```ÑgGòeh

 ,ø«Ø∏àîªdG  A’Dƒg  ä’ƒ≤e  øe  ájQhô°V  π```H  láæμªe  IOÉaE’G  q¿CGh  ,…Qhô```°V

 ºdÉ©dGh  »Hô©dG  øWƒdGh  áæ£∏°ùdÉH  á```jQÉédG  ôjƒ£àdGh  Ωó≤àdG  äÉ«∏ªY  »```a

 `` ø«ª∏°ùªdGh  ø««ë«°ùªdG  ø«H  QGƒëdG  ∫Éée ``  ôNB’G  ∫ÉéªdG  »ah  .™°ShC’G

 ∫GóédG  AGƒ```LCG  êQÉN  mIójóL  má```bÓY  ™æ o°U  »```a  ΩÉ¡°SEÓd  á```∏éªdG  â``` nª n°S

 ø««ªdÉ©dG  ø«æjódG  ø```«H  ≥FÓ©dG  ójóéJ  oá«°†b  »```g  oá«°†≤dÉa  ,≈```°VƒØdGh

 øe  á∏éªdG  âfhÉ©J  óbh  .´GõædG  √ƒLhh  ΩÉ°üîdG  øe  mOƒ¡Y  ó©H  ,øjô«ÑμdG

 »a  äÉgÉéJGh  ¢ùFÉæch  mäÉ©eÉL  ≈∏Y  âëàØfGh  `` IQGRƒdG  äÉ°SÉ«°S  øª°V ``

 ¿Éch .ÉHhQhCG  »ah ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ,øjódG áØ°ù∏ah á«æjódG äÉ°SGQódG

 ô««¨àdGh  ¢TÉ≤æ∏d  káÑ°üN  káÄ«H  oá```∏éªdG  äQÉ°U  å«ëH  , lô«Ñc  lÜ ohÉéJ  ∑É```æg

 ™e  º¡∏ oeÉ©Jh  ,ΩÓ°SEÓd  º¡Jô¶f  »a  ø««ë«°ùªdG  iód  Éªc  ,ø«ª∏°ùªdG  iód

.ø«ª∏°ùªdG
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 ≈∏Y  iôNoCG  kIƒ£N  Ωó≤àf  ¿CG  ¢TÉ≤ædGh  πª©dG  øe  mó≤Y  ó©H  ÉæjCGQ  ó```bh

 »a  á∏éªdG  á«ª°ùJ  ≈dEG  ô«°üªdÉH  ;≥«ª©dGh  ™°SGƒdG  »fBGô≤dG  ± oQÉ```©àdG  ÜQO

 â¡àfG  äÉaÓîdG  q¿CG  ∂dP  »æ©j  ’h  .º ogÉØàdÉH  IójóédG  ájôjƒ£àdG  á∏MôªdG

 QGƒë∏d  q¿CG  »æ©j  ô««¨àdG  Gòg  qøμd  ;¿ÉjOC’G  ø«H  hCG  ájôμØdG  Ö```gGòªdG  ø```«H

 ∫ƒ°UƒdG  ƒgh  ,kÉeÉªJ  kÉë°VGh  n¿ƒμ«d  ;¬à«ægòd  nÅ«¡f  ¿CG  ÉæjCGQ  kÉaóg ¢TÉ≤ædGh

 .É¡ª«¶©Jh  Égó«cCÉJ  ≈∏Y oπª©f  ,ácôà°ûe º°SGƒb  ≈∏Y AÉ≤∏dG  hCG  º ogÉØàdG  ≈dEG

   L   K   J   I   H  G   F   E }  :áªjôμdG  ájB’G  »a  AÉL  Éªμa

 t»```≤àdÉa  [13 :äGô```̀éëdG]   |U   T   S   R     Q   PO   N   M
 πLCG  øe  ájô oaÉæàdG  ¬YRGƒfh  o¬ ndƒ«e  oÖ```dÉ¨ oj  …òdG  ƒg  ø«ª∏°ùªdG  øe  ó pQƒ```dGh

 oπ«Ñ°S  »g  π```«Ñ°ùdG  √ògh  .»fBGô≤dG  ± oQÉ```©àdGh  º ogÉØàdG  q§```N  »a  ∫ƒ```NódG

 ¿BGô≤dG  πªM  PEG  ;¬«∏Y  o¬ oeÓ°Sh  ˆG  oäGƒ```∏°U  »ÑædG  IƒYOh  ºjôμdG  ¿BGô```≤dG

 »HCG  º«gGôHEG  oá```q∏ pe  É¡ oæª°†àJ  »```àdG  ,ó«MƒàdG  Iƒ```YO  ,óMGƒdG  ø```jódG  Iƒ```YO

 ,óMGƒdG  ˆG  ≈dEG  ø```«cô°ûªdG  IƒYO  ≈∏Y  ! »ÑædG  πÑbCÉa  ,0 AÉ```«ÑfC’G

 ™e  óMGƒdG  øjódG  ≈∏Y  º ogÉØà∏d  á```côà°ûªdG  º°SGƒ≤dG  RGôHEG  ≈∏Y  πÑbCG  É```ªc

 ! »ÑædG  ´ÉÑJCG  øeh º¡æe Üƒ∏£ªdGh ,ó«MƒàdÉH ¿ƒdƒ≤j øjòdG ÜÉàμdG  πgCG

    B    A    @    ?      >    =    <  ;    : }  :¬JÉ«°†à≤e  ≥«≤ëJ

   Q    P    O    N      M    L    K    J  I    H    G    F    E    D    C
 πgCG  ∑Éæ¡a  .[64 :¿GôªY ∫BG]  |Y    X    W    V  U    T    SR
 AGƒ°ùdG  áª∏μdG  ∑Éægh  ,Qƒfh  kióg  øe  ∂∏ªf  Ée  πãe  ¿ƒμ∏ªj  øjòdG  ÜÉàμdG

 ≈∏Y  º ogÉØà∏d  »YGódG  ∑ôà°ûªdG  º°SÉ≤dGh  QƒædGh  ió¡dG  ≈°†à≤e  »g  »```àdG

 oOƒ o°ùJ  ’  å«ëH  ;¢SÉædGh  ˆG  ΩÉ```eCG  á«°SGƒ°ùdG  ∑Éægh  ,óMGƒdG  ˆG  IOÉ```ÑY

 ’  ÉæfEÉa  ±Ó```îdG  ≈∏Y  Gh tô```°UCG  r¿EÉa  ,äÉbÓ©dG  »```ah  ¿ÉªjE’G  »```a  oá```Ñn∏ n̈ dG

 ,óMGƒdG  øjódG  Gòg  ,ΩÓ°SE’G  Gòg  »a  ¿hôªà°ùe  ÉæfCG  ó``` qcDƒf  πH  ,º``` o¡ oYRÉæof

. kÓ pLBG  hCG  kÓLÉY  ¬«∏Y  »≤à∏f  ¿CG  óH ’  …òdGh
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 ¢SÉeôHÉg  √PÉà°SC’  â«fƒg  π°ùcCG  ô°UÉ©ªdG  »```fÉªdC’G  ôμØªdG  ∫Éb  ó```≤d

 ; kÉaóg  n¿ƒμj  ¿CG  ø```μªj  ’  ∂dP  q¿EG  :QGƒ```ëdG  ≥jôW  øe  π``` o°UGƒà∏d  »```YGódG

 º ogÉØàdG  ≈dEG  ∂dP  oR ohÉ```éJ  »¨Ñæj  πH  ;QGƒëdG  πLCG  øe  kGQGƒ```M  íÑ°üj  ¬```fC’

 ≈∏Y  nº ogÉØàdG  n¿ƒμJ  ¿CG  »¨Ñæj  QGƒëdG  ájÉZ  q¿CG  …CG  ;∫ nOÉ```ÑàªdG  ±Gô```àY’G  hCG

.á©eÉL  hCG  ácôà°ûe  º°SGƒb

 ≈dEG  oó°ü≤J  ÉªfEG  É¡d  kÉ```fGƒæY  OôØªdG  Gòg  òîàJ  PEG  º ogÉØàdG  á```∏ée  q¿EG

 ≈©°ùJ  ¿CG  ójôJ  Éªc  ,QGƒëdG  AGQh  ø```e  ájÉ¨dG  ójóëJ  ≈dEGh  ,É¡é¡f  ô```jƒ£J

 øëfh  ,¢TÉ≤ædG  ≥«ª©Jh  ,»ª∏©dGh  …ôμØdG  ó¡ nédG  øe  ójõªdÉH  ∂dP  ≥«≤ëàd

 ≈∏Y  »bÓàdG  ±ó```g  :ó«©ÑdG  /Öjô≤dG  ±ó```¡dG  Gòg  É```ææ o«YCG  nÖ r°üof  ™```°†f

.ºdÉ©dG  ™eh  Éæ p°ù oØfCG  ™e  mô«Ñc  mº ogÉØJ

≥«aƒàdG  »dh  ˆGh
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المحـور

.ºgÉØàdG  á∏ée  ôjôëJ  QÉ°ûà°ùeh  ,¿ÉæÑd  øe  »ªjOÉcCGh  ôμØe  ■

 øY  äGô«Ñ©J  á```KÓK  ºjôμdG  ¿BGô```≤dG  »a  Qô```μàJ

:º«gGôHEG  áq∏eh  ,ΩÓ°SE’Gh  ,øjódG  :óMGƒdG  øjódG

 ¬îjQÉJ  »a  oá©eÉédG  oájB’Gh  .ó```MGƒdG  øjódG  »```a  : k’hCG

 øe  13 :iQƒ°ûdG  IQƒ```°S  »a  AÉL  É```e  ,¬æ«eÉ°†eh  ¬```FÉ«ÑfCGh

  R   Q   P   O   N   M   L   K   J }  :≈```dÉ©J  ¬dƒb

  \   [Z   Y   X   W   V   U   T    S
  g   f   e   d  c   ba   `   _    ^   ]
 ,|r   q   p   o   n   m   l   k    j   ih

  3}  :≈dÉ©J  ¬```dƒb  øe  136 :Iô≤ÑdG  IQƒ```°S  »a  AÉL  É```eh

  >   =   <   ;   :   9   8   7    6   5   4
   G   F   E   D   C   B   A   @    ?
 »```Øa  .| Q   P   O   N   M   L   K   J   I   H
 »ah  , 8 ˆG  øe  ĺ nô nà°ûe  øjódG  q¿CG  í«°VƒJ  ≈dhC’G  á```jB’G

■  ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ

الواحد  والدين  الكريم  القرآن 
إبراهيم وملة 
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 »àdG  äGƒYó∏d  lOGó©J  ø«àjB’G  »ah  .ˆÉH  o¿ÉªjE’G  ƒg  ´ nônà°ûªdG  q¿CG  á«fÉãdG  á```jB’G

 móMC’  ≈≤ÑJ  ’  »μd  kGQGôμJh  kGQGôe  ¬H  äAÉL  É¡fCG  hCG  óMGƒdG  øjódG  ≈∏Y  äó scCG

 hCG  ¥ tôØàdG  øY  l»¡f  ø«àjB’G  »ah  .IƒYódG  Æƒ∏H  ΩóY  »a  hCG  ¢Vƒª¨dG  »```a  á``` qé oM

 IƒYO  q¿CG  ø«àjB’G  »ah  .¬FÉ«ÑfCGh  ¬JÉY oód  A’ƒdG  »a  hCG  øjódG  º¡a  »a  ±ÓàN’G

 ¬àjQPh  º«gGôHEG  ≈dEG  mìƒf  øe  ¬∏Ñb  øe  AÉ«ÑfC’G  äGƒYO  »a  oº¶àæJ  ! mó```ªëe

 øjòdG  ,ø«cô°ûªdG  ô rcòH  iQƒ°ûdG  oájBG  OôØæJh  .AÉ«ÑfC’G  ô pNBG  ≈dEG  ≈°ù«Yh ≈°Sƒeh

 hCG  ìƒ°VƒdG  á∏b  øe  ¢ù«d  á```Hƒ©°üdG  »JCÉJh  .ø««ÑædG  IƒYO  ∫ƒÑb  º```¡«∏Y  Ö``` o©°U

 Éªc  kGQƒWh  , kIQÉJ  ¿BGô```≤dG  ô uÑ©j  Éªc  ,Üƒ∏≤dG  ∫ÉØbEG  ø```e  πH  ;äGƒYódG  Qƒ```°üb

 äGƒYOh  ,óMGƒdG  ø```jódG  ´Gôà°TG  ¿PEG  ∑Éæ¡a  .AÉjôÑμdG  ø```e  iQƒ°ûdG  ájBG  »```a

 Æƒ∏Hh  ,¬«a  kÉjõcôe  kÉ©bƒe  º«gGôHEG  Éfó«°S  ∫ÓàMGh  ,¬«dEG  ÜÉ≤MC’G  ôÑY  AÉ«ÑfC’G

 ˆG  äGƒ∏°U  móªëe  ádÉ°SôH  É¡àªJÉNh  É¡dÉªàcGh  É¡JhQP  ácQÉÑªdG  IƒYódG  ∂```∏J

.¬«∏Y  o¬ oeÓ°Sh

 ƒg ,ˆ ¬LƒdG oΩÓ°SEG  hCG  ΩÓ°SE’G ¬fCÉH  øjódG øY ô«Ñ©àdG :ΩÓ°SE’G  :kÉ«fÉK

 áë°VGƒdGh  Iô uÑ©ªdG  oá°UÓîdGh  ,á«fGóMƒ∏dh  ,óMGƒdG  øjó∏d  iôNC’G  oá```¨«°üdG

 o¬ odƒb  Oôj  19 :¿Gô```ªY  ∫BG  IQƒ°S  »Øa  .AÉ```«ÑfC’G  ôFÉ°S  IƒYO  äÉ```jÉZh  iõ```¨ªd

 85  :É¡ p°ùØf  IQƒ```°ùdG  »```ah  ,|L    K     J    I    H}  :kGô```jô≤J  ≈```dÉ©J

 ,|K    J    I    H    G    F    E    D    C      B    A    @    ? }

 ób  o¿ƒμj  ``  ΩÓ°SE’G  …CG  ``  nóMGƒdG  øjódG  ≥æà©j  ’  …òdG  q¿CG  øe  oIQÉ°ùîdG  »JCÉJh

 áeÉ«≤dG  Ωƒj  kGô°SÉN  o¿ƒμ«°S  ¬fCÉ°T  Gòg  l¿É°ùfEGh  .OÉërdE’G  hCG  ∑ô``` p°ûdG  »a  ™```bh

 ¿ÉªjE’G  q¿EÉa  ∂dòdh  ;ÜGò```©dG  øe  oº°UÉ©dG  »g  oá«fGóMƒdG  å```«M  ,ÜÉ```°ùëdGh

 IQƒ°S  »a  ≈dÉ©J  ¬```dƒb  »a  AÉL  Éªc  ;ΩÓ°SE’G  áª©f  »```g  oáª©f  óMGƒdG  ˆÉ```H

   S    R    Q    P     O    N    M    L    K }  3 :Ió```FÉªdG

 ,∫Éªàc’G  »æ©j  …òdG  ƒ```gh  ,øjódG  ƒg  ¬fC’  ; oá```ª©f  oΩÓ```°SE’Éa  .|U    T
 ¿Éc  ÉªHQ  ¬æμd  ;(78 :èëdG)  »ª«gGôHEG  í∏£°üªdGh  .á qeÉàdG  áª©ædG  ∫ƒ```°üMh
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 πgCG  ÖfÉL  øe  oä’Gó```édG  äôoãc  ∂dòdh  ,»```ÑædG  IƒYO  ô°üY  »a  »```°ùf  ó```b

 :∫GóédG  oá°UÓ oNh  .¿ƒcô°ûªdG  ∂dP  »a  º¡cQÉ°Th  ,ßØ∏dG  Gòg  ¿CÉ°ûH  ÜÉàμdG

 .≈°Sƒe  IƒYOh  ,≈°ù«Y  IƒYO  º°SÉH  IójóédG  IƒYódG  o¿BGô```≤dG  uº°ù oj  ºd  GPÉ```ªd

 É¡fCG  ó«H  ;º o¡ o°ù oØfCG  AÉ«ÑfC’G  É¡≤∏WCG  Ée  á°UÉN  AÉª°SCG  ∂∏J  q¿CG  ¿BGô≤dG  á```HÉLEGh

 øe  QÉ°U  Éªc  ,kÉ°UÉN  kÉª°SG  â°ù«d  É¡fC’  ;kÉ≤M  kIójóL  â°ù«d  iôNoCG  má¡L  øe

 ƒgh  ¿ƒª°†ªdG  ≈dEG  á```°UÉîdG  äÉ«ª°ùàdG  R ohÉéJ  É¡H  oOƒ```°ü≤ªdG  ¿Éc  πH  ;ó```©H

 ∂dòch  ,á«fGóMƒ∏d  ¢ü∏NCG  GPEG  lº∏°ùe  t»ë«°ùªdÉa  .ôãcCG  ’  ˆ  ¬LƒdG  oΩÓ```°SEG

 øe  lêhôN  ƒgh  ,¥ÉØqJ’G  ≈dEG  ±Ó```îdG  øe  lêhôN  zΩÓ°SE’G{  »Øa  .…Oƒ```¡«dG

 á©FÉ°Th  káë°VGh  kádƒ≤e  É¡p∏ r© nL  ≈dEG  á«fÉªjE’G  á≤«≤ëdÉH  QÉãÄà°S’G  ≈∏Y  ´Gô°üdG

 πgCG  Qƒ¡ªL  ∫ÉÑbEG  ΩóY  q¿CG  ó«H  ;á¡édG  √òg  »a  lí```°VGh  ¿BGô≤dGh  .á```côà°ûeh

 πH  ``  ºgô¶f  á¡Lh  ø```e  zΩÓ°SE’G{  ∫ sƒM  óMGƒdG  ø```jódG  IƒYO  ≈```∏Y  ÜÉ```àμdG

.ådÉK  møjO  ≈dEG  ``  ó©H  øe  ø«ª∏°ùªdG  ô¶fh

 »a  äGôªdG  äGô°ûY  AÉ«ÑfC’G  »HCG  º«gGôHEG  ô rcP  Oôj  :º«gGôHEG  á```q∏e  :kÉ```ãdÉK

 »a  Éªc)  kÉfÉ«MCG  o√ oô rcP  §```ÑJôjh  ,≈dhC’G  á«μªdG  Q nƒ o°ùdG  òæeh  ,º```jôμdG  ¿BGô```≤dG

 ¬fCGh  πH  ;iôNoC’G  äGƒYódGh  ,øjôNB’G  AÉ«ÑfC’ÉH  (¿GôªY  ∫BGh  iQƒ```°ûdG  »JQƒ°S

 √ôcP  oOôjh  .ìƒfh  ΩOBG  ø```«H  8  ˆG  É¡Yôà°TG  »àdG  ó«MƒàdG  IƒYO  »```a  lπ```°UCG

 kÉ°S só≤e  kÉà«H  ÉgQÉÑàYÉH  É¡FÉæHh  áÑ©μdÉH  kÉ£ÑJôe  (132  ``  125)  Iô≤ÑdG  IQƒ°S  »a

 º«gGôHEG  ΩÉjCG  ò```æe  áÑ©μdG  â∏© oL  ÉªfCÉμa  ,á```jó«MƒàdG  á«¡dE’G  Iƒ```Yó∏d  ká```HÉãeh

 äôgORGh  äô```gRCG  »àdG  ,ô```Ø n≤dG  ¢VQC’G  √ò```g  »a  ó```«MƒàdG  Iƒ```Yód  kGô```≤à°ùe

 ≈dEG  ¬«HCG  ó```©H  0 π«YÉª°SEG  É```¡∏ªM  »àdGh  ,äGò```dÉH  ó«MƒàdG  Iƒ```YO  Ö```Ñ°ùH

 ôcP  Oôj  ÉeóæY  røμd  .óªëe  √ó«ØM  ∫ÓN  øe  ºdÉ©dG  ≈dEGh  ,ø```«£°ù∏a  êQÉ```N

 røμd  ,™Ñ£dÉH  ø```jódG  »gh  ,áq∏ pªdÉH  ¿ôà≤j  ¿BGô```≤dG  »a  √OôØªH  0 º```«gGôHEG

 .[95 :¿GôªY ∫BG]  |`   _    ^   ]   \[   Z   Y}  :QÉ°ùªdGh  è¡æªdG  kÉ°†jCG

 ≈∏Yh  .áq∏ªdÉH  kÉ```ªFGO  kÉfôà≤e  º```«gGôHEG  ô rcP  Qô```μàH  í∏£°üªdG  Qô```μàj  Gò```μgh
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 .[130 :Iô≤ÑdG]  | ̂   ]   \     [    Z   Y      X  W   V }  :∫É```ãªdG  π```«Ñ°S

 :πãe  øe  ;óMGƒdG  øjódÉH  kÉfôà≤e  má∏«∏b  m¿É«MCG  »a  Oôj  z∞«æM{  Oô```Øe  q¿CG  ™```eh

 ;[105 :¢```ùfƒj]  | Ì  Ë    Ê    É     È    Ç    Æ    Å    Ä }

   j     i }  :πãe  øe  ;º```«gGôHEG  áq∏ªH  kÉfhô≤e  oô ncòoj  Ö```∏ZC’G  qºYC’G  »a  ¬```fEÉa

   [   Z   Y   X   W   V   U }  :πãe  ø```eh  [125 :AÉ```°ùædG]  |l  k
 ;(ºq«≤dG)  OôØe  kGô«ãc  Oôj  (∞«æëdG)  OôØe  ÖfÉL  ≈dEGh  .[123 :πëædG]  |\

   w }  :πãe  øe  ;É¡ pJÉª°S  ø```e  káª p°S  hCG  º«gGôHEG  á∏e  ≈∏Y  kÉ```ªn∏ nY  º```«≤à°ùªdG  …CG

 ô«Z  π°UCG  äGP  z∞«æëdG{  q¿EG  :¿hô u°ùØªdG  ∫ƒ≤jh  .[161 :ΩÉ©fC’G]  | z    y    x
 ÉgÉæ©e  q¿CG  ó«cCÉàdÉH  »```æ©J  ,ºq«≤dÉH  É¡fGôàbG  qø```μd  ;É¡oJGô«°ùØJ  ∞∏àîJh  »```HôY

 »a  áØFÉW  OƒLh  q¿EÉa  Gòμgh  .±ôëæªdGh  πFÉªdG  ô```«Zh  º«≤à°ùªdG  ¿BGô≤dG  »```a

 ≈∏Y  º¡FÉ≤H  øY  ô«Ñ©àdG  GhOGQCG  øjòdG  ∂ÄdhCG  »æ©J  zAÉØæëdG{  º°SÉH  á```«∏gÉédG

 ≈æ©e  ¿Éc  GPEGh  .IƒYódG  ∂∏J  ≈∏Y  kÉªn∏ nY  oá«Ø«æëdG  äQÉ°U  ¿CG  ó©H  ,º«gGôHEG  áq∏e

 kájÉμM  120 :Iô≤ÑdG  IQƒ°S  »a  ≈dÉ©J  ¬dƒb  øe  oøs«Ñàj  Éªc  ``  QÉ°ùªdGh  è¡ædG  áq∏ pªdG

 `` |)   (   '   &   %   $   #   "   ! }  :iQÉ```°üædGh  Oƒ```¡«dG  ø```Y

 ,áª«≤à°ùªdG  á∏ªdG  »æ©J  áªq«≤dGh  á«Ø«æëdG  áq∏ªdGh  ,ºq«≤dGh  ∞«æëdG  øjódG  q¿EÉ```a

 ∫ÉªàcÓd  IôFGódG  Oƒ©J  Gòμgh  .iôNoC’G  äGQÉ°ùªdG  hCG  ,iôNoC’G  πn∏ pªdG  ±Ó```îH

  ¤   £ }  :≈dÉ©J  ¬```dƒb  »a  ΩÓ°SE’ÉHh  á```q∏ªdÉHh  øjódÉH  º```«gGôHEG  §HQ  »```a

 l¥ÓWEG  ΩÓ°SE’ÉH  oá«ª°ùàdÉa  .[78 :è```ëdG]  | «   ª   ©    ¨   §   ¦¥
   ¥    ¤   £    ¢ }  :º```«≤à°ùªdG  hCG  º```«∏°ùdG  è```¡ædG  »```æ©j  ƒ```gh  , w»```ª«gGôHEG

 .[67 :¿Gô```ªY ∫BG]  |°    ¯  ®    ¬    «    ª  ©    ¨    §    ¦
 ƒgh  ,∞«æëdG  øjódG  oá«YGO  ƒgh  ,è¡ædG  hCG  áq∏ªdG  ÖMÉ°U  ƒ```g  0 º«gGôHEÉa

 áªJÉîdG  ¬ nJƒYO  » uª°ù oj  ÉeóæY  ºjôμdG  ¿BGô≤dGh  .ô«Ñ©àdG  sí°U  GPEG  o∫hC’G  oº∏°ùªdG

 π°UC’G  ¬fCG  ≈dEG  ô¶ædÉH  ,º«gGôHEG  ø```jO  ≈dEG  ¢SÉædÉH  Oƒ©j  ÉªfEG  ΩÓ°SE’G  º```°SÉH

.ó«MƒàdG  äGƒYO  qπμd  π«°UC’G
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 øª°†àj  0 º«gGôHEÉH  IóMGƒdG  áq∏ pªdGh  óMGƒdG  øjódGh  ΩÓ°SE’G  §HQ  q¿EG

:á«FóÑe  mäGQÉÑàYG  IóY  ``  äGƒYódG  ô pNBG  ´ÉÑJCG  ,ø«ª∏°ùªdG  øëf  Éæd  ``  áÑ°ùædÉH

 ,¬àjQP  øe  AÉ```«ÑfC’Gh  º«gGôHEG  ≈```dEG  0 mìƒf  øe  á```∏≤ædG  √òg  ∑É```æg  ``

 CGóÑªdG  øe  lá∏≤f  »g  hCG  ,»îjQÉàdG  ¢ù«°SCÉàdG  ≈dEG  …ó n≤ n©dG  CGóÑªdG  øe  ká∏≤f  »gh

 ¬fÉëÑ°S  ˆG  IOGQEG  â```°†àbG  Éªc  ,»ªdÉ©dGh  »```fÉ°ùfE’G  ¢ù«°SCÉàdG  ≈```dEG  »```fƒμdG

 º«gGôHEG  ø```«H  Éeh  ,óMGƒdG  øjódG  ¿Éc  6  mìƒ```fh  ΩOBG  ø```«H  Éªa  .¬```àªμMh

 äÉYÉªLh  ,IóMGh  ká```«Ø«æM  káq∏ pe  √QÉÑàYÉH  óMGƒdG  ø```jódG  ô¡X  6  ó```ªëeh

 ôeC’Gh  ô«îdG  äÉ```«bÓNCG  ≈∏Yh  ,OÉ≤àY’G  »a  á«fGóMƒdG  ≈```∏Y  »≤à∏J  á```«fÉ°ùfEG

.∑ƒ∏°ùdGh  ôμØdG  »a  ôμæªdG  øY  »¡ædGh  ±hô©ªdÉH

 º```«gGôHEG  ™```e  QGô```≤à°S’G  ∑GP  ∑É```ægh  ``

 ≈∏Y  Ió```MGƒdG  á```q∏ pªdGh  ó```MGƒdG  ø```jódG  ø```ª°V

 äôaÉ°†J  …òdG  s»¡dE’G  è¡ædG  √QÉÑàYÉH  ΩÓ```°SE’G

  r }  :á«dÉ°SôdGh  ájƒÑædG  äGƒ```YódG  ¬«∏Y

   {   z   y   x   wv   u   t   s
  §   ¦¥   ¤   £   ¢¡ ے      ~   }    |
 ≈qJCÉàjh  .[78 :èëdG]  | ...«   ª   ©    ¨

 áq∏ªdÉH  óMGƒdG  øjódG  ábÓY  :ø```jôeCG  »a  ádOÉéªdG  øe  Éæg  êôëdG  oº``` tgƒJ

 óbh  .0 º```«gGôHEÉHh  ó```MGƒdG  øjódÉH  ΩÓ```°SE’G  á```bÓYh  ,á```«ª«gGôHE’G

 áq∏ªHh  ,óMGƒdG  øjódÉH  lΩÉ°üàYG  ƒg  ΩÓ°SE’ÉH  ΩÉ°üàY’G  q¿CG  ¿BGô≤dG  í°VhCG

. kÉ©e  º«gGôHEG

 t»ÑædÉa ,…ƒYódGh »îjQÉàdG »ª«gGôHE’G Ö n°ù nædG »a oΩÉ¶àf’G ∂dP ∑Éægh ``

 qøμd  ;1 π«YÉª°SEG  ôÑY  º«gGôHEG  oπ«∏°S  ƒg  ¬«∏Y  o¬ oeÓ°Sh  ˆG  oäGƒ∏°U  lóªëe

 øe  kÉ©«ªL  ¿hQóëàj  ’  zø```«ª∏°ùªdG{  q¿CG  Éªc  ,™ªédÉH  ájB’G  »a  äAÉ```L  I sƒ```HoC’G

 òæe  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  sπX
 ,≈dhoC’G  á«μªdG  Q nƒ o°ùdG
 á«fóªdG  Q nƒ o°ùdG  ôNGhCG  ≈dEGh
 AÉªàf’G  ≈∏Y  ó qcDƒj

ká«Ø«æM  kás∏ pe  ,º«gGôHE’
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 kÉjƒYOh  kÉ«MhQ  kÉ©HÉW  oò```îàj  Éæg  Ö n°ù nædG  q¿EÉa  Gòdh  ;kÉÑ n°ù nf  π```«YÉª°SEGh  º```«gGôHEG

 ¬«∏Y  oó ucDƒj  …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,kGô```«Ñc  kÉjQÉ°†Mh  kÉ«æjO  kAÉªàfG  Ö n°ù nædG  øe  oπ```©éj

 ¿ƒª«≤j  ø```jòdG  ø««∏«éfE’G  ø```e  ô```ãcCG  ,∂```«dƒKÉμdGh  ¢```ùcPƒKQC’G  ¿ƒ```«ë«°ùªdG

 ¥Éë°SEG  øH  (π«FGô°SEG  =)  Üƒ```≤©j  ôÑY  øjódG  ≈dEG  ÜÉ°ùàfÓd  kGô```«Ñc  kGQÉ```ÑàYG

 ;óMGƒdG  øjódG  πgCG  qπμd  kÉHÉ°ùàfGh  kÉHCG  ¿ƒμj  º«gGôHEG  q¿EÉa  Gò```¡Hh  .º«gGôHEG  ø```H

  °   ¯   ®   ¬ }  :|«   ª   ©    ¨   § }  ó©H  ájB’G  o™```HÉàoàa

  ½      ¼   »   º   ¹   ¸¶   μ   ´   ³    ²   ±
 ≈∏Y  »g  ∫ƒ°SôdG  oIOÉ¡°ûa  .[78 :èëdG]  |Å    Ä      Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾
 áq∏ pªdGh  IƒYódGh  ø```jó∏d  ø«∏ uÑ≤àªdG  IOÉ¡°Th  ,á```«ª«gGôHE’G  IƒYó∏d  ¢SÉædG  π``` tÑ≤J

.ºdÉ©dG  Gòg  »a  É¡æY  á«dhDƒ°ùªdGh  ¢SÉædG  ≈dEG  É¡¨«∏ÑJh  IƒYó∏d  áfÉeC’G  ≈∏Y  »g

 øe  móªëe  IƒYOh  º«gGôHEG  ø«H  o≥«KƒdG  o•É```ÑJQ’G  ∑GP  kGô«NCG  ∑É```ægh  ``

 ¢ù«°SCÉàdG  pï```jQÉJ  ≈∏Y  Éæ o© p∏ r£oj  º```jôμdG  o¿BGô```≤dGh  ,á qμªH  á```Ñ©μdG  AÉæH  ∫Ó```N

 ,áÑ©μdG  AÉæH  ≈```∏Y  AÉ«ÑfC’G  »HCG  ∫ÉÑbEÉH  Üô```©dG  QÉjO  »a  á```«ª«gGôHE’G  á```s∏ª∏d

 ≈dEG  râd qƒëJ  ∞```«ch  ,ájó«MƒàdG  É```¡ ueÉ¡e  ìÉ°†jEGh  ,É```¡«∏Y  ¬æHG  ±Ó```îà°SGh

 oOƒ©Jh  ,á°S só≤ªdG  ¢VQC’G  ∂∏J  oQÉØ pb  ôgõoàa  ,IóÄaC’G  É¡«dEG  …ƒ¡J  IOÉÑ©∏d  má∏Ñ pb

 ™e  ¢Só≤ªdG  â«H  øe  äô°ûàfG  Éªc  ,ºdÉ©dG  ´É≤°UCG  ≈dEG  É¡æe  ô°ûàæàd  oIƒYódG

.0 ≈°ù«Y

  }   |   {  }  :á```cQÉÑªdG  Iƒ```YódG  ≈```∏Y  √AÉ```æHCG  oø```ªJCÉj  0 º```«gGôHEÉa

 0 ló```ªëeh  .[132 :Iô```≤ÑdG]  |¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~
 :¬fÉ°ùd  ≈```∏Y  ¿BGô≤dG  »a  oOô```j  ``  kÉæjO  ¬«dEG  »```ªàæªdGh  ,kÉ```Ñ n°ù nf  ¬```æe  Qó```ëàªdG ``

  ~    }    |{  z    y    x    w    v    u    t    s    r  q  p }

 t»ÑædG  ¬«∏Y  ø```ª oJDhCG  …òdG  º``` u«≤dG  ``  ø```jódG  Gò```gh  .[161 :ΩÉ```©fC’G]  |¡ ے    
 ¿CÉ°ûdG  ¬«∏Y  ¿Éc  É```ªc  , lá«dhDƒ°ùeh  lôcP  ƒg  ``  ¢```SÉædG  ø«H  ô«îdG  ô```°ûæd  ¬``` oeƒbh
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 .[44 :±ô```NõdG]  |¬   «    ª©   ¨     §   ¦ }  :º```«gGôHEG  ∫BG  ió```d

   e    d    c   b    a    `    _    ^    ]    \ }  ¿ƒ``` nØ£°üªdG  A’Dƒ```¡a

 áfÉeCÓd  πH  má«Ñ n°ùf  má«°Uƒ°üîd  º```gDhÉØ£°UG  ¿Éc  Ée  ,[33 :¿Gô```ªY  ∫BG]  | f
ے     ~  }   |   {z    y    x  w    v   u }  :AGOC’Gh  ´É```Ñ qJ’G  »```a

 lºdÉX  oº```dÉ¶dGh  .[124 :Iô```≤ÑdG]  | «   ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤   £   ¢¡
 πª©dG  ΩóY  »dÉàdÉHh  ,IƒYódG  ´ÉÑqJG  Ωó```©H  √ô«¨dh  ,¬«HCG  áq∏ªH  ∫ÓNE’ÉH  ¬```°ùØæd

.∂dP  »a  káæ°ùM  kIhó ob  ¿ƒμj  ¿CG  hCG  ,Égô°ûf  ≈∏Y

 òæe  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  sπX  :∑ôà°ûªdG  t»```ª«gGôHE’G  â«ÑdGh  ΩÓ°SE’G  :kÉ```©HGQ

 ,º«gGôHE’  AÉªàf’G  ≈∏Y  ó qcDƒj  á«fóªdG  Q nƒ o°ùdG  ôNGhCG  ≈dEGh  ,≈dhoC’G  á«μªdG  Q nƒ o°ùdG

 …CG  zÜÉàμdG  πgCG{  ™e  kÉcôà°ûe  kÉ«MhQ  kÉÑ n°ù nfh  ,kGóMGhh  kÉª u«b  kÉæjOh  , ká«Ø«æM  ká```s∏ pe

 ¿hÉ©à∏d  ¬«∏Y  o¬ oeÓ°Sh  ˆG  oäGƒ∏°U  q»ÑædG  oQtƒ```°üJ  ¿Éc  óbh  .iQÉ°üædGh  Oƒ```¡«dG

 ΩÓ°SE’G  »a  ¿ÉHhòdG  :ø```«à¨«°üdG  ióMEÉH  π°UC’G  »```a  óMGƒdG  øjódG  πgCG  ™```e

 ∂dP  øμj  ºd  q¿EÉ```a  ,óMGƒdG  øjó∏d  á```ª«≤à°ùªdGh  á```∏ªàμªdG  ná```¨«°üdG  √QÉ```ÑàYÉH

 º°SGƒ≤dG  øª°V  kÉÑ nëà°ùeh  πH  kÉæμªe  oô o°UÉæàdGh  ¿ ohÉ©àdG  tπ¶«a  ,ÖÑ°S  u…C’  kÉæμªe

 OÉ≤àY’G  »```a  á°UÉîdG  ¬∏«Ñ°S  ≈```∏Y  Éª¡æe  xπc  AÉ```≤H  ™e  ,Iô```«ÑμdG  á```côà°ûªdG

   D    C     B    A    @    ?  >    =  <    ;    : }  :º```«¶æàdGh

   U    T    SR    Q    P    O  N      M    L    K    J    I  H    G    F    E
 πª°ûj  ˆG ¿hO øe ÖtHôàdGh  .[64 :¿GôªY ∫BG]  | Y   X   W   V
 øjódG  »ah  á«ª«gGôHE’G  »```a  á«eóbC’G  iƒYO  π```ª°ûj  Éªc  ,…ó≤©dG  ±Gô```ëf’G

 ¿hÉ©à∏d  á«fÉãdG  á¨«°üdG  ≈∏Y  ôeC’G  qô```≤à°SG  GƒÑ«éà°ùj  ºd  ÉeóæYh  .ΩÉY  mπμ```°ûH

 ∂dP  »a  á«dhDƒ°ùªdGh  .kÉ```fÉ«MCG  π```°ûØJh  ,kÉæ«M  ô«°ùJ  â```fÉc  »àdGh  ,ø``` oeÉ°†àdGh

 q¿EÉa  ;≥≤ëàj  ¿ ohÉ```©àdG  ¿Éc  Éeóæ©a  .ø«aô£dG  ≈```∏Y  o™≤J  ˆG  ∫ƒ°SQ  IÉ```ah  ó```©H

 Gƒcô°TCG  ø«ª∏°ùªdG  q¿C’h  ,ΩÓ```°SE’G  Iƒb  ÖÑ°ùH  πH  ;´Éæàb’G  Ö```Ñ°ùH  ¢ù«d  ∂```dP
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 πH  á«°ùdófC’G  áHôéàdGh  ,IQÉ°†ëdG  »MÉæe  ôFÉ°S  »a  iQÉ°üædGh  Oƒ¡«dG  AÉ```ª∏Y

 ´ÉæàbG  ΩóY  ¬ÑÑ°S  ¿Éc  Ée  π°ûØdG  q¿CG  ó«H  ;∂dP  ≈∏Y  lí°VGh  lógÉ°T  ájOGó¨ÑdGh

 ¢†©H  πH  ;§```≤a  »ª«gGôHE’G  Ö``` n°ù nædG  ≈dEG  ø«ª∏°ùªdG  AÉ```ªàfÉH  zÜÉ```àμdG  π```gCG{

 ≈∏Y  ¿ƒ«ë«°ùªdG  ¿Éc  Ée  »```àdGh  ,á«eÓ°SE’G  ádhódG  »a  ájƒ£∏°ùdG  äGAGô```LE’G

 »a  lô«Ñc  lQô°V  çóëa  oá«Ñ«∏°üdG  oÜhôëdG  äAÉL  ºK  ,É¡fƒ¨«°ùà°ùj  ¢```Uƒ°üîdG

.πjƒW  móeCG  ≈dEG  o¬ oMÓ°UEG  øμeCG  Ée  ≥FÓ©dG

 √òg  ≈∏Y  kIô°UÉb  âfÉc  É¡Fƒ°S  hCG  É¡æ r°ù oM  »a  ≥FÓ©dG  q¿CG  ∂```dP  »```æ©j  ’h

 ±ô£dG  øjO  º¡æe  wπc  ±ô```Y  çÓãdG  πn∏ pªdG  AÉª∏Y  q¿EG  π```H  ;á«LQÉîdG  Qƒ```eC’G

 ≈∏Y qOôdÉH kÉªà¡e m±ôW tπc ¿Éc ÉªfEG  .kGóL kIó«L kÉfÉ«MCGh kIó«L káaô©e iôNoC’G

 äQ sô nM  Ée  áaô©ªdG  q¿EÉa  ∂dòdh  ;¬JÉ°SQÉªeh  √OÉ```≤àYG  ¬«Ø°ùJh  ,ôNB’G  ±ô```£dG

.ô°VÉëdGh  ïjQÉàdG  »ah  ,áë∏°üªdG  ™e  É¡°V oQÉ©àd  ``  í«°ùªdG  ó«°ùdG  ∫Éb  Éªc ``

 »a  ádhódGh  øjódG  ø«H  ≥FÓ©dG  »a  kGô«¨J  äó¡°T  áãjóëdG  áæeRC’G  q¿CG  ™eh

 Ée  ΩÓ°SEÓd  »ª«gGôHE’G  π°UC’G  q¿EÉa  ;»ª∏©dG  ¥Gô°ûà°S’G  øe ĺ ƒf  ô¡Xh ,ÉHhQhCG

 øμªj  kÉæjO  √QÉÑàYÉH  ΩÓ°SE’ÉH  o±GôàY’G  iôL  Ée  ¬fCG  …CG  ;¬H  ±GôàY’G  iôL

 .(1965 ̀ ` 1962)  »fÉãdG  ¿Éμ«JÉ#dG  ™ªée  OhóM  ≈dEG  ,¢UÓî∏d  kÓ«Ñ°S  ¿ƒ```μj  ¿CG

 øe äÉæ«°ùªîdG  òæe ø«ª∏°ùªdG  ≈∏Y âëàØfG  »àdGh  á«àfÉà°ùJhôÑdG  ¢ùFÉæμdG  É qeCG

 ø««JƒgÓdG  øe  ôãcCG  GhôNCÉJ  É```¡««Jƒg’  q¿EÉa  ;kÉjQGƒMh  kÉ«aÉ≤K  »°VÉªdG  ¿ô```≤dG

 º¡Øbƒe  ¿Éc  øjòdGh  ``  Oƒ¡«dG  ¿ƒ«JƒgÓdG  É qeCG  .±GôàY’G  ∑GP  »a  ∂```«dƒKÉμdG

 øe  A»°ûd  Gƒ```∏«ªj  ºd  º```¡fEÉa  ``  ≈```£°SƒdG  Qƒ°ü©dG  »```a  π```°†aCG  ΩÓ```°SE’G  ø```e

 ø«£°ù∏a  ≈∏Y  áæjÉ¡°üdG  AÓ«à°SG  ó©H  äÉ```bÓ©dG  »a  ≠dÉÑdG  Aƒ°ù∏d  ;±Gô```àY’G

 óàªJ  ø««Hô¨dG  ø```««ë«°ùªdG  ™```e  lá```jQGƒM  läÉ```KhQƒe  ¿B’G  É```æjódh  .1948  ΩÉ```Y

 π°üM  ±GôàY’G  qø```μd  ;á©°VGƒàe  q∂°T  ’h  É¡éFÉàfh  ,¿ô```b  ∞°üf  øe  ô```ãcC’

 nó r« nH  ;¿ ohÉ©àdG  √ƒLh  ¢†©Hh  läÉMQÉ°ü oe  äÉ```bÓ©dG  »a  ôaGƒàJh  ,ôNBÉH  hCG  mπμ```°ûH
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 ¿hô¶àæj  º¡fEÉa  ;º```¡∏HÉ≤J  ÉeóæY  ø««Hô¨dG  ø```««ë«°ùªdG  q¿CG  ƒ```g  ∞```jô£dG  q¿CG

 ø«dóà©e  ≈dEG  ÉæØ«æ°üàd  GhOÉY  ó≤d  .åjóëdG  CGó```Ñj  ¿CG  πÑb  mäÉfGOEG  IóY  ∂```æe

 Gògh  ,±GôàYG  ’  hCG  ¬fƒª¡Øj  Éªc  ∫GóàY’ÉH  l•hô°ûe  ±GôàY’Gh  ,ø```«aô£àeh

 ájOƒ¡«dÉH  ¿ƒaôà©j  Éªc  ,¬JGP  óëH  ÉææjóH  ±Gô```àY’G  ≈∏Y  kÉcƒμ°T  »≤∏j  ô```eC’G

 äÉaÓîdG  ≈∏Y  ó```jõJ  »àdGh  ,OÉ≤àY’G  »```a  É¡©e  ájQòédG  º```¡JÉaÓàNG  º```ZQ

.ΩÓ°SE’G  ™e  ájó≤©dG

 ΩÓ°SE’ÉH  ±Gô```àY’G  Oƒ¡«dGh  ø««ë«°ùªdG  ≈```∏Y  kÉÑLGh  ¿Éc  GPEG  ¬```fCG  ≈```∏Y

 »YƒdG  ójóéJ  ø```«ª∏°ùªdG  ≈```∏Y  ÖLGƒdG  q¿EÉ```a  ``  ¿ÉªjE’G  »```a  ¬```FÉæHCG  á```cGô°Th

 ôμØdG  »```a  ôKC’G  ≈s∏éàj  ∞```«ch  ,∂```dP  ≈æ©eh  ,º```¡jód  »```ª«gGôHE’G  π```°UC’ÉH

 äÉcƒ∏°Sh  º«bh  ôFÉ©°ûH  kÉæjO  ΩÓ°SE’G  QÉ°U  mπjƒW  møeR  òæªa  .á«∏ª©dG  IÉ«ëdGh

 ,á¡L  øe  ∫ƒ°UoCÓd  ¿ƒªà¡j  ¿ƒª∏°ùªdG  OÉY  Ée  ,πeÉμdG  øjódG  √QÉÑàYÉHh  .áæ«©e

 øjòg  øe  »JCÉJ  ÉªfEG  ``  áHÉMôdG  qπc  ``  á```HÉMôdGh  .iôNoCG  má¡L  ø```e  äÉcGô```°û∏dh

 ∫RÉæàdGh  ,Æ sƒ°ùªdG  ô```«Z  Oó°ûàdG  øe  ΩÓ°SE’G  ¿Gò```≤æj  ¿Gò∏dG  Éªgh  ,ø```jôeC’G

.¬°ùØf  pâbƒdG  »a  ∫ƒÑ≤ªdG  ô«Z
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.ô°üe  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉHh  ôμØe  ■

■  »ØæM  ø°ùM

 …ƒ°†©dG  Qƒ£àdG  §```≤a  ¢ù«d  ,IÉ«ëdG  á sæ o°S  Qƒ```£àdG

 Qƒ£J  ø```«H  ¥ôa  ’h  ,…ô```μØdG  Qƒ```£àdG  kÉ```°†jCG  π```H

 »MƒdG  Qƒ£J  ó≤a  ,…ô```°ûÑdG  ôμØdG  Qƒ£Jh  »```MƒdGh  Iƒ```ÑædG

 ,»Ñf  ≈dEG  »Ñf  øe  IƒÑædG  äQƒ£Jh  ,á∏Môe  ≈dEG  á∏Môe  øe

 áHôéàdG  øeh  ,øgòdG  ≈```dEG  ¢ùëdG  øe  á«fÉ°ùfE’G  äQƒ```£Jh

.»d’óà°S’G  π≤©dG  ≈dEG  Iô°TÉÑªdG

 Qƒ£J  zºgÉØàdG{  ≈dEG  zíeÉ°ùàdG{  øe  º```«gÉØªdG  Qƒ£Jh

 »a  ∫ƒNO  zº```gÉØàdG{h  ,ÜÉ```Ñ∏d  ¥ôW  zí```eÉ°ùàdG{  ;»```©«ÑW

 ,á∏«°Sh  íeÉ°ùàdG  ,ájÉ¡f  ºgÉØàdGh  ,ájGóH  íeÉ°ùàdG  ,∫õæªdG

 ≈æ©e  ºgÉØàdGh  ,áeÓY  hCG  IQÉ°TEG  íeÉ°ùàdG  ,ájÉZ  ºgÉØàdGh

.ád’O  hCG

 ≥≤ëàdGh  ,ÜQÉ```éàdG  øe  OóY  ó©H  º```«gÉØªdG  Qƒ```£àJh

 πH  IOôée  ádƒ≤e  ¢ù«d  Ωƒ¡ØªdÉa  ;™```bGƒdG  »a  É¡bó°U  øe

التفاُهم: إلى  التسامح  من 
فينومينولوجي تحليل 
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 äôq«¨J  kGô«¨àe  ™bGƒdG  ¿Éc  Éªdh  ,ÉgQƒ£àH  Qƒ£àjh  ,™bGƒdG  äÉLÉ«àMG  ø```Y  èàf

 ÖcGƒe Ωƒ¡ØªdÉa  ,¬d  ójôéJ Ωƒ¡ØªdGh  ,»fÉeR è«°ùf  ™bGƒdÉa  ,∂dòc º«gÉØªdG

.É¡d  áeó≤e  GóH  ¿EGh  É¡æe  áé«àf  ,É¡æY  kÓ≤à°ùe  GóH  ¿EGh  áHôéà∏d

 ø«H  ,áHôéàdGh  Ωƒ¡ØªdG  ø«H  ∫OÉÑàªdG  ∫ó```édGh  ÜQÉéàdG  øe  ójóY  ó```©Hh

 ,¢UÉN  »ª«gÉØe  ¢SóëH  º«gÉØªdG  »a  á«Yƒf  á∏≤f  çóëJ  ób  ™bGƒdGh  ájô¶ædG

 ábÓY  »g  πH  ;á```«ªàM  á«dBG  ábÓY  â```°ù«d  áHôéàdGh  Ωƒ¡ØªdG  ø```«H  á```bÓ©dÉa

 ¢ùM  áHôéàdÉa  ,Ωƒ```¡ØªdGh  áHôéàdG  :É```ª¡«∏μd  ¢SóëdÉH  hCG  á```jDhôdÉH  á```eƒμëe

 IQƒ°U  ¿ƒμj  ¿CG  ¿hO  É¡d  ô«¶æJ  Ωƒ¡ØªdGh  ,ájÉ¡f  â°ù«dh  ájGóH  ,ô¶fh  ∑GQOEGh

 á«©«Ñ£dG  Ωƒ```∏©dG  øjOÉ«e  ≈à°T  »```a  »ª∏©dG  ´GóHE’G  ƒg  Gò```gh  .É¡æe  á```≤HÉ£e

.»JGP ∫Ó≤à°SGh ójôéJ øe É¡«∏Y hóÑj Éªe ºZôdÉH ,á«°VÉjôdGh πH á«fÉ°ùfE’Gh

 ¿BGô≤dG  »a  ø«KhQƒe  ø«¶Ø∏c  GOôj  ºd  zºgÉØàdG{h  zíeÉ°ùàdG{  ¿É```eƒ¡ØªdGh

 »Hô¨dG  çGôàdG  ø```e  ¿GóaGh  ¿É¶Ød  É```ªg  πH  ;ájƒÑædG  á``` sæ t°ùdG  »```a  ’h  º```jôμdG

 »a  CÉ°ûf  zíeÉ°ùàdG{`a  ,á```°UÉN  á«îjQÉJ  ±hô```X  »a  Éª¡æe  πc  CÉ°ûf  ,å```jóëdG

 ∂dP  øY  ô``` qÑY  Éªc  ,∂«dƒKÉμdGh  â```fÉà°ùJhôÑdG  ø```«H  á```«æjódG  Ühô```ëdG  â```bh

 »àdG  1572  ΩÉY  »ª«∏JQÉH  âfÉ°S  á```ëHòe  ó©H  zíeÉ°ùàdG  »a  ádhÉëe{  »a  ∑ƒ```d

 á«Hô¨dG  á«fÓ≤©dG  IOÉ«°S  ó©H  ô¡X  zºgÉØàdG{h  .âfÉà°ùJhôÑ∏d  ∂«dƒKÉμdG  ÉgôHO

 ¿’ój  ¿ÉLhOõe  ¿É```eƒ¡Øe  ÉªgÓch  ,øgòdGh  º¡ØdGh  π```≤©dG  ä’ƒ≤e  Qƒ```¡Xh

 ø«H  ¥ôØdG  ƒgh  ,ó```MGh  ±ôW  øe  kGóMGh  kÓ```©a  ¢ù«dh  ø«dOÉÑàe  ø```«∏©a  ≈```∏Y

.zºgÉØJ{h  zº¡a{  ø«H  ,zíeÉ°ùJ{h  zíeÉ°S{

 ÜÉàμdG  »a  ¿GOƒ```Lƒe  ø«¶Ø∏c  ¢ù```«dh  ø««æ©ªc  ¿É```eƒ¡ØªdÉa  ∂```dP  ™```eh

 ,¿É°ùME’G  ,π°†ØdG  ,IƒNC’G  ,ƒØ©dG  :πãe  iôNCG  ®É```ØdCÉH  Éª¡æY  ôÑ©jh  ,á``` sæ t°ùdGh

 ,QGƒëdG ,∫GóédG ,iQƒ°ûdG ,Iô°üædG ,áeòdG ,áÑëªdG ,áØdC’G ,¿hÉ©àdG ,≈æ°ùëdG

 ,áªMôdG  ,áaCGôdG  ,áªμëdG  ,IƒYódG  ,ºμëdG  ,≥ëdG  ,åjóëdG  ,§°ù≤dG  ,∫ó```©dG
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 »a  ¥ó°üdG  ,áfÉeC’G  ,AGƒ°S  áª∏c  ,≈Hô≤dG  ,ó¡©dG  ,áë«°üædG  ,íØ°üdG  ,ôμ°ûdG

 ,¿É«¨£dG  ,º∏¶dG  ,êGô```NE’G  ,¿Ghó©dG  ,IhGó```©dG  ,¥É≤°ûdG  ,±ÓàN’G  :π```HÉ≤e

 πch  .ƒ¨∏dG  ,ó«μdG  ,ÜòμdG  ,áfÉ«îdG  ,á∏Ø¨dG  ,Qhô```¨dG  ,ó¡©dG  ¢†≤f  ,äƒ```ZÉ£dG

 ád’O  ôãcCG  º«gÉØe  ∑Éægh  ,ºgÉØàdG  hCG  íeÉ°ùàdG  »fÉ©e  óMCG  ≈∏Y  ∫ój  Ωƒ¡Øe

 ≈∏Y  iQƒ°ûdGh  ∫ó```édGh  QGƒëdGh  ,íeÉ°ùàdG  ≈∏Y  á```ÑëªdGh  áØdC’Gh  ,ƒØ©dG  π```ãe

 ,ºgÉØàdGh  íeÉ°ùà∏d  á∏HÉ≤ªdG  á°†«≤ædG  º```«gÉØªdG  ¿BGô≤dG  ô¡¶j  Éªc  ,º```gÉØàdG

.äÉÑKE’G  ƒëf  Iƒ£N  »ØædGh  ,ÜÉéjEÓd  …Qhô°V  Ö∏°ùdÉa

 á```«fÉfC’G  Iô```FGO  ø```Y  êhô```îdGh  ,ô```NB’G  ±É```°ûàcG  zí```eÉ°ùàdG{  ø```ª°†àjh

 ¢SÉædG  ,ºdÉ©dGh  ôNB’G  ,É¡LQÉN  A»°T  πc  É¡YÓàHGh  ,äGòdG  ÖMh  á«°ùLôædGh

 ,¬æe  ôNBG  óMGh  êôN  ¿CG  ó©H  ¿ÉæKG  óMGƒdGh  ,äGòdG  ƒæ°U  ƒg  ôNB’Éa  ;¿ƒμdGh

 kÉ«∏≤Y  kÉæjO  hCG  kÉ«Ø°ù∏a  kÉÑgòe  ájƒæãdG  hCG  á«æ«æKE’G  â```ëÑ°UCG  ∂dòd  .AGƒ```Mh  ΩOBG

.á«fGóMƒdG  πHÉ≤e  »a  áªjó≤dG  Üƒ©°ûdG  ¢†©H  iód

 ƒg  ¢ù«d  …ò```dG  É¡æjôb  ±É°ûàcGh  ,É```gô«Z  ≈∏Y  äGò```dG  ìÉàØfG  í```eÉ°ùàdG

 ábÓ©d  π«ãªJ  ˆÉH  øeDƒªdG  ábÓ©a  ,¿ÉªjE’G  áØ«Xh  ∂∏Jh  ,IQhô°†dÉH  ¿É£«°ûdG

 ¿Éc  ’EGh  ¬JGP  ≈∏Y  kÉ```≤∏¨e  kGôgƒL  äGòdG  ¢ù«d  ,ô«¨dÉH  É```fC’Gh  ,ôNB’ÉH  äGò```dG

 (¿ƒ«Lƒdƒæ«eƒæ«ØdG) ¿ƒ«JGôgÉ¶dG ∫ƒ≤j Éªc A»°ûH Qƒ©°T ƒg Qƒ©°T πμa ,kÉZQÉa

.»©«Ñ£dG  A»°ûdG  IQhô°†dÉH  ¢ù«dh  ôNBG  A»°ûdGh

 Ée  ƒgh  ,ôNB’Gh  äGòdG  :ø«aôW QGƒëdG  Ö∏£àj  PEG  ;QGƒëdG  øμeCG  Éæg  øeh

 êhOõªdG  ÜÉ£îdG  ,Dialogue Διάλογος  »æ«JÓdG  »fÉfƒ«dG  ßØ∏dG  ¬æY  ô```Ñ©j

 ,Monologue  »```æ«JÓdG  ßØ∏dG  ¬æY  ô```Ñ©j  Ée  ƒgh  ,äGò```dG  ™e  QGƒ```ëdG  ¢ù```«dh

 óæY  ∫ÉëdG  ƒ```g  Éªc  ¢ùØædG  å```jóM  hCG  ¢ùØædG  ™```e  QGƒM  äGò```dG  ™```e  QGƒ```ëdG

 AÉ£Yh  ,ºgÉØJ  ô```NB’G  ™e  QGƒ```ëdG  ¿CG  ø«M  »```a  .IÉLÉæe  ≈```ª°ùjh  á```«aƒ°üdG

.∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQEGh  ,òNCGh
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 Oôée  íeÉ°ùàdG  ¿Éc  ’EGh  ,¬```«∏Y  Ωƒ≤jh  º```gÉØàdG  íeÉ°ùàdG  ø```ª°†àj  É```ægh

 ø«JGP  ø«H  ø«aO  ´Gô°U  ≈```∏Y  ôà°ùà∏dh  ,ôNBÓd  AGó©dG  ∞«Øîàd  á«àbh  IQhÉ```æe

 AõL ¬fCGh  ,¬æe AõL iôNC’G  äGòdG  ¿CÉH  ±GôàY’G  Éª¡æe πc ¢†aôj  ,ø«≤∏¨æe

 ºgÉØàdGh  ,ºgÉØà∏d  á«LQÉN  á°SQÉªe  íeÉ°ùàdG  ,Ió```MGh  á∏ª©d  ø«à¡LGƒc  É¡æe

.íeÉ°ùà∏d  …ô¶f  π«°UCÉJ

 ¢ùØædG  ™e  íeÉ°ùàdÉa  ,√QÉKBGh  ¬éFÉàf  πÑb  ¬JÉeó≤eh  ¬Whô°T  ¬```d  íeÉ°ùàdG

 ¢ùØædG  ™e  íeÉ°ùàdG  »°†à≤jh  ,á«JGP  áª«b  íeÉ°ùàdÉa  ;ôNB’G  ™e  íeÉ°ùàdG  ≥Ñ°ùj

 π©Øj  Éªc  ,É¡«∏Y  Iƒ°ù≤dG  ΩóYh  ,É¡àÑë°U  ø```°ùMh  ,É¡JGQhô°V  áaô©eh  É```¡ª¡a

 .iƒ¡dG  øY  ¢ùØædG  ∞ch  ,ˆG  ≈dEG  Üô≤àdG  º°SÉH  áaƒ°üàªdGh  OÉÑ©dGh  OÉ```gõdG

 ø«H  »àdG  ∂°ùØf  ∂FGóYCG  ió```YCG{  åjóëd  ÅWÉN  º¡a  ƒg  É```ªfEG  ¢ù```ØædG  ´OQh

 ¢ùØædG  ¿CG  á≤«≤ëdGh  ,ziƒ¡dG  ΩP{  øY  á«aƒ°üdGh  AÉ¡≤ØdG  Öàc  ∂dòd  .z∂«ÑæL

 ¢ùØædÉH  ¿CG  PEG  ;¢ùØædG  πc  â°ù«dh  ¢ùØædG  äÉfƒμe  óMCG  AGƒgC’Éa  ;iƒ¡dG  ô```«Z

 á«ë°†àdGh  πH  ±hô¶dG  ô```jó≤Jh  IôØ¨ªdGh  íeÉ°ùàdGh  ô«îdG  ƒ```ëf  ´RGƒf  kÉ```°†jCG

.ô«¨dG  π«Ñ°S  »a  äGòdÉH

  )   ( }  äÉ¡Ñ°ûdGh  ¿ƒ```æ¶dÉH  ò``NC’G  Ωó``Y  í``eÉ°ù``àdG  •hô```°T  ø```eh

 ,íeÉ°ùà∏d  kÉ≤FÉY  íÑ°üjh  ,±hÉ```îªdG  ô«ãj  ∂°ûdGh  ,∂°T  ø```¶dÉa  ,|+   *
 ≥ãj  ¿CG  ¿hO  ±hÉ```îeh  ¿ƒæXh  äÉ¡Ñ°T  ¬∏c  ºdÉY  »a  ¿É```°ùfE’G  ¢û«©j  ∞```«ch

 ™bƒj  ºdÉ©dG  ™```e  ≥∏£ªdG  ø¶dGh  É¡°ùØf  ™```e  äGò∏d  ≥∏£ªdG  ø```«≤«dG  .?ó```MCÉH

 hCG  ¿hÉ```©àdG  hCG  QGƒ```ëdG  ¢†aQh  è```æ°ûàdGh  Ö°ü©àdGh  Ö```∏°üàdG  »```a  ¿É```°ùfE’G

 ø«≤«dGh  ,πWÉÑdG  ™e ≥ëdG  ¿hÉ©àj  ∞«μa .A»°T …CG  »a øjôNB’G  ™e ácQÉ°ûªdG

 ;¿É©ªàéj ’ ¿Gó°V Éª¡fEG  ?CÉ£îdG  ™e ÜGƒ°üdGh  ,ô°ûdG  ™e ô«îdGh  ,ø¶dG  ™e

 óLƒj  ’  ¬fC’  ;IOƒ≤Øe  íeÉ°ùà∏d  á«°ùØædG  á«æÑdG  íÑ°üJ  ºK  øeh  ,¿GOÉ°†àj  πH

.≥∏£e  πWÉH  ≈∏Y  ƒ¡a  ôNB’G  ÉeCG  ,≥∏£e  ≥M  ≈∏Y  óMGh  ±ôW  ’EG
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 `` äGòdG  ≥ëH ±GôàY’G πãe ``  ôNB’G ≥ëH ±GôàY’G »a íeÉ°ùàdG  íéf ƒdh

 IƒYódG  CÉ°ûæJ  PEG  ;¬≤«≤ëJ  á«Ø«ch  íeÉ°ùàdG  äÉ«dBÉH  kÉfƒgôe  kGOhóëe  π¶j  ¬```fEÉa

 ÖdÉ¨dG  »a  Éªgh  ,ø```«aôW  ø«H  á©bGh  çóëJ  ÉeóæY  á°UÉN  ±hô```X  »a  ¬```«dEG

 ¿EÉa  ÖdÉ¨dG  »ah  .¿ÉJQhÉéàe  ¿Éà«eƒb  hCG  ¿Éà«bôY  ¿Éà∏«Ñb  hCG  ¿Éà«æjO  ¿ÉàØFÉW

 OÓ«ªdG  ó«Y  Ωƒj  á```jQóæμ°SE’G  áKOÉM  πãe  ``  AÉ```eódG  É¡«a  π«°ùJ  á```ª«dCG  á```©bGh

 ``  ó«©°üdG  QÉ£b  áKOÉM  hCG  …OÉ```ªM  ™éf  áKOÉM  hCG  ø«°ùjó≤dG  á```°ù«æc  ô```«éØJh

 ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,Ö```°ü©àdGh  ±ô£àdG  ó≤fh  ,íeÉ°ùàdG  ø```Y  åjóëdG  IôãμH  ô```«ãJ

 ø«ª∏°ùªdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¢û«©dGh  ,iQÉ°üædGh  ø«ª∏°ùªdG  ,áeC’G  …ô°üæY IóMh

 øe  ¬dÉÑ≤à°SG  ø```°ùMh  ,ΩÓ°SE’G  QÉ```°ûàfG  òæe  ïjQÉàdG  ió```e  ≈```∏Y  iQÉ```°üædGh

 ácôà°ûªdG  Ωƒª¡dG  πªMh  ,á«æWƒdG  äGQƒãdG  »a  Éª¡«∏c  ∑Gôà°TGh  ,ô°üe  •ÉÑbCG

.Ωó≤àdGh  á«ªæàdG  »a

 ôgÉ¶eh  ,∫É©aC’G  ≈dEG  ∫GƒbC’G  OhóM  áeRC’G  AÉ¡àfG  ó©H  ôeC’G  RhÉ```éàj  ’h

 Gòg  ≈dEG  iOCG  …òdG  »```YÉªàL’G  ™bGƒdG  ô««¨J  ≈dEG  »FôªdGh  »```Jƒ°üdG  ΩÓ```YE’G

 äGòdG  IQƒ°U  ø«°ùëàd  á«eÓYEG  IôgÉX  ≈dEG  íeÉ°ùàdG  ∫ƒëàjh  ,»ØFÉ£dG  ∞æ©dG

 ø«àØFÉ£dG  øe  πc  IOÉb  πHÉ≤àjh  ,»ªdÉ©dG  hCG  »∏ëªdG  ΩÓYE’G  »a  ô```NB’G  ió```d

 »a  QÉ£aE’G  óFGƒe  ≈```∏Y  hCG  ,á«ª°SôdG  äÉÑ°SÉæªdGh  OÉ```«YC’G  »a  ¢ùFÉæμdG  »```a

 Ö°ü©àdG  ÜÉÑ°SCG  ≈∏Y »°†Øjh ,¬Whô°T ≥≤ëàJ ÉeóæY íeÉ°ùàdG  íéæj .¿É°†eQ

 ¢SÉ°SC’G  É¡fCG  ≈```∏Y  áæWGƒªdG  ≈dEG  ô¶ædGh  ,»æWƒdG  ∞```dBÉàdÉH  »bô©dGh  »```æjódG

 Ωób  ≈∏Y  kÉ©«ªL  ø«æWGƒª∏d  ádhódG  Iô```¶fh  ,ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ø«H  ∑ô```à°ûªdG

.»ØFÉW  hCG  »bôY  õ««ªJ  ¿hO  IGhÉ°ùªdG

 ±ógh  ,™ªàéª∏d  πeCGh  ,ìhô```∏d  á«æeCGh  ,Ö∏≤dG  øe  AGóf  Oôée  í```eÉ°ùàdG

 ;¬HÉ«Z  ≈```dEG  iOCG  …òdG  »```YÉªàL’G  ™°VƒdG  ô```««¨J  ¿hO  ≥≤ëàj  ø```dh  ,á```dhó∏d

 ÖàμdG  âØqdoCGh  ,äÓéªdG  â°ù°SoCGh  ,äGôªJDƒªdG  äó≤ oYh  ,äÉfÉ«ÑdG  äôãc  ∂```dòd
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 »ÑgòªdG  »ØFÉ£dG  ´Gô```°üdG  ∫GR Éeh  ,kÉªFÉb  Ö°ü©àdG  ∫GR  Éeh  í```eÉ°ùàdG  ø```Y

 èeGôHh  ¢SQGóªdG  »a  á«HôàdG  ègÉæe  âdGR Éeh  ,¿ÉWhC’G  IóMh  Oó¡j  »bô©dGh

 ;ôNB’ÉH  ÉfC’G  ábÓ©d  áÑ°ùædÉH  ô«¨àJ  ºd  á¶aÉëªdG  á«æjódG  áaÉ≤ãdGh  äÉ«FÉ°†ØdG

 á«æÑdGh  ,∞éj  ºd  ™ÑædG  ¿C’  ;ôNB’Gh  ø«ëdG  ø«H  á«ØFÉ£dG  çOGƒëdG  ™≤J  ∂dòd

.ô«¨àJ  ºd  á«àëàdG

 ,»Ø°ù∏a  hCG  »æjO  ™HÉW  …CG  ¬d  ¢ù«d  ,ΩÉY  Ωƒ¡Øe  íeÉ°ùàdG  ¿CG  øe  ºZôdÉHh

 ,á«æjódG  á«Ø∏îdÉHh  »ØFÉ£dG  ´Gô°üdÉH  kÉ£ÑJôe ∫GR  Ée  ``  kÉ«©bGhh  kÉ«îjQÉJ  ``  ¬fEÉa

 ô£«°ùj  á∏Môe  øe  π≤àæJ  ¿CG  ójôJ  äÉ©ªàée  »a  ¬à«∏YÉah  √ôKCG  øe  π∏≤j  Éªe

 ™ªàée  áeÉbEG  ƒëf  ¬éàJh  ,áeÉ©dGh  á```°UÉîdG  IÉ«ëdG  ôgÉ¶e  ≈∏Y  øjódG  É```¡«a

 IGhÉ°ùeh ,ádhódG øY øjódG π°üa ≈∏Y Ωƒ≤j »fóe

 ±ô°üH  ,äÉÑLGƒdGh  ¥ƒ≤ëdG  »a  ø«æWGƒªdG  ™«ªL

 kÉ£ÑJôe  ∫GR  É```eh  ,º```¡bôYh  º```¡æjO  øY  ô```¶ædG

 ; kÉ«Ø°ù∏ah  kÉ```«æjO  á«Hô¨dG  á```aÉ≤ãdÉH  ``  í```∏£°üªc ``

 .¬à«∏YÉa  ∞©°†Jh  ,¬eGóîà°SG  »a  √ôKCG  π≤j  ∂dòd

 ø«H ÜhôëdG ``  Üô¨dG »a É¡«a CÉ°ûf »àdG ±hô¶dGh

 É¡°ùØf  ±hô¶dG  »g  â°ù«d  ``  á«ë«°ùªdG  ∞```FGƒ£dG

 ø«H  íHGòe  çóëJ  ºd  å«M  ;»```eÓ°SE’G  ºdÉ©dGh  »Hô©dG  øWƒdG  É¡°û«©j  »```àdG

 á©«°ûdGh  á sæ t°ùdG  ø«H  kÉ```«dÉM  ™≤j  Éeh  ,Üô¨dG  »a  çóM  Éªc  á```«eÓ°SE’G  ¥ô```ØdG

 Éeh  ,á«æjO  É¡æe  ôãcCG  á«°SÉ«°S  ±GógCG  ¬d  IOhóëe  äGô«éØJ  ø```e  ¥Gô©dG  »```a

.»°SÉ«°S  ´Gô°U  ¿GOƒ°ùdG  hCG  ∫Éeƒ°üdG  hCG  ¿B’G  øª«dG  »a  çóëj

 ∫ƒëàdG  ,»°SÉ«°ùdG  ô««¨àdÉH  πH  ;íeÉ°ùàdÉH  πëj  ’  »°SÉ«°ùdG  ´Gô°üdG  Gògh

 ¥ƒ≤M  ≈dEG  á«bô©dG  øeh  ,ádhódG  ≈dEG  á∏«Ñ≤dG  øeh  ,áæWGƒªdG  ≈dEG  á«ØFÉ£dG  øe

 ,ôNB’G  øe  ¬Øbƒe  ±ôW  πc  ô«¨j  ’  ø```«aôW  ø«H  QGƒM  …óéj  Óa  ,¿É```°ùfE’G

 íeÉ°ùàdG  ∫ƒëàj
 á«eÓYEG  IôgÉX  ≈dEG
 äGòdG  IQƒ°U  ø«°ùëàd
 ΩÓYE’G  »a  ôNB’G  iód
»ªdÉ©dG  hCG  »∏ëªdG
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 ∞«Øîà∏d  »àbh  πMh  ,ÆGôa  Aπe  Oôée  QGƒëdG  ¿ƒμj  mòÄæ«M  ,É¡«∏Y  kÉàHÉK  π¶jh

 ø qμ°ùªdG  ø«H  ¥ôa  Éæg  .ô```NB’G  ó°V  ±ôW  πc  ¬°SQÉªj  …òdG  ∞æ©dG  ô```KCG  ø```e

 ø«Mh  ,∑ôà°ûªdG  ¢û«©dG  •hô°T  ≥≤ëf  Éªæ«M  .AÉ```Ø°ûdGh  AGhódG  ø«H  ,AGhó```dGh

 òÄæ«M  ,á«eƒ≤dGh  á```«bô©dGh  á«æjódG  É```gôgÉ¶e  πμH  ájOó©àdG  ¢ù```«°SCÉJ  ø```μªj

 kÉjOƒLh  ¬H  ±GôàY’G  ºàjh  ,¬©e  íeÉ°ùàdG  §≤a  ¢ù«dh  kÉYô°T  ôNB’G  ∫ƒÑb  º```àj

 ihÉ°ùJ  Ée  GPEG  ∑ô```à°ûªdG  ¢û«©dG  ¿ƒμjh  .kÉ```«fÉ°ùfEG  ¬©e  íeÉ°ùàdG  §```≤a  ¢ù```«dh

 á«°SÉ«°ùdG  ∞FÉXƒdG  »a  õ««ªJ  ¿hO  äÉ```ÑLGƒdGh  ¥ƒ≤ëdG  »a  ø«æWGƒªdG  ™```«ªL

 ƒg  Éªc  ∞FGƒ£dG  ø```«H  »aÓàF’G  ºμëdG  »Øμj  ’  .á```«ª∏©dG  hCG  á```«YÉªàL’G  hCG

 ¿ÉªdôH  ¢ù«FQh  ,»``` qæ o°S  AGQRh  ¢ù«FQh  ,»fhQÉe  á```dhO  ¢ù«FQ  ,¿ÉæÑd  »a  ∫É```ëdG

 íéæj  ,É¡æ«H  á«°SÉ«°ùdG  Ö°UÉæª∏d  ∫OÉ©dG  ™jRƒàdGh  á«ØFÉ£∏d  ó«cCÉJ  Gò¡a  .»©«°T

.á«∏gC’G  ÜhôëdG  óM ≈dEG  π°üj óbh ,∞bƒªdG  ôéØàj  Ée ¿ÉYô°S ¬æμdh  ;kÉfÉ«MCG

 AÉªYR  É¡H  ΩÉ```b  ÉªdÉW  ,IójóL  â```°ù«dh  á©FÉ°T  Iƒ```YO  í```eÉ°ùà∏d  Iƒ```YódG

 ΩÓμdGh  É```ª¡æ«H  ádOÉÑàªdG  äÓ```Ñ≤dG  ¿CÉch  ,ΩÓ```YE’G  Iõ¡LCG  ΩÉ```eCG  ∞```FGƒ£dG

 ÉjÉ°†b  πëd  »Øμj  ôNB’G  ±ô```£dG  ™eÉ°ùe  ≈∏Y  ±ôW  πc  ¬«≤∏j  …òdG  Ö```«£dG

 ¥ÉH  øWÉÑdGh  zájôgÉX{  Iƒ```YO  Oôée  ¢ù«d  íeÉ°ùàdG  .∞FGƒ£dG  ø«H  ±Ó```îdG

 ´É°VhC’G  ô««¨J  :»dƒ≤dG  ¢ù«dh  »∏©ØdG  íeÉ°ùàdG  ƒg  íeÉ°ùàdG  ,ô«¨àj  ’  ƒ```g  É```ªc

 ≥ëdG  ≈àM  ΩÉ©dG  º«∏©àdG  òæe  ∞FGƒ£dG  ø«H  ¥hôØdG  áaÉc  AÉ¨dEGh  ,á```«YÉªàL’G

.IOÉÑ©dG  QhO  AÉæH  »a

 PEG  ;¬æe  kÉjô¶f  kÉ«Yh  ôãcCGh  ,íeÉ°ùàdG  ø```e  kÉ≤ªY  ôãcCG  ƒ¡a  zºgÉØàdG{  É```eCG

 ÜÉÑ°SC’G  áaô©eh  ,∞FGƒ£dG  πc  É¡°û«©J  »àdG  á«YÉªàL’G  ±hô¶dG  ƒëf  ¬Lƒàj

 ≈dEG ≥jô£dG ƒgh ,º¡ØdG ƒg πNóªdG .»bô©dG hCG »ØFÉ£dG ∞æ©dG ≈dEG …ODƒJ »àdG

 ∞æ©dG  ÜÉÑ°SCG  º¡Ød  »aô©e  πNóe  ºgÉØàdGh  ,∑ô```à°ûªdG  º¡ØdG  …CG  ;º```gÉØàdG

 ô¶ædGh  ,π©ØdG  ≥Ñ°ùj  π≤©dGh  ,øjôNB’G  ™e  íeÉ°ùàdÉH  IGOÉæªdG  πÑb  »YÉªàL’G
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 π«∏ëàdG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  »ØFÉ£dG  ´Gô°ü∏d  »ª∏Y  πNóe  ºgÉØàdG  .πª©dG  ≈∏Y  Ωó≤e

 ®ÉYƒdGh  ÜÉ``` q£îdG  ¢ù«dh  ,´É```ªàL’G  AÉª∏Y  π```©Øj  Éªc  ¬```HÉÑ°SC’  »```Yƒ°VƒªdG

 áaô©ªdGh  π≤©dG  AGóf  ºgÉØàdG  .íeÉ°ùàdG  ´ƒ°Vƒe  »a  øjódG  ∫ÉLQh  ¿hô°ûÑªdGh

 ,ôNB’ÉH …OƒLh ±GôàYG ºgÉØàdG .áØWÉ©dGh Ö∏≤dG AGóf íeÉ°ùàdG ¿CG  πHÉ≤e »a

 πÑb  ±ÓàN’ÉH  º```«∏°ùJ  ºgÉØàdG  .¬©e  ºgÉØàdG  π```Ñb  ¬©°Vh  º¡a  á```dhÉëe  º```K

 ,¬fCÉ°T  øe  π«∏≤àdG  ádhÉëe  π```Ñb  ±ÓàN’G  ≥ëH  ±GôàYGh  ,IóMƒdÉH  ô```«°ûÑàdG

 ô°UÉæ©dG  OÉ```éjEG  ádhÉëe  πÑb  äÉ«°Uƒ°üîdÉH  ±Gô```àY’G  ≈∏Y  º```gÉØàdG  Ωƒ```≤j

 ,¥ qôØj  »YÉªàL’G  ±ô```¶dG  ¿Éc  GPEGh  ,ΩÉ```Y  »∏c  ΩÉ¶f  »```a  É¡æ«H  á```côà°ûªdG

 »Yóà°ùj  PEG  ;¬```àÑãj  πH  ôNB’G  »Øæj  ’  º```gÉØàdG  .ó qMƒj  »∏≤©dG  º```gÉØàdG  ¿EÉ```a

 ≈dEG  IƒYO íeÉ°ùàdG  ¿CG  ø«M »a ,Éª¡æ«H  ºgÉØàdG  çóëj ø«aôW OƒLh ºgÉØàdG

 »a  .¢†aQh  »Øf  ™°Vƒe  ∫GR  Ée  kÉ«∏≤Yh  kÉ«°ùØf  ¿Éc  ¿EGh  kÉ«YÉªàLG  ôNB’G  ∫ƒÑb

 ≈∏Y  »≤Ñj  øWÉHh  ,íeÉ°ùàdG  ≈dEG  ƒYój  ôgÉX  :øWÉHh  ôgÉX  óLƒj  ’  ºgÉØàdG

.¬«a  IQhÉæe  ’h  êGhORG  ’  óMGh  ÜÉ£N  ºgÉØàdG  .±ÓîdG

 óMGh  ßØd  ,á```«°ùfôØdGh  ájõ«∏éfE’G  »```a  ,á«ÑæLC’G  äÉ```¨∏dG  »a  í```eÉ°ùàdG

 Understanding  ¿É```¶Ød  ájõ«∏éfE’G  »```a  º```gÉØàdG  ¿CG  ø```«M  »```a  ,Tolerance

 ∫OÉÑàe  ßØd  IOÉ```Y  ¬```«dEG  ±É```°†jh  ,kÉ```Yƒ«°T  ô```ãcCG  ∫hC’Gh  .Comprehension h

 ∑ô```à°ûe  ß```Ød  hCG  Mutual understanding  ∫OÉ```ÑàªdG  º```gÉØàdG  »```a  mutual

 ≈∏Y  ∫ój  Gògh  ,Common understanding  ∑ô```à°ûªdG  ºgÉØàdG  »```a  common

.IOó©àe  kGOÉ©HCG  øª°†àjh  ,íeÉ°ùàdG  øe  kÉ≤ªYh  kÉμHÉ°ûJ  ôãcCG  ºgÉØàdG  ¿CG

 OGó©à°S’Gh ,»FóÑªdG ¢†aôdG ¿hO ∫ƒÑ≤∏dh º¡Ø∏d OGó©à°S’G ºgÉØàdG »æ©j

 ™e  k’hCG  ºgÉØàdG  º```àj  .É¡FÓ£d  hCG  É```¡æ«°ùëàd  §≤a  ¢ù«dh  ∞```bGƒªdG  ô```««¨àd

 ä’É©Øf’Gh  AGƒgC’G  øe  á°üdÉîdG  hCG  á«aÉ°üdG  ¢ùØædG  PÉ≤fEG  πLCG  øe  ¢ùØædG

 »ah  .| F    E   D    C   B   A   ❁   ?   >   =   <   ;     : }  á«àbƒdG  ídÉ°üªdGh
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 ∫ƒH  √Éª°S  É```e  ƒgh  ,¬©e  QGƒëdG  º```àj  mòÄæ«M  ,ôNB’G  ≈```∏éàj  ¢ù```ØædG  AÉ```Ø°U

 Éæg  ôNB’Gh  ÉfC’Gh  ,Le soi comme un autre  zô```NBG  √QÉ```ÑàYÉH  É```fC’G{  ô```«μjQ

 ôNB’G  äÉÑKEGh  ,ôNBÓd  äÉ```ÑKEG  ƒg  ÉfC’G  äÉÑKEGh  ,CGó```ÑªdG  å«M  øe  ¿É```jhÉ°ùàe

.ÉfCÓd  äÉÑKEG  ƒg

 ôÑY  kÉ«aÉ≤K  kÉKhQƒe  ,kÉ«°ùØf  kÉªcGôJ  √QÉÑàYÉH  ïjQÉàdG  ™e  kÉ«fÉK  ºgÉØàdG  ºàjh

 Üƒ©°ûdÉa  ,∑ƒ∏°ùdG  ô«jÉ©e  ™°†jh  ,iDhôdG  Oóëj  ,Qó```°üdG  ≈∏Y  ºãéj  Qƒ```°ü©dG

 çQE’G  Gòg  íÑ°üj  ó```bh  ,¬©e  π°üØæJ  ºdh  É```¡«°VÉªH  á£ÑJôe  â```dGR Ée  »```àdG

 ,ôcòàJ  Ée  QÉàîJh  ,≈°ùæJ  IôcGòdÉa  ;ºgÉØàdG  øe  kÉ©fÉe  É¡d  áÑ°ùædÉH  »```°VÉªdG

 ºgÉØàdG  äÉ```¶ëd  »°VÉªdG  øe  Iô```cGòdG  »Yóà°ùJ  ’  kÉ```Ñ«W  ™```bGƒdG  ¿Éc  GPEÉ```a

 äÉ¶ëd  ’EG  »Yóà°ùJ  ’  IôcGòdG  ¿EÉa  øjõM  ™bGƒdG  ¿CG  ÉªHh  ,∑ôà°ûªdG  ¢û«©dGh

 ¢ùdófC’G  »a  ¢ûjÉ©àdG  ¿CÉch  ,ô°VÉëdG  »a  çóëj  Ée  ôjôÑàd  ;»ØFÉ£dG  ´Gô°üdG

 äÉaÉ≤ãdG  ∫OÉÑJ  Qƒ°üY  øe  ô°üY  ≈gRCG  πãªj  ,kGOƒLƒe  øμj  ºd  ∞FGƒ£dG  ø«H

 ¥Éã«e{  »a  ™```bh  Éªc  ,∞FGƒ£dG  ø```«H  ∑ôà°ûªdG  ¢û```«©dGh  äGQÉ```°†ëdG  QGƒ```Mh

 ø«H  ¢û«©J  áeoCG  áØFÉW  πc  âfÉc  É```eóæY  ,ΩÓ°SE’G  ICÉ°ûf  òæe  kÉ≤HÉ°S  zá```æjóªdG

 ,IóMh  »a  Oó©J  ,±Ó```àN’G  ≥ëH  ±ôà©J  IóMGh  áeoCG  »a  º```eC’G  øe  ´ƒ```ªée

.Oó©J  »a  IóMhh

 ¬à¡LGƒe  ¿hO  ¬```JÉfƒμªH  ±Gô```àY’Gh  ô```°VÉëdG  ™```e  º```gÉØJ  kÉ```ãdÉK  ƒ```gh

 ƒgh  ,kÉÑ∏°Sh  kÉ```HÉéjEG  ,»îjQÉJ  ºcGôJ  ™```bGƒdGh  .á≤Ñ°ùe  á```«LƒdƒjójCG  ihÉ```YóH

 »°†à≤jh  ,º¡MGôaCGh  º```¡fGõMCG  ,á«eƒ«dG  º¡JGôÑNh  º```¡°TÉ©eh  ¢SÉædG  IÉ```«M

 √ô««¨J  πLCG  øe  ¬H  º«∏°ùàdGh  ™bGƒdG  ô```eC’ÉH  ±GôàY’G  ô°VÉëdG  ™e  º```gÉØàdG

 ’  .¬d  kÉØ°ûc  π```H  ;™bGƒ∏d  AÉ```£Z  Ωƒ¡ØªdG  íÑ°üj  ’  É```æg  .π°†aCG  ™```bGh  ≈```dEG

 ô°üàbG  GPEGh  ,á```∏«°†a  ≥ëdÉH  ±Gô```àY’Gh  .¬d  ájô©J  π```H  ;¬d  kGQÉ```à°S  í```Ñ°üj

 »a  »eƒ≤dGh  »bô©dGh  »```ØFÉ£dG  ´Gô°üdG  IóM  ø```e  ∞«ØîàdG  ≈∏Y  í```eÉ°ùàdG
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 á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhQ  Oóëjh  ,πÑ≤à°ùªdG  ƒ```ëf  Ωó≤àdG  »¨Ñj  ºgÉØàdG  ¿EÉa  ô```°VÉëdG

 ƒg  ºgÉØàdG  ±óg  ,áØ∏àîªdG  äÉYÉªédGh  ∞```FGƒ£dG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¢û```jÉ©à∏d

 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  ƒgh  ,∑ôà°ûe  ±óg  ƒëf  »îjQÉJ  QÉ°ùe  »a  ™bGƒdG  ∂jôëJ

.™«ªédG  ídÉ°üe  ≥≤ëj  ÉªH  ô°ûÑdG  ø«H

 :á≤Ñ°ùªdG  á«©£≤dG  ∞bGƒªdÉH  åÑ°ûàdGh  äGòdG  ≈∏Y  ¥Ó¨f’G  ó°V  ºgÉØàdG

 π≤©dG  ≈```dEG  OƒY  º```gÉØàdG  ,á```«LƒdƒjójCG  hCG  á```«≤«WÉªLO  ,á```«°SÉ«°S  hCG  á```«æjO

 πª©à°ùj  ,áØ°SÓØdG  É¡æY  çó```ëJ  ÉªdÉW  »àdG  á«∏°UC’G  IAGôÑdG  ≈dEGh  í```jô°üdG

 øe  ±’BG  áKÓãH  q»```∏Y  ÜÉë°UCG  óMCG  ™```LQ  óbh  ,QGƒëdG  Üƒ```∏°SCGh  π```≤©dG  á```¨d

 ¿ƒ©°ùJh  ™°ùJ  ¬jód  øe  á°üb  ºjôμdG  ¿BGô```≤dG  »ah  .º¡©e  QGƒM  ó©H  ¬```eƒ°üN

 ™ª°ùj  ˆGh  ,»```góÑdG  π≤©dG  ∑ôëàj  Éæg  ¬```«NCG  Ö∏£Hh  ,áé©f  ¬```«NC’h  á```é©f

  *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! }  ! »ÑædG  ™e  ICGôeG  QGƒM

 π≤©dGh  ágGó`ÑdG  ≈∏Y  QGƒ`ëdG  ó````ªà©jh  ,| 3   2   1  0   /.    -   ,    +
 Iô```ãch  ,|Ú   Ù   Ø    ×    Ö    Õ    Ô  Ó   Ò      Ñ  }  :º````«∏`°ùdG

 A   @      ?    >   =     <   ; }:≥ë∏d  kÉ°SÉ«≤e  â°ù«d  ô°ûÑdGh  ∫ÉªdG

 ±ÓàN’ÉH  ô≤j  º```gÉØàdG  .AÉªY  ôØμdGh  ,»```góH  ¿É```ªjE’Éa  ,| mD   C   B
 ƒëf  º¡¡«LƒJ  ≈dEG  ≈©°ùj  ∂dP  ™eh  ,ô°ûÑdG  ´É°VhCÉH  ô≤jh  ,IóMƒdG  ≈dEG  ≈©°ùjh

.óMGh  ∑ôà°ûe  ±óg

 ™e  ºgÉØJ  hCG  í```eÉ°ùJ  :ƒg  ºgÉØàdG  »```a  hCG  íeÉ°ùàdG  »a  AGƒ```°S  ∫GDƒ```°ùdGh

 äÉeƒ∏©e  π≤f  ø«eƒ¡ØªdG  Óc  »```a  »Øμj  ’  ?á≤jôW  …CÉHh  ?GPÉe  ∫ƒ```Mh  ?ø```e

 ø«H  QGƒëdG  ióe  ø```Y  ºjó≤dG  »eÓ°SE’G  çhQƒªdG  øe  AGƒ```°S  á≤HÉ°S  á```ahô©e

 Gò¡a  ,º¡æjhGhO  »a  AÉØ∏îdGh  ø```«ª∏μàªdG  ø«H  QGƒëdGh  πH  ,á«eÓ°SE’G  ¥ô```ØdG

 Ée  ¬æe  »≤àæf  hCG  ,¬```YÉ«°V  ≈∏Y  »μÑfh  ¬H  ôîØæd  ¬```©Lôà°ùf  ,≈qdh  ó```b  ô```°üY

 ºgQO  øH  ó©édG  ò```æe  Iô«ãc  á∏ãeC’Gh  ,á«aƒ°üdGh  ø```jôμØªdG  OÉ¡£°VG  â```Ñãj
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 ,ø«KóëªdG  øe  á«£Y  ió¡°Th  Ö£b  ó«°Sh  AÉeó≤dG  ø```e  ó°TQ  øHGh  ê sÓ```ëdGh

.ºgÉØàdG  ΩóYh  ºgÉØàdG  ,Ö°ü©àdGh  íeÉ°ùàdG  ¬H  ºjó≤dG  çhQƒªdÉa

 .»bô°ûdG  hCG  »```Hô¨dG  óaGƒdG  øe  áahô©e  IOÉ```e  ó«©f  ¿CG  kÉ```°†jCG  »```Øμj  ’h

 òæe  ¬©e  ÉædÉ°üJGh  ,»```Hô©dG  øWƒdG  øe  kÉ«aGô¨L  ¬Hô≤d  »```Hô¨dG  ƒg  Ö```dÉ¨dGh

 »≤àæf  ,á«aÉ≤Kh  á«°SÉ«°Sh  ájƒªæJ  êPÉ```ªæd  kÉÑ∏Lh  áªLôJ  ΩÉY  »àFÉe  øe  ô```ãcCG

 ºgÉØàdGh  QGƒ```ëdG  êPÉªf  É```æ«≤àfG  Üô¨∏d  ø```«dGƒe  Éæc  GPEÉ```a  .AÉ°ûf  É```e  kÉ```°†jCG

 Üô¨dG  …ôμØe  óæY  hCG  »Hô¨dG  ™bGƒdG  »a  AGƒ°S  ôNB’G  ∫ƒÑbh  ájôμØdG  ájôëdGh

 GPEGh  ,π°SQÉe  πjôHÉLh  ¢SÉæ«Ø«d  πjƒfÉªjEGh  zQGƒM  IÉ«ëdG{  »a  ôHƒH  øJQÉe  πãe

 òæe  ÉgôãcCG  Éeh  Üô```¨dG  »a  »æjódG  ´Gô°üdG  êPÉ```ªf  Éæ«≤àfG  ¬d  ø```jOÉ©e  É```æc

 º¡«dEG  ∫ƒ°SôdG  QÉ°TCG  ÉªHQ  øjòdG  ø««°SƒjQB’Gh  ¢SƒjQBG  πãe  ;á°ù«æμdG  AÉHBG  ô°üY

 §«°SƒdG  ô°ü©dÉH  kGQhô```e  ,zø««°ùjQC’G  º```KEG  ∂```«∏Yh{  πbôg  ≈dEG  ¬```àdÉ°SQ  »```a

 GRƒæ«Ñ°SG  ,áãjóëdG  Qƒ°ü©dG  ≈àM  …ó°TôdG  »àæHGôÑdG  ôé«°Sh  »fÓ≤©dG  QÓ```«HCG

.¿ÉÑ°ûdG  ¿ƒ«∏é«¡dGh  QGôMC’G  ¿hôμØªdGh

 äGQÉ«àdG  ø«H  ábÓ©dGh  ,»eÓ°SE’G  »Hô©dG  ™bGƒdG  øe á«ª∏©dG  IOÉªdG  ¿ƒμJ  ÉªfEG

 ø«H  ,ø««fÉª∏©dGh  ø««Ø∏°ùdG  ø«H  ábÓ©dG  πãe ,ºgÉØJ  ΩCG  ΩÉ°üN ,áØ∏àîªdG  ájôμØdG

 º¡JÉgÉéJG  øY  ô¶ædG  ±ô°üH  ,øjôμØªdG  ø«H  ábÓ©dG  hCG  ,ø««KóëdGh  ø««dƒ°UC’G

 ,ºgÉØàdG  hCG  íeÉ°ùàdG  ôHÉæe íÑ°üJ ≈àM á«°SÉ«°ùdG  º¶ædGh ,ø««fÉª∏Y hCG  ø««eÓ°SEG

 ºàj  »àdG  ïjQÉàdG  πMGôe  øe  á∏Môeh  ,¢SÉædG  IÉ«M  »a  ádÉ s©ah  ,™bGƒdG  »```̀a  Iô```̀KDƒe

 ábôØdG  øeh  ,ºgÉØàdG  ≈dEG  ΩÉ°üîdG  øeh  ,íeÉ°ùàdG  ≈dEG  Ö°ü©àdG  øe  ∫ƒëàdG  É¡«a

 Oó©Jh  AÉª∏©dG  ±ÓàNGh  ¥ôØdG  Oó©J  ≈dEG  óMGh  …CGQ  »a  ÜGƒ°üdG  OƒLhh  á```̀«LÉædG

.z¿GôLCG  Ö«°üª∏dh  ôLCG  Å£îª∏d{  :ô¶ædG  äÉ¡Lh

 ™e  ºgÉØàdGh  ,π```NGódG  ™e  º```gÉØàdG  ?øe  ™```e  º```gÉØàdG  :∫hC’G  ∫GDƒ```°ùdÉa

 á«°SÉ«°ùdG  ÖgGòªdGh  ájôμØdG  äGQÉ«àdG  πc  ™e  …CG  πNGódG  ™e  ºgÉØàdG  :êQÉîdG
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 ácôëdG  ;á«fÉª∏©dG  ácôëdGh  á«eÓ°SE’G  ácôëdG  :á«æWƒdG  áaÉ≤ãdG  »a  IOƒLƒªdG

 »a  Égó«°UQh  ,á``` sæ t°ùdGh  ÜÉ```àμdG  »a  É¡dƒ°UCG  É```¡d  á```«Yô°T  á```côM  á```«eÓ°SE’G

 ÉgQÉ°ûàfG  ô°ùØj  Ée  ƒgh  ,»aÉ≤ãdG  É¡KhQƒeh  »Ñ©°ûdG  É¡KQEG  ≈∏Y  óªà©J  ,ïjQÉàdG

 ?∫ƒ≤J  ∞«c  ±ô©J  á«eÓ°SE’G  ácôëdG  .»eÓ°SE’G  ºdÉ©dGh  »```Hô©dG  øWƒdG  »a

 âbÉ°V  ¢SÉædGh  ,á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ≥«Ñ£àH  …OÉ```æJh  á sæ t°ùdGh  ÜÉàμdG  π```ª©à°ùJ

 ≥ëdG  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  »a  iôJh  ,áªdÉ¶dG  º¶ædGh  á©ÑàªdG  ø«fGƒ≤dG  º```∏¶H

 ?∫ƒ≤J  GPÉe  á«eÓ°SE’G  ácôëdG  ±ô©J  ’  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah  ,±É°üfE’Gh  ∫ó©dGh

 ≥jô£dG  ƒ¡a  ,äGOÉÑ©dGh  á«LQÉîdG  ôgÉ¶ªdGh  ôFÉ©°ûdG  ≈∏Y  õ«côàdG  øe  ô```ãμJ

 ,kÉ°†jCG  ¢SÉædG  ¬LÉàëj  Éeh  ¿ƒª°†ªdG  ≈∏Y  õ«côàdG  øe  ôãcCG  ,¿ÉªjEÓd  π```¡°ùdG

.IGhÉ°ùªdGh  ádGó©dGh  ájôëdG  ,áeÉYh  áÑîf

 »àdG  á```«fÉª∏©dG  á```côëdG  ™e  QGƒ```ëdG  ¿ƒ```μjh

 ,á«eƒb  ΩCG  á```«dGôÑ«d  ΩCG  á«cGôà°TG  ,á```ÑîædG  π```ãªJ

 äGQƒ```ãdG  π```Ñb  á```«æWƒdG  á```«dGôÑ«∏dG  äOÉ```°S  ó```≤a

 ,á«eƒ≤dG  á«cGôà°T’G  É¡à©ÑJ  º```K  ,Iô«NC’G  á«Hô©dG

 §ÑJôJ  »àdG  zájQhOGôÑeƒμdG{  á«dGôÑ«∏dG  Oƒ©J  ¿B’Gh

 á«dGôÑ«∏dÉH É¡WÉÑJQG øe ôãcCG á«ªdÉ©dG á«dÉª°SCGôdÉH

 á«WGôbƒªjódGh  á```jôëdG  :∫ƒ```≤J  GPÉ```e  ±ô©J  á```«fÉª∏©dG  á```côëdÉa  ,á```«æWƒdG

 CÉé∏J  ?∫ƒ≤J  ∞«c  ±ô©J  ’  É¡æμdh  ;á«YÉªàL’G  ádGó©dGh  á«°SÉ«°ùdG  á```jOó©àdGh

 ºgÉØàdG  áª¡e  .á«eƒ≤dGh  á«cGôà°T’Gh  á```«dGôÑ«∏dG  :á«Hô¨dG  äÉ«LƒdƒjójC’G  ≈dEG

 ∫ƒ≤j  ∞«ch  á«fÉª∏©dG  á```côëdÉc  ∫ƒ≤j  GPÉ```e  ±ô©j  ådÉK  QÉ«J  ≥```∏N  »```g  ¿PEG

.á«eÓ°SE’G  ácôëdÉc

 øe  k’óH  AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ¥ô```°ûdGh  Üô¨dG  ™e  :êQÉîdG  ™e  kÉ«fÉK  º```gÉØàdGh

 .áÑdÉ¨dG  »```g  ¬LPÉªfh  ¬àaÉ≤K  â```ëÑ°UCG  ¿CG  ó©H  ,√ó```Mh  Üô¨dG  ™```e  º```gÉØàdG

íeÉ°ùà∏d  IƒYódG
 â°ù«dh  á©FÉ°T  IƒYO
 É¡H  ΩÉb  ÉªdÉW  ,IójóL
 ΩÉeCG  ∞FGƒ£dG  AÉªYR
ΩÓYE’G  Iõ¡LCG
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 á©«£≤dG  hCG  ΩÉ°üîdG  óM  ≈```dEG  π°üj  ób  ºgÉØJ  Aƒ°S  ¿B’G  Üô¨dG  ø```«Hh  É```ææ«H

 ±ôW  πc  É¡é°ùf  »àdG  á«£ªædG  Qƒ°üdG  ∂dP  ÖÑ°Sh  ,¿Ghó©dGh  AGó©dG  ≈àM  hCG

 ó≤a  ;»aÉ≤ãdG  AÓ©à°S’Gh  QÉ```ª©à°S’Gh  ô«°ûÑàdGh  ¥Gô°ûà°S’G  π```©ØH  ôNB’G  ø```Y

 Ió≤Y  Éæ°ùØfCG  iód  øëf  Éæ«HQh  ,øjôNB’G  √ÉéJ  áª¶Y  Ió≤Y  ¬jód  Üô¨dG  ≈HQ

 õcôªdG  ;±GôWC’ÉH  õcôªdG  á```bÓY  Éææ«Hh  ¬æ«H  ábÓ©dGh  .Üô¨dG  √ÉéJ  ¢ü```≤f

 ,õcôªdG  ¬dƒ≤j  É```e  ôàéJh  ¢üî∏Jh  ìô```°ûJh  ºLôàJh  π```≤æJ  ±GôWC’Gh  ,´ó```Ñj

 É«LƒdƒHhôãfC’G  »```a  ä’ƒ≤e  Üô¨dG  êôNCGh  .¬LPÉªf  ≈```æÑàJh  ,¬àaÉ≤ãH  ≈```°SCÉàJ

 …Qƒ£°SC’G  …ôë°ùdG  π≤©dG  π```HÉ≤e  »a  ¬jód  »d’óà°S’G  »≤£æªdG  π≤©dG  π```ãe

 óMCG  ájRÉædG  âfÉch  .√ô```«Z  óæY  ∞∏îàdG  πHÉ≤e  »a  ¬jód  Ωó≤àdG  ,√ô```«Z  ó```æY

 QÉ«àN’Gh  ,¬```fGóLh  »a  á∏°UCÉàe  á```«fÉehôdG  á```jQƒWGôÑeE’Gh  ,¬```àaÉ≤K  ∫Éμ```°TCG

 ≠∏ÑJh  Qƒ£àJh  CGó```ÑJ  äGQhO  äGQÉ°†ëdG  ¿CÉ```H  º∏©dG  ™e  ,¬«Yh  ’  »```a  …Oƒ```¡«dG

 óæ¡dGh  ø«°üdG  »```a  ºjó≤dG  ¥ô°ûdG  äGQÉ°†ëd  çó```M  Éªc  ,QÉ¡æJ  º```K  IhQò```dG

 ∂dP  ¿ƒμj  ÉªHQh  ,¿É```ehôdGh  ¿Éfƒ«dGh  áªjó≤dG  ô```°üeh  ¿É©æch  Qƒ°TBGh  π```HÉHh

 á°ùªN  øe  ô```ãcCG  òæe  áãjóëdG  √Qƒ```°üY  CGó```H  …òdG  åjóëdG  Üô```¨dG  ô```«°üe

 äÉ«HOC’G  ø```e  ô«ãc  »a  ¬«a  QÉ```«¡f’Gh  ´ó°üàdG  ô```gÉ¶e  ¿B’G  äCGó```Hh  ,¿hô```b

 ∫Éμ°TC’G  áØ°ù∏a{h  ,¢ûJÉcƒ∏d  zπ```≤©dG  º«£ëJ{h  ,ô∏éæÑ°T’  zÜô¨dG  ∫ƒaCG{  π```ãe

 º¡ØdG  Aƒ°S  OGR  óbh  ,∫ô```°Sƒ¡d  zá«HhQhC’G  Ωƒ∏©dG  áeRCG{h  ,Qô```«°SÉμd  zá```jõeôdG

 .ÜÉgQE’Gh  ΩÓ°SE’G  ø«H  º¡jód  §HôdG  ºJh  ,Iô«NC’G  Oƒ≤©dG  »a  º¡æ«Hh  É```ææ«H

 ƒg  ΩÓ°SE’G  ¿CG  ™e  ,QÉ°ûàf’G  »a  zÉ«HƒaƒeÓ°SE’G{  hCG  ΩÓ°SE’G  øe  ±ƒîdG  CGóHh

 âªLôoJ  »àdG  á«©«Ñ£dGh  á«°VÉjôdG  Ωƒ∏©dG  ¢ù°SCGh  ,¢ùdófC’G  IQÉ°†M  ≈æH  …òdG

 ¿ƒμj  óbh  .áãjóëdG  á«HhQhC’G  á°†¡ædG  QOÉ°üe  óMCG  âëÑ°UCGh  ,á«æ«JÓdG  ≈```dEG

 ∫ƒëJh  ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dG  øjôLÉ¡ªdG  ≥jôW  øY  ``  ÉHhQhCG  »a  ΩÓ°SE’G  QÉ°ûàfG

 øjódG  ƒg  ΩÓ°SE’G  íÑ°UCG  ¿CG  ó©H  á«HÉéjEG  Iô```gÉX  ``  ΩÓ°SE’G  ≈dEG  ø```««HhQhC’G

 ≈∏Y  ¬æ«©j  ójóL  ΩO  ≈dEG  áLÉM  »a  Üô¨dÉa  .á«ë«°ùªdG  ó©H  ÉHhQhCG  »a  »fÉãdG



التفاُهم إلى  التسامح  من 

35

 ΩÓ°SE’G  ¿ƒμj óbh ,á«fÉK  ájQÉ°†M IQhO »a ájGóÑdG  ≈∏Y √óYÉ°ùjh  ,¬JÉeRCG  πM

 »a  áãjóëdG  Qƒ```°ü©dG  »a  πÑb  ø```e  ∂dP  çóM  Éªc  ó```jóédG  ΩódG  ∂```dP  ƒ```g

 πH  ;ÉHhQhCG  ≈∏Y  áÑjôZ  áaÉ≤K  ¢ù«d  ΩÓ°SE’G  .ájGóÑdG  ≈dEG  OƒY  ájÉ¡ædÉa  ,Üô¨dG

 AõL  »g  πH  ΩÓ°SE’G  ≈∏Y  áÑjôZ  áaÉ≤K  â°ù«d  ÉHhQhCGh  ,É¡JÉfƒμe  øe  AõL  ƒg

 á«eÓ°SE’G  IQÉ```°†ëdG  ICÉ°ûf  ∫hCG  »```a  ¿Éfƒ«dG  øY  áªLôàdG  ò```æe  ¬JÉfƒμe  ø```e

 ≈àM  ,¬bÉaQh  …hÉ```£¡£dG  óæY  ΩÉY  »àFÉe  òæe  »fÉãdG  á```ªLôàdG  ô°üY  ≈```àM

.¿ÉeõdG  øe  ó≤Y  òæe  »Hô©dG  øWƒdG  AÉLQCG  ≈à°T  »a  áªLôàdG  ™jQÉ°ûe

 ÉeóæY ΩÓ°SE’G ¿CGh  á°UÉN ,¥ô°ûdG  äGQÉ°†Mh ¥ô°ûdG  ™e »fÉãdG  ºgÉØàdGh

 ∑Éægh  ,™HGôdG  áØ«∏îdG  ó¡Y  »```a  É«°SBG  §°SGhCG  ≈àM  kÉbô°T  ∞MR  k’hCG  ô```°ûàfG

 »a  ¬jƒμ°ùe  É¡∏ãe  »àdG  áªjó≤dG  ÉæàaÉ≤K  »a  …óæ¡dGh  »°SQÉØdG  »bô°ûdG  óaGƒdG

 π≤©dG  »a ádƒÑ≤e ádƒ≤e øe óæ¡∏d  Ée ≥«≤ëJ{ »a »fhô«ÑdGh  zIódÉîdG  áªμëdG{

 »a  á«Hô¨dGh  á«bô°ûdG  ø«àªμëdG  ø«H  ™ªédG  Éæ«°S  øHG  ∫hÉM  óbh  ,zádhPôe  hCG

 IQhô°V  ¿B’G  ¥ô°ûdG  ™e  QGƒëdGh  .zø««bô°ûªdG  ≥£æe{  »ah  á«bGô°TE’G  ¬àØ°ù∏a

 ƒëf  äGQÉ°†ëdG  QÉ°ùe  ¬LƒJh  ,ÉjQƒc  ,¿ÉHÉ«dG  ,ø«°üdG  :¥ô°ûdG  ¢Vƒ¡æd  kGô```¶f

 ΩÉgó«f  ∞jRƒLh  z¥ô```°ûdG  íjQ{  »a  ∂∏ªdG  ó```ÑY  QƒfCG  ∫ƒ≤j  Éªc  ¥ô```°ûdG  í```jQ

 »a  Üô¨dG  ƒëf  ø```«¡Lƒàe  ÉædR  Ée  øëfh  ,zø«°üdG  »```a  á«fóªdGh  º```∏©dG{  »```a

 ¥ô°ûdG  ™e  kGQƒ°ù«e  º```gÉØàdG  ¿ƒμj  óbh  ,ÉæàaÉ≤Kh  ÉæLPÉªfh  É```æà«ªæJh  É```æYÉaO

 ÉªHQh  ,á«≤∏îdG  ΩÓ``°SE’G  º«dÉ©J  ≈``dEG  ÜôbCG  á«°Sƒ°TƒØfƒμdÉa  ,Üô¨dG  øe  ôãcCG

 PEG  ;| T   S   R    Q   P    O   N }  ø«°üdG  ≈dEG  kÓ°Sôe  kÉ«Ñf  ¢Sƒ«°TƒØfƒc  ¿Éc

 á«Hô©dG  IôjõédG  ¬Ñ°T  »a  ø«ahô©ªdG  π«FGô°SEG  »æH  AÉ«ÑfCG  ’EG  ¿BGô≤dG  ¢ü≤j  ºd

 áÑjôb  ájPƒÑdG  ¿ƒ```μJ  ó```bh  ,| -   ,   +   *    )   (   '   & }

 áLQód  ,¢ùØædG  AGƒgCG  ≈```∏Y  Iô£«°ùdGh  ógõdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ΩÓ```°SE’G  ìhQ  ø```e

 »Øμj  ’  .…ó```æg  Qó°üe  hP  »```eÓ°SE’G  ±ƒ°üàdG  ¿CG  AÉ```ª∏©dG  ¢†```©H  QÉ```ÑàYG

 óàªj  ¿CG  Öéj  πH  ;kÉjôμ°ùY  ÉªHQh  kÉjOÉ°üàbG  ÉjQƒch  óæ¡dGh  ø«°üdG  ™e  πeÉ©àdG
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 ó©H  ,ádOÉÑàªdG  ídÉ°üªdG  §≤a  ¢ù«dh  ,º«≤dGh  ¥ÓNC’Gh  á```aÉ≤ãdG  ≈dEG  º```gÉØàdG

 è«∏îdG  ≈dEG  ÜôbCG  ¥ô°ûdGh  ,É«≤jôaCG  »a  ∫hC’G  ôªãà°ùªdG  ø«°üdG  â```ëÑ°UCG  ¿CG

 »a  ¬æe  ¥ô°ûdG  »a  kGOGóàeG  ôãcCG  »Hô©dG  øWƒ∏d  »bô°ûdG  ìÉæédGh  .Üô¨dG  øe

.Üô¨dG

 ™e  kÉ°†jCG  ºàj  ¬fEÉa  Üô¨dG  ™e  ¬Yƒbh  Qób  ¥ô°ûdG  ™e  ™≤j  ºgÉØàdG  ¿CG  Éªch

 å«M  øe  ºdÉ©dG  äGQÉb  ≈```æZCG  »g  É«≤jôaCGh  ,∫Éª°ûdG  ™e  ºàj  É```ª∏ãe  Üƒ```æédG

 π«ædGh  ,É«≤jôaCG  ∫Éª°T  »a  »Hô©dG  øWƒ∏d  »Hô¨dG  ìÉæédGh  ,á«©«Ñ£dG  OQGƒ```ªdG

 É«≤jôaCG  »a  ΩÓ°SE’G  ô```°ûàfG  óbh  ,¿GOƒ°ùdGh  ô```°üe  ôÑ©j  ºdÉ©dG  QÉ¡fCG  ∫ƒ```WCG

 ΩÓ°SE’G  ¿CG  Éªch  ,á«aƒ°üdG  ¥ô£dG  ≥jôW  øY  ¬JÉ¶ëd  ∞©°VCG  »a  ƒgh  kÉª∏°S

.É«≤jôaCG  »a  √Qƒ°†M  ¬d  øjO  kÉ°†jCG  ƒg  É«°SBG  »a  √Qƒ°†M  ¬d  øjO

 á°üdÉN  ájô¶f  π```FÉ°ùe  ∫ƒM  ¢ù```«d  ?GPÉe  ∫ƒM  QGƒ```M  :»```fÉãdG  ∫GDƒ```°ùdGh

 ,¿ƒª°†e  …P  ô```«Z  ºgÉØàdG  ¿Éc  ’EGh  ,…ô```¶ædG  ìô```£dG  á«ªgCG  ø```e  º```ZôdÉH

 ºdÉ©dGh  »Hô©dG  øWƒ∏d  »```dÉëdG  ™bGƒdG  QGƒëdG  ´ƒ°Vƒe  ¿ƒ```μj  ¿CG  »¨Ñæj  É```ªfEGh

 ¥Gô©dGh  ø«£°ù∏a  »a  á∏àëªdG  »°VGQC’G  ôjôëJ  :á°ù«FôdG  ¬JÉjóëJh  »```eÓ°SE’G

 »°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’G  ô¡≤dG  ±ƒæ°U  øe  √QôëJh  øWGƒªdG  ájôM  ,¿Éà°ùfÉ¨aCGh

 ,AGô≤ØdGh  AÉ«æZC’G  ø«H  ó```jó°ûdG  ähÉØàdG  ó°V  á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ,»```aÉ≤ãdGh

 çOÉM  ƒg  Éªc  »ØFÉ£dGh  »bô©dG  â«àØàdGh  áFõéàdG  ôWÉîe  ó°V  áeC’G  Ió```Mh

 »a  »Hô©dG  Üô```¨ªdG  ÉªHQh  øª«dGh  ∫É```eƒ°üdGh  ¿GOƒ```°ùdGh  ¥Gô©dG  »```a  kÉ```«dÉM

 »Hô©dG  øWƒdG  ó```ªà©j  ’  ≈àM  »JGòdG  AÉ```Øàc’Gh  á∏≤à°ùªdG  á```«ªæàdG  ,≥```jô£dG

 AGò¨dG  »a  ¿B’G  çOÉM  ƒg  Éªc  êQÉîdG  øe  OGô«à°S’G  ≈∏Y  »eÓ°SE’G  º```dÉ©dGh

 áeÉ©dGh  á°UÉîdG  IÉ«ëdG  »a  Öjô¨àdG  ôWÉîe ó°V ájƒ¡dG  øY ´ÉaódG  ,ìÓ°ùdGh

 ¢SÉædG  ó°ûM  kGô```«NCGh  ,ájDhôdGh  º«∏©àdGh  AÉ```æÑdGh  ¢SÉÑ∏dGh  äGOÉ©dGh  á¨∏dG  »```a

.êQÉîdGh  πNGódG  »a  É¡JÉbÉWh  áeC’G  iƒb  ™«ªéJh
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 áaÉ≤ãdG  ø«H  kÉ°†jCG  ºàj  πH  ;ø«àaÉ≤K  hCG  ø«aôW  ø«H  §≤a  ºgÉØàdG  º```àj  ’

 »∏ëªdG  ºdÉ©dG  ,ºgÉØà∏d  ¿ÉK  ±ôW  ºdÉ©dÉa  ,º¡£«ëeh  ¢SÉædG  ø«H  ,É```¡©bGhh

 :»ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  kÉ°†jCG  ºgÉØàdG  äÉYƒ°Vƒe  øªa  ∂dòd  ,»ªdÉ©dG  ºdÉ©dGh

 OÉ°üàb’G  áeRCG  ,ó```MGƒdG  Ö£≤dG  hP  ºdÉ©dG  ,á```ªdƒ©dG  ,ójóédG  º```dÉ©dG  ΩÉ```¶f

.áaô©ªdG  ™ªàée  ,IójóédG  äÉeƒ∏©ªdG  º¶f  ,»ªdÉ©dG

 ∫hóL ∑Éæg ?∫ÉªYC’G ∫hóL ™°†j øe ƒg ºgÉØàdG äÉYƒ°Vƒe »a º¡j Éeh

 ,äÉ«∏bC’G  ,ICGôªdG  :πãe  Üô¨dG  äÉeÉªàgG  øY  ôÑ©j  ,QGƒë∏d  ó©e  »HôZ  ∫ÉªYCG

 »gh  ,äGQÉ°†ëdG  ´Gô°U  ,á```ªdƒ©dG  ,á«WGôbƒªjódG  ,ájOó©àdG  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

 kGô¶f  QGƒëdG  »a  ôNB’G  ±ô£dG  ∞©°Vh  Üô¨dG  äÉjƒdhCG  øY  ôÑ©J  äÉ```Yƒ°Vƒe

 ôqÑ©j  kÉ°†jCG  ∫ÉªYCG  ∫hóL ƒg Éæª¡j  Ée  .äÉYƒ°VƒªdG  √òg »a ¬jód  »àdG  áeRCÓd

 ,QÉª©à°S’G  ,§∏°ùàdG  ,áæª«¡dG  ,Iô```£«°ùdG  :Qƒ°ü©dG  ôÑY  Üô¨dÉH  ÉæàbÓY  ø```Y

 »YƒdG  ô«°üe  ,»HhQhC’G  »Yƒ∏d  á«bô°ûdG  QOÉ°üªdG  ,áª¶©dG  Ió≤Y  ,AÓ```©à°S’G

 äGQhO  ,´Gó```HE’Gh  π≤ædG  ,±Gô```WC’Gh  õcôªdG  ,äGQÉ```°†ëdG  π```YÉØJ  ,»```HhQhC’G

 ¬∏Ñ≤jh  ,iƒbC’G  ±ô£dG  ¬©°†j  ’  ºgÉØà∏d  ∑ôà°ûe  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ƒgh  ,ïjQÉàdG

.πjóH  ∫hóL  hCG  á©LGôe  ¿hO  ∞©°VC’G  ±ô£dG

 ¢ù«d  ?º```gÉØàdG  ºàj  •hô```°T  …CG  â```ëJh  á≤jôW  …CÉ```H  :å```dÉãdG  ∫GDƒ```°ùdGh

 ø«H  ácôëàe  á```«∏ªY  ƒg  πH  ;øjóeÉL  ø```«aôW  ø«H  ,áæcÉ°S  á```«∏ªY  º```gÉØàdG

 ègÉæªd  ™°VÉN  ºgÉØàdG  »aôW  øe  ±ôW  πμa  ,πÑ≤à°ùªdGh  ô°VÉëdGh  »°VÉªdG

 øYh  ¬°ùØf  øY  ¬d  â«£YCG  »àdG  á```«£ªædG  Qƒ°üdGh  ,É¡«∏Y  ≈HôJ  »àdG  á```«HôàdG

 øjódG  ¢ShQO  »```a  ø«ª∏°ùªdG  ø```Y  •ÉÑbC’G  π°üØoj  kÓ```ãe  ô°üe  »```Øa  .ô```NB’G

 ÇOÉÑe  º∏°ùªdG  ≈```£©oj  Éªc  á«ë«°ùªdG  ÇOÉ```Ñe  »£Ñ≤dG  ≈£©oj  ,¢SQGó```ªdG  »```a

 ,áæWGƒªdÉH  »```ë°†jh  ±ÓàN’Gh  á```bôØdG  »YƒdG  »a  å```Ñj  Ée  ƒgh  ,ΩÓ```°SE’G

 ácôà°ûªdG  á«æjódG  º«≤dG  øY  óMGh  ¢SQO  »a  •ÉÑbC’Gh  ø«ª∏°ùªdG  º°V  øμªjh
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 ôgƒL ¥ÓNC’Éa ,¿hÉ©àdGh IƒNC’Gh ,¿ÉªjE’Gh iƒ≤àdGh áÑëªdG πãe ø«æjódG ø«H

 hCG  ∑ô°ûe  ,»ë«°ùªdG  ôNB’G  ±ô£dG  ¿CG  ≈∏Y  ≈Hôàj  º```∏°ùªdG  ∫GR  Éeh  ,ø```jódG

 Éeh  .á«eÓ°SE’G  óFÉ≤©dG  ∞```dÉîj  Ée  ƒgh  Ö∏°üdÉHh  á¡dB’G  Oó©àH  ∫ƒ≤j  ,ô```aÉc

 »a  äCÉ°ûf  ájOƒ¡j  á«ë«°ùe  ábôa  ΩÓ°SE’G  ¿CG  √ÉÑ°U  òæe  º∏©àj  »```ë«°ùªdG  ∫GR

 ,ˆG  óæY  øe  kÉ«Mh  ≥∏àj  ºd  ! kGóªëe  ∫ƒ°SôdG  ¿CGh  ,á«Hô©dG  IôjõédG  ¬```Ñ°T

 IOƒLƒe  âfÉc  »àdG  ¥ôØdG  »gh  á«ë«°ùªdGh  ájOƒ¡«dG  ø```Y  IPƒNCÉe  ¬JGQƒ°üJh

 Qƒ°üdG  ôªà°ùJ  kÉ```ÑdÉW  íÑ°UCGh  »```ë«°ùªdG  ò«ª∏àdG  Ö```°T  Ée  GPEÉa  ,√ô```°üY  »```a

 AÉª∏Yh  ø«bô°ûà°ùªdG  äÉ°SGQOh  ΩÓYE’G  ∫ÓN øe »aÉ≤ãdG  ¬æjƒμJ  »a  á«£ªædG

 ¬μ°ùªJh  ,QGƒë∏d  ¬°†aQh  ¬```Ñ∏°üJh  ôNB’G  ∞æY  øY  É«LƒdƒHhôãfC’Gh  ´É```ªàL’G

 OQ  ¿ƒμjh  ,¿PBÉ```ªdGh  ÜÉ≤ædGh  ÜÉ```éëdG  »a  áeÉ©dG  á```jƒ¡∏d  á```ØdÉîªdG  ¬```àjƒ¡H

 IÉ«M  øY  áMQÉédG  ä’É≤ªdGh  áMOÉ≤dG  äÉ```jGhôdGh  á«cQÉªfGódG  Qƒ°üdG  π```©ØdG

 øY  »∏îàdG  ≈dEG  ``  á```ë«ë°U  ájGóH  CGóÑj  »c  ``  ¿PEG  º```gÉØàdG  êÉ```àëj  .∫ƒ```°SôdG

.á≤Ñ°ùªdG  ΩÉμMC’G

 ¿ƒ≤∏àjh  ¢SQGó```ªdG  »a  ò«eÓàdG  º∏©àj  ``  ø```«ª∏°ùªdG  øëf  ``  É```æaôW  ø```eh

 IQÉ°†M Üô¨dG  IQÉ°†M ¿CG  º∏©àj  Ö°ûj  ÉeóæYh  ,¬cô°Th  ôNB’G  ôØc  øY É°ShQO

 Qƒ°üdG  √òg  ≈```∏Y  AÉæH  É¡jOÉ©«a  ,á```«dÓëfG  á«eóY  á```jOÉëdEG  á«fÉª∏Y  á```jOÉe

 ,øWGƒªdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≥«KGƒe  É¡fÓYEGh  É```¡à«fÓ≤Y  ±ô©j  ’h  ,á```«£ªædG

 äÉÑLGƒdGh  ¥ƒ≤ëdG  »```a  IGhÉ°ùªdGh  ,á«WGôbƒªjódGh  á```jôëdG  º«b  É```¡eGôàMGh

 »a  ¬∏c  Üô¨dG  ™°†jh  ,Qƒ```à°SódGh  ¿ƒfÉ≤dÉH  ΩGõàd’Gh  ,ø```«æWGƒªdG  ™«ªL  ø```«H

 ,QÉª©à°SÓd  ¢†gÉæªdG  Üô¨dGh  …QÉª©à°S’G  Üô¨dG  ø«H  õ««ªJ  ¿hO  IóMGh  á∏°S

.∫Ó≤à°S’G  äÉcôMh  Üƒ©°ûdG  ∞°U  »a  ∞≤j  …òdG

 ¿hÉ©àdGh  ∑ôà°ûªdG  ¢û«©∏d  á```∏«°Sh  ƒg  πH  ;±É£ªdG  ájÉ¡f  ¢ù«d  º```gÉØàdGh

 øeh  Éæjód  ádGóYh  á```jôM  øe  ¬«dEG  ™∏£àJh  Üƒ©°ûdG  ¬```LÉàëJ  Ée  ≥«≤ëJ  ≈```∏Y
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 ø«aôW  ø«H  AGƒ°S  áª∏c  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈dEG  á∏«°Sh  ƒgh  ,Üô¨dG  »a  IójóL  º«b

 ø«H  IGhÉ°ùªdGh  ô«jÉ©ªdG  á```«LGhORG  øY  k’óH  óMGh  QÉ«©ªH  ≥```FÉ≤ëdG  ¢SÉ```«≤eh

   E    D    C     B    A    @    ?  >    =    <    ;    : }¢SÉ```ædG

.| R  Q  P  O  N      M    L    K    J    I    H    G    F

 ¿ƒμj  å«ëH  ΩÉ```Y  …ƒ°†¡f  »eƒb  ´hô°ûe  QÉ```WEG  »a  ’EG  º```gÉØàdG  º```àj  ’h

 AGOCG  Oôée  ¢ù```«d  ºgÉØàdÉa  ,¬```JÉeƒ≤e  óMCG  iô```NC’G  ±GôWC’G  ™```e  º```gÉØàdG

 ,¬«°VGQCG  ≈∏Yh  ¬∏jƒªàHh  ôNB’G  ±ô£dG  øe  ¬«dEG  IƒYódG  ºàJ  Ée  IOÉYh  ,ÖLGh

 ∫hÉëj  ±ôW  á°†¡f  ø```Y  kGôÑ©e  ¿ƒμj  ¬fEÉa  kGOÉL  kGô```eCG  ºgÉØàdG  íÑ°üj  »```ch

 ¿hÉ©àdG  ºàj  ≈àM  ,ôNB’G  iód  ¬à°†¡æd  º¡ØdG  Aƒ```°S  øe  ¬eó≤J  äÉbƒ©e  á```dGREG

 ™«£à°ùj  ¬fEÉa  »```HÉéjEG  A»°T  ≥«≤ëJ  ºgÉØàdG  ™```£à°ùj  ºd  ¿EGh  .ø«aô£dG  ø```«H

 ôNB’G  QÉμfEGh  AÓ©à°S’Gh  ôÑμàdGh  ¢SÉædG  ø«H  º∏¶dG  ™æe  ≥jôW  øY  kÉÑ∏°S  ∂dP

.¬fCÉ°T  øe  ∫ÓbE’G  hCG

 í```eÉ°ùàdG  r»```eƒ¡Øªd  (»```Lƒdƒæ«eƒæ«a)  »```JGôgÉX  »```Ø°Uh  π```«∏ëJ  Gò```g

 …ô¶ædG  Ωƒ¡Øª∏d  ¢Vô©àj  ,Éª¡æ«H  ±ÓàN’Gh  ¥ÉØJ’G  ¬LhCG  áaô©ªd  º```gÉØàdGh

 ágGóÑdG  ≈∏Y óªà©j ,ô°UÉ©ªdG  »eÓ°SE’Gh »Hô©dG  ™bGƒdG  »a á«∏ª©dG  ¬JÉ≤«Ñ£Jh

 π«∏ëàdG  ¿Éc  Ée  GPEG  á°SÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  ø«H  ¥ôa  ’  ,ácôà°ûªdG  ÜQÉéàdG  ≈∏Yh

 á«eƒ«dG  ¢SÉædG  IÉ«M  »a  ÉªgôKCGh  »aÉ≤ãdG  óaGƒdG  hCG  çhQƒªdGh  á«æWƒdG  áaÉ≤ã∏d

 .á°üdÉîdG  ájô¶ædG  äÓ«∏ëàdG  ∞∏N  ôà°ùàj  ’h  ,∫ƒ≤æªdG  º∏©dG  AGQh  ≈Øîàj  ’

 øμdh  ;áæμªe  iôNCG  äÓ«∏ëJ  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ób  ,¿É«H  áaô©ªdGh  ,∞°ûc  º```∏©dÉa

 ∫hC’G  øeÉ°†dG  ƒ```g  ¢SÉædG  øe  øμªe  OóY  ô```ÑcCG  äGôÑN  ™e  π```«∏ëàdG  ≥```HÉ£J

.¢TÉ©ªdG  ™bGƒdG  ™e  π«∏ëàdG  ≥HÉ£J  §≤a  ¢ù«dh  ,á«Yƒ°Vƒª∏d
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.¢ùfƒJ  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉH  ■

■  ôØ«ædG  √ó«ªMG

 IAGôb  ∫ƒ°üëH  ’EG  áKGóëdG  ≈dEG  ø«ª∏°ùª∏d  ∫ƒNO  ’{

 qô°S  ƒg  ¿BGô```≤dG  ¿CG  ∂dP  ;º```jôμdG  ¿BGô```≤∏d  Ió```jóL

.zïjQÉà∏d  É¡©æ o°U  ô°Sh  áª∏°ùªdG  áeoC’G  OƒLh

1áKGóëdG  ìhQ  ,øªMôdG  óÑY  ¬W

óμædG  ΩÉ°üØdG

 ºndÉY  É```gó¡°ûj  »àdG  á```«FÉ«ME’G  á```côëdG  ≥```∏£æJ

 øe  zIƒë°üdG{  º°SÉH  áahô©ªdGh  Ωƒ«dG  ø```«ª∏°ùªdG

 ™bGh  á¡LGƒe  ≈∏Y  IQó≤dG  πc  »```eÓ°SE’G  çGôà∏d  ¿CG  QÉ```ÑàYG

 (Üô¨dG)  õcôªdG  É¡°SQÉªj  »àdG  áãjóëdG  ájQÉ°†ëdG  áæª«¡dG

 Ió pªà©ªdG  ádƒ≤ªdG  √ò```g  ,kÉjQÉ°†M  áØq∏îàªdG  ±Gô```WC’G  ≈```∏Y

 QGO  ,á«eÓ°SE’G  á```KGóëdG  ¢ù«°SCÉJ  ≈```dEG  πNóªdG  :á```KGóëdG  ìhQ  ™```LGQ ```  1

 .2006  ,1•  ,AÉ°†«ÑdG  QGódG  ,»Hô©dG  »aÉ≤ãdG  õcôªdG

نهج  في  واالختالف  الوحدة 
القرآني التفاُهم 
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 øe  É¡qfEG  ;»îjQÉJ  ΩÉ```°üa  ádÉM  »a  á©bGh  ``  É¡à«ªgCG  ≈```∏Y  ``  √óMh  çGôàdG  ≈```∏Y

 á«aô©ªdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á```«YÉªàL’G  äGô««¨àdG  á©«ÑW  ≈dEG  âØà∏J  ’  ≈```dhCG  á```¡L

 É¡Jô«Jh  âYQÉ°ùJ  »àdGh  ,á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  òæe  ¿É°ùfE’G  ºdÉY  É¡aôY »àdG  á∏FÉ¡dG

 á«eÓ°SE’G  á«FÉ«ME’G  ¢VGôYEG  πãªàj  .á«JÉeƒ∏©ªdG  IQƒãdG  ™e  ábƒÑ°ùe  ô«Z  IQƒ°üH

 Éªe  ,äGô««¨àdG  ∂```∏àd  á«FóÑªdGh  ájôμØdG  á```«Ø∏îdG  ÜÉ©«à°SG  ¢†aQ  »```a  kÉ```°SÉ°SCG

 »∏ª©dG  ÉgQGôbEG  ºZQ  ÉgRhÉéJ  hCG  Égôjƒ£J  øY  õéYh  ,É```¡©e  á©«£b  »a  É```¡∏©L

.á«æ≤àdG  ájQÉ°†ëdG  É¡JÉjƒà°ùe  »a  É¡©e  πeÉ©àdG  øe  qôØe  ’  ¬fCÉH

 ΩƒªY »a IóFÉ°S á«aÉ≤K ádÉM øe Iƒë°üdG ácôM äOÉØà°SG á«fÉK á¡L øe

 »a  ¿É°ùfE’G  π©éj  Éªe  ,»æjódG  Q qƒ°üà∏d  á°UÉN  á«∏YÉa  í«àJ  á«eÓ°SE’G  OÓÑdG

 øjódG  º«dÉ©àd  √ô qμæJ  øY  ôqÑY  ¿EGh  ≈àM  ,kÉæ qjóàe  kÉæFÉc  ≈≤Ñj  äÉ©ªàéªdG  ∂```∏J

 ≠∏ÑJ  ºd  á«aÉ≤ãdG  ádÉëdG  ∂∏J  ø```e  IOÉØà°S’G  ¿CG  ƒg  ßMÓªdG  øμd  ;√ô```FÉ©°Th

 .ø«Jô°UÉ©e  á«∏YÉah  ká```©«ÑW  á«aÉ≤ãdG  á«æÑdG  »a  øeÉμdG  ø``` qjóàdG  ÜÉ°ùcEG  qó```M

 »dÉÑj  OÉμj  ’  ƒ```¡a  ,kÉ«ØWÉYh  kÉ«∏μ°T  ``  º```YC’G  ÖdÉ¨dG  »```a  ``  øqjóàdG  π```X  ó```≤d

 äÉ«°†à≤ªdG  ≈dEG  äÉ```Øàd’G  ø°ùëj  ’h  ,É¡«a  ™≤j  »```àdG  á«cƒ∏°ùdG  äÉ```°†bÉæàdÉH

 ó¡°ûj  kÉ≤n∏£æe  √QÉÑàYÉH  ¿ÉªjE’G  É¡°VôØj  »```àdG  á«ª«≤dGh  ájôμØdGh  á```«YÉªàL’G

.OóéàªdG  »fÉ°ùfE’G  ™bGƒdG  »a  kÓYÉa  ¬H  ¿ƒμjh  ,¢SÉædG  ≈∏Y  øeDƒªdG  ¬H

 ±ô£dG  ¬æe  ±ô```W  tπc  … qò```¨j  ≈` qæ`ãe  ΩÉ```°üa  ádÉM  ó```¡°ûf  ∂dòH  ø```ëf

 ∂dP  ô°ùØj  º¡°†©H  π©éjh  ,á°UÉN  IQƒ°üH  ø```«ª∏°ùªdG  ádÉM  ó q≤©j  ÉªH  ô```NB’G

.áãjóëdG  áæeRC’G  kÉ qjóL  ø«ª∏°ùªdG  ∫ƒNO  ádÉëà°SÉH

 π©a  OhOQ  á```é«àf  AÉL  lΩÉ°üa  ,á```≤«≤ëdG  ≈∏Y  ó```μædG  ΩÉ°üØdG  ƒ```g  ∂```dP

 Óa  ∂dòd  ;É```¡Øbƒªd  »Yƒ°Vƒeh  …ô```μa  ¢SÉ°SCG  §Ñ°V  ≈```dEG  ¬àæJ  º```d  á```ehRCÉe

:≈qæãªdG  ∫GDƒ°ùdG  ìôW  øe  ¢UÉæe

?áãjóëdG  áæeRC’G  ≈∏Y  §î°ùdG  ádÉM  øe  êhôîdG  qº pà` nj  ∞«c
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?Iô n°UÉ©eh  á«∏YÉa  ≈dEG  ¬∏jƒëàH  ΩÉîdG  øqjóàdG  ∂dP  RhÉéJ  øμªj  ∞«c

 ƒg  Qƒëe  »a  ™ªéàJ  π```NGóªdG  ∂∏J  øμd  ;πNóe  øe  ôãcCG  á```ªK  á```HÉLEÓd

 øY  √ô«Ñ©J  ¿ƒμj  ∞«ch  ,Oƒ```LƒdG  »a  ¬©bƒe  Éeh  ,¬à©«ÑW  »g  É```e  :z¿É```°ùfE’G{

?™bƒªdG  ∂dP

 ,»YÉªàLG  ó≤Y øe ¬H  §ÑJôj  Éeh  q»fóªdG  »YƒdG  ≈dEG  ¢UôëdG  ¬éJG  kAGƒ°S

 hCG  ,ôNB’G  º¡a  ≈```∏Y  ∫ÉÑbE’Gh  äGòdG  ≈dEG  ô```¶ædG  IOÉYEG  ƒ```g  ≥```∏£æªdG  ¿Éc  hCG

 ∂dP  ¬«°†à≤j  Éeh  ºndÉ©dG  ájDhQ  »a  √ôKCGh  »fÉªjE’G  ó```©ÑdG  ≈∏Y  ΩÉªàg’G  õ```μJQG

 ƒg  z¿É°ùfE’G{  ¿EÉa  πNóªdG  ¿Éc  kÉ``` qjCG  ,á«æjódGh  á«aÉ≤ãdG  ájOó©àdG  áédÉ©e  ø```e

.ájQÉ°†ëdG  ø«ª∏°ùªdG  á∏°†©ªd  á«LÓ©dG  äÉHQÉ≤ªdG  πc  ≈¡àæe

ô°ü©dGh  »fBGô≤dG  ¿É°ùfE’G

 ¿CG  óéf  ø```«ª∏°ùªdG  IQÉ```°†ëd  ¢ù°SDƒ```ªdG  »```fBGô≤dG  ¢ü```ædG  ≈```dEG  ô```¶ædÉH

 ¬à«°UÉNh  »```fBGô≤dG  AÉ```æÑdG  á```¡L  øe  ƒ```gh  ,¬```«a  q»```°SÉ°SCG  ±ô```W  z¿É```°ùfE’G{

 º«gÉØªdG  øe á∏ªL ™e §HGôJ  ábÓY ¬d  »MÉàØe í∏£°üªc RôÑj  á«d’ódG

 ˆG  .kGóMGh  kÉ```«eƒ¡Øe  kÉ```eÉ¶fh  kÓeÉμJ  É```¡æ«H  Éª«a  π qμ```°ûJ  »```àdG  äÉ```«FÉæãdGh

 ...áØ«∏îdGh  ΩOBG  ,äÉjB’Gh  ºndÉ©dG  ,áeC’Gh  á©jô°ûdG  ,ïjQÉàdGh  q»ÑædG  ,¿É°ùfE’Gh

 á«£HGôJ läÓ p°U É¡JGOôØe ø«H ™ªéJ IóMGh á«ª«gÉØe áμÑ°T É¡ o©«ªL π qμ°ûJ

 Gòg  ™Ñ£j  .»```fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  π```eÉc  »a  ¬LƒªdG  …ó```YÉ≤dG  ô```°üæ©dG  π```ãªJ

 »a  øª°†àe  í```∏£°üe  hCG  Ωƒ```¡Øe  hCG  IQÉ```ÑY  πc  á```∏«°UC’G  ¬```à¨Ñ°üH  ô```°üæ©dG

 Oóëàd  »ª«gÉØªdG  ∫ÉéªdG  Gòg  RhÉéàJ  ¬à«ªgCG  øμd  ,»d’ódG  π```≤ëdG  ∂```dP

 º∏°ùªdG  ¬«a  §Ñîàj  …òdG  ,»ÄjõéàdG  º¡ØdG  ™e  ™WÉ≤dG  »é¡æªdG  πeÉëdG

 ≈∏Yh  ¬«∏Y  áMhô£ªdG  ájQÉ°†ëdG  ÉjÉ°†≤dG  äÉjôÑμd  ¬à¡LGƒe »a ô°UÉ©ªdG

.á«fÉ°ùfE’G
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 ΩÉeCG  Éæ©°†J  á```«fBGô≤dG  á¨∏dG  »a  z¿É```°ùfE’G{  Ωƒ¡Øªd  á```«d’ódG  á```HQÉ≤ªdG

 É¡Ñ°ùàμj  »àdGh  ,¿É°ùfEÓd  …OÉ©dG  ≈æ©ªdG  ≈dEG  ±É°†æJ  »àdG  IójóédG  √OÉ©HCG

 ¿BGô```≤∏d  ΩÉ```©dG  AÉ```æÑdG  √ó```Lƒj  …ò```dG  §```HGôàdGh  ,»```ª«gÉØªdG  ΩÉ```¶ædG  ø```e

 ¬«∏Y  ƒg  É qªY  kÉ«Yƒf  ∞∏àîe  »fBGô≤dG  ºé©ªdG  »a  ¿É°ùfE’G  Ωƒ```¡Øe  .º```jôμdG

 ¢†```bÉæàJ  ’  »```fBGô≤dG  ¥É```«°ùdG  »```ah  ,å```jóëdG  hCG  º```jó≤dG  ∫É```ª©à°S’G  »```a

 »a  É¡æY  Iõq«ªàe  É¡æμd  ;áãjóëdGh  áªjó≤dG  ∞jQÉ©àdG  ™```e  z¿É°ùfE’G{  á```d’O

 ¿C’  ;Ö°ùëa  É```¡JGP  IQÉÑ©dG  ø```e  ó``` nªnà°ùoJ  ’  á```«fBGô≤dG  á```d’ódG  ¿CG  ∂```dP  ;¿BG

 ®ÉØdC’G  ºgCG  øe  ¢ù«d  ¬fCG  QÉÑàYÉH  ,±Éc  ô```«Z  ¿É°ùfE’G  ßØd  ≈```∏Y  QÉ```°üàb’G

 »MƒdÉH  lÖ nWÉîe  »fBGô≤dG  ºé©ªdG  »a  z¿É°ùfE’G{  ¿EÉa  Gò¡H  ,k’hGóJ  á«fBGô≤dG

:á«°SÉ°SC’G  áØ°üdG  √òg  ≈°†à≤ªH  ƒgh  ,ˆG  áØ«∏N  ,záØ«∏îdG{  ƒ¡a

-  »a  ¬à«dhDƒ°ùªH  »YƒdG  ¿ÉμeEÉHh  IOGQE’ÉH  äGOƒLƒªdG  ºq∏` o°S  »a  õ«ªàe  løFÉc

.ÉgQOÉ°üe  óMCGh  áaô©ªdG  ´ƒ°Vƒe  ƒg  ºndÉY

-  áqjOÉ©dG  OôØdG  áq«°ùØf  øe  ≥ªYCG  k’Éée  É¡àØ°üH  É```¡H  »≤Jôj  ¬JGòd  l∞```°TÉc

.É«∏©dG  ≥ëdG äGP ≈dEG  ¬bƒJ øe ≥∏£æJ ájƒ«M áHôéJ ≈∏Y ∂dP »a kGóªà©e

-  »a  ¬à«fÉ°ùfEG  π```©éj  ÉªH  q»fBGô≤dG  ÜÉ```£î∏d  á∏ãªàe  á``` q«©bGh  ÜQÉ```éàd  m¿É```H

.¬H  §«ëªdG  ºndÉ©dG  äÉÑZQ  ≥ªYCG  ™e  á∏YÉØàeh  áYóÑe  IQhô«°U

 ,¬JGòd  ¬àjDhQ  »a  QGôªà°SÉH  Oóéàe  øFÉc  »fBGô≤dG  ¿É°ùfE’G  ,IóMGh  IQÉÑ©H

.»gÉæàeÓdG  ¿ƒμ∏dh  ,∞∏àîªdG  ôNBÓdh

 RôHCG  »g  Éeh  ?ô°ü©dG  Gòg  »```a  ∫ qõæàj  ¿CG  »fBGô≤dG  ¿É°ùfEÓd  øμªj  ∞```«c

?Qƒ°†ëdG  Gòg áé«àf  »∏ª©dGh  …ó≤©dG  ø«jƒà°ùªdG  »a ¬¡LGƒà°S  »àdG  äÉjóëàdG

 øª°V  kÉ«fBGôb  √OƒLƒd  ¢ù°SDƒ```ªdG  ±Óîà°S’G  CGóÑe  πãªàj  ¿CG  ¬æμªj  ∞```«c

 ¿ƒfÉ≤∏d  º```YGódGh  äÉÑLGƒdGh  ¥ƒ```≤ëdG  »a  IGhÉ```°ùªdG  √DhóÑe  …QÉ```°†M  ¥É```«°S

?äÉjôëdGh  äÉ°ù°SDƒªdGh
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 ∞«c  :¬à∏°†©eh  ô°ü©dG  ∫GDƒ°S  øY  Ö«éj  ¿CG  »fBGô≤dG  ¿É°ùfEÓd  øμªj  ∞«c

?ø«Ø∏àîeh  kÉ qjƒ°S  ¢û«©f

 á```«°†b  ìô```£J  á```«eÓ°SEG  á```KGóM  AÉ```°SQEG  »```fBGô≤dG  ÜÉ```£îdG  í```«àj  π```g

 …ôãªdG  ¢ûjÉ©àdG  π°†ØH  ôahCG  á`````eC’G  ®ƒ¶M  π©éJ  á∏YÉa  IQƒ°üH  zá```jOó©àdG{

?áØ``∏àîªdG  ájôμØdGh  á«æjódGh  á«aÉ≤ãdG  äÉeƒ¶æªdG  ø«H

»aÉ≤ãdG  ø««ëàdGh  DƒaÉμJÓdG

 Iô n°UÉ©ª∏d  ¢†aGôdG  á©«£≤dG  ÜÉ```£N  ¿CG  ≈∏Y  ¬«ÑæàdG  øe  qóH  ’  á```HÉLEÓd

 »fBGô≤dG  ¿É°ùfE’G  ¿CG  √ôjó≤J  øe  §≤°ùoj  z»FÉ«ME’G{  ¬LƒàdG  ΩƒªY  »a  ó nªà©ªdG

 º¡a  øY  ¢Vô©Jh  äGò```dG  ∫ qƒëJ  ôμæJ  á«JGP  IQƒ```°üH  Ωƒ«dG  ó```dƒj  ¿CG  ø```μªj  ’

 wƒYóeh  ,k’hCG  ájƒ¡∏d  ájó«∏≤àdG  ájDhôdG  øe  ¢üq∏îàdÉH  ÖdÉ£e  ∂dòd  ƒgh  ,ôNB’G

.∞∏àîªdG  ôNB’ÉH  ábÓ©dG  á∏μ°ûªd  »°ù«°SCÉJ  m¢ûªJ  ≈dEG  kÉ«fÉK

 kÉ qjƒ°S  ¢û```«©f  ¿CG  ø```μªj  ∞```«c  :∫GDƒ```°S  ø```Y  á```HÉLE’G  äÉ```«°†à≤e  ∫ qhCG  ø```e

 á¡LGƒªd  ±ÓàN’Gh  IóMƒdG  á«°†≤d  …ôμah  …ó≤Y  ¢ù«°SCÉJ  IQhô°V  ?ø«Ø∏àîeh

 ¬H  É°VôdG  ø```μªj  ÇQÉW  ¢V nô` nY  Oô```ée  q’EG  Oó©àdG  »a  iô```j  ’  …ò```dG  ÜÉ```£îdG

 i qODƒe  .ádÉëe  ’  √RhÉ```éJ  »¨Ñæj  …òdG  »°SÉ«°ùdG  »```YÉªàL’G  ™bGƒdG  »```a  kÉ```àbDƒe

 `` ô°ü©dG  »a  πYÉa  …CG  ``  π«°UCG  ¿É°ùfEG  IO’h  ¿CG  QÉÑàYG  ƒg  ¢ù«°SCÉàdG  Gò¡H  ∫ƒ≤dG

 ∫õæàJ  ,á«∏°üØe  á«°†b  ≈dEG  É¡d qƒëj  ÉªH  ,ôNB’ÉH  ábÓ©dG  ádCÉ°ùªH  kÉjƒ°†Y  l§ÑJôe

.á°ù°SDƒªdG  ¢Uƒ°üæ∏d  á«é¡æe  IAGôb  øe  á≤ãÑæe  áª sμëeh  Ió nªà©e  ájDhQ  øª°V

 IQhô°V  ∫ÓN  ø```e  RôÑJ  IAGô≤dG  √ò¡d  á```≤≤ëªdG  á```jôμØdG  ô```°UÉæ©dG  ∫hCG

 πãªJh  ,»```eÓ°SE’G  »```Hô©dG  AÉ°†ØdG  »```a  »aÉ≤ãdG  õ```côªàdG  Iô```gÉX  á```édÉ©e

 QÉ°†ëà°SG  óæY  ÉgóæY  ∞bƒàdG  »¨Ñæj  á```«YÉªàLG  á«aÉ≤K  Ió≤Y  IôgÉ¶dG  √ò```g

 ∞∏àîe  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ¿É°ùfE’G  á«°†b  ájQƒëeh  ,óFÉ°ùdG  »FÉ«ME’G  ôμØdG  á∏°†©e
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 IôgÉX  ¿CG  ∂```dP  ;AÉ°†ØdG  ∂```dP  »a  á```∏eÉ©dG  á```jó≤©dGh  á```jôμØdG  äÉ```¡LƒàdG

 …ôμØdGh  »fÉ°ùfE’G  DƒaÉμàdG  qóM  Æƒ∏H  ™æªj  kÓ£©e  kÓFÉM  qó©J  »aÉ≤ãdG  õ```côªàdG

 ``  ÉæªdÉY  ≈∏Y  kGQÉμ```àMG  ¢ù«d  …òdG  ``  ,õcôªàdG  Gòg  π```ãe  .ôNB’Gh  äGòdG  ø```«H

 Éfô«¨dh  ÉæJGhòd  ÉæàjDhQh  ÉæHÉ£N  á©«ÑWh  Éfô«μØJ  á«dBGh  á«aÉ≤ãdG  ÉæbÉ°ùfCG  π©éj

 »a  áHQÉ°V  ∂dòd  â∏¶a  ,…QòL  ø««ëJ  …CG  É¡∏ª°ûj  ºd  á«aÉ≤K  ¿É©ªH  á```∏` sª në oe

.DƒaÉμJÓdG  »ah  §«ªæàdG

 Iô°TÉÑe  »a  ´hô°ûdG  πÑb  kÉª°SÉM  kGô°üæY  qó©j  »aÉ≤ãdG  Ö```fÉédG  Gòg  π```ãe

 ájQÉ°†ëdG  ä’ƒ```ëàdG  øª°V  ±Óîà°S’G  CGó```Ñªd  »∏«°UCÉàdGh  …ó```≤©dG  Ö```fÉédG

.Ωƒ«dG  á«fÉ°ùfE’G  Égó¡°ûJ  »àdG  á≤«ª©dG

 á«Ñ«côJ  á```«d’O  IAGô```b  »a  ´hô°ûdG  »```°†à≤j

 ∑GQOEG  »```fBGô≤dG  ÜÉ```£îdG  »```a  Oó```©àdG  á```dCÉ°ùªd

 á«æÑdG  äÉ```«°Uƒ°üîd  ≥```«bO  π```ãªJ  ™e  ,É```¡eRÓJ

 ájCG  ≈∏Yh  »fBGô≤dG  ¢ü```ædG  ÉgÉ°SQCG  »àdG  á```«aÉ≤ãdG

 GPÉe  ∂dP  ó```©H  ∑Qóæd  ;É¡°ù s°SCG  á```«fÉªjEG  ó```YGƒb

 øe  .É¡àédÉ©e  ≈JCÉàJ  ∞```«ch  ,Ö£Y  øe  É```gGôàYG

 »fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  á©«Ñ£d  á```«aÉ≤ãdG  IAÉ°VE’G  √òg

 ôμØdG  ¬¨∏H  É```ªd  …ôãªdG  É¡∏ãªàH  äGò```dG  π«©ØJ  øe  ±ÓàN’G  π```«°UCÉJ  ø```μªàj

.»°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’G  º«¶æàdG  º«b  øe  ô°UÉ©ªdG

:á«dÉàdG  Iô°TÉÑªdG  á∏Ä°SC’G  ìô£J  ¿CG  øμªj  Gòg  ó©H

 …òdG  »aÉ≤ãdG  QÉÑàY’G  Aƒ°V  »```a  »MƒdG  ¢üf  øe  kÉbÓ£fG  øμªj  ``  ∞```«c

 ¿BGô≤dG  äÉjBG  âë°üaCG  ∞«ch  ?ô°ü©dG  ∫GDƒ°S  øY  áHÉLE’G  ``  ¬«dEG  IQÉ°TE’G  â©bh

 á«é¡æe  äÉ¡Lƒe  á«fBGô≤dG  äÉjBÓd  ôaƒàJ  πgh  ?±ÓàN’G  Ωƒ¡Øe  øY  º```jôμdG

?ádCÉ°ùªdG  √ò¡d

»fBGô≤dG  ¿É°ùfE’G
 QGôªà°SÉH  Oóéàe  øFÉc
 ,¬JGòd  ¬àjDhQ  »a
 ,∞∏àîªdG  ôNBÓdh
»gÉæàeÓdG  ¿ƒμ∏dh
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 ºjôμdG  ¿BGô≤dG  »a  OôJ  Oó©àdG  ádCÉ°ùe  ¿EÉa  ,¿ƒª°†ªdG  ÖfÉéH  É```fCGóH  ¿EG

 π°üJG  Éeh  ,≥∏îdG  ó°ü≤ªH  á£ÑJôe  äGQÉÑY  √OóëJ  ™°SGh  »d’O  π≤M  øª°V

 ,zô«còàdG{h  z√GôcE’G{h  zƒØ©dG{h  z±QÉ©àdG{  »fÉ©e  øe  ôØμdGh  ¿ÉªjE’G  ∫ÉéªH

 π≤ëdG  Gòg  øª°V  ™WÉ≤àJ  .äÉ```©ªàéªdG  ∑GôMh  ïjQÉàdG  øæ o°ùH  §ÑJQG  É```eh

 äÉ©ªàée  ≈dEG  á```Ñ°ùædÉH  IójóL  á```ª«b  Ió q°ùée  ôFGhódG  ø```e  á∏ªL  ó```àªªdG

 ká`d qõ` næ oe  Ió u«≤ªdG  á```«YÉªàL’G  §HGhôdGh  øjóàdG  ø«H  π°üØJ  ’  â```fÉc  á```ªjób

 ájôFÉ°ûYh  Iô°SBG  á qjOôa  ≈∏Y  √ô°ü≤j  ,»dÉãàeG  ÜÉ£N  øª°V  ¿É°ùfE’G  Ωƒ¡Øe

.á«ZÉW

 ÜÉ£îdG  É¡H  ióëJ  áª°SÉM  Iƒ£N1|Ô   Ó     Ò   Ñ}  CGóÑe  ¿Éc  ó```≤d

 ΩCG  á«æKƒdG  »a  kÓãªàe  ¿ÉcCG  AGƒ°S  ,óFÉ°ùdG  »æjódGh  »aÉ≤ãdG  ≥°ùædG  »```fBGô≤dG

 ójóédG CGóÑªdG Gòg ¢SÉ°SCGh ,∂dP ô«Z »a ΩCG ájOƒ¡«dG »a ΩCG á«fGô°üædG »a

 ¢üFÉ°üîdÉHh  ±Ó```îà°S’G  Ωƒ¡ØªH  §```ÑJôj  ``  ¿BG  πc  »```ah  ∫hõædG  ø```eR  ``

    Ò   Ñ}  CGóÑe  ≥∏©àjh  ,É```gôcP  ≥Ñ°S  »àdG  ∞∏îà°ùªdG  ¿É°ùfEÓd  á```«°SÉ°SC’G

 OGôaC’ÉH  á∏°üàªdG  IOó```éªdG  hCG  IójóédG  º«≤dG  ø```e  á```∏ªéH  ∑GP  |Ô   Ó
 ∞°ûμJh  ,z≥ëdG{  Ωƒ¡Øe  »g  á«ª«ª°U  á«°†b  »a  øq«©àJ  »àdGh  ,äÉYÉªédÉHh

  C   B}  :CGô≤f  ø```«M  á«fBGô≤dG  á«æÑdG  »```a  kÉ°ù°SDƒe  kÉ```ÑfÉL  á«°†≤dG  √ò```g

 ΩGôàMGh  Oó©àdG  á```ª«b  º```YóàJ  .2|L   K    J   I   H   G   FE   D
  X    W   V    U }  :≈dÉ©J  ¬dƒb  πãe  iôNCG  ôFGhO  »a  ±ÓàN’G

  ©  ¨   §    ¦   ¥   ¤    £   ¢}  :¬```dƒb  hCG  ,3|[   Z   Y
 äÉYƒªéªdG  ø«H  äÉbÓ©dG  ÖfÉL »a  ÉeCG  .4|®  ¬  «  ª

.256  /2  Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  1

.29  /18  ∞¡μdG  IQƒ°S ```  2

.22  /13  óYôdG  IQƒ°S ```  3

.63  /25  ¿ÉbôØdG  IQƒ°S ```  4
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 ,ô¶æ∏d  áàa’  º¡JGó≤à©e  âfÉc  kÉjCG  ¢SÉ```ædG  IGhÉ°ùe  ≈∏Y  ócDƒJ  »àdG  äÉ```jB’Éa

  R    Q  P   O  N }  :≈dÉ©J  ¬dƒb  ∫ÓN  øe  ájOó©àdG  CGóÑe  Qô≤àj  º```K  ø```eh

   A    @?     >    =    <    ;    :    9    8    7 }  :¬dƒb  hCG  ,1|T   S
.2|F    E    D    C    B

ôNB’G  ¿ÉªjEG  á«Yô°Th  ºjôμàdG

 z≥ëdG{  á«dÉμ°TEG  ∫ƒM  á≤q∏ëàªdG  á«ª«gÉØªdG  ôFGhódG  √òg  ¬àÑãJ  Ée  RôHCG

 ∂dP  ,á«îjQÉàdG  IQhô```«°üdG  ø```Y  π°üØæj  ’  ≥ëdG  ´É```ÑJGh  ¿É```ªjE’G  ¿CG  ƒ```g

 ájƒ°†©dG  É¡à∏°Uh  á```«¡dE’G  ä’É°SôdG  O qó©J  ≈∏Y  »fBGô≤dG  õ```«côàdG  ìô°ûj  É```e

   e     d    c    b}  :á```jB’G  »```a  Gòg  í```°†àjh  ,á```«îjQÉàdG  É```¡JÉbÉ«°ùH

 IƒYódG  øe  ¬```«æ©J  É```ªH  3|n    m    l    k    j    ih    g    f
 ∫ÓN  øe  kÉ°†jCG  Gò```g  ócCÉàj  ºK  ,á```«ØFÉ£dG  ìhQh  zá```jô°üëdG{  ÖæéJ  ≈```dEG

:ø«à«fóe  ø«àjBG

-   *   )   (   '   &   %  $   #   "   !  }

  6   5   4  3   2   1     0   /   .   -  ,   +
.4|8   7

-    ²    ±    °     ¯    ®    ¬    «    ª  ©    ¨ }

.5|½    ¼    »    º     ¹    ¸    ¶    μ      ´    ³

 ádÉ°SôH  ºnàîoJ  »```àdG  á«¡dE’G  ä’É```°SôdG  Oó©J  CGó```ÑªH  QGôbE’G  ¿EÉa  ∂```dòd

.24  /35  ôWÉa  IQƒ°S ```  1

.99/10  ¢ùfƒj  IQƒ°S ```  2

.48  /5  IóFÉªdG  IQƒ°S ```  3

.62  /2  Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  4

.69/5  IóFÉªdG  IQƒ°S ```  5
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 ,ádÉ°SQ  ájCG  á«≤ëd  nô«jÉ©e  π```©L  ób  »fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  ¿CG  ≈dEG  »°†Øj  ó```ªëe

.ídÉ°üdG  πª©dGh  ôNB’G  Ωƒ«dGh  óMGƒdG  ˆÉH  ¿ÉªjE’G  »g  ô«jÉ©ªdG  ∂∏J

   =    <    ;       :    9}  :¬```LƒàdG  Gò```g  ó```cDƒJ  á```ãdÉK  á```«fóe  á```jBG

   M    L    K   J    I    H    G    F    E     D    C    B    A    @    ?>
   Z   Y     X   W   V   U   T S R   Q   P    O   ❁

.1|^    ]    \    [

 á∏MôªdG  »a  á```°UÉN  ±ÓàN’G  ádCÉ°ùªd  á```«fBGô≤dG  áédÉ©ªdG  √òg  â```≤≤ëJ

 ,™°VƒdG ∂dP »a áæ«©àªdG á«YÉªàL’Gh á«æjódG äÉ«°†à≤ªdG ≈dEG  ô¶ædÉH á«fóªdG

 á«fCÉàe  áédÉ©ªdG  â∏X  ≈dƒW  ó```j  ¬«a  ø«ª∏°ùª∏d  âfÉc  …òdG  QÉWE’G  ∂dP  »```ah

 …òdG ``  zájô°üëdG{  AGO  ¿CG  QÉÑàYG  ≈∏Y  z≥ëdG{  á«dÉμ°TEG  ™e  πeÉ©à∏d  á```ë°VGhh

 ä’É°SôdG  ™«ªL  ´ÉÑJCÉH  kÉ°üHôàe  π¶j  ``  á≤«°V  OhóM  »a  áªMôdG  ¬©e  ô```°ùëæJ

 É¡jò¨j  »àdG  ájô°üëdG  á```∏°†©ªd  á«fBGô≤dG  ájDhôdG  ô°ùØj  É```e  Gògh  ,õ```««ªJ  ¿hO

 »MƒdG  √ócDƒj  ÉªH  DƒaÉμJÓdGh á«aôëdG  »a ∫É¨jE’G  ≈dEG  »°†ØªdG  »aÉ≤ãdG  õcôªàdG

 .áªJÉîdG  ó«MƒàdG  ádÉ°SQ  »```∏eÉM  ≈àM  kGóMCG  »æãà°ùJ  ’  á∏°†©ªdG  ∂```∏J  ¿CG  ø```e

 É¡fC’  ;z≥ëdG{  á«dÉμ°TE’  áqjƒ°S  áédÉ©e  í«àJ  ’  »fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  »a  ájô°üëdG

 Éª«a  ``  ájô°üëdG  ¿ƒμd  ;±ÓàN’Gh  IóMƒdG  ø«H  á«∏YÉØàdG  ábÓ©dG  ≈∏Y  »°†≤J

 ÉgRhÉéàJ  ’  É¡æ«©H  á```q∏e  iód  lôμM  IÉéædGh  ¢UÓ```îdG  ¿CG  OÉ≤àYG  ø```e  ¬```«°SôJ

.ájójóéàdG  ¬à«∏YÉa  øeh  »îjQÉJ  ¢ùM  πc  øe  ±Óîà°S’G  ÆôØ` oJ  ``  Égô«¨d

 á«dÉμ°TEG  øª°V  ±Ó```àN’Gh  IóMƒdG  áédÉ©e  ¿CG  ƒg  ¬```àaÉ°VEG  »¨Ñæj  É```e

 …QƒëªdG  Ωƒ¡ØªdG  Aƒ```°V  »a  ±Óîà°S’G  CGóÑe  ø```e  É¡H  §ÑJôj  Éeh  ≥```ëdG

 á« qμªdG  IôàØdG  â```dhÉæJ  πH  ;Ö°ùëa  á«fóªdG  IôàØdG  »```a  ô¡¶J  ºd  ¿É```°ùfEÓd

.124  ,123/4  AÉ°ùædG  IQƒ°S ```  1
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 ôjó≤Jh  ±QÉ©àdG  áª«b  â°ù°SCG  É```eóæY  É¡JGP  á«dÉμ°TE’G  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ø```e

 ∂dÉ°ùe  ≈```NƒàJ  ∂dP  »```a  âfÉc  .áØ∏àîe  á```jó≤Y  πNGóe  ø```e  ±Ó```àN’G

 ´ƒfh  ≈dhC’G  áæeDƒªdG  áYÉªédG  ¬°û«©J  âfÉc  …òdG  »îjQÉàdG  ™°VƒdGh  Ö°SÉæàJ

 ∂∏J  »a  kÉ°†jCG  ø```£Ñà°ùJ  ∂dP  »```a  âfÉc  É¡æμd  ;É```¡¡LGƒJ  »```àdG  äÉ```jóëàdG

 ¥É«°S  »a  áeC’G  ô```¶àæJ  »àdG  äGóéà°ùªdG  á¡LGƒªd  á```∏HÉb  k’ƒ°UCG  á```édÉ©ªdG

.á«fÉK  á¡L  øe  ìƒàØe  »fÉ°ùfEG

 ≥ëdG  ájô°üM  RhÉ```éJ  ≈∏Y  πª©J  »àdG  á```«fBGô≤dG  ájÉæ©dG  √òg  Aƒ```°V  »```a

 OóéàªdGh  õ«ªàªdG  ø```FÉμdG  ∂dP  ¿ƒμ«d  ¿É°ùfE’G  âÑæ` nà°ù oj  á```q∏e  hCG  áØFÉW  »```a

 íª°ùJ  ∞∏àîªdG  ôNBÓdh  áYÉªé∏dh  äGò∏d  ájDhQ  »Yóà°ùJ  IO’h  É¡fEG  .QGôªà°SÉH

 Gògh  ,á«fÉ°ùfE’G  Oƒ```¡édG  ∞∏àîe  ≈∏Y  ìƒ```àØeh  ´óÑe  …QÉ°†M  AÉæH  õ```«côàH

 á°üb  ¬«æ©J  É```e  ÖfÉL  ≈dEG  ,á```«fBGô≤dG  É¡àZÉ«°U  »```a  zΩOBG{  á°üb  √ó```«ØJ  É```e

 »a  ¿ÉJõ«ªàe  ¿Éà°üb  Éªg  ,É```ª¡ÄÑæd  »fBGô≤dG  ¢Vô©dG  á«°Uƒ°üNh  ΩOBG  »```æHG

 »fÉ©e  øe  iôNC’G  á«æjódG  ä’É```°SôdG  ´ÉÑJCG  ø«H  k’hGóàe  ¿Éc  É```ªY  É```ª¡àd’O

 Iódƒe  º«≤∏d  áeƒ¶æe  »fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  »a  ¿É°ù°SDƒJ  ø«à∏dG  ø«àKOÉëdG  ∂```æ«J

 ¬àÑãj  Ée  ∂dP  ,IGhÉ```°ùªdGh  IOGQE’Gh  á```jôëdG  »fÉ©ªd  Üô°ûàe  ó```jóL  ¿É```°ùfE’

 π°UC’G  ∫ÓN  øe  z≥ëdG{  á```dCÉ°ùªd  áãjÉëªdG  √ôFGhO  øª°V  »fBGô≤dG  ÜÉ```£îdG

 kÉæFÉc  √QÉÑàYÉH  ¿É```°ùfE’G  OƒLƒH  ≥∏©àªdG  »```Lƒdƒ£fC’G  √ó©H  »a  ΩOB’  ™```eÉédG

.¬JGP  nπYÉa  …CG  ;k’hDƒ°ùe

 øe  á©HÉf  »fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  »a  ±ÓàN’ÉH  IóMƒdG  ábÓY  ¿ƒμJ  Gòg  ≈∏Y

 ºgQÉÑàYÉH  ¢SÉædG  ≈dEG  ô¶ædG  ∫ÓN øe ≥ëdG  á«dÉμ°TE’  á°UÉîdG  áédÉ©ªdG  ∂∏J

 kÓeÉ°T  kÉªjôμJ  1|b   a   `   _}  :¬```dƒ≤H  ≈dÉ©J  ˆG  º```¡eôc  ,ø```jhÉ°ùàe

 ø«H  ábÓY  ájC’  IôμæªdG  ájô°üëdG  ™e  l™£b  ¬JGP  âbƒdG  »a  ƒg  .¢SÉædG  πμ```d

.70/17  AGô°SE’G  IQƒ°S ```  1
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 á«aÉ≤ãdG  ¬JÉ«°†à≤eh  ¿É°ùfE’G  ±Ó```îà°SG  CGóÑªd  lπgÉéJh  ,±ÓàN’Gh  Ió```MƒdG

 Ö∏£àj  ≥ëdG  á```«dÉμ°TEG  π```M  ¿CG  ƒg  kÉ```jó≤Y  Gòg  iODƒ```e  .á```jôμØdGh  á```«æjódGh

 ≥ãÑæªdG  QGôbE’G  ƒ```gh  ,≥ëdG  ≈dEG  ¬≤jôW  QÉ```«àNG  »a  ôNB’G  ΩGô```àMÉH  QGô```bE’G

 ΩGôàMG  øY  ô«Ñ©J  ƒ```g  ÉªfEG  ∞∏àîªdG  ΩGôàMG  ¿CGh  ,¿É°ùfEÓd  ˆG  º```jôμJ  ø```e

  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `   _}  :π```FÉ≤dG  ˆG  á```Ä«°ûªd

 ∞∏àîªdG  ô```NB’G  ¿ÉªjEG  á«Yô°ûH  QGô```bE’G  ¿ƒ```μj  ºK  ø```e  .1|l   k
 á«bÓNC’G  äÉfRGƒàdG  ≥ah  ∫OÉÑàªdG  AGôKE’Gh  ¢ûjÉ©àdGh  ±QÉ©à∏d  í«àªdG  nπNóªdG

.¥É«°S  πμd  áÑ°SÉæªdG  á«°SÉ«°ùdGh  á«YÉªàL’Gh

…QÉ°†ëdG  √Éæ©e  »a  ¿ÉªjE’G

 π` sãe  ,¢ù°SDƒe  »fBGôb  CGóÑe  »g  |Ô   Ó     Ò   Ñ}  ájBG  ¿CG  ÉfôcP  ¿CG  ≥Ñ°S

 »fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  ¬H  ¬LGh  ,kÉª°SÉM k’ qƒëJ  …OÓ«ªdG  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH

 âbƒdG  »a  ¿Éc  ¬æμd  ;∑GòfBG  IóFÉ°ùdG  á```«æjódG  äÉeƒ¶æªdGh  á«aÉ≤ãdG  ¥É```°ùfC’G

 »fBGô≤dG  ¿É°ùfE’G  ô```°üæY  ¬∏qãªj  ÉªH  Qƒ°ü©dG  ΩOÉ```b  ≈∏Y  kÉMƒàØe  kÉjóëJ  ¬```JGP

 πμd  á∏ u©Øe  É¡∏©éj  …òdG  ,πeÉ°ûdG  ÉgÉæ©ªH  ó«MƒàdG  á«©Lôªd  iôÑc  Iõ«cQ  øe

 Gò¡H  .¬°VGôZCG  òØæà°ùJ  ’h  ¬à«ægGQ  ó≤Øj  ’  …òdG  ≈æ©ª∏d  á∏eÉMh  ,äÉ©ªàéªdG

 ƒg  øWÉÑdG  ¿É°ùfE’G  ºdÉY  ¿CG  øY  í°üØj  |Ô   Ó     Ò   Ñ}  CGóÑªa  ≈```æ©ªdG

 √GôcEG  ™«£à°ùj  ’  ¬```æμd  ;√ô«Z  ó°ùL  √GôcEG  iƒbC’G  ™```°SƒH  ¬fCGh  ,ájôëdG  º```dÉY

 …óëàdG  ¿CG  ø``` q«Ñàj  ºK  øeh  ,∞æ©dGh  ô```°ù≤dÉH  ¬«∏Y  ¬JÉYÉæb  ¢Vô```ah  ,¬```JOGQEG

 ¬fƒc  »a  ±ÓàN’Gh  Ió```MƒdG  ´ƒ°Vƒe  ¢Uƒ°üN  »```a  ó°ùéàj  ºFGódG  »```fBGô≤dG

 QÉ«àNG  ájôM  ’  ¬fCGh  ,QÉ«àNG  ájôM  ¿hO  øe  á«©bGh  á«MhQ  IÉ```«M  ’  ¿CG  ô```Ñà©j

.á«æjódG  ájôëdG  AÉØàfÉH

.56/28  ¢ü°ü≤dG  IQƒ°S ```  1
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 ájBÉH  áNƒ°ùæe  á```jB’G  √òg  ¿CG  ≈dEG  Ö```gP  øjô°ùØªdG  ¢†©H  ¿EÉ```a  ∂dP  ™```e

 ÖMÉ°U  »Hô©dG  øHG  ôμH  ƒHCG  ô°ùØªdG  √ qô≤j  ¿CG  ¿hO  ¬```«∏Y  ¬ qÑf  Ée  Gògh  ∫É```à≤dG

 Ωhõ∏H  ∫Éb  ``  »ÄjõéàdG  è¡æªdG  ≈dEG  OÉæà°S’ÉHh  ``  ∂dP  ™e  ¬æμd  ;¿BGô≤dG  ΩÉμMCG

 ,≥ëdG  ≈∏Y  √GôcE’Gh  πWÉÑdG  ≈∏Y  √GôcE’G  ø«H  ≥jôØàdÉH  ,ΩÓ°SE’G  ≈∏Y  √GôcE’G

.1ÖLGh  »fÉãdG  Éªæ«H  ;¢Vƒaôe  ∫hC’G  ¿CG  kGôÑà©e

  ²     ±   ° }  :É¡æe  ,IOó©àe  äÉjBG  ¬«∏Y  â q°üf  Ée  ™e  ∂dP  ºé°ùæj  πg

  ¬   «ª   ©   ¨   §   ¦}  :á```jBGh  ,2|¸    ¶   μ   ❁   ³
   >    =    <    ;}  :ájBGh  ,3|¸   ¶   μ   ´   ³   ²±    °   ¯   ®
   M    L     K    J    I     H    GF    E    D    C    B    A     @?

? 4|O      N

 è¡æªdG  á```«ªgCG  ≈```dEG  ∫DhÉ```°ùàdG  Gò```g  É```fó«©j

 ,ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ô«°ùØJ  »a  √OÉ```ªàYG  »¨Ñæj  …òdG

 IóMƒdG  ádCÉ°ùe  ¢Uƒ°üîH  ¬«∏Y  õ«côàdG  IQhô```°Vh

 ¿CG  q…ô```M  ∂dòd  ;Éæg  É```æ∏¨°ûJ  »```àdG  ±Ó```àN’Gh

 ¿É°ùfE’G  ºjôμJ  äÉjBG  º¡Øf  ¿CG  øμªj  ∞«c  :∫CÉ```°ùf

 ±QÉ©J  øe  ¬«°†à≤J  É```eh  ,É¡dƒª°Th  É¡bÓWEG  »```a

 ÜÉàμdG  πgCG  ∞jôëJ  áfGOEÉH  á```≤∏©àªdG  äÉjB’G  ø«Hh  ,∞∏àîªdG  ôNBÓd  ô```jó≤Jh

 øe  ∂dP  Ωõ∏j  É```eh  ,¿ÉªjE’G  á∏bh  ôØμdÉH  º```¡cƒ∏°S  º°Shh  º```¡«∏Y  ó```jó°ûàdGh

 ÉeCG  πWÉÑdG  √GôcEG  »Øf  »a  ΩƒªY  ƒg{  :|Ô   Ó     Ò   Ñ}  ájBG  ¢Uƒ°üN  »a  »Hô©dG  ø```HG  ∫ƒ```≤j ```  1

 ≥«≤ëJ  ,¿BGô≤dG  ΩÉμMCG  ô¶fG  ,zøjódG  ≈∏Y  ’EG  ôaÉμdG  πà≤j  πgh  øjódG  øe  ¬fEÉa  ≥ëdÉH  √GôcE’G

 .ä  .O  ,ähô«H  ,»Hô©dG  çGôàdG  AÉ«MEG  QGO  ,233  ¢U  1ê  ,…hÉéÑdG  »∏Y  óªëe

.22/88  á«°TÉ¨dG  IQƒ°S ```  2

.15/17  AGô°SE’G  IQƒ°S ```  3

.105/5  IóFÉªdG  IQƒ°S ```  4

 ÜÉ£îdG  »a  ájô°üëdG
 áédÉ©e  í«àJ  ’  »fBGô≤dG
 ;z≥ëdG{  á«dÉμ°TE’  á qjƒ°S
≈∏Y  »°†≤J  É¡fC’
 ø«H  á«∏YÉØàdG  ábÓ©dG
±ÓàN’Gh  IóMƒdG
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 ;º¡e  ´ƒ°VƒªdG  Gòg  »a  ≈eGó≤dG  ¿hô°ùØªdG  √ôcP  Ée  ?º¡fÉªjEG  á«Yô°T  AÉ¨dEG

 ,á«Ñ«côJ  iôNCGh  á«ÄjõéJ  mIAGôb  :ø«JAGôb  ióMEG  ≈dEG  »¡àæj  ¬YƒæJ  ≈∏Y  ¬æμd

 ≈dEG  π q°UƒàdG  πLCG  øe  iôNCG  øY  π```aÉ¨àJh  ,Égóªà©àa  kÉ°Uƒ°üf  ≈dhC’G  ô```«îàJ

 ¿CG  ôÑà©J  »¡a  á«fÉãdG  IAGô≤dG  ÉeCG  .á«fBGô≤dG  ä’’ó```dG  »a  ΩÉé°ùf’G  øe  ´ƒ```f

 »a  »¡dE’G  »```Mƒ∏d  k’OÉ©e  ¬æe  π©éJ  á```∏eÉμàe  á«æÑH  õ``` q«ªàj  »fBGô≤dG  ¢ü```ædG

.IƒÑædG  ºàN  á∏Môe  »a  ¬æY  kÓjóHh  ,ïjQÉàdG

 π°†a{  π```ãe  ø```«KóëªdG  ø```«°SQGódG  ¢†```©H  IAGô```≤dG  √ò```g  π```ãªH  ≈```æàYG

 äGôqã©J  q¿CG  ``  1zåjóëàdG  IQhô°Vh  ΩÓ°SE’G{  ¬HÉàc  ™```∏£e  »a  ``  ó qcCÉa  ,zø```ªMôdG

 QÉ≤àa’G{  ≈dEG  ™Lôj  É```ªqfEG  Ióªnà©ªdG  áqjôμØdG  äGhOC’G  á```YÉéf  ΩóYh  ô```°VÉëdG

 á«Ñ«côàdG  IAGô≤dG  í qLôj  ∂dòH  ƒg  .z¬°ùØf  ¿BGô≤dG  º¡Ød  ídÉ°üdG  è¡æªdG  ≈```dEG

 ¢üæ∏d  »¡dE’G  ßØëdG  ájQGôªà°SG  øe  É¡à«Yhô°ûe  Ö°ùàμJ  »àdG  á«fBGô≤dG  á«æÑ∏d

 ¬à«aôXh  ∫hõædG  ô°ü©H  k’ƒ°Uƒe  ¬∏©éj  ló©H  :øjó©oH  äGP  IAGôb  »gh  ,≈MƒªdG

 ºK  ,¬Ñ°SÉæJ  ∫ƒ∏M  øe  iƒà°ùªdG  ∂```dP  ¬eõ∏à°ùj  Ée  ºjó≤àH  »fB’G  √Gƒ```à°ùe  »```a

 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  á«aô¶dG  çGó```MC’G  ∂∏J  É¡H  RhÉéàj  á«æÑdG  √ò¡d  ¿ÉK  ló```©H  ∑É```æg

 ¿CG  »¨Ñæj  …òdG  ∞«∏μàdG  áHÉãªH  íÑ°üJ  »àdG  á¡LƒªdG  ó°UÉ≤ªdGh  áàHÉãdG  º«≤dG

 ¬àHQÉ≤e  »a  óªà©j  »```Ñ«côàdG  è¡æªdÉa  ∂dòd  ;¬```àHQÉ≤e  ≈dEG  ¿ƒæeDƒªdG  ≈```©°ùj

 »fBGô≤dG øeõdG iƒà°ùe ∑Éæ¡a :º¡ØdG »a iƒà°ùe øe ôãcCG ≈∏Y »fBGô≤dG ¢üæ∏d

 É¡àédÉ©e  å«M  øe  á«îjQÉJ  á«fBGô≤dG  á«æÑdG  .á«fBGô≤dG  äÉ«∏μdG  iƒà°ùe  ∑Éægh

 ≈∏Y  áëàØæe  ,¬«∏Y  á«dÉ©àe  ¬```JGP  âbƒdG  »a  É¡æμd  ;Öjô≤dG  »aô¶dG  çó```ë∏d

 ∂∏J  ™e  º¡∏eÉ©J  »a  Gh qô```ëàj  ¿EG  ø«æeDƒªdG  ≈∏Yh  ,áæeRC’Gh  ´É```°VhC’G  ∞```∏àîe

.≈cRCGh  ΩƒbCG  ƒg  Ée  Æƒ∏Ñd  á«dóédG  á«∏HÉ≤àdG  á∏°üdG  á«æÑdG

 ájôμØdG  á```côë∏d  kÉ°SÉ°SCG  ™```°†j  á«fBGô≤dG  á```«æÑdG  á©«ÑW  »a  Oó```©àdG  Gò```g

.1993  ,1•  ,¿óæd  ,»bÉ°ùdG  QGO  ,¢ùjô©dG  º«gGôHEG  áªLôJ   ```  1
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 óæY  .ôNBG  ≈```dEG  QƒW  øe  π```≤àæJ  »gh  áeC’G  É```¡«dEG  ≈©°ùJ  »```àdG  á```«YÉªàL’Gh

 Iôàa  »a  É```¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  äÉ```©jô°ûàdG  º```μM  …òdG  ≥£æªdG  ≈```∏Y  ±ƒ```bƒdG

 áLÉëdG  âYO  Éª∏ch  ΩÉjC’G  π```Ñ≤à°ùe  »a  áeC’G  AÉª∏©d  ∫ÉéªdG  ìÉ```àj  ¢ù```«°SCÉàdG

.∫É q©ah  q»M  πμ°ûH  ¬≤£æeh  ¿BGô≤dG  º«dÉ©J  áZÉ«°U  øe  º¡æ qμªj  ÉªH  GhO qhõàj  ¿CG

 IóMƒdG  ´ƒ```°Vƒe  å```ëH  ó```æY ``  …ODƒ```j  ¬```fEÉa  è```¡æªdG  Gò```g  ∫É```ªgEG  É```eCG

 »a  ∂dPh  ,≈dÉ©J  ˆG  ¬```eôc  …òdG  ¿É°ùfE’G  áeôM  ∑É¡àfG  ≈```dEG  `` ±Ó```àN’Gh

 ,¬à«°Uƒ°üN  ΩGôàMG  ΩóYh  ôNB’G  ¿ÉªjEÉH  ±ÉØîà°S’G  :∫hC’G  :ø«æKG  ø«jƒà°ùe

 ™e  øeDƒªdG  ∫óL  óªà©J  »àdG  ±Óîà°S’G  áØ«Xh  øY  äGòdG  ¢VGôYEG  :»fÉãdGh

.1iôNCG  á¡L  øe  q¢üædG  ™e  √QGƒMh  ,á¡L  øe  ¬©bGh

 »ÄjõéàdG  πeÉ©àdG  ø```e  ``  ∫hC’G  iƒ```à°ùªdG  ∂dP  øY  kGô«Ñ©J  á```∏ãeC’G  ô```ãcCG

 `` ∞∏àîªdG  ôNB’G  ™e  ábÓ©dG  »a  ¬¡LƒJh  ,»fBGô≤dG  AÉæÑdG  á©«ÑW øY ¢Vô©ªdG

 QÉÑc  óMCG  ƒgh  ``  …ôé¡dG  »fÉãdG  ¿ô≤dG  »a  zó°TGQ  øH  ∫ƒ∏¡ÑdG{  Ö∏W  »a  √óéf

 »a  OGR  »fGô°üf  øe  kÉàjR  ¬d  Ghôà°TG  øjòdG  ¬HÉë°UCG  óMCG  øe  ``  á«≤jôaEG  AÉª∏Y

 ±ÉNCG  »fEG  {  : kÓFÉb  »fGô°üædG  ≈dEG  âjõdG  ´ÉLQEG  Ö∏W  ,∫ƒ∏¡ÑdÉH  kÉcôÑJ  π«μdG

?z» qeòdG  ∂dP  ≈dEG  IOƒe  »Ñ∏b  »a  óLCG  ¿CG

 ¬«≤ØdG  ``  »°ùjô°ûfƒdG  kÓãe  É¡côJ  »àdG  á«¡≤ØdG  á```fhóªdG  ¿EÉa  ∂dP  π```HÉ≤e

 ™e  kGôjÉ¨e  kÓ```eÉ©J  â∏é°S  ``  …ô```é¡dG  ô°TÉ©dG  ¿ô≤dG  »```a  »HQÉ¨ªdG  »```μdÉªdG

 ,»fBGô≤dG  ¢üæ∏d  á```«Ñ«côàdG  á«d’ódG  áHQÉ≤ªdG  á```«ªgCG  kGócDƒe  ∞```∏àîªdG  ô```NB’G

.2»eÓ°SE’G  Üô¨dG  »a  …ôμØdGh  …QÉ°†ëdG  ≥dCÉàdG  »a  ÉgôKCGh

 π°üa  ,πÑ≤à°ùªdG  ¥É```aBGh  »°VÉªdG  ô°SCG  ø«H  OÉ¡àL’G  ,ˆG  π```°†a  ø«°ùM  óªëe  ó```«°ùdG  ™```LGQ ```  1

 .2009  ähô«H  ,1•  ,»Hô©dG  »aÉ≤ãdG  õcôªdG  ,á«fÉªjE’G  á«dhDƒ°ùªdGh  ájOó©àdG  ø«H  ±ÓàN’G

 ájƒ¡dGh  ôNB’G  π°üa  ,á```jó≤f  IAGôb  »eÓ°SE’G  çGôàdGh  »æjódG  ¢ü```ædG  ,ôØ«ædG  √ó```«ªMG  ™```LGQ ```  2

 .2004  ,ähô«H  ,1•  ,…OÉ¡dG  QGO  ,ºMGôàdGh
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 ôgGƒX  iƒ°S  É°ù«d  ô«ØμàdGh  ƒ∏¨dG  ¿CG  Iô```«NCG  áª∏c  »a  ∫É≤j  ¿CG  øμªj  É```e

 »àdG  ΩÉ¡aC’Gh  äGQƒ°üàdG  á∏ªéH  áeƒμëe  π```¶J  É¡æμd  ;Oóéà∏d  á∏HÉb  á```«îjQÉJ

 ±ÓàN’Gh  Oó```©àdG  ´ƒ°Vƒe  »a  AÓ```éH  Gòg  ô¡¶jh  ,¿É```ªjE’G  É```¡«∏Y  ¢ù°SDƒ```f

 ,zá«æjO  áaÉ≤K  {  qó©j  Ée  πμ°ûJ  »```àdG  ájó≤©dGh  ájôμØdG  ≈æÑdÉH  á≤«KƒdG  ¬```à∏°Uh

 ¿ÉªjE’G  ≈dEG  kÉjODƒe  ô«NC’G  Gòg  ¿Éc  GPEÉa  ,¬JGP  øjódG  ôgƒL  øY  ∞∏àîJ  »àdGh

 ∂dP  ¿CG  ≈dEG  ∫ƒ```°UƒdG  øe  óH  Óa  ;ˆÉH  AÉ≤∏d  Iõ```«ªªdG  ≥jô£dG  »```æ©j  …ò```dG

 πãªàj  ¬fCG  Éªc  ,¬àªMQh  ¬```ª∏Yh  ˆG  ΩÓc  ≈æZ  óØæà°ùj  ¿CG  ø```μªj  ’  ¿É```ªjE’G

 ∂dòd  ,É¡«a  ôgOõj  »àdG  áYÉªé∏d  ájQÉ°†ëdGh  á«°ùØædGh  á«aÉ≤ãdG  ¢üFÉ°üîdG

 ô qÑ©j  ƒgh  ,¬fÉëÑ°S  ˆG  øe  áÑg  ¬fCÉH  QGôbE’G  ¢VôàØj  ¬°ùØf  ¿ÉªjE’G  ∂dP  ¿EÉa

 áª«≤H  §ÑJôe  ø```«μ∏°ùªdG  »a  ¬```fCGh  ,IOÉ¡°Th  QÉ```«àNG  øY  ¿É°ùfE’G  á```¡L  ø```e

 ájDhôdGh  º```¡ØdG  »a  ±ÓàN’G  ≥```M  øY  ∂ØæJ  ’  »```àdG  ájôëdG  »```g  á```°ù u°SDƒe

.πjhCÉàdGh
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.Üô¨ªdG  øe  »ªjOÉcCG  ■

■  …ƒ∏©dG  ó«©°ùæH  ó«©°S

ájQhô°V  áÄWƒJ  : k’hCG

 á∏ªL  ÉfóæY  z»μ«°SÓμdG  ô```°ü©dG{  IQÉÑY  »æ©J

 á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  πμ```°ûJ  É¡«a  qº nJ  »àdG  π```MGôªdG

 çGôàdG  ¬```fEG  :Ωƒ«dG  ¬```æY  ∫ƒ≤f  É```ªd  ó```«©≤àdGh  á```«eÓ°SE’G

 QÉgOR’G  øe  iƒ°ü≤dG  ¬àjÉZ  ≠∏H  óbh  ,»eÓ°SE’G  »```Hô©dG

 ¿CG  óéf  çGôàdG  Gò```g  πªée  »a  ô¶æf  PEG  øëfh  .Iƒ```≤dGh

 ,IOóëe á«îjQÉJ á∏Môe »a √ô°üëf ¿CG Éæ«∏Y Qò©àªdG øe

 ,á∏MôªdG ∂∏J AÉ£Y »a IQGõ¨dGh á«eÉæjódG  øe øμj Éª¡e

 GPEG  ¬fEG  :  ``  iôNCG  á«Ø«μH  ÉæJôμØd  kÉë«°VƒJ  ``  ∫ƒ≤dG  øμªjh

 OÓ«e  ó¡°T  ób  z¢ùjQóàdG  ô°üY{  ¿CG  kÓ©a  ó«cC’G  øe  ¿Éc

 É¡∏c  π°üàJ  á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dGh  ±QÉ©ªdG  øe  ójó©dG  ICÉ°ûfh

 ¿EÉa  ;(á°UÉN  åjóëdGh)  ájƒÑædG  á sæ t°ùdÉHh  ºjôμdG  ¿BGô≤dÉH

 hCÉ°ûdG  ≠∏ÑJ  ºd  IójóY  á«eÓ°SEG  kÉeƒ∏Y  ¿CG  kÉ°†jCG  âHÉãdG  øe

والتفاهم االختالف  ثقافة 
ا3سالمي  العربي  الفكر  في 

الكالسيكي» «العصر  في 
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 »a  πeÉc  ìƒ°VƒH  õ«ªàJ  »àdG  Ωƒ∏©dG  ±É°üe  ≈dEG  ¥ôJ  ºdh  ,¬à¨∏H  …òdG  ó«©ÑdG

 øe  ábôØàe  ≥WÉæe  »ah  á```≤M’  Qƒ°üY  »a  ’EG  ,è¡æªdG  »a  á```bOh  ´ƒ```°VƒªdG

 πªëj  zøjhóàdG  ô°üY{  »```a  øjƒμàdG  ô°üM  ¿EÉa  »dÉàdÉHh  .»eÓ°SE’G  º```dÉ©dG

 :ø«jôé¡dG  ø«fô≤dG  »a  äQƒ£Jh  äCÉ```°ûf  IójóY  á«eÓ°SEG  Ωƒ∏Y  AÉ°übEG  ≈```∏Y

 ≈∏Y  ``  Ωƒ∏©dG  ∂```∏J  Qƒ£J  âaôY  »àdG  ô°VGƒëdG  ¿CG  É```ª∏ãe  ¢ù```eÉîdGh  ™```HGôdG

 ``  »æ«æédG  ¿ƒμàdG  hCG  ≈dhC’G  ICÉ°ûædG  øeR  ¬«∏Y  âfÉc  Éªd  áæjÉÑe  ¬H  äóZ  ƒëf

 .Égô«Zh  ¢SÉah  áÑWôbh  IôgÉ≤dG  âëÑ°UCG  πH  ;πÑb  áaô©ªdG  ∂∏J  »g  øμJ  ºd

 ,áæeRCÉH  ôe  Égó«©≤Jh  á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  πμ°ûJ  ¿EG  :¿PEG  ∫ƒ≤dG  í°üj

 ô°üY{  â°ù«d  ∂dP  »a  á«©LôªdG  ¿EÉa  qº nK  øeh  ,IOó©àe  ô°VGƒM  »a  π```≤àfGh

 ¿ôe  z»μ«°SÓc{  ô```°üY  ø```Y  çóëàf  ¿CG  É```æH  …ôëdG  π```H  ;√ó```Mh  zø```jhóàdG

.π≤æàeh

 ôμØ∏d  z»μ«°SÓμdG  ô```°ü©dG{  ¬fEG  :¬```æY  ∫ƒ≤f  Éªd  ≥```«bódG  º¡ØdG  »```°†à≤j

 ≈dEG  ô¶ædG  »```a  á«©Lôe  √OÉªàYG  í```°üj  …òdG  ô```°ü©dG  hCG  »```eÓ°SE’G  »```Hô©dG

 ∫hC’G  ôeC’G  :ø«æKG  øjôeCG  í°Vƒf  ¿CG  ¬FÉ£Y  êhCG  »a  »eÓ°SE’G  »Hô©dG  çGôàdG

 ƒcƒa  π«°û«e  »°ùfôØdG  ±ƒ°ù∏«ØdG  øe  z»μ«°SÓμdG  ô°ü©dG{  Ωƒ¡Øe  ô«©à°ùf  ÉæfCG

 â©ædG  ô°üëf  ÉæfCG  ∂dP  »æ©j  ¿CG  ¿hO  ,»```Hô¨dG  ôμØ∏d  á«°SÉ°SC’G  ¬JÉ°SGQO  »```a

 á«îjQÉJ  á∏Môe  »a  ,»eÓ°SE’G  »Hô©dG  çGôàdG  »a  ô¶ædG  ø«M  ,(»μ«°SÓμdG)

 ±ƒ°ù∏«ØdG  ¿CG  ∂dP  záaô©ªdG  É```̀«Lƒdƒ«cQCG{  ∞dDƒe  π©a  Ée  QGôZ  ≈∏Y  IOó```ëe

 ∞dDƒeh  ,zá«μ«°SÓμdG{  â```©f  πÑ≤j  Ée  ô°ûY  ™```HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  »a  iô```j  »```°ùfôØdG

 »°ùfôØdG ó«∏≤àdG øY ™bGƒdG »a êôîj ’ z»μ«°SÓμdG ô°ü©dG »a ≥ªëdG ïjQÉJ{

 …òdG  ¿ô≤dG  ¬aôY  Ée  ≈dEG  IQÉ°TEG  ,zº«¶©dG{  ¿ô≤dÉH  QƒcòªdG  ¿ô≤dG  â©æj  …òdG

 á¡L  øe  ``  É¡à£°SGƒH  øμeCG  ,á«Ø«c  ä’ƒëJ  øe  áãjóëdG  áØ°ù∏ØdG  OÓ«e  ±ôY

 òæe  á«Hô¨dG  ÉHhQhCG  É¡à°TÉY  »àdG  á«aô©ªdG  IQhô«°ùdG  Ö```«côJh  ¢ü«î∏J  ``  ≈```dhCG

 ó«¡ªàdG  `` á«fÉK  á¡L  ø```e ``  É¡ÑLƒªH  qº nJh  á«μ«fôHƒμdG  IQƒãdGh  á```°†¡ædG  ô```°üY
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 kGAóH  »HhQhC’G  Üô¨dG  »a ™ªàéªdGh  ôμØdG  øe πc É¡aô©«°S  »àdG  ≈ª¶©dG  á∏≤æ∏d

 iôf  Éæc  ¿EG  É```æfCG  ƒ¡a  »fÉãdG  ôeC’G  É```eCG  .¬àjÉ¡f  »a  ô°ûY  ø```eÉãdG  ¿ô≤dG  ø```e

 ’  ÉªH  π«∏ëàdGh  ô¶ædG  »a  ÉæØ©°ùj  kÉ```«FGôLEG  kÉeƒ¡Øe  z»μ«°SÓμdG  ô°ü©dG{  »```a

 hCG  zêPƒªædG{  »æ©j  z»μ«°SÓμdG{  ¿EG  å«M  øe  ;zø```jhóàdG  ô°üY{  â©f  É```æØ©°ùj

 Qò©àj  áKÓãdG  äƒ©ædG  √òg  ¿CG  ≈dEG  Ögòf  ÉæfEÉa  ;z¬«∏Y  ¢ù«≤ªdG{  hCG  zá«©LôªdG{

 »fÉãdG  ¿Éjôé¡dG  ¿Éfô≤dG  `` ∫GƒMC’G  ≈°übCG  »a ``  ƒg  Oóëe  ¿ÉeR  »a  Égô°üM

 ÜƒLh  ≈∏Y  kÓªM  É```æ∏ªëj  á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  á```aÉ≤ãdG  ïjQÉJ  ¿EG  π```H  ;å```dÉãdGh

.á≤M’  áæeRCG  ≈dEG  zøjhóàdG  ô°üY{  IRhÉée

 hCÉ°ûdG  É¡Zƒ∏H  ≈àM  É```gQƒ£Jh  É¡JCÉ°ûf)  á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  á```aÉ≤ãdG  ï```jQÉJ

 â≤Ñ°S  »àdG  á«îjQÉàdG  πMGôªdG  »a  iôf  ¿CG  Éæ«∏Y  ¢VôØj  (AÉ£©dG  øe  ó«©ÑdG

 kÉ«∏ªY  ``  ÉæfEG  å«M  øe  ,»μ«°SÓμdG  nô°ü©dG  z•É£ëf’G  ô°üY{  ¬«∏Y  ≥∏£j  Ée

 »a  z¬«∏Y  ¢ù«≤ªdG{h  z™LôªdG{  ¬«a  iôf  ``  ø«ãMÉÑdG  ø«H  ¥ÉØJGh  má n© n°VG nƒ oe  »ah

 Égó©fh  ,É¡H  õà©f  »àdG  Ö```fGƒédG  »a  »eÓ°SE’G  »Hô©dG  çGôàdG  ø```Y  å```jóëdG

.á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  IQÉ°†ë∏d  ≈∏ãªdG  IQƒ°üdG

 ¿CG  á«dÉàdG  äGô≤Ø∏d  ójôf  ,kÉjCGQ  …óÑf  ¿CG  ájQhô°†dG  áÄWƒàdG  √òg  »a  Oƒ```f

 ´ÉaódG  ≈dEG  ∫É≤ªdG  Gò```g  ≈©°ùj  »àdG  á«°VôØdG  ¬fEG  :πb  hCG  ,¬æY  kGô```«Ñ©J  ¿ƒ```μJ

 ¿CG  ƒg  (áë°VGƒdG  ádOC’ÉH  OÉæ°SE’G  ÖLƒà°ùJ  »àdG  á«°VôØdG  hCG)  …CGôdGh  ,É```¡æY

 ``  kÉ°SÉ°SCGh  k’hCG  ``  â```fÉc  »μ«°SÓμdG  ô```°ü©dG  »a  á```«eÓ°SE’G  á```«Hô©dG  á```aÉ≤ãdG

 ≈©°ùJh  ,∫hCG  ÖfÉL  øe  IôjÉ¨ªdGh  ô«¨dG  OƒLƒH  ±GôàY’G  ≈∏Y  Ωƒ≤J  áaÉ≤K

 øe  á≤«bO  •hô°Th  óYGƒb  ¬£Ñ°†J  QGƒM  »a  ô«¨dG  ∂dP  ™```e  ∫ƒNódG  ≈```dEG

 áaÉ≤ãdG  ¿EG  : ̀ `  (É¡d êÉéàM’G ÖLƒà°ùJ) ájôjô≤J IQÉÑY »a ``  ∫ƒ≤f . m¿ÉK ÖfÉL

 ∂∏J  ,ájQGƒëdG  áaÉ≤ã∏d  á«¡H  IQƒ°U  »μ«°SÓμdG  ô°ü©dG  »a  á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG

 ’  ,ôNBG  ¬Lh  øe  QGƒëdG  ≈°ûîJ  ’h  ,¬```Lh  øe  ±ÓàN’Gh  Oó©àdG  πãªJ  »```àdG

.∫ƒ°UC’G  π«°UCÉJh  óYGƒ≤dG  ó«©≤àH  ¬«dEG  ≈©°ùJ  É¡fEG  πH
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»eÓ°SE’G  »μ«°SÓμdG  ô°ü©dG  »a  ±ÓàN’G  »Yh  :kÉ«fÉK

 ô«Ñc  ¿ÉààaG  ``  Qƒ¡°ûe  Ωƒ∏©e  ƒg  Éªc  ``  ßMÉédG  ¿ÉªãY  »```HCG  ó```æY  .1  ```  II

 ,Üô©∏d  ójó°T  Ö°ü©Jh  πH  ;É¡«dEG  AÉªàf’ÉHh  áHhô©dÉH  RGõàYGh  ,á«Hô©dG  á```¨∏dÉH

 Üô©∏d  QÉ°üàf’G »a ∞dDƒe øe ôãcCG  OôaCG  ób ßMÉédG ¿CG  kÉ°†jCG  ±hô©ªdG øeh

 ÉæØbƒà°ùJ  ôeC’G  Gòg  »```a  Iójó©dG  ¢Uƒ°üædG  ø«H  øeh  ,á«Hƒ©°ûdG  ≈```∏Y  Oô```dGh

:zø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG{  øe  Iô≤ØdG  √òg

 ¿É«ÑdG  øe  »fÉãdG  AõédG  Gòg  Qó°U  Çó```àÑf  ¿CG  ``  ˆG  ∑É≤HCG  ``  É```fOQCG{

 PEG  ;Üô```©dG  AÉ```Ñ£N  ≈∏Y  º```¡æ©W  »```a  á```«Hƒ©°ûdG  ≈```∏Y  Oô```dÉH  ø```««ÑàdGh

 »°ù≤dG  ±GôWCÉH  ¢VQC’G  ¬```Lh  ≈∏Y  GhóªàYGh  ,ôWÉîªdÉH  º```¡fÉªjCG  Gƒ```∏°Uh

 Qƒ¡ªédG  ≈dEG  ¬LƒàdG  ø«M  É¡«∏Y  OÉªàY’Gh  É°ü©dÉH  ∑É°ùeE’Gh  ,1z»°ü©dGh

 äGõ«ªe  øeh  ,»Hô©dG  äÉª°S  øe  ``  á°UÉN  ßMÉédG  óæY  ``  qó©J  á```Ñ£îdÉH

 øe  kÉHÉàc  É°ü©dG  »```a  ∫ƒ≤∏d  ¢ü°üîj  ƒ¡a  qº``` nK  øeh  ,á«Hô©dG  á```«°üî°ûdG

 É°ü©dG  âfÉc  É```ªHôdh  ,zø```««ÑàdGh  ¿É```«ÑdG{  É¡jƒàëj  »```àdG  Ö```àμdG  ´ƒ```ªée

 ¿CG  ≥ëà°ùj  Éªe  QÉ```ÑNCG  øe  ÉgOó°üH  √OQƒ```j  Éeh  ßMÉédG  ó```æY  É```¡ãjóMh

 »fÉ°ù∏dG  π```«∏ëàdG  äGhOCG  ∞```©°ùJ  å«M  á```«Lƒdƒª«°S  IAGô```b  ¬d  ¢ü```°üîJ

 ∂dP  ¿CG  ô«Z  ,ÉªgOôØªH  á¨∏dG  ¬≤ah  á¨∏dG  ¬H  ∞©°ùJ  ’  ÉªH  »```Lƒdƒª«°ùdGh

 ájhGR  øe  ¢üædG  »```a  ô¶æf  øëf  ÉªfEGh  ;å```jóëdG  Gòg  »a  É```fó°üb  ¢ù```«d

 :äGQƒ°üàdGh  iDhôdG  ø```Y  ôÑîJh  QÉμaC’G  ïjQÉJh  äÉ«ægòdÉH  π```°üàJ  iô```NCG

 ™Ñ°ûªdG  »Hô©dG  ¿É```°ùfE’G  óæY  Üƒ©°ûdGh  äÉ```aÉ≤ãdG  ∞«æ°üJh  ºdÉ©dG  á```jDhQ

 ôμØdG  ¿ƒμJ  πMGôe  øe  áª°SÉMh  πHh  áeÉg  á```∏Môe  »a  IóFÉ°ùdG  á```aÉ≤ãdÉH

 øe  zÉ°ü©dG  ÜÉ```àc{  »a  CGô≤f  .»μ«°SÓμdG  ô```°ü©dG  »a  »```eÓ°SE’G  »```Hô©dG

:zø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG{

.2  ¢U  ,2  ê  ,`g1332  ,IôgÉ≤dG  ,á«HOC’G  ìƒàØdG  á©Ñ£e  ,ø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG  ,ßMÉédG ```  1
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 ÉªfEÉa  óæ¡dG  ÉeCGh  ,¢SôØdGh  Üô©∏d  ’EG  Ö£îdG  ±ô©f  ’  ÉfEG  ∫ƒ≤dG  á∏ªLh{

 »ah  ...≥£æe  á```YÉæ°Uh  áØ°ù∏a  ¿Éfƒ«∏dh  ...Ió```∏ée  Öàch  á```fhóe  m¿É©e  º```¡d

 ∫ƒW  øY  ƒg  ÉªfEÉa  ºé©∏d  ≈æ©e  πch  ¢SôØdG  ΩÓc  πc  ¿CG  ’EG  AÉÑ£N  ¢Sô```ØdG

 ¬fCÉch  ∫ÉéJQGh  á¡jóH  ƒg  ÉªfEÉa  Üô©∏d  A»°T  πch  ...Iƒ∏Nh  OÉ¡àLG  øYh  Iôμa

.1zπ¡°SCG  º¡«∏Y  ΩÓμdGh  ,õLhCG  ºgDhÉÑ£Nh  ...ΩÉ¡dEG

 hCG)  ßMÉédG  øeR  »a  áahô©ªdGh  Iô«ÑμdG  Üƒ©°ûdG  øe  Ö©°T  πc  ¢ü```àîj

 ,»fÉ©ªdGh ºμ pëdG  óæ¡∏d  :√ÓYCG  ¢üædG  »a CGô≤f Éªc ,É¡«∏Y Ö∏¨J áª°ùH (É¡Ñ∏ZCG

 ™e  ¿ƒcôà°ûj  º¡æμdh  ;á```°SÉ«°ùdG  ÜGOBG  ¢SôØ∏dh  ,≥```£æªdGh  áØ°ù∏ØdG  ¿É```fƒ«∏dh

 Üô©dG  óæY  Ée  ¿CG  ≈```dEG  √ÉÑàf’G  ™e  ,É¡«a  IOÉ```LE’G  »ah  áHÉ£îdG  »```a  Üô```©dG

 ø«H  ¿Éà°Th  ,ó«©H  ô¶fh  á≤«ªY  áaÉ≤K  øY  ¢SôØdG  óæY  Éeh  ,z∫ÉéJQGh  á¡jóH{

 øe  ∫hC’G  AõédG  ≈dEG  ™Lôf  .ô```HóJh  º∏©J  øY  ¿Éc  Éeh  kÉ©ÑWh  á```≤«∏°S  ¿Éc  É```e

 √òg  Ée  :∫É≤a  kÉ«HGôYCG  ¿É«Ø°S  »HCG  øH  ájhÉ©e  ∫CÉ°S{  :CGô≤æa  zø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG{

.2zÉæàæ°ùdCG  ≈∏Y  o¬ oa pò r≤ nà na  ÉfQhó°U  ¬H  ¢û«éJ  A»°T  :∫Éb  ?ºμ«a  »àdG  áZÓÑdG

 √QÉãcEGh  ,AÉ¨∏ÑdGh  áZÓÑdG  »a  Üô©dG  ∫ƒ≤d  ¬« q°ü≤J  ™e  ``  ßMÉédG  ¿CG  ≈∏Y

 á«∏gÉédG  AGô```©°T  ø«H  ¬H  ó¡°ûà°ùj  É```ª«a  ¬∏≤æJh  ,kGô```©°Th  kGôãf  ó```gGƒ°ûdG  ø```e

 AGôeC’G  Ö```£N  ø```e  ∫hGó```àªdGh  ,ΩÓ```°SE’G  AGô```©°Th  ø```«ahô©ªdG  É```¡FÉÑ£Nh

 ±ÓàN’G  »ah  ,≠```«∏ÑdGh  áZÓÑdG  ≈æ©e  »```a  zôØëdG{  øY  ∞```μj  ’  `` AÉ```HOC’Gh

 Éªe  ô«NCG  ¢üf  OGôjEG  »a  ÇQÉ≤dG  íª°ùà°SCG  .Üƒ©°ûdGh  äÉaÉ≤ãdG  ø«H  ∂dP  »```a

:zø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG{  ÉjÉæK  »a  kGôã©Ñe  √óéf

 π«bh  .π°UƒdG  ø```e  π°üØdG  á```aô©e  :∫É```b  ?áZÓÑdG  Ée  :»```°SQÉØ∏d  π```«b{

 :»ehô∏d  π«b  .ΩÓμdG  QÉ«àNGh  ΩÉ```°ùbC’G  í«ë°üJ  :∫Éb  ?áZÓÑdG  Ée  :»```fÉfƒ«∏d

.49  .¢U  ,1  ê  ,≥HÉ°S  Qó°üe  ,ø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG ```  1

.54  .¢U  ,1  ê  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  2
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 π«bh  .ádÉWE’G  Ωƒj  IQGõ¨dGh  ,ágGóÑdG  óæY  ÜÉ°†àb’G  ø°ùM  :∫Éb  ?áZÓÑdG  Ée

 .IQÉ°TE’G  ø°ùMh  á°UôØdG  RÉ```¡àfGh  ád’ódG  ìƒ°Vh  :∫Éb  ?áZÓÑdG  É```e  :…óæ¡∏d

 ™°VƒªH  áaô©ªdGh  á```éëdÉH  ô```°üÑdG  áZÓÑdG  ´É```ª pL  :óæ¡dG  πgCG  ¢†```©H  ∫É```bh

 ´óJ  ¿CG  á°UôØdG  ™°VGƒªH  á```aô©ªdGh  áéëdÉH  ô°üÑdG  øeh  :∫Éb  º```K  .á```°UôØdG

 ø°ùM ¢SÉªàdG  áZÓÑdG  ´Éª pL  :Iôe  ∫Ébh  (...)  É¡æY  ájÉæμdG  ≈dEG  É¡H  ìÉ°üaE’G

 hCG  »fÉ©ªdG  ø```e  ¢ùÑàdG  ÉªH  ±ô```ëdG  á∏bh  ∫ƒ≤dG  äÉ```YÉ°ùH  á```aô©ªdGh  ™```bƒªdG

 ,√oDhÉ n¡ nHh  ¬∏c  ∂dP  ørj nR nh  :∫Éb  ºK  ,Qò©J  hCG  ßØ∏dG  øe  ∂«∏Y  Oô°T  ÉªHh  ¢†``` oª nZ

 ,ás« p≤ nf  áé¡∏dGh  ,ád só n© oe  ®ÉØdC’Gh  ,áfhRƒe  πFÉª°ûdG  ¿ƒμJ  ¿CG  :√DhÉæ°Sh  ¬```JhÓMh

 ΩÉªàdG  πc  ºnJ  ó≤a  âª°üdG  ∫ƒ```Wh  ∫ÉªédGh  oâ rª s°ùdGh  tø p°ùdG  ∂dP  ™```eÉL  ¿EÉ```a

.1zΩÓμdG  πc  πªch

 óæY  ≈ª°SCG  Ö∏£e  »g  å«M  øe  ``  áZÓÑdG  ¿CÉH  Éæªμëd  ÉæØ°üfCG  ƒd  øëfh

 ¿Éfƒ«dGh  ¢SôØdG  øe  πμa  :äÉaÉ≤ãdGh  Üƒ```©°ûdG  ø«H  ábôØàe  óLƒJ  ``  ß```MÉédG

 Üô©∏∏a  ,Ö«°üæH  É¡Whô°ûe  øe  òNCG  ób  ``  Üô©dG  øY  ∂«gÉf  ``  óæ¡dGh  ΩhôdGh

 ø°ùM)  ∫Gƒ```MC’ÉH  áaô©ªdG  ¿É```ehô∏dh  ,»```≤£æªdG  ≥«bóàdG  ¿É```fƒ«∏dh  ,º```¶ædG

 óæ¡∏dh  ,(∂```dP  ΩÉ≤ªdG  »Yóà°ùj  Ωƒ```j  ∫ƒ≤dG  »a  IQGõ```¨dGh  ,kÉ```æ«M  ÜÉ```°†àb’G

 ¿É«ÑdG{  ÖMÉ°U  ≥M  »a  ``  ∫ƒ≤dG  Rƒéj  ¿PEGh  ,êÉéàM’G  ≈∏Y  IQó≤dGh  ìƒ°VƒdG

 äÉaÉ≤ãdGh  Üƒ©°ûdG  ø«H  ád’ódG  »a  ±ÓàN’ÉH  kÉ«Yh  ∂dÉæg  ¿EG  :  ``  zø««ÑàdGh

 øe IOÉØà°S’G  ¬«a  ¿ƒμJ  …òdG  Qó≤dÉH  ’EG  ¿ƒμJ  ’  áHÉ°UE’G  ¿CÉH  kÉ«Yhh  ,á¡L øe

.iôNCG  á¡L  øe  ±ÓàN’G  ∂dP

 ¢ùeÉîdG  …ôé¡dG  ¿ô≤dG  øe  ôNBG  ôμØe  óæY  ±ÓàN’G  »Yh  πãªj  .2  ```  II

 »àdG  IOÉ¡°ûdG  Ö°ùM  ``  »```fhô«ÑdG  ¿Éc  ,»fhô«ÑdG  ¿ÉëjôdG  ƒ```HCG  IôjÉ¨e  á```«Ø«μH

 »a  ádƒÑ≤e  á```dƒ≤e  øe  óæ¡∏d  É```e  ≥«≤ëJ{  ô«¡°ûdG  ¬```HÉàc  ø```e  É```¡°ü∏îà°ùf

.49  .¢U  ,1  ê  ,≥HÉ°S  Qó°üe  ,ø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG ```  1
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 QƒcòªdG  ÜÉàμdG  »```a  ôcòj  ,ájóæ¡dG  á¨∏dÉH  kGó```«L  kÉ```aQÉY  zá```dhPôe  hCG  π```≤©dG

 áØ°Uh  ÇOÉÑªdG  »a  É```ªgóMCG{  :ø«æKG  ø«ØdDƒe  á«Hô©dG  á```¨∏dG  ≈dEG  π≤f  ób  ¬```fCG

 ƒHCG  ¿Éc  .1z¿ó```ÑdG  •ÉHQ  øe  ¢ùØædG  ¢ü```«∏îJ  »a  ô```NB’Gh  (...)  äGOƒ```LƒªdG

 Éª∏ãe iôNC’G ¿Gó∏ÑdGh á«Hô©dG OÓÑdG ø«H π≤æàdG ôãμj ádÉMQ »fhô«ÑdG ¿ÉëjôdG

 øe  `` áªLGôàdGh  AÉHOC’G  øe  ¬jô°UÉ©e  QGôZ  ≈∏Y  ``  ¿Éc  ÉªHôdh  ,kÉªLôàe  ¿Éc

 áæWÓ°ùdGh  ¿ƒ«°SÉÑ©dG  AÉØ∏îdG  Égó≤©j  »àdG  äÉ≤∏ëdGh  QÉª°SC’G  ¢ù```dÉée  OGhQ

 ¿Éc  ¬fCG  ó©Ñà°ùªdG  ô```«Z  øeh  ,AGôÑμdG  øe  º¡«dEG  Ö```°ùàæj  ø```e  hCG  ,¿ƒ```«¡jƒÑdG

 øY  ôÑîjh  ,ÉgQGR  »àdG  OÓÑdG  »a  ¬JGógÉ°ûe  ø```Y  ¢ùdÉéªdG  ∂∏J  »a  ç qó```ëoj

 øY  ∫ƒ≤j  πc  ≈```∏Y  ƒg  .Üô©dG  ø«Hh  É```¡∏gCG  ø«H  IôjÉ¨ªdGh  ±Ó```àN’G  ¬```LhCG

 :zádhPôe  hCG  π≤©dG  »a  ádƒÑ≤e  ádƒ≤e  øe  óæ¡∏d  Ée  ≥«≤ëJ{  QƒcòªdG  ¬HÉàc

 ¿Éc  Ée  í«ë°üàH  πØëj  ’  ƒ¡a  qº``` nK  øeh  ´ÉàeE’Gh  QÉÑNE’G  ƒg  ¬```æe  √ó```°üb  ¿EG

 ,¬¡Lh  ≈∏Y  óæ¡dG  ΩÓc  OQhCÉa  ,ájÉμM  ÜÉàc  ƒg  ÉªfEG{  ; kÉHPÉc  äGó≤à©ªdG  ø```e

 ¿EÉa  »dÉàdÉHh  2zº¡æ«H  áHQÉ≤ªdG  ∞```jô©àd  ¬∏ãe  øe  ø««fÉfƒ«∏d  Ée  ¬«dEG  ∞```«°VCGh

 πc  »a  ÉæfƒØdÉîj  Ωƒb  á```aÉ≤Kh  ôμØH  ∞jô©àdG  ƒg  ÜÉàμdG  ∞«dCÉJ  ø```e  ¢Vô```¨dG

 âæjÉÑJ  ¿EGh  ,á¨∏dG  É¡dhCGh  ºeC’G  ¬«a  ∑ôà°ûj  Ée  ™«ªéH  ÉæfƒæjÉÑj  Ωƒ≤dG{  :A»°T

 A»°T  Éæe  ™≤j  ’  á«∏c  áæjÉÑe  á```fÉjódÉH  ÉæfƒæjÉÑj  º¡fCG  É¡æeh  ...É```¡∏ãªH  º```eC’G

 ÉæfƒæjÉÑj  º¡fCG  É¡æeh  ...ÉfóæY  Éªe  A»°ûH  º¡æe  ’h  ,ºgóæY  É¡H  QGôbE’G  ø```e

 ÉæJCÉ r« ngh  É```æjõHh  ÉæH  rº o¡ nfG nórd ph  Gƒ```aƒîj  ¿CG  GhOÉc  ≈```àM  äGOÉ©dGh  Ωƒ```°SôdG  »```a

 áÑ°ùædG  √òg  âfÉc  ¿EGh  ,Ö```LGƒdG  ¢ùμY  ≈∏Y  ÉgÉjEGh  áæ£«°ûdG  ≈```dEG  É``` næ nfƒ oÑ o°ù ræ njh

.3zácôà°ûe  ºgô°SCÉH  ºeC’G  ø«Hh  Éææ«H  Éª«ah  á≤∏£e  Éæd

 äÉYƒÑ£e  ,ádhPôe  hCG  π≤©dG  »a  ádƒÑ≤e  ádƒ≤e  øe  óæ¡∏d  Ée  ≥«≤ëJ  ,»fhô«ÑdG  ¿ÉëjôdG  ƒHCG ```  1

.6  .¢U  ,1958  ,OÉHBGQó«M  ,á«fÉªã©dG  ±QÉ©ªdG  QGO

.6  ,5  .¢U  ¢U  ,≥HÉ°S  Qó°üe  ,ádhPôe  hCG  π≤©dG  »a  ádƒÑ≤e  ádƒ≤e  øe  óæ¡∏d  Ée  ≥«≤ëJ ```  2

.15  ``  13  .¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  3
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 ñÉæªdG  »```ah  á¡L  øe  »fhô«ÑdG  π```ªY  »a  ``  ¬```«∏Y  ¬```«ÑæàdG  Ö```Lƒà°ùj  É```e

 óæ¡∏d  É```e  ≥«≤ëJ{  ÖMÉ°U  ™```«æ°U  πãe  »```Yóà°ùj  ¿Éc  …òdG  ΩÉ```©dG  …ô```μØdG

 ô«¨dG  .zô«¨dG{  á```aô©e  IOGQEG  ƒg ``  iô```NCG  á¡L  øe  ¬H  Ö```Môjh  zá```dƒ≤e  ø```e

 ó°†dG  (ájOƒLƒdG  á«MÉædG  øe)  ƒg  (Ωƒ«dG  Éæà¨d  »a  ∫ƒ≤f  Éªc  `` zô```NB’G{  hCG)

 ójóëàdG  ¬```fEG  :πé«g  ™e  rπ``` o≤æd  hCG  ,É¡JGP  äGò```dG  ¬H  ±ô©J  …ò```dG  ∞```dÉîªdG

 ô«Z  ,»ehôdG  ô«Z  ,»°SQÉØdG  ô```«Z  ,…óæ¡dG  ô«Z  ƒg  »Hô©dG)  äGò```∏d  »```Ñ∏°ùdG

 øY  ±ÓàN’ÉH  ±Gô```àY’ÉH  »°ûJ  ô«¨dG  á```aô©e  IOGQEG  ¿CG  ô```«Z  .(...»```fÉfƒ«dG

.iôNCG  á¡L  øe  ±ÓàN’G  ∫ƒÑbh  á¡L  øe  äGòdG

 øe  áKÓãdG  AGõLC’G  ÖJQ  ób  …ó«MƒàdG  ¿É«M  ÉHCG  ¿CG  Ωƒ∏©ªdG  øe  .3  ```  III

 π«d  É¡H  ¢ùfDƒj  ¿Éc  äGô```eÉ°ùe)  ∫É«d  IQƒ°U  »a  zá```°ùfGDƒªdGh  ´É```àeE’G{  ÜÉ```àc

 kÉYƒ°Vƒe  á∏«d  πμ``` pd  ¿CGh  (AÉæ©dG  øe  Ωƒ```j  ó©H  ¢VQÉ©dG  ˆG  óÑY  »```HCG  ô```jRƒdG

 ∂dòc  .IóY  »dÉ«d  π¨°Th  ¬«a  ∫ƒ```≤dG  ™°ùJÉa  ´ƒ°Vƒe  Ö©°ûJ  ÉªHQh  ,É```¡bô¨à°ùj

 á«Hô©dG  ôª°ùdG  ¢ù```dÉée  »a  ô«KC’G  ´ƒ°Vƒª∏d  ¢ü°üîJ  á```°SOÉ°ùdG  á∏«∏dG  ó```éf

 óæY  √ÉæaôY  É```e  ƒëf  ≈∏Y)  ô```«ÑμdG  ∫É¨°ûf’G  AÉ```HOC’G  ¬H  π```¨°ûfG  É```ªe  ¿Éμ```a

 ƒg  Éªc ``  ºé©dGh  .ºé©dGh  Üô©dG  ø«H  á∏°VÉØªdG  ¬H  ó°ü≤fh  ( kÓãe  ß```MÉédG

 äGò∏d  kÉØdÉîe  …CG  ;zkGô«Z{  Üô©dG  óæY  ¿Éc  Ée  πμd  ΩÉY  ∞°Uh  `` kÉ°†jCG  Ωƒ∏©e

:zá°ùfGDƒªdGh  ´ÉàeE’G{  »a  CGô≤f  .É¡d  kGó°Vh  á«Hô©dG

 Üô©dG  oπ u°† nØoJnCG  :∫Éb  ¿CG  ¢ù∏éªdG  ¬H  íJÉa  Ée  ∫hCÉa  iôNCG  á∏«d  ¬Jô°†M ºK{

 ,ΩhôdG  :™HQCG  AÉ```ª∏©dG  óæY  ºeC’G  :â∏b  ?Üô```©dG  ≈∏Y  ºé©dG  ΩCG  º```é©dG  ≈```∏Y

 A’Dƒg  øe  π°†aCG  ÉgóMh  Üô©dG  :∫É```≤j  ¿CG  Ö©°Uh  .óæ¡dGh  ,¢SQÉah  ,Üô```©dGh

 ÜGOB’Gh  á°SÉ«°ùdG  ¢Sô```Ø∏∏a  ...ÉgóæY  Ée  ≥jQÉØJh  É```¡d  Ée  ™eGƒL  ™e  á```KÓãdG

 á sØ pîrdGh  á```jhôdGh  ôμØdG  óæ¡∏dh  ,á```ªμëdGh  º∏©dG  Ωhô```∏dh  ,Ωƒ```°SôdGh  Ohó```ëdGh

 ,ìôØdGh  óμdGh  ôÑ°üdG  è```fõ∏dh  ,ΩGóbE’Gh  áYÉé°ûdG  ∑ôà∏dh  ,IÉ```fC’Gh  ô```ë°ùdGh

 .¿É«ÑdGh  áHÉ£îdGh  ΩÉ ne uòdGh  Oƒ```édGh  AÓÑdGh  AÉaƒdGh  iô p≤dGh  IóéædG  Üô```©∏dh
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 óMGh  πμd  â°ù«d  IQƒ```¡°ûªdG  ºeC’G  √òg  »a  IQƒ```còªdG  πFÉ°†ØdG  √ò```g  ¿EG  º```K

 É¡©«ªL  øe  mQÉY  ƒg  øe  É¡à∏ªL  »a  ºK  ,É¡æ«H  á©FÉ°ûdG  »g  πH  ;ÉgOGôaCG  ø```e

.1zÉgOGó°VCÉH  Ωƒ°Sƒeh

 ô«Zh  Üô©dG  ø«H  á∏°VÉØªdG  »a  …ó«MƒàdG  É¡«dEG  »¡àæj  »àdG  á```é«àædG  É```eCG

 »a ``  zá°ùfGDƒªdGh  ´ÉàeE’G{  ÖMÉ°Uh  ,kÉØ∏°S  áeƒ°ùëe  »¡a  (ºé©dG =)  Üô©dG

 ;πμdG  oπ n°† rØ nJ  Üô©dG  ;ßMÉédG  ¬ª°SQ  …òdG  §îdG  øY êôîj  ’  ``  ÜÉàμdG  Ö∏ZCG

 ,ΩÉ¡dE’ÉH{ ¿Éc ób ¬àdÉb Ée πc ¿CG ø«M »a º∏©Jh áYÉæ°U Égô«Z óæY Ée πc ¿C’

 áªjôμdG  º¡bGôYCGh  ,IôëdG  º¡àæ«Wh  ,IóbGƒdG  º¡fÉgPCGh  ,á«aÉ°üdG  º¡ëFGô≤d

 »HCG  ø«H  (áæeÉãdG  á```∏«∏dG =)  Iô«¡°ûdG  Iô```XÉæªdG  »ah  .2zá```ª«∏°ùdG  º```¡JGOÉYh

 ø«Hh  ,º¡à¨dh  Üô©∏d  Ö°ü©àªdG  »```aGô«°ùdG  ó«©°S

 øY  íaÉæªdG  »```≤£æªdG  ¢ùfƒj  øH  ≈``` qàe  ô°ûH  »```HCG

 …ƒëædG  ídÉ°üd  á```ØμdG  íLôJ  á```«fÉfƒ«dG  á```Ø°ù∏ØdG

 Gòg  ô«°üj  PEG  ;≥```£æªdG  πLQ  πHÉ≤e  »a  »```Hô©dG

 ``  …ó«MƒàdG  º```∏b  ¬ª°Sôj  É```e  ƒëf  ≈∏Y  ``  ô```«NC’G

 :¬àÄæ¡J  ≈dEG  ô```jRƒdG  QOÉÑjh  ,Iô«ëdGh  õ```é©dG  ≈dEG

 ,kGOÉÑcCG  âj sóf  ó≤a  ,ï«°ûdG  É```¡jCG  ∂«∏Y  ˆG  ø«Y{

 ,¬ÑMÉ°U  ¬æe  oÖs« n¡ nà nj  π∏ nL  ∞bƒe  IôXÉæªdGh  .3z kÉgƒLh  nâ r°†s« nHh  kÉfƒ«Y  äQô```bCGh

 ∫CÉ°ùj  :¬àdRÉæe  ¢SÉædG  ≈°ûîJ  kÉ```jƒb  kÉª°üN  ¢ùfƒj  øH  ≈qàe  Qƒ°üj  …ó```«MƒàdGh

 åjóM  »a  ≈qàe  Iô```XÉæªd  ¿É°ùfEG  º```μæY  Üóàæj  ’CG{  :IôeÉ°ùªdG  á```∏«d  ô```jRƒdG

 πÑb  Qƒ°†ëdG  OOôàjh  ô```jRƒdG  Ö°†¨«a  Ωƒ≤dG  ºéëj  .z....∫ƒ≤j  ¬fEÉa  ≥```£æªdG

 áÑàμªdG  äGQƒ°ûæe  ,øjõdG  óªMCGh  ø«eCG  óªMCG  ≥«≤ëJ  ,á°ùfGDƒªdGh  ´ÉàeE’G  ,…ó«MƒàdG  ¿É«M  ƒHCG ```  1

.74  ``  70  .¢U  ¢U  ,(ä.O)  ,ähô«H  ,ájô°ü©dG

.94  .¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  2

.128  .¢U  ,≥HÉ°S  Qó°üe  ,á°ùfGDƒªdGh  ´ÉàeE’G ```  3

 Ωƒ°SôdG  »a  ÉæfƒæjÉÑj
 GhOÉc  ≈àM  äGOÉ©dGh
 rº o¡ nfG nórd ph  Gƒaƒîj  ¿CG
 ÉæJCÉ r« ngh  ÉæjõHh  ÉæH
áæ£«°ûdG  ≈dEG  É næ nfƒ oÑ o°ù ræ njh
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 ó«©°S  ƒHCGh  ¢ùfƒj  øH  ≈qàe  ¢Vƒ```îj  ,ácô©ªdG  ∫ƒNO  ≈∏Y  »aGô«°ùdG  π```ªëj  ¿CG

 QÉ¡XEG  ≈dEG  `` ∂```dP  »a  ∂°T  ’ ``  …ó«Mƒà∏d  É¡«a  π```«ªj  ácô©e  »a  »```aGô«°ùdG

 IôXÉæªdG  √ò```g  ¿ƒª°†e  ƒ```g  Gòg  ≥£æªdG  π```LQ  πHÉ≤e  »a  …ƒ```ëædG  á```dƒëa

 ÉfóæY  ¬«ÑæàdG  ÖLƒà°ùj  Ée  ¿CG  ô```«Z  .á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  ÉæàaÉ≤K  »a  Iô```«¡°ûdG

 .¿Éfƒ«dG  óæY  Éeh  Üô©dG  ó```æY  Ée  ø«H  IôjÉ¨ªdGh  ±ÓàN’ÉH  »YƒdG  Gò```g  ƒ```g

 ≈∏Y  ¿Éfƒj  øe  πLQ  o¬``` n© n°V nh  ≥£æªdG  ¿Éc  GPEG{  :kGQÉμæà°SG  »```aGô«°ùdG  ∫AÉ```°ùàj

 øªa  ,É¡JÉØ°Uh  É¡eƒ°SQ  øe  É¡H  ¬fƒaQÉ©àj  Éeh  É¡«∏Y  º¡MÓ£°UGh  É¡∏gCG  á¨d

 kÉ«°VÉb  √hòîàjh  ,¬```«a  Ghô¶æj  ¿CG  Üô©dGh  ¢Sô```ØdGh  óæ¡dGh  ∑ôàdG  Ωõ```∏j  ø```jCG

 ¬fCG  ô«Z  .1z?√ƒ°†aQ  √ô```μfCG  Éeh  ,√ƒ∏Ñb  ¬H  º¡d  ó¡°T  Ée  ,º¡«∏Yh  º```¡d  kÉ```ªμMh

 »a  IQó≤H  ¿Éfƒ«dG  ≥£æªd  ``  π```bC’G  ≈∏Y  kÉ«æª°V  ``  ±ôà©j  ``  ¬JGP  â```bƒdG  »```a  ``

 ≥£æª∏d  ô«¶fh  wó pf  ƒg  πH  ;É¡æY  kGõLÉY  ¢ù«d  »Hô©dG  ¿É°ù∏dG  ¿Éc  ¿EGh  ,IOÉaE’G

.πbC’G  ≈∏Y  kÓjƒW  á¨∏dG  »a  o¬ oYÉ nH  ¿Éc  øe  óæY  »fÉfƒ«dG

 ’  áë∏°SC’  ∫ÉªYEG  zIôXÉæªdG{  »```ah  ,¬H  ±GôàYG  º°üîdG  øe  Ö«¡àdG  »```a

 zá°ùfGDƒªdGh ´ÉàeE’G{ »ah ,kÉîjQÉJh kGôμa º°üîdG áaô©ªH ’EG É¡æe øμªàdG ¿ƒμj

 É¡NÉæªH  á«fƒWÓaC’G  äGQhÉ```ëªdG  ô```°†ëà°ùf  ``  Ωƒ°üîdG  ø```«H  ∫É```é°ùdG  »```a  ``

 ’  ∂dP  øμdh  ;ôNB’ÉH  ´É≤jE’G  ≈dEG  Éª¡æe  πc  ≈©°ùj  z¿Gô«¶f{  ¿Éª°üN  :πeÉμdG

 ’h  ,ôNB’G  ∂dP  áaô©e  ¬«a  ø°ùëJ  …òdG  Qó≤dÉH  ’EG  ``  ôeC’G  ájÉ¡f  »```a  ``  ≈```JCÉàj

.IQô≤e  ÜGOBG  ΩGôàMGh  ,áæ«©e  óYGƒb  IÉYGôªH  ’EG  ¬∏c  ∂dP  ¿ƒμj

±ÓàN’G  áaÉ≤K  :kÉãdÉK

 ø«H  ádRÉæe  ``  zá```°ùfGDƒªdGh  ´É```àeE’G{  »```dÉ«d  »```a  iô```f  É```ªc  ``  Iô```XÉæªdG

 º∏©dG  øe  øμªàdG  »a  ¬d  πKÉªe  …CG  ;ôNBÓd  zô«¶f{  Éª¡æe  πc  ø«jƒb  ø«ª°üN

.110  .¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  1
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 øY  áfÉHE’Gh  ÉgOÉ°ùa  QÉ¡XE’  Å«¡àeh  ,¬ª°üN  Ωƒ∏©H  ±QÉY  ,¬«dEG  Ö°ùàæj  …òdG

 »aGô«°ùdG  ó«©°S  »HCG  ø«H  IôXÉæªdG  ƒg  ∂dP  »a  êPƒªædGh  ,É¡àaÉ¡Jh  É```¡Ø©°V

 ¬d  ¿Éc{  »aGô«°ùdG  ¿EG  :…ó```«MƒàdG  ∫ƒ≤j  Ée  ôeC’h  ,¢ùfƒj  øH  ≈qàe  ô```°ûH  »```HCGh

 ÉæØbƒà°ùJ  zΩƒj{  áª∏c  øμdh  √AÉëjEGh  ºbôdG  ´óæd  ,1záæ°S  ¿ƒ©HQCG  IôXÉæªdG  Ωƒj

 ∫É≤j  ’  ``  »μ«°SÓμdG  »```Hô©dG  »aÉ≤ãdG  ¿hõîªdG  »```a  ``  ßØ∏dG  Gò¡a  ;IQhô```°V

 IOÉaEG  ,á«∏gÉédG  »a  Üô©dG  ΩÉjCG  ,º```jôμdG  ¿BGô≤dG  »a  ás∏ o¶dG  Ωƒj  :õ```««ªà∏d  ’EG

 …ƒb  º°üîdG  ¬«a  ¿ƒμj  …òdG  Qó≤dÉH  ’EG  √ô°üæH  ƒgõj  ’  ô°üàæªdGh  ,∑QÉ©ªdG

 ∫ƒÑbh  ,ô«¨dÉH  ±Gô```àY’G  ó«ØJ  ¬∏c  Gòg  »```a  »gh  ,¢SGôªdG  Ö```©°U  á```ª«μ°ûdG

.É«∏Y  á£∏°S  ≈dEG  ΩÉμàM’G  ™e  ±ÓàN’G

.ΩÓ°SE’G  »a  áª∏μàªdG  óæY  á«£ªf  IQƒ°U  »a  É¡∏c  »fÉ©ªdG  √òg  ô¡¶J

 øY  á∏ªédG  »a  êôîJ  ’  ``  ΩÓμdG  AÉª∏Y  óæY  ``  áaô©ªdG  ¿CG  Ωƒ```∏©ªdG  ø```e

 ô£°†j  Éªe  …CG  ;ájQGô£°VG =)  zájQhô°V{  ¿ƒμJ  ¿CG  ÉeEG  »¡a  ,ø«æKG  ø«≤jôW

 Qô≤àJ =) zájô¶f{ hCG  ,(Iô°TÉÑªdG  äÉ«£©ªdGh  äÉ«¡jóÑdG  πãe ¬dƒÑb ≈dEG  AôªdG

 kÓ«Ñ°S  »∏≤©dG  ¿ÉgôÑdG  OÉªàYGh  ô```μØdG  ∫ÉªYEG  …CG  ;πeCÉàdGh  ô¶ædG  ≥jôW  ø```Y

 º∏Y  »a  ``  ±QÉ©ªdGh  .(É¡«dEG  ´ƒLôdG  ¿ƒμj  É«∏Y  á«©Lôe  á£∏°S  π≤©dG  √ó```LhCG

.π≤©dG  ƒg  É¡«a  º nμëdGh  ,√óMh  ô¶ædG  ≥jôW  øY  âÑãJ  ``  ΩÓμdG

 ∫É£HEG  ≈∏Y  πª©dG  ÉeEG  :¿ÉæKG  É¡ t°ü nNCG  ,ègÉæe  ΩÓ°SE’G  »a  ΩÓμdG  AÉª∏©dh

 ¬H  »JCÉj  …òdG  …CGôdG  QGôbEÉH  OÉ¡àL’G  hCG  ,Ö∏°ùdG  ≥jôW  ∑GPh  º°üîdG  è```éM

 ¿ƒμj  ¿CG  ÉeEG  º∏μàªdG  ¿EG  :ø«ª∏μàªdG  IQÉ```Ñ©Hh  .ÜÉéjE’G  ≥jôW  ∑GPh  º```∏μàªdG

 ¿ƒμj  ¿CG  ÉeEGh  ,áéëdG  ¬eõ∏J  ∫É```ëdG  √òg  »ah  ,(iƒYO  ÖMÉ°U =)  zkÉ```«Yóe{

 ∞bƒªdG  Gòg  øY  .(á©WÉ≤dG  ádOC’G  º°üîdG  øe  ô¶àæj  kÉ°Vôà©e =)  zkÉÑdÉ£e{

:É¡°†©H  ÉæØbƒà°ùj  óYGƒb  èàæJ

.129  .¢U  ,≥HÉ°ùdG  Qó°üªdG ```  1
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 ¢UÉîdG  øe  êQóàJ  ôFGhO  »```a  Ωƒ°üîdG  ∞«æ°üJ  »g  ≈```dhC’G  Ió```YÉ≤dG  ```

 »HCG  »°VÉ≤dG  óæY  √óéf  Ée  ∂dP  »a  á∏ãeC’G  ºgCG  óMCG  ¿Éc  ÉªHQh  ,ΩÉ```©dG  ≈```dEG

.zó«¡ªàdG{  ÜÉàc  »a  »fÓbÉÑdG  Ö«£dG  øH  óªëe  ôμH

 »a  ºK  ,¢Vô©dGh  ôgƒédGh  º```∏©dG  »a  á∏jƒ£dG  á«eÓμdG  äÉeó≤ªdG  ó```©Ña

 ¬ÑLhCG  Ée  ∫hCG  ¿CÉ```H  »°†≤J  »àdG  iô```ÑμdG  IóYÉ≤dÉH  kÓªY)  ˆG  Oƒ```Lh  äÉ```ÑKEG

 »fÓbÉÑdG  ´ô°ûj  ,(≈dÉ©J  ¬àaô©e  ≈dEG  iODƒªdG  ô¶ædG  º∏μàªdG  ≈∏Y  ≈```dÉ©J  ˆG

 …ôμæe  ºK  ,IƒÑædG  …ô```μæe  ºK  ,á∏ªédÉH  á«gƒdC’G  …ôμæe  ihÉYO  ¢ü```ëa  »```a

 ≈∏Y  OôdGh  ΩÓ```°SE’G  »Ñf  IƒÑf  äÉÑKEG  ≈```dEG  ô«°üj  ≈àM  ø«eƒ∏©e  AÉ```«ÑfCG  Iƒ```Ñf

 øe  áeƒ°üN  πNOh  ΩÓ```°SE’G  áª∏μàe  IôFGO  èdh  ∂dP  ¬```d  qº nJ  GPEÉa  .É```¡jôμæe

 óH Óa  ¿PEGh  ,ΩÓ°SE’G  πgCG  øe  ÖgòªdG  »a  ø«°VQÉ©ªdG  áeƒ°üN  :ójóL  ´ƒf

 äGó≤à©e  áaô©e  øe  ¢UÉ```æe  ’  »dÉàdÉHh  ,Ωƒ°üîdGh  áeƒ°üîdG  ∞«æ°üJ  ø```e

 èéMh  …CGQ  §```°ùH  ≈dhC’G  IóYÉ≤dG  √ò```g  äÉeõ∏à°ùe  øeh  ,Ωƒ```°üîdG  è```éMh

 iõ¨e  ∂dP  ,É¡«∏Y  OôdG  ºK  ¬JÉ°VGôàYGh  √OhOQ  ¢VGôàaGh  πH  ;á∏eÉc  º```°üîdG

 Gòg  ≈∏Yh  ,z¬d  π«b  ,πFÉb  ∫Éb  ¿EÉa{  :ôNBG  kÉæ«Mh  zÉæ∏b  ,GƒdÉb  ¿EÉa{  : kÉæ«M  ¬dƒb

.ø«ª∏μàªdG  »bÉH  »°†ªj  ∫GƒæªdG

 ∫ƒ≤j  •ô°T  »gh  ,πë pædGh  π∏ pª∏d  ïjQCÉàdG  π```ªY  ≈∏Y  …ô°ùJ  IóYÉ≤dG  √ò```gh

 ôcòf{  :¬H  Ωõà∏j  ¬```fEG  :( kÓKÉªe  kÉª°SG  π```ªëj  …òdG  ¬ØdDƒe  »```a)  »```fÉà°Sô¡°ûdG

 ó©H  É¡JÉë∏£°üe  ÖLƒe  ≈∏Y  ...ÉgQOÉ°üeh  ÉgòNBÉe  π≤æfh  É¡HÉë°UCGh  É¡HÉHQCG

 ÉæjCGQ  óbh  ,1zÉ¡ÑbGƒYh  É¡FOÉÑe  øY  ó```jó°ûdG  ¢üëØdGh  É¡égÉæe  ≈∏Y  ±ƒ```bƒdG

 É¡JÉYGôe  »a  ,á«bÓNCG  •hô°ûH  É¡fô≤«a  Ió```YÉ≤dG  √ò¡d  ´ô°ûj  ∫hC’G  …ô```©°TC’G

 ƒHCG  ∫ƒ≤j  ;√ô«Zh  ΩÓ°SE’G  ø°ùëdG  º∏°ùªdG  ø«H  ¥ôØdG  ¿ƒμj  É¡H  ∫ÓNE’G  »a  hCG

 ,1980  ,ähô«H  ,áaô©ªdG  QGO  ,»```̀fÓ«c  ó«°S  óªëe  ≥«≤ëJ  ,π```̀ë pædGh  π```̀∏ pªdG  ,»```̀fÉà°Sô¡°ûdG ```  1

.11  .¢U  ,1 ê
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 ±ÓàNGh  ø««eÓ°SE’G  ä’É≤e{  ô«¡°ûdG  ¬HÉàμd  √ô```jó°üJ  »a  …ô©°TC’G  ø°ùëdG

:zø«∏°üªdG

 ÖgGòªdG  áaô©e  ø```e  É¡æ«H  õ««ªàdGh  äÉ```fÉjódG  áaô©e  OGQCG  ø```ªd  ó```H ’{

 ¿ƒØæ°üjh  ,ä’É≤ªdG  ôcP  øe  ¿ƒμëj  Ée  ájÉμM  »a  ¢SÉædG  âjCGQh  ,ä’É≤ªdGh

 øe  √ôcòj  Éª«a  m§```dÉZh  ¬«μëj  Éª«a  ô°ü≤e  ø```«H  øe  äÉfÉjódGh  π```ë pædG  »```a

 øe  ≈∏Y  ™«æ°ûàdG  IOGQEG  á```jÉμëdG  »a  Üòμ∏d  óª©àe  ø«H  øeh  ,¬```«ØdÉîe  ∫ƒ```b

.1zøjõ«ªªdG  AÉæ£ØdG  π«Ñ°S  ’h  ø««fÉHôdG  π«Ñ°S  Gòg  ¢ù«dh  ,...¬ØdÉîj

 `` ôNBG  ¬Lh  øe  É¡«∏éJh  ≈dhC’G  IóYÉ≤dG  π```ªμJ  »gh  ``  á```«fÉãdG  Ió```YÉ≤dG  ```

 ™e  ¬ééM  ≈dEG  äÉ°üfE’Gh  º°üîdÉH  ±GôàY’G  :±GôàY’G  IóYÉ≤H  É¡à©f  í°üj

 Éª«a ``  ¬°ùª∏f  Ée  ∂dP  .∞dÉîe  ¬fEG  å«M  øe  ``  iôMC’ÉH  ``  hCG  kÉØdÉîe  √QÉÑàYG

 πgCG ``  ¿ƒª∏°ùªdÉa ;»fÓbÉÑdG É¡æY çóëàj »àdG ôFGhódG »a `` √ÓYCG ¬«dEG Éfô°TCG

 ,6 ≈°ù«Yh  ≈°Sƒe  IƒÑæH  ø«∏FÉ≤dG  ™e  ∞«æ°üàdG  »a  ¿ƒ```côà°ûj  `` ó«MƒàdG

 πch  ,É¡≤jó°üJh  Iƒ```ÑædÉH  ø«∏FÉ≤dG  ™```e  IôFGódG  »a  ¿ƒcôà°ûj  kÉ```©«ªL  A’Dƒ```gh

 …ôμæeh  ø«jôgódG  ±ÓîH  ≥dÉN  Oƒ```LƒH  º«∏°ùàdG  IôFGO  »a  ¿ƒcôà°ûj  A’Dƒ```g

 ™ªàéj  å«M ``  iô¨°üdG  Iô```FGódG  ≈dEG  Éæ∏°Uh  GPEÉa  . kÓ«°üØJh  á```∏ªL  á```«HƒHôdG

 øe  Ωƒ°üîdG  ¿CG  º```«∏°ùàdÉH  »```°†≤j  ÖLGƒdG  ¿EÉ```a  `` kÉ©«ªL  ΩÓ```°SE’G  á```ª∏μàe

 »fÉà°Sô¡°ûdG  ∫ƒb  iõ¨e  ∂dPh  ,¿ƒª∏μàe  º¡∏c  áØdÉîªdG  á«eÓ°SE’G  ÖgGòªdG

 ¬Lôîf  ’  √É```fCÉ£N  ¿EGh  º°üîdG  ¿EG{  `` ΩÓ```°SE’G  á```ª∏μàe  Égô≤j  á```ª∏c  »```a ``

 ±GôàY’G  IóYÉb  ¿EG  : ̀ `  iôNCG  IQÉ```ÑY  »a  ``  ∫ƒ≤dG  í°üj  .zΩÓμdG  AÉ```ª∏Y  ø```e

 ±ÓàN’G ∫ƒÑb  :»æ©J  (zkGôXÉæe{  ¿ƒμj  ¿CG  πgCÉà°ùj) zkGô«¶f{  ¬dƒÑbh  º°üîdÉH

.ÉgóæY  AÉ≤àd’G  ¿ƒμj  »àdG  •É≤ædG  »a  ºgÉØàdGh

 øjódG  »ëe  óªëe  ≥«≤ëJ  ,ø```«∏°üªdG  ±ÓàNGh  ø««eÓ°SE’G  ä’É≤e  ,…ô©°TC’G  ø```°ùëdG  ƒ```HCG ```  1

.33  .¢U  ,1969  ,2  .•  ,IôgÉ≤dG  ,ájô°üªdG  á°†¡ædG  áÑàμe  ,ó«ªëdG  óÑY
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 πμd  PEG  ;ΩÉμMC’Gh  äÉeÉ≤ªdG  ø```«H  õ««ªàdG  IóYÉb  »g  á```ãdÉãdG  Ió```YÉ≤dG  ```

 ≈∏Y  ºμëdG  .¬```Whô°T  ΩÉμMC’G  ø```e  ºμM  πμdh  ,¬```H  á°UÉîdG  ¬```J’É≤e  ΩÉ```≤e

 ¿CG  ø«M  »a  ,√óMh  º∏°ùªdG  øeDƒªdG  Ωõ∏j  ƒ¡a  ,»Yô°T  ºμM  ΩGôM  É¡fCG  ôªîdG

 ´ƒªée  Ωõ∏jh  ,áHôéàdG  øe  óªà°ùj  ,»∏≤Y  ºμM  ôμ°ùe  ¬fCG  ôªîdG  ≈∏Y  ºμëdG

 øe  ≈Ø°üà°ùªdG{  ÜÉàc  »a  »dGõ¨dG  ø```e  ∫ÉãªdG  Gòg  ¢ùÑà≤f  øëfh  ,AÓ```≤©dG

 »fÉà°Sô¡°ûdG  óæY  á«dƒª°T  ôãcCG  IóYÉ≤dG  √ò¡d  áZÉ«°U  óéæ°S  .z¬```≤ØdG  ∫ƒ```°UCG

 ,»Yô°T  ºμM  ô```«ØμàdG{  :áë°VGh  IQÉ```ÑY  »a  ∫ƒ≤j  PEG  ;zπ```ëædGh  π```∏ªdG{  »```a

 »a  á«©LôªdG  PEG  ;áÄ£îàdGh  ô«ØμàdG  ø«H  Ée  ¿Éà°Th  ,z»∏≤Y  ºμM  Ö```jƒ°üàdGh

.1ôeC’G  á©«Ñ£H  IóMGh  â°ù«d  ºμëdG

 ``  ÜÉ£îdG  ∞```æYh  á¨∏dG  á°SGô°T  ™```e  ``  GƒfÉc  ΩÓ°SE’G  á```ª∏μàe  ¿CG  ≥```ëdG

 z…ô¶ædG  º∏©dG{  ¥ó```°U  ™e  ≥aGƒJ  »```a  Gƒfƒμj  ≈àM  ;Ió```YÉ≤dG  √ò¡H  ¿ƒ```eõà∏j

 ºgh  ,Qôμàj  ’  kGóMGh  ≥ëdG  ¿ƒμj  ≈àMh  ,ô¶ædGh  π≤©dG  á¡L  øe  â```Ñãj  …ò```dG

 »a  ó°ü≤dÉH  ≈ahC’G  êPƒªædG  π©dh  ,kGPhò°T  ’EG  IóYÉ≤dG  √òg  øY  GƒLôîj  º```d

 π°üØdG  »a  z¥ô```ØdG  ø«H  ¥ôØdG{  »```a  …OGó¨ÑdG  ôgÉ≤dG  óÑY  ™```«æ°U  ƒg  Gò```g

.√óæY  Éª¡YÉªàL’  ôØμdGh  CÉ£îdG  ø«H  …ƒ°ùj  PEG  ;á«æWÉÑ∏d  √OôØj  …òdG

¢SÉÑàb’Gh  ±ÓàN’G  :kÉ©HGQ

 zºgÉØàdG{  áaÉ≤K  øY »μ«°SÓμdG  ô°ü©dG  »a »eÓ°SE’G  »Hô©dG  ôμØdG  ôÑ©j

 º¡ØdG  »```æ©j  ``  πYÉØàdG  á```¨«°U  ≈```∏Y  ``  ºgÉØàdÉa  ,ô```«Ñ©àdG  ¿ƒ```μj  É```e  π```°†aCG

 ∫ƒÑb  IOGQEG  ≈∏Y  ôaƒàdG  ``  A»°T  πc  πÑbh  k’hCG  ``  »```æ©j  ô«NC’G  Gògh  ,∫OÉ```ÑàªdG

 ``  á≤HÉ°ùdG  äGô```≤ØdG  »a  ``  ÉæfCG  Ö°ùëfh  ,IôjÉ¨e  kÉ```JGP  ¬H  ±Gô```àY’Gh  zô```«¨dG{

 óªëe  ï«°ûdG  ≥```«≤ëJ  ,∫ƒ°UC’G  º```∏Y  »a  ≈```Ø°üà°ùªdG  ,»```dGõ¨dG  ó```eÉM  ƒ```HCG  ```  CG  :¿GQó```°üªdG ```  1

.65  .¢U  ,1971  ,IôgÉ≤dG  ,…óæédG  áÑàμe  ,Ó©dG  ƒHCG  ≈Ø£°üe

.203  .¢U  ,1  ê  ,≥HÉ°S  Qó°üe  ,πëædGh  π∏ªdG  ,»fÉà°Sô¡°ûdG  ```  Ü
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 ¬H  òNCÉj  …òdG  ≈æ©ªdG  »a)  mäÉ neÓ nY  øYh  IOGQE’G  ∂∏J  øe  Qƒ°U  øY  É sæ nHnCG  ó```b

 ô°ü©dG  »a  Éfôμa  ¿CG  ≈∏Y  ∫óJ  (ádGódG  IQÉ°TE’G  :¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  AÉª∏Y  á```eÓ©dG

 ¿Éc  ôeC’G  ¿C’h  .É¡«∏Y  k q’GOh  πH  ±ÓàN’G  áaÉ≤ãH  kÉ©Ñ°ûe  kGôμa  ¿Éc  »μ«°SÓμdG

 ``  ¬«dEG  ™Lôf  …òdG  »Ñ«côàdG  ¿ÉeõdG  »a  ``  »eÓ°SE’G  »Hô©dG  ôμØdG  ¿EÉa  ∂dòc

 øμj  º∏a  ,É¡æe  ¢ùÑàbG  qº nK  øeh  ,É¡«∏Y  lπÑ≤e  ,ô«¨dG  áaÉ≤K  ≈∏Y  ìÉàØf’G  ójó°T

 ¿BGôb  øe íjô°U ¢üf  ™e  ¢VQÉ©J  »a  ¿Éc  Ée  ’EG  kGOhóM ¢SÉÑàb’G  ∂dòd  π©éj

 ô°ü©dG  »a  »eÓ°SE’G  »Hô©dG  ôμØdG  ≈∏Y  ¿ƒ∏Ñ≤j  øjòdG  πc  ¿CG  ≥ëdG  .á sæ o°S  hCG

 kÉcƒ∏°S  ¢SÉÑàb’G  ¿Éc  ∞«c  ¿ƒ°ùª∏j  ``  á°UÉN  ≈dhC’G  πMGôªdG  »a  ``  »μ«°SÓμdG

 øY  áÑjô¨dG  äÉ```ª∏μ∏d  ¢SÉÑàbGh  ,QÉμ```aC’Gh  »fÉ©ªdG  ¢SÉÑàbG  : kÉ```jOÉ«àYG  kÉ```«aÉ≤K

 á∏ãeC’Gh  ,á«fÉfƒ«dGh  á«°SQÉØdG  äÉª∏μ∏d  »Hô©dG  ±ôëdÉH  π r≤ nf  hCG  ,á«Hô©dG  á```¨∏dG

 …ô¶ædG  êÉàfE’G  »```a  ôXÉædG  ¿CG  kÉ°†jCG  ≥ëdGh  .ô```còJ  ¿CG  øe  ô¡°TCG  ∂```dP  »```a

 øe  ógGƒ°ûdÉH  ∫ƒ```≤f  Ée  ºYój  Ée  óéj  ≈```dhC’G  á©HQC’G  ájôé¡dG  ¿hô```≤dG  »```a

 ¬jƒμ°ùeh  …ó«MƒàdGh  …Qƒ```æjódG  áÑ«àb  øHGh  ß```MÉédÉa  ,≈à°T  ±QÉ©eh  Ωƒ```∏Y

.É¡JGòH  ≥£æJ  äÉeÓY  »dGõ¨dGh  …OQhÉªdGh

 ºjóædG  ≥ë°SEG  ø```H  óªëe  êô```ØdG  »HC’  zâ```°Sô¡ØdG{  ÜÉ```àc  ¿CG  ∂```°T  ’

 óæY  π¨°ûj  (¬```H  ô¡à°TG  …ò```dG  º°S’G  ƒg  º```jóædG  ø```HGh  ,380  á```æ°S  »```aƒJ)

 ÖÑ°ùd  ∂dòdh  ;Iõ```«ªàe  á```fÉμe  »eÓ°SE’G  »```Hô©dG  ôμØ∏d  ï```jQCÉàdÉH  º```à¡ªdG

 ÜGOB’G  »```Ñëeh  ÜÉsà oμ∏d  ≈```≤à∏e  ¿Éc  ¬```fÉcOh  ,kÉbG qQh  ¿É```c  π```LôdÉa  ;í```°VGh

 ¬°ùØf  zâ°Sô¡ØdG{  ÖMÉ°U  ÉgOQƒj  ájÉμM  øe  ó«Øf  øëfh  ,áØ∏àîªdG  ¿ƒæØdGh

 ¢SÉæLCG  øe  kÉeGƒbCG  ¿ƒ```≤à∏«a  ,kGó«©H  OÓÑdG  »a  ¿ƒHô°†j  Gƒ```fÉc  ø```«bGQƒdG  ¿CG

 Ée  AÉæàb’  ó°ü≤oj  ¥GQƒdG  ø```μj  ºd  .äÉØæ°üªdG  ¿ƒÑ∏éà°ùjh  ,áØ∏àîe  äÉ```¨dh

 øe  äÉØæ°üªdG  ¢†©H  ôLCÉà°ùj  ¿Éc  øe  øjó°UÉ≤dG  øe  ¿EG  πH  ;Ö°ùëa  √óæY

 ,AGôÑμdG  hCG  AGQRƒdG  ¢†©H  øe  ∞«∏μàH  hCG  »°üî°T  ¢Vô¨d  ÉeEG  ,É¡î°ùf  π```LCG

 zø««ÑàdGh  ¿É```«ÑdG{  ÖMÉ°U  ¿CG  ßMÉédG  áªLGôJ  ô```còj  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈```∏Yh
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 ,äÉØæ°üªdG  ø«H  kÓ≤æàe  É¡«a  π«∏dG  »°†≤«d  ø«bGQƒdG  ø```«cÉcO  ôLCÉà°ùj  ¿É```c

 Qó≤J  ºd  ÖàμdG  øe  ∫ÉªMCG  â```ëJ  kÉ≤æàîe  ≈°†b  πLôdG  ¿CG  á```jÉμëdG  ô```còJh

 GƒfÉc  ø«bGQƒdG  ¿CG  ƒ```g  Éæ«æ©j  Éeh  ,É¡∏≤K  áehÉ≤e  ≈∏Y  á```eó≤àªdG  ¬```àNƒî«°T

 ÜÉsà oμdGh  ÖàμdG  É```¡«a  ¿ƒ°Sô¡Øj  ,á```©eÉL  äÓé°Sh  ¢û«fÉæc  ≈```∏Y  ¿hô```aGƒàj

 áªLGôà∏d  πeÉ°T  Oô```L  ΩÉeCG  zâ°Sô¡ØdG{  »```a  øëf  .±Éæ°UC’G  ∞```∏àîe  ø```e

 AÉ°üMEG  ΩÉ```eCGh  ,¬«∏Y  á≤HÉ°ùdG  Qƒ```°ü©dG  QÉÑNCGh  º```jóædG  ø```H’  ø```jô°UÉ©ªdG

 .zAÉª∏©dG  ºdÉY{  »```a  k’hGóàe  äÉØæ°üªdGh  äÉ```ªLôàªdG  øe  ¿Éc  Éªd  π```eÉ°T

 »a  »îjQÉàdG  è¡æªdÉH  ¿ƒ∏¨°ûæªdG  ¬Ø°üj  Ée  »g  ájôK  IOÉe  ΩÉ```eCG  ¿PEG  ø```ëf

 äÓé°S  ,ájQÉéàdG  äÓé°ùdG)  zIOƒ°ü≤ªdG  ô«Z{  IOÉ¡°ûdÉH  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dG

 äÉªLôJ  øe ô¡à°ûe  ƒg Ée  kÉÑfÉL ÉæcôJ  Ée  GPEGh  .(..ïdEG  ,ó«jÉ≤àdG  ,ºcÉëªdG

 ÉææμeC’  á«fÉjô°ùdG  §```°SƒàH  É¡æe  á```«Hô©dG  ≈dEG  ∫ƒ≤æªdG  hCG  á```«fÉfƒ«dG  Ö```àμdG

 Qhój  ,á«°SQÉØdG  øe  á«Hô©dG  á```¨∏dG  ≈dEG  ádƒ≤æe  kÉHÉàc  ô°ûY  óMCG  »```°üëf  ¿CG

 á«ª nμ pM  äGQò°T  ÉfóLƒdh  ,áeó≤àªdG  ∫hódG  QÉÑNCGh  ∑ƒ∏ªdG  ô«°S  ∫ƒM  É```¡Ñ∏ZCG

 ôNBG  »a  É¡WÉ£ëfG  »```YGhOh  ,ÉgõY  ∫hCG  »```a  ∫hódG  õY  ÜÉÑ°SCG  »```a  π```eCÉàJ

 á¨∏dG  øe  k’ƒ≤æe  kÉ```HÉàc  ô°ûY  á©Ñ°S  ºjóædG  ø```HG  ™e  »°üëf  øëfh  ,É```¡eÉjCG

 ≈ª°ùj  Éeh  ô«°ùdGh  ô```«HóàdGh  á°SÉ«°ùdG  äÉ```Yƒ°Vƒe  ≈dEG  É¡∏c  ™LôJ  á```jóæ¡dG

.1AGôeC’G  ÉjGôe  hCG  ∑ƒ∏ªdG  íFÉ°üæH

 ÜÉÑ°SCÓd  ;øªãH  ôμØdG  ñQDƒe  óæY Qó≤J  ’ á«aô©e IhôK  ΩÉeCG  Éfóéf ∂dòc

 …òdG  …ôμØdG  ñÉ```æªdG  øY  QÉÑNEG  »g  å«M  øeh  ,ô```eC’G  á©«Ñ£H  ÉfôcP  »```àdG

 ƒdh  .»eÓ°SE’G  »μ«°SÓμdG  ô°ü©dG  øe  É¡«dEG  QÉ°ûªdG  äGôàØdG  »a  kGóFÉ°S  ¿É```c

 AÉÑWC’Gh  AÉªμëdGh  AÉ¡≤ØdG  áªLGôJ  Öàc  »a  Éfô¶f  ``  iô```NCG  á¡L  øe  ``  É```æfCG

 ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ôgÉ¶e  øe  ôNBG  kGô¡¶e  Éæ°ùª∏d  ``  á∏«∏b  ô«Z  »gh  ``  ¢ùdófC’G  »a

.441  ``  331  .¢U  ,(ä.O)  ,ähô«H  ,áaô©ªdG  QGO  ,â°Sô¡ØdG  ,ºjóædG  øHG  êôØdG  ƒHCG ```  1
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 Ée  ∂dP  .äÉaÉ≤ãdG  ∂∏J  øe  ¢SÉÑàb’G  Qƒ°U  øe  Iô«ãc  kGQƒ°Uh  ,zô«¨dG{  á```aÉ≤K

 ``  ¬jƒμ°ùe  øHG  øY  Ió```FGôdG  ¬àMhôWCG  »a  ``  åjóëdG  ≈dEG  ¿ƒ```cQCG  óªë oe  Gó```M

 Éæ«NQDƒe  øe  Oó```©dG  á∏«∏b  ô«Z  IôeR  πªM  É```e  ƒgh  ,zá«Hô©dG  á```«°ùfE’G{  ø```Y

 OÉ°S  Ée  ≈∏Y  áØ∏àîe  äƒ©f  ¥ÓWEG  ≈```∏Y  (º¡°ùØfCG  ø««Hô¨dG  øeh)  É```æjôμØeh

 »a  É¡æe  ¢SÉÑàb’G  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  øeh  ,äÉaÉ≤ãdG  ø«H  QGƒëdG  ìhQ  øe  ¢ùdófC’G

 ÉæÑMÉ°U  óbh  ``  »°üî°ûdG  ÉæØbƒe  øe  kÉbÓ£fGh  .áë«°ùØdG  á«HÉéjE’G  øe  ∫ÉM

 iôNC’G  ÉæJÉ°SGQOh  á«©eÉédG  ÉæKÉëHCG  »a  á∏«∏b  ô«Z  Iôàa  …OQhÉªdG  ø°ùëdG  ÉHCG

 ∂∏J  øª°V  á«fÉ£∏°ùdG  ÜGOB’ÉHh)  ΩÓ°SE’G  »a  »°SÉ«°ùdG  ôμØdÉH  ÉædÉ¨°ûfG  »```ah

 »a  ÉæjôμØe  óæY  ``  »HÉéjE’G  ¢SÉÑàb’G  »a  ∫ƒ≤dG  ºYO  ™«£à°ùf  ``  (ä’É¨°ûf’G

.1Iô«ãc  ógGƒ°Th  á∏ãeCÉH  ``  »μ«°SÓμdG  ô°ü©dG

 ∂dòH  ó¡°ûj  Éªc  ``  ¿Éc  áë«°ùØdG  á```«HÉéjE’ÉH  ¬à©æf  …òdG  ¢SÉÑàb’G  Gò```g

 á«dÉY  áLQO  É¡HÉë°UCG  ≥ah  »àdG  áëLÉædG  áÄ«ÑàdG  πª©d  kÉLPƒªf  ``  ∫ÉëdG  ™bGh

 »a  kÉeÉ¡°SEGh  kÉYGóHEG  ``  ∫ƒ```≤dG  »a  ±Gô°SEG  á«°ûN  ¿hO  ``  âfÉμa  ,≥```«aƒàdG  ø```e

 ,ÜGOB’G  Öàc  »a  ¿CÉ°ûdG  ¿Éc  ∂dòc  .É¡d  â°VôY  »àdG  ä’ÉéªdG  »a  á```HÉàμdG

 zQÉÑNC’G  ¿ƒ«Y{  ÜÉàc  ``  §≤a  OÉ¡°ûà°S’G  π«Ñ°S  ≈∏Y  ``  É¡æe  ôcòf  ¿CG  ÉæÑ°ùMh

 …ó«MƒàdG  Öàch  ,ßMÉé∏d  zø```̀««ÑàdGh  ¿É«ÑdG{  ÜÉàch  ,…Qƒ```æjódG  áÑ«àb  »```HC’

 áë«°üf{h  zô¶ædG  π«¡°ùJ{h  zø```̀jódGh  É«fódG  ÜOCG{  »a  …OQhÉªdGh  ¬```jƒμ°ùeh

 äÉØæ°üe  â```fÉc  ∂dòch  .iƒYO  ø```e  √Éæeób  Ée  ¥ó```°üH  º```μëædh  z∑ƒ```̀∏ªdG

:≈dEG  ,¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  ,π«ëf ```  1

 ,»eÓ°SE’G  »```Hô©dG  π≤©dG  á°SGQO  »```a  áªgÉ°ùe  :…ô©°TC’G  ÜÉ```£îdG  ,…ƒ∏©dG  ó```«©°ùæH  ó```«©°S

.290  ``  215  .äÉëØ°üdG  ,ÜÉàμdG  øe  »fÉãdG  º°ù≤dG  ,2010  ,2.•  ,ähô«H  ,±QÉ©ªdG  ióàæe

 äGQƒ°ûæe  ,…OQhÉªdG  óæY  »°SÉ«°ùdG  ô«μØàdG  »a  á°SGQO  :áaÓîdG  ádhO  ,…ƒ∏©dG  ó«©°ùæH  ó«©°S

.2010  ,2.•  ,•ÉHôdÉH  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dGh  ÜGOB’G  á«∏c

 ,IôgÉ≤dG  ,ájDhQ  QGO  ,»``` uæ t°ùdG  ΩÓ°SE’G  »a  á«°SÉ«°ùdG  á```«Yô°ûdG  ÜÉ£N  ,…ƒ∏©dG  ó«©°ùæH  ó```«©°S

.2009
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 ``  É¡©«ªL  ``  »```¡a  ,π«ØW  øHGh  ¬LÉH  ø```HGh  ó°TQ  øHGh  É```æ«°S  ø```HGh  »```HGQÉØdG

 øe  kÉbô°Th  kÉHôZ  ø«°SQGódG  äGOÉ¡°ûH  á∏«°UCG  ∫É```ªYCGh  ,áØ°ù∏ØdG  »a  äÉ```aÉ°VEG

 ïjQÉJ  »a  É```¡àfÉμe  ád’óH  ;¿É```eõdG  øe  IójóY  kGOƒ```≤Y  É¡«∏Y  Gƒ```ÑμfG  ø```jòdG

.k’ÉªLEG  áØ°ù∏ØdG

 πMGôªdG »a »eÓ°SE’G »Hô©dG ôμØdG øY åjóëdG ájÉ¡f »a ``  ∫ƒ≤dG IƒØ°U

 á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  ¿CG  ``  »μ«°SÓμdG  ô°ü©dÉH  É¡à©f  ≈∏Y  ¢Uôëf  »```àdG

 É¡àª°S  áaÉ≤K  âfÉc  É¡f qƒμJ  ø```e  á©°UÉædG  äÉ¶ë∏dG  »ah  É¡FÉ£Y  ¿Gƒ```ØæY  »```a

 áaÉ≤ãdG  ¿EG  : ̀ `  iô```NCG  IQÉÑY  »a  ``  ∫ƒ≤dG  í°üj  .¬```H  ΩGõàd’Gh  ¬```dƒÑbh  QGƒ```ëdG

 »àdG  ∂∏J  ,ájQGƒëdG  áaÉ≤ã∏d  kÉLPƒªf  âfÉc  ô°ü©dG  Gòg  »a  á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG

 É¡«dEG  ó°û nj  »àdG  Oƒ«≤dG  »a  ¥Ó¨f’G  øY  ´Éæàe’Gh  ,±ÓàN’G  ∫ƒÑb  ≈∏Y  Ωƒ≤J

 ºFGódG  ¬bƒJh  ¬à©«Ñ£H  ôμØdG  É¡°†aôj  »àdG  ∂```∏J  …CG  ;á≤∏£ªdG  äÉ«FÉæãdG  ô```μa

 ¥QÉØdG  øªμj  á```≤∏£ªdG  äÉ«FÉæãdG  ôμah  á```jQGƒëdG  áaÉ≤ãdG  ø```«H  .ájôëdG  ≈```dEG

 áHƒ°üîdG  ≈∏Y  IQó≤dG  ø```«H  ,ájOƒÑ©dGh  ájôëdG  ø«H  ,¥Ó¨f’Gh  ìÉ```àØf’G  ø```«H

 »a  »eÓ°SE’G  »Hô©dG  ô```μØdG  .ó«∏≤àdGh  º≤©dG  ÖgÉ«Z  »```a  AGhõf’Gh  ´Gó```HE’Gh

 ø°ùëj  kÉLPƒªf  ``  É¡°†©H  óæY  Éæ rØ nbh  ,≈à°T  ÜÉÑ°SC’  ``  π¶j  »μ«°SÓμdG  ô°ü©dG

.√QƒæH  AGóàg’Gh  ¬æe  ¢SÉÑàb’G  Éæe
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.¢ùfƒJ  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉH  ■

■  OG qóëdG  óªëe

الدين والقومية وثقافة التفاُهم:
تاريخية تأمالت 

 Qƒ°üY  »a  ¢ü°ü```îàªdG  Qó°UCG  1977  á```æ°S  »```a

 :¬fGƒæY  kÉ```HÉàc  ø```aƒc  ∑É```L  ï```jQÉàdG  π```Ñb  É```e

 ƒg  øjódG  ¿CG  ¬«a  ¢VôàaG  ,zá```YGQõdG  ICÉ°ûf  ,á¡dB’G  ICÉ```°ûf{

 IÉ«M  ≈dEG  ∫É```≤àf’Gh  ¿óªdG  AÉ°ûfEG  ≈```dEG  ô°ûÑdG  ™aO  …ò```dG

 äGOóëe  ∫ƒ```M  ¥ÉØJ’Gh  ,á```YGQõdG  »```WÉ©Jh  ,QGô```≤à°S’G

 á«à«dƒ«ædG  IQƒ```ãdG  äCGó```H  ∂dòHh  ,∑ô```à°ûªdG  ¢û«©∏d  É```«fO

 qó©jh  ,É¡îjQÉJ  »```a  á«fÉ°ùfE’G  ¬Jó¡°T  ∫ qƒ```ëJ  ôÑcCG  ≥```∏WCGh

 ≈∏Y  Qƒ¡°ûªdG  º```dÉ©dG  Gòg  ¬```MôW  …òdG  ¢VGô```àa’G  Gò```g

 PEG  ;¿ÉjOC’G  »NQDƒe  iód  ¿B’G  óM  ≈```dEG  OÉ°S  Éªe  ¢†```«≤ædG

 º«¶æàdG  ÉJCÉ°ûfCG  ób  áæjóªdGh  á```YGQõdG  ¿CG  kÉªFGO  Gƒ```°VôàaG

 ¿CG  øaƒc  ôÑàYG  óbh  .Ωƒ«dG  ≈dEG  ±hô©ªdG  ≈æ©ªdÉH  »æjódG

 :»dÉàdG  ∫GDƒ°ù∏d  ÜGƒédG  ºjó≤J  øY  õé©J  IóFÉ°ùdG  ájô¶ædG

 ∫ÉMôàdG  IÉ«M  øY  ∞bƒàJ  ¿CG  ájô°ûH  áYƒªée  äQôb  GPÉªd

المحـور
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 ?áYGQõdG  ¢SQÉªJh  á«æμ°ùdG  äÉ```©ªéàdG  »a  ô≤à°ùàd  ;»æédGh  ó«°üdG  OÉ```ªàYGh

 ìôàbGh  ,á```«æjódG  IôgÉ¶∏d  …OÉ```ªdG  ô«°ùØàdG  »```a  ∂μ°T  ó≤d  ,iô```NCG  IQÉ```Ñ©H

 ´ÉªàL’G  »a  ¿É°ùfE’G  á```ÑZQ  ¿CG  ƒd  GPÉe  :áaÉ≤ãdG  ≈∏Y  kÉ```ªFÉb  kÉ«°ùμY  kGô```«°ùØJ

 »g  ``  á«YÉªL  áØ°üH  á«æjódG  ô```FÉ©°ûdG  á°SQÉªe  ¬æY  äôÑY  É```ªc  ``  ∑ô```à°ûªdG

?¿óªdG  Å°ûæj  CGóH  áªK  øeh  ,óHÉ©ªdG  AÉ°ûfEG  ≈dEG  ¬à©aO  »àdG

 »a  äÉjôØëdG  á```jGóH  ≈∏Y  ¿Éàæ°S  â```°†e  ób  âfÉc  ÜÉàμdG  Qhó```°U  ó```æY

 ,ájQƒ°ùdG  OhóëdG  ø```e  áHô≤e  ≈∏Y  ,É«côJ  »a  ¬ÑJ  »∏μHƒ¨H  ±hô```©ªdG  ™```bƒªdG

 kÉªμM  ,çó«ª°T m ¢ShÓc  »fÉªdC’G  ``  É¡æY  ∫hDƒ°ùªdG  Qó°UCG  äÉjôØëdG  Ωó≤J  ™eh

 ≈dEG  á«fÉ°ùfE’G  â```©aO  »àdG  »g  »æjódG  ¿É```ªjE’G  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  á```LÉM  : kÓ```KÉªe

 ™bƒªdG  Gòg  »```a  ∞°ûàcG  çó«ª°S  ¿CG  ∂```dP  ;¢ùμ©dG  ¢ù«dh  á```«à«dƒ«ædG  IQƒ```ãdG

 »dGƒM  πÑb  »æH  ,ïjQÉàdG  »a  óÑ©e  ΩóbCG  ``  á«dÉëdG  ÉæaQÉ©e  Ö°ùM  ``  qó©j  kGóÑ©e

 ±ô©j  ºd  á∏Môe  »a  ,ô°üe äÉeGôgCGh  øjóaGôdG  OÓH  óHÉ©e  øe  kÉfôb  ø«©Ñ°S

 ™bƒªdG  Gòg  ±É°ûàcG  qó©jh  .áYGQõdG  »WÉ©Jh  ¿óªdG  ≈æμ°S  ó©H  ¿É°ùfE’G  É```¡«a

 …òdG  ¥É«°ùdG  »a  á«æjódG  IôgÉ¶∏d  »aÉ≤ãdG  ô«°ùØàdG  ájô¶æd  á«aÉ°VEG  kGó```æà°ùe

 IQƒK  áÑàY  ≈∏Y  Ωƒ```«dG  ∞≤f  ÉæfCG  hóÑjh  ,Qƒ```còªdG  ÜÉàμdG  »a  ø```aƒc  ¬```MôàbG

 øe  ô«ãμdG  »a  ô¶ædG  IOÉ```YEG  ≈dEG  ™aóJ  ¿QÉ≤ªdG  ¿É```jOC’G  º∏Y  »a  á```«ª¨jOGôH

 ôgGƒ¶dGh  á°UÉN á«æjódG  IôgÉ¶∏d  …OÉªdG  ô«°ùØàdG  ICÉWh  øe ∞ qØîJh  ÉjÉ°†≤dG

 ¬JGòH  kÉªFÉb  kÉfƒμeh  kÉ```°ù«FQ  kÓeÉY  »aÉ≤ãdG  πeÉ©dG  QÉÑàYGh  á```eÉY  á```«YÉªàL’G

.¬∏c  ºdÉ©dG  »a  áªK  øeh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  IQÉ°†ëdG  ô«°ùØJ  »a

 πãªJ  øjó∏d  »°SÉ°SC’G  QhódG  ¿CG  É¡≤«ª©J  »¨Ñæj  »àdG  äGQƒ°üàdG  á∏ªL  øeh

 ,óMGh  ¿BG  »a  á«YÉªàLGh  á```«fÉMhQ  ¢ù°SCG  ≈∏Y  »fÉ°ùfE’G  ´ÉªàL’G  ô```«°ù«J  »```a

 »YÉªàL’G  πeÉ©dG  πãªj  Éªæ«H  ;»æjódG  âHÉãdG  πãªJ  »```àdG  »g  á«fÉMhôdG  ø```μd

 ¬°ùØæH  ºμëàdG  ≈∏Y  ô°ûÑdG  IQó```b  »eÉæJ  ™e  ¢ü∏≤àj  ¿CG  øμªj  kÉ```«aôX  kÓ```eÉY

 »a  ’EG  ºgÉØàdG  áaÉ≤K  Ωó≤àJ  ¿CG  øμªj  ’h  .¬©ªàée  º«¶æJ  óYGƒb  »a  ¬```∏≤Yh



التفاُهم وثقافة  والقومية  الدين 

75

 ¬«∏Yh  ,Qƒ°ü©dG  ΩóbCG  òæe  äCGóàHG  »àdG  á```«îjQÉàdG  á«côëdG  √ò¡H  ∫ƒÑ≤dG  π```X

 ,á«eƒ≤dG  äGQƒãdG  ô°üY  »a  â°Vôa  »àdG  IQƒ°üdG  øe  Q qôëàdG  …Qhô°†dG  øªa

 ,á°SÉ«°ùdGh  øjódG  ø«H  ábÓY  »a  ™ªàéªdGh  øjódG  ø«H  ábÓ©dG  â≤q«°V  »```àdGh

 ,»fÉ°ùfE’G  ´ÉªàLÓd  á«ªæàdG  Qhó```H  ïjQÉàdG  ájGóH  òæe  ¿ÉjOC’G  â©∏£°VG  ó```≤a

 ∫Éμ°TCG  øª°V  ÖMôdG  »fÉ°ùfE’G  ´ÉªàL’G  ≈dEG  á≤«°†dG  Iô«°û©dG  OhóM  RhÉ```éJh

 óYGƒb  øe  áYƒªéªH  »```©ªédG  ΩGõàd’G  kÉ```°SÉ°SCGh  kÓãe  É¡æe  ,á```æ«©e  á```jóbÉ©J

 Qƒ¡X  ,êGhõdGh  ¢ù```æédG  »a  äÉeôëe  ójóëJ  ,π```à≤dG  øY  ´Éæàe’G  :∑ƒ```∏°ùdG

.ïdEG  ,á«μ∏ªdÉH  ±GôàYÓd  ≈dhCG  á«FGóH  ∫Éμ°TCG

 Qƒ£J  ø«H  âeÉb  ó```b  á«dóL  ábÓY  ¢VGôàaG  ø```μªj  ¢SÉ°SC’G  Gòg  ≈```∏Yh

 äô¡X  ó≤a  ,»fÉ°ùfE’G  ´ÉªàL’G  ∫Éμ°TCG  Qƒ```£Jh  ô°ûÑdG  iód  á«æjódG  äÓ```ãªàdG

 áfÉjódG  QÉ```KBG  É¡«∏Y  ó```¡°ûJ  âdGR  É```e  »àdG  ¿ó```ªdG  äÉfÉjO  ≈```dhCG  á```∏Môe  »```a

 ø«dÉëdG  »a  ó¡°ûf  ,ô°üe  »a  á«fƒYôØdG  áfÉjódG  hCG  kÓãe  ¥Gô©dG  »a  ájóaGôdG

 Ö£≤à°SG  ób  (¥Gô©dG  »a  äGô```ØdGh  á∏LO  …ô¡fh  ô°üe  »a  π«ædG)  AÉ```ªdG  ¿CG

 AÉªdG  ™HÉæe  ∫ƒM  Ohó°ù∏d  ≈dhC’G  ∫Éμ°TC’G  AÉæÑH  GƒØàμj  ºd  A’Dƒg  øμd  ;ô```°ûÑdG

 ,…ôdG  »a  É¡dÉª©à°SGh  √É«ªdG  »a  ¿ƒªμëàj  º¡∏©éj  ÉªH  Gƒ©æ≤j  ºdh  ,√QOÉ°üeh

 º«¶æJ  »a  ¢ù«FQ  Qhó```H  â©∏£°VG  »àdG  óHÉ©ªdG  AÉæH  ≈dEG  kÉ```°†jCG  GhQOÉH  É```ªfEGh

 ``  áæ°S  5000  ¬æY  Éæ∏°üØJ  …òdG  ``  ≥«ë°ùdG  ô°ü©dG  ∂dP  QÉKBG  »ah  .º¡YÉªàLG

 zhOQhCG{  áæjóªa  ,óHÉ©ªdG  øe  áYƒªée  πH  óÑ©e  ¿hO  áæjóe  óéf  ¿CG  ø```μªj  ’

 ájô°ûH  áæjóe  Ωó```bCG  (QÉKB’G  AÉª∏Y)  ø««Lƒdƒ«cQC’G  ¢†```©H  Ég qó©j  »```àdG  kÓ```ãe

 äÉ«æ≤àdG  äô¡Xh ,ø«£dG  πª©à°ùJ  »àdG  ≈dhC’G  äGAÉæÑdG  äô¡X ,kÉ«dÉM áahô©e

 π«°UÉëªdG  ¢†```FGƒa  ¿CG  kÉ°†jCG  ∂°T  ’h  , q…ô```dGh  áYGQõdG  »a  ≈```dhC’G  á```«FGóÑdG

 ∫Éª©à°SGh  ,ô```°ûÑdG  ø«H  …QÉéàdG  π```eÉ©à∏d  ≈dhC’G  ∫Éμ```°TC’G  Qƒ¡¶d  äCÉ```«g  ó```b

 áHÉàμ∏d  á«FGóH  äÉ«æ≤J  ∂dòd  kÉ©ÑJ  äô¡Xh  ,äÉeóîdGh  ™∏°ùdG  ∫OÉÑàd  á°†jÉ≤ªdG

.äÓeÉ©ªdG  ∂∏J  ó««≤àH  íª°ùJ  ÜÉ°ùëdGh
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 ¿É°ùfE’G  ¿CG  ``  ≥```«ë°ùdG  ó¡©dG  ∂```dP  òæeh  ``  ¬JGP  ¿B’G  »```a  ó```éf  É```ææμd

 hCG  ,¬«∏Y  ¬```H  âª©fCG  Ée  ≈```∏Y  Égôμ°ûj  »c  á```¡dB’G  ≈dEG  É```e  πμ°ûH  ¬```éJG  ó```b

 óbh  ,ójõªdG  ¬ëæªJ  »```c  ø«HGô≤dG  ºjó≤Jh  ´ô°†àdGh  IƒYódÉH  É```¡«dEG  ¬```Lƒà«d

 º¡æμd  ;ø«£dÉH  º¡dRÉæe  ¿ƒæÑj  GƒfÉc  ∑GòfBG  ¢SÉædG  ¿CG  ¿ƒ«Lƒdƒ«cQC’G  ßM’

 ô°ü©dG  ∂dP  ¢ù«jÉ≤ªH  qó©j  »àdG  Ö°ûîdG  πãe  OGƒe  óHÉ©ªdG  AÉæÑd  ¿ƒ```∏ª©à°ùj

 ≈æμ°Sh  ºgÉæμ°ùd  É```ghó«°T  »àdG  ≈dhC’G  äƒ«ÑdG  âfÉch  ,á```æ«ªKh  IQOÉf  OGƒ```e

 øe  AÉªàM’G  iƒ°S  É```¡æe  ájÉ¨dG  øμJ  ºd  PEG  ;á```≤«°V  kÉJƒ«H  º```¡jhPh  º```gô°SoCG

 äÉ©ØJôªdG  ≈∏Y  áeÉ≤e  á©°SÉ°T  á©°SGh  ó```HÉ©ªdG  âfÉc  Éªæ«H  ;á©«Ñ£dG  Iƒ```°ùb

 á«YÉªédG  á¡dB’G  óHÉ©ªdG  ™e  äô¡X ó≤dh  .áæjóªdG  »a  π°†aC’G  ≥WÉæªdG  »ah

 á«ªWƒ£dG  á¡dB’G  Qƒ°†M  ¢ü∏≤Jh  ,É¡JOÉÑ©d  kÉ```©«ªL  áæjóªdG  πgCG  óëàj  »```àdG

 ¿ÉjOC’G  ¿CG  ∫ qƒ```ëàdG  Gòg  ≈æ©eh  ,…ô```FÉ°û©dGh  …ô°SC’G  AÉ```ªàf’ÉH  á```£ÑJôªdG

 ,»fÉ°ùfE’G  ´É```ªàL’G  »a  kÉ```°ù«FQ  kÉaôW  á```≤«ë°ùdG  Qƒ°ü©dG  ∂```∏J  òæe  â```fÉc

 »Øa  ,ádhódG  á°ù°SDƒe  »gh  …RGƒàdÉH  âeÉb  iô```NCG  á«YÉªàLG  á°ù°SDƒe  …RGƒ```j

 ä’Ó°ùdG  kÉ°†jCG  äô¡X  ``  ¿B’G  πÑb  áæ°S  ±’BG  á°ùªN  πÑb  …CG  ``  IôàØdG  ¢ùØf

 ,¢SQÉah  ø«°üdGh  óæ¡dGh  ô°üeh  øjóaGôdG  OÓ```Hh  ÉjQƒ°S  »a  ≈dhC’G  á```«μ∏ªdG

 áμ∏ªªdGh  AÉ```ª°ùdG  áμ∏ªe  ô«°ùJ  á```∏KÉªe  óYGƒb  ójóëJ  ≈```dEG  ¿É°ùfE’G  ™```∏£Jh

 O qóëJ  »àdG  á«YÉªédG  ¥ÓNC’G  Iôμa  â≤ãÑfG  ∂dòHh  ,¬JGP  ¿B’G  »a  á«°VQC’G

.…ô°ûÑdG  ´ÉªàL’G

 óFÉ≤Y  ≈```dEG  óæà°ùJ  â```fÉc  ≈dhC’G  ™```FGô°ûdG  ¿CG  ≈```∏Y  ¿ƒ```NQDƒªdG  ™```ªéjh

 ô«Ñ©J  É¡fCG  ≈```∏Y  á°Vhô©e  âfÉc  ô```eGhC’G  hCG  äÉ```eôëªdÉa  ,á```«æjO  äGQƒ```°üJh

 ΩóbCG  øe  »gh  , kÓãe  »```HGQƒªM  á©jô°T  ∫ÉM  ¿Éc  Gòμg  ,á```«¡dE’G  IOGQE’G  ø```Y

 É¡à≤Ñ°S  ó```≤a  ™FGô°ûdG  ø```«H  ΩóbC’G  â°ù«d  É```¡fCG  ™e  ,É```æà∏°Uh  »```àdG  ™```FGô°ûdG

 ≈∏Y  â°û≤f  ó≤a  »```HGQƒªM  á©jô°T  ÉeCG  .äGQò```°T  ’EG  É¡æe  É```æ∏°üj  ºd  iô```NCG

 ô"ƒ∏dG  ∞ëàe  »```a  Gòg  Éæeƒj  ≈dEG  á```XƒØëe  É¡æe  IóMGh  â```dGR  Ée  äÓ```°ùe
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 ≈∏Y  ``  Ω.¥  1750  áæ°S  »dGƒM  ≈dEG  Oƒ©J  »àdG  ``  á©jô°ûdG  √òg  …ƒàëJh  ,¢ùjQÉÑH

 ,áª∏μ∏d  ≥«bódG  ≈```æ©ªdÉH  zá«©jô°ûJ{  á```©«ÑW  hP  §≤a  É¡æe  Aõ```L  ,IOÉ```e  282

 »a  óéfh  ,ΩÉμMC’Gh  á```«°†bC’Gh  »bÓNC’G  OÉ°TQE’G  ø```«H  ™ªéj  Éæg  ™```jô°ûàdGh

 CGóÑe  É¡ªgCGh  ,»fÉ°ùfE’G  ´ÉªàL’G  É¡«∏Y  ΩÉb  »àdG  ΩÉμMC’G  ΩóbCG  á©jô°ûdG  √òg

 »a  áfhóªdG  ô°û©dG  É```jÉ°UƒdG  πÑb  øjóaGôdG  IQÉ```°†M  ¬àaôY  …òdG  ¢UÉ```°ü≤dG

 ∑ôà°ûªdG  ¿CG  ßMÓf  ¿CG  É```æg  º¡ªdG  øμd  ,ájôÑ©dG  (ø```jƒμàdG  ôØ°S)  IGQƒ```àdG

 ΩÉμMC’G  ™Lôj  Éª¡«∏c  ¿CG  É¡d  á≤HÉ°ùdG  »HGQƒªM  á©jô°Th  ájôÑ©dG  IGQƒàdG  ø```«H

.ô°ûÑdG  IOGQEG  øY  ≈dÉ©àJ  á«¡dEG  IOGQEG  ≈dEG

 ¿É°ùfE’G  äôÑàYG  »àdG  QGƒfC’G  áØ°ù∏a  äô¡X  åjóëdG  ô°ü©dG  ájGóH  ™eh

 OÉæà°S’ÉH  ¬YÉªàLG  ó```YGƒb  ™°†j  ¿CG  ≈∏Y  kGQOÉ```b

 ¬©e  ∑ôà°ûj  øªe  √ô«Z  ™e  ≥aGƒàdGh  π≤©dG  ≈```dEG

 ä’hÉëe  Qƒ¡X  ≈```dEG  ∂dP  ™aOh  ,áæWGƒªdG  »```a

 »a  ø```jódG  QhO  ∫ƒ```M  á```∏eÉ°T  äÉ```HÉLEG  º```jó≤àd

 πÑ°ùdG  â```bôØJ  óbh  ,»fÉ°ùfE’G  ´É```ªàL’G  ICÉ```°ûf

 ÉªgóMCG  â∏ãe  ,øjô«°ùØJ  ≈dEG  QGƒfC’G  ô°üY  òæe

 ,( kÓãe  hQójO  ±ƒ```°ù∏«ØdG)  á«°ùfôØdG  á```°SQóªdG

 ≈dhC’G  á°SQóªdG  ÜÉë°UCG  ¿Éc  .( kÓãe  ≠°ùæ«d)  á```«fÉªdC’G  á°SQóªdG  Éª¡«fÉKh

 á«eƒ≤dG  áHôéàdG  ™°Vh  …CG  ;ºg  ºgô°VÉëH  øjôKCÉàe  »```°VÉªdG  ≈dEG  ¿hô```¶æj

 RôHCG  øe  ¿Éch  ,ô°ûY  ™HGôdG  ¢ùjƒd  ∂∏ªdG  ô°üY  òæe  äQƒ£J  »àdG  á«°ùfôØdG

 á°ù°SDƒªdGh  (á```dhódG)  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ø```«H  ájƒ°†Y  ábÓY  ΩÉ«b  É```¡JÉª°S

 äÉ«£©ªdG  º¡d  ô qaƒàJ  ºd  øjòdG  øjôμØªdG  A’Dƒ¡d  GóÑa  ,(á°ù«æμdG)  á«æjódG

 á«dÉ°†ædG  º¡à«Ø∏N  ø```Y  kÓ°†a  ``  Ωƒ«dG  IôaƒàªdG  á```«Lƒdƒ«cQC’Gh  á```«îjQÉàdG

 …CG  ;ºgô°VÉëd  IQƒ°U  ¿Éc  »°VÉªdG  ¿CG  ``  ºgô°ü©d  »æjódG  OGóÑà°S’G  ó```°V

 √OÉ©HCG  »a  ºFÉ≤dG  ôeCÓd  ´ƒ°†î∏d  ¿ÉgPC’G  áÄ«¡J  áØ«XƒH  ΩÉb  ób  ø```jódG  ¿CG

 øe Q qôëàdG …Qhô°†dG øe
 »a â°Vôa »àdG IQƒ°üdG
 ,á«eƒ≤dG äGQƒãdG ô°üY
 ø«H ábÓ©dG â≤ q«°V »àdGh
 ábÓY »a ™ªàéªdGh øjódG
á°SÉ«°ùdGh øjódG ø«H
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 ¿ô≤dG  »a  áMhôWC’G  √ò```g  äQòéJ  óbh  .á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  á```«°SÉ«°ùdG

 (¿É«fÉªdCG  É```ªgh)  ¢ùcQÉeh  ñÉHQƒ«a  ™```e  ``  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  ``  »```dGƒªdG

 øe  ¬Lh  Gò```gh  ,zÜƒ©°ûdG  ¿ƒ```«aCG  ø```jódG{  :IQƒ```¡°ûªdG  á```dƒ≤ªdG  É```¡Jó°ùLh

 ´É°VhC’G  ôjôÑàd  øjódG  ∞Xh  ¿CG  π°üM  Ée  GPEÉa  ,É¡∏c  É¡ÑYƒà°ùj  ’  ádCÉ°ùªdG

 ’h  ΩÓYEG  πFÉ°Sh  É¡«a  ôaƒàJ  ’  »àdG  áªjó≤dG  Qƒ°ü©dG  »a  á°UÉN  ``  áªFÉ≤dG

 Ió«MƒdG  »g  á«YÉªàL’G  á```Ø«XƒdG  √òg  ¿CG  »æ©j  ’  ∂dòa  ``  »```eƒªY  º```«∏©J

.¿ÉeRh  ¿Éμe  πc  »a  ¿ÉjOC’G  É¡H  â©∏£°VG  »àdG

 √ô«ãj  …òdG  ÖfÉédG  kÉ```≤∏£e  ∞æj  ºd  …òdG  »fÉãdG  ô«°ùØàdG  ∫õ```æàj  É```æg

 ,á«ªgCG  ôãcCG  ¬```d  GóH  ôeCÉH  áfQÉ≤ªdÉH  ≈```fOCG  áLQO  »a  ¬©°†j  ¬```æμd  ;¬```≤HÉ°S

 ÜÉë°UCG  ¢VôàaG  ó```≤a  ,»fÉ°ùfE’G  ´ÉªàL’G  á```∏μ«g  ≈∏Y  ¿ÉjOC’G  IQób  ƒ```gh

 ádÉM  øe  êhôîdG  »a  íéæj  ºd  ¿É°ùfE’G  ¿CG  ``  ≠æ°ù«d  πãe  ``  »```fÉãdG  ô```«°ùØàdG

 ΩÉ¡e  øe  ¿ÉjOC’G  ¬H  â©∏£°VG  Ée  π°†ØH  ’EG  ¿óªàdG  á∏Môe  πNójh  ¢ûMƒàdG

 øμJ  ºd  ¿ÉjOC’G  ¿CG  ™eh  .πjƒ£dG  ¬îjQÉJ  ióe  ≈∏Y  …ô°ûÑdG  ¢ùæédG  Öjò¡J

 áØ°ù∏ØdGh  øØdG  É```¡dƒM  ó°VÉ©J  ó≤a  áª¡ªdG  √ò```¡H  ´Ó£°V’G  »```a  Ió```«MƒdG

 øe  áæ«©e  á∏Môe  »a  á°UÉN  kÉ«°SÉ°SCG  ¿Éc  ¿ÉjOC’G  QhO  ¿EÉa  ,ÜOC’Gh  ôμØdGh

 OÉ°TQEG  áª¡e  π°UGƒ«d  π```≤©dG  ¥ÉãÑf’  á≤HÉ°ùdG  á∏MôªdG  …CG  ;á```jô°ûÑdG  ï```jQÉJ

 ´ÉªàL’G  »```a  ¿ÉjOC’G  π```NóJ  ¿EÉa  ¢SÉ```°SC’G  Gòg  ≈```∏Yh  .…ô```°ûÑdG  ¿ó```ªàdG

 ;á≤«°V  á«eƒb  Iô```¶f  øe  »fÉãdG  ìô£dG  ÜÉ```ë°UCG  ¬«dEG  ô¶æj  º```d  »```fÉ°ùfE’G

 ÉæfCG  kGOóée  ócDƒf  ¿CG  »¨Ñæjh  .kGOƒªëe  kGôeCG  ¬JôÑàYG  á«fƒc  Iô```¶f  GƒÑs∏Z  π```H

 ,QGƒfC’G  áØ°ù∏a  …CG  ¬```°ùØf  áØ°ù∏ØdG  QÉWEG  »a  É```MôW  øjô«°ùØJ  øY  çó```ëàf

 »a  kÉ°†jCG  ø```μdh  ,¬«a  ¿ÉjOC’G  QhOh  »```fÉ°ùfE’G  ºgÉØàdG  á```«°†≤H  ábÓY  »```a

 ’  ¿ÉªdC’Éa  ,á«eƒ≤dG  IôμØdÉH  ¬àbÓY  á¡L  øe  ∞∏àîe  »°SÉ«°S  ñÉæe  QÉ```WEG

 I qóY  ≈dEG  kÉ«°SÉ«°S  ø«ª°ù≤æe  GƒfÉc  πH  á«eƒb  IóMh  ô°ü©dG  ∂dP  »a  ¿ƒ∏ãªj

 ÉªHôa  ,á«àfÉà°ùJhôÑdGh  á«μ«dƒKÉμdG  ø```«à°ù«æc  ≈dEG  kÉ«æjO  ø«ª°ù≤æeh  äGQÉ```eEG
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 ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  »a  »```fÉªdC’G  ô«°ùØàdG  ìhQ  »a  ºgÉØàdGh  ìÉ```àØf’G  ¿É```c

.∑GòfBG  ¬jôμØe  ≈∏Y  »eƒ≤dG  §¨°†dG  ∞©°V  áé«àf

 Iô«ãc  ÜÉÑ°SC’  ô```ÑcC’G  Iô¡°ûdÉH  »¶M  …ò```dG  ƒg  ∫hC’G  ô```«°ùØàdG  ¿CG  nó``` r« nH

 ºdÉ©dG  ô¡HCGh  É°ùfôa  ¬JòîJG  …òdG  »eƒ≤dG  »```°SÉ«°ùdG  êPƒªædÉH  ¬WÉÑJQG  É```¡æe

 ?ô°ûÑdG  ø```«H  »æjódG  º```gÉØàdÉH  êPƒ```ªædG  Gò```g  ábÓY  É```e  .1789  IQƒ```K  ó```©H

 ´ÉªàLÓd  á«°SÉ°SC’G  äÉfƒμªdG  »```a  IóMƒdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  á«eƒ≤dG  IôμØdG  Ωƒ```≤J

 ,¬«∏Yh  .ïdEG  á«°SÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒªdG  Ió```Mhh  á«aGô¨édG  IóMƒdG  πãe  ,»```fÉ°ùfE’G

 ,´ÉªàLÓd  á```°ù«FôdG  ô°UÉæ©dG  ó```MCG  ¬fCG  ≈∏Y  ¬«dEG  ô```¶æj  ¿CG  ÉeEG  ø```jódG  ¿EÉ```a

 äÉHÉàc kÓãe ™LGQ ,IQƒãdG  πÑb É°ùfôa »a øjódG ™°Vh) kGóMGh ¿ƒμj ¿CG  ø«©à«a

 á«àfÉà°ùJhôÑ∏d  Iójó°ûdG  IhGó©dGh  ,¬««°SƒH  øgÉμdG

 êQÉN  ¬«dEG  ô¶æj  hCG  (∑Gò```fBG  É°ùfôa  äõ```«e  »àdG

 á«°üî°T  á```dCÉ°ùe  qó©«a  ,´É```ªàL’G  ∂```dP  Ö«dGhO

 §ªædG  ≈∏Y  á«μ«FÓdG)  ™```ªàéªdG  ’  OGôaC’G  qº```¡J

 âWôîfG  ó≤d  ,(IQƒãdG  ó©H  Ée  ó¡Y  »a  »°ùfôØdG

 »FÉæãdG  QÉ«îdG  Gòg  »a  áãjóëdG  á«Hô©dG  ÜQÉéàdG

 ≈∏Y  áãjóëdG  á```«Hô©dG  ÜQÉéàdG  â∏ªYh  ,É```gQhóH

 ,áÄ°TÉædG  áãjóëdG  ∫hó```dG  AÉæÑH  ábÓY  »a  á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdG  º```«¶æJ  IOÉ```YEG

 ≈dEG  ô¶æj  ¿É```c  å«M  ,»eÓ°SE’G  »```°VÉªdG  ≈dEG  á```Ñ°ùædÉH  ójóL  ™```°Vh  Gò```gh

 ,É¡°ùØf  ¥ƒ≤ëdÉH  º∏°ùe  πc  ¬«a  ™àªàj  ìƒàØe  OGóàeG  É¡fCG  ≈∏Y  zΩÓ°SE’G  ¢VQCG{

 »a  AGQRƒdG  á°SÉFQ  ≈```dƒàj  É°TÉH  øjódG  ô«N  í∏°üªdG  ô```jRƒdG  kÓãe  É```æjCGQ  ó```bh

 á∏ãeCG  øe  ∫Éãe  Gò```gh  ,É«côJ  »a  ¬JGP  Ö°üæªdG  ≈```dƒàjh  ÉgQOÉ¨j  ºK  ,¢ù```fƒJ

 áãjóëdG  ∫hó```dG  ΩÉ«b  πÑb  áMƒàØe  Ohó```ëdG  âfÉc  qóM  …CG  ≈```dEG  ø``` q«ÑJ  Ió```jóY

 ¿hôq«¨jh  ,õLGƒM  ¿hO  ¿ƒ```∏≤àæj  øjódG  AÉª∏Y  ¿Éc  ∂dòc  .»```eƒb  êPƒªf  ≈```∏Y

 øe  kÉWô°T  ó©J  á∏MôdG  âfÉc  πH  ;±hô¶dG  Ö°ùM  º¡°ShQO  äÉ≤∏Mh  º¡JÉeÉbEG

 øjódG  AÉª∏Y  ¿Éc
 ,õLGƒM  ¿hO  ¿ƒ∏≤àæj
 º¡JÉeÉbEG  ¿hô q«¨jh
º¡°ShQO  äÉ≤∏Mh
±hô¶dG  Ö°ùM
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 áéæW  øe  áWƒ£H  øHG  Qƒ¡°ûªdG  ádÉMôdG  π≤àfG  óbh  ,»ª∏©dG  π«°üëàdG  •hô°T

 ™°VƒdG  Gòg  øμd  ;á«aƒ°üdGh  AÉ¡≤ØdG  äÉμÑ°T  øe  kGó«Øà°ùe  ø«°üdG  ΩƒîJ  ≈dEG

 »eƒ≤dG  êPƒªædG  π```ãeh  ,áãjóëdG  ∫hódG  ΩÉ«bh  Ohó```ëdG  º«°SôJ  ó©H  ôq«¨J  ó```b

 É¡∏c  ¢ùªîdG  äGQÉ≤dG  »a  πH  ;√óMh  »eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  ’  á«©Lôe

 .Gôà∏éfEÉH  á``` q«YÉæ°üdG  IQƒãdGh  á``` q«°ùfôØdG  IQƒãdG  :É```ªg  ø«eÉg  ø«KóM  π```°†ØH

 Gó«©j  ºdh  ,ø««fƒc  ø«KóM  ÉëÑ°UCGh  q»∏ëªdG  QÉWEG  ¿ÉKóëdG  ¿Gòg  RhÉéJ  ó```≤d

 ∫ qhC’h  ,É¡àeôH  ºdÉ©dG  á```WQÉN  º°SQ  GOÉYCG  πH  ;Ö°ùMh  »HhQhC’G  ™```bGƒdG  º```°SQ

 ,á«fÉ°ùfE’G  äGQÉ°†ëdG  ø«H  õcôªdG  ™bƒe  »a  ÉHhQhCG  âëÑ°UCG  ïjQÉàdG  »a  I qô```e

 Ö°ùM  É¡YÉ°VhCG  Ö«JôJ  IOÉYEG  ≈dEG  I qô£°†e  É```¡°ùØf  iôNC’G  Üƒ©°ûdG  äó```Lhh

 ¿ô≤dG  Gòg  ¢üFÉ°üNh  çGóMCG  qπc  º°Sôd  Éæg  ∫ÉéªdG  ™°ùqàj  ’h  .≈£©ªdG  Gòg

 äÉHÉàμdG  q¿CG  Éªq«°S  ’  ,…ô°ûÑdG  ïjQÉàdG  »a  kÉLô©æe  πqãe  …òdG  ó q≤©ªdG  πjƒ£dG

 ó≤Y  1815  áæ°S  »a  ¬fCG  ≈```dEG  ô«°ûf  Éæ qæμd  ;Iô qaƒàeh  IójóY  ´ƒ```°VƒªdG  Gòg  »```a

 »àdG  ôÑcC’G  ÜGô£°V’G  Iôàa  ó©H  áq«HhQhC’G  ´É°VhC’G  §Ñ°V  ó«©«d  Éæ««"  ôªJDƒe

 øe  á«JôHÉfƒÑdG  Ühô```ëdG  É¡à∏°UGh  ºK  ,1789  áæ°S  á```«°ùfôØdG  IQƒãdG  É```¡àëààaG

 äQOÉH  ,1815  áæ°S  ƒ```dôJGh  á©bGh  »a  äôHÉfƒH  áªjõg  ™eh  .É```HhQhCG  ≈dEG  ô```°üe

 Gò¡d  Éæ««"  ôªJDƒe  ó```≤Yh  ,É¡JÉ£∏°S  ´ÉLôà°SÉH  á```ÑdÉ£ªdG  ≈dEG  á```«μ∏ªdG  ô```°SC’G

 πH  ;ºjó≤dG  »HhQhC’G  ΩÉ¶ædG  ≈dEG  IOƒ©dG  øY  ôØ°ùj  ºd  ôªJDƒªdG  q¿CG  q’EG  ;¢Vô¨dG

 ,áq«°ùfôØdG  IQƒã∏d  á«dÉμjOGôdG  QÉμ```aC’Gh  ΩÉ¶ædG  Gòg  ø«H  kÉ£°Sh  kÉ≤jôW  QÉ```àNG

 »μ∏ªdG  ºμëdG  ø«H  kÉ```£°Sh  kÓM  Ió«≤ªdG  áqjQƒà°SódG  á```«μ∏ªdG  CGóÑªH  ß```ØàMÉa

 kÓM  áqjƒÑîædG  á```«dGôÑ«∏dG  CGóÑªH  ßØàMGh  ,á«Ñ©°ûdG  ¢ù```dÉéªdG  ºμMh  ≥```∏£ªdG

 ,äÉ≤Ñ£dG  qπ```c  ø«H  IGhÉ°ùªdG  Iô```μah  ºjó≤dG  »YÉ£bE’G  ΩÉ```¶ædG  ø```«H  kÉ```£°Sh

 ¿Éc  …òdG  …QƒWGôÑeE’G  π```ãªdG  ∫óH  ∫hó∏d  »```eƒ≤dG  º«°ù≤àdG  CGóÑªH  ß```ØàMGh

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  IQƒã∏d  áq«fƒμdG  ÇOÉÑªdG  ≈∏Y  qºK  ,kÉªjób  á«ë«°ùªdG  ≈∏Y  kÉªFÉb

.äôHÉfƒH  ™e
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 ¢ù«°SCÉJh  ÉgOhóM  º```°SQ  äOÉYCGh  ,áqjQòL  áØ°üH  ÉHhQhCG  äO qó```éJ  Gò```μg

 π q£©Jh  É```¡μ¡æJ  áqjQƒãdG  Ühô```ëdG  ø```e  áeG qhO  »```a  π```NóJ  ¿CG  ¿hO  É```¡àª¶fCG

 Q qƒ£àdG  Gòg  π°†ØH  ºdÉ©dG  QÉ```¡ÑfG  qπëe  âëÑ°UCGh  ,»ª∏©dGh  »æ≤àdG  É```gQ qƒ£J

 áq«°SÉ«°ùdG  IQGOE’G  ¿Gó```«e  »a  É¡àMôW  »àdG  IójóédG  QÉμ```aC’G  π```°†ØHh  ,k’ qhCG

 º«ª©Jh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  …Qƒà°SódG  ºμëdGh  áqjôëdG  π```ãe  ,kÉ«fÉK  áq«YÉªàL’Gh

 Qƒ¡Xh  áæjóªdG  IQÉ```°†M  âd qƒëJ  óbh  .áqjOôØdG  IQOÉÑªdG  ™```«é°ûJh  ±QÉ```©ªdG

 ≈£©e  ≈dEG  »```HhQhCG  ≈£©e  øe  Iô«¨°üdG  á``` qjRGƒLôÑdG  hCG  ≈```£°SƒdG  á```≤Ñ£dG

 ó©H  â£≤°Sh  ,á«YÉæ°üdG  IQƒ```ãdG  â≤aGQ  »àdG  ä’qƒ```ëàdG  Ö∏ZCG  ¿CÉ°T  ,»```fƒc

 …QÉ°†ëdG  êPƒªædG  Gò¡d  Öéà°ùJ  ºd  »àdG  áq«HhQhC’G  º¶qædG  qπc  Éæ««"  ô```ªJDƒe

 á«HhQhC’G  ô```«Z  Üƒ©°ûdG  ø```e  ójó©dG  êPƒ```ªædG  Gòg  iô```ZCG  É```ªæ«H  ;ó```jóédG

.¬dGƒæe  ≈∏Y  è°ùædG  ádhÉëªH

 ™e  πYÉØJ  »a  äCÉ°ûf  »àdG  ≈dhC’G  á«Hô©dG  á«ãjóëàdG  ÜQÉéàdG  âfÉc  ó≤d

 ;±ÓàN’ÉH  kÉfÉªjEG  ó°TCGh  ôNB’G  ≈∏Y  kÉMÉàØfG  ôãcCG  á«ªdÉ©dG  äGô«¨àªdG  √òg

 AÉ°†ØdG  πc  ≈∏Y  »eƒ≤dG  êPƒªædG  Pƒëà°SG  ÉeóæY  ™LGôàdÉH  CGóH  ôeC’G  øμd

 ¿CG  º∏©fh  .á```«°SÉ«°ùdG  øY  kÓ```°†a  ôμØdG  »a  á```«dÉ°†ædG  äQò```éJh  »```aÉ≤ãdG

 »eƒb  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y  Üƒ©°ûdG  ó qMh  …òdG  ƒg  ô°TÉÑªdG  …QÉ```ª©à°S’G  π```NóàdG

 OhóëdG  âª°SQ  ¿CG  ¿É«MC’G  øe  ô«ãμdG  »a  ™bh  ¬fCG  ™e  ,Q qôëàdÉH  á```ÑdÉ£ª∏d

 á°ù«FôdG  ÜÉ```Ñ°SC’G  ø«H  øeh  .á```jQÉª©à°S’G  äÉ```ª«°ù≤àdG  Ö```°ùM  zá```«eƒ≤dG{

 qóH  ’  ∞∏àîªdG  ¿CG  Iôμa  π°UGƒJ  kÉ```«dÉM  ±ÓàN’Gh  ºgÉØàdG  áaÉ≤K  ∞```©°†d

 á≤jô£dG  √òg  âªμëà°SG  ó≤d  ,á«ÑæLCG  í```dÉ°üªH  kÉ£ÑJôeh  kÓ«ªY  ¿ƒ```μj  ¿CG

 ÉeEG  : kÉ«FÉæK  ™```°VƒdG  ¿Éc  ÉeóæY  »```æWƒdG  QôëàdG  äGQƒK  ¿É``` qHEG  ô«μØàdG  »```a

 ¿Gó∏ÑdG  »a  »°SÉ«°ùdG  ∫ó```édG  ¿CG  ¿B’G  iôfh  ,ôª©à°ùªdG  ™e  hCG  ø```WƒdG  ™```e

 ÉªHQh  ,»ÑæLC’ÉH  •É```ÑJQ’Gh  á```fÉ«îdG  áª¡J  ≈dEG  ≥```dõæj  Ée  kGô```«ãc  á```«Hô©dG

 Ió«≤Y  ≈∏Y  √QhóH  ºFÉb  πjƒW  çQEG  ÖÑ°ùH  á«FÉ°übE’G  á«∏≤©dG  √òg  â```î°SQ
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 .áfÉ«îdG  áª¡J  ≈dEG  ábófõdG  áª¡J  øe  kGô«°ùj  ∫ƒëàdG  ¿Éμa  ,á«LÉædG  ábôØdG

 ádhódG  PEG  ;¢ù«FQ  ¥QÉa  OƒLh  øq«Ñàf  á«HhQhC’G  á«eƒ≤dG  ÜQÉéàdÉH  ÉfQÉb  GPEGh

 ó¡°ûa  ,k’hCG  á«∏NGO  äÉeÉ°ù≤fG  ¢SÉ```°SCG  ≈∏Y  âeÉb  ób  Üô¨dG  »a  á```ãjóëdG

 âfÉà°ùJhôÑdGh  ∂«dƒKÉμdG  ø«H  kÉHhôM  ô°ûY  ™HÉ°ùdGh  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ¿É```fô≤dG

 ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô```≤dG  ó¡°T  º```K  ,á«HhQhC’G  äÉ```©ªàéªdG  πc  »```a  ø```«YRƒªdG

 AGQB’G  âª°ù≤fG  º```K  ,á¶aÉëªdG  IÉYOh  QGƒ```fC’G  IÉYO  ø«H  IOÉ```M  äÉ```YRÉæe

 ,∑GòfBG  äô¡X  »àdG  iôÑμdG  äÉ«LƒdƒjójC’G  ø«H  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ∫ÓN

 √òg  πc  »Øa  ,á```«eƒ≤dGh  á«dÉμjOGôdGh  á```«dGôÑ«∏dGh  á«cGôà°T’G  QGô```Z  ≈```∏Y

 ±ôW  ø«Hh  ¬æ«H  ¢ù«dh  ™ªàéªdG  π```NGO  ™≤j  π°üØdG  §N  ¿Éc  äÉ```ª«°ù≤àdG

 »°SBÉe  ¬à∏∏îJ  π```jƒW  ÜQóJ  ó©H  äÉ```©ªàéªdG  ∂∏J  âæμªàa  .¬```æY  »```LQÉN

 ¢û«©dG  π«Ñ°S  Éªg  ¥ÉaƒdGh  ºgÉØàdG  ¿CG  ÉgOÉØe  áé«àf  ≈dEG  π°üJ  ¿CG  áªî°V

 ™ªàéªdG  »a  Ihô```Kh  »HÉéjEG  CGóÑe  ±Ó```àN’G  ¿CGh  ,ô°ûÑdG  ø```«H  ∑ô```à°ûªdG

 á«eƒ≤dG  IóMƒ∏d  ójó¡J  ¬fCG  ≈∏Y  ±ÓàN’G  ìô£j  ÉeóæY  ÉeCG  ,¢ùμ©dG  ¢ù«dh

 íÑ°üj  ¿CG  Ωƒ¡ØªdG  ø```ªa  ``  kÉfÉ«MCG  á«Hô©dG  äÉ©ªàéªdG  »```a  π°üëj  É```ªc  ``

 kGójó¡J  qó©j  ±ÓàN’G  ΩGO  É```e  ºgÉØàdG  áaÉ≤K  ô°ûf  ∂dP  ó©H  ô```«°ù©dG  ø```e

 á≤«≤ëdG  √Gôj  Ée  ¢Vô```a  ≈∏Y  ∑GòfBG  πª©j  ±ôW  π```c  ¿EÉa  ¬«∏Yh  ,á```fÉ«Nh

.∞æ©dÉH

 »àdG  áªjó≤dGh  ≈```dhC’G  ¬àØ«Xh  øjódG  ó```«©à°ùj  ¿CG  òÄæ«M  …Qhô```°†dG  ø```e

 ,á«eƒ≤dG  á£HGôdG  ø```e  ≈∏YCG  ¿ƒμj  ¿CG  …CG  ;…ô```°ûÑdG  OƒLƒdG  ájGóH  ™```e  äCGó```H

 ≈∏Y  Ö∏£dG  ∞«ØîJ  ¢VôàØj  ÉªH  ,áæWGƒª∏d  á«°SÉ«°ùdG  OhóëdG  √OhóM  RhÉéàJh

 ΩÉjCG  ºî°†J  ób  Ö∏W  ƒgh  ,á«°SÉ«°ùdG  ÉjÉ°†b  »a  kGô°TÉÑe  kÓeÉY  ¿ƒμ«d  øjódG

 GPEÉa  .ÉgOƒLh  »a  IOó¡e  É¡fCÉH  á«Hô©dG  äÉ©ªàéªdG  äô©°T  ÉeóæY  QÉ```ª©à°S’G

 ájOƒLƒdG  ÉjÉ°†≤dÉH  ôeC’G  ≥∏©àj  ÉeóæY  IóYÉb  ¬fCG  ≈∏Y  ±ÓàN’G  ≈dEG  É```fô¶f

 íÑ°UCG  ``  ø«©e  »eƒb  ´hô°ûe  ∫ƒM  ájô°ûH  áYƒªée  ó qMƒJ  øY  ô¶ædG  ±ô°üH  ``
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 ≈∏Y  ºFÉ≤dG  »æjódG  :ø```jAÉ°†ØdG  ø«H  õ««ªàdG  Gòg  ó°ùéàj  ¿CG  …Qhô```°†dG  ø```e

 äÉcôà°ûªdG  ≈```∏Y  áªFÉ≤dG  á```«eƒ≤dG  ájƒ¡dGh  ,á```¡L  øe  º```gÉØàdGh  ±Ó```àN’G

 äÉHÉ£îdGh  á«ØFÉ£dG  äÉ```YGõædG  ¿Rh  ™LGôàj  ¿CGh  ,iôNCG  á¡L  øe  â```HGƒãdGh

 ¬éàªdG  ¿GOƒ°ùdG  ô```«°üe  π©dh  .∑ôà°ûªdG  ¢û«©dG  ó```YGƒb  ójóëJ  »a  á```«æjódG

 Gòg  Ö«¨j  ÉeóæY  áKQÉμdG  ºéM  ≈```∏Y  ∫Éãe  π°†aCG  Ωó≤j  º«°ù≤àdG  ƒëf  kÉ```«dÉM

 á«æjO ájDhQ ¢Vôa ≈∏Y ¬JOÉb QGô°UEG á«Ø∏N ≈∏Y ó∏H IóMh äQÉ¡fG ó≤a ,õ««ªàdG

 »eÓ°SEG  ¿GOƒ°S  ø«H  πÑ≤e  ´Gõf  íÑ°T  ΩÉ«bh  ΩÉ°ù≤f’G  áé«àædG  âfÉμa  ,IóMGh

 á«eÓ°SE’G  á«eƒ≤dG  ´hô°ûe  ¿EG  :ájGóÑdG  »a  ∫É≤j  ¿Éc  Éªæ«H  ;»ë«°ùe  ¿GOƒ°Sh

 ≈dEG  ±ÓàNG  πc  iOCG  GPEÉ```a  ,¬∏gCG  á£HGQ  á```jƒ≤Jh  ¿GOƒ°ùdG  ó«MƒJ  »```a  π```ãªàj

 á«Hô©dG  äÉ©ªàéªdG  âëÑ°UCG  ºgÉØàdG  áaÉ≤K  ÜÉ«Z  ÖÑ°ùH  ô°ûÑdG  ø«H  ΩÉ```°ù≤fG

 º¡àfÉμe Üô©dG  ó≤ah  ,á∏JÉ≤àªdG  Iô«¨°üdG  äÓjhódG  øe AÉ°ùØ«°ùa  á«eÓ°SE’Gh

 O qóëªdG  »g  πH  ;IOô```ée  á«Ø°ù∏a  á«°†b  â```°ù«d  ºgÉØàdG  á```«°†b  ¿EG  .á```«dhódG

.»Hô©dG  ºdÉ©dG  πÑ≤à°ùªd
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.Üô¨ªdG  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉH  ■

■  ï«°ûdG  óªëe

 ≈∏Y  ¢Vô```©J  Égô¶fCG  :É```HhQhCG  ô```eCG  kÉ≤M  Ö```«éY

 IógÉ©e  ¢üf  2004  ƒ«fƒj  18  ``  17  Ωƒ```j  É```¡«æWGƒe

 ∫òH  ó©H  ``  ¬àª°S  Ée  ≈dEG  IQÉ°TEG  É¡àLÉÑjO  øª°†àJ  ájQƒà°SO

 `` ¬Ñ«dÉ≤J  ™```«ªL  ∫ƒ≤dG  Ö«∏≤Jh  ,ó```«¡L  IQÉÑ©dG  »```a  ó```¡L

 á∏ªL  »a  zá«fÉ°ùfE’Gh  á```«æjódGh  á«aÉ≤ãdG  É```HhQhCG  å```jQGƒe{

 …òdG  ´Gô°üdG  πμH  â```°Th  √ò¡c  á«°VhÉØJ  ájOó©J  á```«Ø«dƒJ

 …P  »g  É```g  :AÉbôa  º```¡æe  CÉ```°ûfCÉa  ,AÉ```cô°ûdG  ø```«H  ¥ô```a

 á«μ«°ûàdG  ájQƒ¡ªédGh  ∫É```¨JôÑdGh  É«fƒdƒHh  á£dÉeh  É«dÉ£jEG

 zá«ë«°ùªdG  áfÉjódG{  ≈dEG  á°UÉN  IQÉ°TEÉH  ÖdÉ£J  É```«cÉaƒ∏°Sh

 áÑdÉ£ª∏d  â```dÉ©J  Égô«Z  äGƒ```°UCG  É```¡fhOh  ,á```LÉÑjódG  »```a

 É«fÉªdCG  ¿CÉ```°T)  áLÉÑjódG  ¢ü```f  »```a  zˆG{  ≈```dEG  IQÉ```°TE’ÉH

 å«∏ãàdG  ≈dEG  QÉ```°ûj  ¿CG  â¨àHG  áãdÉKh  ,(Ió```ëàªdG  á```μ∏ªªdGh

 ≈dEG  âYO  ``  É°ùfôa  ``  kÉ°†jCG  »g  á©HGQh  ,(IóædôjEG  ,¿Éfƒ«dG)

والتعددية: والعلمانية  الدين 
ا;وروبية التجربة 



والتعددية والعلمانية  الدين 

85

 ÉªH  ìôa  wπc  .¢SGóbC’G  ¢SóbCG  ≈dEG  kÓjƒW  ¬à©aQ  …òdG  zá«fÉª∏©dG{  CGóÑe  ΩGôàMG

 kGójó¡J  √òg  ``  á«aÓîdG  πH  ``  áØ∏àîªdG  ÉHhQhCG  »a  º¡°†©H  iCGQ  ¿CG  ¿Éch  ,¬jód

 á«fÉª∏©∏d  á°Uôa  É¡fCG  ``  ∂dP  øe  ó°†dÉH  ``  ôNB’G  º¡°†©H  iCGQ  Éªæ«H  ;á«fÉª∏©∏d

.≥dGƒYh  ≥MGƒdh  ≥HGƒ°S  ádCÉ°ùª∏dh  ,1πÑà¡J  ¿CGh  óH  ’  áëfÉ°S

```  1  ```

 É¡«∏Y  ¿Éc  »àdG  ``  z»æjódG  ¿CÉ```°ûdG{h  z»°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdG{  á```«FÉæK  ¿CG  ∫É```ëdG

 ÉHhQhCÉH  åjóëdG  ô°ü©dG  ájGóH  òæe  ``  äQÉ°U  ``  áLÉÑjódG  √òg  »a  ∫GóédG  QGóe

 ájôgƒL  á«FÉæK  ``  É¡JóM  êhCG  â¨∏H  å«M  ¬æe  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  »a  Éª«°S  ’h

 OƒLƒH  ∫ƒ≤dG  ``  á«FóÑªdG  á«MÉædG  øe  ``  É¡«a  ô¶ædG  Ωõ∏à°SG  ,»Hô¨dG  ôμØdG  »a

 ôeCG  πμ°TCG  óbh  .zøeDƒe{h  zøWGƒ oe{  ,zá```«æjO  äGP{h  zá«°SÉ«°S  äGP{  :zø```«JGP{

 zøeDƒªdG{  áYÉ£à°SÉH  πg :∫GDƒ°S  ìôWh ∫Éμ°TEG  ÉªjCG  ø««HhQhC’G  ≈∏Y á∏°üdG  √òg

 √òg  »a  áKóëà°ùªdG  ¿ÉWhC’G  √òg  øe  ¢ù«d  ¬æWh  ¿CG  ΩCG  ,z kÉæWGƒe{  ô«°üj  ¿CG

 ,z kÉæeDƒe{  ¿ƒμj  ¿CG  zøWGƒªdG{  áYÉ£à°SÉH  πg  :Gòg  øe  ó°†dÉHh  ?á«fÉØdG  É«fódG

?ÉeRÓàj  ¿CG  øjódÉH  OÉëdE’Gh  áæWGƒªdG  ¿CÉ°T  øe  ¿CG  ΩCG

 ádhO  »a  º¶àæJ  ¿CG  zø```«æWGƒªdG  áYÉªL{  »```a  π°UC’G  ¿Éc  Éªd  ¬```fCG  ∂```dP

 Ωƒª©dG  ≈∏Y  »gh  `` ±ô£àªdG  ájƒ°VƒØdG  áYõædG  ∞bƒe  Éæ«æÑJ  GPEG  ’EG  º```¡∏dG ``

 ¿CG  `` πbC’G  ≈∏Y  á«Hô¨dG  ó«dÉ≤àdG  »a ``  π°UC’G  ¿Éc  Éªc  ,∫ÉëdG  ™bGƒH  áLƒéëe

 ¢†©H  »a  ’EG  º¡∏dG  ,™°ShC’G  ÉgÉæ©ªH  zá°ù«æc{  »```a  zø«æeDƒªdG  áYÉªL{  º```¶àæJ

 ìô£fG …òdGh ,óH ¬æe ¢ù«d …òdG ∫GDƒ°ùdG ¬fCG ióÑJ ,IPÉ°ûdGh ádhõ©ªdG ä’ÉëdG

 Jean - Paul Willaime, «Laïcité, religions et construction européenne» in: Laïcité et ```  1

 séparation des églises et de l’Etat, histoire et actualité, sous la direction de Jean

 Baubérot, Paul d’Hollander et Mireille Estivalez, Presses universitaires de Limoges

(Pulim), 2006, p. 213 sq.
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 ?á°ù«æμdG  ≈dEG  á```Ñ°ùædÉH  ádhódG  ¬```∏ãªJ  …òdG  Ée  :Égô«Z  ø```e  ôãcCG  ÉHhQhCG  »```a

 ádhódG  á°ù«æμdG  qó©J  nhnCG  ?ádhódG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  á°ù«æμdG  ¬∏ãªJ  …òdG  Ée  ,AÉ≤∏àdÉHh

 PEGh  ?z»æjódG  ∂jô°ûdG{  ádhódG  Ég qó©J  ó```b  Éªc  z[…ƒ«fódG]  »æeõdG  ∂```jô°ûdG{

 É¡JÉ£∏°S  óªà°ùJ  É¡fCG  ``  zá«°SÉ«°ùdG  áYÉªédG{  hCG  ``  zø```«æWGƒªdG  áYÉªL{  ø```eDƒJ

 É¡fCG  ``  zá«æjódG  á```YÉªédG{  hCG  ``  zø```«æeDƒªdG{  áYÉªL  iôJ  É```ªæ«H  ;Ö©°ûdG  ø```e

 ,≈dhC’ÉH  ájƒ«fO  á```YÉªL  á«°SÉ«°ùdG  áYÉªédG  PEGh  ,ˆG  ø```e  É```¡JÉ£∏°S  ó```ªà°ùJ

 Gòg  ìó≤æj  ,iôMC’ÉH  ájƒ«fOh  ≈dhC’ÉH  ájhôNCG  á«æjO  áYÉªL  á«æjódG  áYÉªédGh

 …CGh  ?¿hÉ©àdÉH  ΩCG  ô```LÉ¡àdÉH  :ø«àYÉªédG  ø«H  ¢ûjÉ©àdG  øμªj  ∞```«c  :∫DhÉ```°ùàdG

?Ωƒ≤j  ¿hÉ©J  …CGh  ?¿ƒμj  ôLÉ¡J

```  2  ```

 áYô°Sh  ,É¡Jó¡°T  »àdG  á«îjQÉàdG  çGóMC’G  AGôK  π©ØH  ``  ÉHhQhCG  ¿CG  AÉØN  ’

 ≈dEG  IQÉ°TE’ÉH  ``  ó```©J  äQÉ```°U  ``  É¡«a  ïjQÉàdG  ´QÉ```°ùJh  π```H  É¡H  ∫Gƒ```MC’G  Ö```∏≤J

 ``  øjódGh  ádhódG  ø«H  á∏°üdG  ¢üîj  Éª«ah  .ÜQÉ```éJ  ôÑàîe  ``  AÉ©ªL  á```jô°ûÑdG

 ,iôNC’G  ôgGƒ¶dG  øe  ÉgGƒ°S  ¿hO  ΩÉ≤ªdG  Gòg  »a  Éæ«æ©J  »àdG  IôgÉ¶dG  »gh

:IóY  ÜQÉéJ  »a  ÉHhQhCG  âÑ∏≤J  ó≤a  ``  !ÉgGôKCG  Éeh  ÉgôãcCG  Éeh

 ádhódG  ø«H  áæμªªdG  ábÓ©dG  ∫Éμ°TCG  πc  ``  CGó```ÑªdG  å«M  øe  ``  »g  â```HôL

 »fÉªdC’G  »°ùæμdG  ¿ƒfÉ≤dG  »a ¢ü°üîàªdGh  ≥ëdG  ±ƒ°ù∏«a  ó¡àLG  óbh  ,øjódGh

 á```æμªªdG  äÓ```°üdG  •É```Ñæà°SG  »```a  (1977 ̀ ` 1902)  Eric Wolf  ∞```dƒa  ∂```jQEG

 `` á«©bGƒdG  ’  ájQÉÑàY’G  á«MÉædG  øe ``  ÉgóLƒa  ,øjódGh  ádhódG  ø«H  `` kÉ«FóÑe ``

 ábÓ©dG  ¿ƒμJ  ,á°ù«æμdG  ô¶f  á¡L  øe  Éæ≤∏£fG  øëf  Ée  GPEG  :»dÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y

 á°ù«æμdG  »°ü≤J  å«ëH  ∂dPh  ``  zAÉ°übEG  ábÓY{  ÉeEG  ádhódGh  á°ù«æμdG  ø«H  áªK

 ,z»gÉªJ  ábÓY{  hCG  ,záq«°ü≤ ne  á```dhO{h  zá« p°ü r≤ oe  á°ù«æc{  ΩÉeCG  ¿ƒμæa  ,á```dhódG

 zá«°UÉ°üàeG  á°ù«æc{  ΩÉeCG  ô«°üæa  ,kÉ°UÉ°üàeG  ádhódG  á°ù«æμdG  ¢üàªJ  É```¡æ«M
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 ``  záæª«¡e  á°ù«æc{  ΩÉeCG  ô```«°üf  É¡≤aƒH  ,zá©Øæe  ábÓY{  hCG  ,zá°ünàª oe  á```dhO{h

 ¿PEÉa  ,zOÉ«M  ábÓY{  hCG  ,án∏ nª©nà°ù oe  á∏ s°S nƒ nà oe  ádhOh  ``  Iô```°TÉÑe  ô«Z  á```£∏°S  äGP

 .zIójÉëe ádhO{h  zIójÉëe á°ù«æc{  áªK  ¿ƒμJ  å«ëH  zójÉëàdG{  CGóÑe  ΩÉeCG  ¿ƒμf

 IQƒ°üdG  Éæ«ØdCG  ,ádhódG  QÉÑàYG  á¡L  øe  IôªdG  √òg  ôeC’G  ≈dEG  Éfô¶f  øëf  ¿EGh

 (ádhódG  á°ù«æc)  á```∏ nª©nà°ù oe  á°ù«æc  :z∞«XƒJh  π«°SƒJ  á```bÓY{  ÉeEÉa  :á```°Sƒμ©e

 ádhódG)  á°üàªe  á°ù«æch  á«°UÉ°üàeG  ádhO  :z»gÉªJ  ábÓY{  hCG  ,áæª«¡e  ádhOh

 hCG  á«°UÉb  á```dhOh  á« q°ü r≤ ne  á```°ù«æc  :zAÉ```°übEG  á```bÓY{  hCG  ,(á```°ù«æc  É```¡Ø°UƒH

 kÉgÉÑ°TCG  á«FóÑªdG  äÉbÓ©dG  √ò¡d  óLh  øe  óLhh  ...∂«dGhO  Gòμgh  .Ió¡ n£°† oe

.1¢ùjÉbh  ¿QÉbh  ó¡àLÉa  ÉHhQhCG  ïjQÉJ  »a  ôFÉ¶fh

 á≤HÉ°ùdG  äÉ```fÉμeE’G  âªLôJ  óbh  ,Iô```ªdG  √òg  kÉ«fƒfÉb  ``  É```HhQhCG  â``` qHôLh

 ádhódG  ø«H  áæμªªdG  á∏°üdG  ¿Gƒ```dCG  øe  ójó©dG  Oó©dG  ``  á«fƒfÉb  äGQƒ```°üJ  ≈```dEG

 ºμëJh  âªμM  »àdG  á«eƒ≤dG  ø«fGƒ≤dG  ∞«æ°üàd  IóY  ¥ôW  áªK  âfÉμa  ,øjódGh

 …ô««J  »°ùfôØdG  åMÉÑdG  ÉgóY  óbh  ,ÉHhQhCG  »a  ¿ÉjOC’Gh  ádhódG  ø«H  äÉbÓ©dG

 »îjQÉàdG  è¡æªdG  Ö°ùëH  ∞æ°üJ  ¿CG  ÉeEG  É¡fCG  óLƒa  Thierry Rambaud  ƒÑeGQ

 ´ÉÑàà°SG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  z´É```Ñàà°S’G  ΩÉ¶f{  :áª¶fCG  áKÓK  É``` n¡ nfBG  ióÑààa  ,…ô```¶ædG

 ,øjódÉH  ádhódG  ø«H  á∏°U  ’  å«M  z∫É°üØf’G  ΩÉ¶f{h  ,¢ùμ©dG  hCG  ádhó∏d  øjódG

 ÉeEGh  .á«fƒfÉ≤dGh  á«dÉªdG  á```fÉYE’ÉH  øjódG  ádhódG  ø«©oJ  å«M  z¿hÉ```©àdG  ΩÉ```¶f{h

 ΩÉ¶ædG{  ø«H  ábôØàdG  É¡fBG  ºààa  ,»fƒfÉ≤dG  …Qƒ°üdG  è¡æªdG  Ö°ùëH  ∞æ°üJ  ¿CG

 ,á¡L  øe  ``  Concordat  zá```jƒHÉÑdG  IógÉ©ªdG{  Iôμa  ≈```∏Y  ºFÉ≤dG  ``  z…ó```bÉ©àdG

 ádhódGh ádhódG  ¬«ªëJ …òdG  øjódG  Iôμa ≈dEG  óæà°ùªdG  ``  zádhódG  ¢ùFÉæc ΩÉ¶f{h

 ∫É°üØf’G  êPÉ```ªf  ,∞∏àîe  ΩÉ```¶f{h  ,á«fÉK  á```¡L  øe  ``  øjO  É```¡d  ¿ƒμj  »```àdG

 Salvador Gomez de Arteche, «les relations entre le pouvoir politique et le pouvoir ```  1

 religieux: les réponses de l’histoire», in: Services publics et religions: les nouvelles

 frontières de l’action publique en Europe, textes réunis par Hélène Pauliat, Presses

universitaires de Limoges (Pulim), 2006, p. 89-94.
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 è¡æªdG  Ö°ùëH  ÉeEGh  .áãdÉK  á```¡L  øe  ``  ÉgóMhCG  á«fÉª∏©dG  â```°ù«d  ``  zIOó```©àªdG

 É¡°†©H  êPÉªf  áKÓK  ``  kÉ°†jCG  Iô```ªdG  √òg  ``  õjÉªàJ  å«M  ;…Qƒ°üdG  …QÉ```ÑàN’G

 z∫É°üØf’G  êPÉªf{h  ,zádhódG  ¢ùFÉæc  êPÉªf{:``  »dGƒàdG  ≈∏Y  ``  »gh  .¢†©H  øY

 ∑ÉL  åMÉÑdG  ¿Éc  óbh  .1[ó«≤ªdG]  z¿hÉ```©àdG  ∫É°üØf’G  êPÉªf{h  ,[≥```∏£ªdG]
 ¿ÉjOC’Gh  ∫hódG  ø«H  á∏°üdG  º¶àæJ  »àdG  äÉbÓ©dG  »a  õ«e  ób  πÑb  øe  ô```«HhQ

 ΩÉ¶f{h  ``  á«WGôbƒ«àdG  ¬∏ãªJ  …òdG  ``  [øjódGh  ádhódG  ø«H]  z§∏îdG  ΩÉ¶f{  :ø«H

 AÉëfCG{  kGô«NCGh  ``  ádhódG  ¢ùFÉæc ΩÉ¶fh ±GôàY’G ΩÉ¶f √ó°ùéj …òdG ``  zOÉëJ’G

 »g  äòîJCG  AGƒ°S  ,[¢Uƒ```°üîªdG  ÉgÉæ©ªH  zá«fÉª∏©dG{  É```¡æª°Vh]  z∫É```°üØf’G

 äGP  ``  äÉØ«æ°üàdG  ºgCG  óMCG  ¿CG  ≈```∏Y  .2z qOGƒJ{  ΩCG  z mOÉ©J{  ΩCG  zπgÉéJ{  IQƒ```°U
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 T. Rambaud, La séparation des cultes et de l’Etat en droit public comparé. Analyse ```  1

comparative des régimes français et allemand, Paris: LGDJ, 2004, p. 4-6.

 Jacques Robert, la liberté religieuse et le régime des cultes, Paris: Puf, 1977, p. 17 ```  2

et sq.
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 René Raymond, Religion et société en Europe: La sécularisation aux XIXe et XXe ```  1

siècles (1789-2000), Paris: Le seuil, 1998.

Jean Baubérot et Micheline Milot, Laïcité sans frontières, Paris: seuil, 2011.  ̀̀̀  2

 Salvador Gomez de Arteche, «les relations entre le pouvoir politique et le pouvoir ```  3

religieux: les réponses de l’histoire», op. cit.

 Henri Madelin, in: Colloque: Nouveaux enjeux de la laïcité, collection: Questions en ```  4

débat, Paris: Centurion, 1990, p. 144-145.
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 Claude Proeschel, L’idée de laïcité: une comparaison franco-espagnole, Paris: ```  1

L’harmattan, 2005.

Jean Baubérot et Micheline Milot, Laïcité sans frontières, op. cit. ```  2

Jean-Paul Willaime, «Laïcité, religions et construction européenne», op. cit. ```  3
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nouvelles frontières de l’action publique en Europe, op. cit. p. 39-44.



المحـور

94

 »¨∏j  ``  ∫ÉãªdG  π```«Ñ°S  ≈∏Y  ``  É«fÉÑ°SEG  √ò```g  ;¿ô≤dG  QGóe  ≈∏Y  kÉ```«≤«≤M  kÉ```eó≤J

 ¬æμdh  ;âfÉc  Ée  áæFÉc  á«æjO  Ió```«≤Y  ájCG  ádhódG  ™ÑàJ  ¿CG  1978  ΩÉ```©d  É```gQƒà°SO

 Gòg  ≈∏Yh  ,¿ÉjOC’Gh  ádhódG  ø«H  z¿hÉ©J  äÉbÓY{  OƒLh  IQhô°V  ô```≤j  AÉ```≤∏àdÉH

 …ƒHÉÑdG  »°SôμdG  ™e  äÉbÉØJG  ΩGôHEG  ºJ  ``  »YÉÑàà°S’G  ¢ù«dh  ``  »fhÉ©àdG  ¢SÉ°SC’G

 ôãcCG  ...á«eÓ°SE’Gh  á```jOƒ¡«dG  ø«àfÉjódG  »```∏ãªe  ™e  äÉbÉØJG  ¬à∏J  ,1979  ΩÉ```Y

 ™e  ``  â∏N  äGƒæ°S  òæe  ``  hô«JÉHGR  »dÉëdG  á```eƒμëdG  ¢ù«FQ  ¢VhÉØJ  ,Gòg  ø```e

 ádhódG  É¡ëæªJ  »àdG  Ió```YÉ°ùªdG  ¢†jƒ©J  ≈∏Y  á«fÉÑ°SE’G  á```«μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG

 (%0^70  √Qób  ió©àj  ’)  πNódG  ≈∏Y  áÑjô°†dG  øe  §°ù≤H  á°ù«æμdG  √òg  ≈dEG

 á£jô°T  ¿ÉÑ°SE’G  ÖFGô°†dG  »©aGO  ∫Ée  øe  á°ù«æμdG  øFGõN  »a  ádhódG  ¬î°†J

 π°üØdG  ¿Ó```YEG  ºJ  ∫É¨JôÑdÉHh  .¿CÉ```°ûdG  Gò```g  »a  »ª°SQ  Ö```∏£H  Gƒ```eó≤àj  ¿CG

 ΩÉY  ájQƒ¡ªédG  ¿ÓYEG  É¡«a  ºJ  »àdG  É¡JGP  á¶ë∏dG  »a  á°ù«æμdGh  ádhódG  ø```«H

 á°ù«æμdG  ™e  …ƒHÉH  ¥ÉØJ’  QGõdÉ°S  QƒJÉàμjódG  ó≤Y  ™æe  Ée  Gòg  ¿CG  ≈```∏Y  ,1911

 ¿Éc  ºK  ,á«dÉe  äGóYÉ°ùe  øe  á°ù«æμdG  äOÉ```aCG  å«ëH  ,1940  ΩÉY  á```«μ«dƒKÉμdG

 …òdG  2001  ¿ƒfÉb  øe  kGAóH  iôNC’G  äÉfÉjódG  ≈∏Y  ∫É¨JôÑdG  ìÉàØfG  øe  ¿Éc  Ée

.á«fÉÑ°SE’G  É¡JQÉL  øe  ∫É¨JôÑdG  Üôb

 .á«àfÉà°ùJhôÑdG  ∫hódG  ≈dEG  É```æH  òNh  ,á«μ«dƒKÉμdG  ∫hódG  ä’ÉM  øe  É```æYO

 á°ù«æμdG  øY  ∫É°üØf’G  ``  á«∏ªîe  á«μF’  IQƒK  »a  ``  âæ∏YCG  ójƒ°ùdG  á```dhO  √ò```g

 IQGRh  ¢UÉ°üàNG  ø```e  á«æjódG  QƒeC’G  äQÉ```°U  ¿CG  ¿Éch  ,2000  ΩÉ```Y  á```jôKƒ∏dG

 .ádhódG  øe  »dÉªdG  ºYódÉH  ≈¶ëJ  á```jôKƒ∏dG  á°ù«æμdG  ≈≤ÑJ  ¬fCG  ≈∏Y  ,á```aÉ≤ãdG

 √òg  ºμëH  ``  ™àªàJh  ,zá«eƒ≤dG  á```°ù«æμdG{  »g  zájôKƒ∏dG{  ¿EÉa  ∑QÉªfGódG  »```ah

 ,áμ∏ªªdG  Qƒ```à°SO  øe  ¢SOÉ°ùdG  ó```æÑdG  ºμëH  ∂dPh  ,á```dhódG  º```YóH  ``  á```Ø°üdG

 â°ùeCGh  ,á«°ùæμdG  ¿hDƒ°ûdG  IQGRh  ±Gô°TEG  âëJ  äQÉ°U  á°ù«æμdG  ¿CG  Éª∏ãe  ∂dPh

 âJÉHh  ,ájOÉÑY  áÑjô°V  ¿hODƒj  ¿ƒæWGƒªdG  ≈ë°VCGh  ,ø«ØXƒe  øjO  ∫ÉLQ  ¿ qƒμJ

.ôM  ƒëf  ≈∏Y  äÉ«©ªL  É¡°ùØæd  Å°ûæJ  iôNC’G  äGOÉÑ©dG
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 ≈∏Y  ¿Éfƒ«dG  á```dhO  â≤HCG  ∂```°T  ô«Z  øe  :á```«°ùchòKQC’G  ∫hó```dÉH  å∏K  º```K

 ∫ÉªYC’ÉH  ¿ƒ```ªFÉ≤dG  ≈```°ùeCGh  ,kÉ«FÉ°übEGh  kÉ```jƒb  AÉ```≤HEG  á```°ù«æμdG  ™```e  É```¡ØdÉëJ

 ,¢SQGóªdÉH  kÉjQÉÑLEG  »æjódG  º«∏©àdG  ≈ë°VCGh  ,ø«ØXƒe  á```«°ùchòKQC’G  ájóÑ©àdG

 »æH  ÖFGôZ  øe  áÑjôZ  ∂∏Jh  ,IQƒ```¶ëe  iôNC’G  ¿ÉjOC’G  ≈dEG  á```jÉYódG  â```JÉHh

 »fÉfƒ«dG  ádhódG  ΩÉ¶f  º°Sƒj  ¿CG  øμªj  ’  Gòg  ™eh  ,…ó«°S  Éj  ,ø«KóëªdG  ¿Éfƒj

 ≥Ñ£æj  ¬°ùØf  ôeC’G  ’h  ,’  ,kÉ«WGôbƒ«J  kÉeÉ¶f  ¬fƒμH  ``  ∫GƒMC’G  øe  ∫ÉM  …CÉH  ``

.¬∏Ñb  øe  »cQÉªfGódG  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y

 AGóYCG]  A’Dƒg  ≈dEG  ’  áHòHòªdG  á«fÉãdG  áÄØdG  QÉ°ùe  ¬«dEG  ∫BG  …òdG  Éeh  ``  2

?[ø«≤∏£ªdG  á«fÉª∏©dG  QÉ°üfCG]  ∂ÄdhCG  ≈dEG  ’h  [ø«≤∏£ªdG  á«fÉª∏©dG

 á«©°Vh  AÉ```¡fEG  ≈∏Y  1984  ΩÉ```©d  IójóédG  á```«bÉØJ’G  âJCG  É```«dÉ£jEG  √ò```g

 :¿CÉH  äôbCG  »g  ¿EGh  ≈àM  ∂dPh  ,ádhó∏d  kÉæjO  É¡Ø°UƒH  á```«μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG

 ,z»dÉ£jE’G  Ö©°û∏d  »îjQÉàdG  çGô```àdG  øe  kGAõL  πμ°ûJ  á«μ«dƒKÉμdG  ÇOÉ```Ñe{

 ™e  äÉbÉØJG  Ωô```ÑJ  ¿CG  á```dhó∏d  ø```μªj  ¬```fEÉa  ,»```dÉ£jE’G  Qƒ```à°SódG  Ö```°ùëHh

 QÉ°Uh  ,zÉ¡H  ±ôà©ªdG  äÉfÉjódG{  ™°Vh  :ójóL  ™°Vh  É¡d  QÉ°U  »àdG  äÉfÉjódG

 ΩÉ¶ædG  øe  Öjôb  ôeCG  ƒgh  .º¡JGóFÉY  øe  %0^8  Égƒ°üîj  ¿CG  ø```««dÉ£jEÓd

.»fÉÑ°SE’G

 Éªc  ,zΩÉY  ≥```M  äÉÄ«g{  É¡Ø°UƒH  ¢ù```FÉæμdÉH  ±GôàY’G  º```J  É«fÉªdCG  »```ah

 â°ùeCG  »àdG  ¿É```jOCÓd  zá«eƒª©dG  ádÉ°SôdG{  ¬```«ª°ùJ  ÉªH  ±ôà©J  ádhódG  äQÉ```°U

 ¿CÉ°T  øe  ¿CG  ∂dP  ;ájóÑ©àdG  áÑjô°†dG  øe  É¡à°üM  øe  ó«Øà°ùJh  ,ºYódG  ≈≤∏àJ

 ájóÑ©J  ÖFGô°V GhODƒj  ¿CG  áæ«©e  á°ù«æc  ≈dEG  ºgAÉªàfG  ¿ƒæ∏©j  øjòdG  ø«æWGƒªdG

.á«¨ÑdG  √ò¡d  ádhódG  ¬JóYCG  ¥hóæ°U  ≥jôW  øY  á°ù«æμdG  ≈dEG

 äGOÉÑ©dG  ¿ƒªYój  á«∏ëªdG  äÉYÉªédGh  º«dÉbC’Gh  ádhódG  ¿EÉa  ,Éμ«é∏H  »ah

 áª∏°ùªdGh  á«fÉμ«∏éfC’Gh  á«∏«FGô°SE’Gh  á«MÓ°UE’Gh  á```«μ«dƒKÉμdG)  É¡H  ±ôà©ªdG
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 áYÉªL{  ≈∏Y  ádÉMEG  πc  å«M  Ióædƒ¡H  kGóL  ∞```∏àîe  ™°VƒdGh  ,(á```«°ùchòKQC’Gh

 ∫ÉLQ  QƒLCG  AGOCG  ø```Y  ádhódG  âØbƒJh  ,Qƒà°SódG  øe  1983  ΩÉ```Y  â«¨dCG  zá```«æjO

 øY  kÓ°†a  ,äGOÉ```Ñ©dG  É```¡ª°SÉ≤àJ  á```dhó∏d  ájƒæ°S  á```Ñg  áªK  ¿CG  ≈```∏Y  ,ø```jódG

.iôNCG  á«dÉe  äGRÉ«àeG

 áμ∏ªªdG  »Øa  ,zá«°SÓN{  É¡fEG  :É```¡æY  ∫É≤j  ¿CG  øμªj  »àdG  ä’ÉëdG  ≈```≤ÑJ

 ƒg  ∫hC’G  ôjRƒdG  ¿CG  É```ªc  ,á«fÉμ«∏éfE’G  á°ù«æμ∏d  á```°ù«FQ  áμ∏ªdG  qó©J  Ió```ëàªdG

 ≈dEG  ¬fCG  ô«Z  ,äGOQƒ∏dG  ¢ù∏ée  πNGO  º¡fÉμªH  ¿ƒ¶ëjh  áØbÉ°SC’G  ø«©j  …ò```dG

 øY  á∏≤à°ùe  iôNC’G  äÉfÉjódG  ≈≤ÑJ  Gòg  záeÉ≤ªdG  á°ù«æμdG{  ΩÉ¶f  Gòg  ÖfÉL

 ¿EÉa  GóædôjEÉH  ÉeCG  .äÉ«©ªédG  ¿ƒfÉb  Ö°ùëH  kGôM kÉª«¶æJ  É¡°ùØf  º¶æJh  ,ádhódG

 ,1978  ΩÉY  zá«ª°SQ  áeÉ≤e  á```°ù«æc{  π¶J  ¿CG  øY  âØbƒJ  á«μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG

 çƒdÉãdG  ≈dEG  π«ëj  ∫GR  ’  Qƒà°SódG  ¿CG  ô«Z  ,ádhódG  ±ôW  øe  ∫ƒªJ  ó```©J  º```dh

.¢Só≤ªdG

 ≈∏Y  á°ù«æμdGh  á```dhódG  ø«H  π°üØdG  ¿EG  :∫ƒ```≤dG  ø```μªj  ¢ù```«d  kGô```«NCGh  ``  3

 GPEGh  ,ÉHhQhCG  »a  ¬H  »°SCÉà∏d  »```fƒfÉb  êPƒªæc  ¬°ùØf  ¢Vôa  á«°ùfôØdG  á```≤jô£dG

 øª°†j  QÉ```°Uh  ,∫hódG  øe  ó```jó©dG  »a  ô°ûàfG  ó```b  äÉ```«©ªédG  ΩÉ```¶f  ¿CG  ≥```M

 »a  AÉ°†YC’G  ∫hódG  á«ÑdÉZ  »```a  ¬fCG  kÉ°†jCG  ≥ëj  ¬fEÉa  ,äGOÉÑ©dG  º```«¶æJ  á```jôM

 ájƒHÉH  äÉbÉØJG  ≈àMh  ,¿ÉjOC’Gh  á```dhódG  ø«H  äÉbÉØJG  óLƒJ  »HhQhC’G  OÉ```ëJ’G

 ,¢ûjÉ©J  πcÉ°ûe  ∫hódG  √ò¡d  ô```eC’G  Gòg  ìô£j  ¿CG  ¿hO  ,…ƒHÉÑdG  »```°SôμdG  ™```e

 ,∫hódG  øe  ójó©dG  »a  ¬H  k’ƒª©e  zÉ¡H  ±ôà©ªdG  äGOÉÑ©dG{  ΩÉ¶f  QÉ°U  Gòμgh

 »a  IGhÉ°ùªdG  øª°V  AGƒ°Sh  ,’  ΩCG  á«eƒªY  äÓjƒªJ  ≈dEG  ôeC’G  Gòg  iOCG  AGƒ°S

.’  ΩCG  ¿ÉjOC’G  ™e  πeÉ©àdG

 ¢ùFÉæμdG  í```æªJ  â°ùeCG  á«HhQhC’G  ∫hó```dG  Ö∏ZCG  ¿EÉ```a  ,Ωƒª©dG  ¬Lh  ≈```∏Yh

 ¿CG  ¬æμªj  …òdG  ``  ÖFGô°†dG  ™aGód  ôëdG  QÉ«àN’G  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  á«dÉe  äGRÉ```«àeG



والتعددية والعلمانية  الدين 

97

 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  É```eCG  ,kGô°TÉÑe  kÓjƒªJ  É```¡∏jƒªJ  ≈dEG  óª©J  hCG  ``  IOÉ```ÑY  á```jCG  QÉ```àîj

 ¿CG  óéJ  á«HhQhC’G  ∫hódG  Ö∏ZCG  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  »¨ÑæJ  ¬fEÉa  ,á«°ùfôØdG  á```dÉëdG

 ∂dPh  ,á«YÉªàLG  á©Øæeh  kGQhO  ø```jó∏d  ¿CG  Iôμa  ≥aƒH  πª©dG  É¡d  Ö```°ùfC’G  ø```e

 AGƒ°S  ,¿ÉjOC’G  É¡H  ≈¶ëJ  »àdG  äGRÉ```«àe’G  á«Yhô°ûªH  QGôbE’G  ≈dEG  …ODƒj  É```ªH

 áÑjô°†∏d  ¬«LƒJ  IOÉYEG  πμ```°T  ≈∏Y  ¿Éc  hCG  ô°TÉÑe  ºYO  πμ°T  ≈∏Y  ∂```dP  ¿É```cCG

 ¿CG  É¡d  ø```μªj  äGOÉÑ©∏d  á```«eƒª©dG  äÓjƒªàdG  á```ª¶fCG  ¿CG  ≈```∏Y  ,πNódG  ≈```∏Y

 ¥ÓNC’ÉH  á≤∏©àe  QƒeCG  ∫ƒM  Éª«°S  ’  ,ájƒ«fO  äÉ©jô°ûJ  ™e  ÉHhQhCG  ôÑY  ¢ûjÉ©àJ

.óFGƒ©dÉHh  á«YÉªédG

 á«HhQhC’G ∫hódG Ö∏ZCG »a óLƒJ â°ù«d ,kGô«NCGh

 ájƒ¡dG  »a  á«æjódG  á°üëdG  ∫ƒM  ôJƒàdG  øe  •ÉªfCG

 QƒeC’G  É¡H  ô«°ùJ  »àdG  É¡°ùØf  áLQódG  ≈∏Y  á«eƒ≤dG

 á∏«W  áª°SÉM  ádCÉ°ùªdG  √ò```g  âfÉc  å«M  ;É```°ùfôØH

 ídÉ°üd 1905 ¿ƒfÉ≤H âª°ùMh ,ô°ûY ™°SÉàdG  ¿ô≤dG

 AGóY  ô°ùØj  Ée  ƒg  ÉªHôd  Gògh  ,á```«fÉª∏©dG  ájƒ¡dG

 IógÉ©ªdG  áLÉÑjO  »a  ÉHhQhC’  zá«ë«°ùªdG  QhòédG{  ≈dEG  IQÉ°TEÓd  É°ùfôa  »∏ãªe

.ájQƒà°SódG

```  5  ```

 ¿CÉ°û∏d  …QÉ```«©ªdG  ø«æ≤à∏d  »```HhQhC’G  ΩÉ¶ædG  ¿CG  ø```««bƒ≤ëdG  ¢†```©H  ó```éj

 :øjõjÉªàe ø«jƒà°ùe øª°†àj  ƒgh ,1¬JGP âbƒdG  »a π«°UCGh  ó≤©e ΩÉ¶f »æjódG

 OGôaCÓd  á«æjódG  äGó```≤à©ªdG  ájÉªM  äGAGô```LEÉH  ≥∏©àjh  :…ó```YÉb  iƒ```à°ùe  ``  1

 Ed: Françoise Curtit et Francis Messner, Droit des religions en France et en Europe: ```  1

Recueil de textes, Bruxelles: Brylant, 2008.

 äGó≤à©ªdG  ájÉªM
 OGôaCÓd  á«æjódG
 ô«jÉ©e  »gh  ,äÉYÉªédGh
 á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ≤ëdG  øª°†J
øjódG  ∫Éée  »a
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 ájôM  :øjódG  ∫Éée  »a  á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ```≤ëdG  øª°†J  ô«jÉ©e  »gh  ,äÉ```YÉªédGh

 ÖÑ°ùH  õ«ªdG  Ωó```Yh  IGhÉ°ùªdG  ,á```«Ñ∏°ùdGh  á«HÉéjE’G  ø```jóàdG  ájôM  ,OÉ```≤àY’G

 ¢Uƒ°üædG  »```a  ``  ô```«HÉ©àdG  »a  ø```jÉÑJ  ™```e  ``  á```fhóe  ô```«jÉ©ªdG  √ò```gh  .ø```jódG

 »g  Éªc  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«HhQhC’G  IógÉ©ªdG  »ah  ,á«HhQhC’G  ∫hó∏d  ájQƒà°SódG

 »eGõdEG  ™HÉW  óLƒj  ’  Éªæ«Hh  .¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’G  »a  á```eƒbôe

 á«MÓ°üdG  ¬d  »HhQhCG  ¢VÉb  á£°SGƒH)  Ωõ∏J  á«HhQhC’G  IógÉ©ªdG  ¿EÉa  ,¿ÓYEÓd

 º«¶æJ  πÑ°S  …CG  ;äGOÉÑ©dG  áª¶fCGh  ™°VƒH  ≥```∏©àj  ¿ÉK  iƒà°ùe  ``  2  .(á```«eGõdE’G

 äGOÉÑ©dG  º```«¶æJ  ájôM  ¿CG  ∫É```ëdGh  .áª¶æªdG  á```«æjódG  äÉ```YÉªédG  ∫É```¨à°TGh

 á«μ«é∏ÑdG  ô```«JÉ°SódG  »ah  ,»fÉªdC’G  »```°SÉ°SC’G  ¿ƒfÉ≤dG  »```a  É¡«∏Y  ¢Uƒ```°üæe

 ™ªéJ  ¬fCG  ∂dP  ;á```«cÉ"ƒ∏°ùdGh  á«dÉ¨JôÑdGh  á```«fƒdƒÑdGh  á«dÉ£jE’Gh  á```jóædôjE’Gh

 ≈dhC’G  ¬ÑLƒªH  óYÉ°ùJ  ,äÉfÉjódGh  ¢ùFÉæμdG  ™e  ¿hÉ©J  äÉbÓY  á«HhQhC’G  ∫hódG

 .É¡ª«¶æJ  ô°ù«J  á«fƒfÉb  äÉ```«dBG  ≥∏îH  kÉjOÉ°üàbG  É¡aGógCG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  á```«fÉãdG

 Gògh  .ÉHhQhCÉH  ´ƒæàdG  Ió```jó°T  ¢ùFÉæμdGh  ∫hódG  ø«H  äÓ°üdG  •ÉªfCG  ¿CG  ≈```∏Y

 ``  ádhO  ádhO  πc  É```¡Jó¡°T  »àdG  á«îjQÉàdG  äGQƒ£àdG  ≈```dEG  ∫hDƒj  …òdG  ``  ´ƒ```æàdG

 »àdG  áeÉ©dG  ÇOÉÑªdG  »a  πãªàj  kÉ«∏c  kÉ```eÉé°ùfG  ÉæY  Öéëj  ¿CG  ¬d  »¨Ñæj  ¢ù```«d

 ájOÉ«Mh  ,øjóàdG  ájôM  »gh  ’CG  øjódÉH  äÓ°ü∏d  á«HhQhC’G  áª¶fC’G  É¡æe  íàªJ

.¿hÉ©àdG  CGóÑeh  ,kÉ«JGP  k’Ó≤à°SG  äGOÉÑ©dG  ∫Ó≤à°SGh  ,ádhódG

 øª°†àJ  »àdG  ``  É```HhQhCG  »a  øjóàdG  ájôM  ¿É```ª°V  ≈∏Y  ó```gÉ°ûdG  ¿CG  ≥```ëdGh

 Gòg  ôFÉ©°T  á°SQÉªeh  ,¬«dEG  AÉªàf’G  ΩóY  hCG  ø«©e  øjO  ≈dEG  AÉªàf’G  »a  ≥ëdG

 øe  ¬æY  k’Éãe  Ωó≤f  ¿CG  øμªj  ``  ’  hCG  ¬æY  ô«Ñ©àdGh  ,É¡à°SQÉªe  Ωó```Y  hCG  ø```jódG

 »¨Ñæj  óMCG  ’{  :¬fCG  ≈∏Y  ¢üæj  …òdG  ,»```μ«é∏ÑdG  Qƒà°SódG  øe  øjô°û©dG  ó```æÑdG

 ,áæ«©e  IOÉÑY  º°SGôeh  ∫É```©aCG  »a  âfÉc  á≤jôW  ájCÉH  ácQÉ°ûªdG  ≈```∏Y  √ô```μj  ¿CG

 π«μ°ûJ  »a  áª«b  øjó∏d  ¿CG  ≥```ëdG  øe  ¿Éc  øÄdh  ,zÉ```¡∏£Y  ΩÉ```jCÉH  Ωõ```à∏j  ¿CG  ’h

 …P  √GôcEG  ≈dEG  ™°†îj  ¿CG  ¬æμªj  óMCG  ’  ¿CG  kÉ°†jCG  ≥ëj  ¬fEÉa  ,¿É°ùfE’G  á«°üî°T
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 AÉªàf’G  ΩóYh  »æjódG  AÉªàf’G  ø«H  π°üØdG  IQhô°V  »JCÉJ  Éæg  øeh  .»æjO  ™HÉW

 äGOÉÑ©dG  ¿CG  ∂dP  ;á«fÉK  á¡L  øe  äGOÉÑ©dG  ™°Vhh  ,á¡L  øe  OGô```aCÓd  »```æjódG

 á°SQÉªe  É¡à£°ûfCG  ¢SQÉ```ªJh  ,»eƒª©dG  ∫ÉéªdG  »a  á```eÉg  áfÉμe  ∂°T  ’  π```àëJ

 áªK  øeh  ,á°UÉîdG  IÉ«ëdG  ≈```dEG  ∫hDƒj  OGôaCÓd  »æjódG  AÉªàf’G  øμdh  ,á```«eƒªY

 kÉ©£b  ™£b  ób  ¿ÉjOCÓd  »HhQhC’G  ¿ƒfÉ≤dG  ¿EÉa  ,≈æ©ªdG  Gò¡Hh  .kÉ«ªëe ≈≤Ñj  ¬fEÉa

.»æjódG  AÉªàf’Gh  áæWGƒªdG  ø«H  èeój  …òdG  …QÉ¡°üf’G  Qƒ°üàdG  ™e  kÉª°SÉM

 ™°Vh  ≈°ùeCGh  ,ájôgƒL  á```dõæe  πàëJ  øjódG  ájôM  äQÉ°U  kÉ«dÉM  ¬```fCG  ∂```dP

 ¢VôàØj  Gògh  ,áfÉª°†dG  √òg  ≈dEG  kÉ©HÉJ  ¿ÉjOC’ÉH  á°UÉîdG  ø«fGƒ≤dG  hCG  äGOÉÑ©dG

 ¿BGóÑe  Éªgh  ,»```æjódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  IójÉëe  É```¡fCGh  ,ádhó∏d  ø```jO  ’  ¿CG  √Qhó```H

 á°ù°SDƒªdG  ``  ádhódG  ¿CGh  ,øjóàdG  ájôMh  OÉ≤àY’G  á```jôM  äÉfÉª°V  ™e  ¿É```bhÉ°ùàe

 ¿CGh  ,á«æjO  áÑbGôe  ájCG  ≈dEG  ™°†îJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  ¢ù«d  ``  ø«æWGƒªdG  IOGQEG  ≈∏Y

 øe  IÓªà°ùe  â°ù«d  á«HhQhC’G  á«©jô°ûàdG  ¢Uƒ°üædG  »a  ájhÉãdG  º«≤dGh  ÇOÉ```ÑªdG

 øjódÉH  á≤∏©àªdG  Iô°UÉ©ªdG  á«fƒfÉ≤dG  ¢Uƒ°üædG  ¿EG  πH  ;á```«æjódG  á£∏°ùdG  ±ôW

.ádhódGh øjódG ø«H äÉbÓ©dG OóëJh ,øjódG ájôM øª°†J É¡fEG  :iôNCG ájÉZ ™ÑàJ

 ƒg  É¡JGòd  ÉgójóëJh  äGOÉÑ©dG  º«¶æJ  ájôMh  ∫Ó≤à°SG  CGóÑe  ¿CG  ∫ÉëdGh

 É¡ª°SƒH  ``  ádhódGh  .øjódG  ájôM ¿Éª°†dh  ádhódG  ájOÉ«M CGóÑªd  á«≤£æe áé«àf

 á«∏NGódG  πFÉ°ùªdG  áédÉ©ªH  áæ«ªb  â°ù«d  ``  á«Jƒg’  ô«Z  »dÉàdÉHh  ,á«æjO  ô«Z

 É¡JÉ°ü°üîJ  »a  πNóàdG  hCG  ,á«æjódG  ÖgGòªdG  áÑbGôe  ÉgQhO  ¢ù«dh  ,¿ÉjOCÓd

.á«æjódG  ¿hDƒ°ûdÉH  ø«ª«≤dG  ø««©J  ’h  ,á«∏NGódG  É¡æ«fGƒb  hCG  É¡àª¶fCGh

 kÉ©ÑJ  ≠«°üdG  ∞∏àîe  òîàJ  ¿CG  äGOÉÑ©dG  º```«¶æJ  ájôëd  øμªj  ¬fCG  ∫É```ëdGh

:ø«°ù«FQ  ø«Yõæe  ø«H  õ««ªàdG  øμªj  Gòg  ™eh  ,á«æ©ªdG  ∫hó∏d

 Égó≤à©e  ΩÉ¶f  ójóëJ  ≈∏Y  á«æjódG  äÉYÉªédG  IQób  »a  π```ãªàj  ∫hC’G  ``  1

 ∫hO  πc  »a  kÉ```eôàëe  ≈°ùeCG  ´õ```æe  Gògh  ,ádhódG  øe  π```NóJ  É```ªfhO  ¢UÉ```îdG
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 ∫Éãe  ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  »a  ¬JGP  ƒëædG  ≈∏Y  ôeC’G  ¿Éc  É```e  Éªæ«H  ;É```HhQhCG

 ¢ù«d  ¬fCG  ≈∏Y  ¢üæj  ¿Éc  ≥«à©dG  »°ùfôØdG  ¿ƒ```fÉ≤dG  øe  ™HGôdG  óæÑdG  ¿CG  ∂```dP

 áeƒμëdG  ≥aGƒJ  ¿CG  πÑb  ºs∏ n© oj  hCG  ô```°ûæj  ¿CG  …ó≤Y  hCG  »Ñgòe  QGô```b  …C’  ø```μªj

.√ô°ûf  ≈∏Y

 º«¶æJ  ájôM  ≈dEG  ´õæe  á```ªK  ,»ÑgòªdG  ∫Ó≤à°S’G  Gòg  ø```Y  kÓ```°†ah  ``  2

 É¡ª¡a  Ö°ùëH  É```¡°ùØf  º«¶æJ  »a  É```¡≤M  ôeCÉH  ¿É```jOCÓd  QGô```bE’G  …CG  ;¿É```jOC’G

 ΩƒªY  »a  ≥Ñ£j  CGó```Ñe  Gògh  ,á«∏NGódG  É```¡eƒ°SQh  É¡fƒfÉbh  É```¡JGòd  »```ÑgòªdG

.áeÉg  óL  kÉfÉ«MCG  ¿ƒμJ  ób  á«eƒb  äÉaÓàNG  ™e  ÉHhQhCG  AÉLQCG

 ájOÉ«Mh  øjódG  á```jôM  QÉWEG  »a  ºà«a  ¿É```jOC’Gh  ádhódG  ø«H  ¿hÉ```©àdG  É```eCG

 É¡ØbGƒe  Ö°ùëH  á«æjO  áYÉªL  ™e  ¢VhÉØàJ  á«eƒª©dG  äÉ£∏°ùdG  â°ù«dh  ,ádhódG

 ƒg  ÉªfEG  ``  kÉjQÉ°†M  kÓeÉY  ¬ª°SƒH  ``  øjódG  ¿C’  É```ªfEGh  ;á«JƒgÓdG  hCG  á```«ÑgòªdG

 ¿ÉjOC’Gh  á```dhódG  ø«H  ¿hÉ©àdG  π```Nójh  .á«YÉªàL’G  IÉ```«ëdG  »a  ΩÉ```g  ô```°üæY

 äÉYÉªédGh  á«eƒª©dG  äÉ£∏°ùdG  ø```«H  ™ªéJ  »àdG  äÓ°ü∏d  ™°ShC’G  QÉWE’G  »```a

 áª«≤dG  ™```e  ≈°TÉªàjh  ,»```éjQóJh  »Ñ°ùf  ¿hÉ```©àdG  Gò```g  ¿CG  ≈```∏Y  ,á```«YÉªàL’G

.É¡à£°ûfCG  á©«ÑW  ¢Uƒ°üîdÉHh  OÓÑdG  »a  É¡eóbh  áfÉjó∏d  ájOó©dG

 º¶àæe  QGƒM  ìÉààaG  á«HhQhC’G  áYƒªéªdG  IógÉ©e  øe  16c  ó```æÑdG  ¢Sôμjh

 √ògh  ,á«æjódG  äÉYÉªédG  hCG  äÉ«©ªédG  hCG  ¢ùFÉæμdGh  á«HhQhC’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ø«H

 áYô°ûªdG  ¢Uƒ°üædGh  ô```«JÉ°SódG  øe  OóY  »a  ∂dòc  áeƒbôe  ó```LƒJ  á```«°UƒàdG

 ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  √óæH  »a  »fÉÑ°SE’G  Qƒà°SódG  Éª«°S  ’  ,á«HhQhC’G  ∫hódG  øe  Oó©d

 äGó≤à©ªdG  QÉ```ÑàY’G  ø«©H  òNCÉJ  á```«eƒª©dG  äÉ£∏°ùdG{  ¿CG  ≈```∏Y  ¢ü```æj  …ò```dG

 á°ù«æμdG  ™e  ¿hÉ©J  äÉbÓY  ``  ôKC’G  Gò¡H  ``  º«≤Jh  ,»fÉÑ°SE’G  ™```ªàéª∏d  á```«æjódG

 ¢ùeÉîdG  √óæH  »a  »fƒdƒÑdG  Qƒà°SódG  ¢üæj  Éªæ«H  zπëædG  ∞∏àîeh  á```«μ«dƒKÉμdG

 ,ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ≥«≤ëJ  »```g  ÉªfEG  ¿hÉ©àdG  Gòg  øe  ájÉ¨dG  ¿CG  ≈```∏Y  ø```jô°û©dGh
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 »a  (2007  ôjGôÑa  2)  á```«æjódG  ájôëdÉH  ≥∏©àªdG  »æ«aƒ∏°ùdG  ¿ƒ```fÉ≤dG  »```°Uƒjh

 ídÉ°üdG  ≥«≤ëJ  á```jÉ¨H  á«æjódG  äÉ```YÉªédG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á```dhódG  ™```HGôdG  √ó```æH

 ¿CÉH  ócDƒj  …òdG  (2001  ƒ«fƒj  22)  »dÉ¨JôÑdG  √ô«¶f  ¿CÉ°T  ∂dP  »a  ¬fCÉ°T  ,ΩÉ©dG

 É¡à«∏«ãªJ  QÉÑàYÉH  ∫É```¨JôÑdÉH  áªFÉ≤dG  á«æjódG  äÉYÉªédG  ™```e  ¿hÉ©àà°S  á```dhódG

 º«bh  ,¢üî°T  πc  QÉ```gORGh  Qƒ£Jh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  áaÉ≤K  ô°ûf  ¢üîj  É```ª«a

.íeÉ°ùàdGh  øeÉ°†àdGh  ájôëdGh  º∏°ùdG

```  6  ```

?ÉHhQhCÉH  äGOÉÑ©dG  áª¶fC’  ácôà°ûªdG  äÉfƒμªdG  »g  Ée

 ºYO  ±ó¡à°ùJ  ÉªfEG  äGOÉ```Ñ©dÉH  á°UÉîdG  á«HhQhC’G  äÉ```©jô°ûàdG  ¿CG  ≥```ëdG

 ≈∏Y  ,¿ÉjOC’Gh  ádhódG  ø«H  ¿hÉ©àdG  º«YóJ  ∂dòch  ,á«æjódG  äGó≤à©ªdG  º«¶æJh

 Éª«a  ``  ¬fEÉa  Gòμgh  .É```gò«ØæàH  ≥∏©àj  Éª«a  iôÑc  ájôëH  ßØàëJ  á```dhO  π```c  ¿CG

 É¡fCG  ô«Z  ,Qó≤H  iôNCGh  AÉî°ùH  óYÉ°ùJ  ∫hódG  øe  ójóY  áªK  ``  πjƒªàdÉH  ≥∏©àj

 äÉfƒμe  »a  •ôà°ûj  É```eh  .iôNCG  øY  ™æªJh  É```¡æ«©H  ¿ÉjOC’  í```æªJ  äGó```YÉ°ùe

 ájQƒà°SódG  ÇOÉÑª∏d  á≤HÉ£e  ¿ƒμJ  ¿CG  É¡d  »¨Ñæj  ¬fCG  äGOÉÑ©dG  ø«fGƒbh  á```ª¶fCG

 ,É¡à«æjO  ΩóYh  ádhódG  á```jOÉ«ëHh  ,á«HÉéjE’Gh  á«Ñ∏°ùdG  øjódG  á```jôëH  á```≤∏©àªdG

.äGOÉÑ©dG  º«¶æJ  ájôëHh  ,øjódG  ∫Éée  »a  IGhÉ°ùªdÉHh

 ájôMh  ``  á«æjódG  äÉYÉªédG  hCG  ``  z¿ÉjOC’G  ∫Ó```≤à°SG{  CGóÑe  qó©jh  Gò```g

 `` zádhódG  á```jOÉ«M{  CGó```ÑªH  á£ÑJôªdG  ``  É```¡fhDƒ°T  ô```jô≤Jh  É```¡°ùØf  º```«¶æJ

 »a  ájQƒà°SO  á```ª«b  ¬dh  ,ô°UÉ©ªdG  ¿É```jOC’G  ¿ƒ```fÉb  »a  kÉ```jQƒëe  kGô```°üæY

 ∫hO  »a  kÉfƒfÉb  qó©j  Éª∏ãe  ,»HhQhC’G  OÉëJ’ÉH  AÉ°†YC’G  ∫hódG  øe  ó```jó©dG

 øY  É¡fhDƒ°T  IQGOEG  »```a  äGOÉÑ©dG  ∞∏àîe  á```jôM  øª°†jh  ,Ió```jóY  iô```NCG

 äGAGôLEG  Aƒ°V  ≈∏Yh  ,É¡JGòd  ÉgQƒ°üJ  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ∂dPh  ,∫õ©ªH  á```dhódG
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 ôFÉ©°ûdG  áeÉbEG  ájôM  øª°†j  ƒ```gh  ,á«∏NGódG  ÉgóYGƒbh  É¡eÉ¶fh  É```¡fƒfÉb

 ¿GƒYC’G  ™°Vhh  ,É¡JGQOÉÑeh  É¡JÉ°ù°SDƒªH  ≥```∏©àj  Éª«a  Éª«°S  ’  äGOÉ```Ñ©dG  hCG

 Iƒ°†©dG  ∫hódG  á```«Ñ∏ZCG  »a  ¬fEÉa  Gòμgh  .á```jóÑ©àdG  ¿hDƒ°ûdG  ≈∏Y  ø```«ª«≤dG

 ≈dEG  ¿ƒ©°†îj  ’  äGOÉ```Ñ©dG  Ωƒ°SQ  ≈∏Y  ø«ª«≤dG  ¿EÉ```a  ,»HhQhC’G  OÉ```ëJ’ÉH

 ¿GƒYC’G  ¿ƒ```fÉb  ≈dEG  hCG  á```«eƒª©dG  áØ«XƒdG  ¿ƒ```fÉb  ≈```dEG  hCG  π```¨°ûdG  ¿ƒ```fÉb

.ø«ª°SôªdG  ô«Z  ø««eƒª©dG

 .¢UÉîdG  á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿ƒ```fÉb  kÉ°†jCG  º«¶æàdG  ájôM  CGóÑe  º```μëjh

 ,¢UÉîdG  ¿ƒfÉ≤dG  ≈dEG  ™°†îJ  É°ùfôØH  á«°TôHC’G  äÉ```«©ªédG  ¿EÉa  kÓãe  Gò```μgh

 kÉ≤ÑWh  …ƒ```HÉÑdG  »°SôμdG  ™e  ≥```«°ùæJ  »a  ,∞≤°SC’G  á```£∏°S  â```ëJ  ±ô```°üàJh

 É«fÉªdCÉH  á```«æjódG  äÉ«©ªédG  ≈```¶ëJ  ∂dòc  ,á```«μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG  Qƒ```à°Sód

 ∫ÉëdGh  .É¡«eóîà°ùe  ™```°VƒHh  É¡ª«¶æàH  ≥```∏©àj  Éª«a  πeÉc  »JGP  ∫Ó```≤à°SÉH

 á«fƒfÉb  IóYÉb  íæªj  É```¡°ùØæd  É¡ª«¶æJ  ájôMh  äGOÉ```Ñ©dG  ∫Ó≤à°SG  CGó```Ñe  ¿CG

 ø««©Jh  ,»æjódG  º«∏©àdG  èeGôH  áeÉbEG  »a  äÉfÉjó∏d  á∏ãªªdG  äÉ£∏°ùdG  πNóàd

 äÉ«∏c  »a  Gòch  ,á«eƒª©dG  äÉjƒfÉãdGh  äÉjOGóYE’Gh  ¢SQGóªdÉH  ¿ÉjOC’G  »ª∏©e

 πëædG  ∞∏àîe  ø```«H  áæ«H  äÉJhÉØJ  ™```e  ,ádhódG  äÉ```©eÉéd  á©HÉàdG  äƒ```gÓdG

 á«°ûeÉgh  ,»°ùchòKQC’G  πNóàdG  ∞©°Vh  ,»μ«dƒKÉμdG  πNóàdG  Iƒb  :á```«ë«°ùªdG

.»àfÉà°ùJhôÑdG  πNóàdG

 Éª¡dòÑJ  ø```jò∏dG  ``  ø««MhôdG  á```æ«μ°ùdGh  º```YódG  ¿EÉa  ,Gò```g  øY  kÓ```°†ah

 âbƒdG  »a  ™Ñæj  ÉªfEG  ``  ¿ƒé°ùdGh  ≈°VôªdG  QhOh  ¢û«édG  á°ù°SDƒe  »a  ¢ù```FÉæμdG

 ¿CG  ≈∏Y  ô¡°ùJ  ádhódGh  ,äGOÉÑ©dG  º«¶æJ  ájôMh  øjódG  ájôM  ¿Éª°V  øe  ¬JGP

 á≤∏¨e  äÉ£«ëe  »a  ¿ƒ«ëj  øjòdG  OGôaCÓd  …Oó©àdG  óÑ©àdG  ájôM  ΩGôàMG  ºàj

.ø«LÉ°ùªdGh  ≈°VôªdGh  OƒæédG  ¿CÉ°T

 ¿Éª°†H  ``  á¡L  øe  ``  §ÑJôj  ¿CG  Ωõ∏j  äGOÉÑ©dG  áeÉbEG  πjƒªJ  CGóÑe  ¿EG  ºK
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 á£°ûfC’G  ¬«°ùàμJ …òdG  áeÉ©dG  á©ØæªdG  ™HÉ£H iôNCG  á¡L øeh ,øjóàdG  ájôM

 ¬é°†fh  OôØdG  ƒªf  ≈∏Y  ó```YÉ°ùJ  á«YÉªàLG  IôgÉX  øjódG  qó```©j  PEG  ;á```«æjódG

 ∫Éμ°TCG  Oó©àJh  ,øeÉ°†àdGh  QÉãjE’Gh  ájô«¨dG  º«b  ¬«a  ô°ûæj  …òdG  âbƒdG  »```a

 QƒLC’  AGOCG  ø```e  á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á```£°ûfCÓd  »```eƒª©dG  πjƒªàdG  º```«¶æJ

 ,πNódG  ≈∏Y  á```Ñjô°†dG  øe  Ö```«°üf  ¢ü«°üîJh  ,äGOÉ```Ñ©dG  ≈```∏Y  ø```«ª«≤dG

 ,á«dÉªdG  IQGOE’G  É```¡∏°üëJ  »```àdG  ¢ùFÉæμdG  Ö```FGô°Vh  ,á```«Ñjô°V  äGAÉ```ØYEGh

.ájƒæ°S  äGóYÉ°ùeh

```  7  ```

?¿ÉjOC’ÉH  á°UÉîdG  á«HhQhC’G  ø«fGƒ≤∏d  á«eƒ≤dG  äÉ«°Uƒ°üîdG  Éeh

 ∫ƒ≤dG  ≈dEG  Ö```gòJ  ájQƒà°SódG  äÉ°SGQódG  ¢†```©H  ¿CG  ≈dEG  É```fô°TCG  ¿CG  ≥```Ñ°S

 ¿ÉjOC’Gh  ádhódG  ø«H  á∏°üdG  º«¶æJ  ºμëJ  ø«fGƒ≤dG  ø```e  •ÉªfCG  á°ùªN  Oƒ```LƒH

:ÉHhQhCG  ¿Gó∏H  »a

:¿ÉjOCÓd  á«eƒ≤dG  ø«fGƒ≤dG  ```  1

 á«eƒb  á¨«°U  ÉeEG  ÉgQhóH  òîàJ  »gh  ,á«eƒ≤dG  ¢ùFÉæμdG  ø«fGƒb  »a  πãªàJ

 hCG  ,(IóëàªdG  áμ∏ªªdG)  áªFÉb  ¢ù```FÉæc  á¨«°U  hCG  ,(á«dÉª°ûdG  ∫hódG)  á```°†ëe

 ÉeEG ø«fGƒ≤dG √òg á«æeõdG á£∏°ùdG âeÉbCG óbh .(¿Éfƒ«dG) áæª«¡e ¢ùFÉæc á¨«°U

 ìÓ°UE’G  Ö≤Y  hCG  ,(¿Éfƒ«dG)  Üô¨dG  ¢ùFÉæch  ¥ô°ûdG  ¢ùFÉæc  ø«H  á©«£≤dG  ôKEG

 ,(á«fÉ£jôÑdG  Qõ```édG)  ÉHÉÑdGh  ô«eC’G  ø«H  ´Gô```°üdG  áé«àf  hCG  ,(∑QÉ```ªfGódG)

 òNC’G  ô«Z  øe  øμd  ;ø«æ°ùdG  ôe  ≈∏Y  á°ù°SDƒªdG  ¢Uƒ°üædG  πjó©J  ºJ  óbh  Gòg

 õ«ªj  Ée  ¿CG  ∫ÉëdGh  .¿É```«MC’G  øe  ójó©dG  »a  á«æjódG  äÉ```«∏bC’G  ô¶ædG  ø```«©H

 ¿EG  å«M  ;á«æjódG  óFÉ≤©dG  ∫Ó≤à°S’  »Ñ°ùf  ÜÉ«Z  ƒg  á«eƒ≤dG  ¢ù```FÉæμdG  ΩÉ¶f

 »°ù°SDƒe  ™°Vh  OƒLhh  ,ájQÉ¡°üfG  äÓ°U  ¿ƒμJ  á°ù«æμdGh  ádhódG  ø«H  äÓ°üdG
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 Éæ«æãà°SG  GPEG  ’EG  º¡∏dG  ,™```ªàéªdGh  ádhódG  »a  ΩÉ≤ªdG  ó«MƒdG  øjó∏d  »```∏«°†ØJ

.á«eƒª©dG  äÉ£∏°ùdG  ∫òH  øe  ájƒb  ájOÉ°üàbG  IófÉ°ùeh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG

 AÉªàfG  Ö```©°ûdG  AÉªàfG  ƒ```g  á«eƒ≤dG  á```°ù«æμdG  ΩÉ```¶f  õ«ªj  É```e  ,kÉ```«îjQÉJ

 kÉ≤ah  ∂dPh  ,¬```°ùØf  ¿B’G  »ah  kÉ©e  ø«©e  ø```jO  ≈dEGh  áæ«©e  áeCG  ≈```dEG  kÉ```LhOõe

 ∫ÓN  ÉHhQhCÉH  kGô°ûàæe  ¿Éc  ΩÉ¶f  ƒgh  ,øjódG  ¿ƒμj  ô«eC’G  ¿ƒμj  ∞«c  :CGó```Ñªd

 á«dÉª°ûdG  ∫hódG  »a  Éª«°S  ’  á```æ«ég  á¨«°U  ¬æe  â«≤Hh  ,ô°ûY  ø```eÉãdG  ¿ô```≤dG

 ™e  ¬eDhGƒJ  ΩóY  ΩÉ¶ædG  Gòg  Üƒ«Y  øe  ¿CG  ≈∏Y  .¿Éfƒ«dGh  Ió```ëàªdG  á```μ∏ªªdGh

 2000  ôjGôÑa  1  òæe  ¬æY  ójƒ°ùdG  â∏îJ  ÖÑ°ùdG  Gò¡dh  ,z»æjódG  Oó©àdG{  CGó```Ñe

 âeÉbh  ,(1998) ò«ØæàdG  õ«M øjódGh  ádhódG  ø«H  π°üØdG  ¿ƒfÉb  ∫ƒNO ôKEG  ≈∏Y

 øe  ádhO  ’  ¿CG  É```ª∏ãe  ∂dPh  ,á```∏é°ùªdG  á«æjódG  ó```FÉ≤©dG  ΩÉ```¶æH  ¬```dGóÑà°SÉH

 øe  ™HGôdG  óæÑdG  kÓãe  Gòg  .¬«æÑJ  ≈dEG  äQÉ°U  á«Yƒ«°ûdG  á```«bô°ûdG  É```HhQhCG  ∫hO

 Qƒà°SO øe ô°ûY ™HGôdG  óæÑdG  ∑GPh .ádhO á°ù«æc ΩÉ«b  ™æªj  »fƒà°SE’G  Qƒà°SódG

 π°üØdG  CGóÑe  øY  Qóëæj  ádhó∏d  »fÉª∏©dG  ™HÉ£dG  ¿CG  ø∏©j  á«°ShôdG  á«dGQó«ØdG

 ƒg  øÄdh  .ádhó∏d  á«ª°SQ  áfÉjO  záeÉbEG{  ™æe  CGóÑe  øYh  ,á«æjódG  äÉ©ªéàdG  ø«H

 áØ°üH  á«°ùchòKQC’G  á```°ù«æμ∏d  ±ôà©j  …QÉ¨∏ÑdG  Qƒà°SódG  ø```e  3  13  óæÑdG  ¿É```c

 ``  »îjQÉàdGh  »aÉ≤ãdG  É```gQhO  π©ØH  ``  zájQÉ¨∏ÑdG  ájQƒ¡ªé∏d  á```jó«∏≤àdG  á```fÉjódG{

.ádhódGh  á°ù«æμdG  ø«H  π°üa  zQGóL{  ``  á«fÉãdG  ¬Jô≤a  »a  ``  º«≤j  óæÑdG  ¿EÉa

:É¡H  ±ôà©ªdG  äGOÉÑ©dG  ΩÉ¶f  ```  2

 ¿ô≤dG  ≈dEG  ¬dƒ°UCG  Oƒ©J  …òdG  ``  zÉ¡H  ±ôà©ªdG  äGOÉÑ©dG{  ΩÉ¶f  ¿CG  ∫É```ëdG

 ádhódG  ΩÉ¶f ™e Öéj áªK  øeh ,ádhódG  á°ù«æc ø«fGƒb ™e ™£≤j ``  ô°ûY øeÉãdG

 »æjódG  Oó©àdÉH  …Qƒà°SódG  ±GôàY’G  ƒëf  ≈dhCG  Iƒ£N πμ°ûj  Éªe  ,áfÉjódG  äGP

 ΩÉ¶ædG  Gòg õ«ªj  Éeh  .á«∏bC’G  ¿ÉjOC’G  óÑ©J  á°SQÉªe ájôM ô¶ædG  ø«©H  òNC’Gh

 äBÉaÉμe  ájOCÉJ)  á«æjódG  äÉLÉëdÉH  ¬«a  ádhódG  πØμJ  ƒg  `` »dÉëdG  ó¡©dG  »a ``
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 IOÉÑ©dG  øcÉeCG  ó¡©J)  á```«∏ëªdG  äÉYÉªédGh  (ájOÉÑ©dG  ¿hDƒ```°ûdG  ≈∏Y  ø```«ª«≤dG

 Gòμgh  .™ªàéªdG  »a  …QÉÑàY’G  É¡©°Vh  äÉfÉjódG  √òg  íæe  ∂dòch  ,(Égô«Zh

 ó∏ÑdG  »a  ï°SôàJ  äCGóH  »àdG  iôÑμdG  äÉfÉjódG  Ö∏ZCG  ``  kÓãe  ``  Éμ«é∏H  »a  ¬fEÉa

 É¡H  ±ôà©ªdG  äÉfÉjódG  É¡H  ≈¶ëJ  âfÉc  »àdG  É¡°ùØf  äGRÉ«àe’G  ≈¶ëJ  â°ùeCG

 ÉgQhóH  âeÉbCG  »àdG  É°ùªædG  ∂```dP  ≈∏Y  ¢ùbh  .ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  á```jGóH  »```a

 ™e  äÉbÉØJ’G  øe  ≥jôY  ó«∏≤J  áãjQh  âfÉc  :äÉjƒà°ùªdG  Oó©àe  äGOÉ```ÑY  ΩÉ¶f

 á«æjódG  äÉ«∏bCÓd  kÉjQÉÑàYG  kÉ```©°Vh  íæªJ  Ωƒ«dG  âë°VCGh  ,á«μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG

 ™°Vƒe  πμ°T  Ée  ¿CG  ≈∏Y  .(...¢ùchòKQC’G  ,¿ƒª∏°ùªdG  ,Oƒ```¡«dG  ,âfÉà°ùJhôÑdG)

 PEG  ;ájóÑ©àdG  ¿hDƒ°ûdG  ≈∏Y  ø«ª«≤dG  ICÉaÉμe  äÉ«dBG  ƒg  Gòg  πãe  ΩÉ¶f  »a  ¢TÉ≤f

 1797  ΩÉY  kÉ«FÉ¡f  ÆQƒÑª°ùcƒ∏dG  äôég  óbh  ,kGô«ãc  äÉ«dB’G  √òg  ójóéJ  ºàj  ºd

.»bÉØJ’G  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉ¶f  ≈dEG  ΩÉ¶ædG  Gòg

:»bÉØJ’G  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉ¶f  ```  3

 á«dBG  π°SƒàH  ¿ÉjOC’Gh  ádhódG  ø«H  äÓ°üdG  ø«æ≤J  ≈dEG  ΩÉ¶ædG  Gòg  ±ó¡j

 ∫hódÉH  kÉÄ«°ûa  kÉÄ«°T  ΩÉ¶ædG  Gò```g  ô≤à°SG  óbh  ,ø«μjô°ûdG  ø«H  äÉbÉØJG  ΩGô```HEG

 ádhódG  ¥ÉØJ’  ¢ü°üîj  ¿CG  ¬«a  π```°UC’G  ¿Éch  ,É¡æe  ójó©dG  º©«d  á```«μ«dƒKÉμdG

 äÉ«∏bC’G  ≈∏Y  ø```jô°û©dG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  ºªY  ¬fCG  ’EG  ,á```«μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG  ™```e

 ÉjQÉ¨ægh  ∫É¨JôÑdGh  ÆQƒÑª°ùcƒ∏dGh  É«fÉÑ°SEGh  É«dÉ£jEÉH  á«μ«dƒKÉμdG  ô```«Z  á«æjódG

 ,É«fÉªdCÉH  »```°VÉªdG  ¿ô≤dG  á```jGóH  òæe  ¬«dEG  Aƒ```é∏dG  ´É°T  ó```b  ¿É```ch  ,É```«fƒdƒHh

 Gòμgh  .á«HhQhC’G  ∫hódG  ¢†©H  ô«JÉ°SO  »a  kÉª°SQ  ≈ë°VCG  Ée  IOÉY  ¬fCG  ∫ÉëdGh

 √óæH  »a  (1868  ôHƒàcCG  17)  ÆQƒ```Ñª°ùcƒ∏dG  Qƒà°SO  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ``  kÓ```ãe  ``  ó```éf

 ádhódGh  á°ù«æμdG  ø«H  äÓ°üdG  ¿CÉ°T  øe{  :¿CG  ≈∏Y  kÉ°ü«°üæJ  øjô°û©dGh  »fÉãdG

 ≥Ñ£æJ  âfÉc  ¢üædG  Gò```g  á«MÓ°U  ¿CG  ≥ëdGh  .zäÉbÉØJG  ´ƒ°Vƒe  πμ```°ûJ  É```¡fCG

 ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ¢üædG  QÉ```°U  ¿CG  Åàa  Ée  ºK  ,É```góMh  á«μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG  ≈```∏Y

 ΩÉY  òæe  âªJ  áëLÉf  ≈dhCG  áHôéJ  ó©H  (1997)  É¡H  ±ôà©ªdG  äGOÉÑ©dG  ´ƒªée



المحـور

106

 ¢ùeÉîdG  √óæH  »a  (1997  πjôHCG  2)  É```«fƒdƒH  ájQƒ¡ªL  Qƒà°SO  ¢üf  ó```bh  ,1982

 äÓ°üdG{  ¿CG  ≈∏Y  ``  ó∏ÑdG  ¬«∏Y  ó¡°T  ≥```jôY  ó«∏≤àd  ¢ùjôμJ  »ah  ``  ø```jô°û©dGh

 ™e  âeôHCG  IógÉ©e  ÉgOóëJ  á```«μ«dƒKÉμdG  á°ù«æμdGh  á«fƒdƒÑdG  á```jQƒ¡ªédG  ø«H

 á«fƒdƒÑdG  ájQƒ¡ªédG  ø«H  äÓ°üdG{  â°ùeCG  Éªæ«H  ;zø«fGƒ≤dGh  …ƒHÉÑdG  »°SôμdG

 ¢ù∏ée  ø«H  á©bƒe  äÉ```bÉØJG  ≈∏Y  á«æÑe  ø```«fGƒb  ÉgOóëJ  iô```NC’G  ¢ù```FÉæμdGh

 Qƒà°SódG  øe  ™HÉ°ùdG  ó```æÑdG  çóëJ  óbh  Gòg  .z¢ùFÉæμdG  √òg  »```∏ãªeh  AGQRƒ```dG

 øe  πc  ∫Ó```≤à°SG  øY  1974  ΩÉ```Y  ôÑª°ùjO  ø```e  ø```jô°û©dGh  »```fÉã∏d  »```dÉ£jE’G

 Éª¡æ«H  äÉbÉØJG  áeÉbEG  ≈```∏Y  Éª¡JQób  áªK  øeh  ,Éª¡JOÉ«°Sh  á```°ù«æμdGh  á```dhódG

 ™e  äÉbÉØJG  ó≤Y  ≈∏Y  ¬æe  øeÉãdG  óæÑdG  ¢üf  Éªæ«H  ;¢VhÉØàdG  á«dBG  ≥jôW  øY

 É«fÉªdCG  øe  πc  ∫Gƒ```MCG  ∂dP  ≈∏Y  ¢ùbh  ,á«μ«dƒKÉμdG  ô«Z  ø```e  äÉfÉjódG  á```«≤H

.ÉjQÉ¨ægh  É«fÉÑ°SEGh

:á∏é°ùªdG  á«æjódG  óFÉ≤©dG  ```  4

 Éª«°S ’  ,ÉHhQhCÉH  äÉ«∏bC’G  ¿ÉjOCÉH  ±ô©j  ¿Éc  Ée  ó««≤àd  äÓé°S  ≥∏N  qº```J

 πé°S{  º°SÉH  ±ô©j  QÉ°U  Éª«a  ∂dPh  ,øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  ô«NC’G  å```∏ãdG  »```a

 âjƒ°üàdG  •ô```à°ûj  …òdG  ±GôàY’G  ΩÉ```¶f  ±ÓN  ≈∏Yh  ,zá```«æjódG  äÉ```fÉ«μdG

 Ωƒª©dG  ≈```∏Y  π«é°ùàdG  ΩÉ```¶æd  ¿EÉ```a  ,Ωƒ°Sôe  ô```°ûf  hCG  ¿ƒ```fÉb  ≈```∏Y  ≥```Ñ°ùªdG

 kÉ«∏μ°T  kÉ```«fÓYEG  kÉ```©HÉW  ``  (É```«fƒà«d  ,É```«fƒà°SEG)  ä’É```ëdG  ¢†```©H  AÉ```æãà°SÉHh ``

 âfÉc  GPEG  ’EG  º¡∏dG  ,π```«é°ùàdG  ≈∏Y  ¢Vôà©J  ¿CG  »a  IQGOEÓd  ≥```M  ’h  ,kÉ```°†ëe

 ,á«fƒfÉ≤dG  ¬£HGƒ°V  ,¬```aGógCG  ,ó n≤ nà©ªdG  º°SG)  ∞```∏ªdG  »a  IOQGƒdG  äÉ```«£©ªdG

 .πeÉc  ô«Z  ∞```∏ªdG  ¿Éc  GPEG  Ée  hCG  ,á```≤«bO  ô«Z  (...¬```«∏Y  ø```«aô°ûªdG  á```ëF’

 É«fƒdƒHh  (1980)  É```«fÉÑ°SEÉH  Iô°VÉM  äQÉ```°U  √òg  π«é°ùàdG  ¥ô``` oW  ¿CG  ∫É```ëdGh

 ∫É¨JôÑdGh  (1998)  ójƒ°ùdGh  (1995)  É«fGƒàdh  É«fƒà«dh  (1990)  ÉjQÉ¨ægh  (1989)

 ∞∏àîj  ΩÉ¶ædG  Gòg  π©éj  Éeh  .(2002)  É«μ«°ûJh  É«fƒà°SEGh  (2001)  É«cÉ"ƒ∏°Sh
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 øμdh  ;á«æjódG  äÉYÉªédÉH  ádhó∏d  ±GôàYÉH  ¬«a  ≥∏©àj  ’  ôeC’G  ¿CG  ¬≤HÉ°S  øY

 ájƒæ©e  á«°üî°T  á```Ø°U  ÜÉ°ùàc’  ;á```«æjódG  äÉ```©ªéàdG  ΩÉeCG  ìÉ```àJ  äÉ```fÉμeEÉH

.É¡°ùØæd  Égô£°ùJ  »àdG  ±GógC’G  ™e  áªé°ùæe

 ÉHhQhCG  IóMh  πμ```°ûj  Ée  ¿CG  Ωó≤J  É```ªe  ``  á∏ªédG  ¬Lh  ≈```∏Y  ``  OÉ```Øà°ùªdGh

 πμ°ûJ  á«æjódG  É```HhQhCG  ø«fGƒb  ¿CÉ```H  óFÉ°ùdG  OÉ```≤àY’G  ±ÓN  ≈```∏Y  ``  á```≤«ª©dG

 áYô°ûdG  øe  IQóëæe  ácôà°ûe  ÇOÉÑe  øe  É¡ëæe  ƒg  ``  É¡d  ºXÉf  ’  AÉ°ùØ«°ùa

 ájôM  ¿Éª°V  :á```côà°ûªdG  á```jQƒà°SódG  ó«dÉ≤àdG  ø```eh  ,∫hó```dG  √ò¡d  á```«∏NGódG

.äGOÉÑ©dG  º«¶æJ  ájôM  ,ádhódG  ájOÉ«M  ,á«YÉªédGh  ájOôØdG  øjóàdG

 áLÉÑjO  »a  IOQGƒdG  áÑ«é©dG  IQÉÑ©dG  ≈```dEG  Éfô°TCG  ¿CG  ≥Ñ°S  ,AóH  ≈∏Y  lOƒ```Y

 á```«æjódGh  á```«aÉ≤ãdG  É```HhQhCG  å```jQGƒe{  ≈```∏Y  Iô```FGódG  á```jQƒà°SódG  Ió```gÉ©ªdG

 ºd  √òg  zå```jQGƒªdG{  ôeCÉH  …Oó```©àdG  ±GôàY’G  Gò```g  ¿CG  ∫É```ëdG  ,zá```«fÉ°ùfE’Gh

 øY  ``  øjódG  øY  çóëJ  ø«M  ``  ƒg  çóëJ  É```eh  ,√óMh  »æjódG  çGô«ªdG  º```°ùj

 ƒdh  ,»ë«°ùªdG  çGô«ªdG  É¡fBG  ≈æY  ¿Éμd  ∂dP  π©a  ƒdh  ``  óMGh  z»æjO  çGô```«e{

 ,¬æ«©H  kÉæjO  º°ùj  ºd  πH  ``  …Oƒ¡«dG  çGô«ªdG  áaÉ°VE’  É¡fBG  ¿Éμd  ≈æãªdG  πª©à°SG

 ájOƒ¡«dG  Éª«°S  ’  ,á«ë«°ùªdG  ô«Z  äÉfÉjódG  ô¶ædG  ø«©H  òNC’ÉH  íª°ùj  ób  ÉªH

 ≈dEG  ¬fCG  øq«H  , kÉ```«fÉKh  .ÉHhQhC’  zá«æjódG  åjQGƒªdG{  ø```ª°V  ,ájPƒÑdGh  ΩÓ```°SE’Gh

 òNC’G  IQhô°V  »æ©j  ÉªH  ,á«°ùfEGh  á«aÉ≤K  åjQGƒe  áªK  á«æjódG  åjQGƒªdG  ÖfÉL

 ÉHhQhCG  ¿ƒc  kÉ°†jCG  ÉªfEGh  ;á«æjO  ô«Z  á«Ø°ù∏a  äÉ```eÉ¡°SEG  §≤a  ’  QÉÑàY’G  ø```«©H

.øjódG  ó≤fh  øjódG  ø«H  áeGóà°ùe  á¡LGƒe  π≤M  ΩGhódG  ¬Lh  ≈∏Y  âfÉc
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.ÉμjôeCG  øe  åMÉH  ■

■  OQÉfƒ«d  ¢SÓZhO

 AÉ```≤d  oäô```°†M  2001  ô```ÑªàÑ°S  11  ìÉ```Ñ°U  »```a

 »àdGh  á```«àfÉà°ùJhôÑdG  á```«°ùæμdG  »```a  kÉ```«MÉÑ°U

 óYÉ°ùªc  πªYCG  âæch  ,∑Qƒjƒ«f  »```a  ÜÓ£dG  É¡H  ¢SQój

 á°ù«æμdG  øY  ∫hDƒ°ùªdG  øgÉμdG  π°Uhh  ,á°ù«æμdÉH  øgÉμdG

 ,AÉ```≤∏dG  ≈```dEG  kGô```NCÉàe  Rev.Arthur Caliandro  Qƒ```àcódG

 ,,AÉ≤∏dG  á```YÉb  ≈dEG  πNO  √É```«ëe  ≈∏Y  á```«dƒ°†a  Iô```¶æHh

 ≈dEG  »```≤jôW  »a  â```æc  ;§```b  Gòg  π```ãe  QCG  º```d{  :∫É```bh

 ¥ƒa  ôªJ  IôFÉ£H  GPEGh  5 ºbQ  ´QÉ°ûdG  ∫ƒW  ≈∏Y  á°ù«æμdG

 πÑbCG  äÉ¶ëd  ó©Hh  ,äQOÉ```Z  É¡fCÉH  kÉ©«ªL  Éæ∏bh  ,z»```°SCGQ

 âeó£°UG  ó≤d{  :∫É```bh  AÉ≤∏dG  ≈dEG  …ôéj  ƒ```gh  ô```«Jôμ°S

 Éfó≤àYG  Éæfƒμd  kGô```¶fh  .»ªdÉ©dG  IQÉéàdG  õcôªH  Iô```FÉW

 ,ôFÉ°ùîdG  º```éM  ±ô©f  ºdh  kÉjƒØY  ¿É```c  ΩGó```£°U’G  ¿CG

 óMGh  …CGh  ø```jôaÉ°ùªdGh  ,¿É```Hô∏d  Éæ«∏°Uh  AÉ```≤∏dG  É```æ©aQ

والثقافية  الدينية  التعددية 
واالنقسام: التفاُهم  وإمكانيات 

ا;مريكية) (التجربة 
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 ´QÉ°ûdG  »a  Éæ©ªàLGh  É```fAÉ≤d  Éæ«¡fCG  .çOÉëdG  »a  äÉ```e  ób  ¿ƒμj  ¿CG  ø```μªj

 á«fÉãdG  âeó£°UG  ∂dP  ó©Hh  ,ìƒ°VƒH  ø«LôÑdG  ájDhQ  Éæd  øμªj  å«M  6  ºbQ

 ¿ÉJôFÉ£dG  ¬àª°SQ  …òdG  §îdG  ≈```dEG  ô¶æf  øëfh  ø«dƒgòe  ÉæØbhh  ,êô```ÑdÉH

 Éæª∏Yh  ,ôNB’G  êô```ÑdG  ÖfÉL  øe  ó©°üj  ¿ÉNódGh  êGô```HC’G  óMCG  ÖfÉL  »```a

 øe  ¿ƒHô¡j  ¢```SÉædG  CGóHh  ,»```HÉgQEG  Ωƒ```ég  ÉjÉë°V  ÉæfCG  á```¶ë∏dG  √ò```g  »```a

 ÉfCG  Éæªbh  AÉ```≤ÑdG  ÉfQôbh  ,iô```NCG  äÉeƒég  øe  kÉaƒN  Oƒ```°ûM  »a  á```æjóªdG

 Ωƒ«dG  ∫ÓNh  .IÓ°ü∏d  á°ù«æμdG  É```æëàah  ,Éæ°ùHÓe  AGóJQÉH  á°ù«æμdG  á```æ¡ch

 øjòdG  äGƒeC’G  π```ãe  5  ºbQ  ´QÉ°ûdG  ôÑY  k’É```ª°T  ¢SÉædG  øe  ±’B’G  ∑ô```ëJ

 »gh  á«dÉ¨dG  ∫É```ªYC’G  ∫ÉLQ  ä’òH  ¿hóJôj  º```gh  ójóL  øe  º```gDhÉ«MEG  qº```J

 øe  á°ù«æμdG  ≈dEG  ¿ƒ«μ«dƒKÉμdGh  ¿ƒ«àfÉà°ùJhôÑdG  AÉL  .…OÉeQ  äÉaôH  IÉ```£¨e

 ójó©dG  nó n≤ na  .áHƒLC’G  øY  åëÑ∏d  GhAÉ```L  ø««æjOÓdG  ¿CG  Éªc  ,IÓ°üdG  π```LCG

 âæch  ,IÉ°SCÉªdG  √ò```g  »a  º¡JÉæHh  ºgO’hCGh  º```¡LGhRCG  á«°ùæμdG  OGôaCG  ø```e

 IÉ°SGƒªd  á«YƒÑ°SCG  kÉ°ShQO  »```£©f  ¿hôNB’G  áæ¡μdGh  Caliandro  QƒàcódGh  É```fCG

 øe  Üô≤dÉH  ájQÉcòJ  äÉeóîH  áæ°ùdG  É```æªàNh  ,º¡«dÉgCG  »a  á°ù«æμdG  OGô```aCG

 ôq«Z  .ÉjÉë°†∏d  kÉ«eƒªY  kGôÑb  äQÉ```°U  »àdGh  ,QÉéØf’G  É¡KóMCG  »àdG  Iô```ØëdG

 ,¬fƒ∏«îàJ  …òdG  πμ°ûdÉH  ¢ù«d  øμdh  ,ÉæJÉ«M ôÑªàÑ°S  øe ô°ûY  …OÉëdG  çóM

 ?ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  »a  ˆG  ¿Éc  øjCG{  :ø«∏°üªdG  óMCG  »ædCÉ°S  ó```≤a

 ≥∏≤dG  É¡«a  Oƒ°ùj  áæjóe  ∑Qƒjƒ«f  ô°üJ  ºd  ,çOÉëdG  â∏J  »àdG  ™«HÉ°SC’G  »a

 »a  ¿Éc  ˆG  ¿CG  ø```eDhCGh  .áªMôdG  áæjóe  äQÉ°U  π```H  ;ΩÉ≤àf’G  »a  á```ÑZôdGh

 AGOC’  …õcôªdG  ÜQCÉªdG  »a  ¢SÉædG  øe  ±’B’G  â©ªL  »àdG  ájƒØ©dG  IÓ°üdG

 ˆG  ¿CG  øeDhCGh  .ÉjÉë°†dG  ìGhQCG  ≈∏Y  kÉªMôJ  ´ƒª°ûdG  ™aQh  ,AÉ°ùªdG  äGƒ```∏°U

 ´ôÑà∏d  ¿óªdG  øe  áYƒªée  »a  kÉaƒØ°U  â∏μ°T  »àdG  Oƒ°ûëdG  Üƒ```∏b  »a  ¿É```c

 º¡fGô«L  ¿ƒªëj  ºgh  ¢SÉædG  Üƒ∏b  »a  ¿Éc  ˆG  ¿CG  øeDhCGh  ,ÉjÉë°†∏d  ΩódÉH

.zπμdG  º©j  ød  Qô°†dG  ¿CG  ¿hócDƒjh  ,ø«ª∏°ùªdG
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 ¢SÉ°ùMEG  OOõ```j  ºd  øμd  ;á```LGò°S  πbCGh  ,á```¶≤j  ô```ãcCG  ¿ƒ```«μjôeC’G  í```Ñ°UCG

 OƒLƒH  »©f  Éæà∏©L  ô```ÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  çGó```MCÉa  ,ÉæHƒ∏b  »a  á```«gGôμdG

 ≈dEG  ODƒJ  º```d  øμdh  ,ΩÓ°SE’G  º```∏©J  ≈dEG  áeC’G  â```©aOh  ,ø```««μjôeC’G  ø```«ª∏°ùªdG

 ∞dBÉJ  ≈dEG  ójGõàªdG  »YƒdG  iOCG  ,πHÉ≤ªdG  »a  .AôªdG  ™bƒàj  ¿CG  øμªj  Éªc  ábôØàdG

 ≈∏Y  õcQ  ób  ΩÓYE’G  ¿É```c  GPEGh  .Oƒ¡«dGh  ø«ª∏°ùªdGh  ø```««ë«°ùªdG  ø«H  º```«¶Y

 ºd  »àdG  ™FÉbƒdG  ±’BG  ∑Éæ¡a  ;ΩÓ°SEÓd  á«gGôμdG  ó°ùéJ  á«aôXh  á```æ«©e  ™```FÉbh

.øeÉ°†àdG Ωƒ¡Øe ó°ùéJh ,á«ædG ø°ùM øe kÉYƒf ¢ùμ©J »àdGh ,É¡æY åjóëdG ºàj

 ádÉ°ùÑH  ø«©aGóªdG  ó°TCG  øe  áeÉY  áØ°üH  ø««μjôeC’Gh  ∑Qƒjƒ«f  ¿Éμ°S  qó```©j

 ,Éædƒ°UCG  »```a  »gh  ÉæJõ«e  á«æjódG  á```jOó©àdÉa  ,á«æKE’Gh  á```«æjódG  ájOó©àdG  ø```Y

 :≈°ù«Y  ôeCÉH  ¿hó°Tôe  ÉæfEG  :¿ƒdƒ≤«°S  º¡∏c  ¿ƒ«ë«°ùªdGh  ,øëf  øe  ¢ùμ©J  »gh

 ∑Qƒjƒ«f  âfÉc  πH  .(34  :13  ¿ƒL  π«éfEG)  zºμàÑÑMCG  Éªc  kÉ°†©H  ºμ°†©H  Öë«∏a{

 øgÉμc  É¡«a  oâ∏ªY  »àdG  á°ù«æμdGh  ,á```æ°S  350  øe  ójRC’  »æjódG  Oó©àdG  á```æjóe

 1628  áæ°S  øJÉ¡æe  Iô```jõL  »a  â°ù°SCG  ``  ÉμjôeCG  »a  á```«àfÉà°ùJhôÑdG  á```°ù«æμdG  ``

 á∏«Ñb  ™e  hôØdG  IQÉéàd  Iô```jõédG  ≈dEG  Gƒeób  øjòdG  ¿ÉªdC’G  QÉ```éàdG  ±ôW  ø```e

 »a  IOƒLƒªdG  äÉ```Ø«°TQC’Gh  .ájóæ¡dG  Wappinger  ````H  ó```LƒJ  »```àdG  Manah Atin

 ,Oƒ¡«dGh  ,ø```««fÉehôdG  ø««μ«dƒKÉμdG  ø```«H  ¢```ûjÉ©J  OƒLh  øY  çó```ëàJ  É```æà°ù«æc

 ¢†©Hh .ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG òæe ∑Qƒjƒ«f áæjóe »a ø«ª∏°ùªdGh ,ø««àfÉà°ùJhôÑdGh

 ,ø«ª∏°ùe  GƒfÉc  ∑Qƒjƒ«f  AÉæ«e  ≈dEG  á```jQÉéàdG  øØ°ùdG  ¿hOƒ≤j  øjòdG  ø```«MÓªdG

 √óLhCG  ¿ƒμj  ób  Ée  ºZQh  ,áæjóªdÉH  Gƒ∏ªY  øjòdG  QÉéàdG  øe  á«ÑdÉ¨dG  âfÉc  Éªc

 AGóàY’G  ¿EÉa  ,ø«ª∏°ùªdG  √ÉéJ  ∑Qƒjƒ«f  ¿Éμ°S  Qƒ©°T  ¿CÉ°ûH  ´ÉÑ£fG  øe  ΩÓYE’G

 ø«æWGƒª∏d  ∑Qƒjƒ«f  ÖM  ≈∏Y  ôKDƒj  ºd  ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  »a  »HÉgQE’G

.á«æjódG  ájOó©àdÉH  ÉæàeCG  ¿ÉªjEG  iƒb  ób  ¬fEG  ,á≤«≤ëdG  »ah  ,ø«ª∏°ùªdG

 åëÑdG  :íeÉ°ùàdG  øe  ô```ãcCG)  :¿Gƒæ©H  ÜÉàc  »a  Gustav Niebuhr  çó```ëàj

 »a  á«æjódG  ájOó©àdG  ójGõJ  øY  (ÉμjôeCG  »```a  ¿ÉjOC’G  ø«H  »æjódG  ºgÉØàdG  ø```Y
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 »Øë°U  π°SGôªc  πª©j  Niebuhr  ¿Éch  ,ôÑªàÑ°S  øe  ô```°ûY  …OÉëdG  ó©H  Éμ```jôeCG

 ø««Øë°üdG  √DhÓeRh  ƒg  ¢ü∏N  óbh  .2001  ôÑªàÑ°S  »a  õªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f  IójôéH

 ø««fÉª∏©dGh  ,Oƒ¡«dGh  ,ø««ë«°ùª∏d  áØ«æY  á«YÉéJQG  ácôM  OƒLh  ≈dEG  Ió```jôédÉH

 √òg  á≤«≤M  øY  ádhódG  ´ƒHQ  »a  åëÑdG  »°ü≤J  ó©Hh  .ΩÓ°SE’G  ó°V  ø««μjôeC’G

 áà°S  ≈∏Y  ’EG  GƒØ≤j  ºd  å«ëH  kGô«ãc  ¿ƒ«Øë°üdG  √DhÓ```eRh  ƒg  CÉLÉØJ  ,¢```ü°ü≤dG

.ôÑªàÑ°S  øe ô°ûY …OÉëdG  â∏J  »àdG  ™«HÉ°SC’G  »a ø«ª∏°ùªdG  ó°V ∞æ©∏d  çOGƒM

 QÉædG  ≥∏WCG  …òdG  πgÉédGh  ¿ƒæéªdG  πLôdG  øY ¢ü°ü≤dG  ióMEG  çóëàJ

 GP  óaGƒdG  ¿Éc  å«M  ,É```fhRQCÉH  Oƒbƒ∏d  Chevron  á```£ëe  ≈dEG  AÉL  πLQ  ≈```∏Y

 √ò¡H  ΩÓYE’G  º```àgG  óbh  ,º∏°ùe  ¬```fCG  πLôdG  ó≤àYGh  ,¿É```HôJh  á∏jƒW  á```«ëd

 iód  kÉÄWÉN  kÉ```YÉÑ£fG  ≥```∏îjh  ,ºdÉ©dG  É```gGôj  »μd  ;kGô```«ãc  á```à°ùdG  çGó```MC’G

 øμdh  ;»μjôeC’G  »≤«≤ëdG  ¢SÉ°ùME’G  ¢ùμ©J  √òg  ∞```æ©dG  çGóMCG  ¿CÉH  á```eÉ©dG

 ΩÓYE’Gh  ƒg  ¬```fƒμd  ;∂dP  ó©H  Niebuhr  ô``` s°ùëJ  óbh  .kÉ```ë«ë°U  ∂dP  ¢```ù«d

 √ôcP  ºàj  ºd  …òdG  A»```°ûdG  ¿CG  PEG  ;ºgCG  ƒg  É``` qªY  ±ô£dG  Gƒ```°†Z  »```μjôeC’G

 á«ë«°ùªdG  ¢ùFÉæμdG  øe  ±’B’G  ΩÉªàgG  ƒg  ô```ÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  ¿É``` qHEG

 ó°V  É¡àjÉªMh  IQhÉéªdG  ó```LÉ°ùªdÉH  ΩÉªàg’G  πLCG  øe  äÉjQhód  É```¡ª«¶æJh

 óLÉ°ùªdG  πNGóe  ΩÉ```eCG  QÉgRCG  äÉbÉH  ¿ƒ```ª∏°ùªdG  óLh  óbh  ,∞```æ©dG  ∫É```ªYCG

 Seattle  ¿ó```e  »```ah  .á```bGó°üdGh  Ö```ëdG  ô```YÉ°ûe  π```ªëJ  äÉ```HÉàμH  á```≤aôe

 øY  GhôqÑYh  óLÉ°ùªdG  øcÉeCG  ≈dEG  ¢ùFÉæμdG  ƒdhDƒ°ùe  π°Uh  ∑Qƒjƒ«fh  ƒZÉμ«°Th

 AÉ°ùædGh  .IóYÉ°ùªdGh  ájÉªëdG  º¡d  Gƒe qób  Éªc  ,ø«ª∏°ùª∏d  ábGó°üdG  ô```YÉ°ûe

 ô«Ñ©à∏d  ¢SCGôdG  áë°ThCG  GhóJQG  OÓÑdG  AÉLQCG  πc  »a  äÉ«fÉª∏©dGh  äÉ«ë«°ùªdG

 ΩÓ°ù∏d  Ió°ùéªdG  á«μjôeC’G  á°ü≤dGh  ,äÉª∏°ùªdG  AÉ°ùædG  ™```e  ø¡æeÉ°†J  øY

 .º¡°ù«°SÉMCG  ßbƒJ  ºd  .ΩÓYEÓd  á«ªgC’G  ájÉ¨H  øμJ  ºd  ¿ÉjOC’G  ø«H  ¿hÉ©àdGh

 »æjódG  ºgÉØàdG  øY  å```ëÑdG  :íeÉ°ùàdG  øe  ôãcCG  :ÜÉàc  Neibuhr  Ö```àc  ó```bh

.á≤«≤ëdG  ∫ƒ≤j  ¿CG  πLCG  øe  ÉμjôeCG  »a  ¿ÉjOC’G  ø«H
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 ƒ°†Y  ``  ¿ÉjOC’G  ø```«H  ¢ûjÉ©à∏d  á```«ªdÉ©dG  áª¶æªdG  â```eÉb  2004  áæ°S  »```a

 äÉª¶æªdG  OóY  AÉ°üMEÉH  ΩÓ°ùdG  πLCG  øe  äÉfÉjódG  áª¶æeh  ``  IóëàªdG  ºeC’G

 ô¶ædG  ¢†¨H  ¢SÉædG  ø```«H  ™ªédG  πLCG  øe  â∏μ°T  »àdG  IóëàªdG  äÉ```j’ƒdG  »```a

 ,™ªàéª∏d  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  »a  ΩÉ¡°SE’G  πLCG  øe  »æjódG  º¡FÉªàfG  øY

 …OÉëdG  ó©H  â°ù°SoCG  äÉª¶æªdG  √òg  øe  1^000  ¿ƒ```c  á≤«≤M  ≈∏Y  GƒØbh  ó```bh

.ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY

 ¿ÉjOC’G  ø«H  ¿hÉ```©àdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  Gò```g  á«°üî°ûdG  »àHôéJ  ¢```ùμ©J

 ô°ûY  …OÉëdG  çGóMC’  á«dGƒªdG  áæ°ùdG  »Øa  ,á«μjôeC’G  Ió```ëàªdG  äÉj’ƒdG  »a

 Cortland  Iô```°VÉëH  á«àfÉà°ùJhôÑdG  á```°ù«æμdG  »a  øgÉμc  â```∏ªY  ôÑªàÑ°S  ø```e

 áYƒªée  â∏ªY  óbh  ,∑Qƒjƒ«f  áj’h  »a  ¿ÉjOC’G  ø«H  ¢ûjÉ©àdG  á```«©ªL  ¢```ù«FQh

 ¢ùFÉæμdGh  ,á``` s« qæ o°ùdGh  á```«©«°ûdG  ó```LÉ°ùªdG  ∂```dP  »```a  ÉªH  IOÉ```Ñ©dG  äƒ```«H  ø```e

 ¢ùFÉæμdGh  ,á«°ùcPƒKQC’G  á«°ShôdGh  á«fGôchC’G  ¢ùFÉæμdGh  ,á«μ«dƒKÉμdG  á«fÉehôdG

 á«é¡æªdG/ájOƒã«ªdG  ¢ùFÉæμdGh  ,á«fÉμ«∏éfE’G  ¢ùFÉæμdGh  ,ÉμjôeCÉH  á«àfÉà°ùJhôÑdG

 19  º°†j  ihCÉe  ÉæªbCG  óbh  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe  kÉ©«ªL  ájOƒ¡«dGh

 AGô≤Ød  áæ°S  ∫ÓN  »a  áÑLh  30^000  »dGƒM  Éæe qóbh  ,ihCÉe  ¿hO  Gƒ```fÉc  G kOô```a

 »MhôdG  ºYódG  º```jó≤Jh  IÓ°ü∏d  »```æjO  èeÉfôÑH  É```æØ∏μJh  ,Peekskill  á```æjóe

 Éæªbh  ,Hudson  Iô```°VÉM  ≈```Ø°ûà°ùªH  äƒ```e  ádÉM  »a  ºg  ø```jò∏dh  ≈```°Vôª∏d

 ÉæØbhh  ,ôμ°ûdG  ó«Yh  ≠æc  ôKƒd  ø```JQÉe  äƒe  iôcòH  k’ÉØàMG  kÉ©«ªL  IÓ```°üdÉH

.Ió°ûdG  äÉbhCG  »a  øeÉ°†J  áØbh

 ájOƒ¡j  á°ù«æc  á```«°Sób  ¢ù«fóàH  ¿É```HÉZÉ°ûe  ¿É```HÉ°T  ΩÉb  2006  ™```«HQ  »```a

 áØ«Ød  ≈∏Y  GƒdƒÑJh  ,á°ù«æμdG  ¿GQó```L  ≈∏Y  ájRÉf  RƒeQ  Gƒª°SQh  ,É```æà≤£æe  »```a

 Éæch  ,»HGQõdG  Gƒ```bôMh  »°SGôμdG  Gƒ```HôNh  ,IGQƒ```àdG  ¢Só≤ªdG  ˆG  ÜÉ```àc  ø```e

 øY  ô«Ñ©àc  ø```μdh  ;ÖjôîàdG  Gò```g  ÖÑ°ùH  á```HBÉμdG  Qƒ```©°T  É```æHÉàfGh  ø```«°ûgóæe



واالنقسام التفاُهم  وإمكانيات  والثقافية  الدينية  التعددية 

113

 á sæ t°ùdGh  á©«°ûdG  óLÉ°ùe  AÉªYR  ∞bh  ,¢SÉædG  ø«H  Oƒ°ùj  ¿CG  Öéj  …òdG  Ö```ëdG

 ájóÑ©àdG  ÉæJƒ«H  OGôaCG  ´ƒ£J  óbh  ,Oƒ¡«dG  ÉæfGô«éd  ÉæJófÉ°ùe  øY  kGô«Ñ©J  É```æ©e

.á°ù«æμdG  AÉæH  IOÉYE’  IóYÉ°ùªdG  ºjó≤àH  IOó©àªdG

 á°SQóe  ø««æ«£°ù∏ØdG  ø```«« uæ t°ùdG  øe  áYƒªée  äôà°TG  ,É¡°ùØf  á```æ°ùdG  »a

 »a º¡Ñ∏W ¢†aQ ºJh .óé°ùªd É¡∏jƒëàd kÉ°ü«NôJ GƒÑ∏Wh Éæàæjóe »a á«μ«dƒKÉc

 áé«àf  Iô°VÉëdÉH  QhôªdG  ácôM  áÑ°ùf  äOGORGh  ,á«≤£æe  ô«Z  ÜÉÑ°SC’  ájGóÑdG

 Gòg  ÜÉÑ°SCG  »a  ø««æjódG  AÉªYõdGh  øjódG  ∫ÉLQ  åëH  óbh  ,Ö∏£dG  Gòg  ¢†aQ

 äGQÉ«°ùdG  øe  ±’B’G  âfÉc  á«μ«dƒKÉc  á```°SQóe  ¿Éc  ÉeóæY  ≈æÑªdÉa  ;¢```†aôdG

 ,á∏«∏b  äGQÉ«°ùdG  âëÑ°UCG  kGóé°ùe  QÉ```°U  ÉeóæYh  .ÖfÉéH  ¢SóμàJ  äÓ```aÉëdGh

 .á«eÓ°SE’G á«æjódG OÉ«YC’G »ah á©ªL πc »a »JCÉJ

 ,¿ƒ```jOƒ¡«dG  á```æHÉHôdGh  ,ø```jódG  ∫É```LQ  çó```ëJh

 ¿ƒ```«fÉehôdG  á```ªFC’Gh  ,¿ƒ```«°ùcPƒKQhC’G  á```ªFC’Gh

 ¿ƒ«àfÉà°ùJhôÑdG  ¿ƒ«ë«°ùªdG  áæ¡μdGh  ¿ƒ«μ«dƒKÉμdG

 AÉ£YEG  áæjóªdG  IQGOEG  øe  GƒÑ∏Wh  á≤£æe  áÄe  ø```e

 âHÉéà°SGh  .ó```é°ùªdG  AÉæH  »a  É```¡≤M  á```YƒªéªdG

 óé°ùªdG  ó¡°ûjh  .¢ü«NôàdG  º¡d  â```£YCGh  IQGOE’G

 äÉj’ƒdG  »a  ô```°ûàæj  …òdG  ΩÓ°ùdG  ƒ```g  Gò¡a  ,ÉæJó∏ÑH  Iô```«ãc  äÉ©ªéJ  Ωƒ```«dG

.Oƒ¡«dGh  ø««ë«°ùªdGh  ø«ª∏°ùªdG  ø«H  á«μjôeC’G  IóëàªdG

 »ah  ,ÉμjôeCG  »a  ¿ÉjOC’G  ø«H  ºgÉØJ  Aƒ°S  ¿É«MC’G  ¢†©H  »a  ∑Éæg  óLƒj

 »FõL  ÖÑ°S  »g  Ωƒª©dG  óæY  »æjódG  ¢ûjÉ©àdG  áaÉ≤K  ÜÉ«Z  ¿EÉa  ,óLh  Ée  ádÉM

 ¿EÉa  ,á≤«≤ëdG  »ah  ,∂dP  ΩÉeCG  kÉ©«æe  kGó°S  ¿ƒμ«°S  ∞≤ãªdG  AôªdGh  .∂dP  AGQh

 Ω qó≤j  ’  Gòg  πc  øμdh  ,¿É```jOC’G  ø«H  ábôØà∏d  É kKGóMCG  »```£¨jh  ≈©°ùj  ΩÓ```YE’G

.ÉμjôeCG  »a  »æjódG  Oó©àdG  øY  á«©bGh  IQƒ°U

 »ë«°ùªdG  øjódG  á©«ÑW
 πc  ΩGôàMG  Éæ«∏Y  ¢VôØJ
 ∞∏àîªd  ´Éª°ùdGh  ,¢SÉædG
 øjòdG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ,AGQB’G
ΩÓ°ùdG  øY  ¿ƒãëÑj
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 ∞bƒe ∑Éæg ¿Éc ô«NC’G  ôÑª"ƒf  »a »àdhO É¡JógÉ°T »àdG  äÉHÉîàf’G πÑb

 ácôà°ûªdG  IÓ```°üdG  áaôZh  á«eÓ°SE’G  á```YÉªé∏d  51  õcôªd  ¢VQÉ©e  »```Ñ©°T

 ∑Éæg  ¿Éch  ,á«ªdÉ©dG  IQÉ```éàdG  õcôe  ÖfÉéH  ÉªgDhÉæH  ìô```à≤ªdG  ¿É```jOC’G  ø```«H

 äÉLÉéàM’G  âªbÉØJh  ,º```∏Y  ô«¨H  ´hô°ûªdG  ¢```†aQ  rø ne  ∑Qƒjƒ«f  ¿Éμ```°S  rø``` pe

 õcQ  óbh  .äGƒ°UC’G  í```HQ  ≈dEG  ¿ƒ©°ùj  GƒfÉc  ø```jòdG  ø««°SÉ«°ùdG  π```NóJ  Ö```Ñ°ùH

 ájOƒ¡«dGh  á«ë«°ùªdG  äÉª¶æªdG  ±’BG  äÉfÉ«H  πgÉéJh  ø«éàëªdG  ≈∏Y  ΩÓYE’G

.ø«ª∏°ùªdG  óé°ùe  AÉæH  ófÉ°ùJ  »àdG  ∑Qƒjƒ«f  »a

 á«μ«dƒKÉμdG  ¢ùFÉæμdG  ™e  ¿hÉ©àH  ``  ¢SƒH  π«°û«e  ``  ¿Éª©H  ≥HÉ°ùdG  »Øn∏ nN  ΩÉb

 ¢ü°üîJ  »μd  ;õªjÉJ  ∑Qƒ```jƒ«f  Iójôéd  …OÉe  πHÉ≤e  ™aóH  ∑Qƒ```jƒ«f  á```æjóªH

 Éæ°†©H  Öë«∏a{  :≈°ù«Y  ôeCG  ™e  kÉ©«ªL  øëæa  ;51/õcôªdG  AÉæH  ºYój  kGOƒ```ªY

 34  .13  ¿ƒL)  ¢SÉædG  π```c  ™e  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd  ácôà°ûe  áYÉæb  É```æjódh  z kÉ```°†©H

 √òg  Ω qó≤f  ``  øeDƒe  ™ªàéªc  ``  øëf  ¢SÉ°SC’G  Gò```g  ≈```∏Yh  .(14  ,12  Hebrews h

.øJÉ¡æe  »a  »eÓ°SEG  õcôe  AÉæH  ìGôàbG  Égódh  »àdG  á°VQÉ©ªdG  ∫ƒM  ≥«dÉ©àdG

 ∑Qƒjƒ«f  áæjóe  qó```©Jh  ,ˆG  π°†ØH  ´ƒæàdÉH  õ```«ªàj  ºdÉY  »a  ¢```û«©f  ø```ëf

 ¢VôØJ  »ë«°ùªdG  øjódG  á```©«ÑWh  ,»æjódGh  »aÉ≤ãdG  Oó©àdG  ¿Éμ```e  É```¡«MGƒ°Vh

 ¿ƒãëÑj  øjòdG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ,AGQB’G  ∞∏àîªd  ´Éª°ùdGh  ,¢SÉædG  πc  ΩGôàMG  Éæ«∏Y

.Éæ©ªàéªd  ô«îdGh  ΩÓ°ùdG  øY

 πc  ¥ƒ≤M  ΩGô```àMG  øª°†j  …ò```dG  »fóªdG  QGƒëdG  ≈```dEG  ƒ```Yóf  ø```ëf  ,k’hCG

 É¡«a  Rõ©àj  »```àdG  ÜhQódGh  ø```cÉeC’G  áeRÓªH  É```æ°ùØfCG  ≈```∏Y  ó¡©àfh  ,¢```SÉædG

 øjòdG  ƒYófh  ,É¡LQÉNh  áæjóªdG  AÉLQCG  πc  »```a  ¿ÉjOC’G  ø«H  ¿hÉ©àdGh  QGƒ```ëdG

 ÜÉ£N ∫ÓN øe ``  á«°üî°ûdG  º¡JGóæLCG  áeóîd ™°VƒdG  Gòg ∫Ó¨à°SG  ¿hójôj

 á≤ªæªdG  á¨∏dG  ∫É```ª©à°SG  øY  ∞bƒàdG  ≈```dEG  ``  øjôNBÓd  »```FGƒàMGh  »```LƒZÉªjO

 øjôNB’G  åëfh  É```æ°ùØfCG  Ωõ∏f  Éªc  .™```«ªé∏d  º¡Hƒ∏bh  º¡fGPBG  í```àah  á```fÉæ£dGh
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 øY  âØ°ûc  ób  á```°VQÉ©ªdG  √òg  âfÉc  ¿EGh  .ΩÓ```°SE’G  øY  ó```jõªdG  º∏©J  ≈```∏Y

 ≈∏Y  øjôNB’G  åëfh  É```æ°ùØfCG  Ωõ∏fh  ,»eÓ°SE’G  ø```jó∏d  º¡a  Aƒ°S  ƒ¡a  ,A»```°T

.á≤ãdG  ≈∏Y  á«æÑe  äÉbÓY  AÉæH

 »aÉ≤ãdG  ´ƒ```æà∏d  á«≤«≤M  IQƒ°U  ó```°ùéf  øëæa  ?â©æf  ∞```«ch  ?¿ƒμf  ø```e

 º∏©àfh ,¢†©H øe Éæ°†©H º∏©àf ¿CG øe Éææμªj ™bƒe »a øëfh ,»æjódG íeÉ°ùàdGh

 ¿CG  `` ájOÉ°üàbGƒ«°ù°ùdG  ±hô¶dGh  ,áaÉ≤ãdGh  ,øjódGh  ,¥ô©dG  øY ô¶ædG  ¢†¨H  ``

.Éæàæjóªd  ø«°ü∏îe  ¿ƒμf

 øe  ádhDƒ°ùªdG  äÉ¡édG  πc  ™```eh  51  ∑QÉH  »ª¶æe  ™e  πª©dÉH  Ωõà∏f  Gò```¡d

 kÉeób  »°† oªdGh  ,ø««μjôeC’G  πμdh  áæjóªdG  »æWÉ≤d  áÑ°ùædÉH  IójóL  á£N  πLCG

 øe  ¢ü∏îàdGh  ºgÉØàdG  ≈dEG  »fóªdG  QGƒëdG  ¬«a  Oƒ≤j  ,ójóL  πÑ≤à°ùe  πLCG  øe

.»°VÉªdG  äÉØ∏îe

 √ô°ûf  ºàj  ºd  ¬fCG  ºZQ  ``  ÉμjôeCÉH  á«μ«dƒKÉμdG  á°ù«æμ∏d  íjô°üàdG  Gòg  qó©j

 øe  É¡æY  ôÑ©ªdG  äÉëjô°üàdG  ø«H  øe  kGóMGh  ``  á«eÓYE’G  •É°ShC’G  »a  áaÉãμH

.∑Qƒjƒ«æH  ájOƒ¡jh  á«ë«°ùe  áª¶æe  πc  ±ôW

 ≈∏Y  ¿Éc  ¢ù≤d  ádhDƒ°ùe  ô«Z  á«eÓYEG  á«£¨J  ô«NC’G  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ó```¡°T

 ,ºjôμdG  ¿BGô≤∏d  ï°ùf  ¥Gô```MEG  ∫hÉM  GójQƒ∏ØH  á«æjO  áØFÉW  ≈dEG  »ªàæj  ∫Ó```°V

 OÓÑdG  AÉLQCG  πc  »a  á```«ë«°ùªdG  ∞FGƒ£dG  âeÉb  ∂dòc  çóëdG  Gò```g  ∫Ó```Nh

.»fÉHQÓdG  ¬∏ªYh  ¢ù≤dG  Öé°ûH

 Rev. Dr. Wes  ÉμjôeCG  »a  á«àfÉà°ùJhôÑdG  á°ù«æμ∏d  ΩÉ©dG  ô«Jôμ°ùdG  Qó```°UCG

 ÉLôoH  ¿Éc .GójQƒ∏ØH  πLôdG  §£îe ≈∏Y ¬«a qOôj  kÉfÉ«H  Granberg Michaelson

 ΩGOôà°ùeCÉH  áªjó≤dG  ájóædƒ¡dG  Iô```ª©à°ùªdG  õcôe  »a  »ªdÉ©dG  IQÉéàdG  õ```côe

 á«àfÉà°ùJhôÑdG  á```°ù«æμdG  ¿Éμ```e  øY  Ωó```b  áFÉe  »dGƒëH  ó```©ÑJ  »```àdG  Ió```jóédG

 ≈fÉY  óbh  ,á«μjôeC’G  Ió```ëàªdG  äÉj’ƒdG  ∂dP  ó©H  í```Ñ°ü«°S  Éª«a  á```jóædƒ¡dG
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 OGôaC’G  ´ô°SCG  ø«M  »a  ,Ωƒé¡dG  Gòg  AGôL  øe  á«àfÉà°ùJhôÑdG  á°ù«æμdG  AÉ°†YCG

.Ö«gôdG  ìÉÑ°üdG  ∂dP  »a  º¡HÉÑMCG  Ghó≤a  øjòdG  OGôaC’G  IóYÉ°ùªd  ¿hôNB’G

 ¿CG  ø≤«àfh  º∏©f  ,á```°ù«æμdÉH  ÉæJÉ«M  øe  Ö«gôdG  Ωƒ«dG  Gò```g  ÉfôcòJ  É```ª∏c

 º¡d  â°ù«d  Ωƒ«dG  ∂```dP  »a  ÉæàdhO  GƒªLÉg  ø```jòdG  √òg  ø««HÉgQE’G  á```Yƒªée

 ¿ÉjOC’G  øe  øjO  …CG  ≈∏Y  ºμëdG  øμªj  ’h  ,¥ÓWE’G  ≈∏Y  ΩÓ°SE’ÉH  á```∏°U  á```jCG

.¬«dEG  ø«ªàæª∏d  áaô£àªdG  äÉaô°üàdG  ∫ÓN  øe  á«fƒμdG

 Öé°ûf  ÉfƒYO  ,ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  äÉeƒég  iôcòH  ÉædÉØàMG  »```a

 ô«Ñ©àdG  »a ≥ëdG  ¬d  Oôa πc ¿CG  ócDƒf  Éæfƒc  ºZQh ,»æjódG  Ö°ü©àdG  ∫Éμ°TCG  πc

 øjôNBÓd  á«æjódG  RƒeôdG  ¢ù«fóJh  áfÉgEG  ø```Y  ≈°VÉ¨àf  q’CG  Öé«a  ,√QÉμaCG  ø```Y

 ¿BGô≤dG  øe  ï°ùf  ¥GôMEÉH  Oó¡J  á«∏bCG  ∑Éægh  ,ø«©e  …CGQ  øY  ô«Ñ©àdG  πLCG  øe

 ™e  ≈aÉæàjh  ,Iójó°T  IAÉ°SEG  qó```©j  ±ô°üàdG  Gòg  πãeh  ,iôcòdG  √ò¡H  k’É```ØàMG

 ób  ¿Éc  Éªc  ˆG  ÖM  øY  á«dÉãe  IQƒ°U  ºjó≤J  ø```e  øjódG  øY  ¬aô©f  Ée  π```c

 ô°ûf  ºàj  ødh  ,ójó°T  ó```≤M  øY  »æ∏Y  ìÉ°üaEG  Gògh  ,≈°ù«Y  í```«°ùªdG  √ó```°ùL

 ∂dP  ¢VƒYh  ,iôNC’G  ¿ÉjOC’G  ≈dEG  IAÉ°SE’ÉH  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  ’h  í«°ùªdG  ádÉ°SQ

 ¢†©Ñd  Éæ°†©H  ΩGôàMÉH  §≤a  ¬fCG  PEG  ;ágGõfh  á«Yƒ°VƒªH  øjôNB’G  øY çóëàæd

.¬«a  ¢û«©f  ¿CG  ójôf  …òdG  ºdÉ©dG  »æÑf  ¿CG  øμªj

 ºgÉØàdGh  ¿hÉ```©àdÉH  ºà¡J  äÉ```©ªàée  ¢ù«°SCÉJ  »```a  áëeÉédG  á```ÑZôdG  qó```©J

 .á«gGôμdGh  ∞æ©dG  ÖfGƒL  øe  ô«ãμH  iƒbCG  ÉμjôeCG  AÉëfCG  πc  »a  ¿É```jOC’G  ø```«H

 »àdG  ¿Éª oY  áæ£∏°Sh  ÉμjôeCG  »a  á«àfÉà°ùJhôÑdG  á°ù«æμdG  ø«H  áªjó≤dG  ábGó°üdGh

 …òdG  ÖëdGh  ábGó°üdGh  º```dÉ©dG  »a  ΩÓ°ù∏d  kÉLPƒªf  ≈```≤Ñà°S  áæ°S  118  â```eGO

 ÉæàÑZôH  iƒ≤àj  kÉWÉHQ  qó©J  ÉæàbGó°Uh  .ø«ª∏°ùªdGh  ø««ë«°ùªdG  ø«H  kÉæμªe  qó©j

 á«μjôeC’G  ¥ÓNC’G  øY  á«dÉãe  IQƒ°U  AÉ£YEGh  ≈°ù«Y  í«°ùªdG  º«dÉ©J  ´ÉÑJG  »a

.´ƒæàe  »fóe  ™ªàée  ájÉªMh  õjõ©J  πLCG  øe
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.¢ùfƒJ  øe  åMÉH  ■

■  ájÉæY  øj qódGõY

 øjóaGƒdG  πFGhC’G  ø«ª∏°ùªdG  ´ƒ```̀ªL  ¿CG  ÉHhQhCG  äÉa

 ¢û«©dG  áª≤d  øY  kÉãëH  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  ∫ÓN  É¡«∏Y

 `` ø«æ°ùdG  »```̀dGƒJh  ±hô```̀¶dG  ∫ó```̀ÑJ  ™```̀e ``  º```̀¡ÑdÉ£e  hó```̀¨à°S

 Öë°U  …òdG  ôJÉØdG  ø```̀ qjóàdG  ¿CGh  ,ø```̀««∏gCG  ø«æWGƒe  Ö```̀dÉ£e

 á«HhQhC’G  ájƒ¡dG  õFÉcQ  É¡≤ah  OóëàJ  áÑ∏°U  IGƒf  hó¨«°S  A’Dƒg

 ø«ª∏°ùªdG  ø«jÓe  ø«H  øe  ¿ƒ∏«∏b  ¢SÉ```̀fCG  ¿Éc  ó≤a  ,á```̀ª∏°ùªdG

 hóÑJ  øªe  hCG  ,óé°ùªdG  »a  IÓ°üdG  ôFÉ©°T  ¿h qODƒj  øjòdG  ºg

 äÉ«æ«fÉªK  á```̀Ñ≤M  òæe  ¬fCG  ø«M  »a  ,º```̀¡«∏Y  øqjóàdG  ô```̀gÉ¶e

 ô«Z  äGQƒ£J  â∏°üM  ø```̀gGôdG  âbƒdG  ≈àMh  »°VÉªdG  ¿ô```̀≤dG

 É¡H  AÉØàM’Gh  ô```̀FÉ©°ûdG  AGOCÉ```̀H  ΩÉªàg’G  å```̀«M  øe  ,á```̀©bƒàe

 Rƒeôd  …ó```̀¡°ûªdG  Qƒ°†ëdG  ≈```̀∏Y  QGô°UE’Gh  ,»```̀YÉªL  πμ```̀°ûH

 √ƒëf  ô«°ùj  Ée  QÉ°ùªdG  Gòg  »a  ô£NC’G  πμ°ûdG  ÉªHQh  ,øjóàdG

.¿ƒæØdGh  ΩÓYE’Gh  áaÉ≤ãdG  »a  á∏NGóàe  á£°ûfCG  ï«°SôJ  √ÉéJÉH

والتغريب: واالغتراب  الُغربة 
بين  أوروبا  في  ا3سالم  تجربة 

والمخاصمة التفاُهم 
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á«fÉª∏©dGh  »HhQhC’G  ΩÓ°SE’G

 kÉjóëJ  πμ°ûj  ’  á```«HhQhC’G  ∫hódG  »a  Ωƒ«dG  º```∏°ùªdG  Qƒ°†M  ¿CG  â```aÓdGh

 π©ØdÉH  kÉ```jóëJ  πμ°ûj  ¬æμdh  ;á```«fÉª∏©dG  ≈dEG  Ió```æà°ùªdG  á```«YÉªàL’G  á```Ø°ù∏Ø∏d

 âfÉcCG  AGƒ°S  ,á```≤∏¨æªdG  á«æjódG  á```«©Lôª∏dh  á«FÉ°übE’G  á```«æ«ª«dG  äÉ```Mhô£∏d

 qô°üJh  ,¿Gó∏ÑdG  ∂∏J  ájƒg  ≈∏Y  ájÉ°UƒdG  ºY rõJ  »àdG  ∂∏J  ,Égô«Z  ΩCG  á«μ«dƒKÉc

.1Égô°SCÉH  Üƒ©°ûd  á«YÉªédG  IôcGòdG  ≈∏Y  áq«°Uh  á«æWƒdG  ¢ùFÉæμdG  ¿CG  ≈∏Y

 ≈dEG  ó∏H  øe  kGô«¨àe  hó```Ñj  Üô¨dG  »a  á«fÉª∏©dG  iƒà°ùe  ¢SÉ```«b  ¿CG  ∂```dP

 ¢†©H  ¿CG  º```ZôH  ,á©bGƒdG  É¡«dEG  ó```æà°ùJ  IO qôØàe  á```HôéJ  ∑Éæg  ¢ù```«∏a  ,ô```NBG

 ;Égô«Z  ¬«∏Y  ¢SÉ```≤j  ,á«fÉª∏©dG  »a  kÉ«∏°UCG  kÉ```LPƒªf  É¡HQÉéJ  ìô£J  ¿Gó```∏ÑdG

 IóY  äÉYƒæJ  øY  ∞°ûμj  É¡JÉ©jô°ûJh  á«Hô¨dG  ∫hódG  ™FÉbh  »a  ø q©ªàdG  ø```μdh

 πãªªdG  á```dhódG  ¢SCGQ  QÉ```ÑàYG  øe  óàªj  ,á```dhódÉH  øjódG  á```bÓ©dh  á```«fÉª∏©∏d

 å«M  ;É«fÉ£jôH  »ah  ,á```«"Éfóæμ°SE’G  ∫hódG  »a  ¿CÉ°ûdG  É```ªc  ``  øjó∏d  ≈```∏YC’G

 É¡£HôJ  ,ádhó∏d  kÉ```©HÉJ  kGRÉ```¡L  »fÉμ«∏¨fC’Gh  …ô```Kƒq∏dG  É¡¡LƒH  á```°ù«æμdG  qó```© oJ

 á«YGQ  É```¡àØ°üH  ,á«μ∏ªdG  á```ª¶fC’ÉH  É```¡àbÓY  ô```«°S  º``` q¶æJ  á```°UÉN  ø```«fGƒb

 ø«H  ΩQÉ°U  π°üa  ≈dEG  ``  áØbÉ°SC’G  AÉ°SDhQh  áØbÉ°SC’G  ø```««©àH  á«æ©ªdGh  ø```jódG

 »a  kGô°VÉM  √Gôf  Ée  ƒgh  ,É°ùfôa  »a  ¿CÉ°ûdG  Éªc  …ƒ«fódGh  »æjódG  ø«dÉéªdG

 ,Ió qMƒe  ájQƒ¡ªL  É°ùfôa{  :…Qƒ```à°SódG  ¢üædG  ≈dEG  kGOÉæà°SG  »∏ª©dG  ≥```«Ñ£àdG

.zá«YÉªàLGh  á«WGô≤ªjO  á«μF’

 óLGƒàH  ,Ió```jôa  á```HôéJ  ô```°†ëJ  ø```««Hô¨dG  ø```«YƒædG  ø```jòg  ø```«H  ø```μd

 Qƒ°†M  É¡H  »æ©fh  ,É```¡°SÉ°SCG  »a  á«fóe  ádhO  π```NGO  ÉgôgƒL  »a  á«æjO  á```dhO

 á«©LôªdG  Oƒ©J  áãjóëdG  É«dÉ£jEG  »Øa  ,á«dÉ£jE’G  ádhódG  »a  ¿Éμ«JÉ#dG  Iô°VÉM

 º«YõdG  ≈dEG  ``  »°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’G  ø«dÉéªdG  »a  ``  á«fÉª∏©dG  ájƒ¡d  á«°ù«°SCÉàdG

.26  :¢U  ,2010  »ÑXƒHCG  áª∏c  ,ájÉæY  øjódGõY  :áªLôJ  ,ÉHhQhCG  »a  ΩÓ°SE’G  :»°ûJÉH  hõfEG ```  1
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 ¿Éc  Ée  ájGóÑdG  òæe  πLôdÉa  ,(Ω1882/1807)  …ó```dÉÑjQÉZ  »Ñ«°SƒL  »```îjQÉàdG

 »a  Öàc  óbh  ,á°ù«æμdG  ä’ÉLQ  ™e  ¢†```bÉæJ  »a  ¿Éc  πH  ;øj qó∏d  AGóY  ô```ª°†j

 øjódG  ÖfÉL  ≈dEG  ∞```≤f  øëf{  :¬dƒb  ``  1867  ≈```dEG  Oƒ©J  »àdG  ``  ¬```∏FÉ°SQ  ió```MEG

.z∞FGõdG  á°ù«æμdG  πLQ  øjO  qπëe  qπëj  ¿CG  ójôf  Ée  ƒgh  ,ÜGƒ°üdG

 QOÉf  πNGóJ  …ô°ùj  ;ø«àdhódG  ø«H  »JÉ°ù°SDƒªdGh  »fƒfÉ≤dG  õ```jÉªàdG  ºZôHh

 ájƒHôJ  á£°ûfCG  øe  ¬```«a  πªà©J  Éeh  ,»YÉªàL’G  AÉ°†ØdÉH  º```μëàdG  »a  É```ª¡æ«H

 πcÉ«gh á«fÉª∏©dG  ádhódG  πcÉ«g ø«H  ™aGóàdG  ¬°SÉ°SCG  ,á« që°Uh á«ª∏Yh á«eÓYEGh

 ∑GôëdG  Ö°ùëH  O qóªàeh  ¢ü```q∏≤àe  ÜPÉéJ  ≥ rah  ∂dP  πc  ,á```°S qó≤ªdG  á```°ù«æμdG

.»YÉªàL’G

 QÉμàM’  »©°ùdG  ≈```∏Y  á°ù«æμdG  áÑZQ  ô°üà≤J  º```d  êRÉªàdG  ∂dP  Ö```LƒªHh

 ≈dEG  â©q∏£J  á«Yhô°ûªdG  ∂```∏àH  º qμëàdG  ádhÉëe  º°SÉH  πH  ;¥ÓNC’G  á```«Yhô°ûe

 :Iô°üàîe áª∏μH hCG  ,á«HôàdGh  º∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á°SÉ«°ùdG  äGQÉ°ùe ≈∏Y Iô£«°ùdG

 ôÑY  ¢ù«dh  ,zá°ù«æμ∏d  á```«YÉªàL’G  Ió«≤©dG{ ̀ H  ±ô```©j  Ée  ôÑY  ,™ªàéªdG  ≈```∏Y

 ,É¡à«dƒª°Th á«°ùæμdG É«é«JGôà°S’G IQƒ£N Éægh ,á°SÉ«°ùdG »a ô°TÉÑªdG Qƒ°†ëdG

 ,kGQÉàμg  ø«©HQCGh  á©HQCG  É¡YÉ°ùJG  RhÉéàj  ’  á©bQ  ≈∏Y  ™≤J  ¿Éμ«JÉ#dG  Iô°VÉëa

.á«fÉª∏©dG  á«dÉ£jE’G  ádhódG  ÜGôJ  áaÉc  »£¨j  ÉgPƒØf  øμdh

 ,ƒJGOQƒμfƒμdÉH  áahô©ªdG  ``  Ω1929  ``  »fGô«J’  IógÉ©e  AÉ°SQEG  òæe  É«dÉ£jEÉa

 »æjódG  ø«H  É```¡«a  ábÓ©dG  âJÉH  ``  ¿Éμ```«JÉ#dG  Iô°VÉMh  á```«°TÉØdG  á```dhódG  ø```«H

 ,IOôØàe  ábÓY  ``  á«dÉ£jE’G  ádhódGh  á«μ«dƒKÉμdG  ø«H  iôMC’ÉH  hCG  ``  »```°SÉ«°ùdGh

 Iô°VÉëdG  ÖgGòªdGh  ¿ÉjOC’G  øe  Égô«¨H  hCG  ,∫hódG  øe  Égô«¨H  áfQÉ≤e  AGƒ```°S

 QƒaÉc  âfƒμdG  á```dƒ≤e  á```°SÉ«°ùdG  ∂∏J  ¢ü``` qî∏J  .»dÉ£jE’G  ÜGô```àdG  á```aÉc  ≈```∏Y

 ábÓ©dG  ôgƒL  øY  ôqÑ©J  »àdG  ,zIô```M  ádhO  »a  I qôM  á```°ù«æc{  :(Ω1861 ̀ ` 1810)

.á«dÉ£jE’G  ádhódGh  ¿Éμ«JÉ#dG  Iô°VÉM  ø«H
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 ,á«Ñ∏ZC’G  øjO  ™e  á```jQGƒM  á«fÉª∏Y  äRôaCG  á«dÉ£jE’G  á```«°Uƒ°üîdG  ∂```∏àa

 É¡©e  πeÉ©àdGh  É¡«dEG  ô¶ædG  ∫Gõj  ’  »àdG  ,iôNC’G  äÉfÉjódG  ≈∏Y  kÉÑ∏°S  â°ùμ©fG

.π«°UC’G  »YÉªàL’G  ¿ qƒμª∏d  »ªàæJ  ’h  á∏«NO  É¡qfCG  ≈∏Y

á«HhQhC’G  ájƒ¡dG  ™æ°U  IOÉYEGh  º∏°ùªdG

 â∏°UGƒJ  ¿EGh  ≈àM  ,á«HhQhC’G  ájƒ¡∏d  ™æ°U  IOÉYEG  áªK  ô°UÉ©ªdG  ïjQÉàdG  »a

 Ée  ƒgh  ,∫hódG  øe  ójóY  »a  »YÉªàL’G  ¬LƒdG  ≈∏Y  »ë«°ùªdG  ™HÉ£dG  áæª«g

 »a  ¿ƒª∏°ùªdG  Ö©∏jh  ,á```YƒæàªdG  äGôé¡dG  AGôL  á«aGô¨ªjO  ä’ƒ```ëJ  ¬```à°Vôa

 ``  »μ«dƒKÉμdG  π```≤©dG  ``  øª«¡ªdG  »æjódG  π≤©dG  ¿CG  º```ZôH  ,kÉ```«°SÉ°SCG  kGQhO  ∂```dP

 ´ÉªàL’G  AÉª∏Y  ¿Éc  ,É¡H  QGôbE’Gh  ä’ƒëàdG  √òg  ÜÉ©«à°SG  øY  kGõLÉY  ∫GR Ée

 AÉ°†ØdG  QÉ```ÑàYÉH  ,zá«æjódG  ¥ƒ```°ùdG{  í∏£°üe  Gƒ```∏ª©à°SG  ø```e  ∫hCG  ¿Éμ```jôeC’G

 ø«fGƒb  ≈dEG  º```μàëj  ,¥ƒ°S  áHÉãªH  ƒ```g  »æjódG  •É°ûæ∏d  ø```°VÉëdG  »```YÉªàL’G

 øeh  ,1•É°ûædG  å«M  øe  QÉμàM’Gh  ,á°ùaÉæªdGh  ,áYÉ°†ÑdGh  ,Ö∏£dGh  ¢Vô```©dG

 º qμëàe  Iô£«°S  ÖÑ°ùH  »HhQhC’G  »æjódG  ™bGƒdG  ≈dEG  äGOÉ≤àfG  Gƒ¡ qLh  ÜÉÑdG  Gòg

 hCG  »μ«dƒKÉμdG  ó«∏≤àdG  äGP  É¡æe  AGƒ°S  ,¿Gó∏ÑdG  πL  »a  á«æjódG  ¥ƒ°ùdÉH  ó«Mh

 á°ù°SDƒe  É¡«a  øª«¡J  »àdG  á«HhQhC’G  ¿Gó∏ÑdG  ôãcCG  É«dÉ£jEG  ÉªHQh  ,»àfÉà°ùJhôÑdG

.¥ƒ°ùdG  äÉYÉ£b  áaÉc  ≈∏Y  óMGh  ¿ƒdh  IóMGh  á«æjO

 ¥ƒW  ô°ùμd  »```YÉ°ùe  qÜóJ  äCGó```H  ,»eÓ°SE’G  Qƒ```°†ëdG  äG qó```éà°ùe  ™```eh

 »μ«dƒKÉμdG  »```æjódG  π≤©dG  É```¡«a  ∫hÉM  ,É```HhQhCG  »a  »```æjódG  AÉ```°†ØdG  QÉμ```àMG

 πÑbÉªdG  …ƒ«ëdG  ¬dÉée  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á∏«°Sh  ájCÉH  OÉéæà°S’G  òaÉædGh  §```°TÉædG

 .ójóédG  ¢ù```aÉæªdG  Gòg  ø```e  áÑjôdGh  ±ƒîdG  ô```YÉ°ûe  è«LCÉàH  ƒ```dh  ,»```KGóM

 á«°üî°ûdG  »a  ô```JÉØdG  AÉ«ME’  »©°ùdÉH  ,∂```dP  »a  kGó¡L  á°ù«æμdG  ô```N qóJ  º```dh

 Robert B. Ekelund-Robert F. Hébert-Robert D. Tollison, Il mercato del cristianesimo, ```  1

Università Bocconi Editore, Milano 2008.
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 øe  ójóY  QÉ°†ëà°SGh  »```©ªédG  ∫É«îªdG  ≥©°U  ôÑY  ƒdh  ,¬```£«°ûæJh  á```«HhQhC’G

 ôKCG  äGP  ô```«Z  hóÑJ  IQhÉ```æªdG  ∂∏J  ¿CG  ô```«Z  ,»YhÓdG  »```a  á```æeÉμdG  Qƒ```°üdG

 ¿ƒμJ  ødh  ,á«JGP  á«HhQhC’G  á```«æjódG  á«°üî°ûdG  »a  QƒàØdG  ô```°UÉæY  ¿C’  ;RQÉ```H

 áLQO  ``  ¬æe  ô«Ñc  AõL  »a  ``  ≠∏H  …ò```dG  ,ôNB’G  øe  ™jhôàdÉH  É¡£«°ûæJ  IOÉ```YEG

 ô«ãj  ób  ∂```dòdh  ,»HhQhC’G  ´hô```°ûªdG  π```NGO  øe  ¬```ÑdÉ£e  â```JÉHh  ,á```æWGƒªdG

 kÉ©aGO  ¿ƒμj  ¿CG  õé©j  øμdh  ;á«æeC’G  n¢ùLGƒ¡dG  ∞```MGõdG  ô°†NC’G  øe  ™```jhôàdG

 kÉ°SÉ°SCG  å©ÑæJ  äÉjƒ¡dG  ¿C’  ;»°ùæμdG  ¿ƒ```∏dG  äGP  äÉjƒ¡∏d  qóéà°ùªdG  çÉ```©ÑfÓd

.1á«LQÉN  πeGƒY  ’  á«JGP  πeGƒ©H

 áfÉjódG  ´É```ÑJCG  ø```e  ¿ƒ«∏e  ø```e  ô```ãcCG  …ƒ```ëJ  É```«dÉ£jEG  â```JÉH  ¿CG  ó```©Hh

 πNGO  qóéà°ùªdG  Gò```g  ô°†ëj  ∞«c  ,á```«eÓ°SE’G

 á«°VGôàaG  OhóëdG  ¬```«a  ,»fÉª∏Y  »μ«dƒKÉc  ™```bGh

 O qóëj  …òdG  »©LôªdG  ¢üædG  Oƒ```©j  ?á«∏L  ô«Zh

 ÜõM{  ºμM  áÑ≤M  ≈dEG  á```«fÉª∏©dG  É«dÉ£jEG  á```jƒg

 1942  áæ°S  ¢ù°SCÉJ  …òdG  zá«ë«°ùªdG  á«WGô≤ªjódG

 É¡æ«M  »¶M  óbh  ,1994  OhóM  ≈dEG  kÉ£°TÉf  »≤Hh

 »Yƒ«°ûdG  ÜõëdG  á≤aGƒªH  »©LôªdG  ¢üædG  ø°ùH

 Qƒà°SódG  øe  ™HÉ°ùdG  π°üØdG  s¢üf  .»JÉ«dƒoJ  hô«ªr∏H  »îjQÉàdG  ¬ª«YR  IOÉ```«≤H

 IOÉ«°S  ¬dh  qπ≤à°ùe  ¬dÉée  »a  ÉªgÓc  á«μ«dƒKÉμdG  á°ù«æμdGh  ádhódG{  ¿CG  ≈∏Y

 Éª¡àbÓY  ¿CG{  ≈∏Y  èjô©J  ¬°ùØf  π°üØdG  ø```e  á«fÉãdG  Iô≤ØdG  »a  ºK  ,zá```eÉJ

 »°SÉ°SC’G  ¥ÉØJ’G  q¢üf  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  …CG  ;zá«fGô«JÓdG  äÉbÉØJ’G  ≥``` rah  º¶àæJ

 kÉ«μ«dƒKÉc  â°ùd{ ̀ H  QGôbE’G  ÉgOÉØe  á«μ«dƒKÉμdG  á«Ñ©°ûdG  •É°ShC’G  »a  ä’ƒ≤ªdG  ójó©d  QÉ°ûàfG  áªK ```  1

 zê’ƒμjôÑdG{  QÉ°ûàfG  øY  kÓ°†a  ,zôÑμj  ø«M  Q qô≤«°S  øe  ƒg  ,kGó sª©e  ¢ù«d  »æHG{  hCG  ,z kÉ```æeDƒe  π```H

 É¡à£∏°S  á°ù«æμdG  ¿Gó```≤a  ≈∏Y  á«∏L  äGô°TDƒe  »gh  ,AÉªàfG  ¿hó```H  OÉ≤àY’G  øe  πμ```°ûc  »```æjódG

.¬H  QGôbE’G  OƒJ  ’  Ée  ƒgh  ,»YÉªàL’G  AÉ°†ØdG  ≈∏Y  á∏eÉ°ûdG

 Ωƒ«dG  º∏°ùªdG  Qƒ°†M  ¿CG
 ’  á«HhQhC’G  ∫hódG  »a
 áØ°ù∏Ø∏d  kÉjóëJ  πμ°ûj
 Ióæà°ùªdG  á«YÉªàL’G
á«fÉª∏©dG  ≈dEG
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 »àdG  á«dÉ£jE’G  á```eƒμëdGh  ¿Éμ«JÉ#dG  Iô```°VÉM  ø«H  ,1929  áæ°S  ≈```dEG  ó```FÉ©dG

.zá«¡dE’G  ájÉæ©dG  πLQ{  É¡æ«M  ÉHÉÑdG  √ qóY  …òdG  ,»æ«dƒ°Sƒe  ƒà«æ«H  É¡°SCGôJ

 ÉgRÉ¡L  ôÑY  ``  Üô¨dG  »a  á°ù«æμdG  âYÉ°TCG  Ée  IOÉY  äÉ°ù«°SCÉàdG  ∂∏J  ø```ª°V

 ¿CGh  ,…ƒ«fódGh  »```æjódG  ø«H  π°üØdÉH  kÉ```°SÉ°SCG  áæeDƒe  É¡fCG  ``  »```eÓYE’Gh  …ô```μØdG

 »a  ,êQÉîdG  »```a  kGô°VÉM  äÉH  »°SÉ«°ùdÉH  »```fóªdG  êõªj  …òdG  ó```«MƒdG  ó```jó¡àdG

 ¿ÉjOC’G  ¿CG  iôj  ,»Hô¨dG  Q qƒ```°üàdG  »a  ï°SGQ  ¬Ñ°T  QGôbEG  ™```«°ûj  ∂dòdh  ,ΩÓ```°SE’G

 kÉàæYh  kÉ```≤gQ  »fÉ©J  á«eÓ°SE’Gh  á```«Hô©dG  ¿Gó```∏ÑdG  »a  ΩÓ°SE’G  ¿hO  ø```e  π```∏ªdGh

 Oƒ≤©dG  ∫ÓN  ÉHhQhCG  »a  âqHO  »àdG  ä’qƒëàdG  ™eh  .êõªdG  ∂dP  AGôL  É¡æjO  πLC’

 äÉÑ°ùdG  ádÉM øe êhôî∏d  É¡«©°Sh áª∏°ùªdG  ø«jÓªdG  á¶≤j »a á∏ãªàªdGh  ,Iô«NC’G

 ΩGôàMÉH  áÑdÉ£ª∏d  »```©°ùdGh  ,á≤HÉ°S  Oƒ```≤Y  ióe  ≈∏Y  É```¡Jõ«e  »àdG  ,á```«°ûeÉ¡dGh

 É¡°ùØf  RGôHE’  ≈£îdG  á°ù«æμdG  âqãM  ,á«æjódGh  ájQÉ°†ëdGh  á«aÉ≤ãdG  É¡JÉ«°Uƒ°üN

.ΩÓ°SE’G  äÉjóëJ  øe  ÉHhQhCG  ájƒg  ≈∏Y  á¶aÉëeh  Üô¨dG  ∫ƒ°UC’  á«YGQ

 ôÑY  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H  Ée  É«dÉ£jEG  AÉæH  »a  …ƒ≤dG  á°ù«æμdG  Qƒ°†M

 Ö≤Y π°üM ™LGôJ  ó©H  É¡≤dCG  á°ù«æμdG  ≈dEG  OÉYCG  zá«ë«°ùªdG  á«WGô≤ªjódG  ÜõM{

 øeh  ,á«°ùæμdG  äÉ£∏°ùdG  PƒØæd  ¢TÉªμfG  øe  ¬Øq∏N  Éeh  ,1(Ω1861)  É«dÉ£jEG  ó«MƒJ

.IóMƒdG  É¡à°VQÉ©e  ôKEG  ≈∏Y  ,äÓjhódGh  ∂dÉªªdG  ≈∏Y  É¡àæª«¡d  º«éëJ

 á«°TÉØdG  ó```©H  Ée  É«dÉ£jEG  AÉ```æH  »a  â```ª¡°SCG  á```°ù«æμdG  ¿CG  ≈```dEG  kGô```¶fh

 ôÑY  á«dGôÑ«∏dG  É```¡àjƒg  áZÉ«°üH  hCG  É¡ªFÉYO  AÉ```°SQEÉH  AGƒ°S  ,k’É q©a  kÉ```eÉ¡°SEG

 äÉÑ°SÉæªdG  øe ójóY »a kÓFÉM âØbh Éªc ,zá«ë«°ùªdG  á«WGô≤ªjódG  ÜõM{

 ∫ qƒN  óbh  ,äGQÉ«îdG  ∂∏J  ä qó°Uh  á«cGôà°T’G  á∏àμdG  ƒëf  ó∏ÑdG  ±É£©fG  qó°V

 1870  ôÑªàÑ°S  øjô°ûY  »a  É«dÉ£jEG  ó«MƒJ  äGƒb  πÑb  øe  zÉ«H  ÉJQƒH  ¥GôàNG{ ̀ H  ±ô©j  Ée  ôKEG  ≈∏Y ```  1

 ,¿Éμ«JÉ#dG  Iô°VÉM  OhóM  qôbCG  …òdG  Ω1871  ƒjÉe  13  ¿ƒfÉb  ∂dP  Ö≤Y  Qó°U  ,ÉehQ  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d

.¿Éμ«JÉ#dG  Iô°VÉM  RhÉéàj  Ée  ≈¨dCGh  ,äGƒHÉÑ∏d  á«æeõdG  á£∏°ùdG  AÉ°†a  O qóM  »dÉàdÉHh
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 º qμëàdG  Q qôÑe  á°ù«æμ∏d  á```«îjQÉàdGh  áeRÉëdG  ∞bGƒªdG  ∂```∏Jh  Qƒ°†ëdG  ∂```dP

.»dÉ£jE’G  »YÉªàL’G  AÉ°†ØdÉH

 ádhódG  Ö∏°S  á«°TÉØdG  ó©H  Ée  Iôàa  á°ù«æμ∏d  …ƒ≤dG  Qƒ°†ëdG  ∂dP  ¿CG  ô«Z

 äÉ© qªéàdG  óéJ  ∂```dòdh  ;iôNC’G  äÉ«∏bC’G  √É```éJ  áë°VGƒdG  á«æjódG  É```¡à°SÉ«°S

 ≈dEG  ¬ qLƒàJCG  ,É¡ÑdÉ£e ¢VôY óæY IôFÉM ``  á«eÓ°SE’G É¡æe kÉ°Uƒ°üNh ``  á«æjódG

 `` á«fÉª∏Y  É¡fCG  Ωƒª©dG  ΩÉeCG  ì qô°üJ  »```àdG  ``  á«fóªdG  á«dÉ£jE’G  ádhódG  á```°ù q°SDƒe

 á«æjódG  äÉØ∏ªdG  ≈```à°ûH  áª qμëàªdG  ,á«æjódG  ¿Éμ«JÉ#dG  Iô```°VÉM  á∏jhO  ≈```dEG  ΩCG

 áKÓãdG  Oƒ≤©dG  ∫ÓN  âHO  »àdG  ,á«©ªàéªdG  ä’ƒ```ëàdG  ™e  áÄ°TÉædG  äÉ```©ªéà∏d

 ø«gQ  á«eÓ°SE’G  á```«dÉédG  ¬H  ÖdÉ£J  »æjO  Ö∏£e  …CG  ó```éf  ∂dòdh  .Iô```«NC’G

 ∫ƒÑ≤dG  ÉªHQ  .¿Éμ«JÉ#dG  Iô```°VÉMh  ,á«fÉª∏©dG  á«dÉ£jE’G  ádhódG  :ø```«ÑfÉL  É°VQ

 ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  π«dO  ô«N  ``  á«æ°†e  äÉ°VhÉØe  ó©H  ``  ÉehQ  óé°ùe  ¢ù```«°SCÉàH

 √ qô≤e  ¿CG  ºZQ  ,¿Éμ«JÉ#dG  á```≤aGƒe  ó©H  ’EG  kÉ«fƒfÉb  kÉaGôàYG  ó```é°ùªdG  πæj  º```∏a

.1¿Éμ«JÉ#dG  Iô°VÉM  êQÉNh  á«dÉ£jE’G  ádhó∏d  ™HÉJ  »aGô¨L  õ«M  »a  ™≤j

 §¨°†dÉH  áWÉMEG  »Yóà°ùj  øgGôdG  »a  É```«dÉ£jEG  »a  á«fÉª∏©dG  øY  å```jóëdÉa

 ≈∏Y  »dƒ°SôdG  »```°SôμdGh  z»dÉ£jE’G  »```Ø≤°SC’G  ôªJDƒªdG{  ¬```°SQÉªj  …òdG  »```eƒ«dG

 º∏μàJ  πH  ;É¡£¨°V  ¢SQÉªJ  ø```«M  É¡YÉÑJCG  º°SÉH  á°ù«æμdG  º```∏μàJ  ’  PEG  ;™```ªàéªdG

 ™HÉ£dG  ∫Gõj  ’  å```«M  ,á«bô©dGh  á«æjódG  äÉYƒæàdG  IÉ```YGôe  ¿hO  ™«ªédG  º```°SÉH

.»YÉªàL’G  è«°ùædG  »a  âHO  »àdG  ä’ƒëàdG  ºZQ  Iƒ≤H  kGô°VÉM á°ù«æμ∏d  øª«¡ªdG

 Iô°VÉM  ó«H  É«dÉ£jEG  »a  »eÓ°SE’G  »æjódG  ∞∏ªdG  ¥GQhCG  qπL  ≈≤ÑJ  ∂```dòd

 ≥««°†àd  á```«fÉª∏©dG  ádhódG  ≈```∏Y  ôªà°ùªdG  É```¡£¨°V  π°UGƒJ  »```àdG  ,¿Éμ```«JÉ#dG

 ºgôFÉ©°ûd  áfÉjO  »```fÉK  ´ÉÑJCG  AGOCG  qôªà°ùj  ∞«c  ’EGh  ,ø```«ª∏°ùªdG  ≈∏Y  ¥É```æîdG

 áfÉjódG  ™FÉbh  »a  á∏MQ  »dÉ£jE’G  ΩÓ°SE’G  :»aÉ«dCG  ƒfÉØ«à°S  ÜÉàc  ô¶fG  ,∂dP  »a  ™°SƒàdG  ójõªd ```  1

.90  :¢U  ,2010  »ÑXƒHCG  ,áª∏c  ,»∏Y  ¿ÉfóYh  ájÉæY  øjódGõY  :áªLôJ  ,á«fÉãdG
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 ,äÉjÉæÑdG  âëJ  ™≤J  äGQÉ«°ù∏d  ∞bGƒe  hCG  ¿RÉîe  π°UC’G  »a  »g  ,äÉ«∏°üe  »a

 íæe  ™æªjh  ,¢VQC’G  âëJ  º¡æjO  ôFÉ©°T  AGOCG  ≈dEG  ø```«Yƒaóe  ,äGQÉ¨ªdG  ¬```Ñ°ûJ

 ¿CÉ°ûc  ,™«ªédG  iCGôe  ΩÉeCG  IRQÉH  á«∏L  øcÉeCG  »a  Égó««°ûàd  º¡d  ¢ü```«NGôàdG

 ™àªàj  ’  …òdG  ,áª°UÉ©dG  »a  IÓ°ü∏d  ¿Éμe  »fÉK  ,ÉehôH  z»udÉ°Tƒà ræ n°T{  ≈```q∏°üe

 ,á«dÉ£jE’G  ¿óªdG  »a  Iô°ûàæªdG  äÉ«∏°üªdG  áaÉc  ≈≤ÑJ  Éªc  ,»fƒfÉb  ±Gô```àYÉH

 ≈∏Y  É«dÉ£jEG  »a  Rƒëj  ’  å«M  ,É¡H  ±ôà©e  IOÉÑY  QhO  ’  ,äÉ«©ªL  É¡æ°†àëJ

 ,ƒfÓ«e  óé°ùeh  ô```«ÑμdG  ÉehQ  óé°ùe  Éªg  :øjóé°ùe  iƒ```°S  »fƒfÉb  ±Gô```àYG

.äÉ«©ªédG  …OGƒf  OGóY  »a  »¡a  äÉ«∏°üªdG  »bÉH  ÉeCGh

 øe  ¬©æe  ôÑY  ,»æ∏©dG  »q∏éàdG  øe  ¬«Øf  ≈∏Y  kGô°üà≤e  º∏°ùªdG  AÉ¨dEG  ¢ù«dh

 øe ¬Ñ««¨J ádhÉëe ≈dEG AÉ¨dE’G Q qƒ£àj πH ;IôgÉ¶dGh IRQÉÑdG √óqÑ©J πcÉ«g ó««°ûJ

 ôμàëJ  å«M  ,´RÉæe  ¿hO  á«μ«dƒKÉμdG  á°ù«æμdG  √ôq«°ùJ  …òdG  ,»eÓYE’G  ó¡°ûªdG

 ,»dÉ£jE’G  »ª°SôdG  ¿ƒjõØ∏àdG  »a  á«æjódG  è```eGôÑdG  øe  áÄªdÉH  98  á```«μ«dƒKÉμdG

 ¿CG  ™e  ,iôNC’G  ÖgGòªdGh  äÉ```fÉjódG  áaÉμd  ΩÉàdG  ¬Ñ°T  Ö««¨àdG  ∂```dP  π```HÉ≤jh

 ºK  á«àfÉà°ùJhôÑdG  πëædG  áaÉch  z√ƒ¡j  Oƒ¡°T{  ¬«∏j  ,á«fÉãdG  áfÉjódG  ƒg  ΩÓ°SE’G

 √ó«dÉ≤J  OÉ≤àf’  á°VôY  ¬«a  ¿ƒμj  õ«M  kÉfÉ«MCG  ΩÓ°SEÓd  ¢ü q°üîj  óbh  .Oƒ¡«dG

 ∫ƒ≤ªdG  É¡°üî∏j  ,…Qƒ```∏μdƒa  »ë£°S  πμ°ûH  ¢Vô©oJ  »àdG  ,¬```©jQÉ°ûJh  √ó```FGƒYh

.1zƒqà« peƒ ogÉe  Iõé©e{ ̀ H  êQGódG  »dÉ£jE’G  »Ñ©°ûdG

»æjódG  AÉ°†ØdG  QÉμàMGh  á°ù«æμdG

 AGƒ°S  ,iôNCG  Iƒb  É«dÉ£jEG  »a  ™ªàéªdG  ≈∏Y  á°ù«æμdG  Iô£«°S  »```gÉ°†J  ’

 »fÉμ«JÉ#dG  ™ªéªdG  ™e  ábÓ£f’G  âfÉc  ó```≤a  ,á«°SÉ«°S  ΩCG  á«LƒdƒjójEG  â```fÉcCG

 É¡H  √óYh  ób  ¿Éc  ,Iõé©ªH  ¿É«JE’G  !  Gó qªëe  kÉeƒj  Gƒ qLôJ  ¢SÉædG  øe  kGó°ûM  ¿CG  π```ãªdG  á```°üb ```  1

 ΩÉ≤a  ,áqàÑdG  ∑ qôëàj  ºd  πÑédG  øμd  ;AÉYódG  »a  ¥ôZCGh  πÑédG  ádÉÑb  ¢ù∏éa  ,πÑL  ∂jôëàH  ¬HQ

.zπÑédG  ≈dEG  ó qªëe  Ögòj  ,ó qªëe  ≈dEG  πÑédG  äCÉj  ºd  GPEG{  : kÓFÉb  πÑédG  ≈dEG  kÉ¡ qLƒàe  ó qªëe
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 ,zø«æeDƒªdG  ø««μFÓdG{ ̀ H  ¿ƒ```à©æj  øe  ≈∏Y  πFÉ¡dG  á°ù«æμdG  ìÉàØfG  »```a  »```fÉãdG

 ’  º¡fCG  ºZQ  ,á°ù«æμdÉH  ≥«Kh  •ÉÑJQG  ≈∏Y  äÉYÉªL  hCG  OGôaCG  øY  IQÉÑY  ºgh

 kÉéJÉf  √ÉéJ’G  Gò```g  »a  ìÉàØf’G  ¿Éc  .»Jƒæ¡μdG  »°ùæμdG  ∂```∏°ùdG  ≈dEG  ¿ƒ```ªàæj

 ™°VÉîdG  ô«Z  hCG  ™```HÉàdG  ô«Z  »YÉªàL’G  è```«°ùædÉH  º qμëà∏d  á``` që∏e  áLÉM  ø```Y

 Iô£«°ùdG  »a  á°ù«æμdG  IGOCG  ƒg  øeDƒªdG  »μF qÓdÉa  ,¿Éμ«JÉ#∏d  kGô°TÉÑe  kÉ```Yƒ°†N

 å«M  øe  ``  º```jó≤dG  πeÉ©àdG  ¿CG  AGô```L  ,™ªàéªdG  »a  »fÉª∏©dG  ∫É```éªdG  ≈```∏Y

 ºFÓe  ô«Z  GóH  ``  ¿ƒ```«fÉª∏Y  ÉeEGh  øjO  ∫É```LQ  ÉeEG  ¬fCG  ≈∏Y  ™```ªàéª∏d  Iô```¶ædG

.»aÉμdG  Qƒ°†ëdÉH  á°ù«æμ∏d  íª°ùj  ’h  ,á«YÉªàL’G  ä’qƒëà∏d

 πª©dG  Ó```«àLhh  ∫hQÉ```c  πMGôdG  É```HÉÑdG  ™```«é°ûJ  ¿É```c  ÜÉÑdG  Gò```g  ø```eh

 äGQÉ«N  AÓ```eEG  πLCG  øe  ™```ªàéªdG  AGƒ```àM’  á```∏«°Sƒc  ,»```μ«dƒKÉμdG  …ƒ```©ªédG

 ∂dP øY á©FÉ°ûdG  IQƒ°üdG  âfÉc  GPEÉa  ,á°ù«æμdG  PƒØf  ºYóJ  á«©jô°ûJh  á«°SÉ«°S

 Iõ«ªdG  ¿EÉa  ``  á```«fƒμ°ùªdGh  QGƒëdG  AÉYOG  ôÑY  ``  êQÉ```îdG  ≈∏Y  ìÉ```àØf’G  É```HÉÑdG

 IOÉYEG{  ´hô°ûe  ∫ÓN  øe  ,á¶aÉëªdGh  ájó«∏≤àdG  »g  πNGódG  »a  ¬Jõ«e  »```àdG

 õFÉcQh  äÉeÉYO  ø```Y  É¡d  åëÑdÉH  ,ÉehQ  á£∏°ùd  O qó```éàªdG  AÉ°SQE’Gh  zá```∏éfC’G

 á«fÉª∏ n©dG  ´GQ qòdG  zƒjó«éjEG  âfÉ°S{  á«©ªL  å©H  ¿Éc  AGƒLC’G  ∂∏J  »a  .Ióéà°ùe

 ∫ÓN  âë u°T oQ  »àdG  ,…OQÉμjQ  ÉjQófCG  ÉehQ  á©eÉéH  IPÉà°SC’G  IOÉ«≤H  ,¿Éμ«JÉ#∏d

 äÉ°ù q°SDƒªdG  iƒbCG  ø```e  zõªjÉàdG{  É¡àØ qæ°Uh  ,π```Hƒf  IõFÉL  π«æd  »°VÉªdG  ΩÉ```©dG

 IQÉÑY  »gh  ,É¡LQÉNh  É«dÉ£jEG  AÉLQCG  ≈```à°T  »a  É¡Yhôa  óàªJ  å«M  ,á```«ªdÉ©dG

 äÉ°SÉ«°S  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  »```ah  ,á«∏NG qódG  á°SÉ« q°ùdG  »```a  §ZÉ°Vh  òaÉf  πqàμJ  ø```Y

 äÉcôëdG  I qô```éªd  á```©HÉàdG  äÉ```ª¶æªdG  øe  É```¡fƒc  ;É```¡«a  Ió```LGƒàªdG  ∫h qó```dG

 …òdG  ìÉàØf’G  QGôb  ôKEG  ≈∏Y  äô```¡X  »àdG  ,¿Éμ«JÉ#dÉH  ádƒ°UƒªdG  á```«YÉªàL’G

 kGó©oH  äòîJG  π```H  ;»dÉ£jE’G  AÉ°†ØdÉH  É```¡aGógCG  OóëàJ  º```dh  ,á```°ù«æμdG  ¬```J qôbCG

 á°VQÉ©ªdG  ôªJDƒªd  É```¡«YGQP  áª¶æªdG  íàØH  »Hô©dG  ÖfÉédG  »```a  ≈q∏éJ  ,kÉ```«dhO

.1994  ΩÉ©dG  øe  ôÑª"ƒf  »a  ájôFGõédG
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 ¬«LƒJ ≈dEG ™q∏£àJ ™ªàéªdG ≈∏Y Iô£«°ù∏d á°ù«æμdG ¬«a ™q∏£àJ …òdG Qó≤dÉHh

 á°ü q°üîe  ≈≤ÑJ  á«eƒª©dG  á```°SQóªdG  »a  zøjódG  áYÉ°S{ ̀ H  ±ô```©j  Éªa  ,CÉ```°ûædG

 ≈∏Y  kGôμM  á qª¡ªdG  ∂```∏J  AGOCG  ≈≤Ñjh  ,Égô«Z  ¿hO  á«μ«dƒKÉμdG  º```«dÉ©J  ø```«≤∏àd

 øe  º¡JÉÑqJôe  ¿ƒ°VÉ≤àj  ,á``` q«°ùæc  á«ë«°ùe  áÄ«g  πÑ pb  øe  ø```«æ q«©e  øjO  ∫É```LQ

 ø«ª∏°ùªdG  ò«eÓà∏d  ójGõàªdG  Oó©dG  ºZôHh  .á°ù«æμdG  ø```e  ’  á«dÉ£jE’G  á```dhódG

 ∫Gõj  Óa  ,kÉÑFÉZ  ≈```≤Ñj  »°VGôàa’G  ≥ëdG  ∂dP  ¿EÉa  ,á```«eƒª©dG  á°SQóªdG  »```a

 É¡«a  íàØæJ  ,zäÉ```fÉjO  á```YÉ°S{  ≈dEG  zøjódG  á```YÉ°S{  π```jƒëJ  ¢†```aQ  ¿B’G  ≈```àM

 π«bGôY  π°UGƒàJ  PEG  .á«μ«dƒKÉμdG  ô«Z  iôNCG  äÉfÉjO  ≈∏Y  ¢ùjQóàdG  É«LƒZGó«H

 ∂∏J  »a  ¿ƒcQÉ°ûj  iô```NCG  äÉfÉjO  øe  ø«°S qQóe  ø««©J  ΩÉ```eCG  áÑ°üàæe  á```jQGOEG

 ô«¨H  kÉ≤q∏©àe  ¿Éc  ƒdh  øjódG  ¿CÉ°T  »``` qdƒàd  á°ù«æμdG  øe  QGô°UEG  ∑Éæ¡a  ,á``` qª¡ªdG

 ôNBÓd  ΩÉJ  ¬Ñ°T  AÉ```¨dEG  ôªà°ùj  á«ª«∏©àdG  á```°SÉ«°ùdG  √òg  πX  »```a  .á```«μ«dƒKÉμdG

 iôNCG  á«ë«°ùe  á```«æjO  ÖgGòe  ájQòéH  AÉ¨dE’G  ∂dP  ¢ù```ªj  ’  ÉªHQh  ,»```æjódG

 øjódG  Iƒ≤H  ¢ù```ªj  øμdh  ``  á```jOƒ¡«dG  hCG  ,á```«°ùcPƒKQC’Gh  á```«àfÉà°ùJhôÑdG  π```ãe ``

.á«μ«dƒKÉμdG  ó©H  Oó©dG  å«M  øe  á«fÉãdG  áÑJôªdG  ¬YÉÑJCG  πãªj  …òdG  »eÓ°SE’G

 É¡«a  ºμM  »àdGh  ,á°SGQódG  ΩÉ°ùbCG  »a  Ö«∏°üdG  Qƒ°†M  ádCÉ°ùe  IQÉKEG  âfÉc

 (2003)  ÜÓ£dG  AÉ«dhCG  áÑdÉ£e  ∫É```M  »a  ¬dGõfEG  á«fƒfÉ≤H  »dÉ£jE’G  »```°VÉ≤dG

 ≈dEG  Oƒ©j  §```HÉ°V  ¿ƒfÉb  ≈dEG  ó```«∏≤àdG  ∂dP  óæà°ùj  ,á```°ù«æμdG  Ö```°†¨d  IÉ```Yóe

 øμdh  ,á«μ«dƒKÉμdG  ƒ```g  ádhódG  øjO  ¿CG  ≈```∏Y  â q°üf  »àdG  ,»```fGô«J’  äÉ```«bÉØJG

 º∏°ùªdG  ¿C’  kGô```¶f  ;zádhódG  øjO{  ∫ƒ```≤d  QôÑe  É¡«a  OÉY  É```e  á«dÉëdG  á```Ñ≤ëdG

.ádhódG  ≈dEG  ø«ªàæªdG  øª°V  øe  GhQÉ°U  »°Sƒ«°ûØæμdGh  »°Shóæ¡dGh  …Oƒ¡«dGh

 áaÉc  ≈∏Y  á°ù«æμdG  ô```£«°ùJ  å«M  ``  »dÉ£jE’G  »```YÉªàL’G  ™bGƒdG  π```NGóa

 ,Oƒ```¡«∏d  ’EG  Qƒ```°†ëdG  á```«Yô°ûH  á```°ù«æμdG  qô```≤J  ’  ``  »```æjódG  π```≤ëdG  π```°UÉØe

 ™bGh  ƒg  ∂dP  ,AÓNódGh  ø«gƒÑ°ûªdG  áHÉãªH  ø«ª∏°ùªdG  ™```e  πeÉ©àdG  π°UGƒàjh
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 ≈©°ùJ  ∂dP  πHÉ≤e  »ah  ,»dÉ£jE’G  »μ«dƒKÉμdG  AÉ°†ØdG  πNGO  »°ùæμdG  π```eÉ©àdG

 ,¢SÉ°SC’ÉH  á«Hô©dG  OÓÑdG  »```a  ø«ª∏°ùªdGh  ΩÓ°SE’G  øe  Ü qô≤àdG  ≈dEG  á```°ù«æμdG

 »a  ,»YÉªàL’G  è```«°ùædG  ¥GôàNG  ¢Vô¨H  ,ΩÉY  πμ```°ûH  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »```ah

 Ö°ùc  ¢Vô¨H  ∂dPh  ,ÉgQGO  ô≤Y  »a  É¡JÉ°SQÉªe  øY  ¬«a  ôà°ùàJ  …ò```dG  â```bƒdG

.É¡d  ºfÉ¨eh  ídÉ°üe

ΩÓ°SE’Gh  É«fÉÑ°SEG

 IôKDƒe  á°ù«æμdG  ô```ªà°ùJ  »àdG  ``  á«HhQhC’G  á```«μ«dƒKÉμdG  ∫hódG  ±ÓN  ≈```∏Y

 ¬H  âeÉb  …òdG  πμ```°ûdG  tó© oj  ``  ájƒHôàdG  É¡JGQÉ«Nh  á```«YÉªàL’G  É¡JÉ°SÉ«°S  »```a

 qπ©dh  ,»HhQhC’G  AÉ°†ØdG  »a  kGOôØàe  ΩÓ°SE’ÉH  ±GôàY’G  øe  á«fÉÑ°SE’G  á```dhódG

 Ωƒ«dG  áf qƒμªdG  IQƒ°üdÉa  ,ÜÉ```Ñ°SC’G  º q¡ØJ  ≈∏Y  ÉfóYÉ°ùJ  á```«îjQÉàdG  äGQô```ÑªdG

 IôcGòdG  É¡fõàîJ  »```àdG  äÉÑ q°SôàdGh  äGô```JƒàdG  ≈```dEG  kÉ°†jCG  Oƒ©J  ΩÓ```°SE’G  ø```Y

 .á«HhQhC’G  ájõcôªdG  õ```«ªj  ÉªY  kÉÑjôZh  kGó```«©H  Éæd  hóÑj  ºdÉY  ™```e  ,á```«YÉªédG

 »fÉÑ°SE’G  Qƒ```à°SódG  √É°SQCG  É```ªH  ∫hC’G  :øjôeCÉH  kÉ```°SÉ°SCG  ô```«còàdG  »¨Ñæj  kGAó```H

 ájôëdG  ¿ƒfÉ≤H  »fÉãdGh  ,1978  á```æ°S  ƒμfGôa  ó©H  Ée  Iôàa  ≈dEG  óFÉ©dG  ,ó```jóédG

.1980  áæ°S  QOÉ°üdG  á«æjódG

 ádhódÉa  ,á«æjódG  äÉj qôëdG  ¿ƒ°üHh  ádhódG  á«μFÓH  Qƒà°SódG  q¢üf  qô≤j  PEG

 øe  ≈dƒàJh  ,»æjódG  ∫ÉéªdG  »a  ø«æWGƒª∏d  IôëdG  äGQÉ«îdG  ≈YôJ  »àdG  »```g

 ™ªàéªdG  »a  IQ qòéàªdGh  Iô°VÉëdG  ¿ÉjOC’G  ™e  äÉbÉØJ’G  ΩGôHEG  ôNBG  ≈dEG  ø«M

 AÉ°ûfEG  á«æjódG  äÉj qôëdÉH  ≥q∏©àªdG  ójóédG  ¿ƒfÉ≤dG  qôbCG  ,1980  áæ°S  .»```fÉÑ°SE’G

 ájQƒà°SódG  ÇOÉÑªdG  ò«ØæJ  ≈∏Y ô¡°ùJ  ,∫ó©dGh  ƒØ©dG  IQGRh πNGO ,á°UÉN áÄ«g

 ≈dhC’G  Iôª∏d ``  óéf  Gòμgh  ,äÉfÉjódG  ∞∏àîªH  ±Gô```àY’G  ƒëf  kÉeób  ô```«°ùdGh

 øe  ôãcCG  â°†e  .á```«fÉÑ°SEG  á«eÓ°SEG  äÉ«©ªL  ø```e  ø«∏ãªe  ``  áÄ«¡dG  √ò```g  »```a

 á«dÉédGh  ádhódG  ø«H  ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  q¢üf  áÄ«¡dG  Æƒ°üJ  ¿CG  π rÑb  äGƒæ°S  ô°ûY
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 ,1992  áæ°S  ¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  â```ªJ  å«M  ,É«fÉÑ°SEÉH  IóLGƒàªdG  á```ª∏°ùªdG

 ∞∏àîe  qº°V  äÉ«©ªédG  øe  π``` qàμJ  ø«H  äÉ°ù∏édG  øe  á∏°ù∏°S  IôªK  AÉ```L  ó```bh

 ``  zÉ«fÉÑ°SEÉH  á```«eÓ°SE’G  á```æé∏dG{  º```°SG  â```ëJ  »```fÉÑ°SE’G  ΩÓ```°SE’G  äÉ```f qƒμe

.áeƒμëdG  »∏ãªeh  ``  Comisión islamica de Epaña

 q¢üædG  äGô≤a  πL  »a  ¿CG  :á```KÓK  √ÉÑàf’G  âØ∏J  »àdG  ájQƒëªdG  ô```°UÉæ©dG

 ÖfÉL  øe  AGƒ°S  ``  áÑZQ  øY  í°üØj  É```e  ƒgh  ,¿ÉÑ°SE’G  ø«ª∏°ùªdG  øY  å```jóM

 ´ÉÑJCG  QÉÑàYG  »```a  ``  º¡°ùØfCG  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »```∏ãªe  ÖfÉL  ø```e  hCG  á```eƒμëdG

 ¿ƒ≤æà©j  ,ºgô«Z  ™e  IGhÉ°ùªdG  Ωó```b  ≈∏Y  ¿ƒæWGƒe  πH  ;ÖfÉLCG  ô«Z  ΩÓ```°SE’G

 ÉeCGh  .É«fÉÑ°SEG  ï```jQÉJ  »a  ¬àÑ©d  …òdG  Qhó```∏d  kGô¶f  ,ádhódG  É¡H  ±ô```à©J  á```fÉjO

 ±É°†æj  OÉ≤àYG  ΩÉ¶æc  ,ΩÓ°SE’G  øjóH  ádhódG  ±GôàYÉH  qô≤«a  »fÉãdG  ô°üæ©dG

 ,á«bÉØJ’G  q¢üf  øe  39  Iô```≤ØdG  »a  .á«fÉÑ°SE’G  ájƒ¡∏d  á«îjQÉàdG  Qhò```édG  ≈```dEG

 çQE’G  ôjƒ£Jh  ájÉYQ  ≈∏Y  É«fÉÑ°SEÉH  á```«eÓ°SE’G  áæé∏dGh  ádhódG  ¿hÉ©àJ{  :CGô```≤f

 k’Éée  π qμ```°ûj  Ée  ƒgh  ,É```«fÉÑ°SEG  »```a  »eÓ°SE’G  »```aÉ≤ãdGh  »```æØdGh  »```îjQÉàdG

 ∂dP  π°†ØH  .z»fÉÑ°SE’G  ™ªàéªdG  OGôaCG  áaÉc  ídÉ°üd  á°SGQódGh  π qeCÉà∏d  kÉÑ°üN

 á°SQÉªªdÉH  á≤∏©àªdG  •É≤ædG  áaÉμd  á∏eÉ°T  ájƒ°ùàH  á«bÉØJ’G  âëª°S  ±GôàY’G

.1»eÓ°SE’G  øjó∏d  I qôëdG

»ØîdG  äÉjƒ¡dG  ´Gô°U

 ¬Øq∏î«°S  Éª«a  É```HhQhCG  »a  ΩÓ°SE’ÉH  »```Hô¨dG  ∫É¨°ûf’G  ¢ù```LGƒg  ¢ü```î∏àJ

 ™bGƒdG  ≈```∏Y  ô```KCG  ø```e  á```eOÉ≤dG  Oƒ```≤©dG  ∫Ó```N  ø```«ª∏°ùª∏d  …Oó```©dG  Qƒ```£àdG

 ΩÉªàg’G  É```eCG  ,ÉHhQhCG  á```jƒg  πÑ≤à°ùe  ≈```∏Y  º°SÉM  πeÉY  ƒ```gh  ,»```aGô¨ªjódG

 ¥QDƒJ  »àdG  á«æeC’G  ä’É¨°ûf’ÉH  ¢Shƒ```¡e  ƒ¡a  Ωƒ«dG  ø«ª∏°ùªdG  ô°VÉëH  ô```«ÑμdG

.142  ``  141  :¢U  ,2010  »ÑXƒHCG  áª∏c  ,ájÉæY  øjódGõY  :áªLôJ  ,ÉHhQhCG  »a  ΩÓ°SE’G  :»°ûJÉH  hõfEG ```  1
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 ø«M  øe  ƒ∏©J  »àdG  RGõØà°S’G  äÉ```Lƒe  âfÉc  ¿EGh  ≈àM  ,á«HhQhC’G  äÉ```°SÉ«°ùdG

 ™bGh  ≈∏Y  kÉÑdÉZ  »æÑæJ  ’h  ø«ª∏°ùªdG  øe  Ö«gôàdGh  ™jhôàdG  É¡°SÉ°SCG  ôNBG  ≈dEG

.1»∏©a  ójó¡J

 ’{  ``  »Hô¨dG  ™bGƒ∏d  »dÉ£jE’G  ´ÉªàL’G  ºdÉY  ∞«°UƒJ  óM  ≈∏Y  ``  ÉæfCG  º```ZQ

 ô≤Y  »a  kGô°VÉM  äÉH  ΩÓ°SE’Éa  ;Üô¨dGh  ΩÓ°SE’G  ø```Y  åjóëdG  Ωƒ«dG  ™```«£à°ùf

 ¢ù«dhCG  .ójóédG  º```«©£àdG  Gòg  êÉàf  ,Üô```¨dG  »a  ΩÓ°SEG  ICÉ°ûf  Oó```°üHh  ,É```fQGO

 ¿EGh  ≈àM  ,Qƒ∏ÑàdG  øgQ  Ωƒ«dG  ∫ƒëàdÉa  ?IOÉY  çóëj  Éªc  kÉ«îjQÉJ  kÉLô©æe  ∂dP

 ø«Ñàj  Éªμa  ,ôeC’G  ¬«dEG  ∫hDƒ«°S  ÉªH  kÓ©a  ø«YGh  Éæ°ùd  .¬bÓ£fG  π¡à°ùe  »a  ¿Éc

 kÉ«dÉM  ÉædƒM  Ωƒëj  Éªa  ,ø```eõdG  »a  kGó«©H  ¿ƒμj  Éªd  í°VhCG  πμ°ûH  iô``` oj  , kÉ```ÑdÉZ

.2zábóH  Éæb qƒ£j  …òdG  ójóëJ  Éæ©æªj  ô«Ñc  ≥°UÓJ  ,Öjôb  ¬fC’  :ºFÉZ  πμ°ûH  √Gôf

 √ôFÉ©°T  AGOCG  ∫É```ée  »a  kÉeƒªY  º```∏°ùªdG  ≈∏Y  §q∏°ùªdG  §```¨°†dG  ≈```∏éàjh

 QÉÑàNG  øμªj  ,á«Ñ°ùf  á©bGh  »fÉª∏©dG  ™```ªàéªdG  »a  á«æjódG  ájôëdÉa  ,á```«æjódG

 »ëdG  »ah  π¨°ûdG  »a  º¡àjƒg  øY  ø«ª∏°ùªdG  ô``` qà°ùJ  áæjÉ©e  ∫ÓN  øe  É```gGóe

 º∏°ùªdG  »```Hô©dÉa  ,3êGô```ME’Gh  ∫õ©∏d  kÉ```«°TÉëJ  ,´QÉ```°ûdG  »```a  ≈àMh  »```æμ°ùdG

 ø«H  ¬°†«≤f  ø```e  ∫ƒÑ≤ªdG  »æjódG  è```¡ædG  QGôbEG  »```a  kÉfÉ«MCG  π```NóàdG  á```«fÉª∏©dG  á```dhódG  ∫hÉ```ëJ ```  1

 ΩÉeE’G  ``  äÉ```jOƒ¡«dG  øe  êGhõ```dG  øY  ô«ÑμdG  É```ehQ  óé°ùe  á```ªFCG  óMCG  ≈```¡f  ø```«ëa  ø```«ª∏°ùªdG

 ,á«HÉàc  ájOƒ¡«dG  QÉÑàYÉH  ,kÉYô°T  ìÉÑe  ôeC’G  ¿CG  ºZQ  ``  …ô°üªdG  …ôgRC’G  ,Oƒªëe  ™«ª q°ùdG óÑY

 ø«ª∏°ùªdG  óMCG  ¢V qôM  ÉeóæYh  .√OôWh  ΩÉeE’G  ∫õY  qºJ  ≈àM  §¨°†dÉH  á«dÉ£jE’G  ádhódG  â∏NóJ

 πNóJ  ø«°SÉj  óªMCG  ï```«°ûdG  ∫É«àZG  óæY  ÖFÉ¨dG  IÓ°U  á```eÉbEG  ≈∏Y  `` …ô```FGõédG  º```jôμdGóÑY ``

 ¿CG  iƒYóH  äÓeÉ©ªdG  ∂∏J  âKóM  ,»dÉ£jE’G  ÜGôàdG  êQÉN  IQOÉÑªdG  ∂∏àd  »YGódG  Oô£d  øeC’G

.»dÉ£jE’G  øeC’G  Oó¡J  äÉaô°üàdG  ∂∏J

.17  :¢U  ,á«fÉãdG  áfÉjódG  ™FÉbh  »a  á∏MQ  »dÉ£jE’G  ΩÓ°SE’G  :»aÉ«dCG  ƒfÉØ«à°S ```  2

 •ÉÑbC’G  ójó©dG  ¿CG  ø``` q«ÑJ  ó≤a  ,äÉ```Wƒ¨°†dG  √ò¡d  á°VôY  √ó```Mh  º∏°ùªdG  ¢ù«d  ¬```fCG  ß```MÓªdG ```  3

 øY  kÉãëH  ,á«dÉ£jEG  iô```NCÉH  É¡fƒdóÑà°ùjh  á```«Hô©dG  º¡FÉª°SCG  øY  ¿ƒ∏îàj  ΩGƒ``` q°ûdG  ø```««ë«°ùªdGh

.»HôY  ƒg  Ée  qπc  √ÉéJ  á«dÉY  á«°SÉ°ùM  ¬d  »μ«dƒKÉc  ™ªàée  »a  êÉeóf’G
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 z∫óà©e  º∏°ùe{  ¬```fCÉH  ¬°ùØf  Ω qó≤j  É```e  kÉÑdÉZ  ,á«æjódG  ¬```àjƒg  øY  ∫CÉ°ù oj  ø```«M

 ,ôμæoj  Ée  kÉÑdÉ¨a  ôFÉ©°ûdG  AGOCG  ≈```∏Y  kÉ¶aÉëe  ¿Éc  ¿EG  π```Ä°S  ¿EGh  ,z»```fÉª∏Y{  hCG

 ôà°ùàdG  ∂dP  q¢ùe  óbh  ,ΩÉ«°üdGh  IÓ°üdG  ≈∏Y  ø«ÑXGƒªdG  øe  ¿Éc  ¿EGh  ≈```àM

 äGó«dƒdG  ø«H  ô°ûàæªdG  z√QÉ°S{  º°SG  hóÑj  ÉªHQ  ,á«°üî°ûdG  »a  áª«ªM  ÖfGƒL

 º°S’ÉH  ∞```∏c  øY  kÉéJÉf  ô```eC’G  ¢ù```«dh  ,Aƒ```ÑîªdG  ∂```dòd  kÉ```Ø°TÉc  äÉ```ª∏°ùªdG

 á«Hô©dG  á∏FÉ©dG  ø```«H  0 º«gGôHEG  »ÑædG  êhR  √QÉ°ùH  kÉ```©dh  hCG  ¬d  á```ZÉ°ùà°SGh

.á°SQóªdG  »a  âæÑdG  ájƒg  ≈∏Y  ôà°ùà∏d  Üƒ∏°SCG  ƒg  πH  ;IôLÉ¡ªdG

 á«HôY  AÉª°SCÉH  QƒcòdG  º```gAÉæHCG  Gƒª°S  øªe  Üô©dG  øe  kGójóY  óéf  É```ªc

 »a  ∂dP  ¬HÉ°T  Ée  hCG  »```fÉaƒLh  ƒμ°ù«°ûfGôØH  º¡fhOÉæjh  ,OÓ«ªdG  IOÉ```¡°T  »```a

 Üƒ∏°SCÉc  IPƒÑæªdG  äGòdG  ¬JôμàHG  á«YÉªàL’G  áZhGôªdG  øe  ´ƒf  ƒgh  ,´QÉ```°ûdG

 ø«H  kÉ°Uƒ°üN  ``  π¨°ûdG  ¿Gó«e  »```a  ¬fCG  øY  kÓ°†a  ,kÉ°†jCG  á£«ëdGh  êÉ```eófÓd

 Gƒ¶Øàëj  ¿CG  Qóæj  ``  á```«HôY  ∫ƒ°UCG  øe  äÓëªdGh  »gÉ≤ªdGh  º```YÉ£ªdG  ∫É```ªY

 AÉª°SCG  »```æÑJ  πëªdG  ÖMÉ°U  º```¡«∏Y  ¢VôØj  É```e  kÉÑdÉ¨a  ,á```«Hô©dG  º```¡FÉª°SCÉH

.øFÉHõdG  ô«ØæJ  ÖæéJ  iƒYóH  ,á«dÉ£jEG

 Ió«dh  âfÉc  ¿EGh  ≈```àM  ``  áª∏°ùe  áÑ séëe  IÉàa  ∫ƒÑb  QOÉ```ædG  øe  qó©oj  É```ªc

 QƒØf  ∑Éæ¡a  ,á°UÉN  ácô°T  »a  ≈àM  hCG  á«eƒμM  áØ«Xh  hCG  π¨°T  »a  ``  É«dÉ£jEG

 áéFGôdG  á«Ñ∏°ùdG  á«eÓYE’G  IQƒ°üdG  AGôL  ,É¡°SCGQ  »£¨J  »àdG  ICGôªdG  øe  ΩÉY

 á«dÉ£jE’G  äÉ©eÉédG  »```a  äÉª∏°ùªdG  äÉÑdÉ£dG  ¢†©H  ó```éf  å«M  ,¢SÉædG  ø```«H

 ôaƒàªdG  ájôëdG  ñÉæe  ¿CG  ô«Z  ,»eÓ°SE’G  …õ```dG  øjóJôj  hCG  ,ø¡°ShDhQ  ø```«£¨j

 ≥««°†J  ¿hO  ó```jôJ  Ée  AGóJQÉH  IÉàØ∏d  í```ª°ùj  …òdG  ``  á©eÉédG  Ωô```M  »a  ø```¡d

 ,π¨°ûdG  ¥ƒ°S  á¡LGƒeh  IÉ«ëdG  ∑ôà©e  ≈```dEG  É¡LhôN  OôéªH  ≈°TÓàj  ``  É```¡«∏Y

 ,Iô«Ñc  áLQO  ≈```dEG  π¨°T  ≈∏Y  Qƒã©dG  ®ƒ```¶M  ∞∏àîªdG  ¢SÉÑ∏dG  ¢ü``` u∏≤j  å```«M

.AÉæHC’G  á«HôàH  AÉØàc’Gh  â«ÑdG  »a  AGƒ£f’G  hCG  ¬©∏N  ≈∏Y  IôÑée  ¿ƒμàa
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 ¬cGôà°T’  ;¬à«ëd  ≈```ØYCG  ¿EG  øjóàªdG  π```LôdG  ™e  kG qô°T  ¿ƒgCG  ô```eC’G  É```ªHQ

 Ée  kÉÑdÉZ  ø```μdh  ;ºgÉëd  ¿ƒ≤∏£j  ø```ªe  ø««dÉ£jE’G  øe  √ô```«Z  ™e  á```Ä«¡dG  »```a

 hCG  ôgÉX  πμ°ûH  ¬æjO  º«dÉ©àH  ∂```°ùªJ  AGóHEG  OôéªH  øjôNB’G  QƒØæH  Ωó```£°üj

.CÓªdG  ΩÉeCG  √ôFÉ©°T  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ¿ÓYEG

 âfÉc  ø«ª∏°ùªdG  øe  íFGô°T  á«°SÉ«°ùdG  ¢ù```LGƒ¡dG  ∂∏J  QÉKBG  â¨∏H  ó```≤d

 øe  á«JCÉàªdG  QOGƒμdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  QòM  Oƒ°ùj  äÉÑa  ,Ée  kÉYƒf  øeCÉe  »```a

 Égô°üëd  ä’hÉ```ëe  ™```e  ,á```«eÓ°SE’G  ¿Gó```∏ÑdG

 º∏°S  »a  É«fódG  hCG  Iô```KDƒªdG  ô«Z  Ö°UÉæªdG  »```a

 »```a  hCG  äÉ```©eÉédG  »```a  ∂```dP  ¿ÉcCG  ,á```Ø«XƒdG

 ,ΩÉY  πμ°ûH  ájƒHôàdG  hCG  á```«eÓYE’G  äÉ```°ù°SDƒªdG

 ó```bh  ,∂```dP  ±Ó```N  IQhô```°†dG  â```∏eCG  GPEG  ’EG

 ∫OÉ©dG  ô«Z  πeÉ©àdG  π```ª°û«d  ™bGƒdG  Gòg  ™°Sƒàj

 AGƒ°S  ,á```«HhQhC’G  äÉ```©eÉédG  »```a  ÜÓ£dG  ™```e

 ≈dEG  Oƒ©J  ∫ƒ°UCG  º¡d  øjòdG  hCG  ,á```«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  OÓÑdG  øe  ø```jóaGƒdG

.ø««HhQhC’G  º¡FÓeR  QGôZ  ≈∏Y  º¡©e  πeÉ©àdG  ÜÉ«Zh  ,¿Gó∏ÑdG  ∂∏J

 ø∏©jh  á«fÉª∏Y  á```«μ«dƒKÉc  á```dhO  »a  º∏°ùªdG  Oô```ØdG  ¢û«©j  ¿CG  kÉ```æ q«g  ¢ù```«∏a

 ¢ù«d  »fÉª∏©dG  ™```ªàéªdÉa  ,Oƒ```¡©e  ƒg  Ée  ≈∏Yh  »```∏L  πμ°ûH  á```«eÓ°SE’G  ¬```àjƒg

 Üô©dG  Ö∏ZCG  ó```éJ  ∂dòd  ,á«ëjQCÉH  ¬```«a  ¬æjO  AôªdG  ¢û```«©j  ¿CG  á```≤∏£e  á```fÉª°V

 Oƒ¡©H  ô qcòJ  ájô°ù≤dG  áq«≤àdG  √ò```g  ¿CG  ∞°SDƒªdGh  ,á«æjódG  º¡àjƒg  øY  ¿hô``` qà°ùàj

 ∫GõJ  ’  É¡fCG  ô«Z  ,≈£°SƒdG  ¿hô≤dG  »a  IôjÉ¨ªdG  äÉfÉjódGh  πëædG  É¡à°TÉY  øÑZ

.É¡«a  IÉYGôe  ô«ª°†dG  ájôMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿CG  Q qó≤j  ,IQ qƒ£àe  ∫hO  »a  ô°†ëJ

 AGƒ°S  ,Üô¨dG  »a  ΩÓ°SEÓd  »∏édG  Qƒ°†ëdG  øe  áÑjQ  ´É°VhC’G  ∂∏J  âØq∏N

 πμ°ûH  ôFÉ©°ûdG  AGOCG  »a  hCG  ,IOÉÑ©dG  QhO  ájó¡°ûe  »a  hCG  ,¢ùÑ∏ªdG  q…R  »a  ¿ÉcCG

 Üô©dG  øe  kGójóY  óéf
 ºgAÉæHCG  Gƒª°S  øªe
 á«HôY  AÉª°SCÉH  QƒcòdG
 ,OÓ«ªdG  IOÉ¡°T  »a
 ƒμ°ù«°ûfGôØH  º¡fhOÉæjh
¬HÉ°T  Ée  hCG  »fÉaƒLh
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 »a  z»dÉ£jE’G  »```Ø≤°SC’G  ôªJDƒªdG{  IQÉ```°TEG  ô q°ùØoJ  AGƒLC’G  Gò```g  øª°Vh  ,»```æ∏Y

 êÉeóf’ÉH  áJƒ©æªdG  ∫ÉªYC’G  áaÉμd  qóM  ™°Vh  ≈dEG  2000  ΩÉ©dG  øe  ôjÉæj  ô```¡°T

 ø«ª∏°ùª∏d  ∫ÉéªdG  í```°ùa  hCG  á°UôØdG  áMÉJEG  Ωó```Y  ≈dEG  Iƒ```YódGh  ,á```«fƒμ°ùªdGh

 kÓ°†a  ,äÉ«°TôHCÓd  á©HÉàdG  äÓ```ëªdG  »a  IOÉÑ©dG  ∫Éμ°TCG  ø```e  πμ```°T  …CG  AGOC’

 ôWÉîªdG  øe  ¿É q¡μdGh  á°ù«æμdG  âëJ  øjƒ°†æªdG  ø««μFÓdG  øe  πc  ôjòëJ  øY

.ø«ª∏°ùªdG  ™e  §∏àîªdG  êGhõdG  øY  áÑqJôàªdG

 » qØ«H  ∫É```æjOôμdG  á```«dÉ£jE’G  É```«fƒdƒH  áæjóe  á```ØbÉ°SCG  ¢ù```«FQ  ≈```dƒJ  ó```≤d

 2000  ΩÉ©dG  ∫Óîa  ,kGô```£N  πqãªj  √QÉÑàYÉH  ``  ΩÓ°SE’G  øe  ∞```bƒªdG  ¢ü```«î∏J

 ájƒ¡dG  øY  ´ÉaódG  »a  πqãªàJ  á°ù«FôdG  ádCÉ°ùªdG  ¿CG  äÉÑ°SÉæªdG  ójóY  »a  ì qô°U

 º¶YC’G  OGƒ°ùdG  øjO  »```g  á«μ«dƒKÉμdG  QÉÑàYÉHh  ,á«dÉ£jE’G  á```dhó∏d  á```«ë«°ùªdG

 »îjQÉàdG  ≈£©ªdG  Gòg  πgÉéJ  á```«μFÓdG  ádhódG  ™°SƒH  ¢ù«∏a  ø««dÉ£jE’G  ø```e

 kÓq∏©àe  ``  á«μ«dƒKÉμdG  á°ù«æμdG  qó°V  ∞≤j  øe  ¿CGh  ,äÉ«∏bC’G  ¥ƒ≤M  ájÉYQ  º°SÉH

 º¡°ùj  Éªd  ``  á°ù«æμdG  º°SÉH  ≥WÉædG  ó qcCG  ``  ¬Ñàæj  ’  ``  áãjóëdG  á```dhódG  á```«μFÓH

.á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  ¢ù°SCG  ¢†jƒ≤J  »a  ¬H

 º« pb  =  á«dÉ£jE’G  á«eƒ≤dG  ájƒ¡dG  ¢ù°SoCG  =  á«μ«dƒKÉμdG)  ádOÉ©e  »Yóà°ùJ

 »a  äGƒæ°S  ióe  ≈∏Y  ¬Ø«XƒJ  iôL  kÉ«LƒdƒjójEG  kGQƒ```¶æe  (á«Hô¨dG  IQÉ```°†ëdG

 ,IOQÉÑdG  ÜôëdG  áÑ≤M  ¿É``` qHEG  kÉeóàëe  »°SÉ«°ùdG  ´Gô°üdG  ¿Éc  ø«M  ,É```«dÉ£jEG

 çGôàdG  Ö```LƒªHh  ``  kÉ```jô¶æa  .1 1979  h  1948  ø```«H  Ió```àªªdG  äGƒ```æ°ùdG  á```∏«Wh

 ΩÓ°SE’Gh  á«μ«dƒKÉμdG  ø```«H  ÜQÉ≤J  ó```LGƒJ  ¢VôàØoj  ``  ∑ô```à°ûªdG  »```ª«gGôHE’G

 ¿É¨∏Ñj  kGôaÉæJh  kGôHGóJ  ∑Éæg  ¿CG  ø«M  »a  ,»dÉ£jE’G  »YÉªàL’G  ™bGƒdG  πNGO

.…OÉ©àdG  iƒà°ùe

 ``  164  :¢U  ,2010  »ÑXƒHCG  ,á```ª∏c  ,ájÉæY  øjódGõY  :áªLôJ  ,ÉHhQhCG  »```a  ΩÓ°SE’G  :»```°ûJÉH  hõ```fEG ```  1

.165
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Iô«°ù©dG  IO’ƒdGh  »HhQhC’G  ΩÓ°SE’G

 kÉÑdÉZ  »àdG  ,á«eÓ°SE’G  á«æjódG  äÉcôëdG  øe  ø««HhQhC’G  iód  ±qƒîJ  áªK

 IOÉYh  ,áa qô£àeh  á«dÉμjOGQ  É¡fƒc  ,áeÉ©dG  äGQƒ°üàdG  »a  kGóMGh  kÉfƒd  òîàJ  Ée

 Üô¨dG  »a  á```ª«≤ªdG  áª∏°ùªdG  ´ƒ```ªédG  ∫õ©d  kGQ qô```Ñe  ±ƒîàdG  Gò```g  ™aôj  É```e

 É¡àjƒg  øY  ô«Ñ©àdG  ≥ëH  É¡æe  ≥```∏©J  Ée  kÉ°Uƒ°üN  ,É¡bƒ≤M  ÜÉ°ùàcG  á```∏bôYh

 á«eÓ°SE’G  á«Ñ∏£ª∏d  ∫GõàNG  ∂∏J  º«ª©àdG  Iô¶f  πHÉ≤jh  ,á«aÉ≤ãdGh  ájQÉ°†ëdG

 óLGƒàJ ∫GõàN’Gh πjƒ¡àdG ø«H ¬fCG ™bGƒdGh ,∫ÓëdG ºë∏dG ádCÉ°ùe »a á«HhQhC’G

 QGôZ  ≈∏Y  ,á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’G  É¡≤MGƒd  áaÉμH  á«æjO  ájƒg  ¢û«Y  á«Yhô°ûe

 »a  êÉeóf’G  ¿hójôj  ’  øe  ¿ƒ```ª∏°ùªdG  ¢ù«d  ,»dÉàdÉHh  .äÉjƒ¡dG  øe  É```gô«Z

 äGP  ``  ÉHhQhC’  ô¶æJ  âdGR  É```e  »àdG  á«°SÉ«°ùdGh  á«æjódG  iDhôdG  É```ªfEGh  ,É```HhQhCG

.ø«ª∏°ùªdG  êÉeófG  ¥ƒ©j  Ée  »g  ``  øª«¡ªdG  óMGƒdG  »æjódG  ¿ƒ∏dG

 •É°ShCG  »```a  …ôgƒL  ô```NBG  ≥FÉY  ∑É```æg  ,≥```FGƒ©dG  ∂```∏J  Qƒ```°†M  Qó```≤Hh

 ≈dEG  óFÉY  ∂dPh  , kÓ≤à°ùe  kÉ«HhQhCG  kÉeÓ°SEG  ¿ƒª∏°ùªdG  èàæj  ºd  å«M  ,ø«ª∏°ùªdG

 ΩÓ°SE’G  ∫Gõj  Óa  ,É```HhQhCG  »a  áÄ°TÉædG  á«æjódG  äGOÉ```«≤dGh  øjô qμØªdG  ¢ü```≤f

 á«eÓ°SE’G  ∫hódG  äÉjôÑc  ô£°T  hCG  á«Hô©dG  OÓÑdG  ô£°T  ¬¡Lh  »dƒj  »```HhQhC’G

.¬¡≤ah  ¬«Yh  É¡æe  óªà°ù«d

 »ª∏°ùªd  zájQÉ°†ëdG  ácGô°ûdG{ ̀ H  QÉéædG  ó```«éªdGóÑY  QƒàcódG  ¬«ª°ùj  Éªa

 ,Üô¨dG  »a  ø«ª∏°ùª∏d  »aÉ≤ãdG  •É°ûædG  äƒØîd  ;RQÉH  πμ°ûH  ô°†ëj  ’  É```HhQhCG

 á£°ûfCG  äóLGƒJ  ¿EGh  ,»```Hô¨dG  ´ÉªàL’G  ƒëf  ¬LƒªdG  •É°ûædG  ¬```æe  kÉ```°Uƒ°üN

 ≈dEG  ÉgGó©àJ  ’h  á```ª∏°ùªdG  äÉ«dÉédG  ±ó¡à°ùJ  á```«∏NGO  »¡a  á```«aÉ≤K  hCG  á```«æjO

.1πμ°ûdG  Gò¡H  á∏YÉa  ájQÉ°†M ácGô°T  øY åjóëdG  øμªj  Óa ,»Hô¨dG  ™ªàéªdG

 ,çƒëÑdGh  AÉàaEÓd  »HhQhC’G  ¢ù∏éªdG  äGQƒ°ûæe  ,ÉHhQhCG  »a  ø«ª∏°ùª∏d  áæWGƒªdG  ¬≤a  :ÜÉàc  ô¶fG ```  1

.Égó©H  Éeh  24  :¢U
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 óé°ùe ``  á«eÓ°SEG  á°ù°SDƒe ôÑcCG  ¿CG  iôf á«ªdÉ©dG  á«μ«dƒKÉμdG  áª°UÉY »Øa

 √AÉ¡≤ah  ¬```àªFCG  OQƒ```à°ùj  ∫Gõj  ’  ,»```Hô¨dG  ºdÉ©dG  »```a  ô```ÑcC’G  ¬```∏©dh  ``  É```ehQ

 ø«ª«≤ªdG  ø```«ª∏°ùªdG  π```«ãªJ  ≈dEG  ™eÉédG  ™```q∏£àj  ø```Ädh  ,á«Hô©dG  OÓ```ÑdG  ø```e

 π qμ°ûàj  å```«M  ;á«°SÉeƒ∏HO  á```«ª°SQ  á```°ù°SDƒe  ø«gQ  ≈```≤Ñj  ¬fEÉa  ,É```«dÉ£jEG  »```a

 ≈≤HCG  …òdG  ôeC’G  ,á«eÓ°SE’G  ¿Gó```∏ÑdG  äGQÉØ°S  »∏ãªe  øe  »```°SÉ°SC’G  ¬```°ù∏ée

 äÉ«é«JGôà°SG  ±hô¶dh  á°UÉN  äÉYÉæ≤d  ;¬æY  ø```jó«©H  ø«ª∏°ùªdG  øjôLÉ¡ªdG

 º q¶æàdG  øe  IôjÉ¨e  ∫Éμ```°TCG  »a  Gƒ≤∏£fGh  ,≈JCÉªdG  ¿Gó```∏H  ™e  á«æjOh  á```«°SÉ«°S

 ¿CG  ôeC’G  »a  »∏édGh  ,á```«q∏ëe  iô¨°U  äÉ«q∏°üe  π```Ø°SC’G  øe  Gƒã©Hh  ,¢UÉ```îdG

 êÉàf  ¬àØ°üH  ,»≤«≤ëdG  »Ñ©°ûdG  ΩÓ°SE’G  ¢SÉ°SC’ÉH  πμ°ûj  Ée  ƒg  QÉ°ùªdG  ∂```dP

 Éªc  ,IòaÉædGh  á```≤«ª©dG  ,á«YÉªàL’Gh  á```«MhôdG  É¡¡LhCG  »a  á```«æjódG  á```LÉëdG

 kÓ«ãªJ  É¡©°ShCGh  É¡ªgCG  âfÉch  ,äÉ«©ªédG  äÉ«dGQó«ah  äÉ«©ªédG  ∂dòc  äóqdƒJ

.1(Ucoii)  zÉ«dÉ£jEG  »a  á«eÓ°SE’G  äÉÄ«¡dG  OÉëJG{

 ≥jô£dG  ™```£≤d  »dÉ£jE’G  ΩÓ```°SE’G  ô q°†ëj  ,»```æjódG  º«¶æàdG  á```jhGR  ø```e

 øμd  ;iôNC’G  á```«HhQhC’G  ¿Gó∏ÑdG  »```a  óLGƒàªdG  ΩÓ°SE’G  É```¡μ∏°S  »àdG  É```¡°ùØf

 ≈dEG  ô«°ûJ  á```ª∏μdGh  ``  óLÉ°ùªdG  ó```««°ûJ  ¿CG  kÓãe  »æ©j  É```e  ƒgh  ,´ô```°SCG  ≥```°ùæH

 ≈dEG  ô«°û oj  ``  á```LÉëdG  Ö°ùëH  É¡àÄ«¡J  ó«YCG  äÓ```ëe  hCG  ,äÉYOƒà°ùe  ,¿RÉ```îe

 äQqƒ£Jh  ,πFGhC’G  øjôLÉ¡ªdG  π```«L  ™e  ¢Uƒ°üîdÉH  â≤∏£fG  ,IOƒ©dG  øe  ´ƒ```f

.2É«fƒfÉb  º¡àeÉbEG  ±hôX  º¡àjƒ°ùJ  ™e  ¿Gôàb’ÉH

á``∏°UƒM
 IóMƒH  á«ªμ oM  ¢Uƒ°üf  ≈dEG  óæà°ùj  QGôbEGh  ø«ª∏°ùªdG  øe  ±GôàYG  ∑É```æg

 kÉàaÉN  ∫Gõj ’  É```e  ƒgh  ,6  ó qªëeh  ≈```°ù«Y  r»æjO  ø«H  »```æjódG  ∑ô```à°ûªdG

.46  :¢U  ,á«fÉãdG  áfÉjódG  ™FÉbh  »a  á∏MQ  ,»dÉ£jE’G  ΩÓ°SE’G  :»aÉ«dCG  ƒfÉØ«à°S ```  1

.¬°ùØf  Qó°üªdG ```  2
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 äƒg’  ¿CG  ºZQ  ,øgGôdG  ï```jQÉàdG  ≈àM  ÉHhQhCG  »a  á«μ«dƒKÉμdG  á```«ë«°ùªdG  »```a

 ô¶ædG  ójóéJ  »a  ,áÄjôL  äÉMhôW  ô«ãj  ájƒHÉÑdG  äÉ```©eÉédG  »a  CGóH  ¿É```jOC’G

 »a  ájò«ØæàdG  á°ù°SDƒªdG  ≈dEG  ó©H  É¡≤jôW  óéJ  ºd  ,»æjódG  ôNB’G  ™e  πeÉ©àdGh

 ±ô£dG  »Yóà°ùJ  Ée  kÉÑdÉZ  ôNB’G  ™e  É¡HÉ£Nh  É¡ãjóM  »a  á°ù«æμdÉa  ,á°ù«æμdG

 á∏FÉ©dG  ø```e  ¬fCG  ¢VôàØªdG  ``  »```eÓ°SE’G  ±ô```£dG  ≥ë∏j  ø```«M  »```a  ,…Oƒ```¡«dG

 ±GôàY’G  ≈≤Ñj  ∂```dòd  .á«MhôdG  ó«dÉ≤àdGh  ¿É```jOC’ÉH  ``  á```©eÉédG  á```«ª«gGôHE’G

 ΩÓ°SE’Gh  á«ë«°ùªdGh  ájOƒ¡«dG  :áKÓãdG  ¿ÉjOC’G  ø«H  ÜQÉ≤àdG  áØ°ù∏Ød  ô«¶æàdGh

 ÖfÉédG  »a  ¬°ùØf  iƒà°ùªdG  ≈```∏Y  ô«°ùj  ’  »ª«gGôHE’G  ∑ôà°ûªdG  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y

 ∫ƒëààd  »μ«dƒKÉμdG  Ö```fÉédG  »a  ƒÑîj  å«M  ,»μ«dƒKÉμdG  Ö```fÉédGh  »```eÓ°SE’G

 á«ë«°ùªdG  ≈```∏Y  ô°üà≤J  á«ª«gGôHEG  á```«FÉæK  ≈dEG  á«ª«gGôHE’G  á```KÓãdG  ¿É```jOC’G

.ájOƒ¡«dGh

 ≈≤ÑJ  ,É```«dÉ£jEG  »```a  á«μ«dƒKÉμdG  á```«eÓ°SE’G  á```bÓ©dG  ≥```aCG  ≥```«°V  ΩÉ```eCG

 ,»YÉªàL’G  è«°ùædG  »a á«eÓ°SE’G  ájƒ¡∏d  áfÉª°Vh  ájÉªM á«fÉª∏©dG  äÉ©jô°ûàdG

 á©fÉeh  ,É```¡d  Ió°Uôàeh  Ió°UGQ  hó```ÑJ  »àdG  á«°ùæμdG  äÉ```ª«∏©àdG  ±Ó```N  ≈```∏Y

 »a  ø«ª∏°ùªdG  Qƒ```°†ëd  πbô©ªdGh  π``` q£©ªdG  QhO  ø```e  ¬Ñ©∏J  ÉªH  ,É```¡d  IOQÉ```Wh

 ™ªàéªdG  »a  ºgQƒ°†M  ™æe  QGôbEG  É¡©°SƒH  ¿ƒμj  ød  øμdh  ;»YÉªàL’G  è«°ùædG

 »àdG  á«°SÉ«°ùdG  á«YÉªàL’G  áØ°ù∏ØdG  á©«ÑW  ™e  ¢†bÉæàj  Éªe  ∂dP  ¿C’  ;»fóªdG

.á«HhQhC’G  äÉ©ªàéªdG  É¡«∏Y  Ωƒ≤J



المحـور

136

.¿ÉæÑd  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉH  ■

■  ôgÉ°V  Oƒ©°ùe

 »a  áë°VGh  IQƒ```°üH  ø```«ãMÉÑdG  ΩÉ```ªàgG  ó```jGõJ

 ÜQÉéJ  øY  ójõªdG  áaô©ªd  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞```∏àîe

 ó```æ¡dGh  ø```«°üdGh  ¿É```HÉ«dG  á```°UÉN  ,á```jƒ«°SB’G  å```jóëàdG

 QGô°SCG  áaô©ªd  »```©°ùdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉHh  .á```«HƒæédG  É```jQƒch

 ,ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  á«ÑdÉZ  »a  ôªà°ùªdG  …OÉ```°üàb’G  ƒ```ªædG

 ,øjódGh  ,á```Ø°ù∏ØdG  äÉ```ª°S  ≈```∏Y  ±ô```©à∏d  å```ëÑdG  ™```°SƒJ

 ,á```«Ñ©°ûdG  ó```«dÉ≤àdGh  ,çGô```àdGh  ,á```aÉ≤ãdGh  ,á```°SÉ«°ùdGh

 ¢†©H  ó«©jh  ,∫hó```dG  ∂∏J  »```a  á«YÉªàL’G  IÉ```«ëdG  §```ªfh

 »àdG  º```«≤dG  º¶f  ™```LGôJ  ≈```dEG  Iô```gÉ¶dG  √ò```g  ø```«ãMÉÑdG

 ,á«Hô¨dG  ∫hódG  »```a  á«dÉª°SCGôdG  á«dGôÑ«∏dG  ≥```«Ñ£J  â≤aGQ

 áªdƒ©dG  â```æÑJ  ¿CG  ó```©H  ,»```cô«eC’Gh  »```HhQhC’G  É```¡«MÉæéH

 ´Gô°Uh  ,ïjQÉàdG  ájÉ¡æc  IQƒ£îdG  á¨dÉH  ä’ƒ≤e  á```«cô«eC’G

 ∫hódG ¢û«©J ø«M »ah .ÜÉgQE’G ≈∏Y ÜôëdGh ,äGQÉ°†ëdG

والثقافة  الدين  التفاُهم:  فلسفة 
اGسيوية النهوض  تجارب  في 
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 ôãcCG  òæe  π°UGƒàe  ƒ```ªfh  QÉgORG  á∏Môe  ``  óæ¡dGh  ø«°üdG  á```°UÉN  ``  á```jƒ«°SB’G

 á«°SÉ«°S  äÉeRCG  iô```NCG  ájƒ«°SBG  ∫hOh  ¿ÉHÉ«dG  ó¡°ûJ  ,ø```eõdG  øe  øjó≤Y  ø```e

 ,IójóédG  äGO’ƒ```dG  áÑ°ùf  ™LGôJh  ,ø«æ°ùªdG  á```∏μ°ûªc  ,á≤MÓàe  á```«YÉªàLGh

 áÑ°ùf  äRhÉéJ  óbh  ,á«Yô°ûdG  ô«Z  ádÉª©dGh  ,ádÉ£ÑdG  Ö°ùf  ´ÉØJQGh  ,ºî°†àdGh

.2010  ΩÉ©dG  »a  »fÉHÉ«dG  »eƒ≤dG  πNódG  øe  % 200  ΩÉ©dG  øjódG

 Oƒ≤©dG  »a  ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ¢†©H  É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉéfE’G  ≈∏Y  kÉ```XÉØMh

 á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdGh  á```jOÉ°üàb’G  äÉeRCÓd  kGAQOh  ,á```¡L  øe  á```eô°üæªdG

 á°SÉ«°S É¡JÉeƒμM âæÑJ ,iôNCG á¡L øe ájƒ«°SB’G ∫hódG ¢†©H É¡æe »fÉ©J »àdG

 É¡ëdÉ°üe  ¿Éª°†d  ;ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  ™eh  ¢†©H  ™e  É¡°†©H  ìÉàØf’Gh  ºgÉØàdG

 ø«H  äGQÉjõdG  É¡JOÉb  ∫OÉ```Ñàa  ,»fƒμdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh  …ƒ```«°SB’G  É¡£«ëe  »```a

 ,ïjQÉàdG  øY  ºLÉædG  ¿É≤àM’G  ádGRE’  ;Égô«Zh  ÉjQƒch  óæ¡dGh  ¿ÉHÉ«dGh  ø«°üdG

 ,IQhÉéªdG  á```jƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ¢†©Ñd  ¿ÉHÉ«dG  ∫Ó```àMG  øY  º```éf  …òdG  AÖ```©dG

 …hƒædG  É¡MÓ°S  ΩGóîà°SÉH  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  ¬°SQÉªJ  …òdG  π°UGƒàªdG  ójó¡àdGh

 áFó¡J  øY  äGQÉjõdG  ∂```∏J  äôªKCGh  ,¿ÉHÉ«dG  É¡JQÉLh  á«HƒæédG  É```¡à≤«≤°T  ó```°V

 ø«°üdGh  ¿ÉHÉ«dG  ø«H  IójóL  äÉ«bÉØJG  ™«bƒJh  ,É«°SBG  ¥ô°T  ÜƒæL  »a  ´É°VhC’G

 øe  É¡æ«H  É```ª«a  ºgÉØàdG  QÉ```ÑàYGh  á«FÉæãdG  äÉ```bÓ©dG  õjõ©àd  É```jQƒch  ó```æ¡dGh

 ºgÉØàdG  ÇOÉÑe  á```«Ø∏N  ≈∏Yh  ,∫hódG  ∂∏J  IOÉb  ió```d  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ```jƒdhC’G

 ™e  iôNC’G  ∫hódG  ™```e  áªcÉëdG  ájƒ«°SB’G  iƒ```≤dG  ø«H  ΩÉ```é°ùf’G  hCG  º```ZÉæàdGh

 ájƒ«°SB’G  ídÉ°üªdG  Ö«∏¨Jh  ,á«°SÉ«°ùdG  É¡àª¶fCG  á«°Uƒ°üîd  ∫OÉÑàªdG  ΩGôàM’G

 Ωƒ«dG  áëfÉ°S  á°UôØdG  hó```ÑJ  á≤«°†dG  á«ª«∏bE’G  äÉ```YGõædG  ≈∏Y  á```«é«JGôà°S’G

 ∞∏àîe  »```a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ```©àdGh  ,á```jƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ø```«H  äÉ```bÓ©dG  ™```«Ñ£àd

 ≈∏Y  ájƒ«°SB’G  Ió```MƒdG  AÉæÑd  ;á«aÉ≤ãdGh  ,ájOÉ°üàb’Gh  ,á```«°SÉ«°ùdG  ä’É```éªdG

 ¿ô≤dG  πjƒëàH  ô```«Ñc  º∏M  ≥```«≤ëJ  ≈∏Y  π```ª©dGh  ,á```ª«∏°S  á```«WGôbƒªjO  ¢ù°SCG

.RÉ«àeÉH  …ƒ«°SBG  ¿ôb  ≈dEG  øjô°û©dGh  …OÉëdG
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 ,á«JÉªZGôÑdG  Ió```YÉb  ≈∏Y  á```jƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ø«H  ºgÉØàdG  á```Ø°ù∏a  â```«æH

 »°†ØJ  ób  »àdG  óeC’G  á∏jƒ£dG  äÉeRC’G  »aÓJh  ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  á```jÉªMh

 ,á«cô«eC’G  Ió```ëàªdG  äÉj’ƒdG  iƒ```°S  É¡æe  ó«Øà°ùJ  ’  á```jôμ°ùY  äÉYGõf  ≈```dEG

 ájƒ«°SB’G  ∫hódG  á«ÑdÉZ  áKGóëa  ,áægGôdG  á∏MôªdG  »a  áªdƒ©dG  áª«YR  É¡àØ°üH

 ÖfÉL ≈dEG  ,ájô°ûH  á«©Lôeh  á°UÉN á«bÓNCG  º«b  äGP  `` É¡©«ªL :π≤f  ºd  ¿EG ``

 »g  ájhÉª°ùdG  ô«Z  º«≤dG  º¶æa  .ájhÉª°ùdG  äÉfÉjódG  ´ÉÑJCG  iód  á«¡dEG  á«©Lôe

 Ö∏°U  »a  »gh  ,ø«jQƒμdGh  Oƒæ¡dGh  ø««æ«°üdGh  ø««fÉHÉ«dG  á«ÑdÉZ  iód  IóFÉ°ùdG

 ºgó«dÉ≤J  ≥ahh  ,º```¡°ùØfCG  ø«jƒ«°SB’G  ™```æ°U  øe  »g  »àdG  Iô```jÉ¨ªdG  É```¡àKGóM

.≈dhC’G  áLQódÉH  áKhQƒªdG

 ¢Vƒ¡ædG  ÜQÉ```éJ  ™«ªL  ¢VGô©à°SÉH  í```ª°ùJ  ’  ádÉ≤ªdG  √ò```g  OhóM  ø```μd

 kGQƒ°†M  ôãcC’G  ø«àHôéàdG  ≈```dEG  á©jô°S  äGQÉ°TEÉH  Éæg  »Øàμf  ∂```dòd  ;á```jƒ«°SB’G

 »àdG  ¿ÉHÉ«dG  ¢Vƒ```¡f  áHôéJ  :≈dhC’G  :ájƒ«°SB’G  ¢Vƒ```¡ædG  ÜQÉéJ  »```a  kGQƒ```∏ÑJh

 áHôéJ  É¡àØ°üH  »```ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  kGô```«KCÉJ  ôãcC’Gh  ΩóbC’G  á```HôéàdG  qó```©J

 äÓμ°ûªd  ¢Vô©àJ  »gh ,á«HhQhC’G  ájõcôªdG  êQÉN Ió«MƒdG  áëLÉædG  åjóëàdG

 2010  ΩÉ©dG  »a  â©LGôàa  ,Ωô°üæªdG  ó≤©dG  »a  ÉgQƒ£J  âbÉYCG  IOÉM  á```«∏NGO

 ≈dEG  IóY  Oƒ≤©d  É¡«dEG  â¶aÉM  »àdG  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  á«fÉãdG  áÑJôªdG  øe

.áãdÉãdG  áÑJôªdG

 É¡æμd  ,1978  ΩÉY  äCGóH  á«àa  áHôéJ  »gh  ,ø«°üdG  ¢Vƒ¡f  áHôéJ  :á«fÉãdG

 á«°SÉ«b  áYô°ùH  ø«°üdG  â∏≤fh  ,»fƒμdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y á«HPÉL ôãcC’G  ¿B’G  âJÉH

.≈dhC’G  áÑJôªdG  ≈∏Y  Iƒ≤H  ¢ùaÉæJh  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  á«fÉãdG  áÑJôªdG  ≈dEG

á«fÉHÉ«dG  ¢Vƒ¡ædG  áHôéJ  »a  áaÉ≤ãdGh  øjódG
 »æ©J  »àdG  z»μ«Lƒc{ ̀ dG  ÜÉàc  É¡Ø°Uh  É```ªc  ``  á«fÉHÉ«dG  äGó≤à©ªdG  ∫hÉ```æàJ

 IQƒ£°SCG  øe  kÉbÓ£fEG  ¿ƒμdG  ≥∏N  á°üb  ``  záªjó≤dG  AÉ```«°TC’G  ™FÉbh{  á```«fÉHÉ«dÉH
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 (≈ãfCGh  ôcP)  º¡æe  ¿É```æKG  êhõJ  óbh  ,…ƒ∏©dG  ºdÉ©dG  »a  á```¡dB’G  IôãμH  ∫ƒ```≤J

 áLhõdG  â«aƒJ  äGO’ƒdG  Iôãc  ó©Hh  ,á«fÉHÉ«dG  QõédG  IO’h  Éª¡≤JÉY  ≈∏Y  kGòNCG

 É¡«dEG  É¡LhR  ¥Éà°TG  ÉeóæYh  ,ìGhQC’G  ô≤à°ùJ  å«M  »∏Ø°ùdG  ºdÉ©dG  ≈dEG  â```dõæa

 ;äGO’ƒdG  øe  ≈```≤ÑJ  Ée  RÉéfE’  IOƒ©dG  É```¡æe  kÉÑdÉW  »∏Ø°ùdG  ºdÉ©dG  ≈```dEG  ∫õ```f

 ô¡ædG  AÉªH  ô¡£J  ¿CG  ó```©H  …ƒ∏©dG  ºdÉ©dG  ≈dEG  êhõdG  OÉ```©a  ,™£à°ùJ  ºd  É```¡æμd

 z¢SGô«JÉeBG{  á¡dE’G  äódh  iô°ù«dG  ¬æ«Y  ô¡W  ÉeóæYh  ,»∏Ø°ùdG  ºdÉ©dG  QÉKBG  øe

 ódƒa  ¬ØfCG  π```°ùZ  ºK  ,ôª≤dG  ¬dE’G  ó```dƒa  ≈æª«dG  ø«©dG  ô¡W  º```K  ,¢ù```ª°ûdG  hCG

 π«∏dGh  ,¢ù```ª°û∏d  AÉª°ùdG  ≈£YCG  ¿CÉ```H  ºdÉ©dG  º¡«∏Y  ´Rƒ```a  ,ƒ```fÉ°ù°SÉjÉg  ¬```dE’G

 √ƒHCG  Ö°†¨a  ,¬eCG  ≈```dEG  kÉbƒ°T  ≈μH  ô«NC’G  øμd  ;ƒ```fÉ°ù°SÉjÉ¡d  QÉëÑdGh  ,ô```ª≤∏d

 QÉjO  »a  çÉY  π«MôdG  π```Ñbh  ,»∏Ø°ùdG  ºdÉ©dG  ≈```dEG  …ƒ∏©dG  ºdÉ©dG  ø```e  √Oô```Wh

 ,ájhÉª°S  IQÉ¨e  πNGO  äCÉÑàNGh  ßØdG  ¬cƒ∏°S  øe  ¢ùª°ûdG  âaÉîa  ,kGOÉ°ùa  ¬àNCG

 ôeCÉa  ,QƒædG  OÉ```Y  IQÉ¨ªdG  øe  É```¡LGôNE’  á¡dB’G  πNóJ  ó```©Hh  ,¿ƒμdG  º```∏XCÉa

 IQƒ£°SC’G  ∂∏J  â°ù°SCG  .¢VQC’G  ≈```dEG  ¬«Øfh  ƒfÉ°ù°SÉjÉ¡H  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  á```¡dB’G

 áÑbÉ©àªdG  ∫É«LC’G  É```¡à∏bÉæJ  ôFÉ©°Th  äGó```≤à©ªd  `` IóY  ô«WÉ°SCG  ÖfÉL  ≈```dEG ``

 ,á¡dB’G  ™æ°U  ø```e  »g  á«fÉHÉ«dG  Qõ```édG  ¿CG  ≈∏Y  ócDƒJ  »àdGh  ,ø```««fÉHÉ«dG  ø```e

 QƒWGôÑeE’Gh  ,á```°Só≤e  á«fÉHÉ«dG  ¢VQC’É```a  »dÉàdÉHh  ,ô°ûÑdG  ™æ°U  ø```e  â```°ù«dh

 øY  ´ÉaódG  »a  ¿ƒfÉØàj  º```gh  ,ø««fÉHÉ«dG  ™«ªéd  »MhôdG  ÜC’G  ƒ```gh  ,¢Só```≤e

 ájÉ¡f  πÑb  ¿ÉHÉ«dG  ¢VQCG  IGõ¨dG  ΩGóbCG  CÉ```£J  ºd  ∂dòd  ;ºgQƒWGôÑeEGh  º```¡°VQCG

 ¢VôØd  ájQòdG  πHÉæ≤dG  ¿ƒ«cô«eC’G  Ωóîà°SG  ¿CG  ó©H  ,á«fÉãdG  á```«ªdÉ©dG  ÜôëdG

 øY  »∏îàdÉH  ƒà«ghô«g  QƒWGôÑeE’G  ΩGõ```dEGh  ,»fÉHÉ«dG  Ö©°ûdG  ≈∏Y  ΩÓ```°ùà°S’G

 áYÉªédG  ìhQ  »ªæJ  »àdG  á«æjódG  äGó≤à©ªdG  ∂∏J  øe  kÉbÓ£fGh  ,á«¡dE’G  ¬àØ°U

 ¿ÉHÉ«dG  âdGR  Ée  ,á°Só≤ªdG  ºgRƒeQ  øY  ´ÉaódG  ≈∏Y  º¡ãëJh  ,ø««fÉHÉ«dG  iód

 á«°Uƒ°üîdÉH  Qƒ©°ûdG  É¡Ñ©°T  iód  …ƒ≤J  »àdG  z¢Sƒ≤£dGh  ôFÉ©°ûdG  ájQƒWGôÑeEG{

 ô¶æjh  .Iõ```«ªªdG  á```«fÉHÉ«dG  á```jƒ¡dÉHh  ,º```gÉØàeh  ¢ù```fÉéàe  Ö```©°ûc  á```«bô©dG
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 …òdG  QƒWGôÑeE’G  ƒg  ôHóe  ¢SCGQ  äGP  Ió```MGh  á∏FÉ©c  º¡°ùØfCG  ≈dEG  ¿ƒ```«fÉHÉ«dG

 ájƒ¡dG  ø«H  óª©àªdG  èeódG  øe  ´ƒf  RôHh  ,ø««fÉHÉ«dGh  ¿ÉHÉ«dG  IóMƒd  kGõeQ  qó©j

 ,á¨∏dGh  ,¢VQC’Gh  ,Ωó```dG  §HGhQ  ≈```dEG  Ióæà°ùªdG  á```«fÉHÉ«dG  á```«eƒ≤dGh  á```°UÉîdG

 ø«H  ´Gô°üdG  hCG  »```YÉªàL’G  ΩÉ°ù≤f’G  ádƒ≤e  ¢†```aQh  ,¢ùfÉéàdGh  ,êÉ```eóf’Gh

 áeRCG  OƒLh  ``  »eÉcGQƒe  ``  Qƒ```¡°ûªdG  »fÉHÉ«dG  »FGhôdG  ¢†aQ  ∂dòd  .äÉ```≤Ñ£dG

 OƒLh  óæY  ’EG  ájƒ¡dG  áeRCG  OƒLƒH  ¿hô©°ûj  ’  ø««fÉHÉ«dG  ¿C’  ;¿ÉHÉ«dG  »a  ájƒg

 ,¿ƒªé°ùæeh  ,¿ƒ¡HÉ°ûàe  º¡fCG  ™«ªédG  ô©°û«a  ¿ÉHÉ«dG  πNGO  ÉeCG  ,∞∏àîe  ôNBG

 ¿hô©°ûj  ’h  ,ójóéàdG  ¢ù«dh  ó«∏≤àdG  ¢Sƒ≤W  kÉ©e  ¿ƒ°SQÉªj  ºgh  ,¿ƒ```æeÉ°†àeh

 OÉ©j  áKhQƒe  ó«dÉ≤Jh  ¢Sƒ≤£H  ∂```°ùªàdG  πH  ;IójóL  º«b  QÉμàHG  ≈dEG  á```LÉëdÉH

.á«YÉªL  IQƒ°üH  ¢SQÉªàd  ÉgDhÉ«MEG

 äÉfÉjO  øY  áª¡e  äÉeƒ∏©ªH  ø««fÉHÉ«dG  äÉ```°SGQO  â∏ØM  ôNBG  ÖfÉL  ≈```∏Y

 ±’BG  ∑Éægh  ,Égô«Zh  ƒàæ°ûdGh  ,¿õdGh  ,ájhÉ£dGh  ,ájPƒÑdÉc  ájó«∏≤àdG  ¿É```HÉ«dG

 ÉgOGôaCGh  É¡JOÉb  ÜQóàjh  ,ø««fÉHÉ«dG  ø«H  kÉYÉÑJCG  É¡d  óéJ  »àdG  á«æjódG  ¥ôØdG

 ºgQÉμaCG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh ,ºgOÉ°ùLCG ájÉªëd á«ë°üdG ¥ô£dG π°†aCG ≈∏Y

 ,á«fÉHÉ«dG  ájó«∏≤àdG  º«≤dG  ΩGôàMGh ,á«©Ñ£dG  áÄ«ÑdÉH  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G ∫ÓN øe

 º«≤dG  ΩGôàMGh  ,á«YÉªàL’G  äÉ```eÉ°ù≤f’G  »°TÉëJh  ,¿ÉHÉ«dG  IóMƒH  ∂```°ùªàdGh

 äÉYGõædG  ∫Éμ°TCG  πc  ¢†```aQh  ,IóMƒªdG  ¿ÉHÉ«dG  áeóîd  É```¡Ø«XƒJh  á```«bÓNC’G

 »a  á«æjódG  ¢Sƒ```≤£dG  ¿CG  ≈```dEG  IQÉ°TE’G  Qó```éJ  .á«∏gC’G  Ühô```ëdG  hCG  á```«æjódG

 É¡«dEG  IóaGƒdG  hCG  á«∏ëªdG  Ö```gGòªdGh  äÉfÉjódG  ¢Sƒ≤W  øe  èjõe  »g  ¿É```HÉ«dG

 É¡ª«dÉ©J  â∏NOCG  äÉ```fÉjO  É¡æeh  .iôNCG  ≥```WÉæeh  ø«°üdGh  óæ¡dGh  É```jQƒc  ø```e

 ¿É°ùfE’G  ¿CG  ß```MÓjh  ,ΩÓ°SE’Gh  á```«ë«°ùªdÉc  ¿ÉHÉ«dG  ≈```dEG  kÉ```ãjóM É```¡°Sƒ≤Wh

 øjO  ¢Sƒ≤£d  hCG  äÉfÉjódG  ∂∏J  øe  …C’  ¬```«a  kÉ¨dÉÑe  kÉ°SÉªM  ô¡¶j  ’  »```fÉHÉ«dG

 ’  å«ëH  ;É¡gÉéJ  »HÉéjE’G  OÉ«ëdG  ∞bƒe  PÉ```îJG  ≈dEG  kÉehO  π«ªj  ƒ¡a  ,ó```MGh

 ,¿ÉHÉ«dG  »a  ™°SGh  QÉ«J  ≈dEG  ∫ƒëàJ  ¿CG  áàeõàªdG  á«æjódG  ¥ôØdG  øe  …CG  ™«£à°ùJ
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 Ö°ü©àdG  ∫Éμ°TCG  πc  á```¡LGƒe  »a  ∂°SÉªàdG  ójó°T  »fÉHÉ«dG  ™```ªàéªdG  ¿CG  É```ªc

 á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©Hh  .á```°SÉ«°ùdG  »a  øjódG  ∞«XƒJ  hCG  ,»```ÑgòªdG  hCG  »```æjódG

 É¡J’ƒ≤eh  ,»```°SÉ«°ùdG  É```¡eÉ¶f  »a  á```jQòL  ä’ó```ÑJ  ¿ÉHÉ«dG  äó```¡°T  á```«fÉãdG

 ¬Ñfh  ,¿ÉHÉ«dG  ≈```dEG  IóaGƒdG  ájhÉª°ùdG  ¿É```jOC’G  ≈∏Y  ΩÉàdG  ìÉ```àØf’Gh  ,á```«aÉ≤ãdG

 á≤£æe  øe  IóaGƒdG  á«dƒ°UC’G  äGQÉ«àdG  ∫ƒNO  ôWÉîe  øe  ¿ƒ«fÉHÉ«dG  ¿ƒØ≤ãªdG

 ™ªàéªdG  ≈∏Y  kÉXÉØM  ;ájOƒ¡«dGh  á«ë«°ùªdGh  É¡æe  á«eÓ°SE’G  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG

.á«ØFÉ£dG  hCG  á«æjódG  äÉYGõædG  πeÉμdÉH  ¬æY  Ö«¨J  …òdG  ¢ùfÉéàªdG  »fÉHÉ«dG

 π≤æH  »éjÉe  äÉMÓ°UEG  ™```e  ¿ÉHÉ«dG  áKGóM  äCGóH  »```aÉ≤ãdG  ÖfÉédG  ≈```∏Y

 »àdG iôÑμdG äGô«¨àdG ÖcGƒJ á«eÉæjO áKGóM ≈dEG »dGOƒ«ØdG ™ªàéªdG øe OÓÑdG

 äOÉØà°SG É¡æμd ;»fƒμdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ájQÉL âfÉc

 »àdG  áeQÉ°üdG á«bÓNC’G º«≤dG  áeƒ¶æe øe kGô«ãc

 IóYÉb  ≈∏Y  …GQƒeÉ°ùdG  ±ƒØ°U  »a  Ió```FÉ°S  âfÉc

 Ωƒ≤J  á«bÓNCG  á«HôàH  á°UÉîdG  zhó«°TƒÑdG{  ÇOÉÑe

 π«Ñ°S  »a  á```«ë°†àdGh  ,ΩGô```àM’Gh  ,áYÉ£dG  ≈```∏Y

 ÜC’Gh  ¿ÉHÉ«dG  Ió```Mƒd  kGõeQ  ¬```àØ°üH  Qƒ```WGôÑeE’G

 ƒë∏°üe  ™```£≤j  ºdh  .ø««fÉHÉ«dG  ™```«ªéd  »```MhôdG

 Qƒ£àdG  Üƒ∏°SCG  Ghó```ªàYG  πH  ;áKhQƒªdG  á```«fÉHÉ«dG  º«≤dGh  ó«dÉ≤àdG  ™```e  ¿É```HÉ«dG

 ºZÉæàdGh  ΩÉé°ùf’G  ≈∏Y  Oó°ûJ  »àdG  á«bÓNC’G  º«≤dG  øe  IOÉØà°SÓd  A»```£ÑdG

 ídÉ°üªdG  ≈∏Y  É«∏©dG  ¿ÉHÉ«dG  áë∏°üe  Ö«∏¨Jh  ,áYÉªédGh  OôØdG  ø«H  ºgÉØàdGh

 äô°ûàfGh ,OGóJQÓd á∏HÉb ô«Z áª«∏°S áKGóM AÉæH »a ¿ÉHÉ«dG âëéæa ,ájOôØdG

 ä’ƒ≤ªdG  ÖfÉL  ≈```dEG  ™°SGh  ¥É£f  ≈```∏Y  ájô°ü©dG  Ωƒ∏©dGh  É```«LƒdƒæμàdG  É```¡«a

 ,á```«dGôÑ«∏dGh  ,á```«cGôà°T’Gh  á```«WGôbƒªjódÉc  á```«Hô¨dG  á```«°SÉ«°ùdGh  á```jôμØdG

 ô««¨J  ™e  …QƒWGôÑeE’G  É¡eÉ¶f  ≈∏Y  ®ÉØëdG  äôKBG  É¡æμd  ;Égô«Zh  á«fÉª∏©dGh

 Qhó≤ªH  øμj  ºd  .á«fÉãdG  á```«ªdÉ©dG  ÜôëdG  »a  É¡àªjõg  ó```©H  ¬à«æH  »a  »```Ñ°ùf

 »a  á«æjódG  ¢Sƒ≤£dG  ¿CG
 øe  èjõe  »g  ¿ÉHÉ«dG
 ÖgGòªdGh  äÉfÉjódG  ¢Sƒ≤W
 É¡«dEG  IóaGƒdG  hCG  á«∏ëªdG
 ø«°üdGh  óæ¡dGh  ÉjQƒc  øe
iôNCG  ≥WÉæeh
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 ÜôëdG  ¬àØ∏N  …ò```dG  πeÉ°ûdG  QÉ```eódG  á∏Môe  ø```e  ™jô°ùdG  ¢Vƒ```¡ædG  ¿É```HÉ«dG

 øjòdG  ø««cô«eC’G  øe  Iô°TÉÑe  äGóYÉ°ùe  ¿hO  É¡«°VGQCG  ≈∏Y  á«fÉãdG  á```«ªdÉ©dG

 ™«ªL  ≈∏Y  ™jô°ùdG  …OÉ°üàb’G  ¥ƒØàdG  º¡d  âæª°V  á```jôμ°ùY  á∏¶e  É¡d  Gƒ```æeCG

 ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  á«fÉãdG  áÑJôªdG  ¿ÉHÉ«dG  â∏àMG  ¿CG  ó©H  ájƒ«°SB’G  ∫hódG

 QÉKB’Éa  ,á```ªdDƒªdG  IôcGòdG  º```ZQ  ø««cô«eC’G  ™e  º```gÉØàdG  É¡JOÉb  ≈```∏Y  ¿Éμ```a

 ø««fÉHÉ«dG  OÉ°ùLCG  ≈∏Y  1945  ΩÉY  ÉgQÉÑàNG  º```J  »àdG  ájQòdG  πHÉæ≤∏d  á```ÑYôªdG

 ,ø««fÉHÉ«dG  IôcGP  »a  á∏KÉe  ∫GõJ  ’  â```fÉc  »cGRÉZÉfh  Éª«°Thô«g  »a  á```jQÉ©dG

 ≈∏Y  á«fÉHÉ«dG  ájó«∏≤àdG  á```aÉ≤ãdÉH  »cô«eC’G  ∫ÓàM’G  IQGOEG  âeó£°UG  ∂```dòd

 πNGO  ∫Ó≤à°SÓd  á```ªFGódG  º¡àYõf  ø««fÉHÉ«dG  ø```Y  ±ôYh  ,ó```©°üdG  ∞```∏àîe

 iód  »fÉμ°ùdG  ¢ùfÉéàdG  ≈∏Y  ójó°ûàdGh  ,ájó«∏≤àdG  º¡àaÉ≤ãH  ∂°ùªàdGh  ,ºgQõL

 ïjQÉàdG  »a  kÉ«æ«°U  ¿ÉcCG  AGƒ```°S  ºgô«Z  øe  º∏©à∏d  ºFGódG  º¡°û£Yh  ,º```¡Ñ©°T

 …õcôªdG  QhódG  ≈```dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg  .å```jóëdG  ïjQÉàdG  »a  kÉ```«HôZ  hCG  º```jó≤dG

 á«fÉHÉj  á```jRGƒLQƒH  ΩÉ«bh  ,¥Gƒ```°SC’Gh  êÉ```àfEÓd  á```«FÉªëdG  á```°SÉ«°ùdGh  ,á```dhó∏d

 ¢†jƒ©àdG  ¢ù```LÉgh  ,»YÉªédGh  …Oô```ØdG  QÉNO’G  »a  á```eQÉY  áÑZQh  ,IQƒ```æàe

 äÉbÉ£dG  »a  ∞«ãμdG  ∞```«XƒàdÉH  á«©«Ñ£dG  QOÉ```°üªdG  »a  OÉëdG  ¢ü≤ædG  ø```Y

 á«©«Ñ£dG  çQGƒμdG  á¡LGƒe  »```a  ôÑ°üdG  πªëJ  ≈∏Y  ¢SÉædG  ÖjQóJh  ,á```jô°ûÑdG

.ô«°UÉYC’Gh  ø«cGôÑdGh  ∫R’õdÉc

 1946  Qƒà°SO  ≈∏Y  ø««cô«eC’G  ™e  GƒªgÉØàj  ¿CG  ø««fÉHÉ«dG  IOÉ≤dG  ≈∏Y  ¿Éc

 á«cô«eC’G  äGƒ```≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ,ôKQBG  ∑É```e  ∫GôæédG  ¬æ∏YCG  …ò```dG  Qƒ```à°SódG

 á©fÉªe  ó©Hh  ,á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  Üô```ëdG  »a  É¡àªjõg  ó©H  ¿ÉHÉ«dG  â∏àMG  »```àdG

 õ«M  πNO  …òdG  ójóédG  Qƒà°SódG  QGó°UEG  ≈∏Y  ¿ƒ«fÉHÉ«dG  ºgÉØJ  óeC’G  Iô«°üb

 Qƒà°SódG  ¿CG  á«Ø∏N  ≈```∏Y  ºgÉØàdG  ≥jƒ°ùJ  iôLh  ,1947  ΩÉY  QÉ```jCG  »a  ò```«ØæàdG

 ô«ãμdG  øª°†J  ó≤a  ,1889  ΩÉ©d  …QƒWGôÑeE’G  Qƒà°SódG  øe  kGQƒ£J  ôãcCG  ójóédG

 øe  º¡æeh  ,¿ÉHÉ«dG  ƒë∏°üe  É¡∏LCG  øe  π°VÉf  »àdG  á«WGôbƒªjódG  QÉμaC’G  øe
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 GóHh ,Qƒà°SódG  ∂dP πjó©àH  ¬àÑdÉ£e ÖÑ°ùH  QƒWGôÑeE’G  ¿ƒé°S »a ¬Ñëf ≈°†b

 á«WGôbƒªjódG  ≈dEG  âªj  ’  ójóédG  »fÉHÉ«dG  Qƒà°SódG  OƒæH  ≥```«Ñ£J  ¿CG  kÉ```ë°VGh

 á°SÉ°ùdG  ø«H  »∏NGódG  ºgÉØàdG  íéf  ,∂dP  øe  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  ,á∏°üH  á```«cô«eC’G

 ,ºdÉ©ªdG  áë°VGh  á«fÉHÉj  ¢üFÉ°üîH  á«≤aGƒJ  á«WGôbƒªjO  ó«dƒJ  »a  ø««fÉHÉ«dG

 øe  kGOôØæe  ¿É```HÉ«dG  ºμM  »a  »WGôbƒªjódG  »```dGôÑ«∏dG  Üõ```ëdG  ôªà°SG  ó```≤a

 Ée  »cGôà°T’G  Üõ```ëdG  á£∏°ùdG  »a  ¬cQÉ°T  ºK  ,1993  ΩÉ```©dG  ≈àM  1955  ΩÉ```©dG

 ÜõëdG  IOƒYh  »cGôà°T’G  ÜõëdG  ∫GhõH  áHôéàdG  »¡àæàd  ;1996  ≈àM  1993  ø«H

 ø«M  2009  ΩÉY  ≈àM  ´RÉ```æe  ¿hO  ¿ÉHÉ«dG  ºμM  ≈dEG  »```WGôbƒªjódG  »```dGôÑ«∏dG

 IOÉM  äÉeRCG  Ωƒ```«dG  »fÉ©j  ¬æμd  ;ºμëdG  ó«dÉ≤J  »```WGôbƒªjódG  ÜõëdG  º```∏°ùJ

 IôgÉX  »gh  ,ºμëdG  ≈```dEG  kGOóée  »WGôbƒªjódG  »```dGôÑ«∏dG  ÜõëdG  ó«©J  ó```b

 PEG  ;»cô«eC’Gh  »HhQhC’G  É¡«MÉæéH  ,á```«Hô¨dG  äÉ«WGôbƒªjódG  »a  áaƒdCÉe  ô```«Z

 OÉæà°S’ÉHh  ,Ió```Y  Oƒ≤©d  á«fÉHÉ«dG  á```£∏°ùdG  ó«dÉ≤e  ≈```∏Y  óMGh  ÜõM  ô```£«°S

 ø«H  ºgÉØàdG  IóYÉb  ≈∏Y  ∂```dPh  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ≈bQCG  »a  á©ÑàªdG  ó```«dÉ≤àdG  ≈```dEG

 äÉYGõædG  øe  ¿ÉHÉ«dG  ájÉªMh  ,ΩÉ©dG  …CGôdG  QÉ«N  ΩGôàMGh  ,ø««fÉHÉ«dG  á°SÉ°ùdG

.á«∏NGódG

 ø«°üdG  á°UÉN  ,ø```«jƒ«°SB’G  É¡fGô«L  ™```e  ºgÉØàJ  ¿CG  ¿É```HÉ«dG  ≈```∏Y  ¿Éch

 ,∫hódG  ∂∏àd  ¿ÉHÉ«dG  ∫ÓàMG  øY  ºLÉædG  …ƒeódG  ïjQÉàdG  RhÉéàJh  ,ø«àjQƒμdGh

 á°SÉ«°S  ø«°üdG  äCGóH  É```eóæYh  .É¡Hƒ©°T  ó°V  ájƒeO  QRÉée  É```¡°û«L  ÜÉμ```JQGh

 IójóL  áëØ°U  íàah  OÉ≤MC’G  »°SÉæJ  ≈dEG  âYO  1978  ΩÉY  zìÉàØf’Gh  ìÓ°UE’G{

 áÑ°ùf  ¿ÉHÉ«dG  âÑë°ùa  ,ájƒ«°SB’G  IóMƒdG  AÉæH  »a  ô«°ùdGh  IQhÉéªdG  ∫hódG  ™e

 ºgÉØàdG  á∏Môe  äCGó```Hh  ,Écô«eCGh  É```HhQhCG  »a  áØXƒªdG  É```¡∏«eÉ°SQ  øe  Iô```«Ñc

 »a  áØXƒªdG  á«fÉHÉ«dG  π«eÉ°SôdG  ºéM  ≠∏Hh  ,…ƒ«°SB’G  É¡£«ëe  ™e  í```dÉ°üàdGh

 êÉéàM’G  ôgÉ¶e  ºZQh  .2009  ΩÉY  »a  Q’hO  QÉ«∏e  »àFÉe  øe  ô```ãcCG  ø```«°üdG

 É¡«a  á«fÉHÉ«dG  äÉã©ÑdG  ó°V  ájQƒμdGh  á«æ«°üdG  ¿óªdG  Égó¡°ûJ  »àdG  á```«∏MôªdG
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 øY  »æ∏©dG  QGòàY’G  ºjó≤J  É¡JOÉb  ¢†aQ  hCG  ,á```éæ°ûàe  á«fÉHÉj  ∞bGƒe  Ö```Ñ°ùH

 ∫hódGh  ¿ÉHÉ«dG  ø```«H  ºgÉØàdG  äÉ```bÓY  ¿EÉa  ,∫hódG  ∂```∏J  »a  É¡°û«L  QRÉ```ée

 ájƒ«°SB’G  IóMƒdG  AÉæHh  ,ºgÉØàdG  ≥```jôW  ≈∏Y  á∏jƒW  äGƒ£N  äQÉ°S  á```jƒ«°SB’G

.»HhQhC’G  OÉëJ’G  QGôZ  ≈∏Y  áFOÉg  ≈£îH

 óM  ≈dEG  kÉ```°ùfÉéàe  ∫GR  É```e  »```fÉHÉ«dG  ™```ªàéªdG  ¿CG  ≈```dEG  ô```«°ûf  ¿CG  »```≤H

 OôØdÉa  ,¬æY  ó```©àÑj  ¿CG  ¿hO  »```fÉHÉ«dG  ô«Z  ôNB’ÉH  êÉ```eóf’G  ≈```°ûîjh  ,ó```«©H

 OƒLƒH  õ«ªàj  »```æjóªdG  øμ°ùdG  ¿CG  É```ªc  ,áYÉªédÉH  kÉjƒ°†Y  §```ÑJôe  »```fÉHÉ«dG

 ôéØJ  ™æªd  ¿ÉeC’G  ΩÉª°U  πμ°ûJ  »àdG  ≈```£°SƒdG  á≤Ñ£dG  øe  kGóL  á«dÉY  á```Ñ°ùf

 áYÉªédG  §°Sh  A≈aGódG  ¢û«©dG  á```dƒ≤ªd  ¿ƒ«fÉHÉ«dG  êhôjh  ,á«∏NGódG  äÉ```eRC’G

 »Yƒ£àdG  π```ª©dG  øe  IójóL  k’Éμ```°TCG  Gƒ```£Ñæà°SGh  ,IOó```©àªdG  ∞```FÉXƒdG  äGP

 ø««fÉHÉ«dG  êGô```NEG  ≈∏Y  á```ÑbÉ©àªdG  á```«fÉHÉ«dG  äÉ```eƒμëdG  â```∏ªYh  ,»```YÉªédG

 ,á°VÉjôdG  õcGôe  º```«ª©J  ôÑY  ≥gôªdG  πª©dGh  zπ```ªædG  ™ªàée{  ø```e  kÉ```«éjQóJ

 kGóL  áØ«©°V  âfÉc  »àdG  á«LQÉîdG  áMÉ«°ùdG  ≈∏Y  ™«é°ûàdGh  ,¬«aôàdGh  ,¿ƒæØdGh

 íFÉ°S  ¿ƒ«∏e  øjô°û©dG  äRhÉéJ  ¿CG  ≈dEG  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  äÉ«æ«fÉªãdG  ≈```àM

 »æ¡ªdG  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  πàëjh  .øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  ∫hC’G  ó≤©dG  »a  »fÉHÉj

 Ée  ≈°übCG  á«fÉHÉ«dG  äÓFÉ©dG  Ωó```≤àa  ,ø««fÉHÉ«dG  äÉjƒdhCG  ø«H  kÉeó≤àe  kÉ```©bƒe

 øY ádhódG äÉ°ù°SDƒe hCG  á°UÉîdG äÉcô°ûdG ¢ùYÉ≤àJ ’h ,É¡FÉæHCG  º«∏©àd ™«£à°ùJ

 πª©dG  ø«eCÉJ  hCG  ,á«ª∏©dG  äÉLQódG  ≈∏YCG  π«°üëàd  ø««fÉHÉ«dG  á```Ñ∏£dG  IófÉ°ùe

 »a  ∞æ°üJ  »gh  ,º```¡JÉ°SGQO  ΩÉªJE’  Iô```°ù«e  á«dÉe  ¢Vhô≤H  º```góe  hCG  ,º```¡d

 ,ÜÉÑ°ûdG  ø«ãMÉÑdG  IófÉ°ùeh  ,º«∏©àdG  ºYód  AÉî°ùH  ±ô°üJ  »àdG  ∫hódG  á©«∏W

 πªëàJh  ,»LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdGh  çÉëHC’G  õcGôªd  Iôªà°ùeh  Iô«Ñc  áfRGƒe  ø«eCÉJh

 á«ª∏©dG  çƒëÑdG  õcGôe óe »a  Iô°TÉÑe  á«dhDƒ°ùe  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  áeƒμëdG

 ΩóY  ≈∏Y  ¢üæJ  áë°VGh  á```«æWh  á°SÉ«°S  ≈æÑàJh  ,á«aÉμdG  á```fRGƒªdÉH  á```«fÉHÉ«dG

 ∂dòd  ,ájOÉ°üàb’G  ±hô```¶dG  âdóÑJ  Éª¡e  »ª∏©dG  å```ëÑdG  áfRGƒªH  ¢SÉ```°ùªdG
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 kÉeÉJ  kGQGô≤à°SG  »ª∏©dG  åëÑdG  ä’É```ée  ∞∏àîe  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG  ¿ƒ«fÉHÉ«dG  ó```¡°T

.»æ°†ªdG  πª©dG  äÉYÉ°S  Iôãch  ,êÉàfE’Gh  ,πª©dGh  ,áfRGƒªdG  ∫Éée  »a

 ¢Vô©j  ¬fC’  ;kÉ≤gôe  ø««fÉHÉ«dG  ô«Z  ô¶f  »a  »fÉHÉ«dG  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  qó```©jh

 ;QÉëàf’G  ó```M  ≈dEG  π°üJ  á```«°ùØf  äÉ```eRCG  ódƒJ  IOÉ```M  á°ùaÉæe  ≈```dEG  Ö```dÉ£dG

 ƒ¡a  ,ºdÉ©dG  »```a  º«∏©àdG  á```ª¶fCG  π```°†aCG  øe  ``  ø```««fÉHÉ«dG  ô```¶f  »```a  ``  ¬```æμd

 äÉWÉ°ûædG  áaÉãch  ,π```ª©dG  ΩÉjCG  å«M  ø```e  »°SGQO  ΩÉY  ∫ƒWCG  Ö```dÉ£∏d  Ωó```≤j

 Ωƒ∏©dG  ≈∏Y  »fÉHÉ«dG  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  õcôjh  ,»ª∏©dG  π«°üëà∏d  á≤aGôªdG  á«ª∏©dG

 ø«bƒØàªdG  ÜÓ£dG  øe  kÉ```jƒæ°S  IójGõàe  OGóYCG  π«gCÉJ  »a  º```¡°ùjh  ,á```jô°ü©dG

 .á«≤«Ñ£àdGh  ájô¶ædG  ÉjÉ°†≤dG  ø«H  ¿RGƒàdG  º«≤jh  ,IQƒ£àe  áaô©e π«°üëJ  »a

 kGôNDƒe  äQó°U  á«dhO  á```«ª∏Y  ôjQÉ≤J  ¿CG  ΩÉ¶ædG  Gò¡H  º¡μ°ùªJ  »```a  OGR  É```ªeh

 ø«H  ≈dhC’G  áÑJôªdG  Gƒ∏àMG  ø««fÉHÉ«dG  áÑ∏£dG  ¿CG  ≈∏Y  âdO  ƒμ°ù«fhC’G  ±Gô°TEÉH

 π≤M  »a  á°UÉN  ,á```«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  ´hôa  ø```e  OóY  »a  ºdÉ©dG  ÜÓW  ™```«ªL

 ádó«°üdGh  ∂∏ØdGh  AÉ«ª«μdGh  AÉjõ«ØdÉH  kGô«Ñc  kÉeÉªàgG  ¿ƒdƒj  ºgh  ,äÉ«°VÉjôdG

 äÉ©eÉLh  çÉëHCG  õcGôe  GƒæH  ø««fÉHÉ«dG  ¿CG  ∂dP  ≈dEG  ±É°†j  ,Égô«Zh  Ö£dGh

 »gh  ,á«ªdÉ©dG  Iô```¡°ûdG  äGP  ÉHƒcƒ°ùJ  á```©eÉéc  ,ø«bƒØàªdG  á```Ñ∏£dÉH  á```°UÉN

 ™°†Jh  ,ø««©eÉédG  á```Ñ∏£dG  »bÉH  ø```Y  kÉØ∏àîe  kÉ«ª∏Y  kGOGó```YEG  ø«bƒØàªdG  ó```©J

 øe  á«JGòdG  º¡JGQóbh  ,º¡ÑgGƒe  ±É```°ûàcG  ±ó¡H  á°UÉN  á«°SGQO  èeGôH  º```¡d

 º¡ëàØàd  áªFÓªdG  á«LƒdƒæμàdGh  á```jOÉªdG  •hô°ûdG  ø«eCÉJ  ó©H  Égôjƒ£J  π```LCG

 äÉcô°ûdGh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¬```≤ØæJ  Ée  ¿CG  »a  ∂°T  øe  ¢ù«dh  .º```¡YGóHEGh

 ´GóHE’Gh  »ª∏©dG  åëÑdGh  ø«ãMÉÑdGh  á```Ñ∏£dG  ™«é°ûJ  ≈∏Y  ¿ÉHÉ«dG  »a  á```°UÉîdG

 åMÉÑdG  ™àªàjh .IQƒ£àªdG ∫hódG ™«ªL ¬H Ωƒ≤J Ée ≈bQCG  …RGƒj »æØdGh »aÉ≤ãdG

 ÖfÉL  øe  áeÉJ  ájÉYôH  IQƒ£àªdG  á«ª∏©dG  IAÉØμdG  ÖMÉ°Uh  ,õ«ªàªdG  »```fÉHÉ«dG

 áé«àæHh  .óMGh  ¿BG  »```a  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  øe  ô«ãc  ø```eh  ,ádhódG  äÉ```°ù°SDƒe

 Ωƒ∏©dG  ∫ƒ≤M  ∞```∏àîe  »a  á«YGóHE’G  á«ª∏©dG  äÉ```bÉ£∏d  OhóëªdG  ô«Z  º```YódG
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 á«fÉHÉ«dG  çÉëHC’G  õcGôe  âëÑ°UCG  äÉaÉ°ûàc’Gh  »LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdGh  ájô°ü©dG

 á«ªæàdG  ∫Éée  »a  ¢UÉ```N  πμ°ûHh  ,á«ªdÉ©dG  »ª∏©dG  åëÑdG  õ```cGôe  á©«∏W  »```a

 áÑ°ùf  ¿ÉHÉ«dG  »a  á°UÉîdGh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞XƒJh  ,áeGóà°ùªdG  ájô°ûÑdG

 ≈∏YC’G  Ö°ùædG  ø«H  qó©J  »```àdGh  ,á«ª∏©dG  çÉëHC’G  ôjƒ£àd  É¡àfRGƒe  ø```e  á```«dÉY

.ºdÉ©dG  »a

 π°†aCG  áeÉbEGh  ,º¡KÉëHCG  á∏°UGƒe  ≈```∏Y  IQó≤dG  ø««fÉHÉ«dG  ø«ãMÉÑdG  ió```dh

 çƒëÑdG  õ```cGôe  »a  ¢UÉ```°üàN’G  π≤M  »```a  º¡FÓeR  ™```e  π```°UGƒàdG  ∫Éμ```°TCG

 π°UGƒàdGh  ∫É°üJ’G  á```ª¶fCG  ôãcCG  øe  áμÑ°ûH  ¿hOhõ```e  ºgh  ,á«ªdÉ©dG  á```«ª∏©dG

 √ÉÑàf’G  á«fÉHÉ«dG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ¢†©H  âàØdh  ,ºdÉ©dG  »a  áKGóM  »```LƒdƒæμàdG

 õFGƒL  ≈∏Y  ``  á```Xƒë∏e  IOÉjõHh  ``  kGô```NDƒe  ø««fÉHÉj  ø```«ãMÉH  ∫ƒ```°üM  ¿CG  ≈```dEG

 »ª«∏©àdG  É¡eÉ¶f  QhóH  kÉ«ªdÉY  kÉaGôàYG  πμ°ûj  áàëÑdG  Ωƒ∏©dG  ä’Éée  »a  π```Hƒf

 Ωƒ∏©dG  êÉàfEG  ∫Éée  »a  á«fÉHÉ«dG  çÉëHC’G  õ```cGôe  QhóHh  ,¬∏MGôe  ∞∏àîe  »```a

 äÉeƒμM äQó°UCGh  .»dB’G  ¿É°ùfE’G  hCG  äƒHhôdG  áYÉæ°Uh  IQƒ£àªdG  É«LƒdƒæμàdGh

 øe  ,ø««fÉHÉ«dG  ø«ãMÉÑdG  ºYO  IQhô°V  ≈∏Y  â°üf  áëjô°U  äÉ¡«LƒJ  ¿É```HÉ«dG

 äÉbÉW  ¿ƒμ∏àªj  øjòdG  ,á«ª∏©dG  áaô©ªdG  ∫ƒ≤M  ∞∏àîe  »ah  QÉ```ªYC’G  ∞∏àîe

.πHƒf  IõFÉL  ¢UÉN  πμ°ûHh  ,á«ªdÉY  õFGƒL  π«æd  º¡∏gDƒJ  ¿CG  øμªj  Iõ«ªe

á«æ«°üdG  ¢Vƒ¡ædG  áHôéJ  »a  áaÉ≤ãdGh  øjódG

 ô«ãμdG  ``  É«°SBG  ¥ô°Th  ÜƒæL  ∫hO  øe  ô«Ñc  OóY  ÖfÉL  ≈dEG  ``  ø«°üdG  âæÑJ

 óYGƒ≤dG{  hCG  º```gÉØàdG  ¢ù°SCG  âæª°†J  »```àdG  á«°TƒØfƒμdG  á```Ø°ù∏ØdG  ÇOÉÑe  ø```e

 äÉbÓ©dG  §```Ñ°†d  áeÉY  ÇOÉ```Ñe  øY  ôÑ©J  »```gh  .zídÉ°üdG  º```μë∏d  á```«ÑgòdG

 ΩOÉîdGh ,º∏©ª∏d ò«ª∏àdGh ,πLô∏d ICGôªdGh ,ô«Ñμ∏d ô«¨°üdG ΩGôàMÉc ,á«fÉ°ùfE’G

 ,πª©dG  »a  ¢UÓNE’Gh  áeÉ≤à°S’G  ≈∏Y  â°üf  Éªc  .ºcÉë∏d  øWGƒªdGh  ,ó```«°ù∏d

 ídÉ°üdG  »YGôdG  äÉÑLGh  äOóMh  ,á«fÉ°ùfE’Gh  á«bÓNC’G  º«≤dG  ΩÉ¶f  ΩGôàMGh
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 »YGôdG  äÉØ°Uh  ,ádOÉ©dG  ádhódG  á«Yô°Th  ,ºcÉëdG  √ÉéJ  á«YôdGh  ,¬à«YQ  √ÉéJ

 á∏eÉ©ªdGh  ,πª©dG  »```a  áeÉ≤à°S’Gh  ,ø«fGƒ≤dG  ΩGô```àMG  ≈∏Y  äOó°Th  ,í```dÉ°üdG

 ±GôYC’Gh  ó```«dÉ≤àdG  ≈```∏Y  á¶aÉëªdGh  ,á```«YÉªàL’G  äÉ```bÓ©dG  »```a  á```æ°ùëdG

 á«æjO  ¢Sƒ≤Wh  ôFÉ©°T  ¿ƒ«æ«°üdG  ¢SQÉªjh  .OGóLC’G  ìGhQCG  ΩGôàMGh  ,á```KhQƒªdG

 óYGƒ≤dG  øY  ∫õ```©ªH  áª«ªMh  áμ°SÉªàe  á```«YÉªàLG  äÉbÓY  ≈dEG  Üô```bCG  hó```ÑJ

 á«eÓ°SE’G  áfÉjódG  ô°ûàæJh  ,ájhÉª°ùdG  äÉfÉjódG  ´ÉÑJG  É¡°SQÉªj  »àdG  á```eQÉ°üdG

 äÉ«eƒ≤dG  øe  Oó```Y  »a  ≈dhC’G  áÑJôªdG  πàëàd  ø```«°üdG  »a  ™°SGh  ¥É£f  ≈```∏Y

 òæe  ΩÓ°SE’G  â≤æàYG  »```àdGh  »JGòdG  º```μëdG  äGP

 RQÉH  QhO  º¡d  ¿Éch  ,≈dhC’G  á«eÓ°SE’G  äÉ```MƒàØdG

 ≈∏Y  á«Hô©dG  á≤£æªdÉH  ø«°üdG  äÉbÓY  õjõ©J  »a

 ôjôëdG  ≥jôW  ô```ÑY  ¢UÉN  πμ°ûHh  ,Qƒ```°ü©dG  ôe

 ´É```ÑJCG  ∑É```ægh  ,Iô```«ãc  äÉ```°SGQóH  »```¶M  …ò```dG

 ≈∏Y  ¿hóLGƒàe  á```jOƒ¡«dGh  á```«ë«°ùªdG  ø```«àfÉjó∏d

.IOhóëe  OGóYCÉH  ø«°üdG  ¢VQCG

 õjõ©Jh  ,¿ÉjOC’G  ™«ªL  ΩGôàMG  ≈∏Y  ø«°üdG  »a  ºgÉØàdG  áØ°ù∏a  äOó°T

 øjódG  ∫ÉLQ  ≈∏Y  äô```¶Mh  ,ø«°üdG  »a  äÉ«eƒ≤dG  ∞```∏àîe  ø«H  §```HGhôdG

 äÉfÉjO  ø```e  É¡d  QÉ°üfCG  Üò```L  ±ó¡H  ô```«°ûÑàdG  hCG  ,á```°SÉ«°ùdG  »```a  π```ª©dG

 ,ø°ùëdG  ∑ƒ∏°ùdG  á°SQÉªe  á«Ø«c  áHÉ°ûdG  ∫É«LC’G  º«∏©J  ≈dEG  â```YOh  ,iôNCG

 ºZÉæàdGh  ,á```YÉªédG  ™```e  ΩÉé°ùf’Gh  ,π```ª©dG  »```a  ¢UÓ```NE’Gh  ,á```fÉ°UôdGh

 AÉæÑd  á«æWƒdG  Ió```MƒdG  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,øWƒdG  Ö```Mh  ,á«©«Ñ£dG  áÄ«ÑdG  ™```e

 ºgÉØàdG  áØ°ù∏a  â∏μ°Th  ,á```ªdƒ©dG  äÉjóëJ  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  IójóédG  ø```«°üdG

 ø«°ùªNh  kÉà°S  º```°†J  Iô«Ñc  ájô°ûH  á```Yƒªéªd  kÉjƒb  kÉ£HGQ  äÉ```«eƒ≤dG  â```«H

 »a  á«∏NGódG  IóMƒdG  á```jÉªëd  áÑ∏°U  Iõ«cQ  »gh  ,á```Ø∏àîe  kÉfÉjOCGh  ,á```«eƒb

.ºdÉ©dG  »a  »fÉμ°S  ™ªéJ  ôÑcCG  º°†J  ádhO

 Ée  »fÉHÉ«dG  ™ªàéªdG  ¿CG
 óM  ≈dEG  kÉ°ùfÉéàe  ∫GR
 êÉeóf’G  ≈°ûîjh  ,ó«©H
 »fÉHÉ«dG  ô«Z  ôNB’ÉH
¬æY  ó©àÑj  ¿CG  ¿hO
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 »HÉéjE’G  πYÉØàdGh  ,á«æjódGh  á```«eƒ≤dG  äÉ«°Uƒ°üîdG  ΩGôàMG  ∫ÓN  ø```eh

 ΩÉ¶f  áHÉãªH  ºgÉØàdG  áØ°ù∏a  âë°VCG  ,»```æjódG  ´ƒæàdGh  á«aÉ≤ãdG  ájOó©àdG  ø```«H

 »∏NGódG  ºZÉæàdG{  QÉ©°T  ∫ÓN  øe  ΩÉ¶àfÉH  ø««æ«°üdG  ™«ªL  ¬≤Ñ£j  »```bÓNCG

 AóÑdG  òæe  ø«°üdG  »a  ájhGõdG  ôéM  qó©j  …òdG  zºdƒ©dG  ô°üY  ™e  ΩÉ```é°ùf’Gh

 á«°VÉªdG  áKÓãdG  Oƒ≤©dG  »```ah  .1978  ΩÉY  ìÉàØf’Gh  ìÓ°UE’G  á```°SÉ«°S  ≥```«Ñ£àH

 â°ü∏îJh  ,ìÉàØf’Gh  ìÓ°UE’G  á°SÉ«°S  ƒëf  á«æ«°üdG  á«Yƒ«°ûdG  IOÉ«≤dG  âdƒëJ

 á«∏NGódG  §HGhôdG  Rõ```©J  »gh  ,IOó°ûàªdG  á«LƒdƒjójE’G  äGQÉ```©°ûdG  ¢†©H  ø```e

 ,áªdƒ©dG  äÉjóëJ  á¡LGƒªd  ºgÉØàdG  CGóÑªH  ∂°ùªàdGh  ,ÜôëdG  ¢†aQ  ∫ÓN  øe

 á≤«ª©dG  ÜÉÑ°SC’G  ∫ƒM  Iô«ãc  ä’DhÉ```°ùJ  ìô£j  ∂dPh  .ájƒ«°SB’G  IóMƒdG  AÉ```æHh

 É¡JÉ«fÉμeEG  º```ZQ  Üô```ëdG  CGóÑe  ¢†```aQ  ≈∏Y  á```«æ«°üdG  IOÉ```«≤dG  â```∏ªM  »```àdG

 πëd  á«aÉ°VEG  äGƒæ°S  ≈dEG  á°SÉe  áLÉëH  »¡a  ,Iô«ÑμdG  ájOÉ°üàb’Gh  ájôμ°ù©dG

 AGô≤ØdG  ø«jÓe  äÉÄe  ∫É£J  »àdGh  ,áKhQƒªdG  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  É¡JÉeRCG

 ≠fƒg  øe  πc  ´ÉLôà°SG  »a  á«æ«°üdG  á«°SÉeƒ∏HódG  ìÉ```éf  ¿CG  Éªc  ,ø«°üdG  »```a

 ºgÉØàdG  ≥```jôW  øY  á«ª∏°S  IQƒ```°üH  ΩoC’G  øWƒdG  ¿É```°†MCG  ≈dEG  hÉcÉ```eh  ≠```fƒc

 IÉfCÉH  πª©dG  ≈```∏Y  á«æ«°üdG  IOÉ```«≤dG  ™é°T  ,É```¡fÉμ°S  ™e  »```HÉéjE’G  »```WÉ©àdGh

 hCG  á«dÓ≤à°S’G  äÉYõædG  óYÉ°üJ  ºZQ  á«°SÉeƒ∏HódG  ¥ô£dÉH  ¿GƒjÉJ  ´ÉLôà°S’

.á«fGƒjÉàdG  ÜGõMC’G  ¢†©H  iód  á«dÉ°üØf’G

 ºdÉ©dG  ∫hO  á«ÑdÉZ  âHô°V  »àdG  Iôªà°ùªdG  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG  áeRC’G  πX  »a

 ,áeRC’G  á¡LGƒªd  …ƒb  …OÉ```°üàbG  ó¡°ûe  »a  ø«°üdG  äóH  ,2008  ∞```jôN  »```a

 ø«H  Ée  ìhGôàJ  »gh  ,á∏°UGƒàeh  á«dÉY  Iô«JƒH  …ƒæ°S  ƒªf  áÑ°ùf  ≈∏Y  â¶aÉëa

 IOÉ«≤dG  ¿CG  ≈```∏Y  ó«cCÉJ  ∂dP  »```ah  ,¿ôb  ™HQ  øe  ô```ãcCG  ò```æe  kÉ```jƒæ°S  % 10 ̀ ` 7

 áªμëdG  ó«dÉ≤J  ≥ah  …OÉ°üàb’G  ¢Vƒ¡ædG  IQGOE’  á«aÉc  áªμM  ∂∏àªJ  á«æ«°üdG

.áKhQƒªdG  á«æ«°üdG
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 ±ƒ°ù∏«ØdG  É¡«∏Y  Oó```°T  »àdG  á«aÉ≤ãdG  º«≤∏d  á```°UÉN  á«ªgCG  ø«°üdG  â```dhCG

 »°SÉ«°ùdG  ôμØdG  »```a  á«ªgCG  ôãcC’G  ™bƒªdG  π```àëj  …òdG  ¢Sƒ```«°TƒØfƒc  »```æ«°üdG

 âÑbÉYh  ,øjó°ùØªdGh  øjó°SÉØdG  ≈∏Y  áeQÉ°U  áHÉbQ  âæÑJh  ,ô°UÉ©ªdG  »æ«°üdG

 ø«°üdG  ¿CÉH  ô«còàdG  »Øμj  ,á«dÉY  á«HõM  ÖJGôe  »a  GƒfÉc  øªe  ΩõëH  º¡°†©H

 º¡æeh  ,2010  ΩÉ```Y  »a  »æ«°U  ∫hDƒ°ùe  ∞```dCG  ø«©HQCGh  áFÉe  ø```e  ôãcCG  â```ªcÉM

 ájOÉ°üàb’G  ´É°VhC’G  äQƒ£J  ∂dòd  ;á«dÉY  ájQGOEGh  á«HõM  ™```bGƒe  »a  ¿Éc  ø```e

 äÓμ°ûªdG  ºZQh  ,á«aÉØ°ûdGh  á```dAÉ°ùªdG  ≈dEG  OÉæà°S’ÉHh  ,á```«fÓ≤Y  ¢ù°SCG  ≈```∏Y

 ¢SÉ«≤dÉH á«æ«°üdG ±ÉjQC’G ¢†©H É¡°û«©J âdGR Ée »àdG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 ;iôÑμdG  á«æ«°üdG  ¿óªdG  »a  ô«ÑμdG  …OôØdG  πNódG  ƒªfh  ∞°UÉ©dG  Qƒ£àdG  ≈dEG

 πëH  ô°ûÑJ  ø«°üdG  ÉgÉæÑàJ  »```àdG  áeGóà°ùªdG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á°SÉ«°S  ¿EÉ```a

 QÉÑàY’G  ø«©H  äòNCG  á«æeR  Ió```æLCG  â©°Vh  ó≤a  .á«∏NGódG  äÉeRCÓd  »```éjQóJ

 ¿hôb  òæe  á```KhQƒe  á«îjQÉJ  äÓμ```°ûe  πM  ≈```∏Y  á```«æ«°üdG  á```«JGòdG  äGQó```≤dG

 ,ø«°üdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a  øjô°ûàæªdG  ø««ØjôdG  ø«jÓe  äÉÄe  ∫É£Jh  ,á∏jƒW

 ,á°UÉîdGh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGôaC’G  ió```d  QÉNO’G  á°SÉ«°S  ø«°üdG  â```æÑJh

 ájOÉ°üàb’G  äÉ```eRC’G  á¡LGƒªd  kGô```«Ñc  kÉ```jó≤f  kÉ«WÉ«àMG  ô```NóJ  ∞«c  â```aôYh

 äGôNóªdG  º¡°ùJh  ,»```fƒμdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á©ØJôªdG  ô```WÉîªdG  äGPh  IOÉ```ëdG

 ,É¡LQÉNh  ø«°üdG  πNGO  …OÉ°üàb’G  OƒcôdG  IóM  ∞«ØîJ  »a  Ωƒ«dG  á```«æ«°üdG

 OÉ°ùμdG  á∏Môe  RhÉéàd  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ø«jGô°T  »a  ájƒ«ëdG  ï°V  ó«©J  »gh

 »a  á¨dÉH  áªμM  ≈∏Y  á°SÉ«°ùdG  ∂```∏J  âdOh  .ºdÉ©dG  »a  QÉ©°SC’G  ô°TDƒe  •ƒ```Ñgh

 â°S  ø«H  »∏NGódG  ºgÉØàdG  hCG  ºZÉæàdG  á```Ø°ù∏Ød  á≤«KƒdG  á«dóédG  ábÓ©dG  á```jDhQ

 ™e  ΩÉé°ùf’ÉHh  ,kÉ«æ«°U  ¿ƒ«∏e  ø«©HQCGh  áFÉªKÓKh  kGQÉ«∏e  º°†J  á«eƒb  ø«°ùªNh

.»fƒμdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  áªdƒ©dG  ¬ª°SôJ  …òdG  …OÉ°üàb’G  Qƒ£àdG  §N

 ΩÉY  zìÉàØf’Gh  ìÓ°UEG{  á°SÉ«°S  âæÑJ  ¿CG  òæe  á«æ«°üdG  IOÉ«≤dG  â```cQOCG

 äÉ«eƒ≤dG  ø«H  »∏NGódG  º```gÉØàdÉH  øgQ  »æ«°üdG  OÉ```°üàb’G  »```eÉæJ  ¿CG  1978
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 äÉHh  ,áª«∏°S  ¢ù°SCG  ≈∏Y  »ªdÉ©dG  OÉ```°üàb’G  »eÉæàd  ø«°üdG  ºYOh  á```«∏ëªdG

 áeóîd  ÉgOÉ°üàbG  IQGOEG  »a  ø«°üdG  ¬àæÑJ  …òdG  Üƒ∏°SC’G  ¿CG  Ωƒ«dG  kÉ```ë°VGh

 øY  áªLÉædG  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG  áeRC’G  á¡LGƒe  »a  ájÉ¨∏d  kÉëLÉf  ¿Éc  É```¡Hƒ©°T

 .á«FÉ°†≤dG  ádAÉ°ùªdGh  á«aÉØ°ûdG  ÜÉ«Zh  ,»```dÉªdGh  …QGOE’G  OÉ°ùØdGh  ≈°VƒØdG

 OÉ°üàb’G  IQGOEG  ø«fGƒb  ≈∏Y  ájQòL  äÓjó©J  ∫ÉNOEÉH  Ωƒ«dG  ø«°üdG  ÖdÉ£Jh

 IQGOEG  äóÑa  ,ø«HQÉ°†ªdG  áë∏°üªd  ¢ù«dh  áéàæªdG  iƒ≤dG  áë∏°üªd  »```ªdÉ©dG

 »a  á«fÓ≤Yh  á```ªμM  ôãcCG  iô```NC’G  ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ¢†©H  É```¡©eh  ø```«°üdG

 á«Hô¨dG  IQGOE’G  øe  á```«dhódG  äÉeRC’G  á¡LGƒªd  ¬æ«°üëJh  É```gOÉ°üàbG  IQGOEG

.»cô«eC’Gh  »HhQhC’G  ¬«MÉæéH  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàbÓd

 »a  ø««æ«°üdG  º«∏©àd  á°UÉN  á«ªgCG  ø«°üdG  âdhCG  »aÉ≤ãdG  ÖfÉédG  ≈∏Y

 áª¡e  á«aÉ≤K  á```∏àc  â∏μ°ûa  ,º¡æe  Iô«Ñc  OGó```YCG  ÖjQóJh  ,≥```WÉæªdG  ™```«ªL

 »a  ájOÉ°üàb’G  á°†¡ædG  ≥aGQ  …ò```dG  »fÉ°ùfE’G  »aÉ≤ãdG  ∫Éª°SCGôdG  IGƒf  »```g

 ájQòL  ä’óÑJ  øjô°û©dGh  …OÉ```ëdG  ¿ô≤dG  øe  ∫hC’G  ó≤©dG  ó¡°Th  ,ø```«°üdG

 »YƒædG  hCG  »Ø«μdG  »fÉ°ùfE’G  ∫Éª°SCGôdG  ≈dEG  »ªμdG  ∫Éª°SCGôdG  øe  ∫É≤àf’G  »a

 Ωƒ∏©dG  IQƒKh  É«LƒdƒæμàdG  ô```°üY  »a  ô«ÑμdG  QÉéØf’G  á¡LGƒe  ≈```∏Y  QOÉ```≤dG

 ájƒ«°SB’G  ∫hódG  øe  Égô«¨c  ``  ø«°üdG  äõcQh  .π°UGƒàdGh  ΩÓY’Gh  êÉ```àfE’Gh

 IóYÉb  ™«°Sƒàd  ¢UÉ```N  πμ°ûH  äÉ```«°VÉjôdGh  Ωƒ∏©dG  ¢ù```jQóJ  ≈```∏Y  ``  iô```ÑμdG

 Ωƒ∏©dGh AÉ«ª«μdGh AÉjõ«ØdG á°UÉN ,É¡YGƒfCG ≈∏Y Ωƒ∏©dG ä’Éée »a ø«ãMÉÑdG

 á¨eOC’G  Iôég  »```a  ô«ÑμdG  ∞jõædG  øe  ø«°üdG  â```fÉY  ¿CG  ó©Hh  .á```«©«Ñ£dG

 kGQGô≤à°SG  Ωƒ«dG  ó¡°ûJ  ,á```«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  á«HhQhC’G  ∫hó```dG  ≈dEG

 IôLÉ¡ªdG  á¨eOC’G  ø```e  IójGõàe  OGóYCG  IOƒYh  πNGódG  »```a  á¨eOCÓd  kGô```«Ñc

 á°ù°SDƒe  øY  QOÉ°üdG  ådÉãdG  »aÉ≤ãdGôjô≤àdG  OôaCG  ∂dòd  ;ø«°üdG  »a  πª©∏d

 πeÉ©àdG  »a  ø«°üdG  ìÉéæH  kÉ°UÉN kÉ¡jƒæJ  2010  ΩÉY ähô«H  »a »Hô©dG  ôμØdG

 äÉà°û∏d  ™ªéJ  ôÑcCG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCÉa  ,ÜGôàZ’G  OÓH  »a  É¡FÉª∏Y  ™```e
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 »æ«°U  ¿ƒ«∏e  øe  ôãcCG  º«≤j  å«M  ;IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  õcôªàj  »```æ«°üdG

 äÉj’ƒdG  »a  ¿ƒ∏ª©j  GƒfÉc  á«°Sóæ¡dG  Ωƒ```∏©dG  »a  QƒàcO  62500  º¡æe  »```æ¡e

 »a  √GQƒàcódG  »æ«°U  ÖdÉW  32000  ∫Éf  2007  ΩÉY  »ah  ,2003  ΩÉY  IóëàªdG

.IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 äÉeƒ∏©ªdG  É```«Lƒdƒæμàd  ó```YGƒdGh  …ƒ```«ëdG  Qhó```dG  ≈```dEG  ø```«°üdG  â```¡ÑæJh

 OÉªàYG  øe  âæμªàa  ,á¨eOC’G  ¿GQhO  QÉ«N  IQƒ```∏Ñd  á«°SÉ°SCG  IGOCÉc  ä’É```°üJ’Gh

 èeGôH  â```©°Vhh  ,¿ÉÑ°ûdG  ø```««æ«°üdG  AÉ```ª∏©dG  äÉ```à°T  ™```ªéd  á```«cP  á```«°SÉ«°S

 ≈¶ëjh  ,ΩC’G  øWƒdG  ≈dEG  ø««æ«°üdG  AÉ```ª∏©dG  ±’BG  OÉ©a  ,º¡HÉ©«à°S’  á```°UÉN

 äÉfÉª°†dG  Ωó≤J  »àdG  á«æ«°üdG  IQGOE’G  ø```e  á°UÉN  ájÉYôH  ¿hóFÉ©dG  AÉ```ª∏©dG

 »a  πª©∏d  º```gƒYóJh  ,º¡æe  IAÉ```ØμdG  ÜÉë°UC’  Iô```«ÑμdG  á```jƒæ©ªdGh  á```jOÉªdG

 Iô«Ñc  áÑ°ùf  ∂∏àªJ  »```àdG  ∫hódG  á©«∏W  »a  ¿ƒ```μJ  »μd  kÉeób  É```¡©aOh  º```gOÓH

 ºgÉØàdG  á```Ø°ù∏a  äRõY  ó≤d  .á```eOÉ≤dG  á∏«∏≤dG  Oƒ```≤©dG  »a  ´Gó```HE’G  iƒb  ø```e

 ø«°üdG  á```fÉμe  øe  áªdƒ©dG  äÉ```Ñ∏£àe  ™```e  º```ZÉæàdG  hCG  ΩÉ```é°ùf’Gh  »```∏NGódG

 »LƒdƒæμàdG  Qƒ```£àdGh  ,…OÉ°üàb’G  ƒ```ªædGh  ,»YÉªàL’G  QGô```≤à°SÓd  êPƒ```ªæc

 ôKCG  áaô©ªd  ø```«°üdG  êQÉN  ójGõàe  ΩÉ```ªàgG  RôHh  ,á```eGóà°ùeh  á```«dÉY  Iô```«JƒH

 ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  Ö∏£dG  OGORGh  ,»æ«°üdG  …OÉ°üàb’G  ¢Vƒ¡ædG  »a  »aÉ≤ãdG  ó```©ÑdG

 á¨∏dG  á°SGQO  ≈∏Y  ™é°ûJ  »gh  ,ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ô«ãc  »```a  ¢Sƒ«°TƒØfƒc  ó```gÉ©e

 áØ°ù∏a  ÇOÉÑe  ø```«°üdG  IOÉb  ≈æÑJ  .á```«æ«°üdG  äÉ```°SGQódGh  á```Ø°ù∏ØdGh  ÜGOB’Gh

 á«bÓNC’Gh  á«Ø°ù∏ØdG  º```«≤dG  ô°ûf  :É¡æe  áªYÉædG  Iƒ≤∏d  èjhôàdG  ôÑY  º```gÉØàdG

 ¢†aôd  áëLÉf  á∏«°Sƒc  ΩÉé°ùf’Gh  ¿RGƒàdG  CGóÑe  π«©ØJ  ≈dEG  á«YGódG  á```«æ«°üdG

 äÉ«eƒ≤dG  iƒà°ùe  ≈```∏Y  ΩÉé°ùf’Gh  ΩÓ°ùdG  á```aÉ≤K  ô°ûfh  ,∞```æ©dG  ∫Éμ```°TCG  πc

 á«fÉ°ùfEG  ô```ãcCG  áªdƒY  AÉæH  ≈```∏Y  πª©dGh  ,…ƒ«°SB’G  iƒ```à°ùªdG  ≈```∏Yh  á```«æ«°üdG

 º«≤dGh  ,á«°TƒØfƒμdG  çGôJ  ô°ûfh  ,záªYÉædG  Iƒ≤dG{  á°SÉ«°S  äó```ªàYÉa  ,ádGóYh

 á«aÉ≤ãdG  º¡à∏ªM  »```a  Égƒ∏ª©à°SGh  ,á«æ«°üdG  á```ªμëdGh  ,ájó«∏≤àdG  á```«bÓNC’G
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 ≈∏Y  ±ô©àdG  »```a  ÖZôJ  »àdG  Üƒ```©°ûdG  ™«ªL  ió```d  »```æ«°üdG  çGô```àdG  ô```°ûæd

 ÇOÉÑªH  ºgójhõàd  É```¡«ãMÉH  ΩÉeCG  ∫ÉéªdG  ìÉ```°ùaEG  ∫ÓN  øe  ø```«°üdG  ¢Vƒ```¡f

 èjhôàdG  ¿hOh  ,áàëH  á«aÉ≤K  ±Gó```gC’  ∂dPh  ;ø««æ«°üdG  ø«H  ºgÉØàdG  á```Ø°ù∏a

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á«æ«°üdG  á```aÉ≤ãdG  ô°ûfh  iôNC’G  Üƒ©°ûdG  ≈∏Y  ø```«°üdG  Iô```£«°ùd

 ≈∏Y  kGôμM  â°ù«d  á«WGô≤ªjódG  ¿CG  á«æ«°üdG  IOÉ«≤dG  iôJh  ,á«∏ëªdG  äÉ```aÉ≤ãdG

 πc  ±hôX  ≥ah  É¡°SQÉªJh  ,á```jô°ûÑdG  äÉ©ªàéªdG  Ωó≤J  êÉàf  »```g  πH  ;Üô```¨dG

 á«°SÉ°SC’G  É¡JÉª°S  øeh  ,á```«æ«°U  ¢üFÉ°üîH  á«cGôà°TG  ø«°üdG  ≈æÑàJh  ,É```¡æe

 πHÉb  »WGô≤ªjO  §```ªf  ºdÉ©dG  »a  ¢ù«∏a  ,á```ªZÉæàeh  á«WGô≤ªjO  ,á```«æZ  á```dhO

.¿ÉeRh  ¿Éμe  πc  »a  ≥«Ñ£à∏d

 Qô≤J  »gh  ,á```dhO  πμH  á```°UÉN  á«æWh  á```°SÉ«°S  á```«WGô≤ªjódG  AÉ```æH  Ö```∏£àj

 IOÉ«≤dG  »dƒJ  ’h  .Iƒ≤dÉH  É```¡°Vôa  øμªj  ’h  á«aÉ≤ãdGh  ájOÉ°üàb’G  á```«ªæàdG  á```dÉM

 ¿CG  iôJ  É¡fC’  ;»Hô¨dG  §ªædG  ≈∏Y  á«WGôbƒªjódG  ádƒ≤ªd  kGô«Ñc  kÉeÉªàgG  á«æ«°üdG

 ,´ƒédGh  ,ô≤ØdÉc á«°SÉ°SC’G  Ö©°ûdG  äÓμ°ûe πM »a øªμJ áª«∏°ùdG  á«WGôbƒªjódG

 IOÉ«≤dG  ôîØJh  ,á```«∏μ°ûdG  á«WGôbƒªjódG  ¢ù```«dh  ,ô```ë°üàdGh  ,á«eC’Gh  ,á```dÉ£ÑdGh

 ájOÉ°üàb’G  ó©°üdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  Iô«Ñc  äGRÉéfEG  É¡Hƒ©°ûd  â≤≤M  É¡fCÉH  á«æ«°üdG

 Ωƒ«dG  êhôJ  »gh  .Iô«°üb  á```«æeR  Iôàa  ∫ÓN  ,á«aÉ≤ãdGh  á```jƒHôàdGh  á```«YÉªàL’Gh

.á«∏Ñ≤à°ùªdG  É¡éeGôH  Ö∏°U  »a  É¡©°†Jh  ,á«æ«°U  ¢üFÉ°üîH  á«WGôbƒªjó∏d

ø«jƒ«°SB’G  iód  ºgÉØàdG  áØ°ù∏a  ∫ƒM  á«eÉàN  äÉ¶MÓe

 ìÉàØf’G  ™HÉW  áªdƒ©dG  ô```°üY  »a  ø«jƒ«°SB’G  iód  ºgÉØàdG  Ωƒ¡Øe  ò```îJG

 AÉæH  ≈∏Y  Oó°ûJ  á«°SÉ«°S  áeƒ¶æe  QÉWEG  »a  á«fóªdG  áKGóëdG  ∫Éμ```°TCG  πc  ≈```∏Y

 ,ájóæ¡dG  ádÉëdG  »a  ∞∏àîªdG  ôNB’ÉH  ±GôàY’Gh  íeÉ°ùàdG  ≈∏Y  íàØæªdG  OôØdG

 ájQƒμdGh  á```«fÉHÉ«dG  ø«àdÉëdG  »```a  êÉàfE’Gh  π```ª©dG  »a  á```μ°SÉªàªdG  á```YÉªédGh

.á«dÉª°ûdG  ájQƒμdGh  á«æ«°üdG  ø«àdÉëdG  »a  óFÉ≤dG  ÜõëdGh  ,á«HƒæédG
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 ∫hódG  »a  ºgÉØàdG  áØ°ù∏a  ±ó```¡J  ,á«KGóM  ájƒHôJ  áeƒ¶æe  IóYÉb  ≈```∏Yh

 »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe »a ácQÉ°ûªdGh ,á«fóªdG áæWGƒªdG AÉæH ≈dEG ájƒ«°SB’G

 É«LƒdƒæμàdG  QÉªãà°SGh  ,Oô```ØdG  ±QÉ©e  ôjƒ£J  øY  ≈```dhC’G  áLQódÉH  á```dhDƒ°ùªdG

 »àdG  π°UGƒàdGh  º∏©dG  äGQƒ```K  »a  ¢ShQóªdG  •Gôîf’G  πÑ°S  OÉ```éjEGh  ,á```«ªbôdG

 IQƒãdGh  ,áaô©ªdG  OÉ°üàbG  ≈```∏Y  Ωƒ≤J  á«fƒc  ájôb  ¬à∏©Lh  ºdÉ©dG  ¬```Lh  äô```«Z

 ÜÉ«°ùfGh  IQÉéàdG  ájôMh  ,á```°ùaÉæªdG  ≈∏Y  IQó≤dGh  ,ó«édG  êÉ```àfE’Gh  ,á```«æ«édG

 â©aO  á«ªbôdG  IQƒãdGh  á«fƒμdG  á```jô≤dG  áaÉ≤K  ¿CG  ßMÓjh  .π«eÉ°SôdGh  ™```∏°ùdG

 á«eƒ≤dG  á```«°Uƒ°üîdG  ≈∏Y  ¢Uô```ëdG  øe  ójõe  ≈```dEG  ø```««æ«°üdGh  ø```««fÉHÉ«dG

 ,IOó©àªdG  É```¡JÉaÉ≤Kh  iôNC’G  Üƒ```©°ûdG  ≈∏Y  πeÉμdG  ìÉ```àØf’G  ™e  ,á```«aÉ≤ãdGh

 É¡æe  ¿ƒ°ûîjh  ,á```«aÉ≤ãdG  áªdƒ©dG  ôWÉîe  √É```éJ  kGójó°T  kGQòM  ¿hô¡¶j  º```gh

 á«eƒ«dG  IÉ«ëdG  »a  É```¡fCÉ°T  øe  π«∏≤àdG  hCG  á«∏ëªdG  º¡JÉaÉ≤K  á```«°Uƒ°üN  ≈```∏Y

 á¨∏dG  ∫ÉªgEG  ¿CG  ó```«©H  øeR  òæe  GƒcQOCGh  .»```æ«°üdGh  »fÉHÉ«dG  ø```«Ñ©°ûdG  ió```d

 êÉàf’Gh  ¢ùjQóàdGh  á«eƒ«dG  áÑWÉîªdG  »a  É¡fÉμe  iôNCG  äÉ¨d  ∫ÓMEGh  á«eƒ≤dG

 á«©ÑJ  ≈dEG  IQhô°†dÉH  Oƒ≤j  ``  á«ªdÉ©dG  »a  ´OÉîdG  ∫ƒNódG  QÉà°S  âëJ  ``  »aÉ≤ãdG

 á«©ÑàdG  Oƒ≤àa  ,Iô```«ÑμdG  ÉgQGô°VCG  øe  ¢ü```∏îàdG  hCG  ÉgRhÉéJ  Ö```©°üj  á```«aÉ≤K

 ∂dòd  ;ΩC’G  á```¨∏dÉH  »```aÉ≤ãdG  êÉàfE’G  ∫Gõ```gh  ÜÓà°S’G  ≈```dEG  kÉ```ªàM  á```«aÉ≤ãdG

 º¡àjƒg  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  ¢SÉ```°SC’G  QhódG  Ö©∏J  »μd  á«eƒ≤dG  º```¡à¨∏H  Gƒ```μ°ùªJ

 …ôμØdG  êÉàfE’G  πμd  ø«eC’G  ø```°VÉëdG  »gh  .á«aÉ≤ãdG  º¡à«°Uƒ°üNh  Iõ```«ªªdG

 ,Qƒ°ü©dG  ∞∏àîe  ôÑY  ¿ƒ«æ«°üdGh  ¿ƒ«fÉHÉ«dG  ¬YóHCG  …òdG  »aô©ªdGh  »aÉ≤ãdGh

 áª«∏°S  áKGóM  AÉ```æH  ∫ÓN  øe  iòàëj  ¢Vƒ```¡æd  øjõ«ªàe  ø```«LPƒªf  Gƒ```eó≤a

 ,á«YÉªàLG  á°†¡f  ¥ÓWEG  »a  »°SÉ°SCG  πYÉØc  á«eƒ≤dG  á¨∏dG  ΩGôàMG  ≈∏Y  Ωƒ```≤J

 ºFGódG  π°UGƒàdG  IGOCG  á```«eƒ≤dG  á¨∏dÉa  .á```eGóà°ùe  ájOÉ°üàbGh  á```jô°ûH  á```«ªæJh

 áªLôJh  É¡JÉaÉ≤Kh  º```dÉ©dG  Üƒ©°T  çGôJ  ™eh  ,á¡L  ø```e  …ó«∏≤àdG  çGôàdG  ™```e

 ádhO  âëÑ°UG  ¿CG  ó©Hh  ,iôNCG  á¡L  øe  á«eƒ≤dG  á¨∏dG  ≈dEG  á«YGóHE’G  É```¡dÉªYCG
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 ájôμ°ùY  ∫ÉªYCG  …CG  »a  á```cQÉ°ûªdG  hCG  í∏°ùàdG  øe  áehôëeh  ìÓ°ùdG  á```Yhõæe

 ,∞æYÓdG  á°SÉ«°S  ¿ÉHÉ«dG  âæÑJ  ,IóëàªdG  ºeC’G  ájGQ  âëJ  ’EG  É¡«°VGQCG  êQÉN

 áØ°ù∏a  ø«°üdG  âæÑJ  ,ÉgQhóH  .á```«°SÉeƒ∏HódG  ¥ô£dÉH  áKhQƒªdG  äÉeRC’G  π```Mh

 á«∏NGódG  äÉ```eRC’G  áédÉ©ªd  ™°SGh  ¥É```£f  ≈∏Y  »∏NGódG  º```ZÉæàdG  hCG  º```gÉØàdG

.QGƒédG  ∫hO  »a  ájôμ°ù©dG  äÉYGõædG  QÉ£NCG  AQOh

 áØ°ù∏a{  QhO  ∫ƒM á«é¡æªdG  á∏Ä°SC’G  ¢†©H  ìôW øe óH  ’  ∫ÉéªdG  Gòg »a

 π¡a  ,ójóédG  »ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG  »```a  ájƒ«°SB’G  ∫hódG  ™bƒe  õjõ©J  »a  zº```gÉØàdG

 ájƒ«°SBG  ¢ü```FÉ°üîH  É¡àKGóM  »```æÑàd  Üô¨dG  ø```e  ájƒ«°SB’G  á```dhódG  äOÉ```Øà°SG

 áeƒ¶æe  ìÉéf  ÜÉÑ°SCG  ∫hódG  ∂∏J  ¢SQóJ  πgh  ?á«Hô¨dG  áKGóëdG  ø```Y  Iõ«ªàe

 ¢ù«dh  á«WGôbƒªjódG  á```°SQÉªªdGh  ´É```æbE’G  ≥jôW  ø```e  »```HhQhC’G  OÉ```ëJ’G  ∫hO

 ΩÉé°ùf’Gh  »∏NGódG  ºZÉæàdG  Ió```YÉb  ≈∏Y  ájƒ«°SBG  ∫hO  áeƒ¶æe  »æÑàd  ;Iƒ```≤dG

 â°ù°SCÉJ  »àdG  á«Hô¨dG  áªdƒ©dG  øe  á«fÉ°ùfEG  ôãcCG  áªdƒY  AÉæH  ±ó¡H  êQÉîdG  ™e

?ÉgQÉ«¡fÉH  Ωƒ«dG  Oó¡J  á°ûMƒàe  á«dGôÑ«dƒ«f  ≈∏Y

 ∫hódG  É¡àæÑJ  »```àdG  á«bÓNC’Gh  á«aÉ≤ãdG  ÇOÉ```ÑªdG  ¿CG  »a  ∂°T  ø```e  ¢ù```«d

 ájOÉ°üàb’G  É```¡à°†¡f  ô```jƒ£J  »```a  â```ª¡°SCG  É```¡°Vƒ¡f  á```∏Môe  »```a  á```jƒ«°SB’G

 ,IOó©àªdG  É```¡JÉ«eƒb  ø```«H  ºZÉæàdGh  ΩÉ```é°ùf’G  º«b  äô```°ûf  ó```≤a  ,É```¡àjÉªMh

 âJÉHh  ,É¡Hƒ©°T  ™```«ªéd  áeGóà°ùªdG  á```jOÉ°üàb’Gh  á```jô°ûÑdG  á```«ªæàdG  ¿É```ª°Vh

 á«bÓNCG  á©ª°ùH  ≈```¶ëJh  ,á«dÉY  IAÉ```Øc  äGPh  áHQóe  á```jô°ûH  äÉbÉW  É```¡jód

 ™«ªL  øe  áà∏Øàe  á```«éªg  áªdƒY  ¬LGƒJ  »gh  .»ªdÉ©dG  iƒ```à°ùªdG  ≈∏Y  á```«dÉY

 á«aÉ≤K ™jQÉ°ûe ¥ÓWE’ áªî°V äÉ«fÉμeEG  ó°UôJh ,á«bÓNC’G §HGƒ°†dGh Oƒ«≤dG

 ÖfÉL  ≈dEG  ÉgQhOh  ájƒ«°SB’G  äÉaÉ≤ãdÉH  ∞jô©à∏d  ájƒ«°SB’G  ∫hódG  êQÉN  áMƒªW

 ájƒ«°SB’G  ∫hódG  ∂∏àªJh  ,á«fÉ°ùfEG  ôãcCG  áªdƒY  AÉæH  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  iôNCG  äÉaÉ≤K

 çGôàdG  »ªëJ  »àdG  áKhQƒªdG  ó«dÉ≤àdGh  á«bÓNC’G  º«≤dÉH  kÓaÉM  kÉ«fÉ°ùfEG  kÉ```KGôJ
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 ¢Vƒ¡ædG  ø«°üëJ  ≈```∏Y  Oó°ûJ  »gh  ,Iô°UÉ©ªdGh  çGô```àdG  ø«H  ¿RGƒàdG  º```«≤Jh

.á«fÉ°ùfE’Gh  á«bÓNC’G  º«≤dÉH  …OÉ°üàb’G

 äGôªJDƒe  øe  á∏°ù∏°S  kÉjƒæ°S  ó≤©J  ø```jô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG  ™∏£e  ò```æeh

 É¡«a  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ∫hó```dG  IOÉb  ≈æÑJh  ,ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ø«H  º```gÉØàdGh  QGƒ```ëdG

 äó¡°ûa  ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ¿É```ª°†d  á≤ãdGh  ºgÉØàdG  õjõ©àd  áeÉY  AiOÉ```Ñe

 IOÉjR  ™e  ,ácôà°ûªdG  äÉ«bÉØJ’G  ø```e  ô«ãμdG  ™«bƒJ  á«°VÉªdG  ô°û©dG  äGƒ```æ°ùdG

 IOÉ≤dG  ≈æÑJh .…QÉéàdG  ∫OÉÑàdGh ,á«æ«ÑdG  á«dÉªdG  äÉØ«XƒàdG  ºéM »a áXƒë∏e

 AÉ≤JQ’Gh  ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡J  á«fÓ≤Y  á```°SÉ«°S  ¿ƒjƒ«°SB’G

 óëdG  ≈∏Y  ∫hódG  ∂∏J  IQób  ™e  ΩAÓàJ  ≈bQCG  á∏Môe  ƒëf  ájƒ«°SB’G  äÉbÓ©dÉH

 áªdƒY  AÉæH  ≈∏Y  π```ª©dGh  ,á«cô«eC’G  áªdƒ©dG  ø```e

 õjõ©J  ∫ƒM  ºgÉØàdG  äÉYƒ°Vƒe  äQƒëªJh  .á∏jóH

 ∫hódG  ∂```∏J  ø«H  QÉ```ªãà°S’Gh  ¿hÉ```©àdGh  á```cGô°ûdG

 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ô```jƒ£Jh  ,ó©°üdG  ∞∏àîe  ≈∏Y

 ™«é°ûJh  ,…ôμ°ù©dG  Ö```jQóàdGh  ,øeC’G  ∫É```ée  »a

 á```«LÉàfEG  ™```jQÉ°ûe  AÉ```æHh  ,á```jOÉ°üàb’G  á```«ªæàdG

 ø«H  »aÉ≤ãdG  ∫OÉ```ÑàdG  ôjƒ£Jh  ,á```côà°ûe  á```jƒ«°SBG

 ,ácôà°ûe  á«ÑjQóJ  äGQhOh  ,á```«ãëH  ™jQÉ°ûªH  ΩÉ«≤dG  ôÑY  ø«jƒ«°SB’G  ø```«ãMÉÑdG

 »a  ájƒ«°SB’G  á```«æ≤àdGh  á«æØdG  äGô```ÑîdG  ∫OÉÑJh  »```eÓYE’G  π```°UGƒàdG  õ```jõ©Jh

 ∫hódG  á«ÑdÉZ  ¿CG  kÉª∏Y  .IQƒ£àªdG  É«LƒdƒæμàdGh  ájô°ü©dG  Ωƒ∏©dG  ô°ûf  ä’Éée

 ∫ƒM  ácôà°ûe  äÉ¡LƒJ  É¡jódh  ,á«eÉædG  ∫hó```dG  áeƒ¶æe  ≈dEG  Ö°ùàæJ  á```jƒ«°SB’G

 ,ájOÉ°üàb’G  ≈```æÑdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©dGh  ,á```dhódG  äÉ°ù°SDƒªd  …õ```côªdG  Qhó```dG

 øe  áHQÉ≤àe  ∞bGƒe  äòîJGh  ,ádhO  πc  πNGO  á«ª∏°ùdG  á«ªæàdG  ≈∏Y  Ö```jQóàdGh

 »a  á©ªàée  º¡°ùJh  ,»```dhódGh  »ª«∏bE’G  :ø```«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  áæNÉ°ùdG  É```jÉ°†≤dG

 »àdG  ,áæeõªdGh  Ió```≤©ªdG  á«dhódG  äÓμ°ûªdG  øe  ô«ãμd  á```«ª∏°S  ∫ƒ∏M  ìGô```àbG

 á«aÉ≤ãdG  ÇOÉÑªdG  ¿CG
 É¡àæÑJ  »àdG  á«bÓNC’Gh
 á∏Môe  »a  ájƒ«°SB’G  ∫hódG
 ôjƒ£J  »a  âª¡°SCG  É¡°Vƒ¡f
ájOÉ°üàb’G  É¡à°†¡f
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 ¬LƒJ  äGP  ájOÉ°üàbG  äÉ°SÉ«°S  ≈æÑàJh  ,ºdÉ©dG  »a  ΩÓ°ùdGh  øeC’G  Oó¡J  âJÉH

 ,á«eÉædG  ∫hódG  Üƒ```©°ûd  Iô«Ñc  ájOÉ°üàbG  óFGƒa  Ωó```≤J  ,á«ªgC’G  ≠dÉH  »```FÉªfEG

 ™jQÉ°ûe  AÉæH  »a  º¡°ùJh  ,IQƒ£àªdG  ∫hó```dG  êQÉN  êÉàfE’G  õcGôe  ™jRƒJ  ó```«©Jh

 ™aO  ∫ÓN  øe  π```Ñ≤à°ùªdÉH  Iô«Ñc  á```≤K  É¡jódh  .á«eÉædG  ∫hó```dG  »```a  á```côà°ûe

 ó«Øà°ùJ  π°†aCG  óZ  AÉæÑd  Ωó```≤àdG  øe  ójõe  ƒëf  É¡æ«H  Éª«a  á«ªæàdGh  ¿hÉ```©àdG

 IOÉb  ≈æÑJ  »HÉéjE’G  QGƒ```ëdG  ∫ÓN  øeh  .ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  Üƒ©°T  ™«ªL  ¬```æe

 QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ájÉªëd  á°ShQóe  á«fÉ°ùfEGh  á«fÓ≤Y ∞bGƒe  ájƒ«°SB’G  ∫hódG

.»ªdÉ©dGh  …ƒ«°SB’G  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¿hÉ©àdGh  á«ªæàdGh

 É¡°SQÉªJ  »àdG  á```jôμ°ù©dG  Iƒ≤dG  ¿CG  ≈∏Y  kGQGô```e  ájƒ«°SB’G  ∫hódG  IOÉ```b  ó```cCG

 äÓμ°ûª∏d  k’ƒ∏M  Ωó≤J  ºd  ,»dhódG  ÜÉgQE’G  ¬```«ª°ùJ  Ée  ó°V  IóëàªdG  äÉ```j’ƒdG

 ΩGóîà°SG  hCG  ,∞æ©dG  CGóÑe  òÑf  á°SÉ«°S  GƒæÑJ  ∂dòd  .kGô```éØJ  É¡JOGR  πH  ;á```«æeC’G

 ΩÓ°ùdG  Oó¡J  á°ùcÉ©e  èFÉàf  ≈dEG  Oƒ≤à°S  É```¡fC’  É¡H  íjƒ∏àdG  hCG  ,ájôμ°ù©dG  Iƒ```≤dG

 á«ªæàdGh  ,ºFGódG  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  ≈dEG  ±ó¡J  á«fÓ≤Y  ÇOÉÑªH  Gƒμ°ùªJh  ,»ªdÉ©dG

 »a ¿hÉ©àdG  õjõ©àd ;óeC’G πjƒW èeÉfôH QÉWEG  »a ájƒ«°SB’G ∫hódG »a áeGóà°ùªdG

 ∫hódG  âJÉÑa  .Égô«Zh  ,áMÉ«°ùdGh  ,ábÉ£dGh  ,á```«aÉ≤ãdGh  ,ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG

 É¡jódh  ,…OÉ°üàb’G  ∫ÉéªdG  »a  ájƒ«M  ºdÉ©dG  ≥WÉæe  ôãcCG  øe  Ωƒ«dG  á```jƒ«°SB’G

 ∫ÓN  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  á«ªæJ  »a  ô«Ñc  QhO  É¡dh  áæeÉc  Iƒb  äGP  Iô«Ñc  ¥Gƒ°SCG

 á©«ÑW  å«M  øe  ájƒ«°SB’G  ∫hódG  ø«H  Iô«Ñc  ¥QGƒa  OƒLƒd  kGô¶fh  .á∏jƒW  Oƒ```≤Y

 É¡æ«H  Éª«a  πeÉμàdG  hóÑj  ,á«YÉæ°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ,á```°SóμªdG  äGhôãdGh  ,¥ƒ°ùdG

 Iô«Ñc  á∏àc  AÉæHh  ,…OÉ```°üàb’G  ¿hÉ©àdG  øe  ´ƒ```f  ≈dEG  »°†Øj  ¬fC’  ;kGó```L  kGó```«Øe

 ∫OÉÑJh  ,á«dÉªdG  äGQÉªãà°S’Gh  ,…QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ä’Éée  »a  á«∏eÉμJ  ¢ù°SCG  ≈∏Y

 ´Gô°üdG  ¢ù«dh  äGQÉ°†ëdG  QGƒ```M  ádƒ≤ªd  êhôJ  »gh  .á«æ≤àdGh  á«æØdG  äGô```ÑîdG

 ,áægGôdG  á«cô«eC’G  áªdƒ©dG  RhÉéàJ  IójóL  áªdƒY  AÉæH  ≈∏Y  πª©dGh  ,É¡æ«H  Éª«a

.IóëàªdG  ºeC’G  äÉ°ù°SDƒe  ∫ÓN  øeh  ,§≤a  á«°SÉeƒ∏HódG  ¥ô£dG  OÉªàYÉHh
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 á«bÓNCGh á«aÉ≤K óYGƒb ≈∏Y ájƒ«°SB’G ∫hódG »a ºgÉØàdG áØ°ù∏a âeÉb ó≤d

 ,π°†aCG  IÉ«ëd  á```Ø«¶f  áÄ«Hh  ,áãjóM  á```«HôJh  ,áeGóà°ùe  á«ªæJ  :É```gRôHCG  á```àHÉK

 ;¬JÉ«°Uƒ°üN  ΩGô```àMGh  ôNB’G  á```aô©eh  ,∫hDƒ°ùe  ô```M  ΩÓYEGh  ,»aÉ≤K   ́ ƒ```æJh

 ÜhôëdG  ∫Éμ°TCG  πc  ¢†```aQh  ,»aÉ≤ãdG  ∫OÉÑàdG  ôjƒ£Jh  ,¬©e  §```HGhôdG  õ```jõ©àd

 á∏YÉØdG  ájƒ«°SB’G  ∫hódG  ácQÉ°ûeh ,iôNC’G  ∫hódG  ¿hDƒ°T  »a »LQÉîdG  πNóàdGh

 áHÉbQ  âëJ  ¬©°Vhh  ,…hƒædG  ìÓ°ùdG  QÉ°ûàfG  ™```æeh  ,á«dhódGG  äÉeRC’G  πM  »```a

 ºeC’G  ÉgÉYôJ  »àdG  á```«°SÉeƒ∏HódG  ∫ƒ∏ëdG  Ö«∏¨Jh  ,Ió```ëàªdG  ºeC’G  øe  á```∏YÉa

 π«©Øàd  É¡ªYOh  á«dhódG  á°ù°SDƒªdG  π```jƒªJ  »a  ádhódG  ∂∏J  ácQÉ°ûeh  ,Ió```ëàªdG

.»fƒμdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ÉgQhO

 ájô°ûÑdG  πÑ≤à°ùe  ∫ƒ£J  áë∏e  á«ªdÉY  ÉjÉ°†b  áédÉ©e  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gò```g

 ,…QGôëdG ¢SÉÑàM’Gh ,ôë°üàdGh ,áÄ«ÑdG çƒ∏Jh ,πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCÉc AÉ©ªL

 äÓμ°ûe  á```édÉ©eh  ,êÉ```àfE’G  »a  É```¡àcQÉ°ûeh  ICGô```ªdG  Qô```ëJh  ,√É```«ªdG  í```°Th

 ∫hódG  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  Qƒ£J  ∂dòd  .Égô«Zh  ,ádÉ£ÑdGh  ,Iôé¡dGh  ,ÜÉÑ°ûdG

 ô«°ùJ  »gh  ,á«°VÉªdG  ô°û©dG  äGƒ```æ°ùdG  ∫ÓN  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  á```jƒ«°SB’G

 á∏Môe  »a  á```YQÉ°ùàªdG  á«dhódGh  á```«ª«∏bE’G  ä’óÑàdG  ™```bh  ≈∏Y  á```àHÉK  ≈```£îH

 Oó©àe  »dhO  ΩÉ```¶f  ΩÉ«b  ¢VôàØj  …ò```dGh  ,ôWÉîªdÉH  ±ƒ```ØëªdG  Qƒ£àdG  ø```e

 ájƒ«°SB’G  ∫hódG  ø«H  ºgÉØàdG  áØ°ù∏a  âëéfh  ,á«fÉ°ùfEG  ôãcCG  áªdƒYh  ,ÜÉ£bC’G

 ΩGôàMG  øe  kÉ```bÓ£fG  …ƒ«°SB’G  QGƒ```édG  ∫hO  ø«H  ádOÉÑàªdG  á```≤ãdG  õ```jõ©J  »```a

 Qƒ©°ûdG  õjõ©J  ≈∏Y  óYÉ°S  Éªe  .π≤à°ùªdG  »°SÉ«°ùdG  ÉgQGôbh  ,á«æWƒdG  É¡JOÉ«°S

 øe  ájƒ«°SB’G  »°VGQC’G  ™«ªL  ôjôëJ  ≈dEG  IƒYódG  ∫ÓN  øe  »YÉªédG  …ƒ«°SB’G

 ∂∏àªJ  ájƒ«°SBG  ∫hód  OÉëJG  hCG  ájƒ«°SBG  IóMh  AÉæHh  ,»LQÉîdG  …ôμ°ù©dG  OƒLƒdG

 á¡HÉée  ≈∏Y  IQOÉbh  ,»```HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫hO  QGôZ  ≈```∏Y  á∏YÉa  ájôμ°ùY  Iƒ```b

 ≈∏Y  `` á«HƒæédG  ÉjQƒch  ¿ÉHÉ«dG  á°UÉN  ``  É¡dhO  óYÉ°ùj  É```ªe  ,áªdƒ©dG  äÉ```jóëJ

 ájÉ¡f  òæe  Éª¡«ªëJ  âdGR  Ée  »àdG  á«cô«eC’G  ájôμ°ù©dG  á```∏¶ªdG  øe  ¢ü```∏îàdG
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 »a  …ôμ°ù©dG  ø«°üdG  Pƒ```Øf  óYÉ°üJ  øe  Éª¡aƒîd  ;á```«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  Üô```ëdG

 ó°V  Iôªà°ùªdG  É¡JGRGõØà°SG  ÖÑ°ùH  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  áÑbÉ©e  É¡°†aQh  ,ÉªgQGƒL

 á°†¡f  øe  ±ƒîàj  ``  »```HhQhC’Gh  »cô«eC’G  ¬```«MÉæéH  ``  Üô¨dG  ø```μd  ,É```¡fGô«L

 ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  ôNGhCG  »a  ¿ÉHÉ«dG  á```°†¡æH  CGóH  …òdG  zô```Ø°UC’G  ¥ô```©dG{

 ¿ÉJÉg  πàëJh  .ø```jô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  ô«NC’G  ™```HôdG  »a  ø«°üdG  á```°†¡f  É```¡à∏Jh

.»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  ådÉãdGh  »fÉãdG  øjõcôªdG  Ωƒ«dG  ¿ÉàdhódG

 ,ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ºgÉØJ  øe  »æ∏©dG  º¡aƒîJ  Üô```¨dG  AÉªYR  …óÑj  É```ªc

 áHGôbh  ,ºdÉ©dG  »```a  ø«àdhO  ô```ÑcCG  ¿Óμ°ûJ  ø«à∏dG  ,ó```æ¡dGh  ø```«°üdG  á```°UÉN

 kÉ≤HÉ°S  Üô¨dG  á°SÉ°S  ≥∏WCG  óbh  .á«°VQC’G  IôμdG  ¿Éμ°S  øe  ∞°üfh  ø```jQÉ«∏e

 ¿CG  øe  Ωƒ«dG  ¿ƒ¡Ñæj  º```gh  ,zºdÉ©dG  õà¡j  ø«°üdG  ß≤«à°ùJ  É```eóæY{  :á```dƒ≤e

 π©éj  ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  »bÉHh  ÉjQƒch  ¿ÉHÉ«dGh  óæ¡dGh  ø```«°üdG  ø«H  º```gÉØàdG

 Iƒ≤H  ájƒ«°SB’G  ∫hódG  Oƒ©°üa  RÉ«àeÉH  kÉjƒ«°SBG  kÉfôb  øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG

 äÉYGõædG  AQód  É¡æ«H  Éª«a  ºgÉØàdGh  ,á```KhQƒªdG  ájƒ«°SB’G  º«≤dG  IóYÉb  ≈```∏Y

 ∞ãμàJ  ∂dòd  .»```ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »```a  »°SÉ°SC’G  Qhó```dG  Ö©∏J  »```μd  É```¡∏gDƒj

 IOÉØà°S’ÉH  ájƒ«°SB’G  ∫hó```dG  ø«H  ñô°T  OÉéjE’  á«HhQhC’Gh  á«cô«eC’G  Oƒ```¡édG

 øeh  ,ÉjQƒch  ø```«°üdG  ø```e  πch  ¿ÉHÉ«dG  ø```«H  áª«dCG  á```«îjQÉJ  äÉ```jôcP  ø```e

 øμd  ;É¡fGô«L  ó°V  á«dÉª°ûdG  É```jQƒc  Égóªà©J  »àdG  á«fÓ≤©dG  ô```«Z  á```°SÉ«°ùdG

 IQOÉb  ájƒ«°SB’G  IóMƒdG  AÉæH  »```a  kGô«Ñc  kGQhO  Ö©∏J  »àdG  ájƒ«°SB’G  á```«fÓ≤©dG

 ¢Vƒ¡ædG  ácôM  »```a  É¡Ñ©°T  ∫ÉNOEGh  ,»```dÉª°ûdG  …QƒμdG  ±ô```£àdG  ºéd  ≈```∏Y

 ∫hódG  ∫ƒëàJ  ádOÉÑàªdG  á≤ãdGh  ºgÉØàdG  á```Ø°ù∏a  õjõ©J  ∫ÓN  øeh  ,…ƒ```«°SB’G

 ºd  ¿EG  ójóédG  »ªdÉ©dG  ΩÉ```¶ædG  »a  »°SÉ°SCG  Ö£b  ≈dEG  Ió```YÉ°üdG  á```jƒ«°SB’G

.¬«a  ∫hC’G  Ö£≤dG  øμj
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.¿ÉæÑd  øe  åMÉH  ■

 øeR  Ió«dh  »YÉªàL’G  êÉ```eóf’G  ádCÉ°ùe  hó```ÑJ  ’

 äOÉ```YCG  »```àdGh  ,Üô```¨dGh  ΩÓ```°SE’G  ø```«H  ΩRCÉ```àdG

 áLƒe  ¥Ó```£fG  ™```e  2001  ô```ÑªàÑ°S  11  çGó```MCG  É```gô«¡¶J

 äÉH  å«M  ,ÉHhQhCGh  Écô«eCG  »a  ø«ª∏°ùªdGh  ΩÓ°SE’G  IGOÉ©e

 kÉMhô£e  ´É≤ÑdG  ∂∏J  »a  øjôLÉ¡ªdG  êÉeófG  øY  å```jóëdG

 AÉæH  ä’hÉëe  π```°ûa  áMhôWCG  ≥jƒ°ùJ  ™```e  …RGƒàdÉH  ,Iƒ```≤H

 ó©oH  äGP  ¬àaÉ≤K  â```fÉc  ƒd  ≈àM  ,äÉaÉ≤ãdG  Oó©àe  ™```ªàée

 á«Hô¨dG  á```ª¶fC’G  º```¡àJ  ájDhQ  π```HÉ≤e  ,ΩÓ```°SE’Éc  »```ªdÉY

 ™«ªédG  ÜÉ©«à°SG  »```Y qóJ  ,áÑ∏°U  êÉ```eófG  á°SÉ«°S  OÉ```ªàYÉH

 ;äÉaÉ≤ãdG  Oó©J  ¢ù«dh  ,á«WGôbƒªjódG  ájOó©àdG  CGóÑe  ≈```∏Y

 kGó©oH  òîàJ  á```Mhô£ªdG  äÉ«dÉμ°TE’G  ø```e  ô```«ãμdG  ¿CG  ∂```dP

 äÉjƒà°ùeh  á```«ªæàdG  ÉjÉ°†b  ≈```∏Y  Ωƒ≤j  kÉ```°†ëe  kÉ```«YÉªàLG

 ¿EG  πH  ,»æjO  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y  ¢ù«dh  ,áÄ«ÑdGh  πNódGh  º```«∏©àdG
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 ≈∏Y  kÉÑ∏°S  ¢ùμ©æjh  ,ΩRCÉàdG  øe  ójõj  »æjO  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ÉjÉ°†≤dG  √ò```g  á```HQÉ≤e

.ôLÉ¡ªc  É¡fƒæWƒà°ùj  »àdG  OÓÑdGh  ø«ª∏°ùªdG  ø«H  äÉbÓ©dG

 êÉeófGh  ΩÓ°SE’G{  ``  É```æjójCG  ø«H  …òdG  ÜÉàμdG  äÉ```°SGQO  ¿CG  øe  º```ZôdÉH

 ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  â«æY  ``  äGh  …ô```ª¨àfƒe  …óæ∏àμ°SC’G  ¥ô°ûà°ùª∏d  1z™```ªàéªdG

 á≤«Kh  áeÉY  ÇOÉÑeh  IOóëe  QÉμaCÉH  â```LôN  É¡fEÉa  ;≈£°SƒdG  ¿hô≤dG  ΩÓ```°SEÉH

 ™e ≈bÓàJ á°ù«FôdG  ¬àMhôWCG  ¿CG  ’EG  ,øgGôdG  âbƒdG  »a ºdÉ©dG  πcÉ°ûªH á∏°üdG

 ,zájóªëªdG{  Ö«L  ¿ƒà∏ªg  ô«°ùdG  ÜÉàμc  ;¬JGP  ´ƒ°VƒªdG  âHQÉb  ¬à≤Ñ°S  Ö```àc

 ôfô«J  øjGôH  ÜÉàμc  iôNCG  Öàc  ™eh  ,zïjQÉàdG  »a  Üô©dG{  ¢ùjƒd  OQÉfôH  ÜÉàch

 RÉμJQ’G  å«M  øe  ,zº∏°ùe  ™ªàée{  ôæ∏«Z  â°ùfQEGh  ,zΩÓ°SE’Gh  ´ÉªàL’G  º∏Y{

 ä’ƒëàdGh  OÉ©HC’G  º¡a  ≈dEG  π«ëJ  ájOÉ°üàbG  ¢```ù°SCG  ≈∏Y  ™ªàéªdG  π«∏ëJ  ≈```dEG

 áª«≤Y  á«FGƒ°ûY  á```côM  áªK  ¿CG  ≈dEG  õ```μJôJh  ,á«°SÉ«°ùdGh  á```«aÉ≤ãdGh  á```jôμØdG

 áÑZQ  ∑Éæg  ¿EG  :∫ƒ≤f  ó```b  ÉªHQ  hCG  ,áeCG  πc  πNGOh  ºeC’G  ø```«H  ≥°SÉæàdG  ƒ```ëf

 ,É¡≤«≤ëJ  á«Ø«μd  á```ë°VGh  IóYÉb  ájCG  ¿hO  ø```μdh  ;≥°SÉæàdG  ∂dP  ≥```«≤ëJ  »```a

 ∞dDƒªdG  …CG  ;¬LƒdG  á«FÉæK  âfÉc  GPEG  ’EG  º«≤à°ùJ  ’  ¬JAGôb  ¿EÉa  ∂dP  øe  ôãcCGh

.ÜÉàμdGh

ø«bô°ûà°ùªdG  ôNBG  :äGh

 åMÉÑdGh  ¥ô°ûà°ùªdG  ,(2006 ̀ ` 1909)  äGh  …ô```ª¨àfƒe  ƒ```¡a  ∞dDƒªdG  É```eCG

 IÉ«M  ó©H  ,kÉ```eÉY  97  õgÉf  ô```ªY  øY  äGƒ```æ°S  πÑb  »```aƒJ  …ò```dG  …ó```æ∏àμ°SC’G

 ,kÉ«Ñfh  IƒYO  :á```«eÓ°SE’G  ádÉ°SôdÉH  kÓ¨à°ûe  É```gÉ°†b  á∏aÉM  á```«ª∏Yh  á```«ªjOÉcCG

 ´É°V  Éª«a  ájƒÑædG  áÑ≤ëdG  øeR  øY  åëÑdG  »a  kÉbô¨à°ùeh  ,áæjóªdGh  áμe  »```a

William Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society, London, 1961.  ̀̀̀  1

 QÉà°S  :á©LGôe  ,OGôe  ¢SÉÑY  »∏Y  :áªLôJ  .™```ªàéªdG  êÉeófGh  ΩÓ°SE’G  ,äGh  …ôª¨àfƒe  ΩÉ```«dh

.2009  ,1•  ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  äÉ°SGQó∏d  á«©eÉédG  á°ù°SDƒªdG  :ähô«H  ,… qÓY  QÉÑL
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 ¢SƒØædG  »a  kGô°VÉM  ∫Gõj  ’  ¬fCG  óLh  …ò```dG  ,ó«©ÑdG  »°VÉªdG  äÉ«eÉcQ  â```ëJ

 ºd  Éªc  ,Gòg  Éæeƒj  ≈àM  á«∏YÉa  πμHh  ájƒ«M  πμHh  ájóL  πμH  ,¢Uƒî°ûdG  »ah

.ôNBG  »Ñf  …CG  ™e  ’h  ,iôNCG  á«æjO  IƒYO  ájCG  ™e  π°üëj

 á«îjQÉàdGh  ájôμØdGh  É¡æe  ájƒ¨∏dG  ,á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódG  »a  äGh  ¢ü°üîJ

 É¡fÉμe  »```a  ájƒÑædG  á```Ñ≤ëdG  á©LGôe  ≈```∏Y  É¡∏c  ¬```JÉ«M  ∞```bhh  ,á```«YÉªàL’Gh

 ø««°SÉ°SC’G  ø«NQDƒªdG  RôHCG  óMCG  äÉH  ≈àM  ,πFGh’G  É¡HÉë°UCG  ój  ≈∏Yh  ,É¡fÉeRh

 ``  º¡æe  ø«ª∏°ùªdG  kÉ```°Uƒ°üNh  ``  ¿ƒ```°SQGódG  ¬Ø°Uh  PEGh  .Üô```¨dG  »```a  ΩÓ```°SEÓd

 ΩÓ°SE’G  øY  kÉHÉàc  ø```«KÓK  øe  ôãcCG  Öàc  ¬fC’  ;Iô¡°T  ô```ãcC’G  ¥ô°ûà°ùªdG  ¬```fCÉH

 á«eÓ°SE’G  ∞ë°üdG  ¬àØ°Uh  ,¬à«æe  ¬àcQOCG  ø«M  ¬```fEÉa  ,kÉîjQÉJh  kÉ©ªàéeh  kGô```μa

.ø«bô°ûà°ùªdG  ôNBG  iôMC’ÉH  ¿Éc  ¬fCÉH  hCG  ,ô«NC’G  ¥ô°ûà°ùªdG  ¬fCÉH  á«Hô©dGh

 ¬JÉ«M ¿EÉa  ,1909/3/14  ïjQÉàd  Oƒ©J  äGh  …ôª¨àfƒe  ΩÉ«dh  IO’h  âfÉc  GPEGh

 ájóæ∏àμ°SC’G  áØbÉ°SC’G  á°ù«æc  »a  ¢ù≤c  ¬d  âN qQCG  ``  √ô°üY »a É¡H  êQófG  »àdG ``

 1943  ΩÉ©dG  òæe  ¢Só≤dG  á«Ø≤°SCG  »a  á«Hô©dG  á¨∏dG  »a  ¢üàîªc  ºK  ø```eh  ,k’hCG

 »a  »ªdÉ©dG  zÉfƒjCG  ™```ªée{  »a  ƒ°†©c  ™ªd  Ée  ¿ÉYô°S  º```K  ,1946  ΩÉ©dG  ≈```àMh

 »a  ¥ÓNC’G  á```Ø°ù∏Ød  ó```YÉ°ùe  ô°VÉëªc  π```ªY  ∂```dòc  ,1960  ΩÉ```Y  Gó```æ∏àμ°SG

 »a  áªjó≤dG  áØ°ù∏Ø∏d  kGô```°VÉëe  ºK  (1938 ̀ ` 1934)  ΩGƒYC’G  »```a  IôÑfOCG  á```©eÉL

 ¬LQóJ  ïjQÉàdG  ∂dP  òæe  CGó```Hh  .(1947 ̀ ` 1946)  ΩGƒYC’G  á∏«W  É¡°ùØf  á```©eÉédG

 íÑ°UCG  Ée  ¿ÉYô°S  PEG  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  äÉ°SGQó∏d  ¬«a  π«ªj  ¬fCÉc  GóH  …òdG

 »a  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  äÉ```°SGQó∏d  kGPÉà°SCG  ºK  ,Ωó```bCG  kGô°VÉëe  ºK  kGô```°VÉëe

 á«Hô©dG  äÉ°SGQódG  »°Sôμd  ±ô°T  PÉà°SCG  áÑJôH  »¶Mh  ,(1964  ``  1947)  ΩGƒYC’G

.1979  ΩÉ©dG  »a  √óYÉ≤J  ≠∏H  ≈àM  ,1964  ΩÉ©dG  òæe  IôÑfOCG  á©eÉL  »a

 ,ájóæμdG  ƒ```àfQƒJ  á©eÉL  »a  á«Hô©dG  äÉ```jƒ¨∏dGh  äÉ```«eÓ°SE’G  ¢S qQO  ó```bh

 ,∫ƒ«dÉH  á«∏ch  ,á```«cô«eC’G  ¿hÉJ  êQƒL  á©eÉLh  ,¢ùjQÉÑH  á```«°ùfôØdG  á```©eÉédGh



المحـور

162

 äƒgÓdG  »a  ájôîØdG  √GQƒàcódG  ≈```∏Y  ¬dƒ°üM  ÖfÉL  ≈dEG  ,OQƒØ°ùcCG  á```©eÉéH

 :πãe  É¡«∏Y  ¬```JÉ«M  ∞bh  ¬Ñàc  ø```e  øjhÉæY  Éæd  kÉcQÉ```J  ,øjOôÑjCG  á```©eÉL  ø```e

 ,zádhódG  π```LQh  ,»ÑædG  óªëe{h  ,zá```æjóªdG  »a  ó```ªëe{h  ,záμe  »```a  ó```ªëe{

 ,z≈£°SƒdG  ¿hô≤dG  »a  ÉHhQhCG  »```a  ΩÓ°SE’G  ô«KCÉJ{h  ,zAÉ«ÑfC’G  ºJÉN  :ó```ªëe{h

 êÉeófGh  ΩÓ°SE’G{h  ,zäƒgÓdGh  á«eÓ°SE’G  á```Ø°ù∏ØdG{h  ,zá«eÓ°SE’G  óFÉ≤©dG{h

 ≈∏Y  ``  á°ShÉ°ù≤dG  ô¡°TCG  óMCG  ƒgh  ``  É¡∏c  ¬JÉ«M  ∞bhCG  ó≤a  ,Égô«Zh  z™ªàéªdG

.»eÓ°SE’G  ïjQÉàdGh  ΩÓ°SE’G  øY  §≤a  áHÉàμdG

 ø«bô°ûà°ùªdG  RôHCG  øe  kGó```MGh  ≥ëH  qó©j  äGh  …ôª¨àfƒe  ΩÉ```«dh  ¿Éc  GPEGh

 ≈æZ  øY  kÓ°†a  ¬```fEÉa  ``  ,¢Uƒ°üîe  ¬```Lh  ≈∏Y  »eÓ°SE’G  ¿CÉ```°ûdÉH  ø```««æ©ªdG

 á∏°üàªdG  øjOÉ«ªdG  ™«ªL  »```a  ´ÓW’G  ™°SGh  kÉãMÉH  ó©j  ``  á```«ªjOÉcC’G  ¬```àHôéJ

 ,åjóëdGh  ¬æe  º```jó≤dG  ,»eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ô```μØdGh  ïjQÉàdGh  á«Hô©dG  á```¨∏dÉH

 ∞°ûμà°ùj  è¡æe  ÖMÉ°U  ,ô«μØàdG  ≥«ªY  êÉàfE’G  ôjõZ  ÖJÉc  kÉ°†jCG  ƒg  Ée  Qó≤H

.äÉLÉàæà°S’G  ™°Vƒd  ¬à£°SGƒH  ó¡ªjh  ,™FÉbƒdG  ¬dÓN  øe  π∏ëjh  ,çGóMC’G  ¬H

 ΩÓ°SE’G{  ¬HÉàc  »```a  √óéf  ÉªfEG  ``  äGh  …ô```ª¨àfƒe  ``  …ƒ```eÓ°SE’G  ¢```ù≤dGh

 øY  Qó°üj  ``  ¬```dÓN  øe  ¬à©HÉàªH  ¿ƒ```«æ©e  øëf  …òdG  ``  z™```ªàéªdG  êÉ```eófGh

 ¬JCÉ°ûf  ±hô```Xh  πeGƒYh  ΩÓ°SE’G  π```°UCG  øY  á«HôZ  á```«bGô°ûà°SG  ô```¶f  á```¡Lh

 á∏ªLh  ,á«ë«°ùªdGh  ájOƒ¡«dGh  á```«ª«gGôHE’G  QÉμaC’ÉH  É¡à∏°Uh  ,√óFÉ≤Y  á```©«ÑWh

 ∂dòch  ,¢SQÉah  ô```°üeh  ¥Gô©dGh  ÉjQƒ°S  »```a  áªjó≤dG  äGQÉ```°†ëdG  äGó```≤à©e

.¬©LGôJ  hCG  √QÉ°ûàfG  ∞bƒJ  πeGƒYh  ±hôX  »a  ô¶æj

 ΩÓ°SE’G  ïjQÉàH  á≤∏©àªdG  π«°UÉØàdG  øe  ô«ãμH  »æZ  ÜÉàμdG  ¿CG  É```æd  hó```Ñjh

 ICÉ°ûf  ±hôXh  πeGƒYh  ,á```«ÑgòªdGh  ájôμØdG  ¬JÉgÉéJGh  ,á```«YÉªàL’G  √OÉ```©HCGh

 ø«Hh  É¡æ«H  óYÉÑàdGh  ÜQÉ```≤àdG  ™°VGƒeh  É¡JGó≤à©e  á©«ÑWh  á```«eÓ°SE’G  ¥ô```ØdG

 á¡L  øe  ôNB’G  É```¡°†©Hh  É¡°†©H  ø«Hh  ,á¡L  ø```e  á«°SÉ°SC’G  ΩÓ```°SE’G  ó```FÉ≤Y
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 ¬LGQófGh  ΩÓ```°SE’G  ïjQÉàH  á```«Yƒf  áaô©e  Ωó```≤j  ¬fCG  ≈```dEG  á```aÉ°VE’ÉH  .iô```NCG

 ôFÉ°ùHh  ¬H  ≈```æZ  ôãcCG  á«eÓ°SE’Gh  á```«Hô©dG  áÑàμªdG  π```©éj  É```ªe  ,»```YÉªàL’G

.iôNC’G  ¬JÉØdDƒe

Üô¨dG  »a  ΩÓ°SE’G  IQƒ°U

 ¬ØbGƒeh  ¬JÉLÉàæà°SG  ™«ªLh  zäGh  …ôª¨àfƒe  ΩÉ«dh{  ¢ù≤dG  QÉμaCG  ¿CG  hóÑjh

 êÉeófGh  ΩÓ°SE’G{  :Ωƒ°SƒªdG  ``  ÜÉàμdG  Gòg  »a  »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ΩÓ°SE’G  øe

 ∫ƒM  Iô°UÉ©ªdG  á```«Hô¨dG  äÉLÉàæà°S’Gh  QÉμaCÓd  §```≤a  ¢ù°SDƒJ  ’  ``  z™```ªàéªdG

 Ióæà°ùªdG  á«Hô¨dG  äÉ°SÉ«°ùdGh  ∞bGƒªdG  øe  ô«ãμ∏d  kÉ°†jCG  ¢ù°SDƒJh  πH  ;ΩÓ°SE’G

 ÉfôcòJ  Ée  GPEG  kÉ°Uƒ°üN  ,É```¡æe  Ióªà°ùªdGh  ,äÉLÉàæà°S’Gh  QÉμaC’G  √òg  ≈```dEG

 õcGôªH  áfÉ©à°S’G  ≈∏Y  Iôªà°ùe  IQƒ°üH  á«Hô¨dG  á«°SÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢```UôM

 §£îdG  ™°Vh  »a  º¡FGQBGh  ø```«bô°ûà°ùªdG  äÉ°SGQO  øe  IOÉ```aE’Gh  ,¥Gô```°ûà°S’G

 ¥ô°ûdGh  ,kÉeƒªY  ¥ô```°ûdG  »a  »Hô¨dG  ΩÉªàg’G  ≥WÉæªH  á```≤∏©àªdG  äÉ```°SÉ«°ùdGh

 π«Fƒª°Uh  ¢ùjƒd  OQÉ```fôH  çÉëHCG  ¿CGh  Éª«°S  ,¢Uƒ°üîdG  ¬```Lh  ≈∏Y  »```eÓ°SE’G

.Éæjój  ø«H  á«M  IógÉ°T  ∫GõJ  ’  ¿ƒà¨æàæg

 »eÓ°SE’G  ïjQÉàdGh  ΩÓ```°SE’G  π©L  ób  zäGh  …ô```ª¨àfƒe{  ¢```ù≤dG  ¿Éc  GPEGh

 »a ¬fEÉa ,É¡∏c ¬JÉ°SGQO §ëeh ¬eÉªàgG õcôe `` ¬æe ájƒÑædG áÑ≤ëdG kÉ°Uƒ°üN ``

 á«HôZ  á«bGô°ûà°SG  ô¶f  á¡Lƒd  ¢Vô©j  ÉªfEG  z™ªàéªdG  êÉeófGh  ΩÓ°SE’G{  ¬HÉàc

 QÉμaC’ÉH  É¡à∏°Uh  ,√óFÉ≤Y  á©«ÑWh  ,¬JCÉ°ûf  ±hôXh  πeGƒYh  ΩÓ°SE’G  π°UCG  ø```Y

 »a  áªjó≤dG  äGQÉ°†ëdG  äGó≤à©e  á∏ªLh  ,á```«ë«°ùªdGh  ájOƒ¡«dGh  á```«ª«gGôHE’G

 .¬©LGôJh  √QÉ°ûàfG  ∞bƒJ  πeGƒYh  ±hôXh ,¢SQÉa  OÓHh  ¥Gô©dGh  ô°üeh ÉjQƒ°S

 »a  GôsKCG  Éª¡fCG  iCGQ  ø«∏eÉY  ∫Ó```N  øe  ¬édÉYh  ,∂dP  πc  ∞dDƒªdG  ¢```SQO  ó```bh

 …OÉ°üàb’G/»YÉªàL’G  πeÉ©dG  :Éªg  ¿ÓeÉ©dG  ¿Gògh  ,√Qƒ£Jh  ΩÓ°SE’G  ICÉ°ûf

.»MhôdGh  …ôμØdG  πeÉ©dG  ƒ¡a  ôNB’G  πeÉ©dG  ÉeCG  .…OÉªdG
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 …ôμØdG  ¬fÉ«æH  π«∏ëJh  ΩÓ°SE’G  á°SGQO  »a  ¬©ÑJG  …òdG  ``  Gòg  ¬é¡æe  »ah

 AÉæKCG  kÉ°Uƒ°üN  ,¢ùcQÉe  ∫QÉc  áØ°ù∏ØH  kGôKCÉàe  zäGh{  GóH  ``  »YÉªàL’G  ¬```FÉæHh

 ≈∏Y  ,∫hC’G  ΩÓ°SE’G  »```a  á«îjQÉàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  ájOÉªdG  »```MGƒæ∏d  ¬```àédÉ©e

 ájOÉªdGh á«°ùcQÉªdG øY ó©ÑdG πc ó«©H ¬fCÉH ``  ôNBÉH hCG πμ°ûH ``  ¬ªYR øe ºZôdG

 GóH  ó≤a  á«MhôdGh  …ôμØdG  »MGƒæ∏d  ¬àédÉ©e  »a  ÉeCG  .É¡H  âJCG  »àdG  á«îjQÉàdG

 kÉeÉ¶f  É¡Ø°UƒH  ,É«LƒdƒjójC’G  øY  ºjÉ¡fÉe  ∫QÉc  Ωƒ¡ØªH  kGôKCÉàe  zäGh{  PÉà°SC’G

 øe  ¬à«dƒª°Th  π«∏ëàdG  ábOh  ,á¡L øe á¨dÉÑªdG  Ió°Th  º«î°†àdÉH  º°ùàj  ,kÉjôμa

.iôNCG  á¡L

 …óæ∏àμ°SC’G  ¥ô°ûà°ùªdG  ¢ù≤∏d  âëàa  »àdG  »g  √òg  á«é¡æªdG  ¬JGOCG  π©dh

 π«°UÉØàdG  »a  ô¶æj  CGóH  ÉeóæY  kÉ°Uƒ°üN  ,áaô©ªdGh  ÉjDhôdG  »a  ójóéàdG  ÜGƒHCG

 ,á«ÑgòªdGh  ájôμØdG  ¬JÉgÉéJGh  á«YÉªàL’G  √OÉ```©HCGh  ΩÓ°SE’G  ïjQÉàH  á```≤∏©àªdG

 á©«ÑWh á«eÓ°SE’G  ¥ôØdG  ICÉ°ûf  ±hôXh πeGƒY »a ≥«bódG  √ô¶f ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

 á«°SÉ°SC’G  ΩÓ°SE’G  óFÉ≤Y  ø«Hh  É¡æ«H  óYÉÑàdGh  ÜQÉ≤àdG  ™«°VGƒeh  ,É```¡JGó≤à©e

.á«fÉK  á¡L  øe  ôNB’G  É¡°†©Hh  É¡°†©H  ø«Hh  ,á¡L  øe

 ¬LGQófGh  ∫hC’G  ΩÓ```°SE’G  á```©«Ñ£H  ≥«ª©dG  »```Hô¨dG  ΩÉªàg’G  Gò```g  π```ãeh

 áÑcƒc  ój  ≈∏Y  É¡LQÉNh  á```«Hô©dG  IôjõédG  πNGO  ¬bÉ£f  ´É°ùJGh  ,»```YÉªàL’G

 á«HôZ  ájDhQ  º```jó≤àd  á«∏μdÉH  ±ô```°üàj  zäGh{  π```©L  ,! »ÑædG  á```HÉë°U  ø```e

 ¢ù°SC’G  ¢†©H  ¬ªjó≤J  øY  ∂«gÉf  ,ádhOh  kÉ©ªàéeh  kGôμa  ,ΩÓ°SEÓd  á«bGô°ûà°SG

.kÉãjóMh  kÉªjób  ,ÉjDhôdG  √ò¡d  á«∏ª©dGh  ájô¶ædG

 äÉ©bƒàdG  øe ô«ãc  »a  ¢Uƒ¨∏d  ôNBÉH  hCG  πμ°ûH  ó¡ªj  åMÉÑdG  π©L Ée  Gògh

 ÜÉÑ°SCGh  É```¡LÉeófG  ¢Uôah  ,¬```ØFGƒWh  ¬```JÉ©ªàéeh  ,ΩÓ°SE’G  π```Ñ≤à°ùe  ∫ƒ```M

.á«fÉK  á¡L  øe  ¬JÉ©ªàéeh  Üô¨dÉH  É¡JÉbÓY  πÑ≤à°ùeh  ,á¡L  øe  É¡JÓμ°ûe

 ,Ió«©ÑdG hCG áÑjô≤dG áæeRC’G ∫ÓN É¡Yƒbh ±OÉ°U ób ¿Éc äÉ©bƒàdG √òg πãe ¿EG
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 ¬H  áWÉME’Gh  ∂dP  πc  ≈∏Y  ´Ó```W’G  ¿CG  ô«Z  ,π«∏≤dG  hCG  ô«ãμdG  É¡æe  ≥```≤ëJ  É```ªHQh

 Qƒ¶æªdG  á©«ÑWh  ,á«dÉªLEG  IQƒ°üH  »```Hô¨dG  Qƒ¶æªdG  á©«ÑW  áaô©ªd  áeR’  IQhô```°V

 »YÉªàL’Gh  »```°SÉ«°ùdG  ¬îjQÉàdh  ΩÓ```°SEÓd  á°UÉN  IQƒ```°üH  »```bGô°ûà°S’G  »```Hô¨dG

 »æÑj  hCG  ¬JÉ°SÉ«°S  Üô¨dG  É¡«∏Y  ¢ù°SDƒj  Ée  kÉÑdÉZ  »```àdG  ÜÉÑ°SC’G  ™«ªédh  ,»```MhôdGh

 »ª«gGôHEG  øjóc  ΩÓ```°SE’G  øeh  ,¬JÉ©ªàéeh  »eÓ°SE’G  ¥ô```°ûdG  øe  ¬ØbGƒe  É```¡«∏Y

.kÉ©e  ¿BG  »a  ø«àfÉjódG  RhÉéJh  á«ë«°ùªdGh  ájOƒ¡«dG  ™e  áfQÉ≤e  »a  πNO

 ÉªfEG  ,ΩÓ°SE’G  ø```Y  zäGh{  ÜÉàc  ¿CG  ™```bGƒdGh

 ™ªàéªdG  »```a  »∏NGódG  ¥É°ûf’G  ô```£N  øY  Å```Ñæj

 á```≤«ëªdG  äÉ```YGô°üdG  ô```£N  ø```Yh  »```eÓ°SE’G

 ø«M  kÉ```°Uƒ°üN  ,á```«eÓ°SE’G  ¿Gó```∏ÑdGh  ¿É```WhC’ÉH

 äGQÉ©°T  ™```aôJh  äÉ«ª°ùe  π```ªëJ  äÉcô```M  ô¡¶J

 É¡JÉÄ«H  ø```e  IOó°ûàe  ∞```bGƒe  ò```îàJh  ,á```«eÓ°SEG

 á¡LGƒe  »a  É¡©°†j  Éªe  ,á```«eÓ°SE’G  É¡JÉ©ªàéeh

.kGóZ  hCG  Ωƒ«dG  É¡©e  á«eGOh  áØ«æY

 IQƒ°üHh  ∞°ûà°ùf  ¿CG  É```æd  øμªj  zäGh{  ÜÉ```àc  ∫ÓN  øªa  ,ô```eC’G  ∂```dòc

 ´ÉªWC’G  äGP  á```«Hô¨dG  á«ª«∏bE’G  iƒ```≤dG  ™e  ´Gô```°üdG  ô£N  ,á```«©bGhh  á```≤«bO

 äOÉYCG  »àdG  ójóédG  »dhódG  ΩÉ¶ædG  äÉ«dBG  πX »a ∂dPh ,kÉ«îjQÉJ  ájQÉª©à°S’G

 »°SÉ«°ùdG  ∑ô```ëàdG  ôgÉ¶e  øe  π©éàd  ,»```é«JGôà°SE’G  É¡∏ªY  ∫hGó```L  Ö```«JôJ

 kÉÄ«°T  ¬H  Iô©°ûà°ùe  ,É```gPƒØfh  ÉgQƒ°†M  Iƒbh  É¡ëdÉ°üe  Oó```¡j  Ée  »```eÓ°SE’G

 √òg  ¿ƒμJ  ∂dòHh  .ø««eÓ°SE’G  ÜÉgQEÉH  Ωƒ«dG  ºgóæY  ±hô©ªdG  ÜÉgQE’G  ø```e

 Ée  πëe  ,»eÓ°SE’G  ô£îdGh  ó```jó¡àdG  Ωƒ¡Øe  â∏MCG  ób  ájQÉª©à°S’G  ô```FGhódG

.»Yƒ«°ûdG  ô£îdGh  ójó¡àdÉH  kÉ≤HÉ°S  ±ô©j  ¿Éc

 á«Hô¨dG  ΩÓYE’G  Iõ```¡LCGh  äGQGOE’G  ¬«ª°ùJ  â```JÉH  Ée  ¿EG  ∂dP  ø```e  ô```ãcCGh

 ób  ájQÉª©à°S’G  ôFGhódG
 ójó¡àdG  Ωƒ¡Øe  â∏MCG
 Ée  πëe  ,»eÓ°SE’G  ô£îdGh
 ójó¡àdÉH  kÉ≤HÉ°S  ±ô©j  ¿Éc
»Yƒ«°ûdG  ô£îdGh
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 kÉ«≤«≤M  kGó```jó¡J  Üô¨dG  πgC’  áÑ°ùædÉH  Gó```Z  ,»eÓ°SE’G  ÜÉ```gQE’Gh  ±ô```£àdÉH

 ,ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  çGóMCG  ó©H  kÉ°Uƒ°üN ,ô«Ñc  óM ≈dEG  kÉjóL kGô£Nh

 É¡ª¶©e  ò«ØæJ  …ô```éj  áehÉ≤ªd  ¬à¡LGƒeh  ¥Gô```©∏d  »cô«eC’G  ∫Ó```àM’G  ó```©Hh

 á¡LGƒe  áéëH  IõZ  ô«eóJ  ºJ  ∞«c  ÉæjCGQ  óbh  .á«eÓ°SEG  á«æjO  äGQÉ©°T  âëJ

 ÖFÉàch  »eÓ°SE’G  OÉ¡édGh  ¢SÉªM  :á«æ«£°ù∏ØdG  á```«eÓ°SE’G  äÉcôëdG  ÜÉgQEG

.ΩÉ°ù≤dG  øjódGõY

 ájƒ°†æªdG  ∫hódG  ™«ªLh  ``  π«FGô°SEGh  á«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  Aƒ```é∏a

 ájôμ°ù©dG  Iƒ```≤dG  ΩGó```îà°SG  ≈```dEG  ``  ÜÉgQE’G  á```¡LGƒe  QÉ```©°T  â```ëJ  kGô```NDƒe

 ∂∏J  kÉ°Uƒ°üNh  ``  É```¡aGógCG  ≥«≤ëJh  É¡JÉ°SÉ«°S  ò```«Øæàd  áWôØªdGh  Iô```°TÉÑªdG

 ó«Øj  ÉªfEG  ``  »eÓ°SE’G  ÜÉgQE’Gh  ±ô£àdG  ô```£N  ójó¡àH  ≈ª°ùj  ÉªH  á```≤∏©àªdG

 ô«Z  ájôμØdG  Iƒ```≤dG  ≈∏Y  á```¡LGƒªdG  √ò```g  »a  ∞ãμªdG  OÉ```ªàY’G  ø```e  kÉ```°†jCG

 äGh  PÉà°SC’G  äGAGô```b  ¥ó°U  kGó```«L  ±ô©J  á«Hô¨dG  ∫hó```dG  √ò¡a  .Iô```°TÉÑªdG

 ΩÉªàg’G  ¿Éc  Gò¡dh  .¥ô```°ûdG  »a  »eÓ°SE’G  ™bGƒ∏d  ø«bô°ûà°ùªdG  ø```e  √ô«Zh

 »g  áaô©ªdG  ¿CG  ø```e  kÉbÓ£fG  ¥ô```°ûdG  á°SGQóH  ô```μÑªdG  »```Hô¨dG  »```dÉjôÑeE’G

 OÉYCG  ájô¶f  »gh  .Iƒb  ôãcC’G  ƒg  áaô©e  ôãcC’G  ¿CGh  ,ÉgQó°üeh  Iƒ≤dG  Ö```Ñ°S

 äQó°U  »àdG  ¬JÉØdDƒe  ™«ªL  »a  É¡«∏Y  ó«cCÉàdG  zô∏aƒJ  øØdBG{  »cô«eC’G  ôμØªdG

 ø«M  kÉ°Uƒ°üN  ,øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG  ájGóHh  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  ø«H

 IOÉjõd  ÖÑ°S  kÉ```°†jCG  »g  Ée  Qó```≤H  ,É¡JGP  óM  »```a  Iƒb  á```aô©ªdG  ¿EG{  :∫ƒ```≤j

.zIƒ≤∏d  iôNC’G  QOÉ°üªdG  º«YóJh

 ±ô°ûà°ùj  ¿CG  z™ªàéªdG  êÉeófGh  ΩÓ°SE’G{  ¬HÉàc  »```a  zäGh{  ´É£à°SG  ó≤d

 …òdG  ƒg  …OÉ°üàb’G  Ωó≤àdG  ¿C’  ;™ªàéªdG  IÉ«M  ójóëJ  »```a  OÉ°üàb’G  ™```bƒe

 á«YÉªàL’G  äÉcôëdGh  QÉμaC’G  ¿EÉa  ∂dòc  .™ªàéªdG  »a  ádhódG  óYGƒb  »```°Sôj

 á¡LGƒe  »```a  ájÉ¨∏d  IôKDƒe  ¿ƒ```μJ  ¿CG  ø```μªj  »```°SÉ«°ùdG  »```æjódG  ™```HÉ£dG  äGP

 á«ªdÉ©dG  áÑZôdG  ÉeCG  ,É```¡ª«YóJh  É¡JófÉ°ùeh  É¡à«ÑãJ  »a  hCG  áªFÉ≤dG  äÉ```£∏°ùdG
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 ,IOóëe  kGQÉμaCG  øª°†àJ  ÉeóæY  ’EG  ºàJ  ¿CG  øμªj  Óa  êÉeóf’Gh  ΩÉé°ùf’G  »a

 øe  ºJ  Ée  ¿EÉ```a  Gò¡dh  ,ó«©ÑdG  ió```ªdG  »a  É¡≤∏£Jh  ,á«MhôdG  á```bÉ£dG  Qô```ëJ

.¿ÉjOC’G  ôFÉ°S  ∫ÓN  øe  ºàj  ºd  ΩÓ°SE’G  ∫ÓN

á«ªdÉ©dGh  IóMƒdG  »a  ΩÓ°SE’G  çQEG

 π°üØdG  πªM ,á°UÓNh áeó≤e ™e  ,∫ƒ°üa á«fÉªK  øe ¿ qƒμà«a  ÜÉàμdG  ÉeCG

 »a  ΩÓ°SE’G{  ¿CG  äGh  ócDƒj  ¬«ah  ,ájó«¡ªJ  äÉ«°Vôah  äÓμ°ûe{  ¿Gƒ```æY  ∫hC’G

 kGQób  ≥≤M  »eÓ°SE’G  ™```ªàéªdGh  ,IóMGh  IóMh  πqãªj  áª¡ªdG  Ö```fGƒédG  ¢```†©H

 ∞°ûμdG{  ƒg  ÜÉàμ∏d  ¢SÉ°SC’G  ±ó¡dG  ¿CG  ≈dEG  âØ∏jh  ,zêÉeóf’Gh  ΩÉé°ùf’G  øe

 ÇOÉÑªdGh  áeÉ©dG  ø«fGƒ≤dG  ±É°ûàcG  ádhÉëeh  ,á«HÉéjE’G  ΩÓ°SE’G  äGRÉéfEG  øY

.ΩÓ°SE’G  Qƒ¡¶d  ájOÉ°üàb’G  á«Ø∏îdG  π«∏ëJ  »a  ¢UÉZ  óbh  ,zÉ¡«a  Ió°ùéàªdG

 äGh  ¢SQój  :zá«YÉªàL’Gh  á```jOÉ°üàb’G  πeGƒ©dG  QhO{  »fÉãdG  π°üØdG  »```a

 ióªdGh  ájOÉ°üàb’G  πFÉ°ùªdG  ≈∏Y  á«æjódG  äÉcôëdG  OÉªàY’  á≤«bódG  á©«Ñ£dG

 ≥∏©àj  ,á≤MÓdG  ∫ƒ```°üØ∏d  ìÉàØe  ∫GDƒ```°ùH  kGó¡ªe  ,OÉªàY’G  ∂```dP  ¬¨∏Ñj  …ò```dG

 √òg  á«Ø∏N  »```a  óéf  ¿CG  øμªj  π```g  ƒgh  ,ΩÓ°SEÓd  á```°ù«FôdG  ¬```LhC’G  ¢```†©ÑH

 ºK  ?É¡H  áXƒë∏e  á```∏°U  GP  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  º¡e  …OÉ```°üàbG  ô«¨J  …CG  á```côëdG

 äGô«¨àdÉH Iõ«ªàe áÄ«H »a óªëe »ÑædG IƒYO ájGóH …CG  ;ΩÓ°SE’G π°UC’ ¢Vô©j

 ájOÉ°üàb’G  ÉjÉ°†≤dG  øe  »eÓ°SE’G  øjódG  ∞bƒeh  ,á```«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G

 »a  ÉªH  …QÉéàdG  πª©dG  ≈∏Y  áeÉàdG  ¿BGô```≤dG  á≤aGƒe  ≈dEG  kÓ«ëe  ,á```«YÉªàL’Gh

.iôÑμdG  ájQÉéàdG  äÉ≤Ø°üdG  ∂dP

 ,áæjóªdG  ≈dEG  óªëe  »ÑædG  Iôé¡d  á```jOÉ°üàb’G  èFÉàæ∏d  ¢VôY  ∂```dòc

 ¢†©H  »a  á```jôgƒL  ájOÉ°üàb’G  π```eGƒ©dG  â```fÉc  GPEG{  ¬```fCG  ≈```dEG  ¢```ü∏î«d

 Qƒ£àd  áØ∏àîªdG  ôgÉ¶ªdG  πμd  ¢SÉ°SC’G  πμ°ûJ  ¿CG  ¢VôàØªdG  øªa  ,ÖfGƒédG
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 CÉ°ûf  øjòdG  ø«H  √QÉ```°ûàfÉH  áfQÉ≤e  iôNC’G  Üƒ©°ûdG  ø«H  √QÉ```°ûàfÉc  ;ø```jódG

 ,¬«a  ´óÑdG  Qƒ¡Xh  ∞FGƒW  ≈```dEG  ¬eÉ°ù≤fGh  ,kÉ«∏c  hCG  kÉ«FõL  ¬```dƒaCGh  ,º```¡æ«H

 óYÉ°ùe  ¢SÉ°SCG  Gò```gh  .ôNB’  ô°üY  ø```e  âYƒæJ  »àdG  á```jôμØdG  ¬```JGó«cCÉJh

 GPEÉa  ,ájôμØdGh  á```«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  π```eGƒ©dG  ø«H  á```bÓ©dG  á```°SGQód

 πc  »a  kÉ°†jCG  IôKDƒe  ¿ƒμJ  ¿CG  íLôªdÉa  ,áª¡e  ájOÉ°üàb’G  πeGƒ©dG  â```fÉc

 ºK  ,zÉ¡æY  ∞°ûμdG  É```ææμªj  πg  iôæd  ¿Éμe  πc  »```a  ô¶ædG  Ö```éjh  ,¿Éμ```e

 ,á«æjódG  äGô«¨àdGh  á```jOÉ°üàb’G  äGô«¨àdG  ø«H  ádOÉÑàªdG  á```bÓ©∏d  ¢Vô©j

 ,êÉàfE’G  Ö«dÉ°SCG  hCG  π```FÉ°Sh  »a  kGô```«¨J  …OÉ°üàb’G  ô«¨àdG  ¿ƒ```μj  É```ªã«ëa{

 ,»æjO  ô«¨J  ≈dEG  ÉgQhóH  Oƒ```≤J  á«YÉªàLG  èFÉàf  IOÉY  ô«¨àdG  Gò```¡d  ¿ƒ```μ«°S

 ¢üî°T  »a  kGô```«¨J  …OÉ°üàb’G  ô```«¨àdG  ¿ƒ```μj  Éªã«Mh  ,ô```NBG  ÖfÉL  ø```eh

 ´ƒf  øe  ójóédG  º```cÉëdG  ¿Éc  GPEG  É```e  ≈∏Y  äGô«KCÉàdG  ó```ªà©à°ùa  º```cÉëdG

.zójóL  ´ƒf  øe  hCG  ≥HÉ°ùdG  ºcÉëdG

 ¬«a  èdÉ©«a  ,z…ó```FÉ≤©dG  / …ôμØdG  ΩÉ¶ædG  QhO{  å```dÉãdG  π°üØdG  »a  É```eCG

 πeGƒ©dG  OóëJ  πgh  ,√QhOh  …ôμØdG  πeÉ©dG  áfÉμe  ∫ƒM  ∫óé∏d  ôãcC’G  ∫GDƒ```°ùdG

 …CG  »a  Ió```FÉ°ùdG  QÉμ```aC’G  á```Yƒªée  »```q∏c  πμ```°ûH  á```«YÉªàL’Gh  á```jOÉ°üàb’G

 ``  ôNBG  ô«Ñ©àH  ``  hCG  ,á```jƒfÉK  Iô```gÉX  Oôée  πeGƒ©dG  √ò```g  ¿CG  π```g  hCG  ,™```ªàée

 á«YÉªàL’G  ∫ƒ°UCÓd  ¢Vô©«a  ?»fÉ°ùfE’G  •É°ûædG  »a  áª¡e  áØ«Xh  ô«μØà∏d  πg

 »YÉªàL’G  èeÉfôÑdGh  áq«μªdG  IƒYódG  á∏Môe  »a  ,…óFÉ≤©dG  / …ôμØdG  ΩÉ```¶æ∏d

 •ÉÑJQ’G  π©ØH  …óFÉ≤©dG  / …ôμØdG  ΩÉ¶ædG  ±GôëfG  √ôÑà©j  Ée  ºK  ,ÖMÉ°üªdG

 á∏MôªdG  »a  …óFÉ≤©dG  / …ô```μØdG  ΩÉ¶æ∏d  á«YÉªàL’G  ∫ƒ```°UC’Éa  ,»```YÉªàL’G

.ójóédG  »°SÉ«°ùdG  / »YÉªàL’G  èeÉfôÑdGh  ,á«fóªdG

 IÉ«M  »a  ájôμØdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  πeGƒ©dG  áfÉμe  áédÉ©e  ó```©Hh

 √ÉÑàf’G  ΩóY  »```æ©j  ÉªH  ,á°ùfÉéàe  Ió```Mh  ™ªàéªdG  qóY  qºJ  å```«M  ``  ™```ªàéªdG
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 π°üØdG  »a  äGh  ÜQÉ```≤j  ``  ¬«a  áØ∏àîªdG  äÉ```YÉªédG  OƒLh  ≈dEG  ≥```«bO  πμ```°ûH

 »a  êÉeóf’G  ø```e  Qób  ≥≤ëJ  ∞```«c  …CG  ;z∫É```°üØf’Gh  Ió```MƒdG  IOGQEG{  ™```HGôdG

 π«°üØJ  ™e  , q¢UGƒîdG  áæjÉÑàeh  IOó©àe  äÉYƒªée  øe  ¿qƒμàªdG  ™ªàéªdG  Gòg

 ábô oØdG  íeÓe  CGóÑJ  πÑb  ΩÓ°SE’G  IƒYO  »a  á°SQÉªeh  Ωƒ¡Øªc  ,IóMƒdG  á«ªgC’

 ÜôZ  »a  ΩÓ°SE’G  QÉ```°ûàf’  ¢Vô©j  ºK  ,á©«°ûdGh  êQGƒ```îdG  äÉcôM  Qƒ¡X  ™```e

.É«≤jôaCG

 ø««dÉàdG  ø«∏°üØdGh  zá```«°SÉ«°ùdG  IÉ```«ëdG  êÉeófG{  ¢ùeÉîdG  π```°üØdG  »```ah

 á°SGQóH  G kAóàÑe  ,»eÓ°SE’G  ºdÉ©∏d  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ë∏d  ÖfGƒL  áKÓK  äGh  å```ëÑj

 É¡d  (ΩÓ°SE’G  ƒªf)  É¡«ª°ùj  »```àdG  á«æjódG  ácôëdG  ¿EG  PEG  ;»```°SÉ«°ùdG  ô```¡¶ªdG

 á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°ûdG  ≈```∏Y  øjódG  Iô£«°S  ióe  »æ©j  ÉªH  ,á```«°SÉ«°ùdG  É```gDhGó°UCG

 ´ô°ûj  ºK  .»°SÉ«°ùdG  ô«μØàdG  »a  ΩÓ°SE’G  óFÉ≤Y  É¡H  äôqKCG  ∞```«ch  ,ø«ª∏°ùª∏d

 äÉgÉéJ’Gh  ájó«MƒàdGh  ,IGhÉ```°ùªdGh  ,á∏«Ñ≤dGh  ,™```ªàéªdG  :øe  πc  π«∏ëJ  »```a

.ºμëdG  á°ù°SDƒeh  ,ø«ª∏°ùªdG  ô«Z  ™e  äÉbÓ©dGh  ,á«dÉ°üØf’G

 ``  ™HÉ°ùdG  π°üØdGh  ``  zó```«dÉ≤àdG  êÉeófG{  ``  ¢SOÉ°ùdG  π°üØdG  »a  π```ªμà°ùjh

 áØ°üdG  ¿CG  kGôÑà©e  ,¢ùeÉîdG  π°üØdG  »a  √CGó```H  Ée  ``  zájôμØdG  IÉ«ëdG  êÉ```eófG{

 ,™ªàéªdG  OGôaC’  Oóëj  ¿CG  »g  ™```ªàéªdG  IÉ«M  »a  …ôμØdG  ΩÉ¶æ∏d  á```°ù«FôdG{

 ∫hóL  »a  É¡©°†jh  ,É¡≤«≤ëàd  á```côà°ûe  IQƒ°üH  ¿ƒ©°ùj  »àdG  äÉjÉ¨dG  ô``` q°ùØjh

 Gòg  ¬«dEG  ó```æà°ùj  …òdG  ™bGƒdG  á```©«ÑW  øY  …CGô```H  º```gOhõj  ¿CGh  ,äÉ```«≤Ñ°SCÓd

 ¬eÉ¶æd  ø«∏eÉM  ™```ªàéªdG  AÉ°†YCG  πc  qó```©j  …CGQ  ∑Éæg  ¿Éc  ∂```dòd  ,≈```©°ùªdG

.zájôμØdG  ¬JÉ«M  »a  ø«cQÉ°ûeh  …ôμØdG

 ¬aGô°ûà°SÉH  ``  z»MhôdG  êÉeóf’G{  ``  øeÉãdG  π°üØdG  »a ¬HÉàc  äGh  ºàîjh

 âMôW  Éª∏ãe  ¬```fCG  iô```«a  ,OÉ°üàb’Gh  ™```ªàéªdG  ø```e  πμH  ø```jódG  ≥```FÓ©d

 êÉeóf’G  øY  á```∏Ä°SCG  áªK  ¿Éc  ,»```æjódG  ™ªàéªdG  êÉ```eófG  ∫ƒ```M  äÉ```«dÉμ°TEG
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 ≥aGƒJh  ,á«ë«°ùªdG  øe  ∞bƒªdGh  ,∫Óëª°V’Gh  ƒªædG  qô°ùc  ,OôØ∏d  »```MhôdG

 ,¢Só≤ªdG  ÜÉàμdG  »```a  óªëe  »ÑædG  IQƒ°Uh  ,ô```μÑªdG  ó«MƒàdG  ™e  ΩÓ```°SE’G

 πÑ≤à°ùeh  ,»æjódG  »MƒdG  ø```Y  ≥ãÑfG  ™ªàéªc  ,¬°ùØf  øY  ΩÓ°SE’G  Ωƒ```¡Øeh

 OÉ°üàb’G  ¿CG  »g  :≈dhC’G  IôμØdG  :ø«Jôμa  ôjô≤J  ≈∏Y  ócDƒj  Éægh  .ΩÓ```°SE’G

 É¡fCG  ≈æ©ªH  ∂dP  ¢ù«dh  ,¢SÉ°SC’G  »g  ``  ájOÉªdG  πeGƒ©dG  ôãcCG  á```«eƒª©H  hCG ``

 .√QÉWEG  »```a  ¬JÉ«M  ™ªàéªdG  ¢```û«©j  ¿CG  Ö```éj  kÓμ«g  πμ```°ûJ  »```àdG  π```eGƒ©dG

 äÉ«æ≤Jh  º∏©dG  »```a  Ωó≤àdG  OÉb  å«M  ;ô°UÉ©ªdG  º```dÉ©dG  ≈∏Y  Gòg  ≥```Ñ£æjh

 øe)  kÉjOÉ°üàbGh  ,(∫É```°üJ’G  πFÉ°Sh  ∫ÓN  ø```e)  kÉjOÉe  ºdÉ©dG  IóMh  ≈```dEG

 ΩÉ¶f  ¢ù q°SDƒj  ÉªH  ,(á«ªdÉ©dG  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  »a  πFÉg  êÉàfEG  ƒªf  ∫Ó```N

.ô°UÉ©ªdG  ºdÉ©dG  IÉ«M

 á«YÉªàLG  áª¶fCG  ºFÉb  …OÉ°üàbG  ΩÉ¶f  …C’  ¿CG  »¡a  á«fÉãdG  IôμØdG  ÉeCG

 Éªã«M  ¬fCG  Gòg  »æ©jh  ,iô```NC’G  áª¶fC’G  øe  ¬d  áªFÓe  ô```ãcCG  ¿ƒμJ  á```æ«©e

 ≥aGƒàe  ô«Z  ™ªàéªdG  íÑ°üj  ,ájOÉªdG  πeGƒ©dG  hCG  OÉ°üàb’G  »a  ô«¨J  çóëj

 √òg  QÉWEG  »a  πeÉμàJh  ,á```jQhô°V  ≥aGƒàdG  IOÉYEG  á«∏ªY  í```Ñ°üJh  ,á```é«àædÉH

 ΩÉ«≤dG  §NÉ°ùdG  ™ªàéª∏d  ø```μªj  PEG  ;á«YÉªàL’G  ácôëdGh  QÉμ```aC’G  á```«∏ª©dG

 á≤«≤M  äÉcôëdG  ¿ƒμJ  §≤a  QÉμaC’G  ™e  ø```μdh  ,QÉμaCG  ¿hO  áæ«©e  äÉcô```ëH

 äÉ©ªàéªdGh  á```«eGódG  Ühô```ëdG  Ωó```≤Jh  ,Iô```KDƒe  á```«YÉªàLG  á```£°ûfCG  äGPh

 »a  »YÉªàL’G  ≥aGƒàdG  Aƒ°S  ≈∏Y  kÉ©WÉ°S  kÓ«dO  ¿Gó∏ÑdG  Ö∏ZCG  »a  á£NÉ°ùdG

.ô°UÉ©ªdG  ºdÉ©dG

 ƒëf  áª«≤Y  á```«FGƒ°ûY  á```côM  ∑É```æg{  ¿CG  iô```j  ¬HÉàc  ΩÉ```àN  »```a  äGh

 »a  áÑZQ  ∑Éæg  ¿EG  :∫ƒ≤f  ób  ÉªHQ  hCG  ,áeCG  πc  π```NGOh  ºeC’G  ø«H  ≥```°SÉæàdG

 ,zÉ¡≤«≤ëJ  á```«Ø«μd  áë°VGh  IóYÉb  á```jCG  ¿hO  øμdh  ,≥```°SÉæàdG  ∂dP  ≥```«≤ëJ

 hCG  ΩÉé°ùf’G  »a  á«ªdÉ©dG  áÑZôdG  ¿ƒμJ  ¿CG  πªàëªdG  øe{  ¬fCG  ≈```dEG  ¢```ü∏îjh
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 øe  áYƒªée  ™e  §NÉ°ùdG  ™```ªàéªdG  ô¡°üæj  ÉeóæY  §≤a  á©æ≤e  êÉ```eóf’G

 RÉéfEG  ≈∏Y  IQOÉ```b  IôKDƒe  ácôM  ∑Éæg  ¿ƒμà°S  É```góæYh  ,áªFÓªdG  QÉμ```aC’G

 ΩÉ¶f  ¿ƒμj  ¿CG  …Qhô°†dG  ô«Z  øe  ÉªHQh  ,»ªdÉ©dG  ™ªàéª∏d  IóMƒdG  øe  Qób

 ¿CG  Öéj  πbC’G  ≈∏Y  ¬æμdh  ;¢ù«FQ  πμ```°ûHh  AGóàHG  kÉ«æjO  kÉeÉ¶f  Gòg  QÉμ```aC’G

 ’EG  ,á«MhôdG  ábÉ£dG  Qô```ëJ  kGRƒeQ  hCG  äGQƒ°üJ  hCG  IOó```ëe  kGQÉμaCG  ø```ª°†àj

 êÉeOEG  ¬æμªj  øjódG  øe  πbCG  A»°T  ’  ¿CG  ``  ó```«©ÑdG  ióªdG  ≈∏Yh  ``  hó```Ñj  ¬```fCG

 óMCG  ƒg  øjódG  Gò```g  ¿Éc  GPEG  ÉªH  DƒÑæàdG  øμªj  ’h  .¬```«a  »```ªdÉ©dG  ™```ªàéªdG

 kÉæjO  hCG  ºdÉ©dG  ¿ÉjOCG  óMCG  ø```ª°V  É¡∏«μ°ûJ  ó«YCG  ácôM  hCG  á«ªdÉ©dG  ¿É```jOC’G

 …òdG  Ée  çGóMC’G  ´ƒbh  πÑb  Qô≤j  ¿CG  ¿É°ùfE’G  ô```«μØàd  øμªj  ’  PEG  ;kGó```jóL

.zº¡JÉbÉW  ≥∏£jh  ¢SÉædG  Üòéj
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.ô°üe  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉH  ■

 á©«ÑW  É```e  :Ωƒ«dG  ¬```°ùØf  ìôW  ó```«©j  ∫GDƒ°S  á```ªK

 ?»fóªdG  ™ªàéªdGh  á```dhódG  ø«H  áªFÉ≤dG  á```bÓ©dG

 (áfGõN)  ≈dEG  IOƒ©dG  Éæ«∏Y  ø«©àj  ¬fEÉa  ,á```HÉLE’G  ÉfOQCG  GPEGh

 øe  ó©HCG  ≈dEG  hCG  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ≈dEG  ,áªjó≤dG  äÉ```Ø∏ªdG

 ™ªàée OƒLh  ºsàëJh  ,á«eƒ≤dG  ádhódG  ICÉ°ûf  å«M , kÓ«∏b  ∂dP

 ,á£∏°ùdG  ádhódG  ôμàëJ ’CG  πLCG  øe ádhódG  á¡LGƒe »a »fóe

.IOó©àªdG  √Qƒ°U  »a  ∞æ©dG  Ωóîà°ùJ  ¿CG  øμªj  ºK  øeh

»æ©ªdG  ``  ∞jô©àdG  á«dÉμ°TEG

 State  ádhódG  ∞jô©J  á«dÉμ°TEG  »a  ≈dhC’G  ádCÉ°ùªdG  π```©d

 áeƒμëdG  :ô```NBG  í∏£°üe  ™```e  á```dhódG  í```∏£°üe  ¢SÉ```ÑàdG{

 øμd  ;™FÉ°T  ƒëf  ≈```∏Y  ¬d  kÉ```aOGôe  hó```Ñj  PEG  ;Government

 ,ádhódG  í∏£°üe  ø```e  kÉeób  ôãcCG  ó©j  á```eƒμëdG  í```∏£°üe

المدنية: والدولة  المدني  المجتمع 
الحديث ا;وروبي  الفكر  في  قراءة 

■  √ƒ°üæb  ô°SÉj
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 ≥à°ûªdGh  ,Ruling  ºμëdG  :»£°SƒdG  Qƒ°ü©dG  òæe  áeƒμëdG  í∏£°üe  »æ©j  Éªc

 í∏£°üe  πNO  Éªæ«H  ;Guberatio  IóFÉb  hCG  zOƒ≤j  ¿CG{  ≈æ©ªH  á«æ«J’  áª∏c  ø```e

 ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ™∏£e ™e áªjó≤dG  á«°ùfôØdG  ôÑY ájõ«∏éfE’G  á¨∏dG  ≈dEG  zádhódG{

.1ô°ûY

 ø«H  …ô¶f  ƒëf  ≈```∏Y  ¿ƒ£∏îj  º¡∏©éj  áeÉ©dG  ió```d  º```FÉ≤dG  Qƒ```°üàdG  ¿EG

 äÉ°SQÉªe  á©«ÑW  øY  ∞°ûμJ  á«∏ªY  á≤jô£H  IQƒ°üdG  âfÉc  ¿EGh  ,ø«ë∏£°üªdG

 ¿ƒaô°üàjh  ,(áeƒμëdG)  »```a  á£∏°ùdG  ™bGƒe  ¿ƒ∏¨°ûj  ø```jòdG  (ádhódG)  ∫É```LQ

 kÉjô¶f  kGójôéJ  ádhódG  í∏£°üe  hóÑj  Gòμgh  .º¡d  ádƒîªdG  á£∏°ùdG  ∂∏àd  kÉ≤ah

 ø«H  Kantorowicz  iô```j  Éªc  õ««ªàdG  Öéj  Gò```dh  ,¬ª¡a  áeÉ©dG  ≈```∏Y  Ö```©°üj

 .ájó«°ùéJ  IQƒ°U  Ö°üæªdG  òNCÉj  ’  ≈àM  Person  ¢üî°ûdGh  Office  Ö°üæªdG

 É¡H  GPEÉa  State  ádhO  áª∏μd  …ƒ¨∏dG  ¥É≤à°T’G  »a  åëÑdG  ≈dEG  ≥Ñ°S  Ée  É```fOƒ≤jh

 ¬Lh  ≈∏Yh  ,zΩƒ≤j  ¿CG{  »æ©J  »àdG  Stare  øe  á≤à°ûeh  »æ«J’  π°UCG  øe  IQóëæe

 áªK  øμd  ;(±ôX  hCG  ™°Vh  hCG  ∞```bƒe)  ≈æ©ªH  Stauts  øe  á≤à°ûe  ¢Uƒ```°üîdG

 øe  ™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  çóëj  Éeh  …ƒ¨∏dG  ¥É≤à°T’G  Gòg  ø«H  kÉbQÉa  hCG  kÉaÓàNG

 ádhódG  »a  ô¶ædG  ≈```dEG  ôeC’G  Gòg  ÉæH  »°†Øjh  .2á```«°SÉ«°ùdG  á```°SQÉªªdG  ∫Ó```N

 :πbC’G  ≈```∏Y  äÉbÉ«°S  á```KÓK  ∫ÓN  øe  π```ª©à°ùj  ,kGó```≤©e  kÉ```eƒ¡Øe  É```¡Ø°UƒH{

 äÉbÉ«°ùdG  ∂∏J  hóÑJh  ,»°SÉ«°ùdG  ¥É«°ùdGh  ,»fƒfÉ≤dG  ¥É«°ùdGh  ,»Ø°ù∏ØdG  ¥É«°ùdG

 Iô¶ædG  âfÉc  óbh  ,kÉYÉ°ùJG  ô```ãcC’G  »YÉªàL’G  QÉWE’G  »ah  ,kÉ«îjQÉJ  á```£ÑJôe

 Power  (Iƒ≤dG)  á```£∏°ùdG  QÉμaC’  ájójôéJ  IQƒ```°U  áHÉãªH  ádhó∏d  á```«μ«°SÓμdG

 Iôμa  âëÑ°UCG  ≈£°SƒdG  Qƒ°ü©dG  ájÉ¡f  »ah  ...Authority  (á£∏°ùdG)  Pƒ```ØædGh

 ÉgOhóM  ≈```∏Y  ô```£«°ùJ  »```àdG  ,Independent territories  á```∏≤à°ùªdG  »```°VGQC’G

 QGO  ,ähô«H  ,∞∏N  Oƒªëe  .O  ,Iƒ```«¡°T  ƒHCG  ∂dÉe  .O  áªLôJ  ,ádhódG  äÉ```jô¶f  ,â```æ°ùæa  hQó```fCG ```  1

.50  ¢U  ,1997  ,π«édG

.¬°ùØf  ™LôªdG ```  2
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 ,¬«∏Y  É kaQÉ©àe  kGôeCG  ¿ƒfÉ≤∏d  kGó«Mh  kGQó°üe  ¢VôØJh  ,É¡∏NGO  øe  É«∏Y  á```£∏°S

 zIOÉ«°ùdG{  º°SG  Iõ«ªªdG  áª°ùdG  hCG  IQó≤dG  √òg  ≈∏Y  Bodin  z¿GOƒH{  ≥∏WCG  óbh

.1ádhó∏d  áeR’  áª°ùdG  √òg  íÑ°üàd  Sovereignty

 ,á«MÉf  øe  ádhódG  í```∏£°üªd  …ƒ¨∏dG  ¥É≤à°T’G  áaô©e  ø```e  ºZôdG  ≈```∏Yh

 á«dÉμ°TE’G  ¿EÉa  ;iôNCG  á«MÉf  øe  ádhódG  Ωƒ¡Øªd  IOó©àªdG  äÉ```bÉ«°ùdG  ∑GQOEGh

 ¥ÉØJ’G  øμªj  Oó```ëe  ∞jô©J  OÉéjEG  Ωó```Y  »a  áæeÉc  π¶J  ∞```jô©à∏d  iô```ÑμdG

 øjòdG  A’Dƒg  ø«H  π°üØdG  Öéj  PEG{  :∞jô©àdG  »a  ø«à«∏°UCG  ø«à¡Lh  ø«H  ¬dƒM

 ¿ƒ≤∏£æj  øjòdG  ∂ÄdhCGh  ,á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ```≤ëdG  ájô¶f  ∫ÓN  øe  kÉØjô©J  ¿ƒ```æÑàj

.2zá£∏°ùdG  ájô¶f  øe  ádhó∏d  º¡Øjô©J  »a

 ádhódG  Ωƒ¡Øe  ∞°ûμàj  ¿ƒfÉ≤dGh  á```dhódG  ø«H  ΩRÓàdG  ábÓY  ≥∏£æe  ø```eh

 ∑Éæ¡a{,(»fóªdG  ™ªàéªdG)  hCG  The Non State  ádhOÓdG  …CG  ;IOÉ°†e á¡L øe

 ™ªàéªdGh  ádhódG  É```ªgh  ,ádhOÓdG  / ádhódG  ø```«H  πHÉ≤à∏d  ¿É```à«°SÉ°SCG  ¿É```àî°ùf

 á∏Ä°SCG  »```fóªdG  ™```ªàéªdG/ádhódG  :»```FÉæãdG  ìô```£jh  ,Oô```ØdG/ádhódG  ,»```fóªdG

 kÉMôW  áeƒμëdG  RÉ```¡Lh  ,á«YÉªàLG  á¡Lh  ø```e  ídÉ°üªdG  ø«H  á```bÓ©dG  ¿CÉ```°ûH

 »fóªdG  ™ªàéªdG  / á```dhódG  á«FÉæK  ¿CG  ≈```dEG  IQÉ°TE’G  Öéjh  ,3zõ```«côàdG  ó```jó°T

 ≈∏Y  â°ù°SCÉJ  »àdG  Elite Theory  áÑîædG  ájô¶f  »a  í°VGh  ƒëf  ≈∏Y  Iô```°VÉM

 ∫hC’G  ócCG  óbh  ,Pareto  ƒ```àjQÉHh  ,Mosca  Éμ```°Sƒe  ,ø««dÉ£jE’G  ø```jô¶æªdG  ó```j

 º°ùb  Éªæ«H  ;áeƒμëe  iôNCGh  ,á```ªcÉM  á≤ÑW  :¢SÉædG  øe  ø«à≤ÑW  OƒLh  ≈```∏Y

 óLƒJ  ∂dòch  ,áªcÉM  ô```«Z  áÑîfh  ,áªcÉM  áÑîf  :ø«Yƒf  ≈dEG  á```ÑîædG  »```fÉãdG

 Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science Blackwell, Malden, ```  1

(U.S.A) 2004, P.308.

Roger Scruton, A Dictionary of Political Thought, N.Y. Hill and Wang, 1989, P.446.  ̀̀̀  2

 áªLôJ  ,á«dGôÑ«∏dG  á«WGô≤ªjódG  á«°SÉ«°S  ``  ádhódG  äÉjô¶f  ,…ó«dhCG  ¿Gó«JôH  ,»Ø«∏fGO  ∂```jôJÉH ```  3

.320  ¢U  ,2005  ,çÉëHCÓd  è«∏îdG  õcôe  ô°ûfh
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 øjòdG  (ójóédG)  …Oó©àdG  ôμØdG  QÉ```°üfCG  óæYh  ,á«°ùcQÉªdG  »a  á«FÉæãdG  √ò```g

 ¬fC’  ;»fóªdG  ™ªàéªdG/ádhódG  á«FÉæK  ∑GQOEG  ≥«©J  OôØdG/ádhódG  á«FÉæK  ¿CG  GhCGQ

 π«∏ëàdG  øY  á«YÉªàL’G  äÉbÓ©∏d  áª°SÉM  ÖfGƒL  AÉØNEG  ºàj  ób  É¡dÓN  ø```e

.1á∏∏°†e  èFÉàf  ≈dEG  »°†Øj  …òdG  ôeC’G  ,»°SÉ«°ùdG

 ¬Mô£J  Éeh  »fóªdG  ™ªàéªdG  / ádhódG  á«FÉæK  π«°UÉØJ  »```a  ∫ƒNódG  πÑbh

 á«dOÉÑàdG  IQƒ```°üdG  hCG  √óM  ≈∏Y  É```ª¡æe  πμd  ΩÉ¡e  hCG  ∞```FÉXhh  äÉ```bÓY  ø```e

 »fóªdG  ™ªàéª∏d  »```MÓ£°U’G  ∞jô©àdG  IQƒ```°U  óæY  ∞```bƒàf  ,É```ª¡«∏c  QGhOC’

 äÉfÉ«μdG  hCG  äÉ```©ªéàdG  ∞°Uƒd  ¬dÉª©à°SG  º```J  í```∏£°üe  ¬```fEG{  :Civil Society

 ∞jô©à∏d  kÉ≤ahh  ,2zá```∏FÉ©dGh  ádhódG  ø```«H  kÉ£«°Sh  kGõcôe  π¨°ûJ  »```àdG  á```ª¶æªdG

 hCG  ádhódG  :√ô°SCÉH  ™```ªàéªdG  IQƒ°U  πãªj  ΩRÓàe  çƒdÉK  É```æjód  íÑ°üj  ≥```HÉ°ùdG

 Éª∏ãeh  ,á∏FÉ©dG  hCG  OôØdG  ,(π≤à°ùªdG  õ«ëdG)  hCG  »fóªdG  ™ªàéªdG  ,(á```£∏°ùdG)

 k’Éªμà°SG  »fóªdG  ™ªàéªdG  / ádhódG  á«FÉæK  hóÑJ  ,OôØdG/ádhódG  á«FÉæK  äó```Lh

 á«JÉ«ëdG  º¡ª«gÉØe  ´ÉÑJG  OGôaCÓd  ø```μªj  ∞«c  ,ájóHC’G  á«°SÉ«°ùdG  á```«dÉμ°TEÓd

 ióÑàJ Éæg øeh ,ádhódG hCG á£∏°ùdG áYÉWEG ™e á«fóªdG á∏«°†ØdG Aƒ°V »a á«JGòdG

 á£∏°ùdG  / ádhódG  ø«H  §«°SƒdG  √õcôªàH  ¬fEG  PEG  ;»fóªdG  ™ªàéªdG  ∫hÉæJ  á«ªgCG

 Éªc  ,kÉ©«ªL  ∂ÄdhCG  ø```«H  áªFÉ≤dG  äÉbÓ©dG  OÉ©HCG  ìô£j  ø```WGƒªdG  / Oô```ØdG  hCG

 »a  ´É°VhCÓd  á°ùcÉY  √BGôe  IQƒ°U  hCG  ¢TÉ©ªdG  ™bGƒ∏d  kÉØ°Uh  √ÉjÉæK  »a  πªëj  ¬fCG

 ∞°UƒdG  ôeCG  RhÉéàj  ¬fEG  πH  ;¬JÉeRCGh  ,¬JÓμ°ûeh  ,√ÉjÉ°†b  ∫ÓN  øe  ™ªàéªdG

 √Gƒàëe  πFÉ°ùªdG  ∂∏J  ¿EG  å«Mh  ,π```Ñ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SGh  ºjƒ≤àdG  ádhÉëe  ≈```dEG

 á«HPÉLh  kÉ≤jôH  »Ø°†J  âfÉc  ¿EGh  ``  É```¡fEÉa  ``  »fóªdG  ™ªàéªdG  …CG  ``  ¬```∏NGO  »```a

 OGOõj  ,…ô¶ædG  ¢ûjƒ°ûàdGh  ¢SÉÑàd’G  øe  kGQób  πªëJ  ``  í∏£°üªdG  ≈∏Y  á°UÉN

 ¢VGôZC’  ¬eGóîà°SG  ø```μªj  å«M  ;≥«Ñ£àdG  ≈```∏Y  Ωõ©dG  Éfó≤Y  É```ª∏c  á```Hƒ©°U

.321  ¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  1

Frank Bealey, P. 59.  ̀̀̀  2
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 ób  Éªe  ,ïdEG  ...á```«ª∏Y  ,ájOÉ°üàbG  ,á```«°SÉ«°S  :á```Ø∏àîe  hCG  á```æjÉÑàe  ,IOó```©àe

. kÓ∏°†e  kÉë∏£°üe  ¬Ø°UƒH  í∏£°üªdG  ΩGóîà°SG  ÖæéJ  ≈dEG  ájÉ¡ædG  »a  »°†Øj

 ,»fóªdG  ™ªàéªdG  í∏£°üe  ≈∏Y  ±ô©àdG  »a  kÉë°VGh  kÉ≤jôW  ¢ùª∏àf  »```μdh

 Aƒ°V  »a  í∏£°üªdG  Gòg  OÉ©HCG  ∑Qóf  hCG  ∫hÉëæ°S  ÉæfEÉa  ,ÉæãëH  ´ƒ°Vƒªd  kÉ≤ahh

 ∫ƒNO  ¿EÉa  Gòdh  ,ádhódG  π```HÉ≤e  »a  kÓ≤à°ùe  kGõ«M  ¬Ø°UƒH  hCG  á```dhódÉH  ¬```àbÓY

 πª©J  á«YƒW  äÉ«©ªL  hCG  äÉ```©ªéJ  π«μ°ûàd  õ«ëdG  Gòg  ≈dEG  ¢SÉ```ædG  hCG  OGô```aC’G

 ,á«©ªàée  IOÉØà°SG  ôaGƒJ  πLCG  øe  É¡dOÉÑJh  ,á«JÉ«ëdG  äGô```ÑîdG  ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y

 º«éëJ  ºàj  É```æg  øeh{  .á«bÓNC’G  / á```«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdÉH  Qƒ```©°û∏d  kÉ```≤ahh

 ∑ƒ∏°ù∏d  ô```«jÉ©e  ∫ÓN  ø```e  É¡«∏Y  ô£«°ùªdG  ô```«Zh  IOhó```ëªdG  ô```«Z  á```«fÉfC’G

 IÉ«ëdG  ¥É```£f  RhÉéJ  »fóªdG  ™```ªàéªdG  ¿EÉ```a  ,≥∏£æªdG  Gò```g  ø```eh  ,1z»```fóªdG

 á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ≤ëdG  IÉYGôe  ¿ƒμJ  å«M  ΩÉ©dÉH  ΩÉªàg’G  ≈dEG  ¢UÉîdG  hCG  ájOôØdG

 zÖbGôªd{  IQƒ°U  πãªj  √QhóH  ¬fEÉa  Gòdh  .áæWGƒªdG  ¥ƒ≤M  øY  ´ÉaódGh  ,¿É°ùfEÓd

 äÉjôëdG  ∂∏J{  hCG  ,Civil Liberties  á«fóªdG  äÉjôëdG  √ÉéJ  ádhódG  äÉ```°SQÉªªd

 .»Ø°ù©àdG  ∫É≤àY’G  ó°V  áfÉ°üëdGh  ∫É```≤àf’G  ájôMh  ô«Ñ©àdG  ájôëH  á```£ÑJôªdG

 áªK ¿EÉa ,Ωƒ¡ØªdG Gòg ¬æª°†àj Ée ∫ƒM ΩÉJ ¥ÉØJG óLƒj ’ ¬fCG  øe ºZôdG ≈∏Yh

 ¿ÉàLQóe  áaÉë°üdG  ájôMh  äGòdG  øY  ô«Ñ©àdG  ájôM  ¿CG  ≈∏Y  …CGôdG  »a  kÉbÉØJG

 ájôM  øe  ¬æª°†àJ  ÉªH  ,™```ªéàdG  ájôM  ∂dòch  ,á«fóªdG  äÉjôëdG  áëF’  ≈```∏Y

 ájQÉ«©ªdG  äÉ«cƒ∏°ùdG  ∂```∏J  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  »ª°ùe  âëJ  êQó```æjh  ,2zIOÉ```Ñ©dG

 πª©dGh  ,∞æ©dG  òÑfh  ,ºgÉØàdG  hCG  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  IôμØH  á```≤∏©àªdG

.á«Yƒ£dG  äÉª«¶æàdG  hCG  äÉ©ªéàdG  ¿ÉcQCG  ó«WƒJ  ≈∏Y

 ™ªàéªdG  ájÉZ  hCG  »fóªdG  ™ªàéªdG  πªY  á©«ÑW  »a  ô¶f  »à¡Lh  ΩÉeCG  ÉæfEG

Jean Bethke Elshtain, Democracy on Trail, N.Y, Basic Books, 1995, P. 6.  ̀̀̀  1

Frank Bealey, P. 56.  ̀̀̀  2
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 kÉëÑc  πãªj  Éæg  øeh  ,ádhódG  πHÉ≤e  »a  kÓ≤à°ùe  kGõ«M  ¬Ø°UƒH  :≈dhC’G  :»fóªdG

 IRhÉéàªdG  ájƒ£∏°ùdG  É¡JÉ°SQÉªe  ¿CÉ```°ûH  ádhódG  hCG  ájõcôªdG  áeƒμëdG  ìÉ```ªéd

 ,kÉ«bÓNCG  kGQÉWEG  ¬Ø°UƒH  :á«fÉãdG  ,á«YÉªédG  hCG  ájOôØdG  ¥ƒ≤ëdÉH  ≥∏©àj  Ée  πμH

 IÉ«M  ôaƒJh  á«fóªdG  º«≤dG  ºYóJ  »àdG  áeÉ©dG  ∑ƒ∏°ùdG  ô«jÉ©e  ¬```∏NGóH  πμ°ûàJ

 kÉμHÉ°ûàe  ô```eC’G  hóÑj  ø«à≤HÉ°ùdG  ô```¶ædG  »à¡Lh  ∫Ó```N  øeh  .á```≤F’  á```«fÉ°ùfEG

 á¡Lƒd  kÓãªe  √Gƒàëe  »a  »fóªdG  ™ªàéªdG  hóÑj  å«M  ,¬°ùØf  ¿B’G  »a  kÉμHôeh

 á«©ª≤dG  äÉ```°SQÉªªdG  √ÉéJ  Oô```Ø∏d  á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ```≤ëdG  ádÉØc  »a  á```jOôa  ô```¶f

/á«©ªàée  ô¶f  á¡Lh  ôNB’G  Ö```fÉédG  ≈∏Yh  ,ádhódG  πÑb  øe  á```jOGóÑà°S’G  hCG

 º¡eGõàdG  ™e  á«JGòdG  á«JÉ«ëdG  º¡ª«gÉØe  ´ÉÑJG  »a  OGôaC’G  ≥M  iôJ  á«bÓNCG

 ™ªàéªdG  QÉWEG  »a  …Qhô°†dG  πNGóàdG  Gòg  ôÑYh  ,á«fóªdG  πFÉ°†ØdG  ΩGô```àMÉH

 »YÉªàLG  πeÉμJ  ΩCG  »°SÉ«°S  ¿RGƒJ  áªK  πg  :…ôgƒédG  ∫GDƒ°ùdG  ≈∏éàj  »```fóªdG

 ôμØdG  »a  »```fóªdG  ™ªàéªdGh  á```dhódG  ø```«H  ábÓ©dG  OÉ```©HCG  ∑GQOEG  ¥É```«°S  »```a

?åjóëdG  »HhQhC’G

IôμÑªdG  á«°ù«°SCÉàdG  ä’hÉëªdG

 ¿ƒWÓaCG  Ωób  The City-State  áæjóªdG  ádhO  hCG  ádhódG  / áæjóªdG  πX  »a

 »àdG  äÓμ°ûªdG  ∂```∏J  è```dÉ©«d  Republic  á```jQƒ¡ªédG  (Ω.¥  348  ``  428)  Plato

 »°SÉ«°ùdG  ¬LPƒªf  ¿ÉcQCG  ¿ƒ```WÓaCG  óWƒj  Éªæ«Hh  ,»```æ«KC’G  ™ªàéªdG  É```góLhCG

 º¡jód  OGôaCG  øY  ’EG  å```jóM  ’  å«M  á«fÓ≤©dG  ¬JÉÑ«JôJ  ∫Ó```N  øe  π```°VÉØdG

 √óæY  RhÉéàJ  ’  PEG  ;ádGó©dG  hCG  á≤«≤ëdG  øY  åëÑdG  ±ó¡à°ùj  »fÓ≤Y  ô°üæY

/ áæjóªdG  »a  πãeC’G  »```°SÉ«°ùdG  êPƒªædG  hCG  ∫OÉ©dG  ™ªàéªdG  Ohó```M  á```∏«°†ØdG

 ≈dEG  ¢SÉædG  Oƒ≤J  ÉgQhóH  »àdGh  ,á∏«°†ØdG  »g  É¡JGP  óM  »a  ádGó©dÉa  ,á```dhódG

.ádGó©dG  ¬«a  ≥≤ëàJ  »fóe  ΩÉ¶f  ¢ù«°SCÉJ

 Iôμa  ìô``£j  ¿CG  ≈∏Y  Iô``ªdÉH  kÉ°üjôM  ¬àjQƒ¡ªL  »a  ¿ƒ``WÓaCG  ø``μj  º```d
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 Iôμa  ¿CG  :É¡ªgCG  ÜÉÑ°SC’G  øe  Oó©d  ∂dPh  ;»fóªdG  ™ªàéªdÉH  ¿B’G  ≈```ª°ùj  É```e

 ¥ƒ≤M  ≈∏Y  ócDƒj  …ò```dG  »fóªdG  ™ªàéªdG  IQƒ```°U  πãªJ  »àdG  π```≤à°ùªdG  õ```«ëdG

 ßØëJ  πFÉ°†a  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ™ªàée  Aƒ°V  »a  ácôà°ûe  ô«jÉ©ªH  ΩGõàd’Gh  ,OGôaC’G

 IôμØdG  √òg  ,á```côà°ûe  ô«jÉ©ªH  ΩGõàd’G  á```«YGƒW  øe  ≥∏£æjh  ,¥ƒ```≤ëdG  √ò```g

 ô«HGóàdGh  äÉ```Ñ«JôàdG  ™°Vh  »```a  ájõcôªdG  É¡à£∏°S  á```dhódG  øe  Ö```∏°ùJ  ±ƒ```°S

 ájôëdG ≥M kÉ°†jCG ,»≤Ñ£dG hCG »eô¡dG º¡ÑJGôàd kÉ≤ah OGôaC’G äÉ«dÉ©ØH á°UÉîdG

 ∂∏ªdG  º¡aƒØ°U  ø«H  øe  êôîj  øjòdG  áØ°SÓØdG  á≤Ñ£d  ¿ƒWÓaCG  √É£YCG  …òdG

 øe  »fóe  ™ªàéªd  IGƒ```f  π«μ°ûàd  áëfÉ°S  áª«¶Y á```°Uôa  πãªj  º```d  ±ƒ```°ù∏«ØdG

 ,ájôëdÉH  É¡©àªJ  QÉWEG  »a áeÉ©dG  ``  á°UÉîdG  É¡ª«b ¢VôØJ áÑîæd  êPƒªf ¬dÓN

 OƒLh  á«fÉμeEG  ≈```∏Y  »°†≤j  Éªe  áeÉ©dG  ™e  ΩGó```°U  ádÉM  »a  É¡∏©éj  ó```b  É```ªe

 ,É¡àjÉªMh  É¡≤≤ëJ  ≈∏Y  »fóªdG  ™ªàéªdG  πª©j  »àdGh  OGôaCÓd  á«°SÉ°SCG  äÉjôM

 É¡fCG  á«æ«KC’G  á«WGô≤ªjódG  ≈∏Y  Ö«©j  ÉeóæY  ¿ƒWÓaCG  óæY  kÉ«∏L  √Gôf  Ée  ƒgh

.1AGƒ°S  óM  ≈∏Y  øjhÉ°ùàªdG  ô«Zh  øjhÉ°ùàªdG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  øe  kÉYƒf  ô°ûæJ

 ™ªàéªH  ±GôàY’G  IôμØd  »fƒWÓaC’G  ΩÉ¶ædG  á```°VQÉ©e  øe  ºZôdG  ≈∏Yh

 É¡MÉJCG  »```àdG  ájôëdG  ∂```∏J  ¿EÉ```a  É¡àæª«gh  á```dhódG  á```jõcôe  π```X  »```a  »```fóe

 øY  á«dÓ≤à°S’ÉH  kÉ```©àªàe  ¬∏©éJ  »àdGh  ``  á≤«≤ëdG  øY  å```MÉÑdG  hCG  ±ƒ```°ù∏«Ø∏d

 ±ƒ°ù∏«ØdG  Gò¡d  πØμj  »fóe  ™ªàée  ≈dEG  áLÉëdG  ócDƒJ  ``  iôNC’G  äGôKDƒªdG  πc

 á°Vô©e  (ádõ©æe)  á```Ñîf  øe  ¬fƒc  IôWÉîe  øY  ¬```H  iCÉæJh  ,ájOôØdG  ¬```àjôM

 ºμM hCG  ∂∏ªdG ±ƒ°ù∏«ØdG øe ,ôNB’G ÖfÉédG ≈∏Yh .áeÉ©dG Ωƒé¡d ΩGhódG ≈∏Y

 zá«°SÉ«°ùdG  ÜÉàc  »a  Ωó≤«d  ƒ£°SQCG  ∞≤j  ájQƒ¡ªédG{  »```a  OQh  Éªc  á```Ø°SÓØdG

 É¡MôW  »àdG  ``  á```«dƒª°ûdG  IQƒ```°U  ¿EG  ,zá```«°SÉ«°ùdG  á```YÉªédG{  IQƒ```°U  Politics

 áÄ«¡dG  ,Iô```gÉ≤dG  ,ÜÉ°ûîdG  ø```°ùëªdG óÑY  .O  á```ªLôJ  ,á```«æ«KC’G  á```«WGô≤ªjódG  ,õ```fƒL  Ω.`g.CG ```  1

.73  ¢U  ,1976  ,ÜÉàμ∏d  áeÉ©dG  ájô°üªdG
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 ``  IOóëe  äÉjÉZ  hCG  ±Gó```gCG  ≥«≤ëàd  kÉ```≤ah  ™ªàéªdG  º«¶æJ  ¿CÉ```°ûH  ¿ƒ```WÓaCG

 Qƒëe  ó©J  πFÉ°ùªd  ¬```àjDhQ  Aƒ°V  »a  »YÉªàL’G  ∑Gô```ëdG  øe  OôØdG  ø``` qμªJ  ’

 ∫ÓN  øe  ¬à«¨H  øY  ƒ£°SQCG  åëÑjh  ,ΩÉ```©dG  ídÉ°üdG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe  RÉμ```JQG

 hCG  OôØ∏d  »YÉªàL’G  ∑Gô```ëdG  ájôM  ≈dEG  π«Ñ°ùdG  »¡a  zΩÉ```©dG  QhÉ°ûàdG{  Iô```μa

 …òdG  ó≤ædG  ¿EÉa  Gòdh  ,»fóªdG  ™ªàéª∏d  á```∏«°UCG  IóYÉb  πãªJ  »àdGh  ,ø```WGƒªdG

 zIGhÉ°ùªdG{  Iôμa  ∫ÓN  øe  íjô°U  ``  ƒëf  ≈```∏Y  á«WGô≤ªjó∏d  ¿ƒWÓaCG  ¬```¡Lh

 ≥∏£æe  øe  ájôëdG  ºYój  ƒ£°SQCG  óæY  íÑ°UCG  ``  ¬jód  »≤Ñ£dG  Ωƒ¡ØªdG  ¢†«≤f

.1zGƒª nμëojh  Gƒª oμënj  ¿CG  »a  Gƒcôà°ûj  ¿CG  Öéj  (ø«æWGƒªdG)  OGôaC’G  ¿CG{

 á«°SÉ«°ùdG  áYÉªédG  hCG  OGô```aC’G  ´ÉªàLG  óæYh

 øe  π©éJ  á«∏ª©dG  áªμëdG  ¿EÉ```a  QhÉ°ûàdG  πLCG  øe

 ``  äGôÑN  ø```e  ¬H  ¿ƒ©àªàj  É```ªH  ``  OGô```aC’G  A’Dƒ```g

 ÉjÉ°†≤dG  »a  OÉ```°TQE’Gh  í°üædG  º```jó≤àH  øjôjóL

 »a  ô«μØàdG  ΩÉ```eCG  ≥```jô£dG  ó```¡ªj  É```ªe  ,á```eÉ©dG

 ΩÉ©dG  π≤©dG  Iô```μa  ≥∏£æe  øe  »```fóªdG  ™```ªàéªdG

 óæY  IOó©àe  Qƒ°U  »a  ó©H  É```ª«a  É¡dhÉæJ  ºJ  »```àdG

 »a  OGôaC’G  ø«H  ∫OÉÑàªdG  ΩGôàMÓd  IQƒ°U  É¡fEG  .õdhQh  §fÉch  ,πé«gh  ,ƒ°ShQ

 zƒ£°SQCG{  ¬MôW  Ée  áª«b  ¿EG  .º¡æ«H  É```ª«a  AGQB’G  ±ÓàNG  ôjó≤Jh  º¡a  Aƒ```°V

 ≈∏Y  áæWGƒªdG  ≥M  ôμæj  …ò```dG  »≤Ñ£dG  ÖJGôàdG  ¿ÉcQCG  ¢†jƒØàd  kÓ```Nóe  ó```©j

 çGóMEGh  ,»```fóªdG  ™ªàéªdG  »```a  ô«μØàdG  Oô```ée  ø```μd  ;Ö©°ûdG  äÉ```Äa  ¢†```©H

 ádhO  πHÉ≤e  π≤à°ùe  õ«M  OƒLh  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  πãªj  ’  á«≤Ñ£dG  QGó```L  »a  Iô```¨K

 õ«M  ¬jRGƒj  ¿CG  øμªj  ’  …òdG  º¶YC’G  ¿É«μdG  ΩGhódG  ≈∏Y  â∏ãe  »àdG  áæjóªdG

 Aristotle, Politics of Aristotle, ed. and trans. By Ernest, Oxford Univ. Press 1965, ```  1

P.258, Vi: 11:1-2.

 ¬MôW  Ée  áª«b  ¿EG
 kÓNóe  ó©j  zƒ£°SQCG{
 ÖJGôàdG  ¿ÉcQCG  ¢†jƒØàd
 ≥M  ôμæj  …òdG  »≤Ñ£dG
 ¢†©H  ≈∏Y  áæWGƒªdG
Ö©°ûdG  äÉÄa
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 ¿ƒμJ  Ée  ÜôbCG  ƒ£°SQCG  óæY  ádCÉ°ùªdG  âfÉc  ¿PEG  .»fóªdG  ™```ªàéªdG  hCG  π```≤à°ùe

 √RhÉéJ  øμªj  ’  áæjóªdG/ádhódG  QÉWEG  »a  »°SÉ«°S  ¿RGƒJ  çGóMEG  ádhÉëe  ≈dEG

.»fóªdG  ™ªàéªdG  IQƒ°U  πãªj  π≤à°ùeh  mRGƒe  ôNBG  QÉWEG  OƒLh  ≈dEG

 ≈dEG  Oƒ©j{  »```fóªdG  ™ªàéªdG  í```∏£°üe  ¿CG  iô```J  iôNCG  ô¶f  á```¡Lh  á```ªK

 OÉëJG  ≈dEG  kÉ«aôM  ¬àªLôJ  øμªj  …ò```dG  Politike koinonia  zƒ£°SQCG  í```∏£°üe

 ájƒ£∏°ùdG  á£HGô∏d  kÉ```aOGôe  »fóªdG  ™ªàéªdG  πãªj  Éægh  ,ø```«æWGƒe  á```£HGQ  hCG

 §HGôàJ  ø«æWGƒªdG  ø```e  áYÉªL  »¡a  ...(Polis)  á```«æ«KC’G  áæjóªdG  á```dhO  »```a

 ƒ£°SQCG  Ωƒ¡Øªa  ...Ió```«©°Sh  áª«≤à°ùe  IÉ«M  π```LC’  …CG  ;z…ô«N{  ±óg  π```LC’

 ájQƒ¡ªédG  øe  ¿ƒ```d  ≈∏Y  ¿PEG  ¢ù°SDƒj  »```fóªdG  ™```ªàéªdG  hCG  (Polis)  ¢ù```dƒÑ∏d

 ,ø«ëdÉ°U  ,Qƒ```cP  ,QGôMCG  ø«æWGƒe  ≈```∏Y  É¡°ù°SCG  ΩÉ```≤J  »```àdG  á```«WGô≤à°SQC’G

 ƒg  ÉªH  ΩÉªàgÓd  Gƒ```ZôØàj  »c  ÆGôØdG  â```bhh  IhôãdG  øe  »Øμj  É```ªH  ¿ƒ```©àªàj

 kGóFÉ°S  »WGô≤ªjódG  êPƒ```ªædG  Gòg  ôªà°SG  óbh  .áeÉ©dG  ¿hDƒ```°ûdÉH  …CG  »```°SÉ«°S

 á«fÉehôdG  ájQƒWGôÑeE’G  QÉ```«¡fG  ™eh  .1Ωƒ«dG  ≈àM  »°SÉ«°ùdG  ô```μØdG  ïjQÉJ  »```a

 ádhÉëªdG  hCG  »```μ«°SÓμdG  Ωƒ```¡Øª∏d  »FÉ¡f  ó```M  ™°Vh  ºJ  á```«ë«°ùªdG  A»```éeh

.»fóªdG  ™ªàéªdG  í∏£°üªd  á«°ù«°SCÉàdG

»fóªdG  ™ªàéªdGh  áãjóëdG  ádhódG
!ábÓ©∏d  IójóL  íeÓe

 ¿CG  »©bGƒdG  »°SÉ«°ùdGh  (1526  ``  1469)  Machivlli  :»```∏∏«aÉμ«ªd  ø```μj  º```d

 Öéj  »àdG  äÉjôë∏d  kGô¶æe  ¢ù«d  ¬fEG  PEG  ;»fóªdG  ™ªàéª∏d  ô«¶æàdG  »a  º¡°ùj

 ,á«fóªdG  πFÉ°†ØdG  ¬```∏ãªJ  ÉªH  ºà¡j  ºdh  ,á```dhódG  á£∏°S  á¡LGƒe  »```a  É```¡æ«eCÉJ

 ,Qó«M  ΩÓ°ùdG óÑY  .O  ,áªLôJ  ,»°SÉ«°ùdG  ≥«Ñ£àdGh  ájô¶ædG  :»fóªdG  ™ªàéªdG  ,±ƒdOBG  ∂fGôa ```  1

.22  ``  21¢U  ,2009¢U  ,ÜÉàμ∏d  áeÉ©dG  ájô°üªdG  áÄ«¡dG  ,IôgÉ≤dG
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 É¡≤jôW  ≥°ûJ  äCGóH  »àdG  ájOôØdG  äÉjôëdG  ™e  É¡eGó°U  ∫ÉM  ∑Qój  ¬fEG  å«M

 íÑμj  ¿CG  ∑GòfBG  óMCG  ™°SƒH  øμj  ºdh  ,IójóédG  á«HhQhC’G  IÉ«ëdG  äGô«¨àe  ôÑY

 ™ªàée  §HGhQ  hCG  º«b  ’  ájƒb  ádhO  á£∏°S  ∫ÓN  øe  ’EG  äÉjôëdG  ∂∏J  ìÉ```ªL

 ájôμØdG  ¢VQC’G  ó«¡ªJ  ∫Ó```N  øe  AÉL  »∏∏«aÉμ«ªdG  ÜÉ¡°SE’G  ¿CG  ô«Z  ,»```fóe

.ádCÉ°ùªdG  √òg  »a  º¡°ù«d  √ó©H  ≈JCG  øe  πμd  ICGôédG  øe  Oƒ¡©e  ô«Z  ƒëf  ≈∏Y

 ø«H  kÓ°UÉa  kGó```M  ÉHhQhCG  »```a  ≥∏£ªdG  º```μëdG  √ÉéJÉH  Qƒ```£àdG  π```ãe  ó```bh

 kAÉæH  ∂dPh  ,z»fóªdG  ™ªàéªdG{  í∏£°üªd  áãjóëdG  »fÉ©ªdGh  áKhQƒªdG  »fÉ©ªdG

 ´ƒªéªd  øjQhÉ°ûàe  ø«H  ó```©j  ºd  ºcÉëdG  ¿CG  :Éª¡dhCG  :ø««°SÉ°SCG  ø```jô«¨J  ≈```∏Y

 hP  ÉªfEGh  ,´É£bE’G  ô°üY  ¿ÉHEG  ∫ÉëdG  ¿Éc  Éªc  ,Iójó©dG  ájƒ£∏°ùdG  äGOÉëJ’G

 ¿B’G  øeh  ,ádhó∏d  á```jOÉªdG  Iƒ≤dG  QÉμàMG  »```a  ±ô°üàdG  ≥M  ∂```∏àªjh  ,IOÉ```«°S

 ºcÉëdÉH  πÑb  Éª«a  â```≤ëdCG  »àdG  äGOÉëJ’G  ¢ù««°ùJ  Ωó```Y  …ôé«°S  kGó```YÉ°üa

 Üòéj á«μ∏ªdG  IOÉ«°ùdG  hP ¿Éc Éªæ«M (ïdEG  ...á«aôëdG ∞FGƒ£dGh äÉHÉ≤ædÉc)

 AÓÑædG)  Iõ«ªàªdG  äÉ```≤Ñ£dG  ¿CG  ÉgôNBGh  ,¬«dEG  »°SÉ«°ùdG  QGô```≤dG  äÉ```£∏°S  πc

 ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  ™```e  ¢ùaÉæàdG  »a  â```∏NOh  ,É¡JGRÉ«àeG  äó```≤a  (¢Shô```«∏cE’Gh

.1πμ°ûàJ  »àdG

 ƒg  Éeh  ,çhQƒ```e  ƒg  Ée  ø«H  π```°UÉØdG  óëdG  Gò```¡d  kGó```«°ùéJ  É```fOQCG  GPEGh

 õfƒg  ¢SÉ```eƒJ  :±ƒ°ù∏«ØdG  Gò```g  ôcòf  ¿CG  á```¨dÉÑªdG  øe  ¢ù```«d  ¬```fEÉa  ,å```jóM

 øWGƒªdG  ø«H  ábÓ©∏d  kGójóL  kGQÉ```WEG  ™°Vh  …ò```dG  (1679  ``  1588)  T. Hobbes

 ºàj  »μdh  ,´Gô°üdG  ¢VƒN  ºàëàj  ájOôØdG  ájôëdG  ≥«≤ëJ  πLCG  øªa  .ádhódGh

 É¡d  πãàªj  á«fóe  π```FÉ°†a  hCG  óYGƒb  ≈∏Y  ¥É```ØJ’G  Öéj  ´Gô°üdG  Gò```g  º```°ùM

 ∞«c  :ºgC’G  ∫GDƒ```°ùdÉH  ¬à∏Ä°SCG  õfƒg  CGó```H  óbh  .ø«æWGƒªdG  hCG  OGô```aC’G  ™```«ªL

 »μd  ô°ûÑdG  ø«H  á°ùaÉæªdG  hCG  ´Gô```°üdG  hCG  ÜôëdG  ádÉM  ø```e  ¢UÓîdG  ø```μªj

.25  ¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  1
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 ∂∏J  É¡fEG  ,ájô°ûÑdG  á©«Ñ£∏d  ≥«ªY  π«∏ëàH  ¬àHÉLEG  õHƒg  CGóÑjh  ,ΩÓ°ùdG  Oƒ°ùj

 ™°VƒdG  ádÉëdG  √òg  ¢ùμ©Jh  ,kÉ°†jCG  á«∏°UC’Gh  ô°ûÑdG  ¥ÉªYCG  »a  áæeÉμdG  ádÉëdG

 hCG  ø«fGƒ≤dG  ∂∏J  á£°SGƒH  Égô««¨J  »¨Ñæj  »àdGh  ,á«éª¡dG  ¬JQƒ°U  »a  …ô°ûÑdG

 hCG  ,»©«Ñ£dG  ≥ëdG  øe  ≥∏£e  OôéJ  ¬```fEG  ,≈∏YCG  á£∏°S  øe  IQOÉ°üdG  ô```eGhC’G

 kGóHCG  ¬∏ãe  óLƒj  ºd  …òdG  …QòédG  ´ƒædG  øe  á«fƒfÉ≤dG  á```«©°VƒdG  Ögòe  ¬```fEG{

.1z»°VÉªdG  »a

 …òdG  ájô°ûÑdG  á°ùaÉæªdG  ™ªàée  hCG  z¥ƒ°ùdG{  ™ªàée  á«°VGôàaG  ∫ÓN  øeh

 å«M  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  ≈```∏Y  ájô«eóàdG  É¡JÉ°SÉμ©fGh  z¥ƒ```°ùdG{  á«∏≤Y  ¬```ªμëJ

 á«fÉfC’G  …CG  ,ájOÉªdG  πFÉ°SƒdG  hCG  Iƒ≤dG  ≈∏Y  PGƒëà°S’G  »a  áÑZôdGh  ´QÉ```°üàdG

 √òg  øeh  ,IOÉ©°ùdG  hCG  ìÉéædG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  πLCG  øe  áëjô°üdG  É¡JQƒ°U  »a

 »a  øjôNB’G  øe  ¬Ñ∏£j  Ée  πHÉ≤e  »a  √ô©°S  hCG  ¬àª«b  Oôa  πμd  íÑ°üj  ,ájhGõdG

 ;iôNC’G  AÉ«°TC’G  áª«≤c  OôØdG  áª«b  íÑ°üJ  PEG{  ;äÉLÉ«àMG  hCG  äÉeóN  IQƒ°U

 ≥Ñ£æj  iôNCG  AÉ«°TCG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Éªch  ...∫É≤j  Ée  Gòg  ,¬æªK  hCG  √ô©°S  É¡fEG  PEG

 á«Ñ∏ZCG  Ω uƒ≤jh  ,ô©°ùdG  Oóëj  øe  ƒg  …ôà°ûªdG  ÉªfEG  ,™FÉÑdG  ¢ù«∏a  ,ô°ûÑdG  ≈```∏Y

 øe  ôãcCG  â°ù«d  á«≤«≤ëdG  º```¡àª«b  øμd  ,áæμªe  áª«b  ≈```∏YCÉH  º¡°ùØfCG  ô```°ûÑdG

 ¥ƒ°ùdG  á«∏ªY  hCG  …ô```à°ûªdGh  ™FÉÑdG  á```bÓY  πX  »ah  ,2zº```¡d  øjôNB’G  º```jƒ≤J

 ô°ûÑdG  Ö∏°ùj  ¿CG  ø```e  kÉªFÉb  ±ƒîdG  π```¶j  ájô°ûÑdG  á©«Ñ£dG  ≈```∏Y  Iô```£«°ùªdG

 á«fÉμeE’  …Qò```édG  πëdG  á«ªgCG  »JCÉJ  É```æg  øeh  ,¬fhPƒëj  Ée  kÉ```°†©H  º```¡°†©H

.z™«ªédG  ó°V  ™«ªédG  ÜôM{  hCG  ,™ªàée  πX  »a  ¢ûjÉ©àdG

 ájOôa  ∑ôàJ  á```Ø∏àîe  á«Yƒf  øe  »YÉªàLG  ó```≤©d  á¨«°U  zõ```Hƒg{  ìô```à≤jh

 á¶ëd  …CG  »a  ¿ƒ```Hhòj  ’  A’Dƒ¡a  ,á```ª«∏°S  ``  ø```««©«Ñ£dG  ô```°ûÑdG  ``  ø```jóbÉ©àªdG

 ,ähô«H  ,Ó```«°UÉ°U  ÜôY  óªëe  .O  á```ªLôJ  ,»°SÉ«°ùdG  ô```μØdG  ï```jQÉJ  ,¬```««dÉaƒ°T  ∑É```L  ¿É```L ```  1

.331  ¢U  ,1985  ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  äÉ°SGQó∏d  á«©eÉédG  á°ù°SDƒªdG

T. Hobbes, Leviathan, Indianapolis, Boobs-Mmerril 1983, P. 79.  ̀̀̀  2
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 ácôà°ûe  IOGQEG  »a  á¶ëd  …CG  »a  ÜhòJ  ’  á```jOôØdG  º¡JGOGQEG  ¿EG  ,zÖ©°T{  »```a

 IóMGƒdG  IOGQE’G  ∫ƒ∏M  øY  §≤a  èàæJ  »fóªdG  ™```ªàéªdG  IóMh  ¿EG  .zá```eÉY{  hCG

 á°†bÉæàªdG  ,ájOôØdG  äGOGQE’G  Oó©J  πëe  ádhódG  hCG  z¿ÉKÉ«"ƒ∏dG{  πãªe  ,ó«°ù∏d

 »a  ,kÉª«∏°S  OôØdG  ≈≤Ñj  ¿PEG  Gòμgh  ,ó©Ñà°ùe  ôeCG  ƒg  ¿ÉHhP  πc  ¿EG  , kÉ«°VGôàaG

.1Iójôa  Iƒb  É¡©eh  ,á£∏°ùdG  ¬«a  ¢ù°SCÉàJ  …òdG  âbƒdG

 »a  ¬à∏©L  »àdG  zájOôØdG  á```©ØæªdG{  ≈∏Y  zõHƒg{  ó«cCÉJ  ø```e  ºZôdG  ≈```∏Yh

 Ωƒ¡Øªd  kÉfRh  º«≤j  ’  ¬fEÉa  ;á«dGôÑ«∏dG  OGhQ  øe  kGóFGQ  ø«ãMÉÑdG  øe  Iôãc  ô¶f

 IOÉ«°ùdG  ÖMÉ°üd  Oô```ØdG  ´ƒ°†N  πX  »a  É¡d  ≈æ©e  ’  PEG  ;zá```jOôØdG  á```jôëdG{

 Gò¡Hh  ,»°SÉ«°ùdG  ∫É```éªdG  øe  áæWGƒªdG  Ωƒ¡Øe  AÉ```°übEG  »```dÉàdÉHh  ,á```dhódG  hCG

 ,ádhódGh  »fóªdG  ™ªàéªdG  ø```«H  á«°SÉ«°S  á∏°U  áªK  ¿ƒμJ  ¿CG  ø```μªj  ’  ≈```æ©ªdG

 IQƒ°U  πãªj  ’h  ,á```dhódG  á¡LGƒe  »a  kÓ≤à°ùe  kGõ```«M  ¢ù«d  »```fóªdG  ™```ªàéªdÉa

 ¿ƒeƒμëªdÉa  ,á```dhódG  IOÉ«°S  QÉ```WEG  πNGO  øª°†àe  ¬```fCG  PEG  ;»```°SÉ«°S  ¿RGƒ```àd

 øY  IócDƒe  IQƒ°üH  k’hDƒ°ùe  πHÉ≤ªdG  »a  ¬fƒ©°†j  ,ºcÉë∏d  ≥∏£ªdG  º```¡Yƒ°†îH

.Ωƒμëe  πμd  ájOôØdG  á©ØæªdG  ≥≤ëJh  ΩÓ°ùdGh  ΩÉ¶ædG  ßØM

 IQhô°V  Ωó©d  õHƒg  ¬eób  …òdG  ôμàÑªdG  hCG  zójôØdG{  πëdG  Qƒ°üJ  øμªj  ’

 á«°SÉ«°ùdG  á«æÑdG  »a  ¬æ«ª°†àH  ∂dPh  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  hCG  π≤à°ùe  õ«M  Oƒ```Lh

 ¢Sôc  …òdG  ≥```∏£ªdG  ºμëdG  ô°üY  hCG  √ô```°üY  á```©«ÑW  É```æª¡a  GPEG  ’EG  á```dhó∏d

 É¡æY  ≥ãÑæj  »àdGh  ,ádhó∏d  É«∏©dG  á```ë∏°üªdG  »gh  ’CG  ,Ió«Mh  á«°SÉ°SCG  á```«°†≤d

 ΩÉªàg’G  »¨Ñæj  ’  á```ë∏°üªdG  √òg  ∫ÓN  øeh  ,á```°UÉîdG  ájOôØdG  á```ë∏°üªdG

 á«bÓNCG  ÇOÉÑeh  äGó≤à©e  øe  ¬∏NGóH  πμ```°ûàj  Éeh  á«fóªdG  πFÉ°†ØdG  ∫É```éªH

 ¥É£ædG  ™°SGh  »YÉªàLG  ∫Éée  ≈dEG  á```LÉM  »a  â°ù«d  É¡fCG  PEG  ;É¡«∏Y  ±QÉ```©àe

.É¡à«JGP ócDƒàd  »°üî°T hCG  …Oôa ¥É£f ¬LÉàëJ Ée  πc πH  ;kÉª¡e kGQhO  ¢SQÉªàd

.329  ¢U  ,¬««dÉ"ƒ°T ```  1
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 á«fƒfÉb  ájÉªM  ô```aƒ«d  (1704  ``  1632)  John Lock  ∑ƒ```d  ¿ƒL  AÉ```L  ó```bh

 »a  ádhódG  á```£∏°S  ºéë«dh  ,á«MÉf  ø```e  »°üî°ûdG  hCG  …Oô```ØdG  ¥É£ædG  Gò```¡d

 ™°†j  õHƒg  øe  ¢†«≤ædG  ≈∏Yh  ¬fEG  ,iôNCG  á«MÉf  øe  á«Yô°ûdG  É¡JÉ«dÉ©a  OhóM

 ™ªàéªdG  ¿CÉH  Éæ©æ≤j  ¿CG  z∑ƒd{  ∫hÉëjh  ,≥∏£ªdG  ºμëdG  ádhO  äÉ°SQÉªªd  kGó```M

 ø«à∏dG  ájôëdGh  ΩÓ°ùdG  »àdÉM  ¿EG  πH  ;á©«Ñ£dG  ádÉëd  Qƒ£J  ’EG  ƒg  Ée  »fóªdG

 á«fóªdG  äÉ©ªàéªdG  Oƒ```Lh  ™e  á«bÉH  π¶J  á```«©«Ñ£dG  ádÉëdG  √òg  É```ª¡H  º```©æJ

 ÖLƒªHh  ,¢SÉædG  ¬dƒM  ≥Øàj  …òdG  zó≤©dG{  ƒg  ∂dP  ≈dEG  »°†Øj  Éeh  ,á∏≤à°ùªdG

 ¿EG{  ,kGóMGh  kÉ«°SÉ«°S  kÉ```fÉ«c  ¿ƒ©æ°üjh  ,óMGh  ™ªàée  »a  ¿ƒ∏Nój  ó≤©dG  ∂```dP

 »a  ¿ƒ≤Ñj  Gòg  ™eh  ,º¡æ«H  Éª«a  ¢SÉædG  É¡©bƒj  (kGOƒ≤Y)  äÉbÉØJGh  kGOƒ¡Y  áªK

.1zá©«Ñ£dG  ádÉM

 ¢Vô¨dG  íÑ°ü«d  ;»fóªdG  ™```ªàéª∏d  kÉ°SÉ°SCG  á©«Ñ£dG  á```dÉM  øe  ∑ƒd  π```©L

 ™ªàée  »a  øjóëàªdG  ¢SÉædG  ∂ÄdhCG  äÉμ∏àªe  ájÉªM  ƒg  ,áeƒμëdG  OƒLh  ø```e

 á«°SÉ«°ùdG  Iƒ≤dG  »JCÉJ{  ?á«°SÉ«°ùdG  (á£∏°ùdG)  Iƒ≤dG  »JCÉJ  øjCG  øe  øμd  ,ó```MGh

 »dÉàdÉHh  ,äƒªdG  áHƒ≤Y  ôjô≤J  ,right of making laws  ø«fGƒ≤dG  ø°S  ≥M  øe

 ájÉªMh  º«¶æJ  πLCG  øe  ,áHƒ≤©dG  √òg  øe  πbC’G  iôNC’G  äÉHƒ≤©dG  ™«bƒJ  ≥M

 ´Éaó∏d  ø«fGƒ≤dG  √òg  πãe  ò«ØæJ  »a  ™ªàéªdG  Iƒb  ∫Éªμà°SGh  á°UÉîdG  á«μ∏ªdG

 AGóàY’G  ó```°V  ,Commonwealth  (å```dƒæeƒμdG)  á```ª¶æªdG  äÉ```©ªàéªdG  ø```Y

.2zΩÉ©dG  ídÉ°üdG  πLCG  øe  ∂dP  πch  ,»ÑæLC’G

 AÉ°†≤dG  πLQ  áHÉãªH  z∑ƒ```d{  óæY  ádhódG  OƒLh  øe  ¢Vô¨dG  hó```Ñj  Gò```μgh

 ≥M  ájÉªM  π```LCG  øe  äÉ```aÓîdG  hCG  äÓμ```°ûªdG  π```M  ≈```∏Y  QOÉ```≤dG  ó```jÉëªdG

 J. Locke, The Second Treatise of Government, ed. By T.P. Peardon, Indianapolis, The ```  1

Boobs-Merrill, 1983, P.10.

Ibid., P.4.  ̀̀̀  2
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 ¬eGôàMG  πX  »a  IÉ«ëdG  »```a  á«JGòdG  ¬à≤jôW  ójóëJ  »a  Oô```ØdG  hCG  ¢ü```î°ûdG

 ádhódG  QhO  hó```Ñj  ``  õHƒg  øe  ¢†```«≤ædG  ≈∏Yh  ``  É```æg  øeh  ,ø```jôNB’G  ¥ƒ```≤ëd

 »a  ∫É©a  ƒëf  ≈```∏Y  á«fóªdG  á∏«°†ØdG  ¬```«a  πª©J  …ò```dG  âbƒdG  »```a  ,kGOhó```ëe

 PEG  ; kÉ©e  ¿BG  »```a  ¥ƒ≤ëdGh  ájôëdG  ájÉªM  z∑ƒ```d{  ájÉZ  ¿EG  .»```fóªdG  ™```ªàéªdG

 ´Gô°U  ´ƒbh  á```dhódGh  »fóªdG  ™ªàéªdG  Ö```æéàjh  ,ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ∂```dP  ≥```≤ëj

 ≈∏Y  ¬fCG{  iôJ  iô```NCG  ô¶f  á¡Lh  áªKh  .ôeC’G  Gòg  á```ØdÉîe  ádÉM  »a  º```àëe

 ºcÉëdG  äÉ```«fÉμeE’  óM  ™```°VƒH  z∑ƒd{  ió```d  ôeC’G  ≥```∏©àj  õHƒg  ø```e  ¢ù```μ©dG

 ø«æWGƒªdG  hCG  ø«eƒμëªdG  áYÉªéd  í«àj  hCG  íàØj  ∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉHh  ,≥∏£ªdG

 »°üî°ûdG  ∫ÉéªdG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh  .ºcÉëdG  ≈∏Y  kGOóëe  kGô«KCÉJ  ΩÉ©dG  …CGôdG  ôÑY

 .á«eƒμëdG  ø«fGƒ≤dG  ``  ¢VQÉ©e  πμ°ûHh  ``  πHÉ≤j  á«YÉªàL’G  ¥ÓNCÓd  »```∏NGódG

 hCG  »fóªdG  ™ªàéªdG  ø«H  π°üØdG  ƒëf  ≥jô£dG  ≈∏Y  iô```NCG  Iƒ£N  √òg  â```fÉch

 ádhódG  ø«H  ≥jôØàdG  á«∏ªY  äõéfCG  ¿EGh  ≈àM  ∑ƒd  ájô¶æa  .á```dhódGh  π```≤à°ùªdG

 π°üØdG  ÉeCG  ,É¡JÉë∏£°üe  »a  π°üØdG  Éæg  ¢ùμ©J  ’  É¡fEÉa  »```fóªdG  ™```ªàéªdGh

 iód  ájGóH  óLƒ«a  »fóªdG  ™ªàéªdGh  ádhódG  ø«H  kÉ«é¡æe  º°SÉëdG  »MÓ£°U’G

.1ø«jóæ∏àμ°SC’G  ø«jôjƒæàdG  iód  á°UÉN  áØ°üHh  ,ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  ÜÉsà oc

 ádhÉëe  âªJ  á«dÉª°SCGôdG  Qƒ¡X  á```jGóHh  ,á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  QOGƒH  πX  »```a

 ,»fóªdG  ™ªàéªdGh  ¬ªdÉ©e  í°†àJ  äCGó```H  …òdG  ¥ƒ°ùdG  OÉ°üàbG  ø«H  á```≤HÉ£ªdG

 ;¬≤«≤ëJ  ≈∏Y  π```ª©j  (1790  ``  1738)  A. Smith  å```«ª°S  ΩOBG  ¿CG  GóH  É```e  Gò```g

 áë∏°üªdGh  OôØdG  ø«H  »©«Ñ£dG  ≥«aƒàdG  ∑GQOEG  »a  áHƒ©°U  å«ª°S  óéj  ’  PEG{

 zå«ª°S{  √ócDƒj  Ée  Gògh  ,zá«bÓNC’G  ôYÉ°ûªdG{  ádÉÑf  CÉ«g  ≥«aƒJ  ƒgh  ,záeÉ©dG

 Theory of The Moral Sentiments  zá«bÓNC’G  ô```YÉ°ûªdG  ájô¶f{  ¬ØdDƒe  »```a

 É¡«dEG  ™∏£àj  »àdG  ±GógCÓd  Iô```jô°ûdG  hCG  Iô«îdG  á©«Ñ£dG  »```a  ¬```fCG  PEG  (1759)

.27  ¢U  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  ,±ƒdOBG  ∂fGôa ```  1
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 ¢üFÉ°üîdG  ∂∏J  …CG  ;¬Ñ«Y hCG  π≤©dG  Iõ«e øªμJ  ,É¡≤«≤ëJ ≈dEG  ´õæj  hCG  Qƒ©°ûdG

 á«bÓNC’G  ôYÉ°ûªdG  øe  zå«ª°S{  ≥∏£æj  Gòμgh  ,1ÜÉ≤©dGh  ÜGƒã∏d  º¡∏gDƒJ  »àdG

 ∫ÓN  øe  á«°üî°ûdG  hCG  á```jOôØdG  á```ë∏°üªdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ¥ƒ```°ùdG  á```«dBG  ≈```dEG

 kÉjƒØY  ¿ƒμJ  ¿CG  Ö```éj  ΩÉ©dG  ô«îdG  ¿CG  »```æ©J  »àdGh{  ,zá```«ØîdG  ó```«dG{  Ωƒ```¡Øe

 É¡d  ô°üM  ’  á«JGPh  áª¡e  äGQGô≤H  Ωóîj  ÉeóæY  k’É©a  ¿ƒμj  ¬æμd  ``  kÉ«©«ÑW ``

.2z¥ƒ°ù∏d  áªFGódG  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  »a

 á```«°üî°ûdG  á```ë∏°üªdG  á```«dÉμ°TE’  kÓ```M  ó```Lƒj  ¿CG  zå```«ª°S{  ∫hÉ```ëjh

 áë∏°üªdG  hCG  á°UÉîdG  á«μ∏ªdG  »ªëJ  ¿CG  ádhódG  ≈∏Y  Gòd  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdGh

 ¢VôØà°S  »àdG  áeÉ©dG  áë∏°üª∏d  kÓNóe ó©J  ájÉ¡ædG  »a  É¡fCG  PEG  ;á«°üî°ûdG

 ó«#jO{  …OÉ°üàb’G  ô```μØªdG  ôÑ©j  É```ªc  hCG  ,¥ƒ°ùdG  á«dBG  ∫Ó```N  øe  É```¡°ùØf

 Iõ«ªdG  AGQh  »©°ùdG  ¿EG{  :å«ª°S  ΩOBG  óæY  zá«ØîdG  ó«dG{  kÉ°üî∏e  ``  zhOQÉμjQ

 ≈∏Yh  .3záaÉμ∏d  ΩÉ©dG  ô«îdG  ™e  ÜÉéYE’G  ≈dEG  ƒYój  πμ°ûH  §ÑJôj  á```jOôØdG

 »fóªdG  ™ªàéªdG  hCG  π≤à°ùªdG  õ«ëdG  IQƒ°U  zå«ª°S  ΩOBG{  ¢ù°SDƒj  ƒëædG  Gòg

 ™°Vh  ºàj  ¿CG  :≈dhC’G  :áLhOõe  áª¡e  ∫ÓN  øe  ájOÉ°üàbG  äGõμJôe  ≈```∏Y

 å«ëH  ádhódG  πNóàJ  ’CG  :á«fÉãdG  .ájOÉ°üàb’G  á£°ûfCÓd  áªFÓªdG  •hô```°ûdG

 Iôμa  ìôàbG  ób  ∑ƒd  ¿Éc  GPEGh  .…Oô```ØdG  πª©dG  ájôëd  kGô«Ñc  kGõ```«M  ∑ô```àJ

 ájôëdG  ≈∏Y  √ó«cCÉJ  ∫ÓN  ø```e  ``  …OÉ°üàbG  ≥∏£æe  øe  »°SÉ«°ùdG  ¿RGƒ```àdG

 ôÑY  ``  ìô```£j  zå«ª°S{  ¿EÉa  ``  á```dhódG  á£∏°S  º```«éëJ  πHÉ≤e  »```a  á```jOôØdG

 πeÉμàdG  á«fÉμeE’  IQƒ```°U  ``  »fóªdG  ™ªàéªdGh  á```dhódG  ø«H  ábÓ©∏d  √Qƒ```°üJ

.»YÉªàL’G  / …OÉ°üàb’G

A. Smith, Theory of the Moral Sentiments, London, Alexander Hurray, P.18.  ̀̀̀  1

R.D. Wolff, The Poverty of Liberalism, Boston, 1968, P.88.  ̀̀̀  2

 ,IôgÉ≤dG  ,ó«°ùdG  º«gGôHEG  »∏Y  áªLôJ  ,™```HGôdG  ÜÉàμdG  ,»°SÉ«°ùdG  ôμØdG  Qƒ£J  ,ø```jÉÑ°S  êQƒ```L ```  3

.113  ¢U  ,1971  ,±QÉ©ªdG  QGO
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 ,∑ƒ∏H  ôKCÉJ  …òdG  (1755 ̀ ` 1689)  Montesquieu  ƒ```«μ°ùàfƒe  ≈dEG  ∑ƒd  ø```eh

 õ«∏éfE’G  áØ°ù∏ØdG  ø```e  √òNCG  ó≤a  ,äÉ£∏°ùdG  π°üa  ô«Ñ©J  ´ôàîj  º```d  ¬```fCG  PEG{

 á«fƒfÉb  áØ°ù∏a  …ƒëj  …òdG  zø«fGƒ≤dG  ìhQ{  ô«¡°ûdG  ¬```ØdDƒe  »a  ,1z∑ƒd  ∫É```ãeCG

 ø«H  π°üØdG  ájô¶f  πàëJ  º∏a  ,´ÉªàLG  º∏Yh  ¿QÉ≤e  ºμMh  á«°SÉ«°Sh  á«bÓNCGh

 ƒ«μ°ùàfƒe  ¬eób  Ée  áª«b  øμd  ,¬ØdDƒe  »a  kGô«Ñc  kÉfÉμe  á≤«≤ëdG  »a  äÉ```£∏°ùdG

 ™°†j  å«M  ,ø```«æWGƒªdGh  ádhódG  ø«H  §```«°Sƒc  »fóªdG  ™ªàéª∏d  √ó```jóëJ  ƒ```g

 »a  ™ªàéªdGh  ,ádhódG  »a  á∏ãªªdG  º```μëdG  á£∏°S  ø«H  kÓ°UÉa  kÉ£N  ƒ```«μ°ùàfƒe

.»°VƒØdG  hCG  OGóÑà°S’G  ™æªd  á«°SÉ«°ùdG  ¬àd’O  ¬d  §«°Sh  ¬fEG  ,á«fóªdG  ¬JQƒ°U

 ∑É````L  ¿É````L  ø`````Y  å``````jóëdG  á`````ª«b  π```©d

 »```g  (1778 `` 1712)  J. J. Rousseau  ƒ````````°ShQ

 áØ°SÓØdG  ø```e  ¬≤Ñ°S  ø```e  πμd  á```jó≤ædG  ¬```JAGôb

 ∑ƒdh  õHƒg  øe  …ó```≤ædG  ¬Øbƒe  ¿EG  ,ø```jôμØªdGh

 ¬fC’  πH  ;Ö°ùëa  ™ªàéªdG  øY  √Qƒ°üàd  ¢ù```°SDƒj  ’

 ≈∏Y  ’  Ωƒ≤j  »YÉªàLG  ó≤©d  IõjÉªàe  IQƒ°U  πãªj

 (á∏«°UC’G)  IQƒ```°üdG  ócDƒj  π```H  ;ÉgóMh  ¥ƒ```≤ëdG

 ¬æY  ¿ÉHCG  Ée  Gògh  .ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ≈dEG  »°†≤J  »àdG  ,á«fóªdG  á∏«°†ØdG  ≥≤ëàd

 ∫GDƒ°S  ∫ÓN  zOn The Social Contract{  z»```̀YÉªàL’G  ó≤©dG  »a{  ¬HÉàc  »```a

 ,zAssociation{  zá«YÉªàL’G  á£HGôdG{  øe  πμ°T  OÉéjEG  ø```μªj  ∞«c  :¬MôW

 ,kÉ°üî°T  âfÉcCG  AGƒ°S  É¡«a  ácôà°ûªdG  iƒ≤dG  πc  øY  ™```aGóJ  ¿CG  É¡©°SƒH  »```àdG

 ,Oôa  πc  ≈≤Ñj  É```ªæ«H  ;á«YÉªédG  á```£HGôdG  √òg  »a  ±ôW  πμ```d  í```dÉ°üe  ΩCG

 Éªc  ,kGôM  π¶jh  ,¬JGP  iƒ````°S  ™`«£j  ’  »`YÉªédG  ¬`WÉÑJQG  ø`````e  ºZôdG  ≈```∏Y

.2πÑb  øe  ¿Éc

.141  ¢U  ,ádhódG  äÉjô¶f  ,âæ°ùæahQófCG  :ô¶fG  ,π«°üØàdG  øe  ójõªd ```  1

Rousseau, On The Social Contract, Tran. By D.A. Cress, Indianapolis, Hackett, 1983, P.24.  ̀̀̀  2

 ≥M á«æjódG  Ió«≤©dG  ájôM
 øeh  ,ô°ûÑdG  ™«ªéd  ∫ƒØμe
 ΩÉ«b  ¿CG  í°†àj  ájhGõdG  √òg
 ≈aÉæàj  ôeCG  á«æjO  ádhO
 »dGôÑ«∏dG  Qƒ°üàdG  ™e  kÉeÉªJ
»fóªdG  ™ªàéª∏d  ô°UÉ©ªdG
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 áë∏°üªdG ™e á«°üî°ûdG áë∏°üªdG ¢VQÉ©J á∏μ°ûªd zƒ°ShQ{ óæY πëdG A»éjh

 ¢üî°T  πc  ¿CG  »æ©J  »àdG  ,The General Will  záeÉ©dG  IOGQE’G{  ≥∏£æe  øe  áeÉ©dG

 ¬bƒ≤ëH  ™àªàdG)  hCG  ó```MC’  É¡Ñ¡j  ’  ƒ¡a  ,(á```eÉ©dG  IOGQE’G)  hCG  πμ```∏d  ¬°ùØf  Ö```¡j

 kÉfƒgôe  ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ≈≤Ñjh  ,á```°UÉîdG  á«μ∏ªdGh  ájôëdGh  IÉ«ëdG  »a  á```«°SÉ°SC’G

 ™«ªL  ™àªJ  Aƒ```°V  »a  (Iô°TÉÑªdG  á«WGô≤ªjódG  IQƒ```°U)  hCG  »```YÉªédG  QhÉ```°ûàdÉH

 ácôà°ûªdG  áeÉ©dG  º«≤dG  Oóëj  …òdG  »fóªdG  øjódG  hCG  á«fóªdG  á∏«°†ØdÉH  OGô```aC’G

 á«æjódG  º¡JGAÉªàfG  âfÉc  kÉ qjCG  OGôaC’G  ø«H  »©ªàéªdG  §HGôàdÉH  Qƒ©°ûdG  ï°SôJ  »àdG

 ¿ƒμj  (»JƒgÓdG)  »```æjódGh  »fóªdG  í```eÉ°ùàdG  Ωó```Y  ø«H  kGõ««ªJ  ™```°†j  ø```e  ¿EG{

 Óa  ,Éª¡æ«H  π°üØdG  ø```μªj  ’  íeÉ°ùàdG  ΩóY  øe  ø«YƒædG  ø```jòg  ¿EG  ...kÉ```Ä£îe

.1zø«fƒ©∏e  º¡Ø°UƒH  º¡«dEG  ô¶æf  ô°ûH  ™e  ΩÓ°S  »a  É«ëf  ¿CG  øμªj

IójóL  ájƒg  øY  åëÑdG  :πé«g

 ¿ƒ≤HÉ°ùdG  áØ°SÓØdG  É¡eób  »àdG  äGOÉ¡àL’Gh  QÉμaC’G  πc  øe  ºZôdG  ≈∏Y

 »fóªdG  ™ªàéªdGh  ádhódG  ø«H  ábÓ©dG  ¿CÉ°ûH  (1831  ``  1770)  Hegel  πé«g  ≈∏Y

 ¬àd’Oh  »fóªdG  ™ªàéªdG  ∫ƒ°UCG  øY  º¡°†©H  óæY  áªFÉb  â∏X  (I qƒg)  áªK  ¿EÉa

 »°SÉ«°ùdG  ióªdGh  ,(ádhódG)  ¬æe  kÉeób  ôãcCG  í∏£°üe  πHÉ≤e  »a  á«MÓ£°U’G

 ôKBG  óbh  .»fóªdG  ™ªàéª∏d  áfƒμªdG  ô°UÉæ©dG  √óæY  ≥≤ëàJ  …òdG  »YÉªàL’G  hCG

 ábÉ£H  Ωó≤«d  äGOÉ¡àL’Gh  QÉμaC’G  øe  ôã©ÑªdG  äÉà°ûdG  πc  ™ªéj  ¿CG  zπé«g{

 Ωƒ¡Øe  πé«g  ¢†aQ  .»```fóªdG  ™ªàéª∏d  á∏°üØeh  Ió```jóL  (ájƒg)  hCG  ±QÉ```©J

 óbh  ,á«LQÉN  á£∏°ùd  ¬Yƒ°†N  ¿hO  OôØdG  ájôM  hCG  ,»dGôÑ«∏dG  ≈æ©ªdÉH  ájôëdG

 OôØdG  ´ƒ°†N  ≈æ©ªH  √Qƒ°üJ  Ωób  πHÉ≤ªdG  »ah  ,IOôée  á«Ñ∏°S  ájôM  É¡fCG  iCGQ

 IQƒ°üdG  hóÑJ  Gòdh  ,É¡æ«fGƒbh  É```¡ª¶f  »a  á∏ãªe  ádhódG  IOGQE’  ¬```JOGQEG  π```eÉμH

 Iô°SC’G  πãªJ  PEG  ;»fóªdG  ™ªàéªdGh  Iô°SC’G  øe  áfƒμe  √óæY  ádhó∏d  á```«Ñ«côàdG

Ibid., P.102.  ̀̀̀  1
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 Iô°SC’G  πëæJ  ÉeóæYh  ,(á«∏μdG  á∏MôªdG)  á∏eÉ°ûdG  IôμØdG  øe  ≈dhC’G  á∏MôªdG

 CGóÑJ  (á«FõédG  á```∏MôªdG)  ¿EÉa  ``  ø«∏≤à°ùe  OGô```aCG  ≈dEG  É```gOGôaCG  ∫ƒ```ëàj  …CG ``

 :ø«à∏MôªdG  ø«H  ¢VQÉ```©àdG  çóëj  »fóªdG  ™ªàéªdG  Qƒ```¡X  ™eh  ,Qƒ¡¶dG  »```a

 äÉjÉZ  ø«Hh  ,á```°UÉîdG  ¬àë∏°üeh  Oô```ØdG  ±GógCG  ø«H  …CG  ;á```«FõédGh  á```«∏μdG

 ídÉ°üªdG  »a  ¢†```bÉæàdG  Gòg  øe  ºZôdG  ≈```∏Yh  ,áeÉ©dG  ¬```àë∏°üeh  ™```ªàéªdG

 ,...∫OÉÑàe  OÉªàYG  ∑Éæg  ¿Éc  ÉªdÉW  IóMƒdG  øe  ¿ÉHôà≤j  ájÉ¡ædG  »a  É```ª¡fEÉa

 ,á«∏μdG  IQƒ°üdG  Iô°SC’G  É¡«a  πãªJ  »àdG  ádhódG  »a  á«∏ª©dG  √òg  ∫Éªμà°SG  ºàjh

 ƒgh  ,ådÉãdG  ô°üæ©dG  ádhódG  πãªJh  ,á«FõédG  IQƒ°üdG  »fóªdG  ™ªàéªdG  πãªjh

 á¶ë∏dG  »g  πé«g  ó```æY  ádhódG  ¿EG{  .á«FõédGh  á```«∏μdG  øe  Ö```côªc  á```jOôØdG

 ƒg  Ée  ≈∏Y  õ«côàdG  ™e  (™```bGƒdG  »a  â≤≤ëJ)  óbh  ,ôμØdG  ô«°S  »```a  á```jOôØdG

 É¡fCG  …CG  ;π©ØdÉH  ≥≤ëàªdG  »∏μdG  »g  ádhódGh  ,ÉgôgƒL  á```«∏μdG  ¿C’  ;É¡«a  »```∏c

.1zâ©°VƒªJh  π©ØdÉH  â≤≤ëJ  óbh  ,OôØdG  ádƒ≤e  É¡°ùØf  »g

 »fóªdG  ™ªàéªdG  ø«H  »°SÉ°SCG  ¥QÉa  ™```°Vh  ≥∏£æe  øe  ``  zπé«g{  ∫hÉ```ëjh

 øe ™ªàéªdG ≈∏Y ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a kÉ«YÉªàLG k≈æ©e »Ø°†j ¿CG  ``  Iô°SC’Gh ádhódGh

 ;á°UÉîdG  ¬àë∏°üe  ≈dEG  »©°ùj  …òdG  øWGƒª∏d  ájQÉéJ  hCG  ájOÉ°üàbG  ájDhQ  ∫ÓN

 ¬JÉHÉ°ùM  ∫ƒ```ëàJ  ``  »YÉªL  πªY  …CG  ``  á```£HGQ  hCG  áHÉ≤f  ≈```dEG  ¬```eÉª°†fÉH  ø```μd

 ∫õ©æªdG  OôØdG  π```¶j{  :¬dƒ≤H  ∂dP  øY  ô``` qÑ©jh  ,ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ≈```dEG  á```°UÉîdG

 A»éJ  ,¢†«≤ædG  ≈∏Yh  ,z¬ëdÉ°üe  √QÉÑàYG  »a  ™°Vh  ÉªdÉW  ´ƒ°†N  ádÉM  »a

 √Qƒ©°Th  ¬«Yhh  ,¬JÉμ∏àªeh  ¬°üî°ûd  ájÉªM  »fóe  ™ªàée  »a  ¬àjƒ°†Y  äÉÑLGh

 ∫ÓN  øe  á∏eÉc  ¬```JÉÑLGƒd  ¬FGOCG  Qó≤Hh  ,πμ```dG  »a  ¬àjƒ°†Y  ádÉM  »```a  ¬```JGòH

.2¿ÉeC’Gh  IófÉ°ùªdÉH  ¬©àªJ  Qó≤H  ,ádhódG  √ÉéJ  ádƒcƒªdG  ¬eÉ¡e

.436  ¢U  ,1994  ,âjƒμdG  á©eÉL  äÉYƒÑ£e  ,Üô©dG  »°SÉ«°ùdG  ôμØdG  ,™«HQ  Oƒªëe  óªëe ```  1

 Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, trans. By T.M. Knox, New Haven, Yale Univ. ```  2

Press 1988, P. 162.
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 ™ªàéªdG  »a  á«fóªdG  á∏«°†ØdG  ø«eCÉJ  »bÓNCG  Qƒ¶æe  øe  zπé«g{  ∫hÉ```M

 âëJh  ,™«ªé∏d  ¥ƒ≤ëdG  ø«eCÉJ  hCG  ∫OÉÑàªdG  ±GôàY’G  IQƒ°U  ∫ÓN  øe  »fóªdG

 πg  :∫DhÉ°ùàdG  ô«ãj  É```e  ¿CG  ô«Z  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  ø```μªj  QÉ©°ûdG  Gò```g

 á«fÉμeEG  πHÉ≤ªdG  »a  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  ádhó∏d  zπé«g{  Qƒ°üJ  ÖYƒà°ùj  ¿CG  øμªj

 ó«cCÉJ  »```a  áHÉLE’G  øªμJ  É```ªHQ  ?»fóªdG  ™```ªàéªdG  …CG  ;π```≤à°ùe  õ```«M  Oƒ```Lh

 ,¬«∏Y  Ωƒ≤J  …òdG  ΩÉ©dG  π≤©dG  Ωƒ¡Øe  ∫ÓN  øe  QhÉ°ûàdG  á«ªgCG  ≈∏Y  zπé«g{

 ≥≤ëJ  øμªj  å«M  ,Ö```«côàdG  øe  á°UÉN  á©«ÑW  äGP  π```é«g  ájDhQ  π¶J  Gò```dh

 ,(»fóªdG  ™ªàéªdG)  hCG  π≤à°ùe  õ«M  πHÉ≤e  »a  ádhódG  …CG  ;»°SÉ«°ùdG  ¿RGƒ```àdG

 »a  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  øeDƒj  …òdG  ∫OÉÑàªdG  ±GôàY’G  hCG  »YÉªàL’G  π```eÉμàdGh

.kÉ©e  ¿BG

ô°UÉ©ªdG  »dGôÑ«∏dG  Qƒ°üàdG

 ∞°ûμàJ  »fóªdG  ™```ªàéª∏d  kGôjÉ¨e  kGQƒ°üJ  á«dGôÑ«∏dG  ô```¶ædG  á¡Lh  ìô```£J

 ø«H  πãeC’G  ábÓ©dG  ô°ùØJ  É¡fEG  ,ádhó∏d  πHÉ≤e  π≤à°ùe  õ«ëc  ¬JQƒ°U  ¬dÓN  øe

 ¿CG  ábÓ©dG  √òg  ≥≤ëàd  ∫hC’G  •ô°ûdG  π©dh  ,á«fóªdG  ájôëdGh  á«fóªdG  á∏«°†ØdG

 …CGôdG  äÉaÓàNG  øe  É¡æY  èàæj  Éeh  ,áØ∏àîªdG  ÉgQƒ°üH  ájOó©àdG  ΩGôàMG  ºàj

 …òdG  »dGôÑ«∏dG  CGóÑªdG  ≈æÑàj  …òdG  ™ªàéªdG  √ôaƒj  Ée  Gògh  ,ô«Ñ©àdG  ájôM  hCG

.πFGóÑdG  ø«H  QÉ«àN’Gh  ÖjôéàdGh  ±É°ûàcÓd  á°UôØdG  í«àj

 ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  ,™ªàée  πc  »a  General Virtues  áeÉY  πFÉ°†a  áªK

 á«°SÉ«°ùdG  ÇOÉ```Ñª∏d  A’ƒ```dÉH  Qƒ```©°ûdG  kÉ```°†jCGh  ,™```ªàéªdG  ø```«fGƒ≤d  ∫É```ãàe’G

 ,»dGôÑ«∏dG  ™```ªàéªdG  »a  π```FÉ°†ØdG  ∂∏J  ø```Y  çóëàf  É```eóæYh  ,1á```«°SÉ°SC’G

 Qƒ°üàdG  »a  íeÉ°ùàdG  ócCÉàjh  .∫OÉÑàªdG  ΩGôàM’Gh  ,íeÉ°ùàdG  »a  á∏KÉe  É```¡fEÉa

 William A., Galston, Liberal Purposes, Goods, Virtues and Diversity in The Liberal ```  1

State, Cambridge Univ. Press 1991. P.221.
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 ájó≤©dGh  á```«JÉ«ëdG  ¬JGQÉ«àN’  kÉ```≤ah  Oô```ØdG  É«ëj  ¿CG  ∫Ó```N  øe  »```dGôÑ«∏dG

 ï«°SôJ  ºJ  óbh  ,∫GƒæªdG  ¢ù```Øf  ≈∏Y  ¿hôNB’G  É«ëj  ¿CG  πHÉ≤e  »a  ,á```°UÉîdG

 »a{  ¬àdÉ°SQ  z∑ƒ```d{  Ö```àc  ¿CG  ò```æe  »dGôÑ«∏dG  CGó```ÑªdG  »```a  í```eÉ°ùàdG  á```ª«b

 ƒYój …òdG …ó≤©dG hCG  »æjódG íeÉ°ùàdG IQƒ°U øY É¡«a ¿ÉHCG  »àdGh ,zíeÉ°ùàdG

 Ió«≤©dG  ájôëa  ,ôNBÓd  á«æjódG  ôFÉ©°ûdG  á©«ÑW  »a  πNóàdG  ΩóY  ≈dEG  OôØdG

 ádhO  ΩÉ«b  ¿CG  í°†àj  á```jhGõdG  √òg  øeh  ,ô°ûÑdG  ™«ªéd  ∫ƒØμe  ≥```M  á```«æjódG

 PEG  ;»fóªdG  ™ªàéª∏d  ô°UÉ©ªdG  »dGôÑ«∏dG  Qƒ°üàdG  ™e  kÉeÉªJ  ≈aÉæàj  ôeCG  á«æjO

 ≈∏Y  kÓ«dO  ∫OÉÑàªdG  ΩGôàM’G  π¶jh  ,ádÉëdG  √òg  »a  ≥≤ëàj  ’  íeÉ°ùàdG  ¿CG

 ¥ƒ≤M  º¡ah  ∑GQOEG  ÉªfEG  ,»fƒfÉ≤dG  ≈æ©ªdÉH  ¢ù«d  ¥ƒ≤ëdG  »a  IGhÉ°ùªdG  Iôμa

 º¡dÉªYCGh  º¡JGó≤à©e  ΩGô```àMG  …CG  ;™ªàéªdG  »a  º¡fGôbCG  πÑb  øe  ø```jôNB’G

 »Yóà°ùj  á«eƒb  á```«°†b  hCG  ´ƒ°Vƒe  ∫ƒM  ôFGódG  QGƒ```ëdÉa  ,ºgô¶f  äÉ```¡Lhh

 AÉ°†YCG  ácQÉ°ûªH  Ö«MôàdGh  OGó©à°S’G  óLƒj  ¿CG  ``  ∫OÉÑàªdG  ΩGôàMÓd  kÉ≤ah ``

 Ée  OÉ©HCG  º¡ØJ  ™e  áØ∏àîe  á«æ¡e  ∫ÉªYCG  hCG  á«YÉªàLGh  á«æjO  äGAÉªàfG  …hP

.á«°†≤dG  ∂∏J  ∫ƒM  QÉμaCG  øe  ¬fƒMô£j

 ≠dÉH  kÉ«dGôÑ«d  kGQƒ°üJ  (2002  ``  1921)  John Rawls1  zõ```dhQ  ¿ƒL{  Ωó```≤jh

 á«YÉªL ¢ù°SCG  ∫ÓN øe »fóªdG  ™ªàéªdGh  ádhódG  ø«H  ábÓ©dG  á©«Ñ£d  ô«KCÉàdG

 A Theory{  z∫ó©dG  »a  ájô¶f{  ∫hC’G  ¬```ØdDƒe  ∫ÓN  øeh  ,(ájQÉ«©e)  á```«ª«bh

 äÉjôëdG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  zõ```dhQ{  ∫hÉëj  ÜÉàμdG  Gò```g  »```ah  ,(1971)  zof Justice

 zá«°SÉ«°ùdG  á```«dGôÑ«∏dG{  ,»fÉãdG  ¬```ØdDƒe  ÉeCG  ,É¡fÉª°V  ≈```∏Y  π```ª©dGh  á```«°SÉ°SC’G

 Ωó≤j  ¬«ah  ,∫hC’G  ¬```ØdDƒªd  kÉë«≤æJ  AÉ```L  …ò```dG  (1993)  Political Liberalism

 ,äGó≤à©ªdG  »a  ájOó©J  ø```e  ¬∏ªëj  Ée  πμH  »fóªdG  ™ªàéªdG  ó```«WƒJ  á```«fÉμeEG

 øeh  ,á«fÓ≤©dG  ø```e  QÉWEG  »a  ô¶ædG  äÉ¡Lh  »a  ±Ó```àNGh  ,IÉ«M  Ö```«dÉ°SCGh

J. Rawls, Theory Of Justice, Harvard Univ. Press, 1971, P. 14.  ̀̀̀  1
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 ,ô°UÉ©ªdG  »```dGôÑ«∏dG  »```fóªdG  ™ªàéª∏d  ó```jóL  Qƒ°üJ  ø```Y  çóëàj  ¬fEÉa  º```K

 øeh  ,á«eƒ«dG  á«YÉªàL’G  á```«°SÉ«°ùdG  äÓμ°ûª∏d  ∫ƒ∏M  OÉ```éjEG  á«fÉμeEG  ió```eh

 …ód  ∫ƒÑ≤dG  øe  kGQób  ∂∏ªJ  ∫ó```©∏d  ÇOÉÑe  øY  zõdhQ{  çóëàj  ≥∏£æªdG  Gò```g

 ¿ƒμjh  zOverlapping Consensus{  z»≤aGƒàdG  ´ÉªLE’G{  Iôμa ∫ÓN øe ™«ªédG

 ´ÉªLE’G  Ωƒ≤j  ?»≤aGƒàdG  ´ÉªLE’ÉH  ≈ª°ùj  Ée  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øμªj  ∞«c  :∫GDƒ°ùdG

 ÖgGòª∏d  ``  »```fÓ≤Y  ´ÉªLEG  øY  å```ëÑdG  »g  ,á«°SÉ°SCG  Iô```μa  ≈```∏Y  »```≤aGƒàdG

 â°ù«d  á≤«≤ëdG  ¿CG  PEG  ,»```fÓ≤Y  ô«Z  ƒg  Ée  ™e  kÉ°VQÉ©àe  ¬```Ø°UƒH  ``  É```gô°SCÉH

 …Oó©àdG  ÖgòªdG  É¡fEG  πH  ;Pluralism  á```jOó©àdG  Ögòe á≤«≤M ``  hó```Ñj  É```ªc  ``

 ºFÉ≤dG  ±ÓàN’Gh  ´ƒ```æàdG  ¿CG  »æ©j  …ò```dG  ,Reasonable Pluralism  »```fÓ≤©dG

 ¢ù°SC’G  ¥É£f  »a  »fÉ°ùfE’G  π≤©dG  iƒ≤d  kÉLÉàf  ’EG  ¢ù«d  á«°SÉ«°ùdG  á«dGôÑ«∏dG  »a

 ô≤à°ùe  ™ªàée  ΩÉ«b  á«fÉμeEG  ióe  »a  kÓKÉe  á```«°SÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  á```î°SGôdG

 ≈àM ,ájQƒà°SódG  á«WGô≤ªjódG  ÇOÉÑªH  ¿ƒæWGƒªdG  ¬«a  ô≤j  ™ªàée hCG{  ,∫OÉYh

 ,á«fÓ≤Y  á«bÓNCGh  ,á«Ø°ù∏ah  ,á«æjO  ÖgGòªd  kÉ```≤ahh  ,...º¡eÉ°ù≤fG  ádÉM  »a

.1záØdBÉàe  ô«Z  É¡æμdh

 ájó«∏≤àdG  á```«dGôÑ«∏dG  IQƒ°üdG  ≈```∏Y  ô°üà≤J  ’  »àdG  ¬```àjDhQ  zõdhQ{  Ω qó```≤j

 ¿ƒ∏©Øj  øjôNB’G  ´Oh  ,∂```JÉ«M  Üƒ∏°SCG  ôàNG  :Oô```Ø∏d  ∫ƒ≤J  É```¡fCG  PEG  ;í```eÉ°ùà∏d

 ó«jCÉJ  ∫ÓN øe ôeC’G  Gòg RhÉéJ  ºàjh  ,IôëdG  º¡JGQÉ«àN’ kÉ≤ah  ¬°ùØf  A»°ûdG

 GPEGh  ,ájQƒà°SódG  á«WGô≤ªjódG  QÉWEG  »```a  É¡dƒÑb  ºàj  »àdG  ájQƒà°SódG  ∫ƒ```°UC’G

 ¬àjƒdhCG  óM  ≈dEG  ¢SÉædG  IÉ«M  »a  »fóªdG  ™ªàéªdG  á«ªgCG  ócCG  ó```b  zõ```dhQ{  ¿Éc

 å«M  ;√ô°SCÉH  ™ªàéªdG  ≈```∏Y  ádhódG  Iô£«°S  ¬jód  πjóÑdG  ¿EÉa  ,√Gó```Y  Ée  ≈```∏Y

 á«dGôÑ«∏dG  ¿EG  .É¡H  ΩGõàd’G  ™ªàéªdG  ≈∏Y  ,IóMGh  á«bÓNCG  ô¶f  á¡Lh  Oó```ëàJ

 á£∏°S  á¡LGƒe »a kÓ≤à°ùe  kGõ«M òNCÉJ  »fóªdG  ™ªàéª∏d  πªY QÉWEÉc  á«°SÉ«°ùdG

J. Rawls, Political Liberalism, N.Y., Columbia Univ. Press, P.1993, P.Xviii.  ̀̀̀  1
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 ¬dÓN  øe  øμªj  kÉYÉ°ùJG  ôãcCG  ¥É£f  IQƒ°U  É¡fEG  ,ádhódG  Iô```£«°S  hCG  á```eƒμëdG

.™ªàéªdGh  ádhódG  ø«H  »°SÉ«°S  ¿RGƒJh  ,»YÉªàLG  πeÉμJ  çGóMEG

 á«μ«°SÓc Iôμa »fóe ™ªàée á¡LGƒe »a ádhódG IQƒ°U hóÑJ ,áªJÉîdG »ah

 ¢ù°SC’Gh  ,ô°ûY ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  »a  ádhó∏d  »eƒ≤dG  óªdG  Oƒ©°U ¿ÉHEG  É¡àZÉ«°U ºJ

 ≈àM  ,(πé«g)  »fóe  ™ªàéªd  äÉeƒ≤e  π«μ°ûJ  âdhÉM  »àdG  IOó©àªdG  ájô¶ædG

 ¬à∏ª©à°SGh  ,(õHƒg)  á```dhódG  »a  á«©Øf  áZÉ«°U  ∫Ó```N  øe  ¬àéeOCG  »àdG  ∂```∏J

 ájDhôdG  ™eh  ,(∑ƒd)  ájOôØdG  äÉjôëdG  ¿Éª°Vh  ádhódG  á£∏°S  º«éëàd  á∏«°Sƒc

 ádhódG  ø«H  ∫OÉÑàdG  hCG  πeÉμàdG  á```«fÉμeE’  kÉ©°SGh  kÉbÉ£f  âMÉJCG  »àdG  á```«fÓ≤©dG

 í∏Øj  πg  ,ΩGhó```dG  ≈∏Y  ìhô```£ªdG  ∫GDƒ°ùdG  π```¶j  (õdhQ)  »```fóªdG  ™```ªàéªdGh

 øeh ?á«°SÉ«°S  / á«YÉªàLG äÓμ°ûe øe óéà°ùj  Ée êÓY »a »ª«≤dG  ´ÉªLE’G

 IQƒ°U  :kÉ©e  ø«JQƒ°üdG  πªëj  ¿CG  Öéj  »fóªdG  ™ªàéªdG  ¿CG  ±GôàY’G  Öéj  ºK

 √òg  »ah  ,»YÉªàL’G  πeÉμàdG  hCG  ∫OÉÑàdG  IQƒ°Uh  ,ádhódG  ™e  »°SÉ«°ùdG  ¿RGƒàdG

 kÓ≤à°ùe  kGõ«M  hCG  kÓHÉ≤e  ¬Ø°UƒH  ¢ù«d  »fóªdG  ™ªàéªdG  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  ádÉëdG

 ,ø«æWGƒª∏d  »°SÉ«°Sh  »```YÉªàLG  ∑Gôëd  k’É```ée  ó©j  πH  ;ádhódG  á```¡LGƒe  »```a

 âbƒdG  »ah  ,äÓμ°ûe  øe  óéà°ùj  Ée  πc  πëd  ¿hÉ©àdGh  øeÉ°†àdG  ≈∏Y  ¢ù°SCÉàj

 »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  äÉ°SQÉªªd  ¢†aôdG  hCG  á```≤aGƒªdG  øY  ÜGôYE’G  øμªj  ,¬```°ùØf

.ô°UÉ©ªdG  ≈æ©ªdÉH  áæWGƒªdG  áª«b  í°†àJ  Éæg  øeh  ,ádhó∏d
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.¢ùfƒJ  øe  åMÉHh  »ªjOÉcCG  ■

■  »fƒîdG  ø°ùëe

 ¢SÉeôHÉg  á```Ø°ù∏a  »a  q…õ```côe  Ωƒ¡Øe  π```°UGƒàdG

 Ωƒ```≤j  ,1
q»```∏°UGƒàdG  π```©ØdG  á``` qjô¶f  Qó```°UCG  ò```æe

 q¿CG  ÉgOÉØe  á``` q«°SÉ°SCG  Iô```μa  ≈∏Y  º```î°†dG  ∞``` qdDƒªdG  Gò```g

 πNGO  å```jóëdG  ô```°ü©dG  »```a  qºJ  …ò```dG  á```æ∏≤©dG  QÉ```°ùe

 Dƒ q«°ûàdG  ≈```∏Y  ΩÉb  ób  áe qó≤àªdG  á```«dÉª°SCGôdG  äÉ```©ªàéªdG

 ≥ah  áq«dƒ≤©ªdG  ∞```jô©J  q¿CG  ∂```dP  ™e  iô```jh  ,ÜÓ```à°S’Gh

 IójóL  Q qôëJ  ∫Éμ°TCG  AÉ```æH  øe  ø qμªj  q»∏°UGƒàdG  êPƒ```ªædG

 ¬°SQÉe  Éªc  ó≤ædG  É¡«a  ¢ù```ÑëfG  »àdG  äÉ≤«°†ªdG  RhÉ```éàJ

 √òg  .Ω qó```≤àdG  øe  ¬à©æe  õ```LGƒëH  Ωó```£°UG  hCG  ¬```aÓ°SCG

 ≈∏Y  qºà«°S  í«°VƒJ  ≈dEG  É qæe  á```LÉM  »a  áq«°SÉ°SC’G  Iô```μØdG

 HABERMAS, Théorie de l’agir communicationnel, T1 (Théorie ```  1

 de l’agir et rationalisation de la société), traduit de l’allemand

 par Jean - Marc FERRY, Paris, Fayad, 1987.

التفاُهم  إلى  التواصل  من 
واالعتراف:

وهونيت هابرماس  بين 
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 (Ü)  , qºK  ∫ qhCG  ΩÉ≤e  »a  ¢SÉeôHÉg  √ó≤æj  …òdG  áæ∏≤©dG  §ªf  (CG)  :ø«jƒà°ùe

.π≤©dG  áeRCG  øe  q…ó≤f  êô rî nªc  ¬e qó≤j  …òdG  »∏°UGƒàdG  π≤©dG  Ωƒ¡Øe

(CG)

 q¿CG  ≈dEG  IQÉ```°TE’G  Ö```éj  ¢SÉeôHÉg  √ó```≤æj  …ò```dG  §```ª qædG  ¢Uƒ```°üîHh

 Ωƒ∏©dG  »a  áqjôgƒL  ádCÉ°ùe  »gh  ,áq«fÓ≤©dGh  π≤©dG  ádCÉ°ùe  ≈dEG  qOôoJ  áæ∏≤©dG

 ±ƒ°ù∏«a  ``  §```fÉc  q¿CÉ```H  ô«còqàdG  ≈```dEG  Éæg  áLÉëH  É```æ°ùdh  ,á```Ø°ù∏ØdG  »```ah

 ( q»∏ª©dGh  …ô¶ædG  ¬«¡LƒH)  π≤©dG  ó≤f  øe  π©L  ób  ``  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG

 áfÉμe  π≤©∏d  kGóæ°ùe  π```ª©dG  Gòg  π¨«g  π°UGhh  ,1¬àØ°ù∏Ød  …ô≤ØdG  Oƒ```ª©dG

 á«dóédG  ácôëdG  ≈dEG  »dÉàfóæ°ùfôàdGh  »```dÉ©àªdG  øe  ¬à¡Lh  k’ qƒëeh  ,ô```ÑcCG

 ¢†aQ  øμdh  .≥∏£ oªdG  ø«Hh  ¬æ«H  kÉ«gÉ nª oe  á«îjQÉàdG  áHôéqàdG  »a  ≈q∏éàJ  »àdG

 Iô°UÉ©ªdG  á«Hô¨dG  á```Ø°ù∏ØdG  ø qμe  kÉ«îjQÉJh  kÉjOÉe  É¡Ñ«°ùæàH  á```é«àædG  √ò```g

 áqjô¶æH  §ÑJôªdG  ¥É°ùfC’G  ôμa  øe  êhôîdG  øe  ``  2¬°ûà«fh  ¢ùcQÉªH  kGAóH ``

 ¢ù«°SCÉJ  ∫ÓN  øe  ¬JGòH  AÉØàc’G  ≈```∏Y  IQó≤dG  π≤©dG  É¡«a  »Y qój  ,á```aô©e

 ™bGƒdG  íÑ°üj  ¢ù```cQÉe  ™e  .ƒg  ¢ù«d  É```e  qπc  ≈∏Y  »dÉ©àdGh  ¬```°ùØæH  ¬```°ùØf

 ¿ qƒμàj  ºd  Ée  ƒëf  ¬ qLƒe  ´Gô°U  ácôM  πNGO  »YƒdG  ™e  á«dóL  »a  …OÉªdG

 ¬JÉHÉàc  »a  øq«H  ó≤a  ¬°ûà«f  É qeCG  .¿É°ùfE’G  ºdÉY  ô««¨J  ¬H  Oƒ```°ü≤ªdGh  ,ó```©H

 ƒëf  ê qQóJ  ƒ```g  q»ª∏©dG  Ω qó≤àdG  QÉ```°ùe  q¿CG  `` ∂dP  »a  ó```«MƒdG  ƒg  ¢ù```«dh ``

 »a  ¢SÉeôHÉg  øq«H  √É```éJ’G  Gòg  »ah  .É≤jõ«aÉà«ª∏d  º```∏©dG  RhÉéJ  ï```«°SôJ

 áØ°ù∏ØdG  ΩÉéMEG  ƒg áãjóëdG  Qƒ°ü©dG  õq«e  …òdG  çóëdG{  q¿CG  QƒcòªdG  ¬HÉàc

 hCG  á©«Ñ£dÉH  hCG  ,¬```Yƒªée  »a  ºdÉ©dÉH  q»dƒª°T  º∏Y  √É```éJG  »a  ô« q°ùdG  ø```Y

 http://altasamoh.net/Article.asp?Id=354  »a  zøjódGh  π≤©dGh  ôjƒæàdG{  ÉædÉ≤e  ô¶fG ```  1

 á«Ø°ù∏ØdG  äÉ°SGQó∏d  á«°ùfƒàdG  á```∏éªdG  z¬°ûà«fh  ¢SÉeôHÉg  hCG  ôjƒæàdG  áeƒ°üN{  É```ædÉ≤e  ô```¶fG ```  2

 .(2001)  29  ``  28  OóY
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 ôμØdG  ¢SÉeôHÉg  ¬« qª°ùj  áØ°ù∏ØdG  øe  §ªqædG  Gògh  ,1z™ªàéªdÉH  hCG  ïjQÉàdÉH

.»≤jõ«aÉà«e  ó©H  ÉªdG

 kÉ q«°SÉ°SCG  kGQhO  âÑ©d  ó```b  QÉÑ«a  ¢ùcÉe  áMhôWCG  q¿CG  á¶MÓªdÉH  ô```jóédGh

 ¬≤Ñ°S  øeh  ¢SÉ```eôHÉ¡d  kÉ qeÉg  kÉ```©Lôe  ¿ƒμ«°S  á```«dƒ≤©ª∏d  Ωƒ```¡Øe  IQƒ∏H  »```a

 kÉ«dÉN  íÑ°UCG  ºdÉ©dG  q¿EG  :QÉÑ«a  áMhôWCG  ∫ƒ≤J  .á«dƒ≤©ªdG  ´ƒ°Vƒe  »a  áHÉàμdÉH

 øe  åjóëdG  Q qƒ```°üàdG  »a  √O qôL  ób  q»```ª∏©dG  π≤©dG  q¿CG  ÖÑ°ùH  ;≈```æ©ªdG  ø```e

 ´Gô°üd  AÉ°†a  âëÑ°UCG  IÉ```«ëdG  q¿CGh  ,√ô q°ùØJ  â```fÉc  »àdG  á«aGôîdG  ΩÉ```ghC’G

 á«ª∏©dG  á«dƒ≤©ªdG  QÉ°üàfG  π©ØH  É¡àª«b  äó≤a  º«≤dG  q¿CGh  ,á```¡dB’G  ø«H  q…ó```HCG

 ¢ü«î°ûqàdG  ™e  áMhôWC’G  √òg  ≥ØqàJh  .IÉ«ëdG  øjOÉ«e  Ö∏ZCG  πª°ûàd  É¡YÉ°ùqJGh

 ¬dE’G  äƒe  øY  ø∏YCG  Éªd  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  òæe  ¬°ûà«f  √Gô```LCG  …ò```dG

 q»HhQhC’G  ôμØdG  »a  çóëdG  Gòg  ¿CG  Ωƒ∏©ªdG  øeh  ,¬àÑ≤ëd  ájôgƒL  á«°UÉîc

 hCG  á¡dB’  É```¡«a  OƒLh  ’  áÑ≤M  »```a  ¢û«©j  ¿CG  ≈```dEG  ô```°UÉ©ªdG  ¿É```°ùfE’G  ™```aój

 ájQòL  IóMh  »a  É«ëj  ¿CÉH  ô°UÉ©ªdG  ¿É°ùfE’G  oQ nó nb  »°†≤j  áªK  øeh  ,AÉ```«ÑfC’

 iôjh  ,á≤HÉ°ùdG  º«≤dG  qó°V  á«aô©ªdG  ¬JQób  π°†ØH  ¬éàj  ¿CÉHh  ,áÑ«gQ  áHôZh

 Iƒ≤dG  π©éj  Ée  Gògh  ,¢SÉædG  ø«H  ´Gô°U  áMÉ°S  ºdÉ©dG  q¿CG  ¬°ûà«f  Ö≤Y  QÉÑ«a

.äÉYGô°üdG  √òg  º°ùM  »a  kÉªμM

 øY  ÖqJôàjh  ,Éª¡æ«H  ∑Gôà°T’G  á£≤f  »g  ∂∏J  :ºdÉ©∏d  ∑ qôëªdG  »g  Iƒ≤dG

 á©«Ñ£H  ∫hC’G  ≥q∏©àj  ,¢SÉeôHÉg  Éªgó≤æ«°S  ¿Éq«°SÉ°SCG  ¿GôeCG  √òg  QÉÑ«a  áqjô¶f

 Gòg  ± qô©jh  ,ádh qódG  π©a  ø«Hh  ¬æ«H  QÉÑ«a  ¢ùcÉe  »gÉªj  …òdG  »°SÉ«°ùdG  π©ØdG

 »fÉK  É qeCG  .¿ƒfÉ≤dG  ¬Y qô°ûj  …òdG  …OÉªdG  ∞æ©dG  »gh  ,¬d  Iõq«ªªdG  ¬JGOCÉH  π©ØdG

 áªFÉb  É¡qfCÉH  É```¡Ø°üj  å«M  ;áãjóëdG  á```«fÓ≤©∏d  √Q qƒ°üàH  ≥```q∏©àj  ƒ¡a  ø```jôeC’G

 ºcGôàH  É¡WÉÑJQGh  ÉgQ qƒ£Jh  äÉ°UÉ°üàN’G  O qó©àH  õq«ªàJh  ,AGôÑîdG  áaÉ≤K  ≈∏Y

HABERMAS, Ibid, p.8.  ̀̀̀  1
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 á«dÉªédGh  á«aô©ªdG  ä’ÉéªdG  ∫Ó≤à°SÉH  kÉ```°†jCG  ∞°üàJ  Éªc  ,´QÉ°ùàe  »```aô©e

.¢†©H  øY  É¡°†©H  á«bÓNC’Gh

 §ÑJQG  ób  á«fÓ≤©dGh  π```≤©dG  øY  QÉÑ«a  ¬```f qƒc  …òdG  Q qƒ```°üàdG  q¿CG  Ωƒ```∏©eh

 ƒg  ¢UÉN  ¬LƒH  Éæ qª¡j  Ée  øμdh  ;ÜÓà°S’G  ádCÉ°ùªH  ¢ûJÉcƒd  êQƒL  äÉHÉàc  »a

 ;π≤©dG  øY  ø«ªj  øH  ∂dòch  ,RƒcQÉeh  ƒfQhOCGh  ôªjÉ¡cQƒg  ¬f qƒc  …òdG  Q qƒ°üàdG

 ¢SÉeôHÉg  Égó≤æj  »àdG  á«dƒ≤©ªdG  OÉ```©HCGh  ≈æ©e  º¡Øf  Éæ∏©éH  π«Øc  ∂```dP  q¿C’

.1π°UGƒàdG  á«dƒ≤©e  É¡fÉμe  ™°†«d

(Ü)

 ≈∏Y  ≈dhC’G  ¬JÉHÉàc  òæe  ßaÉM  ób  ¢SÉeôHÉg  q¿CG  ≈dEG  IQÉ```°TE’G  øe  qó```H  ’

 õ qcQ  ÉeóæY  ,äQƒØμfGôa  á```°SQóe  øe  ∫ qhC’G  π«édG  ø«Hh  ¬æ«H  á```∏°UÉa  á```aÉ°ùe

 ±ƒ°ùN{  áMhôWCG  kGRhÉéàe  »∏ª©dG  π≤©dG  É¡H  ™qàªàj  »àdG  á«HÉéjE’G  OÉ©HC’G  ≈∏Y

.¬aGôëfG  hCG  zπ≤©dG

:»¡a  ∂dP  »a  ¬JGhOCG  É qeCG

 ™ªàée  áqjô¶f  É```¡àãjQh  ≈∏Y  hCG  á```«YÉªàL’G  áØ°ù∏ØdG  ≈```∏Y  ®É```ØëdG  ``

 äGQÉ«àdG  π```«e  qí°U  ¿EG{  :»```dÉàdG  ∫GDƒ°ùdG  ø```Y  á```HÉLEÓd  ¢SÉ```eôHÉg  É```¡∏ qgDƒj

 ájô¶f  »a  »bÓàdG  ≈```dEG  áØ°ù∏Ø∏d  á«∏≤«g  ó©H  É```ªdGh  á«≤jõ«aÉà«e  ó©H  É```ªdG

 ∫Éμ°TEG  ¢Uƒ°üîH  É¡JAÉØc  RôÑJ  ¿CG  É«Lƒdƒ«°Sƒ q°ùdG  ™```«£à°ùJ  ∞«μa  á«dƒ≤©e

 áYÉæb  øe  ≥```∏£æj  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  ≈```∏Y  ∫GDƒ°ùdG  Gò```g  ìô```Wh  2z?á```«dƒ≤©ªdG

 ™ªàéªdG  q¿CÉHh  ,á``` q«dƒ≤©ªdG  á«dÉμ°TEÉH  kÉWÉÑJQG  Ωƒ```∏©dG  qó°TCG  É¡qfCÉH  ¢SÉ```eôHÉg

 QGO  ,á«bP qÓdG  ,(äQƒØμfGôa  á°SQóe  »a  §fÉc  ádõæe)  ó≤qædGh  ôjƒæàdG  ,»fƒîdG  ø°ùëe  ô¶fG ```  1

.»£fÉμdG  ∫óédGh  ôjƒæàdG  áq«dóL  :¢SOÉ°ùdG  π°üØdG  ,2009  ,á«fÉãdG  á©Ñ£dG  ,QGƒëdG

HABERMAS, Ibid, p.18.  ̀̀̀  2
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 »àdG  Ωƒ```∏©∏d  kÉaÓN ``  ¬``` qfCG  iôjh  ,á``` q«∏≤Y  á°SGQO  ´ƒ```°Vƒe  ¿ƒ```μj  r¿C’  π```HÉb

 »a  IAÉØμdG  ≈∏Y  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  â¶aÉM  `` á«dƒ≤©ªdG  á```«dÉμ°TEG  ™e  â```©£b

 ø«ª∏Y  ÉëÑ°UCG  É qªd  ,åëÑdG  øe  OÉ°üàb’Gh  á°SÉ«°ùdG  É¡à£≤°SCG  πFÉ°ùe  ∫hÉæJ

 ,äÉeRC’G  º∏Y  RÉ«àeÉH  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  âëÑ°UCG  ó≤d  .ø«°üàîe  (ø```«q∏≤à°ùe)

 ¢üFÉ°üîdGh  áãjóëdG  á```«YÉªàL’G  º¶ædG  ¿ƒμàH  kÉ°SÉ°SCG  º```à¡j  …òdG  º```∏©dG

.ájó«∏≤àdG  º¶qædG  ∂μØàH  á£ÑJôªdG

 Ωƒ¡Øe  ójóëJ  É¡∏NGO  qºàj  π©Ø∏d  á«Lƒdƒ«°Sƒ°S  áqjô¶f  ¢SÉeôHÉg  Å```°ûæ oj  ``

 ¿CG  ôNBÓd  É¡∏NGO  øe øμªj  »àdG  •hô°ûdG  ≈∏Y  q∫ój  …òdG  »YÉªàL’G  •É°û qædG

 »YÉªàL’G  ΩÉ¶ædG  ô«°ùØàH  ∂ q°ùªqàdG  q¿CG{  iôjh  .äGòdG  ∫É©aCÉH  ¬dÉ©aCG  zπ``°üj{

 äÉªq∏°ùªdG  øY  OÉ```©àH’G  ƒëf  π©Ø∏d  á«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  á``` qjô¶ædG  Oƒ≤j  »```JGòæ«ÑdG

.1z»YƒdG  áØ°ù∏ØH  á q°UÉîdG

 ôjƒæàdG  ó≤f  q¿CG  »°†≤æªdG  ¿ô≤dG  øe  øeÉãdG  ó≤©dG  òæe  ¢SÉeôHÉg  ø``` q«H  ``

 »a  ∂dòd  kGô```KCG  óéfh  ,»JGòdG  π```≤©dG  hCG  »JGOC’G  π```≤©dG  º«£ëJ  ≈```dEG  ≈```°†aCG

 äÉH{  ¬qfCG  iôjh  ,GójQOh  ƒcƒah  ƒfQhOCGh  ôªjÉ¡cQƒgh  ø«ªj  øHh  ¬°ûà«f  äÉ```HÉàc

 ≈dEG  äGòdG  ∫ƒM  õ```côªàe  π≤Y  øe  QhôªdGh  º¨jOGôÑdG  ô```««¨J  q…Qhô°†dG  ø```e

 áKGóëdG  øμ°ùj  …òdG  ¢ùcÉ©ªdG  ÜÉ```£î∏d  O qóéàe  ∫hÉæàH  íª°ùj  q»∏°UGƒJ  π```≤Y

 »HÉéjEG  êôîe  ≈dEG  ¢†Øj  ºd  ¢ùcÉ©ªdG  ÜÉ£îdG  Gòg  ¿CG  qô≤jh  ,2zÉ¡JÉjGóH  òæe

 º¡a øμªj Gòd  ;¬JÉªq∏°ùe ∑Qój ºd kGó≤f  CÉ°ûfCG  ¬qfCG  PEG  ;»JGòdG  »YƒdG  áØ°ù∏a øe

 »a  Égó≤fh  äÉªq∏°ùªdG  êGôîà°SG  É¡qfCG  ≈∏Y  »∏ª©dG  π≤©∏d  ¢SÉeôHÉg  AÉæH  IOÉYEG

 Jürgen HABERMAS, Logique des sciences sociales et autres essais, traduit de ```  1

l’allemand par Rainer ROCHLITZ, Paris, Puf, 1987. p.414.

 HABERMAS (1985), Le discours philosophique de la modernité (Chapitre XXI: la ```  2

 raison communicationnelle: une autre voie pour sortir de la philosophie du sujet),

traduction française, Paris, Gallimard, 1988, p.356.
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 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ôNB’G  q¿CG  ∑Qój  ´Gh  πμ°ûH  áKGóëdG  ó©H  Ée  ±GógCG  ≥«≤ëJ  π«Ñ°S

.π°UGƒqàdG  º¨jOGôH  πNGO  kÉcQó oe  π≤©dG  ƒg  ÉªqfEG  π≤©dG

 ójóL  ≥£æe  øª°V  π```°UGƒqàdG  º¨jOGôH  ≈∏Y  π≤©dG  ¢ù```«°SCÉJ  IOÉYEG  qº```àJ  ``

 É¡æ«H  øe  ôcòfh  ,∫DhÉ°ùJ  ™```°Vƒe  »YƒdG  áØ°ù∏a  â©°Vh  áqjôμa  äGQÉ```«J  ¬```àëàa

 áØ°ù∏ah  ,áq«∏«∏ëàdG  á```Ø°ù∏ØdGh  ,QÉHƒH  ∫QÉc  ≈```dEG  áHƒ°ùæªdG  á``` qjó≤ædG  á```«fÓ≤©dG

 ,¢ùª«L  ΩÉ«∏jhh  ¢Sô```«H  á«JÉªZGôHh  ,ø«à°ShCGh  ø```jGƒch  øjÉà°ûæéàa  ™e  á```¨∏dG

 OôØdG  ± qô°üJ  ¢SQóJ  »àdG  ó«e  »μjôeCÓd  1πYÉØàdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ¢Uƒ°üîdÉHh

 Ö©∏Jh  ,¬°ùØæH  ¬«Yh  ¿ qƒ```μJ  »a  º¡°ùj  q»∏YÉØJ  hCG  q»∏°UGƒJ  QÉ°ùe  êÉ```àf  ƒg  É```ªH

.kÉ q«°SÉ°SCG  kGQhO  QÉ°ùªdG  Gòg  »a  á¨∏dG

 ÇQÉ≤dG  ø«¡qÑæe  »∏°UGƒàdG  π```©ØdG  Ωƒ¡Øªd  ô°TÉÑe  ¢VôY  ƒëf  ¿B’G  π```≤àæf

 ¬ qÑæf  Éªc  ,»FÉ¨dG  π```©ØdG  øY  √õ««ªJh  ¬àfQÉ≤e  ¿hO  qº```àj  ’  ¬```ë«°VƒJ  q¿CG  ≈```dEG

 ≥∏©àJ  áZÉ«°üdG  q¿CG  ƒgh  ,º¡a  Aƒ°S  »a  ´ƒbƒdG  ø```e  Éæ¶Øëj  q»°SÉ°SCG  ôeCG  ≈```dEG

 ;ájô¶ædG  ó«©°U  ≈∏Y  ¿ƒμj  ¢†©H  øY  É¡°†©H  õq«ªJh  É¡Mƒ°Vh  ,∫É©aCG  êPÉ```ªæH

.¢û«©ªdG  ™bGƒdG  »a  É¡æ«H  í°VGƒdG  õ««ªà∏d  á∏HÉb  ô«Z  áμHÉ°ûàe  ¿ƒμJ  ób  øμdh

 ±ÓàN’G  Gòg øq«Ñàjh  ,¿ÉØ∏àîe ¿ÉLPƒªf  q»∏°UGƒàdG  π©ØdGh  »FÉ¨dG  π©ØdG

 äGP)  Égô«Z  ≈∏Y  §q∏°ù oe  äGP  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  » q°ùëdG  π©ØdG  πg  :∫DhÉ°ùàdG  øe

?ô«¨dG  ø«Hh  É¡æ«H  q»∏≤Y  ≥aGƒJ  ≥«≤ëJ  ≈dEG  ¬ qLƒe  ΩCG  ?(iôNCG

 ìÉéædG  ≈dEG  kÉ```¡ qLƒe  Oƒ°ü≤ªdG  π```©ØdG  ¿Éc  GPEG  Ée  ±ô```©f  áHÉLE’G  ≥```ahh

 π©ØdG  ¢SÉeôHÉg  ¬« qª°ùj  ìÉéædG  ≈```dEG  ¬ qLƒªdG  π©ØdG  .¥ÉaƒdGh  ºgÉØqàdG  ≈```dEG  hCG

 äÓeÉ©ªdG  √QÉ°ûàfG  ∫É```éeh  »é«JGôà°S’G  π©ØdG  π```ª°û«d  √Góe  ™ q°Sƒjh  »```FÉ¨dG

.(ÜôëdGh  º∏°ùdG  ∫ÓN)  á£∏°ùdGh  (IQÉéàdGh  OÉ°üàb’G)

G. H. Mead (1863-1933), Sociologie de l’interaction.  ̀̀̀  1
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 ¢ùaÉæàdG ôÑY Ö∏£dGh ¢Vô©dG äGhP ø«H ¿RGƒàJ »àdG ∫OÉÑàdG äÉbÓY »a{

 ø«H  áªFÉ≤dG  áæª«¡dG  äÉ```bÓY  QÉWEG  »a  áªFÉ≤dG  á£∏°ùdG  äÉ```bÓY  »ah  qô```ëdG

 ¬∏ qéÑJ  …òdG  π©ØdG  øe  êPƒªqædG  Gòg  q¿CG  Ωƒ∏©eh  ,1zº¡d  ø«î°VG qôdGh  ø```jôeB’G

.™ªàéªdG  ΩÉ¶f  øY  IQƒ°U  ¿ qƒμj  á«©Ø qædG  áØ°ù∏ØdG

 :∫ƒ≤«a  ,π```©ØdG  Gò```g  AGQh  »```àdG  á```«JGOC’G  á```«dƒ≤©ªdG  ¢SÉ```eôHÉg  ó```≤æjh

 ΩÉ¶f  ƒgh  ,»JGOCG  ƒ```g  π©ØdG  øe  êPƒªædG  Gò```g  ¬°VôàØj  …òdG  ΩÉ```¶ædG  ´ƒ```f{

 ≥°ùæjh  ,á£∏°ùdG  hCG  ∫É```ªdG  πLCG  øe  ¢ù```aÉæàdG  »a  á«∏ª©dG  äÉ```¡LƒàdG  ∫õ```àîj

 º¶ædG  √òg  ,á```æª«¡dÉH  hCG  ¥ƒ```°ùdÉH  á°UÉN  äÉ```bÓY  á£°SGƒH  äGQGô```≤dG  ø```«H

 ≈dEG  qOôJ  É¡fC’  ;á«JGOCG  Ö°ùëa  Iƒ≤dG  á°SÉ«°ùH  á```≤∏©àªdG  hCG  áàëÑdG  á```jOÉ°üàb’G

 IGOCG  `` ¬©e  πeÉ©qàdG  ∫ÓN  ôNB’G  ``  øe  π©éj  ±ôW  πc  áq«°üî°T  ø«H  äÉbÓY

.z¬ÑfÉL  ≈dEG  ô°üqædG  º°ùëj  ≈qàM  É¡∏ª©à°ùj

 QÉ«©ªdG  »g áqjOhOôªdG  ¿ƒμJh ,Oƒ≤ædG  É¡£ q°SƒàJ  ¥ƒ°ùdÉH  á q°UÉîdG  äÉbÓ©dG

 Gòg  ≈dEG  ó≤ædÉH  QÉ```°TCG  øe  ∫ qhCG  ¢ù```«d  ¢SÉeôHÉg  øμdh  ;ìÉ```éædG  O qóëj  …ò```dG

 øjòdG  õfƒ°SQÉHh  QÉÑ«ah  º```jÉcQhO  äÉHÉàc  øe  ≥∏£fG  πH  ;π©ØdG  øe  êPƒ```ªædG

 ô qaƒj  ’  ¬qfEG  å```«M  øe  âëÑdG  »```é«JGôà°SE’G  êPƒ```ªfC’G  ¢übGƒf  ≈```dEG  GhQÉ```°TCG

.∫ó©dGh  QGô≤à°S’G

 øY  √É°VQ  ΩóY  ∞```°ûμj  »é«JGôà°SE’G  π©ØdG  êPƒ```ªæd  ¢SÉeôHÉg  ¢V rô```Y

 πcÉ°ûªdG  πc  qπM  á«fÉμeEG  »a  OÉ≤àY’G  ≈∏Y  É¡à«LƒdƒjójEG  Ωƒ≤J  »àdG  á«dGôÑ«∏dG

 äÉ©ªàéªdG  ø«H  hCG  óMGƒdG  ™ªàéªdG  πNGO  ájOÉ°üàb’G  ô«Z  ≈qàM  á«YÉªàL’G

 o√ôq«°ùJ  …òdG  qôëdG  ¥ƒ°ùdG  OÉ°üàbG  ≥```£æe  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ájOÉ°üàbG  á«°VQCG  ≈```∏Y

 èeÉfôH  »a äGòdG  π©éj π©ØdG  øe êPƒªædG  Gòg .Ö∏ q£dG  ≈∏Y ¢Vô©dG  •ƒ¨°V

 øY åëÑJ  »YÉªàL’G  ºdÉ©dG  øe hCG  »©«Ñ£dG  ºdÉ©dG  øe ´ƒ°Vƒªd  á∏HÉ≤e  πªY

Jürgen HABERMAS, Logique des sciences sociales et autres essais, op. cit. p.419.  ̀̀̀  1



واالعتراف التفاُهم  إلى  التواصل  من 

201

 qÖëdG  áHôéJ  »ah
 øe  A»°T  kÉehO  á qªK
 qπc  iód  á q«°Uƒ°üîdG
 OôØdG  iód  »æÑj  ±ôW
¬JGP  »a  ¬à≤K

 §ªf  q¿CG  Ωƒ∏©eh  .á``` qjOhOôªdG  »a  ≈q∏éàj  ìÉéf  ≥```«≤ëJ  πLCG  øe  ¬«a  ô```«KCÉàdG

 ÜÓà°S’G  ôgGƒ¶d  èàæªdG  ƒ```gh  ,á«dÉª°SCGôdG  ≈ qª°ùj  kÉ```eÉ¶f  CÉ°ûfCG  Gòg  π```©ØdG

 ∞°ûμj  Éªc  ,¢ûJÉcƒd  πÑb  ¢ùcQÉe  áØ°ù∏a  Égó≤f  ≈∏Y  äõ qcQ  »àdG  ÜGô```àZ’Gh

 πcÉ°ûªdG  ™e  π```eÉ©àJ  ’  »àdG  á£q∏°ùàªdG  á```ª¶fCÓd  √ó```≤f  kÉ°†jCG  ¢Vô```©dG  Gò```g

 øeC’G  IôFGO  »a  º∏°ùdG  πcÉ°ûe  ∫õàîàa  ,I qƒ≤dG  ≥£æe  á£°SGƒH  q’EG  áMhô£ªdG

.ÜÉgQE’Gh  ájÉ°UƒdG  IôFGO  øY  êôîJ  ’  ∫ƒ∏M  »a  äÉjôëdGh  , kÓãe

 øe  »é«JGôà°SE’G  π```©ØdG  øY  õq«ªàj{  ¬``` qfEÉa  »∏°UGƒàdG  π```©ØdG  êPƒ```ªf  É``` qeCG

 I qƒb  ÉghóëJ  Oƒ```¡L  ≈∏Y  õμJôj  ...∫É```©aC’G  ø«H  kÉ```ëLÉf  kÉ```≤«°ùæJ  q¿CG  ≥```∏£æe

 á¡ qLƒe  •hô°T  »a  ≈q∏éàJ  áq«dƒ≤©e  ≈∏Y  õ```μJôJ  …CG  ;¥ÉØqJ’G  ≈dEG  »eôJ  á```«∏≤Y

 ¢ù q°SCÉàjh  ,1zπ```°UGƒàdG  ô```ÑY  π```°üëj  ¥É```ØJG  ƒëf

 Q qƒ°üJ  ≈∏Y  ¢SÉeôHÉg  áØ°ù∏a  »a  »∏°UGƒàdG  π©ØdG

 áqjô¶f  QÉ```WEG  »a  ¬Zƒ°üj  ¥É```Ø qJ’Gh  á```¨∏d  O qó```ëe

 √òg  ≥∏£æJh  ,»fÉ°ùq∏dG  êô©æªdÉH  É¡æY  ôqÑ©j  á```d’O

 πqãªj  ¥ÉØJ’G  q¿CG  √OÉØe  §«°ùH  ¢SóM  øe  áqjô¶ædG

 √Gƒëa  Ωƒ```¡Øe  ¥ÉØqJ’Éa  ,á```¨∏dG  »a  á```æeÉc  á```jÉZ

 ¬qfEG  ,á∏ªé∏d  q…ƒëqædG  º¡ØdG  O qôé oe  RhÉéàj  q…QÉ«©e

 ,áq«MÓ°U  ¬dh  ó≤æ∏d  πHÉb  Ée  kÉfÉ«H  q¿CÉH  (äGhP  ø«H)  kÉ«JGòæ«H  kÉ```aGôàYG  ¢ù```μ©j

 ,áq«MÓ°üdG  πFÉ°ùeh  ád’ódG  πFÉ°ùe  ø«H  ΩÉqàdG  π°üØdG  ¿ÉμeEG  ΩóY  ºZQ  Gò```g

 øY  ô«Ñ©à∏d  ¬```°ùØf  âbƒdG  »```a  í∏°üJ  π```°UGƒqàdG  á```jÉ¨d  á```∏ª©à°ùªdG  π```ªédÉa{

 É¡aOÉ°üf  ™FÉbh  hCG)  ∫GƒMCG  πqãªàd  hCG  ,ºq∏μàe  (á°û«©ªdG  ÜQÉéàdG  hCG)  ó```°UÉ≤e

 ¢ùμ©J  çÓãdG  ∞FÉXƒdG  √òg  .πqÑ≤àe  ™e  äÉbÓY  »a  ∫ƒNó∏d  hCG  ,(ºdÉ©dG  »a

 A»°T  ∫ƒM  ôNBG  ¢ü```î°T  ™e  ¥ÉØJ’ÉH  ≥q∏©àJ  π```©Ø∏d  áqjôgƒL  äÉ```«°UÉN  çÓ```K

Ibid, La pensée post métaphysique p.72.  ̀̀̀  1
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 (Ü)h  ,¬dƒb  ójôJ  É```e  (CG)h  á«fÉ°ùd  IQÉÑY  ád’O  ø«H  á```«KÓK  ábÓY  á qªK  .É```e

 Aƒ°V  ≈∏Y  Ée  IQÉÑY  º¡a  .1z∫ƒ≤dG  π©a  »a  É¡dÉª©à°SG  §```ªf  (ê)h  ,¬dƒ≤J  É```e

 Ée  ¢üî°T  ™e  ¥É```ØJG  ≥«≤ëàd  É¡dÉª©à°SG  á``` q«Ø«c  áaô©e  »æ©j  í```«°VƒàdG  Gò```g

.Ée  A»°T  ∫ƒM

 áë∏°üe  äGP  á``` q«YÉªàLG  á``` qjô¶f  »a  ∫ qõæàj  »```∏°UGƒàdG  π```©ØdG  Ωƒ```¡Øe

 π©ØdG  ∫ƒM  ºgõcôªJ  ºgóq«≤j  ’  »c  OGôaC’G  ≈dEG  á«Ø°ù∏a  IƒYO  ƒgh  ,áq«∏ªY

 ø«H  ìhGôàj  …òdG  …OôØdG  ìÉéqædG  ≥«≤ëJ  ™Ñàj  …òdG  ``  »é«JGôà°S’G  »```JGòdG

 áq«dƒ≤©ªdG  √ò¡d  á``` q«eƒª©dG  ô«jÉ©ªdG  ƒëf  kÉ```°†jCG  Gƒ¡éqàjh  ``  Ihô```ãdGh  á```£∏ q°ùdG

.¥ÉØJ’ÉH  á q°UÉîdG

 ¬e qó≤j  …ò```dG  ∞jô©àdG  Gòg  ,kÉ``` qjõeQ  πμ«¡à oe  ¢û```«©e  ºdÉY  ™```ªàéªdG

 Ö£b  »g  ÉªH  ``  π```°UGƒà∏d  á«eƒ«dG  á```°SQÉªªdG  π©éj  ™```ªàéª∏d  ¢SÉ```eôHÉg

 »YÉªàL’G  êÉ```eóf’G  É¡«a  π```YÉØàj  áμÑ°T  ø```e  i qò¨àJ  `` ¢û```«©ªdG  º```dÉ©dG

 á°SQÉªªdG  √òg  øe  ÉªgQhòL  ¿G qóªà°ùjh  ¿É≤°SÉæàjh  ,áq«YÉªàL’G  áÄ°ûæqàdGh

 ,¿ƒ∏YÉØàªdG  É¡æe  ≥∏£æj  »àdG  π°UGƒàdG  á«°VQCG  ƒg  o¢û«© nªdG  ºdÉ©dGh  .É¡JGP

 ¬«dEG  QhôªdG  qº```àjh  ,áaô©e  ´ƒ°Vƒe  ¢ù«d  ƒ```gh  ,ô«jÉ©ªdG  É¡æe  ¿h qó```ªà°ùjh

 πqãªjh  ,áaÉ≤ãdGh  äÉ```©ªàéªdGh  ¢UÉî°TC’ÉH  ≥```q∏©àJ  áqjõeQ  ≈æH  çÓ```K  ôÑY

 »àdG  ≈æÑdG  √ò```g  êÉàfEG  IOÉ```YEG  ¬dÓN  øe  qº```àj  kÉ£«°Sh  »```∏°UGƒàdG  π```©ØdG

 .»aÉ≤ãdG  êÉàfE’G  IOÉ```YEGh  êÉeóf’Gh  áq«YÉªàL’G  á```Ä°ûæàdG  äÉ«∏ªY  ø```ª°†J

 Q qôëàj  »∏°UGƒàdG  π©ØdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  »YÉªàL’G  ΩÉ¶æ∏d  áª¡ØªdG  √òg  »ah

 á°ù«ÑM  ≈≤ÑJ  »```àdG  ¥É°ùfC’G  ∫ƒM  õfƒ°SQÉH  á```jô¶f  äÉ©ÑJ  øe  ¢SÉ```eôHÉg

 ó≤d  í«ë°U  .»YÉªàL’G  ΩÉ¶æ∏d  kGQ qƒ°üJ  ¬«∏Y  »æÑJh  ,»é«JGôà°S’G  π```©ØdG

 »£«°Sƒc  á```£∏°ùdGh  ∫ÉªdG  »```eƒ¡``Øe  õ``fƒ°SQÉ``H  ø```e  ¢SÉ```eôHÉg  QÉ```©à°SG

Ibid, p.78.  ̀̀̀  1
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 á«MÓ°üdG  √òg  qø```μd  ;áq«MÓ°üdGh  QÉ«©ªdG  á```ÑJôe  ≈dEG  Éª¡©aôj  1π```jó©J

 ’  á£∏°ùdGh  ∫É```ªdG{  q¿C’  ;áq«dÉ«Nh  á```«Yô°T  ô«Z  ¢SÉ```eôHÉg  ≈dEG  á```Ñ°ùædÉH

 .2z≈æ©ªdG  hCG  øeÉ°†àdG  ``  ≈∏Y  I qƒ≤dÉH  ∫ƒ°üëdG  hCG  ``  AGô```à°TG  ≈∏Y  ¿GQó```≤j

 Éæd  øq«Ñàjh  ,á£∏°ùdG  hCG  ∫ÉªdG  QÉ«©e  ≈dEG  É©°†îJ  ¿CG  øμªj  ’  ¿Éàª«b  Éª¡a

 kÓ«°UCG  ≈```£©e  ¢û«©ªdG  º```dÉ©dG  qó©j  ¢SÉ```eôHÉg  q¿CG  ±Ó```àN’G  Gò```g  øe

 π≤©dÉH  áeƒμëe  É```¡qfC’  IÉ«ë∏d  á```Ä q«°û oe  ¥É°ùfC’G  qó```©j  ø«M  »```a  ,kÉ``` q«≤«≤Mh

 »a  áq«fƒμdG  ™HÉW  á q°UÉîdG  É¡JÉjÉZ  ≈∏Y  ≠Ñ°ùJ  áª¶fC’G  hCG  ¥É°ùfC’G  .»JGOC’G

 …òdG  ¢û«©ªdG  ºdÉ©dG  »a  q’EG  ¬æY  ô«Ñ©àdG  óéj  ’  …Q qôëàdG  »fƒμdG  q¿CG  ø«M

 ¿CG  Éæd  í```°†qàj  äGòdÉH  á```£≤ædG  √òg  »ah  .á```¨∏dG  á£°SGƒH  äGò```∏d  í```àØæj

 √ògh  ,ô```«jÉ©ªdG  á«ªæJ  »```a  áaÉ≤ã∏d  iô```ÑμdG  á```«ªgC’G  »```£©j  ¢SÉ```eôHÉg

 ájOÉ°üàb’G  ô«jÉ©ª∏d  ¢SÉ```eôHÉg  ô¶f  »a  O qóëªdG  »g  á«aÉ≤ãdG  ô```«jÉ©ªdG

.¢ùcQÉe  ™e  á°ù«FôdG  ¬aÓàNG  á£≤f  √ògh  ,áq«fƒfÉ≤dGh

 π©éj  êPƒªf  ºjó≤J  ≈```∏Y  É¡JQób  »a  á«∏°UGƒàdG  áq«dƒ≤©ªdG  á```ª«b  ø```ªμJh

 º«gÉØªdG  øeh  ,É¡à«°VQCG  »```∏ª©dG  π≤©dG  ¿ƒμj  á qeÉY  áë∏°üe  ΩóîJ  á``` qjô¶ædG

 AÉ°†ØdG  Ωƒ¡Øe  ôcòf  á«Ø°ù∏ØdG  ¬Jô«°ùe  ájGóH  òæe  ¢SÉ```eôHÉg  É¡H  qºàgG  »```àdG

 AÉ°†ØdG  ≈∏Y  OGôaC’G  Qƒ¡ªL  ¬dÓN  »dƒà°ùj  QÉ°ùe  ``  kÉeƒªY  ``  ƒ```gh  ,3»```eƒª©dG

 á°SQÉªe  ∫Éée  ≈```dEG  ¬fƒd qƒëjh  ,á£∏ q°ùdG  ¬```ÑbGôJ  …òdG  …RGƒ```LQƒÑdG  »```eƒª©dG

 Q qƒ°üàdG  ø```e  ∂dP  »a  ¢SÉ```eôHÉg  OÉ```Øà°SG  óbh  ,á```dh qódG  á£∏°S  qó```°V  ó```≤ qædG

 IOƒY  .π```≤©∏d  »°Uƒ°üîdG  ∫É```ª©à°S’Gh  »```eƒª©dG  ∫É```ª©à°S’G  ø```Y  »```£fÉμdG

Médiums régulateurs.  ̀̀̀  1

HABERMAS (1985), Le discours philosophique de la modernité, ibid. p.429.  ̀̀̀  2

 HABERMAS, L’espace publique (archéologie de la publicité comme dimension ```  3

 constitutive de la société bourgeoise). Traduit de l’allemand par M B de Launay.

Payot. Paris. 1978.
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 »a  CÉ°ûf  …òdG  Ωƒ¡ØªdG  Gò```g  ≈dEG  »Lƒdƒ«cQC’G  ôØëdG  øe  Üô```°†H  ¢SÉ```eôHÉg

 ó≤ædG  IQhô°V  RGôHEG  ¬©aGO  åjóëdG  ô°ü©dG  á```jGóH  òæe  á«HhQhC’G  äÉ```©ªàéªdG

 »a  kÉeƒªY  ∫ qõæàJ  »gh  ,ádhódG  á£∏°S  ÖbGôJ  »fóªdG  ™ªàéªdG  øe  ™ÑæJ  ká£∏°S

:á«dGƒªdG  Iô≤ØdG  ¬æq«Ñ oJ  …òdG  »£fÉμdG  Qƒ°üàdG  QÉWEG

 hCG  ,áØ°SÓa  GƒëÑ°üj  ¿CG  ∑ƒ```∏ªdG  øe  Ö qbôàf  ¿CG  kÉbÓWEG  É```ææμªj  ’  ¬``` qfEG{

 q¿C’  ;∂dP  ≈qæªàf  ¿CG  kÉ```°†jCG  Éæd  q≥```ëj  ’h  ,kÉcƒ∏e  GƒëÑ°üj  ¿CG  á```Ø°SÓØdG  ø```e

 Üƒ© q°ûdGh  ∑ƒ∏ªdG  ≈∏Y  ¬qfEG  .π```≤©∏d  qôëdG  ºμëdG  kÉªàM  ó°ùØj  á£∏ q°ùdG  ∑Ó```àeG

 Gƒ∏Ñ≤j  q’CG  (IGhÉ°ùªdG  ø«fGƒb  Ö°ùM  É¡°ùØæH  É¡°ùØf  ºμëJ  »àdG  Üƒ© q°ûdG  »æYCG)

 ¿CG  º¡«∏Yh  ,âª q°üdÉH  º```¡«∏Y  ºμëoj  ¿CG  hCG  ,á```Ø°SÓØdG  á≤ÑW  ¢VGô≤fG  Iô```μa

 .ºgQƒeCG  [∑ƒ∏ª∏d]  í```°†qàJ  »c  ∂dPh  ;∫ÉY  äƒ°üH  ºq∏μàJ  á```ÄØdG  √òg  Gƒ```côàj

 øY  IõLÉY  ``  É¡à©«ÑW  º```μëH  iôNCG  á¡L  øe  »g  ``  √ò```g  á```Ø°SÓØdG  á```Äa  q¿EG

 .1zájÉY qódG  ìhQ  á```¡Ñ°T  ø```Y  ág qõæe  »```¡a  »```dÉqàdÉHh  ,OGƒ```fh  äÉ```© qªéJ  ø```jƒμJ

 qOôdGh  ó≤ædGh  áHÉàμdGh  ∫GóédG  áØ°SÓØdG  á°SQÉªe  ∫Éée  ƒg  »eƒª©dG  AÉ°†ØdGh

 ¬©jRƒJh  Öàμj  É```e  ô°ûf  ÉgQƒëe  áaÉ≤ã∏d  á```Ä°TÉf  áYÉæ°U  ∂dP  »```a  º```¡∏FÉ°Shh

.á©HÉ£dG  ´GôàNG  òæe  áªXÉ©àe  OGóYCÉH

 ƒgh  ``  ¬eÉ¡°SEG  á```≤«≤ëdG  »a  πqãªj  Ωƒ¡ØªdG  Gò```g  ≈dEG  ¢SÉeôHÉg  IOƒ```Y

 ájRÉ qædG  ¥RBÉ```e  øe  êhôîdG  »a  ``  á```«WGô≤ªjódG  øY  á```jGóÑdG  òæe  ™```aGóªdG

 áq«ªdÉ©dG  Üô```ëdG  ájÉ¡f  π```Ñb  É«fÉªdCG  ¬```àaôY  …ò```dG  …QÉ```à«dÉJƒàdG  ΩÉ```¶ædGh

 π≤©dG  ¬```«a  ÖqÑ°ùàj  É```e  ó≤f  »a  ôªjÉ¡cQƒgh  ƒ```fQhOCG  ¬```≤Ñ°S  ó```≤d  .á```«fÉãdG

 .ΩÓYE’Gh  áaÉ≤ãdG  ó≤f  ájôëd  IQOÉ°üeh  ô«Ñ©àdG  äÉjôëd  ≥æN  øe  »```JGOC’G

 ’  …ó≤ædG  π≤©dG  á```μ∏ªd  π«©ØJ  øe  ¬ÑLƒà°ùj  É```eh  »eƒª©dG  AÉ```°†ØdG  AÉ```«MEG

 KANT (E), Projet de paix perpétuelle Oeuvres philosophiques III. Les derniers écrits. ```  1

Edition publiée sous la direction de Ferdinand Alquié, Paris, Gallimard, 1986. p.364.
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 Égô«jÉ©e  ô°üëæJ  »```àdG  á«é«JGôà°SE’G  á«dƒ≤©ªdG  ¢†jƒ©àH  q’EG  kÉ```©LÉf  ¿ƒ```μj

 ∫ó©dGh  Q qôëàdG  ô«jÉ©e  É¡«a  ¿ƒμJ  ,á«∏°UGƒJ  á«dƒ≤©e  ≈dEG  á£∏°ùdGh  ∫ÉªdG  »a

 ’  ,áq«∏≤Y  á qéM  iƒ```bCG  á£°SGƒH  ¬æY  ´ÉaódG  ™```≤j  ,kÉaógh  kÉ```©Lôe  á```eGôμdGh

 Iô«NC’G  ¢SÉeôHÉg  äÉ```HÉàc  â¡éJG  óbh  ,iôKC’G  hCG  iƒ```bC’G  á qéM  á```£°SGƒH

 ≈dEG  áq«eƒ≤dG  ádhódG  RhÉ```éàj  ¥É£f  »a  »eƒª©dG  AÉ°†ØdG  á```dCÉ°ùe  ∫hÉæJ  ≈```dEG

.»HhQhC’G  OÉëJ’G

 ∞fCÉà°SG  PEG  ;á«bÓNC’G  ádCÉ°ùªdG  ∫hÉæàd  kÉMÉàØe  á«∏°UGƒàdG  áq«dƒ≤©ªdG  πqãªJh

 ≈∏Y  É≤«àjE’G  ¢ù q°SCG  …òdG  »£fÉμdG  ´hô°ûªdG  ``  πHBG  ƒ qJhCG  ∫QÉc  áq«©ªH  ``  ¢SÉeôHÉg

 á«£fÉμdG  ´Éæàb’G  É≤«àjEG  .áqjOôØdG  äGòdG  ´ÉæàbG  πNGO  Égô°üM  ø```μdh  ,π≤©dG

 …Qƒ°üdG  ¢†bÉæàdG  QÉ```ÑàYÉH  »ØàμJh  ,á«YGƒdG  äGòdG  á```«©Lôe  πNGO  IOhó```ëe

 QGƒëdG  É≤«àjEG  É qeCG  .¬à«bÓNCG  ΩóY  ≈∏Y  kÓ«dO  π©ØdG  IóYÉbh  »∏μdG  CGóÑªdG  ø«H

 ¬©e  ¿ qƒ`μJ  »fƒc  QhÉëªc  ôNB’G  ≈∏Y  ìÉàØf’G  ≈```dEG  Iô qμØªdG  äGòdG  ™aóJ  »```¡a

 á«dhDƒ°ùªd  á```ÄWƒJ  ``  ∑ôà°ûe  π```©Øc  ``  QhÉ```ëàdG  ¿ƒμj  ∂```dòd  ;á```ëdÉ°U  ô```«jÉ©e

 íàØæJ  É¡ qæμd  ;áq«YÉªàLG  áYƒªéªH  ≥q∏©àJ  á```«JGòæ«H  ≈dEG  ÉgQhóH  ™°ùàJ  á```côà°ûe
1.á«fÉ°ùfE’G  ≥aCG  ≈∏Y

â«fƒg  ∫É°ùcCG  áØ°ù∏a  »a  ±GôàY’G

 á«dƒ≤©ªdG  º¨jOGôH  ó≤f  øe  kÉbÓ£fG  ¬àØ°ù∏a  ÆÉ°U  ób  ¢SÉeôHÉg  ¿CG  ÉæjCGQ

 á°SÉ« q°ùdGh  É≤«àjE’G  ä’Éée  ≈dEG  áq«Ñ∏ q°ùdG  É¡JGOGóàeGh  á«é«JGôà°SE’G  hCG  á``` q«JGOC’G

 ¬JQób  kÉæ q«Ñe  ,á```«∏°UGƒqàdG  á«dƒ≤©ªdG  CGóÑªH  º```¨jOGôÑdG  Gòg  ¢VqƒYh  ,¥ƒ```≤ëdGh

 êPƒªf  øe  ≥∏£æj  ’  ƒ¡a  äÉfƒg  É qeCG  .π°†aCG  q»YÉªàLG  ΩÉ¶æd  Q qƒ°üJ  AÉæH  ≈∏Y

 É¡©ªL  ¢Uƒ°üf)  Éægh  Ωƒ«dG  ∞°ù∏ØàdG  ¿Gƒæ©H  »YÉªL  ÜÉàc  »a  zÉ≤``«àjE’G  á«fƒ``c{  ÉædÉ≤e  ô¶fG ```  1

.2007  ¢ùfƒJ  ``  ô°ûæ∏d  ôë°S  QGO  ,(Üƒéëe  óªëe  ô°ûæ∏d  Ég qóYCGh
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 øe  ´Gô°üdG  êPƒªf  øe  ≥∏£æj  πH  ;»∏°UGƒàdG  π©ØdG  πjhCÉàd  »JGòæ«ÑdG  ¥É```ØJ’G

 ™ªàéªd  πjóH  êPƒ```ªæc  äÉfƒg  ¬```e qó≤j  ±GôàY’G  Ωƒ```¡Øeh  ,1±GôàY’G  π```LCG

.3Dƒ q«°ûàdG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  2QÉ≤àM’G

 Ωƒ¡Øªd  q»é¡æe ∫Éª©à°SG  á«fÉμeEG  øY kÉãëH  ¢ûJÉcƒd  äÉHÉàc  ≈dEG  äÉfƒg Oƒ©j

 òîàJ  ¢UÉî°TCG  ø«H  ábÓY{  iƒ°S  »æ©j  ’  ¬qfCG  øq«Ñ«d  ;ô°VÉëdG  Éæàbh  »a  Dƒ``` q«°ûàdG

 ∑Qój  »aô©e  QÉ°ùe  ≈dEG  ``  ¢ûJÉcƒd  Q qƒ°üJ  »a  ``  Ωƒ¡ØªdG  ô«°ûj  PEG  ;4zA»°T  ™HÉW

 .A»°T  áHÉãªH  ( kÓãe  ¿É°ùfE’G)  AÉ«°TC’G  á« q°UÉN  ∂∏ªj  ’  …òdG  øFÉμdG  ¬dÓN  øe

 ¢ûJÉcƒd  π«∏ëJ  äOÉb  »àdG  á«°SÉ°SC’G  IôμØdG  á«dÉàdG  Iô≤ØdG  »a  äÉfƒg  ¢ü```î∏jh

 kÉehO  ™°ùqàªdG  AÉ°†ØdG  »```a  º¡°ùØfCG  ¿ƒ∏YÉØdG  óéj{  :êÉàfE’G  ∫ÉéªH  ≥```q∏©àj  …ò```dG

 ø«¶MÓªc  á«YÉªàL’G  IÉ```«ëdG  √ÉéJ  ±ô°üqàdG  ≈∏Y  ø```«ªZôe  »©∏ q°ùdG  ∫OÉ```Ñà∏d

 ™«ªL  q¿C’  ∂dP  ;ø«£«°ûf  ø«cQÉ°ûªc  ±ô°üqàdG  øe  k’óH  ,áaÉ°ùe  É¡æY  º¡∏°üØJ

 º¡°†©H  ¬«∏Y  ∫ƒ°üëdG  º¡æμªj  Ée  ¿CÉ°ûHh  ∫É©aC’G  √ò¡H  É¡fhôéj  »àdG  äÉHÉ°ùëdG

 ,∞WGƒ©dG  øe  ¿ÉμeE’G  Qó≤H  kÉ°†jCG  kÉ«dÉNh  kÉ°†ëe  kÉ«∏≤Y  kÉØbƒe  »°†à≤J  ¢†©H  øe

 …òdG  ∞bƒªdG  ô°UÉæY  ™«ªéd  zl CÉ q« n°û oe{  kÉcGQOEG  Qƒ¶æªdG  »a  ô«¨àdG  Gòg  oÖë£°üjh

 äGQÉ¡e  kGô```«NCGh  ∫OÉÑàdG  ±Gô```WCGh  ád nOÉÑà oªdG  AÉ```«°TC’G  q¿CG  ÉªH  π```YÉØdG  ¬```¡LGƒj

 »Mƒj  »àdG  IóFÉØ∏d  kÉ≤ahh  ,º«ªμà∏d  É¡°üFÉ°üN  á«∏HÉ≤d  kÉ≤ah  q’EG  Q qó≤J  ød  πYÉØdG

 Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance, traduit de l’allemand par Pierre ```  1

Rusch, Paris, Cerf, 1992.

¬HÉàc  øe  ™HÉ°ùdG  π°üØdG  »a  kÓãe  ±GôàY’G  ádCÉ°ùªd  ¢SÉeôHÉg  ∫hÉæJ  ô¶fG

L’intégration républicaine (essais de théorie politique), Paris, Fayard, 1998.

 Axel HONNETH, La société du mépris (vers une nouvelle théorie critique), textes ```  2

 traduits de l’allemand par Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix, Paris,

La Découverte, 2006.

 Axel HONNETH, La réification (petit traité de Théorie critique), traduit de ```  3

l’allemand par Stéphane Haber, Paris, Gallimard, 2007.

 .41.¢U  ,¬``°ùØf ```  4
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 πμ°T  »a  Q qƒ£àj  É qªd  zá«fÉK  á©«ÑW{  ∞bƒªdG  Gòg  íÑ°üjh  .íH qôdG  AGQh  …ôédG  É¡H

 á«eƒ«dG  á«YÉªàL’G  áÄ°ûæàdG  OÉ©HCG  ™«ªL  »a  …OôØdG  ∑ƒ∏ q°ùdG  O qóëoJ  áª q¶æe  IOÉY

 ô°UÉæY  ∑GQOEG  »a  kÉ°†jCG  ¿ƒ∏YÉØdG  ´ô```°ûj  ±hô q¶dG  √òg  πãe  »a  .AÉ```æãà°SG  ¿hO

 »a  º¡°SÉª¨fG  Ωó```Y  IQƒ°U  »a  ≈qàM  AÉ«°TC’G  ¢üFÉ°üN  êPƒ```ªf  ≥ah  º```¡£«ëe

 »a  Égóéf  IOÉ```Yh  ,kGOGó©à°SG  ¢û```JÉcƒd  ô¶f  »```a  Dƒ«°ûàdG  ¿ƒμj  Gò```μg  ,∫OÉ```ÑàdG

 πYÉØdG  äGQÉ¡e ∂dòch  »YÉªàL’G  ºdÉ©dGh  »©«Ñ£dG  §«ëªdG  ∫ qƒëj  »∏ qeCÉJ  ∞bƒe

 ¿PEG  Dƒ q«°ûàdÉa  ,1zAÉ```«°TC’G  QGôZ  ≈∏Y  ∂dPh  ,kÉ```«ØWÉY  IójÉëeh  IO qôée  á```≤jô£H

 á«£fÉμdG  ¥ÓNC’G  áØ°ù∏a  q¿CG  ø«M  »a  AÉ«°TC’G  áÑJôe  ≈dEG  ô°ûÑdG  áª«b  øe  q§```M

.»bÓNC’G  ÖLGƒdG  IGƒf  á«fÉ°ùfE’G  äGòdG  ΩGôàMG  øe  π©éJ

 Dƒ«°ûàdG  Ωƒ¡Øe  ``  »≤Ñ£dG  »YƒdGh  ïjQÉàdG  ``  ¬HÉàc  »a  ÆÉ°U  ¢ûJÉcƒd  ¿CG  º∏©fh

 q¿CG  ÉgOÉØe  »àdGh  ,∫ÉªdG  ¢SCGQ  ÜÉàc  »a  ¢ù```̀cQÉªd  á«°SÉ°SC’G  IôμØdG  ≈∏Y  kGó```̀ªà©e

 áª«b  »dÉª°SCGôdG  êÉàfE’G  §ªf  »a  á©∏ q°ùdG  íÑ°üJ  øμd  ;º«≤dG  πc  Qó°üe  ƒg  πª©dG

 kÉ°†jCG  ¢ûJÉcƒd  OÉØà°SG  Éªc  ,¬«a  áª qμëàe  íÑ°üJh  πeÉ©dG  øY  Üôà¨J  áæK qƒe  á«dOÉÑJ

 ,áãjóëdG  á«Hô¨dG  IÉ«ëdG  áZÉ«°U  »a  √QhO  øYh  ,∫ÉªdG  áØ°ù∏a  »a  π qªjR  Öàc  É qªe

 äÉ©ªàéªdG  »a  åjóëàdG  QÉ°ùe  §HQ  …òdG  ,QÉÑ«a  ¢ùcÉe  äÉHÉàc  øe  OÉØà°SG  É```̀ªc

 iód  Dƒ«°ûàdG  Ωƒ¡Øªd  äÉfƒg  AÉæH  IOÉYEG  πqãªJh  .á«JGOC’G  áæ∏≤©dG  QÉ°ùe  ƒªæH  á«Hô¨dG

 O qôée  Dƒ«°ûàdG  øμj  ºd  ¿EG{  :¬àMhôWCG  ≈∏Y  ¬àægôH  QÉ°ùe  »a  ≈dhCG  Iƒ£N  ¢ûJÉcƒd

 πμ°T  »a  q’EG  ¬ªjó≤J  ø```̀μªj  Óa  »bÓNCG  CÉ£N  O qôée  hCG  (»```̀aô©e)  »dƒ≤e  CÉ```̀£N

.§≤a  º¡«YƒH  ≥∏©àJ  ’h  OGôaC’G  IÉ«M  »a  ¢Sô¨æJ  2zá∏°TÉa  á°SQÉªe

 ¢ûJÉcƒd  √QÉÑàYG  »a  Dƒ q«°ûàdG  ádƒ≤ªd  äÉfƒg  AÉ```æH  IOÉYEG  á«°Uƒ°üN  ≈```≤ÑJh

 …òdG  ™bGƒdG  ¢ü```«î°ûJ  »a  ádƒ≤ªdG  √òg  á«ªgCG  RGô```HEG  »a  ¬```jô°UÉ©ªd  kÉ```≤HÉ°S

.27`  26  .¢U  ,¬``°ùØf ```  1

.28.¢U  ,¬``°ùØf ```  2
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 ÜOC’G  »a  k’hGóàe  Ωƒ```¡ØªdG  ¿Éc  ¿EGh  .√ó≤fh  áãjóëdG  á```«dÉª°SCGôdG  ¬```à©æ£°UG

 äÉfƒg  q¿EÉa  ;á«YÉªàL’G  É«Lƒdƒμ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°Sh  á°ù q°SDƒªdG  IQGOEGh

 ä’ƒ≤ªdG  q¿CG  iôjh  ,É≤«ãjE’G  hCG  ¥ÓNC’G  áØ°ù∏a  Qƒ¶æe  øe  ¢Uƒ°üîdÉH  ¬dhÉæàj

 íéæj  Ée  kÉÑdÉZ  »àdG  äÉ©bGƒ∏d  ±Éc  º¡a  ≈∏Y  IQOÉb  ô«Z  ¢ûJÉcƒd  ÉgQƒ∏Ñj  »àdG

.á«Lƒdƒfƒeƒæa  ô¶f  á¡Lh  øe  É¡cGQOEG  »a

 øe  ¿qƒμàj  ºdÉ©d  q»dhCG  πμ°ûH  á©°VÉN  á«YÉªàLG  äGP  πc  q¿CG  äÉfƒg  iôjh

 … qODƒjh  ,∫OÉÑàªdG  ±GôàYÓd  ájQÉ«©e  ÇOÉÑe  É¡ª q¶æJ  á«YÉªàLG  ∑ƒ∏°S  ∫Éμ```°TCG

 ƒ∏îj  ’  ôeCG  ƒgh  ,∫’PE’Gh  QÉ≤àM’G  ÜQÉéJ  ≈dEG  √òg  ±GôàY’G  äÉbÓY  AÉ¨dEG

.OôØdG  áqjƒg  π qμ°ûJ  ≈∏Y  áÄ«°S  èFÉàf  øe

 …òdG  πμ q°ûdG  á```aô©ªd  ÉæàÑ≤ëd  iô```ÑμdG  πFÉ°ùªdG  äÉ```fƒg  á```Ø°ù∏a  ∫hÉ```æàJ

 »a  øjô≤àëªdG  ø«μªàH  á∏¨°ûæªdG  á«°SÉ« q°ùdGh  á«≤∏îdG  áaÉ≤qãdG  √òîqàJ  ¿CG  Ö```éj

 ájOôa  Iƒb  øe  ( kÓãe  øjôLÉ¡ªdGh  äÉ«∏bC’Gh  ICGô```ªdÉc)  øjPƒÑæªdGh  ™ªàéªdG

 IGOÉ©ªdG  QÉWEG  »a  É¡∏«©ØJ  ΩóYh  »WGô≤ªjódG  AÉ°†ØdG  »a  º¡HQÉéJ  ∞jô°üàd

.äÉaÉ≤ã∏d  áØ«æ©dG

 »àdGh  , q»©ØædG  êPƒ```ªædG  ≈dEG  á```©°VÉîdG  »¡a  á°†jôªdG  äÉ```©ªàéªdG  É``` qeCG

 á∏°UÉëdG  º¡©aÉæªd  q»∏≤©dG  ÜÉ°ùëdG  º```gõaÉM  OGôaC’G  øe  kÉ©ªL  »Yƒ∏d  hó```ÑJ

 ,QÉ≤àM’Gh  ±ÓîdG  ä’ƒ≤ªH  ™ªàéªdG  ≈dEG  ô¶æj  äÉfƒg  q¿EÉa  ∂dòd  ;ádƒeCÉªdGh

 z»YÉªàL’G  ´Gô```°üdG{  êPƒªf  ∫hÉæJ  É```eóæY  kÉ©Lôe  π≤«g  á```Ø°ù∏a  »a  ó```éjh

 äÉYGõf  qOô```H  íª°ùJ  á```jô¶f  Æƒ°üj  »```μd  ;¢ùHƒgh  »```∏aÉ«cÉe  ió```d  Oƒ```LƒªdG

 (áq«©«Ñ£dG  á```dÉëdG  »a  ¢ùHƒg  ™e  AÉ```ªg qódGh  ,»∏aÉ«cÉe  ™e  AGô```eC’G)  ô```°ûÑdG

 ,á«bÓNCG  ™```aGhO  ≈dEG  ÉªfEGh  ;…Oô```ØdG  AÉ```≤ÑdG  ≈∏Y  á```¶aÉëªdG  ™```aGhO  ≈```dEG  ’

 R qõ©àjh  ,¬H  ±GôàYÓd  áq«YÉªàL’G  áHôéqàdG  ≈∏Y  ∞ qbƒàj  ¬```JGòH  ¿É°ùfE’G  »Yƒa

.±GôàY’G  IôFGO  â©°ùJG  Éªq∏c  »JGòdG  ¬dÓ≤à°SG
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 á q«dƒ≤©ªdG  áª«b  øªμJ
 É¡JQób  »a  á«∏°UGƒàdG
 êPƒªf  ºjó≤J  ≈∏Y
 ΩóîJ  á qjô¶ædG  π©éj
 ¿ƒμj  á qeÉY  áë∏°üe
É¡à«°VQCG  »∏ª©dG  π≤©dG

 á«YÉªàL’G É«Lƒdƒμ«°ùdG ≈∏Y kGOÉªàYGh ``  »dÉãªdG π≤«g Ö≤Y äÉfƒg õq«ªjh

 πLCG  øe  ∫É°†ædG  É```¡«a  ó q°ùéàj  π oeÉ©J  ä’É```ée  áKÓK  ø«H  ``  »```©FGQòdG  ó```«ªd

 á«æÑdG  ¢ùμ©J  äGòdÉH  äÉbÓ©dG  øe  ´GƒfCG  áKÓK  É¡≤HÉ£J  ,∫OÉÑàªdG  ±Gô```àY’G

 √òNCÉjh  . qÖëdG  ƒg  ±Gô```àYÓd  ∫ qhC’G  ∫ÉéªdG  :áq«YÉªàL’G  äÉbÓ©∏d  á```«©bGƒdG

 Éæg  ,z qÖëdG{  π```ªà°ûj  :kGOÉ«M  ∫Éμ```°TC’G  ôãcCÉH  ¬```∏ª©à°ùf{  ΩÉY  ≈```æ©ªH  äÉ```fƒg

 §HGhQh  ,áq«≤Ñ°ûdG  §HGhôdG  á```∏cÉ°T  ≈∏Y  »àdG  á«FGóàH’G  äÉbÓ©dG  ™```«ªL  ≈∏Y

 øe  Ohó```ëe  Oó```Y  ø```«H  á``` qjƒb  ô```°UGhCG  ø``` qª°†àJ  »```àdG  á```∏FÉ©dG  hCG  á```bGó°üdG

 »ª°ùédG  OƒLƒdÉH  IQhô°V  §ÑJôe  ±GôàY’G  øe  Üô°†dG  Gògh  .1z¢UÉ```î°TC’G

 ábÓ©dG  √ògh  ,kÉ°†©H  º¡°†©H  πéj  øjòdG  OGôaCÓd

 »a  ¬°ùØf  óéj  ±ôW  qπc  q¿C’  ;á```LÉëdÉH  áYƒaóe

 ±ÓàN’G  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y  ôNB’G  ±ô£dG  ™```e  IóMh

 πeÉμJ  ó```Lƒj  ábÓ©dG  √ò```g  »ah  ,Ö```dÉ£ªdG  »```a

 º°ùqàJ  Ée  Gòg  ,ôNBÓd  á«©ÑàdGh  äGòdG  ôjó≤J  ø```«H

 ,¬JCGôeGh  πLôdGh  , qΩC’Gh  π```Ø£dG  ø```«H  ábÓ©dG  ¬H

 AGƒ°S  ``  qÖ```M  á```bÓY  qπch{  .¬```≤jó°Uh  ≥```jó°üdGh

 áØWÉ©H  áWhô°ûe  ``  ø«qHÉëàªdG  ΩCG  AÉbó°UC’G  ø«H  ΩCG  ø«æÑdGh  AÉHB’G  ø«H  âfÉcCG

 qÖëdG  áHôéJ  »ah  ,2zÜGòéfGh  π«e  øe  ¬```KóëJ  Éª«a  kÉ qjOôa  º qμëàdG  ø```μªj  ’

 »a  ¬à≤K  OôØdG  ió```d  »æÑj  ±ôW  qπc  iód  áq«°Uƒ°üîdG  ø```e  A»°T  kÉ```ehO  á``` qªK

.á qeÉ©dG  IÉ«ëdG  »a  á«dÓ≤à°S’G  øe  A»°ûH  ácQÉ°ûª∏d  ¬Äq«¡jh  ,¬JGP

 πãe  ``  Ωƒ≤j  ’  ƒgh  , q»bƒ≤M  ƒ¡a  ∫OÉÑàªdG  ±GôàYÓd  »fÉãdG  ∫É```éªdG  É``` qeCG

 ºq∏°ùj  πH  ;OôØ∏d  q»ª°ùédG  OƒLƒdG  øe  ≥∏£æj  ’h  áØWÉ©dG  ≈∏Y  ``  ∫hC’G  ∫ÉéªdG

 OôØdG  ájôM  »bƒ≤ëdG  ±GôàY’G  •ôà°ûjh  ,π```≤©dG  á£°SGƒH  ¬ª«ª©J  ™bh  ô```NBÉH

Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance, Ibid, p.117.  ̀̀̀  1

.132¢U  ,¬``°ùØf ```  2
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 ≈dEG  »bƒ≤ëdG  ±GôàY’G  »eôjh  ,äÉ```ÑLGh  É¡∏HÉ≤J  ¥ƒ≤ëd  á∏eÉM  á«fƒc  äGò```c

 πeÉ©àdG  ≈dEG  ¢üî°ûdG  ΩGôàM’G Gòg ™aójh  ,»£fÉμdG  ≈æ©ªdÉH  zäGòdG  ΩGôàMG{

.iôNC’G  äGh qòdG  ™«ªL  ™e  ájhÉ°ùà oe  áq«bƒ≤M  äGòc  ôNB’G  ™e

 ,∫OÉÑàªdG  ±Gô```àYÓd  å```dÉK  ∫É```ée  á qªK  ¥ƒ```≤ëdGh  qÖ```ëdG  ≈```dEG  á```aÉ°VEG

 `` º¡æ«H  º°üØæj  ’  øeÉ°†J  AÉ°ûfEG  ≈dEG  Gƒ∏ q°Uƒàj  »μd  ``  OGôaC’G  ø```e  Ö```Lƒà°ùjh

 á q°UÉîdG  º¡dÉ°üN ≈dEG  Aƒéq∏dÉH  º¡d  íª°ùj  »YÉªàLG ΩGôàMÉH  kÉ°†jCG  Gƒ©qàªàj  ¿CG

 º¡àqjƒg  øe  á©HÉ qædG  º«≤dG  ¢†©H  ≈dEG  hCG  ,á``` q«æ«©dG  º¡JGQób  ≈```dEGh  ,AGQORG  ¿hO

 ÜÉ°ùàc’  …Qhô°V  ``  »YÉªàL’G  ôjó≤àdG  ∫Éée  ``  ådÉãdG  ∫ÉéªdG  Gòg  .á«aÉ≤ãdG

.1zá«JGòdG  áª«≤dÉH  Qƒ©°ûdG{  äÉfƒg  ¬« qª°ùjh  ,äGòdG  ôjó≤J

 ∫ qƒëJ  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á«∏ªY  áØ°ù∏a  »a  ±GôàY’Gh  π°UGƒàdG  ∫ qõæàj  ΩÉàîdG  »ah

 á©«£b óLƒJ  ’ ¬fEG  :∫ƒ≤f  ¿CG  øμªjh  ,á«JGòæ«ÑdG  ≈dEG  »JGòdG  »YƒdG  øe q»é¡æe

 äÉfƒg  ´hô°ûeh  ``  π```°UGƒàdG  CGóÑe  ≈∏Y  Ωƒ```≤j  …òdG  ¢SÉeôHÉg  ``  ´hô```°ûe  ø```«H

 ádCÉ°ùª∏d  ≥«ª©J  OƒLh  ƒ```g  √QGôbEG  øμªj  Ée  .±GôàY’G  CGóÑe  ≈∏Y  Ωƒ```≤j  …ò```dG

 »g  áaÉ≤ãdGh  á°SÉ«°ùdGh  ¥ÓNC’Gh  ¥ƒ≤ëdG  πFÉ°ùe  »a  áq«∏ª©dG  áØ°ù∏ØdG  ,É¡°ùØf

 ≈∏Y  Ωƒ≤J  ájó≤f  áqjô¶f  áZÉ«°U  ≈```∏Y  πª©J  ,áq«YÉªàLG  áØ°ù∏a  ∫ qhCG  ΩÉ```≤e  »```a

 IójóédG  áØ°ù∏ØdÉa  ,É¡eÉªàgG  ä’É```ée  øe  ¢û«©ªdG  »°ü≤J  ’  ,á``` q«∏≤Y  ¢ù°SCG

 π©éj  …òdGh  ,áKGóëdG  òæe  øª«¡ªdG  »≤jõ«aÉà«ªdG  ó«∏≤àdG  øY  ≈q∏îàJ  É```ª¡©e

 ô«μØJ  »a  •ôîæàd  ;á≤«≤ëdG  øY  åëÑdG  áªq∏°ùe  ±ƒ°ù∏«Ø∏d  »JGòdG  π qeCÉàdG  øe

 hCG  á°û qª¡e  âfÉc  πFÉ°ùe  qƒ```ØWh  äÉ«dƒ≤©ªdG  »¶°ûàH  qô≤j  »≤jõ«aÉà«e  ó```©H  É```e

 »àdG  áq«YÉªàL’G  áØ°ù∏ØdG  .ô«μØàdG  áMÉ°S  ≈∏Y  kÉ≤«ªY  kÉMôW  áMhô£e  øμJ  ºd

 Axel Honneth: «Sans la reconnaissance, l’individu ne peut se penser en sujet de ```  1

 sa propre vie» Propos recueillis par Alexandra Laignel - Lavastine in http://www.

 philomag.com/article, entretien, axel - honneth - sans - la - reconnaissance - l - individu

- ne - peut - se - penser - en - sujet - de - sa - propre - vie, 180. php
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 `` ±GôàY’G hCG  π°UGƒàdÉH ôeC’G ≥q∏©J AGƒ°S ∂dòd ``  ;áq«JGòæ«H É¡à«©Lôe É¡fÉ« qªæj

 »YƒH  kGAóH  πFÉ°ùªdG  ∫hÉæJ  »a  kÉ q«°VôY  kGôeCG  ≈≤ÑJ  ’  ôNB’ÉH  äGòdG  ábÓY  q¿EÉa

.É¡àª«≤H  ÉgQƒ©°ûH  AÉ¡àfGh  É¡JGòH  äGòdG

 q»eƒªY  lAÉ°†a  q≥```ëdG  ádhO  áq«Yhô°ûe  Qó```°üe  q¿CG  ≈dEG  ¢SÉ```eôHÉg  É```æ¡ qÑæj

 ™ªéj  ,áØ∏àîe  áqjOôa  äGOGQE’  kÉéjô¡°U  ¿ƒμj  …òdG  ô«Ñ©àdG  ájôM  ≈```∏Y  Ωƒ≤j

 √ó q°ùéJ  ≥aGƒJ  ≈dEG  »°†Øjh  ,¿ÉªdôÑdG  á°ù°SDƒe  ≈dEG  qóàªj  ,»eƒªY  ¢TÉ≤f  É```¡æ«H

 äÉÑ°ùàμe  øe  I qóªà°ùe  áægôH  áqjô¶f  »a  √QÉ«©e  óéj  ≥aGƒàdG  Gògh  ,ø«fGƒ≤dG

 ÜGôàZ’G  ø```e  ≥∏£æjh  ,¢û«©ªdG  »```a  ¢Uƒ¨j  ƒ¡a  äÉ```fƒg  É qeCG  .á```¨∏dG  á```Ø°ù∏a

 ;OGôaC’G  ¬°û«©j  …ò```dG  AGQOR’Gh  QÉ≤àM’ÉH  Qƒ©°ûdG  »```a  ≈q∏éàj  …òdG  Dƒ``` q«°ûàdGh

 OGôaC’G  ≥ q≤ëoj  É```eóæY  q’EG  áæμªe  íÑ°üJ  ’  á```dGó©dG  hCG  á``` q«Yhô°ûªdG  ¿CG  ø``` q«Ñ«d

 kÉaGôàYG  ``  á```dhódGh  ™ªàéªdG  ≈```dEG  á∏FÉ©dG  ø```e  ™ªàéªdG  ôFGhO  ∞```∏àîe  »```a ``

 ºFÉ≤dG  ¿ƒfÉ≤dGh  ,áLÉëdG  CGóÑe  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  qÖëdG  ≥jôW  øY  º¡JGhòH  k’OÉÑàe

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ∂dPh  ,øeÉ°†àdG  CGóÑe  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  áaÉ≤ãdGh  ,IGhÉ°ùªdG  CGóÑe  ≈∏Y

.áq«aÉ≤ãdG  º¡JGAÉªàfGh  áq«fƒfÉ≤dG  º¡JÉ«°üî°Th  ºgOÉ°ùLCG

 êÉeóf’G  ≈∏Y  √OGôaCG  πª©j  kÉjO qó©J  kÉ```©ªàée  ±GôàY’Gh  π°UGƒàdG  »```°†à≤j

 øe  É¡à«©Lôe  qó```ªà°ùJh  ,ádhódG  ≈``` qª°ùJ  IQ qƒ£àe  á«fƒfÉbh  á```«bÓNCG  á«q∏c  »```a

 ´ÉÑ°TEG  ≈∏Y  §≤a  Ωƒ≤j  ’  ¬d  ¿Gô``` q¶æj  …òdG  »WGô≤ªjódG  êPƒªædG  q¿EG  .É```¡JGP

 É¡d  ô qaƒàJ  äÉ```©ªàée  »a  ≥ q≤ëàj  ó```b  äÉLÉëdG  ´É```Ñ°TEÉa  ;á```jOÉªdG  äÉ```LÉëdG

 á«Ñ∏ q°ùdG  QÉKB’G  øe  ÉgOGôaCG  »ªëj  ’  ób  ∂dP  qø```μd  ;áqjô°ûH  hCG  á«©«ÑW  OQGƒ```e

 ≈∏Y  ¿Gõ qcôj  É```ª¡a  ∂dòd  .QÉ≤àMGh  ÜGô```àZGh  Dƒ q«°ûJ  ø```e  á```«JGOC’G  á```«dƒ≤©ª∏d

 øe  ¢ûeÉg  »a  OGôaC’G  CÉ°ûæ«d  »bÓNC’Gh  »bƒ≤ëdGh  »aÉ≤ãdGh  »YÉªàL’G  ó©ÑdG

 øªμjh  ,ádhO  ≈ qª°ùj  …òdG  qπμdG  Gòg  »a  Gƒéeóæjh  ,äGòdG  ∫Ó≤à°SGh  á``` qjôëdG

 ¬qfCG  »a  ájó≤ædGh  á«YÉªàL’G  áØ°ù∏ØdG  √ò```g  øe  ¬«≤à°ùf  …òdG  ≥«ª©dG  ¢SQó```dG

.√óMh  …OÉ°üàb’G  ó©ÑdG  »a  ∫õàîoJ  ¿CG  á«WGô≤ªjó∏d  øμªj  ’
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 ¬àdÉ°SQ  å©H  ø```Y  ∂dP  ¬æãj  ºd  áæjóªdÉH  á```jOƒ¡«dG  π```FÉÑ≤dG
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.á©jô°ûdÉH  mº∏ r°ù oe  oô«Z  l¢üî°T  π pÑ nb  ƒd  ™≤«°S  ¿Éc  Ée  ¢ùμY  ≈∏Y

 ``  »MƒdÉHh  É```¡H  ká```jGQO  á```«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdG  á```°SQÉªeh  ∫ƒ```Ñb  Ö```Lƒà°ùj

 kÉÄ«°T  ¢ù«d  »MƒdG  ∂dP  ™```e  ,Éª¡«∏Y  √RÉμJQ’  kGô¶f  ``  ájƒÑædG  á``` sæ t°ùdGh  ¿BGô```≤dG
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 »ÑædG  ≈∏Y  ’õfoCG  ób  ÉfÉc  á sæ t°ùdGh  ¿BGô≤dG  ¿EG  PEG  ;á«fÉ°ùfE’G  á©«Ñ£dG  »a  kÉjô£a

 hCG  º¡FÉHBG  ø```e  Éªgƒª∏©àj  ¿CG  Öéj  ø«ª∏°ùe  ¿hó```dƒj  øjòdG  AÉ```æHC’Gh  ,ó```ªëe

 ΩÓ°SE’Éa  ,º¡FÉHCG  ój  ≈∏Y  iô```NC’G  äÉfÉjódG  AÉæHCG  º∏©J  Éªc  ,º¡JòJÉ°SCG  ø```e

 »MƒdG  π°†ØH  ¢ù```«dh  ,á«fÉ°ùfE’G  á©«Ñ£dG  »```a  »dƒª°T  πμ°ûH  ≈ªf  ∂```dòd  kÉ```©ÑJ

 πÑb  øe  ¬H  ≈JCG  Éªc  ,á«eÓ°SE’G  ádÉ°SôdÉH  ≈JCG  …òdG  óªëe  »ÑædG  ≈∏Y  ∫õæªdG

.¬∏LCG  øe  å©oH  ÉªfEGh  ,kGô°üM  óªëe  ¬H  äCÉj  ºd  ΩÓ°SE’Gh  .iôNC’G  ä’É°SôdG

 ?á«eOB’G  Iô£ØdG  »a  á«gƒdC’G  ó«MƒJ  …CG  ?ΩÓ°SE’G  iõ¨e  ¿PEG  óLƒj  øjCG

 π≤©dG  »a  ∂dP  ó```Lƒj  ≈dhC’G  ¿hô≤dG  ∫Ó```N  ø«ª∏°ùªdG  øe  ó```jó©∏d  á```Ñ°ùædÉH

 ∫É°üjEG  πLCG  øe  ,π≤©dG  ÖWÉN  ¬```°ùØf  ¿BGô≤dG  q¿EG  å«ëH  ,…ô°ûÑdG  ôμØdG  »```a

 òæe  É¡«dEG  ô¶æj  ¿Éc  ``  ≥£æªdG  hCG  π```≤©dG  ``  á«fÓ≤©dÉa  .áeÉ©dG  ≈```dEG  ¬```fƒª°†e

 âfÉc  øμdh  ,á```jô°ûÑdG  á©«Ñ£dG  ºμëJ  »```àdG  »g  É¡fCG  ≈∏Y  á```ªjó≤dG  Qƒ```°ü©dG

 ¬dÓL  ∞°üJh  ,∫ÉªédG  á```jÉ¨H  ˆG  o∞°üJ  äÉ¡ tLƒàdG  oá```«ÑdÉZh  ,πFGóH  ∑É```æg

 øμªj  áaô©ªdG  º¡d  áÑ°ùædÉH  .ˆG  á```Ø«∏N  hCG  ΩÉeEG  á«°Sób  ócDƒJ  É```ªc  ,ƒ```ª°ùdÉH

 ádƒb  ∂dP  ≈dEG  ÖgòJ  Éªc  ,zπ```gÉL  ÉgGõ¨e  t∞°ûà°ùj  á£≤f{  á```HÉãªH  n¿ƒ```μJ  ¿CG

 áaô©ªdG  øY  å```ëÑdG  :»fÓ≤©dG  »eÓμdG  ¬```LƒàdG  Éªf  ∂dòd  ;IQƒ```KCÉe  á```«aƒ°U

 ≈dEG  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤∏d  »fÉãdG  ∞```°üædG  ø«H  Ée  á«ÑgòªdG  á°SQóªdG  â```°ù°SCGh  ,k’hCG

.ádõà©ªdG  ±ôW  øe  ô°ûY  ådÉãdG  ¿ô≤dG

 ôμØdG »a kÉÑjôZ kÉÄ«°T ô°VÉëdG ô°ü©dG »a »fÓ≤©dG »JƒgÓdG ¬LƒàdG íÑ°UCG

 kÉª∏Y  ∑Éæg  ¿CG  Benedict XVI  ÉHÉÑdG  ßM’  ó«©ÑH  ¢ù«d  âbh  òæeh  ,»```eÓ°SE’G

 áÑ°ùædÉHh  ,AÓ≤©dG  øe  ô«ãc  ∂dP  ™e  ≥Øàjh  ,á«fÓ≤©dÉH  ∞°üàj  kÉ«Yô°T  kÉ«Jƒg’

 »ah  ,»MƒdG  »a  §≤a  ó°ùéàj  ø```jódÉa  Üô¨dGh  ¥ô°ûdG  »a  ø```««KGóëdG  á```«Ñ∏ZC’

 kGô«°ùØJ  ``  kÉjOÉY  hCG  kÉ«ªjOÉcCG  ¿Éc  AGƒ°S  ``  äƒ```gÓdG  º∏Y  ó©jh  ,á°Só≤ªdG  Ö```àμdG

 π«éfE’G  Öàc  »a  åëÑdG  kÉ«æª°V  »æ©J  á«ë«°ùªdGh  á```jOƒ¡«dG  á°SGQóa  Gò¡d  .É```¡d
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 π≤©dGh  .¿BGô```≤dG  ô«°ùØJ  »æ©J  ΩÓ```°SE’G  á°SGQOh  ,É¡«∏Y  ó```ªà©J  »```àdG  á```Ø∏àîªdG

 máLÉëH ¬fCÉH ¬«dEG ô¶æj øjódÉa ;Üô¨dG »a øjó∏d kÉ°†gÉæe kÉ©HÉW GòNCG á«fÓ≤©dGh

 øeh  ,áaô©ªdG  ≈dEG  Oƒ≤j  ød  ∂dP  ¿hOh  ,á«fÓ≤©dG  ≈∏Y  õμJôJ  má«Yƒf  mIõØb  ≈dEG

 øe  kÉYƒf  ÖLƒà°ùjh  ,»fÓ≤YÓdG  ÖfÉédG  »a  øjódG  óLƒj  øjôμØªdG  ô¶f  á¡Lh

 áHÉãªH  åjóëdG  Éfô°üY  ¿hôÑà©j  øjòdG  A’Dƒg  øe  ó```jó©∏d  áÑ°ùædÉHh  ,∂```«μ°ûàdG

 á°SQóªdG  øe  IôμØdG  ∂∏J  Gƒ∏°UCÉà°ùj  ¿CG  º¡«∏Y  Öéj  ,á«ë«°ùªdG  ó©H  Ée  á∏Môe

 áaô©e  ≈∏Y  øjódG  »æÑæj  á```dõà©ª∏d  áÑ°ùædÉH  .»ª∏©dG  Qƒ£àdG  áeóîd  ™```ªàéªdGh

 »a  πãªàj  ¿ÉªjE’Éa  ,»fÓ≤YÓdG  ¿ÉªjE’G  øe  kÉYƒf  kÉ«æª°V  »°†à≤j  ’h  ,á«fÓ≤Y

 .É¡H  πª©dG  ºK  ,É¡àZÉ°ùà°SG  …ô°ûH  π≤Y  …C’  øμªj  »àdG  ≥```FÉ≤ëdG  ¢†```©H  ∑GQOEG

 øe  ÉªfEGh  ,»MƒdÉH  ’h  Iô£ØdÉH  √ó«cCÉJ  ºàj  ºd  `` ¿ƒμdG  ≥dÉN  ``  ˆG  OƒLƒa  Gòd

 ¿Éμe  πc  »a  OƒLƒe  ,…ƒb  ¬fCÉH  ,¬JÉØ°U  ó«cCÉJ  øμªj  å«M  .¿ƒμdG  π```eCÉJ  ∫Ó```N

 ,π«ãªàdGh  ¬«Ñ°ûàdG  øY  kÉgõæe  ¬fƒc  á≤«≤ëd  áÑ°ùædÉH  ¿CÉ```°ûdG  ƒg  Éªc  ,äƒ```ªj  ’h

 AÉª∏Y  ∂dòc  ÉgÉæÑJ  ádõà©ªdG  óæY  ó«MƒàdG  CGóÑe  »a  á«°SÉ°SC’G  ≥```FÉ≤ëdG  √ògh

 AÉæãà°SÉH  ,ø«ª∏°ùe  ô«Z  ΩCG  ø«ª∏°ùe  GƒfÉcCG  AGƒ°S  ,CGóÑªdG  Gò¡H  ¿ƒæeDƒj  ¿ƒ«Jƒg’

 É¡æ«H  Éª«a  á°ùaÉæàªdG  á«JƒgÓdG  ¢SQGóªdG  âØXh óbh  ,¢Só≤ªdG  ÜÉàμdG  …ô°ùØe

 πãªàj  ±ÓàN’Gh  .…OÉªdG  ºdÉ©dG  øY  ¬«dÉ©Jh  ˆG  OƒLh  ó«cCÉàd  É¡°ùØf  è```éëdG

 πÑb  áaô©ªdG  √ò```g  ÜÉ°ùàc’  á«bÓNCG  IQhô```°V  OƒLh  á```«fÉμeEG  âØf  É```¡fƒc  »```a

 äÉ°ürfE’G  ¿hO  É¡fƒ©Ñà«°S  á≤«≤ëdG  »a  ¢SÉædG  øe  á∏«∏b  á∏b  ¿CÉHh  ,»MƒdG  ∫hõ```f

 ¢ùæédG  ´ÉæbE’  âªJ  ób  π°SôdG  áã©H  ¿ƒμJ  ¿CG  ádõà©ªdG  ≈Øfh  ,π°SôdG  äGôjòëàd

 øe  º¡aƒN  øY  èJÉf  ¬≤«≤ëàd  ¿ƒ©°ùj  É```eh  ,≥FÉ≤ëdG  √òg  πãe  ´ÉÑqJÉH  …ô```°ûÑdG

.¿ƒμdG  ≥dÉîd  ôμ°ûdG  ÖLGh  AGó°SEG  ΩóY

 ,»fÉãdG  º¡FóÑe »a ádõà©ªdG  AGQBG  »a  ∫óé∏d  IQÉKEG  ôãcC’G  A»°ûdG  πãªàj

 ôμØdG  kIõs«ªe  káª«°S  »```¡dE’G  ∫ó©dG  CGóÑe  QÉ°U  å«ëH  ;∫ó©dG  »```a  π```ãªàªdGh

 ÇOÉÑªdG  âfÉch  ,º¡JÉHÉàc  øe  kÉeÉg  kÉ£°ùb  ∫É```fh  ,ádõà©ªdG  iód  »```JƒgÓdG
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 ø«H  ádõæe)  ,ø«àdõæªdG  ø```«H  ádõæªdGh  ,ó«YƒdGh  óYƒdG  ``  iô```NC’G  á```KÓãdG

 øY  »¡ædGh  ±hô©ªdÉH  ô```eC’Gh  ,(Iô«ÑμdG  ÖμJôe  ≥M  »a  ô```ØμdGh  ¿É```ªjE’G

 ¿ƒdƒ≤j  ø«jó«MƒàdG  äƒgÓdG  AÉª∏Y  πch  .CGóÑªdG  ∂dòd  äÉMhô°T  ``  ôμæªdG

 ¿ƒdƒ≤j  º```¡fCG  Éªc  ,¥ƒ```∏îe  …CG  º```∏¶j  ’  ,k’OÉ```Y  ˆG  ¿ƒ```μj  ¿CG  IQhô```°†H

 óæY  ∫ó©dG  CGóÑe  ¿EG  PEG  ;ô°ûdG  øY  ¬YÉæàeG  IQhô°Vh  ô«îdÉH  ¬eÉ«b  ÜƒLƒH

 πch  ,É¡æ«H  Éª«a  á£HGôàe  øμd  áØ∏àîe  á«fÓ≤Y  ∫ƒ°UCG  áKÓK  º°V  ádõà©ªdG

 âdhÉæJh  ,iôNC’G  ájôμØdG  ¢SQGóªdG  ¢†©H  πbC’G  ≈∏Y  É¡àdhÉæJ  É¡æe  IóMGh

 ájôëH  ≥∏©àªdGh  åjóëdG  »Hô¨dG  ôμØdG  »a  o√ô``` rcP  ºJ  …òdG  ∫GDƒ°ùdG  ≈```dhC’G

 ∫ƒ≤jh  .∫É©aC’G  ≥∏îH  ΩÓ°SEÓd  ≈dhC’G  π```MGôªdG  »a  ∂dP  »ª°Sh  ,¿É```°ùfE’G

 ’h  ,OÉÑ©dG  ∫É```©aCG  ≥∏îj  ’  ˆG  ¿CÉ```H  á```dõà©ªdG

 ¬H  GhôeCG  Ée  ¿ƒ∏©Øj  OÉÑ©dG  ¿EG  πH  ;OÉ°ùØdG  Öëj

 ˆG  É¡∏©L  »àdG  IQó≤dÉH  ¬æY  Gƒ¡f  ÉªY  ¿ƒ¡àæjh

 ,OGQCG  ÉªH  ’EG  ôeCÉj  º```d  ¬fCGh  ,º¡«a  É¡ÑcQh  º```¡d

 ôeCG  áæ°ùM  πc  »dh  ¬fCGh  ,√ô```c  ÉªY  ’EG  ¬æj  º```dh

 ºμëdG  Gòg  .É¡æY  ≈¡f  áÄ«°S  πc  øe  A…ôH  ,É¡H

 ø```««JƒgÓdG  AÉ```ª∏©dG  …CGQ  ™```e  ≥```Øàj  »```¡jóÑdG

 √òg  ;ø«ª∏°ùªdG  ø«H  Ée  Ió°ûH  ¬```à°VQÉ©e  âªJ  øμdh  ,ø««ë«°ùªdGh  Oƒ```¡«dG

 ø«H  óFÉ°ùdG  Qó≤dGh  AÉ```°†≤dÉH  ¿ÉªjE’G  CGóÑe  »a  Égô«°ùØJ  ó```éJ  á```°VQÉ©ªdG

 »àdG  IOó```©àªdG  á«fBGô≤dG  äÉ```jB’G  »ah  ΩÓ```°SE’G  πÑb  É```e  Iôàa  »```a  Üô```©dG

 …ó¡jh  QÉØμdG  tπ p°†oj  ˆG  ¿CÉH  ``  ¢üædG  ôgÉX  Ö°ùëH  É¡ª¡a  º```J  ¿EG  ``  ∫ƒ```≤J

 ≈∏Y  Égô«°ùØJ  ºàj  ¿CG  Öéj  äÉjB’G  √òg  πãe  ¿CÉH  ádõà©ªdG  ∫Ébh  ,ø«æeDƒªdG

 ; kÉ«dhCG  kÉªμM  â°ù«dh  QÉ```ØμdG  ∫É©aCG  ∫ƒM  »fÉãdG  »¡dE’G  º```μëdG  ¢ùμ©J  É```¡fCG

 ≥∏îj  ¬fƒμHh  ,π```©Øj  Ée  πc  »a  ≥∏£e  πμ°ûH  QÉ```àîe  ¿É°ùfE’G  ¿CÉ```H  ∫ƒ```≤dÉa

 AÉL Éªc  »ë«°ùªdG  »JƒgÓdG  ôμØdÉH  ádõà©ªdG  ôKCÉJ  ≈dEG  ™Lôj  ¬°ùØæH  ¬dÉ©aCG

 »JƒgÓdG  ¬LƒàdG  íÑ°UCG
 ô°ü©dG  »a  »fÓ≤©dG
 »a  kÉÑjôZ  kÉÄ«°T  ô°VÉëdG
»eÓ°SE’G  ôμØdG
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 ∫ÓN  ájQó≤dG  ≈dEG  ¿ƒªàæªdG  º¡aÓ°SCG  ¬H  πªY  …òdGh  ,»≤°ûeódG  ÉæMƒj  ¬H

.Iôé¡∏d  ∫hC’G  ¿ô≤dG

 OÉªàY’G  ¿hO  ``  kGQOÉ```b  …ô°ûÑdG  ôμØdG  ¿ƒ```c  »a  á«fÉãdG  Iô```μØdG  ≈```∏éàJ

 É¡fCÉH  OGôaC’G  ∫É©aCG  ≈∏Y  ºμëdGh  ,ô°ûdGh  ô```«îdG  áaô©e  ≈∏Y  ``  »MƒdG  ≈```∏Y

 ¬æj  ºdh  OGQCG  ÉªH  ’EG  ôeCÉj  ºd  ˆGh  ,É¡Yƒbh  á≤jôW  Ö°ùM  á```Ä«°S  hCG  á```æ°ùM

 .É¡æY  ≈¡f  áÄ«°S  πc  øe  A…ôH  ,É¡H  ôeCG  áæ°ùM  πc  »dh  ¬fCGh  ,√ô```c  É```ªY  ’EG

 ∫É©aC’G  ¢†©H  ≈æãà°SG  øe  ``  ∂dP  ±ÓN  ≈∏Y  ``  ádõà©ªdG  øe  ∑Éæg  ¿CG  Éªc

 Gògh  ,É¡cGQOEG  π```≤©∏d  øμªj  »àdG  ``  ájóÑ©àdG  ∫É```©aC’G  kÉ```°Uƒ°üN  ``  á```æ°ùëdG

 øe  »°SÉ°SC’G  »YGódG  ƒg  Gògh  ;äGô«îdG  π©Ød  √OÉÑ©H  ∞£∏j  ¿CG  Öéj  ¬dE’G

.π°SôdG  áã©H

 Gò¡H  ôeC’G  ≥```∏©J  Éª∏c  á```dõà©ª∏d  á°VQÉ©e  á```bôa  º```gCG  á```jô©°TC’G  ô```Ñà©J

 ,¬æY  ≈¡æj  hCG  ˆG  ¬```H  ôeCÉj  Ée  Éªg  ô```°ûdGh  ô«îdG  ¿CG  ó```cDƒJ  »```àdGh  ,∫GDƒ```°ùdG

 ∞°Uh  Gòg  ájô©°TC’G  ∞```bƒeh  ,»MƒdG  ≥jôW  ø```e  ’EG  ∂dP  á```aô©e  ø```μªj  ’h

 »ØæëdG  á```°SQóe  ºgôWÉ°ûJ  º```dh  ,ø«ª∏°ùªdG  •É```°ShCG  »```a  ≈àM  ±ô```£àªdÉH

 Éª¡cGQOEG  ºàj  ô°ûdGh  ô«îdG  ¿CÉH  ∫ƒ≤j  …òdG  ,á«ª«J  øHG  ¬«≤ØdG  ’h  …ó```jôoJÉªdG

 ≈àM  ø«ahô©e  kÉ≤M  ô°ûdGh  ô«îdG  øμj  ºdCG  .¬°ùØf  ádõà©ªdG  …CGQ  ƒgh  ,π```≤©dÉH

?IóMÓªdG  πÑb  øe  ≈àMh  iôNC’G  äÉfÉjódG  »a

 ˆG  ¿ƒc  á≤«≤M  »a  ∫ó©dG  CGóÑªH  á≤∏©àªdGh  áãdÉãdG  ádõà©ªdG  Iôμa  π```ãªàJ

 Gòg  ¿EG  PEG  ;∂dP  π```©Ød  IQó≤dG  ¬cÓàeG  ºZQ  ,º∏¶dG  hCG  ô```°ûdG  ≈∏Y  Ωó```≤j  ’

.ø«ªdÉ©dG  øY  kÉ«æZ  ¬fƒch  ¿Éμe  πc  »a  √OƒLƒdh  ,¬àªμM  ≈dEG  ™LGQ

 øY  §≤a  ô°ûdG  »a  ™≤«°S  ¬JÉaô°üJ  »```a  ôëdG  óÑ©dG  ¿CG  ádõà©ªdG  ó```cDƒjh

 kGôM  ¿Éc  ¿ƒμ∏d  ≥dÉîdG  ˆÉa  ,kÉ«dÉ«N  hCG  kÉ«©bGh  ∂dP  ¿Éc  AGƒ°S  ,CÉ£îdG  ≥jôW
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 ôNBG  ºdÉY  ≥∏N  øe  ¬æμªàd  âfÉc  hCG  ¬≤∏N  øe  ¬©æªàd  âfÉc  ¬Jƒbh  ,∂```dP  »```a

 ,∫OÉ©dÉH  ∑GòfBG  ¬Ø°Uh  ºàj  ødh  ,º∏¶dGh  ô°ûdÉH  A»∏e  ºdÉY  ÉªHQ  ,ôNBG  πμ°ûHh

 ºdÉ©dG  ≥∏N  ˆÉa  :áæ«©e  ábÓY  OƒLh  »°†à≤j  ô«î∏d  kÓYÉah  k’OÉY  ¿ƒμJ  ¿EÉa

 äÉØ°U  øe  ∫ó©dGh  ô«îdG  ¿CÉH  ádõà©ªdG  iôj  Ö```Ñ°ùdG  Gò¡d  .¬JÉbƒ∏îe  OÉ```©°SE’

 π«ªL øμdh  ,A»°T  πμH  ºdÉYh  A»°T  πc ≈∏Y QOÉb  ˆÉa ,äGòdG  ¢ù«dh  ,∫É©aC’G

 ºJ  Ée  ¿ƒμdG  ≥∏N  ≈∏Y  Ωó≤j  ¿CGh  ,ô«îdG  ∫É©aCÉH  Ωƒ≤j  ¿CG  πÑ≤a  ,¬dÉ©aCÉH  §≤a

.ºdÉ¶dG  hCG  ∫OÉ©dÉH  ¬Ø°Uh

 ∫ÓN  ádõà©ªdG  ôμa  »a  äGòdG  äÉØ°Uh  π©ØdG  äÉ```Ø°U  ø«H  õ««ªàdG  ô```¡X

 á«FÉæãdG  »Øf  ∂```°T  ¿hO  ƒg  ™aGódGh  ;πÑb  ø```e  ∂dP  ºàj  ºdh  ,™```°SÉàdG  ¿ô```≤dG

 ?ô°ûdG  Qó°üe  ƒg  Éªa  ,ô«î∏d  kÓYÉah  äƒ```ªj  ’  kGódÉN  ˆG  ¿Éc  ¿EÉa  ;á```«¡dE’G

 ,á≤«≤ë∏d  »Øf  √OƒLh  Ωó©H  ∫ƒ≤dGh  ,¢VQÉ©J  OƒLh  ¢VôàØj  ’  ô«îdG  ¿EG  å«ëH

 Gòg  »a  É¡ n« rØ nf  oÖ``` o©°üj  ká≤«≤M  ``  ô«îdG  ¿CÉ°T  ``  ô°ûdG  ó```©j  ,∂dP  ±ÓN  ≈```∏Y

 ΩÉeCG  º¡°ùØfCG  ¿hóéj  ô```«î∏d  πYÉah  Öëe  ¬fCÉH  ˆG  ¿ƒØ°üj  øjòdGh  ,º```dÉ©dG

 ¿CG  ô°ûdGh  ô«î∏d  øμªj  ∞«c  :(äƒgÓdG  º∏Y)  çóëàj  ,á«¡dE’G  á«FÉæãdG  πμ°ûe

?¥ÉãÑf’G  hCG  ≥∏îdÉH  AGƒ°S  ,óMGh  ¬dEG  ¬≤∏N  ºdÉY  »a  É©ªàéj

 õ««ªàdG  á```«eÓμdG  ¬à°SQóeh  …ô```©°TC’G  ø°ùëdG  ƒ```HCG  ≈æÑJ  ,ΩÓ```°SE’G  »```a

 ˆG  äÉØ°U  øe  ô«îdG  ¿CG  GhCGQh  ,á«¡dE’G  äÉØ°üdG  ø«H  ádõà©ªdG  ¬H  ΩÉb  …òdG

 ócDƒJ  »àdG  »g  â```°ù«d  »fÉ©ªdG  äÉØ°U  hCG  äGò```dG  äÉØ°U  ¿CG  Ghó```cCGh  ,á```«∏©ØdG

 Gƒª¡JG  óbh  :É¡æY  á```∏≤à°ùe  â°ù«dh  ,IÉ«ëdG  á```Ø°U  ≈dEG  ±É°†J  É```ªfEGh  ,√Oƒ```Lh

 ≈∏Y  πÑ≤oj  ¿CG  ˆ  øμªj  ¿Éc  GPEG  Ée  ∫GDƒ°Sh  ,á```«¡dE’G  äÉØ°üdG  »ØæH  á```dõà©ªdG

 ∞°üàj  »àdG  áªμëdG  É¡«∏ªJ  ’  á«¡dE’G  ∫É©aC’Gh  ,¬«dEG  ¥ô£àdG  ºàj  ºd  lôeCG  ô°ûdG

 É¡fCG  ádõà©ªdG  iôj  »àdG  ``  á«¡dE’G  IOGQE’Éa  ,áàHÉãdGh  á«dRC’G  ¬JOGQEÉH  ÉªfEGh  ,É¡H

 ádõæe  »a  …ô©°TC’G  ÉgôÑàYG  ``  É```¡H  ™àªàj  »àdG  áªμëdG  áØ°U  øe  á```«ªgCG  π```bCG
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 ôeCG  Ée  ƒg  á```jô©°TCÓd  áÑ°ùædÉH  ô°ûdGh  ô```«îdGh  ,á«¡dE’G  á```jôgƒédG  äÉ```Ø°üdG

 A»°ûdGh  .á«¡dE’G  IOGQE’G  ø```Y  èJÉf  ƒ```g  ™≤j  Ée  øμdh  ;¬æY  ≈```¡f  Éeh  ˆG  ¬```H

 ∫ƒ≤j  PEG  ;á≤∏£ªdG  á«¡dE’G  IQó≤dG  á≤«≤ëdG  »a  ƒg  ájô©°TC’G  ¬æY  ™aGóJ  …òdG

 ¿CG  ˆ  øμªjh  ,¬d  ó```«ÑY  º¡a  ˆG  äÉbƒ∏îe  º¡fƒμd  ΩOBG  »```æH  ¿CÉH  …ô```©°TC’G

 ∂dP  ¿ƒμjh  º¡JÉÄ«°ùd  º¡jRÉéjh  ,º¡JÉæ°ùëd  º¡Hò©j  ¿CGh  ,º¡H  AÉ°ûj  Ée  π©Øj

 ¬fCG  ±ô©f  ¿CG  øμªj  áªMôdÉHh  √ó```Mh  »MƒdÉH  øμdh  ,¬d  áÑ°ùædÉH  k’OÉY  kÉ```ªμM

 π¡L  ƒg  ¢ù«d  º¡d  áÑ°ùædÉH  º```dÉ©dG  »a  º∏¶dGh  ô°ûdG  ÖÑ°Sh  ,∂```dP  π©Øj  ø```d

 ,∂dòc  øeDƒªdGh  ∂dòc  ôaÉμdG  ≥∏Nh  ,ájƒ≤dG  ˆG  IOGQEG  ÉªfEGh  ,√ô≤ah  ¿É°ùfE’G

 …RÉé«°S  kGô«NCGh  ,¬```«a  ÖcQh  ¬d  ˆG  π©L  ÉªH  π```ª©«°S  πμdGh  Gò```μg  º```dÉ©dGh

.kGAƒ°S  A»°ùªdG  …RÉéjh  kÉfÉ°ùMEG  ø°ùëªdG

 ˆG  ¿Éc  ¿EG  ,…ô©°TC’G  ∞bƒe  á«ãÑYh  á«HÉÑ°V  ∞°ûc  ádõà©ªdG  ≈∏Y  π```¡°S

 øY  k’hDƒ°ùe  ¿É°ùfE’G  ¿ƒμj  ø∏a  ,¿É°ùfE’G  »a  ô«îdGh  ô°ûdG  ∫É©aCG  ≥∏N  øe  ƒg

 ˆG  ¿Éc  ¿EÉa  ,ájQƒ°U  áªcÉëe  Oôéeh  kÓaÉf  kÉÄ«°T  ÜÉ°ùëdG  ¿ƒμ«°Sh  ,¬```dÉ©aCG

 ∑Gòc  ¬aÉ°üJÉa  ,¬d  kGó```«ÑY  º¡fƒμd  ô°ûÑdÉH  ¬∏©Øj  Éª«a  k’OÉ```Yh  ô«î∏d  kÓ```YÉa

 Üò©jh  ¬fÉ°ùME’  ø```°ùëªdG  …õé«°S  ˆG  ¿CGh  .≥«Ñ£J  ¿hO  â```©f  Oôée  ≈```≤Ñj

.»MƒdÉH  ÉªfEGh  π≤©dÉH  ¬cGQOEG  øμªj  ’  A»°T  ¬JÉÄ«°ùd  A»°ùªdG

 ’CG  ,AÉ°ûj  Ée  √OÉ```Ñ©H  π©Øj  ˆG  ¿Éc  ¿EGh  ?»```MƒdÉH  ∂dP  áaô©e  º```àJ  π```g

 ,ádõà©ªdG  É¡MôW  á∏Ä°SC’G  √óg  ?»MƒdG  ≥jôW  øY  º¡«∏Y  Üòμj  ¿CG  ¬d  ø```μªj

 OÉªàY’G  øμªj  ∞«c  ,ˆG  »Mh  á«bGó°üe  ócDƒj  ¿CG  ™«£à°ùj  ’  π≤©dG  ¿Éc  ¿EG

 ∫GDƒ°ùdG  Gòg  πãe  …OÉ```ØJ  ájô©°TC’G  ∫hÉM  ?ˆG  ΩÓc  ƒg  …òdG  ,¿BGô```≤dG  ≈```∏Y

 :ádõà©ªdG  ¬«a  ∫ƒ≤j  …òdG  ø«ëdG  »```Øa  ,¢ùØædG  ΩÓμH  ¬fƒª°ùj  ÉªY  å```jóëdÉH

 ,AÉ«°TC’G  »```bÉH  ¿CÉ°T  ¬```fCÉ°T  ≥∏N  ¿Gô```≤dG  ¿EGh  ,ˆG  äÉ```Ø°U  ø```e  ΩÓμ```dG  ¿EG

 á«¡dE’G  Oƒ```LƒdG  äÉØ°U  øe  á```Ø°U  »¡dE’G  ¢ùØædG  ΩÓ```c  ¿CG  iô```J  á```jô©°TC’Éa
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 øe  á«ªgCG  πbCG  â°ù«dh  ,á«¡dE’G  IOGQE’G  ¿CÉ°T  É¡fCÉ°T  ájóeô°Sh  á«dRCG  qó©J  »```àdG

 ¥ƒa  ô°ûÑdG  πÑb  øe  ¬YÉª°S  øμªj  ’  »¡dE’G  ¢ùØædG  ΩÓc  ¿ƒμd  kGô¶fh  .IOGQE’G

 ádõà©ªdG  ∫Ébh  .»¡dEG  ô«Ñ©J  ``  qƒ```∏àªdGh  ´ƒª°ùªdG  ˆG  ΩÓc  ``  ¿BGô```≤dÉa  ,¢VQC’G

 ,kÉbOÉ°U  IQhô°†dÉH  ¿ƒ```μj  ¿CG  Öé«a  ,»∏NGO  »¡dEG  ΩÓ```c  ∑Éæg  ¿É```c  ¿EG  ¬```fCÉH

 »g  »àdG  á«¡dE’G  IOGQE’G  π°†ØH  ¿Éc  ¿BGô≤dG  ∫ÓN  øe  ¢VQC’G  ≈∏Y  √ó```«°ùéJh

 ,ÜòμdGh  á≤«≤ëdG  ,º∏¶dGh  ∫ó©dG  ,ô°ûdGh  ô```«îdG  Qó°üe  ``  ájô©°TC’G  Ö```°ùM ``

 .¿ÉªjE’G  ∫ÓN øe ≈JCÉàJ  ÉªfEGh  ,π≤©dÉH  É¡cGQOEG  øμªj  ’  ¬°ùØf  ¿BGô≤dG  á≤«≤Mh

 ``  á«eÓμdG  ájô©°TC’G  ábôa  ≈dEG  ø«ªàæªdG  óMCG  ``  …RGôdG  øjódG  ôîa  ±ô```àYGh

 øY  ó©ÑdG  πc  Ió«©H  äQÉ```°U  ádõà©ªdG  óæY  á«fÓ≤©dG  áaô©ªdG  π«dO  Iƒ```b  ¿CÉ```H

 πLCG  øe  Üòμ∏d  á```°VôY  ¿ƒμj  ¿CG  ¿BGô≤∏d  øμªj  π```≤©dÉH  ≥∏©àj  Éª«ah  ,ø```jódG

 ihóL  Ée  Gò¡d  ,ôaÉμdG  ÅaÉμjh  øeDƒªdG  ˆG  ÖbÉ©«°S  ∂dòHh  ,¢SÉ```ædG  π```«∏°†J

 ƒg  ˆG  ¿Éc  ¿EG  ,Iô£ØdG  ≈∏Y  ódƒj  Oƒdƒe  πc  ¿CÉH  ∫ƒ≤j  …òdG  …ƒÑædG  åjóëdG

?¿ÉªjE’G  ∫ƒÑb  ≈∏Y  mQOÉb  ô«Zh  kGôaÉc  ôaÉμdG  ≥∏N  …òdG

 ,¿É°ùfE’G  á```jôM  »```ØæH  ∫ƒ```≤j  …òdG  á```jô©°TC’G  ∞```bƒe  ¬Lh  ƒ```g  É```e  º```K

 »ë«°ùªdG  øjódG  »ah  ,¢†aôdÉH  á«¡dE’G  ájôÑédGh  Qó≤dGh  AÉ°†≤dG  øY  ™```aGójh

 ø««MÓ°UE’G  ø«H  ø```e  á«¡dE’G  ájôÑédGh  ájOGQE’ÉH  ¿ƒ```dƒ≤j  øjòdG  ¢†©H  ô```¡X

?ájô©°TC’G  ÖgòªH  Ió°ûH  ºgôKCÉJ  ºZQ  ,äƒgÓdG  AÉª∏Yh  âfÉà°ùJhôÑdG

 øjòdG  ø```««ë«°ùª∏d  á```Ñ°ùædÉH  kGô«Ñc  k’Éμ```°TEG  »```¡dE’G  ∫ó©dG  Iô```μa  ìô```£J

 º¡d  áÑ°ùædÉH  Qó```≤dGh  AÉ```°†≤dG  Iôμa  ó```©Jh  ,≈£°SƒdG  ¿hô```≤dG  ∫Ó```N  Gƒ```°TÉY

 º«dÉ©J  Gƒ©ÑJG  ø```jòdG  ``  á«Hô¨dG  ¢ùFÉæμdÉH  ø```««ë«°ùª∏d  áÑ°ùædÉHh  ,kÉª¡Ñe  kGõ```¨d

 OÉ°ùØdG  π°UCG  ≈dhC’G  á∏gƒdG  òæe  AGƒMh  ΩOBG  áÄ«£N  πμ°ûJ  ``  ø«£°ùZCG  ¢ùjó≤dG

 ≈°ù«Y  í«°ùªdG  ´É£à°SGh  .∂dP  ô««¨J  ™```«£à°ùj  óMCG  ’h  ,¢VQC’G  ¥ƒa  …ô```°ûÑdG

 ¢üs∏Nh  ,CÉ£îdG  ∂```dP  ô«ØμJ  ``  º¡Jó«≤Y  »a  ``  á```«fÉHôdG  ¬à©«ÑW  π°†ØH  √ó```Mh
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 ˆG  ájóg  , qÖ``` oëdG  øY  láéJÉf  oá```«¡dE’G  oáªMôdÉa  ,á```∏jPôdG  øe  ¬```fƒÑëj  ø```jòdG

 »¡dE’G  ∫ó©dÉa  ,¬≤ëà°ùj  …òdG  ∫ó©dG  π°†ØH  ¢ù«dh  ,¬æe  QÉ«àNÉH  ¿É°ùfE’G  ≈```dEG

 ™e  ÖYôdG  ´Qõj  ƒ¡a  ,…óeô°ùdG  »¡dE’G  ÜÉ≤©dGh  áæ©∏dG  »æ©j  ø««ë«°ùªdG  óæY

 ¿ô≤dG  ôNGhCG  ∫ÓN  Paschal II  É```HÉÑdG  πÄ°S  ÉeóæYh  .ˆG  á```ªMQ  π«æd  ™```∏£àdG

 ,∫ó©dG  ∫ƒM  ÇóàÑe  ÖgGQ  πÑb  ø```e  ô°ûY  »fÉãdG  ¿ô≤dG  ájGóHh  ô°ûY  …OÉ```ëdG

 AÉª°ùdG  »a  ;ºæ¡L  »a  §≤a  óLƒJ  ádGó©dG  »```æH  Éj{  :»∏j  Éªc  ¬HÉLCG  ¬fEG  :π```«b

 áªMôd  §≤a ∑Éæg á°ù«æμdÉa  ,Ö«∏°üdG  óLƒj  ¢VQC’G  »ah  ,áªMôdG  §≤a óLƒJ

 ≥«≤ëJ  ≈dEG  Gƒ©°ùj  ºd  ¿EG  ø««Hô¨dG  ø««ë«°ùªdG  QòY  øμªj  ,Gòd  .zÉ¡«∏Y  óaGƒdG

 ∫ƒM AGQB’G  äOó©J  á«bô°ûdG  ¢ùFÉæμdG  »a .¬àªMQh ¬ÑM π«f  ≈dEGh  ,»¡dE’G  ∫ó©dG

 ∫ó©dÉa  ,áÄ«£îdG  ÜÉμJQG  á«dhDƒ°ùe  ¿É°ùfE’G  â∏ªMh  ,AGƒMh  ΩOBG  •ƒ≤°S  iõ¨e

 äÉHÉàμdGh  äÉ°TÉ≤ædG  »a  kGôaGh  kÉ£°ùb  ∫Éf  ÉªfEGh  ,kGójó¡J  §≤a  πμ°ûj  ’  »¡dE’G

 á∏ãªàªdG  ádõà©ªdG  Iôμa  Gƒ¨«°ùà°ùj  ºd  ø««ë«°ùªdG  ø««JƒgÓdG  q¿EG  PEG  ;á«JƒgÓdG

 .¬Ñëjh  ˆG  ¬≤∏N  ºdÉY  »a  o√É```fÉYh  √É°SÉb  Ée  ¿É°ùfE’G  ¢Vƒ©«°S  ˆG  ¿ƒ```c  »```a

?ádGóY  ¿hO  ÖM  ∑Éæg  ¿ƒμ«°S  πg  :ƒg  ìhô£ªdG  ∫GDƒ°ùdG  øμd

 √ƒeôHCG  …òdG  ó¡©dG  ≈∏Y  õμJôJ  ˆÉH  º¡àbÓ©a  ,Oƒ¡«dG  óæY  ôeC’G  ∞∏àîj

 Iô°üoædÉH  º```¡≤ëHh  ,ô°üªH  kGó«ÑY  Gƒ```fÉc  Éeó©H  º¡àjôëH  ô```bCG  ó≤©dÉa  ,¬```©e

 º¡JCÉaÉμeh º¡àjÉªM ºàà°Sh  ,á«¡dE’G  á©jô°ûdG  GƒeôàMG Ée GPEG  óHC’G  ≈dEG  á«¡dE’G

 º¡fCG  ¿hó≤à©j  ∂```dòH  ºgh  ,¬H  Gƒ```∏NCG  ¿EG  ¿ƒÑbÉ©«°Sh  ,ø```«£Ñ°†æe  GƒeGO  É```e

 ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ô```°ûÑdG  »æH  πc  πeÉ©«°S  ˆG  ó«cCÉàdÉHh  .QÉ```àîªdG  ˆG  Ö```©°T

 ø««æKƒdG  ø«Hh  ¬æ«H  ¿ƒfÉbh  ¥Éã«e  OƒLh  ¿hO  øμdh  ,iô```NC’G  ¬JÉbƒ∏îe  ≈```àMh

 øjòdG  Oƒ¡«dG  ô«Z  øe  øjó uMƒªdG  ¿CÉ```H  Oƒª∏àdG  ∫Ébh  ,º¡dÉM  ∂dP  ¿ƒμj  ø```∏a

 äÉ≤K{  ø«H  øe  ¿ƒfƒμ«°S  ìƒf  ≈```∏Y  ádõæªdG  á©Ñ°ùdG  ø«fGƒ≤dÉH  Gƒ∏Ñbh  Gƒ```YÉWCG

;zôNB’G  ºdÉ©dG  »a  ∫BÉªdG  ø°ùM  º¡d  ¿ƒμ«°S  øjòdGh  ,ºdÉ©dG  ºeCG
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 ¿ƒbƒ°ûàe  º¡a  Oƒ¡«dG  ÉeCG  ,äƒªdGh  áfGOE’G  ’EG  ¿ƒ≤ëà°ùj  Óa  ¿ƒ«æKƒdG  ÉeCG

 ádõà©ªdG  ∫hÉæJh  ,ˆG  ™```e  º¡bÉã«e  ¬æª°†j  …ò```dG  »¡dE’G  ∫ó©dG  ≥```«≤ëJ  ≈```dEG

 Ögòe  ≈dEG  ¿ƒ```∏«ªj  øjòdG  kÉ°Uƒ°üN  ,º```gôjó≤J  ∫É```f  »¡dE’G  ∫ó```©dG  á```dCÉ°ùªd

 »æjódG  ôμØdG  »```a  á¨dÉH  á«ªgCÉH  ≈```¶ëJ  á«¡dE’G  áªμëdG  ¿CG  É```ªc  ,á```«fÓ≤©dG

.á«¡dE’G  áªμëdG  ≈∏Y  IOÉ¡°T  á≤«≤ëdG  »a  IGQƒàdG  qó©Jh  …Oƒ¡«dG

 á«¡≤ØdGh ,á«eÓμdG ``  ≈dhC’G á«Hô©dG äÉHÉàμdG »a ádõà©ªdG ôμa ô«KCÉJ  ô¡X

 OhGOh  (942  ``  882)  Gaon  »eƒ«ØdG  Éjó©°ùH  kGAóH  Oƒ¡«dG  AÉª∏©∏d  ``  á```«∏jhCÉàdGh

 øe  :øjôNBG  AÉ```ª∏Y  ™e  ∂dP  ô```ªà°SGh  ,ô°TÉ©dG  ¿ô```≤dG  πFGhCG  »```a  ¢ü```ª≤ªdG

 (d. 1013)  »eƒ«ØdG  π«Fƒª°U  ƒ«fÉ°ù«bô≤dG  Üƒ```≤©j  πãe  ,ø««HôdGh  ø```«FGô≤dG

 ájQƒWGôÑeE’G  ºμM  ∫ÓN  ø«FGô≤dG  ™e  ¬LhCG  ≠∏Hh

 »fÉãdGh  ô```°ûY  …OÉ```ëdG  ø```«fô≤dG  »```a  á```«fÉªã©dG

 ájô°üÑdG  á```«eÓμdG  á```°SQóª∏d  QÉ```°U  π```H  ;ô```°ûY

 ∫ÓN  º°TÉg  »HCG  ¬æHGh  »FÉÑédG  »∏Y  »HCG  IOÉ```«≤H

 OÉÑY  øHG  ÖMÉ°üdG  ôjRƒdG  ø«Yh  ,ô°TÉ©dG  ¿ô```≤dG

 ábôa  ≈dEG  »ªàæªdG  RQÉÑdG  ºu∏μàªdG  ºdÉ©dG  977  áæ°S

 »a …ôdÉH  kÉ«°VÉb  (d. 1022) QÉÑédG  óÑY ádõà©ªdG

 ø«ª∏°ùªdG  ø«H  Ée  ádõà©ªdG  Ö```gòe  ô°ûf  á«¨H  ¢SQÉa  OÓÑd  á«Hô¨dG  á```≤£æªdG

 º«dÉ©àdG  (1040) ô«°ûÑdG  ∞°Sƒj  »FGô≤dG  ≈æÑJ  ,AGƒ°S  óM ≈∏Y ø«ª∏°ùªdG  ô«Zh

 ºμM âëJ  âfÉc  »àdG  ¢Só≤dG  ≈dEG  ¥Gô©dG  øe  É¡H  ≈JCGh  ,QÉÑédG  óÑ©d  á«eÓμdG

.ø««ªWÉØdG

 ,ø«ª∏μàªdÉH  º```¡Ø°Uh  ø```jòdG  ádõà©ªdG  ∞```bGƒe  ô```«°ûÑdG  ∞```°Sƒj  ≈```æÑJh

 ø«M  »a  ,¢Uƒ°üîdÉH  …ô```°üÑdG  ˆG  óÑY  ƒHCG  √ó```jôeh  QÉÑédG  óÑY  ∞```bGƒeh

 ÜÉàc  ``  á«JƒgÓdG  ô```«°ûÑdG  ∫ÉªYCG  ºgCG  ¢ùμ©Jh  ,ø```«jôÑédÉH  ájô©°TC’G  ∞```°Uh

 ÜÉàc  ∫ƒM  kÉ≤«∏©J  Öàch  ,ô°UÉ©ªdG  ádõà©ªdG  Ögòe  ``  …ƒàëªdG  ÜÉàch  õ««ªàdG

 óæY  ∫ó©dG  CGóÑe  ¿EG
 áKÓK  º°V  ádõà©ªdG
 á«fÓ≤Y  ∫ƒ°UCG
 á£HGôàe  øμd  áØ∏àîe
É¡æ«H  Éª«a
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 »HCG  ∞bƒe  ¬```JÉHÉàc  øe  ójó©dG  »```a  ó≤àfGh  ,É```æ«dEG  π°üj  ºd  ø```μdh  »```FÉÑédG

 ø«FGô≤dG  ¢†©H  ∑Éæg  ¿Éch  .¬```FGQB’  móbÉf  qºgCGh  ,QÉÑédG  óÑY  ò«ª∏J  ,π```°†ØdG

 .º¡Øbƒe  á«HÉÑ°V  ºZQ  ,…ô°üÑdG  AGQBÉH  GhôKCÉJ  øjòdG  ``  ô°üe  »```a  º```¡à«Ñ∏ZCG  ``

 á∏FÉY  RôHCG  OGôaCG  óMCG  ``  …ô```à°ùàdG  π°†ØdG  øH  π¡°S  ΩÉb  ∂dP  ó©H  mπ```«L  »```ah

 ,¬JÉHÉàc  »a  …ô°üÑdG  º«dÉ©J  ôjƒ£àH  ``  »ªWÉØdG  ºμëdG  ¿ÉHEG  IôgÉ≤dÉH  á«FGôb

 øe  »FGôb  º```dÉY  ƒgh  ,»°Só≤ªdG  ¿É```ª«∏°S  øH  »```∏Y  π°†ØdG  »HCG  º```YO  ∫É```fh

 »HC’  á«eÓμdG  ∫ÉªYC’G  ∫É```ªgEG  ¬«a  ºJ  …òdG  âbƒdG  »```a  ∂dP  ¿Éch  .¢Só```≤dG

 øe  Égó≤f  ºJh  ,IRQÉ```ÑdG  QÉÑédG  óÑY  á°SQóe  ±ô```W  øe  …ô°üÑdG  ø```«°ùëdG

 »ªàæªdG  ºdÉ©dG  òNCG  …ô```à°ùàdG  π¡°S  IÉah  ó©Hh  ,AÉª∏©dG  øe  á```Yƒªée ±ô```W

 ,¬ª«dÉ©J  (d. 1141)  »```ªMÓªdG  øHG  Oƒªëe  øjódG  øcQ  á```dõà©ªdG  ábôa  ≈```dEG

 Gòg  ™e  .á```dõà©ªdG  óæY  áahô©ªdG  Iô```«NC’G  á```°SQóªdG  ¢ù°SCG  É```¡°SÉ°SCG  ≈```∏Yh

 äÉHÉàc  ¿CG  hóÑjh  ,á```dõà©ªdGh  ø«FGô≤dG  ø«H  Ée  á```bÓY  ∑Éæg  ó©J  ºd  â```bƒdG

.º¡jód  áahô©e  øμJ  ºd  »ªMÓªdG  øHG

 »a  ÖÑ°ùàj  ødh  ’  ``  ¬```àªμM  π°†ØH  ``  ˆG  ¿ƒ```c  Iôμa  ¿CG  á```dõà©ªdG  iô```j

 ,¬JóM  øe  ójõJ  ÉªfEGh  ,ºgô¶f  »a  á«¡dE’G  á«FÉæãdG  πμ°ûe  πëJ  ’  ô°ûdG  ´ƒbh

 OƒLƒªdG  º∏¶dGh  ô°ûdG  πμa  ô«îdG  π©a  πLCG  øe  ºdÉ©dG  ≥∏N  ó```b  ˆG  ¿É```c  ¿EG

 º¡«£©j  ¿CG  Öéj  ˆGh  .¢Uƒ°üîdÉH  ¿É```°ùfE’G  ,¬JÉbƒ∏îe  π©a  øe  ºdÉ©dG  »```a

 ;ô«îdG  π©ah  ∫ó©dÉH  ºgôeCÉj  ¿CGh  ,ádõà©ªdG  iôj  Éªc  ,±ô```°üàdG  »a  á```jôëdG

 √ôeGhCG  Gƒ©«£j  º```d  øjòdG  ``  ádõà©ªdG  ∫ƒ```≤j  ``  ÖbÉ©«°Sh  ,¬```JCÉaÉμe  Gƒ```≤ëà°ù«d

 √OÉÑ©H  ∞«£d  ˆÉa  Gò```¡dh  ,º¡àHƒJ  ádÉM  »a  ’EG  ¢VQC’G  »```a  OÉ°ùØdG  Ghô```°ûfh

 ø°ùëdG  AGõ```édÉH  óYƒdG  ¢ù«dCG  ?kÉ```jQhô°V  qó©j  ∂```dP  πg  øμdh  .ô```«îdG  π```©Ød

 ?¢VQC’G  »a  º∏¶dGh  ô°ûdG  ˆG  ™æªj  ’  GPÉªd  ?É«aÉc  á«ædG  ø°ùM  AGóHEG  OôéªH

 øjòdG  ≥∏îH  Ωƒ≤j  ’  GPÉªd  ?√ôeGhCG  ¿ƒ°ü©«°S  ¬fCG  º∏©j  ƒgh  ô°ûÑdG  ≥∏îj  GPÉªd

?§≤a  √ôeGhCG  ¿ƒ©«£«°S
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 ádõà©ªdG  OÉ```≤fh  .É¡∏c  á```∏Ä°SC’G  √òg  ≈∏Y  Gƒ```Ñ«éj  ¿CG  á```dõà©ªdG  ∫hÉ```M

 äÉHÉàμdG  øe  áYƒªée  »a  äôcP  »àdG  áKÓãdG  IƒNE’G  á°ü≤H  πμ°ûªdG  Gƒ£HQ

 É¡fEG  :∫É≤j  »àdGh  ,…ô©°TC’G  ø```°ùëdG  »HCG  ≈dEG  ¿É«MC’G  ¢†©H  »a  Ió```æ°ùªdGh

 øjòdG  ,áKÓãdG  Iƒ```NE’Éa  .»FÉÑédG  »```∏Y  »HCG  √PÉ```à°SCG  øY  ¬dÉ°üØfG  Ö```Ñ°S

 IÉ«M  ¢TÉY  ∫hC’Éa  ,ô```«NC’G  ºgô«°üe  Gƒ¡LGh  ,óMGh  ø°†M  »```a  Gƒ```YôYôJ

 .¬dÉªYCG  π```°†ØH  ø°ùëdG  AGõ```édÉH  …õ oLh  ˆG  á```YÉW  »a  á```∏°VÉah  á```Øjô°T

 .ÜGò©dG  √ô```«°üe  ¿É```ch  ¿É«°ü©dGh  á```∏jPôdÉH  á```Ä«∏e  IÉ«M  ¢TÉ```Y  »```fÉãdGh

 ≥ëà°ùj  ºdh  ó```°TôdG  ø°S  ≠∏Ñj  ¿CG  π```Ñb  πØW  ƒgh  »```aƒJ  …òdG  å```dÉãdG  É```eCG

 ,ÜôdG  ∞£d  π°†ØH  á£«°ùH  ICÉ```aÉμe  ≈∏Y  π°üëa  ,ÜÉ```≤©dG  ’h  ICÉ```aÉμªdG  ’

 »æLCG  »c  Iójóe  IÉ«ëH  »æ©àªJ  rºd  nº pd  »HQ{  : kÓFÉb  ¬HQ  πØ£dG  ∫CÉ°S  Gòμgh

 ÖμJôà°S  ∂fCG  º∏YCG  âæc  »fC’{  :ÜôdG  ¬d  ∫Ébh  z?É¡°ùØf  ∫hC’G  »NCG  ICÉ```aÉμe

 ºd  GPÉªd{  : kÓ```FÉb  »fÉãdG  ñC’G  è```àMGh  ,z»fÉãdG  ∂```«NCG  πãe  Iô```«ãc  äÉ```Ä«°S

 Ωóbh  ?zäÉÄ«°ùdG  πªYCÉ°S  »fCG  º```∏©J  âæc  âeO  Ée  »NCG  πãe  kGô«¨°U  »```æ rà pª oJ

 É¡æe  IóMGh  á```jCG  Ωó≤J  ºd  øμdh  ,á```∏°†©ªdG  √ò¡d  áHƒLC’G  ¢†```©H  á```dõà©ªdG

 óLh  ¿EGh  ,á∏Ä°SCG  IóY  ¬JÉ«W  »a  º```°†j  Gòg  πãe  ∫GDƒ°S  …CÉa  .kÉ«aÉ°T  kÉ```HGƒL

 ÜGƒL  ¿CÉH  ádõà©ªdG  ™æàbGh  ,kÉ≤∏©e  ôNB’G  ∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñj  ø«©e  ∫GDƒ°ùd  ÜGƒédG

  Ñ   Ð }  :á«fBGô≤dG  á```jB’ÉH  Gƒdóà°SGh  ,∫OÉ```Yh  ±É°T  IƒNE’G  ≈```∏Y  ˆG

 §HQ  ≈∏Y  GhôÑLoCGh  ™æ≤e  ÜGƒL  ºgóæY  ¢ù«d  ºgOÉ≤f  ¿CG  Éªc  ,|Ó   Ò
 ∫ÉæJh  ,É¡d  OhóM  ’  ø```eDƒª∏d  ˆG  áªMQ  ¿CÉH  GƒdÉbh  ,á«¡dE’G  IOGQE’É```H  ∂```dP

 ∫ó©dG  á°ùeÓe  øμªj  øjCG  øμdh  :¿BGô≤dG  »a  OQh  Éªc  ,GƒHƒàj  ºd  øjòdG  ≈àM

.?ô°ûÑdÉH  »¡dE’G

 .∂FÉ°ûdG  ∫GDƒ```°ùdG  Gò¡d  vÓM  GhóLh  º¡fCÉH  ø```«©æà≤e  ádõà©ªdG  ¿É```c  É```ªHQ

 ká°SQóe  º```¡Ø°UƒH  πbC’G  ≈```∏Y  ,∂dP  øe  ô```ãcCG  π©a  º¡©°SƒH  ø```μj  º```d  ø```μdh

 ,ábOÉfõdÉH  º¡fƒYój  GhQÉ°U  mIó°ûHh  Ωƒj  ó©H  kÉeƒj  ºgƒ°VQÉ©ªa  ,áªjób  ká«eÓc
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 QÉÑédG  óÑY  »°VÉ≤dG  á°SQóe  oÖjôîJ  sº nJ  óbh  ,∂dP  »a  º¡JÉeƒμM  ºgóYÉ°ùJh

 ,…ƒfõ¨dG  Oƒªëe  ±ôW  ø```e  É¡H  IOƒLƒe  âfÉc  »àdG  ÖàμdG  ¥Gô```MEGh  ,…ô```dÉH

 ,¬JõZ øe mádÉ°SôH  áØ«∏î∏d  QÉîàaÉH  ∫Éb  Éªc ,1027 áæ°S  áæjóªdG  ºLÉg  ÉeóæY

.É¡àfÉμe  ´ÉLôà°SG  kÉeƒj  ™£à°ùJ  ødh

 ¢ùMCGh  ,áØ∏àîe  á«fÓ≤Y  á°SQóe  øe  Ió```jGõàe  á°ùaÉæe  ∑Éæg  âfÉc  É```ªc

 øY  åjóë∏d  á«eÓμdG  ¬dÉªYCG  øe  äGô≤a  ¢ü«°üîJ  IQhô°†H  »ªMÓªdG  øHG

 ∞qdCGh  ,ƒ£°SQCGh  ¿ƒ```WÓaCG  á°SQóe  ¿ƒ∏ãªj  øjòdG  ø```«ª∏°ùªdG  áØ°SÓØdG  º```«∏©J

 ,áØ°SÓØdG ≈∏Y qOôdG »a ø«ª∏μàªdG áØëJ √Éª°Sh ,ádõà©ªdG nAGQBG  ¬«a ó sæØj kÉHÉàc

 º¡eGóîà°SÉH  º```«∏°ùdG  …CGôdG  ÜÉë°UCG  §```≤a  ºg  º¡fCG  áØ°SÓØdG  ≈```YOG  ó```≤a

 ÉªH  ``  ø«jô¶ædG  ΩÓμ```dG  AÉª∏Y  (Ω950)  ¢Uƒ°üîdÉH  »```HGQÉØdG  º¡JGh  ,π```≤©dG

 â©bh  óbh  ,á```«æjódG  º```«gÉØªdÉH  »∏≤©dG  º```¡HÉ£N  §```∏îH  ``  á```dõà©ªdG  º```¡«a

 º¡FGQBG  ¢†©H  Ghó≤àfGh  ,á```Ø°SÓØdGh  πFGhC’G  ádõà©ªdG  ø«H  äÉeGó£°UG  ∑É```æg

 ô«¨J  óbh  .kÉ¨dÉH  kÉeÉªàgG  ºghô«©j  º```d  Ωƒª©dG  »a  º¡fƒc  ºZQ  á```«≤jõ«aÉà«ªdG

 ΩÓ°SE’G  πãªJ  á≤«≤ëdG  »a  áØ°ù∏ØdG  ¿CÉH  (Ω1037)  Éæ«°S  øHG  ≈Y qOG  Éeó©H  ∂dP

 áeÉ©∏d  ÉgQƒ°Uh  á```«Ø°ù∏a  ≥FÉ≤M  º°V  ``  ¿BGô≤dG  …CG  ``  »```MƒdG  ¿CÉ```Hh  ,»```≤«≤ëdG

 âaÉ¡J  ¬HÉàc  »a  ájô©°TC’G  ábôa  ≈```dEG  »ªàæªdG  ``  »dGõ¨dG  ΩÉbh  ,Égƒª¡Øj  »```c

 ø«YóàÑªdÉHh  ,πFÉ°ùe  çÓ```K  ≈∏Y  kAÉæH  ôØμdÉH  áØ°SÓØdG  ΩÉ```¡qJÉH  ``  á```Ø°SÓØdG

 áØ°SÓØdG  ó°UÉ≤e  »```dGõ¨dG  ÜÉàc  øμd  ;iôNCG  ádCÉ°ùe  Iô```°ûY  ™Ñ°S  ≈∏Y  kAÉ```æH

 ,ø«ª∏°ùªdG  AÉª∏©dG  øe  áYƒªée  √CGôbh  ,Éæ«°S  øHG  Ögòªd  IójÉëe  ájDhQ  Ωó```b

 ≈∏Y  πªY  ób  kÉeƒªYh  .»Ø°ù∏ØdG  ôμØdG  AGõLCG  ¢†©H  ≈æÑJ  Iô«NC’G  ¬dÉªYCG  »ah

.É¡àª«b  øe  qóëdG  ≈∏Y  ¢ù«dh  ,ΩÓ°SE’G  »a  Éæ«°S  øHG  º«dÉ©J  ôjƒ£J

 øe  káYƒªée  ¿CÉ```H  ``  â```aÉ¡àdG  ÜÉ```àc  ô°ûf  ó```©H  ``  »```ªMÓªdG  ø```HG  è```àMG

 ¿hCGô≤j  ÉªfEG  ,á```«©aÉ°ûdG  hCG  ±ÉæMC’G  øe  AGƒ°S  ,¬```≤ØdG  ¿ƒ°SQój  øjòdG  á```Ñ∏£dG
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 .á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  º¡a  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùà°S  É¡fƒμH  ÅWÉN  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  áØ°ù∏ØdG

 Éæ«°S  øHG  º«dÉ©àd  kGó```«æØJ  Ωó≤j  »ªMÓªdG  ø```HG  ¿CG  »dGõ¨dG  iôj  π```HÉ≤ªdG  »```a

 ¿Éc  áØ°SÓØ∏d  ∫hC’G  »fÓ≤©dG  ¬LƒàdÉa  ,ádõà©ªdG  á°SQóªH  É¡fQÉ≤jh  ,¬```à°SQóeh

 ∫ƒ°UƒdG  ºàj  É¡æª°†àj  »```àdG  ≥FÉ≤ëdGh  ,äÉaÓàN’G  ¢†```©H  ™e  ádõà©ªdG  ¬```LƒJ

 ,(áØ°SÓØdG)  ,¢SÉ```ædG  øe  á```∏≤dG  ’EG  ¬H  Ωƒ```≤j  ’  A»°T  ƒ```gh  ,¿É```gôÑdÉH  É```¡«dEG

.áeÉ©dG  ≈∏Y  ∂dP  Ö©°üjh

 ;ƒ£°SQCG  ≥£æe  äGQƒ¡°ûe  ≈∏Y  á«æÑe  á```dõà©ªdG  èéM  ¿CG  áØ°SÓØdG  iô```j

 kÉééM  É¡JGP  ó```M  »a  qó©J  äGQƒ```¡°ûªdG  √òg  ¿CG  »```ªMÓªdG  øHG  iô```j  å```«M

 á≤«≤M  πãe  ,¿ÉgôÑdÉH  É```¡«dEG  Gƒ∏°Uh  »àdG  áØ°SÓØdG  ≥FÉ≤M  ó```≤àfGh  ,á```°Sƒª∏e

 ≥∏N  …òdG  øe  π```°†aCG  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ájÉZ  á```jCG  ¿hO  ô«îdG  ≥∏N  …ò```dG  ¿ƒ```c

 ∞∏àîJh  .kGô```«N  ¬JGP  óëH  qó```©j  OƒLƒdG  π```©a  ¿CGh  ,ø```jôNB’G  á```eóîd  ô```«îdG

 ,ádõà©ªdG  äGQƒ```°üJ  øY  ∫ó```©dGh  ¥ÓNC’G  ∫GDƒ```°S  ∫ƒM  á```Ø°SÓØdG  äGQƒ```°üJ

.Iôªãe  áfQÉ≤ªH  ΩÉ«≤dG  Ö©°üj  ∂dòdh

 `` iôNC’G  ∫ÉªYC’G  ¿CÉ°T  ``  »ªMÓªdG  øH’ ø«ª∏μàªdG  áØëJ  ÜÉàc  »≤H

 äGP  á«Ø°ù∏ØdG  Ö```àμdG  º¡æ«H  É```ª«a  äô°ûàfGh  ,á``` sæ t°ùdG  πgCG  ó```æY  k’ƒ```¡ée

 º¡Hƒ∏°SCG  óéªj  ±ƒ°ù∏«a  º¡jód  ¿ƒμj  ¿CG  GƒÑMCG  AGôeC’Éa  ,»fÓ≤©dG  ¬LƒàdG

 ºdÉ©dG  ∫ƒM  Éæ«°S  øHG  ô¶f  á¡Lh  ≈°TÉªàJh  ,áeÉ©dG  ø«H  √ô°ûæjh  ,º```«μëdG

 øHG  iôjh  ,ádõà©ªdG  …CGQ  ™e  ≈°TÉªàJ  É```ªe  ôãcCG  ájô©°TC’G  ô¶f  á¡Lh  ™```e

 ,á«¡dE’G  ájÉYôdG  ¬```àjQGôªà°SG  øª°†J  ¿ƒ```μdG  »a  óFÉ°ùdG  ô```«îdG  ¿CG  É```æ«°S

 ,¬dÉ©aCG  Ö°ùμj  ¿É```°ùfE’G{  :ájô©°TC’G  á```dƒ≤ªdG  ≈æÑJh  ,¬JOGQEÉH  ¢ù```«d  ø```μdh

 ¿EG  .¬dÉ©aCG  »a  ôM  ¿É°ùfE’G  ¿CÉH  ádõà©ªdG  ádƒ≤ªd  kÉaÓN  ,zôM  ¬fCG  ƒ```d  É```ªc

 ¿ƒμj  ¿CG  ™bƒàj  ¿CG  ¿É°ùfEÓd  øμªj  ∞«μa  ,kGôM  ¢ù«d  ¿ƒμdG  ≥∏N  …òdG  ¿Éc

?∂dòc
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 hCG  ájô°ûY  »```æKE’G  AGƒ```°S  ,á©«°ûdG  ø«H  »```ªMÓªdG  øHG  ∫É```ªYCG  äô```°ûàfG

 ,øª«dÉH  ájójõdG  äÉWƒ£îªdG  »```a  É¡æe  ô«Ñc  Oó©H  ®ÉØàM’G  º```Jh  ,á```jójõdG

 ôμØdG  ô¡Xh  ,ΩRQGƒN  »a  ≈àM  á«eÓc  ábôØc  äôKófG  ádõà©ªdG  ¿ƒμd  kGô```¶fh

 ø sμe  .ø«FGô≤dGh  á©«°ûdG  óæY  §≤a  kGOƒLƒe  ádõà©ªdG  ôμa  »≤H  ó≤a  ,»aƒ°üdG

 »a  áØ°ù∏ØdG  áfÉμe  ≈∏Y  ®ÉØëdG  øe  Oƒ¡«dG  (Ω1204)  ¿ƒª«e  øH  ≈°Sƒe  ô```μa

 Qƒ°ü©dG  ∫ÓN á«Hô¨dG  ÉHhQhCG  ≈dEG  ádõà©ªdG  ôμa  π°üj  ºdh  ,ΩÓμdG  º∏Y  πHÉ≤e

.≈£°SƒdG

 ,ádõà©ªdG  ô```μa  AÉ«MEG  IQhô```°†H  ¿ƒª∏°ùªdG  s¢ù```MCG  åjóëdG  ô```°ü©dG  »```a

 á«ª°ùJ  ≈dEG  º¡°†©H  ÖgP  óbh  ,¿É°ùfE’G  ájôMh  ∫ó```©dÉH  ≥∏©àj  Éª«a  kÉ```°Uƒ°üN

.OóédG  ádõà©ªdÉH  ``  øjôNB’G  ±ôW  øe  GƒÑ≤d  hCG  ``  º¡°ùØfCG

 ïjQÉàdG  á°SGQód  ¿ƒbƒ°ûàªdG  AÉª∏©dG  QÉ°U  øjô°UÉ©ªdG  Oƒ```¡«dG  •É°ShCG  »a

 ;ádõà©ªdG  ΩÓμH  ájGQO  ≈∏Y  ø«FGô≤dG  º¡fGƒNEG  ïjQÉJ  ∂```dP  »a  ÉªH  ,…Oƒ```¡«dG

 ôÑY  É¡H  ßØàëªdG  É¡H  á```dõà©ªdGh  ø«FGô≤dG  ∫ÉªYCG  ¿ƒ°üëØàj  º```¡fƒμd  kGô```¶f

.¢ù oæ oμdG  øFGõN  »a  ¿hôb

 ,ø««ë«°ùªdG  ô«Zh  ``  ø««ë«°ùªdG  ó©H  Éeh  ,ø««ë«°ùªdG  ``  ø««KGóëdG  øëf

 çôàμf  ’  ¿CG  øμªjh  ,’  ΩCG  á```dõà©ªdG  ôμa  QÉàîf  ¿CG  »```a  ôãcCG  á```jôëdG  É```æjód

 øe  á«ÑdÉ¨dGh  á```KÓãdG  IƒNEÓd  ÜGò©dG  ≈```æªàf  ¿CG  øμªjh  ,É«fódG  »```a  ∫ó```©dÉH

 ` Éª¡«∏c  hCG  IôNB’G  »a  hCG  É«fódG  »```a  AGƒ°S  ádGó©dÉH  ºà¡f  Éæc  ¿EG  É qeCG  .¢SÉ```ædG

 IƒNE’G  ô«°üe  »a  å```ëÑfh  ,kÉ©e  ôμØfh  ,ádõà©ªdG  ô```μa  ≈dEG  ™Lôf  ¿CG  Ö```é«a

.áKÓãdG
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■  π`LGQ  õjõ©dG  óÑY

.Üô¨ªdG  øe  åMÉH  ■

 ô«ãμdG  iód  IQƒé¡ªdG  Ωƒ∏©dG  øe  ΩÓμdG  º∏Y  qó©j

 º∏©dG  Gòg  IQƒ```°U  •ÉÑJQ’  kGô¶f  ;ø```«ãMÉÑdG  øe

 ,á«eÓμdG  ¥ô```ØdG  ø«H  äÉYGô°üdG  :»```∏j  ÉªH  ¿ÉgPC’G  »```a

 ,IRhÉéàªdG  å```MÉÑªdGh  πFÉ°ùªdG  ∫hÉ```æJh  ,Ió≤©ªdG  á```¨∏dGh

 ,…ôμØdG  ±ôàdGh  ,»```fÉfƒ«dG  …Qƒ°üdG  ≥```£æªdÉH  ¬WÉÑJQGh

 QƒeCG  ≈```dEG  »°†Øj  ’h  ;π```ªY  √AGQh  ¢ù```«d  …ò```dG  ô```«¶æàdGh

 IóFÉa  ¬d  ó©J  ºdh  ,¬°VôZ  òØæà°SG  º```∏Y  áé«àædGh  ,á```«∏ªY

.ô°UÉ©ªdG  âbƒdG  »a

 äô¡X  ¬JÉg  IôØæªdGh  á«Ñ∏°ùdG  ΩÓμdG  º∏Y  IQƒ```°U  ¿EG

 äó¡°T  …òdG  ¿ô```≤dG  ƒgh  ,…ôé¡dG  ¢ù```eÉîdG  ¿ô≤dG  ó```©H

 ,kÉjôμa  kGOƒªLh  kGQÉ°ùëfGh  kÉ```©LGôJ  ø«ª∏°ùªdG  IQÉ°†M  ¬«a

 …CG  ±ô©j  ºdh  ,»eÓμdG  ôμØdG  hCG  ΩÓμdG  º∏Y  ≈∏Y  ¢ùμ©fG

.ø«ëdG  ∂dP  òæe  √ôjƒ£àd  Iƒ£Nh  IQOÉÑe

العقائد  إثبات  من  الكالم:  علم 
ا%شكاليات  حل  إلى  وبيانها 

المعاصرة
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 ≈∏Y  á«©bGƒH  º°ùJG  √ó```éf  ΩÓμdG  º∏Y  Qƒ¡¶d  ≈dhC’G  Qhò```ÑdG  ≈dEG  ´ƒ```LôdÉH

 øY  OhòdG  »a  k’É```©a  kGQhO  Ö©dh  ,è¡æªdGh  ´ƒ```°VƒªdGh  Qƒ£àdGh  ICÉ```°ûædG  iƒ```à°ùe

 ôμØdG  πÑb  øe  á«eÓ°SE’G  Ió«≤©dG  ∫ƒM  äô«KCG  »àdG  äÉ¡Ñ°ûdG  ¢†MOh  ,ΩÓ```°SE’G

 Üƒ©°ûdÉH  ø«ª∏°ùªdG  ∑ÉμàMG  ¿ÉqHEG  ,iôNC’G  äÉfÉjódGh  á«ÑæLC’G  äÉaÉ≤ã∏d  π«NódG

 ójóéàH  ájOÉæe  äGƒ```°UCG  â©ØJQG  åjóëdG  ô```°ü©dG  »a  .IQhÉ```éªdG  äGQÉ```°†ëdGh

 ìôW  »Hô¨dG  Ωó≤àdG  äÉ«YGóJ  ¿CGh  á°UÉN  ,ΩÓμdG  º∏Y  É¡æeh  ,á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dG

 ,É¡æY ±ô£dG ¢†Z Ö©°üdG øe â∏©L ,ä’DhÉ°ùJh äÉjóëJ ø«ª∏°ùªdG AÉª∏Y iód

 º∏Y  ¢ù«°SCÉàd  ø«YGódG  πFGhCG  øe  ¿Éμa  ,á«eÓ°SE’G  óFÉ≤©dÉH  É¡æe  ≥∏©J  Ée  á°UÉN

 º¡JÉMhôWCG  øjÉÑJ  ºZQ  ájƒ°†¡ædG  á```«Ø∏°ùdG  ácôëdG  OGhQ  º¡æe  ójóédG  ΩÓμ```dG

 øjódG  ∫ÉªL  A’Dƒg  ø```ªa  ,áYƒæàe  ÉjÉ°†b  ≈∏Y  º¡JÉeÉªàgG  ´Rƒ```Jh  ,á```«MÓ°UE’G

 ádÉ°SQ)  »a  √óÑY  ó```ªëe  ï«°ûdGh  ,(ø«jôgódG  ≈∏Y  OôdG)  ¬```ØdDƒe  »a  »```fÉ¨aC’G

 áØFÉW  ∂dòc  óéf  Éªc  ...(á```«fBGô≤dG  IôgÉ¶dG)  »a  »Ñf  øH  ∂dÉeh  ,(ó```«MƒàdG

 âaôY  å«M  ;á©«°ûdG  AÉª∏Yh  »```Ø≤ãe  øe  ΩÓμdG  º∏Y  ójóéàd  ø«°ùªëàªdG  ø```e

 º¡JGRƒM  âcôëJh  ,ΩÓμdG  º∏Y  ÉjÉ°†b  ¢†©H  ∫ƒM  kÉ°†«Øà°ùe  kÉ°TÉ≤f  º```¡JÉ©eÉL

 øjôμØªdG  A’Dƒ```g  RôHCG  øeh  ,∂dP  ∫ƒ```M  ¢TÉ≤ædG  ôjƒ£J  »```a  ΩÉ¡°SEÓd  á```«ª∏©dG

 Qó°üdG  ô```bÉH  óªëe  ó«¡°ûdGh  ,»```fÉà°Sô¡°ûdG  ø```jódG  áÑgh  ,…ô```¡£e  ≈```°†Jôe

 á«ªgCG  ≈∏Y  ∫óJ  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  É¡aôY  »àdG  ájôμØdG  Iƒë°üdG  √òg  .º```gô«Zh

 ¢†Øæàd  ;áeC’ÉH  ¢Vƒ```¡ædG  »a  ¢SÉ°SC’G  √QhOh  Iô```°UÉ©ªdG  ÉæJÉ«M  »a  º```∏©dG  Gò```g

.ôjƒæàdGh  ôjôëàdG  ≈dEG  É¡JÉ©∏£J  ≥≤ëJh  ,OƒcôdGh  OƒªédG  QÉÑZ  É¡æY

:á«°SÉ°SCG  •É≤f  çÓK  øe  kÉbÓ£fG  ´ƒ°VƒªdG  Gòg  ∫hÉæJCÉ°S

.ºjó≤dG  ¬HƒK  »a  ΩÓμdG  º∏Y  ``  1

.ΩÓμdG  º∏Y  ójóéJ  iƒYO  ``  2

.ΩÓμdG  º∏©d  ájójóéàdG  äÉgÉéJ’G  ¢†©H  ``  3

.ójóédG  ΩÓμdG  ∫ƒM  ájó≤f  äÉ¶MÓe  ``  4
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ºjó≤dG  ¬HƒK  »a  ΩÓμdG  º∏Y

ΩÓμdG  º∏Y  ∞jô©J  ``  1

 óFÉ≤©dG  ø```Y  êÉéëdG  ø```ª°†àj  º```∏Y  :¬fCÉH  ΩÓμ```dG  ¿hó```∏N  ø```HG  ± uô```©j

 øY  äGOÉ≤àY’G  »a  ø«aôëæªdG  áYóàÑªdG  ≈∏Y  OôdGh  ,á«∏≤©dG  ádOC’ÉH  á«fÉªjE’G

 áYÉæ°U  ¬fCÉH  ΩÓμdG  º∏Y  »HGQÉØdG  ± uô©jh  ,á sæ t°ùdG  πgCG  óFÉ≤Yh  ∞∏°ùdG  ÖgGòe

 ™°VGh  É¡H  ìô°U »àdG  IOhóëªdG  ∫É©aC’Gh  AGQB’G  Iô°üf ≈∏Y ¿É°ùfE’G  É¡H  Qóà≤j

 »éjE’G  øjódG  ó°†Y »°VÉ≤dG  ¬a uô©jh  ,1πjhÉbC’ÉH  É¡ØdÉN Ée  πc  ∞«jõJh  ,á∏ªdG

 OGôjEÉH  á«æjódG  óFÉ≤©dG  äÉÑKEG  ≈∏Y  ¬©e  Qóà≤j  º∏Y{  ¬fCÉH  :∞bGƒªdG  ¬```HÉàc  »```a

.2z¬Ñ°ûdG  ™aOh  èéëdG

 ´ÉaódG  ƒg  É¡æ«H  ™ªéj  …òdG  §HGôdG  ¿CG  ∞jQÉ©àdG  √òg  ∫ÓN  øe  èàæà°ùf

 ,á«æjódG  äGó≤à©ªdG  áë°U  ≈∏Y  èéëdGh  ádOC’G  áeÉbEG  ≥jôW  øY  Ió«≤©dG  øY

 äÉjóëàdG  ø```Y  ´ÉaO  ƒ¡a  ∂dòHh  ,»```YÉaO  ™HÉW  hP  ¬fCG  ø```«Ñàj  ΩÓμ```dG  º```∏©a

.á«æeõdG  IôàØdG  ∂∏J  »a  á«eÓ°SE’G  Ió«≤©∏d  ¬LƒJ  âfÉc  »àdG  ¬Ñ°ûdGh

ΩÓμdG  º∏Y  á«ª°ùJ  »YGhO  ``  2

 áÑgh  QƒàcódG  ô```còa  ,ΩÓμdG  º∏Y  á```«ª°ùJ  »YGhO  ∫ƒ```M  AGQB’G  â```HQÉ°†J

 º∏©H  »ª°S  ¬```∏©dh{  :»∏j  Ée  (á```«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dG  ™```Lôe)  ¬HÉàc  »```a  »```∏«MõdG

 ∂dP  »a  á°Vhô©ªdG  πFÉ°ùªdG  ºgCG  âfÉc  ≈dÉ©J  ˆG  ΩÓc  ádCÉ°ùe  ¿C’  ;ΩÓμ```dG

 »a  √óÑY  óªëe  ï«°ûdG  ∫É```b  ø«M  »a  ,3z¿BGô≤dG  ≥∏îH  âaôY  »```àdGh  ô```°ü©dG

 Qƒàcó∏d  ,á«eÓ°SE’G  áØ°ù∏ØdG  ``  ΩÓμdG  º∏Y  ``  ¿Éàeó≤ªdG  :zΩÓ```°SE’G  »a  »Ø°ù∏ØdG  ôμØdG  ï```jQÉJ{ ```  1

.131¢U  ,Ω1976  ähô«H  ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d  á«Hô©dG  á°†¡ædG  QGO  ,¿ÉjôdG  ƒHCG  »∏Y  óªëe

 èjôîJh  ≥«≤ëJh  ,»fÉLôédG  óªëe  øH  »∏Y  ∞jô°ûdG  ó«°ùdG  ìô°ûH  ,»éjE’G  øjódG  ó°†©d  ∞bGƒªdG ```  2

.35  ``  34  ¢U  ,ähô«H  ,π«édG  QGO  ,Ω1998  ,1  á©Ñ£dG  ,∫hC’G  ó∏éªdG  ,Iô«ªY  øªMôdG  óÑY  ¬ãjOÉMCG

 áÑgh  ,É¡Ñàc  ``  ÉgQOÉ°üe  ``  É```gDhÉª∏Y  ``  É¡àªFCG  ``  É¡îjQÉJ  ``  É```¡Øjô©J  :á«eÓ°SE’G  Ωƒ```∏©dG  ™```Lôe ```  3

.326¢U  ,áaô©ªdG  QGO  ,»∏«MõdG
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 ≈ª°ùj  óbh{  :ΩÓμdG  á«ª°ùJ  ÖÑ°S  »a  ¬d  GóH  Ée  kÉëLôe  ``  (ó```«MƒàdG  á```dÉ°SQ)

 ≈dhC’G  ¿hô≤dG  AÉª∏Y  ø«H  ±ÓîdG  É¡«a  ™bh  ádCÉ°ùe  ô¡°TCG  ¿C’  ÉeEG  ΩÓμdG  º∏Y

 √ôKCGh  ,»∏≤©dG  π«dódG  √ÉæÑe  ¿C’  ÉeEGh  ,ºjób  hCG  çOÉM  ƒ∏àªdG  ˆG  ΩÓc  ¿CG  »g

 ó©H  ’EG  º¡∏dG  ,π≤ædG  ≈```dEG  ¬«a  ™Lôj  Éª∏bh  ,¬eÓc  »a  º∏μàe  π```c  øe  ô```¡¶j

 ¿EGh  ,É¡æY  ´ôØdÉH  ¬Ñ°TCG  ƒg  Ée  ≈dEG  É```¡æe  ∫É≤àf’G  ºK  ,≈dhC’G  ∫ƒ°UC’G  ô```jô≤J

.1Égó©H  »JCÉj  Éªd  kÓ°UCG  ¿Éc

 ≥£æªdÉc  äÉ«Yô°ûdG  »a  ΩÓμdG  ≈∏Y  IQób  çQƒj  ¬fC’  kÉeÓc  »ª°S  É```ªHQh

 ,√ô«Z  »a  ôãμj  ºd  Éªe  ø«ØdÉîªdG  ™e  ΩÓμdG  ¬«a  ôãc  ¬fC’  hCG  ,äÉ«Ø°ù∏ØdG  »a

 ΩÓμdG  ¿ƒμd  ÉeEGh  ,√GóY  É```e  ¿hO  zΩÓμdG  ƒg{  QÉ°U  ¬fCÉc  ¬àdOCG  Iƒ```≤H  ¬```fC’  hCG

 ø«ª∏μàªdG  ¿C’  hCG  ,¬JÉ«dóLh  ¬°VGôZCGh  √ó°UÉ≤e  øY  ôÑ©ªdGh  ¬```MÓ°Sh  ¬JOÉe

 ≥£æªdGh  ,≥£æªdÉH  º¡ª∏Y ¿ƒæa  øe kÉæa  º¡à«ª°ùJ  »a  áØ°SÓØdG  á∏HÉ≤e  GhOGQCG

 36¢U  /1ê  (πë pædGh  π∏ pªdG)  ÖMÉ°U  »fÉà°Sô¡°ûdG  ô«°ûjh  .¿É```aOGôàe  ΩÓμdGh

 ßØd  íÑ°UCÉa  ,¿ƒeCÉªdG  ó```¡Y  »a  kÉ«æa  kÉMÓ£°UG  íÑ°UCG  ΩÓμdG  ß```Ød  ¿CG  ≈```dEG

.2∫óédG  ßØ∏d  kÉaOGôe  ΩÓμdG

 ≈∏Y  kGóFGR  ≈æ©e  πªàëj  ’  3áªjôμdG  äÉjB’G  ¢†©H  »a  OQGƒdG  ΩÓμdG  ßØdh

 ∫óédGh  á°ûbÉæªdG  ≈dEG  IQÉ°TEG  …CG  øª°†àj  øμj  º∏a  ,É¡H  ßØ∏àªdG  ΩÓμdG  IQƒ°U

 ≈≤Ñj  É¡«YGhOh  á«ª°ùàdG  ÜÉÑ°SCG  äOó©J  Éª¡eh  ,OÉ```≤àY’G  πFÉ°ùe  ∫ƒM ô```FGódG

 ¿ÉªjE’ÉH  ≥∏©àj  ¬fCGh  Éª«°S ’  ,iƒ°ü≤dG  ¬```à«ªgCGh  á«°SÉ°SC’G  ¬àfÉμe  º∏©dG  Gò```¡d

.21¢U  ,±QÉ©ªdG  QGO  ,¿ÉjQ  ƒHCG  óªëe  ≥«≤ëJ  ,√óÑY  óªëe  ï«°ûdG  ,ó«MƒàdG  ádÉ°SQ ```  1

.129¢U  ,¿ÉjQ  ƒHCG  »∏Y  óªëe  ,ΩÓ°SE’G  »a  »Ø°ù∏ØdG  ôμØdG  ïjQÉJ ```  2

 »ah  ,IGQƒàdG  Éæg  OGôªdGh  |Ç   Æ    Å   Ä   Ã }  :8  ˆG  ∫ƒ≤j  15  ájB’G  íàØdG  IQƒ°S ```  3

   À     ¿    ¾  ½    ¼   »    º     ¹    ¸ }  :8  ˆG  ∫ƒ```≤j  6  ájB’G  áHƒàdG  Qƒ```°S

   "   ! }  :8  ˆG  ∫ƒ≤j  144  ájB’G  ±GôYC’G  IQƒ°S  »ah  ,¿BGô≤dG  ¬H  OGôj  ΩÓ```c  ß```Ød  |Á
 .á¡aÉ°ûªdG  ¬H  ó°ü≤j  Éæg  ΩÓμdGh  |(    '    &    %    $    #
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 ºgCG  øe  º∏©dG  Gòg  »∏«MõdG  áÑgh  QƒàcódG  qó©jh  ,ΩÓ°SE’G  ¢SÉ°SCGh  ,Ió```«≤©dGh

 ,øjódG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  AÉª∏©dG  øe  ô«ãc  √Éª°S  óbh  ,¥ÓWE’G  ≈∏Y  á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG

 ƒgh  ,¿ÉªjE’Gh  ôÑcC’G  ¬≤ØdGh  Ió«≤©dG  º∏Y  ,ó«MƒàdG  nº∏Y  º∏©dG  Gòg  ≈ª°ùj  Éªc

.±QÉ©ªdG  IôFGO  »a  …óLh ójôa  ∫Éb  Éªc  ,iQÉ°üædG  óæY  äƒgÓdG  º∏Y  ¬Ñ°ûj

¬JCÉ°ûf  åYGƒH  ``  3

 ≈dEG  É¡©Lôj  ø```«ãMÉÑdG  Ö```∏ZCÉa  ΩÓμdG  º```∏Y  ICÉ°ûf  å```YGƒÑH  ≥∏©àj  É```ª«a

 »àdG  πeGƒ©∏d  ¢Vô©f  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »ah  ,á«LQÉîdG  äGôKDƒªdGh  á«°SÉ«°ùdG  πeGƒ©dG

 »a  ¿ÉjQ  ƒHCG  »∏Y  óªëe  QƒàcódG  É¡©LQCG  »àdGh  ,º∏©dG  Gòg  ICÉ°ûf  »a  âª¡°SCG

:πeGƒY  áKÓK  ≈dEG  (»eÓ°SE’G  »Ø°ù∏ØdG  ôμØdG)  »a  ¬ØdDƒe

.IOÉ°†ªdG  á«aÉ≤ãdG  IQƒãdG  hCG  »ÑæLC’G  »aÉ≤ãdG  hõ¨dG  :É¡dhCG

 ,ô°üeh ΩÉ°ûdGh  ¢SQÉa πãe ,á≤jôY äÉaÉ≤K äGP kGOÓH ¿ƒª∏°ùªdG  íàa ó≤d

 ájOƒ¡«dG  äô°ûàfG  Éªc  ,á«cOõªdGh  ájƒfÉªdGh  á«à°TOGQõdÉH  ¿ƒæeDƒj  ¢SôØdG  ¿Éch

 .[ø««ë«°ùªdG  ø««£fõ«ÑdG  ∑ÓeCG  øe  ÉàfÉch]  ô```°üeh  ΩÉ°ûdG  »a  á```«ë«°ùªdGh

 ø«ª∏°ùªdG  ¢Tƒ«L  áehÉ≤e  øY  Égõé©H  áHƒ∏¨ªdG  Üƒ©°ûdG  √òg  â q°ùMCG  ÉeóæYh

 ∂«μ°ûà∏d  á«eÓ°SE’G  Ió«≤©dG  ≈∏Y  IOÉ°†e  á«aÉ≤K  á∏ªM  Gƒæ°û«d  ÉgƒØ≤ãe  iôÑfG

 Éªæ«Mh  ,ø«ª∏°ùªdG  IóMh  â«àØJh  ,á«eÓ°SE’G  ìhôdG  ±É©°VEG  ø«aó¡à°ùe  É¡«a

 ÜÉë°UCÉHh  º¡«fGô¡X  ø«H  ¿ƒ°û«©j  GƒfÉc  øjòdG  ø««ë«°ùªdÉH  ¿ƒª∏°ùªdG  ∂àMG

 áØ°ù∏ØdÉH  í∏°ùàdG  ≈dEG  Ghô```£°VG  ,ájƒæãdGh  ábOÉfõdGh  øjóë∏ªdG  ø```e  ä’É≤ªdG

 ,»æjódG  ∫óédG  øa  GƒbòM øjòdG  Ωƒ°üîdG  A’Dƒg  á¡LGƒªd  »£°SQC’G  ≥£æªdGh

.1ΩÓμdG  º∏Y  ICÉ°ûæd  kÉ«aÉc  kÉÑÑ°S  Gòg  ¿Éμa

 ¥ôa  Qƒ¡X  ≈```dEG  äOCG  »àdG  á```eÉeE’G  ∫ƒM  á```«°SÉ«°ùdG  äÉ```aÓîdG  :É```¡«fÉK

.á«eÓ°SE’G  Ió«≤©dG  ∫ƒM  ∫OÉéàJ  á«æjO

.136¢U  ,¿ÉjQ  ƒHCG  »∏Y  óªëe  .O  ,»Ø°ù∏ØdG  ôμØdG  ïjQÉJ ```  1
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 ≈æ©ªdG  áª¡Ñe  ,á```∏μ°ûe  á«fBGôb  äÉjBG  »```gh  ,äÉ¡HÉ°ûàªdG  äÉ```jB’G  :É```¡ãdÉK

.ôgÉ¶dG  »a  kÉ°†©H  É¡°†©H  ¢VQÉ©j  hCG  ,áeÉ©dG  ≈∏Y

 ¥ôØdG  ¬```àeóîà°SG  …ò```dG  πjhCÉàdG  Üƒ```∏°SCG  Qƒ¡X  ≈```dEG  iOCG  …ò```dG  ô```eC’G

.É¡ØbGƒe  áë°U  ≈∏Y  π«dóà∏d  á«eÓ°SE’G

 ,ΩÓμdG  º∏Y  ICÉ```°ûf  »a  π°UC’G  äÉ```¡HÉ°ûàªdG  äÉjB’G  ¿hó```∏N  øHG  ó```©jh

 ,Iô«°üÑdÉH  hCG  Ö```∏≤dÉH  AGƒ°S  ¬àjDhQh  ¬JÉØ°Uh  ˆG  äGP  »```a  åëÑdG  ™```Lôjh

 ó«MƒàdG  π```FÉ°ùeh  kÉ```bƒ∏îe  hCG  kÉ```ªjób  ¬```fƒc  å«M  ø```e  ˆG  ΩÓ```c  ∂```dòch

 äÉjB’G  ô«°ùØJ  ∫ƒ```M  ∫GóL  øe  QGO  Ée  ≈```dEG  ¬∏c  Gòg  ™Lôj  ,á```eÉY  á```Ø°üH

.1äÉ¡HÉ°ûàªdG

 äGQƒ£Jh  á«°SÉ«°S  çGóMCÉH  §ÑJQG  ΩÓμdG  º∏Y  Qƒ¡X  ¿CG  ≥Ñ°S  Éªe  í°†àj

 º∏©dG  Gò```g  AÉL  ºK  ø```eh  ,∑GòfBG  á```«eÓ°SE’G  á```MÉ°ùdG  É```¡àaôY  ,á```«YÉªàLG

 ìÉàØf’G)  á«LQÉN  πeGƒYh  ,(Qó≤dGh  áaÓîdG)  á«°SÉ«°S  ÜÉ```Ñ°SCG  øe  ÉbÓ£fG

.(iôNCG  äÉfÉjOh  äÉaÉ≤K  ≈∏Y

¬°VGôZCGh  ¬Yƒ°Vƒe  ``  4

 É¡«∏Y  ∫óà°ùj  å```«M  øe  ,á«fÉªjE’G  á«æjódG  ó```FÉ≤©dG  ƒg  ΩÓμ```dG  º```∏Y  ¿EG

 ™fÉ°üdG  Ωób »a åëÑdG  øe ¬H  π°üàj  Éeh  ó«MƒàdG  É¡ªgCGh  ,á«∏≤©dG  ø«gGôÑdÉH

 ádGóY  øe  ¬H  π°üàj  É```eh  ,»¡dE’G  π©ØdGh  á«¡dE’G  äÉØ°üdGh  ,º```dÉ©dG  çhó```Mh

 ìÓ°üdGh  QÉ«àN’Gh  ôÑédG  äÓμ```°ûe  øe  ádCÉ°ùªdG  √ò¡H  ≥∏©àj  Ée  ºK  ,á```«g’EG

.2∫GƒMC’Gh  Ö°ùμdGh  ódƒàdGh  ∞£∏dGh  í∏°UC’Gh

 …òdG  QhódG  Éæd  øq«Ñàj  ,ΩÓμdG  º∏©d  ÉgÉæLQOCG  »àdG  ∞jQÉ©àdG  ∫ÓN  ø```eh

.139  ``  138  ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ¢ùØf ```  1

.141  ¢U  ,¬°ùØf ```  2
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 øe  Ió«≤©dG  øY  Ohò```dGh  ,á«eÓ°SE’G  áeC’G  ¿É```«c  â«ÑãJ  »a  º∏©dG  Gò```g  ¬```Ñ©d

:»∏j  Éª«a  º∏©dG  Gòg  ¢VGôZCG  πªéfh  ,äÉaGôëf’Gh  äÉ¡Ñ°ûdG

- .á«eÓ°SE’G  Ió«≤©dG  ¬d  â°Vô©J  …òdG  …ó≤©dGh  …ôμØdG  hõ¨dG  á¡LGƒe

- .»MƒdG  ≈dEG  Ióæà°ùªdG  á«∏≤©dG  èéëdÉH  á«eÓ°SEG  ájDhQ  ¢ù«°SCÉJ

-  äÉaÉ≤ãdGh  ¿É```jOC’G  ÜÉ```ë°UCG  πÑb  ø```e  IQÉãªdG  äÉ```¡Ñ°ûdG  ≈```∏Y  Oô```dG

.á«∏≤©dG  áéëdÉH  É¡Ø«jõJh  Égó«æØJh  áªjó≤dG

 º∏Y  º¡°SCG  ó```≤d  :QÉéædG  ó```«éªdG  óÑY  ∫ƒ≤j  º```∏©dG  Gòg  á```«ªgCG  ∫ƒ```M

 â¶ØM  á«eÓ°SEG  á«LƒdƒjójEG  â```«ÑãJ  »a  ΩÓμdG

 ,1»MƒdG  äÉ«£©e  ≥ah  ΩÉ©dG  …QÉ```°†ëdG  QÉ°ùªdG

 º```∏©c  ΩÓμ```dG  º```∏Y  »```ØæM  ø```°ùM  ¬```Ñ°T  ó```bh

 ¢SÉædG  »£©J  »àdG  ô°ü©dG  á«LƒdƒjójCÉH  ó```FÉ≤©dG

 ,∑ƒ∏°ùdG  •É```ªfCÉH  º```góªJh  ºdÉ©∏d  º```¡JGQƒ°üJ

 ¢VQC’G  ≈∏Y  ìÓ```°üdG  ≥«≤ëàd  á∏«°Sh  ó```FÉ≤©dÉa

.2É¡JGP  »a  ájÉZ  ¢ù«dh

¬é¡æe  ``  5

 ≈∏Y  IQƒ£îdGh  á```eÉî°†dG  √ò```¡H  áMhô£ªdG  äÉ```jóëàdG  √òg  â```fÉc  É```ªd

.äÉjóëàdG  √òg  èéM  Ö°SÉæj  Üƒ∏°SCGh  è¡æªH  ¬LGƒJ  ¿CG  kÉeGõd  ¿Éc  ,øjódG

 »àdG  Ö«dÉ°SC’G  ∫hCG  ¿Éch  ,»∏≤ædG  ∫’óà°S’G  ,ΩÓμ```dG  AÉª∏Y  πª©à°SG  óbh

 `` ∫Gƒ°T)  ``  Ω1991  (ƒ∏jƒj  ``  ƒ«fƒj  ``  …Ée)  ,60  Oó©dG  ,15  áæ°ùdG  ,ô°UÉ©ªdG  º∏°ùªdG  á```∏ée  ó```∏ée ```  1

 á¡LGƒe »a  ÉgQhOh  »eÓμdG  è¡æªdG  á«©bGh{  :∫É≤ªdG  ¿GƒæY  ,`g1411  (áéëdG  hP  ``  Ió©≤dG  hP

.152  ¢U  ,QÉéædG  ó«éªdG  óÑY  ,zIô°UÉ©ªdG  á«Ø°ù∏ØdG  äÉjóëàdG

 ,10Oó©dG  ,ô°UÉ©ªdG  »YƒdG  á∏éªH  z√ójóéJh  ΩÓμdG  º∏Y  á«îjQÉJ{  ¬d  ádÉ≤e  »a  »ØæM  ø°ùM ```  2

.157  ¢U  2003  ,3  áæ°ùdG  ,11

 ƒg  ΩÓμdG  º∏Y  ¿EG
 á«æjódG  óFÉ≤©dG
 øe  ,á«fÉªjE’G
 É¡«∏Y  ∫óà°ùj  å«M
á«∏≤©dG  ø«gGôÑdÉH
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 åjóëdGh  ¿BGô```≤dG  ¢Uƒ°üf  ø```e  òîàj  å«M  ,äÉ```¡Ñ°ûdG  á¡LGƒe  »```a  â```ØXh

 kÓ«°UCÉJ  á«eÓ°SE’G  ¥ôØdG  ø«H  ôFGódG  QGƒëdG  »a  ájó≤ædG  AGQB’G  ≈∏Y  ógGƒ°ûc

 ∫ƒ°UCG  »a  AGQB’G  √ò```¡d  kÓ«°UCÉJh  ,á```«eÓ°SE’G  ¥ôØdG  ø```«H  ôFGódG  QGƒëdG  »```a

 ƒg  Éªd  ó≤ædG  ≥jô£H  É```¡d  áØdÉîªdG  ógGƒ°û∏d  kGOQ  hCG  ,πjhCÉàdG  ≥```jô£H  »```MƒdG

 »eÓμdG  ôμØ∏d  kÉÑcGƒe »∏≤ædG  ∫’óà°S’G  Gòg πX óbh  .∫ƒëæe hCG  É¡æe ∞«©°V

.1ø«ª∏°ùªdG  ø«H  »∏NGódG  QGƒëdG  »a  ¬Jô«°ùe  á∏«W

 Éª∏a{  ,»∏≤©dG  è```¡æªdG  ¿ƒª∏μàªdG  ∞```Xh  ,»∏≤ædG  Üƒ```∏°SC’G  ≈```dEG  á```aÉ°VEG

 ø«ª∏μàªdG  iód  CÉ°ûf  »fÉãdG  ¿ô≤dG  »a  ÖgGòªdGh  ¿ÉjOC’G  πgCG  äÉjóëJ  âªéf

 øe  É¡∏°UCG  ¿É```c  äÉjóëàdG  √ò```g  ¿CG  ∂```dP  ;êÉéàM’G  »```a  »```∏≤©dG  Üƒ```∏°SC’G

 ,…Qƒ°üdG  É```¡≤£æeh  á«fÉfƒ«dG  á```Ø°ù∏ØdÉH  ø```«°SôªàªdG  ¢Sƒ```éªdGh  iQÉ```°üædG

 QOÉH  ∂dòdh  ,º¡JGó≤à©ªd  Iô°üf  êÉéàMÓd  á```Ø°ù∏ØdG  √òg  äÉ«dBG  Gƒ```eóîà°SÉa

 Gòg  íÑ°UCGh  ,…ó```ëàdG  Gòg  á∏HÉ≤e  »```a  á«∏≤©dG  á```éëdG  ∫É```ª©à°SÉH  á```dõà©ªdG

.2z»eÓμdG  ôμØdG  ≈∏Y  ÖdÉ¨dG  Üƒ∏°SC’G  ƒg  Üƒ∏°SC’G

¬ØFÉXh  ``  6

 º∏Y  ∞FÉXh  ø```Y  3…ôà°ùÑ°T  ó```¡àée  óªëe  ï«°ûdG  å```jóM  ¢Vô©e  »```a

 ΩÓμdG  º∏©H  áWƒæe  âfÉc  »àdG  ΩÉ¡ªdGh  ∞FÉXƒdG  óæY  ∞bƒJ  ójóédG  ΩÓμ```dG

:ô°üàîe  πμ°ûH  ÉgOQhCG  Éªc  É¡°Vô©f  »∏j  Éª«ah  ,ºjó≤dG

óFÉ≤©dG  ø««ÑJ  :≈dhC’G  áØ«XƒdG

 øe ´ƒf  …CG  Oóëjh ,ΩÓ°SEÓd  á«fÉªjE’Gh  ájó≤©dG  ∫ƒ°UC’G  øq«Ñj  ΩÓμdG  º∏Y

.158  ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ¢ùØf ```  1

.158  ¢U  ,¬°ùØf ```  2

 ôμØ∏d  ájó≤f  á```©LGôe{  :∫É≤ªdG  ¿Gƒ```æY  ,2001  ,14  Oó```©dG  ,Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  É```jÉ°†b  á```∏ée ```  3

.±ô°üàH  84  ``  83  ``  82  ¢U  ,…ôà°ùÑ°T  ó¡àée  óªëe  ï«°ûdG  z»eÓμdG
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 ¿ƒª∏°ùªdG  ¬LGh  ÉeóæY  ìÉ°†jE’G  Gò```g  ≈dEG  áLÉëdG  äô¡X  óbh  ,»g  ∫ƒ```°UC’G

.á∏«NódG  äÉØ°ù∏ØdGh  ¿ÉjOC’G

óFÉ≤©dG  äÉÑKEG  :á«fÉãdG  áØ«XƒdG

 á≤HÉ£ªdG  ájó«≤©dG  ∫ƒ°UC’G  π«°üëJ øY IQÉÑY øeDƒªdG  ¿É°ùfE’G  áØ«Xh ¿EG

 π°üØj  ¿CG  º∏μàªdG  áØ«Xh  ¿CG  É```ªc  ,É¡H  OÉ≤àY’Gh  á≤ëdG  ó```FÉ≤©dG  …CG  ;™```bGƒ∏d

 âÑãjh  ,™bGƒdG  ™```e  ≥HÉ£àJ  ’  »àdG  á∏WÉÑdG  óFÉ≤©dG  ø```Y  á≤ëdG  óFÉ≤©dG  √ò```g

.á≤ëdG  óFÉ≤©dG

äÉ¡Ñ°ûdG  øY  áHÉLE’G  :áãdÉãdG  áØ«XƒdG

 π«Ñ°S  ≈∏©a  ,ø```jódG  êQÉN  øe  »```JCÉJ  âfÉc  »àdG  äÉ```¡Ñ°ûdG  ø```Y  á```HÉLE’G

 ,¿BGô≤dG  ∫ƒM  äÉ¡Ñ°ûdG  ô«ãJh  , ! óªëe  IƒÑf  ôμæJ  áÄa  ∑Éæg  âfÉc  ∫É```ãªdG

.∂dòd  ¿hó°üàj  ¿ƒª∏μàªdG  ¿Éc  óbh

ΩÓμdG  º∏Y  ójóéJ  iƒYO

ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  ``  1

 ∞jô©àdG  äGòa  ,ºjó≤dG  ΩÓμdG  º∏©d  kGOGóàeG  ó©j  ójóédG  ΩÓμdG  º```∏Y

 ΩÓμdG  º∏Y  ≈∏Y  Ωƒ«dG  ¥ó°üJ  ô«NC’G  Gò¡d  âfÉc  »àdG  ±GógC’Gh  ´ƒ°VƒªdGh

 §≤a  á©°SƒJ  ƒ```¡a  ``  ∞jô©àdG  »```a  á°UÉN  ``  ô```««¨J  øe  ¿É```c  É```eh  ,ó```jóédG

 »a  øμJ  ºd  äÉ¡Ñ°Th  äÉ```jóëJ  øe  ô¡Xh  óéà°SG  É```e  Ö°ùëH  Ωƒ¡ØªdG  »```a

.»°VÉªdG

 óªëe  √ôcP  Ée  ,ó```jóédG  ΩÓμdG  º∏©d  â«£YCG  »```àdG  ∞```jQÉ©àdG  ø```eh  *
 ∑GP  ƒg  :∫Éb  Iô°UÉ©e  á```«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  á∏ée  ¬©e  ¬```JôLCG  QGƒM  »a  IQÉ```ªY

 Ö¨°T  øe  ``  ø```jódG  ∫ƒ°UCG  ``  á«eÓ°SE’G  Ió```«≤©dG  »≤æjh  ¢ü```∏îj  …ò```dG  º```∏©dG

 ±ÓàN’G  øe  ôãcCG  »ÑgòªdG  Ö°ü©àdG  ¬ã©Ñe  ¿Éc  …òdG  ,AÉ```eó≤dG  ø«ª∏μàªdG
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 ájôμØdG  ¢VQCÓd  á©°SGƒdG  áMÉ°ùªdG  ±É°ûàcG  ≈∏Y  QOÉ≤dG  ∂dòH  ƒgh  ,»≤«≤ëdG

.1»eÓ°SE’G  ΩÓμdG  º∏Y  ¥ôah  äGQÉ«Jh  ÖgGòe  ø«H  ácôà°ûªdG

 ΩÓμdG  :»àªg  ¿ƒjÉeƒg  Qƒ```àcódG  ádÉ≤e  »a  OQh  Ée  ∞jQÉ©àdG  ø```e  ó```éfh

 ≈∏Y  πWÉÑdGh  ≥ëdG  ¥Gó°üe  ø««©Jh  ,™FGô°ûdG  øe  á©jô°T  ßØëd  »fÓ≤Y  º∏Y

 πeÉμJ  í«°VƒJh  ,á```©jô°ûdG  ∂∏àd  á≤«bódG  º```«gÉØªdG  ø««ÑJh  ,¿ÉjOC’G  iƒ```à°ùe

 ≈∏Y  áÄμàªdG  á```«≤£æªdG  ádOC’Gh  …ƒ```¨∏dG  π«∏ëàdG  IQRGDƒ```ªH  ,á```«æjódG  á```aô©ªdG

.2á«∏≤©dG  äÉ«æ«≤«dGh  äGQƒ¡°ûªdGh  äÉ«¡jóÑdG

 ø°ùM  QƒàcódGh  ,ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  ≈æ©ªd  ™```°ShCG  k’ƒdóe  ≈£YCG  øe  á```ªKh

 á«MÓ°UE’G  ácôëdG  √ójôJ  ÉªY  ô«Ñ©àdG  ΩÓμdG  º∏Y  qóY  :å«M  ;A’Dƒg  øe  »ØæM

 ΩÓμdG  º∏Y  ¿Éc  GPEÉa  ,»æWƒdG  Qô```ëàdG  äÉcôM  πch  ,»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  πc  »```a

.ø«ª∏°ùªdG  øY  ´Éaó∏d  kÉ«dÉM  ΩÓμdG  º∏©a  ,Ió«≤©dG  øY  ´Éaó∏d  iôÑfG  kÉªjób

 ≈∏Y  IQhô°†dÉH  ¢ùμ©æJ  ¬```àæª°†J  Éeh  ∞jQÉ©àdG  √òg  ¿CG  ¬```«a  ∂°T ’  É```ªe

 ¬dhÉæàæ°S Ée ∂dPh ,√ó°UÉ≤eh ¬égÉæeh ¬©«°VGƒeh ¬aGógCGh º∏©dG Gòg ∞FÉXh

:á«dÉàdG  äGô≤ØdG  »a

ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  í∏£°üe  Qƒ¡X  ïjQÉJ  ``  2

 ÉæfCG  ø``` q«Ñàj  øjô°UÉ©e  ø```jôμØªd  É```gÉæLQOCG  »àdG  ∞```jQÉ©àdG  ∫Ó```N  ø```e

 øY  ∫DhÉ°ùà∏d  Éæ©aój  …òdG  A»```°ûdG  ,Iô°UÉ©e  á«ª°ùJ  hCG  í∏£°üe  øY  çó```ëàf

.¿hôb  òæe  kÉªFÉb  ¿Éc  º∏©d  á«ª°ùàdG  √òg  ICÉ°ûf  äÉjGóH

 ø«ª∏°ùªdG ø«H ô°TÉÑe AÉ≤d ∫hCG çóM …OÓ«ªdG ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a

 ,á©Ñ£ªdG  ¬©e  Ö∏Lh  ,Ω1798  áæ°S  ô°üe  ¿ƒ«∏HÉf  GõZ  Éªd  ø««HhQhC’Gh  ¥ô°ûdG  »a

.IQÉªY  óªëe  ™e  QGƒM  ,17  ``  16  ¿GOó©dG  ,Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  á∏ée ```  1

 ÇOÉÑe  ≈dEG  πNóe{  :∫É≤ªdG  ¿GƒæY  ,1998  ``  1997  AÉ```à°T  /  ∞jôN  ,119  Oó©dG  ,≥```∏£æªdG  á```∏ée ```  2

.59  ``  58  ¢U  ,øjódG  »Ø°U  ø«°ùM  áªLôJ  ,»àªg  ¿ƒjÉeƒg  ,zójóédG  ΩÓμdG  º∏Y
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 ôμØ∏d  ójóL ó¡Y  ø«°TóJ  »a  º°SÉM  ôKCG  ∂dòd  ¿Éch  IQÉ°†ëdG  äÉ«°†à≤e  ¢†©Hh

 ø«ª∏°ùªdG  ± qô©J  …òdG  ó```¡©dG  ƒgh  ,á«Hô©dG  OÓÑdG  øe  É¡«dGƒM  É```eh  ô°üe  »```a

 ≥∏b  è«LCÉJ  ≈```∏Y  â∏ªY  »àdG  IójóédG  É```¡eƒ∏Yh  ÉHhQhCG  ±QÉ©e  ø```e  A»°T  ≈```∏Y

.ójóL  øe  ¬FÉ«MEGh  ΩÓμdG  º∏Y  »a  ìhôdG  å©Ñd  π«Ñ°ùdG  äó¡e  …óFÉ≤Y

 ™°SÉàdG  ¿ô≤∏d  »fÉãdG  ∞°üædG  òæe ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y í∏£°üe ô¡X óbh

 »fÉª©ædG  »∏Ñ°T  º∏°ùªdG  …óæ¡dG  ºdÉ©dG  ÜÉàμd  ¿Gƒæ©c  ≈dhC’G  Iôª∏d  ô¡X ,ô°ûY

 ;ΩÓμdG  º∏Y  ójóéJ  ≈dEG  ø«YGódG  πFGhCG  øe  ¿Éc  `g1332  ``  1914Ω  áæ°S  ≈aƒàªdG

.á©jô°ûdG  øY  ´ÉaódGh  áãjóëdG  äÉ¡Ñ°ûdG  ≈∏Y  OôdG  á«¨H

 º∏°ùªdG …óæ¡dG ºdÉ©dG í°VhCG Ω1964 ΩÉY »ah

 ΩÓ°SE’G)  ¬```HÉàc  áeó≤e  »```a  ¿ÉN  ø```jódG  ó```«Mh

 ∞«dCÉàd  ¬à©aO  »```àdG  ÜÉÑ°SC’G  (äGQôÑªdG  ió```ëàj

 è¡æe  øe  QôëàdG  IQhô°V  ≈∏Y  Oó°ûa  ,Gòg  ¬HÉàc

.1ºjó≤dG  ΩÓμdG  º∏Y

ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  áæeRCG
 »àdG  äÉª°ùdG  ¢Vô©æ°S  ΩÓμdG  º∏Y  É```¡©£b  »àdG  IQhô«°üdG  í°†àJ  »```μdh

 IôàØdG  Éæg  øeõdÉH  Oƒ°ü≤ªdGh  ,¿B’G  ≈dEG  √Qƒ£J  ∫ÓN  ΩÓμdG  º∏Y  É¡H  º```°ùJG

 ∫ÉªYC’G  øY  É```¡H  õ«ªàJ  ,ácôà°ûe  äÉ```ª°ùH  É¡«a  á«eÓμdG  QÉ```KB’G  º°ùàJ  »```àdG

.á≤MÓdGh  á≤HÉ°ùdG

º∏©dGh  π≤©dG  ≈∏Y  ó≤à©ªdG  ¢ù«°SCÉJ  hCG  ΩÓμdG  º∏Y  AÉ«MEG  ``  CG

 ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  øe  »```fÉãdG  ∞°üædG  ø```e  IôàØdG  √ò```¡d  ï```jQCÉàdG  ø```μªj

 ó«¡ªJ  ójóédG  ΩÓμ```dG  º∏Y  :∫É≤e  ,1423  /2002  ™«HQ  ™```°SÉàdG  Oó©dG  ``  áÑ«£dG  IÉ```«ëdG  á```∏ée ```  1

.233  ``  232  ¢U  ,»YÉaôdG  QÉÑédG  óÑY  ,»îjQÉJ

 ΩÓμdG  º∏Y  ¿Éc  GPEG
 ´Éaó∏d  iôÑfG  kÉªjób
 º∏©a  ,Ió«≤©dG  øY
 ´Éaó∏d  kÉ«dÉM  ΩÓμdG
ø«ª∏°ùªdG  øY
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 ,…OÓ«ªdG  ø```jô°û©dG  ¿ô≤dG  ø```e  ∫hC’G  ™HôdG  á```jÉ¡f  ≈àM  …OÓ```«ªdG  ô```°ûY

 øe  áeC’G  ¿Gó```Lh  ô«¡£Jh  ,ΩÓμ```dG  º∏Y  AÉ```«ME’  IƒYódG  :É```¡JGõ«ªe  ø```eh

 ájò¨àd  ø«°ù«FQ  ø```jóaGQ  Éª¡Ø°UƒH  º```∏©dGh  π≤©dG  QhO  ó```«cCÉJh  ,äÉ```aGôîdG

 óªëe  √ò«ª∏Jh  »```fÉ¨aC’G  øjódG  ∫É```ªL  IôàØdG  √òg  ΩÓ```YCG  øeh  ,ó```≤à©ªdG

 øH  ôgÉ£dG  ó```ªëeh  ,»```fÉª©ædG  »```∏Ñ°Th  ,»```ÑcGƒμdG  ø```ªMôdG óÑYh  ,√ó```ÑY

...»fÉà°Sô¡°ûdG  øjódG  áÑgh  ,Qƒ°TÉY

ΩÓμdG  º∏©d  »Ø°ù∏ØdG  ¢ù«°SCÉàdG  ```  Ü

 ójóéàdG  QƒW ≈dEG  AÉ«ME’G  QƒW øe ΩÓμdG  º∏Y É¡«a π≤àfG  IôàØdG  Gòg »a

 ôμØªdG  É¡eÓYCGh  ÉgOGhQ  øeh  ,IójóédG  IÉ«ëdG  äÉÑ∏£àªd  ¬«a  Ö«éà°ùj  …òdG

 »æjódG  ôμØdG  ójóéJ{  ô«¡°ûdG  ÜÉ```àμdG  ÖMÉ°U  ∫ÉÑbEG  óªëe  º∏°ùªdG  …ó```æ¡dG

 óªëªd  ∂dòc  ó```éfh  ,zá«fBGô≤dG  Iô```gÉ¶dG{  »```Ñf  øH  ∂```dÉeh  ,zΩÓ```°SE’G  »```a

 óéfh  ,z¿ÉjOC’G  ï```jQÉJ  á°SGQód  Ió```¡ªe  çƒëH  øjódG{  ÜÉ```àc  RGQO  ˆG  ó```ÑY

 ,»FÉÑ£Ñ£dG  ø«°ùM  óªëe  áeÓ©∏d  z»```©bGƒdG  è¡æªdGh  áØ°ù∏ØdG  ∫ƒ°UCG{  ÜÉ```àc

 ôμØª∏d  zÉæàØ°ù∏a{  ÜÉ```àch  ,…ô¡£e  »°†Jôe  ï«°ûdG  √ò«ª∏àd  ¬```«∏Y  äÉ```≤«∏©àdGh

.Qó°üdG  ôbÉH  óªëe  ó«¡°ûdG

ΩÓμdG  º∏©d  »é¡æªdG  ¢ù«°SCÉàdG  ```  ê

 ÜÉàc  Qhó```°üH  ójóédG  ΩÓμ```dG  º```∏Y  Qƒ£àd  á```«dÉàdG  Iô```àØdG  √ò```g  CGó```ÑJ

 IôàØdG  √òg  õ«ªj  É```eh  .Ωƒ«dG  ≈àM  ôªà°ùJh  ,zAGô```≤à°SÓd  á```«≤£æªdG  ¢ù°SC’G{

 Qôëàj  ≈dhC’G  Iôª∏dh  ,ΩÓμ```dG  º∏Y  ácôM  QÉ°ùe  »a  »é¡æe  ∞£©æe  çhó```M

 AGô≤à°S’G  è¡æe  ≈dEG  óæà°ùjh  ,»£°SQC’G  ≥£æªdG  ÖdGƒb  øe  »eÓ°SE’G  ô«μØàdG

.1ä’ÉªàM’G  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ºFÉ≤dG

.238  ``  237  ¢U  ,±ô°üàH  ,™LôªdG  ¢ùØf ```  1
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ójóédG  ΩÓμdG  πFÉ°ùe  /  äÉYƒ°Vƒe  ```  3

 ƒ¡a  ,√ô°üY  »a  áMhô£ªdG  ÉjÉ°†≤∏d  kÉÑcGƒe  kÉªFGO  ¿Éc  ΩÓμdG  º∏Y  ¿CG  ÉªH

 ójóédG  ΩÓμdG  º```∏©a  ºK  øeh  ,É¡æ«©H  IOóëe  ™```«°VGƒe  ∫hÉæJ  ≈∏Y  ó```ªéj  º```d

 √òg  øYh  ,ájOÉ≤àY’G  QƒeC’ÉH  á≤∏©àªdG  ∂∏J  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,IójóL  ÉjÉ°†b  ∫hÉæàj

 ¿EG  :»μ∏eGôb  ó```ªMCG  ôμØªdG  ∫ƒ```≤j  ¬Yƒ°Vƒe  å«M  ø```e  ΩÓμdG  º```∏©d  á```«©bGƒdG

 ,ÉjÉ°†≤dG  øe  ¢UÉN  ´ƒæH  á«îjQÉàdG  ¬àjƒg  ®Éë∏H  Ohóëe  ô«Z  …ó«∏≤àdG  ΩÓμdG

 ,ÇQÉÑdG  äÉ```Ø°üH  á≤∏©àªdG  ÉjÉ°†≤dÉH  ’EG  Gƒ```ªà¡j  º```d  ø«ª∏μàªdG  ¿CÉ```H  AÉ```YO’Éa

 á«îjQÉJ á∏Môe ≈∏Y ¥ó°üj ÉªfEG ...OÉ©ªdGh áeÉ©dGh á°UÉîdG (ájƒÑædG ∫É©aC’Gh)

 QÉμaC’G  á°SGQO  ¿EG  ,áæ«©e  á«eÓc  ÖgGòeh  ÜQÉ°ûe  ≈∏Y  ’EG  ≥Ñ£æj  ’h  ,IOóëe

 ÉªfEG  áØ∏àîªdG  á«eÓμdG  ¥ô```ØdG  •É°ShCG  »a  kÉ«îjQÉJ  á```éFGôdG  á```«eÓμdG  AGQB’Gh

 πc  »a  π¨à°ûJ  âfÉc  á«eÓc  ábôa  πc  ¿CG  ÉgOÉØe  á«îjQÉJ  á≤«≤M  ΩÉeCG  É```æ©°†j

 á«Ø«°UƒàdG  ÉjÉ°†≤dG  É¡«a  ÉªH  ,á«æjódG  ÉjÉ°†≤dG  øe ¢UÉN §ªæH  á«îjQÉJ  á∏Môe

 »Øa  ,∑GòfBG  IóFÉ°ùdG  ájôμØdG  á«°SÉ«°ùdG  á«©°VƒdÉH  π°üàj  Éªd  kÉ≤ÑW  á«bÓNC’Gh

 á«cÉëdG  á«æjódG  ÉjÉ°†≤dG  »a åëÑ∏d  IÉ£©e âfÉc ájƒdhC’G  ¿CÉH  ßMÓf Ée ô°üY

 ÉjÉ°†≤dG  ≈∏Y  Ö°üæj  ¿Éc  åëÑdG  ¿CG  ôNBG  ô°üY  »a  ßMÓf  Éªæ«H  ;≥°ùØdG  øY

.1ôμæªdG  øY  »¡ædGh  ±hô©ªdÉH  ôeC’G  ≈dEG  IôXÉædG

 ≈∏Y  §≤a  π```ªà°ûj  ’  ô°VÉëdG  É```fô°üY  »a  ójóédG  ΩÓμ```dG  ™```bGƒdG  »```a

 á«YÉªàL’G  ,á```«bÓNC’G  ÉjÉ°†≤dG  ≈```dEG  ∂dP  ió©àj  πH  ;á```jOÉ≤àY’G  É```jÉ°†≤dG

.É¡eRGƒdh  É¡dƒ°UCÉH  »æà©jh  á«°SÉ«°ùdGh  á«aÉ≤ãdGh

 ,ájhƒædG  áë∏°SC’G  :øgGôdG  ô°ü©dG  »a  áMhô£ªdG  äÉYƒ°VƒªdG  √òg  ø```eh

 ¥ƒ≤Mh  ,ÜƒæédGh  ∫É```ª°ûdG  ø«H  ájOÉ°üàb’G  IGhÉ```°ùeÓdGh  ,á«fÉ°ùfE’G  á```Ä«ÑdGh

 ,zΩÓμdG  º∏Y  »a  OóéàdG  Ωƒ¡Øe  π«∏ëJ{  ,1998/1997  AÉà°T  ∞jôN  ,119  Oó©dG  ,≥∏£æªdG  á∏ée ```  1

.21¢U  ,¢VÉ«a  Ö«ÑM  áªLôJ  ,»μ∏eGôb  óªMCG
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 ,»bô©dG  ´Gõ```ædGh  ,ádÉ£ÑdG  á```«°†bh  πª©dGh  ,á```«YÉªàL’G  É```jÉ°†≤dGh  ¿É```°ùfE’G

 ,Égô«Zh  ¬°ùØf  ¢ù```æédG  ƒëf  »°ùæédG  ∫ƒ«ªdGh  ¢VÉ```¡LE’Gh  ,¥Ó£dGh  êGhõ```dG

 ¿CG  ™«£à°ùj  ’  ô```°VÉëdG  Éfô°üY  »a  øjódG  øY  ´É```aódG  OGQCG  øe  πc  ∂```dòdh

 »a  ¬fÉμeh  øjódG  ™bƒe  ±ô©j  ¿CG  »¨Ñæj  πH  ;AÉeó≤dG  ΩÓc  º∏Y  äÉ«∏c  Qô```μj

.1√ƒëf  ô£îdG  ¬éàj  øjCG  øeh  ∞«c  º∏©jh  ,ô°ü©dG  Gòg

¬é¡æe  ```  4

 ,è¡æªdG  ƒjOÉMCG  …ó«∏≤àdG  ôμØdG  »a  ø«ª∏μàªdG  ¿CG  ø«ãMÉÑdG  ¢†©H  iôj

 º∏©a  ;ègÉæªdG  hOó```©àe  º¡a  ô°UÉ©ªdG  É```æªdÉY  »a  OóédG  ¿ƒ```ª∏μàªdG  É```eCG

 º∏©dG  ™e  Gòg  ,»dóédG  ™HÉ£dG  ¬«∏Y  ≈¨£j  ¿Éc  …ó«∏≤àdG  ôμØdG  »a  ΩÓμdG

 ¿Éc  ÉªY  ∞∏àîj  ,kGójóL  kÉeƒ¡Øe  ô°UÉ©ªdG  ÉæªdÉY  »a  ègÉæªdG  ájOó©àd  ¿CG

. kÉªjób  kGóFÉ°S

 ∫ÓN  øe  á«æjO  á```≤«≤M  äÉÑKEGh  ø««ÑJ  ™```«£à°ùj  ób  ô```°UÉ©ªdG  º```∏μàªdÉa

 Éªc  ,ôgGƒ¶dG  º∏Y  ≈dEG  OÉæà°S’G  ≥jôW  øY  hCG  ,»îjQÉJ  õμJôe  ≈dEG  OÉ```æà°S’G

 á«μ«Jƒæeô¡dG  è```gÉæªdG  OÉªàY’G  á«æjódG  ≥```FÉ≤ëdG  äÉÑKEG  π«Ñ°S  »a  ™```«£à°ùj

 hCG  ,(ád’ódG  º∏Y)  á```«FÉ«ª«°ùdG  ègÉæªdG  hCG  ,(äGQÉ```Ñ©dGh  ¢Uƒ°üædG  ô```«°ùØJ)

.2á«fÉgôÑdG  äÓ«∏ëàdG  hCG  á«ÑjôéàdG  çÉëHC’G

 ,iôNCG  äGõμJôeh  Ö«dÉ°SCÉH  áfÉ©à°S’G  ø```μªj  ègÉæªdG  √òg  ≈dEG  á```aÉ°VEG

 ™«£à°ùj  ô```°UÉ©ªdG  º∏μàªdG  .á```Mhô£ªdG  á```¡Ñ°ûdGh  ∫GDƒ```°ùdG  á©«ÑW  Ö```°ùëH

 áeóN  »a  Éª¡∏©éj  ¿CGh  ,»```îjQÉàdGh  »ÑjôéàdGh  »```∏≤©dG  Üƒ∏°SC’G  ∫É```ª©à°SG

 á«eÓμdG  á```≤jô£dG  ΩÓμ```dG  º∏Y  »```a  áªcÉëdG  ìhô```dG  ≈```≤ÑJ  ø```μd  ;ø```jódG

 áªLôJ  ,»Ø°TÉc  ≈°VQ  óªëe  ,zójóédG  ΩÓμdGh  øjódG  áØ°ù∏a{  :∫É≤ªdG  ¿GƒæY  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  1

.53  ¢U  ,¢üª°T  óªëe

.20  ``  19  ¢U  ,™LôªdG  ¢ùØf ```  2
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 è¡æªdÉH  á```«°†b  ájCG  ∫ƒ```Ñbh  OQ  ≈```dEG  ¿Éμ```eE’G  Qó```≤H  ≈```©°ù«°Sh  ,á```«fÓ≤©dG

 ∫ƒM  QhóJ  »àdG  á«∏ª©dGh  ájô¶ædG  á∏Ä°SC’G  »a  ¬fCG  ≈Øîj  ’  Éªc  .»```d’óà°S’G

 »MƒdG  øe  IOÉ```Øà°S’G  Éææμªj  ``  (á```«æjO  πNGO)  Ée  óM  ≈```dEG  »gh  ``  ø```jódG

 ájô¶ædG  äÓμ```°ûªdG  É```æd  πëj  ójóL  Qƒ```°üJ  º```jó≤àd  á```«æjódG  ¢Uƒ```°üædGh

 ègÉæªdGh  IójóédG  Ωƒ```∏©dÉH  áfÉ©à°S’G  ™«£à°ùfh  ,øjó∏d  á```¡LGƒªdG  á```«∏ª©dGh

 ¢†©H  øY  ÜGƒé∏d  É¡eGóîà°SGh  ,á«æjódG  äÉ≤«≤ëàdGh  äÉ°SGQódG  »a  áãjóëdG

.1äÉ¡Ñ°ûdGh  ä’DhÉ°ùàdG

¬ØFÉXh  ```  5

 øª°†àJ  Égóéf  ójóédGh  ºjó≤dG  ΩÓμdG  º∏Y  ∞```jQÉ©J  »a  ô¶ædG  ó```æY

 ∫GõJ  Ée  ∞FÉXƒdG  √ò```g  ¿CG  ßMÓfh  ,º∏©dG  Gò```g  äÉjÉZh  óFGƒah  ∞```FÉXh

 ;ójóédG  ΩÓμdG  º```∏©d  áÑ°ùædÉH  IójóL  ΩÉ¡e  á```aÉ°VEG  ™e  áªFÉbh  á```côà°ûe

 ô°ü©dÉH  á£ÑJôe  á∏Ä°SCG  Rhô```Hh  ,á«°SÉ«°ùdGh  ájôμØdG  ±hô¶dG  ô«¨àd  kGô```¶f

.»dÉëdG

 Éfô°TCG  Éªc  ``  ø«ª∏°ùªdG  ó```æY  á«°SÉ°SCG  ΩÉ¡e  çÓK  ΩÓμdG  º∏©d  ¿Éc  ó```≤d

 ∞°ûμdGh  ΩÓ°SEÓd  á«fÉªjE’Gh  ájó≤©dG  ∫ƒ°UC’G  ¢VôY  :≈dhC’G  áØ«XƒdG  : ̀ `  kÉ```ØfBG

 »àdG  äÉ¡Ñ°ûdG  ≈∏Y  OôdG  »g  :áãdÉãdGh  ,óFÉ≤©dG  äÉÑKEG  :á«fÉãdG  áØ«XƒdGh  ,É¡æY

 É¡H  ™∏£°†j  ¿Éc  »àdG  ΩÉ```¡ªdG  √òg  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¬LQÉN  øe  øjódG  ó```°V  Oô```J

 ôμØdG  ≈∏Y  áMhô£e  ä’Éμ°TEGh  á∏Ä°SCG  áªãa  ,áªjó≤dG  ¬à¨«°U  »a  ΩÓμdG  º```∏Y

 ,É¡JôjÉ°ùe  IójóédG  ¬à¨«°U  »```a  ΩÓμdG  º∏Y  ≈∏Y  ºàëJ  ô°UÉ©ªdG  »```eÓ°SE’G

 πNO  »dÉëdG  ô°ü©dG  »a  ¿É```°ùfE’G  ¿CG  QÉÑàYG  ≈∏Y  ,™bGƒdÉH  ºà¡J  á```∏Ä°SCG  »```gh

 ójôj  ’  ¿É°ùfE’Éa  ,∫ÉH  GP  äÉÑKE’G  Üƒ∏°SCG  ó©j  ºd  ô«μØàdG  øe  IójóL  á∏Môe

.á∏μ°ûe  πM  ójôj  Ée  Qó≤H  A»°T  äÉÑKEG

.55  ¢U  ,™LôªdG  ¢ùØf ```  1
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 ó¡àée  ó```ªëe  ï```«°ûdG  ``  º```∏©dG  Gò```¡H  ø```«∏¨à°ûªdG  ó```MCG  ∫É```b  ∂```dòdh

:1¬ØdDƒe  »a  `` …ôà°ùÑ°T

 IƒÑædGh  ˆG  [ ́ ƒ```°Vƒe ]  ìô£j  ΩÓc  º∏Y  ≈```dEG  êÉàëf  kÉ```°†jCG  Ωƒ```«dGh{

 »a  Ö°ùàμj  å```«ëH  ,¢SÉædG  ¬```«dEG  ó°ûj  ∞∏àîe  Üƒ```∏°SCÉH  OÉ```©ªdGh  »```MƒdGh

 ¿É°ùfEÓd ô°ù«àJ  ÉªfEGh  ,Ö°ùMh Gòg ¢ù«dh  ,ÉªgÉæ©e ºdÉ©dGh  ¿É°ùfE’G  ¬ª°†N

.zIójóL  IÉ«M  ¬H

 Ö∏¨j  OƒLƒdG  »a  ájô¶f  ™°Vh  »a  ójóédG  ΩÓμdG  ó°UÉ≤e  ójóëJ  øμªjh

 ¬dÉªgEG  ƒg  ïjQÉàdG  »a  ΩÓμ```dG  º∏Y  ¬H  õ«ªJ  Ée  ¿C’  ,»fÉ°ùfE’G  ™```HÉ£dG  É```¡«∏Y

 IÉ«ëdÉH  •É```ÑJQ’G  …CG  ;IOó```éàªdG  ¬∏cÉ°ûeh  √QhOh  ¬```JÉ«Mh  ¿É```°ùfE’G  å```ëÑªd

 Éªc  ``  »≤jõ«aÉà«ªdG  hCG  »©«Ñ£dG  OƒLƒdG  ≈∏Y  ∂dP  øe  k’óH  õ«côàdGh  ,á«∏ª©dG

 OƒLƒdG  áHQÉ≤e  ≈∏Y  Oƒ¡édG  Ö°üæJ  ¿CG  Üƒ∏£ªdGh  ``  ≈eGó≤dG  ¿ƒª∏μàªdG  π```©a

 Ωƒ≤j  ¿CG  »¨Ñæj  …òdG  QhódG  ƒgh  ``  ¢SÉæ∏d  …OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdGh  »```YÉªàL’G

.OóédG  ¿ƒª∏μàªdG  ¬H

ΩÓμdG  º∏Y  ójóéJ  äÉgÉéJG

 ≈ëæe  Éëf  øe  É¡æe  ,ΩÓμdG  º∏Y  ó```jóéàd  á«é¡æeh  ájô¶f  äGƒYO  á```ªK

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ó```jóéàdG  ≈dEG  É```YO  øe  É¡æeh  ,è```¡æªdG  iƒà°ùe  ≈```∏Y  ó```jóéàdG

 ¬YÓ°VCG  áaÉc  »a  ΩÓμdG  º∏Y  »a  ójóéàdG  ≈dEG  ÉYO  ôNB’G  É¡°†©Hh  ,´ƒ°VƒªdG

 ø«M  »a  (πFÉ°ùªdG  ,±Gó```gC’G  ,è¡æªdG  ,´ƒ°VƒªdG  ,á¨∏dG  iƒà°ùe)  á```«aô©ªdG

 ï«°ûdG  ,»eÓμdG  ô```μØ∏d  ájó≤f  á©LGôe  ,Ω/2001/,14Oó```©dG  ,Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  É```jÉ°†b  á```∏ée ```  1

 ÜÉàμdG  É≤«Wƒ«æeôg  ¬HÉàc  ≈```dEG  ô¶æjh  ,±ô°üàH  84  ``  83  ``  82  ¢U  ,…ô```à°ùÑ°T  ó¡àée  ó```ªëe

 ó¡àée  ó```ªëe  ,zójóédG  ΩÓμ```dG  º```∏Y  ≈```dEG  π```Nóe{  ÜÉ```àc  Gò```ch  ,(179  ``  168  ¢U)  á``` sæ t°ùdGh

.Ω2000  .1•  ,…OÉ¡dG  QGO  ,…ôà°ùÑ°T
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 óéf  ´ƒ°Vƒª∏d  Éæà©HÉàe  ∫ÓN  øeh  .É¡∏°UCG  »a  ójóéàdG  Iôμa  ¿hôNBG  ¢†```gÉf

 kÉÑàch  ``  »°VÉªdG  »```a  ¿Éc  Éªc  ``  á```«eÓc  kGRƒeQ  á©«°ûdGh  á``` sæ t°ùdG  ø```e  πμ```d  ¿CG

.±ôW  πμH  á°UÉN  ádOCGh  ègÉæeh  ,á«dóL  QhÉëeh  ÉjÉ°†bh  ,ájóFÉ≤Y

´ƒ°VƒªdGh  è¡æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y

zó«MƒàdG  ádÉ°SQh  √óÑY  óªëe  ï«°ûdG{

 øª°V  (ó«MƒàdG  á```dÉ°SQ)  √ó```ÑY  óªëe  ï«°ûdG  ÜÉ```àc  êQó```f  ¿CG  Ö```©°üj

 âæª°†J  É¡fCG  ∂```dòc  óéf  øμdh  ,§≤a  è```¡æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ó```jóéàdG  á```jhGR

 ájOÉªdG  áØ°ù∏ØdG  RGôaEG  øe  ä’DhÉ°ùJ  øY  IQÉÑY  Ió```jóL  ™«°VGƒeh  Iô«°ùj  á```¨d

 √óÑY  ï«°ûdG  ∫hÉæJ  á«é¡æeh  ÜÉàμdG  äÉjƒàëªd  ¢Vô©æ°S  »∏j  Éª«ah  .á«©°VƒdG

 zó«MƒàdG  º∏Y{  hCG  ΩÓμdG  º∏Y  ∞jô©àH  ádÉ°SôdG  √òg  CGóÑJ  :áMhô£ªdG  ÉjÉ°†≤∏d

 ¿Éc  ,ájƒÑædG  ádÉ°SôdG  á≤«≤Mh  ¬JÉØ°Uh  ¬à«fGóMhh  ˆG  OƒLh  »a  åëÑj  º```∏©c

 GƒfÉc  Éª∏b  º¡æμdh  ;ΩÓ°SE’G  πÑb  ºeC’G  óæY  kÉahô©e  ``  ô«°ûj  Éªc  ``  º∏©dG  Gòg

 á≤FÉØdG  äÉæ«ÑdÉH  ¿ƒ```YQòàj  ºgDhÉª∏Y  ¿Éμ```a  ;»∏≤©dG  π«dódG  ƒëf  ¬```«a  ¿ƒ```ëæj

 Éªdh  ,[äÉ«HÉ£îdG  hCG  äÉaGôîdG  hCG  äGõé©ªdÉH]  ,É¡æY  áLQÉîdG  hCG  ,á©«Ñ£∏d

 Éeh  ,Éæd  ˆG  ¿PCG  Ée  ``  ´QÉ°†J  ’  IQƒ°üH  ``  ø«Ña  ,¬∏c  ∂dP  ôq«Z  ¿BGô```≤dG  AÉ```L

 πH  ,ájÉμëH  AÉL  ¬fCG  Oôéªd  ¬H  º«∏°ùàdG  Ö∏£j  ºd  øμd  ,º∏©f  ¿CG  Éæ«∏Y  ÖLhCG

 ΩÉbCG  QÉ°üàNÉH  .áéëdÉH  É¡«∏Y  OQh  ø```«ØdÉîªdG  ÖgGòe  ≈μMh  øgôHh  ≈```YOG

 ≈∏Y  á«≤∏îdG  ¬eÉμMCG  ≈```æHh  ,ø«≤«dG  QGôbEG  »```a  kÓ°UÉa  kÉªμM  »```∏≤©dG  π```«dódG

 ≈∏Y  ¢Só≤e  ÜÉàc  »a  Iô```e  ∫hC’  øjódGh  π≤©dG  ≈NBÉJ{  Gò```μgh  ,á«∏≤Y  m¢ù```°SCG

.1zπjhCÉàdG  πÑ≤j  ’  íjô°üàH  π°Sôe  »Ñf  ¿É°ùd

 QGódG  ,»LRÉ«dG  ∫É```ªc.O  á«Hô©dG  ≈dEG  ¬∏≤f  ,…ôîa  óLÉe  á```jõ«∏éfE’ÉH  ¬©°Vh  ,á```Ø°ù∏ØdG  ï```jQÉJ ```  1

 .467/466  ¢U  ,ô°ûæ∏d  IóëàªdG
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 ádÉ°SQ  ¬```HÉàc  »a  ``  √ó```ÑY  óªëe  ï```«°ûdG  øjôμØªdG  ø```e  ô«ãc  qó```Y  ó```bh

 ΩÓμdG  º∏Y  OGhQ  øe  qóY  ∂dòHh  ,ΩÓμ```dG  º∏Y  »a  øjOóéªdG  øe  `` ó```«MƒàdG

 ¿CG  øs«H  √ó```ÑY  ó```ªëe  ¿CG  ¬```JGP  ¥É«°ùdG  »```a  »```ØæM  ø```°ùM  ô```cPh  ,ó```jóédG

 á©«°ûdGh  êQGƒ```îdG  ø«H  çGóMC’G  øe  CÉ°ûf  ,±ô```°U  »îjQÉJ  º∏Y  ΩÓμ```dG  º```∏Y

 Éªc  ,ïjQÉàdG  º∏Y  ƒ```¡a  ,kÉ°Só≤e  kÉª∏Y  ¢ù«d  ƒ¡a  »```dÉàdÉHh  ,áæ t°ùdGh  á```dõà©ªdGh

 ô«¨J  ™e  ΩÓμdG  º∏Y  ô«¨J  »°†à≤j  ôeC’G  Gògh  ,»°SÉ«°ùdG  ôμØdG  ïjQÉJ  ¬fCG  iôf

 ¿ƒØq∏îàe  ÉæfCG  Éæ«∏Y  Ö```«©j  Üô¨dÉa  ¿ÉæjQ  â°ùfQCG  òæeh  ,á```«îjQÉàdG  çGó```MC’G

 ¬©HÉJh  »fÉ¨aC’G  ™```e  OôdG  ºdÉ©e  ≈dhCG  äô¡Xh  ,º```¡«∏Y  OôdG  CGóÑa  ,¿ƒ```∏gÉLh

 »a  √óÑY  èdÉY  å«M  ,ó«MƒàdG  ÜÉàc  øe  ô«NC’G  AõédG  Éª«°S ’  ,√óÑY  óªëe

?¿ƒª∏°ùªdG  Ωó≤J  GPÉªd  :•É≤ædG  ¢†©H

1?...øμªe  »MƒdG  πg  ?áYô°ùH  ºdÉ©dG  »a  ΩÓ°SE’G  ô°ûàfG  GPÉªd

 ï«°ûdG  ¬```H  ¬LGh  …ò```dG  »```fÓ≤©dG  ≥```£æªdG  Gò```ch  ,á```jó«∏≤àdG  á```«∏≤©dG

 ó≤d  :IQÉ```ªY  óªëe .O  ∫É```b  .¿ƒbô°ûà°ùªdG  É```gQÉKCG  »```àdG  äÉ```¡Ñ°ûdG  √ó```ÑY

 ,»eÓ°SE’G  ΩÓμ```dG  º∏©d  »≤£æªdG  AÉ```æÑdG  ≈∏Y  zó«MƒàdG  á```dÉ°SQ{  â```¶aÉM

 ÖLGh  ``  á«¡dE’G  äGòdG  º```K  ...Ωƒ∏©dG  ΩÉ°ùbCG  øY  çóëJ  zäÉ```eó≤ªdG{  ó```©Ña

 IƒÑædG  øY  ºK  ...¬```dÉ©aCGh  ,¿É°ùfE’G  ø```Y  ºK  ,¬dÉ©aCGh  ,¬```JÉØ°Uh  `` Üƒ```LƒdG

 ºK  ...Iõé©ªdG  É¡eÓYCGh  ,É¡«dEG  ô°ûÑdG  áLÉM  øe  É```¡H  ≥∏©àj  Éeh  á```dÉ°SôdGh

 ,ˆG  :ájó«∏≤àdG  ájó≤©dG  ÉjÉ°†≤dG  √òg  AÉØjEG  ó©Hh  ,Ö«¨dG  ºdÉY  ÉjÉ°†b  ø```Y

 Ö«¨dG  ºdÉYh  ¿BGô≤dGh  ,»MƒdGh  ,äGõé©ªdGh  ,ádÉ°SôdGh  ,¿É°ùfE’Gh  ,º```dÉ©dGh

 ,IQÉãªdG  äÉ¡Ñ°û∏d  ádÉ°SôdG  √òg  â°VôY  ,ójóL  ≥```£æªH  É¡≤M  É¡FÉØjEG  ó©H

 É¡≤£æªH  É¡«∏Y  äOô```a  ,…OÉªdGh  »©°VƒdG  »Hô¨dG  π```≤©dG  π nÑ pb  øe  á```°UÉNh

 πμ«¡dÉH  â¶ØàMG  ó```b  ∂dòHh  ,ó«MƒàdG  ádÉ°SQ  »```gh  ...É¡HÉë°UCG  è```gÉæeh

 .174  ¢U  ,»ØæM  ø°ùM  ™e  QGƒM  Ω2002/4Oó©dG  ,áéëªdG  á∏ée ```  1
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 ≥£æªdG  »a  äOó```L  ºK  ,¬dƒ°UCGh  ΩÓ```°SE’G  ó```FÉ≤Y  ΩÓμdG  º```∏©d  çhQƒ```ªdG

 áeÉbEGh  ,ó```FÉ≤©dG  √òg  ≈dEG  Iƒ```YódG  ÆÓHEG  »```a  ¬àeóîà°SG  …ò```dG  »```fÓ≤©dG
1z...É¡æY  äÉ¡Ñ°ûdG  ádGREGh  É¡bó°U  ≈∏Y  áéëdG

zΩÓμdG  º∏Y  ójóéJh  QGƒëdG  ∫ƒ°UCG{  »a  zøªMôdG  óÑY  ¬W{

 º∏Y  ójóéJh  QGƒëdG  ∫ƒ```°UCG  ¬HÉàc  »a  øªMôdG  óÑY  ¬W  QƒàcódG  çó```ëJ

 ,É¡JÉfƒμeh É¡Whô°Th ájQGƒëdG ÖJGôeh ÜÉ£îdG ≈∏Y ∫hC’G  π°üØdG  »a ΩÓμdG

 Ég qóY  óbh  ,IôXÉæªdG  :»```eÓμdG  è¡æªdG  øY  åjóë∏d  »fÉãdG  π```°üØ∏d  π```≤àæ«d

 ÖgP  Éªc  ,»eÓ°SE’G  ôμØdG  AÉ```æZEG  »a  âª¡°SCG  óbh  ,∫ƒ°UCGh  è¡æe  ¬```d  kÉ```ª∏Y

 áé«àf  AÉL  ó```b  øjô°UÉ©ªdG  ø```«ãMÉÑdG  πÑb  øe  É```¡H  ΩÉªàg’G  Ωó```Y  ¿CG  ≈```dEG

 ∫ƒ°UCGh  á«eÓ°SE’G  áØ°ù∏ØdG  ø«H  »Ø°ù©àdG  π```°üØdG

 π°SƒàJ  ≈dhC’G  ¿CG  QÉ```ÑàYÉH  ,ΩÓμdG  º∏Y  hCG  ø```jódG

 π°Sƒàj  É```ªæ«H  ;(π```≤©dG  ø«fGƒb  º```∏Y)  ≥```£æªdÉH

 ≈∏Y  É```ª¡æ«H  á```∏°VÉØªdG  ™```≤àa  ,∫ó```édÉH  »```fÉãdG

.ΩÓμdG  á«dóLh  áØ°ù∏ØdG  á«fÉgôH  AÉYOG  ¢SÉ°SCG

 kÉØfBG  QƒcòªdG  øªMôdG  óÑY  ¬W  ∞dDƒe  ôNBG  »```a

 ,á«eÓμdG  á°SQÉªª∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¥É```aB’G  øY  çóëJ

 πFÉ°ùªdG  ≈∏Y  á«eÓμdG  á°SQÉªªdG  hCG  »eÓ°SE’G  ΩÓμdG  íàØj  ¿CG  øμªj  ¬```fCG  ô```cPh

 ÉgCÉ°ûfCG  »àdG  ∂∏J  hCG  ,á```jôμØdG  ÖgGòªdG  ¿Gó«e  »a  âKóëà°SG  AGƒ°S  Ió```éà°ùªdG

 ø«ÑJ  GPEÉa{  ,øªMôdG  óÑY ¬W ∫ƒ≤j  .á«æ≤àdG  Ö«dÉ°SC’G  Ö∏≤Jh  åjóëdG  º∏©dG  Qƒ£J

 ΩÓμdG  º∏Y  ¿EÉa  zá∏YÉØªdG{h  zπ```©ØdG{  CGóÑe  ≈∏Y  »æÑæJ  á«eÓμdG  zá```«fÓ≤©dG{  ¿CG

 äGQÉ«àN’Gh  ,á```jôμØdG  äÉYõædG  ºjƒ≤àd  OÉ```édGh  ™aÉædG  π«Ñ°ùdG  í```Ñ°üj  kGó```jóL{

 »ª∏©dG  Ωó≤àdG  É¡KóMCG  »àdG  á≤«ª©dG  äGô«¨àdG  »a  ô¶ædGh  ,Ióéà°ùªdG  á```«é¡æªdG

.IQÉªY  óªëe  ™e  QGƒM  ,17/16  ¿GOó©dG  ,Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  á∏ée ```  1

 »a  ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y
 ,…ô¶ædG  Qƒ∏ÑàdG  QƒW
 ∫ƒM  π°UGƒàe  ¢TÉ≤ædGh
OóéàdG  ¥É£fh  Ωƒ¡Øe
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 ¬à¡LGƒªH ``  zó```jóédG  ΩÓμdG{  ¿CG  ∂dP  ;º```∏°ùªdG  ™ªàéªdG  äÉfƒμe  »```a  »```æ≤àdGh

 πFÉ°Sh  iƒbCG  ¬```«a  óªà©j  kÉMôW  º°üîdG  É¡Mô£j  »```àdG  áKóëà°ùªdG  ä’Éμ```°TEÓd

 áHQÉ≤ªdG  äGhOCG  å```jóëJ  »```a  kÉª°SÉM  kÓ```eÉY  í```Ñ°üj  `` ∫’ó```à°S’Gh  ¢VGô```àY’G

 óéfh  .1º∏°ùªdG  ôμØªdG  iód  á«YÉæbE’G  É¡Jƒbh  »FGôLE’G  ÉgGƒà°ùe  ™aOh  ,ô«¶æàdGh

 º∏Y{  ƒgh  ΩÓμdG  º∏©d  kGójóL  kÉª°SG  ¬ØdDƒe  »a  ìôà≤j  øªMôdG  óÑY  ¬W  Qƒ```àcódG

 ≥∏£f  ¿CG  øμªj  Éªc  ,¬```H  ΩÓμdG  º∏Y  »ª°ùf  ¿CG  QóLC’G  ƒgh  z…ó```≤©dG  Iô```XÉæªdG

 Éªc  .¬W  ô¶æH  zá«eÓ°SE’G  ä’É≤ªdG{  º∏Yh  z∫’óà°S’Gh  ô```¶ædG  º∏Y{  º°SG  ¬```«∏Y

 …òdG  A»°ûdG  ,è¡æªdGh  ¿ƒª°†ªdG  ø```«H  ΩÓμdG  º∏Y  »a  ¢SÉædG  §∏N  á«°†b  ô```«ãj

 ¬Ñ©d  …òdG  ∫É©ØdG  QhódG  Gƒ°ùfh  ,á«Yƒ°Vƒe  ô«Z  ∞bGƒeh  kÉeÉμMCG  ¿ƒ≤∏£j  º```¡∏©L

.IôXÉæªdG  è¡æªH  √òNCG  ≥jôW  øY  º∏©dG  Gòg

zióëàj  ΩÓ°SE’G{  ¿ÉN  øjódG  ó«Mh
 ï«°ûdG  ø```e  πc  ájóæ¡dG  IQÉ```≤dG  »```a  ΩÓμ```dG  º∏©d  ø```jOóéªdG  ø```e  qó```©j

 ,(¿ÉªjE’G  ≈dEG  »ª∏Y  πNóe)  zió```ëàj  ΩÓ°SE’G{  ¬ØdDƒe  »a  ¿ÉN  øjódG  ó```«Mh

 óbh  ,zΩÓ°SE’G  »a  »æjódG  ô«μØàdG  ójóéJ{  Qƒ```¡°ûªdG  ¬HÉàc  »a  ∫ÉÑbEG  ó```ªëeh

 AÉ≤H  ™e  kÉ```©ÑW  ,ΩÓμdG  º```∏©d  á«aô©ªdG  OÉ```©HC’G  á```aÉc  Éª¡jód  Oó```éàdG  π```ª°T

 kÉãjóM  ¿Éc  è¡æªdGh  ,ô```°ü©dG  á¨d  âfÉc  á```¨∏dG  iƒà°ùe  ≈∏©a  ,á```«∏°UC’G  ¬```àjƒg

 âfÉμa  äô«KCG  »àdG  ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒªdG  ÉeCG  ,Iô°UÉ©ªdG  Ωƒ∏©dG  øe  kGó«Øà°ùe

 .IOÉªdG  ¬«dCÉJh  ,ˆG  Oƒ```Lh  QÉμfEGh  ,OÉëdE’G  π«Ñb  øe  ,áægGôdG  á```¶ë∏dG  Ió```«dh

 ó«æØJ  ºJ  óbh  ,»```eÓ°SE’G  øjódG  äÉ©jô°ûJ  ¢†```©H  âaó¡à°SG  »àdG  äÉ```¡Ñ°ûdGh

 ¬fƒμ∏àªj  …òdG  ìÓ```°ùdG  ∫Éª©à°SG  ≥jôW  ø```Y  ,∂°û∏d  k’Éée  ´ó```j  ’  ÉªH  ∂```dP

 ∫ÉÑbEG  óªëe ∫hÉM óbh  .PGòaC’G  AÉª∏©dG  A’Dƒg Oƒ¡L π°†ØH  ,¬fƒ∏ª©à°ùjh  ¬°ùØf

 »aÉ≤ãdG  õcôªdG  :ô°TÉædG  ,20002  ,• ,ΩÓμdG  º∏Y  ójóéJh  QGƒëdG  ∫ƒ°UCG  »a  ,øªMôdG  óÑY  ¬W ```  1
 .158  ``  157  ¢U  ,»Hô©dG
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 π«©ØJh  πjƒëJ  ``  ø««Hô¨dG  äÉ```¡Ñ°T  ≈∏Y  √OhOQ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ``  ¬ØdDƒe  ∫ÓN  ø```e

 ;áeCÓd  »YÉªàL’G  ™bGƒdG  ìÓ°UEG  É¡aóg  ,á«YÉªàLG  »fÉ©e  ≈dEG  Ió«≤©dG  m¿É```©e

 øμªj  Iôμa  ¬Ø°UƒH  πjõæà∏d  kÓHÉb  kGó«MƒJ  »≤jõaÉà«ªdG  ó«MƒàdG  øe  π©L  å«M

 ¬∏©a  …òdG  ¬JGP  ôeC’G  ƒgh  .1ájôëdGh  OÉëJ’Gh  IGhÉ°ùªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  Égò«ØæJ

 ¿CG  É¡«a  iCGQ  »```àdG  ,¬JÉ°SGQO  ¢†©H  »```a  Qó°üdG  ôbÉH  óªëe  ó```«¡°ûdG  ô```μØªdG

 øe  ¿Góªà°ùe  ¿É```Ñ∏£e  Éªg  áeC’G  Ió```Mhh  ™ªàéªdG  »a  ∫ó```©dG  áeÉbEG  Ö```∏£e

 ΩÓ°SE’G{  ÜÉàμd  á«é¡æªdG  äGƒ£î∏d  ¢Vô©æ°S  »∏j  Éª«ah  ,¬àdGóYh  ˆG  Ió```Mh

.≈dhC’G  á©Ñ£dG  ºjó≤J  »a  ø«gÉ°T  QƒÑ°üdG  óÑY  É¡°VôY  Éªc  zióëàj

 ÜÉ£bCG  ¿Éc  GPEÉa  ,OhóëdG  ó©HCG  ≈dEG  √ô°üY ™e  kÉ«≤£æe  ∞dDƒªdG  ¿Éc  óbh{

 ,ôØμdG  ≈dEG  kÉ«ª∏Y  kÓNóe  ºgÉjÉë°†d  Gƒ©°Vh  ób  áãjóëdG  áØ°ù∏ØdG  »a  OÉëdE’G

 ™°Vh  ø«ª∏°ùªdG  áLÉëH  ¬«Yhh  ,¥OÉ°üdG  ¬°ùëH  ƒg  ∫hÉëj  ¿CG  øe  ¢UÉæe  Óa

 .ójóL  …ó«MƒJ  º∏Y  hCG  ΩÓμ```dG  º∏©d  kÉ°SÉ°SCG  qó```©j  ¿ÉªjE’G  ≈dEG  »```ª∏Y  π```Nóe

 ≈àM  ,áfÉeCGh  Ió«M  πμH  (øjódG  »°VQÉ©e  á«°†b)  ¢Vô©j  √óéf  ±ƒ°S  ∂dòdh

 »a  kGóªà©e  É¡à°ûbÉæe  »a  CGóÑj  ºK  ,»ª∏©dG  è¡æªdG  áØdÉîªH  á¶ëd  ∫hCG  º¡àj  ’

 2|u      t  s  r }  ÜÉH  øe  ,»Hô¨dG  …ôμØdG  êÉàfE’G  ≈∏Y  ¢SÉ°SC’G

 AGóYC’G  AGQBG  »a  ájƒÑædG  åjOÉMC’Gh  á«fBGô≤dG  äÉjB’G  ΩGó```îà°SG  ádCÉ°ùe  kÉÄLôe

.3AÉbó°UC’G  πÑb

 ∫’óà°SÓd  ;á«îjQÉàdGh  á«°ùØædG  çƒëÑdG  øeh  ,á©«Ñ£dG  øe  ¬àdOCG  »≤à°ùj

 ,ˆG  OƒLh  QÉμfEGh  ,OÉëdE’G  IôgÉX  πãe  ¬```Jôàa  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  ô¡X  Ée  ≈```∏Y

 ¿CG  Éªc  ,á«°ùcQÉªdGh  á```jójhôØdGh  á«æjhQGódG  á```Ø°ù∏ØdG  áé«àf  ,IOÉ```ªdG  ¬```«dCÉJh

 ¬dÉ≤e  »a  óªëe  ≈«ëj  øY  kÓ≤f  178  ¢U  ,∫É```ÑbEG  óªëe  ,ΩÓ°SE’G  »a  »æjódG  ô```«μØàdG  ó```jóéJ ```  1

 .Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  2001/14OóY  /187  ¢U  ,ójóédG  ΩÓμdGh  ΩÓμdG  º∏Y

.26  áj’G  ∞°Sƒj  IQƒ°S   ```  2
 .15  ¢U  ,ø«gÉ°T  QƒÑ°üdG  óÑ©d  ≈dhC’G  á©Ñ£dG  áeó≤e  ,¿ÉN  øjódG  ó«Mh  zióëàj  ΩÓ°SE’G{ ```  3
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 á∏μ°ûªc  ;áãjóëdG  IQÉ```°†ëdG  äÓμ°ûe  øY  çóëJ  ¿É```N  øjódG  ó«Mh  ï```«°ûdG

 ÜÉàc  è¡æe  äGƒ£N  qó©Jh  .™«°VGƒªdG  øe  Égô«Zh  ...á«μ∏ªdG  ,¿óªàdG  ,ICGôªdG

 øe π°UC’G ≥ÑW ¿ƒμj OÉμj kÉÑ«JôJ káÑJôe ¿ÉN øjódG ó«Mƒd (ióëàj ΩÓ°SE’G)

 á¶MÓªdG  √ògh  ,»Ñf  øH  ∂dÉe  …ôFGõédG  ôμØª∏d  zá«fBGô≤dG  IôgÉ¶dG{  ÜÉ```àc

 OGhQ  øe  »Ñf  øH  ∂dÉe  qó oY  óbh  ,ø«gÉ°T  QƒÑ°üdG  óÑY  QƒàcódG  ÜÉéYEG  äQÉKCG

 ÉjÉ°†b  øe  ¬JÉØdDƒe  »a  äôaƒJ  Éªd  kGô¶f  ;åjóëdG  ô°ü©dG  »a  ójóédG  ΩÓμdG

 á«é¡æeh  π«°üØJh  ábóH  âédƒY  »àdG  ,ô```°UÉ©ªdG  »eÓ°SE’G  ôμØdG  ä’Éμ```°TEGh

.áãjóM

á«©«°ûdG  áMÉ°ùdG  »a  ójóéàdG  äÉgÉéJG

 ,ø«ª∏μàª∏d ôNBGh áØ°SÓØ∏d §N :¿É£N ∑Éæg »eÓ°SE’G ≥jô£dG ∫ƒW »a

 º∏©H  kÉWÉÑJQG  ôãcC’G  ¿ƒμj  ¿CG  q»góHh  ,á sæ t°ùdGh  á©«°ûdG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ôeC’G  Gògh

 kÉ°ùªëJh  kGô«Ñc  kÉ```eÉªàgG  óéf  á«©«°ûdG  á```MÉ°ùdG  »ah  ,¿ƒª∏μàªdG  º```g  ΩÓμ```dG

 øe  º¡jód  ΩÓμdG  º∏Y  ádÉ°UCG  ≈dEG  ∂dP  ™Lôjh  ,ΩÓμdG  º∏Y  ójóéàd  kGó```jó°T

 .ájôμØdG  á«©ÑàdG  ø```e  ø«ª∏°ùªdG  ôjôëJ  ≈```∏Y  ¬JQób  iôNCG  á¡L  ø```eh  ,á```¡L

 ¿GôjEG  »a  ΩÓμdG  º∏Y  »a  IójóL  äÉgÉéJG  ô```°VÉëdG  âbƒdG  »a  äô¡X  ó```bh

 πMGôe çÓK ™°†f ¿CG  øμªjh ,á«ª∏©dG äGRƒëdGh á«fGôjE’G äÉ©eÉédG É¡æ°†àëJ

 ø«ªà¡ªdG  IòJÉ°SC’Gh  ø««ªjOÉcC’G  ó```MCG  √OQhCG  ÉªÑ°ùM  äÉgÉéJ’G  √òg  Qƒ```¡¶d

:(»μ∏eGôb  óªMCG)  ΩÓμdG  º∏©H

 »Hô¨dG  ºdÉ©dGh  ¿GôjEG  ø«H  áLôëdG  á¡LGƒªdG  á∏Môe  :≈dhC’G  á```∏MôªdG  ``

 á∏MôªdG  √òg  »a  ô¡X  ,øjô°û©dG  ¿ô```≤dG  ájGóH  »a  á«fGôjE’G  IQƒãdG  øeR  »```a

 øe ∫hCG  qó©j …òdG …ô¡£e ≈°†Jôe ó«¡°ûdGh »FÉÑ£Ñ£dG áeÓ©dG IòeÓJ ¢†©H

 ¢ù°SDƒe{  º°SÉH  √ƒYóf  ¿CG  Ö```éjh  ,»eÓ°SE’G  ΩÓμdG  »a  ójóédG  ô```μØdG  ìô```W

 πNóe  ¬àdÉ≤e  »a  »àªg  ¿ƒjÉªg  QƒàcódG  ôcP  Ée  Ö°ùM  zójóédG  ΩÓμdG  º∏Y
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 á«eÓμdG  πFÉ°ùª∏d  ójóL  ìô£H  ≈°†Jôe  ≈æàYG  óbh  .1ΩÓμdG  º∏Y  ÇOÉÑe  ≈dEG

 ∑ôJ  óbh  ,á```ãjóëdG  Ωƒ∏©dG  ø```e  kGó«Øà°ùe  π```≤à°ùeh  …QÉμàHG  ƒ```ëæH  á```ªjó≤dG

 åMÉÑeh  IójóL AGQBG  ≈∏Y …ƒàëj zá«eÓ°SEG  á«fƒc  ájDhôd  áeó≤e{ É¡æe äÉØdDƒe

.áãjóM

 ºjó≤J  ∫hÉM  …òdG  ,»à©jô°T  »∏Y  Qƒ```àcódG  RhôH  óéf  á∏MôªdG  √òg  »```ah

 øjó∏d  á°VQÉ©ªdG  äÉ«LƒdƒjójE’G  É¡H  ¢ùaÉæ«d  ;ΩÓ°SE’G  øY  á«LƒdƒjójCG  IQƒ```°U

.á«°ùcQÉªdG  πãe

 kÉMôW  á```«fGôjE’G  IQƒ```ãdG  ó¡Y  »```a  ΩÓ```°SE’G  ìô```W  :á```«fÉãdG  á```∏MôªdG  ``

 áMÉ°S  ¬H  Æƒ∏ÑdGh  »æjódG  ôμØdG  AÉ«MEG  »æ«ªîdG  ΩÉ```eE’G  ´É£à°SGh  ,kÉ```«LƒdƒjójCG

 äÉ©eÉédG »a É¡°ùjQóJ ºàa ,IójóL πFÉ°ùe âMôW IôàØdG  √òg »a ,QÉ°üàf’G

 QƒàcódG  ´hô°ûe  ™e  ¬àªb  ≠∏H  ¿CG  ≈dEG  É¡dƒM  ¢TÉ≤ædG  Qƒ£Jh  ,á«ª∏©dG  äGRƒëdGh

 ,zá©jô°û∏d  …ô```¶ædG  §°ùÑdGh  ¢†```Ñ≤dG{  ∞dDƒe  Ö```MÉ°U  ¢Thô°S  º```jôμdG  ó```ÑY

 QÉμaCG  øe √QÉKCG  Éªd  ¢VQÉ©eh  ójDƒe  ø«H  áæjÉÑàeh  áØ∏àîe π©a  OhOQ  QÉKCG  …òdGh

.øjôNBG  ø«Ø≤ãeh  øjôμØe  ÖfÉL  ≈dEG  ,IójóL

 á«dÉμ°TEG  ø```««fGôjE’G  ôμØdGh  á```aÉ≤ãdG  Éª¡«a  â```aôY  :á```ãdÉãdG  á```∏MôªdG  ``

 º«dÉ©à∏d  IOó```©àªdG  äGAGô≤dG  ádCÉ°ùe  É```ª¡«a  ádCÉ°ùe  º```gCGh  ,»fÉÑªdGh  è```¡æªdG

 ójóédG  ΩÓμdG  QÉ«J  óYÉ°üJ  Iôàa  ¿CG  ø«Ñàj  πMGôªdG  √òg  ∫ÓN  øe  .á«æjódG

 »àdG  äÉjóëàdG  äRôH  Éªæ«M  á```°UÉN  .Ω1979  ΩÉY  á«eÓ°SE’G  IQƒãdG  ó©H  ¿É```c

 Qƒ∏ÑàdG  QƒW  »a  ójóédG  ΩÓμ```dG  º∏Y  ∫Gõj  ’h  ,á«eÓ°SE’G  á```eƒμëdG  â```¡LGh

 ≈dEG  Ögòj øe ∑Éæ¡a ,OóéàdG ¥É£fh Ωƒ¡Øe ∫ƒM π°UGƒàe ¢TÉ≤ædGh ,…ô¶ædG

 ,á«aô©ªdG  ΩÓμdG  ´Ó°VCG  øe  kÉ°UÉN  kÉ©∏°V  ’EG  ∫É£j  ’  ΩÓμdG  »a  OóéàdG  ¿CG

 Gò¡H  ø«∏FÉ≤dG  RôHCG  »fÉëÑ°S  ôØ©L  áe qÓ©dG  …CGôdG  Gò```g  πãªjh  ,πFÉ°ùªdG  ƒ```gh

.1998  AÉà°T/  ∞jôN  119  ´  ,≥∏£æªdG  á∏ée  »a ```  1
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 ≈dEG  Ögòj øe áªKh ,á«ª∏©dG  IRƒëdG ô¶f á¡Lh ∫ÉªLE’ÉH ¢ùμ©j ƒgh ,Qƒ°üàdG

 º¡°†©Hh  ,…ó«∏≤àdG  ΩÓμdÉH  ¬d  ábÓY  ’  IójóL  ájƒg  hP  ójóédG  ΩÓμ```dG  ¿CG

 »ah  ,á«aô©ªdG  á```°Sóæ¡dG  »a  OóéàdG  »æ©j  ójóédG  ΩÓμ```dG  ¿EG  :∫ƒ≤j  ô```NB’G

.á«∏°UC’G  ¬àjƒg  ≈∏Y  ¬XÉØM  ™e  ,…ó«∏≤àdG  »eÓμdG  ΩÉ¶ædG  ´Ó°VCG  áaÉc

 á«aô©ªdG  äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  º∏©dG  Gò¡d  ô«¶æàdG  »a  π```°UÉëdG  Ωó≤àdG

 º∏Y  øe  kÉYÉ°ùJG  ôãcCG  ƒ```gh  ,ΩÓμ∏d  »£YCG  …òdG  ójóédG  ∞jô©àdG  »```a  ≈```∏éJ

 πª°ûjh  kÉMÉàØfG  ôãcCG  í```Ñ°ü«d  ;¬Yƒ°Vƒe  ≈∏Y  ¢ùμ©fG  …òdG  …ó```«∏≤àdG  ΩÓμ```dG

 è¡æe  ≈```∏Y  ∂dòc  ¢ù```μ©fGh  ,πÑb  ø```e  áMhô£e  ø```μJ  º```d  Iô```°UÉ©e  É```jÉ°†b

 ègÉæªdÉH kÉ≤«Kh kÉWÉÑJQG â£ÑJQG »àdG Iô°UÉ©ªdG äÉ«dÉμ°TE’Gh ÉjÉ°†≤∏d ¬àédÉ©e

 ,ójóédG  ΩÓμdG  ±GógCG  ó°UÉ≤e  ≈∏Y  ôKDƒj  Gògh  ,á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ```∏©dGh  áãjóëdG

 ¿hô≤dG  »a  IOƒLƒe  øμJ  ºd  äÉjóëJ  É¡à°Vôa  IójóL  »eGôe  íÑ°üà°S  å«Mh

.≈dhC’G  á«eÓ°SE’G

ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  ∫ƒM  ájó≤f  äÉ¶MÓe

 á```«eÓ°SEG  É```jÉ°†b  á```∏éªH  ∫É```≤e  »```a  ≈```«ëj  ó```ªëe  PÉ```à°SC’G  Oô```°S

 ΩÓμdG  º```∏Y  ∫ƒM  äGOÉ≤àf’G  ø```e  á∏ªL  `` ô```°ûY  ™```HGôdG  Oó```©dG ``  Iô```°UÉ©e

:É¡æe  kÉ°†©H  »≤à°ùf  ,ójóédG

 á∏ªL  »```a  ƒ¡a  ,ÉjÉ°†≤dG  ™```e  π```eÉ©àdG  »```a  »```é¡æªdG  ìƒ```°Vƒ∏d  √OÉ```≤àaG

 äÉHÉàμdG  øe  OóY  »a  ßMÓj  Éªc  ,¢üædG  ÉjÉ°†b  øY  ™aGój  √óéf  äÉ```HÉàμdG

 ¬æμd  ;¿É°ùfE’Gh  ICGôªdG  ¥ƒ≤M  ∫ƒM  ø«bô°ûà°ùªdGh  ø««Hô¨dG  äÉ¡Ñ°T  ™aóJ  »àdG

 ¬«LƒàH  ∂dPh  ,ô```°ü©dG  äÉ«°†à≤e  ™e  ≥«aƒà∏d  CÉ```é∏j  √Gôf  iôNCG  äÉ```HÉàc  »```a

 ™e  ¬∏eÉ©àc  ,ójóédG  ™bGƒdG  Ö°SÉæj  kÉ```¡«LƒJ  á«eÓ°SE’G  ¢Uƒ°üædGh  º```«gÉØªdG

 ≈«ëj  ∫AÉ°ùàjh  .É¡«dEG  Éeh  á«WGôbƒªjódGh  áæWGƒªdGh  ájôëdGh  IGhÉ°ùªdG  ÉjÉ°†b
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 ,áaô©ªdG  QOÉ°üªd  ø```«æ≤àdG  »a  »é¡æªdG  ìƒ°VƒdG  ø```Y  ``  √ó≤f  ¢Vô©e  »```a  ``

 É¡jCÉa  ?™bGƒdGh  π```≤©dGh  ¢üædG  øe  kÓ```c  §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dG  »```g  Ée  kÓ```ãªa

?»bÉÑdG  ™°†îj  É¡jCG  ,?ôNB’G  »a  ºμëàj

 ó©H  ∫ƒëàj  ºdh  ,áaÉ≤ãdG  QƒW  »a  ∫GR  ’  ójóédG  ΩÓμdG  ¿CÉH  ßMÓj  Éªc

.»°ü°üîàdG  »ª∏©dG  ¢ù«°SCÉàdG  ≈dEG

:»JB’G  πμ°ûdG  ≈∏Y  ójóédG  ΩÓμdÉH  ø«ªà¡ª∏d  äÉ¶MÓªdG  ¢†©H  OQhCG  Éªc

 ≈∏Y  ∫GódG  ≈æ©ªdÉH  á«LƒdƒjójC’G  á```YõædG  øe  kÉ«aô©e  QôëàdG  »```¨Ñæj  ``  CG

 √ÉéJÉH  Iƒ£N  Ωó≤àj  ¿CG  ó```jóédG  ΩÓμ∏d  ójQCG  É```e  GPEÉa  ,»YÉªàL’G  AÉ```ªàf’G

 øe  ¬H  ≥∏©j  É```e  πc  √ó∏L  øY  ´õ```æj  ¿CG  øe  óH Óa  ô```ªãªdG  »```≤«≤ëdG  º```∏©dG

.á«Ñgòe  ø«KGôH

 ∫GõJ  ’h  ,»°ü°üîJ  º∏Y  ≈```dEG  ójóédG  ΩÓμdG  áaÉ≤K  π```jƒëJ  »```¨Ñæj  ``  Ü

.áªFÉb  ¬àjƒgh  ¬à©«ÑW  ∫ƒM  á∏Ä°SC’G

 ≈∏Y  á¶MÓªdG  √ò```g  ó```jóédG  ΩÓμ```dG  »a  ø«ãMÉÑdG  ¢†```©H  ìô```W  ó```bh

 á«©«Ñ£dG  Ωƒ∏©dG  »```bÉÑc  »°ü°üîJ  º∏Y  ΩÓμdG  º∏Y  πg  :√OÉ```Øe  ∫GDƒ°S  πμ```°T

 ¿CG  ¿hO  ájô«gÉªL  á«aÉ≤K  ä’hÉ```æJ  ¬fCG  ΩCG  äÉ«°VÉjôdGh  AÉ«ª«μdGh  AÉ```jõ«ØdÉc
1?á«ª∏Y  áfƒæ«c  »a  √Qƒ∏ÑJ  ºàj

 ó«°ùdG  Ió°ûH ¬°†aQ Ée ∂dPh ,™«ªé∏d ìÉàeh ìÉÑe ô«Zh …ƒÑîf ΩÓμdG º∏Y

 ¢ù«dh  …ô«gÉªL  ≈dhC’G  áLQódÉH  ƒg  º∏©dG  Gòg  ¿CG  iCGQ  å«M  ,ˆG  π°†a  ø«°ùM

.2¬«a  á«ªμdG  äÉªî°†à∏d  »îjQÉJ  êÉàf  iƒ°S  »g  Ée  ¬àjƒÑîf  ¿EG  πH  ;kÉjƒÑîf

 ,ˆG  ÖM  Qó«M  :ˆG  π°†a  áe qÓ©dG  óæY  ΩÓμdG  º∏©d  åjóëàdGh  ó≤ædG  äÉ«dÉμ°TEG  »a  IAGôb ```  1

.223  ¢U  2003  ,3áæ°ùdG  ,11  ,10Oó©dG  ,ô°UÉ©ªdG  »YƒdG  á∏ée

.221¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ¢ùØf ```  2
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 º«gÉØeh  É```jÉ°†b  »a  ¬°VƒN  ó```jóédG  º```∏μàªdG  ≈∏Y  πé°ùj  ø```e  á```ªKh

 ôNB’G  º¡°†©Hh  ,É```¡©æ°U  »a  ∑QÉ```°ûj  ºd  »àdG  á```«Hô¨dG  á```KGóëdÉH  á```£ÑJôe

 ±QÉ©ªdG  ø```e  áYƒªée  π```NGóJ  ø```Y  IQÉ```ÑY  ó```jóédG  ΩÓμ```dG  ¿CG  ß```MÓj

 ;øjódG  áØ°ù∏ØH  º∏©dG  Gò```g  á«ª°ùJ  ìGôàbG  ≈dEG  º¡°†©ÑH  Gó```M  Éªe  ,Ωƒ```∏©dGh

 ´hô°ûªdG  Gò```¡H  ¿É```ªjE’G  ¢Vô```a  ≈∏Yh  ,ó```jóédG  ΩÓμdÉH  ¬```ª°Sh  ø```e  k’ó```H

 :ÉgOÉØe  á«dÉμ°TEG  ìô£J  ;kGójóëJ  ΩÓμdG  º∏Yh  á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©∏d  …ó```jóéàdG

 á«æjódGh  á«ª∏©dG  á°ù°SDƒªdG  áeRCG  πX  »a  ójóédG  ΩÓμdG  ´hô°ûe  ø°†àëj  øe

?»eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  øWƒdÉH

 »eÓμdG  êÉàædG  ¿C’  ;√ójóLh  ¬ªjób  ΩÓμdG  º∏Y  RhÉ```éàd  ƒYój  øe  á```ªKh

 kGOÉ≤àfG  √ó≤àfG  …ò```dG  ¿hó∏N  øHG  á```jDhQ  Ö°ùëHh  ,ºjób  º¨jOGôH  ≈```dEG  »```ªàæj

 á«Ñ«Z  z™«°VGƒe{  ÉjÉ°†b  »a  ¢Vƒîj  ¬fCG  ÉªHh  ,∫ÉëªdG  »a  kÉ©ªW  √ qóYh  ,kGójó°T

 áªFÉ≤dG  áãjóëdG  Ωƒ∏©dG  ™e  ¢†bÉæàj  Gògh  ,É¡H  ó≤à©j  øe  É¡H  Ωõéj  ;á«©£bh

 IƒÑædGh  ágƒdC’G  π«Ñb  øe  ÉjÉ°†b  ø«M  »a  ,á«Ñ°ùædGh  π≤©dGh  á«Yƒ°VƒªdG  ≈```∏Y

.¿ÉªjE’Gh  º«∏°ùàdG  ≈∏Y  áªFÉb  OÉ©ªdGh

á``ª`JÉ``N
 ¬à≤«≤M  »a  πãªj  ƒ¡a  ,á```«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dG  ±ô°TCG  øe  ΩÓμ```dG  º∏Y  qó```©j

 ègÉæªdG  ™°Vh  »a  ø«ª∏°ùªdG  ájô≤ÑY  øY  ∞°ûμjh  ,»eÓ°SE’G  ô```μØdG  ádÉ°UCG

 …òdG  QÉ°ùëf’Gh  ™LGôàdG  ¿CG  ô«Z  ,á«∏≤©dG  ¢ù«jÉ≤ªdÉH  »ª∏©dG  åëÑdG  ¢ù°SCGh

 kÉÑ∏°S  ¢ùμ©fG  …ôé¡dG  ¢ù```eÉîdG  ¿ô≤dG  ó©H  kÉeƒªY  »eÓ°SE’G  ô```μØdG  ÜÉ```°UCG

 »a  ¥ôZCGh  ,Oƒ```ªédGh  ó«≤©àdÉH  ô```«NC’G  Gòg  º°ùJÉa  ,»```eÓμdG  ô```μØdG  ≈```∏Y

 ,¬é¡æe  »a  ±Gôëf’Gh  ¬jƒ°ûà∏d  ¢Vô©àa  ,¬©bGƒH  kÉ£ÑJôe  ó©j  ºdh  ,ójôéàdG

 ∂dP  iOCG  ≈àM  ,á«fÉfƒ«dG  áØ°ù∏ØdÉH  ™```HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  »a  ôKCÉJ  Éªæ«M  É```ª«°S  ’

 kÉ°†gÉæeh  kÉ°VQÉ©e  kÉØbƒe  ΩÓμdG  º∏Y  øe  ±ƒbƒdG  ≈dEG  ∞∏°ùdG  AÉª∏Y  ¢†©ÑH
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 ¬fCG  ºZôa  ,¬H  ∫É¨à°T’Gh  ¬«a  ¢Vƒî∏d  áeôëªdG  ihÉàØdG  QGó°UEG  »a  πãªJ  ,¬d

 …ó°üàdG  ºàj  ¿CG  QóLC’G  øe  ¿Éc  ¬fEÉa  ;kÉ«îjQÉJ  √QôÑj  Ée  ∞bƒªdG  Gò¡d  ¿Éc

 øe  k’óH  ,√ô```jƒ£Jh  √ójóéJ  »```a  ΩÉ¡°SE’Gh  ,¬```«∏Y  äCGô```W  »```àdG  äÉ```gƒ°ûà∏d

 ¿hO  ∫ÉMh  ,ájôμØdG  á```eC’G  á«©°Vh  ≈∏Y  ¢ùμ©fG  ,kÉ«Ñ∏°S  kÉ```Øbƒe  ¬æe  ±ƒ```bƒdG

 åjóëdG  ô°ü©dG  »a  »MÓ°UEG  …ójóéJ  QÉ«J  å©ÑfG  óbh  ,ÉgQÉgORGh  É¡eó≤J

 IQhô°†H  øjOÉæe  ,»eÓ°SE’G  øWƒdG  ´ƒHQ  »a  Ghô¡X  ¿ƒë∏°üe  AÉª∏Y  ¬```∏ãªj

 ÖMÉ°U  Éeh  ,Üô¨dG  Ωó≤J  ™e  á°UÉîHh  ,ó©°üdG  áaÉc  »a  OÉ¡àL’Gh  ójóéàdG

.ø«ª∏°ùªdG  â¡LGh  äÉjóëJ  øe  ∂dP

 ,á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dG  á°UÉîH  ±ó¡à°ùJ  ,ójóéàdG  ihÉYO  â©ØJQG  ,Gòμgh

 äÉjóëàdG  øY  äÉ```HÉLEG  ºjó≤àd  í°TôªdG  √QÉ```ÑàYÉH  ,ΩÓμdG  º∏Y  É```gRôHCGh

 â∏X IƒYódG  √òg ¿CG  ô«Z ,á«eÓ°SE’G  äGó≤à©ªdG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  Iô°UÉ©ªdG

 â°SôμJ  »dÉàdÉHh  ,¢SÉædG  πμd  kÉ«YÉªL  kÉ``` qª ng  íÑ°üàd  ô°ûàæJ  ºdh  ,IOhó```ëe

 kÉØ«Ød  »dÉëdG  Éfô°üY  »a  ÉfóLh  ¿CG  ≈dEG  ¬à«FGhóL  ’h  ΩÓμdG  º∏Y  ájƒÑîf

 AGƒ°S  ΩÓμdG  º∏Y  ójóéàd  ICGô```Lh  kÉ°ùªëJ  ôãcCG  ø«Ø≤ãªdGh  øjôμØªdG  ø```e

 ójóéàdG  ¥É```£f  ∫ƒM  áØ∏àîªdG  äÉ```HÉàμdG  ºZôa  ;á```©«°ûdG  hCG  á``` sæ t°ùdG  ø```e

 á°SGQódG  øe  ójõe  ≈dEG  êÉàëj  ∫GR  Ée  ΩÓμdG  º∏Y  ójóéJ  ¿EÉ```a  ;»```eÓμdG

.åëÑdGh
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.Üô¨ªdG  øe  åMÉH  ■

■  ´ô°T  ƒHCG  õjõY

الهرمنوطيقا
الجديد: الكالم  وعلم 

الخطاب تجديد  في  محاولة 
ا%سالمي الكالمي 

 É≤«Wƒæeô¡dG  ¬```eó≤J  …òdG  ΩÉ```¡dG  ±É```°ûàc’G  ¿EG

 Gòg  ¿CG  :¢Uƒ°üædG  º```¡ØH  ≥∏©àj  Éª«a  ΩÉY  πμ```°ûH

 ,É¡H  Öàc  »àdG  á```¨∏dG  äÉYƒ°Vƒªd  §```≤a  ™°†îj  ’  º```¡ØdG

 ;∑GP  hCG  ¿É°ù∏dG  Gò```g  πgCG  ø«H  É¡«∏Y  ≥ØàªdG  É```góYGƒ≤dh

 ÇQÉ```≤dG  á```«°üî°ûd  ¬```JAGôb  ó```æY  ∂```dòc  ™```°†îj  ¬```æμdh

 É¡«a  ºàJ  »àdG  á«îjQÉàdG  ±hô¶∏d  ™°†îj  Éª∏ãe  ,¬```àaÉ≤ãdh

 ád’ód  ’h  áÄjôH  IAGô≤d  Oƒ```Lh  ’  iôNCG  IQÉÑ©Hh  ,IAGô```≤dG

 »°ù«°SCÉJ  »```æjO  ¢ü```æH  ôeC’G  ≥```∏©J  GPEG  É```ª«°S ’  ,IOô```Øe

.¿BGô≤dÉc

 ±QÉ©àªdG  øeh  ¬H  ºs∏°ùªdG  øe  ôeC’G  Gòg  ¿É```c  GPEGh

 …CG ``  á«eÓ°SE’G  á```fÉjódG  ø```e  »∏ª©dG  ÖfÉédG  »```a  ¬```«∏Y

 ¿É```c  ô```eC’G  ¿CG  º```Yõf  É```æfEÉa  ``  ¬```dƒ°UCGh  ¬```≤ØdG  Ö```fÉL

 ÖfÉL  ¿CGh  ,ø```jódG  ∫ƒ```°UCGh  Ió«≤©dG  Ö```fÉL  »a  ∂```dòc
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 …ó≤©dG  ∫ƒ≤dGh  á«eÓμdG  á```dÉ≤ªdG  êÉàfEG  »a  kÉ°SÉ°SCG  kGô°üæY  πμ```°ûj  π```jhCÉàdG

 kÉjQGƒM  kÉ«YÉaO  k’ƒ```b  ¬fƒc  å«M  ø```e ``  ∫ƒ≤dG  Gòg  ôKCÉJ  É```ªc  ,ΩÓ°SE’G  »```a

 ÖfÉédG  å«M  øe  ƒdh  ,ôKCÉàdGh  í```bÓàdG  ™bƒa  ,∞dÉîªdG  ∫ƒ≤dÉH  `` kÉ```jôXÉæJ

 Gòg  ¿EG  å«ëH  ,á```«ªgCG  øe  ƒ∏îj  ’  ∂```dP  ¿CG  ô«Z  ,»```LƒdƒaQƒªdG  »```∏μ°ûdG

 øe  áØdÉîªdG  ä’É```≤ªdG  ™ªéj  ¿CG  ´É```£à°SG  »eÓ°SE’G  ∫ƒ```≤dG  øe  ¢ù```æédG

 ;øjódG  »a  ΩÓμdG  á¨d  »```g  IóMƒe  IóMGh  á¨d  ≈∏Y  É¡LQÉNh  á```∏ªdG  π```NGO

 …ôª©d  ∂∏Jh  ,π°UGƒàdGh  ºgÉØàdG  ƒëf  ∑ƒ```∏°ùdG  ÜGƒHCG  ∫hCG  ∂dP  ó©j  å```«ëH

.á«≤«Wƒæeô¡dG  á«°†≤dG  ôgƒL

 ÉgõLhCG  áeRÓàe QƒeCG  ``  √ÓYCG  âÑãªdG  ``  ¿Gƒæ©dG  Gòg âëJ ¬«dEG  ±ógCG  Ée

:á«dÉàdG  •É≤ædG  »a

RÉ«àeÉH  πjhCÉàdG  º∏Y  ƒg  ΩÓμdG  º∏Y  ``  1

 ¿É")  »eÓμdG  ¥Gô°ûà°S’G  ó«°ùd  kÉ```æjóe  äGòdÉH  á£≤ædG  √òg  »a  »```fóLCG

.≥«bOh  kGóL  ḿ Gh  mπμ°ûH  ôeC’G  Gòg  áédÉ©e  ≈dEG  ≥Ñ°S  …òdGh  (J. van Ess  ¢ùjEG

 ,»≤∏àdGh  º¡ØdG  ÖfÉL  ≈∏Y  ô£«°ùªdG  »îjQÉàdG  ÖfÉédG  ¢ùjEG  ¿Éa  ßMÓj

 ¿CG  ¿ÉμeE’ÉÑa  ,øeõdG  øY  ¬¡jõæJh  »```Mƒ∏d  »dRC’G  ÖfÉédG  øY  ô¶ædG  ¢†```¨Hh

 ¿BGô≤dG  ¿EG  :Éædƒ≤H  hCG  ,á«dRC’ÉH  √ÉjEG  ø«Ø°UGh  øeõdG  êQÉN  kÉªFGO  »MƒdG  π©éf

 øjOƒLƒe π¶f øjòdG øëf Éæfƒμd ;∫Éμ°TEÓd kÓM ¢ù«d Gòg ¿CG  ’EG  ,¥ƒ∏îe ô«Z

 ¿CG  ¬æμªj  ’  ƒ```gh  ,∂dòc  Éæ≤∏Nh  ,Gò```¡H  Éæ«∏Y  ºμM  ó```b  ˆÉa{  ,ø```eõdG  »```a

 ,»fÉ°ùfE’G  Éæ©bGh  Oó```Mh  ∂dòc  √QÉàNG  …òdG  ƒg  ¬fC’  ;™```°VƒdG  Gòg  øe  ô```«¨j

 ÖMÉ°U  √ó°ü≤j  Ée  .1z»îjQÉàdG  ¬```bÉ«°ùH  kÉ£ÑJôe  kÉehO  ¿ÉªjE’G  π¶j  ºK  ø```eh

 ó«éªdG  óÑY  á©LGôe  ,ô«¨°üdG  ó«éªdG  óÑY  áªLôJ  ,OÉ©HC’Gh  ¥É°ùfC’G  ,»eÓ°SE’G  ôμØdG  äÉjGóH ```  1

.133  .¢U  ,2000  AÉ°†«ÑdG  QGódG  ,1  .•  ,∂æØdG  äGQƒ°ûæe  ,»aô°ûdG
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 ÜÉ©«à°SG  »a  äGòdGh  º```¡ØdG  §°SƒJ  ƒg  ïjQÉàdÉH  ¿É```ªjE’G  •ÉÑJQG  øe  ¢ü```ædG

 »ªàæJ  »àdG  äGòdG  ∂∏Jh  ,ô°ü©dG  áaÉ≤ãH  ΩƒμëªdG  º¡ØdG  ∂dP  ,»MƒdG  ≥FÉ≤M

.áaÉ≤ãdG  ∂∏J  ô°üYh  ,áaÉ≤ãdG  ∂∏J  ≈dEG  ádÉëe  ’

 º∏Y  ™∏£°VG  á```«≤«≤M  á«dÉμ°TEG  ìô```£J  ¿ÉªjE’Gh  »MƒdG  ø```«H  á```bÓ©dG  ¿EG

 ≈dEG  πNój  z≥∏£ªdG  π```ãªj  …òdG  ¢üædG  ¿EÉa{  É```¡∏ëH  ``  ΩÓμdG  º```∏Y  ``  π```jhCÉàdG

.1zøgGQ  º¡a  ™e  kÉªFÓàe  QGôªà°SÉH  ô«°ü«a  ,ïjQÉàdG

 ¬£HQh  ΩÓμdG  º```∏©H  ≥∏©àj  åëH  »a  ``  ≈dEG  á```Ñ°ùædÉH  kÓ©a  π```gòªdG  π```©dh

 ¬ãjóMh  ,¢ùjEG  ¿É#c  ô«Ñc  åMÉH  iód  ábÓ©dG  √ò```g  IQÉKEG  ƒg  ``  É```≤«Wƒæeô¡dÉH

 ôeC’G  ,ΩÓμdG  º```∏Y  á«ægGôd  ¬àédÉ©e  ¥É```«°S  »a  É≤«Wƒæeô¡dG  ø```Y  á```MGô°U

.åëÑdG  Gòg  »a  ∫Éμ°TE’G  Öd  πμ°ûj  …òdG

 ,≈£©e  kÉ°üf  √QÉÑàYÉH  ¬HÉ©«à°SG  ºàj  »¡dE’G  ΩÓμ```dG  ¿EG{  :¢ùjEG  ¿É"  ∫ƒ```≤j

 ∂dP  øe  ≥≤ëàdG  á```«fÉμeEG  ™eh  ,¬```JGP  ™e  Ö°SÉæàj  kÉ```HGƒL  ¬FQÉb  ¬```æe  ≈```≤∏àj

 Gòg  ,»JGòdG  ¬©°Vh  Ö°ùëH  ¬∏jõæJh  ,¢üædG  IAGôb  IOÉYEG  ≥```jôW  øY  ÜGƒ```édG

 ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  »a  ôeC’G  ∫hCG  É¡ë∏£°üe  âëf  »àdG  á«∏jhCÉàdG  IôFGódÉH  â©æj  Ée

 π°†ØdG  Heidegger  ô```LójÉ¡d  ¿Éc  ºK  ,Wilhelm Diltey  »```à∏jO  º```∏¡dh  ô```°ûY

 êQƒL  õfÉg  kGôNDƒe  ∂dP  »a  √Ó```J  óbh  ,√Éæ©e  ≥«bóJh  ó«∏≤àdG  Gòg  »≤∏J  »```a

 áØ°ù∏a  É≤«Wƒæeô¡dG  »à∏jO  ôÑàYG  óbh  Gòg  ,Hans Georg Gadamer  ô«eGOÉZ

 âbƒdG  ∂dP  òæe  â∏X  á«é¡æe  É```¡æe  §Ñæà°SGh  ,á«fÉîjQÉà∏dh  ïjQÉàdG  á```HÉàμd

 ÉæfÉμeEÉH  QÉ```°U  ó≤a  É≤«Wƒæeô¡dG  √ò```g  π°†ØHh  .á«fÉªdC’G  á¨∏dG  ¬```≤Ød  á```ª°S

 kÉîjQÉJ  √QÉÑàYÉH  »```eÓμdG  ôμØdG  ïjQÉJ  Öàμf  ¿CG  ``` á```æ«©e  OhóM  »```a  ƒ```dh ```

.2zô«°ùØà∏d

.É¡°ùØf  áëØ°üdG  ,¬°ùØf ```  1

 .134  .¢U  ,¬°ùØf ```  2
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 ≈¨£j  ``  πjhCÉàdG  hCG  ô```«°ùØàdG  ø```e  kÉYƒf  √QÉ```ÑàYÉH  ``  ¿PEG  ΩÓμ```dG  º```∏Y  ¿EG

 ó°VÉ©àJ  »àdG  äÉ«JGòdG  øe  áYƒªée  É¡æμd  ;»îjQÉàdGh  »JGòdG  :¿ÉÑfÉédG  ¬«∏Y

 ¿Éc  GPEGh  .»Ñgòe  hCG  ,…ô°üY  hCG  ,…ƒ¡L  ´ÉªLEG  QÉ```WEG  »a  ¢SQGóe  πμ°T  »```a

 »ÑgòªdG  ø«æ≤àdG  ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T  …CG  ±ô©j  ºd  ΩÓ°SE’G  ¿CG  ¬H  º```s∏°ùªdG  ø```e

 øe  ∑Éæg{  ¿EÉa  á«°ùchòKQC’ÉH  »ë«°ùªdG  ó«∏≤àdG  »a  πHÉ≤j  É```e  âëJ  »ª°SôdG

 á«°ùchòKQC’G  øe  kÉYƒf  ±ôY  ób  ΩÓ°SE’G  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  ≈∏Y  Éæ∏ªëj  Ée  ÜÉ```Ñ°SC’G

 …òdG  »ÑgòªdG  ´É```ªLE’G  øe  ´ƒf  OƒLh  »æ©j  …ò```dG  »Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  É```¡dƒdóªH

.1zIó«≤Y  IQƒ°U  »a  ôNBG  ≈dEG  ø«M  øe  RôÑj

 ïjQÉàdGh  á```aÉ≤ãdÉH  ôKCÉàªdG  Oó```éàªdG  2π```jhCÉàdÉH  ΩÓμ```dG  º```∏Y  •É```ÑJQ’h

 QÉ```̀WEG  »```̀a  ,Ió```̀eÉédG  á```̀«°ùchòKQC’G  ô```̀°T  ø```̀e  IÉ```̀éædG  ΩÓ```̀°SE’G  ´É```̀£à°SG

 IÉYóe  ájôμØdG  hCG  á«∏ëªdG  áeC’G  IóMh  âfÉc  ájƒ«M  IOóéàe  á«°ùchòKQCG

 ;OóéàdG  Gò¡d  »°SÉ°SC’G  ∑ôëªdGh  ÖÑ°ùdG  π```jhCÉàdG  òîJÉa  ,ÖdÉ¨dG  »a  É```̀¡«dEG

 ≈dEG  o¬ od uƒ nëoà na  ôNB’  ø«M  øe  √óëJ  »àdG  »g  ÖdÉ¨dG  »a  á°SÉ«°ùdG  â```fÉc  É```ªæ«H

.á«°ùchòKQoC’G  øe  ´ƒf

 ΩÓμdG  º∏Y  ájƒ«M  ≈∏Y  ó«cCÉàdÉH  á£≤ædG  √òg  ∫ÓN  øe  êôîf  ¿CG  ø```μªj

 √óëJ  á°SÉ«°ùdG  â```fÉc  ¿EGh  ,¬d  kÉ°SÉ°SCG  πjhCÉàdG  ¿ƒ```c  ÖÑ°ùH  ¬à©«ÑW  å«M  ø```e

 íÑ°UCG  ÉªfEGh  ,á```jQÉ°†M  ó°UÉ≤eh  áYÉªédGh  áeC’G  á```ë∏°üª∏a  ôNB’  ø«M  ø```e

.É¡°ùØf  áëØ°üdG  ,¬°ùØf ```  1

 kGô¶f  ΩÓμdG  ÜÉ°UCG  Ée  ô«°ùØàdG  º∏Y  ÜÉ```°UCG  ó≤a  ∂dòdh  ,ΩÓμdG  º∏©H  kÉ°†jCG  π```jhCÉàdG  §```ÑJQGh ```  2

 »a  è¡æªdG  Gò```g  ¢ùμY{  `d  â```bƒdG  ¿ÉM  ób  ¬fCG  »```aô°ûdG  ó«éªdG  ó```ÑY  iô```jh  ,¬```«∏Y  ¬```FÉæàH’

 hCG  ,ΩÓμdG  º∏Y  øY  ô«°ùØàdG  π≤à°ùj  ¿CG  ∂dP  ≈æ©eh  ,ájQòL  áØ°üH  »fBGô≤dG  ¢üædG  ™e  πeÉ©àdG

 »aô°ûdG  :ô¶fG  .z¬∏jhCÉJh  ¬ª¡Ød  kGOóëe  ’  ¬æe  kÉ£Ñæà°ùe  ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  iôMC’ÉH

 ,Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  á∏ée  zá«fÉª∏©dGh  áKGóëdGh  ΩÓ°SE’G  :Ö©°üdG  çƒdÉãdG{  ,ó«éªdG  óÑY

.117.¢U  ,`g1431  ``  Ω2010  ™«HQ  AÉà°T  ,42  ``  41  OóY  ,Iô°ûY  á©HGôdG  áæ°ùdG
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 ∂∏°Sh  ,ójóéàdGh  πjhCÉàdG  ø```Y  »∏îJ  Ωƒj  áeC’G  ≈∏Y  kÓ«≤K  kÉ```ÄÑY  ΩÓμdG  º```∏Y

 OóéàdG  ¬©Ñ£j  …òdG  »îjQÉàdGh  »aô©ªdG  ¥É«°ùdG  øY ¬dõY …òdG  ó«∏≤àdG  π«Ñ°S

.QGôªà°SÉH  åjóëàdGh

 øY  ¬ãjóëH  ¢†©ÑdG  ó°ü≤j  GPÉeh  ,ΩÓμdG  º∏Y  »a  ójóéàdG  »æ©j  GPÉ```ªa

 êÉàfEG  IOÉYEG  ≈```dEG  áLÉëdG  ìƒ°VƒH  ¬```«a  ø«ÑJ  âbh  »a  ?ójóédG  ΩÓμ```dG  º```∏Y

 á¨d  GP  ¿ƒμj  å```«ëH  ,á«eÓ°SE’G  á```dCÉ°ùªdG  Öd  πμ°ûj  …ò```dG  ,»```eÓμdG  ∫ƒ```≤dG

?ΩÓ°SE’G  Qó°U  »a  Gƒª∏μJ  øjòdG  á¨d  âª¡ oa  Éªc  ,áeƒ¡Øe

á«≤«Wƒæeô¡dG  á«Ø∏îdGh  ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  ``  2

 IOÉYEGh  OóéàdG  ¬```îjQÉJ  ôÑY  ¬«∏Y  ≈¨W  ób  ΩÓμdG  º```∏Y  ¿CG  kGAóH  ó```cDƒf

 ,áeó≤àªdG  √Qƒ```°üY  »a  Éª«°S ’  ,äÉ«£©ªdGh  ±QÉ```©ªdG  ójóéàd  kÉ©ÑJ  ô```¶ædG

 äCGôW »àdG  ä’ƒëàdG  ôÑà©J  PEG  ;ø«M ó©H  óeÉL …ó«∏≤J  ∫ƒb  ≈dEG  QÉ°U  ÉªfEGh

 kÉYƒf  ,ájójôJÉe  ≈dEG  ,ájô©°TCG  ≈dEG  ,∫GõàYG  øe  ¬dƒëJh  …ó≤©dG  ∫ƒ≤dG  ≈∏Y

 çóëJ  »àdG  äGQƒ£àdG  IAGôb  ø```μªj  Éªc  ,êÉàfE’G  IOÉYEGh  IAGô≤dG  IOÉ```̀YEG  ø```̀e

 Oó°üdG  Gòg  »a  ßMÓf  ¿CG  øμªjh  ,√ÉéJ’G  Gòg  »a  óMGƒdG  ÖgòªdG  π```NGO

 ≈∏Y  π©a  OQ  âfÉc  É¡fCG  ¢Vô```àØj  »àdG  ,á«dGõàY’G  ¿BGô≤dG  ≥```∏N  ádÉ≤e  Qƒ```£J

 IQÉÑ©dG  ≥∏Nh  ,»°ùØædG  ΩÓμdG  ádÉ≤e  ≈dEG  (ˆG  áª∏c)  »dRC’G  í«°ùªdG  á```dƒ≤e

 »a  ∫ƒ≤dG  Qƒ```£J  QÉÑàYG  ø```μªj  Éªc  ,ÖgòªdG  êQÉ```N  k’É```ãe  Iô```YÉ°TC’G  ió```d

 3(»fÉ©ªdG)  ≈dEG  2(¬JGòd)  ≈dEG  1(ƒgƒg)  ¬dƒ≤e  ø```e  ádõà©ªdG  iód  äÉØ°üdG

 QÉ°üàf’G  ,ø«°ùëdG  ƒHCG  •É«îdG  :∂dòc ô¶fG  .165¢U ,ôàjQ  äƒª∏g ≥«≤ëJ ,ø««eÓ°SE’G  ä’É≤e ```  1

 ,¿ÉæÑd  `` π«ÑL  ,¿ƒ«∏Ñ«H  áÑàμeh  QGO  ,êôÑ«f  ≥«≤ëJh  áeó≤e  ,óë∏ªdG  …ófhGôdG  øHG  ≈∏Y  Oô```dGh

.108.¢U  ,2004

 á©Ñ£dG  ,áÑgh  áÑàμe  ,¿ÉªãY  ºjôμdG  óÑY :≥«≤ëJ  ,á°ùªîdG  ∫ƒ°UC’G  ìô°T  ,QÉÑédG  óÑY »°VÉ≤dG ```  2

.182.¢U  .1988  ,IôgÉ≤dG  ,á«fÉãdG

.59¢U  QÉ°üàf’G  ,•É«îdG ```  3



الجديد الكالم  وعلم  الهرمنوطيقا 

261

 kÉjCGh  .2óMGƒdG  Ö```gòªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ójóéàdG  ∂```dòd  k’Éãe  1(∫GƒMC’G)  ≈```dEG

 á«Yhô°ûe  »a  ∫ƒ≤dG  ó«¡ªàd  ¬«°†Jôf  …òdG  ≥∏£æªdG  ƒg  ∂dP  ¿EÉa  ,ôeC’G  ¿Éc

.ójóédG  ΩÓμdG

 ¬«a  â£∏àNG  …ò```dG  ôNCÉàªdG  …ô©°TC’G  ΩÓμ```dG  πμ°ûj  ôNBG  ÖfÉL  ø```e

 á∏Môe  ,á```eõ∏e  á«°SQóe  á```«ª°SQ  óFÉ≤Y  ≈```dEG  ¬dƒëJh  ,ΩÓμ```dÉH  á```Ø°ù∏ØdG

 É¡àæª«g  ô°ùμJ  ºd  ,»eÓμdG  ôμØ∏d  ájójóéàdG  á©«Ñ£dG  √òg  äô°ùc  áØ°SDƒe

 Ée  πμH  ΩÓμ```dG  º∏©d  kGójóéJ  ¬```à∏Môe  ó©J  …ò```dG  á«ª«J  ø```HG  á```dhÉëe  ’EG

 ’h  áØ°ù∏ØdG  ’  pOÉ```©j  ºd  …òdG  πLôdG  Gòg  ¿EÉ```a  ,≈æ©e  øe  á```ª∏μdG  ¬```∏ªëJ

 ¿Éμa  ,¿Éà°SQóªdG  É```¡àéàfCG  »àdG  ä’É≤ªdG  á©«Ñ£d  ÉªfEGh  ;É```ª¡JGòd  ΩÓμ```dG

 `` 131.¢U.¢U  Ωƒ«L  ójôØdCG  ¬ëë°Uh  √QôM  ,ΩÓμdG  º∏Y  »a  ΩGóbE’G  ájÉ¡f  ,»fÉà°Sô¡°ûdG  :ô¶fG ```  1

 ∫ƒ°UC’G  ìô°T  ,QÉ```ÑédG  óÑY  »°VÉ≤dG  ,196  ``  195¢U.¢U  ,¥ô```ØdG  ø```«H  ¥ô```ØdG  ,…OGó```¨ÑdG  .139

 ,øªMôdG  óÑY  …hó```H  ,á«°†≤dÉH  øjô°UÉ©ªdG  ø```e  º```àgG  ø```ªeh  ,185  ``  182  .¢U.¢U  ,á```°ùªîdG

 IQÉÑY  √ó¡Lh  .364  ``  342  .¢U  .¢U  1997  ähô«H  1•  ,ø«jÓª∏d  º∏©dG  QGO  ,ø««eÓ°SE’G  ÖgGòe

.»fÉà°Sô¡°ûdG  ΩÓc  Ö«JôJ  IOÉYEG  øY

 á«Lƒ∏£fC’G  ¢ù°SC’G  »```̀a  á°SGQO  ,»```̀eÓ°SE’G  ôμØ∏d  Iô```̀μÑªdG  äÓμ°ûàdG  ,º```̀μëdG  óÑY  ô```̀¡LCG  Gò```̀ch

 õcôªdG  ΩÓμdG  º∏©d  á«Lƒdƒ£fC’G  ¢ù°SC’G  »a  á°SGQO  ,á```̀«∏≤Y  ¥É°ùfCG  ≈dEG  É¡dƒëJh  »eÓ°SE’G  ô```̀μØ∏d

 É¡JÓjhCÉJ  øY  çóëJ  ∑Éægh  160  ``  138.¢U.¢U  2005  ähô```̀«H  AÉ°†«ÑdG  QGódG  1•  »```̀Hô©dG  »```̀aÉ≤ãdG

 »a  Éªc  äÉ«∏μdG  »a  ájô¶æc  ÉgOÉªàYG  á«fÉμeEGh  ,IôYÉ°TC’G  …ôNCÉàe  πÑb  øe  ÉgOÉªàYGh  á```̀Ø∏àîªdG

 áYƒ°Sƒe  »a  ∫É≤ªdG  ÖMÉ°U  ∂fGôa  ƒg  ∫GƒMC’G  ájô¶f  øY  Öàc  øe  º```̀gCGh  ,ôNCÉàªdG  ΩÓμdG  º```̀∏Y

 R.M. Frank : Abou Hashum’s theory of States : its structure  :ô```̀¶fG  ,á```̀«eÓ°SE’G  ±QÉ```̀©ªdG

 ø```̀eh  .and fonction, Actases do congressu de Estudos Arabes e islamicos, Leiden 1971

 ,»æ¨dG  óÑY  Ö```̀«Ñd  ≈Ø£°üe  á```̀ªLôJ  ,ø«ª∏μàªdG  á```̀Ø°ù∏a  ,…QÉ```̀g  ¿ƒ```̀°ùØ∏jh  : kÉ```̀°†jCG  ø```̀«bô°ûà°ùªdG

.274  ``  258  .¢U.¢U  ,áaÉ≤ã∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG

 πjò¡dG  »HCG  á¨«°U  øe  äÉØ°üdÉH  äGòdG  ábÓY  ádCÉ°ùe  »a  »dGõàY’G  ∫ƒ≤dG  Qƒ£J  ∂dòH  ó°ü≤fh ```  2

 »ª∏°ùdG  OÉÑY  øH  ôª©e  ájô¶fh  ,z¬JGòd  ºdÉY{  »FÉÑédG  »∏Y  »HCG  á¨«°U  ≈dEG{  ƒg  ƒg  º∏©H  ºdÉY{

 ∫GƒMC’G  ájô¶f  »a  »FÉÑédG  º°TÉg  »HCG  á¨«°U  ºK  äÉØ°üdG  á«dÉμ°TEÉH  á∏°üdG  äGP  »fÉ©ªdG  »```a

.øjôNCÉàªdG  Éª«°S  ’  º¡°†©H  óæY  Ióªà©ªdGh  ,IôYÉ°TC’G  ô¶f  á¡Lh  øe  áÑjô≤dG
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 áª«b  GPh  ,ΩÉªàgÓd  kGô«ãeh  kGOÉL  kGó≤f  π```FGhC’G  ø««eÓ°SE’G  ä’É≤ªd  √ó```≤f

 ïjQÉJ  »a  á«°SÉ°SCG  ±É£©fG  á£≤f  ¿ƒμJ  ¿CG  ¬à∏Môe  â≤ëà°SG  å«ëH  ;á«dÉY

 »Ø°ù∏ØdG  ∫ƒ≤dG  ±ÉæÄà°SG  á∏Môe  ≥ëH  âfÉch  ,¬à∏ªL  »a  »eÓ°SE’G  ô```μØdG

.1ΩÓ°SE’G  »a  »eÓμdGh

 ôμØdG  ïjQÉJ  »a  RhÉéà∏d  á∏HÉb  ô«Z  á∏Môe  ¿PEG  á«ª«J  øHG  á```dhÉëe  qó```©àa

 øjódG  ∫ÉªL iód  ôNCÉàªdG  ójóéàdG  á∏Môe äQÉ°U ≈àM ,¢UÉN ¬LƒH  »eÓμdG

 ¿EGh  ,á∏ªédG  »```a  ¬«dEG  á©LGQ  ºgô«Zh  É```°VQ  ó«°TQh  √óÑY  ó```ªëeh  »```fÉ¨aC’G

.kÉ°†jCG  áeÉ¡dG  É¡à«°Uƒ°üNh  á°UÉîdG  É¡à«ªgCG  É¡d  âfÉc

 ,kÉ«îjQÉJ  ΩÓμdG  º```∏Y  »a  ∫ƒ≤dG  ójóéàd  á«Yhô°ûªdG  äÉ```ÑKEG  ÖfÉL  ≈```dEG

 kÉLôëe  ’h  ,kGó```«©H  qó©j  ’  »Yô°ûdGh  …ôμØdG  Ö```fÉédG  øe  ∂dP  äÉ```ÑKEG  ¿EÉ```a

 ∫ƒ°UCG  »a  OÉ¡àL’G  kÉ«∏ªY  RôÑj  á«îjQÉàdG  á«MÉædG  øY  Ωó≤J  Ée  ¿EG  PEG  ;áàÑdG

 ∫’óà°S’Gh  É¡°VôY  á≤jôW  å«M  øe  ÉªfEGh  ,»g  å«M  øe  ’  ,óFÉ≤©dGh  øjódG

 ÇQGƒW  ádGREG{  ƒg  ÉªfEG  ¥É«°ùdG  Gò```g  »a  ójóéàdGh  OÉ¡àL’G  ≈æ©e  ¿EÉa  ,É```¡d

 Oƒ©àd  ;∫ƒ°UC’G  √òg  ø```Y  ``  ´GóHE’G  ô«Z  »gh  ``  ájôμØdG  ´ó```ÑdGh  äÉ```̀aGôëf’G

 äGõéæe  øe  IOÉØà°S’G  :iôNCG  ¿É«MCG  »a  √Éæ©eh  ...,É¡à«dÉ©ah  É¡≤FÉ≤M  É¡d

 IójóédG  á«∏≤©dG  ø«gGôÑdG  áeÉbE’ áØ°ù∏ØdG  »ah º∏©dG  »a »fÉ°ùfE’G  π≤©dG

 π©ØdÉH  ™bh  ó```b  Qƒ£àdGh  ∫ƒëàdG  ¿CG  ø``` q«ÑJ  ó≤a  .2z∫ƒ°UC’G  √ò```g  ¥ó°U  ≈```∏Y

 ô«Z  øe  ¬fEÉa  ,Ωƒ∏©dG  ôFÉ°Sh  åjóëdGh  ¬≤ØdG  »a  Éªc  ,ájó≤©dG  ä’É≤ªdG  ≈∏Y

 Gòg  ¿CG  ô«Z  ,ΩÓ°SE’G  »a  »Ñgòe  Qƒ£J  ∑Éæg  øμj  ºd  ¬fCÉH  ∫ƒ≤dG{  ∫ƒÑ≤ªdG

 ,ΩÓ°SE’G  »a  »Ø°ù∏ØdG  ∫ƒ≤dG  ±ÉæÄà°SGh  á«ª«J  øHG  ,ô¡LCG  º«μëdG  óÑY  :ô¶æj  Oó°üdG  Gòg  »ah ```  1

.2004  ähô«H  ``  AÉ°†«ÑdG  QGódG  ,»Hô©dG  »aÉ≤ãdG  õcôªdG

 ΩÓμdG  »a  áYƒæàe  iDhQh  ègÉæe  »eÓμdG  OÉ¡àL’G  :ø```ª°V  ,»eÓμdG  OÉ¡àL’G  ,óªëe  IQÉ```ªY ```  2

 QGO  ,1.•  (,Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  á∏ée  ÉgQó°üJ  ájQhO  á∏°ù∏°S)  ,»YÉªL  ÜÉàc  ,ó```jóédG

.125  .¢U  ,2002  ähô«H  ,…OÉ¡dG
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 ∫ÉéªdG  »a  ¬æe  ôãcCG  »∏ª©dG  »¡≤ØdG  ∫ÉéªdG  »a  ¿ƒμj  Ée  í°VhCG  ¿Éc  Qƒ£àdG

.1z…óFÉ≤©dG

ájÉ¨dGh  Ωƒ¡ØªdG  ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  ``  3
 íÑ°UCG  Éªd  ø«°ù°SDƒªdG  ’h  ¢ù```«°SCÉàdG  äÉ«ã«M  »a  åëÑdG  ™```°Vƒe  Éæg  ¢ù```«d

 ’h  ó¡édG  øe  ô«ãμdG  òNCÉj  É```ªe  ¿ƒμj  ób  ∂dòa  ,ójóédG  ΩÓμdG  º```∏Y  ≈```ª°ùj

 Iôe  ∫hC’  √Qƒ¡Xh  í∏£°üªdG  Gò```g  ICÉ°ûf  ¿CG  hóÑj  ¬fCG  ô```«Z  ,IóFÉa  ô«ãμH  »```JCÉj

 ≈dEG  ¬∏≤f  ¬d  ÜÉàμd  kÉ```fGƒæY  (`g1332  ä)  »fÉª©ædG  »Ñ∏°T  …óæ¡dG  ô```μØª∏d  Oƒ```©j

 ,Ω1950/`g1329 áæ°S ¿Gô¡W »a ¬©ÑWh ,»fÓ«c »YGO ôîa »≤J óªëe á«°SQÉØdG

.2ïjQÉàdG  Gò¡H  á«°SQÉØdÉH  ¬d  Qƒ¡X  ∫hCG  ¿Éc  ∂dòHh  ,¬°ùØf  ¿Gƒæ©dÉH

 ΩÓμ```dG  º```∏Y  ¿CG  »```fÉª©ædG  »```∏Ñ°T  iCGQ  ó```bh

 »```a  ó```FÉ≤©dG  Ö```fÉéH  §```≤a  ≈```æ© oj  ¿Éc  º```jó≤dG

 ≈∏Y  Ωƒ«dG  ó```«cCÉàdG  É```ªæ«H  ;Ωƒ°üîdG  ≈```∏Y  Oô```dG

 á```«YÉªàL’Gh  á```«îjQÉàdGh  á```«bÓNC’G  OÉ```©HC’G

 »YÉaO  ∫ƒ```b  êÉàfEG  ≈```dEG  ƒYój  É```ªe  ,ø```jódG  »```a

 ÉjÉ°†b  ±É°†à°S  ¬```«∏Y  kAÉæHh  ,É```jÉ°†≤dG  √òg  »```a

 ¥ƒ≤M  π«Ñb  ø```e  ájó«∏≤àdG  ÉjÉ°†≤dG  ≈```dEG  Ió```jóL

 åMÉÑe  ÖfÉL  ≈dEG  ,Ö©°û∏d  á```eÉ©dG  ¥ƒ≤ëdGh  çQE’Gh  ICGôªdG  ¥ƒ```≤Mh  ¿É```°ùfE’G

 øjódG  ø«H  ábÓ©dGh  äÉ°Sƒ°ùëªdG  ô«Zh  πjhCÉàdGh  OÉ©ªdGh  IƒÑædGh  …QÉÑdG  OƒLh

 kÉéFGQ  í∏£°üªdG  Gò```g  íÑ°UCGh  ,Oó°üdG  Gò```g  »a  äÉHÉàμdG  â```dGƒJh  .É```«fódGh

 iód  í∏£°üª∏d  Qƒ¡X  ∫hCG  ¿CG  hóÑj  å«ëH  ,á«°SQÉØdGh  á```jOQoC’G  äÉ°SGQódG  »```a

.15  .¢U  ,»eÓ°SE’G  ôμØdG  äÉjGóH  ,¿É"  ∞jRƒL  ¢ùjEG  :™LGQ ```  1

 äÉ°SGQO õcôe ``  …OÉ¡dG  QGO  ,ójóédG  »JƒgÓdG  ∫GDƒ°ùdG  »a áeó≤e ,QÉÑédG  óÑY »YÉaôdG  :ô¶fG ```  2

.31  .¢U  ,2005  OGó¨H  ``  ähô«H  ,5.•  ,øjódG  áØ°ù∏a

 ΩÓμdG  º∏Y  Ö∏ZCG  ¬éJG
 ádõà©ªdG  ™e  ôμÑªdG
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ≈dEG  êQGƒîdGh
 ,»cƒ∏°ùdGh  »∏ª©dG  ÖfÉédG
 ÖfÉédÉH  Ió«≤©dG  §HQh
»°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’G
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 Ωó≤àdG  ¢ù°SCG  :¬HÉàc  »```a  1976  áæ°S  ¿ÉYóL  »ª¡a  ™e  ¿Éc  Üô```©dG  ø```«ãMÉÑdG

.  1»Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  ΩÓ°SE’G  …ôμØe  óæY

?ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  hCG  ΩÓμdG  º∏Y  ójóéJ  Ωƒ¡Øe  Éªa

 ±ÓàN’  kÉ©ÑJ  ,ôNBG  ≈dEG  åMÉH  øe  ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  äÉØjô©J  ∞∏àîJ

 ∫ƒM  ø«ãMÉÑdG  øe  πc  iód  äÉaÉ°ûàc’G  ´ƒ```æd  kÉ©ÑJ  ∞∏àîJ  »àdG  ,äÉ```eÉªàg’G

 ,¬àaÉ≤Kh  ô°ü©dG  ôμØH  ¬FÉ≤d  »a  ºjó≤dG  ΩÓμdG  º∏Y  É¡¡LGƒj  »àdG  ä’Éμ°TE’G

 »a  ¬æe  ôØe  ’  kÉ©bGh  Ωƒ«dG  âëÑ°UCG  »àdG  áKGóëdG  √ò¡H  ¬FÉ≤d  »```a  É```æÄ°T  ¿EGh

 ∞°Uh  »a  ,áKGóëdG  áeó°U  øY  çóëàj  ¢†©ÑdG  QÉ```°U  ≈àM  ,ä’ÉéªdG  ™```«ªL

.Ωƒ«dG  »eÓ°SE’G  ôμØdG  ¬«fÉ©j  Ée

 ,ójóédG  ΩÓμ```dG  º∏©d  í```°VGhh  ≥```«bO  Ωƒ¡Øe  ó```æY  ±ƒbƒdG  ≈```dEG  kÉ```«©°S

 º∏Y  iód  õé©dG  ÜÉÑ°SCGh  ,ójóéàdG  øY  åjóëdG  »YGhO  ∞∏àîe  k’hCG  ßMÓæd

:2ô°ü©dG  IôjÉ°ùe  »a  ºjó≤dG  ΩÓμdG

 áØ°ù∏ØdGh  ≥£æªdÉH  ôKCÉàdG  øe áeÓ°ùdG  ºZQ  :»£°SQC’G  ≥£æªdG  áæª«g ```  1

 ≈àM  kÉÄ«°ûa  kÉÄ«°T  Qƒ£J  ôeC’G  ¿EÉa  ,3ádõà©ªdG  ¥ÉÑ°S  øe  πFGhC’G  ø«ª∏μàªdG  iód

 QGO  ,åjóëdG  »Hô©dG  º```dÉ©dG  »a  ΩÓ°SE’G  …ôμØe  ó```æY  Ωó≤àdG  ¢ù°SCG  ,»ª¡a  ¿É```YóL  :ô```¶fG ```  1

.Égó©H  Éeh  195  .¢U  ,1988  ¿OQC’G  ``  ¿ÉªY  ,3.•  ,¥hô°ûdG

 ,ójóédG  »JƒgÓdG  ∫GDƒ°ùdG  :»YÉaôdG  QÉÑédG  óÑY  óæY  óFGR  π«°üØàH  QƒeC’G  √òg  á©LGôe  øμªj ```  2

.Égó©H  Éeh  .20  ¢U

 ó©H  ¿ƒ«eÓ°SE’G  áØ°SÓØdG  √ÉæÑJ  …òdG  »£°SQC’G  ≥£æªdG  ¢†aôH  ôμÑªdG  »eÓ°SE’G  ô```μØdG  õ```«ªJ ```  3

 â©HÉàJ  ºK  ,»Wƒ«°ùdG  ¬æY  ¬∏≤f  Éª«a  »©aÉ°ûdG  ¬°†aQ  »a  lΩÓc  ¬æY  nπ≤of  øe  πFGhCG  øeh  áªLôàdG

 »FÉÑédGh  »aGô«°ùdG  ó«©°S  »HCÉc  ø```«KóëªdGh  AÉ¡≤ØdGh  ø«ª∏μàªdG  øe  ô«ãc  ™e  ¢†```aôdG  äGƒ```YO

: Oó°üdG  Gòg  »a  ô¶fG  »Wƒ«°ùdGh  á«ª«J  øHGh  ìÓ°üdG  øHGh  QÉÑédG  óÑY  »°VÉ≤dGh  »fÓbÉÑdGh

 Madkour Ibrahim l’organon d’Aristote dans le monde arabe, librairie philosophique

J .Vrin, Paris 1969.

 ÖàμdG  QGO  ,QÉ°ûædG  »eÉ°S  »∏Y  ¬```«∏Y  ≥q∏Y)  ΩÓμdGh  ≥£æªdG  ¿ƒ°U  ,øjódG  ∫Ó```L  »```Wƒ«°ùdG  ``

.14  ¢U  ä  .Ü  (ähô«H  á«ª∏©dG=
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 ,øjôNCÉàªdG  IôYÉ°TC’G  iód  ΩÓμdG  º∏©d  »∏©a  ≥```£æªc  »£°SQC’G  ≥£æªdG  π```NO

 AÉæH  »a ¬«dEG  Ghóæà°SGh  ,»eÓμdG  åëÑdG  »a á«°SÉ°SCG  äÉª∏°ùªc ¬©e πeÉ©àdG  ºJh

 ≈∏Y ∫’óà°S’G »a á«°SÉ°SCG ÖdGƒ≤c ¬dÉμ°TCG ≈∏Yh ¬«∏Y GhõcQh ,á«eÓμdG ádÉ≤ªdG

 É¡JÉéjôîJh  á«≤£æªdG  äÉeó≤ªdG  ∂∏J  QÉÑàYG  ≈dEG  ∂dP  iOCGh  ,AGQB’Gh  π```FÉ°ùªdG

 øe  ô«ãc  ¿ƒc  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉÑa  ,É¡æY  ó«ëe  ’  »àdG  äÉ«¡jóÑdG  á```HÉãªH  á```«eÓμdG

 ¿EÉa  Iô«¨àªdG  IOóéàªdG  º```∏°ùªdG  ¿É°ùfE’G  äÉLÉM  »Ñ∏J  ó©J  ºd  ä’É```≤ªdG  ∂```∏J

.ihóL  ∫GDƒ°Sh  ô¶f  ™°Vƒe  Ωƒ«dG  íÑ°UCG  ób  ¬°ùØf  »£°SQC’G  ≥£æªdG

 ΩÓμdG  º∏Y  ¿EG  :πª©dGh  ô¶ædG  ø«H  ΩÉ°üØdG  hCG  á```jójôéàdG  á```YõædG  ```  2

 √ÉéJ’G  Gòg  ¿CG  ô«Z  ,á«YÉªàLGh  á```«°SÉ«°S  á«côM  πX  »a  CÉ°ûf  ƒg  å«M  ø```e

 √òg  QGôªà°SG  ¿hO  ôNBÉH  hCG  πμ```°ûH  ∫ÉM  ób  »≤£æªdG  ó«©≤àdGh  ójôéàdG  ƒ```ëf

 Iôée  á«ægP  ºdGƒY  øY  å```ëÑj  ΩÓμdG  ìGôa  ,á¨dÉÑdG  á```«ªgC’G  äGP  á```bÓ©dG

.1¬JÓμ°ûeh  ¬JÉ«YGóJh  ™bGƒdG  øY  Ió«©H

 πFGhCG  øe  ¿É```c  ó≤d  :»YÉªàL’G  ¬```̀fƒª°†e ø```̀e  ΩÓμ```̀dG  º```̀∏Y  ≠```̀jôØJ  ```  3

 »g  ΩÓμdG  º∏©d  ¢ù```«°SCÉàdG  »a  kÉÑÑ°S  â```fÉch  ,¢TÉ≤æ∏d  âMôW  »```àdG  É```jÉ°†≤dG

 øeDƒe ƒg πgh ,Iô«ÑμdG  ÖμJôe ºμM »a ∂dPh ,πª©dÉH ¬àbÓYh ¿ÉªjE’G á«°†b

 ¢übÉf  ,∫ÉM  πc  ≈∏Y  øeDƒe  ¬fCG  Ωƒ∏©e  ƒg  Éªc  ∞∏°ùdG  ∞bƒe  ¿Éc  óbh  ,’  ΩCG

 âLôNCG  Éªæ«H  ;¬d  ôØZ  AÉ°T  ¿EGh  ¬HòY  AÉ°T  ¿EG  ˆG  áªMQ  âëJ  ƒgh  ,¿ÉªjE’G

 ¿ÉªjE’G  ™e  ô°†j  ’  ¬```fEG  :âdÉbh  ,¿ÉªjE’G  ≈```ª°ùe  øe  πª©dG  Ωƒ```¡Øe  á```ÄLôªdG

 ,≈dhC’G  á©Ñ£dG  ,»Hô©dG  »aÉ≤ãdG  õcôªdG  ,çGôàdG  ºjƒ≤J  »a  è¡æªdG  ójóéJ  ,øªMôdG  óÑY ¬W ``

 á«Yhô°ûe{  ¿GƒæY  âëJ  IôXÉæªdG  á∏ée  »a  ¬dÉ≤eh  ,311  ¢U  ,1993  ähô«H  ,AÉ```°†«ÑdG  QGó```dG

.Égó©H  Éeh  121  ¢U  ,1989  ,≈dhC’G  áæ°ùdG  ∫hC’G  Oó©dG  z≥£æªdG  º∏Y

 ,1978  IôgÉ≤dG  ,4•  ,±QÉ©ªdG  QGO  ,ΩÓ°SE’G  …ôμØe  óæY  åëÑdG  ègÉæe  ,»eÉ°S  »∏Y  QÉ°ûædG  ``

 .Égó©H  Éeh  63  ¢U

 ,1.•  ,Üô©dG  ø```««fÓ≤©dG  á£HGQ  ``  á```©«∏£dG  QGO  ,ø«ª∏μàªdG  ΩÓ```°SEG  ,óªëe  ∫Ó```g  ƒ```H  ™```LGQ ```  1

.154  ``  146  .¢U  .¢U  ,2006  ,ähô«H

=
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 ø«àdõæªdG  ø«H  ádõæe  »a  ¬fCÉH  ô«¡°ûdG  ∞bƒªdG  ∂dP  ádõà©ªdG  äò```îJGh  ,ÖfP

 QÉædÉH  óYƒàe  ¬fCGh  ,¬ÑfP  ≈∏Y  ¬HÉ≤Y  ºgóæY  ºàëJ  Éªæ«H  ;»∏μ°ûdG  ÖfÉédG  øe

.ó«YƒdGh  óYƒdG  PÉØfEG  ÜƒLh  øe  ÜÉÑdG  »a  √ƒ∏ q°UCG  …òdG  π°UCÓd  kÉ©ÑJ

 ábÓ©dG  ∂∏àd  kÉ«∏éJ  ``  iôNCG  ÉjÉ°†b ÖfÉL ≈dEG  ``  á«°†≤dG  √òg πμ°ûJ  kÉeƒªYh

 óbh  ,ΩÓ°SE’G  »a  »cƒ∏°ùdG  »```∏ª©dG  ÖfÉédGh  …OÉ≤àY’G  ÖfÉédG  ø«H  á```°ùÑà∏ªdG

 ÖfÉédG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ≈dEG  êQGƒîdGh  ádõà©ªdG  ™e  ôμÑªdG  ΩÓμdG  º∏Y  Ö∏ZCG  ¬éJG

 ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,»°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’G  ÖfÉédÉH  Ió«≤©dG  §HQh  ,»cƒ∏°ùdGh  »∏ª©dG

 ¢SÉædG á∏eÉ©e »a á«fÉ°ùfEG  ádGóYh ,º¡dÉªYCG  ≈∏Y ¢SÉædG IGRÉée »a á«¡dEG  ádGóY

 »£©j  …òdG  »fGôØ¨dGh  …ôÑédG  ôμØdG  ¢† raQh  ,º¡Hƒ©°ûd  ΩÉμëdGh  ,ºgOGófC’

 »ah  . k’hOh  äÉYÉªLh  kGOGôaCG  ¢VQC’G  »```a  øjó°ùØª∏d  á«Yhô°ûªdG  ø```e  kGó```jõe

 º«≤©dG  ô«¶æàdG  ƒëf  ¬```éJGh  ,º«≤dG  √òg  ôNCÉàªdG  ΩÓμdG  º∏Y  ≈```°SÉæJ  π```HÉ≤ªdG

.¬æe  ôØe  ’  kGôeCG  ójóL  øe  ádCÉ°ùªdG  √òg  »a  ô«μØàdG  π©L  Éªe  ,Ωó≤J  Éªc

 ôcòf  ¿CG  »Øμjh  :ΩÓμdG  º∏Y  »a  ó«∏≤àdG  ´ƒ«°Th  π```≤©dG  QhO  ™```LGôJ  ```  4

 á©jô°ûdG  »a  »```∏≤©dG  ô¶ædG  øe  kÉYƒf  ¢SÉ```°SC’ÉH  âfÉc  ΩÓμdG  º```∏Y  ICÉ```°ûf  ¿CG

 »a  º¡aGô°SEG  ¢SÉ```ædG  º¡«∏Y  ò```NCG  ≈àM  ,ádõà©ªdG  »```eó≤àe  ió```d  á```«©«Ñ£dGh

 ôeC’G  ≈¡àfG  ≈àM  ,»YGóHE’G  ô¶ædGh  åëÑdG  ≈æ©ªH  ƒg  …òdG  ,π≤©dG  ∫É```ª©à°SG

 º¡Ñgòe  OÉªàYGh  ,ôNCÉàªdG  …ó«∏≤àdG  ¬∏μ°T  »a  …ô©°TC’G  ÖgòªdG  QÉ°üàfG  ≈dEG

 ,åëÑdGh  ô¶ædG  ≈dEG  ´GO  ∑Éæg  ≥Ñj  º∏a  ,á«eÓ°SE’G  OÓÑdG  Ö```∏ZCG  »a  kÉ```«ª°SQ

.ó«∏≤Jh  ßØMh  ¢ùjQóJh  ¢SQO  Oôée  ádCÉ°ùªdG  âëÑ°UCÉa

 »Yóà°ùJ  ΩÓμ```dG  º∏Y  ó```jóéJ  ≈dEG  Iƒ```YódG  ¿EÉ```a  ,≥Ñ°S  É```e  ≈```∏Y  kAÉ```æHh

 ô°üæY  ¿É«¨£d  kGô```¶f  ;¬°ùØf  »eÓμdG  π```≤©dG  »a  á≤«ªYh  Iô```«Ñc  äÉ```MÓ°UEG

 ≈∏Yh  ,ègÉæªdGh  ÇOÉÑªdGh  πFÉ°ùªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y ô°ü©dG  äÉ«£©e ≈∏Y OóéàdG

.É¡°ùØf  Qƒ°ü©∏d  á«aô©ªdG  á°Sóæ¡dG  iƒà°ùe
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?ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  í∏£°üe  »æ©j  GPÉªa

 âjCGQ  ó≤a  ∂dòdh  ,ø«ªà¡ªdG  ø«H  ¢TÉ≤f  ∑Éæg  ∫GR  ’  á¶ë∏dG  √òg  ≈```àM

 Gò¡H  øjOÉæªdG  ó°UÉ≤e  ≈```dEG  ¬LƒJCG  ¿CG  ádCÉ°ùªdG  √òg  »a  ¢VƒîdG  ø```Y  kÉ```°VƒY

 ΩÓμdG  º∏Y  ƒg  Ée  ∫GDƒ°ùdG  ¢VƒYh  ,º¡jód  ´ƒ°VƒªdG  QhÉëe  ¢†©Hh  ,ó```jóéàdG

?±ó¡j  GPÉe  ≈dEGh  ójóédG  ΩÓμdG  º∏Y  GPÉªd  : kÓjóH  k’GDƒ°S  ìô£f  ?ójóédG

 ,ΩÓμdG  º∏©d  …ó«∏≤àdG  ìô```£dG  »a  ∞©°†dG  •É≤f  ¢†```©H  âeó≤J  ó```≤d

 ,∂dP  πHÉ≤e  »ah  ,¬d  »¨Ñæj  Éeh  ¬«a  ô¶ædG  IOÉ```YE’  kÉ«aÉc  ¿Éc  ∂dP  π```©dh

 iód  kÉ```eƒ¡Øeh  kGó```jóL  ¿ƒμj  ≈```àM  ¬∏©a  ΩÓμ```dG  º∏Y  ≈```∏Y  Ö```éj  GPÉ```eh

 .kÉ¨dÉH  kGôKCG  Ωƒ∏©dG  Qƒ£Jh  áØ°ù∏ØdG  º¡«a  âcôJ  øjòdG  ∂ÄdhCG  ; kÉ°†jCG  øjôNB’G

 á£≤ædG  √òg  »a  Oƒ°ü≤ªdG  PEG  ;QƒeC’G  √òg  ¢†©H  OGôjEG  ≈∏Y  Éæg  ô°üàbCÉ°Sh

 ºdÉ©dG  »a  É```¡«a  åëÑdG  ∫GR  ’  »```àdG  á«°†≤dG  √òg  ≈```∏Y  ¬«ÑæàdG  ƒ```g  É```ªfEG

:kGóL  kÓ«Ä°V  á°UÉN  »Hô©dG

 ÖfÉédG Ωƒ∏©e ƒg Éªc ΩÓμdG º∏Y ≈∏Y ≈¨W ó≤d :á«æ««ÑàdG ádÉëdG ≥«ª©J ``  1

 ´GóHE’G  ÖfÉL  OƒLh  åëÑdG  ∫ÓN  ÉæàÑKCG  ób  Éæc  ¿EGh  ,(Apologetics)  »```YÉaódG

 ¢†©ÑH  iOCG  ób  ´É```aódG  ÖfÉL  »a  ±Gô°SE’G  ¿CG  ô```«Z  ,á≤«≤ëdG  Ö```∏Wh  êÉ```àfE’Gh

 óFÉ≤©dG  øY  ´ÉaódG  »g  »àdG  ,¢SÉ°SC’G  ¬àjÉZ  øY  ΩÓμdG  êGôNEG  ≈dEG  ø```«ª∏μàªdG

 íÑ°UCGh  ,¿hó≤à©j  ’  É```ªY  ≈àM  ¿ƒ©aGój  ø«ª∏μàªdG  ¢†©H  QÉ```°U  ≈àMh  ,á```«æjódG

 ,º°üîdG  ΩÉëaEG  πLC’  ∫ƒ```b  ƒg  Ée  ø«H  º∏μàªdG  iód  ≥jôØàdG  ≈dEG  kÉ```«YGO  ô```eC’G

 ¬°ùØf  ΩÓμdG  º∏Y  ≈∏Y  kGô£N  ∂°T  ’h  ôeC’G  Gò```¡d  ¿EGh  .øjóàdG  πLCG  øe  ∫ƒ```bh

.1¢SÉ°SC’G  »a  ¿ÉªjEÓd  »aô©ªdG  AÉæÑdG  ¬æe  ó°ü≤dG  ,∫ƒ≤dG  øe  ¢ùæéc

 øe  k’óH  ΩÓμdG  º∏Y  »```a  »æ««ÑàdG  ÖfÉédG  Ö«∏¨J  ƒ```g  ¿PEG  Üƒ```∏£ªdGh

 QGO  ,IOó©àe  åMÉÑe  ÉjGhR  øe  ΩÓμdG  äÉ«JGòd  á°SGQO  ,¢ùæéc  ΩÓμdG  ,óªMCG  ¿Gó```ªM  »```ª∏©dG ```  1

 .119  .¢U  .2007  ¢SÉa  ,≈dhC’G  á©Ñ£dG  ,áKGóëdG  ó©H  Ée
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 ¬àªLÉ¡eh øjódG º«dÉ©J øY ´ÉaódG »a ΩÓμdG ¥ô¨à°ùj ¿CG  ∫óÑa{ ,»YÉaódG

 ø««ÑàdG  ≥jôW  øY  ôNB’G  ±ô```£∏d  ¬ª«dÉ©J  º«¡ØJ  ∫hÉë«°S  ,ôNB’G  º```«dÉ©J

.1z∫’óà°S’Gh

 ¿ƒμj  ¿CGh  ,kÉ«ªgÉØJ  kÉjQGƒM  kÉ©HÉW  ΩÓμdG  º∏Y  òîàj  ¿CG  ƒg  ¿PEG  Üƒ∏£ªdÉa

 kÉYƒf  §≤a  ¢ù«dh  ,ôNB’G  ™e  ÖWÉîàdG  øe  kÉYƒf  ójóédG  »eÓμdG  ∫É≤ªdG  êÉàfEG

 kÉMhô£e  ¿Éc  ¬fCG  ≈∏Y  Iôe  ô«Z  ÉfócCG  …òdG  ``  º¡ØdG  ∫GDƒ°S  ¿EG  .äGòdG  »Yh  øe

 ’  …òdG  ``  º¡ØdGh  ,¬aÉæÄà°SGh  Ωƒ«dG  √DhÉ«MEG  Üƒ∏£e  ``  Ωó≤dG  òæe  ΩÓμdG  º∏Y  »a

 ¬«a  ô¶ædG  Üƒ∏£e  `` Qƒ¶æªdG  ÜÉàμdG  ÉªfEGh  ,Qƒ£°ùªdG  ÜÉàμdG  º¡a  §≤a  »```æ©j

 ¿CG  Öéj  πH  ;É°VQÉ©àj  ’CG  ∂```dòdh  º¡ØdG  Gò¡d  óH ’h  ,º```¡ØdG  ƒëf  kÉ```«©°S  kÉ```°†jCG

.2ºgÉØàdG  ¬«ª°ùf  Ée  ìÉàØe  ƒg  ∂dPh  ,kÉ°†©H  Éª¡°†©H  ócDƒjh  Gó°VÉ©àj

 á«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  ÜÉàc  ,»eÓμdG  OÉ¡àL’G  :øª°V  ,¿GôjEG  »a  ójóédG  ΩÓμdG  ,≈Ø£°üe  ¿É«μ∏e ```  1

.192  .¢U  ,2002  ähô«H  ,1.•  ,…OÉ¡dG  QGO  ,Iô°UÉ©e

 …ó≤©dG  Qƒ°üàdG  »a  ø```«ØdÉîªdG  ™e  øjóc  ΩÓ°SE’G  É¡°VÉN  »àdG  iô```ÑμdG  ácô©ªdG  â```fÉc  ó```≤d ```  2

 ájôμØdG  áMÉ°ùdG  É¡Jó¡°T  äÉ```¡LGƒªdG  √òg  ºgCG  ¿EG  å«ëH  ,∫Éà≤dGh  Üô```ëdG  áMÉ°S  øY  Ió```«©H

 ¿Éc  á«ë«°ùªdG  OÓÑdG  íàa  ¿CG  ``  §≤a  ô«còà∏d  ``  Éæg  πé°ùf  PEG  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  á«eÓμdGh

 ¿EG  å«M  ,ÜGƒHC’G  íàa  á«°†≤H  ≈ª°ùj  Ée  âaôY  ób  ø«£°ù∏ah  ΩÉ°ûdG  OÓH  ¿CGh  ,kÉª∏°S  ¬Ñ∏ZCG  »a

 IôjõédG  ¬Ñ°T  øe  ø«eOÉ≤dG  ø«ëJÉØ∏d  º¡fóe  ÜGƒHCG  íàa  GhQÉàNG  ób  ≥WÉæªdG  √òg  ¿óe  Ö∏ZCG

 Éæd  πé°S  ºK  .kÉfÉÑgQh  ø«°ù«°ùb  Gƒ```fÉc  ÜGƒHC’G  √òg  íàa  GƒdƒJ  øjòdG  ¿CG  kÉ```ãÑY  ¢ù«dh  ,á```«Hô©dG

 π©dh  ,á¡aÉ°ûeh  á```HÉàc  ,ájôM  πμH  ºgóFÉ≤Y  øY  ´ÉaódG  ø```e  A’Dƒg  ø«μªJ  ∂dP  ó```©H  ï```jQÉàdG

 ô«N  ``  ,ô«ãc  ºgô«Zh  √ôb  »HCGh  á«bô°ûdG  á°ù«æμdG  AÉHBG  áªJÉN  ``  »≤°ûeódG  ÉæMƒj  ¢ùjó≤dG  ∫Éãe

.∂dP  ≈∏Y  ∫Éãe

 »a  kÓãe  ,AÉ¡≤ØdG  äÉ```eÉªàgG  Ö∏°U  øe  ƒ```g  ÉªH  ¿ƒæ©j  Gƒfƒμj  ºd  á```°UÉN  ø```«ª∏μàªdG  ¿CG  É```ªc

 Gƒ¡éJG  ÉªfEGh  ,º```«gÉØªdG  øe  Égô«Zh  ΩÓ°SE’G  QGOh  á```jõédGh  áeòdG  πgCG  ΩÉμ```MCG  πãe  É```jÉ°†b

 √òg  ¿CG  Ωƒ∏©eh  ,óédG  ò```NCÉe  ≈∏Y  º¡J’É≤e  òNCGh  º¡àéLÉëeh  Ωƒ≤dG  IôXÉæe  ƒ```ëf  Iô```°TÉÑe

 á∏«∏b  á«∏bCG  kGQƒa  ΩÓ°SE’G  Gƒ∏NO  øjòdG  hCG  ¿ƒëJÉØdG  ¿ƒª∏°ùªdG  É¡«a  πμ°ûj  ¿Éc  á```°UÉN  ¿Gó```∏ÑdG

 ≈dEG  Ióe  ó©H  âdƒëJ  ób  ¿Gó∏ÑdG  √òg  ¿CG  ô«Z  ,á«HôëdG  äÉª¡ªdG  AÉ¡àfG  ó©Hh  ôeC’G  á```jGóH  »```a

.AÉ°T  øjO  …CG  ≈∏Y  AÉ°T  rø ne  AÉ≤H  ™e  áª∏°ùe  á«Ñ∏ZCG  äGP  OÓH
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نظر وجهات 

.ô°üe  øe  á«ªjOÉcCGh  áãMÉH  ■

■  ≈Ø£°üe  OGDƒa  óªMCG  ádÉg

 ,á∏«îàe  áMôH  ¥É```̀aBG  »a  ÉæH  ≈©°ùj  …QGƒ```̀M  w¢```̀ünf

 ,Ö°VÉ¨dG  ¢ûª¡ªdG  ∞≤ãªdG  ôJƒJ  ø«H  Ée  ÉæMhGôj

 pICG ró```̀gh  ,á```̀«MÉf  ø```̀e  ,Ωó```̀àëªdG  …ƒ```̀«ëdG  …Oƒ```̀LƒdG  ¬```̀≤∏bh

 áë°ùa  »```̀a  ô≤à°ùªdG  ¿É```̀£∏°ùdG  ∞```̀≤ãªd  »```̀£°SQC’G  π```̀eCÉàdG

 á«MÉf  ø```̀e  ,á«∏ªîªdG  á```̀«gÉaôdG  á```̀ªîJh  ,º```̀YÉædG  ø```̀«≤«dG

 IQhô°†dG ¬©ª≤Jh ,¢û«©dG  ∞¶°T áMGóa »fÉ©j ∫hC’G .á«fÉK

 IGQGóe iƒ°S ¬jód ¢ù«dh ,QÉ«àN’G ájôM ∂∏ªj ’ ,á«°SÉ≤dG

 »a  ∫òªdG  AGóéà°S’G  OhóM  ≈```̀àM  ,á°UÉNh  áeÉY  ™```̀«ªédG

 ```  Qƒ°ü©dG  äÉ```̀Ñ∏≤J  ºZQ  ```  ¬```̀fEÉa  ,»fÉãdG  É```̀eCG  .Iô```̀«ãc  ¿É```̀«MCG

 ∞¶°T »fÉ©j ’h ,¿É£∏°ùdG ÜÉë°UCG  »∏Y ∫ódG ∂∏ªj ∫GR Ée

.áμJÉ¡dG  áLÉëdG  ¬≤ë°ùJ  ’h  ,¥ôëªdG  êÉ«àM’G

 hCG  ,á«¶°ûàe  IôKÉæàe  ¬∏eGƒg ¢ùFÉÑdG  …ó«MƒàdG  ≥∏£j

 √QhÉëe  πjÉîj  ¬∏©dh  ,¬H  ÇQÉ≤dG  ΩÉ¡jE’  ≈©°ùj  Ée  ƒg  Gòg

العامة شائعات 
الخاصة وأحاديث 
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نظر وجهات 

 ,∑Éægh  Éæg  øe  á£≤à∏ªdG  áàà°ûªdG  á«°ûeÉ¡dG  π«°UÉØàdG  É```̀jGôe  ôÑY  ¬```̀ZhGôjh

 Oôée  »g  πH  ;¬æ«©H  ¥É«°S  É¡ª¶àæj  ’  ,øàªdG  êQÉN  á«°ûeÉg  äÉ«FõL  É¡fCÉch

.ôWÉîdG  ƒØYh  IôëdG  á¡jóÑdG  äGAÉ°†a  Æƒ°üJ  OÉμJ  ájQGƒM  äÉ«YGóJ

 í```eÓe  √É```æàc’  á```«ãëÑdG  á```bQƒdG  √ò```g  ≈```©°ùà°S  ¢û```eÉ¡dG  ≥```ªY  ø```eh

.áàZÉÑªdG ÉjGôe »a É¡æY äƒμ°ùªdG π«°UÉØàdG ≈∏éàJ å«Mh ,øàª∏d ájQGƒàe

:á£∏°ùdG  ∫ƒM  áeÉ©dG  äÉ©FÉ°Th  åjOÉMCG

 PEG  √ÉÑàfÓd  kGô```«ãe  k’GDƒ°S  ¬jƒμ°ùe  ≈```∏Y  ÆhGôe  ìƒ°VƒH  …ó```«MƒàdG  ìô```£j

`` :∫ƒ≤j

 øe  …ôéj  ’  ,¬«dEG  ø«Hô≤ªdGh  ,¬æe  ø«fGódGh  ,∂```∏ªdG  á°UÉN  ∫ÉH  É```e{

 πãe  ¬æe  ó```YÉHC’G  áæ°ùdCG  ≈```∏Y  …ô```éj  Ée  πãe  º```¡àæ°ùdCG  ≈```∏Y  ∂```∏ªdG  ô```cP

 ,√ôcòH  ™«°ûàdG  ájÉZ  ≈∏Y  A’Dƒg  óéJ  ∂fEÉa  ,á°SÉ°ùdGh  ájôcÉ°ûdGh  ø«HGƒÑdG

.¬«∏Y  ÜòμàdGh  ,¬«dEG  IQÉ°TE’G  »a  iƒYódG  ájÉ¡fh

 ∂∏ªdG  ≈dEG  ø```«HôbC’G  ¿CG  :É```ªgóMCG  :ø«ÑÑ°ùd  :¬```jƒμ°ùe  »```∏Y  ƒ```HCG  ∫É```b

 É¡H  GhòNCG  »àdG  ÜGOB’G  á∏ªL  »ah  ,º¡àeóîd  ¿ƒë∏°üà°ùªdG  ¿ƒ```HODƒªdG  º```g

 kÉμàgh  ¬àÑ«¡d  kÉcÉ```¡àfGh  ,¬d  k’GòàHG  √É```jEG  ºgôcP  »a  ¿EÉa  ,∂```∏ªdG  ô```cP  ∑ô```J

 ,¬JôcP  Éªd  ¿ƒ¡HCÉj  ’h  ,¿hõ```«ªj  ’  º¡HGOBG  ,á≤Ñ£dG  ∂```ÄdhCG  É```eCÉa  .¬```àeôëd

 ,¬d  π°UCG  ’  ÉªH  QÉîàa’G  »a  º¡H  á≤FÓdG  á```eÉ©dG  ´ÉÑW  ≈∏Y  ¿hô```éj  º```¡a

 óæY  kÓëeh  áeGôc  ∂```dòH  ¿ƒdÉæj  º¡fCG  º```¡æ¶dh  ,¬d  á```≤«≤M  ’  É```e  AÉ```YOGh

 ∂∏ªdG  ¿EÉa  ,¬àHƒ≤Y  øe  ∂∏ªdG  á«°TÉM  ±ƒN  :ôNB’G  ÖÑ°ùdG  ÉeCGh  .º¡dÉãeCG

 AÉ°ûaEG  ≈dEG  √hôcGP  ió©àj  ÓÄd  ;¬d  á°SÉ«°S  √Gôjh  ,Ö```fòdG  Gòg  ≈∏Y  Ö```bÉ©j

(πeGƒ°ûdGh  πeGƒ¡dG)z¬LGôNEG  »¨Ñæj  ’  åjóM  êGôNEGh  ,ô°S

 »Øæj  ’  Gòg  ¿EÉa  ;á«fÉfƒ«dG  áØ°ù∏Ø∏d  ¿É```c  ôÑcC’G  ¬jƒμ°ùe  A’h  ¿CG  º```ZQh

 ΩÉ©dG  »aÉ≤ãdG  ¥É«°ùdG  ºμëH  ∂∏ª∏d  ¬JGQƒ°üJ  á«Ø∏N  »a  »°SQÉØdG  ôKC’G  Qƒ°†M
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الخاصة وأحاديث  العامة  شائعات 

 á«bÓNC’G  áédÉ©ªdG  øY  kGó«©Hh  .±hô```©e  ƒg  Éªc  ,»¡jƒÑdG  ™HGôdG  ¿ô≤dG  »```a

 øe  √QhóH  ƒ```∏îj  ’  …òdGh  ,¬jƒμ°ùe  ÜGƒ```éd  Iô```WDƒªdG  »```dÉãªdG  ™```HÉ£dG  äGP

 øe  á£∏°ùdG  ø«H  Ió```≤©ªdG  ábÓ©dG  ∂∏J  ÉjÉÑîH  ¢ù```é¡j  ¢üædG  ¿EÉa  ;á```ZhGôe

 π¡°ùdG  ¬dGDƒ°ùH  …ó«MƒàdG  ¢üîjh  .iôNCG  á«MÉf  øe  áeÉ©dGh  á°UÉîdGh  ,á«MÉf

 ≈©°Sh  πH  ;º```¡æe  kGóMGh  ¬jƒμ°ùe  ¿É```c  …òdGh  ,ø```«Hô≤ªdG  á```°UÉîdG  ™```æàªªdG

 ±ô©j  ºd  ¬æμd  ;º¡JôeR  »a  πNójh  º¡«dEG  Ö°ùàæ«d  kÉeƒªëe  kÉ```«©°S  …ó```«MƒàdG

 »a  ø«∏eÉ©dG  áeÉ©dG  ¢üîj  Éªc  ,á¡L  øe  áÑ©∏dG  ¢SQÉªjh  êPƒªædG  ≥≤ëj  ∞«c

 ;øjôcÉ°ûdGh  á°SÉ°ùdGh  ø«HGƒÑdG  øe  áYƒæàªdG  É¡JÉMÉ°ùe  πNGOh  ,á£∏°ùdG  AÉ°†a

 ábQÉØe  ≈dEG  …ó```«MƒàdG  ∫GDƒ```°S  ÉæàØ∏jh  .iôNCG  á```¡L  øe  ó```«Ñ©dGh  Ωó```îdG  …CG

 ∂∏ªdG  hCG  á£∏°ùdG  øY  åjóëdÉH  Éª¡æe  πc  ábÓY  å«M  øe  á°UÉîdG  / áeÉ©dG

 áeÉ©dG  ¿CG  ßMÓf  Éæ∏©dh  .QÉàà°S’Gh  »ØîàdG  äƒμ∏e  »a  hCG  ,ºgô¡X  AGQh  øe

 øe  ≈∏YCG  Qó≤H  ¿ƒ©àªàj  ï```dEG  øjôcÉ°ûdGh  á°SÉ°ùdGh  ø«HGƒÑdG  A’Dƒg  ∫É```ãeCG  ø```e

 º¡fEÉa  ,∂∏ªdG  øY  óYÉHC’ÉH  A’Dƒg  ∞°üj  ¬fCG  ºZQh  ,¥É«°ùdG  Gòg  »a  á```jôëdG

 ∂dP  ;º¡«dEGh  É¡«dEG  ¬ÑàæªdG  ô«Z  IQƒ```£îdG  áLQO  ≈dEG  kÉHôb  ôãcC’G  ¿ƒfƒμj  ó```b

 πμdG  ,º¡H  ô©°û oj  ’h  º```¡«dEG  âØà∏j  ’  ,¿ÉμªdG  äÉ```«æK  »a  ¿ƒ```°Sóæj  A’Dƒ```g  ¿CG

 ¿ƒ∏eÉ©j ób πH ;ô£N hCG  áª«b hCG  ¿CÉ°T …hP óMCG ºg qó©j ’h ,ºgOƒLƒH ø«¡à°ùj

 ºgQƒ°†Mh  º¡©°Vh  »a  ¿ƒØ∏àîj  ’h  ,kÉÄ«°T  ¿ƒª¡Øj  ’  AÉ«ÑZCG  AÉ¡∏H  º```¡Ø°UƒH

 øe  •ƒ≤°ùdGh  á```«dÉÑe sÓdGh  á```fÉ¡à°S’G  äÉ```MÉ°ùe  ¿EG  .ÜGhó```dGh  ºFÉ¡ÑdG  ø```Y

 ÜGôàbÓd  πH  ;Ö°ùëa  á≤∏£ªdG  á```jôëdGh  äÓØfÓd  ’  äÉMÉ°ùe  »g  QÉ```ÑàY’G

 ,á«£¨àdGh  ájÉªëdG  QGƒ```°SCGh  ,äÉWÉ«àM’Gh  äÉ```LÉ«°ùdG  πc  ¥GôàNGh  ,ó```jó°ûdG

 ,QGô°SC’G  ≈ØNCGh  ¢üNCG  ¿ƒë°†Øjh  ,≈¨Ñæj  Éªe  ôãcCG  ¿ƒaô©j  A’Dƒg  π©éj  Éªe

 QÉ°ùj  ÜÉë°UCGh  OGƒbh  AÓÑfh  ±Gô°TCGh  AGQRhh  ∑ƒ∏e  ``  πμdG  ÉjÉØN  ¿ƒaô©j  PEGh

 ¿hOó¡j  á©ª°ùàe  á«¨°üe  ¿GPBGh  á°ü°ü∏àe  ¿ƒ«Y  º¡a  ``  ïdEG  ,ø```«Ø≤ãeh  ≈æZh

.ºgOó¡j  A»°T  ’h  ,áaÉμdG
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نظر وجهات 

 ÜÉàμd  kÉ≤ah]  √ódh  ≈dEG  ¿Éfƒ«dG  ∑ƒ∏e  óMCG  ó¡Yh  áë«°üf  ≈dEG  ™ªà°SGh

:∫ƒ≤j  PEG  ,[º«gGôHEG  øH  ∞°Sƒj  øH  óªMC’  (á«fÉfƒ«dG  Oƒ¡©dG)

 ∂°SGƒMh  ,™æªJh  É¡H  »£©J  »àdG  ∂MQGƒL  ádõæªH  ∂```eóN  ¿CG  º```∏YCGh{

 ø°ùMh  á```fÉeC’Gh  ¥ó```°üdÉH  º¡°Vôa  ,¬```H  äô```©°T  Ée  ≈```∏Y  É```¡H  »```°†≤J  »```àdG

 ,∂∏ªdG ∂YRÉæJ É¡fEÉa ,¬Jƒ¡°T âjƒb øe º¡æe QòMGh ,äôKBG  Ée ≈dEG  OÉ«≤f’G

 »a  ¬«dEG  êÉàëJ  Ée  ≈∏Y  ¬Jôμa  Iƒb  äOGR  hCG  á```∏«M  ∞£∏H  ∂æY  ô```à°ùJ  ø```eh

 ,¬àdõàYG  É```ª«a  πWÉÑdGh  ,¬```H  ÖdÉ£J  Éª«a  ≥```ëdG  º```¡Hƒ∏b  Üô```°TCGh  ,¬```àÑJôe

 .ºdÉX  ó©àeh  ,ºKBG  êôëàe  º¡æe  ∑QƒeCG  íØ°üàe  ¿CGh  ,¬àjCGQ  Éª«a  ÜGƒ°üdGh

 É¡æe  ôãcCG  `` ¬°UôM  π```b  ¿CGh  ``  ¬H  πch  Éª«a  º¡æe  ´ƒ```Ñ£ªdÉH  ∂```à≤K  ø```μàdh

 ô£Ñj  ’  ÉªH  ∑É```jÉ£Y  øe  º¡ØdBGh  ......√OÉ```¡àLG  º```¶Y  ¿EGh  ™```æ°üàªdG  »```a

 ≈dEG  OÉb  É```ª«a  ∂aÓN  º```¡«∏Y  ô```¶MGh  ...º```gôZÉ°UCG  ¿õ```ëj  ’h  ,º```¡eÓYCG

 ∂æY  wƒ```Ñf  ±Ó```îdG  ¿EÉ```a  ,∂```Hô°VCG  É```ª«a  ∂```aÓN  ô```¶ëJ  É```ªc  ,∂```àë∏°üe

 ’  ∂fEÉa  .....π```©a  ’h  ∫ƒb  »a  í«Ñ≤H  ∂```æe  º```¡°ùfDƒJ  ’h  ...∂```«∏Y  ™```aôJh

 øY  ∂£ëJ  á∏jPQ  ∂æe  ø«Ñàj  ºd  Ée  º¡«∏Y  á°SÉFô∏d  kÉ≤ëà°ùe  ºgóæY  ∫GõJ

z?º¡Ñ«JôJ  ∂«∏Y  ó°ùah  ,ºgôFGô°S  ∂∏e  øY  âdP  ∂dP  GóH  GPEÉa  ∂àÑJôe

 á«ªgC’G  ójó°T  Qƒ°†M  øe  ¢üædG  Gòg  ¬æY  ∞°ûμj  Ée  ióe  ßMÓf  Éæ∏©dh

 !!¬MQGƒLh  ¬°SGƒM  ,∂∏ªdG  äGhOCG  hCG  Ωóî∏d  IQƒ£Nh  π≤Kh  ICÉWh  øe  ƒ```∏îj  ’

 ¢SGƒM  É¡«dEG  Oƒ```≤J  óbh  ,IQƒ£N  øe  ¬«æ©j  É```e  πμH  áàaÓdG  ¬```àd’O  ¬```«Ñ°ûà∏dh

 »ÑJGôàdG  º«≤dG  ΩÉ```¶f  πX  »a  á«fóàªdG  Iƒ```¡°ûdG  äGAÉ°†a  ,¬```MQGƒLh  Aô```ªdG

 ,Iô£«°ùdG  IQhô°V  »```æ©j  Ée  ƒgh  .±hô©e  ƒg  Éªc  ,çÓ```ãdG  ¿É°ùfE’G  ¢Sƒ```Øæd

 á≤∏£e  ¿ƒμJ  ¿CG  á```«ªgCG  πH  ,A’Dƒg  ≈∏Y  π≤©∏d  Éæg  ±OGô```ªdG  ∂∏ªdG  Iô```£«°S

 √Gó©àj  πH  Ö°ùëa  á```ÑbGôªdGh  QòëdG  ó```æY  ôeC’G  ∞bƒàj  ’  ºK  ø```eh  ,á```∏eÉch

 πH  ;§≤a  …ô```gÉ¶dG  ∑ƒ∏°ùdG  iƒ```à°ùe  ≈∏Y  ’  É¡à«∏ch  á```«©ÑàdG  á```«bÓWEG  ≈```dEG
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 OÉμJ  ,π°UCÓd  á©HÉJ  k’ÓX  A’Dƒ```g  hó¨j  å«ëH  ,QÉμaC’Gh  óFÉ≤©dG  iƒà°ùe  ≈```∏Y

 ôeC’G  π°üjh  !!¬dÓN  øe  ’EG  óLƒJ  ’  hCG  , kÉ```eóYh  kGOƒL oh  ¬©e  QhóJh  ,¬```≤HÉ£J

 ’h  áë∏°üe  »a  ’  ,∂```∏ªdG  ™e  ΩóîdG  ±Ó```àN’  á«fÉμeEG  …CG  ô¶M  ó```M  ≈```dEG

 í°UC’G  áaô©ªdG  AÉYOGh  ,∂∏ªdG  ≈```∏Y  »dÉ©àdG  »æ©j  ±ÓîdG  Oôée  ¿C’  ;ô```°V

 øªμJ  Éæg  ±Ó```îdG  IQƒ£N  π©dh  !!≥```«∏j  ’  Ée  Gò```gh  ,√ô°†j  hCG  ¬```©Øæj  É```ªH

 kÉª¡ah  IQób  ôãcCG  ≈fOC’G  hó```¨j  ø«M  ,ÖJGôà∏d  Ö∏b  øe  ¬«∏Y  ÖJôàj  ó```b  É```ª«a

 Gòg  »a  áª«μëdG  áaô©ªdGh  π≤©dGh  iRGƒàj  OÉμj  …òdG  ,≈∏YC’G  øe  kGQÉ°üÑà°SGh

 πjÉëàdG  äÉfÉμeEG  ≈dEG  »ØN  ±ôW  øe  ô«°ûJh  íFÉ°üædG  ÅeƒJ  Éª«ah  !!¥É```«°ùdG

 ºgó«°ùd  (¢SGƒëdGh  ìQGƒ```édG)  ΩóîdG  A’Dƒg  πÑb  øe  á```∏jÉîªdGh  á```ZhGôªdGh

 á«≤Ñ£dG  ºgOhóM  GhRhÉ```éJ  øjòdG  A’Dƒ```g  á°UÉNh  ,(ºcÉëdG  π```≤©dG)  ∂```∏ªdG

 ∂∏ªdG  á°VÉjQ  ``  á```«ªàM  πH  ``  IQhô°V  ≈∏Y  í```∏J  É¡fEÉa  ,ôμØdG  Iƒ```bh  á```aô©ªdÉH

 ¿RGƒàªdG  ™ªédG  ∂```dP  øY  èJÉædG  OÉ«≤f’G  ø```°ùMh  ,áfÉeC’Gh  ,¥ó```°üdÉH  º```¡d

 á«MÉf  øe  ≥aôdGh  ø«∏dGh  ,á«MÉf  øe  Ió°ûdGh  áeGô°üdG  ø«H  º«μëdG  è```°VÉædG

 Iójó°T  á«dÉãªdG  ∂```∏ªdG  IQƒ```°üH  á°ùLÉg  π```¶J  »àdG  íFÉ°üædG  »```gh  !!á```«fÉK

 ∫òÑàjh  ,≈fOC’G  π```FÉ°Sh  Ωóîà°ùj  ¿CG  ≈∏YCÓd  »¨Ñæj  ’  å```«M  ,™aôàdGh  AÉ```≤ædG

 !!á£ëæªdG  á∏jÉëàªdG  ¬```Ñ«dÉ°SCG  kÉeóîà°ùe  ¬```¡LGƒj  Óa  ,√ÉjGôe  ôÑY  √Qƒ```°†M

 ;∫ƒ≤©dGh  ìGhQC’G  A’h  Ωó```îdG  A’h  ÜGòàLG  ≥FGôW  øª°V  øe  ¿EÉa  ,™```Ñ£dÉHh

 kÉ≤ah  ºàJ  ¿CG  »```¨Ñæj  »àdGh  ,í```æªdGh  äGAÉ£©dÉH  º```¡«∏Y  á∏eÉμdG  á```æª«¡dG  π```H

 ’h  •GôaEG  ’  å«M  ,∫óà©ªdG  »ÑgòdG  §```°SƒdG  IóYÉb  É¡ªgCG  ,IOóëe  ó```YGƒ≤d

 Ö«°üj  ’  ÉªH  ,¬æe  ΩóîdG  A’Dƒg  áÑJôªd  kÉ≤ah  ,íæªjh  ∂∏ªdG  »£©«a  ,§jôØJ

 ô©°ûà°ù«a  ,≈fOC’G  ¿õ```Mh  IóLƒe  ô«ãà°ùj  ’h  ,áªîàdGh  ô£ÑdÉH  º```¡æe  ≈```∏YC’G

 ,ø«à≤Ñ£dG  »a  Ée  CGƒ```°SCG  ∂∏ªdG  õØà°ùj  ’  ºK  øeh  !!áμJÉ¡dG  á```LÉëdGh  º```∏¶dG

 ßMÓf  Éæ∏©dh  !!¬```«∏Y  hCG  ¢†©H  ≈∏Y  º```¡°†©H  ºgOÉ≤MCGh  º```¡æFÉ¨°V  ô```«ãj  ’h

 »¨Ñæj  Ée  øY  »°VÉ¨àdG  óM  ≈dEG  π°üj  …òdGh  ,á≤ãdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y  ìÉëdE’G  Gòg
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 hCG  ∂∏ªdG  Iô```°†M  »a  »dƒ≤dGh  »```cƒ∏°ùdG  ¢Uô```ëdG  øe  ¬YÉÑJG  ΩOÉ```îdG  ≈```∏Y

 πjÉîe  ™æ°üàe  ¬æμd  ;kGOÉ¡àLGh  kÉ°UôM  ôãcCG  ôNBG  §ªf  πHÉ≤e  »a  ¬àÑ«Z  ≈```àM

 ¬d  óéf  …òdG  ìÉëdE’G  ƒgh  ,¥ó°üdG  øe  á«dÉN  áØFGR  á∏jÉîe  ∂```∏ªdG  AÉ```jôÑμd

 ∂∏J  øe  ∂∏ªdG  ÖMÉ°üd  º¡ªdG  ôjòëàdG  ∂dP  ∫ÓN  øe  ¢üædG  »a  √QôÑj  Ée

 π©éj  …òdGh  ,ájô°ùdG  √ÉjÉÑNh  ¬ªdÉY  ÉjÉØN  ≈∏Y  á°ü°ü∏àªdG  ¿GPB’Gh  ¿ƒ```«©dG

 ≈dEG  π°üj  kGôaÉ°S  kÓ``` tNóJ  ,á°UÉîdG  ¬fhDƒ°Th  ∂∏ªdG  QƒeCG  í```Ø°üàd  á```dhÉëe  …CG

 ¢†bÉæe  ºμM  ƒgh  ,≈∏YC’G  ≈∏Y  ≈fOC’G  πÑb  ø```e  »¨ÑdGh  …ó©àdGh  º«KCÉàdG  ó```M

.ájƒ£∏°S  IQhô°V  ¬eóN  ÉjÉÑîH  ∂∏ªdG  º∏Y  ¿EG  å«M  ;á«°ùμ©dG  ádÉë∏d  kÉeÉªJ

 ¬eóNh  ó«°ùdG  ø«H  É```e  »©ª≤dG  ÖJGôà∏d  ¢Sôμj  …ò```dG  ≈ëæªdG  Gòg  º```ZQh

 Ée  kÉëF’  ¿EÉa  ,áHô≤ªdG  á«°TÉëdG  áaÉc  πª°ûJ  ób  Éæg  ΩóîdG  á¶Ødh  ,(¬```JGhOCG)

 ;∂∏ªdG äGP AGREG …QÉ«©ªdG ºgQƒ°†M á©«Ñ£H πH ;Ö°ùMh A’Dƒg IQƒ£îH ’ »°ûj

 ™e  ≈aÉæàj  í«Ñb  π©a  hCG  ∫ƒ≤H  º¡«dEG  AÉ°SCG  hCG  ¬∏FGPQ  ≈∏Y  Gƒ©∏WCG  ƒd  º¡fEG  å«M

 …òdGh  ``  (»YGôdG)  ¢ù«FôdG  hCG  ∂∏ªdG  ¬«∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  »¨Ñæj  Éªd  á∏«îàªdG  IQƒ°üdG

 ¢ù«Fôc  ¬à«bGó°üe  hCG  ºgóæY  ¬àfÉμe  ó≤Ød  ``  º¡ØFGƒW  áaÉμH  ¿hôμØªdG  É¡YÉ°TCG

 √ô«HóJ  øY  Gƒ```LôN  ºK  øeh  ,º¡dƒ≤Yh  º¡MGhQCG  ≈```∏Y  ¬```Jô£«°S  ô```°ùNh  , ḿ GQh

 AôªdG  ≈nJDƒj  ób  Gòμgh  !!√Pƒ```Øfh  ¬à£∏°S  ºFÉYO  GƒdõdRh  ,¬«∏Y  GhôeBÉàa  ,º```gÉjEG

 äOó©J  ádCÉ°ùe  »gh  ,(¬«dEG  ¬à«°TÉMh  ¬eóN  ÜôbCG  øe  hCG)  ¬æeCÉe  øe  (∂∏ªdG)

!!á°UÉN  á«°SÉÑ©dGh  ,áeÉY  á«eÓ°SE’G  ádhódG  ïjQÉJ  »a  ÉgógGƒ°T

 ÜÉ≤©dÉH  ø«°ü°ü∏àªdG  A’Dƒ¡d  ôª°†e  ójó¡J  øe  ¢üædG  ƒ∏îj  ’  ,™Ñ£dÉHh

 ,ºKE’G  ÜÉμJQGh  ,…ó```©àdGh  »¨ÑdG  á```°SQÉªe  QÉWEG  »a  º```¡©°†j  ø«M  ,»```°SÉ≤dG

 íLQCÉàj  Gòμgh  !!¬àØ«∏Nh  »°VQC’G  ¬∏X  hCG  ,¬dE’G  äÉeôM  ≈∏Y  ¿hóà©j  º¡fCÉch

 ójó¡àdGh ¢üHôàdGh QòëdG øe ádÉM kÉ©«°ûe ,ΩóîdGh ∂∏ªdG :¬«aôW ø«H ¢üædG

 ,»©ª≤dG  ÖJGôàdG  äÉbQÉØe  ºZQ  ,Éª¡æ«H  Ée  májóæH  »Mƒj  ÉªH  ,Éª¡æ«H  ∫OÉÑàªdG

!!IOó¡ªdG  Iô£îdG  äÉbÓ©dG  ájóf  É¡∏©dh
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:Oó°üdG  Gòg  »a  ¿ÉJô«NCG  ¿ÉàXƒë∏e  Éæd  â«≤H

 »àdG  ÖàμdG  ó```MCG  øe  ≈```≤à°ùe  ô```còdG  ∞```dÉ°S  ¢ü```ædG  ¿CG  º```ZQ  :k’hCG

 ¿EÉa  ,¬JÉbÓY  πªéeh  √Gõ¨eh  ∂```∏ª∏d  É¡Jô¶f  »a  á«fÉfƒ«dG  ∫ƒ°UC’G  ó```ªà©J

 ójó°T  èjõªd  ÜôbCG  ``  á```ãMÉÑdG  ô¶f  á¡Lh  øe  ``  äAÉ```L  á«FÉ¡ædG  á```¨«°üdG

 π©L  Éªe  ,…QÉ°†ëdG  »eÓ°SE’G  ™bGƒdGh  á«°SQÉØdG  áaÉ≤ãdG  øe  á«°Uƒ°üîdG

 á«bô°T  äGAÉ°†a  π```NGO  êQóæjh  ,¢UÉîdG  ¬```bGòe  ó≤Øj  »fÉfƒ«dG  Qƒ```°†ëdG

!!Ée  IQƒ°üH  iƒ¡dG

 ΩGóîà°S’Gh  Dƒ«°ûàdG  äÉbÓYh  ,»©ª≤dG  ÖJGôàdÉH  ¢üædG  QGôbEG  ºZQ  :kÉ«fÉK

 »Yóà°ùj  ób  ìQGƒédGh  ¢SGƒëdÉH  ΩóîdG  A’Dƒg ¬«Ñ°ûJ  ¿EÉa  ,¬eóNh ,∂∏ªdG  ø«H

  x   w   v   u   t }  :≈```dÉ©J  ¬```dƒb  »a  »fBGô≤dG  ¢ü```ædG  ¿É```gPCÓd

.||   {   z   y
 øY  ó«©°S  »HCG  øY  ºã«¡dG  »HCG  øY  êG qQO  øY  √ô«°ùØJ  »a  ô«ãc  øHG  …hôjh

:∫Éb  ¬fCG  ! »ÑædG

 :¬d  ∫É≤«a  ,º°UÉîjh óëé«a ,¬∏ª©H  ôaÉμdG  ±ôY áeÉ«≤dG  Ωƒj  ¿Éc  GPEG{

 ,∂Jô«°ûYh  ∂∏gCG  :∫É```≤«a  ,GƒHòc  :∫ƒ≤«a  ∂```«∏Y  ¿hó¡°ûj  ∂```fGô«L  A’Dƒ```g

 º¡«∏Y  ó¡°ûàa  ,ˆG  º¡àª°üj  ºK  ,¿ƒØ∏ë«a  GƒØ∏MG  :∫É≤«a  ,Gƒ```Hòc  :∫ƒ```≤«a

.zQÉædG  º¡∏Nój  ºK  ,º¡àæ°ùdCGh  º¡jójCG

 äóH  ≈àM  ∂ë°†a  ,»ÑædG  óæY  Gòc  :∫Éb  ¬fCG  ∂dÉe  øH  ¢ùfCG  ø```Y  ihô``` ojh

 øe{  :∫Éb  ,º∏YCG  ¬dƒ°SQh  ˆG  :Éæ∏b  z!?∂ë°VCG  ºe  ¿hQóJCG{  :∫Éb  ºK  ,√òLGƒf

 ,≈∏H  :∫ƒ```≤«a  ?º∏¶dG  øe  »```fôéJ  ºdCG  ÜQ  É```j  :∫ƒ≤j  ,¬```HQ  ó```Ñ©dG  á```dOÉée

 Ωƒ«dG  ∂°ùØæH  ≈```Øc  :∫ƒ≤«a  ,»°ùØf  ø```e  ’EG  kGógÉ°T  s»```∏Y  õ```«LCG  ’  :∫ƒ```≤«a

 :¬fÉcQC’  ∫É```≤jh  ,¬«a  ≈∏Y  º```àî«a  ,kGOƒ```¡°T  ∂«∏Y  ΩGô```μdÉHh  ,kGó```«¡°T  ∂```«∏Y

 øμæ©a  kÉ≤ë°Sh  kGó r©oH  :∫ƒ≤«a  ,ΩÓμdG  ø«Hh  ¬æ«H  ≈∏îj  ºK  ,≥```£æàa  ,»```≤£fG
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 øe  áª¡àe  ô«Z  kGOƒ¡°ûd  ∂«∏Y  ¿EG  ˆGh  ,ΩOBG  øHG{  :IOÉàb  ∫Ébh  ,zπ°VÉfCG  âæc

 ,á«aÉN  ¬«∏Y  ≈Øîj  ’  ¬fEÉa  ,∂à«fÓYh  ∑ô°S  »a  ˆG  ≥JGh  ,º¡ÑbGôa  ,∂```fóH

 ˆÉH  ƒgh  äƒªj  ¿CG  ´É£à°SG  ø```ªa  ,á«fÓY  √óæY  ô°ùdGh  ,Aƒ°V  √ó```æY  á```ª∏¶dG

zˆÉH  ’EG  Iƒb  ’h  ,π©Ø«∏a  ø¶dG  ø°ùM

 …òdG  »≤jõaÉà«ªdG  Ö```©∏dG  ∫ƒ```M  áLPÉ°S  á```¶MÓe  iƒ°S  É```æd  ≥```«∏©J  ’h

 Æƒ°üj  πH  ,øàªdG  ô```°UÉëj  kGQƒ°†M  ¢ûeGƒ¡dG  íæªjh  ,äÉ```ÑJGôàdG  áaÉc  ∂```¡àæj

 ¿ÉeC’Gh  áæª«¡dG  ΩÉghCG  kGôeóeh  ,øàªdG  äÉ©bƒJ  kÉàZÉÑe  …hôNC’G  ó«YƒdG  AÉ°†a

!!ør«ØFGõdG

 á°SÉ°ùdG  ºgh  ,ó«Ñ©dG  A’Dƒg  øe  áæ«©e  ∞FGƒW  OóM  …ó«MƒàdG  ¿CG  º```ZQh

 AÉ°†ØdG  øe É¡©bƒeh É¡∏ªY ¿Éμe å«M øe ∞FGƒW »gh ,¿ƒHGƒÑdGh  ájôcÉ°ûdGh

 óM  »a  QÉ«àN’G  Gòg  ¿EÉa  ,¬æe  ø«Hô≤ªdGh  ∂```∏ªdG  øY  Ió«©H  hóÑJ  …ƒ```£∏°ùdG

 ≈dEG  ÜôbC’G  ¿ƒ```fƒμj  ób  kÉ«∏©a  óYÉHC’G  A’Dƒ```g  ¿CG  ∂dP  !!∫DhÉ```°ùàdG  ô```«ãj  ¬```JGP

 ó«Ñ©dG  øe  ôãcCG  ÉªHQ  ,™bƒàj  hCG  ¢†©ÑdG  Qƒ```°üàj  Éªe  ÉjÉÑîdGh  QGô°SC’G  º```dGƒY

 √ôcòj  Ée  ¿Éc  ÉªHôa  ºK  øeh  ,•ÓÑdG  πNGO  ¿ƒª«≤j  øjòdG  ΩóîdGh  …QGƒédGh

 Égôcòj  ’  »àdG  á≤«≤ë∏d  ÜôbC’G  ¬```∏©dh  ,kÉ°†ëe  kÉHòc  ¢ù«d  ∂∏ªdG  øY  A’Dƒ```g

 ¿CG  øμªj  Ée  ≈dEG  ¬ÑàfG  …ó```«MƒàdG  π©dh  !!É¡≤jó°üJ  ™«ªédG  ¢†aôj  π```H  ;ó```MCG

 hCG  ,ICGôédGh  ájôëdGh  á```aô©ªdGh  ájDhô∏d  äÉfÉμeEG  ø```Y  ó©ÑdG  äÉMÉ°ùe  ¬```ëæªJ

 ’EG  §≤à∏j  ’  kÉØ«æY  kÉ```«JGP  kGRÉ«ëfG  ¬∏NGO  …ƒ£j  …òdG  »°SÉ≤dG  OÉ```«ëdG  : rπ``` o≤æd

 ,á°SôØàªdG  Iô```¶ædG  ´ƒ°Vƒe  …ƒ£∏°ùdG  ô```NB’G  iód  ™«°Vhh  »```Ñ∏°S  ƒg  Ée  π```c

 ióe  AÉcPh  áaÉgôH  ¢ùªd  …ó«MƒàdG  ¿EG  :∫ƒ≤dG  Éææμªj  πH  .¿BG  »a  á°üHôàªdGh

 A’Dƒg  ¿CG  ∂dP  ;GƒdÉb  hCG  Gƒ```∏©a  Éª¡e  ÉgOGôaC’  ájÉªM  øe  á«∏Ø¨dG  ¬```≤≤ëJ  É```e

 QÉàà°S’G  äÉMÉ°ùe  »```a  º¡JÉ©FÉ°Th  º¡∏jhÉbCG  ¿ƒ```Zƒ°üj  ób  øjòdGh  ``  ó```YÉHC’G

 º¡àæ°ùdCG  ∫hGóàJ Éªæ«M ``  É¡fGPBG  ’h á£∏°ùdG  ¿ƒ«Y kÉehO É¡dƒ£J ’ »àdG  AÉØîdGh



277

الخاصة وأحاديث  العامة  شائعات 

 å«Mh  ,ΩÓμ∏d  »∏°UC’G  Qó```°üªdG  ƒg  øe  ±ô©j  ’h  ,≥«∏j  ’  ÉªH  ∂```∏ªdG  ô```cP

 hCG  ÜÉ≤©dG  hó¨j  Óa  ,á«dhDƒ°ùªdG  √ƒàJh  ,º«°û¡dG  »a  QÉædG  QÉ°ûàfG  ∫GƒbC’G  ô°ûàæJ

 ájÉªëdG  √òg  πX  »a  ``  áeÉ©dG  ¢Uôëj  ó≤a  ºK  øeh  ,kÉ```æμªe  kGôeCG  á```Ñ°SÉëªdG

 IOÉYEGh  É¡àXÉZE’  kÉ«©°S  ;á£∏°ùdG  ™eÉ°ùe  ≈dEG  º¡JÉ©FÉ°T  ∫É°üjEG  ≈∏Y  `` á```«∏Ø¨dG

 …óbÉa  ø«ëbƒdG  á```eÉ©∏d  á«£ªædG  IQƒ```°üdG  ™e  kÉ«gÉªJh  ,É```¡«∏Y  ™```ª≤dG  êÉ```àfEG

 A’Dƒg  π nÑ pb  øe  Üƒ°üæªdG  ïØdG  »g √òg á«£ªædG  IQƒ°üdG  äÉ°ThÉæe  ¿EG  .º«≤dG

.iôNCG  kÉfÉ«MCG  ¬d  ¬ÑàæJh  ,kÉfÉ«MCG  ¬«a  ™≤J  ób  …òdGh  ,á£∏°ù∏d  AÉ£°ùÑdG  áeÉ©dG

 øe  ´ÉYôdG  ó```YÉHC’G  áHôéJ  kÉZôØe  …ó```«MƒàdG  √QhÉëe  ¬```jƒμ°ùe  ¬```LGƒjh

 ™FÉÑW  ≈dEG  ¬∏c  ô```eC’G  kÉ©Lôe  ,É¡«dEG  IQÉ```°TE’G  …ó«MƒàdG  ∫hÉM  »```àdG  É```gOÉ©HCG

 ¿CG  ô«Z  .AÉYO’Gh  Üò```μ∏d  º¡∏«eh  ,IQôÑªdG  ô«Z  º¡JCGôLh  ,á```«fóàªdG  á```eÉ©dG

 ´ÉYôdG  A’Dƒ```g  QÉîàaG  ƒ```g  Oó°üdG  Gòg  »```a  º¡e  ôeCG  ≈```dEG  â```Øà∏j  ¬```jƒμ°ùe

 á£∏°ùH  øjôNB’G  áeÉ©dG  ø```e  º¡fGôbCG  ≈∏Y  ájôcÉ°ûdGh  ø«HGƒÑdGh  á°SÉ°ùdG  ø```e

 »æ©j  Ée  ƒ```gh  .ïdEG  .º```gQGô°SCGh  ∑ƒ```∏ªdGh  IOÉ°ùdG  ∫Gƒ```MCG  á```aô©e  ,á```aô©ªdG

 .¬à≤«≤ëH  øjôNB’G  ΩÉ¡jEGh  ,¬H  AÉëjE’G  ¿hójôj  Ée  Gògh  ,A’Dƒg  øe  º```¡HGôàbG

 ó°UôJ  ≈dEG  áeÉ©dG  ™aóJ  »àdG  qí∏ oªdGh  ójó°ûdG  ∫ƒ°†ØdG  ádÉM Gòg »∏éj  ™Ñ£dÉHh
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 ƒg  Gògh  ,IóFÉØdG  ô```«ÑμdG  ±ô°ûdG  º«¶©dG  ó¡°ûªdG  Gò```g  »a  ¿ÉH  ób  º```∏©dG

 ,á«°û©dG  √òg  »```a  »àë∏°üe  øY  õéYCG  â```LôN  ¿EGh  ,ºFÉ°U  É```fCGh  ,AÉ```°ùªdG

 ,»fCÉ°ûd  hóZCG  ºK  ,óZ  ≈dEG  Éæμ°ùªj  É```e  ÉægÉg  ΩóYCG  â°ùdh  ,≈ªYCG  Ö```jô¨dGh

 ,…ôÑW  âfCG{  :¬d  ÖLÉëdG  ∫É≤a  áHô¨dG  ó∏H  »a  »∏ãe  Öjô¨d  ¬æe  ó```H  ’  É```eh

 ¬LôNCG  ≈```àM  ∞æ©H  √ó```j  Üò```Lh  ,Ö```°†¨H  π```ÑbCGh  ,´ó```°üj  ∂```©e  ΩÓμ```dGh

 kÉYƒaóe  ÜÉ```ÑdG  AGQh  √É```≤dCG  øe  ¬```H  πchh  ...¬```ªà°T  ¿CG  ó```©H  ¢ù```∏éªdG  ø```e

 ∂dP  »a  ∫Éb  Éªa  ,¬©ª°Sh  ¢ù«°ùîdG  ¢ù«FôdG  ø«©H  Gòg  πch  ...√ô¡X  »a

.zAÉ°†«H  ’h  AGOƒ°S  áª∏c

 á∏jÉîªdG  äÉfÉμeEGh  ,áHPÉμdG  ¬```JÉ¨dÉÑeh  …ó«MƒàdG  äGAÉYOG  øY  ∂```«gÉfh

 É¡dƒÑbh  ,Éª¡æY  áÑdÉ°ùdG  ¬àHÉàc  á«Yhô°ûe  ¢ù°SDƒJ  »àdGh  ,ø```jôjRƒdG  ∫ƒM  ¬jód

 ∫ÓN  øe  Éª¡«∏Y  ¢SQÉªªdG  π«îàªdG  …õeôdG  ∞æ©dG  Gò¡d  kÉjƒb  kÉ«YÉaO  kGQô```Ñe

 ájÉμëdG  √òg  ¿ƒc  ƒg  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  Éæ«æ©j  Ée  ¿EÉa  .á«ëFÉ°†ØdG  áHÉàμdG  √òg
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 õeôdG  á```°ùN  ≈∏Y  É¡àd’O  å```«M  øe  ,á```«∏YÉØdGh  ô```«KCÉàdGh  ìƒ```°VƒdG  Ió```jó°T

 hCG  ,»dÉãªdG  ≥ëdG  OODƒ```°ùdG  áeÉb  ∫hÉ£J  ’  »àdG  á«fóàªdG  ¬```à©«ÑWh  ,…ƒ```£∏°ùdG

 q»æ©ªdG  ,√ó≤ëd  ìô£ªdG  ,√õY »a π«dòdG  ¬dÉe  »a ¥ôîdG  ƒg ó«°ùdG{  :π«b  Éªc

.(≥HÉ°ùdG  ™LôªdG)  zóéªdG  ΩÉ¶fh  ΩôμdG  ´ÉªL  Gògh  ,¬àYÉªL  ôeCÉH

 IOÉ«°ùdG  ≈æ©e  óbÉa  ``  ó«°ùdG  Gò```g  øe  π©éJ  á«fóàªdG  á©«Ñ£dG  √ò```g  ¿EG

 ájôî°ùdGh  Qó```æà∏dh  ,∫É```≤dGh  π«≤∏d  AGô```ãdG  Iójó°T  á```Ñ°üN  kÉ```°VQCG  ``  á```≤ëdG

 ΩÉ¶ædG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ¿ƒ©≤j  øjòdG  ´ÉYôdG  áeÉ©dG  πÑb  øe  »°SÉ≤dG  AGõ¡à°S’Gh

 ¢ù«FôdG  ó«°ùdG  ≈```∏Y  ¿ƒdhÉ£àjh  ¿hCGô```àéj  ºg  É¡a  .¬∏Ø°SCG  »```ah  »```YÉªàL’G

 á¨dÉÑªdG  ó```M  ≈dEG  ¬∏îÑH  øjQóæàe  …ƒ```£∏°ùdG  √OƒLh  ø```«dòàÑe  ,ó«ª©dG  ø```HG

 »a  Gƒ©ª£j  ¿CG  ≈```∏Y  ¿hQó```≤j  ’  ¬```æ«WÉ«°Th  ¢ù```«∏HEG  π```©éJ  »```àdG  á```«∏««îàdG

 ΩOBG  âLôNCG  »àdG  º¡àæ£«°Th  º¡FGƒZEGh  º¡∏«M  πμH  ``  ¿ƒ©«£à°ùj  ’h  ,¬FÉ£Y

 iOÉªàj  πH  ,¬æ«©H  π«ëà°ùªdG  ƒ```g  Gò¡a  ,Ωôc  áHƒæH  √ƒÑ«°üj  ¿CG  `` áæédG  ø```e

 ¬fC’  ;ø°üëdG  ≈∏YCG  ø```e  ¬°SCGôH  »≤∏jh  ,¬æHG  πà≤j  OÉc  ¬fCG  ¿ƒ```Yó«a  ,á```eÉ©dG

.ïdEG  ...kGóFGR  kÉeÉ©W  Ö∏W

 IQOÉfh  á```μë°†e  áaôW  Oô```ée  ≈dhC’G  á∏gƒ∏d  hó```Ñj  ¬∏c  Gò```g  ¿CG  º```ZQh

 √òg  ¿CG  ∂dP  ;øjôª°†e  Iƒ```°ùbh  ∞æY  øe  ƒ∏îj  ’  ôeC’G  ¿EÉa  ,á```æLÉe  á```ãHÉY

 á«YôdG  πÑb  ø```e  É¡¡jƒ°ûJh  á```©ª°ùdG  ∫É«àZG  ∫Éμ```°TCG  øe  kÓμ```°T  qó©J  ∫Gƒ```bC’G

 ∑É¡àfGh  ,ΩÉ¶ædG  ≈∏YCG  »a  AGôÑμdGh  IOÉ°ùdG  Üô°†d  ;πaÉ°SC’G  ¢ûeGƒ¡dG  áeÉ©dG

 ™Ñ£dÉHh  ,º¡«∏Y  ™ª≤dG  êÉàfEG  IOÉYEGh  ,ΩƒYõªdG  º¡dÉªàcGh  º¡àÑ«gh  º```¡à«°Sób

 Ée  á©ª°ùdG  É¡«a  ¿ƒμJ  »àdG  äÉ©ªàéªdG  »a  kÓeÉc  kÉ≤≤ëJ  ±ó¡dG  Gòg  ≥```≤ëàj

.áª«bh  á«ªgCG  äGP  qó©J  âdGR

 ,ádCÉ°ùªdG  √òg  øY  ô«Ñ©àdG  »```a  ád’ódG  í°VGh  Éæg  ≈Yóà°ùªdG  êPƒ```ªædGh

 ≈gÉÑàjh  ,á```°Só≤e  áª«b  AÉ```î°ùdGh  ΩôμdG  á```ª«b  qó©j  kÉ```©ªàée  ¬```LGƒf  ø```ëæa
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 áaÉ«°†dG  ó```YGƒb  øY  ∂```«gÉf  ,¬eÓ°SEGh  ¬```à«∏gÉL  »```a  ø```jOGƒédG  ¬```J’ÉLôH

 πc  ºZQh  .ïdEG  ,Öjô¨dG  AGƒjEGh  ∞«°†dG  iôb  »a  á```¨dÉÑªdGh  ,Iô«¡°ûdG  á```«Hô©dG

 QÉ£aE’G  á¶ëd  ¬aƒ«°V  ±ô°üj  ``  á£∏°Sh  IQGRh  ÖMÉ°U  πH  ``  kGó«°S  ¬LGƒf  Gòg

 πîÑjh  .ïdEG  ,AGô≤Ø∏d  óFGƒªdG  ó```eh  ábó°üdGh  OƒédG  ô¡°T  ,¿É°†eQ  ô¡°T  »```a

 AGò¨dG  »a  kÉ©ªW  ¬«dEG  CÉéd  ,ºFÉ°U  ºdÉY  ÖjôZ  ô«≤a  ¢ùFÉH  ï«°T  ≈∏Y  ¬àaÉ«°†H

.áaÉ«°†dG  ø°ùMh  ihCÉªdGh

 Ée  kGô«ãc  …ò```dG  ¬°ùØf  ìÓ°ùdG  ¿É```«M  ƒHCG  Ωóîà°SG  ∞```«c  ßMÓf  É```æ∏©dh

 ìÓ°S  ƒgh  ,º```¡«∏Y  AÉ°†≤dGh  ø```«Ø≤ãªdG  ™```ªbh  ó```jó¡àd  á```£∏°ùdG  ¬```àeóîà°SG

 kGOó¡e  ìÓ```°ùdG  Gò¡H  á£∏°ùdG  ¬```Lh  »a  ìƒ∏j  ¿É```«M  ƒHCG  GP  ƒ```g  É```¡a  ,á```eÉ©dG

 ≈∏Y  áZhGôe  ôãcCG  iô```NCG  πFÉ°Sh  ôÑY  ™ª≤dG  êÉàfEG  kGó```«©e  ,É¡àÑ«gh  É```¡Jƒ£°S

 ób  Gòg  πμa  ∫ÉM  ájCG  ≈∏Y  øμd  .»aÉ≤ãdGh  »æjódGh  »bÓNC’G  ÜÉ£îdG  iƒà°ùe

 ,í°†ØdGh  ájôî°ùdGh  QóæàdG  πëe …ƒ£∏°ùdG  õeôdG  ≈∏Y  kÉ«≤«≤M kGô£N π qμ°ûj  ’

 :á«∏©ØdG  áªFÉ≤dG  äÉYGô°üdGh  ,»°SÉ«°ùdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ôeóe  ô«KCÉJ  ¬d  ¢ù```«dh

 íæe  GƒeôM  …òdG  ø«Ø≤ãªdG  OÉ```≤MCG  øY  ±ôY  Ée  ¿CG  ∂dP  ;iƒ```≤dG  äÉ```YGô°U

 äÉ¨dÉÑeh  äÉaÉî°S  øe  áeÉ©dG  øY  ±ôY  Éeh  ,á«MÉf  øe  É```gÉjÉ£Yh  á```£∏°ùdG

 øY  »Øæj  ÉªHQ  ,iôNCG  á«MÉf  øe  ¬°ùØf  ¢ü```ædG  ÉgôcP  ICGôLh  ∫hÉ£Jh  á```ëbh

 á©ª°S  ≈∏Y  Égô«KCÉJ  ≥ªY  øe  π∏≤jh  ,É¡à«Yhô°ûeh  É¡à«bGó°üe  äÉjÉμëdG  √òg

.É¡Jô£«°S  Iƒbh  á£∏°ùdG

 πH ;É¡æY ´É°ûj ÉªH É¡KGôàcG á∏bh á£∏°ùdG I’ÉÑe ’ Gòg ô°ùØj ó≤a ºK øeh

 AÉ°†≤dÉH  á∏«ØμdGh  ,ôcòdG  áØdÉ°S  º«≤dG  πμd  á°†bÉædG  äÉ°SQÉªªdG  »a  É```¡jOÉªJ

 ,¿É«¨£dGh  »```¨ÑdG  »a  …OÉªàdG  π```©dh  ,á«YôdG  ió```d  Égô«eóJh  É```¡à©ª°S  ≈```∏Y

 IQƒ°üdG  ∫ƒM  á«YôdG  äÉ©bƒJ  ô°ùc  ∫ÓN  øe  §∏°ùàdGh  áæª«¡dG  ¿ÓYEG  á```©àeh

 ÜÉÑ°SCG  »g  ìOÉ```ah  ΩOÉ°U  ∞æ©H  É```¡àFhÉæeh  É¡àØdÉîe  π```H  ;OODƒ```°ù∏d  á```«dÉãªdG
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 QGô≤à°S’G  ΩÉghCG  øY  ∂«gÉf  ,çGôàc’G  á∏bh  I’ÉÑeÓdG  ≥ªY  »a  áæeÉc  iôNCG

.Iô«ãc  ä’ÉM  »a  É¡ÑMÉ°üd  kÉîa  hó¨J  ób  »àdG  áØFGõdG  …ƒ£∏°ùdG

 ’ IQƒ∏Ñd  ≈©°ù«°S ¬fEÉa  ,√ôcP ≥Ñ°S Éªe kGô«ãc ∑Qój …ó«MƒàdG  ¿CG  ºZQh

 É¡°VôY  π©éJ  äÉ°SQÉªe  »a  »ãÑ©dG  É¡jOÉªJh  ,É¡KGôàcG  á∏bh  á£∏°ùdG  I’ÉÑe

 π£J  á°ùcÉ©e  IQƒ°Uh  á°†«≤f  IBGôe  ôÑY  ,∫É```¡édGh  ´ÉYôdG  A’Dƒ¡d  kÉ```MÉÑà°ùe

 ∂dP  !!á°üdÉîdG  á«°ûjô≤dG  á«Hô©dG  áÑîædG  ô°üY  ,…ƒeC’G  ô°ü©dG  øe  Éæ«∏Y

 ,…ƒ≤dG  …ƒeC’G  ¿Ghô```e  øH  ∂∏ªdG  ó```ÑY  áØ«∏îdG  øY  ájÉμM  É```æd  …hôj  ¬```fCG

 ,»¡jƒÑdG  »```°SÉÑ©dG  ¥É«°ùdG  Gò```g  »a  ,∫DhÉ```°ùà∏d  Iô«ãªdG  É```¡àd’O  á```jÉμë∏dh

 øH  ódÉN  øH  ˆG  ó```ÑY  øH  á«eCGh  ,áØ«∏îdG  ø```«H  QGO  Ée  …ó```«MƒàdG  …hô```jh

`` :¬dCÉ°S  ø«M  ,ó«°SCG

∂«a  ∫ƒ≤j  å«M  (á«eCG  Éég  ¢SQÉa  ôYÉ°T  ƒgh)  ¿ÉKôM  øH’h  ∂d  Ée

óFGôãdG  óæY  ÜÉædG  ójóM  å«dh  √OGDƒa  QÉW  QƒØ°ü©dG  ∞àg  GPEG

(ÜGô°ûdG  óM)  ¬àªbCÉa  óM  ¬«∏Y  ÖLh  ,ø«æeDƒªdG  ô«eCG  Éj  :á«eCG  ∫Éb

?äÉ¡Ñ°ûdÉH  ¬JCGQO  Óg  :áØ«∏îdG  ∫É≤a

.¿ƒgCG  ¬ªLQ  ¿Éch  ,ø«HCG  óëdG  ¿Éc  :á«eCG  ∫É≤a

 ,∫É¡é∏d  Égƒ°Vô©J  ’  ,ºμHÉ°ùfCG  ºμHÉ°ùMCG  ,á«eCG  »æH  Éj  :∂∏ªdG  óÑY  ∫Éb

 ¥ó°U  :( kÓ```FÉb  …ó«MƒàdG  Ö```≤©j  ºK)  ...ô```gódG  »```≤H  Ée  ¥É```H  º```¡eÓc  ¿EÉ```a

 á∏bh  iƒ¡dG  á©HÉàe  øY  ≈¡fh  ,¬«∏Y  ¢ùaÉæªdG  Ωô```c  ≈∏Y  q∫Oh  ...∂```∏ªdG  ó```ÑY

 ôYÉ°ûdG  ´O  :¿É```°ùfE’G  ∫ƒ```b  π¡°SCG  Éeh  ..á```ÑbÉ©dG  »a  ô```¶ædG  Aƒ```°Sh  ,I’É```ÑªdG

 øjCÉa  IQOÉ```ædG  âªJh  å```jóëdG  QÉWh  ,∫ƒ```≤dG  ∫R  GPEG  ¬```æμdh  ..AÉ```°T  É```e  π```≤«∏a

 :ÉªgóMCG  :kGó∏îe ør«∏LQ »ª°ùJ Üô©dGh ...äÉ¡«g ?Qòà©ªdG  øjCGh  ?∑QGóàªdG

 »a  ÖZôj  ºd  øeh  ¬Jƒe  ó```©H  ìóªj  …òdG  ƒg  :ôNB’Gh  ...¬```Ñ«°T  ô```NCÉàj  ø```e

 ,∂dP  ¬dCÉ°S  ¬```fCG  ôÑNCG  ≈```dÉ©J  ˆG  ¿C’  ;º```«gGôHEG  á∏e  ø```Y  Ö```ZQ  ó```≤a  ,AÉ```æãdG
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 ≈æ°SC’G  ≥∏îdG  ¬```fCG  º∏Y  ¿CG  ó```©H  ’EG  ¿PCG  É```eh  ,¬```d  ¿PCG  ¿CG  ó```©H  ’EG  ¬```dCÉ°S  É```eh

 ,|&   %   $   #   "   ! }  :∫É≤a  ,≈∏ãªdG  á≤jô£dGh  ≈∏YC’G  QÉ«àN’Gh

 »a  º¡eP  ≈≤HCGh  Ωƒb  QGóbCG  øe  ˆG  ™```°Vh  º```K  ,|)  (  '  &}  :∫É```bh

 å©Ñj  É```ªH  ...........|r   q   p   o    n }{  ∫É```≤a  ,ø```jôHÉ¨dG

.(≥HÉ°ùdG  ™LôªdG).zQÉ«àN’Gh  ô¶ædG  ¬°ùØæd  AÉ°SCG  øªH  QÉÑàY’G  ≈∏Y

 ∑É¡àfG  øe  ¢Vô```©dGh  ±ô°ûdGh  á©ª°ùdG  ≈```∏Y  ®ÉØëdG  á```ª«b  ¿É```c  GPEGh

 óM ≈dEG  â∏°Uh ób ``  IOÉ°ùdG Iô«°S »a º¡°VƒNh ∫É¡édGh áeÉ©dG ∫ƒb ``  ∫ƒ≤dG

 ô£îdGh  ójó¡àdG  ióe ∑Qóf  Éæ∏©∏a  ,á«æjódG  OhóëdGh  ™FGô°ûdG  ∫ƒM IQhÉæªdG

 øe  ójó¡àdGh  IQƒ£îdG  ≈JCÉàJ  ’h  ,á£∏°ùdG  ¬Lh  »a  …ó«MƒàdG  ¬H  ìƒ∏j  …òdG

 IOÉjõdGh  ,¬```dhGóJh  ¬YƒjPh  √QÉ°ûàfG  ø```e  πH  ;Ö°ùëa  ∫ƒ≤dG  ¥Ó```WEG  ¢†```ëe

 kÉ≤ah ¬JÉZhGôeh ∫É«îdG ÜÉ©dCG  ôÑY ójóL øe ¬àZÉ«°Uh ¬∏«μ°ûJ IOÉYEGh  ,¬«∏Y

 ¥É«°ùdG  á©«ÑWh  ,»YGhÓdGh  »YGƒdG  ,ôª°†ªdGh  É¡æe  ø∏©ªdG  :…hGôdG  ó°UÉ≤ªd

 Gòg  πc  øe  IQƒ£N  ôãcC’G  êÉàædG  π©dh  .ïdEG  ¬«∏Y  …hôªdG  á«Yƒfh  ,§«ëªdG

 »gÉØ°ûdG  »μëdG  ∫hGó```J  ôÑY  AGƒ°S  ,ôgódG  »≤H  Ée  √DhÉ≤Hh  ∫ƒ```≤dG  Oƒ∏N  ƒ```g

 Å«°ùdG  ôcòdGh  ,á¡FÉ°ûdG  á©ª°ùdG  AÉ≤H  …CG  ;áHÉàμdGh  øjhóàdG  ôÑY  hCG  ,¬àKGQhh

 ádCÉ°ùe  π```gÉéJ  øμªj  ’  ™Ñ£dÉHh  .É```¡HÉë°UCG  ÜÉ```gP  ó©H  ¿ÉeõdG  ô```e  ≈```∏Y

 ô°üæ©dGh  ¥ rô p©dG  áKGQh  ≈∏Y  óªà©J  á```«KGQh  ájƒHCG  äÉ©ªàée  »a  √òg  iô```còdG

.±ô°ûdGh  ΩódGh

 Ée  ±ô©j  ¿CG  ¿É°ùfE’G  ÖMCG  º```d{  : kÓFÉb  πeGƒ¡dG  »a  …ó«MƒàdG  ∫AÉ```°ùàjh

 ≈∏Y  ∞≤j  ¿CG  ≈dEG  øë«d  ¬fCG  ≈àM  ,¬°ù∏ée  øe  ¬eÉ«b  ó©H  √ôcP  øe  iôL

 kÉHƒ°ùæe  ¿ƒμj  ¿CG  Öëj  Ée  π©Ød  ™æ°üàj  ºd  ∞«ch  ?¬JÉah  ó©H  ¬H  øHDƒj  Ée

 ¥ÉWCG  Éªd  É```¡æY  ¬dGhR  ΩGQ  ƒd  á```©«ÑW  ∂dòd  ¬àÑëeh  Gò```g  ?¬```H  kÉ```æjõe  ¬```«dEG

.z¬YGóN  OGQCGh  ¬YÉÑW  ôHÉc  ¿CGh  ,∂dP
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 Gòg  •ÉÑJQG  ≈dEG  ô«°ûj  ø«M  áHÉLE’G  ¬dGDƒ°S  ø qª°†j  …ó«MƒàdG  ¿Éc  GPEGh

 ¿EÉa  ,á«fÉ°ùfE’G  á©«Ñ£dÉH  kÉ```à«e  hCG  kÉ«M  ¬H  ôcòj  Ée  áaô©ªd  »fÉ°ùfE’G  π```«ªdG

 ,É¡JGòd  äGòdG  ÖM  ádCÉ°ùe  ≈dEG  Iô«°ûe  Qƒ```°üàdG  Gòg  ºYóJ  ¬jƒμ°ùe  á```HÉLEG

 ∞«°†jh  .»```JGòdG  ÖëdG  Gò¡H  »```aô©ªdG  ¥É«à°T’G  hCG  π```«ªdG  Gò```g  •É```ÑJQGh

 π©Ød  ¿É°ùfE’G  »``` r©°S  ΩóY  ∫ƒM  »fÉãdG  …ó«MƒàdG  ∫GDƒ```°S  ≈```∏Y  kGOQ  ¬```jƒμ°ùe

 kÉ©Lôe  ,Gò¡H  ¬```à©«ÑW  ºμëH  kÉ°Sƒ¡e  ΩGO  É```e  kÉehO  áÑ«W  √Gô```cP  π©éj  É```e

 ∫ƒ«ª∏d  ÉgOÉ°ùaEGh  É```¡àFhÉæeh  á```∏LÉ©dG  á```jƒ«fódG  äGƒ¡°ûdG  ICÉ```Wh  ≈dEG  Gò```g

 »gh  ’CG  ;áª¡e  á```dCÉ°ùe  ≈dEG  ¬jƒμ°ùe  Åeƒjh  ,.Iô```«îdG  á«fÉ°ùfE’G  á```«©«Ñ£dG

 ¬∏°VÉØàd  ¢ù°SDƒ```j  kÉ«≤«≤M  kÉ```ÑM  ¬JGòd  ¿É```°ùfE’G  Ö```M  ø«H  OÉ```ëdG  ¢†```bÉæàdG

 ø«Hh  ,á«MÉf  øe  Üô```dGh  óÑ©dG  óæY  IôNBGh  É«fO  √Oƒ```∏Nh  ,≈fÉ°ùfE’G  ¬```«bQh

 ºdC’G  çQƒJh  á¶ëd  Iò∏dG  ≥≤ëJ  »àdG  á```∏LÉ©dG  ¬JGƒ¡°ûd  á«ª«¡ÑdG  ¬```àHÉéà°SG

 á∏«°†ØdÉH  É¡JGòd  äGòdG  ÖM  •ÉÑJQG  »æ©J  »àdG  ábôØàdG  »gh  .kGôgO  QÉ```©dGh

 ,äGò∏d  Iô```eóªdG  á«°ùLôædG  ø```«H  ¥ô```ØdG  ¬∏©dh  ,¢ù```μ©dG  ¢ù```«dh  á```ªμëdGh

 òaGƒædG  äGP  ábÓîdG  á```«°ùLôædG  ø«Hh  ,äƒªdGh  »¨ÑdGh  ¿É«¨£dG  á```«°ùLôf

 ¿EG  kÉ«dÉªLh  kÉ```«bÓNCGh  kÉ```«aô©e  ,≥∏£ªdGh  »```Ñ°ùædG  ,ôNB’G  ≈```∏Y  á```ëàØæªdG

 á©ª°ùdGh  áÑ«£dG  iôcòdG  ádCÉ°ùªd  QGƒ```ëdG  Gòg  ¢ù°SDƒj  Gòμgh  .ô«Ñ©àdG  í```°U

 kÉYP’  kÉ«°SÉ«°S  kGó≤f  ¬bÉªYCG  »a  ôª°†jh  ,kÉ«bÓNCGh  kÉ«©«ÑW  kÉ°ù«°SCÉJ  á```æ°ùëdG

 ≈©°S  ∞«c  Éæ¶M’  ó≤a  ,Gò¡H  …ó«MƒàdG  »Øàμj  ’h  áªFÉ≤dG  á£∏°ù∏d  kGô```jôe

 øe  kÉ«æjO  kÉ°ù«°SCÉJ  ádCÉ°ùªdG  √òg  ¢ù«°SCÉàd  ;ô```còdG  ∞dÉ°S  ,ÖdÉãªdG  ¢üf  »```a

 kÓ«dO  ¬Ø°UƒH  ,Üƒ©°ûdGh  ºeC’G  »HCG  π«∏îdG  º«gGôHEG  êPƒªf  AÉYóà°SG  ∫Ó```N

 øe  Gòg  ¿C’  ;äƒªdGh  IÉ«ëdG  »```a  ìóªdGh  AÉæãdG  Ö∏W  IQhô°V  ≈∏Y  kÉ```©°UÉf

 ìô°üj  πH  ;ø```«≤jó°üdGh  AÉ«ÑfC’G  ≥```∏N  ,≈∏ãªdG  á```≤jô£dGh  ≈æ°SC’G  ≥```∏îdG

 ∫ƒ≤j  ,kGô```aÉc  só oY  ¬°ùμY  QÉ```°S  hCG  ,¬∏gÉéJh  Gò```g  øY  OÉM  ø```e  ¿EG  : kÓ```FÉb

:áÑ«£dG  iôcòdÉH  ¬J’ÉÑe  ’h  ó«ª©dG  øHG  á°ùN  kÉØ°UGh
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 ¿Gô°ùN  ƒ```g  …òdG  ,ô```ØμdG  ÜÉ```H  ƒ```g  …ò```dG  ¿É```«¨£dGh  çGô```àc’G  á```∏bh{

.zá∏LB’Gh  á∏LÉ©dG

 áÄ«°ùdG  iô```còdGh  ágƒ°ûªdG  Iô```«°ùdG  ÖMÉ°U  hó¨j  ,≥```Ñ°S  Ée  πμd  kÉ```≤ahh

 kÉØdÉîe  ,áª«∏°ùdG  Iô£ØdGh  á©«Ñ£∏d  kÉFDhÉæe  ``  äƒªdG  ó©H  hCG  IÉ«ëdG  »a  AGƒ°S ``

 kGôaÉc  kGô«NCGh  ,áªμëdGh  π≤©dG  ¥É«°S  ø```Y  kÉLQÉN  ,á∏°VÉØdG  ¥ÓNC’Gh  ±ô```©∏d

 kGô«°SCG  ,√QÉ«àNGh  √ô¶f  Aƒ```°Sh  ,A…OôdG  ¬∏©ØH  Ohóë∏d  kGRhÉéàe  ,kÉ«ZÉH  kÉ```«ZÉW

 ≥M  »°ùf  ó≤a  ,¬dÉM  ƒ```g  Gòg  ¿Éc  GPEGh  ,áμ∏¡ªdG  á≤«°†dG  á```WôØªdG  ¬```à«fÉfC’

 áØ°ûμàªdGh  á°ùμ©æªdG  ¬JQƒ°üd  hCG  ,ÉªgQƒ°†ëd  ¬∏gÉéàH  ¬«∏Y  ¥ƒ∏îªdGh  ≥dÉîdG

 ∫GƒbCG  ôeóJ  Gòμgh  .kÉ«ª«bh  kÉ```«aô©e  ¥ÓîdG  OƒLƒdG  ≥≤ëj  ÉªH  ÉgÉjGôe  ô```ÑY

 Iƒ£°ùdG  ºFÉYO  ∫õ```dõJh  ,áæª«¡dG  á°SGób  á```£∏°ùdG  äBGƒ°ùd  á```ë°VÉØdG  á```eÉ©dG

!!…hôNC’G  Oƒ∏îdG  äÉfÉμeEG  É¡Ñ∏à°ùJ  Éªc  ,É«fódG  »a  ¿É£∏°ùdGh

 äÉMÉ°ùªdG  √ò```g  Ée  IQƒ°üH  Ghô```ªãà°SG  º¡ØFGƒW  áaÉμH  ø```«Ø≤ãªdG  π```©dh

 kGójó¡J  IOó¡ªdG  ô«Z  äÉ©FÉ°ûdGh  ∫GƒbC’G  äÉMÉ°ùe  ,á£∏°ùdG  πÑb  øe  á```∏ª¡ªdG

 áZÉ«°U  ƒg  ôNBG  √ÉéJG  »```a  ó«©°üà∏d  É¡H  á£∏°ùdG  I’ÉÑe  ’h  ,kÉ```jQòLh  kGô```aÉ°S

 ;á«YôdÉH  IOƒ°ûæªdG  á«bGôdG  É¡àbÓYh  á£∏°ùdG  hCG  ,OODƒ°ù∏d  á«dÉãªdG  äGQƒ```°üàdG

 IójóY  ≥FGô£H  á£∏°ùdG  áZhGôªd  á«fÉμeEG  É¡JÉYƒæàH  áZÉ«°üdG  √òg  äóZ  å«M

.ïdEG  ∫ÉãªdG  ≥«≤ëàd  QÉØæà°S’Gh  á«HôàdGh  í°†ØdGh  ™ª≤dG  ø«H  Ée  ähÉØàJ
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.¢ùfƒJ  øe  åMÉH  ■

■  ó°TGôdÉH  ó qªëe

 á```jÉ¡f  ™```e  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëH  ΩÉ```ªàg’G  ó```jGõàH

 ó≤©dG  »a  kÉ```°Uƒ°üNh  ,á«fÉãdG  á``` q«ªdÉ©dG  Üô```ëdG

 ø«H  ´Gô°üdG  I qóM  ™```LGôJ  ™e  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  ô```«NC’G

 ,IOQÉÑdG  Üô```ëdG  á```jÉ¡f)  »```bô°ûdGh  »```Hô¨dG  ø```jôμ°ù©ªdG

 á```ª¶fCG  •ƒ```≤°Sh  ,á```«Hô¨dGh  á```«bô°ûdG  ø```«à«fÉªdC’G  ó``` qMƒJh

 ∂ qμØJ  ø```Y  kÓ°†a  É«fÉehQh  Gó```ædƒH  »```a  á```«dƒª°T  á```«Yƒ«°T

 ≈qà°T  »a  åëÑdG  …Qhô°†dG  øe  QÉ°U  ,(»```JÉ«aƒ°ùdG  OÉëJ’G

 ™°ShCG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  áaÉ≤K  ô°ûæH  íª°ùJ  »àdG  π```Ñ q°ùdG

 äÉf qƒμe  øe  ¿qƒ```μe  ≈dEG  ∫ qƒëàJ  ≈``` qàM  ∂dPh  ;øμªe  ¥É```£f

 óFÉ°ùdG  Q qƒ°üàdG  ∂```dòH  ™£≤àdh  ,ô°ûÑ∏d  á```«eƒ«dG  á```°SQÉªªdG

 á«°SÉ«°Sh  á```jôμa  Öîf  πÑb  øe  Iôμàëe  É```¡æe  π©L  …ò```dG

 ø«H  øe  ¿Éch  ,á°UÉîdG  É¡ëdÉ°üe  áeóîd  É¡àØ qXh  Ée  kGô«ãc

 ¿CG  áHGôZ  ’h  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ∂dP  ≈dEG  πÑ q°ùdG

ا�نسان: حقوق  على  التربية 
والكفايات المبادئ 
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 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«Hôà∏d  (2004  ``  1995)  ájô°ûY  Ió```ëàªdG  ºeC’G  â```°ü q°üN

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  ∞«≤ãà∏d  IóëàªdG  ºeC’G  ó≤©H  ¬«∏Y  í∏£°UG  Ée  øª°V

 º«b  ô°ûf  »a  kÉ©LÉf  kGQhO  …ƒHôàdG  πNóª∏d  q¿CG  ¬«a  q∂°T  ’  É qªeh  .(2004  ``  1995)

 ∫ƒM  kÉYhô°ûe  ∫DhÉ```°ùàdG  qπ¶jh  ,ô°ûÑdG  ø«H  É¡àYÉ°TEGh  É```¡àaÉ≤Kh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

 ô q°ù«J  ¿CG  É¡fCÉ°T  ø```e  »àdGh  πNóªdG  Gò```g  É¡«∏Y  õμJôj  ¿CG  Ö```éj  »```àdG  ¢ù°SC’G

 ,É¡æe  á«HÉéjEG  ∞```bGƒe  Ü qÓ£dG  /ò«eÓàdG  »qæÑJh  º```«≤dG  ∂∏J  ÜÉ©«à°SG  á```«∏ªY

 øe  ò«ª∏àdG/ÖdÉ£∏d  qó```H  ’  »àdG  äÉ```jÉØμdG  ∫ƒM  kÉ```Yhô°ûe  ∫DhÉ°ùqàdG  qπ```¶j  É```ªc

 ≈dEG  É¡d qƒëJ  »àdG  ájójôéàdG  áYõædG  ∂∏J  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  ´õæj  ≈àM  É```¡μq∏ªJ

.ô«Z  ’  »eÓYE’Gh  »°SÉ«°ùdG  ø«HÉ£îdG  »a  ∫hGóàJ  ájô¶f  ä’ƒ≤eh  º«gÉØe

 º¡°ùj  ÉªH  ø«dGDƒ°ùdG  ø```jòg  øY  áHÉLE’G  ≈dEG  á°SGQódG  √òg  ≈©°ùJ  ∂```dòd

 kÉWÉ°ûf  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  øe  π©éJ  äÉMôà≤eh  äGQ qƒ°üJ  ºjó≤J  »a

.áeÉY  …ƒHôàdG  ó©Ñ∏d  áØ∏àîªdG  OÉ©HC’G  ¬«a  ≈YGôJ  kÉjƒHôJ

á°SGQódG  º«gÉØe  ``  1 

á°SGQó∏d  ájõcôªdG  º«gÉØªdG  óæY  ∞ qbƒàdG  qº¡ªdG  øe  ¿ƒμj

:¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ```  CG

 »a  á∏ q°UCÉàªdG  ¥ƒ```≤ëdG  ∂```∏J{  É```¡qfCÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ∞```jô©J  ø```μªj

 ¿CG  »æ©j  Gò```gh  ,1zô°ûÑc  É```«ëf  ¿CG  É¡fhO  ø```e  ø```μªj  ’  »```àdGh  ,É```æà©«ÑW

 ºeC’G  äGQƒ°ûæe  ájƒfÉãdGh  á```«FGóàH’G  ¢SQGóª∏d  á«∏ªY  á£°ûfCG  ;¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¢ùjQóJ  ÇOÉ```Ñe ```  1

 ¥ƒ≤ëd  ó«MƒdG  ∞jô©àdG  ƒg  Gòg  ¢ù«d  ™bGƒdG  »```ah  .3¢U  ,2003  ƒjÉe  /QÉjCG  &«æ«L  ,Ió```ëàªdG

 ¥ƒ≤M  É qeCG{  :¬dƒ≤H  …ó«°TôdG  óªMCG  √OQhCG  Ée  kÓãe  ∂dP  øe  ,iôNCG  äÉØjô©J  ∑Éæg  πH  ¿É°ùfE’G

 É¡qfCÉH  ¿É°SÉc  ¬«æjQ  PÉà°SC’Éc  ¢†©ÑdG  É¡a qôY  ó≤a  á«°SÉ°SCG  äÉjôM  øe  É¡H  π°üqàj  É```eh  ¿É```°ùfE’G

 áeGôc  ≈dEG  kGOÉ```æà°SG  ¢SÉædG  ø«H  ábÓ©dG  á```°SGQóH  q¢üàîj  ,á«YÉªàL’G  Ωƒ```∏©dG  ´hôa  ø```e  ´ô```a

 óªMCG  :ô¶fG  ójõª∏d  .z»fÉ°ùfEG  øFÉc  qπc  QÉgOR’  ájQhô°†dG  ¢üNôdGh  ¥ƒ≤ëdG  ójóëàH  ¿É°ùfE’G=
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 GPEÉa  ,á«fÉ°ùfE’G  πeÉc  ¿Éc  ¬bƒ≤M  qπc  ∂∏ªj  ¿Éc  GPEÉa{  ,¬bƒ≤ëH  ¿É```°ùfE’G

 Éªq∏ch  ,¬```à«fÉ°ùfEG  øe  ¢UÉ```≤àfG  ∂dP  »a  ¿É```c  ¥ƒ≤ëdG  øe  q≥```M  ¢ü```≤àfG

 ¬à«fÉ°ùfEG  øe  ¢UÉ```≤àf’G  ¿ƒμj  ,¿É°ùfE’G  øe  Ö∏°ùJ  »```àdG  ¥ƒ≤ëdG  äO qó```©J

.1zQGó≤ªdG  ∂dP  áÑ°ùæH

 ™ØàæªdG  :É¡d qhCG  :áq«°SÉ°SCG  QhÉëe  áKÓK{  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  Ωƒ¡Øe  õ```μJôjh

 .¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  ájÉªM  :É¡ãdÉKh  .¥ƒ```≤ëdG  áq«Yƒf  :É¡«fÉKh  .¿É°ùfE’G  ƒgh  ¥ƒ```≤ëdÉH

 OôØdG  π©éJ  Iô«NC’G  IQÉÑ©dG  q¿C’  ;OôØdG  øY  ∞∏àîj  ¥ƒ≤ëdÉH  ™ØàæªdG  ¿É°ùfE’Éa

 ,2záeGôμdGh ôμØdGh ó°ùédG ≈∏Y …ƒ£æJ z¿É°ùfEG{  IQÉÑY q¿CG  ø«M »a ájó°ùL kÉJGP

 qπc  øY  kÉ«eÉ°ùàeh  kÉ«dÉ©àe  kÉ```≤∏£e  ¿É°ùfE’G  ƒg  ¥ƒ≤ëdG  √ò¡H  ™ØàæªdG  ¿É```°ùfE’Éa

 ¬∏©éJ  »àdG  (á«°ùæédG/ ájƒ¨q∏dG  / á``` q«bô©dG  / á«æj qódG)  á≤q«°†dG  õ««ªàdG  Ühô```°V

 É¡°üFÉ°üN  »a  π``` qãªà«a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »```fÉãdG  ¿ qƒμªdG  É qeCGh  .kGOhó```ëe  kÉ```æFÉc

 É¡Ø qæ°üj  øe  ∑Éæ¡a  ,¥ƒ≤ëdG  √òg  ∞«æ°üàd  äÉMôà≤ªdG  äO qó©J  óbh  ,É¡à«Yƒfh

 øe  Égô«Zh  ¢SÉ°ùª∏d  á∏HÉ≤dG  ô«Z  ¥ƒ≤M  hCG  ,á«°SÉ°SCG  ô«Zh  áq«°SÉ°SCG  ¥ƒ≤M  ≈```dEG

 ¥hô°ûdG  áÑàμe  ,Iô```gÉ≤dG  ;≥«Ñ£àdGh  á```jô¶ædG  »a  áfQÉ≤e  á```°SGQO  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  …ó```«°TôdG

 IQÉÑY  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  q¿EG{  :ó```éf  ∂dòc  iôNC’G  äÉØjô©àdG  ø```«H  øeh  .30¢```U  ,2005  ,á```«dhódG

 .ºμëJh  ´ qô°ûJ  ¿CG  ∫hó```∏d  É¡≤ah  øμªj  Éªc  ,Gƒa qô°üàj  ¿CG  É```¡Ñ°ùëH  OGôaCÓd  øμªj  ÇOÉ```Ñe  ø```Y

 º«b  »g  å«M  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  .ájô°ûÑdG  äGOGQE’G  É¡«dEG  íª£J  º«b  øY  IQÉÑY  kÉ°†jCG  É¡ qæμd

 AÉ£YEG  ≈∏Y  QOÉb  ¬ qæμdh  ;∂°T  ¿hO  øe  πªcC’G  ƒëædG  ≈∏Y  ¬Zƒ∏H  ºàj  ºd  É≤aCGh  ≈∏YCG  kÓãe  π qμ°ûJ

 …ô°ûÑdG  ïjQÉàdG  ∫GƒW  É¡æY  ¿ÓYE’Gh  ô°ûÑdG  ¥ƒ≤M  Q qƒ°üJ  qºJ  ó≤d  .™ªàéªdG  »a  IÉ```«ë∏d  ≈```æ©e

 øY  .zádGó©dGh  IGhÉ```°ùªdGh  ájôëdG  »```ah  ¢üî°T  qπc  áeGôc  »```a  á∏ãªàªdG  º«≤dG  ≈```dEG  á```dÉME’ÉH

 ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »Hô©dG  ó¡©ªdG  ,(ƒ```μ°ùfƒ«dG)  áaÉ≤ãdGh  º∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG  ºeC’G  á```ª¶æe

.20  .¢U  ,2001  ¢ùfƒJ  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  »a  »°SQóe  ÜÉàc  ;ô°ûÑdG  πc

 ,2001  á«Hô©dG  IóMƒdG  äÉ°SGQO  õcôe  ,ähô«H  ;»Hô©dG  øWƒdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ;π«ªL  ø«°ùM ```  1

.11  ¢U

 ,¢ùfƒJ  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  »a  ¢S qQóªdG  π«dO  ;»°ù∏HGô£dG  ídÉ°U  ,¿É°†eQ  øH  IQÉ```ªY ```  2

.20¢U  ,2001  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »Hô©dG  ó¡©ªdG

=
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 q¿EG  å«ëH  á«YÉªL ¥ƒ≤Mh ájOôa  ¥ƒ≤M ≈dEG  É¡ª q°ù≤j  øe kÉ°†jCG  ∑Éægh  ,1¥ƒ≤ëdG

 É¡H  ™qàªàdG  ¿ƒμjh  ,kGOôa  ¬Ø°UƒH  OôØ∏d  âÑãJ  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  ∂∏J{  ≈dEG  ô«°ûJ  ≈dhC’G

 ¥ƒ≤M{  »¡a  ``  á«YÉªédG  ¥ƒ≤ëdG  …CG  ``  á«fÉãdG  É qeCG  .2zájOôa  IQƒ°üH  É¡à°SQÉªeh

 k qÓ≤à°ùe  kÉæFÉc  ¬Ø°UƒH  ``  áYÉªé∏d  ¢ù«dh  OôØ∏d  âÑãJ  å«M  ;É```¡à≤«≤M  »a  á```jOôa

 ’  É¡à°SQÉªeh  ¥ƒ≤ëdG  øe  ´ƒædG  Gò¡H  ™àªqàdG  qøμdh  `` É¡d  ø«f qƒμªdG  OGôaC’G  ø```Y

 óLƒjh  .3z»YÉªàLG  §°Sh  »a  …CG  ;¢UÉî°TCG  I qóY  ∫ÓN  øe  ’EG  ¬≤«≤ëJ  ≈``` qæ°ùàj

 √òg  qπc  ≈dEG  ±É°†jh  ,¥ƒ```≤ëdG  á«≤Hh  á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ≤ëdG  ø«H  õq«ªj  ô```NBG  ≥```jôa

 ƒgh  ,∫É«LCG  áKÓK  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  º q°ù≤j  …òdG  ∞«æ°üàdG  ∂dP  äÉØ«æ°üàdG

 ¬fƒc  øY  kÓ°†a  ,É¡àq«côMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájƒ«M  ôeC’G  ™bGh  »a  ¢ùμ©j  º«°ù≤J

 :¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  Iô«°ùe  É```¡H  ä qôe  »àdG  iô```ÑμdG  πMGôªdG  ø```Y  Iôμa  É```æ«£©j

 OôØdG  QÉÑàYG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  `` á«°SÉ«°ùdGh  á«fóªdG  ¥ƒ≤ëdG  ƒg  …òdG  ``  ∫ qhC’G  π«édÉa

 á≤HÉ°S  ¥ƒ≤ëH  ™qàªàj{  ∂```∏J  ¬àØ°üd  áé«àfh  ,á«°SÉ«°ùdGh  á```«fóªdG  áØ°üH  ™``` qàªàj

 ¿ƒfÉ≤dG  ¥ƒ```a  ƒª°ùj  …òdG  »©«Ñ£dG  ¿ƒ```fÉ≤dG  ÉgQó°üe  ,á```«YÉªàL’G  äÉ```fÉ«μ∏d

 »àdG  á«Ø°ù∏ØdG  ÖgGòªdG  ø```e  ¬dƒ°UCG  qóªà°ùj  (∫ qhC’G  π«édG)  Gò```gh  .4z»```©°VƒdG

 øYh  π≤à°ùªdG  Oô```ØdG  ∫ƒM  ô```°ûY  øeÉãdGh  ô°ûY  ™```HÉ°ùdG  ø«fô≤dG  »```a  äô```¡X

 É¡ qæμdh  ;á«°SÉ«°ùdG  º```¶qædG  øe  I qóªà°ùe  â°ù«d  ¥ƒ```≤M  »gh  ,á«©«Ñ£dG  ¥ƒ```≤ëdG

 .5 kÉ°†jCG  É¡æe  ≈ª°SCG  πH  ;á```dhódG  IOÉ«°S  øe  ≥Ñ°SCG  á«©«ÑW  ¥ƒ≤M  ≈```∏Y  á```°ù q°SDƒe

 á«YÉªàL’G  ä’ƒ```ëàdG  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  ∫ qhC’G  π```«édG  ¢ù```μ©j  :ô```NBG  ô```«Ñ©àHh

 ºdÉY  ;ô°UÉ©ªdG  »```ª«∏bE’Gh  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  πeÉμJ  ;≈°Sƒe  π```«∏îdG  ó``` qªëe ```  1

.164¢U  ,2003  ƒ«fƒj  ``  πjôHCG  ,31  óq∏éªdG  ,ôμØdG

.160¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  2

.Éª¡°ùØf  áëØ°üdGh  ™LôªdG ```  3

.21¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»°ù∏HGô£dG  ídÉ°U  ,¿É°†eQ  øH  IQÉªY ```  4

 iDhôdG  :¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ;»YÉªL  øª°V  ;áq«ªdÉ©dGh  áq«°Uƒ°üîdG  ø«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ;≥FÉa  ó qªëe ```  5

.71  ``  70¢U  ,2005  ,áq«Hô©dG  IóMƒdG  äÉ°SGQO  õcôe  ,ähô«H  ,á«Hô©dGh  á«eÓ°SE’Gh  á«ªdÉ©dG
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 Qhó°U  äôªKCG  »àdGh  ,ÉμjôeCG  ∫Éª°Th  É```HhQhCG  É¡àaôY  »àdG  ájôμØdGh  á```«°SÉ«°ùdGh

 ÉμjôeCG  ∫Ó≤à°SG  ¿ÓYEG  á≤«Kh  π«Ñb  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  Iô«°ùe  »a  á qª¡e  ≥FÉKh

 √òg  ±ô©J  Ée  IOÉYh  ,1789  É```°ùfôØH  øWGƒªdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ¿Ó```YEGh  ,1776

 π«édG  ø qª°†àjh  .1¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«Hô¨dG  IAGô≤dÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øe  á∏MôªdG

:2É¡æe  ¥ƒ≤ëdG  øe  áYƒªée  Gòg  ∫ qhC’G

 äÉHƒ≤©dGh  Ö```jò©àdG  ™æe  ,IÉ```«ëdG  »a  q≥ëdG)  á```jOôØdG  äÉ```j qôëdGh  ¥ƒ```≤ëdG

 »a  q≥ëdG  ,¥ qôdGh  ájOƒÑ©dG  ô¶M  ,áæ«¡ªdG  hCG  á«fÉ°ùfEGÓdG  äÓ```eÉ©ªdG  hCG  á```«°SÉ≤dG

 ,AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  IGhÉ°ùªdG)  á«FÉ°†≤dG  äÉ```fÉª°†dG  .(π≤æàdG  áj qôM  ,øeC’Gh  á```jôëdG

 ôKCÉH  »FÉæédG  ™jô°ûàdG  ≥«Ñ£J  ô¶M  ,á«fóªdGh  á«FÉæédG  äGAGôLE’G  »a  äÉfÉª°†dG

 á«∏FÉ©dG  ¥ƒ≤ëdG  .(Oô```a  qπμd  á«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdÉH  ±Gô```àY’G  »a  ≥ëdG  ,»```©LQ

 .(º¡àjÉªMh  ∫É```ØWC’G  ¥ƒ≤M  ,¥ƒ≤ëdG  »```a  ø«LhõdG  …hÉ°ùJh  ,Iô```°SC’G  á```jÉªM)

 ÜÉîàf’G  »a  ≥```ëdG  ,áeÉ©dG  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  »```a  á```cQÉ°ûªdG)  á```«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ```≤ëdG

 »fÉãdG  π«édG  É``` qeCG  .(áeÉ©dG  ∞FÉXƒdG  ó```q∏≤J  á°Uôa  ,»ª∏°ùdG  ™```ªéqàdG  ,í``` q°TôàdGh

 Droits  4¿ƒ```jódG  ¥ƒ≤ëdG  hCG  3¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á```«cGôà°T’G  IAGô```≤dÉH  ±hô```©ªdGh

 QÉKB’Gh  á«YÉªàL’G  äGRGô```aE’G  »a  ójóëàdG  ¬Lh  ≈```∏Y  √Qó°üe  ó```é«a  créances

 øq«ÑJ  ó```≤a  ,kGô«Ñc  kÉ```«YÉªàLG  kÉ```cGôM  âKóMCG  »```àdG  á```«YÉæ°üdG  IQƒ```ã∏d  á```jôμØdG

 áqjOôa  ¥ƒ≤ëH  ∂```∏J  ¬àØ°üd  áé«àf  ™qàªàj  kGOô```a  ¬fƒc  ≈```dEG  á```aÉ°VEG  ``  ¿É```°ùfE’G  q¿CG

 ƒgh  ,á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  IÉ«ëdG  »a  ±ôW  kÉ```°†jCG  ƒg  ``  á``` q«°SÉ«°Sh

 ,»aÉ≤ãdGh  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ™HÉ£dG  äGP  ¥ƒ```≤ëdG  øe  á∏ªéH  ™qàªàj  ∂```dòH

.70¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  1

 á«dhódG  áeƒ¶æªdG  äÉ«dBG  ;∫ÓLƒH  ôgÉ£H  ≈∏Y  π«édG  Gòg  äÉf qƒμªd  OôédG  Gòg  »a  OÉªàY’G  qºJ ```  2

.78¢U  ,2004  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »Hô©dG  ó¡©ªdG  ,¢ùfƒJ  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªëd

.70¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;≥FÉa  ó qªëe ```  3

.50¢U  ,2006  ,ô°ûæ∏d  ∫É≤HƒJ  QGO  ,AÉ°†«ÑdG  QGódG  ;ºgƒdG  AGQh  Éª«a  :áªdƒ©dG  øeR  ;Ó«Ñ°S  ó qªëe ```  4
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 ¥ƒ≤ëdÉH  ΩÉªàg’G  áYõf  Oƒ©J  ôeC’G  ™```bGh  »ah  ,1É¡≤«≤ëàH  ádhódG  ÖdÉ£j  ¿CG  ¬```dh

 ádGó©∏d  iôÑμdG  áfÉμªdG  »£©J á«cGôà°TG  á«Ø∏N ≈dEG  kÉ°SÉ°SCG  á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 ó¡©dG  qó©jh  ,¬dÉªgEG  ø««dGôÑ«∏dG  ≈∏Y  ¿ƒ«cGôà°T’G  Ö«©j  ¿Éc  Ée  ƒ```gh  ,á«YÉªàL’G

 ó«°ùéàdG  (1966)  á```«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  á```jOÉ°üàb’G  ¥ƒ```≤ëdÉH  ¢UÉîdG  »```dhódG

:2≈∏Y  ¥ƒ≤ëdG  øe  π«édG  Gòg  πªà°ûjh  .¥ƒ≤ëdG  øe  Üô°†dG  Gò¡d  »fƒfÉ≤dG

- .ádÉ£ÑdG  øe  ájÉªëdGh  πª©dG  ≥M

- .äÉHÉ≤ædG  π«μ°ûJ

- .»YÉªàL’G  ¿Éª°†dG

- .á«°û«©ªdG  É¡YÉ°VhCG  ø«°ùëJh  Iô°SC’G  ájÉªM

- .á që°üdG

- .º«∏©àdG

- .á«aÉ≤ãdG  IÉ«ëdG  »a  ácQÉ°ûªdG

 π«édG  ƒgh  ∞«æ°üàdG  Gò```g  Ö°ùM  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  ådÉãdG  ¿ qƒ```μªdG  »```≤H

 ¥ƒ≤M  áqjƒ«M  ≈```∏Y  í°VGhh  …ƒb  π```«dO  ôeC’G  á≤«≤M  »```a  ƒg  …ò```dGh  ,å```dÉãdG

 ™«ªL  ÜÉ©«à°SG  øe  Éæμªàj  ºd  »fÉãdGh  ∫ qhC’G  ø«∏«édG  q¿C’  ;É¡àq«côMh  ¿É```°ùfE’G

 ≈ qª°ùªdG  ådÉãdG  π«édG  AÉL  ∂dòdh  ;¬àaôY  …òdG  Q qƒ£àdG  áé«àf  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 kÉbƒ≤M  qº°†j  ƒgh  ,á«∏aÉμàdG  ¥ƒ≤ëdG  hCG  äÉYÉªédG  ¥ƒ≤M  hCG  øeÉ°†àdG  ¥ƒ≤ëH

 IóYÉ°ùªdG  »```a  ≥ëdGh  á```ª«∏°S  áÄ«H  »```a  ≥ëdGh  º```∏°ùdG  »a  ≥```ëdG  π```«Ñb  ø```e

 øe  áØFÉ£dG  √òg  ≈dEG  »```bƒ≤ëdG  ¿CÉ°ûdÉH  ø« qªà¡ªdG  ¢†©H  ∞```«°†jh  ,á```«fÉ°ùfE’G

.3á«©«Ñ£dG  äGhôãdG  ≈∏Y  áªFGódG  IOÉ«°ùdG  »a  Üƒ©°ûdG  ≥M  ¥ƒ≤ëdG

.21¢U  ;≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;»°ù∏HGô£dG  ídÉ°U  ,¿É°†eQ  øH  IQÉªY ```  1

.79¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;∫ÓLƒH  ôgÉ£H  ≈∏Y  ∂dòc  OÉªàY’G  qºJ ```  2

 4  Oó©dG  ,ôμØdG  ºdÉY  ;(äÉj qóëJh  ¥ÉaBG)  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ;¿Gƒ∏Y  ∞°Sƒj  ó qªëe ```  3

.198¢U  ,2005  ƒ«fƒj  ``  πjôHCG  ,31  óq∏éªdG
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 ¿CG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈æ©ªd  π q°üØªdG  ójóëàdG  Gò```g  áªJÉN  »a  qº¡ªdG  ø```eh

:ø«àdCÉ°ùe  ≈∏Y  ócDƒf

.á«fÉ°ùfE’G  á©«Ñ£∏d  áeRÓe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  *
 ≥∏¨J  ºd  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  á```ªFÉb  q¿CG  »æ©j  Gògh  ,Q qƒ£àJ  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  *
 áæé∏dG) IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG »qæÑJ ∂dP ≈∏Y π«dódGh ,1»FÉ¡f πμ°ûH

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  …ô°ûÑdG  Ωƒ```æ«édG  ∫ƒM  »ªdÉ©dG  ¿ÓYEÓd  1998  áæ°S  (á```ãdÉãdG

 ób  (ƒμ°ùfƒ«dG)  áaÉ≤ãdGh  º```∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG  ºeC’G  á```ª¶æe  âfÉc  …ò```dG

.1997  áæ°S  ¬à qæÑJ

:á«HôàdG  ```  Ü

 OGôaC’G  ºq∏©àj  É¡≤jôW  øY  »àdG  á«YÉªàL’G  IÉ```«ëdG  äÉ«∏ªY  ´ƒªée{  »```g

 áaÉc  º¡ah  »YƒH  Gƒ qªæj  ¿CG  É¡ëdÉ°üdh  á«æWƒdG  º¡JÉ©ªàée  πNGO  äÉ```YÉªédGh

 ≈∏Y  ô°üà≤J  ’  á«∏ª©dG  √ògh  ,º¡JGOGó©à°SGh  º¡JÉgÉéJGh  á«°üî°ûdG  º```¡JGQób

 äGQób  á«ªæJ  É¡à£°SGƒH  qº```àj  »àdG  äÉ«∏ª©dG  ™«ªL{  »```g  πH  ;2zÉ¡æ«©H  á```£°ûfCG

 »àdG  áq«HÉéjE’G  º```«≤dG  á«ªæJh  ,iô```NC’G  ¬cƒ∏°S  ∫Éμ°TCGh  ¬```JÉgÉéJGh  ¢ü```î°ûdG

 »àdG  á«∏ª©dG{  ∂∏J  »g  IôjÉ¨e  á¨∏Hh  .3z¬«dEG  »ªàæj  …òdG  ™ªàéªdG  É¡«∏Y  ó``` qcDƒj

 π«μ°ûJ  »g  hCG  ,ø``` q«©e  ™ªàée  »a  ácQÉ°ûªdGh  IÉ```«ë∏d  OGôaC’G  OGóYEG  É```¡H  qº```àj

 qƒªædG  äÉLQO ≈°übCG  ¬d  í«àj kÓ«μ°ûJ øq«©e »YÉªàLGh »aÉ≤K QÉWEG  »a ¿É°ùfEÓd

 §ªf  πqãªJh  ,áYÉªédG  IÉ«ëdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  á«fÉμeEG  π°†aCG  ¬d  í«àj  Éªc  ,»JGòdG

 øe  É¡«dEG  kGQƒ¶æe  OGôaCÓd  á«∏μdG  IÉ«ëdG  »g  ∂dòH  á«HôàdGh  .IóFÉ°ùdG  á```aÉ≤ãdG

.Éª¡°ùØf  áëØ°üdGh  ™LôªdG ```  1

.11¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;»°ù∏Hô£dG  ídÉ°U  ,¿É°†eQ  øH  IQÉªY ```  2

:Dictionary of Education, New York, Carte Good (Ed), 1973, p 202  ̀̀̀  3

 áaô©ªdG  QGO  ,á```jQóæμ°SE’G  ;á```«HôàdG  ´É```ªàLG  º∏Y  »a  á```eó≤e  ;óªMCG  »```∏Y  …ó```ªM  ó```æY  OQh

.14¢U  ,1995  á«©eÉédG
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 .1zäÉ©ªàéªdG  iód  Q qƒ£àdG  ±Gó```gCGh  OGôaC’G  iód  qƒªædG  äÉ«fÉμeEG  ô¶f  á```¡Lh

 É¡°SÉ°SCG  ≈∏Y  » qªæjh  á```aô©ªdG  É¡dÓN  øe  OôØdG  Ö°ùàμj  »àdG{  á```≤jô£dG  É```¡fEG

 á qjó°übh  áaOÉg  áq«∏ªY  á```«HôàdG  q¿EÉa  ∂dòc  É¡fƒμdh  ,2zäGQÉ```¡ªdGh  äÉ```gÉéJ’G

 »a  ∞bGƒªdGh  äÉgÉéJ’G  AÉæHh  ±QÉ©ªdG  ∂q∏ªJ  øe  áÄ°TÉædG  ø«μªJ  ≈dEG  ≈```©°ùJ

 øe  ™ªàéªdG  √ó°ûæj  Ée  ™e  ΩDhÓJ  »ah  º```q∏©àª∏d  »JGòdG  qƒªædG  ™e  qΩÉJ  ΩÉ```é°ùfG

 »a  É¡dÉªLEG  øμªj  »àdG  ¢üFÉ°üîdG  øe  áYƒªéªH  ∞°üqàJ  É¡fEÉa  ,»bQh  Ω qó```≤J

:á«JB’G  •É≤ædG

-  É¡≤FGôWh  áæjÉÑàeh  Ió q≤©e  É¡aGógCÉa  ,ó«≤©J  øe  ƒ∏îJ  ’  á«∏ªY  á«HôàdG

.áYƒæàeh  Iô«ãc

-  ¿ƒc  øe  √ò```g  ájQGôªà°S’G  á```Ø°U  ≈```JCÉàJh  ,I qô```ªà°ùe  á```«∏ªY  á```«HôàdG

.™ªàéªdG  »a  ôNBG  ≈dEG  π«L  øe  π≤àæJ  ájƒHôàdG  á«∏ª©dG

-  ó©ÑdG  qπc  Ió«©H  á«∏ªY ∂dòd  »¡a ,»YÉªàLGh  …Oôa qƒªf  á«∏ªY á«HôàdG

 ≥ q≤ëJ  IO qóëe  ±GógCG  ≈dEG  ¬éqàJ  »¡a  ∂dòd  ;á«FGƒ°û©dGh  ∫ÉéJQ’G  øY

.AGƒ°ùdG  ≈∏Y  áYÉªédGh  OôØdG  ídÉ°üe

-  äÉbÓY  ∫Ó```N  øe  πYÉØàdG  á```Ø°U  ≈JCÉàJh  ,á```«∏YÉØJ  á```«∏ªY  á```«HôàdG

.á«YÉªàL’G  áÄ«ÑdGh  ºq∏©ªdGh  ºq∏©àªdG  ø«H  qºàJ  »àdG  πYÉØàdGh  π°UGƒàdG

-  ™e  ∞q«μàj  ºq∏©àªdG  π©L  ≈∏Y  π```ª©J  ÉgQÉÑàYÉH  ,∞««μJ  á«∏ªY  á```«HôàdG

.¬H  §«ëªdG  ™bGƒdG

 äÉ°ù°SDƒe É¡«a ∑ôà°ûJ óbh ,Ió≤©e á«∏ªY á«HôàdG q¿EÉa ôeCG øe øμj Éª¡eh

 πFÉ°Sh  á°UÉN  áØ°üH  Ωƒ«dGh  äÉª¶æªdGh  äÉ«©ªédGh  Iô°SC’G  π«Ñb  øe  áØ∏àîe

 ó¡©e  ,IôgÉ≤dG  ;(1948  Iô```̀còe)  º```̀«∏©àdG  §«£îJ  »a  äGô```̀°VÉëe  ;»ª¡a  ø```̀j qódG  ∞```̀«°S  ó```̀ qªëe ```  1

.15¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,óªMCG  »∏Y  …óªM  óæY  OQh  2  ``  1¢U  ,á«fÉãdG  á©Ñ£dG  ,»eƒ≤dG  §«£îàdG

.Éª¡°ùØf  áëØ°üdGh  ™LôªdG  ;»ª¡a  øjódG  ∞«°S  ó qªëe ```  2
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 ,§≤a  á°SQóªdG  QhO  ≈```∏Y  qºà«°S  á°SGQódG  √òg  »```a  õ```«côàdG  q¿CG  ’EG  .ΩÓ```YE’G

 ºq∏©àªdG  π©L  ≈∏Y  ≈°†e  â```bh  …CG  øe  ôãcCGh  Ωƒ«dG  πª©J  á°ù°SDƒe  »```g  »```àdGh

.äÉjÉØc  ≈dEG  ¬aQÉ©e  ∫ qƒëj

:¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ```  ê

 á£°SGƒH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M R qõ©j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe πªY qπc{ :»g ójó°T QÉ°üàNÉH

 ¢SÉ°SC’ÉH  á```«ª«b  á«HôJ  É¡fƒμH  º```°ùqàJ  ∂dòd  áé«àf  »```gh  .1zº«∏©àdGh  á```«HôàdG

 kGó°ü≤e qó©j  ’  »aô©ªdG  ÖfÉédÉH  á«HôàdG  √òg ΩÉªàgÉa  ,á«aô©e  á«HôJ  â°ù«dh

 »aô©ªdG  iƒàëªdÉH  ΩÉªàg’G  Éeh  ,∑ƒ∏°ùdG  ≈dEG  kÉ°SÉ°SCG  ¬éàJ  É¡qfEG  ,¬JGP  qóM »a

.2¬JÉ«cƒ∏°Sh  OôØdG  äÉYÉæb  ≈dEG  Qhôª∏d  kÉ«°SÉ°SCG  kÓNóe  ¬fƒμd  ’EG

 Qhôª∏d  kÓNóe ±QÉ©ªdG  ¿ƒc  ≈∏Y  õ«côàdG  q¿EG

 π©éj º¡JÉ«cƒ∏°Sh º¡JÉgÉéJGh OGôaC’G ∞bGƒe ≈dEG

 ,¢üFÉ°üN  äGP  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ø```e

 øe  »JCÉj  É```ª«a  QÉ°üàf’G  ó```«éªdG  ó```ÑY  É```¡∏ªLCG

:3¢üFÉ°üîdG

 Qó°üJ  á«HôJ  …CG  ;á```«fÓ≤Y  ájôjƒæJ  á```«HôJ  ```

 º«gÉØe  ≈∏Y  »```fÉ°ùfE’G  É¡HÉ£N  ¢ù``` q°SDƒJ  É```¡qfEG  å«M  øe  á```jôjƒæJ  áYõf  ø```Y

 áeGôμdGh  ±Ó```àN’Gh  íeÉ°ùàdGh  á```jôëdÉc  π```≤©dGh  äGò```dÉc  á```jôjƒæJ  á```jƒHôJ

 ô qÑ©j  ¬qfCG  »ª«gÉØªdG  RÉ¡édG  Gòg  ¢üFÉ°üN  øeh  ...á«WGô≤ªjódGh  IGhÉ°ùªdGh

 ;á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  »```a  »°SQóªdG  §°SƒdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ;¿É°†eQ  ø```H  IQÉ```ªY ```  1

 ó¡©ªdG  ,¢ùfƒJ  ,á«Hô©dG  á«ª«∏©àdG  á°ù°SDƒªdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  :»YÉªL  øª°V  ;á«Ø«dCÉJ  á```°SGQO

.433  ``  432¢U  ,2004  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »Hô©dG

 OóY  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  á«Hô©dG  á∏éªdG  ;¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ;QÉ```°üàf’G  ó```«éªdG  ó```ÑY ```  2

.111  ``  110¢U  ,2001/08

.11  ¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  3

 º«∏©àdG  ±ó¡à°ùj ¿CG  Öéj
 á«°üî°ûd á∏eÉμdG  á«ªæàdG
õjõ©Jh  ,¿É°ùfE’G

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMG
á«°SÉ°SC’G  äÉjôëdGh



298

نظر وجهات 

 ,πbÉY  øFÉμc  ¿É°ùfE’G  äGP  øe  ≥∏£æj  …Q qôëJ  …ôμa  ó««°ûJ  ≈dEG  √ÉéJ’G  ø```Y

.äÉbÓ©dGh  äÉcƒ∏°ùdGh  ¿ÉgPC’Gh  QÉμaC’G  ôjƒæJ  ó°ü≤jh

 ´õæJ  PEG  ;…ó≤f  ó©H  äGP  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ¿EG  ,ájó≤f  á«HôJ  ```

 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  »aÉæJ  »àdG  äÉcƒ∏°ùdGh  ÇOÉÑªdG  ∞∏àîe  »a  ô¶ædG  IOÉYEG  ≈dEG

 ô««¨J  øY  ø```∏©J  á«HôJ  É¡fEG  .É```¡eGôàMGh  ¥ƒ≤ëdG  √ò```g  á°SQÉªe  ¥ƒ```©J  »```àdGh

 á°ù°SDƒªdG  ∞FÉXh  »a  ≥ªYCG  ô««¨àH  …OÉæJh  ,º«∏©à∏d  ájó«∏≤àdG  á°SQÉªª∏d  ≥«ªY

 ø«ãMÉÑdG  óMCG  ∂dP  øY  ôqÑY  ó```bh  .ô«μØàdG  Ö«dÉ°SCG  øe  ô«ãc  »ah  á```«ª«∏©àdG

.z≥«ªY  »aÉ≤K  πjƒëJ  »g  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  q¿EG{  :¬dƒ≤H

 á«HôàdG  ™e  áÑ°SÉæàe  É¡∏©éJ  áª°ùH  á«bƒ≤ëdG  á«HôàdG  º°ùqàJ  ,áãjóM  á«HôJ  ```

 ºq∏©àªdG  á```«°üî°T  íàØJ  CGóÑe  ø``` qª°†àJ  á«HôJ  É```¡fEG  å«M  øe  ∂```dPh  ;á```ãjóëdG

 øjƒμJ  á«bƒ≤ëdG  á«HôàdG  ó°ü≤J  ¿CÉa  ,¬«a  ¢û«©j  …òdG  §«ëªdG  ≈∏Y  (øWGƒªdG)

 ÉªqfEÉa  ÉgR qõ©jh  É¡≤HÉ£j  kÉcƒ∏°S  ∂∏°ùjh  É¡eôàëjh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  øeDƒj  øWGƒe

 É¡£«ëe  ≈∏Y  »YƒH  áëàØæe  º```q∏©àªdG  á«°üî°T  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  ∂dòH  »```eôJ  »```g

.ø«fGƒbh  äÉ°ù q°SDƒeh  OGôaCG  øe ¬æe ¿ qƒμàj  Éeh  §«ëªdG  Gòg ™e kÉ«HÉéjEG  πYÉØàJh

 É¡gÉéJGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áaÉ≤K  º«≤d  Égõjõ©àH  PEG  ;á«cƒ∏°S  á«ª«b  á«HôJ  ```

 ¿É°ùfE’G  áÑWÉîe  ó```°ü≤J  »g  ÉªqfEÉa  º«≤dG  ∂∏J  É¡°ù q°SDƒJ  äÉ```cƒ∏°S  º«∏©J  ≈```dEG

.1§≤a  ôμØe  øFÉμc  ¢ù«dh  ,á«∏ªY  äÉcƒ∏°S  ¢SQÉªjh  ,∞bGƒe  òîqàj  øFÉμc

 á©«ÑW  O qóëj  ¿CG  ¬fCÉ°T  ø```e  ¿C’  ; qº¡e  ¢üFÉ°üîdG  √òg  ó```æY  ∞``` qqbƒàdG  q¿EG

 ¬æ qμªàa  ,ºq∏©àªdG  á«°üî°T  AÉæH  ≈dEG  ≈©°ùJ  á«Hôàc  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG

 ,É¡£«ëe  ≈∏Y  ìÉàØf’G  ≈∏Y  á°SQóªdG  óYÉ°ùJ  á«HôJ  »gh  ,á q°UÉN  äÉjÉØc  øe

:≈dEG  É¡à«©Lôe  »a  Oƒ©J  á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  á«HôJ  »gh

.115  ``  114¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  1
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 ºbQ  ¬JOÉe  »a  q¢üæj  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’Éa  :á«dhO  á«©Lôe  ```

 á∏eÉμdG  á«ªæàdG  º«∏©àdG  ±ó```¡à°ùj  ¿CG  Öéj{  :¬qfCG  ≈∏Y  á«fÉãdG  Iô```≤ØdG  »```a  26

 Éªc  ,á«°SÉ°SC’G  äÉjôëdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  õjõ©Jh  ,¿É°ùfE’G  á```«°üî°ûd

 äÉÄØdG  ™«ªLh  ºeC’G  ™«ªL  ø«H  ábGó°üdGh  íeÉ°ùàdGh  ºgÉØàdG  R qõ©j  ¿CG  Ö```éj

 IóëàªdG  ºeC’G  É```¡H  ™∏£°†J  »àdG  á£°ûfC’G  óqjDƒj  ¿CGh  ,á```«æjódG  hCG  á```jô°üæ©dG

.zΩÓ°ùdG  ßØëd

 ôjƒ£J  á«é«JGôà°SEG  ¬àæª°†J  É```e  ∫ÓN øe  É¡«∏Y  ∞≤f  :á```«HôY  á```«©Lôe  ```

 á«°SÉ°SC’G  ÇOÉ```Ñª∏d  ÉgójóëJ  óæY  (áKóëªdG  á```«é«JGôà°SE’G)  á«Hô©dG  á```«HôàdG

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódG  πLCG  øe  á«HôàdG  CGóÑe  ¿Éc  å«M  ;á```«é«JGôà°SEÓd

:á«é«JGôà°SE’G ∂dP ≈∏Y â q°üf Éªc ¬J’ƒdóe ø«H øe πª°ûjh ,ÇOÉÑªdG √òg óMCG

 iód  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤Mh  á«WGô≤ªjódG  Ωƒ¡Øe  ï```«°SôàH  á«HôàdG  ≈```æ©J  ¿CG  ●

.º«∏©àdG  πMGôe  ™«ªL  »a  áÄ°TÉædG

 á«∏ª©dG  äÉ≤«Ñ£àdGh  äÉ°SQÉªªdG  ∫ÓN  øe  ájƒHôàdG  áª¶fC’G  º```¡°ùJ  ¿CG  ●

 »a  º¡©e  ¢û«©j  ø```eh  º¡FÓeR  ¥ƒ≤ëH  ΩÉ```ªàg’Gh  »WGô≤ªjódG  π```ª©dG  ≈```∏Y

.º¡bƒ≤M  ≈∏Y  AGóàY’G  ΩóYh  ,πª©dGh  á°SQóªdGh  â«ÑdG

 ø«fGƒ≤dG  ΩGô```àMGh  ΩÉ¶ædG  qÖM  ≈∏Y  π```«édG  áÄ°ûæàH  á```«HôàdG  qº```à¡J  ¿CG  ●

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øª°†Jh  ,á«WGô≤ªjódG  ≥«Ñ£J  øª°†J  »àdG  äGhOC’G  É```gQÉÑàYÉH

.¬«∏Y  AGóàY’G  ΩóYh  ™ªàéªdG  »a

 á«eƒ≤dGh á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdGh ø```«fGƒ≤dÉH áÄ°TÉædG ∞jô©àH á«HôàdG qº```à¡J ¿CG ●

 º¡JÉjƒà°ùe Ö°ùM º¡d É¡Mô°Th ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«WGô≤ªjódÉH ≈æ©J »àdG á«ªdÉ©dGh

 AÉØàc’G qºà«°S ¥É«°ùdG Gòg »ah :á«æWƒdG äÉ«©LôªdG .1ájôª©dG º¡∏MGôeh ájôμØdG

 áª¶æªdG  ,¢ùfƒJ  ;á«HôàdG  IQGOEG  /(áKóëªdG  á«é«JGôà°SE’G)  á«Hô©dG  á«HôàdG  ôjƒ£J  á```«é«JGôà°SEG ```  1

.99  ``  98¢U  ,2006  Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d  á«Hô©dG
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 »°SQóªdG º«∏©àdGh á```«Hôà∏d »¡«LƒàdG ¿ƒfÉ≤dG øe øj qóªà°ùe ø```«æKG ø«dÉãe OGôjEÉH

 ,á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdÉH øjƒμàdGh á```«Hôà∏d »æWƒdG ¥Éã«ªdG øeh ,á«°ùfƒàdG á```jQƒ¡ªédÉH

 ≈dEG ±ó¡J á«HôàdG{ ¿CG ≈```∏Y kGó«cCÉJ å```dÉãdG ¬∏°üa »a ∫ qhC’G ¿ƒ```fÉ≤dG ø qª°†J ó```≤a

 øeÉ°†àdGh πª©dGh º∏©dG ø«ªãJ ≈∏Y ó≤©æJ º«b øe ¿ƒ«°ùfƒàdG ¬«∏Y ™ªLCG Ée ¢SôZ

 ¬à«°üî°T äÉeqƒ≤e »a Q qòéàe ™ªàée AÉ°SQE’ áæeÉ°†dG »gh ,∫GóàY’Gh íeÉ°ùàdGh

 á«fƒμdG ÇOÉÑªdGh É«∏©dG á«fÉ°ùfE’G π```ãªdG º¡∏à°ùj ,áKGóëdG ≈∏Y íqàØàe ,ájQÉ°†ëdG

 ¥Éã«ªdG É```eCG .¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤Mh á«YÉªàL’G á```dGó©dGh á```«WGô≤ªjódGh á```j qôëdG »```a

 :»∏j Ée á«fÉãdG ¬```JOÉe »a ø qª°†J ó≤a á```«Hô¨ªdG áμ∏ª∏d øjƒμàdGh á```«Hôà∏d »æWƒdG

 âHGƒK ≈```∏Y ºFÉ≤dG ≥jô©dG É```¡fÉ«μH á```«Hô¨ªdG á```μ∏ªª∏d …ƒHôàdG ΩÉ```¶ædG º```ëà∏j{

 É¡«∏Y ,ájQƒà°SódG á«μ∏ªdÉH ∂ q°ùªàdGh øWƒdG qÖMh ˆÉH ¿ÉªjE’G É```¡«∏éj äÉ°Só≤eh

 ΩÉ©dG ¿CÉ```°ûdG »a á«HÉéjE’G á```cQÉ°ûªdG »```a áÑZôdÉH ø```«©Ñ°ûàe ¿ƒ```æWGƒªdG ≈``` qHôj

 π°UGƒàdG øe ¿ƒ```æ qμªàe ,º¡bƒ≤Mh º```¡JÉÑLGƒH »YƒdG qº```JCG ¿ƒYGh ºgh ,¢UÉ```îdGh

 ∫ƒÑbh QGƒëdG ìhôH ¿ƒ©qÑ°ûàe ,áHÉàch kGô«Ñ©J ``  á«ª°SôdG OÓÑdG á¨d ``  á«Hô©dG á¨q∏dÉH

.z¿ƒfÉ≤dGh q≥ëdG ádhO qπX »a á«WGô≤ªjódG á°SQÉªªdG »qæÑJh ±ÓàN’G

 ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈```∏Y  á```«HôàdG  »```£©J  á```Ø∏àîªdG  äÉ```«©LôªdG  √ò```g  ¿EG

 Ωƒ«dG  QÉÑàY’G  ø«©H  ÉfòNCG  GPEG  á°UÉN  ¬æY  ó«ëe  ’  kGQÉ«N  É¡∏©éJh  ,á«Yhô°ûe

 ¢SÉ≤J  kGQÉ«©e  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  òNC’G{  QÉ```°U  É¡dÓN  øe  »àdG  ºdÉ©dG  äÉ```¡ qLƒJ

 q¿CG  ∂dP  øe  qºgC’G  πH  ;1zá«fÉ°ùfE’G  IQÉ°†ëdG  ºq∏°S  »a  áeC’G  AÉ≤JQG  áLQO  ¬```H

 á«∏ªY{  »g  Iô«NC’G  √òg  ¿CG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ¬JGP  óM  »a  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  Ωƒ¡Øe

 OôéªH ``  á«fÉ°ùfE’G  á```«ªæàdG  Qƒ```¶æe  »a  ô°ûÑ∏dh  ...zô```°ûÑdG  äGQÉ«îd  ™```«°SƒJ

 kÉ°ùØfh  kGó°ùL  ,kÉ```jƒæ©eh  kÉjOÉe  ,ºjôμdG  ¢û«©dG  »a  π```«°UCG  ≥M  `` kGô°ûH  º```¡fƒc

:¿Éàª¡e  ¿Éàé«àf  ≥∏£æªdG  Gòg  øY  ´ qôØàjh  .kÉMhQh

 á∏éªdG  ;¬JÉÑLGhh  ¬bƒ≤ëH  ¿É```°ùfE’G  ∞jô©J  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  QhO  ;»```dÉ qªédG  π```°VÉa  ó``` qªëe ```  1

.69¢U  ,1992/  108  OóY  á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©∏d  á«°ùfƒàdG
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 õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T  …CG  ``  ájGóH  ``  á```«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ¢†aôJ  :≈```̀dhC’G

 hCG  ,»YÉªàL’G  π°UC’G  hCG  ,´ƒædG  :¿Éc  QÉ«©e  …CG  ≈∏Y  ô°ûÑdG  øe  äÉYÉªL  ó°V

 ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  »a  »fÉ°ùfE’G  √ÉaôdG  Ωƒ¡Øe  ô°üà≤j  ’  :á«fÉãdG  ;ó≤à©ªdG

 ;áªjôμdG  á«fÉ°ùfE’G  IÉ«ëdG  »```a  ájƒæ©ªdG  ÖfGƒé∏d  ™°ùqàj  ÉªqfEGh  ;…OÉªdG  º``` q©æàdG

 ≥«≤ëJh  á«fÉ°ùfE’G  áeGôμdGh  ∫É```ªédGh  áaô©ªdG  ÜÉ°ùàcGh  áj qôëdÉH  ™```àªàdG  πãe

.1záaÉc  …ô°ûÑdG  ´ÉªàL’G  ¿hDƒ°T  »a  ácQÉ°ûªdG  øe  ™Ñæj  …òdG  äGòdG

 ≈©°ùJ  ±OÉg  πªY  »g  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ¿EG  :∫ƒ≤dG  á```°UÓNh

 ¿ƒμ«d  ÖdÉ q£dG/ò«ª∏àdG  á```«°üî°T  AÉæH  ≈```dEG  ájƒHôàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¬```dÓN  ø```e

 IÉ«ëdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ô```ÑY  É¡à°SQÉªe  ≈```∏Y  kÓÑ≤e  ,¬JÉÑLGhh  ¬```bƒ≤ëH  kÉ```«YGh

 iód  áî q°Sôe  äÉ```jÉØc  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  º«≤d  πjƒëJ  áq«∏ªY  É```¡fEG  ,á```eÉ©dG

 ¢Uƒ°üædG É¡d √ôaƒJ É qªe Ió«Øà°ùe ájƒHôàdG äÉ°ù°SDƒªdG √òg ¬H Ωƒ≤Jh ,áÄ°TÉædG

 »a  iôJ  á«dhO  äÉ¡LƒJ  øe  ∂dòch  ,á«Yô°T  øe  á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh  á```«æWƒdG

 ájƒdhC’G  ¿CG  Iôμa  äGôàØd  äOÉ°S  ¿CG  ó©H  ∂dPh  ,á```«ªæJ  ô°TDƒe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

.2É¡HGƒ°U  ïjQÉàdG  âÑãj  ºd  ájô¶f  »gh  ,k’hCG  á«ªæà∏d  ≈£©J

:äÉjÉØμdG  ```  O

 kGò«ª∏J  ¿ÉcCG  AGƒ°S  ``  OôØdG  IQób  »g  ájÉØμdG{  ¿EG  :QÉ°üàNÉH  ∫ƒ≤dG  øμªj

.2/1¢U  ,2004  á«Hô©dG  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjô≤J  ,»FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôH ```  1

 óéf  å«M  ;áqjôëdG  øe  iôNCG  ¿ÉeôM  ôgÉ¶e  ≈dEG  π≤àææd{  :ø°U  É«JQÉeCG  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  ∫ƒ≤j ```  2

 øeh  á«°SÉ«°ùdG  áqjôëdG  øe  º q¶æe  πμ°ûH  ø«ehôëe  ºdÉ©dG  »a  áØ∏àîe  ¿Gó∏H  »a  kGó```L  ø```jô«ãc

 õØM  »a  óYÉ°ùj  º¡«∏Y  ¥ƒ≤ëdG  √òg  QÉμ```fEG  q¿CG  ºYõj  øe  ∑Éægh  ,áq«°SÉ°SC’G  á``` q«fóªdG  ¥ƒ```≤ëdG

 q¿CG  Gòg  øe  ôãcCGh  ,á```©jô°S  ájOÉ°üàbG  á«ªæJ  ≥```«≤ëJ  πLCG  øe  ó«Øe  ¬fEGh  ,…OÉ```°üàb’G  qƒ```ªædG

 `` á q«°SÉ°SC’G  áq«°SÉ«°ùdGh  áq«fóªdG  ¥ƒ≤ëdG  QÉμfEG  ™e  ``  Iƒ°ùb  qó°TCG  á«°SÉ«°S  º¶f  ΩÉ«b  óqjCG  º¡°†©H

 q…CG  óéf  ’  ÉæqfCG  ô```eC’G  ™bGhh  (...)  áqjOÉ°üàb’G  á«ªæqàdÉH  ¢Vƒ```¡ qæ∏d  Iõ«e  øe  √ƒªYR  É```ªd  AÉ```ah

 áªLôJ  ;áqjôM  á«ªæàdG  ;ø°U  É«JQÉeCG  .á«°VôØdG  √ò```g  ¥ó°üd  kGó«cCÉJ  Ω qó≤J  ¿Gó∏ÑdG  ø«H  á```fQÉ≤e

.28¢U  ,2004  303  OóY  áaô©ªdG  ºdÉY  á∏°ù∏°S  ,âjƒμdG  ;∫ÓL  »bƒ°T
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 kÉªFÓe  kÉØ«XƒJ  áÑ°ùàμªdG  áaô©ªdG  ∞«XƒJ  ≈∏Y  ``  ôNBG  kÉ°üî°T  ΩCG  ,kGPÉà°SCG  ΩCG

 É¡ qæμdh  ;áaô©ªdG  ø```Y  π°üØæJ  ’  IQób  É¡qfEG  ,áØ∏àîe  äÉ```«©°Vhh  äÉbÉ«°S  »```a

 ¢üFÉ°üîdG  ø```e  á∏ªéH  õ``` q«ªàJ  »```¡a  ∂```dòdh  ;1zá```«FGôLEG  IGOCG  ≈```dEG  É```¡d qƒëJ

:2»g  äGõq«ªªdGh

 √òg  qó©Jh  ;( kÓ°UCG  áÑ°ùàμªdG)  äGhôãdGh  OQGƒªdG  ø```e  áYƒªée  ∂jôëJ  ``

 πμ°ûe  ``  á«©°Vh  qπc  óæY  ¢VôàØj  å«M  ;äÉjÉØμdG  ±ô©J  É¡H  áq«°SÉ°SCG  áq«°UÉN

 áæμªªdG  áÑ°ùàμªdG  äÉjÉØμdGh  ±QÉ©ªdG  qπc  ∂jôëJ  ``  OôØdG  É¡aOÉ°üj  Ió```jóL

.á°Vôà©ªdG  á∏μ°ûªdG  RhÉéàd  ÜQÉéJh  äGQÉ¡e  hCG  á°üdÉN  ±QÉ©e  âfÉc  AGƒ°S

 áq«°UÉîc  ±QÉ```©ªdG  øe  áYƒªée  ∂jôëJ  q¿EG  ;á```jÉØμ∏d  »```FÉ¨dG  ™```HÉ£dG  ``

 ºμëj  Ée  q¿EG  ,IO qóëe  ájÉZ  πLCG  øe  πH  ;»ãÑY  πμ°ûH  qºàj  ’  ájÉØμ∏d  á``` q«°SÉ°SCG

 IQhô°V »qÑ∏J  É¡qfCG  ∂dP ;á«YÉªàLG  áØ«Xh ÉgQÉÑàYÉH  áqjó°ü≤dG  ƒg ¿PEG  ájÉØμdG

 ’  ƒ¡a  ¬JGôÑN  qπch  á≤HÉ°ùdG  ¬JÉÑ°ùàμe  qπc  ∑ qôëj  ÉeóæY  ò«ª∏àdÉa  ;á``` q«YÉªàLG

 øeh  ,Ée  •É°ûæH  ΩÉ«≤dG  πLCG  øe  Ée  A»°T  êÉàfEG  πLCG  øe  πH  kÉãÑY  ∂dòH  Ωƒ≤j

 ¬JÉ«M  hCG  á«YÉªàL’G  ¬```à°SQÉªe  »a  ¬°Vôà©j  ÇQÉ```W  πμ°ûªd  qπM  OÉ```éjEG  π```LCG

.ò«ª∏à∏d  áÑ°ùædÉH  ≈æ©e  É¡d  á£°ûfCGh  äÉ°SQÉªe  »a  …CG  ;áq«eƒ«dG

 IQób  ºjƒ≤J  (...)  Ö©°üdG  øe  ¿Éc  GPEG  Evaluabilité  ºjƒ≤à∏d  á«∏HÉ≤dG  ``

 OGƒªdG  hCG  É¡©bGƒe  hCG  É¡JGô¡¶ªJ  iƒ°S  ™bGƒdG  »a  Ω qƒ≤f  ’  ÉfC’  äGQó```≤dG  ø```e

 Éææμªj  äÉjÉØμdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  q¿EÉa  ;É```¡JGP  »a  »g  É¡e qƒ≤f  ’h  ,É¡d  á```∏eÉëdG

 áLQO  ¢SÉ«b  ∫Ó```N  øe  É¡H  Ωƒ≤f  ¿CG  ø```μªj  ºjƒ≤J  á«∏ªY  ø```Y  çó```ëàf  ¿CG

 kÉªFGO  qπ¶j  ∂dP  q¿CG  ’EG  ;É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  Ö≤JôªdG  áé«àædG  Gòch  á qª¡ªdG  ≥ q≤ëJ

 á©Ñ£e  ,AÉ°†«ÑdG  QGódG  ;º«∏©àdGh  á```«HôàdG  IOƒéd  πNóe  :…ƒHôàdG  π°UGƒàdG  ;»```fÉª«∏°SG  »```Hô©dG ```  1

.78¢U  ,2005  ,IójóédG  ìÉéædG

 ƒ«°Sƒ°S  á°SGQO  ;ô```«μØàdG  ºq∏©J  ≈```dEG  ºq∏©àdG  ô```«μØJ  øe  :á«LƒZGó«H  äÉ```HQÉ≤e  ;»```bô°T  ó```ªëe ```  2

.56  ``  55¢U  ,2010  ¥ô°ûdG  É«≤jôaCG  ,AÉ°†«ÑdG  QGódG  ;á«LƒZGó«H
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 πg  ¢üî°ûdG  ≈∏Y  ºμëf  É¡dÓN  øe  ΩÉ¡ªdG  øe  une tache  á qª¡ªH  kÉ£ÑJôe

.’  ΩCG  A∞c  ƒg

 ’  Iô«NC’G  √ò```g  q¿CG  ≈æ©ªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  á```jÉZ  á```jÉØμdG  q¿EG

 øe  qºgC’Éa  ,±QÉ©ªdG  ∂∏J  áq«ªgCG  øe  ºZôdÉH  ±QÉ©e  ºq∏©àª∏d  Ω qó≤J  ¿CÉH  »```ØàμJ

 ¬°ùØf  ¿É°ùfE’G  óLh  Éªq∏c  á«JÉ«M  á°SQÉªe  ≈dEG  …CG  ;äÉjÉØc  ≈dEG  É¡∏jƒëJ  ƒg  ∂dP

 :ƒg  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ∫GDƒ```°S  ¿ƒμj  Gò¡Hh  ,∂dP  »Yóà°ùJ  á«©°Vh  »```a

 ô«°üJ  ∞«c  …CG  ?äÉjÉØc  ∂q∏ªàd  kÓ«Ñ°S  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ¿ƒμJ  ∞```«c

 O qôée  ’  ,kÉ«eƒj  kÉ```cƒ∏°S  á«WGô≤ªjódG  á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉ```ÑªdGh  á«bƒ≤ëdG  º```«gÉØªdG

 áHÉLE’G  ¿CG  QÉ```ÑàYÉH  ô«£N  ∫GDƒ°ùdG  Gò```g  ¿EG  ?¿Éëàe’G  AÉ¡àfÉH  »```¡àæJ  ±QÉ```©e

 ÉªqfEGh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ¬«∏Y  ¿ƒμJ  Éªd  §≤a  kGQ qƒ```°üJ  ’  πªëJ  ¬```æY

 ,É¡£«ëªH  É¡àbÓYh  É```¡JGP  qóM  »a  á```jƒHôàdG  á°ù q°SDƒªdG  ¬```«∏Y  ¿ƒμJ  Éªd  ∂```dòc

 ≈∏Y  á«Hôàc  ``  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ≈dEG  ¥ qô£àdG  πÑb  ó«ØªdG  ø```e  ¿ƒ```μjh

.á«HôàdG  ∂∏J  É¡«∏Y  Ωƒ≤J  ¿CG  Öéj  »àdG  ÇOÉÑªdG  óæY  ∞ qbƒàdG  ``  äÉjÉØμdG  ∂q∏ªJ

¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ÇOÉÑe  ``  2
 ôÑY  hCG  ø```«à≤jô£H  qº```àJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á```«HôàdG  ¿CG  Ωƒ```∏©ªdG  ø```e

 á«fóªdG  á«HôàdG  IOÉe  πãe  IóMGh  á«°SQóe  IOÉ```ªd  óæ°ùJ  :ÉªgGóMEG  :ø```«àHQÉ≤e

 :á«fÉãdG  É qeCGh  .¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ≈∏Y á«HôàdG  á qª¡e  áæWGƒªdG  ≈∏Y  á«HôàdG  IOÉe  hCG

 á«YÉªàL’G  OGƒªdG  π«Ñb  øe  á∏eÉëdG  OGƒªdG  øe  áYƒªéªd  á qª¡ªdG  ∂∏J  óæ°ùàa

 á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  ÉæqfEÉa  ø```«àHQÉ≤ªdG  ø«H  ¥QGƒØdG  áq«ªgCG  ≈```∏Yh  .äÉ```¨q∏dG  hCG

 ádCÉ°ùªdG  áKGóM  QÉÑàYÉH  Éª¡æ«H  á«LÉeOEG  á```HQÉ≤e  ≈dEG  Ωƒ«dG  êÉàëf  á```«eÓ°SE’G

 kÉ«Ñ°ùf  OhóëªdG QhódG  QÉÑàYÉHh ,á«MÉf øe ájƒHôàdG  Éæª¶fh ÉæJÉ°ù°SDƒe »a qπμc

 ¥ƒ≤M  º«b  ï«°SôJ  »a  á°SQóªdG  óYÉ°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  á«≤Ñd

 á©LÉfh  áëLÉf  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M ≈∏Y  á«HôàdG  ¿ƒ```μJ  ≈àMh  ,É```¡àaÉ≤Kh  ¿É```°ùfE’G
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نظر وجهات 

 ºμëJ  ¿CG  qóH ’  »àdG  á°ù«FôdG  ÇOÉÑªdG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  qº```àj  ¿CG  ó«ØªdG  øe  ¿ƒ```μj

:»dGƒàdG  ≈∏Y  »g  ÇOÉÑªdG  √ògh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈dEG  Iô¶ædG

:∑ôà°ûe  »fÉ°ùfEG  êÉàf  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ```  CG

 IQÉ°†M  Ió«dh  â°ù«d  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿CG  ΩÉJ  ìƒ°VƒH  »æ©j  CGó```ÑªdG  Gò```gh

 ¬«∏Yh  .áÑbÉ©àeh  áØ∏àîe  á«fÉ°ùfEG  äGQÉ°†M  É¡JQƒ∏H  »a  âª¡°SCG  ÉªqfEGh  ;IóMGh

 É¡qfCG  í«ë°U  ,¥ƒ```≤ëdG  √òg  É```¡°ùØæd  Ö°ùæJ  ¿CG  IQÉ```°†M  …C’  Ωƒ```«dG  ø```μªj  ’

 á«≤H  áªgÉ°ùe  I qôªdÉH  »```¨∏j  ’  ∂dP  qøμdh  ;Üô¨dG  »a  »dÉëdG  É```¡∏μ°T  äò```NCG

 iôj  ∂dòdh  ,Égó«°ùéJ  »```ah  É¡dÉªàcGh  ¥ƒ≤ëdG  √òg  qƒªf  »```a  ¢VQC’G  Üƒ```©°T

 π°UC’G  å«M  ø```e{  Oƒ©J  Iô«NC’G  √ò```g  q¿CG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëH  ø```« qªà¡ªdG  ¢†```©H

 á∏qãªàªdG  QOÉ°üªdGh  ,á```«æjódG  QOÉ°üªdG  »```g  ,QOÉ°üªdG  øe  ´GƒfCG  áKÓK  ≈```dEG

 º«bh  ø««°SÉ«°ùdG  øjôμØªdGh  á```Ø°SÓØdG  äÉeÉ¡°SEGh  »fÉ°ùfE’G  ô```μØdG  êÉàf  »a

 äÉ«bÉØJ’G  É```¡eGƒbh  á```«bÉØJ’G  QOÉ```°üªdG  qº```K  ,iô```ÑμdG  á```«fÉ°ùfE’G  äGQƒ```ãdG

 »a  ¿B’G  π qμ°ûJ  »àdGh  ,¥ƒ≤ëdG  √ò¡H  á∏°üdG  äGP  á«dhódG  äÉfÓYE’Gh  ≥«KGƒªdGh

 ¿ƒfÉ≤dG  ¬H  »æ©fh  ,ΩÉ©dG  »dhódG  ¿ƒ```fÉ≤dG  ´hôa  øe  øjójóL  ø«Yôa  É```¡∏ªée

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿ƒμJ  ¿CGh  .1z»fÉ°ùfE’G  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »dhódG

 OGôaC’G  qπc  q¿CG  »æ©j  Gò```¡a  á«HôZ  áYÉæ°U  â°ù«dh  ô°ûÑdG  ø«H  kÉ```côà°ûe  kÉ```LÉàf

 »æ©j  Gògh  ,¥ƒ≤ëdG  √òg  øe  Ghó«Øà°ùj  ¿CG  qóH ’  IQƒª©ªdG  AÉLQCG  ∞∏àîe  »```a

 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  É```ªq«°S  ’h  ,äGQÉ°†ëdG  ∞```∏àîe  øY  π«NO  ≈£©ªH  â```°ù«d  É```¡qfCG

 ¥É«°ùdG  Gòg  »a  ¥ qô£àdG  ó«ØªdG  øe  ¿ƒμj  óbh  .á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  IQÉ```°†ëdG

 á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  IQÉ°†ëdG  »Øa  ;äGQÉ°†ëdG  √òg  øY  á∏ãeCG  ≈dEG  ádÉé©H  ƒdh

 ≥ëc  IGhÉ°ùªdG  ∫Éãe  ÉfòNCG  ƒ∏a  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  QGôbEG  ≈dEG  kÉbÉ qÑ°S  ΩÓ°SE’G  ¿Éc

 á°SÉ«°ùdG  ;I qôªà°ùe  äÉ«dÉμ°TEGh  Iô«Ñc  äGRÉéfEG  Oƒ≤Y  á©HQCG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ;…ó«°TôdG  óªMCG ```  1

.135¢U  ,50óq∏éªdG  ,2005  ƒ«dƒj  161  Oó©dG  ,á«dhódG
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 πªëJ  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  »a  ≈```àM  ∂¡àæj  Ωƒ«dG  √óéf  …òdGh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ø```e

 É¡∏eÉ©J  »a  hCG  iôNCG  Üƒ©°ûd  É¡Jô¶f  »a  AGƒ°S  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M øY ´ÉaódG  ájGQ

 ,ΩÓ°SE’G  »a  ¿ƒª°†e  q≥M  ¬qfCG  óéf  ;ÜƒæédG  ¿Gó∏H  øe  É¡«dEG  øjôLÉ¡ªdG  ™```e

  K   J   I   H    G   F   E }  :º```jôμdG  ¿BGô≤dG  »```a  ∫ƒ≤j  ≈dÉ©J  ˆÉ```a

 .1| Z   Y    X   W   VU   T   S   R     Q   PO   N   M    L
 ºμq∏c  ,ó```MGh  ºμqHQ  q¿EG  ¢SÉ```ædG  É```¡jCG{  :´GOƒ```dG  áéM  »```a  ∫É```b  ! ∫ƒ```°SôdGh{

 ’h  ,»HôY  ≈∏Y  »ªé©d  ’h  »ªéY  ≈∏Y  »Hô©d  ¢ù```«d  ,ÜGô```J  ø```e  ΩOBGh  ΩOB’

 áÑ°ùædÉHh  .z...iƒ≤àdÉH  q’EG  π°†a  ôªMCG  ≈∏Y  ¢†«HC’  ’h  ,¢†«HCG  ≈∏Y  ôªMC’

 øe  ∂dP  ô```«Z  ≈```dEG  2|Ô   Ó     Ò   Ñ }  :8  ∫ƒ```≤j  Ió```«≤©dG  á```j qôM  ≈```dEG

 .3ïdEG  ...(øeÉ°†àdG)  πaÉμàdGh  ∫ó©dG  π```«Ñb  øe  ΩÓ°SE’G  Ég qôbCG  »àdG  ¥ƒ```≤ëdG

 πãe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ºcGôJ  »a  âª¡°SCG  ÉgQhóH  áªjó≤dG  äGQÉ°†ëdG  ¿CÉH  kÉ```ª∏Y

 ¿Éc  ’EGh  êGhõdG  »a  ó≤©dG  ÖLhCGh  ,Iô°SC’G  ¥ƒ≤M  º q¶f{  …òdG  »HGQƒªM  ¿ƒfÉb

 áq«bƒ≤M  á«°üî°T  áLhõdG  í```æeh  ,¬àLhR  ≈∏Y  êhõdG  á£∏°S  øe  qóMh  , kÓ```WÉH

 á£∏°ùdG  øe  ∞ qØNh  ,É¡dGƒeCGh  É¡cÓeCG  IQGOEÉHh  É¡bƒ≤M  øY  ´ÉaódÉH  É¡d  íª°ùJ

 ø«H  õq«e  ¬qfCG  ô«Z  (...)  áªμëªdÉH  çQE’G  øe  ¿É```eôëdG  q≥M  ô°üMh  ,á```jƒHC’G

 õq«eh  ,»```∏HÉÑdG  ™ªàéªdG  »```a  ó«Ñ©dGh  QGô```MC’G  ø```«Hh  ,Ö```fÉLC’Gh  ø```«æWGƒªdG

 õ««ªàdGh{  .4áæjÉÑàe  á«YÉªàLG  äÉÄa  ≈dEG  º```¡Ø«æ°üàH  QGôMC’G  ø«æWGƒªdG  ø```«H

.13  ájB’G  ;äGôéëdG  IQƒ°S ```  1

.256  ájB’G  ;Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  2

 ≈dEGh  .≥HÉ°S  ™Lôe ,»Hô©dG  øWƒdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ,π«ªL ø«°ùM :≈dEG  ´ƒLôdG  øμªj  ójõª∏d ```  3

 iDhôdG  :¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  »```YÉªL  øª°V  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ΩÓ°SE’G  ;πcƒàªdG  ∂```∏ªdG  óÑY  ó``` qªëe

 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ΩÓ```°SE’G  ;IQÉªY  ó qªëe  ≈dEGh  .≥HÉ°S  ™```Lôe  ,á«Hô©dGh  á```«eÓ°SE’Gh  á```«ªdÉ©dG

.89  Oó©dG  áaô©ªdG  ºdÉY  âjƒμdG

 ¥ƒ≤ëd  á«Ø°ù∏ØdGh  á«îjQÉàdG  á```«Ø∏îdG  :»a  á¶aÉëe  »∏Y  √OQhCG  ;»æ«fÉeôàdG  ΩÓ```°ùdG  óÑY  ø```Y ```  4

 ¥ƒ≤ëd  »Hô©dG  ó¡©ªdG  ,¢ù```fƒJ  ;É¡°ù°SCGh  É¡ª«gÉØe  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  :»YÉªL  øª°V  ;¿É```°ùfE’G

.62¢U  ,2003  ``  4  äÉ°SGQO  ``  ¿É°ùfE’G
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نظر وجهات 

 ô«Ñ©àdG  ájôM  ¢ùjôμJ  ≈```dEG  ø«bÉÑ°S  GƒfÉc  øjòdG  ø««fÉfƒ«dG  óæY  √ó```éf  ¬```°ùØf

 ôeC’G  qøμdh  ;ádhódG  áæjóªdG  É```¡àaôY  »àdG  Iô°TÉÑªdG  á«WGô≤ªjódG  ∫ÓN  ø```e

 áæjóªdG ∂∏J ≈dEG  Oƒ©J ∫ƒ°UCG  øe øjQóëæªdG ∫ÉLôdG …CG  ;QGôMC’G ≈∏Y ô°üàbG

 §≤a  åjóëdG  ô°ü©dG  Ió«dh  øμJ  ºd  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  q¿EÉa  kÉeƒªYh  .§≤a  ádhódG

 ∫ÓN  øeh  ,ôjƒæàdG  ô°üY  ∫ÓN  Üô¨dG  øe  äAÉL  »àdG  á qeÉ¡dG  äÉ```eÉ¡°SE’Gh

 Égô«¨c ó«¡ªJ  ’EG  »g Ée ,á qª¡e á«bƒ≤M äÉfÓYEG  âéàfCG  »àdG  iôÑμdG  äGQƒãdG

 kÉ≤M’  Qó°üà°S  »àdG  äÉfÓYEÓd  iôNC’G  á```«fÉ°ùfE’G  äGQÉ°†ëdG  äÉeÉ¡°SEG  ø```e

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’G  Qhó°U  øe  G kAóH  IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe  ø```Y

 …òdG  ƒg  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  ∑ôà°ûªdG  ¢SÉ°SC’G  Gòg  q¿EG  .1948  ô```Ñª°ùjO  10  »```a

.á«ªdÉY  kÉbƒ≤M  É¡æe  π©éj

:á«ªdÉY  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ```  Ü

 äÉ«°Uƒ°üîdG  πgÉéJ  I qô```ªdÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  á``` q«ªdÉ©H  ∫ƒ≤dG  »```æ©j  ’

 ≈°†à≤ªH  É¡H  ±ôà©ªdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{ q¿CG  »æ©j  ÉªqfEGh  ;ájQÉ°†ëdGh  á«aÉ≤ãdG

 ,¬à«eOBÉHh  »fÉ°ùfE’G  øFÉμdG  OƒLƒH  kÉ£ÑJôe  ≈fOCG  kG qóM  πqãªJ  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG

 ¬«a ∂°T ’ É qªe PEG  ;1z¬àeGôc á«≤∏£eh øFÉμdG  Gòg IóMh øY ôqÑ©J  É¡qfCG  Éªc

 …CG  ;»©«Ñ£dG  ¢üî°ûdG{  ƒg  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫É```ée  »a  z q≥ëdG  ¢ü```î°T{  q¿CG

 , kÉØ∏àîe  hCG  kGôjÉ¨àe  ¢ù«d  ¬qfCG  ¿É°ùfEÓd  Iõq«ªªdG  äÉª°ùdG  qºgCG  øeh  ,¿É°ùfE’G

 √ògh  ,º¡bGôYCGh  ¢SÉ```ædG  ¢SÉæLCG  â```Ø∏àNG  Éª¡e  IóMGh  Ió```Mh  πqãªj  ƒ```¡a

 ¿É°ùfE’G  áeGôμH  á≤q∏©àªdG  ÖfGƒédG  πªée  ´É°†NEG  ºqàëJ  á«fÉ°ùfE’G  Ió```MƒdG

 ¥ƒ≤ëa  ,É¡æ«H  Éª«a  á∏eÉμàªdGh  Ió```MƒªdG  á«fƒfÉ≤dG  óYGƒ≤dG  øe  Oó```Y  ≈dEG

 ≈dEG  ±ó¡J  ájÉ¡ædG  »```a  »gh  ,kÉfÉ°ùfEG  ¬àØ°üH  ¿É°ùfE’G  ≈```dEG  ™LôJ  ¿É```°ùfE’G

 ºdÉY  ,ô°UÉ©ªdG  »```ª«∏bE’Gh  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  πeÉμJ  ;≈°SƒªdG  π```«∏N  ó``` qªëe ```  1

.150¢U  ,2003  ƒ«fƒj/πjôHCG  ,31  óq∏éªdG  4  Oó©dG  ôμØdG
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 q¿EÉa  ≥∏£æªdG  Gòg  øeh  ,1zÉ¡à©«ÑW  âYqƒæJ  Éª¡e  á«fÉ°ùfE’G  áeGôμdG  á```jÉªM

 »gh  ,õ««ªJ  ¿hO  øe  á```aÉc  ¢SÉædG  ÖWÉîJ  É¡qfC’  ;á«ªdÉY  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

 á©«ÑW  É¡d  »àdG  ∫ó©dG  ÇOÉ```Ñe  ƒgh  óMGh  ∑ôà°ûªdG  É```¡°SÉ°SCG  q¿C’  ;á```«ªdÉY

 á«eÉëªdG  âÑàc  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  á«ªdÉY  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ¥É«°S  »ah  .2á```«ªdÉY

 ≥æà©J  äÉaÉ≤ãdG  ™«ªL  q¿EÉa  ¢SÉ```ædG  ∞∏àNG  Éª¡e{  …OÉÑY  øjô«°T  á```«fGôjE’G

 Éeh  ,ô°ûÑdG  ∫Ó¨à°SG  ™```e  íeÉ°ùàJ  áaÉ≤K  øe  Éªa  ,á```æ q«©e  ácôà°ûe  ÇOÉ```Ñe

 ,∫ƒ¡dGh  ∞```æ©dG  πÑ≤J  IQÉ°†M  ø```e  Éeh  ,AÉjôHC’G  π```à≤H  íª°ùJ  á```fÉjO  ø```e

 qπc  »a  ¿ÉàYhôe  Iƒ```°ù≤dGh  á«°ûMƒdG  ,»```fÉ°ùfE’G  ô«ª°†∏d  ¢†```«¨H  Ö```jò©àdG

 ∑QÉ°ûJ  »àdG  ``  á```côà°ûªdG  ÇOÉÑªdG  √ò```g  q¿EÉa  QÉ°üàNÉHh  ,¢Sƒ```eÉfh  ±ô```Y

 Éæbƒ≤M  IQƒ```°U  ¢ùμ©J  ``  äGQÉ```°†ëdG  qπ```c  É```¡«a

 É¡æ qªãj  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  »gh  ,á```«°SÉ°SC’G  á«fÉ°ùfE’G

 Gòd  ;¿Éμe  qπc  »a  ¿É°ùfEG  qπ```c  É¡H  ≥∏©àjh  kÉ```«dÉZ

 á©jQòc  Ωóîà°ùJ  q’CG  Öéj  áq«aÉ≤ãdG  áq«Ñ°ùædG  q¿EÉa

 ¥ƒ≤ëdG  √ò```g  q¿CG  ÉªH  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∑É```¡àf’

 ,ájQòL  ájô°ûÑdG  äGQÉ°†ëdG  º«b  ≥```ªYCG  ó q°ùéJ

 ≈°†à≤ªH  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  »```ªdÉ©dG  ¿Ó```YE’Éa

 ¿ÉªjEG  qπc  ™```e  ºé°ùæjh  ,kÉ©e  Üô¨dGh  ¥ô```°ûdG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  kÉ```«ªdÉY  √Oƒ```Lh

 ¢†jƒ≤J  ≈dEG  ’EG  … qODƒ```j  ’  á«fÉ°ùfE’G  Éæbƒ≤M  ΩGôàMG  »```a  ô«°ü≤àdGh  ,ø```jOh

 ød  ∂dP  Éæ∏©a  ¿EG  ÉæqfC’  ;á«°SÉ°SC’G  Éæbƒ≤M  ô qeóf  ’CG  ≈∏Y  πª©æ∏a  ,Éæà«fÉ°ùfEG

.3z¬«dEG  ¿hCÉé∏j  kÉfÉμe  AÉØ©°†dG  óéj

:øY  150  ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ≈°SƒªdG  ó qªëe  π«∏N ```  1

 ROULAND (N): Aux confins du droit anthropologie juridique de la modernité; Paris;

Odile jacob, 1991, pp199-221.

.205¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;¿Gƒ∏Y  ∞°Sƒj  ó qªëe ```  2

.2004  á«Hô©dG  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjô≤J  øY  kÓ≤f  …OÉÑY  øjô«°T ```  3

 á«Hô©dG  ÉæJÉ©ªàée
 kÉªFGO  â°ù«d  á«eÓ°SE’G
 ¥ƒ≤M  º«b  ™e  áªé°ùæe
 πH  ;É¡àaÉ≤Kh  ¿É°ùfE’G
 äÉ°SQÉªe  ÖdÉ¨dG  »a
É¡æY  Ió«©H
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نظر وجهات 

:áFõéà∏d  á∏HÉb  ô«Z  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ```  ê

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »```ªdÉ©dG  Éæ««"  ôªJDƒe  É¡«∏Y  ó``` qcCG  »àdG  •É≤ædG  ø«H  ø```e

 á∏°üàªdG  ∂∏J  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  áq«ªdÉY  CGóÑe  ≈dEG  ó«cCÉàdG  ≈```dEG  á```aÉ°VEG  (1993)

 øe  kÉYƒf  º```°ùM  ób  ∂dòH  ¿ƒ```μjh  ,É¡àFõéJ  Ωó```Yh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  §```HGôàH

 √QGóe  ¿Éc  …òdGh  ,IOQÉ```ÑdG  ÜôëdG  ∫ÓN  á∏jƒW  IôàØd  qôªà°SG  …ò```dG  ∫ó```édG

 ∫hódG  âfÉc  »```àdG  á«°SÉ«°ùdGh  á```«fóªdG  ¥ƒ```≤ëdG  qºgCG  É```ª¡jCG  :»```JB’G  ∫GDƒ```°ùdG

 »àdG  á«aÉ≤ãdGh  á```«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ¥ƒ```≤ëdG  ΩCG  É```¡«dEG  ô°üàæJ  á```«Hô¨dG

 ¥ƒ≤ë∏d  √ÉÑàfÓd  ô«ãe  πgÉéJ  ™e  ,É¡H  kÉë°VGh  kÉ≤q∏©J  á```«cGôà°T’G  ∫hódG  äó```HCG

 ΩÉàdG  ∫ÉªYE’G  É¡≤Ñ°ùj  ºd  Ée  á«∏μ°T  kÉbƒ≤M  É¡JôÑàYG  »```àdG  á«°SÉ«°ùdG  á```«fóªdG

.1á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

 l’indivisibilité des  á```Fõéà∏d  É¡à«∏HÉb  Ωó```Yh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  π```eÉμJ  q¿EG

 ∞FGƒ£d  ájhÉ°ùàªdG  áq«ªgC’G  ∫ƒM  ≥aGƒJ  OƒLh{  ¿É°VôàØj  droits de l’Homme

 ôªJDƒªdG  »a  ¬æY  ôqÑY  Ée  ƒgh  ,2zÉ¡≤«Ñ£Jh  É¡eGôàMG  å«M  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 âæª°†J  ÉeóæY  1968/5/13  »```a  ¿Gô¡W  »a  ó≤©æªdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »```dhódG

 á«°SÉ°SC’G ¬JÉjôMh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ƒμd kGô¶f ¬fEGh{ :»∏j Ée ¬æe 13 ºbQ Iô≤ØdG

 øe  á«°SÉ«°ùdGh  á«fóªdG  ¥ƒ≤ë∏d  πeÉμdG  ≥«≤ëàdG  π«ëà°ùj  áFõéà∏d  á∏HÉb  ô```«Z

 ºjóà°ùe Ω qó≤J RÉéfEÉa ,á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdÉH ™àªàdG ô«Z

 á«æWh  äÉ°SÉ«°ùH  ¿ƒgôe  »∏©ØdG  πª©dG  ™°Vƒe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ™°Vh  ¿Gó«e  »a

 Gòg ≈∏Yh  ,zá«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ó«©°U  ≈∏Y  ádÉ q©ah  áª«∏°S  á«dhOh

 ¥ƒ≤ëdG  √òg  ≈dEG  ô¶æj  »fƒfÉ≤dG  ôμØdG  Gòch  »fÉ°ùfE’G  ôμØdG  ó©j{  ºd  ¢SÉ°SC’G

 ¥ƒ≤ëH  ájÉæ©dGh  ΩÉªàg’G  ádÉëe  ’  ÖLƒà°ùJ  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdÉa  ,á«ÄjõéJ  Iô¶f

 øª°V  ,áªdƒ©∏d  á«°SÉ«°ùdG  äÉq«∏éàdG  Aƒ°V  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ;∞°Sƒj  º«¡a  ó qªëe  ;ô¶fG  ójõª∏d ```  1

.66  ``  57  .¢U  ¢U  ≥HÉ°S  ™Lôe  ,...iDhôdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  »YÉªL

.151¢U  ;≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;≈°SƒªdG  π«∏N  ó qªëe ```  2
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 ≥ëd  π«°†ØJ  ’  ¬qfCG  ≈æ©ªH  ;1ziôNC’G  ¿hO  É```¡æe  áØFÉ£H  ¢ù«dh  áaÉc  ¿É```°ùfE’G

.iôNC’G  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ¥ƒ≤ëd  ≥ q≤ëJ  ’h  ,á«≤ÑdG  ≈∏Y

 ≈àM  ∂dPh  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ºμëJ  ¿CG  Öéj  ÇOÉÑªdG  √òg  q¿EG

 äGP  É¡æe  π©éj  …òdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≥£æe  ™e  áªé°ùæe  á«HôàdG  √òg  ¿ƒ```μJ

 ¢ù«d  xó nënJ  ƒgh  ,äÉf qƒμªdGh  AGõLC’G  á£HGôàeh  QÉ°ûàf’G  á«ªdÉYh  á«fÉ°ùfEG  ICÉ°ûf

.¬Ñ°ùμJ  ¿CG  ájƒHôàdG  á°ù q°SDƒªdG  ≈∏Y  øq«¡dÉH

äÉjÉØc  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ``  3
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  Éª¡d  kÉ≤ah  ∫hÉæJ  qºàj  ø«à∏dG  ø«àHQÉ≤ªdG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  â≤Ñ°S

 :ƒgh  ’CG  ô«£îdG  ∫DhÉ°ùàdG  ≈dEG  ∂dòc  IQÉ°TE’G  â≤Ñ°Sh  ,ájƒHôàdG  á°ù°SDƒªdG  »```a

 ¿É°ùfE’G  É¡°SQÉªj  á«∏ªY  äÉjÉØc  ≈dEG  á«HôàdG  ™e  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  π«ëà°ùJ  ∞```«c

 •É≤ædG  øe  √ô«Zh  ∫GDƒ°ùdG  Gòg  øY  áHÉLEÓdh  ?Ée  á∏μ°ûe  ¬∏«Ñ°S  â°VôàYG  Éªq∏c

 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ≈∏Y á«HôàdG  ádCÉ°ùe  ≈dEG  ¥ qô£àdG  qºàj  ÉeóæY øgòdG  ôeÉîJ  »àdG

 ™HÉ£dG  …CG  ;»```°SQóªdG  ™HÉ£dG  á```«bƒ≤ëdG  á```aÉ≤ãdG  √òg  RhÉéàJ  º```d  ƒd  GPÉ```ªa

 ?ô«Z  ’  á«Ø«Xh  ±QÉ©e  O qôée  ≈dEG  ∫ qƒëààa  ,á«°SQóªdG  äÉfÉëàe’ÉH  §```ÑJôªdG

 §°SƒdG  »a  É¡d  á°†«≤f  äÉ°SQÉªªH  á```«bƒ≤ëdG  º«≤dG  √òg  âeó£°UG  ƒd  GPÉ```eh

 GPÉe{  ¢ù«d  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«°SQóªdG  á«HôàdG  ∫GDƒ°S  ¿EÉa  ∂dòd  ?»°SQóªdG

.2?z∑QÉ°TCG  ∞«c{h  ?zπªYCG  ∞«c{h  ?zóLhCG  ∞«c{  ƒg  πH  z?±ôYCG

 á«°SQóe IOÉe ≈dEG  ÉgOÉæ°SEÉH  AGƒ°S ``  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ≈∏Y á«HôàdG  ¿CG  ó«cC’G

 â°ù«d  ``  á∏eÉëdG  OGƒ```ªdG  øe  áYƒªéªd  hCG  á«fóªdG  á```«HôàdG  IOÉe  πãe  É```¡æ«©H

 …òdG  »eƒ«dG  ™bGƒdÉH  π q°üàJ  äÉHƒ©°U  :É¡æe  IójóY  äÉHƒ©°üdÉa  ,kGô«°ùj  kGô```eCG

.154  ¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  1

 ,•ÉHôdG  ,á«μ«àcGójOh  á«é¡æe  ÉjÉ°†b  ;á```æWGƒªdGh  ≥ëdG  áaÉ≤K  º«∏©J  ;QÉ°üàf’G  ó«éªdG  ó```ÑY ```  2

.35¢U  ,2006  ,≈ª∏°S  á©Ñ£e
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 øY ´ÉaódG  ájGQ  πªëJ k’hO ¿CG  iôj  ¬dÓN øe …òdGh  ò«ª∏àdG  / ÖdÉ£dG  ¬°û«©j

 äÉ°SQÉªªdG  q¿CG  Éªc  ,¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  ∑É¡àfG  »a  á¶ëd  O qOôàJ  ’  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

 â°ù«d  á«eÓ°SE’G  á```«Hô©dG  ÉæJÉ©ªàée  »ah  Éæ°SQGóe  »```ah  Éfô°SCG  »a  á```«eƒ«dG

 äÉ°SQÉªe  ÖdÉ¨dG  »```a  πH  ;É¡àaÉ≤Kh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  º«b  ™e  áªé°ùæe  kÉ```ªFGO

 ≈∏Y  á«HôàdG  »a  ô«μØàdG  ø```e  π©éJ  äÉjóëàdG  √òg  ¿CG  ó«cC’Gh  .É```¡æY  Ió```«©H

.ôjÉ¨e  ƒëf  ≈∏Y  kGô«μØJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 Gò¡a  ôjÉ¨e  ƒ```ëf  ≈∏Y  á«HôJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á```«HôàdG  ¿ƒ```μJ  ¿CG

 ,É¡≤«≤ëJ  ≈∏Y πª©dG  qºàj  IO qóëeh  áë°VGh  äÉjÉØc  §Ñ°V IQhô°†dÉH  »æ©j

 ºq∏©àdG  äÉ```«é«JGôà°S’  O qó```ëªdG  »g  ¿ƒ```μà°S  äÉ```jÉØμdG  √ò```g  q¿CG  ≈```æ©ªH

.stratégies d’apprentissage

 ø«μªJ  ≈dEG  ≈©°ùJ  á«Hôàc  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  á©«ÑW  ≈dEG  ´ƒLôdÉH

 ¿CG  qóH  ’  á°ù«FôdG  äÉ```jÉØμdG  ¿EÉa  ,¬æe  ∞bƒe  AÉæHh  ¬```©bGh  º¡a  øe  º```q∏©àªdG

 á«MÉf  øe  ¬£«ëªH  ¬```àbÓ©Hh  á«MÉf  øe  ºq∏©àªdG  á```«°üî°ûH  á∏°U  ≈∏Y  ¿ƒ```μJ

 Ée  ≈dEG  Oƒ©àa  ÖdÉ£dG  /ò«ª∏àdG  á«°üî°ûH  á```∏°üdG  äGP  äÉjÉØμdG  É qeCG  ,iô```NCG

 É¡àØ«Xhh{  äGòdG  á«ªæJ  äÉjÉØc  »¡a  ,1(¿ƒμàd  ºq∏©J) ̀ `H  ƒμ°ùfƒ«dG  ¬æY  äôÑY

 »a  πYÉØdG  ΩÓ°SE’G  ≈∏Yh  »HÉéj’G  π©ØdG  ≈∏Y  IQOÉb  kÉJGP  º```q∏©àªdG  π```©éJ  ¿CG

 ¬∏°UGƒJh  ¬£«ëªH  ò«ª∏àdG  ábÓ©H  á∏°üàªdG  äÉjÉØμdG  É qeCG{  2™ªàéªdÉH  AÉ≤JQ’G

 É¡qfCG  ≈æ©ªH  ;3(π```ª©àd  ºq∏©J) ̀ `H  ƒμ°ùfƒ«dG  ¬æY  äô``` qÑY  Ée  ±ó¡à°ùJ  »¡a  ¬```©e

 kÉ«∏ªY  ¬```∏gDƒJ  »àdG  äGOGó```©à°S’Gh  äGQó```≤dG  ºq∏©àªdG  Ö```°ùàμj  ¿CG{  ±ó```¡à°ùJ

 »a  ï q°SôJ  Éeh  ,á```«bƒ≤M  º«b  øe  ¬H  øeBG  É```e  kÉ«∏©a  ºLôàj  ¿CG  ≈```dEG  kÉ```«cƒ∏°Sh

 º∏°ùdGh  í```eÉ°ùàdGh  ∫ó```©dGh  á«WGô≤ªjódGh  IGhÉ```°ùªdÉc  ÇOÉ```Ñe  ø```e  ¬```fGóLh

.77¢U  ,1999  ,ƒμ°ùfƒ«dG  äÉYƒÑ£e  õcôe  ,IôgÉ≤dG  ;¿ƒæμªdG  õæμdG  ∂dP  º«∏©àdG  ;ƒμ°ùfƒ«dG ```  1

.29¢U  ;≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;QÉ°üàf’G  ó«éªdG  óÑY ```  2

.É¡°ùØf  áëØ°üdG  ;≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;ƒμ°ùfƒ«dG ```  3
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 äÉjÉØμdG  âfÉc  GPEG  ¬qfCG  ≈æ©ªH  .1zº«≤dGh  ÇOÉÑªdG  øe  ∂dP  ô«Zh  ±Ó```àN’Gh

 ™e  á«∏YÉØJh  á«∏°UGƒJ  »```g  á«fÉãdG  ¿EÉa  ,¬°ùØæH  ò«ª∏àdG  ábÓ©H  π```°üàJ  ≈```dhC’G

 ¿EÉa  »dÉàdÉHh  ,¢ùμ©dG  ’h  ≈```dhC’G  øY  ∫õ©ªH  á«fÉãdG  ∂dòH  ¿ƒ```μJ  ødh  ,ô```«¨dG

:É¡ qªgCG  øe  á«LƒZGó«H  äGQÉ«N  ø«gQ  qπ¶j  Éª¡æe  …CG  ≥«≤ëJ

 ôeCG  `` á«°SQóe  IOÉe  qπc  »a  Ω qó≤J  äÉ«£©ªc  ``  ±QÉ©ªdG  :±QÉ©ªdG  á«Ø«Xh  *
 ;á«Ø«Xh  É¡fCG  ƒg  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ádÉM  »a  Égõ«ªj  Ée  øμdh  ;…Qhô°V

/ò«ª∏àdG  ∑ƒ∏°S  »a  »HÉéjE’G  ô«KCÉàdG  É¡æe  ±ó¡dG  ÉªqfEGh  ;É¡JGP  »a  ájÉZ  â°ù«d  …CG

 ±QÉ©ª∏d  á«Ø«XƒdG  √ògh  ,¬©ªàée  »```̀a  øWGƒªc  √QhóH  ΩÉ«≤∏d  ¬∏gDƒj  ÉªH  Ö```̀dÉ q£dG

 …òdG  »ª«∏©àdG  å```̀∏ãªdG  π©éJ  ’  â```̀bƒdG  ¬°ùØf  »```̀a  É```̀¡ qæμdh  ;É```̀¡à«ªgCG  É```̀gó≤ØJ  ’

 ¢S qQóªdG  :áKÓãdG  ÜÉ£bC’G  ø«H  ´Ó°VC’G  …hÉ°ùàe  didactique  á«ªq∏©àdG  ¬«∏Y  â```̀«æH

 qºμdG  ≈∏Y  õcôj  ’  º```̀jƒ≤àdG  π©éJ  ±QÉ©ª∏d  á«Ø«XƒdG  √ò```̀gh  ,áaô©ªdGh  º```̀q∏©àªdGh

 áHÉãªH  ¿ƒμJ  á∏Ä°SCG  ≈```̀dEG  íæéj  ¢S qQóªdG  π©éj  Ée  ƒ```̀gh  ,∞«XƒàdG  á«Ø«c  ≈∏Y  π```̀H

 øe  ¬Ñ°ùàcG  Ée  ∞«XƒJ  ≈∏Y  Qó≤jh  ,¬jCGQ  øY  ìÉ°üaEÓd  ÖdÉ q£∏d  áÑ°SÉæe  äÉ```̀bÉ«°S

. qºμdG  øY  kGó«©H  kÉªjƒ≤J  »æ©J  áaô©ªdG  á«Ø«Xƒa  ,ßØëdG  øY  kGó«©H  ±QÉ©e

 √OÉ©HCG  ∞∏àîªH  ø«≤∏àdG  øY  »q∏îàdG  ∂dP  πª°ûjh  :ø«≤∏àdG  ™```e  ™```£≤dG  *
:¬qfC’  ∂dPh

 áªFÉ≤dG  á«YÉªàL’G  äÉ```bÓ©dG  ∫Éμ°TCG  º«YóJh  õjõ©Jh  ô°ûf  »```a  º```¡°ùj  ``

 ¿hO  ∫ƒëJ  áYõædG  √ògh  ,»HGô°T  ΩÉ°ûg  IQÉÑY  Ö°ùM  á«côjô£ÑdG  áYõædG  ≈∏Y

 AÉæH  »a  ¬eÉ¡°SEG  ¿hO  ∫ƒ```ëJ  »dÉàdÉHh  ,ájƒHôàdG  á```«∏ª©dG  Qƒëe  ò«ª∏àdG  π```©L

 ºq∏©àª∏d  íª°ùj  ’  ø«≤∏àdG  ¿EG  :á«fÉK  á¨∏H  .¬```«dEG  á¡LƒªdG  á«aô©ªdG  äÉ```jƒàëªdG

 kÉ«eƒj  É¡°û«©j  »àdG  ôgGƒ¶dG  øe ∞bGƒe PÉîqJG  »dÉqàdÉHh  ,ó≤ædG  äÉ«dBG  ÜÉ°ùàcÉH

.â«ÑdG  hCG  á°SQóªdG  »a  AGƒ°S

.28  ¢U  ;≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;QÉ°üàf’G  ó«éªdG  óÑY ```  1
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 »dÉàdÉHh  ,É¡«a QÉ¡°üf’G qóM ≈dEG  áYÉªédG  »a êÉeóf’G ƒëf ø«≤∏àdG  ™aój

 …ôjô≤àdG  ô«μØàdG  IQhô°†dÉH  ó``` qdƒJ{  á«∏ªY  ƒ¡a  ,¬H  ∫ƒÑ≤dGh  É¡LÉàfEG  Iô```jÉ°ùe

 ó≤Øj  ø«≤∏àdG  ¿CG  »æ©j  Gògh  ,1zOGôaC’G  iód  ÜQÉ≤àªdG  (»FÉ≤∏àdG)  »bÉØJ’G  hCG

 øμj  ºd  IóMh  »a  êÉeóf’G  øY  åëÑdG  ≈dEG  ¬©aójh  ,¬°ùØf  »a  á```≤ãdG  ò```«ª∏àdG

 ;¬àd’O  ±ÓàN’G  ó```≤Øj  IóMƒ∏d  iƒ°ü≤dG  ájƒdhC’G  AÉ```£YEG  ¿EG  ,É¡«©fÉ°U  ø```e

 ø«Hh  ¬eGôàMGh  ±ÓàN’G  ≈dEG  IƒYódG  ø«H  áb qõªe  º∏©àªdG  äGP  ¿ƒμà°S  ∂dòd

.IóMƒdGh  ´ÉªLE’G  IQhô°V

 á«°SQóªdG  ±QÉ```©ª∏d  π qÑ≤àe  O qôée  ≈dEG  º```∏©àªdG  ``  ø```«≤∏àdG  …CG  ``  ∫ qƒ```ëj  ``

 Gògh  ,äÉfÉëàe’G  ió©àj  ’  ±QÉ©ªdG  √òg  ôªY  øe  π©éj  Ée  ƒgh  ,É¡d  πbÉfh

 ≈æ©e  Éªa  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«HôàdG  ≈```∏Y  ôÑcC’G  ô£îdG  πãªj  OhóëªdG  ≥```aC’G

 ¢SQÉªjh  ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùª∏d  áæeÉ°†dG  ¢Uƒ°üædG  qπc  ÖdÉ£dG  ô¡¶à°ùj  ¿CG

 »a  ìÉéædG  ƒg  »°SÉ°SC’G  ¿É```gôdG  iôJ  á°UÉîdG  ¬àYÉæb  q¿CG  QÉ```ÑàYÉH  É```¡°†«≤f

.ô«Z  ’  ¿Éëàe’G

 ¥hôØdG  »```YGôj  ’h  ,º```¡JÉeÉªàgGh  Ü qÓ```£dG  äÉ```LÉM{  ø```«≤∏àdG  π```ª¡j  ``

.2zº¡æ«H  ájOôØdG

 Ωƒ≤j  ºjƒ≤àdG  øe  Éæ«©e  É£ªf  ¢ùjQóàdG  »a  »æ«≤∏àdG  Üƒ```∏°SC’G{  ¢Vô```Øj  ``

.3zÖdÉ£dG  É¡¶Øëj  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  á«ªc  ¢SÉ«b  ≈∏Y

 øY  OÉ©àH’G  ≈```dEG  ø«≤∏àdG  ø```Y  »```q∏îàdG  …ODƒ```j  :§```q∏°ùàdG  ™```e  ™```£≤dG  *
 •GôaE’Gh  √GôcE’Gh  ΩGõdE’G  ÇOÉÑe  ≈∏Y  Ωƒ≤j  …ƒHôJ  Üƒ∏°SCG  ƒg  …òdG  ,§q∏°ùàdG

 ,ôμØdG  ºdÉY  ;á«YƒædG  É```¡ëeÓe  ójóëJh  ™ªàéªdÉH  á```«HôàdG  ábÓY  ;∞°Sƒ«dG  º```«gGôHEG  ó```ªMCG ```  1

.19¢U  ,(2000  ôÑªàÑ°S/∫ƒ∏jCG  ``  ƒ«dƒj/RƒªJ)  1Oó©dG  29áæ°ùdG

 ,2009  ,362  OóY  áaô©ªdG  ºdÉY  âjƒμdG  ,á«Hô©dG  á«HôàdG  »a  ájƒ£∏°ùdG  ;»WQƒ°ùdG  ≈°ù«Y  ójõj ```  2

.18¢U

.19  ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG ```  3
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 Gòg  õμJôjh  ,º```¡àÄ°ûæJh  ∫É```ØWC’G  á«HôJ  »a  á```jƒHC’G  á£∏°ùdG  ΩGó```îà°SG  »```a

 ∞æ©dG  IQƒ```°U  ábÓ©dG  √òg  òNCÉJh  ...á```jOƒª©dG  á```bÓ©dG  CGóÑe  ≈```∏Y  √É```éJ’G

 Ωƒ≤j  »àdG  ÇOÉÑªdG  ∫ÉªLEG  ø```μªjh  ,ájó°ùédGh  á«FÉjõ«ØdGh  á«°ùØædG  ¬```dÉμ°TCÉH

:»a  »£∏°ùàdG  ∑ƒ∏°ùdG  É¡«∏Y

.ájOÉªdGh  á«°ùØædGh  ájõeôdG  áØ∏àîªdG  ¬dÉμ°TCÉH  ∞æ©dG  CGóÑe{  ``

...á«ØWÉ©dGh  á«dÉ©Øf’G  IÉaÉéªdG  CGóÑe  ``

 §q∏°ùàdGh  áæ«¨°†dGh  AÉ```°†¨ÑdG  º«b  á```«°üî°ûdG  »a  Üƒ∏°SC’G  Gò```g  »``` qªæjh

 Ö qcôeh  ºKE’Gh  ÜGô```£°V’Gh  πéîdGh  ≥```∏≤dGh  á«gGôμdGh  Oƒ```ªédGh  Ö```q∏°üàdGh

 iƒà°ùªdG  ≈∏Yh  .ΩGõ¡f’G  ìhQh  á«dÉμJ’Gh  ∞q«μàdG  ≈∏Y  IQó≤dG  ¿Gó≤ah  ¢ü≤ædG

 ´GóHE’G  ≈∏Y  IQó```≤dG  ¿É°ùfE’G  »```a  » qªæJ  ¿CG  á«HôàdG  √ò```¡d  ø```μªj  ’  »```aô©ªdG

 »a  ó qcDƒJ  πH  ;ÉgQƒ°†Mh  äGòdG  ó«cCÉJ  ≈dEG  π«ªdG  hCG  π«°üëàdG  qÖMh  QÉμ```àH’Gh

 ¢ü≤ædÉH  Qƒ©°ûdGh  ∫ÉμJ’Gh  áªjõ¡dG  ìhQh  Qƒ°ü≤dGh  á«fhódÉH  ¢SÉ°ùME’G  ¢ùØædG

 ájô¡≤dG  ájƒ£∏°ùdG  áYõædG  q¿CG{  :É°VQ  OGƒL  ó qªëe  iôjh  .1z»JGòdG  ¢ù```«îÑàdGh

 øY  iPC’Gh  I qƒ≤dGh  ô```¡≤dG  Öqæéàj  ™fÉN  ¿É°ùfEG  OÉéjEG  ≈```dEG  ÖdÉ¨dG  »a  »```¡àæJ

 ;¢Vôà©j  ’  »dÉàdÉH  ƒgh  ,iôNCG  kÉ```fÉ«MCG  ∞©°†dÉH  ¢SÉ°ùMEG  øYh  kÉfÉ«MCG  å```ÑN

.2záZhGôªdG  Üƒ∏°SCÉH  á°UôØdG  ¬d  íæ°ùJ  ÉeóæY  º≤àæj  πH

 áYÉ£dGh  ´É```°†NE’G  ≈```∏Y  Ωƒ```≤J  »```£q∏°ùàdG  Üƒ```∏°SCÓd  kÉ```≤ah  á```«HôàdG  q¿EG

 ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ΩhôJ  Ée  ¢†«≤f  ≈∏Y  ∂dPh  áqjô°ùb  á«HôJ  »```¡a  ,∫É```ãàe’Gh

 ¬°ùØf  »a  á≤ãdG  ò«ª∏àdG  Ö```°ùàμj  ¿CG  øe  k’óÑa  ,¬«∏Y  áÄ°TÉædG  á```Ä°ûæJ  ¿É```°ùfE’G

 ±ƒîdÉH  kGôYÉ°T  ¬JGP  ≈∏Y ÅØμæj  ¬fEÉa  ;á≤ãdG  ∂∏J  ≈∏Y kAÉæH  ôNB’G  ™e  πYÉØàjh

 õcôe  ,ähô«H  ;»Hô©dG  øWƒdG  »a  …ƒHôàdG  §```q∏°ùàdG  á«dÉμ°TEGh  á£∏°ùdG  á«æH  ;áØWh  ó```©°SCG  »```∏Y ```  1

.99¢U  ,2000  á«Hô©dG  IóMƒdG  äÉ°SGQO

 »∏Y  óæY  OQh  πØ£dG  á«°üî°T  »a  ÉgôKCGh  á«∏FÉ©dG  áÄ°ûæàdG  ;»HGô°T  ΩÉ°ûgh  É°VQ  OGƒL  ó qªëe ```  2

.99¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,áØWh  ó©°SCG
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 ΩhôJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á```«HôàdG  âfÉc  GPEG  ¿ÉK  ô«Ñ©àH  ,ôNB’G  ø```e  ô```£îdGh

 ¬à≤K  OôØdG  ó≤ØJ  á«£q∏°ùàdG  á```«HôàdG  q¿EÉa  øjôNB’G  »ah  äGòdG  »a  á```≤ãdG  AÉ```æH

.¬£«ëªHh  ¬°ùØæH

:`H  ∂dP  ºYO  ó«ØªdG  øe  ¿ƒμj  §q∏°ùàdGh  ø«≤∏àdG  ™e  ™£≤dG  ÖfÉL  ≈dEGh

 »a  kÉ°Uƒ°üN  á qª¡e  á```«ª∏©J  á«ª«∏©J  á«æ≤J  QGƒëdG  ¿EG  :QGƒ```ëdG  OÉ```ªàYG  *
 ó«cCÉàdG  ø```e  ∫ÉéªdG  Gòg  »```a  óH  ’h  ,…ƒHôàdG  π```YÉØàdÉH  ±ô```©j  Ée  ≥```«≤ëJ

 √Oƒ≤J  …òdG  QGƒëdG  …CG  ;»```μ«àcGójódG  QGƒëdG  ƒ```g  Oƒ°ü≤ªdG  QGƒëdG  q¿CG  ≈```∏Y

 ø«ªq∏©àªdG  ø«H  QGƒ```ëdG  §«°ûæJ  ¢S qQóªdG  QhO  ¿ƒμjh  ,á```bóH  áeƒ°Sôe  ±Gó```gCG

.±GógC’G  ∂∏J  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  á«¨H

 ¬Lh  ≈∏Y  ``  º```¡æ qμªjh  ,ô¶ædG  äÉ```¡Lh  ∫OÉÑàH  ø«ªq∏©àª∏d  QGƒ```ëdG  í```ª°ùj

 ÇOÉ¡dG  ¢TÉ≤ædG  øe  á``` qªK  øeh  ,¢†©H  ≈dEG  º¡°†©H  ´Éªà°SG  ø```e  ``  ¢Uƒ```°üîdG

 IOÉØà°S’G  »a  ≥ëdG  ,…CGôdG  ájôM  ,πª©dG  ≥M  ,áeGôμdG)  Ée  ádCÉ°ùªd  ±OÉ¡dGh

.(ïdEG  ...»aÉ≤ãdG  êƒàæªdG  øe

 ∫OÉÑJ  ø«ª∏©àªdG  ≈∏Y  ô q°ù«j  QGƒëdG  ¿EÉa  π°UGƒàdG  ájÉØc  á«ªæJ  ÖfÉL  ≈dEGh

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  Éeh  ,á≤«≤ëdG  á«Ñ°ùf  πÑ≤J  º¡«∏Y  π q¡°ùjh  ,QGhOC’G

 ÜGƒ°Uh  äGòdG  CÉ£N  ∫ÉªàMÉH  ∫ƒÑ≤dGh  á≤∏£ªdG  ΩÉμMC’G  ÖqæéJ  ≈∏Y  á«HôJ  ’EG

 ’h  ≥∏£e  ÜGƒ°U  óLƒj  ’  :¬«LÉ«H  ∫ƒ≤j  Éª∏ãeh  ,∂dòc  í«ë°U  ¢ùμ©dGh  ôNB’G

.≥∏£e  CÉ£N

 ±QÉ©ªdG  AÉæH  »a  ∫É q©a  Üƒ∏°SC’G  Gòg  :äÓμ°ûªdG  qπM  Üƒ```∏°SCG  OÉ```ªàYG  *
 ø«ªq∏©àªdG  π©éj  ’  á«bƒ≤ëdG  IOÉ```ªdG  ºjó≤Jh  ,∞bGƒªdGh  äGQÉ¡ªdG  ÜÉ```°ùàcGh

 ó°TCG  ¢SÉªëHh  ôÑcCG  ó¡Lh  ∞¨°ûH  ÉªqfEGh  ;IõgÉL  êPÉªæd  kÉ≤ah  É¡©e  ¿ƒ```∏eÉ©àj

 ¢S qQóªdG  IAÉØc  hóÑJh  .º¡«dEG  áÑ°ùædÉH  ád’O  GP  πμ°ûªdG  ¿ƒμj  ÉeóæY  É```ª«°S  ’

 √ójóëJ  »```a  G. Brousseau  ƒ```°ShôH  ó```cCG  ó```≤a  ,πμ```°ûªdG  AÉ```≤àf’  á```jQhô°V
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 ,ò«ª∏àdG  ô«ãà°ùJ  ¿CG  »```¨Ñæj  Iô«NC’G{  √òg  ¿CG  ≈∏Y  πcÉ°ûªdG  √ò```g  ¢ü```FÉ°üîd

.1z»JGòdG  Q qƒ£àdGh  ô«μØàdGh  ΩÓμdG  ≈dEG  ¬©aóJ  ¿CGh

 äÉ«æ≤àdGh ø«ªq∏©àªdG ≈∏Y ¬MôW á≤jôWh πμ°ûª∏d »qHôªdG QÉ«àNG ø°ùM ¿EG

 á°UÉN  ,πcÉ°ûªdG  qπM  Üƒ∏°SCG  ìÉéæd  ájQhô°V  •hô°T  É¡q∏c  ¬q∏M  »```a  Ióªà©ªdG

 ô«μØà∏d  á```dCÉ°ùe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  ø```e  π```©éj  Üƒ```∏°SC’G  Gò```g  q¿CGh

.…ójôéàdGh  …ô¶ædG  QÉWE’G  øY  Égó©Ñj  ¬fEG  ,∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh  ¢ü«ëªàdGh

 äGQÉ°ùe  ™```jƒæàH  íª°ùJ  á```≤jôW  »bôØdG  π```ª©dG  qó```©j  :»```bôØdG  π```ª©dG  *
/ºq∏©ªdG  á«FÉæK  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  …ó«∏≤àdG  QÉ°ùªdG  ∂dP  RhÉéJ  ™≤j  å«ëH  π°UGƒàdG

 ºjó≤àH  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  Ωõ```à∏jh  º¡æ«H  Éª«a  AGQB’G  ÜqÓ£dG  ∫OÉ```Ñà«a  ,ò```«ª∏àdG

.¬≤jôa  ƒëf  ΩGõàd’G  øe  ´ƒæH  q¢ùëj  ò«ª∏àdG  ¿EG  ,≥jôØc  º¡∏ªY

 º¡æ qμªj  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah  ,º¡FGQBG  AGóHEÉH  ™«ªé∏d  »```bôØdG  πª©dG  íª°ùjh

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÉjÉ°†b  â°ù«d  hCG  ,É¡à°ûbÉæe  ó```©H  á«YÉªédG  ∞bGƒªdG  AÉæH  ø```e

 .áaÉ≤K  ô«°üJ  ¿CG  ≈dEG  …CG  ;á«YÉªédG  ∞bGƒªdG  ≈dEG  á°SÉe  áLÉM  »a  ºdÉ©dG  »a

 »fÉ°ùfE’G  øeÉ°†àdG  ¥ƒ≤M  ≈dEG  áLÉëdG  ¬«a  ºXÉ©àJ  ô°üY  »a  iôNCG  IQÉ```Ñ©Hh

 áaÉ≤K  ≈∏Y  CÉ°ûf  øe  ¿C’  ;»cQÉ°ûàdGh  »fhÉ©àdG  πª©dG  ¢ùjôμJ  ó«ØªdG  øe  ¿ƒμj

 ≈∏Yh  ,»Yqƒ£àdG  πª©∏d  kÓ``` qÑ≤àe  ¿ƒμj  ¿CG  Ö©°üdG  øe  äGòdG  qÖ```Mh  á```°ùaÉæªdG

 ∫ÉªYC’G  »a  •Gôîf’G  »```a  O qOôàj  ’  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  CÉ°ûf  øe  q¿EÉ```a  ∂dP  ±Ó```N

 ∫ÓN  øe  O qó```ëàj  »fhÉ©àdG  πª©dG  Üƒ```∏°SCG  q¿CG  kÉ```ª∏Y  ,á```«æeÉ°†àdGh  á```«Yƒ£àdG

:á«JB’G  äÉØ°üdG

-  6h  2  ø«H  ÉgOóY  ìhGôàj  Iô```«¨°U  äÉYƒªée  »a  ò«eÓàdG  º```∏©àj  ¿CG{

.ò«eÓJ

 BROUSSEAU (G) ; Fondements et méthodes de la didactique et des mathématiques, ```  1

 in Recherche en didactique des méthodes 1980N7, p 2.
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- .äGQó≤dGh  äGOGó©à°S’G  »Ø∏àîe  ò«eÓJ  øe  áYƒªée  πc  ¿ qƒμàJ

-  ±GógCG  á```Yƒªée  hCG  ±óg  ≥```«≤ëJ  ƒëf  áYƒªée  qπ```c  OGô```aCG  ≈```©°ùj

.ácôà°ûe

-  ≥«≤ëàd  ;kÉ«HÉéjEG  kGOÉªàYG  ¢†©H  ≈∏Y  º¡°†©H  áYƒªéªdG  OGô```aCG  óªà©j

.ácôà°ûªdG  º¡aGógCG

- .¬Lƒd  kÉ¡Lh  áYƒªéªdG  AÉ°†YCG  πYÉØàj

-  »a  ¬FÓeR  ºq∏©Jh  ¬```ªq∏©J  øY  k’hDƒ°ùe  áYƒªéªdG  ø```e  ƒ°†Y  qπc  ¿ƒ```μj

.áYƒªéªdG

-  πãe  »fhÉ©àdG  »```YÉªédG  πª©dG  äGQÉ¡e  á```YƒªéªdG  AÉ°†YCG  Ωó```îà°ùj

.ïdEG  ...π°UGƒàdGh  QGô≤dG  PÉîJGh  IOÉ«≤dG  äGQÉ¡e

 º¡MÉéf  ióeh  qºJ  …òdG  πª©dG  IOƒL  áLQO  áYƒªée  qπc  OGôaCG  Ω qƒ≤j

.1z¬«a

 øe  qóH  ’  á```jGóÑdG  »a  :ÜqÓ£dG/  ò```«eÓàdG  äÓ```ãªJ  ø```e  ¥Ó```£f’G  *
 ø«∏YÉØdG  ój  ≈∏Y º«∏©àdGh  á«HôàdG  ∫Éée »a äÓqãªàdG  Ωƒ¡Øe{  qq¿CG  ≈∏Y ó«cCÉàdG

 QÉÑμdG  áÄa  q¿CG  á«JÉªZGôH  á≤jô£H  Gƒ¶M’  º¡qfEG  PEG  ,ôªà°ùe  øjƒμàdG  ¿Gó«e  »a

 kÉeÉ¶f  π qμ°ûJ  á«∏Ñb  ±QÉ©e  ¿ƒ∏ªëj  ``  º¡JÉHÉ£N  º¡«dEG  ¿ƒ¡ qLƒj  GƒfÉc  …ò```dG  ``

 ≥∏WCG  óbh  ,á«∏°UGƒàdG  áq«∏ª©dG  ≈```∏Y  kÉHÉéjEG  hCG  kÉÑ∏°S  ¿hôKDƒj  º¡∏©éj  É```jô«°ùØJ

 …òdG  »ægòdGh  »```aÉ≤ãdG  êƒàæªdG  Gò```g  ≈∏Y  äÓqãªàdG  º```°SG  ¿ƒ```f qƒμªdG  A’Dƒ```g

 É¡JôØ°T  q∂a  ≈∏Y  πª©dG  »¨Ñæj  á```«æ¡e  ÜQÉéJh  ,»°üî°T  ïjQÉàd  á∏«°üM  ƒ```g

 »a  É¡©e  óLƒj  »àdG  áYƒªéªdG  ø«Hh  ¬æ«H  π°UGƒàdG  ≥«≤ëJ  ¢S qQó```ªdG  OGQCG  GPEG

 ¥Ó£fG{  IQhô°V  ≈∏Y  (Jean Migne)  »æ«e  ¿É```L  qídCG  ó≤d  ,á«∏°UGƒJ  á```«©°Vh

 äGP  ¢SQGóªdÉH  ø«ªq∏©àªdG  Ö```̀jQóàd  »©LôªdG  π«dódG  øª°V  ;»fhÉ©àdG  º```̀q∏©àdG  ;ø°ùM  º```̀©æªdG  ó```̀ÑY ```  1

.571¢U  ,2004  ,»fÉãdG  óq∏éªdG  ,Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG  ;¢ùfƒJ  ;óMGƒdG  π°üØdG
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 π°Sôe  øe  PÉà°SC’G  QhO  ô««¨J  IQhô```°Vh  (...)  ò«eÓàdG  äÓqãªJ  øe  º```«∏©àdG

.1z√ò«eÓJ  øeh  ¬æe  ¿ƒ qμàJ  »àdG  áYƒªéª∏d  § q°ûæe  ≈dEG  ±QÉ©ª∏d

 OÉªàYG  á«ªgCG  øe  ¬à«ªgCG  qóªà°ùj  ∫ qƒ```£ªdG  ógÉ°ûdG  Gòg  óæY  ∞``` qbƒàdG  q¿EG

 á∏MôªdG  »```a  kÉ°Uƒ°üN  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈```∏Y  á«HôàdG  »a  ò```«eÓàdG  äÓ``` qãªJ

 äGQ qƒ°üJ  º¡dh  á°SQóªdG  ≈dEG  ¿ƒ```JCÉj  kGójóëJ  á∏MôªdG  √òg  ò«eÓàa  ,á```jƒfÉãdG

 ∞bGƒe  AÉæH  ¿EÉ```a  »dÉàdÉHh  ,ºdÉ©dG  »```a  É¡à°SQÉªe  øYh  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ø```Y

 ,äGQ qƒ°üàdG  √òg  ≈∏Y  ±ô©àdÉH  kÉHƒLh  qôªj  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øe  º¡jód  á«HÉéjEG

 ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  »a  §≤a  »dhódG  ÖfÉédG  ≈∏Y  ø«ªq∏©àªdG  äGQ qƒ°üJ  ô°üà≤J  ’h

 π«Ñb  øeh  ø«°ùæédG  ø```«H  IGhÉ°ùªdG  π```«Ñb  øe  iôNCG  πFÉ°ùe  ≈```dEG  √Gó©àJ  π```H

 ¬æY  ôqÑ©j  É```e  áYõf  RôÑJ  kGójóëJ  ∫É```éªdG  Gòg  »ah  ,äGA’ƒ```dGh  äGAÉ```ªàf’G

 …CG  ;les appartenances élémentaires  á```«dhC’G  äGAÉ```ªàf’G  ≈```dEG  QÉ```°üàf’ÉH

 äÉYÉªLh  (á∏«Ñ≤dG/Iô«°û©dG)  ájƒeO  äÉYÉªL  ≈dEG  AÉªàf’ÉH  ºq∏©àªdG  ¢SÉ°ùMEG

 ’  ób  §HGhQ  É¡q∏c  »```gh  ,(ájƒ¡édG  §HGhôdG)  á¡L  ≈dEG  hCG  (á```«ØFÉW)  á```«æjO

 ™«°†j  äÉ©ªàéªdG  √òg  »a  OôØdG  ¿CG{  :ßMƒd  å«M  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ™e  ΩAÓàJ

 hCG  á«æKE’G  áYÉªédG  hCG  á«æjódG  áØFÉ£dG  hCG  Iô«°û©dG  hCG  Iô°SC’G  øY  ™```£≤fG  GPEG

.2zájƒ¡édG  áYƒªéªdG

 AÉæH  øe  π```©éj  …òdG  ƒ```g  ÉgóMh  ò```«eÓàdG  äÓ``` qãªJ  ø```e  ¥Ó```£f’G  ¿EG

 äGQ qƒ°üàdG  ∂∏J  QÉªãà°SG  ¿hó```a  ,kÉæμªe  kGôeCG  á«HÉéj’G  ∞bGƒªdGh  äÉ```gÉéJ’G

 øe  IOÉØà°S’G  ¿hOh  ,kGOhóëe  kÓªY  á«HÉéjE’G  äÉgÉéJ’G  õjõ©J  á```dCÉ°ùe  π¶J

 á«eƒ«dG  á°SQÉªªdGh  á«bƒ≤ëdG  º«≤dG  ø«H  I qƒ¡dG  ΩOQ  ≈≤Ñj  ø«ªq∏©àªdG  äGQ qƒ```°üJ

.Ióªà©ªdG  á«∏°UGƒàdG  äÉ«dB’G  âfÉc  Éª¡e  kÉ«°ü©à°ùe  kGôeCG

.124  ¢U  ,≥HÉ°S  ™Lôe  ;…ƒHôàdG  π°UGƒàdG  ;»fÉª«∏°SG  »Hô©dG ```  1

.»HGô°T  ΩÉ°ûg  øY  kÓ≤f  92  ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ;á¶aÉëe  »∏Y ```  2
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:á«eÉàN  äÉ¶MÓe

 • øeR  á«Hô©dG  á```°SQóªdG  äÉ```fÉgQ  óMCG  »g  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈```∏Y  á```«HôàdG

.áªdƒ©dG

 • ;äÉjÉØμ∏d  Iƒ¶ëdG  »£©J  áHQÉ≤e  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  õ```μJôJ

.á«eƒj  äÉ°SQÉªe  ≈dEG  á«bƒ≤ëdG  º«≤dG  áªLôàd  …CG

 • IQó≤dÉH  ¢SÉ°SC’ÉH  §ÑJôJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdÉH  á∏°üàªdG  äÉjÉØμdG

 ÖfÉédG  IQhô°†dÉH  πª°ûJ  É¡qfCG  »æ©j  Ée  ƒgh  ,∞bƒe  AÉæHh  ™bGƒdG  º¡a  ≈∏Y

.»≤FÓ©dG  ÖfÉédG  ∂dòch  ,ò«ª∏à∏d  »°üî°ûdG

 • á°ù°SDƒª∏d  ¿ƒμj  ød  §q∏°ùàdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«HôàdGh  ø«≤∏àdG  ™e  ™```£≤dG  ¿hO

.¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  »a  ™LÉf  QhO  á«Hô©dG  ájƒHôàdG

 • ≈∏Yh  ,¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉ```Ñe  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ≈```∏Y  á«HôàdG  ≈```æÑJ

 »a  kÓYÉa  kÉaôW  ò«ª∏àdG  øe  π©éJ  »àdG  ,áãjóëdG  É«LƒZGó«ÑdG  ¢üFÉ°üN

.±GôWC’G  O qó©àªdG  π°UGƒàdG  ¢ù°SCG  ∂q∏ªJ  »ah  ,áaô©ªdG  AÉæH

 • ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á«HôàdG  »a  ø«HôªdG  •GôîfG  ¿hOh  ºjƒ≤àdG  á≤jôW  ô««¨J  ¿hO

.ÉæàÄ«H  øY  áÑjôZ  Iô«NC’G  √òg  π¶à°S  ¿É°ùfE’G

 • ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á```«HôàdG  AÉ£YEÉH  í```ª°ùJ  ∞«μdG  á```∏Ä°SCG  øY  á```HÉLE’G  É```góMh

 ,áaô©ªdG  ôμàëJ  ó©J  ºd  ájƒHôàdG  á°ù°SDƒªdG  ¿C’  ;É¡H  á°UÉN  ájƒg  ¿É°ùfE’G

.¬æ°ùëd  hCG  É¡¶M  Aƒ°ùd  Gògh
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.Üô¨ªdG  øe  »ªjOÉcCG  ■

çGôàdG  ∞jô©J

 ,É kK rQ pEG  , oç pô nj  , nç pQ nh  ø```e  á≤à°ûe  çGôàdG  áª∏c  :á```¨d

 ç rQ pƒdG  :¢Shô©dG  êÉ```J  »a  »HGôYC’G  øHG  øY  AÉ```L

 :…ôgƒédG  ∫Éb  ,óMGh  çGôàdGh  :çG nQpE’Gh  ,çG nQ pƒdGh  ,ç rQpE’Gh

 âKQh  :∫É≤j{  Qƒ¶æe øHG  ∫Ébh  ,1hGh  ¬«a  AÉàdG  π°UCG  çGôàdG

 z¬d  ∂KGô«e  QÉ°üa  ∂KQƒe  äÉe  GPEG  kÉKQh  ¬KQhCGh  k’Ée  kÉfÓa

:Ωƒã∏c  øH  hôªY  ∫ƒb  ¬æe

∞`````«°S  ø```H  á```≤`∏Y  ó```ée  É```æKQh

É````æ`jO  ó```éªdG  ¿ƒ```°ü`M  É```æd  ìÉ```HCG

¬`æ```e  ô`̀«`̀ ``̀î`̀dGh  Ó`̀¡`̀``̀∏`̀¡`̀e  É`̀ ``̀æ`̀KQh

É````æjô``NGòdG  ô```````NP  º```©```f  Gô```«``gR

É`````````©`«``ªL  É`````````eƒ``ã``∏`````ch  É```````HÉ`````à``Yh

É``̀```̀```̀æ``̀«``̀eô``̀cC’G  çGô``````̀ J  É``̀æ``̀∏``̀f  º``̀¡``̀H

.652/1  ,¢Shô©dG  êÉJ ```  1

التراث مفهوم 
ا�سالمي الفكر  في 

■  ó«¡°T  ¿É°ùëdG
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 ,Ωƒã∏ch  ÜÉàY  óée  ÉæKQh{  :»```fRhõdG  ˆG  óÑY  ƒHCG  äÉ≤∏©ªdG  ìQÉ°T  ∫É```b

 É¡H  Éæaô°ûa  ,º```gôNÉØeh  ,º```gôKBÉe  ÉfõM  …CG  ;ΩQÉ```cC’G  çGô```«e  Éæ¨∏H  º```¡Hh

.1zÉæeôch

 ≈dÉ©J  ¬dƒb  »```a  ,( oç pô nj)  π```«Ñb  øe  äÉª∏c  º```jôμdG  ¿BGô```≤dG  »```a  äOQhh

  N    M   L   ❁   J   I   H   G   F }  :√É```jEG  ¬FÉYOh  AÉjôcR  øY  kGQÉ```ÑNEG

 ,»KGô«ªd  ô«°ü«a  …ó```©H  ≈≤Ñj  …CG{  :Üô```©dG  ¿É°ùd  »```a  AÉ```L  ,2| P   O
.3zIƒÑædG  Üƒ≤©j  ∫BG  øe  çôjh  »æKôj  OGQCG  ÉªfEG  :√ó«°S  øHG  ∫Ébh

  ª   ©   ¨ }  :≈dÉ©J  ¬```dƒb  »a  ,(çGôàdG)  π```«Ñb  øeh

 kÓcCG  çGô```«ªdG  ¢SÉ```ædG  É```¡jCG  ¿ƒ```∏cCÉJh{  …CG  ;4| ±   °    ¯   ®    ❁   «
 :π«bh  ,ºgô«Z  Ö«°üfh  çGô«ªdG  º¡∏cCG  »a  ¿ƒ©ªéj  :…ô°ûîeõdG  ∫Ébh  ,5zÉ qªd

 ∫Ébh  ,6zº¡KGôJ  ™```e  º¡KGôJ  ¿ƒ∏cCÉj{h  ,¿É«Ñ°üdG  ’h  AÉ```°ùædG  ¿ƒKQƒj  ’  Gƒ```fÉc

.7çGô«ªdG  …CG  ;çGôàdG  :»£«≤æ°ûdG

   8   7   6    5   4   3}  :8 ¬dƒb  »a  ,(ÉæKQhCG)  π«Ñb  øeh

  ED   C   B   A   @   ?    >   =   <   ;   :9
  3 }  :¬dƒb  :¢SÉÑY  øHG  øY{  :…ôÑ£dG  ∫Éb  ,8|I  H   G  F
 º¡KQh  ! óªëe  áeoCG  ºg  |I   H }  :¬dƒb  ≈```dEG  |5   4

.216 ¢U  ,»fRhõdG  ˆG  óÑY  ƒHCG  ,™Ñ°ùdG  äÉ≤∏©ªdG  ìô°T ```  1

.6  ,5  ¿ÉàjB’G  ,ºjôe  IQƒ°S ```  2

.ê  ,ä/200/2  ,Üô©dG  ¿É°ùd ```  3

.20  ,19  ¿ÉàjB’G  ,ôéØdG  IQƒ°S ```  4

.116 ¢U  ,36ê  ,12Ω  ,…ôÑ£∏d  ,¿É«ÑdG  ™eÉL ```  5

.751/4  ±É°ûμdG ```  6

.208/9  ,¿É«ÑdG  AGƒ°VCG ```  7

.32  ájB’G  ,ôWÉa  IQƒ°S ```  8
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 ¬«a  :â∏b  ,|5   4   3 }{  :…ô°ûîeõdG  ∫Ébh  ,1z..¬dõfCG  ÜÉàc  π```c  ˆG

 ÉæªμM  …CG  ;∑ó©H  øe  √ÉæKQhCG  º```K  ,¿BGô≤dG  ∂d  Éæ«MhCG  ÉfCG  :É```ªgóMCG  ,¿É```¡Lh

 :»°ùdófC’G  á```«£Y  øHG  ∫Ébh  ,2z¬```KQƒf  :ójôj  ƒgh  ,√É```æKQhCG  :∫É```b  hCG  ,¬```ãjQƒàH

 hCG  á≤«≤M  ``  çGô```«ªdGh  ,á```bôa  äƒ```e  ó©H  ,á```bôa  √É```æ«£YCG  :√É```æ©e  |4 }

 áe oCG  ç qnQ nh  ...ˆG  ¿CÉμa  ...ôNBG  äƒe  ó©H  ¿É°ùfE’  QÉ°U  Éª«a  ∫É≤j  ÉªfEG  ``  kGRÉée

.3º¡∏Ñb  ºeC’G  »a  ¿Éc  …òdG  ÜÉàμdG  ! óªëe

 :! ¬dƒb  »a  (¿ƒKQƒj)  ºK  ,(á nK nQ nh)  áª∏c  äôcP  ó≤a  ájƒÑædG  á sæ t°ùdG  ÉeCG

 øªa  ,kÉªgQO  ’h  kGQÉæjO  ¿ƒKQƒj  ’  AÉ```«ÑfC’G  ¿EGh  ,AÉ«ÑfC’G  á```KQh  AÉ```ª∏©dG  ¿EG{

.4zôaGh  ßëH  òNCG  √òNCG

 áHÉë°üdG ÖWÉN Éªd 3 Iôjôg »HCG  ¿É°ùd ≈∏Y (çGô«e) áª∏c äOQh Éªc

 Gƒ≤∏£fG  Éª∏a  ,óLÉ°ùªdG  »a  ´Rƒj  óªëe  çGô«eh  Éæg  ºàfCG  :º¡«∏Y  ˆG  ¿Gƒ°VQ

 í°VhCÉa  ,¿BGô≤dG  IhÓJh  ôcòdG  ≥∏M  iƒ°S  Ghóéj  ºd  PEG  ;Gƒ°ûgófG  óé°ùªdG  ≈dEG

 á«fBGô≤dG  ó```gGƒ°ûdG  √òg  ø```ªa  .5! óªëe  çGô```«e  ¬fCG  3 Iôjôg  ƒ```HCG  º```¡d

:á«dÉàdG  óFGƒØdG  ¢ü∏îà°ùf  ¿CG  øμªj  ájô©°ûdGh  á«ãjóëdGh

1  ``   »a  ¿ÉàØ∏àîe  Éª¡a  ,çGô«ªdGh  çGôàdG  »àª∏c  ø«H  ¥ôa  óLƒj  ’  ¬fCG

.≈æ©ªdG  »a  ¿ÉJóëàe  ßØ∏dG

2  ``   óéªdGh  ∫É```ªdG  øe  çQƒj  É```e  ≈∏Y  á≤«≤ëdG  »```a  ≥```∏£j  çGô```àdG  ¿CG

.kGRÉée  Ió«≤©dGh  øjódG  ≈∏Y  ≥∏£jh  ,Ö°ùædGh

.8 ¢U  ,32  ê  ,10Ω  ,¿É«ÑdG  ™eÉL ```  1

.621/3  ±É°ûμdG ```  2

.246/13  ,õ«LƒdG  QôëªdG ```  3

 »a  OhhGO  ƒHCG  ,98/1  AÉª∏©dGh  º∏©dG  π°†a  »a  »eQGódG  ,155/10  º∏©dG  ÜGƒHCG  »a  …òeôàdG  √GhQ ```  4

.º∏©dG  ÜÉàc

.123/1  óFGhõdG  ™ªée  »a  »ªã«¡dG  √ôcP ```  5
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3  ``   ,óéªdGh  Ö°ùëdGh  ∫ÉªdG  çQƒj  Ée  πãe  kÉKGô«e  íÑ°üJ  ób  Ió«≤©dG  ¿CG

.É¡∏c  »fÉ©ªdG  √òg  ™ªéj  çGôàdÉa  »dÉàdÉHh

 Ö°ùëH  »MÓ£°U’G  ∫ÉéªdG  »a  çGôàdG  º«gÉØe  Oó©ààa  :kÉMÓ£°UG  É```eCG

 çGôàdG  »æ©j  ó≤a  ,Ωƒ¡ØªdG  Gòg  ≥∏£J  »àdG  äGAÉ°†ØdGh  äÉ°UÉ°üàN’G  Oó```©J

 »æ©J  óbh  ,Ö©°Th  áeCG  ó«dÉ≤Jh  äGOÉ```Y  »æ©Jh  ,º¡°†©H  óæY  á«Ñ©°ûdG  á```aÉ≤ãdG

 øe  Üƒàμe  ƒg  Ée  :∞∏°ùdG  Ωƒ```∏Y  »a  ø«ãMÉÑdG  óæYh  ,¿hóeh  Üƒàμe  ƒ```g  É```e

 π«ªL  óªëe  QƒàcódG  ¬aôYh  ,OGó```LC’Gh  ∞∏°ùdG  É¡Ø∏N  ¢Uƒ°üfh  äÉ```Wƒ£îe

.1zÉª¡æ«H  á£HGôd  ≥MÓd  ≥HÉ°ùdG  É¡Ø∏îj  ájƒæ©e  hCG  ájOÉe  ácôJ  ¬fCÉH{  ∑QÉÑe

?çGôàdG  øª°V  »MƒdG  πNój  πg
 ôμØdGh  á«eÓ°SE’G  çƒëÑdGh  äÉ°SGQódG  ∫É```ée  »a  çGôàdG  Ωƒ¡Øe  ó```jóëJ

 èeO  ióe  »a  ±ÓàN’G  ≈```dEG  ∂dP  tOôeh  ,kÉXƒë∏e  kGõ```jÉªJ  ±ôY  »```eÓ°SE’G

:¿ÓHÉ≤àe  ∂dP  øY  ´ôØàa  ,çGôàdG  øª°V  ``  á sæ t°ùdGh  ¿BGô≤dG  ``  »MƒdG

:∫hC’G  √ÉéJ’G

 ,çGôàdG  äÉfƒμe  ø```ª°V  »MƒdG  êÉeOEG  ø```e  kÉ©fÉe  iôj  ’  √É```éJ’G  Gò```gh

 ÉæFÉHBG  ø```Y  √ÉæKQh  Ée  ƒ```g  »eÓ°SE’G  çGô```àdÉa{  :…ôª©dG  AÉ```«°V  Ωô```cCG  ∫ƒ```≤j

 iôNC’G  äGõéæªdG  ôFÉ°Sh  äÉ```YÉæ°Uh  ¿ƒæah  ÜGOBGh  º«bh  áaÉ≤Kh  Ió«≤Y  ø```e

 á«aÉ≤ãdG  äGõ```éæªdG  ≈∏Y  çGôàdG  ô```°üà≤j  ø∏a  ºK  ø```eh  ,ájOÉªdGh  á```jƒæ©ªdG

 √ÉæKQh  …òdG  ``  á sæ t°ùdGh  ¿BGô≤dG  ``  »¡dE’G  »MƒdG  πª°ûj  πH  ;ájOÉªdGh  ájQÉ°†ëdGh

.2zÉæaÓ°SCG  øY

 á«é¡æe ƒëf  ,ÜGOB’G  á«∏c  ,¢SÉØH  Ió≤©æªdG  á«ÑjQóàdG  IhóædG  ,º«gÉØeh  äGOóëe çGôàdG  Ωƒ¡Øe ```  1

.98 ¢U  »eÓ°SE’G  çGôàdG  ™e  πeÉ©à∏d

.27 ¢U  ,Iô°UÉ©ªdGh  çGôàdG ```  2



ا�سالمي الفكر  في  التراث  مفهوم 

323

 ±QÉ©ªdGh  Ωƒ∏©dGh  »```MƒdG  ¢Uƒ°üf{  ∑QÉÑe  π«ªL  óæY  çGô```àdG  π```ªà°ûjh

 á«eÓ°SE’G  á≤«≤ëdG  áeóNh  ∞«XƒJ  π```LCG  øe  Éª¡dƒM  ¿ƒ≤HÉ°ùdG  É¡éàfCG  »```àdG

 QGôªà°SG  É¡H  Gƒæª°†«d  ;¿ƒ≤MÓdG  º¡æY  É¡Kô«d  ¢Uƒ°üædG  ∂∏J  É¡àæª°†J  »àdG

 ΩÓc  øe  OÉØà°ùj  ¬°ùØf  √ÉéJ’Gh .1zá«eÓ°SE’G  á≤«≤ëdG  ∂∏J  ∫ÓX  »a  ¢û```«©dG

 º«¶Y  »fÉ°ùfEG  çGôJ  øe  áeC’G  AÉ```ª∏Y  ¬Ø∏N  ÉªY  çóëàj  ƒgh  ø«gÉ°T  π```eÉ°T

 ºgC’G  ájõªdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬«HôZh ¬«bô°T ºdÉ©dG  äÉÑàμe »a ô°ûàæe ºî°Vh

.2á sæ t°ùdGh  ¿BGô≤dG  ``  »¡dE’G  »MƒdG  ≈∏Y  »eÓ°SE’G  çGôàdG  ∫ƒª°T  ƒgh  ™aQC’Gh

∫hC’G  √ÉéJ’G  ¢ù°SCG
 »MƒdG  ¢Uƒ°üf  »a  iôj  …ò```dG  √ÉéJ’G  Ωƒ≤j

:É¡ªgCG  ¢ù°SCG  ≈∏Y  kÉKGôJ

1  ``   ¢Uƒ°üædG  ø```e  IOÉØà°ùªdG  »```fÉ©ªdG  ¿CG

 åjóMh  º```jôc  ¿BGô```b  ø```e  ``  á```«Yô°ûdG

 ≈```∏Y  çGô```àdG  ∫ƒ```ª°ûH  »```MƒJ  `` …ƒ```Ñf

 ,iôNC’G  ±QÉ```©ªdG  ø```e  √ô«Zh  »```MƒdG

.…ƒ¨∏dG  ∫ƒdóªdG  »a  ∂dP  ¿É«H  ≈≤Ñj  óbh

2  ``   øe  √ô«Z  ™e  »MƒdG  AGƒà°SG  »æ©j  ’  çGôàdG  øª°V  »MƒdG  êGQOEG  ¿CG

.¬JGõ«ªeh  ¬JÉ«°Uƒ°üN  πμd  πH  ;á«ª∏©dG  áª«≤dG  å«M

3  ``   »MƒdG  ¢Uƒ°üf  á«°Sób  QÉÑàY’G  ø«©H  òNCÉ«°S  çGôàdG  ™e  π```eÉ©àdG  ¿CG

 ±QÉ©eh  Ωƒ∏Y  øe  ÉæFÉª∏Y  øY  √ÉæKQh  Ée  ¢ùμY  ,AÉ≤àf’G  øY  ¬gõæJh

 »a OÉ≤àY’G ø«H ™ªéj çGôàdÉa{ ,QÉÑàN’Gh ó≤æ∏d  ™°†îJ »¡a ,iôNCG

 ô«¨J  ™e  ô«¨àj  kGOÉ¡àLG  ,´hô```ØdG  »a  OÉ¡àL’G  ø«Hh  ,áàHÉãdG  ∫ƒ```°UC’G

.100 ¢U  ,»eÓ°SE’G  çGôàdG  ™e  πeÉ©à∏d  á«é¡æe  ƒëf  ,º«gÉØeh  äGOóëe  çGôàdG  Ωƒ¡Øe ```  1

.115 ¢U  ,»eÓ°SE’G  çGôàdG  ™e  πeÉ©à∏d  á«é¡æe  ƒëf  ,ìƒª£dGh  ™bGƒdG  ø«H  çGôàdG  øY  åëÑdG  á«é¡æe ```  2

 Ée  ƒg  »eÓ°SE’G  çGôàdG
 øe  ÉæFÉHBG  øY  √ÉæKQh
 º«bh  áaÉ≤Kh  Ió«≤Y
 äÉYÉæ°Uh  ¿ƒæah  ÜGOBGh
 iôNC’G  äGõéæªdG  ôFÉ°Sh
ájOÉªdGh  ájƒæ©ªdG
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 è¡æe  ¬fCG  ≈∏Y  ΩÓ```°SE’G  ≈dEG  ô¶æj  å«M  ;¿ÉeõdG  ±Ó```àNGh  ¿Éμ```ªdG

.1z≥«Ñ£àdG  å«M  øe  á«fÉ°ùfEG  á°SQÉªeh  ,∫ƒ°UC’G  å«M  øe  »fÉHQ

4  ``   ,áeoC’G  øgh  ≈dEG  Oƒ```©j  çGôàdGh  »MƒdG  ø«H  π°üØdG  »```a  Ö```Ñ°ùdG  ¿CG

 Qƒ°üàdGh  ájDhôdG  ìƒ```°Vh  ΩóYh  ,ájQÉ°†ëdG  É¡JÉª¡e  ø```Y  É¡©LGôJh

.çGôàdG  AGREG  É¡jód

5  ``   áeoC’G  ¬aô©J  ºd  ó¡©dG  åjóM  ô```eCG  çGôàdGh  »MƒdG  ø«H  π```°üØdG  ¿CG

.…ôμah  »aÉ≤K  hõZ  øe  ¬H  â«∏àHoCG  Éeó©H  ’EG  πÑb  øe

¬Øbƒe  øe  √ó°ü≤e
 ≈∏Y  ®É```ØëdG  »a  áÑZôdG  ≈```dEG  ¬```«dEG  Ö```gP  É```ªe  ∫hC’G  √É```éJ’G  ó```°ü≤j

 ¬H  »MƒJ  Éªd  QÉ```ÑàYG  ¿hO  ,»ãjóëdGh  »fBGô≤dG  í```∏£°üª∏d  á```jƒæ©ªdG  á```dƒªëdG

 LECACY  /  HERITAGE  /  çGô```àdG  í∏£°üe  á°UÉN  Ió```aGƒdG  äÉ```ë∏£°üªdG

.Iô°UÉ©ªdG  á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  »a

:»fÉãdG  √ÉéJ’G

 ¢Uƒ°üf  ô°üM  øe  Rôàë«a  çGô```àdG  øe  ∞bƒªdG  »a  »fÉãdG  √ÉéJ’G  É```eCG

.ΩÉY  πμ°ûH  ájQÉ°†ëdGh  á«aô©ªdGh  ájôμØdG  ¬JÉfƒμe  »bÉH  ™e  ,»MƒdG

 øjódG  OÉªY  º¡æ«H  øe  ø«ª∏°ùªdG  øjôμØªdG  øe  áÑîf  √ÉéJ’G  Gòg  πãªjh

 á«fBGô≤dG  ¢Uƒ°üædG  êGQOEG  ``  IQhô```°†dÉH  ``  »æ©j  ’  Gò```gh{  :∫ƒ≤j  …òdG  ,π```«∏N

 »KGôàdG  ≈£©ªdG  ¥É«°S  »a  á©jô°ûdGh  Ió«≤©dG  º∏Y  É¡«∏Y  »æÑæj  »àdG  á```jƒÑædGh

.2z≈£©e  πμd  Iõ«ªªdG  ¢üFÉ°üîdGh  ,øjQó°üªdG  ±ÓàNG  ÖÑ°ùH

 ,ô°UÉ©ªdG  º∏°ùªdG  á∏ée  ,≈Ø£°üe  ≥dÉîdG  óÑY  ø«#«f  ,á«°SÉ«°ùdG  Ωƒ∏©dG  »a  çGô```àdG  á```«dÉμ°TEG ```  1

.1405  ,¿É°†eQ  ÖLQ  ,81 ¢U  ,43´  ,11  ¢S

.124 ¢U  ,1999/1420  AÉJ  ,5¢S  ,19  ´  ,áaô©ªdG  á«eÓ°SEG  á∏ée  ,çGôàdG  ™e  πeÉ©àdG  è¡æe  »a ```  2
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 ;»é¡æªdG  §```∏îdG  Gòg  øY  É¡¡jõæJ  »```¨Ñæj  √óæY  »```MƒdG  ¢Uƒ```°üæa

 QƒfCG  PÉà°SC’G  Gò```ch  ,¢üFÉ°üîdGh  Qó```°üªdG  »a  Égô«Z  ø```Y  õ«ªàJ  É```¡fC’

 ΩÓ°SE’G  íÑ°üj  ¿CG  É¡H  OGôj  á```eƒ¨∏e  áª∏c  çGôJ  áª∏c  qó©j  ƒ¡a  ,…ó```æédG

 ΩÓ°SEÓd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG{  :∫Éb  å«M  ;iôNC’G  ºeC’G  iód  √ô«¨H  kÉ¡«Ñ°T  kÉKGôJ

 ¿BGô≤dG  ƒg  ,çGôJ  ¬fCÉH  ∞°Uƒj  ¿CG  øμªj  ’  QÉæªdÉc  kÉªFÉb  kÉÄ«°T  ∑Éæg  ¿EÉa

 ∫õfCG  Ée  ˆG  ß```ØM  …òdG  π«°UC’G  ø```«ª∏°ùªdG  çGô«e  ƒg  Gò```gh  ,á``` sæ t°ùdGh

 Gòg  â«JhCG  ó≤d{  :¬dƒ≤H  ºjôμdG  ∫ƒ```°SôdG  ¬Ø°Uh  …òdGh  ,¿BGô≤dG  ƒgh  ¬```æe

 ø««fÉª∏Yh  ø««Hƒ©°T  á©°†H  ¬Ø°üj  ¿CG  øμªj  ∞«μa  z...¬©e  ¬∏ãeh  ¿BGô≤dG

.1zçGôJ  ¬fCÉH

.2´Éæàe’G óM ≈dEG »Mh ƒg Ée ≈∏Y çGôàdG ≈æ©e ¥ÓWEG øY ßØëàj øe ∑Éægh

»fÉãdG  √ÉéJ’G  ¢ù°SCG
:á«dÉàdG  QƒeC’ÉH  ¬Øbƒe  √ÉéJ’G  Gòg  Æƒ°ùj

1  ``   ó≤ædGh  AÉ≤àfÓd  á```°VôY  É¡∏©éj  çGôàdÉH  »MƒdG  ¢Uƒ```°üf  º```°Sh  ¿CG

 ;Égô«Z  øY  á sæ t°ùdGh  ¿BGô≤dG  ¢Uƒ°üf  ¬æY  ≈dÉ©àJ  Ée  Gògh  ,ºjƒ≤àdGh

.3≥∏£e  »Mh  É¡fƒμH

2  ``   ègÉæe  øe  OQƒà°ùe  Ωƒ```¡Øe  ``  πμ°ûdG  Gò¡H  ``  çGô```àdG  Ωƒ```¡Øe  ¿CG

 ¿CG  É¡fCÉ°T  ø```e  á«aÉ≤K  ádƒªM  ¬d  ,á«bGô°ûà°S’G  á```«Hô¨dG  å```ëÑdG

 á«îjQÉJ  äÉ```«£©e  É¡©e  π```eÉ©àJh  ,»MƒdG  ¢Uƒ```°üf  ≈```dEG  A»```°ùJ

.Égô«¨c

.4 ¢U  ,1987/1408  ,1•  ,IôgÉ≤dG  ,ô°ûæ∏d  Iƒë°üdG  QGO  ,…óæédG  QƒfCG  ,ádÉ°UC’G  QÉWEG  »a  Iô°UÉ©ªdG ```  1

 ,¿ÉbôØdG  äGQƒ°ûæe  ,QÉÑ°T  ó«©°S  ,ô°UÉ©ªdG  »Hô©dG  ôμØdG  äGAGôb  »a  ,»eÓ°SE’G  ¢üædG  ô¶fG ```  2

.21  ø«jhô≤dG  QGO  á©Ñ£e  ,1999  ,1•

.167 ¢U  ,IQƒcòªdG  IhóædG  øª°V  QÉéædG  ó«éªdG  óÑY  ,çGôàdG  ºjƒ≤J  »a  á«°SÉ°SCG  ÇOÉÑe  ô¶fG ```  3



آفــــاق

326

3  ``   ±QÉ©ªdG  øe Égô«Zh »MƒdG  ¢Uƒ°üf ø«H  kÉë°VGh  kÉaÓàNG  ∑Éæg ¿CG

 ≈dhC’Éa ,Iõ«ªªdG ¢üFÉ°üîdGh Qó°üªdG å«M øe ,á«ª∏©dG äÉcôàdGh

 á«fÉãdG  ø«M  »a  ,¢†≤ædG  πÑ≤J  ’h  ø«≤«dG  É¡à«°UÉNh  »¡dEG  ÉgQó°üe

.1 CÉ£îdGh  ÜGƒ°üdG  É¡à«°UÉNh  …ô°ûH  ÉgQó°üe

4  ``   ¬«a  Iô```°UÉ©ª∏d  kÓ```HÉ≤e  ¬```dÉª©à°SG  êQO  …ò```dG  çGô```àdG  Ωƒ```¡Øe  ¿CG

 ïjQÉàdG  Ωƒ¡Øe  øY  á«dÉ©àªdG  á```«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  ≥M  »a  ±É```ëLEG

.2¬fÉμeh  ¬fÉeR

¬Øbƒe  øe  ó°ü≤ªdG

 ójôj  ¬fCG  »```a  ¬«dEG  Ö```gP  Éªe  √ÉéJ’G  Gò```g  ó°ü≤e  ¢ü```«î∏J  ø```μªj

 á sæ t°ùdGh  ¿BGô≤dG  ø```e  πc  É¡H  ™àªàj  »àdG  ,á≤∏£ªdG  á«°Só≤dG  ≈```∏Y  ®É```ØëdG

 äÉjô¶ædG  ¬«a  §```°ùÑJ  âbh  »a  kÉ°Uƒ°üN  ,¬°üëah  çGô```àdG  á°SGQO  ó```æY

 ô«Z  ôNBGh  ¢Só```≤e  ƒg  Ée  ø«H  ¬«a  ¥ôØJ  ’  ,Iƒ```b  πμH  É```¡égÉæe  á```«Hô¨dG

.¢Só≤e

´GõædG  ÜÉÑ°SCG

 QƒeC’G  ≈dEG  »Mƒ∏d  ¬à«dƒª°T  ióeh  ,çGôàdG  ádCÉ°ùe  »a  ´GõædG  ÜÉÑ°SCG  ™LôJ

:á«dÉàdG

1  ``   ∫ÉªdG  É¡à≤«≤M  »```a  πª°ûJ  πgh  ,çGôàdG  í```∏£°üªd  ájƒ¨∏dG  á```d’ódG

 »a  Ö°ùëdGh  Ö```°ùædGh  ∫ÉªdG  »æ©J  ΩCG  ,ø```jódGh  Ö```°ùëdGh  Ö```°ùædGh

.RÉéªdG  »a  øjódGh  ,á≤«≤ëdG

.124 ¢U  ,çGôàdG  ™e  πeÉ©à∏d  è¡æe  ƒëf  ô¶fG ```  1

.115 ¢U  ,  á«ÑjQóàdG  IhóædG  ,  ìƒª£dGh  ™bGƒdG  ø«H  çGôàdG  »a  åëÑdG  á«é¡æe  ô¶fG ```  2
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2  ``   á∏ªL  ¬«∏Y  »æÑæj  ôeCG  á«KGôàdÉH  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  ≈∏Y  ºμëdG  ¿CG

 ¬«LƒJ  »¨Ñæj  »dÉàdÉHh  ,á«ª∏©dG  áédÉ©ªdGh  πeÉ©àdG  ádCÉ°ùe  É¡æe  ,QƒeCG

.É¡à«°Sób  ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªH  É¡«a  ±ÓîdG

3  ``   ôμØdG  ≈```∏Y  ô¶ædGh  åëÑdG  »```a  »Hô¨dG  ô```μØ∏d  »```aÉ≤ãdG  ô```«KCÉàdG

 ≈dEG  √OGhôH  iOCG  Éªe  ,á```«aÉ≤ãdG  É¡«fÉ©eh  ¬JÉë∏£°üªH  »```eÓ°SE’G

 ¬JGQƒ°üJ  ≥```ah  √GDhQ  π```jó©àd  §```¨°†dG  Gò```¡d  á```HÉéà°S’G  á```dhÉëe

 ìÓ£°UÉc  çGôàdG  ∞```jô©J  »a  â°ù«d  ¿PEG  á∏μ°ûªdÉa{  ,á```æª«¡ªdG

 ≈∏Y  ¬JOÉ«bh  »```Hô¨dG  ô```μØdG  áæª«g  »```a  ÉªfEGh  ,…QÉ```°†M  »```ª∏Y

 ô«Z  á¨Ñ°üH  Éª¡à¨Ñ°Uh  Éª¡JÉë∏£°üªd  √ójóëJh  ,áaÉ≤ãdGh  Ωƒ```∏©dG

.1zá«æjO

´GõædG  πëe  ôjôëJ

 »a  ô¶ædG  ìôàbCG  ø```«°VQÉ©àªdG  ø«jCGôdG  ø«H  ™ªéJ  á```ZÉ«°U  ≈dEG  ∫ƒ```°Uƒ∏d

:±ÓîdG  ôjôëJ  ≈dEG  ájODƒªdG  ∂dÉ°ùªdG  ø«H  øe  ¿ƒμJ  É¡q∏Y  ,á«dÉàdG  ÇOÉÑªdG

 ¿CG  ¿hO  á∏«°UC’G  á«Yô°ûdG  äÉë∏£°üª∏d  QÉÑàY’G  IOÉYEÉH  ¿ƒÑdÉ£e  ÉæfCG  ``  CG

 í∏£°üªa  ,kÉ°†jCG  ∂dòd  áLÉM  »a  ÉæfCG  Éªc  ¬JÓjhCÉJh  ôNB’G  äÉeƒ¡a  É```fô«°†J

 ,åjOÉMC’Gh  äÉjB’G  ∫ÓN  øe  ,∂dP  øq«ÑJ  óbh  ,π«°UCG  »fBGôb  í∏£°üe  çGôàdG

 πª°ûJ  ¿É©e  øe  ¬∏ªëj  ÉªH  ,¬```Ø«XƒJ  ádÉM  êôëdG  ≈dEG  ´GO  øe  ∑É```æg  ¢ù```«∏a

.»MƒdG  ô«Zh  »MƒdG

 ,¬ª«gÉØe  áæª«gh  ,»Hô¨dG  ôμØdG  á£∏°S  øe  Éæ°ùØfCG  Qôëf  ¿CG  »¨Ñæj  ``  Ü

.¬égÉæe  äÉgGôcEGh

.29  ,Iô°UÉ©ªdGh  çGôàdG ```  1
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 Qƒ°üJ  ∂dP  ¿CÉ```H  çGôàdÉH  »MƒdG  ¢Uƒ```°üf  â```©f  Ωó```©d  É```æ¨jƒ°ùJ  ¿CG  ``  ê

 ``  √GDhQh  ¬JGQƒ°üJ  »```a  §≤°ùæ°S  »dÉàdÉHh  ``  ¬```égÉæe  ¬«∏Y  Ωƒ≤J  »```HôZ  …ô```μa

 ô¶ædG  IOÉYEG  ≈dEG  Éæ©aó«°S  ô«°ùØàdG  Gòg  ¿CG  ™e  ,ø«àe  ¢SÉ°SCG  ¬d  ¢ù«d  ≠```jƒ°ùJ

 ,IQÉ°†ëdGh  ,áaÉ≤ãdGh  , kÓãe  º«≤dG  Ωƒ```¡Øªc  ,áãjóëdG  º«gÉØªdG  øe  ô«ãc  »```a

 ∫ÉéªdG »a ácôà°ûªdG º«gÉØªdG øe ∂dP ô«Zh ,ÜÉgQE’Gh ,IOÉ©°ùdGh ,Ωó≤àdGh

.»∏eÉ©àdG  »Ø«XƒàdG  ∫ÉéªdG  »a  áØ∏àîªdGh  ,»dhGóàdG

 ,É¡JÉMÓ£°UG  QÉWEG  »a  á«¡≤ØdG  hCG  á```jôμØdG  ∫RGƒædG  ™```e  É```æ∏eÉ©J  ¿EG  ``  O

 çGôàdG  ∫ƒª°ûa  ,É¡°üFÉ°üNh  É¡JÉfƒμeh  É¡JÉ«ã«M  πμH  kGô«°üH  ¿ƒμj  ¿CG  Ö```éj

 ¢Uƒ°üf  πª°û«°S  ¬```«a  á°SGQódGh  åëÑdG  è```¡æe  ¿CG  »æ©j  ’  »```MƒdG  ¢Uƒ```°üæd

 »MƒdG  á«fÉHQ  ó≤ædGh  åëÑdG  á```«∏ªY  »a  ô©°ûà°ùf  ¿CG  »¨Ñæj  πH  ;kÉ°†jCG  »```MƒdG

 É¡à«∏HÉbh  iô```NC’G  ±QÉ```©ªdG  á«fÉ°ùfEG  π```HÉ≤e  ,¬```°Uƒ°üf  á```«°Sóbh  ¬```à«≤∏£eh

.AÉ≤àf’Gh  ¢†≤æ∏d
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.ájQƒ°S  øe  åMÉH  ■

■  ¿É«ØëdG  π°ü«a

 áeóîd  ácôà°ûªdG  á```Ä«¡dG{ ̀ d  ™HGôdG  ´É```ªàL’G  »a

 äÉWƒ£îªdG  ó```¡©e  √ó≤Y  …òdG  z»```Hô©dG  çGôàdG

 á°ù∏L  âfÉc  ,2000  ΩÉY  ø```e  ôÑªaƒf  »a  ,IôgÉ≤dÉH  á```«Hô©dG

 ,z•ƒ£îªdG »Hô©dG  çGôà∏d  á∏eÉ°ûdG  á£îdG ´hô°ûe{ ̀ H  á°UÉN

 ¬oàªbCG  ,á£î∏d  ΩÉY  §£îe  áZÉ«°U  ≈dEG  ±óg  åëH  »d  ¿Éch

 »a  »fÉãdGh  ,ô```μØdG  á«é«JGôà°SEG  »```a  ∫hC’G  :ø```«°SÉ°SCG  ≈```∏Y

 IQhô°V  ôμØdÉH  π°üàj  Éª«a  oäócCG  É¡eƒjh  .πª©dG  á«é«JGôà°SEG

 ô¶ædGh  ,áeÉ©dG  ¬J’ƒëJh  ,iôÑμdG  çGô```àdG  ÉjÉ°†≤H  ∫É¨°ûf’G

 ø«H  ñÉ°ùæà°S’G  ¿CG  ≈dEG  tâØdh  ,á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  ¬Ø°UƒH  ¬«dEG

 ’  øeõdG  ¿CG  ∂dP  ,kGOQGh  ¢ù```«d  IQÉ°†ë∏d  á«æeõdG  π```MGôªdG

 ¿EG{  :â∏bh  kÉØ∏àîe  kGô°VÉM  ™æ°üf  ¿CG  óH  ’  ÉæfCGh  ,¬°ùØf  Qôμj

 ≈æ©ªH  ¬æμdh  ;Iô```jÉ¨ªdG  ≈æ©ªH  ¢ù«d  ¬«æ©f  …ò```dG  ±ÓàN’G

 É¡æμdh  ;´É£≤f’G  ≈æ©ªH  â°ù«d  ÉgQhóH  I qóédG  √ògh  ,I qó```édG

ا�سالمي: الفكري  التراث 
التجديد شروط 
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 :zôFGhO  ¢ùªN äO sóëa πª©dÉH  π°üàj  Éª«a  ÉeCG  .1zõ«ªàªdGh  ójóédG  AÉ£©dG  ≈æ©ªH

.∞«XƒàdGh  ,AÉ«ME’Gh  ,∞jô©àdGh  ,∞°ûμdGh  ,PÉ≤fE’G

 øμd  ;ájƒ°†Y  ábÓY  åëÑdG  Gògh  ,¬«dEG  QÉ```°ûªdG  åëÑdG  ø«H  ¿CG  Ö```°ùMCGh

 πNójh  ,äôcP  »àdG  zI qóédG{  óæY  åqÑ∏àj  ƒ¡a  ,ó©HCG  Iƒ£N  ƒ£îj  ô«NC’G  Gòg

 I sóédG  √òg  s¿EÉa  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah  ,É¡Whô°T  ™Ñààj  ¿CG  ∫hÉëjh  ,É¡JÓ«°üØJ  »a

 ¿ÉãëÑdG  .kÉYƒÑ£e  hCG  kÉWƒ£îe  ¿Éc  AGƒ°S  ,çGôàdG  »a  πª©∏d  á£N  ájCG  tÖd  »g

.IóMGh  ájÉZ  »a  kÉ©e  ¿ÉÑ°üjh  ,¬ÑMÉ°U  Éª¡æe  πc  πªμj  ``  ¿PEG  ``

```  1  ```
çGôàdG  ∫GDƒ°S

 ób  ?»eÓ°SE’G  …ô```μØdG  çGôàdG  Ωƒ¡Øe  O qó```ëf  ¿CG  ≈dEG  áLÉëH  øëf  π```g

 Ωƒ¡ØªdG  Gòg  ¿CG  ∂dP  ,kG qõØà°ùe  iôMC’ÉH  hCG  ,kGô«ãe  ¬JGP  uó nM  »a  ∫GDƒ°ùdG  hóÑj

 »a  OGóLC’G  É¡Øq∏N  »àdG  (äÉWƒ£îªdG)  á«YhC’G  ∂∏J  ``  áWÉ°ùÑH  ``  ƒ¡a  ,Öjôb

 ;∫GDƒ°ùdG  øe  ájÉ¨dG  √ò```g  â°ù«dh  .É¡H  Gƒ∏ p̈ o°T  »```àdG  ±QÉ©ªdGh  Ωƒ∏©dG  ∞```∏àîe

 ¬fCG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ¿CG  »¨Ñæj  çGôàdG  ≈dEG  ô¶ædG  ¿CG  ≈dEG  âØ∏f  ¿CG  »g  ájÉ¨dG  ÉªfEGh

:ôNB’G  øY  á«ªgCG  tπ≤j  ’  Éª¡æe  πc  øjô£°T  øe  ¿ sƒμe

 äÉbÓ©dG  øe kÉWÉªfCGh  ,á«bÓNCGh  ájôμa  ∞bGƒe  ¢ùμ©J  »àdG  º«≤dG  ô£°T  ``

 •ÉªfCGh  ∞bGƒe  »gh  .IÉ«ëdGh  ¿É°ùfE’Gh  ¿ƒμ∏d  iDhQh  ,á```«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG

 ≥jôa  É¡æe  »≤àæjh  ,¬H  ≈æ¨àjh  çGô```àdG  ¬H  óéªj  Ée  ≥jôa  É```¡æe  »```≤àæj  iDhQh

 ¿EG  πH  ;¬à«¨H  lóLGh  qπch  .¬JBGƒ°S  øY  ∞°ûμjh  ,¬fCÉ°T  øe  πu∏≤jh  ,É¡H  √ô≤àëj  Ée

.!¬J’ƒ≤e Ωóîj ÉªH ±ôW πc øe ∞ sXƒJ ób É¡°ùØf iDhôdGh •ÉªfC’Gh ∞bGƒªdG

 ≥«°ùæJ  ,πÑ≤à°ùªdG  ¥É```aBGh  ô°VÉëdG  ÉjÉ°†b  :»```Hô©dG  çGôàdG  :ÜÉàc  »a  QƒcòªdG  å```ëÑdG  ™```LGQ ```  1

.328  ``  309 ¢U  ,2002  ,á«Hô©dG  äÉWƒ£îªdG  ó¡©e  :IôgÉ≤dG  .¿É«ØëdG  π°ü«a  ôjôëJh
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 ∞«æ°üàdG  É```¡æe  ,IójóY  äÉ```«dÉμ°TEG  É```ægh  ,º```∏©dGh  á```aô©ªdG  ô```£°T  ``

 ΩóY  É¡æeh  ,øeõdG  ÉgRhÉéJ  iô```NCGh  ,áëdÉ°U  ∫GõJ  ’  ±QÉ©eh  Ωƒ∏Y  ≈```dEG

 Gòg  ø«Hh  ,√QÉ```≤àMGh  ¬H  á```fÉ¡à°S’G  πH  ;õ```éæªdG  Gò¡H  kÉ```°SÉ°SCG  ±Gô```àY’G

 Öéj  çGôàdG  ∫GDƒ```°Sh  .ô¶ædG  øe  iôNCG  ¿GƒdCGh  äÉ```jƒà°ùe  ∑GPh  iƒ```à°ùªdG

 á«aÉ≤ãdG  ∑QÉ©ªdG  hCG  ÉjÉ°†≤dG  øe  kGô«ãc  ¿C’  ∂dP  ;kÉ©e  øjô£°ûdG  πª°ûj  ¿CG

 ,ó°V  hCG  ,™e  Ö```°ü©àJh  ºcÉëJh  ¢†aôJh  π```Ñ≤J  ,ájOÉMCG  Iô¶f  ≈```∏Y  â```eÉb

 Ωƒ≤J  …òdG  ¢SÉ```°SC’G  É¡fÉÑ°ùM  »```a  ™°†J  ¿CG  ¿hO  ,á```eÉY  ΩÉμ```MC’G  ≥```∏£Jh

 »é¡æªdG  π∏îdG  Gòg  §°Sh  á≤«≤ëdG  ™```«°†Jh  ,¥GQhC’G  §∏àîJ  Gòμgh  .¬```«∏Y

 çGôàdG  ≈dEG  ô¶f  ø ne  .¢û```«©f  »àdG  ΩÉ°üØdG  ádÉM  áé«àædG  ¿ƒμJh  ,¢SÉ```°SC’G

 ≈∏Y  ``  ≈æÑJ  hCG  É```¡©e  ¢†aQ  ,ÉgÉæÑJ  hCG  º```«≤dG  √òg  ¢†aQh  ,º```«b  ¬fCG  ≈```∏Y

 øeh  .º∏©dGh  áaô©ªdG  ô£°T  :ôNB’G  ô£°ûdG  ``  ¬JÉ«LƒdƒjójCGh  ¬JÉ¡LƒJ  Ö°ùM

 õ scQh  ,É¡H  ¬HCÉj  ºdh  ,º«≤dG  ádCÉ°ùe  ø```Y  π¨°ûfG  záaô©e{  ¬fCG  ≈∏Y  ¬«dEG  ô```¶f

.á«ª∏©dGh  á«aô©ªdG  äGAÉ£©dG  ≈∏Y  Ö°ùëa

 Ωƒ«dG  á∏Ä°SC’G  ô£NCG  øe  ƒg  ``  iQCG  Éª«a  ``  ¬©Ñàà°ùj  Éeh  çGôàdG  ∫GDƒ```°S  ¿EG

 ¬fEG  .ájQÉ°†ëdGh  á«aÉ≤ãdG  á∏Ä°SC’G  πc  ∫õ```àîj  ¬fCG  ∂dP  ;Égô£NCG  øμj  º```d  ¿EG

 (»°VÉªdG  »a  ÉfC’G  »u∏éJ)  ¬JGP  »a  çGôàdG  á«dÉμ°TEG  ø«H  ™ªéj  ,Öcôe  ∫GDƒ°S

 ÉfC’G  »u∏éJ)  IóaGƒdG  áãjóëdG  á```aÉ≤ãdG  ™e  ¬ u°SÉªJ  »a  kÉ°†jCG  çGôàdG  á```«dÉμ°TEGh

.(Ωƒ«dG  ôNB’ÉH  ¬àbÓY  »a

 kÉÑ°SÉæe  kÓM  ÉfóLh  ÉæfCG  ƒd  hCG  , kÉªFÉb  øμj  ºd  ƒd  z∫GDƒ°ùdG{  Gòg  ¿CG  ºYRCGh

 ,äÉYGõædG  πc ájƒ°ùàd  ÆôØæ°Sh  ,º«≤à°ùà°S  ájQÉ°†ëdGh  á«aÉ≤ãdG  ÉæJÉ«M ¿EÉa  ,¬d

 ,á°†¡f  ≥«≤ëJ  ≈```dEG  ÉfõØëjh  Éæ©aój  ,»∏NGO  ΩÓ```°S  ÜGƒHCG  ≈∏Y  Éæ∏©éj  É```ªe

 »a  âfÉc  óbh  ,á°ùaÉæe  Iô```«Ñc  iƒb  Ωƒ«dG  âëÑ°UCG  »```àdG  Üƒ©°ûdG  ∂∏J  ¿CÉ```°T

.áehõ¡e  IQƒ°ùμe  Öjô≤dG  ¢ùeC’G
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 IQGô°T  É¡«a  â```≤∏£fG  »àdG  á¶ë∏dG  ∂∏J  ™```e  kGôμÑe  çGôàdG  z∫GDƒ```°S{  CGó```H

 kÉeƒj  ó```YÉ°üàJ  ∫GDƒ```°ùdG  IQƒ```£N  â∏Xh  ,á```«Hô¨dG  IQÉ```°†ëdG  ™```e  ∑Éμ```àM’G

 áLƒe  ´ÉØJQG  ™```e  ,Iô«NC’G  Oƒ```≤©dG  »a  É¡JhQP  ≈```dEG  â∏°Uh  ≈```àM  ,Ωƒ```j  ó```©H

 ,á«FÉ°†ØdG  äGƒ```æ≤dG  QÉ°ûàfGh  ,ô```NB’G  ™e  ∑ÉμàM’G  Iô```«Jh  OÉjORGh  ,á```ªdƒ©dG

 á«Hô©dG  á≤£æªdG  ¿É«c  ä qõ```g  ÜhôM  øe  ™bh  Éeh  ,ΩÓYE’G  äGhÉª°S  ìÉ```àØfGh

 »°SÉ«°ùdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¢ù«d  ,áLQódG  á«dÉY  ∫R’õH  ¬Ñ°TCG  âfÉch  ,á«eÓ°SE’Gh

.…QÉ°†ëdGh  »aÉ≤ãdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  øμdh  ;…ôμ°ù©dGh

 ;kGô°VÉM  πX  çGôàdG  ¿EÉa  ¬JÉ«dÉμ°TEGh  √OÉ```©HCGh  ∫GDƒ°ùdG  øY  ô¶ædG  ¢†```¨Hh

 …óëàdG  iƒà°ùe  ™```e  áaÉãch  I sóM  kÉ```jRGƒàe  kGóHCG  ¿Éc  √Qƒ```°†M  iƒà°ùe  ¿EG  π```H

 √óéJ  Éeh  ,Ωƒj  π```c  ™HÉ£ªdG  ¬aò≤J  Ée  π«dóH  ,kGQƒ```°†M  ó°TCG  Ωƒ«dG  ƒ```gh  ,¬```d

 øe  ΩÉ≤J  »àdG  äÉÑ°SÉæªdG  ø```e  Égô«Zh  ¢VQÉ©ªdG  »a  êGhQ  øe  çGô```àdG  Ö```àc

 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  OÓÑdG  πNGO  âÄ°ûfCG  »àdG  Iô«ãμdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ÖàμdG  πLCG

.√ô°ûfh  ¬¶ØMh  çGôàdÉH  ájÉæ©∏d  ;É¡LQÉNh

 ’  ¬fC’  ;»∏μ°T  ``  …ôjó≤J  »a  ``  Qƒ°†ëdG  Gòg  ¿EÉa  ∂dP  øe  º```ZôdG  ≈```∏Yh

:øjôeCG  RhÉéj

- .» u°üf  Qƒ°†M

- .» uªc  Qƒ°†M

 √ô«KCÉJh  ¬```à«côM  »a  çGô```àdG  Qƒ°†M  »```æ©j  ’  »```KGôàdG  ¢ü```ædG  Qƒ```°†Mh

 »a  ¿ƒμj  ób  ¬```fCG  PEG  ; kÓu∏°†e  ¿ƒ```μj  ób  »ªμdG  Qƒ```°†ëdG  ¿CG  É```ªc  ,¬```à«Ø«Xhh

 ....hCG  ,IO sóëe  á```«aGô¨L  ≥WÉæe  hCG  ``  É```¡æ«©H  Ωƒ∏Y  »a  »æYCG  ``  ó```MGh  √É```éJG

:á«dÉàdG  Qƒ£°ùdG  »a  Qƒ°†ëdG  ™bGh  ∞°ûμj  …òdG  ¬∏«°üØJh  , o∫ÉªLEG  Gòg

 ∂dP  ;(» u°ünf  Qƒ°†M)  ¢üædG  ∂∏a  »a  Ωƒ«dG  Qhój  çGôàdG  »```a  π```ª©dG  ¿EG

:»∏j  É sª nY  êôîj  ’  ¬fCG
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 á```°UÉîdG  äÉ```fÉ«ÑdG  ó```°UôH  (äÉ```Wƒ£îªdG)  ¢Uƒ```°üædÉH  ∞```jô©àdG  ``

 ∞°UƒdGh  ,º```«JGƒîdGh  íJGƒØdGh  ,ñÉ```°ùtædGh  ,ø```«ØdDƒªdG  AÉ```ª°SCGh  ø```jhÉæ©dÉH

 Ée  ∂dPh  ,ï```dEG  ...´ƒ°VƒªdG  ójóëJh  ,ô```£°SC’Gh  ,¥GQhC’G  Oó```Yh  ,…OÉ```ªdG

.á°Sô¡ØdG  :≈ª°ùj

 GPEG)  áî°ùf  ô«Z  ≈∏Y  IAhô≤e  ,É¡«∏Y  kÉ≤∏©e  ,áWƒÑ°†e  ¢Uƒ°üædG  ºjó≤J  ``

.≥«≤ëàdG  :≈ª°ùj  Ée  ∂dPh  ,(äôaƒJ  Ée

 Ióæà°ùªdG  π```ª©dG  øe  ∫Éμ°TCG  ∫ÓN  ø```e  ∂dPh  ,¢Uƒ```°üædG  Ö```jô≤J  ``

 hCG  ,ìô°ûdG  hCG  ,QÉ°üàN’G  hCG  ,QÉ```«àN’G  hCG  ,¢ü«î∏àdG  : kÉ«∏c  kGOÉæà°SG  É```¡«dEG

.Égƒëf

 É¡JOÉe  ó««≤J  ±ó```¡H  ,¢Uƒ°üædG  ∞```«°ûμJ  ``

 äÉeƒ∏©e  ø```e  É¡«a  É```e  êGô```îà°SGh  ,É```¡£Ñ°Vh

 ,¢ù«FôdG  ´ƒ°VƒªdÉH  á£ÑJôe  âfÉc  AGƒ°S  ,óFGƒah

 ,äÉaÉ°ûc  :¬«∏Y  ≥∏£j  Ée  ∂dPh  .¬æY  áLQÉN  hCG

 OôØJ  hCG  ,¢üædG  É¡H  πjòoj  ,¢SQÉ¡a  hCG  ,äÉÑKCG  hCG

 º°ùqàJ  hCG  ,Iô«ãc  ¿ƒ```μJ  ÉeóæY  á∏≤à°ùe  Öàc  »```a

.¬°ùØf  ¢üædG  ∞dDƒe  á¨d  Ωóîà°ùj  …òdG  π«∏ëàdG  ™HÉ£H

 …ój  ø«H  ¿ƒμjh  ,ó«¡ªàdGh  ºjó≤àdG  πμ°T  òNCÉj  …òdG  ,¢Uƒ```°üædG  ¢SQO  ``

 ƒg  øe  :´ƒf  øe  á∏Ä°SCG  ≈∏Y  IOÉ©dG  »a  Ö«éjh  ,(É¡d  kÉ≤HÉ°S)  ¢Uƒ°üædG  √ò```g

 ,¬«dEG  ¢üædG  áÑ°ùf  ≥«KƒJh  ,±ÓN  ¬«a  ¿É```c  ¿EG  í«ë°üdG  ¬ª°SG  Éeh  ,∞```dDƒªdG

 ™e  ¬JÉbÓY  âfÉc  ∞«ch  ,¬«a  CÉ°ûf  …òdG  ô°ü©dG  Éeh  ,»aƒoJ  ≈àeh  ,ód oh  ≈```àeh

 á∏Ä°SCG  »gh  ?√DhGQBG  »```g  Éeh  ,¬d  òª∏J  ø```eh  ,òª∏àJ  øe  ≈∏Yh  ,√ô```°üY  ∫É```LQ

 »aô©ªdG  ¬```bÉ«°S  »a  ¬ÑMÉ°Uh  ¢ü```ædG  ™```°Vh  ≈°übC’G  É```gGóe  »```a  ió```©àJ  ’

 ∂dP  (ºjó≤àdG)  ¢SQó```dG  øe  ¿ƒ```∏dG  Gòg  âëJ  êQó```æjh  .(kÉ```ÑdÉZ  »```°VÉªdG)

 çGôàdG  z∫GDƒ°S{  CGóH
 á¶ë∏dG  ∂∏J  ™e  kGôμÑe
 É¡«a  â≤∏£fG  »àdG
 ™e  ∑ÉμàM’G  IQGô°T
á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG



آفــــاق

334

 Öàc  »a  Qó°üjh  ,¢üædG  ≈∏Y  ájƒ°†Yh  Iô°TÉÑe  á```Ø°üH  kÉ°†jCG  ºFÉ≤dG  ¢SQó```dG

 ¬æ«H  ±ÓîdG  o¬Lh  óMGh  ¢üæd  kÉ°SQO  ¬fƒc  øe  ¬Lôîj  ’  ∂dP  ø```μd  ;IOô```Øe

 É¡æ«H  §Hôj  ¢üf  øe  ôãcC’  kÉ°SQO  hCG  , kÉHÉ©«à°SGh  kÓ«∏ëJ  ôãcCG  ¬fCG  ¬≤HÉ°S  ø«Hh

 ∂∏J  øY  ÉgôgƒL  »a  êôîJ  ’  ¢SQódG  Gòg  IOÉe  ¿EÉa  øμj  Éª¡eh  .É```e  §```HGQ

.É¡«dEG  IQÉ°TE’G  â≤Ñ°S  »àdG  á∏Ä°SC’G

.iôNCG  äÉ¨d  ≈dEG  É¡àªLôJ  hCG  ,¢Uƒ°üædG  π≤f  ``

 ´ƒf  :´GƒfCG  áKÓK  hCG  ¿É```Yƒf  »gh  ,¢üædG  »a  πª©dG  ø```e  ¿GƒdCG  áà°S  √ò```g

 ,¢SQódGh  ,≥```«≤ëàdG  :»ª∏Y  ´ƒ```fh  .∞«°ûμàdGh  ,á```°Sô¡ØdG  :»```FGôLEG  hCG  »```æ≤J

 .¬H  ≥ë∏j  Éeh  ¢ü«î∏àdG  :∑GPh  Gòg  ø«H  ´ƒfh  .áªLôàdG  :Éª¡«dEG  ±É°†j  ó```bh

 ,iRGƒàJ  OÉμJ  kÉ©«ªL  É¡fCG  ó```éæ°ùa  Qƒ°†ëdG  »a  É¡æ«H  π°VÉØf  ¿CG  É```ædhÉM  ƒ```dh

 »àdG  ,¬J’’O hCG  ¬àd’O ∂dòdh ,kGQƒ°†M ÉgÉfOCG  ƒ¡a ,áªLôàdG hCG  π≤ædG  AÉæãà°SÉH

 øe  iôNC’G  ¿GƒdC’G  ¬«dEG  ô«°ûJ  …òdG  ,»°VÉªdG  »a  ∫É≤àY’G  ≈dEG  áaÉ°VEG  ``  É¡æe

 ¬«∏Y  ≥∏£j  ÉªY  ±Gô°üf’Gh  ,É¡JÉ«∏éJh  äGòdG  »a  ∫É≤àY’G  ``  »```KGôàdG  π```ª©dG

.záØbÉãªdG{  Ωƒ«dG

 ¬«a  íÑ°UCG  …òdG  ô°ü©dG  »```a  ÖcôªdG  ∫É≤àY’G  Gòg  ¿ƒμj  ¿CG  á```bQÉØªdGh

 Éeh  ¬dƒM  øe  ≈∏Y  ¬```«æ«Y  íàØj  ¿CG  É¡«a  øe  π```c  ≈∏Y  ,Iô«¨°U  á```jôb  º```dÉ©dG

 øe  øμªàj  ≈àM  ,¬îjQÉJh  ¬JGõéæeh  √ó«°UQ  ≈∏Y  Éª¡ëàØj  …òdG  Qó≤dÉH  ¬dƒM

.kÉ©e  ¿BG  »a  ∫Gõ©f’G  ΩóYh  ¿ÉHhòdG  ΩóY  :¿RGƒJ  ≥«≤ëJ

 á≤Ñ£dG  : rπ o≤æd  hCG  πª©dG  Gòg  ,ôNBG  ´ƒf  øe  πªY  øe  óH  ’  ¢ù```«°SCÉàdG  ó```©H

 √ójôf  …òdG  ójóéàdG  Éæd  ≥≤ë«°S  …òdG  ƒg  ,»KGôàdG  πª©dG  äÉ≤ÑW  øe  á«dÉàdG

 ójóéàd  á∏«°Sh  ƒg  πH  ;¬JGP  »a  ájÉZ  ¢ù«d  çGôàdG  ójóéJ  ¿EG  ºK  ,çGôàdG  øe

.É¡∏c  ájQÉ°†ëdGh  á«aÉ≤ãdG  IÉ«ëdG
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```  2  ```
ójóéàdG  ∫GDƒ°S

 iód  ádƒÑ≤e  ô```«Z  zójóéJ{h  zçGôJ{  »```àª∏c  ø«H  ™ªédG  Iô```μa  ¿ƒμJ  ó```b

 hCG  ,∫ƒëà∏d  á∏HÉb  ô«Z  ,áàª°üe  á«°VÉe  ádÉM  »```æ©j  çGôàdG  ¿CG  ∂dP  ;ø```jô«ãc

:¿É≤jôa  º¡°ùØfCG  A’Dƒgh  .ô««¨àdG

 øe  ∂dP  iô```j  ≥jôah  ,çGô```à∏d  AGó©dG  ≥```∏£æe  øe  ∂```dP  iôj  ≥```jôa

 ≥∏£æªdG  ±Ó```àNGh  ádƒ≤ªdG  OÉ```ëJG  »```a  ¢ù«dh  ,çGô```àdÉH  ¿É```ªjE’G  ≥```∏£æe

 ¿ƒdƒ≤j  øjOÉ n© oªdG  ¿CG  á```WÉ°ùÑH  ô```eC’Éa  ,ÜGô¨à°S’G  hCG  Ö```é©dG  Ωõ∏à°ùj  É```e

 Oôée  øe  π©éj  kGRhÉéJ  Ωƒ«dG  √RhÉ```éJ  ºJ  ¢VÉe  ¬fC’  ; kÓ°UCG  çGôàdG  ò```ÑæH

 »a  åÑ©dG  hCG  ,∞```∏îàdG  øe  kÉYƒf  ``  √ó```jóéJh  √DhÉYóà°SG  ¬```∏H  ``  ¬```«dEG  ô```¶ædG

 πμd  ídÉ°U  ¬æμd  ;¢VÉe  çGôàdG  ¿CÉH  ¿ƒdƒ≤«a  ¿ƒæeDƒªdG  ÉeCG  .∫GƒMC’G  ø°ùMCG

 ¬æY  êhôîdGh  ,∫É```Y  êPƒªfh  ,¢†ëe  lô```«N  ``  ºgóæY  ``  ƒ```g  ,¿Éμeh  ¿É```eR

 Ée  ≈°übCG  …ò```dG  êPƒªædG  Gò```¡d  ¬jƒ°ûJ  √ójóéJ  hCG  √ô```««¨Jh  ,¢ü```dÉN  wô```°T

 .¿ÉμeE’G  Qób  ¬```æe  IOÉaE’G  ≈dEG  »©°ùdGh  ,¬```JÉcÉëe  ƒg  ¬gÉéJ  ¬∏ªY  É```æ«∏Y

 ¿CÉch  ,¬∏NGO  »a  ¢û«Y  hCG  ,çGô```àdG  ™e  oá©«£b  :ø«≤jôØdG  ∞```bƒe  á```°UÓNh

 ’EG  ÉæJÉ«M  »a  ¿ƒ```d  Óa  ,Éª¡d  ådÉK  ’  ø«fƒd  ≈```dEG  âdõàNG  kÉ```©«ªL  ¿Gƒ```dC’G

 …ƒ°†æf  ¿CG  iƒ°S  QÉ«N  ’h  ,¿Gôμ°ù©e  ’EG  ÉæeÉeCG  ¢ù«dh  ,¢†«HC’G  hCG  Oƒ```°SC’G

 √ÉéJGh  ,ø```«ª«dG  √ÉéJG  :ø```«gÉéJ’G  »a  ±ô```£J  ¬fEG  .É```ªgóMCG  AGƒd  â```ëJ

 Óa  ,áØ°üæe  á∏bÉY  Iô```¶f  çGôàdG  ≈dEG  ô¶æJ  ,≈£°Sh  á```≤£æe  ’h  ,QÉ```°ù«dG

.¬°Só≤J  ’h  ,√ô≤àëJ

 É¡HÉë°UCG  äƒ```°U  âØNh  ,á≤«≤ëdG  â```gÉJ  øjôμ°ù©ªdGh  ø```«fƒ∏dG  ø```«H

 òÑædG  IÉfÉ©e  :á```Ñcôe  IÉfÉ©e  ¬```°ùØf  çGôàdG  ≈fÉYh  ,™```ª°ùj  OÉμj  ’  ≈```àM

 »```g  √ò```g  .äƒ```ªdG  : rπ``` o≤æd  hCG  ,ó```ªéàdGh  Iô```°UÉëªdG  IÉ```fÉ©eh  ,AGó```©dGh
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 ìƒ°VƒH  â∏éJ  óbh  ,á«aÉ≤ãdG  ÉæJÉ«M  É```¡æe  »fÉ©J  »àdG  á°ù«FôdG  á```«dÉμ°TE’G

 1ñô°ûdG  áaÉ≤K  hCG  ΩÉ°üØdG  ádÉM  øY  ôÑ©J  »àdG  äGQÉ©°ûdG  ∂∏J  äô¡X  òæe

 ,åjóëdGh  ºjó≤dG  ,ójóéàdGh  á¶aÉëªdG  ,Iô°UÉ©ªdGh  ádÉ°UC’G  :¢û«©f  »àdG

 √òg  á¡LGƒªdG  äÉ```«FÉæK  ∫Gõ```J  ’h  .´GóàH’Gh  ´É```ÑJ’G  ,á```KGóëdGh  ó```«∏≤àdG

 √òg  øe  IóMGh  IOôØe  âëJ  ¿hƒ°†æe  (kÉ°†jCG  ¢SÉædGh)  ¿ƒØ≤ãªdGh  ,áªFÉb

 ™«ªédGh  ,ÉæJÉ©ªàée  »a  π≤©dGh  ôμØdGh  IÉ«ëdG  ô£°ûj  ´Gô°üdGh  ,äÉ«FÉæãdG

 ,øμj  ºd  ¿EG  ¬```JÉ°SQÉªªHh  ,kÉ```Ø≤ãe  ¿Éc  ¿EG  √ôμØH  :QÉ```£°ûf’G  Gò```g  ¢û```«©j

 AÉ≤àd’G  ≥≤ëàj  ¿CG  øY  kÓ°†a  ,äÉ«FÉæãdG  √òg  ø«H  ™ªédG  ¿ÉμeE’ÉH  ¢ù```«dh

 …ODƒj  Éªe  ,ÉgAÉØàNG  …RGƒj  hCG  »```æ©j  AÉ≤àdG  ƒgh  ,…ô¶ædG  iƒà°ùªdG  ≈```∏Y

 ΩÉé°ùf’Gh  ΩÓ°ùdÉH  º°ùàJ  ,á«°Uƒ°üîdG  äGP  áaÉ≤ãdG  øe  ádÉM  IOÉ«°S  ≈dEG

.¿RGƒàdGh

 kÉaGôàYGh  ,çGôàdÉH  kÉfÉªjEG  kAGóàHG  ø£Ñà°ùj  ójóéàdG  ∫GDƒ°S  ¿CG  ≈Øîj  ’h

 ¬JQóbh  ,¬«Yh  π«μ°ûJh  ¿É°ùfE’G  AÉæH  »a  √QhOh  ,IÉ```«ë∏d  ¬à«MÓ°Uh  ¬àª«≤H

 …òdG  ∞bƒª∏d  kÉeÉªJ  πHÉ≤e  ∞bƒe  ƒgh  ,ºdÉ©dG  Gòg  »a  OƒLƒdG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y

 Ωƒ≤J  ,IOQƒà°ùe  áKGóM  πH  ,åjóëJ  ’h  ójóéJ  ’  ¬fCG  iôjh  ,çGôà∏d  ô```μæàj

 hCG  »°VÉªdG  ƒg  …ôμØdG  çGôàdGh  ,¬∏c  »°VÉªdG  ™e  á«aô©ªdG  á©«£≤dG  ≈```∏Y

.¬°†©H

 ≈àM ;ábóH  É¡dƒdóe Oóëf  ¿CG  ≈dEG  êÉàëJ  ,á°VÉØ°†a  áª¡Ñe  áª∏c  ójóéàdG

 ójóéàdG  ¿EG  :∫ƒ≤dG  øμªj  ójó°T  õ```«côàHh  ,Ωƒ¡ØªdG  í°†àjh  ,ΩÓμdG  º```«≤à°ùj

 ≈∏Y  hCG  »ª«≤dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  AGƒ°S  ,çGôàdG  øe  IOÉaEG  ≈```°übCG  ≥«≤ëJ  :»```æ©j

 á«ª∏©dG  IÉ«ëdG  è«°ùf  »a  ¬dÉNOEGh  ¬Ø«XƒJ  ºK  øeh  ,»ª∏©dGh  »aô©ªdG  iƒà°ùªdG

.ájô°ü©dG  ájQÉ°†ëdGh  á«aÉ≤ãdGh

.zIô©≤ªdG  ÉjGôªdG{  ¬HÉàc  »a  IOƒªM  õjõ©dG  óÑY  ô«Ñ©J  uó nM  ≈∏Y ```  1
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```  3  ```
ójóéàdG  ¢ù°SCG

 ∫hC’G  :¢ù°SCG  á```KÓK  ¿hO  zó```jóéàdG{  ≈```dEG  ∫ƒ```°UƒdG  ¿Éμ```eE’ÉH  ¢ù```«d

 √ÉéJ  ¿RGƒàe  ∞bƒe  »a  πãªàjh  ,çGôà∏d  áæ°VÉëdG  ájôμØdG  áÄ«ÑdÉH  π```°üàe

 ¢üædG  ∂∏a  »a  ¿GQhódGh  ¢ùjó≤àdG  á«FÉæK  øY  ΩÉ©dG  ñÉæªdÉH  iCÉæj  ,çGôàdG

 á«fhO  Iô¶f  øe  ¬```«æ©J  Éeh  ¬©e  á«aô©ªdG  á©«£≤dGh  ,á```«MÉf  øe  »```KGôàdG

 ø«H  áëdÉ°üªdG  ø```e  ´ƒf  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  …CG  ;iôNCG  á```«MÉf  øe  ¬d  QÉ```≤àMGh

 ÉfC’G  ô°SCG  hCG  ,äGò```dG  ≥Øf  øe  ¿ƒdhC’G  É¡H  êôîj  ,ø```««KGóëdGh  ø```««KGôàdG

 ¿ÉHhPh  ,ôNB’ÉH  QÉ¡Ñf’G  º```dÉY  øe  kÉ°†jCG  ¿hôNB’G  É¡H  êôîjh  ,á```«°VÉªdG

.Iô°VÉëdG  ÉfC’G

 øe  πc  ΩGO Ée  á```dƒeCÉªdG  áëdÉ°üªdG  √ò```g  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ¿Éμ```eE’ÉH  ¢ù```«dh

 ∂dP  πÑbh  .∫ƒ≤j  Ée  º¡ØJh  ,¬d  ´Éªà°S’Gh  ,ôNB’G  áaô©ªd  ≈©°ùj  ’  ø```«≤jôØdG

 ídÉ°üªdGh  AGƒgC’Gh  á«°üî°ûdG  ¢VGôZC’G  ¿EÉa  ’EGh  ,á«ædG  ø°ùM ôaƒJ  øe óH ’

 ,»FGôLEG  ådÉãdGh  .√ó```¡e  »a  ∫Gõj  Ée  ƒgh  ,ÜQÉ```≤J  …CG  ≈∏Y  AÉ```°†≤dÉH  á```∏«Øc

 ÉªfEGh  ,áMÉJE’Gh  ßØëdG  á«dÉμ°TEG  πM  √ô```¡¶eh  ,Ωƒ«dG  ¢ù°SC’G  √òg  ¿ƒgCG  ƒ```gh

 ä’É°üJ’G  IQƒ```K  ™e  πëdG  ≈dEG  É```¡≤jôW  »a  á«dÉμ°TE’G  √ò```g  ¿C’  ;kÉ```æ«g  ¿É```c

 äÉ```«æ≤àdGh  ,á```«ªdÉ©dG  â```fôàfE’G  á```μÑ°T  ≈```∏Y  çGô```àdG  ™```bGƒeh  ,äÉ```eƒ∏©ªdGh

 á≤WÉf  IQƒ°U  åMÉÑdG  ΩÉ```eCG  ™°†J  ¿CG  ≈∏Y  IQó≤dG  ∂∏ªJ  »```àdG  IAÉØμdG  á```«dÉY

 äÉeƒ∏©ªdG  ≈```dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  π```©éJ  »àdG  èeGôÑdG  ≈```dEG  á```aÉ°VEG  ,á```Wƒ£îª∏d

 `` á«ª∏Y  IOÉe  øe  ¬jƒàëJ  Ée  »a  hCG  ,É¡JÉfÉ«Hh  áWƒ£îªdÉH  π°üàj  Éª«a  AGƒ°S ``

.™bGƒdG  ≈dEG  ¬æe  ∫É«îdG  ≈dEG  ÜôbCG  kGôeCG

 çGô```àdÉa  ,¬```aÉ°ûμfG  hCG  çGô```àdG  ∞```°ûc  »```a  ≈```∏éàj  »```Yƒ°Vƒe  »```fÉãdGh

 ∫ÉëdGh  ``  ¿Éμ```eE’ÉH  ¢ù«dh  ,k’ƒ```¡ée  ¬ª¶©e  ∫Gõ```j  ’  Ωƒ«dG  ≈```àM  •ƒ```£îªdG
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 çGôàdG  Gòg  uºμH  π¡L  ,Öcôe  π¡L  çGôàdÉH  Éæ∏¡L  q¿EG  .ójóéJ  Q qƒ°üJ  `` √ò```g

 ,kÉ«ª∏Y  hCG  , kÉ«aGô¨L  hCG  , kÉ«îjQÉJ  ´RƒàdG  ¿Éc  AGƒ°S  ,¬YRƒàH  π¡Lh  ,ÖfÉL  ø```e

 πMGôªH  Éæ∏¨°T  ÉæfCG  ´RƒàdÉH  π¡édÉH  »æYCGh  .á«ª∏©dG  äÉ«°üî°ûdÉH  kÉ```£ÑJôe  hCG

 Ωƒ∏©Hh  ,≥WÉæe  øY  ≥WÉæªHh  ,¿hô```b  øY  ¿hô≤Hh  ,iôNCG  πMGôe  øY  á```«æeR

.ΩÓYCG  øY  ΩÓYCÉHh  ,Ωƒ∏Y  øY

 á«aGôZƒ«∏ÑÑdG  ∫ÉªYC’G  øe  ºZôdG  ≈∏Y  PEG  ;ôgÉX  ƒ```¡a  ºμdÉH  π¡édG  É```eCG

 (ø«cõ°ùd  »Hô©dG  çGô```àdG  ïjQÉJ  ,¿Éª∏chôÑd  »```Hô©dG  ÜOC’G  ïjQÉJ)  Iô```«ÑμdG

 ¥É«°ùdG  Gò```g  »a  ôcòJ  »àdG  ΩÉbQC’Gh  ,Ωƒ```∏©e  ô«Z  çGô```àdG  Gòg  º```c  ∫Gõ```j ’

 IOôØªdG  Ö```àμdGh  ,äGó∏éªdÉH  ø```jhÉæ©dG  É```¡«a  §∏àîJ  ,á```«Ñjô≤J  ’  á```jôjó≤J

.ïdEG  ..»Hô©dG  ±ôëdÉH  ÜƒàμªdÉH  á«Hô©dÉH  ÜƒàμªdGh  ,™«eÉéªdÉH

 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  AGƒ```°S  çGôàdG  ≈dEG  äÉ```Øàd’G  ≈∏Y  πjƒW  ø```eR  ≈°†e  ó```≤d

 ∂dPh  ,áÑFÉZ  á```£jôîdG  ∂∏Jh  ,…Oô```ØdG  hCG  ,»```∏gC’G  hCG  ,»```°ù°SDƒªdG  »```ª°SôdG

 ¿CG  øμªj  Éeh  çGôàdG  ≈∏Y  ≥∏£J  »àdG  ΩÉμMC’G  πc  ¿EÉa  ∂dòdh  ;∫ƒ¡ée  ºbôdG

.á≤«bO  ô«Zh  Iô°UÉb  ΩÉμMCG  »g  ¬æe  √ó«Øf

 çGôàd  »FGô≤à°SG  åëH ≈∏Y ∂∏«MCG  »fEÉa  ,∂dP ≈∏Y kGógÉ°T  äOQCG  Ée  GPEGh

 ó≤©dG  »a  ¬ÑMÉ°U  √GôLCG  (»```eÓ°SE’G  »°SÉ«°ùdG  çGôàdG)  óMGh  »```aô©e  π≤M

 ¬à°SGQOh  ¬«∏Y  ±ô©àdG  ºJ  Ée{  ¿CG  ≈dEG  ¬«a  ¢ü∏Nh  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  øe  ô«NC’G

 ¬«a  ø«ØdDƒªdG  ™«ªL  óæY  ió```©àj  ’  »eÓ°SE’G  »°SÉ«°ùdG  çGôàdG  QOÉ°üe  ø```e

 äÉHÉàμdG  πªée  ø```e  %6  øe  ôãcCG  º```¡æe  x…CG  óæY  qó©àj  º```dh  ,%18  ø```e  ô```ãcCG

.1zá°SÉ«°ùdG  º∏Y  »a  á«eÓ°SE’G

 á«dÉμ°TEG  »```a  á°SGQO  ;»eÓ°SE’G  »```°SÉ«°ùdG  çGôàdG  QOÉ```°üe  »a  :±QÉ```Y  óªëe  ô```°üf  :™```LGQ ```  1

 ,1994  ,»eÓ°SE’G  ôμØ∏d  »ªdÉ©dG  ó¡©ªdG  ,(ÉμjôeCG)  ¿ófô«g  .π«°UCÉàdGh  AGô≤à°S’G  πÑb  º«ª©àdG

.40  ``  39 ¢U
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```  4  ```
ójóéàdG  •hô°T

 á«°SÉ°SC’G  äÉ«∏ª©dG  ∂∏J  ¿CG  áæ¶e »a ójóéàdG  •hô°T »a ΩÓμdG  ™bƒj  ób

 äÉ«∏ª©dÉa  ,kÉë«ë°U  ¢ù«d  Gògh  ,áHƒ∏£e  ô«Z  kÉ≤«Kh  kÉWÉÑJQG  ¢üædÉH  á£ÑJôªdG

 á∏μ°ûªdG  øμd  ;É¡JQhô°V  ≈∏Y  ∫ój  (á«°SÉ°SCG)  ¬°ùØf  ßØ∏dGh  ,(á«°SÉ°SCG)  √òg

.√ô°SCG  øe  êôîf  ’  É¡μ∏a  »a  Qhóf  π¶f  ¿CG  »a

 √óMh ¬æμd ;ójóéàdG ¢SÉ°SCG  ¿GQhódG Gòg ¿EG

 ájƒg  hP  »```KGôàdG  ¢üædG  .¬```≤«≤ëàd  m±É```c  ô«Z

 ,πÑ≤à°ùª∏d  á```∏HÉ≤e  ádÉM  á```jƒ°VÉªdGh  ,á```jƒ°VÉe

 ’EG  (¬àjƒg)  ¬àdÉM  øe  ¬LGôNEG  øe  øμªàf  ø```dh

 äÉgÉéJG  »a  ,IOó©àe  äÓ≤f  ¬H  Éæ∏≤àfG  É```e  GPEG

 ;…ƒ°VÉªdG  ¬```HÉgEG  ø```e  êôîj  ¬```∏©éJ  ,á```Ø∏àîe

.»JB’Gh  ¢TÉ©ªdG  ™bGƒdGh  ΩAÓàj  (kÉjô°üY)  kGójóL  kÉHÉgEG  …óJô«d

 ÉæH  ™aój  ,ójóL  ≥aCG  ≈dEG  É¡æe  πc  Éæ∏≤æj  »àdG  äÓ≤ædG  √ò¡H  ¿É«H  Gò```gh

.¬FÉ«MEGh  çGôàdG  ójóéJ  :ójóéàdG  √ÉéJÉH  kÉWƒ°T

¢üædG  ô°SCG  øe  ¥Éà©f’G  :∫hC’G  •ô°ûdG

 øY  ô¶ædG  ¢†```¨H  ,¬```bÓWEG  ≈```∏Y  ¢ü```ædG  É```æg  Oƒ```°ü≤ªdG  z¢ü```ædG{

 ``  Ωƒ∏©e  ƒg  É```ªc  ``  ¢üæ∏dh  ,¬```fÉμe  hCG  ,¬```fÉeR  hCG  ,¬```ÑMÉ°U  hCG  ¬```Yƒ°Vƒe

 ,á«YÉªàLGh  ,á«°ùØfh  ,á«æjO  IOó©àe  πeGƒY  øe  á©HÉædG  ¬```à«HPÉLh  √ô«KCÉJ

.ïdEG  ..á«îjQÉJh

 »a  á°UÉîHh  ,¬```«a  ´ƒbƒdG  π¡°ùdG  øe  ,kÉ```c nô n°T  ¬æe  π©éJ  á```«HPÉédG  √ò```g

 ∫ƒëàj  ¬fCG  ∂```dP  ;á«fhódÉH  Qƒ©°ûdGh  õ```é©dGh  ∞©°†dÉH  áfƒë°ûe  ±hô```X  π```X

 ¬«∏Y  ±ô©àdG  ºJ  Ée
 QOÉ°üe  øe  ¬à°SGQOh
 »°SÉ«°ùdG  çGôàdG
 óæY  ió©àj  ’  »eÓ°SE’G
 ¬«a  ø«ØdDƒªdG  ™«ªL
%18  øe  ôãcCG
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 ≈dEG  ,√RhÉéàj  ºd  ¿EG  ¬jRGƒj  ,∞∏àîe  ójóL  z¢üf{  áYÉæ°üd  kÉ°SÉ°SCG  ¬```fƒc  ø```e

 ,»°ùØædG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  AGƒ```°S  ,¬Ø∏N  CÉÑàîjh  ,¬«dEG  óæà°ùj  QGó```L  Oôée  ¬```fƒc

 øcôJ  É¡∏©Lh  äGòdG  AÉ°VQE’  kÉ```°SƒÑd  ¿ƒμj  »°ùØædG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  :»```ª∏©dG  hCG

 ’  ¬«a  QhóJ  kÉμ∏a  ¬```æe  π©éJ  »ª∏©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh  ,»°VÉªdG  ≈```dEG  í```jôà°ùJh

 ,áaÉ°VE’G  ø```Y  kGõéYh  ,RhÉ```éàdG  øe  kÉaƒNh  ,IQOÉ```ÑªdG  øe  kGQGô```a  ,√RhÉ```éàJ

 kÉ«°VÉe  ’  ,∞∏îdG  ≈dEG  ó°ûjh  ó«≤j  kGô°VÉM  (»```°VÉªdG)  z¢üædG{  hó¨j  ∂```dòHh

.ΩÉeC’G  ≈dEG  ™aójh  ∑ôëj

 ≈àM  ácôëdG  ¿CG  á```LQO  ≈dEG  ≥```«°V  ¬°†©H  ,kGóMGh  ¢ù```«d  z¢ü```ædG{  ∂```∏ah

 »àdG  ≥«≤ëàdG  äÉ```jƒà°ùe  ¢†©H  »a  ¬¶ë∏f  É```e  Gògh  ,¿ƒμ°ùdÉH  ¬```Ñ°TCG  ¬```∏NGO

 Gòg  ¿EG  πH  ;kÉYƒÑ£e  ¬fƒc  ∫ÉM  ≈dEG  kÉ```Wƒ£îe  ¬fƒc  ∫ÉM  øe  ¬∏≤f  RhÉ```éàJ  ’

 íÑ°üJ  ∂dòHh  ,√ƒ°ûjh  ±ô```ë«a  á≤HÉ°ùdG  ∫ÉëdG  øY  iƒà°ùe  §Ñ¡j  ó```b  π```≤ædG

 ∞jôëàdGh  ∞«ë°üàdÉH  á```Ä«∏e  É¡æμd  ;á```≤«fCG  IójóL  áî°ùf  Ió```jóédG  á```©Ñ£dG

.á«ª∏Y  IAGôb  áqjCG  »a  kÓ°UCG  É¡H  óà©j  ’CG  ≈dEG  É¡H  ∫õæj

 ,Ée  ¢üf  ≈dEG  kÉ«∏c  kGOÉæà°SG  óæà°ùJ  »àdG  äÉ«∏ª©dG  ∂∏J  kÉ°†jCG  ∂dP  øeh

 äÉ«∏ªY »gh  ,ìô°ûdG  hCG  ,QÉ°üàN’G  hCG  ,¢ü«î∏àdG  hCG  ,QÉ«àN’G  RhÉéàJ  Óa

 øe  áYƒªée  ¢Uƒ°üf  ≈∏Y  kÉ`°SÉ°SCG  Ωƒ≤J  »¡a  ,»ª∏Y  ó¡L  ≈fOCG  É¡«a  ¢ù«d

 ÜÉàc  øe  ÉªHQh  ,(åjOÉMCG)  á````jƒÑædG  á sæ` t°ùdG  hCG  ,(äÉjBG)  º`jôμdG  ¿BGô```≤dG

 IójóédG  á«∏ª©dG  Ωƒ≤àa  ,äGQÉ```°üàN’G  hCG  äGQÉ«àN’G  Öàc  øe  kÓ°UCG  ƒ```g

 : kÓãe  Qƒ°üàædh  ,QÉ°üàN’G  øe  QÉ°üàN’G  hCG  ,QÉ«àN’G  øe  QÉ«àN’G  ≈```∏Y

 øe  äGQÉàîe  Oô```ée  ƒgh  ,™Ñ£jh  Ωƒ«dG  ∞dDƒj  ÜÉ```àc  »a  ójóédG  ƒ```g  É```e

 hCG  , kÉ°†jCG  …hƒæ∏d  ø«ëdÉ°üdG  ¢VÉjQ  øe  äÉ«≤àæe  hCG  ,…hƒæ∏d  QÉcPC’G  ÜÉàc

 ióe  ≈∏Y  äGôªdG  äGô°ûY  âMô°T  »àdG  ô©°ûdG  øjhGhO  ø```e  ¿Gƒjód  ìô```°T

!¿hôb
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»FõédG  ¢SQódG  QÉ°SEG  øe  ¥Éà©f’G  :»fÉãdG  •ô°ûdG

 πeÉ©àdG  πMGôe  øe  á«dÉJ  á∏Môe  ó©J  ¬```æ«©H  Ée  ¢üæd  ¢SQódG  á```dCÉ°ùe  ¿EG

 Ée  GPEG  É¡æμd  ;¬H  §ÑJôj  É```eh  ≥«≤ëàdG  ≈∏Y  ’EG  Ωƒ≤J  ’  »g  º©f  .¢ü```ædG  ™```e

 ≈dhCG  tó©J  zó≤ædG{  IóMGh  áª∏μHh  ºjƒ≤àdGh  π«∏ëàdGh  ≥ª©dÉH  º°ùàJ  á°SGQO  âfÉc

 »àdG  äÉ°SGQódG  º```¶©e  ¿CG  ¬d  ∞°SDƒj  É```ªeh  ,RhÉéàdG  ≥```jôW  ≈∏Y  äGƒ```£îdG

 êÉàfEG  IOÉYEGh  ,º```jó≤àdGh  ∞jô©àdG  π«Ñb  øe  »g  ÉªfEG  ¢ü```ædG  …ój  ø«H  Ö```àμJ

 ¥ÓWEG  ¿EÉa  ∂dòdh  ;iô```NC’Gh  áæ«ØdG  ø«H  §HôdG  ádhÉëe  ™```e  ∞dDƒªdG  ΩÓμ```d

 ’{  :ádƒ≤e  ¿CG  iôf  …òdG  ìÓ£°U’G  hCG  áëeÉ°ùªdG  π«Ñb  øe  ƒg  zá°SGQO{  áª∏c

.áæ«eCG  ’h  ,á≤«bO  ô«Z  ¬gÉéJ  z¬«a  áMÉ°ûe

 ’  ,¢üædG  ∂∏a  »a  ¿GQhO  ``  √ôgƒL  »a  ``  ƒg  ``  ºjó≤àdG  ``  ¢SQódG  Gòg  ¿EG

.¢üædG  äÉëØ°U  É¡H  πqjòJ  »àdG  »°TGƒëdGh  äÉ≤«∏©àdG  øY  ∞∏àîj

 ƒg  ¬«dEG  π°üj  Ée  ≈```°übCG  ∞dDƒªdG  ΩÓμd  ójóL  ¢VôY  ``  â```Ä°T  ¿EG  ``  ¬```fEG

.óMGh  øWƒe  »a  ¬eÓc  øe  √ÉÑ°TC’G  ≈dEG  √ÉÑ°TC’G  ™ªL

 ∫ÉªYC’G  ≈dEG  √ô°üH  ¿É«MC’G  øe  ô```«ãc  »a  óªj  ’  ÉªHQ  ¢SQódG  Gòg  π```ãe

 OóëàJh  á«ª∏©dG  IOÉªdG  IQƒ°U  »∏éæJ  ≈àM  ,øjôNB’  hCG  ,¬°ùØf  ∞dDƒª∏d  iôNC’G

.É¡«∏Y  Éeh  É¡d  Éeh  ,ÉgOÉ©HCG

á«∏NGódG  á«aô©ªdG  äÉbÉ«°ùdG  QÉ°SEG  øe  ¥Éà©f’G  :ådÉãdG  •ô°ûdG

 ,á≤MÓdGh  á≤HÉ°ùdG  Oƒ¡édÉH  ¬£HQh  ,»aô©ªdG  ¬bÉ«°S  »a  ¢üædG  ™°Vh  ¿EG

 ’  ¿Éc  ¿EGh  »FõédG  ¢SQódG  RhÉéàj  ¿CÉ°T  hP  »ª∏Y  πªY  ,É¡æ«H  ¬```àfÉμe  ¿É```«Hh

 kGOhóëe π¶j  ¢SQódG  øe  ¿ƒ∏dG  Gòg  ¿CG  ∂dP  ;±É£ªdG  ájÉ¡f  ¢ù«d  ¬æμd  ;¬«¨∏j

 É¡JÉμHÉ°ûJ  ¿É«Ñd  iô```NC’G  äÉYƒ°VƒªdG  ≈dEG  √ô°üH  ó```ªj  ’  ,¬Yƒ°Vƒe  QGƒ```°SCÉH

.É¡H  √ô«KCÉJh  √ôKCÉJh  ,É¡JÉ©WÉ≤Jh
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 ¬fEÉa  ’EGh  ,Ö°ùëa  ÜÉÑdG  Gòg  øe  »JCÉj  √QÉ°SEG  øe  ¥Éà©f’ÉH  áÑdÉ£ªdG  ¿EGh

 πMGôªdG  øe  ó```©Jh  ,É¡JQhô°†d  kGô¶f  ; kÓ```jƒW  ÉgóæY  ∞bƒàdG  »```¨Ñæj  á```∏Môe

 ÜGƒHCG  ≈∏Y  Éæ∏©éj  ,kÉ```«aÉ°VEG  kGó¡L  Ö```∏£àJ  É¡fC’  ;®ƒë∏e  Qƒ°üb  É```¡«a  »```àdG

.áØ∏àîªdG  ¬JÉbÉ«°S  »a  çGôàdÉH  »≤«≤M  »Yh  ¢ù«°SCÉJ

ïjQÉàdG  QÉ°SEG  øe  ¥Éà©f’G  :™HGôdG  •ô°ûdG

 ó©°üjh  ,kÉæ«M  §Ñ¡j  »```fÉ«H  §N  øY  IQÉÑY  »g  ºeC’G  IÉ```«M  ¿CG  ∂```°T  ’

 øe  ¿EÉa  ∂```dòdh  ,√Oƒ©°U  hCG  ,¬```WƒÑg  AÉ```æKCG  »a  ,ôNBG  kÉ```æ«M  ìhGô```jh  ,kÉ```æ«M

 πMGôe  »æYCG  ,IóYÉ°üdG  á```«fÉ«ÑdG  •ƒ£îdG  óæY  ±ƒbƒdG  π```«£f  ¿CG  »```©«Ñ£dG

 ≈∏Y  õØ≤f  ¿CGh  ,É```¡«∏Y  AÉμ```J’Gh  É¡Ø«XƒJh  É```¡æe  IOÉ```aEÓd  …QÉ```°†ëdG  ≥```dC’G

 •ƒ£îdG  √òg  ¿CG  ƒg  kGQhòëe  áªK  ¿CG  ≈∏Y  ,É¡H  ¬HCÉf  Óa  ,á```£HÉ¡dG  •ƒ```£îdG

 •É≤f  •ƒÑ¡dG  π```MGôe  »Øa  ,»ØîoJ  Iô```«ãc  ¿É«MCG  »ah  ,π```∏°†J  hCG  ´ó```îJ  ó```b

 ¿Éc  Ée  GPEGh  ,á```£HÉg  áªà©e  •É```≤f  Oƒ©°üdG  πMGôe  »```ah  ,Ió```YÉ°U  á```Ä«°†e

 ’  ≈àM  ;∂dP  ¬fÉÑ°ùM  »a  ™°†j  ¿CG  óH  ’  »≤«≤ëdG  ójóéàdG  ¿EÉa  ∂dòc  ôeC’G

.çGôàdG  øe  AõL  â∏Øj

 Iôàa  ¿EG  :∫É≤«a  ,»îjQÉàdG  ∞«æ°üàdG  Gò¡d  ™°†îj  kÓãe  »eÓ°SE’G  çGôàdG

 π¡a  ,±ÓN  ≈∏Y  ≈dhC’G  á°ùªîdG  hCG  á©HQC’G  hCG  áKÓãdG  ¿hô≤dG  »g  kÓãe  ¬≤dCG

 ¿ƒª∏©j  çGôàdÉH  ø«aQÉ©dG  ¿EG  ?O só``` néoJ  »àdG  »g  ÉgóMh  ¿hô≤dG  √ò```g  á```∏«°üM

 ,¢SOÉ°ùdG  :¿hô≤dG  »a  ,kGQÉ```Ñc  AÉª∏Yh  ,iƒà°ùªdG  »dÉY  kÉ«aô©e  kÉ```LÉàf  á```ªK  ¿CG

 ¿hô≤dG  »a  ¿EÉa  ¬```°ùØf  âbƒdG  »ah  ,Égó©H  Éeh  ,™°SÉàdGh  ,ø```eÉãdGh  ,™```HÉ°ùdGh

.¿CÉ°T  äGP  â°ù«d  (kÉ°Uƒ°üf)  kÉKGôJ  ≈dhC’G

É«aGô¨édG  QÉ°SEG  øe  ¥Éà©f’G  :¢ùeÉîdG  •ô°ûdG
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 ,¬°†«Ø«a  ≥∏£ªdG  ¢Tô©dG  øe  óàªj  ¬fEÉa  çƒ¨dG  ’EG  ôNB’G  ¢TôY  ≈∏Y  óMGh

 óªJ  ÜÉ£bCG  á©Ñ°ùdGh  ,á©HQC’G  á```£°SGƒH  ¬æe  á©Ñ°ùdG  OGóªà°SG  ¿Éc  ∂```dòdh

 ºdÉY  πch  »°SôμdG  áÑ°ùf  ø```e  ™«ªédGh  ,ø«©HQC’G  ¢SCGQ  á©HQC’Gh  ø```«©Ñ°ùdG

 Éeh  ,AÉª°SC’Gh  äÉ```Ø°üdG  øe  ¬d  Éeh  ,¿É```°ùfE’G  IQƒ°U  √ògh  ,ô```NB’G  qOô```j

 äÉ¡eC’G  ΩGó```bCG  â```ëJ  áæédG{  :! ∫É```b  .∫Éª°ûdGh  ø```«ª«dG  ¬«∏LQ  â```ëJ

.1z¬JQƒ°U  √ògh

±hôëdG  ô°Sh  ÜƒàμªdG  ôë°ùdG

 iód  á«ªgCG  »ª°SôdG  ô```ë°ùdG  Ühô°V  ôãcCG  ÜƒàμªdG  ô```ë°ùdG  tó©j  Gò```d

 ôë°S{  ``  áeÉ©dG  ô```¶f  »a  ``  ƒg  å```«M  øe  á¨dÉÑdG  ¬```à«ªgCG  ™```ÑæJh  ,á```eÉ©dG

 ƒg  Ée  ¢ùμY  ,¢SQóJ  óYGƒ≤dG  áWƒÑ°†e  Ωƒ∏Y  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ¬fCG  ≈æ©ªH  ;zºdÉY

 áeÉY  ø«H  ¬JÉØ°Uh  πbÉæàJ  …òdG  »Ñ©°ûdG  ô```ë°ùdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ôeC’G  ¬```«∏Y

 kGô¶f ;á«Ñ°ùf »Ñ©°ûdG ôë°ùdG á«dÉ©a âfÉc GPEGh ,á¡aÉ°ûªdG ≥jôW øY ¢SÉædG

 ó©j  ΩÉbQC’Gh  ±ôMC’G  ôë°S  ¿EÉa  ;áeÉ©dG  ø«H  ìƒàØe  πμ°ûH  ∫hGó```àj  ¬fƒμd

 ø«jQhô°†dG  ájô°ùdGh  ¢Vƒª¨dG  r»W rô n°T  ≈∏Y  √ôaƒJ  ÖÑ°ùH  ;zá«dÉ©ØdG  ócDƒe{

 ≈ª°ùªdG  iô```ÑμdG  ±QÉ©ªdG  ¢ù```ª°T  :(`g622ä)  (»```fƒÑdG  ∞°Sƒj  øH »∏Y  ø```H óªMCG)  »```fƒÑdG ```  1

.462  ¢U  ,(ïjQÉJ  ¿hO  ,á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  áÑàμe)  ±QGƒ©dG  ∞FÉ£dh  ±QÉ©ªdG  ¢ùª°T
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 ≈ª°ùj  ≥aƒdGh  ,≥aƒdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  .É¡MÉéfh  ájôë°ùdG  á«∏ª©dG  ΩÉ```ªàd

 ƒgh ,ºJÉîdG  kÉ°†jCG  ≈ª°ùjh  ,™HôªdG  hCG  ∫hóédG  z±ôëdG{  πgCG  á¨d  »a kÉ°†jCG

 ≥aGƒàJh  ,kÉjOƒªY  É¡∏ãeh  kÉ«≤aCG  äÉ```fÉîdG  øe  ø«©e  OóY  øe  ¿ƒμàj  ∫hó```L

 èàæàd  ;QGôμàdG  Ωó```Yh  ÉjGhõdGh  QÉ£bC’G  »```a  …ƒà°ùJh  ,É```¡aôMCGh  É```gOGóYCG

 ∫ÉëdG  »Øa  ,É¡YÓ°VCG  OóY  Ö°ùëH  ¥ÉahC’G  AÉª°SCG  ∞∏àîJh  kÉjôë°S  k’ƒ©Øe

 ,kÉ©Hôe  á©HQC’G  ∫É```M  »ah  ,kÉ```ã∏ãe  ≥aƒdG  ≈ª°ùj  kÉ```KÓK  ÉgOóY  ¿ƒ```μj  »```àdG

 ájOƒªY  äÉfÉN  ô°ûY  øe  πμ```°ûªdG  ∫hóédG  ƒg  …òdG  ô°û©ªdG  ≈dEG  Gò```μgh

 π°Sƒàj  kÉ°VGôZCG  ¥ÉahC’G  øe  ∞æ°U  πμd  ¿EÉa  »fƒÑdG  Ö°ùëHh  .á«≤aCG  ô°ûYh

 ∫ÉªYC’G  ô```«°ù«Jh  ,ô«îdG  ∫É```ªYC’  :å∏ãªdG  ¿EÉ```a  Gòμgh  ,É¡FÉ°†b  ≈```dEG  ¬```H

 ,IO’ƒdG  π«¡°ùJh  ,¿ƒ```é°ùªdG  ¥Ó```WEÉc  Iô°ù©dG

 øe  øeC’Gh  ,hó```©dÉH  ôØ¶dGh  ,áeƒ°üîdG  ™```aOh

 .èædƒ≤dG  íjQ  ÜÉgPh  ,∫ÉªYC’G  AGóàHGh  ,¥ô```¨dG

 ,ÜòédGh  á```ÑëªdÉc  ô```«îdG  ∫É```ªYC’  :™```HôªdGh

 √ÉédGh  ,Üô```ëdG  ≈∏Y  Iô°üædGh  ,Ö```©àdG  ™```æeh

 .AÉ°ùædG  IOƒe  Ö°ùch  ,AGô```eC’G  AÉ≤dh  ,∫ƒ```Ñ≤dGh

 ¢VôªdG  §```«∏°ùàc  ô```°ûdG  ∫É```ªYC’  :¢ù```ªîªdGh

 ƒ¡a  ô«îdG  ∫ÉªYC’  :¢Só°ùªdG  ÉeCG  .º```LôdGh  ÜGôîdGh  ,IhGó©dGh  ,á```bôØdGh

 ,hó©dÉH  ôØ¶∏d  :™Ñ°ùªdGh  .∫ÉªdG  IOÉjRh  ô°üædGh  IQÉª©dGh  √ÉédGh  ,á©aôdÉc

 ,ô«îdG  ∫ÉªYC’  :øªãªdGh  .IOÓÑdG  ÜÉgPEGh  ,ôë°ùdG  ™æeh  ,Ωƒ∏©dG  π```«¡°ùJh

 ,¿ƒæédG  ÜÉgPh  ,¢Vô```ªdG  øe  AôÑdGh  ,QÉ```£eC’G  Ö∏Lh  ,√É```édGh  ,ô```°ûdGh

 :™°ùàªdGh  .¢SÉædG  ø```«YCG  øY  AÉØNE’Gh  ,∫ÉªYC’G  AGó```àHGh  ,Ωƒ∏©dG  π```«¡°ùJh

 ,óFÉμªdG  øe  øeC’Gh  ,á```eƒ°üîdG  ™aOh  ,∫ƒÑ≤dGh  ,√É```édÉc  ô«îdG  ∫É```ªYC’

 ÜÉgPEGh  ,ÜÉ°üYC’G  ø```e  IOhôÑdG  ™æeh  ,ÜôëdG  »```a  Iô°üædGh  ,á```Ñëª∏dh

 ,Ωƒª°ùdG  ™aOh  ,ójóëdG  ™æeh  ,±ô°ûdGh  áª¶©∏d  :ô```°û©ªdG  kGô«NCGh  .º¨∏ÑdG

 ÜƒàμªdG  ôë°ùdG  tó©j
 ôë°ùdG  Ühô°V  ôãcCG
á«ªgCG  »ª°SôdG
áeÉ©dG  iód
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 AGôeC’G  ø```e  èFGƒëdG  AÉ```°†bh  ,ábÉ°ûdG  Qƒ```eC’G  π«¡°ùJh  ,AÉ```HƒdG  ÜÉ```gPh

.∂dP  ô«Zh  ÜôëdG  »a  Iô°üædGh  ,ø«WÓ°ùdGh

OGóYCÓd  ájôë°ùdG  áª«≤dG
 oºq«b{  ºjó≤dG  ≈```fOC’G  ¥ô°ûdG  äÉ```«Lƒdƒ«ãe  »a  áæ«©e  ΩÉ```bQC’  ¿Éc  Gò```μgh

 Gƒaô©j  ºd  øjòdG  ``  Oƒ¡«dG  ó```æY  OGóYC’G  ¿CG  ’EG  ,á«dÉ©ØdG  á¨dÉH  ä qó``` oY  zá```jôë°S

 ,¬∏c  (ºjó≤dG  ó```¡©dG)  äÉëØ°U  â°TôàaG  ,Iô```°ûàæe  á©FGP  â```ëÑ°UCG  ``  ΩÉ```bQC’G

 ádÉMôdG  äÉ```HÉàc  ≈dEG  ô```«KCÉàdG  Gòg  π≤àfG  É```ªHQh  ,áfÉjódG  ∫É```°UhCG  »```a  äô```°Sh

 Éªe  ô«ãμdG  É```¡H  ¿ƒMô°ûj  π«°UÉØJ  º```¡jójCG  ø«H  Ghóéj  ºd  ø```jòdG  ø```«NQDƒªdGh

 π°Uh  Éª«a  IOÉªdG  Gƒ°ùªàdÉa  ,áªjó≤dG  ô°üe  QÉÑNCG  øe  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  »```a  OQh

 ádhGóàªdG  á«æjódG  Ö```àμdG  »a  çGóMC’G  √òg  øe  …hQ  É```ªe  π«°UÉØJ  øe  º```¡«dEG

.1iQÉ°üædGh  Oƒ¡«dG  ø«H

 OGóYC’G  »```a  ô«μØàdG  ≈dEG  Ω.¥  540  á```æ°S  ¿ƒ```jQƒZÉã«ØdG  π```°UƒJ  É```eóæYh

 áaÉc  ºjƒ≤àd  »°SÉ°SCG  ô°üæ©c

 ≥jôW  øY  ø```μeCG  ``  AÉ```«°TC’G

 á°VÉjôdG  ôjƒ£J  ô«μØàdG  Gòg

 ,ójóL  ∫É```ée  »a  É```¡dÉNOEGh

 √òg  ∫É```ªμà°SG  ≈```æ°ùJ  ó```≤dh

 ó```j  ≈```∏Y  ò```Fó©H  á```°VÉjôdG

 ô°ü©dG  »```a  Üô©dG  á```Ø°SÓa

 ø```e  ∞```bƒJ  º```K  ,»```eÓ°SE’G

 Iôàa  á°VÉjôdG  ôjƒ£J  ºgó©H

 ähô«H  ,¢ùjôdG  ¢VÉjQ  áÑàμe  ,≈dhC’G  á©Ñ£dG)  ºjó≤dG  ó¡©dGh  IGQƒàdG  »a  ôë°ùdG  ,QÉ≤e  ≥«Ø°T ```  1

.70  ¢U  ,IQÉ°†ëdG  ,¢ùfDƒe  ø«°ùM  ;504  ¢Uh  463  ¢U  ,(Ω1990

(¢†HÉ≤dG  ˆG  º°SG)  ±hôë∏d  ájOó©dG  º«≤∏d  ∫Éãe

iôÑμdG  ±QÉ©ªdG  ¢ùª°T  ÜÉàc  øY  kÓ≤f
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 ÉgGôf  ∂dòdh  ,äÉ```jOÉªdÉH  ¿Éfƒ«dG  ó```æY  OGóYC’G  â£ÑJQG  ó```≤dh  .øeõdG  ø```e

 ,á©«Ñ£dG  »a  kÉ«fÉªãL  √OƒLhh  ¿É°ùfE’G  ódƒªH  É¡«a  ô«μØàdG  ájGóH  òæe  §```ÑJôJ

 ójóëJ  âÑæéJ  »àdG  ø```«jQƒZÉã«Ø∏d  á«°VÉjôdG  RƒeôdG  »```a  óéf  ¿CG  á```HGôZ  ’h

.IÉ«ëdG  Qó°üe  tó©j  …òdG  ΩC’G  ºMQ  ≈dEG  kÉ°†jCG  õeôJ  É¡fCG  âbƒdG

ó````MGƒdG  ¿Éc  AóÑdG  »a

 á°SGób  (óMGh)  1  Oó©dG  RÉ```Mh

 ¬fC’  ;…ô```°üªdG  ôμØdG  »```a  á```°UÉN

 ,á«gƒdC’ÉH §ÑJQG `` ôμØdG ∂dP »a ``

 …ò```dG  ∫hC’G  ø```eõdÉHh  ,Aó```ÑdÉHh

 ≈∏Y  A»```°T  ¬«a  ó```L oh  ób  øμj  º```d

 ≥∏£ªdG  ó``` t°ùéJ  ƒ¡a  .ô```°üe  ¢VQCG

 O qó©àdG  ó``` qdƒj  …òdG  ƒ```gh  ,Ió```MƒdGh

 ºdÉY  ≈```dEG  ÉæØdO  ≈```àeh  .¬JGP  ø```e

 ó```éæ°S  ,∑GP  Qƒ```ë°ùªdG  OGó```YC’G

 πÑb  Üô¡e  ÓH ``  ø«¡LGƒe  É```æ°ùØfCG

.ó«MƒàdG  á«°†bh  ºdÉ©dG  ≥∏N  ádCÉ°ùªH  »dÉàdÉHh  ,óMGh  Oó©dÉH  `` ôNBG  Å°T  …CG

 øeh  ¬«a  Éeh  ºdÉ©dG  óLƒj  ¿CG  π```Ñb  :¬fCG  óéf  (ƒ°ùeBG  »°ùf)  á```jOôH  »```a

 ™æ°U{  IôãμdGh  Oó```©àdG  âbh  ¿ÉM  ÉeóæYh  ,ó```MGƒdG  ’EG  ∑Éæg  ø```μj  ºd  ¬```«a

 IOÉªdG  øe  ÆõHh  ,¬JGP  óLhCÉa  IQó≤dG  áª∏μH  ¬ª°SÉH  ≥£f  ¬ªØHh  ,¬ªa  óMGƒdG

 ¿Éch  ,É¡«a  kÉæeÉc  óMGƒdG  ¿É```ch  ,∫RC’G  òæe  πμ°T  ô«¨H  äóLh  »```àdG  ≈```dhC’G

 ,¬∏Ñb  A»°ûd  OƒLh  ∑Éæg  øμj  º```dh  ``  ≈dhC’G  IOÉªdG  á∏ÑL  ``  ¢ù```jôjRhCG  ¬```ª°SG

 πc  ™æ°U  ``  ¬ª°SÉH  ≥£f  PEG  ``  ¬ªa  áª∏μH  ÆõH  ÉeóæYh  ,√ô«Z  ∑Éæg  ø```μj  º```dh

.z√óMh  AÉ«°TC’G
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 ÆõH  …òdG  ´Q  ÉfCG  ,óMhC’G  ÉfCG  .óMGƒdG  ÉfCG{  :¬dE’G  ∫ƒ≤j  ≈JƒªdG  ÜÉàc  »ah

 á¡dBG  ™ªL  √AÉª°SCG  π©Lh  ,¬JGòH  ¬JGP  óLhCG  …òdG  º«¶©dG  ¬dE’G  ÉfCG  ,AóÑdG  »a

 ¢ùeC’ÉH  ÉfCG  ,ó¨dG  ÉfCG  ,Ωƒ«dG  ÉfCG  ,¢ùeC’G  ÉfCG{  :¬dE’G  ∫ƒ≤j  ºK  ,zóMGƒdG  ¬dE’G  »a

.z¢SQƒM  ó¨dG  »a  ÉfCG  ,´Q  Ωƒ«dG  ÉfCG  ,¢ùjôjRhCG

 ºgôμa »a nõ ne nQ  ¬fC’  ;(2) Oó©dG  Gƒ°Sób óMGh  Oó©dG  ¿ƒjô°üªdG  ¢Sób Éªch

 ,QÉ¡ædGh  π«∏dG  ≥∏N  ≈dEG  ,πØ°SCG  ƒg  Éeh  ≈∏YCG  ƒg  Ée  ≥∏N  ≈dEG  :á«æãàdG  ≈dEG  »æjódG

.1≈ãfC’Gh  ôcòdG  ≥∏N  ≈dEGh  ,¬d  ¢ùæL  ’  ƒg  å«ëH  ¬dE’G  ¢ùæL  á«æãJ  ≈dEG

 ≥∏îjh ,ø«æKG  óMGƒdG  íÑ°ü«a ,Oó©àdG  ≥∏îj ¬JGP »©j PEG  ≥∏£ªdG  óMGƒdÉa

 ,ÜÉ£≤à°S’Gh  á©«Ñ£dG  øjÉÑJh  OÉ°†àdG  øY  ôqÑ©j  (2)  Oó©dÉa  .OÉ°†àdGh  πHÉ≤àdG

 ,â°Sh  ¢ùjôjRhCG  ø«H  OÉ°†àdG  »a  kÉ°SÉ°SCG  ∂dP  πsãªJ  ájô°üªdG  ájQƒ£°SC’G  »ah

 êGhORG  øe  ≈```JCG  …òdG  ``  (2)  Oó```©dG  §ÑJQG  ∂dòch  .â```°Sh  ¢SQƒM  ø```«H  º```K

 ``  §ÑJQG  ó≤a  (3)  Oó©dG  É```eCG  ,πLôdG  óæY  »°ùæédG  ƒ°†©dÉH  `` OôØªdG  Oó```©dG

.2ICGôªdÉH  πLôdG  ¿GôàbG  øY  ºLÉædG  ôKÉμàdÉH  ``  √òg  ¿Éfƒ«dG  á°VÉjQ  Ö°ùM

 øe  äóªà°SG  á°UÉN  á°SGób  (3)  Oó©dG  Ö°ùàcG  ájô°üªdG  ájQƒ£°SC’G  »ah

 ¿ƒeBG  :áÑ«W  çƒdÉKh  ,¢SQƒM  ``  ¢ùjõjEG  ``  ¢ùjôjRhCG  :»°ùjôjRhC’G  çƒdÉãdG  á°SGób

 ¬d  …òdG  Oó©dG  ƒg  ∂dP  ¿CG  …ô°üªdG  ôμØdG  óLh  ΩÉY  πμ°ûHh  .ƒ°ùæ pN  `` râ oe ``

 ,áÑ scôªdG  IóMƒdG  ∫Éªμd  kGó```«°ùéJ  OGóYC’G  ∫hCG  √óLhh  ,ájÉ¡fh  ,§°Shh  á```jGóH

 ,kÉ≤∏£e  k’Éªc  πeÉμdG  õeQ  √QÉÑàYÉH  ,ø«jô°üªdG  óæY  á«gƒdCÓd  ¢ù«FôdG  õeôdG

 ,¢ùeC’G  ÉfCG{)  ¿ƒμj  ±ƒ°S  …òdGh  ,øFÉc  ƒ```g  …òdGh  ,¿Éc  …òdG  ,»```gÉæàeÓdGh

 áKÓK  ≈dEG  QÉ```¡ædG  º°ù ob  ,Oó©dG  ∂```dP  á°SGób  øeh  .(zó```¨dG  ÉfCGh  ,Ωƒ```«dG  É```fCGh

.Ωƒj  πc  óHÉ©ªdG  »a  äGƒ∏°üdG  áeÉbE’  ;AÉ°ùªdGh  ,ô¡¶dGh  ,íÑ°üdG  :äÉbhCG

.478  ¢U  ,IGQƒàdG  »a  ôë°ùdG  ,QÉ≤e  ≥«Ø°T ```  1

.(154 ¢U ,IôgÉ≤dG ,488 Oó©dG ,ÜÉàc ∞dC’G á∏°ù∏°S) ájôë°ùdG äGó≤à©ªdGh »Ñ©°ûdG øØdG ,ºJÉîdG ó©°S ``` 2
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ô«WÉ°SC’G  »a  ¢Só≤ªdG  çƒdÉãdG

 øe  hCG  kÉ«FGƒ°ûY  »ã«∏ãàdG  Ωƒ¡ØªdG  ∂```dP  ≈∏Y  ø«jô°üªdG  ±ƒbh  øμj  º```dh

 `` ¬KhóM á¶ëd ``  πãªJ  »©«Ñ£dG  ºdÉ©dG  ôgGƒX øe IôgÉX …CÉa{  :ºjƒ¡àdG  π«Ñb

 …ô°üªdG  π≤©dG  ¿Éc  ó≤dh  ,áÑdÉ°S  iƒbh  á```ÑLƒe  iƒb  ø«H  ¿RGƒàdG  øe  á```¶ëd

 í°VGƒdG  øeh  .Ωó≤àªdG  ¬ª∏©H  ¬©e  πeÉ©àdGh  ,∂dP  ∑GQOEG  ≈∏Y  kGQOÉb  ô«æà°ùªdG

 ¬fCG  ∑GQOEG  ≈```∏Y  kÉ°†jCG  kGQOÉb  íÑ°üj  á```≤«≤ëdG  ∂∏J  º¡a  ≈∏Y  Qó```≤j  kÉ```ª∏Y  ¿CG

 ¿CGh  ,áÑdÉ°ùdGh  áÑLƒªdG  iƒ```≤dG  ∂∏àH  á«aÉc  áaô©e  ≈dEG  π°UƒJ  ≈àe  ,™```«£à°ùe

 øY  ±QÉ©ªdG  øe  ójõªdG  ≈∏Y  ±ƒbƒdG  ≈```dEG  ``  êÉàæà°S’G  ≥jôW  øY  ``  π```°Uƒàj

 äÉª∏c  ÉgOóëJ  ¿CG  ø```e  ¢SóbC’Gh  ,É```¡Ø°Uh  ≈dEG  π«Ñ°S  ’  »```àdG  á```ãdÉãdG  Iƒ```≤dG

 óH  ’  ``  ÖdÉ°ùdGh  ÖLƒªdG  ø«H  ¿RGƒà∏d  á```KóëªdG  »gh  ``  É¡fEG  å«M  øe  ,á```¨∏dG

 ≈dEG  »©°ùdG  Gòg  øeh  .IOÉ°†àªdG  iƒ```≤dG  ∂∏àd  Iƒ≤dG  »a  ádOÉ©e  óH  ’h  á```æFÉc

 ΩGóîà°SG  »a  áÑZôdG  ≈dEG  Iô«°üb  Iƒ£N  ,áãdÉãdG  Iƒ≤dG  ∂∏J  ¬æc  ≈∏Y  ±ƒbƒdG

 øe  ¬Lh  áaô©ªdG  ∂∏J  ΩGó```îà°SG  ≈∏Y  IQó≤dGh  .É¡H  áaô©ªdG  ¬«dEG  »```°†ØJ  É```e

.zôë°ùdG{ ̀ H  ¬«ª°ùf  Ée  ¬LhCG

πeÉμdG  ™HôªdG  (4)  Oó©dG

 ¬à«ªgCG  óªà°SÉa  (4)  Oó©dG  ÉeCG

 ¢ù«dƒHƒ«∏¡H  (¿hCG)  áæ¡c  ÜÉÑμfG  øe

 OÉ```©HC’G  ø```«eÉ°†e  ≥``` qª©J  ≈```∏Y

 ™Hôe  íHòªdG  º```¡àeÉbEGh  ,á```«fÉμªdG

 ¬fÉcQCG  øe øcQ tπc  ¬LƒàªdG  ¿ÉcQC’G

 á```«∏°UC’G  äÉ```¡édG  ø```e  á```¡L  ≈```dEG

 á```jQƒ£°SC’G  â```dÉb  »```àdG  ,™```HQC’G

 ¿EG  :É¡æY  áªjó≤dG  ájô°üªdG  á«æjódG

πãªàªdG  ¿ƒμdG  õcôe  ˆ  õeQ  óMGh  Oó©dG

»Ñ©°ûdG  ôë°ùdG  äÉØæ°üe  »a  OQh  Éªc  ôFGhO  »a
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 ≥∏îdG  IQób  âfÉc  ¢ù«dƒHƒ«∏g  á```«Jƒg’  »ah  ,É¡fƒ°Sôëj  á©HQC’G  ¢SQƒ```M  AÉæHCG

 ÖéæJ  ¢VQC’G  :AGƒ```¡dGh  ,QÉædGh  ,AÉªdGh  ,¢VQC’G  :≈```dEG  É¡JGP  káª°ù≤e  á```«∏°UC’G

 IÉ«M  πc  ™∏àÑJ  ``  ájÉ¡ædG  »a  ``  É¡æμd  ;√OhCG  º«≤j  ÉªH  q»```M  πc  OhõJh  ,IÉ«M  π```c

 kÉ°†jCG  ¬æμd  ;¿É°†«ØdG  çóëjh  Ö°üîdG  ÖÑ°ùjh  ô£ªdG  »£©j  AÉªdGh  ,É```¡àÑéfCG

 ìÉ«àLÉH  kGóHCG  O só```¡ªdG  ≈dhC’G  ≈°VƒØdG  ô°üæY  ¬```fƒc  å«M  øe  QÉeódG  çó```ëj

 ;á«YGƒdG  IÉ«ëdG  ™Ñæeh  A±ódGh  ,QƒædG  :≈ª°ùªdG  IÉ«ëdG  ¢ùØf  AGƒ¡dGh  ,á≤«∏îdG

 ô°UÉæ©dG  ∂∏J  .A»```°T  ≈∏Y  ≈≤Ñj  ’h  ∂∏¡oj  …ò```dG  QÉeódG  ô°üæY  kÉ```°†jCG  É```¡æμd

 á«HÉéjE’G  IOÉ°†àªdG  É```¡¡LhCG  πμH  ¿ƒμ∏d  á«∏μdG  á```∏°üëªdG  πμ°ûJ  kÉ©e  á```©HQC’G

.1IQÉ°†dGh  Iô«îdGh  á«Ñ∏°ùdGh

 (…OÓ«ªdG  ô°TÉ©dG  ¿ô≤dG  »a)  ÉØ°üdG  ¿GƒNEG  ≈dEG  â∏≤àfG  É¡°ùØf  QÉμ```aC’G

 á«©«Ñ£dG  Qƒ```eC’G  ≈∏Y  √ƒÑJQh  ,äGOƒ```LƒªdG  π°UCG  4  Oó```©dG  ¿CG  Ghô```ÑàYG  ø```«M

 á©HQC’G  OóY  Ghó```Lh  º¡fC’  ;äÉ©HôªdG  ≈```∏Y  ∂dP  »a  Ghó```ªàYGh  ,á```«fÉMhôdGh

 øe  OGóYC’G  ôFÉ°ùd  É```e  ™e  ,ºgóæY  IQGó°üdG  ±ô```°T  ¬d  QÉ°üa  ,ÉgôãcCG  »```a

 á«©«Ñ£dG  QƒeC’G  »a  á```Ñ°ùædG  óLƒJ  Éªc  ,¢†©H  ≈dEG  É¡°†©H  á```Ñ°ùf  »a  π```°†ØdG

 á«©«Ñ£dG  QƒeC’G  ¿EG{  :≈dhC’G  ádÉ°SôdG  »a  º¡dƒb  ∂dP  øªa  ,á«fÉMhôdG  QƒeC’Gh

 IQGôëdG  »g »àdG  ™HQC’G  ™FÉÑ£dG  πãe ,äÉ©Hôe √DhÉæK  πL …QÉÑdG  É¡∏©L ÉgôãcCG

 AGƒ¡dGh  QÉædG  »```g  »àdG  á©HQC’G  ¿ÉcQC’G  πãeh  ;á```°SƒÑ«dGh  áHƒWôdGh  IOhô```ÑdGh

 ¿ÉJôªdGh  º```¨∏ÑdGh  ΩódG  »```g  »àdG  á©HQC’G  •Ó```NC’G  πãeh  ,ÜGô```àdGh  AÉ```ªdGh

 ™«HôdG  »g  »àdG  á```©HQC’G  ¿ÉeRC’G  πãeh  ,(AGOƒ°ùdG  I qô``` pªdGh  AGôØ°üdG  I qô``` pªdG)

 ÉÑ°üdG  :™HQC’G  ìÉ```jôdGh  ,™HQC’G  äÉ¡édG  π```ãeh  ,AÉà°ûdGh  ∞```jôîdGh  ∞```«°üdGh

 ,¢VQC’G  óJhh  ÜQÉ¨dGh  ™```dÉ£dG  :™HQC’G  OÉJhC’Gh  ,∫Éª°ûdGh  Üƒ```æédGh  ,Qƒ``` oH sódGh

 π«Ñ°S  ≈∏Yh  ,¢ùfE’Gh  ¿Gƒ```«ëdGh  äÉÑædGh  ¿OÉ©ªdG  »g  »àdG  ™```HQC’G  äÉ```fƒμªdGh

.479  ¢U  ,IGQƒàdG  »a  ôë°ùdG  ,QÉ≤e  ≥«Ø°T  ô¶fG  ,ójõª∏d ```  1



السحر وأعداد  ا�عداد  سحر  أساطير 

357

 º∏Y  ¥ƒØJ  A’Dƒg  ócCG  óbh  .zäÉ```©Hôe  á«©«Ñ£dG  QƒeC’G  ôãcCG  óLh  ∫É```ãªdG  Gò```g

.ájQƒZÉã«ØdG  ó«dÉ≤à∏d  kÉ≤ah  ¿ƒμdG  º∏Yh  á°Sóæ¡dG

 ,iôNCG  ájôë°S  äÉ```©Hôe  ±É°VCG  ¢SQÉ```ah  óæ¡dG  øe  AÉ```L  ó«∏≤J  ∑É```ægh

 äÉ£«£îà∏d  ìÉàØªc  ó©H  Éª«a  Ωóîà°SG  …òdG  …ó«#dG  ™HôªdÉH  ±ô©j  Ée  É¡æe

 ™HôªdG  Gòg  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  äòNCG  óbh  ,á«eÓ°SE’G  á```«°Sóæ¡dG  Ωƒ°SôdGh

 ,ôμÑe  øeR  »```a  É¡JÉaÉ°ûàcG  ≈```dEG  ¬```àª°Vh

 ∞°üdG  ø```e  π```c  äÉ```©Hôe  ¬```«a  …ƒ```àëJh

 ≈∏Y  »°SCGôdG  ∫hC’G  ∞```°üdGh  »≤aC’G  ∫hC’G

 äÉ©HôªdG  CÓ```ªJh  ,9  ≈```dEG  1  ø```e  ΩÉ```bQC’G

 »≤aC’G  ø«ªbôdG  Üô```°V  π°UÉëH  iô```NC’G

 ΩÉbQC’G  ´ƒªée  hCG)  ø```«∏HÉ≤àªdG  »```°SCGôdGh

 »a  (Üô```°†dG  π°UÉM  É```¡æe  ¿ƒ```μàj  »```àdG

 ∫Éãe  á©WÉ≤àªdG  äÉª∏μdG  áμÑ°T  ¬Ñ°ûj  πμ°T

 A»∏e  ™HôªdG  Gòg  ¿EG  (9= 6+3)  63= 9*7

 É¡dhCG  ,á```«°VÉjôdG  äBÉ```LÉØªdGh  ∞```FGô£dÉH

 ,…ó«#dG  ™```HôªdG  õcôe  »```a  á©Ñ°S  º```bôdG

.1á°UÉN  ájôë°S  Iƒb  ¬dh

 ∂```∏J  π```àMG  ó```b  4  Oó```©dG  ¿É```c  ¿EGh

 º¡∏Ñb  øeh  ΩÓ°SE’G  áØ°SÓa  óæY  áfÉμªdG

 áªjó≤dG  ájô°üªdG  IQÉ```°†ëdG  á```æ¡c  óæY

 kÉ«æjO  ``  ¿É```c  …òdG  ,7  Oó```©dÉH  ∂dÉH  É```ªa

 ,»∏«μ°ûàdG  øØdG  ¥ÉaBG  á∏°ù∏°S)  »Ñ©°ûdG  ôë°ùdG  »a  á«∏«μ°ûàdG  RƒeôdG  ,ø°ùM  Oƒªëe  ¿É```ª«∏°S ```  1

.(180  ¢U  ,Ω1999  IôgÉ≤dG  ,áaÉ≤ãdG  Qƒ°üb  áÄ«g

 õeôj  …ò```dG  ô≤°üdG  ¢SCGô```d  ™```FGQ  ∫É```ãªJ

 øe  ´ƒæ°üe  ∫ÉãªàdGh  ,¢SQƒM  ¬dE’G  ≈```dEG

 ¢†©ÑH  ¿Éæ«©dG  âª©Wh  ¢üdÉîdG  ÖgòdG

 ¢UGƒN  É¡d  âfÉc  »àdG  áªjôμdG  QÉéMC’G

 .ºjó≤dG  …ô°üªdG  ó```≤à©ªdG  »a  á```jôë°S

 ,™eÓdG  ¿Éjó«°ùHhC’G  ôéM  »g  ¿Éæ«©dÉa

 ¿Rhh  kÉ```eGôL  635  Ö```gòdG  ¿Rh  ≠```∏Ñjh

 ∫ƒ```W  ≠```∏Ñjh  kÉ```eGôL  32  ¿É```jó«°ùHhC’G

 ™Lôjh  º°S7^5  É¡°VôYh  º°S37^5  ¢SCGô```dG

 á```°SOÉ°ùdG  Iô```°SC’G  ô```°üY  ≈```dEG  ∫É```ãªàdG

.(Ω.¥ 2350  ΩÉY  »dGƒM)



وثقافات مدن 

358

 Oó©dG  ¬fƒc  ≈dEG  ô¶ædÉH  ,ø«jô°üªdG  ó```æY  á«ªgCG  OGóYC’G  º¶YCG  ``  kÉ```jôë°Sh

 IóMh  ,IOÉªdGh  ìhôdG  IóMh  ≈dEG  õeôj  …òdG  ƒ¡a  ,∫Éªàc’Gh  ∫Éªμ∏d  ó u°ùéªdG

 ÉªY  ÉæãëH  »a  kGó«©H  ÜÉ```gòdG  ≈dEG  áLÉëH  Éæ°ùdh  .(4)  Oó```©dGh  (3)  Oó```©dG

 Ée  …òdG  ``  Ωô¡dG  Éæjó∏a  ,ø«jô°üªdG  óæY  ¬à«ªgCGh  (7)  Oó©dG  iõ¨e  ó°ùéj

 QGhR hCG  zOƒ¡j ø«°Sóæ¡e{ ≈dEG  ¬àÑ°ùf »a øjòNBG  Ωƒ«dG  ≈àM ¬«a øjôFÉM GƒdGR

 ™HQC’G  äÉ¡édG  ≈dEG  õeôJ  »àdG  á©HôªdG  ¬JóYÉbh  ``  √ƒæÑa  AÉ°†ØdG  øe  GhAÉ```L

 á«JƒgÓdG  kÉ°†jCG  É```æjódh  ,çƒdÉãdG  ≈dEG  õeôJ  »```àdG  çÓãdG  ¬ÑfGƒLh  á```«∏°UC’G

 ,´Q  ¢ùª°ûdG  ¬dEÓd  ¢Só```≤ªdG  Oó©dG  É¡«a  (7)  Oó```©dG  ¿ƒch  ,É¡∏c  á```jô°üªdG

 ™ªL  π°UÉM  ¬fCG  ≈dEG  ô¶ædÉHh  ,á≤«≤ëdG  áHQ  äÉ```©e  á¡dE’Gh  ,äGQó≤dG  ™``` uÑ°ùe

 (4)  Oó©dGh  ``  ájô°üªdG  á```fÉjódG  »a  ágƒdCÓd  ¢ù«FôdG  õ```eôdG  ``  (3)  Oó```©dG

 …ôë°ùdG  Oó©dG  ƒ¡a  ,ágƒdC’G  ¬JóLhCG  …òdG  ºdÉ©∏d  á«∏μdG  á∏°üëª∏d  ó°ùéªdG

.¬à≤«∏Nh  ¬dE’G  IóMh  øY  kGô«Ñ©J  π©aC’Gh  πªcC’Gh  πª°TC’G

 áØ°ù∏a  Ω980  áæ°S  ód oh  …òdG  Éæ«°S  øHG  »eÓ°SE’G  ±ƒ°ù∏«ØdG  ∞°Uh  óbh

 √òg  øY  ódƒàjh  ,kÉjôë°S  kÉ©Hôe  ôXÉæj  Öcƒc  πc  ¿É```ch  ,™Ñ°S  ôFGhóH  ¿ƒ```μdG

 ∑ÓaC’G  ≈dEG  É```æ«°S  øHG  ô«°ûjh  ,äÉ```£«£îàdG  øe  Ö«cGôJ  Ió```Y  äÉ```©HôªdG

 ¿GOôμ°S)  ÜÉàc  ÖMÉ°U  »fÉ°ùª∏àdG  ∞```«°†jh  .ájOó©dG  É¡°üFÉ°üNh  á©Ñ°ùdG

 ¬àjõeh  ¬à«°UÉNh  [á©Ñ°S]  Oó©dG  Gòg  ±ô°T  ôcP  »a)  ÜÉH  âëJ  (¿É£∏°ùdG

 â©ªL  É¡fC’  ;á∏eÉμdG  OGóYC’G  ∫hCG  á```©Ñ°ùdG{  :∫ƒ≤j  (OGóYC’G  øe  √ô«Z  ≈```∏Y

 ¿ÉæK’Éa  ,¿É```Kh  ∫ qhCG  É¡æe  êGhRC’É```a  ,OGôaCGh  êGhRCG  Oó```©dG  ¿C’  ;¬```∏c  Oó```©dG

 ,¿ÉK  Oôa  á°ùªîdGh  ,OGô```aC’G  ∫hCG  áKÓãdGh  ¿ÉK  Oó```Y  á```©HQC’Gh  ,êGhRC’G  ∫hCG

 »fÉãdG  êhõdG  ™e  ∫hC’G  OôØdG  hCG  ,»fÉãdG  OôØdG  ™e  ∫hC’G  êhõdG  â```©ªL  GPEÉ```a

 ≠dÉÑJ  Üô©dGh  ...á©Ñ°ùdG  πÑb  OóY  »a  óLƒJ  ’  á«°UÉîdG  √ògh  ,á©Ñ°S  âfÉc

 ¿Éc  óMGh  ¬«∏Y  ójR  GPEG  á°ùªN  ƒgh  Oó©dG  ∞°üf  »```a  πjóàdG  ¿C’  ;á```©Ñ°ùdÉH

 ≈∏Y  IOÉjR  ’h  á¨dÉÑªdG  ≈```°übC’  ¿Éc  ¿ÉæKG  ¬«∏Y  ójR  GPEGh  ,á```¨dÉÑªdG  ≈```fOC’
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 ,¿É°ùfE’G  ≥∏N  »ah  ,¢VQC’Gh  äGƒª°ùdG  »a  É¡fC’  ;™æ≤e  OóY  á©Ñ°ùdGh  ...∂dP

 √ÉfPCGh  √Éæ«Y »gh ,¬«°ü©j É¡Hh  ,ˆG ™«£j É¡H  »àdG  ¬FÉ°†YCG  »ah ,¬bRQ »ah

 QGô°SCG  »a  ø```jódG  ôîa  ΩÉeE’G  ∫É```b  .√ÓLQh  √Gójh  ¬Lôah  ¬```æ£Hh  ¬```fÉ°ùdh

 ,AÉ°†YCG  á©Ñ°S  óÑ©∏dh  ,äÉª∏c  ™Ñ°S  ˆG  ∫ƒ°SQ  óªëe  ˆG  ’EG  ¬dEG  ’  :πjõæàdG

 ÜGƒHC’G  øe  kÉHÉH  ≥∏¨J  ™Ñ°ùdG  äÉª∏μdG  √òg  øe  áª∏c  qπμa  ,ÜGƒHCG  á©Ñ°S  QÉæ∏dh

.1zá©Ñ°ùdG  AÉ°†YC’G  øe  ƒ°†Y  øY  ,á©Ñ°ùdG

áªjó≤dG  äGQÉ°†ëdG  QÉKBGh  OGóYC’G

 ≈∏Y  Oó©dG  ájQGô°ùà°SG  GƒYƒ£j  ¿CG  ádÉMôdGh  ø«NQDƒªdG  o¢†©H  ∫hÉM  óbh

 ,ÉgOƒLh  »a  ¬```H  ¢SCÉH  ’  QhO  ôë°ù∏d  ¿É```c  »àdG  hCG  á```jôKC’G  ô```°üe  Ö```FÉéY

 ΩGóîà°SÉH »Ñ©°ûdG á∏«îªdG »a äÉeGôgC’G â«æÑa

 ôLÉëªdG  øe  áªî°†dG  ÉgQÉéMCG  π≤f  »a  ôë°ùdG

 ∂```∏J  ¿CG  ìƒ```°VƒH  hó```Ñj  PEG  ;AÉ```æÑdG  ¿Éμ```e  ≈```dEG

 øe  ø«jô°üªdG  ø```Y  ´É°T  ÉªH  äô```KCÉJ  äÉ```jGhôdG

 QÉμaCG  øY  IQƒ°U  É```æd  âeób  Éªc  ,ôë°ùdG  ¿ƒ```æa

 øe  ÉghóY  »àdGh  ,ΩGô```gC’G  øY  º¡FGQBGh  ¢SÉ```ædG

 ióe  ¢ùμ©J  Éªc  ,É```¡d  á°SQÉëdGh  ô°üe  π```FÉ°†a

 ∞«°†j  »Ñ©°ûdG  ¿GóLƒdG  ìGôa  .QÉKB’G  ∂∏J  QÉÑNCÉH  á«Ñ©°ûdG  á«ægòdG  ∫É¨°ûfG

 ∫É¨°ûfG  QGó≤ªH  IOó©àe  äAÉéa  ,äÉjGhôdG  ∂∏J  ≈dEG  ¬JÉKhQƒeh  ¬JGQƒ°üJ  øe

 ≥∏àîj  ¿CG  ∫hÉM  »Ñ©°ûdG  ¿Gó```LƒdG  ¿CG  Éæd  øq«ÑJ  Éªc  .É¡H  »```Ñ©°ûdG  ¿Gó```LƒdG

 ≈dEG  ±ógh  ,ô```ë°ùdGh  äÉeGôgC’G  ø```«H  (á«Yô°T  ô```«Z  hCG  á```«Yô°T  á```bÓY)

 ,äÉeGôgC’G  IQÉ```ªY  ¢ù°SCG  É¡«∏Y  äó```æà°SG  »àdG  á```jôë°ùdG  »MGƒædG  QÉ```¡XEG

 AÉæÑdG  ¢VGôZCG  ø```«H  øe  ¿ƒμj  ¿CG  õ```FÉédG  øe  ¿CG  »Ñ©°ûdG  ¿Gó```Lƒ∏d  nπ``` u« oNh

.357  ``  356  ¢U  ,¿É£∏°ùdG  ¿GOôμ°S  ,»fÉ°ùª∏àdG ```  1

 kGô«Ñc  kGôë°S  Ωô¡dG  π qμ°T
 ,AÉeó≤dG  ø«jô°üª∏d
 πμ°ûH  ¬£HQ  øe  kÉbÓ£fG
 Ghó≤àYG  …òdG  ∫hC’G  πàdG
.¬æY  äCÉ°ûf  IÉ«ëdG  ¿CG
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 ,á«©«Ñ£dG  ôgÉ¶ªdG  ¢†©H  IÉ```cÉëe

 ¢UÉN  …QÉ```ª©e  RGô```W  •É```Ñæà°SGh

.É¡eÉ¶f  øe

 kGôë°S  Ωô```¡dG  πμ°T  πãe  ó```≤∏a

 kÉbÓ£fG  ,AÉeó≤dG  ø«jô°üª∏d  kGô«Ñc

 …òdG  ∫hC’G  π```àdG  πμ°ûH  ¬```£HQ  øe

 Éªc  ,¬æY  äCÉ°ûf  IÉ«ëdG  ¿CG  Ghó≤àYG

 ≈àM  kGôë°S  É```æd  πãªj  ∫GR  É```e  ¬```fCG

 ,√ó««°ûJ  á```eÉî°V  å«M  ø```e  Ωƒ«dG

 äÉØæ°üe  ≈∏Y  ôë°ùdG  Gòg  ¢ùμ©fGh

 ÉæjójCG  ø```«H  »àdG  »```Ñ©°ûdG  ô```ë°ùdG

 πμ```°ûdG  É```¡«a  ó```éf  »```àdGh  ,Ωƒ```«dG

 »```a  kÉ```eóîà°ùe  å```∏ãªdG  »```eô¡dG

 ,RGôMC’Gh  º```FÉªàdGh  áÑéMC’G  π```ªY

 á∏°U  øY  ∫AÉ°ùàf  É```æ∏©éj  ¢ùjó≤àdG

 hCG  »WhôîªdG  »°Sóæ¡dG  ™HÉ£dG  Gòg

 á«Ñ©°ûdG  ¿ƒæØdG  øe  ÖfGƒéH  å∏ãªdG

 ≈∏Y  ájôë°ùdG  Ωƒ°SôdG  »a  kÉ```«∏L  hóÑj  …òdGh  ,¿B’G  ≈àM  á```ªFÉ≤dG  hCG  á```ªjó≤dG

 ,»Ñ©°ûdG  ôë°ùdG  Ö```àc  É¡H  â°TôàaG  »àdG  á«Whôîe  ∫Éμ```°TCG  hCG  äÉã∏ãe  πμ```°T

 äÉWƒ£îe »a  ôãμJ  »àdG  IOôéªdG  ¢UÉî°TC’G  ∂∏J  ø«Hh  É¡æ«H  ¬HÉ°ûà∏d  áaÉ°VEG

 hCG  äÉã∏ãe  hCG  äÉ```©Hôe  âfÉc  ƒd  Éªc  º°ùédG  AGõLCG  É```¡«a  ô¡¶J  »àdG  ô```ë°ùdG

 iôf  PEG  ; kÉ```«æjOh  kÉjôë°S  kÉ```©HÉW  å∏ãªdG  πμ```°T  òîJG  Éæg  ø```e  É```ªHQh  ,ô```FGhO

 å∏ãªdÉH  áμ°ùªe  ô°üe  »a  á°ùdÉ£ÑdG  ádhO  π«KÉªJ  øe  ô«ãc  »a  á∏ãªªdG  ¢ùjõjEG

.IQÉ°†dG  ø«WÉ«°ûdGh  ìGhQC’G  Oô£d  kÉMÓ°S  ¬æe  Iòîàeh  ,…ójóëdG

 »a  Iƒ≤Hh  âeóîà°SG  »àdG  äÉã∏ãªdG  Iôμa

 øe  ójó©dG  ™e  »Ñ©°ûdG  ôë°ùdG  ∫ÉªYCG

iôNC’G  á«°Sóæ¡dG  ∫Éμ°TC’G
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 áã∏ãªdG  hCG  á«eô¡dG  ¢SGôLC’G  óéf  ô°VÉëdG  âbƒdG  »a  á«Ñ©°ûdG  Éæfƒæa  »ah

 É¡æe  ôéj  Ée  Éª«°S  ’h  ,ÜGhódG  ¢†©H  êô°Sh  ΩÉéd  »a  kGô«ãc  áeóîà°ùe  πμ°ûdG

 OôW ≈dEG  ±ó¡j  …òdG  …ôë°ùdG  ¢Vô¨dG  É¡æe  ∞°ûà°ùf  ¿CG  øμªj  å«M ;äÉHô©dG

 ,Égô«°S  »a  ôã©àJ  É```¡∏©éàa  áHGódG  ≈∏Y  ô```KDƒJ  ób  »```àdG  ø```«WÉ«°ûdG  hCG  ìGhQC’G

 ,πªëdG  π≤ãH  á«dÉÑe  ô«Z  kÉfÉ«MCG  hóÑJ  kÓªM  πªëJ  hCG  áHô©dG  ôéJ  »àdG  áHGódÉa

 »ah  ,ìGhQC’G  ¢†```©H  É¡d  ø«©ªdG  hCG  ™```aGódG  ¿É```c  ƒd  Éªc  É¡àcôM  »```a  á```Ø«ØN

 ôKDƒJ  z kÉ°Sƒμ oY{  ¿CÉch  ,ô«°ùdG  »```a  íªéJh  , kÓ≤K  πbCG  πªëd  ôã©àJ  iôNCG  ¿É```«MCG

 ¢†©ÑH  ÉgójhõJ  ≈∏Y  »Ñ©°ûdG  πLôdG  πªëJ  á©ªàée  ÜÉÑ°SC’G  √òg  π©∏a  ,É¡«∏Y

 »ªëJ  á«FÉbh  ´hQO  á```HÉãªH  qó©J  »àdG  á«WhôîªdG  hCG  πμ```°ûdG  áã∏ãªdG  ¢SGô```LC’G

 hCG  G kRôM  íÑ°UCG  »eô¡dG  πμ```°ûdG  ¿CÉc  ø«WÉ«°ûdGh  Iôjô°ûdG  ìGhQC’G  ø```e  á```HGódG

 çhQƒªdG  »a  Iƒ≤H  ô°ûàæj  »eô¡dG  å∏ãªdG  πμ°T  ¿CG  óéfh  ,1áHGódG  »ªëj  kGó°UQ

 ¿CG  ¬H  ¿Éª«∏°S  ´É```£à°SG  …òdG  ºJÉîdG  ƒgh)  ¿É```ª«∏°S  ºJÉîH  ≥```∏©àªdG  »```Ñ©°ûdG

 ¬d  âæHh  ,QÉéMC’G  ¬d  â©£bh  ,•É```°ùÑdG  ¬d  â∏ªëa  ,√ôî°ùjh  øédG  Ωó```îà°ùj

 ƒg  ºJÉîdG  Gòg ¿CG  »Ñ©°ûdG  ôë°ùdG  äÉØæ°üe ¢†©H  ô«°ûJh  ,(Qƒ°ü≤dGh  πcÉ«¡dG

 ájOó©dG  ¬àª«b  ¿CG  PEG  ;ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ΩOB’  ¿Éc  »eôg  πμ°T  ≈∏Y  º```JÉîd  ô```jƒ£J

 ºJÉîdG  Gòg  Ö°ùf  óbh  ,2πªédG  ÜÉ```°ùëH  (15)  …hÉ°ùJ  …ôë°ùdG  ™```HÉ£dG  äGP

 ôNBG  ¿CG  »Ñ©°ûdG  çhQƒªdG  ô```còjh  ,¿Éª«∏°S  ôjRh  AÉ«NôH  øH ∞°UBG  ≈dEG  kÉ```°†jCG

 √òg  ó©H  ¢ûgóf  ’CG  »¨Ñæj  Gò```dh  ,3»dGõ¨dG  ΩÉeE’G  ¿Éc  ºJÉîdG  Gòg  ∂```∏e  ø```e

 »eôg  πμ°T  ≈∏Y  áYƒæ°üe  áÑéMCG  ≈```∏Y  ø««Ñ©°ûdG  óæY  ôã©f  ¿CG  øe  ø```FGô≤dG

.»©ØædG  ¢Vô¨dGh  »æjódG  ¢Vô¨dG  ø«H  É¡Ä°ûæe  »a  â©ªL  å∏ãe  hCG

.80  ¢U  ,ájôë°ùdG  äGó≤à©ªdGh  »Ñ©°ûdG  øØdG  ,ΩOÉîdG  ó©°S ```  1

 âbƒdG  »```a  øédG  ∑ƒ```∏e  QÉ°†ëà°SG  »```a  á```YÉª∏dG  ô```gGƒédG  ,»```bhRôªdG  ˆG  »```M  ƒ```HCG  »```∏Y ```  2

.21 ¢U  ,(Ω1959  IôgÉ≤dG  áÑàμe)  ,áYÉ°ùdGh

.158  ¢U  ,»Ñ©°ûdG  ôë°ùdG  »a  á«∏«μ°ûàdG  RƒeôdG  ,ø°ùM  Oƒªëe  ¿Éª«∏°S ```  3
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 ¿ƒ£H  »a  Iô```KÉæàeh  Iô«ãc  ´ƒ```°VƒªdG  Gòg  ∫ƒ```M  QhóJ  »```àdG  ¢ü```°ü≤dÉa

 »àdG  á¨dÉÑªdG  »g  IóMGh  á```Ø°U  »a  kÉ©«ªL  ∑ôà°ûJ  É¡æμdh  ;á«îjQÉàdG  Ö```àμdG

 øe  ô«ãμdG  Ö°ùæJ  »àdGh  ,IQÉ°†ëdGh  ,¢VQC’Gh  ,¿É°ùfE’G  :ô°üªH  QÉ¡Ñf’G  ¢ùμ©J

 IôFGO  øe  êhôN  »a  ¥QGƒ```îdGh  ôë°ùdG  ∫ÉªYCG  ≈dEG  IQÉ```°†ëdG  √òg  äGõ```éæe

 ¿CÉH  áYÉæ≤dG  »£©j  Éªe  ,¬JÉ«∏éJh  ±ƒdCÉeÓdG  ≈```∏Y  ìÉàØfG  ≈dEG  ±ƒdCÉe  ƒg  É```e

 áª°S  ¬æe  π©éj  kGQòéJ  ô°üªH  á≤∏©àªdG  á«îjQÉàdG  áHÉàμdG  »a  Qòéàe  Ö«é©dG

 kGô°üæY √QÉÑàYÉH  ô°†ëj  iôNCG  Iôeh  ,áØ°üdG  √ò¡H  Iôe  ô°†ëj  kÓμ°Th  ,IRQÉH

.™FÉbƒdGh  ™bGƒdG  »a  kÓYÉah  kÉ«≤«≤M  kÉ«îjQÉJ  kÉjõ«ØëJ

 IQÉ°†ëdG  É```¡àØ∏N  »```àdG  áª«¶©dG  QÉ```KB’G  äô```¡H  É```e  Qó```≤H  ,Gò```μgh

 äGQÉ°†M  øe  iôNCG  IQÉ°†M  É```¡∏ãe  ∞∏îJ  ºd  »àdGh  ,áªjó≤dG  á```jô°üªdG

 áªjó≤dG  Qƒ°ü©dG  »```a  ºdÉ©dG  QÉKB’G  √òg  äô¡H  Ée  Qó```≤H  ,ºjó≤dG  º```dÉ©dG

 ,QÉKB’G ∂∏àH »dÉªédG ¢Sƒ¡dG ∂dP kÉ©«ªL âaôY »àdG ,áãjóëdGh á£«°SƒdGh

 AÉHOC’Gh  ádÉMôdGh  ¿ƒNQDƒªdGh  á```dÉMôdG  ¬Ñàc  Éª«a  ¬°ùØf  øY  ôÑY  …ò```dGh

 áª∏μdÉH  ô«Ñ©àdG  ¿ƒdGƒj  Gò```g  Éæeƒj  ≈àM  ¿ƒdGõj  ’h  ,Qƒ°ü©dG  ∂∏J  ∫Gƒ```W

 ºjó≤dG  …ô°üªdG  ¿É°ùfE’G  ¬YóHCG  ÉªH  ,π«ÑædG  ¢Sƒ```¡dG  ∂dP  øY  IQƒ°üdGh

 ô°üe  IQÉ°†ëH  »fÉ°ùfE’G  ÜÉéYE’G  Gòg  Qó≤H  ,áîeÉ°T  ájQÉ°†M  äÉjBG  øe

 ``  iôNC’G  á«fÉ°ùfE’G  äGQÉ°†ëdG  øe  …CÉH  ÜÉéYEG  ¬∏KÉªj  ’  …òdG  ``  áªjó≤dG

 kÉ°†jCG  Qƒ°ü©dG  ΩóbCG  øe ``  áª«¶©dG  ájô°üªdG  QÉKB’G  √òg â°Vô©J  Ée  Qó≤H

 Öjô¡àdGh  áfÉ¡à°S’Gh  ábô°ùdGh  ¬jƒ°ûàdGh  ƒëªdGh  ¿Ghó©∏d  ``  Gòg  Éæeƒj  ≈dEG

 ºFGôédG  ∂∏J  »```a  ΩÉμëdGh  ¢SÉædG  øe  ô«ãμdG  ∑QÉ```°Th  ,ß«∏¨dG  π```¡édGh

 IAƒÑf  âbó°Uh  ,áª«¶©dG  ájô°üªdG  QÉKB’G  ≥M  »a  âÑμJQG  »àdG  ÉjÉ£îdGh

 ∫ƒ≤j  »àdGh  QÉ```KB’G  ∂∏J  ô«°üe  ø```Y  z¢Sƒ```«Ñ«∏μ°SCG{  …Qó```æμ°ùdG  º```«μëdG

 ôé¡«°Sh  ø«jô°üªdG  áfÉjO  óMCG  ¬«a  ±ô©j  ’  …òdG  âbƒdG  Üôà≤j{  :É¡«a

 ≈≤Ñj  ød  !ô°üe  É«a  .¬```«∏Y  kGOƒ¡°T  §≤a  ≈JƒªdGh  QƒÑ≤dG  ¿ƒ```μà°Sh  ,É```fó∏H
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 ≈≤Ñj  ødh  ,ÜÉ≤YC’G  ø```e  óMCG  É¡H  øeDƒj  ’  ,ô«WÉ°SCG  iƒ```°S  ∂Ñgòe  ø```e

 ºdh  ,zá¡dB’G  AÉeób  øY  ç qóëj  …òdGh  ,ôéëdG  ≈∏Y  ¢Tƒ≤æªdG  ΩÓμdG  ô«Z

 Gòg  π¶«°S{  :√óÑ©e  ¿GQóL  ≈∏Y  áHƒàμªdG  »```fÉãdG  ¢ù«°ùeQ  IAƒÑf  ≥```≤ëàJ

.1zóHC’G  ≈dEG  Üô∏d  kÉà«H

 ºd  »àdG  É``gRƒ`æch  á```jô`°üªdG  QÉKB’G  ïjQÉ`J  ø`e  äÉ`ëªd  ¢†````©H  ∂````∏J

 êQÉN  Gƒ∏X  ø```jòdG  ô°üe  πgCG  ø```««≤«≤ëdG  É¡JÉæ oH  ø```e  k’ÉM  ó```©°SCG  ø```μJ

 ’h  ``  GƒehÉb  ``  á```ª«¶©dG  ºgQÉKBG  πãe  ``  º```¡æμd  ;Qƒ°ü©dG  ∫Gƒ```W  á```dOÉ©ªdG

 øjó°SÉØdG  ΩÉμëdG  øe  AÉ¡Ø°ùdG  ¢†©H  ój  ≈∏Y  AÉæØdG  πeGƒY  πc  ``  ¿ƒdGõj

!!!ø«bQÉªdG

 ,(Ω2000  Iô```gÉ≤dG  ,Iô°SC’G  á```Ñàμe  ,ôà«YR  ∫OÉY  :á```ªLôJ)  ô¡f  IÉ```«M  π```«ædG  :≠```«aOƒd  π```«eEG ```  1

.665 ¢Uh  663 ¢U
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والعالم ا�سالم 

■  øjhQCG  äôHhQ
¿ÉªãY  óªMCG  :áªLôJ

االستشراق خطابات 

 ÜÉ```àc  ¿CG  á```∏jƒW  Iô```àa  ò```æe  ó```cCÉJ  ó```b  ¿É```c  GPEG

 ,1978  ΩÉY  »a  Qƒ°ûæªdG  ,ó«©°S  QGhOE’  z¥Gô```°ûà°S’G{

 ,πjhCÉàdG  AÉ£NCGh  á«KóëdG  AÉ£NC’G  ø```e  ójó©dG  ≈∏Y  iƒàMG

 ∫ƒ≤ëdG  íàa  øY  ¬YÉaO  ≈dEG  ``  ø«jÉMB’G  Ö```dÉZ  »a  ``  ó```æà°ùf

 »à«MÉf  ø```e  .∫ÉéªdG  Gò```g  »a  ¢TÉ≤ædG  §```«°ûæJh  á```«ãëÑdG

 â∏ØZCG  √hò```M  äòM  »àdG  ÖàμdGh  ,ÜÉ```àμdG  Gò```g  ¿CG  ó```≤àYCG

 ºéf  …òdG  ô«Ñc  óM  ≈```dEG  »ëdG  ¢TÉ≤ædG  ¿CGh  ,åëÑdG  ¥É```aBG

 π¶j  kÉehO  .ájÉ¨∏d  á≤«°V  OhóM  »a  ôeC’G  ôNBG  ô°üëfG  ¬```æY

 ;¬àHÉàc  ≈dEG  áLÉM  »a  »æØdGh  »```ªjOÉcB’G  ¥Gô°ûà°S’G  ï```jQÉJ

 RÉ«àLG  ΩRÓdG  øe  ,kÉ©e  ¿BG  »a  kÓ```eÉch  kÉë°VGh  ¿ƒμj  »```μdh

 »àdG  á«∏c  á«Ø°ù©àdG  á```«aGôZƒHƒ£dGh  á```«LƒdƒfhôμdG  Ohó```ëdG

 ≈∏Y  ``  kÉ```eÉªJ  Öjô¨dG  ø```e  .√ò```«eÓJh  ó```«©°S  É```gô°†ëà°SG

 ïjQÉàH  ,¢ùjQÉH  ,»Hô©dG  ºdÉ©dG  ó¡©e  »a  ,øjQOCG  äôHhQ  ,»fÉ£jôÑdG  ¥ô°ûà°ùªdG  Iô°VÉëe  ¢üf  ■

.2009  ôÑªaƒf  5
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 É«≤jôaEG  ∫Éª°T  »a  »°ùfôØdG  OƒLƒdG  πgÉéàj  ¿CG  QÉàNG  kGó«©°S  ¿CG  ``  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S

 ,ø««dÉ«fƒdƒμdG  ø```jôjóªdG  ø```«H  É¡fGó∏H  »```a  ¬¶MÓf  …ò```dG  º```«ªëdG  Dƒ```WGƒàdGh

 »°ùfôØdG  ¥Gô°ûà°SÓd  ô«ÑμdG  ¢Vô©dG  ó≤a  »a  º¡°SCG  Éªe  ,ø«fÉæØdGh  ø««©eÉédG

 ∫ÉªYCG  ¢†©H  π«∏ëJ  »a  √Oƒ¡ée  ô°üM  å«M  ,¬```Jƒ¶M  øe  ó«©°S  ¬MôàbG  …ò```dG

.ø««°ùfÉehôdG  ÜÉàμdG

 πeÉμdG  ΩÉ¡J’G  ƒ```ëf  ™aóæj  ƒgh  ¬°ùØæH  ô```©°ûj  ºd  kGó«©°S  ¿CG  kGó```«L  π```«îàf

 äÉ°SGQódGh  ,É```«LƒdƒàÑ«L’G  ,¬°ùØf  è¡æªdÉH  kÓ```«∏ëJ  »°†à≤j  Éªe  ,¥Gô```°ûà°SÓd

 ,á«æ«°üdG  IQÉ°†ëdGh  á«àjôμ°ùæ°ùdG  AÉª∏Y  ∫ÉªYCG  ,á«côàdGh  ,á«°SQÉØdGh  ,ájôÑ©dG

 π≤©dGh  .¥ô```°ûdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  Üô```¨dG  »a  á«aÉ≤ãdG  äÓ```YÉØàdG  á∏°ù∏°S  π```c  É```ªc

 kGó«©°S  ¿CG  nó``` r« nH  ;ó©H  ≥∏îj  ºd  ≥Ñ°S  É```e  πc  π«∏ëJ  ≈∏Y  QOÉ```≤dG  …ó```«Hƒ∏μ«°ùf’G

 Éªe  ,Qƒ£àªdG  á```«æ«°üdG  hCG  á```«àjôμ°ùæ°ùdG  äÉ```°SGQódG  è¡æe  É```e  kÉYƒf  ™```∏£à°SG

.ô«ÑμdG  QòëdG  ≈dEG  ¬H  ≈°†aCG

 »a  kÉjƒb  k’ƒëJ  ``  1798  ΩÉY  »a  ``  äôHÉfƒH  …ój  ≈∏Y  ô°üe  hõZ  ¢```ù°SDƒj  º```d

 »æfEG  PEG  ;á£≤ædG  √ò```g  ≈dEG  ™LQCG  ±ƒ°Sh  ,Üô```¨dG  »a  ΩÓ°SE’Gh  Üô```©dG  á```°SGQO

 á¶ëd  ``  ¬KhóM  ø```μªªdG  øe  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈```∏Y  ``  øμj  ºd  ≥```Ñ°S  É```e  ¿CG  ô```μaCG

 É«Lƒdƒæ«°üdG  ïjQÉJ  ≈```dEG  Éfô¶f  GPEG  ÉæfCG  ô«Z  .É«LƒdƒàÑ«L’G  ï```jQÉJ  »a  á```©«£b

 `` á∏jƒW  Iôàa  òæe  ¬«∏Y  ¿ƒ«°ùfôØdG  øª«¡j  º∏Y  ƒgh  ``  (á«æ«°üdG  IQÉ°†ëdG  º∏Y)

 ∫hCG  É°ùfôa  âfÉc  .á«FÉæãà°SG  á«ªgCG  …CG  πãªj  ’  1 1798  ΩÉY  ¿CG  í°VGƒdG  øe  óéf

 ¿ô≤dG  ∫ÓNh  .1814  ΩÉ```Y  »a  á«æ«°üdG  Ωƒ∏©∏d  á```jPÉà°SCG  »°Sôc  ¢ü°üîJ  á```dhO

 ,¿É«dƒL)  ∫ÉéªdG  Gò```g  »a  ø«°ü°üîàªdG  QÉÑc  ∫É```ªYCG  äQƒ£J  ,ô°ûY  ™```°SÉàdG

 á«dÉjôÑeE’G  äÉYõædÉH  É¡£HQ  ™«£à°ùf  ¿CG  ¿hO  (õ«fhO  ``  ¿É°S  hO  »aôgh  GRƒªjQ

 ∫ÓN  ó«∏≤àdG  (»```LƒdƒàÑ«L’G  øHG)  hô```«Ñ°SÉe  …ôægh  ƒ«∏H  ∫ƒ```H  ó∏N  .É```°ùfôØd

.ô°üe  ≈∏Y  á«°ùfôØdG  á∏ªëdG  ΩÉY ```  1
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 É¡àfÉμe  ≈∏Y  É°ùfôa  â¶aÉM  ,á```«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ≈àMh  ,øjô°û©dG  ¿ô```≤dG

 QÉ«H  »Lƒdƒæ«°üdG  √ô£°S  …òdG  …ôgƒédG  çóëdG  ¿CG  nó r« nH  ;É«Lƒdƒæ«°üdG  ¬Lƒªc

 º¶©e  ¿CG  »a  πãªàj  ``  õ«d  ¿ƒª«°S  º°SÉH  ™```°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  ±hô©ªdG  ``  õ```fÉªμjQ

.ø««æ«°üdG  øe  GƒfÉc  ``  »°VÉªdG  »a  Éªc  Ωƒ«dG  ``  á«æ«°üdG  IQÉ°†ëdG  AÉª∏Y

 ájóæ¡dG  IQÉ≤dG  ¬Ñ°ûd  »fÉ£jôÑdG  ∫ÓàM’G ≈°†aCG  ájóæ¡dG  äÉ°SGQó∏d  áÑ°ùædÉH

 á«ªch  ,ø«ãMÉÑdG  øe  áª¡e  áYƒªée  Qƒ```¡X  ≈dEG  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  ióe  ≈```∏Y

 ¿CG  »≤«≤ëdG  øeh  ,É```¡H  á≤∏©àªdG  πFÉ°ùªdGh  á«àjôμ°ùæ°ùdG  ∫ƒ```M  äGQGó°UE’G  ø```e

 ΩÉ«∏jh  ≈dEG  `` ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈```∏Y ``  ™LôJ  IRQÉÑdG  IôμÑªdG  äÉeÉ¡°SE’G  ø```e  kGOó```Y

 êÉàfE’G  ™Ñàj  º```d  ,∫ÉªL’G  ¬Lh  ≈∏Y  øμdh  .∑hô```Ñ«dƒc  ¢SÉeƒJ  …ô```æg  hCG  õ```fƒL

 ∫ƒM  É¡JÉ°SGQO  ôjƒ£J  »a  áÄ«£H  á«fÉ£jôÑdG  äÉ©eÉédG  âfÉch  ,ájGôdG  »ªjOÉcC’G

 ¿Éc  …òdG  ``  ∫É«d  õdQÉ°T  ô«°ùdG  ¥ô```°ûà°ùªdG  ¢Sôμj  ¿CG  øe  k’óHh  ,á```«àjôμ°ùæ°ùdG

 π°†a  ;ájóæ¡dG  äÉYƒ°VƒªdG  á°SGQód  ró¡L  ``  zá«fóªdG  ájóæ¡dG  áeóîdG{  »a  πª©j

 ø««°ùfôØdG  ¿CG  ô«Z  ,»∏gÉédG  »Hô©dG  ô©°ûdG  áªLôJ  »a  åMÉÑc  ¬à©àe  ≥≤ëj  ¿CG

 ΩÉY  »a  πé«∏°T  ¿ƒa  º```∏¡∏«a  â°ùLhC’  ájPÉà°SCG  »°Sôc  Gƒ```°ü°üN  øe  ∫hCG  º```g

.¬°ù«°SCÉàd  1853  ΩÉY  ≈àM  Gôà∏éfEG  äô¶àfG  Éªæ«H  ;1808

 ™LQCG  »æfCG  ô«Z  ,á```jóæ¡dG  äÉ°SGQódG  øY  åjóë∏d  »```Øμj  ÉªH  kÓgDƒe  â```°ùd

 ¬°ü°üN  …òdG  ,ÜGƒ°T  ófƒªjôd  (1950)  zá«bô°ûdG  á°†¡ædG{  ºî°†dG  ÜÉàμdG  ≈dEG

 Qƒ°ûæªdG  ``  zÉà°ù«aG  ófõdG{  »```°ùfôØdG  πª©dG  ¿CG  ócDƒj  ¬fCG  ßM’CG  ,á```dCÉ°ùªdG  √ò```¡d

 ïjQÉJ  »a  »≤«≤ëdG  ∫ƒ```ëàdG  ¢ù°SCG  ``  ¿GQƒ```HhO  ``  π«àμfG  πÑb  ø```e  1771  ΩÉ```Y  »```a

 É¡fCG  ≈dEG  iôf  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  á≤MÓdG  äÉ°SGQó∏d  áÑ°ùædÉH  .á«bô°ûdG  äÉ°SGQódG

 á¨∏dG  øY{  πãe  äÉLÉàf  ∫ÓN  øe  ,¿ÉªdCÓd  á≤«ª©dG  áaô©ª∏d  ``  kÉ```jôgƒL  ``  ø```jóJ

 ¢ûjQójôØd  (Über die Sprache und Weisheit der Indier)  zóæ¡dG  »a  áªμëdGh

 º∏¡∏«a  â°SƒLhCG  πÑb  øe  iôNCG  ∫ÉªYCGh  zÉà«L  OÉaÉLÉ¡ÑdG{  áªLôJ  ,πé«∏°T  ¿ƒa

.ôdƒe  ¢ùcÉªd  zGó«a  èjôdG{  áªLôJh  ,πé«∏°T  ¿ƒa
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 äÉaÉ°ûàc’ÉH Iƒ≤H ôKCÉàªdG ,ÜGƒ°T É¡æ«H »àdG »HOC’G ºdÉ©dG Qƒ°U Éæ«°üMCG GPEG

 ,¬JƒL  ``  ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô≤dG  ∫ÓN  …ó```æ¡dG  ÜOC’G  øY  á```eó≤àªdG  äÉ```ªLôàdGh

 ,¿ƒ°SôeG  ,QhÉ¡æHƒ°T  ,¬°ûà«f  ,¬æjÉg ,ô«dOƒH  ,¬«∏°û«e ,ƒLƒg ,¢ù«dÉaƒf  ,ø«JQÉe’

.º¡æ«H  ó«MƒdG  »fÉ£jôÑdG  ¿Éc  ô«NC’G  ¿CG  iôf  ``  »∏∏«°T  ,¿Éªà«a

 ÖfÉL  ø```e  kÉ«Ñ°ùf  ô```«¨°üdG  ΩÉ```¡°SE’G  Gò```g  ø```e  ºZôdG  ≈```∏Y  ,∂```dP  ™```eh

 ájƒ«°SB’G á«©ªédG AÉ°†YCG É¡≤≤M »àdG çÉëHC’G âeÉb ,ø««fÉ£jôÑdG ø«bô°ûà°ùªdG

 ¿ƒ«dÉ¨æÑdG  OÉYCG  å«M  ;á∏«°UC’G  zá«dÉ¨æÑdG  á°†¡ædG{  Qƒ```¡X  »a  QhóH  ∫É¨æÑdG  »```a

 õdQÉ°T  í°Vh  Éª∏ãe  ``  ∂dP  øY  kÓ°†a  .ôîØH  ¬```©e  πeÉ©àdGh  ,º¡«°VÉe  ±É```°ûàcG

 ÉgQhO  á«bGô°ûà°S’G  çÉëHC’G  äOCG  ``  (2002)  zÜÉë°UC’Gh  GPƒH{  ¬HÉàc  »```a  ø«dG

.É«°SBG  ÜƒæL  »a  IOóéªdG  ájPƒÑdG  çÉ©ÑfG  »a

 á©£b øe zkÉÄ«¡e{  øμj  ºd  ¥Gô°ûà°S’G  ¿EG  :á«fÉK  ∫ƒ≤dG  ΩRÓdG  øe ,í«°Vƒà∏d

 áYƒæàe  áaÉãμHh  ,áæjÉÑàe  πMGôe  ôÑY  Qƒ£J  á«HhQhC’G  OÓÑdG  ∞∏àîe  »a  .IóMGh

 »a  »Hô©dG  º```dÉ©dG  ƒëf  ¬LƒªdG  ¥Gô```°ûà°S’G  Qƒ£J  π```¨°ûfGh  á```Ø∏àîe  äÉ```æjƒμJh

 kÉfÉ«MCGh  ,ájó≤ædG  á«ª∏©dG  á°SGQódG  QÉWG  »a  ô°ûY  ™°SÉàdGh  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ø«fô≤dG

 äÉHÉàc  øe  äGQÉàîe  á```ªLôJh  ,ô«°ùØàdGh  åjOÉMC’Gh  ,¿BGô```≤dÉH  ∫óé∏d  Iô```«ãªdG

 »àdG  »g  á«æjódG  äÉ```eÉªàg’G  ¿CG  óéf  ,»dÉàdÉHh  …ô```Ñ£dG  É```ª«°S  ’  ,ø```«NQDƒªdG

 GƒeÉb  ób  GƒfÉc  GPEGh  .øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ∫ÓN  πbC’G  ≈∏Y  ,º∏©dG  Gòg  ≈∏Y  âæª«g

 IQƒ°üH  ¢Só≤ªdG  ÜÉ```àμdG  ájôÑY  º¡Ød  ``  ájGóÑdG  ò```æe  Gògh  ``  á```jôÑ©dG  á```°SGQóH

 øY  åëÑdG  hCG  ,AÉ```eó≤dG  ø««fGôÑ©dG  IÉ```«M  §ªf  ø```Y  A»°T  á```aô©e  hCG  ,≈```∏°†a

 hCG  ,ºjó≤dG  ó¡©dG  É¡fhO  »àdG  ïjQGƒàdG  ábO  ø«ÑJ  á«ªdÉY  É«Lƒdƒfhôc  AÉæH  IOÉ```YEG

 á«ë«°ùªdG  ¢ùFÉæμdG  ø«H  Öjô≤àdG  »a  IóYÉ°ùªdG  hCG  ,äÉ«dÉ°SQE’G  πª©d  ô```«°†ëàdG

 ≈∏Y  ¢TÉ≤ædG  »a  QÉ°üàf’G  hCG  ,á«Hô¨dG  ¢ùFÉæμdG  øe  ôãcCG  hCG  á°ù«æc  ™e  á«bô°ûdG
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 ∫ÉLQ  øª«g  ,á∏jƒW  Iô```àa  ∫ÓN  .1ø««¡«dCÉàdG  hCG  ,â```fÉà°ùJhôÑdG  hCG  ,∂```«dƒKÉμdG

 AÉ°ûfEG  π°UCG  á«æjódG  ÜÉÑ°SC’G  âfÉch  ,á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódG  ∫Éée ≈∏Y  ¢Shô«cC’G

 IófÉ°ùe  øe  k’óH  .ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ∫Ó```N  ,Gôà∏éfEG  »a  á«Hô©dG  »```°SGôc  ∫ qhCG

 ,º«ëédG  øe  ±ƒîdGh  áæédG  »a  πeC’Gh  ,ΩÓ°ùdG  øY  åëÑdG  ¿Éc  ájQƒWGôÑeE’G

.øeõdG  øe  IôàØd  ¥Gô°ûà°SÓd  ¢ù«FôdG  ∑ôëªdG

 ,»Hô©dG  ÜOC’G  »a  zá∏«dh  á∏«d  ∞dC’{  ¿Éc  ``  á«ªgC’G  ô«Ñc  ¬æμdh  ``  AÉ```æãà°SÉH

 »Øa  ,∂dP  ™eh  .á°†¡ædG  ô°üY  ó©H  Ée  á«HhQhC’G  áaÉ≤ãdG  ≈∏Y  ô«¨°U  ôKCG  ,ÜOCÉc

 íÑ°üJ  ¿CG  øμªªdG  øe  IôàæY  áªë∏e  ¿CG  IôàØd  ióÑJ  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  á```jGóH

 …CG  ≈∏Yh  .≥≤ëàj  º```d  lπeCG  ¬fCG  ô«Z  ,kÉ```ª«¶Y  kÉ```°üf

 ¢ùfƒØdBG  hCG  ∫É«d  õdQÉ°T  πãe ``  á∏b  ∑Éæg  âfÉc  ∫ÉM

 iód  »∏gÉédG  ô©°ûdÉH  ájóéH  âªàgG  `` ø«JQÉe’  hO

 IQƒ°üªdG  á```«Hô©dG  äÉWƒ£îªdG  ¿CG  ≈```àM  .Üô```©dG

 äÉÑàμªdG  iô```Ñc  »a  É¡aÉ°ûàcG  OÉ```©j  »àdG  á```©FGôdG

 »≤«≤M »dÉªL hCG  »ª∏Y ΩÉªàgG …CG  ôãJ  ºd á«HhQhC’G

.É¡FÉæàbG  âbh

 ô«KCÉJ  …CG  ø««°SQÉØdG  ø```ØdGh  ÜOCÓd  øμj  ºd  ``  π```ãªdÉHh  ``  ôeC’G  á```≤«≤M  »```a

 á«æjódG  hCG  á«ªjOÉcC’G  äÉeÉªàg’G  âfÉc  IôªdG  √òg  ¿CG  ô«Z  ,Üô¨dG  ≈∏Y  ®ƒë∏e

 É«fÉ£jôH  »a  AGƒ°S  ,á«°SQÉØdG  äÉ°SGQó∏d  ô«Ñc  ó«∏≤J  ∑Éæg  øμj  ºdh  ,á«ªgCG  πbCG

 »°†ªJ  á«fÉªdC’Gh  á```«fÉ£jôÑdG  ±QÉ©ªdG  âfÉch  ,É```°ùfôa  hCG  É«fÉªdCG  hCG  ,≈```ª¶©dG

 óMCG  ôjhQ  hO  ¬jQófBG  äÉªLôJ  qó©J  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  .á«°ùfôØdG  äÉªLôàdG  ôÑY

 ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  øe  äÉ«æ«KÓãdG  ∫Ó```N  á«°SQÉØdG  Gƒ°SQO  øjòdG  ø««°ùfôØdG  π```FGhCG

 á∏°ù∏°S  QÉWEG  »a  √Éæ©e  á«°SQÉØdG  áaÉ≤ãdÉH  ¿Éààa’G  òNCG  .iôÑc  á«ªgCG  äGP ,ô°ûY

.IôNB’Gh  »MƒdG  ôμæjh  ,ˆG  OƒLƒH  ô≤j  Ögòe  ƒgh  ,á«¡«dCÉàdG  ≈dEG  ¿ƒªàæªdG  ,¿ƒ«¡«dCÉàdG ```  1

 øμj  ºd  ¥Gô°ûà°S’G  ¿EG
 á©£b  øe  zkÉÄ«¡e{
 ∞∏àîe  »a  ,IóMGh
 Qƒ£J  á«HhQhC’G  OÓÑdG
áæjÉÑàe  πMGôe  ôÑY
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 ¬jQófC’  …ó©°S  áªLôJ  á∏HÉ≤e  IQhô°V  ióÑJ  å«M  ;ájô©°T  äÉªLôJ  ø```e  ájõeQ

 »°SOhOôØdG  áeÉægÉ°T  áªLôJh  ,õfƒL  õeÉ«dƒd  …ó```©°Sh  ßaÉM  áªLôàH  ô```jhQ  hO

 øe  ájô©°ûdG  áYƒªéªdG  √òg  »a  .ódGô«Lõà«Ød  ΩÉ«îdG  ôªY  áªLôàH  πgƒe  ∫ƒéd

 øμªªdG  øeh  ,¢SQÉa  OÓH  »a  ádÉMôdG  øe  OóY  ¢Uƒ°üf  ¢†©H  áaÉ°VEG  …Qhô°†dG

 hO  QƒJQG  ,¬«jQƒe  ¢ùª«L  ,¿GOQÉ```°T  ¿ƒL  ,∫Éa  Ó∏jO  hôà«H  º¡æ«H  ø```e  ô```còf  ¿CG

 »°SQÉØdG  ´ƒ°VƒªdÉH  »```Hô¨dG  ΩÉªàg’G  ø```μj  ºd  ,»dÉàdÉH  .»Jƒd  QÉ```«H  hCG  ƒ```æ«HƒL

 Ée  hCG  ,»°SQÉØdG  ô```©°ûdG  ≈dEG  óæà°SG  ÉªfEGh  ,ï```jQÉàdG  hCG  É«Lƒdƒ«àdG  ≈```∏Y  kÉ```Ñ°üæe

 äÉæªæª∏d  »eÉæàªdG  ¥hòdGh  ,≈dhCG  á«MÉf  øe  »°SQÉØdG  ô©°ûdG  øe  kÉ«dÉM  √É```æaôY

 √òg  á«aƒ°üdGh  á«dÉªédG  äÉeÉªàg’G  âfÉc  Gòμgh  .iôNCG  á```«MÉf  øe  á«°SQÉØdG

 ÜGƒ°T  ófƒªjGQ  ìô°T  á«bô°ûdG  á°†¡ædG  ô°üY  ∫ÓN  .ó¡°ûªdG  áeó≤e  »a  Iô```ªdG

 ,áWQÉîdG  ≈∏Y  áæª«¡e  áfÉμe  â∏àMG  ``  Üô©dG  É¡ëàa  ¿CG  ó©Hh  ``  ¢```SQÉa  OÓ```H  ¿CG

 .(…QÉª°ùeh  …ƒ∏¡H  ,Éà°ù«aG)  ΩÓ°SE’G  πÑb  É¡«°VÉe  ≈∏Y  ¢üNC’ÉH  áÄμàe  É¡æμdh

 ÜGƒHC’G  äòNCG  ,ÜGƒ```°T  Öàc  Éªc  ,π```«àμfBG  ∫ÓN  øeh  ,¢SQÉa  OÓ```H  øe  G kAó```H{

.(6 ¢U)  .z...íàØæJ

 ¿ô≤dG  ôNGhCÉH  §```°ShC’G  ¥ô°ûdÉH  Üô¨dG  á```bÓY  ájGóH  äô```°üàbG  ¿EGh  ≈```àM

 ,Oƒæ¡dG  ø«ª∏°ùªdGh  ,É```e  óM  ≈dEG  ø««fGôj’Gh  ,∑GôJC’G  ¿CG  ô```còf  ,ô°ûY  ø```eÉãdG

 ≈∏Y  zá∏«dh  á∏«d  ∞dCG{  ™°VƒH  Üô©dG  øY  ø««°ùfÉehôdG  ∫ƒ```°†a  GƒHòL  øjòdG  º```g

 ∑GôJC’ÉH  ÉªfEGh  ,á«Hô©dG  πFÉ°ùªdÉH  kÉ```ªà¡e  øμj  ºd  ¿hôjÉH  ¿CG  Éæd  øq«Ñàj  ,Ö```fÉL

 ¿Éc  .Oƒæ¡dG  ø«ª∏°ùªdGh  ø```««fGôjE’ÉH  ≥∏©àJ  1Qƒ```ªd  zñQ  ’’{  (á```jGhQ)  .¿É```ÑdC’Gh

 ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  »a  ``  ø```«bô°ûà°ùªdG  ø«eÉ°SôdG  ø```e  ≈dhC’G  áYƒªéªdG  ≈dEG  ô```¶æj

 É¡dƒbCG  ``  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  »ah  .zQƒØ°SƒÑdG  ƒeÉ°SQ{  º¡fCG  QÉÑàYG  ≈```∏Y  ``  ô```°ûY

 äGOôØe  Ωóîà°ùJ  á°ùfÉéàe  ácôM  »HOC’G  ¥Gô```°ûà°S’G  øμj  ºd  ``  kGQGôμJh  kGQGô```e

.»fÉ£jôH  ¥ô°ûà°ùe  ,(1852  ``  1779)  Qƒe  ¢SÉeƒJ  ô«°S ```  1
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 ø«bô°ûà°ùªdG  ±ÓN ≈∏Y GƒfÉc  ó≤a ,»dÉàdÉHh  ,ácôà°ûe á≤Ñ°ùe ΩÉμMCG  áYƒªéeh

 IQƒ°U  ¿ƒ∏ãªj  øjòdG  ,»```HOC’G  πé°ùdG  »a  ``  »∏∏°T  ,»```KhÉ°S  ,Qƒe  ``  ø```««fÉ£jôÑdG

 ,ô«Hƒ∏a  ,ø«JQÉe’  ,∫Éaôf  ,¿É```jôHƒJÉ°T  ``  ¿ƒ«°ùfôØdG  Öàc  ,ÖJÉμªdG  »```bô°ûà°ùe

 º¡JÉHÉàch  ,kÉ«©bGh  ÉghQGR  øcÉeCG  øY ø«jÉMC’G  ÖdÉZ  »a  ``  ó«L ,»Jƒd  ,¿Éàæehôa

. kÓ«îJ  πbCGh  kÉ≤«KƒJ  ôãcCG  ó©J  ``  ¿PEG  ``

 ô«jQƒe  ¢ùª«Lh  äƒμ°S  ô```àdGhh  Üƒg  ¢SÉeƒJh  »∏∏«°Th  Qƒeh  ¿hô```jÉH  ø```ª«g

 ,OôªàdG  øY  º¡JÉYƒ°VƒªH  ``  »fÉ£jôÑdG  »```HOC’G  ¥Gô°ûà°S’G  IhQP  Gƒfƒc  ø```jòdG ``

 .ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  øe  ≈dhC’G  áKÓãdG  Oƒ≤©dG  ≈∏Y  ,»bô°ûdG  ¿É«¨£dGh  AGƒ```gC’G

 ™e  ’h  ,ájQƒWGôÑeE’G  É«Lƒdƒfhôc  ™```e  ábÓY  ≈fOCÉH  §ÑJôj  ’  ¬fCG  á«fÉK  ≥```≤ëàf

 ¿ô≤dG  Gòg  øe  äÉ«æ«fÉªãdG  ≈àMh  ,á«bô°ûdG  ≈≤«°SƒªdG  ’h  ôjƒ°üàdG  É«Lƒdƒfhôc

 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  äÉμ```∏àªe  Gôà∏éfE’  øμj  ºd  ``  ¿óY  »a  ≈```°Sôe  AÉ```æãà°SÉH  ``

 ≈∏Y  PGƒëà°S’G  »a  »```dÉàdÉH  IOóëe  á≤£æªdG  »a  á«°SÉ«°ùdG  É```¡JÉMƒªW  â```fÉch

 QÉëÑdG  ÅfGƒe  »a  á«°ShôdG  äÉ```Mƒª£∏d  …ó°üà∏d  á«fÉªã©dG  ájQƒWGôÑeE’G  á```fÉμe

 É«fÉ£jôH  â```©°Vh  ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  øe  äÉ«æ«fÉªãdG  ô```NGhBG  ™```eh  ,á```ÄaGódG

 »ah  ,¿GOƒ°ùdG  ƒëf  âeó≤J  É¡æeh  ,Iôª©à°ùªc  ô°üe  ≈```∏Y  kÉ«∏©a  É¡jój  ≈```ª¶©dG

 É¡àjQƒWGôÑeEG  ≈ª¶©dG  É«fÉ£jôH  râ næ nH  ``  ≈dhC’G  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H  ``  ôeC’G  ôNBG

.§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  á«àbƒdG

 áÑ°ùædÉH  ká```q∏àîe  »fÉ£jôÑdG  »```bGô°ûà°S’G  ô```jƒ°üàdG  É```«Lƒdƒfhôc  ø```μJ  º```d

 ôjƒ°üàdG  ôgORG  ,ô```eC’G  á≤«≤M  »ah  .ájQƒWGôÑeE’G  hCG  ÜOC’G  É```«Lƒdƒfhôc  ≈```dEG

 ¿ƒLh  ¢ùJôHhQ  ó«aGOh  »```μ∏jh  ó«"GO  …ój  ≈∏Y  ø««fÉ£jôÑdG  ió```d  »```bGô°ûà°S’G

 äÓMôdG  ¿CG  …CG  ;ô```°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  äÉ«æ«KÓK  ø```e  G kAóH  ,¢```ùjƒd  ∂```jQójôa

 »ë°üdG  ôéë∏d  á```∏¡ªàªdG  áfhôªdGh  §```°SƒàªdG  ô```ëÑdG  ôÑY  á```jQÉîÑdG  ø```Ø°ùdÉH

 »≤«°SƒªdG  ¥Gô°ûà°SÓd  áÑ°ùædÉH  .á°Só≤ªdG  »```°VGQC’Gh  ô°üe  ≈dEG  ∫ƒNódG  Éà∏¡°S
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 øe  ,ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô```≤dG  ∫ÓN  ájQÉ°ûμfE’G  ≈```≤«°Sƒe  §ªf  kÉ```ÑfÉL  É```æ©°Vh  GPEG

 ™e  áª¡e  á```côM  ≈dEG  π°Uƒà∏d  ;ô```°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô≤dG  á```jÉ¡f  QÉ```¶àfG  …Qhô```°†dG

 áÑ°ùædÉH  .ø```jôNBGh  ,ñƒ```JQÉH  ,»```JÉ°S  ,π```«aGQ  ,±ƒ```cÉ°SQƒc  »```μ°ùeQ  ,ø```jOhQƒH

 ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  ™e  ’EG  ¢û©àæj  hCG  CGóÑj  ºd  »fÉ£jôÑdG  »```©eÉédG  ¥Gô```°ûà°SÓd

.å«ª°S  ¿ƒ°ùJôHhQh  âjGQ  ΩÉ«dh  ™e  ,ô°ûY

 z»bGô°ûà°SG  ÜÉ£N{ OƒLƒH  ,∫ƒ≤∏d  ∫Éée ∑Éæg ¢ù«d  ,ôeC’G  á≤«≤M »a ,kGPEG

.óMƒe

 hCG  óMGh  ÜÉ£N  ∑Éæg  ¿Éc  r¿EG  Ée  áaô©e  ∫GDƒ°S  âbƒdG  ¢†©Ñdh  kÉÑfÉL  ∑ôàæd

 á«≤Ñ°SCG  :á«¡jóÑc  ó«©°S  ¬©£àbG  ÉªY  ∫AÉ°ùàf  »μd  ,äÉHÉ£îdG  ø```e  ºc  iô```MC’ÉH

 ¿ƒbô°ûà°ùªdG  :áaô©ªdG  áÑZôH{)  »HÉàc  »a  .»bGô°ûà°SG  ÜÉ£N  …CG  »a  á°SÉ«°ùdG

 äÉ°SGQó∏d  kÉ«îjQÉJ  kÉ°VôY  ¿ƒcCG  ¿CG  âdhÉM  (2006  »a  Qƒ°ûæªdG  ``1**zº```gDhGóYCGh

 IôWÉ≤dG  iƒ≤dG  qó©J  á°SÉ«°ùdG  ¿CG  áªq∏°ùe  øe  ≥∏£æJ  ’  »àdG  á«eÓ°SE’Gh  á```«Hô©dG

 ióÑàà°S  iôNCG  á«°Vôa  ájCG  ¿C’  ;á```WÉ°ùÑH  è¡æªdG  Gò¡H  âªbh  ,äÉ°SGQódG  √ò```¡d

.kÉ«îjQÉJ  áWƒ∏¨e  »d

 áæ¡μdGh  ø«Ø≤ãªdG  á```ØbÉ°SC’G  ø```Y  ``  ¿ƒ°ùÑeƒJ  .Ü  .G  √É```ª°SCG  Ée  ô```NOCG  ø```d

 Gògh  ``  kÉæª∏©àe  »dÉëdG  Éfô°üY  ¿Éc  GPEG  ¬fC’  ;zπ«é∏d  ô«ÑμdG  íeÉ°ùàdG{  ``  AÉª∏©dG

.á≤HÉ°ùdG  ∫É«LC’G  ≈∏Y  á«fÉª∏Y  ájCG  •É≤°SEG  Öæéàf  ¿CG  ΩRÓdG  øªa  ``  Ö«W  ôeCG

 ,¥Gô°ûà°SÓd  ≈dhC’G  á¨∏dG  âfÉc  á«æ«JÓdG  á¨∏dG  ¿CG  ``  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  ``  ôcòæd

 .»dÉëdG  ¢TÉ≤ædG  »```a  kGóHCG  só```Ñàj  ºd  Gòg  ,á«©eÉédG  á```aô©ªdG  á¨d  â```fÉc  É```ª∏ãe

 ,áé«àf  ¿hO  ø```e  `` á«fÉfƒ«dG  á¨∏dG  á```«ªgCG  Éªc  ``  á«æ«JÓdG  á```¨∏dG  á«dhCG  ø```μJ  º```d

 ,ø«jóædƒ¡dG  ,ø««cQÉªfGódG  ≈```∏Y  π¡°ùdG  øe  ¿Éc  ,á«ªdÉY  á¨∏H  ôeC’G  ≥∏©J  ó```bh

 - Robert Irwin, For Lust of Knowing: The Orientalists and  :â```«°üdG  ™```FGP  ¬```HÉàc  …CG **
Their Enemies. Allen Lane. 2006.
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 ø«jóædƒ¡dG  ¿CG  ≈àM  .∫ÉéªdG  Gòg  ≈dEG  º¡JÉeÉ¡°SEG  GƒÑ∏éj  ¿CG  ¿ÉÑ°SE’Gh  ¢```ShôdGh

 øY  kÓ°†a  .¢Sƒ«éæ«∏HGQ  ,¢```Sƒ«dƒL  ,¢Sƒ«æHG  :á«æ«J’  AÉ```ª°SCG  πªM  ≈dEG  Gƒ```¡éJG

 Öàc  âfÉc  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  óYGƒ≤d  ≈dhC’G  ÖàμdG  OGóYEÉH  ôeC’G  ≥∏©J  Éªæ«M  ,∂dP

 ¿ƒNQDƒªdG  ∫Ée  .áfƒYôdG  øe  A»°ûH  ¬H  iòàëªdG  êPƒªædG  á«æ«JÓdG  á¨∏dG  óYGƒb

 ≈∏Y  kÉ«aôM  º```gOô°S  ï°ùf  ≈dEG  á```«Hô©dG  áaÓîdG  á```jÉ¡fh  Oƒ©°U  Gƒ```°SQO  ø```jòdG

 âHòàLG  .á«fÉehôdG  á```jQƒWGôÑeE’G  •ƒ≤°Sh  ∫Ó```ëfG  »a  ¿ƒÑ«L  QÉ«¡fGh  Oƒ```©°U

 ≈∏Y  º¡JQó≤e  ø``` q«ÑJ  äÉfÉëàeG  Ió```YÉb  ≈∏Y  É¡«ë°Tôe  á```«bô°ûdG  óæ¡dG  á```cô°T

 ájQƒWGôÑeE’G  ï```jQÉJ  ΩóNh  ,øjôNBGh  ¿hô°û«°T  ,ähOhô```«g  ,¢Shô«eƒg  á```ªLôJ

 øeh  ¿GOQÉ°T  ¿ƒL  π°UGhh  ,á«fÉ£jôÑdG  ájQƒWGôÑeE’G  ºμëd  ô«°†ëàdG  á«fÉehôdG

.ähOhô«g  »æ«Y  ôÑY  ¢SQÉa  ájDhQ  ƒæ«HƒL  √ó©H

 áaÉc  º```jƒ≤àd  QÉ```«©ªc  ``  É```ehQh  ¿É```fƒ«dG  ÜOCG  ``  ,»```μ«°SÓμdG  ÜOC’G  º```¡°SCG

 º¡àHQÉ≤ªH  ø««°SQÉØdG  AGô©°ûdG  áHGôZ  øe  õfƒL  ΩÉ«∏jh  ∞ØNh  ,á«bô°ûdG  ÜGOB’G

 ¿ƒ```°ùdƒμ«f  .CG  .Q  Ö```àc  ,É```°†jCG  ø```jô°û©dG  ¿ô```≤dG  »```a  .¢```SGQƒg  hCG  ¢```Shô«eƒ¡H

 ähOhô«g  ,¿É«°Sƒd  ,¢Shô«eƒg  ≈dEG  IQÉ°TE’ÉH  (1907)  Üô©dG  øY  »HOC’G  ¬îjQÉJ

 `` kÉ°SÉ°SCG ``  ¿ÉæjQ  øμJQG  ,ájó°TôdGh  ó°TQ  øHG  øY  ¬àMhôWC’  áÑ°ùædÉHh  .â«°SÉJh

 áÄ«°S  âfÉc  ¿ÉæjQ  á«HôY  ¿EG  PEG  ;π°†aCG  âfÉch)  ó°TQ  øH’  á«æ«J’  á```ªLôJ  ≈```∏Y

 á∏«d  ∞dC’{  ¬àªLôJ  »```a  `` øjô°û©dG  ¿ô≤dG  »a  ``  ¿É```ªà«d  ƒæjGh  .(Iô«Ñc  á```LQód

 á≤MÉ°ùdG  áfÉμªdG  √òg  .á«æ«JÓdÉH  zá°ûMÉØdG{  äGô≤ØdG  π©L  ,á«fÉªdC’G  ≈dEG  zá∏«dh

 ™«£à°ùj  øμj  ºd  ¢†jô©dG  Qƒ¡ªédG  ¿CG  kÉ«∏L  øq«ÑJ  ¥Gô```°ûà°S’G  º∏Y  »a  á```«æ«JÓd

.ø««LƒdƒeÓ°SE’Gh  ø«Hô©à°ùªdG  çÉëHCG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Ée  óM  ≈dEG

 zá«Hô©dG  á```«aGô¨édG  áÑàμªdG{  á```jƒZ  hO  QôM  ,kÉ```°†jCG  øjô°û©dG  ¿ô```≤dG  »```a

 áYÉÑW  »a  ó```FGQ  QhóH  Gƒ```eÉb  øjòdG  ø««°ùfôØdG  »```a  á```jÉμf  Gò```gh  ,á```«æ«JÓdÉH

 íàa  .á«æ«JÓdÉH  IôàØd  ø```«ãÑ°ûàe  ¿ÉªdC’G  πXh  ,á«æWƒdG  á¨∏dÉH  á«ª∏©dG  ∫É```ªYC’G
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 …ó©°ùd  ¬JÉªLôJ  ™```e  ``  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ¿ô```≤dG  òæe  ``  ≥```jô£dG  ô```jhQ  hO  ¬```jQófG

 øe  ójó©∏d  ∫ÉéªdG  ƒ```∏HQO  »ª«∏JQÉH  í°ùaCG  ∑GP  ó```©Hh  ,á«°ùfôØdG  ≈```dEG  ¿BGô```≤dGh

 á«bô°ûdG  ¬àÑàμe  QGó°UEÉH  1697  ΩÉY  »a  ¢†jô©dG  Qƒ¡ªé∏d  ¥Gô°ûà°S’G  º∏Y  ∫ÉªYCG

 ``  á°ù°SDƒªdG  √ò```g  »a  ábóH  º¡°SCG  …òdG  ``  1¿’É```L  ¿Gƒ£fG  ÉeCG  .á```©FÉ°ûdG  á```¨∏dÉH

 kÉXƒë∏e  √OÉ°üM  ¿Éch  ,zá∏«dh  á∏«d  ∞dC’{  á«°ùfôØdÉH  Iô«¡°ûdG  ¬àªLôJ  ô°ûf  ó≤a

 á«Ñ©°ûdG  äÉjÉμëdG  áYƒªée  á∏«∏b  IôàØH  É¡à≤Ñ°S  ,á«aGôN  äÉjÉμëc  Ée  óM  ≈```dEG

 á«ë∏dG  hP{  ,zá```ªFÉædG  á∏«ªédG{  π```ãe  äÉjÉμM  ¿CG  ó```éf  å«M  ,hô```«H  hO  ∫QÉ```°ûd

.´QÉHh  §«°ùHh  ,≥«°TQ  Üƒ∏°SCÉH  É¡àHÉàc  ó«YCG  zÓ∏jQóæ°S{  hCG  zAÉbQõdG

 ø«H  ´GõædG{  ∫ƒM  ô```FGódG  ô«ÑμdG  ¢TÉ≤ædG  »a  hô«H  ∑QÉ```°T  á∏«∏b  Iôàa  π```Ñb

 kiƒà°ùe  âcQOCG  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô```≤dG  É°ùfôa  q¿CG  ì qô°U  PEG  ,z pø```«Kóë oªdGh  AÉ```eó≤dG

 ¢üNC’ÉHh  ``  AÉeó≤dG  º¡JGh  ,É```ehQh  ≥jôZE’G  »JQÉ°†M  øY  IQÉ°†ëdG  øe  kÉ```«bGQ

 hô«H  É¡©ªL  »àdG  á«Ñ©°ûdG  äÉjÉμëdG  âfÉc  GPEGh  ,á«éª¡dG  º¡JôÑæd  ``  ¢```Shô«eƒg

 áãjóM  á«°ùfôa  á«HOCG  áaÉ≤K  OƒLh  øq«Ñj  ¿CG  OGQCG  ¬fC’  Gò¡a  ;≥«°TQ  Üƒ∏°SCÉH  âÑàc

 »°TGƒëdG  âëæe  ∂dP  øY  kÓ```°†a  .AÉeó≤dG  º«dÉ©J  ≈dEG  A»°ûH  ø```jóJ  ’h  á```«Yƒf

 äÉaGôîdG  ™e  áfQÉ≤ªdÉH  kÉ«bÓNCG  kGô¡¶e  äÉjÉμëdG  √òg  äÉaGôîdG  ≈dEG  áaÉ°†ªdG

 äÉjÉμM  áYƒªéªH  ÜÉ```éYE’G  ºJh  ,»æ«JÓdGh  »≤jôZE’G  :ø```«HOC’G  »a  IOƒ```LƒªdG

 Gòdh  .É¡JRôHCG  »àdG  äÉ«°üî°ûdGh  ó```gÉ°ûªdGh  Oô°ù∏d  (zá∏«dh  á∏«d  ∞dCG{)  ¿’É```L

 πãe  ô«ãμH  ¿ƒ¶ëà°Sh  OÉHóæ°S  GhCGô```bG{  :∫ƒÑdÉa  ¢SGQƒg  »Wƒ≤dG  »FGhôdG  ìô```°U

 á¶MÓe  »ah  ,»```bÓNC’G  Öjò¡àdG  ø```Y  ``  hô«H  πãe  ``  ¿’É```L  å```ëH  .2z¢```SÉ«æjG

 á∏«d  ∞dCG{  äÉjÉμM  øe  ójó©dG  ±òMh  ±É°VCG  (1715  ``  1646)  ¿’ÉL  ¿Gƒ£fG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL ```  1

:á°SGQO  ≈dEG  ´ƒLôdG  øμªªdG  øe  ,IOGõà°SÓd  .zá∏«dh

 Oó©dG  ,≥°ûeO  ,á«ÑæLC’G  ÜGOB’G  á∏ée  ,zá∏«dh  á∏«d  ∞dCG{h  ¿’ÉL  ¿Gƒ£fG  ,»Øjô°ûdG  óMGƒdG  óÑY

.1999  ,98

.âjOhôaCG  á¡dE’Gh  ¢ù«°ù«°ûàfCG  ¢SQÉØdG  πéf  ,IOGhôW  ∫É£HCG  óMCG  ,¢SÉ«æjEG ```  2
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 πFGPôdGh  πFÉ°†ØdG  ¢ShQO  øe  ¬JÉjÉμM  AGôb  º∏©àj  ¿CG  ≈æªJ  ¬àªLôàd  á«dÓ¡à°SG

 äÉªLôJ  Éªc  ``  á«Hô©dG  ¬JÉjÉμëd  ¿’ÉL  äÉªLôàd  ¿Éc  ™bGƒdG  »a  .É¡fhóéj  »àdG

 É¡fCÉc  ,á«HhQhC’G  ÜGOB’G  ≈```∏Y  Qôëe  ô```«KCÉJ  ``  »°SQÉØdG  ô```©°û∏d  IôNCÉàªdG  õ```fƒL

 á«μ«°SÓμdG  ô```«jÉ©ªdG  ™e  §```HGhôdG  â©£bh  Ió```jóL  ´GƒfCG  ï«°SôJ  ≈```∏Y  â```∏ªY

.á«æ«JÓdG  ±GôYC’Gh  ÜOCÓd

 ¿EG  :∫ƒbCG  ,áYƒ°VƒªdG  √òg  ∫ƒM  Ée  kÉYƒf  πjƒ£dG  OGô£à°S’G  Gòg  »¡fCG  »μd

 á¨∏dG  ≈dEG  Gƒ¡éJG  Éªæ«Mh  ,kÉ```jó«∏≤J  kÉæjƒμJ  Gƒ≤∏J  ø««HhQhC’G  ø```«Hô©à°ùªdG  º```¶©e

 ºgóMCG  ¿ƒbÓj GƒfÉc Éªæ«Mh ,É¡à°SGQód ≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG  GhQÉàNG ,á«Hô©dG

 π°Uh  …òdG  1»£Ñ≤dG  ¢```Sƒfób  »HCG  ™e  iôL  Éªc  ``  Iô°UÉ©ªdG  á```LQGódG  çó```ëàj

 ø««ªjOÉcC’G  ø«Hô©à°ùªdG  ¿CG  PEG  ,Iô«ëdÉH  ¿ƒHÉ°üj  ``  1610  ΩÉY  »a  OQƒØ°ùcCG  ≈dEG

 .á«£°Shô≤dG  ≈ë°üØdG  á¨∏dG  øe  º¡aQÉ©e  GƒÑ°ùàcG

 IOhóëe  á«∏ªY  á«ªgCG  á«Hô©dG  º¡à¨∏d  ¿CG  »æ©j  Éªe

 á«dÉjôÑeE’G  ∫ƒ«ªdG  äGP  äÉeƒμë∏d  á```Ñ°ùædÉH  ájÉ¨∏d

 πãe  ,¢†©ÑdG  ∑Éæg  ¿Éc  ¿EGh  ,á```jQÉéàdG  äÉ«∏ª©dGh

 ,»°SÉ°S  hO  ô```à°ùØ∏«°Sh  ó```jÉg  ¢```SÉeƒJ  ,ô```é«dÉμ°S

 á«°SÉeƒ∏HO  äÉHÉ£N  ô```jôëJ  ≈∏Y  kGQOÉb  ¿Éc  …ò```dG

 ôcP  Éªc  ``  »°SÉ°S  hO  ô```à°ùØ∏°S  ¿É```c  GPEGh  ,á```≤«°TQ

 »a  ô°üªd  √hõZ  »a  äôHÉfƒH  »Hô©à°ùe  ¿ sƒc  ób  ``  π«dO  …CG  OQƒ```j  ¿EG  ¿hO  ó```«©°S

 ô«ÑμdG  ºdÉ©dG  Gò```g  ¿EG  PEG  ,ôcòJ  á«ªgCG  á```jCG  ¿CÉ°ûdG  Gò¡d  ø```μj  º∏a  ,1798  ΩÉ```Y

 á¨∏dG  øY  áaô©e  ájCG  ¬jód  øμj  ºdh  ,á«Hô©dG  á¨∏dÉH  çóëàdG  ≈∏Y  QOÉb  ô«Z  ¿Éc

 ø«ªLôàªdG  ≈∏Y  áª¡H  äô```HÉfƒH  óªàYG  ,πHÉ≤ªdÉH  .ô°üe  »a  á```©FÉ°ûdG  á```LGQódG

 »a  ód oh  .(ô°ûY  ™```HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ``  ô°ûY  ¢```SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG)  ∞jRƒL  ,(¢```SƒJÉHQÉH)  ¢```Sƒfób  ƒ```HCG ```  1

 á¨∏dG  PÉà°SCG  .¥ô```°ûà°ùªdÉH  ¬à©f  ≈∏Y  á```«HhQhC’G  äÉHÉàμdG  ô```°üJ  .á«μ«dƒKÉμdG  ≥```æàYG  .Iô```gÉ≤dG

.Éæ««"h  ¿Éaƒd  ,OQƒØ°ùcCG  »a  á«Hô©dG

 »©eÉédG  ¥Gô°ûà°S’G
 hCG  CGóÑj  ºd  »fÉ£jôÑdG
 ájÉ¡f  ™e  ’EG  ¢û©àæj
ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG
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 øe  ´ƒæc  ä’ÉëdG  √òg  â∏Xh  ,AGôØ°ùdG  QÉWEG  »a  á°SQÉªªdG  √òg  ≈∏Y  øjQOÉ≤dG

 OQƒØ°ùcCG  »a ,á«°üî°ûdG  »àHôéJ øY çóëJCG)  »©eÉédG  ºdÉ©dG  »a ó«∏≤àdG  ´GƒfCG

 äÉ«æ«à°ùdG  ∫ÓN  ¿óæd  á©eÉéH  SOAS  á«≤jôaE’Gh  á«bô°ûdG  äÉ°SGQódG  á```°SQóeh

 ÉfOQCG  GPEGh  ,≈ë°üØdG  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  á°SGQódG  ¿ƒμJ  å«ëH  (øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe

.1õà«dôH  ≈dEG  ÜÉgòdG  …Qhô°†dG  øe  ,º¡àLQGóH  Üô©dG  ™e  ΩÓμdG  º∏©àf  ¿CG

 ôeC’G  øμj  ºdh  ,á«bô°ûdG  äÉ°SGQódG  É```e  óM  ≈dEG  äÉ©eÉédG  äôμàMG  Ωƒ```«dG

 ΩÉ°ùbC’ »dÉëdG ™°VƒdG »°VÉe ≈dEG ô¶ædG kÉ«îjQÉJ CÉ£îdG øe ,πãªdÉH .kÉehO ∂dòc

 ,¿ƒ°ü°üîàe  AGôÑN  É¡«a  πª©j  »àdGh  ,kGó```«L  Iõ¡éªdG  »Hô©dG  ºdÉ©dG  äÉ```°SGQO

 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  π```FÉ°ùªdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ¢```†jôY  »ª∏Y  ≥aGƒJ  ≈∏Y  ¿ƒ```æμJôj

.áMhô£ªdG

 ºd  ``  kÓãe  ``  ≈```ª¶©dG  É«fÉ£jôH  ¿CG  ßMÓf  AGQƒ```dG  ≈dEG  kÓ«∏b  ™```Lôf  É```ªæ«M

 äÉ°SGQódG  âfÉch)  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  á«©eÉédG  á«æHC’G  øe  kÓ«∏b  kGOóY  q’EG  ∂∏àªJ

 É«°Sôc  πX  ,ø«jÉMC’G  ÖdÉZ  »a  .(áXƒ¶ëe  ô«Z  á«æ«°üdGh  á«°SQÉØdGh  ,á«côàdG

 Éªæ«Mh  ,øjôZÉ°T  ``  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  »a  É°ù°SCÉJ  ¿Gò∏dG  ``  õeOBG  ¢SÉeƒJh  ¿ó«d

 âfÉc  ¿EGh  ≈àM  ,¬ªjó≤àd  ô«Ñc  A»```°T  º¡jód  ¢ù«d  ¢SÉfC’  kÉehO  ¿Éc  É```ª¡∏¨°T  º```J

 ÜÉàc  IAGôb  ¬MGôàbG  »a  ó«©°S  QGhOEG  πé©J  .Ée  A»°T  ºjó≤J  »a  áÑZôdG  º¡jód

 πªY{  ¬fCG  QÉ```ÑàYG  ≈∏Y  ,2z1836{  ø```jô°UÉ©ªdG  ø```«jô°üªdG  ø```Y  (OQGhOEG)  ø```«d

 ±ó¡j  ¿CG  …Qhô°†dG  øe  ôeC’G  ÇOÉH  »a  .z»©eÉédG  ¥Gô°ûà°S’G  º«¶æJ  IóYÉ°ùªd

 ,kÉ°†jôY  kGQƒ¡ªL  zIó«ØªdG  áaÉ≤ãdG  ô°ûf  π```LC’{  á«©ªL  πÑb  øe  ø«d  ÜÉàc  ô```°ûf

 ºd  ``  á°ù«FôdG  …ô```¶f  á¡Lh  »gh  ``  kÉ«fÉK  .™ØJôe  ô```«Z  ¬æªK  ¿Éc  Ö```Ñ°ùdG  Gò```¡dh

 á¨∏dG  ™e  Éªc  ,áØ∏àîªdG  É```¡JÉé¡∏H  ,äÉ¨∏dG  ∞∏àîe  º```«∏©àd  á£°ùÑe  Ö«L  Öàc  á```∏°ù∏°Sh  ó```¡©e ```  1

.ïdEG  ...zá«°ùfƒàdG  á«Hô©dG{  ,zájô°üªdG  á«Hô©dG{  :á«Hô©dG

.zøjô°UÉ©ªdG  ø«jô°üªdG  äGOÉYh  ¥ÓNCG{  ÜÉàc  …CG ```  2
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 øjƒμJ  iƒ°S  ≥∏àj  ºd  …òdG  ``  ø«∏d  øμJ  ºd  kÉ°†jCG  ,πª©dG  Gòg  á°ù°SDƒe  á```jCG  º```YóJ

.(»©eÉédG)  §°SƒdG  ™e  Iõ«ªàe  ábÓY  ``  QÉKBG  åMÉH

 á«ªgCG  hhP  ¿ƒ```Hô©à°ùe  ≈ª¶©dG  É```«fÉ£jôH  »```a  øμj  ºd  ,∂dP  ø```Y  kÓ```°†a

 ô«Z  ∑Gòàbh  á```«fÉ£jôH  á©eÉL  ó```éf  ’  :ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  äÉ```«æ«KÓK  ≈```àM

 ¿ô≤dG  »a  .∫ƒ≤dG  ójQCG  É```ªc  øjô°UÉ©ªdG  ø«jô°üªdG  ,ø«jô°üªdG  IÉ«ëH  á```ªà¡e

 Éªæ«Mh  ,∑ƒ```cƒH  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈```∏Y  ΩÓ°SE’G  äÉ```jGóH  âØ¨°T  ô```°ûY  ™```HÉ°ùdG

 ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  »a  ``  ≈ª¶©dG  É```«fÉ£jôH  »a  á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódG  â```≤∏£fG

 ¿Éc  ``  ôªdÉH  OQGhOEGh  å«ª°S  ¿ƒ°ùJôHhQ  ,âjGQ  ΩÉ«∏jh  …ój  ≈∏Y  ¢üNC’ÉHh  ,ô°ûY

 ¿ô≤dG  »bô°ûà°ùªd  áÑ°ùædÉHh  ,kÉ°†jCG  á«ªgC’G  ΩÓ°SE’G  äÉjGóHh  »μ«°SÓμdG  ÜOCÓd

 ¿CÉ°ûH  »ª∏Y  ∫ƒ°†a  …CG  ∑Éæg  øμj  ºd  .»°VÉªdG  ≈dEG  »ªàæj  ¥ô°ûdÉa  ô°ûY  ™°SÉàdG

 §≤a  â≤∏£fG  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  »```ah  ,øjô°UÉ©ªdG  ø«jô°†ëdG  ø«jô°üªdG  IÉ```«M

.Üô©dG  øY  á«LƒdƒHhôàfB’Gh  á«aGôZƒæK’G  äÉ°SGQódG

 âfÉc  zájƒ«°SB’G  á«μ∏ªdG  á«©ªédG{  ¿CG  á```«fÉK  ó«©°S  ócCG  ø«d  øY  ¬ãjóM  »```a

 IójôL{  áYƒªée  ájÉæY  πμH  â©LGQ  »d  áÑ°ùædÉHh  ,ø«d  πª©d  áªYGódG  á°ù°SDƒªdG

 ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«KÓK  øe  Iô«NC’G  ΩGƒYC’G  ∫ÓN  zájƒ«°SB’G  á«μ∏ªdG  á```«©ªédG

 áaÉ≤ãdÉH  kÉ°SÉ°SCG  áªà¡e  ô«Z  âfÉc  É¡fCG  »d  ióÑàjh  πH  ;IójôédG  √ôcòJ  ºd  ,ô°ûY

 Gƒ°ù«dh  IGƒg  πÑb  ø```e  áHƒàμe  »gh  ``  ä’É≤ªdG  â```fÉc  ó≤a  ,Iô```°UÉ©ªdG  á```«Hô©dG

 ∑Éæg  ∂∏J  ô```¶ædG  á¡Lh  øe  .ájóæ¡dG  á```aÉ≤ãdÉH  ÖdÉ¨dG  »```a  º```à¡J  ``  ø```««©eÉL

 ô°ü©dG  ∫Ó```N  É°ùfôa  »a  IQƒ```°ûæªdG  zájƒ«°SB’G  Ió```jôédG{  ø```Y  º¡e  ±Ó```àNG

 hCG  ô«ªJQÉc  ø««JG  ∫É```ãeCG  ,ø««©eÉédG  QÉÑc  øe  kGOóY  É```¡«a  óéf  ÉæfEG  PEG  ,¬```°ùØf

 ≈dEG  áLÉM  »a  Éæ°ùd  ÉæfCG  ô«Z  ,á```«bô°ûdG  äÉ¨∏dG  á°SQóe  øe  »°SÉJ  hO  ¿É```°SQÉL

 kGóHCG  ºà¡J  º```dh  ,ø«d  ÜÉàμH  ΩÉªàgG  …CG  ô```ãJ  ºd  zá```jƒ«°SB’G  á```∏éªdG{  ¿EG  :∫ƒ```≤dG

.øjô°UÉ©ªdG  Üô©dG  hCG  ø«jô°üªdG  äGOÉ©H
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 »a  (ô°ûjÓah  ∫É```à°ûLQƒH  ``  ôeÉg  π```«L  …CG)  »fÉªdC’G  ¥ƒ```ØàdG  º¡a  t¢```ùªj

 »fÉªdCG  ô«eCG  πc  ¿Éc  .äÉ©eÉédG  øe  kGOóY  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  äÉ°SGQódG  ∫Éée

 QhO  `` ¢Uƒ°üîdG  ¬```Lh  ≈∏Y ``  øéæJƒL  á©eÉéd  ¿Éch  ,á```°UÉîdG  ¬à©eÉL  º```Yój

 ∂dP  ó©H  á≤Ñ£e  á```HQÉ≤e  ,á«μ«°SÓμdG  ¢Uƒ°üæ∏d  á```«bÉ«°ùdG  É¡àHQÉ≤e  »a  ó```FGQ

 QhóH  É«fÉªdCG  »a  Oƒ¡«dG  Qô```ëJ  ΩÉb  .á«Hô©dGh  á«HÉàμdG  ¢Uƒ°üædG  ≈∏Y  º```«ª©àdÉH

 ø«eOÉ≤dG  ,πjÉa  ±Éà°SƒLh  ô¨jÉZ  ΩÉgGôHCG  ∫ÉãeCG  ;Oƒ¡«dG  AÉª∏©dG  ΩÉb  PEG  ;»©«∏W

.á«Hô©dG  äÉ°SGQódG  AÉ«MEÉH  ,ájôÑ©dG  äÉ°SGQódG  øe

 á«bô°ûdG  äÉ°SGQódG  »a  á«fÉªdC’G  äÉ```©eÉédG  ¥ƒØàd  ¢ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ¿CG  nó``` r« nH

 ™°SÉàdGh  ô```°ûY  øeÉãdG  ø«fô≤dG  ∫Ó```N  ¢ù«FôdG  º```∏©dG  ,É«Lƒdƒ∏«ØdG  ≈```dEG  ™```Lôj

 ¬«dEG  ô¶æj  º∏©dG  Gòg  ¿Éc  ,™bGƒdG  »```a  .áXƒë∏e  áfÉμe  CGƒÑàJ  É¡∏©L  Éªe  ,ô```°ûY

 πÑb  ≈àM  ,ôμØjh  É«ëj  ¿É°ùfE’G  ¿Éc  ∞«c  ±É°ûàc’  ádÉ©a  IGOCG  ¬```fCG  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y

 ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  AÉª∏©dGh  ¢ù«FôdG  º∏©dG  É«Lƒdƒ∏«ØdG  âfÉch  ,ÜƒàμªdG  ïjQÉàdG  Qƒ```¡X

 ¿CG  kÉ°†jCG  ó≤àYCG  .É«fÉªdCG  øe  √ƒÑ°ùàcG  ``  É«Lƒdƒ∏«a  ÉæjƒμJ  Gƒ≤∏J  øjòdG  ``  ¿hQOÉædG

 Ée  πμd  ¿ÉæjQ  â°ùfQG  á°SÉªM  π°UCG  πãªj  É«Lƒdƒ∏«ØdG  ∫Éée  »a  »fÉªdC’G  ¥ƒØàdG

 ≈dEG  ∫ƒNódG{  Éªc  ¿Éc  á«fÉªdC’G  áaÉ≤ãdG  ±É°ûàcG  ¿EÉa  ¬«dEG  áÑ°ùædÉH  .»```fÉªdCG  ƒ```g

 ¬©e  ¿ÉæjQ  ¢ûbÉæJ  …òdG  ÖJÉμdG  ¿Éc  QOôgh  .Öàc  Éªc  z»à≤«°ûY  É«fÉªdCG{  .zóÑ©e

.Iƒ≤H

 »a  πãªàj  áªà©ªdG  ¥Gô°ûà°S’G  ¢VQCG  »a  »fÉªdC’G  Ωó```≤à∏d  ôNBG  ÖÑ°S  ∑É```æg

 Ωƒ≤j  å«M  ;á```°ü°üîàªdG  ΩÉ°ùbC’G  IQGOEG  ≈```∏Y  Iô£«°ù∏d  á```«©eÉédG  á```°SQÉªªdG

.ºgQÉ«àNG  øe  äÉYƒ°Vƒe  øY  º¡°ShQO  AÉ≤dEÉH  ôLCG  ¿hO  1¿hô°VÉëªdG

 Ö°ùM º¡°ShQO ¿ƒ```≤∏j øjòdG ,»```fÉªdC’G »```©eÉédG ó```«∏≤àdG ø```ª°V ,Privatdozenten ¿hô```°VÉëªdG …CG ``` 1

 á«eGõdEG á∏Môe É¡fCG nó``` r« nH .äGRÉ«àeG ájCG º¡ëæªH ádhódG Ωƒ≤J ’h ,kGô```LCG É¡«∏Y Gƒ≤∏àj ¿CG ¿hOh º¡JAÉØc

 »àdG ,ºdÉ©dG ∫hO ø```e ó```jó©dG »a ¬H k’ƒ```ª©e ΩÉ¶ædG Gò```g ∫õj º```dh ,áàHÉãdG á```Ø«XƒdG ≈∏Y ∫ƒ```°üë∏d

.ójƒ°ùdGh Góæ∏æa ,É«côJ ,ÉjQÉ¨æg ,É«fƒdƒH ,É«°ShQ ,Gô°ùjƒ°S ,É°ùªædG É¡æª°V øeh ,É«fÉªdCG øY ¬JQÉ©à°SG
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 ôjó≤J  »a  á¨dÉÑª∏d  Ωƒ```«dG  ø««©eÉé∏d  á«æ¡ªdG  IQƒ```°üdG  ô««¨J  ôKCG  ƒg  Gò```g

 ™HQCG  É°ùfôa  »a  ¿Éc  ,ô```°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  »a  .»°VÉªdG  äÉ```©eÉL  á```«ªgCG

 â°ù°SCÉJ)  êójôÑªch  OQƒØ°ùcCG  iƒ°S  Gôà∏éfEG  iód  øμj  ºd  øμdh  ,á©eÉL ¿hô°ûYh

 Éà©eÉL âéàfCG  ¿EGh  ≈àMh  ,(ô°ûY ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  πFGhCG  »a  ΩÉgQhOh  ¿óæd  Éà©eÉL

 ¿ô≤dG  ∫ÓN  »ª∏©dG  ¥Gô```°ûà°S’G  ôjƒ£J  »a  á```ª¡e  äÉeÉ¡°SEG  OQƒØ°ùcCGh  ¿ó```j’

 ôªà°ùj ºd QÉgORC’G Gòg s¿EÉa ,(¢Sƒ«æ«HQGh ôé«dÉμ°S ,∑ƒcƒH ôcòf) ô°ûY ™HÉ°ùdG

 A»°T  ≈∏Y  äÉ©eÉédG  äÉªgÉ°ùe  äRÉM  ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ™```eh  .á∏jƒW  Iô```àØd

 »bGô°ûà°S’G  åëÑdG  ¿CG  »```a  ô«μØàdG  kÉ«îjQÉJ  CÉ£îdG  øe  ,»dÉàdÉH  .á```«ªgC’G  ø```e

 øjódG  ∫ÉLQh  ¿ƒ```«WGô≤à°SQC’G  ΩÉb  ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô≤dG  πÑb  .äÉ```©eÉédG  è```JÉf

 ,¿ÉæjQ  ≈dEG  »°SÉ°S  hO  ôà°ùØ∏«°S  øe øjRQÉÑdG  ø«bô°ûà°ùªdG  ¿CG  ôcòæd  ,º¡e QhóH

 ¢ShQófCG  ƒ∏°ùf’  ∞≤°SC’G  ,Oƒd  ¿Gô£ªdG  ôcòàf)  á«æjódG  á°ù°SDƒªdG  øe  ¿hQóëæe

.(ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  Gôà∏éfEG  »a  πjhóH  ΩÉ«∏jh  πéÑªdGh

 ¿ƒ«WGô≤à°SQC’G Ωƒ≤j ø«M ,á«YÉªàL’G á≤Ñ£dG áØ«Xh á«ª∏©dG äÉ«©ªé∏d ¿Éc

 äÉ°SGQódG  Qƒ```£J  »a  ôKC’G  ≠```dÉH  ¬d  ¿É```c  Éªe  ,ô«Ñc  Qhó```H  ¢```Shô«∏cE’G  ∫É```LQh

 ¢ù«FôdG  ¿É```«dQhO  ¥hO  ¿Éc  ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô≤dG  äÉ«æjô°ûY  ∫Ó```Nh  ,á```«bô°ûdG

 õ«cQÉªdG  ≈dGh  ¥hódG  øe  √QÉ°ûà°ùe  Éªc  ¬HGƒfh  ,ájƒ«°SB’G  á«©ªé∏d  IÉ```«ëdG  ióe

 ¥hódG  ¿Éc  .(1829  :60 ̀ ` 59  ,zIQGOE’G  ¢ù∏ée  áªFÉb{  ,ájƒ«°SB’G  á∏éªdG)  ¿hQÉÑdGh

 ∑Gòàbh »eÓ°SE’G  øØdG  »©eÉL QÉÑc øe ``  kÉjOÉY kGƒ°†Y ¬fƒc ºZôH ``  ¢SÉcÓH hO

 »a  â°ù°SCÉJ  »àdG  ``  á```jƒ«°SB’G  á«μ∏ªdG  á«©ªédG  â```fÉch  ,(2000  :23 ̀ ` 1  ,Gƒ```fôa)

 :ø««WGô≤à°SQ’G  øe  kÉªî°V  kGOóY  ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ióe  ≈∏Y  º```°†J  ``  1823

 IhÓY  ``  …QƒHõdÉ°S  õ«cQÉe  ,∫ƒHô#«d  â```fƒc  ,iƒ≤àdh  ¥hO  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈```∏Y

 äÉfƒdÉ°üdG  âeÉb  kÉ°†jCG  .(1979  :5 ̀ ` 4  ,ΩÉ¡éæμH)  Oƒæ¡dG  AGôeC’G  øe  OóY  ≈∏Y

 OOôJ  ,¢ùjQÉH  »a  .á«bGô°ûà°S’G  ±QÉ©ªdG  ô°ûf  »a  º¡e  QhóH  ``  äÉÑàμªdG  É```ªc  ``

 ≈∏Y ``  ¿ÉæjQ  â°ùfQGh  πgƒe ∫ƒL ,»°SÉ°S  hO  ôà°ùØ∏«°S  º¡æeh  ``  QÉÑc  ¿ƒbô°ûà°ùe
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 …òdG  (1904 ̀ ` 1820)  äôHÉfƒH  ó∏«JÉe  Iô«eC’G  ¿ƒdÉ°U  Éª«°S  ’  ,äÉfƒdÉ°üdG  √ò```g

 ,âfôa  ,ôéfG  ,Ghô```cÓjO  ∫ÉãeCG  ,ø««bGô°ûà°S’G  ø```«eÉ°SôdG  øe  kGOó```Y  π```Ñ≤à°SG

 ,ô«Hƒ∏ah  ,kÉ°†jCG  ¿É```àæehôa  ,¬««JƒL  ,ÉehO  ∫ÉãeCG  ,ÜÉ``` qàμdGh  ,Ωhô«Lh  ¿É```àæehôa

 ô£«°ùj  kÓ≤M ¥Gô°ûà°S’G  ¿Éc  .»HOC’G  ¥Gô°ûà°S’G  »a  ≈à°T  ¥ô£H  Gƒª¡°SCG  øjòdG

.áÑ°SÉæªdÉH  Iô«eCGh  ``  ¬«∏Y  ¿ƒ«ë«°ùªdG  AÓÑædG

 áØ∏μªdG  É¡°üFÉ°üîH  ``  á«bGô°ûà°S’G  äGQGó°UE’G  âfÉc  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  πÑb

 ¿É«MC’G  º¶©e  »ah  ,äÉ©eÉédG  π```Ñb  øe  ∫ƒªJ  Ée  kGQOÉf  ``  ø```jOhóëªdG  AGô```≤dGh

 πãe äÉ«°üî°T âeÉbh ,á«fÉμ«∏éfE’G á«Ø≤°SC’Gh á«WGô≤à°SQC’G ájÉYôdG ≈∏Y Ωƒ≤J

 ±ƒ£Yh  ô«N  QhóH  »aÉ°S  …ôæg  ô«°ùdGh  ¢ShQófCG  ƒ∏°ùf’  ∞≤°SC’G  ,Oƒd  ¿Gô£ªdG

.Gôà∏éfEG  »a  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ∫ÓN  á«Hô©dG  äÉ°SGQódG  ôjƒ£J  »a

 äGOôØªdG øY ¬°SƒeÉbh ,á©eÉL ájCG ≈dEG ``  πÑb øe ¬JôcP óbh ``  ø«d »ªàæj ’

 ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ∫ÓN  ´ƒædG  Gòg  ø```e  á«ªgCG  ôãcC’G  ¢SƒeÉ≤dG  ájõ«∏éfE’G  á```«Hô©dG

 ,»°Sô«H  ¿ƒfô∏L’  á«dÉªdG  IóYÉ°ùªdGh  …Oƒ```dG  ºYódÉH  ’EG  ô°ûæ«d  øμj  ºd  ,ô```°ûY

 QÉ°TCG  å«M  ¬àeó≤e  »a  ø«d  ∂dP  ôμæj  ºd  .π°SÉcƒ«f  ¥hO  kGôNCÉàeh  ,ƒgOhôH  OQƒd

 ¿Éc  .z¢ù«FôdGh  »aƒdG  ¬ªYGOh  ,πª©dG  Gòg  ∑ôëe{  ¬fCG  QÉÑàYG  ≈∏Y  »°Sô«H  ≈dEG

.ájô°üªdG  QÉKBÓd  kÉ©eÉLh  ,É«LƒdƒàÑ«éjÓd  kÉª¡e  kGô«°üf  ¥hódG

 `` á«bô°ûdG  äÉWƒ£îªdG  ™eÉLh  ô«ÑμdG  ¢ü°üîàªdG ``  ôØ«°T  õdQÉ°T  øμj  ºd

 Öàc  ôØ«°T  øY  .¬fÉ«WCG  ™jQ  ≈∏Y  ¢```û«©j  ¬fC’  ;Qƒ°ù«ahôÑc  ¬ÑJGQ  ≈dEG  áLÉM  »```a

 á«bô°ûdG  äÉ°SGQódG  á°SQóe  ôjóe  ∑GP  ó©H  íÑ°UCG  …òdG)  ¢ShQ  ¿ƒ°ù«fO  √ò```«ª∏J

 kÓLQh  ,ô«Ñc  ó«°S  kÉ°†jCG  ¿Éc  ÉªfEGh  ; kÉ«FÉæãà°SG  kÉãMÉH  §≤a  øμj  ºd{  :(á«≤jôaC’Gh

.záXƒë∏e  IQƒ°üH  kÉª«¶Y

 IGƒ¡dG  ``  ø```««WGô≤à°SQC’G  AÉjôKC’G  äÉ```eÉ¡°SEG  êPÉªf  á```ØYÉ°†e  π¡°ùdG  ø```e

 øjòdG  ``  ø«bô°ûà°ùªdG  ¢```†©H  ≠∏H  ¿CG  ≈JCÉJ  ó```bh  ,»ª∏©dG  ¥Gô```°ûà°SÓd  ``  kGó```jóëJ
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 »°SÉ°S  hO  ôà°ù#∏«°S  RÉM  :áÑîædG  á```ÑJôe  ``  »WGô≤à°SQC’G  π°UC’G  ≈dEG  ¿ƒ```ªàæj  ’

 Gòg  ∞bƒJ  ≈∏Y  Ωƒ«dG  ô°ùëJCG  ÉfCGh  ,á«fhQÉÑdG  ≈∏Y  ÖL  ¿ƒà∏eÉgh  ,á«bhódG  ≈```∏Y

.ó«∏≤àdG

 ¥ô°ûdG  IQÉjR  øe  ≈dhC’G  á«bGô°ûà°S’G  áLƒªdG  »eÉ°SQ  øe  ô«Ñc  OóY  øμªJ

 ¥ô°ûdG  ≈dEG  OGO  OQÉ```°ûàjQ  ¢```ùFÉÑdG  ôaÉ°S  ,∫É```ãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  .AÉ```jôKC’G  á```«©ªH

 á∏MQ  øq«ÑJ  äÉMƒd  º°SôH  kÉeõà∏e  ¿Éch  ,Ö«∏«a  ¢SÉeƒJ  ô«°ùdG  áeóN  »a  ΩÉ°Sôc

 ¢ùjƒd  ∂jQOôa  ¿ƒ```L  ôaÉ°Sh  ,(¬ qææL  …ò```dG  πª©dG  Gòg  ÉªHQh)  ¢```SÉeƒJ  ô```«°ùdG

 »aGôZƒà«∏c  ¢ùJGRhO  ΩóNh  ,èjô∏°SÉc  âfƒμ«ØdG  á«°TÉM  OGô```aCG  øe  OôØc  IôàØd

 ΩÉ°SôdG  ôaÉ°S  ΩÉY  ó©Hh  ,1930  ΩÉ```Y  »a  á«aÉ°ûμà°S’G  Qƒ∏jÉJ  ¿hQÉÑdG  á```∏MQ  »```a

 ¥hP  ôKCG  ∫ÉëdG  á©«Ñ£H  .G sô```L  º∏gh  .πLƒg  ¿ƒa  õdQÉ°T  ¿hQÉÑdG  ™```e  äÉ```¡∏jQÉe

 ¥ƒ°ùdG  ¿Éc  ,¿ƒ«bGô°ûà°S’G  ¿ƒ```eÉ°SôdG  ÉgQÉàNG  »àdG  äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y  á```ÑîædG

 ¿B’G  º¡Øf  ¿CG  Ö©°üdG  øe{  ,ø```Jƒ«f  õdQÉ°T  ßM’  Éª∏ãe  .∫ƒ«îdG  Qƒ°U  Ωõ```∏à°ùj

 .z∫ƒ«îdÉH  ™dƒdG  OƒLh  ká«∏c  ``  »∏NGódG  ¥GôàM’G  …P  ∑ôëªdG  ô°üY  »a  øëfh ``

 πÑb  øe  kÉ©æà≤e  ¿Éc  ¬fCG  ô«Z  ,∫ƒ«îdG  øe  ô«ãμdG  Qƒ°üj  ¿CG  ójôj  ¿Éàæehôa  ¿Éc

 º«°ùcÉe  ≈μM  ,á«HOC’G  ¬JGôcòe  »a  .∫ƒ«îdG  äÉMƒd  ¿ƒÑ∏£j  øFÉHõdG  ¿CG  √ô```LÉJ

:¿õë∏d  Iô«ãªdG  ¿Éàæehôa  ádÉM  ÖeÉc  hO

 óMCG  ™e  ``  ±ô©J  ``  kÉ```jôFGõL  kÉÄ«°T  Éæd  º°SQG  ,’{  :√ƒ```HÉLCG  ìGôàbG  π```c  ™```e{

 ,óHõjh  »Zôj  .zÉ¡ª°SQ  »a  â```YôH  »àdG  ¿ƒ∏dG  á«aó°üdG  Iô«¨°üdG  ∫ƒ«îdG  √ò```g

 kÉ«HôYh  ,á≤jóëdG  »```a  º°SG  ÓH  Iôé°T  ,¢```†«HCG  kÉfÉ°üM  º°Sôj  ,á```FÉªdG  Iô```ª∏dh

 ,äÓ«ªédG  ¬JÉMƒd  ió```MEG  º°SQ  øe  ≈¡àfG  Ωƒj  äGP  .ø«YGQòdG  …QÉ```Y  kGô```«¨°U

.z!Gòg  πc  ó«∏îàH  ¬«∏Y  Ωƒμëe  ÉfCG{  :¬«Øàc  kÉ©aGQ  »d  ∫ƒ≤j  ƒgh  ,»∏Y  É¡°VôYh

 øJƒ«f  ¿hOh  ,ó«°üdG  äÉMƒd  Ö∏£J  á∏«ÑædG  á≤Ñ£dG  âfÉc  ∫ƒ«îdG  ÖfÉL  ≈dEG

 ,AGôàÑdG  Üô```b  kÉf’õZ  ¿hOÉ£°üj  kÉ```HôY  Qƒ°üJ  á```«FÉe  áMƒd  ≈∏Y  ≥```«∏©àdG  Gò```g
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 ≥∏©J  á©FÉ°ûdG  äÉYƒ°VƒªdG  √òg  âfÉc  ,ó«°ü∏d  …Qƒàμ«ØdG  ¢```ùLÉ¡dG  ≈∏Y  áÄμàe{

 ¬dƒdG  øª°V  ,kÉ°†jCG  ,πé°ùJ  É```jRÉ£æØdGh  ¿É°SôØdG  äÉMƒd  .zÉ¡àÄ«H  ô«Z  á```Ä«H  »```a

.¿É°SôØdG  ô°üYh  ≈£°SƒdG  ¿hô≤∏d  …Qƒàμ«#dG

 ,π«îàªdG  ¥ô°ûdG)  ø«∏cƒf  Góæ«d  á«æØdG  áNQDƒªdG  âØ°Uh  Iô«¡°T  á°SGQO  »a

 πÑb ``  É¡fCÉc  á«bGô°ûà°S’G  äÉ```Mƒ∏dG  ``  ó«©°S  OQGhOEG  ò«eÓJ  ø```e  »```gh  ``  (1983

 A’Dƒ¡a  ø«∏cƒf  Ö°ùM  .ájô°üæYh  á«dÉjôÑeEG  RƒeQh  á«FÉYO  äÉ≤°ü∏e  ``  A»°T  …CG

 á≤jô£H  ∑Gô```JC’Gh  Üô©dG  ôjƒ°üJ  ø```Y  ``  º«ª°üJh  Ωõ```©H  ``  Gƒ```ãëH  ¿ƒ```eÉ°SôdG

 ,∫ÓWC’G ≈∏Y õ«côàdÉH ,á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG äÉbÉØNEG ô«£°ùJ ≈∏Yh ,áaôé©àe

 øμj  ºd  kÉ°†jCG  ø```«∏cƒf  Ö°ùM  .ájƒeódG  äÉ```eGóYE’Gh  ,ó«Ñ©dG  ¥Gƒ```°SCG  ,º```jôëdG

 ¿CG  iôf  PEG  ,¥ƒ°ùdG  •ƒ```¨°†d  ø«©°VÉN  `` É«Lƒdƒjój’G  √òg  iô```°SCG ``  ¿ƒ```fÉæØdG

 øY  äÉÑJôe  ¿ƒ°VÉ≤àj  øjòdG  ø««©eÉédG  π```ãe  GƒfÉc  ø««bGô°ûà°S’G  ø```«eÉ°SôdG

 ™eh  ,É¡fƒéàæj  á```©£b  πc  ™```«ÑH  ¿ƒeƒ≤j  ø```«jhój  ø```««aôM  hCG  ø```«fÉæa  º```¡fƒc

 ,»cô«eCG  ¬```fCG  ºZQ  Ωhô```«L  ¿ƒ«d  ¿ƒ```L  äÉMƒd  ¿ƒª°†eh  Üƒ```∏°SCG  ¿É```c  ∂```dP

 á«°ùfôØdG  ájQƒWGôÑeE’G  É```«LƒdƒjójÉH  kÉ£ÑJôe  ¬fƒc  øY  á°ù«FQ  IQƒ°üH  kÉ```ªLÉf

 ¬°ùØf  A»°ûdG  ∫É≤j  ¿CG  ø```μªªdG  øeh  .É¡æFÉHR  ¥hP  ´ÉÑ°TEÉH  »```ØàμJ  âfÉc  »```àdG

 »a  ¬æFÉHR  π°†aCG  ó```Lh  …òdG  ø«LÉ°ûà°ûjôa  »∏«°SÉa  »```°ShôdG  ¥ô°ûà°ùªdG  ™```e

 »fÉ£jôÑdG  ôjƒ°üàdG  ¥ƒ°S  ∞«°üdG  ¢VQÉ©e  πãªJ  .á«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 äÉMƒ∏dG  ≈dEG  É°VôdG  ø```«©H  ô¶æJ  ’  áª¶æªdG  á```æé∏dG  ¿EG  å«M  á```jÉ¨∏d  á```ª¡ªdG

 ôãcCG  á«HÉàμdG  äÉYƒ°VƒªdG  ≈dEG  »fÉ£jôÑdG  »bGô°ûà°S’G  øØdG  ´õæj  :á```«fGƒ¡°ûdG

 Ωhô«éd  zó«Ñ©dG  ¥ƒ°S{  áMƒd  â```°VôY  Éªæ«M  áë«°†a  âfÉch  ,á«μ«Jhôj’G  ø```e

.á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G  »a

 ,á°ùFÉÑdG  ñGƒcC’G  º```°SQ  øY  »bGô°ûà°S’G  ôjƒ°üàdG  å```ëÑj  ºd  ¢UÉN  ¬```LƒH

 ¥ô°ûdG  ∫ƒM  äÉHÉàμdG  ¿CG  óéf  Éªæ«H)  IQò≤dG  ´QGƒ°ûdGh  ∫Éª°SC’G  …hP  øjPÉë°ûdG
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 ≈∏Y  ,∞«©°V  Ö∏W  ≈àM  hCG  ,Ö∏W  ∑Éæg  øμj  ºd  ¿CÉc  (IQGõ¨H  É¡àØ°Uh  §°ShC’G

.øjô°SƒªdG  ø«eÉ°SôdG  øFÉHR  πÑb  øe  áYƒ°VƒªdG  √òg

 ¿CÉc  ,√QÉ°üfCGh  ¬```àÑ∏Wh  Ωhô«L  äÉMƒ∏d  zá«FÉ¡ædG{  á```Ø°üdG  ø«∏cƒf  äó```≤àfG

 ,øjódR  QhOƒ```«J  ô£°S  Éªc  øμdh  ;§```°ShC’G  ¥ô°ûdG  ó```°V  IôeGDƒªH  ≥```∏©àj  ô```eC’G

 ¥Gô°ûà°S’G  ¢ù«dh  ,∫ÉªYC’G  ájÉ¡f  â°Vôa  »àdG  »g  á«ªjOÉcC’G  áYõædG  ¿CG  ø``` q«Ñàj

 ,äÉ¡jôJQƒÑdG  ≈```∏Y  ΩRÓdG  øe  ¿É```c  ,ô°ü©dG  Gòg  »eÉ°Sôd  á```Ñ°ùædÉH  .á```°UÉîH

 hCG  á«îjQÉàdG  äÉ```Yƒ°VƒªdG  äÉMƒd  Éªc  ,áàeÉ°üdG  á```©«Ñ£dG  ,á«©«Ñ£dG  ô```XÉæªdG

 π©éJ  IôgÉe  á```≤jô£H  á≤≤ëe  ¿ƒ```μJ  ¿CG  ,á```«æjódG

 ¿CG  øjódR  QhOƒ«J  ôcP  .á```«Fôe  ô«Z  ¿ÉæØdG  ój  ø```e

 ¿ô≤dG  ∞°üàæe  »a  ``  »aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  Qƒ```£J

 ≈∏Y  Ö∏£dG  ¿ƒ```μj  ¿CG  ≈dEG  ≈```°†aCG  ``  ô°ûY  ™```°SÉàdG

 ájÉ¡f  âfÉc  ,á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdÉH  kGOóëe  äÉMƒ∏dG

 øe âfÉch á∏«ªédG  ¿ƒæØdG  á°SQóe »a ¢SQóJ πª©dG

.»°ùfôØdG  »ªjOÉcC’G  øØdG  ¢üFÉ°üN

 ¥ô°ûdG  `` AÉ°ùædG  ¢†©H  kÉ°†jCGh  ,¢üNC’ÉH  ∫ÉLôdG  ``  ájôK  äÉ«°üî°T  äòîJG

 ¥ôW  ≈∏Y  ô«Ñc  ó```M  ≈dEG  á≤∏àîªdG  IQƒ```°üdG  øμJôJ  ,»```dÉàdÉHh  ,É```gƒ¡∏d  ká```MÉ°S

 ,Üƒ¡fÉà°S  ôà°ùg  ,¿É```jôHƒJÉ°T  ,»ædƒa  ,ƒLÉàfƒe  …ó```«∏dG  :ø««WGô≤à°SQC’G  á```jDhQ

 êQƒL  ,»JhO  õdQÉ°T  ,â```æ∏H  ójôØ∏jh  ,ÖeÉc  hO  º```«°ùcÉe  ,ø```«JQÉe’  ,∂```«∏éæ«c

 ∞dDƒe  ,∂```«∏éæ«c  Qóæ°ùμdG  ÜÉ```°ûdG  ÜÉ```L  ,º¡æ«H  øe  .π```H  Ohô```JôLh  ¿hRQƒ```c

 ájÉæ©H  ÜƒàμªdGh  É«ªëdÉH  A»∏ªdG  äÓMôdG  ÜOCG  äÉ«μ«°SÓc  óMCG  ,zôéØdG  OÓH{

 ≥≤M  .ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«KÓK  ∞°üæe  »a  á«fÉªã©dG  ájQƒWGôÑeE’G  ,á≤FÉa

 ,Üô©dGh  ∑GôJC’G  ó«dÉ≤Jh  äGOÉ©H  ºà¡j  ºdÉY  ¬fCG  QÉÑàYG  ≈∏Y  ¢ù«d  á∏MôdG  √ò```g

 ΩÉb  ,¢ùμ©dG  ≈∏Y  É```ªfGh  ;»ë«°ùe  êÉM  hCG  ,∫ÓWC’G  ø```Y  åëÑj  …ô```KCG  º```dÉY  hCG

 ¿ƒªLôàªdG  ΩÉb
 ø«Ø≤ãªdG  Éªc  ``  ¿hó°ûæªdGh
 ¿ô≤dG  ∫ÓN  ø««æWƒdG
 º¡e  QhóH  ``  ô°ûY  ™°SÉàdG
»bô°ûdG  º∏©dG  »a  ájÉ¨∏d
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 ¿hôb  á©°†H  πÑb  .¬JÉfÉμeEG  äÉÑKEGh  IôeÉ¨ªdG  øY  kÉãëH  ,ƒ¡∏dG  π«Ñ°S  ≈∏Y  á∏MôdÉH

 ¢ù«d  ,¥ô°ûdG  ≈```dEG  É¡æeh  ô°üe  ≈dEG  Éª«Jôa  …O  ƒ```é«ahOƒd  π```MQ  `` 1500  ƒ```ëf  ``

 ∂dÉªe  ∞∏àîe  ájDhQ{  »a  áÑZôdG  ™aGóH  øμdh  ,»dÉjôÑeEG  hCG  »ª∏Y  ±óg  á©HÉàªd

 ô°üe  ≈dEG  ¬ehób  ™e  ¬fCG  ìô°Uh  ,zÉ¡H  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  øjôNBG  â©é°T  »àdG  ,º```dÉ©dG

 AGQh  ≥°û©dG  ¿õM ¿Éch ,zOQÉÑdG  AÉªdG  ≈dEG  ¥ƒàj  ¿É°û£Y πãe ójóé∏d  ¿BÉªX ¿Éc{

 »æfCG  ô«Z  ;¢SQÉa  ≈dEG  ``  ÉehQ  AÓÑf  óMCG  ``  ∫Éa  Ó∏jO  hôà«H  »```WGô≤à°SQC’G  á```∏MQ

 ,ÜÉÑ°ûdG  ,∫ÉªdG  á«ªgCG  øY âª°üJ ¥Gô°ûà°S’G ∫ƒM á«dÉëdG  äÓ«∏ëàdG  q¿CG  ô©°TCG

 ≈dEG  ¿ƒ«WGô≤à°SQC’G  ¬éJG  Éªæ«M  .IôeÉ¨ªdG  øYh  ó```jóédG  øY  åëÑdGh  ,êGõ```ªdG

 ™e  ¿ƒ∏eÉ©àj  º¡fCÉc  IÉ```YôdGh  ø«MÓØdG  ,QÉéàdG  ,ø```«dÉªëdG  ™e  Gƒ∏eÉ©J  ¥ô```°ûdG

.íeÉ°ùJh  AÉjôÑμH  :ºgOÓH  »a  É¡°ùØf  IÉ«ëdG  ±hôX  ¿ƒ°û«©j  ∫ÉLQ

 ¿ô≤dG  ∫ÓN  ø««æWƒdG  ø«Ø≤ãªdG  Éªc  ``  ¿hó```°ûæªdGh  ¿ƒªLôàªdG  ΩÉb  kÉ```°†jCG

 .ÉfCG  ’h  ó«©°S  ¬ãëÑj  ºd  QhO  ,»bô°ûdG  º∏©dG  »a  ájÉ¨∏d  º¡e  QhóH  ``  ô°ûY  ™°SÉàdG

 »ah  ,»bƒ°SódG  º«gGôHEG  ï«°ûdG  ÜÉàc  ≈∏Y  Iƒ≤H  ø«d  OQGhOEG  óªàYG  ¬```°SƒeÉb  »```a

 âé¡H  »∏Y  ,…hÉ```£æW  ,»bƒ°SódG  πãe  AÉª∏Y  äô```cP  ,záaô©ªdG  á```ÑZôH{  »```HÉàc

 »ãMÉH  1á«°ùfôØdG  á¨∏dÉH  ø«bô°ûà°ùªdG  ¢SƒeÉb  »a  ¿ƒ∏ãªj)  É°TÉH  ø«JQBG  Üƒ```≤©jh

 ¢Vô©j  ¿CG  Iƒb  ±ô©j  ºd  ¥ô°ûdG  ¿CG  ÜGƒ°üdG  øe  ¢ù«dh  .(¿ƒ```jƒH  .±  á```Yƒªée

 ¥ô°ûdG  øY ¿É«îjQÉJ  ¿ÉHÉàc  CGôb  ,á∏jƒW Iôàa  ∫ÓNh ,A»°T  πc  ó©H  .kÉ«JGP  ¬°ùØf

 ,(1937)  zÜô©dG  ïjQÉJ{h  (1899)  zÜô```©dG  øY  ô°üàîe  ïjQÉJ{  :kGô«ãc  §```°ShC’G

.á¨dÉH  ábóH  »àM  Ö«∏«ah  »∏Y  ô«eCG  Éª¡Ñàc  øjò∏dG

 »a  äôHÉfƒH  hõ¨d  Iô°TÉÑªdG  áé«àædG  ``  ÉgQôcCGh  ``  ô```°üe  ìÉàØfG  øμj  º```d

 »dGƒdG  á°SÉ«°S  êÉ```àf  ¿Éc  :zkGôNCÉàe{  ∫ƒ```bCG  ¿CG  ójQCG  ÖdÉ¨dG  »```a  É```ªfEGh  ;1798

 - Francois Pouillon, Dictionnaire des orientalistes de langue francaise,  :¢```SƒeÉb  …CG ```  1

editions KARTHALA, Paris, 2008.
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 á£∏°ùdG  áeóN  ≈dEG  Gƒ∏NO  øjòdG  ΩÓ°SE’G  ø«≤æà©ªdG  ¿ÉÑdC’G  óMCG  »∏Y  óªëe

 ¢ù«d  ,ô```°üe  ìÉ«àLG  »```a  ¿ƒ«Hô¨dG  CGó```H  kÉÑjô≤J  1810  ΩÉ```Y  ó```©H  .á```«fÉªã©dG

 Öéj  ’  .ø««æ≤J  AGô```ÑNh  ø«jôμ°ùY  ø```«HQóªc  ,kÉ```aƒ«°V  ÉªfEGh  ;ø```«MÉàéªc

 ÇOÉH  »Øa  ¥Gô°ûà°S’G  ï```jQÉJ  »a  zô°üe  ∞°Uh{  á«ªgCG  ô```jó≤J  »a  á```¨dÉÑªdG

 äQó°U √AGõLCG ¿EG å«M ,øªãdG ßgÉÑdG πª©dG Gòg øe kÉî°ùf á∏b âæàbG ôeC’G

 ,Iô°UÉ©ªdG  ô°üe  ¿Éμ°ùH  GƒªàgG  ÉgAGôb  ¿CG  iôj  …òdG  ¢SÉ«≤ªdG  »a  .A§```ÑH

 áÑîædG  ≈∏Y  kÉehO  ¿hóªà©j  GƒfÉc  ,áæYGôØdG  äÉYƒ°VƒªH  º¡eÉªàgG  øe  ô```ãcCG

 kÉªà¡e  ¿Éc  …òdG  ,ø«d  .Üô©dG  ≈∏Y  ºgOÉªàYG  øe  ôãcCG  á«°ùcô°ûdG  ``  á«côàdG

 »©«Ñ£dG  ïjQÉàdG{  ÜÉàc  òNCÉj  ¿CG  QÉàNG  ÖÑ°ùdG  Gò¡dh  ,ÉgôcP  Üô```©dÉH  kÓ©a

 ø«jô°üªdG  äGOÉYh  ¥Ó```NCG{  ¬HÉàc  »a  ¬H  …òàëj  êPƒ```ªæc  π«°Shôd  zÖ```dCÓd

 ΩÉ°SôdGh  ,á«KóëdG  AÉ£NC’ÉH  ¿BÓe  zô°üe  ∞°Uh{  ¿CG  ø«d  iCGQ  .zøjô°UÉ©ªdG

 ƒg  ``  √AÉ£NCG  ÖμJQG  ¬æμdh)  á≤«bódG  ô«Z  äÉMƒ∏dG  ≈dEG  QÉ°TCG  ¢ùJôHhQ  ó«#jO

.(á«FÉªdG  ¬eƒ°SQ  »a   kÉ°†jCG

 Üô¨dG  »a  »Hô©dG  º```dÉ©dGh  ΩÓ°SE’G  Qƒ°U  â∏μ°ûJ  ∞```«c  QÉÑàNG  É```fOOh  GPEG

 ¢Uƒ°üædG  äÓjhCÉJh  á«HOC’Gh  á«©eÉédG  á```ÑîædG  á©HÉàe  ≈∏Y  ô°üà≤f  ¿CG  Ö```éj  ’

 ,äÉjGhôdG  ôÑàîf  ¿CG  ÖLGƒdG  øe  .¬°SÉ°SCG  øe  óLƒJ  ’  »àdG  á°†eÉ¨dG  á«°ûeÉ¡dG

 ,º«eƒàfÉÑdG ,»Ñ©°ûdG AÉæ¨dG ,∫ƒg ``  ∂jRƒ«ªdG ,ìô°ùªdG ,Éªæ«°ùdG ,¢ûMÉØdG ô©°ûdG

 ,Oó°üdG  Gòg  »ah  ,ácôëàªdG  Ωƒ```°SôdGh  á«dÉ«îdG  ΩÓaC’G  ,á«MÉ«°ùdG  äÉ```bÉ£ÑdG

 ¥ô°ûdG  »a  É```¡KOGƒM  QhóJ  »àdG  á```«°ù«dƒÑdG  äÉjGhôdG  á```©HÉàªH  ``  á```jóéH  ``  â```ªb

 zï«°ûdG  äÉjÉμM{  â```fÉc  GPEG  .zï«°ûdG  äÉjÉμM{  √É```ª°ùªdG  á«μ«Jhôj’G  äÉ```HÉàμdGh

 IOÉ°†ªdG  ô```YÉ°ûªdG  øe  ∫ƒ```Ñ≤e  ô«Z  kGô```KCG  É¡H  ¿EÉa  ;á```«∏°ùe  âbƒdG  Ö```dÉZ  »```a

 Éªd  äó©°S  ,»Ñ©°ûdG  ∫É```«îdG  á«ªgCG  ≈dEG  ´ƒLôdÉH  .Üô```©∏d  IOÉ°†ªdGh  ΩÓ```°SEÓd

 ,GƒfƒH  QÉ«Ñd  ä’É```≤e  êQOCG  zá«°ùfôØdG  á¨∏dÉH  ø```«bô°ûà°ùªdG  ¢SƒeÉb{  ¿CG  äó```Lh

 ódÉîdG  ∞dDƒªdG  Éªc  ,zAÉ°†«ÑdG  ájô°ùdG{  ∞dDƒe  ,¬jô«H  ∞jRƒL  ,zÉ£æ∏WCG{  ∞```dDƒe
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 »©eÉL PÉà°SCÉc  »JÉjGóH  òæe  âHòéfG  áeÉY äÉYƒ°Vƒe Æƒ∏Ñd  1¿ÉJ  ¿ÉJ  äGôeÉ¨ªd

 Éªc  .¿ƒæédG  AGREG  á```«£°Shô≤dG  äGOÉ```©dG  ¢SQóJ  »```àdG  (∫É°û«e)  ƒ```cƒa  QÉμ```aCÉH

 äGOôØe  ¢VôàØj  ,kGOhóëe  π¶j  ``  ƒcƒa  á¶Ød  Ö°ùM  ``  ∫’óà°SG  π≤M  …CG  ,âª¡a

 ÜÉ£îdG  á∏μ°ûe  πãªàJ  .øjôÑéeh  ,ø«YGh  ô«Z  ,ø«cQÉ°ûªdG  π©éj  Éªe  ,IOó```ëe

 ,∫É≤j  ¿CG  øμªj  É```e  πc  Oóëj  ¬fCG  »a  `` zá```aô©ªdG  É«Lƒdƒ«cQG{  »a  ô```cP  É```ªc  ``

 AÉjõ«ØdG  â```fÉc  AGƒ°S  ``  áaô©ª∏d  ¢```UÉN  º°ùb  QÉWEG  »```a  ∫É≤j  ¿CG  ø```μªj  ∞```«ch

 ó«©°S  Ö°ùM  .k’ƒÑ≤eh  kÉeƒ¡Øe  ¿ƒμj  ≈àM  ``  ájƒ°ùæédG  hCG  »```HOC’G  ó≤ædG  ,á```jhƒædG

:z¥Gô°ûà°S’G{  »a

 ÜÉàμdG  ≈àM  ,òÄfBG  ¥ô°ûdÉH  ≥∏©àªdG  ô```μØdG  ≈∏Y  kGOhóM  ¥Gô°ûà°S’G  ¢```Vôa{

 ø«μÑJôe  GƒfÉc  ``  äƒ```μ°S  ôàdGh  hCG  ∫Éaôf  ,ô```«Hƒ∏a  ∫ÉãeCG  ``  ∫É```LôdG  ,¿ƒ```HƒgƒªdG

z¥ô°ûdG  øY  √ƒÑàμj  hCG  ¬H  Ghô©°ûj  ¿CG  øμªj  Éª«a

 √ƒdƒ≤j  ¿CG  ,ô«jƒe  hCG  »∏«FGQRO  ,OQƒØμ«H  hCG  äƒμ°S  ™£à°ùj  ºd  …òdG  Ée  øμdh

 ¬Lh  ≈∏Y  ,äGOôØe  øe  ≈fÉY  ô«Hƒ∏a  ¿CG  »d  ióÑàj  ?¥ô°ûdG  ´ƒ°Vƒe  ¢üàîj  Éª«a

 ¬¶Ød  øe  ¿ƒ«©eÉédG  ¿ƒbô°ûà°ùªdG  øμªàj  ºd  …òdG  ƒg  Ée  .IOhóëe  ¢Uƒ°üîdG

 ≈dEG  ô°ûj  ºdh  ,∞°UƒdG  øY  ≥«bódG  ÖfÉédG  Gòg  kGóHCG  ó«©°S  ô```°ùØj  ºd  ?ìƒ```°VƒH

 Gƒ©«£à°ùJ  ød  ,¬fhójôJ  É```e  ∫ƒb  Gƒ©£à°ùJ  ºd  GPEG  ,ó```©Hh  .∫ƒ≤dG  øe  º¡©æe  É```e

.GhôØ°üJ  ¿CG  iƒ°S  ºμeÉeCG  ¢ù«d  »dÉàdÉHh  ,¬dƒb

 á∏°ù∏°S  kÉehOh  .(1983  ``  1907)  ¬```«aôg  »```μ«é∏ÑdG  á∏«îe  É¡àYóHCG  á```«dÉ«N  á«°üî°T  ,¿É```J  ¿É```J ```  1

 áHQÉ¨ªdGh  ø«jô°üª∏d  √ô```jƒ°üJ  »a  kÉ«∏L  Gòg  ióÑàjh  ,á```jô°üæ©dÉH  âª¡JG  ¿ÉJ  ¿É```J  äGô```eÉ¨e

 ¥ƒÑc  Üô¨dG  πÑb  ø```e  É¡eGóîà°SG  ºJ  ,IOQÉÑdG  Üô```ëdG  ∫ÓNh  ,iôNCG  Üƒ```©°Th  ø```««dƒ¨fƒμdGh

.≥HÉ°ùdG  »JÉ«aƒ°ùdG  OÉëJ’G  ƒëf  ájÉYO
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 Qƒ£àJ ºdÉ©dG ¿ÉjOCG  ôFÉ°S âfÉc kÉ«Ñ°ùf mÖjôb mâbh ≈dEG

 ≈àM  ,¿ÉjOC’G  ø```̀e  Égô«¨H  »```̀≤«≤M  mπ¡L  ≈```̀∏Y  »gh

 ºgCGh .¿ÉjOC’G ø«H π o°UGƒJ ≈dEG  ä qOCG  iôÑc ™°SƒJ äÉcôM äôL

 Iô«NC’G  áKÓãdG  ¿hô≤dG  ∫Ó```̀N  ájPƒÑdG  ™°SƒJ  äGQƒ£àdG  ∂```̀∏J

 É¡àdÉ°SQ â∏ªM »àdGh ,á«ë«°ùª∏d  ≈dhC’G  ¿hô≤dGh ,OÓ«ªdG  πÑb

 ºK  ,¿ÉHÉ«dGh  âÑ«àdGh  ø«°üdGh  É«°SBG  ¥ô°T  ÜƒæLh  óæ¡dG  ≈```̀dEG

 âLôNCG  »àdGh  ,ájPƒÑdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á«°Shóæ¡dG  áfÉjódG  IO’h

 øe  iôNo CG  läÓ oYÉØJ  ∑Éæg  âfÉch  .kÉÑjô≤J  óæ¡dG  øe  á```̀jPƒÑdG

 »a  OÓ«ª∏d  øeÉãdGh  ™HÉ°ùdG  ø«fô≤dG  »a  ΩÓ°SE’G  QÉ°ûàfG  πãe

 ôÑY  á«ë«°ùª∏d  »fÉãdG  QÉ```̀°ûàf’G  ºK  ,óæ¡dGh  ÉHhQhCGh  ¥ô```̀°ûªdG

 QhÉéàªdG  QÉ°ûàf’G  iOCG  Éeh  ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  »a  ô```̀«°ûÑàdG

 ;Éª¡æ«H  »≤«≤M  mQGƒ```̀M  ≈dEG  á«ë«°ùªdGh  ΩÓ```̀°SEÓd  ™```̀WÉ≤àªdGh

 ΩGƒYC’G  »```̀ah  ,ôªà°ùe  ḿ Gô```̀°U  á«Ø∏N  ≈∏Y  QÉ```̀°ûàf’G  ¿Éc  π```̀H

المختلفة ا�ديان 
الحقيقة وتعارُضات 

■  ∂«g  ¿ƒL

John Hick: Philosophy of Religion, 2005, 2009  ÜÉàc  øe  π°üa  Gòg  ■
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 ™e  É¡°†©H  ¿ÉjOCÓd  ∫OÉÑàªdG  º```̀¡ØdG  á«ªjOÉcC’G  äÉ°SGQódG  â∏©L  Iô«NC’G  á```̀FÉªdG

 á≤«≤ë∏d  ádOÉÑàªdG  äGAÉ```̀Y qO’G  äRô```̀H  ±hô©ªdG  πHÉ≤àdG  Gò```̀g  ™eh  .kÉæμªe  ¢```̀†©H

 áØ°SÓa  IôμØe  ≈```̀∏Y  ´ƒ°VƒªdG  Gòg  QÉ```̀°U  óbh  ,áØ∏àîªdG  ¿ÉjOC’G  É```̀¡Mô£J  É```̀ªc

 »ah  ,kÉ«°Shóæg  n¿ƒ```̀cnCG  ¿CG  øμª«a  óæ¡dG  »a  oäód oh  ƒd  :»```̀∏j  Éªc  á∏μ°ûªdGh  .ø```̀jódG

 äód oh  »ææμd  ;kÉjPƒH  ¿ƒcCG  ¿CG  øμªj  ÉμfÓjô«°S  »ah  ,kÉª∏°ùe  ¿ƒcCG  ¿CG  øμªj  ô°üe

 çóëj  Gòg  qøμd  ,π©ØdÉH  l∞∏àîe  ÉfCGh)  kÉ```̀«ë«°ùe  ¿ƒcCG  ¿CG  ™ sbƒàªdGh  É«fÉ£jôH  »```̀a

 ,á≤∏£ªdG  á≤«≤ëdG  á```̀©«ÑW  øY  á°VQÉ©àe  AÉ```̀«°TCG  ¿ÉjOC’G  √òg  π```̀c  ∫ƒ≤J  .(kÉ```̀°†jCG

 πg  :…ô°ûÑdG  ¢ùæédG  ô«°üeh  á©«ÑW  øYh  ,á«¡dE’G  áÄ«°ûªdG  äÉ«∏éJh  ôgÉ¶e  øYh

 ≈∏Y  kIóY  mäGôe  ô```̀°ûÑdG  ódƒj  πgh  ?á«°üî°T  ô«Z  ΩCG  á```̀«°üî°T  á«¡dE’G  á```̀©«Ñ£dG

 ?ˆG  QGƒL  ≈dEG  oóo∏ rî nJ  πgh  ,á«≤«≤ëdG  »g  QÉKB’G  á°Sƒ°ùëªdG  ¢ùØædG  πgh  ?¢VQC’G

 ôeC’G  ¿Éc  GPEGh  ?ˆG  äÉ```̀ª∏c  »g  Éà«ZOÉaÉZÉÑdGh  ¿BGô≤dGh  π«éfE’Gh  IGQƒ```̀àdG  π```̀gh

 ,kÉØFGR  á«°Shóæ¡dG  ¬```̀dƒ≤J  Ée  π©éj  √É```̀æbó°U  ¿EG  á«ë«°ùªdG  ¬dƒ≤J  É```̀e  q¿EÉa  ∂```̀dòc

 ô«Z  ΩÓ°SE’G  ¬dƒ≤j  É```̀e  q¿CG  ∂dP  ≈æ©ªa  kÉë«ë°U  ¿É```̀c  ¿EG  á«°Shóæ¡dG  ¬```̀dƒ≤J  É```̀eh

 ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  ’  áØ∏àîªdG  ¿ÉjOC’G  ¬dƒ≤J  É```̀e  q¿EÉa  Gò`μgh  .ô«Ñc  móM  ≈dEG  í```̀«ë°U

 Gògh  ,áØFGR  kÉ```̀©«ªL  É¡fCG  ≈dEG  ÉgóMCÉH  ø```̀«æeDƒªdG  ô«Z  π`°üj  óbh  .¬```̀∏c  kÉ```̀ë«ë°U

 É¡fCG  »æ©j  äÉfÉjódG  ø```̀«H  ¢†bÉæàdG  q¿CG  ≈dEG  ÖgP  …òdG  ,Ωƒ```̀«g  ó«#jO  ¬H  øeBG  É```̀e

 :∫ƒ≤dG  øμªj  ’  ÉªfEG  ;äGõé©e  ¿ÉjOC’G  πc  »ah  .áª«∏°S  ¢ù o°SoCG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ’  kÉ©«ªL

 mIõé©e  πc  q¿EÉ```̀a  ájÉ¡ædG  »ah  ,∑Éæg  Iõ```̀é©ªdG  øe  iƒbCG  »```̀g  É```̀æg  Iõ```̀é©ªdG  q¿EG

 É¡JGAÉYOG  »a  hCG  ¿ÉjOC’G  »a  ∂°ûdG  ≈dEG  ƒYój  ¬∏c  Gògh  ,iôNoC’G  äGõé©ªdG  π£ÑoJ

.á≤«≤ëdÉH  QÉãÄà°S’G

 øjódG  ≈æ©e) :º«≤dG  ¬HÉàc  »a  å«ª°S  πjƒàfÉc  OôØdh  ¢Vôà©j  :øjódG  Ωƒ¡Øe

 kÉæª°†àe  ¬HÉë°UCG  ô¶f  »a  √QÉÑàYÉH  øjódG  OôØªd  óFÉ°ùdG  Ωƒ¡ØªdG  ≈∏Y  (¬JÉjÉZh

 AÉØàbG  øμªj  …òdG  ¢Sƒ°ùëªdG  ¿É«μdG  hCG  øjódG  ¿CG  ≈dEG  Ögòjh  ,á≤∏£ªdG  á≤«≤ëdG

 Éªgô«Zh  ájPƒÑdGh  á«ë«°ùªdÉa  ,á«fÉ°ùfEG  lIôgÉX  ƒg  kÉ«aGô¨L  ¬ë°ùeh  kÉ«îjQÉJ  √ôKCG
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 òæeh  ,™°ShnC’G  »fÉ°ùfE’G  çGô```̀àdG  øe  G kAõL  É¡îjQÉJ  π uμ°ûj  ,ájô°ûH  äÉ```̀YÉæ°U  »```̀g

 ™bGƒdGh  .Üò```̀μdG  hCG  ¥ó°ü∏d  ká```̀°VôYh  kÉ«Ñ°ùf  ø```̀jódG  Ωƒ¡Øe  QÉ°U  ô```̀jƒæàdG  ô```̀°üY

 »g  ¿ÉjOC’G  ∫ƒ```̀M  º«gÉØªdG  sπc  n¿EÉa  ;ΩÓ```̀°SE’G  AÉæãà°SÉH  ¬fCG  ``  å```̀«ª°S  Ö```̀°ùëH  ``

 ∫ÓN  øe  ºdÉ©dG  ≈∏Y  â°Vô oah  ,√ó©H  Éeh  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  »a  âfƒμJ  º«gÉØe

 iôNo’G  ¿ÉjOC’G  »a  iô```̀j  ºdÉ©dG  ¿ÉjOCG  øe  møjO  πc  s¿EÉa  Gòμgh  .»```̀Hô¨dG  ô```̀«KCÉàdG

 äÉª¶æe ÉgQÉÑàYÉH  ``  ¿ÉjOC’G  »a ô«μØàdG  ∫óH  ÉªfEG  .QÉ°ûàf’Gh  OÉ≤àY’G  »a kÉ°ùaÉæe

 É¡Ø°UƒH  ¢SÉæ∏d  á«æjódG  IÉ```̀«ëdG  ≈dEG  ô¶æf  ¿CG  kÉ°†jCG  É```̀ææμªj  ``  ájô°üM  á```̀jOÉ≤àYG

 âéàfCG  »àdG  iôÑμdG  äÉHGô£°V’G  ¢```̀†©H  É¡«a  äô°†M  á∏°üàe  á«μ«eÉæjO  á```̀∏°ù∏°S

 ÉeCG  .kGõ«ªJ  á«æjódG  ó«dÉ≤àdG  ôãcCG  âfƒch  ,ô°ûÑdG  ï```̀jQÉJ  »a  áb qÓN  á«æjO  äÉ```̀¶ëd

 É¡fCG  ≈∏Y  äÉ¶ë∏dG  ∂```̀∏J  ≈dEG  ¿hô¶æ«a  ¿ƒ```̀«JƒgÓdG

 å«ëH  ájô°ûÑdG  áHÉéà°S’Gh  ,á```̀«¡dE’G  áª©æ∏d  ôgÉ¶e

 ó≤d  .á«fÉ°ùfE’G  IÉ```̀«ëdG  iô```̀ée  ≈∏Y  É```̀gQÉKBG  â```̀côJ

 πeGƒY  ∫ÓN  øe  äQƒ£J  á«ë«°ùªdG  q¿CG  kÓãe  í```̀°†JG

 á«ë«°ùªdG  QÉμ```̀aC’G  â```̀fƒμJ  PEG  ;á```̀«æjO  ô«Zh  á```̀«æjO

 áØ°ù∏ØdG  ø```̀e  ™HÉædG  …ôμØdG  QÉ```̀WE’G  øª°V  iô```̀ÑμdG

 á°ù°SDƒªc  â```̀¨«°U  ó≤a  á```̀«μ«dƒKÉμdG  É```̀eCG  .á```̀«fÉfƒ«dG

 lπ≤Y  ƒg  »μ«dƒKÉμdG  π≤©dGh  ,»```̀fƒfÉ≤dG  É¡eÉ¶fh  á«fÉehôdG  ájQƒWGôÑeE’G  πÑb  ø```̀e

 »fÉªdC’G  çGô```̀àdG  øe  kÉÄ«°T  ¢```̀ùμ©«a  »àfÉà°ùJhôÑdG  π```̀≤©dG  ÉeCG  ,»```̀æ«J’  »```̀£°Sƒàe

 »a  ô°ûÑdG  IÉ«Mh  á```̀«îjQÉàdG  á«ë«°ùªdG  ø«H  π°UGƒàdG  çó```̀ëjh  .Gòμgh  ,»```̀dÉª°ûdG

 ¿ÉjOC’G  ôFÉ°S ≈∏Y ≥Ñ£æj »ë«°ùªdG  êPƒªædGh  ,á«°VQC’G  IôμdG  øe »Hô¨dG  ∞°üædG

 ¢ù«d  ¿ÉjOC’G  øe  møjO  ∞jR  hCG  áë°U  øY  åjóëdÉa  ,øjO  πc  á«°Uƒ°üN  QÉWEG  »a

 iôjh  .äGQÉ°†ëdG  øe  IQÉ°†M ïjQÉJ  ∞jR  hCG  áë°U  øY åjóëdG  øe  áeAÓe ôãcCG

 É¡JÉeƒ¶æe  »a  ¿ÉjOC’G  q¿CG  ``  á≤HÉ°ùdG  Iô```̀¶ædG  ≈∏Y  kAÉæH  ``  å«ª°S  πjƒàfÉc  ó```̀jôØdh

 êPÉªædGh á«ægòdGh áLõeC’G ±ÓàNG ¢ùμ©J ,Égó∏L »g »àdG ™FGô°ûdGh ,ájOÉ≤àY’G

 ô°TÉÑªdG  »MƒdG  äÉfÉjO  »a
 ΩÓ°SE’Gh  á«ë«°ùªdÉc
 á«gƒdoC’G  ájOƒ¡«dGh
 »a  Éªæ«H  ;á°ü sî°ûe
 áæ°üî°T  ’  iôNoCG  äÉfÉjO
á«¡dE’G  á≤«≤ë∏d
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 iôNoC’Gh  á«bô°ûdG  á«∏≤©dG  ø«H  ¥hôØdG  øY åjóëdG  ¬Ñ°ûj  É¡æY  åjóëdGh  .ájô°ûÑdG

 ádõ©dG  ÖÑ°ùH  âfƒμJ  äÉfÉjódG  »a  ¢üFÉ°üîdG  √òg  q¿CG  å«ª°S  …CGQ  »ah  ,á```̀«Hô¨dG

 ,É¡q∏c  ≥FGô£dG  √ò¡H  ºdÉ©dG  π°UGƒJ  óbh  É nenCG  ,ºdÉ©dG  »a  kIóFÉ°S  âfÉc  »àdG  á«Ñ°ùædG

 É¡JGAÉYOG  ≈∏Yh  ,¿ÉjOCÓd  á«îjQÉàdG  äÉ«°Uƒ°üîdG  ≈∏Y  ∂dP  ô«KCÉJ  ¿ƒμ«°S  GPÉ```̀ªa

!?É¡æ«H  Éª«a  äÉbÓ©dG  ≈∏Yh  ,á≤«≤ë∏d

 »a  IQò©àe  É¡æμd  ,á```̀«æjódG  ájOó©à∏d  á«îjQÉJ  á«ªàM  ∑Éæg  :ø```μªªdG  π```ëdG

 ≈dEG  ≈eQh  ,á©«Ñ£dG  ô```̀gGƒX  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  âØàdG  á«FGóÑdG  IÉ```̀«ëdG  »a  .π```̀Ñ≤à°ùªdG

 á¡«Ñ°ûdG  iƒ≤dG  ø```̀e  kÉ©ªL  ÉgQÉÑàYÉH  á```̀«æjódG  á≤«≤ëdG  âª¡ oa  Gò```̀μgh  ,É```̀¡FÉ°VQEG

 äÉjQƒWGôÑeEG  äCÉ°ûfCGh  πFÉÑ≤dG  â```̀©ªéJ  ÉeóæY  á«fÉãdG  á∏MôªdG  »ah  .äÉ```̀fGƒ«ëdÉH

 á¡dB’G  §```̀°ShC’G  ¥ô°ûdG  »```̀a  äOÉ°Sh  ,»```̀eôg  πμ°ûH  á¡dB’G  Ö```̀«JôJ  AÉ```̀L  ,á```̀«HôM

 ,π«FGô°SEG  »a  √ƒ¡jh  ,áÑ«W  »```̀a  ¿ƒeBGh  ,ájôeƒ°ùdG  ähôà°ûY  πãe  iôÑμdG  á```̀«eƒ≤dG

 á¡dB’G  ∂∏J  âfÉch  .óæ¡dG  »a  Gó«ØdG  á¡dBGh  ,¿Éfƒ«dG  »a  ¢SƒjRh  ,πHÉH  »a  ∑hOôeh

 ∑Éæg  ¿Éc  ø«à∏MôªdG  Óc  »ah  ,ájô°ûH  »```̀MÉ°VCG  kÉfÉ«MCG  Ö∏£àJh  ,ájƒeOh  á```̀«°SÉb

 ºK  ,á«©«Ñ£dG  iƒ```̀≤dG  øe  ±ƒîdG  øY  ôÑ©J  á«MhQ  IOÉ```̀ÑYh  ,»©«Ñ£dG  ø```̀jó∏d  wƒ```̀ªf

 ΩÉ©dG  »dGƒM  ÉªfEG  .(ïdEG  ..AÉª°ùdG  hCG  ¢ùª°ûdG)  ≥```̀WÉæªdG  á¡dB’  IOÉÑY  ôeC’G  QÉ```̀°U

 ∫QÉc  ¬«ª°ùj  …òdG  ô°ü©dG  ƒgh  ,»```̀æjódG  ´GóHEÓd  »ÑgòdG  ô°ü©dG  Æõ```̀H  Ω.¥  1000

 »àdG  ,»MƒdG  Iô```̀μa  Qƒ¡¶H  á∏MôªdG  √ò```̀g  õ«ªàJh  ,á```̀jQƒëªdG  á```̀∏MôªdG  :Rô```̀Ñ°SÉj

 ø««∏eCÉàdG  ¢```̀UÉî°TC’G  A’Dƒg  q¿EÉa  Bouquet  ∫ƒ```̀≤j  Éªch  .á«gƒdo C’G  Ωƒ```̀¡Øe  äô```̀ q¡W

 »fÉ°ùfE’G  ô«μØàdG  øe  kÉYƒf  Gƒ©æ°U  OÓ«ªdG  πÑb  øeÉãdG  ¿ô```̀≤dG  òæe  Ghô¡X  ø```̀jòdG

 AÉ«ÑfC’G  QÉÑc  π```̀ãe  ,É¡d  ´ƒ°†îdGh  Ö oé oëdG  AGQh  ø```̀e  ˆG  áª∏c  ´Éª°S  ≈```̀∏Y  kÉ```̀ªFÉb

 ¢SQÉa  »a  â°TOGQR  ô¡X  OÓ«ªdG  πÑb  ådÉãdGh  øeÉãdG  ø«fô≤dG  ø```̀«Hh  .ø```̀««fGôÑ©dG

 ,ø«°üdG  »a  ¢Sƒ«°TƒØfƒch  ,ƒ£°SQCGh  ¿ƒWÓaCGh  •Gô≤°Sh  ¿Éfƒ«dG  »a  ¢```̀SQƒZÉã«ah

 q’EG  Éª¡ª¡a  øμªj  ’  ΩÓ```̀°SE’Gh  á«ë«°ùªdG  q¿EG  º```̀K  .óæ¡dG  »a  GPƒ```̀Hh  OÉ```̀°û«fÉHhC’Gh

 ,¢†©H øY º¡°†©H ø«dõ©æe GƒfÉc ô°ûÑdG  q¿C’h .ájQƒëªdG á∏MôªdG ∂∏J ≈dEG  ô¶ædÉH
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 q¿CG  nó r« nH  ;™Ñ£dÉH  ∫OÉÑàe  ô«KCÉJ  ∑Éæg  ¿Éch  .ájQhô°V  á```̀«æjódG  ájOó©àdG  âfÉc  ó```̀≤a

 …QƒëªdG  QÉWE’G  »```̀ah  .á°UÉîdG  äÉÄ«Ñ∏d  AÉ¨°UE’Gh  ∫É```̀°üØf’G  ¿Éc  ΩÉ©dG  ™```̀HÉ£dG

 ø«Hh  »MƒdG  äÉbGô°TEG  ø«H  õ««ªàdG  »```̀¨Ñæjh  .á«bÉÑdG  iôÑμdG  ¿ÉjOC’G  äô¡X  Gò```̀g

 oÖ o©°üj  å«ëH  ,¿ÉjOC’G  »a  ¿ÉÑcGôàJ  ø«à¶ë∏dG  qøμd  ;ájƒjDhôdGh  á```̀«Ø°ù∏ØdG  QÉμaC’G

 ¿ÉjOC’G  √òg q¿CG  ßMÓf ôãcCG  Éæ«°†e GPEGh  .ô nNB’G  »a  ôqKCGh  k’hCG  ô¡X Éª¡jCG  êÉàæà°SG

.á≤«≤ëdG  ´ƒ°Vƒe  :¬°ùØf  ´ƒ°VƒªdG  »a  åëÑJ  ÉªfEG  ``  É¡°† obÉæJ  ºZQ  ``

 ≈∏Y  øgGôj  ø```̀e  ∑Éægh  ,¿É```̀jOC’G  ôFÉ°S  ô```̀«¨j  ±ƒ```̀°S  »```̀dÉëdG  π```̀ o°UGƒàdG  q¿EG

 ±ƒ°S  ¿É°ùfE’G  q¿EÉa  ;á∏eÉ°ûdG  áæª∏©dG  ºZQ  ¬fCG  í sLôªdG  ÉªfEG  ;øμªe  Gògh  ,É¡dGhR

 äGô«¨àdG  ôgÉ¶e  øeh  .¿BG  »a  ¬≤∏≤jh  ¬©aôj  »dÉ©àªdÉH  kGQƒ©°T  ΩGhódG  ≈∏Y  ôÑàîj

 ¿ô≤dG  ôNGhCG  »a  √Éfó¡°T  Ée  ≈dEG  ô¶ædÉH  ÉªfEG  ;¿ÉjOC’G  »a  »ØFGƒ£dG  âàØàdG  √òg

 ≈∏Yh  ?¿ÉjOC’G  ≈```̀∏Y  »ªdÉ©dG  êÉeóf’Gh  π```̀°UGƒàdG  ô«KCÉJ  ¿ƒμ«°S  ∞```̀«c  ,ø```̀jô°û©dG

 á≤«≤ëdG  QÉÑàNG  »a  ¥hôa  :áKÓK  ¿ÉjOC’G  ø```̀«H  á°ù«FôdG  ¥hôØdG  ?á≤«≤ëdG  ihÉ```̀YO

 Ió«≤©dG  hCG  á```̀jô¶ædG  »a  ¥hô```̀ah  ,á«°üî°T  ô```̀«Z  hCG  á«°üî°T  »```̀g  π```̀gh  á```̀«¡dE’G

 kGóMGh  kiôée  oó```̀ pLƒoJ  »àdG  á«°SÉ°SC’G  ÜQÉ```̀éàdG  »a  ¥hôah  ,á```̀«JƒgÓdGh  á```̀«Ø°ù∏ØdG

 ájOƒ¡«dGh  ΩÓ```̀°SE’Gh  á«ë«°ùªdÉc  ô```̀°TÉÑªdG  »MƒdG  äÉfÉjO  »```̀Øa  .á«æjódG  IÉ```̀«ë∏d

 ∑Éægh  ,á«¡dE’G  á≤«≤ë∏d  áæ°üî°T  ’  iôNoCG  äÉfÉjO  »a  Éªæ«H  ;á°ü sî°ûe  á«gƒdoC’G

 ó©ÑdG  äGP  »```̀fÉãdG  ´ƒædG  øe  ¥hôØdG  É```̀eCG  .á«¡dE’G  á```̀≤«≤ëdG  É¡«a  »```̀ØàæJ  äÉ```̀fÉjO

 »¡àæJ  hCG  ∫AÉ°†àJ  ó≤a  Gòdh  ,áë°VGh  ô«Z  É¡«a  äÉ°VQÉ©àdÉa  ,»Ø°ù∏ØdGh  »JƒgÓdG

 øjÉà°ûæjBGh  ¿hQGO  ó©H  ójóL »ë«°ùe  äƒg’ ∑Éæg ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Yh  .Ée  mΩƒj  »a

 q¿CG  Éªc  ,áãjóëdG  Ωƒ```̀∏©∏d  ¢Vô©J  ∑Éæg  ¿ƒ```̀μ«°S  iôNC’G  äÉfÉjódG  »```̀ah  ,ó```̀jhôah

 ´ƒædG  øe  ¥hôØdG  É```̀eCG  .ójGõàªdG  π o°UGƒàdG  ÖÑ°ùH  ¢```̀†©ÑH  É¡°†©H  ôKCÉà«°S  ¿É```̀jOC’G

 äOÉY  Éeh  ,á°S só≤ªdG  Ö```̀àμdGh  ,…ó≤©dG  iôéªdG  »æ©J  É¡fC’  ;Ö©°UCG  »```̀¡a  å```̀dÉãdG

 πãe  ∂dPh  ;ô u°ù«àe  ô«Z  Égô««¨J  qø```̀μd  ;Iô«¨àªdG  ±hô¶∏d  Ö«éà°ùJ  óFÉ≤©dG  √ò```̀g

 í«°ùªdÉH  ø«æeDƒªdG  hCG  ø««ë«°ùªdG  ≈∏Y  IQƒ```̀°ü≤ªdGh  ,á«ë«°ùªdG  »a  AGóØdG  Iô```̀μa
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 óbh  ,¬H  ø«æeDƒªdG  ô```̀«Z  ∑Ógh  ,¬∏Ñb  á```̀jô°ûÑdG  ∑Óg  »æ©j  Gò```̀gh  ,√Qƒ¡X  ó```̀©H

 ;(1965  ``  1963)  »fÉãdG  »fÉμ«JÉ#dG  ™ªàéªdG  »a  ôeC’G  ìÓ°UEG  á°ù«æμdG  AÉHBG  ∫hÉ```̀M

.kGô°UÉb  sπX  sπëdG  qøμd

 á≤«≤ëdG  q¿CG  ¿ÉjOC’G  ôFÉ°S  »a  Iôμa  ∑Éæg  :á«æjódG  á```jOó©à∏d  »Ø°ù∏a  QÉ```WEG

 ô«°SCG  ƒ¡a  kGO sôée  ¿Éc  ƒdh  ∑ nQ ró oªdG  q¿CGh  ,∑GQOE’G  ≈```̀∏Y  á«°üYh  á«dÉ©àe  á```̀≤∏£ªdG

 iódh  ¢Shóæ¡dG  iód  ∂dP  ßMÓfh  .ájô°ûÑdG  ájOhóëªdGh  ¿ÉμªdGh  ¿ÉeõdG  ±hôX

 πH  ;»eÓ°SE’G  ±ƒ°üàdGh  ,Oƒ```̀¡«dG  ’ÉHÉch  ,»fÉªdC’G  ±ƒ°üàªdG  äQÉ```̀¡μjEG  ôà°ùjÉe

 ¿ÉªahÉc  ¿hOQƒZ  õq«eh  ,ø«æeDƒªdG  ¬dEG  ƒ∏©j  …òdG  ¬dE’G  øY  çóëJ  ¢û«∏«J  ∫hÉH  q¿EG

 á≤«≤ëdÉa  ,kÉXƒë∏e  kÉHQÉ≤J  í```̀«àJ  IôμØdG  √ògh  .ìÉà oªdG  ¬dE’Gh  »≤«≤ëdG  ¬```̀dE’G  ø```̀«H

 »a  ºdÉ©dG  ø«H  §```̀fÉc  õq«e  óbh  .IOó©àe  á«fÉ°ùfE’G  É```̀¡JÉcGQOEGh  ,Ió```̀MGh  á```̀≤∏£ªdG

 »£fÉμdG  õ««ªàdG  »```̀ qæÑJ  øμªj  π```̀¡a  :»fÉ°ùfE’G  »```̀Yƒ∏d  ióÑàj  Éªc  º```̀dÉ©dGh  ,¬```̀JGP

 ,á«aô©ªdG  ÉæJGhOCG  ∫ÓN  øe  É```̀æd  hóÑj  Éªc  ºdÉ©dGh  ,¬JGP  »a  ºdÉ©dG  ø```̀«H  ™```̀°SGƒdG

 !?á≤«≤ëdG  ∂∏àd  ähÉØàªdG  …ô°ûÑdG  ∑GQOE’Gh  á≤∏£ªdG  á≤«≤ëdG  ≈∏Y  ôeC’G  ≥«Ñ£Jh

 ƒgh  ,¬JGP  »a  kGóMGh  Oƒ```̀LƒªdG  ¬dE’G  iôf  ¿CG  Éæ«∏Y  ¿ƒμj  ,∂```̀dòc  ôeC’G  ¿É```̀c  GPEG

.∞∏àîeh  Oó©àe  Éæd  ióÑàj  Éªc

 ™°†îJ ¿ÉjOC’G  ™«ªL q¿CG  ≈dEG  ÖgòJ »àdG  ádƒ≤ªdG  q¿CG  á°UÓîdG »a √Gôf …òdÉa

 øëf  Éª«a  áªFÓe  ô«Z  ;áØ∏àîe  á«æjO  äÉ¨∏H  É¡æY  çóëàJ  É¡æμd  ;á∏KÉªe  áHôéàd

 πH  .ácôà°ûªdG  º°SGƒ≤dG  º«¶©J  ¬```̀°ùØf  âbƒdG  »ah  ,ájOó©à∏d  máæYô°T  øe  √Oó```̀°üH

 íeÓe  É¡d  âfÉc  ƒd  ≈àM)  áØ∏àîe  ÜQÉéàd  ™°†îJ  ¿ÉjOC’G  q¿CG  ≈dEG  ÜÉgòdG  ≈dhnC’G

 OƒLƒªdG  »∏eCÉàdG  ∑ƒ∏°ùdGh  á«eƒ¡ØªdG  äGQÉWEÓd  káé«àf  ¥hôØdG  ¿ƒ```̀μJh  ,(ácôà°ûe

 ôãcC’Gh  áæμªªdG  á«°VôØdG  ¿ƒμJ  ∂dòHh  .É¡«a  ¿ƒcQÉ°ûj  »```̀àdG  á«æjódG  óFÉ≤©dG  »```̀a

 πqãªj  ºdÉ©dG  »a  iôÑμdG  á«æjódG  äGó≤à©ªdG  q¿CG  ``  ∂°ûdG  ´GƒfCG  πμd  kÓjóH  ``  á«HPÉL

.É¡°ùØf  á«¡dE’G  á≤«≤ëdG  áHÉéà°SGh  kÉØ∏àîe  kÉª¡a  É¡æe  wπc
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 øHG)  »fGôjEG  π```°UCG  øe  »cô«eCG  åMÉH  ô°üf  »```dh

 (ô°üf  ø«°ùM  ó«°S  ±hô©ªdG  äÉ```«eÓ°SE’G  PÉà°SCG

 ¢UÉîdG  πãªªdG  ¿Éc  …òdG  ∑ôÑdƒg  OQÉ°ûàjôd  kGQÉ°ûà°ùe  πªY

 ¿É```à°ùcÉHh  ¿É```à°ùfÉ¨aCG  »```a  á```«cô«eC’G  á```«LQÉîdG  IQGRƒ```d

 äÉbÓ©dG  ¢ù∏ée  »a  åMÉH  kÉ°†jCG  ƒgh  ,(ô¡°TCG  πÑb  »aƒJh)

 PÉà°SCG  ∂dòc  ƒ```gh  ,»cô«eC’G  ¢```Sô¨fƒμ∏d  ™HÉàdG  á```«LQÉîdG

 á©eÉL  »a  á«°SÉeƒ∏HódGh  ¿ƒfÉ≤dG  á«∏c  »a  á«dhódG  äÉbÓ©∏d

 Ωƒ∏©dG  »```a  √GQƒàcódG  ≈```∏Y  õFÉM  ƒ```gh  ,á```«cô«eC’G  ¢```ùàaÉJ

 ô¡à°TG  óbh  ,É«Lƒdƒæμà∏d  ¢ùJƒ°ûJÉ°SÉe  á©eÉL  øe  á«°SÉ«°ùdG

 ∫hC’G  ¬HÉàc  ÉeCG  ,äGƒæ°S  πÑb  QOÉ°üdG  zá©«°ûdG  Oƒ©°U{  ¬HÉàμH

.…OhOƒªdG  ≈∏YC’G  »HCG  øY  ¿Éμa

 ΩÉ©dG  »a  QOÉ°üdG  zIhô```ãdG  iƒb  Oƒ©°U{  ójóédG  ¬```HÉàc

 ÜÉÑ°SCGh  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  º```¡Ød  IójóL  ájô¶f  Ωó```≤j  2009
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 áª¶fC’G  ø```«H  ¬bôZh  ,á```«WGôbƒªjódGh  á```«dÉª°SCGôdG  ƒ```ëf  ∫ƒ```ëàdG  »```a  √ô```NCÉJ

 »cô«eC’G  ÖJÉμdG  ¬Ø°Uh  Éªc  ``  ¬æμd  ;áaô£àªdG  á«dƒ°UC’G  äÉcôëdGh  ájOGóÑà°S’G

 ºdÉY  øY  ™FGQ  π```«dO{  ``  z∂jhRƒ«f{  á```∏ée  ôjôëJ  ¢ù«FQ  ,É```jôcR  ójôa  ô```«¡°ûdG

 É¡H  ô°ûÑJ  »àdG  Ió```YGƒdG  πF’ódG  øY  çóëàj  ,zó```«≤©àdG  ≠dÉÑdG  §```°ShC’G  ¥ô```°ûdG

 ºgCG  »g  ájQÉéàdG  IÉ«ëdGh  á«dÉª°SCGôdGh  ∫ÉªYC’G  á°†¡æa  ,äÉeƒμëdG  ’  ,Üƒ©°ûdG

.á«dƒ°UC’G  äÉYõædGh  ±ô£àdG  ¬Lh  »a  ∞≤J  ¿CG  øμªj  »àdG  πeGƒ©dG

 Iô«°S{  ÜÉàc  ∞```dDƒe  ,¿õ°ùcGõjEG  ôàdGh  Ö```JÉμdG  ô«Ñ©J  óM  ≈```∏Y  ``  ÜÉ```à`μdGh

 »a  á«HÉéjE’G  IQÉéàdG  Iƒ```b  º¡a{  »a  ÉfóYÉ°ùj  ``  øÑ°SBG  ó¡©e  ¢```ù«FQh  zô```éæ°ù«c

 »a  ø«∏eÉ©dG  äÉ```≤ÑWh  á«eÉædG  äGOÉ```°üàb’G  ¿CG  Éæd  â```Ñãjh  ,»```eÓ°SE’G  º```dÉ©dG

 »a  ``  áaô£àªdG  äÉ```«LƒdƒjójE’G  ø```e  k’óH  ``  º```°SÉëdG  π```eÉ©dG  ¿ƒ```μà°S  IQÉ```éàdG

 kGóL  ó«Øe  ÜÉ```àc  ¬fEG  ,ºdÉ©dG  á«≤H  ™```e  ¬∏YÉØJh  §°ShC’G  ¥ô```°ûdG  QÉ°ùe  ó```jóëJ

.zIòaÉf  ø«©H  ™FÉbƒdG  ôjô≤Jh  »îjQÉàdG  π«∏ëàdG  ø«H  ™ªéj

 ájô¶f  Ω uó≤j  ÜÉàμdG  ¿CG  ¿Ó```HÉc  äôHhQ  ±hô©ªdG  »cô«eC’G  Ö```JÉμdG  iô```jh

 ,»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »a  Ió```jóédG  ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  RhôH  ∫ƒM  zá```«≤£æe{  Ió```jóL

 »cô«eC’G  ÖJÉμdG  iôj  Éªæ«H  ;ájô¶ædG  √ò¡H  òNC’G  ≈dEG  ø«ãMÉÑdGh  AGôÑîdG  ƒYójh

 IQÉéàdG  ¿CG  ¥ô°ûªdG  ¬Hƒ∏°SCG  »a  øgôÑj  ô°üædG  »dh  ÜÉàc  ¿CG  ¿ƒ°SQófBG  »d  ¿ƒL

.z»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »a á«WGôbƒªjódG  á°†¡æd  ìÉàØªdG  »g{ ``  äÉHƒ≤©dG  ’  ``  IôëdG

 …ôîa  ¢ù«FQh  ≥HÉ°S  »```cô«eCG  »eƒμM  ∫hDƒ°ùªd  ÜÉ```àμdG  »a  lIô«NCG  lIOÉ```¡°T

 Écô«eCG  ¿ÉgQ  ∞bƒæ∏a{  :É¡«a  ∫ƒ≤j  ``  Ö∏«Z  »dõd  ``  á«LQÉîdG  äÉ```bÓ©dG  ¢```ù∏éªd

 `` ÉæØ©°V  •É```≤f  øe  √ògh ``  á```«eÓμdG  äÉfÉ`«ÑdGh  á```«°SÉeƒ∏HódG  Ö```«Y’C’G  ≈```∏Y

 ∫hódGh  §```°ShC’G  ¥ô```°ûdG  Ió```YÉ°ùe  …CG  ;á```«≤«≤ëdG  É```æJƒb  Qó```°üe  Ωó```îà°ùædh

 `` ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a ``  øμªj á≤jô£dG  √ò¡H .…OÉ°üàb’G ƒªædG  ≥«≤ëàd  á«eÓ°SE’G

 ÉæJÉWÉÑJQG  ø```e  π∏ëàdGh  ,≈```£°SƒdG  äÉ≤Ñ£dG  AÉ```æHh  ,ÜÉ```gQE’G  ≈```∏Y  QÉ```°üàf’G
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 »àdG  Iõ«ªªdG  IôμØdG  »```g  √òg  ,äÉ«WGô≤ªjódG  ôjƒ£Jh  ,Üô©dG  ø```«jQƒJÉàcódÉH

 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  á°SÉ«°S  êGôNE’  ó```«MƒdG  π«Ñ°ùdG  É¡fEG  ,ô°üf  »dh  Éæ«dEG  É```¡∏≤æj

.zájhÉ¡dG  øe  á«LQÉîdG

 áÑ≤M  AÉæKCG  Ö```àc  ób  ô°üf  »```dƒd  zIhôãdG  iƒ```b{  ÜÉ```àc  º```¶©e  ¿CG  ∂```°T  ’

 ájOÉ°üàb’G  áeRC’G  ó©H  õéfoCGh  n∫ uó``` oYh  πªμoà°SG  ¬æμd  ;z»HO  Iõé©e{  `d  ¢```SÉªëdG

 ,»HO  IQÉeEG  ≈∏Y  kÉ```°Uƒ°üNh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  ≈```∏Y  É¡JÉ«YGóJh  á```«ªdÉ©dG

.»HO  »a  ájQÉ≤©dG  áYÉ≤ØdG  QÉéØfG  øe  √Éfó¡°T  Éeh

IQÉéàdG  Iƒb

 ƒgh  ``  ∫hC’G  π°üØdG  CGó```Ñj  ,ó«¡ªJ  hCG  áeó≤e  ¿hO  øe  ÜÉ```àμdG  q¿CG  oâ```aÓdGh

 »Øa  ,ICÉéa  »eÓ°SE’G  º```dÉ©dG  Égó¡°T  »àdG  äGô«¨àdÉH  ``  zIQÉ```éàdG  Iƒb{  ¿Gƒ```æ©H

 »a  ¿GôjEG  ≈dEG  »```æ«ªîdG  ˆG  ájBG  IOƒY  ø```«H  kGô¡°T  32  ió©àJ  ’  Iô```«°üb  Iô```àa

 äGOÉ°ùdG  Qƒ```fCG  …ô```°üªdG  ¢```ù«FôdG  ∫É```«àZGh  1979  ô```jGôÑa  / •É```Ñ°T  ø```e  ∫hC’G

 IôàØdG  ∂∏J  ∫ÓN  ,1981  ô```HƒàcCG  /∫hC’G  øjô°ûJ  ø```e  ¢SOÉ°ùdG  »a  Iô```gÉ≤dG  »```a

 É¡àdhO  ¿Éà°ùcÉH  âæ∏YCGh  ,¿GôjEG  ≈∏Y  á«eÓ°SE’G  IQƒãdG  iƒb  âdƒà°SG  á```Hô£°†ªdG

 ,¿Éà°ùfÉ¨aCG  √hõ¨H  ájOÉ¡L  Üô```M  IQGô°T  »JÉ«"ƒ°ùdG  OÉëJ’G  ≥∏WCGh  ,á```«eÓ°SE’G

 äGQƒK  ``  áª°SÉëdG  äGƒ```æ°ùdG  ∂∏J  òæe  ``  â```dGƒJh  .äGOÉ°ùdG  ¿ƒ```«dƒ°UC’G  ∫É```àZGh

 øeGõJh  ,ájƒeO  ™ªb  ∫ÉªYCGh  á«HÉgQEG  äÉ```ªégh  á«eGO  äÉeGó°Uh  IójóY  á```Ø«æY

 Écô«eC’  AGó©dG  ôYÉ°ûeh  á¶aÉëªdG  á«eÓ°SE’G  ∞bGƒªdG  IóM  ójGõJ  ™e  ∂dP  πc

 ,É«°SBG  »bô°T  ÜƒæL  ≈```dEG  É«≤jôaCG  ∫Éª°T  øe  óàªJ  ,¿Gó```∏ÑdG  øe  ô«Ñc  OóY  »```a

 zIóYÉ≤dG{  º«¶æJ  âÑfCÉa  , o¬ nL rhnCG  ±ô£àdG  ≠∏H  áHô£°†ªdG  IôàØdG  √òg  º°†N  »ah

.πÑ≤à°ùªdG  ≈dEG  AGOƒ°ùdG  ¬Jô¶fh  ∞æ©dG  ¬à°SQÉªªH  ±hô©ªdG

 ¿EÉa  ,ÜÉgQE’G  äÉ```côM  ƒªf  á¡LGƒªdh  ,äÉ```côëàdG  √òg  πc  π```HÉ≤e  »```ah
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 ∫Gõj  ’h  ¿É```c  ,1979  ΩÉ©dG  òæe  ,§```°ShC’G  ¥ô°ûdG  »```a  Écô«eCG  ±Gó```gCG  sº```gCG

 ≈∏Y  ¬°ùØf  ôeC’G  Gòg  ¢Vôa  óbh  ,É¡«∏Y  Ö∏¨àdGh  á«eÓ°SE’G  á«dƒ°UC’G  AGƒ```àMG

 ∑QÉ©ªdG  ¿CÉ°ûH  É¡JGQGôb  ≈```∏Yh  ,É¡eƒ°üNh  É¡FÉØ∏ëd  Écô«eCG  ∞```«æ°üJ  á«Ø«c

 AGƒ°S  ,É¡ëdÉ°üe  ≥```«≤ëJ  ≈dEG  á∏jB’G  É```¡JGQÉ«àNG  ¥ÉaBG  ≈```∏Yh  ,É¡à°VÉN  »```àdG

 OÉªàY’G  ΩCG  ,á```«WGôbƒªjódG  õ```jõ©Jh  ìÓ°UE’G  º```YO  ≥jôW  ø```Y  ∂dP  ¿É```cCG

 Écô«eCG  ¿CG  ÖJÉμdG  ∞«°†jh  ,ájôμ°ù©dG  ∫ƒ```∏ëdG  π°SƒJh  áª¶fC’Gh  ΩÉμëdG  ≈```∏Y

 øe  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  A»°T  πc  ≈∏Y  º```μëJ  ``  ≥∏£æªdG  Gòg  øe  ``  â```ëÑ°UCG

 kGô£N  »eÓ°SEG  ô«Ñ©J  hCG  ô```¡¶e  …CG  »a  iôJh  ,á«dƒ°UC’G  ó```°V  ÜôëdG  á```jhGR

 øe  kGójóL  kÉ£ªf  »dƒ°UC’G  …óëàdG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IOÉ«b  äCGQ  ó≤d  ,ÉgOó¡j

.IOQÉÑdG  ÜôëdG

 óbh  áægGôdG  ¬```àdÉM  »a  §```°ShC’G  ¥ô°ûdG  ≈```dEG  Éfô¶f  GPEG  ¬```fCG  ô```°üf  iô```j

 kÉÑ°üN  kÉ°VQCG  íÑ°UCGh  ,Écô«eC’  AGó```©dG  ôYÉ°ûeh  áØ«æ©dG  ¬JÉYGõf  ¬«∏Y  äô```£«°S

 ≈dEG  ™∏£àdG  É```æ«∏Y  øμd  ;kGó```L  kÉªJÉb  π```Ñ≤à°ùªdG  Éæd  hó```Ñj  ,á```aô£àªdG  QÉμ```aCÓd

 ó«ØªdG  ô«Z  øeh  ,kGóZ  IôKDƒe  ¿ƒ```μJ  ’  ób  Ωƒ«dG  IóFÉ°ùdG  êPÉªædÉa  ,π```Ñ≤à°ùªdG

 Aƒ°V  ≈∏Y  »eÓ°SE’G  º```dÉ©dÉH  º¡JÉbÓY  π```Ñ≤à°ùe  ≈dEG  Ghô```¶æj  ¿CG  ø```««cô«eCÓd

 »a  ∑ôëàJ  iôNCG  iƒb  OƒLh  Ö```Ñ°ùH  ∂dPh  ;Ö°ùMh  Ωƒ«dG  áªFÉ≤dG  äÉ```YGô°üdG

 ób  É¡fC’  ;É¡àjÉæY  á«cô«eC’G  IQGOE’G  É```¡ n«dƒ oJ  ¿CG  ≥ëà°ùJ  »gh  ,»eÓ°SE’G  º```dÉ©dG

.±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  ká«ªgCG  ôãcCG  ¿ƒμJ

 »æjO  ºμM  øª«¡j  å«M  ;»fGôjE’G  ™°VƒdG  äÉ°†bÉæJ  ƒg  k’Éãe  ô°üf  »```£©jh

 ,ºjó≤dG  É¡«°VÉe  OÉéeCG  IOÉ©à°SG  ≈dEG  íª£J  á°†gÉf  Iƒb  πãªj  Ö©°T  ≈∏Y  ΩQÉ°U

 GPEG  øμd  ;Üô¨dG  á```¡HÉée  ÜƒLƒH  ``  IóY  Oƒ≤Y  òæe  ``  ΩÉ```Y  Qƒ©°T  Oƒ```°ùj  å```«Mh

 »àdG ``  á«∏NGódG  äÉ```Yó°üàdGh  á```«fGôjE’G  á```£∏°ùdG  äÉ°†bÉæJ  »```a  ô¶ædG  É```æ≤bO

 Ió«Øe  Iôμa  øjƒμJ  ÉææμeCG  ``  2009  ΩÉ```Y  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  »a  á«∏L  äô```¡X

 ¿CÉ°ûH  á©bƒàªdG  äÉ```«fÉμeE’Gh  á```«≤«≤ëdG  äÉjóëàdG  »```a  åëÑdG  IOÉ```YE’  kÉ```≤∏£æe
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 ºFGódG  ¿GôjEG  íjƒ∏J  ¿Éc  .»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  ™e  ø««cô«eC’G  äÉ```bÓY  »a  ∫ƒ```ëàdG

 ±ô°U  »a  kÉÑÑ°S  IOó°ûàªdG  ¢TƒH  êQƒL  ¢ù«FôdG  IQGOEG  ∞bGƒeh  ájôμ°ù©dG  Iƒ≤dÉH

 ,»fGôjE’G  ô£îdG ∫ƒM IóFÉ°ùdG  QÉμaC’G  ¢†MóJ »àdG  áª¡ªdG  ≥FÉ≤ëdG  øY √ÉÑàf’G

 IQƒãdÉa  ,á≤£æªdG  AÉ```ëfCG  »a  á∏FÉg  ¢```Uôa  äÉfÉμeEG  ≈∏Y  …ƒ```£æJ  ≥FÉ≤M  »```gh

 »fÉªjEG  π©a  ≈dEG  Écô«eC’  AGó©dG  âdƒM  áÑ∏°üàe  á```«eÓ°SEG  áYõf  âàÑfCG  á```«fGôjE’G

 ájQƒãdG  äÉcôëdG  ¿ƒªYój  ¿GôjEG  ΩÉ qμM  q∂ØfG  Éeh  ,»eÓ°SE’G  º```dÉ©dG  º¶©e  »```a

 iôÑc  ádhO  íÑ°üJ  ¿CG  ≈dEG  Ωƒ«dG  ≈©°ùJ  ¿GôjEG  ¿CG  Éªc  .ìÓ°ùdGh  ÖjQóàdGh  ∫ÉªdÉH

 ∞bGƒªdG  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  G kAƒ°S  ™°VƒdG  OGR  Éªeh  ,kÉjhƒf  kÉéeÉfôH  Qƒ£J  »gh

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¿GôjEG  ™e  É¡∏eÉ©J  »a  ¢TƒH  IQGOEG  É¡JòîJG  »àdG  á«FGó©dG  Iójó°ûdG

.¿Éà°ùfÉ¨aCGh  ¥Gô©dG  »a  Üôë∏d  É¡JQGOEG  Aƒ°S

 á«°VÉªdG ø«KÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN `` ¿GôjEGh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H ™°VƒdG πX

 ºd  Éªc  ,á«°SÉeƒ∏HO  äÉbÓY  Éª¡æ«H  øμj  ºdh  ,≥aC’G  Ohó°ùe  kGóeÉL  ``  É```¡ª¶©ªH

 Qó≤dÉH  ¿GôjEG  ∫õ©H  á«°VGQ  Écô«eCG  âfÉc  .Iô°TÉÑªdG  á¡LGƒªdG  ™æªj  Ée  áªK  øμj

 áeƒàëªdG  á«∏NGódG  äÉWƒ¨°†∏d  ø```jódG  ∫ÉLQ  ºμM  ™°†îj  ¿CG  QÉ¶àfÉH  ø```μªªdG

 ô°ûY  …OÉëdG  çGóMCG  ÜÉ≤YCG  »a  ∫óÑJ  Ωƒ¡ØªdG  ∂dP  ¿CG  ô«Z  ;ô««¨àdÉH  áÑdÉ£ªdG

 QÉÑ¨dG  ¢†Øf  É¡fÉμeEÉH  ¿CG  ¢```TƒH  IQGOEG  äó≤àYG  PEG  ,2001  ô```ÑªàÑ°S  / ∫ƒ```∏jCG  ø```e

 ∂jO  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ∫ƒM  Gƒ©ªéJ  øjòdG  OóédG  ø«¶aÉëªdG  Qƒ≤°üa  .ïjQÉàdG  øY

 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  QhO  IQƒ°U  Ghô°†ëà°SG  ó∏«Ø°ùeGQ  ódÉfhO  ´ÉaódG  ôjRhh  »æ«°ûJ

 áMÉWE’G  ¿CG  Gƒ```æ¶a  ,ïjQÉàdG  Ö```gÉ«Z  »a  á«Yƒ«°ûdG  »```eQ  ≈∏Y  Ió```YÉ°ùªdG  »```a

 kÉ«Ñ°ùf  ô≤à°ùeh  »WGôbƒªjO  ójóL  ¥GôY  ΩÉ«bh  ø«°ùM  ΩGó°U  »bGô©dG  ¢```ù«FôdÉH

 ´õYõj  »dÉàdÉHh  ,IQƒãdG  ≈dEG  º¡©aójh  ø««fGôjE’G  ∑ôëj  ±ƒ°S  ,¿GôjEG  QGƒL  »```a

 kÓ©a  çóM  Ée  øμd  ;Ö©°ûdG  ÖdÉ£e  á«Ñ∏J  ≈∏Y  ºgôÑéjh  ø«ªcÉëdG  øjódG  ∫ÉLQ

 ∫ÉLQ  á°†Ñb  äó```à°TG  ¥Gô©dG  á«cô«eC’G  äGƒ```≤dG  äõZ  ø«ëa  ,∂dP  ¢```†«≤f  ƒ```g

.¥Gô©dG  »a  ºμëdG  ≈∏Y  øjódG
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 »a  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  ¿ÉÑdÉW  ácôM  ΩÉ¶f  ≈∏Y  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  â°†b  ÉeóæY

 ÜõM  âãàLG  ºK  ,2003  ΩÉ```©dG  »a  ø«°ùM  ΩGó°U  â£≤°SCGh  ,2001  ΩÉ```©dG  ô```NGhCG

 PƒØf  øe  ¿Gó```ëj  ÉfÉc  ø««ª«∏bEG  ø``` r« n°ùaÉæe  ∂```dòH  âMGRCG  ,¥Gô```©dG  ø```e  å```©ÑdG

 ≥FÉ©dG  ¥Gô©dG  ¢û«L  ¿Éc  √É°ûdG  ΩÉjCG  òæªa  ,»Hô¨dGh  »bô°ûdG  É¡«ÑfÉL  ≈∏Y  ¿GôjEG

 è«∏îdG  á≤£æe  »a  ¢ù«∏a  Ωƒ```«dG  ÉeCG  .á«©°SƒàdG  ¿GôjEG  ±GógCG  ¬```Lh  »a  ¢```SÉ°SC’G

 ÉgPƒØf  óe  ≈dEG  âYQÉ°S  »àdG  ¿GôjEG  ´OQ  ≈∏Y  IQOÉb  á«ª«∏bEG  ájôμ°ùY  Iƒb  »Hô©dG

.ΩGó°U  •ƒ≤°S  ó©H  ¥Gô©dG  ÜƒæL  »a  á«©«°ûdG  ájôãcC’G  äGP  ≥WÉæªdG  ≈dEG

 ,IójóédG áeƒμëdÉH âaôàYG »àdG ¥Gô©∏d IQhÉéªdG ∫hódG ≈dhCG  ¿GôjEG  âfÉch

 äÉj’ƒdG  ¬àeÉbCG  …òdG  »```°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ø««bGô©dG  â```°†Mh

 ø qeDƒJ  ¥Gô©dG  »a  á©°SGh  á«°SÉ«°Sh  á«JGôHÉîe  äÉμÑ°T  Ωƒ«dG  ôjóJ  »gh  ,IóëàªdG

 •É°ShC’Gh  ,á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ,á«bGô©dG  á«ª°SôdG  ôFGhódG  »a  kÉ©°SGh  kGPƒØf  É¡d

 »ah  ,äÉHÉîàf’G  »a  ô«KCÉàdG  ≈∏Y IQó≤dG  É¡ëæªj  Éªe ,á«æeC’G  äGQGOE’Gh  ,á«∏Ñ≤dG

.á«cô«eC’G  äGƒ≤dG  ó°V  ∞æ©dG  ∫ÉªYCG  Iô«Jh  »a  ≈àMh  ,IQÉéàdG  ácôM

 ióe  øY  2007  ΩÉ©dG  »a  »ªJÉN  óªëe  ≥HÉ°ùdG  »fGôjE’G  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ó```bh

 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ôq«¨à°S  ø```jCG  º¡j  ’{  :á≤£æªdG  »a  »ª«∏bE’G  »```fGôjE’G  Pƒ```ØædG

.zá£∏°ùdG  ≈dEG  ¿ƒ∏°ü«°S  ÉfAÉbó°UCG  ¿EÉa  ,áª¶fC’G

 ¿Éc  Éªe  iƒbCG  Ωƒ«dG  äÉ```H  á«Hô©dG  á«°SÉ«°ùdG  ´É°VhC’G  ≈∏Y  ¿Gô```¡W  ô```«KCÉàa

 ø«£°ù∏ah  ¥Gô©dG  »a  ,á°SÉ°ùëdG  ≥WÉæªdG  »a  kÉ°Uƒ°üN  ,äGƒæ°S  ô°ûY  πÑb  ¬«∏Y

 •ÉÑME’G  øe ¿GôjEG  äOÉØà°SG  π«FGô°SE’ áe phÉ≤ªdG  äÉcôëd É¡ªYO ÖÑ°ùHh .¿ÉæÑdh

 øe  ôãcCG  á«Hô©dG  Üƒ```©°ûdG  ôjÉ°ùJ  âëÑ°UCGh  ,ΩÓ```°ùdG  á«∏ªY  Ωó≤J  ø```e  »```Hô©dG

 πμH  ø∏YCG  »ÄæeÉN  »∏Y  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªédG  ó°Tôe  ¿CG  ≈àM  ,á°UÉîdG  É¡àª¶fCG

 ¿GôjEG  á≤aGƒe  ¿hO  ø```e  §°ShC’G  ¥ô```°ûdG  »a  á∏μ°ûe  …CG  π```M  øμªj  ’  ¬```fCG  á```≤K

.É¡eÉ¡°SEGh
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 ´ÉØJQ’G  ¿Éc  á≤K  πμH  á°SÉ«°ùdG  √òg  êÉ¡àf’  ¿GôjEG  ™aGO  ¿CG  ô°üf  »dh  iôjh

 ¿GôjEG  ΩÉμM  ∫hôàÑdG  O qhõ```j  PEG  ;2008h  2007  ø«eÉ©dG  »a  §ØædG  QÉ```©°SC’  OÉ```ëdG

 ¿ÉæÑd  »a  º¡FÉØ∏M  ójhõJ  ≈```∏Y  øjQOÉb  GƒëÑ°UCG  ó≤a  Gòdh  ,∫GƒeC’G  ø```e  Iô```aƒH

.ÖjQóàdGh  ìÓ°ùdGh  ∫ÉªdÉH  ¥Gô©dGh  ø«£°ù∏ah

 ¢TƒH  IQGOEG  »```a  k’hGó```àe  ¿GôjEG  ó```°V  …ôμ°ù©dG  π```ª©dG  øY  å```jóëdG  ¿É```c

 ôeC’ÉH  ΩÉ«≤dG  ™£à°ùJ  º```d  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øμd  ;2008h  2007  ø```«eÉ©dG  ∫Ó```N

 ºbÉØJh  ,¿Éà°ùfÉ¨aCGh  ¥Gô©dG  äGQƒ£J  »a  É¡cÉª¡f’

 ¬∏c  ∂dP  »Mƒj  óbh  .¿Éà°ùcÉH  »a  á«°SÉ«°ùdG  áeRC’G

 ô°üf  qøμd  ;É¡ oY rO nQ  oøμªj  ’  kIƒb  âëÑ°UCG  ¿GôjEG  ¿CÉH

 ájQƒ¡ªédG  »a  kGôNDƒe  Üô```£°†ªdG  ™°VƒdG  ¿CG  iôj

 √ò```¡H  â```°ù«d  á```≤«≤ëdG  ¿CG  ≈```∏Y  ∫ó```j  á```«eÓ°SE’G

 Iƒ≤dG)  √GôcE’G  Iƒ```b  ¿CG  »a  ∂°T  øe  Ée  .á```WÉ°ùÑdG

 ób  ÉgPƒØfh  ¿Gô```jEG  iód  (ájOÉ°üàb’Gh  á```jôμ°ù©dG

 hóÑà°S  É¡fEÉa  §≤a  ájhGõdG  ∂∏J  øe  ¿GôjEG  Iƒb  ≈dEG  Éfô¶f  GPEG  øμd  ;kGô«ãc  GOGORG

. kÓ©a  ¬«∏Y  »g  Éªe  kGô«KCÉJ  ôãcCGh  iƒbCG  Éæd

 áaô£àe  QÉμ```aCG  á≤£æe  Oô```ée  ¢ù«d  §```°ShC’G  ¥ô```°ûdG  ¿EG  :å```MÉÑdG  ∫ƒ```≤j

 Iôã©àe  äGOÉ```°üàbG  á≤£æe  kÉ°†jCG  ¬```fEG  πH  ;á°ùªëàe  á```jQƒK  ¢Tƒ«Lh  á```YQÉ°üàe

 É¡fGó∏H  øe  ô«ãμdG  »a  äô¡X  óbh  ,QÉgOR’ÉH  º©æJ  äGOÉ°üàbGh  ¢Vƒ¡ædG  ∫hÉëJ

 õcGôe  ƒ```ëf  É¡≤jôW  ≥```°ûJ  äòNCG  ∫É```ªYC’G  ∫É```LQ  Öîf  øe  Ió```jóL  äÉ```≤ÑW

 ∫hódÉa  ,á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdGh  á«æjódG  IÉ«ëdG  §ªf  ô««¨J  »a  º¡°ùJh  ,Pƒ```ØædG

 ``  óæ¡dGh  ø«°üdGh  πjRGôÑdÉc  ``  iôÑμdG  ∫hódG  á«©°Vh  ≥«≤ëàd  â©°S  »àdG  á«eÉædG

 …OÉ°üàbG  ó¡L  »a  •Gôîf’ÉH  ÉªfEGh  ;√GôcE’G  Iƒb  ΩGóîà°SÉH  É¡àfÉμe  RôëJ  º```d

 Gòg  »a  â°ù«d  ¿GôjEG  ø```μd  .É¡H  á£«ëªdG  ≥WÉæªdG  »a  ƒªædG  IOÉ```jR  »a  º```¡°SCG

 øe  á∏gDƒe  ¿GôjEG
 »c  »MGƒædG  ∞∏àîe
 kÉjOÉ°üàbG  kÉÑ£b  íÑ°üJ
 kGOƒ©°U  ƒªædÉH  ™aój
á≤£æªdG  »a
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 áÑJôªdG  πàëj  ¿Gô```jEG  OÉ°üàbÉa  ,IQƒ```còªdG  ∫hódG  hòM  oò```ëJ  ºd  »¡a  ,…OGƒ```dG

 áÑJôªdGh  ,(ádhO  160  π```°UCG  øe)  ºdÉ©dG  »```a  ádõY  äGOÉ°üàb’G  ô```ãcCG  ø```«H  151

 π°UCG  øe)  §°ShC’G  ¥ô```°ûdG  »a  ádõY  äGOÉ°üàb’G  ô```ãcCG  ø«H  Iô```°ûY  á```°SOÉ°ùdG

 Ée  Gògh  ,ájOÉ°üàbG  áeÉYO  ≈dEG  »ª«∏bEG  PƒØf  RGôME’  ¿GôjEG  »YÉ°ùe  ô≤àØJh  ,(17

 √GôcE’G  Iƒb  ¿C’  ;áHƒ©°üdG  ájÉZ  »a  kGôeCG  ábóH  á«ª«∏bE’G  ¿GôjEG  Iƒb  ôjó≤J  π©éj

.™°SGƒdG  PƒØædG  ≈dEG  π°Uƒà∏d  π°†aC’G  á∏«°SƒdG  â°ù«d

 ;É¡JQÉéJ  ¿ƒμJ  å«M  ƒg  kÉ©°SGh  ¿Gô```jEG  PƒØf  ¿ƒμj  Ée  ôãcCG  ¿CG  ô```°üf  iô```jh

 ¿GôjE’  óéf  ø«M  »ah  ,ájQÉéJh  ájOÉ°üàbG  äÉbÓY  PƒØædG  ∂dP  ºYóJ  å«M  …CG

 ÉgPƒØf  ∫Éée  ¿EÉa  ,ÉjQƒ°S  ™e  kÓ°UGƒàe  kÉØ∏Mh  »fÉæÑ∏dG  ˆG  ÜõëH  áæ«àe  §HGhQ

 É«°SBG  øe  ¢Sƒb  πμ°T  ≈∏Y  óàªj  ƒgh  ,É```¡°ùØf  ¿GôjEG  ≈dEG  kÉ«aGô¨L  ÜôbCG  ó```cDƒªdG

 »Hô©dG  è«∏îdG  ≈dEG  k’ƒ°Uh  ,¿Éà°ùfÉ¨aCG  ôÑY  k’hõf  ,Üô¨dGh  ∫Éª°ûdG  »a  ≈£°SƒdG

 á∏ée  »a  ¿Ó```HÉc  äôHhQ  åMÉÑdG  Ö```àc  .Üô¨dGh  ÜƒæédG  »```a  ¥Gô©dG  Üƒ```æLh

 »a  ∂fCÉc  ô©°ûJ  ,√òg  ÉæeÉjCG  »a  ≈£°SƒdG  É«°SBG  ≈dEG  âÑgP  GPEG{  :∫ƒ≤j  z∂àfÓJCG{

 å«M  ;á«ª«∏bE’G  ¿GôjEG  IQÉéJ  ìô°ùe  »g  äGòdÉH  á≤£æªdG  √ò¡a  ,ziôÑμdG  ¿GôjEG

.á©æ°üªdG  ™∏°ùdG  ≈àMh  »©«Ñ£dG  RÉ¨dGh  AÉHô¡μdGh  á«YGQõdG  äÉéàæªdG  ™«ÑJ

 ≈£°SƒdG  É«°SBG  äÉjQƒ¡ªLh  ¿GôjEG  ø«H  IQÉéàdG  ºéM  ™ØJQG  2008  ΩÉ©dG  »```a

 (¿Éà°ùμHRhCGh  ,¿Éà°ùfÉªcôJ  ,¿É```à°ùμ«LÉW  ,¿Éà°Sõ«Zôb  ,¿É```à°ùNGRÉc)  ¢ùªîdG

.2001  ΩÉ©dG  »a  Q’hO  ¿ƒ«∏e  580 ̀ H  áfQÉ≤e  Q’hO  QÉ«∏ªdG  RhÉéJh

 ,á«∏ëe  á∏ªY  ¬fCÉc  OÓÑdG  ∂∏J  »a  ádƒ¡°ùH  »fGôjE’G  ∫ÉjôdÉH  ∫hGóàdG  ºàj  Éªc

 ¥Éa  Éª«a  , kÓKÉªe  kÉ```ªbQ  …RGƒj  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ™```e  ¿GôjEG  IQÉéJ  º```éM  ¿EÉa  ∂```dòc

 ºéM  ≠∏Hh  ,2008  ΩÉ```©dG  »a  Q’hO  äGQÉ```«∏e  á©HQC’G  ¥Gô©dG  ™e  IQÉ```éàdG  º```éM

 πª°ûj  ’  ºbQ  ƒgh  ,Q’hO  QÉ«∏e  14  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ™```e  IQÉ```éàdG

 √òg  »a  ájƒ«M  áë∏°üe  ¿GôjE’h  .è«∏îdG  ôÑY  á£°ûædG  AGOƒ°ùdG  ¥ƒ°ùdG  ácôM  πc
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 äÉWÉÑJQG  IQƒcòªdG  ¿Gó∏ÑdG  ™e  CÉ°ûfCG  ób  »eÓ°SE’G  ΩÉ```¶ædGh  ,ájQÉéàdG  ácôëdG

 ∂μ°Sh  ¥ôW  øe  É```¡«a  á«àëàdG  ≈æÑdG  ™jQÉ°ûe  »```a  ôªãà°SGh  ,á```«dÉeh  á```«aô°üe

 ™«ªL äôgORGh  ,AÉHô¡μdG  ∑Ó°SCG  êGôHCGh  Ö«HÉfCG  •ƒ£Nh  ÅfGƒe  áØ°UQCGh  ójóM

.IQÉéàdG  √òg  QÉgOR’  káé«àf  ¿Gó∏ÑdG  √òg  »a  ∫ÉªYC’G  ´GƒfCG

 kÉÑ£b  íÑ°üJ  »c  »MGƒædG  ∞∏àîe  øe  á∏gDƒe  ¿Gô```jEG  ¿CG  ≈dEG  ÖJÉμdG  ô```«°ûjh

 ¿ƒ«∏e  ø«©Ñ°S  ≠dÉÑdG  É¡fÉμ°S  Oó©a  ,á≤£æªdG  »a  kGOƒ©°U  ƒªædÉH  ™aój  kÉ```jOÉ°üàbG

 káaÉ°VEG  ,RÉZh  §```Øf  äÉWÉ«àMG  É¡«ah  ,É«côJ  ¿Éμ```°S  ºéM  kÉÑjô≤J  …RGƒj  á```ª°ùf

 ,Ió«gR  á∏eÉ©dG  ó«dG  QƒLCGh  .á```«ª«∏bE’G  ¢ù«jÉ≤ªdÉH  áæ«àe  ájOÉ°üàbG  IóYÉb  ≈```dEG

 ¿ƒæØdG  QÉgORG  ø```Y  kÓ°†ah  ,%75 ̀ dG  RhÉ```éàJh  á©ØJôe  ø«ª∏©àªdG  á```Ñ°ùf  ¿CG  ™```e

 ∞JÉ¡dG  ΩGó```îà°SÉH  º¡àYGôH  »```a  ¿hõ«ªàj  ø««fGôjE’G  ¿EÉ```a  ,É```ªæ«°ùdG  á```YÉæ°Uh

 ƒeóîà°ùe  å«M  øe  ºdÉ©dG  »a  ºbQ  ≈∏YCG  ¿GôjEG  â∏é°S  PEG  ;âfôàfE’Gh  ∫ƒªëªdG

 ¿ƒeóîà°ùj  É```¡fÉμ°S  »ã∏K  ¿CG  É```ªc  ,É¡fÉμ°S  Oó©d  á```Ñ°ùf  á```«fhôàμdE’G  äÉ```fhóªdG

 á«æ≤àdG  á©eÉédÉa  ,á«æ≤àdG  »MGƒædG  »```a  ¿hôgÉe  ¿ƒ«fGôjE’Gh  .∫ƒªëªdG  ∞```JÉ¡dG

 AÉª∏Yh  ø«°Sóæ¡e  êôîJ  »```àdG  á«YÉæ°üdG  ∞jô°T  á©eÉL  »g  OÓÑdG  »a  ≈```dhC’G

 º¡°ShQO  á```©HÉàªd  á«cô«eC’G  OQƒ```ØfÉà°S  á```©eÉL  º```¡∏Ñ≤J  ,»```ªdÉY  iƒ```à°ùe  …hP

 Gƒ≤∏J  AGôÑN  ¬«∏Y  ±ô°ûj  »fGôjE’G  …hƒædG  èeÉfôÑdG  ¿CG  Éªc  ,ójó°T  ô°ù«H  á«dÉ©dG

 AÉ°†ØdG  çÉëHCG  »a  QÉªãà°S’ÉH  ¿GôjEG  Ωƒ≤J  Éªc  ,¿GôjEG  »a  º¡JÉÑjQóJh  º```¡ª«∏©J

 ``  2003  ΩÉ©dG  »a  Å°ûfCG  …òdG  ``  »fGôjE’G  zI sOƒªdG{  ∂æÑa  ,á```jƒ«ëdG  É```«LƒdƒæμàdGh

 π°Uƒà∏d  á«æ«édG  á«YòédG  É```jÓîdG  çÉëHC’  Q’hO  QÉ«∏e  2^5  ≠∏Ñe  ¢```ü°üN  ó```b

.¢VGôeC’G  øe  Oó©d  äÉLÓY  ≈dEG

 ádÉ£H  áÑ°ùf  øeh  ,áÄªdG  »a  10  ∫ó©e  RhÉ```̀éàj  ºî°†J  øe  »fÉ©J  ¿GôjEG  ø```̀μd

 hCG  ∫ÉªYC’G  ™jQÉ°ûe  ¢ü≤f  »```̀a  á∏μ°ûªdG  â°ù«dh  ,á∏eÉ©dG  Iƒ≤dG  ™HQ  ≈```̀dGƒM  ∫É```̀£J

 ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  ¬d  ôaGƒàJ  »μ«eÉæjO ¢UÉN ´É£b ¿GôjEG  »Øa ,á«°SÉ°SC’G  äÉfÉμeE’G
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 ;¥ƒa Éeh ≈£°SƒdG á≤Ñ£dG øe ºg ¿GôjEG  ¿Éμ°S ∞°üf ƒëfh ,¬côëJ ¿CG øμªj »àdG

 áªjóYh  Ió°SÉa  ádhO  ¬∏ÑμJ  ¿GôjEG  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ¿CG  »a  øªμJ  á∏μ°ûªdG  ø```̀μd

 É¡ªéM  ádhódG  âÑ°ùàcG  ó```̀bh  ,OÉ°üàb’G  øe  áÄªdG  »```̀a  80  ≈∏Y  ô```̀£«°ùJ  IAÉ```̀ØμdG

 øY  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  øe  á©°SGh  AGõLCG  ΩÉ¡àdÉH  ∂```̀dPh  ,IQƒãdG  ÜÉ≤YCG  »a  »```̀dÉëdG

 ≈∏Y  ¥ÉØfEÓd  ájƒdhCG  »£©J  »gh  ,äÉYÉæ°üdGh  ±QÉ°üªdGh  äÉcô°ûdG  º«eCÉJ  ≥```̀jôW

 ¿ÉeôM  »a  á°VÉ°†Z  iôJ  ’  »dÉàdÉHh  ,…OÉ°üàb’G  ƒªædG  ≥«≤ëJ  øe  ôãcCG  AGô≤ØdG

.á¶gÉÑdG  ÖFGô°†dÉH  É¡bÉgQEGh  OQGƒªdG  øe  ájQÉéàdG  ™jQÉ°ûªdG

 ¢ùYÉ≤àe  »g  πH  ;kÉ«ª«∏bEG  kGó```FGQ  ``  ájOÉ°üàb’G  á«MÉædG  øe  ``  ¿Gô```jEG  â```°ù«d

 OƒcôdG Gòg ¿Éc óbh ,ájOÉ°üàb’G ádhódG áæª«g äÉcQO πØ°SCG  »a §Ñîàj »ª«∏bEG

 äÉHÉîàf’G  »a  OÉéf  …óªMC’  Iójó°ûdG  á°VQÉ©ªdG  å```YGƒH  ºgCG  øe  …OÉ```°üàb’G

 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ƒg  á∏Ñ≤ªdG  ™HQC’G  äGƒæ°ùdG  »a  ¬d  √ÉÑàf’G  »¨Ñæj  É```eh  ,Iô```«NC’G

 »a  ø«jÓªdG  â©aO  »àdG  É¡ o°ùØf  oá```≤Ñ£dG  »gh  ,¬H  á£ÑJôªdG  ≈£°SƒdG  á```≤Ñ£dGh

 ácô©ªdGh  ?zÉæJƒ°U  ø```jCG{  ∫GDƒ°ùdG  ≈dEG  2009  ƒ«fƒj  / ¿Gô```jõM  äÉHÉîàfG  ÜÉ```≤YCG

 ∫ƒM  QhóJ  ød  ``  πμ```c  á≤£æªdG  ôgƒL  π```H  ’  ``  ¿GôjEG  ô```gƒL  IOÉ```©à°S’  iô```ÑμdG

 Qôëà°S  πg  :ƒg  ìhô```£ªdG  ∫GDƒ°ùdGh  ,á«dÉª°SCGôdGh  IQÉ```éàdG  ∫ƒM  É```ªfEGh  ;ø```jódG

?¬JÉfÉμeEG  ájÉZ  ≥«≤ëàH  …ƒ«ëdG  ™ªàéªdG  Gò¡d  íª°ùJh  ,OÉ°üàb’G  ádhódG

 Rõ©Jh É¡°ùØf ∑Qóà°ùJ ºd ¿EG kÓ©a á≤£æªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¿GôjEG ™«£à°ùJ ød

 ≥«≤ëJ  kÉæª°V  »°†à≤j  iôÑμdG  ádhódG  á«©°Vh  ≈dEG  π°UƒàdÉa  ,…OÉ°üàb’G  ÉgPƒØf

 Gògh  ,kÉ«dÉM  ¿GôjEG  äÉ¡LƒJ  øY  ó«©H  ôeCG  ƒgh  ,…OÉ°üàb’G  ∫ÉéªdG  »a  IOÉjôdG

 É¡eÉμëa  ,ájhƒædG  É¡JGQób  ø«°ùëJ  ≈dEG  áaOÉ¡dG  ¿Gô```jEG  »YÉ°ùe  »a  ¢SÉ°SC’G  ƒ```g

 OôdG  hCG  …hƒædG  Ωƒ```é¡dÉH  ójó¡àdG  ≈∏Y  IQó```≤ªdG  ∂∏ªàd  áLÉëH  º```¡fCG  ¿hó```≤à©j

 ¥ƒØj  ô¡¶ªH  Qƒ¡¶dGh  ,ΩÉ¶ædG  ô««¨J  √ÉéJÉH  á«Hô¨dG  äÉWƒ¨°†dG  ∞«Øîàd  …hƒædG

.á«∏©ØdG  ¿GôjEG  Iƒb
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 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG kÉÑjô≤J …RGƒj ¿GôjEG  »a »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ¿EG

 äGQÉ«∏e  áà°S  …ƒ```æ°ùdG  …ôμ°ù©dG  É¡bÉØfEG  ió```©àj  ’h  ,¢ùà°Sƒ°ûJÉ°SÉe  á```j’h  »```a

 Q’hO  QÉ«∏e  21  á```¨dÉÑdG  ájOƒ©°ùdG  ájôμ°ù©dG  äÉ```≤ØædG  å∏K  øe  π```bCG  ƒ```gh  ,Q’hO

 äÉ≤Øf  âfÉc  .π«FGô°SEG  hCG  É«côJ  »a  …ôμ°ù©dG  ¥ÉØfE’G  ∞°üf  ÜQÉ≤j  Éeh  ,kÉjƒæ°S

 ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  øe  áÄªdG  »a  18  ≈dEG  π°üJ  IQƒãdG  πÑb  ájôμ°ù©dG  ¿GôjEG

 á¡LGƒe  ¿GôjEG  ™«£à°ùJ  ∞«c  ¬«∏Yh  ,áÄªdG  »```a  áKÓãdG  ió©àJ  ’  »¡a  Ωƒ«dG  É```eCG

?iôÑc  ádhO  É¡fCG  AÉYO’Gh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 »àdG  áfÉμªdG  ≥≤ëJ  ød  É¡fEÉa  ,ájhƒædG  IQó≤∏d  ¿GôjEG  ∑ÓàeG  ∫ÉM  »a  ≈àMh

 äGƒ£îdG  ÉJCGóH  ó```b  Éª¡fEÉa  ,¿É```à°ùcÉHh  óæ¡dG  ∫Éãe  É```fòNCG  GPEGh  ,É```¡«dEG  ƒ```Ñ°üJ

 »g  §≤a  óæ¡dG  ¿CG  ô«Z  ,øjô°û©dG  ¿ô≤dG  äÉæ«©Ñ°S  »a  …hƒædG  ÜQódG  »a  ≈dhC’G

 ;ájhƒædG  áë∏°SC’G  π°†ØH  ¢ù«dh  ,äÉæ«©°ùàdG  »a  á«ª«∏bEG  iôÑc  ádhóc  äRôH  »```àdG

 É¡JQó≤eh  IôëdG  ¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y  É¡MÉàØfGh  …OÉ°üàb’G  Égƒªf  ä’ó```©e  π°†ØH  πH

 iôÑc  ádhO  íÑ°üJ  ¿CG  ¿GôjEG  äOGQCG  GPEGh  ,»```ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  êÉeóf’G  ≈```∏Y

 ¢VôàØjh  .á```≤£æªdG  »a  ƒªæ∏d  kÉ```côëe  íÑ°üj  å«ëH  É```gOÉ°üàbG  á«ªæJ  É```¡«∏©a

 ¥ô°ûdG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  …QÉédG  §«°ûædG  …OÉ°üàb’G  ∫ƒëàdG  ™e  ΩAGƒàJ  ¿CG  Gòg

 á≤£æªdG  êÉeófG  ≈dEG  πNóªdG  ¿ƒμà°S  IójóL  ≈£°Sh  á≤ÑW  RhôH  ƒgh  ,§```°ShC’G

 ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  √òg  .Üô¨dG  ™```e  π°†aCG  äÉbÓY  AÉæHh  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »```a

 ôFÉ°Sh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  äGOÉ```«b  ΩÉªàgG  Ö£≤à°ùJ  ¿CG  »¨Ñæj  kÉ```ãjóM  á```°†gÉædG

 á«ªgƒdG  á«dƒ°UC’G  Iƒb  ΩÉeCG  á«dÉN áMÉ°ùdG  ∑ôJ  øe k’óH  ,É¡JÉbÉW IOÉjõd  Üô¨dG

.¢UÉîdG  É¡©HÉ£H  á≤£æªdG  ≈dEG  Iô¶ædG  ™Ñ£àd

 Éª¡dÓN  äõg  ø«à∏dG  (1981 h  1979  ø```«H)  ø```«àæ°ùdG  ¿CG  ô°üf  »```dh  ó```≤à©jh

 .Iƒ≤dG  áªb  É```¡Zƒ∏H  øeR  É```àfÉc  ``  Üô¨dG  â```YhQh  º```dÉ©dG  á```«eÓ°SE’G  á```«dƒ°UC’G

 »a  iôNCG  ∫hOh  ô°üeh  ¿É```à°ùcÉHh  ¿GôjEG  »a  ø««dƒ°UC’G  Iƒ```b  øe  ºZôdG  ≈```∏Yh
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 IQƒãdG  òæe  iôNCG  ádhO  ájCÉH  áMÉWE’G  ø```e  Gƒæμªàj  ºd  º¡fEÉa  ,»eÓ°SE’G  º```dÉ©dG

 ºdÉ©dG  »a  ≈£°SƒdG  á```≤Ñ£dG  ¢†aQ  ≈∏Y  π«dO  Gò```g  »ah  .¿GôjEG  »```a  á```«eÓ°SE’G

 k’Éãe  â£YCG  »àdGh  ,¿GôjEG  »a  á∏°TÉØdG  á«eÓ°SE’G  ádhódG  áHôéJ QGôμàd  »eÓ°SE’G

 Gòg  ôWÉîe  øe  AÉ«æZC’Gh  ≈```£°SƒdG  á≤Ñ£dGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh  ø«Ø≤ãªdG  Qò```fCG

 á«°SÉ«°ùdG  äÉjôëdGh  ¥ƒ```≤ëdGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh  ôëdG  OÉ°üàb’G  ≈```∏Y  êPƒ```ªædG

.á«YÉªàL’Gh

 ,¢SÉædG  á«Ñ∏ZCG  É```¡°SQÉªJ  ’  ΩÓ°SE’G  »a  á«dƒ°UC’G  á```YõædG  ¿CG  ô°üf  iô```jh

 áLƒe  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  1980  ΩÉ©dG  òæe  âë°ùàcG  Éªæ«H  ;™LGôàdG  »a  IòNBG  »```gh

 √ò¡a  .Égò¨J  º```d  É¡æμd  ;áLƒªdG  ∂```∏J  á«dƒ°UC’G  âÑcQ  ó```bh  ,á«eÓ°SEG  çÉ```©ÑfG

 á≤MÉ°ùdG  ájôãcC’G  ¿EG  å```«M  ;á«dƒ°UC’G  øe  ≥ªYCGh  ™°ShCGh  ôÑcCG  »```g  zIƒ```ë°üdG{

 á©jô°ûdG  ø«H  ¿ƒfRGƒjh  ,á«æjódG  QƒeC’G  »a  ¿ƒ«©bGhh  ¿ƒdóà©e  ºg  ø«ª∏°ùªdG  øe

 Ωƒ¡ØªdGh  á```«MhôdG  äÉ°SQÉªªdG  ø```e  áªFÓe  á```YôL  ø«Hh  ,á```¡L  øe  iƒ```≤àdGh

.iôNCG  á¡L  øe  øjó∏d  »Ñ©°ûdG

¿GôjEG  ¥RCÉe

 á°SÉ«°ùdGh  øjódG  ø```e  áfƒμªdG  á«fGôjE’G  á```Ñ«côàdG  ¿CG  ≈dEG  å```MÉÑdG  ¢```ü∏îj

 øe  Iô«Ñc  áYôL  ™e  á«©«°ûdG  á«æjódG  á«dƒ°UC’G{  É¡«a  êõàªJ  »àdGh  ``  OÉ°üàb’Gh

 ,¢†«°†ëdG  ≈dEG  OÓÑdG  QƒgóJ  ≈dEG  äOCG  ób  ``  zá«dÉª°SCGôdG  √ rô och  »≤Ñ£dG  ´Gô°üdG

 øY  ¿GôjEG  ádõY  â```eóîà°SG  Ée  kGô«ãc  á«æjódG  IOÉ```«≤dG  ¿CÉH  ∂dP  ô°üf  ìô```°ûjh

 1979 IQƒK ìÉéf Qƒah .OÓÑdG ≈∏Y á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É¡à°†Ñb ΩÉμME’ ºdÉ©dG

 ø««eƒμëdG  ø«ØXƒªdG  OóY  OGRh  ,™«ÑdG  hCG  º«eCÉàdG  ≈```dEG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ¢```Vô©J

 ÜôëdGh  á«dhódG  äÉ```Hƒ≤©dG  ô«KCÉàH  OÉ°üàb’G  ácôM  â```∏°Th  ,±É©°VCG  áKÓK  ≈```dEG

 áeƒμëdG  äóØæà°SG  ÉeóæYh  ,(1988  ``  1980)¥Gô```©dG  ™e  äGƒæ°S  »fÉªãd  á```jƒeódG

 »ª°TÉg  ¢ù«FôdG  ≈```©°S  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉæ«©°ùJ  äÉ```jGóH  »a  äGQÉ«îdG  ™```«ªL
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 âYQÉ°ùJh  ,¢```UÉîdG  ´É£≤dG  ≈```dEG  IÉ«ëdG  IOÉYEG  ≈```dEG  QòëH  É```¡æ«M  »```fÉéæ°ùaQ

 »ÑæLC’G  ∫ÉªdG  ¢SCGQ  CGóHh  ,1997  ΩÉY  »ªJÉN  ¢ù«FôdG  ÜÉ```îàfG  ó©H  Oƒ¡édG  √ò```g

 »°SÉ«°S  ìÉàØfG  ≥≤ëJ  …OÉ```°üàb’G  ìÓ°UE’G  ™e  ≥aGôJh  ,¿Gô```jEG  »a  QÉ```ªãà°S’ÉH

 ,¿ƒfÉ≤dG  á£∏°S  äOÉ```Yh  ,»fóªdG  ™```ªàéªdG  äÉª¶æe  á«∏YÉa  äOGõ```a  ,»```éjQóJ

.ø«¶aÉëªdGh  ø««MÓ°UE’G  ø«H  ΩÉ©dG  ∫óédG  øe  áLƒe  â≤∏£fGh

 âeÉ≤a  ,ójóédG  ™```bGƒdG  πªëàJ  ’  á```«fGôjE’G  IOÉ«≤dG  ¿CG  kÉ```≤M’  øq«ÑJ  ø```μd

 πgÉc  ≈∏Y  á```«dhDƒ°ùªdG  ô°üf  ™°†j  É```ægh  ,á«MÓ°UE’G  á```côëdG  ≈∏Y  ÜÓ```≤f’ÉH

 Iô«°ùe  íÑc  ≈dEG  …QƒãdG  ¢SôëdG  äGƒb  ÉYO  …òdG  »ÄæeÉN  »```∏Y  ≈∏YC’G  ó```°TôªdG

 IôeRh øjódG  ∫ÉLQ ø«H  √ƒÑ°ûªdG  ∞dÉëàdG  ≈∏Y á¶aÉëªdGh  ,»YÉªàL’G ìÓ°UE’G

.IQƒãdG  º¡àÑéfCG  øjòdG  ø««°SÉ«°ùdG

 øe ºYóH ``  2005 ΩÉY OÉéf …óªMCG  Oƒªëe …ƒÑ©°ûdG  ¢ù«FôdG  ÜÉîàfG  iOCGh

 ∫ÉeB’G  ≈dEG  ájƒb  áHô°V  ¬«LƒJh  ,ìÓ°UEÓd  OÉ°†ªdG  ó¡édG  õjõ©J  ≈dEG  ``  »```ÄæeÉN

 ó©H  π°üM  ôNBG  ´ƒf  øe  kÉMÉàØfG  øμdh  .ôÑcCG  …OÉ°üàbG  ìÉàØfG  ≥«≤ëàH  áëeÉ£dG

 ≈∏Y  äGQ’hódG  øe  äGQÉ«∏ªdG  äGô°ûY  ï°†àd  ádhódG  øFGõN  âëàØfG  å«M  ,∂dP

 âMÉJQG  ¿CG  ¿Éμa  ,kÉ«eƒμM  áeƒYóe  AÉæH  á∏ªMh  ,ájó≤f  äBÉaÉμeh  ,äÉfÉYEG  πμ```°T

 áª«b  äQƒ```góJ  Éªc  ,≈£°SƒdG  á```≤Ñ£dG  ¿ÉcQCG  â```eó¡Jh  ,É«fódG  äÉ```ÄØdG  ∂```dòd

 ø«ØXƒªdGh  øjóYÉ≤àªdG  OÉ```¡LEG  ≈dEG  iOCG  Éªe  ºî°†àdG  iƒà°ùe  ™```ØJQGh  ,á```∏ª©dG

 ¿GôjõM/ƒ«fƒj  »a  áë°VGh  çóM  Éªd  á«°SÉ«°ùdG  ÖbGƒ©dG  âfÉc  ó≤d  ,ø««eƒμëdG

 ¿CÉH  É¡FÉYO’  ;á°VQÉ©ªdG  ó```°V  áeQÉ°U  äGAGôLEG  áeƒμëdG  äòîJG  å```«M  ,2009

 äGƒ°UCG  âbô°Sh  OÉ```éf  …óªMCG  áë∏°üªd  á«°SÉFôdG  äÉ```HÉîàf’G  äQhR  á```eƒμëdG

.ø««MÓ°UE’G

 √òØf  kÉHÓ≤fG  ¿É```c  çóM  É```e  ¿CG  ø«aQÉ©dG  ø```«ÑbGôªdG  øe  ô```«ãμdG  ó```≤à©jh

 äGô°ûY  äÉÑZQ  ¢VQÉ©j  ÉªH  á```£∏°ùdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  …QƒãdG  ¢SôëdGh  »```ÄæeÉN
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 π«∏≤dG  ’EG  ∑Éæg  ¢ù«d  ¬fCG  ≈dEG  ∞dDƒªdG  ô«°ûjh  ,ø««fGôjE’G  ø«ÑNÉædG  øe  ø«jÓªdG

 ô°üf  √ƒYój  Ée  AÉ°ûfEGh  ,á```«fGôjE’G  á£∏°ùdG  »a  …OÉ°üàb’G  ¿ƒμª∏d  √É```Ñàf’G  ø```e

 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  QÉμàMG  øe  áeƒμëdG  ¬°SQÉªJ  Éªa  ,zá«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªédG  ácô°T{

.…OÉ°üàb’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  QÉμàMG  ¬≤aGôj  »°SÉ«°ùdG

IQÉéàdGh  ΩÓ°SE’G

/»fÉãdG  øjô°ûJ  »```a  É«côàd  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ¢```SƒàμjóæH  ÉHÉÑdG  IQÉ```jR  ∫Ó```N

 …òdGh  ,ô```°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô```≤dG  »```a  »```æÑªdG  ¥QRC’G  ™```eÉédG  QGR  ,2006  ô```Ñª"ƒf

 »aõîdG  á«≤«f  •ÓH  øe  á©£b  ∞dCG  øjô°ûY  øe  ôãcCG  OƒLh  øe  ¬à«ª°ùJ  äAÉL

 AÉ°†«H  áHÉàc  É¡«∏Y  áMƒd  OƒLh  ÉHÉÑdG  ßM’  óbh  ,á«∏NGódG  ¬fGQóL  ƒ°ùμJ  ¥QRC’G

 ≈æ©e  øY  ¬≤aGôe  ∫CÉ```°ùa  ,™eÉé∏d  ¢```ù«FôdG  êôîªdG  óæY  Iô```£æb  »a  IQƒ```Øëe

 ,zˆG  Ö«ÑM  Ö°SÉμdG{  :ó```ªëe  ∫ƒ°Sô∏d  åjóM  ¬fEG  :¬```d  π«≤a  ¢Tƒ≤æªdG  ΩÓμ```dG

 IƒYO  ƒg  ™eÉédG  øe  ¿ƒLôîj  ºgh  ¿ƒ∏°üªdG  √Dhô≤j  Ée  ôNBG  ¿CG  É```HÉÑdG  ∞```°ûàcG

.IQÉéàdG  á°SQÉªªd

 áÑ°ùædÉH  IQÉéàdG  á«ªgCG  øY  á∏aÉZ  ô«Z  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿EG  :åMÉÑdG  ∫ƒ≤j

 »a ájQÉéàdG äGQOÉÑªdGh …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G ºYóJ âfÉc »¡a ,»eÓ°SE’G ºdÉ©∏d

 ø««eƒμëdG  ø«££îªdG  ™e  πª©dG  ≈∏Y  Ö°üfG  É¡eÉªàgG  øμd  ;»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG

 »¡a ,É«∏©dG  á≤Ñ£dG  √òg øe »JCÉj  ød  ô««¨àdG  ¿CG  ô«Z ;∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ QÉÑc  Öîfh

 ,ádhódG  ≈∏Y  kÉ«∏c  kGOÉªàYG  óªà©Jh  ,ø```gGôdG  ™°VƒdG  ï«°SôJ  »a  ô«ãμdG  âdòH  ó```b

 ¢†¡æj  PEG  ;¬d  ájÉæ©dG  ¬```Lƒf  ¿CG  »¨Ñæj  Ée  »g  ∫ÉªYC’Gh  IQÉ```éàdG  á```côM  ¿EG  π```H

 äÉjƒà°ùªH  á«∏ëªdG  º```«≤dG  êõªj  kÉ«∏c  ójóL  OÉ```°üàbG  á≤£æªdG  AÉ```ëfCG  »```a  ¿B’G

.»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ™e  áfÉàe  OGOõJ  äÉbÓY  »æÑjh  ,á«eÉæàªdG  ∑Ó¡à°S’G

 ∫ÉLQ  øe  áYƒªéªH  »HO  »a  2009  ΩÉ©dG  ™«HQ  »a  ≈≤àdG  ¬fCÉH  ô°üf  …hôjh
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 Iôàa  πÑb  â∏°Uh  ób  Iô«¨°üdG  IQÉ```eE’G  ∂∏J  âfÉch  ,ø««£°ShCG  ¥ô°ûdG  ∫É```ªYC’G

 á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG  áeRC’G  ∫ƒM  ¢TÉ≤ædG  ¿Éch  ,QÉ```gOR’Gh  IhôãdG  áªb  ≈dEG  Iô```«°üb

 ∫Gƒ```eC’G  ¿EG  :º```góMCG  ∫É```b  .äGQÉ```≤©dG  QÉ```©°SCG  •ƒ```Ñgh  á```°ù∏ØªdG  ±QÉ```°üªdGh

 ±QÉ°üªdG{  »a  ¬YGójEG  ¿ƒ```©«£à°ùj  Ée  πc  ¿ƒYOƒj  ™«ªédGh  ,ähô```«H  ≈dEG  ¬```éàJ

 º¡dGƒeCG  ™°Vƒd  ¿ÉæÄªW’G  ≈dEG  ºgƒYój  …òdG  Ée  åMÉÑdG  ∫CÉ°S  ÉeóæYh  ,zá«fÉæÑ∏dG

 ,QGô≤à°S’G  ΩóYh  ÜhôëdG  Iô```ãμH  ±hô©e  ó∏H  »a  ±QÉ°üe  Ió¡Y  »```a  á```∏FÉ£dG

 ôNBG  í°VhCGh  ,zÉæg  ÉgQÉ©°SCG  øe  ≈∏YCG  ¿ÉæÑd  »a  IóFÉØdG  QÉ©°SCG{  :ºgóMCG  ÜÉLCG

 ∫ƒ°UCG  É¡jód  ¢ù«dh  ,»ªdÉ©dG  »```dÉªdG  ΩÉ¶ædG  êQÉN  »g  á«fÉæÑ∏dG  ±QÉ```°üªdG  ¿CG

 áeƒμëdG  AÓ«à°SÉH  hCG  QÉ«¡f’ÉH  IOó¡e  â°ù«d  É¡fCG  Éªc  ,É¡«∏Y  ≈°ûîàd  áHô£°†e

.z∑Qƒjƒ«fh  ¿óæd  ±QÉ°üe  ∫ÉM  »g  Éªc  É¡«∏Y

 ∫õJ  ºd  á«dÉª°SCGôdG  ¿CG  ≈```dEG  åMÉÑdG  ¢```ü∏îjh

 äÉcôëJ  ø```e  ,§°ShC’G  ¥ô```°ûdG  »```a  ¢```†ÑæJ  á```«M

 ºdÉ©dG  »a  º¡dƒ°UCG  IOÉ```jRh  ájÉªëd  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ

 äÓëeh ¥ƒ°ùàdG õcGôe IOÉjR ∫ÓN øe ,»eÓ°SE’G

 ;QƒÑªd’Gƒch  »```HO  »a  §≤a  ¢```ù«d  ,¥ôØªdÉH  ™```«ÑdG

 õcGôªH  è©J  å«M  ,¿Gô¡Wh  ähô«H  »a  ∂dòc  øμdh

 äGƒ```æ≤dG  QÉ```°ûàfG  ø```Y  kÓ```°†a  ,Iô```NÉØdG  ¥ƒ```°ùàdG

 äÉÑLƒdG  ºYÉ£e  QÉ°ûàfGh  ,âfôàfE’G  QÉ°ûàfGh  É```¡d  á£bÓdG  ¿ƒë°üdGh  á«FÉ°†ØdG

 áMÉ«°ùdGh  ¬«aôàdG  õcGôeh  á«fhôàμdE’Gh  á«cÓ¡à°S’G  ™```∏°ùdGh  »gÉ≤ªdGh  á©jô°ùdG

.á«aô°üªdG  äÉeóîdGh

 áÑ°ùæH  √ƒªfh  ¬bƒ°S  ™°SƒJh  »eÓ°SE’G  πjƒªàdG  QÉ°ûàfG  ≈dEG  ÖJÉμdG  ô«°ûj  Éªc

 ∑Éægh  ,2010  ΩÉY  Q’hO  ¿ƒ```«∏jôJ  ƒëf  ¬dƒ°UCG  Æƒ∏Hh  ,kÉjƒæ°S  á```ÄªdG  »a  ø```jô°ûY

 ø«©Ñ°Sh  má°ùªN  øe  ôãcCG  »```a  »eÓ°SEG  QÉªãà°SG  ácô°Th  ±ô°üe  á```FÉªKÓK  ƒ```ëf

 áÑZôdG  ™e  Iô°SƒªdG  ≈```£°SƒdG  äÉ≤Ñ£dG  Oƒ©°Uh  á```ªdƒ©dG  â≤aGôJ  Gòμgh  .kGó```∏H

 á«fÉª∏©dG á«æWƒdG äOCG
 è¡àæJ äÉYƒªée ≥∏N ≈dEG
 ∞XƒJh ∞æ©dG π«Ñ°S
 á«eÓ°SE’G RƒeôdGh äGQÉ©°ûdG
 ≈dEG á«eGôdG ÉgOƒ¡L »a
áªFÉ≤dG äÉeƒμëdG •É≤°SEG
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 á≤Ñ£dG  √òg  É¡H  õ«ªàJ  áª°SÉM  á```£≤f  áªKh  ,ΩÓ°SE’ÉH  mΩGõàdG  n¢û«Y  ¢```û«©dG  »```a

 ¿hôj  ø«ª∏°ùªdG  A’Dƒg  ¿CG  »gh  ,É¡ª¡a  ø««Hô¨dG  ≈∏Y  Ö©°üjh  áª¡ªdG  ≈£°SƒdG

 áæédG  ¿hójôj  ºg  ,áKGóëdG  ƒëf  ¬LƒàdG  »a  á«°SÉ°SC’G  áeÉYódG  ƒg  ΩÓ°SE’G  ¿CG

 ó«L  πμ°ûH  IôNB’G  ô```eCG  ôHóJ  ¿CG  ¿ƒæ¶jh  ,¿B’G  Ihô```ãdG  ¿hójôj  º```¡æμd  ;kÉ```≤M’

.≈dhC’G  ≈dEG  º¡∏°Uƒj  ¿CG  øμªj

 á«dÉª°SCGQ  IQƒK  ¿hOƒ≤«°S  ¿ƒª∏°ùªdG  ∫É```ªYC’G  ∫ÉLQ  ¿Éc  ¿EG  ô°üf  ∫AÉ```°ùàjh

 á©HQCG  πÑb  â```fÉà°ùJhôÑdG  ájóædƒ¡dG  ¿ó```ªdG  AÉæHCG  π```©a  Éªc  ,πÑ≤ªdG  ¿ô```≤dG  »```a

 á©bGƒdG  ájô°ü«b  áæjóe  IóªY  …CGô```H  kGó¡°ûà°ùe  ,øμªe  ∂dP  ¿CG  Ö«é«d  ,¿hô```b

 ø«ahô©ªdG  ø«ª∏°ùªdG  ∫ÉªYC’G  ∫É```LQ  øe  ójó©dG  øWƒe  »gh  ,É«côJ  §°Sh  »```a

.z∫ƒ°VÉfC’G  Qƒªf{ ̀ H

 ≈æ©ªdÉH  CÉ```°ûæJ  ±ƒ°S  §°ShC’G  ¥ô```°ûdG  »a  á```«≤«≤M  á«dÉª°SCGQ  â```fÉc  GPEÉ```a

 »a  ø«∏eÉ©dG  OGôaC’G  •É°ûf  …ODƒj  …CG  ``  Üô¨dG  ¬aôY  Éªc  Ωƒ¡ØªdG  Gò¡d  ≥∏£ªdG

 ,AÉ«≤JC’G  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  øe  ká©HÉf  ¿ƒμà°S  É¡fEÉa  ``  QÉgOR’Gh  ƒªædG  ≈dEG  ¥Gƒ```°SC’G

 ájÉYôH  ¿ƒ¶ëj  øjòdG  ø«jOÉ°üàb’G  á```Ñîf  øe  ’h  ,ádhódG  äGQOÉÑe  øe  ¢```ù«dh

 ôμàHG  ó≤d  .§```°ShC’G  ¥ô°ûdG  ∫hO  äGOÉ```°üàbÉH  GƒªμëJ  É```ªdÉW  øjòdGh  ,á```dhódG

 ;»æjódG  º¡àeõJ  ø```μj  ºd  ºdÉ©dG  ∫ sƒM  Ée  øμd  ,å```jóëdG  ô°ü©dG  â```fÉà°ùJhôÑdG

 èeóæ«°S §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ¿Éc GPEGh  .∫ÉªYC’Gh IQÉéàdG  ácôM ™bGƒdG  »a ¿Éc ÉªfEGh

 ICGôªdG  »£©jh  ,á«WGôbƒªjódG  ≈dEG  ∫ƒëàj  ¿CG  »¨Ñæ«a  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  kÉ≤M

 ó©Hh  ,±ô£àdG  ¥ƒ£jh  á«aÉ≤ãdG  ¥QGƒØdG  ¥ƒa  ƒª°ùJ  »àdG  º«≤dG  ≥æà©jh  ,É```¡bƒ≤M

 ó¡ªà°S  »àdG  ácô©ªdÉa  .á«dÉª°SCGôdG  IQƒãdG  ≥jôW  øY  ∫ƒëàj  ¿CG  óH  ’  ∂```dP  π```c

 ácô©e  »g  É```ªfEG  »YÉªàL’G  ô```jôëàdGh  »æjódG  ±ô```£àdG  áªjõg  ≈```dEG  ≥```jô£dG

 á≤Ñ£dGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  IQÉéàdG  ácôM  OGhQ  ô°üàfG  GPEÉa  ,¥Gƒ°SC’G  ô```jôëJ

 á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ≤ëdG  ó```«©°U  ≈∏Y  Ωó≤àdG  ¿EÉa  ,ácôëdG  √ò```¡H  IóYÉ°üdG  ≈```£°SƒdG

.∂dP  ™Ñàj  ±ƒ°S
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 ≈dEG  OÉ°üàb’G  áHGƒH  ø```e  ∫ƒNódGh  ìÉàØf’G  äÉfÉμeEG  ¿EÉ```a  ,¿GôjEG  »a  ≈```àM

 á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  ó©H  äÉLÉéàM’G  äô¡XCG  óbh  ,IôaGƒàe  »ªdÉ©dG  ™```ªàéªdG

 ÜÓ£dGh  ICGôªdG  ¥ƒ```≤M  AÉ£°ûf  º°†j  kÉ«μ«eÉæjO  kÉ```«fóe  kÉ©ªàée  ¿Gô```jEG  »```a  ¿CG

 ,ø«Ø≤ãªdGh  ø«fÉæØdGh  á«fhôàμdE’G  äÉfhóªdG  ÜÉë°UCGh  ø```««aÉë°üdGh  ø««HÉ≤ædGh

 ∞«ch ,§°ShC’G ¥ô°ûdG ô«¨j ¿CG  ¿GôjEG  »a ô««¨à∏d  øμªj ∞«c πeCÉàf  ¿CG  ÉfOQCG  GPEGh

 ,ójóL  √ÉéJG  »a  É¡H  á£«ëªdG  á≤£æªdG  òNCÉJ  ¿CGh  ,IóYÉ°U  ¿GôjEG  Qƒ°üJ  øμªj

 äGQƒ£àdG  ≥aGƒàJ  É```eóæY  ΩGôj  Ée  ≈∏Y  …ô```éà°S  QƒeC’G  ¿CG  è```àæà°ùf  ¿CG  É```æ«∏©a

 Üô¨dG  áë∏°üe  øªa  .á≤£æªdG  »a  IóFÉ°ùdG  á«ªdÉ©dG  äÉ¡LƒàdG  ™e  ¿GôjEG  πNGO

 oÜhÉéàdGh  ,¬d  á°VQÉ©e  ’  …OÉ```°üàb’G  ô««¨àdG  ≥£æe  ™e  áªé°ùæe  ¿Gô```jEG  oá```jDhQ

 ´É°VhC’G  ô«¨à°S  »```àdG  IójóédG  ≈£°SƒdG  á```≤Ñ£dGh  óYÉ°üdG  ∫ÉªYC’G  ´É```£b  ™```e

.»Hô©dG  ºdÉ©dG  º©«d  ¬°ùØf  √ÉéJ’G  o™«°SƒJ  ºK  ,á«æjódGh  á«°SÉ«°ùdG

 ô«μØàdG  ≈dEG  Oƒ©fh  ,äGQÉ°†ëdG  ´Gô°U  »a  åëÑdG  øY  ™∏≤æd  ¿GhC’G  ¿BG  ó```≤d

 ¢ù°SCG  øe  âfÉc  »```àdG  QÉμaC’G  »gh  ,ô««¨àdG  ≈```∏Y  IQÉéàdGh  ¥Gƒ°SC’G  IQó```b  »```a

.åjóëdG  »°SÉ«°ùdG  ôμØdGh  á«μ«°SÓμdG  á«dGôÑ«∏dG

 ΩÉeCG  á∏KÉªdG  äÉ```jóëàdGh  á∏ªàëªdG  ¥É```aBÓd  ¬°VGô©à°SG  ``  »```a  ô°üf  iô```jh

 ``  É«côJh  »HOh  »```ÑXƒHCG  πãe  ``  ¿Gó∏ÑdG  ¢†©H  ¿CG  ``  Ió```YÉ°üdG  ≈```£°SƒdG  á```≤Ñ£dG

 äÉ°†bÉæàdG  ∑ô°T  »```a  ôNB’G  É¡°†©H  §Ñîàj  Éªæ«H  ;á```≤FÉa  áYô°ùH  kÉeób  ô```«°ùJ

 ±ÓàNG  ÜÉÑ°SCG  ÜÉàμdG  ∫ƒ°üa  »a  ô°üf  åëÑjh  ,¿Éà°ùcÉHh  ¿GôjEG  πãe  á«∏NGódG

.É¡«a  IójóédG  ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  äÉ©∏£J  º¡a  ∫hÉëjh  ,¿Gó∏ÑdG  ∂∏J  ´É°VhCG

»HO  á≤jôW  ≈∏Y  ºdÉ©dG

 Iô«¨°üdG  IQÉeE’G  √òg  âdƒëJ  ó```≤a  ,¿É°ùd  πc  ≈∏Y  âë°VCG  z»HO  Iõ```é©e{

 ôãcCG  ióMEG  ≈dEG  É```gÉë°Vh  á∏«d  ø«H  »Hô©dG  è«∏îdG  πMÉ°S  ø```e  ¿Éμ°ùdG  á```∏«∏≤dG
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 ≈gÉÑàJh  ,á```«dÉªdG  ∫ƒ```°UC’ÉH  ¢†«ØJ  »```HO  âfÉc  ó```≤d  ,kÉ```égƒJ  º```dÉ©dG  ô```°VGƒM

 .kÉjƒæ°S  ôFGR  ø«jÓe  á```à°S  øe  ôãcCG  ÜòéJh  ,ºdÉ©dG  ¥OÉ```æa  ôîaC’  É```¡fÉ°†àMÉH

 (ø««JGQÉeE’G)ø««∏°UC’G  »HO  IQÉeEG  ¿Éμ°S  ¿CG  Éæª∏Y  GPEG  kGô«¨°U  ¢ù«d  RÉéfEG  Gògh

 áYÉ≤ØdG  QÉéØfG  2009  ΩÉY  äó¡°T  »HO  øμd  ;áª°ùf  ∞dCG  áÄe  ºgOóY  RhÉéàj  ’

 âØbƒJ ó≤a ,IQÉeE’G √òg ƒªf QOÉ°üe øe ô«ãμdG ÜGòàLG øY ádhDƒ°ùe âfÉc »àdG

 ôeC’G  Ö∏£J  Éªc  ,äÉ££îªdG  á°ù«ÑM  áMƒª£dG  ™jQÉ°ûªdG  â∏Xh  ,AÉæÑdG  äÉ«∏ªY

 »ÑXƒHCG  IQÉeEG  øe  á«dÉe  äÉfÉª°V  á```Ä«g  ≈∏Y  äGQ’hódG  øe  äGQÉ«∏ªdG  äGô```°ûY

 OGó°S  øY  IQÉeE’G  äÉcô°T  äõéY  Éeó©H  ,πeÉμdÉH  ¥ô¨dG  øe  ´hô°ûªdG  á```jÉªëd

.Q’hO  QÉ«∏e  ø«fÉªK  øe  ôãcCG  á¨dÉÑdG  É¡fƒjO  äÉ≤ëà°ùe

 ,»HO  êPƒªæd  kÉ```°SÉªM  zIhôãdG  iƒ```b{  ¬HÉàc  »a  ô°üf  »dh  å```MÉÑdG  …ó```Ñjh

 ƒgh  .É«LƒdƒjójB’Gh  ∞æ©dG  äGô«KCÉJ  øY ∫hõ©e ¥GôYC’G  Oó©àe  »dÉª°SCGQ  ™ªàéªc

 É¡jò¨j  áμ∏¡e  áeGhO  øe  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ò≤æJ  ób  êPƒªædG  Gòg  Iôμa  ¿CG  ó≤à©j

 QÉ°üàfG  ¿CG  ≈dEG  ¬HÉàc  »```a  ô°üf  ¢ü∏îjh  ,»°SÉ«°ùdG  Oó°ûàdGh  »```æjódG  Ö```°ü©àdG

 πμ°ûH  ±ô£àdG  áªjõ¡d  ≥jô£dG  ó¡ª«°S  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  IôëdG  ¥ƒ°ùdG  CGó```Ñe

 åMÉÑdG  ∫hÉæàj  ’  .»°SÉ«°ùdG  Qô```ëàdG  ¬«∏jh  ,»YÉªàL’G  QôëàdG  ≥«≤ëJh  º```°SÉM

 äÉYGô°üdGh  ,»Hód  ôHÉãªdG  óYƒdG  ¢ûbÉæj  ÉªfEGh  ;Ö°ùëa  »HO  áHôéJ  ÜÉàμdG  »a

 ø«JõLƒe  ø«à°SGQóH  äÉ```°ûbÉæªdG  √ò```g  Rõ©jh  ,É«côJ  »```a  ìÉéædGh  ,¿Gô```jEG  »```a

 É¡©e  â∏ªM  äô```gORG  Éªã«M  á«dÉª°SCGôdG  ¿CG  ô```°üf  ìô```à≤j  ,¿É```à°ùcÉHh  ô```°üªd

.kÉ°†jCG  ∫GóàY’Gh  íeÉ°ùàdG

 »a  ™FÉ°ûdG  øjóàdG  ¿CG  ô°üf  iôj  ,á«°ùcQÉªdG  êGƒeCG  QÉ°ùëfÉH  âÑj  ¿CG  ó©Hh

 ≥«≤ëàd  áª∏°ùªdG  äÉ©ªàéªdG  ¬```μ∏°ùJ  ≥jôW  ’EG  ƒg  Ée  ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  •É```°ShCG

 ∂∏¡à°ùJ  IóYÉ°üdG  á```≤Ñ£dG  √òg{  :∫ƒ≤j  ,º```dÉ©dG  äÉ©ªàée  á«≤H  ™e  êÉ```eóf’G

 á«eÓ°SE’G •hô°ûdÉH áKGóëdG »æÑJ ≈dEG  ≈©°ùJ »gh ,z¬°SQÉªJ Ée QGó≤ªH ΩÓ°SE’G
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 áªjó≤dG  ájƒÑ©°ûdG  óFÉ≤©dG  ÉeCG  ,OÉ°ùØdG  ∫Éμ°TCG  øe  kÓμ°T  ÉgQÉÑàYGh  É¡°†aQ  ¿hO

 ,IQƒgóàe  ádÉM  ¢û«©àa  áehÉ≤ªdG  ≈∏Y  â©é°Th  áÑ«∏°ùdG  ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  äõcQ  »àdG

 »a  IQôëàªdG  QÉμaC’G  ºYód  ∫òÑJ  »àdG  OQGƒªdG  …ODƒJ  ¿CG  øe  ô°üf  Qòëj  Gò¡dh

.áØ∏àîªdG  äÉaÉ≤ãdG  ø«H  ÜhôëdG  ájò¨J  ≈dEG  á«eÓ°SE’G  äÉ©ªàéªdG

 ΩÉªàg’G  º¶©e  »HO  ÜòàéJ  ÜÉàμdG  ÉgGƒM  »àdG  áKÓãdG  êPÉªædG  ø«H  øeh

 á«≤H  øY  Iõ«ªe  ≈≤ÑJ  øjôLÉ¡ª∏d  É¡fÉ°†àMGh  á°ûgóªdG  É```¡Jhôãa  ,í°VGh  πμ°ûH

 QÉª©à°SÓd  á```jOÉ©ªdG  ôYÉ°ûªdG  ø```e  ô«ãμdG  ø```μJ  »àdG  §```°ShC’G  ¥ô```°ûdG  AÉ```LQCG

 IÉ«ëdG  ô«jÉ©e  øe  ¥GQ  iƒ```à°ùeh  ádÉ©a  ∫ÉªYCG  áÄ«H  øe  ¬jƒàëJ  É```eh  .Ö```fÉLC’Gh

 ¿Éμe  …CG  ™e  áfQÉ≤ªdÉH  Üô¨dG  øe  ø«HQÉ¡∏d  á«HPÉL  ô```ãcCG  IóYÉb  IQÉeE’G  π```©éj

 π©éJ  ájQÉéàdG  øμªªdG  áaÉ≤K  øe  »HO  »a  ™«°ûj  Éeh  .§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »```a  ô```NBG

 ¢VhÉØàdG  π```LCG  øe  Üô```©dG  ∫ÉªYC’G  ∫É```LQ  ≈àM  √ó°ü≤j  …ò```dG  ¿Éμ```ªdG  É```¡æe

 IQÉéàdG  ¢Vô¨H  »```HO  »a  IôãμH  ¿hóLGƒàj  ø««fGôjE’G  ¿CG  É```ªc  ,äÉ≤Ø°üdG  ≈```∏Y

 ¥ƒØj  IQÉeE’G  »a  ºgOóY  ¿CG  ≈```dEG  ô«°ûJ  äÉ«FÉ°üME’G  ¢†©H  ¿CG  ≈àM  ,¬```«aôàdGh

 ∑QÉ©ªdG  øe  kÉæeBG  CÉ```é∏e  »HO  âëÑ°UCG  ó≤d  ,±É```©°VCG  á©HQCÉH  ø```««JGQÉeE’G  Oó```Y

 »Hóa  ,øjódGh  á°SÉ«°ùdGh  ∫ÉªdG  ∫ƒM  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  ™dóæJ  »àdG

.íHôdGh  áMGôdGh  áKGóëdÉH  ºà¡J  ÉªfEGh  ,äGQÉ°†ëdG  ΩGó°üH  CÉÑ©J  ’

 πc  øe  ºZôdG  ≈```∏Y  ``  »HO  ¿CG  √OÉ```Øe  ô°üf  åMÉÑdG  ≈dEG  ó```≤f  ¬```Lƒj  ó```bh

 ¥ô°ûdG  πÑ≤à°ùe  ¬```«∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  É```ªd  kÉ«dÉãe  kÉ```LPƒªf  â```°ù«d  ``  É```¡JÉMÉéf

 Gƒ°û«©j  ¿CG  IQhô```°†dG  º¡«∏Y  âªμM  Oó©dG  ƒ∏«∏b  ¿ƒ```«∏°UC’G  ¿Éμ°ùdÉa  ,§```°ShC’G

 »a  º¡©ªLCÉH  º```¡Ø«XƒJ  π```¡°ùj  º¡æe  á```∏eÉ©dG  Iƒ```≤dGh  ,º```¡°VQCG  ≈```∏Y  á```«∏bCÉc

 ,»eƒμëdG  ´É```£≤dG  ∞FÉXh  ø```e  Égô«Zh  ∑QÉ```ªédGh  IQGOE’Gh  ø```eC’G  ä’É```ée

 øe  äGQÉeE’G  »æWGƒe  øe  ¿hô«ãμdG  ƒ```μ°ûj  ∂dP  ™eh  ,kÉ©«ªL  º¡ÑYƒà°ùJ  »```àdGh

 áÑ°ùf  ∞«XƒJ  ¢```UÉîdG  ´É£≤dG  ≈∏Y  äGQÉ```eE’G  áeƒμM  â°Vôa  å```«ëH  á```dÉ£ÑdG
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 ¿CG  Éªc  ,ø«æWGƒªdÉH  ∞FÉXƒdG  ¢†©H  äô```°üMh  ,äÉcô°ûdG  »a  ø««JGQÉeE’G  ø```e

 âfÉc  »àdGh  ,»ÑXƒHCG  §ØædÉH  á«æ¨dG  É¡JQÉL  ≈dEG  É¡MÉéf  øe  ÖfÉéH  øjóJ  »HO

 kÉfÉª°V  kÉ≤M’  â∏μ°Th  ,á¡L  øe  »HO  ™jQÉ°ûe  »a  kÉ«FõL  ôªãà°ùoJ  É¡£Øf  äGóFÉY

 Ö°SÉæe  »HO  êPƒ```ªf  ¿EÉa  Éæg  øe  .iôNCG  á¡L  ø```e  QÉ«¡f’G  øe  »```HO  á```jÉªëd

 πμ°ûH  ’EG  §°ShC’G  ¥ô```°ûdG  AÉLQCG  »bÉH  »a  ¬≤«Ñ£J  ø```μªj  ’  øμd  ;»```Hód  É```ªHQ

 á«æjódG  Oƒ«≤dG  ΩGó©fGh  äÉfÉëdG  OƒLhh  ∫GƒeC’G  π«°ùZ  QhO  øY  kÓ°†a  ,Ohóëe

 ’  πFÉ°ùe  »gh  ,ø«ª«≤ªdGh  øjôªãà°ùªdGh  ìÉ«°ùdG  ÜGòàLG  »a  É¡«a  á¶aÉëªdGh

.á¶aÉëe  ôãcCG  á«eÓ°SEG  ∫hO  ≈dEG  É¡∏≤f  øμªj

»côàdG  êPƒªædG

 å«M  ,¢SÉædGh  ádhódG  ø«H  IOÉ©°S  ôãcCG  kÉfRGƒJ  πãªJ  É«côJ  ¿CG  ∞dDƒªdG  iôj

 ∑ôëJ  ¿CÉH  ``  »fÉª∏©dG  ∑Qƒ```JÉJCG  ∫Éªc  ``  É«côJ  ájQƒ¡ªL ¢ù°SDƒe  è```¡æe  ≈```°†b

 ≈∏YC’G  øe  áLQóàe  á```«∏μ«¡H  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á```«ªæàdG  á∏éY  á```dhódG

 âæHh  ,OÉ°üàbÓd  ádhódG  â££îa  .øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ∞°üàæe  »a  πØ°SC’G  ≈dEG

 kGô°üæY  ÉgQÉÑàYÉH  áeQÉ°üdG  á```«fÉª∏©dG  â°Vôah  ,IQÉéàdG  âª¶fh  ,™```fÉ°üªdG

 áØ∏àîe  á«∏μ«g  äó¡°T  Iô«NC’G  Oƒ```≤©dG  øμd  ;åjóëàdG  ô°UÉæY  øe  kÉ```jQhô°V

 OÓÑdG  »a  CÉ°ûf  kÉ```«æjO  kÉé¡æeh  ,IôM  kÉbƒ°Sh  ,≈∏YC’G  ≈```dEG  πØ°SC’G  øe  ≥```∏£æJ

 π£Hh  .»eÓ°SE’G  á«ªæàdGh  ádGó©dG  ÜõM  AÉ°†YCG  äGhô```K  OÉjORG  ™e  §```HGôàdÉH

 ¿ô≤dG  äÉæ«fÉªK  »a  É```«côJ  AGQRh  ¢ù«FQ  ∫GRhCG  äƒZQƒJ  ƒ```g  á«côàdG  á```jÉμëdG

 IóYÉ°ùªdG  ∫ÓN  øe  ájƒ«ëdG  ∫ƒ°VÉfC’G  á```≤£æe  »a  IÉ«ëdG  åH  PEG  ;»```°VÉªdG

 áæª«g  øe  øjQôëàªdG  Ió```FGôdG  ™jQÉ°ûªdG  ÜÉ```ë°UCG  øe  äÉμÑ°T  ø```jƒμJ  ≈```∏Y

 ™jQÉ°ûªdG √òg ÜÉë°UCG ¿Éch ,∑QƒJÉJCG √CÉ°ûfCG …òdG »eƒμëdG »dÉª°SCGôdG ΩÉ¶ædG

 ,ø«æjóàªdGh  ø```«¶aÉëªdG  ø```e  ìÉéædG  â```≤≤M  »```àdG  á```£°SƒàªdGh  Iô```«¨°üdG

 óYÉ°Sh  ,á«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉ```j’ƒdG  §°Sh  »a  ø«jQƒ¡ªédÉH  ô°üf  º```¡fQÉ≤j
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 øμªj  kGôeCG  ≥Ñ°S  Éª«a  ø```μJ  ºd  á«°SÉ«°S  á«æjO  áªëd  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈```∏Y  ∂```dP

.É«côJ  »a  √Qƒ°üJ

 çQEG  ájÉªM  ø```Y  ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  »```gh  ``  »côàdG  ¢û«édG  IOÉ```«b  ∫Gõ```J  ’h

 AÉ°†ØdG  »a  ô°ûàæJh  ,áÑjôdG  ø```«©H  á«ªæàdGh  ádGó©dG  ÜõM  ≈dEG  ô¶æJ  ``  ∑Qƒ```JÉJCG

 ø«aô£àªdG  øe  áHÉ°üY{  iƒ°S  ¢ù«d  ¬fCÉH  ÜõëdG  Gò¡d  äÉeÉ¡JG  »côàdG  »°SÉ«°ùdG

.zá«côàdG  ájQƒ¡ªédG  •É≤°SEG  ≈dEG  ≈©°ùJh  ,ä’òÑdG  …óJôJ

 ób  IQÉéàdG{  ¿CG  iôj  ƒ¡a  ;É«côJ  »a  ¢ùaÉæàdG  ádÉM  øY  kÉ«°VGQ  ô°üf  hóÑjh

 ±OÉ°üJ  ó≤d  ,zá```«eÓ°SE’G  äÉ¡LƒàdG  IóM  âØØN  É```ªc  ,ádhódG  äÉ£∏°S  äó```«b

 øY  OÉ©àH’G  ™eh  ,á«dÉª°SCGQ  ≈£°Sh  á≤ÑW  RhôH  ™e  á«ªæàdGh  ádGó©dG  ÜõM  RhôH

 ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  »ÑNÉf  ÖdÉ£e  ¿CG  ô°üf  iôj  Éªc  .OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ádhódG  §∏°ùJ

 á°SÉ«°ùdG  »a  kÉ«Ñ°ùf  áëeÉ°ùàe  á«WGôbƒæμJ  Iƒ```b  íÑ°üj  ¿CG  ≈∏Y  ÜõëdG  äô```ÑLCG

 øe  k’GóàYG  ô```ãcCG  πμ°T  áZÉ«°U  ≈```∏Y  »HÉîàf’G  ¢ùaÉæàdG  ó```YÉ°S  óbh  ,á```«côàdG

.»°SÉ«°ùdG  ΩÓ°SE’G

 ƒëædG  ≈∏Y  iô```Lh  ,É«côJ  »a  í```«ë°üdG  ƒëædG  ≈```∏Y  iôL  …ò```dG  É```e  ¿PEG

 á«∏ªY  OÉeQ  øe  É°†¡f  ób  øjó∏ÑdG  ¿CÉH  ô°üf  åMÉÑdG  Ö«éj  ?¿GôjEG  »a  ÅWÉîdG

 ;øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ∞```°üàæe  »a  É¡©HÉ£H  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  â```©ÑW  á∏°TÉa  å```jóëJ

 π«∏≤dG âéàfCGh ,ádhódG ÉgôjóJ á«fÉª∏Y Oƒ¡L ¢ù°SCG  ≈∏Y á«∏ª©dG √òg âeÉb å«M

 ¿hDƒ°ûH  ¢üàîªdG  åMÉÑdG  ™bƒJ  1963  ΩÉY »a .ájôëdG  øe π«∏≤dG  πbCGh  IhôãdG  øe

 ≈dEG  …ODƒ«°S  á∏≤à°ùªdG  ∫hó```dG  Iƒb  OÉjORG  ¿CÉH  ¿ rô nÑdÉg  ójôØfÉe  §```°ShC’G  ¥ô```°ûdG

 ¢SQGóªdG  IòJÉ°SCG  øe  áfƒμªdG  á«eÉæàªdG  Iô«¨°üdG  ájRGƒLôÑdG  á≤Ñ£dG  Ωƒ```≤J  ¿CG

 ;åjóëàdG  ≈dEG  ≈©°ùJ  Iƒbh  IójóL  ≈£°Sh  á≤ÑW  π```«μ°ûàH  ø«ØXƒªdGh  •É```Ñ°†dGh

 ó≤a  ,ádhódG  äÉéàæe  øe  äÉYƒªéªdG  √òg  ¿ƒc  ≈dEG  kGô¶f  ¬fEG  :∫ƒ≤j  ô°üf  øμdh

 ≈dEG  ∂dP  øe  k’óH  â©°ùa  ,á«fóªdG  ájôëdG  ÇOÉÑe  QGôbE’  á∏«°Sƒc  ÉgQhO  äó```≤a
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 √òg  øe  ¢†jôY  ¥É£f  ¢ùMCG  ∂dP  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .á«eƒμëdG  ájÉYôdG  ï```«°SôJ

 ôãcCG  GhóH  øjòdG  ΩÉμëdG  øY  º¡dGõ©fGh  ô≤ØdG  QGôªà°SG  áé«àf  •ÉÑME’ÉH  á≤Ñ£dG

 ΩÓ°SE’G  Ωób  ¿CG  ¿Éch  ,º¡fGó∏H  º°UGƒY  »a  º¡æe  ÉHhQhCG  äÉfƒdÉ°U  »a  kÉMÉ«JQG

 øY  kÓ°†a  …OôàªdG  øgGôdG  ™bGƒ∏d  ájOÉ©ªdG  Oƒ¡édG  º«¶æàd  k’Éée  ¬Ø°UƒH  ¬ n°ùØf

 ,ÜGô¨à°S’Gh  QÉª©à°S’Gh  á«fÉª∏©∏d  á```jOÉ©ªdG  Oƒ¡édG  √ò¡d  …ô¶ædG  QÉWE’G  ¬```fƒc

 É°VQ  óªëe  √É°ûdG  É¡é¡àfG  »àdG  á«©ª≤dG  á```«fÉª∏©dG  á«æWƒdG  âÑÑ°ùJ  ¿GôjEG  »```Øa

.á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªédG  É¡æY  âéàf  á°VQÉ©e  ácôM  IO’ƒH  …ƒ∏¡H

 äÉYƒªée  ≥∏N  ≈dEG  á«fÉª∏©dG  á«æWƒdG  äOCG  ∫hódG  ø```e  Égô«Zh  ô°üe  »```ah

 á«eGôdG  ÉgOƒ¡L  »a  á«eÓ°SE’G  RƒeôdGh  äGQÉ©°ûdG  ∞XƒJh  ∞```æ©dG  π«Ñ°S  è¡àæJ

 ´ÉÑ£fG  ≥∏N  ≈dEG  ÉgQhóH  äÉcôëdG  √òg  äOCGh  ,á```ªFÉ≤dG  äÉeƒμëdG  •É≤°SEG  ≈```dEG

 »eÓ°SE’G  ¬LƒàdG  äGP  äÉeƒμëdG  ¿CÉH  á≤£æªdG  ¿hDƒ°T  »ÑbGôe  øe  ô«ãμdG  ió```d

 ájôãcC’G  äÉÑZôd  á°†gÉæe  ¿ƒμà°Sh  ,äÉ«∏bC’Gh  ICGôªdG  ™e  áëeÉ°ùàe  ô«Z  ¿ƒμà°S

.á«Hô¨dG  ídÉ°üª∏d  ájOÉ©eh

 á«æWƒdG  øe  §ªf  ´ƒ«°T  ¿CÉH  kÉéLÉëe  ´ÉÑ£f’G  Gòg  ™e  ≥Øàj  ’  ô°üf  øμd

 Ö∏éjh  ,≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  ™```e  π¡°SCG  πμ°ûH  ΩAÓàj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  á```«eÓ°SEG  ô```ãcCG

 ≈∏Y  IójóL  ∫GóàYG  á```côM  ≈dEG  …ODƒjh  ,á°SÉ«°ùdG  ≈```dEG  á«fóªdG  á```jôëdG  ÇOÉ```Ñe

 ÇOÉÑe  õ```jõ©J  Oƒ¡L  º```YO  Iôμa  ô°üf  ó```≤àæj  É```ªc  ,§```°ShC’G  ¥ô```°ûdG  OGó```àeG

 »dÉëdG  äÉ```¡LGƒªdG  §N{  ¿C’  ∂```dPh  ;Iô°SÉN  ácô©e  É```¡fC’  ∂```dPh  ;á```«fÉª∏©dG

 ÉªfEGh  ;á«fÉª∏©dGh  ΩÓ```°SE’G  ø«H  ™```≤j  ’  á«eÓ°SE’G  äÉ```©ªàéªdG  øe  ô```«ãμdG  »```a

 á«fÉª∏©dG  øY  ôªà°ùªdG  ´É```aódG  ¿CÉH  ô°üf  èLÉëjh  ,z¬JGP  ΩÓ°SE’G  ∫Éμ°TCG  ø```«H

 á«aÉ≤K  kÉHôM  …ò¨jh  ,QÉ°üë∏d  ¢Vô©àdÉH  ø«ª∏°ùªdG  Qƒ©°T  ô«Z  ôªãj  ’  á°üdÉîdG

.É¡ëHôj  ¿CG  Üô¨∏d  øμªj  ’

 ;ôÑcCG  …OÉ°üàbG  ìÉàØfG  õjõ©J  OÉªàYG  kGô«ãc  π°†aC’G  øe  ¿CG  ∞dDƒªdG  ìôà≤jh
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 á«f  øe  á≤Ñ£dG  √òg  iód  Ée  ≈∏Y  OÉªàY’G  Égó©H  ºà«d  ;≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  ájƒ≤àd

 ¿CG  ≈dEG  ô«°ûjh  ,»°SÉ«°ùdG  ΩÓ°SE’G  ø```e  kÉaô£J  ôãcCG  ôgÉ¶e  ìÉªL  íÑμd  á```æ°ùM

 »a  á«dƒ°UC’G  ÜGõMC’G  ºYóH{  Gƒeƒ≤j  ºd  §°ShC’G  ¥ô```°ûdG  »a  ø«ª∏°ùªdG  º```¶©e

 »a  »dƒ°UC’G  ¿ƒμªdG  øY  ``  πbC’G  ≈∏Y  ``  ÜGõ```MC’G  √òg  nπîàJ  ºd  Ée  äÉ```HÉîàf’G

 ±ô©j  ’  ø«ª∏°ùªdG  AÉ«æZCG  øe  ó```jóédG  π«édG  ¿CG  iôj  ƒgh  ,záæ∏©ªdG  É```¡aGógCG

 ∞æ©dG  ¢†aôjh  iƒ≤àdG  óéªj{  ¬H  ¿ƒæeDƒj  …òdG  ΩÓ°SE’G  §ªfh  ,á«gGôμdG  »g  Ée

.z±ô£àdGh

 ´ôYôJ  ó≤a  ,±ô£àdG  ¿hO  kÓFÉM  ∞≤J  ’  IhôãdG  ¿CG  …CGôdG  Gòg  ≈∏Y  òNDƒjh

 ≈°übCG  ƒëf  ¬éJG  ¬æμd  ;á∏FÉg  IhôK  çQhh  kGóL  ájôK  Iô°SCG  »```a  ¿O’  ø```H áeÉ°SCG

 º«¶æJ  ºYóH  ø«ª∏°ùªdG  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  øe  ô«ãμdG  Ωƒ≤j  Éªc  ,»eÓ°SE’G  ±ô£àdG

.áaô£àªdG  á«dƒ°UC’G  äÉcôëdGh  IóYÉ≤dG

 ÜÉàμdG  »a  ájOƒ©°ùdG  ádÉM  á°SGQO  ÜÉ«Z  ƒ```g  ÜGô¨à°S’G  ô«ãj  …òdG  ô```eC’Gh

 ;ô°üeh  ¿É```à°ùcÉHh  É«côJh  »```HO  ä’ÉM  å```ëHh  ,¿GôjEG  ≈```∏Y  kGô«ãc  õ``` scQ  …ò```dG

 ¥ô°ûdG  »a  á°SÉ«°ùdGh  OÉ```°üàb’Gh  øjódG  øY  çóëàj  ¿CG  ¬H  ¢VôàØj  kÉ```HÉàc  ø```μd

 …OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG  É¡©bƒe  ÖÑ°ùH  ;ájOƒ©°ùdG  Öu«¨j  ¿CG  ¬d  »¨Ñæj  ’  ,§```°ShC’G

 ô°ûf  ∫Ó```N  øe  πÑb  øe  á```«Ø∏°ùdG  á«dƒ°UC’G  ô```°ûf  »```a  ÉgQhOh  ,á```≤£æªdG  »```a

 ¢SQGóªdG  øY  kÓ```°†a  ,»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »```a  É¡éjhôJh  á«æjódG  Ö```àμdG  ø```«jÓe

 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áμ∏ªªdG  »```a  øjódG  ∫ÉLQ  øe  ±’B’G  ¢ùjQóJh  ,á```«æjódG  ó```gÉ©ªdGh

 øe  ô«ãμdG  ΩÉª°†fGh  ,Ió```YÉ≤dG  º«¶æàd  ø«jOƒ©°ùdG  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  ¢†©H  π```jƒªJ

.áaô£àªdG  áμÑ°ûdG  √òg  ≈dEG  ø«jOƒ©°ùdG  ÜÉÑ°ûdG



 ≈dEG  ±ó¡Jh  ¿Éª oY  áæ£∏°S  »a  á«æjódG  ¿hDƒ°ûdGh  ±ÉbhC’G  IQGRh  øY  Qó°üJ  á∏ée

:á«dÉàdG  äÉjÉ¨dG  ≥«≤ëJ

1 ``  .ô¶ædG  äÉ¡Lh ájOó©Jh ±ÓàN’G ≥Mh ºgÉØàdG  ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG  ΩÓ°SE’G  ï«°SôJ

2 ``   πLCG  øe  »eÓ°SE’G  ôμØdG  »a  ájƒ«M  ádCÉ°ùe  ¬Ø°UƒH  OÉ```¡àLÓd  QÉÑàY’G  IOÉ```YEG

.¬JGô«¨àeh  ô°ü©dG  á¡LGƒe  »a  ¬JGP  ójóéJ

3 ``   äGQƒ°üàd  ∫ÉéªdG  íàah  »eÓ°SE’G  ôμØdG  »a  π∏îdG  øWGƒe  ìÓ°UEG  ≈∏Y  πª©dG

 ,Iô«æà°ùe iDhQ  ó«°ùéàd  ≈©°ùJh  ,áÑFÉ°T  É¡Hƒ°ûJ  ’ á«fGóMh øY Qó°üJ á«eÓ°SEG

.Ö°ü©àdG  øY  kGó«©H

ô°ûædG  óYGƒb

 • ΩÉªàg’Gh  á«Yƒ°VƒªdG  Égô°ûæJ  »```àdG  ä’É≤ªdG  »a  (  )  á∏ée  ≈```NƒàJ

 äÉ«°†à≤ªdh  ,á```«eÓ°SE’G  á```jQÉ°†ëdG  ÉjÉ°†≤∏d  á```ªgÉa  ájDhôH  AGƒ```°S  óM  ≈```∏Y

.ô°VÉëdG  »eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ∞bƒªdG

 • ¿ƒμj  ’  ¿CGh  ,áª∏c  ±’BG  Iô```°ûY  ≈∏Y  ¬ªéM  ójõj  ’  ¿CG  å```ëÑdG  »a  •ô```à°ûj

.πÑb  øe  kGQƒ°ûæe

 • á°UÉN  ¿ƒμJ  ¿CG  áq«ëdG  á«ÑæLC’G  äÉ¨∏dÉH  áHƒàμªdG  çƒëÑdG  »a  á∏éªdG  •ôà°ûJ

.πÑb  øe  ô°ûæJ  ºdh  ,É¡H

 • É¡d  ábÓY  ’  ,á°†ëe  á«æa  äGQÉÑàY’  ô°ûædG  óæY  á∏éªdG  OGƒe  Ö«JôJ  ™°†îj

.É¡ÑMÉ°U  áfÉμªH  hCG  á°SGQódG  áª«≤H

 • ,ô°ûæoJ  ºd  ΩCG  äô°ûof  ,É```¡ÑMÉ°U  ≈dEG  OÉ©oJ  ’  á∏éªdG  ≈dEG  π°SôoJ  »```àdG  çÉ```ëHC’G

.Égô°ûf  ΩóY  ÜÉÑ°SCG  ìÉ°†jEÉH  áeõ∏e  â°ù«d  á∏éªdGh

 •.á∏éªdG  »a ¬H  ∫ƒª©ªdG  ΩÉ¶ædG  ≥ah  á«dÉe  ICÉaÉμe Qƒ°ûæªdG  åëÑdG  ÖMÉ°U ≈£©j

 • πãªj  ’h  ,É¡HÉë°UCG  ô```¶f  á¡Lh  øY  ôqÑ©j  çƒëH  øe  (  )  √ô```°ûæJ  É```e

.IQhô°†dÉH  ,É¡æY  Qó°üJ  »àdG  á¡édG  hCG  (  )  ô¶f  á¡Lh

 • á∏éªdG  ójôH  ≈dEG  hCG  ¢Uô```b  ≈∏Y  áYƒÑ£e  á∏éªdG  ¿Gƒ```æY  ≈dEG  çƒëÑdG  π```°SôJ

.¬fGƒæYh  π°SôªdÉH  ∞jô©àdG  kÉæª°†àe  .»fhôàμdE’G



  مدن وثقافاتباب: 

  

  أساطير 

  سحر األعداد وأعداد السحر

  عمرو عبد العزيز منير

  العدد سبعة أساطير

, فقد نسان واعتقد في وجودها وحقيقتهاالسحر من أول األمور التي اهتم بها اإل
 نقش معتقداته وطقوسه وتعاليمه ومعرفته على

ولما هذه الصخور أو صنع لها التماثيل، 
ءة والكتابة عمد إلى الكتابة لقراارتقى به أمر ا

وترك مخلفات كثيرة بين مخطوط فيه, 
تدلنا جميعها على مبلغ  ،ومكتوب ومنقوش
المنوال  ،ومازال على هذا ،اهتمامه بالسحر
سحر يكمن الكان وفي مصر  حتى يومنا هذا

في أمور أخرى عند بعض الرحالة والمؤرخين 
 ن لم تكن مصرإ , و من المسلمين والكتَّاب
في حد ذاتها، فجاذبيتها بالنسبة لهم جذابة 

هـ)  776لهم كانت تنبع من ارتباطها بأشياء أخرى؛ فمثال اهتم التلمساني (المتوفي سنة 
، وهو كتاب أدبي 1بعجائب مصر من منظور آخر في كتابه "سكردان السلطان".

أبي المحاسن تاريخي، يشتمل على أنواع الجد والهزل، ألفة للسلطان الملك الناصر بن 
                                                 

 . باحث من مصر  
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وحاول أن يشعرنا فيه  ،في خواص السبعة التي هي أشرف األعداد ،هـ 757في سنة 
حتى أنه  ،وبين العدد سبعة ،بأن هناك رابطًا سحريا غامضًا بين عجائب أرض مصر

خصص بابًا كامًال في هذا الشأن تحت عنوان: "في ذكر نبذة مما وقع في إقليم مصر 
لما كانت السبعة من أشرف "ف :فيشير لذلك بقوله 2جمال".من هذا العدد على طريق اإل

, ألفت منها في هذا صر المحروسة أكثر من سائر البالد, وكان وجودها بماألعداد
وال أحد في األقاليم السبعة عليه, , مائة ما لم أسبق إليهالكتاب سنة سبع وخمسين وسبع

 .3الصديق عليه السالم" , والسيما عند ذكر قصة يوسفوسيأتي مصداق هذا الكالم
ب إلى قدماء المصريين قدرات خارقة مرتبطة بأسرار سِ نْ ومن أطرف الحكايات التي تَ 

فينظر فيها ، 4أن أحد ملوك مصر القدامى "عمل مرآة من المعادن السبعة :العدد سبعة
إلى األقاليم السبعة، فيعرف ما أخصب منها وما أجدب، وما حدث فيها من الحوادث، 

في وسط المدينة صورة امرأة جالسة في حجرها صبي كأنها ترضعه، فأي امرأة عمل و 
أصابها وجع في جسمها مسحت ذلك الموضع من جسد تلك المرأة فتبرأ من ساعتها، 

في وكانوا المصريون أول الكيميائيين،والثابت تاريخيًا أنه كان 5وهذا من العجائب".
السبعة: الذهب، الفضة، الزئبق، النحاس، اشتغلوا بالمعادن قد عملياتهم التحويلية 

والحديد، الزنك، الرصاص، ويتحكم في كل منها الكواكب السبعة على التوالي التي 
  والقمر، عطارد، الزهرة، المريح والمشتري، وزحل ،كانت ُتْعَبد : الشمس

 ال يكاد - المسلمين عند التاريخية الكتابات في ـ وظهوراته (سبعة) الرقم فأسطورية
 قدسيتها على محافظة ظلت ية)چ(الكوزمولو الرمزية نطاق في تندرج رمزية أنها إذ ؛ينتهي

 شأنها واألديان، المعتقدات تغير رغم الشعوب، أغلب ولدى العصور، عبر واستسراريتها

 دينية، فمدرسة ،فجامعاً  ،كنيسة يصير ثم ،وثنيا معبداً  يكون الذي المقدس المكان كشأن

 والتنوير، المكثفة، المعرفة يجسد سحريًا، ملغزاً  رقما دائماً  )سبعة( الرقم مثل فقد
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 واألساطير، بالعجائب يتعلق فيما دائما (سبعة) الرقم يبرز مصر وفي والروحانية،

 والكيانات والفراعنة، والمعبودات،

   6والفلك. الروحية،

 مكانتـــــــه لـــــــه أيضـــــــاً  ســـــــبعة العـــــــدد

ــــــــزة ــــــــي ستســــــــراريةواال الممي  مصــــــــنفات ف

 كتابـه فـي البـوني فيقـول  ،الشـعبي السحر

 العــدد شــأن فــي الكبــرى) المعــارف (شـمس

 ،ســموات ســبع خلــق اهللا أن :"واعلــم ســبعة
 للظــــاهر الخلفــــاء وخلــــق ،أرضــــين وســــبع

 الســيارة والنجــوم ،ســبعاً  والشــياطين ،ســبعاً 

ــــــــــربين المالئكــــــــــة وكــــــــــذلك ،ســــــــــبعاً   ,المق
 واألسـماء ،األسـمائية والصفات ،واألفالك

 الجنــة وخلــق اتيــة,الذ األســماءو  ،األفعاليــة

ــم ســبع, علــى ــيهم ،الســفليات الســبع يســتدير وبهــم ,ســبع العرفــاء أن وأعل  أنــوار اســتمداد وعل

 المطلـــق العـــرش مـــن يمتـــد فإنـــه الغـــوث إال اآلخـــر عـــرش علـــى واحـــد كـــل فيفـــيض العلويــات

 عينالســب تمــد أقطــاب والســبعة ،األربعــة بواســطة منــه الســبعة اســتمداد كــان ولــذلك فيفيضــه,

 صـــورة وهـــذه ،اآلخـــر يـــردّ  عـــالم وكـــل الكرســـي نســـبة مـــن والجميـــع ،األربعـــين رأس واألربعـــة

 اهللا صــلى قــال .والشــمال اليمــين رجليــه تحــت ومــا ،واألســماء الصــفات مــن لــه ومــا ،اإلنســان

  .7" صورته وهذه األمهات أقدام تحت :"الجنة وسلم عليه

  الحروف وسر المكتوب السحر
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 وتنبــع ,العامــة لــدى أهميــة الرســمي الســحر ضــروب أكثــر وبالمكتــ الســحر يعــد  لــذا

 علوم على يقوم نهأ بمعنى ؛»عالم سحر« - العامة نظر في - هو حيث من البالغة أهميته

 تتناقـل الـذي الشـعبي السحر إلى بالنسبة األمر عليه هو ما عكس ،تدرس القواعد مضبوطة

 ؛نســبية الشــعبي الســحر فعاليــة تكانــ وٕاذا ,المشــافهة طريــق عــن النــاس عامــة بــين وصــفاته
 مؤكـــد« يعـــد واألرقـــام األحـــرف ســـحر فـــإن ؛العامـــة بـــين مفتـــوح بشـــكل يتـــداول لكونـــه رانظـــ

 الســحرية العمليــة لتمــام الضــروريين والســرية الغمــوض طيْ رْ َشــ علــى تــوفره بســبب ؛»الفعاليــة

 أو الجـدول »الحـرف« أهـل لغـة فـي أيضـا يسـمى والوفـق ،الوفـق خـالل مـن وذلـك .ونجاحها

 ومثلهـا أفقيـا الخانـات مـن معـين عـدد مـن يتكـون جـدول هـوو  ،الخـاتم أيضـا ويسمى ،المربع

 مفعـوال لتنـتج ؛التكرار وعدم والزوايا األقطار في وتستوي ،وأحرفها أعدادها وتتوافق ،عموديا

 ثالثـا عـددها يكـون التـي الحـال ففـي ،أضـالعها عـدد بحسب األوفاق أسماء وتختلف سحريا

 المشـكل لو الجـد هـو الـذي المعشـر إلـى وهكـذا ،مربعـا األربعة حال وفي ،مثلثا الوفق يسمى

 وفـــاقاأل مـــن صـــنف لكـــل فـــإن البـــوني وبحســـب .أفقيـــة وعشـــر عموديـــة خانـــات عشـــر مـــن

 األعمــال وتيســير ،الخيــر ألعمــال المثلــث:  فــإن وهكــذا ،قضــائها إلــى بــه يتوســل اأغراضــ

 مــن واألمــن ،بالعــدو والظفــر ،الخصــومة عودفــ ،الــوالدة وتســهيل ،المســجون كــإطالق العســرة

 ،والجـذب كالمحبـة الخيـر ألعمـال والمربـع:  .القـولنج ريـح وذهـاب ،األعمـال وابتـداء ،الغـرق
  .النسـاء مـودة وكسـب ،األمـراء ولقـاء ،والقبـول والجـاه ،الحـرب علـى والنصـرة ،التعـب ومنـع

 المسـدس: أما .والرجم رابوالخ ،والعداوة ،والفرقة المرض كتسليط رشال ألعمال والمخمس:

 ،بالعـدو للظفـر والمسـبع:  .المال وزيادة والنصر والعمارة والجاه ،كالرفعة فهو الخير ألعمال
 ،والجـاه ،والشـر ،الخيـر ألعمـال والمـثمن:  .الـبالدة وٕاذهـاب ،السـحر ومنـع ،العلـوم وتسـهيل
 ،األعمــال تــداءواب ،العلــوم وتســهيل ،الجنــون وذهــاب ،المــرض مــن والبــرء ،مطــاراأل وجلــب

 ،الخصـــومة ودفـــع ،والقبـــول ،كالجـــاه الخيـــر ألعمـــال المتســـع:و  .النـــاس أعـــين عـــن واإلخفـــاء
 وٕاذهـاب ،األعصـاب مـن البـرودة ومنـع ،الحـرب فـي والنصـرة ،وللمحبـة ،المكائـد مـن واألمـن
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 ،الوبــاء وذهــاب ،الســموم ودفــع ،الحديــد ومنــع ،والشــرف للعظمــة  :المعشــر وأخيــراً  .الــبلغم
 وغيـر الحـرب فـي والنصـرة ،والسالطين األمراء من الحوائج وقضاء ،الشاقة األمور وتسهيل

  .ذلك

   لألعداد السحرية القيمة
 ُعّدت سحرية" "قّيمُ  القديم األدنى الشرق ياتچمثيولو في معينة ألرقام كان وهكذا

 حةذائ أصبحت -األرقام يعرفوا لم الذين- اليهود عند األعداد أن إال ،الفعالية بالغة

 هذا انتقل وربما ،الديانة أوصال في توسر  ،كله القديم) (العهد صفحات افترشت منتشرة،

 بها يشرحون تفاصيل أيديهم بين يجدوا لم الذين المؤرخين و الرحالة كتابات إلى التأثير

 إليهم وصل فيما المادة فالتمسوا القديمة، مصر أخبار من الكريم القرآن في ورد مما الكثير

   8والنصارى. اليهود بين المتداولة الدينية الكتب في األحداث هذه من روي مام صيلتفا من

 كعنصر األعداد في التفكير إلى ق.م 540 سنة الفيثاغوريون توصل وعندما

 في وٕادخالها الرياضة تطوير التفكير هذا طريق عن أمكن ـ األشياء كافة لتقويم أساسي

 العصر في العرب فالسفة يد على بعدئذ الرياضة هذه استكمال تسنى ولقد ،جديد مجال

 دهمبع من توقف ثم ,اإلسالمي

 ولقد .الزمن من فترة الرياضة تطوير

 اليونان عند األعداد تارتبط

 منذ ترتبط نراها ولذلك ,بالماديات

 اإلنسان بمولد فيها التفكير بداية

 وال , الطبيعة في جثمانياً  ووجوده

 ياضيةالر  الرموز في نجد أن غرابة
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 مصدر ديع الذي األم رحم إلى أيضاً  ترمز أنها الوقت تحديد تجنبت التي للفيثاغوريين

   الحياة

  الواحــــد كان البدء في
 الفكر في خاصة قداسة احد)(و  1 العدد وحاز 

 باأللوهية, ارتبط - الفكر ذلك في-  ألنه ؛المصري

 فيه ُوجد  قد يكن لم الذي لاألو  وبالزمن ,وبالبدء

 ومتى .ذاته من التعّدد يوّلد الذي وهو ,حدةوالو  المطلق تجسُّد فهو .صرم أرض لىع يءش

 شئ أي قبل مهرب بال- مواجهين أنفسنا سنجد ذاك, مسحورال األعداد عالم إلى دلفنا

   .التوحيد وقضية العالم خلق بمسألة وبالتالي ,واحد بالعدد -آخر

 هناك يكن لم فيه ومن فيه وما عالمال يوجد أن قبل أنه: نجد آمسو) (نسي بردية في

 بكلمة باسمه نطق وبفمه , فمه الواحد نع"ص والكثرة التعدد وقت حان وعندما الواحد، الإ

 الواحد وكان ,األزل منذ شكل بغير وجدت التي ىاألول المادة من وبزغ ,ذاته فأوجد القدرة

 قبله, لشيء وجود هناك كني ولم - األولى المادة جبلة-  أوزيريس اسمه وكان ,فيها كامناً 

   ." وحده األشياء كل صنع -باسمه نطق إذ- فمه بكلمة بزغ ندماوع ,غيره هناك يكن ولم

 ،البدء في بزغ الذي رع أنا ،األوحد أنا .الواحد أنا :" اإلله يقول الموتى كتاب وفي
 يقول ثم ،" واحدال اإلله في آلهة جمع أسماءه وجعل ،بذاته ذاته أوجد الذي العظيم  اإلله أنا

 الغد في أنا ،رع اليوم أنا ،أوزيريس باألمس أنا ،الغد أنا ،اليوم أنا ،األمس :"أنا اإلله

  .حورس"

 إلى الديني فكرهم في َرَمزَ  ألنه ؛2 العدد قدسوا  واحد العدد المصريون قدس وكما

 اإلله جنس نيةثت إلى ,والنهار ليلال خلق إلى ,أسفل هو وما أعلى هو ما خلق إلى :التثنية

  .9واألنثى الذكر خلق وٕالى ,له الجنس هو بحيث
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 التقابل ويخلق اثنين, الواحد فيصبح التعدد, خلقي ذاته يعي إذ المطلق فالواحد

 األسطورية وفي ,واالستقطاب الطبيعة وتباين لتضادا عن يعبر )2( فالعدد .والتضاد

 وكذلك .وست حورس بين ثم ست,و  أوزيريس بين التضاد في اً أساس ذلك تمثَّل المصرية

 العدد أما ,الرجل عند الجنسي بالعضو -المفرد العدد ازدواج من أتى الذي- 2 العدد ارتبط

   .10بالمرأة الرجل اقتران عن الناجم بالتكاثر -هذه اليونان رياضة حسب- ارتبط فقد 3

 قداسة من استمدت خاصة قداسة )3( العدد اكتسب المصرية األسطورية وفي

 ِخنسو. ـ ُمتْ  ـ آمون : طيبة الوثوث ,حورس ـ إيزيس ـ أوزيريس : زيريسياألو  ثالوثال

 ووجده ,ونهاية ووسط, بداية له الذي العدد هو ذلك أن المصري الفكر وجد عام وبشكل

 عتبارهبا ,المصريين عند ةلأللوهي الرئيس الرمز ,المركَّبة الوحدة لكمال تجسيداً  األعداد أول

 ("أنا يكون فسو  والذي ,كائن هو والذي كان, الذي ناهي,والالمت ,مطلقاً  ماالً ك الكامل رمز

 : وقاتأ ثالثة إلى النهار ُقسم ,العدد ذلك قداسة ومن الغد"). ناوأ ,اليوم وأنا األمس,
   .يوم لك المعابد في الصلوات إلقامة والمساء؛ والظهر, الصبح,

  األساطير في المقدس الثالوث
 :التهويم قبيل من أو عشوائياً  يثيالتثل المفهوم ذلك على لمصريينا وقوف يكن ولم

 قوى بين لتوازنا من لحظة -حدوثه لحظة- تمثل الطبيعي عالمال ظواهر من ظاهرة "فأي

 معه والتعامل لك,ذ إدراك على قادراً  المستنير المصري العقل كان ولقد سالبة، وقوى موجبة

 على أيضاً  دراً قا يصبح الحقيقة تلك فهم على يقدر علماً  أن الواضح ومن .المتقدم بعلمه

 يتوصل وأن ,والسالبة الموجبة القوى بتلك فيةكا معرفة إلى توصل متى ,مستطيع أنه إدراك

 ال التي ثالثةال القوة عن المعارف من المزيد على الوقوف إلى -االستنتاج طريق عن-
 حدثةالم وهى- إنها حيث من ة,اللغ كلمات تحددها أن من األقدسو  ,وصفها إلى سبيل

 .المتضادة القوى لتلك القوة في لةمعاد بد وال كائنة البد -والسالب الموجب بين للتوازن
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 في الرغبة إلى قصيرة خطوة ,الثالثة القوة تلك كنه على لوقوفا إلى السعي هذا ومن

 ما أوجه من هوج المعرفة تلك استخدام على والقدرة .بها المعرفة إليه تفضي ما ستخداما

   .بـ"السحر" نسميه

  الكامل المربع )4( العدد

 تعّمق ىعل بهليوبوليس (أون) كهنة انكباب من أهميته فاستمد )4( العدد أما

 إلى أركانه من ركن كُّل المتوجه األركان مربع المذبح وٕاقامتهم ,المكانية األبعاد مضامين

 إن :عنها القديمة المصرية الدينية طوريةاألس قالت التي ،األربع األصلية الجهات من جهة

 وفي يحرسونها, األربعة حورس أبناء

 الخلق قدرة كانت هليوبوليس الهوتية

 والماء, األرض, إلى: ذاتها مقسمةً  األصلية

 ،حياة كل تنجب األرض : والهواء ,والنار
 في- لكنها أوده؛ يقيم بما حىّ  كل دوتزو 

 الماءو  ،أنجبتها حياة كل تبتلع -النهاية

 ويحدث الخصب ويسبب المطر يعطي

 من الدمار يحدث أيضاً  لكنه الفيضان؛

 الحياة نفس والهواء الخليقة، باجتياح أبداً  المهدَّد األولى الفوضى عنصر كونه حيث

 وال ُيهلك الذي الدمار عنصر أيضاً  لكنها الواعية؛ اةالحي ومنبع والدفء ,النور : ىالمسم

 أوجهها بكل للكون الكلية المحصلة تشكل معاً  ةاألربع صرالعنا تلك .يءش على ىيبق

   11 والضارة. والخيرة والسلبية اإليجابية المتضادة

 عتبرواا حين الميالدي) العاشر القرن (في الصفا إخوان إلى انتقلت نفسها األفكار 

 ذلك في واعتمدوا ،والروحانية الطبيعية األمور على ورتبوه ,الموجودات أصل 4 العدد أن
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 مع ,عندهم الصدارة شرف له فصار رها,أكث في األربعة عدد وجدوا ألنهم ؛المربعات على

 موراأل في النسبة توجد كما ،بعض إلى بعضها نسبة في الفضل من األعداد لسائر ما

 الطبيعية األمور :"إن األولى الرسالة في قولهم ذلك فمن ,الروحانية واألمور الطبيعية

 والبرودة رارةالح هي التي األربع الطبائع مثل ،مربعات ثناؤه جل الباري جعلها هاأكثر 

 ومثل ,والتراب والماء والهواء النار هى التي األربعة األركان ومثل ؛واليبوسة والرطوبة

 ومثل ،السوداء) والِمّرة الصفراء (الِمّرة والمرتان والبلغم الدم هى التي األربعة األخالط

 والرياح األربع, الجهات ومثل ,والشتاء والخريف والصيف الربيع ىه التي ألربعةا األزمان

 ,األرض ووتد والغارب الطالع :األربع واألوتاد والشمال, والجنوب , وربُ والدَّ  :الصبا األربع
 وجد المثال هذا سبيل وعلى , واإلنس والحيوان والنبات المعادن هى التي األربع والمكونات

 وفقاً  الكون وعلم الهندسة علم تفوق هؤالء أكد وقد . "  مربعات الطبيعية راألمو  أكثر

  . الفيثاغورية للتقاليد

 ما منها ,أخرى سحرية مربعات أضاف وفارس نداله من جاء تقليد وهناك      

 الهندسية والرسوم يطاتللتخط كمفتاح بعد فيما استخدم الذي الڤيدي بالمربع يعرف

 زمن في اكتشافاتها إلى ضمتهو  المربع هذا اإلسالمية الحضارة تأخذ وقد ,اإلسالمية

 على الرأسي ىاألول والصف األفقي األول الصف من كل مربعات فيه وتحتوي ,مبكر

 والرأسي األفقي الرقمين ضرب بحاصل األخرى المربعات وتمأل ,9 إلى 1 من األرقام

 شبكة يشبه شكل في الضرب) حاصل منها يتكون التي األرقام مجموع (أو المتقابلين

 والمفاجآت بالطرائف يءمل المربع هذا إن )9=6+3( 63=9 × 7 مثال المتقاطعة الكلمات

  12 خاصة سحرية قوة وله ،الڤيدي المربع مركز في  سبعة الرقم أولها ،الرياضية
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 عند قبلهم ومن اإلسالم فالسفة عند المكانة تلك احتل قد 4 العدد كان وٕان      

 أعظم -وسحرياً  دينياً -  كان الذي ,7 بالعدد بلك فما القديمة لمصريةا لحضارةا كهنة

 الذي فهو ,واالكتمال للكمال المجسِّد العدد كونه إلى لنظربا ,المصريين عند أهمية األعداد

 في بعيداً  الذهاب إلى بحاجة ولسنا .4 والعدد 3 العدد وحدة ,والمادة الروح وحدة إلى يرمز

 حائرين مازالوا الذي- الهرم فلدينا ,المصريين عند وأهميته 7 العدد زىمغ ديجس عما بحثنا

 - فبنوه الفضاء من جاءوا زوار أو يهود" "مهندسين إلى نسبته في آخذين اليوم حتى فيه
 إلى ترمز التي الثالث بهوجوان األصلية األربع الجهات إلى ترمز التي المربعة وقاعدته

 لإلله المقدس العدد فيها 7 العدد وكون ,كلها المصرية هوتيةالال أيضاً  ناولدي ,الثالوث

 ,حقيقةال ربة معات هةواإلل , القدرات مسبِّع , رع الشمس
 ئيسالر  الرمز- 3 العدد جمع حاصل أنه إلى بالنظرو 

 للمحصلة المجسد 4 والعدد -المصرية الديانة في لأللوهة

 األشمل السحري العدد فهو ,األلوهة أوجدته الذي للعالم كليةال

   .وخليقته اإلله وحدة عن تعبيراً  لاألفعو  واألكمل

 الذي سينا ابن اإلسالمي الفيلسوف وصف وقد      

 كوكب كل وكان ،سبع بدوائر الكون فلسفة م980 سنة ولد

 تراكيب عدة المربعات هذه عن ,ويتولد سحرياً  مربعاً  يناظر

 ويضيف .العددية وخصائصها سبعةال األفالك إلى سينا ابن ويشير ،التخطيطات من

 العدد[سبعة] هذا شرف ذكر باب(في تحت السلطان) (سكردان كتاب صاحب التلمساني

 جمعت ألنها ؛الكاملة األعداد أول قول:"السبعةي ) األعداد من غيره على ومزيته وخاصيته

 عةواألرب ,األزواج أول فاالثنان وثان, ّولأ منها فاألزواج ,وأفراد أزواج العدد ألن ؛كله العدد

 ,الثاني لفردا مع األول الزوج جمعت فإذا ,ثان فرد والخمسة األفراد, أول والثالثة ثان عدد
 السبعة قبل عدد في التوجد الخاصية وهذه ,سبعة كانت الثاني الزوج مع األول الفرد أو



  

 11

 كان واحد عليه زيد إذا خمسة وهو لعددا نصف في التديل ألن ؛بالسبعة تبالغ والعرب ...

 والسبعة ... ذلك على زيادة وال المبالغة ألقصى كان اثنان عليه زيد وٕاذا ,المبالغة ألدنى

 التي أعضائه وفي رزقه, وفي اإلنسان, خلق وفي واألرض, السموات في ألنها مقنع؛ دعد

 قال .ورجاله ويداه وفرجه وبطنه ولسانه وأذناه عيناه وهى ,يعصيه وبها اهللا, يطيع بها

 وللعبد كلمات, سبع اهللا رسول محمد اهللا إال إله :ال التنزيل أسرار في الدين فخر ماماإل

 األبواب من باباً  تغلق السبع الكلمات هذه من كلمة ,فكلّ  أبواب سبعة وللنار ,أعضاء بعةس

  .13" السبعة األعضاء من عضو عن ,سبعةال

      القديمة الحضارات وآثار األعداد
 عجائب  على العدد استسرارية يطوعوا أن والرحالة رخينالمؤ  بعُض  حاول وقد 

فبنيت األهرامات في  ،وجودها في به البأس دور رللسح كان التي أو األثرية مصر
المخيلة الشعبي باستخدام السحر في نقل أحجارها الضخمة من المحاجر إلى مكان 

يين من فنون إذ يبدو بوضوح أن تلك الروايات تأثرت بما شاع عن المصر  ؛البناء
والتي عدوها من  ،السحر، كما قدمت لنا صورة عن أفكار الناس وآرائهم عن األهرام

فضائل مصر والحارسة لها، كما تعكس مدى انشغال الذهنية الشعبية بأخبار تلك 
اآلثار. فراح الوجدان الشعبي يضيف من تصوراته وموروثاته إلى تلك الروايات, فجاءت 

الوجدان الشعبي بها. كما تبين لنا أن الوجدان الشعبي حاول أن  متعددة بمقدار انشغال
وهدف إلى إظهار  ،يختلق (عالقة شرعية  أو غير شرعية ) بين األهرامات والسحر

َل للوجدان الشعبي أن ، وُخيِّ النواحي السحرية التي استندت عليها أسس عمارة األهرامات
تنباط واس ،اة بعض المظاهر الطبيعيةمن الجائز أن يكون من بين أغراض البناء محاك

  .طراز معماري خاص من نظامها
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سحرًا كبيرًا للمصرين فلقد مثل شكل الهرم  
الذي , انطالقًا من ربطه بشكل التل األول القدماء

كما أنه مازال يمثل  اعتقدوا أن الحياة نشأت عنه،
 ،لنا سحرًا حتى اليوم من حيث ضخامة تشييده

ى مصنفات السحر الشعبي وانعكس هذا السحر عل
والتي نجد فيها الشكل  ،التي بين أيدينا اليوم

الهرمي المثلث مستخدمًا في عمل األحجبة 
التقديس يجعلنا نتساءل عن  ،والتمائم واألحراز

صلة هذا الطابع الهندسي المخروطي أو المثلث 
بجوانب من الفنون الشعبية القديمة أو القائمة حتى 

ليًا في الرسوم السحرية على والذي يبدو ج ،اآلن
شكل مثلثات أو أشكال مخروطية التي افترشت 

إضافة للتشابه بينها وبين تلك األشخاص المجردة التي تكثر  ،بها كتب السحر الشعبي
كانت مربعات أو مثلثات  في مخطوطات السحر التي تظهر قيها أجزاء الجسم كما لو

إذ نرى إيزيس الممثلة  ؛طابعًا سحريًا ودينياً , وربما من هنا اتخذ شكل المثلث أو دوائر
ومتخذة منه  ،في كثير من تماثيل دولة البطالسة في مصر ممسكة بالمثلث الحديدي

  .سالحًا لطرد األرواح والشياطين الضارة

وفــي فنوننــا الشــعبية فــي الوقــت الحاضــر نجــد األجــراس الهرميــة أو المثلثــة الشــكل 
حيــث  ؛, والســيما مــا يجــر منهــا العربــاتبعــض الــدوابكثيــرًا فــي لجــام وســرج  مســتخدمة

يمكن أن نستشف منها الغرض السحري الذي يهدف إلى طرد األرواح أو الشياطين التي 
 ة التـي تجـر العربـة أو تحمـل حمـالً فالدابـ ،ى الدابـة فتجعلهـا تتعثـر فـي سـيرهاقد تؤثر علـ

لو كـان الـدافع أو المعـين لهـا  , خفيفة في حركتها كماو أحيانًا غير مبالية بثقل الحملتبد
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جمـــح فـــي الســـير, وكـــأن وت ،وفـــي أحيـــان أخـــرى تتعثـــر لحمـــل أقـــل ثقـــالً  بعـــض األرواح،
فلعــل هــذه األســباب مجتمعــة تحمــل الرجــل الشــعبي علــى تزويــدها  ،"ُعكوســًا" تــؤثر عليهــا

 بمثابـة دروع وقائيـة تحمـي الدابـة دّ ببعض األجراس المثلثة الشكل أو المخروطية التـي تعـ
ا أو رصــــدًا يحمــــي مــــن األرواح الشــــريرة والشــــياطين كــــأن الشــــكل الهرمــــي أصــــبح حــــرزً 

ونجد أن شكل المثلث الهرمي ينتشـر بقـوة فـي المـوروث الشـعبي المتعلـق بخـاتم  ،14الدابة
دم الجـــن ويســخره, فحملــت لـــه ســليمان (وهــو الخـــاتم الــذي اســتطاع ســـليمان بــه أن يســتخ

وتشـــير بعـــض مصـــنفات  ،الهياكـــل والقصـــور ) , وبنـــت لـــهالبســـاط, وقطعـــت لـــه األحجـــار
 ؛السحر الشعبي أن هذا الخاتم هو تطوير لخاتم على شكل هرمي كان آلدم عليه السـالم

وقــد نســب هــذا  ،15بحســاب الجمــل 15إذ أن قيمتــه العدديــة ذات الطــابع الســحري تســاوي 
خـر مـن , ويـذكر المـوروث الشـعبي أن آإلى آصف بن برخيـاء وزيـر سـليمان الخاتم أيضاً 

ولــذا ينبغــي أال نــدهش بعــد هــذه القــرائن مــن أن  ،16ملــك هــذا الخــاتم كــان اإلمــام الغزالــي
نعثر عند الشعبيين على أحجبة مصنوعة على شكل هرمي أو مثلث جمعت فـي منشـئها 

  بين الغرض الديني والغرض النفعي.

 ؛خيةالتاري الكتب بطون في ومتناثرة كثيرة الموضوع هذا حول تدور التي فالقصص 
 اإلنسان, :بمصر االنبهار تعكس التي المبالغة هي واحدة صفة في جميعاً  تشترك ولكنها

 السحر أعمال إلى الحضارة هذه منجزات من الكثير تنسب والتي ،والحضارة واألرض,

 مما وتجلياته، الالمألوف على انفتاح إلى مألوف هو ما دائرة من خروج في والخوارق

 منه يجعل تجذراً  بمصر المتعلقة التاريخية الكتابة في متجذر يبالعج بأن القناعة يعطي

 تحفيزياً  عنصراً  باعتباره يحضر أخرى ومرة الصفة، بهذه مرة يحضر وشكالً  ،بارزة سمة

  والوقائع. الواقع في وفاعالً  حقيقياً  تاريخياً 

 والتي القديمة، المصرية الحضارة خلفتها التي العظيمة اآلثار بهرت ما بقدر وهكذا،

 العالم اآلثار هذه بهرت ما بقدر القديم، العالم حضارات من أخرى حضارة مثلها تخلف لم
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 بتلك الجمالي الهوس ذلك جميعاً  عرفت التي ،والحديثة والوسيطة القديمة العصور في

 تلك طوال واألدباء والرحالة والمؤرخون الرحالة كتبه فيما نفسه عن عبر والذي اآلثار،

 الهوس ذلك عن والصورة بالكلمة التعبير يوالون هذا يومنا حتى يزالون وال العصور،

 اإلعجاب هذا بقدر ،شامخة حضارية آيات من القديم المصري اإلنسان أبدعه بما النبيل،

 اإلنسانية الحضارات من بأي إعجاب يماثله ال الذي- القديمة مصر بحضارة اإلنساني

 إلى أيضا العصور أقدم من-  العظيمة مصريةال اآلثار هذه تعرضت ما بقدر - األخرى

 وشارك الغليظ، والجهل والتهريب واالستهانة والسرقة والتشويه والمحو للعدوان -هذا يومنا

 المصرية اآلثار حق في ارتكبت التي والخطايا الجرائم تلك في والحكام الناس من الكثير

 والتي اآلثار تلك مصير عن "أسكليبيوس" السكندري الحكيم نبوءة وصدقت ،العظيمة

 وستكون بلدنا, وسيهجر المصريين ديانة أحد فيه يعرف ال الذي الوقت "يقترب : فيها يقول

 يؤمن ال أساطير, سوى مذهبك من يبقى لن ! مصر فيا عليه. شهوداً  فقط والموتى القبور

 عن يحّدث والذي ،الحجر على المنقوش الكالم غير يبقى ولن ،األعقاب من أحد بها

 هذا "سيظل معبده: جدران على المكتوبة الثاني رمسيس نبوءة تتحقق ولم ،اآللهة" قدماء

   17األبد". إلى للرب بيتاً 

تلك بعض لمحات من تاريخ اآلثار المصرية وكنوزها التي لم تكن أسعد حاًال من 
مثل -لكنهم  ؛ناتها الحقيقيين أهل مصر الذين ظلوا خارج المعادلة طوال العصوربُ 
على يد بعض السفهاء من  كل عوامل الفناء -وال يزالون-قاوموا  -رهم العظيمةآثا

  !!!الحكام الفاسدين المارقين

 

                                                 
 في األصل: خوان يوضع فيه الشراب. لسكردانا- 1
(الطبعـة الثانيـة , مكتبـة البـابي الحلبـي سكردان السـلطانهــ):677التلمساني(ابن أبي حجلة أحمد بن يحي )(ت- 2

 .351م), ص 1957, القاهرة 
 .349, ص المصدر السابق - 3
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 .184,ص 2005األولى، القاھرة 
 .33,ص 1؛ المقريزي , الخطط , ج433، ص السابقالمصدر  ،التلمساني- 5
 .184,ص ،روح مصر القديمة ،آنا رويز - 6
شمس المعارف الكبرى المسمى شمس المعارف ھـ): 622البوني(أحمد بن على بن يوسف البوني) (ت - 7

 .462( مكتبة جمھورية مصر العربية , القاھرة , دون تاريخ ) , ص ولطائف العوارف
م)، ص 1990(الطبعـة األولـى، مكتبـة ريـاض الـريس، بيـروت  السحر فـي التـوراة والعهـد القـديم ،شفيق مقار- 8

 .70، ص الحضارة ،؛ حسين مؤنس504 صو  463
  .478, ص السحر في التوراة ،شفيق مقار  - 9

 .154,القاھرة, ص488(سلسلة األلف كتاب , العدد  الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ،سعد الخاتم  - 10
 .479, ص السحر في التوراةللمزيد , انظر شفيق مقار ,  - 11
(سلسلة آفاق الفن التشكيلي , ھيئة قصور الثقافة  الرموز التشكيلية في السحر الشعبي، سليمان محمود حسن  - 12

 .180م , ص1999, القاھرة 
 .357ـ356, ص سكردان السلطان ،التلمساني -13
 .. 80, ص  دات السحريةالفن الشعبي والمعتق، سعد الخادم  - 14
ي  - 15 و حي هللا المرزوق ى أب اعة، عل ت والس ي الوق وك الجن ف ي استحضار مل ة ف واھر اللماع ة  الج , (مكتب

  .21م) ,ص1959القاھرة 
 .158, ص الرموز التشكيلية في السحر الشعبي ،سليمان محمود حسن  - 16
ص و  663م)، ص 2000ة األســـرة، القـــاهرة بـــ(ترجمـــة : عـــادل زعيتـــر، مكت النيـــل حيـــاة نهـــرإميـــل لودفيـــغ: - 17

665. 



1 
 

 2اإلسالم والعالم: باب

  األديان المختلفة وتعاُرضات الحقيقة

  �جون ھيك

ً كانت سائر أديان العالم تتطور وھي على جھٍل حقيقي    إلى وقٍت قريٍب نسبيا
. بغيرھا من األديان، حتى جرت حركات توسع كبرى أّدت إلى تواُصل بين األديان

ثة األخيرة قبل الميالد، والقرون وأھم تلك التطورات توسع البوذية خالل القرون الثال
األولى للمسيحية، والتي حملت رسالتھا إلى الھند وجنوب شرق آسيا والصين والتبت 
واليابان، ثم والدة الديانة الھندوسية على حساب البوذية، والتي أخرجت البوذية من 

 ً رنين السابع وكانت ھناك تفاُعالٌت أُخرى من مثل انتشار اإلسالم في الق. الھند تقريبا
والثامن للميالد في المشرق وأوروبا والھند، ثم االنتشار الثاني للمسيحية عبر التبشير 
في القرن التاسع عشر، وما أدى االنتشار المتجاور والمتقاطع لإلسالم والمسيحية إلى 
حواٍر حقيقي بينھما؛ بل كان االنتشار على خلفية صراٍع مستمر، وفي األعوام المائة 

ً األخي ومع . رة جعلت الدراسات األكاديمية الفھم المتبادل لألديان بعضھا مع بعض ممكنا
ھذا التقابل المعروف برزت االّدعاءات المتبادلة للحقيقة كما تطرحھا األديان المختلفة، 

لو ُولدُت في : والمشكلة كما يلي. وقد صار ھذا  الموضوع على مفكرة فالسفة الدين
ھندوسياً، وفي مصر يمكن أن أكون مسلماً، وفي سيريالنكا يمكن  الھند فيمكن أن أَكونَ 

 ً وأنا مختلٌف (أن أكون بوذياً؛ لكنني ُولدت في بريطانيا والمتوقَّع أن أكون مسيحيا
 ً تقول كل ھذه األديان أشياء متعارضة عن طبيعة الحقيقة ). بالفعل، لكّن ھذا يحدث أيضا

: إللھية، وعن طبيعة ومصير الجنس البشريالمطلقة، وعن مظاھر وتجليات المشيئة ا
ھل الطبيعة اإللھية شخصية أم غير شخصية؟ وھل يولد البشر مراٍت عدًة على 
األرض؟ وھل النفس المحسوسة اآلثار ھي الحقيقية، وھل َتْخلُُد إلى جوار هللا؟ وھل 

ذلك فإّن ما التوراة واإلنجيل والقرآن والباغافادغيتا ھي كلمات هللا؟ وإذا كان األمر ك
تقوله المسيحية إن صدقناه يجعل ما تقوله الھندوسية زائفاً، وما تقوله الھندوسية إن كان 

وھكـذا فإّن ما تقوله . صحيحاً فمعنى ذلك أّن ما يقوله اإلسالم غير صحيح إلى حٍد كبير
ً كله وقد يصـل غير المؤمنين بأحدھا إلى . األديان المختلفة ال يمكن أن يكون صحيحا

أنھا جميعاً زائفة، وھذا ما آمن به ديفيد ھيوم، الذي ذھب إلى أّن التناقض بين الديانات 
                                                            

   John Hick: Philosophy of Religion, 2005, 2009 كتاب من فصل ھذا   
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ً ال تقوم على أُُسس سليمة وفي كل األديان معجزات؛ إنما ال يمكن . يعني أنھا جميعا
إّن المعجزة ھنا ھي أقوى من المعجزة ھناك، وفي النھاية فإّن كل معجزٍة ُتبطل : القول

خرى، وھذا كله يدعو إلى الشك في األديان أو في ادعاءاتھا االستئثار المعجزات األُ 
  .بالحقيقة

 )معنى الدين وغاياته: (يعترض ولفرد كانتويل سميث في كتابه القيم: مفھوم الدين
ً الحقيقة المطلقة،  الدينعلى المفھوم السائد لمفرد  باعتباره في نظر أصحابه متضمنا

ً ومسحه ويذھب إلى أن الدين أو الكيا ن المحسوس الذي يمكن اقتفاء أثره تاريخيا
ً ھو ظاھرةٌ إنسانية، فالمسيحية والبوذية وغيرھما ھي صناعات بشرية، يشكِّل  جغرافيا
تاريخھا جزًءا من التراث اإلنساني األَوسع، ومنذ عصر التنوير صار مفھوم الدين 

ً وعرضًة للصدق أو الكذب باستثناء اإلسالم؛ فإَن أنه  -بحسب سميث -والواقع . نسبيا
كلَّ المفاھيم حول األديان ھي مفاھيم تكونت في  القرن الثامن عشر وما بعده، وفُرضت 

وھكذا فإنَّ كل ديٍن من أديان العالم يرى في . على العالم من خالل التأثير الغربي
ً في االعتقاد واالنتشار باعتبارھا -إنما بدل التفكير في األديان . األديان االُخرى منافسا

ً أن ننظر إلى الحياة الدينية للناس بوصفھا  -منظمات اعتقادية حصرية يمكننا أيضا
سلسلة ديناميكية متصلة حضرت فيھا بعض االضطرابات الكبرى التي أنتجت لحظات 

أما الالھوتيون . دينية خالّقة في  تاريخ البشر، وكونت أكثر التقاليد الدينية تميزاً 
للحظات على أنھا مظاھر للنعمة اإللھية، واالستجابة البشرية بحيث فينظرون إلى تلك ا

لقد اتضح مثالً أّن المسيحية تطورت من . تركت آثارھا على مجرى الحياة اإلنسانية
خالل عوامل دينية وغير دينية؛ إذ تكونت األفكار المسيحية الكبرى ضمن اإلطار 

وليكية فقد صيغت كمؤسسة من قبل أما الكاث. الفكري النابع من الفلسفة اليونانية
اإلمبراطورية الرومانية ونظامھا القانوني، والعقل الكاثوليكي ھو عقٌل متوسطي 
ً من التراث األلماني الشمالي، وھكذا . التيني، أما العقل البروتستانتي فيعكس شيئا

ويحدث التواصل بين المسيحية التاريخية وحياة البشر في النصف الغربي من الكرة 
األرضية، والنموذج المسيحي ينطبق على سائر األديان في إطار خصوصية كل دين، 
فالحديث عن صحة أو زيف ديٍن من األديان ليس أكثر مالءمة من الحديث عن صحة 

بناًء على النظرة -ويرى ولفريد كانتويل سميث . أو زيف تاريخ حضارة من الحضارات
تقادية، والشرائع التي ھي جلدھا، تعكس اختالف أّن األديان في منظوماتھا االع -السابقة

والحديث عنھا يشبه الحديث عن الفروق بين . األمزجة والذھنية والنماذج البشرية
العقلية الشرقية واألُخرى الغربية، وفي رأي سميث أّن ھذه الخصائص في الديانات 

تواصل العالم بھذه  تكونت بسبب العزلة النسبية التي كانت سائدًة في العالم، أََما وقد
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الطرائق كلّھا، فماذا سيكون تأثير ذلك على الخصوصيات التاريخية لألديان، وعلى 
  !ادعاءاتھا للحقيقة، وعلى العالقات فيما بينھا؟

في . ھناك حتمية تاريخية للتعددية الدينية، لكنھا متعذرة في المستقبل: الحل الممكن
ھر الطبيعة، ورمى إلى إرضائھا، وھكذا فُھمت الحياة البدائية التفت اإلنسان إلى ظوا

ً من القوى الشبيھة بالحيوانات وفي المرحلة الثانية . الحقيقة الدينية باعتبارھا جمعا
عندما تجمعت القبائل وأنشأت إمبراطوريات حربية، جاء ترتيب اآللھة بشكل ھرمي، 

مرية، وآمون في وسادت في الشرق األوسط اآللھة القومية الكبرى مثل عشتروت السو
طيبة، ويھوه في إسرائيل، ومردوك في بابل، وزيوس في اليونان، وآلھة الفيدا في 

ً أضاحي بشرية، وفي كال . الھند وكانت تلك اآللھة قاسية ودموية، وتتطلب أحيانا
المرحلتين كان ھناك نموٌّ للدين الطبيعي، وعبادة روحية تعبر عن الخوف من القوى 

إنما حوالي ). الخ..الشمس أو السماء( األمر  عبادة آللھة المناطق الطبيعية، ثم صار 
م بزغ العصر الذھبي لإلبداع الديني، وھو العصر الذي يسميه كارل .ق1000العام 
المرحلة المحورية، وتتميز ھذه المرحلة بظھور فكرة الوحي، التي طّھرت : ياسبرز

األشخاص التأمليين الذين ظھروا فإّن ھؤالء Bouquetوكما يقول  . مفھوم األُلوھية
ً على سماع كلمة  ً من التفكير اإلنساني قائما منذ القرن الثامن قبل الميالد صنعوا نوعا

وبين القرنين الثامن . هللا من وراء الُحُجب والخضوع لھا، مثل كبار األنبياء العبرانيين
وسقراط والثالث قبل الميالد ظھر زرادشت في فارس وفيثاغورس في اليونان 
ثم إّن . وأفالطون وأرسطو، وكونفوشيوس في الصين، واألوبانيشاد وبوذا في الھند

وألّن البشر . المسيحية واإلسالم ال يمكن فھمھما إالّ بالنظر إلى تلك المرحلة المحورية
وكان ھناك . كانوا منعزلين بعضھم عن بعض، فقد كانت التعددية الدينية ضرورية

وفي . بيد أّن الطابع العام كان االنفصال واإلصغاء للبيئات الخاصة تأثير متبادل بالطبع؛
وينبغي التمييز بين إشراقات . اإلطار المحوري ھذا ظھرت األديان الكبرى الباقية

الوحي وبين األفكار الفلسفية والرؤيوية؛ لكّن اللحظتين تتراكبان في األديان، بحيث 
وإذا مضينا أكثر نالحظ أّن ھذه . ي اآلَخريصُعُب استنتاج أيھما ظھر أوالً وأّثر ف

  .موضوع الحقيقة: إنما تبحث في الموضوع نفسه - رغم تناقُضھا- األديان 

إّن التواُصل الحالي سوف يغير سائر األديان، وھناك من يراھن على زوالھا،   
ح أنه رغم العلمنة الشاملة؛ فإّن اإلنسان سوف يختبر على  وھذا ممكن؛ إنما المرجَّ

ومن مظاھر التغيرات ھذه التفتت . وام شعوراً بالمتعالي يرفعه ويقلقه في آنالد
الطوائفي في األديان؛ إنما بالنظر إلى ما شھدناه في أواخر القرن العشرين، كيف 
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سيكون تأثير التواصل واالندماج العالمي على األديان؟ وعلى دعاوى الحقيقة؟ الفروق 
في اختبار الحقيقة اإللھية وھل ھي شخصية أو غير فروق : الرئيسة بين األديان ثالثة

شخصية، وفروق في النظرية أو العقيدة الفلسفية والالھوتية، وفروق في التجارب 
ففي ديانات الوحي المباشر كالمسيحية . األساسية التي ُتوِجُد مجرًى واحداً للحياة الدينية

صة؛ بينما في ديان ات أُخرى ال شخصنة للحقيقة واإلسالم واليھودية األُلوھية مشخَّ
أما الفروق من النوع الثاني ذات البعد . اإللھية، وھناك ديانات تنتفي فيھا الحقيقة اإللھية

الالھوتي والفلسفي، فالتعارضات فيھا غير واضحة، ولذا فقد تتضاءل أو تنتھي في يوٍم 
فرويد، وفي وعلى سبيل المثال ھناك الھوت مسيحي جديد بعد دارون وأينشتاين و. ما

الديانات األخرى سيكون ھناك تعرض للعلوم الحديثة، كما أّن األديان سيتأثر بعضھا 
أما الفروق من النوع الثالث فھي أصعب؛ ألنھا تعني . ببعض بسبب التواُصل المتزايد

سة، وما عادت ھذه العقائد تستجيب للظروف المتغيرة؛  المجرى العقدي، والكتب المقدَّ
ر؛ وذلك مثل فكرة الفداء في المسيحية، والمقصورة على لكّن تغييرھا  غير متيسِّ

المسيحيين أو المؤمنين بالمسيح بعد ظھوره، وھذا يعني ھالك البشرية قبله، وھالك 
غير المؤمنين به، وقد حاول آباء الكنيسة إصالح األمر في المجتمع الفاتيكاني 

  .؛ لكّن الحلَّ ظلَّ قاصراً )1965- 1963(الثاني

ھناك فكرة في سائر األديان أّن الحقيقة المطلقة متعالية : ار فلسفي للتعددية الدينيةإط
داً فھو أسير ظروف الزمان والمكان  وعصية على اإلدراك، وأّن الُمْدَرك ولو كان مجرَّ

ونالحظ ذلك لدى الھندوس ولدى مايستر إيكھارت المتصوف . والمحدودية البشرية
، والتصوف اإلسالمي؛ بل  إّن باول تيليش تحدث عن اإلله األلماني، وكاباال اليھود

وھذه . الذي يعلو إله المؤمنين، ومّيز غوردون كاوفمان بين اإلله الحقيقي واإلله الُمتاح
ً ملحوظاً، فالحقيقة المطلقة واحدة، وإدراكاتھا اإلنسانية متعددة وقد . الفكرة تتيح تقاربا

فھل يمكن تبّني : عالم كما يتبدى للوعي اإلنسانيمّيز كانط بين العالم في ذاته، وال
التمييز الكانطي الواسع بين العالم في ذاته، والعالم كما يبدو لنا من خالل أدواتنا 
المعرفية، وتطبيق األمر على الحقيقة المطلقة واإلدراك البشري المتفاوت لتلك 

وجود واحداً في ذاته، وھو إذا كان األمر كذلك، يكون علينا أن نرى اإلله الم! الحقيقة؟
  . كما يتبدى لنا متعدد ومختلف

فالذي نراه في الخالصة أّن المقولة التي تذھب إلى أّن جميع األديان تخضع   
لتجربة مماثلة؛ لكنھا تتحدث عنھا بلغات دينية مختلفة؛ غير مالئمة فيما نحن بصدده 

بل األََ◌ولى الذھاب . تركةمن شرعنٍة للتعددية، وفي الوقت نفسه تعظيم القواسم المش
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، وتكون )حتى لو كانت لھا مالمح مشتركة(إلى أّن األديان تخضع لتجارب مختلفة 
الفروق نتيجًة لإلطارات المفھومية والسلوك التأملي الموجود في العقائد الدينية التي 

 -كبديالً لكل أنواع الش -وبذلك تكون الفرضية الممكنة واألكثر جاذبية. يشاركون فيھا
ً واستجابة الحقيقة  ً مختلفا أّن المعتقدات الدينية الكبرى في العالم يمّثل كلٌّ منھا فھما

  .اإللھية نفسھا



  

  1

  باب: المحور
  

  اإلسالم واندماج المجتمع
  قراءة في كتاب مونتغمري وات

  �أحمد الزعبي
ال تبدو مسألة االندماج االجتماعي وليدة زمن التأزم بين اإلسالم والغرب، والتي 

مع انطالق موجة معاداة اإلسالم والمسلمين  2001سبتمبر  11أعادت تظهيرها أحداث 
لحديث عن اندماج المهاجرين في تلك البقاع مطروحًا في أميركا وأوروبا، حيث بات ا

بقوة، بالتوازي مع تسويق أطروحة فشل محاوالت بناء مجتمع متعدد الثقافات، حتى لو 
كانت ثقافته ذات ُبعد عالمي كاإلسالم، مقابل رؤية تتهم األنظمة الغربية باعتماد 

دية الديموقراطية، وليس سياسة اندماج صلبة، تّدعي استيعاب الجميع على مبدأ التعد
تعدد الثقافات؛ ذلك أن الكثير من اإلشكاليات المطروحة تتخذ ُبعدًا اجتماعيًا محضًا 
يقوم على قضايا التنمية ومستويات التعليم والدخل والبيئة، وليس على أساس ديني، بل 

قات إن مقاربة هذه القضايا على أساس ديني يزيد من التأزم، وينعكس سلبًا على العال
  بين المسلمين والبالد التي يستوطنونها كمهاجر.
للمستشرق  )1(""اإلسالم واندماج المجتمع-بالرغم من أن دراسات الكتاب الذي بين أيدينا 

عنيت في المقام األول بإسالم القرون الوسطى؛ فإنها  -االسكتلندي مونتغمري وات
عالم في الوقت الراهن، إال خرجت بأفكار محددة ومبادئ عامة وثيقة الصلة بمشاكل ال

أن أطروحته الرئيسة تتالقى مع كتب سبقته قاربت الموضوع ذاته؛ ككتاب السير 
هملتون جيب "المحمدية"، وكتاب برنارد لويس "العرب في التاريخ"، ومع كتب أخرى 
ككتاب براين تيرنر "علم االجتماع واإلسالم"، وٕارنست غيلنر "مجتمع مسلم"، من حيث 

إلى تحليل المجتمع على أسس اقتصادية تحيل إلى فهم األبعاد والتحوالت  االرتكاز

                                                 
   . باحث من لبنان  
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الفكرية والثقافية والسياسية، وترتكز إلى أن ثمة حركة عشوائية عقيمة نحو التناسق بين 
األمم وداخل كل أمة، أو ربما قد نقول: إن هناك رغبة في تحقيق ذلك التناسق؛ ولكن 

يقها، وأكثر من ذلك فإن قراءته ال تستقيم إال إذا دون أية قاعدة واضحة لكيفية تحق
  كانت ثنائية الوجه؛ أي المؤلف والكتاب.

  وات: آخر المستشرقين  
والباحث األسكتلندي الذي )، المستشرق 2006 – 1909أما المؤلف فهو مونتغمري وات (

ا عامًا، بعد حياة أكاديمية وعلمية حافلة قضاه 97توفي قبل سنوات عن عمر ناهز 
مشتغًال بالرسالة اإلسالمية: دعوة ونبيًا، في مكة والمدينة، ومستغرقًا في البحث عن 
زمن الحقبة النبوية فيما ضاع تحت ركاميات الماضي البعيد، الذي وجد أنه ال يزال 
حاضرًا في النفوس وفي الشخوص، بكل جدية وبكل حيوية وبكل فاعلية حتى يومنا 

  ة دينية أخرى، وال مع أي نبي آخر.هذا، كما لم يحصل مع أية دعو 
تخصص وات في الدراسات اإلسالمية، اللغوية منها والفكرية والتاريخية واالجتماعية، 
ووقف حياته كلها على مراجعة الحقبة النبوية في مكانها وزمانها، وعلى يد أصحابها 

صفه االوائل، حتى بات أحد أبرز المؤرخين األساسيين لإلسالم في الغرب. وٕاذ و 
بأنه المستشرق األكثر شهرة؛ ألنه كتب أكثر  -وخصوصًا المسلمين منهم-الدارسون 

من ثالثين كتابًا عن اإلسالم فكرًا ومجتمعًا وتاريخًا، فإنه حين أدركته منيته، وصفته 
الصحف اإلسالمية والعربية بأنه المستشرق األخير، أو بأنه كان باألحرى آخر 

  المستشرقين.
التي اندرج -، فإن حياته 14/3/1909دة وليام منتغمري وات تعود لتاريخ وٕاذا كانت وال
أّرخت له كقس في كنيسة األساقفة األسكتلندية أوًال، ومن ثم كمختص  -بها في عصره

، ثم سرعان ما 1946وحتى العام  1943في اللغة العربية في أسقفية القدس منذ العام 
، كذلك عمل كمحاضر 1960سكتلندا عام لمع كعضو في "مجمع أيونا" العالمي في ا

) ثم محاضرًا 1938ـ  1934مساعد لفلسفة األخالق في جامعة أدنبرة في األعوام (
). وبدأ منذ ذلك 1947ـ  1946للفلسفة القديمة في الجامعة نفسها طيلة األعوام (
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ما التاريخ تدرجه الذي بدا كأنه يميل فيه للدراسات العربية واإلسالمية، إذ سرعان 
أصبح محاضرًا ثم محاضرًا أقدم، ثم أستاذًا للدراسات العربية واإلسالمية في األعوام 

)، وحظي برتبة أستاذ شرف لكرسي الدراسات العربية في جامعة أدنبرة 1964ـ  1947(
  .1979، حتى بلغ تقاعده في العام 1964منذ العام 

و الكندية، والجامعة الفرنسية وقد دّرس اإلسالميات واللغويات العربية في جامعة تورنت
بباريس، وجامعة جورج تاون األميركية، وكلية باليول، بجامعة أكسفورد، إلى جانب 
حصوله على الدكتوراه الفخرية في الالهوت من جامعة أيبردين، تاركًا لنا عناوين من 
 كتبه وقف حياته عليها مثل: "محمد في مكة"، و"محمد في المدينة"، و"محمد النبي،
ورجل الدولة"، و"محمد: خاتم األنبياء"، و"تأثير اإلسالم في أوروبا في القرون 
الوسطى"، و"العقائد اإلسالمية"، و"الفلسفة اإلسالمية والالهوت"، و"اإلسالم واندماج 

على الكتابة فقط  -وهو أحد أشهر القساوسة- المجتمع" وغيرها، فقد أوقف حياته كلها 
  المي.عن اإلسالم والتاريخ اإلس

بالشأن  المعنيينبحق واحدًا من أبرز المستشرقين  دّ وٕاذا كان وليام مونتغمري وات يع
يعد باحثًا  -فإنه فضًال عن غنى تجربته االكاديمية-على وجه مخصوص، اإلسالمي 

واسع االطالع في جميع الميادين المتصلة باللغة العربية والتاريخ والفكر العربي 
نتاج عميق التفكير، والحديث، بقدر ما هو أيضًا كاتب غزير اإلواإلسالمي، القديم منه 

ويحلل من خالله الوقائع، ويمهد بواسطته لوضع  ،حداثصاحب منهج يستكشف به األ
  االستنتاجات.

- إنما نجده في كتابه "اإلسالم واندماج المجتمع"  -مونتغمري وات- والقس اإلسالموي
صدر عن وجهة نظر استشراقية غربية عن ي - من خالله معنيون بمتابعتهالذي نحن 

براهيمية فكار اإلوصلتها باأل ،أصل اإلسالم وعوامل وظروف نشأته وطبيعة عقائده
واليهودية والمسيحية، وجملة معتقدات الحضارات القديمة في سوريا والعراق ومصر 

  وفارس، وكذلك ينظر في ظروف وعوامل توقف انتشاره أو تراجعه.
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تاب غني بكثير من التفاصيل المتعلقة بتاريخ اإلسالم وأبعاده ن الكأويبدو لنا 
االجتماعية، واتجاهاته الفكرية والمذهبية، وعوامل وظروف نشأة الفرق اإلسالمية 

ساسية من وطبيعة معتقداتها ومواضع التقارب والتباعد بينها وبين عقائد اإلسالم األ
نه يقدم معرفة أضافة إلى خرى. باإلأمن جهة اآلخر  هابعضو جهة، وبين بعضها 

أكثر  يجعل المكتبة العربية واإلسالميةنوعية بتاريخ اإلسالم واندراجه االجتماعي، مما 
  خرى.غنى به وبسائر مؤلفاته األ
  صورة اإلسالم في الغرب

ويبدو أن أفكار القس "وليام مونتغمري وات" وجميع استنتاجاته ومواقفه من اإلسالم 
ال تؤسس  -الموسوم: "اإلسالم واندماج المجتمع"- ذا الكتاب الديني والسياسي في ه

بل وتؤسس أيضًا للكثير  ؛فقط لألفكار واالستنتاجات الغربية المعاصرة حول اإلسالم
فكار واالستنتاجات، والمستمدة من المواقف والسياسات الغربية المستندة إلى هذه األ

على  ة بصورة مستمرةية الغربيذا ما تذكرنا حرص المؤسسات السياسإمنها، خصوصًا 
فادة من دراسات المستشرقين وآرائهم في وضع االستعانة بمراكز االستشراق، واإل

الخطط والسياسات المتعلقة بمناطق االهتمام الغربي في الشرق عمومًا، والشرق 
ن أبحاث برنارد لويس وصموئيل هنتنغتون ال أسيما و  ،اإلسالمي على وجه الخصوص

  حية بين يدينا.تزال شاهدة 
خصوصًا الحقبة - د جعل اإلسالم والتاريخ اإلسالميوٕاذا كان القس "مونتغمري وات" ق

مركز اهتمامه ومحط دراساته كلها، فإنه في كتابه "اإلسالم واندماج  -النبوية منه
المجتمع" إنما يعرض لوجهة نظر استشراقية غربية عن أصل اإلسالم وعوامل وظروف 

براهيمية واليهودية والمسيحية، وجملة فكار اإلقائده، وصلتها باألنشأته، وطبيعة ع
معتقدات الحضارات القديمة في سوريا ومصر والعراق وبالد فارس، وظروف وعوامل 
توقف انتشاره وتراجعه. وقد درس المؤلف كل ذلك، وعالجه من خالل عاملين رأى 

ما: العامل وهذان العامالن ه ،أنهما أثرا في نشأة اإلسالم وتطوره
  أما العام اآلخر فهو العامل الفكري والروحي. .االجتماعي/االقتصادي المادي
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الذي اتبعه في دراسة اإلسالم وتحليل بنيانه الفكري وبنائه - وفي منهجه هذا 
خصوصًا أثناء معالجته للنواحي  ،بدا "وات" متأثرًا بفلسفة كارل ماركس -االجتماعي

بشكل أو - ول، على الرغم من زعمه يخية في اإلسالم األالمادية واالقتصادية والتار 
بأنه بعيد كل البعد عن الماركسية والمادية التاريخية التي أتت بها. أما في  - بآخر

ستاذ "وات" متأثرًا بمفهوم كارل مانهايم عن فقد بدا األ معالجته للنواحي الفكري والروحية
لتضخيم وشدة المبالغة من جهة، ودقة يديولوجيا، بوصفها نظامًا فكريًا، يتسم بااأل

  خرى.أالتحليل وشموليته من جهة 
سكتلندي أبواب التجديد هي التي فتحت للقس المستشرق األ داته المنهجية هذهأولعل 

في الرؤيا والمعرفة، خصوصًا عندما بدأ ينظر في التفاصيل المتعلقة بتاريخ اإلسالم 
باإلضافة إلى نظره الدقيق في عوامل  ،المذهبيةبعاده االجتماعية واتجاهاته الفكرية و أو 

وظروف نشأة الفرق اإلسالمية وطبيعة معتقداتها، ومواضيع التقارب والتباعد بينها 
  .ثانيةمن جهة وبعضها اآلخر وبين عقائد اإلسالم األساسية من جهة، وبين بعضها 
االجتماعي، واتساع ول واندراجه ومثل هذا االهتمام الغربي العميق بطبيعة اإلسالم األ

نطاقه داخل الجزيرة العربية وخارجها على يد كوكبة من صحابة النبي (ص)، جعل 
سالم، فكرًا ومجتمعًا ودولة، "وات" يتصرف بالكلية لتقديم رؤية غربية استشراقية لإل

  ناهيك عن تقديمه بعض األسس النظرية والعملية لهذه الرؤيا، قديمًا وحديثًا.
احث يمهد بشكل أو بآخر للغوص في كثير من التوقعات حول وهذا ما جعل الب

مستقبل اإلسالم، ومجتمعاته وطوائفه، وفرص اندماجها وأسباب مشكالتها من جهة، 
  ومستقبل عالقاتها بالغرب ومجتمعاته من جهة ثانية.

كان قد صادف وقوعها خالل األزمنة القريبة أو البعيدة، وربما  إن مثل هذه التوقعات
غير أن االطالع على كل ذلك واإلحاطة به ضرورة  ،منها الكثير أو القليلتحقق 

وطبيعة المنظور الغربي  ،الزمة لمعرفة طبيعة المنظور الغربي بصورة إجمالية
سالم ولتاريخه السياسي واالجتماعي والروحي، ولجميع االستشراقي بصورة خاصة لإل

اته أو يبني عليها مواقفه من الشرق األسباب التي غالبًا ما يؤسس عليها الغرب سياس
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براهيمي دخل في مقارنة مع اليهودية إاإلسالمي ومجتمعاته، ومن اإلسالم كدين 
  والمسيحية وتجاوز الديانتين في آن معًا.

عن خطر االنشاق الداخلي في المجتمع  ئنما ينبإن كتاب "وات" عن اإلسالم، أوالواقع 
باألوطان والبلدان اإلسالمية، خصوصًا حين  اإلسالمي وعن خطر الصراعات المحيقة

تظهر حركات تحمل مسميات وترفع شعارات إسالمية، وتتخذ مواقف متشددة من 
بيئاتها ومجتمعاتها اإلسالمية، مما يضعها في مواجهة عنيفة ودامية معها اليوم أو 

  غدًا.
يمكن لنا أن نستشف وبصورة دقيقة وواقعية، كذلك األمر، فمن خالل كتاب "وات" 

خطر الصراع مع القوى اإلقليمية الغربية ذات األطماع االستعمارية تاريخيًا، وذلك في 
ظل آليات النظام الدولي الجديد التي أعادت ترتيب جداول عملها اإلستراتيجي، لتجعل 

ها ونفوذها، ما يهدد مصالحها وقوة حضور  يمن مظاهر التحرك السياسي اإلسالم
مستشعرة به شيئًا من اإلرهاب المعروف عندهم اليوم بإرهاب اإلسالميين. وبذلك تكون 
هذه الدوائر االستعمارية قد أحلت مفهوم التهديد والخطر اإلسالمي، محل ما كان 

  يعرف سابقًا بالتهديد والخطر الشيوعي. 
الغربية بالتطرف واإلرهاب وأكثر من ذلك إن ما باتت تسميه اإلدارات وأجهزة اإلعالم 

اإلسالمي، غدا بالنسبة ألهل الغرب تهديدًا حقيقيًا وخطرًا جديًا إلى حد كبير، 
وبعد االحتالل األميركي للعراق  سبتمبر،خصوصًا بعد أحداث الحادي عشر من 

تم  وقد رأينا كيفومواجهته لمقاومة يجري تنفيذ معظمها تحت شعارات دينية إسالمية. 
بحجة مواجهة إرهاب الحركات اإلسالمية الفلسطينية: حماس والجهاد  تدمير غزة

  اإلسالمي وكتائب عزالدين القسام.
مؤخرًا تحت شعار  وجميع الدول المنضوية-فلجوء الواليات المتحدة األميركية وٕاسرائيل 

لتنفيذ سياساتها  إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة والمفرطة -مواجهة اإلرهاب
وخصوصًا تلك المتعلقة بما يسمى بتهديد خطر التطرف واإلرهاب - ق أهدافهاوتحقي

إنما يفيد أيضًا من االعتماد المكثف في هذه المواجهة على القوة الفكرية  -اإلسالمي
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ستاذ وات وغيره من غير المباشرة. فهذه الدول الغربية تعرف جديدًا صدق قراءات األ
مبريالي الغربي المبكر شرق. ولهذا كان االهتمام اإلالمستشرقين للواقع اإلسالمي في ال

ن المعرفة هي سبب القوة ومصدرها، وأن األكثر معرفة هو أبدراسة الشرق انطالقًا من 
األكثر قوة. وهي نظرية أعاد المفكر األميركي "آلفن توفلر" التأكيد عليها في جميع 

قرن الحادي والعشرين، مؤلفاته التي صدرت بين أواخر القرن العشرين وبداية ال
خصوصًا حين يقول: "إن المعرفة قوة في حد ذاتها، بقدر ما هي أيضًا سبب لزيادة 

  وتدعيم المصادر األخرى للقوة".
لقد استطاع "وات" في كتابه "اإلسالم واندماج المجتمع" أن يستشرف موقع االقتصاد 

ي قواعد الدولة في ألن التقدم االقتصادي هو الذي يرس ؛في تحديد حياة المجتمع
المجتمع. كذلك فإن األفكار والحركات االجتماعية ذات الطابع الديني السياسي يمكن 
 ،أن تكون مؤثرة للغاية في مواجهة السلطات القائمة أو في تثبيتها ومساندتها وتدعيمها

 ندماج فال يمكن أن تتم إال عندما تتضمن أفكاراً نسجام واالأما الرغبة العالمية في اال
ولهذا فإن ما تم من خالل  ،وتطلقها في المدى البعيد ،تحرر الطاقة الروحية ،محددة

  اإلسالم لم يتم من خالل سائر األديان.
  إرث اإلسالم في الوحدة والعالمية

الفصل األول عنوان فيتكون من ثمانية فصول، مع مقدمة وخالصة، حمل  أما الكتاب
وات أن "اإلسالم في بعض الجوانب المهمة "مشكالت وفرضيات تمهيدية، وفيه يؤكد 

يمّثل وحدة واحدة، والمجتمع اإلسالمي حقق قدرًا من االنسجام واالندماج"، ويلفت إلى 
ومحاولة  ،نجازات اإلسالم اإليجابيةإأن الهدف األساس للكتاب هو "الكشف عن 

خلفية في تحليل ال وقد غاصاكتشاف القوانين العامة والمبادئ المتجسدة فيها"، 
  االقتصادية لظهور اإلسالم.

يدرس وات الطبيعة الدقيقة  :في الفصل الثاني "دور العوامل االقتصادية واالجتماعية"
العتماد الحركات الدينية على المسائل االقتصادية والمدى الذي يبلغه ذلك االعتماد، 

م، وهو هل ممهدًا بسؤال مفتاح للفصول الالحقة، يتعلق ببعض األوجه الرئيسة لإلسال
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يمكن أن نجد في خلفية هذه الحركة أي تغير اقتصادي مهم يمكن أن يكون ذا صلة 
أي بداية دعوة النبي محمد في بيئة متميزة  ؛ملحوظة بها؟ ثم يعرض ألصل اإلسالم

بالتغيرات االقتصادية واالجتماعية، وموقف الدين اإلسالمي من القضايا االقتصادية 
ى موافقة القرآن التامة على العمل التجاري بما في ذلك الصفقات واالجتماعية، محيًال إل

  التجارية الكبرى.
كذلك عرض للنتائج االقتصادية لهجرة النبي محمد إلى المدينة، ليخلص إلى أنه "إذا 
كانت العوامل االقتصادية جوهرية في بعض الجوانب، فمن المفترض أن تشكل 

كانتشاره بين الشعوب األخرى مقارنة  ؛لديناألساس لكل المظاهر المختلفة لتطور ا
بانتشاره بين الذين نشأ بينهم، وأفوله جزئيًا أو كليًا، وانقسامه إلى طوائف وظهور البدع 
فيه، وتأكيداته الفكرية التي تنوعت من عصر آلخر. وهذا أساس مساعد لدراسة 

ت العوامل االقتصادية العالقة بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والفكرية، فإذا كان
ويجب النظر في كل مكان لنرى  ،مهمة، فالمرجح أن تكون مؤثرة أيضًا في كل مكان

هل يمكننا الكشف عنها"، ثم يعرض للعالقة المتبادلة بين التغيرات االقتصادية 
"فحيثما يكون التغير االقتصادي تغيرًا في وسائل أو أساليب اإلنتاج،  ،والتغيرات الدينية

لهذا التغير عادة نتائج اجتماعية تقود بدورها إلى تغير ديني، ومن جانب آخر،  سيكون
وحيثما يكون التغير االقتصادي تغيرًا في شخص الحاكم فستعتمد التأثيرات على ما إذا 

  كان الحاكم الجديد من نوع الحاكم السابق أو من نوع جديد".
دي"، فيعالج فيه السؤال األكثر للجدل العقائ /أما في الفصل الثالث "دور النظام الفكري 

حول مكانة العامل الفكري ودوره، وهل تحدد العوامل االقتصادية واالجتماعية بشكل 
ي مجتمع، أو هل أن هذه العوامل مجرد ظاهرة أكّلي مجموعة األفكار السائدة في 

رض هل للتفكير وظيفة مهمة في النشاط اإلنساني؟ فيع –بتعبير آخر  –ثانوية، أو 
العقائدي، في مرحلة الدعوة المكّية والبرنامج  /لألصول االجتماعية للنظام الفكري 

العقائدي بفعل االرتباط  /االجتماعي المصاحب، ثم ما يعتبره انحراف النظام الفكري 
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العقائدي في المرحلة المدنية،  /االجتماعي، فاألصول االجتماعية للنظام الفكري 
  السياسي الجديد. /والبرنامج االجتماعي 

حيث - تماعية والفكرية في حياة المجتمعوبعد معالجة مكانة العوامل االقتصادية واالج
تّم عّد المجتمع وحدة متجانسة، بما يعني عدم االنتباه بشكل دقيق إلى وجود الجماعات 

أي كيف تحقق  ؛يقارب وات في الفصل الرابع "إرادة الوحدة واالنفصال" -المختلفة فيه
من االندماج في هذا المجتمع المتكون من مجموعات متعددة ومتباينة الخواّص،  قدر

رقة في دعوة اإلسالم قبل تبدأ مالمح الفُ  ل ألهمية الوحدة، كمفهوم وممارسةمع تفصي
  مع ظهور حركات الخوارج والشيعة، ثم يعرض النتشار اإلسالم في غرب أفريقيا.

يبحث وات ثالثة  والفصلين التاليين ياسية"ندماج الحياة الساوفي الفصل الخامس "
إذ إن  ؛جوانب للحياة السياسية للعالم اإلسالمي، مبتدءا بدراسة المظهر السياسي

لها أصداؤها السياسية، بما يعني مدى  )نمو اإلسالم(الحركة الدينية التي يسميها 
سالم في سيطرة الدين على الشؤون السياسية للمسلمين، وكيف أّثرت بها عقائد اإل

التوحيدية و والمساواة،  ،القبيلةو التفكير السياسي. ثم يشرع في تحليل كل من: المجتمع، 
  مؤسسة الحكم.و العالقات مع غير المسلمين، و واالتجاهات االنفصالية، 

"اندماج الحياة - والفصل السابع  - "اندماج التقاليد"-ل في الفصل السادس كمويست
"الرئيسة للنظام الفكري في الصفة الخامس، معتبرًا أن ما بدأه في الفصل  -الفكرية"

ويفّسر الغايات التي يسعون بصورة  ،حياة المجتمع هي أن يحدد ألفراد المجتمع
مشتركة لتحقيقها، ويضعها في جدول لألسبقيات، وأن يزودهم برأي عن طبيعة الواقع 

ء المجتمع حاملين الذي يستند إليه هذا المسعى، لذلك كان هناك رأي يعّد كل أعضا
  مه الفكري ومشاركين في حياته الفكرية".النظ

باستشرافه لعالئق الدين بكل  -"االندماج الروحي"-ويختم وات كتابه في الفصل الثامن 
شكاليات حول اندماج المجتمع إأنه مثلما طرحت  رىمن المجتمع واالقتصاد، في

كسّر النمو واالضمحالل، والموقف الديني، كان ثمة أسئلة عن االندماج الروحي للفرد، 
من المسيحية، وتوافق اإلسالم مع التوحيد المبكر، وصورة النبي محمد في الكتاب 
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المقدس، ومفهوم اإلسالم عن نفسه، كمجتمع انبثق عن الوحي الديني، ومستقبل 
أو بعمومية - هي أن االقتصاد :الفكرة األولى :اإلسالم. وهنا يؤكد على تقرير فكرتين

هي األساس، وليس ذلك بمعنى أنها العوامل التي تشكل هيكًال  -ثر العوامل الماديةأك
حيث قاد  ؛يجب أن يعيش المجتمع حياته في إطاره. وينطبق هذا على العالم المعاصر

التقدم في العلم وتقنيات إلى وحدة العالم ماديًا (من خالل وسائل االتصال)، واقتصاديًا 
ل في الصناعة والتجارة العالمية)، بما يؤّسس نظام حياة نتاج هائإ(من خالل نمو 
  العالم المعاصر.
هي أن ألي نظام اقتصادي قائم أنظمة اجتماعية معينة تكون أكثر ف أما الفكرة الثانية

مالئمة له من األنظمة األخرى، ويعني هذا أنه حيثما يحدث تغير في االقتصاد أو 
متوافق بالنتيجة، وتصبح عملية إعادة التوافق العوامل المادية، يصبح المجتمع غير 

إذ يمكن  ؛ضرورية، وتتكامل في إطار هذه العملية األفكار والحركة االجتماعية
للمجتمع الساخط القيام بحركات معينة دون أفكار، ولكن مع األفكار فقط تكون 

ات الحركات حقيقة وذات أنشطة اجتماعية مؤثرة، وتقدم الحروب الدامية والمجتمع
الساخطة في أغلب البلدان دليًال ساطعًا على سوء التوافق االجتماعي في العالم 

  المعاصر. 
أن "هناك حركة عشوائية عقيمة نحو التناسق بين األمم  رىوات في ختام كتابه ي

ولكن دون  ،إن هناك رغبة في تحقيق ذلك التناسق :وداخل كل أمة، أو ربما قد نقول
تحقيقها"، ويخلص إلى أنه "من المحتمل أن تكون الرغبة  أية قاعدة واضحة لكيفية

العالمية في االنسجام أو االندماج مقنعة فقط عندما ينصهر المجتمع الساخط مع 
نجاز قدر إمجموعة من األفكار المالئمة، وعندها ستكون هناك حركة مؤثرة قادرة على 

ن نظام األفكار هذا من الوحدة للمجتمع العالمي، وربما من غير الضروري أن يكو 
و أولكنه على األقل يجب أن يتضمن أفكارًا محددة  ؛نظامًا دينيًا ابتداء وبشكل رئيس

أن ال  - وعلى المدى البعيد-تصورات أو رموزًا تحرر الطاقة الروحية، إال أنه يبدو 
كان  التنبؤ بما إذا. وال يمكن فيه شيء أقل من الدين يمكنه إدماج المجتمع العالمي
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الدين هو أحد األديان العالمية أو حركة أعيد تشكيلها ضمن أحد أديان العالم أو  هذا
إذ ال يمكن لتفكير اإلنسان أن يقرر قبل وقوع األحداث ما الذي يجذب  ؛دينًا جديداً 

  الناس ويطلق طاقاتهم".
  
  
  
  
  
  
  

(1) William Montgomery Watt, Islam & the Integration of Society, London, 1961.  

وليام مونتغمري وات، اإلسالم واندماج المجتمع. ترجمة: علي عباس مراد، مراجعة: ستار جبار عّالي، بيروت: 
  .2009، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
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  آفـاقباب: 

  
  :التراث الفكري اإلسالمي

  شروط التجديد
  

  فيصل الحفيان
في االجتماع الرابع لــ " الهيئـة المشـتركة لخدمـة التـراث العربـي " الـذي       

، 2000فـــي نـــوفمبر مـــن عـــام ، عقـــده معهـــد المخطوطـــات العربيـــة  بالقـــاهرة
 ،خطـوط "كانت جلسة خاصـة بــ " مشـروع الخطـة الشـاملة للتـراث العربـي الم

: ، أقمتُـه علـى أساسـينوكان لي بحث هدف إلى صياغة مخطط عام للخطة
. ويومهــا أكــدُت ســتراتيجية العمــلإوالثــاني فــي ، رســتراتيجية الفكــإاألول فــي 

ــــالفكر ضــــرورة االنشــــغال بقضــــايا يف ــــه ، التــــراث الكبــــرىمــــا يتصــــل ب وتحوالت
االستنسـاخ بـين  إلـى أن ولفـتُّ ، مة متكاملـة، والنظر إليه بوصفه منظو العامة

وأننـا ال ، ذلـك أن الـزمن ال يكـرر نفسـه، المراحل الزمنية للحضارة لـيس وارداً 
مختلفًا وقلت : " إن االختالف الذي نعنيه لـيس بمعنـى بد أن نصنع حاضرًا 

؛ وهــذه الجــّدة بــدورها ليســت بمعنــى االنقطــاع، ةولكنــه بمعنــى الجــدّ ؛ المغــايرة
دت مــا يتصــل بالعمــل فحــدَّ أمــا في. 1تميــز "ولكنهــا بمعنــى العطــاء الجديــد والم

  . والتوظيف، واإلحياء، والتعريف، والكشف، اإلنقاذ" :خمس دوائر
؛ وهـــذا البحـــث عالقـــة عضـــوية، وأحســـب أن بـــين البحـــث المشـــار إليـــه

، فهـو يتلّبـث عنـد " الجـّدة " التـي ذكـرت، لكن هذا األخير يخطـو خطـوة أبعـد
                                                 

 . باحث من سورية  
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وفــي الوقــت نفســه فــإنَّ ، ع شــروطهاويحــاول أن يتتبــ، ويــدخل فــي تفصــيالتها
ســـواء كـــان مخطوطـــًا أو ، هـــذه الجـــدَّة هـــي لـــبُّ أيـــة خطـــة للعمـــل فـــي التـــراث

ويصبان معًا في غايـة ، يكمل كل منهما صاحبه –إذن  –البحثان . مطبوعاً 
  . واحدة

 

-1-  
  سؤال التراث 

        
هــل نحــن بحاجــة إلــى أن نحــّدد مفهــوم التــراث الفكــري اإلســالمي ؟ قــد 

ذلـك أن هـذا المفهـوم ، أو باألحرى مستفّزاً ، بدو السؤال في َحدِّ ذاته مثيراً ي
تلــــك األوعيــــة ( المخطوطــــات ) التــــي خّلفهــــا  –ببســــاطة  –فهــــو ، قريــــب

األجداد في مختلف العلوم والمعارف التي ُشـِغلوا بهـا. وليسـت هـذه الغايـة 
اث ينبغــي الغايــة هــي أن نلفــت إلــى أن النظــر إلــى التــر ؛ وٕانمــا مــن الســؤال

  : ل منهما ال يقلُّ أهمية عن اآلخرأن يقوم على أنه مكوَّن من شطرين ك
وأنماطــــًا مــــن ، شــــطر القــــيم التــــي تعكــــس مواقــــف فكريــــة وأخالقيــــة -      

وهـــــي . ورؤى للكـــــون واإلنســـــان والحيـــــاة، العالقـــــات السياســـــية واالجتماعيـــــة
، تغنـــى بـــهمواقـــف وأنمـــاط ورؤى ينتقـــي منهـــا فريـــق مـــا يمجـــد بـــه التـــراث وي

. تهآســو عــن  ويكشــف ، ويقلِّــل مــن شــأنه، وينتقــي منهــا فريــق مــا يحتقــره بهــا
بل إن المواقف واألنماط والرؤى نفسـها قـد توظَّـف مـن كـل  ؛بغيته وكّل واجدٌ 

  . طرف بما يخدم مقوالته !
        

منهــا التصــنيف إلــى ، وهنــا إشــكاليات عديــدة ،شــطر المعرفــة والعلــم -
ـــــوم ومعـــــارف ال تـــــزال ـــــزمن، صـــــالحة عل ومنهـــــا عـــــدم ، وأخـــــرى تجاوزهـــــا ال
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وبـين هـذا المسـتوى  ،بل االستهانة به واحتقاره ؛االعتراف أساسًا بهذا المنجز
ـــوان أخـــرى وســـؤال التـــراث يجـــب أن يشـــمل . مـــن النظـــر وذاك مســـتويات وأل

ذلــك ألن كثيــرًا مــن القضــايا أو المعــارك الثقافيــة قامــت علــى  ؛الشــطرين معــاً 
وتطلـق األحكـام ، أو ضـد، ل وترفض وتحاكم وتتعصـب مـعتقب، نظرة أحادية

وهكــذا تخــتلط . دون أن تضــع فــي حســبانها األســاس الــذي تقــوم عليــه، عامــة
وتكـون النتيجـة  ،وتضيع الحقيقة وسط هذا الخلل المنهجـي األسـاس، األوراق

ورفــض هــذه ، َمــن نظــر إلــى التــراث علــى أنــه قــيم. حالــة الفصــام التــي نعــيش
 –على حسب توجهاته وأيديولوجياتـه  –أو تبنى  رفض معها، القيم أو تبناها
ومــن نظــر إليــه علــى أنــه " معرفــة " . شــطر المعرفــة والعلــم :الشــطر اآلخــر

ــــز فحســــب علــــى العطــــاءات ، ولــــم يأبــــه بهــــا، انشــــغل عــــن مســــألة القــــيم وركَّ
  . المعرفية والعلمية

ألســئلة هــو مــن أخطــر ا –مــا أرى في –إن ســؤال التــراث ومــا يســتتبعه       
. ذلــك أنــه يختــزل كــل األســئلة الثقافيــة والحضــارية ؛إن لــم يكــن أخطرهــا اليــوم

تجلِّـــي األنـــا فـــي ( يجمـــع بـــين إشـــكالية التـــراث فـــي ذاتـــه ، إنـــه ســـؤال مركـــب
ـــه مـــع الثقافـــة الحديثـــة الوافـــدة (  )الماضـــي  وٕاشـــكالية التـــراث أيضـــًا فـــي تماسِّ

  . تجلِّي األنا في عالقته باآلخر اليوم )
أو لـــو أننـــا وجـــدنا حـــًال ، م أن هـــذا " الســـؤال " لـــو لـــم يكـــن قائمـــاً وأزعـــ
وســـنفرغ لتســـوية كـــل ، فـــإن حياتنـــا الثقافيـــة والحضـــارية ستســـتقيم، مناســـبًا لـــه
يـدفعنا ويحفزنـا إلـى تحقيـق ، ممـا يجعلنـا علـى أبـواب سـالم داخلـي، النزاعات
كانت وقد ، قوى كبيرة منافسةشأن تلك الشعوب التي أصبحت اليوم ، نهضة

  . في األمس القريب مكسورة مهزومة
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بــدأ " ســؤال " التــراث مبكــرًا مــع تلــك اللحظــة التــي انطلقــت فيهــا شــرارة 
االحتكــاك مــع الحضــارة الغربيــة، وظلــت خطــورة الســؤال تتصــاعد يومــًا بعــد 

، مع ارتفاع موجـة العولمـة، حتى وصلت إلى ذروتها في العقود األخيرة، يوم
وانفتــــاح ، وانتشــــار القنــــوات الفضــــائية، حتكــــاك مــــع اآلخــــروازديــــاد وتيــــرة اال
ومـــــا وقـــــع مـــــن حـــــروب هـــــّزت كيـــــان المنطقـــــة العربيـــــة ، ســـــماوات اإلعـــــالم

ليس على المسـتوى السياسـي ، وكانت أشبه بزالزل عالية الدرجة، واإلسالمية
  .كن على المستوى الثقافي والحضاريول ؛والعسكري

 ؛وٕاشكالياته فإن التـراث ظـل حاضـراً  وبغض النظر عن السؤال وأبعاده      
، بل إن مستوى حضوره كان أبدًا متوازيًا حـدَّة وكثافـة مـع مسـتوى التحـدي لـه

ومــا تجــده كتــب ، بــدليل مــا تقذفــه المطــابع كــل يــوم، وهــو اليــوم أشــد حضــوراً 
التــراث مــن رواج فــي المعــارض وغيرهــا مــن المناســبات التــي تقــام مــن أجــل 

 التــــي أنشــــئت داخــــل الــــبالد العربيــــة واإلســــالمية الكتــــب والمؤسســــات الكثيــــرة
  . للعناية بالتراث وحفظه ونشره ؛وخارجها
ألنـه  ؛شـكلي –فـي تقـديري  –وعلى الرغم من ذلك فـإن هـذا الحضـور       

  ال يجاوز أمرين: 
  . حضور نصِّي -
 . حضور كمِّي -

وحضــور الــنص التراثــي ال يعنــي حضـــور التــراث فــي حركيتــه وتـــأثيره       
نــه قــد يكــون فــي أإذ  ؛كمــا أن الحضــور الكمــي قــد يكــون مضــلِّالً  ،تــهيفووظي

أو ....   ، أو منــاطق جغرافيــة محــدَّدة -أعنــي فــي علــوم بعينهــا- اتجــاه واحــد
  وتفصيله الذي يكشف واقع الحضور في السطور التالية : ، هذا إجمالُ 

ــي يــإن العمــل فــي التــراث         ؛)دور اليــوم فــي فلــك الــنص ( حضــور َنصِّ
  ذلك أنه ال يخرج َعمَّا يلي : 
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ــــات الخاصــــة طــــو خطالتعريــــف بالنصــــوص ( الم -       ات ) برصــــد البيان
، والوصــف المــادي، والفــواتح والخــواتيم، ســاخوالنُّ ، بالعنــاوين وأســماء المــؤلفين

وذلــــك مــــا يســــمى : ، لــــخإوتحديــــد الموضــــوع ... ، واألســــطر، وعــــدد األوراق
  . الفهرسة
مقـروءة علـى غيـر نسـخة ، معلقـًا عليهـا، طةمضـبو  تقديم النصوص -

  . وذلك ما يسمى : التحقيق ،( إذا ما توفرت )
وذلك من خالل أشكال من العمل المسـتندة إليهـا ، تقريب النصوص -      

  . أو نحوها، أو الشرح، أو االختصار، استنادًا كليًا : التلخيص، أو االختيار
واســـتخراج مـــا ، هـــا وضـــبطهابهـــدف تقييـــد مادت، تكشـــيف النصـــوص -      

أو ، فيهــــا مــــن معلومــــات وفوائــــد، ســــواء كانــــت مرتبطــــة بالموضــــوع الــــرئيس
ُيــذيل ، أو فهــارس، أو أثبــات، وذلــك مــا يطلــق عليــه : كشــافات. خارجــة عنــه
ســـم بطـــابع تّ أو ت، أو تفـــرد فـــي كتـــب مســـتقلة عنـــدما تكـــون كثيـــرة، بهـــا الـــنص

  . التحليل الذي يستخدم لغة مؤلف النص نفسه
ويكـــون بـــين ، الـــذي يأخـــذ شـــكل التقـــديم والتمهيـــد، درس النصـــوص -

ويجيـب فـي العـادة علـى أسـئلة مـن نـوع :  ،يدي هذه النصـوص (سـابقًا لهـا )
وتوثيـــق نســـبة ، ومـــا اســـمه الصـــحيح إن كـــان فيـــه خـــالف، مـــن هـــو المؤلـــف

ومـــا العصـــر الـــذي نشـــأ فيـــه، وكيـــف ، ومتـــى تـــوفي، ومتـــى ولـــد، الـــنص إليـــه
ومــا هــي ، ومــن تلمــذ لــه، وعلــى مــن تتلمــذ، رجــال عصــرهكانــت عالقاتــه مــع 

؟ وهــي أســئلة ال تتعــدى فــي مــداها األقصــى وضــع الــنص وصــاحبه فــي هآراؤ 
وينـــدرج تحـــت هـــذا اللـــون مـــن الـــدرس ( . ســـياقه المعرفـــي (الماضـــي غالبـــًا )

ـــ ـــائم أيضـــًا بصـــفة مباشـــرة وعدالتق ، علـــى الـــنص ضـــويةيم ) ذلـــك الـــدرس الق
 ذلــك ال يخرجــه مــن كونــه درســًا لــنص واحــد لكــن ؛ويصــدر فــي كتــب مفــردة

ألكثر من درسًا أو ، الخالف بينه وبين سابقه أنه أكثر تحليًال واستيعاباً  وجهُ 
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ومهمــا يكــن فــإن مــادة هــذا الــدرس ال تخــرج فــي . نــص يــربط بينهــا رابــط مــا
  . جوهرها عن تلك األسئلة التي سبقت اإلشارة إليها

  . أخرى أو ترجمتها إلى لغات، نقل النصوص -
وهــي نوعــان أو ثالثــة أنــواع : ، هــذه ســتة ألــوان مــن العمــل فــي الــنص

، والـدرس، ونـوع علمـي : التحقيـق .والتكشيف، نوع تقني أو إجرائي: الفهرسة
ونــوع بــين هــذا وذاك : التلخــيص ومــا يلحــق  .وقــد يضــاف إليهمــا : الترجمــة

ـــه تكـــاد  فســـنجد أنهـــا جميعـــاً  ولـــو حاولنـــا أن نفاضـــل بينهـــا فـــي الحضـــور. ب
ولـــذلك داللتـــه أو ، فهـــو أدناهـــا حضـــوراً ، باســـتثناء النقـــل أو الترجمـــة، تتـــوازى
ي تشــير إليــه ذالــ، إضــافة إلــى االعتقــال فــي الماضــي -التــي منهــا ، دالالتــه

ـــــذات وتجلياتهـــــا ـــــوان األخـــــرى مـــــن العمـــــل التراثـــــي _ االعتقـــــال فـــــي ال ، األل
  .واالنصراف عما يطلق عليه اليوم " المثاقفة " 

رقة أن يكون هذا االعتقال المركب في العصر الـذي أصـبح فيـه والمفا
العــالم قريــة صــغيرة، علــى كــل مــن فيهــا أن يفــتح عينيــه علــى مــن حولــه ومــا 

حتـى يـتمكن مـن ، حوله بالقدر الذي يفتحهما على رصيده ومنجزاته وتاريخـه
  . ن معاً آفي  وعدم االنعزال عدم الذوبان: تحقيق توازن 

الطبقـة  :لْ هذا العمـل أو لنُقـ، البد من عمل من نوع آخربعد التأسيس       
هــو الــذي ســيحقق لنــا التجديــد الــذي نريــده ، التاليــة مــن طبقــات العمــل التراثــي

بـل هـو وسـيلة لتجديـد  ؛ثـم إن تجديـد التـراث لـيس غايـة فـي ذاتـه، من التـراث
  .الحضارية كلهاو  الحياة الثقافية

- 2 –  
  سؤال التجديد
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مقبولـة لـدى  ر"تجديـد " غيـو ة الجمع بين كلمتي " تـراث "قد تكون فكر       
أو ، ولحـغيـر قابلـة للت، ذلك أن التراث يعنـي حالـة ماضـية مصـمتة ؛كثيرين
  وهؤالء أنفسهم فريقان:  .التغيير

وفريـــق يـــرى ذلـــك مـــن منطلـــق  ،فريـــق يـــرى ذلـــك مـــن منطلـــق العـــداء للتـــراث
المنطلـــق مـــا يســـتلزم  ولـــيس فـــي اتحـــاد المقولـــة واخـــتالف ،اإليمـــان بـــالتراث

ادين يقولــــون بنبــــذ التــــراث َعــــفــــاألمر ببســــاطة أن المُ ، العجــــب أو االســــتغراب
بلـه - ألنه ماض تم تجاوزه اليوم تجـاوزًا يجعـل مـن مجـرد النظـر إليـه ؛أصالً 

أو العبــث فــي أحســن األحــوال. أمــا ، نوعــًا مــن التخلــف -اســتدعاؤه وتجديــده
 -هـو ، ه صـالح لكـل زمـان ومكـانلكنـ ؛المؤمنون فيقولون بأن التـراث مـاض

وتغييـره أو ، خـالص والخروج عنه شرٌّ ، ونموذج عال، محض خيرٌ  –عندهم 
، محاكاتـه وتجديده تشويه لهذا النموذج الذي أقصى ما علينا عمله تجاهه ه

ــــــــــــــــــــــــــــدر اإلمكــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــــــــــــــادة من ــــــــــــــــــــــــــــى اإلف   . والســــــــــــــــــــــــــــعي إل
خلــه، أو عــيش فــي دا، ة موقــف الفــريقين : قطيعــُة مــع التــراثصــوخال      

فال لون في حياتنـا إال ، وكأن األلوان جميعًا اختزلت إلى لونين ال ثالث لهما
وال خيــار ســوى أن ننضــوي  ،األســود أو األبــيض، ولــيس أمامنــا إال معســكران

واتجــــاه ، إنــــه تطــــرف فــــي االتجــــاهين : اتجــــاه اليمــــين. تحــــت لــــواء أحــــدهما
فـــال ، منصـــفةتنظـــر إلـــى التـــراث نظـــرة عاقلـــة ، وال منطقـــة وســـطى، اليســـار
   وال تقدسه. ، تحتقره
        

وخفت صـوت أصـحابها حتـى ، بين اللونين والمعسكرين تاهت الحقيقة
، وعـــانى التـــراث نفســـه معانـــاة مركبـــة : معانـــاة النبـــذ والعـــداء، ال يكـــاد يســـمع

هـــذه هـــي اإلشـــكالية الرئيســـة . المـــوت :لْ أو لنُقـــ، ومعانــاة المحاصـــرة والتجمـــد
وقــــد تجلــــت بوضــــوح منــــذ ظهــــرت تلــــك ، ا الثقافيــــةالتــــي تعــــاني منهــــا حياتنــــ
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التــــي نعــــيش : 2الشــــعارات التــــي تعبــــر عــــن حالــــة الفصــــام أو ثقافــــة الشــــرخ 
، التقليــد والحداثــة، القــديم والحــديث، المحافظــة والتجديــد، األصــالة والمعاصــرة
والمثقفـون ( والنـاس ، وال تزال ثنائيات المواجهة هـذه قائمـة. االتباع واالبتداع

والصــراع يشــطر ، ون تحــت مفــردة واحــدة مــن هــذه الثنائيــاتو منضــ أيضــًا )
والجميــع يعــيش هــذا االنشــطار : بفكــره  ،الحيــاة والفكــر والعقــل فــي مجتمعاتنــا

ولـــيس باإلمكـــان الجمـــع بـــين هـــذه  ،وبممارســـاته إن لـــم يكـــن، إن كـــان مثقفـــاً 
ء وهـو التقـا، فضًال عـن أن يتحقـق االلتقـاء علـى المسـتوى النظـري، الثنائيات
ممــــا يــــؤدي إلــــى ســــيادة حالــــة مــــن الثقافــــة ذات ، أو يــــوازي اختفاءهــــا يعنــــي

  . تتسم بالسالم واالنسجام والتوازن، الخصوصية
واعترافـــًا ، وال يخفـــى أن ســـؤال التجديـــد يســـتبطن ابتـــداء إيمانـــًا بـــالتراث      

وقدرتـــه ، ودوره فـــي بنـــاء اإلنســـان وتشـــكيل وعيـــه، بقيمتـــه وصـــالحيته للحيـــاة
وهــو موقــف مقابــل تمامــًا للموقــف الــذي  ،الوجــود فــي هــذا العــالم علــى تحقيــق
تقوم علـى ، بل حداثة مستوردة، ويرى أنه ال تجديد وال تحديث، يتنكر للتراث

  . أو بعضه والتراث الفكري هو الماضي ،القطيعة المعرفية مع الماضي كله
 ؛ةتحتــاج إلــى أن نحــدد مــدلولها بدقــ، التجديــد كلمــة مبهمــة فضفاضــة      

إن  :وبتركيــــز شــــديد يمكــــن القــــول ،ويتضــــح المفهــــوم، حتــــى يســــتقيم الكــــالم
التجديد يعني : تحقيق أقصى إفادة من التـراث، سـواء علـى المسـتوى القيمـي 

ـــه فـــي نســـيج ، أو علـــى المســـتوى المعرفـــي والعلمـــي ـــم توظيفـــه وٕادخال ومـــن ث
  . الحياة العلمية والثقافية والحضارية العصرية

-3-  
  أسس التجديد
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لــــيس باإلمكــــان الوصــــول إلــــى " التجديــــد " دون ثالثــــة أســــس : األول 
ويتمثـــل فـــي موقـــف متـــوازن تجـــاه ، متصـــل بالبيئـــة الفكريـــة الحاضـــنة للتـــراث

ينـــأى بالمنـــاخ العـــام عـــن ثنائيـــة التقـــديس والـــدوران فـــي فلـــك الـــنص ، التـــراث
قـار والقطيعة المعرفية معه وما تعنيه من نظرة دونية واحت، من ناحية التراثي

أي الوصـــول إلـــى نـــوع مـــن المصـــالحة بـــين التـــراثيين  ؛لـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى
، أو أســـر األنـــا الماضـــية، يخـــرج بهـــا األولـــون مـــن نفـــق الـــذات، والحـــداثيين

وذوبـــــان األنـــــا ، ويخـــــرج بهـــــا اآلخـــــرون أيضـــــًا مـــــن عـــــالم االنبهـــــار بـــــاآلخر
  . الحاضرة

كــل مــن ولــيس باإلمكــان الوصــول إلــى هــذه المصــالحة المأمولــة مــادام 
. وقبـل ذلـك لوتفهـم مـا يقـو ، واالسـتماع لـه، الفريقين ال يسعى لمعرفـة اآلخـر

 واألهـواء والمصـالح وٕاال فإن األغراض الشخصية، البد من توفر حسن النية
، والثالــث إجرائــي. وهــو مــا يــزال فــي مهــده، كفيلــة بالقضــاء علــى أي تقــارب
وٕانمــا ، واإلتاحــة ومظهــره حــل إشــكالية الحفــظ، وهــو أهــون هــذه األســس اليــوم

مــع ثــورة االتصــاالت  ألن هــذه اإلشــكالية فــي طريقهــا إلــى الحــل ؛كــان هينــاً 
والتقنيــات عاليــة ، ومواقــع التــراث علــى شــبكة اإلنترنــت العالميــة، والمعلومــات

ـــــة  ـــــى أن تضـــــع أمـــــام الباحـــــث صـــــورة ناطق ـــــدرة عل ـــــك الق ـــــي تمل ـــــاءة الت الكف
- إضافة إلى البرامج التـي تجعـل مـن الوصـول إلـى المعلومـات، للمخطوطة
 - أو في ما تحتويه من مادة علميـة، ما يتصل بالمخطوطة وبياناتهاسواء في

  أمرًا أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع .
فــــالتراث ، والثــــاني موضــــوعي يتجلــــى فــــي كشــــف التــــراث أو انكشــــافه

والحـــال -ولـــيس باإلمكـــان ، المخطـــوط حتـــى اليـــوم ال يـــزال معظمـــه مجهـــوالً 
جهــل بكــمِّ هــذا التــراث ، إّن جهلنــا بــالتراث جهــل مركــب. تصــّور تجديــد -هــذه

، أو علميـاً ، أو جغرافيـاً ، سواء كان التـوزع تاريخيـاً  ،وجهل بتوزعه، من جانب
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أننــا شــغلنا بمراحــل  وأعنــي بالجهــل بــالتوزع. أو مرتبطــًا بالشخصــيات العلميــة
وبعلـوم ، وبمنـاطق عـن منـاطق، ن عـن قـرونوبقرو ، زمنية عن مراحل أخرى

  . وبأعالم عن أعالم، عن علوم
إذ علـى الـرغم مـن األعمـال الببليوغرافيـة  ؛أما الجهل بالكم فهو ظـاهر

تـاريخ التـراث العربـي لسـزكين ) ال ، الكبيرة ( تاريخ األدب العربـي لبروكلمـان
 السـياق تقديريـةيزال كم هذا التراث غير معلوم، واألرقـام التـي تـذكر فـي هـذا 

، والكتــــب المفــــردة بالمجــــاميع، تخــــتلط فيهــــا العنــــاوين بالمجلــــدات، ال تقريبيــــة
  والمكتوب بالعربية بالمكتوب بالحرف العربي ..الخ. 

لقد مضى زمن طويـل علـى االلتفـات إلـى التـراث سـواء علـى المسـتوى 
وذلـــك ، وتلـــك الخريطـــة غائبـــة، أو األهلـــي، أو الفـــردي، الرســـمي المؤسســـي

أن  نومـا يمكـ ولذلك فإن كل األحكام التي تطلق علـى التـراث ؛رقم مجهولال
  . نفيده منه هي أحكام قاصرة وغير دقيقة
فـــإني أحيلـــك علـــى بحـــث اســـتقرائي ، وٕاذا مـــا أردت شـــاهدَا علـــى ذلـــك

لتــراث حقــل معرفــي واحــد ( التــراث السياســي اإلســالمي ) أجــراه صــاحبه فــي 
لــص فيــه إلــى أن "مــا تــم التعــرف عليــه وخ ،العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي

ــــع  ــــد جمي ــــراث السياســــي اإلســــالمي ال يتعــــدى عن ودراســــته مــــن مصــــادر الت
مــن  %6ولــم يتعــّد عنــد أيٍّ مــنهم أكثــر مــن ، %18المــؤلفين فيــه أكثــر مــن 

  .3مجمل الكتابات اإلسالمية في علم السياسة" 
-4-  

  شروط التجديد
ن تلــــك العمليــــات قــــد يوقــــع الكــــالم فــــي شــــروط التجديــــد فــــي مظنــــة أ

، وهـذا لـيس صـحيحاً ، األساسية المرتبطة بـالنص ارتباطـًا وثيقـًا غيـر مطلوبـة
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 ؛واللفــظ نفســه ( أساســية ) يــدل علــى ضــرورتها، فالعمليــات هــذه ( أساســية )
  لكن المشكلة في أن نظل ندور في فلكها ال نخرج من أسره. 

الـنص . قيقـهلكنه وحـده غيـر كـاٍف لتح ؛إن هذا الدوران أساس التجديد  
ولن نتمكن من ، والماضوية حالة مقابلة للمستقبل، التراثي ذو هوية ماضوية

في اتجاهـات ، انتقلنا به نقالت متعددة إخراجه من حالته ( هويته) إال إذا ما
)  ليرتـدي إهابـًا جديـدًا ( عصـرياً  ؛تجعله يخـرج مـن إهابـه الماضـوي، مختلفة

  .يتالءم والواقع المعاش واآلتي
أفـق جديـد ،يـدفع بنـا  ىبيان بهذه النقالت التي ينقلنـا كـل منهـا إلـوهذا 

  .تجديد التراث وٕاحيائه :شوطًا باتجاه التجديد
  الشرط األول : االنعتاق من أسر النص 

بغـــــض النظـــــر عـــــن ، " الـــــنص" المقصـــــود هنـــــا الـــــنص علـــــى إطالقـــــه  
 –كمــــا هــــو معلــــوم  -وللــــنص، أو زمانــــه ،أو مكانــــه، موضــــوعه أو صــــاحبه

ــــأثير  ــــةت ــــه النابعــــة مــــن عوامــــل متعــــددة ديني ــــة، ونفســــية، ه وجاذبيت ، واجتماعي
  .وتاريخية ..الخ

وبخاصــة فــي ، ،من الســهل الوقــوع فيــهكاً رَ هــذه الجاذبيــة تجعــل منــه َشــ  
ذلــك أنــه يتحــول  ؛ظــل ظــروف مشــحونة بالضــعف والعجــز والشــعور بالدونيــة

إلـى ، اوزهيوازيـه إن لـم يتجـ، من كونـه أساسـًا لصـناعة " نـص" جديـد مختلـف
أو ، سـواء علـى المسـتوى النفسـي، ويختبأ خلفـه، كونه مجرد جدار يستند إليه

علـــى المســتوى النفســـي يكــون لبوســـًا إلرضــاء الـــذات وجعلهــا تـــركن  :العلمــي
 وعلـى المسـتوى العلمـي تجعـل منـه فلكـًا تـدور فيـه ال، وتستريح إلى الماضـي

وبـذلك ، وعجـزًا عـن اإلضـافة ،وخوفَا من التجاوز، فرارًا من المبادرة، تتجاوزه
حاضـرًا يقيـد ويشـد إلـى الخلـف، ال ماضـيًا يحـرك  (الماضي )يغدو " الـنص " 
   . ويدفع إلى األمام
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بعضــه ضــيق إلــى درجــة أن الحركــة حتــى ، وفلــك "الــنص" لــيس واحــداً 
وهـذا مـا نلحظـه فـي بعـض مسـتويات التحقيـق التـي ال ، داخله أشبه بالسكون

بــل إن هــذا  ؛ه مخطوطــًا إلــى حــال كونــه مطبوعــاً تتجــاوز نقلــه مــن حــال كونــ
وبـــذلك تصـــبح ، النقـــل قـــد يهـــبط مســـتوى عـــن الحـــال الســـابقة فيحـــرف ويشـــوه

لكنهـا مليئـة بالتصـحيف والتحريـف ينـزل  ؛الطبعة الجديدة نسـخة جديـدة أنيقـة
  . بها إلى أال يعتد بها أصًال في أّية قراءة علمية

، ند اسـتنادًا كليـًا إلـى نـص مـاومن ذلـك أيضـًا تلـك العمليـات التـي تسـت  
وهي عمليـات ، أو الشرح، أو االختصار، أو التلخيص، فال تتجاوز االختيار

فهــي تقــوم أساســـًا علــى نصــوص مجموعــة مــن ، لــيس فيهــا أدنــى جهــد علمــي
وربمــا مــن كتــاب هــو  ،أو الســـنة النبويـــة ( أحاديــث ) ،القــرآن الكريـــم( آيــات )

فتقـــوم العمليـــة الجديـــدة علـــى ، الختصـــاراتأصـــًال مـــن كتـــب االختيـــارات أو ا
ولنتصــور مــثًال : مــا ، أو االختصــار مــن االختصــار، االختيــار االختيــار مــن

وهــو مجــرد مختــارات مــن كتــاب ، هــو الجديــد فــي كتــاب يؤلــف اليــوم ويطبــع
أو شــرح ، أو منتقيــات مــن ريــاض الصــالحين للنــووي أيضــاً  ،األذكــار للنــووي

  شرحت عشرات المرات على مدى قرون ! لديوان من دواوين الشعر التي
  الشرط الثاني : االنعتاق من إسار الدرس الجزئي 

إن مسألة الدرس لنص ما بعينـه تعـد مرحلـة تاليـة مـن مراحـل التعامـل   
لكنهــا إذا مــا  ؛مــع الــنص. نعــم هــي ال تقــوم إال علــى التحقيــق ومــا يــرتبط بــه

واحـدة " النقـد " تعـد أولـى  كانت دراسة تتسم بالعمق والتحليل والتقويم وبكلمـة
وممــا يؤســف لــه أن معظــم الدراســات التــي  ،الخطــوات علــى طريــق التجــاوز

وٕاعــادة إنتــاج ، تكتــب بــين يــدي الــنص إنمــا هــي مــن قبيــل التعريــف والتقــديم
ولـــذلك فـــإن إطـــالق  ؛لكـــالم المؤلـــف مـــع محاولـــة الـــربط بـــين الفينـــة واألخـــرى
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 :الصـطالح الـذي نـرى أن مقولـةكلمة " دراسة " هو من قبيل المسـامحة أو ا
  .وال أمينة، " ال مشاحة فيه" تجاهه غير دقيقة

، دوران فـي فلـك الـنص –في جـوهره  –هو  -التقديم –إن هذا الدرس 
  .حواشي التي تذّيل بها صفحات النصال يختلف عن التعليقات وال

عــرض جديــد لكــالم المؤلــف أقصــى مــا يصــل إليــه  –إن شــئت  –إنــه   
  األشباه من كالمه في موطن واحد .ه إلى باهو جمع األش

مثل هذا الدرس ربما ال يمد في كثير من األحيان بصره إلى األعمـال   
حتى تنجلي صورة المادة العلمية وتتحـدد ، أو آلخرين، األخرى للمؤلف نفسه

  .وما لها وما عليها، أبعادها
  

الشــــرط الثالــــث : االنعتــــاق مــــن إســــار الســــياقات المعرفيــــة 
   الداخلية

 وربطـه بـالجهود السـابقة السـابقة ،إن وضع الـنص فـي سـياقه المعرفـي  
عمـل علمـي ذو شــأن يتجـاوز الـدرس الجزئــي ، وبيـان مكانتـه بينهــا، والالحقـة

ذلـك أن هـذا اللـون مـن الـدرس  ؛لكنه لـيس نهايـة المطـاف ؛وٕان كان ال يلغيه
 ال يمـــد بصـــره إلـــى الموضـــوعات األخـــرى، يظـــل محـــدودًا بأســـوار موضـــوعه

  .وتأثره وتأثيره بها، لبيان تشابكاتها وتقاطعاتها
وٕاال ، وٕان المطالبة  باالنعتاق من إسـاره  يـأتي مـن هـذا البـاب فحسـب  

وتعد مـن المراحـل ، نظرًا لضرورتها ؛فإنه مرحلة ينبغي التوقف عندها طويالً 
يجعلنــا علــى أبــواب ، ألنهــا تتطلــب جهــدًا إضــافياً  ؛التــي فيهــا قصــور ملحــوظ

  .يقي بالتراث في سياقاته المختلفةي حقتأسيس وع
  الشرط الرابع : االنعتاق من إسار التاريخ 
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ويصـعد ، ال شك أن حياة األمم هـي عبـارة عـن خـط بيـاني يهـبط حينـاً   
ولـــذلك فـــإن مـــن ، أو صـــعوده، فـــي أثنـــاء هبوطـــه، ويـــراوح حينـــًا آخـــر، حينـــاً 

نـــي مراحـــل أع، الطبيعـــي أن نطيـــل الوقـــوف عنـــد الخطـــوط البيانيـــة الصـــاعدة
وأن نقفــــز علــــى ، األلــــق الحضــــاري لإلفــــادة منهــــا وتوظيفهــــا واالتكــــاء عليهــــا

 فــال نأبــه بهــا، علــى أن ثمــة محــذورًا هــو أن هــذه الخطــوط، الخطــوط الهابطــة
ففـــي مراحـــل الهبـــوط نقـــاط ، وفـــي أحيـــان كثيـــرة ُتخفـــي، قـــد تخـــدع أو تضـــلل

ا كـــان وٕاذا مـــ، وفـــي مراحـــل الصـــعود نقـــاط معتمـــة هابطـــة، مضـــيئة صـــاعدة
حتــى ال  ؛األمــر كــذلك فــإن التجديــد الحقيقــي البــد أن يضــع فــي حســبانه ذلــك

  يفلت جزء من التراث.
إن  :فيقـــال، التـــراث اإلســـالمي مـــثًال يخضـــع لهـــذا التصـــنيف التـــاريخي

، فترة ألقه مثًال هي القرون الثالثة أو األربعة أو الخمسة األولى على خالف
ي ُتَجـــدَّد ؟ إن العـــارفين بـــالتراث فهـــل حصـــيلة هـــذه القـــرون وحـــدها هـــي التـــ

 :وعلمـــاء كبـــارًا، فـــي القـــرون، يعلمـــون أن ثمـــة نتاجـــًا معرفيـــًا عـــالي المســـتوى
وفـي الوقـت نفسـه فـإن فـي  ،ومـا بعـدها، والثـامن، والتاسـع، والسابع، السادس

  . القرون األولى تراثًا ( نصوصًا ) ليست ذات شأن
  يا الشرط الخامس : االنعتاق من إسار الجغراف

فكثيــرًا مــا تكــون بعــض ، أيضــًا شــأن مماثــل -كمــا التــاريخ-وللجغرافيــا   
العراق والشام  أو غيرها المناطق جاذبة جذبًا شديدًا ربما تحت تأثير السياسة

وعاصــمة ، فدمشــق عاصــمة بنــي أميــة ،مــثًال كانتــا وال تــزاالن تحــت الضــوء
رونــًا مركــز وبغــداد عاصــمة بنــي العبــاس وقــد ظلــت ق، الفتوحــات اإلســالمية

وبـــدهي أن يســتمر وهجهـــا التـــاريخي ويظـــل مـــا ، الثقــل الحضـــاري فـــي العـــالم
وفــي ظــل هــذا ، كمــا كــان حاضــرًا بــاألمس، أنــتج فيهــا مــن علــم حاضــرًا اليــوم
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تغيـــب منـــاطق أخـــرى فـــي األطـــراف ( المغـــرب واألنـــدلس  الـــوهج الحضـــاري
  .وٕافريقية ) لها عطاءاتها العلمية

  من إسار األسماء الشرط السادس : االنعتاق  
 وقـد تكـون نجوميتهـا حقيقيـة، بعض األسماء تلمع حتـى تصـبح نجومـاً   

وقــد ال تكــون فثمــة  -ذلــك أنهــا حققــت إضــافات إلــى مســيرة العلــم والمعرفــة-
  قد تجعل من االسم اسمًا كبيرًا. ةعوامل عديدة غير علمي

وســواء كــان الحــال هــذا أو ذاك فــإن قيمــة النتــاج ليســت قرينــة اســم أو 
. مســتوى واحــدعلــى ومــا خلَّفــه هــذا االســم أو ذاك لــيس كلــه  ،أســماء بعينهــا

مــا تركتــه أو المســتورة أو المغمــورة قــد يكــون فيوبالمقابــل فــإن بعــض األســماء 
  .على نظيره لدى أسماء أخرى المعة ما يرتفع في قيمته بعضه على األقل

حتـى لـو كـان ، بـل تتفـاوت تفاوتـًا بينـاً  ؛هذه طبيعة األشياء أال تتساوى  
أو ، كــــالفن-العلــــم . واحــــداً  أو موضــــوعها، أو مكانهــــا، أو زمانهــــا، صــــاحبها
ـــة مـــن اإلبـــداع التـــي قـــد ال تســـتمر طـــويالً  -كالشـــعر ـــذلك فـــإن أســـر ، حال ول

كمـا ، لالنجـذاب إلـى نتاجهـا العلمـي –فـي الغالـب  –األسماء وحده ال يكفـي 
دون  نتــاج علمــي للزهــد فــي –أيضــًا  –أن الزهــد فــي األســماء لــيس مســوغًا 

  . معاينة وتقويم ودرس
  الشرط السابع : االنعتاق من إسار العلوم والموضوعات 

ثمـة أيضـًا علـوم ، والموضـوعات داخـل هـذه العلـوم على صـعيد العلـوم
ونحـن انشـغلنا كثيـرًا بعلـوم األدب واللغـة والتاريــخ ، وموضوعات جاذبة، آسرة

ونسـينا علومـًا  ،أو علـوم النقـل )، الميةوالتـراجم والديـن ( العلوم العربيـة اإلسـ
مـــــن مثـــــل علـــــوم الفلســـــفة والطـــــب والهندســـــة والفلـــــك  ؛أخـــــرى ال تقـــــل أهميـــــة

ويتجـاوز هــذا األسـر والجاذبيــة  ،أو علـوم العقــل )، والرياضـة ( علـوم اليونــان
ـــــوم والموضـــــوعات داخلهـــــا ـــــة )  العل ـــــوم األخـــــرى ( المهمل ـــــى توظيـــــف العل إل
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فــي تحويــل هــذه العلــوم األخيــرة عــن غاياتهــا  وقــد يكــون ذلــك ســبباً ، لخــدمتها
الحقيقيــة والعضــوية التــي كانــت مــن أجلهــا ،لتصــبح مجــرد وســائل أو أدوات 

  تقنية بعيدًا عن فلسفتها ومراميها البعيدة.
وال يخفـى عالقتهمـا ، وأضرب على ذلك مثًال : علمي الفلك والرياضـة  

رة ما طويلة توظيفهما لخدمة وقد تمَّ في فت، المباشرة بالكون واكتشاف قوانينه
 ؛ولــيس فــي ذلــك بــأس ،مــين شــرعيين : المواقيــت والفــرائض ( المواريــث )لْ عِ 

يــدل علــى  مــين ليــدور فــي هــاتين الحلقتــين الضــيقتينلْ لكــن انحســار نشــاط العِ 
وتعطيـــل لطاقـــات علمـــين مهمـــين فـــي تحقيـــق  ،خلـــل مـــا فـــي النشـــاط العلمـــي
  . اهللا بهما اإلنسانكلف  نذيلمفهوم االستخالف واإلعمار ال

  خاتمة 
هذه هي بعض الشروط العلمية والموضوعية المرتبطة ارتباطـًا مباشـرًا 

، وثمــة شــروط أخــرى خارجــة عــن إطــار العلــم والتــراث نفســه، بــالتراث نفســه
ثورة االتصاالت والمعلومـات ،ومـا يمكـن اإلفـادة منهـا ، وتتصل بثورة العصر

  . عدتهفي إثراء العمل التراثي على مختلف أص
ينبغي أن تصل بنا إلى التجديد  والشروط ( السبعة ) التي عرضنا لها

جعل من " التراث " مكونـًا حيـًا مـن مكونـات حياتنـا يالذي  ،بمفهومه الحقيقي
وهـذا يعـود ، قبولـه واحترامـه علـى المتنكـرين لـه –بـذلك  –فيفرض ، الحاضرة

عنـي الموقـف مـن أ، بنا إلى ذلك األساس الذي رصدناه ضمن أسس التجديـد
وكــذا األمــر فــي األســس ، وهــو فــي الوقــت نفســه نتيجــة، هــو مقدمــة، التــراث

ومــن هنــا تــأتي ضــرورة النظــر إلــى ، العالقــة بينهــا جدليــة، والشــروط األخــرى
يصــــعب ، التجديـــد فــــي أسســـه وشــــروطه وغاياتــــه علـــى أنهــــا دوائـــر متداخلــــة

  . أو تحديد بداياتها ونهاياتها، الفصل بينها
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اإلشارة إلى أن الشروط على الـرغم مـن أنهـا تبـدأ بكلمـة " وتحسن هنا 
ومــا االنعتــاق إال ، إنمــا هــو أســاس االنعتــاق " فــإن مــا نســعى لالنعتــاق منــه

فنشـر التـراث أفـق ، التي هي أفـق سـابقتها، تأكيد لالنتقال إلى المرحلة التالية
درس و ، والتحقيق عليـه وفـق الضـوابط والشـروط العلميـة أفـق للنشـر، لمعرفته

النصوص درسًا عميقَا أفـق للتحقيـق، ووضـع الدراسـات النصـية فـي سـياقاتها 
واإلشـــراف  ،أفـــق للـــدرس الجزئـــي ( المحـــدود بـــالنص ) الموضـــوعية والعلميـــة
أفـق  -بحيـث تنكشـف تضاريسـه بـدقائقها وتفصـيالتها- على التـراث مـن عـل

الــــذاكرة واســــتثمارًا إلمكانــــات ، وتكــــون نتيجــــة ذلــــك وعيــــًا بالــــذات، لــــذلك كلــــه
  .وسداهما حاضرنا ومستقبلنالتصبح جزءًا من لحمة   ؛وتوظيفَا لها، العلمية

  
  

                                                 

فيصـل ، تنسـيق وتحريـر  ي : قضايا الحاضر وآفاق المسـتقبلراجع البحث المذكور في كتاب : التراث العرب   - 1
  .  328 -309، ص  2002،  عهد المخطوطات العربية: م. القاهرة  الحفيان

  

  على َحدِّ تعبير عبد العزيز حمودة في كتابه " المرايا المقعرة " .   - 2
  
. هيرندن (  والتأصيل في إشكالية التعميم قبل االستقراءدراسة  ؛ راجع : نصر محمد عارف : في مصادر التراث السياسي اإلسالمي 3

   . 40– 39، ص1994عالمي للفكر اإلسالمي ، عهد المال ، أمريكا )



  وجهات نظرباب: 
  

  والكفايات المبادئ : اإلنسان حقوق على التربية

 بالراشد محّمد

 من األخير العقد في وخصوصا الثانية، العالميّة الحرب نھاية مع اإلنسان بحقوق االھتمام بتزايد
 الباردة، الحرب نھاية( والشرقي الغربي المعسكرين بين  الصراع حّدة تراجع مع العشرين القرن
 عن فضال ورومانيا بولندا في شمولية شيوعية أنظمة وسقوط والغربية، الشرقية األلمانيتين ّحدوتو
 حقوق ثقافة بنشر تسمح التي الّسبل شتّى في البحث الضروري من صار ،)السوفياتي االتحاد تفّكك

 للبشر، ةاليومي الممارسة مكّونات من مكّون إلى تتحّول حتّى وذلك ممكن؛ نطاق أوسع على اإلنسان
 وظّفتھا ما كثيرا وسياسية فكرية نخب قبل من محتكرة منھا جعل الذي السائد التصّور بذلك ولتقطع
 أن غرابة وال اإلنسان، حقوق على التربية ذلك إلى الّسبل بين من وكان الخاصة، مصالحھا لخدمة

 عليه اصطلح ما ضمن اإلنسان حقوق على للتربية (2004-1995) عشرية المتحدة األمم خّصصت
 للمدخل أنّ  فيه شكّ  ال ومّما .(2004-1995) اإلنسان حقوق مجال في للتثقيف المتحدة األمم بعقد

 التساؤل ويظلّ  البشر، بين وإشاعتھا وثقافتھا اإلنسان حقوق قيم نشر في ناجعا ادورً  التربوي
 عملية تيّسر نأ شأنھا من والتي المدخل ھذا عليھا يرتكز أن يجب التي األسس حول مشروعا
 حول مشروعا التّساؤل يظلّ  كما منھا، إيجابية مواقف الطالّب /التالميذ وتبنّي القيم تلك استيعاب
 التجريدية النزعة تلك اإلنسان حقوق عن ينزع حتى تملّكھا من التلميذ/للطالب بدّ  ال التي الكفايات

 .غير ال واإلعالمي السياسي الخطابين في تتداول نظرية ومقوالت مفاھيم إلى تحّولھا التي

 ومقترحات تصّورات تقديم في يسھم بما السؤالين ھذين عن اإلجابة إلى الدراسة ھذه تسعى لذلك
 . عامة التربوي للبعد المختلفة األبعاد فيه تراعى تربويا نشاطا اإلنسان حقوق على التربية من تجعل

 الدراسة مفاھيم : 1

  للدراسة المركزية اھيمالمف عند التوقّف المھمّ  من يكون

 :اإلنسان حقوق :أ

 أن دونھا من يمكن ال والتي طبيعتنا، في المتأّصلة الحقوق تلك" بأنّھا اإلنسان حقوق تعريف يمكن
 فإذا اإلنسانية، كامل كان حقوقه كلّ  يملك كان فإذا " بحقوقه، اإلنسان أن يعني وھذا ،(1)"كبشر نحيا

 من تسلب التي الحقوق تعّددت وكلّما إنسانيته، من انتقاص ذلك في كان الحقوق من حقّ  انتقص
 .(2) "المقدار ذلك بنسبة إنسانيته من االنتقاص يكون اإلنسان،

 .اإلنسان وھو بالحقوق المنتفع :أّولھا :أساسيّة محاور ثالثة " على اإلنسان حقوق مفھوم ويرتكز
 ألنّ  الفرد؛ عن يختلف بالحقوق المنتفع اإلنسانف .الحقوق تلك حماية :وثالثھا .الحقوق نوعيّة :وثانيھا
 والفكر الجسد على تنطوي "إنسان" عبارة أنّ  حين في جسدية ذاتا الفرد تجعل األخيرة العبارة

 ضروب كلّ  عن ومتساميا متعاليا مطلقا اإلنسان ھو الحقوق بھذه المنتفع فاإلنسان ،(3) "والكرامة
 لحقوق الثاني المكّون وأّما .محدودا كائنا تجعله التي(الجنسية/ اللّغوية/العرقيّة/ الّدينية) الضيّقة التمييز

                                            
  . باحث من تونس  



 من فھناك الحقوق، ھذه لتصنيف المقترحات تعّددت وقد ونوعيتھا، خصائصھا في فيتمثّل اإلنسان
 ،(4) الحقوق من وغيرھا للمساس القابلة غير حقوق أو أساسية، وغير أساسيّة حقوق إلى يصنّفھا
 الحقوق تلك" إلى تشير األولى إنّ  بحيث جماعية وحقوق فردية حقوق إلى يقّسمھا نم أيضا وھناك
 أي- الثانية أّما .(5)" فردية بصورة وممارستھا بھا التمتّع ويكون فردا، بوصفه للفرد تثبت التي

 كائنا بوصفه- للجماعة وليس للفرد تثبت حيث حقيقتھا؛ في فردية حقوق" فھي -الجماعية الحقوق
 إال تحقيقه يتسنّى ال وممارستھا الحقوق من النوع بھذا التّمتع ولكنّ  -لھا المكّونين األفراد عن الّ مستق
 السياسية الحقوق بين يميّز آخر فريق ويوجد .(6)" اجتماعي وسط في أي أشخاص، عّدة خالل من

 ثالثة إلى اناإلنس حقوق يقّسم الذي التصنيف ذلك التصنيفات ھذه كلّ  إلى ويضاف الحقوق، وبقية
 يعطينا كونه عن فضال حركيّتھا، و اإلنسان حقوق حيوية األمر واقع في يعكس تقسيم وھو أجيال،
 الحقوق ھو الذي- األّول فالجيل :اإلنسان حقوق مسيرة بھا مّرت التي الكبرى المراحل عن فكرة

  " تلك لصفته  ونتيجة ية،والسياس المدنية بصفة يتمتّع الفرد اعتبار  على يقوم -والسياسية المدنية
 القانون فوق يسمو الذي الطبيعي القانون مصدرھا االجتماعية، للكيانات سابقة بحقوق  يتمتّع

 القرنين في ظھرت التي الفلسفية المذاھب من  أصوله يستمدّ  (األّول الجيل) وھذا .(7)"الوضعي
 من مستمّدة ليست حقوق وھي ية،الطبيع الحقوق وعن المستقل الفرد حول عشر والثامن عشر السابع
 .(8)أيضا منھا أسمى بل الدولة؛ سيادة من أسبق طبيعية حقوق على مؤّسسة ولكنّھا السياسية؛ النّظم

 التي والفكرية والسياسية االجتماعية التحوالت اإلنسان لحقوق األّول الجيل يعكس :آخر وبتعبير
 قبيل من اإلنسان حقوق مسيرة في مھّمة ثائقو صدور أثمرت والتي أمريكا، وشمال أوروبا عرفتھا
 ما وعادة ،1789 بفرنسا والمواطن اإلنسان حقوق وإعالن ،1776 أمريكا استقالل إعالن وثيقة
 ھذا األّول الجيل ويتضّمن.(9)اإلنسان لحقوق الغربية بالقراءة اإلنسان حقوق من المرحلة ھذه تعرف

 :(10)منھا الحقوق من مجموعة

 المعامالت أو القاسية والعقوبات التعذيب منع الحياة، في الحقّ ) الفردية رياتوالحّ  الحقوق
 .(التنقل حّرية واألمن، الحرية في الحقّ  والّرق، العبودية حظر المھينة، أو الالإنسانية

 والمدنية، الجنائية اإلجراءات في الضمانات القضاء، أمام المساواة) القضائية الضمانات
 لكلّ  القانونية بالشخصية االعتراف في الحق رجعي، بأثر الجنائي عالتشري تطبيق حظر
 .(فرد

 .(وحمايتھم األطفال حقوق الحقوق، في الزوجين وتساوي األسرة، حماية) العائلية الحقوق

 التّجمع والترّشح، االنتخاب في الحق العامة، الشؤون إدارة في المشاركة) السياسية الحقوق
 .(العامة ظائفالو تقلّد فرصة السلمي،

 Droits الديون الحقوق أو(11) اإلنسان لحقوق االشتراكية بالقراءة والمعروف الثاني الجيل أّما
créances (12) للثورة الفكرية واآلثار االجتماعية اإلفرازات في التحديد وجه على مصدره فيجد 

 نتيجة يتمتّع فردا كونه إلى إضافةـ اإلنسان أنّ  تبيّن فقد كبيرا، اجتماعيا حراكا أحدثت التي الصناعية
 وھو والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحياة في طرف أيضا ھو وسياسيّةـ فرديّة بحقوق تلك لصفته
 الدولة يطالب أن وله والثقافي، واالجتماعي االقتصادي الطابع ذات الحقوق من بجملة يتمتّع بذلك

 إلى أساسا واالجتماعية االقتصادية بالحقوق االھتمام نزعة تعود األمر واقع وفي ،(13) بتحقيقھا
 على االشتراكيون يعيب كان ما وھو االجتماعية، للعدالة الكبرى المكانة تعطي اشتراكية خلفية



 (1966) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العھد ويعدّ  إھماله، الليبراليين
 :(14) على الحقوق من الجيل ھذا ويشتمل .الحقوق من بالضر لھذا القانوني التجسيد

 .البطالة من والحماية العمل حق

 .النقابات تشكيل

 .االجتماعي الضمان

 .المعيشية أوضاعھا وتحسين األسرة حماية

 .الصّحة

 .التعليم

 .الثقافية الحياة في المشاركة

 األمر حقيقة في ھو والذي الثالث، الجيل وھو التصنيف ھذا حسب اإلنسان لحقوق الثالث المكّون بقي
 من يتمكنا لم والثاني األّول الجيلين ألنّ  وحركيّتھا؛ اإلنسان حقوق حيويّة على وواضح قوي دليل

 بحقوق المسّمى الثالث الجيل جاء ولذلك عرفته؛ الذي التطّور نتيجة اإلنسان حقوق جميع استيعاب
 والحق السلم في الحق قبيل من حقوقا يضمّ  وھو ة،التكافلي الحقوق أو الجماعات حقوق أو التضامن

 ھذه  إلى الحقوقي بالشأن المھتّمين بعض ويضيف اإلنسانية، المساعدة في والحق سليمة بيئة في
 .(15)الطبيعية الثروات على الدائمة السيادة في الشعوب حق الحقوق من الطائفة

 :مسألتين على نؤكد أن اإلنسان حقوق لمعنى المفّصل التحديد ھذا خاتمة في المھمّ  ومن

 .اإلنسانية للطبيعة مالزمة اإلنسان حقوق*

 على والدليل ،(16)نھائي بشكل تغلق لم اإلنسان حقوق قائمة أنّ  يعني وھذا تتطّور، اإلنسان حقوق*
 الجينوم حول العالمي لإلعالن 1998 سنة (الثالثة اللجنة) المتحدة لألمم العامة الجمعية تبنّي ذلك
 تبنّته قد (اليونسكو) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة كانت الذي اإلنسان وحقوق بشريال

 .1997 سنة

 التربية : ب

 مجتمعاتھم داخل والجماعات األفراد يتعلّم طريقھا عن التي االجتماعية الحياة عمليات مجموع " ھي
 واستعداداتھم،وھذه واتجاھاتھم الشخصية قدراتھم كافة وفھم بوعي ينّموا أن ولصالحھا الوطنية
 تنمية بواسطتھا يتمّ  التي العمليات جميع "  ھي بل ؛(17)" بعينھا أنشطة على تقتصر ال العملية
 المجتمع عليھا يؤّكد التي اإليجابيّة القيم وتنمية األخرى، سلوكه وأشكال واتجاھاته الشخص قدرات
 والمشاركة للحياة األفراد إعداد بھا يتمّ  التي العملية " تلك يھ مغايرة وبلغة .(18)" إليه ينتمي الذي
 أقصى له يتيح تشكيال معيّن واجتماعي ثقافي إطار في لإلنسان تشكيل ھي أو معيّن، مجتمع في

 الثقافة نمط وتمثّل الجماعة، الحياة في للمشاركة إمكانية أفضل له يتيح كما الذاتي، النموّ  درجات
 لدى النموّ  إمكانيات نظر وجھة من إليھا منظورا لألفراد الكلية الحياة ھي بذلك ةوالتربي . السائدة
 خاللھا من الفرد يكتسب التي " الطريقة إنھا .(19) "المجتمعات لدى التطّور وأھداف األفراد
 ھادفة عمليّة التربية فإنّ  كذلك ولكونھا ،(20)"والمھارات االتجاھات أساسھا على وينّمي المعرفة

 مع تامّ  انسجام في والمواقف االتجاھات وبناء المعارف تملّك من الناشئة تمكين إلى تسعى صديّةوق
 من بمجموعة تتّصف فإنھا ورقي، تقّدم من المجتمع ينشده ما مع تالؤم وفي للمتعلّم الذاتي النموّ 

 :اآلتية النقاط في إجمالھا يمكن التي الخصائص



 .ومتنوعة كثيرة وطرائقھا ومتباينة معقّدة فأھدافھا تعقيد، من تخلو ال عملية التربية

 من تنتقل التربوية العملية كون من ھذه االستمرارية صفة وتتأتى مستمّرة، عملية التربية
 .المجتمع في آخر إلى جيل

 االرتجال عن البعد كلّ  بعيدة عملية لذلك فھي واجتماعي، فردي نموّ  عملية التربية
 .السواء على والجماعة الفرد مصالح تحقّق محّددة أھداف إلى جهتتّ  فھي لذلك والعشوائية؛

 تتمّ  التي والتفاعل التواصل عالقات خالل من التفاعل صفة وتتأتى تفاعلية، عملية التربية
 .االجتماعية والبيئة والمعلّم المتعلّم بين

 .به المحيط الواقع مع يتكيّف المتعلّم جعل على تعمل باعتبارھا تكييف، عملية التربية

 األسرة قبيل من مختلفة مؤسسات فيھا تشترك وقد معقدة، عملية التربية فإنّ  أمر من يكن ومھما
 سيتمّ  الدراسة ھذه في التركيز أنّ  إال .اإلعالم وسائل خاصة بصفة واليوم والمنظمات والجمعيات

 المتعلّم جعل ىعل مضى وقت أي من وأكثر اليوم تعمل مؤسسة ھي والتي فقط، المدرسة دور على
 . كفايات إلى معارفه يحّول

 اإلنسان حقوق على التربية :ج

  .(21) "والتعليم التربية بواسطة اإلنسان حقوق يعّزز أن شأنه من عمل كلّ  " ھي شديد باختصار
 بالجانب التربية ھذه فاھتمام معرفية، تربية وليست باألساس قيمية تربية بكونھا تتّسم لذلك نتيجة وھي
 إال المعرفي بالمحتوى االھتمام وما السلوك، إلى أساسا تتجه إنّھا ذاته، حدّ  في مقصدا يعدّ  ال عرفيالم

 .(22) وسلوكياته الفرد قناعات إلى للمرور أساسيا مدخال لكونه

 من يجعل وسلوكياتھم واتجاھاتھم األفراد مواقف إلى للمرور مدخال المعارف كون على التركيز إنّ 
 )الخصائص من يأتي فيما االنتصار المجيد عبد أجملھا خصائص، ذات اإلنسان قوقح على التربية
23) : 

 خطابھا تؤّسس إنّھا حيث من تنويرية نزعة عن تصدر تربية أي عقالنية؛ تنويرية تربية
 والكرامة واالختالف والتسامح كالحرية والعقل كالذات تنويرية تربوية مفاھيم على اإلنساني
 إلى االتجاه عن يعبّر أنّه المفاھيمي الجھاز ھذا خصائص ومن... يمقراطيةوالد والمساواة

 واألذھان األفكار تنوير ويقصد عاقل، ككائن اإلنسان ذات من ينطلق تحّرري فكري تشييد
 .والعالقات والسلوكات

 في النظر إعادة إلى تنزع إذ نقدي؛ بعد ذات اإلنسان حقوق على التربية إن نقدية، تربية
 الحقوق ھذه ممارسة تعوق والتي اإلنسان، حقوق تنافي التي والسلوكات المبادئ فمختل

 أعمق بتغيير وتنادي للتعليم، التقليدية للممارسة عميق تغيير عن تعلن تربية إنھا .واحترامھا
 الباحثين أحد ذلك عن عبّر وقد .التفكير أساليب من كثير وفي التعليمية المؤسسة وظائف في

 ."عميق ثقافي تحويل ھي اإلنسان حقوق على التربية إنّ " :بقوله

 حيث من وذلك الحديثة؛ التربية مع متناسبة تجعلھا بسمة الحقوقية التربية تتّسم حديثة، تربية
 فأن فيه، يعيش الذي المحيط على (المواطن) المتعلّم شخصية تفتح مبدأ تتضّمن تربية إنھا

 يطابقھا سلوكا ويسلك ويحترمھا اإلنسان بحقوق منيؤ مواطن تكوين الحقوقية التربية تقصد
 محيطھا على بوعي منفتحة المتعلّم شخصية تكون أن إلى بذلك ترمي ھي فإنّما ويعّززھا
 .وقوانين ومؤّسسات أفراد من منه يتكّون وما المحيط ھذا مع إيجابيا وتتفاعل

 سلوكات تعليم إلى جاھھاوات اإلنسان حقوق ثقافة لقيم بتعزيزھا إذ سلوكية؛ قيمية تربية



 سلوكات ويمارس مواقف، يتّخذ ككائن اإلنسان مخاطبة تقصد ھي فإنّما القيم تلك تؤّسسھا
 .(24) فقط مفكر ككائن وليس عملية،

 اإلنسان حقوق على التربية طبيعة يحّدد أن شأنه من ألن مھّم؛ الخصائص ھذه عند التوّقّ◌ف إنّ 
 على المدرسة تساعد تربية وھي خاّصة، كفايات من فتمّكنه لّم،المتع شخصية بناء إلى تسعى كتربية
 : إلى مرجعيتھا في تعود اإلسالمية العربية المنطقة في  تربية محيطھا،وھي على االنفتاح

  الثانية الفقرة في 26 رقم مادته في ينصّ  اإلنسان لحقوق العالمي فاإلعالن :دولية مرجعية
 حقوق احترام وتعزيز اإلنسان، لشخصية الكاملة التنمية يمالتعل يستھدف أن يجب": أنّه على

 األمم جميع بين والصداقة والتسامح التفاھم يعّزز أن يجب كما ، األساسية والحريات اإلنسان
 لحفظ المتحدة األمم بھا تضطلع التي األنشطة يؤيّد وأن الدينية، أو العنصرية الفئات وجميع
 ."السالم

 العربية التربية تطوير إستراتيجية تضمنته ما خالل من ھاعلي نقف :عربية مرجعية
 التربية مبدأ كان حيث لإلستراتيجية؛ األساسية للمبادئ تحديدھا عند (المحدثة اإلستراتيجية)

 نّصت كما مدلوالته بين من ويشمل المبادئ، ھذه أحد اإلنسان وحقوق الديمقراطية أجل من
 :اإلستراتيجية ذلك على

 مراحل جميع في الناشئة لدى اإلنسان وحقوق الديمقراطية مفھوم بترسيخ بيةالتر تعنى أن
 .التعليم

 الديمقراطي العمل على العملية والتطبيقات الممارسات خالل من التربوية األنظمة تسھم أن
 على االعتداء وعدم والعمل، والمدرسة البيت في معھم يعيش ومن زمالئھم بحقوق واالھتمام
 .حقوقھم

 التي األدوات باعتبارھا القوانين واحترام النظام حبّ  على الجيل بتنشئة التربية تمّ تھ أن
 .عليه االعتداء وعدم المجتمع في اإلنسان حقوق وتضمن الديمقراطية، تطبيق تضمن

 تعنى التي والعالمية والقومية الوطنية والتشريعات بالقوانين الناشئة بتعريف التربية تھتمّ  أن
 العمرية ومراحلھم الفكرية مستوياتھم حسب لھم وشرحھا اإلنسان وحقوق بالديمقراطية

(25) . 

 القانون من مستمّدين اثنين مثالين بإيراد االكتفاء سيتمّ  السياق ھذا وفي : الوطنية المرجعيات
 للتربية الوطني الميثاق ومن التونسية، بالجمھورية المدرسي والتعليم للتربية التوجيھي
 أن على تأكيدا الثالث فصله في األّول القانون تضّمن فقد المغربية، مملكةبال والتكوين

 والعمل العلم تثمين على تنعقد قيم من التونسيون عليه أجمع ما غرس إلى تھدف التربية"
 شخصيته مقّومات في متجّذر مجتمع إلرساء الضامنة وھي واالعتدال، والتسامح والتضامن
 الحّرية في الكونية والمبادئ العليا اإلنسانية المثل يستلھم ثة،الحدا على متفتّح الحضارية،
 والتكوين للتربية الوطني الميثاق أما.اإلنسان وحقوق االجتماعية والعدالة والديمقراطية

 المغربية للمملكة التربوي النظام يلتحم":يلي ما الثانية مادته في تضّمن فقد المغربية للملكة
 بالملكية والتمّسك الوطن وحبّ  با اإليمان يجليھا ومقدسات ثوابت على القائم العريق بكيانھا

 العام الشأن في اإليجابية المشاركة في بالرغبة متشبعين المواطنون يربّى عليھا الدستورية،
  العربية باللّغة التواصل من متمّكنون وحقوقھم، بواجباتھم الوعي أتمّ  واعون وھم والخاص،



 وتبنّي االختالف وقبول الحوار بروح متشبّعون وكتابة، تعبيرا -يةالرسم البالد لغة-
 ."والقانون الحقّ  دولة ظلّ  في الديمقراطية الممارسة

 محيد ال خيارا وتجعلھا مشروعية، اإلنسان حقوق على التربية تعطي المختلفة المرجعيات ھذه إن
 بحقوق األخذ " صار  خاللھا من يالت العالم توّجھات اليوم االعتبار بعين أخذنا إذا خاصة عنه

 أنّ  ذلك من األھمّ  بل ؛(26)"اإلنسانية الحضارة سلّم في األمة ارتقاء درجة به تقاس معيارا اإلنسان
 "البشر لخيارات توسيع عملية" ھي األخيرة ھذه أن على يقوم ذاته حد في اإلنسانية التنمية مفھوم

 ماديا الكريم، العيش في أصيل حق -بشرا كونھم ردبمج- اإلنسانية التنمية منظور في وللبشر...
 :مھمتان نتيجتان المنطلق ھذا عن ويتفّرع .وروحا ونفسا جسدا ومعنويا،

 أي على البشر من جماعات ضد التمييز أشكال من شكل أي -بداية- اإلنسانية التنمية ترفض :األولى
 في اإلنساني الرفاه مفھوم يقتصر ال:نيةالثا المعتقد؛ أو االجتماعي، األصل أو النوع، : كان معيار
 مثل الكريمة؛ اإلنسانية الحياة في المعنوية للجوانب يتّسع وإنّما المادي؛ التنّعم على اإلنسانية التنمية
 المشاركة من ينبع الذي الذات وتحقيق اإلنسانية والكرامة والجمال المعرفة واكتساب بالحّرية التمتع
 .(27)"كافة البشري االجتماع شؤون في

 التربوية المؤسسات خالله من تسعى ھادف عمل ھي اإلنسان حقوق على التربية إن القول وخالصة
 المشاركة عبر ممارستھا على مقبال وواجباته، بحقوقه واعيا ليكون الطّالب/التلميذ شخصية بناء إلى
 به تقوم و الناشئة، لدى ّسخةمر كفايات إلى اإلنسان حقوق لقيم تحويل عمليّة إنھا العامة، الحياة في
 شرعية، من والدولية اإلقليمية و الوطنية النصوص لھا توفره مّما مستفيدة التربوية المؤسسات ھذه

 أن فكرة لفترات سادت أن بعد وذلك تنمية، مؤشر اإلنسان حقوق في ترى دولية توجھات من وكذلك
  .(28)صوابھا يخالتار يثبت لم نظرية وھي أوال، للتنمية تعطى األولوية

 الكفايات :د

 على -آخر شخصا أم أستاذا، أم تلميذا أكان سواء- الفرد قدرة ھي الكفاية " إن  :باختصار القول يمكن
 عن تنفصل ال قدرة إنّھا مختلفة، ووضعيات سياقات في مالئما توظيفا المكتسبة المعرفة توظيف
 والمميّزات الخصائص من بجملة تتميّز فھي ولذلك ؛(29)"إجرائية أداة إلى تحّولھا ولكنّھا المعرفة؛

 :(30) ھي

 تعرف بھا أساسيّة خاصيّة ھذه وتعدّ  ؛(أصال المكتسبة) والثروات الموارد من مجموعة تحريك -
 المعارف كلّ  تحريك -الفرد يصادفھا جديدة مشكل– وضعية كلّ  عند يفترض حيث الكفايات؛
 المشكلة لتجاوز وتجارب مھارات أو خالصة معارف كانت سواء الممكنة المكتسبة والكفايات
  .المعترضة

 بشكل يتمّ  ال للكفاية أساسيّة كخاصيّة المعارف من مجموعة تحريك إنّ  ؛ للكفاية الغائي الطابع -
 ذلك اجتماعية؛ وظيفة باعتبارھا القصديّة ھو إذن الكفاية يحكم ما إنّ  محّددة، غاية أجل من بل عبثي؛
 بذلك يقوم ال فھو خبراته وكلّ  السابقة مكتسباته كلّ  يحّرك عندما فالتلميذ اجتماعيّة؛ رةضرو تلبّي أنّھا
 يعترضه طارئ لمشكل حلّ  إيجاد أجل ومن ما، بنشاط القيام أجل من ما شيء إنتاج أجل من بل عبثا
 .ميذللتل بالنسبة معنى لھا وأنشطة ممارسات في أي اليوميّة؛ حياته أو االجتماعية ممارسته في

 في نقّوم ال ألنا القدرات من قدرة تقويم (...) الصعب من كان إذا    Evaluabilité للتقويم القابلية -
 مستوى على فإنّ  ذاتھا؛ في ھي نقّومھا وال لھا، الحاملة المواد أو مواقعھا أو تمظھراتھا سوى الواقع

 وكذا المھّمة تحقّق درجة قياس خالل من بھا نقوم أن يمكن تقويم عملية عن نتحدث أن يمكننا الكفايات
 من المھام من une tache بمھّمة مرتبطا دائما يظلّ  ذلك أنّ  إال إليھا؛ الوصول المرتقب النتيجة



 .ال أم كفء ھو ھل الشخص على نحكم خاللھا

 معارف للمتعلّم تقّدم بأن تكتفي ال األخيرة ھذه أنّ  بمعنى اإلنسان حقوق على التربية غاية الكفاية إنّ 
 كلّما حياتية ممارسة إلى أي كفايات؛ إلى تحويلھا ھو ذلك من فاألھمّ  المعارف، تلك أھميّة من بالرغم
 : ھو اإلنسان حقوق على التربية سؤال يكون وبھذا ذلك، تستدعي وضعية في نفسه اإلنسان وجد
 الحقوقية فاھيمالم تصير كيف أي ؟ كفايات لتملّك سبيال اإلنسان حقوق على التربية تكون كيف

 ھذا إن االمتحان؟ بانتھاء تنتھي معارف مجّرد ال يوميا، سلوكا الديمقراطية اإلنسانية والمبادئ
 حقوق على التربية عليه تكون لما فقط تصّورا ال تحمل عنه اإلجابة أن باعتبار خطير السؤال
 من ويكون بمحيطھا، وعالقتھا ذاتھا حدّ  في التربوية المؤّسسة عليه تكون لما كذلك وإنّما اإلنسان،
 المبادئ عند التوقّف -الكفايات تملّك على كتربية- اإلنسان حقوق على التربية إلى التطّرق قبل المفيد
 .التربية تلك عليھا تقوم أن يجب التي

 اإلنسان حقوق على التربية مبادئ: 2

 لمادة تسند إحداھما :اربتينمق عبر أو بطريقتين تتمّ  اإلنسان حقوق على التربية أن المعلوم من 
 حقوق على التربية مھّمة المواطنة على التربية مادة أو المدنية التربية مادة مثل واحدة مدرسية
 أو االجتماعية المواد قبيل من الحاملة المواد من لمجموعة المھّمة تلك فتسند الثانية وأّما .اإلنسان
 إلى اليوم نحتاج اإلسالمية العربية المنطقة في فإنّنا نالمقاربتي بين الفوارق  أھميّة وعلى .اللّغات
 وباعتبار ناحية، من التربوية ونظمنا مؤسساتنا في ككلّ  المسألة حداثة باعتبار بينھما إدماجية مقاربة
 اإلنسان حقوق قيم ترسيخ في المدرسة تساعد أن شأنھا من التي المؤسسات لبقية نسبيا المحدود الدور

 على التأكيد يتمّ  أن المفيد من يكون وناجعة ناجحة اإلنسان حقوق على التربية تكون وحتى وثقافتھا،
 :التوالي على ھي المبادئ وھذه اإلنسان، حقوق إلى النظرة تحكم أن البدّ  التي الرئيسة المبادئ

 

 

 مشترك إنساني نتاج اإلنسان حقوق :أ

 أسھمت وإنّما واحدة؛ حضارة ةوليد ليست اإلنسان حقوق أن تام بوضوح يعني المبدأ وھذا
 تنسب أن حضارة ألي اليوم يمكن ال وعليه .ومتعاقبة مختلفة إنسانية حضارات بلورتھا في

 بالمّرة يلغي ال ذلك ولكنّ  الغرب؛ في الحالي شكلھا أخذت أنّھا صحيح الحقوق، ھذه لنفسھا
 بعض يرى ولذلك ،تجسيدھا وفي واكتمالھا الحقوق ھذه نموّ  في األرض شعوب بقية مساھمة
 من أنواع ثالثة إلى األصل حيث من " تعود األخيرة ھذه أنّ  اإلنسان بحقوق المھتّمين
 وإسھامات اإلنساني الفكر نتاج في المتمثّلة والمصادر الدينية، المصادر ھي المصادر،
 وقوامھا االتفاقية المصادر ثمّ  الكبرى، اإلنسانية الثورات وقيم السياسيين والمفكرين الفالسفة
 في اآلن تشّكل والتي الحقوق، بھذه الصلة ذات الدولية واإلعالنات والمواثيق االتفاقيات
 لحقوق الدولي القانون به ونعني العام، الدولي القانون فروع من جديدين فرعين مجملھا
 البشر بين مشتركا نتاجا اإلنسان حقوق تكون وأن.(31) "اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان
 يستفيدوا أن البدّ  المعمورة أرجاء مختلف في األفراد كلّ  أنّ  يعني فھذا غربية صناعة وليست

 سيّما وال الحضارات، مختلف عن  دخيل بمعطى ليست أنّھا يعني وھذا الحقوق، ھذه من
 ولو السياق ھذا في التطّرق المفيد من يكون وقد .اإلسالمية العربية الحضارة إلى بالنسبة
 سبّاقا اإلسالم كان اإلسالمية العربية الحضارة ففي الحضارات؛ ھذه عن أمثلة ىإل بعجالة
 نجده والذي اإلنسان، حقوق من كحق المساواة مثال أخذنا فلو اإلنسان، حقوق إقرار إلى



 نظرتھا في سواء اإلنسان حقوق عن الدفاع راية تحمل التي البلدان في حتى ينتھك اليوم
 مضمون حقّ  أنّه نجد الجنوب؛ بلدان من إليھا المھاجرين مع ھاتعامل في أو أخرى لشعوب

 وأنثى ذكر من خلقناكم إنّا الناس يأيھا " :الكريم القرآن في يقول تعالى فا اإلسالم، في
 والرسول.(32)"خبير عليم هللا إنّ  أتقاكم هللا عند أكرمكم إنّ  لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم

 من وآدم آلدم كلّكم واحد، ربّكم إنّ  الناس أيھا " :الوداع حجة في الق وسلم عليه هللا صلّى
 ألبيض وال أبيض، على ألحمر وال عربي، على لعجمي وال عجمي على لعربي ليس تراب،
 في إكراه ال " :وجل عز يقول العقيدة حّرية إلى وبالنسبة."... بالتقوى إالّ  فضل أحمر على
 والتكافل العدل قبيل من اإلسالم أقّرھا التي قوقالح من ذلك غير إلى (33) "الدين

 حقوق تراكم في أسھمت بدورھا القديمة الحضارات بأن علما .(34) إلخ...(التضامن)
 كان وإال الزواج في العقد وأوجب ، األسرة حقوق  نظّم" الذي حمورابي قانون مثل اإلنسان
 بالدفاع لھا تسمح حقوقيّة صيةشخ الزوجة ومنح زوجته، على الزوج سلطة من وحدّ  باطال،
 من الحرمان حقّ  وحصر األبوية، السلطة من وخفّف وأموالھا، أمالكھا وبإدارة حقوقھا عن

 في والعبيد األحرار وبين واألجانب، المواطنين بين ميّز أنّه غير (...) بالمحكمة اإلرث
 اجتماعية فئات إلى بتصنيفھم األحرار المواطنين بين وميّز البابلي، المجتمع
 التعبير حرية تكريس إلى سباقين كانوا الذين اليونانيين عند نجد نفسه والتمييز.(35)"متباينة
 على اقتصر األمر ولكنّ  الدولة؛ المدينة عرفتھا التي المباشرة الديمقراطية خالل من

 فإنّ  وعموما .فقط الدولة المدينة تلك إلى تعود أصول من المنحدرين الرجال أي األحرار؛
 الغرب من جاءت التي الھاّمة واإلسھامات فقط الحديث العصر وليدة تكن لم اإلنسان حقوق
 ھي ما مھّمة، حقوقية إعالنات أنتجت التي الكبرى الثورات خالل ومن التنوير، عصر خالل
 الحقا ستصدر التي لإلعالنات األخرى اإلنسانية الحضارات إسھامات من كغيرھا تمھيد إال
 ديسمبر10 في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن صدور من بدءا المتحدة مماأل منظمة عن

 .عالمية حقوقا منھا يجعل الذي ھو اإلنسان لحقوق المشترك األساس ھذا إنّ  .1948

 عالمية اإلنسان حقوق :ب

 والحضارية الثقافية الخصوصيات تجاھل بالمّرة اإلنسان حقوق بعالميّة القول يعني ال  
 مرتبطا أدنى حّدا تمثّل الدولي القانون بمقتضى بھا المعترف اإلنسان حقوق "أنّ  نييع ؛وإنّما
 ومطلقية الكائن ھذا وحدة عن تعبّر أنّھا كما ، وبآدميته اإلنساني الكائن بوجود
 الشخص" ھو اإلنسان حقوق مجال في "الحقّ  شخص" أنّ  فيه الشك مّما إذ ؛(36)"كرامته
 يمثّل فھو مختلفا، أو متغايرا ليس أنّه لإلنسان المميّزة السمات ھمّ أ ومن اإلنسان، أي الطبيعي
 إخضاع تحتّم اإلنسانية الوحدة وھذه وأعراقھم، الناس أجناس اختلفت مھما واحدة وحدة
 والمتكاملة  الموحدة القانونية القواعد من عدد إلى اإلنسان بكرامة المتعلّقة الجوانب مجمل
 إلى تھدف النھاية في وھي إنسانا، بصفته اإلنسان إلى  ترجع ناإلنسا فحقوق بينھا، فيما

 اإلنسان حقوق فإنّ  المنطلق ھذا ومن ،(37)"طبيعتھا تنّوعت مھما اإلنسانية الكرامة  حماية
 واحد المشترك أساسھا ألنّ  عالمية؛ وھي تمييز، دون من كافة الناس تخاطب ألنّھا عالمية؛
 اإلنسان حقوق عالمية على التأكيد سياق وفي .(38) عالمية طبيعة لھا التي العدل مبادئ وھو
 مبادئ تعتنق الثقافات جميع فإنّ  الناس اختلف مھما " عبادي شيرين اإليرانية المحامية كتبت

 األبرياء، بقتل تسمح ديانة من وما البشر، استغالل مع تتسامح ثقافة من فما معيّنة، مشتركة
 والقسوة الوحشية اإلنساني، للضمير بغيض التعذيب والھول، العنف تقبل حضارة من وما

 فيھا تشارك التي- المشتركة المبادئ ھذه فإنّ  وباختصار وناموس، عرف كلّ  في مروعتان



 غاليا يثّمنھا التي الحقوق وھي األساسية، اإلنسانية حقوقنا صورة تعكس -الحضارات كلّ 
 النتھاك كذريعة تستخدم أالّ  يجب الثقافيّة النسبيّة فإنّ  لذا مكان؛ كلّ  في إنسان كلّ  بھا ويتعلق
 فاإلعالن جذرية، البشرية الحضارات قيم أعمق تجّسد الحقوق ھذه أنّ  بما اإلنسان حقوق
 مع وينسجم معا، والغرب الشرق على ينطبق عالميا وجوده بمقتضى اإلنسان لحقوق العالمي

 إنسانيتنا، تقويض إلى إال يؤّدي ال نسانيةاإل حقوقنا احترام في والتقصير ودين، إيمان كلّ 
 يلجأون مكانا الضعفاء يجد لن ذلك فعلنا إن ألنّنا األساسية؛ حقوقنا ندّمر أال على فلنعمل
 .(39)"إليه

 للتجزئة قابلة غير اإلنسان حقوق: ج

  إلى إضافة (1993) اإلنسان لحقوق العالمي فيينا مؤتمر عليھا أّكد التي النقاط بين من
 تجزئتھا، وعدم اإلنسان حقوق بترابط المتصلة تلك اإلنسان حقوق عالميّة مبدأ إلى تأكيدال

 والذي الباردة، الحرب خالل طويلة لفترة استمرّ  الذي الجدل من نوعا حسم قد بذلك ويكون
 الغربية الدول كانت التي والسياسية المدنية الحقوق أھمّ  أيھما :اآلتي السؤال مداره كان

 تعلّقا االشتراكية الدول أبدت التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق أم يھاإل تنتصر
 ما شكلية حقوقا اعتبرتھا التي السياسية المدنية للحقوق لالنتباه مثير تجاھل مع بھا، واضحا

  .(40)واالجتماعية االقتصادية اإلنسان لحقوق التام اإلعمال يسبقھا لم

 l’indivisibilité des droits de للتجزئة قابليتھا وعدم ناإلنسا حقوق تكامل إنّ 
l’Homme من اإلنسان حقوق لطوائف المتساوية األھميّة حول توافق وجود" يفترضان 

 المنعقد اإلنسان لحقوق الدولي المؤتمر في عنه عبّر ما ،وھو(41)"وتطبيقھا احترامھا حيث
 لكون نظرا وإنه " :يلي ما منه 13 رقم الفقرة تضمنت عندما 13/5/1968 في طھران في

 المدنية للحقوق الكامل التحقيق يستحيل للتجزئة قابلة غير األساسية وحرياته اإلنسان حقوق
 في مستديم تقّدم فإنجاز والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق التمتع غير من والسياسية

 سليمة ودولية وطنية ياساتبس مرھون الفعلي العمل موضع اإلنسان حقوق وضع ميدان
 الفكر يعد" لم األساس ھذا وعلى ،"واالجتماعية االقتصادية التنمية صعيد على وفّعالة

 الشاملة فالتنمية ، تجزيئية نظرة الحقوق ھذه إلى ينظر القانوني الفكر وكذا اإلنساني
 "األخرى دون منھا بطائفة وليس كافة اإلنسان بحقوق والعناية االھتمام محالة ال تستوجب

 .األخرى حساب على لحقوق تحقّق ال و البقية، على لحق تفضيل ال أنّه بمعنى ؛(42)

 التربية ھذه تكون حتى وذلك اإلنسان؛ حقوق على التربية تحكم أن يجب المبادئ ھذه إنّ 
 االنتشار وعالمية إنسانية نشأة ذات منھا يجعل الذي اإلنسان حقوق منطق مع منسجمة
 .تكسبه أن التربوية المؤّسسة على بالھيّن ليس تََحدًّ  وھو والمكّونات، جزاءاأل ومترابطة

 كفايات اإلنسان حقوق :3

 التربوية، المؤسسة في اإلنسان حقوق وفقالھما تناول يتمّ  اللتين المقاربتين إلى اإلشارة سبقت
 التربية مع اإلنسان حقوق تستحيل كيف :وھو أال الخطير التساؤل إلى كذلك اإلشارة وسبقت

 ھذا عن ولإلجابة ما؟ مشكلة سبيله اعترضت كلّما اإلنسان يمارسھا عملية كفايات إلى
 حقوق على التربية مسألة إلى التطّرق يتمّ  عندما الذھن تخامر التي النقاط من وغيره السؤال
 طالمرتب الطابع أي المدرسي الطابع الحقوقية الثقافة ھذه تتجاوز لم لو فماذا اإلنسان،

 ھذه اصطدمت لو وماذا غير؟ ال وظيفية معارف مجّرد إلى فتتحّول المدرسية، باالمتحانات
 المدرسية التربية سؤال فإن لذلك المدرسي؟ الوسط في لھا نقيضة بممارسات الحقوقية القيم
 وكيف أعمل؟ كيف"و ؟ أوجد كيف" ھو بل "أعرف؟ ماذا" ليس اإلنسان حقوق على



   .(43)أشارك؟

 مادة مثل بعينھا مدرسية مادة إلى بإسنادھا سواء- اإلنسان حقوق على التربية أن األكيد
 :منھا عديدة فالصعوبات يسيرا، أمرا ليست -الحاملة المواد من لمجموعة أو المدنية التربية

 دوال أن يرى خالله من والذي التلميذ/الطالب يعيشه الذي اليومي بالواقع تتّصل صعوبات
 أنّ  كما ، الحقوق تلك انتھاك في لحظة تترّدد ال اإلنسان حقوق عن عالدفا راية تحمل

 دائما ليست اإلسالمية العربية مجتمعاتنا وفي مدارسنا وفي أسرنا في اليومية الممارسات
 ھذه أن واألكيد .عنھا بعيدة ممارسات الغالب في بل وثقافتھا؛ اإلنسان حقوق قيم مع منسجمة
 .مغاير نحو على تفكيرا  اإلنسان حقوق على التربية في التفكير من تجعل التحديات

 ضبط بالضرورة يعني فھذا مغاير نحو على تربية اإلنسان حقوق على التربية تكون أن
 المحّدد ھي ستكون الكفايات ھذه أنّ  بمعنى تحقيقھا، على العمل يتمّ  ومحّددة واضحة كفايات

 .    .  stratégies d’apprentissage التعلّم الستراتيجيات

 فھم من المتعلّم تمكين إلى تسعى كتربية اإلنسان حقوق على التربية طبيعة إلى بالرجوع
 من المتعلّم بشخصية صلة على تكون أن بدّ  ال الرئيسة الكفايات فإن منه، موقف وبناء واقعه
 لطالبا /التلميذ بشخصية الصلة ذات الكفايات أخرى،أّما ناحية من بمحيطه وبعالقته  ناحية
 ووظيفتھا" الذات تنمية كفايات ،فھي(44) (لتكون تعلّم)ب اليونسكو عنه عبرت ما إلى فتعود

 االرتقاء في الفاعل اإلسالم وعلى االيجابي الفعل على قادرة ذاتا المتعلّم تجعل أن
 ما تستھدف فھي معه وتواصله بمحيطه التلميذ بعالقة المتصلة  الكفايات أّما.(45)"بالمجتمع

 القدرات المتعلّم يكتسب أن " تستھدف أنّھا بمعنى ؛(46)(لتعمل تعلّم)ب اليونسكو عنه رتعب
 وما حقوقية، قيم من به آمن ما فعليا يترجم أن إلى وسلوكيا عمليا تؤھله التي واالستعدادات

 واالختالف والسلم والتسامح والعدل والديمقراطية كالمساواة مبادئ من وجدانه في ترّسخ
 التلميذ بعالقة تتصل األولى الكفايات كانت إذا أنّه بمعنى.(47)"والقيم المبادئ من لكذ وغير
 األولى عن بمعزل الثانية بذلك تكون ولن الغير، مع وتفاعلية تواصلية ھي الثانية فإن بنفسه،

 :أھّمھا من بيداغوجية خيارات رھين يظلّ  منھما أي تحقيق فإن وبالتالي والالعكس،

 ولكن ضروري؛ أمر -مدرسية مادة كلّ  في تقّدم كمعطيات- المعارف : عارفالم وظيفية*
 ذاتھا في غاية ليست أي وظيفية؛ أنھا ھو اإلنسان حقوق على التربية حالة في يميزھا ما

 كمواطن بدوره للقيام يؤھله بما الطّالب/ التلميذ سلوك في اإليجابي التأثير منھا الھدف ؛وإنّما
 تجعل ال  الوقت نفسه في ولكنّھا أھميتھا؛ تفقدھا ال  للمعارف وظيفيةال وھذه مجتمعه، في

 األقطاب بين األضالع متساوي didactique التعلّمية عليه بنيت الذي التعليمي المثلث
 على يركز ال التقويم تجعل للمعارف الوظيفية وھذه  والمعرفة، والمتعلّم المدّرس : الثالثة

 سياقات بمثابة تكون أسئلة إلى يجنح المدّرس يجعل ما وھو ف،التوظي كيفية على بل الكمّ 
 عن بعيدا معارف من اكتسبه ما توظيف على ويقدر رأيه، عن لإلفصاح للطّالب مناسبة
 .الكمّ  عن بعيدا تقويما تعني المعرفة فوظيفية الحفظ،

 :ألنّه وذلك أبعاده بمختلف التلقين عن التخلّي ذلك ويشمل :التلقين مع القطع*

 البطريركية النزعة على القائمة االجتماعية العالقات أشكال وتدعيم وتعزيز نشر في يسھم -
 التربوية، العملية محور التلميذ جعل دون تحول النزعة وھذه شرابي، ھشام عبارة حسب

 التلقين إن ثانية بلغة .إليه الموجھة المعرفية المحتويات بناء في إسھامه دون تحول وبالتالي



 يوميا يعيشھا التي الظواھر من مواقف اتّخاذ وبالتّالي النقد، آليات باكتساب للمتعلّم سمحي ال
 .البيت أو المدرسة في سواء

 إنتاجھا مسايرة وبالتالي فيھا، االنصھار حدّ  إلى الجماعة في االندماج نحو التلقين يدفع
 لدى المتقارب (التلقائي)تفاقياال أو التقريري التفكير بالضرورة تولّد" عملية فھو به، والقبول
 عن البحث إلى ويدفعه نفسه، في الثقة التلميذ يفقد التلقين أن يعني وھذا ،(48) "األفراد
 االختالف يفقد  للوحدة القصوى األولوية إعطاء إن صانعيھا، من يكن لم وحدة في االندماج
 ضرورة وبين واحترامه فاالختال إلى الدعوة بين ممّزقة المتعلم ذات ستكون لذلك داللته؛
 .والوحدة اإلجماع

 من يجعل ما وھو لھا، وناقل المدرسية للمعارف متقبّل مجّرد إلى المتعلم -التلقين أي- يحّول-
 على األكبر الخطر يمثل المحدود األفق وھذا االمتحانات، يتعدى ال المعارف ھذه عمر

 بين للمساواة الضامنة النصوص لّ ك الطالب يستظھر أن معنى فما اإلنسان، لحقوق التربية
 في النجاح ھو األساسي الرھان ترى الخاصة قناعته أنّ  باعتبار نقيضھا ويمارس الجنسين
 .غير ال االمتحان

 .(49)"بينھم الفردية الفروق يراعي وال واھتماماتھم، الطالّب حاجات " التلقين يھمل -

 كمية قياس على يقوم التقويم نم معينا نمطا التدريس في التلقيني األسلوب" يفرض-
 (50)"الطالب يحفظھا التي المعلومات

 أسلوب ھو الذي التسلّط، عن االبتعاد إلى  التلقين عن التخلّي يؤدي :التسلّط مع القطع*
 تربية في األبوية السلطة استخدام في واإلفراط واإلكراه اإللزام مبادئ على يقوم تربوي
 العالقة ھذه وتأخذ... العمودية العالقة مبدأ على االتجاه ھذا ويرتكز وتنشئتھم، األطفال
 عليھا يقوم التي المبادئ إجمال ويمكن والجسدية، والفيزيائية النفسية بأشكاله العنف صورة
 :في التسلطي السلوك

 .والمادية والنفسية الرمزية المختلفة بأشكاله العنف مبدأ" -

 ...والعاطفية االنفعالية المجافاة مبدأ

 والجمود والتصلّب والتسلّط والضغينة البغضاء قيم الشخصية في األسلوب ھذا وينّمي
 و التكيّف على القدرة وفقدان النقص ومرّكب واإلثم واالضطراب والخجل والقلق والكراھية
 اإلنسان في تنّمي أن التربية لھذه يمكن ال المعرفي المستوى وعلى .االنھزام وروح االتكالية
 تؤّكد بل وحضورھا؛ الذات تأكيد إلى الميل أو التحصيل وحبّ  واالبتكار اإلبداع على القدرة
 والتبخيس بالنقص والشعور واالتكال  الھزيمة وروح والقصور بالدونية اإلحساس النفس في

 إلى الغالب في تنتھي القھرية السلطوية النزعة أنّ  " رضا جواد محّمد ويرى .(51) "الذاتي
 أحيانا بالضعف إحساس وعن أحيانا خبث عن واألذى والقّوة القھر يتجنّب خانع إنسان إيجاد

  .(52)"المراوغة بأسلوب الفرصة له تسنح عندما ينتقم بل يعترض؛ ال بالتالي وھو أخرى،

 قسريّة تربية فھي واالمتثال، والطاعة اإلخضاع على تقوم التسلّطي لألسلوب وفقا التربية إنّ 
 أن من فبدال عليه، الناشئة تنشئة اإلنسان حقوق على التربية تروم ما نقيض على وذلك
 ذاته على ينكفئ فإنه الثقة؛ تلك على بناء اآلخر مع ويتفاعل نفسه في الثقة التلميذ يكتسب
 تروم اإلنسان حقوق على التربية كانت إذا ثان بتعبير اآلخر، من والخطر بالخوف شاعرا
 .وبمحيطه بنفسه ثقته الفرد تفقد التسلّطية التربية إنّ ف اآلخرين وفي الذات في الثقة بناء

 :ب ذلك دعم المفيد من يكون والتسلّط التلقين مع القطع جانب وإلى

 يعرف ما تحقيق في خصوصا مھّمة تعلمية تعليمية تقنية الحوار إن :الحوار اعتماد*



 الحوار ھو لمقصودا الحوار أنّ  على التأكيد من المجال ھذا في والبد التربوي، بالتفاعل
 تنشيط المدّرس دور ويكون بدقة، مرسومة أھداف تقوده الذي الحوار أي الديداكتيكي؛

 .األھداف تلك إلى الوصول بغية المتعلّمين بين الحوار

 استماع من -الخصوص وجه على- ويمّكنھم النظر، وجھات بتبادل للمتعلّمين الحوار يسمح
 العمل، الكرامة،حق)ما لمسألة والھادف الھادئ شالنقا من ثّمة ومن بعض، إلى بعضھم
 .(الخ...الثقافي المنتوج من االستفادة في الحق الرأي، حرية

 ويسھّل األدوار، تبادل المتعلمين على ييّسر الحوار فإن التواصل كفاية تنمية جانب وإلى
 األحكام نّبتج على تربية إال اإلنسان حقوق على التربية وما الحقيقة، نسبية تقبل عليھم
 يقول ومثلما كذلك، صحيح والعكس اآلخر وصواب الذات خطأ باحتمال والقبول المطلقة
 .مطلق خطأ وال مطلق صواب يوجد ال :بياجيه

 المھارات واكتساب المعارف بناء في فّعال األسلوب ھذا :المشكالت حلّ  أسلوب اعتماد*
 جاھزة لنماذج وفقا معھا يتعاملون ينالمتعلّم يجعل ال الحقوقية المادة وتقديم والمواقف،

 .إليھم بالنسبة داللة ذا المشكل يكون عندما سيما ال أشد وبحماس أكبر وجھد بشغف ؛وإنّما
 تحديده في G.Brousseau بروسو أكد فقد المشكل، النتقاء ضرورية المدّرس كفاءة وتبدو

 الكالم إلى تدفعه وأن لميذ،الت تستثير أن ينبغي األخيرة" ھذه أن على المشاكل ھذه لخصائص
  .(53)"الذاتي والتطّور والتفكير

 حلّه في المعتمدة والتقنيات المتعلّمين على طرحه وطريقة للمشكل المربّي اختيار حسن إن
 من يجعل األسلوب ھذا وأنّ  خاصة المشاكل، حلّ  أسلوب لنجاح ضرورية شروط كلّھا

 اإلطار عن يبعدھا إنه الحلول، وإيجاد لتمحيصوا للتفكير مسألة اإلنسان حقوق على التربية
 .والتجريدي النظري

 تجاوز يقع بحيث التواصل مسارات بتنويع تسمح طريقة الفرقي العمل يعد : الفرقي العمل*
 ويلتزم بينھم فيما اآلراء الطالّب فيتبادل التلميذ،/المعلّم ثنائية على القائم التقليدي المسار ذلك

 .فريقه نحو االلتزام من بنوع يحسّ  التلميذ إن كفريق، عملھم مبتقدي الفريق أعضاء

 المواقف بناء من يمّكنھم نفسه الوقت وفي أرائھم، بإبداء للجميع الفرقي العمل ويسمح
 المواقف إلى ماسة حاجة في العالم في اإلنسان حقوق قضايا ليست أو مناقشتھا، بعد الجماعية
 حقوق إلى الحاجة فيه تتعاظم عصر في أخرى وبعبارة .ثقافة تصير أن إلى أي الجماعية؛
 على نشأ من ألن التشاركي؛ و التعاوني العمل تكريس المفيد من يكون اإلنساني التضامن

 ذلك خالف وعلى التطّوعي، للعمل متقباّل يكون أن الصعب من الذات وحبّ  المنافسة ثقافة
 أنّ  علما  والتضامنية، التطوعية األعمال في االنخراط في يترّدد ال التعاون على نشأ من فإنّ 

 :اآلتية الصفات خالل من يتحّدد التعاوني العمل أسلوب

 .تالميذ 6و 2 بين عددھا يتراوح صغيرة مجموعات في التالميذ يتعلم أن"-

 .والقدرات االستعدادات مختلفي تالميذ من مجموعة كل تتكّون-

 .مشتركة أھداف جموعةم أو ھدف تحقيق نحو مجموعة كلّ  أفراد يسعى-

 .المشتركة أھدافھم لتحقيق إيجابيا؛ اعتمادا بعض على بعضھم المجموعة أفراد يعتمد-

 .لوجه وجھا المجموعة أعضاء يتفاعل-

 .المجموعة في زمالئه وتعلّم تعلّمه عن مسؤوال المجموعة من عضو كلّ  يكون-

 واتخاذ القيادة مھارات ثلم التعاوني الجماعي العمل مھارات المجموعة أعضاء يستخدم-



 .إلخ...والتواصل القرار

 .(54)"فيه نجاحھم ومدى تمّ  الذي العمل جودة درجة مجموعة كلّ  أفراد يقّوم

 في التمثاّلت مفھوم "  أّن◌ّ  على التأكيد من بدّ  ال البداية في :الطالّب/ التالميذ تمثالت من االنطالق*
ة الحظوا إنّھم إذ مستمر، التكوين ميدان يف الفاعلين يد على والتعليم التربية مجال ة بطريق  براغماتي

ة أنّ  ار فئ ذي- الكب انوا ال يھم يوّجھون ك اتھم إل ون -خطاب ة معارف يحمل ا تشّكل قبلي  تفسيريا نظام
ى التمثاّلت اسم المكّونون ھؤالء أطلق وقد التواصلية، العمليّة على إيجابا أو سلبا يؤثرون يجعلھم  عل
 فكّ  على العمل ينبغي مھنية وتجارب شخصي، لتاريخ حصيلة ھو الذي والذھني ثقافيال المنتوج ھذا

 تواصلية، وضعية في معھا يوجد التي المجموعة وبين بينه التواصل تحقيق المدّرس أراد إذا شفرتھا
د حّ  لق ى (Jean Migne) ميني جان أل يم انطالق" ضرورة عل ثاّلت من التعل ذ تم  التالمي

ى للمعارف مرسل من األستاذ دور يرتغي وضرورة(...) ط إل ي للمجموعة منّش ون الت ه تتّك  ومن من
 .(55) "تالميذه

ذ تمثاّلت اعتماد  أھمية من أھميته يستمدّ  المطّول الشاھد ھذا عند التوقّف إنّ  ة في التالمي ى التربي  عل
م المدرسة إلى يأتون تحديدا المرحلة ھذه فتالميذ ، الثانوية المرحلة في خصوصا اإلنسان حقوق  ولھ

إن وبالتالي العالم، في ممارستھا وعن اإلنسان حقوق عن تصّورات اء ف ة مواقف بن ديھم إيجابي  من ل
وق ا يمرّ  اإلنسان حق التعرف وجوب ى ب ذه عل ين تصّورات تقتصر وال التصّورات، ھ ى المتعلّم  عل
لقب من أخرى مسائل إلى تتعداه بل اإلنسان؛ حقوق في فقط الدولي الجانب اواة ي ين المس  الجنسين ب
دا المجال ھذا وفي والوالءات، االنتماءات قبيل ومن رز تحدي ا نزعة تب ر م ه يعبّ ى باالنتصار عن  إل

اءات ة االنتم تعلّم إحساس أي ؛les appartenances élémentaires األولي اء الم ى باالنتم  إل
ة جماعات و (القبيلة/العشيرة) دموية جماعات ة) ديني ىإ أو (طائفي ة ل روابط) جھ ة ال  وھي ،(الجھوي

وق مع تتالءم ال قد روابط كلّھا وحظ حيث اإلنسان؛ حق رد أن " ل ذه في الف  إذا يضيع المجتمعات ھ
 .(56) "الجھوية المجموعة أو اإلثنية الجماعة أو الدينية الطائفة أو العشيرة أو األسرة عن انقطع

ة والمواقف االتجاھات بناء من يجعل الذي ھو وحدھا التالميذ تمثاّلت من االنطالق إن را االيجابي  أم
ألة تظل التصّورات تلك استثمار فدون ممكنا، ز مس ة االتجاھات تعزي  ودون محدودا، عمال اإليجابي

تفادة ين تصّورات من االس ى المتعلّم ّوة ردم يبق ين الھ يم ب ة الق ة والممارسة الحقوقي را اليومي  أم
 .المعتمدة صليةالتوا اآلليات كانت مھما مستعصيا

 :ختامية مالحظات

 .العولمة زمن العربية المدرسة رھانات أحد ھي اإلنسان حقوق على التربية*

ات؛ الحظوة تعطي مقاربة على اإلنسان حقوق على التربية ترتكز* ة أي للكفاي يم لترجم ة الق  الحقوقي
 .يومية ممارسات إلى

 موقف، وبناء الواقع فھم على بالقدرة باألساس بطترت اإلنسان حقوق على بالتربية المتصلة الكفايات*
 .العالئقي الجانب وكذلك للتلميذ، الشخصي الجانب بالضرورة تشمل أنّھا يعني ما وھو

 في ناجع دور العربية التربوية للمؤسسة يكون لن التسلّط على القائمة والتربية التلقين مع القطع دون*
 .اإلنسان حقوق على التربية

ة، البيداغوجيا خصائص وعلى اإلنسان، حقوق مبادئ على اإلنسان حقوق على بيةالتر تبنى*  الحديث
 .األطراف المتعّدد التواصل أسس تملّك وفي المعرفة، بناء في فاعال طرفا التلميذ من تجعل التي

 األخيرة ھذه ستظل اإلنسان حقوق على التربية في المربين انخراط ودون التقويم طريقة تغيير دون*
 .بيئتنا عن غريبة



ة بإعطاء تسمح الكيف أسئلة عن اإلجابة وحدھا* ى التربي وق عل ة اإلنسان حق ا؛ خاصة ھوي  ألن بھ
  .لحسنه أو حظھا لسوء وھذا المعرفة، تحتكر تعد لم التربوية المؤسسة

 

 

 :اإلحاالت

 
ادئ : 1 دريس مب وق ت ة أنشطة ؛ اإلنسان حق دارس  عملي ة للم ة االبتدائي م شوراتمن والثانوي  األم

 اإلنسان لحقوق الوحيد التعريف ھو ھذا ليس الواقع وفي . 3ص ، 2003 مايو /أيار جينيف المتحدة،
ثال ذلك من أخرى، تعريفات ھناك بل ا م د أورده م ه الرشيدي أحم ا " :بقول وق أّم ا اإلنسان حق  وم

ه كاألستاذ البعض عّرفھا فقد أساسية حريات من بھا يتّصل ابأنّ  كاسان ريني رع ھ روع من ف وم ف  العل
ة إلى استنادا الناس بين العالقة بدراسة يختصّ  االجتماعية، د اإلنسان كرام وق بتحدي  والرخص الحق
ة دراسة ؛ اإلنسان حقوق الرشيدي أحمد إنظر للمزيد ." إنساني كائن كلّ  الزدھار الضرورية  مقارن

ي ة ف ق النظري اھرة، ؛ والتطبي ة الق ة، الشروق مكتب ين ومن .30ص ، 2005 الدولي ات ب  التعريف
ادئ عن عبارة اإلنسان حقوق إنّ  " :نجد كذلك األخرى راد يمكن مب بھا لألف ا يتصّرفوا، أن بحس  كم
 وحقوق .البشرية اإلرادات إليھا تطمح  قيم عن عبارة أيضا لكنّھا .وتحكم تشّرع أن للدول وفقھا يمكن

ه شك؛ دون من األكمل النحو على بلوغه يتم لم وأفقا أعلى مثال تشّكل قيم ھي حيث من اإلنسان  ولكنّ
ا واإلعالن البشر حقوق تصّور تمّ  لقد .المجتمع في للحياة معنى إعطاء على قادر اريخ طوال عنھ  الت

ى باإلحالة البشري يم إل ة الق ة في المتمثل ي شخص كلّ  كرام ة وف اواة الحري ة والمس   عن ." والعدال
 ؛ البشر ؛كل اإلنسان لحقوق العربي ،المعھد (اليونسكو) والثقافة لعلموا للتربية المتحدة األمم منظمة
 . 20 ص ، 2001 تونس اإلنسان، حقوق على التربية في مدرسي كتاب

ي؛ الوطن في اإلنسان حقوق جميل؛ حسين:2 روت، العرب ة الوحدة دراسات مركز بي  2001 العربي
 .11 ،ص

ى التربية في المدّرس دليل ؛ الطرابلسي صالح ، رمضان بن عمارة :3 وق عل ونس، ؛ اإلنسان حق  ت
 .20ص ،2001 اإلنسان، لحقوق العربي المعھد

انون في اإلنسان حقوق تكامل موسى؛ الخليل محّمد :4 دولي الق الم المعاصر؛ واإلقليمي ال ر، ع  الفك
 .164ص ،2003يونيو– أبريل ،31 المجلّد

 .160ص نفسه، المرجع :5

 .نفسھما والصفحة المرجع :6

 .21ص السابق، المرجع الطرابلسي، صالح ، رمضان بن عمارة :7

ة الخصوصيّة بين اإلنسان حقوق فائق؛ محّمد :8 اعي ضمن ؛ والعالميّ وق جم رؤى: اإلنسان ؛حق  ال
 .71-70ص ، 2005 العربيّة، الوحدة دراسات مركز بيروت، والعربية، واإلسالمية العالمية

 . 70ص نفسه، المرجع:9

ذا في عتماداال تمّ  :10 ات الجرد ھ ذا لمكّون ل ھ ى الجي وجالل؛ بطاھر عل ات ب ة آلي ة المنظوم  الدولي
 .78ص ،2004اإلنسان، لحقوق العربي المعھد تونس،  اإلنسان؛ حقوق لحماية

  .70ص السابق، ؛المرجع فائق محّمد :11

د :12 بيال محّم ن ؛ س ة زم ا : العولم وھم وراء فيم دار ؛ ال التوب دار البيضاء، ال  ق
 .50،ص2006للنشر،

 .21ص ؛ السابق المرجع الطرابلسي؛ صالح ، رمضان بن عمارة :13



 .79ص السابق، المرجع ؛ بوجالل بطاھر على  كذلك االعتماد تمّ :14

د :15 وان؛ يوسف محّم انون عل دولي الق وق ال اق) اإلنسان لحق ّديات آف الم ؛(وتح ر، ع دد الفك  4 الع
 .198ص ،2005يونيو-أبريل ،31 المجلّد

 .نفسھما والصفحة المرجع :16

 .11ص السابق، المرجع الطربلسي؛ صالح رمضان، بن عمارة:17

(18):Dictionnary of education, New York , Carte Good(Ed) ,1973 ,p202 

د ورد ي حمدي عن د عل ة ؛ أحم م في مقدم اع عل ة اجتم ة دار اإلسكندرية، ؛ التربي ة المعرف  الجامعي
   .14ص ،1995

د :(19) ّدين سيف محّم ي محاضرات ؛ فھمي ال يم تخطيط ف ذكرة) التعل اھرة، ؛ (1948م د الق  معھ
 .15ص السابق، المرجع أحمد، علي حمدي عند ورد 2-1ص الثانية، الطبعة القومي، التخطيط

 .نفسھما والصفحة المرجع ؛ فھمي الدين سيف محّمد :(20)

ى التربية ؛ رمضان بن عمارة :(21) وق عل ي إلنسانا حق ي المدرسي الوسط ف دان ف ة البل  ؛ العربي
ة المؤسسة في اإلنسان حقوق :جماعي ضمن ؛ تأليفية دراسة ة، التعليمي د العربي ي تونس،المعھ  العرب
 .433-432ص ،2004 اإلنسان لحقوق

د :(22) د عب ة االنتصار؛ المجي ى التربي وق عل ة اإلنسان؛ حق ة المجل وق العربي  عدد اإلنسان لحق
 .111-110ص ،08/2001

 .11 ص نفسه، المرجع :(23)

 .115-114ص نفسه، المرجع (24)

تراتيجية :(25) ة تطوير إس ة التربي ة اإلستراتيجية) العربي ة إدارة/(المحدث ونس، ؛ التربي ة ت  المنظم
 .99-98ص ،2006 والعلوم والثقافة للتربية العربية

ه اإلنسان تعريف  في والتعليم التربية دور ؛ الجّمالي فاضل محّمد :(26) ه بحقوق ة ؛ وواجبات  المجل
  .69ص ،1992/ 108 عدد االجتماعية للعلوم التونسية

 .1/2،ص 2004 العربية اإلنسانية التنمية تقرير ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج :(27)

ة؛ من أخرى حرمان مظاھر إلى لننتقل " :صن أمارتيا المجال ھذا في يقول :(28)  دنج حيث الحريّ
دان في جدا كثيرين ة بل الم في مختلف نظّم بشكل محرومين الع ة من م وق ومن السياسية الحريّ  الحق
ار أنّ  يزعم من وھناك األساسيّة، المدنيّة ذه إنك وق ھ يھم الحق ز في يساعد عل وّ  حف  االقتصادي، النم
ية نظم امقي أيّد بعضھم أنّ  ھذا من وأكثر سريعة، اقتصادية تنمية تحقيق أجل من مفيد وإنه  أشدّ  سياس
يّة  والسياسيّة المدنيّة الحقوق إنكار مع– قسوة اء -األساس ا وف وه لم زة من زعم ة للنّھوض مي  بالتّنمي

ع  (...)االقتصاديّة ا األمر وواق ة أيّ  نجد ال أنّن ين مقارن دان ب ّدم البل دا تق ذه لصدق تأكي  .الفرضية ھ
 ،2004 303 عدد المعرفة عالم سلسلة الكويت، ؛ جالل شوقي ترجمة ؛ حريّة التنمية ؛ صن أمارتيا
   .28ص

ة البيضاء، الدار ؛  والتعليم التربية لجودة مدخل :التربوي التواصل ؛ اسليماني العربي :(29)  مطبع
 .78ص ،2005 الجديدة، النجاح

 اغوجيةبيد سوسيو ؛دراسة التفكير تعلّم إلى التعلّم تفكير من :بيداغوجية شرقي؛مقاربات محمد :(30)
 .56-55ص ، 2010 الشرق أفريقيا البيضاء، الدار ؛

تمّرة وإشكاليات كبيرة إنجازات عقود أربعة في اإلنسان حقوق الرشيدي؛ أحمد :(31)  السياسة ؛ مس
 . 135،ص50المجلّد ،2005 يوليو 161 العدد الدولية،



 .13اآلية الحجرات؛ سورة :(32)

 . 256 اآلية البقرة؛ سورة :(33)

وطن في اإلنسان حقوق ، جميل حسين : إلى الرجوع يمكن للمزيد :(34)  .سابق مرجع ، العربي ال
د محّمد وإلى ل؛ الملك عب وق اإلسالم المتوك اعي ضمن ، اإلنسان وحق وق جم رؤى: اإلنسان حق  ال

وق اإلسالم ؛ عمارة محّمد وإلى .سابق مرجع ، والعربية واإلسالمية العالمية  الكويت اإلنسان، وحق
 .89 العدد المعرفة لمعا

د عن :(35) انيني السالم عب ي أورده ؛ الترم ي محافظة عل ة ف ة ؛الخلفي فية التاريخي وق والفلس  لحق
د تونس، ؛ وأسسھا ؛مفاھيمھا اإلنسان حقوق :جماعي ضمن اإلنسان؛ ي المعھ وق العرب -اإلنسان لحق
 . 62ص ، 2003-4 دراسات

 الفكر عالم المعاصر، واإلقليمي الدولي القانون في نساناإل حقوق تكامل الموسى؛ خليل محّمد :(36)
 .150ص ،2003 يونيو أبريل ،31 المجلّد 4 العدد

  عن 150ص السابق، المرجع الموسى محّمد خليل :(37)

ROULAND (N) :Aux confins du droit anthropologie juridique de la 
modernité ;Paris ; Odile jacob,1991,pp199-221 

 . 205ص السابق، المرجع ؛ علوان يوسف محّمد :(38)

 . 2004 العربية اإلنسانية التنمية تقرير عن نقال عبادي شيرين :(39)

 ضمن ، للعولمة السياسية التجليّات ضوء في اإلنسان حقوق يوسف؛ فھيم محّمد ؛انظر للمزيد :(40)
 .66-57 ص ص سابق مرجع ،...الرؤى اإلنسان حقوق جماعي

 .151ص السابق؛ المرجع الموسى؛ خليل محّمد :(41)

 .154 ص نفسه، المرجع :(42)

د :(43) د عب يم االنتصار؛ المجي ة تعل ة الحق ثقاف ة قضايا ؛ والمواطن ة منھجي اط، ، وديداكتيكي  الرب
 .35،ص2006سلمى، مطبعة

 .77ص ، 1999 اليونسكو، مطبوعات القاھرة،مركز المكنون؛ الكنز ذلك التعليم اليونسكو؛ :(44)

 .29ص السابق؛ المرجع االنتصار؛ المجيد عبد:(45)

 .نفسھا الصفحة السابق؛ المرجع اليونسكو؛ :(46)

 .28 ص السابق؛ المرجع االنتصار؛ المجيد عبد :(47)

د :(48) راھيم أحم ة ؛ اليوسف إب ة عالق المجتمع التربي د ب ا وتحدي ة مالمحھ الم ؛ النوعي  ، الفكر ع
 .19ص ،(2000 سبتمبر/أيلول-يوليو/تموز) 1العدد 29السنة

د :(49) ي السلطوية السورطي؛ عيسى يزي ة ف ة التربي الم الكويت ، العربي ة ع  362عدد المعرف
 . 18ص ،2009،

 . 19 السابق،ص المرجع :(50)

لّط وإشكالية السلطة بنية ؛ وطفة أسعد علي :(51) وي التس وطن في الترب ي؛ ال  بيروت،مركز العرب
 .99ص ،2000 لعربيةا الوحدة دراسات

ة التنشئة ؛ شرابي وھشام رضا جواد محّمد:(52) ا العائلي ل شخصية في وأثرھ د ورد الطف ي عن  عل
 .99ص ، السابق المرجع ، وطفة أسعد

(53):  BROUSSEAU(G) ; Fondements et méthodes de la didactique et des 
mathématiques, in Recherche en didactique des méthodes 1980N7,p2.  



دريب المرجعي الدليل ضمن ؛ التعاوني ؛التعلّم حسن المنعم عبد :(54) ين لت دارس المتعلّم  ذات بالم
 .571 ،ص 2004الثاني، والعلوم،المجلّد والثقافة للتربية العربية المنظمة ؛ تونس ؛ الواحد الفصل

 .124 سابق،ص مرجع التربوي؛ التواصل ؛ اسليماني العربي :(55)

  .شرابي ھشام عن نقال  92 ص ، السابق المرجع محافظة؛ علي :(56)
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  المحورباب: 
  

  التعددية الدينية والثقافية

  وإمكانيات التفاُھم واالنقسام

  (التجربة األميركية)

 دوغالس ليونارد

صباحيا في الكنسية  لقاء رتضح 2001 سبتمبر 11في صباح           

كنت أعمل كمساعد و ,التي يدرس بھا الطالب في نيويوركو البروتستانتية

المسؤول عن الكنيسة الدكتور  اھنالكوصل و ,بالكنيسة الكاھن

Rev.Arthur Caliandro بنظرة فضولية على محياه و ,متأخرا إلى اللقاء

كنت في طريقي إلى الكنيسة  ؛لم أر مثل ھذا قط"  :قالو ,دخل إلى قاعة اللقاء

قلنا جميعا بأنھا و ,إذا بطائرة تمر فوق رأسي"و 5على طول الشارع رقم 

" لقد : ري إلى اللقاء وقالھو يجو سكرتيرقبل ألحظات  وبعد ،غادرت

نظرا لكوننا اعتقدنا أن االصطدام و اصطدمت طائرة بمركز التجارة العالمية.

 المسافرينو صلينا للربان,و اللقاء رفعنالم نعرف حجم الخسائر, و كان عفويا

اجتمعنا في و أي واحد يمكن أن يكون قد مات في الحادث. أنھينا لقاءناو

بعد ذلك اصطدمت و ,ا رؤية البرجين بوضوححيث يمكن لن 6 الشارع رقم

 نحن ننظر إلى الخط الذي رسمته الطائرتانو وقفنا مذھولينو ,الثانية بالبرج

ه علمنا في ھذو ,الدخان يصعد من جانب البرج اآلخرو في جانب أحد األبراج
                                                 

  . باحث من أمريكا  
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ود بدأ الناس يھربون من المدينة في حشو ,اللحظة أننا ضحايا ھجوم إرھابي

الكنيسة بارتداء  كھنةو وقمنا أنا ,قررنا البقاو ,مات أخرىخوفا من ھجو

خالل اليوم تحرك اآلالف من الناس شماال و فتحنا الكنيسة للصالة.و مالبسنا,

ھم يرتدون و ھم من جديدؤمثل األموات الذين تم إحيا 5عبر الشارع رقم 

 جاء البروتستانتيونبرفات رمادي. مغطاة ھي و غاليةال بدالت رجال األعمال

جاءوا للبحث  الالدينيينكما أن  ,يكيون إلى الكنيسة من أجل الصالةالكاثولو

بناتھم في ھذه و أوالدھمو العديد من أفراد الكنسية أزواجھمعن األجوبة. فقد 

ن نعطي دروسا والكھنة اآلخرو Caliandroالدكتور و كنت أناو ,المأساة

كارية بخدمات تذختمنا السنة و ,أھاليھمفي أسبوعية لمواساة أفراد الكنيسة 

ا للضحايا. يعموم االتي صارت قبرو ,ھا االنفجارثبالقرب من الحفرة التي أحد

 ,لكن ليس بالشكل الذي تتخيلونهو حياتنا, من سبتمبرغير حدث الحادي عشر 

? في سبتمبر" أين كان هللا في الحادي عشر من  :أحد المصلين فقد سألني

الرغبة و , لم تصر نيويورك مدينة يسود فيھا القلقالحادث ي تلتتاألسابيع ال

أومن أن هللا كان في الصالة العفوية و الرحمة.صارت مدينة  بل ؛في االنتقام

 ,التي جمعت اآلالف من الناس في المأرب المركزي ألداء صلوات المساء

ب أومن أن هللا كان في قلوو رفع الشموع ترحما على أرواح الضحايا.و

 ,ة من المدن للتبرع بالدم للضحاياالحشود التي شكلت صفوفا في مجموع

يؤكدون و ين,ھم يحمون جيرانھم المسلمو أومن أن هللا كان في قلوب الناسو

  أن الضرر لن يعم الكل.

لكن لم يزدد إحساس  ؛أقل سذاجةو أصبح األمريكيون أكثر يقظة,             

نعي بوجود  ناجعلت من سبتمبرادي عشر فأحداث الح ,الكراھية في قلوبنا
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إلى التفرقة  لكن لم تؤدو دفعت األمة إلى تعلم اإلسالم,و المسلمين األمريكيين,

لف عظيم آإلى تالوعي المتزايد  أدى كما يمكن أن يتوقع المرء. في المقابل,

 قد ركز على وقائع معينة وإذا كان اإلعالماليھود. و المسلمينو بين المسيحيين

الف الوقائع التي لم يتم الحديث آھناك ف ؛فية تجسد الكراھية لإلسالمظرو

ً التي تعكس نوعو ,اعنھ  تجسد مفھوم التضامن.  و ,من حسن النية ا

المدافعين  من أشد األمريكيين بصفة عامةو سكان نيويورك يعد            

 ,في أصولناھي و ميزتنافالتعددية الدينية  ,اإلثنيةو ببسالة عن التعددية الدينية

 :ننا مرشدون بأمر عيسىإ :سيقولون لھمالمسيحيون كو ,ھي تعكس من نحنو

). بل كانت  34:  13كما أحببتكم"( إنجيل جون  بعضابعضكم  فليحب"

الكنيسة التي عملت فيھا و ,سنة 350نيويورك مدينة التعدد الديني ألزيد من 

سنة منھاتن ي جزيرة أسست ف -في أمريكا البروتستانتيةالكنيسة - ككاھن

من طرف التجار األلمانيين الذين قدموا إلى الجزيرة لتجارة الفرو مع  1628

األرشيفات و الھندية. Wappinger ـالتي توجد ب Manah Atinقبيلة 

 الموجودة في كنيستنا تتحدث عن وجود تعايش بين الكاثوليكيين الرومانيين,

مدينة نيويورك مند القرن السابع  المسلمين فيو البروتستانتيين,و اليھود,و

ن الذين يقودون السفن التجارية إلى ميناء نيويورك يبعض المالحو عشر.

رغم ما قد و ,ة من التجار الذي عملوا بالمدينةكانوا مسلمين, كما كانت الغالبي

, أوجده اإلعالم من انطباع بشأن شعور سكان نيويورك تجاه المسلمينيكون 

لم يؤثر على حب  من سبتمبرحادي عشر في الابي فإن االعتداء اإلرھ
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إيمان أمتنا بالتعددية  ىقد قوإنه في الحقيقة, و نيويورك للمواطنين المسلمين,

  الدينية.

    

أكثر من التسامح: (: في كتاب بعنوانGustav Niebuhrيتحدث         

الدينية في عن تزايد التعددية  )البحث عن التفاھم الديني بين األديان في أمريكا

يعمل كمراسل  Niebuhrكان و سبتمبر،أمريكا بعد الحادي عشر من 

ه ؤزمالوقد خلص ھو و .2001يمز في سبتمبر اصحفي بجريدة نيويورك ت

 اليھود,و الصحفيين بالجريدة إلى وجود حركة ارتجاعية عنيفة للمسيحيين,

الدولة عن بعد تقصي البحث في ربوع و العلمانيين األمريكيين ضد اإلسالم.و

ن كثيرا بحيث لم يقفوا إال وه الصحفيؤزمالو حقيقة ھذه القصص, تفاجأ ھو

على ستة حوادث للعنف ضد المسلمين في األسابيع التي تلت الحادي عشر 

  . سبتمبرمن 

الجاھل الذي أطلق النار و تتحدث إحدى القصص عن الرجل المجنون        

 ذاحيث كان الوافد  ،ناوأرزللوقود ب chevronجاء إلى محطة  رجل على

قد اھتم اإلعالم بھذه األحداث و ،اعتقد الرجل أنه مسلمو تربان,و لحية طويلة

يخلق انطباعا خاطئا لدى العامة بأن أحداث و العالم, الكي يراھ ؛الستة كثيرا

قد و لكن ليس ذلك صحيحا.و ؛العنف ھذه تعكس اإلحساس الحقيقي األمريكي

ا اإلعالم األمريكي غضوا الطرف عمّ و لكونه ھو ؛بعد ذلك Niebuhrر سَ تح

ھو  سبتمبرإذ أن الشيء الذي لم يتم ذكره إبان الحادي عشر من  ؛ھو أھم

تنظيمھا لدوريات من أجل االھتمام و اھتمام اآلالف من الكنائس المسيحية
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قات اقد وجد المسلمون بو ،حمايتھا ضد أعمال العنفوالمجاورة  بالمساجد

الصداقة. و داخل المساجد مرفقة بكتابات تحمل مشاعر الحبأزھار أمام م

الكنائس إلى أماكن مسؤولو صل و نيويوركو شيكاغوو  Seattleفي مدن و

 كما قدموا لھم الحماية ،عبروا عن مشاعر الصداقة للمسلمينو المساجد

العلمانيات في كل أرجاء البالد ارتدوا و النساء المسيحياتو المساعدة.و

القصة األمريكية و ،أس للتعبير عن تضامنھن مع النساء المسلماتأوشحة الر

التعاون بين األديان لم تكن بغاية األھمية لإلعالم. لم توقظ و المجسدة للسالم

أكثر من التسامح: البحث عن التفاھم  كتاب: Neibuhrقد كتب و أحاسيسھم.

 أجل أن يقول الحقيقة.  أمريكا منالديني بين األديان في 

عضو -للتعايش بين األديان قامت المنظمة العالمية  2004في سنة             

منظمة الديانات من أجل السالم بإحصاء عدد المنظمات في و -األمم المتحدة

الواليات المتحدة التي شكلت من أجل الجمع بين الناس بغض النظر عن 

قد و ،مجتمعفي تحقيق المصلحة العامة لل سھامانتمائھم الديني من أجل اإل

من ھذه المنظمات أسست بعد الحادي عشر  1,000وقفوا على حقيقة كون 

 . سبتمبرمن 

التعاون بين األديان و تعكس تجربتي الشخصية ھذا التعايش السلمي            

من ففي السنة الموالية ألحداث الحادي عشر  ،في الواليات المتحدة األمريكية

رئيس و Cortlandالبروتستانتية بحاضرة  عملت ككاھن في الكنيسة سبتمبر

قد عملت مجموعة من بيوت و ،جمعية التعايش بين األديان في والية نيويورك

 الكنائس الرومانية الكاثوليكية,و السنية,و العبادة بما في ذلك المساجد الشيعية
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 الكنائس البروتستانتية بأمريكا,و كسية,ذوثالروسية األرو الكنائس األوكرانيةو

اليھودية جميعا من أجل و الكنائس الميثودية/ المنھجيةو نجليكانية,الكنائس اإلو

 ،دون مأوىكانوا  افردً  19مأوى يضم  أقمناقد و ،تحقيق المصلحة العامة

 ،Peekskillسنة لفقراء مدينة  خاللوجبة في  30,000قدمنا حوالي و

للذين ھم في و تقديم الدعم الروحي للمرضىو تكلفنا ببرنامج ديني للصالةو

قمنا بالصالة جميعا احتفاال بذكرى و ،Hudsonحالة موت بمستشفى حاضرة 

  وقفنا وقفة تضامن في أوقات الشدة.  و ،عيد الشكرو موت مارتن لوتر كنغ

ن بتدنيس قدسية كنيسة يھودية في ابان مشاغاقام شاب 2006في ربيع         

تبولوا على لفيفة من و ،يسةرسموا رموز نازية على جدران الكنو ،منطقتنا

 كنا مندھشينو ،حرقوا الزرابيو خربوا الكراسيو ،كتاب هللا المقدس التوراة

لكن كتعبير عن الحب الذي يجب و ؛التخريب اانتابنا شعور الكآبة بسبب ھذو

السنة معنا تعبيرا عن و أن يسود بين الناس, وقف زعماء مساجد الشيعة

د تطوع أفراد بيوتنا التعبدية المتعددة بتقديم قو ،مساندتنا لجيراننا اليھود

        المساعدة إلعادة بناء الكنيسة.   

, اشترت مجموعة من السنيين الفلسطينيين مدرسة نفسھا السنة في            

تم رفض طلبھم في و .ترخيصا لتحويلھا لمسجدطلبوا و تنامدينكاثوليكية في 

نسبة حركة المرور بالحاضرة نتيجة  ازدادتو ،البداية ألسباب غير منطقية

الزعماء الدينيين في أسباب ھذا و قد بحث رجال الدينو ،رفض ھذا الطلب

 عندما كان مدرسة كاثوليكية كانت اآلالف من السيارات فالمبنى ؛الرفض

تأتي  ،سيارات قليلةأصبحت العندما صار مسجدا و بجانب. تتكدسالحافالت و
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الربابنة و تحدث رجال الدين,و ينية اإلسالمية.في األعياد الدو في كل جمعة

الكھنة و نون الكاثوليكيواألئمة الرومانيو ن,وكسيذوثاألئمة األورو ن,واليھودي

 من إدارة المدينة إعطاءطلبوا و ن من مئة منطقةون البروتستانتيوالمسيحي

 .أعطت لھم الترخيصو اإلدارةاستجابت و في بناء المسجد.حقھا المجموعة 

فھذا ھو السالم الذي ينتشر في  ،د المسجد اليوم تجمعات كثيرة ببلدتنايشھو

   اليھود. و المسيحيينو المتحدة األمريكية بين المسلمين الواليات

 في بعض األحيان سوء تفاھم بين األديان في أمريكا, يوجد ھناك          

سبب  يفي حالة ما وجد, فإن غياب ثقافة التعايش الديني عند العموم ھو

في الحقيقة, و ،المرء المثقف سيكون سدا منيعا أمام ذلكو جزئي وراء ذلك.

لكن كل ھذا ال يقدم و للتفرقة بين األديان, ايغطي أحداثً و فإن اإلعالم يسعى

 صورة واقعية عن التعدد الديني في أمريكا. 

بر األخير كان ھناك فمقبل االنتخابات التي شاھدتھا دولتي في نو        

غرفة الصالة و للجماعة اإلسالمية 51لمركزوقف شعبي معارض م

كان و ،ھما بجانب مركز التجارة العالميةؤالمقترح بناالمشتركة بين األديان 

تفاقمت و  ،رفض المشروع بغير علم نْ سكان نيويورك مَ  نْ ھناك مِ 

 بسبب تدخل السياسيين الذين كانوا يسعون إلى ربح األصوات.االحتجاجات 

 الف المنظمات المسيحيةآبيانات  تجاھلو جيناإلعالم على المحتز قد ركو

  اليھودية في نيويورك التي تساند بناء مسجد المسلمين. و

بتعاون مع الكنائس  -ميشيل بوس- السابق بعمان يفلَ قام خَ           

لكي  ؛يمزابدفع مقابل مادي لجريدة نيويورك ت الكاثوليكية بمدينة نيويورك

حب فلي " :نحن جميعا مع أمر عيسىف ؛51يدعم بناء المركز/ تخصص عمودا
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 . 13لدينا قناعة مشتركة لتحقيق السالم مع كل الناس ( جون  و ,ابعضنا بعض

نقدم  -كمجتمع مؤمن- نحن على ھذا األساسو ).Hebrews 12.14و 34

ولدھا اقتراح بناء مركز إسالمي في  ھذه التعاليق حول المعارضة التي 

  منھاتن. 

 مدينة نيويورك دّ تعو ،نحن نعيش في عالم يتميز بالتنوع بفضل هللا          

طبيعة الدين المسيحي تفرض علينا و ،الدينيو ضواحيھا مكان التعدد الثقافيو

التعاون مع الذين يبحثون عن و السماع لمختلف اآلراء,و احترام كل الناس,

 الخير لمجتمعنا. و السالم

ن ندعو إلى الحوار المدني الذي يضمن احترام حقوق كل أوال, نح            

 يتعزز فيھا الحوارالتي  الدروبو نتعھد على أنفسنا بمالزمة األماكنو ،الناس

ندعو الذين يريدون و ،خارجھاو التعاون بين األديان في كل أرجاء المدينةو

 من خالل خطاب ديماغوجي-استغالل ھذا الوضع لخدمة أجنداتھم الشخصية 

 وفتح الطنانةو استعمال اللغة المنمقة عن التوقفإلى  -احتوائي لآلخرينو

نحث اآلخرين على تعلم المزيد عن و كما نلزم أنفسناقلوبھم للجميع.  و انھمذأ

ھذه المعارضة قد كشفت عن شيء, فھو سوء فھم للدين  تإن كانو اإلسالم.

  الثقة مبنية على نحث اآلخرين على بناء عالقات و نلزم أنفسناو ،اإلسالمي

 ة للتنوع الثقافييفنحن نجسد صورة  حقيق ؟كيف ننعتو ؟من نكون       

 بعض,من تعلم من بعضنا من يا ننحن في موقع يمكنو التسامح الديني,و

الظروف و الثقافة,و الدين,و بغض النظر عن العرق,- ونتعلم

  أن نكون مخلصين لمدينتنا.   -السسيواقتصادية
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مع كل الجھات المسؤولة  من و 51 باركم بالعمل مع منظمي لھذا نلتز     

المضي قدما من و ،لكل األمريكيينو أجل خطة جديدة بالنسبة لقاطني المدينة

التخلص من مخلفات و يقود فيه الحوار المدني إلى التفاھم ،أجل مستقبل جديد

  الماضي. 

يتم نشره م أنه لم رغ- الكاثوليكية بأمريكاكنيسة للھذا التصريح  دّ يع       

من بين التصريحات المعبر عنھا من  اواحد -بكثافة في األوساط اإلعالمية

 يھودية بنيويورك.و منظمة مسيحيةطرف كل 

شھد شھر أغسطس األخير تغطية إعالمية غير مسؤولة لقس كان على        

 ،الل ينتمي إلى طائفة دينية بفلوريدا حاول إحراق نسخ للقرآن الكريمض

الل ھذا الحدث كذلك قامت الطوائف المسيحية في كل أرجاء البالد بشجب خو

   عمله الالرباني. و القس

 .Rev. Drأصدر السكرتير العام للكنيسة البروتستانتية في أمريكا          

Wes Granberg Michaelson على مخطط الرجل بفلوريدا.  بياناً يرد فيه

مركز المستعمرة الھولندية القديمة  التجارة العالمي فيمركز  ارجكان بُ 

ئة قدم عن مكان الكنيسة البروتستانتية اتبعد بحوالي م التيبأمستردام الجديدة 

أعضاء  ىقد عانو ،الواليات المتحدة األمريكية الھولندية فيما سيصبح بعد ذلك

في حين أسرع األفراد اآلخرون  ،الكنيسة البروتستانتية من جراء ھذا الھجوم

 ة األفراد الذين فقدوا أحبابھم في ذلك الصباح الرھيب.  لمساعد

نتيقن أن و كلما تذكرنا ھذا اليوم الرھيب من حياتنا بالكنيسة, نعلم           

مجموعة اإلرھابيين ھذه الذين ھاجموا دولتنا في ذلك اليوم ليست لھم  أية 



10 

10 

ديان الكونية ال يمكن الحكم على أي دين من األو ،صلة باإلسالم على اإلطالق

 للمنتمين إليه. الل التصرفات المتطرفة خمن 

سبتمبر, دعونا نشجب من في احتفالنا بذكرى ھجومات الحادي عشر          

رغم كوننا نؤكد أن كل فرد له الحق في التعبير و ،كل أشكال التعصب الديني

ن من تدنيس الرموز الدينية لآلخريو إھانةنتغاضى عن  اّل عن أفكاره, فيجب أ

ھناك أقلية تھدد بإحراق نسخ من القرآن احتفاال و ،أجل التعبير عن رأي معين

يتنافى مع كل ما نعرفه و إساءة شديدة, دّ مثل ھذا التصرف يعو ،بھذه الذكرى

تقديم صورة مثالية عن حب هللا كما كان قد جسده المسيح  منعن الدين 

ال و رسالة المسيح لن يتم نشرو ،ني عن حقد شديدھذا إفصاح علو ،عيسى

عوض ذلك لنتحدث عن و ،تحقيق السالم باإلساءة إلى األديان األخرى

إذ أنه فقط باحترام بعضنا لبعض يمكن أن نبني  ؛نزاھةو موضوعيةاآلخرين ب

  العالم الذي نريد أن نعيش فيه. 

التفاھم بين و الرغبة الجامحة في تأسيس مجتمعات تھتم بالتعاون دّ تع      

 الكراھية.و ب العنفنفي كل أنحاء أمريكا أقوى بكثير من جوااألديان 

سلطنة عمان التي و الصداقة القديمة بين الكنيسة البروتستانتية في أمريكاو

ً للسالم في العالمسنة ستبقى  118دامت   دّ الذي يعالحب و الصداقةو نموذجا

تباع اتنا في يتقوى برغب ارباط دّ صداقتنا تعو المسلمين.و ممكنا بين المسيحيين

إعطاء صورة مثالية عن األخالق األمريكية من أجل و تعاليم المسيح عيسى

 حماية مجتمع مدني متنوع.و تعزيز



 1

  المحورباب: 
  

  الدولة والمجتمع المدني في الفكر األوروبي الحديث
  (توازن سياسي أم تكامل اجتماعي)

   (*)ياسر قنصوه
بين الدولة ما طبيعة العالقة القائمة  :يعيد طرح نفسه اليوم ثمة سؤال
(خزانة) الملفات  إلىدة وٕاذا أردنا اإلجابة ، فإنه يتعين علينا العو ؟ والمجتمع المدني

، حيث نشأة الدولة  أبعد من ذلك قليالً  إلىالقرن التاسع عشر أو  إلى، لقديمة ا
وجود مجتمع مدني في مواجهة الدولة من أجل أال تحتكر الدولة  تحتَّمالقومية ، و 

  السلطة ، ومن ثم يمكن أن تستخدم العنف في صوره المتعددة. 
  
  المعني  –إشكالية التعريف  

لتباس مصطلح الدولة "ا Stateشكالية تعريف الدولة ولي في إلعل المسألة األ
 ؛نحو شائع  علىإذ يبدو مرادفًا له  ؛  Government: الحكومة مع مصطلح آخر

مصطلح قدمًا من مصطلح الدولة ، كما يعني الحكومة يعد أكثر لكن مصطلح 
 التينية بمعني كلمةمن ، والمشتق  Rulingالحكومة منذ العصور الوسطي: الحكم 

اللغة اإلنجليزية  ىبينما دخل مصطلح "الدولة" إل ؛ Guberatio ةائدأن يقود" أو ق"
  )1(عبر الفرنسية القديمة مع مطلع القرن السادس عشر"

  

نحو نظري بين   علىإن  التصور القائم لدي العامة يجعلهم يخلطون 
عن طبيعة ممارسات رجال ن كانت الصورة بطريقة عملية تكشف إ المصطلحين، و 

ويتصرفون وفقًا لتلك السلطة  ،السلطة في (الحكومة)الدولة) الذين يشغلون مواقع (
العامة  فهمه ،  علىب صعيالمخولة لهم. وهكذا يبدو مصطلح الدولة تجريدًا نظريًا 

   Personوالشخص Officeبين المنصب  Kantorowicz ىولذا يجب التمييز كما ير 
البحث في االشتقاق  ىقودنا ما سبق إل. ويتجسيديةحتي ال يأخذ المنصب صورة 

التي  Stareفإذا بها منحدرة من أصل التيني ومشتقة من  Stateاللغوي لكلمة دولة 

                                                 
 باحث وأكاديمي من مصر.  (*)
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موقف أو وضع بمعني ( Stautsوجه الخصوص مشتقة من  على"أن يقوم" ، و عني ت
 علىفارقًا بين هذا االشتقاق اللغوي وما يحدث لكن ثمة اختالفًا أو  ؛أو ظرف) 

النظر في  إلى. ويفضي بنا هذا األمر )2(الواقع من خالل الممارسة السياسيةأرض 
ياق الس :األقل  علىالل ثالثة سياقات خمن الدولة "بوصفها مفهومًا معقدًا، يستعمل 

، والسياق السياسي ،  وتبدو تلك السياقات مرتبطة الفلسفي ، والسياق  القانوني
كانت النظرة  الكالسيكية  وقداتساعًا،  ركثاألتاريخيًا ، وفي اإلطار االجتماعي 

والنفوذ (السلطة)   Powerابة صورة تجريدية ألفكار السلطة (القوة) ثللدولة بم
Authority  .. وفي نهاية العصور الوسطي أصبحت فكرة األراضي المستقلة .

Independent territories   ، حدودها سلطة عليا من داخلها ،  علىالتي تسيطر
 على Bodin"بودان"  عليه ، وقد أطلق ارض مصدرًا وحيدًا للقانون أمرًا متعارفً وتف

لتصبح هذه السمة الزمة   Sovereignty"السيادة"اسم هذه القدرة أو السمة  المميزة 
  .)3( للدولة

  

 ، وٕادراكالرغم من معرفة  االشتقاق اللغوي لمصطلح الدولة من ناحية  علىو 
الكبري للتعريف  اإلشكاليةن فإ  ؛الدولة من ناحية أخري  ملمفهو السياقات المتعددة 

بين وجهتين أصليتين حوله تظل كامنة في عدم إيجاد  تعريف محدد يمكن االتفاق 
ن يتبنون تعريفًا من خالل نظرية إذ يجب الفصل بين هؤالء الذي" :في التعريف

  .)4(من نظرية السلطةالحقوق السياسية ، وأولئك الذين ينطلقون في  تعريفهم للدولة 
 

هوم الدولة من جهة ومن منطلق عالقة التالزم بين الدولة والقانون يتكشف مف
"فهناك نسختان ،أو (المجتمع المدني)   The Non Stateالالدولة  يأ ؛مضادة

، الدولة /  وهما الدولة والمجتمع المدني ، الالدولةالدولة / بين أساسيتان للتقابل  
المدني أسئلة بشأن العالقة بين المصالح الدولة / المجتمع  لثنائي:ويطرح االفرد ، 

 إلىاإلشارة ويجب ،  )5(، وجهاز الحكومة طرحًا شديد التركيز"من وجهة اجتماعية 
 Eliteالنخبة  نظريةنحو واضح في  علىأن ثنائية الدولة / المجتمع المدني حاضرة 

Theory   ا ك، موس يناإليطاليالمنظرين  يد علىالتي تأسستMosca  ، وباريتو
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Pareto  طبقة حاكمة  ، وأخري  :وجود طبقتين من الناس  على، وقد أكد األول
ونخبة غير حاكمة ، نوعين: نخبة حاكمة ،  إلىلنخبة بينما قسم الثاني  ا ؛محكومة 

د أنصار الفكر التعددي (الجديد) الذين ي الماركسية، وعنوكذلك توجد هذه  الثنائية ف
ألنه من  ؛ثنائية الدولة / المجتمع المدني إدراك تعيق لدولة / الفرد أن ثنائية ا رأوا

التحليل السياسي ،  ت االجتماعية عنجوانب حاسمة للعالقا إخفاء يتم قدخاللها 
 )6(نتائج مضللة. إلىاألمر الذي يفضي 
في تفاصيل ثنائية الدولة / المجتمع المدني وما تطرحه من وقبل الدخول 

الصورة التبادلية ألدوار كليهما ،  أوحده  علىقات ووظائف أو مهام لكل منهما عال
"إنه  :Civil Societyاالصطالحي للمجتمع المدني  التعريف صورةنتوقف عند 

مصطلح تم استعماله لوصف التجمعات  أو الكيانات المنظمة التي تشغل مركزًا 
تالزم يمثل يف السابق يصبح لدينا ثالوث مووفقًا للتعر ، ) 7(ة"لوسيطًا بين الدولة والعائ
المستقل) ،   الحيزالدولة أو (السلطة) ، المجتمع المدني أو ( :صورة المجتمع بأسره 

، ومثلما وجدت ثنائية الدولة / الفرد ، تبدو ثنائية الدولة / المجتمع  الفرد أو العائلة
مفاهيمهم  تباعالألفراد  السياسية األبدية ، كيف يمكن لإلشكاليةالمدني استكماًال 

ومن هنا ، السلطة أو الدولة  لة المدنية مع إطاعةالحياتية الذاتية في ضوء الفضي
نه بتمركزه الوسيط بين الدولة / السلطة أو إإذ  ؛تناول المجتمع المدني  أهمية ىتتبد

ي أنه يحمل ف كماأولئك جميعًا  ،  يطرح أبعاد العالقات القائمة بينالفرد/المواطن 
من خالل  المجتمعثناياه  وصفًا للواقع المعاش أو صورة مرآه عاكسة لألوضاع في 

 يمو التقمحاولة  إلىبل إنه يتجاوز أمر الوصف  ؛أزماته و ، مشكالته و قضاياه ، 
أي المجتمع  -في داخله  محتواهن تلك المسائل إوحيث ، واستشراف المستقبل 

تحمل  -المصطلح  علىجاذبية خاصة و  قاكانت تضفي بريوٕان  -فإنها  –المدني 
 ؛التطبيق علىقدرًا من االلتباس والتشويش النظري ، يزداد صعوبة كلما عقدنا العزم 

، ، اقتصادية سياسية  :راض متعددة ، متباينة أو مختلفةألغ استخدامهحيث يمكن 
تجنب استخدام المصطلح بوصفه  إلىقد يفضي في النهاية  مما، لخ إعلمية ...
 ًا مضلًال. مصطلح
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ووفقًا  مصطلح المجتمع المدني ، علىف كي نتلمس طريقًا واضحًا في التعر ول
 عالقتهرك أبعاد هذا المصطلح في ضوء وضوع بحثنا ، فإننا سنحاول أو ندلم
فإن دخول األفراد أو الناس  الدولة ، ولذا لدولة أو بوصفه حيزًا مستقًال في مقابلبا

 اكتساب الخبرات علىتعمل  طوعيةت أو جمعيات تجمعا لتشكيلهذا الحيز  إلى
من أجل توافر استفادة مجتمعية ، ووفقًا للشعور بالمسئولية  وتبادلهاالحياتية ، 
األخالقية. " ومن هنا يتم تحجيم األنانية غير المحدودة وغير المسيطر  /االجتماعية 
المجتمع فإن ، ومن هذا المنطلق ،  )8(معايير للسلوك المدني" خاللعليها من 

االهتمام بالعام حيث تكون  إلىتجاوز نطاق الحياة الفردية أو الخاص   يالمدن
مراعاة الحقوق األساسية لإلنسان ، والدفاع عن حقوق المواطنة. ولذا فإنه بدوره يمثل 

تلك أو "،  Civil Liberties"المراقب" لممارسات الدولة تجاه الحريات المدنية  صورة
. العتقال التعسفيير وحرية االنتقال والحصانة ضد ابحرية التعب طةالمرتبالحريات 

 اً ثمة اتفاق نفإضمنه هذا المفهوم ، يتتام حول ما  اتفاقوعلي الرغم من أنه ال يوجد 
الئحة  علىمدرجتان   وحرية الصحافة أن حرية التعبير عن الذات  علىفي الرأي 

ويندرج ،  )9(حرية العبادة"تتضمنه من الحريات المدنية ، وكذلك حرية التجمع ، بما 
التسامح  فكرةبالمجتمع المدني ، تلك السلوكيات المعيارية المتعلقة  يمسمتحت 

أو  التجمعاتتوطيد  أركان  على، والعمل لمشترك أو التفاهم ، ونبذ العنفوالتعاون ا
 التنظيمات الطوعية. 

  

أو غاية المجتمع  لمدنياعمل المجتمع  طبيعةنظر في  وجهتي أمامإننا  
هنا يمثل كبحًا لجماح تقًال في مقابل الدولة ، ومن بوصفه حيزًا مس: ولياأل :المدني

بشأن ممارساتها السلطوية المتجاوزة بكل ما يتعلق الدولة  أوالحكومة المركزية 
 يربداخله معاي، تتشكل  أخالقياالثانية: بوصفه إطارًا ،  الجماعية أوبالحقوق الفردية 

عامة التي تدعم القيم المدنية وتوفر حياة إنسانية الئقة. ومن خالل وجهتي وك الالسل
جتمع بدو الميومربكًا في اآلن نفسه ، حيث  متشابكاالنظر السابقتين يبدو األمر 
جهة نظر فردية في كفالة الحقوق األساسية للفرد تجاه المدني في محتواه ممثًال لو 

وجهة نظر  قبل الدولة ، وعلي الجانب اآلخر ية من أو االستبداد القمعية الممارسات
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 الحياتية الذاتية مع التزامهممفاهيمهم  تباعافي حق األفراد  ىأخالقية تر  /مجتمعية 
في إطار المجتمع المدني  الضروري التداخلذا هوعبر  ،باحترام الفضائل المدنية

 إدراكي في سياق أم تكامل اجتماعال الجوهري: هل ثمة توازن سياسي السؤ  ييتجل
  في الفكر األوروبي الحديث؟  يالمدنعاد العالقة بين الدولة والمجتمع أب

 
  المحاوالت التأسيسية المبكرة

قدم أفالطون   The City – State المدينةالدولة أو دولة  /ة نيفي ظل المد
Plato  )428-348 ق.م) الجمهوريةRepublic   المشكالت التي ليعالج تلك
، وبينما يوطد أفالطون أركان نموذجة السياسي الفاضل من  مجتمع األثينيال أوجدها

ني يستهدف لديهم عنصر عقال أفرادخالل ترتيباته العقالنية حيث ال حديث إال عن 
حدود المجتمع العادل أو ة إذ ال تتجاوز عنده الفضيل ؛لعدالة االبحث عن الحقيقة أو 

، لة في حد ذاتها هي الفضيلة افالعد ،الدولةالنموذج السياسي األمثل في المدينة / 
  العدالة.  فيه تأسيس نظام مدني تتحقق إلىوالتي بدورها تقود الناس 

  
ن كرة ما يسمي اآلح فأن يطر  علىة فالطون في جمهوريته حريصًا بالمر لم يكن أ

تي تمثل المستقل ال الحيز أن فكرة: أهمها األسبابمن  وذلك لعدد ؛بالمجتمع المدني 
، وااللتزام بمعايير مشتركة في  األفراد قحقو  علىلمجتمع المدني الذي يؤكد ا صورة

 االلتزام طواعيةلحقوق ، وينطلق من فضائل تحفظ هذه ا علىضوء  مجتمع يقوم  
 في وضع المركزيةالدولة سلطتها  سوف تسلب من ، هذه الفكرةمعايير مشتركة ب

  أيضا ،لتراتبهم الهرمي أو الطبقي فراد وفقاً الخاصة بفعاليات األوالتدابير  الترتيبات
من بين صفوفهم الملك  يخرجحق الحرية الذي أعطاه أفالطون لطبقة الفالسفة الذين 

  خاللهشكيل نواة لمجتمع مدني من  لت ثل فرصة عظيمة سانحةلم يم الفيلسوف
 قدا الحرية ، ممب تمتعهاالعامة  في إطار  –نموذج لنخبة تفرض قيمها الخاصة 

حريات أساسية إمكانية وجود  علىيجعلها في حالة صدام مع العامة مما يقضي 
 عند ها وحمايتها ، وهو ما نراه جلياً تحقق علىالمجتمع المدني  يعمللألفراد والتي 
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المساواة بين  لديمقراطية األثينية" أنها تنشر نوعًا منا علىون عندما يعيب أفالط
 .)10(حد سواء ىعل المتساوينوغير  ينالمتساو 

  
مدني في  بمجتمعام األفالطوني لفكرة االعتراف م من معارضة النظغوعلي الر 

أو الباحث عن   للفيلسوفأتاحها  ك الحرية التي ن تلفإالدولة وهيمنتها  مركزيةظل 
ؤكد الحاجة ت -كل المؤثرات األخري عن عًا باالستقاللية تي تجعله متمتوال - الحقيقة 

به عن مخاطرة كونه  نأيتو ، فردية الحريته  الفيلسوفيكفل لهذا ني مجتمع مد إلى
، من  اآلخروعلي الجانب  الدوام لهجوم العامة. علىمعرضة  منعزلة)( من  نخبة
قدم في ورد في "الجمهورية يقف أرسطو لي حكم الفالسفة كماالملك أو  الفيلسوف

التي  - الشموليةصورة إن  ،ماعة السياسية"صورة "الج Politics "ةيالسياس"كتاب 
ال  -هداف أو غايات محددة وفقًا لتحقيق أ المجتمعحها أفالطون بشأن تنظيم طر 
 رتكاز منفي ضوء رؤيته لمسائل تعد محور ا االجتماعي الحراكن الفرد من تمكّ 

" ر العامالتشاو " ةالل فكر خسطو عن بغيته من ر العام ويبحث أ ،أجل تحقيق الصالح
المواطن ، والتي تمثل قاعدة  ة الحراك االجتماعي  للفرد أوحري إلىفهي السبيل 

نحو  علىالذي وجهه أفالطون للديمقراطية  ن النقدأصيلة للمجتمع المدني ،  ولذا فإ
سطو ر عند أ أصبح - لديه "المساواة" نقيض المفهوم الطبقي  صريح من خالل فكرة -
موا حكُ أن يشتركوا في أن يَ طنين) يجب الحرية من منطلق " أن األفراد (الموادعم ي

 . )11(موا"حكَ ويُ 
  

التشاور فإن الحكمة العملية  من أجل السياسية  عند اجتماع األفراد أو الجماعةو 
جديرين بتقديم النصح  -بما يتمتعون به من خبرات-تجعل من هؤالء األفراد 

المدني من في المجتمع  ا يمهد الطريق أمام التفكيرواإلرشاد في القضايا العامة ، مم
، سو و منطلق فكرة العقل العام التي تم تناولها فيما بعد في صور متعددة عند ر 

في ضوء فهم   األفرادز. إنها صورة لالحترام المتبادل بين لوهيجل ، وكانط ورو 
ًال لتفويض خن قيمة ما طرحه "أرسطو" يعد مدإ. بينهمآلراء فيما اوتقدير اختالف 

لكن مجرد  ؛بعض فئات الشعب  علىينكر حق المواطنة  الطبقي الذي التراتبأركان 
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 علىال يمثل التأكيد  يةدني ، وٕاحداث ثغرة في جدار الطبقالتفكير في المجتمع الم
الدوام الكيان األعظم الذي ال  علىالتي مثلت  المدينةوجود حيز مستقل مقابل دولة 

مسألة عند أرسطو كانت ال نيمكن أن يوازيه حيز مستقل أو المجتمع المدني. إذ
ال يمكن  المدينة / داث توازن سياسي في إطار الدولةمحاولة إح إلىأقرب ما تكون 

 مواٍز ومستقل يمثل صورة المجتمع المدني.  آخرر اوجود إط إلىتجاوزه 
  

مصطلح أرسطو  إلىيعود المدني " المجتمعتري أن مصطلح  ري خثمة وجهة نظر أ
Politike koinonia  وهنا  ،و رابطة مواطنيناتحاد أ إلىحرفيًا  جمتهتر الذي يمكن

)... Polisاألثينية ( المدينةيمثل المجتمع المدني مرادفًا للرابطة السلطوية في دولة 
أي ألجل حياة مستقيمة  ؛فهي جماعة من المواطنين تترابط ألجل هدف "خيري" 

 علىإذن  ع المدني يؤسس) أو المجتمPolisس (فمفهوم أرسطو للبول  ...وسعيدة
مواطنين أحرار ، ذكور ،  علىتي تقام أسسها رستقراطية اللجمهورية األلون من ا
ما هو بووقت الفراغ كي يتفرغوا لالهتمام  الثروة، يتمتعون بما يكفي من صالحين

ون العامة. وقد استمر هذا النموذج الديمقراطي سائدًا في تاريخ ؤ سياسي أي بالش
 يءنهيار اإلمبراطورية الرومانية  ومجومع ا . )21( الفكر السياسي حتي اليوم

التأسيسية لمصطلح  المحاولةتم وضع حد نهائي للمفهوم الكالسيكي أو المسيحية 
 المجتمع المدني. 

  
  الدولة الحديثة والمجتمع  المدني 

  مالمح جديدة للعالقة ! 
  

هم ) السياسي الواقعي أن يس1526-1469و( Machivlliلم يكن لميكافيللي: 
حريات التي يجب تأمينها في لل منظراً ه ليس إنإذ  ؛ي التنظير للمجتمع المدني ف

نه يدرك حال  إمواجهة سلطة الدولة ، ولم يهتم بما تمثله الفضائل المدنية ، حيث 
بر متغيرات الحياة األوروبية عصدامها مع الحريات الفردية التي بدأت تشق طريقها 

الحريات إال من خالل آنذاك أن يكبح جماح تلك وسع أحد الجديدة ، ولم يكن ب
الميكافيللي جاء  اإلسهاب مدني ، غير أن روابط مجتمع أوسلطة دولة قوية ال قيم 
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نحو غير معهود من الجرأة لكل من أتي بعده   علىمن خالل تمهيد األرض الفكرية 
 ليسهم في هذه المسألة.

  

المعاني  نبا حدًا فاصًال بيطلق في أورو وقد مثل التطور باتجاه الحكم الم
تغيرين  علىناء وذلك ب ،ح " المجتمع المدني"لالموروثة والمعاني الحديثة لمصط

جموع االتحادات السلطوية : أن الحاكم لم يعد بين متشاورين لمأولهما :أساسيين
، وٕانما ذو سيادة ، ويمتلك حق  اإلقطاع، كما كان الحال إبان عصر  العديدة

صاعدًا سيجري عدم تسييس ومن اآلن ف ،القوة المادية للدولةكار التصرف في احت
... الخ)  الحرفية(كالنقابات والطوائف   بالحاكماالتحادات التي ألحقت فيما قبل 

وآخرها أن  ،القرار السياسي إليه حينما كان ذو السيادة الملكية يجذب كل سلطات
خلت في التنافس مع ، ودازاتهادت امتيواإلكليروس) فق المتميزة (النبالء الطبقات

 .)13(التي تتشكل الطبقة الوسطي
  

ث ،  يلفاصل بين ما هو موروث ، وما هو حدوٕاذا  أردنا تجسيدًا لهذا الحد ا
 T.Hobbes: توماس هونز  الفيلسوفنذكر هذا  فإنه ليس من المبالغة أن

فمن أجل  ) الذي وضع إطارًا جديدًا للعالقة بين المواطن والدولة.1588-1679(
يجب يتم حسم هذا الصراع ، ولكي تحقيق الحرية الفردية يتحتم خوض الصراع 

وقد بدأ  .لمواطنينلها جميع األفراد أو ا يمتثل مدنيةقواعد أو فضائل  علىاالتفاق 
 أوالصراع  أومن حالة الحرب  الخالصهونز أسئلته بالسؤال األهم : كيف يمكن 

سالم ، ويبدأ هوبز إجابته بتحليل عميق للطبيعة المنافسة بين البشر لكي يسود ال
أعماق البشر واألصلية أيضًا ، وتعكس هذه  في الكامنة، إنها تلك الحالة البشرية 

تغييرها بواسطة تلك  التي ينبغيفي صورته الهمجية ، و الحالة الوضع البشري 
 ، الطبيعيإنه تجرد مطلق من الحق  ،الصادرة من سلطة أعلي  األوامرالقوانين أو 

أو " إنه مذهب الوضعية القانونية من النوع الجذري الذي لم يوجد مثله أبدًا في 
 .)14(الماضي"
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جتمع المنافسة البشرية الذي تحكمه الل افتراضية مجتمع "السوق" أو مومن خ
والرغبة  التصارع المجتمع المدني ، حيث علىعقلية "السوق" وانعكاساتها التدميرية 

ي صورتها الصريحة من الوسائل المادية ، أي األنانية فالقوة أو  علىذ ستحوافي اال
عادة ، ومن هذه الزاوية ، يصبح لكل فرد قيمته أو النجاح أو الس علىأجل الحصول 

تصبح  "إذ ؛في صورة خدمات أو احتياجات اآلخرين سعره في  مقابل ما يطلبه من
، هذا ما يقال ... وكما  ثمنهأو  رهسعنها إإذ  ؛قيمة الفرد كقيمة األشياء األخري 

نما المشتري هو من إالبشر ، فليس البائع ،  علىنطبق ي أشياء أخري علىينطبق 
الحقيقية  قيمتهملكن ، نفسهم بأعلي قيمة ممكنة م أغلبية البشر أوِّ ر ، ويقعيحدد الس

 مليةو عأ البائع والمشتري  وفي ظل عالقة،  )15(يم اآلخرين لهم" و ليست أكثر من تق
الطبيعة البشرية يظل الخوف قائمًا من أن يسلب البشر  علىطرة يالسوق المس

عايش في الت أهمية الحل الجذري إلمكانيةومن هنا تأتي ،  ونهيحوذما  بعضهم بعضاً 
 . الجميع ضد الجميع" بأو "حر  ،ظل مجتمع

  

ن يداقمتعال اعي من نوعية مختلفة تترك فرديةلعقد اجتم صيغة" هوبزويقترح "
إن ، " شعبة في "حظفهؤالء ال يذوبون في أي ل، سليمة  -البشر الطبيعيين  -
إن وحدة  .ة مشتركة أو "عامة"دوب في أي لحظة  في إراذتهم الفردية ال تاإراد

أو "اللوفياثان"  ممثلالمجتمع المدني تنتج فقط عن حلول اإلرادة الواحدة للسيد ، 
ان هو  أمر بن كل ذو إ ، ة ، المتناقضة افتراضياً محل تعدد اإلرادات الفرديالدولة 

السلطة ، ومعها  هفي تتأسسالفرد سليمًا ، في الوقت الذي  يبقيوهكذا إذن ، مستبعد 
 . )16(قوة فريدة" 

  

"المنفعة الفردية" التي جعلته  في نظر كثرة  على" زوعلي الرغم من تأكيد "هوب
إذ ال  ؛نه ال يقيم وزنًا لمفهوم "الحرية الفردية"فإ ؛من الباحثين رائدًا من رواد الليبرالية 

مفهوم  إقصاءلدولة ، وبالتالي ل خضوع الفرد لصاحب السيادة أو امعني لها في ظ
سياسية  صلةتكون ثمة  أنوبهذا المعني ال يمكن  ،المواطنة من  المجال السياسي

 في مواجهة الدولة مستقالً  حيزاً فالمجتمع المدني ليس ، بين المجتمع المدني والدولة 
ضمن داخل إطار سيادة الدولة ، متإذ أنه  ؛ثل صورة لتوازن سياسي ، وال يم
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دة ه في المقابل مسئوًال بصورة مؤكونعن بخضوعهم المطلق للحاكم ، يضو فالمحكوم
 وم. كوتحقق المنفعة الفردية لكل مح معن حفظ النظام والسال

  

ز لعدم ضرورة وجود ه هوبالذي قدم ريد" أو المبتكرال يمكن تصور الحل "الف
اسية للدولة إال إذا يمستقل أو المجتمع المدني ، وذلك بتضمينه في البنية الس حيز

قضية  أساسية وحيدة ، أال لفهمنا طبيعة عصره أو عصر الحكم المطلق الذي كرس 
عنها المصلحة الفردية الخاصة ، ومن  ينبثقوهي المصلحة العليا للدولة ، والتي 

المصلحة ال ينبغي االهتمام بمجال الفضائل المدنية وما يتشكل بداخله  هالل هذخ
مجال  إلىإذ أنها  ليست في حاجة  ؛من معتقدات ومبادئ أخالقية متعارف عليها 

فردي أو  اق نط هبل كل  ما تحتاج؛  مهماً  اً عي واسع النطاق لتمارس دور اجتما
  لتؤكد ذاتيتها. يشخص

  
) ليوفر حماية  قانونية  لهذا  John Lock )1632-1704وك ل جاء جون وقد

فعالياتها الدولة في حدود  ةيحجم سلطل، و  من ناحية يالشخص والنطاق الفردي أ
دولة  من هوبز يضع حدًا لمماراسات ضالنقي، إنه وعلي من ناحية أخرى الشرعية 

تطور إال وك" أن يقنعنا بأن المجتمع  المدني ما هو ول "لم المطلق ، ويحاكالح
اللتين تنعم بهما هذه الحالة الطبيعية  ةبل إن حالتي السالم والحري ؛لحالة الطبيعة 

ذلك هو " العقد"  إلى، وما يفضي  ةالمستقلالمدنية  جتمعاتاقية مع وجود المبتظل 
ن و احد ، ويصنعو يدخلون في مجتمع ذلك العقد  اس ، وبموجبلنحوله االذي يتفق 

) يوقعها الناس فيما بينهم ، اات (عقودمة عهودًا واتفاق"إن ث،  واحداً  سياسياً يانًا ك
 .)17(ة"الطبيعفي حالة  نيبقو  اومع هذ

  

 لغرض من وجوداليصبح  ؛ني دأساسًا للمجتمع الم ةالطبيعمن حالة  جعل لوك
أين ن م، لكن ن في مجتمع واحد يس المتحدالنا الحكومة، هو حماية ممتلكات أولئك

               من حق سن القوانينالسياسية  طة) السياسية ؟ "تأتي القوةلتأتي القوة (الس
right of making laws موت ، وبالتالي حق توقيع العقوبات ل، تقرير عقوبة ا
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األخري األقل من هذه العقوبة ، من أجل تنظيم وحماية الملكية الخاصة واستكمال 
لث) نو مع عن المجتمعات المنظمة (الكو دفاقوة المجتمع في تنفيذ مثل هذه القوانين لل

Commonwealth   األجنبي ، وكل ذلك من أجل الصالح العام"  االعتداء، ضد
)18(  

" بمثابة رجل القضاء المحايد كجود الدولة عند "لو وهكذا يبدو الغرض من و 
حل المشكالت أو الخالفات من أجل حماية حق الشخص أو الفرد في  علىالقادر 

وعلي  - احترامه لحقوق اآلخرين ، ومن هناالذاتية في الحياة في ظل  تحديد طريقته
يبدو دور الدولة محدودًا ، في الوقت الذي تعمل فيه الفضيلة  -النقيض من هوبز 

الحرية والحقوق نحو فعال في المجتمع المدني. إن غاية "لوك" حماية  علىالمدنية 
جنب المجتمع المدني والدولة وقوع إذ يحقق ذلك الصالح العام ، ويت ؛آن معًا  في

 علىنه أوثمة وجهة نظر أخري تري " صراع محتم في حالة مخالفة هذا األمر.
 ،من هوبز يتعلق األمر لدي "لوك" بوضع حد إلمكانيات الحاكم المطلق العكس

ذلك يفتح أو يتيح لجماعة المحكومين أو المواطنين عبر الرأي العام  إلىوباإلضافة 
الحاكم. وبالتالي فإن المجال الشخصي الداخلي لألخالق  علىددًا تأثيرًا مح

وكانت هذه خطوة أخري القوانين الحكومية.  –وبشكل معارض  –االجتماعية يقابل 
الطريق نحو الفصل بين المجتمع المدني أو المستقل والدولة. فنظرية لوك حتي  على

ال تعكس هنا الفصل في ي فإنها وٕان أنجزت عملية التفريق بين الدولة والمجتمع المدن
أما الفصل االصطالحي الحاسم منهجيًا بين الدولة والمجتمع المدني  ،مصطلحاتها

، وبصفة خاصة لدي التنويريين فيوجد بداية لدي كتاب القرن الثامن عشر 
  . )19(االسكتلنديين

  
طابقة في ظل بوادر الثورة  الصناعية ، وبداية ظهور الرأسمالية تمت محاولة الم

هذا ما بدا أن آدم  ،والمجتمع المدني معالمهبين اقتصاد السوق الذي بدأت تتضح 
"إذ ال يجد سميث صعوبة في  ؛هتحقيق على) يعمل A.smith )1738 -1790سميث 

"المشاعر  نبالةإدراك التوفيق الطبيعي بين الفرد والمصلحة العامة ، وهو توفيق هيأ 
 Theory of  "المشاعر األخالقيةظرية ث" في مؤلفه "نهذا ما يؤكده "سميو  ،األخالقية"
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The Moral sentiments )1759(  رة أو الشريرة لألهداف التي ينه في الطبيعة الخأإذ
تلك  أيعيبه ،  أوميزة العقل  تكمن، تحقيقها  إلىيها الشعور أو ينزع طلع إلتي

يث" من المشاعر ، وهكذا ينطلق "سم )20(لثواب والعقابل مالخصائص التي تؤهله
الل مفهوم خالمصلحة الفردية أو الشخصية من  علىآلية السوق القائمة  إلىاألخالقية 

يكون  لكنه –طبيعيًا  –ب أن تكون عفويًا ير العام يجخليد الخفية" ، "والتي تعني أن ال"ا
يخدم بقرارات مهمة وذاتية ال حصر لها في األنشطة االقتصادية الدائمة فعاًال عندما 

  . )21(للسوق"
،   العامةويحاول "سميث" أن يوجد حًال إلشكالية المصلحة الشخصية والمصلحة 

نها في النهاية أإذ  ؛المصلحة الشخصية  أوالدولة أن تحمي الملكية الخاصة  علىلذا 
أو كما يعبر  ،تعد مدخًال للمصلحة العامة التي ستفرض نفسها من خالل آلية السوق

"إن السعي :  -ملخصًا اليد الخفية" عند آدم سميث-يفيد ريكاردو" المفكر االقتصادي "د
. وعلي )22(" للكافةاإلعجاب مع الخير العام  إلىوراء الميزة الفردية يرتبط بشكل يدعو 

مرتكزات  علىهذا النحو يؤسس "آدم سميث" صورة الحيز المستقل أو المجتمع المدني 
المالئمة لألنشطة  الشروط يتم وضعأن : األولي :مهمة مزدوجةمن خالل اقتصادية 

وٕاذا  .رك حيزًا كبيرًا لحرية العمل الفرديبحيث تتالثانية: أال تتدخل الدولة  .االقتصادية 
 علىتأكيده  خاللمن -فكرة التوازن السياسي  من منطلق اقتصادي  اقترحكان لوك قد 

 للعالقةعبر تصوره -ح فإن "سميث" يطر  -الحرية الفردية في مقابل تحجيم سلطة  الدولة
  صورة إلمكانية  التكامل االقتصادي / االجتماعي.  -بين الدولة والمجتمع المدني

  

   لوك ، ب) الذي تأثر Montesquieu )1689 – 1755مونتسكيو  إلىومن لوك 
،    )23("كذه من الفلسفة اإلنجليز أمثال لو نه لم يخترع تعبير فصل السلطات ، فقد أخأ"إذ 

فلسفة قانونية وأخالقية وسياسية وحكم " الذي يحوي روح القوانين" ه الشهيرفي مؤلف
مكانًا كبيرًا في  لم تحتل نظرية الفصل بين السلطات في الحقيقةفمقارن وعلم اجتماع ، 

و  هو تحديده للمجتمع المدني كوسيط بين الدولة يلكن قيمة ما قدمه مونتسك ،  مؤلفه
الدولة ،  فاصًال بين سلطة الحكم الممثلة في اً و خطيوالمواطنين ، حيث يضع مونتسك



 13

في صورته المدنية ، إنه وسيط له داللته السياسية لمنع االستبداد أو   والمجتمع
  الفوضي. 

  

) هي J.J.Rousseau )1712-1778جاك روسو جان لعل قيمة الحديث عن 
هوبز ولوك  لنقدي منإن موقفه  ا ،والمفكرين قراءته النقدية لكل من سبقه من الفالسفة

بل ألنه يمثل صورة متمايزة لعقد اجتماعي  ؛المجتمع فحسب ال يؤسس لتصوره عن 
بل يؤكد الصورة (األصيلة) لتحقق الفضيلة المدنية ، التي  ؛ الحقوق وحدها علىيقوم ال 
 On The" "في العقد االجتماعي"العام. وهذا ما أبان عنه في كتابه  الصالح  إلىتقضي 

Social Contract"  الرابطة االجتماعيةمن "خالل سؤال طرحه: كيف يمكن إيجاد شكل" 
"Association"  ،سواء أكانت وي المشتركة فيها التي بوسعها أن تدافع عن كل الق

 علىكل فرد ،  بينما يبقي ؛طرف في هذه الرابطة الجماعية كل لصالح م م، أشخصًا 
  .)24(ويظل حرًا ، كما كان من قبل" ذاته ، يالرغم من  ارتباطه الجماعي ال يطيع سو 

  

مع المصلحة  و" لمشكلة تعارض المصلحة الشخصيةالحل عند "روس يءويج
التي تعني أن كل شخص ،  The general Willالعامة  من منطلق "اإلرادة العامة" 
ة في فهو ال يهبها ألحد أو (التمتع بحقوقه األساسي ،يهب نفسه للكل أو (اإلرادة العامة)

الحياة والحرية والملكية الخاصة ، ويبقي الصالح العام مرهونًا بالتشاور الجماعي أو 
(صورة الديمقراطية المباشرة)  في ضوء تمتع جميع األفراد بالفضيلة المدنية أو الدين 
المدني الذي يحدد القيم العامة  المشتركة التي ترسخ الشعور بالترابط المجتمعي بين 

والديني كانت انتماءاتهم الدينية " إن من يضع تمييزًا بين عدم التسامح المدني األفراد أيا 
من عدم التسامح ال يمكن الفصل بينهما   النوعين... إن هذين  (الالهوتي) يكون مخطئاً 

   .)25(حيا في سالم مع بشر ننظر إليهم بوصفهم ملعونين"ن، فال يمكن أن 
  
   ھوية جديدة : البحث عن ھيجل -

 علىن و قدمها  الفالسفة السابق الرغم من كل  األفكار واالجتهادات التي  على
ن ثمة فإ) بشأن العالقة بين الدولة والمجتمع المدني Hegel  )1770-1831هيجل 
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أصول المجتمع المدني وداللته االصطالحية في  عن همبعض(هوة) ظلت قائمة عند 
السياسي أو االجتماعي الذي تتحقق والمدي  ،مقابل مصطلح أكثر قدمًا منه (الدولة)

عنده العناصر المكونة للمجتمع المدني. وقد آثر "هيجل" أن يجمع كل الشتات المبعثر 
من األفكار واالجتهادات ليقدم بطاقة تعارف أو (هوية) جديدة ومفصلة للمجتمع المدني. 

لسلطة خضوعه  ي الليبرالي ، أو حرية الفرد دونرفض هيجل مفهوم الحرية بالمعن
ة مجردة ، وفي المقابل قدم تصوره بمعني خضوع بيلخارجية ، وقد رأي أنها حرية س

ولذا تبدو الصورة التركيبية  ،الفرد بكامل إرادته إلرادة الدولة ممثلة في نظمها وقوانينها
إذ تمثل األسرة المرحلة األولي من  ؛للدولة عنده مكونة من األسرة والمجتمع المدني 

أفراد  إلىرادها أي يتحول أف -األسرة  تنحلملة (المرحلة الكلية) ، وعندما الفكرة الشا
(المرحلة الجزئية) تبدأ في الظهور ، ومع ظهور المجتمع المدني يحدث فإن  -مستقلين 

والجزئية ، أي بين أهداف الفرد ومصلحته الخاصة ،  الكليةالتعارض بين المرحلتين:  
عامة ، وعلي الرغم من هذا التناقض في المصالح وبين غايات المجتمع ومصلحته ال
ويتم استكمال ، ... طالما كان هناك اعتماد متبادل  فإنهما في النهاية يقتربان من الوحدة

مثل فيها األسرة الصورة الكلية ، ويمثل المجتمع المدني تهذه العملية في الدولة التي 
هو الفردية كمركب من الكلية الصورة الجزئية ، وتمثل الدولة العنصر الثالث ، و 

تحققت في (والجزئية. "إن الدولة عند هيجل هي اللحظة الفردية في سير الفكر ، وقد 
والدولة هي الكلي  ، ألن الكلية جوهرها ؛ما هو كلي فيها  على) مع التركيز الواقع

  .)62(وقد تحققت بالفعل وتموضعت"، أي أنها هي نفسها مقولة الفرد  ؛المتحقق بالفعل 
  

من منطلق وضع فارق أساسي بين المجتمع  المدني والدولة -ويحاول "هيجل" 
الل رؤية خالمجتمع من  علىفي المقام األول  امعني اجتماعي أن يضفي - واألسرة

 إلى بانضمامهلكن  ؛مصلحته الخاصة  إلى يسعيتصادية أو تجارية للمواطن الذي اق
ويعبر ، عام الصالح ال إلىساباته الخاصة تتحول ح -أي عمل جماعي- نقابة أو رابطة 
حالة خضوع طالما وضع في اعتباره  يظل الفرد المنعزل في" : عن ذلك بقوله

لشخصه ه في مجتمع مدني حماية واجبات عضويت يء، وعلي  النقيض ، تج "مصالحه
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لواجباته  أدائهره بذاته في حالة عضويته في الكل ، وبقدر ، ووعيه وشعو  وممتلكاته
   . )27(تجاه الدولة ، بقدر تمتعه بالمساندة واألمان" الموكولةملة من خالل مهامه كا

  

في المجتمع المدني من  المدنيةحاول "هيجل" من منظور أخالقي تأمين الفضيلة 
ر يمكن تأمين الحقوق للجميع ، وتحت هذا الشعا أوخالل صورة االعتراف  المتبادل 

ستوعب تصور يهل يمكن أن  :ما يثير التساؤل غير  أن،  تحقيق المصلحة العامة 
أي المجتمع  ؛مستقل  حيزدولة أن يكون هناك في المقابل إمكانية وجود ل" لهيجل"

أهمية التشاور من خالل مفهوم  على" هيجلربما تكمن اإلجابة في تأكيد " ؟المدني 
التركيب ، ل ذات طبيعة خاصة من العقل العام الذي تقوم عليه ، ولذا تظل رؤية هيج

أو (المجتمع  قابل حيز مستقلأي الدولة في م ؛ حيث يمكن تحقق التوازن السياسي
في  تبادل الذي يؤمن المصلحة العامةاالعتراف الم أوالمدني) ، والتكامل االجتماعي 

  آن معًا. 
  
  
  

  التصور الليبرالي المعاصر

تتكشـف مـن خاللـه جهة النظر الليبراليـة تصـورًا مغـايرًا للمجتمـع المـدني و تطرح 
إنهـا تفسـر العالقـة األمثـل بـين الفضـيلة المدنيـة ، صـورته كحيـز مسـتقل مقابـل للدولـة 

والحريـــة المدنيـــة ، ولعـــل الشـــرط األول لتحقـــق هـــذه العالقـــة أن يـــتم احتـــرام التعدديـــة 
بصــورها المختلفــة ، ومــا ينــتج عنهــا مــن اختالفــات الــرأي أو حريــة التعبيــر ، وهــذا مــا 

الــذي يتــيح الفرصــة لالكتشــاف والتجريــب   الليبرالــيع الــذي يتبنــي المبــدأ يــوفره المجتمــ
  واالختيار بين البدائل. 

  

فعلـي سـبيل المثـال ، ، فـي كـل مجتمـع   General virtuesثمـة فضـائل عامـة 
،  )29(وأيضـًا الشــعور بـالوالء للمبــادئ السياسـية األساســية، االمتثـال لقـوانين المجتمــع  

ك الفضـائل فــي المجتمـع الليبرالـي ، فإنهـا ماثلـة فـي التســامح ، عـن تلـ نتحـدثوعنـدما 
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ويتأكد التسامح في التصور الليبرالي من خالل أن يحيا الفـرد وفقـًا  .حترام المتبادلاالو 
 ،نفـس المنـوال علـىفي مقابل أن يحيا اآلخرون  ،الخاصةالحياتية والعقدية الختياراته 

فـــي "الليبرالـــي منـــذ أن كتـــب "لـــوك" رســـالته وقـــد تـــم ترســـيخ قيمـــة التســـامح فـــي المبـــدأ 
" ، والتــي أبــان فيهــا عــن صــورة التســامح الــديني أو العقــدي الــذي يــدعو الفــرد التســامح

لآلخر ، فحرية العقيدة الدينية حق مكفول  الدينيةعدم التدخل في طبيعة الشعائر  إلى
ي تمامــًا مــع دينيــة أمــر يتنــافدولــة قيــام أن ومــن هــذه الزاويــة يتضــح ، لجميــع البشــر 

التســــامح ال يتحقــــق فــــي هــــذه  نأإذ  ؛التصــــور الليبرالــــي المعاصــــر للمجتمــــع المــــدني 
فكـرة المســاواة فــي الحقـوق لــيس بــالمعني  علــىويظــل االحتــرام المتبـادل دلــيًال ، الحالـة 

أي احتـرام  ؛تمـع القانوني ، إنما إدراك وفهـم حقـوق اآلخـرين مـن قبـل أقـرانهم فـي المج
هم ووجهــات نظـرهم ، فــالحوار الـدائر حـول موضــوع أو قضـية قوميــة لمعتقـداتهم وأعمـا

أن يوجــد االســتعداد والترحيــب بمشــاركة أعضــاء  -وفقــًا لالحتــرام المتبــادل  – يســتدعي
عــاد مــا يطرحونــه بأو أعمــال مهنيــة مختلفــة مــع تفهــم أذوي انتمــاءات دينيــة واجتماعيــة 

  تلك القضية. حول من أفكار 
  

ـــز"  ـــالغ John Rawls) "1921-2002ويقـــدم "جـــون رول ـــًا ب ) تصـــورًا  ليبرالي
ر لطبيعـة العالقـة بـين الدولـة والمجتمـع المـدني مـن خـالل أسـس جماعيـة وقيميـة يالتأث

 "A Theory of justice"ومــن خــالل مؤلفــه األول "نظريــة فــي العــدل"  ،(معياريــة)
ة والعمــل الحريــات األساســي علــى) ، وفــي هــذا الكتــاب يحــاول "رولــز" التأكيــد 1971(

"  "Political Liberalismضــمانها ، أمــا مؤلفــه الثــاني ، "الليبراليــة السياســية"  علــى
) الــذي جــاء تنقيحــًا لمؤلفــه األول ، وفيــه يقــدم إمكانيــة توطيــد المجمــع المــدني 1993(

بكــل مــا يحملــه مــن تعدديــة فــي المعتقــدات ، وأســاليب حيــاة ، واخــتالف فــي وجهــات 
النيــة ، ومــن ثــم فإنــه يتحــدث عــن تصــور جديــد للمجتمــع النظــر فــي إطــار مــن  العق

ـــــول للمشـــــكالت السياســـــية  ـــــة إيجـــــاد حل ـــــي المعاصـــــر ، ومـــــدي إمكاني المـــــدني الليبرال
ومـن هـذا المنطلـق يتحـدث "رولـز" عـن مبـادئ للعـدل تملـك قـدرًا ، االجتماعية اليوميـة 

 overlapping"التـــــوافقي"  اإلجمـــــاعل لـــــدي الجميـــــع مـــــن خـــــالل فكـــــرة "مــــن القبـــــو 
consensus"  ؟ التـوافقي باإلجمـاعما يسمي  إلىف يمكن الوصول ويكون السؤال: كي
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 -عقالنــــي  إجمــــاعفكــــرة أساســــية ، هــــي البحــــث عــــن  علــــىالتــــوافقي  اإلجمــــاعيقــــوم 
ن الحقيقـة ليسـت أبوصفه متعارضـًا مـع مـا هـو غيـر عقالنـي ، إذ   -للمذاهب بأسرها

بـل إنهـا المـذهب التعـددي العقالنـي  ؛ Pluralismحقيقـة مـذهب التعدديـة  -كما يبـدو-
Reasonable Pluralism  ،  فــي الليبراليــة الــذي يعنــي أن التنــوع واالخــتالف القــائم

نتاجـًا لقــوي العقـل اإلنسـاني فـي نطــاق األسـس الراسـخة للمؤسســات السياسـية لـيس إال 
ــ ، السياســية مــاثًال فــي مــدي إمكانيــة قيــام مجتمــع مســتقر وعــادل ه "أو مجتمــع يقــر في

ووفقــــًا ، . ..المواطنــــون بمبــــادئ الديمقراطيــــة الدســــتورية ، حتــــي فــــي حالــــة انقســــامهم 
  . )30(غير متآلفة"  ولكنهاة ، وأخالقية عقالنية ، يلمذاهب دينية ، وفلسف

  

إذ  ؛ الصورة الليبرالية التقليديـة للتسـامح علىيقدم "رولز" رؤيته التي ال تقتصر 
نفســـه وفقـــًا  يءلشـــااتـــك ، ودع اآلخـــرين يفعلـــون نهـــا تقـــول للفـــرد : اختـــر أســـلوب حيأ

التــي  مــن خــالل تأييــد األصــول الدســتورية الختيــاراتهم الحــرة ، ويــتم تجــاوز هــذا األمــر
أكـد أهميـة المجتمـع  قـدوٕاذا كـان "رولـز" ، يتم قبولها فـي إطـار الديمقراطيـة الدسـتورية 

ديل لديـه سـيطرة الدولـة ، فـإن البـ عداهما  علىحد أولويته  إلىالمدني في حياة الناس 
المجتمـع االلتـزام  على، حيث تتحدد وجهة نظر أخالقية واحدة ؛ المجتمع بأسره  على

أخـــذ حيــــزًا مســــتقًال فــــي تبهـــا. إن الليبراليــــة السياســــية كإطـــار عمــــل للمجتمــــع المــــدني 
نطـاق أكثـر اتسـاعًا يمكـن مـن ة أو سـيطرة الدولـة ، إنهـا صـورة مواجهة سلطة الحكومـ

  اث تكامل اجتماعي ، وتوازن سياسي بين الدولة والمجتمع. خالله إحد
  

الدولة في مواجهة مجتمع مدني فكـرة كالسـيكية تـم  صورةوفي الخاتمة ، تبدو  
صياغتها إبان صعود المد القومي للدولة في القـرن التاسـع عشـر ،  واألسـس النظريـة 

ي تلــــك التــــي المتعـــددة التــــي حاولـــت تشــــكيل مقومــــات لمجتمـــع مــــدني (هيجــــل) ، حتـــ
) ، واســـتعملته كوســـيلة لتحجـــيم هـــوبزأدمجتـــه  مـــن خـــالل صـــياغة نفعيـــة فـــي الدولـــة (

(لــوك) ، ومــع الرؤيــة العقالنيــة التــي أتاحــت لحريــات الفرديــة اســلطة الدولــة وضــمان 
نطاقــًا واســعًا إلمكانيــة التكامــل أو التبــادل بــين الدولــة والمجتمــع المــدني (رولــز) يظــل 

القيمــي فــي عــالج مــا يســتجد مــن  اإلجمــاعلــدوام ،  هــل يفلــح ا علــىطــروح الســؤال الم
سياسية؟ ومن ثـم يجـب االعتـراف أن المجتمـع المـدني يجـب أن / مشكالت اجتماعية 
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صــــورة التــــوازن السياســــي مــــع الدولــــة ، وصــــورة التبــــادل أو  :يحمــــل الصــــورتين معــــًا 
لـيس بوصـفه  التكامل االجتمـاعي ، وفـي هـذه الحالـة يمكـن أن يكـون المجتمـع المـدني

بـل يعـد مجـاًال لحـراك اجتمـاعي وسياسـي  ؛فـي مواجهـة الدولـة  مسـتقالً مقابًال أو حيزًا 
وفـي ، التضامن والتعاون لحل كل مـا يسـتجد مـن مشـكالت  علىللمواطنين ، يتأسس 

الوقـــت نفســـه ، يمكـــن اإلعـــراب عـــن الموافقـــة أو الـــرفض لممارســـات النظـــام السياســـي 
  مة المواطنة بالمعني المعاصر.للدولة ، ومن هنا تتضح قي
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  المحورباب: 

  

  ادلين والعلامنية والتعددية 

  التجربة أالوروبية

  �محمد الشيخ

  

نص  2004يونيو  18 – 17عجيب حقا أمر أوروبا: أنظرها تعرض على مواطنيها يوم 
معاهدة دستورية تتضمن ديباجتها إشارة إلى ما سمته ـ بعد بذل جهد في العبارة جهيد، وتقليب 

ريث أوروبا الثقافية والدينية واإلنسانية" في جملة توليفية تعددية القول جميع تقاليبه  ـ "موا
تفاوضية كهذه وشت بكل الصراع الذي فرق بين الشركاء، فأنشأ منهم فرقاء: ها هي ذي 
إيطاليا ومالطة وبولونيا والبرتغال والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا تطالب بإشارة خاصة إلى 

ة، ودونها أصوات غيرها تعالت للمطالبة باإلشارة إلى "اهللا" في "الديانة المسيحية" في الديباج
نص الديباجة (شأن ألمانيا والمملكة المتحدة)، وثالثة ابتغت أن يشار إلى التثليث (اليونان، 

رفعته طويال إلى  لى احترام مبدأ "العلمانية" الذيإيرلندة)، ورابعة هي أيضا ـ فرنسا ـ دعت إ
ح بما لديه، وكان أن رأى بعضهم في أوروبا المختلفة ـ بل الخالفية ـ أقدس األقداس. كلٌّ فر 

أنها فرصة للعلمانية سانحة  -بالضد من ذلك -هذه تهديدا للعلمانية؛ بينما رأى بعضهم اآلخر
  وللمسألة سوابق ولواحق وعوالق. ،1ال بد وأن تهتبل

                                                            

   . المغرب من وأكاديمي باحث     
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  ـ 1ـ 
تي كان عليها مدار الجدال في الحال أن ثنائية "الشأن السياسي" و"الشأن الديني" ـ ال

منذ بداية العصر الحديث بأوروبا وال سيما في القرن التاسع عشر منه -هذه الديباجة ـ صارت 
ثنائية جوهرية في الفكر الغربي، استلزم النظر فيها ـ من الناحية   -حيث بلغت أوج حدتها

ُمواطن" و"مؤمن". وقد أشكل المبدئية ـ القول بوجود "ذاتين": "ذات سياسية" و"ذات دينية"، "
أمر هذه الصلة على األوربيين أيما إشكال وطرح سؤال: هل باستطاعة "المؤمن" أن يصير 
"مواطنا"، أم أن وطنه ليس من هذه األوطان المستحدثة في هذه الدنيا الفانية؟ وبالضد من 

إللحاد بالدين أن هذا: هل باستطاعة "المواطن" أن يكون "مؤمنا"، أم أن من شأن المواطنة وا
  يتالزما؟ 

ذلك أنه لما كان األصل في "جماعة المواطنين" أن تنتظم في دولة ـ اللهم إال إذا تبنينا 
موقف النزعة الفوضوية المتطرف ـ وهي على العموم محجوجة بواقع الحال ، كما كان األصل ـ 

نيسة" بمعناها األوسع، في التقاليد الغربية على األقل ـ أن تنتظم "جماعة المؤمنين" في "ك
اللهم إال في بعض الحاالت المعزولة والشاذة، تبدى أنه السؤال الذي ليس منه بد، والذي 
انطرح في أوروبا أكثر من غيرها: ما الذي تمثله الدولة بالنسبة إلى الكنيسة؟ وبالتلقاء، ما 

"الشريك الزمني [الدنيوي]"  الذي تمثله الكنيسة بالنسبة إلى الدولة؟  َأَو تعّد الكنيسة الدولة 
كما قد تعُّدها الدولة "الشريك الديني"؟ وإذ تؤمن "جماعة المواطنين" ـ أو "الجماعة السياسية" 
ـ أنها تستمد سلطاتها من الشعب؛ بينما ترى جماعة "المؤمنين" ـ أو "الجماعة الدينية" ـ أنها 

يوية باألولى، والجماعة الدينية تستمد سلطاتها من اهللا، وإذ الجماعة السياسية جماعة دن
جماعة دينية أخروية باألولى ودنيوية باألحرى، ينقدح هذا التساؤل: كيف يمكن التعايش بين 

  الجماعتين: بالتهاجر أم بالتعاون؟ وأي تهاجر يكون؟ وأي تعاون يقوم؟ 



  3

  ـ  2ـ 
قلب األحوال بفعل ثراء األحداث التاريخية التي شهدتها ، وسرعة ت- ال خفاء أن أوروبا 

صارت تعد ـ باإلشارة إلى البشرية جمعاء ـ مختبر تجارب. وفيما   - بها بل وتسارع التاريخ فيها
يخص الصلة بين الدولة والدين ـ وهي الظاهرة التي تعنينا في هذا المقام دون سواها من 

  ـ فقد تقلبت أوروبا في تجارب عدة:  ! الظواهر األخرى، وما أكثرها وما أثراها

ربت هي ـ من حيث المبدأ ـ كل أشكال العالقة الممكنة بين الدولة والدين، وقد اجتهد ج
 Eric Wolfفيلسوف الحق والمتخصص في القانون الكنسي األلماني إريك فولف 

) في استنباط الصالت الممكنة ـ مبدئيا ـ بين الدولة والدين، فوجدها ـ من 1902-1977)
ة ـ  على النحو التالي: إذا ما نحن انطلقنا من جهة نظر الكنيسة، الناحية االعتبارية ال الواقعي

وذلك بحيث تقصي الكنيسة  -تكون العالقة ثمة بين الكنيسة والدولة إما "عالقة إقصاء"
الدولة، فنكون أمام "كنيسة ُمْقِصية" و"دولة َمقصّية"، أو "عالقة تماهي"، حينها تمتص 

م "كنيسة امتصاصية" و"دولة ُممَتصة"، أو "عالقة منفعة"، الكنيسة الدولة امتصاصا، فنصير أما
بوفقها نصير أمام "كنيسة مهيمنة" ـ ذات سلطة غير مباشرة ـ ودولة ُمتَـَوسَّلة ُمسَتعَمَلة، أو 
"عالقة حياد"، فإذن نكون أمام مبدأ "التحايد" بحيث تكون ثمة "كنيسة محايدة" و"دولة 

هذه المرة من جهة اعتبار الدولة، ألفينا الصورة معكوسة:  محايدة". وإن نحن نظرنا إلى األمر
فإما "عالقة توسيل وتوظيف": كنيسة ُمسَتعَملة (كنيسة الدولة) ودولة مهيمنة، أو "عالقة 
تماهي": دولة امتصاصية وكنيسة ممتصة (الدولة بوصفها كنيسة)، أو "عالقة إقصاء": كنيسة 

كذا دواليك ...ووجد من وجد لهذه العالقات المبدئية َمْقّصية ودولة قاصية أو ُمضَطهدة. وه
  .2أشباها ونظائر في تاريخ أوروبا فاجتهد وقارن وقايس
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وجربت أوروبا ـ قانونيا هذه المرة، وقد ترجمت اإلمكانات السابقة إلى تصورات 
قانونية ـ العدد العديد من ألوان الصلة الممكنة بين الدولة والدين، فكانت ثمة طرق عدة 
لتصنيف القوانين القومية التي حكمت وتحكم العالقات بين الدولة واألديان في أوروبا، وقد 

فوجد أنها إما أن  Thierry Rambaudعدها الباحث الفرنسي تييري رامبو            
تصنف بحسب المنهج التاريخيـ النظري، فتتبدى آنـََها ثالثة أنظمة: "نظام االستتباع" القائم 

ع الدين للدولة أو العكس، و"نظام االنفصال" حيث ال صلة بين الدولة بالدين، على استتبا 
و"نظام التعاون" حيث تُعين الدولة الدين باإلعانة المالية والقانونية. وإما أن تصنف بحسب 
المنهج الصوريـ القانوني، فتتم آنها التفرقة بين "النظام التعاقدي" ـ القائم على فكرة "المعاهدة 

المستند إلى فكرة الدين الذي - ـ من جهة، و"نظام كنائس الدولة"  Concordatوية" الباب
من جهة ثانية، و"نظام مختلف، نماذج االنفصال  -تحميه الدولة والدولة التي يكون لها دين

من جهة ثالثة.  وإما بحسب المنهج االختباري   -ليست العلمانية أوحدها-المتعددة" 
على -ثالثة نماذج  بعضها عن بعض. وهي  - ذه المرة أيضاه-الصوري؛ حيث تتمايز 

:"نماذج كنائس الدولة"، و"نماذج االنفصال" [المطلق]، و"نماذج االنفصالـ التعاون"  - التوالي
.  وقد كان الباحث جاك روبير من قبل قد ميز في العالقات التي تنتظم الصلة بين 3[المقيد]

بين الدولة والدين] ـ الذي تمثله التيوقراطية ـ و"نظام الدول واألديان بين: "نظام الخلط" [
االتحاد" ـ الذي يجسده نظام االعتراف ونظام كنائس الدولة ـ وأخيرا "أنحاء االنفصال" 
[وضمنها "العلمانية" بمعناها المخصوص]، سواء أتخذت هي صورة "تجاهل" أم "تعاٍد" أم 

منحى القانوني ـ لقوانين األديان بأوروبا يبقى . على أن أحد أهم التصنيفات ـ ذات ال4"تواّد"
ذاك الذي وجد أنها خمسة: القوانين القومية لألديان، وقانون العبادات المعترف بها، والقانون 

  االتفاقي، وقانون األديان المسجلة، وأنظمة أخرى بال نظام قانوني محدد. 
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- صلة بين الدولة والدين كل هذه األنحاء من األنظمة التي يمكن أن تنتظم بوفقها ال
جربتها أوروبا وال زالت تجرب، وفي أوروبا هذه تعالقت هذه التجارب،  -اعتبارا وتحققا

  فتداخلت حينا وتفارقت حينا آخر. 

  ـ  3ـ 
وعلى عكس ما قد يظن، فإن العلمانية ـ التي هي أحد هذه األنماط وليست النمط 

يقيم مسافة نقدية مع المفهوم الفرنسي للعلمانية، الوحيد الممكن ـ متعددة، ولئن قدر للمرء أن 
وجد أنه ـ لمن يتشبث به دون سواه مثل "الدنيوية" أو "الدنونة" ـ لفظ موقوف على التجربة 

. ولهذا 5الفرنسية ومدموغ بدمغة تاريخية خاصة، كما الحظ ذلك المؤرخ الفرنسي رونيه ريمون
حظة أن مفهوم "العلمانية" صار محمال بداللة لربما ساغ للباحثة الفرنسية ميشلين ميلو مال

إيديولوجية قوية ال تطاق، وأنه آن األوان إلخراجه من سياقه الفرنسي إن هو أريد له أن 
"علمانيات" وليس  علمانية واحدة،  - على التحقيق- يستعمل استعماال سليما، والحال أن ثمة 

كثرت تصانيف هذه "العلمانية" ذات   اللهم إال باالشتراك في االسم وفي بعض الصفات، وقد
تبعا -الوجه التعددي، حتى أن أحد أحدث الكتب في هذا المضمار ميز فيها بين أصناف ستة 

وهي على  -للظروف الجيو ـ سياسية وللتحوالت االجتماعية الطارئة على المجتمعات األوروبية
لمانية السلطوية"، و"العلمانية التوالي ما اختار له من األسامي: "العلمانية الفصلية"، و"الع

المعادية لرجال الدين"، و"العلمانية ذات اإليمان المدني"، و"علمانية االعتراف"، و"علمانية 
،  7وذهب آخر إلى تصنيف مانوي أبسط: "علمانية استضافة" و"علمانية مواجهة" ،6التعاون"

لة" من جهة، و"علمانية ومال ثالث إلى التمييز بين "علمانية مغلقة" و"محاربة" و"مناض
. وقد عددت أيضا الصفات التي تشترك فيها "العلمانيات" فوجدت 8مفتوحة" من جهة أخرى

عند البعض اثنتين: حيادية الدولة اتجاه األديان، واستقالل كالهما عن اآلخر باستقالل ذاتي. 
نة في عقيدة إيمان وهو يعني بالحيادية أن ليس للدولة أن تبدي رأيها في قيمة الحقيقة المتضم
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وقد تحررت - معينة، وإنما يُترك األمر إلى حكم الفرد، ويقصد باالستقالل الذاتي أن الدولة 
صارت تقيم قراراتها بصرف النظر عما إذا كانت هي مطابقة أم  - من وصاية المؤسسات الدينية

ية دونما اعتبار ال لمبادئ الكنيسة، وأنها تتحمل مسؤولية ترسيم حياة األفراد في عقود إدار 
.  وعند البعض اآلخر أربعة: ضمان حرية االعتقاد، والمساواة [بين 9لعقيدتهم الدينية

المواطنين] وعدم التحيز أو التمييز [لصاحب معتقد ضد آخر]، والفصل بين الشأن السياسي 
  .  10والشأن الديني، وحيادية الدولة اتجاه كل المعتقدات

سية في "العلمانية" عن غيرها من التجارب بالسمات األربع هذا وقد تميزت التجربة الفرن
  : 11التالية

ـ الطابع التواجهي والتنازعي  والتصارعي الذي جمع الدولة بالكنيسة، وذلك منذ الثورة  1
الفرنسية وطوال القرنين التاسع عشر والعشرين، والذي دار حول دور الدين في فرنسا، 

وشيع داخل البلد، حتى صير إلى الحديث عن "فرنسا وتولدت عنه انقسامات وانشقاقات 
  المنقسمة على ذاتها إلى معسكرين أو بلدين.

بفعل وجود  - بالمقارنة من دول أوروبا األخرى-ـ الطابع اإليديولوجي المغالى فيه  2
تصورات فلسفية وسياسية ناقدة للدين ناقمة عليه (الفكر الحر، العقالنية، الماركسية، 

  .)الماسونية..

ـ الطابع المركزي القوي للدولة حد هيمنتها على المجتمع المدني، وميراث تقليد دولة  3
  تحريرية تنويرية، مركزية وتوحيدية ...

ـ نفور قوي من التعبير العمومي عن الهويات الثقافية والدينية صاحبه ميل إلى إركان  4
  بغي إبداؤه. الشأن الديني في ركن ركين: ركن الشأن الخصوصي الذي ال ين
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  ـ  4ـ 
كيف كان حال أوروبا عشية التصويت على قانون الفصل الفرنسي بين الدولة والدين 

) ـ والذي يعد ال محالة عالمة فارقة في تاريخ العلمانية بأوروبا، لدرجة أنه يتخذ في 1905(
وم بعد انقضاء العديد من التآليف التي تتناول ظاهرة "العلمانية" معلمة تأريخ ـ وكيف أمسى الي

  قرن من الزمن ونيف؟ 

عشية افتتاح المناقشات البرلمانية حول قانون الفصل الفرنسي بين الدولة والدين حرر 
) تقريرا Aristid Briand (1862 – 1932الوزير والدبلوماسي الفرنسي أرستيد بريان 

لدين، وقد اقترح ضخما كان مداره على الوضع األوربي آنذاك فيما  يتعلق بعالقة الدولة با
التقرير تصنيف األنظمة التي كانت تنتظم بوفقها آنذاك العالقة بين الدولة والدين إلى ثالثة، تم 
تقديمها على أنها ثالث درجات من "تطور" ـ وقد تم على مراحل متتالية متعاقبة ـ قاد أمم 

مة أو الشاملة بحيث، كان النظام التيوقراطي  القديم إلى الصيرورة إلى أمم نظام العلمانية التا
  البدء، ال ثم كان نصفها ثانيا، ثم كانت كلها ثالثا 

ـ ضمت الفئة األولى ـ واألدنى في سلم التطور بحسب سلم التراتب المتبع في  1
التصنيف، والذي يتأدى من األدنى [علمنة] إلى األعلى، من التدلي إلى الترقي ـ الدول التي  

فيها متعلقة بالكنيسة المسيطرة ، سواء أكانت هذه الدول كاثوليكية كانت ال تزال آنها الدولة 
أم أرثذوكسية أم بروتستانتية. والحال أنه في أنظمة مثل هذه ـ وتسمى "أنظمة تيوقراطية" أو 
"شبه تيوقراطية" ـ تهيمن ديانة واحدة على كل الديانات األخرى، وال"تقبل الدولة إال مؤسسات 

أ هذه الديانة"، وهي تشكل بهذا النموذج الضدي للعلمانية، وقد تعلق اجتماعية مطابقة لمبد
األمر في التقرير بدول كاثوليكية (شأن إسبانيا والبرتغال) وأرثذوكسية (شأن روسيا واليونان 

  ورومانيا وبلغاريا وصربيا)، وحتى بروتستانتية (شأن السويد والنرويج).
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حلة الثانية صعوًدا نحو "العلمانية التامة" ـ الدول ـ وشملت الفئة الثانية ـ الممثلة للمر  2
التي ما تردد التقرير المذكور في وسمها بالوسم "نصف العلمانية"، وفي مثل دول كهذه يتم 
االعتراف بحرية االعتقاد وبحرية إقامة مختلف الشعائر الدينية؛ لكن الدولة تعّد ـ مع ذلك ـ 

وترعاها وتمولها، كذا كان حال النظام الذي ساد  بعض الديانات مؤسسات عمومية تعترف بها
؛ Concordatبفرنسا على مدار القرن التاسع عشر؛ أي نظام ما سمي "االتفاق البابوي" 

بمعنى "نظام العبادات المعترف بها"، والذي يقترح قانون الفصل القادم وضع حد له؛  وال زال 
هه أو تقاربه أو تدانيه بدرجات متباينة ومتفاوتة ثمة بأوروبا أنظمُة صلٍة بين الدولة والدين تشاب

  في الدويالت األلمانية وفي النمسا وفي هنغاريا، أو حتى بإيطاليا وببلجيكا وبهولندة.

ـ وأخيرا، اللحظة الثالثة في جدل الترقي هذا نحو العلمانية التامة، ونحن نعثر عليه  3
م االعتراف بتساوي العبادات واستقاللها، متى صارت الدولة بالفعل محايدة وعلمانية، ومتى ت

ومتى تم فصل الكنائس عن الدولة. والحال أنه ما استطاع التقرير أن يجد تعيينا لهذا النظام ـ 
الذي تبقى فرنسا المرشحة الوحيدة إلى دخوله ـ اللهم إال من خارج أوروبا؛ أي في الواليات 

ن لها "تصورا خاصا" للعلمانية، وبالخصوص المتحدة األمريكية ، التي يذكر صاحب التقرير أ
  .1911في المكسيك؛ يعني بالتأكيد مكسيك ما قبل ثورة 

 -من خالل نماذج-الفرنسيين  1905وفي الجملة، تميز البنود المقترحة على نواب 
  بين:

ـ "أنظمة معادية للعلمانية" عندما تخص الدولة بالحظوة عبادة واحدة وتقصي العبادات  1
  األخرى.

ـ "أنظمة نصف علمانية" عندما ال تختار الدولة عبادة مرتبطة بتاريخها، وإنما عدة  2
  عبادات تقدم إليها المساعدات.
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ـ "أنظمة العلمانية التامة" حين تختار الدولة أال تختار أية عبادة، وتفضل تنظيم الحرية  3
  المتبادلة للعبادات وللدولة معا. 

النماذج من الدول بعد أن مضى أكثر من قرن ونيف  ما الذي صارت إليه األمور بهذه
على قراءة النواب الفرنسيين التقرير وتصديقهم على قانون الفصل الفرنسي بين الدولة 

  ؟ 1905والكنيسة عام 

هذا األمر،  Yves Bruleyيستقصي الباحث الفرنسي ومؤرخ العلمانية إيف بريلي 
  : 12ويخلص إلى إبداء المالحظات التالية

إذا ما نحن أخذنا بعين النظر الفئة األولى في الصنافة، أمكننا مالحظة أنها أفرغت  ـ 1
وما عادت تحتوي ـ بأوروبا على األقل ـ على أي عنصر من عناصرها [اللهم إال باعتبار 
الفاتيكان]؛ إذ ما عاد ثمة نظام تيوقراطي وال توتاليتاري قائم على ديانة دينونية أو دنيوية. لقد 

يلغي  -على سبيل المثال- الحرية الدينية تقدما حقيقيا على مدار القرن؛ هذه إسبانيا حققت 
أن تتبع الدولة  أية عقيدة دينية كائنة ما كانت؛ ولكنه بالتلقاء يقر ضرورة  1978دستورها لعام 

 -وليس االستتباعي-وجود "عالقات تعاون" بين الدولة واألديان، وعلى هذا األساس التعاوني 
، تلته اتفاقات مع ممثلي الديانتين اليهودية 1979إبرام اتفاقات مع الكرسي البابوي عام تم 

مع  -منذ سنوات خلت-واإلسالمية ... أكثر من هذا، تفاوض رئيس الحكومة الحالي زاباتيرو 
الكنيسة الكاثوليكية اإلسبانية على تعويض المساعدة التي تمنحها الدولة إلى هذه الكنيسة 

) تضخه الدولة في خزائن الكنيسة 0.70%الضريبة على الدخل (ال يتعدى قدره  بقسط من
من مال دافعي الضرائب اإلسبان شريطة أن يتقدموا بطلب رسمي في هذا الشأن. وبالبرتغال تم 

 1911إعالن الفصل بين الدولة والكنيسة في اللحظة ذاتها التي تم فيها إعالن الجمهورية عام 
منع عقد الديكتاتور سالزار التفاق بابوي مع الكنيسة الكاثوليكية عام ، على أن هذا ما 
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، بحيث أفادت الكنيسة من مساعدات مالية، ثم كان ما كان من انفتاح البرتغال على 1940
  الذي قرب البرتغال من جارتها اإلسبانية.  2001الديانات األخرى بدءا من قانون 

ذ بنا إلى الدول البروتستانتية. هذه دولة السويد دعنا من حاالت الدول الكاثوليكية، وخ
، وكان أن صارت 2000االنفصال عن الكنيسة اللوثرية عام  - في ثورة الئكية مخملية-أعلنت 

األمور الدينية من اختصاص وزارة الثقافة، على أنه تبقى الكنيسة اللوثرية تحظى بالدعم المالي 
 -بحكم هذه الصفة-" هي "الكنيسة القومية"، وتتمتع من الدولة. وفي الدانمارك فإن "اللوثرية

بدعم الدولة، وذلك بحكم البند السادس من دستور المملكة، وذلك مثلما أن الكنيسة صارت 
تحت إشراف وزارة الشؤون الكنسية، وأمست تكون رجال دين موظفين، وأضحى المواطنون 

  ها جمعيات على نحو حر. يؤدون ضريبة عبادية، وباتت العبادات األخرى تنشئ لنفس

ثم ثلث بالدول األرثذوكسية: من غير شك أبقت دولة اليونان على تحالفها مع الكنيسة 
إبقاء قويا وإقصائيا، وأمسى القائمون باألعمال التعبدية األرثذوكسية موظفين، وأضحى التعليم 

تلك غريبة من غرائب الديني إجباريا بالمدارس، وباتت الدعاية إلى األديان األخرى محظورة، و 
بأي حال -بني يونان المحدثين، يا سيدي، ومع هذا ال يمكن أن يوسم نظام الدولة اليوناني 

بكونه نظاما تيوقراطيا، ال، وال األمر نفسه ينطبق على النظام السياسي  -من األحوال
  الدانماركي من قبله.

هؤالء [أعداء العلمانية  ـ وما الذي آل إليه مسار الفئة الثانية المذبذبة ال إلى 2
  المطلقين] وال إلى أولئك [أنصار العلمانية المطلقين]؟  

على إنهاء وضعية الكنيسة الكاثوليكية  1984هذه إيطاليا أتت االتفاقية الجديدة لعام 
بوصفها دينا للدولة، وذلك حتى وإن هي أقرت بأن: "مبادئ الكاثوليكية تشكل جزءا من 

ب اإليطالي"، وبحسب الدستور اإليطالي، فإنه يمكن للدولة أن تبرم التراث التاريخي للشع
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اتفاقات مع الديانات التي صار لها وضع جديد: وضع "الديانات المعترف بها"، وصار 
  من عائداتهم. وهو أمر قريب من النظام اإلسباني. %  0. 8لإليطاليين أن يخصوها  

يئات حق عام"، كما صارت الدولة تعترف وفي ألمانيا تم االعتراف بالكنائس بوصفها "ه
بما تسميه "الرسالة العمومية" لألديان التي أمست تتلقى الدعم، وتستفيد من حصتها من 
الضريبة التعبدية؛ ذلك أن من شأن المواطنين الذين يعلنون انتماءهم إلى كنيسة معينة أن يؤدوا 

  لهذه البغية. ضرائب تعبدية إلى الكنيسة عن طريق صندوق أعدته الدولة

وفي بلجيكا، فإن الدولة واألقاليم والجماعات المحلية يدعمون العبادات المعترف بها 
(الكاثوليكية واإلصالحية واإلسرائيلية واألنجليكانية والمسلمة واألرثذوكسية)، والوضع مختلف 

ت من الدستور، وتوقف 1983جدا بهولندة حيث كل إحالة على "جماعة دينية" ألغيت عام 
الدولة عن أداء أجور رجال الدين، على أن ثمة هبة سنوية للدولة تتقاسمها العبادات، فضال 

  عن امتيازات مالية أخرى.

تبقى الحاالت التي يمكن أن يقال عنها: إنها "خالسية"، ففي المملكة المتحدة تعّد 
ألساقفة ويحظون الملكة رئيسة للكنيسة اإلنجليكانية، كما أن الوزير األول هو الذي يعين ا

بمكانهم داخل مجلس اللوردات، غير أنه إلى جانب هذا نظام "الكنيسة المقامة" هذا تبقى 
الديانات األخرى  مستقلة عن الدولة، وتنظم نفسها تنظيما حرا بحسب قانون الجمعيات. أما 

، ولم 1978بإيرلندا فإن الكنيسة الكاثوليكية توقفت عن أن تظل "كنيسة مقامة رسمية" عام 
  تعد تمول من طرف الدولة، غير أن الدستور ال زال يحيل إلى الثالوث المقدس.  

ـ وأخيرا ليس يمكن القول: إن الفصل بين الدولة والكنيسة على الطريقة الفرنسية  3
فرض نفسه كنموذج قانوني للتأسي به في أوروبا، وإذا حق أن نظام الجمعيات قد انتشر في 

ار يضمن حرية تنظيم العبادات، فإنه يحق أيضا أنه في غالبية الدول العديد من الدول، وص
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األعضاء في االتحاد األوروبي توجد اتفاقات بين الدولة واألديان، وحتى اتفاقات بابوية مع 
الكرسي البابوي، دون أن يطرح هذا األمر لهذه الدول مشاكل تعايش، وهكذا صار نظام 

ه في العديد من الدول، سواء أدى هذا األمر إلى تمويالت "العبادات المعترف بها" معموال ب
  عمومية أم ال، وسواء ضمن المساواة في التعامل مع األديان أم ال.

وعلى وجه العموم، فإن أغلب الدول األوروبية أمست تمنح الكنائس امتيازات مالية على 
دة ـ أو تعمد إلى تمويلها أساس االختيار الحر لدافع الضرائب ـ الذي يمكنه أن يختار أية عبا

تمويال مباشرا، أما بالنسبة إلى الحالة الفرنسية، فإنه تنبغي اإلشارة إلى أن أغلب الدول 
األوروبية تجد أن من األنسب لها العمل بوفق فكرة أن للدين دورا ومنفعة اجتماعية، وذلك بما 

سواء أكان ذلك على شكل  يؤدي إلى اإلقرار بمشروعية االمتيازات التي تحظى بها األديان،
دعم مباشر أو كان على شكل إعادة توجيه للضريبة على الدخل، على أن أنظمة التمويالت 
العمومية للعبادات يمكن لها أن تتعايش عبر أوروبا مع تشريعات دنيوية، ال سيما حول أمور 

  متعلقة باألخالق الجماعية وبالعوائد.  

وأخيرا، ليست توجد في أغلب الدول األوروبية أنماط من التوتر حول الحصة الدينية في 
الهوية القومية على  الدرجة نفسها التي تسير بها األمور بفرنسا؛ حيث كانت هذه المسألة 

لصالح الهوية العلمانية، وهذا لربما  1905حاسمة طيلة القرن التاسع عشر، وحسمت بقانون 
داء ممثلي فرنسا لإلشارة إلى "الجذور المسيحية" ألوروبا في ديباجة المعاهدة هو ما يفسر ع

  الدستورية. 

  ـ  5ـ 
يجد بعض الحقوقيين أن النظام األوربي للتقنين المعياري للشأن الديني نظام معقد 

ـ مستوى قاعدي: ويتعلق  1وهو يتضمن مستويين متمايزين:  ،13وأصيل في الوقت ذاته
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المعتقدات الدينية لألفراد والجماعات، وهي معايير تضمن الحقوق األساسية  بإجراءات حماية
في مجال الدين: حرية االعتقاد، حرية التدين اإليجابية والسلبية، المساواة وعدم الميز بسبب 

في النصوص الدستورية للدول األوروبية،  -مع تباين في التعابير- الدين. وهذه المعايير مدونة 
األوروبية لحقوق اإلنسان، كما هي مرقومة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  وفي المعاهدة

وبينما ال يوجد طابع إلزامي لإلعالن، فإن المعاهدة األوروبية تلزم (بواسطة قاض أوربي له 
ـ مستوى ثان يتعلق بوضع وأنظمة العبادات؛ أي سبل تنظيم واشتغال  2الصالحية اإللزامية). 

نية المنظمة. والحال أن حرية تنظيم العبادات منصوص عليها في القانون الجماعات الدي
األساسي األلماني، وفي الدساتير البلجيكية واإليرلندية واإليطالية والبولونية والبرتغالية 
والسلوفاكية؛ ذلك أنه تجمع الدول األوروبية عالقات تعاون مع الكنائس والديانات، تساعد 

ة على تحقيق أهدافها اقتصاديا بخلق آليات قانونية تيسر تنظيمها. على أن بموجبه األولى الثاني
الذي يؤول إلى - أنماط الصالت بين الدول والكنائس شديدة التنوع بأوروبا. وهذا التنوع 

ليس ينبغي له أن يحجب عنا انسجاما كليا  -التطورات التاريخية التي شهدتها كل دولة دولة
التي تمتح منها األنظمة األوروبية للصالت بالدين أال وهي حرية  يتمثل في المبادئ العامة

  التدين، وحيادية الدولة، واستقالل العبادات استقالال ذاتيا، ومبدأ التعاون. 

والحق أن الشاهد على ضمان حرية التدين في أوروبا ـ التي تتضمن الحق في االنتماء إلى 
عائر هذا الدين أو عدم ممارستها، والتعبير عنه أو دين معين أو عدم االنتماء إليه، وممارسة ش

ال ـ يمكن أن نقدم مثاال عنه من البند العشرين من الدستور البلجيكي، الذي ينص على أنه: 
"ال أحد ينبغي أن يكره على المشاركة بأية طريقة كانت في أفعال ومراسم عبادة معينة، وال أن 

أن للدين قيمة في تشكيل شخصية اإلنسان، فإنه يحق يلتزم بأيام عطلها"، ولئن كان من الحق 
أيضا أن ال أحد يمكنه أن يخضع إلى إكراه ذي طابع ديني. ومن هنا تأتي ضرورة الفصل بين 
االنتماء الديني وعدم االنتماء الديني لألفراد من جهة، ووضع العبادات من جهة ثانية؛ ذلك أن 
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ل العمومي، وتمارس أنشطتها ممارسة عمومية، العبادات تحتل ال شك مكانة هامة في المجا
ولكن االنتماء الديني لألفراد يؤول إلى الحياة الخاصة، ومن ثمة فإنه يبقى محميا. وبهذا 
المعنى، فإن القانون األوروبي لألديان قد قطع قطعا حاسما مع التصور االنصهاري الذي يدمج 

  بين المواطنة واالنتماء الديني.

ارت حرية الدين تحتل منزلة جوهرية، وأمسى وضع العبادات أو ذلك أنه حاليا ص
القوانين الخاصة باألديان تابعا إلى هذه الضمانة، وهذا يفترض بدوره أن ال دين للدولة، وأنها 
محايدة على المستوى الديني، وهما مبدآن متساوقان مع ضمانات حرية االعتقاد وحرية 

رادة المواطنين ـ ليس من شأنها أن تخضع إلى أية مراقبة التدين، وأن الدولة ـ المؤسسة على إ
دينية، وأن المبادئ والقيم الثاوية في النصوص التشريعية األوروبية ليست مستمالة من طرف 
السلطة الدينية؛ بل إن النصوص القانونية المعاصرة المتعلقة بالدين تتبع غاية أخرى: إنها 

  ن الدين والدولة.تضمن حرية الدين، وتحدد العالقات بي

والحال أن مبدأ استقالل وحرية تنظيم العبادات وتحديدها لذاتها هو نتيجة منطقية لمبدأ 
حيادية الدولة ولضمان حرية الدين. والدولة ـ بوسمها غير دينية، وبالتالي غير الهوتية ـ ليست 

دينية، أو التدخل في قمينة بمعالجة المسائل الداخلية لألديان، وليس دورها مراقبة المذاهب ال
  تخصصاتها وأنظمتها أو قوانينها الداخلية، وال تعيين القيمين بالشؤون الدينية.

والحال أنه يمكن لحرية تنظيم العبادات أن تتخذ مختلف الصيغ تبعا للدول المعنية، 
  ومع هذا يمكن التمييز بين منزعين رئيسين: 

ى تحديد نظام معتقدها الخاص دونما ـ األول يتمثل في قدرة الجماعات الدينية عل 1
تدخل من الدولة، وهذا منزع أمسى محترما في كل دول أوروبا؛ بينما ما كان األمر على النحو 
ذاته في القرن التاسع عشر،مثال ذلك أن البند الرابع من القانون الفرنسي العتيق كان ينص 
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لَّم قبل أن توافق الحكومة على على أنه ليس يمكن ألي قرار مذهبي أو عقدي أن ينشر أو يـُعَ 
  نشره.

ـ وفضال عن هذا االستقالل المذهبي، ثمة منزع إلى حرية تنظيم األديان؛ أي اإلقرار  2
لألديان بأمر حقها في تنظيم نفسها بحسب فهمها المذهبي لذاتها وقانونها ورسومها الداخلية، 

  قد تكون أحيانا جد هامة. وهذا مبدأ يطبق في عموم أرجاء أوروبا مع اختالفات قومية

أما التعاون بين الدولة واألديان فيتم في إطار حرية الدين وحيادية الدولة، وليست 
السلطات العمومية تتفاوض مع جماعة دينية بحسب مواقفها المذهبية أو الالهوتية؛ وإنما ألن 

دخل التعاون بين إنما هو عنصر هام في الحياة االجتماعية. وي - بوسمه عامال حضاريا- الدين 
الدولة واألديان في اإلطار األوسع للصالت التي تجمع بين السلطات العمومية والجماعات 
االجتماعية، على أن هذا التعاون نسبي وتدريجي، ويتماشى مع القيمة العددية للديانة وقدمها 

  في البالد وبالخصوص طبيعة أنشطتها. 

وروبية افتتاح حوار منتظم بين المؤسسات من معاهدة المجموعة األ 16cويكرس البند 
األوروبية والكنائس أو الجمعيات أو الجماعات الدينية، وهذه التوصية توجد مرقومة كذلك في 
عدد من الدساتير والنصوص المشرعة لعدد من الدول األوروبية، ال سيما الدستور اإلسباني في 

ة تأخذ بعين االعتبار المعتقدات بنده السادس عشر الذي ينص على أن "السلطات العمومي
عالقات تعاون مع الكنيسة الكاثوليكية  -بهذا األثر- الدينية للمجتمع اإلسباني، وتقيم  

ومختلف النحل"  بينما ينص الدستور البولوني في بنده الخامس والعشرين على أن الغاية من 
يني المتعلق بالحرية الدينية هذا التعاون إنما هي تحقيق الصالح العام، ويوصي القانون السلوف

) في بنده الرابع الدولة بالتعاون مع الجماعات الدينية بغاية تحقيق الصالح 2007فبراير  2(
) الذي يؤكد بأن الدولة ستتعاون 2001يونيو  22العام، شأنه في ذلك شأن نظيره البرتغالي (
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ما  يخص نشر ثقافة حقوق مع الجماعات الدينية القائمة بالبرتغال باعتبار تمثيليتها في
  اإلنسان، وتطور وازدهار كل شخص، وقيم السلم والحرية والتضامن والتسامح. 

  ـ 6ـ 
  ما هي المكونات المشتركة ألنظمة العبادات بأوروبا؟ 

الحق أن التشريعات األوروبية الخاصة بالعبادات إنما تستهدف دعم وتنظيم المعتقدات 
بين الدولة واألديان، على أن كل دولة تحتفظ بحرية كبرى فيما  الدينية، وكذلك تدعيم التعاون 
ثمة عديد من الدول تساعد بسخاء  - فيما  يتعلق بالتمويل-يتعلق بتنفيذها. وهكذا فإنه 

وأخرى بقدر، غير أنها مساعدات تمنح ألديان بعينها وتمنع عن أخرى. وما يشترط في 
ها أن تكون مطابقة للمبادئ الدستورية المتعلقة مكونات أنظمة وقوانين العبادات أنه ينبغي ل

بحرية الدين السلبية واإليجابية، وبحيادية الدولة وعدم دينيتها، وبالمساواة في مجال الدين، 
  وبحرية تنظيم العبادات. 

هذا ويعد مبدأ "استقالل األديان" ـ أو الجماعات الدينية ـ وحرية تنظيم نفسها وتقرير 
بمبدأ "حيادية الدولة" ـ عنصرا محوريا في قانون األديان المعاصر، وله قيمة شؤونها ـ المرتبطة 

دستورية في العديد من الدول األعضاء باالتحاد األوربي، مثلما يعد  قانونا في دول أخرى 
عديدة، ويضمن حرية مختلف العبادات في إدارة شؤونها عن الدولة بمعزل، وذلك على أساس 

وء إجراءات قانونها ونظامها وقواعدها الداخلية، وهو يضمن حرية تصورها لذاتها، وعلى ض
إقامة الشعائر أو العبادات ال سيما فيما  يتعلق بمؤسساتها ومبادراتها، ووضع األعوان القيمين 
على الشؤون التعبدية. وهكذا فإنه في أغلبية الدول العضوة باالتحاد األوروبي، فإن القيمين 

يخضعون إلى قانون الشغل أو إلى قانون الوظيفة العمومية أو إلى قانون على رسوم العبادات ال 
  األعوان العموميين غير المرسمين. 
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ويحكم مبدأ حرية التنظيم أيضا قانون المؤسسات الدينية الخاص. وهكذا مثال فإن 
الجمعيات األبرشية بفرنسا تخضع إلى القانون الخاص، وتتصرف تحت سلطة األسقف، في 

ع الكرسي البابوي وطبقا لدستور الكنيسة الكاثوليكية، كذلك تحظى الجمعيات تنسيق م
الدينية بألمانيا باستقالل ذاتي كامل فيما  يتعلق بتنظيمها وبوضع مستخدميها. والحال أن مبدأ 
استقالل العبادات وحرية تنظيمها لنفسها يمنح قاعدة قانونية لتدخل السلطات الممثلة 

برامج التعليم الديني، وتعيين معلمي األديان بالمدارس واإلعداديات للديانات في إقامة 
والثانويات العمومية، وكذا في كليات الالهوت التابعة لجامعات الدولة، مع تفاوتات بينة بين 
مختلف النحل المسيحية: قوة التدخل الكاثوليكي، وضعف التدخل األرثذوكسي، وهامشية 

  التدخل البروتستانتي.

الذين تبذلهما الكنائس في مؤسسة -ن هذا، فإن الدعم والسكينة الروحيين وفضال ع
إنما ينبع في الوقت ذاته من ضمان حرية الدين وحرية تنظيم  -الجيش ودور المرضى والسجون

العبادات، والدولة تسهر على أن يتم احترام حرية التعبد التعددي لألفراد الذين يحيون في 
  والمرضى والمساجين. محيطات مغلقة شأن الجنود

بضمان حرية التدين، ومن  - من جهة-ثم إن مبدأ تمويل إقامة العبادات يلزم أن يرتبط 
جهة أخرى بطابع المنفعة العامة الذي تكتسيه األنشطة الدينية؛ إذ يعد الدين ظاهرة اجتماعية 

التضامن، تساعد على نمو الفرد ونضجه في الوقت الذي ينشر فيه قيم الغيرية واإليثار و 
وتتعدد أشكال تنظيم التمويل العمومي لألنشطة والمؤسسات الدينية من أداء ألجور القيمين 
على العبادات، وتخصيص نصيب من الضريبة على الدخل، وإعفاءات ضريبية، وضرائب 

  الكنائس التي تحصلها اإلدارة المالية، ومساعدات سنوية. 
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  ـ 7ـ 
  األوروبية الخاصة باألديان؟  وما الخصوصيات القومية للقوانين

سبق أن أشرنا إلى أن بعض الدراسات الدستورية تذهب إلى القول بوجود خمسة أنماط 
  من القوانين تحكم تنظيم الصلة بين الدولة واألديان في بلدان أوروبا: 

  ـ القوانين القومية لألديان:  1

يغة قومية محضة (الدول تتمثل في قوانين الكنائس القومية، وهي تتخذ بدورها إما ص
الشمالية)، أو صيغة كنائس قائمة (المملكة المتحدة)، أو صيغة كنائس مهيمنة (اليونان). وقد 
أقامت السلطة الزمنية هذه القوانين إما إثر القطيعة بين كنائس الشرق وكنائس الغرب (اليونان)، 

بابا (الجزر البريطانية)، هذا وقد أو عقب اإلصالح (الدانمارك)، أو نتيجة الصراع بين األمير وال
تم تعديل النصوص المؤسسة على مر السنين؛ لكن من غير األخذ بعين النظر األقليات الدينية 
في العديد من األحيان. والحال أن ما يميز نظام الكنائس القومية هو غياب نسبي الستقال 

الت انصهارية، ووجود وضع العقائد الدينية؛ حيث إن الصالت بين الدولة والكنيسة تكون ص
مؤسسي تفضيلي للدين الوحيد المقام في الدولة والمجتمع، اللهم إال إذا استثنينا المملكة 

  المتحدة، ومساندة اقتصادية قوية من بذل السلطات العمومية. 

تاريخيا، ما يميز نظام الكنيسة القومية هو انتماء الشعب انتماء مزدوجا إلى أمة معينة 
معين معا وفي اآلن نفسه، وذلك وفقا لمبدأ: كيف يكون األمير يكون الدين، وهو وإلى دين 

نظام كان منتشرا بأوروبا خالل القرن الثامن عشر، وبقيت منه صيغة هجينة ال سيما في الدول 
الشمالية والمملكة المتحدة واليونان. على أن من عيوب هذا النظام عدم تواؤمه مع مبدأ 
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على إثر دخول قانون  2000فبراير  1ولهذا السبب تخلت السويد عنه منذ "التعدد الديني"، 
)، وقامت باستبداله بنظام العقائد الدينية 1998الفصل بين الدولة والدين حيز التنفيذ (

المسجلة، وذلك مثلما أن ال دولة من دول أوروبا الشرقية الشيوعية صارت إلى تبنيه. هذا مثال 
ر اإلستوني يمنع قيام كنيسة دولة. وذاك البند الرابع عشر من دستور البند الرابع من الدستو 

الفيدرالية الروسية يعلن أن الطابع العلماني للدولة ينحدر عن مبدأ الفصل بين التجمعات 
من الدستور  3    13الدينية، وعن مبدأ منع "إقامة" ديانة رسمية للدولة. ولئن  هو كان البند 

بفعل -ة األرثذوكسية بصفة "الديانة التقليدية للجمهورية البلغارية" البلغاري يعترف للكنيس
"جدار" فصل بين الكنيسة  -في فقرته الثانية-فإن البند يقيم  -دورها الثقافي والتاريخي

  والدولة. 

  ـ نظام العبادات المعترف بها:  2

لثامن عشر ـ الحال أن نظام "العبادات المعترف بها"  ـ الذي تعود أصوله إلى القرن ا
يقطع مع قوانين كنيسة الدولة، ومن ثمة يجب  مع نظام الدولة ذات الديانة، مما يشكل خطوة 
أولى نحو االعتراف الدستوري بالتعدد الديني واألخذ بعين النظر حرية ممارسة تعبد األديان 

الدينية هو تكفل الدولة فيه بالحاجات  -في العهد الحالي- األقلية. وما يميز هذا النظام 
(تأدية مكافآت القيمين على الشؤون العبادية) والجماعات المحلية (تعهد أماكن العبادة 

- وغيرها)، وكذلك منح هذه الديانات وضعها االعتباري في المجتمع. وهكذا فإنه في بلجيكا 
أغلب الديانات الكبرى التي بدأت تترسخ في البلد أمست تحظى  االمتيازات نفسها  -مثال
كانت تحظى بها الديانات المعترف بها في بداية القرن التاسع عشر. وقس على ذلك التي  

النمسا التي أقامت بدورها نظام عبادات متعدد المستويات: كانت وريثة تقليد عريق من 
االتفاقات مع الكنيسة الكاثوليكية، وأضحت اليوم تمنح وضعا اعتباريا لألقليات الدينية 

المسلمون، األرثذوكس ...). على أن ما شكل موضع نقاش في نظام  (البروتستانت، اليهود،
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مثل هذا هو آليات مكافأة القيمين على الشؤون التعبدية؛ إذ لم يتم تجديد هذه اآلليات كثيرا، 
  هذا النظام إلى نظام القانون االتفاقي. 1797وقد هجرت اللوكسمبورغ نهائيا عام 

  ـ نظام القانون االتفاقي:  3

ذا النظام إلى تقنين الصالت بين الدولة واألديان بتوسل آلية إبرام اتفاقات بين يهدف ه
الشريكين، وقد استقر هذا النظام شيئا فشيئا بالدول الكاثوليكية ليعم العديد منها، وكان 
األصل فيه أن يخصص التفاق الدولة مع الكنيسة الكاثوليكية، إال أنه عمم نهاية القرن 

ليات الدينية غير الكاثوليكية بإيطاليا وإسبانيا واللوكسمبورغ والبرتغال العشرين على األق
وهنغاريا وبولونيا، وكان قد شاع اللجوء إليه منذ بداية القرن الماضي بألمانيا، والحال أنه عادة 

بالنسبة إلى دستور  - مثال- ما أضحى رسما في دساتير بعض الدول األوروبية. وهكذا نجد 
) في بنده الثاني والعشرين تنصيصا على أن: "من شأن 1868أكتوبر  17اللوكسمبورغ (

الصالت بين الكنيسة والدولة أنها تشكل موضوع اتفاقات". والحق أن صالحية هذا النص  
كانت تنطبق على الكنيسة الكاثوليكية وحدها، ثم ما فتئ أن صار النص ينطبق على مجموع 

، وقد نص دستور 1982أولى ناجحة تمت منذ عام  ) بعد تجربة1997العبادات المعترف بها (
وفي تكريس لتقليد عريق شهد -) في بنده الخامس والعشرين 1997أبريل  2جمهورية بولونيا (

على أن "الصالت بين الجمهورية البولونية والكنيسة الكاثوليكية تحددها معاهدة  - عليه البلد
ست "الصالت بين الجمهورية البولونية أبرمت مع الكرسي البابوي والقوانين"؛  بينما أم

والكنائس األخرى تحددها قوانين مبنية على اتفاقات موقعة بين مجلس الوزراء وممثلي هذه 
الكنائس". هذا وقد تحدث البند السابع من الدستور اإليطالي للثاني والعشرين من دجنبر عام 

مة قدرتهما على إقامة اتفاقات عن استقالل كل من الدولة والكنيسة وسيادتهما، ومن ث 1974
بينهما عن طريق آلية التفاوض؛ بينما نص البند الثامن منه على عقد اتفاقات مع بقية الديانات 

  من غير الكاثوليكية، وقس على ذلك أحوال كل من ألمانيا وإسبانيا وهنغاريا.
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  ـ العقائد الدينية المسجلة:  4

األقليات بأوروبا، ال سيما في الثلث األخير  تم خلق سجالت لتقييد ما كان يعرف بأديان
من القرن العشرين، وذلك فيما  صار يعرف باسم "سجل الكيانات الدينية"، وعلى خالف نظام 
االعتراف الذي يشترط التصويت المسبق على قانون أو نشر مرسوم، فإن لنظام التسجيل على 

طابعا إعالنيا شكليا محضا، وال حق  - وباستثناء بعض الحاالت (إستونيا، ليتونيا)- العموم 
لإلدارة في أن تعترض على التسجيل، اللهم إال إذا كانت المعطيات الواردة في الملف (اسم 
المعتَـَقد، أهدافه، ضوابطه القانونية، الئحة المشرفين عليه ...) غير دقيقة، أو ما إذا كان 

) وبولونيا 1980بإسبانيا ( الملف غير كامل. والحال أن طُرق التسجيل هذه صارت حاضرة
) والبرتغال وسلوفاكيا 1998) والسويد (1995) وليتونيا ولتوانيا (1990) وهنغاريا (1989(
). وما يجعل هذا النظام يختلف عن سابقه أن األمر ال 2002) وإستونيا وتشيكيا (2001(

التجمعات الدينية؛ يتعلق فيه باعتراف للدولة بالجماعات الدينية؛ ولكن بإمكانات تتاح أمام 
  الكتساب صفة شخصية معنوية منسجمة مع األهداف التي تسطرها لنفسها.      

على - مما تقدم أن ما يشكل وحدة أوروبا العميقة  - على وجه الجملة-والمستفاد 
هو متحها من   - خالف االعتقاد السائد بأن قوانين أوروبا الدينية تشكل فسيفساء ال ناظم لها

ة منحدرة من الشرعة الداخلية لهذه الدول، ومن التقاليد الدستورية المشتركة: مبادئ مشترك
  ضمان حرية التدين الفردية والجماعية، حيادية الدولة، حرية تنظيم العبادات.   

عود على بدء، سبق أن أشرنا إلى العبارة العجيبة الواردة في ديباجة المعاهدة الدستورية 
ا الثقافية والدينية واإلنسانية"، الحال أن هذا االعتراف التعددي الدائرة على "مواريث أوروب

بأمر "المواريث" هذه لم يسم الميراث الديني وحده، وما تحدث هو ـ حين تحدث عن الدين ـ 
عن "ميراث ديني" واحد ـ ولو فعل ذلك لكان عنى آنها الميراث المسيحي، ولو استعمل 

يهودي ـ بل لم يسم دينا بعينه، بما قد يسمح باألخذ بعين المثنى لكان آنها إلضافة الميراث ال
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النظر الديانات غير المسيحية، ال سيما اليهودية واإلسالم والبوذية، ضمن "المواريث الدينية" 
ألوروبا.  وثانيا، بين أنه إلى جانب المواريث الدينية ثمة مواريث ثقافية وإنسية، بما يعني 

 فقط إسهامات فلسفية غير دينية؛ وإنما أيضا كون أوروبا كانت ضرورة األخذ بعين االعتبار ال
 على وجه الدوام حقل مواجهة مستدامة بين الدين ونقد الدين. 
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  الدين والمجتمع في الزمن التاريخي

ڑ ڑ ک ک ک  ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ 
  چ گک
  

عندما يتحدث علماء الدين واالجتماع عن الدين باملعىن االصطالحي فهم   
  يقصدون به ثالثة أموٍر رئيسية:

 باإلله الواحد األحد. وهو عّز وجّل ذاٌت متفردٌة، اإليمانأو  االعتقاد -
 ،بدُع القادراملق الاخل حصيلة مجع عدة أرباٍب، وال رمز لكلٍّ جامع. بل هو وليس

ا كّل ما عداه إمياناً وعنايةً طصانُع الُسَنن ال  ورمحة. بيعية واإلنسانية، واليت يديُن له 

يف االجتماع اإلنساين يف القيم والعادات واألخالق وأعراُف   السوادُ  -
ذا املع ىن فهو ُسلطٌة سائدٌة، إمنا الفريق بني هذه السلطة التعاُمل بني الناس. و

ا سلطٌة  يٌة تـََهُب ذاك داخلوالسلطات اُألخرى أّن أساَسها اإلميان الفردي. وبذلك فإ
 السواَد طابـََعُه الَطوعي والعاّم بدون إرغاٍم يف املبدأ.

شاركة بداخل اجلماعة، ومع  ةُ الحركي -
ُ
التواُصلية اليت تتوُق إىل امل

اجلماعات اُألخرى. والتشاُرُك هذا هو دعوٌة مفتوحٌة بشّىت االجتاهات. وأساُسها 
 التواُصلي واملنفتح االشرتاك يف القيم اإلنسانية األساسية، وإمكان التالقي والتواُفق يف
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هو  الذي مسّاه الفقهاء: الضرورات اخلمس. املصاحل األساسية أيضاً. وهذا التشاُرُك 
والدين، والِعرض أو  الكرامة، واملِْلك. وبذلك يكون الديُن يف  وهي النفس والعقل

بُعده التواصلي دعوًة للَصون اجلامع واملشرتك هلذه املصاحل اخلمس الكربى، ومْنع 
 جتاُوزها أو  االعتداء عليها.

الدين" واليت تتكرر عشرات املرات بصيٍغ خمتلفٍة  عإّن الواضح من آية "اشرتا 
هليٌّ املقصوُد به إمٌر ألة الدين هي أّن مسأسنة النبوية، الآن الكرمي و ومتقاربٍة يف القر 

والنتيجة  - صل الوجود والَكونأىل إالوصول إىل نتيجتني: الرؤية اإلميانية الصحيحة 
أو الفردي واجلماعي  بنياُألخرى: ما يرتّتب على ذلك من تناُغٍم وانتظاٍم 

حاصل من  لَتوق إىل املشاركة فتصبح حتصيّما النزعُة التواُصليُة والأتماعي. االج
ها ظاهرٌة وهذه القضايا ُكلُّ  اجلماعي. سواد الفردي واالجتماعي أوالاجتماع اإلميان و 

ُع هو  يف اآلية: شرع لكم من الدين ما وّصى به نوحاً.. اخل. فالَشرْع أو  االشرتا 
بعدم التفرق: أن أقيموا الدين األمر اإلهلي بعد اإلميان بااللتزام. مث يأيت األمر اآلَخُر 

ُمغايرٍة كالعادة بل هي مبثابة الغاء للرتتُّب  وال تتفرقوا فيه. والواُو هنا ليست أداةً 
ضّي يف اإلميان النوالرتتيب أو ترتيب 

ُ
تيجة على املقدمة. فإقامُة الدين تعين امل

ما هو ُمرتّتٌب عليه  ال يتعدد وال يتنوع. وإمنا الذي يتنوعُ  ومقتضياته. واإلمياُن تصديقٌ 
التزام. ولذلك تُنبُِّه اآلتيُة إىل أّن االلتزام ينبغي أن ُيضاهي يف قوته ووحدته اإلمياَن  من

  ذاتَه.
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  حصل يف الزمن التارخيي يعوُد لعدة أسباب: الذي األول وهكذا فإّن التفرُّقَ 
ب للمصاع عدم قَبول الدعوة إىل اإلميان. ويف القرآن الكرمي ذكٌر كثريٌ  -

م، واجلهد الذي بذلوه لإلق اع ناليت واجهها األنبياُء من جانب بين قومهم يف دعو
ة اإلنسان ووحدة جمتمعاته. نيون إنسايف  صَ  تزامات املرتتبة عليهاااللو  ةفكر صل الأب

بول دعوة احلّق هو الذي أّدى إىل االفرتاق بالداخل نتيجة االنقسام ّن عدم قَ أوالواقع 
 حول الدعوة.

االختالف حول مقتضيات اإلميان ومقتضيات االلتزام. إذ هناك  والثاني -
اجتماعيٌة  َمْن زعم أّن اإلميان باهللا ينبغي أن يظلَّ أمرًا فردياً، وال ترتتب عليه التزاماتٌ 

داخليٌة أو عاملية. وإذا كان عدُم قبول الدعوة اقتضى النضال الداخلّي أو اهلجرة. فإّن 
كُّر للمسؤوليات االجتماعية والعامة املرتتبة على دعوة اخلري، كلُّ "االنكفاء" أو التن

ذلك يتطلب االستحثاث واإلقناع. وقد حاول علماء الدين التفرقة بني الدعوة اليت 
تظلُّ فرديًة، واُألخرى اليت تقتضي واجباٍت اجتماعية أخالقية ودينية، بالتفرقة بني 

ياً، بينما ميلك الرسول واجباٍت احتماعيًة وعامة. النيب والرسول. وأّن النيب ملتزٌم فرد
من  يات اليت ال تذكر غري عدٍد حمدودٍ وهذه تفرقٌة غري مربَّرٍة وتستند إىل ظواهر اآل

رَسلني. ذلك أّن اإلميان حبّد ذاته حيمل مسؤولياٍت عامًة وسواء 
ُ
"الرسل" أو األنبياء امل

وحى إليه
ُ
 املؤمن الذي تلّقى الدعوة. أو  أكان املؤمن هو الداعيُة األول امل
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عن تعدُّد اُألَمم   ف أو االفرتاُق يف الدين الناجمُ االختال والثالث -
والشعوب. فبحسب القرآن أّن الناس كانوا أمًة واحدًة فافرتقوا. بيد أّن االفرتاق بسبب 

ّن السياسية، ال يربِّر االفرتاق حول الدين. ألاالقتصادية، أو النزاعات اإلثنية أو 
الدعوة الدينية من نوٍع آخر يتعلق بعد اإلميان بالقيم العامة واملشرتكة واليت ينبغي أن 

 حوهلا البشر ال أن خيتلفوا عليها.يلتقي من 

هو  االختالف الناجُم عن أسباٍب أعمق تتعلق بتعدد الرسل أو  والرابع -
ة إىل  تعدد الدعوات. واهللا سبحانه يوّجه نظرنا يف آية "اشرتاع الدين" واآليات املشا
أّن التعدد يف الداعني ال يعين تعددًا يف الدعوة. فالدين واحٌد، وهذا هو األمر الذي 

قاً  ينبغي أن ينتبه إليه األنبياُء قبل غ ريهم. ولذلك يقول القرآن مرارًا وتكراراً: " مصدِّ
لدعوة َمْن أُرسل قبله، وأّن سبب بعثته  ملا بني يديه"، أي أّن كلَّ نٍيب يقول إنه ُمتاِبعٌ 

 هو تبليُغ َمْن مل تبُلْغُه الدعوة، أو تصحيح ما جرى حتريفه.

الدين، فقد وهكذا يظهر لدينا أمران، أنه رغم التأكيد اإلهلي على وحدة 
تعددت الديانات، وأنه ولكي ال يصبح الديُن الذي تعّدد ذريعًة لالفرتاق والتنازُع فإنه 

لتزامات اإلينبغي االنطالُق من مشرتكات الدعوة، من الكلمة السواء، لاللتقاء حول 
واآلثار: "فاستبقوا اخلريات". وهذا يعين التناُفس يف املنحى اإلجيايب فيحُصُل االلتقاء 

اخلريات" اليت يذكرها القرآن، "حيُصُل التضاُمن والتعاون. لكْن ما هي أذرُُع وملتقيات و 
ُب دينيًا وأخالقيًا  االلتقاء . فهناك معروٌف جيمثلما يذكر املفرد اآلخر: "املعروف"
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إجنازها يف هذا  خرياٌت يكوُن علينا العمل مجيعًا على حتصيلها أو حوله، وهناك 
باَألوَّلّية  دعوٌة للخري، لكننا حنن املسلمني ُمْلَزمون - واحلّق يقال –يٍن العامل. ويف كّل د

ألّن الدعوَة هنا قرآنية. فما هو املعروف وما هي اخلريات؟ إّن الذي يتبادر للذهن من 
املنطق القرآين واخلطاب القرآين: الضرورات اخلمس اليت استقرأها الفقهاء من نصوص 

ن َصون النفس البشرية، وصوَن العقل التدبريي، وَصون قيم الوحي اإلهلي، واليت تتضم
الدين اجلامعة، وَصون الكرامة اإلنسانية، وَصون املِْلك الذي حيّصله األفراُد بالوسائل 

  املشروعة.
ا القرآن؛  وإذا كانت الضرورات اخلمس هي املتبادر من "اخلريات" اليت يطالبنا 

املسلمني مقصِّرون حبسب أمر القرآن ودعوته، وحبسب فإّن املتبادَر أيضًا أننا حنن 
َمم اُألخرى يف العامل التجربة التارخيية لألمة، وحبسب أو باملقارنة مع مسرية األُ 

  احلديث.
إّن املسار املطلوب واضٌح وإن يكن السري فيه تكتنفه صعوباٌت مجة. 

ا، يكوُن علينا أن نفالضرورات اليت ينب من أجل ذلك يف جمالنا  الُسُبلَ  وجدغي َصوُ
احلضاري والثقايف والسياسي. وهذه هي الطريقُة الوحيدُة للسري بالتناظُر مع ذلك يف 

التشاُرك مع العامل. فعندما تريد مشاركة أحٍد يكون عليك أن متلك بعَض ما  دروب
ُه تستطيع التشاُرَك فيه، ألّن أحدًا ال يتصدُق على أحٍد يف اجملال العاملي الذي تكتنفُ 

  الصراعات والتجاُذباُت ووجوه التناُفس املشروعة وغري املشروعة. 
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عاصر، 
ُ
قبل الشراكة إذن أو التفكري فيها لنصبح جزًءا معتربًا يف حياة العامل امل

ودوًال، وأفراداً ومجاعاٍت  ينبغي أن يسود املعروف، وتسود اخلريات يف حياتنا جمتمعاتٍ 
وم، ونواجه عقباٍت وعوائق وحتديات. وتتمثل وعالقات. ولدينا ميزاٌت كربى الي

امليزات يف قُرب أمتنا من القرآن وعنايتها بدينها وباالنتظام يف عباداته وأخالقه. أّما 
امليزُة اُألخرى فالذي أَنعم اهللا سبحانه وتعاىل علينا به من ثرواٍت ميكن باإلحسان يف 

ا وتوزيعها واستغالهلا إعادة صياغة أُطروحة  التقدم والعمل الصاحل يف شىت إدار
جماالت احلياة. أّما العقبات والعوائق والتحديات فتظهر يف االفتقار إىل اإلرادة القوية 
واجلامعة والضابطة واهلادفة، وإصرار الدول واُألمم اجملاورة وغري اجملاورة على التدخل 

وأخريًا االضطراب  - ذيف شؤوننا باجتاه اصطناع التفرقة واالنقسام، وإنتاج مناطق النفو 
احلاصل والناجم عن التغوُّالت يف اجملال الديين، ويف اجملاالت اُألخرى، حبيث صار 

  الدين، وصارت األوضاع العربية، مشكالٍت عاملية. 
ا اإلرادة القوية اليت تستهدي األمر القرآين بإقامة الدين وعدم التفرق فيه،  إ

  حاالت االستنزاف واالخرتاق.وهي اليت تبقى املخرج واإلنقاذ من 
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  باب: الدراسات

  العقالنية وفرقة المعتزلة
  ويلفرد مادلونغ

الرسول  عاد ففي البداية ،منشوداً  فاً عي إلى نشر اإلسالم منذ ظهوره هدكان الس
وجه بالمعارضة  اعندمو  ،اإليمان باهللا رب العالمين بمكة إلى اً محمد قومه قريش

إلى وغدا يوجه رسالته  ،نةالتجأ إلى المديو  عربية أخرىاالضطهاد توجه إلى قبائل و 
من  أقوام أخرىو  على نهج الرسل الذين تمت بعثتهم إلى بني إسرائيل سيراً  ،العرب
لم يثنه ذلك  جهت نبوته بالرفض من طرف القبائل اليهودية بالمدينةو عندما ف ،قبله

رساالت الرسل التي قد خلت من  عنرسالته مختلفة ف عن بعث رسالته إلى العالمين،
 ،كان كل الرسل مسلمين في امتثالهم هللابحيث أزمنتهم في  رغم كونها صالحةً  ،قبله

كان و  صلى اهللا عليه وسلم، محمدالنبي حصل التوسع الكبير لإلسالم بعد وفاة 
حيث دخل الذين  ،جيشاً و  هموا في ذلك عدةأسهم الذين  -في الحقيقة- العرب

من و  فاتحة،الا شركاء القبائل صارو و  ،استجابوا لإلسالم في صفوف القبائل العربية
ية و يمكن اعتبار الخالفة األم ،في ذلك الوقتربية السائدة عمنظور القومية العرقية ال

الخالفة العباسية ظهور و  انهيارها ويكشف ،مع بعض التعديالت بمثابة مملكة عربية
بعد غم انقسام الخالفة ر و  ،رسالة اإلسالم عن الطموح الذي تحمله العالمية النزعة

  في بعض األحيان, فدار اإلسالم بقيت على حالها. على طول الحدود العرقية  ذلك

كل مولود يولد " النبوي:شمولية اإلسالم تجسد في الحديث ف من زاوية أخرى 

                                                 

  . أكاديمي ومفكر ألماني، جامعة أكسفورد  
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 ،هذه الفطرة هي فطرة اإلسالمو  ،جسانه"مفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ي ،على الفطرة
هذا الحديث النبوي المأثور يتحدث  ،القاعدة هذهل بال تعم فهي الديانات األخرى أما

قد و  ،ائهمآبنهم على نهج إ :الذين قيل ،عن مصير أبناء المشركين ما بعد الموت
  .كالمبالنسبة لعلماء ال طرح ذلك مشكالً 

الذين يقولون بأن المشركين خلقوا من طين - األصوليين جبريينبالنسبة لل
المقولة يمكن أن و  ،األبناء يولدون على الفطرة أن يتصورا أن يصعب عليهم -مختلف

لقوا في الحقيقة مسلمين, كما خُ و  لدوا على اإلسالمتنطبق فقط على األبناء الذين وُ 
أنها فطرة وب الذين يقولون بشمولية الفطرة الكالمعلماء و  مشركين. ونلق المشركخُ 

إن كان اإلسالم  ؟ما الذي يميزها عن اإلسالم :اإلسالم يجدون أنفسهم أمام سؤال
أي الشريعة اإللهية, أليست الفطرة  ،ممارستهو  بمعناه العام هو القبول بالقانون اإللهي

العتناق اإلسالم زمن االمتثال  ةٌ حّ لِ لم تكن هناك ضرورة مُ فه اإلسالم? وجُ من أَ  هاوج
   بالشريعة. لمٍ سْ مُ  غيرُ  لشريعة اإلسالمية على عكس ما كان سيقع لو قبل شخٌص ل

السنة و  القرآن- بالوحي و  ابه درايةً  ةاإلسالمي الشريعةممارسة و  ستوجب قبولي 
يعة بفي الط فطرياً  مع ذلك الوحي ليس شيئاً  ،الرتكازه عليهما نظراً  - النبوية

األبناء الذين يولدون و  ،محمدالنبي  نزال علىأُ قد  االسنة كانو  القرآن نإإذ  ؛اإلنسانية
بائهم أو من أساتذتهم, كما تعلم أبناء الديانات آمسلمين يجب أن يتعلموهما من 

لذلك نمى بشكل شمولي في الطبيعة  فاإلسالم طبعاً  ،األخرى على يد أبائهم
بالرسالة  تمحمد الذي أت النبي ليس بفضل الوحي المنزل علىو ، اإلنسانية
 ،حصراً  اإلسالم لم يأت به محمدو به من قبل الرساالت األخرى.  يكما أت ،اإلسالمية

   عث من أجله.ٕانما بُ و 

أي توحيد األلوهية في الفطرة اآلدمية? بالنسبة ؟ أين يوجد إذن مغزى اإلسالم 
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 ،للعديد من المسلمين خالل القرون األولى يوجد ذلك في العقل في الفكر البشري
من أجل إيصال مضمونه إلى العامة.  ،طب العقلاالقران نفسه خ إنّ  حيثب

كان ينظر إليها منذ العصور القديمة على أنها هي  -نطقملالعقل أو ا-فالعقالنية 
اهللا  هات تصفُ التوجُّ  غالبيةُ و  ،لكن كانت هناك بدائلو  ،التي تحكم الطبيعة البشرية

هللا. بالنسبة لهم ا خليفةتؤكد قدسية إمام أو  كما ،بالسموه تصف جاللو  بغاية الجمال,
 ذهب إلى ذلككما ت ،غزاها جاهل"م نقطة يستشفُّ " بمثابة المعرفة يمكن أن تكونَ 

 ،البحث عن المعرفة أوالً  :العقالنيكالمي التوجه ال الذلك نم ؛قولة صوفية مأثورة
أسست المدرسة المذهبية ما بين النصف الثاني للقرن السابع إلى القرن الثالث عشر و 

  من طرف المعتزلة. 

في الفكر  ريباً غ شيئاً  عصر الحاضره الالهوتي العقالني في الأصبح التوج 
علما أن هناك  Benedict XVI الحظ البابا منذ وقت ليس ببعيد و  ،اإلسالمي

بالنسبة ألغلبية و  ،العقالء ثير منك ذلك يتفق معو  ،تصف بالعقالنيةي شرعيا ياالهوت
، في الكتب المقدسةو  ،في الوحيفقط فالدين يتجسد الغرب و  في الشرقالحداثيين 

 لهذا فدراسة اليهودية لها. تفسيراً  -أو عادياً  كان أكاديمياً سواء - علم الالهوت ديعو 
دراسة و  ،كتب اإلنجيل المختلفة التي تعتمد عليهاالبحث في  المسيحية تعني ضمنياً و 

 ؛للدين في الغرب مناهضاً  طابعاً  االعقالنية أخذو  العقلو  اإلسالم تعني تفسير القرآن.
دون ذلك لن و  ،ترتكز على العقالنية نوعيةٍ  إلى قفزةٍ  فالدين ينظر إليه بأنه بحاجةٍ 

 ،الدين في الجانب الالعقالنييوجد من وجهة نظر المفكرين و  ،يقود إلى المعرفة
بالنسبة للعديد من هؤالء الذين يعتبرون عصرنا و  ،من التشكيك اً يستوجب نوعو 

 من وا تلك الفكرةأن يستأصلليهم عيجب  ،الحديث بمثابة مرحلة ما بعد المسيحية
الدين على معرفة ينبني بالنسبة للمعتزلة المجتمع لخدمة التطور العلمي. و  المدرسة
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فاإليمان يتمثل في إدراك  ،من اإليمان الالعقالني اً نوع ال يقتضي ضمنياً و  ،عقالنية
 فوجود اهللا العمل بها. لذا ثم ،استساغتهابعض الحقائق التي يمكن ألي عقل بشري 

حيث ٕانما من خالل تأمل الكون. و  ،ال بالوحيو  ده بالفطرةلم يتم تأكي -خالق الكون-
كما هو الشأن  ، ال يموتو  موجود في كل مكان، بأنه قوي، يمكن تأكيد صفاته

هذه الحقائق األساسية في مبدأ و  ،تمثيلشبيه والتعن ال اً لحقيقة كونه منزهبالنسبة 
كانوا أسواء  ،هذا المبدأيؤمنون ب ونالتوحيد عند المعتزلة تبناها كذلك علماء الهوتي

قد وظفت المدارس و  ،باستثناء مفسري الكتاب المقدس ،غير مسلمين ممسلمين أ
تعاليه عن العالم و  لتأكيد وجود اهللانفسها الالهوتية المتنافسة فيما بينها الحجج 

ختالف يتمثل في كونها نفت إمكانية وجود ضرورة أخالقية الكتساب الاو  المادي.
بأن قلة قليلة من الناس في الحقيقة سيتبعونها دون و  ،بل نزول الوحيهذه المعرفة ق

إلقناع  نفى المعتزلة أن تكون بعثة الرسل قد تمتو  ،صات لتحذيرات الرسلاإلنْ 
ما يسعون لتحقيقه ناتج عن خوفهم من و  ،مثل هذه الحقائق باعتّ باالجنس البشري 

  عدم إسداء واجب الشكر لخالق الكون. 

المتمثل و  ،مبدئهم الثاني فيراء المعتزلة آاألكثر إثارة للجدل في  الشيءيتمثل  
 ،الفكر الالهوتي لدى المعتزلة زةً ميَّ م سيمةً  بحيث صار مبدأ العدل اإللهي ؛في العدل

 ،الوعد والوعيد -ئ الثالثة األخرىكانت المبادو  من كتاباتهم, هاماً  نال قسطاً و 
األمر و  )،إليمان والكفر في حق مرتكب الكبيرةمنزلة بين ا( ،المنزلة بين المنزلتينو 

كل علماء الالهوت و  لذلك المبدأ.شروحات  - بالمعروف والنهي عن المنكر
أي مخلوق, كما أنهم يقولون ظلم ال ي ،بضرورة أن يكون اهللا عاداليقولون التوحيديين 

 ضم زلةمبدأ العدل عند المعتن إإذ  ؛ضرورة امتناعه عن الشرو  بوجوب قيامه بالخير
كل واحدة منها تناولتها على و  ، فيما بينهامترابطة تلفة لكن عقالنية مخ أصول ةثالث
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في الفكر  ذْكرهُ تناولت األولى السؤال الذي تم و  ،األقل بعض المدارس الفكرية األخرى
سمي ذلك في المراحل األولى لإلسالم و  ،بحرية اإلنسانالمتعلق و  الغربي الحديث
بل إن  ؛ول المعتزلة بأن اهللا ال يخلق أفعال العباد، وال يحب الفساديقو  بخلق األفعال.

العباد يفعلون ما أمروا به وينتهون عما نهوا عنه بالقدرة التي جعلها اهللا لهم وركبها 
ولم ينه إال عما كره، وأنه ولي كل حسنة أمر بها،  ،وأنه لم يأمر إال بما أراد ،فيهم

الحكم البديهي يتفق مع رأي العلماء الالهوتيين  هذا بريء من كل سيئة نهى عنها.
هذه المعارضة تجد  ؛لكن تمت معارضته بشدة ما بين المسلمينو  المسيحيين,و  داليهو 

 ر السائد بين العرب في فترة ما قبل اإلسالمدالقو  تفسيرها في مبدأ اإليمان بالقضاء
بأن اهللا  -ظاهر النص بحسبإن تم فهمها -في اآليات القرآنية المتعددة التي تقول و 

قال المعتزلة بأن مثل هذه اآليات يجب أن يتم و  ،هدي المؤمنينيو  الكفار ُيِظلُّ 
 ؛ليست حكما أولياو  تعكس الحكم اإللهي الثاني حول أفعال الكفار على أنهاتفسيرها 

بكونه يخلق أفعاله بنفسه و  فالقول بأن اإلنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل،
الذي و ، يوحنا الدمشقي تأثر المعتزلة بالفكر الالهوتي المسيحي كما جاء به يرجع إلى

   إلى القدرية خالل القرن األول للهجرة. مونالمنتعمل به أسالفهم 

 - دون االعتماد على الوحي- اً قادر  تتجلى الفكرة الثانية في كون الفكر البشري 
أنها حسنة أو سيئة حسب بالحكم على أفعال األفراد و  ،الشرو  على معرفة الخير

اهللا لم يأمر إال بما أراد ولم ينه إال عما كره، وأنه ولي كل حسنة و  ،طريقة وقوعها
على خالف -هناك من المعتزلة كما أن . أمر بها، بريء من كل سيئة نهى عنها

التي يمكن  -األفعال التعبدية خصوصاً -استثنى بعض األفعال الحسنة من  -ذلك
الداعي هو هذا و  ؛عباده لفعل الخيراتبهذا اإلله يجب أن يلطف و  ،للعقل إدراكها

   بعثة الرسل. مناألساسي 
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التي و ، أهم فرقة معارضة للمعتزلة كلما تعلق األمر بهذا السؤال األشعريةتعتبر  
من  ال يمكن معرفة ذلك إال و  ،ما يأمر به اهللا أو ينهى عنه ماالشر هو  تؤكد أن الخير

 ،األشعرية هذا وصف بالمتطرف حتى في أوساط المسلمينموقف و  ،الوحي طريق
 الذي يقول بأن الخير ،ابن تيميةالفقيه ال و  ديير تُ الم تشاطرهم مدرسة الحنفي المو 
الشر حقا و  . ألم يكن الخيروهو رأي المعتزلة نفسه، الشر يتم إدراكهما بالعقلو 

   ?المالحدةحتى من قبل و  في الديانات األخرىحتى معروفين 

ال يقدم على المتعلقة بمبدأ العدل في حقيقة كون اهللا و  تتمثل فكرة المعتزلة الثالثة 
لوجوده و  هذا راجع إلى حكمته,ن إإذ  ؛لفعل ذلك القدرةرغم امتالكه ، الشر أو الظلم
  عن العالمين. اً غني كونهفي كل مكان و 

ريق و يؤكد المعتزلة أن العبد الحر في تصرفاته سيقع في الشر فقط عن ط
قوته و  ،في ذلك خالق للكون كان حراً الفاهللا  ،أو خيالياً  الخطأ, سواء كان ذلك واقعياً 

ربما عالم  ،خرآبشكل و  خرآأو كانت لتمكنه من خلق عالم  هكانت لتمنعه من خلق
للخير  فاعالً و  فأن تكون عادالً  ،لن يتم وصفه آنذاك بالعادلو  ،الظلمو  بالشر يءمل

ة : فاهللا خلق العالم إلسعاد مخلوقاته. لهذا السبب يرى يقتضي وجود عالقة معين
 على كلفاهللا قادر  ،صفات األفعال، وليس الذات العدل منو  المعتزلة بأن الخير

أن و  ،فقبل أن يقوم بأفعال الخير ،جميل فقط بأفعالهلكن و  عالم بكل شيء,و  شيء
   ما تم وصفه بالعادل أو الظالم. يقدم على خلق الكون

في فكر المعتزلة خالل القرن  ذاتصفات الو  تمييز بين صفات الفعلظهر ال 
فإن كان اهللا  ؛دون شك نفي الثنائية اإللهيةالدافع هو و  ؛لم يتم ذلك من قبلو  ،التاسع
 ال يفترض خيرن الإفما هو مصدر الشر? بحيث  ،للخير فاعالً و  ال يموت اً خالد

شأن - الشر ديعلى خالف ذلك, ع ،لحقيقةلالقول بعدم وجوده نفي و  ،جود تعارضو 
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فاعل و  الذين يصفون اهللا بأنه محبو  ،ها في هذا العالميَ فْ نَ  بُ يصعُ  حقيقةً  -الخير
كيف  :علم الالهوت) يتحدث ( ،الثنائية اإللهيةللخير يجدون أنفسهم أمام مشكل 

  سواء بالخلق أو االنبثاق? ،الشر أن يجتمعا في عالم خلقه إله واحدو  يمكن للخير

مدرسته الكالمية التمييز الذي قام به و  األشعري الحسنتبنى أبو  ،اإلسالم في 
أكدوا أن و  ،رأوا أن الخير من صفات اهللا الفعليةو  ،المعتزلة بين الصفات اإللهية

إلى  تضافٕانما و  ،ليست هي التي تؤكد وجوده الذات أو صفات المعانيصفات 
سؤال و  ،لمعتزلة بنفي الصفات اإللهيةقد اتهموا او  ليست مستقلة عنها:و  الحياة،صفة 

 اإللهية الاألفعال و  ،لم يتم التطرق إليهأمٌر  قبل على الشرأن يُ  هللا مكنيما إذا كان 
التي - فاإلرادة اإللهية  ،الثابتةو  األزليةه إرادتٕانما بو  ،تمليها الحكمة التي يتصف بها

اعتبرها األشعري في  -هايرى المعتزلة أنها أقل أهمية من صفة الحكمة التي يتمتع ب
 الشر بالنسبة لألشعرية هو ما أمر به اهللاو  الخيرو  ،منزلة الصفات الجوهرية اإللهية

الشيء الذي تدافع عنه و  لكن ما يقع هو ناتج عن اإلرادة اإللهية.و  ما نهى عنه؛و 
م آد ييقول األشعري بأن بنإذ  ؛ةالمطلق ةاإللهي القدرةهو في الحقيقة  األشعرية

أن يعذبهم و  ،ما يشاء بهم يمكن هللا أن يفعلو  ،عبيد له همفهم مخلوقات اهللا لكون
لكن بالوحي وحده و  ،بالنسبة له عادالً ذلك حكما  يكونو يجازيهم لسيئاتهم و  ،لحسناتهم

الظلم في العالم بالنسبة و  سبب الشرو  ،يمكن أن نعرف أنه لن يفعل ذلكوبالرحمة 
المؤمن و  خلق الكافر كذلكو  ،نما إرادة اهللا القويةإ و  ،هفقر و  لهم ليس هو جهل اإلنسان

أخيرا سيجازي و  ،الكل سيعمل بما جعل اهللا له وركب فيهو  العالم هكذاو  ،كذلك
  وًءا.المحسن إحسانًا ويجازي المسيء س

من هو إن كان اهللا  ،عبثية موقف األشعريو  سهل على المعتزلة كشف ضبابية 
سيكون و  ،عن أفعاله مسئوالً اإلنسان فلن يكون  ،الخير في اإلنسانو  خلق أفعال الشر
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فيما  عادالً و  للخير فإن كان اهللا فاعالً  ،مجرد محاكمة صوريةو يئًا نافًال الحساب ش
أن اهللا و  فاتصافه كذاك يبقى مجرد نعت دون تطبيق. له، يفعله بالبشر لكونهم عبيدا 

ٕانما و  دراكه بالعقليعذب المسيء لسيئاته شيء ال يمكن إو  المحسن إلحسانه يسيجز 
  بالوحي.

أال يمكن له أن  ،ٕان كان اهللا يفعل بعباده ما يشاءو  بالوحي? ذلك ةهل تتم معرف 
إن كان العقل ال  ،يكذب عليهم عن طريق الوحي? هده األسئلة طرحها المعتزلة

الذي هو  ،نآالقر  كيف يمكن االعتماد على ،يستطيع أن يؤكد مصداقية وحي اهللا
 ،يسمونه بكالم النفس عمااول األشعرية تفادي مثل هذا السؤال بالحديث ح ?كالم اهللا

ن القران خلق شأنه إ و  ،ن الكالم من صفات اهللاإ :ففي الحين الذي يقول فيه المعتزلة
فاألشعرية ترى أن كالم النفس اإللهي صفة من صفات الوجود  ،شأن باقي األشياء
ليست أقل أهمية من و  ،ن اإلرادة اإللهيةسرمدية شأنها شأو  أزلية دّ اإللهية التي تع

 ،لكون كالم النفس اإللهي ال يمكن سماعه من قبل البشر فوق األرض نظراً و  اإلرادة.
قال المعتزلة بأنه إن كان هناك و  تعبير إلهي. - والمتلوّ  كالم اهللا المسموع-فالقرآن 

تجسيده على األرض من و  ،فيجب أن يكون بالضرورة صادقا ،كالم إلهي داخلي
 مصدر الخير -حسب األشعرية-خالل القرآن كان بفضل اإلرادة اإللهية التي هي 

 حقيقة القرآن نفسه ال يمكن إدراكها بالعقل,و  ،الكذبو  الحقيقة ،الظلمو  العدل ،الشرو 
تمين إلى فرقة أحد المن-اعترف فخر الدين الرازي و  ٕانما تتأتى من خالل اإليمان.و 

 بأن قوة دليل المعرفة العقالنية عند المعتزلة صارت بعيدة كل -الكالميةاألشعرية 
ن للقرآن أن يكون عرضة للكذب من أجل كفيما يتعلق بالعقل يمو  ،لبعد عن الدينا
لهذا ما جدوى الحديث  ،يكافئ الكافرو  بذلك سيعاقب اهللا المؤمنو  ،ليل الناسضت

إن كان اهللا هو الذي خلق الكافر  ،طرةالنبوي الذي يقول بأن كل مولود يولد على الف
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   على قبول اإليمان? غير قادرٍ و  كافراً 

يدافع عن و  ،األشعرية الذي يقول بنفي حرية اإلنسان ثم ما هو وجه موقف
في الدين المسيحي ظهر بعض الذين و  ،الجبرية اإللهية بالرفضو  القدرو  القضاء

 ،تعلماء الالهو و  انتحيين البروتستالجبرية اإللهية من بين اإلصالو  يقولون باإلرادية
  ؟رغم تأثرهم بشدة بمذهب األشعرية

بالنسبة للمسيحيين الذين عاشوا خالل  كبيراً  تطرح فكرة العدل اإللهي إشكاالً 
بالنسبة و  ،مبهماً  القدر بالنسبة لهم لغزاً و  فكرة القضاء دتعو  ،القرون الوسطى

 دمآتشكل خطيئة  -يناليم القديس أغسطالذين اتبعوا تع-حيين بالكنائس الغربية يللمس
ال أحد يستطيع تغيير و ،حواء منذ الوهلة األولى أصل الفساد البشري فوق األرضو 

تكفير  -في عقيدتهم-حده بفضل طبيعته الربانية و  استطاع المسيح عيسىو  ذلك.
 ،بّ عن الحُ  ةٌ ناتج اإللهيةُ  رحمةُ فال ،ص الذين يحبونه من الرذيلةخلَّ و  ،ذلك الخطأ

فالعدل اإللهي  ،ليس بفضل العدل الذي يستحقهو  ،هدية اهللا إلى اإلنسان باختيار منه
مع التطلع فهو يزرع الرعب  ،العقاب اإللهي السرمديو  عند المسيحيين يعني اللعنة

 خالل أواخر القرن الحادي عشر Paschal IIعندما سئل البابا و  لنيل رحمة اهللا.
 نه أجابه كما يلي:إ :قيل ،ل راهب مبتدئ حول العدلبداية القرن الثاني عشر من قبو 
في األرض و  ،في السماء توجد فقط الرحمة ؛يا بني العدالة توجد فقط في جهنم "

يمكن عذر المسيحيين  ،لذا. "فالكنيسة هناك فقط لرحمة الوافد عليها ،يوجد الصليب
حمته. في الكنائس ر و  ٕالى نيل حبهو  ،الغربيين إن لم يسعوا إلى تحقيق العدل اإللهي

حملت اإلنسان مسؤولية و  ،حواءو  دمآتعددت اآلراء حول مغزى سقوط الشرقية 
في  وافراً  ٕانما نال قسطاً و  ،فالعدل اإللهي ال يشكل فقط تهديداً  ،ارتكاب الخطيئة

الالهوتيين المسيحيين لم يستسيغوا فكرة المعتزلة  نّ إإذ  ؛الكتابات الالهوتيةو  النقاشات
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. ويحبه اهللا هخلق قاساه وعاناُه في عالم ي كون اهللا سيعوض اإلنسان ما المتمثلة ف
   ؟سيكون هناك حب دون عدالة : هللكن السؤال المطروح هو

 ،فعالقتهم باهللا ترتكز على العهد الذي أبرموه معه ،يختلف األمر عند اليهود 
لهية إلى األبد إذا اإلبالُنصرة بحقهم و  ،بمصر فالعقد أقر بحريتهم بعدما كانوا عبيداً 

 ،داموا منضبطين هم مافأتمكاو  ستتم حمايتهمو  ،ةاإللهي الشريعةما احترموا 
اهللا  بالتأكيدو  شعب اهللا المختار.يعتقدون أنهم هم بذلك و  ،سيعاقبون إن أخلوا بهو 

دون وجود لكن و  حتى مخلوقاته األخرى,و  ،سيعامل كل بني البشر على حد سواء
دين قال التلمود بأن و  ،ذلك حالهميكون فلن ين الوثنيين بو  قانون بينهو  ميثاق الموحِّ

من ن المنزلة على نوح سيكونو قبلوا بالقوانين السبعة و  الذين أطاعوامن غير اليهود 
   ؛الذين سيكون لهم حسن المآل في العالم األخر"و  ،أمم العالم تثقا"بين 

إلى  وقونليهود فهم متشأما ا ،الموتو  ال يستحقون إال اإلدانةف أما الوثنيون
تناول المعتزلة لمسألة العدل و  اهللا,مع لهي الذي يضمنه ميثاقهم تحقيق العدل اإل

كما أن الحكمة  ،العقالنيةالذين يميلون إلى مذهب  خصوصاً تقديرهم، اإللهي نال 
التوراة في الحقيقة شهادة  وتعدّ  اإللهية تحظى بأهمية بالغة في الفكر الديني اليهودي

  الحكمة اإللهية.  على

 الكالمية، والفقهية - بية األولىفي الكتابات العر  المعتزلةظهر تأثير فكر  
داود و  )Gaon )882-942 الفيومي يابسعدا بدءً  اليهودللعلماء  -التأويليةو 

 نالقرائيمن  :استمر ذلك مع علماء آخرينو  ،في أوائل القرن العاشر المقمص
مع بلغ أوجه و ) d. 1013( و صموئيل الفيومينيالقرقيسامثل يعقوب  ،الربيينو 

بل  ؛الثاني عشرو  خالل حكم اإلمبراطورية العثمانية في القرنين الحادي عشر القرائين
خالل  نه أبي هاشم ابو  البصرية بقيادة أبي علي الجبائي الكالميةصار للمدرسة 
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البارز  لِّمالمتكالعالم  977سنة عباد  الصاحب بن عين الوزير و  ،القرن العاشر
في المنطقة الغربية  الريب قاضياً  (d. 1022)الجبار المنتمي إلى فرقة المعتزلة عبد 

غير المسلمين على حد و  لبالد فارس بغية نشر مذهب المعتزلة ما بين المسلمين
أتى بها و  ،لعبد الجبار كالميةالتعاليم ال) 1040(تبنى القرائي يوسف البشير  ،سواء

  قدس التي كانت تحت حكم الفاطميين. من العراق إلى ال

مواقف عبد و  مواقف المعتزلة الذين وصفهم بالمتكلمين, يوسف البشير و تبنى
في حين وصف األشعرية  ،الخصوصبأبو عبد اهللا البصري مريده و  الجبار

 -كتاب المحتويو  كتاب التمييز-الالهوتية  البشير تعكس أهم أعمالو  ،ينيجبر بال
 ،ولكن لم يصل إلينا الجبائيحول كتاب  عليقاً كتب تو ، عاصرمذهب المعتزلة الم

 .وأهّم ناقٍد آلرائه، عبد الجبار تلميذموقف أبي الفضل، انتقد في العديد من كتاباته و 
رغم ، ريصالذين تأثروا بآراء الب - أغلبيتهم في مصر- كان هناك بعض القرائينو 

أحد أفراد أبرز -ستري ل التفضالبعد ذلك قام سهل بن  يلٍ جفي و  ضبابية موقفهم.
نال و  ،ري في كتاباتهصبتطوير تعاليم الب -بالقاهرة إبان الحكم الفاطمي عائلة قرائية

كان ذلك و  هو عالم قرائي من القدس.و  ،علي بن سليمان المقدسيأبي الفضل دعم 
ري من طرف صالب حسينال يألب لكالميةفي الوقت الذي تم فيه إهمال األعمال ا

بعد وفاة و  ،من طرف مجموعة من العلماء قدهاتم نو  ،الجبار البارزة مدرسة عبد
بن استري أخذ العالم المنتمي إلى فرقة المعتزلة ركن الدين محمود سهل الت

المدرسة األخيرة المعروفة عند على أساسها أسس و  ،تعاليمه (d. 1141)حميالمال
أن  يبدوو ، المعتزلةو  ينائلم تعد هناك عالقة ما بين القر مع هذا الوقت  المعتزلة.

   حمي لم تكن معروفة لديهم.كتابات ابن المال

 الشر في وقوع سببتلن يو  ال -بفضل حكمته-  يرى المعتزلة أن فكرة كون اهللا 
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إن كان اهللا قد خلق  ،ٕانما تزيد من حدتهو  ،نظرهمفي  اإللهية ال تحل مشكل الثنائية
 ،لموجود في العالم من فعل مخلوقاتهالظلم او  العالم من أجل فعل الخير فكل الشر

 ،كما يرى المعتزلة ،اهللا يجب أن يعطيهم الحرية في التصرفو  اإلنسان بالخصوص.
الذين  -يقول المعتزلة- سيعاقبو  ،تهفأليستحقوا مكا ؛فعل الخيرو  أن يأمرهم بالعدلو 

لطيف  لهذا فاهللاو  توبتهم،نشروا الفساد في األرض إال في حالة و  لم يطيعوا أوامره
بالجزاء الحسن بمجرد أليس الوعد ضروريا?  دّ لكن هل ذلك يعو  بعباده لفعل الخير.

الظلم في األرض? لماذا يخلق و  إبداء حسن النية كافيا? لماذا ال يمنع اهللا الشر
هو يعلم أنه سيعصون أوامره? لماذا ال يقوم بخلق الذين سيطيعون أوامره و  البشر
  فقط?

نقاد المعتزلة ربطوا المشكل و  .كلها بوا على هذه األسئلةحاول المعتزلة أن يجي 
المسندة في بعض و  بقصة اإلخوة الثالثة التي ذكرت في مجموعة من الكتابات

 أبي سبب انفصاله عن أستاذه إنها :يقالالتي و  ،األشعريلحسن ا يأباألحيان إلى 
هوا مصيرهم واج، الذين ترعرعوا في حضن واحد ،فاإلخوة الثالثة. علي الجبائي

زي بالجزاء الحسن بفضل جُ و  فاضلة في طاعة اهللاو  فاألول عاش حياة شريفة ،األخير
الثالث  أماكان مصيره العذاب. و  العصيانو  الثاني عاش حياة مليئة بالرذيلةو  أعماله.
 ،ال العقابو  لم يستحق ال المكافأةو  هو طفل قبل أن يبلغ سن الرشدو  توفيالذي 

 مَ ربي لِ "ربه قائال: وهكذا سأل الطفل  ،يطة بفضل لطف الربحصل على مكافأة بسف
ألني "قال له الرب: و  ?نفسها تمتعني بحياة مديدة كي أجني مكافأة أخي األول لمْ 

: " حتج األخ الثاني قائالً او  ،كنت أعلم أنك سترتكب سيئات كثيرة مثل أخيك الثاني"
قدم و  ?"أني سأعمل السيئات مثل أخي مادمت كنت تعلم ني صغيراً تْ مِ لماذا لم تُ 

. شافياً  لكن لم تقدم أية واحدة منها جواباً و  ،لهذه المعضلة المعتزلة بعض األجوبة
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لجواب لسؤال معين يبقى جد او  ٕانو  ،فأي سؤال مثل هذا يضم في طياته عدة أسئلة
 ،عادلو  اقتنع المعتزلة بأن جواب اهللا على اإلخوة شافو  ،خر معلقاً السؤال اآل

كما أن نقادهم ليس عندهم جواب  ،"اهللا بكل شيء عليمو "ا باآلية القرآنية: استدلو و 
ال حدود  للمؤمنقالوا بأن رحمة اهللا و  ،جبروا على ربط ذلك باإلرادة اإللهيةأُ و  مقنع
لكن أين يمكن مالمسة العدل و  كما ورد في القرآن:وبوا, تتنال حتى الذين لم يو  لها,

  .اإللهي بالبشر?

 يكن لكن لمو  عتزلة مقتنعين بأنهم وجدوا حالًّ لهذا السؤال الشائك.ربما كان الم
 وهمفمعارض ،قديمة كالميةً  مدرسةً بوصفهم على األقل أكثر من ذلك، بوسعهم فعل 

 مَّ قد تَ و  ،تهم في ذلكاتساعدهم حكومو  ،بالزنادقة صاروا يدعونهم بشدةٍ و  بعد يوم اً يوم
ٕاحراق الكتب التي كانت موجودة بها من و  ،الريمدرسة القاضي عبد الجبار ب تخريبُ 
, كما قال بافتخار للخليفة 1027هاجم المدينة سنة  عندما ،محمود الغزنويطرف 
   استرجاع مكانتها. ع يوماً تستط نلو  ،ن غزتهبرسالٍة م

ابن أحس و  ،كما كانت هناك منافسة متزايدة من مدرسة عقالنية مختلفة 
للحديث عن تعليم الفالسفة  كالميةأعماله البضرورة تخصيص فقرات من  حميالمال

 المعتزلة, اءَ آر د فيه يفنَّ  اً ألف كتابو  أرسطو,و  أفالطونالمسلمين الذين يمثلون مدرسة 
ادعى الفالسفة أنهم هم فقط فقد  ،الفالسفةوسماه تحفة المتكلمين في الرّد على 
علماء  م)950( صاتهم الفارابي بالخصو و  ،أصحاب الرأي السليم باستخدامهم العقل

قد و  ،بخلط خطابهم العقلي بالمفاهيم الدينية -بما فيهم المعتزلة- نيالكالم النظري
رائهم آانتقدوا بعض و  ،الفالسفةو  بين المعتزلة األوائل اصطداماتوقعت هناك 

قد تغير ذلك بعدما و  .بالغاً  اهتماماً  همرغم كونهم في العموم لم يعيرو  يةالميتافيزيق
بأن و  ،اإلسالم الحقيقي مْثلبأن الفلسفة في الحقيقة ت م)1037ا (ينبن ساعى ادّ 
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- قام الغزالي و  ،صورها للعامة كي يفهموهاو  ضم حقائق فلسفية -أي القرآن-الوحي 
بناء فر الفالسفة بالك باّتهام - تهافت الفالسفةالمنتمي إلى فرقة األشعرية في كتابه 

لكن كتاب  ؛أخرىة مسألة بع عشر على س بناءً بالمبتدعين و  ،ث مسائلثال على
قرأه مجموعة من و  ،بن سينااقدم رؤية محايدة لمذهب  الغزالي مقاصد الفالسفة

عموما قد و  الفكر الفلسفي.بعض أجزاء في أعماله األخيرة تبنى و  العلماء المسلمين,
  من قيمتها. ليس على الحدّ و  ،في اإلسالم سينا بناعمل على تطوير تعاليم 

من الطلبة الذين  بأن مجموعةً  -تهافتالبعد نشر كتاب - لمالحميابن ااحتج  
الفلسفة على أساس  إنما يقرأون من األحناف أو الشافعية،سواء  ،يدرسون الفقه

في المقابل يرى الغزالي أن  .ةاإلسالمي لشريعةخاطئ بكونها ستساعدهم على فهم ا
 ،يقارنها بمدرسة المعتزلةو  ،مدرستهو  بن سيناالتعاليم  بن المالحمي يقدم تفنيداً ا

الحقائق و  ،فالتوجه العقالني األول للفالسفة كان توجه المعتزلة مع بعض االختالفات
 ،هو شيء ال يقوم به إال القلة من الناسو  ،التي يتضمنها يتم الوصول إليها بالبرهان

  يصعب ذلك على العامة. و  )،الفالسفة(

حيث يرى  ؛لى مشهورات منطق أرسطويرى الفالسفة أن حجج المعتزلة مبنية ع 
حقائق  وانتقد ،ملموسة اً في حد ذاتها حجج دّ حمي أن هذه المشهورات تعابن المال

مثل حقيقة كون الذي خلق الخير دون أية غاية  ،الفالسفة التي وصلوا إليها بالبرهان
 دّ أن فعل الوجود يعو  ،يجب أن يكون أفضل من الذي خلق الخير لخدمة اآلخرين

العدل عن تصورات و  تختلف تصورات الفالسفة حول سؤال األخالقو  .ه خيراً تاذ بحد
  لذلك يصعب القيام بمقارنة مثمرة. و  ،المعتزلة

مجهوال  -شأن األعمال األخرى- حميالمالالبنن   تحفة المتكلمينبقي كتاب  
مراء فاأل ،انتشرت فيما بينهم الكتب الفلسفية ذات التوجه العقالنيو  ،أهل السنةعند 
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تتماشى و  ،ينشره بين العامةو  ،أحبوا أن يكون لديهم فيلسوف يمجد أسلوبهم الحكيم
تماشى مع رأي توجهة نظر ابن سينا حول العالم مع وجهة نظر األشعرية أكثر مما 

ستمراريته الرعاية ايرى ابن سينا أن الخير السائد في الكون تضمن و  ،المعتزلة
كما لو  يكسب أفعاله،إلنسان "ا: بنى المقولة األشعريةتو ، لكن ليس بإرادتهو  ،اإللهية
إن كان الذي خلق حر في أفعاله. مقولة المعتزلة بأن اإلنسان ل خالفاً  "، أنه حر

  أن يكون كذلك?أن يتوقع فكيف يمكن لإلنسان  ًا، الكون ليس حر 

 تمو  ،يةالزيدأو  يةعشر  اإلثنيسواء  ,ةحمي بين الشيعانتشرت أعمال ابن المال 
لكون المعتزلة  نظراً و  ،دية باليمنياالحتفاظ بعدد كبير منها في المخطوطات الز 

فقد بقي فكر المعتزلة  ،ظهر الفكر الصوفيو  ,خوارزماندثرت كفرقة كالمية حتى في 
 اليهودم) 1204(بنن ميمون موسى فكرن . مكَّ ينالقرائو الشيعةفقط عند  موجوداً 

لم يصل فكر المعتزلة إلى و  ،علم الكالمابل في مقمن الحفاظ على مكانة الفلسفة 
   با الغربية خالل العصور الوسطى.و أور 

في العصر الحديث أحس المسلمون بضرورة إحياء فكر المعتزلة, خصوصا فيما  
أو لقبوا من - هم إلى تسمية أنفسهم بعضقد ذهب و  ،حرية اإلنسانو  يتعلق بالعدل
  الجدد.بالمعتزلة  -طرف اآلخرين

 ،لدراسة التاريخ اليهودي قونصار العلماء المتشو  اليهود المعاصرينفي أوساط 
لكونهم يتفحصون  نظراً  ؛ن على دراية بكالم المعتزلةما في ذلك تاريخ إخوانهم القرائيب

   في خزائن الُكُنس.عبر قرون بها المحتفظ  بها المعتزلةو  نأعمال القرائي

لدينا  المسيحيين،غير و  -نما بعد المسيحييو  ،المسيحيين-نحن الحداثيين  
 ،يمكن أن ال نكترث بالعدل في الدنياو  ،الحرية أكثر في أن نختار فكر المعتزلة أم ال
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إن كنا نهتم بالعدالة أّما  والغالبية من الناس. ةالثالث يمكن أن نتمنى العذاب لإلخوةو 
نفكر و  ،فيجب أن نرجع إلى فكر المعتزلة -همايسواء في الدنيا أو في اآلخرة أو كل

 الثالثة. اإلخوة نبحث في مصير و  ،معاً 



 1

  المحورباب: 
  

  الغربة واالغتراب والتغريب: تجربة اإلسالم في أوروبا بين التفاهم والمخاصمة
  ين عنايةعزالدّ 

  
خالل القرن املاضي حبثًا عن لقمة  فات أوروبا أن مجوع املسلمني األوائل الوافدين عليها

، وأن التدّين مطالب مواطنني أهليني -مع تبدل الظروف وتوايل السنني-العيش ستغدو مطالبهم 
الفاتر الذي صحب هؤالء سيغدو نواة صلبة تتحدد وفقها ركائز اهلوية األوروبية املسلمة، فقد  
كان أناس قليلون من بني ماليني املسلمني هم الذين يؤّدون شعائر الصالة يف املسجد، أو ممن 

وحىت الوقت الراهن القرن املاضي  تبدو مظاهر التدّين عليهم، يف حني أنه منذ حقبة مثانينيات
ا بشكل مجاعي،  حصلت تطورات غري متوقعة، من حيث االهتمام بأداء الشعائر واالحتفاء 

املسار ما يسري حنوه  واإلصرار على احلضور املشهدي لرموز التدين، ورمبا الشكل األخطر يف هذا
  باجتاه ترسيخ أنشطة متداخلة يف الثقافة واإلعالم والفنون.

  
  وبي والعلمانيةاإلسالم األور 

والالفت أن حضور املسلم اليوم يف الدول األوروبية ال يشكل حتديا للفلسفة االجتماعية 
املستندة إىل العلمانية؛ ولكنه يشكل حتديا بالفعل للطروحات اليمينية اإلقصائية وللمرجعية 

ى هوية تلك الدينية املنغلقة، سواء أكانت كاثوليكية أم غريها، تلك اليت تْزعم الوصاية عل
  .1اهوب بأسر ية لشععلذاكرة اجلماوتصّر على أن الكنائس الوطنية وصّية على ا ،البلدان

يف الغرب يبدو متغريا من بلد إىل آخر، فليس هناك جتربة  ذلك أن قياس مستوى العلمانية
ا منوذجا أصليا يف العلما نية، يقاس متفّردة تستند إليها الواقعة، برغم أن بعض البلدان تطرح جتار

ا يكشف عن تنوعات عدة للعلمانية  عليه غريها؛ ولكن التمّعن يف وقائع الدول الغربية وتشريعا
                                                 

  . باحث من تونس  
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الدول  كما الشأن يف- ولعالقة الدين بالدولة، ميتد من اعتبار رأس الدولة املمثل األعلى للدين
لدولة، تابعا لجهازا يكاين واألنغلالّلوثري بوجهها الكنيسة  عدّ حيث تُ  ، ويف بريطانيا؛اإلسكندنافية

 نيعيواملعنية بت دينال ةراعي ابصفته، نظمة امللكيةعالقتها باألسري م قوانني خاصة تنظّ  تربطها
 ىل فصل صارم بني اجملالني الديين والدنيوي كما الشأن يف فرنسا،إ -رؤساء األساقفةو األساقفة 

الدستوري: "فرنسا مجهورية موّحدة،  وهو ما نراه حاضرا يف التطبيق العملي استنادا إىل النص
 الئكية دميقراطية واجتماعية".

لكن بني هذين النوعني الغربيني حتضر جتربة فريدة، بتواجد دولة دينية يف جوهرها داخل دولة 
ا حضور حاضرة الفاتيكان يف الدولة اإليطالية، ففي إيطاليا احلديثة  مدنية يف أساسها، ونعين 

إىل الزعيم التارخيي  -يف اجملالني االجتماعي والسياسي-سيسية هلوية العلمانية تعود املرجعية التأ
، فالرجل منذ البداية ما كان يضمر عداء للّدين؛ بل كان يف م)1807/1882( غاريبالديجوسييب 

قوله: "حنن نقف  -1867اليت تعود إىل -تناقض مع رجاالت الكنيسة، وقد يف إحدى رسائله 
  لصواب، وهو ما نريد أن حيّل حمّل دين رجل الكنيسة الزائف".إىل جانب الدين ا

وبرغم التمايز القانوين واملؤسسايت بني الدولتني؛ يسري تداخل نادر بينهما يف التحكم  
بالفضاء االجتماعي، وما تعتمل فيه من أنشطة تربوية وإعالمية وعلمية وصّحية، أساسه التدافع 

اكل الكنيسة املقّدسة، كل ذلك وْفق جتاذب متقّلص ومتمّدد بني هياكل الدولة العلمانية وهي
  حبسب احلراك االجتماعي.

ومبوجب ذلك التمازج مل تقتصر رغبة الكنيسة على السعي الحتكار مشروعية األخالق؛ بل 
باسم حماولة التحّكم بتلك املشروعية تطّلعت إىل السيطرة على مسارات السياسة والثقافة والعلم 

وليس  أو بكلمة خمتصرة: على اجملتمع، عرب ما يعرف بـ"العقيدة االجتماعية للكنيسة"،والرتبية، 
حاضرة الفاتيكان فوهنا خطورة االسرتاتيجيا الكنسية ومشوليتها،  ،عرب احلضور املباشر يف السياسة

 ولكن نفوذها يغطي كافة تراب الدولةهكتارا،  أربعة وأربعني تقع على رقعة ال يتجاوز اتساعها
  اإليطالية العلمانية.
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بني الدولة الفاشية كونكورداتو، املعروفة بال- -م1929- فإيطاليا منذ إرساء معاهدة الترياين
أو باألحرى بني الكاثوليكية -فيها بني الديين والسياسي  ت العالقةبات -وحاضرة الفاتيكان
غريها من األديان واملذاهب بو أ ،غريها من الدولمقارنة بسواء  ،عالقة متفردة -والدولة اإليطالية
 :)م1861- 1810( كافورالكونت  مقولة تلّخص تلك السياسة  الرتاب اإليطايل. افةاحلاضرة على ك

  جوهر العالقة بني حاضرة الفاتيكان والدولة اإليطالية.اليت تعّرب عن  "،ة يف دولة حرةكنيسة حرّ "
ن األغلبية، انعكست سلبا على فتلك اخلصوصية اإليطالية أفرزت علمانية حوارية مع دي

ا دخيلة وال تنتمي للمكّون  ّ الديانات األخرى، اليت ال يزال النظر إليها والتعامل معها على أ
  االجتماعي األصيل.

  
  المسلم وإعادة صنع الهوية األوروبية

حي حىت وإن تواصلت هيمنة الطابع املسي يف التاريخ املعاصر مثة إعادة صنع للهوية األوروبية،
، وهو ما فرضته حتوالت دميغرافية جراء اهلجرات على الوجه االجتماعي يف عديد من الدول

العقل -يف ذلك دورا أساسيا، برغم أن العقل الديين املهيمن  املتنوعة، ويلعب املسلمون
ا،   -الكاثوليكي كان علماء االجتماع ما زال عاجزا عن استيعاب هذه التحوالت واإلقرار 
باعتبار الفضاء االجتماعي احلاضن  "،السوق الدينية"أول من استعملوا مصطلح  األمريكان

 ،واملنافسة ،والبضاعة ،قوانني العرض والطلب ىلإحيتكم  ،للنشاط الديين هو مبثابة سوق
انتقادات إىل الواقع الديين األورويب  واهوجّ ومن هذا الباب  ،2من حيث النشاط واالحتكار

سواء منها ذات التقليد الكاثوليكي  ،د بالسوق الدينية يف جل البلدانيم وحسيطرة متحكّ بسبب 
يمن فيها مؤسسة دينية ولون  واحدة أو الربوتستانيت، ورمبا إيطاليا أكثر البلدان األوروبية اليت 

  واحد على كافة قطاعات السوق.
الديين ومع مستجّدات احلضور اإلسالمي، بدأت تدّب مساعي لكسر طوق احتكار الفضاء 

يف أوروبا، حاول فيها العقل الديين الكاثوليكي الناشط والنافذ االستنجاد بأية وسيلة للحفاظ 
على جماله احليوي املاقبل حداثي، ولو بتأجيج مشاعر اخلوف والريبة من هذا املنافس اجلديد. ومل 
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نشيطه، ولو عرب تّدخر الكنيسة جهدا يف ذلك، بالسعي إلحياء الفاتر يف الشخصية األوروبية وت
صعق املخيال اجلمعي واستحضار عديد من الصور الكامنة يف الالوعي، غري أن تلك املناورة 
تبدو غري ذات أثر بارز؛ ألن عناصر الفتور يف الشخصية الدينية األوروبية ذاتية، ولن تكون إعادة 

وباتت مطالبه من  درجة املواطنة، -يف جزء كبري منه-تنشيطها بالرتويع من اآلخر، الذي بلغ 
داخل املشروع األورويب، ولذلك قد يثري الرتويع من األخضر الزاحف اهلواجَس األمنية؛ ولكن 
يعجز أن يكون دافعا لالنبعاث املستجّد للهويات ذات اللون الكنسي؛ ألن اهلويات تنبعث 

  .3أساسا بعوامل ذاتية ال عوامل خارجية
يون من أتباع الديانة اإلسالمية، كيف حيضر هذا عد أن باتت إيطاليا حتوي أكثر من ملبو 

فيه احلدود افرتاضية وغري جلية؟ يعود النص املرجعي  املستجّد داخل واقع كاثوليكي علماين،
" الذي تأسس سنة حزب الدميقراطية املسيحيةالذي حيّدد هوية إيطاليا العلمانية إىل حقبة حكم "

حينها بسن النص املرجعي مبوافقة احلزب  ، وقد حظي1994وبقي ناشطا إىل حدود  1942
الشيوعي بقيادة زعيمه التارخيي بْلمريو تُوليايت. نصَّ الفصل السابع من الدستور على أن "الدولة 

تامة"، مث يف الفقرة الثانية من الفصل  ةوالكنيسة الكاثوليكية كالمها يف جماله مستقّل وله سياد
ْفق االتفاقات الالتريانية"؛ أي على أساس نّص االتفاق نفسه تعريج على "أن عالقتهما تنتظم و 

 ويتينحاضرة الفاتيكان واحلكومة اإليطالية اليت ترأّسها ب ، بني1929العائد إىل سنة  األساسي
  موسوليين، الذي عّده البابا حينها "رجل العناية اإلهلية".

الفكري  عرب جهازها-ضمن تلك التأسيسات عادة ما أشاعت الكنيسة يف الغرب 
ا مؤمنة أساسا بالفصل بني الديين والدنيوي، وأن التهديد الوحيد الذي ميزج  -واإلعالمي أ

ولذلك يشيع إقرار شبه راسخ يف التصّور  املدين بالسياسي بات حاضرا يف اخلارج، يف اإلسالم،
اين رهقا وعنتا يف البلدان العربية واإلسالمية تع الغريب، يرى أن األديان وامللل من دون اإلسالم

ألجل دينها جراء ذلك املزج. ومع التحّوالت اليت دّبت يف أوروبا خالل العقود األخرية، واملتمثلة 
ا على مدى  يف يقظة املاليني املسلمة وسعيها للخروج من حالة السبات واهلامشية، اليت ميز
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ا الثقافية واحلضارية والدينية، حّثت الكنيسة  عقود سابقة، والسعي للمطالبة باحرتام خصوصيا
  إلبراز نفسها راعية ألصول الغرب وحمافظة على هوية أوروبا من حتديات اإلسالم. اخلطى

حزب الدميقراطية "عرب  العاملية الثانية ما بعد احلرب احضور الكنيسة القوي يف بناء إيطالي
 خّلفهوما ، 4م)1861( عقب توحيد إيطالياحصل لكنيسة ألقها بعد تراجع  اىلإأعاد  "املسيحية

 على إثر ،على املمالك والدويالت يمنتهامن حتجيم هلو  ،لنفوذ السلطات الكنسية انكماشن م
  .لوحدةامعارضتها 

إيطاليا ما بعد الفاشية إسهامًا فّعاًال، سواء بإرساء  الكنيسة أسهمت يف بناء ونظرا إىل أن
كما وقفت حائال يف ،  قراطية املسيحية"أو بصياغة هويتها الليربالية عرب "حزب الدمي دعائمها

وصّدت تلك اخليارات، وقد خّول  عديد من املناسبات ضّد انعطاف البلد حنو الكتلة االشرتاكية
ذلك احلضور وتلك املواقف احلازمة والتارخيية للكنيسة مربّر التحّكم بالفضاء االجتماعي 

  اإليطايل.
عد الفاشية سلب الدولة سياستها الدينية غري أن ذلك احلضور القوي للكنيسة فرتة ما ب

-وخصوصا منها اإلسالمية - الواضحة جتاه األقليات األخرى؛ ولذلك جتد التجّمعات الدينية 
اليت تصرّح أمام العموم -حائرة عند عرض مطالبها، أتتوّجه إىل مؤّسسة الدولة اإليطالية املدنية 

ا علمانية دينية، املتحّكمة بشىت امللفات الدينية للتجمعات أم إىل دويلة حاضرة الفاتيكان ال -أ
الناشئة مع التحوالت اجملتمعية، اليت دبت خالل العقود الثالثة األخرية. ولذلك جند أي مطلب 
ديين تطالب به اجلالية اإلسالمية رهني رضا جانبني: الدولة اإليطالية العلمانية، وحاضرة 

خري دليل يف هذا اجملال،  -بعد مفاوضات مضنية- امسجد رومالفاتيكان. رمبا القبول بتأسيس 
فلم ينل املسجد اعرتافا قانونيا إال بعد موافقة الفاتيكان، رغم أن مقرّه يقع يف حيز جغرايف تابع 

  .5للدولة اإليطالية وخارج حاضرة الفاتيكان
ارسه فاحلديث عن العلمانية يف إيطاليا يف الراهن يستدعي إحاطة بالضغط اليومي الذي مي

الكنيسة باسم أتباعها  "املؤمتر األسقفي اإليطايل" والكرسي الرسويل على اجملتمع؛ إذ ال تتكلم
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حني متارس ضغطها؛ بل تتكلم باسم اجلميع دون مراعاة التنوعات الدينية والعرقية، حيث ال يزال 
  ي.الطابع املهيمن للكنيسة حاضرا بقوة رغم التحوالت اليت دبت يف النسيج االجتماع

جّل أوراق امللف الديين اإلسالمي يف إيطاليا بيد حاضرة الفاتيكان، اليت تواصل  لذلك تبقى
ضغطها املستمر على الدولة العلمانية لتضييق اخلناق على املسلمني، وإال كيف يستمّر أداء أتباع 

نايات، ثاين ديانة لشعائرهم يف مصليات، هي يف األصل خمازن أو مواقف للسيارات تقع حتت الب
مدفوعني إىل أداء شعائر دينهم حتت األرض، ومينع منح الرتاخيص هلم لتشييدها  تشبه املغارات،

" بروما، ثاين مكان للصالة يف   يف أماكن جلية بارزة أمام مرأى اجلميع، كشأن مصّلى "َشْنتوشايلِّ
يف املدن اإليطالية، العاصمة، الذي ال يتمتع باعرتاف قانوين، كما تبقى كافة املصليات املنتشرة 

ا، حيث ال حيوز يف إيطاليا على اعرتاف قانوين سوى  حتتضنها مجعيات، ال دور عبادة معرتف 
مسجدين: مها مسجد روما الكبري ومسجد ميالنو، وأما باقي املصليات فهي يف عداد نوادي 

  اجلمعيات.
من تشييد هياكل تعّبده  وليس إلغاء املسلم مقتصرا على نفيه من التجّلي العلين، عرب منعه

البارزة والظاهرة؛ بل يتطّور اإللغاء إىل حماولة تغييبه من املشهد اإلعالمي، الذي تسّريه الكنيسة 
الرمسي باملئة من الربامج الدينية يف التلفزيون  98حتتكر الكاثوليكية  حيث الكاثوليكية دون منازع،

اإلسالم هو أن  مع ،الديانات واملذاهب األخرىلتغييب شبه التام لكافة يقابل ذلك او ، اإليطايل
وقد خيّصص لإلسالم  وكافة النحل الربوتستانتية مث اليهود. "شهود يهوه"يليه  ،الديانة الثانية

أحيانا حيز يكون فيه عرضة النتقاد تقاليده وعوائده وتشاريعه، اليت تُعرض بشكل سطحي 
  .6رج بـ"معجزة ماُهوِميّتو"فولكلوري، يلخصها املقول الشعيب اإليطايل الدا

  
  واحتكار الفضاء الدينيالكنيسة 

ال تضاهي سيطرة الكنيسة على اجملتمع يف إيطاليا قوة أخرى، سواء أكانت إيديولوجية أم 
سياسية، فقد كانت االنطالقة مع اجملمع الفاتيكاين الثاين يف انفتاح الكنيسة اهلائل على من 

وهم عبارة عن أفراد أو مجاعات على ارتباط وثيق بالكنيسة، رغم  ينعتون بـ"الالئكيني املؤمنني"،
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م ال ينتمون إىل السلك الكنسي الكهنويت. كان االنفتاح يف هذا االجتاه ناجتا عن حاجة ملّحة  أ
للتحّكم بالنسيج االجتماعي غري التابع أو غري اخلاضع خضوعا مباشرا للفاتيكان، فالالّئكي 

من -ة يف السيطرة على اجملال العلماين يف اجملتمع، جراء أن التعامل القدمي املؤمن هو أداة الكنيس
بدا غري مالئم للتحّوالت  -حيث النظرة للمجتمع على أنه إما رجال دين وإما علمانيون

  االجتماعية، وال يسمح للكنيسة باحلضور الكايف.
معوي الكاثوليكي،  تشجيع البابا الراحل كارول ووجتيال العمل اجل ومن هذا الباب كان

كوسيلة الحتواء اجملتمع من أجل إمالء خيارات سياسية وتشريعية تدعم نفوذ الكنيسة، فإذا  
فإن  -عرب ادعاء احلوار واملسكونية-كانت الصورة الشائعة عن ذلك البابا االنفتاح على اخلارج 

إعادة األجنلة" واإلرساء امليزة اليت ميزته يف الداخل هي التقليدية واحملافظة، من خالل مشروع "
املتجّدد لسلطة روما، بالبحث هلا عن دعامات وركائز مستجدة. يف تلك األجواء كان بعث 

بقيادة األستاذة جبامعة روما أندريا ريكاردي،  ،الّذراع الَعلمانية للفاتيكانمجعية "سانت إجييديو" 
"التاميز" من أقوى املؤّسسات اليت ُرشِّحت خالل العام املاضي لنيل جائزة نوبل، وصّنفتها 

العاملية، حيث متتد فروعها يف شىت أرجاء إيطاليا وخارجها، وهي عبارة عن تكّتل نافذ وضاغط 
ا من املنظمات  التابعة يف الّسياسة الّداخلية، ويف التأثري على سياسات الّدول املتواجدة فيها؛ كو

اليت ظهرت على إثر قرار االنفتاح الذي أقرّته جملرّة احلركات االجتماعية املوصولة بالفاتيكان، 
الكنيسة، ومل تتحدد أهدافها بالفضاء اإليطايل؛ بل اختذت بعدا دوليا، جتّلى يف اجلانب العريب 

  .1994يف نوفمرب من العام  بفتح املنظمة ذراعيها ملؤمتر املعارضة اجلزائرية
تتطّلع إىل توجيه النشأ، فما يعرف  وبالقدر الذي تتطّلع فيه الكنيسة للسيطرة على اجملتمع

بـ"ساعة الدين" يف املدرسة العمومية تبقى خمّصصة لتلقني تعاليم الكاثوليكية دون غريها، ويبقى 
م  أداء تلك املهّمة حكرًا على رجال دين معّينني من ِقبل هيئة مسيحية كنسّية، يتقاضون مرتّبا
لعدد املتزايد للتالميذ املسلمني يف املدرسة العمومية، من الدولة اإليطالية ال من الكنيسة. وبرغم ا

فإن ذلك احلق االفرتاضي يبقى غائبا، فال يزال حىت اآلن رفض حتويل "ساعة الدين" إىل "ساعة 
ديانات"، تنفتح فيها بيداغوجيا التدريس على ديانات أخرى غري الكاثوليكية. إذ تتواصل عراقيل 
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سني من ديانات أخرى يشاركون يف تلك املهّمة، فهناك إصرار من منتصبة أمام تعيني مدرّ  إدارية
يف ظل هذه السياسة التعليمية  الكنيسة لتوّيل شأن الدين ولو كان متعّلقا بغري الكاثوليكية.

يستمر إلغاء شبه تام لآلخر الديين، ورمبا ال ميس ذلك اإللغاء جبذرية مذاهب دينية مسيحية 
ولكن ميس بقوة الدين اإلسالمي الذي  -ألرثوذكسية، أو اليهوديةمثل الربوتستانتية وا-أخرى 

  ميثل أتباعه املرتبة الثانية من حيث العدد بعد الكاثوليكية.
كانت إثارة مسألة حضور الصليب يف أقسام الدراسة، واليت حكم فيها القاضي اإليطايل 

يستند ذلك  الكنيسة، مدعاة لغضب )2003(بقانونية إنزاله يف حال مطالبة أولياء الطالب 
التقليد إىل قانون ضابط يعود إىل اتفاقيات الترياين، اليت نّصت على أن دين الدولة هو 
الكاثوليكية، ولكن احلقبة احلالية ما عاد فيها مربر لقول "دين الدولة"؛ نظرا ألن املسلم واليهودي 

  واهلندوسي والكنفشيوسي صاروا من ضمن املنتمني إىل الدولة.
 -حيث تسيطر الكنيسة على كافة مفاصل احلقل الديين-ل الواقع االجتماعي اإليطايل فداخ

ال تقّر الكنيسة بشرعية احلضور إال لليهود، ويتواصل التعامل مع املسلمني مبثابة املشبوهني 
والدخالء، ذلك هو واقع التعامل الكنسي داخل الفضاء الكاثوليكي اإليطايل، ويف مقابل ذلك 

يسة إىل التقّرب من اإلسالم واملسلمني يف البالد العربية باألساس، ويف العامل تسعى الكن
اإلسالمي بشكل عام، بغرض اخرتاق النسيج االجتماعي، يف الوقت الذي تتسرت فيه عن 

ا يف عقر دارها، وذلك بغرض كسب مصاحل ومغامن هلا.   ممارسا
  

  إسبانيا واإلسالم
ا االجتماعية الك اليت تستمر-كاثوليكية األوروبية على خالف الدول ال نيسة مؤثرة يف سياسا

ا الرتبوية االعرتاف باإلسالم متفردا يف من به الدولة اإلسبانية  قامتيُعدُّ الشكل الذي  -وخيارا
ن اليوم ع م األسباب، فالصورة املكّونةولعّل املربرات التارخيية تساعدنا على تفهّ  ،الفضاء األورويب

ا الذاكرة اجلماعية، مع عامل يبدو لنا بعيدا  اإلسالم تعود أيضا إىل التوترات والرتّسبات اليت ختتز
ينبغي التذكري أساسا بأمرين: األول مبا أرساه الدستور بدءا األوروبية.  املركزيةوغريبا عما مييز 



 9

بقانون احلرية الدينية الصادر ، والثاين 1978اإلسباين اجلديد، العائد إىل فرتة ما بعد فرانكو سنة 
  .1980سنة 

فالدولة هي اليت ترعى اخليارات  ،الدينية تور بالئكية الدولة وبصون احلرّياتيقّر نّص الدسإذ 
تفاقات مع األديان احلاضرة الاحلرة للمواطنني يف اجملال الديين، وتتوىل من حني إىل آخر إبرام ا

، أقّر القانون اجلديد املتعّلق باحلرّيات الدينية إنشاء هيئة 1980واملتجّذرة يف اجملتمع اإلسباين. سنة 
على تنفيذ املبادئ الدستورية والسري قدما حنو االعرتاف ، داخل وزارة العفو والعدل، تسهر خاصة

ممثلني من مجعيات إسالمية  -للمرة األوىل يف هذه اهليئة- ، وهكذا جندمبختلف الديانات
ر سنوات قْبل أن تصوغ اهليئة نّص اتفاقية التعاون بني الدولة إسبانية. مضت أكثر من عش

جاء مثرة  ، وقد1992متت املوافقة على القانون سنة حيث  ،واجلالية املسلمة املتواجدة بإسبانيا
بني تكّتل من اجلمعيات ضّم خمتلف مكّونات اإلسالم اإلسباين حتت اسم  سلسلة من اجللسات

  وممثلي احلكومة. - Comisión islamica de Epaña -""اللجنة اإلسالمية بإسبانيا
يف جل فقرات النّص حديث عن املسلمني نتباه ثالثة: أن العناصر احملورية اليت تلفت اال

سواء من جانب احلكومة أو من جانب ممثلي العامل -اإلسبان، وهو ما يفصح عن رغبة 
ل مواطنون على قدم املساواة مع ب ؛يف اعتبار أتباع اإلسالم غري أجانب -اإلسالمي أنفسهم

ا الدولة، نظرا للدور الذي لعبته يف تاريخ إسبانيا. وأما العنصر  غريهم، يعتنقون ديانة تعرتف 
الثاين فيقّر باعرتاف الدولة بدين اإلسالم، كنظام اعتقاد ينضاف إىل اجلذور التارخيية للهوية 

: "تتعاون الدولة واللجنة اإلسالمية بإسبانيا على تفاقية، نقرأمن نّص اال 39اإلسبانية. يف الفقرة 
ّكل جماال خصبا رعاية وتطوير اإلرث التارخيي والفين والثقايف اإلسالمي يف إسبانيا، وهو ما يش

لصاحل كافة أفراد اجملتمع اإلسباين". بفضل ذلك االعرتاف مسحت االتفاقية  للتأّمل والدراسة
  .7ة باملمارسة احلرّة للدين اإلسالميبتسوية شاملة لكافة النقاط املتعلق

  
  ع الهويات الخفيا ر ص
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تتلخص هواجس االنشغال الغريب باإلسالم يف أوروبا فيما سيخّلفه التطور العددي للمسلمني 
خالل العقود القادمة من أثر على الواقع الدميغرايف، وهو عامل حاسم على مستقبل هوية أوروبا، 

سلمني اليوم فهو مهووس باالنشغاالت األمنية اليت تؤرق السياسات أما االهتمام الكبري حباضر امل
األوروبية، حىت وإن كانت موجات االستفزاز اليت تعلو من حني إىل آخر أساسها الرتويع 

ديد فعلي   .8والرتهيب من املسلمني وال تنبين غالبا على واقع 
"ال نستطيع اليوم احلديث  -ريبعلى حد توصيف عامل االجتماع اإليطايل للواقع الغ-رغم أننا 

فاإلسالم بات حاضرا يف عقر دارنا، وبصدد نشأة إسالم يف الغرب، نتاج  ؛عن اإلسالم والغرب
هذا التطعيم اجلديد. أوليس ذلك منعرجا تارخييا كما حيدث عادة؟ فالتحول اليوم رهن التبلور، 

، فكما يتبني غالبا، يُرى إليه األمر. لسنا واعني فعال مبا سيؤول حىت وإن كان يف مستهل انطالقه
فما حيوم حولنا حاليا نراه بشكل غائم: ألنه قريب،  ،بشكل أوضح ملا يكون بعيدا يف الزمن

  .9تالصق كبري مينعنا حتديد الذي يطّوقنا بدقة"
ويتجلى الضغط املسّلط على املسلم عموما يف جمال أداء شعائره الدينية، فاحلرية الدينية يف 

العلماين واقعة نسبية، ميكن اختبار مداها من خالل معاينة تسّرت املسلمني عن هويتهم يف  اجملتمع
، فالعريب املسلم حني ُيسأل 10الشغل ويف احلي السكين وحىت يف الشارع، حتاشيا للعزل واإلحراج

عن هويته الدينية، غالبا ما يقّدم نفسه بأنه "مسلم معتدل" أو "علماين"، وإن سئل إن كان 
وقد  افظا على أداء الشعائر فغالبا ما يُنكر، حىت وإن كان من املواظبني على الصالة والصيام،حم

مّس ذلك التسرت جوانب محيمة يف الشخصية، رمبا يبدو اسم "ساره" املنتشر بني الوليدات 
 املسلمات كاشفا لذلك املخبوء، وليس األمر ناجتا عن كلف باالسم واستساغة له أو ولعًا بساره

بني العائلة العربية املهاجرة؛ بل هو أسلوب للتسرت على هوية البنت يف  زوج النيب إبراهيم (ع)
  املدرسة.

م  كما جند عديًدا من العرب ممن مسوا أبناءهم الذكور بأمساء عربية يف شهادة امليالد، وينادو
جتماعية ابتكرته بفرانشيسكو وجوفاين أو ما شابه ذلك يف الشارع، وهو نوع من املراوغة اال

خصوصا بني -الذات املنبوذة كأسلوب لالندماج واحليطة أيضا، فضال عن أنه يف ميدان الشغل 
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يندر أن حيتفظوا بأمسائهم العربية، فغالبا ما  -عمال املطاعم واملقاهي واحملالت من أصول عربية
  يفرض عليهم صاحب احملل تبين أمساء إيطالية، بدعوى جتنب تنفري الزبائن.

يف شغل أو  -حىت وإن كانت وليدة إيطاليا-كما يُعّد من النادر قبول فتاة حمجَّبة مسلمة 
وظيفة حكومية أو حىت يف شركة خاصة، فهناك نفور عام من املرأة اليت تغطي رأسها، جراء 

حيث جند بعض الطالبات املسلمات يف اجلامعات  الصورة اإلعالمية السلبية الرائجة بني الناس،
الية يغطني رؤوسهن، أو يرتدين لزي اإلسالمي، غري أن مناخ احلرية املتوفر هلن يف حرم اإليط

يتالشى مبجرد خروجها إىل  -الذي يسمح للفتاة بارتداء ما تريد دون تضييق عليها-اجلامعة 
معرتك احلياة ومواجهة سوق الشغل، حيث يقلِّص اللباس املختلف حظوظ العثور على شغل إىل 

  ، فتكون جمربة على خلعه أو االنطواء يف البيت واالكتفاء برتبية األبناء.درجة كبرية
األمر أهون شرّا مع الرجل املتدين إن أعفى حليته؛ الشرتاكه يف اهليئة مع غريه من  رمبا

اإليطاليني ممن يطلقون حلاهم؛ ولكن غالبا ما يصطدم بنفور اآلخرين مبجرد إبداء متسك بتعاليم 
  أو إعالن احملافظة على شعائره أمام املأل.دينه بشكل ظاهر 

لقد بلغت آثار تلك اهلواجس السياسية شرائح من املسلمني كانت يف مأمن نوعا ما، فبات 
يسود حذر يف التعامل مع الكوادر املتأتية من البلدان اإلسالمية، مع حماوالت حلصرها يف 

لك يف اجلامعات أو يف املؤسسات املناصب غري املؤثرة أو الدنيا يف سلم الوظيفة، أكان ذ
اإلعالمية أو الرتبوية بشكل عام، إال إذا أملت الضرورة خالف ذلك، وقد يتوسع هذا الواقع 

يف اجلامعات األوروبية، سواء الوافدين من البالد العربية  ليشمل التعامل غري العادل مع الطالب
وغياب التعامل معهم على غرار زمالئهم واإلسالمية، أو الذين هلم أصول تعود إىل تلك البلدان، 

  األوروبيني.
فليس هّينا أن يعيش الفرد املسلم يف دولة كاثوليكية علمانية ويعلن هويته اإلسالمية بشكل 

فاجملتمع العلماين ليس ضمانة مطلقة أن يعيش املرء دينه فيه بأرحيية،  جلي وعلى ما هو معهود،
تهم الدينية، واملؤسف أن هذه التقّية القسرية تذّكر لذلك جتد أغلب العرب يتسّرتون عن هوي
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ا ال تزال حتضر يف دول  بعهود غنب عاشتها النحل والديانات املغايرة يف القرون الوسطى، غري أ
  متطّورة، يقّدر أن حقوق اإلنسان وحرية الضمري مراعاة فيها.

ء أكان يف زّي امللبس، خّلفت تلك األوضاع ريبة من احلضور اجللي لإلسالم يف الغرب، سوا
شارة وضمن هذا األجواء تُفّسر إأو يف مشهدية دور العبادة، أو يف أداء الشعائر بشكل علين، 

إىل وضع حّد لكافة األعمال املنعوتة  2000يف شهر يناير من العام  "املؤمتر األسقفي اإليطايل"
اء أي شكل جملال للمسلمني ألدفسح ا وأباالندماج واملسكونية، والدعوة إىل عدم إتاحة الفرصة 

، فضال عن حتذير كل من الالئكيني املنضوين ألبرشياتلتابعة من أشكال العبادة يف احملالت ال
  لكنيسة والكّهان من املخاطر املرتتّبة عن الزواج املختلط مع املسلمني.حتت ا

- وقف من اإلسالم ي تلخيص امللقد توىل رئيس أساقفة مدينة بولونيا اإليطالية الكردينال بيفّ 
صرّح يف عديد املناسبات أن املسألة الرئيسة تتمّثل يف  2000خالل العام ف ،ل خطراباعتباره ميثّ 

اعتبار الكاثوليكية هي دين السواد األعظم من وب ،الدفاع عن اهلوية املسيحية للدولة اإليطالية
 ،ي باسم رعاية حقوق األقلياتفليس بوسع الدولة الالئكية جتاهل هذا املعطى التارخي اإليطاليني

ّكد الناطق أ-ال ينتبه  -متعّلال بالئكية الدولة احلديثة- يسة الكاثوليكيةوأن من يقف ضّد الكن
  هم به يف تقويض أسس احلضارة الغربية.ملا يس -باسم الكنيسة

منظورا  )الكاثوليكية = أسس اهلوية القومية اإليطالية = ِقيم احلضارة الغربية(ستدعي معادلة ت
إيديولوجيا جرى توظيفه على مدى سنوات يف إيطاليا، حني كان الصراع السياسي حمتدًما إبّان 

ومبوجب الرتاث -فنظريا  .197911و  1948طيلة السنوات املمتدة بني و حقبة احلرب الباردة، 
ماعي يُفرتض تواجد تقارب بني الكاثوليكية واإلسالم داخل الواقع االجت -اإلبراهيمي املشرتك

  اإليطايل، يف حني أن هناك تدابرًا وتنافرًا يبلغان مستوى التعادي.
  

  اإلسالم األوروبي والوالدة العسيرة
مثة ختّوف لدى األوروبيني من احلركات الدينية اإلسالمية، اليت غالبا ما تتخذ لونا واحدا يف 

ا راديكالية ومتطّرفة، وعادة ما يرفع هذا الت خوف مربّرا لعزل اجلموع التصورات العامة، كو
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املسلمة املقيمة يف الغرب وعرقلة اكتساب حقوقها، خصوصا ما تعلق منها حبق التعبري عن 
تلك اختزال للمطلبية اإلسالمية األوروبية يف  هويتها احلضارية والثقافية، ويقابل نظرة التعميم

شروعية عيش هوية دينية بكافة مسألة اللحم احلالل، والواقع أنه بني التهويل واالختزال تتواجد م
لواحقها االجتماعية والثقافية، على غرار غريها من اهلويات. وبالتايل، ليس املسلمون من ال 

ذات اللون -يريدون االندماج يف أوروبا، وإمنا الرؤى الدينية والسياسية اليت ما زالت تنظر ألوروبا 
  .هي ما يعوق اندماج املسلمني -الديين الواحد املهيمن

مل ينتج وبقدر حضور تلك العوائق، هناك عائق آخر جوهري يف أوساط املسلمني، حيث 
املسلمون إسالما أوروبيا مستقال، وذلك عائد إىل نقص املفّكرين والقيادات الدينية الناشئة يف 
أوروبا، فال يزال اإلسالم األورويب يويل وجهه شطر البالد العربية أو شطر كربيات الدول 

  مية ليستمد منها وعيه وفقهه.اإلسال
ما يسميه الدكتور عبداجمليد النجار بـ"الشراكة احلضارية" ملسلمي أوروبا ال حيضر بشكل ف

بارز؛ خلفوت النشاط الثقايف للمسلمني يف الغرب، خصوصا منه النشاط املوجه حنو االجتماع 
اليات املسلمة وال تتعداها الغريب، وإن تواجدت أنشطة دينية أو ثقافية فهي داخلية تستهدف اجل

ذا الشكل   .12إىل اجملتمع الغريب، فال ميكن احلديث عن شراكة حضارية فاعلة 
ولعله األكرب  -مسجد روما–في عاصمة الكاثوليكية العاملية نرى أن أكرب مؤسسة إسالمية ف

إىل متثيل  اجلامع يف العامل الغريب، ال يزال يستورد أئمته وفقهاءه من البالد العربية، ولئن يتطّلع
جملسه  دبلوماسية؛ حيث يتشّكل مؤسسة رمسيةرهني يبقى  فإنهاملسلمني املقيمني يف إيطاليا، 

اجرين املسلمني بعيدين امله ، األمر الذي أبقىاألساسي من ممثلي سفارات البلدان اإلسالمية
وانطلقوا يف أشكال  ،لقناعات خاصة ولظروف اسرتاتيجيات سياسية ودينية مع بلدان املأتى عنه؛

واجللي يف األمر أن ذلك  ،مغايرة من التنّظم اخلاص، وبعثوا من األسفل مصّليات صغرى حمّلية
املسار هو ما يشكل باألساس اإلسالم الشعيب احلقيقي، بصفته نتاج احلاجة الدينية يف أوجهها 

يدراليات اجلمعيات، كما توّلدت كذلك اجلمعيات وف  ،الروحية واالجتماعية، العميقة والنافذة
  .Ucoii(13احتاد اهليئات اإلسالمية يف إيطاليا" (ها وأوسعها متثيال "وكانت أمه
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قطع الطريق نفسها اليت سلكها اإلسالم لر اإلسالم اإليطايل من زاوية التنظيم الديين، حيضّ 
-  املساجد مثال أن تشييد وهو ما يعين ،لكن بنسق أسرع ؛املتواجد يف البلدان األوروبية األخرى

يئتها حبسب احلاجة ُيشري إىل نوع من  -والكلمة تشري إىل خمازن، مستودعات، أو حمالت أعيد 
العودة، انطلقت باخلصوص مع جيل املهاجرين األوائل، وتطّورت باالقرتان مع تسويتهم ظروف 

  .14إقامتهم قانونيا
  

  حوصلة
وحدة املشرتك الديين بني ديْين ب هناك اعرتاف من املسلمني وإقرار يستند إىل نصوص ُحكمية

املسيحية الكاثوليكية يف أوروبا حىت  لسالم)، وهو ما ال يزال خافتا يفعيسى وحمّمد (عليهما ا
رغم أن الهوت األديان بدأ يف اجلامعات البابوية يثري طروحات جريئة، يف جتديد  ،التاريخ الراهن

فالكنيسة  ،بعد إىل املؤسسة التنفيذية يف الكنيسةالنظر والتعامل مع اآلخر الديين، مل جتد طريقها 
ا يف حني يلحق الطرف  ،مع اآلخر غالبا ما تستدعي الطرف اليهودي يف حديثها وخطا

. لذلك يبقى باألديان والتقاليد الروحية -براهيمية اجلامعةمن العائلة اإلأنه املفرتض –اإلسالمي 
على أساس  ثة: اليهودية واملسيحية واإلسالميان الثالاالعرتاف والتنظري لفلسفة التقارب بني األد

ال يسري على املستوى نفسه يف اجلانب اإلسالمي واجلانب الكاثوليكي،  املشرتك اإلبراهيمي
حيث خيبو يف اجلانب الكاثوليكي لتتحول األديان الثالثة اإلبراهيمة إىل ثنائية إبراهيمة تقتصر 

  على املسيحية واليهودية.
أفق العالقة اإلسالمية الكاثوليكية يف إيطاليا، تبقى التشريعات العلمانية محاية أمام ضيق 

الكنسية اليت تبدو التعليمات وضمانة للهوية اإلسالمية يف النسيج االجتماعي، على خالف 
مبا تلعبه من دور املعّطل واملعرقل حلضور املسلمني يف  ،راصدة ومرتصدة هلا، ومانعة وطاردة هلا

ألن ذلك مما  ؛ولكن لن يكون بوسعها إقرار منع حضورهم يف اجملتمع املدين ؛االجتماعيالنسيج 
  يتناقض مع طبيعة الفلسفة االجتماعية السياسية اليت تقوم عليها اجملتمعات األوربية.

                                                 

  .26، ص: 2010أبوظيب ، كلمة عزالدين عناية :ترمجة ،اإلسالم يف أوروبا :إنزو باتشي 1 
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2 Robert B. Ekelund – Robert F. Hébert – Robert D. Tollison, Il mercato del cristianesimo, Università Bocconi Editore, 

Milano 2008. 

أو "ابين ليس  ،ثوليكيا بل مؤمنا""لست كابـ مفادها اإلقرار الكاثوليكيةيف األوساط الشعبية لعديد املقوالت  تشاران مثة 3 
 ، وهيعتقاد بدون انتماءالاكشكل من يين  انتشار "الربيكوالج" الدفضال عن  ،"حني يكرب رسيقرّ  منهو  ،دامعمَّ 

  .لشاملة على الفضاء االجتماعي، وهو ما ال تود اإلقرار بهمؤشرات جلية على فقدان الكنيسة سلطتها ا

للسيطرة على روما،  1870بورتا بيا" من قبل قوات توحيد إيطاليا يف عشرين سبتمرب على إثر ما يعرف بـ"اخرتاق  4 
الذي أقّر حدود حاضرة الفاتيكان، وبالتايل حّدد فضاء السلطة الزمنية  م1871مايو  13صدر عقب ذلك قانون 

  وألغى ما يتجاوز حاضرة الفاتيكان. ،للبابوات
انو أليايف: اإلسالم اإليطايل رحلة يف وقائع الديانة الثانية، ترمجة: عزالدين عناية ملزيد التوسع يف ذلك، انظر كتاب ستيف. 5 

  .90 ، ص:2010أبوظيب وعدنان علي، كلمة، 
ا ربه بتحريك جبل،اإلتيان مبعجزة، كان قد وعد(ص) وا يوما حمّمدا قصة املثل أن حشدا من الناس ترجّ  6  فجلس  ه 

ن اجلبل مل يتحّرك البّتة، فقام حمّمد متوّجها إىل اجلبل قائال: "إذا مل يأت اجلبل إىل لك ؛قبالة اجلبل وأغرق يف الدعاء
  حمّمد، يذهب حمّمد إىل اجلبل".

  .142-141، ص: 2010، كلمة أبوظيب عزالدين عناية :ترمجة ،اإلسالم يف أوروبا :باتشي إنزو 7 

ى أحد أئمة  لديين املقبول من نقيضه بني املسلمنيهج اأحيانا يف إقرار الن التدخل الدولة العلمانية حتاول 8  فحني 
رغم أن األمر مباح شرعا،  -عبد الّسميع حممود، األزهري املصري ماإلما-لزواج من اليهوديات مسجد روما الكبري عن ا

-  املسلمني ض أحد. وعندما حرّ حىت مت عزل اإلمام وطردهتدخلت الدولة اإليطالية بالضغط  ،باعتبار اليهودية كتابية
ياسني تدخل األمن لطرد الداعي لتلك املبادرة أمحد الشيخ  مة صالة الغائب عند اغتيالعلى إقا - عبدالكرمي اجلزائري

دد األمن اإليطايل. ،خارج الرتاب اإليطايل   حدثت تلك املعامالت بدعوى أن تلك التصرفات 
  .17 انة الثانية، ص:وقائع الديستيفانو أليايف: اإلسالم اإليطايل رحلة يف  9 

لون عن يتخ واملسيحيني الّشوامالعديد األقباط  تبني أن ، فقدملسلم وحده عرضة هلذه الضغوطاتاليس  ملالحظ أنها 10 
اأمسائهم العربية  له حساسية عالية جتاه كّل ما هو  كاثوليكيحبثا عن االندماج يف جمتمع   ،إيطاليةبأخرى  ويستبدلو

  .عريب

  .165- 164، ص: 2010، كلمة، أبوظيب عزالدين عناية :ترمجة ،اإلسالم يف أوروبا :إنزو باتشي 11 

  وما بعدها. 24فقه املواطنة للمسلمني يف أوروبا، منشورات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث، ص: انظر كتاب:  12 

  .46وقائع الديانة الثانية، ص: رحلة يف  ،ستيفانو أليايف: اإلسالم اإليطايل 13
  .صدر نفسهامل 14
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  المحورباب: 

  

  إبراھيم وملة الواحد والدين الكريم القرآن

  السيد رضوان

 وملّة واإلسالم، الدين،: الواحد الدين عن تعبيرات ثالثة الكريم القرآن في تتكرر 
  :إبراھيم

 جاء ما ومضامينه، وأنبيائه تاريخه في الجامعةُ  واآليةُ . الواحد الدين في: أوالً  
ً  به وّصى ما الدين من لكم شرع{ :تعالى هقول من 13:الشورى سورة في  والذي نوحا

 َكُبرَ  فيه تتفرقوا وال الدين أقيموا أن وعيسى وموسى إبراھيم به وّصينا وما إليك أوحينا
 جاء وما },ُينيب من إليه ويھدي يشاء من إليه يجتبي هللا إليه تدعوھم ما المشركين على
 إلى أُنزل وما إلينا أُنزل وما با آمّنا واقول{: تعالى قوله من 136: البقرة سورة في

 أُوتي وما وعيسى موسى أُوتي وما واألسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل إبراھيم
قُ  ال ربِّھم من النبيون  توضيح األولى اآلية ففي. }مسلمون له ونحن منھم أحدٍ  بين ُنفرِّ

 وفي. با اإليمانُ  ھو المشَتَرع أنّ  الثانية اآلية وفي وجّل، عزَّ  هللا من مشَتَرعٌ  الدين أنّ 
 وتكراراً  مراراً  به جاءت أنھا أو الواحد الدين على أكَّدت التي للدعوات تعدادٌ  اآليتين
 عن نھيٌ   اآليتين وفي. الدعوة بلوغ عدم في أو الغموض في ُحّجة ألحدٍ  تبقى ال لكي

ق  دعوة أنّ  اآليتين وفي. نبيائهوأ لُدعاته الوالء في أو الدين فھم في االختالف أو التفرُّ
 إبراھيم إلى نوحٍ  من قبله من األنبياء دعوات في تنتظمُ  -صلى هللا عليه وسلم-محمدٍ 
 الذين المشركين، بذْكر الشورى آيةُ  وتنفرد. األنبياء آِخر إلى وعيسى وموسى وذريته
 رقصو أو الوضوح قلة من  ليس الصعوبة وتأتي. النبيين دعوة قبول عليھم صُعب

 من الشورى آية في كما وطوراً  تارًة، القرآن يعبِّر كما القلوب، إقفال من بل الدعوات؛
 واحتالل إليه، األحقاب عبر األنبياء ودعوات الواحد، الدين اشتراع إذن فھناك. الكبرياء
ً  إبراھيم سيدنا ً  موقعا  وخاتمتھا واكتمالھا ذروتھا المباركة الدعوة تلك وبلوغ فيه، مركزيا
  .عليه وسالُمهُ  هللا صلوات  محمدٍ  الةبرس

                                                            
  . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح  
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  ً  ھوالصيغةُ  ، الوجه إسالمُ  أو اإلسالم بأنه الدين عن التعبير: اإلسالم: ثانيا
 دعوة وغايات لمغزى والواضحة المعبِّرة والخالصةُ  وللوحدانية، الواحد، للدين األخرى
 هللا عند الدين إنّ {: تقريراً  تعالى قولُهُ  يرد 19: عمران آل سورة ففي. األنبياء سائر

ً  اإلسالم غير يبتغ ومن{ 85: نفِسھا السورة وفي },اإلسالم  في وھو منه ُيقبل فلن دينا
 - اإلسالم أي- الواحدَ  الدين يعتنق ال الذي أنّ  من الخسارةُ  وتأتي },الخاسرين من اآلخرة
 القيامة ومي خاسراً  سيكونُ  شأنه ھذا وإنسانٌ . اإلْلحاد أو الِشرك في وقع قد يكونُ 

 نعمةُ  الواحد با اإليمان فإنّ  ولذلك ؛العذاب من العاصمُ  ھي الوحدانيةُ  حيث والحساب،
 دينكم لكم أكمْلتُ  اليومَ { 3:المائدة سورة في تعالى قوله في جاء كما اإلسالم؛ نعمة ھي

ً  اإلسالم لكم ورضيتُ  نعمتي عليكم وأتممتُ   وھو الدين، ھو ألنه ؛نعمةُ  فاإلسالمُ . }دينا
 لكنه ؛)78 :الحج( إبراھيمي والمصطلح. التاّمة النعمة وحصول االكتمال، يعني الذي
 الكتاب أھل جانب من الجداالتُ  كُثرت ولذلك النبي، دعوة عصر في سين قد كان ربما
 القرآنُ  ُيسمِّ  لم لماذا: الجدال وُخالصةُ . المشركون ذلك في وشاركھم اللفظ، ھذا بشأن
 خاصة أسماء تلك نّ أ القرآن وإجابة. موسى ودعوة عيسى، دعوة اسمب الجديدة الدعوة

ً  جديدةً  ليست أُخرى جھةٍ  من أنھا بيد ؛أنفُُسُھم األنبياء أطلقھا ما ً  ليست ألنھا ؛حقا  اسما
 إلى الخاصة التسميات تجاُوز بھا المقصودُ  كان بل ؛بعد من صار كما خاصاً،

 وكذلك للوحدانية، أخلص إذا مسلمٌ  فالمسيحيُّ  . أكثر ال  الوجه إسالمُ  وھو المضمون
 على الصراع من خروجٌ  وھو االّتفاق، إلى الخالف من خروجٌ " اإلسالم" ففي. اليھودي
 واضحٌ  والقرآن. ومشتركة وشائعة واضحةً  مقولةً  َجْعلِھا إلى اإليمانية بالحقيقة االستئثار
ل الواحد الدين دعوة على الكتاب أھل جمھور إقبال عدم أنّ  بيد ؛الجھة في ھذه  حوَّ

  .ثالث دينٍ  إلى -بعد من المسلمين ونظر بل-  نظرھم وجھة من" اإلسالم"

  ً  القرآن في المرات عشرات األنبياء أبي إبراھيم ذْكر يرد: إبراھيم مّلة: ثالثا
ً  ذْكُرهُ  ويرتبط ,األولى المكية الُسَور ومنذ الكريم،  وآل الشورى سورتي في كما( أحيانا
 التي التوحيد دعوة في أصلٌ  وأنه بل األُخرى؛ والدعوات اآلخرين، باألنبياء) انعمر

ً ) 132-125( البقرة سورة في ذكره ويردُ . ونوح آدم بين وجلّ  َعزّ  هللا اشترعھا  مرتبطا
ً  باعتبارھا وبنائھا بالكعبة ً  بيتا سا  ُجعلت فكأنما ,التوحيدية اإللھية للدعوة ومثابةً  مقدَّ
 أزھرت التي الَقفر، األرض ھذه في التوحيد لدعوة مستقراً  إبراھيم يامأ منذ الكعبة

 إلى أبيه بعد السالم عليه إسماعيل حملھا والتي بالذات، التوحيد دعوة بسبب وازدھرت
 عليه إبراھيم ذكر يرد عندما لكنْ . محمد حفيده خالل من العالم وإلى فلسطين، خارج
ً  لكنْ  بالطبع، الدين وھي لّة،بالمِ  يقترن القرآن في بمفرده السالم : والمسار المنھج أيضا
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 يتكرر وھكذا). 95: عمران آل سورة( }حنيفا إبراھيم ملّة فاتبعوا هللا صدق قل{
ً  إبراھيم ذْكر بتكرر المصطلح ً  مقترنا  عن يرغبُ  ومن{: المثال سبيل وعلى. بالملّة دائما

 أحيانٍ  في يرد" حنيف" مفرد أنّ  ومع). 130: البقرة( }نفسه َسفِهَ  َمنْ  إالّ  إبراھيم ِملّة
ً  قليلةٍ  ً  للدين وجھك أقم وأن{: مثل من الواحد؛ بالدين مقترنا  من تكوننَّ  وال حنيفا

ً  ُيذَكرُ  األغلب األعمّ  في فإنه ؛)105: يونس(} المشركين : مثل من إبراھيم؛ بملّة مقرونا

 ملة اتبع أن إليك أوحينا مث{: مثل ومن) 125: النساء(  }حنيفا إبراھيم ملّة واّتبع{

 مفرد كثيراً  يرد )الحنيف( مفرد جانب وإلى). 123: النحل سورة(  }حنيفا إبراھيم
ً  المستقيم أي )؛القّيم( ً { :مثل من سماِتھا؛ من ِسمةً  أو إبراھيم ملة على َعلَما ً  دينا  ملةَ  قيما

رون ويقول). 161: األنعام( }إبراھيم  عربي غير لأص ذات" الحنيف" إنّ  :المفسِّ
 المستقيم القرآن في معناھا أنّ  بالتأكيد تعني بالقّيم، اقترانھا لكنّ  ؛تفسيراُتھا وتختلف
 تعني" الحنفاء" باسم الجاھلية في طائفة وجود فإنّ  وھكذا. والمنحرف المائل وغير
ً  الحنيفيةُ  صارت أن بعد إبراھيم، ملّة على بقائھم عن التعبير أرادوا الذين أولئك  َعلَما
 في تعالى قوله من يتبيَّنُ  كما-  والمسار النھج الِملّة معنى كان وإذا. الدعوة تلك على
 وال اليھودُ  عنك ترضى ولن(: والنصارى اليھود عن حكايةً  120: البقرة سورة

 الملة تعني والقّيمة الحنيفية والملّة والقّيم، الحنيف الدين فإنّ  -)ِملََّتھم تّتبع حّتى النصارى
 لالكتمال الدائرة تعود وھكذا. األُخرى المسارات أو األُخرى، الِملَل بخالف قيمة،المست
 سّماُكمُ  ھو إبراھيم أبيكم ملّة{: تعالى قوله في وباإلسالم وبالملّة بالدين إبراھيم ربط في

 يعني وھو ,إبراھيميٌّ  إطالقٌ  باإلسالم فالتسميةُ ). 78:الحج سورة( }قبل من المسلمين
ً  إبراھيمُ  كان ما{: المستقيم أو يمالسل النھج ً  وال يھوديا ً  كان ولكنْ  نصرانيا ً  حنيفا  مسلما
 أو الملّة صاحب ھو السالم عليه فإبراھيم). 67:عمران آل(} المشركين من كان وما

 الكريم والقرآن. التعبير صحَّ  إذا األولُ  المسلمُ  وھو الحنيف، الدين داعيةُ  وھو النھج،
بالنظر إلى  إبراھيم، دين إلى بالناس يعود إنما اإلسالم باسم الخاتمة هدعوتَ  ُيسمِّي عندما
  .التوحيد دعوات لكلّ  األصيل األصل أنه

 يتضمن السالم عليه بإبراھيم الواحدة والِملّة الواحد والدين اإلسالم ربط إنّ  
  :مبدئية اعتباراتٍ  عدة - الدعوات آِخر أتباع المسلمين، نحن لنا- بالنسبة

 نقلةً  وھي ,ذريته من واألنبياء إبراھيم إلى السالم عليه نوحٍ  من النقلة ذهھ ھناك  -
 التأسيس إلى الكوني المبدأ من نقلةٌ  ھي أو ,التاريخي التأسيس إلى الَعَقدي المبدأ من

 عليھما ونوحٍ  آدم بين فما. وحكمته سبحانه هللا إرادة اقتضت كما والعالمي، اإلنساني
 الواحد الدين ظھر السالم عليھما ومحمد إبراھيم بين وما د،الواح الدين كان السالم



4 
 

 وعلى االعتقاد، في الوحدانية على تلتقي إنسانية وجماعات واحدة، حنيفيةً  ِملّةً  باعتباره
 .والسلوك الفكر في المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر الخير أخالقيات

 على الواحدة الِملّةو الواحد الدين ضمن إبراھيم مع االستقرار ذاك وھناك -
: والرسالية النبوية الدعوات عليه تضافرت الذي اإللھيَّ  النھج باعتباره اإلسالم

 أبيكم ملَّةَ  َحَرج من الدين في عليكم جعل وما اجتباكم ھو جھاده حقَّ  هللا في وجاِھدوا{
مُ  ويتأّتى). 78:الحج سورة( }...قبل من المسلمين سّماُكمُ  ھو إبراھيم  ھنا الحرج توھُّ

 بالدين اإلسالم وعالقة اإلبراھيمية، بالملّة الواحد الدين عالقة: أمرين في المجادلة من
 اعتصامٌ  ھو باإلسالم االعتصام أنّ  القرآن أوضح وقد. السالم عليه وبإبراھيم الواحد
ً  إبراھيم وبملّة الواحد، بالدين  . معا

 محمدٌ  فالنبيُّ  ,والدعوي اريخيالت اإلبراھيمي الَنَسب في االنتظامُ  ذلك وھناك  -
ة لكنّ  ؛السالم عليھم إسماعيل عبر إبراھيم سليلُ  ھو عليه وسالُمهُ  هللا صلواتُ   األُبوَّ
ً  يتحدرون ال" المسلمين"  أنّ  كما بالجمع، اآلية في جاءت  وإسماعيل إبراھيم من جميعا
ً  يتخذُ  ھنا الَنَسب فإنّ  ولذا َنَسباً؛ ً  طابعا ً  روحيا ً  انتماءً  الَنَسب من لُ يجع ودعويا  دينيا

 ً دُ  الذي األمر وھو كبيراً، وحضاريا  أكثر والكاثوليك، األرثوذكس المسيحيون عليه يؤكِّ
) إسرائيل(=  يعقوب عبر الدين إلى لالنتساب كبيراً  اعتباراً  يقيمون الذين اإلنجيليين من
ً  يكون إبراھيم فإنّ  وبھذا. إبراھيم بن إسحاق بن ً  أبا  الواحد؛ الدين أھل كلّ ل وانتسابا

 عليكم شھيداً  الرسول ليكونَ  ھذا وفي{ ":قبل من المسلمين سّماُكمُ  ھو" بعد اآلية فُتتابعُ 
 فِنْعم موالكم ھو با واعتِصموا الزكاةَ  وآتوا الصالة فأقيموا الناس على شھداءَ  وتكونوا
 للدعوة الناس تقبُّل على ھي الرسول فشھادةُ ). 78: الحج(} النصير ونعم المولى

 وتبليغھا للدعوة األمانة على ھي والِملّة والدعوة للدين المتقبِّلين وشھادة اإلبراھيمية،
 .العالم ھذا في عنھا والمسؤولية الناس إلى

 بناء خالل من محمدٍ  ودعوة إبراھيم بين الوثيقُ  االرتباطُ  ذاك أخيراً  وھناك  -
 ديار في اإلبراھيمية للملَّة التأسيس تاريخٍ  ىعل ُيْطلُِعنا الكريم والقرآنُ  ,بمّكة الكعبة
ھا وإيضاح عليھا، ابنه واستخالف الكعبة، بناء على األنبياء أبي بإقبال العرب  مھامِّ

 األرض تلك قِفارُ  فُتزھر األفئدة، إليھا تھوي للعبادة قِبلةٍ  إلى تحّولتْ  وكيف التوحيدية،
سة،  مع المقدس بيت من انتشرت كما العالم، قاعأص إلى منھا لتنتشر الدعوةُ  وتعودُ  المقدَّ
 .السالم عليه عيسى
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 اصطفى هللا إنّ  َبنيَّ  يا{ :المباركة الدعوة على أبناءه يأتمنُ  السالمُ  عليه فإبراھيم
 المتحدر- السالم عليه ومحمدٌ ). 132: البقرة(} مسلمون وأنتم إالّ  تموُتنّ  فال الدين لكم
ً دين إليه والمنتمي َنَسباً، منه  إلى ربي ھداني إني قل{ :لسانه على القرآن في يردُ  -ا

ً  مستقيم صراطٍ  ً  دينا ً  إبراھيم ِملّةَ  قّيما ). 161: األنعام(} المشركين من كان وما حنيفا
 ذكرٌ  ھو -الناس بين الخير لنشر وقوُمه النبيُّ  عليه أؤُتمن الذي القيِّم-  الدين وھذا

 وسوف ولقومك لك لذْكرٌ  وإنه{: إبراھيم آل لدى الشأن عليه كان كما ومسؤوليٌة،
ً  آدمَ  اصطفى هللا إنّ { المصطَفون فھؤالء). 44: الزخرف سورة(} ُتسألون  وآل ونوحا

 لخصوصيةٍ  اصطفاؤھم ماكان ،)33: عمران آل( }العالمين على عمران وآل إبراھيم
 إني قال فأتّمھنَّ  ماتٍ بكل ربُّهُ  إبراھيمَ  ابتلى وإذ{: واألداء االّتباع في لألمانة بل َسبيةٍ ن

ً  للناس جاِعلُكَ  ). 124: البقرة(} الظالمين عھدي ينالُ  ال قال ذريتي ومن قال إماما
 العمل عدم وبالتالي ,الدعوة اّتباع بعدم ولغيره أبيه، بملّة باإلخالل لنفسه ظالمٌ  والظالمُ 
  .ذلك في حسنةً  قُدوةً  يكون أن وأ نشرھا، على

 ً  الُسَور منذ الكريم القرآن ظلَّ : المشترك اإلبراھيميُّ  والبيت اإلسالم: رابعا
 حنيفيًة، ِملَّةً  إلبراھيم، االنتماء على يؤّكد المدنية الُسَور أواخر وإلى األُولى، المكية
 ً ً  ودينا ً  وواحداً، قيِّما ً  وَنَسبا ً  روحيا  وقد. والنصارى اليھود أي" الكتاب أھل"   مع مشتركا
رُ  كان  األصل في الواحد الدين أھل مع للتعاون عليه وسالُمهُ  هللا تُ صلوا النبيّ  تصوُّ

 للدين والمستقيمة المكتملة الصيغةَ  باعتباره اإلسالم في الذوبان: الصيغتين بإحدى
ً  ذلك يكن لم فإنّ  ,الواحد ً  والتناُصرُ  التعاُون فيظلُّ  ،سبب أليِّ  ممكنا ً  بل ممكنا  ومستَحبا
 االعتقاد في الخاصة سبيله على منھما كلٍّ  بقاء مع الكبيرة، المشتركة القواسم ضمن

وال  هللا إالّ  نعبد أالّ  وبينكم بيننا سواءٍ  كلمةٍ  إلى تعالوا الكتاب أھل يا قل{ :والتنظيم
ً  بعُضنا يتخذ وال نشرك به شيئا ً  بعضا  بأّنا اشھدوا فقولوا تولَّوا فإنْ  هللا دون من أربابا

 كما العقدي، االنحراف يشمل هللا دون من تربُّبوال). 64: عمران آل سورة( }مسلمون
 استقرّ  يتسجيبوا لم وعندما. عام بشكلٍ  الدين وفي اإلبراھيمية في األقدمية دعوى يشمل
ً  وتفشل حيناً، تسير كانت والتي والتضاُمن، للتعاون الثانية الصيغة على األمر . أحيانا

 يتحقق؛ التعاُون كان فعندما. طرفينال على تقعُ  هللا رسول وفاة بعد ذلك في والمسؤولية
 علماء أشركوا المسلمين وألنّ  اإلسالم، قوة بسبب بل ؛االقتناع بسبب ليس ذلك  فإنّ 

 شاھدٌ  والبغدادية بل األندلسية والتجربة الحضارة، مناحي سائر في والنصارى اليھود
 المسلمين انتماءب" الكتاب أھل" اقتناع عدم سببه كان ما الفشل أنّ  بيد ؛ذلك على واضحٌ 
 والتي اإلسالمية، الدولة في السلطوية اإلجراءات بعض بل فقط؛ اإلبراھيمي الَنَسب إلى
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 فحدث الصليبيةُ  الحروبُ  جاءت ثم ,يستسيغونھا الخصوص على المسيحيون كان ما
  . طويل أمدٍ  إلى إصالُحهُ  أمكن ما العالئق في كبيرٌ  ضررٌ 

 األمور ھذه على قاصرةً  كانت سوئھا أو نھاُحسْ  في العالئق أنّ  ذلك يعني وال
 جيدةً  معرفةً  األُخرى الطرف دين منھم كلٌّ  عرف الثالث الِملَل علماء إنّ  بل الخارجية؛

 ً ً  طرفٍ  كلُّ  كان إنما. جداً  جيدةً  وأحيانا  اعتقاده وتسفيه اآلخر، الطرف على بالردّ  مھتما
رت ما المعرفة فإنّ  ولذلك ؛وممارساته  مع لتعاُرضھا -المسيح السيد الق كما-  َحرَّ
  .والحاضر التاريخ  وفي المصلحة،

 أوروبا، في والدولة الدين بين العالئق في تغيراً  شھدت الحديثة األزمنة أنّ  ومع
 االعتراف جرى ما لإلسالم اإلبراھيمي األصل فإنّ  العلمي؛ االستشراق من نوعٌ  وظھر

ً  بارهباعت باإلسالم االعترافُ  جرى ما أنه أي ؛به  للخالص، سبيالً  يكون أن يمكن دينا
 والتي البروتستانتية الكنائس أّما). 1965- 1962(الثاني الفاتيكان مجمع حدود إلى

ً  الماضي القرن من الخمسينات منذ المسلمين على انفتحت  الھوتييھا فإنّ  وحوارياً؛ ثقافيا
 والذين-  اليھود الالھوتيون أّما. االعتراف ذاك في الكاثوليك الالھوتيين من أكثر تأخروا
 من لشيء يميلوا لم فإنھم -الوسطى العصور في أفضل اإلسالم من موقفھم كان

. 1948 عام فلسطين على الصھاينة استيالء بعد العالقات في البالغ للسوء ؛االعتراف
 ,قرن نصف من ألكثر تمتد الغربيين المسيحيين مع حواريةٌ  موروثاتٌ  اآلن ولدينا

 في وتتوافر ,بآخر أو بشكلٍ  حصل االعتراف لكنّ  ؛متواضعة شكّ  الو ونتائجھا
 الغربيين المسيحيين أنّ  ھو الطريف أنّ  بيد ؛التعاُون وجوه وبعض ُمصارحاتٌ  العالقات
 لتصنيفنا عادوا لقد. الحديث يبدأ أن قبل إداناتٍ  عدة منك ينتظرون فإنھم تقابلھم؛ عندما
 ,اعتراف ال أو يفھمونه كما باالعتدال مشروطٌ  واالعتراف ومتطرفين، معتدلين إلى
ً  يلقي األمر وھذا  رغم باليھودية يعترفون كما ذاته، بحد بديننا االعتراف على شكوكا

  .اإلسالم مع العقدية الخالفات على تزيد والتي االعتقاد، في معھا الجذرية اختالفاتھم

ً  كان إذا أنه على  وشراكة باإلسالم فاالعترا واليھود المسيحيين على واجبا
 لديھم، اإلبراھيمي باألصل الوعي تجديد المسلمين على الواجب فإنّ  -اإليمان في أبنائه
 صار طويلٍ  زمنٍ  فمنذ. العملية والحياة الفكر في األثر يتجلَّى وكيف ذلك، ومعنى
ً  اإلسالم  المسلمون عاد ما الكامل، الدين وباعتباره. معنية وسلوكات وقيم بشعائر دينا
 إنما -الرحابة كلّ -  والرحابة. أُخرى جھةٍ  من وللشراكات جھة، من لألُصول يھتمون
غ، غير التشدد من اإلسالم ينقذان اللذان وھما األمرين، ھذين من تأتي  والتنازل المسوَّ
  .نفسه الوقتِ  في المقبول غير



  باب: الدراسات
  

 :الجديد الكالم وعلم الھرمنوطيقا
  اإلسالمي الكالمي الخطاب تجديد في محاولة

  أبوشرع عزيز

 :النصوص بفھم يتعلق فيما عام بشكل الھرمنوطيقا تقدمه الذي الھام االكتشاف إن
 بين عليھا المتفق ولقواعدھا بھا، كتب التي اللغة لموضوعات فقط يخضع ال الفھم ھذا أن
 مثلما ولثقافته، القارئ لشخصية قراءته عند كذلك يخضع ولكنه ذاك؛ أو اللسان ھذا أھل

راءة وجود ال أخرى وبعبارة القراءة، فيھا تتم التي التاريخية للظروف يخضع ة لق  بريئ
 .كالقرآن تأسيسي ديني بنص األمر تعلق إذا السيما مفردة، لداللة وال

لم من األمر ھذا كان وإذا ه المس ارف ومن ب ه المتع ي الجانب في علي ة من العمل  الديان
ا -وأصوله الفقه جانب أي -اإلسالمية زعم فإنن ان األمر أن ن ذلك ك دة جانب في ك  العقي
 والقول الكالمية المقالة إنتاج في أساسا عنصرا يشكل التأويل جانب وأن الدين، وأصول
أثر كما اإلسالم، في العقدي ذا ت ول ھ ه حيث من- الق ا والق كون ا دفاعي ا حواري  -تناظري
 غير المورفولوجي، الشكلي الجانب حيث من ولو والتأثر، التالقح فوقع المخالف، بالقول

ول من الجنس ھذا إن بحيث أھمية، من يخلو ال ذلك أن ع أن استطاع اإلسالمي الق  يجم
ة على وخارجھا الملة داخل من المخالفة المقاالت دة لغ دة واح ة ھي موح  في الكالم لغ
اھم نحو السلوك أبواب أول ذلك يعد بحيث الدين؛  جوھر لعمري وتلك والتواصل، التف
 .الھرمنوطيقية القضية

 :التالية النقاط في أوجزھا متالزمة أمور- أعاله المثبت -العنوان ھذا تحت إليه أھدف ما
 

  بامتياز التأويل علم ھو الكالم علم-1

دني ي أج ذه ف ة ھ ذات النقط دينا بال راق يدلس م ي االستش ان) الكالم س ف   إي

J. van Ess) ودقيق جدا واع بشكل األمر ھذا معالجة إلى سبق والذي.    

 عن النظر وبغض والتلقي، الفھم جانب على المسيطر التاريخي الجانب إيس فان يالحظ
 الزمن خارج دائما الوحي نجعل أن فباإلمكان الزمن، عن وتنزيھه للوحي األزلي الجانب
يس ھذا أن إال مخلوق، غير القرآن إن: بقولنا أو باألزلية، إياه ينواصف  لإلشكال؛ حال ل
 وھو كذلك، وخلقنا بھذا، علينا حكم قد فا" الزمن، في موجودين نظل الذين نحن لكوننا

                                                 
  . باحث من المغرب  



ه الوضع؛ ھذا من يغير أن يمكنه ال ذي ھو ألن اره ال ذلك اخت ا وحدد ك اني، واقعن  اإلنس
ان يظل ثم ومن ا اإليم ا دوم ياقه مرتبط اريخي بس ا"() .الت  من النص صاحب يقصده م

تيعاب في والذات الفھم توسط ھو بالتاريخ اإليمان ارتباط ائق اس وحي، حق ك ال م ذل  الفھ
ة ال تنتمي التي الذات وتلك العصر، بثقافة المحكوم ى محال ك إل ة، تل ك وعصر الثقاف  تل
 .الثقافة

ل علم اضطلع حقيقية إشكالية تطرح واإليمان الوحي بين العالقة إن م-التأوي  - الكالم عل
ا باستمرار فيصير التاريخ، إلى يدخل "المطلق يمثل الذي النص فإن" بحلھا ع متالئم  م
 "().راھن فھم

ق بحث في -إلى بالنسبة فعال المذھل ولعل م يتعل ا وربطه الكالم بعل  ھو -بالھرمنوطيق
 سياق في الھرمنوطيقا عن صراحة وحديثه ،إيس كفان كبير باحث لدى العالقة ھذه إثارة

 .البحث ھذا في اإلشكال لب يشكل الذي األمر الكالم، علم لراھنية معالجته

تيعابه يتم اإللھي الكالم إن" :إيس فان يقول اره اس ه يتلقى معطى، نصا باعتب ه من  قارئ
ع ذاته، مع يتناسب جوابا ة وم ك من التحقق إمكاني ق عن الجواب ذل ادة طري راءة إع  ق
نص، ه ال ذاتي، وضعه بحسب وتنزيل ذا ال ا ھ دائرة ينعت م ة بال ي التأويلي  نحت الت

رن في األمر أول مصطلحھا م عشر التاسع الق ي ولھل م ،Wilhelm Diltey ديلت ان ث  ك
ك في تاله وقد معناه، وتدقيق التقليد ھذا تلقي في الفضل Heidegger لھايدجر ؤخرا ذل  م
 فلسفة الھرمنوطيقا ديلتي اعتبر وقد ھذا ،Hans Georg Gadamer غادامير جورج ھانز
ك منذ ظلت منھجية منھا واستنبط وللتاريخانية، التاريخ لكتابة ه سمة الوقت ذل ة لفق  اللغ

ة حدود في ولو- بإمكاننا صار فقد الھرمنوطيقا ھذه وبفضل .األلمانية  نكتب أن -معين
 ")(.للتفسير تاريخا باعتباره الكالمي الفكر تاريخ

ل أو التفسير من نوعا باعتباره- إذن الكالم علم إن ه يطغى -التأوي ان علي ذاتي: الجانب  ال
اع إطار في مدارس شكل في تتعاضد التي الذاتيات من مجموعة لكنھا والتاريخي؛  إجم

لَّم من كان وإذا .مذھبي أو عصري، أو جھوي، ه المس م اإلسالم أن ب  شكل أي يعرف ل
إن باألرثذوكسية المسيحي التقليد في يقابل ما تحت الرسمي ذھبيالم التقنين أشكال من  ف

أن القول على يحملنا ما األسباب من ھناك" د اإلسالم ب ا عرف ق ية من نوع  األرثذوكس
 حين من يبرز الذي المذھبي اإلجماع من نوع وجود يعني الذي السوسيولوجي بمدلولھا

 "().عقيدة صورة في آخر إلى

اة اإلسالم استطاع والتاريخ بالثقافة المتأثر المتجدد() بالتأويل مالكال علم والرتباط  النج
ة متجددة أرثذوكسية إطار في الجامدة، األرثذوكسية شر من ة وحدة كانت حيوي  األم

 لھذا األساسي والمحرك السبب التأويل فاتخذ ،الغالب في إليھا مدعاة الفكرية أو المحلية
لُهُ  آلخر حين من تحده التي ھي الغالب في السياسة كانت بينما التجدد؛  من نوع إلى فَتَُحوِّ

 .األُرثذوكسية

ه حيث من الكالم علم حيوية على بالتأكيد النقطة ھذه خالل من  نخرج أن يمكن   طبيعت
ده السياسة كانت وإن له، أساسا التأويل كون بسبب ة فلمصلحة آلخر حين من تح  األم

 عن تخلي يوم األمة على ثقيال عبئا الكالم علم صبحأ وإنما حضارية، ومقاصد والجماعة



ه الذي التقليد سبيل وسلك والتجديد، التأويل ياق عن عزل اريخي المعرفي الس ذي والت  ال
 .باستمرار والتحديث التجدد يطبعه

م في التجديد يعني فماذا الم، عل اذا الك بعض يقصد وم ه ال م عن بحديث  الكالم عل
اج إعادة إلى الحاجة وضوحب فيه تبين وقت في الجديد؟ ول إنت ذي الكالمي، الق  يشكل ال

 صدر في تكلموا الذين لغة فُھمت كما مفھومة، لغة ذا يكون بحيث اإلسالمية، المسألة لب
   اإلسالم؟
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م أن بدًءا نؤكد د الكالم عل ه طغى ق ر علي ه عب ادة التجدد تاريخ ا النظر وإع  تبع
دي قول إلى صار وإنما المتقدمة، عصوره في السيما والمعطيات، المعارف لتجديد  تقلي
زال، من وتحوله العقدي القول على طرأت التي التحوالت تعتبر إذ حين؛ بعد جامد  اعت
ادة من نوعا ماتريدية، إلى أشعرية، إلى راءة إع ادة الق اج وإع ا ،اإلنت راءة يمكن كم  ق

اه، ھذا في الواحد المذھب داخل تحدث التي التطورات ذا في نالحظ أن ويمكن االتج  ھ
ى فعل رد كانت أنھا يفترض التي االعتزالية، القرآن خلق مقالة تطور الصدد ة عل  مقول
ق النفسي، الكالم مقالة إلى (هللا كلمة) األزلي المسيح ارة وخل دى العب اال األشاعرة ل  مث
ذھب، خارج ا الم ار يمكن كم دى الصفات في ولالق تطور اعتب ة ل ه من المعتزل  مقول

 مستوى على التجديد لذلك مثاال(() األحوال )إلى(()  المعاني )إلى(() لذاته )إلى(()  ھوھو)
ذي المنطلق ھو ذلك فإن األمر، كان وأيا() .الواحد المذھب د نرتضيه ال ول لتمھي  في الق

       .الجديد الكالم مشروعية

 وتحوله بالكالم، الفلسفة فيه اختلطت الذي المتأخر شعرياأل الكالم يشكل آخر جانب من
ة ملزمة، مدرسية رسمية عقائد إلى ذه كسرت مؤسفة مرحل ة ھ ة الطبيع  للفكر التجديدي

 بكل الكالم لعلم تجديدا مرحلته تعد الذي تيمية ابن محاولة إال ھيمنتھا تكسر لم الكالمي،
ذا فإن معنى، من الكلمة تحمله ما ذ الرجل ھ م يال ادِ  ل فة ال يع ذاتھما؛ الكالم وال الفلس  ل

ا التي المقاالت لطبيعة وإنما تان، أنتجتھ ان المدرس ده فك االت نق ل اإلسالميين لمق  األوائ
دا ادا نق را ج ام، ومثي ة وذا لالھتم ة؛ قيم ه استحقت بحيث عالي  نقطة تكون أن مرحلت

 القول استئناف مرحلة قبح وكانت جملته، في اإلسالمي الفكر تاريخ في أساسية انعطاف
 ().اإلسالم في والكالمي الفلسفي

ة ابن محاولة فتعد ة إذن تيمي ر مرحل ة غي اريخ في للتجاوز قابل  بوجه الكالمي الفكر ت
ة صارت حتى خاص، د مرحل أخر التجدي دى المت ال ل دين جم اني ال د األفغ ده ومحم  عب
يد رھم رضا ورش ة وغي ه راجع ة، في إلي ا كانت وإن الجمل اأھ لھ  الخاصة ميتھ

 .أيضا الھامة وخصوصيتھا



ك إثبات فإن تاريخيا، الكالم علم في القول لتجديد المشروعية إثبات جانب إلى  ذل
دم ما إن إذ البتة؛ محرجا وال بعيدا، يعد ال والشرعي الفكري الجانب من ة عن تق  الناحي

اد عمليا يبرز التاريخية دين أصول في االجتھ د، ال ا ھي، حيث من ال والعقائ  من وإنم
د االجتھاد معنى فإن لھا، واالستدالل عرضھا طريقة حيث ذا في والتجدي ياق ھ ا الس  إنم
ة" ھو ات طوارئ إزال دع االنحراف ة والب ر وھي-الفكري داع غي ذه عن-اإلب  األصول؛ ھ

ان في ومعناه ...وفعاليتھا، حقائقھا لھا لتعود ل منجزات من االستفادة :أخرى أحي  العق
م في اإلنساني ة الفلسفة وفي العل راھين إلقام ة الب دة العقلي ى الجدي ذه صدق عل  ھ
ة، المقاالت على بالفعل وقع قد والتطور التحول أن تبين فقد"() .األصول ا العقدي  في كم

ائر والحديث الفقه وم، وس ه العل ر من فإن ول غي ول" المقب ه الق م بأن اك يكن ل  تطور ھن
ي الفقھي المجال في يكون ما أوضح كان التطور ھذا أن غير اإلسالم، في مذھبي  العمل
 "().العقائدي المجال في منه أكثر

 والغاية المفھوم الجديد الكالم علم -3

 علم يسمى أصبح لما المؤسسين وال التأسيس حيثيات في البحث موضع ھنا ليس
د من الكثير يأخذ مما يكون قد فذلك الجديد، الكالم أتي وال الجھ ر ي دة، بكثي ر فائ ه غي  أن
دي للمفكر يعود مرة ألول وظھوره المصطلح ھذا نشأة أن يبدو لبي الھن اني ش  ت) النعم

ي، داعي فخر تقي محمد الفارسية إلى نقله له لكتاب عنوانا (ھـ1332 ه كيالن  في وطبع
ذا بالفارسية له ظھور أول كان وبذلك نفسه، بالعنوان م،1950/ھـ1329 سنة طھران  بھ
 ().التاريخ

ديم الكالم علم أن النعماني ليشب رأى وقد ان الق ى ك ط يُعن د  بجانب فق رد في العقائ  ال
وم التأكيد بينما الخصوم؛ على ى الي اد عل ة األبع ة األخالقي ة والتاريخي  في واالجتماعي
ى يدعو مما ،الدين اج إل ول إنت اعي ق ذه في دف اء القضايا، ھ ه وبن  قضايا ستضاف علي
ى جديدة ة القضايا إل ل من التقليدي وق قبي وق اإلنسان حق رأة وحق وق واإلرث الم  والحق
ة ى للشعب، العام اري وجود مباحث جانب إل وة الب اد والنب ل والمع ر والتأوي  وغي

ات وتوالت .والدنيا الدين بين والعالقة المحسوسات ذا في الكتاب ذا وأصبح الصدد، ھ  ھ
 للمصطلح ظھور لأو أن يبدو بحيث والفارسية، األُردية الدراسات في رائجا المصطلح

احثين لدى ان العرب الب ع ك نة جدعان فھمي م ه في 1976 س دم أسس :كتاب د التق  عن
 ().العربي العالم في اإلسالم مفكري

  الجديد؟ الكالم علم أو الكالم علم تجديد مفھوم فما

ات، الختالف تبعا آخر، إلى باحث من الجديد الكالم علم تعريفات تختلف ي االھتمام  الت
احثين من كل لدى االكتشافات لنوع بعات تختلف ا التي اإلشكاالت حول الب م يواجھھ  عل



 أصبحت التي الحداثة بھذه لقائه في شئنا وإن وثقافته، العصر بفكر لقائه في القديم الكالم
وم ا الي ر ال واقع ه مف ع في من ى المجاالت، جمي بعض صار حت  صدمة عن يتحدث ال

   .اليوم اإلسالمي الفكر يعانيه ما وصف في الحداثة،

عيا ى س د الوقوف إل وم عن م وواضح دقيق مفھ د، الكالم لعل نالحظ الجدي  مختلف أوال ل
 :()العصر مسايرة في القديم الكالم علم لدى العجز وأسباب التجديد، عن الحديث دواعي

أثر من السالمة رغم :األرسطي المنطق ھيمنة-1 المنطق الت فة ب دى والفلس ين ل  المتكلم
 األرسطي  المنطق دخل حتى فشيئا شيئا تطور األمر فإن ،()المعتزلة سباق من األوائل
م المتأخرين، األشاعرة لدى الكالم لعلم فعلي كمنطق ه التعامل وت ية كمسلمات مع  أساس

ه وركزوا الكالمية، المقالة بناء في إليه واستندوا الكالمي، البحث في ى علي  أشكاله وعل
 المقدمات تلك اعتبار إلى ذلك وأدى واآلراء، المسائل على لاالستدال في أساسية كقوالب
ى فباإلضافة عنھا، محيد ال التي البديھيات بمثابة الكالمية وتخريجاتھا المنطقية  كون إل

 المنطق فإن المتغيرة المتجددة المسلم اإلنسان حاجات تلبي تعد لم المقاالت تلك من كثير
 .جدوى وسؤال رنظ موضع اليوم أصبح قد نفسه األرسطي

أ ھو حيث من الكالم علم إن :والعمل النظر بين الفصام أو التجريدية النزعة -2  في نش
ذا أن غير واجتماعية، سياسية حركية ظل اه ھ د نحو االتج د التجري د المنطقي والتقعي  ق
ة ذات العالقة ھذه استمرار دون بآخر أو بشكل حال ة، األھمي راح البالغ الم ف  يبحث الك
 ().ومشكالته وتداعياته الواقع عن بعيدة مجرة ذھنية عوالم عن

ل من كان لقد :االجتماعي مضمونه من الكالم علم تفريغ-3 ي القضايا أوائ  طرحت الت
ان قضية ھي الكالم لعلم التأسيس في سببا وكانت للنقاش، ه اإليم ل، وعالقت ك بالعم  وذل

 أنه معلوم ھو كما السلف موقف نكا وقد ال، أم مؤمن ھو وھل الكبيرة، مرتكب حكم في
ة تحت وھو اإليمان، ناقص حال، كل على مؤمن ه شاء إن هللا رحم ر شاء وإن عذب  غف
ة أخرجت بينما له؛ وم المرجئ ان، مسمى من العمل مفھ ه :وقالت اإليم ع يضر ال إن  م

ه الشھير الموقف ذلك المعتزلة واتخذت ذنب، اإليمان ة في بأن ين منزل زلتين ب  من المن
ذي لألصل تبعا بالنار متوعد وأنه ذنبه، على عقابه عندھم تحتم بينما الشكلي؛ لجانبا  ال

 .والوعيد الوعد إنفاذ وجوب من الباب في أّصلوه

ا -أخرى قضايا جانب إلى- القضية ھذه تشكل وعموما ك تجلي ة لتل ين الملتبسة العالق  ب
ي والجانب االعتقادي الجانب لوكي العمل دو اإلسالم، في الس م أغلب اتجه ق  الكالم عل
دة وربط والسلوكي، العملي الجانب على التأكيد إلى والخوارج المعتزلة مع المبكر  العقي

اعي بالجانب د والسياسي، االجتم ى والتأكي ة عل ة عدال ازاة في إلھي اس مج ى الن  عل
ة في إنسانية وعدالة أعمالھم، اس معامل دادھم، الن ام ألن ر ورْفض لشعوبھم، والحك  الفك
ري ي الجب ذي والغفران دا يعطي ال رادا األرض في للمفسدين المشروعية من مزي  أف

ر نحو واتجه القيم، ھذه المتأخر الكالم علم تناسى المقابل وفي .ودوالً  وجماعات  التنظي
 .منه مفر ال أمرا جديد من المسألة ھذه في التفكير جعل مما تقدم، كما العقيم

أة أن نذكر أن ويكفي :الكالم علم في يدالتقل وشيوع العقل دور تراجع-4 م نش  الكالم عل
 حتى المعتزلة، متقدمي لدى والطبيعية الشريعة في العقلي النظر من نوعا باألساس كانت



داعي، والنظر البحث بمعنى ھو الذي العقل، استعمال في إسرافھم الناس عليھم أخذ  اإلب
ى األمر انتھى حتى دي كلهش في األشعري المذھب انتصار إل أخر، التقلي اد المت  واعتم

ذھبھم ميا م بالد أغلب في رس م اإلسالمية، ال ق فل اك يب ى داع ھن  والبحث، النظر إل
  .وتقليد وحفظ وتدريس درس مجرد المسألة فأصبحت

ة كبيرة إصالحات تستدعي الكالم علم تجديد إلى الدعوة فإن سبق، ما على وبناء  وعميق
 مستوى على العصر معطيات على التجدد عنصر طغيانل نظرا نفسه؛ الكالمي العقل في

   .نفسھا للعصور المعرفية الھندسة مستوى وعلى والمناھج، والمبادئ المسائل

 الجديد؟ الكالم علم مصطلح يعني فماذا

 الخوض عن عوضا رأيت فقد ولذلك المھتمين، بين نقاش ھناك الزال اللحظة ھذه حتى
ذا المنادين اصدمق إلى أتوجه أن المسألة ھذه في د، بھ اور وبعض التجدي  الموضوع مح

د؟ الكالم علم ھو ما السؤال وعوض لديھم، ديال سؤاال نطرح الجدي اذا :ب م لم  الكالم عل
 يھدف؟ ماذا وإلى الجديد

اط بعض تقدمت لقد دي الطرح في الضعف نق م التقلي الم، لعل ك ولعل الك ان ذل ا ك  كافي
ه الكالم علم على يجب وماذا ذلك، مقابل يوف له، ينبغي وما فيه النظر إلعادة ى فعل  حت
 العلوم وتطور الفلسفة فيھم تركت الذين أولئك أيضا؛ اآلخرين لدى ومفھوما جديدا يكون
ذه في المقصود إذ األمور؛ ھذه بعض إيراد على ھنا وسأقتصر .بالغا أثرا ا النقطة ھ  إنم
 :جدا ضئيال خاصة العربي العالم يف فيھا البحث الزال التي القضية ھذه على التنبيه ھو

ق-1 ة تعمي ة الحال د :التبييني ى طغى لق م عل ا الكالم عل وم ھو كم دفاعي الجانب معل  ال
(Apologetics)، د كنا وإن ا ق داع جانب وجود البحث خالل أثبتن اج اإلب  وطلب واإلنت

ين ببعض أدى قد الدفاع جانب في اإلسراف أن غير الحقيقة، ى المتكلم  الكالم إخراج إل
دفاع ھي التي األساس، غايته عن د عن ال ة، العقائ ى الديني ين بعض صار وحت  المتكلم

تكلم لدى التفريق إلى داعيا األمر وأصبح يعتقدون، ال عما حتى يدافعون ين الم ا ب  ھو م
 علم على خطراً  شك وال األمر لھذا وإن .التدين أجل من وقول الخصم، إفحام ألجل قول
 .().األساس في لإليمان المعرفي البناء منه القصد القول، من كجنس نفسه الكالم

ي الجانب تغليب ھو إذن والمطلوب م في التبيين دال الكالم عل دفاعي، من ب دل" ال  أن فب
 تعاليمه تفھيم سيحاول اآلخر، تعاليم ومھاجمته الدين تعاليم عن الدفاع في الكالم يستغرق
 "().لواالستدال التبيين طريق عن اآلخر للطرف

م يتخذ أن ھو إذن فالمطلوب ا الكالم عل ا طابع ا، حواري اج يكون وأن تفاھمي  إنت
 إن .الذات وعي من نوعا فقط وليس اآلخر، مع التخاطب من نوعا الجديد الكالمي المقال
م سؤال ذي- الفھ دنا ال ر أك رة غي ى م ه عل ان أن ا ك م في مطروح الم عل ذ الك دم من  -الق
م فقط يعني ال الذي- والفھم ئنافه،واست اليوم إحياؤه مطلوب اب فھ ا المسطور، الكت  وإنم
م، نحو سعيا أيضا فيه النظر مطلوب -المنظور الكتاب د الفھ ذا والب م لھ ذلك الفھ  أال ول

 .التفاھم نسميه ما مفتاح ھو وذلك بعضا، بعضھما ويؤكد يتعاضدا أن يجب بل يتعارضا؛
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دار ,األولى الطبعة  ,العربي الثقافي المركز التراث تقويم في المنھج تجديد ,الرحمن عبد طه -       ال
روت ,البيضاء ه, و 311 , ص  1993بي ة في مقال وان تحت اظرةالمن مجل م مشروعية " عن  عل
 . بعدھا ما و  121 , ص 1989 ,األولى السنة األول العدد "المنطق

اھرة ،  4ط المعارف، دار اإلسالم، مفكري عند البحث مناھج سامي علي النشار-     ص ، 1978الق
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 .154-146 .ص .ص  ،2006

ا من الكالم لذاتيات دراسة ، ،كجنس الكالم ، أحمد حمدان العلمي(9)-  ددة، مباحث زواي  دار متع
  .119 .ص .2007 فاس األولى، الطبعة الحداثة، بعد ما

ان (20)-  د الكالم مصطفى، ملكي ران، في الجدي اد :ضمن إي اب ،الكالمي االجتھ  إسالمية قضايا كت
 192 .ص ،2002 بيروت ،1.ط الھادي، دار معاصرة،

ي الكبرى المعركة كانت لقد(21)-  دين اإلسالم خاضھا الت ع ك الفين م دي التصور في المخ  العق
دة ال، الحرب ساحة عن بعي م إن بحيث والقت ذه أھ ة الساحة شھدتھا المواجھات ھ  الفكري

 في كان المسيحية البالد فتح أن -فقط للتذكير- ھنا نسجل إذ الخصوص وجه على والكالمية
ام بالد وأن سلما، أغلبه د وفلسطين الش ا عرفت ق تح بقضية يسمى م واب، ف  إن حيث األب



واب فتح اختاروا قد المناطق ھذه مدن أغلب دنھم أب اتحين م ادمين للف رة شبه من الق  الجزي
تح تولوا الذين أن عبثا وليس العربية، ذه ف واب ھ انوا األب ا قسيسين ك م .ورھبان ا سجل ث  لن
دفاع من ھؤالء تمكين ذلك بعد التاريخ دھم عن ال ة، بكل عقائ ة حري افھة، كتاب  ولعل ومش
اء خاتمة- الدمشقي يوحنا القديس مثال ي الشرقية الكنيسة أب ره وأب رھم ق ر، وغي ر-كثي  خي
    .ذلك على مثال

م خاصة المتكلمين أن كما وا ل ون يكون ا يعن اء، اھتمامات صلب نم ھو بم ثال الفقھ ي م  ف
ل قضايا ام مث ة أھل أحك ة الذم ا اإلسالم ودار والجزي اھيم، من وغيرھ ا المف وا وإنم  اتجھ
اظرة نحو مباشرة وم من االتھم وأخذ ومحاججتھم الق ى مق وم الجد، مأخذ عل ذه أن ومعل  ھ
ذين أو الفاتحون المسلمون فيھا يشكل كان خاصة البلدان وا ال ورا اإلسالم دخل ة ف ة أقلي  قليل
دان ھذه أن غير الحربية، المھمات انتھاء وبعد األمر بداية في د البل د تحولت ق دة بع ى م  إل
  .شاء دين أي على شاء َمنْ  بقاء مع مسلمة أغلبية ذات بالد
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  المحورباب: 

  
  الوحدة واالختالف في نھج التفاھم القرآني

   احميده النيفر

"ال دخول للمسلمين إلى الحداثة إال بحصول قراءة جديدة للقرآن الكريم؛ ذلك أن القرآن ھو سّر وجود األمة المسلمة وسر 

  ُصنعھا للتاريخ". 

  1طه عبد الرحمن، روح الحداثة

  الفصام النكد 

المعروفة باسم " الصحوة"من و حيائية التي يشھدھا عالَم المسلمين اليومتنطلق الحركة اإل

اعتبار أن للتراث اإلسالمي كل القدرة على مواجھة واقع الھيمنة الحضارية الحديثة التي 

يمارسھا المركز (الغرب) على األطراف المتخلّفة حضاريا، ھذه المقولة المعتِمدة على 

قعة في حالة فصام تاريخي؛ إنّھا من جھة أولى ال تلتفت إلى وا -على أھميتھا- التراث وحده 

طبيعة التغييرات االجتماعية واالقتصادية والمعرفية الھائلة التي عرفھا عالم اإلنسان منذ 

التي تسارعت وتيرتھا بصورة غير مسبوقة مع الثورة المعلوماتية. يتمثل و الثورة الصناعية،

في رفض استيعاب الخلفية  الفكرية والمبدئية لتلك   إعراض اإلحيائية اإلسالمية أساسا

التغييرات، مما جعلھا في قطيعة معھا، وعجز عن تطويرھا أو تجاوزھا رغم إقرارھا 

  العملي بأنه ال مفّر من التعامل معھا في  مستوياتھا الحضارية التقنية.   

البالد اإلسالمية تتيح  من جھة ثانية استفادت حركة الصحوة من حالة ثقافية سائدة في عموم

فاعلية خاصة للتصّور الديني، مما يجعل اإلنسان في تلك المجتمعات يبقى كائنا متديّنا، حتى 

شعائره؛ لكن المالحظ ھو أن االستفادة من تلك الحالة و وإن عبّر عن تنّكره لتعاليم الدين

فاعلية معاصرتين. لقد ظل و يعةً الثقافية لم تبلغ حّد إكساب التديّن الكامن في البنية الثقافية طب

شكليا وعاطفيا، فھو ال يكاد يبالي بالتناقضات السلوكية التي يقع  -في الغالب األعم -التديّن

                                                            
  . باحث وأكاديمي من تونس  
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ال يحسن االلتفات إلى المقتضيات االجتماعية والفكرية والقيمية التي يفرضھا اإليمان و فيھا،

  ه فاعال في الواقع اإلنساني المتجدد.   باعتباره منطلَقًا يشھد به المؤمن على الناس، ويكون ب

نحن بذلك نشھد حالة فصام مثـنّـى يغّذي كلُّ طرف منه الطرف اآلخر بما يعقّد حالة 

يجعل بعضھم يفسر ذلك باستحالة دخول المسلمين جديّا األزمنة و المسلمين بصورة خاصة،

  الحديثة.

ود فعل مأزومة لم تنته إلى ضبط ذلك ھو الفصام النكد على الحقيقة، فصاٌم جاء نتيجة رد

  موضوعي لموقفھا؛ لذلك فال مناص من طرح السؤال المثنّى: و أساس فكري

  كيف يَـتِّم الخروج من حالة السخط على األزمنة الحديثة ؟ 

  كيف يمكن تجاوز ذلك التديّن الخام بتحويله إلى فاعلية ومعاَصرة ؟

تتجمع في محور ھو " اإلنسان": ما ھي لإلجابة ثمة أكثر من مدخل؛ لكن تلك المداخل 

  طبيعته، وما  موقعه في الوجود، وكيف يكون تعبيره عن ذلك الموقع؟

سواء اتجه الحرص إلى الوعي المدنّي وما يرتبط به من عقد اجتماعي، أو كان المنطلق ھو 

أثره و مانيإعادة النظر إلى الذات واإلقبال على فھم اآلخر، أو ارتكز االھتمام على البعد اإلي

في رؤية العالَم وما يقتضيه ذلك من معالجة التعددية الثقافية والدينية، أيًّا كان المدخل فإن " 

  اإلنسان" ھو منتھى كل المقاربات العالجية لمعضلة المسلمين الحضارية. 

  العصر  و اإلنسان القرآني 

سان" طرف أساسّي اإلنبالنظر إلى النص القرآني المؤسس لحضارة المسلمين نجد أن " 

ھو من جھة البناء القرآني وخاصيته الداللية يبرز كمصطلح مفتاحي له عالقة ترابط و فيه،

الثنائيات التي تشّكل فيما بينھا تكامال ونظاما مفھوميا واحدا. هللا و مع جملة من المفاھيم

ة... تشّكل جميُعھا الخليفو اآليات، آدمو األمة، العالَمو التاريخ، الشريعةو واإلنسان، النبيّ 

شبكة مفاھيمية واحدة تجمع بين مفرداتھا ِصالٌت ترابطية تمثل العنصر القاعدي الموجه 

في كامل الخطاب القرآني.  يطبع ھذا العنصر بصبغته األصيلة كل عبارة أو مفھوم أو 

مصطلح متضمن في ذلك الحقل الداللي، لكن أھميته تتجاوز ھذا المجال المفاھيمي لتحدد 
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لحامل المنھجي القاطع مع الفھم التجزيئي، الذي يتخبط فيه المسلم المعاصر في مواجھته ا

  على اإلنسانية. و لكبريات القضايا الحضارية المطروحة عليه

المقاربة الداللية لمفھوم "اإلنسان" في اللغة القرآنية تضعنا أمام أبعاده الجديدة التي 

لتي يكتسبھا من النظام المفاھيمي، والترابط الذي تنضاف إلى المعنى العادي لإلنسان، وا

يوجده البناء العام للقرآن الكريم. مفھوم اإلنسان في المعجم القرآني مختلف نوعيا عما ھو 

عليه في االستعمال القديم أو الحديث، وفي السياق القرآني ال تتناقض داللة "اإلنسان" مع 

عنھا في آن؛ ذلك أن الداللة القرآنية ال تُستََمد من   التعاريف القديمة والحديثة؛ لكنھا متميّزة

اإلنسان غير كاف، باعتبار أنه ليس من أھم العبارة ذاتھا فحسب؛ ألن االقتصار على لفظ 

"اإلنسان" في المعجم القرآني مخاطٌَب بالوحي فھو " األلفاظ القرآنية تداوال، بھذا فإن 

  لصفة األساسية :الخليفة "، خليفة هللا، وھو بمقتضى ھذه ا

كائٌن متميز في ُسـلّم الموجودات باإلرادة وبإمكان الوعي بمسؤوليته في عالَم ھو  -

  أحد مصادرھا. و موضوع المعرفة

كاشٌف لذاته يرتقي بھا بصفتھا مجاال أعمق من نفّسية الفرد العاّدية معتمدا في ذلك  -

  على تجربة حيوية تنطلق من توقه إلى ذات الحق العليا. 

لتجارب واقعيّة متمثلة للخطاب القرآنّي بما يجعل إنسانيته في صيرورة مبدعة  بانٍ  -

  ومتفاعلة مع أعمق رغبات العالَم المحيط به. 

بعبارة واحدة، اإلنسان القرآني كائن متجدد باستمرار في رؤيته لذاته، ولآلخر المختلف،  

  وللكون الالمتناھي. 

ما ھي أبرز التحديات التي ستواجھه و ي ھذا العصر؟كيف يمكن لإلنسان القرآني أن يتنّزل ف

  العملي نتيجة ھذا الحضور؟ و في المستويين العقدي

كيف يمكنه أن يتمثل مبدأ االستخالف المؤسس لوجوده قرآنيا ضمن سياق حضاري مبدؤه 

  الداعم للقانون والمؤسسات والحريات؟و المساواة في الحقوق والواجبات

 معضلته: كيف نعيش سويّاو رآني أن يجيب عن سؤال العصركيف يمكن لإلنسان الق 

  مختلفين ؟ و
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ھل يتيح الخطاب القرآني إرساء حداثة إسالمية تطرح قضية  " التعددية" بصورة فاعلة 

الفكرية و الدينيةو تجعل حظوظ األمــة أوفر بفضل التعايش المثري بين المنظومات الثقافية

  المختلــفة؟

  ن الثقافي التحييو الالتكافؤ  

لإلجابة ال بّد  من التنبيه على أن خطاب القطيعة الرافض للمعاَصرة  المعتَمد في عموم 

سقط من تقديره أن اإلنسان القرآني  ال يمكن أن يولد اليوم بصورة التوجه " اإلحيائي " يُ 

تعرض عن فھم اآلخر،  وھو لذلك مطالب بالتخلّص من الرؤية و ذاتية تنكر تحّول الذات

  مدعوٌّ  ثانيا إلى تمٍش تأسيسي لمشكلة العالقة باآلخر المختلف. و لتقليدية للھوية أوال،ا

مختلفين ؟ ضرورة تأسيس و من أّول مقتضيات اإلجابة عن سؤال: كيف يمكن أن نعيش سويّا

االختالف لمواجھة الخطاب الذي ال يرى في التعدد إالّ مجرد و فكري لقضية الوحدةو عقدي

يمكن الرضا به مؤقتا في الواقع االجتماعي  السياسي الذي ينبغي تجاوزه ال  َعـَرض طارئ

 -أي فاعل في العصر- محالة. مؤّدى القول بھذا التأسيس ھو اعتبار أن والدة إنسان أصيل 

مرتبطٌ عضويا بمسألة العالقة باآلخر، بما يحّولھا إلى قضية مفصلية، تتنزل ضمن رؤية 

  من قراءة منھجية للنصوص المؤسسة. محكَّمة منبثقة و معتَمدة

أول العناصر الفكرية المحققة لھذه القراءة تبرز من خالل ضرورة معالجة ظاھرة التمركز 

الثقافي في الفضاء العربي اإلسالمي، وتمثل ھذه الظاھرة عقدة ثقافية اجتماعية ينبغي التوقف 

قضية اإلنسان بالنسبة إلى محورية و عندھا عند استحضار معضلة الفكر اإلحيائي السائد،

العقدية العاملة في ذلك الفضاء؛ ذلك أن ظاھرة التمركز الثقافي و مختلف التوجھات الفكرية

الفكري بين الذات واآلخر. مثل ھذا و تعّد حائال معطال يمنع بلوغ حّد التكافؤ اإلنساني

طبيعة خطابنا و ة تفكيرناآليو يجعل أنساقنا الثقافية -الذي ليس احتكارا على عالمنا-التمركز، 

ـلة بمعان ثقافية لم يشملھا أي تحيين جذري، فظلت لذلك ضاربة  ورؤيتنا لذواتنا ولغيرنا ُمَحمَّ

  في التنميط وفي الالتكافؤ.   

 مثل ھذا الجانب الثقافي يعّد عنصرا حاسما قبل الشروع في مباشرة الجانب العقدي

  الحضارية العميقة التي تشھدھا اإلنسانية اليوم.التأصيلي لمبدأ االستخالف ضمن التحوالت و
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يقتضي الشروع في قراءة داللية تركيبية لمسألة التعدد في الخطاب القرآني إدراك تالزمھا، 

على أية قواعد إيمانية و مع تمثل دقيق لخصوصيات البنية الثقافية التي أرساھا النص القرآني

كيف تتأتى معالجتھا. من ھذه اإلضاءة و ،أسسھا؛ لندرك بعد ذلك ماذا اعتراھا من عطب

الثقافية لطبيعة الخطاب القرآني يتمكن تأصيل االختالف من تفعيل الذات بتمثلھا المثري لما 

  بلغه الفكر المعاصر من قيم التنظيم االجتماعي والسياسي. 

  بعد ھذا يمكن أن تطرح األسئلة المباشرة التالية:

 - في ضوء االعتبار الثقافي الذي وقعت اإلشارة إليهيمكن انطالقا من نص الوحي -كيف 

ھل و كيف أفصحت  آيات القرآن الكريم عن مفھوم االختالف؟و اإلجابة عن سؤال العصر؟

  تتوفر لآليات القرآنية موجھات منھجية لھذه المسألة؟

إن بدأنا بجانب المضمون، فإن مسألة التعدد ترد في القرآن الكريم ضمن حقل داللي واسع 

ما اتصل بمجال اإليمان والكفر من معاني  " و تحدده عبارات مرتبطة بمقصد الخلق،

حراك و " التذكير "،  وما ارتبط بسنن التاريخو " اإلكراه "و التعارف " و" العفو"

المجتمعات. تتقاطع ضمن ھذا الحقل الممتد جملة من الدوائر مجّسدة قيمة جديدة بالنسبة إلى 

ال تفصل بين التدين والروابط االجتماعية المقيِّدة ُمنَـّزلـةً مفھوم مجتمعات قديمة كانت 

  عشائرية طاغية.و إلنسان ضمن خطاب امتثالي،   يقصره على فرديّة آسرةا

 خطوة حاسمة تحدى بھا الخطاب القرآني النسق الثقافي2لقد كان مبدأ " ال إكراه في الدين" 

ثنية أم في النصرانية أم في اليھودية أم في غير الديني السائد، سواء أكان متمثال في الوو

 يرتبط بمفھوم االستخالف - في كل آنو زمن النزول-ذلك، وأساس ھذا المبدأ الجديد 

بالخصائص األساسية لإلنسان المستخلف التي سبق ذكرھا، ويتعلق مبدأ " ال إكراه في و

التي تتعيّن و فراد وبالجماعات،الدين " ذاك بجملة من القيم الجديدة أو المجددة المتصلة باأل

في قضية صميمية ھي مفھوم " الحق"، وتكشف ھذه القضية جانبا مؤسسا في البنية القرآنية 

 . تتدعم قيمة التعدد3حين نقرأ  : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"

نة السيئة أولئك لھم احترام االختالف في دوائر أخرى مثل قوله تعالى: " ويدرؤون بالحسو

أو قوله: " وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض ھونا وإذا خاطبھم  ،4عقبى الدار"

                                                            
  .256/ 2سورة البقرة     2
  .29/ 18سورة الكھف     3
  .22/ 13سورة الرعد     4
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. أما في جانب العالقات بين المجموعات فاآليات التي تؤكد على 5الجاھلون قالوا سالما "

ل قوله مساواة الناس أيا كانت معتقداتھم الفتة للنظر، ومن ثم يتقرر مبدأ التعددية من خال

أو قوله:" ولو شاء ربك آلمن من في األرض  ،6وإن من أمة إال خال فيھا نذير"تعالى : " 

  .  7كلھم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"

  شرعية إيمان اآلخرو التكريم 

أبرز ما تثبته ھذه الدوائر المفاھيمية المتحلّقة حول إشكالية " الحق" ھو أن اإليمان واتباع 

الحق ال  ينفصل عن الصيرورة التاريخية، ذلك ما يشرح التركيز القرآني على  تعّدد 

صلتھا العضوية بسياقاتھا التاريخية، ويتضح ھذا في اآلية : " وال تتبع و الرساالت اإللھية

بما تعنيه من الدعوة إلى  8منھاجا"و أھواءھم عّما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة

  روح الطائفية، ثم يتأكد ھذا  أيضا من خالل آيتين مدنيتين :  و "تجنب " الحصرية

" إن الذين آمنوا والذين ھادوا والنصارى والصابئين َمن آمن با واليوم اآلخر وعمل -

  .9صالحا فلھم أجرھم عند ربھم وال خوٌف عليھم وال ھم يحزنون"

من با واليوم اآلخر وعمل " إن الذين آمنوا والذين ھادوا والصابؤون والنصارى من آ-

  .10صالحا فال خوٌف عليھم وال ھم يحزنون"

لذلك فإن اإلقرار بمبدأ تعدد الرساالت اإللھية التي ُتختَم برسالة محمد  يفضي إلى أن 

الخطاب القرآني قد جعل معاييَر لحقية أية رسالة، تلك المعايير ھي اإليمان با الواحد واليوم 

  اآلخر والعمل الصالح.

أھل الكتاب من يعمْل سوءاً يجَز  آية مدنية ثالثة تؤكد ھذا التوجه : " ليس بأمانيِّكم وال أمانيِّ 

به وال يجْد له من دون هللا وليا وال نصيرا. ومن يعمْل  من الصالحات من ذكر أو أنثى وھو 

  . 11مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وال يظلمون نقيرا"

                                                            
  .63/ 25سورة الفرقان     5
  .24/ 35سورة فاطر     6
  .10/99سورة يونس     7
  .48/ 5ئدة سورة الما    8
  .62/ 2سورة البقرة     9

  .5/69سورة المائدة     10
  .4/124سورة النساء     11
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تحققت ھذه المعالجة القرآنية لمسألة االختالف خاصة في المرحلة المدنية بالنظر إلى 

االجتماعية المتعينة في ذلك الوضع، وفي ذلك اإلطار الذي كانت و نيةالمقتضيات الدي

للمسلمين فيه يد طولى ظلت المعالجة متأنية وواضحة للتعامل مع إشكالية "الحق" على 

يظل متربصا بأتباع  -الذي تنحسر معه الرحمة في حدود ضيقة-اعتبار أن داء "الحصرية" 

سر الرؤية القرآنية لمعضلة الحصرية التي يغذيھا جميع الرساالت دون تمييز، وھذا ما يف

الالتكافؤ بما يؤكده الوحي من أن تلك و التمركز الثقافي المفضي إلى اإليغال في الحرفية

المعضلة ال تستثني أحدا حتى حاملي رسالة التوحيد الخاتمة. الحصرية في الخطاب القرآني 

 تقضي على العالقة التفاعلية بين الوحدةال تتيح معالجة سويّة إلشكالية " الحق"؛ ألنھا 

النجاة حكٌر لدى ملّة بعينھا و فيما ترسيه من اعتقاد أن الخالص-االختالف؛ لكون الحصرية و

  من فاعليته التجديدية. و تُـفرغ االستخالف من كل حس تاريخي - ال تتجاوزھا لغيرھا

ما يرتبط بھا من و ة الحقاالختالف ضمن إشكاليو ما ينبغي إضافته ھو أن معالجة الوحدة

مبدأ االستخالف في ضوء المفھوم المحوري لإلنسان لم تظھر في الفترة المدنية فحسب؛ بل 

تقدير و تناولت الفترة المّكية من القرآن الكريم  اإلشكالية ذاتھا عندما أسست قيمة التعارف

الوضع التاريخي االختالف من مداخل عقدية مختلفة. كانت في ذلك تتوخى مسالك تتناسب و

الذي كانت تعيشه الجماعة المؤمنة األولى ونوع التحديات التي تواجھھا؛ لكنھا كانت في ذلك 

تستبطن أيضا في تلك المعالجة أصوال قابلة لمواجھة المستجدات التي تنتظر األمة في سياق 

  إنساني مفتوح من جھة ثانية. 

وز  حصرية الحق في طائفة أو ملّة في ضوء ھذه العناية القرآنية التي تعمل على تجا

المتجدد باستمرار. إنھا والدة تستدعي رؤية و يُستَـنبت اإلنسان ليكون ذلك الكائن المتميز

مفتوح على مختلف و لآلخر المختلف تسمح بتركيز بناء حضاري مبدعو للجماعةو للذات

إلى جانب ما تعنيه قصة  الجھود اإلنسانية، وھذا ما تفيده قصة " آدم " في صياغتھا القرآنية،

خصوصية العرض القرآني لنبئھما، ھما قصتان متميزتان في داللتھما عما كان و ابني آدم

متداوال بين أتباع الرساالت الدينية األخرى من معاني تينك الحادثتين اللتين تؤسسان في 

 ادةاإلرو الخطاب القرآني منظومة للقيم مولدة إلنسان جديد متشرب لمعاني الحرية

المساواة، ذلك ما يثبته الخطاب القرآني ضمن دوائره المحايثة لمسألة " الحق" من خالل و

األصل الجامع آلدم في بعده األنطولوجي المتعلق بوجود اإلنسان باعتباره كائنا مسؤوال؛ أي 

  فاعَل ذاته.
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جة الخاصة على ھذا تكون عالقة الوحدة باالختالف في الخطاب القرآني نابعة من تلك المعال

إلشكالية الحق من خالل النظر إلى الناس باعتبارھم متساوين، كرمھم هللا تعالى بقوله: " 

تكريما شامال لكل الناس. ھو في  الوقت ذاته قطٌع مع  الحصرية  12ولقد كرمنا بني آدم"

مقتضياته  و تجاھٌل لمبدأ استخالف اإلنسانو االختالف،و المنكرة ألية عالقة بين الوحدة

الفكرية. مؤدى ھذا عقديا ھو أن حل إشكالية الحق يتطلب اإلقرار باحترام و الدينيةو لثقافيةا

ھو اإلقرار المنبثق من تكريم هللا لإلنسان، وأن احترام و اآلخر في اختيار طريقه إلى الحق،

 تھدي من أحببت ولكن هللا المختلف إنما ھو تعبير عن احترام لمشيئة هللا القائل: " إنك ال

. من ثم يكون اإلقرار بشرعية إيمان اآلخر المختلف 13يھدي من يشاء وھو أعلم بالمھتدين"

االجتماعية و اإلثراء المتبادل وفق التوازنات األخالقيةو التعايشو المدخَل المتيح للتعارف

  والسياسية المناسبة لكل سياق. 

  اإليمان في معناه الحضاري   

ل بالنسبة إلى القرن  سبق أن ذكرنا أن آية " ال إكراه في الدين" ھي مبدأ قرآني مؤسس، مثـَّ

المنظومات الدينية و السابع الميالدي تحّوال حاسما، واجه به الخطاب القرآني األنساق الثقافية

السائدة آنذاك؛ لكنه كان في  الوقت ذاته تحديا مفتوحا على قادم العصور بما يمثّله عنصر 

لة لكل اإلنسان القرآني من ركيزة كب رى لمرجعية التوحيد بمعناھا الشامل، الذي يجعلھا مفعِّ

حاملة للمعنى الذي ال يفقد راھنيته وال تستنفذ أغراضه. بھذا المعنى فمبدأ " ال و المجتمعات،

أنه بوسع األقوى و إكراه في الدين" يفصح عن أن عالم اإلنسان الباطن ھو عالم الحرية،

ع إكراه إرادته، وفرض قناعاته عليه بالقسر والعنف، ومن إكراه جسد غيره؛ لكنه ال يستطي

االختالف في كونه و ثم يتبيّن أن التحدي القرآني الدائم يتجسد في خصوص موضوع الوحدة

أنه ال حرية اختيار بانتفاء الحرية و يعتبر أن ال حياة روحية واقعية من دون حرية اختيار،

  الدينية. 

إلى أن ھذه اآلية منسوخة بآية القتال وھذا ما نبّه عليه مع ذلك فإن بعض المفسرين ذھب 

و باالستناد إلى -دون أن يقّره المفسر أبو بكر ابن العربي صاحب أحكام القرآن؛ لكنه مع ذلك 

                                                            
12    .17/70سورة اإلسراء �    
  .28/56سورة القصص     13
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قال بلزوم اإلكراه على اإلسالم، بالتفريق بين اإلكراه على الباطل واإلكراه  -المنھج التجزيئي

  . 14مرفوض؛ بينما الثاني واجبعلى الحق، معتبرا أن األول 

ھل ينسجم ذلك مع ما نّصت عليه آيات متعددة، منھا: " فذّكر إنما أنت مذكر. لست عليھم 

آية " من اھتدى فإنما يھتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليھا وال تزر و ،15بمصيطر"

إذا اھتديتم  آية " يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضلو ،16وزارة وزر أخرى"

  ؟ 17إلى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون" 

ضرورة و يعيدنا ھذا التساؤل إلى أھمية المنھج الذي ينبغي اعتماده في تفسير القرآن الكريم،

االختالف التي تشغلنا ھنا؛ لذلك حرّي أن نسأل: و التركيز عليه بخصوص مسألة الوحدة

تقدير و اإلنسان في إطالقھا وشمولھا، وما تقتضيه من تعارفكيف يمكن أن نفھم آيات تكريم 

لآلخر المختلف، وبين اآليات المتعلقة بإدانة تحريف أھل الكتاب والتشديد عليھم ووسم 

سلوكھم بالكفر وقلة اإليمان، وما يلزم ذلك من إلغاء شرعية إيمانھم؟ ما ذكره المفسرون 

وعه ينتھي إلى إحدى قراءتين : قراءٍة تجزيئية القدامى في ھذا الموضوع مھم ؛لكنه على تن

تتغافل عن أخرى من أجل التوّصل إلى و وأخرى تركيبية، تتخير األولى نصوصا فتعتمدھا،

نوع من االنسجام في الدالالت القرآنية. أما القراءة الثانية فھي تعتبر أن النص القرآني يتميّز 

  ي في التاريخ، وبديالً عنه في مرحلة ختم النبوة. ببنية متكاملة تجعل منه معادال  للوحي اإللھ

في مطلع -اعتنى بمثل ھذه القراءة بعض الدارسين المحدثين مثل " فضل الرحمن "، فأّكد 

أّن تعثّرات الحاضر وعدم نجاعة األدوات الفكريّة  - 18كتابه " اإلسالم وضرورة التحديث "

الصالح لفھم القرآن نفسه ". ھو بذلك يرّجح  المعتَمدة إنّما يرجع إلى " االفتقار إلى المنھج

القراءة التركيبية للبنية القرآنية التي تكتسب مشروعيتھا من استمرارية الحفظ اإللھي للنص 

الموحى، وھي قراءة ذات بُعدين: بعٌد يجعله موصوال بعصر النزول وظرفيته في مستواه 

، ثم ھناك بعٌد ثان لھذه البنية يتجاوز اآلني بتقديم ما يستلزمه ذلك المستوى من حلول تناسبه

                                                            
يقول ابن العربي في خصوص آية ال إكراه في الدين: " ھو عموم في نفي إكراه الباطل أما اإلكراه بالحق فإنه من الدين و ھل يقتل     14

  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت د. ت .     233ص  1ر إال على الدين "، انظر أحكام القرآن، تحقيق محمد علي البجاوي، جالكاف
  .88/22سورة الغاشية     15
  .17/15سورة اإلسراء     16
  .5/105سورة المائدة     17
  .1993،1ترجمة إبراھيم العريس، دار الساقي، لندن ط     18
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المقاصد الموجھة التي تصبح بمثابة و بھا تلك األحداث الظرفية للوصول إلى القيم الثابتة

التكليف الذي ينبغي أن يسعى المؤمنون إلى مقاربته؛ لذلك فالمنھج التركيبي يعتمد في 

مستوى الزمن القرآني وھناك  مقاربته للنص القرآني على أكثر من مستوى في الفھم : فھناك

مستوى الكليات القرآنية . البنية القرآنية تاريخية من حيث معالجتھا للحدث الظرفي القريب؛ 

على المؤمنين  و لكنھا في  الوقت ذاته متعالية عليه، منفتحة على مختلف األوضاع واألزمنة،

  ة  لبلوغ ما ھو أقوم وأزكى.  إن يتحّروا في تعاملھم مع تلك البنية الصلة التقابلية الجدلي

ھذا التعدد في طبيعة البنية القرآنية يضع أساسا للحركة الفكرية واالجتماعية التي تسعى إليھا 

األمة وھي تنتقل من طور إلى آخر. عند الوقوف على المنطق الذي حكم  التشريعات 

األيام وكلما دعت  المنصوص عليھا في فترة التأسيس يتاح المجال لعلماء األمة في مستقبل

  الحاجة أن يتزّودوا بما يمّكنھم من صياغة تعاليم القرآن ومنطقه بشكل حّي وفّعال.

إلى انتھاك حرمة  -االختالفو عند بحث موضوع الوحدة-أما إھمال ھذا المنھج فإنه يؤدي 

ر  ذلك في مستويين اثنين: األول االستخفاف بإيمان اآلخو اإلنسان الذي كرمه هللا تعالى،

وعدم احترام خصوصيته، والثاني إعراض الذات عن وظيفة االستخالف التي تعتمد جدل 

  .19المؤمن مع واقعه من جھة، وحواره مع النّص من جھة أخرى

من التعامل التجزيئي المعرض عن طبيعة البناء - أكثر األمثلة تعبيرا عن ذلك المستوى األول 

نجده في طلب " البھلول بن راشد" في  -ختلفتوجھه في العالقة مع اآلخر المو القرآني،

من أحد أصحابه الذين اشتروا له زيتا  - وھو أحد كبار علماء إفريقية-القرن الثاني الھجري 

من نصراني زاد في الكيل تبركا بالبھلول، طلب إرجاع الزيت إلى النصراني قائال : " إني 

  أخاف أن أجد في قلبي مودة إلى ذلك الذّمي"؟     

الفقيه المالكي المغاربي في القرن - بل ذلك فإن المدونة الفقھية التي تركھا مثال الونشريسي مقا

سجلت تعامال مغايرا مع اآلخر المختلف مؤكدا أھمية المقاربة الداللية  - العاشر الھجري

  .20الفكري في الغرب اإلسالميو أثرھا في التألق الحضاريو التركيبية للنص القرآني،

يقال في كلمة أخيرة أن الغلو والتكفير ليسا سوى ظواھر تاريخية قابلة للتجدد؛ ما يمكن أن 

لكنھا تظل محكومة بجملة التصورات واألفھام التي نؤسس عليھا اإليمان، ويظھر ھذا بجالء 
                                                            

محمد حسين فضل هللا، االجتھاد بين أسر الماضي و آفاق المستقبل، فصل االختالف بين التعددية و المسؤولية اإليمانية، راجع السيد     19
  .  2009بيروت  1المركز الثقافي العربي، ط

  .    2004بيروت  1ي طراجع احميده النيفر، النص الديني و التراث اإلسالمي قراءة نقدية، فصل اآلخر و الھوية و التراحم، دار الھاد    20
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العقدية التي تشكل ما يعّد " و صلته الوثيقة بالبنى الفكريةو االختالفو في موضوع التعدد

لتي تختلف عن جوھر الدين ذاته، فإذا كان ھذا األخير مؤديا إلى اإليمان الذي او ثقافة دينية"،

؛ فال بد من الوصول إلى أن ذلك اإليمان ال يمكن أن يستنفد  يعني الطريق المميزة للقاء با

الحضارية و النفسيةو غنى كالم هللا وعلمه ورحمته، كما أنه يتمثل الخصائص الثقافية

فيھا، لذلك فإن  ذلك اإليمان نفسه يفترض اإلقرار بأنه ھبة من هللا  للجماعة التي يزدھر

شھادة، وأنه في المسلكين مرتبط بقيمة و سبحانه، وھو يعبر من جھة اإلنسان عن اختيار

  مؤسِّسة ھي الحرية التي ال تنفك عن حق االختالف في الفھم والرؤية والتأويل.

***** 



  المحورباب: 
  

  ثقافة االختالف والتفاهم في الفكر العربي اإلسالمي
  »العصر الكالسيكي«في 

  
  سعيد بنسعيد العلوي

  أوًال: توطئة ضرورية
  

عندنا مجلة املراحل اليت َمتّ فيها تشكل الثقافة العربية  »العصر الكالسيكي«تعين عبارة 
اث العريب اإلسالمي, وقد بلغ غايته القصوى من اإلسالمية والتقعيد ملا نقول عنه اليوم: إنه الرت 

االزدهار والقوة. وحنن إذ ننظر يف جممل هذا الرتاث جند أن من املتعذر علينا أن حنصره يف 
-مرحلة تارخيية حمددة, مهما يكن من الدينامية والغزارة يف عطاء تلك املرحلة, وميكن القول 

قد شهد  »عصر التدريس«من األكيد فعًال أن  : إنه إذا كان- توضيحًا لفكرتنا بكيفية أخرى
ميالد ونشأة العديد من املعارف والعلوم اإلسالمية تتصل كلها بالقرآن الكرمي وبالسنة النبوية 
(واحلديث خاصة)؛ فإن من الثابت أيضًا أن علومًا إسالمية عديدة مل تبلغ الشأو البعيد الذي 

ز بوضوح كامل يف املوضوع ودقة يف املنهج, إال يف بلغته، ومل ترق إىل مصاف العلوم اليت تتمي
عصر «عصور الحقة ويف مناطق متفرقة من العامل اإلسالمي. وبالتايل فإن حصر التكوين يف 

حيمل على إقصاء علوم إسالمية عديدة نشأت وتطورت يف القرنني اهلجريني: الرابع  »التدوين
على حنو غدت به مباينة ملا كانت - لعلوم واخلامس مثلما أن احلواضر اليت عرفت تطور تلك ا

مل تكن هي تلك املعرفة قبل؛ بل أصبحت القاهرة  -عليه زمن النشأة األوىل أو التكون اجلنيين
وقرطبة وفاس وغريها. يصح القول إذن: إن تشكل الثقافة العربية اإلسالمية وتقعيدها مر 
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 »عصر التدوين«ية يف ذلك ليست بأزمنة, وانتقل يف حواضر متعددة, ومن َمثّ فإن املرجع
  وحده؛ بل احلري بنا أن نتحدث عن عصر "كالسيكي" مرن ومتنقل.

للفكر العريب اإلسالمي  »العصر الكالسيكي«يقتضي الفهم الدقيق ملا نقول عنه: إنه 
أو العصر الذي يصح اعتماده مرجعية يف النظر إىل الرتاث العريب اإلسالمي يف أوج عطائه أن 

من الفيلسوف  »العصر الكالسيكي«ين اثنني: األمر األول أننا نستعري مفهوم نوضح أمر 
الفرنسي ميشيل فوكو يف دراساته األساسية للفكر الغريب، دون أن يعين ذلك أننا حنصر النعت 
(= الكالسيكي)، حني النظر يف الرتاث العريب اإلسالمي، يف مرحلة تارخيية حمددة على غرار 

"؛ ذلك أن الفيلسوف الفرنسي يرى يف القرن السابع عشر ولوجيا المعرفةأركيما فعل مؤلف "
" ال خيرج يف في العصر الكالسيكي مقتاريخ الح, ومؤلف "»الكالسيكية«ما يقبل نعت 

, إشارة إىل ما عرفه »العظيم«الواقع عن التقليد الفرنسي الذي ينعت القرن املذكور بالقرن 
 - من جهة أوىل- حلديثة من حتوالت كيفية, أمكن بواسطتها القرن الذي عرف ميالد الفلسفة ا

تلخيص وتركيب السريورة املعرفية اليت عاشتها أوروبا الغربية منذ عصر النهضة والثورة 
التمهيد للنقلة العظمى اليت سيعرفها كل من الفكر  -من جهة ثانية-الكوبرنيكية وَمتّ مبوجبها 

ايته. أما األمر الثاين فهو أننا إن   واجملتمع يف الغرب األورويب بدءًا من القرن الثامن عشر يف 
مفهومًا إجرائيًا يسعفنا يف النظر والتحليل مبا ال يسعفنا  »العصر الكالسيكي«كنا نرى يف 

أو  »املرجعية«أو  »النموذج«يعين  »الكالسيكي«؛ من حيث إن »عصر التدوين«نعت 
يف -عوت الثالثة يتعذر حصرها يف زمان حمدد هو ؛ فإننا نذهب إىل أن هذه الن»املقيس عليه«

القرنان اهلجريان الثاين والثالث؛ بل إن تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية حيملنا  - أقصى األحوال
  إىل أزمنة الحقة. »عصر التدوين«محًال على وجوب جماوزة 

ا وتطورها حىت بلوغها الشأو ال بعيد من العطاء) تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية (نشأ
العصَر  »عصر االحنطاط«يفرض علينا أن نرى يف املراحل التارخيية اليت سبقت ما يطلق عليه 

 »املرجع«نرى فيه  -عمليًا ويف ُمَواَضَعٍة واتفاق بني الباحثني- الكالسيكي, من حيث إننا 
ا, ونعدها  يف احلديث عن الرتاث العريب اإلسالمي يف اجلوانب اليت نعتز »املقيس عليه«و

  الصورة املثلى للحضارة العربية اإلسالمية.
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نود يف هذه التوطئة الضرورية أن نبدي رأياً, نريد للفقرات التالية أن تكون تعبريًا عنه, 
أو قل: إنه الفرضية اليت يسعى هذا املقال إىل الدفاع عنها, والرأي (أو الفرضية اليت تستوجب 

- الثقافة العربية اإلسالمية في العصر الكالسيكي كانت ن اإلسناد باألدلة الواضحة) هو أ
ثقافة تقوم على االعتراف بوجود الغير والمغايرة من جانب أول، وتسعى  -أوًال وأساساً 

-. نقول إلى الدخول مع ذلك الغير في حوار تضبطه قواعد وشروط دقيقة من جانب ثانٍ 
قافة العربية اإلسالمية يف العصر : إن الث- يف عبارة تقريرية (تستوجب االحتجاج هلا)

ية للثقافة احلوارية، تلك اليت متثل التعدد واالختالف من وجه, وال ختشى  الكالسيكي صورة 
ا تسعى إليه بتقعيد القواعد وتأصيل األصول.   احلوار من وجه آخر، ال بل إ

  
  ثانياً: وعي االختالف في العصر الكالسيكي اإلسالمي

  
II - 1. افتتان كبري باللغة العربية,  -كما هو معلوم مشهور-ثمان اجلاحظ عند أيب ع

واعتزاز بالعروبة وباالنتماء إليها؛ بل وتعصب شديد للعرب, ومن املعروف أيضاً أن اجلاحظ قد 
أفرد أكثر من مؤلف يف االنتصار للعرب والرد على الشعوبية, ومن بني النصوص العديدة يف 

  ": البيان والتبيينقرة من "هذا األمر تستوقفنا هذه الف
أن نبتدئ صدر هذا اجلزء الثاين من البيان والتبيني بالرد على  -أبقاك اهللا- أردنا «

م باملخاطر, واعتمدوا على وجه األرض  الشعوبية يف طعنهم على خطباء العرب؛ إذ وصلوا أميا
إىل اجلمهور  , واإلمساك بالعصا واالعتماد عليها حني التوجه1»بأطراف القسي والعصي

من مسات العريب, ومن مميزات الشخصية العربية, ومن َمثّ  - عند اجلاحظ خاصة-باخلطبة تّعد 
", ولرمبا  والتبيين البيانفهو خيصص للقول يف العصا كتابًا من جمموع الكتب اليت حيتويها "

له كانت العصا وحديثها عند اجلاحظ وما يورده بصددها من أخبار مما يستحق أن ختصص 
قراءة سيمولوجية حيث تسعف أدوات التحليل اللساين والسيمولوجي مبا ال تسعف به اللغة 
وفقه اللغة مبفردمها، غري أن ذلك ليس قصدنا يف هذا احلديث؛ وإمنا حنن ننظر يف النص من 
زاوية أخرى تتصل بالذهنيات وتاريخ األفكار وخترب عن الرؤى والتصورات: رؤية العامل وتصنيف 

افات والشعوب عند اإلنسان العريب املشبع بالثقافة السائدة يف مرحلة هامة وبل وحامسة من الثق
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" من كتاب العصامراحل تكون الفكر العريب اإلسالمي يف العصر الكالسيكي. نقرأ يف "
  ":والتبيين البيان"

مدونة ومجلة القول إنا ال نعرف اخلطب إال للعرب والفرس, وأما اهلند فإمنا هلم معاٍن «
وكتب جملدة ... ولليونان فلسفة وصناعة منطق ... ويف الفرس خطباء إال أن كل كالم الفرس 
وكل معىن للعجم فإمنا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة ... وكل شيء للعرب فإمنا هو 

  .2»بديهة وارجتال وكأنه إهلام ... وخطباؤهم أوجز، والكالم عليهم أسهل
ب الكبرية واملعروفة يف زمن اجلاحظ (أو أغلبها) بسمة خيتص كل شعب من الشعو 

تغلب عليها, كما نقرأ يف النص أعاله: للهند اِحلكم واملعاين، ولليونان الفلسفة واملنطق، 
وللفرس آداب السياسة؛ ولكنهم يشرتكون مع العرب يف اخلطابة ويف اإلجادة فيها, مع االنتباه 

, وما عند الفرس عن ثقافة عميقة ونظر بعيد، وشتان »بديهة وارجتال«إىل أن ما عند العرب 
" البيان والتبيينبني ما كان سليقة وطبعاً وما كان عن تعلم وتدبر. نرجع إىل اجلزء األول من "

بن أيب سفيان أعرابيًا فقال: ما هذه البالغة اليت فيكم؟ قال: شيء جتيش  سأل معاوية«فنقرأ: 
  .3»تنابه صدورنا فـَتَـْقِذفُُه على ألسن

مع تقّصيه لقول العرب يف البالغة والبلغاء, وإكثاره من الشواهد نثراً -على أن اجلاحظ 
وشعراً, وتنقله فيما يستشهد به بني شعراء اجلاهلية وخطبائها املعروفني وشعراء اإلسالم, 

يف معىن البالغة والبليغ, ويف  »احلفر«ال يكف عن  -واملتداول من خطب األمراء واألدباء
الختالف يف ذلك بني الثقافات والشعوب. أستسمح القارئ يف إيراد نص أخري مما جنده ا

  ":البيان والتبيينمبعثراً يف ثنايا "
قيل للفارسي: ما البالغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل. وقيل لليوناين: ما «
: حسن قال: تصحيح األقسام واختيار الكالم. قيل للرومي: ما البالغة؟ قال »البالغة؟

االقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم اإلطالة. وقيل للهندي: ما البالغة؟ قال: وضوح الداللة 
وانتهاز الفرصة وحسن اإلشارة. وقال بعض أهل اهلند: ِمجاع البالغة البصر باحلجة واملعرفة 

ا إىل مبوضع الفرصة. مث قال: ومن البصر باحلجة واملعرفة مبواضع الفرصة أن تدع اإلفصاح 
الكناية عنها (...) وقال مرة: ِمجاع البالغة التماس حسن املوقع واملعرفة بساعات القول وقلة 
احلرف مبا التبس من املعاين أو َغُمض ومبا شرد عليك من اللفظ أو تعذر, مث قال: َوَزْين ذلك  
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, واللهجة نَِقيَّة, فإن كله وبـََهاُؤه، وحالوته وسناؤه: أن تكون الشمائل موزونة, واأللفاظ ُمَعدَّلة
  .4»جامع ذلك الِسنُّ والسَّْمُت واجلمال وطول الصمت فقد َمت كل التمام وكمل كل الكالم

توجد  -من حيث هي مطلب أمسى عند اجلاحظ-وحنن لو أنصفنا حلكمنا بأن البالغة 
قد  -عربناهيك عن ال-متفرقة بني الشعوب والثقافات: فكل من الفرس واليونان والروم واهلند 

أخذ من مشروطها بنصيب، فللعرب النظم، ولليونان التدقيق املنطقي، وللرومان املعرفة 
باألحوال (حسن االقتضاب حيناً، والغزارة يف القول يوم يستدعي املقام ذلك)، وللهند الوضوح 

: إن هنالك -"البيان والتبيينيف حق صاحب "- والقدرة على االحتجاج, وإذن جيوز القول 
باالختالف يف الداللة بني الشعوب والثقافات من جهة, ووعيًا بأن اإلصابة ال تكون إال  وعياً 

  بالقدر الذي تكون فيه االستفادة من ذلك االختالف من جهة أخرى.
II - 2.  ميثل وعي االختالف عند مفكر آخر من القرن اهلجري اخلامس بكيفية مغايرة

تحقيق سب الشهادة اليت نستخلصها من كتابه الشهري "ح-أبو الرحيان البريوين, كان البريوين 
" عارفًا جيداً باللغة اهلندية، يذكر يف الكتاب ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

أحدمها يف املبادئ وصفة املوجودات (...) «املذكور أنه قد نقل إىل اللغة العربية مؤلفني اثنني: 
. كان أبو الرحيان البريوين رحالة يكثر التنقل بني 5»ط البدنواآلخر يف ختليص النفس من ربا

على غرار معاصريه من األدباء  -البالد العربية والبلدان األخرى مثلما كان مرتمجاً, ولرمبا كان 
من رواد جمالس األمسار واحللقات اليت يعقدها اخللفاء العباسيون والسالطنة  -والرتامجة 

ليهم من الكرباء، ومن غري املستبعد أنه كان ُحيّدث يف تلك اجملالس البويهيون, أو من ينتسب إ
عن مشاهداته يف البالد اليت زارها, وخيرب عن أوجه االختالف واملغايرة بني أهلها وبني العرب. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو هو على كل يقول عن كتابه املذكور "
خبار واإلمتاع ومن َمثّ فهو ال حيفل بتصحيح ما كان من ": إن قصده منه هو اإلمرذولة

إمنا هو كتاب حكاية, فأورد كالم اهلند على وجهه, وأضيف إليه ما «املعتقدات كاذباً؛ 
, وبالتايل فإن الغرض من تأليف الكتاب هو 6»لليونانيني من مثله لتعريف املقاربة بينهم

القوم يباينوننا جبميع ما يشرتك فيه األمم «ء: التعريف بفكر وثقافة قوم خيالفوننا يف كل شي
م يباينوننا بالديانة مباينة كلية ال يقع منا  وأوهلا اللغة، وإن تباينت األمم مبثلها ... ومنها أ
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م يباينوننا يف الرسوم  ا عندهم, وال منهم بشيء مما عندنا ... ومنها أ شيء من اإلقرار 
ْلَدانـَُهْم بنا وبزينا وَهْيأتنا ويـَْنُسُبونـََنا إىل الشيطنة وإياها على والعادات حىت كادوا أن خيوفوا وِ 

  .7»عكس الواجب, وإن كانت هذه النسبة لنا مطلقة وفيما بيننا وبني األمم بأسرهم مشرتكة
يف عمل البريوين من جهة ويف املناخ الفكري العام الذي كان - ما يستوجب التنبيه عليه 
هو  -" ويرحب به من جهة أخرىتحقيق ما للهند من مقولةيستدعي مثل صنيع صاحب "

كما نقول يف لغتنا اليوم) هو (من الناحية الوجودية)   -. الغري (أو "اآلخر" »الغري«إرادة معرفة 
ا, أو لنُقْل مع هيجل: إنه التحديد السليب للذات  الضد املخالف الذي تعرف به الذات ذا

سي، غري الرومي، غري اليوناين...). غري أن إرادة معرفة الغري (العريب هو غري اهلندي، غري الفار 
  تشي باالعرتاف باالختالف عن الذات من جهة وقبول االختالف من جهة أخرى.

III - 3. " اإلمتاع من املعلوم أن أبا حيان التوحيدي قد رتب األجزاء الثالثة من كتاب
ا ليوالمؤانسة ل الوزير أيب عبد اهللا العارض بعد يوم " يف صورة ليال (مسامرات كان يؤنس 

من العناء) وأن ِلكل ليلة موضوعاً يستغرقها، ورمبا تشعب موضوع فاتسع القول فيه وشغل ليايل 
عدة. كذلك جند الليلة السادسة ختصص للموضوع األثري يف جمالس السمر العربية فكان مما 

عند اجلاحظ مثًال) ونقصد به املفاضلة  انشغل به األدباء االنشغال الكبري (على حنو ما عرفناه
وصف عام لكل ما كان عند العرب  -كما هو معلوم أيضاً - بني العرب والعجم. والعجم 

  ":اإلمتاع والمؤانسة؛ أي خمالفاً للذات العربية وضداً هلا. نقرأ يف "»غرياً «
لى العجم أم مث حضرته ليلة أخرى فأول ما فاتح به اجمللس أن قال: أَتـَُفضُِّل العرب ع«

العجم على العرب؟ قلت: األمم عند العلماء أربع: الروم، والعرب، وفارس، واهلند. وصعب أن 
يقال: العرب وحدها أفضل من هؤالء الثالثة مع جوامع ما هلا وتفاريق ما عندها ... فللفرس 

واخلِْفَّة والسحر السياسة واآلداب واحلدود والرسوم، وللروم العلم واحلكمة، وللهند الفكر والروية 
واألناة، وللرتك الشجاعة واإلقدام، وللزنج الصرب والكد والفرح، وللعرب النجدة والِقرى والوفاء 
َمام واخلطابة والبيان. مث إن هذه الفضائل املذكورة يف هذه األمم املشهورة  والبالء واجلود والذِّ

لتها من هو عاٍر من مجيعها ليست لكل واحد من أفرادها؛ بل هي الشائعة بينها, مث يف مج
  .8»وموسوم بأضدادها



 7

أما النتيجة اليت ينتهي إليها التوحيدي يف املفاضلة بني العرب وغري العرب (= العجم) 
ال خيرج عن اخلط  - يف أغلب الكتاب-" اإلمتاع والمؤانسةفهي حمسومة سلفاً، وصاحب "

غريها صناعة وتعلم يف حني أن كل  الذي رمسه اجلاحظ؛ العرب تـَْفَضُل الكل؛ ألن كل ما عند
م الواقدة، وطينتهم احلرة، وأعراقهم «ما قالته قد كان  باإلهلام، لقرائحهم الصافية، وأذها

م السليمة . ويف املناظرة الشهرية (= الليلة الثامنة) بني أيب سعيد السريايف 9»الكرمية وعادا
املنطقي املنافح عن الفلسفة اليونانية  بشر مّىت بن يونس املتعصب للعرب ولغتهم, وبني أيب

على حنو ما - ترجح الكفة لصاحل النحوي العريب يف مقابل رجل املنطق؛ إذ يصري هذا األخري 
نئته:  - يرمسه قلم التوحيدي عني اهللا عليك أيها الشيخ، «إىل العجز واحلرية، ويبادر الوزير إىل 

. واملناظرة موقف َجلل يـَتَـَهيَُّب منه 10»وجوهاً  فقد ندَّيت أكباداً، وأقررت عيونًا وبـَيَّْضتَ 
صاحبه, والتوحيدي يصور مىت بن يونس خصمًا قويًا ختشى الناس منازلته: يسأل الوزير ليلة 

. حيجم القوم »أال ينتدب عنكم إنسان ملناظرة مىت يف حديث املنطق فإنه يقول....«املسامرة: 
السريايف على دخول املعركة, خيوض مىت بن يونس فيغضب الوزير ويرتدد احلضور قبل أن حيمل 

إىل إظهار فحولة  -ال شك يف ذلك-وأبو سعيد السريايف يف معركة مييل فيها للتوحيدي 
النحوي يف مقابل رجل املنطق هذا هو مضمون هذه املناظرة الشهرية يف ثقافتنا العربية 

باالختالف واملغايرة بني ما عند  اإلسالمية. غري أن ما يستوجب التنبيه عندنا هو هذا الوعي
إذا كان املنطق َوَضَعُه رجل من يونان على «العرب وما عند اليونان. يتساءل السريايف استنكاراً: 

ا، فمن أين يلزم الرتك واهلند  ا من رسومها وصفا لغة أهلها واصطالحهم عليها وما يتعارفونه 
وحكمًا هلم وعليهم، ما شهد هلم به قبلوه، وما  والفرس والعرب أن ينظروا فيه, ويتخذوه قاضياً 

ملنطق اليونان  -ضمنيًا على األقل- يعرتف  - يف الوقت ذاته-. غري أنه 11»أنكره رفضوه؟
بقدرة يف اإلفادة, وإن كان اللسان العريب ليس عاجزًا عنها؛ بل هو ِندٌّ ونظري للمنطق اليوناين 

  عند من كان بَاُعُه يف اللغة طويًال على األقل.
لحة ال يكون التمكن إعمال ألس »املناظرة«يف التهيب من اخلصم اعرتاف به, ويف 

 - يف السجال بني اخلصوم-" اإلمتاع والمؤانسةمنها إال مبعرفة اخلصم فكرًا وتارخياً, ويف "
يسعى كل منهما إىل  »نظريان«نستحضر احملاورات األفالطونية مبناخها الكامل: خصمان 
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اية األمر-اإليقاع باآلخر؛ ولكن ذلك ال يتأتى  ه معرفة ذلك إال بالقدر الذي حتسن في -يف 
  اآلخر, وال يكون ذلك كله إال مبراعاة قواعد معينة, واحرتام آداب مقررة.

  
  ثقافة االختالفاً: ثالث
  

منازلة بني خصمني قويني كل  -"اإلمتاع والمؤانسةكما نرى يف ليايل "-املناظرة 
وم لآلخر؛ أي مماثل له يف التمكن من العلم الذي ينتسب إليه, عارف بعل »نظري«منهما 

افتها, والنموذج يف ذلك هو املناظرة  خصمه, ومتهيئ إلظهار فسادها واإلبانة عن ضعفها و
كان «بني أيب سعيد السريايف وأيب بشر مىت بن يونس, وألمر ما يقول التوحيدي: إن السريايف 

 تستوقفنا ضرورة؛ فهذا »يوم«, لندع الرقم وإحياءه ولكن كلمة 12»له يوم املناظرة أربعون سنة
ال يقال إال للتمييز: يوم الظُلَّة يف القرآن  - يف املخزون الثقايف العريب الكالسيكي- اللفظ 

الكرمي، أيام العرب يف اجلاهلية، إفادة املعارك, واملنتصر ال يزهو بنصره إال بالقدر الذي يكون 
 فيه اخلصم قوي الشكيمة صعب املراس, وهي يف هذا كله تفيد االعرتاف بالغري, وقبول

  االختالف مع االحتكام إىل سلطة عليا.
  تظهر هذه املعاين كلها يف صورة منطية عند املتكلمة يف اإلسالم.

ال خترج يف اجلملة عن طريقني اثنني, فهي  - عند علماء الكالم- من املعلوم أن املعرفة 
ملعطيات (= اضطرارية؛ أي مما يضطر املرء إىل قبوله مثل البديهيات وا »ضرورية«إما أن تكون 
(= تتقرر عن طريق النظر والتأمل؛ أي إعمال الفكر واعتماد الربهان  »نظرية«املباشرة), أو 

يف علم -العقلي سبيًال أوجده العقل سلطة مرجعية عليا يكون الرجوع إليها). واملعارف 
  تثبت عن طريق النظر وحده, واحلَكم فيها هو العقل. -الكالم

ناهج, أَخصُّها اثنان: إما العمل على إبطال حجج اخلصم ولعلماء الكالم يف اإلسالم م
وذاك طريق السلب، أو االجتهاد بإقرار الرأي الذي يأيت به املتكلم وذاك طريق اإلجياب. 

(= صاحب دعوى)، ويف هذه احلال  »مدعياً «وبعبارة املتكلمني: إن املتكلم إما أن يكون 
ضًا ينتظر من اخلصم األدلة القاطعة). عن هذا (= معرت  »مطالباً «تلزمه احلجة، وإما أن يكون 

  املوقف تنتج قواعد يستوقفنا بعضها:
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القاعدة األوىل هي تصنيف اخلصوم يف دوائر تتدرج من اخلاص إىل العام, ورمبا كان  -
أحد أهم األمثلة يف ذلك ما جنده عند القاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين يف كتاب 

  ".التمهيد"
قدمات الكالمية الطويلة يف العلم واجلوهر والعرض, مث يف إثبات وجود اهللا فبعد امل

(عمًال بالقاعدة الكربى اليت تقضي بأن أول ما أوجبه اهللا تعاىل على املتكلم النظر املؤدى إىل 
معرفته تعاىل)، يشرع الباقالين يف فحص دعاوى منكري األلوهية باجلملة، مث منكري النبوة، مث 

وة أنبياء معلومني حىت يصري إىل إثبات نبوة نيب اإلسالم والرد على منكريها. فإذا َمتّ منكري نب
له ذلك وجل دائرة متكلمة اإلسالم ودخل خصومة من نوع جديد: خصومة املعارضني يف 
املذهب من أهل اإلسالم, وإذن فالبد من تصنيف اخلصومة واخلصوم، وبالتايل ال مناص من 

اخلصوم، ومن مستلزمات هذه القاعدة األوىل بسط رأي وحجج  معرفة معتقدات وحجج
فإن قالوا، «اخلصم كاملة؛ بل وافرتاض ردوده واعرتاضاته مث الرد عليها, ذلك مغزى قوله حيناً: 

  ، وعلى هذا املنوال ميضي باقي املتكلمني.»فإن قال قائل، قيل له«وحيناً آخر:  »قلنا
للملل والنحل، وهي شرط يقول الشهرستاين  وهذه القاعدة تسري على عمل التأريخ

ا وننقل مآخذها «(يف مؤلفه الذي حيمل امسًا مماثًال): إنه يلتزم به:  ا وأصحا نذكر أربا
ا بعد الوقوف على مناهجها والفحص الشديد عن  ومصادرها ... على موجب مصطلحا

ا بشروط أخالقية, يف , وقد رأينا األشعري األول يشرع هلذه القاع13»مبادئها وعواقبها دة فيقر
ا يكون الفرق بني املسلم احلسن اإلسالم وغريه؛ يقول أبو احلسن  ا أو يف اإلخالل  مراعا

  : »مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني«األشعري يف تصديره لكتابه الشهري 
ورأيت  البد ملن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة املذاهب واملقاالت,«

الناس يف حكاية ما حيكون من ذكر املقاالت, ويصنفون يف النحل والديانات من بني مقصر 
فيما حيكيه وغالٍط فيما يذكره من قول خمالفيه، ومن بني متعمد للكذب يف احلكاية إرادة 

  .14»هذا سبيل الربانيين وال سبيل الفطناء المميزين وليسالتشنيع على من خيالفه ..., 
يصح نعتها  -وهي تكمل القاعدة األوىل وجتليها من وجه آخر-دة الثانية القاع -

 -باألحرى–بقاعدة االعرتاف: االعرتاف باخلصم واإلنصات إىل حججه مع اعتباره خمالفًا أو 
يف الدوائر اليت يتحدث عنها  -فيما أشرنا إليه أعاله- من حيث إنه خمالف. ذلك ما نلمسه 
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مع القائلني بنبوة موسى وعيسى  التصنيفيشرتكون يف  -التوحيد أهل- الباقالين؛ فاملسلمون 
عليهما السالم، وهؤالء مجيعًا يشرتكون يف الدائرة مع القائلني بالنبوة وتصديقها, وكل هؤالء 
يشرتكون يف دائرة التسليم بوجود خالق خبالف الدهريني ومنكري الربوبية مجلة وتفصيًال. فإذا 

فإن الواجب يقضي بالتسليم  - حيث جيتمع متكلمة اإلسالم مجيعاً -ى وصلنا إىل الدائرة الصغر 
-أن اخلصوم من املذاهب اإلسالمية املخالفة كلهم متكلمون, وذلك مغزى قول الشهرستاين 

. يصح »إن اخلصم وإن خطأناه ال خنرجه من علماء الكالم« - يف كلمة يقرها متكلمة اإلسالم
(يستأهل أن يكون  »نظرياً «العرتاف باخلصم وقبوله : إن قاعدة ا- يف عبارة أخرى-القول 

  ) تعين: قبول االختالف والتفاهم يف النقاط اليت يكون االلتقاء عندها.»مناظراً «
القاعدة الثالثة هي قاعدة التمييز بني املقامات واألحكام؛ إذ لكل مقام مقاالته  -

ا حرام حكم شرعي، فهو اخلاصة به, ولكل حكم من األحكام شروطه. احلكم على اخلمر أ
يلزم املؤمن املسلم وحده، يف حني أن احلكم على اخلمر أنه مسكر حكم عقلي، يستمد من 

المستصفى من التجربة, ويلزم جمموع العقالء, وحنن نقتبس هذا املثال من الغزايل يف كتاب "
"؛ ملل والنحلال". سنجد صياغة هلذه القاعدة أكثر مشولية عند الشهرستاين يف "أصول الفقه

, وشتان ما بني »التكفري حكم شرعي، والتصويب حكم عقلي« إذ يقول يف عبارة واضحة:
  .15التكفري والتخطئة؛ إذ املرجعية يف احلكم ليست واحدة بطبيعة األمر

ذه  -مع شراسة اللغة وعنف اخلطاب-احلق أن متكلمة اإلسالم كانوا  يلتزمون 
الذي يثبت من جهة العقل والنظر،  »العلم النظري«صدق  القاعدة؛ حىت يكونوا يف توافق مع

وحىت يكون احلق واحدًا ال يتكرر، وهم مل خيرجوا عن هذه القاعدة إال شذوذاً, ولعل النموذج 
" يف الفصل الذي الفرق بين الفرقاألوىف بالقصد يف هذا هو صنيع عبد القاهر البغدادي يف "

  الكفر الجتماعهما عنده.يفرده للباطنية؛ إذ يسوي بني اخلطأ و 
  

  االختالف واالقتباس: رابعاً 
  

أفضل ما  »التفاهم«يعرب الفكر العريب اإلسالمي يف العصر الكالسيكي عن ثقافة 
أوًال -يعين الفهم املتبادل، وهذا األخري يعين  - على صيغة التفاعل  -يكون التعبري, فالتفاهم 

يف -واالعرتاف به ذاتًا مغايرة, وحنسب أننا  »الغري«التوفر على إرادة قبول  - وقبل كل شيء
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قد أَبـَنَّا عن صور من تلك اإلرادة وعن َعالَماٍت (يف املعىن الذي يأخذ به  - الفقرات السابقة
العالمة علماء أصول الفقه: اإلشارة الدالة) تدل على أن فكرنا يف العصر الكالسيكي كان 

ها. وألن األمر كان كذلك فإن الفكر العريب فكرًا مشبعًا بثقافة االختالف بل وداّال علي
شديد االنفتاح على ثقافة الغري, مقبٌل عليها,  - الذي نرجع إليهكيبي يف الزمان الرت- اإلسالمي 

ومن َمثّ اقتبس منها, فلم يكن جيعل لذلك االقتباس حدودًا إال ما كان يف تعارض مع نص 
على الفكر العريب اإلسالمي يف العصر صريح من قرآن أو سنة. احلق أن كل الذين يقبلون 

يلمسون كيف كان االقتباس سلوكًا ثقافيًا اعتيادياً:  -يف املراحل األوىل خاصة-الكالسيكي 
اقتباس املعاين واألفكار، واقتباس للكلمات الغريبة عن اللغة العربية, أو نـَْقل باحلرف العريب 

شهر من أن تذكر. واحلق أيضًا أن الناظر يف للكلمات الفارسية واليونانية, واألمثلة يف ذلك أ
اإلنتاج النظري يف القرون اهلجرية األربعة األوىل جيد ما يدعم ما نقول بالشواهد من علوم 
ومعارف شىت, فاجلاحظ وابن قتيبة الدينوري والتوحيدي ومسكويه واملاوردي والغزايل عالمات 

ا.    تنطق بذا
، 380رج حممد ابن إسحق الندمي (تويف سنة " أليب الفالفهرستال شك أن كتاب "

وابن الندمي هو االسم الذي اشتهر به) يشغل عند املهتم بالتأريخ للفكر العريب اإلسالمي 
مكانة متميزة؛ ولذلك لسبب واضح؛ فالرجل كان ورّاقاً, ودكانه كان ملتقى للكتاب وحميب 

" نفسه أن الوراقني  الفهرستحب "اآلداب والفنون املختلفة, وحنن نفيد من حكاية يوردها صا
كانوا يضربون يف البالد بعيداً, فيلتقون أقوامًا من أجناس ولغات خمتلفة, ويستجلبون 
املصنفات. مل يكن الوراق يُقصد القتناء ما عنده فحسب؛ بل  إن من القاصدين من كان 

زراء يستأجر بعض املصنفات من أجل نسخها، إما لغرض شخصي أو بتكليف من بعض الو 
" كان يستأجر البيان والتبيينأو الكرباء، وعلى سبيل املثال يذكر ترامجة اجلاحظ أن صاحب "

دكاكني الوراقني ليقضي الليل فيها متنقًال بني املصنفات، وتذكر احلكاية أن الرجل قضى خمتنقاً 
أن حتت أمحال من الكتب مل تقدر شيخوخته املتقدمة على مقاومة ثقلها, وما يعنينا هو 

الوراقني كانوا يتوافرون على كنانيش وسجالت جامعة, يفهرسون فيها الكتب والكتاب من 
" أمام جرد شامل للرتامجة املعاصرين البن الندمي وأخبار الفهرستخمتلف األصناف. حنن يف "

عامل «العصور السابقة عليه، وأمام إحصاء شامل ملا كان من املرتمجات واملصنفات متداوًال يف 
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. حنن إذن أمام مادة ثرية هي ما يصفه املنشغلون باملنهج التارخيي يف العلوم اإلنسانية »لماءالع
(السجالت التجارية، سجالت احملاكم، التقاييد، إخل..). وإذا ما  »غري املقصودة«بالشهادة 

 تركنا جانبًا ما هو مشتهر من ترمجات الكتب اليونانية أو املنقول إىل العربية منها بتوسط
السريانية ألمكننا أن حنصي أحد عشر كتابًا منقولة إىل اللغة العربية من الفارسية، يدور أغلبها 
حول سري امللوك وأخبار الدول املتقدمة, ولوجدنا شذرات ِحَكمية تتأمل يف أسباب عز الدول 
باً يف أول عزها, ودواعي احنطاطها يف آخر أيامها, وحنن حنصي مع ابن الندمي سبعة عشر كتا

منقوًال من اللغة اهلندية ترجع كلها إىل موضوعات السياسة والتدبري  والسري وما يسمى بنصائح 
  .16امللوك أو مرايا األمراء

كذلك جندنا أمام ثروة معرفية ال تقدر عند مؤرخ الفكر بثمن؛ لألسباب اليت ذكرنا 
يف الفرتات املشار  بطبيعة األمر، ومن حيث هي إخبار عن املناخ الفكري الذي كان سائداً 

نظرنا يف كتب ترامجة  - من جهة أخرى-إليها من العصر الكالسيكي اإلسالمي. ولو أننا 
للمسنا مظهرًا آخر من مظاهر  - وهي غري قليلة-الفقهاء واحلكماء واألطباء يف األندلس 

ا حدا , وصورًا كثرية من صور االقتباس من تلك الثقافات. ذلك م»الغري«اإلقبال على ثقافة 
"، وهو اإلنسية العربيةعن " - يف أطروحته الرائدة عن ابن مسكويه-ُحممد أركون إىل احلديث 

ما محل زمرة غري قليلة العدد من مؤرخينا ومفكرينا (ومن الغربيني أنفسهم) على إطالق نعوت 
ها يف خمتلفة على ما ساد األندلس من روح احلوار بني الثقافات, ومن اإلقبال على االقتباس من

وقد صاحبنا أبا احلسن املاوردي - حال من اإلجيابية الفسيحة. وانطالقًا من موقفنا الشخصي 
فرتة غري قليلة يف أحباثنا اجلامعية ودارساتنا األخرى ويف انشغالنا بالفكر السياسي يف اإلسالم 

- ايب نستطيع دعم القول يف االقتباس اإلجي -(وباآلداب السلطانية ضمن تلك االنشغاالت)
  .17بأمثلة وشواهد كثرية - عند مفكرينا يف العصر الكالسيكي

 -بذلك واقع احلال كما يشهد- ذي ننعته باإلجيابية الفسيحة كانهذا االقتباس ال
ا درجة عالية من التوفيق دون خشية - , فكانتمنوذجًا لعمل التبيئة الناجحة اليت وفق أصحا

كتابة يف اجملاالت اليت عرضت هلا. كذلك كان الشأن إبداعًا وإسهامًا يف ال - إسراف يف القول
عيون كتاب "  - على سبيل االستشهاد فقط-  وحسبنا أن نذكر منها ,يف كتب اآلداب

" للجاحظ، وكتب التوحيدي ومسكويه البيان والتبيين" أليب قتيبة الدينوري، وكتاب "األخبار
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" ولنحكم بصدق ما حة الملوكنصي" و"تسهيل النظر" و"أدب الدنيا والدينواملاوردي يف "
مصنفات الفارايب وابن سينا وابن رشد وابن باجة وابن  قدمناه من دعوى. وكذلك كانت

 وأعمال أصيلة بشهادات الدارسني غربًا وشرقاً  ,إضافات يف الفلسفة -يعهامج– , فهيطفيل
  فلسفة إمجاًال.بداللة مكانتها يف تاريخ ال ؛من الذين انكبوا عليها عقوداً عديدة من الزمان

اية احلديث عن الفكر العريب اإلسالمي يف املراحل اليت حنرص على - صفوة القول يف 
ن الثقافة العربية اإلسالمية يف عنفوان عطائها ويف اللحظات أ -نعتها بالعصر الكالسيكي

ا كانت ثقافة مستها احلوار - ة أخرىيف عبار - وقبوله وااللتزام به. يصح القول الناصعة من تكو
على للثقافة احلوارية، تلك اليت تقوم  االعصر كانت منوذج هذا إن الثقافة العربية اإلسالمية يف :

أي  ؛متناع عن االنغالق يف القيود اليت َيشد إليها فكر الثنائيات املطلقةواال ,قبول االختالف
حلوارية وفكر الثنائيات تلك اليت يرفضها الفكر بطبيعته وتوقه الدائم إىل احلرية. بني الثقافة ا

املطلقة يكمن الفارق بني االنفتاح واالنغالق، بني احلرية والعبودية، بني القدرة على اخلصوبة 
اإلسالمي يف العصر الكالسيكي واإلبداع واالنزواء يف غياهب العقم والتقليد. الفكر العريب 

  اس منه واالهتداء بنوره.منوذجاً حيسن منا االقتب - بعضهانا عند فْ وقَـ  ,ألسباب شىت- يظل
                                                           

  .2، ص. 2، ج ه 1332، مطبعة الفتوح األدبية، القاهرة، البيان والتبييناجلاحظ،  -  1
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  االفتتاحية:

  

  التفاهم إلى التسامح من

  السالمي الرحمن عبد

  

 يف ُمشاّحة ال" إنه :اإلسالم يف والكالم الفقه ُأصول علماءُ  يقول 
 العربة بل ؛واملباين باأللفاظ عربة ال أنه بذلك يعنون وهم ،"االصطالح

 املقصودُ  ويكونُ  ختتلف األلفاظ واألساليب فقد ,واملعاين املضامنيب
 نشوء بدايات يف األلفاظ يف االختالف يكون ما وغالباً  ,واحداً 

 ينشأُ  سوقها، على واستوت الثقافة استقرت إذا حّىت  ,الفكرية املنظومات
 فيقلُّ  والصنعة، الفنّ  أهل بني عليه التعاُرف جيري مصطلحيٌّ  عاملٌَ 

 ونقد قراءة إىل املتجادلون  أو املتحاورن وينصرف الشكل، يف االختالفُ 
  .مفاهيم من عليها املتعاَرف املصطلحات وراء ما
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 التعدُّد أو املصطََلحي االختالف فهم يف املذهب هذا أنّ  بيد 
 عن تشخيصيٌّ  تعبريٌ  فاملصطلح ؛إطالقه على صحيحاً  ليس املصطَلحي

ٍ  فهمٍ  ٍ، علمٍ  جمال يف معنيَّ  االختالف فإنّ  ولذا. معنيَّ  تارخييٍّ  وظرفٍ  معنيَّ
 واحلكم ميو والتق  الفهم يف خمتلفة مناهج عن الغالب يف يُعبـِّرُ  املصطلحي

 ظهر فقد ,والتفاُهم التساُمح مصطََلَحيْ  على األمر هذا وينطبقُ  ,معاً 
 اخلالفُ  كان  عندما عشر، السابع القرن يف أوروبا يف التساُمح مصطلح
 كثريةٍ   وحروبٍ  نزاعاتٍ  إىل مؤّدياً  والكاثوليك الربوتستانت بني الديين
 احلياتني يف شلل إىل الطرفني بني يؤدي كان  الديينَّ  اخلالف وألنّ . ةوكبري 

 كما( التساُمح كان  فقد والبناء؛ العيش ُسُبل ويُعطِّلُ  والعامة، اخلاصة
 جمال عن الديين اخلالف إلزاحة ومطلوباً  مقصوداً ) لوك جون فهمه
 أو دينه على كلٌّ   يبقى أن دينياً  املختلفون يستطيع حبيث العامة، احلياة
 الذين اآلخرين مع يتعايشَ  أن نفسه الوقتِ  يف ويستطيع اخلاّص، مذهبه
 ميكن هذه التساُمح ذهنية وبواسطة. واملذهب الدين يف عنهم خيتلف

م تنظيم يف يتعاونوا أن للمختلفني  مع عالئق إقامة ويف العاّم، شأ
ا بالروحية الدولة أو الوطن خارج املقيمني اآلخرين ِ   .ذا
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 التساُمح مرحلةُ  كانت  احلديثة، األزمنة على املسلمون أطلَّ  عندماو  
 اِحلَقب يف احلضاري جماهلم ويف- لديهم ظهرت فقد ,استتبَّتْ  قد لديهم

 واسعةٌ  نزاعاتٌ  بينها وقامت متعددة، وفقهيةٌ  كالميةٌ   مذاهب -الوسيطة
 إمنا. ا املّتصلة واُألخرى الدينية املسائل يف بالتدريج مخدت أن لبثت ما

  وقضايا مبشكالتٍ  معها أتت واملعاصرة احلديثة األزمنة أنّ  حدث الذي
 ُكلّ   لدى وكما ,ملواجهتها وطُُرق وسائل على االتفاق الصعب من كان
 إىل تتحول أن تلبثُ  ال اخلارجية التحديات فإنّ  والثقافات؛ األَُمم

 عندما للمسلمني جرى ما وهذا وتَتعاَظم، تستشري داخلية نزاعاتٍ 
 إىل جديدٍ  من احلاجةُ  ظهرت ولذلك. احلداثة بتحديات ووجهوا
 بعُضنا ويعُذرُ  فيه، اتفقنا فيما نتعاون(: املشهورة للمقولة جتديداً  التساُمح

 مفرد آثـَرَ  من هناك كان  الواقع هذا عن وتعبرياً . )فيه اختلْفنا فيما بعضاً 
 ,بالفعل االصطالح يف ُمشاّحةَ  ال وهنا ,التساُمح مفرد على التساُهل

 هذا املفّكرين سائر استخدم أن عشر التاسع القرن أواخر يف حدث وقد
 مل َوَمنْ  األورويب الفكري التاريخ عرفوا َمنْ  ذلك  يف وسواء املفرد،
  .يعرفوه
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  والعشرين، احلادي القرن مطلع  يف التساُمح جملة نشأت وعندما 
 املسلمني، بني الختالفا اعتبار: اعتباران املصطلح ذا لألخذ كان

 العالقات واعتبار. اإلسالم رحابة إىل اخلالفات تلك جتاُوز وضرورة
 يف اإلبراهيمية األديان وخباصةٍ   اُألخرى؛ والديانات اإلسالم بني اجلديدة

 ونزاهةٍ  بأمانةٍ  التساُمح سبيل اجمللةُ  سلكت وقد. ومدارسها مذاهبها شّىت 
 الفكرية االجتاهات شىت من لُكتّاب ودراساتٍ  حبوثاً  فنشرت ,شديدتني

 تقيُمها اليت السنوية الفقهية الندوة ويف. اخلارج ويف املسلمني ديار يف
 نشر على اجمللةُ  أقبلت -السنوي الثقايف مومسها يف كما- األوقاف وزارةُ 
 الفكرية ومذاهبم منازعهم اختالف على للمدعّوين، احملاضرات سائر

 اإلفادة وأنّ  ضروري، االنفتاح أنّ  ذلك وراء من املقصودُ  وكان. والدينية
 التقدم عمليات يف املختلفني، هؤالء مقوالت من ضرورية بل ممكنةٌ 

 اجملال ويف. األوسع والعامل العريب  والوطن بالسلطنة اجلارية والتطوير
 يف لإلسهام اجمللة َمسَت -واملسلمني املسيحيني بني احلوار جمال- اآلخر
 قضيةُ  هي فالقضيةُ  ,والفوضى اجلدال أجواء خارج يدةٍ جد عالقةٍ  ُصنع
 اخلصام من عهودٍ  بعد الكبريين، العامليني الدينني بني العالئق جتديد
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 -الوزارة سياسات ضمن- من اجمللة تعاونت وقد. النزاع ووجوه
 وفلسفة الدينية الدراسات يف واجتاهات وكنائس جامعاتٍ  على وانفتحت
 حبيث كبٌري،  جتاُوبٌ  هناك وكان. أوروبا ويف تحدة،امل الواليات يف الدين،
 لدى كما  املسلمني، لدى والتغيري للنقاش خصبةً  بيئةً  اجمللةُ  صارت

م يف املسيحيني   .املسلمني مع وتعاُملهم لإلسالم، نظر

 على ُأخرى خطوةً  نتقدم أن والنقاش العمل من عقدٍ  بعد رأينا وقد 
 يف اجمللة تسمية إىل باملصري لعميق؛وا الواسع القرآين التعاُرف درب
 انتهت اخلالفات أنّ  ذلك يعين وال. بالتفاُهم اجلديدة التطويرية املرحلة
 للحوار أنّ  يعين التغيري هذا لكنّ  ؛األديان بني أو الفكرية املذاهب بني

 الوصول وهو متاماً، واضحاً  ليكونَ  ؛لذهنيته يئَ  أن رأينا هدفاً  والنقاش
 تأكيدها على نعملُ  مشرتكة، قواسم على اللقاء أو التفاُهم إىل

 من خلقناكم إنّا الناس أيها يا{: الكرمية اآلية يف جاء فكما. وتعظيمها
 اهللا عند أكرمكم إنّ  لَتعارفوا وقبائلَ  شعوباً  وجعْلناكم وأُنثى ذكرٍ 

 ونوازعه ميوَلهُ  يُغالبُ  الذي هو املسلمني من والورِعُ  فالتقيُّ  }أتقاكم
 وهذه. القرآين والتعاُرف التفاُهم خطّ  يف الدخول أجل من اُفريةالتن



6 
 

 ؛عليه وسالُمهُ  اهللا صلواتُ  النيب ودعوة الكرمي القرآن سبيلُ  هي السبيل
 ِمّلةُ  تتضمُنها اليت التوحيد، دعوة الواحد، الدين دعوة القرآن محل إذ

 اهللا إىل شركنيامل دعوة على النيب فأقبل ,السالم عليه األنبياء أيب إبراهيم
 الواحد الدين على للتفاُهم املشرتكة القواسم إبراز على أقبل كما  الواحد،

 أتباع ومن منهم واملطلوب بالتوحيد، يقولون الذين الكتاب أهل مع
 الكتاب أهل يا قل{: مقتضياته حتقيق -صلى اهللا عليه وسلم-النيب
 وال وال نشرك به شيئا اهللا إالّ  نعبدَ  أالّ  وبينكم بيننا سواءٍ  كلمةٍ   إىل تعالوا
 بأنّا اشهدوا فقولوا توّلوا فإنْ  اهللا دون من أرباباً  بعضاً  بعُضنا يتخذ

 هدىً  من منلك ما مثل ميلكون الذين الكتاب أهل فهناك. }مسلمون
 والقاسم والنور اهلدى مقتضى هي اليت السواء الكلمة وهناك ,ونور

 اهللا أمام السواسية وهناك ,الواحد اهللا عبادة على للتفاُهم الداعي املشرتك
 على أصرُّوا فإنّ  ,العالقات ويف اإلميان يف الَغَلبةُ  تُسودُ  ال حبيث ؛والناس
 هذا اإلسالم، هذا يف مستمرون أننا نؤّكد بل نُنازُعُهم، ال فإننا اخلالف
  .آِجالً  أو عاجالً  عليه نلتقي أن بد ال والذي الواحد، الدين
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 هابرماس ألستاذه هونيت أكسل املعاصر ملايناأل املفكر قال لقد 
 ؛هدفاً  يكونَ  أن ميكن ال ذلك إنّ  :احلوار طريق من للتواُصل الداعي
 أو التفاُهم  إىل ذلك جتاُوزُ  ينبغي بل ؛احلوار أجل من حواراً  يصبح ألنه

 على التفاُهمَ  تكونَ  أن ينبغي احلوار غاية أنّ  أي ؛املتباَدل االعرتاف
  .جامعة أو مشرتكة قواسم

 تطوير إىل تقصدُ  إمنا هلا عنواناً  املفرد هذا تتخذ إذ التفاُهم جملة إنّ  
 لتحقيق تسعى أن تريد كما  احلوار، وراء من الغاية حتديد وإىل جها،
 نضع وحنن النقاش، وتعميق والعلمي، الفكري اَجلهد من باملزيد ذلك

 كبريٍ   تفاُهمٍ  على قيالتال هدف: البعيد/القريب اهلدف هذا أعيُننا ُنْصبَ 
  .العامل ومع أنُفِسنا مع



  1اإلسالم والعالمباب: 
  

 االستشراق خطابات
 أروين روبرت

 عثمان أحمد : ترجمة

 
 ،1978 عام في المنشور سعيد، إلدوار "االستشراق" كتاب أن طويلة فترة منذ تأكد قد كان إذا   

 عن دفاعه إلى -اآلحايين غالب في- نستند التأويل، وأخطاء الحدثية األخطاء من العديد على احتوى
 التي والكتب الكتاب، ھذا أن أعتقد ناحيتي من .المجال ھذا في النقاش وتنشيط البحثية حقولال فتح
 في األمر آخر انحصر عنه نجم الذي كبير حد إلى الحي النقاش وأن البحث، آفاق أغقلت حذوه حذت
 يكون ولكي كتابته؛ إلى حاجة في والفني اآلكاديمي االستشراق تاريخ يظل دوما .للغاية ضيقة حدود
ة الحدود اجتياز الالزم من معا، آن في وكامال واضحا ة الكرونولوجي ة التعسفية والطوبوغرافي  كلي
ار سعيدا أن -المثال سبيل على- تماما الغريب من .وتالميذه سعيد استحضرھا التي  يتجاھل أن اخت

ا شمال في الفرنسي الوجود يم والتواطؤ إفريقي ذي الحم دانھا في نالحظه ال ين بل ديرين ب  الم
د في أسھم مما والفنانين، الجامعيين الكولونياليين، ر العرض فق ذي الفرنسي لالستشراق الكبي  ال

 .الرومانسيين الكتاب أعمال بعض تحليل في مجھوده حصر حيث حظوته، من سعيد اقترحه

دفع وھو بنفسه يشعر لم سعيدا أن جيدا نتخيل    ام نحو ين ا لالستشراق، الكامل االتھ  قتضيي مم
يالً  المنھج تحل ا، نفسه، ب ة، والدراسات االجيبتولوجي ة، والفارسية، العبري ال والتركي اء أعم  علم

 .الشرق إلى بالنسبة الغرب في الثقافية التفاعالت سلسلة كل كما الصينية، والحضارة السنسكريتية
د؛ يخلق لم سبق ما كل تحليل على القادر االنسيكلوبيدي والعقل د بع ا استطلع اسعيد أن بي ا نوع  م
 .الكبير الحذر إلى به أفضى مما المتطور، الصينية أو السنسكريتية الدراسات منھج

 واإلسالم العرب دراسة في قويا تحوال -1798 عام في- بونابرت يدي على مصر غزو يؤسس لم   
رغم على- يكن لم سبق ما أن أفكر إنني إذ النقطة؛ ھذه إلى أرجع وسوف الغرب، في  من أن من ال

ا غير .االجيبتولوجيا تاريخ في قطيعة لحظة -حدوثه الممكن ا إذا أنن ى نظرن اريخ إل  الصينولوجيا ت
ة فترة منذ عليه الفرنسيون يھيمن علم وھو- (الصينية الحضارة علم)  أن الواضح من نجد -طويل

 للعلوم اذيةأست كرسي تخصص دولة أول فرنسا كانت .استثنائية أھمية أي يمثل ال (1) 1798 عام
رن وخالل .1814 عام في الصينية ال تطورت عشر، التاسع الق ار أعم ذا في المتخصصين كب  ھ
ان،) المجال وزا جولي ز-سان دو وھرفي ريم ا نستطيع أن دون (دوني ة بالنزعات ربطھ  اإلمبريالي
وجي ابن) ماسبيرو وھنري بليو بول خلد .لفرنسا د (االجيبتول رن خالل التقلي ى العشرين، الق  وحت
 الجوھري الحدث أن بيد الصينولوجيا؛ كموجه مكانتھا على فرنسا حافظت الثانية، العالمية الحرب
 في يتمثل - ليز سيمون باسم واسع نطاق على المعروف – ريكمانز بيار الصينولوجي سطره الذي
 .الصينيين من كانوا -الماضي في كما اليوم- الصينية الحضارة علماء معظم أن

 الثامن القرن مدى على الھندية القارة لشبه البريطاني االحتالل أفضى الھندية للدراسات سبةبالن   
 والمسائل السنسكريتية حول اإلصدارات من وكمية الباحثين، من مھمة مجموعة ظھور إلى عشر

ال سبيل على- ترجع البارزة المبكرة اإلسھامات من عددا أن الحقيقي ومن بھا، المتعلقة  ىإل -المث



ام ري أو جونز ويلي وليبروك توماس ھن ى ولكن .ك ال، وجه عل م االجم ع ل اج يتب اديمي اإلنت  األك
ة الجامعات وكانت الراية، ة البريطاني دال السنسكريتية، حول دراساتھا تطوير في بطيئ  أن من وب
دْ  -"المدنية الھندية الخدمة" في يعمل كان الذي -ليال شارلز السير المستشرق يكرس  اسةلدر جھ

ة؛ الموضوعات ه يحقق أن فضل الھندي ر الجاھلي، العربي الشعر ترجمة في كباحث متعت  أن غي
ا ؛1808 عام في شليجل فون فيلھلم ألوجست أستاذية كرسي خصصوا من أول ھم الفرنسيين  بينم
 .لتأسيسه 1853 عام حتى إنجلترا انتظرت

ا مؤھال لست     ة، الدراسات عن للحديث يكفي بم رغ الھندي ى أرجع أنني ي اب إل  الضخم الكت
د (1950) "الشرقية النھضة" ذي شواب، لريمون ذه خصصه ال ه أالحظ المسألة، لھ د أن  أن يؤك

ل قبل من 1771 عام في المنشور- "آفيستا الزند" الفرنسي العمل وران-آنكتي  التحول أسس -دوب
 تدين أنھا إلى نرى المجال ھذا في الالحقة للدراسات بالنسبة .الشرقية الدراسات تاريخ في الحقيقي

د في والحكمة اللغة عن" مثل نتاجات خالل من لأللمان، العميقة للمعرفة -جوھريا-  Über) "الھن
die Sprache und Weisheit der Indier) دريش ون لفري ة شليجل، ف اد" ترجم  البھاجاف

 .مولر لماكس "فيدا الريج" وترجمة شليجل، فون فيلھلم أوجوست قبل من أخرى وأعمال "جيتا

ة والترجمات باالكتشافات بقوة المتأثر شواب، بينھا التي األدبي العالم صور أحصينا إذا     المتقدم
 بودلير، ميشليه، ھوجو، نوفاليس، المارتين، جوته، – عشر التاسع القرن خالل الھندي األدب عن

 .بينھم الوحيد البريطاني كان خيراأل أن نرى - شيللي فيتمان، امرسون، شوبنھاور، نيتشه، ھاينه،

انيين، المستشرقين جانب من نسبيا الصغير اإلسھام ھذا من الرغم على ذلك، ومع     قامت البريط
ا التي األبحاث ة أعضاء حققھ ال في اآلسيوية الجمعي دور البنغ ة النھضة" ظھور في ب  "البنغالي
 وضح مثلما- ذلك عن فضال . بفخر معه والتعامل ماضيھم، اكتشاف البنغاليون أعاد حيث األصيلة؛
وذا" كتابه في آلين شارلز ا االستشراقية األبحاث أدت -(2002) "واألصحاب ب اث في دورھ  انبع
 .آسيا جنوب في المجددة البوذية

 مختلف في .واحدة قطعة من "مھيئا" يكن لم االستشراق إن: ثانية القول الالزم من للتوضيح،   
بالد ة ال ر رتطو األوروبي ة، مراحل عب ة متباين ات متنوعة وبكثاف ة وتكوين  تطور وانشغل مختلف

رنين في العربي العالم نحو الموجه االستشراق  الدراسة اطار في عشر والتاسع عشر السابع الق
 كتابات من مختارات وترجمة والتفسير، واألحاديث بالقرآن، للجدل المثيرة وأحيانا النقدية، العلمية

ى ھيمنت التي ھي الدينية االھتمامات أن نجد وبالتالي، الطبري يماس ال المؤرخين، ذا عل م، ھ  العل
 عبرية لفھم -البداية منذ وھذا- العربية بدراسة قاموا قد كانوا وإذا .العشرين القرن خالل األقل على

اة نمط عن شيء معرفة أو فضلى، بصورة المقدس الكتاب رانيين حي دماء، العب  عن البحث أو الق
اء ادةإع ا بن ة كرونولوجي ين عالمي ة تب واريخ دق ا التي الت د دونھ ديم العھ  لعمل التحضير أو ، الق

ين التقريب في المساعدة أو اإلرساليات، ائس ب ر أو كنيسة مع الشرقية المسيحية الكن  من أكث
 خالل .(2) التأليھيين أو البروتستانت، أو الكاثوليك، على النقاش في االنتصار أو الغربية، الكنائس
ة األسباب وكانت اإلسالمية، الدراسات مجال على االكيروس رجال ھيمن طويلة، فترة  أصل الديني
 كان اإلمبراطورية مساندة من بدال .عشر السابع القرن خالل إنجلترا، في العربية كراسي أّول إنشاء
رئيس المحرك الجحيم، من والخوف الجنة في واألمل السالم، عن البحث رة تشراقلالس ال  من لفت
 .الزمن

ى صغير أثر كأدب، العربي، األدب في "وليلة ليلة أللف" كان -األھمية كبير ولكنه -باستثناء     عل
ك، ومع .النھضة عصر بعد ما األوروبية الثقافة ة ففي ذل رن بداي دى عشر التاسع الق رة تب  أن لفت
اك كانت حال أي وعلى .يتحقق لم أملٌ  أنه غير عظيما، نصا تصبح أن الممكن من عنترة ملحمة  ھن



دى الجاھلي بالشعر بجدية اھتمت -المارتين دو آلفونس أو ليال شارلز مثل- قلة ى .العرب ل  أن حت
ات كبرى في اكتشافھا يعاد التي الرائعة المصورة العربية المخطوطات ة المكتب م األوروبي ر ل  أي تث

 .اقتنائھا وقت حقيقي جمالي أو علمي اھتمام

رب، على ملحوظ تأثير أي الفارسيين والفن لألدب يكن لم -وبالمثل- األمر قيقةح في    ر الغ  أن غي
ة أو األكاديمية االھتمامات كانت المرة ھذه ل الديني ة، أق م أھمي اك يكن ول د ھن ر تقلي  للدراسات كبي

ارف وكانت فرنسا، أو ألمانيا أو العظمى، بريطانيا في سواء الفارسية، ة المع ة البريطاني  واأللماني
ر تمضي ى .الفرنسية الترجمات عب ال سبيل عل دّ  المث ه ترجمات تع ر دو آندري ل أحد روي  أوائ

رى أھمية ذات عشر، السابع القرن من الثالثينيات خالل الفارسية درسوا الذين الفرنسيين  أخذ .كب
دىت حيث شعرية؛ ترجمات من رمزية سلسلة إطار في معناه الفارسية بالثقافة االفتتان  ضرورة ب
ه سعدي ترجمة مقابلة ر دو ألندري ة روي امز وسعدي حافظ بترجم  شاھنامة وترجمة جونز، لولي

ة موھل لجول الفردودسي ام عمر بترجم د الخي ذه في .لفيتزجيرال  من الشعرية المجموعة ھ
ذكر أن الممكن ومن فارس، بالد في الرحالة من عدد نصوص بعض إضافة الضروري نھم من ن  بي

و دو آرتور مورييه، جيمس شاردان، جون فال، يلالد بيترو ار أو جوبين وتي بي الي، .ل م بالت  يكن ل
ى منصبا الفارسي بالموضوع الغربي االھتمام ا عل اريخ، أو التيولوجي ا الت ى استند وإنم  الشعر إل

ا أو الفارسي، اه م ا عرفن ة من الفارسي الشعر من حالي ى، ناحي ذوق أول امي وال ات المتن  للمنمن
ة من فارسيةال ذا .أخرى ناحي ة االھتمامات كانت وھك ذه والصوفية الجمالي رة ھ  مقدمة في الم

 -العرب فتحھا أن وبعد- فارس بالد أن شواب رايموند شرح الشرقية النھضة عصر خالل .المشھد
ة احتلت ة مكان ى مھيمن ا الخارطة، عل ة ولكنھ األخص متكئ ى ب ل ماضيھا عل  آفيستا،) االسالم قب
دءا" .(مسماريو بھلوي الد من ب ارس، ب ل، خالل ومن ف ا آنكتي واب أخذت شواب، كتب كم  األب
 (6 .ص) ."...تنفتح

ى    ة اقتصرت وإن حت ة بداي أواخر األوسط بالشرق الغرب عالق رن ب امن الق ذكر عشر، الث  أن ن
 العرب عن الرومانسيين فضول جذبوا الذين ھم الھنود، والمسلمين ما، حد إلى وااليرانيين األتراك،
م بايرون أن لنا يتبين جانب، على "وليلة ليلة ألف" بوضع ا يكن ل ة، بالمسائل مھتم ا العربي  وإنم
اإليرانيين تتعلق (3) لمور "رخ الال" (رواية) .واأللبان باألتراك ود والمسلمين ب ان .الھن  ينظر ك

ى ى المجموعة إل رن في- المستشرقين الرسامين من األول ار ىعل -عشر السابع الق م اعتب  أنھ
رارا مرارا أقولھا- عشر التاسع القرن وفي ."البوسفور رسامو" م -وتك ي االستشراق يكن ل  األدب

ى كانوا وبالتالي،فقد مشتركة، مسبقة أحكام ومجموعة مفردات تستخدم متجانسة حركة  خالف عل
انيين المستشرقين ور، – البريط ي، السجل في – شللي ساوثي، م ذين األدب ون ال  صورة يمثل
ال، شاتوبريان، – الفرنسيون كتب المكاتب، مستشرقي ارتين، نرف وبير، الم ان، فل وتي، فرومنت  ل

 .تخيال وأقل توثيقا أكثر تعد -إذن -وكتاباتھم واقعيا، زاروھا أماكن عن األحايين غالب في – جيد

ذين- موريير وجيمس سكوت ووالتر ھوب وتوماس وشيللي ومور بايرون ھيمن    و ال  ذروة اكون
رد، عن بموضوعاتھم -البريطاني األدبي االستشراق ان األھواء التم ى الشرقي، والطغي ود عل  العق

ة ى الثالث رن من األول ة نتحقق .عشر التاسع الق ه ثاني رتبط ال أن أدنى ي ة ب ا مع عالق  كرونولوجي
ة، ا مع وال اإلمبراطوري ى الشرقية، الموسيقى وال التصوير كرونولوجي ذا من اتالثمانيني وحت  ھ

ا وكانت األوسط، الشرق في ممتلكات إلنجلترا يكن لم -عدن في مرسى باستثناء- القرن  طموحاتھ
ة في السياسية الي محددة المنطق ى االستحواذ في بالت ة عل ة مكان ة اإلمبراطوري  للتصدي العثماني
وانئ في الروسية للطموحات ة، البحار م ات آواخر ومع الدافئ رن من الثمانيني  عشر، لتاسعا الق
 آخر وفي السودان، نحو تقدمت ومنھا كمستعمرة، مصر على فعليا يديھا العظمى بريطانيا وضعت



  .األوسط الشرق في الوقتية إمبراطوريتھا العظمى بريطانيا بنت -األولى العالمية الحرب بعد- األمر

ا تكن لم    ةً  البريطاني االستشراقي التصوير كرونولوجي ىإ بالنسبةً  مختلّ ا ل  أو األدب كرونولوجي
ة وفي .اإلمبراطورية ر، حقيق دى االستشراقي التصوير ازدھر األم انيين ل ى البريط دي عل د ي  دافي

د ويلكي رتس ودافي دريك وجون روب ويس، فري دءا ل ات من ب رن ثالثيني  أن أي عشر؛ التاسع الق
ة المتوسط البحر عبر البخارية بالسفن الرحالت ة والمرون دخول سھلتا الصحي للحجر المتمھل  ال

ى ا وضعنا إذا الموسيقي لالستشراق بالنسبة .المقدسة واألراضي مصر إل  موسيقى نمط جانب
ى للتوصل عشر؛ التاسع القرن نھاية انتظار الضروري من عشر، الثامن القرن خالل اإلنكشارية  إل

ة ورودين، مع مھمة حرك ل، كورساكوف، رمسكي ب ارتوخ، ساتي، رافي  نسبةبال .وآخرين ب
ام مع عشر، التاسع القرن نھاية مع إال ينتعش أو يبدأ لم البريطاني الجامعي لالستشراق  رايت ولي
  .سميث وروبرتسون

 .موحد "استشراقي خطاب" بوجود للقول، مجال ھناك ليس األمر، حقيقة في إذا،   

رك    ا لنت بعض جانب ة سؤال الوقت ول ا معرف ان إنْ  م اك ك األ أو واحد خطاب ھن م حرىب  من ك
 في .استشراقي خطاب أي في السياسة أسبقية : كبديھية سعيد اقتطعه عما نتساءل لكي الخطابات،

 أكون أن حاولت (2006 في المنشور – (**) "وأعداؤھم المستشرقون : المعرفة برغبة") كتابي
ا عرضا ة للدراسات تاريخي ي واإلسالمية العربي دّ ت السياسة أن مسلّمة من تنطلق ال الت  القوى ع
ة ألن ببساطة؛ المنھج بھذا وقمت الدراسات، لھذه القاطرة ي ستتبدى أخرى فرضية أي  مغلوطة ل
 .تاريخيا

ين األساقفة عن- تومبسون .ب .ا أسماه ما أدخر لن    ة المثقف اء والكھن ر التسامح" -العلم  الكبي
ً  الحالي عصرنا كان إذا ألنه ؛"للجيل ا ذا- متعلمن ر وھ ة إسقاط نتجنب أن الزمال فمن -طيب أم  أي

  .السابقة األجيال على علمانية

ة كانت مثلما لالستشراق، األولى اللغة كانت الالتينية اللغة أن -الشأن ھذا في- لنذكر    ة لغ  المعرف
ة، ذا الجامعي م ھ دَّ  ل داً  يتب م .الحالي النقاش في أب ة تكن ل ة أولي ة اللغ ا- الالتيني ة كم ة أھمي  اللغ
ة د نتيجة، دون من -اليوناني ق وق ة األمر تعل ة، بلغ ان عالمي ى السھل من ك دانماركيين، عل  ال

ذا إلى إسھاماتھم يجلبوا أن واألسبان والروس الھولنديين، ى .المجال ھ ديين أن حت وا الھولن  اتجھ
وس، ابنيوس، : التينية أسماء حمل إلٮإلى ك، عن فضال .رابلينجيوس جولي ا ذل ق حينم ر تعل  األم
ة، اللغة لقواعد األولى بالكت بإعداد ة قواعد كتب كانت العربي ة اللغ ذى النموذج الالتيني ه المحت  ب
ة الخالفة ونھاية صعود درسوا الذين المؤرخون مال .الرعونة من بشيء ى العربي  سردھم نسخ إل
 الھند شركة اجتذبت .الرومانية اإلمبراطورية وسقوط انحالل في جيبون وانھيار صعود على حرفيا
ى مرشحيھا قيةالشر ات قاعدة عل ين امتحان درتھم تب ى مق ة عل رودوت، ھوميروس، ترجم  ھي

ة لحكم التحضير الرومانية اإلمبراطورية تاريخ وخدم وآخرين، شيشرون ة، اإلمبراطوري  البريطاني
 .ھيرودوت عيني عبر فارس رؤية جوبينو بعده ومن شاردان جون وواصل

ار -روماو اليونان أدب- الكالسيكي، األدب أسھم ويم كمعي ة لتق ام وخفف الشرقية، اآلداب كاف  ويلي
 أيضا، العشرين القرن في .ھوراس أو بھوميروس بمقاربتھم الفارسيين الشعراء غرابة من جونز
ى باإلشارة (1907) العرب عن األدبي تاريخه نيكولسون .أ .ر كتب  لوسيان، ھوميروس، إل

رودوت ه وبالنسبة .وتاسيت ھي ن عن ألطروحت ان ارتكن والرشدية، رشد اب ى -أساسا- رين  عل
 ليتمان واينو .(كبيرة لدرجة سيئة كانت رينان عربية إن إذ أفضل؛ وكانت) رشد البن التينية ترجمة

رن في- ه في -العشرين الق ة أللف" ترجمت ة ليل ى "وليل ة، إل ل األلماني رات جع  "الفاحشة" الفق
 يكن لم العريض الجمھور أن جليا تبين االستشراق علم يف لالتينية الساحقة المكانة ھذه .بالالتينية



 .واإلسالمولوجيين المستعربين أبحاث إلى الوصول ما حد إلى يستطيع

 في نكاية وھذا بالالتينية، "العربية الجغرافية المكتبة" غوية دو حرر أيضا، العشرين القرن في   
 متشبثين األلمان وظل الوطنية، باللغة علميةال األعمال طباعة في رائد بدور قاموا الذين الفرنسيين

رة ة لفت تح .بالالتيني ه ف ر دو آندري ذ- الطريق روي رن من ه مع -عشر السادس الق  لسعدي ترجمات
و بارتليمي أفسح ذاك وبعد الفرنسية، إلى والقرآن د المجال دربل ال من للعدي م أعم  االستشراق عل
ا .الشائعة باللغة لشرقيةا مكتبته باصدار 1697 عام في العريض للجمھور - (4) جاالن آنطوان أم

 وكان ،"وليلة ليلة أللف" بالفرنسية الشھيرة ترجمته نشر فقد -المؤسسة ھذه في بدقة أسھم الذي
 لشارل الشعبية الحكايات مجموعة قليلة بفترة سبقتھا خرافية، كحكايات ما حد إلى ملحوظا حصاده

 أعيد "سندريلال" أو "الزرقاء اللحية ذو" ،"النائمة ميلةالج" مثل حكايات أن نجد حيث بيرو، دو
 .وبارع وبسيط رشيق، بأسلوب كتابتھا

دائر الكبير النقاش في بيرو شارك قليلة فترة قبل    زاع" حول ال ين الن دماء ب دثينِ  الق  إذ ،"والمُح
رن فرنسا أنّ  صّرح ً  مستوىً  أدركت عشر السابع الق ا قاإل حضارتي عن الحضارة من راقي  غري
ي الشعبية الحكايات كانت واذا الھمجية، لنبرتھم -ھوميروس وباألخص- القدماء واتھم وروما،  الت
ة فرنسية أدبية ثقافة وجود يبين أن أراد ألنه فھذا رشيق؛ بأسلوب كتبت بيرو جمعھا ة حديث  نوعي
دماء لتعاليم إلى بشيء تدين وال ك عن فضال .الق ى المضافة الحواشي منحت ذل اتال إل ذه خراف  ھ

ات مع بالمقارنة أخالقيا مظھرا الحكايات ين في الموجودة الخراف ي، اإلغريقي: األدب م والالتين  وت
ات بمجموعة اإلعجاب ة ألف") جاالن حكاي ة ليل ي والشخصيات والمشاھد للسرد ("وليل  الت
ا ذا .أبرزتھ البول ھوراس القوطي الروائي صرح ول رأوا" : ف ر وستحظون سندباد اق ل بكثي  مث
ل- جاالن بحث ."(5) اينياس رو مث ذيب عن -بي ي، التھ ه استھاللية مالحظة وفي األخالق  لترجمت
ان الواقع في .يجدونھا التي والرذائل  الفضائل دروس من حكاياته قراء يتعلم أن تمنى  لترجمات ك
ه جاالن ة لحكايات ا- العربي أخرة جونز ترجمات كم أثير -الفارسي للشعر المت ى محرر ت  اآلداب عل

دة أنواع ترسيخ على عملت كأنھا األوروبية، روابط وقطعت جدي ايير مع ال ألدب الكالسيكية المع  ل
 .الالتينية واألعراف

ل االستطراد ھذا أنھي لكي    ا الطوي ا نوع ذه حول م ول الموضوعة، ھ  المستعربين معظم إن: أق
ة،ا اللغة إلى اتجھوا وحينما تقليديا، تكوينا تلقوا األوروبيين اروا لعربي ة اخت ة اللغ  الفصحى العربي
 القبطي قدنوس أبي مع جرى كما- المعاصرة الدارجة يتحدث أحدھم يالقون كانوا وحينما لدراستھا،

ذي(6) ى وصل ال الحيرة، يصابون -1610 عام في أكسفورد إل اديميين المستعربين أن إذ ب  األك
 محدودة عملية أھمية العربية للغتھم أن نييع مما .القروسطية الفصحى اللغة من معارفھم اكتسبوا
ان وان التجارية، والعمليات اإلمبريالية الميول ذات للحكومات بالنسبة للغاية اك ك بعض، ھن ل ال  مث

د توماس سكاليجر، ذي ساسي، دو وسيلفستر ھاي ان ال ادراً  ك ى ق ر عل ات تحري  دبلوماسية خطاب
ل أي يورد إن دون دسعي ذكر كما – ساسي دو سلفستر كان واذا رشيقة، د – دلي ن ق وَّ  مستعربي ك
م ،1798 عام في لمصر غزوه في بونابرت ذا يكن فل ة الشأن لھ ة أي ذكر، أھمي ذا إَن إذ ت الم ھ  الع
ر ان الكبي ر ك ادر غي ى ق ة التحدث عل ة، باللغ م العربي ه يكن ول ة لدي ة أي ة عن معرف  الدراجة اللغ
 في الممارسة ھذه على القادرين المترجمين على ھمةب بونابرت اعتمد بالمقابل، .مصر في الشائعة
ي عن أتحدث) الجامعي العالم في التقليد أنواع من كنوع الحاالت ھذه وظلت السفراء، إطار  تجربت

ة الشرقية الدراسات ومدرسة أكسفورد في الشخصية، ة SOAS واإلفريقي دن بجامع  خالل لن
ة ةالدراس تكون بحيث (العشرين القرن من الستينيات ة باللغ ا وإذا الفصحى، العربي تعلم أن أردن  ن

 .(7) برليتز إلى الذھاب الضروري من بدارجتھم، العرب مع الكالم



م الشرقية، الدراسات ما حد إلى الجامعات احتكرت اليوم    ذلك األمر يكن ول ا ك ل، .دوم  من بالمث
دا، المجھزة العربي العالم دراسات ألقسام الحالي الوضع ماضي إلى النظر تاريخيا الخطأ ي جي  والت
ى يرتكنون متخصصون، خبراء فيھا يعمل ى بالنسبة عريض علمي توافق عل ة المسائل إل  العربي

 .المطروحة واإلسالمية

 األبنية من قليالً  عدداً  إالّ  تمتلك لم -مثال- العظمى بريطانيا أن نالحظ الوراء إلى قليالً  نرجع حينما   
 غالب في .(محظوظة غير والصينية والفارسية التركية، الدراسات وكانت) المجال ھذا في الجامعية
ا شاغرين، -عشر السابع القرن في تأسسا اللذان- آدمز وتوماس ليدن كرسيا ظل األحايين،  وحينم

ديم في الرغبة لديھم كانت وإن حتى لتقديمه، كبير شيء لديھم ليس ألناس دوما كان شغلھما تم  تق
ا شيء راءة اقتراحه في سعيد إدوار تعجل .م اب ق ين كت  المعاصرين المصريين عن (إدوارد) ل

ادئ في ."الجامعي االستشراق تنظيم لمساعدة عمل" أنه اعتبار على ،(8) "1836" ر ب  من األم
دة الثقافة نشر ألجل" جمعية قبل من لين كتاب نشر يھدف أن الضروري  عريضا، جمھورا "المفي

م -الرئيسة نظري وجھة وھي- ثانيا .تفعمر غير ثمنه كان السبب ولھذا دعم ل ة ت ذا مؤسسة أي  ھ
ل، م أيضا العم ين تكن ل ذي- لل م ال وين سوى يتلق ل ار باحث تك ة -آث زة عالق  الوسط مع متمي

 .(الجامعي)

ات حتى أھمية ذوو مستعربون العظمى بريطانيا في يكن لم ذلك، عن فضال    رن ثالثيني  التاسع الق
ذاك بريطانية جامعة نجد ال : عشر ر وقت ة غي اة مھتم ا المعاصرين المصريين المصريين، بحي  كم
دايات شغفت عشر السابع القرن في .القول أريد ى اإلسالم ب وك، الخصوص وجه عل ا بوك  وحينم

ة في- العظمى بريطانيا في اإلسالمية الدراسات انطلقت رن نھاي األخص عشر، التاسع الق ى وب  عل
 األھمية االسالم وبدايات الكالسيكي لألدب كان -بالمر وإدوارد سميث روبرتسون رايت، ويليام يدي

رن لمستشرقي وبالنسبة أيضا، ى ينتمي فالشرق عشر التاسع الق م .الماضي إل اك يكن ل  أي ھن
اة بشأن علمي فضول رن وفي المعاصرين، الحضريين المصريين حي  فقط انطلقت العشرين الق

 .العرب عن لوجيةواآلنتروبو االثنوغرافية الدراسات

 لعمل الداعمة المؤسسة كانت "اآلسيوية الملكية الجمعية" أن ثانية سعيد أكد لين عن حديثه في   
ة جريدة" مجموعة عناية بكل راجعت لي وبالنسبة لين، ة الجمعي  األعوام خالل "اآلسيوية الملكي

ر كانت أنھا لي دىويتب بل الجريدة؛ تذكره لم عشر، التاسع القرن ثالثينيات من األخيرة ة غي  مھتم
 -جامعيين وليسوا ھواة قبل من مكتوبة وھي- المقاالت كانت فقد المعاصرة، العربية بالثقافة أساسا
دة" عن مھم اختالف ھناك تلك النظر وجھة من .الھندية بالثقافة الغالب في تھتم  "اآلسيوية الجري

ا إذ نفسه، العصر خالل فرنسا في المنشورة ار من عددا افيھ نجد إنن امعيين، كب ال الج ين أمث  اتي
ى حاجة في لسنا أننا غير الشرقية، اللغات مدرسة من تاسي دو جارسان أو كارتمير ول إل  إن :الق

ة" م "اآلسيوية المجل ر ل ام أي تث اب اھتم ين، بكت م ل تم ول دا تھ ادات أب  العرب أو المصريين  بع
 .المعاصرين

م يمسُّ     اني التفوق فھ لج أي) األلم امر ي ة الدراسات مجال في (وفاليشر بورجشتال-ھ  العربي
- جوتنجن لجامعة وكان الخاصة، جامعته يدعم ألماني أمير كل كان .الجامعات من عددا واإلسالمية

ا في رائد دور -الخصوص وجه على ة الكالسيكية، للنصوص السياقية مقاربتھ ة مقارب د مطبق  بع
ى بالتعميم ذلك ة النصوص عل ةوا الكتابي ام .لعربي ا في اليھود تحرر ق دور ألماني ي؛ ب ام إذ طليع  ق

اء ود؛ العلم ال اليھ ام أمث ايغر أبراھ ل، وجوستاف غ ادمين فاي ة، الدراسات من الق اء العبري  بإحي
 .العربية الدراسات

ى يرجع الشرقية الدراسات في األلمانية الجامعات لتفوق الرئيس السبب أن بيد    ا، إل  الفيلولوجي



م رئيسا العل رنين خالل ل امن الق ا عشر، والتاسع عشر الث ا مم وأ جعلھ ة تتب  في .ملحوظة مكان
ا اإلنسان كان كيف الكتشاف فعالة أداة أنه أساس على إليه ينظر العلم ھذا كان الواقع، ر، يحي  ويفك
انيون والعلماء الرئيس العلم الفيلولوجيا وكانت المكتوب، التاريخ ظھور قبل حتى ادر البريط  ونالن

ذين- وا ال ا تلق ا تكوين ا من اكتسبوه -فيلولوجي د .ألماني وق أن أيضا أعتق اني التف  مجال في األلم
اني ھو ما لكل رينان ارنست حماسة أصل يمثل الفيلولوجيا ه بالنسبة .ألم إن إلي ة اكتشاف ف  الثقاف
ة ان األلماني ا ك دخول" كم ى ال د إل ا" ."معب ا "عشيقتي ألماني ان وھردر .كتب كم بال ك ذي كات  ال
 .بقوة معه رينان تناقش

اك    دم آخر سبب ھن اني للتق ة االستشراق أرض في األلم ل المعتم ة الممارسة في يتمث  الجامعي
 عن دروسھم بإلقاء أجر دون (9) المحاضرون يقوم حيث المتخصصة؛ األقسام إدارة على للسيطرة

  .اختيارھم من موضوعات

 في .الماضي جامعات أھمية تقدير في للمبالغة اليوم للجامعيين المھنية الصورة تغيير أثر ھو ھذا  
م ولكن جامعة، وعشرون أربع فرنسا في كان عشر، الثامن القرن نھاية دى يكن ل را ل  سوى إنجلت

ا تأسست) وكمبريدج أكسفورد دن جامعت ام لن ل في ودورھ رن أوائ  وإن وحتى ،(عشر التاسع الق
رن خالل العلمي االستشراق تطوير في مھمة اتإسھام وأكسفورد اليدن جامعتا أنتجت  السابع الق
رة يستمر لم األزدھار ھذا فإَنّ  ،(واربينيوس سكاليجر بوكوك، نذكر) عشر ة لفت رن ومع .طويل  الق
 التفكير تاريخيا الخطأ من بالتالي، .األھمية من شيء على الجامعات مساھمات حازت عشر، التاسع

 الدين ورجال األرستقراطيون قام عشر التاسع القرن قبل .الجامعات ناتج االستشراقي البحث أن في
دور م، ب ذكر مھ ارزين المستشرقين أن لن ى ساسي دو سيلفستر من الب ان، إل  من منحدرون رين

دويل ويليام والمبجل أندروس النسلو األسقف لود، المطران نتذكر) الدينية المؤسسة را في ب  إنجلت
 .(عشر السابع القرن

وم حين االجتماعية، الطبقة وظيفة العلمية للجمعيات كان    روس ورجال األرستقراطيون يق  اإلكلي
ر بالغ له كان مما كبير، بدور رن عشرينيات وخالل الشرقية، الدراسات تطور في األث  التاسع الق
ه اآلسيوية، للجمعية الحياة مدى الرئيس دورليان دوق كان عشر ا ونواب دوق من مستشاره كم  ال
 الدوق كان .(60-59 : 1829 ،"اإلدارة مجلس قائمة" اآلسيوية، المجلة) والبارون الماركيز والى
وا،) وقتذاك اإلسالمي الفن جامعي كبار من -عاديا عضوا كونه برغم- بالكاس دو  -1 : 2000 فرن

ى تضم -1823 في تأسست التي- اآلسيوية الملكية الجمعية وكانت ،(23 رن مدى عل  التاسع الق
ى : األرستقراطيين من ضخما عددا عشر، وى، دوق الخصوص وجه عل ول، كونت ولتق  ليفرب
راء من عدد على عالوة – سالزبوري ماركيز ود األم ام،) الھن  قامت أيضا . (5-4 : 1979 بكنجھ

 مستشرقون تردد باريس، في .االستشراقية المعارف نشر في مھم بدور -المكتبات كما- الصالونات
ار نھم- كب ان وارنست موھل جول ساسي، دو فسترسيل وم ى -رين ذه عل  سيما ال الصالونات، ھ

ذي (1904-1820) بونابرت ماتيلد األميرة صالون  االستشراقيين، الرسامين من عددا استقبل ال
ا، أمثال والكتّاب، وجيروم، فرومنتان فرنت، انجر، ديالكروا، أمثال ه، دوم ان جوتيي  أيضا، فرومنت

ان .األدبي االستشراق في شتى بطرق مواأسھ الذين وفلوبير، بالء يسيطر حقال االستشراق ك  الن
 .بالمناسبة وأميرة – عليه المسيحيون

ل    رن قب ة بخصائصھا- االستشراقية اإلصدارات كانت العشرين الق راء المكلف  -المحدودين والق
ان معظم وفي الجامعات، قبل من تمول ما نادرا وم األحي ى تق ة عل  واألسقفية ستقراطيةاألر الرعاي

ود، المطران مثل شخصيات وقامت اإلنجليكانية، دروس النسلو األسقف ل ري والسير أن  سافي ھن
 .إنجلترا في عشر السابع القرن خالل العربية الدراسات تطوير في وعطوف خير بدور



ة، أية إلى -قبل من ذكرته وقد- لين ينتمي ال    ردات عن وقاموسه جامع ة المف ةا  العربي  إلنجليزي
ذا من أھمية األكثر القاموس وع ھ رن خالل الن م عشر، التاسع الق دعم إال لينشر يكن ل ودي بال  ال

ك ينكر لم .نيوكاسل دوق ومتأخرا برودھو، لورد بيرسي، آلجلرنون المالية والمساعدة ين ذل  في ل
ان ."الرئيسو الوفي وداعمه العمل، ھذا محرك" أنه اعتبار على بيرسي إلى أشار حيث مقدمته  ك
ً  لاليجيبتولوجيا، مھما نصيرا الدوق  .المصرية لآلثار وجامعا

م    ر المتخصص- شيفر شارلز يكن ل ى حاجة في -الشرقية المخطوطات وجامع الكبي ه إل  راتب
ذه كتب شيفر عن .أطيانه ريع على يعيش ألنه كبروفيسور؛ ذي) روس دنيسون تلمي د أصبح ال  بع

ا فقط يكن لم" : (واالفريقية الشرقية الدراسات مدرسة مدير ذاك ا استثنائيا؛ باحث ان وإنم  أيضا ك
 ."ملحوظة بصورة عظيما ورجال كبير، سيد

اذج مضاعفة السھل من    اء إسھامات نم واة- األرستقراطيين األثري دا الھ  لالستشراق -تحدي
د العلمي، أتى وق غ أن ت ذين- المستشرقين بعض بل ى ينتمون ال ال ة -تقراطياألرس األصل إل  مرتب
ى جب وھاملتون الدوقية، على ساسي دو سيلفستر حاز : النخبة ة، عل ا الباروني وم أتحسر وأن  الي
 .التقليد ھذا توقف على

ارة من األولى االستشراقية الموجة رسامي من كبير عدد تمكن    ة الشرق زي اء بمعي ى .األثري  عل
ة في كرسام الشرق إلى داد ريتشارد البائس سافر المثال، سبيل ب، توماس السير خدم ان فيلي  وك
 فردريك جون وسافر ،(جننّه الذي العمل ھذا وربما) توماس السير رحلة تبين لوحات برسم ملتزما
ويس رة ل رد لفت راد من كف وغرافي دوزاتس وخدم كاسلريج، الفيكونت حاشية أف ة في كليت  رحل
ارون مع ماريلھات الرسام فرسا عام وبعد ،1930 عام في االستكشافية تايلور البارون  شارلز الب
ة ذوق أثر الحال بطبيعة .جرا وھلم .ھوجل فون ى النخب ا التي الموضوعات عل  الرسامون اختارھ

 نفھم أن الصعب من" نيوتن، شارلز الحظ مثلما .الخيول صور يستلزم السوق كان االستشراقيون،
ع وجود كليةً  -الداخلي االحتراق ذي المحرك عصر في ونحن- اآلن الخيول الول ان ."ب ان ك  فرومنت
ان أنه غير الخيول، من الكثير يصور أن يريد ا ك ل من مقتنع اجره قب ائن أن ت ون الزب  لوحات يطلب

  : للحزن المثيرة فرومنتان حالة كامب دو ماكسيم حكى األدبية، مذكراته في .الخيول

راح كل مع"    ا ارسم ال،" : أجابوه اقت ا شيئا لن ذه أحد مع -رفتع- جزائري ول ھ  الصغيرة الخي
ً  يرسم المائة، وللمرة ويزبد، يرغي ."رسمھا في برعت التي اللون الصدفية  شجرة أبيض، حصانا

ال ة، في اسم ب ا الحديق ذراعين عاري صغيرا وعربي وم ذات .ال ه إحدى رسم من انتھى ي  لوحات
 ."!ھذا كل بتخليد ليهع محكوم أنا" : كتفيه رافعا لي يقول وھو علي، وعرضھا الجميالت،

ى التعليق ھذا نيوتن ودون الصيد، لوحات تطلب النبيلة الطبقة كانت الخيول جانب إلى     لوحة عل
وري الھاجس على متكئة" البتراء، قرب غزالنا يصطادون عربا تصور مائية  كانت للصيد، الفيكت
ا غير بيئة في تعلق الشائعة الموضوعات ھذه ا الفرسان لوحات ."بيئتھ  أيضا، تسجل، والفنطازي

  .الفرسان وعصر الوسطى للقرون الفيكتوري الوله ضمن

ة المؤرخة وصفت شھيرة دراسة في    دا الفني وكلين لين ل، الشرق) ن  من وھي- (1983 المتخي
 إمبريالية ورموز دعائية ملصقات -شيء أي قبل- كأنھا االستشراقية اللوحات -سعيد إدوارد تالميذ

وا الرسامون فھؤالء وكلينن حسب .وعنصرية زم- بحث راك العرب تصوير عن -وتصميم بع  واألت
ة ة، بطريق ى متعجرف ات تسطير وعل التركيز  اإلسالمية، الحضارة إخفاق ى ب  الحريم، األطالل، عل
ديولوجيا ھذه أسرى- الفنانون يكن لم أيضا نوكلين حسب .الدموية واإلعدامات العبيد، أسواق  -االي

 يتقاضون الذين الجامعيين مثل كانوا االستشراقيين الرسامين أن نرى إذ سوق،ال لضغوط خاضعين
ات ونھم عن مرتب انين ك دويين حرفيين أو فن ع يقومون ي ل ببي ة ك ا، قطع ك ومع ينتجونھ ان ذل  ك



ون جون لوحات ومضمون أسلوب روم لي ه رغم جي ي، أن اً  أميرك ه عن رئيسة بصورة ناجم  كون
 أن الممكن ومن .زبائنھا ذوق بإشباع تكتفي كانت التي الفرنسية طوريةاإلمبرا بايديولوجيا مرتبطا
ال ذي فريشتشاجين فاسيلي الروسي المستشرق مع نفسه الشيء يق ه أفضل وجد ال  في زبائن

 إن حيث للغاية المھمة البريطاني التصوير سوق الصيف معارض تمثل .األميركية المتحدة الواليات
ى الرضا نبعي تنظر ال المنظمة اللجنة زع : الشھوانية اللوحات إل  البريطاني االستشراقي الفن ين
إلى ة الموضوعات إلٮ ر الكتابي ة، من أكث ا فضيحة وكانت االيروتيكي  سوق" لوحة عرضت حينم
  .الملكية األكاديمية في لجيروم "العبيد

 األسمال يذو الشحاذين البائسة، األكواخ رسم عن االستشراقي التصوير يبحث لم خاص بوجه   
زارة وصفتھا األوسط الشرق حول الكتابات أن نجد بينما) القذرة والشوارع أن (بغ م ك اك يكن ل  ھن

 .الموسرين الرسامين زبائن قبل من الموضوعة ھذه على ضعيف، طلب حتى أو طلب،

روم للوحات "النھائية" الصفة نوكلين انتقدت    ه جي أن وأنصاره، وطلبت ق األمر ك ؤامرة يتعل  بم
ة النزعة أن يتبين زلدين، تيودور سطر كما ولكن األوسط؛ الشرق دض  فرضت التي ھي األكاديمي

ة ال، نھاي يس األعم ذا لرسامي بالنسبة .بخاصة االستشراق ول ان العصر، ھ الزم من ك ى ال  عل
ة الموضوعات لوحات كما الصامتة، الطبيعة الطبيعية، المناظر البورتريھات، ة، أو التاريخي  الديني

ة تكون أن ة محقق اھرة بطريق ل م د من تجع ان ي ر الفن ة غي ر .مرئي ودور ذك دين تي  تطور أن زل
ى الطلب يكون أن إلى أفضى -عشر التاسع القرن منتصف في- الفوتوغرافي التصوير  اللوحات عل
ة، بالصور محددا ة كانت الفوتوغرافي درس العمل نھاي ون مدرسة في ت ة الفن  من وكانت الجميل

 .الفرنسي ألكاديميا الفن خصائص

ة شخصيات اتخذت    األخص، الرجال – ثري ا، ساحةً  الشرق – النساء بعض وأيضا ب  للھوھ
 مونتاجو، الليدي : األرستقراطيين رؤية طرق على كبير حد إلى المختلقة الصورة ترتكن وبالتالي،
 شارلز بلنت، يدويلفر كامب، دو ماكسيم المارتين، كينجليك، ستانھوب، ھستر شاتوبريان، فولني،
ي، ورزون جورج دوت رود ك ل وجرت نھم، من .ب ك، آلكسندر الشاب جاب بي الد" مؤلف كينجلي  ب
ر د ،"الفج يكيات أح رحالت أدب كالس يء ال ا المل وب بالحمي ة والمكت ة، بعناي  فائق

 التاسع القرن ثالثينيات منصف في العثمانية اإلمبراطوريةاإلمبراطوريةاإلمبراطوريةاإلمبراطورية
الم أنه اعتبار على ليس الرحلة ھذه حقق .شرع تم ع ادات يھ د بع راك وتقالي رب، األت الم أو والع  ع

ى بالرحلة قام العكس، على وانما مسيحي؛ حاج أو األطالل، عن يبحث أثري و، سبيل عل ً  اللھ ا  بحث
 صرم إلى فرتيما دي لودوفيجو رحل -1500 نحو- قرون بضعة قبل .إمكاناته وإثبات المغامرة عن

دافع ولكن إمبريالي، أو علمي ھدف لمتابعة ليس الشرق، إلى ومنھا ة ب ة" في الرغب  مختلف رؤي
ى قدومه مع أنه وصرح ،"بھا القيام على آخرين شجعت التي العالم، ممالك ان" مصر إل آن ك  ظم
ارد الماء إلى يتوق عطشان مثل للجديد ان ،"الب ة وراء العشق حزن وك رو األرستقراطي رحل  بيت

الدي ال ل بالء أحد- ف ا ن ى -روم ارس؛ إل ر ف يالت أنّ  أشعر أنني غي ة التحل  االستشراق حول الحالي
ة عن تصمت ال، أھمي زاج، الشباب، الم د عن والبحث الم امرة وعن الجدي ا .المغ  اتجه حينم

املوا الشرق إلى األرستقراطيون الين، مع تع ار، الحم أنھم والرعاة الفالحين التج املون ك  مع يتع
 .وتسامح بكبرياء : بالدھم في نفسھا الحياة ظروف يعيشون رجال

رن خالل الوطنيين المثقفين كما- والمنشدون المترجمون قام أيضا    دور -عشر التاسع الق م ب  مھ
اب على بقوة لين إدوارد اعتمد قاموسه في .أنا وال سعيد يبحثه لم دور الشرقي، العلم في للغاية  كت
ابي وفي الدسوقي، إبراھيم الشيخ ة" كت ة برغب اء ذكرت ،"المعرف ل علم  طنطاوي، الدسوقي، مث
ون) باشا آرتين ويعقوب بھجت علي اموس في يمثل ة المستشرقين ق احثي (10) الفرنسية باللغ  ب



ا نفسه يعرض أن قوة يعرف لم الشرق أن الصواب من وليس .(بويون .ف مجموعة د .ذاتي ل بع  ك
انت كتابان طويلة،قرأ فترة وخالل شيء، را األوسط الشرق عن اريخي اريخ" : كثي  عن مختصر ت
 .بالغة بدقة حتي وفيليب علي أمير كتبھما اللذين ،(1937) "العرب تاريخ"و (1899) "العرب

 أريد الغالب في وإنما ؛1798 في بونابرت لغزو المباشرة النتيجة -وأكررھا- مصر انفتاح يكن لم   
وا الذين اإلسالم المعتنقين األلبان أحد علي محمد لواليا سياسة نتاج كان :"متأخرا" أقول أن  دخل
 كمجتاحين؛ ليس مصر، اجتياح في الغربيون بدأ تقريبا 1810 عام بعد .العثمانية السلطة خدمة إلى

 "مصر وصف" أھمية تقدير في المبالغة يجب ال .تقنيين وخبراء عسكريين كمدربين ضيوفا، وإنما
 أجزاءه إن حيث الثمن، الباھظ العمل ھذا من نسخا قلة اقتنت األمر دئبا ففي االستشراق تاريخ في

 اھتمامھم من أكثر المعاصرة، مصر بسكان اھتموا قراءھا أن يرى الذي المقياس في .ببطء صدرت
 على اعتمادھم من أكثر الشركسية-التركية النخبة على دوما يعتمدون كانوا الفراعنة، بموضوعات

ين، .العرب ذي ل ا ال ا نك العرب فعال مھتم ا، ب ذا ذكرھ ار السبب ولھ اب يأخذ أن اخت اريخ" كت  الت
ه في به يحتذي كنموذج لروسيل "لأللب الطبيعي  ."المعاصرين المصريين وعادات أخالق" كتاب

د والرسام الحدثية، باألخطاء مآلن "مصر وصف" أن لين رأى رتس ديفي ى أشار روب  اللوحات إل
 .(المائية رسومه في -أيضا ھو- أخطاءه ارتكب ولكنه) الدقيقة غير

الم اإلسالم صور تشكلت كيف اختبار وددنا إذا    ى نقتصر أن يجب ال الغرب في العربي والع  عل
 .أساسه من توجد ال التي الغامضة الھامشية النصوص وتأويالت واألدبية الجامعية النخبة متابعة
 الشعبي، الغناء ھول،-الميوزيك المسرح، ينما،الس الفاحش، الشعر الروايات، نختبر أن الواجب من

 -بجدية- قمت الصدد، ھذا وفي المتحركة، والرسوم الخيالية األفالم السياحية، البطاقات البانتوميم،
 حكايات" المسماه االيروتيكية والكتابات الشرق في حوادثھا تدور التي البوليسية الروايات بمتابعة
 المشاعر من مقبول غير أثراً  بھا فأن مسلية؛ الوقت غالب في "يخالش حكايات" كانت إذا ."الشيخ

الرجوع .للعرب والمضادة لإلسالم المضادة ى ب ة إل ال أھمي ا سعدت الشعبي، الخي  أن وجدت لم
اموس" ة المستشرقين ق االت أدرج "الفرنسية باللغ ار مق وا، لبي ا" مؤلف بون  جوزيف ،"أطلنط

 .(11) تان تان لمغامرات الخالد المؤلف كما ،"البيضاء السرية" مؤلف بيريه،

داياتي منذ انجذبت عامة موضوعات لبلوغ    ار جامعي كأستاذ ب و بأفك ي (ميشال) فوك درس الت  ت
و لفظة حسب- استدالل حقل أي فھمت، كما .الجنون إزاء القروسطية العادات  محدودا، يظل -فوك
 كما- الخطاب مشكلة تتمثل .ومجبرين واعين، غير المشاركين، يجعل مما محددة، مفردات يفترض

ال أن يمكن وكيف يقال، أن يمكن ما كل يحدد أنه في -"المعرفة آركيولوجيا" في ذكر  إطار في يق
 مفھوما يكون حتى – الجنسوية أو األدبي النقد النووية، الفيزياء كانت سواء – للمعرفة خاص قسم

 : "االستشراق" في سعيد حسب .ومقبوال

ذ، بالشرق المتعلق الفكر على حدودا ستشراقاال فرض"    ى آنئ اب حت ون، الكت - الرجال الموھوب
ال وبير، أمث ال فل ر أو نرف انوا -سكوت والت رتبكين ك ا م ه يشعروا أن يمكن فيم وه أو ب  عن يكتب
 "الشرق

 موضوع يختص فيما يقولوه أن مويير، أو دزرائيلي بيكفورد، أو سكوت يستطع لم الذي ما ولكن   
ردات، من عانى فلوبير أن لي يتبدى ؟ رقالش ى مف ا .محدودة الخصوص وجه عل ذي ھو م م ال  ل

م ؟ بوضوح لفظه من الجامعيون المستشرقون يتمكن دا سعيد يفسر ل ذا أب دقيق الجانب ھ  عن ال
م إذا وبعد، .القول من منعھم ما إلى يشر ولم الوصف، ول تستطعوا ل ا ق ه، م ن تريدون  تستطيعوا ل
 .تصفروا أن سوى أمامكم ليس تاليوبال قوله،

       



      

 

      

    

     

 : المترجم ھوامش

 

اني، المستشرق محاضرة نص ( * ) رت البريط ن، روب د في أدري الم معھ ي، الع اريس، العرب اريخ ب وفمبر 5 بت  ن

2009. 

 : الصيت ذائع كتابه أي ( ** )

-Robert Irwin, For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies. Allen Lane. 

2006. 
 .مصر على الفرنسية الحملة عام ( 1 )
 .واآلخرة الوحي وينكر هللا، بوجود يقر مذھب وھو التأليھية، إلى المنتمون التأليھيون، ( 2 )
 .بريطاني مستشرق ،(1852-1779) مور توماس سير ( 3 )
ذكر جدير ( 4 ) د وحذف أضاف (1715-1646) جاالن آنطوان أن بال ات من العدي ة ألف" حكاي ة ليل  ."وليل

 : دراسة إلى الرجوع الممكن من لالستزادة،
 .1999 ،98 العدد دمشق، ، األجنبية اآلداب مجلة ،"وليلة ليلة ألف"و جاالن آنطوان الشريفي، الواحد عبد

 . أفروديت اإللھة و أنتشيسيس الفارس نجل ، طروادة أبطال أحد إينياس، ( 5 )
و ( 6 ) دنوس أب اتوس) ق رن) جوزيف ،(بارب رن-عشر السادس الق د .(عشر السابع الق اھرة في ول  اعتنق .الق

  .وفيينا لوفان أكسفورد، في العربية اللغة أستاذ .بالمستشرق نعته على األوروبية الكتابات تصر .الكاثوليكية
ة اللغة مع كما المختلفة، تھابلھجا اللغات، مختلف لتعليم مبسطة جيب كتب وسلسلة معھد ( 7 )  ة" : العربي  العربي

 .الخ ..."التونسية العربية" ،"المصرية
 ."المعاصرين المصريين وعادات أخالق" كتاب أي ( 8 )
اءتھم حسب دروسھم يلقون الذين األلماني، الجامعي التقليد ضمن ،Privatdozenten المحاضرون أي ( 9 )  كف
ة أنھا بيد .امتيازات أية بمنحھم الدولة تقوم الو أجرا، عليھا يتلقوا أن ودون ة مرحل ى للحصول إلزامي ة عل  الوظيف
الم، دول من العديد في به معموال النظام ھذا يزل ولم الثابتة، ا، عن استعارته التي الع  النمسا، ضمنھا ومن ألماني

 .والسويد فنلندا تركيا، ھنغاريا، بولونيا، روسيا، سويسرا،
 : سقامو أي ( 10 ) 

-Francois Pouillon, Dictionnaire des orientalistes de langue francaise, editions 
KARTHALA, Paris, 2008. 

ان تان مغامرات سلسلة ودوما .(1983-1907) ھرفيه البلجيكي مخيلة أبدعتھا خيالية شخصية تان، تان ( 11 )  ت
 الحرب وخالل أخرى، وشعوب والكونغوليين والمغاربة ينللمصري تصويره في جليا ھذا ويتبدى بالعنصرية، اتھمت
 .السابق السوفياتي االتحاد نحو دعاية كبوق الغرب قبل من استخدامھا تم الباردة،
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  وجهات نظرباب: 
  

 شائعات العامة حول صاحب السلطان
 واستھانة السلطة الالمبالية

 شوامل مسكويه)، ( نموذج حواري من القرن الرابع الھجري : ھوامل التوحيدي
  هالة أحمد فؤاد

يراوحنـا مـابين تـوتر المثقـف  ،بنا في آفاق برحـة متخيلـة ىحواري يسع صٌّ نَ 
ــدم، وقلقــه الوجــودي المهمــش الغاضــب ــة ،الحيــوي المحت التأمــل  ةِ أوهــدْ ، مــن ناحي

ــاعم ــين الن ــة  وتخمــة، األرســطي لمثقــف الســلطان المســتقر فــي فســحة اليق الرفاهي
وتقمعـه الضــرورة  شـظف العــيش،األول يعــاني فداحـة . مـن ناحيــة ثانيـة المخمليـة،
، مـداراة الجميـع عامـة وخاصـة ولـيس لديـه سـوي، اليملـك حريـة االختيـار، القاسية

ــرةحتــي حــد ــان كثي ــاني. ود االســتجداء المــذل فــي أحي ــا الث ــه إف، أم ــات -ن رغــم تقلب
واليعــاني شــظف االحتيــاج ، مــازال يملــك الــدل علــي أصــحاب الســلطان -العصــور

  .، والتسحقه الحاجة الهاتكةحرقالم
 ىأوهــذا هــو مــا يســع ،يطلــق التوحيــدي البــائس هواملــه متنــاثرة متشــظية          

ــه، يهــام القــارئ بــهإل ــا التفاصــيل  ولعل الهامشــية يخايــل محــاوره ويراوغــه عبــر مراي
 ال، وكأنهـــا جزئيـــات هامشـــية  خـــارج المـــتن، المشـــتتة الملتقطـــة مـــن هنـــا وهنـــاك

بل هي مجرد تداعيات حوارية تكـاد تصـوغ فضـاءات البديهـة  ؛ينتظمها سياق بعينه
  الحرة وعفو الخاطر.

البحثيــة الكتنــاه مالمــح ومــن عمــق الهــامش ستســعي هــذه الورقــة                 
  . التفاصيل المسكوت عنها في مرايا المباغتة ىوحيث تتجل، متوارية للمتن

  أحاديث وشائعات العامة حول السلطة :   
  -بوضوح مراوغ على مسكويه سؤاال مثيًرا لالنتباه إذ يقول: ييطرح التوحيد

ا  ي" ما بال خاصة الملك، والدانين منه، والمقربين إليه، ال يجر ل م ى ألسنتھم مث ك عل ر المل من ذك
ذكره،  ييجر ة التشيع ب ى غاي ك تجد ھؤالء عل وابين والشاكرية والساسة، فإن ل الب ه مث على ألسنة األباعد من

  اإلشارة إليه، والتكذب عليه. فيونھاية الدعوى 

ون المستصلحون ل قال أبو على مسكويه: خدمتھم، لسببين : أحدھما أن األقربين إلى الملك ھم المؤدب
ه.  فيأخذوا بھا ترك ذكر الملك، فإن  التيجملة اآلداب  يوف ا لحرمت ه وھتك ذكرھم إياه ابتذاال له، وانتھاكا لھيبت
ة، أف هآما أولئك الطبق ا ذكرت أبھون لم زون، وال ي م ال يمي م ف ،دابھ ة بھ ة الالئق اع العام ى طب م يجرون عل  يفھ

                                                 
 . باحثة وأكاديمية من مصر 
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ة ا ال حقيق ه، وادعاء م ا  األفتخار بما ال أصل ل الھم. وأم د أمث ة ومحال عن ذلك كرام الون ب م ين ه، ولظنھم أنھ ل
ه ،السبب اآلخر: خوف حاشية الملك من عقوبته راه سياسة ل ئال يتعدى  ؛فإن الملك يعاقب على ھذا الذنب، وي ل

   الهوامل والشوامل) (إخراجه" يذاكروه إلى إفشاء سر، وإخراج حديث ال ينبغ

حضـــور األثـــر  يفـــإن هـــذا ال ينفـــ ؛ن للفلســـفة اليونانيـــةورغـــم أن والء مســـكويه األكبـــر كـــا
كمـا هـو ، يويهالقـرن الرابـع البـ فـيالعـام  يخلفيـة تصـوراته للملـك بحكـم السـياق الثقـاف يفـ يالفارس

ال  الـذي، و المـؤطرة لجـواب مسـكويه يلوبعيـدا عـن المعالجـة األخالقيـة ذات الطـابع المثـا. عروفم
لســلطة مــن ناحيــة، جــس بخبايــا تلــك العالقــة المعقــدة بــين ان الــنص يهفــإ ؛يخلــو بــدوره مــن مراوغــة

بســؤاله الســهل الممتنــع الخاصــة المقــربين،  يمــن ناحيــة أخــرى. ويخــص التوحيــد والخاصــة والعامــة
ــ التوحيــديبــل وســعى  ؛كــان مســكويه واحــدا مــنهم الــذيو  ــا لينتســب إلــيهم ويــدخل ف  يســعيا محموًم

من جهـة، كمـا يخـص العامـة العـاملين  ارس اللعبةكيف يحقق النموذج ويم لكنه لم يعرف ؛زمرتهم
 ي الخـدم والعبيـدأ ؛فضاء السلطة، وداخل مساحاتها المتنوعـة مـن البـوابين والساسـة والشـاكرين يف

إلــى مفارقــة العامة/الخاصــة مــن حيــث عالقــة كــل منهمــا  يمــن جهــة أخــرى. ويلفتنــا ســؤال التوحيــد
واالسـتتار. ولعلنـا نالحـظ  يملكـوت التخفـ يو فـالسلطة أو الملك مـن وراء ظهـرهم، أ نبالحديث ع

 فــيأن العامــة مــن أمثــال هــؤالء البــوابين والساســة والشــاكرين إلــخ يتمتعــون بقــدر أعلــى مــن الحريــة 
ورغم أنه يصف هـؤالء باألباعـد عـن الملـك، فـإنهم قـد يكونـون األكثـر قربـا إلـى درجـة  ،هذا السياق

ال يلتفــت إلــيهم وال  ،ثنيــات المكــان فــيهــؤالء يندســون  ذلــك أن ؛الخطــورة غيــر المنتبــه إليهــا وٕالــيهم
بـل قــد يعــاملون  ؛شـأن أو قيمــة أو خطــر يأحــد ذو  ّدهمشـعر بهــم، الكـل يســتهين بوجــودهم، وال يعـيُ 

. وضـعهم وحضـورهم عـن البهـائم والـدواب يبوصفهم بلهاء أغبياء ال يفهمون شـيئا، وال يختلفـون فـ
 ةمســــاحات ال لالنفــــالت والحريــــ يلســــقوط مــــن االعتبــــار هــــوا الالِّمباليــــةإن مســــاحات االســــتهانة و 

بـــل لالقتـــراب الشـــديد، واختـــراق كـــل الســـياجات واالحتياطـــات، وأســـوار الحمايـــة  ؛فحســـب المطلقـــة
، وٕاذ األســـرار فـــيوالتغطيـــة، ممـــا يجعـــل هـــؤالء يعرفـــون أكثـــر ممـــا ينبغـــى، ويفضـــحون أخـــص وأخ

 -واد وأصــحاب يســار وغنــى ومثقفــين، إلــخملــوك ووزراء وأشــراف ونــبالء وقــ- يعرفــون خفايــا الكــل
  . ء يهددهميغية متسمعة يهددون الكافة، وال شفهم عيون متلصصة وآذان مص

ن  د ب ة) ألحم ود اليوناني اب (العھ ا لكت ده [وفق ى ول ان إل وك اليون د مل د أح ى نصيحة وعھ واستمع إل
  إذ يقول :، يوسف بن إبراھيم]

ع، يتعط ي"وأعلم أن خدمك بمنزلة جوارحك الت ا شعرت  وحواسك التي تقضي بھا وتمن ى م ا عل بھ
ك، انقياد إلى ما آثرت، وبه، فرضھم بالصدق واألمانة وحسن اال حذر منھم من قويت شھوته، فإنھا تنازعك المل

ة أو زاد ه فيومن تستر عنك بلطف حيل اج إلي ا تحت ى م ه عل وة فكرت ه ت ق وبھم  ،مرتبت ا اوأشرب قل لحق فيم
الم. تطالب به، والباطل ف د ظ م، ومتع نھم متحرج آث ه، وأن متصفح أمورك م ا رأيت ه، والصواب فيم ا اعتزلت يم

تكن ه ول ل ب ا وك نھم فيم المطبوع م ك ب ل حرصه- ثقت ا ف -وأن ق ر منھ اده... ...  المتصنع يأكث م اجتھ وإن عظ
اد ا ق يھم خالفك فيم ى مصلحتك،  وآلفھم من عطاياك بما ال يبطر أعالمھم، وال يحزن أصاغرھم... واحظر عل إل

قول وال فعل.. ...  عليك... وال تؤنسھم منك بقبيح في ك وترفععنوكما تحظر خالفك فيما أضربك، فإن الخالف نبٌّ 
ك  يتبين منك رذيلة تحطك عن مرتبتك فإذا بدا ذلك فإنك ال تزال عندھم مستحقا للرئاسة عليھم ما لم ذلت عن مل

  سرائراھم، وفسد عليك ترتيبھم؟"
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ميـة ال يخلـو مـن وطـأة حظ مدى ما يكشف عنه هذا النص من حضور شديد األهولعلنا نال
الالفتة بكـل مـا يعنيـه مـن للخدم أو أدوات الملك، حواسه وجوارحه!! وللتشبيه داللته  وثقل وخطورة

ظـــل نظـــام القـــيم  ي، وقـــد تقـــود إليهـــا حـــواس المـــرء وجوارحـــه، فضـــاءات الشـــهوة المتدنيـــة فـــخطـــورة
ضـرورة السـيطرة، سـيطرة الملـك  ي، كمـا هـو معـروف. وهـو مـا يعنـثالثنسـان الـلنفوس اإل يالتراتب

ال يتوقـف األمـر عنـد  ، ومـن ثـمبل أهمية أن تكـون مطلقـة وكاملـة، المرادف هنا للعقل على هؤالء
 يبــل يتعــداه إلــى إطالقيـة التبعيــة وكليتهــا ال علــى مســتوى الســلوك الظــاهر  فحســب الحـذر والمراقبــة

، بحيــث يغــدو هــؤالء ظــالال تابعــة لألصــل، تكــاد تطابقــه، لعقائــد واألفكــارا بــل علــى مســتوى ؛فقــط
يــة إمكان يجــودا وعــدما، أو ال توجــد إال مــن خاللــه!! ويصــل األمــر إلــى حــد حظــر أوتــدور معــه وُ 

علـــى  يالتعـــال يألن مجـــرد الخـــالف يعنـــ ؛مصـــلحة وال ضـــر الخـــتالف الخـــدم مـــع الملـــك، ال فـــي
ما ينفعـه أو يضـره، وهـذا مـا ال يليـق!! ولعـل خطـورة الخـالف هنـا دعاء المعرفة األصح باالملك، و 
مــا قــد يترتــب عليــه مــن قلــب للتراتــب، حــين يغــدو األدنــى أكثــر قــدرة وفهمــا واستبصــارا مــن يتكمــن ف
هذا السياق!! وفيما تومئ النصائح وتشـير  توازى والعقل والمعرفة الحكيمة فييكاد ي يالذ ،األعلى

التحايــــل والمراوغــــة والمخايلــــة مــــن قبــــل هــــؤالء الخــــدم (الجــــوارح إلــــى إمكانــــات  يمــــن طــــرف خفــــ
والحواس) لسيدهم الملك (العقـل الحـاكم)، وخاصـة هـؤالء الـذين تجـاوزوا حـدودهم الطبقيـة بالمعرفـة 

وحســن  ،واألمانــة ،رياضــة الملــك لهــم بالصــدق -بــل حتميــة-وقــوة الفكــر، فإنهــا تلــح علــى ضــرورة 
والشــدة مــن ناحيــة، واللــين  لمتــوازن الناضــج الحكــيم بــين الصــرامةنقيــاد النــاتج عــن ذلــك الجمــع ااال

تظــل هاجســة بصــورة الملــك المثاليــة شــديدة النقــاء  يالنصــائح التــ والرفــق مــن ناحيــة ثانيــة !! وهــي
ويتبـــذل حضـــوره عبـــر مرايـــاه، فـــال  ،لألعلـــى أن يســـتخدم وســـائل األدنـــى يوالترفـــع، حيـــث ال ينبغـــ

مـــن ضـــمن طرائـــق اجتـــذاب والء  فـــإن، لـــة المنحطـــة !! وبـــالطبعيواجهـــه مســـتخدما أســـاليبه المتحاي
أن تــتم  لــة علــيهم بالعطــاءات والمــنح، والتــي ينبغــيبــل الهيمنــة الكام ؛والء األرواح والعقــول الخــدم

الملـك  حيث ال إفـراط وال تفـريط، فيعطـيالمعتدل،  وفقا لقواعد محددة، أهمها قاعدة الوسط الذهبي
الخــدم منــه، بمــا ال يصــيب األعلــى مــنهم بــالبطر والتخمــة، وال يســتثير ويمــنح، وفقــا لمرتبــة هــؤالء 

 ومــن ثــم ال يســتفز الملــك أســوأ مــا فــيموجــدة وحــزن األدنــى، فيستشــعر الظلــم والحاجــة الهاتكــة !! 
بعض أو عليـه !! ولعلنـا نالحـظ هـذا اإللحـاح على الطبقتين، وال يثير ضغائنهم وأحقادهم بعضهم 

ى الخـادم اتباعـه مـن الحـرص علـ ضى عن ما ينبغـييصل إلى حد التغا ة، والذيعلى معايير الثق
لكنـه  ؛مقابل نمط آخر أكثر حرصا واجتهادا السلوكي والقولي في حضرة الملك أو حتى غيبته في

وهو اإللحاح الذي نجـد لـه مـا يبـرره  ،متصنع مخايل لكبرياء الملك مخايلة زائفة خالية من الصدق
هم لصاحب الملك من تلـك العيـون واآلذان المتلصصـة علـى مذير الالنص من خالل ذلك التح في
 الً محاولة لتصفح أمور الملك وشئونه الخاصة، تـدخُّ  فايا عالمه وخباياه السرية، والذي يجعل أيخ

حكـم منـاقض تمامـا  من قبل األدنى على األعلى، وهـو ا يصل إلى حد التأثيم والتعدي والبغيسافر 
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  علم الملك بخبايا خدمه ضرورة سلطوية.حيث إن  للحالة العكسية؛

وخدمـه (أدواتـه)، ولفظـة الخـدم  ورغم هذا المنحى الذي يكرس للتراتب القمعي مـا بـين السـيد
؛ بــل بطبيعــة ال بخطــورة هــؤالء وحســب حاشــية المقربــة، فــإن الئحــا مــا يشــيهنــا قــد تشــمل كافــة ال
رذائله أو أساء إلـيهم بقـول أو فعـل حيث إنهم لو أطلعوا على  ؛إزاء ذات الملك حضورهم المعياري

 الــذيو - ن عليــه الملــك أو الــرئيس (الراعــى)أن يكــو  مــع الصــورة المتخيلــة لمــا ينبغــي فياقبــيح يتنــ
، وخسـر سـيطرته لفقد مكانتـه عنـدهم أو مصـداقيته كـرئيس وراعٍ  -أشاعها المفكرون بكافة طوائفهم

ــوا دعــائم ســلطته علــى أرواحهــم وعقــولهم، ومــن ثــم خرجــوا عــن تــدبيره إيــاهم،  فتــآمروا عليــه، وزلزل
من أقرب خدمه وحاشيته إليـه)، وهـي مسـألة  ى المرء (الملك) من مأمنه (أوونفوذه!! وهكذا قد يؤتَ 

  عامة، والعباسية خاصة!! تعددت شواهدها في تاريخ الدولة اإلسالمية

ين ، حـــلهـــؤالء المتلصصـــين بالعقـــاب القاســـي وبـــالطبع، ال يخلـــو الـــنص مـــن تهديـــد مضـــمر
اإللـه، أو حرمـات ، وارتكـاب اإلثـم، وكـأنهم يعتـدون علـى ر ممارسة البغي والتعديإطا فيهم عيض

الملـك والخـدم، مشـيعا حالـة مـن الحـذر  :وخليفته !! وهكذا يتأرجح النص بين طرفيـه ظله األرضي
، قمعـــينهمـــا، رغـــم مفارقـــات التراتـــب المـــا بي بنديـــةٍ  لتهديـــد المتبـــادل بينهمـــا، بمـــا يـــوحيوالتـــربص وا

  ولعلها ندية العالقات الخطرة المهددة !!

  هذا الصدد :  بقيت لنا ملحوظتان أخيرتان في

 لف الـــذكر مســـتقى مـــن أحـــد الكتـــب التـــي تعتمـــد األصـــول اليونانيـــة فـــيأوًال : رغـــم أن الـــنص ســـا
مــن وجهــة نظــر - قاتــه، فــإن الصــيغة النهائيــة جــاءتنظرتهــا للملــك ومغــزاه ومجمــل عال

لثقافة الفارسية والواقع اإلسالمي الحضـاري، مزيج شديد الخصوصية من اأقرب ل -الباحثة
يفقــد مذاقــه الخــاص، وينــدرج داخــل فضــاءات شــرقية الهــوى  ممــا جعــل الحضــور اليونــاني

  بصورة ما!!

واالسـتخدام بـين الملـك، وخدمـه، فـإن  ؤ، وعالقـات التشـي: رغم إقرار الـنص بالتراتـب القمعـيثانًيا 
 :قولـه تعـالى د يستدعي لألذهان النص القرآني فـيق رحبالحواس والجواتشبيه هؤالء الخدم 

  ." يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون"

نـه أ(ص)  أبـى الهيـثم عـن أبـى سـعيد عـن النبـي تفسـيره عـن دراج عـن فيابن كثير  ويروي
  قال :

ه، فيجحد ويخاصم افر بعمل ك "إذا كان يوم القيامة عرف الك ك يشھدون علي ه : ھؤالء جيران ال ل ، فيق
م يصم ون، ث وا فيحلف ال احلف ذبوا، فيق ول، ك ك وعشيرتك، فيق ال : أھل يھم تفيقول كذبوا، فيق ھم هللا، فتشھد عل

  " أيديھم وألسنتھم، ثم يدخلھم النار
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، فضـحك حتـى بـدت نواجـذه، ثـم قـال : بن مالك أنـه قـال : كـذا عنـد النبـي ويروى عن أنس
ال :" قلنا؟! مم أضحكأتدرون " م، ق ى من  :هللا ورسوله أعل م تجرن ا رب أل ول : ي ه، يق د رب ة العب " من مجادل

بنفسك اليوم عليك شھيدا، وبالكرام  فيشاھدا إال من نفسى، فيقول : ك فيقول : ال أجيز علي، بلى، الظلم؟ فيقول
ول : بُ  فتنطق، ثم يخلى : انطقي،عليك شھودا، فيختم على فيه، ويقال ألركانه الم، فيق ين الك ا وسحقا دً ْعبينه وب

راقبھمإفعنكن كنت أناضل"، وقال قتادة : ابن آدم، وهللا  دنك، ف  يواتق هللا ف ،ن عليك لشھودا غير متھمة من ب
ة، فمن اس فيفإنه ال يخ ،سرك وعالنيتك ده عالني ده ضوء، والسر عن ة عن ة، الظلم تطاع أن يموت عليه خافي

  " وال قوة إال با ،فليفعل وھو با حسن الظن

ينتهــك كافــة التراتبــات،  الــذيســوى مالحظــة ســاذجة حــول اللعــب الميتــافزيقى  وال تعليــق لنــا
ويمنح الهوامش حضورا يحاصر المتن، بل يصـوغ فضـاء الوعيـد األخـروى مباغتـا توقعـات المـتن، 

  ومدمرا أوهام الهيمنة واألمان الزائفْين!!

الساسة والشاكرية والبوابـون،  ف معينة من هؤالء العبيد، وهمحدد طوائ ورغم أن التوحيدي
ـــدة عـــن الملـــك  عملهـــا وموقعهـــا مـــن الفضـــاء الســـلطوي طوائـــف مـــن حيـــث مكـــان وهـــي ـــدو بعي تب

حــد ذاتــه يثيــر التســاؤل !! ذلــك أن هــؤالء األباعــد فعليــا قــد  فــيوالمقــربين منــه، فــإن هــذا االختيــار 
قــع، ربمــا أكثــر مــن العبيــد بايــا ممــا يتصــور الــبعض أو يتو يكونــون األقــرب إلــى عــوالم األســرار والخ

ومـن ثـم فربمـا كـان مـا يـذكره هـؤالء عـن الملـك لـيس  ،والخدم الذين يقيمـون داخـل الـبالط والجواري
ض الجميـــع تصــديقها!! ولعـــل بـــل يــرف ؛ال يـــذكرها أحــد محضــا، ولعلـــه األقــرب للحقيقـــة التــي كــذبا

مســـاحات البعـــد عـــن إمكانـــات للرؤيـــة والمعرفـــة والحريـــة انتبـــه إلـــى مـــا يمكـــن أن تمنحـــه  التوحيـــدي
ــ ــ : الحيــاد القاســي الــذي يطــويلْ والجــرأة، أو لنُق عنيفــا ال يلــتقط إال كــل مــا هــو  اداخلــه انحيــازا ذاتي

آن. بـــل يمكننـــا  والمتربصـــة فـــي موضـــوع النظـــرة المتفرســـة، ســـلبي ووضـــيع لـــدى اآلخـــر الســـلطوي
دى مـا تحققـه الغفليـة مـن حمايـة ألفرادهـا مهمـا فعلـوا أو لمس برهافة وذكاء مـ : إن التوحيديالقول
قـــد يصـــوغون أقـــاويلهم وشـــائعاتهم فـــي مســـاحات االســـتتار  والـــذين- ؛ ذلـــك أن هـــؤالء األباعـــدقـــالوا

حينمــا تتــداول ألســنتهم ذكــر الملــك بمــا ال  -ال تطولهــا دومــا عيــون الســلطة وال آذانهــا والخفــاء التــي
الهشـيم،  يث تنتشـر األقـوال انتشـار النـار فـيللكالم، وح صلي، وال يعرف من هو المصدر األيليق

ظـل  فـي- ، ومن ثـم فقـد يحـرص العامـةلية، فال يغدو العقاب أو المحاسبة أمرا ممكناؤو وتتوه المس
ســعيا إلغاظتهــا وٕاعــادة إنتــاج  ؛علــى إيصــال شــائعاتهم إلــى مســامع الســلطة -هــذه الحمايــة الغفليــة

إن مناوشـــات الصـــورة القـــيم.  يلـــوقحين فاقـــدارة النمطيـــة للعامـــة القمـــع عليهـــا، وتماهيـــا مـــع الصـــو 
قد تقع فيه أحيانـا،  ، والذيل هؤالء العامة البسطاء للسلطةبَ الفخ المنصوب من قِ  النمطية هذه هي

  وتنتبه له أحيانا أخرى.

ة األباعــد الرعــاع مــن أبعادهــا التــي حــاول مفرًغــا تجربــ ويواجــه مســكويه محــاوره التوحيــدي
اإلشـــارة إليهـــا، مرجًعـــا األمـــر كلـــه إلـــى طبـــائع العامـــة المتدنيـــة، وجـــرأتهم غيـــر المبـــررة،  ديالتوحيـــ

هـذا الصـدد هـو افتخـار هـؤالء  ر أن مسـكويه يلتفـت إلـى أمـر مهـم فـيوميلهم للكذب واالدعاء. غي
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الرعــاع مــن الساســة والبــوابين والشــاكرية علــى أقــرانهم مــن العامــة اآلخــرين بســلطة المعرفــة، معرفــة 
وهـذا مـا يريـدون اإليحـاء  ،اقتـرابهم مـن هـؤالء إلـخ. وهـو مـا يعنـي. حوال السادة والملـوك وأسـرارهمأ

تدفع العامة إلـى  التي لحّ هذا حالة الفضول الشديد والمُ  وٕايهام اآلخرين بحقيقته. وبالطبع يجليبه، 
لهــذه  اصــدرً ترصــد أخبــار الملــوك والســادة بكافــة طــوائفهم إلــى درجــة مــنح هــؤالء الــذين يشــكلون م

وتكريمهم واحترامهم بوصفهم المساحات الوحيدة المتاحـة والممكنـة  ،المعلومات مكانة خاصة بينهم
  لالقتراب من عوالم السلطة المتعالية.

 ؛ويصـل فضـول العامــة بأخبـار الملـوك والســادة وأسـرارهم إلـى حــد الولـع والشـغف المحمــوم
طوتها، خاصــة إذا كانــت تلــك المعرفــة تتعلــق تعبيــرا عــن رغبــة مهوســة بــامتالك ســلطة المعرفــة وســ

تحقــق لهــم المتعــة، متعــة انتهــاك المحرمــات، واقتحــام  ؤالء وخفايــاهم. إنهــا المعرفــة التــيبأســرار هــ
ولعـل هـؤالء البسـطاء يخلقـون  ،عوالم ما وراء الحجـب، وتـدمير أوهـام السـلطة ذات الهيبـة والقداسـة

: لْ ُقـنَ من هـؤالء السـادة، أو لِ  لمشتهىواالقتراب ا مساحات التشابه -عبر هذه المعرفة المتلصصة-
 واة والنديـــة علـــى مســـتوى التشـــابه فـــيالمـــدهش لتحقيـــق بعـــض أشـــكال المســـا إنـــه الطمـــوح العـــامي

تــذل. ناهيــك عــن مســتوى الوجــود اليــومى المب ؛ أياالحتياجــات والنــزوات وصــغائر األمــور وحقيرهــا
اهج العـــالم الســـري لهـــؤالء ت العامـــة حـــول مبـــإذكـــاء وتـــوهج أحـــالم وخيـــاال  دور هـــذه المعرفـــة فـــي

لغـــات األســـطورية. إنـــه الشـــوق العـــامي لنيـــل هـــذه الملـــذات قـــد تصـــل إلـــى حـــد المبا الســـادة، والتـــي
، والتــوق المتطلــع لمشــاركتهم إياهــا، ولــو عبــر مســاحات ماســتأثر بهــا الســادة دونهــ والمبــاهج التــي

لـى ممالـك السـحر العجائبيـة والغرائبيـة المغويـة ولعل األمر برمته هنا يكـاد يشـبه الـدخول إ ،الخيال
الســـلطة مـــا بـــين هـــذه العالقـــة المعرفيـــة بـــين العامـــة و  ، ولـــنالحظ كـــم المفارقـــة المضـــمر فـــياآلســـرة

السـتهزاء والسـخرية من ناحية، واالنتهـاك واالسـتباحة والتهديـد، ونسـج مسـاحات ا االنبهار واإلغواء
  من ناحية أخرى. والتندر الفكه

والشــغف الولــوع بأخبــار  امــة والســلطة فــإن هــذا الفضــول العــاميالحــال بــين الع وأيــا كــان
الالئــق عــنهم يكشــف عــن التــدهور الحكــام والملــوك، ثــم التجــرؤ والتطــاول مــن خــالل الحــديث غيــر 

هــذه نــتج عــن الطعــن المتكــرر بهيبــة  ، وهــو تــدهور تــدريجيطــال صــورة الســلطة الحاكمــة  الــذي
الزاهـدة الورعـة خايلـت أحـالم العامـة والبسـطاء مـا بـين الصـورة النقيـة  تـيالوظيفة النبيلة المقدسة ال

للخلفــاء الراشــدين مــن ناحيــة، وصــورة الخليفــة العباســي، ولــى اهللا وظلــه، والوريــث الشــرعي الروحــي 
ليغــدو الخليفــة وكأنــه شــخص مقــدس فــوق  ؛تضــخمت تــدريجيا عبــر الدعايــة الشــيعية للنبــوة، والتــي

  ة ثانية!!مستوى البشر، من ناحي

وعبر صيرورة تاريخية بطيئة ومعقدة طـال التحلـل هـذه الصـورة، وضـربت الثقـة والحماسـة 
، محمـد أركـون (كمـا تعتقـد جمـاهير المـؤمنين ،ل اهللاَبـمـن قِ  القائـد العظـيم المهـدي 1اهيرية لهذالجم
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. يضــاف إلــى ذلــك حركــات االحتجــاج ضــد الخلفــاء الســنيين، ســالمي)نزعــة األنســنة فــي الفكــر اإل
ل المــأمون، واضــطهاد َبــواضــطهاد العباســيين للعلــويين ومالحقــتهم، ثــم اضــطهادهم الحنابلــة مــن قِ 

ـــه ابنـــه المنتصـــر بـــاهللا  ـــة المأســـاوية لعصـــر المتوكـــل حـــين قتل ـــة مـــن قبـــل المتوكـــل، والنهاي المعتزل
هـذه المؤسسـة الحاكمـة والحـط مـن  نـوع مـن الزهـد فـي لـىكل هـذا أدى إ .بمساعدة العسكر األتراك

، فـإن ه296يمكننـا القـول بأنـه حتـى مجـىء عهـد المقتـدر عـام  ، ولكـن علـى الـرغم مـن هـذاقدرها
الخالفة العباسية ظلت تحظى بهيبة معنوية وأخالقية كبيرة. ولـم تسـقط هـذه الهيبـة تماًمـا، ويـنقض 

مصــــير - المســــئول عــــن مصــــيرهم ليفــــة العباســــيخوال بــــين جمهــــور المــــؤمنين ميثــــاق الضــــمنيال
  بغداد.(أركون : المرجع السابق) ال بوصول البويهيين إلى السلطة فيإ -اإلسالم

كـان  علـى يـد معـز الدولـة البـويهي 334ام باهللا عن عرشـه عـ فيولعل مشهد خلع المستك
وى يتـرك منهـا سـقد وضـع حـدا نهائًيـا لمؤسسـة كانـت مبجلـة ومقدسـة لفتـرة طويلـة مـن الـزمن، ولـم 

حـــل وتفكيـــك مؤسســـة ســـعى األمـــراء البويهيـــون إلـــى ولقـــد  ،صـــورة خياليـــة أو وهميـــة ال أهميـــة لهـــا
ى هيبتهـا الراسـخة منـذ زمـن بعيـد فـي الـوعي بعد هذه البدايـة العنيفـة، والقضـاء علـ الخالفة تدريجيا

ولــم  ،هــورنظــر الجم ق تحويلهــا إلــى مهزلــة أو أضــحوكة فــيللمســلمين، وذلــك عــن طريــ الجمــاعي
 الدينيـة، /علـى الخليفـة، وتركـه يحـافظ علـى السـلطات القضـائية  يتعارض هذا مـع اإلبقـاء الشـكلي

فاعليــة  ناهيــك عــن القيــام بالتنصــيب الرســمي لألميــر البــويهي ... إلــخ، مــع تفريــغ حضــوره مــن أي
ســـخط  حقيقيـــة أو ســـطوة فعليـــة!! إنـــه أســـلوب التكتيـــك والمنـــاورة، حيـــث تتجنـــب الســـلطة البويهيـــة

إطاحتهــا الكاملــة  قــد تترتــب علــى ل الهائجــة والمعارضــة العنيفــة التــيالجمــاهير ونقمتهــا وردود الفعــ
  :المرجع السابق)أركون ( على الخالفة العباسية، دفعة واحدة!! أو قضائها الكلي

ن، تحــرروا هــم و ويبــدو أن الســلطة ذاتهــا ســواء الخلفــاء أو الــوزراء أو حتــى األمــراء البويهيــ
عليــــه مــــن  وقــــرروا االنحيــــاز لحضــــورهم اإلنســــاني بكــــل مــــا ينطــــويالقداســــة،  ءمــــن عــــب أنفســــهم

سـعت لعلمنـة  المتحكمـة التـيالبويهية بـأن هـذه السـلطة  ويمكننـا القـول ة،قضات ومفارقات معقـدتنا
موقفهــــا مــــن هــــؤالء العامــــة،  ســــية علــــى مســــتوى الممارســــة الواقعيــــة ســــتتأرجح فــــيالمؤسســــة السيا

ة بالضـرورة لكنها جميعـا اسـتجابات محكومـ ؛ين عدة استجابات متنوعة ومتفاوتةوأقاويلهم الوقحة ب
بــل لمــا يــنجم عنهــا مــن تــأثير يفيــد  ؛أن الصــورة لــم تعــد مطلوبــة لــذاتها العمليــة والنفــع المــادي؛ أي

وضـــعية الســـلطة ويـــدعم هيمنتهـــا، ولـــو كـــان المـــراد يتحقـــق عبـــر نقـــض الصـــورة المثـــال وتـــدميرها 
  على حدة!! كال ،ودعونا نتأمل نماذج مختلفة من هذه االستجابات المدهشة واالستهانة بها !!

  

  استهانة السلطة والمباالتها بشائعات العامة حولها:
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  ثم لذا فما ،ن خرقه اليهدد سلطتها وهيمنتها المطلقةأطالما ، سلطة لم تعد تحتفي بالمثال

 ت والممارســـات التـــي هـــيلوكياالســـ ؛ بـــل التمـــادي فـــياالســـتهانة والالمبـــاالة والتجاهـــل الإ
ـــد مـــن الخـــوض فـــي ســـيرة هـــؤالء الســـادة،  ممـــا ،موضـــع الشـــائعات واألقاويـــل يســـتفز العامـــة للمزي

يسـتفز المثقفـون مـن وعلـى صـعيد آخـر . إلـى درجـة التنـدر والسـخرية الالذعـة والمبالغة في الحكي
وٕالى المزيد من  ،الحمقى إلى إعالن المزيد من الدهشة والتعجب من هؤالء السادةأمثال التوحيدي 

هد مثالــب الـوزيرين خيــر شــا ح والفضـح، والمبالغــة التخييليـة فــي هــذا الصـدد، ولنــا فـيالنقـد والتجــري
  مثالبه: يقول التوحيدي في لك.ذ ىعل

  

ه : يا شيخ : البائس على الباب(باب ابن العميد)، وقد احتوشه المارة، يقولون ل ي" لو شاھدت الطبر
ذيما جنايتك، وما ا يدھ ل وم، ذنبي أنني طمعت في عشائھم، ورغبت ف ا ق ال : ي دھم اك؟ فق وأن  ،المبيت عن

دتك الصا دعاء وال د تخلصت ب لحة، وسلمت سالمة أكون ضيفا نازال بھم، فقال له رجال منھم: أنت مجنون، لق
درون ع عجيبة، أتطمع في ذا، والشياطين ال يق يس ال يحدث نفسه بھ رئيس وإبل د طعام األستاذ ال ك؟ ولق ى ذل ل

يأراد أن يطير ابنه من رأس الجوسق ام أبي الفضل ف ى ھ ه وصب عل ك  ؛ ألنه طلب زيادة رغيف في وظيفت تل
رد أفواه  الصدق ما ال يحصل ... ومن ذا الذيالعشية من نوادر العامة، وسخافات الحشوية من ضروب الكذب و
درة ل رغيفين وق ه ب ذا كل دى من ھ و افت هالغوغاء واألوباش، ول ربح مع ان ال ل  ؛ ولكن " الشقيحم لك ل حب بك

ق" ييخن ال الخليل ل ، ق د، والخي ى ... الحش ب، وإل ة المرك ه، وفراھ رة الوج وب وحم اء الث ى نق ر إل : ال تنظ
المسومة العتاق لكن انظر إلى عرض الرجل كيف ھو؟ وإلى الشكر له كيف ھو؟ ... والعجب من بخل ھذا الرجل 

مونذالته مع تفلسفه وتكثره ب ه لھ يذكر أفالطون وسقراط وأرسطو ومحبت وا ف د تكلم وم ق أن الق ه ب  ، مع علم
ى التخلق  وا عل ياألخالق ... وميزوا رذائلھا وبينوا فضائلھا، وحث د ف ى الزھ ه عل ك كل ا، وساقوا ذل دنيا،  بھ ال

    .ھا"وبذل الفضول منھا للمحتاجين، ... وتحصيل السعادة العظمى برفض الشھوات القليلة والكثيرة من

تثير يســ لفكــه للحكايــة، فــإن صــياغة التوحيــدي ال تخلــو مــن حــس مأســاويورغــم الطــابع ا
الشــفقة علــى هــذا الشــيخ الطبــري البــائس، لســان حــال التوحيــدي ومرآتــه الكاشــفة لمأســاته فــي بــالط 

عشــائه وضــيافته !!  غربتــه إلــى بــاب ابــن العميــد طمعــا فــيدفعتــه حاجتــه وفاقتــه و  الــوزيرين، والــذي
حضـر مجلـس ابـن  لنـا أنـه صل الحكاية في نـص المثالـب لوجـدنا التوحيـدي يـرويأننا عدنا ألولو 

العميد ذات عشية في شهر رمضان في مجلس الفقهاء وابـن شـاذان القاضـي، فلمـا كـادت الشـمس 
حــان موعــد اإلفطــار، وهويــة الحاضــرين الدينيــة تشــير إلــى صــومهم وقــف حاجــب ابــن  تغــرب أي

ة بالقيام واالنصراف حتى أنهم قطعوا متن مسألة كـانوا يتـذاكرونها، وتبـادروا العميد، وأشار للجماع
ــــى اال إن كــــان التبــــادر للخــــروج راجعــــا للخــــوف واالمتثــــال المطلــــق لألمــــر  نصــــراف. وال نــــدريإل
 ،، حيث ال مفر و ال بديل، أم للفرح المضمر باالنعتاق والخالص من مجلس ابن العميديالسلطو 

ن وهــم وقلــق إن هــم جلســوا علــى مائدتــه أو ذاقــوا طعامــه، وقــد ذكرنــا آنًفــا أو ممــا قــد ينتظــرهم مــ
  !! " ويسفك دمك إن أكلت خبزه":  التوحيديحادثة قتله المزعومة للرجل األكول!! أو كما يقول 

فقيــر واضــح  أيكســاء عليــه خلــق،  فــيالبــائس  كــان الســبب، فقــد بقــى الشــيخ الطبــري وأيــا
ل غريب قـدمت أنا رج أنت الزم مكانك؟ فقال الطبري: ا شيخ، لماذاالفقر، فقال له الحاجب : قم ي

هـذا المشـهد العظـيم الشـرف الكبيـر الفائـدة، وهـذا هـو  فيمن العلم قد بان  اليوم من بلدي، ومحلي
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هــذه العشــية، والغريــب أعمــى، ولســت  فــي نــا صــائم، وٕان خرجــت أعجــز عــن مصــلحتيالمســاء، وأ
بلـد الغربـة فقـال  فـي ي، ومـا البـد منـه لغريـب مثلـيأغـدو لشـأن ما يمسـكنا إلـى غـد، ثـم أعدم هاهنا

ى أخرجه من المجلس أنت طبري"  :الحاجب لـه  ده بعنف حت ، والكالم معك يصدع، وأقبل بغضب، وجذب ي

رئيس الخسيس وسمعه،  فيبعد أن شتمه ... ووكل به من ألقاه وراء الباب مدفوعا  ين ال ذا بع ظھره ... وكل ھ

   ."كلمة سوداء وال بيضاءذلك  فيفما قال 
الكاذبة، وٕامكانات المخايلة لديه حول الوزيرين،  ومبالغاته التوحيديوناهيك عن ادعاءات 

 يهمـــا، وقبولهـــا مبـــررا دفاعيـــا قويـــا لهـــذا العنـــف الرمـــز عنتؤســـس مشـــروعية كتابتـــه الســـالبة  التـــيو 
هــذا الســياق هــو  فــيينــا . فــإن مــا يعنكتابــة الفضــائحيةالمتخيــل الممــارس عليهمــا مــن خــالل هــذه ال

، يمن حيث داللتها على خسة الرمـز السـلطو  ،كون هذه الحكاية شديدة الوضوح والتأثير والفاعلية
 فـي" السـيد هـو الخـرق  :أو كمـا قيـل ي،ال تطاول قامـة السـؤدد الحـق المثـال التيوطبيعته المتدنية 

 (جمــاع الكــرم ونظــام المجــد" بــأمر جماعتــه، وهــذا عــزه، المطــرح لحقــده، المعنــيّ  فــيمالــه الــذليل 

   .المرجع السابق)
خصـبة  أرضـا -فاقـد معنـى السـيادة الحقـة- تجعل من هـذا السـيدإن هذه الطبيعة المتدنية 

الرعـــاع الـــذين  واالســـتهزاء القاســـي مـــن قبـــل العامـــةشـــديدة الثـــراء للقيـــل والقـــال، وللتنـــدر والســـخرية 
هم يجتـرأون ويتطـاولون علـى السـيد الـرئيس فهـا. أسـفله فـيو  يقعون على هامش النظام االجتماعي

تجعـل إبلـيس  التـيمتنـدرين ببخلـه إلـى حـد المبالغـة التخيلييـة  بن العميد، مبتذلين وجوده السلطويا
غوائهم وشـيطنتهم إ بكل حيلهم و -عطائه، وال يستطيعون  فيوشياطينه ال يقدرون على أن يطمعوا 

م، فهـــذا هـــو المســـتحيل بعينـــه، بـــل يتمـــادى أن يصـــيبوه بنوبـــة كـــر  -أخرجـــت آدم مـــن الجنـــة التـــي
ألنــه طلــب طعامــا زائــدا...  ؛برأســه مــن أعلــى الحصــن ، ويلقــيالعامــة، فيــدعون أنــه كــاد يقتــل ابنــه

  إلخ.

ورغــم أن هــذا كلــه يبــدو للوهلــة األولــى مجــرد طرفــة مضــحكة ونــادرة عابثــة ماجنــة، فــإن 
ــاذلــك أن هــذه األقــوال  ؛األمــر ال يخلــو مــن عنــف وقســوة مضــمرين ل تعــد شــكال مــن أشــكال اغتي

أعلــى  فــيلضــرب الســادة والكبــراء  ؛العامــة الهــوامش األســافل الســمعة وتشــويهها مــن قبــل الرعيــة
وبــالطبع يتحقــق  ،النظــام، وانتهــاك قدســيتهم وهيبــتهم واكتمــالهم المزعــوم، وٕاعــادة إنتــاج القمــع علــيهم

   ذات أهمية وقيمة.  دّ ما زالت تعتكون فيها السمعة  التيالمجتمعات  فيهذا الهدف تحققا كامال 

التعبير عن هذه المسألة، فنحن نواجه مجتمعـا  فيوالنموذج المستدعى هنا واضح الداللة 
جاهليتــه وٕاســالمه، ناهيــك  فــيقيمــة الكــرم والســخاء قيمــة مقدســة، ويتبــاهى برجاالتــه الجــوادين  دّ يعــ

وٕايواء الغريب، إلخ. ورغـم كـل هـذا  قرى الضيف فيوالمبالغة  ،عن قواعد الضيافة العربية الشهيرة
شـهر رمضـان، شـهر  فـييصرف ضيوفه لحظـة اإلفطـار  -بل صاحب وزارة وسلطة-نواجه سيدا 
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عـــالم  بضـــيافته علـــى شـــيخ بـــائس فقيـــر غريـــب الجـــود والصـــدقة ومـــد الموائـــد للفقـــراء، إلـــخ. ويبخـــل
  الغذاء والمأوى وحسن الضيافة. فيلجأ إليه طمعا  ،صائم

كثيــرا مــا اســتخدمته الســلطة  الــذييــف اســتخدم أبــو حيــان الســالح نفســه ولعلنــا نالحــظ ك
وجــه  فــيأبــو حيــان يلــوح ذا فهــا هــو  ،لتهديــد وقمــع المثقفــين والقضــاء علــيهم، وهــو ســالح العامــة

السـلطة بهـذا السـالح مهـددا سـطوتها وهيبتهـا، معيــدا إنتـاج القمـع عبـر وسـائل أخـرى أكثـر مراوغــة 
ل خطـرا فكل هذا قـد ال يشـكّ  لكن على أية حال والثقافي.  والديني ب األخالقيعلى مستوى الخطا

محل التندر والسـخرية والفضـح، ولـيس لـه تـأثير مـدمر علـى المسـتوى  حقيقًيا على الرمز السلطوي
ذلــك أن مــا عــرف عــن أحقــاد المثقفــين  ؛صــراعات القــوى :، والصــراعات القائمــة الفعليــةيالسياســ
 رف عــن العامــة مــن ســخافات ومبالغــاتهــا مــن ناحيــة، ومــا عــحرمــوا مــنح الســلطة وعطايا الــذي
عــــن هــــذه الحكايــــات  فــــيمــــن ناحيــــة أخــــرى، ربمــــا ين حــــة وتطــــاول وجــــرأة ذكرهــــا الــــنص نفســــهوق

  مصداقيتها ومشروعيتها، ويقلل من عمق تأثيرها على سمعة السلطة وقوة سيطرتها.

 فــيبــل تماديهــا  ؛ع عنهــاومــن ثــم فقــد يفســر هــذا ال مبــاالة الســلطة وقلــة اكتراثهــا بمــا يشــا
 ،الممارسات الناقضة لكل القيم سالفة الذكر، والكفيلة بالقضـاء علـى سـمعتها وتـدميرها لـدى الرعيـة

والطغيان، ومتعة إعالن الهيمنة والتسلط من خالل كسر توقعات الرعيـة  البغي فيولعل التمادى  
أســباب أخـــرى  يادم وفــادح هـــبـــل مخالفتهــا ومناوئتهـــا بعنــف صـــ  ؛حــول الصــورة المثاليـــة للســؤدد

قــد  التــيالزائفــة  ناهيــك عــن أوهــام االســتقرار الســلطوي ،عمــق الالمبــاالة وقلــة االكتــراث فــيكامنــة 
  حاالت كثيرة. فيفًخا لصاحبها تغدو 

ة وقلـة يدرك كثيرا مما سبق ذكره، فإنـه سيسـعى لبلـورة ال مبـاالة السـلط التوحيديورغم أن 
ممارسات تجعل عرضها مستباحا لهؤالء الرعاع والجهـال، عبـر مـرآة  في اكتراثها، وتماديها العبثي

، عصـــــر النخبـــــة العربيـــــة القريشـــــية  معاكســـــة تطـــــل علينـــــا مـــــن العصـــــر األمـــــوينقيضـــــة وصـــــورة 
، وللحكايــة لخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان األمــوي القــويالخالصــة!! ذلــك أنــه يــروى لنــا حكايــة عــن ا

 ،مـا دار بـين الخليفـة التوحيـدي سياق العباسي البويهي، ويـرويهذا ال فيداللتها  المثيرة للتساؤل، 
  -وأمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، حين سأله:

  مالك والبن حرثان (وھو شاعر فارس ھجا أمية) حيث يقول فيك

  دوليث حديد الناب عند الثرائ    ؤادهإذا ھتف العصفور طار ف

  أقمته(حد الشراب): يا أمير المؤمنين، وجب عليه حد ف  قال أمية 

  : ھال درأته بالشبھات؟  فقال الخليفة

  : كان الحد أبين، وكان رجمه أھون.  فقال أمية

أمية، أحسابكم أنسابكم، ال تعرضوھا للجھال، فإن كالمھم باق ما بقى الدھر ...  قال عبد الملك : يا بني
افس  :قائال) التوحيدي(ثم يعقب  رم المن ى ك ك ... ودل عل ة صدق عبد المل ة الھوى وقل ه، ونھى عن متابع علي

ول،  فيالمباالة، وسوء النظر  ه إذا زل الق ا شاء .. ولكن ل م العاقبة .. وما أسھل قول اإلنسان: دع الشاعر فليق
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ذر؟ ھيھات ... والعرب تسميوطار الحديث وتمت النادرة فأين المتدارك؟ وأي دا: أحدھما :  ن المعت ْين مخل رجل
ييمدح بعد موته ومن لم يرغب  الذير ھو من يتأخر شيبه... واآلخ راھيم ف ة إب د رغب عن مل اء، فق ألن  ؛الثن

ار  ،هللا تعالى أخبر أنه سأله ذلك، وما سأله إال بعد أن أذن له ه الخلق األسنى واالختي م أن وما أذن إال بعد أن عل
ه و :" وقال "،لسان صدق مع اآلخرين : " واجعل لياألعلى والطريقة المثلى،  فقال يتركنا علي  ،اآلخرين" ف

ل ممزق[الغابرين، فقال "  فيثم وضع هللا من أقدار قوم وأبقى ذمھم  اھم ك ...........  ]فجعلناھم أحاديث ومزقن
  السابق)المرجع (بما يبعث على االعتبار بمن أساء لنفسه النظر واالختيار".

قــول العامــة - ولة والشــرف والعــرض مــن انتهــاك القــوٕاذا كــان قيمــة الحفــاظ علــى الســمع
قــد وصــلت إلــى حــد المنــاورة حــول الشــرائع والحــدود الدينيــة،  -ســيرة الســادة فــيوالجهــال وخوضــهم 

وال تتــأتى الخطــورة  ،وجــه الســلطة فــي  التوحيــدييلــوح بــه  الــذيفلعلنــا نــدرك مــدى التهديــد والخطــر 
دة عليـه، وٕاعـادة بـل مـن انتشـاره وذيوعـه وتداولـه، والزيـا ؛والتهديد من محض إطالق القول فحسب

ن منهـــا المعلـــ ي:تشـــكيله وصـــياغته مـــن جديـــد عبـــر ألعـــاب الخيـــال ومراوغاتـــه وفقـــا لمقاصـــد الـــراو 
النتــاج  ولعــل. عليــه إلــخ يعــة الســياق المحــيط، ونوعيــة المــروي، وطبوالمضــمر، الــواعي والالواعــي

الحكـــي ، ســـواء عبـــر تـــداول الـــدهر األكثـــر خطـــورة مـــن كـــل هـــذا هـــو خلـــود القـــول وبقـــاؤه مـــا بقـــي
علــى مـــر  ئبقــاء الســمعة الشــائهة، والــذكر الســي أي؛ ه، أو عبــر التــدوين والكتابــةووراثتــ الشــفاهي

مجتمعــات أبويــة  فــيالزمــان بعــد ذهــاب أصــحابها. وبــالطبع ال يمكــن تجاهــل مســألة الــذكرى هــذه 
  ق والعنصر والدم والشرف.رْ وراثية تعتمد على وراثة العِ 

د قيامه " ئال: الهوامل قا في التوحيديويتساءل  ره بع ا جرى من ذك لم أحب اإلنسان أن يعرف م

ا يحب أن يكون  ل م م يتصنع لفع ه؟ وكيف ل د وفات ه بع ؤبن ب من مجلسه، حتى أنه ليحن إلى أن يقف على ما ي

ه وأراد  ابر طباع ك، وأن ك اق ذل ا أط ا لم ه عنھ ورام زوال ة ل ذلك طبيع ه ل ذا ومحبت ه؟ ھ ا ب ه مزين وبا إلي منس

  ". خداعه
 ير إلـــى ارتبـــاط هـــذا الميـــل اإلنســـانين ســـؤاله اإلجابـــة حـــين يشـــيضـــمّ  التوحيـــديذا كـــان وإ 

لمعرفة ما يذكر به حيا أو ميتا بالطبيعـة اإلنسـانية، فـإن إجابـة مسـكويه تـدعم هـذا التصـور مشـيرة 
. بهـــذا الحـــب الـــذاتي فـــيإلـــى مســـألة حـــب الـــذات لـــذاتها، وارتبـــاط هـــذا الميـــل أو االشـــتياق المعر 

اإلنسـان لفعـل مـا يجعـل ذكـراه  يحـول عـدم سـعْ  الثـاني التوحيـديويه ردا على سؤال ويضيف مسك
ــا هــذا إلــى وطــأة الشــهوات الدنيويــة العاجلــة  طيبــة دومــا مــا دام مهوســا بحكــم طبيعتــه بهــذا، مرجًع

 ؛ أال وهـىمـةمهمسكويه إلـى مسـألة  ئومناوئتها وٕافسادها للميول الطبيعية اإلنسانية الخيرة.، ويوم
لوده دنيــا ض الحــاد بــين حــب اإلنســان لذاتــه حًبــا حقيقًيــا يؤســس لتفاضــله ورقيــه اإلنســانى،وخالتنــاق

حظـة تحقق اللذة ل التيمن ناحية، وبين استجابته البهيمية لشهواته العاجلة  وآخرة عند العبد والرب
حكمــة ارتبــاط حــب الــذات لــذاتها بالفضــيلة وال تعنــي التــيالتفرقــة  وتــورث األلــم والعــار دهــرا. وهــي

والمـوت، وبـين  مرة للـذات، نرجسـية الطغيـان والبغـيوليس العكس، ولعله الفرق بـين النرجسـية المـد
إن  المطلـق، معرفيـا وأخالقيـا وجماليـاو  نوافذ المنفتحة على اآلخر، النسبيالنرجسية الخالقة ذات ال
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سيًســا طبيعًيــا وهكــذا يؤســس هــذا الحــوار لمســألة الــذكرى الطيبــة والســمعة الحســنة تأ صــح التعبيــر.
بهـذا،  التوحيـدي فـيأعماقـه نقـدا سياسـًيا الذعـا مريـرا للسـلطة القائمـة وال يكت فـيوأخالقيا، ويضـمر 

لتأســيس هــذه المســألة تأسيســا دينيــا مــن  ؛نــص المثالــب، ســالف الــذكر فــيفقــد الحظنــا كيــف ســعى 
علــى ضــرورة  بوصــفه دلــيال ناصــعا ،األمــم والشــعوب يخــالل اســتدعاء نمــوذج إبــراهيم الخليــل أبــ

ألن هذا من الخلق األسنى والطريقة المثلـى، خلـق األنبيـاء  ؛الحياة والموت فيطلب الثناء والمدح 
كــافرا، يقــول  دَّ ُعــ ، أو ســار عكســهإن مــن حــاد عــن هــذا وتجاهلــه :بــل يصــرح قــائال ؛والصــديقين

  واصفا خسة ابن العميد وال مباالته بالذكرى الطيبة:

  .ھو خسران العاجلة واآلجلة" الذيھو باب الكفر،  الذي وقلة االكتراث والطغيان" 
الحيــاة أو  فـيسـواء -ووفقـا لكـل مـا سـبق، يغـدو صـاحب السـيرة المشـوهة والـذكرى السـيئة 

مناؤئا للطبيعة والفطرة السليمة، مخالفا للعرف واألخـالق الفاضـلة، خارجـا عـن سـياق  -بعد الموت
ء، وســوء نظــره واختيــاره، ي، متجــاوزا للحــدود بفعلــه الــردالعقــل والحكمــة، وأخيــرا كــافرا طاغيــا باغيــا

حـق الخـالق والمخلـوق  يأسيرا ألنانيته المفرطـة الضـيقة المهلكـة، وٕاذا كـان هـذا هـو حالـه، فقـد نسـ
عليه بتجاهله لحضورهما، أو لصورته المنعكسة والمتكشفة عبر مراياها بما يحقـق الوجـود الخـالق 

وتزلــزل دعــائم  ،ل العامــة الفاضــحة لســوآت الســلطة قداســة الهيمنــةمعرفيــا وقيميــا. وهكــذا تــدمر أقــوا
  !!يالدنيا، كما تستلبها إمكانات الخلود األخرو  فيالسطوة والسلطان 

ولعــــل المثقفــــين بكافــــة طــــوائفهم اســــتثمروا بصــــورة مــــا هــــذه المســــاحات المهملــــة مــــن قبــــل 
جــذريا، وال مبــاالة الســلطة بهــا الســلطة، مســاحات األقــوال والشــائعات غيــر المهــددة تهديــًدا ســافرا و 

اتجـــاه آخـــر هـــو صـــياغة التصـــورات المثاليـــة للســـؤدد، أو الســـلطة وعالقتهـــا الراقيـــة  فـــيللتصـــعيد 
بطرائــق عديــدة  تنوعاتهــا إمكانيــة لمراوغــة الســلطةحيــث غــدت هــذه الصــياغة ب ؛المنشــودة بالرعيــة

  إلخ. تتفاوت ما بين القمع والفضح والتربية واالستنفار لتحقيق المثال
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  3اإلسالم والعالمباب: 

 

  قوى الثروة صعود

  الجديدة في العالم اإلسالمي لوسطىالطبقة ا نهضة

 ولي نصر

  رضوان السيد قراءة

 ســيد المعــروف اإلســالميات ستاذأ ابن( إيراني أصل من أميركي باحث نصر ولي
 لــــوزارة الخــــاص الممثــــل كــــان الــــذي هــــولبرك لريتشــــارد مستشــــاراً  عمــــل) نصــــر حســــين

 باحــث أيضــاً  وهــو ،)أشــهر قبــل وتــوفي( وباكســتان أفغانســتان فــي األميركيــة الخارجيــة
 للعالقــات أســتاذ كــذلك وهــو ،األميركي للكونغرس التابع الخارجية العالقات مجلس في

 علــى حــائز وهــو ،األميركيــة تــافتس جامعــة فــي والدبلوماســية القــانون كليــة فــي الدوليــة
 بكتابــه اشــتهر وقــد ،للتكنولوجيــا ماساتشــوتس جامعــة مــن السياســية العلــوم في الدكتوراه

ــــي عــــن فكــــان األول كتابــــه أمــــا ،ســــنوات قبــــل الصــــادر" الشــــيعة صــــعود"  األعلــــى أب
  .المودودي
 جديــدة نظريــة يقــدم 2009 العــام فــي الصــادر" الثــروة قــوى صــعود" الجديــد كتابــه

 وغرقــه ،والديموقراطيــة الرأســمالية نحــو التحــول في تأخره وأسباب ،األوسط الشرق لفهم
                                                            

  لكتاب ومراجعة تلخيص :Wali Nasr: Froces of Fortune. 2009   
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 الكاتــب وصــفه كمــا- لكنــه ؛المتطرفــة األصــولية والحركــات االســتبدادية األنظمــة بــين
 عــالم عــن رائــع دليــل" -"نيوزويــك" مجلــة تحريــر رئــيس زكريــا، فريــد الشــهير األميركــي
 ال الشــعوب، بهــا تبشر التي الواعدة الدالئل عن يتحدث ،التعقيد البالغ األوسط الشرق

 يمكــن التــي العوامــل أهــم هــي التجارية والحياة والرأسمالية الاألعم فنهضة الحكومات،
  .األصولية والنزعات التطرف وجه في تقف أن

" كيســـنجر ســـيرة" كتـــاب مؤلـــف إيزاكســـزن، والتـــر الكاتـــب تعبيـــر حـــد علـــى - والكــــتاب
  ،اإلســالمي العــالم فــي اإليجابيــة التجــارة قــوة فهــم" فــي يســاعدنا  -آســبن معهــد ورئــيس
 الحاســم العامل ستكون التجارة في العاملين وطبقات النامية االقتصادات نأ لنا ويثبت

 بقيــة مــع وتفاعله األوسط الشرق مسار تحديد في -المتطرفة اإليديولوجيات من بدالً -
  ".  نافذة بعين الوقائع وتقرير التاريخي التحليل بين يجمع جداً  مفيد كتاب إنه ،العالم

 جديــدة نظريــة يقــدم الكتــاب أن كــابالن  روبــرت المعــروف األميركــي الكاتــب ويــرى
 الخبــراء ويــدعو اإلســالمي، العــالم فــي الجديــدة الوســطى الطبقــة بــروز حــول" منطقيــة"

 أن آندرســون لــي جــون األميركــي الكاتب رىي بينما ؛النظرية بهذه األخذ إلى والباحثين
 هــي -قوبــاتالع ال- الحــرة التجــارة أن المشــرق أســلوبه فــي يبــرهن النصــر ولــي كتــاب
  ". اإلسالمي العالم في الديموقراطية لنهضة المفتاح

 لمجلــس فخــري ورئــيس ســابق أميركــي حكــومي لمســؤول الكتــاب فــي أخيــرةٌ  شــهادةٌ 
 األالعيــب علــى أميركــا رهــان فلنوقــف: "فيهــا يقــول -غيلــب لزلــي- الخارجيــة العالقــات

 قوتنــا مصــدر نســتخدمول - ضــعفنا نقــاط مــن وهــذه - الكالميــة والبيـــانات الدبلوماســية
.  االقتصـــادي النمــو لتحقيــق اإلســالمية والــدول األوســط الشــرق مســاعدة أي ؛الحقيقيــة

 الطبقــات وبنــاء اإلرهــاب، علــى االنتصــار -المطــاف نهايــة فــي- يمكــن الطريقــة بهــذه
 هــذه ،الــديمقراطيات وتطــوير العــرب، بالــدكتاتوريين ارتباطاتنــا مــن والتحلــل الوســطى،
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ــ الفكــرة هــي ــا ينقلهــا التــي زةالممي  سياســة إلخــراج الوحيــد الســبيل إنهــا ،نصــر ولــي إلين
  ".الهاوية من الخارجية المتحدة الواليات
 لـــ الحمــاس حقبــة أثنــاء كتــب قــد نصــر لــولي" الثــروة قــوى" كتــاب معظــم أن شــك ال

 وتــداعياتها العالميــة االقتصــادية األزمــة بعــد وُأنجــز وُعــدِّلَ  اســُتكمل لكنــه ؛"دبي معجزة"
 انفجـــار مـــن شـــهدناه ومـــا دبـــي، إمـــارة علـــى وخصوصـــاً  األوســـط الشـــرق منطقـــة ىعلـــ

  .دبي في العقارية الفقاعة
  التجارة قوة

 بعنــوان وهــو- األول الفصــل يبــدأ ،تمهيــد أو مقدمة دون من الكتاب أنّ  والالفتُ 
 تتعدى ال قصيرة فترة ففي فجأة، اإلسالمي العالم شهدها التي بالتغيرات -"التجارة قوة"

 1979 فبراير/شــباط مــن األول فــي إيــران إلــى الخمينــي اهللا آيــة عــودة بــين  شــهراً  32
/ األول تشــرين مــن الســادس فــي القــاهرة فــي الســادات أنــور المصــري الــرئيس واغتيــال
 علـــى اإلســـالمية الثـــورة قـــوى اســـتولت المضـــطربة الفتـــرة تلـــك خـــالل  ،1981 أكتـــوبر
 حـــرب شـــرارة الســـوفياتي االتحـــاد وأطلـــق ،اإلســـالمية دولتهـــا باكســـتان وأعلنـــت إيـــران،
 الســنوات تلــك منــذ- وتوالــت. الســادات األصــوليون واغتــال أفغانســتان، بغــزوه جهاديــة
 ،دمويــة قمع وأعمال إرهابية وهجمات دامية وصدامات عديدة عنيفة ثورات -الحاسمة
 ركــاألمي العــداء ومشــاعر المحافظــة اإلســالمية المواقــف حــدة تزايــد مــع ذلك كل وتزامن

 خضــم وفــي ،آســيا شرقي جنوب إلى أفريقيا شمال من تمتد ،البلدان من كبير عدد في
 بممارســته المعــروف" القاعــدة" تنظــيم فأنبــت ،هُ َجــَأوْ  التطــرف بلــغ المضــطربة الفتــرة هذه

  .المستقبل إلى السوداء ونظرته العنف
 أهـــمَّ  فـــإن اإلرهـــاب، حركـــات نمـــو ولمواجهـــة التحركـــات، هـــذه كـــل مقابـــل وفـــي
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 األصــولية احتــواء يــزال وال كــان ،1979 العــام منــذ األوســط، الشــرق فــي أميركــا أهــداف
 أميركـــا تصـــنيف كيفيـــة علـــى نفســـه األمــر هـــذا فـــرض وقـــد ،عليهـــا والتغلـــب اإلســالمية
 آفـــــاق وعلـــــى خاضـــــتها، التـــــي المعـــــارك بشـــــأن قراراتهـــــا وعلـــــى وخصـــــومها، لحلفائهـــــا
 اإلصــالح دعــم طريــق عــن ذلــك أكــان ســواء مصــالحها، تحقيــق إلــى اآليلــة اختياراتهــا
 ،العســكرية الحلــول وتوســل واألنظمــة الحكــام علــى االعتمــاد أم الديموقراطيــة، وتعزيــز
 فــي شــيء كــل علــى تحكــم -المنطلــق هــذا مــن- أصــبحت أميركــا أن الكاتــب ويضــيف
 تعبيـــر أو مظهـــر أي فـــي وتـــرى األصـــولية، ضـــد الحـــرب زاويـــة مـــن األوســـط الشـــرق
 جديــداً  نمطــاً  األصــولي التحــدي المتحــدة الواليات قيادة رأت لقد ،يهددها خطراً  إسالمي

  . الباردة الحرب من
 ســيطرت وقــد الراهنــة حالتــه فــي األوســط الشــرق إلــى نظرنــا إذا أنــه نصــر يــرى

 المتطرفة، لألفكار خصباً  أرضاً  وأصبح ،ألميركا العداء ومشاعر العنيفة نزاعاته عليه
 اليــوم الســائدة فالنمــاذج ،المســتقبل إلــى التطلــع علينــا لكــن ؛جداً  قاتماً  المستقبل لنا يبدو
 عالقــاتهم مســتقبل إلــى ينظــروا أن لألميــركيين المفيد غير ومن غدًا، مؤثرة تكون ال قد

 قــوى وجود بسبب وذلك ؛وحسب اليوم القائمة الصراعات ضوء على اإلسالمي بالعالم
 ؛عنايتهــا األميركيــة اإلدارة هــاُتوليَ  أن تســتحق وهــي اإلسالمي، العالم في تتحرك أخرى
  . المطاف نهاية في أهميةً  أكثر تكون قد ألنها

 دينــي حكــم يهــيمن حيــث ؛اإليرانــي الوضــع تناقضــات هــو مثــاالً  نصــر  ويعطــي
 وحيــث القــديم، ماضــيها أمجــاد اســتعادة إلى تطمح ناهضة قوة يمثل شعب على صارم
 فــي النظــر دققنــا إذا لكــن ؛بالغــر  مجابهــة بوجــوب -عدة عقود منذ- عام شعور يسود

 االنتخابــات فــي جليــة ظهــرت التــي- الداخليــة والتصــدعات اإليرانيــة الســلطة تناقضــات
 التحــديات فــي البحــث إلعــادة منطلقــاً  مفيــدة فكــرة تكــوين أمكننــا -2009 عــام الرئاســية
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 العــــالم مــــع األميــــركيين عالقــــات فــــي التحــــول بشــــأن المتوقعــــة واإلمكانيــــات الحقيقيــــة
 بــوش جــورج الــرئيس إدارة ومواقــف العســكرية بــالقوة الــدائم إيــران تلــويح كان. ياإلسالم
 الســائدة األفكــار تــدحض التــي المهمــة الحقــائق عــن االنتبــاه صــرف فــي ســبباً  المتشــددة

 أنحـــاء فـــي هائلـــة فـــرص إمكانـــات علـــى تنطـــوي حقـــائق وهـــي ،اإليرانـــي الخطـــر حـــول
 إلــى ألميركــا العــداء حولــت متصــلبة ميةإســال نزعــة أنبتــت اإليرانيــة فــالثورة  ،المنطقــة

 الحركـــات يـــدعمون إيـــران حّكـــام انفـــكّ  ومـــا اإلســـالمي، العـــالم معظـــم فـــي يإيمـــان فعـــل
 كبــرى دولة تصبح أن إلى اليوم تسعى إيران أن كما. والسالح والتدريب بالمال الثورية
 اقـــفالمو  األخيـــرة الســـنوات فـــي اســـوء الوضـــع زاد وممـــا ،نوويـــاً  برنامجـــاً  تطـــور وهـــي

 ســوء إلــى باإلضــافة إيــران، مــع تعاملهــا فــي بــوش إدارة اتخــذتها التــي العدائيــة الشــديدة
  .وأفغانستان العراق في للحرب إدارتها

 الماضــية الثالثــين الســنوات خــالل- وٕايــران المتحــدة الواليــات بــين الوضــع ظــل
 ثمــة كــني لــم كما دبلوماسية، عالقات امبينه يكن ولم األفق، مسدود جامداً  -بمعظمها

 بانتظــار الممكــن بالقــدر إيــران بعــزل راضــية أميركــا كانــت. المباشــرة المواجهــة يمنــع مــا
 غيــر ؛بــالتغيير المطالبــة المحتومــة الداخليــة للضــغوطات الــدين رجــال حكــم يخضــع أن
 إذ ،2001 ســبتمبر/أيلول مــن عشــر الحــادي أحــداث أعقــاب فــي تبــدل المفهوم ذلك أن

 الجــدد المحــافظين فصــقور. التــاريخ عــن الغبــار نفــض ابإمكانهــ أن بوش إدارة اعتقدت
 استحضروا رامسفيلد دونالد الدفاع ووزير تشيني ديك الرئيس نائب حول تجمعوا الذين
 التــاريخ، غياهــب فــي الشــيوعية رمــي علــى المســاعدة فــي المتحــدة الواليــات دور صــورة
 ديمــــوقراطي جديــــد عــــراق وقيــــام حســــين صــــدام العراقــــي بــــالرئيس اإلطاحــــة أن فظنــــوا

 وبالتــالي الثــورة، إلــى ويــدفعهم اإليــرانيين يحــرك ســوف إيــران، جــوار فــي نســبياً  ومســتقر
 فعــالً  حــدث مــا لكــن ؛الشــعب مطالب تلبية على ويجبرهم الحاكمين الدين رجال يزعزع
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 علــى الــدين رجال قبضة اشتدت العراق األميركية القوات غزت فحين ذلك، نقيض هو
  .العراق في الحكم

 فـــي أفغانســـتان فـــي طالبـــان حركـــة نظـــام علـــى المتحـــدة الواليـــات قضـــت عنـــدما
 البعــث حــزب اجتثــت ثــم ،2003 العــام فــي حسين صدام وأسقطت ،2001 العام أواخر
 جانبيهــا علــى إيــران نفــوذ مــن يحــدان كانــا إقليميــين نيْ منافَســ بــذلك أزاحــت العــراق، مــن

 أهــداف وجــه فــي األســاس ائقالعــ العــراق جــيش كــان الشــاه أيــام فمنــذ ،والغربــي الشرقي
 قــادرة إقليميــة عســكرية قــوة العربــي الخلــيج منطقــة فــي فلــيس اليــوم أمــا. التوســعية إيــران
 فــي الشــيعية األكثريــة ذات المنــاطق إلــى نفوذهــا مــد إلــى ســارعت التي إيران ردع على
  .صدام سقوط بعد العراق جنوب

 ،الجديـــدة بالحكومـــة اعترفـــت التـــي للعـــراق المجـــاورة الـــدول أولـــى إيـــران وكانـــت
 ،المتحــدة الواليــات أقامتــه الــذي السياســي النظــام فــي المشــاركة علــى العراقيين وحضت

 واســعاً  نفــوذاً  لهــا نتــؤمّ  العــراق فــي واســعة وسياســية مخابراتيــة شــبكات اليــوم تــدير وهي
 ،األمنية واإلدارات ،القبلية واألوساط ،الدينية والمؤسسات ،العراقية الرسمية الدوائر في
 وتيــرة فــي وحتــى التجــارة، حركــة وفــي االنتخابــات، فــي التــأثير علــى القــدرة يمنحهــا ممــا

  .األميركية القوات ضد العنف أعمال
 مــدى عــن 2007 العــام فــي خــاتمي محمــد الســابق اإليرانــي الــرئيس قــال وقــد

 األنظمــة، المتحــدة الواليــات ســتغير أيــن يهــم ال: "المنطقــة فــي اإلقليمــي اإليرانــي النفــوذ
  ".السلطة إلى سيصلون أصدقاءنا فإن

 عليــه كــان ممــا أقــوى اليــوم بــات العربيــة السياســية األوضــاع علــى طهران فتأثير
. ولبنــان وفلســطين العــراق فــي الحساســة، المنــاطق فــي خصوصــاً  ســنوات، عشــر قبــل
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 مــن العربــي اإلحبــاط مــن إيــران اســتفادت إلســرائيل مــةالمقاوِ  لحركــات دعمهــا وبســبب
 الخاصــة، أنظمتهــا مــن أكثــر العربيــة الشــعوب تســاير وأصــبحت لســالم،ا عمليــة تقــدم
 أي حــل يمكن ال أنه ثقة بكل أعلن خامنئي علي اإلسالمية الجمهورية مرشد أن حتى

  .هإاسهامو  إيران موافقة دون من األوسط الشرق في مشكلة
 االرتفــاع كــان ثقــة بكــل السياســة هــذه النتهــاج إيــران دافــع أن نصــر ولــي ويــرى

 بوفرة إيران حكام البترول يزّود إذ ؛2008و 2007 العامين في النفط ألسعار ادالح
 والعــراق وفلســطين لبنــان في حلفائهم تزويد على قادرين أصبحوا فقد ولذا األموال، من

  . والتدريب والسالح بالمال
 خـــالل بـــوش إدارة فـــي متـــداوالً  إيـــران ضـــد العســـكري العمـــل عـــن الحـــديث كـــان

 النهماكهــا بــاألمر القيــام تســتطع لــم المتحــدة الواليــات لكن ؛2008و 2007 العامين
 ذلــك يــوحي وقــد. باكســتان فــي السياســية األزمة وتفاقم وأفغانستان، العراق تطورات في
 المضــطرب الوضــع أن يــرى نصــر لكــنّ  ؛َرْدُعهــا يمكــنُ  ال قــوةً  أصــبحت إيــران بــأن كلــه

 مــن مــا. البســاطة بهــذه ليســت قــةالحقي أن علــى يــدل اإلســالمية الجمهوريــة فــي مــؤخراً 
 ازدادا قــد ونفوذهــا إيــران لــدى) واالقتصــادية العســكرية القــوة( اإلكــراه قــوة أن فــي شــك
 وأكثــر أقــوى لنــا ســتبدو فإنهــا فقــط الزاويــة تلــك مــن إيــران قــوة إلــى نظرنــا إذا لكن ؛كثيراً 
  .  فعالً  عليه هي مما تأثيراً 

 متصــارعة متطرفــة أفكــار نطقــةم مجــرد لــيس األوســط الشــرق إن :الباحــث يقــول
 النهـــوض تحـــاول متعثـــرة اقتصـــادات منطقـــة أيضـــاً  إنـــه بـــل ؛متحمســـة ثوريـــة وجيـــوش

 مــن جديــدة طبقــات بلــدانها مــن الكثيــر فــي ظهــرت وقــد باالزدهــار، تــنعم واقتصــادات
 نمــط تغييــر فــي هموتســ ،النفــوذ مراكــز نحــو طريقهــا تشــق أخــذت األعمــال رجــال نخــب
 وضـــعية لتحقيـــق ســـعت التـــي الناميـــة فالـــدول ،واالجتماعيـــة ســـيةوالسيا الدينيـــة الحيـــاة
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 ؛اإلكــراه قــوة باســتخدام مكانتهــا تحــرز لــم  -والهنــد والصــين كالبرازيــل- الكبــرى الــدول
. بهــا المحيطــة المنــاطق فــي النمــو زيــادة فــي همأســ اقتصــادي جهــد فــي باالنخراط وٕانما
 إيــران فاقتصــاد ،المــذكورة ولالــد حــذو تحــذُ  لــم فهــي ،ديالــوا هــذا فــي ليســت إيــران لكــن
 ،)دولــة 160 أصــل من(العــالم فــي عزلــة االقتصــادات أكثــر بــين 151 المرتبــة يحتــل

 أصــل من(األوســط الشــرق فــي عزلــة االقتصــادات أكثــر بــين عشــرة السادســة والمرتبــة
 يجعــل ما وهذا اقتصادية، دعامة إلى إقليمي نفوذ إلحراز إيران مساعي وتفتقر ،)17
 الوســيلة ليســت اإلكــراه قــوة ألن ؛الصــعوبة غايــة في أمراً  بدقة اإلقليمية انإير  قوة تقدير

  . الواسع النفوذ إلى للتوصل األفضل
 أي ؛تجارتهــا تكــون حيــث هــو واســعاً  إيــران نفــوذ يكــون مــا أكثــر أن نصــر ويــرى

 متينــة روابط إليران نجد حين وفي وتجارية، اقتصادية عالقات النفوذ ذلك تدعم حيث
 جغرافيــاً  أقــرب المؤكــد نفوذهــا مجال فإن سوريا، مع متواصالً  وحلفاً  اللبناني اهللا بحزب
 والغــرب، الشــمال فــي الوســطى آســيا مــن قــوس شــكل علــى يمتــد وهو نفسها، إيران إلى

. والغــرب الجنــوب فــي العراق وجنوب العربي الخليج إلى وصوالً  أفغانستان، عبر نزوالً 
 الوســطى آســيا إلــى ذهبــت إذا: "يقــول" تالنتــكأ" مجلــة في كابالن روبرت الباحث كتب
 تجــارة مســرح هــي بالــذات المنطقة فهذه ،"الكبرى إيران في كأنك تشعر هذه، أيامنا في

 الســلع وحتــى الطبيعــي والغــاز والكهربــاء الزراعيــة المنتجات تبيع حيث ؛اإلقليمية إيران
  .المصنعة
 الوســـطى آســـيا توجمهوريـــا إيـــران بـــين التجـــارة حجـــم ارتفـــع 2008 العـــام فـــي
 وتجـــاوز) وأوزبكســـتان تركمانســـتان، طاجيكســـتان، قرغيزســـتان، كازاخســـتان،( الخمـــس
  .2001 العام في دوالر مليون 580بـ مقارنة دوالر المليار

 كــذلك ،محليــة عملــة كأنــه الــبالد تلــك في بسهولة اإليراني باللایر التداول يتم كما
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 مــع التجــارة حجــم فــاق فيمــا ممــاثًال، مــاً رق يــوازي أفغانســتان مــع إيــران تجــارة حجــم فــإن
 اإلمــارات دولــة مع التجارة حجم وبلغ ،2008 العام في دوالر مليارات األربعة العراق
 الســــوداء الســــوق حركــــة كــــل يشــــمل ال رقــــم وهــــو دوالر، مليــــار 14 المتحــــدة العربيــــة
 والنظــــام التجاريــــة، الحركــــة هــــذه فــــي حيويــــة مصــــلحة وإليــــران. الخلــــيج عبــــر النشــــطة

 فــــي واســــتثمر ،وماليـــة مصــــرفية ارتباطــــات المـــذكورة البلــــدان مــــع أنشـــأ قــــد اإلســـالمي
 أنابيــب وخطــوط مــوانئ وأرصــفة حديــد وســكك طــرق مــن فيهــا التحتيــة البنــى مشــاريع
 نتيجــــةً  البلــــدان هــــذه فــــي األعمــــال أنــــواع جميــــع وازدهــــرت  ،الكهربــــاء أســــالك وأبــــراج
  . التجارة هذه الزدهار

ـــى الكاتـــب ويشـــير ـــة إيـــران أن إل  قطبـــاً  تصـــبح كـــي النـــواحي مختلـــف مـــن مؤهل
 نســمة مليــون ســبعين البــالغ ســكانها فعــدد المنطقــة، فــي صــعوداً  بــالنمو يــدفع اقتصــادياً 
 قاعـــدة إلـــى إضـــافةً  وغـــاز، نفـــط احتياطـــات وفيهـــا تركيـــا، ســـكان حجـــم تقريبـــاً  يـــوازي

 المتعلمين نسبة أن مع زهيدة، العاملة اليد وأجور. اإلقليمية بالمقاييس متينة اقتصادية
 فـــــإن الســـــينما، وصـــــناعة الفنـــــون ازدهـــــار عـــــن وفضـــــالً  ،%75الــــــ وتتجـــــاوز مرتفعـــــة
 إيــران ســجلت إذ ؛نترنتواإل المحمول الهاتف باستخدام براعتهم في يتميزون اإليرانيين

 كما سكانها، لعدد نسبة لكترونيةاإل المدونات مستخدمو حيث من العالم في رقم أعلى
 النــــواحي فــــي مــــاهرون واإليرانيــــون. المحمــــول الهــــاتف يســــتخدمون ســــكانها ثلثــــي أن

 تخــرج التــي الصــناعية شــريف جامعــة هــي الــبالد فــي األولــى التقنيــة فالجامعــة التقنيــة،
 لمتابعــــة األميركيـــة ســــتانفورد جامعـــة تقــــبلهم عـــالمي، مســــتوى ذوي وعلمـــاء مهندســـين
 تلقــوا خبــراء عليــه يشرف يرانياإل النووي البرنامج أن كما ،شديد بيسر العالية دروسهم
ــــيمهم ــــدريباتهم تعل ــــران فــــي وت ــــوم كمــــا ،إي ــــران تق  الفضــــاء  أبحــــاث فــــي باالســــتثمار إي

 قـــد -2003 العــام فــي أنشــئ الــذي- اإليرانـــي" المــودَّة"  فبنــك ،الحيويــة والتكنولوجيــا
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 إلــــى للتوصــــل الجينيــــة الجذعيــــة الخاليــــا ألبحــــاث دوالر مليــــار 2.5 مبلــــغ خصــــص
  .األمراض من لعدد عالجات

 بطالــة نســبة ومــن ،المئــة فــي 10 معــدل يتجــاوز تضــخم مــن تعــاني إيــران لكــن
 أو األعمــــال مشــــاريع نقــــص فــــي المشــــكلة وليســــت ،العاملــــة القــــوة ربــــع حــــوالى تطــــال

 الوســطى الطبقــة لــه تتــوافر دينــاميكي خــاص قطــاع إيــران ففــي األساســية، اإلمكانــات
 ؛فــوق ومــا الوســطى الطبقــة مــن هــم إيــران ســكان نصــف ونحــو ،تحركــه أن يمكــن التــي
 الكفــاءة وعديمة فاسدة دولة تكبله إيران في الخاص القطاع أن في تكمن المشكلة لكن

 فــي الحــالي حجمهــا الدولــة اكتســبت وقــد ،االقتصــاد مــن المئــة فــي 80 علــى تســيطر
 تـــأميم طريـــق عـــن الخـــاص القطـــاع مـــن واســـعة أجـــزاء بالتهـــام وذلـــك الثـــورة، أعقـــاب
 مــن أكثــر الفقــراء علــى لإلنفــاق أولويــة تعطــي وهــي والصــناعات، مصارفوال الشركات
 التجاريــة المشــاريع حرمــان فــي غضاضــة تــرى ال وبالتــالي االقتصــادي، النمــو تحقيــق

  . الباهظة بالضرائب وٕارهاقها الموارد من
 إقليمــي متقــاعس هــي بــل ؛إقليميــاً  رائــداً  -االقتصــادية الناحيــة مــن- إيــران ليســت

 االقتصــادي الركــود هــذا كــان وقــد  ،االقتصــادية الدولــة هيمنــة دركــات لأسف في يتخبط
 ينبغــي ومــا ،األخيــرة االنتخابــات فــي نجــاد ألحمــدي الشديدة المعارضة بواعث أهم من

 المرتبطــة الوســطى والطبقــة الخــاص القطــاع هــو المقبلــة األربع السنوات في له االنتباه
 يونيـــو/حزيران انتخابـــات أعقـــاب فـــي نالماليـــي دفعـــت التـــي نفُســـها الطبقـــةُ  وهـــي بـــه،

 بــل ال - إيــران جــوهر الســتعادة الكبــرى  والمعركــة ؟"صــوتنا أيــن" الســؤال إلى 2009
 والســؤال ،والرأســمالية التجــارة حــول وٕانمــا ؛الــدين حــول تدور لن - ككل المنطقة جوهر

 بتحقيــق الحيــوي المجتمــع لهــذا وتســمح ،االقتصــاد الدولــة ســتحرر هــل: هــو المطــروح
  إمكاناته؟ ايةغ
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 وتعـــزز نفســـها تســـتدرك لـــم إن فعـــالً  المنطقـــة علـــى الســـيطرة إيـــران تســـتطيع لـــن
 الريــادة تحقيــق ضمناً  يقتضي الكبرى الدولة وضعية إلى فالتوصل االقتصادي، نفوذها
 األســاس هــو وهــذا ،حاليــاً  إيــران توجهــات عــن بعيــد أمــر وهــو االقتصــادي، المجــال فــي
 بحاجــة أنهــم يعتقــدون فحكامهــا ،النوويــة قــدراتها تحســين إلــى الهادفــة إيران مساعي في

 الغربية الضغوطات لتخفيف النووي الرد أو النووي بالهجوم التهديد على المقدرة لتملك
  .الفعلية إيران قوة يفوق بمظهر والظهور النظام، تغيير باتجاه

 فــي جمــالياإل المحلــي النــاتج تقريبــاً  يــوازي إيران في اإلجمالي المحلي الناتج إن
 أقــل وهو دوالر، مليارات ستة السنوي العسكري إنفاقها يتعدى وال ماساتشوستس، والية
ـــار 21 البالغـــة الســـعودية العســـكرية النفقـــات ثلـــث مـــن  يقـــارب ومـــا ،ســـنوياً  دوالر  ملي

 الثــورة قبــل العسكرية إيران نفقات كانت. إسرائيل أو تركيا في العسكري اإلنفاق نصف
 الثالثــة تتعــدى ال فهــي اليوم أما اإلجمالي، المحلي الناتج من مئةال في 18 إلى تصل
 دولــة أنهــا واالدعــاء المتحــدة الواليــات مواجهــة إيــران تســتطيع كيــف وعليــه ،المئــة فــي

 كبرى؟

 تصــبو التــي المكانــة تحقق لن فإنها النووية، للقدرة إيران امتالك حال في وحتى
 الــدرب فــي األولــى الخطــوات بــدأتا قــد فإنهمــا وباكســتان، الهنــد مثــال أخــذنا وٕاذا ،إليهــا
 كبــرى كدولــة بــرزت التــي هــي فقــط الهنــد أن غير ،العشرين القرن سبعينات في النووي
 نموهـــا معـــدالت بفضـــل بـــل ؛النوويـــة األســـلحة بفضـــل ولـــيس التســـعينات، فـــي إقليميـــة

 االقتصــــاد فـــي االنـــدماج علــــى ومقـــدرتها الحـــرة األســــواق علـــى وانفتاحهـــا االقتصـــادي
 يصــبح بحيــث اقتصــادها تنميــة فعليهــا كبرى دولة تصبح أن إيران أرادت وٕاذا ،العالمي
 النشــيط االقتصــادي التحــول مــع تتــواءم أن هــذا ويفتــرض. المنطقــة فــي للنمــو محركــاً 
 ســـتكون جديـــدة وســـطى طبقـــة بـــروز وهـــو األوســـط، الشـــرق أنحـــاء جميـــع فـــي الجـــاري
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. الغــرب مــع أفضــل عالقــات وبنــاء الميالعــ االقتصــاد فــي المنطقة اندماج إلى المدخل
ـــادات اهتمـــام تســـتقطب أن ينبغـــي حـــديثاً  الناهضـــة الوســـطى الطبقـــة هـــذه  الواليـــات قي

 األصــولية قــوة أمــام خاليــة الســاحة تــرك من بدالً  طاقاتها، لزيادة الغرب وسائر المتحدة
  .الخاص بطابعها المنطقة إلى النظرة لتطبع الوهمية

 خاللهمــا هــزت اللتــين1981) - و 1979 بــين( ينالســنت أن نصــر ولــي ويعتقــد
 الــرغم وعلــى. القــوة قمــة بلوغهــا زمن كانتا -الغرب وروعت العالم اإلسالمية األصولية

 اإلســـالمي، العـــالم فـــي أخـــرى ودول ومصـــر وباكســـتان إيـــران فـــي األصـــوليين قـــوة مـــن
 وفــي. إيــران فــي اإلســالمية الثــورة منــذ أخــرى دولــة بأيــة اإلطاحــة مــن يتمكنــوا لــم نهمفــإ

ـــة تجربـــة لتكـــرار اإلســـالمي العـــالم فـــي الوســـطى الطبقـــة رفـــض علـــى دليـــل هـــذا  الدول
 الخـــاص والقطـــاع المثقفـــين أنـــذر مثـــاالً  أعطـــت والتـــي  إيـــران، فـــي الفاشـــلة اإلســـالمية
 والقطــاع الحــر االقتصــاد علــى النمــوذج هــذا مخــاطر مــن واألغنيــاء الوســطى والطبقــة
  . واالجتماعية سيةالسيا والحريات والحقوق الخاص

 وهــي النــاس، أغلبيــة تمارســها ال اإلســالم فــي األصــولية النزعــة أن نصــر ويــرى
 انبعـــاث موجـــة األوســـط الشـــرق 1980 العـــام منـــذ اكتســـحت بينمـــا ؛التراجـــع فـــي آخـــذة

 أكبــر هــي" الصحوة" فهذه. تغذها لم لكنها ؛الموجة تلك األصولية ركبت وقد إسالمية،
 معتــدلون هــم المســلمين مــن الســاحقة األكثريــة إن حيــث ؛األصــولية مــن وأعمــق وأوســع

 جرعــة وبــين جهــة، مــن والتقــوى الشــريعة بــين ويوازنــون ،الدينيــة األمــور فــي وواقعيــون
  .أخرى جهة من للدين الشعبي والمفهوم الروحية الممارسات من مالئمة
  إيران مأزق

 واالقتصــاد والسياسة الدين من المكونة اإليرانية التركيبة أن إلى الباحث يخلص
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 الطبقــي الصــراع مــن كبيــرة جرعــة مــع الشــيعية الدينيــة األصــولية" فيهــا تمتــزج والتــي-
 بــأن ذلــك نصــر ويشــرح ،الحضــيض إلــى الــبالد تــدهور إلــى أدت قــد -"الرأســمالية وُكْره

 االقتصــادية قبضــتها إلحكــام العــالم عــن إيــران عزلــة اســتخدمت مــا كثيــراً  الدينيــة القيــادة
 التــأميم إلــى الخــاص القطــاع تعــرض 1979 ثــورة نجــاح وفــور. البالد على ةوالسياسي

 االقتصــاد حركــة وشــلت أضــعاف، ثالثــة إلــى الحكــوميين الموظفين عدد وزاد البيع، أو
ـــــأثير ـــــة العقوبـــــات بت ـــــة والحـــــرب الدولي -1980(العـــــراق مـــــع ســـــنوات لثمـــــاني الدموي
 القــــرن تســـعينات اتبـــداي فـــي الخيــــارات جميـــع الحكومـــة اســـتنفدت وعنـــدما ،)1988
 القطــاع إلــى الحيــاة إعــادة إلــى بحذر حينها رفسنجاني هاشمي الرئيس سعى الماضي،
 رأس وبــدأ ،1997 عــام خــاتمي الــرئيس انتخــاب بعــد الجهود هذه وتسارعت ،الخاص
 انفتــاح تحقــق االقتصــادي اإلصــالح مــع وترافــق ،إيــران فــي باالســتثمار األجنبــي المــال

 ،القــانون ســلطة وعــادت المــدني، المجتمــع منظمــات عليــةفا فــزادت تــدريجي، سياســي
  .والمحافظين اإلصالحيين بين العام الجدل من موجة وانطلقت

 بــاالنقالب فقامــت الجديــد، الواقــع تتحمــل ال اإليرانيــة القيــادة نأ الحقــاً  تبــين لكــن
 علي األعلى المرشد كاهل على المسؤولية نصر يضع وهنا ،اإلصالحية الحركة على
 ،االجتمــــاعي اإلصــــالح مســــيرة كــــبح إلــــى الثــــوري الحــــرس قــــوات دعــــا الــــذي ئيخــــامن

 أنجبــتهم الــذين السياســيين وزمــرة الــدين رجــال بــين المشــبوه التحــالف علــى والمحافظــة
  . الثورة

 مــن بــدعم - 2005 عــام نجــاد أحمــدي محمــود الشعبوي الرئيس انتخاب وأدى
 اآلمـــال إلـــى قويـــة ضـــربة هوتوجيـــ ،لإلصـــالح  المضـــاد الجهـــد تعزيـــز إلـــى -خـــامنئي
 ذلــك، بعد حصل آخر نوع من انفتاحاً  ولكن.  أكبر اقتصادي انفتاح بتحقيق الطامحة
 شــــكل علــــى الــــدوالرات مــــن المليــــارات عشــــرات لتضــــخ الدولــــة خــــزائن انفتحــــت حيــــث



14 
 

 الفئــات لــذلك ارتاحت أن فكان حكوميًا، مدعومة بناء وحملة نقدية، ومكافآت إعانات،
 مســـتوى وارتفـــع ،العملـــة قيمــة تـــدهورت كمـــا ،الوســـطى الطبقــة أركـــان وتهـــدمت الــدنيا،

 العواقــب كانــت لقــد ،الحكــوميين والمــوظفين المتقاعــدين إجهــاد إلــى أدى ممــا التضــخم
 الحكومــــة اتخــــذت حيــــث ،2009 حزيران/يونيــــو فــــي واضــــحة حــــدث لمــــا السياســــية
 الرئاســية اتاالنتخابــ زورت الحكومــة بــأن الدعائهــا ؛المعارضــة ضــد صــارمة إجــراءات
  .اإلصالحيين أصوات وسرقت نجاد أحمدي لمصلحة

 خـــامنئي نفـــذه انقالبـــاً  كـــان حـــدث مـــا أن العـــارفين المـــراقبين مـــن الكثيـــر ويعتقـــد
 مـــن الماليـــين عشـــرات رغبـــات يعـــارض بمـــا الســـلطة علـــى للمحافظـــة الثـــوري والحـــرس
 للمكــون االنتبــاه نمــ القليــل إال هنــاك لــيس أنــه إلــى المؤلــف ويشير ،اإليرانيين الناخبين

 الجمهوريــــــة شــــــركة" نصــــــر يــــــدعوه مــــــا وٕانشــــــاء ،اإليرانيــــــة الســــــلطة فــــــي االقتصــــــادي
 احتكــار يرافقــه السياســي المســتوى علــى احتكــار مــن الحكومــة تمارســه فمــا ،"اإلســالمية

  .االقتصادي المستوى على
  
  

  والتجارة اإلسالم
 نوفمبر/الثـــاني تشـــرين فـــي لتركيـــا عشـــر الســـادس بنـــديكتوس البابـــا زيـــارة خـــالل

 مــن تســميته جــاءت والــذي عشــر، الســابع القرن في المبني األزرق الجامع زار ،2006
 جدرانـــه تكســـو األزرق الخزفـــي نيقيـــة بـــالط مـــن قطعـــة ألـــف عشـــرين مـــن أكثـــر وجـــود

 عنـــد قنطـــرة فـــي محفـــورة بيضـــاء كتابـــة عليهـــا لوحـــة وجـــود البابـــا الحـــظ وقـــد ،الداخليـــة
 حــديث إنــه :لــه فقيــل المنقــوش الكــالم معنــى عــن مرافقه فسأل للجامع، الرئيس المخرج
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 وهــم المصــلون يقــرؤه مــا آخــر أن البابــا اكتشــف ،"اهللا حبيــب الكاســب" :محمــد للرســول
  . التجارة لممارسة دعوة هو الجامع من يخرجون

 للعــالم بالنســبة التجارة أهمية عن غافلة غير المتحدة الواليات إن :الباحث يقول
 العـــالم فـــي التجاريـــة والمبـــادرات االقتصـــادي اإلصـــالح تـــدعم نـــتكا فهـــي ،اإلســـالمي
 كبــار ونخــب الحكــوميين المخططــين مــع العمــل على انصب اهتمامها لكن ؛اإلسالمي

 الكثيــر بــذلت قــد فهــي العليا، الطبقة هذه من يأتي لن التغيير أن غير ؛األعمال رجال
 التجــارة حركــة إن بــل ولــة،الد علــى كليــاً  اعتمــاداً  وتعتمــد ،الــراهن الوضــع ترســيخ فــي

ـــه العنايـــة نوجـــه أن ينبغـــي مـــا هـــي واألعمـــال  المنطقـــة أنحـــاء فـــي اآلن يـــنهض إذ ؛ل
 عالقــات ويبنــي ،المتناميــة االســتهالك بمستويات المحلية القيم يمزج كلياً  جديد اقتصاد
  .العالمي االقتصاد مع متانة تزداد

 رجــال مــن مجموعــةب دبــي فــي 2009 العــام ربيــع فــي التقــى بأنــه نصــر ويــروي
 قصــيرة فتــرة قبــل وصــلت قــد الصــغيرة اإلمــارة تلــك وكانــت أوســطيين، الشــرق األعمــال

 والمصـــارف العالميـــة الماليـــة األزمـــة حـــول النقـــاش وكـــان ،واالزدهـــار الثـــروة قمـــة إلـــى
 والجميــع ،بيــروت إلــى تتجــه األمــوال إن: أحــدهم قــال. العقــارات أســعار وهبوط المفلسة
 مــا الباحــث ســأل وعنــدما ،"اللبنانيــة المصــارف فــي إيداعــه عونيســتطي مــا كــل يودعــون
ـــان إلـــى يـــدعوهم الـــذي ـــة أمـــوالهم لوضـــع االطمئن ـــد فـــي مصـــارف عهـــدة فـــي الطائل  بل

 أعلــى لبنــان فــي الفائدة أسعار: "أحدهم أجاب ،االستقرار وعدم الحروب بكثرة معروف
 المـــالي النظـــام خـــارج هـــي اللبنانيـــة المصـــارف أن آخـــر  وأوضـــح ،"هنـــا أســـعارها مـــن

 باالنهيار مهددة ليست أنها كما ،عليها لتخشى مضطربة أصول لديها وليس العالمي،
  ".ونيويورك لندن مصارف حال هي كما عليها الحكومة باستيالء أو

 مــن األوســط، الشــرق في تنبض حية تزل لم الرأسمالية أن إلى الباحث ويخلص
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 زيــادة خــالل مــن اإلســالمي، العــالم في أصولهم وزيادة لحماية األعمال رجال تحركات
 كــذلك ولكــن ؛وكوااللمبــور دبــي فــي فقــط لــيس بــالمفرق، البيــع ومحــالت التســوق مراكز
 القنــوات انتشــار عــن فضــالً  الفــاخرة، التســوق بمراكــز تعــج حيــث وطهــران، بيــروت فــي

 الســريعة الوجبــات مطــاعم وانتشــار نترنــت،اإل وانتشار لها الالقطة والصحون الفضائية
ـــــاهي  والخـــــدمات والســـــياحة الترفيـــــه ومراكـــــز وااللكترونيـــــة االســـــتهالكية والســـــلع والمق
  . المصرفية
 بنســـبة ونمـــوه ســـوقه وتوســـع اإلســـالمي التمويـــل انتشـــار إلـــى الكاتـــب يشـــير كمـــا
 نحــو وهنــاك ،2010 عــام دوالر تريليــون نحــو أصــوله وبلــوغ ســنويًا، المئــة فــي عشــرين
 وهكــذا. بلــداً  وســبعين خمســةٍ  مــن أكثــر فــي ميإســال اســتثمار وشــركة مصــرف ثالثمائــة
 التــزامٍ  عــيَش  العــيش فــي الرغبــة مــع الموســرة الوسطى الطبقات وصعود العولمة ترافقت

 علــى ويصــعب المهمــة الوســطى الطبقــة هــذه بهــا تتميــز حاســمة نقطــة وثمــة ،باإلســالم
 فــي ساســيةاأل الدعامــة هو اإلسالم أن يرون المسلمين هؤالء أن وهي فهمها، الغربيين
 أن ويظنــون ،اآلن الثــروة يريــدون لكــنهم ؛الحقــاً  الجنــة يريدون هم ،الحداثة نحو التوجه
  .األولى إلى يوصلهم أن يمكن جيد بشكل خرةاآل أمر تدبر

 فــي رأســمالية ثــورة ســيقودون المســلمون األعمــال رجــال كــان إن نصــر ويتســاءل
 أن ليجيب قرون، أربعة قبل تستانتالبرو  الهولندية المدن أبناء فعل كما المقبل، القرن
 مــوطن وهــي تركيــا، وســط في الواقعة قيصرية مدينة عمدة برأي مستشهداً  ممكن، ذلك

  ".األناضول نمور"بـ المعروفين المسلمين األعمال رجال من العديد
 لهــذا المطلق بالمعنى تنشأ سوف األوسط الشرق في حقيقية رأسمالية كانت فإذا      
 النمــو إلــى األســواق فــي العــاملين األفــراد نشــاط يــؤدي أي- الغــرب رفــهع كمــا المفهــوم

ـــيس ،األتقيـــاء األعمـــال رجـــال مـــن نابعـــةً  ســـتكون فإنهـــا -واالزدهـــار  مبـــادرات مـــن ول
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 تحكمــوا طالمــا والــذين ،الدولــة برعايــة يحظــون الــذين االقتصاديين نخبة من وال ،الدولة
 مـــا لكـــن الحــديث، العصـــر تســتانتالبرو  ابتكـــر لقـــد. األوســط الشـــرق دول باقتصــادات

 وٕاذا. واألعمــال التجــارة حركــة الواقــع فــي كــان وٕانما ؛الديني تزمتهم يكن لم العالم حوَّل
 إلــــى يتحــــول أن فينبغــــي العــــالمي االقتصــــاد فــــي حقــــاً  ســــيندمج األوســــط الشــــرق كــــان

 يــةالثقاف الفــوارق فــوق تســمو التــي القــيم ويعتنــق ،حقوقهــا المــرأة ويعطــي ،الديموقراطيــة
. الرأســــمالية الثــــورة طريــــق عــــن يتحــــول أن بــــد ال ذلــــك كــــل وبعــــد ،التطــــرف ويطــــوق
 إنمــا االجتمــاعي والتحريــر الــديني التطــرف هزيمــة إلــى الطريــق ســتمهد التــي فالمعركــة

 الخـــاص القطـــاع فـــي التجـــارة حركـــة رواد انتصـــر فـــإذا ،األســـواق تحريـــر معركـــة هـــي
 السياســية الحقــوق صــعيد علــى لتقــدما فــإن الحركــة، بهــذه الصــاعدة الوســطى والطبقــة
  .ذلك يتبع سوف

 إلــــى االقتصــــاد بوابــــة مــــن والــــدخول االنفتــــاح إمكانــــات فــــإن إيــــران، فــــي حتــــى
 فــي أن الرئاســية االنتخابــات بعــد االحتجاجــات أظهــرت وقــد ،متــوافرة العــالمي المجتمــع
 ينوالنقــــــابي والطـــــالب المـــــرأة حقـــــوق نشـــــطاء يضـــــم ديناميكيـــــاً  مـــــدنياً  مجتمعـــــاً  إيـــــران

 نتأمــل أن أردنــا وٕاذا ،والمثقفــين والفنــانين االلكترونيــة المــدونات وأصــحاب والصــحافيين
 إيــران تصــور يمكــن وكيــف ،األوســط الشــرق يغيــر أن إيــران فــي للتغييــر يمكــن كيــف

 األمــور أن نستنتج أن فعلينا جديد، اتجاه في بها المحيطة المنطقة أخذت أنو  ،صاعدة
 العالميـــة التوجهـــات مـــع إيـــران داخـــل التطـــورات وافـــقتت عنـــدما يـــرام مـــا علـــى ســـتجري
 التغييــر منطــق مــع منســجمة إيــران رؤيــةُ  الغــرب مصــلحة فمــن. المنطقــة فــي الســائدة

 الوســطى والطبقــة الصــاعد األعمــال قطــاع مــع والتجــاوبُ  لــه، معارضــة ال االقتصــادي
 العــالم لــيعم هنفســ االتجــاه توســيعُ  ثــم والدينيــة، السياســية األوضــاع ســتغير التي الجديدة
  .العربي
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 فــي التفكيــر إلــى ونعــود ،الحضــارات صــراع فــي البحــث عــن لنقلع األوان آن لقد
 الليبراليـــة أســـس مـــن كانـــت التـــي األفكـــار وهـــي التغييـــر، علـــى والتجـــارة األســـواق قـــدرة

  .                                                الحديث السياسي والفكر الكالسيكية
 الطبقــة أمــام الماثلــة والتحــديات المحتملــة لآلفــاق استعراضــه- فــي نصــر ويــرى

 بسرعة قدماً  سيرت -وتركيا ودبي أبوظبي لمث- البلدان بعض أن -الصاعدة الوسطى
 ،وباكســتان إيــران مثــل الداخلية التناقضات شرك في اآلخر بعضها يتخبط بينما ؛فائقة

 فهــم ويحــاول ،البلــدان تلــك أوضــاع اخــتالف أســباب الكتــاب فصــول فــي نصــر ويبحــث
  .فيها الجديدة الوسطى الطبقة تطلعات
  دبي طريقة على العالم

 القليلــة الصــغيرة اإلمــارة هــذه تحولــت فقــد ،لســان كــل على أضحت" دبي معجزة"
 العــالم حواضــر أكثــر إحــدى إلــى وضــحاها ليلــة بــين العربــي الخلــيج ساحل من السكان
 فنــادق ألفخــر باحتضــانها وتتبــاهى يــة،المال باألصــول تفــيض دبــي كانــت لقــد ،توهجــاً 
 علمنــا إذا صــغيراً  لــيس إنجــاز وهــذا. ســنوياً  زائــر ماليــين ســتة من أكثر وتجذب العالم،

 لكــن ؛نســمة ألــف مئــة عــددهم يتجــاوز ال) اإلماراتيين(األصــليين دبــي إمــارة ســكان أن
 مــن الكثيــر اجتــذاب عــن مســؤولة كانــت التي الفقاعة انفجار 2009 عام شهدت دبي

 الطموحـــة المشـــاريع وظلـــت البنـــاء، عمليـــات توقفـــت فقـــد ،اإلمـــارة هـــذه نمـــو مصـــادر
 هيئـــة علـــى الـــدوالرات مـــن المليـــارات عشـــرات األمـــر تطلـــب كمـــا ،المخططـــات حبيســـة

 عجــزت بعــدما بالكامــل، الغــرق مــن المشــروع لحمايــة أبوظبي إمارة من مالية ضمانات
  .دوالر مليار ثمانين من أكثر البالغة ديونها مستحقات سداد عن اإلمارة شركات

 كمجتمــع دبــي، لنمــوذج حماســاً " الثروة قوى" كتابه في نصر ولي الباحث ويبدي
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 فكــرة أن يعتقــد وهــو. واآليــديولوجيا العنف تأثيرات عن معزول األعراق متعدد رأسمالي
 والتشــدد الــديني التعصــب يغــذيها مهلكة دوامة من األوسط الشرق تنقذ قد النموذج هذا
 الشـــرق فــي الحــرة الســـوق مبــدأ انتصــار أن إلـــى كتابــه فــي نصـــر ويخلــص ،ياســيالس

 االجتمــاعي، التحــرر وتحقيــق حاســم بشــكل التطــرف لهزيمــة الطريــق ســيمهد األوســط
 يناقش وٕانما ؛فحسب دبي تجربة الكتاب في الباحث يتناول ال. السياسي التحرر ويليه
 المناقشــات هــذه يعــززو  ،تركيا في احوالنج إيران، في والصراعات لدبي، المثابر الوعد

 حملــت ازدهرت حيثما الرأسمالية أن نصر يقترح وباكستان، لمصر موجزتين بدراستين
  . أيضاً  واالعتدال التسامح معها

 فـــي الشـــائع التـــدين أن نصـــر يـــرى الماركســـية، أمـــواج بانحســـار يبـــت أن وبعـــد
 االنــدماج لتحقيــق مســلمةال المجتمعات تسلكه طريق إال هو ما الوسطى الطبقة أوساط

 مــا بمقــدار اإلســالم تســتهلك الصــاعدة الطبقــة هذه: "يقول العالم، مجتمعات بقية مع
 واعتبارهــا رفضــها دون اإلســالمية بالشــروط الحداثــة تبنــي إلــى تســعى وهــي ،"تمارســه

 السليبة الحقوق على ركزت التي القديمة الشعبوية العقائد أما ،الفساد أشكال من شكالً 
 تـــؤدي أن مـــن نصـــر يحـــذر ولهـــذا  ،متـــدهورة حالـــة فتعـــيش المقاومـــة علـــى وشـــجعت
 تغذيــــة إلــــى اإلســــالمية المجتمعــــات فــــي المتحــــررة األفكــــار لــــدعم تبــــذل التــــي المــــوارد
  .المختلفة الثقافات بين الحروب

 بشــكل االهتمــام معظم دبي تجتذب الكتاب حواها التي الثالثة النماذج بين ومن
بقيــة أرجــاء الشــرق  عــن مميــزة تبقــى للمهــاجرين واحتضــانها المدهشــة فثروتهــا ،واضــح

 مــن تحتويه وما. واألجانب لالستعمار المعادية المشاعراألوسط التي تكن الكثير من 
 جاذبيــة أكثــر قاعــدة اإلمــارة يجعــل الحيــاة معــايير مــن راق ومســتوى فعالــة أعمــال بيئــة

 فــي يشــيع ومــا. األوســط الشــرق فــي آخــر مكــان أي مــع بالمقارنــة الغــرب مــن للهــاربين
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 األعمــال رجــال حتــى يقصــده الــذي المكــان منهــا تجعــل التجارية الممكن ثقافة من دبي
 دبــي فــي بكثرة  يتواجدون اإليرانيين أن كما ،الصفقات على التفاوض أجل من العرب
 اإلمارة في عددهم أن إلى تشير اإلحصائيات بعض أن حتى والترفيه، التجارة بغرض
 التــي المعــارك مــن آمنــاً  ملجأ دبي أصبحت لقد ،أضعاف بأربعة ماراتييناإل عدد يفوق
 تعبـــأ ال فـــدبي ،والـــدين والسياســـة المـــال حـــول األوســـط الشـــرق أنحـــاء جميـــع فـــي تنـــدلع
  . والربح والراحة بالحداثة تهتم وٕانما الحضارات، بصدام

 -نجاحاتهــا كل من الرغم على- دبي أن مفاده نصر الباحث إلى نقد يوجه وقد
 فالســـكان ،األوســـط الشـــرق مســـتقبل عليـــه يكـــون أن يمكـــن لمـــا  مثاليـــاً  نموذجـــاً  ليســـت

 والقــوة ،أرضــهم علــى كأقليــة يعيشــوا أن الضــرورة علــيهم حكمــت العــدد قليلــو األصليون
 وغيرهــا والجمــارك واإلدارة األمــن مجــاالت فــي بــأجمعهم تــوظيفهم يســهل مــنهم العاملــة

 مــن الكثيــرون يشــكو ذلــك ومــع ،جميعاً  تستوعبهم والتي الحكومي، القطاع وظائف من
 الخــاص القطــاع علــى اإلمــارات حكومــة فرضــت بحيــث البطالــة مــن اإلمــارات مــواطني
 ،بــالمواطنين الوظــائف بعــض وحصــرت ،الشــركات فــي اإلمــاراتيين مــن نســبة توظيــف

 كانــت والتــي أبــوظبي، بــالنفط الغنيــة جارتهــا إلى نجاحها من بجانب تدين دبي أن كما
 لحماية ضماناً  الحقاً  وشكلت جهة، من دبي مشاريع في جزئياً  ُتستثمر نفطها ائداتع

 ال لكن ؛لدبي ربما مناسب دبي نموذج فإن هنا من. من جهة أخرى االنهيار من دبي
 دور عـــن فضـــالً  محـــدود، بشـــكل إال األوســـط الشـــرق أرجـــاء بـــاقي فـــي تطبيقـــه يمكـــن
 اجتـــذاب فـــي فيهـــا والمحافظـــة الدينيـــة يـــودالق وانعـــدام الحانـــات ووجـــود األمـــوال غســـيل
 أكثــر إســالمية دول إلــى نقلهــا يمكــن ال مســائل وهــي والمقيمــين، والمســتثمرين الســياح
  .محافظة
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    التركي النموذج
 قضــى حيــث والنــاس، الدولــة بــين ســعادة أكثر توازناً  تمثل تركيا أن المؤلف يرى

 عجلـــة الدولـــة تحـــرك بـــأن -يالعلمـــان أتـــاتورك كمـــال- تركيـــا جمهوريـــة مؤســـس مـــنهج
 منتصــف فــي األســفل إلــى األعلى من متدرجة بهيكلية واالجتماعية االقتصادية التنمية
 التجـــــارة، ونظمـــــت المصـــــانع، وبنـــــت لالقتصـــــاد، الدولـــــة فخططـــــت. العشـــــرين القـــــرن

 لكــن ؛التحــديث عناصــر مــن ضــرورياً  عنصــراً  باعتبارهــا الصــارمة العلمانيــة وفرضــت
 حــرة، وســوقاً  األعلــى، إلــى األســفل مــن تنطلــق مختلفــة هيكليــة تشــهد األخيــرة العقــود
 والتنميــة العدالــة حــزب أعضــاء ثــروات ازديــاد مــع بــالترابط الــبالد فــي نشأ دينياً  ومنهجاً 

 ثمانينــات فــي تركيــا وزراء رئــيس أوزال تورغــوت هــو التركيــة الحكاية وبطل. اإلسالمي
 علــى المســاعدة خــالل من الحيوية لاألناضو  منطقة في الحياة بث إذ ؛الماضي القرن
 الرأســمالي النظــام هيمنــة مــن المتحــررين الرائــدة المشــاريع أصــحاب مــن شــبكات تكــوين

 التــي والمتوســطة الصغيرة المشاريع هذه أصحاب وكان ،أتاتورك أنشأه الذي الحكومي
 وســــط فــــي بــــالجمهوريين نصــــر يقــــارنهم والمتــــدينين، المحــــافظين مــــن النجــــاح حققــــت
 لــم سياســية دينيــة لحمــة إلــى الوصــول علــى ذلــك وســاعد ،األميركيــة المتحــدة الواليــات

  .تركيا في تصوره يمكن أمراً  سبق فيما تكن
 -أتــاتورك إرث حمايــة عــن المسؤولة الجهة وهي- التركي الجيش قيادة تزال وال

 التركــي السياســي الفضــاء فــي وتنتشــر ،الريبــة بعــين والتنميــة العدالــة حــزب إلــى تنظــر
 وتســعى ،البــذالت ترتــدي المتطــرفين من عصابة" سوى ليس بأنه الحزب لهذا اتاتهام
  ". التركية الجمهورية إسقاط إلى

 قيــدت قــد التجــارة" أن يــرى فهو ؛تركيا في التنافس حالة عن راضياً  نصر ويبدو
 حـــزب بـــروز تصـــادف لقـــد ،"اإلســـالمية التوجهـــات حـــدة خففـــت كمـــا الدولـــة، ســـلطات
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 علــى الدولــة تســلط عــن االبتعــاد ومع ،رأسمالية وسطى طبقة بروز مع والتنمية العدالة
 أن علــى الحــزب أجبــرت الوســطى الطبقة ناخبي مطالب أن نصر يرى كما. االقتصاد
 التنــــافس ســــاعد وقــــد ،التركيــــة السياســــة فــــي نســــبياً  متســــامحة تكنوقراطيــــة قــــوة يصــــبح

  .السياسي اإلسالم من اعتداالً  أكثر شكل صياغة على االنتخابي
 الخــاطئ النحــو علــى وجــرى تركيــا، فــي الصحيح النحو على جرى الذي ما إذن

 فاشــلة تحــديث عمليــة رمــاد مــن نهضــا قــد البلــدين بــأن نصــر الباحــث يجيب إيران؟ في
 العمليــة هــذه قامــت حيــث ؛العشرين القرن منتصف في بطابعها األوسط الشرق طبعت
 مــن القليــل وأقــل الثــروة مــن ليــلالق وأنتجــت الدولــة، تــديرها علمانيــة جهــود أســس علــى

 مانفريـــد األوســـط الشـــرق بشـــؤون المخـــتص الباحـــث توقـــع 1963 عـــام فـــي.  الحريـــة
 الصــغيرة البرجوازيــة الطبقــة تقــوم أن إلى سيؤدي المستقلة الدول قوة ازدياد بأن هالَبْرن

 وســـطى طبقـــة بتشـــكيل والمـــوظفين والضـــباط المـــدارس أســـاتذة مـــن المكونـــة المتناميـــة
ــــدة ــــى تســــعى وقــــوة جدي ــــه :يقــــول نصــــر ولكــــن ؛التحــــديث إل ــــى نظــــراً  إن  هــــذه كــــون إل

 الحريـــة  مبـــادئ إلقـــرار كوســـيلة دورهـــا فقـــدت فقـــد الدولـــة، منتجـــات مـــن المجموعـــات
 ذلــك مــن الــرغم وعلــى. الحكوميــة الرعايــة ترســيخ إلــى ذلــك مــن بــدالً  فســعت المدنيــة،
 عــن وانعــزالهم لفقــرا اســتمرار نتيجــة باإلحبــاط الطبقــة هــذه مــن عــريض نطــاق أحــس
 وكــان ،بلــدانهم عواصــم فــي مــنهم أوروبــا صــالونات فــي ارتياحاً  أكثر بدوا الذين الحكام

 المتــردي الــراهن للواقــع المعاديــة الجهــود لتنظــيم مجــاالً  بوصــفه نفَســه اإلســالم قــدم أن
ـــــه عـــــن فضـــــالً  ـــــة الجهـــــود لهـــــذه النظـــــري اإلطـــــار كون ـــــة المعادي  واالســـــتعمار للعلماني

 محمــد الشــاه انتهجهــا التــي القمعيــة العلمانيــة الوطنيــة تســببت إيــران ففــي ،واالســتغراب
  . اإلسالمية الجمهورية عنها نتجت معارضة حركة بوالدة بهلوي رضا

 تنتهج مجموعات خلق إلى العلمانية الوطنية أدت الدول من وغيرها مصر وفي
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ــ جهودهــا فــي اإلســالمية والرمــوز الشــعارات وتوظــف العنــف ســبيل  إســقاط إلــى ةالرامي
 مـــن الكثيـــر لـــدى انطبـــاع خلـــق إلـــى بـــدورها الحركـــات هـــذه وأدت ،القائمـــة الحكومـــات

 متســامحة غيــر ســتكون اإلســالمي التوجــه ذات الحكومــات بــأن المنطقــة شــؤون مراقبــي
  . الغربية للمصالح ومعادية األكثرية لرغبات مناهضة وستكون واألقليات، المرأة مع

 أكثــر الوطنيــة من نمط شيوع بأن محاججاً  نطباعاال هذا مع يتفق ال نصر لكن
 الحريــة مبــادئ ويجلــب الوســطى، الطبقة مع أسهل بشكل يتالءم أن شأنه من إسالمية
 ،األوســط الشــرق امتــداد علــى جديــدة اعتــدال حركــة إلــى ويــؤدي السياســة، إلــى المدنيــة

 ؛خاســرة كــةمعر  ألنهــا وذلــك ؛العلمانيــة مبــادئ تعزيــز جهــود دعــم فكــرة نصــر ينتقــد كما
 بــين يقــع ال اإلســالمية المجتمعــات مــن الكثيــر فــي الحــالي المواجهــات خــط" ألن وذلــك

 الــــدفاع بــــأن نصــــر ويحــــاجج ،"ذاتــــه اإلســــالم أشــــكال بــــين وٕانمــــا ؛والعلمانيــــة اإلســــالم
 ،للحصــار بــالتعرض المســلمين شــعور غيــر يثمــر ال الخالصــة العلمانيــة عــن المســتمر
  .يربحها أن لغربل يمكن ال ثقافية حرباً  ويغذي

 ؛أكبـــر اقتصـــادي انفتـــاح تعزيـــز اعتمـــاد كثيـــراً  األفضـــل مـــن أن المؤلـــف ويقتـــرح
 حســنة نيــة مــن الطبقــة هــذه لــدى مــا علــى االعتمــاد بعــدها ليتم ؛الوسطى الطبقة لتقوية
ــــر مظــــاهر جمــــاح لكــــبح ــــاً  أكث  معظــــم أن إلــــى ويشــــير ،السياســــي اإلســــالم مــــن تطرف

 لــم ما االنتخابات في األصولية األحزاب بدعم" وموايق لم األوسط الشرق في المسلمين
 وهــو ،"المعلنــة أهــدافها فــي األصــولي المكــون عــن -األقــل علــى- األحــزاب هــذه تتخــلَ 
 اإلســالم ونمــط الكراهيــة، هــي مــا يعــرف ال المسلمين أغنياء من الجديد الجيل أن يرى
  ".والتطرف العنف ويرفض التقوى يمجد" به يؤمنون الذي

 أســامة ترعــرع فقد ،التطرف دون حائالً  تقف ال الثروة أن الرأي هذا على ويؤخذ
 التطـــرف أقصـــى نحـــو اتجـــه لكنـــه ؛هائلـــة ثـــروة وورث جـــداً  ثريـــة أســـرة فـــي الدن بـــن
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 القاعــــدة تنظــــيم بــــدعم المســــلمين األعمــــال رجــــال مــــن الكثيــــر يقــــوم كمــــا ،اإلســــالمي
  . المتطرفة األصولية والحركات

 الــذي الكتــاب فــي الســعودية حالة دراسة غياب هو باالستغرا يثير الذي واألمر
ـــران، علـــى كثيـــراً  ركَّـــز ـــاً  لكـــن ؛ومصـــر وباكســـتان وتركيـــا دبـــي حـــاالت وبحـــث إي  كتاب

 له ينبغي ال األوسط، الشرق في والسياسة واالقتصاد الدين عن يتحدث أن به يفترض
 فــي دورهــاو  المنطقــة، فــي واالقتصــادي السياســي موقعهــا بســبب ؛الســعودية يغيِّــب أن

 فــي وترويجهــا الدينيــة الكتــب ماليــين نشــر خــالل مــن قبــل مــن الســلفية األصــولية نشــر
 رجــال مــن اآلالف وتــدريس الدينيــة، والمعاهــد المــدارس عــن فضــالً  اإلســالمي، العــالم
 لتنظــــيم الســــعوديين األعمــــال رجــــال بعــــض تمويــــل إلــــىإضــــافة  المملكــــة، فــــي الــــدين
 .المتطرفة الشبكة هذه إلى السعوديين بالشبا من الكثير وانضمام ،القاعدة
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ول ناتو  اللغة المعقدة،و بين الفرق الكالمية،  هذا العلم في األذهان بما يلي: الصراعات

تنظير الو  ،فكريالترف الو  ،ارتباطه بالمنطق الصوري اليونانيو ، المسائل والمباحث المتجاوزة
له  عدتولم  ،علم استنفذ غرضهعملية، والنتيجة  أمورليس وراءه عمل؛ وال يفضي إلى الذي 

  .فائدة في الوقت المعاصر
س الهجري، وهو ظهرت بعد القرن الخام والمنفرة هاته إن صورة علم الكالم السلبية

علم  على انعكس ،وجمودا فكريا اجعا وانحسار القرن الذي شهدت فيه حضارة المسلمين ترا
  الفكر الكالمي، ولم يعرف أي مبادرة وخطوة لتطويره منذ ذلك الحين. الكالم أو

بالرجوع إلى البذور األولى لظهور علم الكالم نجده اتسم بواقعية على مستوى النشأة 
لتي ولعب دورا فعاال في الذود عن اإلسالم، ودحض الشبهات ا ،وضوع والمنهجوالتطور والم

، قافات األجنبية والديانات األخرىمن قبل الفكر الدخيل للث أثيرت حول العقيدة اإلسالمية
إبان احتكاك المسلمين بالشعوب والحضارات المجاورة. في العصر الحديث ارتفعت أصوات 

خاصة وأن تداعيات التقدم الغربي طرح  ،المية، ومنها علم الكالممنادية بتجديد العلوم اإلس
لدى علماء المسلمين تحديات وتساؤالت، جعلت من الصعب غض الطرف عنها، خاصة ما 

وائل الداعين لتأسيس علم الكالم الجديد منهم رواد أفكان من  ،ها بالعقائد اإلسالميةتعلق من
على قضايا  م، وتوزع اهتماماتهروحاتهم اإلصالحيةة رغم تباين أطالحركة السلفية النهضوي

الشيخ محمد عبده و ، (الرد على الدهريين)في مؤلفهمتنوعة، فمن هؤالء جمال الدين األفغاني 
كما نجد كذلك طائفة من …(الظاهرة القرآنية)  في مالك بن نبيو ، (رسالة التوحيد) في

حيث عرفت جامعاتهم نقاشا  ؛عةوعلماء الشي يمثقف منالمتحمسين لتجديد علم الكالم 
                                                           

  . باحث من المغرب  
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العلمية لإلسهام في تطوير  هممستفيضا حول بعض قضايا علم الكالم، وتحركت حوزات
 ،هبة الدين الشهرستانيو مطهري،  ىتضمر  نومن أبرز هؤالء المفكري ،النقاش حول ذلك

تدل  كرية التي عرفها العالم اإلسالميهذه الصحوة الف .وغيرهمر الشهيد محمد باقر الصدو 
لتنفض عنها  ؛األمةب ضو نهالنا المعاصرة ودوره األساس في على أهمية هذا العلم في حيات

  ق تطلعاتها إلى التحرير والتنوير.، وتحقوالركود الجمودغبار 
  ط أساسية:اسأتناول هذا الموضوع انطالقا من ثالث نق

  علم الكالم في ثوبه القديم.- 1
  تجديد علم الكالم. دعوى- 2
  جاهات التجديدية لعلم الكالم.بعض االت- 3
  مالحظات نقدية حول الكالم الجديد.- 4

I. علم الكالم في ثوبه القديم.  
  علم الكالم تعريف
علم يتضمن الحجاج عن العقائد اإليمانية باألدلة  :ابن خلدون الكالم بأنه يعرف

، أهل السنةعقائد ن مذاهب السلف و العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في االعتقادات ع
ويعرف الفارابي علم الكالم بأنه صناعة يقتدر بها اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال 

القاضي  هويعرف ،1وتزييف كل ما خالفها باألقاويل ،المحدودة التي صرح بها واضع الملة
اد علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإير "بأنه في كتابه المواقف:  اإليجيعضد الدين 

   ."2الحجج ودفع الشبه
هو الدفاع عن العقيدة  أن الرابط الذي يجمع بينها نستنتج من خالل هذه التعاريف
نه ذو أصحة المعتقدات الدينية، فعلم الكالم يتبين  عن طريق إقامة األدلة والحجج على

ة في اإلسالمي وبذلك فهو دفاع عن التحديات والشبه التي كانت توجه للعقيدة طابع دفاعي،
 .تلك الفترة الزمنية

                                                           

بية دار النهضة العر ، ي أبو الريانللدكتور محمد عل، الفلسفة اإلسالمية–علم الكالم –ان ت": المقدم"تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم1 
  .131م، ص1976للطباعة والنشر بيروت 

، المجلد ن عميرةبشرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، وتحقيق وتخريج أحاديثه عبد الرحم جي،المواقف لعضد الدين اإلي -2 
  .35-34ص  دار الجيل بيروت، ،م1998، 1ول،الطبعة األ
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  : دواعي تسمية علم الكالم 2

في دواعي تسمية علم الكالم، فذكر الدكتور وهبة الزحيلي  حولتضاربت اآلراء  
ألن مسألة كالم اهللا تعالى  ؛ما يلي: "ولعله سمي بعلم الكالم )مرجع العلوم اإلسالمية(كتابه 

 قالفي حين  ،3"ي عرفت بخلق القرآن كانت أهم المسائل المعروضة في ذلك العصر والت
"  وقد  : -مرجحا ما  بدا له في سبب تسمية الكالم- )رسالة التوحيد(الشيخ محمد عبده في 

مسألة وقع فيها الخالف بين علماء القرون األولى هي أن  أشهريسمى علم الكالم  إما ألن 
أثره  يظهر  من كل متكلم في و  ،ليما ألن مبناه الدليل العقإ و  كالم اهللا المتلو حادث أو قديم،

قلما يرجع فيه إلى النقل، اللهم إال بعد تقرير األصول األولى، ثم االنتقال منها إلى و  ،كالمه
   .4هاما هو أشبه بالفرع عنها، وٕان كان أصال لما يأتي بعد

وربما سمي كالما ألنه يورث قدرة على الكالم في الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات، 
نه كثر فيه الكالم مع المخالفين مما لم يكثر في غيره، أو ألنه بقوة أدلته كأنه صار " أو أل

وٕاما لكون الكالم مادته وسالحه والمعبر عن مقاصده وأغراضه  هو الكالم " دون ما عداه،
 ،أو ألن المتكلمين أرادوا مقابلة الفالسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق وجدلياته،

إلى  36/ ص 1ج  )الملل والنحل(الكالم مترادفان . ويشير الشهرستاني صاحب و  نطقوالم
فأصبح لفظ الكالم مرادفا للفظ  ،أن لفظ الكالم أصبح اصطالحا فنيا في عهد المأمون

 .5الجدل

على صورة الكالم  اال يحتمل معنى زائد 6لفظ الكالم الوارد في بعض اآليات الكريمةو 
ن يتضمن أي إشارة إلى المناقشة والجدل الدائر حول مسائل االعتقاد، فلم يك المتلفظ بها،

ومهما  تعددت أسباب التسمية ودواعيها يبق لهذا العلم مكانته األساسية وأهميته القصوى، 
                                                           

  .326صدار المعرفة،  وهبة الزحيلي، كتبها، - مصادرها- ؤهاعلما- أئمتها-تاريخها-: تعريفهاة مرجع العلوم اإلسالمي3 
  .21، صدار المعارف ،نرسالة التوحيد، الشيخ محمد عبده، تحقيق محمد أبو ريا 4 
  .129ص ن،ي أبو ريالتاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم، محمد ع 5 

.....................................................................................................................................................................6 

توبة اآلية ، وفي سور ال" والمراد هنا التوراةيريدون أن يبدلوا كالم اهللايقول اهللا عز وجل:"  15سورة الفتح اآلية  
به القرآن،  " لفظ كالم يراد جره حتى يسمع كالم اهللاأوٕان أحدا من المشركين استاجرك فل:"يقول اهللا عز وج 6

" كالميالناس برساالتي وب قال يا موسى إني اصطفيتك علىيقول اهللا عز وجل:"  144وفي سورة األعراف اآلية 
  والكالم هنا يقصد به المشافهة.
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الدكتور وهبة الزحيلي هذا العلم  دّ يعو  العقيدة، وأساس اإلسالم،و  أنه يتعلق باإليمانو  السيما
ما ة على اإلطالق، وقد سماه كثير من العلماء علم أصول الدين، كمن أهم العلوم الشرعي
، وهو يشبه علم الالهوت اإليمانو  الفقه األكبرو  ، علم العقيدةالتوحيد يسمى هذا العلم علمَ 

 كما قال فريد وجدي في دائرة المعارف. ،عند النصارى

  تهبواعث نشأ:   3  

 لباحثين يرجعها إلى العوامل السياسيةفأغلب ا علم الكالمة نشأ فيما يتعلق ببواعث
ة هذا العلم، والتي أهمت في نشأسنعرض للعوامل التي  شأنفي هذا الو  المؤثرات الخارجية،و 

إلى ثالثة  )الفكر الفلسفي اإلسالمي(أرجعها الدكتور محمد علي أبو ريان في مؤلفه في 
 عوامل:

 لمضادة. أولها:  الغزو الثقافي األجنبي أو الثورة الثقافية ا

مصر، وكان الفرس و  الشامو  لقد فتح المسلمون بالدا ذات ثقافات عريقة، مثل فارس
مصر [ و  المسيحية في الشامو  المزدكية، كما انتشرت اليهوديةو  المانويةو  يؤمنون بالزرادشتية

عندما أحست هذه الشعوب المغلوبة بعجزها عن و  وكانتا من أمالك البيزنطيين المسيحيين ].
ة جيوش المسلمين انبرى مثقفوها ليشنوا حملة ثقافية مضادة على العقيدة اإلسالمية مقاوم

وحينما احتك  ،تفتيت وحدة المسلمينو  ،للتشكيك فيها مستهدفين إضعاف الروح اإلسالمية
 بأصحاب المقاالت من الملحدينو  المسلمون بالمسيحيين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهم

المنطق األرسطي لمواجهة هؤالء الخصوم و  اضطروا إلى التسلح بالفلسفة الزنادقة والثنوية،و 
  .7فكان هذا سببا كافيا لنشأة علم الكالم ،الذين حذقوا فن الجدل الديني

أدت إلى ظهور فرق دينية تتجادل  التي الخالفات السياسية حول اإلمامة ثانيها :
 حول العقيدة اإلسالمية.  

أو  ،على العامةت، وهي آيات قرآنية مشكلة، مبهمة المعنى اآليات المتشابها ثالثها:
   .بعضها بعضا في الظاهريعارض 

                                                           

  .136، صني أبو ريالتاريخ الفكر الفلسفي، د محمد ع 7 
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األمر الذي أدى إلى ظهور أسلوب التأويل الذي استخدمته الفرق اإلسالمية للتدليل  
 . على صحة مواقفها

يرجع البحث في و  يعد ابن خلدون اآليات المتشابهات األصل في نشأة علم الكالم،و 
كذلك كالم اهللا من حيث كونه قديما أو و  ،رؤيته سواء بالقلب أو بالبصيرةو  صفاتهو  اهللاذات 
يرجع هذا كله إلى ما دار من جدال حول  تفسير  مسائل التوحيد بصفة عامة،و  مخلوقا

 . 8اآليات المتشابهات

تطورات اجتماعية، و  أن ظهور علم الكالم ارتبط بأحداث سياسية يتضح مما سبق
الخالفة (م جاء هذا العلم انطالقا من أسباب سياسية ثمن و  لساحة اإلسالمية آنذاك،عرفتها ا

 ديانات أخرى). و  عوامل خارجية (االنفتاح على ثقافاتو  ،)القدرو 

 وأغراضه هموضوع - 4

 إن علم الكالم هو العقائد الدينية اإليمانية، من حيث يستدل عليها بالبراهين العقلية،
الصفات اإللهية و  حدوث العالم،و  يتصل به من البحث في قدم الصانعما و  أهمها التوحيدو 

ثم ما يتعلق بهذه المسألة من مشكالت  ،الهيةإعدالة  وما يتصل به من والفعل اإللهي،
 .  9األحوالو  الكسبو  اللطف والتولدو  الصالح واألصلحو  االختيارو  الجبر

ن لنا الدور الذي لعبه هذا العلم من خالل التعاريف التي أدرجناها لعلم الكالم، يتبيو 
نجمل  و  االنحرافات،و  الذود عن العقيدة من الشبهاتو  في تثبيت كيان األمة اإلسالمية،

 أغراض هذا العلم فيما يلي :

 العقدي الذي تعرضت له العقيدة اإلسالمية. و  الغزو الفكري مواجهة ـ

 ي.العقلية المستندة إلى الوح جـ تأسيس رؤية إسالمية بالحج

 هاذتفنيو  الثقافات القديمةو  ارة من قبل أصحاب األديانثـ الرد على الشبهات الم
 تزييفها بالحجة العقلية . و 

                                                           

  .139- 138نفس المرجع السابق، ص 8 
  .141، صهنفس 9 
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علم الكالم في تثبيت  عبد المجيد النجار: لقد أسهم يقول أهمية هذا العلم حول
وقد شبه حسن  10،إيديولوجية إسالمية حفظت المسار الحضاري العام وفق معطيات الوحي

في علم الكالم كعلم العقائد بأيديولوجية العصر التي تعطي الناس تصوراتهم للعالم وتمدهم حن
 11.بأنماط السلوك، فالعقائد وسيلة لتحقيق الصالح على األرض وليس غاية في ذاتها

  هنهجم - 5

الخطورة على الدين، كان لزاما أن و  لما كانت هذه التحديات المطروحة بهذه الضخامة
 ج وأسلوب يناسب حجج هذه التحديات.تواجه بمنه

كان أول األساليب التي وظفت في و  ،وقد استعمل علماء الكالم، االستدالل النقلي
شواهد على اآلراء النقدية في كالحديث و  مواجهة الشبهات، حيث يتخذ من نصوص القرآن

المية، وتأصيال تأصيال في الحوار الدائر بين الفرق اإلس حوار الدائر بين الفرق اإلسالميةال
لهذه اآلراء في أصول الوحي بطريق التأويل، أو ردا للشواهد المخالفة لها بطريق النقد لما 

ول. وقد ظل هذا االستدالل النقلي مواكبا للفكر الكالمي طيلة حهو ضعيف منها أو من
 .12مسيرته في الحوار الداخلي بين المسلمين

فلما نجمت تحديات "المنهج العقلي،  األسلوب النقلي، وظف المتكلمونإضافة إلى 
 ؛المذاهب في القرن الثاني نشأ لدى المتكلمين األسلوب العقلي في االحتجاجو  أهل األديان

لفلسفة اليونانية متمرسين باالالمجوس و  ذلك أن هذه التحديات كان أصلها من النصارى
لذلك بادر و  ،تقداتهمفاستخدموا آليات هذه الفلسفة لالحتجاج نصرة لمع ،ومنطقها الصوري

وأصبح هذا األسلوب هو األسلوب  ،مقابلة هذا التحدي في المعتزلة باستعمال الحجة العقلية
 .13"الغالب على الفكر الكالمي

  هوظائف - 6

                                                           

ذو –ذو القعدة –(شوال  – م1991يويلوز) -يونيو - ، (ماي60، العدد 15مجلد مجلة المسلم المعاصر، السنة  10 
جيد ، عبد الم"واقعية المنهج الكالمي ودورها في مواجهة التحديات الفلسفية المعاصرة"، عنوان المقال: ه1411الحجة)

  .152النجار، ص
  .157ص 2003، 3السنة، 11،10العدد ،بمجلة الوعي المعاصر "تاربخية علم الكالم وتجديده" حسن حنفي في مقالة له 11  
  .158نفس المرجع السابق، ص 12 
  .158، صنفسه 13 
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عن وظائف علم الكالم الجديد 14في معرض حديث الشيخ محمد مجتهد شبستري
م القديم، وفيما يلي نعرضها  كما توقف عند الوظائف والمهام التي كانت منوطة بعلم الكال

 : رأوردها بشكل مختص

  : تبيين العقائدالوظيفة األولى 

يحدد أي نوع من األصول هي، و  اإليمانية لإلسالم،و  علم الكالم يبين األصول العقدية
 . سلمون األديان والفلسفات الدخيلةوقد ظهرت الحاجة إلى هذا اإليضاح عندما واجه الم

  إثبات العقائدية: الوظيفة الثان

أي  ؛المؤمن عبارة عن تحصيل األصول العقيدية المطابقة للواقع اإلنسانن وظيفة إ
كما أن وظيفة المتكلم أن يفصل هذه العقائد الحقة عن العقائد  ،االعتقاد بهاو  العقائد الحقة

 يثبت العقائد الحقة.و  ،الباطلة التي ال تتطابق مع الواقع

  جابة عن الشبهاتاإلالوظيفة الثالثة : 

كانت  من خارج الدين، فعلى سبيل المثالاإلجابة عن الشبهات التي كانت تأتي 
سلم، وتثير الشبهات حول القرآن، وقد كان و  هناك فئة تنكر نبوة محمد صلى اهللا عليه

 المتكلمون يتصدون لذلك.

II.   تجديد علم الكالمدعوى  

  علم الكالم الجديد - 1

 

األهداف و  فذات التعريف والموضوع ،امتدادا لعلم الكالم القديم دعلم الكالم الجديد يع
خاصة -ما كان من تغيير و  تصدق اليوم على علم الكالم الجديد، التي كانت لهذا األخير

شبهات لم و  ظهر من تحدياتو  توسعة فقط في المفهوم بحسب ما استجد فهو -في التعريف
  تكن في الماضي.

                                                           

الشيخ محمد مجتهد شبستري ،  " مراجعة نقدية للفكر الكالمي"، عنوان المقال: 2001، 14مجلة قضايا إسالمية معاصرة، العدد  14 
  بتصرف.  84- 83-82ص
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لعلم الكالم الجديد، ما ذكره محمد عمارة في حوار  التي أعطيت ومن التعاريف *
ينقي العقيدة و  : هو ذاك العلم الذي يخلصقال أجرته معه مجلة قضايا إسالمية معاصرة

المتكلمين القدماء، الذي كان مبعثه التعصب المذهبي من شغب  -أصول الدين-سالمية اإل
ف المساحة الواسعة لألرض وهو بذلك القادر على اكتشا ،من االختالف الحقيقي أكثر

 . 15فرق علم الكالم اإلسالميو  تياراتو  الفكرية المشتركة بين مذاهب

ونجد من التعاريف ما ورد في مقالة الدكتور هما يون همتي: الكالم علم عقالني 
تبيين و  ،تعيين مصداق الحق والباطل على مستوى األديانو  ،لحفظ شريعة من الشرائع

األدلة و  توضيح تكامل المعرفة الدينية، بمؤازرة التحليل اللغويو  ،الشريعة المفاهيم الدقيقة لتلك
 . 16اليقينيات العقليةو  المشهوراتو  المنطقية المتكئة على البديهيات

الدكتور حسن حنفي من و ، ثمة من أعطى مدلوال أوسع لمعنى علم الكالم الجديدو 
ة اإلصالحية في كل العالم اإلسالمي، تعبير عما تريده الحركالعلم الكالم  عدّ  :حيث ؛هؤالء

انبرى للدفاع عن العقيدة، فعلم   وكل حركات التحرر الوطني، فإذا كان علم الكالم قديما
  لدفاع عن المسلمين.لالكالم حاليا 

وظائف هذا  لىما تضمنته تنعكس بالضرورة عو  مما الشك فيه أن هذه التعاريف 
 ، وذلك ما سنتناوله في الفقرات التالية :دهومقاص مناهجهو  مواضيعهو  أهدافهو  العلم

  تاريخ ظهور مصطلح علم الكالم الجديد  - 2

أننا نتحدث عن مصطلح  يتبين من خالل التعاريف التي أدرجناها لمفكرين معاصرين
أو تسمية معاصرة، الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن بدايات نشأة هذه التسمية لعلم كان قائما 

 منذ قرون. 

حدث أول لقاء مباشر بين المسلمين في الشرق  ية القرن الثامن عشر الميالدياهنفي 
ه المطبعة، وبعض مقتضيات م، وجلب مع1798واألوروبيين لما غزا نابليون مصر سنة 

أثر حاسم في تدشين عهد جديد للفكر في مصر وما حواليها من البالد  وكان لذلك الحضارة

                                                           

  ، حوار مع محمد عمارة.17-16مجلة قضايا إسالمية معاصرة، العددان  15 
، هومايون  "مدخل إلى مبادئ علم الكالم الجديد"، عنوان المقال: 1998- 1997، خريف شتاء 119مجلة المنطلق، العدد  16 

  .59-58همتي، ترجمة حسين صفي الدين، ص
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مسلمين على شيء من معارف أوروبا وعلومها الجديدة وهو العهد الذي تعرف ال ،العربية
التي عملت على تأجيج قلق عقائدي مهدت السبيل لبعث الروح في علم الكالم وٕاحيائه من 

  جديد. 
وقد ظهر مصطلح علم الكالم الجديد منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، ظهر 

- 1914مالنعماني المتوفى سنة للمرة األولى كعنوان لكتاب العالم الهندي المسلم شبلي 
بغية الرد على الشبهات الحديثة  ؛الداعين إلى تجديد علم الكالم أوائلكان من  ه1332

  والدفاع عن الشريعة.
أوضح العالم الهندي المسلم وحيد الدين خان في مقدمة كتابه  م1964وفي عام 

فشدد على ضرورة التحرر  ،التي دفعته لتأليف كتابه هذااألسباب  )اإلسالم يتحدى المبررات(
  .17من منهج علم الكالم القديم

  أزمنة علم الكالم الجديد
عرض السمات التي اتسم بها علم نلصيرورة التي قطعها علم الكالم سولكي تتضح ا

د بالزمن هنا الفترة التي تتسم اآلثار الكالمية فيها و قصالمو  ،الكالم خالل تطوره إلى اآلن
  ا عن األعمال السابقة والالحقة.تتميز به ،بسمات مشتركة

   إحياء علم الكالم أو تأسيس المعتقد على العقل والعلم .أ
لهذه الفترة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي حتى  التأريخ يمكن
ومن مميزاتها : الدعوة إلحياء علم الكالم،  ،األول من القرن العشرين الميالدينهاية الربع 

األمة من الخرافات، وتأكيد دور العقل والعلم بوصفهما رافدين رئيسين وتطهير وجدان 
عبد و لتغذية المعتقد، ومن أعالم هذه الفترة جمال الدين األفغاني وتلميذه محمد عبده، 

محمد الطاهر بن عاشور، وهبة الدين و  شبلي النعماني،و الكواكبي،  الرحمن
  ..الشهرستاني.

  التأسيس الفلسفي لعلم الكالم .ب

                                                           

- 232، عبد الجبار الرفاعي، ص علم الكالم الجديد تمهيد تاريخي :مقال، 1423/ 2002ربيع العدد التاسع–مجلة الحياة الطيبة  17 
233. 
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ي هذا الفترة انتقل فيها علم الكالم من طور اإلحياء إلى طور التجديد الذي ف
يستجيب فيه لمتطلبات الحياة الجديدة، ومن روادها وأعالمها المفكر الهندي المسلم محمد 

ومالك بن نبي "الظاهرة  ،إقبال صاحب الكتاب الشهير "تجديد الفكر الديني في اإلسالم"
حمد عبد اهللا دراز كتاب "الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ ونجد كذلك لم ،القرآنية"
 ،المنهج الواقعي" للعالمة محمد حسين الطبطبائيو  ونجد كتاب "أصول الفلسفة ،األديان"

والتعليقات عليه لتلميذه الشيخ مرتضي مطهري، وكتاب "فلسفتنا" للمفكر الشهيد محمد 
  باقر الصدر.

  التأسيس المنهجي لعلم الكالم .ج
هذه الفترة التالية لتطور علم الكالم الجديد بصدور كتاب "األسس المنطقية  تبدأ

حدوث منعطف منهجي في مسار  هذه الفترة  ميزايوتستمر حتى اليوم. وم ،ستقراء"لال
 ،وللمرة األولى يتحرر التفكير اإلسالمي من قوالب المنطق األرسطي ،حركة علم الكالم

 .18م على حساب االحتماالتويستند إلى منهج االستقراء القائ

 .الكالم الجديد /مسائلموضوعات:  - 3

بما أن علم الكالم كان دائما مواكبا للقضايا المطروحة في عصره، فهو لم يجمد على 
إضافة إلى  ،فعلم الكالم الجديد يتناول قضايا جديدة اول مواضيع محددة بعينها، ومن ثمتن

ذه الواقعية لعلم الكالم من حيث موضوعه يقول عتقادية، وعن هاال تلك المتعلقة باألمور
المفكر أحمد قراملكي: إن الكالم التقليدي غير محدود بلحاظ هويته التاريخية بنوع خاص من 

(واألفعال  دعاء بأن المتكلمين لم يهتموا إال بالقضايا المتعلقة بصفات البارئ،القضايا، فاال
ال ينطبق إال و  دق على مرحلة تاريخية محددة،إنما يص…  المعادو  العامةو  الخاصة النبوية)

مذاهب كالمية معينة،  إن دراسة األفكار واآلراء الكالمية الرائجة تاريخيا في و  على مشارب
أوساط الفرق الكالمية المختلفة إنما يضعنا أمام حقيقة تاريخية مفادها أن كل فرقة كالمية 

لقضايا الدينية، بما فيها القضايا كانت تشتغل في كل مرحلة تاريخية بنمط خاص من ا
األخالقية طبقا لما يتصل بالوضعية السياسية الفكرية السائدة آنذاك، ففي عصر و  التوصيفية

                                                           

 .238-237 صنفس المرجع، بتصرف،  18 
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بينما  ؛ن األولوية كانت معطاة للبحث في القضايا الدينية الحاكية عن الفسقأما نالحظ ب
 ى األمر بالمعروفنالحظ في عصر آخر أن البحث كان ينصب على القضايا الناظرة إل

 . 19النهي عن المنكرو 

 ؛عتقاديةفي الواقع الكالم الجديد في عصرنا الحاضر ال يشتمل فقط على القضايا اال
 يعتني بأصولهاو  السياسيةو  الثقافيةو  بل يتعدى ذلك إلى القضايا األخالقية، االجتماعية

 .لوازمهاو 

البيئة و ة النووية، األسلح :من هذه الموضوعات المطروحة في العصر الراهنو 
وحقوق اإلنسان والقضايا  الجنوب،و  الالمساواة االقتصادية بين الشمالو  اإلنسانية،
الميول و  اإلجهاضو  قضية البطالة، والنزاع العرقي، الزواج والطالق،و  العملو  ،االجتماعية

 رالدفاع عن الدين في عصرنا الحاضلذلك كل من أراد و  ،غيرهاو نفسه  الجنسي نحو الجنس
مكانه في و  بل ينبغي أن يعرف موقع الدين ؛ال يستطيع أن يكرر كليات علم كالم القدماء

  .20من أين يتجه الخطر نحوهو  هذا العصر، ويعلم كيف

 همنهج -4

أحاديو المنهج، أما المتكلمون  ن المتكلمين في الفكر التقليديأ الباحثين يرى بعض
كان يطغى فعلم الكالم في الفكر التقليدي  ؛هجالجدد في عالمنا المعاصر فهم متعددو المنا

لمناهج في عالمنا المعاصر مفهوما جديدا، اهذا مع العلم أن لتعددية عليه الطابع الجدلي، 
 يختلف عما كان سائدا قديما . 

ٕاثبات حقيقة دينية من خالل االستناد إلى مرتكز و  فالمتكلم المعاصر قد يستطيع تبيين
الحقائق  إثباتستناد إلى علم الظواهر، كما يستطيع في سبيل تاريخي، أو عن طريق اال

أو المناهج السيميائية  ،العبارات )و  ة ( تفسير النصوصيكيالدينية االعتماد المناهج الهرمنوت
 .  21أو األبحاث التجريبية أو التحليالت البرهانية ،(علم الداللة )

                                                           

، أحمد قراملكي ، "تحليل مفهوم التجدد في علم الكالم"، 1997/1998، خريف شتاء 119ة المنطلق، العدد لمج 19 
  .21ة حبيب فياض، صترجم

  .53، محمد رضى كاشفي، ترجمة محمد شمص، ص"فلسفة الدين والكالم الجديد"، عنوان المقال: نفسه المرجع 20 
  .20-19نفس المرجع، ص 21 
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رتكزات أخرى، بحسب طبيعة مو  إضافة إلى هذه المناهج يمكن االستعانة بأساليب
التجريبي و  األسلوب العقلي الشبهة المطروحة. المتكلم المعاصر يستطيع استعمالو  السؤال

لكن تبقى الروح الحاكمة في علم الكالم الطريقة  ؛والتاريخي، وأن يجعلهما في خدمة الدين
 كما .ج االستدالليبول أية قضية بالمنهعى بقدر اإلمكان إلى رد وقيسسو الكالمية العقالنية، 

داخل ( هي إلى حد ماو - العملية التي تدور حول الدينو  ال يخفى أنه في األسئلة النظرية
تقديم تصور جديد يحل لنا لالنصوص الدينية و  يمكننا االستفادة من الوحي - )دينية

هج المناو  نستطيع االستعانة بالعلوم الجديدةو  ،العملية المواجهة للدينو  المشكالت النظرية
 واستخدامها للجواب عن بعض التساؤالت ،التحقيقات الدينيةو  الحديثة في الدراسات

 .22الشبهاتو 

 فهوظائ -5

 فوائدو  نجدها تتضمن وظائف الجديدو  تعاريف علم الكالم القديم عند النظر في
نالحظ أن هذه الوظائف ما تزال مشتركة وقائمة مع إضافة مهام جديدة و  غايات هذا العلم،و 

بروز أسئلة مرتبطة و  السياسية،و  نظرا لتغير الظروف الفكرية ؛سبة لعلم الكالم الجديدبالن
  بالعصر الحالي. 

: الوظيفة  -كما أشرنا آنفا– كان لعلم الكالم ثالث مهام أساسية عند المسلمين لقد
ت الوظيفة الثانية : إثباو  الكشف عنها،و  اإليمانية لإلسالمو  األولى : عرض األصول العقدية

إلى هذه إضافة  ،الثالثة هي الرد على الشبهات التي ترد ضد الدين من خارجهو  العقائد،
روحة ٕاشكاالت مطو  ، فثمة أسئلةفي صيغته القديمة لمهام التي كان يضطلع بها علم الكالما

مسايرتها، وهي  ةالجديدفي صيغته تحتم على علم الكالم  على الفكر اإلسالمي المعاصر
واقع، على اعتبار أن اإلنسان في العصر الحالي دخل مرحلة جديدة من أسئلة تهتم بال

إثبات شيء بقدر ما يريد حل التفكير لم يعد أسلوب اإلثبات ذا بال، فاإلنسان ال يريد 
 .مشكلة

                                                           

  .55نفس المرجع، ص 22 
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  23:في مؤلفه -الشيخ محمد مجتهد شبستري- المشتغلين بهذا العلمولذلك قال أحد 
المعاد بأسلوب و  النبوة والوحيو  اهللا[موضوع] رح اليوم أيضا نحتاج إلى علم كالم يطو "

 ليس هذاو  العالم معناهما،و  مختلف يشد إليه الناس، بحيث يكتسب في خضمه اإلنسان
 ."ٕانما تتيسر لإلنسان به حياة جديدةو  حسب،و 

ويمكن تحديد مقاصد الكالم الجديد في وضع نظرية في الوجود يغلب عليها الطابع 
ز به علم الكالم في التاريخ هو إهماله لمبحث اإلنسان وحياته ودوره ن ما تمياإلنساني، أل

الوجود الطبيعي ذلك على ومشاكله المتجددة؛ أي االرتباط بالحياة العملية، والتركيز بدال من 
تنصب الجهود على مقاربة والمطلوب أن  -كما فعل المتكلمون القدامى-أو الميتافيزيقي 

ينبغي أن يقوم به  وهو الدور الذي –واالقتصادي للناس تماعي والسياسي الوجود االج
   .المتكلمون الجدد
  تجديد علم الكالم اتجاهات

منهــا مــن نحــا منحــى التجديــد علــى منهجيــة لتجديــد علــم الكــالم، و  ثمــة دعــوات نظريــة
 إلـىدعـا  اآلخـر هابعضـو  لى مستوى الموضوع،منها من دعا إلى التجديد عو  مستوى المنهج،

التجديـــد فـــي علـــم الكـــالم فـــي كافـــة أضـــالعه المعرفيـــة (مســـتوى اللغـــة، الموضـــوع، المـــنهج، 
. ومــن خــالل متابعتنــا د فــي أصــلهايــن فكــرة التجدو حــين نــاهض آخــر ي األهــداف، المســائل ) فــ

 اوكتبـــ -كمـــا كـــان فـــي الماضـــي–كالميـــة  اً نجـــد أن لكـــل مـــن الســـنة والشـــيعة رمـــوز  للموضـــوع
  .بكل طرف دلية، ومناهج وأدلة خاصةعقائدية، وقضايا ومحاور ج

  والموضوععلى مستوى المنهج          
  "رسالة التوحيدو  الشيخ محمد عبده"  

ن ندرج كتاب الشيخ محمد عبده (رسالة التوحيد) ضمن زاوية التجديد على أيصعب     
مواضيع جديدة عبارة عن و  لكن نجد كذلك أنها تضمنت لغة يسيرةو  مستوى المنهج فقط،

منهجية و  فيما يلي سنعرض لمحتويات الكتابو  الفلسفة المادية الوضعية. إفرازساؤالت من ت
                                                           

 84-83-82،ص محمد مجتهد سبشتري ، الشيخمراجعة نقدية للفكر الكالميم،  /2001/،14العدد ،مجلة قضايا إسالمية معاصرة23 
، وكذا كتاب "مدخل إلى علم الكالم الجديد"، محمد مجتهد )  179ـ168قا الكتاب و السنة (ص هرمنيوطي بتصرف،  وينظر إلى كتلبه
  م.2000. 1سبشتري، دار الهادي، ط
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تبدأ هذه الرسالة بتعريف علم الكالم أو "علم التوحيد"  :تناول الشيخ عبده للقضايا المطروحة
كما -حقيقة الرسالة النبوية، كان هذا العلم و  صفاتهو  كعلم يبحث في وجود اهللا ووحدانيته

ليل العقلي؛ دينحون فيه نحو ال كانوا ولكنهم قلما ؛معروفا عند األمم قبل اإلسالم -يشير
الخرافات  أو بالمعجزات[و الخارجة عنها، أفكان علماؤهم  يتذرعون بالبينات الفائقة للطبيعة، 

 ما أذن اهللا لنا، -بصورة ال تضارع-فبين  ،ر ذلك كلهلما جاء القرآن غيّ و  ]،أو الخطابيات
 برهنو  جب علينا أن نعلم، لكن لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكاية، بل ادعىما أو و 
حكما فاصال في  يحكى مذاهب المخالفين ورد عليها بالحجة. باختصار أقام الدليل العقلو 

الدين ألول مرة و  تآخى العقل" وهكذا الخلقية على أساس عقلية، اليقين، وبنى أحكامه إقرار
  24."نبي مرسل بتصريح ال يقبل التأويلى لسان في كتاب مقدس عل

مــــن  -فــــي كتابــــه رســــالة التوحيــــد-الشــــيخ محمــــد عبــــده  كثيــــر مــــن المفكــــرين دّ قــــد عــــو 
بــذلك عــد مــن رواد علــم الكــالم الجديــد، وذكــر حســن حنفــي فــي و  المجــددين فــي علــم الكــالم،

حــداث بــين أن محمــد عبــده بــين أن علــم الكــالم علــم تــاريخي صــرف، نشــأ مــن األ ذاتــه الســياق
بالتالي فهو ليس علما مقدسا، فهو علم التـاريخ، كمـا نـرى و  ،ةالسنُّ و  المعتزلةو  الشيعةو  الخوارج

 هذا األمر يقتضي تغير علـم الكـالم مـع تغيـر األحـداث التاريخيـة،و  تاريخ الفكر السياسي، أنه
هم، وظهــرت جــاهلون،  فبــدأ الــرد علــيو  متخلفــونأننــا لغرب يعيــب علينــا فــا أرنســت رينــانمنــذ و 

 تابعـه محمـد عبـده، السـيما الجـزء األخيـر مـن كتـاب التوحيـد،و  أولى معالم الـرد مـع األفغـاني 
  حيث عالج عبده في بعض النقاط : لماذا تقدم المسلمون ؟

  25؟…سالم في العالم بسرعة ؟ هل الوحي ممكن لماذا انتشر اإل
لشيخ عبده الشبهات التي كذا المنطق العقالني الذي واجه به او  ية التقليدية،لالعق

لقد حافظت "رسالة التوحيد" على البناء المنطقي  :أثارها المستشرقون. قال د محمد عمارة
–ثم الذات اإللهية …لعلم الكالم اإلسالمي، فبعد " المقدمات " تحدث عن أقسام العلوم 

ما و  سالةالر و  ثم عن النبوة…أفعاله و  ثم عن اإلنسان، أفعاله،و  صفاته،و  -واجب الوجوب
 إيفاءبعد و  ثم عن قضايا عالم الغيب،…أعالمها المعجزة و  يتعلق بها من حاجة البشر إليها،

 القرآنو  الوحي،و  المعجزات،و  الرسالة،و  اإلنسان،و  العالم،و  اهللا، :هذه القضايا العقدية التقليدية
                                                           

  24-  تاريخ الفلسفة، وضعه باإلنجليزية ماجد فخري، نقله إلى العربية د.كمال اليازجي، الدار المتحدة للنشر، ص467/466.
  25 -  مجلة المحجة، العدد2002/4م حوار مع حسن حنفي، ص174.



15 
 

خاصة و  ارة،بمنطق جديد، عرضت هذه الرسالة للشبهات المث حقها إيفائهاعالم الغيب بعد و 
هي و  …مناهج أصحابهاو  بمنطقها فردت عليها ،الماديو  ل العقل الغربي الوضعيبَ من قِ 

أصوله، ثم و  بذلك قد احتفظت بالهيكل الموروث لعلم الكالم عقائد اإلسالمو  رسالة التوحيد،
ٕاقامة الحجة و  جددت في المنطق العقالني الذي استخدمته في إبالغ الدعوة إلى هذه العقائد،

  26 ..."ٕازالة الشبهات عنهاو  على صدقها
  "تجديد علم الكالمو  ن " في " أصول الحوارعبد الرحمطه "    

تجديـــد علـــم الكـــالم فـــي و  تحـــدث الـــدكتور طـــه عبـــد الـــرحمن فـــي كتابـــه أصـــول الحـــوار
مكوناتهـــا، لينتقـــل للفصـــل الثـــاني و  شـــروطهاو  مراتـــب الحواريـــةو  الفصـــل األول علـــى الخطـــاب

سـهمت فـي أقـد و  أصـول،و  علمـا لـه مـنهج عـدهاقـد و  ،الكالمـي: المنـاظرة للحديث عـن المـنهج
قـد م بهـا مـن قبـل البـاحثين المعاصـرين عدم االهتما ذهب إلى أنالفكر اإلسالمي، كما  اءنإغ

أصـول الـدين أو علـم الكـالم، باعتبـار أن و  جاء نتيجة الفصل التعسفي بين الفلسـفة اإلسـالمية
فتقـــع المفاضـــلة  ،بينمـــا يتوســـل الثـــاني بالجـــدل ؛وانين العقـــل)األولـــى تتوســـل بـــالمنطق (علـــم قـــ

  جدلية الكالم.و  بينهما على أساس ادعاء برهانية الفلسفة
المسـتقبلية للممارسـة  األفـاقتحـدث عـن  طه عبـد الـرحمن المـذكور آنفـا في آخر مؤلف

لمســـائل ذكـــر أنـــه يمكـــن أن يفـــتح الكـــالم اإلســـالمي أو الممارســـة الكالميـــة علـــى او  الكالميـــة،
ـــم  ،المســـتجدة ســـواء اســـتحدثت فـــي ميـــدان المـــذاهب الفكريـــة أو تلـــك التـــي أنشـــأها تطـــور العل

" فــــإذا تبــــين أن " العقالنيــــة "  ،تقلــــب األســــاليب التقنيــــة . يقــــول طــــه عبــــد الــــرحمنو  الحــــديث
 " المفاعلة " فإن علم الكالم " جديـدا يصـبح السـبيل النـافعو الكالمية تنبني على مبدأ " الفعل"

النظـر فـي التغيـرات العميقـة و  ،المنهجيـة المسـتجدة االختيـاراتو  ،الجاد لتقويم النزعات الفكريةو 
-ذلـك أن " الكـالم الجديـد "  ؛التقني في مكونـات المجتمـع المسـلمو  التي أحدثها التقدم العلمي

لإلشــــكاالت المســــتحدثة التــــي يطرحهــــا الخصــــم طرحــــا يعتمــــد فيــــه  أقــــوى وســــائل  تــــهبمواجه
دفـــع و  ،التنظيـــرو  يصـــبح عـــامال حاســـما فـــي تحـــديث أدوات المقاربـــة -االســـتداللو  االعتـــراض

نجــد الــدكتور طــه عبــد الــرحمن و  .27قوتهــا اإلقناعيــة لــدى المفكــر المســلمو  مســتواها اإلجرائــي
هـو" علـم المنـاظرة العقـدي "و هـو األجـدر أن نسـمي و  يقترح في مؤلفه اسما جديدا لعلم الكـالم

                                                           
 26-  مجلة قضايا إسالمية معاصرة ،العددان 17/16، حوار مع محمد عمارة.

  27 -  طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكالم،ط،20002، الناشر: المركز الثقافي العربي،ص158-157 .
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المقــاالت "علــم و  االســتدالل "و  كــن أن نطلــق عليــه اســم " علــم النظــرعلــم الكــالم بــه ، كمــا يم
المـنهج، و  كما يثيـر قضـية خلـط النـاس فـي علـم الكـالم بـين المضـمون .بنظر طه اإلسالمية "

نسـوا الـدور الفعـال الـذي لعبـه و  مواقـف غيـر موضـوعية،و  الشيء الذي جعلهم يطلقون أحكاما
  ة.هذا العلم عن طريق أخذه بمنهج المناظر 

                             "وحيد الدين خان "اإلسالم يتحدى
الشــيخ وحيــد الــدين خــان فــي  كــل مــن مــن المجــددين لعلــم الكــالم فــي القــارة الهنديــة دّ يعــ
محمـــد إقبـــال فـــي كتابـــه المشـــهور و  ،(مـــدخل علمـــي إلـــى اإليمـــان) "إلســـالم يتحـــدى امؤلفـــه " 

المعرفيـــة لعلـــم  األبعـــادشـــمل التجـــدد لـــديهما كافـــة  قـــدو ، يـــد التفكيـــر الـــديني فـــي اإلســـالم ""تجد
المـنهج كـان و  ، فعلـى مسـتوى اللغـة كانـت لغـة العصـر،األصـليةالكالم، طبعـا مـع بقـاء هويتـه 

كانـــت وليـــدة فالقضـــايا التـــي أثيـــرت و  حـــديثا مســـتفيدا مـــن العلـــوم المعاصـــرة، أمـــا الموضـــوعات
اسـتهدفت التـي شـبهات الو تأليـه المـادة. و  ،وجـود اهللا ٕانكـارو  ، من قبيـل اإللحـاد،اللحظة الراهنة

قــد تــم تفنيــد ذلــك بمــا ال يــدع مجــاال للشــك، عــن طريــق و  بعــض تشــريعات الــدين اٌإلســالمي،
قــد و  بفضــل جهــود هــؤالء العلمــاء األفــذاذ. ،يســتعملونهو نفســه  اســتعمال الســالح الــذي يمتلكونــه

 تحويـــل -الغـــربيينفة إلـــى ردوده علـــى شـــبهات إضـــا- خـــالل مؤلفـــه حـــاول محمـــد إقبـــال مـــن
حيــث  ؛العقيــدة إلــى معــاني اجتماعيــة، هــدفها إصــالح الواقــع االجتمــاعي لألمــة تفعيــل معــانٍ و 

جعــل مــن التوحيــد الميتــافزيقي توحيــدا قــابال للتنزيــل بوصــفه فكــرة يمكــن تنفيــذها علــى مســتوى 
الصدر في المفكر الشهيد محمد باقر  هالذي فعلذاته هو األمر و  .28الحريةو  االتحادو  المساواة

همـا مطلبـان  األمـةالعـدل فـي المجتمـع ووحـدة  إقامـةفيها أن مطلب  رأىالتي  ،بعض دراساته
"اإلســـالم  فيمـــا يلـــي ســـنعرض للخطـــوات المنهجيـــة لكتـــابو  ،عدالتـــهو  مســـتمدان مـــن وحـــدة اهللا

  يتحدى " كما عرضها عبد الصبور شاهين في تقديم الطبعة األولى.
في  اإللحادره إلى أبعد الحدود ، فإذا كان أقطاب قد كان المؤلف منطقيا مع عصو  "

مناص من أن يحاول هو الفلسفة الحديثة قد وضعوا لضحاياهم مدخال علميا إلى الكفر، فال 
أساسا لعلم  دّ وضع مدخل علمي إلى اإليمان يع ، ووعيه بحاجة المسلمينبحسه الصادق

                                                           
 14/2001/عدد187نقال عن يحيى محمد في مقاله علم الكالم والكالم الجديد، ص 178سالم، محمد إقبال، صلديني في اإلتجديد التفكير ا - 28

  قضايااسالمية معاصرة.
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 ة معارضي الدين ) بكل حيدةلذلك سوف نجده يعرض ( قضيو  الكالم أو علم توحيدي جديد.
أمانة، حتى ال يتهم أول لحظة بمخالفة المنهج العلمي، ثم يبدأ في مناقشتها معتمدا في و 

مرجئا مسألة  29شهد شاهد من أهلها "و  على اإلنتاج الفكري الغربي، من باب " األساس
  30.قبل األصدقاء ءاألحاديث النبوية في آراء األعداو  استخدام اآليات القرآنية

لالستدالل على ما ظهر  ؛التاريخيةو  من البحوث النفسيةو  ،يستقي أدلته من الطبيعة
تأليه المادة، نتيجة الفلسفة و  ٕانكار وجود اهللا،و  بشكل كبير في فترته مثل ظاهرة اإللحاد،

كما أن الشيخ وحيد الدين خان تحدث عن مشكالت  ،الماركسيةو  الفرويديةو  الداروينية
خطوات  دّ تعو  .غيرها من المواضيعو  …كمشكلة المرأة، التمدن، الملكية  ؛الحضارة الحديثة

صل من د يكون طبق األترتيبا يكا مرتبةً ين خان دال دلوحي ى )ديتح اإلسالممنهج كتاب (
هذه المالحظة أثارت إعجاب و  الظاهرة القرآنية " للمفكر الجزائري مالك بن نبي،" كتاب

عد مالك بن نبي من رواد الكالم الجديد في العصر قد و  الدكتور عبد الصبور شاهين،
التي الفكر اإلسالمي المعاصر،  ٕاشكاالتو  مؤلفاته من قضايا فينظرا لما توفرت  ؛الحديث

  .منهجية حديثةو  تفصيلو  عولجت بدقة
  اتجاهات التجديد في الساحة الشيعية

هذا األمر و  آخر للمتكلمين،و  خط للفالسفة :في طول الطريق اإلسالمي هناك خطان
في و  أن يكون األكثر ارتباطا بعلم الكالم هم المتكلمون، بدهيّ و  ،السنةو  ينطبق على الشيعة

تجديد علم الكالم، ويرجع ذلك إلى أصالة لالساحة الشيعية نجد اهتماما كبيرا وتحمسا شديدا 
لفكرية. قدرته على تحرير المسلمين من التبعية ا من جهة، ومن جهة أخرى علم الكالم لديهم

اتجاهات جديدة في علم الكالم في إيران تحتضنها الجامعات  حاضروقد ظهرت في الوقت ال
مراحل لظهور هذه االتجاهات حسبما  يمكن أن نضع ثالثو  الحوزات العلمية،و  اإليرانية

  :)أحمد قراملكي(أورده أحد األكاديميين واألساتذة المهتمين بعلم الكالم 
العالم الغربي في زمن الثورة و  لة المواجهة الحرجة بين إيران: مرح المرحلة األولى -

 بعض تالمذة العالمة الطبطبائي ، ظهر في هذه المرحلةإليرانية في بداية القرن العشرينا

                                                           
  29-  -سورة يوسف االية 26

  30  -  "اإلسالم يتحدى" وحيد الدين خان، مقدمة الطبعة األولى لعبد الصبور شاھين، ص15.
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يجب و  أول من طرح الفكر الجديد في الكالم اإلسالمي، دّ يع الذيالشهيد مرتضى مطهري و 
الدكتور همايون همتي في مقالته  " حسب ما ذكرس علم الكالم الجديدأن ندعوه باسم "مؤس

قد اعتنى مرتضى بطرح جديد للمسائل الكالمية القديمة و  .31م الكالمعل مبادئمدخل إلى 
مستقل مستفيدا من العلوم الحديثة، وقد ترك مؤلفات منها " مقدمة لرؤية و  بنحو ابتكاري

  مباحث حديثة.و  كونية إسالمية " يحتوي على آراء جديدة
ي هذه المرحلة نجد بروز الدكتور علي شريعتي، الذي حاول تقديم صورة وف

  لينافس بها اإليديولوجيات المعارضة للدين مثل الماركسية. ؛أيديولوجية عن اإلسالم
استطاع و  : طرح اإلسالم في عهد الثورة اإليرانية طرحا أيديولوجيا،المرحلة الثانية

االنتصار، في هذه الفترة طرحت مسائل  ةلبلوغ به ساحاو  اإلمام الخميني إحياء الفكر الديني
تطور النقاش حولها إلى أن بلغ قمته و  الحوزات العلمية،و  جديدة، فتم تدريسها في الجامعات

 ،البسط النظري للشريعة "و  صاحب مؤلف " القبضش رو س عبد الكريم مع مشروع الدكتور
من أفكار جديدة، إلى  أثارهعارض لما مو  متباينة بين مؤيدو  الذي أثار ردود فعل مختلفةو 

  جانب مفكرين ومثقفين آخرين. 
إشكالية المنهج والمباني، وأهم  ناإليرانييعرفت فيهما الثقافة والفكر  المرحلة الثالثة:

 مسألة فيهما مسألة القراءات المتعددة للتعاليم الدينية. من خالل هذه المراحل يتبين أن فترة
م. خاصة حينما برزت 1979كان بعد الثورة اإلسالمية عام  ديدتصاعد تيار الكالم الج

يزال علم الكالم الجديد في طور التبلور  وال ،تحديات التي واجهت الحكومة اإلسالميةال
ونطاق التجدد، فهناك من يذهب إلى أن التجدد في   النظري، والنقاش متواصل حول مفهوم

وهو المسائل، ويمثل هذا الرأي  ،كالم المعرفيةالكالم ال يطال إال ضلعا خاصا من أضالع ال
وهو يعكس باإلجمال وجهة نظر  ،العالمة جعفر سبحاني  أبرز  القائلين بهذا التصور

الحوزة العلمية، وثمة من يذهب إلى أن الكالم الجديد ذو هوية جديدة ال عالقة له بالكالم 
وفي  ،لتجدد في الهندسة المعرفيةن الكالم الجديد يعني اإ :اآلخر يقول هموبعض ،التقليدي

  مع حفاظه على هويته األصلية.  ،كافة أضالع النظام الكالمي التقليدي

                                                           

 31في مجلة المنطلق ع119  خريف /شتاء1998                                                     
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تجلى في علم على كافة المستويات المعرفية التقدم الحاصل في التنظير لهذا ال
اتساعا من علم الكالم التقليدي الذي انعكس  أكثرالتعريف الجديد الذي أعطي للكالم، وهو 

ليصبح أكثر انفتاحا ويشمل قضايا معاصرة لم تكن مطروحة من قبل،  ؛وضوعهعلى م
المعاصرة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا  واإلشكالياتوانعكس كذلك على منهج معالجته للقضايا 

وحيث  ،، وهذا يؤثر على مقاصد أهداف الكالم الجديداإلنسانيةبالمناهج الحديثة والعلوم 
  .ا تحديات لم تكن موجودة في القرون اإلسالمية األولىستصبح مرامي جديدة فرضته

   حول علم الكالم الجديد نقدية مالحظات   

العدد الرابع -معاصرة  إسالميةسرد األستاذ محمد يحيى في مقال بمجلة قضايا 
  جملة من االنتقادات حول علم الكالم الجديد، نستقي بعضا منها: -عشر

امل مع القضايا، فهو في جملة الكتابات نجده يدافع افتقاده للوضوح المنهجي في التع
المستشرقين و  نالغربييعن قضايا النص، كما يالحظ في عدد من الكتابات التي تدفع شبهات 

لجأ للتوفيق مع مقتضيات العصر، لكنه في كتابات أخرى نراه ي ؛اإلنسانو  حول حقوق المرأة
ا يناسب الواقع الجديد، كتعامله مع قضاي النصوص اإلسالمية توجيهاو  ذلك بتوجيه المفاهيمو 

عن  - في معرض نقده-إليها. ويتساءل يحيى المواطنة والديموقراطية وما و  الحريةو  المساواة
من  ربط كالالمعرفة، فمثال ما هي العالقات التي ت الوضوح المنهجي في التقنين لمصادر

  ؟لباقيأيها يخضع ا ,؟فأيها يتحكم في اآلخرالواقع؟و  العقلو  النص
لم يتحول بعد إلى التأسيس و  الثقافة،بأن الكالم الجديد الزال في طور  كما يالحظ  

  .العلمي التخصصي
  كما أورد بعض المالحظات للمهتمين بالكالم الجديد على الشكل اآلتي: 
 االنتماءنزعة األيديولوجية بالمعنى الدال على ينبغي التحرر معرفيا من ال -أ

أريد للكالم الجديد أن يتقدم خطوة باتجاه العلم الحقيقي المثمر فالبد من  ، فإذا مااالجتماعي
 أن ينزع عن جلده كل ما يعلق به من براثين مذهبية.

حول  األسئلةتزال  ينبغي تحويل ثقافة الكالم الجديد إلى علم تخصصي، وال -ب
  .طبيعته وهويته قائمة
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: مفادهمالحظة على شكل سؤال وقد طرح بعض الباحثين في الكالم الجديد هذه ال 
هل علم الكالم علم تخصصي كباقي العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات أم أنه 

  32؟رية دون أن يتم تبلوره في كينونة علميةيتناوالت ثقافية جماه

  
 حسين مباح ومتاح للجميع، وذلك ما رفضه بشدة السيدعلم الكالم نخبوي وغير 

بل إن  ؛بالدرجة األولى جماهيري وليس نخبويا أن هذا العلم هو رأىفضل اهللا، حيث 
   .33نخبويته ما هي سوى نتاج تاريخي للتضخمات الكمية فيه

وثمة من يسجل على المتكلم الجديد خوضه في قضايا ومفاهيم مرتبطة بالحداثة 
رة عن اآلخر يالحظ أن الكالم الجديد عبا هميشارك في صنعها، وبعضلم الغربية التي 

فلسفة ب ا العلمذه ةإلى اقتراح تسمي همبعضم، مما حدا بوالعلو تداخل مجموعة من المعارف 
ا المشروع التجديدي للعلوم ذوعلى فرض اإليمان به ،؛ بدال من وسمه بالكالم الجديدالدين

الكالم الجديد في  مشروعمن يحتضن  مفادها: طرح إشكاليةت اإلسالمية وعلم الكالم تحديدا؛
  ؟اإلسالميالعربي و  أزمة المؤسسة العلمية  والدينية بالوطن ظل 

ألن النتاج الكالمي ينتمي إلى  ؛وثمة من يدعو لتجاوز علم الكالم قديمه وجديده
في المحال،  اطمع عّدهو  الذي انتقده انتقادا شديدا، براديغم قديم، وبحسب رؤية ابن خلدون

ا يتناقض ذعية؛ يجزم بها من يعتقد بها، وه" غيبية وقطمواضيعنه يخوض في قضايا "أبما و 
لوهة مع العلوم الحديثة القائمة على الموضوعية والعقل والنسبية، في حين قضايا من قبيل األ

  .واإليمانوالنبوة والمعاد قائمة على التسليم 
  خــاتـمــة 

الفكر  أصالةعلم الكالم من أشرف العلوم اإلسالمية، فهو يمثل في حقيقته  دّ يع
أسس البحث العلمي بقرية المسلمين في وضع المناهج و يكشف عن عو  ،يإلسالما

                                                           

: حيدر حب اهللا، مجلة الوعي قراءة في إشكاليات النقد والتحديث لعلم الكالم عند العالمة فضل اهللا -32
  .223ص  2003، 3السنة، 10،11العدد ،المعاصر

  . 221نفس المرجع السابق، ص -33
  
 



21 
 

ي عموما بعد غير أن التراجع واالنحسار الذي أصاب الفكر اإلسالم بالمقاييس العقلية،
 ا األخير بالتعقيدذالفكر الكالمي، فاتسم ه علىانعكس سلبا  القرن الخامس الهجري

االنحراف في و  مرتبطا بواقعه، فتعرض للتشويه لم يعدو  أغرق في التجريد،و  ،الجمودو 
لك ببعض حتى أدى ذ السيما حينما تأثر في القرن السابع بالفلسفة اليونانية، منهجه،

إصدار تمثل في  ومناهضا له، علماء السلف إلى الوقوف من علم الكالم موقفا معارضا
 ؛لموقف ما يبرره تاريخياا اه كان لهذبه، فرغم أن االشتغالو  الفتاوى المحرمة للخوض فيه

 اإلسهام في تجديدهو  ،فإنه كان من األجدر أن يتم التصدي للتشوهات التي طرأت عليه
وحال  ،انعكس على وضعية األمة الفكرية ،الوقوف منه موقفا سلبيا دال منب ،تطويرهو 

يمثله  لعصر الحديثتيار تجديدي إصالحي في ا ثقد انبعازدهارها، و دون تقدمها و 
االجتهاد و  مصلحون ظهروا في ربوع الوطن اإلسالمي، منادين بضرورة التجديد علماء

لك من تحديات واجهت ذما صاحب و  ،بخاصة مع تقدم الغربو  د،في كافة الصع
  .المسلمين
أبرزها علم و  ،تستهدف بخاصة العلوم اإلسالمية ،ارتفعت دعاوي التجديد ،هكذاو  
ف المعتقدات عن التحديات المعاصرة التي تستهد إجاباتباعتباره المرشح لتقديم  ،الكالم

ا جماعيا لكل مًّ لم تنتشر لتصبح هَ و  ،ه الدعوة ظلت محدودةاإلسالمية، غير أن هذ
وبالتالي تكرست نخبوية علم الكالم وال جدوائيته إلى أن وجدنا في عصرنا الحالي  ،الناس
الكالم سواء من السنة أو  من المفكرين والمثقفين أكثر تحمسا وجرأة لتجديد علم لفيفا

فإن تجديد علم الكالم  ؛فرغم الكتابات المختلفة حول نطاق التجديد الكالمي ؛الشيعة
 البحث.و  يد من الدراسةمازال يحتاج إلى مز 



  المحورباب: 
  

 اآلسيوية النھوض تجارب في والثقافة الدين : التفاھم فلسفة

  ضاھر مسعود

 المزيد لمعرفة العالم دول مختلف في واضحة بصورة الباحثين اھتمام تزايد
 .الجنوبية وكوريا والھند والصين اليابان اآلسيوية،خاصة التحديث تجارب عن

 غالبية في المستمر االقتصادي موالن أسرار لمعرفة السعي إلى وباإلضافة
 والسياسة، والدين، الفلسفة، سمات على للتعرف البحث توسع اآلسيوية، الدول

 الدول تلك في االجتماعية الحياة ونمط  الشعبية، والثقافة،والتراث،والتقاليد
 تطبيق رافقت التي القيم نظم تراجع إلى الظاھرة ھذه الباحثين بعض ،ويعيد

 أن بعد واألميركي، األوروبي بجناحيھا الغربية، الدول في رأسماليةال الليبرإلية
 وصراع التاريخ، كنھاية الخطورة بالغة مقوالت األميركية العولمة تبنت

 خاصة- اآلسيوية الدول تعيش حين وفي .اإلرھاب على الحضارات،والحرب
 ن،الزم من عقدين من أكثر منذ متواصل ونمو ازدھار مرحلة- والھند الصين
 متالحقة،كمشكلة واجتماعية سياسية أزمات أخرى آسيوية ودول اليابان تشھد

 البطالة، نسب الجديدة،والتضخم،وارتفاع الوالدات نسبة المسنين،وتراجع
 الدخل من %200 العام الدين نسبة تجاوزت وقد الشرعية، غير والعمالة
 . 2010 العام في الياباني القومي
 العقود في اآلسيوية الدول بعض حققتھا تيال اإلنجازات على وحفاظا

 التي واالجتماعية والسياسية االقتصادية لألزمات ودرءا جھة، من المنصرمة
 سياسة حكوماتھا تبنت أخرى، جھة من اآلسيوية الدول بعض منھا تعاني
 مصالحھا لضمان العالم؛ دول جميع ومع بعض مع بعضھا واالنفتاح التفاھم
 بين الزيارات قادتھا الكوني،فتبادل المستوى علىو اآلسيوي محيطھا في

 التاريخ، عن الناجم االحتقان إلزالة وغيرھا؛ وكوريا والھند واليابان الصين
 المجاورة،والتھديد اآلسيوية الدول لبعض اليابان احتالل عن نجم الذي العبء

                                        
  لبنان من وأكاديمي باحث .  

  



 ھاشقيقت ضد النووي سالحھا باستخدام الشمالية كوريا تمارسه الذي المتواصل
 في األوضاع تھدئة عن الزيارات تلك وأثمرت اليابان، وجارتھا الجنوبية
 وكوريا والھند والصين اليابان بين جديدة اتفاقيات آسيا،وتوقيع شرق جنوب

 الدبلوماسية األولويات من بينھا فيما واعتبارالتفاھم الثنائية العالقات تعزيزل
 بين االنسجام أو والتناغم اھمالتف مبادىء خلفية وعلى الدول، تلك قادة لدى

 لخصوصية المتبادل االحترام مع األخرى الدول مع الحاكمة اآلسيوية القوى
 النزاعات على اإلستراتيجية اآلسيوية المصالح وتغليب ، السياسية أنظمتھا
 الدول بين العالقات لتطبيع اليوم سانحة الفرصة تبدو الضيقة اإلقليمية

 المجاالت مختلف في ركالمشت اآلسيوية،والتعاون
 ديموقراطية أسس على اآلسيوية الوحدة لبناء السياسية،واالقتصادية،والثقافية؛

 قرن إلى والعشرين الحادي القرن بتحويل كبير حلم تحقيق على والعمل سليمة،
         .بامتياز آسيوي
 وحماية البراغماتية، قاعدة على اآلسيوية الدول بين التفاھم فلسفة بنيت

 نزاعات إلى تفضي قد التي األمد الطويلة األزمات وتالفي المشتركة، لمصالحا
 زعيمة بصفتھا األميركية، المتحدة الواليات سوى منھا تستفيد ال عسكرية
 :نقل لم إن- اآلسيوية الدول غالبية فحداثة الراھنة، المرحلة في العولمة
 إلھية مرجعية نبجا ،إلى بشرية ومرجعية خاصة أخالقية قيم ذات -جميعھا
 غالبية  لدى السائدة ھي السماوية غير القيم فنظم .السماوية الديانات أتباع لدى

 التي المغايرة حداثتھا صلب في والكوريين،وھي والھنود والصينيين اليابانيين
  .األولى بالدرجة الموروثة تقاليدھم ،ووفق أنفسھم اآلسيويين صنع من ھي
 ؛ اآلسيوية النھوض تجارب جميع باستعراض تسمح ال المقالة ھذه حدود لكن
 في وتبلورا حضورا األكثر التجربتين إلى سريعة بإشارات ھنا نكتفي لذلك

 التجربة تعدّ  التي اليابان نھوض تجربة : األولى :اآلسيوية النھوض تجارب
 الناجحة التحديث تجربة بصفتھا العالمي المستوى على تأثيرا واألكثر األقدم
 أعاقت حادة داخلية لمشكالت تتعرض األوربية،وھي المركزية خارج ةالوحيد
 في الثانية المرتبة من 2010 العام في فتراجعت المنصرم، العقد في تطورھا
 .الثالثة المرتبة إلى عدة لعقود إليھا حافظت التي العالمي االقتصاد
 باتت الكنھ ،1978 عام بدأت فتية تجربة الصين،وھي نھوض تجربة : الثانية
 إلى قياسية بسرعة الصين ونقلت الكوني، المستوى على جاذبية األكثر اآلن

  .األولى المرتبة على    بقوة العالمي،وتنافس االقتصاد في الثانية المرتبة
  اليابانية النھوض تجربة في والثقافة الدين



 اليابانيةب تعني التي "كوجيكي "الـ كتاب وصفھا كما- اليابانية المعتقدات تتناول
 بكثرة تقول أسطورة من إنطالقا الكون خلق قصة -"القديمة األشياء وقائع"

 عاتقھما على أخذا(وأنثى ذكر) منھم اثنان تزوج وقد العلوي، العالم في اآللھة
 العالم إلى فنزلت الزوجة توفيت الوالدات كثرة وبعد اليابانية، الجزر والدة
 السفلي العالم إلى نزل إليھا زوجھا شتاقا األرواح،وعندما تستقر حيث السفلي
 الزوج فعاد تستطع، لم لكنھا الوالدات؛ من تبقى ما إلنجاز العودة منھا طالبا
 طھر وعندما السفلي، العالم آثار من النھر بماء تطھر أن بعد العلوي العالم إلى
 فولد اليمنى طھرالعين ثم الشمس، أو "آماتيراس" اإللھة ولدت اليسرى عينه
 أعطى بأن العالم عليھم فوزع ھاياسسانو، اإلله فولد أنفه غسل القمر،ثم اإلله

 إلى شوقا بكى األخير لكن لھاياسسانو؛ والبحار للقمر، للشمس،والليل السماء
 الرحيل وقبل السفلي، العالم إلى العلوي العالم من وطرده أبوه فغضب أمه،
 داخل واختبأت الفظ هسلوك من الشمس فخافت فسادا، أخته ديار في عاث
 عاد المغارة من إلخراجھا اآللھة تدخل وبعد الكون، ،فأظلم سماوية مغارة

                     .األرض إلى ونفيه بھاياسسانو العقوبة تنفيذ اآللھة النور،فأمر
 تناقلتھا وشعائر لمعتقدات -عدة أساطير جانب إلى-األسطورة تلك أسست
 من ھي اليابانية الجزر أن على تؤكد والتي ابانيين،الي من المتعاقبة األجيال
 اليابانية فاألرض البشر،وبالتالي صنع من وليست اآللھة، صنع

 يتفانون ،وھم اليابانيين لجميع الروحي األب مقدس،وھو مقدسة،واإلمبراطور
 اليابان أرض الغزاة أقدام تطأ لم لذلك ؛ وإمبراطورھم أرضھم عن الدفاع في
 الذرية القنابل األميركيون استخدم أن بعد الثانية، العالمية لحربا نھاية قبل

  بالتخلي ھيروھيتو اإلمبراطور الياباني،وإلزام الشعب على االستسالم لفرض
 روح تنمي التي الدينية المعتقدات تلك من وانطالقا اإللھية، صفته عن    

 زالت مقدسة،ماال رموزھم عن الدفاع على وتحثھم اليابانيين، لدى الجماعة
 الشعور شعبھا لدى تقوي التي "والطقوس الشعائر إمبراطورية"اليابان

 . المميزة اليابانية ومتفاھم،وبالھوية متجانس كشعب العرقية بالخصوصية
 اإلمبراطور ھو مدبر رأس ذات واحدة كعائلة أنفسھم إلى اليابانيون وينظر
 بين المتعمد الدمج من نوع زواليابانيين،وبر اليابان لوحدة رمزا يعدّ  الذي
 واللغة، الدم،واألرض، روابط إلى المستندة اليابانية والقومية الخاصة الھوية

 بين الصراع أو االجتماعي االنقسام مقولة والتجانس،ورفض واالندماج،
 الياباني الروائي رفض لذلك                                                  . الطبقات
 يشعرون ال اليابانيين ألن اليابان؛ في ھوية أزمة وجود-موراكامي-المشھور



 الجميع فيشعر اليابان داخل مختلف،أما آخر وجود عند إال الھوية أزمة بوجود
 التقليد طقوس معا يمارسون ومتضامنون،وھم متشابھون،ومنسجمون، أنھم
 بطقوس تمسكال بل جديدة؛ قيم ابتكار إلى بالحاجة يشعرون ،وال التجديد وليس
 .جماعية بصورة لتمارس إحياؤھا يعاد موروثة وتقاليد
 اليابان ديانات عن مھمة بمعلومات اليابانيين دراسات حفلت آخر جانب على

 الدينية الفرق آالف وغيرھا،وھناك والزن،والشنتو كالبوذية،والطاوية، التقليدية
 الطرق أفضل على رادھاوأف قادتھا ويتدرب اليابانيين، بين أتباعا لھا تجد التي

 االھتمام خالل من أفكارھم سالمة على أجسادھم،والحفاظ لحماية الصحية
 بوحدة والتمسك اليابانية، التقليدية القيم الطبعية،واحترام بالبيئة الكبير

 وتوظيفھا األخالقية القيم االجتماعية،واحترام االنقسامات اليابان،وتحاشي
 الحروب أو  الدينية النزاعات أشكال لك الموحدة،ورفض اليابان لخدمة
                                                                                  .األھلية
 الديانات طقوس من مزيج ھي اليابان في الدينية الطقوس أن إلى اإلشارة تجدر

 ناطقوم والصين والھند كوريا من إليھا الوافدة أو المحلية والمذاھب
 كالمسيحية اليابان إلى حديثا وطقوسھا تعاليمھا أدخلت ديانات ومنھا.أخرى

 تلك من ألي فيه مبالغا حماسا يظھر ال الياباني اإلنسان أن واإلسالم،ويالحظ
 الحياد موقف اتخاذ إلى دوما يميل فھو واحد، دين لطقوس أو  الديانات
 تتحول أن المتزمتة لدينيةا الفرق من أي تستطيع ال بحيث تجاھھا؛ اإليجابي

 مواجھة في التماسك شديد الياباني المجتمع أن كما اليابان، في واسع تيار إلى
 وبعد.السياسة في الدين توظيف المذھبي،أو أو الديني التعصب أشكال كل

 نظامھا في جذرية تبدالت اليابان شھدت الثانية العالمية الحرب
 إلى الوافدة السماوية األديان على التام احالثقافية،واالنفت السياسي،ومقوالتھا

 الوافدة األصولية التيارات دخول مخاطر من اليابانيون المثقفون ونبه ، اليابان
 على حفاظا واليھودية؛ والمسيحية منھا األوسط،اإلسالمية الشرق منطقة من

 أو الدينية النزاعات بالكامل عنه تغيب الذي المتجانس الياباني المجتمع
   .ائفيةالط
 من البالد بنقل مايجي إصالحات مع اليابان حداثة بدأت الثقافي الجانب على

 جارية كانت التي الكبرى التغيرات تواكب دينامية حداثة إلى الفيودالي المجتمع
 األخالقية القيم منظومة من كثيرا استفادت لكنھا الكوني؛ المستوى على

 مبادىء قاعدة على ورايالسام صفوف في سائدة كانت التي الصارمة
 والتضحية الطاعة،واالحترام، على تقوم أخالقية بتربية الخاصة "البوشيدو"



 لجميع الروحي واألب اليابان لوحدة رمزا بصفته اإلمبراطور سبيل في
 بل الموروثة؛ اليابانية والقيم التقاليد مع اليابان مصلحو يقطع ولم .اليابانيين
 على تشدد التي األخالقية القيم من لالستفادة يءالبط التطور أسلوب اعتمدوا
 العليا اليابان مصلحة والجماعة،وتغليب الفرد بين والتفاھم والتناغم االنسجام

 لالرتداد قابلة غير سليمة حداثة بناء في اليابان فنجحت الفردية، المصالح على
 نبجا إلى واسع نطاق على العصرية والعلوم التكنولوجيا فيھا ،وانتشرت
 واالشتراكية، كالديموقراطية الغربية والسياسية الفكرية المقوالت

 اإلمبراطوري نظامھا على الحفاظ آثرت لكنھا وغيرھا؛ والليبرالية،والعلمانية
                 . الثانية العالمية الحرب في ھزيمتھا بعد بنيته في نسبي تغيير مع

 خلفته الذي الشامل الدمار مرحلة من السريع النھوض اليابان بمقدور يكن لم 
 األميركيين من مباشرة مساعدات دون أراضيھا على    الثانية العالمية الحرب
 على السريع االقتصادي التفوق لھم ضمنت عسكرية مظلة لھا أمنوا الذين
 االقتصاد في الثانية المرتبة اليابان احتلت أن بعد اآلسيوية الدول جميع

 فاآلثار ، المؤلمة الذاكرة رغم األميركيين مع التفاھم دتھاقا على فكان العالمي،
 اليابانيين أجساد على 1945 عام اختبارھا تم التي الذرية للقنابل المرعبة
 اليابانيين، ذاكرة  في ماثلة تزال ال كانت وناغازاكي ھيروشيما في العارية
 مختلف على ابانيةالي التقليدية بالثقافة األميركي االحتالل إدارة اصطدمت لذلك

 داخل لالستقالل الدائمة نزعتھم اليابانيين عن وعرف الصعد،
 لدى السكاني التجانس على والتشديد التقليدية، بثقافتھم جزرھم،والتمسك
 أو القديم التاريخ في صينيا أكان سواء غيرھم من للتعلم الدائم شعبھم،وعطشھم

 والسياسة للدولة، المركزي لدورا إلى باإلضافة ھذا .الحديث التاريخ في غربيا
 في عارمة ،ورغبة متنورة يابانية بورجوازية واألسواق،وقيام لإلنتاج الحمائية
 المصادر في الحاد النقص عن التعويض والجماعي،وھاجس الفردي االدخار
 تحمل على الناس وتدريب البشرية، الطاقات في الكثيف بالتوظيف الطبيعية
        . واألعاصير والبراكين كالزالزل الطبيعية ثالكوار مواجھة في الصبر

                                             
 1946 دستور على األميركيين مع يتفاھموا أن اليابانيين القادة على كان

 التي األميركية للقوات األعلى آرثر،القائد ماك الجنرال أعلنه الذي الدستور
 قصيرة ممانعة الثانية،وبعد العالمية الحرب في ھاھزيمت بعد اليابان احتلت
 في التنفيذ حيز دخل الذي الجديد الدستور إصدار على اليابانيون تفاھم األمد
 أكثر الجديد الدستور أن خلفية على التفاھم تسويق وجرى ،1947 عام أيار



 األفكار من الكثير تضمن فقد ،1889 لعام اإلمبراطوري الدستور من تطورا
 في نحبه قضى من اليابان،ومنھم مصلحو أجلھا من ناضل التي يموقراطيةالد

 أن واضحا وبدا الدستور، ذلك بتعديل مطالبته بسبب اإلمبراطور سجون
 بصلة األميركية الديموقراطية إلى يمت ال الجديد الياباني الدستور بنود تطبيق
 توليد في انيينالياب الساسة بين الداخلي التفاھم نجح ذلك، من العكس ،على

 الحزب استمر فقد المعالم، واضحة يابانية بخصائص توافقية ديموقراطية
 العام حتى 1955 العام من منفردا اليابان حكم في الديموقراطي الليبرالي

 1996 حتى 1993 بين ما االشتراكي الحزب السلطة في شاركه ثم ،1993
 الليبرالي حزبال وعودة االشتراكي الحزب بزوال التجربة ؛لتنتھي

 الحزب تسلم حين 2009 عام حتى منازع دون اليابان حكم إلى الديموقراطي
 الحزب تعيد قد حادة أزمات اليوم يعاني ؛لكنه الحكم تقاليد  الديموقراطي

 في مألوفة غير ظاھرة الحكم،وھي إلى مجددا الديموقراطي الليبرالي
 واحد حزب سيطر إذ ميركي؛واأل األوروبي بجناحيھا الغربية، الديموقراطيات

 أرقى في المتبعة التقاليد إلى ،وباالستناد عدة لعقود اليابانية السلطة مقاليد على
 الرأي خيار اليابانيين،واحترام الساسة بين التفاھم  قاعدة على العالم،وذلك دول
 .الداخلية النزاعات من اليابان ،وحماية العام
 الصين خاصة اآلسيويين، انھاجير مع تتفاھم أن اليابان على وكان

 الدول لتلك اليابان احتالل عن الناجم الدموي التاريخ وتتجاوز والكوريتين،
 سياسة الصين بدأت وعندما.شعوبھا ضد دموية مجازر جيشھا ،وارتكاب

 جديدة صفحة وفتح األحقاد تناسي إلى دعت1978 عام "واالنفتاح اإلصالح"
 نسبة اليابان اآلسيوية،فسحبت الوحدة ءبنا في والسير المجاورة الدول مع

 التفاھم مرحلة وبدأت وأميركا، أوروبا في الموظفة رساميلھا من كبيرة
 في الموظفة اليابانية الرساميل حجم اآلسيوي،وبلغ محيطھا مع والتصالح
 االحتجاج مظاھر ورغم .2009 عام في دوالر مليار مائتي من أكثر الصين

 بسبب فيھا اليابانية البعثات ضد والكورية الصينية مدنال تشھدھا التي المرحلية
 مجازر عن العلني االعتذار تقديم قادتھا رفض متشنجة،أو يابانية مواقف
 سارت اآلسيوية والدول اليابان بين التفاھم عالقات الدول،فإن تلك في جيشھا
 على ھادئة بخطى اآلسيوية الوحدة التفاھم،وبناء طريق على طويلة خطوات

 .األوروبي االتحاد رارغ
 ،ويخشى بعيد حد إلى متجانسا زال ما الياباني المجتمع أن إلى نشير أن بقي

 عضويا مرتبط الياباني فالفرد عنه، يبتعد أن دون الياباني غير باآلخر االندماج



 الطبقة من جدا عالية نسبة بوجود يتميز المديني السكن أن ،كما بالجماعة
 الداخلية،ويروج األزمات تفجر لمنع األمان صمام تشكل التي الوسطى
 المتعددة، الوظائف ذات الجماعة وسط الدافىء العيش لمقولة اليابانيون
 الحكومات وعملت الجماعي، التطوعي العمل من جديدة أشكاال واستنبطوا
 والعمل "النمل مجتمع" من تدريجيا اليابانيين إخراج على المتعاقبة اليابانية
 السياحة على والتشجيع الرياضة،والفنون،والترفيه، مراكز عميمت عبر المرھق
 أن إلى العشرين القرن من الثمانينيات حتى جدا ضعيفة كانت التي الخارجية
  .العشرين القرن من األول العقد في ياباني سائح مليون العشرين تجاوزت
 يين،فتقدماليابان أولويات بين متقدما موقعا المھني والتدريب التعليم ويحتل

 الشركات تتقاعس أبنائھا،وال لتعليم تستطيع ما أقصى اليابانية العائالت
 أعلى لتحصيل اليابانيين الطلبة مساندة عن الدولة مؤسسات أو الخاصة
 إلتمام ميسرة مالية بقروض مدھم لھم،أو العمل تأمين العلمية،أو الدرجات
 لدعم سخاءب تصرف التي الدول طليعة في تصنف وھي ، دراساتھم

 لمراكز ومستمرة كبيرة موازنة وتأمين الشباب، الباحثين التعليم،ومساندة
 مسؤولية المالية والمؤسسات الحكومة وتتحمل التكنولوجي، والتطور األبحاث
 سياسة وتتبنى الكافية، بالموازنة اليابانية العلمية البحوث مراكز مد في مباشرة
 تبدلت مھما العلمي البحث وازنةبم المساس عدم على تنص واضحة وطنية

 البحث مجاالت مختلف في العاملون اليابانيون شھد لذلك االقتصادية، الظروف
 ساعات وكثرة واإلنتاج، الموازنة،والعمل، مجال في تاما استقرارا العلمي
 .المضني العمل
 الطالب يعرض ألنه مرھقا؛ اليابانيين غير نظر في الياباني التعليم نظام ويعدّ 
 نظر في-لكنه االنتحار؛ حد إلى تصل نفسية أزمات تولد حادة منافسة إلى

 عام أطول للطالب يقدم فھو العالم، في التعليم أنظمة أفضل من- اليابانيين
 للتحصيل المرافقة العلمية النشاطات العمل،وكثافة أيام حيث من دراسي
 تأھيل في ويسھمالعصرية، العلوم على الياباني التعليم نظام ويركز العلمي،
 ،ويقيم متطورة معرفة تحصيل في المتفوقين الطالب من سنويا متزايدة أعداد

 أن النظام بھذا تمسكھم في زاد ومما.والتطبيقية النظرية القضايا بين التوازن
 الطلبة أن على دلت األونيسكو بإشراف مؤخرا صدرت دولية علمية تقارير

 فروع من عدد في العالم طالب جميع ينب األولى المرتبة احتلوا اليابانيين
 بالفيزياء كبيرا اھتماما يولون الرياضيات،وھم حقل في التطبيقية،خاصة العلوم

 بنوا اليابانيين أن ذلك إلى يضاف ، وغيرھا والطب والصيدلة والفلك والكيمياء



 ذات تسوكوبا المتفوقين،كجامعة بالطلبة خاصة وجامعات أبحاث مراكز
 الطلبة باقي عن مختلفا علميا إعدادا المتفوقين تعد ية،وھيالعالم الشھرة

 مواھبھم،وقدراتھم اكتشاف بھدف خاصة دراسية برامج لھم وتضع الجامعيين،
 المالئمة والتكنولوجية المادية الشروط تأمين بعد تطويرھا أجل من الذاتية
 الرسمية المؤسسات تنفقه ما أن في شك من وليس .وإبداعھم لتفتحھم

 العلمي والبحث الطلبةوالباحثين تشجيع على اليابان في الخاصة لشركاتوا
 ويتمتع. المتطورة الدول جميع به تقوم ما أرقى يوازي والفني الثقافي واإلبداع
 من تامة برعاية المتطورة العلمية الكفاءة المتميز،وصاحب الياباني الباحث
  .واحد آن في الخاصة الشركات من كثير ومن الدولة، مؤسسات جانب

 العلوم حقول مختلف في اإلبداعية العلمية للطاقات المحدود غير الدعم وبنتيجة
 اليابانية األبحاث مراكز أصبحت واالكتشافات التكنولوجي والتطور العصرية

 التنمية مجال في خاص العالمية،وبشكل العلمي البحث مراكز طليعة في
 نسبة اليابان في والخاصة ميةالرس المؤسسات وتوظف المستدامة، البشرية
 في األعلى النسب بين تعدّ  والتي العلمية، األبحاث لتطوير موازنتھا من عالية
 .العالم
 أشكال أفضل أبحاثھم،وإقامة مواصلة على القدرة اليابانيين الباحثين ولدى

 العلمية البحوث مراكز في االختصاص حقل في زمالئھم مع التواصل
 التكنولوجي والتواصل االتصال أنظمة أكثر من بشبكة نمزودو وھم العالمية،
 حصول أن إلى االنتباه اليابانية اإلعالم وسائل بعض العالم،ولفتت في حداثة
 العلوم مجاالت في نوبل جوائز على-ملحوظة وبزيادة-مؤخرا يابانيين باحثين
 بدورو مراحله، مختلف في التعليمي نظامھا بدور عالميا اعترافا يشكل البحتة
 وصناعة المتطورة والتكنولوجيا العلوم إنتاج مجال في اليابانية األبحاث مراكز

 صريحة توجيھات اليابان حكومات وأصدرت . اآللي اإلنسان أو الروبوت
 مختلف وفي األعمار مختلف اليابانيين،من الباحثين دعم ضرورة على نصت
 لنيل تؤھلھم أن مكني مميزة طاقات يمتلكون الذين العلمية، المعرفة حقول
 .نوبل جائزة خاص عالمية،وبشكل جوائز
   الصينية النھوض تجربة في والثقافة الدين
 من الكثير -آسيا وشرق جنوب دول من كبير عدد جانب إلى -الصين تبنت

 الذھبية القواعد "أو التفاھم أسس تضمنت التي الكونفوشية الفلسفة مبادىء
 اإلنسانية، العالقات لضبط عامة ادىءمب عن تعبر وھي ."الصالح للحكم

 للمعلم،والخادم للرجل،والتلميذ والمرأة للكبير، الصغير كاحترام



 في واالخالص االستقامة على نصت كما .للحاكم للسيد،والمواطن
 الراعي واجبات وحددت واالنسانية، األخالقية القيم نظام العمل،واحترام

 وصفات العادلة، الدولة وشرعية كم،الحا تجاه والرعية رعيته، تجاه الصالح
 العمل،والمعاملة في القوانين،واالستقامة احترام على وشددت الصالح، الراعي
 واألعراف التقاليد على االجتماعية،والمحافظة العالقات في الحسنة

 دينية وطقوس شعائر الصينيون ويمارس.األجداد أرواح الموروثة،واحترام
 القواعد عن بمعزل وحميمة متماسكة اعيةاجتم عالقات إلى أقرب تبدو

 على االسالمية الديانة وتنتشر السماوية، الديانات اتباع يمارسھا التي الصارمة
 الحكم ذات القوميات من عدد في األولى المرتبة لتحتل الصين في واسع نطاق
 دور لھم األولى،وكان اإلسالمية الفتوحات منذ اإلسالم اعتنقت والتي الذاتي
  العصور،وبشكل مر على العربية بالمنطقة الصين عالقات تعزيز في بارز
 للديانتين أتباع وھناك كثيرة، بدراسات حظي الذي الحرير طريق عبر خاص

 .محدودة بأعداد الصين أرض على متواجدون واليھودية المسيحية
 الروابط وتعزيز األديان، جميع احترام على الصين في التفاھم فلسفة شددت
 في العمل الدين رجال على وحظرت الصين، في القوميات مختلف بين

 تعليم إلى ودعت أخرى، ديانات من لھا أنصار جذب بھدف التبشير السياسة،أو
 في والرصانة،واإلخالص الحسن، السلوك ممارسة كيفية الشابة األجيال

 الطبيعية،وحب البيئة مع والتناغم الجماعة، مع العمل،واالنسجام
 تحديات على القادرة الجديدة الصين لبناء الوطنية الوحدة على الوطن،والتركيز

 بشرية لمجموعة قويا رابطا القوميات بيت التفاھم فلسفة وشكلت  العولمة، 
 لحماية صلبة ركيزة مختلفة،وھي قومية،وأديانا وخمسين ستا تضم كبيرة
 . المالع في سكاني تجمع أكبر تضم دولة في الداخلية الوحدة

 بين اإليجابي والدينية،والتفاعل القومية الخصوصيات احترام خالل ومن 
 يطبقه أخالقي نظام بمثابة التفاھم فلسفة الديني،أضحت والتنوع الثقافية التعددية
 عصر مع واالنسجام الداخلي التناغم"شعار خالل من بانتظام الصينيين جميع
 اإلصالح سياسة بتطبيق البدء منذ الصين في الزاوية حجر يعدّ  الذي "العولم

 الشيوعية القيادة تحولت الماضية الثالثة العقود وفي .1978 عام واالنفتاح
 الشعارات بعض من واالنفتاح،وتخلصت اإلصالح سياسة نحو الصينية

 رفض خالل من الداخلية الروابط تعزز المتشددة،وھي اإليديولوجية
 .اآلسيوية الوحدة العولمة،وبناء تحديات لمواجھة التفاھم بمبدأ الحرب،والتمسك

 الصينية القيادة حملت التي العميقة األسباب حول كثيرة تساؤالت يطرح وذلك



 الكبيرة،فھي واالقتصادية العسكرية إمكانياتھا رغم الحرب مبدأ رفض على
 واالجتماعية االقتصادية أزماتھا لحل إضافية سنوات إلى ماسة بحاجة

 نجاح أن كما الصين، في الفقراء ماليين مئات التط والتي الموروثة،
 أحضان إلى وماكاو كونغ ھونغ من كل استرجاع في الصينية الدبلوماسية

 مع اإليجابي والتعاطي التفاھم  طريق عن سلمية بصورة األم الوطن
 بالطرق تايوان السترجاع بأناة العمل على الصينية القيادة سكانھا،شجع
 بعض لدى االنفصالية أو االستقاللية النزعات دتصاع رغم الدبلوماسية
 .التايوانية األحزاب

 في العالم دول غالبية ضربت التي المستمرة العالمية المالية األزمة ظل في
 األزمة، لمواجھة قوي اقتصادي مشھد في الصين بدت ، 2008 خريف
 7 بين ما تتراوح ومتواصلة،وھي عالية بوتيرة سنوي نمو نسبة على فحافظت

 الصينية القيادة أن على تأكيد ذلك قرن،وفي ربع من أكثر منذ سنويا % 10 –
 الصينية الحكمة تقاليد وفق االقتصادي النھوض إلدارة كافية حكمة تمتلك

 .الموروثة
 الصيني الفيلسوف عليھا شدد التي الثقافية للقيم خاصة أھمية الصين أولت

 الصيني السياسي الفكر في ةأھمي األكثر الموقع يحتل الذي كونفوشيوس
 بعضھم والمفسدين،وعاقبت الفاسدين على صارمة رقابة وتبنت المعاصر،

 حاكمت الصين بأن التذكير عالية،يكفي حزبية مراتب في كانوا ممن بحزم
 في كان من ومنھم ،2010 عام في صيني مسؤول ألف وأربعين مائة من أكثر
 أسس على االقتصادية األوضاع تطورت لذلك عالية؛ وإدارية حزبية مواقع

 االقتصادية المشكالت والشفافية،ورغم المساءلة إلى عقالنية،وباالستناد
 التطور إلى بالقياس الصينية األرياف بعض تعيشھا زالت ما التي واالجتماعية
 سياسة فإن الكبرى؛ الصينية المدن في الكبير الفردي الدخل ونمو العاصف
 لألزمات تدريجي بحل تبشر الصين تتبناھا التي تدامةالمس االقتصادية التنمية
 الصينية الذاتية القدرات االعتبار بعين أخذت زمنية أجندة وضعت فقد. الداخلية
 ماليين مئات وتطال طويلة، قرون منذ موروثة تاريخية مشكالت حل على

 االدخار سياسة الصين وتبنت الصين، مناطق مختلف في المنتشرين الريفيين
 احتياطيا تدخر كيف وعرفت والخاصة، الرسمية والمؤسسات األفراد لدى
 على المرتفعة المخاطر وذات الحادة االقتصادية األزمات لمواجھة كبيرا نقديا

 الركود حدة تخفيف في اليوم الصينية المدخرات ،وتسھم الكوني المستوى
 شرايين في الحيوية ضخ تعيد ،وھي وخارجھا الصين داخل االقتصادي



 في     األسعار مؤشر وھبوط الكساد مرحلة لتجاوز العالمي االقتصاد
 الوثيقة الجدلية العالقة رؤية في بالغة حكمة على السياسة تلك ودلت.العالم
 مليارا تضم قومية وخمسين ست بين الداخلي  التفاھم أو التناغم لفلسفة

 الذي االقتصادي التطور  خط مع وباالنسجام صينيا، مليون وأربعين وثالثمائة
                                         . الكوني المستوى على العولمة ترسمه
 أن 1978 عام " واالنفتاح إصالح" سياسة تبنت أن منذ الصينية القيادة أدركت
 ودعم المحلية القوميات بين الداخلي بالتفاھم رھن الصيني االقتصاد تنامي
 أن اليوم واضحا وبات  سليمة، أسس على الميالع االقتصاد لتنامي الصين

 للغاية ناجحا كان شعوبھا لخدمة اقتصادھا إدارة في الصين تبنته الذي األسلوب
 اإلداري والفساد الفوضى عن الناجمة العالمية المالية األزمة مواجھة في

 بإدخال اليوم الصين وتطالب .القضائية والمساءلة الشفافية والمالي،وغياب
 المنتجة القوى لمصلحة العالمي االقتصاد إدارة قوانين على جذرية تتعديال
 اآلسيوية الدول بعض ومعھا الصين إدارة فبدت المضاربين، لمصلحة وليس

 األزمات لمواجھة وتحصينه اقتصادھا إدارة في وعقالنية حكمة أكثر األخرى
 . واألميركي بياألورو بجناحيه العالمي، لالقتصاد الغربية اإلدارة من الدولية
 جميع في الصينيين لتعليم خاصة أھمية الصين أولت الثقافي الجانب على

 نواة ھي مھمة ثقافية كتلة ،فشكلت منھم كبيرة أعداد المناطق،وتدريب
 الصين،وشھد في االقتصادية النھضة رافق الذي اإلنساني الثقافي الرأسمال

 من االنتقال في جذرية تبدالت والعشرين الحادي القرن من األول العقد
 مواجھة على القادر النوعي أو الكيفي اإلنساني الرأسمال إلى الكمي الرأسمال
 واالعالم واإلنتاج العلوم وثورة التكنولوجيا عصر في الكبير االنفجار

 تدريس على-الكبرى اآلسيوية الدول من كغيرھا- الصين وركزت .والتواصل
 العلوم مجاالت في الباحثين قاعدة علتوسي خاص بشكل والرياضيات العلوم
 عانت أن وبعد .الطبيعية والعلوم والكيمياء الفيزياء خاصة أنواعھا، على

 والواليات األوروبية الدول إلى األدمغة ھجرة في الكبير النزيف من الصين
 وعودة الداخل في لألدمغة كبيرا  استقرارا االيوم ،تشھد األميركية المتحدة
 التقريرالثقافي أفرد ؛لذلك الصين في للعمل المھاجرة األدمغة من متزايدة أعداد
 خاصا تنويھا 2010 عام بيروت في العربي الفكر مؤسسة عن الصادر الثالث
 إلى التقرير فأشار ، االغتراب بالد في علمائھا مع التعامل في الصين بنجاح
 أكثر يقيم حيث المتحدة؛ الواليات في يتمركز الصيني للشتات تجمع أكبر أن
 يعملون كانوا الھندسية العلوم في دكتور 62500 منھم مھني صيني مليون من



 صيني طالب 32000 نال 2007 عام وفي  ،2003 عام المتحدة الواليات في
 . المتحدة الواليات في الدكتوراه
 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا والواعد الحيوي الدور إلى الصين وتنبھت
 ذكية سياسية اعتماد من ،فتمكنت األدمغة دوران خيار لبلورة ةأساسي كأداة
 ،فعاد الستيعابھم خاصة برامج ووضعت الشبان، الصينيين العلماء شتات لجمع
 برعاية العائدون العلماء ويحظى ، األم الوطن إلى الصينيين العلماء آالف
 الكبيرة والمعنوية المادية الضمانات تقدم التي الصينية اإلدارة من خاصة

 في تكون لكي قدما ودفعھا بالدھم في للعمل وتدعوھم منھم، الكفاءة ألصحاب
  .القادمة القليلة العقود في اإلبداع قوى من كبيرة نسبة تمتلك التي الدول طليعة

 العولمة متطلبات مع التناغم أو واالنسجام الداخلي التفاھم فلسفة عززت لقد   
 االقتصادي،والتطور ،والنمو االجتماعي تقرارلالس كنموذج الصين مكانة من 

 لمعرفة الصين خارج متزايد اھتمام ومستدامة،وبرز عالية بوتيرة التكنولوجي
 تأسيس على الطلب الصيني،وازداد االقتصادي النھوض في الثقافي البعد أثر

 اللغة دراسة علي تشجع العالم،وھي دول من كثير في كونفوشيوس معاھد
 التفاھم فلسفة مبادىء الصين قادة تبنى  .الصينية والدراسات سفةوالفل واآلداب

 الداعية الصينية واألخالقية الفلسفية القيم نشر :منھا الناعمة للقوة الترويج عبر
 العنف، أشكال كل لرفض ناجحة كوسيلة واالنسجام التوازن مبدأ تفعيل إلى

 المستوى وعلى ينيةالص القوميات مستوى على واالنسجام السالم ثقافة ونشر
 سياسة فاعتمدت ، وعدالة إنسانية أكثر عولمة بناء على والعمل ، اآلسيوي

 والحكمة التقليدية، األخالقية والقيم الكونفوشية، تراث ،ونشر "الناعمة  القوة"
 جميع لدى الصيني التراث لنشر الثقافية حملتھم في ،واستعملوھا الصينية
 المجال إفساح خالل من الصين نھوض على التعرف في ترغب التي الشعوب

 ألھداف وذلك الصينيين؛ بين التفاھم فلسفة بمبادىء لتزويدھم باحثيھا أمام
 الثقافة ونشر األخرى الشعوب على الصين لسيطرة الترويج ،ودون بحتة ثقافية

 الديمقراطية أن الصينية القيادة وترى المحلية، الثقافات حساب على الصينية
 وفق البشرية،وتمارسھا المجتمعات تقدم نتاج ھي بل الغرب؛ على حكرا ليست

 سماتھا صينية،ومن بخصائص اشتراكية الصين منھا،وتتبنى كل ظروف
 ديمقراطى نمط العالم في فليس ومتناغمة، ،ديمقراطية غنية دولة األساسية

 .وزمان مكان كل في للتطبيق قابل
 التنمية حالة تقرر دولة،وھي بكل خاصة وطنية سياسة الديمقراطية بناء يتطلب

 اھتماما الصينية القيادة تولي وال .بالقوة فرضھا يمكن وال والثقافية االقتصادية



 الديموقراطية أن ترى ألنھا الغربي؛ النمط على الديموقراطية لمقولة كبيرا
 كالفقر،والجوع،والبطالة، األساسية الشعب مشكالت حل في تكمن السليمة
 بأنھا الصينية القيادة الشكلية،وتفخر الديموقراطية تصحر،وليسوال واألمية،
 واالجتماعية االقتصادية الصعد مختلف على كبيرة إنجازات لشعوبھا حققت

 للديموقراطية اليوم تروج وھي .قصيرة زمنية فترة والثقافية،خالل والتربوية
  .المستقبلية برامجھا صلب في ،وتضعھا صينية بخصائص
  اآلسيويين لدى التفاھم فلسفة حول ميةختا مالحظات

 كل على االنفتاح طابع العولمة عصر في اآلسيويين لدى التفاھم مفھوم اتخذ
 المنفتح الفرد بناء على تشدد سياسية منظومة إطار في المدنية الحداثة أشكال
 والجماعة الھندية، الحالة في المختلف باآلخر واالعتراف التسامح على

 الجنوبية،والحزب والكورية اليابانية الحالتين في واإلنتاج العمل في المتماسكة
  .الشمالية والكورية الصينية الحالتين في القائد
 اآلسيوية الدول في التفاھم فلسفة تھدف حداثية، تربوية منظومة قاعدة وعلى
 المسؤولة المدني المجتمع مؤسسات في والمشاركة المدنية، المواطنة بناء إلى

 الرقمية،وإيجاد التكنولوجيا الفرد،واستثمار معارف تطوير عن األولى ةبالدرج
 العالم وجه غيرت التي والتواصل العلم ثورات في المدروس االنخراط سبل

 الجيد، الجينية،واإلنتاج المعرفة،والثورة اقتصاد على تقوم كونية قرية وجعلته
 أن ويالحظ.والرساميل السلع وانسياب التجارة وحرية المنافسة، على والقدرة
 من مزيد إلى والصينيين اليابانيين دفعت الرقمية والثورة الكونية القرية ثقافة

 الشعوب على الكامل االنفتاح مع والثقافية، القومية الخصوصية على الحرص
 العولمة مخاطر تجاه شديدا حذرا يظھرون وھم المتعددة، وثقافاتھا األخرى

 في شأنھا من التقليل أو المحلية ثقافاتھم خصوصية على منھا الثقافية،ويخشون
 أن بعيد زمن منذ وأدركوا . والصيني الياباني الشعبين لدى اليومية الحياة
 اليومية المخاطبة في مكانھا أخرى لغات وإحالل القومية اللغة إھمال

 يقود -العالمية في الخادع الدخول ستار تحت- الثقافي واالنتاج والتدريس
 الكبيرة أضرارھا من التخلص أو تجاوزھا يصعب ثقافية تبعية إلى ةبالضرور
 األم  باللغة الثقافي اإلنتاج وھزال االستالب إلى حتما الثقافية التبعية ،فتقود
 ھويتھم على الحفاظ في األساس الدور تلعب لكي القومية بلغتھم تمسكوا ؛لذلك
 الفكري اإلنتاج كلل األمين الحاضن وھي .الثقافية وخصوصيتھم المميزة
 العصور مختلف عبر والصينيون اليابانيون أبدعه الذي والمعرفي والثقافي
 تقوم سليمة حداثة بناء خالل من يحتذى لنھوض متميزين نموذجين ،فقدموا



 اجتماعية،وتنمية نھضة إطالق في أساسي كفاعل القومية اللغة احترام على
 التراث مع الدائم التواصل أداة القومية فاللغة.مستدامة واقتصادية بشرية
 اإلبداعية أعمالھا وترجمة وثقافاتھا العالم شعوب تراث جھة،ومع من التقليدي

 السالح منزوعة دولة اصبحت أن أخرى،وبعد جھة من القومية اللغة إلى
 إال أراضيھا خارج عسكرية أعمال أي في المشاركة أو التسلح من ومحرومة

 الموروثة األزمات الالعنف،وحل سياسة اليابان بنتالمتحدة،ت األمم راية تحت
 الداخلي التناغم أو التفاھم فلسفة الصين تبنت بدورھا، .الدبلوماسية بالطرق
 العسكرية النزاعات أخطار ودرء الداخلية األزمات لمعالجة واسع نطاق على
   .الجوار دول في

 فلسفة " دور لحو  المنھجية األسئلة بعض طرح من بد ال المجال ھذا في 
 فھل  الجديد، العالمي النظام في اآلسيوية الدول موقع تعزيز في "التفاھم

 متميزة آسيوية بخصائص حداثتھا لتبني الغرب من اآلسيوية الدولة استفادت
 االتحاد دول منظومة نجاح اسباب الدول تلك تدرس وھل  الغربية؟ الحداثة عن

 لتبني القوة؛ وليس الديموقراطية والممارسة اإلقناع طريق من األوروبي
 بھدف الخارج مع واالنسجام الداخلي التناغم قاعدة على آسيوية دول منظومة

 نيوليبرالية على تأسست التي الغربية العولمة من إنسانية أكثر عولمة بناء
    بانھيارھا؟ اليوم تھدد متوحشة

 في اآلسيوية الدول ھاتبنت التي واألخالقية الثقافية المبادىء أن في شك من ليس
 نشرت ،فقد وحمايتھا االقتصادية نھضتھا تطوير في أسھمت نھوضھا مرحلة

 البشرية التنمية المتعددة،وضمان قومياتھا بين والتناغم االنسجام قيم
 وذات مدربة بشرية طاقات لديھا شعوبھا،وباتت لجميع المستدامة واالقتصادية

 تواجه وھي.العالمي المستوى على عالية أخالقية بسمعة وتحظى  عالية، كفاءة
 إمكانيات وترصد ، األخالقية والضوابط القيود جميع من متفلتة ھمجية عولمة
 للتعريف اآلسيوية الدول خارج طموحة ثقافية مشاريع إلطالق ضخمة
 عولمة بناء على تساعد أخرى ثقافات جانب إلى ودورھا اآلسيوية بالثقافات

 األخالقية بالقيم حافال إنسانيا تراثا اآلسيوية لدولا وتمتلك إنسانية، أكثر
 والمعاصرة، التراث بين التوازن وتقيم التراث تحمي التي الموروثة والتقاليد
  .واإلنسانية األخالقية بالقيم االقتصادي النھوض تحصين على تشدد وھي
 الحوار مؤتمرات من سلسلة سنويا تعقد والعشرين الحادي القرن مطلع ومنذ

 عامة مبادىء فيھا المشاركون الدول قادة وتبنى ،اآلسيوية الدول بين والتفاھم
 العشر السنوات فشھدت المشتركة، المصالح لضمان والثقة التفاھم لتعزيز



 حجم في ملحوظة زيادة مع المشتركة، االتفاقيات من الكثير توقيع الماضية
 سياسة اآلسيويون القادة وتبنى.التجاري البينية،والتبادل المالية التوظيفات
 اآلسيوية بالعالقات واالرتقاء المشتركة، المصالح تعزيز إلى تھدف عقالنية
 األميركية العولمة من الحد على الدول تلك قدرة مع تتالءم أرقى مرحلة نحو

 تعزيز حول التفاھم موضوعات وتمحورت . بديلة عولمة بناء على ،والعمل
 الصعد،وتطوير مختلف على الدول تلك بين واالستثمار والتعاون الشراكة
 التنمية وتشجيع ، العسكري ،والتدريب األمن مجال في المشترك التعاون

 بين الثقافي التبادل مشتركة،وتطوير آسيوية إنتاجية مشاريع االقتصادية،وبناء
 تدريبية بحثية،ودورات بمشاريع القيام عبر اآلسيويين الباحثين

 اآلسيوية والتقنية الفنية الخبرات وتبادل اإلعالمي التواصل مشتركة،وتعزيز
 غالبية أن علما. المتطورة والتكنولوجيا العصرية العلوم نشر مجاالت في

 مشتركة توجھات ولديھا النامية، الدول منظومة إلى تنتسب اآلسيوية الدول
 االقتصادية، البنى تطوير على الدولة،والعمل  لمؤسسات المركزي الدور حول
 من متقاربة مواقف واتخذت دولة، كل داخل السلمية التنمية على تدريبوال

 اقتراح في مجتمعة والدولي،وتسھم اإلقليمي :المستويين الساخنةعلى القضايا
 تھدد باتت والمزمنة،التي المعقدة الدولية المشكالت من لكثير سلمية حلول
 بالغ إنمائي توجه ذات اقتصادية سياسات وتتبنى ، العالم في والسالم األمن

 مراكز توزيع النامية،وتعيد الدول لشعوب كبيرة اقتصادية فوائد األھمية،تقدم
 الدول في مشتركة مشاريع بناء في ،وتسھم المتطورة الدول خارج اإلنتاج
 بينھا فيما والتنمية التعاون دفع خالل من بالمستقبل كبيرة ثقة ولديھا. النامية
 . اآلسيوية الدول شعوب جميع منه تستفيد أفضل غد لبناء التقدم من مزيد نحو
 وإنسانية عقالنية مواقف اآلسيوية الدول قادة تبنى اإليجابي الحوار خالل ومن

 المستويين على والتعاون والتنمية واالستقرار  السالم لحماية مدروسة
 .والعالمي اآلسيوي

 الواليات تمارسھا لتيا العسكرية القوة أن على مرارا  اآلسيوية الدول قادة أكد
 بل األمنية؛ للمشكالت حلوال تقدم الدولي،لم اإلرھاب تسميه ما ضد المتحدة
 القوة استخدام أو     العنف، مبدأ نبذ سياسة تبنوا لذلك .تفجرا زادتھا

 العالمي، السالم تھدد معاكسة نتائج إلى ستقود ألنھا بھا التلويح العسكرية،أو
 المستدامة ،والتنمية الدائم السالم تحقيق إلى تھدف عقالنية بمبادىء وتمسكوا

 المجاالت في التعاون لتعزيز األمد؛ طويل برنامج إطار في اآلسيوية الدول في
 اليوم اآلسيوية الدول فباتت .االقتصادية،والثقافية،والطاقة،والسياحة،وغيرھا



 ذات بيرةك أسواق االقتصادي،ولديھا المجال في حيوية العالم مناطق أكثر من
 . طويلة عقود خالل العالمي االقتصاد تنمية في كبير دور ولھا    كامنة قوة

 طبيعة حيث من اآلسيوية الدول بين كبيرة فوارق لوجود ونظرا
 مفيدا بينھا فيما التكامل الصناعية،يبدو والمؤسسات المكدسة، السوق،والثروات

 أسس على كبيرة كتلة اءاالقتصادي،وبن التعاون من نوع إلى يفضي ألنه جدا؛
 الخبرات المالية،وتبادل واالستثمارات التجاري، التبادل مجاالت في تكاملية
 فيما الصراع وليس الحضارات حوار لمقولة تروج وھي .والتقنية الفنية

 الراھنة األميركية العولمة تتجاوز جديدة عولمة بناء على بينھا،والعمل
 . المتحدة األمم مؤسسات خالل ،ومن فقط الدبلوماسية الطرق ،وباعتماد

 ثابتة وأخالقية ثقافية قواعد على اآلسيوية الدول في التفاھم فلسفة قامت لقد
 ثقافي، أفضل،وتنوع لحياة نظيفة حديثة،وبيئة مستدامة،وتربية تنمية :أبرزھا
 الروابط لتعزيز خصوصياته؛ واحترام اآلخر مسؤول،ومعرفة حر وإعالم
 الخارجي والتدخل الحروب أشكال كل ورفض الثقافي، دلالتبا وتطوير معه،
 األزمات حل في الفاعلة اآلسيوية الدول األخرى،ومشاركة الدول شؤون في

 األمم من فاعلة رقابة تحت ووضعه النووي، السالح انتشار االدولية،ومنع
 تلك ومشاركة المتحدة، األمم ترعاھا التي الدبلوماسية الحلول المتحدة،وتغليب

 الكوني المستوى على دورھا لتفعيل ودعمھا الدولية المؤسسة تمويل في لدولةا
. 

 جمعاء البشرية مستقبل تطول ملحة عالمية قضايا معالجة إلى باإلضافة ھذا
 الحراري،وشح البيئة،والتصحر،واالحتباس الشامل،وتلوث الدمار كأسلحة
 الشباب، كالتمش اإلنتاج،ومعالجة في ومشاركتھا المرأة وتحرر المياه،

 اآلسيوية الدول بين المثمر التعاون تطور لذلك .وغيرھا والبطالة، والھجرة،
 ثابتة بخطى تسير وھي الماضية، العشر السنوات خالل المجاالت مختلف في
 التطور من مرحلة في المتسارعة والدولية اإلقليمية التبدالت وقع على

 األقطاب،وعولمة متعدد وليد نظام قيام يفترض والذي بالمخاطر، المحفوف
 الثقة تعزيز في اآلسيوية الدول بين التفاھم فلسفة  ونجحت ، إنسانية أكثر

 سيادتھا احترام من انطالقا اآلسيوي الجوار دول بين المتبادلة
 اآلسيوي الشعور تعزيز على ساعد مما.المستقل السياسي الوطنية،وقرارھا

 الوجود من اآلسيوية األراضي عجمي تحرير إلى الدعوة خالل من الجماعي
 قوة تمتلك آسيوية لدول اتحاد أو آسيوية وحدة ،وبناء الخارجي العسكري
 تحديات مجابھة على األوروبي،وقادرة االتحاد دول غرار على فاعلة عسكرية



 من التخلص على-الجنوبية وكوريا اليابان خاصة- دولھا يساعد العولمة،مما
 العالمية الحرب نھاية منذ تحميھما زالت ما التي األميركية العسكرية المظلة
 جوارھما،ورفضھا في العسكري الصين نفوذ تصاعد من لخوفھما الثانية؛
 لكن    جيرانھا، ضد المستمرة إستفزازاتھا بسبب الشمالية كوريا معاقبة
 "األصفر العرق" نھضة من يتخوف -واألوروبي األميركي بجناحيه- الغرب
 في الصين نھضة عشر،وتلتھا التاسع القرن أواخر في اليابان بنھضة بدأ الذي
 الثاني المركزين اليوم الدولتان ھاتان وتحتل.العشرين القرن من األخير الربع

  .العالمي االقتصاد في والثالث
 خاصة ، اآلسيوية الدول تفاھم من العلني تخوفھم الغرب زعماء يبدي كما

 ونصف مليارين العالم،وقرابة في دولتين أكبر تشكالن اللتين والھند، الصين
 تستيقظ عندما": مقولة سابقا الغرب ساسة أطلق وقد.األرضية الكرة سكان من

 والھند الصين بين التفاھم أن من اليوم ينبھون وھم ،"العالم يھتز الصين
 قرنا والعشرين الحادي القرن يجعل اآلسيوية الدول وباقي وكوريا واليابان
 اآلسيوية القيم قاعدة على بقوة اآلسيوية الدول فصعود ازبامتي آسيويا

 األساسي الدور تلعب لكي يؤھلھا النزاعات لدرء بينھا فيما الموروثة،والتفاھم
 شرخ إليجاد واألوروبية األميركية الجھود تتكثف لذلك.العالمي االقتصاد في
 من وكل ليابانا بين أليمة تاريخية ذكريات من باالستفادة اآلسيوية الدول بين

 ضد الشمالية كوريا تعتمدھا التي العقالنية غير السياسة وكوريا،ومن الصين
 اآلسيوية الوحدة بناء في كبيرا دورا تلعب التي اآلسيوية العقالنية جيرانھا؛لكن

 النھوض حركة في شعبھا وإدخال الشمالي، الكوري التطرف لجم على قادرة
 الدول تتحول المتبادلة والثقة لتفاھما فلسفة تعزيز خالل ومن اآلسيوي،
 يكن لم إن الجديد العالمي النظام في أساسي قطب إلى الصاعدة اآلسيوية
  .فيه األول القطب
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  آفـاقباب: 
  

  مفھوم التراث في الفكر اإلسالمي

 الحسان شھيد
  تعريف التراث

اج ثً رْ ، إِ ثُ رِ ، يَ ثَ رِ لغة : كلمة التراث مشتقة من وَ      ا، جاء عن ابن األعرابي في ت

ال الجوھري : رَ اث، واإلِ رَ ث، والوِ رْ ث واإلِ رْ العروس : الوِ  اث : والتراث واحد، ق

ا  ،1التراث أصل التاء فيه واو وقال ابن منظور "يقال ورثت فالنا ماال وأورثه ورث

  إذا مات مورثك فصار ميراثك له" منه قول عمرو بن كلثوم : 

  ورثنا مجد علقة بن سيف          أباح لنا حصون المجد دينـا     

  ورثنا مھلھال والخير منه          زھيرا نعم ذخر الذاخرينـا     

  ا        بھم نلنا تراث األكرمينــاوعتابا وكلثوما جميعــ     

اب و          د عت ا مج ي : " ورثن د هللا الزوزن و عب ات أب ارح المعلق ال ش وم، ق كلث

  .2أي حزنا مآثرھم، ومفاخرھم، فشرفنا بھا وكرمنا" ؛وبھم بلغنا ميراث األكارم

ارا  ,)ثُ رِ يَ (ووردت في القرآن الكريم كلمات من قبيل       الى إخب ه تع عن في قول

، جاء  3"وليا يرثني ويرث من  آل يعقوب "ھب لي من لدنك  :زكرياء ودعائه إياه

ى بع رب : "أي يبق ان الع ي لس يدهف ن س ال اب ي، وق ا أراد  :دي فيصير لميراث إنم

   4يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة."

ل        ن قبي راث(وم ا)الت راث أكال لم أكلون الت الى : "وت ه تع ي قول ون  .، ف وتحب

ال الزمخشري :  ,6"وتأكلون أيھا الناس الميراث أكال لما" أي ؛5مال حبا جما"ال وق

ل رھم، وقي راث ونصيب غي م المي اء وال  :يجمعون في أكلھ ون النس انوا ال يورث ك

  .8وقال الشنقيطي : التراث أي الميراث ,7ويأكلون تراثھم مع تراثھم" ,الصبيان
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ذين اصطفينا من  :، في قوله عز وجل)أورثنا(ومن قبيل       اب ال ا الكت "ثم أورثن

نھم مقتصد الم لنفسه وم نھم ظ إذن هللا عبادنا فم الخيرات ب نھم سابق ب ك وم ھو  ذل

ر" اس ,9الفضل الكبي ن عب ري : "عن اب ال الطب ه :ق اب( :قول ا الكت م أورثن ى  )ث إل

ه ر( :قول اب  )الفضل الكبي ل كت م هللا ك لم ورثھ ه وس د صلى هللا علي ة محم م أم ھ

ان :وقال الزمخشري : "ثم أورثنا الكتاب، قلت ،10ه.."أنزل ه وجھ ا أأحدھما :  ،في ن

ال ؛ثم أورثناه من بعدك ،أوحينا لك القرآن ه، أو ق اه :أي حكمنا بتوريث وھو  ،أورثن

د ه" :يري ة األندلسي : 11نورث ن عطي ال اب ا(، وق ة )أورثن اه فرق اه أعطين د  ،معن بع

ال في –ا ومجازأحقيقة  –والميراث  ،موت فرقة ا يق د موت مإنم ا صار إلنسان بع

الذي كان في األمم الكتاب ث أمة محمد صلى هللا عليه وسلم رَّ وَ ... هللا آخر... فكأن 

   .12قبلھم

في قوله صلى هللا عليه  ن)يورثو(ثم  )،ةثَ رَ وَ (أما السنة النبوية فقد ذكرت كلمة      

اوإن األنبي ،وسلم : " إن العلماء ورثة األنبياء ارا وال درھم فمن  ،اء ال يورثون دين

  . 14أخذه أخذ بحظ وافر"

ة      ا وردت كلم راث(كم ا خاطب  )مي ه لم رة رضي هللا عن ي ھري ان أب ى لس عل

اجدلصحابة رضوان هللا ا ي المس وزع ف د ي راث محم ا ومي تم ھن يھم : أن ا ، عل فلم

القرآن، فأوضح إذ لم يجدوا سوى حلق الذكر وتالوة  ؛انطلقوا إلى المسجد اندھشوا

لم هلھم أبو ھريرة رضي هللا عنه أن ه وس د صلى هللا علي راث محم ذه  .15مي فمن ھ

  الشواھد القرآنية والحديثية والشعرية يمكن أن نستخلص الفوائد التالية : 

ظ  -1 ي اللف ان ف ا مختلفت راث، فھم راث والمي ي الت ين كلمت رق ب د ف ه ال يوج أن

  متحدتان في المعنى.

ق  أن التراث -2 ال والمجد والنسب، ويطل يطلق في الحقيقة على ما يورث من الم

  على الدين والعقيدة مجازا.
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الي  -3  د، وبالت ال والحسب والمج ورث الم ا ي ل م ا مث د تصبح ميراث دة ق أن العقي

  فالتراث يجمع ھذه المعاني كلھا.

د      ال االصطالحي بحسب تع ي المج راث ف اھيم الت دد مف ا اصطالحا : فتتع د أم

ة  راث الثقاف ي الت د يعن وم، فق ذا المفھ ق ھ ي تطل اءات الت ات والفض االختصاص

وب  ا ھو مكت ي م د تعن ة وشعب، وق الشعبية عند بعضھم، وتعني عادات وتقاليد أم

ما ھو مكتوب من مخطوطات ونصوص  :الباحثين في علوم السلفوعند  ،ومدون

ارك ل مب د جمي ة أو  خلفھا السلف واألجداد، وعرفه الدكتور محم ة مادي ه ترك " بأن

  16معنوية يخلفھا السابق لالحق لرابطة بينھما.

  ھل يدخل الوحي ضمن التراث ؟ 

 مجال الدراسات والبحوث اإلسالمية والفكر اإلسالميتحديد مفھوم التراث في     

ردُّ  وحي  عرف تمايزا ملحوظا، وم ى االختالف في مدى دمج ال ك إل رآن  –ذل الق

  ن : ، فتفرع عن ذلك متقابالضمن التراث –والسنة 

ات  - من مكون وحي ض اج ال ن إدم ا م رى مانع اه ال ي ذا االتج اه األول : وھ االتج

ھو ما ورثناه عن آبائنا من "فالتراث اإلسالمي  :التراث، يقول أكرم ضياء العمري

دة ة  عقي ائر المنجزات األخرى المعنوي ون وصناعات وس يم وآداب وفن ة وق وثقاف

ةوالمادية، ومن ث  ؛م فلن يقتصر التراث على المنجزات الثقافية والحضارية والمادي

  .17الذي ورثناه عن أسالفنا" –القرآن والسنة  –بل يشمل الوحي اإللھي 

ي     ارف الت وم والمع وحي والعل ارك "نصوص ال ل مب د جمي راث عن تمل الت ويش

ة اإلسالمية الت ة الحقيق ي تضمنتھا أنتجھا السابقون حولھما من أجل توظيف وخدم

ك  ؛تلك النصوص ليرثھا عنھم الالحقون ليضمنوا بھا استمرار العيش في ظالل تل

يستفاد من كالم شامل شاھين وھو يتحدث عما نفسه واالتجاه  18الحقيقة اإلسالمية."

الم شرقي ات الع  هخلفه علماء األمة من تراث إنساني عظيم وضخم منتشر في مكتب
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ة هوغربي ى ، باإلضافة إلى المزي راث اإلسالمي عل ع وھو شمول الت م واألرف األھ

  19القرآن والسنة. –الوحي اإللھي 

  أسس االتجاه األول

  على أسس أھمھا :  اه الذي يرى في نصوص الوحي تراثايقوم االتج     

وي-أن المعاني المستفادة من النصوص الشرعية  -1 ريم وحديث نب رآن ك  -من ق

وحي وغي ى ال ان توحي بشمول التراث عل د يبقى بي ارف األخرى، وق ره من المع

  ذلك في المدلول اللغوي. 

أن إدراج الوحي ضمن التراث ال يعني استواء الوحي مع غيره من حيث القيمة  -2

  بل لكل خصوصياته ومميزاته. ؛العلمية

أن التعامل مع التراث سيأخذ بعين االعتبار قدسية نصوص الوحي وتنزھه عن  -3

د االنتقاء، عكس ما و رثناه عن علمائنا من علوم ومعارف أخرى، فھي تخضع للنق

ي  اد ف ين االجتھ ة، وب ي األصول الثابت اد ف ين االعتق ع ب التراث يجم ار، "ف واالختب

ى االسالم  ؛واختالف الزمان ع، اجتھادا يتغير مع تغير المكانالفرو حيث ينظر إل

   20ث التطبيق."على أنه منھج رباني من حيث األصول، وممارسة إنسانية من حي

ا عن  لسبب في الفصل بين الوحي والتراثأن ا -4 ة، وتراجعھ يعود إلى وھن األم

  مھماتھا الحضارية، وعدم وضوح الرؤية والتصور لديھا إزاء التراث. 

راث -5 وحي والت ين ال ل إال  أن الفصل ب ة من قب ه األم م تعرف د ل ر حديث العھ أم

  بعدما ابتليت به من غزو ثقافي وفكري.

   مقصده من موقفه

اه األول      د االتج ة  يقص ى الحمول اظ عل ي  الحف ة ف ى الرغب ه إل ب إلي ا ذھ مم

طلحات  ه المص وحي ب ا ت ار لم ديثي، دون اعتب ي والح ة للمصطلح القرآن المعنوي

راث/  طلح الت ة مص دة خاص ارة   HERITAGE  /LECACYالواف ي الحض ف

  الغربية المعاصرة.
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  االتجاه الثاني

وحي، أما ا       التجاه الثاني في الموقف من التراث فيحترز من حصر نصوص ال

  مع باقي مكوناته الفكرية والمعرفية والحضارية بشكل عام.

ن خليل، الذي           ويمثل ھذا االتجاه نخبة من المفكرين المسلمين من بينھم عماد الدي    

ي يقول: " ي  -بالضرورة-وھذا ال يعن ي ينبن ة الت ة والنبوي إدارج النصوص القرآني

ي بسبب اختالف المصدرين،  عليھا علم العقيدة والشريعة في سياق المعطى التراث

   .21والخصائص المميزة لكل معطى"

ط المنھجي        ذا الخل ا عن ھ ز  ؛فنصوص الوحي عنده ينبغي تنزيھھ ا تتمي ألنھ

ذا األس و يععن غيرھا في المصدر والخصائص، وك دي، فھ ور الجن ة  دّ تاذ أن كلم

م  دى األم ره ل بيھا بغي ا ش الم تراث بح االس ا أن يص راد بھ ة ي ة ملغوم راث كلم ت

ار ال يمكن أن قال " أما بالنسبة لإلحيث  ؛خرىاأل ا كالمن يئا قائم اك ش سالم فإن ھن

ذي  لمين األصيل ال راث المس ذا ھو مي نة، وھ رآن والس يوصف بأنه تراث، ھو الق

ما أنزل منه وھو القرآن، والذي وصفه الرسول الكريم بقوله :((لقد أوتيت حفظ هللا 

ه  انيين بأن ھذا القرآن ومثله معه...)) فكيف يمكن أن يصفه بضعة شعوبيين وعلم

  .22تراث" 

د       ى ح ي إل و وح ا ھ ى م راث عل ى الت الق معن ن إط تحفظ ع ن ي اك م وھن

   23االمتناع.

    أسس االتجاه الثاني

  تجاه موقفه باألمور التالية : يسوغ ھذا اال

ذا  ن وسم نصوص الوحي بالتراثأ -1 ويم، وھ د والتق يجعلھا عرضة لالنتقاء والنق

  24بكونھا وحي مطلق. ؛ما تتعالى عنه نصوص القرآن والسنة عن غيرھا
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راث أ -2 وم الت كل-ن مفھ ذا الش ة  -بھ ث الغربي اھج البح ن من تورد م وم مس مفھ

وحي، وتتعامل االستشراقية، له حمولة ثق ى نصوص ال أنھا أن تسيء إل افية من ش

  معھا معطيات تاريخية كغيرھا. 

ارف والتركات  -3 ا من المع أن ھناك اختالفا واضحا بين نصوص الوحي وغيرھ

ي  درھا إلھ األولى مص زة، ف ائص الممي در والخص ث المص ن حي ة، م العلمي

ة مصدرھا ين الثاني ي ح نقض، ف ل ال ين وال تقب بشري وخاصيتھا  وخاصيتھا اليق

  25الصواب والخطأ.

راث ال -4 وم الت ابال للمعاصرةأن مفھ تعماله مق ي حق  ذي درج اس ه إجحاف ف في

  26النصوص الشرعية المتعالية عن مفھوم التاريخ زمانه ومكانه.

  المقصد من موقفه

ي      ن تلخ هيمك ب إلي ا ذھ اه مم ذا االتج د ھ ى  ص مقص اظ عل د الحف ه يري ي أن ف

عند دراسة التراث وفحصه،  ي يتمتع بھا كل من القرآن والسنةة، التالقدسية المطلق

خصوصا في وقت تبسط فيه النظريات الغربية مناھجھا بكل قوة، ال  تفرق فيه بين 

  ما ھو مقدس وآخر غير مقدس.

  أسباب النزاع

ي م        زاع ف وحيترجع أسباب الن راث، ومدى شموليته لل ألة الت ى األمور  س إل

  التالية : 

ب  -1 ال والنس ا الم ي حقيقتھ مل ف ل تش راث، وھ طلح الت ة لمص ة اللغوي الدالل

  والحسب والدين، أم  تعني المال والنسب والحسب في  الحقيقة، والدين في المجاز.

ا  -2 ور، منھ ة أم ه جمل ي علي ة أمر ينبن أن الحكم على النصوص الشرعية بالتراثي

الي ة، وبالت ا يحافظ  مسألة التعامل والمعالجة العلمي ا بم ه الخالف فيھ ينبغي توجي

  على قدسيتھا.
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ا -3 أثير الثق رالت ث والنظ ي البح ي ف ر الغرب المي  في للفك ر اإلس ى الفك عل

ذا الضغط  ،بمصطلحاته ومعانيھا الثقافية مما أدى برواده إلى محاولة االستجابة لھ

ة ق تصوراته المھيمن ديل رؤاه وف كلة إذن، لتع ف الت "فالمش ي تعري راث ليست ف

ا  ي حضاري، وإنم ي كاصطالح علم ه ف ي وقيادت ر الغرب ة الفك ى اھيمن وم عل لعل

  27والثقافة، وتحديده لمصطلحاتھما وصبغتھما بصبغة غير دينية."

  تحرير محل النزاع

ادئ  غة تجمع بين الرأيين المتعارضينللوصول إلى صيا      أقترح النظر في المب

  مؤدية إلى تحرير الخالف: ھا تكون من بين المسالك العلّ  ،التالية

البونأ -أ ا مط ار للمصطلحات الشرعية األ نن ادة االعتب صيلة دون أن تضيرنا بإع

راث مصطلح كما أننا في حاجة لذلك أيضا وتأويالته فھومات اآلخر ، فمصطلح الت

ى  قرآني أصيل، وقد تبين ذلك، من خالل اآليات واألحاديث، فليس ھناك من داع إل

  فه، بما يحمله من معان تشمل الوحي وغير الوحي.الحرج حالة توظي

ه، وإكراھات  -ب ة مفاھيم ي، وھيمن ينبغي أن نحرر أنفسنا من سلطة الفكر الغرب

  مناھجه. 

التراثن تسويغنا لعدم أ -ج وحي ب ك  نعت نصوص ال أن ذل ي ب تصور فكري غرب

ه مناھجه الي سنسقط في تصوراته ورؤاه- تقوم علي ه أس -وبالت يس ل اس تسويغ ل

ادة النظرمتين، مع أن ھذا  ة،  التفسير سيدفعنا إلى إع اھيم الحديث ر من المف في كثي

رھاب، وغير ذلك كمفھوم القيم مثال، والثقافة ، والحضارة، والتقدم، والسعادة، واإل

داولي ال الت ي  المج تركة ف اھيم المش ن المف وظيفي  ،م ال الت ي المج ة ف والمختلف

  التعاملي.

النوازل الفكرية أو الفقھية في إطار اصطالحاتھا، يجب أن يكون  إن تعاملنا مع -د 

وحي ال  راث لنصوص ال ا وخصائصھا، فشمول الت بصيرا بكل حيثياتھا ومكوناتھ

هيعني أن منھج الب وحي أيضاشمسي حث والدراسة في ل ينبغي أن  ؛ل نصوص ال ب
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ه وقدسية نصوص وحي ومطلقيت ل نستشعر في عملية البحث والنقد ربانية ال ه، مقاب

  إنسانية المعارف األخرى وقابليتھا للنقض واالنتقاء.
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  المحورباب: 
  

   من التسامح إلى التفاھم
  يتحليل فينومينولوج

  يحسن حنف

اة نة الحي ور س و ،التط ور العض ط التط يس فق ور ل ا التط ل أيض ي ب

د تطور  الفكري، وال فرق بين تطور النبوة والوحي وتطور الفكر البشري، فق

وة من نب ،من مرحلة إلى مرحلة الوحي ى نب يوتطورت النب وتطورت  ي،إل

  .ينسانية من الحس إلى الذھن، ومن التجربة المباشرة إلى العقل االستداللاإل

"التسامح"  ي؛وتطور المفاھيم من "التسامح" إلى "التفاھم" تطور طبيع

اب، و اھم"طرق للب يدخول  "التف زل ف امح  ،المن ةالتس ة ،بداي اھم نھاي  ،والتف

يلة ة ،التسامح وس اھم غاي ة،  ،والتف ارة أو عالم ى أو التسامح إش اھم معن والتف

  داللة.

يمن التجارب، والتحقق من صدقھا  دوتتطور المفاھيم بعد عد ع ف  ؛الواق

ا ،فالمفھوم ليس مقولة مجردة بل نتج عن احتياجات الواقع  ،ويتطور بتطورھ

وم  ،ولما كان الواقع متغيرا تغيرت المفاھيم كذلك فالواقع نسيج زمانى، والمفھ

دا فالمفھوم مواكب لل ،تجريد له ا وإن ب تجربة وإن بدا مستقالً عنھا، نتيجة منھ

  مقدمة لھا.

ين  ة، ب وم والتجرب ين المفھ ادل ب دل المتب ارب والج ن التج د م د عدي وبع

ة  ة نوعي د تحدث نقل ع ق يالنظرية والواق اھيم ف اھيم بحدس مف  ،خاص يالمف

ة ة حتمي ة آلي ت عالق ة ليس وم والتجرب ين المفھ ة ب ل ھ ؛فالعالق ة  يب عالق

امحكوم دس لكليھم ة أو بالح وم :ة بالرؤي ة والمفھ س  ،التجرب ة ح فالتجرب
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والمفھوم تنظير لھا دون أن يكون صورة  ،وإدراك ونظر، بداية وليست نھاية

ى  داع العلم و اإلب ذا ھ ا. وھ ة منھ يمطابق ة  ف وم الطبيعي ادين العل تى مي ش

  .يل ذاتبالرغم مما يبدو عليھا من تجريد واستقال ،واإلنسانية بل والرياضية

وروثين  ردا كلفظين م يوالمفھومان "التسامح" و"التفاھم" لم ي رآن  ف الق

ريم وال  يالك ة ف نة النبوي ل ھ ؛الس يب راث الغرب ن الت دان م ان واف ا لفظ  م

وقت  فينشأ "التسامح" فـ ،ظروف تاريخية خاصة فينشأ كل منھما  ،الحديث

ك تانت والكاثولي ين البروتس ة ب روب الديني ر  ،الح ا عب وك كم ك ل ن ذل يع  ف

ة  ي"محاول ارتليمي ف انت ب ة س د مذبح امح" بع ام  التس ي 1572ع ا  الت دبرھ

ة وظھور ظھر الكاثوليك للبروتستانت. و"التفاھم"  ة الغربي يادة العقالني بعد س

ين  ،مقوالت العقل والفھم والذھن ى فعل دالن عل وكالھما مفھومان مزدوجان ي

د رف واح ن ط دا م ال واح يس فع ادلين ول امح"  ،متب ين "س رق ب و الف وھ

  و"تسامح"، بين "فھم" و"تفاھم".

ودان  ين موج يس كلفظ ين ول ان كمعني ك فالمفھوم ع ذل يوم اب  ف الكت

لنويعبر ع ،والسنة اظ أخرى مث ا بألف و، األخوة، الفضل، اإلحسان،  :ھم العف

الحسنى، التعاون، األلفة، المحبة، الذمة، النصرة، الشورى، الجدال، الحوار، 

دل، ا ة، الع ة، الرحم ة، الرأف دعوة، الحكم م، ال ق، الحك ديث، الح ط، الح لقس

ة، الصدقالشكر، الصفح، النصيحة ة سواء، األمان ى، كلم د، القرب  في ، العھ

ل قاق :مقاب تالف، الش ان، االخ م، الطغي راج، الظل دوان، اإلخ داوة، الع ، الع

د، اللغالطاغوت، نقض العھد، الغرور، ال ذب، الكي ة، الك ة، الخيان و. وكل فل غ

ل  ،التسامح أو التفاھم حد معانيمفھوم يدل على أ ة مث ر دالل وھناك مفاھيم أكث

ى  ورى عل دل والش وار والج امح، والح ى التس ة عل ة والمحب و، واأللف العف

اھم ،التفاھم ، فالسلب كما يظھر القرآن المفاھيم النقيضة المقابلة للتسامح والتف

  ت.خطوة نحو اإلثبا فيلإليجاب، والن ضروري

ة  رة األناني ن دائ روج ع ر، والخ اف اآلخ امح" اكتش من "التس ويتض

ايوالنرجسية وحب الذات، وابتالعھا كل ش اس  ،ء خارجھ الم، الن اآلخر والع

ه،  ،فاآلخر ھو صنو الذات ؛والكون والواحد اثنان بعد أن خرج واحد آخر من



  -3 -

فيا أو دي ذھبا فلس ة م ة أو الثنوي دى آدم وحواء. لذلك أصبحت اإلثنيني ا ل ا عقلي ن

  مقابل الوحدانية. فيبعض الشعوب القديمة 

ا  اف قرينھ ا، واكتش ى غيرھ ذات عل اح ال امح انفت ذيالتس و  ال يس ھ ل

ة  ،الشيطان بالضرورة ل لعالق ا تمثي ة المؤمن ب ان، فعالق وتلك وظيفة اإليم

الغير ا ب اآلخر، واألن ذات ب ان  ،ال ه وإال ك ى ذات ا عل وھرا مغلق ذات ج يس ال ل

ا عور بش ،فارغ و ش عور ھ ل ش اھراتيون يفك ول الظ ا يق ء كم

  .يء الطبيعيء آخر وليس بالضرورة الشي(الفينومينولوجيون) والش

ذات واآلخر :إذ يتطلب الحوار طرفين ؛ومن ھنا أمكن الحوار وھو  ،ال

ي اني الالتين ظ اليون ه اللف ر عن ا يعب الخطاب ،  Διάλογος  Dialogue   م

زدوج  ع االم وار م يس الح ذاتول ظ الالتين ،ل ه اللف ر عن ا يعب و م  يوھ

Monologueا ھو  ، الحوار مع الذات نفس كم نفس أو حديث ال حوار مع ال

د  ال عن مي لصوفية االح اة. ويس يمناج اھم،  ف ر تف ع اآلخ وار م ين أن الح ح

  إرسال واستقبال.وعطاء وأخذ، و

ه وم علي اھم ويق امح التف من التس ا يتض رد  ،وھن امح مج ان التس وإال ك

ين من ين ذات ين ب ى صراع دف تر عل ر، وللتس داء لآلخ ة لتخفيف الع اورة وقتي

جزء منه، وأنه جزء  ىخرمنغلقين، يرفض كل منھما االعتراف بأن الذات األ

دة ة واح واجھتين لعمل ا ك ة خار ،منھ امح ممارس اھم التس اھم، والتف ة للتف جي

  للتسامح. تأصيل نظري

ه و ل نتائج ه قب ه شروطه ومقدمات امح ل ارهالتس نفس  ،آث ع ال امح م فالتس

ة ؛يسبق التسامح مع اآلخر ة ذاتي نفس  ، ويقتضيفالتسامح قيم ع ال التسامح م

ا ،فھمھا ومعرفة ضروراتھا ا يفعل  ،وحسن صحبتھا، وعدم القسوة عليھ كم

ى هللا رب إل م التق اد والمتصوفة باس اد والعب وى ،الزھ ن الھ نفس ع  .وكف ال

اطئوردع  م خ و فھ ا ھ نفس إنم دي ال ك لح دائك نفس دى أع يث "أع ين  الت ب

اء والصوفية  ذلك كتب الفقھ ك". ل نفس  ،ن "ذم الھوى"عجنبي ة أن ال والحقيق

وى ر الھ نفس ؛غي نفس وليست كل ال ات ال األھواء أحد مكون النفس  ؛ف إذ أن ب
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ل والتضحية  دير الظروف ب رة وتق ر والتسامح والمغف أيضا نوازع نحو الخي

  سبيل الغير. فيبالذات 

رو ن ش بھات وم الظنون والش ذ ب دم األخ امح ع نِّ  بَْعضَ  إِنَّ ط التس  الظَّ

وكيف يعيش  ،والشك يثير المخاوف، ويصبح عائقا للتسامح ،فالظن شك ،إِْثمٌ 

ان  ياإلنس د ف ق بأح اوف دون أن يث ون ومخ بھات وظن ه ش الم كل ين  .؟ع اليق

ع اإلنسان  الم يوق ق مع الع يالمطلق للذات مع نفسھا والظن المطل لتصلب ا ف

اون أو المشاركة مع اآلخرين  يوالتعصب والتشنج ورفض الحوار أو التع  ف

ء. فكيف يتعاون الحق مع الباطل، واليقين مع الظن، والخير مع الشر، يش يأ

م تصبح  ،بل يتضادان ؛إنھما ضدان ال يجتمعان ؟والصواب مع الخطأ ومن ث

ق،  ألنه ال يوجد إال طرف ؛البنية النفسية للتسامح مفقودة ى حق مطل واحد عل

  على باطل مطلق.فھو اآلخر أما 

 -مثل االعتراف بحق الذات-االعتراف بحق اآلخر  فيولو نجح التسامح 

ه ة تحقيق ه  ؛فإنه يظل محدودا مرھونا بآليات التسامح وكيفي دعوة إلي أ ال إذ تنش

يوھما  ،ظروف خاصة عندما تحدث واقعة بين طرفين في ان  ف الغالب طائفت

ان  ان. ودينيت ان متجاورت ان أو قوميت ان عرقيت يأو قبيلت ب  ف إن الغال ة ف واقع

ر كنيسة -أليمة تسيل فيھا الدماء  مثل حادثة اإلسكندرية يوم عيد الميالد وتفجي

ة قطار الصعيد القديسين أو حادثة ادى أو حادث رة -نجع حم ر بكث الحديث  تثي

دة ع ،عن التسامح، ونقد التطرف والتعصب ى وح د عل ة،  ينصروالتأكي األم

ى مدى  النصارى، والعيش المشترك بين المسلمين واالمسلمين والنصارى عل

ا  ،وحسن استقباله من أقباط مصر ،التاريخ منذ انتشار اإلسالم واشتراك كليھم

  التنمية والتقدم. فيوحمل الھموم المشتركة  ،الثورات الوطنية في

ل، ومظاھر إلى األفعا وال يتجاوز األمر بعد انتھاء األزمة حدود األقوال

ي الم الصوتي والمرئ ر ال اإلع ى تغيي اعيإل ع االجتم ذي واق ذا دأ ال ى ھ ى إل

ذات  ،فيالعنف الطائ ة لتحسين صورة ال ى ظاھرة إعالمي ويتحول التسامح إل

ائفتين  ،اإلعالم المحلى أو العالمى فيلدى اآلخر  يويتقابل قادة كل من الط  ف

رمضان.  فيأو على موائد اإلفطار  ،الرسميةاألعياد والمناسبات  فيالكنائس 
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دما تتحقق شروطه ى  يضفوي ،ينجح التسامح عن ديني عل أسباب التعصب ال

ىو والعرقي بالتآلف الوطني، ة  النظر إل االمواطن ى أنھ األساس المشترك  عل

اواة دون  بين جميع المواطنين، ونظرة الدولة للمواطنين جميعا دم المس ى ق عل

  .فيئأو طا تمييز عرقي

ع، وھدف  روح، وأمل للمجتم ة لل ب، وأمني داء من القل التسامح مجرد ن

ذي ن يتحقق دون تغيير الوضع االجتماعيلو ،للدولة ه ال ى غياب ذلك  ؛أدى إل ل

ؤتمرات، وأسست المجالت، وألفت الكتب ع دت الم ات، وعق رت البيان  نكث

ائ ،التسامح ومازال التعصب قائما ازال الصراع الط ذھبي  فيوم يالم  والعرق

المدارس وبرامج الفضائيات  فيمازالت مناھج التربية و ،يھدد وحدة األوطان

اآلخر ا ب ة األن بة لعالق ر بالنس م تتغي ة ل ة المحافظ ة الديني ع  ؛والثقاف ذلك تق ل

ين الحين واآلخر م  ؛الحوادث الطائفية ب ة ل ة التحتي م يجف، والبني ع ل ألن النب

  تتغير.

وم ام وبالرغم من أن التسامح مفھ ي ،ع ه أى طابع دين يس ل  ،فيأو فلس ل

ا  ،وبالخلفية الدينية فيمازال مرتبطا بالصراع الطائ -تاريخيا وواقعيا-نه فإ مم

ه  ره وفاعليت ييقلل من أث ا  ف ة يسيطر فيھ ل من مرحل د أن تنتق مجتمعات تري

اة الخاصة وال ى مظاھر الحي دين عل دنيال ة مجتمع م ة، وتتجه نحو إقام  عام

ى فصل وم عل ة يق ن الدول دين ع واطنين  ،ال ع الم اواة جمي يومس وق  ف الحق

ا  ،بصرف النظر عن دينھم وعرقھم ،والواجبات ازال مرتبط  -كمصطلح-وم

ه.  فيلذلك يقل أثره  ؛بالثقافة الغربية دينيا وفلسفيا استخدامه، وتضعف فاعليت

ليست  -الحروب بين الطوائف المسيحية- الغرب فينشأ فيھا  التيوالظروف 

ينفسھا الظروف  ھي ي الت وطن العرب الم اإلسالمي؛ يعيشھا ال م  والع حيث ل

ا حدث  يتحدث مذابح بين الفرق اإلسالمية كم ين  ،الغرب ف ا ب ع حالي ا يق وم

ا  فيالسنة والشيعة  ر منھ ه أھداف سياسية أكث العراق من تفجيرات محدودة ل

  .ياسيأو الصومال أو السودان صراع ساليمن اآلن  فيدينية، وما يحدث 

التغير السي ؛ال يحل بالتسامح وھذا الصراع السياسي ل ب ، التحول اسيب

وق  ى حق ة إل ة، ومن العرقي ى الدول ة إل من الطائفية إلى المواطنة، ومن القبيل
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ه من اآلخر ، فال يجدياإلنسان ر كل طرف موقف ين طرفين ال يغي  ،حوار ب

ي ن الحوار مجرد ملء فراغ،يكوحينئٍذ  ،ويظل ثابتا عليھا للتخفيف  وحل وقت

ر العنف  ذيمن أث ّكن  ال ين المس رق ب ا ف ل طرف ضد اآلخر. ھن ه ك يمارس

فاء.  دواء والش ين ال دواء، ب قوال ا نحق ترك حينم يش المش روط الع ين ،ش  وح

ة ة والقومي ة والعرقي ا الديني ل مظاھرھ ة بك يس التعددي ن تأس ذ ،يمك تم  حينئ ي

يس  ويتمقبول اآلخر شرعا وليس فقط التسامح معه،  ا ول ه وجودي االعتراف ب

ع  اوى جمي ا تس ترك إذا م يش المش ون الع انيا. ويك ه إنس امح مع ط التس فق

واطنين  يالم ز  ف ات دون تميي وق والواجب يالحق ية أو  ف ائف السياس الوظ

م االئتال فياالجتماعية أو العلمية. ال يك يالحك ا ھو الحال  ف ين الطوائف كم ب

ان شيعي لبنان، رئيس دولة ماروني، ورئيس في . وزراء سني، ورئيس برلم

ا ادل للمناصب السياسية بينھ ع الع ة والتوزي د للطائفي ا ،فھذا تأكي نجح أحيان  ؛ي

  وقد يصل إلى حد الحروب األھلية. ،ولكنه سرعان ما يتفجر الموقف

دة ت جدي ائعة وليس وة ش امح دع دعوة للتس اء  ،ال ا زعم ام بھ ا ق طالم

أن  ،الطوائف أمام أجھزة اإلعالم ا والكالم الطيب وك ة بينھم بالت المتبادل الق

ى مسامع الطرف اآلخر يك الذي ييلقيه كل طرف عل لحل قضايا الخالف  ف

ا ھو ال  اق كم اطن ب ة" والب بين الطوائف. التسامح ليس مجرد دعوة "ظاھري

 ،تغيير األوضاع االجتماعية ، التسامح ھو التسامح الفعلي وليس القولي:يتغير

رو ى الحق وإلغاء كافة الف ام حت يم الع ذ التعل ين الطوائف من يق ب اء دور  ف بن

  العبادة.

ه ا من ا نظري ر وعي امح، وأكث ا من التس ر عمق و أكث اھم" فھ ا "التف إذ  ؛أم

ة األسباب  ،تعيشھا كل الطوائف التييتوجه نحو الظروف االجتماعية  ومعرف

طريق إلى وھو ال ،. المدخل ھو الفھمأو العرقي فيإلى العنف الطائ تؤدي التي

اھم ترك يأ ؛التف م المش دخل معرو ،الفھ اھم م يالتف ف  ف باب العن م أس لفھ

اداة بالتسامح مع اآلخرين ياالجتماع ل يسبق الفعلو ،قبل المن والنظر  ،العق

ائ دخل علمى للصراع الط اھم م ل. التف ى العم دم عل ل  فيمق ى التحلي وم عل يق

وعي اع الموض اء االجتم ل علم ا يفع بابه كم يس  ،ألس اظ ول اب والوع الخطّ
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ة  فيوالمبشرون ورجال الدين  ل والمعرف داء العق اھم ن موضوع التسامح. التف

راف وجوديالتسامح نداء القلأن مقابل  في اھم اعت ة. التف اآلخر ب والعاطف  ،ب

ل التبشير  االختالف قب ليم ب اھم تس ه. التف ثم محاولة فھم وضعه قبل التفاھم مع

أنهعتراف بحق االختالف وا ،بالوحدة اھم  ،قبل محاولة التقليل من ش وم التف يق

 فيعلى االعتراف بالخصوصيات قبل محاولة إيجاد العناصر المشتركة بينھا 

ييفّرق ، وإذا كان الظرف االجتماعيعام نظام كلي اھم العقل د.  ، فإن التف يوّح

التفاھم وجود طرفين يحدث التفاھم  إذ يستدعي ؛اآلخر بل يثبته فيالتفاھم ال ين

يا  في ،نھمابي ان نفس ا وإن ك ول اآلخر اجتماعي ى قب حين أن التسامح دعوة إل

اطن فيورفض.  فيوعقليا مازال موضع ن اھم ال يوجد ظاھر وب اھر ظ :التف

. التفاھم خطاب واحد ال ازدواج على الخالف يدعو إلى التسامح، وباطن يبقي

  وال مناورة فيه.

امح  يالتس ة،  ف ات األجنبي ياللغ د اإلنجليزي ف ظ واح ية، لف ة والفرنس

Tolerance، اإلنجليزية لفظان  فيحين أن التفاھم  فيUnderstanding  و

Comprehensionيوعا ر ش ادل  ،. واألول أكث ظ متب ادة لف ه ع ويضاف إلي

mutual ي ادل  ف اھم المتب ترك  Mutual understandingالتف ظ مش أو لف

common ي اھم المشترك  ف دل  ،Common understandingالتف ذا ي وھ

  على أن التفاھم أكثر تشابكا وعمقا من التسامح، ويتضمن أبعادا متعددة.

تعداد يعني دئي التفاھم االس رفض المب ول دون ال م وللقب تعداد للفھ ، واالس

نفس من  لتغيير المواقف وليس فقط لتحسينھا أو لطالئھا. يتم التفاھم أوال مع ال

ن  ة م افية أو الخالص نفس الص اذ ال ل إنق الح أج االت والمص واء واالنفع األھ

ونَ  َوال َمالٌ  يَْنفَعُ  ال يَْومَ الوقتية  نْ  إاِل. بَنُ ى َم َ  أَتَ بٍ  هللاَّ لِيمٍ  بِقَْل صفاء  في. وَس

ه ،النفس يتجلى اآلخر ا  ،حينئٍذ يتم الحوار مع ر "األن ول ريكي ا سماه ب وھو م

اره آخر"  ا مو ،Le soi comme un autreباعتب ا واآلخر ھن اويان ستاألن

  وإثبات اآلخر ھو إثبات لألنا. ،إثبات األنا ھو إثبات لآلخرو ،من حيث المبدأ

ر  ا عب ا ثقافي يا، موروث ا نفس اره تراكم اريخ باعتب ويتم التفاھم ثانيا مع الت

رؤى ،العصور يجثم على الصدر ايير السلوك ،يحدد ال فالشعوب  ،ويضع مع
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ي م ت الت يھا ول ة بماض ت مرتبط لمازال ه نفص د  ،مع ذا اإلرث وق بح ھ يص

ذكر ،فالذاكرة تنسى ؛مانعا من التفاھمبالنسبة لھا  يالماض ا تت ار م إذا  ،وتخت ف

ع  ان الواق ن الماضيك ذاكرة م تدعى ال ا ال تس اھم  طيب ات التف يش لحظ والع

ذاكرة ال تستدعيوبما أن ا ،المشترك إال لحظات الصراع  لواقع حزين فإن ال

ائ دث  ؛فيالط ا يح ر م يلتبري رال ف ايش  ،حاض أن التع يوك ين  ف دلس ب األن

ل أز ودا، يمث ن موج م يك ف ل يالطوائ ات  ھ ادل الثقاف ن عصور تب عصر م

ف ين الطوائ ترك ب يش المش وار الحضارات والع ع  ،وح ا وق يكم اق  ف "ميث

عندما كانت كل طائفة أمة تعيش بين مجموع  ،المدينة" سابقا منذ نشأة اإلسالم

دد أمة واحدة تعترف ب فيمن األمم  يحق االختالف، تع دة  ف يوحدة، ووح  ف

  تعدد.

دعاوى  وھو ثالثا تفاھم مع الحاضر واالعتراف بمكوناته دون مواجھته ب

بقة.  ة مس لباوأيديولوجي ا وس اريخى، إيجاب راكم ت ع ت و ،الواق اس  وھ اة الن حي

التفاھم مع الحاضر  ، ويقتضيومعاشھم وخبراتھم اليومية، أحزانھم وأفراحھم

ا ال االعتراف باأل ع أفضل. ھن ى واق ره إل مر الواقع والتسليم به من أجل تغيي

ه ؛يصبح المفھوم غطاء للواقع تارا ل ه. ال يصبح س فا ل ه.  ؛بل كش ة ل ل تعري ب

يلة الحق فض راف ب دة  ،واالعت ن ح ف م ى التخفي امح عل ر التس وإذا اقتص

دم نح فيوالعرقى والقومى  فيالصراع الطائ اھم يبغى التق و الحاضر فإن التف

ين الطوائف والجماعات  ،المستقبل ويحدد رؤية مستقبلية للتعايش المشترك ب

ة ع  ،المختلف ك الواق و تحري اھم ھ دف التف يھ اريخي ف ار ت دف  مس و ھ نح

  بين البشر بما يحقق مصالح الجميع. مشترك، وھو التعايش السلمي

بقة ة المس المواقف القطعي ذات والتشبث ب ى ال اھم ضد االنغالق عل  :التف

ةدي ل الصريح  ،نية أو سياسية، دجماطيقية أو أيديولوجي ى العق اھم عود إل التف

راءة األصلية  ى الب يوإل فة الت ا الفالس ا تحدث عنھ ل  ،طالم ة العق تعمل لغ يس

يّ وأسلوب الحوار د  ، وقد رجع أحد أصحاب عل ة آالف من خصومه بع بثالث

م.  نحوار معھ ريم قصة م رآن الك ي الق ه تسع وتسعون نعج وف ةلدي  ،ة نعج

امرأة مع النبي صلى  وهللا يسمع حوار ھي،أخيه ھنا يتحرك العقل البدويطلب 
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لم دْ  هللا عليه وس ِمعَ  قَ ُ  َس ْولَ  هللاَّ ي قَ كَ  الَّتِ ي تَُجاِدلُ ا فِ تَِكي َزْوِجَھ ى َوتَْش ِ  إِلَ  هللاَّ

 ُ َمعُ  َوهللاَّ ا يَْس َ  إِنَّ  تََحاُوَرُكَم ِميعٌ  هللاَّ يرٌ  َس ة  ،بَِص ى البداھ وار عل د الح ويعتم

اِحبِهِ  فَقَالَ  :والعقل السليم وَ  لَِص اِوُرهُ  َوُھ ا يَُح رُ  أَنَ كَ  أَْكثَ االً  ِمْن زُّ  َم ًرا َوأََع  ،نَفَ
ْرتَ  يَُحاِوُرهُ  َوُھوَ  َصاِحبُهُ  لَهُ  قَالَ  :وكثرة المال والبشر ليست مقياسا للحق  أََكفَ

االختالف ھيإليمان بدفا ،تَُرابٍ  ِمنْ  َخلَقَكَ  بِالَِّذي ر ب ، والكفر عماء. التفاھم يق

وجيھھم نحو  ،ويقر بأوضاع البشر ،ويسعى إلى الوحدة ى ت ومع ذلك يسعى إل

  ھدف مشترك واحد.

يالتسامح أو  فيوالسؤال سواء  اھم ھو: تسامح ف ن؟  التف اھم مع م أو تف

ل معلومات مع في فيطريقة؟ ال يك وحول ماذا؟ وبأي ومين نق ة روفكال المفھ

المي وروث اإلس ن الم واء م ابقة س رق  س ين الف وار ب دى الح ن م ديم ع الق

اء  ياإلسالمية، بل والحوار بين المتكلمين والخلف نھم ف د  ،دواوي ذا عصر ق فھ

منه ما يثبت اضطھاد  ، أو ننتقيعلى ضياعه نسترجعه لنفخر به ونبكي ،ولى

م  ،المفكرين والصوفية ن درھ ن رشد واألمثلة كثيرة منذ الجعد ب والحالج واب

دثين ن المح ة م ھدى عطي يد قطب وش دماء وس ن الق ه  ،م ديم ب الموروث الق ف

  التسامح والتعصب، التفاھم وعدم التفاھم.

يوال يك ا أن ن ف رقيأيض ي أو الش د الغرب ن الواف ة م ادة معروف د م  .عي

والغالب ھو الغربي لقربه جغرافيا من الوطن العربي، واتصالنا معه منذ أكثر 

ةوجلبا لعام ترجمة  ائتيمن م ة وسياسية وثقافي ينماذج تنموي ا  ، ننتق أيضا م

ة  ة الفكري اھم والحري اذج الحوار والتف ا نم نشاء. فإذا كنا موالين للغرب انتقين

وبر  الواقع الغربي أو عند مفكري فيوقبول اآلخر سواء  ارتن ب الغرب مثل م

ل مارسل في اس وجابري ل ليفين ادي ،"الحياة حوار" وإيمانوي ا مع ه وإذا كن ن ل

اء الكنيسة في انتقينا نماذج الصراع الديني ذ عصر آب ا من  ؛الغرب وما أكثرھ

يھم  ول إل ار الرس ا أش ذين ربم يين ال وس واآلريوس ل آري يمث ى  ف الته إل رس

ل " يين"ھرق م األريس ك إث رو ،وعلي يم يالر العقالن يط أب ر الوس  را بالعص

دي ي الرش يجر البرابنت ور ال وس ى العص رون حت بينوزا والمفك ة، اس حديث

  األحرار والھيجليون الشبان.
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ع العر ن الواق ة م ادة العلمي ون الم ا تك الميإنم ي اإلس ين  ،ب ة ب والعالق

لفيين  ين الس ة ب ل العالق اھم، مث ام أم تف ة، خص ة المختلف ارات الفكري التي

دثيين ين األصوليين والح انيين، ب رين، بصرف  ،والعلم ين المفك ة ب أو العالق

ى تصبح الن ية حت نظم السياس انيين، وال الميين أو علم اتھم إس ن اتجاھ ر ع ظ

ة  فيمؤثرة  ،منابر التسامح أو التفاھم يالواقع، وفعال اس ف اة الن ة  ،حي ومرحل

اريخ  ن مراحل الت يم ن  الت امح، وم ى التس ن التعصب إل ول م ا التح تم فيھ ي

يالخصام إلى التفاھم، ومن الفرقة الناجية ووجود الصواب  ى  أير ف واحد إل

"للمخطئ أجر وللمصيب  :تعدد الفرق واختالف العلماء وتعدد وجھات النظر

  أجران".

 :والتفاھم مع الخارج ،فالسؤال األول: التفاھم مع من؟ التفاھم مع الداخل

ذاھب السياسية الموجودة  يالتفاھم مع الداخل أ ة والم ارات الفكري مع كل التي

ةالثقافة الوطنية: الحركة اإل في ة العلماني ة اإلسالمية  ؛سالمية والحرك الحرك

يحركة شرعية لھا أصولھا  نة، ورصيدھا  ف اب والس يالكت اريخ ف د  ،الت تعتم

ا ا الثق عبى وموروثھ ا الش ى إرثھ ارھا  ،فيعل ر انتش ا يفس و م يوھ وطن  ف ال

المي الم اإلس ي والع ف تالعرب رف كي المية تع ة اإلس تعمل . الحرك ول؟ تس ق

ا نة وتن اب والس م  ديالكت اقت بظل اس ض المية، والن ريعة اإلس ق الش بتطبي

رى  ،القوانين المتبعة والنظم الظالمة يوت دل  ف الشريعة اإلسالمية الحق والع

ر نفسه الوقت  فيو ،واإلنصاف ول؟ تكث اذا تق ة اإلسالمية م ال تعرف الحرك

من التركيز على الشعائر والمظاھر الخارجية والعبادات، فھو الطريق السھل 

ة إليل اس أيضا، نخب ه الن ا يحتاج ى المضمون وم ز عل ن التركي ر م ان، أكث م

  وعامة، الحرية والعدالة والمساواة.

ة  ة العلماني ع الحرك وار م ون الح يويك تراكية أم  الت ة، اش ل النخب تمث

رة ،ليبرالية أم قومية ة األخي ورات العربي  ،فقد سادت الليبرالية الوطنية قبل الث

تراكية ا ا االش م تبعتھ ةث ة  ،لقومي ود الليبرالي ة" واآلن تع ي"الكومبرادوري  الت

ة ة الوطني ا بالليبرالي ن ارتباطھ ر م ة أكث مالية العالمي رتبط بالرأس ة  ،ت فالحرك

ة  :العلمانية تعرف ماذا تقول الحرية والديموقراطية والتعددية السياسية والعدال
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ة ديولوجي ؛االجتماعي ى األي أ إل ول؟ تلج ا ال تعرف كيف تق ةولكنھ  :ات الغربي

ار ثالث يعرف  يالليبرالية واالشتراكية والقومية. مھمة التفاھم إذن ھ ق تي خل

  ماذا يقول كالحركة العلمانية وكيف يقول كالحركة اإلسالمية.

دال م :والتفاھم ثانيا مع الخارج ى حد سواء ب ن مع الغرب والشرق عل

اھم مع الغرب وحده ه ونماذجه  ،التف د أن أصبحت ثقافت ة. ب ھيبع ا الغالب ينن

ة أو ح ى حد الخصام أو القطيع د يصل إل اھم ق ين الغرب اآلن سوء تف ى وب ت

دوان داء والع ة  ،الع ك الصور النمطي بب ذل يوس ن  الت ل طرف ع جھا ك نس

ا تعمار واالستعالء الثق ى  ؛يفاآلخر بفعل االستشراق والتبشير واالس د رب فق

اه اآلخرين ة تج ا نحن ،الغرب لديه عقدة عظم نا  وربين دى أنفس دة نل قص عق

األطراف ز ب ة المرك ا عالق ه وبينن ة بين اه الغرب. والعالق ز ي ؛تج دعالمرك  ،ب

ه  ا يقول ر م رجم وتشرح وتلخص وتجت ل وتت ز،واألطراف تنق تأسى ت المرك

ل األنثروبولوج فيبثقافته، وتتبنى نماذجه. وأخرج الغرب مقوالت  يا مثل العق

ي تداللي المنطق ه  االس يلدي ل  ف ل السحريمقاب د غ سطورياأل العق ره، عن ي

ه  دم لدي يالتق د أشكال ث ف ة أح ره. وكانت النازي د غي ل التخلف عن ه، مقاب قافت

لة  ة متأص ة الروماني يواإلمبراطوري ودي ف ار اليھ ه، واالختي ي وجدان  ف

ارمع العلم بأن الحضارات دورات تبدأ وتتطور وتبلغ الذروة ث ،الوعيه  ،م تنھ

ديم كما حدث لحضارات الشر يق الق ل وآشور وك ف د وباب ان الصين والھن نع

ك مصير الغرب الحد ،ومصر القديمة واليونان والرومان يث وربما يكون ذل

ذي رون ال ة ق ن خمس ر م ذ أكث ة من دأ عصوره الحديث دأت اآلن مظاھر  ،ب وب

ول الغرب" ال فيالتصدع واالنھيار فيه  ل "أف ات مث ر من األدبي بنجلر، كثي ش

ل" ل يم العق يرر، وو"تحط ة" لكاس كال الرمزي فة األش اتش، و"فلس ة لوك "أزم

رل ة" لھوس وم األوروبي ا  ،العل م بينن وء الفھ د زاد س نھم وق يوبي ود الع ف ق

م أو وتم الربط لديھم بين اإلسالم واإلرھاب. وبدأ الخوف من اإلسال ،األخيرة

دلسبنى حضارة األ الذيمع أن اإلسالم ھو  ،االنتشار في"اإلسالموفوبيا"   ،ن

ةتُ  التيوأسس العلوم الرياضية والطبيعية  صبحت أحد وأ ،رجمت إلى الالتيني

عن -وبا أور فيمصادر النھضة األوروبية الحديثة. وقد يكون انتشار اإلسالم 
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اھرة ظ -وتحول األوروبيين إلى اإلسالم طريق المھاجرين العرب والمسلمين

ان دين الث و ال الم ھ بح اإلس د أن أص ة بع ي يإيجابي د المسأ ف ا بع يحية. وروب

ه فيفالغرب  ى حل أزمات ى ال ،حاجة إلى دم جديد يعينه عل ة ويساعده عل بداي

ذلك  وقد يكون اإلسالم ھو ذلك الدم الجديد كما حدث ،دورة حضارية ثانية في

ل  يمن قب ة  ف يالعصور الحديث ة. ا ،الغرب ف ى البداي ة عود إل إلسالم فالنھاي

ت ثقافة وأوروبا ليس ،ل ھو جزء من مكوناتھاب ؛ليس ثقافة غريبة على أوروبا

ل  ان  ھيغريبة على اإلسالم ب ة عن اليون ذ الترجم ه من  يفجزء من مكونات

ائتي عأول نشأة الحضارة  د اإلسالمية حتى عصر الترجمة الثاني منذ م ام عن

ذ  يشتى أرجاء الوطن العرب فيحتى مشاريع الترجمة  ،ورفاقه الطھطاوي من

 عقد من الزمان.

انو اھم الث رق يالتف ارات الش رق وحض ع الش الم  ،م ة وأن اإلس خاص

يا  ط آس ى أواس رقا حت ر أوال زحف ش دما انتش يعن ع ف ة الراب د الخليف ، عھ

ة  في وھناك الوافد الشرقي الفارسي والھندي يثقافتنا القديم ا مسكويه  الت مثلھ

ي في دة" والبيرون ة الخال ي "الحكم ة مقبول ف د من مقول ا للھن ق م ية "تحقي  ف

ة  ،العقل أو مرذولة" وقد حاول ابن سينا الجمع بين الحكمتين الشرقية والغربي

ي راقية و ف فته اإلش يفلس رق اآلن  ف ع الش وار م رقيين". والح ق المش "منط

رق وض الش را لنھ رورة نظ ار  :ض ه مس ا، وتوج ان، كوري ين، الياب الص

ك  د المل ور عب ول أن ا يق ح الشرق كم يالحضارات نحو ري ح ال ف شرق" "ري

ونحن مازلنا متوجھين نحو  ،الصين" في"العلم والمدنية  فيوجوزيف نيدھام 

يالغرب  ا ف ا وثقافتن ا ونماذجن ا وتنميتن اھم ميسورا  ،دفاعن د يكون التف مع وق

ر من الغرب ة ،الشرق أكث اليم اإلسالم الخلقي ى تع رب إل ية أق  ,فالكونفوشوس

ى الصين  ا مرسال إل ان كونفوشيوس نبي نْ  إِنْ وَ وربما ك ةٍ  ِم ال إاِل أُمَّ ا َخ  فِيَھ

روفين  ؛ إذ لم يقص القرآن إال أنبياء بنينَِذيرٌ  يإسرائيل المع رة  ف به الجزي ش

مْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  َعلَْيكَ  قََصْصنَا َمنْ  ِمْنُھمْ العربية  ة  ،نَْقُصصْ  لَ د تكون البوذي وق

و ى أھ يطرة عل د والس ق بالزھ ا يتعل الم فيم ن روح اإلس ة م نفسقريب  ،اء ال

 في. ال يكذو مصدر ھندي العلماء أن التصوف االسالميلدرجة اعتبار بعض 
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ل  ؛التعامل مع الصين والھند وكوريا اقتصاديا وربما عسكريا د يجب أن ب يمت

ة ط المصالح المتبادل يس فق يم، ول ة واألخالق والق ى الثقاف اھم إل د أن  ،التف بع

تثمر األول  يأصبحت الصين المس ا ف يج  ،أفريقي ى الخل من والشرق أقرب إل

ي وطن العرب رقي لل اح الش رب. والجن دادا  الغ ر امت يأكث ه  ف رق من يالش  ف

  الغرب.

تم أيضا مع  ه ي وكما أن التفاھم يقع مع الشرق قدر وقوعه مع الغرب فإن

مال ع الش تم م ا ي وب مثلم ا  ،الجن يوأفريقي ث  ھ ن حي الم م ارات الع ى ق أغن

اح الغالموارد الطبيعية ي، والجن وطن العرب ي لل ا في رب ل  ،شمال أفريقي والني

يوقد انتشر اإلسالم  ،أطول أنھار العالم يعبر مصر والسودان لما  ف ا س أفريقي

وكما أن اإلسالم دين له  ،أضعف لحظاته عن طريق الطرق الصوفية فيوھو 

  أفريقيا. فيآسيا ھو أيضا دين له حضوه  فيحضوره 

ي اذا؟ ل ول م وار ح انى: ح ؤال الث ةوالس ة خالص ائل نظري ول مس  س ح

ر ذي اھم غي ا ، مضمون بالرغم من أھمية الطرح النظري، وإال كان التف وإنم

ون  ي أن يك يينبغ وطن العرب الي لل ع الح وار الواق وع الح الم  موض والع

ة  ياإلسالم ر األراضى المحتل يوتحدياته الرئيسة: تحري فلسطين والعراق  ف

اعي والسياسين وتحرره من صوأفغانستان، حرية المواط  نوف القھر االجتم

دة فيوالثقا ، العدالة االجتماعية ضد التفاوت الشديد بين األغنياء والفقراء، وح

يكما ھو حادث حاليا  فيوالطائ ضد مخاطر التجزئة والتفتيت العرقياألمة   ف

ى  رب العرب ا المغ يمن وربم ودان والصومال وال راق والس يالع ق،  ف الطري

تقلة واال ة المس اء التنمي ذاتيكتف ي ال وطن العرب د ال ى ال يعتم الم وال حت ع

ذاء والسالح،  فيعلى االستيراد من الخارج كما ھو حادث اآلن  اإلسالمي الغ

يالدفاع عن الھوية ضد مخاطر التغريب  ة  ف اة الخاصة والعام يالحي ة  ف اللغ

وى أخيرا والعادات واللباس والبناء والتعليم والرؤية، و ع ق اس وتجمي حشد الن

  الداخل والخارج. فياألمة وطاقاتھا 

افتين رفين أو ثق ين ط ط ب اھم فق تم التف ة  ؛ال ي ين الثقاف ا ب تم أيض ل ي ب

يطھم اس ومح ين الن ا، ب ال ،وواقعھ يفالع الم المحل اھم، الع ان للتف رف ث  م ط
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المي، ذلك  والعالم الع المي: من موضوعاتفل ى الصعيد الع اھم أيضا عل  التف

المنظام العالم الجديد، الع ، يولمة، العالم ذو القطب الواحد، أزمة االقتصاد الع

  م المعلومات الجديدة، مجتمع المعرفة.نظ

م و ا يھ يم د ف ن يضع ج و م اھم ھ اك موضوعات التف ال؟ ھن ول األعم

ي د للحوار،  جدول أعمال غرب ليمع ر عن اھتمامات الغرب مث رأة،  :عب الم

ة، الديموقراطي ان، التعددي وق اإلنس ات، حق راع األقلي ة، ص ة، العولم

ات الغرب وضعف الطرف  ھيو ،الحضارات ر عن أولوي موضوعات تعب

ا ھو  فيلديه  التيالحوار نظرا لألزمة  فياآلخر  ا يھمن ذه الموضوعات. م ھ

يطرة،  ور: الس ر العص الغرب عب ا ب ن عالقتن ر ع ا يعب ال أيض دول أعم ج

لط ة، التس تعالء، عقالھيمن تعمار، االس ة، المص، االس رقية دة العظم ادر الش

ي وعي األوروب ز لل ارات، المرك ل الحض ى، تفاع وعى األوروب ير ال ، مص

اريخ داع، دورات الت ل واإلب راف، النق ترك  ،واألط ال مش دول أعم و ج وھ

وى ة أو  ،للتفاھم ال يضعه الطرف األق ه الطرف األضعف دون مراجع ويقبل

  جدول بديل.

تم التف يوالسؤال الثالث: بأ اھم طريقة وتحت أى شروط ي يس التف اھم؟ ل

دين رفين جام ين ط اكنة، ب ة س ل  ؛عملي وب ين الماضى  ھ ة ب ة متحرك عملي

تقبل يفكل طرف من طر ،والحاضر والمس ة  ف اھج التربي اھم خاضع لمن التف

ة  التي يتربى عليھا، والصور النمطي ه عن نفسه وعن اآلخر.  الت أعطيت ل

لمين  فيف يمصر مثالً يُفصل األقباط عن المس يدين دروس ال ف دارس ف ، الم

وھو ما يبث  ،مبادئ المسيحية كما يُعطى المسلم مبادئ اإلسالم يُعطى القبطي

ي تالف ويضحي ف ة واالخ وعي الفرق ة ال لمين  ،بالمواطن م المس ن ض ويمك

ة  فيواألقباط  ل المحب دينين مث ين ال ة المشتركة ب يم الديني درس واحد عن الق

لم  ،ألخالق جوھر الدينفا ،والتقوى واإليمان، واألخوة والتعاون ومازال المس

افر ة  ،يتربى على أن الطرف اآلخر المسيحى، مشرك أو ك دد اآللھ ول بتع يق

ذ صباه  يحيوبالصلب وھو ما يخالف العقائد اإلسالمية. ومازال المس يتعلم من

أت  ة نش يحية يھودي ة مس الم فرق يأن اإلس ة ف رة العربي به الجزي وأن  ،ش
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ًدا صلى هللا عالرسول  لم محم ه وس د هللا، وتصوراته لي ا من عن ق وحي م يتل ل

يموجودة كانت  التيالفرق  وھيعن اليھودية والمسيحية مأخوذة   ،عصره ف

ة المسيحي فإذا ما شب التلميذ  يوأصبح طالبا تستمر الصور النمطي ه  ف تكوين

ا اع  فيالثق اء االجتم رقين وعلم ات المستش الم ودراس الل اإلع ن خ م

ه  ،عنف اآلخر وتصلبه ورفضه للحوارواألنثروبولوجيا عن  وتمسكه بھويت

الصور  كون رد الفعلوي ،الحجاب والنقاب والمآذن فيالمخالفة للھوية العامة 

اج  القادحةالدانماركية والروايات  اة الرسول. يحت والمقاالت الجارحة عن حي

  عن األحكام المسبقة. إلى التخلي -يبدأ بداية صحيحة كي-التفاھم إذن 

دارس  فييتعلم التالميذ  -نحن المسلمين-رفنا ومن ط ا الم ون دروس ويتلق

ة  ،عن كفر اآلخر وشركه وعندما يشب يتعلم أن حضارة الغرب حضارة مادي

ةنفيعاديھا ب ،علمانية إلحادية عدمية انحاللية ذه الصور النمطي ى ھ وال  ،اء عل

واطن وق اإلنسان والم ق حق ااحترو ،يعرف عقالنيتھا وإعالنھا مواثي يم  امھ ق

اواة  ة، والمس ة والديموقراطي يالحري ع  ف ين جمي ات ب وق والواجب الحق

انون والدستور ه  ،المواطنين، وااللتزام بالق يويضع الغرب كل لة واحدة  ف س

ذي ،والغرب المناھض لالستعمار يدون تمييز بين الغرب االستعمار يقف  ال

  صف الشعوب وحركات االستقالل. في

ة ال يس نھاي اھم ل اون  ؛مطافوالتف يلة للعيش المشترك والتع ل ھو وس ب

يم  دينا ومن ق ة ل ة وعدال على تحقيق ما تحتاجه الشعوب وتتطلع إليه من حري

دة  يجدي رب ف رفين و ،الغ ين ط واء ب ة س ى كلم ى الوصول إل يلة إل و وس ھ

ين  اواة ب ايير والمس ة المع ن ازدواجي دال ع د ب ار واح ائق بمعي اس الحق ومقي

الَْوا اْلِكتَابِ  لَ أَھْ  يَا قُلْ الناس  ى تََع ةٍ  إِلَ َواءٍ  َكلَِم ا َس نَُكمْ  بَْينَنَ دَ  أاَل َوبَْي َ  إاِل نَْعبُ  هللاَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ  َوال َشْيئًا بِهِ  نُْشِركَ  َوال   .هللاَّ

اھم إال  تم التف يوال ي ومي نھضوي ف ون  إطار مشروع ق ام بحيث يك ع

هالتفاھ يس مجرد أداء واجب ،م مع األطراف األخرى أحد مقومات اھم ل  ،فالتف

ى أراضيه ه وعل ه من الطرف اآلخر وبتمويل دعوة إلي  ، وكيوعادة ما تتم ال

ة  اول إزال را عن نھضة طرف يح ون معب ه يك ادا فإن را ج اھم أم يصبح التف
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ر دى اآلخ ته ل م لنھض وء الفھ ن س ه م ات تقدم ين  ،معوق اون ب تم التع ى ي حت

ق شا اھم تحقي ابيلطرفين. وإن لم يستطع التف لبا  يء إيج ك س ه يستطيع ذل فإن

الل  ار اآلخر أو اإلق عن طريق منع الظلم بين الناس والتكبر واالستعالء وإنك

  من شأنه.

اھم  ظاھراتي (فينومينولوجي) لمفھوميْ  فيھذا تحليل وص التسامح والتف

وم النظري، يتعرض للمعرفة أوجه االتفاق واالختالف بينھما ه  لمفھ وتطبيقات

ة مالع يلي ي واإلسالمي ف ع العرب ى  ،المعاصر الواق ة وعل ى البداھ د عل يعتم

ة  ،التجارب المشتركة ل للثقاف ان التحلي ا ك ة والسياسة إذا م ين الثقاف رق ب ال ف

يحياة الناس اليومية ال يتخ فيوأثرھما  فيالوطنية والموروث أو الوافد الثقا  ف

ول م المنق العلم  ،وراء العل ة. ف ة الخالص يالت النظري ف التحل تر خل وال يتس

ة ،والمعرفة بيان ،كشف يالت أخرى ممكن اك تحل د تكون ھن ولكن تطابق  ؛ق

امن األول  و الض اس ھ ن الن ن م دد ممك ر ع رات أكب ع خب ل م التحلي

  وليس فقط تطابق التحليل مع الواقع المعاش. ،للموضوعية
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  المحورباب: 
  

  إلى االعتراف: بين ھابرماس وھونيت والّتفاھم من التواصل

  محسن الخوني

  

نظريّة الفعل التواصل مفھوم مركزّي في فلسفة ھابرماس منذ أصدر      
يقوم ھذا المؤلّف الضخم على فكرة أساسيّة مفادھا أّن مسار العقلنة  ،1التواصليّ 

جتمعات الرأسمالية المتقّدمة قد قام على الذي تّم في العصر الحديث داخل الم
التشيّؤ واالستالب، ويرى مع ذلك أّن تعريف المعقوليّة وفق النموذج التواصلّي 
يمّكن من بناء أشكال تحّرر جديدة تتجاوز المضيقات التي انحبس فيھا النقد كما 

ي حاجة مارسه أسالفه أو اصطدم بحواجز منعته من التقّدم. ھذه الفكرة األساسيّة ف
أ) نمط العقلنة الذي ينقده ھابرماس في مقام (منّا إلى توضيح سيتّم على مستويين: 

  رج نقدّي من أزمة العقل.   خْ ب) مفھوم العقل التواصلي الذي يقّدمه كمَ ( ،أّول ثمّ 
)أ(  

وبخصوص النّمط الذي ينقده ھابرماس يجب اإلشارة إلى أّن العقلنة تُرّد إلى  
حاجة ولسنا ب ،وھي مسألة جوھريّة في العلوم وفي الفلسفة ،النيّةمسألة العقل والعق

قد جعل من نقد  -فيلسوف القرن الثامن عشر- ھنا إلى التّذكير بأّن كانط
ل ھذا العمل غوواصل ھي ،2العقل(بوجھيه النظري والعملّي) العمود الفقري لفلسفته

ترنسندنتالي إلى الحركة ومحّوال وجھته من المتعالي وال ،مسندا للعقل مكانة أكبر
الجدلية التي تتجلّى في التّجربة التاريخية ُمَماھيا بينه وبين الُمطلق. ولكن رفض 

بدءا بماركس - ھذه النتيجة بتنسيبھا ماديا وتاريخيا مّكن الفلسفة الغربية المعاصرة 
يّدعي فيھا العقل  ،من الخروج من فكر األنساق المرتبط بنظريّة معرفة -3ونيتشه

لقدرة على االكتفاء بذاته من خالل تأسيس نفسه بنفسه والتعالي على كّل ما ليس ا
ھو. مع ماركس يصبح الواقع المادي في جدلية مع الوعي داخل حركة صراع 

أّما نيتشه فقد بيّن  والمقصود به تغيير عالم اإلنسان. ،موّجه نحو ما لم يتكّون بعد
ّن مسار التقّدم العلمّي  ھو تدّرج نحو أ  -وليس ھو الوحيد في ذلك- في كتاباته

ترسيخ تجاوز العلم للميتافيزيقا. وفي ھذا االتجاه بيّن ھابرماس في كتابه المذكور 
أّن "الحدث الذي ميّز العصور الحديثة ھو إحجام الفلسفة عن الّسير في اتجاه علم 

                                                       
  . أكاديمي وباحث من تونس  
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وھذا النّمط   ،4شمولّي بالعالم في مجموعه، أو بالطبيعة أو بالتاريخ أو بالمجتمع"
  ھابرماس الفكر الما بعد ميتافيزيقي.من الفلسفة يسّميه 

قد لعبت دورا أساسيّا في بلورة  فيبار ماكس أطروحة مالحظة أنّ بالر يجدوال
مفھوم للمعقولية سيكون مرجعا ھاّما لھابرماس ومن سبقه بالكتابة في موضوع 

بسبب أّن  ؛ليا من المعنىالعالم أصبح خا إنّ  :تقول أطروحة فيبار المعقولية. 
العقل العلمّي قد جّرده في التصّور الحديث من األوھام الخرافية التي كانت 

القيم فقدت  وأنّ  ،بين اآللھة فضاء لصراع أبديّ أصبحت الحياة  وأنّ تفّسره، 
 .ساعھا لتشمل أغلب ميادين الحياةواتّ   قيمتھا بفعل انتصار المعقولية العلمية

شخيص الذي أجراه نيتشه منذ نھاية القرن التاسع مع التّ  وحةفق ھذه األطرتتّ و
ومن المعلوم أن ھذا  ،عشر لما أعلن عن موت اإلله كخاصية جوھرية لحقبته

يدفع اإلنسان المعاصر إلى أن يعيش في حقبة ال  في الفكر األوروبيّ  الحدث
بأن يحيا في اإلنسان المعاصر  رُ دَ ومن ثمة يقضي قَ  ،وجود فيھا آللھة أو ألنبياء
 ،القيم السابقة وبأن يتجه بفضل قدرته المعرفية ضدّ  ،وحدة جذرية وغربة رھيبة
وھذا ما يجعل القوة  ،العالم ساحة صراع بين الناس ويرى فيبار عقب نيتشه أنّ 

  حكما في حسم ھذه الصراعات.
ويترتّب عن نظريّة  ،نقطة االشتراك بينھما: تلك ھي  لعالمھي المحّرك لالقوة  

طبيعة الفعل فيبار ھذه أمران أساسيّان سينقدھما ھابرماس، يتعلّق األول ب
 ھذا الفعل فويعرّ  ،ولةالسياسي الذي يماھي ماكس فيبار بينه وبين فعل الدّ 

أّما ثاني األمرين  .عه القانونالذي يشرّ  ماديوھي العنف ال ،زة لهبأداته المميّ 
ھا قائمة على ثقافة ث يصفھا بأنّ حي ؛لعقالنية الحديثةل بتصّورهفھو يتعلّق 

ي تراكم معرفبرھا وارتباطھا د االختصاصات وتطوّ ز بتعدّ وتتميّ  ،الخبراء
 باستقالل المجاالت المعرفية والجمالية واألخالقيةأيضا كما تتصف  متسارع،
  .عن بعضبعضھا 

 ومعلوم أّن التصّور الذي كّونه فيبار عن العقل والعقالنية قد ارتبط في كتابات
ولكن ما يھّمنا بوجه خاص ھو التصّور الذي  ؛جورج لوكاتش بمسألة االستالب

ألّن ذلك كفيل  ؛وكذلك بن يمين عن العقل ،كّونه ھوركھايمر وأدورنو وماركوز
بجعلنا نفھم معنى وأبعاد المعقولية التي ينقدھا ھابرماس ليضع مكانھا معقولية 

  . 5التواصل
    

  )ب(



3 
 

لى أّن ھابرماس قد حافظ منذ كتاباته األولى على مسافة ال بّد من اإلشارة إ    
عندما رّكز على األبعاد  ،فاصلة بينه وبين الجيل األّول من مدرسة فرانكفورت

اإليجابية التي يتمتّع بھا العقل العملي متجاوزا أطروحة "خسوف العقل" أو 
  انحرافه. 

  أّما أدواته في ذلك فھي:
عية أو على وريثتھا نظريّة مجتمع يؤھّلھا ھابرماس ـ الحفاظ على الفلسفة االجتما

لإلجابة عن السؤال التالي:" إن صّح ميل التيارات الما بعد ميتافيزيقية والما بعد 
ھيقلية للفلسفة إلى التالقي في نظرية معقولية فكيف تستطيع الّسوسيولوجيا أن 

 وطرح ھذا السؤال على 6تبرز كفاءتھا بخصوص إشكال المعقولية؟"
السوسيولوجيا ينطلق من قناعة ھابرماس بأنّھا أشّد العلوم ارتباطا بإشكالية 

خالفا -ويرى أنّه ، يكون موضوع دراسة عقليّة وبأّن المجتمع قابل ألنْ  ،المعقوليّة
حافظت السوسيولوجيا على الكفاءة في  -للعلوم التي قطعت مع إشكالية المعقولية

لّما أصبحا علمين (مستقلّين)  ،قتصاد من البحثتناول مسائل أسقطتھا السياسة واال
يھتم أساسا  العلم الذيمختصين. لقد أصبحت السوسيولوجيا بامتياز علم األزمات، 

 بتكون النظم االجتماعية الحديثة والخصائص المرتبطة بتفكك النّظم التقليدية.

شاط النّ  مفھومـ يُنشئ  ھابرماس  نظريّة سوسيولوجية للفعل يتّم داخلھا تحديد 
أن "يصــل" أفعاله  رلآلخالذي يدّل على الشروط التي يمكن من داخلھا  االجتماعي

. ويرى "أّن التّمّسك بتفسير النظام االجتماعي البينذاتي يقود النظريّة الذات بأفعال
  .7السوسيولوجية للفعل نحو االبتعاد عن المسلّمات الخاّصة بفلسفة الوعي"

قد الثامن من القرن المنقضي أّن نقد التنوير أفضى إلى ـ بيّن ھابرماس منذ الع
ونجد أثرا لذلك في كتابات نيتشه وبن يمين  ،تحطيم العقل األداتي أو العقل الذاتي

ويرى أنّه "بات من الضرورّي تغيير ، وھوركھايمر وأدورنو وفوكو ودريدا
ح بتناول البراديغم والمرور من عقل متمركز حول الذات إلى عقل تواصلّي يسم

ويقّر أن ھذا الخطاب  ،8متجّدد للخطاب المعاكس الذي يسكن الحداثة منذ بداياتھا"
إذ أنّه أنشأ نقدا لم  ؛المعاكس لم يفض إلى مخرج إيجابي من فلسفة الوعي الذاتي

لذا يمكن فھم إعادة بناء ھابرماس للعقل العملي على أنّھا استخراج  ؛يدرك مسلّماته
ي سبيل تحقيق أھداف ما بعد الحداثة بشكل واع يدرك أّن اآلخر المسلّمات ونقدھا ف

  بالنسبة إلى العقل إنّما ھو العقل ُمدركا داخل براديغم التّواصل. 
ـ تتّم إعادة تأسيس العقل على براديغم التّواصل ضمن منطق جديد فتحته تيارات 

النقديّة ونذكر من بينھا العقالنية  ،فكريّة وضعت فلسفة الوعي موضع تساؤل
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وفلسفة اللغة مع فتجنشتاين وكواين  ،والفلسفة التحليليّة ،المنسوبة إلى كارل بوبار
 9وبالخصوص سوسيولوجيا التفاعل ،وبراغماتية بيرس وويليام جيمس ،وأوستين

لألمريكي ميد التي تدرس تصّرف الفرد بما ھو نتاج مسار تواصلّي أو تفاعلّي 
  عب اللغة في ھذا المسار دورا أساسيّا.وتل ،يسھم في تكّون وعيه بنفسه

  
ننتقل اآلن نحو عرض مباشر لمفھوم الفعل التواصلي منبّھين القارئ إلى أّن  

كما ننبّه إلى أمر أساسّي  ،توضيحه ال يتّم دون مقارنته وتمييزه عن الفعل الغائي
ا وضوحھ ،وھو أّن الصياغة تتعلق بنماذج أفعال ،يحفظنا من الوقوع في سوء فھم

ولكن قد تكون متشابكة غير  ؛عن بعض يكون على صعيد النظريةبعضھا وتميّز 
  قابلة للتمييز الواضح بينھا في الواقع المعيش. 

ويتبيّن ھذا االختالف من  ،الفعل الغائي والفعل التواصلّي نموذجان مختلفان
أم  ؟ى)ھل الفعل الحّسي  الذي تقوم به ذات ُمسلّط على  غيرھا (ذات أخر :التساؤل

  موّجه إلى تحقيق توافق عقلّي بينھا وبين الغير؟
ووفق اإلجابة نعرف ما إذا كان الفعل المقصود موّجھا إلى النجاح أو إلى التّفاھم 
والوفاق. الفعل الموّجه إلى النجاح يسّميه ھابرماس الفعل الغائي ويوّسع مداه 

تصاد والتجارة) والسلطة ستراتيجي ومجال انتشاره المعامالت(االقليشمل الفعل اال
  (خالل السلم والحرب). 

  
  

"في عالقات التبادل التي تتوازن بين ذوات العرض والطلب عبر التنافس الحّر 
وفي عالقات السلطة القائمة في إطار عالقات الھيمنة القائمة بين اآلمرين 

فة النّفعية ومعلوم أّن ھذا النّموذج من الفعل الذي تبّجله الفلس  ،10والّراضخين لھم"
  يكّون صورة عن نظام المجتمع. 

نوع النظام الذي "فيقول:  ،وينقد ھابرماس المعقولية األداتية التي وراء ھذا الفعل
وھو نظام يختزل التوجھات العملية في  ،يفترضه ھذا النموذج من الفعل ھو أداتي

خاصة  وينسق بين القرارات بواسطة عالقات ،التنافس من أجل المال أو السلطة
القوة فحسب سة ھذه النظم االقتصادية البحتة أو المتعلقة بسيا ،بالسوق أو بالھيمنة

اآلخر خالل -ة كل طرف يجعل من ألنھا ترّد إلى عالقات بينشخصيّ  ؛أداتية
  ".إلى جانبهصر لنّ ا يستعملھا حتّى يحسم  أداة -عامل معهالتّ 
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المردوديّة ھي المعيار الذي وتكون  ،العالقات الخاّصة بالسوق تتوّسطھا النقود
 ؛ولكن ھابرماس ليس أّول من أشار بالنقد إلى ھذا النموذج من الفعل ؛يحّدد النجاح

بل انطلق من كتابات دوركايم وفيبار وبارسونز الذين أشاروا إلى نواقص 
  نّه ال يوفّر االستقرار والعدل. إاألنموذج اإلستراتيجي البحت من حيث 

الفعل اإلستراتيجي يكشف عدم رضاه عن الليبرالية التي  ض ھابرماس لنموذجعرْ 
تقوم إيديولوجيتھا على االعتقاد في إمكانية حّل كل المشاكل االجتماعية حتّى غير 
االقتصادية داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات على أرضية اقتصادية تقوم 

الطّلب. ھذا  على منطق اقتصاد السوق الحّر الذي تسيّرهُ ضغوط العرض على
النموذج من الفعل يجعل الذات في برنامج عمل مقابلة لموضوع من العالم الطبيعي 
أو من العالم االجتماعي تبحث عن التأثير فيه من أجل تحقيق نجاح يتجلّى في 

وھو المنتج  ،المردوديّة. ومعلوم أّن نمط الفعل ھذا أنشأ نظاما يسّمى الرأسمالية
 ،تراب التي رّكزت على نقدھا فلسفة ماركس قبل لوكاتشلظواھر االستالب واالغ

كما يكشف ھذا العرض أيضا نقده لألنظمة المتسلّطة التي ال تتعامل مع المشاكل 
 ،فتختزل مشاكل السلم في دائرة األمن مثال ،المطروحة إالّ بواسطة منطق القّوة

  والحريات في حلول ال تخرج عن دائرة الوصاية واإلرھاب.
وذج الفعل التواصلي فإنّه "يتميّز عن الفعل اإلستراتيجي من منطلق أّن أّما نم

تنسيقا ناجحا بين األفعال... يرتكز على جھود تحدوھا قّوة عقلية ترمي إلى 
أي ترتكز على معقوليّة تتجلّى في شروط موّجھة نحو اتفاق يحصل عبر  ؛االتّفاق

برماس على تصّور محّدد الفعل التواصلي في فلسفة ھا  ويتأّسس ،11التواصل"
وتنطلق  ،للغة واالتّفاق يصوغه في إطار نظريّة داللة يعبّر عنھا بالمنعرج اللّساني
فاالتّفاق  ،ھذه النظريّة من حدس بسيط مفاده أّن االتفاق يمثّل غاية كامنة في اللغة

إنّه يعكس اعترافا  ،مفھوم فحواه معيارّي يتجاوز ُمجّرد الفھم النّحوّي للجملة
ھذا رغم عدم إمكان  ،بينذاتيا (بين ذوات) بأّن بيانا ما قابل للنقد وله صالحيّة

"فالجمل المستعملة لغاية  ،الفصل التّام بين مسائل الداللة ومسائل الصالحيّة
 ،للتعبير عن مقاصد (أو التجارب المعيشة) متكلّمنفسه التّواصل تصلح في الوقت 

أو للدخول في عالقات مع متقبّل.  ،في العالم)أو لتمثّل أحوال(أو وقائع نصادفھا 
ھذه الوظائف الثالث تعكس ثالث خاصيات جوھريّة للفعل تتعلّق باالتفاق مع 
شخص آخر حول شيء ما. ثّمة عالقة ثالثية بين داللة عبارة لسانية و(أ) ما تريد 

على فھم عبارة ما   12و(ج) نمط استعمالھا في فعل القول." ،و(ب) ما تقوله ،قوله
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ضوء ھذا التوضيح يعني معرفة كيفيّة استعمالھا لتحقيق اتفاق مع شخص ما حول 
  شيء ما. 

  
مفھوم الفعل التواصلي يتنّزل في نظريّة اجتماعيّة ذات مصلحة عمليّة، وھو دعوة 

الذي -فلسفية إلى األفراد كي ال يقيّدھم تمركزھم حول الفعل الذاتي االستراتيجي 
ويتّجھوا أيضا نحو  -لفردي الذي يتراوح بين الّسلطة والثروةيتبع تحقيق النّجاح ا

  المعايير العموميّة لھذه المعقوليّة الخاّصة باالتفاق.     
المجتمع عالم معيش ُمتھيكل رمزيّا، ھذا التعريف الذي يقّدمه ھابرماس للمجتمع 

شبكة تتغّذى من  -بما ھي قطب العالم المعيش-يجعل الممارسة اليومية للتواصل 
ويتناسقان ويستمّدان  ،يتفاعل فيھا االندماج االجتماعي والتّنشئة االجتماعيّة

جذورھما من ھذه الممارسة ذاتھا. والعالم الَمعيُش ھو أرضية التواصل التي ينطلق 
ويتّم  ،وھو ليس موضوع معرفة ،ويستمّدون منھا المعايير ،منھا المتفاعلون

ويمثّل  ،تتعلّق باألشخاص والمجتمعات والثقافةالمرور إليه عبر ثالث بنى رمزيّة 
الفعل التواصلي وسيطا يتّم من خالله إعادة إنتاج ھذه البنى التي تضمن عمليات 
التنشئة االجتماعيّة واالندماج وإعادة اإلنتاج الثقافي. وفي ھذه المفھمة للنظام 
ية االجتماعي على أساس الفعل التواصلي يتحّرر ھابرماس من تبعات نظر

وتبني عليه تصّورا  ،بارسونز حول األنساق التي تبقى حبيسة الفعل االستراتيجي
للنظام االجتماعي. صحيح لقد استعار ھابرماس من بارسونز مفھومي المال 

لكّن ھذه  ؛يرفعھما إلى مرتبة المعيار والصالحيّة 13والسلطة كوسيطي تعديل
ألّن "المال والسلطة ال  ؛ةالصالحية بالنسبة إلى ھابرماس غير شرعية وخياليّ 

. فھما 14يقدران على اشتراء ـ أو الحصول بالقّوة على ـ التضامن أو المعنى"
ويتبيّن لنا من ھذا  ،قيمتان ال يمكن أن تخضعا إلى معيار المال أو السلطة

في حين يعّد  ،العالم المعيش معطى أصيال وحقيقيّا دّ االختالف أّن ھابرماس يع
للحياة ألنّھا محكومة بالعقل األداتي. األنساق أو األنظمة تسبغ على األنساق ُمشيّئة 

غاياتھا الخاّصة طابع الكونيّة في حين أّن الكوني التحّرري ال يجد التعبير عنه إالّ 
في العالم المعيش الذي ينفتح للذات بواسطة اللغة. وفي ھذه النقطة بالذات يتّضح 

وھذه المعايير  ،للثقافة في تنمية المعايير لنا أن ھابرماس يعطي األھمية الكبرى
وھذه نقطة  ،الثقافية ھي المحّدد في نظر ھابرماس للمعايير االقتصادية والقانونيّة

    اختالفه الرئيسة مع ماركس.  
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وتكمن قيمة المعقوليّة التواصلية في قدرتھا على تقديم نموذج يجعل النظريّة تخدم  
ومن المفاھيم التي اھتّم بھا ھابرماس  ،ي أرضيتھامصلحة عاّمة يكون العقل العمل

مسار  -عموما-وھو 15،منذ بداية مسيرته الفلسفية نذكر مفھوم الفضاء العمومي
يستولي خالله جمھور األفراد على الفضاء العمومي البورجوازي الذي تراقبه 

ھابرماس  وقد استفاد ،ويحّولونه إلى مجال ممارسة النّقد ضّد سلطة الّدولة ،الّسلطة
في ذلك من التصّور الكانطي عن االستعمال العمومي واالستعمال الخصوصي 
للعقل. عودة ھابرماس بضرب من الحفر األركيولوجي إلى ھذا المفھوم الذي نشأ 
في المجتمعات األوروبية منذ بداية العصر الحديث دافعه إبراز ضرورة النقد 

وھي تتنّزل عموما في إطار  ، الدولة تنبع من المجتمع المدني تراقب سلطة  سلطةً 
  التصور الكانطي الذي تُبيّنه الفقرة الموالية:  

أو من الفالسفة أن  ،إنّه ال يمكننا إطالقا أن نترقّب من الملوك أن يصبحوا فالسفة"
متالك الّسلطة يفسد حتما األّن  ؛وال يحّق لنا أيضا أن نتمنّى ذلك ،يصبحوا ملوكا

أعني الّشعوب التي تحكم نفسھا (إنّه على الملوك والّشعوب  .الحكم الحّر للعقل
حكم أو أن يُ  ،أالّ يقبلوا فكرة انقراض طبقة الفالسفة) بنفسھا حسب قوانين المساواة

وذلك كي تتّضح  ؛وعليھم أن يتركوا ھذه الفئة تتكلّم بصوت عال ،عليھم بالّصمت
عاجزة  -ھي من جھة أخرى بحكم طبيعتھا-إّن فئة الفالسفة ھذه . أمورھم ]للملوك[

 ."وبالتّالي فھي منّزھة عن شبھة روح الّدعاية ،عن تكوين تجّمعات ونواد
العمومي ھو مجال ممارسة الفالسفة الجدال والكتابة والنقد والرّد  والفضاء16

ووسائلھم في ذلك صناعة ناشئة للثقافة محورھا نشر ما يكتب وتوزيعه بأعداد 
  اختراع الطابعة. متعاظمة منذ 

وھو المدافع منذ البداية - إسھامهعودة ھابرماس إلى ھذا المفھوم يمثّل في الحقيقة  
في الخروج من مآزق النّازية والنظام التوتاليتاري الذي عرفته  -عن الديمقراطية

ألمانيا قبل نھاية الحرب العالميّة الثانية. لقد سبقه أدورنو وھوركھايمر في نقد ما 
ب فيه العقل األداتي من خنق لحريات التعبير ومصادرة لحرية نقد الثقافة يتسبّ 

واإلعالم. إحياء الفضاء العمومي وما يستوجبه من تفعيل لملكة العقل النقدي ال 
يكون ناجعا إالّ بتعويض المعقولية اإلستراتيجية التي تنحصر معاييرھا في المال 

معايير التحّرر والعدل والكرامة مرجعا تكون فيھا  ،والسلطة إلى معقولية تواصلية
ال بواسطة حّجة األقوى أو  ،يقع الدفاع عنه بواسطة أقوى حّجة عقليّة ،وھدفا
وقد اتجھت كتابات ھابرماس األخيرة إلى تناول مسألة الفضاء العمومي  ،األثرى

  في نطاق يتجاوز الدولة القوميّة إلى االتحاد األوروبي.
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-إذ استأنف ھابرماس  ؛اصلية مفتاحا لتناول المسألة األخالقيةوتمثّل المعقوليّة التو
ولكن  ،المشروع الكانطي الذي أّسس اإليتيقا على العقل -بمعيّة كارل أوتّو آبل

إيتيقا االقتناع الكانطية محدودة داخل مرجعية حصرھا داخل اقتناع الذات الفرديّة. 
ين المبدإ الكلي وقاعدة الفعل وتكتفي باعتبار التناقض الصوري ب ،الذات الواعية

دليال على عدم أخالقيته. أّما إيتيقا الحوار فھي تدفع الذات المفّكرة إلى االنفتاح 
كفعل -لذلك يكون التحاور  ؛على اآلخر كمحاور كوني تكـّون معه معايير صالحة

توطئة لمسؤولية مشتركة تتسع بدورھا إلى بينذاتية تتعلّق بمجموعة  -مشترك
   17لكنّھا تنفتح على أفق اإلنسانية. ؛ةاجتماعيّ 

  
  

  االعتـــــراف في فلسفة أكسال ھونيت
  
رأينا أن ھابرماس قد صاغ فلسفته انطالقا من نقد براديغم المعقولية األداتيّة أو   

وعّوض  ،اإلستراتيجية وامتداداتھا الّسلبيّة إلى مجاالت اإليتيقا والّسياسة والحقوق
مبيّنا قدرته على بناء تصّور لنظام  ،لمعقولية التّواصليةھذا البراديغم بمبدإ ا

اجتماعّي أفضل. أّما ھونات فھو ال ينطلق من نموذج  االتفاق البينذاتي لتأويل 
ومفھوم ، 18بل ينطلق من نموذج الصراع من أجل االعتراف ؛الفعل التواصلي

  .      20على التشيّؤالقائم  19االعتراف يقّدمه ھونات   كنموذج بديل لمجتمع  االحتقار
يعود ھونات إلى كتابات لوكاتش بحثا عن إمكانية استعمال منھجّي لمفھوم    

ليبيّن أنّه ال يعني سوى "عالقة بين أشخاص تتخذ طابع  ؛التشيّؤ في وقتنا الحاضر
يدرك من خالله  مسار معرفيإلى  -في تصّور لوكاتش-إذ يشير المفھوم  ؛21شيء"

خاّصية األشياء(اإلنسان مثال) بمثابة شيء. ويلخص ھونات الكائن الذي ال يملك 
في الفقرة التالية الفكرة األساسية التي قادت تحليل لوكاتش الذي يتعلّق بمجال 
اإلنتاج: " يجد الفاعلون أنفسھم في الفضاء المتّسع دوما للتبادل الّسلعي مرغمين 

بدال من  ،عنھا مسافةعلى التّصرف تجاه الحياة االجتماعية كمالحظين تفصلھم 
ذلك ألّن جميع الحسابات التي يجرونھا بھذه األفعال  ؛التّصرف كمشاركين نشيطين

بعض تقتضي موقفا عقليا محضا من وبشأن ما يمكنھم الحصول عليه بعضھم 
ويصطحُب ھذا التغير في المنظور  ،وخاليا أيضا بقدر اإلمكان من العواطف

لموقف الذي يواجھه الفاعل بما أّن األشياء الُمتباَدلة "ُمَشيّأٌ" لجميع عناصر ا اإدراك
وأطراف التبادل وأخيرا مھارات الفاعل لن تقّدر إالّ وفقا لقابلية خصائصھا 
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ووفقا للفائدة التي يوحي بھا الجري وراء الّربح. ويصبح ھذا الموقف  ،للتكميم
الفردي في جميع  "طبيعة ثانية" لّما يتطّور في شكل عادة منظّمة تُحّدد الّسلوك

أبعاد التنشئة االجتماعية اليومية دون استثناء. في مثل ھذه الظّروف يشرع 
الفاعلون أيضا في إدراك عناصر محيطھم وفق نموذج خصائص األشياء حتّى في 

 ،ھكذا يكون التشيؤ في نظر لوكاتش استعدادا ،صورة عدم انغماسھم في التبادل
ل المحيط الطبيعي والعالم االجتماعي وكذلك وعادة نجدھا في موقف تأّملي يحوّ 

 ،22وذلك على غرار األشياء" ،مھارات الفاعل بطريقة مجّردة ومحايدة عاطفيا
فالتشيّؤ إذن حطّ من قيمة البشر إلى مرتبة األشياء في حين أّن فلسفة األخالق 

  الكانطية تجعل من احترام الذات اإلنسانية نواة الواجب األخالقي.
التشيؤ معتمدا  مفھوم -التاريخ والوعي الطبقي- لوكاتش صاغ في كتابهونعلم أن  

والتي مفادھا  أّن العمل ھو  ،رأس المالعلى الفكرة األساسية لماركس في كتاب 
نة ثنتاج الرأسمالي قيمة تبادلية موّ لكن تصبح الّسلعة في نمط اإل ؛مصدر كل القيم

فاد لوكاتش أيضا مّما كتب زيّمل تغترب عن العامل وتصبح متحّكمة فيه، كما است
كما استفاد من  ،وعن دوره في صياغة الحياة الغربية الحديثة ،فلسفة المالفي 

الذي ربط مسار التحديث في المجتمعات الغربية بنمو مسار  ،كتابات ماكس فيبار
العقلنة األداتية. وتمثّل إعادة بناء ھونات لمفھوم التشيؤ لدى لوكاتش خطوة أولى 

"إن لم يكن التشيؤ مجّرد خطأ مقولي (معرفي) : سار برھنته على أطروحتهفي م
تنغرس في  23أو مجّرد خطأ أخالقي فال يمكن تقديمه إالّ في شكل ممارسة فاشلة"

  حياة األفراد وال تتعلق بوعيھم فقط.
وتبقى خصوصية إعادة بناء ھونات لمقولة التشيّؤ في اعتباره لوكاتش سابقا  

براز أھمية ھذه المقولة في تشخيص الواقع الذي اصطنعته لمعاصريه في إ
الرأسمالية الحديثة ونقده. وإن كان المفھوم متداوال في األدب وإدارة المؤّسسة 

فإّن ھونات يتناوله بالخصوص  ؛وسوسيولوجيا الثقافة والسيكولوجيا االجتماعية
ي يبلورھا لوكاتش ويرى أّن المقوالت الت ،من منظور فلسفة األخالق أو اإليثيقا

للواقعات التي غالبا ما ينجح في إدراكھا من وجھة نظر  فھم كافغير قادرة على 
  فنومونولوجية.

    
من  يتكّونكل ذات اجتماعية  خاضعة بشكل أولّي لعالم ويرى ھونات أّن     

ويؤّدي إلغاء  ،مھا مبادئ معيارية لالعتراف المتبادلأشكال سلوك اجتماعية تنظّ 
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وھو أمر ال يخلو من نتائج  ،االعتراف ھذه إلى تجارب االحتقار واإلذالل عالقات
  .سيئة على تشّكل ھويّة الفرد

تتناول فلسفة ھونات المسائل الكبرى لحقبتنا لمعرفة الّشكل الذي يجب أن تتّخذه 
الثّقافة الخلقية والّسياسية المنشغلة بتمكين المحتقرين في المجتمع والمنبوذين 

واألقليات والمھاجرين مثال) من قوة فردية لتصريف تجاربھم في الفضاء (كالمرأة 
  الديمقراطي وعدم تفعيلھا في إطار المعاداة العنيفة للثقافات.

والتي تبدو للوعي  ،أّما المجتمعات المريضة فھي الخاضعة إلى النموذج النفعيّ 
لذلك فإّن  ؛أمولةجمعا من األفراد حافزھم الحساب العقلّي لمنافعھم الحاصلة والم

ويجد في فلسفة ھيقل  ،ھونات ينظر إلى المجتمع بمقوالت الخالف واالحتقار
 ؛مرجعا عندما تناول نموذج "الصراع االجتماعي" الموجود لدى ماكيافلي وھوبس

والّدھماء مع  ،لكي يصوغ  نظرية تسمح برّد نزاعات البشر(األمراء مع ماكيافلي
وإنما إلى  ؛ إلى دوافع المحافظة على البقاء الفرديھوبس في الحالة الطبيعيّة) ال

 ،فوعي اإلنسان بذاته يتوقّف على التّجربة االجتماعيّة لالعتراف به ،دوافع أخالقية
  ويتعّزز استقالله الذاتي كلّما اتسعت دائرة االعتراف.

واعتمادا على السيكولوجيا االجتماعية لميد -ھونات عقب ھيقل المثالي ميّز وي
 االعترافالنضال من أجل  يتجّسد فيھا تعاُمل بين ثالثة مجاالت -رائعيالذ

تعكس البنية الواقعية للعالقات  تطابقھا ثالثة أنواع من العالقات بالذاتالمتبادل، 
. ويأخذه ھونات بمعنى عام ھو الحبّ  المجال األّول لالعتراف :االجتماعيّة

ھنا على جميع العالقات االبتدائية  ،""نستعمله بأكثر األشكال حيادا: يشتمل "الحبّ 
تتضّمن أواصر التي وروابط الصداقة أو العائلة  ،التي على شاكلة الروابط الشبقيّة

الضرب من االعتراف مرتبط  وھذا 24قويّة بين عدد محدود من األشخاص."
وھذه العالقة مدفوعة  ،بعضھم بعضا يجلضرورة بالوجود الجسمي لألفراد الذين 

ألّن كّل طرف يجد نفسه في وحدة مع الطرف اآلخر على أساس  ؛بالحاجة
االختالف في المطالب، وفي ھذه العالقة يوجد تكامل بين تقدير الذات والتبعية 

والصديق  ،والرجل وامرأته ،لآلخر، ھذا ما تتّسم به العالقة بين الطفل واألمّ 
 م بين األصدقاء أمآلباء والبنين أكانت بين اأسواء -وصديقه. "وكّل عالقة حّب 

ما تحدثه من ميل عاطفة ال يمكن التحّكم فرديّا فيمشروطة ب -المتحابّين
وفي تجربة الحّب ثّمة دوما شيء من الخصوصيّة لدى كّل طرف  ،25وانجذاب"

ويھيّئه للمشاركة بشيء من االستقاللية في الحياة  ،يبني لدى الفرد ثقته في ذاته
  العاّمة.
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مثل المجال -وھو ال يقوم  ،العتراف المتبادل فھو حقوقيّ أّما المجال الثاني ل
ى -األول بل يسلّم بآخر وقع  ؛العاطفة وال ينطلق من الوجود الجسمّي للفرد عل

ذات كونية حاملة ك ويشترط االعتراف الحقوقي حرية الفرد ،تعميمه بواسطة العقل
لذات" بالمعنى ويرمي االعتراف الحقوقي إلى "احترام ا ،واجباتتقابلھا لحقوق 

الكانطي، ويدفع ھذا االحترام الشخص إلى التعامل مع اآلخر كذات حقوقيّة 
  ُمتساوية مع جميع الّذوات األخرى.

  
، ويستوجب من إضافة إلى الحّب والحقوق ثّمة مجال ثالث لالعتراف المتبادل

باحترام أيضا  واأن يتمتّع - نفصم بينھميال تضامن إلى إنشاء لكي يتوّصلوا - األفراد
وإلى قدراتھم  ،دون ازدراء ةجوء إلى خصالھم الخاصّ اجتماعي يسمح لھم باللّ 

مجال - تھم الثقافية. ھذا المجال الثالثابعة من ھويّ أو إلى بعض القيم النّ  ،ةالعينيّ 
"الشعور ويسّميه ھونات  ،ضروري الكتساب تقدير الذات -التقدير االجتماعي

    26بالقيمة الذاتية".
 

تقوم على تحّول منھجّي لختام يتنّزل التواصل واالعتراف في فلسفة عملية وفي ا  
- ه ال توجد قطيعة بين مشروع إن :ويمكن أن نقول ،من الوعي الذاتي إلى البينذاتية

ومشروع ھونات الذي يقوم على مبدأ  - ھابرماس الذي يقوم على مبدأ التواصل
، الفلسفة العمليّة في ألة نفسھاللمساالعتراف.  ما يمكن إقراره ھو وجود تعميق 

 ،مسائل الحقوق واألخالق والسياسة والثقافة ھي في مقام أّول فلسفة اجتماعيّة
ال تقصي المعيش من  ،تعمل على صياغة نظريّة نقدية تقوم على أسس عقليّة

فالفلسفة الجديدة معھما تتخلّى عن التقليد الميتافيزيقي المھيمن  ،مجاالت اھتمامھا
 ؛والذي يجعل من التأّمل الذاتي للفيلسوف مسلّمة البحث عن الحقيقة ،حداثةمنذ ال

ي المعقوليات وطفّو مسائل كانت ظلتنخرط في تفكير ما بعد ميتافيزيقي يقّر بتش
االجتماعيّة على ساحة التفكير. الفلسفة  طرحا عميقا مھّمشة أو لم تكن مطروحة

 -سواء تعلّق األمر بالتواصل أو االعتراف لذلك- ؛التي ينّميانھا مرجعيتھا بينذاتيّة
فإّن عالقة الذات باآلخر ال تبقى أمرا عرضيّا في تناول المسائل بدءا بوعي الذات 

  .بذاتھا وانتھاء بشعورھا بقيمتھا
عمومّي يقوم على  ينبّھنا ھابرماس إلى أّن مصدر مشروعيّة دولة الحّق فضاءٌ 

يجمع بينھا نقاش  ،ت فرديّة مختلفةحرية التعبير الذي يكون صھريجا إلرادا
وھذا  ،ويفضي إلى توافق تجّسده القوانين ،يمتّد إلى مؤسسة البرلمان ،عمومي
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نظريّة برھنة مستمّدة من مكتسبات فلسفة اللغة. أّما ھونات التوافق يجد معياره في 
وينطلق من االغتراب والتشيّؤ الذي يتجلّى في الشعور  ،فھو يغوص في المعيش

تصبح ليبيّن أن المشروعيّة أو العدالة ال  ؛حتقار واالزدراء الذي يعيشه األفرادباال
من العائلة إلى المجتمع  في مختلف دوائر المجتمع-عندما يُحقّق األفراد  ممكنة إالّ 
 ،اعترافا متبادال بذواتھم  عن طريق الحّب القائم على مبدأ الحاجة -والدولة

وذلك على  ،والثقافة القائمة على مبدأ التضامن ،اواةوالقانون القائم على مبدأ المس
  مستوى أجسادھم وشخصياتھم القانونيّة وانتماءاتھم الثقافيّة. 

يقتضي التواصل واالعتراف مجتمعا تعّدديا يعمل أفراده على االندماج في كلّية 
وذج . إّن النموتستمّد مرجعيتھا من ذاتھا ،تسّمى الدولةمتطّورة أخالقية وقانونية 

إشباع ف ؛الديمقراطي الذي ينظّران له ال يقوم فقط على إشباع الحاجات المادية
لكّن ذلك قد ال  ؛الحاجات قد يتحقّق في مجتمعات تتوفّر لھا موارد طبيعية أو بشريّة

. داتية من تشيّؤ واغتراب واحتقاراألمعقولية لل اآلثار الّسلبية  يحمي أفرادھا من 
البعد االجتماعي والثقافي والحقوقي واألخالقي لينشأ  لذلك فھما يرّكزان على

في ھذا الكّل الذي يسّمى  اويندمجو ،األفراد في ھامش من الحريّة واستقالل الذات
ويكمن الدرس العميق الذي نستقيه من ھذه الفلسفة االجتماعية والنقدية في  ،دولة

  وحده.أنّه ال يمكن للديمقراطية أن تُختزل في البعد االقتصادي 
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